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

املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات مؤسسة بحثية فكرية
 يف جوانبها النظرية، مختصة بالعلوم االجتامعية واإلنسانية،مستقلة
 إىل خلق تواصل يف، عرب نشاطها العلمي والبحثي، تسعى،والتطبيقية
 وبينهم وبني قضايا،ما بني املثقفني واملتخصصني العرب يف هذه العلوم
 وكذلك بينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية العربية،مجتمعاتهم
 وتطوير، والنقد، من البحث، يف عملية تواصل مستمرة،والعاملية
.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
، وبلغته، ويف سياق ثقافته، غري ممكنٍ إال يف ظروفه التاريخية،جميعها
.ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى
 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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:معضلة مشروع بناء الدولة في الصومال
العراقيل والفجوات البنيوية

Somalia's State-Building Project Dilemma:
Obstacles and Structural Gaps

تتنامــى الحاجــة إلى المزيد من الدراســات األكاديمية التي تســلط الضوء على اإلشــكاليات
 باالعتمــاد علــى مراجعــة أدبية.والتحديــات التــي تواجــه مشــروع بنــاء الدولــة فــي الصومــال
 تســلط هذه الدراســة،معمقــة ألطــر بناء الدول ونماذجه في حقبة ما بعد الحروب والنزاعات
 وذلك،الضوء على الفجوات البنيوية التي ما زالت تعوق مشــروع بناء الدولة في هذا البلد
 وتأثيراتهــا فــي مســتقبل مشــروع بنــاء الدولــة فــي، ومناقشــة جذورهــا،بالســعي لتعريفهــا
، البعد السياســي: وتخلــص إلى أن هذه الفجوات يمكن أن تُحصر في ثالثة أبعاد.الصومــال
 والبعد، والنظــام الفدرالــي المتبــع في البــاد،4.5 ويتمثــل فــي نظــام المحاصصــة القبليــة
، والبعــد االقتصادي، ويتمثــل فــي دور المجتمــع المدني فــي عملية بنــاء الدولة،االجتماعــي
 وأثــر المســاعدات الخارجيــة فــي التعافــي،ويتمثــل فــي المصالــح التجاريــة لرجــال األعمــال
 يعتمد على مدى نجاح الجهات، فنجاح مشروع بناء الدولة في الصومال،ثم
ّ  ومن.االقتصادي
.الفاعلة في التعامل مع هذه الفجوات البنيوية
، الفدراليــة،4.5  نظــام المحاصصــة القبليــة، بنــاء الدولــة، الصومــال:كلمــات مفتاحيــة
. المجتمع المدني،العشائرية السياسية
Academic studies on Somalia lack focus on analyzing the gaps and problems facing
the state-building project. Drawing on an in-depth literature review of post-war and
conflict state-building frameworks and models, this study highlights the structural
gaps that continue to hinder Somalia's state-building project by seeking to identify and
describe them, in addition to discussing their root causes and impacts on the future
of the state-building project. The study concludes that these gaps can be summarized
into three categories: 1 -Political: As a result of the problematic aspects of both the
tribal quota system 4.5 and the federal system, 2 -Social: represented in the weakened
role of civil society in the process of state-building, and 3 -Economic: driven by the
controversial business interests of influential businessmen, and the impact of foreign
assistance on economic recovery. Thus, the success of the state-building project in
Somalia depends on all relevant actors' abilities to deal with these structural gaps.
Keywords: Somalia, State-building Project, Tribal Quota System 4.5, Federalism,
Political Tribalism, Civil Society.
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مقدمة
مع بداية األلفية الثالثة ،انطلقت مجموعة من املحاوالت املتواصلة
إلخراج الصومال من حالة الحرب األهلية التي عايشها منذ عقود،
وسع ًيا كذلك إلعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد .ورغم أن هذه
املحاوالت قد تخللتها العديد من العقبات والصعوبات ،فإن مالمح
االستقرار بدأت يف الربوز مع بداية العقد الثاين من األلفية؛ ما أدى إىل
انتهاء الفرتة االنتقالية ،وانتخاب رئيس للبالد ،وب ْدء مرحلة إعادة بناء
الدولة يف الصومال .ومع بداية العقد الثالث من األلفية ،يف إمكاننا
القول إن الصومال تجاوز مراحل االحرتاب األهيل واالقتتال بني فصائله
السياسية والقبلية ،وتقدم خطوات يف مراحل بناء الدولة ومؤسساتها.
إال أنه يف خضم هذا التقدم أُغفلت العديد من الجوانب ،التي قوضت
وما زالت تقوض عملية بناء الدولة ،وأدت كذلك إىل أن تعاين البالد
بروز مشكالت مختلفة كل فرتة .ويرجع ذلك إىل مجموعة من الفجوات
البنيوية التي تعوق هذا التقدم .تسعى هذه الدراسة للبحث يف هذه
الفجوات وتحديدها ،وتبيني العوامل املؤدية إىل تشكلها وبروزها عىل
مستقباًل ،وتحقيق خطوات
ً
هذا النحو؛ سعيًا لتجاوز هذه الفجوات
متقدمة يف بناء الدولة ومؤسساتها يف الصومال.
تهدف هذه الدراسة يف األساس إىل اإلجابة عن سؤالني :ما الفجوات
البنيوية التي تعوق بناء الدولة ومؤسساتها يف الصومال؟ وما آليات
تشكل هذه الفجوات ،وتأثريها يف بناء الدولة؟ وتسعى لتفكيك هذه
الفجوات البنيوية واستعراض عنارصها ومحدداتها .وتستند يف تحديد
هذه الفجوات البنيوية إىل مراجعة أدبية معمقة لألطر والنامذج
الدارجة يف بناء الدول يف حقبة ما بعد الحروب والنزاعات باالعتامد
عىل مرجعيات مهمة ،تشمل أدبيات ومنــاذج منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية  ،(((OECDإضافة إىل أدبيات أخرى مختصة
مبرشوع بناء الدولة يف الصومال ،إىل جانب استقراء الواقع السيايس
الصومايل يف األدبيات وتقاطعاته مع عمليات بناء الدولة املستمرة
عدة عقود ،مع األخذ يف االعتبار أن لكل بالد أسبابها ومحدداتها
الخاصة التي تحول بينها وبني بناء مؤسسات دولتها؛ وذلك بسبب
اختالف البيئات واملكونات الثقافية واأليديولوجية لكل مجتمع.
بناء عليه ،تبدأ الدراسة بالتطرق إىل األدبيات املتعلقة مبفهوم بناء
الدولة ،وآلياته املختلفة ،والجوانب األشد أهمية يف هذه العملية ،إىل
جانب العقبات التي تعرقل بناء الدول ومؤسساتها املختلفة .ومن
ثم ،النظر يف السياق التاريخي لنشوء الدولة يف الصومال وانهيارها
1 OECD, Conflict and Fragility: Do no Harm: International Support for
Statebuilding (Paris: OECD Publishing, 2010), pp. 149-150.
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والعوامل املختلفة التي أدت إىل ذلك .ثم تركز عىل الفجوات البنيوية
التي تعرقل بناء الدولة يف الصومال ،وقد صنفتها إىل ثالث فجوات:
 -1الفجوات البنيوية ذات البعد السيايس؛  -2الفجوات البنيوية ذات
البعد االجتامعي؛  -3الفجوات البنيوية ذات البعد االقتصادي ،أما
ملخصا للدراسة ونتائجها.
الخامتة فتتضمن
ً

ً
أوال :قراءة في األدبيات
برز الحديث عن مفهوم بناء الدولة كث ًريا يف األدبيات مع بداية
التسعينيات من األلفية املاضية ،وذلك مع تزايد حاالت الرصاع يف
كاماًل أو جزئ ًيا(((.
العديد من دول العامل ،والتي أدت إىل انهيارها انهيا ًرا ً
سعى الباحثون وقتها لإلجابة عن األسئلة التالية :ما مفهوم بناء الدولة؟
وما املرتكزات األساسية التي تبنى عليها الدول وتضمن عدم انهيارها
أو فشلها؟ وما الوظائف األساسية التي يجب أن تضطلع بها الدولة،
بل الغاية األساسية من بناء الدول؟((( وقد متخضت هذه النقاشات
عن العديد من التعاريف التي سعت لتحديد مفهوم بناء الدولة بأكرث
دقة ،إال أنه مل يُتوصل إىل اتفاق عىل تعريف محدد للمفهوم(((.
نتيجة لذلك ،تعددت التعاريف التي سعت لتأطري مفهوم بناء الدولة،
وتباينت يف جوانب الرتكيز ،فبعض هذه التعاريف متحور حول أهمية
دور تقوية قدرات مؤسسات الدولة وإعادة إنشائها من جديد(((،
لضامن عملها مبا يتوافق مع متطلبات التنمية((( ،يف حني أكد البعض
اآلخر أهمية تثبيت رشعية نظام الحكم((( ،واستحداث أنظمة واضحة
للمحاسبة واملساءلة((( .يف املقابل ،نجد من يؤكد أن بناء مؤسسات
الدولة ال يضمن بناء الدولة؛ لكون هذه العملية أشد تعقي ًدا من
2 Mehmet Nesip Ogun & Murat Aslan, "Theory and Practice of State
Building in the Middle East: A Constitutional Perspective on Iraq and
Afghanistan," Journal of Applied Security Research, vol. 8, no. 3 (2013), p. 380.
3 Lucy Morgan Edwards, "State-building in Afghanistan: A Case Showing
the Limits?" International Review of the Red Cross, vol. 92, no. 880 (December
2010), pp. 970-971.
4 Stefan Wolff, "Post-Conflict State Building: The Debate on Institutional
Choice," Third World Quarterly, vol. 32, no. 10 (2011), p. 1780.
5 Francis Fukuyama, State-Building, Governance and the New World
Order in the 21st Century (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), p. 1.
6 Verena Fritz & A. Rocha Menocal, "Understanding Statebuilding from a
Political Economy Perspective," Report for DFID's Effective and Fragile States
Teams, no. 21, Overseas Development Institute (September 2007), p. 13.
7 OECD, "Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations:
From Fragility to Resilience," OECD Journal on Development, vol. 9, no. 3
(2009), p. 72.
8 OECD, DAC, International Engagement in Fragile States: Can't we do
Better (Paris: OECD Publishing, 2011), p. 48.
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ذلك((( .ويف الواقع ،ال يقترص عدم االتفاق عىل هذا الجانب فقط،
بل يتجاوزه إىل الحديث عن األبعاد التنموية التي تعطَى لها األولوية
عند بناء الدولة( .((1من هنا ،تربز صعوبة ضبط تعريف محدد ملفهوم
بناء الدولة ،إىل جانب أهمية وجود تعريف للمفهوم ،عىل األقل ،يف
السياق السياسايت ،إذا تعذر ذلك يف السياق األكادميي(.((1
تعترب أدبيات العلوم السياسية ،وعلم االجتامع ،واألنرثوبولوجيا،
ودراسات التنمية ،واالقتصاد ،وغريها من العلوم من األدبيات الرئيسة
التي تناولت عىل نح ٍو مستفيض مفهوم بناء الدولة ،وآلياته املختلفة،
وأهم األبعاد التي يجدر الرتكيز عليها عند بناء الدول( .((1وهو ما يؤكد
الجوانب املتعددة لعملية بناء الدولة بتعدد الحقول املعرفية التي
تناقشها .وتؤكد الدراسات أن عملية بناء الدولة عملية طويلة األمد،
تحتاج إىل فرتات زمنية طويلة لتحقيق أهدافها الرئيسة( ،((1كام أنها
عملية مركبة تستلزم التعامل مع أبعادها بصفتها دورة متكاملة(.((1
من هنا ،يربز أحد أهم الجداالت ضمن نقاشات بناء الدولة ،والذي
يتمثل يف مدى إمكانية الجمع بني تحقيق األهداف الطويلة األمد
واألهداف القصرية األمد؛ والتي ترتبط بتسيري الحياة العامة ألفراد
املجتمع ،والرتباطها كذلك برضورة تحقيق نتائج رسيعة( .((1ومن
املهم أيضً ا استيعاب سعي عملية بناء الدولة لخلق نوع من املواءمة
بني بناء قدرات الدولة عىل املدى البعيد وتحقيق الرضا املجتمعي
عن طريق الوصول إىل توقعات أفراد املجتمع عىل املدى القصري(.((1
وتكاد الدراسات التي تناولت بناء الدولة تتفق عىل أن السبب الرئيس
لفشل عمليات بنائها ،التي دشنها املجتمع الدويل يف العديد من
دول العامل ،يرجع إىل فقدانها اإلرادة املحلية ألفراد املجتمع ،ولكون
الحلول التي قدمها املجتمع الدويل ودعمها ليست حلو ًاًل محلية
الطابع ،بل ألنها دخيلة عىل املجتمع ،ومل تأخذ يف االعتبار السياقات
املختلفة لكل دولة ،إىل جانب إغفال اختالف مقومات البناء من
?9 Nicolas Lemay-Hébert, "Statebuilding without Nation Building
"Legitimacy, State Failure and the Limits of the Institutionalist Approach,
Journal of Intervention and Statebuilding, vol. 3, no. 1 (2009), p. 22.
10 OECD, DAC, International Engagement in Fragile States, p. 91.
11 Fritz & Menocal, p. 6.
"12 Oliver Richmond, "Failed Statebuilding Versus Peace Formation,
Cooperation and Conflict, vol. 48, no. 3 (2013), p. 388.
13 OECD, Conflict and Fragility, p. 148.
14 Dominik Balthasar, "State-making in Somalia and Somaliland:
Understanding War, Nationalism and State Trajectories as Processes of
Institutional and Socio-cognitive Standardization," PhD Dissertation, The
London School of Economics and Political Science, 2012, p. 265.
15 Fritz & Menocal, p. 7.
16 OECD, Conflict and Fragility, p. 150.

9
بيئة إىل أخرى( .((1كام أن هذه املحاوالت أغفلت تعقد الفسيفساء
املجتمعية لكل دولة ،وهو ما يستلزم آليات مختلفة للتعامل مع
كل فصيل( ،((1وقد دعا ذلك أحد الباحثني إىل تأكيد استحالة بناء
املساعدات الخارجية ملؤسسات تتمتع بالرشعية واالستدامة(.((1

يف هذا السياق أيضً ا ،يعترب مفهوم "بناء السالم" من املفاهيم التي
ال تكاد تنفصل عن مفهوم بناء الدولة؛ فالبعض يرى أن مفهوم بناء
الدولة يندرج تحت مفهوم بناء السالم( ((2ويعترب امتدا ًدا له( ،((2يف
حني يثبت آخرون وجود فوارق بني املفهومني يف اآلليات والوسائل،
رغم صعوبة الحديث عن بناء الدولة من دون الحديث عن بناء
السالم( .((2يف املقابل ،هناك من يرى تعارضً ا بني املفهومني وعدم
القدرة عىل الجمع بينهام؛ نظ ًرا إىل الطبيعة التنافسية بينهام( ،((2يف
حني أن هناك من يسعى للتجسري بينهام( .((2يف هذا الصدد ،نجد
17 Fukuyama, p. 43.
18 Lemay-Hébert, p. 22.
19 Simon Chesterman, "From State Failure to State-building: Problems
and Prospects for a United Nations Peacebuilding Commission," Journal of
International Law & International Relations, vol. 2, no. 1 (2005), p. 175.
20 OECD, "Concepts and Dilemmas of State Building," p. 71.
21 Wolff, p. 1780.
22 Roland Paris & Timothy D. Sisk, "Introduction: Understanding the
Contradictions of Postwar Statebuilding," in: Roland Paris & Timothy D.
Sisk (eds.), The Dilemmas of Statebuilding: Confronting the Contradictions of
Postwar Peace Operations (New York: Routledge, 2009), p. 14.
23 Balthasar, p. 259.
24 Mohamed Haji Ingiriis, "Being and Becoming a State: The Statebuilding
"and Peacebuilding Conversations in Southern Somalia and Somaliland,
Journal of Contemporary African Studies, vol. 39, no. 1 (2021), p. 6.
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كذلك حديثًا عن مفهوم "تشكيل الدولة" الذي يطرح يف األدبيات
أحيانًا بصفته مرادفًا ملفهوم بناء الدولة( ،((2ويُطرح كذلك للتعبري عن
بناء الدولة عىل أسس التوافقات الداخلية بني أفراد املجتمع؛ لفصله
عن مفهوم بناء الدولة الذي يرتبط يف كثري من الدراسات بالفاعل
الدويل( .((2ونرى من يعترب تشكيل الدولة استمرا ًرا لسريورة بنائها،
بل إحدى نتائجها األساسية( .((2وقد نتج من هذا التجاذب يف ماهية
املفهومني وعالقتهام محاولة للمزاوجة بينهام وعرضهام عىل أنهام
مفهومان متكامالن ،يحققان الهدف نفسه(.((2
ومن القضايا املهمة يف النقاشات الدائرة حول بناء الدولة تحديد
الجوانب التي يجدر منحها األولوية يف مرشوع بناء الدولة؛ مع
األخذ يف االعتبار أن كل مرشوع يبنى عىل منوذج معني ،يعكس
بدوره مجموعة من األيديولوجيات والنظريات السياسية املختلفة؛
وقد أسفر ذلك عن تعدد وجهات النظر يف هذا النقاش( .((2يُعترب
دور املجتمع املدين ومحورية فاعليته من أهم القضايا التي تجري
مناقشتها يف األدبيات( .((3فاملجتمع املدين يتوىل القيام باملهامت التي
تعجز الدولة عن تنفيذها يف معظم األحيان ،إضافة إىل دوره األسايس
يف تقوية مؤسسات الدولة املختلفة( .((3كام ت ُطرح نوعية النظام
املناسب للدولة يف مرحلة بناء الدولة :مركزي ،أو المركزي ،إضافة إىل
مهاًم يف عملية البناء ،إىل جانب
اعتبار املؤسسات التعليمية محو ًرا ً
(((3
أهمية إنعاش الحياة االقتصادية يف الدولة  .وتشري الدراسات إىل
دور اإلعالم كذلك ،ومساهمته املهمة يف إنجاح عملية البناء(.((3
عند الحديث عن بناء الدولة ،تؤكد األدبيات رضورة أن يؤخذ يف
االعتبار السياق املحيل بتجلياته املختلفة ،مثل :التاريخ ،والثقافة،
وأصحاب املصلحة املختلفني؛ نظ ًرا إىل جوهرية هذه العوامل وتأثريها
البالغ يف سري عملية البناء( .((3ويعترب من املهم عدم إغفال درجة حدة
25 Wolff, p. 1780.
26 Richmond, pp. 378-383.
27 OECD, "Concepts and Dilemmas of State Building," p. 72.
28 Johannes Jüde, "The Possibility of State Formation and the Limitations
of Liberal International State-building," Journal of International Relations
and Development, vol. 23, no. 1 (2020), p. 93.
29 Wenlin Tian, "State-building Process from the View of Nationalism:
A Case Study on Postcolonial Arab Countries." Journal of Middle Eastern
and Islamic Studies (in Asia) vol. 3, no. 4 (2009), p. 65.
30 OECD, DAC, International Engagement in Fragile States, p. 48.
31 OECD, "Concepts and Dilemmas of State Building," pp. 50-177.
32 Fritz & Menocal, pp. 26-31.
33 Wolff, p. 1779.
34 Chesterman, p. 155.
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الرصاع الذي سبق السالم يف الدولة ،وطبيعة النظام السابق ،وبنية
املجتمع ،والطبيعة الجغرافية للبلد ،والنطاق الجيوبوليتييك الذي
تقع فيه الدولة ،إضافة إىل الفرص االقتصادية املتاحة ألبناء املجتمع،
وطبيعة املساعدات الدولية( .((3متتلك الدولة خاصية مزدوجة ،فهي
من جانب متثل إحدى مؤسسات املجتمع ،ومن جانب آخر هي
املسؤولة عن املجتمع وتسيري حاجاته؛ فأخذ ذلك يف االعتبار يعمق
الجوانب التي يجدر الرتكيز عليها عند بناء الدولة(.((3
ويف هذا السياق ،يقدم مينوكال روشا نهجني مختلفني لبناء الدولة من
الداخل :النهج األول (النهج التنازيل) يتمثل يف بناء الدولة عن طريق
تقوية مؤسساتها ،من خالل النخب الوطنية والالعبني األساسيني يف
املجتمع؛ أما النهج الثاين (النهج التصاعدي) ،فريكز عىل ربط الدولة
باملجتمع عن طريق دور املجتمع املدين مبختلف منظامته(.((3
وال يُستحرض دور النخب الوطنية يف عملية بناء الدولة فقط يف
سياق مقارنته بالدور املجتمعي ،بل يربز أحيانًا باعتباره اآللية
الوحيدة لتحقيق الهدف من بناء الدولة( ،((3ومن التحديات التي
تواجه العديد من الدول النامية أن نخبها ال تعي خبايا مجتمعاتها
وتفاصيلها ،وتنقصها الخربة املعمقة بالواقع املحيل؛ وهو ما يعترب أم ًرا
محوريًا يف هذا املجال(.((3
وال ميكن إغفال دور املجتمع الدويل يف عملية بناء الدولة يف الدول
النامية( ،((4إال أن الدراسات تشري إىل عدم نجاعة هذه املحاوالت
عىل الوجه املطلوب؛ وهو ما ولّد قناعة برضورة عدم تدخل املانحني
يف عملية البناء بصفة مبارشة دامئًــا( .((4ويربز يف هذا الصدد أيضً ا
الدور األسايس لألحزاب السياسية وأهمية مشاركتها يف تنظيم الحياة
السياسية ،إضافة إىل دورها يف تحقيق التوازن بني املصالح املختلفة،
وربط الجسور بني مختلف القوى االجتامعية والحكومة(.((4
35 Fritz & Menocal, pp. 19-20.
36 Stein Sundstøl Eriksen, "State Effects and the Effects of State Building:
Institution Building and the Formation of State-centred Societies," Third
World Quarterly, vol. 38, no. 4 (2017), p. 4.
37 Menocal Rocha, "State Building for Peace: A New Paradigm for
International Engagement in Post-Conflict Fragile States?" Third World
Quarterly, vol. 32, no. 10 (2011), p. 1719.
38 Jüde, p. 92.
39 OECD, Conflict and Fragility, p. 59.
 40تجدر اإلشارة إىل أن حدود هذه الدراسة تتمحور حول الرتكيز عىل أبعاد محددة،
تتطلب الرتكيز عليها؛ لتقوية مؤسسات الدولة يف الصومال ،ومساعدتها يف بناء الدولة
ومؤسساتها من جديد ،وال تدخل يف النقاش حول جهود املجتمع الدويل يف الصومال.
41 OECD, Conflict and Fragility, p. 56.
42 Tian, p. 72.
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يعترب عدم وجود هوية وطنية جامعة ألفراد املجتمع من أهم
العقبات التي تواجه عملية بناء الدولة؛ ما يحتم رضورة الرتكيز
عىل آليات ووسائل تعزز خلق هوية مشرتكة ألفراد املجتمع ،تشكل
الحاضنة واملقوم األسايس لعملية البناء( .((4ث ّم إن عدم دمج أفراد
املجتمع يف عملية بناء الدولة عىل النحو املناسب( ،((4وإغفال أهمية
اإلرادة املجتمعية ومساهمتها يف عمليات البناء ،من األسباب الرئيسة
لفشلها( .((4وقد ينتج من متحور عملية بناء الدولة حول أفراد
محددين تشكل منظومة استبدادية تفشل الجهود السابقة( ،((4قد
تعيد البلد إىل أتون الحرب من جديد( ،((4أو عىل األقل التهديد بجر
البالد إىل موجات من العنف؛ رغبة يف تعزيز النفوذ أو جني مكاسب
سياسية( .((4ولتحقيق أفضل النتائج املمكنة من بناء الدولة ،تربز
أهمية وجود اسرتاتيجية شاملة ،تضمن بناء مؤسسات الدولة بصفة
متوازية ،أو عىل األقل تأطري نوع من الرتاتبية يضمن الرتكيز عىل أحد
الجوانب التنموية ومن ث ّم االنتقال إىل اآلخر(.((4

م ّر السنوات املاضية عدم نجاعة الحلول الخارجية واستدامتها ،وأن
محك بناء الدولة مرتبط بالجهود الداخلية يف األساس ،إضافة إىل أن
املدخل األسايس لعمليات التنمية يف الصومال يجب أن يكون عن
طريق استكامل بناء الدولة ومؤسساتها( .((5أضف إىل ذلك أن الجهود
الدولية الرامية إىل دعم عمليات بناء الدولة يف الصومال ال تَأخذ يف
االعتبار خصوصية املجتمع الصومايل ،ورضورة أن تكون عمليات بناء
الدولة مبنية عىل ما يتناسب مع سياقه السيايس واالجتامعي والثقايف؛
وتؤكد األدبيات عىل رضورة استحداث منوذج جديد للدولة وسبل
بنائها يف الصومال( ،((5مع ما يتناسب مع طبيعة املجتمع وتركيبته
الداخلية ،بعي ًدا عن االستئسار لنموذج محدد( .((5لذلك باالعتامد عىل
املراجعة األدبية السابقة ،يسلَط الضوء عىل مرشوع بناء الدولة يف
الصومال وتحليله ،لتحديد الفجوات البنيوية يف املرشوع التي يجب
الرتكيز عليها لضامن نجاحه يف املستقبل ،وذلك العتقادنا أن الكثري من
األطر واملامرسات التي جرت مناقشتها يف املراجعة األدبية أُهملت يف
مرشوع بناء الدولة يف الصومال؛ وهو ما أدى إىل تشكل فجوات بنيوية
أثرت سلب ًيا يف اكتامل املرشوع ،وهو ما سيناقش بالتفصيل الحقًا.
يف الجزء التايل من الدراسة خلفية تاريخية لنشوء الدولة يف الصومال
وانهيارها ،وذلك قبل استعراض وتفكيك الفجوات البنيوية يف مرشوع
بناء الدولة يف هذا البلد ،والتي تطرحها هذه الدراسة.

ثان ًيا :نشوء الدولة وانهيارها
في الصومال :نظرة في السياق
التاريخي

ولفهم أسباب فشل عمليات بناء الدولة ،تؤكد الدراسات أن من املهم
الرتكيز عىل أسباب انهيار الدول وفشلها يف األساس؛ فانهيار الدول
يرجع إىل أسباب مختلفة وعوامل متعددة ومركبة( .((5فعىل سبيل
املثال ،يف حالة الصومال ،أثبتت التجارب املتكررة لبناء الدول عىل

 .1مرحلة ما قبل االستقالل
يتكون الشعب الصومايل من مجموعة من القبائل الرئيسة التي
تتفرع إىل مجموعة من البطون ،والتي بدورها تتفرع إىل مجموعة

43 Ibid., p. 66.
44 Eriksen, p. 11.
45 Jüde, p. 112.
46 Tian, p. 80.
47 OECD, "Concepts and Dilemmas of State Building," p. 67.
48 Hanne Fjelde & Kristine Höglund, "Electoral Institutions and Electoral
Violence in Sub-Saharan Africa," British Journal of Political Science, vol. 46,
no. 2 (2016), p. 298.
49 OECD, "Concepts and Dilemmas of State Building," p. 91.
50 David A. Lake, The Statebuilder's Dilemma: On the Limits of Foreign
Intervention (London/ Ithaca: Cornell University Press, 2016), p. 4.

51 Ken Menkhaus, "Governance without Government in Somalia:
Spoilers, State Building, and the Politics of Coping," International Security
31, no. 3 (2006), pp. 74, 94; Yohannes Haile, "State Breakdown and the
Rise of Somaliland, Puntland and Somalia: Understanding the Organizing
Principles and Dynamics of Nationhood," PhD Dissertation, Howard
University, 2012, p. 8; Federico Battera, "Some Considerations on State
Building in Divided Societies and the Role of the 'International Community':
Somaliland and Somalia Compared," Northeast African Studies, vol. 10, no. 3
(January 2003), pp. 233-234.
52 Mary Harper, Getting Somalia Wrong? Faith, War and Hope in a
Shattered State (London: Zed Books, 2012), p. 4.
53 Haile, p. 284.
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من العشائر واألفخاذ ،والتي تتفرع بدورها كذلك( .((5نتج من ذلك أن
الشعب الصومايل شعب عشائري ،تعترب فيه العشرية /القبيلة ملجأ
الفرد ضد العقبات التي تواجهه يف حياته العامة .وشكلت القبائل،
قبل وصول املستعمر ،ماملك ودو ًاًل يف بعض املناطق يف الجغرافيا
الصومالية ،إضافة إىل تجمعات أشبه ما تكون بالدول ،من حيث
امتالك تراتبية تنظيمية تتمثل يف حاكم /شيخ قبيلة ،وجهاز أمني،
إضافة إىل سن القوانني التقليدية أو ما يعرف شعبيًا بـ  ،xeerوالذي
ينظم التجمع القبيل من الناحية االقتصادية واالجتامعية(.((5
الحقًا ،أجج املستعمر النعرات والرصاعات بني القبائل ،عن طريق
زرع الفنت بينها ،ودعم التكتالت واألحزاب املبنية عىل أسس قبلية
طوال فرتة االستعامر ،وحتى بعد مغادرته .وقد تجىل ذلك يف تكوين
كل عشرية لحزب سيايس خاص بها؛ وهو ما أدى إىل وصول عدد
األحزاب السياسية يف البالد إىل  62حزبًا( ،((5فأثر ذلك إىل ٍ
حد بعيد
يف الوعي املجتمعي بآليات صناعة التكتالت الحديثة؛ وأصبحت
القبيلة هي أساس كل تكتل سيايس أو اجتامعي أو اقتصادي .يف
املقابل ،نجد أن اآلباء املؤسسني لحزب عصبة الشباب الصومايل ،SYL
الذي أدى الدور األسايس يف االستقالل ،سعوا لزرع مفهوم القومية
الصومالية البعيدة عن العشائرية يف وعي املجتمع الصومايل ،ومن
وتكريسا لهذا املفهوم ،كان
ث ّم التعامل بني األفراد عىل هذا األساس.
ً
الحزب يشرتط عىل أعضائه رضورة تجسد مفهوم القومية الصومالية
الجامعة ،والقسم بعدم اإلفصاح عن االنتامء القبيل(.((5

 .2مرحلة ما بعد االستقالل
أُعلن قيام الجمهورية الصومالية يف  1متوز /يوليو  1960بعد اتحاد
الجزء الشاميل املستقل عن بريطانيا قبل أربعة أيام من إعالن ميالد
الدولة ،والجزء الجنويب الذي استقل من إيطاليا يف اليوم نفسه،
واختريت مقديشو عاصمة للبالد( .((5بعدها انتخب املجلس الترشيعي
رئيسا للبالد ،وضم هذا املجلس كل أعضاء املجلس
الذي كُ ّون حديثًاً ،
(((5
الترشيعي الجنويب ،واملجلس الترشيعي الشاميل  .وتؤكد الدراسات
أن الحكومات التي انتخبت وقتها مثلت أول حكومات دميقراطية،
تعمل مببدأ التداول السلمي للسلطة يف أفريقيا وهو ما اعترب تجربة
54 Harper, p. 36.
55 Haile, pp. 30-31.
56 Harper, p. 53.
57 Afyare Abdi Elmi, Understanding the Somalia Conflagration: Identity,
Islam and Peacebuilding (London: Pluto Press, 2010), p. 116.
58 Ioan Myrddin Lewis, Understanding Somalia and Somaliland: Culture,
History, Society (New York: Columbia University Press, 2008), p. 35.
59 Haile, pp. 40-41.
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رائدة وقتها( .((6ورغم ذلك ،مل تسلم هذه التجربة من تغلغل النفوذ
القبيل ،املؤثر يف بعض األحيان يف القرارات السياسية املتخذة(.((6
الحقًا يف عام  ،1969يف ظل االحتقان السيايس الذي واجهه الصومال،
بسبب اغتيال رئيس البالد عىل يد أحد أفراد الحرس الشخيص  -وقد
اتهمت أطراف عديدة بالوقوف وراء هذه الحادثة  ،((6(-نفّذ الجيش
بقيادة سياد بري انقالبًا عىل الحكومة املدنية ،وسعت الحكومة التي
أنشأها للقضاء عىل جذور القبلية يف البالد ،وانتهجت سياسات عدائية
ضد كل أشكال القبيلة( .((6وأدت هذه السياسات غري املدروسة إىل
عودة الرصاعات القبلية بأشد حدة(((6؛ ألن منفّذي هذه السياسات
مل يأخذوا يف االعتبار طبيعة املجتمع وتكوينه املبني عىل القبيلة
تاريخ ًيا .وقد كان يف اإلمكان استثامر التنوع القبيل لخلق بيئة تعزز
تنمية مفهوم الدولة وتزرع الوطنية يف أفراد املجتمع؛ وذلك عن
طريق الرتكيز عىل الجانب اإليجايب للقبيلة ،كاستثامر طبيعة التكافل
االجتامعي بتجلياته املختلفة ،بداًلً من محاولة القضاء عليها ،إال أن
هذا مل يحصل(.((6

 .3سقوط الدولة وبداية الحرب األهلية
نتيجة للحكم الفردي الشمويل الذي انتهجه سياد بري ،وتزايد السخط
الشعبي بسبب االنتهاكات املتزايدة التي مارسها النظام ،بدأ الرصاع
القبيل املسلح من داخل املؤسسة العسكرية ،وخاصة بعد هزمية
الجيش الصومايل يف الحرب االستنزافية مع إثيوبيا ،والتي اعتربها
العديد من الباحثني البداية الحقيقية لسقوط الدولة يف الصومال(.((6
أدت هذه الرصاعات إىل بداية نهاية نظام بري من جانب ،ومثلت
من جانب آخر الخطوات األوىل لبداية الحرب األهلية .فبعد إحساس
بري باقرتاب نهاية نظامه ،قام بإثارة العديد من الرصاعات والصدامات
بني القبائل وتسليح بعضها ودعمها ماديًا ،إضافة إىل اقرتافه العديد
60 Abdi Ismail Samatar, Africa's First Democrats: Somalia's Aden A. Osman
and Abdirazak H. Hussen (Indiana: Indiana University Press, 2016), p. 5.
61 Ingiriis, "Being and Becoming a State," pp. 7-8; Haile, pp. 43-44.
62 Mohamed Haji Ingiriis, "Who Assassinated the Somali President in
"October 1969? The Cold War, the Clan Connection, or the Coup d'État,
African Security, vol. 10, no. 2 (2017), p. 1.
63 Harper, pp. 41, 54.
64 Lake, p. 158.
65 Haile, pp. 254-255.
66 Abdurahman Abdullahi, "Somali Elite Political Culture: Conceptions,
;Structures, and Historical Evolution," Somali Studies, vol. 5 (2020), p. 66
Menkhaus, p. 80; Haile, pp. 61-62.
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من اإلبادات الجامعية( ،((6وأتبع ذلك بسلسلة من اإلعدامات لعدد
من الضباط املنتمني إىل قبائل معينة بتهمة الخيانة(.((6
يعزى سقوط الدولة عام  1991وانهيارها إىل الفشل يف تحديد األولويات
األساسية للدولة الحديثة ،وعدم السعي لخلق هوية صومالية تنصهر
فيها العشائرية والقبلية لصالح هوية جامعة للمجتمع الصومايل،
فضاًل عن عدم الرتكيز عىل بناء مؤسسات الدولة .أضف إىل ذلك أن
ً
اإلبادات الجامعية التي حصلت يف فرتة الحكم العسكري ،والتي تجىل
أثرها بصفة ملحوظة يف الحرب األهلية ،كان لها دور حاسم يف سقوط
الدولة( ،((6وكان أيضً ا للتجليات املتتالية للهزمية العسكرية يف حرب
إثيوبيا عام  1978آثار مبارشة(((7؛ فقد وصل عدد القتىل يف بداية
الحرب األهلية إىل نحو  300ألف شخص ،وأدى تزايد الرصاع إىل دمار
كبري للبنية التحتية للبالد ،إىل جانب زيادة موجات النزوح والهجرة
واللجوء إىل الدول املجاورة والبعيدة( .((7وساهمت هذه الحروب
كذلك يف إعادة متوضع القبائل يف الجغرافيا الصومالية(((7؛ وهو ما ولد
الحقًا تعق ًدا يف طبيعة البيئة السياسية واالجتامعية واالقتصادية يف
الصومال ،وهو ما يناقشه الجزء الثالث من الدراسة.

 .4مؤتمرات المصالحة ومشروع بناء الدولة
سعت األطراف املتصارعة مع طول الحرب األهلية واستمرارها ،وعدم
غلبة طرف عىل آخر ،للمصالحة والجلوس إىل طاولة الحوار .وأدت
هذه الرغبة إىل تنظيم العديد من مؤمترات برعاية دولية ،إضافة إىل
مؤمترات محلية؛ فقد جرى يف املدة  2004-1991تنظيم  17مؤمت ًرا(.((7
ولك ّن هذه املؤمترات مل تتوصل إىل صيغة واضحة للتشارك السيايس،
وآليات فعالة إليقاف الرصاعات املتنامية(((7؛ وذلك بسبب غياب
اإلرادة الحقيقية من جهة ،والتدخل الخارجي من جهة أخرى(.((7
67 Mohamed Haji Ingiriis, "'We Swallowed the State as the State Swallowed
"Us': The Genesis, Genealogies, and Geographies of Genocides in Somalia,
African Security, vol. 9, no. 3 (2016), pp. 239-238; Haile, p. 90.
68 Haile, pp. 64-65, 77.
69 Ingiriis, "'We Swallowed the State as the State Swallowed Us'," p. 247.
70 Abdullahi, p. 66.
71 Haile, pp. 79-80.
72 Ibid., pp. 128-136; Elmi, p. 33.
73 Mohamed Hashi, "The Dynamics of Political Legitimacy and the
Politics of Clan-federalism: Can the Current Neotrusteeship Promise
a Durable Somali State?" Journal of Somali Studies, vol. 4, no. 1-2 (2017),
pp. 90-91; Elmi, p. 11.
74 Menkhaus, p. 74; Elmi, p. 22.
75 Elmi, p. 27.
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لقد كانت جل املؤمترات التي عقدت بعد الحرب تركز عىل آليات
أساسا األسباب التي أدت إىل الرصاع،
بناء الدولة وسبله ،وأغفلت ً
والدروس التي كان من املفرتض أن تُستفاد منها ،ومل تخرج بحل
جذري ميكن بناء كيان دولة عىل أساسه .وجرى أيضً ا يف هذه
البت يف العديد من القضايا التي متس مختلف أفراد
املؤمترات تأجيل ّ
املجتمع ،كمحاسبة أمراء الحرب ،وتعويض املترضرين ،وغريها من
القضايا التي ما زالت البالد تدفع مثن تأجيلها عرب بروز هذه القضايا
بأشكال واستجابات مختلفة(.((7
يف الوقت الحايل ،يعترب الصومال دولة فدرالية تتكون من خمس
واليات ،إضافة إىل إقليم صوماليالند ،والذي أعلن انفصاله منذ عام
 ،1991ويعيش اإلقليم حالة من االستقرار السيايس واالقتصادي
مقارنة بالحكومة املركزية والواليات التابعة لها ،وتستمر جهود
النخب الحاكمة يف صوماليالند يف الحصول عىل االعرتاف الدويل(.((7
وتجدر اإلشارة إىل أن إقليم صوماليالند ال يدخل يف حدود هذه
الدراسة ،وال يف نتائجها.

ً
ثالثا :الفجوات البنيوية في بناء الدولة
في الصومال :تعدد األبعاد وتعقدها
 .1البعد السياسي
أ .نظام المحاصصة القبلية 4.5

يف مؤمتر الصومال للسالم الوطني ،الذي ُعقد يف مدينة عرتا بجمهورية
جيبويت يف أيار /مايو  ،2000جرى التوصل إىل سياسة ت ُعتمد يف تقاسم
املقاعد يف املجلس الترشيعي (الذي سيختار رئيس البالد) ،والوزارات،
واملناصب الحكومية ،وذلك عرب تخصيص مقاعد محددة لكل قبيلة.
كان الهدف من هذه السياسة دمج املكون القبيل رسميًا يف مؤسسات
الحكومة؛ المتصاص الرصاعات القبلية والح ّد من تكرار تجربة الحرب
األهلية يف التسعينيات .وسميت هذه السياسة بسياسة 4.5؛ حيث
ميثل الرقم  4القبائل األربع الكربى ،يف حني ميثل النصف األقليات
القبلية يف البالد .وبناء عىل هذه اآلليةُ ،مُينح  61مقع ًدا من الـ 275
 والتي تشكل مجموع املقاعد يف مجلس النواب (الغرفة السفىل) -لكل قبيلة من القبائل األربع الكربى ،و 31مقع ًدا للقبائل التي متثل
األقلية ،إضافة إىل مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) والتي تبلغ
76 Menkhaus, p. 99.
77 Pio Penna Filho & Henrique Oliveira da Motta, "Democracy in Africa:
The Outstanding Case of Somalilan," Brazilian Journal of African Studies,
vol. 6, no. 11 (2021), pp. 109-123.
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 54مقع ًدا ،كام يجري تعيني مسؤويل املناصب السياسية واإلدارية
بناء عىل هذه املعادلة(.((7
جداًل واس ًعا بني األكادمييني واملثقفني ،وكذلك بني
أثارت هذه اآللية ً
أطياف املجتمع ،يف مدى جدوى هذه اآللية التي اعتُمدت لرشعنة
التقاسم القبيل ،ومأسسته بصفة رسمية(((7؛ وهو ما أدى إىل إغفال
معيار الكفاءة عند االختيار ،وخلق هوة بني تطلعات املجتمع واألفراد
املمثلني له( .((8يجادل البعض بأن هذه السياسة تالئم املجتمعات
القبلية ،وتضمن لها التمثيل؛ وهو ما يحفظ حقوقها ومصالحها .يف
حني يؤكد آخرون أن هذه السياسة ساهمت يف توسيع الرشخ بني
أطياف املجتمع ،واعتربوها سياسة هدم ملقومات املجتمع الرشيد،
عرب ترشيع اإلقصاء املامرس ضد األقليات القبلية يف البالد ،وعدم
وجود تسا ٍو يف الحقوق بني أبناء املجتمع(.((8
واعتربت هذه السياسة وقت اختيارها سياسة مرحلية؛ نظ ًرا إىل شدة
الرصاع القبيل وقتها ،وعدم القدرة عىل تصور حل آخر ف ّعال ،ولكونها
تضمن التمثيل واملشاركة السياسية للجميع ولو بنسب مختلفة(.((8
إال أنه بعد أن حققت عن طريقها القبائل الكربى مكتسبات سياسية
وإدارية ،سعت الستمرار العمل بها وعدم تغيريها( .((8ظهرت كذلك
عالقة تبادلية بني النخب املمثلة لهذه القبائل سياس ًيا ،وشيوخ القبائل
لتبادل املصالح(((8؛ ما ساهم يف خلق جو عام يسعى الستمرار العمل
بهذه اآللية ،مع الوعود املستمرة بإيقاف العمل بهذه السياسة(.((8
نتج من هذا توظيف الفصائل السياسية للقبيلة لتحقيق مكاسبها
الخاصة ،والربوز يف صفة املمثل الرشعي للقبيلة( ،((8إىل جانب وجوب
 78عبد الرحمن محمود عيل عيىس" ،قراءة يف املشهد السيايس واالنتخايب يف الصومال:
تطلعات وتوقعات" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2016ص 7-6؛ حسن الحاج عيل أحمد وعديلة تبار" ،األمننة والدميقراطية يف القرن
األفريقي :حاالت جيبويت والصومال والسودان" ،سياسات عربية ،العدد  ،)2019( 39ص 50؛
Lake, p. 182؛ .Hashi, p. 107
79 Harper, p. 39.
80 Ingiriis "Being and Becoming a State," p. 15.
81 Said Qaas & Akon Baker, "Power-sharing Mechanism in Post Conflict
Countries: A Comparative Case Study of Iraq and Somalia," Master
Dissertation, Linnaeus University, 2021, p. 45.
82 Abdullahi, p. 31; Qaas & Baker, p. 45.
 83أفياري علمي" ،نظام موحد المركزي :منوذج ممكن ألرضية وسطية يف الصومال"،
سياسات عربية ،العدد  ،)2015( 15ص .32
84 Nasteha Mohamud Ahmed, "Somalia's Struggle to Integrate Traditional
and Modern Governance Systems: The 4.5 Formula and the 2012 Provisional
Constitution," Journal of Somali Studies, vol. 6, no. 1 (2019), p. 63; Elmi, p. 140.
 85عيىس ،ص .7
86 Elmi, p. 34.
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الحصول عىل دعم قوي من القواعد العشائرية للدخول إىل الحياة
السياسية ،والذي ال مينح للفرد من دون التوافق بشأن وسائل زيادة
نفوذ العشرية يف وقت الحق ،وهو ما مينع يف الوقت نفسه الفرد
من القدرة عىل التفكري خارج إرادة القبيلة( .((8فقننت هذه السياسة
التمييز السيايس واإلداري ضد األقليات القبلية يف البالد ،والتي كانت
تعاين من قبل متيي ًزا يف املجال االجتامعي ،بل جعلته مامرسة نظامية
رشعية تربز آثارها يف مختلف مجاالت الحياة العامة(.((8
يتنامى ،عىل أرض الواقع ،السخط املجتمعي ضد هذه السياسة؛
الفتقادها املشاركة املجتمعية عىل مختلف مستوياتها ،وانعدام الروح
الوطنية الجامعة ألفراد املجتمع بسبب التأكيد املستمر للمكون
القبيل ،وخلق ذلك ج ًّوا من املحسوبية والفساد املايل ،وبصفة علنية
وواضحة يف كثري من األحيان .يضاف إىل ذلك تالعب شيوخ العشائر
بكيفية اختيار ممثليهم ،والتدخل يف عملية اتخاذ القرارات( .((8عالوة
عىل ذلك ،فإن مخرجات هذه اآللية ليست ذات كفاءة الستالم
املناصب السياسية أو اإلدارية(((9؛ بسبب ضعف مؤهالتها العلمية
فضاًل عن سعيها إلرضاء شيوخ القبائل ،للحفاظ
وخرباتها املهنيةً ،
مستقباًل .أدت هذه السياسة إىل قيام الجيل الحايل
ً
عىل منصبهم
من النخب السياسية بتطويع النظام القبيل والعشائري املتغلغل يف
املجتمع الصومايل لتحقيق مكاسب سياسية( ،((9عرب التالعب يف كثري
من األحيان بالهوية العشائرية والقبلية ،وتطويعها بحسب اتجاه
مصالحهم الشخصية( .((9كام نتج من هذه السياسة تزايد االحتقان
بني القبائل ،سعيًا لزيادة مكاسبها السياسية واإلدارية؛ وهو ما أدى
إىل ارتفاع معدالت عدم االستقرار السيايس يف البالد(.((9
مل ت ُنه هذه اآللية الرصاعات بني القبائل عىل أحقيتها يف التمثيل
السيايس واإلداري؛ فام زالت النزاعات تربز بسبب مطالبة بعض
العشائر الفرعية مبساواتها ببقية العشائر ،وهو ما يستحيل فعله
بسبب محدودية هذه املناصب مقارنة بالعدد الهائل للعشائر
الفرعية( .((9وهذا ما يؤكد صعوبة تحقيق أي استقرار سيايس مبني
87 Hashi, p. 111; Ahmed, p. 62.
88 Ahmed, pp. 42-43, 63; Qaas & Baker, p. 46.
89 Ingiriis, "Being and Becoming a State," p. 15.
90 Qaas & Baker, p. 45.
 91عبد الرحمن معلم عبد الله ،تاريخ الصومال :رؤية تحليلية جديدة  ،2ترجمة بيسان
فايز الحالق (إسطنبول :مكتبة خواطر للطباعة والنرش ،)2021 ،ص .334
92 Ken Menkhaus, "State Failure, State-building, and Prospects for a
'Functional Failed State' in Somalia," The Annals of the American Academy
of Political and Social Science, vol. 656, no. 1 (2014), p. 160; Ahmed, p. 62.
93 Qaas & Baker, p. 46.
94 Elmi, pp. 37-38; Ahmed, p. 62.
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عىل نظام املحاصصة القبلية  .((9(4.5يضاف إىل ذلك أن سريورة تشكل
الثقافة السياسية يف الصومال تحمل يف نواتها ما ميثل عقبة أساسية
أمام بناء مؤسسات الدولة .وتتمثل هذه العقبة يف كون العشائرية
والقبلية تعمالن ضد بناء مؤسسات سياسية رسمية وترسيخها،
يتساوى لديها الجميع بغض النظر عن االنتامء القبيل والعشائري.
وتحتاج هذه العقبة إىل آليات ووسائل تح ّد من سيطرتها وانتشارها،
وليس إىل تقنينها ورشعنتها كام حصل يف اعتامد سياسة املحاصصة
القبلية .4.5

بالرجوع إىل أدبيات حقل بناء الدول ،نجد أن مرشوع بناء الدولة يف
الصومال بتب ّنيه سياسة املحاصصة القبلية تسبب يف تجذير سياسات
تعرقل عملية بناء دولة؛ نظ ًرا إىل ارتباط عمليات البناء بوجود سياسات
تنموية يتساوى عندها جميع أفراد املجتمع ،وال تكتنز يف ثناياها أي
أساسا عىل االستثامر
أفكار إقصائية ألحد األطراف .يعتمد بناء الدولة ً
يف رأس املال االجتامعي والبرشي ،وعىل مدى قدرة القادة السياسيني
عىل تقديم ُمثل وقيم سياسية يتوافق فيها أفراد املجتمع ،ومن ثم
تعميم هذه القيم واملثل وإضفاء الطابع االجتامعي العام عليها؛
وذلك يف سبيل تكوين أرضية مشرتكة ألفراد املجتمع( .((9وهو ما ال
ميكن تصور وجوده مع العمل بنظام املحاصصة القبلية  ،4.5والذي
يستبعد املجتمع الصومايل من املعادلة السياسية بصفة متعسفة،
ويكاد يحرصها يف شيوخ القبائل واملمثلني السياسيني للقبيلة(.((9
وهذا ما يحتم رضورة اعتامد بدائل وآليات تضمن انخراط املجتمع
95 Abdi Ismail Samatar, "Faithless Power as Fratricide: Is There an
Alternative in Somalia?" Bildhaan: An International Journal of Somali Studies,
vol. 9 (2009), p. 76.
96 Edward Miguel, "Tribe or Nation? Nation Building and Public Goods
in Kenya Versus Tanzania," World Politics, vol. 56, no. 3 (2004), p. 331.
 97علمي ،ص .31
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بفئاته املختلفة يف العملية السياسية ،إىل جانب اعتامد سياسات
تعزز زرع الهوية الوطنية الجامعة بني أفراد املجتمع.
ب .الفدرالية والنظام الالمركزي

أدت نتائج الحرب األهلية يف الصومال إىل تشكل مجموعة من
الواليات التي تتعامل فيام بينها عىل أساس أنها دول متجاورة(،((9
وبعد اعتامد النظام الفدرايل يف البالد صبغ ذلك هذه االنقسامات
بصبغة رسمية( ،((9من دون النظر يف أساس تك ّون هذه الواليات.
وجرت صياغة األسس الرئيسة لتطبيق الفدرالية يف الصومال يف
محادثات السالم يف كينيا عام  ،2004واعتربت من املخرجات األساسية
لتلك املحادثات ،يف حني بدأ العمل بها عام .((10(2012
مل يكن خيار الفدرالية مالمئًا للمجتمع الصومايل ،لعدم وجود دوا ٍع
لذلك( ،((10وعدم انسجام البنية االجتامعية للمجتمع مع خيار
الفدرالية؛ لكون املجتمع مبن ًيا عىل النظام العشائري والقبيل،
والذي ال ميكن أن يجري التعامل معه مبنطق اإلثنيات والقوميات
املختلفة كام هو معمول به يف العديد من دول العامل ،ث ّم إن هذه
القبائل والعشائر ال تنترش يف رقع جغرافية محددة ،ميكن من خاللها
تحديد مساحة معينة لكل قبيلة .من الناحية االقتصادية ،تأثرت
البالد كث ًريا بتعدد املستويات اإلدارية والسياسية فيها؛ فلكل والية
رئيسها ووزراؤها وبرملانها الخاص ،وهو ما ال تتحمله ميزانية البالد
يف األساس( .((10كام أنه جرى اعتامد النظام الفدرايل مع وجود العديد
من املناطق يف البالد كانت ت ُدار بعي ًدا عن العاصمة منذ سقوط
الحكومة؛ مبعنى أن قرار تطبيق الفدرالية قد ات ُخذ بحكم األمر
الواقع( ،((10وليس بقرار صادر بنا ًء عىل توافقات سياسية ،أو أسس
دستورية واضحة .فام زال غياب األطر الدستورية الواضحة لصالحية
 98لالستزادة يف أثر الحروب يف تشكّل الدول وانقسامها ،ينظر:
Charles Tilly, "War Making and State Making as Organized Crime," in:
Ernesto Castañeda & Cathy Lisa Schneider (eds.), Collective Violence,
Contentious Politics, and Social Change. A Charles Tilly Reader : Routledge,
2017), pp. 121-139.
99 Martha C. Johnson, & Meg Smaker. "State Building in de Facto States:
Somaliland and Puntland Compared," Africa Today, vol. 60, no. 4 (2014), p. 4.
100 Abdinor Dahir & Ali Yassin Sheikh Ali, "Federalism in Post-conflict
"Somalia: A Critical Review of its Reception and Governance Challenges,
Regional & Federal Studies (2021), pp. 4, 9; Menkhaus, "Governance without
Government in Somalia," p. 98.
 101علمي ،ص .29
 102عبد القادر معلم محمد جيدي" ،الفدرالية يف الصومال :دراسة تقييمية" ،متابعات
إفريقية ،العدد  ،)2020( 3ص 12-4؛ علمي ،ص .30
103 Dahir & Sheikh, p. 5.

ملف :دراسات في القرن األفريقي
معضلة مشروع بناء الدولة في الصومال :العراقيل والفجوات البنيوية

الحكومة املركزية وصالحية حكومات الواليات ميثل العقبة األساسية
يف تحقيق جدوى اعتامد الفدرالية.
لقد تسبب هذا الخيار يف بلقنة الصومال ،ومثّل تحديًا لتشكيل هوية
صومالية جامعة ألفراد املجتمع ،إضافة إىل منحه الدول املجاورة
الفرصة للتدخل يف الشؤون الداخلية للبالد ،عرب استقطاب حكومات
الواليات ودعمها( ،((10وشكّل أيضً ا عائقًا أمام تحقيق االستقرار
والتنمية( .((10مثّل خيار الفدرالية تحديًا أمنيًا للبالد عىل املستوى
القومي ،بسبب التدخالت الخارجية عن طريق الحكومات املحلية،
وتوسع نفوذ العديد من الدول يف هذه الحكومات؛ ما أدى إىل
إضعاف قدرة الواليات الفدرالية عىل التعامل مع الحكومة املركزية،
وفيام بينها وهو ما يولّد رصاعات بصفة متكررة( .((10يضاف إىل ذلك،
أن خيار اعتامد الفدرالية يف البالد مل يكن ناب ًعا من وجدان املجتمع
أساسا ،بل دعمته العديد من دول الجوار( .((10كام أنه يف
الصومايل ً
إطار هذا الخيار أمكن احتواء مجموعة من أمراء الحرب السابقني؛
وهو ما مثل إشكالية حقيقية يف عملية بناء الدولة( ،((10ولعنة عىل
عملية التنمية يف البالد(.((10
تعترب إشكالية رفض العديد من الواليات الفدرالية يف الصومال
للنظام املركزي نابعة من األفكار الكامنة يف املخيال الصومايل .فهو
يتح ّرز من تكرار تجربة الحرب األهلية ،التي كان القتال فيها عىل
أسس قبلية وعشائرية ،وكانت الدولة املركزية وقتها متثل األساس
يف الحرب؛ ما أدى إىل التح ّرز الدائم من كل ما قد ميثل تهدي ًدا
وجوديًا( .((11فنتج من ذلك سعي هذه الواليات لوضع حدود بينها
وبني الحكومة املركزية يف العاصمة ،وقد تجىل ذلك يف شكل رصاعات
وتجاذبات سياسية متكررة ،إىل جانب كون طبيعة العالقة يف األساس
هشة ،وتفتقر إىل الثقة املتبادلة ،نظ ًرا إىل اإلرث التاريخي الذي
ت َشكَّل طوال فرتة سقوط الدولة(.((11
لقد ساهم النظام الفدرايل املعمول به حاليًا يف رشعنة العشائرية
السياسية وإضفاء الطابع املؤسيس عليها( ،((11إضافة إىل التعامل
104 Menkhaus, "Governance without Government in Somalia," pp. 84-83.
105 Hashi, p. 111.
106 Oscar Gakuo Mwangi, "Jubaland: Somalia's New Security Dilemma
and State-building Efforts," Africa Review, vol. 8, no. 2 (2016), p. 11.
107 Dahir & Sheikh, p. 6.
108 Hashi, pp. 98-100.
 109علمي ،ص .31
110 Ingiriis, "'We Swallowed the State as the State Swallowed Us'," p. 250.
111 Menkhaus, "Governance without Government in Somalia," p. 94.
112 Dahir & Sheikh, pp. 6-7.
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السيايس عىل أسس قبلية واضحة بني الواليات وفيام بينها؛ فأعطى
فبداًل من أن تسعى الدولة لخلق
أبعا ًدا جديدة للرصاعات القبليةً .
هوية تجمع أفراد الشعب وتعمل عىل تحييد كل ما قد يؤثر يف
متاسك املجتمع ،أدى النظام الفدرايل إىل تعميق الفجوة بني مكونات
املجتمع الصومايل(((11؛ وهو ما أدى إىل صعوبة بناء مؤسسات دولة
وطنية ناجحة .ث ّم إن الوالء للواليات الفدرالية ،املبنية يف األساس
عىل أسس قبلية وعشائرية ،أدى إىل زيادة التعصب القبيل ألفراد
املجتمع؛ فتسبب كل ذلك يف تنامي حاالت الرصاع عىل الحدود بني
الواليات ،وأثر سلبيًا يف طبيعة العالقة بينها ،وارتفاع معدالت خطاب
الكراهية بني أفراد املجتمع الصومايل(.((11
تشري األدبيات إىل دور االستقرار والنظام املركزي السابق يف نجاح
تطبيق الفدرالية وتحقيقها ألهدافها .فعىل سبيل املثال ،يجادل
فرصا أكرب
الباحث بول هاتشكرفت بأن الفدرالية والالمركزية متتلكان ً
للنجاح لتحقيق النتائج املرجوة يف دول متتعت بتجربة مركزية مستقرة
سابقة قبل تب ّني النظام الفدرايل الالمركزي( .((11وهو ما مل ينطبق عىل
الصومال؛ فكام أرشنا سابقًا ،اعتربت هذه الواليات واليات فدرالية بحكم
األمر الواقع بعد انتهاء الحرب األهلية التي استمرت أكرث من عقدين
منفصاًل عن التجربة املركزية السابقة
ً
من الزمن ،وخلقت واق ًعا جدي ًدا
تحت الحكم العسكري ،واعتُمد هذا النظام يف محاولة المتصاص
الرصاعات وحالة الترشذم التي كانت تعانيها البالد وقتها .يضاف إىل
ذلك أن الهوية املشرتكة املشكّلة للمجتمع الصومايل ال تستدعي وجود
نظام فدرايل ،عىل عكس العديد من دول العامل التي تتبنى هذا النظام.
وللخروج من هذه املعضلة ،يف إمكان الصومال اعتامد نظام موحد
المركزي ،يحرص الجوانب السيادية املختلفة والصالحيات الدستورية
يف يد الحكومة املركزية ،يف مقابل تفويض صالحيات إدارية ومالية إىل
أجهزة حكومية يف مختلف املدن واألقاليم(.((11

 .2البعد االجتماعي ودور المجتمع المدني
تكاد الدراسات املتخصصة تُجمع عىل الدور األسايس الذي يؤديه
املجتمع املدين يف عمليات التنمية والتغيري ،وكون التنمية عملية
تحتاج إىل دمج مختلف أصحاب املصالح لتحقيق أهدافها ،إضافة
إىل أهمية الدعم االجتامعي الذي تقدمه منظامت املجتمع املدين
113 Ibid., p. 8.
114 Hashi, pp. 103-109.
115 Paul D. Hutchcroft, "Centralization and Decentralization in
Administration and Politics: Assessing Territorial Dimensions of Authority
and Power," Governance, vol. 14, no. 1 (2001), p. 42.
 116علمي ،ص .32
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يف عمليات بناء الدولة ومؤسساتها ،ويعترب فقدانه أحد العوامل
األساسية يف فشل البناء( .((11تشكّل بعد االستقالل يف الصومال منوذج
مبسط من منظامت املجتمع املدين املنخرطة يف عمليات التنمية(،((11
تال ذلك تراجع يف دور هذه املنظامت بعد انقالب بري ،الذي قىض
فيه عىل أي دور حقيقي للمجتمع املدين ،يف ظل السياسة الشمولية
التي انتهجها يف إدارة البالد وقتها(.((11

تكوين تجمع صومايل ال يستند إىل القبيلة ورشعيته مكونًا أساس ًيا.
يتحتم عىل منظامت املجتمع املــدين يف الصومال عىل مختلف
توجهاتها استحضار دورها األسايس يف التنمية ،وأهمية تعزيز الهوية
املشرتكة بني أفراد املجتمع عرب الوسائل املتاحة ،وزرع ثقافة التطوع
بينهم ،واستثامر الهوية االجتامعية املشرتكة يف البالد ،والتي تتمثل يف
التشارك يف اللغة والدين والثقافة ،والقومية(.((12

ومع بدء الحرب األهلية عام  ،1991عادت منظامت املجتمع املدين يف
التشكّل والربوز ،مللء الفراغ الذي أعقب سقوط الحكومة ،وساهمت
أساسا بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية الدولية واإلقليمية يف
ً
تقديم املساعدات آلالف املهاجرين .وانخرطت هذه املنظامت أيضً ا
مع تراجع حدة الحرب يف عمليات إعادة اإلعامر ،وتقديم خدمات
مثل :التعليم ،والصحة ،وإمدادات املياه( .((12لقد أدت املنظامت
غري الحكومية دو ًرا محوريًا يف الحرب األهلية التي عايشتها البالد
يف التسعينيات من القرن املايض ،وتركز دورها وقتها يف املساعدات
اإلنسانية واألعامل اإلغاثية ،ثم مساهمتها يف إدارة الشؤون املتعلقة
بالخدمات العامة يف الدولة( ،((12إال أنه مل يكن للمجتمع املدين
الصومايل دور كبري يف عمليات بناء الدولة؛ بسبب تحجيم دوره،
وحرص مشاركته يف جوانب ضيقة(.((12

إن خلق الهوية الوطنية الجامعة ،وتعزيز قيم املواطنة ،يقتضيان
تفعيل أداء منظامت املجتمع املدين؛ وذلك لضامن دمج أفراد املجتمع
مبختلف رشائحهم يف عملية التنمية ،وتساهم كذلك هذه املنظامت
يف امتصاص الحاجة النفسية إىل االنتامء ،وتقديم املساعدة ،والرغبة
يف االندماج يف الحياة العامة ،والتي تشكل القبيلة املقدم الوحيد
لهذه الخدمات يف الصومال حال ًيا .إضافة إىل ذلك ،عىل منظامت
املجتمع املدين الرتكيز عىل دور الشباب عن طريق دعم املبادرات
الشبابية ،مبختلف أنواعها؛ سعيًا لالستفادة من طاقاتهم ،والتي إن
مل تستثمر عىل الوجه الصحيح استُغلت يف جوانب أخرى تقوض
بنيان املجتمع.

نجد أن ما يح ّجم دور املجتمع املدين يف التأثري يف عملية التنمية،
واملساهمة عىل نح ٍو فعال يف إعادة بناء مؤسسات الدولة ،هو
ارتباطه الجذري بالقبيلة ،واعتامده يف كثري من األحيان عىل اآلليات
القبلية يف أداء مهامته األساسية .فصعوبة انفصال القبيلة عن تشكّل
منظامت املجتمع املدين يف الصومال ساهمت مبارشة يف فشل
تلك املنظامت يف تحقيق أحد أهدافها األساسية ،املتمثل يف خلق
هوية وطنية جامعة بني أبناء الشعب ،وزيادة معدالت الحوكمة يف
البالد( .((12فعىل عكس املطلوب ،ساهمت هذه املنظامت بطريقة
غري مبارشة يف تعميق القبلية يف املجتمع؛ نظ ًرا إىل إبرازها صعوبة
117 Lake, p. 189.
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 123عمر ،ص .228

يف إمكان منظامت املجتمع املدين ،يف سبيل تعزيز الهوية الوطنية
يف املجتمع ،االستفادة من الوسائل املتاحة لها ،كاإلعالم والتعليم.
فاإلعالم ميثل اآللية التي تجري عن طريقها هندسة املجتمعات،
وتغيري مفاهيمها ،وأفكارها ،إضافة إىل زرع األفكار ،وتعزيز
التوجهات اإليجابية ودعمها .أما التعليم ،فيعترب دوره محوريًا يف
عمليات بناء الدولة ،وخلق الهوية املشرتكة بني أفراد املجتمع ،خاصة
يف دول ما بعد الرصاعات( .((12ولتحقيق ذلك ،ال بد من وجود خطط
واضحة(.((12

 .3البعد االقتصادي
أ .المصالح التجارية للتجار

ت ُعترب معركة الفساد من أهم املعارك التي تواجه البلدان النامية،
ويرتبط مستوى التقدم والنهضة يف كل دولة مبدى الوعي والدعم
الذي يقدمه كبار املسؤولني وعموم الجمهور للمعركة ضد الفساد(.((12
يف الفرتة التي عاشت فيها الدولة مرحلة هشاشة وضعف ،تك ّون
124 Harper, p. 10.
125 Elmi, pp. 13, 116.
126 Tejendra Pherali & Alexandra Lewis, "Developing Global Partnerships
"in Higher Education for Peacebuilding: A Strategy for Pathways to Impact,
Higher Education, vol. 78, no. 4 (2019), p. 741.
 127محمد عرفة" ،أحالم من دون أوهام :العائق البريوقراطي والفساد اإلداري ومستقبل
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معضلة مشروع بناء الدولة في الصومال :العراقيل والفجوات البنيوية

يف الصومال قطاع تجاري واسع ،يديره رجال أعامل ميتلكون رؤوس
أموال ضخمة ،ويعمل هذا القطاع بعي ًدا عن أي تدخالت حكومية،
سواء تنظيمية أو حتى فيام يتعلق بفرض الرضائب والرسوم التجارية
أساسا يف الحفاظ عىل النشاط االقتصادي
املختلفة .ساهم هذا القطاع ً
وتوفري سبل الحياة األساسية ألفراد املجتمع .لكن يف املقابل ،نتج من
ذلك تغلغل طبقة رجال األعامل يف مفاصل الدولة(.((12

بال داع حقيقي يف كثري من الحاالت؛  -2دعم فصيل سيايس ضد آخر؛
 -3التعامل قبل ذلك مع أمراء الحرب وتأمينهم يف الحرب األهلية؛
 -4تقويض بناء مؤسسات الدولة عرب عدم الوضوح يف سياسات
الدعم للحكومة املركزية والحكومات الفدرالية وخلق نوع من
التجاذب بصفة دامئة؛  -5عدم وجود آليات مساءلة للجهات التي
يجري دعمها؛ مام تسبب يف انتشار الفساد(.((13

إن بروز دور الدولة من جديد يف الصومال ،وإعادة بناء مؤسساتها
بصفة كاملة ،سينتج من ذلك مأسسة القطاع التجاري يف البالد،
والبدء يف تحصيل الرضائب وغريها من اإلجراءات االقتصادية ،إضافة
إىل إعادة ضبط السياسة املالية والنقدية يف البالد ،وهو ما ال يتسق
مع مصالح رجال األعامل؛ إذ إن نفوذهم يف البالد يصل إىل التأثري يف
القرارات السياسية واإلدارية املتخذة( ،((12وهو ما يشكل حجر عرثة
أمام إقرار أي سياسة تتعارض مع مصالحهم التجارية.

وتثبت املشاهدات استرشاء الفساد يف املساعدات الخارجية املقدمة
للصومال ،وذلك بسبب وقوع العديد من هذه املساعدات يف األيادي
الخطأ؛ وهو ما يؤدي إىل عدم وصولها إىل الفئات املستهدفة كام
هو محدد ومخطط له .وتعترب هذه اإلشكالية نتا ًجا لعدم التعامل
املبارش مع الجهات الرشعية املناسبة ،أو فقدان آليات التقييم
واملتابعة التصحيحية .واستخدمت هذه املساعدات أيضً ا يف كثري من
األحيان لتأجيج الرصاعات( ،((13أو لتحقيق مختلف الفرقاء السياسيني
ملصالح سياسية ،أو دعم فصيل سيايس مقابل آخر ،يف حني أنه كان
من املفرتض أن يجري رصفها يف بناء الدولة ومؤسساتها( .((13وتعترب
ظاهرة التدخل يف الرصاعات الداخلية ،ودعم فصيل ضد آخر متكررة
يف املشهد الصومايل(.((13

ويتجىل ذلك أيضً ا يف تحول الشعب الصومايل إىل استخدام الدوالر
بداًل من العملة املحلية يف املعامالت التجارية اليومية؛ ما أدى إىل
ً
معاناة البلد بصفة دامئة موجات التضخم ،مع االرتفاع يف األسعار
أساسا إىل سعي طبقة
بسبب القيمة املرتفعة للدوالر .ويعود ذلك ً
التجار لتاليف إشكالية عدم استقرار العملة املحلية ،ورغبتهم يف
تحقيق األرباح من دون أن يأخذوا يف االعتبار األثر السلبي لهذا
الخيار يف أفراد املجتمع(((13؛ ويؤكد كل ذلك حاجة القطاع االقتصادي
يف الصومال إىل إعادة هندسة كاملة.
ب .المساعدات الخارجية

بالرجوع إىل أدبيات حقل بناء الدول ،نجد أن مرشوع بناء الدولة
يف الصومال أغفل ،بتبنيه لسياسات اقتصادية مثرية للجدل ،الرتكي َز
عىل اآلليات التي تساهم يف مأسسة هذه املساعدات ،وتضمن
االستفادة منها بالطريقة الصحيحة .أضف إىل ذلك أهمية ربط هذه
املساعدات مبشاريع لها وجود حقيقي عىل أرض الواقع ،وتأكيد
رضورة وجود معايري ومؤرشات واضحة لقياس مدى تحقيق هذه
املساعدات ألهدافها(.((13

رغم أن املساعدات الخارجية تؤدي بعض األدوار اإليجابية يف أوقات
األزمات ،ويف تقديم املساعدات اإلنسانية واإلغاثية يف الصومال،
فإن طبيعة الدعم املايل الخارجي املخصص ملرشوع بناء الدولة تثري
جداًل كب ًريا ،ويعتربها الكثري من النقاد أحد املعوقات األساسية لهذه
ً
العملية؛ نظ ًرا إىل السياسات الفاشلة التي انتهجها املجتمع الدويل
يف إدارة هذه املساعدات والربامج التي تدعمها .تتعدد سياسات
الفشل هذه ،ولكن ميكن حرصها يف اآليت -1 :إضفاء هذه املساعدات
الطابع املؤسيس عىل التعامل مع القبائل والعشائر والجامعات
املسلحة ،بصفتها كيانات قامئة بذاتها ومنفصلة بعضها عن بعض ،بل
تعميقها لهذه االنقسامات عرب التواصل الرسمي مع شيوخ القبائل

عملت هذه الدراسة عىل بلورة األبعاد األساسية للفجوات البنيوية
التي يعانيها مرشوع بناء الدولة يف الصومال ،يف سعيها الستكامل
بناء مؤسسات الدولة املختلفة .وبناء عىل املراجعة األدبية الشاملة
ألدبيات بناء الدولة والواقع الحايل يف الصومال توصلت إىل أن
هذه الفجوات تنحرص يف ثالثة أبعاد ،وهي :بعد سيايس ،يتمثل
يف نظام املحاصصة القبلية  4.5والنظام الفدرايل املتبع يف البالد،

128 Menkhaus, "State Failure, State-building," pp. 160-161; Harper,
pp. 111-113.
129 Ingiriis, "Being and Becoming a State," p. 15.
130 The World Bank, "Mobile Money in Somalia: Household Survey and
Market Analysis," April 2017, accessed on 24/4/2022, at: https://bit.ly/3xNdfeY
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وبعد اجتامعي ،يتمثل يف دور املجتمع املدين يف عملية بناء الدولة،
وبعد اقتصادي ،يتمثل يف املصالح التجارية لرجال األعامل ،وأثر
املساعدات الخارجية.
وتناولت الدراسة بالتفصيل أهمية اإلرادة املحلية من جانب ومراعاة
السياق الجغرايف من جانب آخر يف عملية بناء الدولة ،إضافة إىل
عدم نجاعة االستالب للحلول الخارجية .وسلطت الضوء عىل دور
تحديد حدة الرصاع الذي سبق السالم يف الدولة ،وكذلك طبيعة
النظام السابق ،وبنية املجتمع ،والطبيعة الجغرافية للبلد ،إضافة إىل
النطاق الجيوبوليتييك الذي تقع فيه الدولة يف سري عملية بناء الدولة
وتحديد محدداتها األساسية.
واستعرضت نشوء الدولة وانهيارها يف الصومال ،وأوضحت أنه ما
زال يعاين آثار االحرتاب األهيل يف تسعينيات القرن املايض ،إىل جانب
تعقد الرتكيبة السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف البالد من جراء
ذلك .ووث ّقت الدراسة أن مؤمترات املصالحة التي تتابعت يف تلك
الفرتة جرى فيها إغفال الحديث عن مجموعة من الجوانب األساسية
التي متس مختلف أفراد املجتمع ،كمحاسبة أمراء الحرب ،وتعويض
املترضرين ،وغريهام من القضايا التي ما زالت البالد تدفع مثن
تأجيلها عرب بروز هذه القضايا بأشكال واستجابات مختلفة.
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 العسكرية في إثيوبيا- تط ّور العالقات المدنية
The Development of Civil-Military Relations in Ethiopia
 العســكرية في إثيوبيا وكيفية تأثّرها بطبيعة- تطور العالقات المدنية
تح ّلل هذه الدراســة
ّ
 وتحاول مناقشــة. باالعتماد علــى نظرية التوافق،المكونــات السياســية والثقافيــة والعرقية
ّ
أي مــدى يؤثــر التنــوع العرقــي والثقافــي فــي توجيــه بوصلــة
ّ  إلــى: هــي،إشــكالية أساســية
أن مصالــح
ّ  العســكرية فــي إثيوبيــا؟ وتنطلــق مــن فرضيــة فحواهــا- العالقــات المدنيــة
 التي قد،العسكريين وتفضيالتهم السياسية النابعة من رؤيتهم لمصلحة الدولة الوطنية
 تجعل الفصل بين اختصاصات المؤسســتين،تتعــارض مع توجهات المؤسســات المدنيــة
أن التركيبــة االجتماعيــة
ّ ً المدنيــة والعســكرية مســألة صعبــة
ّ  وقــد د َّلــت الدراســة علــى.جــدا
ثم خلصت
ّ ،والتوزيع القبلي َّأثرا في عمليات إصالح األنظمة السياسية المتعاقبة في إثيوبيا
 ومواصلــة الســيطرة المدنية، العســكرية- إلــى أن اســتمرار التوافــق فــي العالقــات المدنية
 مرهونان بمدى صدقية تنفيذ شــعارات المركزيــة والمواطنة،علــى الحكــم في المســتقبل
بالطرائــق القانونيــة والديمقراطيــة التي تقوم على مبــادئ العدل والمســاواة في الحقوق
.المكونات
والواجبات بين جميع
ّ
 المؤسســة،التحــول الديمقراطــي
، العســكرية-  العالقــات المدنيــة:كلمــات مفتاحيــة
ّ
. إثيوبيا، المجتمع المدني،العسكرية
This article analyses the development of civil-military relations in Ethiopia
and how they are affected by politics, culture and ethnicity whilst drawing on
compatibility theory. It explores a fundamental issue: to what extent does ethnic
and cultural diversity influence civil-military relations in Ethiopia? The article
begins with the hypothesis that the military's interests and political affiliations
arise from their vision of the nation-state's interest, and may conflict with
the attitudes of civil institutions, complicating the separation between civil
and military institutional mandates. The article demonstrates how the social
structure and distribution of tribes has had an impact on the reform processes
of successive political systems in Ethiopia. Moreover, it concludes that consensus
in civil-military relations and civilian control of government will continue in the
future if slogans of centralization and citizenship are actualized through legal and
democratic methods based on the principles of justice and equality in rights and
duties among all constituents.
Keywords: Civil-military Relations, Democratic Transition, Military Administration,
Civil Society, Ethiopia.
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ملف :دراسات في القرن األفريقي
يبويثإ يف ةيركسعلا  -ةيندملا تاقالعلا رّوطت

مقدمة
يتم ّيز موضوع العالقات املدنية  -العسكرية باملرونة والتن ّوع يف
القضايا التي يتناولها ،فهو يحاول دراسة شبكة التفاعالت بني املك ّونَني
ظل األنظمة الدميقراطية ،بهدف تقوية
املدين والعسكري وفهمها يف ّ
السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية بوصف هذه السيطرة إحدى
ركائز الحكم الدميقراطي .أ ّما يف حالة الدول التي مل تزل يف مراحل
التح ّول الدميقراطي ،فتسعى دراسة العالقة املدنية  -العسكرية إىل
فهم مكامن قوة املؤسسة العسكرية يف سياق يغيب عنه متا ًما مفهوم
السيطرة املدنية ،يف ظل مؤسسات عسكرية كان لها الفضل يف تأسيس
الدولة القومية الحديثة ،أو يف صونها من التفكك واالنهيار.
يشري مفهوم العالقات املدنية  -العسكرية ،يف معناه الواسع ،إىل العالقة
بني املجتمع املدين واملؤسسة العسكرية أو املؤسسات التي أُ ِ
نشئَت من
أجل حاميته .فهي تشري إىل العالقة بني السلطة املدنية يف مجتمع
معنّي والسلطة العسكرية((( .ويع ّرفها بعضهم بأنها شبكة العالقات بني
ّ
املؤسسة العسكرية واملجتمع الذي تعمل فيه ،والذي تعترب بالرضورة
جز ًءا منه .وتشمل تلك العالقات كل الجوانب املتعلقة بدور املؤسسة
العسكرية ،بوصفها مؤسسة سياسية واجتامعية واقتصادية محرتفة ،يف
الحياة العا ّمة بصورها املختلفة ،تضم القضايا املتعلقة بسلوك الجيش
تجاه املجتمع املدين ،وإدراكات املجتمع املدين وسلوكه تجاه الجيش،
والدور الذي تؤديه القوات املسلحة يف عالقتها بالدولة((( .ومثة فريق
آخر يع ّرفها بأنها التفاعالت التي تصف العالقة بني شعب الدولة
ومؤسساتها وجيشها ،والتفاعالت التي تنشأ بني العسكريني والفواعل
املدنية ،وهذه التفاعالت متعلقة بسلطة اتخاذ القرارات السياسية(((.
وعىل الرغم من تط ّور دراســات العالقات املدنية  -العسكرية
وتوسعها ،فإ ّن بعض الحاالت مل تحظ بدراسة كافية ،عىل غرار
ّ
الحالة اإلثيوبية ،فقليلة هي الدراسات التي خ ُّصصت لها بالرغم
من االهتامم املبكر نسبيًّا بها((( .فمثاًلً ،تتبّعت دراسة جني شرييل
"1 Douglas L. Bland, "A Unified Theory of Civil-Military Relations,
Armed Forces & Society, vol. 28, no. 1 (1999), p. 80.
2 Adedeji Ebo, "Towards Code of Conduct for Armed Security Forces
in African Opportunities and Challenges," Policy Paper, Geneva Center for
the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) (2005), p. 4, accessed on
31/4/2022, at: https://bit.ly/3CIwed0
3 Larry Diamond & Marc F. Plattner (eds.), Civil-Military Relations and
Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), p. 12.
"4 Gene A. Sherrill, "A case Study of Civil-Military Relations: Ethiopia,
in: Andrew Goodpaster & Samuel Huntington, Civil-Military Relations
(Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research,
"1977), pp. 55-76; Yohannis Abate, "Civil-Military Relations in Ethiopia,
Armed Forces & Society, vol. 10, no. 3 (1984).
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التط ّور التاريخي للعالقات املدنية  -العسكرية مم ّيز ًة بني مرحلتني:
ما قبل عام  1941وما بعده ،مبيّن ًة مشكلة عدم التجانس يف املؤسسة
العسكرية .أما دراسة يوهانيس أبات ،فانطلقت من فرضية أساسية
مفادها أن التنافس بني العسكريني واملدنيني للسيطرة عىل السلطة
والرثوة يف إثيوبيا أث ّر يف مسار تط ّور املشهد السيايس فيها .وأثبتت
الدراسة إىل ح ّد بعيد صحة هذه الفرضية .ومثة دراسات أخرى
تط ّرقت إىل جوانب تخص موضوع العالقات املدنية  -العسكرية(((.
فلعل دراستنا هذه هي
أ ّما بالنسبة إىل الدراسات باللغة العربيةّ ،
(((
األوىل من نوعها ،عىل ح ّد علمنا ،بشأن هذا املوضوع بالتحديد .
تسعى هذه الدراسة إىل فهم مدى تأثري طبيعة املح ّركات السياسية
والثقافية والعرقية يف توجيه بوصلة العالقات املدنية  -العسكرية
يف جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية ،معتمدة عىل التوافق
إطــا ًرا نظريًّا .وبنا ًء عليه ،تفحص ذلك التأثري وتحلّله بناء عىل
فرضيات نظرية التوافق يف تحليل العالقات املدنية  -العسكرية
وفهمها؛ إذ تجمع بني مستوى التحليل الجزيئ للعقيدة العسكرية
الكيّل للدولة الذي يتمثل يف
وتنظيمها الهيكيل ،ومستوى التحليل ّ
فضاًل عن محورها
تركيبة املكونات العرقية واالجتامعية والثقافية؛ ً
املتغرّيات الخارجية التي تؤثر يف
الذي يؤكد عىل أهمية دراسة
ّ
تط ّور هذه العالقات .ومن هنا ،فإنّنا نعتمد عىل هذه النظرية
التي تفرتض أن السياسة العامة للدولة ت ُرسم بوساطة ثالثة رشكاء:
املؤسسة العسكرية ،والنخب السياسية ،واملواطنون .وتؤكد عىل
رضورة التوافق بني الرشكاء أل ّن التوافق يؤدي إىل الح ّد من ظاهرة
العسكرة السياسية يف الدول التي يسودها التنوع العرقي والثقايف
والتفاوت الطبقي الذي يؤثر يف النظام السيايس القائم فيها .وإثيوبيا
واحدة من الدول التي تتميز بهذه الظاهرة؛ لذا فهي حالة جديرة
سيتبنّي ،أنسب لتحليل
بالدراسة .وحسبنا أ ّن نظرية التوافق ،كام
ّ
الحالة اإلثيوبية؛ ألنها تقوم عىل مبدأ التوافق /الرشاكة الذي ميكن
عاماًل مح ّد ًدا للعالقات املدنية  -العسكرية يف سياق التنوع
أن يكون ً
املعقّد ،يحول دون سيطرة العسكر عىل السلطة.
أي مدى يؤثر التنوع
تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال التايل :إىل ّ
العرقي والحضاري والثقايف املتباين يف توجيه بوصلة العالقات
املدنية  -العسكرية يف إثيوبيا؟ تستند منهجية الدراسة إىل ثالثة
 5ميكن أن نذكر منها:
Mulugeta Gebrehiwot Berhe, "The Ethiopian Post-Transition Security
Sector Reform Experience: Building a National Army from a Revolutionary
Democratic Army," African Security Review, vol. 26, no. 2 (2017), pp. 161-179.
 6مثــة العديد من املؤلفات باللغة العربية حول الجيوش يف أفريقيا تطرقت إىل
خاصة من منظور العالقات
بعض جوانب املوضوع ،لكنها مل تدرس إثيوبيا بوصفها حالة ّ
املدنية  -العسكرية.
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محاور متكاملة :نظرية التوافق بوصفها إطا ًرا نظريًّا لتحليل الحالة
موضوع الدراسة ،استنا ًدا إىل املنهج التاريخي ،من خالل تتبّع تط ّور
العالقات املدنية  -العسكرية يف إثيوبيا يف مختلف فرتات الحكم منذ
عهد اإلمرباطور هيال سياليس .وإلعداد هذه الدراسة استندنا إىل بعض
الدراسات التي تناولت هذا املوضوع ،وإىل ما أمكننا مالحظته خالل
زيارتنا إثيوبيا ألغراض بحثية.
ملناقشة إشكالية الدراسة وفحص فرضيّتها ،قسمناها جزأين؛ يتتبع
األول تط ّور العالقات املدنية  -العسكرية يف األنظمة السياسية
املتعاقبة عىل الحكم يف إثيوبيا ملحاولة رصد طبيعتها ومح ّدداتها.
بينام يحاول الثاين رصد مآالت هذه العالقات باالستناد إىل ما
توصل إليه الرصد التاريخي لتط ّورها وإىل واقعها الراهن ،مركّ ًزا عىل
ّ
عاملني أساسيني :التكوين االجتامعي للجيش وأثره يف طبيعة املح ّدد
الوظيفي للمؤسسة العسكرية اإلثيوبية ،وتأثري العالقات الخارجية
يف احرتافية الجيش وعالقته بالسلطة .من خالل هذين الجزأين
ب ّينت الدراسة تأثريات التن ّوع العرقي والحضاري والثقايف والجهوي
يف مسار تط ّور العالقات املدنية  -العسكرية يف األنظمة السياسية
وتوصلت إىل استنتاج أسايس مفاده أ ّن تط ّور
املتعاقبة عىل إثيوبياّ .
ظاه َريت العسكرة السياسية والتوجه نحو النظام الدميقراطي يف
إثيوبيا يرتبطان ارتباطًا وثيقًا باالختالف أو التوافق بني جميع النخب
فمثاًل،
السياسية املمثلة للمك ّونات االجتامعية يف البالد ،أو أغلبيتهاً .
إذا اختلفت هذه النخب السياسية فيام بينها حول رؤية مح ّددة
إلدارة النظام السيايس يف البالد ،فإ ّن ظاهرة العسكرة السياسية تطفو
عىل السطح مبارشة يف املشهد اإلثيويب .وكذلك إذا توافقت هذه
النخب ،فإ ّن السجال السيايس بشأن النظام السيايس يف البالد يتّجه
نحو مفاهيم الدميقراطية والتعددية الحزبية يف إدارة نظام الحكم.

ً
أوال :التوافق إطا ًرا نظر ًي ّا لدراسة
العالقات المدنية  -العسكرية
في إثيوبيا
حظيت قضية العسكرة السياسية باهتامم كبري من الباحثني عند
تناولهم العالقات املدنية  -العسكرية ،بل إنها كانت تعترب الباعث
األســايس وراء ظهور نظرية صمويل هنتنغتون الساعية لفهم
طبيعة هذه العالقات يف الدول وأنظمتها السياسية املختلفة(((.
يؤسس إطا ًرا نظريًّا للعالقات
اعتمد هنتنغتون ،الذي حاول أن ّ
 7زولتان بــاراين" ،جنود الجزيرة العربية :ملاذا فرضت ثالث دول خليجية التجنيد
اإللزامي؟" ،سياسات عربية ،مج  ،5العدد ( 27متوز /يوليو  ،)2017ص .98-88
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املدنية  -العسكرية ،نظرية الرقابة املدنية عىل املؤسسة العسكرية،
مفرتضً ا أ ّن السيطرة املدنية ستقود إىل بروز مؤسسة عسكرية مهنية
محرتفة((( ،وذلك يف نظريته القائلة مببدأ سيادة السلطة املدنية عىل
تفرّس خطورة اعتداء
املؤسسة العسكرية ،من أجل وضع قواعد ّ
املؤسسة العسكرية عىل الحكم املدين وعدم رشعية االنقالبات
املتخصصني
العسكرية يف البلدان النامية((( .ولهذا ،ر ّمّبا ،يرى الكثري من
ّ
أ ّن هنتنغتون هو صاحب النص التأسييس لحقل الدراسات التي
نشأت حول العالقات املدنية  -العسكرية(.((1
ونتيج ًة لتط ّور مختلف جوانب دراسة العالقات املدنية  -العسكرية،
ظهرت أدبيات جديدة تنتقد رؤية النظريات الكالسيكية يف فهمها
وتفسريها لهذه العالقات .واعتمدت النظريات الجديدة يف تحليالتها
عىل العوامل االجتامعية ،حيث ربط ر ّوادها بني ظاهرة العسكرة
السياسية وخلفيات الجيش السوسيولوجية واألنرثوبولوجية
والتاريخية ،مؤكّدين أ ّن هذه الخلفيات هي التي تح ّدد أشكال ر ّد
فعل العسكر تجاه املؤسسات املدنية( .((1وبنا ًء عليه ،فقد ركّزوا يف
مقارباتهم لفهم طبيعة العالقات املدنية  -العسكرية عىل دراسة
الجيش بوصفه مؤسسة اجتامعية ،وعملوا عىل فهم التأثريات
املتقاطعة بني املؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة األخرى،
وتحليلها .ولهذا تتوافق مقارباتهم عىل فكرة أساسية مفادها أ ّن
العالقات املدنية  -العسكرية يغلب عليها طابع الـراع ،ولك ّن
خضوع العسكريني للمدنيني ،أو تج ّنب ظاهرة العسكرة يجعالن
هذا الرصاع محدو ًدا .ومن أهم ر ّواد هذه املدارس الجديدة موريس
جانويتز  Mores Janowitzوصمويل فايرن .((1(Samuel Fainer
ونتيجة للتطور الكبري الذي شهده هذا الحقل ،صارت له منطلقات
نظرية مختلفة منها نظرية التوافق ،ونظرية التبعية التي ينادي بها
بيرت فيفر  ،Peter Feaverويؤكد ر ّوادها أهمية الطابع التعاقدي يف
وأخريا نظرية
عالقات الجيش بالقيادة السياسية املدنية املنتخبة(ً ،((1
اقتسام املسؤولية التي طرحها دوغالس بالند ،Douglace Bland
8 Samuel P. Huntington, The Soldier and the State (New York: Belknap
Press, 1957).
 9عزمي بشارة" ،الجيش والحكم :إشكاليات نظرية" ،سياسات عربية ،مج  ،4العدد 22
(أيلول /سبتمرب  ،)2016ص .23
 10محمد سعدي" ،إمكانيات إصالح مؤسسة الجيش ورهاناته يف العامل العريب :دراسة
أولية مقارنة" ،سياسات عربية ،مج  ،4العدد ( 20كانون الثاين /يناير  ،)2017ص .63
 11طيبي غامري ،الجندي والدولة والثورات العربية (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2019 ،ص .13
 12إبراهيم أسعيدي وراشد محمد النعيمي" ،العسكرة مقاربة نظرية تأصيلية" ،لُباب،
العدد  ،)2022( 13ص .13
 13بشارة ،ص .21
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وتؤكد هذه النظرية رضورة تعاون املدنيني والعسكريني يف إطار ما
يح ّدده الدستور والقانون ،وأن املصدر الرشعي للسلطة السياسية هو
اإلرادة املدنية وليس املؤسسة العسكرية(.((1
ور ًّدا عىل نظرية هنتنغتون ومختلف املقاربات املستوحاة منها
والقائلة بـ "نظرية الفصل املرتبطة بالسياق الغريب" ،فإ ّن ريبيكا شيف
 Rebecca Schiffتقرتح نظرية التوافق إطا ًرا أوسع للعالقات بني
املجتمع والجيش .وتقوم هذه النظرية عىل مبدأ الرشاكة املؤسسية
والثقافية واالتفاق بني ثالثة رشكــاء ،الجيش والنخب السياسية
واملواطنني( ،((1فهي تؤمن مببدأ التشارك بني املؤسستني العسكرية
واملدنية يف إدارة النظام السيايس ،ولهذا فهي تنتقد فكرة الفصل بني
اختصاصات املؤسسات السياسية والعسكرية ،وتع ّد الفصل غري واقعي،
ومن املستحيل تحقيقه سواء يف الدميقراطيات الغربية أو يف الدول
النامية بالنظر إىل مصالح العسكريني التي تتطلّب التدخل السيايس
للحفاظ عليها ،وتفضيالتهم السياسية النابعة من رؤيتهم للمصلحة
الوطنية التي قد تتعارض مع توجهات شاغيل السلطة السياسية(.((1

ثان ًيا :تطور العالقات
المدنية  -العسكرية في األنظمة
السياسية المتعاقبة على حكم إثيوبيا
تاريخ ًّيا ،نشأت دولة إثيوبيا املعارصة نتيجة للتوسعات اإلمرباطورية
يف عهد اإلمرباطور منليك الثاين ( )1913-1844يف أواخر القرن التاسع
عرش .وبنا ًء عليه ،يرى كثري من الباحثني يف حقل الدراسات اإلثيوبية
أ ّن أسلوب ضم تلك األقاليم الجديدة من ناحية ،واستبداد األباطرة
وسوء معاملتهم مع تلك القوميات الجديدة من ناحية أخرى ،أسهام
بصورة مبارشة يف تعميق شعور تلك العرقيات والقوميات بالتذمر
عرّبت عنهام كث ًريا بإشعال االحتجاجات والثورات(.((1
والسخط اللذَين ّ
ونتيجة لهذه التطورات التاريخية يف املشهد السيايس ،بدأت ظاهرة
تسييس الجيش وعسكرة السياسة يف عهد اإلمرباطور منليك؛ إذ
أصبحت املؤسسة العسكرية وسيلة لتدعيم مرشوع الحكم املطلق
لإلمرباطور؛ لذا مل تشهد إثيوبيا مشاركة من املنظامت واألحزاب
 14سعدي ،ص .61
عاّلم ،العالقات املدنية  -العسكرية والتح ّول الدميقراطي يف مرص
 15عبد الله فيصل ّ
يوليو /متوز  - 1952يوليو /متوز ( 2013الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات ،)2018 ،ص .27-26
 16غامري ،ص .37-33
 17عبد الوهاب الطيب بشري ،األقليات الدينية والعرقية ودورها يف التعايش الديني يف
إثيوبيا :من اإلمرباطورية إىل الفدرالية 2007-1930م (الخرطوم :جامعة أفريقيا العاملية،
مركز البحوث والدراسات األفريقية ،)2009 ،ص .83

27
املدنية يف أنظمة الحكم طوال تلك الفرتة من تاريخها( .((1وبهذا
برزت ظاهرة العسكرة السياسية( ((1بوصفها واق ًعا معيشً ا يف جميع
األنظمة السياسية التي حكمت البالد ،وهذا ما تؤكده املعلومات
التي تشري إىل جنوح القوات العسكرية نحو السيطرة عىل السلطة،
لفرض نفسها يف جميع مشاريع التغيري السيايس واالجتامعي بهدف
بناء ،أو إعادة ،الدولة التي شهدتها إثيوبيا فيام بعد(.((2

يرى املتخصصون يف مجال العالقات املدنية  -العسكرية أ ّن انتشار
ظاهرة السيطرة العسكرية يف البلدان األفريقية ،كان نتا ًجا طبيعيًّا
للتدخّل العسكري الطويل والراسخ يف الحياة السياسية األفريقية،
وال سيّام يف حقبة ما بعد االستعامر ،وأنها كانت أبرز مظاهر القوة
والرتهيب التي تستخدمها املؤسسات العسكرية .ولعل هذا الوضع
ينطبق عىل إثيوبيا التي استمرت فيها الظاهرة العسكرية سنوات
طويلة ،نظ ًرا إىل الدور التاريخي للمؤسسة العسكرية يف تحديد
مسار نظام الحكم املدين الدميقراطي يف البالد(.((2
وماّم يجدر ذكره أنه عىل الرغم من مشاركة املؤسسة العسكرية يف
ّ
السياسة ،فإ ّن سيطرة اإلمرباطور منليك الثاين عىل نظام الحكم ،يف
املدة  ،1913-1889كانت مطلقة ،مستفي ًدا يف ذلك من شكل بناء
 18زاهر رياض ،تاريخ إثيوبيا (القاهرة :املكتبة األنجلو مرصية ،)1966 ،ص .21
 19يشري هذا املفهوم إىل املكاسب أو االمتيازات املمنوحة للمؤسسة العسكرية بصفة
رسمية أو غري رسمية يف مامرسة الحكم ،من خالل أداء دور مهم يف املجاالت غري العسكرية
داخل مؤسسات الدولة ،أو حتى هيكلة العالقات بني الدولة والسياسة أو بني الدولة
واملجتمع املدين.
20 A. B. Assensoh & Yvett M. Alex- Assensoh, African Military History
and Politics Coups and Ideological Incursions 1900 (New York: Palgrave,
2002), p. 45.
 21رابح زاوي وفارس لونيس" ،فهم صريورة العالقات املدنية العسكرية من خالل صريورة
نظرية التوافق" ،الناقد للدراسات السياسية ،مج  ،4العدد  ،)2020( 1ص .127
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النظام السيايس يف تلك املرحلة ،الذي كان يقوم عىل ثالث ركائز،
هي بالرتتيب :امللك الذي يأيت يف قمة التسلسل الهرمي ،والكنيسة
األرثوذكسية ،وطبقة النبالء التي تسيطر عىل الجيش( .((2وقد تكاملت
جميع هذه الركائز فيام بينها لتضمن للنظام الرشعية السياسية
الالزمة ،فامللك يستمد رشعيته السياسية من ق ّوته املادية التي تتمثل
يف الجيش ،بينام يستمد قوته املعنوية من نسبه إىل األرسة السليامنية،
وبنا ًء عىل ذلك تتكفل الكنيسة بإضفاء الرشعية الدينية عىل النظام
ومامرساته ،وتؤ ّدي طبقة النبالء دورها يف تعزيز هيمنة امللك عن
طريق مشاركة جيوشها الصغرية يف إدارة الدولة( .((2ثم إ ّن أه ّم ما مييّز
هذه املدة هو السلطة املطلقة لإلمرباطور التي مكّنته من السيطرة
عىل الجيش والكنيسة .متيز النظام السيايس يف عهد منليك أيضً ا بالنزعة
املركزية يف الحكم؛ لذا انحرصت التط ّورات السياسية واالجتامعية إبّان
هذه املرحلة يف ثالثة مك ّونات ،هي :الدين ،والقومية ،واإلقليم .وهي
مك ّونات رآها األباطرة إطا ًرا رضوريًّا لتشكيل هوية األمة اإلثيوبية(.((2
ورمّبا كان لهذه املك ّونات الثالثة أثر واضح يف عدم ظهور املؤسسات
ّ
العسكرية واملدنية الحديثة .فلم تشهد إثيوبيا طوال هذه املرحلة
مخصصة لألمن والدفاع ،بل كانت تعتمد عىل طبقة النبالء
إنشاء وزارة ّ
يف تجميع الجيوش من مناطق نفوذهم املختلفة خاصة يف أوقات
األزمات والتهديدات التي تحدق بالدولة .وكان اإلمرباطور ،يف هذه
الفرتة ،هو الذي يق ّدر امليزانية العسكرية الخاصة باإلعداد والتسليح
وتدريب الجيوش ،وذلك بعد التشاور ،يف الغالب ،مع قيادات طبقة
النبالء بشأن احتياجاتهم العسكرية الرضورية.
وأخ ًريا ،سيطرت طبقة النبالء املوالية لإلمرباطور منليك عىل مؤسسات
الدولة العسكرية واملدنية ،عىل ح ّد سواء؛ وقد يعود هذا إىل قوة
نفوذها العسكري واملدين يف مناطق سيطرتها( .((2وبتلك السياسات
كل السلطات وشؤون
أصبح اإلمرباطور مسيط ًرا سيطرة تا ّمة عىل ّ
ألي
الدولة؛ فهو الحاكم األعىل والقائد العام ،وال تخضع سلطته ّ
قانون أو دستور .وكان الوالء لإلمرباطور هو السبيل الوحيد لتعزيز
النفوذ السيايس يف تلك الفرتة التاريخية .وبذلك أصبحت الكيانات
املدنية والعسكرية حينها محض مؤسسات تعمل عىل تحقيق مصالح
اإلمرباطور الشخصية ،ومصالح قومية األمهرا املادية التي ينتمي إليها
اإلمرباطور منليك.
 22محمد حجاج ،إشكاليات الحكم يف أفريقيا :إثيوبيا ونيجرييا دراسة مقارنة ،سلسلة
أفريقيات ( 5القاهرة :الهيئة املرصية العا ّمة للكتاب ،)2019 ،ص .54
 23رياض ،ص .21
 24رشوق رياض مصباح ،األقليات يف إثيوبيا :األنرثوبولوجيا االجتامعية (القاهرة :العريب
للنرش والتوزيع ،)2018 ،ص .31
25 Abate, p. 381.
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 .1تطور العالقات المدنية  -العسكرية
في عهد هيال سيالسي
شهدت العالقات املدنية  -العسكرية يف عهد اإلمرباطور هيال
سياليس ( ،)1975-1892الذي حكم يف الفرتة  ،1974-1930تط ّو ًرا
ملحوظًا نحو املشاركة السياسية يف إدارة الشأن السيايس ،يف املرشوع
السيايس الجديد املعروف باسم "نهضة إثيوبيا" ،والذي يهدف إىل
معالجة جذور املشكلة القومية وتحقيق العدالة بني جميع األعراق
اإلثيوبية( .((2وبدأ هيال سياليس إصالحاته السياسية بتطبيق النظام
املركزي وتنفيذ املرشوعات االقتصادية التنموية الكبرية يف البالد.
وتنفيذًا لذلك املرشوع السيايس ،وضع دستو ًرا جدي ًدا للبالد( ،((2ليكون
وثيقة قانونية لالنفراد بالسلطة املطلقة ،وبصدور هذا الدستور
لكل من الكنيسة وطبقة النبالء يف
الوطني تقلص الدور السيايس ّ
إدارة الحكم لصالح املؤسسة العسكرية الجديدة ،التي أنشأها هيال
سياليس بغرض استخدامها قو ًة مادية بديلة من جيوش النبالء لردع
املعارضني لنظامه(.((2

شهدت إثيوبيا يف هذه املرحلة إنشاء وزارة مخصصة لألمن والدفاع،
وأصبحت هذه املؤسسة العسكرية هي املسؤول األول عن تحديد
امليزانية املالية واالحتياجات اللوجستية للجيش اإلثيويب .وكانت
26 Saheed A. Adejumobi, The History of Ethiopia (London: Greenwood
Press, 2007), p. 86.
 27تم إصداره سنة  ،1931ويعترب أول دستور مكتوب يف إثيوبيا ،ومبوجبه جردت
الزعامات املحلية من جميع سلطاتها ،وأيضً ا جردت الكنيسة من سلطاتها الروحية واملادية.
وبهذا الدستور بسط هيال سياليس سيطرته املركزية بالوسائل الدستورية والقانونية.
28 Jannie Malan, Guarding the Guardians: Civil-Military Relations and
Democracy in Africa (Durban: African Center for the Constructive Relation
of Disputes, 2011), p. 231.
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هيئة كبار الضباط الذين ينتمون إىل أقلية األمهرا املقربة من
اإلمرباطور هيال سياليس هي التي يح ّدد امليزانية العسكرية .ومن
املالحظ أ ّن كل الذين شغلوا منصب وزير الدفاع يف هذه املرحلة
كانوا من القيادات العسكرية األمهرية التي تلقّت التكوين الحديث
يف معسكرات التدريب .وكان نظام التجنيد العسكري يف هذه الفرتة
يتفق نو ًعا ما مع مرشوع النظام املركزي الذي ّأسسه اإلمرباطور هيال
سياليس؛ إذ فتح التجنيد يف كل األقاليم اإلثيوبية ،وبذلك انضمت
مجموعات كبرية من جميع أقاليم البالد ذات التكوينات املختلفة،
بينام احتفظت القومية التي ينتمي إليها اإلمرباطور (األمهرا) بالقيادة
العليا للمؤسسة العسكرية(.((2
أبقى هيال سياليس عىل النظام الثيوقراطي القديم عىل الرغم من
هذه اإلصالحات السياسية يف نظام الحكم؛ إذ وضع قيو ًدا وسياسات
تقوم عىل إبعاد الجيش من السلطة أو مامرسة أي نفوذ سيايس يف
البالد ،ويتّضح هذا من خالل قراراته التي حظرت عىل أفراد املؤسسة
العسكرية االنضامم إىل أي كيانات أو تنظيامت سياسية مدنية .ث ّم
جرى ،من جهة ،توزيع الجيش عىل أسس طبقية وعرقية وإقليمية،
وجرى ،كذلك ،منع قيام الكيانات والتجمعات والتنظيامت السياسية
املدنية من جهة أخــرى .وبهذا متكن هيال سياليس من االنفراد
بالسلطة املطلقة يف ذلك الوقت( .((3وبنا ًء عليه أصبح الجيش أداة
من أدوات اإلمرباطور لتحقيق مصالحه الشخصية ،وخط الدفاع األول
لحامية املصالح املادية ألقلية األمهرا يف الدولة اإلثيوبية.
أما فيام يتعلق باملشاريع التنموية الحديثة ،فقد أطلق هيال سياليس
العديد من املرشوعات التنموية الكربى ،كان معظمها يف مناطق
تج ّمعات قومية األمهرا التي كانت نخبها تسيطر عىل أغلب املؤسسات
العسكرية واملدنية .وجاءت رؤيته اإلصالحية للنظام السيايس متأثرة
مبفاهيم النخب األمهرية وتص ّوراتها للمرشوع السيايس الذي ينبغي
له أن يسود يف البالد .وكان من أهم نتائج إصالحاته السياسية تقليص
دور القوى التقليدية (الكنيسة ،وطبقة النبالء) لصالح حكم الفرد
املطلق(.((3
واجهت هذه اإلصالحات السياسية واالقتصادية والتنموية معارضة
قوية ج ًّدا من باقي القوميات اإلثيوبية األخرى؛ ما أسهم بصورة
ٍ
تنظيامت وأحزابًا
مبارشة يف أن تشكّل هذه املجموعات العرقية
ٍ
وكيانات سياسي ًة معارضة لنظام الحكم الشمويل ،وتبدأ يف العمل
29 Abate, p. 387.
 30عــار وجيه محمود نجم الجبوري ،أوضــاع إثيوبيا :يف ظل االحتالل اإليطايل
(( )1941-1935القاهرة :بورصة الكتب للتوزيع والنرش ،)2018 ،ص .56
31 William Tordoff, Government and Politics in Africa (New York:
Macmillan, 2002), p. 231.
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املشرتك فيام بينها والتنسيق مع صغار ضباط القوات العسكرية
املعارضني لنظام اإلمرباطور هيال سياليس .ت ّوج هذا العمل املشرتك
بني املدنيني والعسكريني بظهور معارضة مدنية عسكرية يف عام
بحق املشاركة يف السلطة ،واملساواة يف توزيع
 ،1974كانت تنادي ّ
(((3
الرثوة بني جميع القوميات اإلثيوبية املختلفة عىل قدم املساواة .
وجدت هذه املعارضة بيئة خصبة وسط القوميات التي استُبعدت
خاصة يف األقاليم التي ُه ِّمشت يف املشاريع التنموية
من السلطةّ ،
وماّم سبق يتّضح أ ّن هذه الفرتة شهدت بداية تحالف
الكربى(ّ .((3
مدين  -عسكري ،بهدف تقوية جبهة املعارضة ضد نظام الحكم
اإلمرباطوري الثيوقراطي.
وقد أ ّدى هذا النشاط املدين العسكري املعارض لنظام هيال سياليس
إىل وقوع العديد من املحاوالت االنقالبية ،وأبرزها ما وقع يف األعوام
 ،1943و ،1947و ،1951و ،1960ولكنها باءت جميعها بالفشل(.((3
صحيح أن كل هذه املحاوالت االنقالبية فشلت يف تحقيق هدفها
األسايس وهو إطاحة نظام الحكم اإلمرباطوري القائم آنذاك ،إاّلّ أنها
تعرّب عن مدى نجاح املؤسسات املدنية والعسكرية يف التفاهم
كانت ّ
والعمل املشرتك ضد نظام الحكم املطلق القائم ،وخاصة املحاولة
االنقالبية ،يف عام  ،1960التي كانت تحت قيادة عسكرية مدنية.
هدفت هذه املحاولة االنقالبية إىل تحويل إثيوبيا إىل ملكية دستورية
ليربالية ،غري أنها فشلت بسبب بقاء القسم األكرب من القوات املسلحة
موال ًيا لإلمرباطور ،وكذلك لعدم حصول االنقالبيني عىل دعم الجامهري،
أو حتى السند الخارجي؛ إذ وقفت الواليات املتحدة األمريكية ضد
االنقالب ،وعملت عىل إفشاله بتقديم الدعم املادي لإلمرباطور(.((3
سمح هذا العمل املشرتك بني املؤسسات املدنية والعسكرية ،فيام
ويتجىّل هذا
ّ
بعد ،بتجويد عمليات التنسيق السيايس فيام بينها،
األمر بوضوح يف تعاملها مع قضايا الدميقراطية يف مواجهة النظام
الحاكم املطلق؛ إذ طالبت املؤسسة العسكرية ،يف منشور لها ،يف
 3آذار /مارس  ،1974اإلمرباطور هيال سياليس باآليت :ح ّرية الصحافة،
وح ّرية االجتامعات والتظاهر ،واإلصالح الزراعي ،والسامح بتنظيم
األحزاب السياسية ،واعتامد النظام االنتخايب الح ّر ،والعمل عىل إصالح
وحق التعليم
أوضاع موظفي الدولة ،وإطالق رساح جميع املعتقلنيّ ،
32 Thomas P. Ofcansky & Laverle Barry, Ethiopia a Country Study,
Minnesota; Federal Research Division (Washington: Federal Research
Division, Library of Congress, 1993), p. 54.
 33مصباح ،ص .67
34 Samuel Decalo, Coups and Army Rule in Africa Motivations and
Constraints (New York: Yale University, 1990), p. 71.
 35حجاج ،ص .104
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املجاين لكل فرد .وتشكّلت لجنة من القوات العسكرية وموظفي
الخدمة املدنية وبعض قيادات التجمعات املدنية والتنظيامت
السياسية ،بهدف متابعة تنفيذ مطالب الشعب اإلثيويب( .((3يعكس
هذا املنشور تدخل الجيش بوصفه طرفًا يف األزمة وانحيازه إىل
الشعب ض ّد نظام هيال سياليس الذي تدعمه أقلية األمهرا .ويف
خطوة ذات داللة ،أنشأت املؤسسة العسكرية اللجنة التنسيقية بني
الوحدات العسكرية والرشطية بهدف ملء الفراغ السيايس .وتحولت
فيام بعد إىل املجلس اإلداري العسكري املؤقت ،بوصفها هيئة
حاكمة للبالد بعد إطاحة اإلمرباطور يف أيلول /سبتمرب .((3(1974
وبهذا التدخل أصبحت املؤسسة العسكرية اإلثيوبية من املؤسسات
السياسية الثورية امله ّمة التي أسهمت يف تحقيق ٍ
بعض من مطالب
الحركات االقتصادية واالجتامعية يف البالد.
حاول اإلمرباطور مواجهة االحتجاجات املدنية  -العسكرية بإجراء
العديد من اإلصالحات يف حكومته بغرض إعادة السيطرة عىل
املؤسسة العسكرية بعي ًدا عن صغار الضباط والجنود الذين استولوا
عىل املؤسسة العسكرية عمل ًّيا؛ إذ أقال وزير الدفاع ،وقيادات هيئة
القيادة ،وقيادات الوحدات الجوية والبحرية ،والقيادات الرشطية،
وكذلك كبار املسؤولني املدنيني يف حكومته .غري أ ّن جميع هذه
املحاوالت باءت بالفشل يف تحقيق غايتها باإلبقاء عىل النظام(.((3
ورمبا يعود هذا الفشل إىل قناعة لدى صغار الضباط من القوميات
اإلثيوبية األخرى ،التي مل تشارك يف توزيع الرثوة والسلطة ،مفادها
أن إصالح نظام السلطة يبدأ بإبعاد اإلمرباطور وأرسته وأقلية األمهرا
من السلطة.

 .2تطور العالقات المدنية  -العسكرية
في ظل حكومة منغستو العسكرية
تتميز هذه املرحلة من تاريخ إثيوبيا السيايس بالخالفات والرصاعات
بني الكيانات والتنظيامت املدنية ذات الطابع القومي يف رؤيتها
إلدارة البالد ،وبالتنافس بني القادة العسكريني أيضً ا ،بهدف السيطرة
عىل املؤسسة العسكرية( .((3وبذلك نرى أن يف هذا الرصاع املدين
والتنافس العسكري أث ًرا واض ًحا يف تشكيل املشهد السيايس اإلثيويب
يف أثناء فرتة حكومة العسكر.
36 Marina Ottaway & David Ottaway, Ethiopia: Empire in Revolution
(New York: African Publishing Company, 1987), p. 48.
37 Decalo, p. 89.
38 Abate, p. 387.
39 Ottaway & Ottaway, p. 34.
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بعد نجاح الثورة الشعبية يف إطاحة اإلمرباطور هيال سياليس يف
عام  ،1974سيطرت املؤسسة العسكرية عىل مفاصل السلطة يف
البالد بقيادة الجرنال أمان عندوم الذي استوىل عىل السلطة يف أ ّول
األمر .وبدأ عندوم بتصفية القيادات العسكرية املنافسة له من
القوميات اإلثيوبية األخرى؛ ما أدى إىل ظهور االنقسامات العرقية
داخل مؤسسة الجيش ،واحتدام الرصاع بني قياداتها لتنتهي هذه
األوضــاع التنافسية باغتيال عندوم وتويل الجرنال منغستو هيال
مريام الحكم يف  12أيلول /سبتمرب  .((4(1974وبذلك شهدت إثيوبيا
نظا ًما سياسيًّا جدي ًدا أه ّم مالمحه التح ّرر من حكم الفرد املطلق
(حكم اإلمرباطور) ،وانتقل الشعب اإلثيويب إىل نظام سيايس جديد
تسيطر عليه املؤسسة العسكرية وفقًا ملفاهيم الحكم الشمويل الذي
يتب ّنى املاركسية( .((4وبالرغم من ذلك ،مل يتمكّن الجرنال منغستو من
تثبيت أركان حكمه ّإاّل يف عام  ،1977عندما اندلعت الحرب األهلية
بني الحكومة وعنارص الحركة الشعبية الثورية لعموم شعوب إثيوبيا
ذات امليول اليسارية .متكّن الجرنال منغستو ،يف هذه الحرب ،من
تصفية رئيس املجلس العسكري الجرنال تفاري بنتي ،وعدد كبري من
أعضاء املجلس العسكري .وكان السبب األسايس يف هذه التصفية
االختالف الجوهري يف الرؤية؛ فالجرنال تفاري يرى رضورة وضع
مصلحة إثيوبيا فوق مصلحة االشرتاكية ،بينام يرى منغستو عكس
ذلك .انتهى هذا الخالف بالتخلّص من تفاري ورشكائه العسكريني يف
عملية قتل جامعي داخل االجتامع ،لينفرد منغستو بقيادة الدولة.
وبنا ًء عىل هذا املوقف املاركيس وجد منغستو الدعم والسند من
االتّحاد السوفيايت يف تثبيت حكمه وتدعيمه ،وأيضً ا يف حربه ضد
األقاليم االنفصالية ،حيث جرى دعمه بالسالح والجنود الكوبيني(.((4
تنافسا محتد ًما بني املؤسسات
شهدت إثيوبيا ،يف هذه املرحلة،
ً
املدنية والعسكرية للسيطرة عىل السلطة والــروة ،ويظهر هذا
العاّمل
التنافس بصورة واضحة يف املطالب املتكررة التي يرفعها ّ
والطاّلب والكيانات السياسية اليسارية ،وكانت تتلخص يف رضورة
ّ
تسليم السلطة إىل حكومة مدنية منتخبة دميقراط ًّيا ،ويف املقابل كان
املجلس العسكري الحاكم يقول باستحالة تحقيق هذا املطلب يف ذلك
الوقت؛ أل ّن قيادات املؤسسة العسكرية كانت ترى أن املؤسسات
والكيانات املدنية املختلفة فشلت يف تقديم مــروع سيايس
واقتصادي موحد يخرج إثيوبيا من الظروف االستثنائية التي كانت
 40طــوين فرانسيس" ،إثيوبيا بني التفتيت والدولة املركزية" ،إندبندنت عربية،
 ،2020/11/30شوهد يف  ،2022/4/1يفhttps://bit.ly/3Tufqwv :
41 Isaac Movoe, The Performance of the Soldiers as Governors: Africa
Politics an African Military (Washington, D.C.: University Press of America,
1980), p. 78.
 42فرانسيس.

ملف :دراسات في القرن األفريقي
يبويثإ يف ةيركسعلا  -ةيندملا تاقالعلا رّوطت

ٍ
وتهديدات تحدق بوحدة
متر بها ،وكانت ترى كذلك أ ّن مثة مخاطر
األمة اإلثيوبية ومتاسكها( .((4يف ظل هذا الخالف املدين  -العسكري،
نجح الجرنال منغستو يف فرض نفسه دكتاتو ًرا جدي ًدا إلثيوبيا ويف
استبعاد جميع منافسيه من العسكريني واملدنيني من دوائر صنع
القرار ،وأصبح يدير شؤون البالد مبفرده .وأنشأ العديد من اللجان
الفرعية ملساعدته يف اإلدارة ،وكان جميع أعضائها من شخصيات
عسكرية تتوزع بني قيادات الهيئة العسكرية املختلفة ،ث ّم عمل عىل
عسكرة الوزارات بتعيني أغلبية املحافظني يف حكومته من مؤسسة
الجيش .وبهذه اإلجراءات سيطرت املؤسسة العسكرية عىل السلطة
اإلدارية والسياسية يف إثيوبيا(.((4
ظهرت يف عهد الجرنال منغستو القبضة الشمولية ومصادرة الحريات
والتضييق عىل األحزاب والتنظيامت املدنية .وصدر ،يف هذا الصدد،
العديد من القرارات التعسفية ض ّد مشاركة املؤسسة املدنية يف الحكم،
منها قرار إغالق مجلس النواب ،ووقف العمل بدستور عام ،1955
ومنع أي معارضة مدنية كانت أم عسكرية ،ومنع إعالن أي إرضاب
أو عقد اجتامعات أو تنظيم مظاهرات غري مرخّص لها ،أو القيام
بأي أعامل من شأنها املساس باألمن أو السالم العا ّم ،وإنشاء محكمة
عسكرية؛ خاصة (قراراتها غري قابلة لالستئناف) ملحاكمة الذين
يخالفون األوامر السابقة ،وملحاكمة املسؤولني الحكوميني السابقني
والحاليني الذين يُتهمون بالفساد وسوء استخدام السلطة( .((4من
الواضح أن هذه القرارات كانت تصب يف صالح املؤسسة العسكرية،
بعد أن أبعدت كل األحزاب والتجمعات املدنية من إدارة البالد.
بهذه اإلجراءات انفردت املؤسسة العسكرية بالسلطة وعزز الجيش
مكانته السياسية ،بعد أن سيطر عىل املؤسسات العسكرية واملدنية
يف إثيوبيا .وكانت جميع القيادات العسكرية التي شغلت منصب
وزير الدفاع يف هذه املرحلة التاريخية تؤمن مببدأ فرض العسكرة
السياسية عىل نُظم اإلدارة والحكم .وكانت امليزانية املالية للمؤسسة
العسكرية حينها مفتوحة ،وتجري إجازتها عن طريق اجتامع بني
يتبق
هيئة الضباط العليا واللجنة العسكرية الحاكمة( .((4ولهذا مل ّ
لألحزاب والتنظيامت املدنية اإلثيوبية سوى خيار املعارضة ،وبالفعل
تنظياًم جي ًدا يف سبيل إسقاط هذه الحكومة العسكرية.
نظم املدنيون
ً
ونتيجة لهذه املعارضة الشديدة اضطرت حكومة منغستو إىل إجراء
بعض اإلصالحات السياسية بهدف امتصاص قوى املعارضة ،حيث
43 Ottaway & Ottaway, p. 43.
44 Abate, p. 386.
45 Charles Cochran, Civil-Military Relations: Changing Concepts in the
Seventies (New York: Free Press, 1974), p. 127.
46 Abate, p. 389.
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لجأت الحكومة العسكرية إىل تطبيق النهج االشرتايك بوصفه منوذ ًجا
"إصالحيًّا" للمشكالت السياسية واالجتامعية يف إثيوبيا .وانطالقًا من
جل ترشيعات هذه الحكومة العسكرية
املفهوم االشرتايك جاءت ّ
خاصة تلك املفاهيم التي تتعلق
متأثرة بتوجهاتها األيديولوجيةّ ،
بالعدالة واملساواة ومشكالت الرصاع الطبقي والتهميش .وأق ّرت
بحق تقرير املصري
هذه الحكومة ،ولو ضمن ًيا يف برامجها السياسيةّ ،
لكل القوميات اإلثيوبية ،ووسعت من نظام التجنيد العسكري يف
ّ
حق كل القوميات اإلثيوبية
مؤسسات الجيش الوطني( ،((4وأصبح من ّ
املختلفة الدخول يف املعاهد واملدارس العسكرية ،لكن مع احتفاظ
أقل ّيتَي األمهرا والتيغراي باملناصب العليا يف هيئة قيادة الضباط(.((4
ونتيجة لهذا االنفتاح السيايس ،ظهر العديد من الكيانات واملنظامت
والتجمعات واألحزاب املدنية والعسكرية املسلحة التي تطالب
مبدنية النظام السيايس ،وبدأ بعض األحـزاب املدنية يف مشاركة
املؤسسة العسكرية يف إدارة الحكم .لكن رسعان ما تقلصت مساحة
املشاركة املدنية بعد أن شعرت املؤسسة العسكرية بخطر وجود
املؤسسات املدنية يف الحكم ،حيث فرضت الحكومة العسكرية
الوصاية عىل املك ّونات املدنية وقمعتها لتنفرد بالسلطة( .((4وما
يؤكد هذه الفرضية الشمولية هو إصدار الجيش عد ًدا من اإلجراءات
التعسفية ض ّد الكيانات واملنظامت واألحزاب املدنية ذات الخلفيات
اليسارية التي دعمته وساندته للوصول إىل الحكم ،وكذلك استخدامه
القوة العسكرية لردع الحركات القومية االنفصالية( .((5لك ّن املؤسسة
العسكرية مل تتمكن من القضاء عىل الكيانات واملنظامت املدنية،
فاعاًل أساس ًّيا يف
عىل الرغم من هذه اإلجراءات القمعية التي باتت ً
البالد .واضط ّرت الحكومة العسكرية بقيادة منغستو هيال مريام الذي
حكم البالد يف املدة  ،1987-1977إىل إجراء العديد من اإلصالحات
السياسية لتصحيح مسار العالقات املدنية  -العسكرية والوصول
إىل صيغة سياسية توافقية إلدارة الحكومة .وبهدف طأمنة األحزاب
املدنية أقرت املؤسسة العسكرية برضورة تأسيس جمهورية مدنية
تقوم عىل أسس دستورية جديدة تضمن الحقوق املتساوية لكل
األقاليم اإلثيوبية ،عن طريق تفعيل نظام الحكم الذايت لألقاليم(.((5
47 Movoe, p. 98.
48 Abate, p. 392.
 49محمد أحمد عبد اللطيف محمد ،التط ّور السيايس لجبهة تحرير أورومو (القاهرة:
املكتب العريب للمعارف ،)2015 ،ص .45
50 Johnson J. Johnson, The Role of the Military in Underdevelopment
Countries (New Jersey: Prang Cetin University, 1962), p. 112.
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كل هذه التنازالت العسكرية لصالح املؤسسات
وعىل الرغم من ّ
أقل بكثري من تطلعات هذه املؤسسات
الحزبية واملدنية ،فإنّها كانت ّ
يف رؤيتها إلدارة شؤون البالد؛ ألنها كانت تريد إخراج املؤسسة
العسكرية بصورة نهائية من املشهد السيايس ،والوصول إىل سلطة
مدنية كاملة .ولهذا واصلت األحزاب السياسية دعمها لالحتجاجات
الشعبية ضد املؤسسة العسكرية ،وخالل هذه الفرتة ظهر عدد من
املنظامت القومية والعرقية التي أعلنت الكفاح املسلح ض ّد حكومة
منغستو العسكرية ،وأسست األحزاب اليسارية يف أوائل عام ،1975
جبهة تحرير شعب التيغراي ،بينام أسست جميع الكيانات واملنظامت
املدنية اإلثيوبية جبهة موحدة إلطاحة نظام الحكومة العسكرية.
ووقّعت هذه الكيانات كذلك وثيقة نظام سيايس مدين جديد يعيد
هيكلة املجتمع اإلثيويب بعد إزالة نظام منغستو العسكري(.((5
واصلت األحــزاب السياسية وبعض أف ـراد املؤسسة العسكرية
معارضة سياسات الحكومة العسكرية ،ويف عام  ،1989تحالفت
جبهة التيغراي مع الحركة الدميقراطية لشعوب إثيوبيا ،مك ّونة ما
يُعرف بـ "الجبهة الدميقراطية الثورية للشعوب اإلثيوبية" .أعلنت
هذه الجبهة الجديدة تخلّيها عن األيديولوجية املاركسية ،وتب ّنت
التوجهات الليربالية بغرض الحصول عىل الدعم من الدول الغربية.
ومتكنت املؤسسة املدنية عمو ًما يف نهاية املطاف ،مبساعدة مجموعة
من العسكريني ،من تحقيق هدفها السيايس يف إطاحة حكومة
منغستو العسكرية ،واستولت عىل السلطة يف عام .((5(1991

 .3تطور العالقات المدنية  -العسكرية
في عهد الجبهة الديمقراطية الثورية
للشعوب اإلثيوبية
ألقت الخالفات والرصاعات والتنافس عىل السيطرة عىل الكيانات
والتنظيامت املدنية والعسكرية بني القوميات اإلثيوبية املختلفة ،يف
عهد حكومة منغستو العسكرية ،بظاللها عىل املشهد السيايس يف
البالد ،حيث تفاقمت املشاعر القومية لدى املك ّونات األخرى املناوئة
لهيمنة قومية األمهرا .وكان من الطبيعي ،عند القضاء عىل سلطة
تحل قومية أخرى محلّها
منغستو الذي ينتمي إىل قومية األمهرا ،أن ّ
يف الحكم ،فقد متكنت قومية التيغراي من السيطرة عىل الحكم
بقيادة ميليس زيناوي ( ،)2012-1955الذي عمل عىل ترسيخ موقع
محل حزب العامل
حل ّ
التيغراي يف السلطة بإنشاء حزب جديد ّ
اإلثيويب (الشيوعي) الذي ّأسسه منغستو ،ويُعرف باسم الجبهة
 52مصباح ،ص .77
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الدميقراطية الثورية للشعوب اإلثيوبية؛ وهذا الحزب هو ائتالف
يضم مجموعات التمرد القومية( ،((5وبهذه السيطرة االئتالفية
دخلت إثيوبيا مرحلة جديدة يف تاريخ العالقات املدنية  -العسكرية،
وما زالت هذه املرحلة مل تتشكّل بعد بصورتها النهائية.

بعد أن متكنت الجبهة الدميقراطية الثورية من إطاحة الحكومة
العسكرية ،سعت مبارشة إىل إصالح الحياة السياسية والعسكرية،
خاصة يف ظل انهيار مؤسسة الجيش وتفكيكها بعد أن كان يعتمد
عليها الجرنال منغستو يف إدارة الدولة ،والعمل عىل تحويل ق ّوات
الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي والجبهة الدميقراطية الثورية
لشعوب إثيوبيا ،لتكون الجيش الوطني الجديد برؤية سياسية جديدة
مغايرة متا ًما لرؤية املؤسسة العسكرية السابقة( .((5واضح أ ّن هذا
التحدي والتحديات الداخلية األخرى( ((5كانت تتطلّب موقفًا صل ًبا
من النخبة السياسية ومؤسسة الجيش الجديدة ،يك ال تدخل البالد
يف أتون الرصاعات األهلية .وبهذا فرضت هذه األوضاع الداخلية
الحرجة واق ًعا سياسيًّا جدي ًدا يقيض برضورة تعاون املؤسستني املدنية
والعسكرية يف العمل السيايس( .((5ورمبا لهذا السبب اتجهت النخبة
الجديدة يف إثيوبيا إىل عقد مؤمتر جامع ح ّددت فيه شكل النظام
 54فرانسيس.
55 Jos Meester, Guido Lanfranchi & Tefera Negash Gebregziabher, "A
Clash of Nationalisms and the Remaking of the Ethiopian State", CRU
Report, The Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael',
April 2022, p. 48, accessed on 5/4/2022, at: https://bit.ly/3CQjWiT
 56تتمثل هذه التحديات يف كيفية الحفاظ عىل أمن البالد وسالمة املواطنني وممتلكاتهم
من فلول جيش نظام الدرج امل ُباد ،ويف تأمني مخازن األسلحة والذخائر والطائرات القتالية
والسفن الحربية التي تركها محاربو نظام الدرج بعد إطاحة نظام الحكم ،ويف كيفية اتخاذ
التدابري واإلجراءات األمنية نتيجة لخروج جبهة تحرير أورومو من تحالف الحكومة االنتقالية؛
أي اإلسهام يف حل الخالفات الحدودية الناشئة بني الجامعات والقوميات اإلثيوبية املتجاورة.
57 Rebecca L. Schiff, The Military and Domestic Politics: A Concordance
Theory of Civil-Military Relations (New York: Routledge, 2009), p. 165.

ملف :دراسات في القرن األفريقي
يبويثإ يف ةيركسعلا  -ةيندملا تاقالعلا رّوطت

السيايس الجديد ،وأيضً ا الوصول إىل وثيقة دستورية انتقالية تعالج
جذور أزمة الهوية الوطنية ،وتصلح العالقات املدنية  -العسكرية،
ومن أهم نتائج هذا املؤمتر التوافق بشأن وثيقة دستورية قانونية
تحكم البالدُ ،عرِفت باسم "ميثاق املرحلة االنتقالية" .وقد اعرتف هذا
بحق تقرير املصري لجميع األمم والقوميات يف البالد،
امليثاق القانوين ّ
وسمح ،يف الوقت ذاته ،لكل جامعة عرقية بإقامة حكم ذايت ،ورسم
حدود العالقة ما بني املؤسسات املدنية والعسكرية يف نظام الحكم
الجديد ،ولهذا يع ّد هذا امليثاق السيايس حجر الزاوية ملا ُعرف فيام
بعد مبرشوع الفدرالية اإلثنية(.((5
بناء عىل ما سبق ،فرض هذا امليثاق الدستوري املتوافَق عليه واق ًعا
سياس ًّيا جدي ًدا ينظّم شكل العالقة املدنية  -العسكرية يف أنظمة الحكم
تتوىّل منصب وزارة
واإلدارة .ومبوجبه جرى التأكيد عىل رضورة أن ّ
الدفاع شخصية مدنية تسهم يف هيكلة العالقة املدنية  -العسكرية
وصياغتها وفقًا ألسس احرتافية ومهنية متكّن مؤسسة الجيش من
التعامل مع القضايا السياسية بطرق مهنية احرتافية أكرث من ذي
قبل( .((5صحيح أ ّن الحكومة مل تلتزم بتعيني شخصيات مدنية خالصة يف
إدارة وزارة الدفاع يف أول األمر ،لكن مع مرور الوقت بدأت الشخصيات
املدنية ذات الخلفيات العسكرية ترأس وزارة الدفاع ،وما يؤكد هذا
االتجاه اآلن هو أن وزارة الدفاع اإلثيوبية ترأستها شخصية أكادميية
ذات خلفية عسكرية ،وهي قنأ يادتا( .((6ومن الواضح أ ّن هذا التط ّور
يف العالقة بني املؤسستني العسكرية واملدنية أسهم بصورة مبارشة يف
توسيع مساحة العمل الحزيب الدميقراطي ،وهذا ما يتضح من ظهور
التكتالت االئتالفية املدنية  -العسكرية ،أو االئتالفات والتحالفات
املدنية العريضة( .((6ومن أه ّم هذه االئتالفات التي ظهرت خالل تلك
الفرتة التاريخية ،ائتالف الجبهة الدميقراطية الثورية للشعوب اإلثيوبية
الذي أُ ِّسس يف عام  ،1994وض َّم كاًّلًّ من جبهة تحرير التيغراي ،والحركة
الدميقراطية لقومية األمهرا ،واملنظمة الدميقراطية لشعب األورومو،
والحركة الدميقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا(.((6
 58محمود أبو العينني ،إدارة وحل الرصاعات العرقية يف أفريقيا (طرابلس :الدار
الجامعية للنرش والتوزيع ،)2008 ،ص .43
59 Giuseppe Caforio, Handbook of the Sociology of the Military (New
York: Springer, 2003), p. 212.
" 60يادتا" أكادميي قاد وزارة الدفاع اإلثيوبية ،حاليًا مسؤول عن مكتب األمن والسالم
ببلدية العاصمة (أديس أبابا) ،ينظر:
"News-update: New Appointments See Defense Minister, Addis Ababa
Deputy Mayor Removed," Addis standard, 18/8/2020, accessed on 5/4/2022,
at: https://bit.ly/3enveky
61 Caforio, p. 212.
 62حجاج ،ص .98

33
كان من أهم أهداف هذا التجمع االئتاليف العمل عىل قيادة التح ّول
الدميقراطي وإصالح نظام الحكم السيايس .ولتحقيق ذلك طرحت
النخبة السياسية لهذا االئتالف ركيزتني أساسيتني لإلصالح السيايس؛
تتمثل األوىل يف رضورة تب ّني منوذج الفدرالية اإلثنية يف إثيوبيا ،وذلك
بغية معالجة جذور األزمة التاريخية لالندماج القومي يف البالد،
ودعمت الدول الغربية التي تدعو إىل تب ّني النظام الدميقراطي ،هذا
املحور اإلصالحي ،واعتربته حاًّلًّ وسطًا يضمن إلثيوبيا وحدتها الوطنية
من ناحية ،ويحقق لبعض القوميات والعرقيات املختلفة ح ًّدا مقبو ًاًل
من طموحات الحكم الذايت من ناحية أخرى ،بينام تتمثّل الركيزة
الثانية يف رضورة العمل عىل تحقيق مع ّدالت تنموية مقبولة ملعالجة
املشكالت الناجمة عن االختالالت االقتصادية واالجتامعية املرتاكمة
التي كانت سب ًبا أساس ًّيا لتم ّرد القوميات والعرقيات املهمشة التي
غالبًا ما تنادي باالنفصال(.((6
عىل الرغم من االنتقادات العديدة املوجهة إىل الجبهة الدميقراطية
الثورية للشعوب اإلثيوبية يف برامجها السياسية واالقتصادية ،فإنّها
استطاعت أن تحقق النجاح ،عىل مدى يزيد عىل عقدين من الزمن،
يف تعزيز االستقرار السيايس وتقليص امليول االنفصالية للقوميات
والعرقيات املختلفة ،وأيضً ا يف تحجيم دائرة العنف املسلّح الذي
ساد فرتة طويلة ،بعد أن زاد عدد قبول القوميات اإلثيوبية املختلفة
للتجنيد العسكري يف املعاهد واملدارس العسكرية الوطنية التي
تخ ّرج الضباط .لكن مع استمرار التف ّوق الواضح لقوميّتي األمهرا
والتيغراي يف قيادات الهيئة العسكرية ،نجحت يف رسم سقف
العالقة بني املؤسسات املدنية والعسكرية .ويف ظل هذه الحكومة
انسحبت املؤسسة العسكرية من إدارة أغلب املؤسسات املدنية
العامة يف الدولة ،لكنها احتفظت ببعض املؤسسات املدنية التي
ميكن أن تسهم يف تقوية الجيش أو قوات الدفاع الوطني .وبهذا
الواقع السيايس الجديد صارت مؤسسة الجيش ال تستطيع االنفراد
بالسلطة املطلقة( .((6وبنا ًء عليه ،نرى أ ّن لهذه اإلصالحات السياسية
واالجتامعية واالقتصادية ،التي تب ّنتها حكومة الجبهة الدميقراطية
الثورية لشعوب إثيوبيا يف رؤيتها اإلصالحية ملسار بناء الدولة
اإلثيوبية ،أث ًرا واض ًحا يف رسم خريطة جديدة لطبيعة العالقات
املدنية  -العسكرية ،تتّسم بالتوافق واملشاركة يف إدارة النظام
السيايس اإلثيويب تحت قيادة مدنية.
63 Malan, p. 76.
 64محمد أحمد عبد اللطيف" ،الجبهة الدميقراطية الثورية للشعوب اإلثيوبية بني الفكر
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عمو ًما ،شهدت إثيوبيا يف عهد حكم ائتالف الجبهة الدميقراطية
الثورية لشعوب إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء ميليس زيناوي عد ًدا من
املحاوالت اإلصالحية يف النظم السياسية والقانونية ويف بناء املؤسسات
السياسية .وتجلّت فلسفتها يف إصالح النظام السيايس باستحداث نظام
التجربة الفدرالية املرتبطة بالقوميات واملجموعات القبلية املتجانسة
 أي نظام الفدرالية اإلثنية  -الذي يُع ّد واح ًدا من أبرز تجارب نظمالحكم يف القارة األفريقية ،لكونه يعتمد عىل نظام الفدرالية اإلثنية.
ومبوجب هذا النظام السيايس الجديد ق ُّسمت إثيوبيا إىل تسعة
أقاليم ومدينتني فدراليتني وفقًا للتوزيع الجغرايف للقوميات املوجودة
فيها( .((6وبهذه اإلصالحات أصبح نظام الحكم يقوم عىل نظام مجلس
الن ّواب الفدرايل ،ويف هذا النظام السيايس ميارس رئيس الوزراء السلطة
أي تأثري أو تدخّل من املؤسسة العسكرية التي
التنفيذية من غري ّ
أصبحت جز ًءا من مجلس الوزراء ،وميثلها وزير الدفاع يف اجتامعات
الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء املدين ،كام أصبحت امليزانية
العسكرية ،بعد أن يتم تحديدها من طرف مؤسسة الجيش ،تخضع
للمراجعة العا ّمة ،ثم تق ّدم للربملان املنتخب إلجازتها أو رفضها(.((6
وبنا ًء عىل ما سبق ،يتّضح أ ّن املشهد السيايس يف إثيوبيا ،يف هذه
الفرتة ،تح ّول من مفهوم نظام الحكم الشمويل إىل مبادئ مفاهيم
التعددية الحزبية يف إدارة البالد باعتامد النظام االنتخايب للوصول
إىل الحكم( .((6ويف آب /أغسطس  ،1995نظّمت أول انتخابات يف
البالد  -مل تكن املنافسة فيها قوية  -فاز فيها ائتالف الجبهة الثورية
الدميقراطية لشعب إثيوبيا ،وأصبح زيناوي أول رئيس وزراء منتخب
يف تاريخ إثيوبيا( .((6ويف أيار /مايو  ،2005جرت االنتخابات الثانية،
وفازت فيها الجبهة الثورية الدميقراطية بقيادة زيناوي أيضً ا .ووصف
املراقبون هذه االنتخابات بأنّها دميقراطية قامت عىل أسس حقيقية
وتنظيم جيد يقود إىل دميقراطية حقيقية يف البالد .ونافس ائتالف
الوحدة الدميقراطية املعارض لحكومة الجبهة الثورية الدميقراطية
دعاًم كب ًريا يف املدن واألقاليم( .((6ويف
منافسة قوية ج ًّدا؛ إذ نال ً
65 John Willis, Civil Society and the State in Africa (New York: Lynne
Reiner Publishers, 1997), p. 231.
66 Constantine P. Danopoulos & Cynthia Watson (eds.), The Political Role of
the Military: An International Handbook (London: Greenwood Press, 1996), p. 98.
 67عبد امللك عودة ،أفريقيا تتحول :كالم يف الدميقراطية (القاهرة :مركز األهرام للنرش
والرتجمة والتوزيع ،)2010 ،ص .38
68 "Parliamentary Chamber: Yehizib Twekayoch Mekir Bete Elections
Held In 1995," Inter-Parliamentary Union, accessed on 7/4/2022, at:
https://bit.ly/3D0oiUR
69 "Ethiopia: Implications of the May 2005 Elections for Future
Democratization Programs," IFES Consultant Terrence Lyons, August 2005,
accessed on 7/4/2022, at: https://bit.ly/3Rm4QX1
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انتخابات أيار /مايو  ،2010فازت الجبهة الثورية الدميقراطية لشعب
بكل املقاعد تقري ًبا يف مجلس ن ّواب الشعب املؤلف من 547
إثيوبيا ّ
ولعل هذا هو سبب ّ
الشك يف نزاهتها ،حيث اعتربت الواليات
مقع ًداّ .
املتحدة ودول االتحاد األورويب أن االنتخابات تفتقر إىل معايري
الشفافية الدولية ،وبذا فإنّها مل تؤ ّد مقصدها بتجسيد مق ّومات
النظام الدميقراطي الحقيقي( .((7ويف أيار /مايو  ،2015حقّق االئتالف
الحاكم يف إثيوبيا فوزًا ساحقًا ومتوق ًعا يف انتخابات مجلس نواب
وعنّي
الشعب اإلثيويب؛ إذ حصل عىل  442مقع ًدا من أصل ّ ،547
رئيسا للوزراء( .((7ويف االنتخابات األخرية عام
هاييل مريم ديسالني ً
 ،2021حاز الحزب الحاكم "حزب االزدهار اإلثيويب" غالبي ًة واسعة يف
االنتخابات الترشيعية .وبذلك الفوز ضمن رئيس الوزراء آيب أحمد
تفويضً ا شعب ًّيا إلدارة حكم البالد ،حيث حصل الحزب عىل 410
مقاعد من أصل  436مقع ًدا(.((7
وبغض النظر عن دميقراطية العملية االنتخابية ونتائجها ،فإنّها تشري
ّ
إىل نجاح حكومة ائتالف الجبهة الثورية الدميقراطية يف التوافق عىل
مستوى العالقة املدنية  -العسكرية ،وواضح أ ّن هذا التوافق فرضته
ع ّدة عوامل؛ أ ّو ًاًل :الدستور اإلثيويب الذي وضع أسس هذه العالقة
القامئة عىل التسلسل البريوقراطي التنظيمي .ثان ًيا :العوامل املتعلقة
بالخلفيات العرقية واأليديولوجية للحركات السياسية املسلّحة التي
شكّلت الجيش الوطني الجديد .ثالثًا :املؤسسة العسكرية التي
أصبحت تتميز بقدر معقول من االحرتافية يف التعامل مع املؤسسات
ورمّبا لهذا ازدادت يف هذه الفرتة نسبة املشاركة والتنسيق
املدنيةّ ،
بني املؤسستني يف إدارة البالد .راب ًعا :حكومة االئتالف التي نجحت
يف إصدار قانون يسمح للقيادات العسكرية بالرتشّ ح لالنتخابات
والوصول إىل الحكم عن طريق العملية االنتخابية ،رشيطة أن تنزع
تلك القيادات الب ّزة العسكرية قبل العملية االنتخابية ،وترتشّ ح يف
االنتخابات بثوب املؤسسة املدنية .وبهذا املفهوم السيايس الجديد يف
نظام الحكم انتقلت إثيوبيا نحو تطبيق مفاهيم الدميقراطية يف نظام
حكمها ،وتقنني مشاركة املؤسسة العسكرية يف عملية حكم البالد
باإلجراءات الدستورية(.((7
"70 Xan Rice, "Unease Over Extent of Ruling Party's Landslide in Ethiopia,
The Guardian, 26/5/2010, accessed on 7/4/2022, at: https://bit.ly/3Qp9Dp0
71 Ibid.
72 "Abiy Ahmed Wins Landslide Victory in Ethiopian Election," The
Guardian, 10/7/2021, accessed on 7/4/2022, at: https://bit.ly/3x2vc81
73 Malan, p. 81.
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ً
ثالثا :مستقبل العالقات
المدنية  -العسكرية في إثيوبيا
يناقش هذا املحور املح ّددات التي ترتبط مبستقبل العالقات
املدنية  -العسكرية يف إثيوبيا ،وفقًا ملفهوم نظرية التوافق التي
تنتقد ،كام سبقت اإلشارة إليها آنفًا ،فكرة الفصل بني اختصاصات
املؤسسات املدنية والعسكرية؛ ألنها تعترب الفصل غري منطقي ،ومن
وخصوصا إذا نظرنا إىل
املستحيل تحقيقه يف دولة مثل إثيوبيا،
ً
مصالح املؤسسة العسكرية اإلثيوبية التي تتطلب التدخل السيايس
للحفاظ عىل هوية األمة اإلثيوبية ،والتي قد تتعارض مع مصالح
النخبة السياسية املسيطرة عىل السلطة( .((7وبنا ًء عليه نتناول هذا
املحور من خالل عدة مح ّددات.

والعرقيات اإلثيوبية األخرى( .((7فإذا استمرت هذه الهيمنة بالتناوب
املهاّمت
ً
بني هاتني املجموعتني عىل مؤسسة الجيش
مستقباًل ،فستتأثر ّ
الوظيفية للجيش برؤية هذه األقلية من النخبة ،وبهذا تصبح املؤسسة
فاعاًل سياسيًّا يُستخدم لحامية املصالح الضيقة لألقلّيات
العسكرية ً
(((7
القومية أو النخب التي تسيطر عىل نظام الحكم .
وسيؤثر هذا التكوين القبَيل الحايل للجيش مستقبَ ًاًل يف األداء الوظيفي
واملهني للمؤسسة العسكرية ،وحتى يف درجة التجانس بني ق ّواتها
املك ّونة من مجموعات عرقية وقبَلية مختلفة .وللتذكري فإ ّن الجيش
اإلثيويب عرف رصا ًعا طبق ًّيا بني ثالث فئات :قياداته العليا التي ترتبط
برباط املصاهرة مع األرسة املالكة ،وصغار الضباط من أبناء الربجوازية
الفاّلحني املضطهدين .وكانت هذه
الصغرية ،وقاعدة الجيش من أبناء ّ
التناقضات االجتامعية أساس روح التذمر والتمرد داخل املؤسسة
العسكرية .ومع تأزّم األوضاع املعيشية يف إثيوبيا ،يف تلك املرحلة،
خرج الجيش عىل اإلمرباطور ،ووقف ضد نظام حكمه ،وأطاحه(.((7
يف إطار سعي حكومة آيب أحمد ملعالجة جذور هذه املشكلة ،اتّجهت
رؤيته إلصالح النظام السيايس إىل اعتامد نظام الحكم املركزي ،باعتباره
ورمّبا لهذا السبب لجأ
ّ
الحل األمثل للمشكالت السياسية يف إثيوبياّ .
إىل تأسيس نظام مركزي دميقراطي يستطيع أن يؤثر يف طبيعة عمل
التنظيامت املدنية والعسكرية مبفهوم مركزي يقوم عىل مبدأ املواطنة
بداًلً من املفاهيم العرقية والقبَلية .وميثّل تنفيذ هذه الرؤية السياسية
ظل تباين رؤى القوميات
خاصة يف ّ
الجديدة تح ّديًا كب ًريا لحكومتهّ ،
(((7
اإلثيوبية األخرى حيال مرشوع إصالح النظام السيايس  .لذا ميكن
مستقباًل
ً
القول إ ّن العالقات بني املؤسستني املدنية والعسكرية ستتأثر
بتلك السياسات املركزية الرامية إىل إرساء نظام سيايس جديد يقوم
عىل املواطنة بداًلً من رابطة القومية والعرقية التي تك ّرست مع تجربة
نظام الفدرالية اإلثنية التي أوصلت البالد إىل حافة التوتر واالنهيار
والتفكك ،بحسب زعم السلطة يف أديس أبابا(.((7

 .1التكوين االجتماعي للجيش وأثره
في طبيعة المح ّدد الوظيفي للمؤسسة
العسكرية
كانت العالقات املدنية  -العسكرية يف إثيوبيا ،ومل تزل ،تتأثر بالهيكل
االجتامعي لهيئة القيادة العسكرية العليا ،وبذلك يتأثر مستقبل هذه
خاصة
العالقات بتوجهات النخبة التي تسيطر عىل هيئة كبار الضبّاطّ ،
أ ّن تاريخ البالد يشري إىل سيطرة مجموعتَي األمهرا والتيغراي فقط
عىل هيئة القيادة واألركان العسكرية ،بينام ه ّمشت جميع القوميات
Movoe, p. 51.
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يرى حزب االزدهار اإلثيويب وبعض تيارات املعارضة األمهرية ذات
التوجه املركزي أ ّن املشكلة الحقيقية يف إثيوبيا هي طبيعة نظام
الفدرالية اإلثنية؛ ألنّه يعتمد ،يف تطبيقه ،عىل أسس إثنية بحتة دون
اعتامد املواطنة مرج ًعا أساسيًّا يُب َنى عليه مفهوم الوطنية اإلثيوبية،
الخاصة مبثل هذه النظم السياسية عند تطبيقها،
فضاًل عن املشكالت
ً
ّ
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حيث يتجىل العديد من الصعوبات والتحديات التي تفرغ النموذج
من محتواه السيايس واإلداري .وقد أ ّدى هذا األمر إىل إدخال البالد يف
عدد من النزاعات القبلية بني القوميات والشعوب التي ظلّت تتعايش
مع بعضها طوال عقود من الزمن .وترى هذه األحزاب االئتالفية أيضً ا
أ ّن هذا املرشوع يزيد من خطاب التط ّرف يف البالد وسط األقاليم
الطرفية ،إذا مل تت ّنب الحكومة االتحادية سياسات مركزية واضحة(.((8
سياسيًّا ،يع ّد موقف حزب االزدهار اإلثيويب تسويغًا لطرح تص ّور
محكاًم لها .فعىل
بدياًل للفدرالية اإلثنية ،وليس تقوميًا
إصالحي يكون ً
ً
متخصصون أ ّن تجربة الفدرالية اإلثنية التي
العكس من ذلك ،يرى
ّ
تعيشها إثيوبيا من التجارب امله ّمة يف تاريخها السيايس لتعبريها عن
تطلعات املاليني من اإلثيوبيني الذين يتوقون إىل نظام دميقراطي
أفضل ،ولكونها قادرة عىل معالجة التباين يف املشكالت السياسية
التي تظهر بني املركز واألقاليم.
عمو ًما ،إذا حاول رئيس الوزراء الحايل آيب أحمد فرض سياساته املركزية
التي تؤمن مببدأ املواطنة فقط ،سيؤدي ذلك ،يف الغالب ،إىل انسداد
األفق السيايس واالضطرابات وتأزّم املواقف املختلفة بني العاصمة
الفدرالية واألقاليم ،وبذا سيضطر إىل إعادة إنتاج تجارب األنظمة
التسلّطية السابقة التي تتم ّيز بعسكرة نظمها السياسية ،ويصبح
الجيش يف هذه الحالة وسيلة مه ّمة وفعالة يف حسم االحتجاجات
والرصاعات .وبدأت بوادر هذا االتجاه تظهر يف قمع االحتجاجات يف
إقليم األورومو وبعض األقاليم األخرى التي تعارض سياسة املركزية،
وكذلك الحرب األهلية الحالية بني الحكومة املركزية وجبهة تحرير
التيغراي( .((8واضح أ ّن هذه الحرب هي إعادة تدوير للتاريخ السيايس
اإلثيويب املتمثل يف التنافس بني قوم ّيتَي األمهرا والتيغراي للسيطرة
خاصة إذا أخذنا يف الحسبان التحالف بني آيب
عىل الحكم والدولةّ ،
أحمد وقومية األمهرا التي تكافح من أجل سلطة سلبتها منها ،بحسب
اعتقادها ،قومية التيغراي .عمو ًما ،سيتيح استمرار هذه الحرب
األهلية فرصة للقيادات العسكرية لتتص ّدر املشهد السيايس عىل
حساب املؤسسات املدنية ،وهذا ما سينعكس سلبيًا عىل العالقات
املدنية  -العسكرية .يف املقابل ،إذا استطاعت الحكومة الحالية إيجاد
الحلول واملعالجات الصحيحة ذات الطابع املدين لتلك التحديات
السياسية املعقّدة ،فإنها ستنجح يف رسم خريطة سياسية جديدة لهذه
العالقات تسمح مبواصلة سيطرة املدن ّيني عىل املؤسسة العسكرية
التي غالبًا ما تؤدي وظيفتها دون التدخل يف شؤون الحكم.
80 "The Addis Fortune," accessed on 23/11/2015, at: https://bit.ly/3wNotiq
 81محمد عبد الكريم ،إثيوبيا من الهيمنة إىل العزلة (القاهرة :العريب للنرش والتوزيع،
 ،)2022ص .87
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 .2العالقات الخارجية وتأثيرها في احترافية
القوات المسلحة اإلثيوبية
يرتبط استمرار توافق العالقات املدنية  -العسكرية يف إثيوبيا مبدى
تأثري العامل الخارجي يف طبيعة العالقة بني املؤسسات املدنية
والقوات املسلحة .ومث ّة شواهد تاريخية تشري إىل التدخل الخارجي
يف شؤون الحكم واإلدارة لصالح فئة معيّنة عىل حساب املكونات
األخرى ،ومن األمثلة عىل ذلك تدخّل بريطانيا الذي أسهم يف استعادة
عرش اإلمرباطور هيال سياليس وإنهاء االحتالل اإليطايل إلثيوبيا،
وإفشال االنقالبات العسكرية التي حدثت يف تلك الفرتة التاريخية،
وكذلك تدخّل االتحاد السوفيايت لحامية حكومة منغستو العسكرية
ورمّبا تؤث ّر مواقف الواليات املتحدة ودول االتحاد
من االنقالبات(ّ .((8
األورويب بشأن األحداث الجارية اآلن يف إقليمي التيغراي واألورومو،
يف سري العالقات املدنية  -العسكرية يف إثيوبيا ،ويتوقف هذا التأثري
عىل طبيعة مواقف هذه القوى الدولية من الحكومة الحالية.
إ ّن مستقبل العالقات املدنية  -العسكرية يف إثيوبيا رهن لطبيعة املساعدة
العسكرية الخارجية يف عملية التدريب والتسليح أيضً ا ،وغال ًبا ما تؤدي
هذه املساعدات إىل تقوية املؤسسة العسكرية عىل حساب املؤسسات
املدنية .وتعتمد إثيوبيا كث ًريا عىل املساعدات العسكرية الخارجية يف
عملية إعداد املؤسسة العسكرية وتسليحها( .((8وبنا ًء عليه ،نرى أ ّن
نتائج هذا الدعم النهائية يف مستقبل العالقات املدنية  -العسكرية
تك ّون أحد االتجاهني :إ ّما أن تسيطر مؤسسة الجيش عىل نظام الحكم
بدعم من الدول التي تق ّدم املساعدات ،وإما أن تسهم تلك املساعدات
العسكرية يف احرتافية الجيش اإلثيويب يف التعامل مع القضايا السياسية
املعقدة ،وبذا تتقلص مساحة املشاركة السياسية للمؤسسة العسكرية
يف السلطة ،بالنظر إىل أن رشوط املساعدة العسكرية الغربية تكون
مرهونة دامئًا بحياد الجيش يف األمور السياسية ،من أجل دعم عملية
التح ّول الدميقراطي يف بلدان العامل الثالث(.((8
أخ ًريا ،يتوقف مستقبل العالقات بني املؤسسات املدنية والعسكرية
يف إثيوبيا ،عىل طبيعة رؤيتها لسياستها الخارجية ،بالنظر إىل االرتباط
الوثيق بني السياستني الخارجية والعسكرية .وبنا ًء عليه يُع ّد حجم
التهديدات التي تتعرض لها الدولة يف عالقاتها الخارجية ،ونوعها ،من
العوامل املؤثرة يف السياسة العسكرية يف تحديد دور الجيش بوصفه
فاعاًل سياس ًّيا يف الشؤون الداخلية للدولة( ،((8فعىل سبيل املثال تقوم
ً
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83 Johnson, p. 45.
84 Movoe, p. 23.
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سياسة إثيوبيا الخارجية عىل ثالث رؤى؛ أو ًاًل :اعتامدها عىل أهمية
االرتباط بدولة كربى من أجل تأمني السلطة الحاكمة وحاميتها من
أطامع الدول املجاورة ،ثانيًا :رضورة إيجاد موطئ قدم يف ساحل
البحر األحمر بهدف السيطرة عىل بعض املوانئ امله ّمة يف التجارة
العاملية يف املنطقة ،ثالثًا :تقليص تأثريات القومية العربية يف الداخل
اإلثيويب ،حيث تستشعر األنظمة املتعاقبة عىل الحكم خطر تأثريات
القومية العربية والتضامن اإلسالمي ،خاصة أن إثيوبيا تعترب نفسها
جزيرة مسيحية وسط محيط عريب إسالمي له القدرة عىل التأثري يف
مكوناتها الداخلية(.((8
يف ضوء ذلك أث ّرت هذه الرؤية السياسية للنخب اإلثيوبية الحاكمة
يف تحديد طبيعة العالقات بني املؤسستني املدنية والعسكرية ،وكذلك
متكّنت إثيوبيا من تهيئة الرأي الدويل للتجاوب مع املوقف اإلثيويب
وسط هذه املهددات الخارجية التي تحيط بالبالد من جميع دول
الجوار .وبنا ًء عىل تلك الرؤية السياسية ،نحسب أ ّن مستقبل العالقة
املدنية  -العسكرية يف إثيوبيا ره ٌن لقدرة النظام الحاكم عىل التعامل
مع قضايا السياسة الخارجية ومهدداتها ،مبا يحقق مصالح الدولة
اإلثيوبية بأقل الخسائر السياسية.

خاتمة
يف ضوء مؤرشات نظرية التوافق يف تحليل العالقة املدنية  -العسكرية،
تتبّعت هذه الدراسة تط ّور تلك العالقة يف إثيوبيا ،وجادلت بأ ّن للتنوع
الثقايف والعرقي تأث ًريا كب ًريا يف ديناميّتها وتح ّوالت األنظمة السياسية
املتعاقبة .ودلّت الدراسة عىل أن الرتكيبة االجتامعية والتوزيع القبَيل
أثّرا يف عمليات إصالح األنظمة السياسية املتعاقبة؛ إذ إنّهام أسهام
بصورة مبارشة يف القضاء عىل نظام الحكم اإلمرباطوري املطلق،
والحكم العسكري الشمويل ،ث ّم ساعدا كث ًريا يف إقرار مرشوع اإلثنية
الفدرالية .وإذا كانت الدراسة أثبتت أ ّن السريورة التاريخية توضح
تو ّجه العالقة املدنية  -العسكرية يف إثيوبيا نحو التوافق والتشارك
يف إدارة حكم البالد ،فإنّها تبني أيضً ا أ ّن حارض العالقات  .ومستقبلها
يواجهان العديد من الصعوبات والتح ّديات القومية واالنفصالية
التي ميكن أن تؤثر يف املح ّدد الوظيفي للجيش ،وعملية صنع القرار،
وطبيعة السياسات الخارجية املتّبعة.
أوضحت الدراسة أ ّن املؤسسات املدنية والعسكرية مل تشارك يف إدارة
شؤون إثيوبيا يف فرتة حكم اإلمرباطور منليك الثاين للبالد ،ويف املقابل،
بيّنت أ ّن املؤسسة العسكرية والتنظيامت واألحزاب املدنية استفادت
Cochran, p. 67.
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كث ًريا من هامش اإلصالحات السياسية التي قام بها اإلمرباطور هيال
سياليس؛ إذ بدأ التنسيق والعمل املشرتك إبّان هذه الفرتة إلصالح نظام
الحكم اإلثيويب ،وأمثرت العالقات الجيدة بني الطرفني إطاح َة حكم
هيال سياليس .ووضّ حت الدراسة أيضً ا انفراد مؤسسة الجيش بالسلطة
يف زمن حكم منغستو العسكري واستبعاد التنظيامت واألحزاب
والتج ّمعات املدنية من املشاركة يف السلطة سنوات طويلة ،عىل
الرغم من دور هذه القوى املدنية يف التخلص من النظام اإلمرباطوري
لهيال سياليس .ث ّم بيّنت حالة التوافق يف العالقة بني املؤسستني املدنية
والعسكرية يف فرتة سيطرة ائتالف الجبهة الثورية الدميقراطية
لشعوب إثيوبيا عىل نظام الحكم يف البالد .وأخ ًريا ترى الدراسة أ ّن
استمرار التوافق يف العالقات املدنية  -العسكرية ومواصلة السيطرة
املدنية عىل نظام الحكم يف املستقبل مرهونان مبدى صدقية حكومة
آيب أحمد يف تنفيذ شعارات املركزية واملواطنة بالطرق الدميقراطية
والقانونية الصحيحة التي تقوم عىل مبادئ العدل واملساواة يف
الحقوق والواجبات بني جميع املك ّونات القومية اإلثيوبية.
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ّ
تشكل الدولة الصومالية
 تأريخ:فهم انفصال صوماليالند
)1991-1960( وإخفاقها
Understanding the Secession of Somaliland: History of
the Formation and Failure of the Somali State (1960-1991)

 وتقرأ خلفياته ودوافعه ومبرراته التاريخية،تســعى هذه الدراســة لتفهم انفصال صوماليالند
 وتطرح فرضية رئيســة هي أن االنفصال نتيجــة موضوعية للعوامل،والسياســية والقانونيــة
البنيوية والسياســية والثقافية التي أحاطت بنشأة الدولة الصومالية وتوحيدها في فترة ما
فهمــا أفضــل ليس فــي حالــة انفصال
وتحــاج بــأن المنظــور التاريخــي يوفــر
.بعــد االســتقالل
ّ
ً
ً
لتحــول الصومــال إلــى حالــة
العميقــة
الجــذور
الســتيعاب
ــا
أيض
بــل
،فحســب
صوماليالنــد
ّ
ّ
التشــكل
 وتنطلــق مــن خلفيــة عامــة حــول.أنموذجيــة لفشــل الدولــة الوطنيــة القطريــة
وتحــدد نطــاق اشــتغالها الزمانــي
.السوســيوتاريخي الحديــث لشــبه الجزيــرة الصوماليــة
ّ
إقليمــي
فــي
الحديثــة
الدولــة
ن
تكــو
 تبــدأ مــن تاريــخ،والمكانــي علــى أربــع مراحــل أساســية
ّ
َ
ُ
 وصو ًلا إلى قيام الدولــة الصومالية القطرية،صوماليالنــد البريطاني والصومــال اإليطالي
 ومن ثم تم ّر إلى تفســير مبررات انفصال صوماليالند وخلفياته،الموحدة
بصيغتها القومية
َّ
 وتختتم بتقييم مقاربات، وكذا تشرح عوائق هذا االنفصال،1991 عن باقي الصومال في عام
.المجتمع الدولي منه ومواقفها
. صوماليالند، الصومال، االستعمار، الدولة الوطنية:كلمات مفتاحية
This article seeks to understand the secession of Somaliland by exploring its
historical, political and legal motives and rationales. It suggests that the secession
is a notable outcome of the structural, political and cultural factors surrounding
the emergence and unification of the Somali state post-independence. The article
argues that the historical perspective offers a better understanding of not only the
secession of Somaliland, but also why Somalia is a textbook case for the failure
of the nation-state. The article starts with a general background on the modern
socio-historical history of the Somali peninsula and analyses four key moments,
starting from the history of the formation of the modern state in British and Italian
Somaliland, leading to the establishment of Somalia as a unified nation-state.
Accordingly, the article explains the rationale behind the secession of Somaliland
from Somalia in 1991, as well as the obstacles to this secession, and concludes
with an evaluation of the attitude and approaches of the international community.
Keywords: Nation State, Colonialism, Somalia, Somaliland.
. املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،باحث مساعد
Research Assistant, Arab Center for Research and Policy Studies. Email: suhaib.mahmoud@dohainstitute.org
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مقدمة
يُع ّد انفصال صوماليالند حال ًة فريد ًة لها خصوصيات تاريخية عدة،
مت ّيزها من باقي الكيانات ذات املطالب االنفصالية يف أفريقيا ،ليس
من جهة أن الجمهورية امل ُعلَنة من طرف واحد استطاعت البقاء
ذاتيًا وبناء دولة مستقرة ودميقراطية نسبيًا ،وتُجرى انتخابات رئاسية
وبرملانية وبلدية عىل نحو دوري يف محيط مضطرب ،بل يقوم
إقلياًم ذا تاريخ سيايس استعامري
ادعاؤها السيادة عىل رسدية كونها ً
مختلف عن باقي الصومال .فقد قامت الجمهورية الصومالية ما
بعد االستقالل عىل حلم بناء دولة قومية متثل جميع الصوماليني
يف القرن األفريقي ،وتشكلت هذه الوحدة إبان االستقالل بني
اتحاد إقلي َمي "صوماليالند"  Somalialndالذي نال استقالله من
بريطانيا يف  26حزيران /يونيو  ،1960وإقليم "الصومال اإليطايل"
استقل عن إيطاليا يف  1متوز /يوليو .1960
ّ
 Somalia Italianaالذي
لقد اعتمدت الدول األفريقية غداة نيلها االستقالل الحدود التي
خلّفتها اإلدارات االستعامرية وجعلها حــدو ًدا سياسية ألقاليمها
يصح القول إن الحالة الصومالية تشكّل استثنا ًء عن
الوطنية .وقد ّ
هذا اإلجامع األفريقي عىل تقديس الحدود االستعامرية ،فالصومال
هو إحدى الدولتني الوحيدتني يف أفريقيا (إضافة إىل املغرب) اللتني
رفضتا قبول الحدود اإلقليمية إبان تأسيس دولتيهام الوطنيتني .ورفض
الصومال توقيع املعاهدات اإلقليمية كلها الرامية إىل حفظ الحدود
تعنّي حدوده مع إثيوبيا وكينيا،
االستعامرية ،ويف األخص تلك التي ّ
بسبب الرتسيامت الحدودية التي تركتها التجربة االستعامرية يف
األرايض الصومالية ،حني عم َد االستعامر الربيطاين إىل توزيع األرايض
الصومالية التاريخية عىل دول الجوار عىل شكل ِهبات.
تبحث هذه الدراسة يف الجذور والخلفيات التاريخية والسياسية
النفصال صوماليالند ،من خالل العودة إىل التك ّون التاريخي والسيايس
لإلقليم من فرتة البواكري االستعامرية ،وصو ًاًل إىل مطالبته باالنفصال
عن الصومال ،مرو ًرا بفرتة الوحدة وإنشاء الدولة القومية الصومالية.
كام تعالج التجربة االستعامرية يف أربعينيات القرن املايض ،التي أرست
أسس الدولة الحديثة ،يف الصومال اإليطايل وصوماليالند الربيطاين،
من خالل إنشاء مجالس محلّية ،يرأسها زعامء العشائر ،التي قامت
بتطوير اقتصاد حديث ومشاريع زراعية وتجارية عرب ربط السوق
يغرّي االستعامر،
الصومالية باألسواق الرأساملية العاملية .مع ذلك ،مل ّ
تحدي ًدا يف تجربته الربيطانية ،البنى االجتامعية والسياسية ،إمنا حاول
التكيّف ،والتعامل معها خدمة ملصالحه االستعامرية ،وهكذا ،أنتج
االستعامر النمط العشائري السيايس من العالقات يف أول حكومة
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حديثة يف صوماليالند ،ما ساهم الحقًا يف تقويض التح ّول الدميقراطي
يف دولة ما بعد االستقالل يف أثناء قيام الجمهورية الصومالية.
تتناول الدراسة يف املبحث األول الفرتة االستعامرية وتجربة بناء
الدولة الحديثة يف املجال الصومايل ،عرب تحليل تاريخي للتك ّون
وسنحاج
السيايس إلقليم صوماليالند كمحمية استعامرية بريطانية،
ّ
أقل) مل
بأن التجربة االستعامرية الربيطانية (واإليطالية عىل نحو ّ
تغرّي يف البنى االجتامعية والسياسية واالقتصادية للمجتمع الصومايل.
ّ
وتعامل االستعامر مع البنية االجتامعية العشائرية خدمة ملصالحه
السياسية .ومن ثم احتفظ كيان املجتمع بأطره السياسية التقليدية
التي سادتها هيمنة الثقافة العشائرية السياسية .ويناقش املبحث
الثاين لحظة نشوء الدولة القومية الصومالية بعد االستقالل ،التي
قامت من اتحاد إقلي َمي صوماليالند والصومال اإليطايل ،ويتف ّحص
يف هذا السياق التحديات السياسية والثقافية والتعقيدات القانونية
والفنية التي رافقت تك ّون الدولة الصومالية ،ومنها إشكالية ضعف
البناء الوطني يف التجربة االستعامرية ،إضافة إىل الرصاعات الحدودية
مع دول الجوار الناجمة عن ترسيامت االستعامر الربيطاين الذي وزّع
األرايض الصومالية عىل الجريان عىل شكل ِهبات.
أما املبحث الثالث ،فيناقش مسألة انفصال صوماليالند ،وتقف عىل
وتحاج
مفصل،
خلفيات هذا االنفصال وسياقاته التاريخية عىل نحو ّ
ّ
بأنها نتيجة موضوعية لفشل بناء دولة-أمة صومالية ،وبأن االنفصال جاء
فضاًل عن
استجابة مبارشة إلخفاق تجربة الوحدة الصومالية القوميةً ،
االنتهاكات اإلنسانية التي قامت بها الدولة العسكرية يف حق الشامليني،
وسنتناول يف هذا املبحث ،بطريقة نقدية ،مختلف الدعاوى السياسية
والقانونية املربرة لعملية االنفصال .ويسعى املبحث الرابع لتفسري
خصوصا الواليات املتحدة األمريكية
مواقف القوى الدولية واإلقليمية،
ً
واالتحاد األفريقي ،لفهم طبيعة مقارباتهم إزاء انفصال صوماليالند.

ً
أوال :خلفية سوسيوتاريخية
مل تعرف األرايض الصومالية تاريخ ًيا أي سلطة سياسية تفرض الحكم
عىل كامل ترابها تحت سلطة سياسية مو ّحدة ،عىل الرغم من شيوع
العديد من السلطنات اإلسالمية واملاملك العشائرية يف املدن الساحلية
الصومالية يف فرتات تاريخية مختلفة .وكان لهذه السلطنات نُظم سياسية
(((
واقتصادية وعالقات سياسية وتجارية مع الخارج ،مثل (سلطنة أوفات)
التي استمر حكمها يف املدة  ،1415-1285وتوصف بأنها أقدم السلطنات
1 Abdurahman Abdullahi Baadiyo, Making Sense of Somali History, vol. 2
(London: Adonis & Abbey Publishers Ltd., 2018), p. 70.
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الصومالية اإلسالمية ،وارتبطت ببعض حوارض العامل اإلسالمي من خالل
ابتعاث طالب العلم وتنظيم رحالت الحج .لكنها عاشت يف خضم فرتات
الحروب الدينية التي كانت مشتعلة يف املنطقة يف تلك القرون بني
املسلمني واملسيحيني ،واستدعت تدخل القوتني اإلمرباطوريتني الربتغالية
والعثامنية ،بتحالف األوىل مع مسيحيي الحبشة ،والثانية مع سلطنة
عدل املسلمة .وجرى التغلب عىل سلطنة أوفات أخ ًريا عىل يد اإلمرباطور
الحبيش  Adma Siyonيف عام  .(((1332وتُع ّد سلطنة عدل((( من أبرز
السلطنات التي قامت يف املناطق الشاملية الصومالية ،واستمرت خالل
املدة  ،1577-1415وكانت تتحكم يف طرق التجارة بني الهضاب وسواحل
البحر األحمر واملحيط الهندي ،إاّلّ أنها هي األخرى ،مل تستمر طوياًلً
بسبب الحروب الدينية التي عاشتها مع اململكة الحبشية .ويف املدن
الشاملية عىل ساحل البحر األحمر ،كانت تص ّدر مدينة بربرة التجارية
جلود اإلبل واللحوم والعبيد والعاج والسمن واملنسوجات إىل شبه
الجزيرة العربية والهند .وأصبحت خالل القرن الثامن عرش وأوائل القرن
التاسع عرش تتبع اسم ًيا اإلمرباطورية العثامنية ،عىل غرار إمارات يف
الساحل الرشقي لشبه الجزيرة العربية.
قامت يف املناطق الجنوبية مملكة أجوران التي ض ّمت املدن الساحلية
الجنوبية ،وسكَنها التجار الهنود والعرب ،وامتد حكمها من القرن
الرابع عرش إىل القرن الثامن عرش .لكنها هي األخرى عاشت يف تاريخها
كله تهدي ًدا برتغال ًيا دامئًا ،وكانت ترتبط بعالقات سياسية وعسكرية
مع اإلمرباطورية العثامنية .ويعتربها الباحث عبد الرحمن باديو
ل ِب َن ًة أساسية لثقافة الدولة يف التاريخ الصومايل ما قبل االستعامر(((،
وتفكّكت أخ ًريا إىل سلطنات عشائرية صغرية بفعل التنافسات الداخلية
والتدخالت الربتغالية .ويف مناطق البونت الجنوبية مثّلت سلطنة
مجرتني التي قامت يف القرن الثامن عرش ما يشبه دولة إقليمية(((.
املغزى من ذلك أن شبه الجزيرة الصومالية عرفت أمناط حكم سياسية
مختلفة عن بنية النظام االجتامعي القائم عىل العشرية ،وكانت
تستند إىل التجارة والزراعة .وترتبط بالعامل الخارجي عرب التجارة
والتحالفات السياسية والدينية .ومل يكن الصوماليون مجموعة قبائل
فحسب ،بحسب ما ذهب إليه تقليد األنرثوبولوجيا االسترشاقية يف
حقل الدراسات الصومالية الحديثة الذي تجاهل التاريخ السيايس
لتلك املاملك والسلطنات الصومالية .فقد اهتم هذا التقليد بظاهرة
غياب الحكم املركزي يف املستع َمرات األفريقية .وغدت دراسة
2 Ibid., p. 72.
3 Ibid.
4 Ibid., p. 74.
5 I. M. Lewis, A Modern History of Somalia: Nation and State in the Horn
of Africa (Boulder: Westview Press, 1988), pp. 34-35.
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هذه الظاهرة مثار اهتامم حقول "األنرثوبولوجيا االجتامعية"
و"األنرثوبولوجيا السياسية" التي تطورت يف الجامعات الربيطانية
يف النصف األول من القرن العرشين .واهتمت األخرية ،عىل نحو
خاص ،بظاهرة "مجتمعات الالدولة" األفريقية .وك ّرس املسترشق
الربيطاين لوآن مريدين لويس ( )2014-1930نفسه لدراسة املجتمع
مجااًل لدراسة التنظيم االجتامعي
جل أعامله ً
الصومايل((( ،وأفرد يف ّ
والسيايس الصومايل القائم عىل األسس العشائرية ،ويفضّ ل يف أبحاثه
بداًل من قبيلة ،Tribe
األنرثوبولوجية استخدام لفظة عشرية ً Clan
لإلشارة إىل الجامعية الصومالية((( .فللقبيلة بحسب فهمه نظام
وقانون خاص وأر ٍ
اض تنتمي إليها ،وعادة ما يكون لديها لغة وثقافة
خاصة بها((( .لهذا ،فالجامعات الصومالية املقصودة هنا ال تتوافر
عندها هذه الخصائص ،فال يتم االنتساب إىل الحيز الجغرايف الذي
تعيش فيه ،بل يعود االنتامء إىل جد مشرتك ،سواء أكان حقيق ًيا أم
متخ ّي ًاًل ،ولها نظام قانوين خاص ينظم الشؤون الداخلية .ويرأسها
شخص يُدعى "العاقل" أو "السلطان /األوغاز"  .(((Ugaasإاّلّ أنه
ٌ
مل تكن لهذه املناصب صالحيات سياسية يف املجتمع الصومايل ما
قبل االستعامر ،بل ازدادت أهميتها السياسية واالجتامعية مع قدوم
االستعامر الذي عمد إىل إعطائهم أدوا ًرا مركزية لتأسيس حكمه يف
"محمية صوماليالند" من خالل الزعامات العشائرية(.((1
 6يُعترب لويس رائـدًا يف مجال "الدراسات الصومالية"  ،Somali studiesوال تزال
دراساته األنرثوبولوجية مؤسسة يف هذا املجال ،ومن أهم أطروحاته" :الدميقراطية الرعوية"
تحلياًل أنرثوبولوجيًا مفاده أن اعتامد الحكم الربيطاين
ً
 ،Pastoral Democracyويقدم فيها
االستعامري اسرتاتيجية حكم العشائر بوساطة زعامئها كان خيا ًرا ناج ًعا ،بسبب ما يُطلق
عليه "بنية العشرية الدميقراطية" ،ووجود قانون العشري  ،XEERحيث عادة ما تقوم العشرية
بإجراء مشاورات بني أعيانها التخاذ القرارات املصريية .ووجد االستعامر الربيطاين يف هذه
البنية االجتامعية فرصة لتوظيفها من أجل بسط حكمه .لكن أطروحة لويس تع ّرضت
ملراجعات نقدية مهمة ،خاصة يف ما يتعلق بتسييس االستعامر ملنظومة العشائر ،وتأثري
ذلك السلبي يف الثقافة السياسية الصومالية يف فرتة ما بعد االستقالل .وقد أوضح كل من
قياًم خاصة ال ميكن
كابتيشنس وفارح أن العشرية التي يقدمها لويس باعتبارها تقالي َد أو ً
تجاوزها ،فهي منظومة قام االستعامر بتكريسها سياسيًا وإعادة إنتاجها بأشكال جديدة،
وشكّل يف ما بعد عائقًا أمام التحول الدميقراطي يف الدولة الصومالية ما بعد االستعامر .ينظر:
Lidwien Kapteijns & Mursal Farah, "Review of I. M. Lewis 'A Pastoral
Democracy'," Africa: Journal of the International African Institute, vol. 71,
no. 4 (2001), pp. 719-723.
7 I. M. Lewis, A Pastoral Democracy: A Study of Pastoralism and Politics
among the Northern Somali of the Horn of Africa (London: The African
International Institute, 1982 [1961]), p. 2.
8 Ibid.
9 Mark Fathi Massoud, "Islamic Law, Colonialism, and Mecca's Shadow
in the Horn of Africa," Journal of Africana Religions (Penn State University
Press), vol. 7, no. 1 (2019), p. 121.
10 Markus V. Höhne, "From Pastoral to State Politics: Traditional
Authorities in Northern Somalia," in: Lars Buur & Helene M. Kyed (eds.),
State Recognition and Democratization in Sub-Saharan Africa: A New Dawn for
Traditional Authorities? (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), pp. 155-182.
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ّ
وتشكل الدولة الحديثة
 .1االستعمار
في شبه الجزيرة الصومالية ()1960-1884
لقد تشكّلت أرايض شبه الجزيرة الصومالية سياسيًا مع بداية
التجربة االستعامرية األوروبية يف الربع األخري من القرن التاسع
عرش ،حني تقاسمت أربع قوى استعامرية أرايض شبه الجزيرة يف
ما بينها يف مؤمتر برلني يف عام  ،1884هي إيطاليا وبريطانيا وفرنسا
وإثيوبيا ،وعمدت القوى األوروبية الثالث إىل إضفاء طابع الرشعية
عىل مستعمراتها من خالل توقيع اتفاقات مختلفة مع السلطنات
والعشائر الصومالية ،بينام عمدت إثيوبيا إىل توسيع رقعة إمرباطورية
حكمها يف اتجاه الرشق ،للتم ّدد يف األرايض الصومالية.
سعت فرنسا وبريطانيا للسيطرة عىل طرق اإلمداد والنقل يف القرن
األفريقي لتأمني قناة السويس ،بينام أرادت إيطاليا إنشاء مستعمرة
مامثلة ملستعمرة كينيا الربيطانية ،للظهور بني أقرانها األوروبيني أنها
تنتمي أيضً ا إىل الدول العظمى من خالل االنضامم إىل نادي القوى
املستع ِمرة( .((1وقد أنشأ الربيطانيون حكمهم يف الشامل تحت اسم
"محمية صوماليالند الربيطانية" Somaliland British protectorate
حكاًم غري مبارش من خالل توقيع
يف عام  ،((1(1887وانتهجوا يف إدارتهم ً
عدد من املعاهدات مع عشائر صوماليالند( ،((1أ ّولها االتفاقية التي
وقّعتها مع سلطنة وارسنغيل التي كان يحكمها محمود عيل شريي يف
عام  ،1888وتولّت مستعمرة الهند الربيطانية يف البداية أمور الحكم
توىّل مكتب الشؤون الخارجية،
يف املحمية حتى عام  ،1898وبعدها ّ
(((1
وخلفه مكتب الشؤون االستعامرية يف عام . 1905
بعد أعوام من إنشاء املحمية ،تنازلت بريطانيا عن معظم أرايض
املحمية ،وال سيام مناطق هاود  ،Haudلإلمرباطورية اإلثيوبية يف
محاولة للحصول عىل مكاسب سياسية من اإلمرباطور منليك الثاين
 ،((1()1913-1844( Menelik IIالذي كان يعيش ذروة قوته
11 Robert Hess, Italian Colonialism in Somalia (Chicago: University of
Chicago Press, 1967), pp. 15-23.
12 Hugh Chisholm (ed.), "A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and
General Information," The Encyclopedia Britannica, vol. 25 (1911), p. 383.
 13يعترب لويس أن العشائر الشاملية الصومالية كانت تستشعر التهديد من أن تقضمها
الحبشة ،وهكذا ،وافقت بسهولة عىل الحامية الربيطانية ،من خالل توقيع سلسلة من
املعاهدات يف مثانينيات القرن التاسع عرش ،وقد منح االستعامر زعامء العشائر الشاملية
صالحيات سياسية ،وبدأ يرصف لهم الرواتب .ينظر:
Lewis, A Modern History of Somalia, pp. 85-88.
14 Baadiyo, p. 90.
15 Ibid., pp. 90-91.
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السياسية والعسكرية بعد االنتصار يف معركة عدوة( .((1واحتفظت
بريطانيا برشيط ساحيل فحسب ،ميتد مسافة مئة كيلومرت يف
الداخل ،اعتربته كاف ًيا لحامية إمدادات اللحوم إىل عدن .فباستثناء
مدينة بربرة الساحلية ،ت ُركت غالبية مناطق املحمية من دون إدارة
استعامرية فعل ّية .وخُفضت القوات الربيطانية يف املحمية إىل الحد
األدىن ،حيث كان جهاز الحكومة األمني يقترص عىل ضامن استمرارية
خدمة إمدادات ثابتة من اللحوم(.((1

ميكن القول إن بريطانيا مل تحكم فعل ًيا معظم أرايض صوماليالند ،ما
هامش تأثريٍ ضعيفًا
َ
عدا املدن الساحلية ،وتركت التجربة االستعامرية
(((1
يف مستوى بناء مق ّومات الدولة ،كام يالحظ أندريس ومير  ،غري أن
الربيطانيني لجؤوا إىل تعزيز سلطة زعامء العشائر إلدارة املجتمع من
خاللهم .ومل تنب اإلدارة االستعامرية مق ّومات الحكم املركزي ،مثل
البنية التحتية وغريها لتوفري الخدمات العامة ،ومل تبادر بإنشاء سلطة
سياسية حديثة إاّلّ بحلول أربعينيات القرن العرشين.
 16ت ُع ّد معركة عدوة املعركة الفاصلة يف الحرب اإليطالية  -اإلثيوبية األوىل ،حيث هزمت
القوات اإلثيوبية القوة الغازية اإليطالية يف  1آذار /مارس  ،1896وهكذا فشلت حملة إيطاليا
لتوسيع إمرباطوريتها االستعامرية يف القرن األفريقي .ينظر:
Raymond Jonas, The Battle of Adwa: African Victory in the Age of Empire
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015).
 17ادّعت بريطانيا أن هدفها األسايس من استعامر صوماليالند هو توفري اللحوم ملحطات
مستعمرات الهند الربيطانية يف عدن ،وقد سميت بالفعل "متجر لحوم عدن" ،ينظر:
Ahmed Ismail Samatar, Socialist Somalia: Rhetoric and Reality (London: Zed
;Books, 1988), p. 16
كام ّبنّي الربوفيسور عبدي سمرت ،شملت أهداف بريطانيا "حامية تجارة العبيد وص ّد نفوذ
القوى األجنبية" .ينظر:
Abdi Ismail Samatar, The State and Rural Transformation in Northern
Somalia, 1884-1986 (Madison: University of Wisconsin Press, 1989), p. 43.
18 Andreas Wimmer, Nation Building: Why some Countries Come Together
While Others Fall Apart (Oxford, UK: Princeton University Press, 2018),
pp. 100-113.
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يف نطاق مت ّددها عىل املدن الساحلية يف الرشق األفريقي ،سيطرت
بريطانيا عىل أرايض أقىص شبه الجزيرة الصومالية ،التي ُسميت الحقًا
"املقاطعة الشاملية الحدودية" ،The North Eastern Province
والتي تقع يف جوار املستعمرة التي أسستها بريطانيا يف كينيا(.((1
أما إيطاليا ،فعمدت إىل السيطرة عىل مناطق جنوب الصومال ،عرب
عقد اتفاقات مع السلطنات وزعامء القبائل الجنوبية عن طريق
رشكات تجارية( .((2وقد ُوقّع أ ّول هذه االتفاقات يف بنادر يف عام
 ،1888تحت السيادة الشكلية التي فرضها سلطان زنجبار ،السلطان
برغش بن سعيد ،وتبعتها سلطنة هوبيا بقيادة يوسف كنديد
( )1972-1889يف العام نفسه ،و ُعقدت اتفاقية مشابهة مع السلطان
عثامن محمود يف سلطنة مجرتني يف عام  ،1889وحلّت إيطاليا
اتفاقات الوصاية هذه من طرف واحد يف عام  ،1925واعتمد الربملان
اإليطايل يف  5نيسان /أبريل  ،1908قانونًا لتوحيد أرايض جنوب
الصومال كلها باسم "الصومال اإليطايل"  ،Somalia Italianaوح ّولها
املحافظ ماريا ديل فييك  Maria de vecchiKإىل مستعمرة إيطالية
مكتملة األركان يف عام .((2(1927
نجح االستعامر اإليطايل يف جنوب الصومال يف إنشاء مستعمرة
زراعية للمستوطنني اإليطاليني ،وعمل عىل إدخال األمناط الزراعية
فضاًل عن توفريه الخدمات العامة
الحديثة يف املجتمع لرفع اإلنتاجيةً ،
(((2
للمستوطنني اإليطاليني واستثنى من ذلك الصوماليني  .وكان
يتوىّل مه ّمة تعيني رؤساء األقاليم
الحاكم االستعامري يف مقديشو ّ
واملحافظات من السكان اإليطاليني ،مع مجلس يتك ّون من شيوخ
القبائل ،تلخّصت مهامتهم يف تقديم املشورة إىل املحافظ االستعامري.
ونتيجة لذلك ،ظهر حكمهم أكرث مركزية ومبارشة ،مقارنة بالحكم
الربيطاين يف صوماليالند(.((2

45
هذا االسم متداو ًاًل حتى  3متوز /يوليو  ،1967حني أطلقت اإلدارة
الفرنسية عليه اسم "اإلقليم الفرنيس للعفر والعيىس"( .((2ويشري
الباحث عبد الرحمن باديو إىل أن هدف االستعامر الفرنيس متثّل يف
بناء مرافق فحم لسفن فرنسا يف البحر األحمر واملحيط الهندي(،((2
ومل تحصل جيبويت عىل استقاللها ّإاّل يف عام .1977
وسع حدود إمرباطوريته
أخ ًريا ،كان هناك اإلمرباطور منليك الثاين الذي ّ
الحبشية عرشة أضعاف ،وانتزع أجزاء من األرايض الصومالية وض ّمها
إىل ملكه يف عام  ،1897واستوىل عىل أرايض اإلقليم الذي أصبح
معروفًا بإقليم الصومال الغريب (ويُعرف بإقليم أوغادين Ogaden
بحسب التسمية االستعامرية) .ومل تكتف التجزئة االستعامرية
بتفتيت األرايض الصومالية عىل هذا النحو ،بل خلّفت مرياث ًا حدوديًا
ولّد مزي ًدا من التعقيد حني وقّعت بريطانيا اتفاقية تقيض بإلحاق
إقليم الصومال الغريب بدولة إثيوبيا يف عام  ،1897لكنه رجع وأصبح
يخضع مؤقتًا لإلدارة الربيطانية يف عام  ،1947لكن بريطانيا أعادته
إىل إثيوبيا مرة أخرى يف عام  1948ضد رغبة الصوماليني ،ويشكّل
اإلقليم اليوم واح ًدا من أقاليم جمهورية إثيوبيا الفدرالية(.((2

أما فرنسا ،فسيطرت عىل املنطقة املعروفة حال ًيا بجيبويت ،عرب توقيع
معاهدات مع سالطني عيىس وعفر ،وأعلنتها مستعمرة فرنسية
يحكمها ليونس الغارد  Leonce Lagardeالذي أ ّدى دو ًرا بارزًا يف
توسعة رقعة النفوذ الفرنيس يف القرن األفريقي .وقد أصبحت هذه
املستعمرة تُعرف باسم الصومال الفرنيس منذ عام  .1896وبقي

تغرّيت الخريطة االستعامرية يف
يف أعقاب الحرب العاملية الثانيةّ ،
األرايض الصومالية بسبب عاملني :متثّل العامل األول يف ترشيع
وستنسرت يف تأسيس الكومنولث الربيطاين ( ،)1931وهو إطار سيايس
واقتصادي يض ّم املستعمرات الربيطانية( .((2بينام متثّل العامل الثاين
يف هزمية نظام موسوليني الفايش يف رشق أفريقيا يف وقت مبك ٍر
من الحرب العاملية الثانية ،ونتيجة لهذين السببني ،وضعت اإلدارة
العسكرية الربيطانية يدها عىل كامل األرايض الصومالية بحلول
عام  ،1941وبدأت يف تب ّني سياسة أكرث مركزية ومبارشة للحكم،
فقد نقلت مقر حكومتها االستعامرية يف صوماليالند من بربرة إىل
هرجيسا تعب ًريا عن الرغبة يف حكم اإلقليم بأكمله ،بداًلً من اقتصارها
عىل املدن الساحلية ،ووضعت برامج حكومية لتطوير اقتصاد
املحمية( .((2وأصبح اإلصالح السيايس والتحديث االقتصادي محل

19 Baadiyo, p. 97.
20 Ibid., pp. 99-100.
21 Ibid., p. 101.
22 Ibid., p. 99.
 23من املؤكد أن الحكم االستعامري اإليطايل يف الجنوب كان له تأثري سيايس واجتامعي
أكرب بكثري مام كان للحكم الربيطاين يف صوماليالند ،فقد نشأت يف الجنوب طبقة حرضية
واسعة من البريوقراطيني االستعامريني املتعلمني يف الغرب ،أو ما يُطلق عليه "برجوازية
الكومربادور" .لكن اإلدارة االستعامرية بقيت تركز عىل صناعة التصدير التي يهيمن عليها
املستوطنون اإليطاليون ،ومل تفعل سوى القليل إلنشاء مؤسسات الدولة.

24 Baadiyo, p. 103.
25 Ibid.
 26يتبع اإلقليم الصومايل يف إثيوبيا أو اإلقليم الخامس بحسب التقسيم اإلداري لدولة
إثيوبيا ،للسيادة اإلثيوبية منذ منتصف القرن املايض ،ويناهز عدد سكانه نحو  8ماليني نسمة،
ينتمون كلهم إىل العرق الصومايل ،ويشرتكون يف روابط ثقافية وثيقة مع باقي الصوماليني ،يف
صوماليالند وجيبويت والصومال .ويتحدثون اللغة الصومالية كلغة أم.
"27 Richard Ogden, "The Commonwealth Prime Ministers' Conference,
International Journal, vol. 19, no. 4 (Autumn 1964), pp. 545-550.
28 Lewis, A Modern History of Somalia, p. 133.
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فضاًل عن تو ّجه
تركيز جديد للسياسة الربيطانية يف صوماليالند(ً ،((2
اإلدارة االستعامرية إىل إنشاء مؤسسات سياسية حديثة ،وذلك من
مجلسا استشاريًا للمحمية يف عام  ،1946ثم مجالس
خالل إنشائها
ً
البلديات ( ،)1954-1950واملجلس الترشيعي ( ،)1957ومن ثم
املجلس الحكومي التنفيذي (.)1959

 .2نشوء الدولة الحديثة في صوماليالند
أخذ االستعامر الربيطاين يف أواخر األربعينيات يف تغيري حكمه غري
املبارش بوساطة العشائر ،حيث مال إىل بناء مؤسسات حديثة تقوم
عىل املؤسسات التقليدية ،وذلك بلجوئه إىل إعادة إنتاج العشائرية
يف املؤسسات الحديثة نفسها ،بح ّجة ضامن التمثيل املتوازن للعشائر
يف مؤسسات الدولة .تس ّبب هذا التدخل يف تركيبة العشائر بإحداث
دينامية ستؤثر يف تشكّل الدولة الصومالية ما بعد االستعامرية:
حني أصبحت العشائرية السياسية املح ّدد السيايس األبرز للعملية
السياسية يف البالد بعد االستقالل ،وأصبحت األحزاب السياسية
تتنافس عىل الخلفيات العشائرية من أجل الوصول إىل السلطة
واملوارد املرتبطة بالدولة.
لقد بدأ املخطط االستعامري لبناء الدولة يف صوماليالند يف إنشاء
مجلس استشاري للمحمية يف عام  ،1946يتألف من كبار التجار
واملوظفني املدنيني من جهة ،ومن الشيوخ والزعامات العشائرية من
جهة أخرى .وعىل هذا النحو ،كانت تبدو هذه املجالس باعتبارها
متثّل فئات املجتمع كلها ،التقليدية (زعامء العشائر) منها والحديثة
(طبقة التجار) .وقام هؤالء املندوبون بدورهم باختيار أعضاء
املجالس البلدية املحلّية يف مدن صوماليالند (بربرة ،هرجيسا ،ثم
يف برعو وعريجابو وبورما والسعانود عىل التوايل) .وكانت تقوم هذه
املجالس البلدية عىل أسس عشائرية أيضً ا ،ونجحت إىل ٍ
حد ما يف
املدن ،يف حني فشلت يف املناطق الريفية التي شهدت مقاومة رشسة
توسع أدوار شيوخ العشائر يف أول حكومة استعامرية.
ضد ّ
ميكن اإلشارة إىل مح ّد َدين رئيسني أ ّديا دو ًرا أساس ًيا يف تشكّل الدولة يف
صوماليالند ،ويف املجال الصومايل عمو ًما :أولهام بروز الخطاب القومي،
وثانيهام املناداة بتوحيد األرايض الصومالية ضمن دولة واحدة.
 29يذكر لويس أن عدد موظفي الخدمة املدنية الصوماليني ارتفع عىل نحو ملحوظ بعد
الحرب العاملية الثانية بفضل الربامج االقتصادية التي قدمتها اإلدارة االستعامرية الربيطانية
تحت مسمى "مخطط الرفاه" .ينظرIbid., p. 70 :؛ ويشري عبدي سمرت إىل أن صعود تصدير
املاشية أدخل صوماليالند إىل النظام الرأساميل العاملي ،حيث تم ربط اقتصاد املحمية مبحمية
عدن .وبذلك ،أصبح التفاوت االقتصادي أشد بروزًا يف املجتمع ،ما أدى إىل نشوء طبقة
برجوازية صغرية من بني التجار ،ترتبط باالقتصاد االستعامري .ينظر:
Samatar, The State and Rural Transformation, pp. 81-82.
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أ .بروز الخطاب القومي

لقد تط َّور الخطاب القومي الصومايل من الظروف التاريخية
والتفتيت االستعامري الذي استهدف النسيج االجتامعي واالقتصادي
للصوماليني يف نهاية القرن التاسع عرش .وينجم عن تشظّي الجامعة
اإلثنية ما يتجاوز تفكيك الروابط االجتامعية والثقافية ليشمل النشاط
االقتصادي عرب إعاقة حركة الجامعات التي تعتمد يف بقائها عىل نظم
وتجسد هذا
بيئية صحراوية ،كام يب ّينهام مشاكا وعبدي سمرت(.((3
ّ
قوي للقومية الراديكالية التي ا ّدعت أن ال سبيل إىل
الخطاب بصعود ّ
بناء دولة صومالية ما مل تكن تجمع األرايض الصومالية كلها املك ّونة
من األقاليم االستعامرية الخمسة :صوماليالند الربيطانية ،والصومال
اإليطايل ،والصومال الفرنيس ،واملقاطعة الشاملية الحدودية يف كينيا،
والصومال الغريب الذي ض ّمته إثيوبيا.
ميكن إرجاع تط ّور هذ الخطاب إىل األحـزاب واملنظامت املدنية
والنقابات الشبابية التي ظهرت مع الحكم الربيطاين يف صوماليالند
والحكم اإليطايل يف الجنوب .فقد تم تأسيس أول منظمة سياسية
صوماليالندية اسمها "الجمعية اإلسالمية الصومالية" يف بداية
العرشينيات يف عدن مبساعدة صوماليني مقيمني يف اليمن ،بغرض تعزيز
مناقشة "قضايا املجتمع الصومايل يف عدن ومسألة الحكم الربيطاين يف
صوماليالند"( .((3ويف عام  1935أُ ّسست منظمة أخرى باسم "الجمعية
الوطنية الصومالية" التي تح ّولت يف عام  1951إىل حزب سيايس اسمه
"الرابطة الوطنية الصومالية"  ،Somali National Leagueاملعروف
اختصا ًرا بـ  .SNLويف الصومال اإليطايل ،أسس ثالثة عرش شابًا منظمة
شبابية اسمها "نادي الشباب الصومايل" ،Somali Youth Clubيف
عام  ،1943وتح ّولت هذه املنظمة إىل حزب سيايس قومي يف عام
 1974اسمه "عصبة الشباب الصومالية" .Somali Youth League
وقاد يف ما بعد هذان الحزبان ( SNLو )SYLالوحدة الصومالية
التي قامت بني إقلي َمي صوماليالند والصومال اإليطايل ،وأصبح حزب
عصبة الشباب الصومالية الحزب الحاكم يف الجمهورية الصومالية
بعد االستقالل.
أُجريت أول انتخابات برملانية يف صوماليالند يف شباط /فرباير ،1960
مبشاركة عدد من األح ـزاب السياسية ،من بينها :الرابطة الوطنية
الصومالية التي انبثقت من الجمعية الوطنية الصومالية  ،SNSوالجبهة
الوطنية امل ّوحدة  ،NUFوالحزب الصومايل املوحد  .USPوفاز حزب
30 Abdi Ismail Samatar & W. Machaka, Conflict and Peace in the Horn of
Africa: A Regional Approach (Nairobi: Heinrcih Foundation, 2006), pp. 26-55.
31 Marleen Renders, Consider Somaliland State-Building with Traditional
Leaders and Institutions (Boston: Leiden, 2012), pp. 35-36.

ملف :دراسات في القرن األفريقي
ّ
تشكل الدولة الصومالية وإخفاقها ()1991-1960
فهم انفصال صوماليالند :تأريخ

الرابطة الوطنية الصومالية باالنتخابات بأغلبية بثلثي املقاعد( ،((3وكان
هذا الحزب يحمل تو ّجهات قومية ويعتنق فكرة الوحدة الصومالية.
لكن تكمن املفارقة يف أنه بات واض ًحا من خالل هذه االنتخابات،
التناقض القائم بني الخطاب القومي واملامرسة السياسية لدى هذه
األحزاب يف أثناء الحملة االنتخابية .فمع أن كل األحزاب املشاركة يف
االنتخابات كانت تنادي بتوحيد األرايض الصومالية يف دولة مو ّحدة،
فإ ّن املرجعيات العشائرية بقيت هي االختالف األسايس والوحيد بني
املرشّ حني ،ما يعني أن وجود تلك األحزاب كان استمرا ًرا لشبكة العالقات
والبنية االجتامعية العشائرية القدمية.
ب .فكرة الوحدة الصومالية

لقد وقعت األقاليم الصومالية كلها ،يف نهاية الحرب العاملية الثانية،
تحت الحكم الربيطاين ،باستثناء جيبويت التي بقيت مستعمرة
فرنسية ،ومع شعور الصوماليني بالضّ يم من التفتيت االستعامري
ألراضيهم التاريخية ،فإن فكرة توحيدهم أو مفهوم "الصومال الكبري"
 Greater Somaliaسياسة رعتها بريطانيا( .((3فقد اقرتح وزير الخارجية
الربيطاين إرنست بيفني ( )1951-1881يف مجلس العموم الربيطاين يف
حزيران /يونيو  1946أن "أفضل طريقة لبقاء ال ُر ّحل الصوماليني الرعاة
يف شبه الجزيرة الصومالية هي السامح لهم بقيام دولة موحدة تحت
اإلدارة الربيطانية"( .((3ورفضت القوى الكربى األخرى (فرنسا واالتحاد
 32حصل حزب الرابطة الوطنية الصومالية عىل  20مقعدًا من مجموع املقاعد الـ ،33
يف حني حصل حزب  USPعىل  12مقعدًا ،وحزب الجبهة املتحدة القومية عىل مقعد واحد.
وهكذا ترأس محمد حاجي إبراهيم عيقال أول مجلس ترشيعي منتخب مبنصب الوزير
األول؛ يف حني جاءت قامئة األعضاء كالتايل :جراد عيل جراد جامع (عضو) ،وحاجي إبراهيم
نور (عضو) ،وأحمد حاج دوايل (أحمد قيس) (عضو) ،وحاجي يوسف إميان (عضو).
 33يف ما يتعلق بوحدة الصوماليني ،نظّمت بريطانيا اجتام ًعا لنادي الشباب الصومايل
 SYCبحضور ممثلني من العشائر الصومالية كلها إلقناعهم بفكرة الوحدة .وتغريت السياسة
الربيطانية بعد ترصيح بيفني يف مجلس العموم الربيطاين باستعداد بريطانيا لتحقيق رغبة
الصوماليني يف الوحدة الصومالية واالستقالل داخل إطار دول الكومنولث الربيطاين إذا
وافق الشعب الصومايل عىل ذلك ،وأخذت تلك السياسة الربيطانية تتجه نحو دمج الشعب
الصومايل كله يف حزب عصبة الشباب الصومالية ،حتى يتس ّنى لها ،عن طريق التفاوض مع
اللجنة املركزية للحزب ،ربط الصومال بالكومنولث الربيطاين .وقد وزّعت اإلدارة الربيطانية
يف الصومال الجنويب منشورات رسمية تدعو فيها جميع الصوماليني من موظفي اإلدارة
االستعامرية ورجال الرشطة والجيش لالنضامم إىل حزب عصبة الشباب الصومالية .وجعلت
امتيازات الوظائف الكربى والحصول عىل الوظائف بصفة عامة ملن يشارك يف عضوية الحزب.
ويف الوقت نفسه ،تم نقل شخصيتني سياسيتني بارزتني من محمية صوماليالند ،هام مايكل
ماريانو وآدم أويس ،إىل مقديشو لتمثيل سياسيي صوماليالند يف صفوف الحزب .وكان دستور
الحزب ينص عىل توحيد األقاليم الصومالية الخمسة تحت راية واحدة .ويف النهاية ،تم تنظيم
موسع يف مقديشو ،برئاسة السلطان عبد الله سلطان ديريه من هرجيسا .لكن ،رفض
مؤمتر ّ
السياسيون الجنوبيون االستمرار تحت اإلدارة الربيطانية ،وفضّ لوا أن يوضعوا تحت وصاية
األمم املتحدة .وهكذا ،تسلّم مجلس األمن التابع لألمم املتحدة وصاية الصومال من إيطاليا،
ووضع مهلة عرشة أعوام إلعطائها االستقالل.
34 Gordon Waterfield, "Trouble in the Horn of Africa? The British Somali
Case," International Affairs (Royal Institute of International Affairs), vol. 32,
no. 1 (January 1956), p. 52.
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السوفيايت والواليات املتحدة) الخطة الربيطانية ،التي اعتربت أن هذه
الخطة ستق ّوض مصالحها يف شبه الجزيرة الصومالية( ،((3كام احتج
اإلمرباطور اإلثيويب هيال سياليس بشدة عىل تلك الوحدة(.((3
لكن مع حلول عقد الخمسينيات ،أصبحت املناداة بدولة مو َّحدة
للصوماليني خطابًا سائ ًدا لدى الشعب الصومايل ،وميكن اإلشارة إىل
ثالثة أسباب ساهمت يف تعزيز هذه الفكرة يف جموع الناس ،أواًلً  :قيام
حزب الرابطة الوطنية الصومالية يف صوماليالند وحزب عصبة الشباب
الصومالية يف الصومال اإليطايل بحمالت سياسية مكثفة تدعو إىل الوحدة
الصومالية( .((3وثان ًيا :اقرتاح وزير الخارجية الربيطاين السيد بيفني وضع
جميع الصوماليني تحت الوصاية الربيطانية ،يف مقابل منحهم االستقالل
دفعة واحدة .وثالثًا :مثّل إلحاق بريطانيا أرايض Hawd Reserve Area
الواقعة يف حدود محمية صوماليالند الربيطانية ،إىل حدود إثيوبيا يف عام
 ،1942وكذلك تنازل الربيطانيني عن إقليم الصومال الغريب يف عام 1948
ملصلحة إثيوبيا ،تهدي ًدا من أن تقضم اإلمرباطورية اإلثيوبية األقاليم
الصومالية ،كاًلً عىل حدة ،إذا مل تتّحد يف دولة واحدة( .((3ونتيجة لذلك،
ساد حلم "الصومال الكبري" بني جميع الصوماليني يف القرن األفريقي.
عقد املجلس الترشيعي يف صوماليالند ،يف  6نيسان /أبريل ،1960
اجتام ًعا برئاسة الحاكم الربيطاين السري دوغالس هول ،يف هرجيسا،
ملناقشة بندين ،هام استقالل صوماليالند واتحادها مع الصومال اإليطايل.
وجرى دمج البندين ومناقشتهام يف جلسة واحدة الرتباطهام الوثيق.
وأبدت غالبية أعضاء املجلس حامسة شديدة لالتحاد مع الصومال
اإليطايل الذي كان تحت وصاية األمم املتحدة ،ألن مفهوم توحيد جميع
الصوماليني هو ما كان يشغلهم ،يف حني اقرتح أعضاء آخرون ،مثل غراد
عيل غراد جامع ومحمد إبراهيم عيقال أن يحصلوا عىل االستقالل أواًلً ،
وأن ينتظروا فرتة قبل االنضامم إىل الصومال اإليطايل(.((3
35 Ibid., p. 55.
 36كان َملِك إثيوبيا هيال سياليس قد ّرصح بأحقيته يف ضم الصوماليني إىل مملكته .ينظر
مذكرات السفري أحمد قيبي:
Adan Ahmed Mohamed, Danjire Qaybe Iyo Caalamka, Duale Bobe
;Abdirahman (ed.), (Hargeisa: Sagaljet, 2013), pp. 44-50
وينظر أيضً ا تقرير الزيارة التي قام بها هيال سياليس إىل الواليات املتحدة يف عام  .1954وبعد
سنوات قليلة ،سيطرت إثيوبيا عىل إرترييا عىل نحو غري قانوين يف عام :1961
Theodore M. Vestal, "Emperor Haile Selassie's First State Visit to The United
States in 1954," International Journal of Ethiopian Studies, vol. 1, no. 1
(Summer-Fall 2003), pp. 133-152.
 37تر ّجح مصادر تاريخية أن الربيطانيني كانوا يشجعون هذا الحزب عىل تقويض الوجود
اإليطايل يف الجنوب.
38 Ibid.
39 Eugene Cotran, "Legal Problems Arising out of the Formation of the
Somali Republic," The International and Comparative Law Quarterly, vol. 12,
no. 3 (July 1963), p. 1010.
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يف الفرتة  22-16نيسان /أبريل ،غادر وفد حكومي من صوماليالند
إىل مقديشو ،مق ّر حكومة اإلقليم الصومايل اإليطايل ،الذي كان يخضع
لوصاية األمم املتحدة .وكان الوفد يض ّم ثالثة أعضاء ،هم :محمد عيقال
وغراد عيل غراد جامع وحاجي إبراهيم نور ،يرافقهم املالزم عبد الله
آدم 'الكونغو' بصفته مستشا ًرا لعيقال ،وناقشوا مع حكومة عبد الله
عيىس محمود (آخر حكومة يف فرتة الوصاية  1960-1956يف الصومال
اإليطايل) فكرة الوحدة بني اإلقليمني ،واقرتحت حكومة محمود عيل عىل
وفد حكومة صوماليالند البقاء مستقلني فرتة( .((4ووصفوا فكرة الوحدة
متسك بخيار االتحاد
رسعة" و"مبكرة"( .((4لكن وفد صوماليالند ّ
بأنها "مت ّ
(((4
من دون رشوط أو قيود  .ويف النهاية ،تق ّرر يف هذا املؤمتر دمج
صوماليالند والصومال اإليطايل يف دولة واحدة يف  1متوز /يوليو ،1960
يكون مق ّرها يف مقديشو ،عاصمة اإلقليم الصومايل اإليطايل(.((4
من ثم غادر رئيس وزراء حكومة صوماليالند محمد إبراهيم عيقال
يف  2أيار /مايو  1960لحضور مؤمتر دستوري يف لندن ،مبشاركة
محافظ املحمية السري دوغالس هول ،وت ّم يف هذا اللقاء تحديد موعد
استقالل محمية صوماليالند ،يف  26حزيران /يونيو  ،1960وأعرب
الربيطانيون مرة أخرى عن أنهم يش ّجعون عىل توحيد اإلقليمني
الصوماليني( .((4واستندت حمالت حزب الرابطة الوطنية الصومالية
االنتخابية إىل وعود تحقيق تلك الوحدة ،مبا يتامىش مع الرأي
الشعبي الذي كان سائ ًدا يف وقتها.
حصلت محمية صوماليالند يف  26حزيران /يونيو  1960عىل االستقالل
كدولة مستقلة من بريطانيا ،وقام آخر محافظ بريطاين للمحمية،
السري دوغالس هول ،بتسليم الحكم إىل عثامن أحمد حسن ،أول
محافظ محيل .وص ّوت املجلس الحكومي لصوماليالند يف جلسته
األوىل بغالبية ساحقة ملصلحة االتحاد مع إقليم الصومال اإليطايل
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid.
 43ميكن القول إن الفكر الصومايل القومي الوحدوي املتمثل بحزيب الرابطة الوطنية
الصومالية وعصبة الشباب الصومايل  SYLجاء ردًا عىل التفتيت االستعامري الذي لحق
بأرايض الصوماليني ،كام أرشنا سابقًا ،وساند هذا التو ّجه الوحدوي التهديد الذي كانت متثله
رصح َملِكها وقتئذ ،هيال سياليس ،بأحقيته يف ضم الصوماليني إىل مملكته .إذًا،
إثيوبيا التي ّ
بالنسبة إىل الصوماليني الراغبني يف القضاء عىل اإلرث االستعامري ،فإن أول ما يبدؤون به
منطق ًيا هو رفض الحدود االستعامرية املفروضة عليهم ،وهكذا تب ّنت النخب السياسية
واألحزاب السياسية يف اإلقليمني الشاميل والجنويب االنضامم وتأسيس دولة موحدة.
 44كام يشري لويس ،شجع الربيطانيون فكرة القومية الصومالية .ويعلّل ذلك بأن استقالل
الهند يف عام  1947قلّل عىل نحو كبري األهمية االسرتاتيجية للوجود الربيطاين يف عدن .وهكذا،
تضاءلت أهمية السيطرة الربيطانية عىل ساحل صوماليالند .ونتيجة لذلك ،أعلنت الحكومة
الربيطانية أنها لن تعارض التوحيد مع إقليم الصومال اإليطايل ،إذا كان هذا ما تريده األحزاب
القومية .ينظر:
Lewis, A Modern History of Somalia, p. 152.
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الذي نال استقالله بعد أربعة أيام ،أي يف  1متوز /يوليو  .1960وهكذا
ظهرت الدولة الصومالية مك ّونة من إقليمني استعامريني مختلفني،
وسعت الدولة الصومالية الجديدة لض ّم األقاليم الباقية ،كام يشري إىل
ذلك علم االستقالل الصومايل الذي ُرفع من هرجيسا ،والذي تتوسطه
نجمة خامسية بيضاء ،ترمز إىل األقاليم الصومالية الخمسة.

ثان ًيا :والدة الجمهورية الصومالية
ووفاتها ()1969-1960
حققت النخب الحزبية القومية حلم إقامة دولة قومية مك ّونة من
إقليمي صوماليالند الربيطاين والصومال اإليطايل غداة االستقالل،
وجاء اندماج اإلقليمني جز ًءا من رؤية تسعى إلقامة الصومال الكبري
الذي يشمل األقاليم الصومالية الخمسة .لكن هذا الحلم اصطدم
مبعضالت عدة ،منها الواقع اإلقليمي األفريقي الذي يق ّدس الحدود
املوروثة من االستعامر ،حيث يقع إقليامن من األقاليم التي تسعى
الدولة الصومالية لض ّمهام يف حدود دول الجوار .وواجهت النخبة
السياسية القومية معضلة مل ّحة ببناء دولة-أمة ،تقوم عىل املواطنة
فضاًل عن التحديات الفنية
الدميقراطية يف مجتمع منقسم عشائريًاً ،
ذوايَت خلفيتني
والقانونية الناجمة عن توحيد إدارتني حكوميتني َ
استعامريتني مختلفتني .وقد استغرق دمج النظامني ثالثة أعوام
مبستوياته اإلدارية والقانونية والقضائية ومؤسسات الرشطة والجيش
وتوحيد لغة مؤسسات الدولة( .((4وقد فاقم مواجهة هذه التحديات
غياب البنية التحتية األساسية؛ حيث مل يكن هناك عىل سبيل املثال
خط هاتف بني الشامل والجنوب ،وال خطوط جوية منتظمة باستثناء
طائرات الرشطة(.((4
نتيجة لتلك التحديات ،مل تستطع دولة االستقالل بناء دولة مستقرة،
فقد بقيت االنقسامات العشائرية والرصاعات الحدودية مع الجوار
مصدر تهديد لبقاء الدولة الصومالية واستمرارها ،وهو ملمح استمر
طوال فرتة الوحدة بني الطرفني .وميكن األخذ يف الحسبان أن النشأة
املأزومة للدولة الصومالية ،والتعقيدات اإلجرائية واإلشكاليات
القانونية والسياسية التي صاحبت عملية الوحدة بني صوماليالند
 45ألن اللغة الصومالية بقيت غري مكتوبة بصورة رسمية حتى عام  ،1972ومن ثم كان
املشهد اللغوي أشبه بوضع بابيل ،حيث تشيع اللغات اإليطالية واإلنكليزية والعربية عىل
نحو عشوايئ .ينظر:
Hussein M. Adam, "Formation and Recognition of New States: Somaliland
in Contrast to Eritrea," Review of African Political Economy, vol. 21, no. 59
(March 1994), p. 21.
46 Lewis, A Modern History of Somalia, p. 171.

ملف :دراسات في القرن األفريقي
ّ
تشكل الدولة الصومالية وإخفاقها ()1991-1960
فهم انفصال صوماليالند :تأريخ

والصومال ،أو بني الشامل والجنوب ،بحسب التسمية الالحقة،
شكلّت بذور فشل مرشوع الجمهورية الصومالية املو َّحدة.
سندرس هذه التعقيدات يف هذا املبحث من الدراسة من خالل
التساؤل التايل :كيف فشلت النخب القومية يف إيجاد هوية وطنية
صومالية متخ ّيلة ،تتجاوز االنتامءات العشائرية والبنية االجتامعية
القدمية ،تقوده إىل الوالء عىل النحو الذي ف ّجر الرصاعات املعلنة
بني العشائر؟ وهو ما تفاقم بعد سيطرة نظام سياد بري عىل الحكم
عرب انقالب عسكري ،وأنهى وحدة اإلقليمني يف مطلع التسعينيات
بطريقة دموية .وسنتناول هذه التعقيدات يف ما ييل:

 .1النشأة المأزومة لدولة الوحدة
كانت العشائرية السياسية ترضب يف أنساق النخب الصومالية
الحزبية يف أثناء قيام الجمهورية الصومالية ،يف الوقت ذاته الذي
كانت ترفع األحزاب السياسية شعارات القومية الصومالية ،ويسمي
عبد الله منصور العشائرية السياسية "رسطان الدولة الصومالية"(،((4
وهي كام أرشنا مامرسة تعود إىل النمط السيايس الذي وضع جذوره
االستعامر الربيطاين ،عندما حاول تطبيق اسرتاتيجية التمثيل العادل
للعشائر يف الحكومة واملناصب والخدمات العامة يف صوماليالند.
لكن مل يفلح يف ضامن هذا التوازن ،فحصلت بعض العشائر عىل
املناصب املهمة يف اإلدارة ،وعىل نحو أكرث وضو ًحا يف دولة ما بعد
االستعامر ،وهو ما يشري إىل وجود خلل بنيوي يف تنظيم العمل
السيايس الحديث وفهمه ،وفكرة الدولة الحديثة نفسها.
وميكن حرص اإلشكاالت السياسية والثقافية والقانونية التي واجهتها
دولة االستقالل يف اآليت:
أ .التحديات القانونية والدستورية

•إشكالية قانون االتحاد
لقد توصل ممثلو حكومة محمية إقليم صوماليالند وحكومة
إقليم الصومال اإليــطــايل يف املؤمتر الــذي ُعقد يف مقديشو
يف  16نيسان /أبــريــل  1960إىل قــرار وحــدة اإلقليمني يف
 1متوز /يوليو  .((4(1960واقرتح آدم عبد الله ،رئيس حكومة اإلقليم
الصومايل اإليطايل إضافة ٍ
بند يف الدستور ينص عىل اآليت" :فور
توقيع قانون اتحاد اإلقليمني الصوماليني (الصومال وصوماليالند)،
47 Abdalla Omar Mansur et al., "Country to a Nation, The Cancer of
Somali State," in: Ali Jimale (ed.), The Invention of Somalia (Lawrenceville,
NJ: The Red Sea Press, 1995), pp. 107, 116.
48 Eugene, p. 9.

49
رئيسا مؤقتًا للجمهورية"( .((4وأق ّر
تنتخب الجمعية الوطنية الجديدة ً
املجلس الترشيعي يف صوماليالند مرشوع "قانون اتحاد صوماليالند
والصومال" من ٍ
طرف واحــد( ،((5وذلك بعد يوم من حصولها عىل
ونص يف املادة األوىل (أ) عىل أنه
االستقالل .ويتك ّون من  27بن ًداّ ،
"مبوجب هذه االتفاقية تتّحد دولة صوماليالند مع دولة الصومال،
وستبقى مو ّحدة يف جمهورية مستقلة دميقراطية واحدة ،اسمها
الجمهورية الصومالية".
وأجـــاز املجلس الترشيعي إلقليم الــصــومــال اإليــطــايل يف
ساّمه "قانون
 30حزيران /يونيو  ،1960مرشوع قانون آخر من صنعه ّ
االتحاد" ،يتك ّون من ثالثة بنود ،وبذلك ،أجاز املجلسان الترشيعيان
وثيقتني مختلفتني .وأعلن رئيس الجمعية الوطنية آدم عبد الله
يف منتصف ليل  30حزيران /يونيو  1960بصفته الرئيس املؤقت،
استقالل اإلقليم الجنويب .ويف الليلة نفسها ،أصدر الدستور يف مرسوم
رئايس ليدخل ح ّيز التنفيذ عىل الفور.
يف أول جلسة مشرتكة ألعضاء املجلس الترشيعي يف صوماليالند
رئيسا
والصومال ،باعتباره أول برملان م ّوحد ،انتُخب آدم عبد الله ً
مؤقتًا للجمهورية املو َّحدة يف  5متوز /يوليو  ،1960من دون أن يتوافر
منافس غريه ،بأصوات بلغت  107من إجاميل الربملانَني املُتّح َدين،
البالغ  130مقع ًدا .لكن الجدير بالذكر أنه يف هذه الجلسة مل يوقَّع
ينص الدستور(.((5
أي قانون رسمي لالتحاد ،كام ّ
مثّل توقيع اتفاقيتني مختلفتني يف عملية الوحدة إشكالية قانونية،
نظ ًرا إىل ما ييل :أو ًاًل ،متّت صياغة قانون اتحاد صوماليالند والصومال
يف شكل اتفاقات ثنائية ،لكن مل يوقع ممثلو اإلقليمني أيًا منهام؛ ثان ًيا،
متّت املوافقة عىل "قانون االتحاد الصومايل" الذي أصدرته حكومة
اإلقليم الصومايل اإليطايل "من حيث املبدأ"  ،in principleلكن
مل يتم تصديقه من أي جهة ترشيعية ،سواء عىل نحو أحادي من
مجلسه الترشيعي ،أم من املجلس الترشيعي املشرتك ،وبقي مرسو ًما
رئاسيًا وقّعه يف األول من حزيران /يونيو رئيس الجمهورية املؤقت،
ومل يتح ّول إىل قانون وفقًا للامدة  63من الدستور( .((5ومن ثم فهو مل
يدخل حيّز التنفيذ عىل نحو رسمي.
يف محاولة لتجاوز هذه املعضلة القانونية ،ألغى املجلس الترشيعي
املشرتك بعد سبعة شهور من تاريخ االتحاد "قانون اتحاد صوماليالند
49 Ibid., p. 10.
50 "Law no. 1 of 1960, supplement no. 2," The Somaliland Gazette, vol. 1,
no. 3 (5 July 1960).
51 Eugene, pp. 10-11.
52 Ibid., pp. 12-14.
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بداًل منه قانونًا آخر يحمل اسم "قانون االتحاد"،
والصومال" ،وأصدر ً
رقم  ،5املؤرخ يف  31كانون الثاين /يناير  ،1961وتق ّرر اعتامده بأثر
رجعي بد ًءا من  1متوز /يوليو  ،((5(1960ويعرتض بعض فقهاء القانون
عىل هذه الخطوة ،استنا ًدا إىل مبدأ "عدم رجعية القانون" ،وعدم
رسيانه عىل املايض( .((5وكام يكتب الخبري القانوين باولو كونتيني" :مل
يكن هناك شك يف أنه يف األول من متوز /يوليو ،جرى تشكيل اتحاد
كامل وقانوين بإرادة الشعبني يف املنطقتني من خالل ممثلني منتخبني.
ومع ذلك ،مل تكتمل الصياغة القانونية يف الوقت املناسب .ومل يكن
لقانون اتحاد صوماليالند والصومال أي رشعية قانونية يف الجنوب ألن
موافقة الجمعية الترشيعية للصومال عىل مبدأ قانون االتحاد Act
 of Unionمل تكن كافية لجعل القانون ساريًا يف تلك األرايض"(.((5

•دستور الوحدة
تب ّنى برملان الوحدة يف  21حزيران /يونيو  1960دستو ًرا دخل حيّز
التنفيذ يف  1متوز /يوليو  1960بوصفه دستو ًرا رسم ًّيا للجمهورية
ونصت املادة الثالثة ( )1من بنوده عىل أنه يجب تقدميه
الصوماليةّ .
إىل استفتاء شعبي خالل عام واحد .وجرى االستفتاء عليه يف 20
حزيران /يونيو  ،1961وأظهرت نتيجته غالبية ساحقة ملصلحة
الدستور ،عىل الرغم من الحمالت التي ش ّنتها األحزاب السياسية يف
الشامل ملقاطعة االستفتاء بحجة أنه مل تتح لهم فرصة للمشاركة يف
إعداده ،وأن مناقشته أتت مقترصة عىل الجنوبيني( .((5ومن الالفت أن
حزب الرابطة الوطنية الصومالية قاد هذه الدعوات إىل املقاطعة(.((5
تشري التقديرات الحكومية إىل أن عدد سكان الشامل كان يبلغ 650
ألف نسمة يف عام 1961؛ شارك منهم يف التصويت  100ألف شخص
فقط( ،((5ما يشري إىل أن نصف املؤهلني لالنتخاب عىل األقل من
أصل األصوات املئة ألف املسجلة ،قاطع االستفتاء ،وص ّوتت الغالبية
ضد الدستور( .((5ومع ذلك ،س ّجلت الحكومة أكرث من مليون ومثامنئة
ألف صوت ملصلحة الدستور .ويفيد التقرير الحكومي أ ّن قرية
دلياًل عىل عدم رشعية الوحدة من
 53يستند مؤيدو انفصال صوماليالند إىل هذه الحجة ً
أساسها .وسنقوم بتفصيله يف املبحث الثالث من هذه الدراسة.
54 Eugene, p. 12.
55 Paolo Contini, The Somali Republic: An Experiment in Legal Integration
(London: Cass Library of African Law, 1969), pp. 20-22.
56 Ibid., p. 9.
 57شهدت بعض املدن األخرى يف الجنوب حمالت ضد الدستور؛ فقد ش ّن حزب الدفاع
عن الدميقراطية حملة للمقاطعة يف بلدويني.
58 Hussein, p. 6.
59 I. M. Lewis, The Modern History of Somaliland: From Nation to State
(London: Weidenfeld and Nicolson, 1965), p. 209.
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صغرية تسمى  ،Wanla Weynتقع بني مدينتي جوهر وأفجويي
قرب مقديشو ،س ّجلت تصويتًا ملصلحة الدستور أعىل من إجاميل
األصــوات الشاملية ،وهو ما يدل عىل حجم التزوير الذي شاب
استفتاء الدستور(.((6
ب .التحديات الفنية

•تكامل املؤسسات
نتج التحدي الثاين يف عملية الوحدة من عملية تأسيس دولة موحدة
من إقليمني استعامريني مختلفني لديهام خصائص اجتامعية وتاريخية
وإدارية متباينة ،وظهر هذا التباين يف معظم املجاالت واألنظمة
القانونية والقضائية ،وأنظمة الجيش والرشطة ،والترشيعات
الرضيبية والجمركية ،وأنظمة العملة واإلدارة .ويف هذا الخصوص،
بادرت حكومة آدم عبد الله يف ترشين األول /أكتوبر  1960إىل تعيني
لجنة استشارية دامئة للتكامل( .((6ويشري املرسوم الرئايس إىل رضورة
تعزيز تكامل الترشيعات واملؤسسات يف اإلقليمني ،ويحدد مهمة
اللجنة بتحويل توصيات الحكومة بشأن االندماج يف شكل مقرتحات
ترشيعية .وض ّمت املؤسسات التي تعمل اللجنة الخاصة إىل إحداث
التكامل فيها :األنظمة القضائية والقانونية والجيش والرشطة ووضع
ميزانية موحدة لإلقليمني وتوحيد العملة ونظام الرضائب(.((6
ج .التحديات الثقافية وأزمة البناء الوطني

يُع ّد عدم متكّن النخب السياسية القومية الصومالية من تأسيس أمة
حديثة تقوم عىل املواطنة وتدين بالوالء لسلطة سياسية مركزية تحديًا
ثقافيًا وفكريًا واجهته دولة الوحدة الصومالية ،فقد احتفظ املجتمع
مبنابع أطره التقليدية .وراهنت الخطابات القومية عىل عنارص اللغة
والدين والعرق لبناء دولة أمة حديثة ،لكنها عنارص تضامن آيل ما
قبل مجتمعي ،ويحتاج سياق الدولة–األمة إىل تضامن عضوي .وهنا،
تكمن محدودية الخطاب القومي الصومايل يف تأسيس دولة-أمة
حديثة .فقد فشلت النخب الحزبية التي ت ّبنت األيديولوجيا القومية
الصومالية يف إحداث تحوالت ثقافية وفكرية يف بنى املجتمع الفكرية
والثقافية والسياسية ،يك تكون القاعدة السياسية مؤسسة عىل الذات
القانونية الشخصية .وهو ما مل تدركه النخب القومية ،وتح ّولت،
إذّاك ،إىل نظم طوباوية وشعبوية ،إلفساحها املجال للهويات الفرعية
60 Hussein, p. 9.
61 "Presidential Decree of October 11, 1960, No. 19," Official Bulletin of
the Somali Republic, supplement, no. 1 to no. 4 (1960).
رئيسا ،وب .السيد
 62تتألف اللجنة من ب .كونتيني ،املستشار القانوين لألمم املتحدة ً
م .توتيش ،محامي الدولة يف الصومال ،وأ .حاجي موىس وي .جامقبيل ،مسؤولني حكوميني.
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ّ
تشكل الدولة الصومالية وإخفاقها ()1991-1960
فهم انفصال صوماليالند :تأريخ

ليتنافس بعضها مع بعض عىل السيطرة عىل مؤسسات الدولة التي
ترتجم إىل زبونيات سياسية تسعى إلرضاء القاعدة العشائرية.

اإلمربيالية العاملية ،ومزجت تلك األيديولوجيا بني القومية الشعبية
والرسمية بسبب اإلشكالية الشاذّة للدول التي خلقها االستعامر
بعدما رسم حدو ًدا اعتباطية مبنيّة عىل مصالح املستعمر ،وليس عىل
البنية االجتامعية واإلثنية للسكان املحليني ،وهو ما يسميه البعض
"القومية الكولونيالية"( .((6ويتأكد لنا إذا نظرنا يف كيفية نشوء
القومية يف املجال الصومايل عرب االستعامر ،مدى شبهها باملستعمرات
الربيطانية األخرى يف الهند أو غريها .وميكن أن نستند هنا إىل مثال
يرضبه أندرسن ،حيث ينقل عن السيايس الربيطاين توماس ماكويل
قوله" :إن نظام التعليم الذي يجب إدخاله يف الهند من شأنه أن
يخلق طبقة من األشخاص ،هنود الدم واللون ،لكنهم إنكليزيو
الذائقة والرأي واألخالق والفكر" .ويضيف أن القضاة الهنود كانوا
يقضون أفضل أعوام مرحلة التشكيل يف شبابهم يف إنكلرتا ،وعندما
يعودون إىل بلدهم كانوا يترصفون كاإلنكليز ،فيغدون منبوذين بني
أفراد مجتمعهم أخالقيًا واجتامعيًا ،وكانوا غربيني يف أرضهم مثل
املستوطنني األوروبيني يف البلد(.((6
لذا ،ميكن القول إن فكرة القومية الصومالية كانت ردة فعل شعواء
عىل االستعامر ،وما أحدثه من تجزئة لألرايض الصومالية ،لكن ،أىت
الفشل من خالل ثقافة النخب السياسية الوطنية يف دولة االستقالل
التي مل تستطع أن تقيم أط ًرا جديدة قومية وجامعة ،بل استمرت يف
السياسات العشائرية ،عىل نحو ك ّرس التفتّت واالنقسام االجتامعي.

ليس التكوين القومي كمصدر والء مبارش وأساس للفرد مسألة إرادية
يف سياق العامل املسمى بالثالث ،بل ،وكام يوضح برهان غليون ،ت ُع ّد
القومية مسألة تاريخية ،وهي تجسيد لسريورة اجتامعية تاريخية
تتضافر يف خلقها الثقافة واالقتصاد والسياسة عىل حد سواء،
والشعوب األوروبية مبا هي واقعة تاريخية ،شهدت وحدة هذه
السريورة الخاصة( .((6وقد أوضح بندكت أندرسن يف أطروحته عن
املتخيالت االجتامعية أن أصول الوعي القومي بزغت يف أوروبا مع
ظهور آلة الطباعة التي انترشت يف املدة  ،1550-1500وطُبع يف
تلك املدة نحو عرشين مليون كتاب ،ما وضع ح ًّدا للغات املقدسة.
وبحثت الرأساملية عن أسواق جديدة بني الجامهري التي تتحدث
اللغات املحلية ،وهو ما ساعد يف منو الوعي القومي بني املحليني
الذين عمدوا إىل نرش األدب والشعر بلغتهم .ورسعان ما أدى ذلك
إىل تحالف بني الربوتستانتية ورأساملية الطباعة ،تحت تأثري م ّد
اإلصالح الديني ،ونتج من هذا تراجع الكنيسة وظهور أوىل الدول
األوروبية املهمة غري امللكية يف هولندا(.((6

د .التحديات السياسية

يعترب أندرسن أن ما يس ّميه "قوميات املوجة األخرية" التي ظهرت
يف آسيا وأفريقيا بعد الحرب العاملية الثانية جاء ردة فعل عىل

يتمثل التحدي السيايس الذي برز عىل السطح يف لحظة تأسيس
الدولة الصومالية املو َّحدة ،يف ترتيبات تقاسم السلطة بني الشامل

 63برهان غليون ،نظام الطائفية :من الدولة إىل القبيلة (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .164
 64بندكت أندرسن ،الجامعات املتخيلة :تأمالت يف أصل القومية وانتشارها ،ترجمة
ثائر ديب ،تقديم عزمي بشارة (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2014ص .75-73

65 Robert Aldrich, "Colonial Nationalism and Decolonisation," in: Robert
Aldrich, Greater France: A History of French Overseas Expansion, European
Studies Series (London: Palgrave, 1996).
 66أندرسن ،ص .112-110
67 Hussein, p. 7.

تجسد ذلك التنافس العشائري للسعي للسيطرة عىل مؤسسات الدولة
ّ
ومق ّدراتها يف فرتة ما بعد االستقالل وتشكيل الدولة املوحدة .وتفاقم
هذا الرصاع عندما سيطر الجنوبيون عىل املناصب العليا يف الدولة،
وشعر الشامليون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية ،مقارنة بالعشائر
الجنوبية ،وبدا واض ًحا أن هناك ما أثار هواجسهم ،وبدأت األغاين
والقصائد تنتقد عملية الوحدة .وتقول كلامت إحدى تلك األغاين،
بعنوان "دعني أذكــرك" ،صدرت يف عام  ،1964من تأليف الشاعر
سوغيّل ( )2016-1936إن الشامل كان سيحقّق
ّ
ومؤلف األغاين عيل
(((6
مزايا سياسية واقتصادية أفضل لو مل ينض ّم إىل الصومال الجنويب .
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والجنوب يف هيكل الدولة الجديدة .وقد ظهر تف ّرد الجنوب مبناصب
السلطة العليا يف أول حكومة مو َّحدة ،فقد احتفظ اإلقليم الجنويب
بالعاصمة وحصل عىل ثلثي املقاعد يف الربملان ،إضافة إىل حصوله عىل
منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء م ًعا .وبقيت اللغة اإلدارية هي
اللغة اإليطالية ،يف الوقت الذي تب ُعد العاصمة اإلدارية الجديدة من
مناطق صوماليالند  2000ميل ،ما يقلّل فرص التوظيف يف القطاعات
خصوصا يف ظل غياب
الحكومية العامة للمواطنني من تلك املناطق،
ً
شبكة طرق تربط بني الشامل والجنوب .ونتيجة لذلك ،أضحى إقليم
صوماليالند طرفًا مه ّمشً ا يف الدولة املو َّحدة.

ومتثّل الثاين يف االستقالة الجامعية لوزراء الشامل يف ترشين األول/
أكتوبر  1962من حكومة الوحدة ،فقد استقال محمد إبراهيم عيقال
(وكان يشغل منصب رئيس وزراء صوماليالند قبل الوحدة) وشكّل
حزبًا جدي ًدا معارضً ا هو "املؤمتر الوطني الصومايل" مع السيايس
الجنويب الشيخ عيل جاميل( .((7وتشري هذه التحركات كلها إىل مدى
هشاشة الصيغ القانونية والسياسية يف البالد ،وكانت االنتخابات
الوطنية يف عام  1964أول انتخابات تجري يف البالد بعد االستقاللّ .إاّل
أن عيقال وجد أن من الصعب هزمية الحزب الحاكم بسبب مواقفه
وخطابه القومي املعروف ،وكذلك نظ ًرا إىل املوارد املالية املتوافرة
لديه ،ولذلك انضم بعد فرتة وجيزة من انتخابات عام  1964إىل
حزب عصبة الشباب الصومالية الحاكم ،ودعم رئيس الوزراء السابق
عبد الرشيد عيل شريماريك يف منافسته الرئاسية يف عام  1967ضد
الرئيس الحاكم وقتذاك ،آدم عبد الله عثامن .وبذلك ،ترشّ ح محمد
إبراهيم عيقال من الشامل ملنصب رئيس الوزراء يف الدولة ،باعتباره
أول سيايس شاميل يسعى لهذا املنصب ،وفاز فيها .بعد عامني من
وصوله إىل السلطة ،شهدت البالد انقالبًا عسكريًا ،بعد مقتل رئيس
البالد ،و ُوضع عيقال يف السجن مدة عرشة أعوام(.((7

يف تعبري عن التحديات السياسية الستمرار الــوحــدة ،شهدت
الجمهورية الصومالية يف عاميها األولني حدثني لهام داللتان خطرتان:
متثل األول يف املحاولة االنقالبية لضباط ينتمون إىل الشامل ،يف األول
يف كانون األول /ديسمرب  ،1961وهي ثاين محاولة انقالبية عسكرية
يف أفريقيا السوداء بعد انقالب الفريق عبود يف السودان يف عام
ٍ
ضباط شامليني من خريجي
 .((6(1958وبدأت باندالع خالفات بني
كلية ساندهريست الربيطانية ،مع الضباط اإليطاليني يف مقديشو.
ويفرس بعض الباحثني أن تربيرات "االتحاد املتعجل"( ((6كانت تحرك
الضباط الشامليني بقيادة الضابط حسن كيد .وكان لهذا االنقالب
العسكري الفاشل أهداف انفصالية ال لبس فيها .والالفت هنا أنه يف
أثناء محاكمة الضباط الشامليني ،استمع القايض إىل حجج مختلفة،
لكنه ق ّرر تربئة الضباط عىل أساس أنه يف ظل غياب قانون رسمي
لالتحاد ،ليس للمحكمة اختصاص عىل ما حصل يف صوماليالند(.((7
واعتُرب هذا الحدث إشارة مهمة إىل هشاشة الوحدة بني اإلقليمني من
الناحية القانونية(.((7

 .2سنوات الحكم العسكري (جمهورية
الصومال الديمقراطية )1991-1969
اغتيل رئيس البالد عبد الرشيد شريماريك يف  15ترشين األول /أكتوبر 1969
يف أثناء زيارته املناطق املنكوبة بالجفاف يف شامل رشق البالد ،عىل
يد أحد أعوان الرشطة .وبينام كان مجلس النواب يجتمع يف مساء
يوم  20ترشين األول /أكتوبر ،الختيار رئيس انتقايل ،نفّذ قائد الجيش
ووزير الدفاع الجرنال محمد سياد بري خالل الساعات األوىل من
حل مبوجبه
يوم  21ترشين األول /أكتوبر  1969انقالبًا عسكريًاّ ،
(((7
املؤسسات الدستورية ،وسجن رئيس الوزراء وسياسيني آخرين
وأعاد تسمية البالد باسم جمهورية الصومال الدميقراطية.

تتزايد ح ّدة هذا املشكل نظ ًرا إىل الثقافة السياسية التي سادت
يف البالد ،فاألحزاب والقوى السياسية الوطنية كانت تتعامل مع
املناصب الحكومية باعتبارها ري ًعا يجب توزيعه عىل الجميع .وعىل
الرغم من أن االنتخابات كانت تجري بني األحزاب السياسية ،فإن
هذه األحزاب مل تكن تتنافس عىل أساس املشاريع األيديولوجية أو
السياسية أو االقتصادية ،بل تتنافس عىل قدرة كل حزب عىل تدجني
القاعدة العشائرية الناخبة له بالزبائنية والرشاوى ومنحها امتيازات
يف الوظائف الحكومية والخدمات العامة.

Ibid., p. 6.
Adam, p. 26.
Ibid.
Eugene, p. 11.
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مع دخول املجتمع يف قبضة الحكومة العسكرية ،اشت َّدت إعادة
إنتاج مظامل الشامل وعدم رضاه عن الوحدة ،عىل الرغم من نجاح
الحكومة العسكرية يف أعوامها األوىل يف اجتذاب قدر من الدعم من
الشامليني ،ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل أيديولوجيتها "االشرتاكية العلمية"
72 Abid Ismail Samatar, Africa's First Democrats: Somalia's Aden A.
Osman and Abdirazak H. Hussen (Bloomington: Indiana University Press,
2016), p. 62.
73 Hussein, p. 8.
74 Ibid.
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التقدمية( ،((7فإنه يعود أيضً ا إىل إحيائها الحلم الصومايل الكبري الذي
تخلّت عنه الحكومة املدنية يف عام .((7(1967
مع ذلك ،انتهت طموحات بري بهزمية كارثية للصومال من جانب
إثيوبيا (مبساعدة سوفياتية كبرية) يف حرب القرن األفريقي بينهام
( ،)1978-1977وبدأت شعبية النظام واقتصاده يف التمزق .وتوجه
يف حشد الدعم بني أقسام معينة من عشرية دارود التي ينتمي إليها
الرئيس ،مبا يف ذلك توطني  250ألف شخص من الجئي حرب أوغادين
يف الشامل ،معظمهم من قبائل أوغادين القاطنة يف اإلقليم الصومايل
اإلثيويب الذين استقروا يف مناطق عشائر إسحاق الشاملية(.((7
كان لهزمية الصومال أث ٌر كبري يف تراجع القومية الصومالية ،فقد
استخدم نظام بري األيديولوجيا القومية خطابًا شعبويًا ينفي
الرصاعات والخالفات العشائرية بني الصوماليني ،وتح ّولت إىل
غطاء دمياغوجي شعبوي النعدام املساواة ،وكام يشري عزمي بشارة
يف تقدميه أطروحة بندكت أندرسن السالفة الذكر( ،((7تعترب هذه
رس جاذبية القومية وخطرها يف الوقت نفسه .ومي ّيز بشارة
املامرسة ّ
بني القومية واأليديولوجيا القومية؛ فالفرد الحديث يف رأيه ميكن أن
يكون قوميًا يف انتامئه ،ونقديًا تجاه القومية كأيديولوجيا ،وهو ما ال
يتوافر يف نظام غري دميقراطي ،مثل نظام سياد بري .ويف سياق غري
بعيد ،يشري بشارة إىل أن ال ُنظم القومية هي األيديولوجيا القادرة
عىل منافسة القوى الدينية عىل مستوى الهوية ،وهذا ما ميكن رؤيته
يف خوض سياد بري رصاعات مريرة مع الخطابات اإلسالمية التي
استهدفها بالقمع واإلسكات(.((7
الحس الشعبوي لدى نظام بري ،قام النظام
يف داللة عىل مدى تغلغل ّ
بحركة رمزية بدفن مجسم يرمز إىل "القبيلة" ،وأقدم عىل تجريم
بداًل منها استخدام لقب Jaaalle
رشع ً
استخدام األسامء العائلية ،و ّ
"رفيق" بني أفراد املجتمع .وصار التخلّص من مظاهر العشائرية
أولوية قصوى لدى الحكومة االشرتاكية ،ضمن برنامج موسع بعنوان
"إقصاء العشائرية"  .Dabargoynta qabyalaaddaلكن الهزمية
العسكرية أمام إثيوبيا ،بدأت تكشف عن تناقضات الخطاب القومي
وعجزه يف بناء دولة صومالية حديثة ودميقراطية.
75 Rossella Marangio, The Somali Crisis: Failed State and International
Interventions (Roma: IAI, 2012), p. 1215.
76 Gary.
77 I. M. Lewis, "The Ogaden and the Fragility of Somali Segmentary
Nationalism," African Affairs, vol. 88, no. 353 (1989), p. 573.
 78أندرسن ،ص .23
 79املرجع نفسه.
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يف الجانب اآلخر ،مل تقم الحكومة العسكرية بأي نشاط إمنايئ يذكر يف
الشامل ،األمر الذي زاد من النفور من الدولة يف تلك املناطق .وأدى
التوزيع غري العادل للخدمات العامة إىل اندالع املعارضة السياسية
والعسكرية من الشامل يف وقت الحق .ففي أوائل الثامنينيات أصبح
من الواضح أن نظام بري كان مي ّيز عىل نحو منهجي ضد قبائل
إسحاق الشاملية .وقد ت ّوج االستياء الشعبي من الدولة مبظاهرات
طالبية يف هرجيسا يف عام  ،1981جابهها النظام بالقتل واإلعدامات
املبارشة( .((8ويف وقت الحق ،شُ كّلت الحركة الوطنية الصومالية
املعروفة بـ  SNMيف عام  .1982ور ّدت الحكومة عىل تهديدات
الحركة باالنتقام من املدنيني ،وارتكبت مامرسات إجرامية يف حقهم،
وتعسف
مبا فيها إعدامات خارج نطاق القضاء( ،((8وعمليات اختفاء ّ
واعتقال واحتجاز وتعذيب(.((8
تصاعدت هذه االعتداءات مع تصاعد نشاط الحركة يف داخل املناطق
الشاملية ،واستهدف النظام مدن هرجيسا وبرعو بالقصف الجوي
العشوايئ الذي أودى بحياة أكرث من خمسني ألف شخص ،إىل جانب
نزوح أكرث من نصف مليون الجئ إىل إثيوبيا وترشيد عدد مامثل
يف الداخل( .((8وأدت تلك املامرسات إىل إعادة إنتاج املظلوميات يف
الشامل من الوحدة والبقاء ضمن كيان الدولة الصومالية.

 .3حرب النظام العسكري على المناطق
الشمالية
يف أعقاب الحرب اإلثيوبية – الصومالية يف عام  ،1977حاول ضباط
من الجيش الوطني الصومايل القيام مبحاولة انقالب عسكري فاشل
ضد سياد بري يف عام  .1978ومتكن الضباط االنقالبيون بعد فشل
عمليتهم من الفرار إىل كينيا ،وكان يقودهم الضابط عبد الله يوسف
رئيسا للصومال يف املدة  .2008-2004وانتقل يوسف من
الذي أصبح ً
كينيا إىل الحدود اإلثيوبية ليؤسس هناك أول جبهة معارضة مسلحة
تسعى إلسقاط النظام ،وهي جبهة اإلنقاذ الصومالية الدميقراطية
 .SSDFوتالها إعالن الحركة الوطنية الصومالية التي اتخذت من
 80بدأت هذه االحتجاجات من مظاهرة طالبية اندلعت يف  20شباط /فرباير ،1982
طوياًل ضد النظام االستبدادي ،وتح ّول هذا التاريخ
نضااًل ً
وأطلقت الرشارة األوىل ملا سيصبح ً
بعد انفصال صوماليالند إىل ذكرى وطنية .للمزيد حول الحراك الطاليب واالجتامعي لذلك
اليوم ورمزيته ،ينظر أطروحة الدكتوراه:
Ebba Tellander, "The Wind That Blows Before the Rain: Acts of Defiance
and Care in Northern Somalia in the 1980s," International Institute of Social
Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam, 2022.
81 Marleen, p. 60.
82 Ibid., pp. 60-71.
83 Ibid.
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بريطانيا مق ًّرا سياس ًيا لها يف عام  ،1981ورسعان ما ق ّررت االنتقال
إىل املدن والقرى الصومالية اإلثيوبية املحاذية للحدود مع الصومال.
يف غضون أعوام ،أصبح النضال ضد دكتاتورية بري هدفًا مشرتكًا
للعديد من الفصائل املعارضة املسلّحة .يف هذه الفرتة ،وكنوع
من امتداد الحرب اإلثيوبية  -الصومالية ،كان نظا َما سياد بري
ومنغيستو مريام يدعامن حركات مسلّحة ضد بعضهام ،ووجدت
إثيوبيا يف هذا السياق الجبهات الصومالية املنافحة ضد حكم بري
فرصة لتقويض النظام الحاكم يف الصومال ،وهكذا استضافت إثيوبيا
القواعد العسكرية لتلك الجبهات املسلّحة التي متركزت يف الحدود
اإلثيوبية  -الصومالية الطويلة ،ودعمتها إثيوبيا بالسالح واألموال.
التقى ،أول مرة ،سياد بري ومنغيستو؛ زعيام الصومال وإثيوبيا يف
املناسبة األوىل لتأسيس الهيئة الحكومية اإلقليمية للتنمية (إيغاد) يف
جيبويت يف كانون الثاين /يناير  ،1986ورشع الطرفان يف بدء مفاوضات
تهدف إىل تطبيع العالقات بينهام .ويف عام  1988تم توقيع اتفاقية
يتخىّل الرئيس سياد بري عن دعمه جبهة تحرير
بينهام ،مبوجبها ّ
الصومال الغريب  ،WSFLيف مقابل أن تطرد إثيوبيا الحركة الوطنية
الصومالية من األرايض اإلثيوبية .لكن ،قُبيل تنفيذ االتفاقية ،ق ّررت
الحركة نقل قواتها إىل الداخل الصومايل وشن هجامت مفاجئة عىل
املواقع الحكومية يف املدن الرئيسة يف هرجيسا وبرعو.
ر ًدا عىل ذلك ،استخدم سياد بري القصف الجوي واملدفعية الثقيلة.
واقــرف جرائم حرب يف حق املدنيني الذين اعتربهم يشكِّلون
حاضنات للجبهات ،فقصف بالطائرات الحربية مدينة هرجيسا ،وتم
تدمري  90يف املئة منها( .((8وأصبحت إبادة منسية بفعل الحروب
األهلية التي شهدتها البالد بعد إسقاط النظام .وتشري تقديرات
مختلفة إىل أن عدد الضحايا الذين سقطوا يف هذه الحرب يراوح
بني خمسني ومئة ألف قتيل( .((8وتذهب تقارير أخرى إىل أن عدد
القتىل من املدنيني يصل إىل مئتي ألف من املدنيني( .((8وأسفرت
تلك اإلبادة عن إنشاء أكرب مخيم لالجئني يف العامل آنذاك بالقرب من
الحدود اإلثيوبية مع صوماليالند يف عام  .((8(1988ووصفت بعض
املنظامت اإلنسانية اإلبادة التي اقرتفها النظام هناك بـ "هولوكست
84 Crisis Group, "Somaliland: Time for African Union Leadership," Africa
Report, no. 110, 23/5/2006, accessed on 28/4/2022, at: https://bit.ly/30YCquL
85 Robert M. Press, The New Africa: Dispatches from a Changing Continent
(Florida: University Press of Florida, 1999), p. 10.
86 "Investigating genocide in Somaliland," Al Jazeera, 20/5/2017, accessed
on 28/4/2022, at: https://bit.ly/3eZsntw
'87 Anna Lindley, The Early Morning Phonecall: Somali Refugees
Remittances (New York: Berghahn Books, 2013), p. 34.
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هرجيسا"( ،((8كام أُطلق عليها مسميات منها "درسدن أفريقيا"( ،((8يف
إشارة إىل مدينة درسدن األملانية التي قصفها سالح الطريان الربيطاين
واألمرييك يف الحرب العاملية الثانية يف عام  ،((9(1945لكن يف نهاية
املطاف ،أحكمت الحركة الوطنية ،بحلول عام  ،1988سيطرتها عىل
معظم األرايض الشاملية.
يف هذه األثناء ،قامت حركات مسلّحة أخرى يف الجنوب تسعى إلسقاط
حكم سياد بري ،منها حركة املؤمتر الصومايل املو ّحد  ،USCوالحركة
الصومالية الوطنية  ،SPMونجحت أخ ًريا يف إطاحة حكمه ،ويف حدث
مفصيل لجأ بري إىل نيجرييا يف  16كانون الثاين /يناير  .1991وبعدها،
أعلنت الحركة الوطنية الصومالية انفصال الشامل من جانب واحد،
بينام هوى باقي البالد يف حرب أهلية ،تتصارع فيها الجبهات املنترصة
عىل بري.
مثااًل ملا أصبح يُعرف بـ "الدولة
جسد الصومال ً
بعد ذلك الحنيّ ،
املفصل
الفاشلة" .وليس محل اهتاممنا يف هذه الدراسة تناول التاريخ ّ
لكيفية تفكّك الصومال .لكن ما نو ّد تقدميه هو أن الوحدة املأزومة
التي قامت بني الشامل والجنوب يف لحظة ما بعد االستقالل ،أجهزت
عليها الدولة العسكرية بارتكابها مجازر ضد املواطنني يف الشامل،
وهي ما قادت إىل انفصال الشامل بعدما سيطرت الحركة الوطنية
الصومالية عليه ،حيث أعلنت استقاللها من ٍ
طرف واحد والعودة
إىل الحدود االستعامرية الربيطانية ،وقيام جمهورية صوماليالند
من جديد.

ً
ثالثا :انفصال صوماليالند :السياق
والمبررات والعوائق
اشت ّدت ح ّدة النزعة االنفصالية حول العامل يف نهاية القرن العرشين
وبداية القرن الحادي والعرشين ،ووصلت إىل ذروتها مع انفصال
كوسوفو عن رصبيا يف عام  ،2008ثم انفصال جنوب السودان عن شامله
يف عام  ،2011ومؤخ ًرا اجتذبت عيون العامل مطالبة كتالونيا وكردستان
العراق بتقرير مصرييهام وإنشاء كل منهام دولة مستقلة .ويالحظ ريدي
بريكتيب أنه يف السياق األفريقي ،تثري الحدود املوروثة من االستعامر
تحديات نظرية وقانونية وأسئلة حول الغموض والتناقض يف سلوك
88 Mohamed Haji Ingiriis, "We Swallowed the State as the State Swallowed
"Us: The Genesis, Genealogies, and Geographies of Genocides in Somalia,
African Security, vol. 9, no. 3 (July-September 2016), pp. 237-258.
89 Mary Harper, Getting Somalia Wrong? Faith, War and Hope in a
Shattered State (London: Zed Books Ltd., 2012), pp. 105-109.
90 Ibid., p. 109.
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االتحاد األفريقي أمام مطالب تغيري الحدود االستعامرية( ،((9ففي حني
تعترب حدود صوماليالند من إنشاء املستع ِمر ،وحصلت عىل استقاللها
الوطني بوصفها كيانًا مستقاًلً  ،قبل أن تخوض وحدة طوعية مع الصومال
الجنويب الذي نال االستقالل من إيطاليا .ويعني ذلك أنه بعد انسحاب
صوماليالند من االتحاد ،كان من املفرتض أن يسهل هذا االعرتاف به،
لكن ذلك مل يحدث إىل اآلن ،يف حني جرى االعرتاف بجنوب السودان(.((9
يقول بريكتيب إنه من منظور نظري ،ميكن تفسري هذا التناقض بني
االعرتاف الفوري النفصال جنوب السودان وتجاهل سعي صوماليالند
ثالثة عقود للوصول إىل االعرتاف من دون نجاح ،من خالل تطبيق
"نظرية املعاناة واملعالجة" يف الحالة السودانية ،ذلك أن "نظرية
املسافة" ع ّززت انفصال األخري ،التي تفرتض أيضً ا أنه عندما تتوافر
مسافة ثقافية  -عرقية أو دينية بني األقاليم املنفصلة والدولة األم،
قد يس ّهل هذا إنجاح االنفصال .وهو ما يغيب يف حالة صوماليالند
تجانسا من حيث
والصومال ،حيث إن الصوماليني هم أكرث الشعوب
ً
(((9
اللغة والعرق والدين يف أفريقيا جنوب الصحراء .
يقف هذا املبحث من الدراسة عند انفصال صوماليالند يف سياق
تاريخي ،كام يعرض مختلف التربيرات ودعاوى االنفصال التي تحتج
بها الرسدية االنفصالية ،وإشكاالت هذا االنفصال وعوائقه.

 .1السياق التاريخي لالنفصال وظروفه
وعاّم إذا
مثة جدل طويل حول أهداف الحركة الوطنية الصوماليةّ ،
كانت تهدف من نشاطها املسلح إىل االستقالل بوصفه غاية نهائية
يقسم بريكتيب حاالت االنفصال التي شهدتها أفريقيا أربع حاالت رئيسة :الحالة
91
ّ
األوىل ،حاالت االنفصال التي نشأت بعد إنهاء االستعامر ،وتشمل هذه الحاالت مقاطعة كاتانغا
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وإقليم بيفرا يف نيجرييا .وتتعلق الحالة الثانية ،باالتحاد
الطوعي ،وهو حاالت انفصال الكيانات التي نالت استقاللها من االستعامر ككيانات مستقلة،
ومن ثم ،أصبحوا مستقلني ،لكنهم تنازلوا عن استقاللهم بهدف االنضامم إىل دولة أخرى.
وتوجد حالتان من هذه الظاهرة يف أفريقيا هام صوماليالند وزنجبار .والحالة الثالثة ،االنفصال
الناجح ،ويتعلق هذا النوع من االنفصال بالكيانات غري االستعامرية التي نجحت عىل الرغم
من ذلك يف إنشاء دولها الخاصة ،وتربز هنا دولة جنوب السودان التي تم االعرتاف بها يف
عام  ،2011دولة مستقلة ،يف انتهاك مليثاق االتحاد األفريقي .والحالة الرابعة ،حاالت اإللحاق،
يرتبط هذا النوع من االنفصال بالكيانات التي أنشأها االستعامر ،لكنه ألحقها يف ما بعد بدولة
مجاورة .وهنا تربز ثالث حاالت أفريقية :ناميبيا ،وإرترييا والصحراء الغربية .للمزيد ،ينظر:
حق تقرير املصري :حالة 'صومال الند'
صهيب عبد الرحمن" ،املساعي االنفصالية ونظريات ّ
أمنوذ ًجا" ،حفريات ،2018/10/16 ،شوهد يف  ،2020/7/15يفhttps://bit.ly/2CBToFa :
92 Redie Bereketeab, "Self-determination and Secession a 21st Century
Challenge to The Post-colonial State in Africa," The Nordic Africa Institute,
2012, p. 10.
 93ال ميكن التسليم بهذه املقولة عىل إطالقها ،وإن راجت بعض الفرتات بسبب الرسدية
التي دعمها النظام العسكري لتصوير الصوماليني جامعة متجانسة .فثمة تنوع إثني وعرقي
يف الصومال مل يأخذ حيزه من النقاش واالستكشاف .ملزيد من التفصيل ينظر:
Dan Van Lehman & Omar Eno, The Somali Bantu: Their History and Culture,
no. 16 (Washington, DC: Center for Applied Linguistics Culture Profiles, 2003).

55
تسعى لها ،أم أنها تسعى إلسقاط النظام العسكري فحسب كباقي
الحركات الصومالية املسلحة .والحقيقة أن الحركة قدمت نفسها يف
وتوصلت بعد تفاهامت مع الحركات
البداية من خالل طابع وطنيّ ،
والفصائل املسلّحة الجنوبية إىل تب ّني شكلٍ من أشكال الفدرالية بعد
(((9
يرصح بأنه ال يؤيد
إسقاط النظام  .وكان بعض قيادات الحركة ّ
االنفصال؛ وأنه يروم إسقاط النظام العسكري يف البلد فحسب،
وليس تقسيمه( .((9ومع ذلك ،انحازت الحركة إىل خيار االنفصال،
بسبب عاملني حاسمني :أو ًاًل ،وحشية حملة الحكومة العسكرية عىل
إقليم الشامل ،ما و ّحد صفوف الشامليني تجاه النظام السيايس يف
مقديشو .وثانيًا ،إعالن حكومة وطنية جديدة يف العاصمة مقديشو
يف كانون الثاين /يناير  1991من جانب واحد ،ومن دون مشاورة
الحركة .وكان من شأن هذين العاملني إحداث إجامع يف مواقف
قيادات الحركة عىل خيار االنفصال .ونتيجة لذلك ،عقدت الحركة
سلسلة من االجتامعات واملؤمترات لعشائر صوماليالند ،وقد جرى
عقد أول مؤمتر وطني يف مدينة برعو يف أيار /مايو  ،1991وشارك
فيه قادة األجنحة املسلحة يف الحركة ،وبحضور املشيخات والزعامات
العشائرية الشاملية .وأُعلِن يف مخرجات املؤمتر ثالثة بنود رئيسة:
أولها ،إعالن استقالل صوماليالند عن الصومال والعودة إىل الحدود
االستعامرية إلقليم صوماليالند الربيطاين .وثانيها ،توطيد السالم بني
العشائر الشاملية .وثالثها ،بناء حكومة انتقالية بإدارة الحركة مدة
عامني ،مع ضامن التمثيل العادل للعشائر الشاملية فيها(.((9
الجدير باإلشارة أن النخب السياسية يف الجنوب مل تتفاعل مع هذا
التطور الخطر القادم من الشامل ،رمبا باستثناء الحركة اإلسالمية يف
الصومال (اإلخوان املسلمون) التي أصدرت بيانًا من مكتبها يف كندا
 94مثة مقرتح تقدم به زعيم الحركة الوطنية الصومالية أحمد سيالنيو ،ورابع رئيس
لصوماليالند بعد االنفصال (يف املدة  )2017-2010يناقش فيه إطا ًرا عا ًما للحكم االنتقايل
بعد إسقاط النظام ،ويقوم املقرتح املؤرخ يف آذار /مارس  ،1991أي قبل شهرين من إعالن
االنفصال ،عىل تب ّني نظام فدرايل بني الشامل والجنوب .ينظر نسخة من املقرتح يف:
Ahmed M. Silyano, "A Proposal of the Somali National Movement," London,
March 1991, accessed on 5/4/2022, at: https://bit.ly/3it7YPw
95 "BBC and SNM 1988. Waraysi Axmed Siilaanyo," YouTube, accessed
on 28/4/2022, at: https://bit.ly/2ZF7FIO
 96نجح هذا املؤمتر يف تنفيذ بنوده ،خاصة يف ما يتعلق بنزع سالح امليليشيات املسلحة،
وما ساعد يف ذلك ،وجود مجلس (الغوريت /الشيوخ) ،وهي مؤسسة برملانية تقليدية ،أُنشئت
يف عام  ،1989وتسلّمت مقاليد السلطة من الحركة الوطنية الصومالية ،وهي قيادات
سلسا يف
عشائرية متثل العشائر القاطنة يف صوماليالند .وحقّق هذا املجلس ً
انتقااًل دميقراطيًا ً
صوماليالند ،وساعد يف نجاح هذا التح ّول عدم التدخل الخارجي .ينظر:
Sarah G. Phillips, When There Was No Aid: War and Peace in Somaliland
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 2020).
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ترفض فيه "محاوالت تقسيم البالد خدمة ألجندة أعداء األمة"( .((9أما
باقي البالد ،فكان قد وقع تحت سيطرة أمراء الحرب الذين خرجوا
من رحم الجبهات التي أسقطت النظام العسكري ،وتفشّ ت الحروب
األهلية يف أنحاء األقاليم الجنوبية ،ومل تقم حكومة يف الصومال ّإاّل
بحلول عام  ،2000عندما ُعقد مؤمتر عرتة يف جيبويت ،وانتخب عبد
القاسم صالد أول رئيس انتقايل للصومال بعد إسقاط نظام بري ،لكنه
مل يفلح يف التمركز يف العاصمة وتحريرها من امليليشيات العشائرية
وأم ـراء الحرب ،وبقي يف الخارج حتى انتهاء فرتته االنتخابية
( ،)2004-2000وبعد ذلك أُجريت انتخابات ثانية يف مدينة أغامبتبي
الكينية ،وبعد مشاورات دامت عامني ،اختري العقيد عبد الله يوسف
رئيسا انتقاليًا ثانيًا للبالد ( ،)2008-2004وقد متكّن يف فرتته من
ً
دخول العاصمة مقديشو مبساندة قوات إثيوبية.
بالنسبة إىل صوماليالند ،وبانتهاء العامني االنتقال َيني من حكم الحركة
الوطنية الصومالية ،انتُخبت فيها حكومة مدنية مبشاركة مجلس
الغوريت (الشيوخ)؛ وهي مؤسسة تقليدية يبلغ عدد أعضائها 82
شيخًا ،ميثلون العشائر الشاملية .واختاروا محمد إبراهيم عيقال
رئيسا جدي ًدا ،حيث ُوضع يف فرتته الدستور الوطني ،كام نظّم استفتا ًء
ً
عىل الدستورّ ،
وتويّف وهو يف سدة الحكم يف عام  ،2002واعترب كثريون
وفاته امتحانًا أمام استمرار وضع صوماليالند باالنفصال ومتاسك
كيانها السيايس ،لكن عىل الفور تسلّم نائبه طاهر ريايل الحكم
وفق الدستور.
سلسا للسلطة ،من
ً
منذ ذلك الحني ،تشهد صوماليالند
انتقااًل ً
خالل انتخابات رئاسية وبرملانية وبلدية مبارشة ،ويسودها ج ّو من
التعددية الحزبية ،وتقدم الحكومات املتعاقبة يف صوماليالند ورقة
دلياًل عىل نجاح اإلقليم وأحقيته يف نيل
تنظيم انتخابات مبارشة ً
(((9
االعرتاف الدويل به دولة مستقلة  .ويستند الخطاب الرسمي يف
صوماليالند إىل التعريف األكرث شيو ًعا للدولة ،وإن كان مفرطًا يف
التبسيط ،وهو الذي ق ّدمته اتفاقية مونتيفيديو يف عام  1933بشأن
حقوق الدول وواجباتها .وتشمل أركانه أربعة معايري أساسية؛ سكانًا
ايض مح ّددة ،وحكومة فاعلة ،وقدرة عىل الدخول يف
دامئني ،وأر َ
وتحاج رسدية صوماليالند االنفصالية بأنها
عالقات مع دول أخرى.
ّ
 97اتهمت الحركة يف بيانها املؤرخ يف  1991/6/10إرسائيل وإثيوبيا بالوقوف وراء هذا
االنفصال ،مع أنها مل تُرش إىل أي دالئل تفيد مثل هذا االتهام .ووصفت الحركة االنفصال
مبأساة حقيقية للشعب الصومايل ،وأنه مبنزلة تنفيذ ملخططات االستعامر عىل الشعب
الصومايل ،ودعت الحركة يف بيانها إىل محارصة االنفصاليني ،وأخذ موقف مو ّحد تجاههم.
ينظر بيان الحركة اإلسالمية يف الصومال يفhttps://bit.ly/3cW3Jbu :
98 "The Economist Explains Why Somaliland is East Africa's Strongest
Democracy," The Economist, 13/11/2017, accessed on 28/4/2022, at:
https://econ.st/2YUzrC6
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توفّر هذه املعايري ،لكن ،وكام يوضح العديد من النامذج حول العامل،
فإن الوفاء بهذه املعايري ال مينح تلقائيًا االعرتاف كدولة مستقلة،
مثااًل صارخًا لذلك(.((9
وتجسد صوماليالند ً
ّ

 .2مبررات االنفصال ودعاواه
يعتمد نجاح املساعي االنفصالية عىل تقييم حسابات املكاسب
والخسائر ،مبعنى أن نجاح أي عملية انفصالية من عدمها ،يقوم
مبوازنة عالقات الربح والخسارة بني الجهة االنفصالية والدولة
األم( .((10ويف هذا النطاق ،يعترب الباحث ماركوس فريجيل هونه،
حل االتحاد الطوعي
أن انفصال صوماليالند  -أو كام يحلو للبعض ّ
بني صوماليالند الربيطانية والصومال اإليطايل  -مل يتبع إجراء
تقييم حسابات التكلفة والربح هذه .وأنه عىل عكس ذلك ،جاء
إعالن استقالل صوماليالند األحادي الجانب ،بطريقة غري مدروسة
النتائج ،ونتيجة حتمية لحالة التفكك واالنهيار التي تسبب فيها
النظام العسكري يف الصومال ،الذي ّ
تحول يف مرحلته األخرية إىل
نظام يرتكب إبادة جامعية ضد أقاليم الشامل ويستهدفها ألسباب
عشائرية( ،((10وكام أرشنا ،وفّرت تلك املظامل أساس املطالبة باالنفصال
للحركة الوطنية الصومالية .ومن ثم ،فاالنفصال يف هذه الحالة
تحدي ًدا كان نتيجة غري مقصودة لذاتها.
نظ ًرا إىل أن املناداة باالنفصال يف أفريقيا ال تأيت عىل نحو رصيح
وعلني ،فإن مطالبة صوماليالند باالنفصال تقرتن مبربرات تاريخية
وقانونية وسياسية بديلة ،ميكن حرص تلك املربرات والدعاوى يف اآليت:
أ .دعوى استرداد السيادة

يقوم هذا اال ّدعاء عىل أنه يحق إلقليم ما إما إحياء حق الشعوب
املستعمرة يف تقرير املصري ومامرسته ،وإما اسرتداد سيادته املفقودة،
وهي دعــوى االنفصال اإلحيايئ ،كام يسميها الباحث القانوين
الدرديري محمد أحمد( .((10وتستند هذه الدعوى إىل حجة فحواها
99 Joshua Keating, "When is a Nation not a Nation? Somaliland's Dream
of Independence," The Guardian, 20/6/2018, accessed on 28/4/2022, at:
https://bit.ly/2Ar1xeG
100 Markus Virgil Hoehne, "Against the Grain: Somaliland's Secession
from Somalia," in: L. de Vries et al. (eds.), Secessionism in African Politics,
Palgrave Series in African Borderlands Studies (New York: Palgrave
Macmillan, 2019), pp. 15-23.
101 Ibid., pp. 22-23.
 102الدرديري محمد أحمد ،الحدود األفريقية واالنفصال يف القانون الدويل (بريوت:
الدار العربية للعلوم؛ مركز الجزيرة للدراسات ،)2017 ،ص .213
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ّ
تشكل الدولة الصومالية وإخفاقها ()1991-1960
فهم انفصال صوماليالند :تأريخ

أن صوماليالند كانت يو ًما ما دولة ذات سيادة ،ومن ثم يحق لها
االنسحاب من االتحاد مع الصومال واستعادة حدودها األصلية.
تعترب هذه الدعوى صائبة قانون ًيا عند النظر يف أن الدولة األفريقية
قامت ضمن الحدود االستعامرية إبان فرتة االستقالل ،حيث اعتُرب
كل كيان استعامري وريثًا رشعيًّا للحدود التي تركها االستعامر .ومن
ذلك املنظور ،تتفق اآلراء ،عىل كون صوماليالند دولة مستقلة ذات
سيادة ،نالت استقاللها من االستعامر الربيطاين يف  26حزيران /يونيو
مستقاًل .وتؤكد صوماليالند باستمرار،
ً
 1960باعتبارها كيانًا استعامريًا
يف خطاباتها الرسمية ،أن قضيتها متثل استنا ًدا إىل الدولة املستقلة
لصوماليالند يف عام  1960ضمن الحدود املتّفق عليها لدولة عام
.((10(1960
لكن ،وبحسب بعض فقهاء القانون ،تفتقر هذه الحجة إىل أي سند
قانوين؛ إذ ليس هناك أساس يف القانون الدويل لدعوى "اسرتداد
السيادة"  ،Reversionأو الزعم أن للدولة التي فقدت سيادتها الحق
يف استعادتها( ،((10ويوضح جيمس كراوفورد ذلك بالقول" :أيًّا كانت
صحة دعوى اسرتداد السيادة كمطالبة سياسية ،فإنه ال سند لها أو
جدوى كدعوى قانونية"( ،((10فال ميكن أن تستعيد الدولة سيادتها
عندما تندمج مع دولة أخرىّ ،إاّل وفقًا التفاقية البلدين املندمجني.
كام ال تفقد الدولة التي تكتسب عضوية األمم املتحدة ،حتى لو
قررت طو ًعا االنسحاب أو االندماج يف دولة أخرى ،كام حصل يف
حالة اندماج سورية مع مرص( .((10وعند النظر يف حالة صوماليالند،
وبحسب الباحث الدرديري محمد أحمد ،كانت ستكتسب بعض
الوزن القانوين لو نالت عضوية األمم املتحدة يف أثناء الفرتة القصرية
التي متتّعت فيها بالسيادة( ،((10فمع أن صوماليالند حصلت خالل
أيام استقالليتها عىل اعرتاف نحو خمس وثالثني دولة ،مبا فيها الدول
 103املرجع نفسه ،ص .227
104 Charles H. Alexandrowicz, "New and Original States: The Issue
of Reversion to Sovereignty," International Affairs (Royal Institute of
International Affairs), vol. 45, no. 3 (July 1969), pp. 465, 474.
105 James Crawford, The Creation of States in International Law (Oxford:
Clarendon Press; Oxford University Press, 1979), p. 699.
 106كانت سورية قد تخلت عن مقعدها يف الجمعية العامة لألمم املتحدة عندما
اندمجت مع مرص يف عام  ،1958وعندما تراجعت عن االتحاد يف عام  ،1961تقدمت بطلب
الستئناف عضويتها يف املنظمة الدولية ،وت ّم إرجاعها من دون حاجة إىل توصية جديدة من
مجلس األمن ،ومن دون قرار تحت املادة  )2( 4من ميثاق األمم املتحدة؛ إذ تساءل رئيس
عاّم إذا كان هناك أي اعرتاض عىل استعادة سورية
ّ
الجمعية العامة يف
مستهل االجتامع ّ
مقعدها ،وعندما مل يعرتض أحد ،دعا الوفد السوري إىل االنضامم إىل الجلسة من دون أي
إجراءات .ينظر :الدرديري ،ص .230
107 Matt Bryden, "The 'Banana Test': Is Somaliland Ready for
Recognition?" Annales d'Ethiopie, vol. 19 (January 2003), pp. 341, 342.

الخمس الدامئة العضوية يف مجلس األمن( ،((10فإنها مل تحصل عىل
مقعد يف األمم املتحدة(.((10
ب .دعوى عدم قانونية االتحاد نفسه

يحتج كثري من مساندي انفصال صوماليالند عىل أن الدمج بني إقليمي
صوماليالند والصومال مل يتم أصاًلً بطريقة قانونية( ،((11والقت هذه الحجة
تقيّص الحقائق التابعة
قبواًلً يف التقرير الصادر يف عام  2005عن بعثة ّ
لالتحاد األفريقي .فقد كتبت البعثة التي أُ ِرسلت إىل اإلقليم بناء عىل طلب
من حكومة صوماليالند ،تقري ًرا جاء فيه" :إن واقعة عدم إجازة االتحاد
أصاًلً  ،وكونه مل يعمل عىل نحو ُم ٍ
رض خالل فرتة استمراره بني عامي 1960
و 1990يجعالن من بحث صوماليالند عن االعرتاف أم ًرا فري ًدا وم ّرب ًرا يف
التاريخ السيايس األفريقي ،ومن ثم ،فإن عىل االتحاد األفريقي أن يبحث
عن طريقة خاصة للتعامل مع هذه الحالة الفريدة"(.((11
ج .دعوى االنفصال التصحيحي

مثة أيضً ا دعوى تتكرر يف خطابات حكومات صوماليالند املتعاقبة،
بأن لها الحق يف االنفصال ،نظ ًرا إىل تع ّرضها النتهاكات مفرطة يف
حقوق اإلنسان ،مقرونة بعدم التمثيل يف الحكومة الوطنية ،فلم يجر
متثيل الشامل يف حكومة الوحدة التي قامت إبان االستقالل يف عام
 ،1960كام أوضحنا سابقًا ،وتأكد ذلك من خطوات رفض الشامليني
استفتاء دستور الوحدة واملحاولة االنقالبية للضباط الشامليني،
واستقالة ممثيل الشامل يف حكومة الوحدة .وكذلك الحرب التي ش ّنها
النظام العسكري ضد سكان اإلقليم ،وتستند هذه الدعوى إىل نظرية
"املعاناة واملعالجة" التي تفرتض أنه إذا خاض إقليم ما حربًا فرتة
طويلة ،عانت خاللها أقلي ٌة انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان من
النظام الحاكم ،فمن حق اإلقليم إقامة دولته الخاصة واالعرتاف بها
من املجتمع الدويل كحل عالجي للمعاناة( ،((11وهي النظرية التي تم
تربيرها النفصال جنوب السودان(.((11
108 Ibid.
109 Ibid.
 110ميكن دحض هذه الحجة من مناح عدة :فمن حيث أرض الواقع ،اكتملت إجراءات الدمج
بني اإلقليمني ،واستمرت الدولة املو َّحدة قامئة طوال أكرث من عقدين من الزمن ،ككيان وطني
واحد ،برصف النظر عن أي قصور قانوين صاحب الخطوات االبتدائية للدمج .ومن ناحية أخرى
تواجه هذه الحجة تحريم االتحاد األفريقي (سابقًا منظمة الوحدة األفريقية) يف قانونها التأسييس،
أي مطالبة انفصالية يف القارة مهام كانت مسوغاتها .ينظر يف هذا الشأن :الدرديري ،ص .230
111 "Resume: AU Fact Finding Mission to Somaliland (30 April to
4 May 2005)," African Union, 2005, para 8, accessed on 4/4/2022, at:
https://bit.ly/3uhGHqM
112 Bereketeab.
113 Ibid.

58
د .دعوى االنفصال الدستوري

شهدت صوماليالند استفتاء شعبيًا عىل دستور عام  ،2001وطلبت
ورقة االقـراع من الناخبني أن يصوتوا بنعم أو ال عىل سؤال ما
إذا "كانوا يوافقون عىل أن تكون صوماليالند دولة مستقلة ذات
سيادة" .وصوت  97يف املئة من املستفتني ملصلحة االستقالل .وتنص
املادة األوىل من الدستور عىل اعتبار صوماليالند "دولة ذات سيادة
ومستقلة" .وعىل الرغم من أن املنتقدين يشككون يف نزاهة ذلك
االستفتاء الدستوري ،حيث تم من طرف الجهة االنفصالية نفسها،
فإنه ميكن حسم هذا الجدل من خالل عقد استفتاء شعبي عىل
االنفصال تحت إرشاف دويل.
إذًا ،يتّضح من خالل هذه الدعاوى السياسية والقانونية والحقوقية،
أن انفصال صوماليالند أكرث تعقي ًدا من الحاالت االنفصالية األفريقية
األخرى ،ويتداخل فيها التاريخ السيايس االستعامري لإلقليم مع
تعقيدات تشكّل الدولة الوطنية يف أفريقيا ما بعد االستعامر،
ويجتمع ذلك مع مبادئ حق تقرير املصري املكفولة يف القانون
الدويل ،ما يستدعي انتهاج مقاربة جديدة للتعامل معها.

 .3إشكاالت االنفصال وعوائقه
تحيط بعملية االنفصال عوائق وإشكاليات عدة غري محسومة،
نذكر منها:
أ .النزاع الحدودي على مناطق الشرق

تُع ّد مسألة النزاعات الحدودية إشكالية رئيسة يف دولة ما بعد
االستعامر األفريقية ،ويعكس الرصاع العسكري املتكرر عىل حدود
صوماليالند وإقليم بونتالند الصومايل حول منطقتي سول وسناج
يف جانب من جوانبه هذا اإلشكال غري املحلول .وهو إرث ممتد
منذ االستعامر األورويب ،ومن تضاعيف انهيار الدولة املركزية وإعالن
صوماليالند االنفصال األحادي الجانب .وعىل هذا ،فهو رصاع يدور
عىل مستويات مركبة عدة ،ويتقاطع مع الديناميات السياسية
والعشائرية واإلقليمية والوطنية.
يعود تفجر الرصاع إىل انهيار الدولة املركزية يف الصومال يف عام
 .1991فقد سلكت صوماليالند وبونتالند طرقًا متباينة إزاء الواقع
املستجد؛ حيث أعلنت األوىل االستقالل من جانب واحد يف عام
 ،1991وتأكيد "حقها" يف إدارة ما تعتربه أرضً ا تحت سيادتها .وفق
رؤية تاريخية تنطلق من أن سول وسناج كانتا جز ًءا من أراضيها
التاريخية .بينام أعلنت بونتالند نفسها أنها جزء من الفدرالية
الصومالية يف عام  ،1998عىل الرغم من عدم وجود النظام الفدرايل
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يف الصومال يف وقت تأسيسها .ويف حني يقوم ا ّدعاء صوماليالند عىل
السيادة عىل املنطقتني عىل أساس الحدود االستعامرية عندما كانت
محمية بريطانية ،تستند دعوى بونتالند إىل الروابط العشائرية يف
املنطقة ،باعتبار العشريتني الرئيستني اللتني تعيشان يف سول وسناج،
دولبهانتي ووارسانجيل ،والعشرية الرئيسة يف بونتالند مجرتني،
تشكالن عشرية دارود /الهريت األكرب .وألجل هذا تقوم بونتالند بتعبئة
الوالءات العشائرية ضد االنفصال باعتباره مرشو ًعا ال ميثل(هم)،
إضافة إىل هذا ،تقدم بونتالند نفسها بصورة املدافع عن صومال
مو َّحد .فقد رفض الرئيس السابق لبونتالند عبد الويل غاس ،يف خطاب
ألقاه يف  23حزيران /يونيو  2016أمام برملان بونتالند ،رشعية الحدود
حكاًم مرجع ًيا يف النزاع ،مضيفًا أنه "واجب مقدس" عىل
االستعامرية ً
(((11
بونتالند "تحرير" املناطق املتنازع عليها بالقوة .
أدت الخالفات حول املناطق املتنازع عليها إىل بروز انقسامات داخل
عشرييَت دولبهانتي ووارسنجيل ،ما عقّد مهمة إخضاع سول وسناج
َ
ألحد طريف الرصاع .ونتج من ذلك املزيد من عسكرة الرصاع داخل
العشائر يف املنطقة ،وارتقى إىل نشوب قتال بني قوات صوماليالند
وبونتالند( .((11فقد ش ّنت صوماليالند ابتداء من عام  2007هجامت
عسكرية لتوسيع سلطتها رشقًا ،واستولت عىل سلسلة من البلدات
والقرى يف سول ،منها عاصمة املحافظة ،الس عانود .لكن هذا مل
يحسم الرصاع ،بل فاقمه إىل مستويات جديدة .ويستمر طرفا الرصاع
يف نسج عالقات مع النخب السياسية للعشريتني ،من خالل منحهم
مناصب رفيعة يف حكومتي غاروي وهرجيسا ،إضافة إىل تسجيل
املوظفني املدنيني يف تلك املناطق ،ويف أفراد الجيش .وتتنقل النخب
السياسية من العشريتني ذهابًا وإيابًا بني حكومات صوماليالند
وبونتالند ملحاولة تحقيق أقىص مكاسب لهم .وقد ظهرت منذ عام
 2012كيانات عشائرية محلّية تطالب الحكم الذايت ،مثل ماخري
 Maakhirالتابعة لعشرية ورسنغيل ،وخامتو  Khaatumoالتابعة
لعشرية دولبهانتي ،بهدف أسايس هو تقديم خدمات إىل سكان
املناطق الحدودية أفضل مام تقدمه حكومات هرجيسا وغاروي.
ميثل الوضع اإلشكايل وغري املستقر لتلك املناطق تقويضً ا لرسدية
صوماليالند وا ّدعائها االستناد إىل الحدود التاريخية االستعامرية.
ويؤثر ال ـراع الحدودي عىل نحو مبارش يف محافظتها عىل تلك
الحدود .ومن جهة أخرى ،سيبقى السياسيون والناشطون املنتمون إىل
املناطق الرشقية والرافضون االنفصال ،عقبة كأداء أمام عملية انفصال
114 Voice of America (Somali), 23/6/2018, accessed on 4/4/2022, at:
https://bit.ly/3Be4Anl
115 "Somaliland's Bihi Puntland's Gaas Trade War of Words Over
Tukaraq Fighting," Radio Dalsan, 15/5/2018.
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ّ
تشكل الدولة الصومالية وإخفاقها ()1991-1960
فهم انفصال صوماليالند :تأريخ

صوماليالند يف املحافل الخارجية ،وبناء عليه ،ال ميكن أن يحدث أي حل
طويل األجل عىل نحو مستدام من دون إيجاد صيغة عادلة ومرضية
لسكان املنطقتني ،وإرشاكهم يف العملية السياسية يف صوماليالند ،ويف
املشاريع التنموية بصورة أفضل .ويف األحوال كلها ،ستبقى هذه األرايض
املكان الذي تتحدد فيه الهوية الوطنية ،التي سيتشكل منها النظام
السيايس املستقبيل للصومال ،إما كدولتني وإما دولة واحدة.
ب .ازدواجية النخب السياسية الشمالية

منذ نهاية الحرب الباردة ،أصبح تقاسم السلطة هو النهج املعياري إلنهاء
الحرب األهلية ،كام تجادل كاتيا باباجياين( ،((11فعندما تصل األطراف
املتحاربة إىل مأزق مسدود يف البلدان التي توجد فيها انقسامات
هوية عىل الدين والعرق ،يتم اللجوء إىل آليات تقاسم السلطة عىل
أساس تلك الهويات .ويف الصومال ،اعتُمدت صيغة  4.5آلية محاصصة
لتقاسم السلطة يف مؤمتر عرتة للمصالحة يف جيبويت يف عام .2000
وتفرض املحاصصة تقاسم املقاعد يف الربملان واملناصب الحكومية
املختلفة عىل أساس تلك الصيغة ،ومؤ ّداها تقسيم السكان الصوماليني
خمس مجموعات عشائرية ،أربع منها تُع ّد "عشائر رئيسة" ،هي دارود
ودير وهويي وديجل ومرييفيل (الراحانوين) ،بينام تشمل املجموعة
الخامسة جميع العشائر واملجتمعات األخرى الباقية  -وتضم املدغان
واليرب والبانتو والجاريروين والحمراويني وال ّرباوين والبنادريني.
عاّلتها الكثرية األخرى( ،((11أمام
أفسحت هذه الصيغة ،عىل الرغم من ّ
الساسة الشامليني املشاركة يف محاصصة العملية السياسية الصومالية،
حيث ميارس الساسة من املناطق الرشقية املتنازع عليها ،ومن بعض
املناطق األخرى يف صوماليالند ازدواجية سياسية يف اللعب عىل
الحبال؛ فعندما يخفقون يف الحصول عىل مناصب برملانية وحزبية
يغرّيون وجهتهم بسهولة إىل املشاركة يف املحاصصة
يف مناطقهمّ ،
الجنوبية يف مقديشو ،حيث تضمن لهم صيغة  4.5حصة كاملة لتمثيل
قبائل الدير الشاملية .ويساعدهم يف هذا التحول السوق السياسية
التي يحركها املال السيايس وشبكة املصالح االقتصادية والعالقات يف
العملية السياسية الصومالية( .((11ومن شأن هذه املامرسة املكيافيلية
أن تق ّوض ادعاء االنفصال من طرف النخب السياسية يف صوماليالند.
"116 Katia Papagianni, "Power-sharing: A Conflict Resolution Tool,
Africa Mediators' Retreat, 2007, pp. 23-33.
 117لقد عززت آلية تقاسم السلطة لنظام  4.5دور العشرية يف السياسة ،وأدت إىل
إدامة الرصاع يف الكثري من األحيان ،من خالل منح أمراء الحرب السابقني مكانًا يف السلطة،
وترسيخهم أنفسهم بوصفهم أطرافًا رشعيني يف الحكم.
118 Alex de Waal, "Somalia's Disassembled State: Clan Unit Formation
and the Political Marketplace," Conflict, Security & Development, vol. 20,
no. 5 (2020).

ج .رفض المجتمع الدولي عملية االنفصال

أقدم العديد من دول العامل عىل افتتاح قنصليات ومكاتب متثيلية
له يف هرجيسا عاصمة صوماليالند ،مثل الدمنارك واململكة املتحدة
وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وجيبويت وبلجيكا وجنوب السودان وكينيا
واإلمارات العربية املتحدة وتايوان ،وأعلن بعض من هذه الدول
قبوله جوازات السفر الصوماليالنديةّ ،إاّل أنه مل تعلن أي دولة من
هذه الدول ،أو أي دولة أخرى يف العامل اعرتافها بصوماليالند دولة
إقلياًم تاب ًعا للصومال،
مستقلة .ومن ثم ،تُع ّد بحسب العرف الدويل ً
وذلك ألسباب ميكن إجاملها يف انحياز القوى الدولية ،وأبرزها
الواليات املتحدة ،إىل استعادة األمن واالستقرار يف الصومال ،وتركيزها
عىل مرشوع محاربة اإلرهاب يف العقدين املاضيني ،ويف ظن الواليات
املتحدة أن االعرتاف باستقالل اإلقليم سيُضعف تلك الجهود ،عالوة
عىل أنها تعترب االعرتاف بصوماليالند شأنًا أفريقيًا ،بينام يتخ ّوف
االتحاد األفريقي يف حال االعرتاف بصوماليالند من ظهور املزيد من
الحاالت االنفصالية يف القارة ،فالخريطة السياسية ألفريقيا مل تشهد
عىل مدى الخمسني عا ًما األخرية أي تغيري ،باستثناء حالتي انفصال
إرترييا يف عام  ،1993وجنوب السودان يف عام  .2011يف حني برز إىل
الوجود يف أوروبا وآسيا أكرث من عرشين دولة خالل ربع القرن الذي
أعقب نهاية الحرب الباردة .ويف الحالتني األفريقيتني؛ إرترييا وجنوب
السودان ،فقد انتزعتا سيادتيهام عرب حروب أهلية طويلة.

رابعا :المجتمع الدولي وانفصال
ً
صوماليالند
تقف الدراسة يف هذا املبحث األخري عند تحليل استجابات القوى
الدولية واإلقليم من انفصال صوماليالند ،بالرتكيز عىل الواليات
املتحدة باعتبارها قوة عظمى ،برزت بعد إعالن انفصال صوماليالند
يف النظام الدويل ،واالتحاد األفريقي الذي يُع ّد الجسد السيايس
املعني بالتغيريات الحدودية والسيادية يف القارة.

 .1التنافس األميركي  -الصيني وتح ّوالت
النظام الدولي
تزامن إعالن استقالل صوماليالند مع فرتة مي ّر فيها النظام الدويل
بتح ّول عميق يف هيكلته الدولية ،مع وصول نهاية الحرب الباردة،
بعد حقبة ع َّمرت منذ نهاية الحرب العاملية الثانية حتى سقوط جدار
برلني ( )1989وسادها الرصاع الجيوسرتاتيجي بني االتحاد السوفيايت
والواليات املتحدة ،وبدأ عقد التسعينيات من القرن املايض يتخذ
تحواًلً عميقًا يف هيكل تلك القوة يف النظام الدويل مع تفكّك االتحاد

60
السوفيايت وبروز الواليات املتحدة األمريكية قو ًة رئيسة وحيدة يف
العامل األحادي القطب .وقد رأى املفكر األمرييك صمويل هنتنغتون
يف أعقاب انتصار الواليات املتحدة يف الحرب الخليجية األوىل أنها
حقّقت الريادة يف العامل(.((11
تدخّلت الواليات املتحدة عسكريًا يف الصومال ،يف فرتة الجفاف يف
عامي  1993-1992باعتبارها "رشطي العامل" ،كام وصفتها وزيرة
الخارجية األمريكية كونداليزا رايس( ،((12وأرسلت قوة تعدادها 27
ألف جندي من قوات النظام الدويل الجديد يف أعقاب النجاح
الساحق يف طرد العراق من الكويت يف عام  ،((12(1991وكان يف ظ ّن
الجيش األمرييك أن عملية الصومال ستكون سهلة ورسيعة مقارنة
بغريها ،وثبت يف النهاية أنها كانت ورطة عسكرية( .((12وتعززت
سفاريَت الواليات
َ
املقاربة األمنية األمريكية بشأن الصومال بعد تفجري
(((12
املتحدة يف نريويب ودار السالم يف آب /أغسطس  . 1998وأثارت
تلك التفجريات مخاوف الواليات املتحدة من الحركات الجهادية يف
وانصب اهتاممها عىل منع أن يصبح الصومال مالذًا
رشق أفريقيا،
ّ
لقيادات تنظيم القاعدة .وتأكّدت هذه املقاربة األمنية لديها مع
وصول فرتة بوش االبن وأحداث الحادي عرش من سبتمرب(.((12
أحجمت الواليات املتحدة عن االعرتاف بصوماليالند ،العتقادها أنه
سيكون له آثار سلبية يف عملية استعادة االستقرار يف الصومال ،ويف
أنه س ُيضعف سلطة الحكومات الصومالية الهشّ ة ،واكتفت باإلشادة
مبا حققته صوماليالند من استقرار داخيل وتنظيم انتخابات مبارشة
وتب ّني نظام حكم دميقراطيّ ،إاّل أن تلك اإلشادة ال ترقى إىل منحها
االع ـراف بها دولة مستقلة ،وأحالت الواليات املتحدة القضايا
املتعلقة بتغري الحدود السيادية يف أفريقيا إىل االتحاد األفريقي.
وتقدمت صوماليالند يف كانون األول /ديسمرب  2004بطلب رسمي
لالنضامم إىل األمم املتحدة ،لكن األخرية ر ّدت بأن االعرتاف أم ٌر يعني
 119اشتهر عامل السياسة األمرييك صمويل هنتنغتون بأطروحته التي ض ّمنها يف كتابه
صدام الحضارات :إعادة صنع النظام العاملي ( ،)1996والتي يرى من خاللها أن "رصاعات ما
بعد الحرب الباردة لن تكون بني الدول القومية لعوامل سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية،
جداًل فكريًا
وتوقع أن تظهر مواجهات حضارية ألسباب دينية وثقافية" ،وأثار هذا الكتاب ً
وسياس ًيا عىل مستوى العامل .وترجم إىل  39لغة عاملية.
120 Ken Rutherford, Humanitarianism Under Fire: The US and UN
Intervention in Somalia (Virginia: Kumarian Press, 2008), p. 190.
121 Louis J. Klarevas, "Trends: The United States Peace Operation in
Somalia," The Public Opinion Quarterly, vol. 64, no. 4 (2000), p. 523.
 122العرب والقرن األفريقي :جدلية الجوار واالنتامء (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .201
123 "1998 US Embassies in Africa Bombings Fast Facts," CNN, 3/8/2019,
accessed on 28/4/2022, at: https://cnn.it/2OoR07q
124 Ibid.
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االتحاد األفريقي( .((12ولهذا ،من املستبعد أن تتحرك الواليات املتحدة
لالعرتاف بصوماليالند قبل أن يفعل االتحاد األفريقي ذلك ،أو قبل أن
تبادر دول أفريقية رئيسة عدة إىل القيام بذلك(.((12
مع ظهور إرهاصات جديدة لحدوث تح ّول يف بنية النظام الدويل مرة
أخرى وتصاعد التنافس الصيني  -األمرييك ،بدأت سياسة واشنطن
املعلنة يف الرتاجع ،بانسحابها من أفغانستان والصومال يف غضون
عام واحد ،يف مقابل صعود مواجهتها الجيوسرتاتيجية مع الصني،
ونتيجة عوامل عدة ،منها اإلحباط األمرييك من عملية بناء الدولة
يف الصومال ،باتت تجد مسألة صوماليالند مقبولية وصدى لدى
خصوصا بعد فرتة دونالد ترامب ( .)2021-2017ويف
واشنطن،
ً
اتساق مع اهتامم إدارة جو بايدن (كانون الثاين /يناير  )2021يف
خصوصا يف أعقاب تدخل الصني يف الحرب اإلثيوبية،
القرن األفريقي،
ً
مسرّية إلنقاذ نظام آيب أحمد الذي اقرتب من
بإرسالها طائرات ّ
السقوط بيد التيغراي وحلفائهم يف كانون األول /ديسمرب 2021؛
زار وفد من الكونغرس األمرييك صوماليالند يف الشهر نفسه ،وعقد
لقا ًء مع الرئيس موىس بيحي الذي قدم استعداده ملناهضة الوجود
الصيني يف املنطقة .ويف آذار /مارس  ،2022زار بيحي واشنطن،
مدة عرشة أيام ،التقى خاللها مسؤولني من البيت األبيض ووزارة
الخارجية ووزارة الدفاع ولجنة العالقات الخارجية يف الكونغرس،
بهدف إحداث تقارب مع إدارة بايدن وتقديم نفسه حليفًا موثوقًا
وبدياًل من الحكومة الفدرالية ،مستفي ًدا من الهواجس األمريكية بشأن
ً
الوجود الصيني يف القرن األفريقي الذي تزايد يف األعوام األخرية.
وعىل الرغم من أن الزيارة مل تحقق أي اخرتاق يذكر عىل مستوى
تحقيق االعرتاف الذي تنشده هرجيسا ،فإنها حققت مزايا سياسية
عدة ،منها كسب أصوات مؤيدة من دوائر القرار األمرييك من خالل
تعزيز اللويب املؤيد لها يف الكونغرس والخارجية والدفاع ومراكز صنع
القرار األمرييك األخرى .وقد ألقى الرئيس بيحي محارضة يف مؤسسة
هرييتاج فاونديشن التي نرشت يف عام  2021تقريرين يوصيان مبنح
االعرتاف الدبلومايس لصوماليالند( ،((12وكرر املدير العام للمؤسسة،
ومن ثم خطاب بيحي نفسه ،الدعوة إىل دعم الواليات املتحدة
لتحقيق االعرتاف باستقالل صوماليالند.
125 David H. Shinn, "Somaliland and U.S. Policy," The Journal of the
Anglo-Somali Society, no. 38 (Autumn 2005), p. 40.
126 Ibid.
"127 Joshua Meservey, "The U.S. Should Recognize Somaliland,
The Heritage Foundation, 19/10/2021, accessed on 4/4/2022, at:
https://herit.ag/3sskdmb; Joshua Meservey, "Somalilanders' Quest for
Independence Isn't 'Neocolonial' Plot. It's Self-Determination," The Heritage
Foundation, 9/5/2022, accessed on 9/5/2022, at: https://herit.ag/3M7L5zN

ملف :دراسات في القرن األفريقي
ّ
تشكل الدولة الصومالية وإخفاقها ()1991-1960
فهم انفصال صوماليالند :تأريخ

بالنسبة إىل الصني ،فإنها مل تقم بدور رسمي يُذكر يف املشهد الصومايل
منذ سقوط الحكومة املركزية ،لكنها كثّفت يف خض ّم دورها املتنامي يف
أفريقيا يف األعوام األخرية عالقتها بالصومال ،وذلك يف إطار مرشوعها
"حزام واحد طريق واحدة" الذي مي ّر عرب البحر األحمر ،والذي يف
أثره أضحت الصني يف عام  2015أكرب رشيك تجاري ألفريقيا(.((12
وتُلقي املواجهة الصينية  -األمريكية الجيوسرتاتيجية ظاللها أفريقيًا
عىل العالقات التي تقيمها صوماليالند مع تايوان  -وهي ثاين دولة
تقيم عالقات دبلوماسية معها يف القارة  -بعد مملكة إسواتيني
الصغرية .وقد تبادل الطرفان العالقات الدبلوماسية يف عام ،2020
وأثار يف حينه افتتاح مكتب باسم "تايوان" يف هرجيسا حفيظة
بداًل من "تايبيه الصينية" الذي تستخدمه اللجنة األوملبية
الصنيً ،
الدولية والعديد من الدول األجنبية لتجنب اإلساءة إىل الصني .وقد
انتقدت الصني بشدة يف مطلع شباط /فرباير  2022الزيارة التي قام
بها وزير الخارجية الصوماليالندي عيىس كايد إىل تايوان ،واتهمت
تايوان بالسعي لتقويض استقالل الدول األخرى ووحدتها .وكان الفتًا
رد الوزير الصوماليالندي الذي أوضح يف حديثه مع رويرتز بلغة
متحدية أنه ال ميكن أن مُتُ يل الصني عىل صوماليالند خياراتها ،وأن
فلسفة العالقة مع تايوان تتمثل يف إبحارهم بالقارب نفسه ،وذهب
أبعد من هذا بالحديث عن القيم الدميقراطية التي تجمع بالده مع
تايوان ملواجهة "دكتاتورية الصني"(.((12
غني عن القول ،إن تايوان وصوماليالند تسعيان لتأمني دعم واشنطن
وحاميتها لنادي الدول الدميقراطية أمام الزحف الصيني ،وذلك
لتعزيز مواقفهام السيادية والخروج من العزلة الدولية املفروضة
خصوصا أن تايوان شهدت عزلة دبلوماسية متزايدة من
عليهام،
ً
الدول األفريقية ،حيث فرضت الصني ضغوطًا مختلفة عىل الدول
كلها التي ترتبط بعالقات مع تايوان من خالل دبلوماسية القروض
التي تستخدمها بيجني سال ًحا للضغط ،بل ذهبت يف بعض األحيان
إىل أبعد من ذلك ،بلجوئها إىل الطلب من االتحاد األورويب بفرض
عقوبات عىل بعض أعضائه ،كام حصل مع ليتوانيا إلجبارها عىل غلق
سفارة تايوان .وحتى اآلن ،تحاول بيجني إغراء صوماليالند بتنفيذ
مشاريع تنموية واستثامرية يف املطارات والبنية التحتية لغلق مكتب
تايوان ،لكن صوماليالند تتمسك بخيار العالقة مع تايوان لدواع
اسرتاتيجية؛ حيث تسعى ،إضافة إىل ما سبق ،لالستفادة من خربة
" 128الصني تتعهد بتقديم  60مليار دوالر لتنمية أفريقيا" ،يب يب يس نيوز عريب،
 ،2015/11/4شوهد يف  ،2022/4/14يفhttps://bbc.in/2Zlxm2k :
129 Yimou Lee, "'Born free': Somaliland Says China can't Dictate to it
over Taiwan," Reuters, 11/2/2022, at: https://reut.rs/3N2UcBO
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الجزيرة املتمتعة بالحكم الذايت منذ أكرث من نصف قرن يف إدارة
العالقات الدولية من دون الحصول عىل مقعد يف األمم املتحدة(.((13

 .2االتحاد األفريقي ومبدأ "السالمة اإلقليمية"
يعترب االتحاد القا ّري الجسد السيايس األبــرز والرافض استقالل
صوماليالند(((13؛ ذلك ألنه يضمن يف مبادئه األساسية استدامة
الحدود اإلقليمية من االستعامر للدول األفريقية .وينتهج االتحاد
األفريقي نه ًجا صار ًما للح ّد من النزعات االنفصالية يف القارة ،ويتبع
استجابات من ّوعة يف تحقيق ذلك .ونجد من خالل استقراء تاريخي
رسيع لتعامله مع الحاالت االنفصالية يف املنطقة ،أن املنظمة أحيانًا
تتدخل عسكريًا ملصلحة الدولة األم ،كام حدث يف حالة إقليم بيفرا
يف نيجرييا ،حينام اعتربت املنظمة إعالن انفصاله يف نهاية ستينيات
مساسا باملصالح األفريقية( .((13وتك ّرر األمر نفسه يف
القرن املايض
ً
رئيسا وأعلن انفصال
ُجزر القمر ،عندما ّ
نصب محمد باكار نفسه ً
جزيرة أنجوان يف عام  ،2008ور ًّدا عىل ذلك ،أعلن االتحاد األفريقي
خطوة عسكرية ضد اإلقليم مبشاركة قوات من السودان وتنزانيا
والسنغال ،مع دعم لوجستي من ليبيا وفرنسا ،ونجح هذا التدخل
العسكري يف وضع ٍ
حد ملحاولة اإلقليم االنفصال(.((13
يتبع االتحاد األفريقي اسرتاتيجية أخرى ،يسميها الباحث الدرديري
محمد أحمد "جدار الصمت" ،حني يعمد إىل عدم إدراج مطالب
اإلقليم االنفصايل ضمن جــدول األعــال الرسمي يف اجتامعاته
الرسمية ،ويعترب تعامل املنظمة األفريقية مع الحرب األهلية
السودانية والنضال التح ّرري اإلرتريي أبرز مثالني عىل ذلك .حيث
طوياًل ،قبل أن تتدخل منظمة أخرى
تجاهلت املنظمة هاتني الحالتني ً
هي منظمة إيغاد لوضع ٍ
حد لرصاع شامل السودان.
مثااًل واض ًحا عىل اسرتاتيجية "جدار الصمت"
تُع ّد حالة صوماليالند ً
التي تتبعها منظمة االتحاد األفريقي لتقويضها ،وقد أرسل االتحاد
تقيّص حقائق إىل صوماليالند ،بطلب من الرئيس
يف عام  2005بعثة ّ
 130صهيب محمودٌ ،
"آفاق جديدة ملسألة صوماليالند" ،ألرتا صوت ،2022/3/16 ،شوهد
يف  ،2022/4/14يفhttps://bit.ly/3ss6zPM :
 131يعود ذلك إىل أنه ليس من املمكن أن يسمح يف أفريقيا مبطالبات االنفصال املجردة
عىل النحو الذي يحدث يف قارات أخرى؛ إذ ينبغي لنا أن نتذكر دو ًما أن املطالبة البسيطة
باالنفصال ،وإن كان مسمو ًحا بها يف القانون الدويل العام ،تبقى محظورة مبوجب النظام
األفريقي لإلقليم .ينظر :الدرديري ،ص .44
132 Onyeonoro S. Kamanu, "Secession and the Right of SelfDetermination: An O.A.U. Dilemma," The Journal of Modern African Studies,
vol. 12, no. 3 (1974), p. 355.
133 "Comoros Island President Flees," Aljazeera, 27/3/2008, accessed on
18/6/2020, at: https://bit.ly/3RiKX31
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طاهر ريايل كاهن( ،((13وق ّدمت البعثة توصيات مشجعة لقضية
صوماليالند( ،((13فورد يف تقريرها النهايئ أن استقالل صوماليالند "حالة
فريدة يف التاريخ السيايس األفريقي" ،وأوىص التقرير باالعرتاف بها
مستقاًل ،مش ًريا إىل أنه منذ إعالن استقاللها ،أرست صوماليالند
ً
بل ًدا
أسس قيام "دولة حديثة" ،وأن الوحدة التي قامت يف عام 1960
بني صوماليالند والصومال تسببت يف مظامل ومعاناة هائلة لشعب
اإلقليم(ّ .((13إاّل أن ذلك التقرير مل يطرح يف املناقشات الوزارية يف
غرّي شيئًا من سياسة االتحاد املعلنة
االتحاد إىل اليوم ،ومن ثم ،مل يُ ّ
والرافضة أي محاولة انفصالية يف القارة ،بحجة أنها تفتح صندوق
باندورا من الرصاعات الحدودية يف أنحاء القارة.
مثة انتقادات تخص دور املنظمة األفريقية يف حل الرصاعات
األفريقية ،هذا الدور يبقى ضعيفًا ،ويف مستوى من الفشل ،مع أن
شعار "حلول أفريقية للمشكالت األفريقية" يكاد يتكرر عىل لسان
تقص لنتائج
القادة األفارقة يف شكل خطب وعظية .لكننا يف أدىن ٍّ
حل الرصاعات يف القارة ،نجد أن
تطبيق هذا الشعار الطموح يف ّ
غالبية الوساطة األفريقية تنتهي دو ًما بالفشل ،مقارنة مبثيالتها
األجنبية .وي ّربر البعض هذا بسبب "املوارد االقتصادية املحدودة
للدول األفريقية"( ((13أو "نقص قدراتها"(.((13
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الشعور يف أن ال ميسح مؤمتر [السالم] أب ًدا بالفشل"( .((14وك ّرر ممثل
الجانب اآلخر ،أبيل ألري ،األمر نفسه ،وأشار إىل كيف جرى إقناعه
بالوساطة األفريقية "إلخراج السودان من نفقه املظلم"( .((14وتكرر
األمر نفسه يف الحرب اإلثيوبية يف أواخر عام  ،2021حني رفض طرفا
الرصاع (جبهة التيغراي والحكومة اإلثيوبية) قبول الوسطاء األجانب،
بينام حقق مبعوث االتحاد األفريقي إولوسيغون أوباسانجو اخرتاقًا
بعقد جلسات مع طريف الرصاع ،نقل فيها وجهات النظر للبحث
عن تسوية ،عىل الرغم من أن الخيار العسكري حسم أخ ًريا تلك
الحرب .ويطرح هذا كله إمكان قيام االتحاد األفريقي بدور لفك
األزمة العالقة بني صوماليالند والصومال منذ ثالثة عقود.

خاتمة
بحثت هذه الدراسة الجذور والخلفيات السياسية النفصال
صوماليالند ،من خالل العودة إىل التك ّون التاريخي والسيايس لإلقليم
منذ فرتة البواكري االستعامرية ،وصو ًاًل إىل مطالبته باالستقالل عن
الصومال ،ومرو ًرا بفرتة الوحدة وإنشاء الدولة الصومالية القومية.

لكن عىل الجانب اآلخر ،تتمتع الوساطة األفريقية بـ "الرشعية"
يف األوساط األفريقية مقارنة بغريها ،ويؤكد ذلك تحليل إحصايئ
مقارن أُجري عىل محاوالت الوساطة األفريقية واألجنبية يف املدة
 ،((13(2017-1960ووجد التحليل أن الجهود التي تقودها الدول أو
املنظامت األفريقية يف القارة تنجح غال ًبا يف إقناع أطراف الرصاعات
فمثاًل يف أثناء توسط املنظمة األفريقية يف الحرب األهلية
األفريقيةً .
األوىل يف السودان يف أوائل السبعينيات ،اعترب رئيس وفد الحكومة
السودانية ،محمد عمر بشري أن الدبلوماسيني األفارقة "غرسوا لديه
134 "Somaliland: Time for African Union Leadership," ICG, 23/5/2006,
accessed on 4/4/2022, at: https://bit.ly/30YCquL
135 Ibid.
136 Ibid.
137 Donald S. Rothchild, Managing Ethnic Conflict in Africa: Pressures
and Incentives for Cooperation (Washington, DC: Brookings Institution
Press, 1997), p. 44.
138 I. William Zartman, "Africa as a Subordinate State System in
International Relations," International Organization, vol. 21, no. 3 (Summer
1967), pp. 545-564.
139 Allard Duursma, "African Solutions to African Challenges: The Role
of Legitimacy in Mediating Civil Wars in Africa," International Organization,
vol. 74, no. 2 (Spring 2020), accessed on 18/6/2020, at: https://bit.ly/3j8BrPl

كام حاججنا ،مل يشهد التاريخ الصومايل سلطة سياسية حكمت أراضيه
كلها عىل نحو كامل ،فقد بقيت السلطنات اإلسالمية والعشائرية
تقترص عىل ُرقع جغرافية محددة يف تواريخ مع ّينة قبل االستعامر
األورويب ،وشكّل االستعامر األورويب الحديث ،والتدخالت العسكرية
140 Mohamed Omer Beshir, The Southern Sudan; Background to Conflict
(New York: F. A. Praeger, 1968), p. 192.
141 Abel Alier, Southern Sudan: Too Many Agreements Dishonoured
(Reading, Berkshire (UK): Ithaca Press, 1992), p. 38.

ملف :دراسات في القرن األفريقي
ّ
تشكل الدولة الصومالية وإخفاقها ()1991-1960
فهم انفصال صوماليالند :تأريخ

للربتغال منذ القرن السادس عرش تهدي ًدا الستمرار تلك السلطنات.
ومن ثم ،درسنا يف املبحث الثاين ،تأسيس الدولة القومية الصومالية
املو َّحدة ،واملعضالت القانونية والثقافية والسياسية والدستورية
التي واجهتها ،وأبرزها إشكالية البناء الوطني الذي فشلت فيه
النخب القومية والوطنية األخرى بإرساء أسسها .وحاججنا أن تلك
التعقيدات شكلت بذور الفشل الرسيع للدولة الصومالية .يضاف
إىل ذلك التعقيدات الجيوسياسية التي عاشتها الدولة الصومالية
منذ نشأتها إىل لحظة انهيارها ،والتي متثلت مبسألة واقعية الحدود
األفريقية التي ال ميكن املساس بها يف املواثيق اإلقليمية والقارية يف
أفريقيا .وهو ما شكّل عقبة كأداء أمام استقرار الدولة الصومالية مع
جوارها ،وذلك حينام متسكت الصومال مبطالبة إقليمني يقعان ضمن
نطاق سيادة الجارتني كينيا وإثيوبيا ،ما تسبب يف حروب إقليمية
أنهكت القدرات االقتصادية والعسكرية للدولة الصومالية ما أدى
إىل تفكّكها .ومع دخول الدولة الصومالية يف قبضة الحكم العسكري،
تأججت االنقسامات العشائرية ،وخاض سياد بري يف فرتته ،حربًا
مدمرة مع إثيوبيا يف عام  ،1997ومن رحم هذه الحرب ،تف ّجرت
املك ّونات االجتامعية ضد الدولة .ونتيجة لهذا ،برز انفصال صوماليالند
عىل السطح نتيجة موضوعية لتلك املقدمات .وقد عرضنا عىل نحو
نقدي الدعاوى السياسية والتاريخية والقانونية والحقوقية كلها التي
تسوقها النخب والحكومات يف صوماليالند لتربير عملية االنفصال،
وخلصنا إىل أنها حالة تستدعي مقاربة خاصة للتعامل معها .ويف
األخري ،حاولنا تف ّحص موقف املجتمع الدويل من انفصال صوماليالند،
الذي عىل الرغم من الثناء الدائم عىل منوذجها السيايس الدميقراطي،
فإنه يقف حائ ًرا أمام اعرتافها أو دفعها إىل االنضامم مرة أخرى إىل
الصومال .ونعتقد أن أولوية الواليات املتحدة والقوى الغربية األخرى
يف املسألة الصومالية هي استعادة دولة فاعلة يف الصومال ،وهزمية
الجامعات اإلرهابية ،والتخلّص من الفواعل العنيفة ما دون الدولة
يف الراهن السيايس الصومايل .ويحيل املجتمع الدويل مسألة االعرتاف
ويتمسك األخري بخطّه
باستقالل صوماليالند إىل االتحاد األفريقي.
ّ
التقليدي يف رفض أي محاولة انفصالية يف القارة ،ونعتقد أن عىل
االتحاد األفريقي إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع قضية صوماليالند
تأخذ يف الحسبان تعقيداتها التاريخية والسياسية والقانونية.
ميكن اإلشارة يف الختام إىل أن طريف صوماليالند والصومال يُجريان
مفاوضات روتينية ومتقطعة منذ مثانية أعوام ،تُعقد يف عواصم دول
الجوار واإلقليم ،ويف ظننا أنه يف حال عدم تدخّل االتحاد األفريقي،
لكونه املعني األسايس بالتغيريات السيادية يف القارة ،أو أي جهة
دولية أخرى لدفع الطرفني إىل التوصل إىل تسوية نهائية ،فسيكون
هذا الرصاع مرشّ ًحا لالستمرار .ويف هذا اإلطار ،يطرح بعض فقهاء

63
القانون الدويل ،سيناريو توجه صوماليالند إىل أعىل جهة قضائية
يف األمم املتحدة ،وهي املحكمة الدولية ،للنظر يف قضيتها ،كام
حدث يف حالة كوسوفو ،ومن األرجح أن تجد مقبولية لقضيتها إذا
استمعت إليها هذه املحكمة .وقد أكد رئيس صوماليالند موىس
بيحي يف خطبته الوطنية مبناسبة االستقالل يف عام  2020أن بالده
مستعدة لعرض قضيتها أمام املحكمة الدولية إذا مل يحقّق لها خيار
املفاوضات االستقالل.
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)2021-2017( تقييم سياسة الهند أثناء األزمة الخليجية
Assessing of India's Policy towards the Gulf Crisis (2017-2021)
ً
ً
 وتجلت.حذرة عند ظهور خالفات بين هذه الدول
سياسة
تعتمد الهند إزاء دول الخليج العربية
، أولها: وهــي تنطلق من اعتبارات عديــدة،2021-2017 هــذه السياســة أثنــاء األزمة الخليجيــة
مبــدأ عــدم االنحيــاز؛ فرغم تركيز حكومــة ناريندرا مودي على الدبلوماســية الفعالــة واالنخراط
 العالقة، ثانيها. فقد عــادت إلى مبدأ عدم االنحيــاز في التعامل مع األزمــة،النشــط فــي الخارج
 وتشــابك، والقرب الجغرافي،الخاصــة بدول الخليــج العربية؛ نظ ًرا إلى عمق الترابط التاريخي
المصالــح االقتصاديــة الــذي أُعطــي األولويــة بســبب حاجــة الهنــد واقتصادهــا الصاعــد إلــى
،منافســي نيودلهي
 مواقف الدول األخرى؛ إذ شــجع حياد، ثالثها.االســتثمارات وموارد الطاقة
ْ
ً  علــى عــدم القيــام بــدور نشــط،الصيــن وباكســتان
 كمــا شــجع دور ُ الواليــات المتحدة.أيضــا
ً
مســتفيدة مما تقوم به واشــنطن ومن نفوذها
،األساســي في حل األزمة الهن َد على الحياد
 قامــت الهنــد بــدور نشــط بتزويــد قطــر بالحاجات، ومــع ذلــك.فــي تأميــن طــرق نقــل الطاقــة
.الضرورية والمنتجات الغذائية أثناء األزمة
 األزمة، الدبلوماســية الفعالــة، السياســة الحــذرة، حــزب الشــعب الهندي:كلمات مفتاحية
. الهند، المصالحة الخليجية،الخليجية
India adopts a cautious policy towards the GCC states during the emergence of
differences between them, such as the Gulf crisis of 2017-2021. This stems from
many considerations: First, the principle of non-alignment. Despite Narendra Modi's
government focus on proactive diplomacy and engagement abroad, it has reverted to
the principle of non-alignment and neutrality in dealing with the crisis. Second, the
special relationship with the GCC states. Given the depth of historical interdependence,
geographic proximity and intertwining of economic interests, these states are
India's most important trading partner and are home to the largest overseas Indian
community. Third, the roles of other countries. Because the competing countries such
as China and Pakistan have remained neutral, this has encouraged India not to take an
active role in solving the conflict. United States' key role in mediation encouraged New
Delhi to remain neutral, taking advantage of Washington's efforts and its influence
in securing energy routes. Nevertheless, India has taken an active role in providing
Qatar with essential needs and food products during the crisis.
Keywords: BJB, Cautious Policy, Proactive Diplomacy, Gulf Crisis, Gulf
Reconciliation, India.
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Researcher and Head of Editing Department, Arab Center for Research and Policy Studies.
Email: emad.kaddorah@dohainstitute.org

*

70

ددعلالا  56ددعلالادلجملا  56 -ددعلادعلا
Issue 56 - Volume 10 - May 2022

مقدمة
تعتمد الهند إزاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سياس ًة
حذر ًة أثناء ظهور خالفات بني هذه الدول ،مثلام حدث خالل األزمة
الخليجية يف الفرتة  .2021-2017وتنطلق هذه السياسة من اعتبارات
عديدة ،أولها ،مبدأ عدم االنحياز ،الذي تقوم عليه سياستها الخارجية،
عندما ت ُؤثِر الحياد تجاه األزمات التي تقع خارج الدائرة األوىل من
أمنها القومي املتمثلة جغرافيًا يف جنوب آسيا .فعىل الرغم من تركيز
حزب الشعب الهندي (بهارتيا جاناتا) منذ توىل السلطة أول مرة
( )2004-1998ويف السنوات األخرية ( )-2014عىل مكانة الهند
بصفتها دولة كربى ،وعىل الدبلوماسية الفعالة واالنخراط النشط يف
الخارج ،عوضً ا عن سياسة حزب املؤمتر الهندي التقليدية املتمثلة
بعدم االنحياز ،فإن حكومة ناريندرا مودي منذ عام  2014عادت
إىل هذا املبدأ يف التعامل مع األزمة الخليجية ،والتزمت الحياد التام.
عرّب بيان وزارة الخارجية الهندية عن هذا املوقف ،حيث اعترب
وقد ّ
النزاع شأنًا داخليًا بني دول مجلس التعاون ،ودعا جميع األطراف
لحل خالفاتهم من خالل عملية حوار ،مع اهتامم البيان بالرتكيز عىل
استمرار املصالح الحيوية التي يوفرها السالم واالستقرار اإلقليميان.
بهذا ،مل تقم الهند بأي وساطة نشطة عرب خطوات ملموسة لحل
النزاع ،وال وساطة سلبية عرب السعي الدبلومايس من خالل الزيارات
املتكررة أثناء تصعيد النزاع ،ال سيام يف العام األول شديد التوتر من
األزمة؛ أي عام .2017
ثانيها ،العالقة الخاصة بدول الخليج العربية جميعها؛ نظ ًرا إىل
عمق االرتباط التاريخي ،والقرب الجغرايف ،والتأثري الثقايف املتبادل،
وتشابك املصالح االقتصادية بوصف هذه الدول أهم رشيك تجاري
للهند عامل ًيا ،وهي مأوى ألكرب جالية هندية يف الخارج .وقد أدت
هذه العالقة إىل ابتعاد الهند عن النزاعات إبّان األزمة الخليجية؛
فمن جهة ،ساهمت عالقاتها باملنطقة يف التع ّرف إىل العالقات البينية
الخليجية عىل مستويَي التعاون والخالفات ،ويف إدراكها أن فرتات
التوتر عابرة .ومن جهة أخرى ،أدى التشابك االقتصادي املتزايد
مع دول الخليج جميعها إىل إيالء املصالح االقتصادية األولوية عىل
النزاعات اآلنية ،نظ ًرا إىل حاجة الهند واقتصادها الصاعد إىل زيادة
االستثامرات األجنبية املبارشة وتلبية حاجاتها من النفط والغاز
الطبيعي ،حيث تع ّد دول الخليج مصد ًرا أساس ًيا لهام .كام يؤثر توزّع
الجاليات الهندية يف هذه الدول يف سياسة الهند الحذرة ،للحفاظ
عىل مصالحهم االجتامعية واالقتصادية ،ومن ث ّم مصالحها القومية،
بوصفهم مصد ًرا لنحو نصف التحويالت املالية الخارجية.

ثالثها ،مواقف القوى اإلقليمية والدولية وأدوارها؛ فقد راقبت الهند
أدوار دول منا ِفسة ،مثل الصني وباكستان ،خشي َة تقدم نفوذهام
ظاّل محايدين إزاء األزمة
يف الخليج .وألن موقفي هاتني الدولتني ّ
الخليجية ،فقد شجعها ذلك عىل عدم القيام بدور نشط أيضً ا أثناء
النزاع .كام شجع دو ُر الواليات املتحدة األمريكية األسايس أثناء األزمة،
وبخاصة عرب دعم وساطة الكويت ،الهن َد عىل اتباع سياستها تلك،
مستفيدة مام تقوم به واشنطن ومن نفوذها يف املنطقة يف تأمني
طرق نقل الطاقة ،ال سيام أن نيودلهي تحظى بأفضلية لدى الواليات
املتحدة يف منطقة املحيط الهندي؛ ملوازنة الصني ،كام ترتبط معها
بعالقات اسرتاتيجية.
ومع ذلك ،فإن سياسة الهند كانت فعالة يف املساهمة يف تخفيف
آثار األزمة عىل قطر ،وبخاصة يف شهورها األوىل؛ إذ ساهمت ،إىل
جانب تركيا وإيران ،يف تزويد الدوحة بالحاجات الرضورية واملنتجات
الغذائية عرب شحنها بصورة رسيعة وفعالة.
تبحث الدراسة يف سياسة الهند أثناء األزمة الخليجية ،وتهدف إىل
التع ّرف إىل سلوكها إزاء دول الخليج العربية أثناء وقوع األزمة
بوصفها متلك عالقات اسرتاتيجية مع أطرافها .فكيف ترصفت
الهند؟ وكيف تجاوزت عقبة االنحياز إىل طرف عىل حساب آخر؟
وهل حاولت حل األزمة بحكم عالقاتها املتينة مع الجميع؟ أم أنها
تج ّنبت التدخل كل ًيا؟ وما تفسري مواقفها وسلوكها أثناء األزمة؟
تحاول هذه الدراسة تحقيق ذلك الهدف ،واإلجابة عن التساؤالت
املرتبطة به عرب نهح تحلييل لخطابها وبياناتها ومواقفها الرسمية يف
هذه الفرتة ،ومن خالل املحاور التالية :أو ًاًل ،فهم التحوالت األساسية
يف السياسة الخارجية الهندية التي أسفرت عن تركيزها عىل سياسة
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االنخراط النشط يف الخارج والدبلوماسية الفعالة عوضً ا عن االلتزام
مببدأ عدم االنحياز والحياد فقط ،ويف الوقت نفسه تسعى إىل
فهم عودة نيودلهي إىل استخدام هذا املبدأ التقليدي نفسه تجاه
األزمة الخليجية .وتدرس ،ثان ًيا ،مواقف الهند الرسمية وسلوكها
السيايس أثناء األزمة الخليجية ،وتسعى لتفسري خياراتها .وتناقش،
ثالثًا ،العوامل املؤثرة يف تلك السياسة ،ال سيام العالقات االقتصادية
واملصالح الحيوية يف منطقة الخليج ،واستفادة الهند من تجاربها
السابقة ،وتأثري أدوار دول إقليمية يف سياستها أثناء األزمة ،مثل
الصني وباكستان ،وكذلك الواليات املتحدة .وتخلص يف الخامتة إىل أ ّن
الهند سوف تستمر يف سياستها القياسية املعتادة إزاء منطقة الخليج
العريب يف ما بعد انتهاء األزمة الخليجية.

ً
أوال :السياسة الخارجية الهندية
وتحوالتها بين عدم االنحياز
الفعالة
والدبلوماسية
ّ
حاولت السياسة الخارجية الهندية ،منذ االستقالل عام  ،1947اتباع
نهج محايد ،إىل حد بعيد ،يف ما يتعلق بالرصاعات الدولية .وكان
من بني األسباب الرئيسة الت ّباع هذا النهج تج ّنب عواقب االنحياز
إىل جانب أحد األطراف يف القضايا املتوترة .ويف املقابل ،حاولت يف
العقدين املاضيني االنخراط بنشاط يف الخارج وتقديم نفسها الع ًبا
دول ًيا وقوة اقتصادية ومزو ًدا لألمن ،ال سيام إثر تحالفها مع الواليات
املتحدة ،وإعالن األخرية رغبتها يف تقليص وجودها يف الرشق األوسط.
ومع ذلك ،عملت الهند ٍ
بجد للحفاظ عىل سياستها املتعلقة بعدم
االنحياز والحفاظ عىل عالقات جيدة مع مختلف الدول ،وبخاصة يف
مثاًل ،إىل أي طرف أثناء األزمة الخليجية(((،
الخليج العريب؛ فلم تنحزً ،
بل مل ِ
تبد استعدا ًدا لتأدية أي دور يف حل النزاع؛ تج ّن ًبا العتبار مثل
مرغوب فيه من بعض أطرافه.
هذا الدور غري
ٍ
يف الواقع ،ترتبط سياسة عدم االنحياز عىل نحو أسايس بالهند؛ وذلك
بسبب الدور الذي قام به جواهر الل نهرو ،أول رئيس حكومة
بعد االستقالل ( ،)1964 –1947يف تأسيس حركة عدم االنحياز،
التي ضمت دواًلً يُفرتض أنها ال ترغب يف االنخراط يف االستقطاب
الدويل والرصاعات بني الغرب واالتحاد السوفيايت إبان الحرب الباردة.
وقد ضمت هذه الحركة دو ًاًل كثرية يف العامل الثالث ،وبخاصة يف
الخمسينيات والستينيات من القرن العرشين ،عىل رأسها مرص
1 Mohammed Sinan Siyech, "Understanding India's Neutrality in the
Israel Palestine Issue," Al-Sharq Strategic Research, 29/7/2021, p. 6, accessed
on 5/10/2021, at: https://bit.ly/3bjPGy0
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ويوغوسالفيا السابقة وإندونيسيا ،وكانت أغلبيتها ٌ
دول تحررت حديثًا
من االستعامر الغريب ،ومن ث ّم كانت داعمة لحركات التحرر يف الدول
ُاملستع َم َرة ،ال سيام يف أفريقيا وأمريكا الالتينية .ومع أن الهند ودول
"حركة عدم االنحياز عمو ًما حاولت تقويض فكرة االختيار البسيط بني
الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت"((( ،واعتربت نفسها غري منحازة،
فإنها يف النتيجة كانت – عمل ًيا  -تتامىش أحيانًا مع االتحاد السوفيايت؛
بوصفها معارض ًة لهيمنة الغرب ومنوذجه الرأساميل ،ومحسوب ًة عىل
قوى اليسار وتتبنى النموذج االشرتايك .مبعنى أن عدم االنحياز هذا مل
يكن يعني الحياد التام بالرضورة.
قد يكون موقف الهند يف تز ّعم حركة عدم االنحياز قد أسفر عن
مكاسب كبرية يف حاميتها من التورط يف معارك باهظة الثمن ومثرية
لالنقسام خالل حقبة الحرب الباردة((( ،لكن عوامل عديدة أثارت
الجدل يف الهند حول جدوى سياستها التقليدية .فبعد سياسة
اإلصالحات أو التحديثات األربعة يف الصني ،التي أُطلقت منذ عام
 ،1978يف الزراعة ،والصناعة ،والعلوم والتكنولوجيا ،والجيش((( ،بدأت
تنعكس آثارها بشكل ملحوظ عىل تصاعد قوة الصني ونفوذها الدويل
واإلقليمي سياس ًيا واقتصاديًا .كام تعزز وضع باكستان االسرتاتيجي
عقب االنسحاب السوفيايت من أفغانستان عام  .1989وأدى انهيار
االتحاد السوفيايت وتفككه عام  1991إىل خشية الهند من فقدان
املصدر األسايس لتسليح الجيش الهندي والتكنولوجيا العسكرية التي
كانت تعتمد عليها((( ،وترك انهياره فراغًا جيوسرتاتيج ًيا واس ًعا يف
مناطق قريبة منها يف آسيا الوسطى.
فضاًل عن ذلك ،واجهت الهند أزمة اقتصادية يف بداية التسعينيات.
ً
فبعد أن اتبعت هيكل االقتصاد املختلط الذي تقوده الدولة  -الذي
أكد عىل السياسات الحامئية والتصنيع املخطط مركزيًا والقيود
الشديدة عىل الواردات وتراخيص األعامل  -تراجع االقتصاد بحلول
منتصف الثامنينيات عن غريه يف دو ٍل اتبعت منوذ ًجا اقتصاديًا أكرث
2 John Agnew, Geopolitics: Re-visioning World Politics, 2nd ed. (London/
New York: Routledge, 2003), p. 108.
3 Ted Piccone, Five Rising Democracies and the Fate of the International
Liberal Order (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2016), p. 73.
4 David Mason, "China's Four Modernizations: Blueprint for
Development or Prelude to Turmoil?" Asian Affairs: An American Review,
vol. 11, no. 3 (Fall 1984), p. 47.
 5كان أهم دافع لتوثيق الهند عالقاتها باالتحاد السوفيايت الحصول عىل األسلحة واملعدات
العسكرية ملواجهة األخطار والنزاعات مع كل من باكستان والصني .وبلغت نسبة اعتامد
مشرتياتها من األسلحة واملعدات واألنظمة العسكرية الروسية حتى بداية القرن الحايل نحو
 70يف املئة من إجاميل مشرتياتها الدفاعية .ينظر:
Arun Monhanty, "A Landmark Indo-Russian Summit," Russia Beyond,
18/12/2008, accessed on 5/8/2021, at: https://bit.ly/3mp4qlD
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تنافسية ومنفت ًحا عىل االقتصاد العاملي مثل كوريا الجنوبية ،وإسبانيا،
وسنغافورة ،وتايوان .وعىل الرغم من اعتامد بعض السياسات
لتشجيع الرشكات الخاصة ،فإنه بحلول عام  1990كان االقتصاد
عىل وشك اإلفالس .ويف صيف  ،1991وصلت ديون الهند إىل 70
مليار دوالر أمرييك((( .لذا بدأ التفكري االسرتاتيجي فيها يتمحور حول
السياسات االقتصادية والسياسة الخارجية التي ميكن لها مواجهة
التحديات الجديدة.
كان هناك تحول ملحوظ يف توجه السياسة الخارجية للهند بعد التغيري
يف منوذج التنمية يف البالد يف التسعينيات .وقد نشأت سمة بارزة لهذا
التحول متثلت باالنفتاح املتزايد عىل قضايا التجارة .وتجىل ذلك يف
ارتباطاتها مع جميع املناطق الرئيسة يف العامل ،مبا يف ذلك منطقة
الخليج .ومن الواضح أن االقتصاد العاملي املعومل الذي بدأ يسود ما
بعد الحرب الباردة ،قد خلق بيئة مؤاتية للهند تتميز بزيادة تنقل
رأس املال والتكنولوجيا ،واملنافسة ،والتغريات الهيكلية يف التصنيع،
وانتشار االتفاقيات التجارية .كام متثلت إحدى السامت الالفتة
لالنخراط يف السياسة الخارجية للهند يف التزامها املتزايد بالنمط
العابر للمناطق أو "اإلقليمية العابرة"  ،(((Trans-regionalismالتي
تعزز التوسع خارج حدود اإلقليم ،وتستجيب لالتجاهات املتغرية
يف االقتصاد العاملي .لقد أدركت الهند أن سوق منطقة جنوب آسيا
مل تعد كافية لتوسيع رأس املال والتكنولوجيا والتجارة والخدمات،
وأن هذه املنطقة ال توفر مناخًا سياسيًا مرنًا ميكن لها من خالله
امليض قد ًما اقتصاديًا وتجاريًا ،وأن التجارة البينية اإلقليمية فيها تظل
صغرية ج ًدا ،وحتى بعد إنشاء منطقة جنوب آسيا للتجارة الحرة
"سافتا" .South Asian Free Trade Area, SAFTAلذلك ،صممت
نيودلهي عىل إعادة توجيه اسرتاتيجيات التنمية والسياسة الخارجية
بحيث تتوافق مع الديناميكيات العاملية املتغرية(((.
فمن أجل تجاوز األزمة االقتصادية التي كانت تلوح يف األفق ،بدأ
رئيس الوزراء ناراسيمها راو ( )1996 –1991من حزب املؤمتر الهندي
6 Piccone, p. 8.
 7عملية ديناميكية تنطوي عىل تطوير الروابط املشرتكة عرب املناطق التي تعمل فيها
الدول واملجتمعات واملنظامت ولديها روابط وثيقة مع بعضها البعض يف وضع محدد.
رئيسا يف العديد من التجمعات مثل منتدى "بريكس" ()BRICS
وقد أصبحت الهند الع ًبا ً
(الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا) ،ومنتدى "إبسا" (( )IBSAالهند والربازيل
وجنوب أفريقيا) ،ورابطة ساحل املحيط الهندي للتعاون اإلقليمي ( .)IOR-ARCوهناك
مفاوضات عىل اتفاقيات تجارة حرة مع االتحاد األورويب ومجلس التعاون .ينظر:
'K. M. Seethi, "India and the Emerging Gulf: Between 'Strategic Balancing
and 'Soft Power' Options," in: Tim Niblock & Monica Malik (eds.), AsiaGulf Economic Relations in the 21st Century (Berlin: Gerlach Press, 2013),
pp. 147-148.
8 Ibid., pp. 148-149.
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ووزير املالية مامنوهان سينغ ( )1996–1991منذ بداية عام 1991
برنام ًجا واس ًعا لإلصالح االقتصادي .فقامت الحكومة بفتح العديد
من القطاعات األساسية أمام االستثامر الخاص ،وتشجيع االستثامر
األجنبي املبارش ،وتحرير قطاع الخدمات ،وتخفيض بعض التعريفات
الجمركية ،إضافة إىل التحرير التدريجي لسياسة التجارة ،وتشجيع
الصناديق املشرتكة الخاصة .وبنهاية العام نفسه ،أصبح النمو يف
الهند ثابتًا ويتجه نحو االرتفاع .وقد انضمت الحقًا إىل صفوف
االقتصادات األرسع من ًوا يف العامل ،مام أدى إىل ظهور طبقة متوسطة
هندية كبرية ماهرة تقن ًيا .وساد انطباع بأن نجاحها سوف يعتمد عىل
منوذجها التنموي(((.

أما السياسة الخارجية ،فإن النقاشات االسرتاتيجية الهندية احتدمت بني
قوى اليسار املحسوبة عىل حزب املؤمتر وبني اليمني القومي الهندويس
بزعامة حزب الشعب ،أو بني ما يعتربه البعض مثالية خارجية متمثلة
بسياسة عدم االنحياز والحياد ،وبني الواقعيني املطالبني باالنخراط يف
النشاط الخارجي والتحالفات وسياسة القوة .وكانت النتيجة بروز
سياسة جديدة ترافقت مع وصول ائتالف يرأسه حزب الشعب إىل
الحكم بزعامة أتال بهياري فاجباييي عام  ،1998وهو الذي شغل
منصب رئيس وزراء الهند يف الفرتة أيار /مايو – حزيران /يونيو ،1996
ومن آذار /مارس  1998إىل غاية أيار /مايو  .2004عمليًا ،أدخلت
حكومة فاجباييي عد ًدا من التغيريات املهمة أثناء وجودها يف السلطة
( ،)2004-1998أهمها التحول القوي لسياسة الهند النووية من الوضع
9 Piccone, pp. 8-9, 72.
جدير بالذكر أن الهند وصلت إىل املرتبة السابعة اقتصاديًا عىل مستوى العامل يف عام ،2020
بناتج محيل إجاميل بلغ  2.62تريليون دوالر أمرييك .ينظر:
World Bank, National Accounts Data, "GDP (Current US$) - India," 2020,
accessed on 30/10/2021, at: https://bit.ly/3pSRDdm
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السلمي الذي انتهجته رئيسة الوزراء أنديرا غاندي ()1977–1966
عام  ،1974إىل سياسة القوة التي تجلت بوضوح بالتجارب النووية
والصاروخية عام  .1998وبعد أن تسببت هذه التجارب يف انتقادات
دولية وأمريكية ،قررت الواليات املتحدة ،بعد فرتة وجيزة ،إرشاك الهند
يف حوار اسرتاتيجي ،تعززت عىل أثره العالقات الهندية  -األمريكية من
حيث النطاق والعمق يف الشؤون االقتصادية والعسكرية والدبلوماسية؛
فتوسع انخراط الهند إىل آسيا كلها ،واملحيط الهندي بأكمله ،بعد أن
ّ
كان الرتكيز عىل جنوب آسيا واملشكالت الحدودية .وانخرطت الهند يف
تحالف واسع ممتد من الواليات املتحدة إىل اليابان وأسرتاليا .وارتبط
هذا التحول بسياسة "النظر إىل الرشق"  ،Look Eastالتي بدا أنها
تتوافق مع سياسة متحور الواليات املتحدة حول آسيا-املحيط الهادي
 .Asia-Pacific Pivotومن خالل التحالف مع الواليات املتحدة
أيضً ا ،وكذلك مع حليفتها الجديدة إرسائيل ،اللتني طمحت الهند إىل
أن يوفرا لها التكنولوجيا العالية والسالح املتطور والدعم السيايس
الدويل ،أراد حزب الشعب احتواء التهديدات الحدودية واإلقليمية
للصني وباكستان والتنافس بالقوة بداًلً من قبول أي تفوق لهام يف
جنوب آسيا( .((1كام عمل الحزب يف انتخابات عام  ،2014التي فاز
فيها منفر ًدا بالحكم ،عىل الرتويج لرؤية جديدة تعتمد "الدبلوماسية
الف ّعالة"  Proactive Diplomacyوترتكز عىل "إعادة توجيه أهداف
السياسة الخارجية بطريقة تحدد االنخراط االسرتاتيجي عامليًا يف منوذج
جديد وعىل نطاق أوسع" ،بحيث "تؤدي إىل أن تكون الهند أقوى
اقتصاديًا ،وتستند سياستها الخارجية إىل املصالح الوطنية .وتنشئ
شبكة من الحلفاء لتعزيز مصالحها [ ]...والقيام بدور أكرب دول ًيا عىل
وفضاًل عن ذلك ،استمرت الهند يف محاوالتها تعزيز
ً
مستوى عا ٍل"(.((1
دورها الدويل عرب الدعوة إىل توسيع مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
والحصول عىل مقعد دائم فيه.
يظل انخراط الهند يف الخارج ونظرتها االسرتاتيجية إىل الشؤون
الدولية مرتبطًا بالتنمية بشكل أسايس؛ فهي منشغلة بشكل مكثف
بالتنمية االقتصادية واالجتامعية الخاصة بها ،وهذه األولوية تتفق
عليها األحزاب املختلفة .فقد ذهب رئيس الوزراء السابق مامنوهان
سينغ يف ترشين الثاين /نوفمرب  2013إىل أنه "يجب أن يكون الهدف
الوحيد األكرث أهمية لسياستنا الخارجية هو خلق بيئة عاملية تفيض
إىل رفاهية بلدنا العظيم"؛ عرب عالقات مستقرة مع الجريان ،وتأمني
املوارد ملتطلبات الطاقة املتزايدة ،وتعزيز القطاع الخاص الهندي
10 Ashok Kapur, India – From Regional to World Power (New York and
London: Routledge, 2006), pp. 209-210, 30-33.
11 Bharatiya Janata Party (BJP), Election Manifesto 2014, pp. 39-40,
accessed on 7/8/2021, at: https://bit.ly/3BJgA0a
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املعومل بشكل متزايد ،وحامية املواطنني الهنود العاملني يف الخارج
الذين ميدون البالد بنحو  71مليار دوالر من التحويالت كل عام(.((1
بهذا ،ميكن فهم منطلقات سياسات الهند وأهدافها يف الخارج،
تدخاًل .أما
والعوامل التي تحرك سلوكها أو تع ّدله؛ سواء أكان حيا ًدا أو ً
تجاه منطقة الخليج العريب تحدي ًدا ،فإن فكرة "اإلقليمية العابرة" التي
أرشنا إليها سابقًا واضحة منذ بداية التسعينيات؛ إذ تعترب الهند مجلس
التعاون لدول الخليج العربية مبنزلة تجمع إقليمي رئيس آخر تحتاج
إىل توسيع عالقاتها التجارية معه ،لكن النشاط الهندي الخارجي مع
دول املجلس تزايد عىل نحو ملحوظ منذ عودة حزب الشعب الهندي
إىل السلطة بزعامة مودي يف عام  ،2014حيث رفع العالقات مع أغلبها
إىل مستوى اسرتاتيجي عرب عقد اتفاقيات عديدة ،كام يبني املحور الثاين.

ثان ًيا :موقف الهند وسلوكها أثناء
األزمة الخليجية
تع ّد األزمة الخليجية ( )2021-2017من أبرز التحديات التي واجهتها
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وكذلك الدول التي لها
عالقات راسخة مع املنطقة مثل الهند .فقد وقع النزاع بني دول
املجلس نفسها ،التي طاملا ظهرت بالنسبة إىل حلفائها الخارجيني
تكتاًل إقليميًا اجتامعيًا واقتصاديًا وأمنيًا متامسكًا يسعى إىل موازنة
ً
التهديدات اإلقليمية ،وإىل ضامن استمرار تدفق النفط والغاز
الطبيعي وتأمني طرق نقلهام من املنطقة .لذلك ،احتاج هذا التحدي
إىل وقفة من جانب الهند ،لتقييم الوضع العام املفاجئ ،حفاظًا
عىل مصالحها الكبرية يف املنطقة وتقليل التداعيات السلبية .فكيف
يفرَّس موقفها؟
تعاملت الهند مع هذا التحدي؟ وكيف َّ
يف  5حزيران /يونيو  ،2017وبعد قطع السعودية واإلمارات والبحرين
ومرص عالقاتها بقطر وفرض حظر جوي وبري وبحري عليها ،جاء
ٍ
واحد؛ إذ وصفت وزيرة الشؤون الخارجية
رد الهند األول بعد يومٍ
سوشام سواراج  Sushma Swarajاألزمة بأنها "مسألة داخلية تخص
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"( ،((1يجب حلها من خالل
عملية حوار ب ّناء ومفاوضات سلمية( .((1ويف  10حزيران /يونيو،
واملفصل بشأن األزمــة ،ونص عىل
أصــدرت الهند البيان الوحيد
ّ
12 Piccone, p. 85.
13 Sumit Chakraborthy, "Gulf Qatar Rift: How the Crisis will Affect
India; Here's All You Need to know," Financial Express, 6/6/2017, accessed
on 2/8/2021, at: https://bit.ly/3mmqjSz
"14 "India Welcomes Restoration of Ties between Qatar, Arab Countries,
The Indian Express, 7/1/2021, accessed on 2/8/2021, at: https://bit.ly/2ZBjjsk
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أنها "تتابع عن كثب الوضع الناشئ يف منطقة الخليج" ،وترى أنه
يجب عىل جميع األطراف حل خالفاتهم من خالل عملية حوار
ب ّناء ومفاوضات سلمية قامئة عىل املبادئ الدولية الراسخة لالحرتام
املتبادل والسيادة ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى.
وذكر البيان كذلك أن "الهند تؤمن بأن السالم واألمن يف الخليج لهام
أهمية قصوى الستمرار التقدم واالزدهار لدول املنطقة" وأن لديها
"مصالح حيوية يف السالم واالستقرار اإلقليميني"(.((1

ال شك يف أن الهند بحثت يف خيارات سياساتها إزاء األزمة الخليجية
وكيفية التعامل مع تداعياتها .ويوضح النقاش والتوصيات التي
تصدى لها أحد أهم التقارير السنوية الشاملة ،املتعلقة مبتابعة
شؤون الخليج وسياسة الهند ،طريقة التفكري إزاء األزمات الخطرية
يف منطقة الخليج .فقد ذهب التقرير ،الذي يتعلق بهذه الفرتة ،إىل
أن "تفاقم الخالف بني دول الخليج العربية يع ّد خ ًربا سيئًا للهند []...
ففي وقت سابق ،كان عىل الهند أن تهتم بالحساسيات العربية أثناء
التعامل مع إيران .لكن مع االنقسام الجديد داخل دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،سيتعني عىل نيودلهي أن تكون حذرة
بشأن حساسيات جميع أعضاء مجلس التعاون [ ]...ستكون اإلمارات
والبحرين واململكة العربية السعودية متيقظة إذا حاولت الهند بناء
رشاكات وثيقة مع قطر .ويف الوقت نفسه ،قد تنفر قطر إذا تجاهلت
الهند الدوحة .بالنظر إىل هذا ،فالتوازن الدقيق رضوري .ويف حني أن
االنحياز إىل طرف ليس وار ًدا ،سيتعني عىل الهند أن تدرك أن قدرتها
عىل متابعة مصلحتها يف الخليج ال تعتمد عىل تقسيم عالقاتها ،بل
عىل االعرتاف بالتوترات والتنافس داخل املنطقة واستيعابها" .وتخلص
توصيات التقرير إىل أنه" :يتعني عىل الهند تجنب االنحياز إىل أي
طرف ،وتجنب أي اقرتاحات للوساطة ،مع تكثيف مشاركتها مع
جميع األطراف دون استعداء أي منها"( .((1بهذا ،آثرت الهند اتخاذ
موقف دقيق ومتوازن من األزمة ،فحثّت جميع األطراف عىل حل
الخالفات من خالل املفاوضات والحوار مع رضورة عدم التصعيد.
لكنها يف الوقت نفسه أكدت عىل الحياد وعدم التدخل(.((1

15 Government of India, Ministry of Foreign Affairs, "India's Official
Statement Following the Recent Developments Related to Qatar," 10/6/2017,
accessed 15/7/2021, at: https://bit.ly/2Zx1vhL
والنص الحريف الكامل للبيان ،بعد ترجمته من النسخة اإلنكليزية ،هو" :نتابع عن كثب األوضاع
الناشئة يف منطقة الخليج يف أعقاب القرار األخري الذي اتخذته اململكة العربية السعودية وبعض
الدول األخرى بقطع العالقات الدبلوماسية مع دولة قطر .ونرى أن عىل جميع األطراف حل
خالفاتهم من خالل عملية حوار بناء ومفاوضات سلمية عىل أساس املبادئ الدولية الراسخة
لالحرتام املتبادل والسيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى .تعتقد الهند أن
السالم واألمن يف الخليج لهام أهمية قصوى الستمرار التقدم واالزدهار لدول املنطقة .إن اإلرهاب
الدويل والتطرف العنيف والتعصب الديني يشكل تهديدًا خط ًريا ليس لالستقرار اإلقليمي
فحسب ،وإمنا أيضً ا للسلم والنظام الدوليني ،ويجب أن تواجه ذلك جميع البلدان بطريقة منسقة
وشاملة .تتمتع الهند بعالقات ودية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم اختبارها
عرب الزمن .مع وجود أكرث من مثانية ماليني مغرتب هندي يعيشون ويعملون يف هذه البلدان،
فلدينا مصالح حيوية يف السالم واالستقرار اإلقليميني .يف هذا السياق ،تراقب الحكومة الوضع عن
كثب ،وهي أيضً ا عىل اتصال منتظم مع دول املنطقة .وقد أكدت لنا سلطاتها استمرار دعمها
لرفاهية املجتمعات الهندية املقيمة .يُنصح املغرتبون الهنود يف املنطقة باالتصال بالسفارة أو
القنصلية الهندية املعنية إذا احتاجوا إىل املساعدة أو املشورة نتيجة لتطور الوضع".
16 Alexis Antoniades, Rafia Al-Jassim & Khalique Gharatkar, "The
Blockade Against Qatar: A Blessing in Disguise?" Journal of Arabian
Studies, vol. 11, no. 1 (2021), p. 86; "India Welcomes Restoration of Ties
between Qatar, Arab Countries," The Indian Express, 7/1/2021, accessed on
12/10/2021, at: https://bit.ly/3pJWuNL
"17 "India welcomes restoration of ties between Qatar, Arab countries.

إجاماًل إىل عدم رغبة الهند يف التدخل لحل النزاع
وتشري هذه املواقف ً
رغم وزنها اإلقليمي والدويل و ِعظم مصالحها يف املنطقة ،مع اهتاممها
بعودة رسيعة للعالقات الخليجية الودية رمبا عرب وسطاء دوليني مثل
الواليات املتحدة ،ولكن ليس عرب وساطتها هي؛ سواء اإليجابية التي
قد تعني مامرسة الضغط عىل األطراف املتنازعة من أجل إدارة النزاع
وحلّه ،أو السلبية التي قد تتضمن السعي الدبلومايس بني األطراف
من خالل الزيارات املتكررة أثناء تصعيد النزاع لحلّه( .((2وإذا كان
من املمكن تف ّهم عدم القيام بالوساطة النشطة ،فإن تج ّنب حكومة
مساعي
حزب الشعب الهندي الوساطة السلبية التي ال تعدو كونها
َ
دبلوماسية تساهم يف الحل يحتاج إىل تفسري.

من الناحية العملية ،ساهمت الهند إىل جانب تركيا وإي ـران يف
التخفيف من آثار األزمة عىل قطر بسبب انخفاض الواردات التي
كانت السعودية واإلمارات تساهامن يف جزء كبري منها .فمع إنشاء قطر
قنوات جديدة لسالسل التوريد عىل نحو رسيع وفعال ،أطلقت مع
الهند "الخدمة الهندية القطرية الرسيعة" لشحن املنتجات الغذائية
وغريها من الرضوريات إىل قطر( .((1ونتيجة تداعيات األزمة ،سعى
البلدان إىل التأكيد عىل أهمية العاملة الهندية يف اقتصاد قطر(.((1

18 P.R. Kumaraswamy, Md. Muddassir Quamar & Manjari Singh, Persian
Gulf 2018: India's Relations with the Region (Singapore: Palgrave Macmillan,
والتشديد من الباحث 2019), pp. 214, 243-244.
19 Ibid., pp. 13, 235.
20 Khurram Abbas, "Passive Mediation in Persian Gulf Conflicts: An
Analysis of Pakistan's Peace Initiatives," Asian Journal of Middle Eastern and
Islamic Studies, vol. 13, no. 4 (2019), p. 604.
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املفصلة يف املحور الثالث تال ًيا ،قد يكون
املفرِّسة َّ
عالوة عىل العوامل ِّ
موقف الهند متعلقًا بإدراكها لشدة التصعيد من قبل السعودية
واإلمارات والبحرين يف بداية األزمة وسعيهم للحصول عىل تأييد
خطواتهم بداًلً من تخفيف األزمة؛ إذ قد ينعكس تدخلها لحل النزاع
يفرَّس عدم قيامها بأي زيارات رسمية إىل
سلب ًيا عىل مصالحها .وقد َّ
دول الخليج العربية خالل عام األزمة األول ( - )2017بعكس نشاطها
السابق رفيع املستوى املتمثل بزياراتها يف الفرتة - ((2(2016-2014
عىل أنه تطبيق عميل لسياستها تلك يف بداية األزمة ،حيث التوتر كان
عىل أشده .إن االبتعاد عن زيارة الدول املعنية باألزمة مل يكن نات ًجا
من انعدام الزيارات الهندية رفيعة املستوى للمنطقة بشكل عام ،فقد
شهد عام  2017نفسه زيارات مهمة للمسؤولني الهنود إىل دول أخرى؛
مثل زيارة مودي إرسائيل يف متوز /يوليو 2017؛ ليصبح بذلك أول
رئيس حكومة هندية يزورها ،وكذلك زيارة وزيرة الشؤون الخارجية
سوشام سواراج ( )2019-2014إليران يف نهاية العام نفسه(.((2
بعد عام  ،2017ودخول األزمة الخليجية مرحلة الوساطة التي قادتها
حل الجمود محل التصعيد الخطري
الكويت ،ودعمتها اإلدارة األمريكيةّ ،
الذي كان مفتو ًحا عىل كل االحتامالت .فاستمرت بذلك األزمة لكن من
دون توتر شديد يهدد مصالح الدول الخارجية يف املنطقة .لذلك ،مل تشهد
هذه الفرتة أ ّي تحرك هندي ملحوظ ،علني عىل األقل ،يتعلق باألزمة.
فرغم أن رئيس الوزراء مودي قام بزيارات إىل سلطنة عامن يف شباط/
فرباير  ،2018حيث وقّع البلدان أثناءها سبع اتفاقيات تعاون ثنايئ(،((2
وإىل اإلمارات والبحرين يف آب /أغسطس  ،2019حيث أكدت البلدان
الثالثة عىل تعزيز العالقات القامئة يف الفرتة املقبلة( ،((2وإىل السعودية
يف ترشين األول /أكتوبر  ،2019التي أكد فيها الطرفان عىل العالقات
االسرتاتيجية يف املجاالت كافة وتأسيس مجلس الرشاكة االسرتاتيجية(.((2
لكن مل تُرش البيانات املشرتكة الصادرة عن هذه األطراف إىل األزمة
الخليجية ،حتى تحت البند املتعلق باألمن اإلقليمي.
 21قام رئيس الوزراء الهندي السابق مامنوهان سينغ بزيارة السعودية يف شباط /فرباير
 ،2014ثم قام مودي بزيارة اإلمارات يف آب /أغسطس  ،2015وقطر يف حزيران /يونيو ،2016
ووقّع اتفاقيات تعاون اسرتاتيجي.
22 Kumaraswamy, Quamar & Singh, p. 12.
23 Embassy of Indian, Muscat-Oman, Visit of Prime Minister of India to
Oman, 2018, "India-Oman Joint Statement during visit of Honorable Prime
Minister," 11/2/2018, accessed on 30/10/2021, at: https://bit.ly/3pRdz8A
24 Government of India, Ministry of Foreign Affairs, "State Visits of
Prime Minister to United Arab Emirates and Bahrain," August 23-25, 2019,
accessed on 30/8/2021, at: https://bit.ly/3rbtVrG
25 Government of India, Ministry of Foreign Affairs, "Joint Statement
"on Visit of Prime Minister of India to the Kingdom of Saudi Arabia,
29/10/2019, accessed on 30/8/2021, at: https://bit.ly/31YRNpZ
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لقد استمرت هذه الحالة نحو ثالث سنوات ،حتى حدث االنفراج
عرب انعقاد قمة املصالحة الخليجية يف مدينة ال ُعال بالسعودية ،يف 5
كانون الثاين /يناير  ،((2(2021والتي أسفرت عن اتفاق جميع األطراف
حل األزمة وعودة العالقات الطبيعية بينها.
عىل ّ

جاء موقف الهند مر ّح ًبا باملصالحة الخليجية ،أمـ ًـا يف تعزيز
االستقرار ،وكذلك الرشاكات مع جميع دول املنطقة .فقد قال
املتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أنوراغ رسيفاستافا
رسنا أن نالحظ التطورات اإليجابية يف قمة
" :Anurag Srivastavaي ّ
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت مؤخ ًرا يف
ال ُعال بالسعودية .نرحب باملصالحة والتقارب بني دول املنطقة" .وأعاد
التأكيد عىل أن "الهند تشرتك بعالقة ممتازة مع جميع دول مجلس
التعاون ،التي تقع يف جوارنا املمتد ونأمل أن تؤدي هذه التطورات
املشجعة إىل تعزيز السالم والتقدم واالستقرار يف املنطقة" .وأضاف:
"سنواصل العمل مع دول مجلس التعاون لتعزيز تعاوننا الثنايئ .كام
نتطلع إىل تعزيز حوارنا املؤسيس ورشاكتنا مع دول املجلس"(.((2

ً
ثالثا :العوامل المؤثرة في سياسة
الهند أثناء األزمة الخليجية
تفرّس املوقف الرسمي
ال شك يف أن هناك عوامل أساسية عديدة قد ّ
الحذر للهند أثناء األزمة الخليجية ،وسلوكها القائم عىل االبتعاد عن
الخالفات يف املنطقة وعن حل النزاع .وميكن إجامل أهمها باآليت:
أو ًاًل ،ال يشكل الخليج العريب مجرد مجموعة أو كتلة من الدول
القريبة جغراف ًيا وتاريخ ًيا وتجاريًا من الهند فحسب ،بل ارتبطت
دوله أيضً ا بأحد أهم محركات سياسة الهند الخارجية الجديدة؛ أي
التنمية االقتصادية ،وما ينجم عنها من تقدمٍ محيل لنيودلهي وصعود
 26مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،البيان الختامي الصادر عن املجلس األعىل يف
دورته الحادية واألربعني ،2021/1/5 ،شوهد يف  ،2021/7/30يفhttps://bit.ly/2PqFpbD :
"27 "India Welcomes Restoration of Ties between Qatar, Arab Countries.
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إقليمي ودويل .ففي الفرتة  ،2017-2016أي عند اندالع األزمة
الخليجية ،بلغت تجارة الهند مع دول الخليج العربية  123مليار
دوالر أمرييك أو  18يف املئة من إجاميل تجارتها الخارجية .وبلغت
وراداتها من دول الخليج  77مليار دوالر أمرييك ،مثلت الطاقة 56
مليار دوالر أمرييك منها أو ما يصل إىل  72يف املئة .فمنطقة الخليج
إجاماًل توفر ما يقرب من  55يف املئة من إجاميل واردات الهند من
ً
(((2
الطاقة  ،وتتزايد أهميتها يف املستقبل نظ ًرا إىل توقّع زيادة طلب
نيودلهي عىل الطاقة الهيدروكربونية املستوردة إىل نحو  92يف املئة
بحلول عام  .((2(2030وتستضيف دول الخليج العربية أكرث من 8.5
ماليني من الجالية الهندية يقومون بتحويل نحو  30مليار دوالر
أمرييك إىل الوطن ،وهو يقارب نصف املبلغ الذي تلقته الهند من
جالياتها يف العامل يف تلك السنة(.((3
من ث ّم ،أخذت السياسة الهندية إزاء األزمة الخليجية يف االعتبار
مصالحها االسرتاتيجية لدى جان َبي االنقسام .فمن بني أكرب خمسة
رشكاء تجاريني للهند يف العامل ،تأيت اإلمــارات يف املرتبة الثالثة،
والسعودية يف املرتبة الخامسة ،وتأيت قطر ضمن أفضل  25رشيكًا
تجاريًا ،وتحدي ًدا يف املرتبة الرابعة والعرشين( .((3بالنسبة إىل
اإلمارات ،تشهد التجارة واالستثامر مع الهند من ًوا كب ًريا يف السنوات
األخرية ،فقد بلغت قيمة العالقات التجارية أكرث من  60مليار دوالر
أمرييك ،تتطلع الهند إىل زيادتها خالل خمس سنوات إىل  100مليار
دوالر أمرييك .أما الجانب االستثامري ،فتأمل الهند يف الحصول عىل
املزيد من االستثامرات من اإلمارات ،بعد أن تم تحديد هدف 75
وتعبريا
مليار دوالر أمرييك لصندوق استثامر مشرتك يف عام .((3(2015
ً
عن عمق العالقات الجديدة التي توليها الهند اهتام ًما كب ًريا نظ ًرا إىل
حجمها الكبري وانعكاساتها عىل االقتصاد الهندي ،فقد دعت رئيس
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
( ،)-2022عندما كان وليًا لعهد أبوظبي كضيف رئيس يف احتفاالت
يوم الجمهورية يف كانون الثاين /يناير  .((3(2018أما السعودية،
التي أرىس إعالن الرياض عام  2010األساس للرشاكة االسرتاتيجية
مع الهند ،فقد وقّع البلدان مذكرة تفاهم يف الشؤون الدفاعية يف
28 Kumaraswamy, Quamar & Singh, pp. 1, 15-16.
29 Ranjit Gupta, "India and the Gulf: Looking beyond Energy, Islam and
the Diaspora," Institute of Peace and Conflict Studies, 26/11/2013, accessed
on 30/4/2018, at: https://bit.ly/2I19eKx
30 Kumaraswamy, Quamar & Singh, pp. 1, 14-16.
31 Ibid., p. 14.
32 Waheed Abbas, "UAE, India Trade to hit $100 Billion by 2020," Khaleej
Times, 1/8/2017, accessed on 22/7/2021, at: https://bit.ly/3bfFerk
33 Kumaraswamy, Quamar & Singh, p. 13.
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شباط /فرباير  ،2014شملت تبادل املعلومات والتعاون يف األمن
واإلمــداد والتدريب والتعليم العسكري( ،((3كام ّأسسا مجلس
الرشاكة االسرتاتيجية ،كام بي ّنا سابقًا ،وبلغ التبادل التجاري بينهام يف
 2017-2016نحو  25مليار دوالر أمرييك( .((3أما العالقات مع قطر،
فقد وصل التبادل التجاري إىل  17مليار دوالر أمرييك يف عام ،2018
ويُعد الغاز الطبيعي املسال أهم عنرص يف هذه العالقة التجارية،
حيث تستحوذ قطر عىل  70يف املئة من إمداداته إىل الهند ،مبوجب
اتفاق طويل األجل حتى عام  ،2028لتوريد  7.5ماليني طن سنويًا(.((3
لقد أظهر مسار األزمة الخليجية أ ّن مصالح الهند يف التجارة والطاقة
مع دول الخليج العربية خارج نطاق التهديد ،وأ ّن هناك أزمات
إقليمية أكرب  -مثل التصعيد بني الواليات املتحدة وإيران ،وتصاعد
التوتر بني السعودية وإيران يف الخليج واليمن – متثل تهدي ًدا أكرب
وأوسع ملصالحها .ولو كانت لألزمة تداعيات سلبية عىل مصالحها ،فام
وتدخاًل.
ً
من شك يف أ ّن نهج الهند سيكون أكرث نشاطًا
ثان ًيا ،تظل انعكاسات أزمة الخليج  1991-1990حارض ًة لدى الهند
عند تقييم موقفها إزاء أي تطورات خطرية يف املنطقة .فقد أدى الغزو
العراقي للكويت ،والحرب التي تبعته لتحريرها ،إىل إجالء  150ألف
هندي من البالد( .((3كام أدى الحظر الذي فرضته األمم املتحدة عىل
تصدير النفط من العراق والكويت ،واالضطرابات وعدم االستقرار يف
املنطقة ،إىل تع ّرض الهند لنقص كبري يف مخزون الطاقة؛ إذ كانت من
بني الدول التي تعتمد كث ًريا عىل الواردات النفطية من الكويت(.((3
لذا خرجت الهند مبوقف محايد ودقيق يف عام 2017؛ يك ال تؤثر
األزمة الخليجية يف عالقاتها التجارية وإمدادات الطاقة ،أو تؤدي إىل
إجبارها عىل إجالء اآلالف أو املاليني من جاليتها ،يف حال تفاقم النزاع
أو انحيازها إىل أي طرف عىل حساب الطرف املقابل .إن الخوف من
السيناريو املتعلق بطرد هؤالء أو إجالئهم ثبت أنه ال يلوح يف األفق
"34 Ankit Panda, "India and Saudi Arabia Sign Defense Cooperation Pact,
The Diplomat, 27/2/2014, accessed on 13/7/2021, at: http://bit.ly/1PpgNV8
35 Government of India, The Ministry of External Affairs, "India–Saudi
Arabia Bilateral Relations," accessed on 24/10/2018, at: https://bit.ly/2F6WSzB
" 36الهند تستهدف متديد اتفاقية استرياد الغاز القطري" ،جريدة الوطن القطرية،
 ،2021/8/17شوهد يف  ،2021/10/27يفhttps://bit.ly/3pH9QKH :؛ وكذلك:
Mohammed Sinan Siyech, "India-Qatar Relations: Navigating Turbulent
Seas," Middle East Institute, Washington, 9/4/2019, accessed on 12/7/2021,
at: https://bit.ly/3BpVuk5
37 Shruti Sonal, "Qatar Crisis: Why India Failed to Move beyond Shortterm Concerns," Observer Research Foundation, 24/4/2018, accessed on
15/7/2021, at: https://bit.ly/3EnWerN
38 Philip K. Verleger, "Understanding the 1990 Oil Crisis," The Energy
Journal, vol. 11, no. 4 (1990), p. 22.
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أثناء األزمة الخليجية مع إظهار دول الخليج العربية حرصها عىل
العالقات الجيدة مع الهند .وبحسب تقرير ملعهد الرشق األوسط يف
واشنطن ،The Washington Institute for Near East Policy
فإنه "لو تعرض املغرتبون الهنود ملثل هذا الضغط أو التهديد باالنتقام
الجامعي ،فإن وزارة الشؤون الخارجية الهندية كانت ستتدخل بال
شك للتوسط يف األزمة وتج ّنب هذه التداعيات (التي كانت ستفرض
تكاليف باهظة يف الهند)"( .((3لذا ،فإن وجود هذا العدد الكبري من
املهاجرين الهنود يف جميع دول الخليج العربية يؤثر يف خيارات الهند
وسياساتها تجاه املنطقة ،لتكون خطواتها محسوبة ومتوازنة بدقة.
ثالثًا ،يف املناطق التي تقع خارج النطاق الجغرايف املبارش( ،((4يتأثر
موقف الهند وتدخلها ،إىل ٍ
حد ما ،مبوقفَي الصني وباكستان وسلوكهام.
بالنسبة إىل الصني ،فقد ظل انخراطها الرسمي يف األزمة الخليجية
منخفض املستوى .وبطبيعة الحال ،بالنظر إىل حياد الصني الطويل األمد
تجاه ما تعتربه "أمو ًرا داخلية" للدول األخرى ،فال يُتوقع منها إدخال
حل متعدد األطراف لألزمة الخليجية(.((4
نفسها يف مفاوضات حول ٍّ
شجع هذا املوقف الهند عىل سياستها الحذرة وإعالن حيادها؛ فالصني
هي املنافس األكرب للهند يف جوارها ،وفيام وراء البحار ،ال سيام عىل
الطرق التجارية الرئيسة يف املحيط الهندي ومنطقة الخليج العريب.
أما باكستان ،فرتتبط بجميع أطراف األزمة الخليجية بعالقات تقليدية
قوية .لكن مع اندالع األزمة ،عرضت باكستان مساعيها الحميدة
"39 Siyech, "India-Qatar Relations,
تقسم العامل إىل ثالث دوائر تتمحور حولها .1 :الجوار
 40فاسرتاتيجية الهند الكربى ّ
املبارش يف جنوب رشق آسيا ،حيث تسعى الهند إىل الهيمنة عليها .2 .الجوار اإلقليمي عرب
آسيا وسواحل املحيط الهندي ،حيث تكتفي مبنع إرضار القوى املنافسة مبصالحها .3 .الساحة
الدولية .يف الواقع ،مل ترتدد أي حكومة هندية يف االنخراط الخارجي وحتى استخدام القوة يف
الحاالت التي تقع يف الدائرة األوىل .وهناك أمثلة عديدة عىل ذلك؛ ففي جزر املالديف ،عندما
سيطرت مجموعة مدعومة من مرتزقة التاميل عىل العاصمة يف عام  ،1988قرر رئيس الوزراء
راجيف غاندي إرسال  1600جندي إلعادة الرئيس مأمون عبد القيوم إىل الحكم .ويف نيبال،
أثارت محاولة سيطرة املاويني عىل السلطة عام  2006من النظام املليك مخاوف الهند من
النفوذ الصيني بجوارها ،فساعدت نيبال عىل الوصول إىل تسوية مع املاويني من خالل دستور
شامل ساعد الخرباء الهنود يف صياغته .أما رسيالنكا ،التي تضم نحو  3ماليني مواطن من التاميل
وهم عىل صلة عرقية مبواطنني هنود تاميل يف والية تاميل نادو يقدر عددهم بنحو  61مليونًا،
فقد تدخلت الهند يف رسيالنكا منذ السبعينيات إبان الحرب األهلية .ويف عام  ،1987توسطت
يف اتفاق مع طريف النزاع وأرسلت قوات حفظ سالم للمساعدة يف تحقيق االستقرار وإنهاء
الرصاع .وأدى تجدد الحرب بني "حركة منور تحرير تاميل إيالم" والقوات الهندية ،يف النهاية إىل
اغتيال راجيف غاندي يف عام  .1991وانتهى الرصاع يف عام  .2009أخ ًريا ،يف أفغانستان ،حيث
أصبحت من أكرب الداعمني للحكومات األفغانية بعد سقوط طالبان عام  ،2001ووقّع البلدان يف
عام " 2011اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية" ،وهي أول رشاكة ثنائية ألفغانستان منذ الغزو السوفيايت
عام  .1979وكانت مصلحة الهند تتمثل يف تهميش التأثري الباكستاين .ويف أيار /مايو ،2013
وافقت الهند عىل تكثيف دعمها املبارش لقوات األمن األفغانية .ينظر:
Piccone, pp. 76, 78-79, 80-81, 88-89; C. Raja Mohan, "India and the Balance
of Power," Foreign Affairs, vol. 85, no. 4 (July-August 2006), p. 1.
41 Rob Edens, "The China Wildcard in the Qatar Crisis," The Diplomat,
9/8/2017, accessed on 18/7/2021, at: https://bit.ly/3jMBCSl
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للوساطة من خالل زيارات رفيعة املستوى واتصاالت ورسائل حسن
نية قامت بها .ومن بني ذلك ،استقبال باكستان وزير خارجية قطر
ونائب رئيس مجلس الوزراء ،الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين
( ،)-2017يف  18متوز /يوليو  ،2017حيث عرضت إسالم أباد عىل
الدوحة الوساطة ،فقبلت بذلك ،لكن السعودية رفضتها ،حيث كانت
تأمل أن تنضم إليها باكستان بداًلً من القيام بالوساطة( .((4ويضاف
الحضور الرتيك ،الذي برز أثناء األزمة ،إىل التحديات التي ميكن أن
تأخذها الهند يف االعتبار ،وبخاصة تأسيس القاعدة العسكرية الرتكية
وتعميق العالقات االسرتاتيجية مع قطر .لكن مل ينعكس هذا األمر
سلبيًا عىل عالقة الهند مع قطر أو تركيا .فمن املالحظ أن الهند مل ترش
مطلقًا إىل هذا الحضور ومل تعلّق عىل إعالن تأسيس القاعدة الرتكية.
ورمبا يأيت هذا املوقف يف سياق عدم إبدائها أي موقف إزاء القواعد
األجنبية عامة يف املنطقة ،مع أنه ال يتوقع منها أن يكون موقفها كذلك
لو قامت الصني أو باكستان بتأسيس قواعد يف هذه املنطقة.
راب ًعا ،اعتامد الهند عىل الواليات املتحدة يف أمن الخليج والطرق
البحرية للطاقة؛ إذ تستفيد نيودلهي من نفوذ الواليات املتحدة
وقواعدها العسكرية يف املنطقة ،يف توفري مظلة أمنية مجانية ملصالحها
الحيوية ضد أخطار التصعيد من جانب إيران ،أو بني دول الخليج
العربية نفسها .مبعنى أنها قد تع ّد نسب ًيا "راك ًبا مجان ًيا"( .((4فنظ ًرا
إىل العالقات االسرتاتيجية التي تجمع الهند بالواليات املتحدة ،كام
أسلفنا ،تعطي األخرية أفضلية للهند لالنخراط يف شؤون منطقة الرشق
األوسط بعامة ،والخليج العريب بخاصة ،ملوازنة أي نفوذ مستقبيل
42 Khurram Abbas, p. 616.
 43غال ًبا ما تشكو الواليات املتحدة من اعتامد حلفائها عليها ،بصورة مجانية ،عرب تقليص
مساهامتهم املالية أو العسكرية ،وبخاصة منذ انتهاء الحرب الباردة نتيجة انتهاء األخطار
الوجودية التي كانت تتهدد األوروبيني من االتحاد السوفيايت تحديدًا .ويف هذا السياق ،يقول
ديفيد جامربت وريتشارد كوجلر" :بصفتها الدولة الوحيدة القادرة عىل إبراز قوتها العسكرية،
متنح الواليات املتحدة أفضل أصدقائها ركوبًا مجان ًيا .هذا الظلم الجديد أسوأ من تقاسم
األدوار غري املتكافئ يف أيام الحرب الباردة [ ]...ميكن الواليات املتحدة أن تجعل حلفاءها
رشكاء يف إظهار القوة .سيؤدي القيام بذلك إىل تحسني األمن يف املسارح الرئيسة (الخليج
وأوروبا الرشقية) ،وتجديد شباب التحالف ،وخفض ميزانية الدفاع األمريكية ،وتج ّنب اعرتاض
الشعب األمرييك عىل الواجبات الدولية التي تقع عىل عاتقه بشكل كبري" .ينظر:
David Gompert & Richard Kugler, "Free-Rider Redux NATO Needs
to Project Power (And Europe Can Help)," Foreign Affairs, vol. 74, no. 1
(January- February 1995), p. 7.
وعىل الرغم من ذلك ،ال يبدو أن الواليات املتحدة متانع يف قيام الهند بهذا الدور يف الخليج
اعتامدًا عليها ،فواشنطن تستثمر يف املقابل جهود الهند وتحالفها معها يف موازنة النفوذ
الصيني املتصاعد يف آسيا واملحيط الهندي بأكمله .لذلك ،رغم انتقاد ترامب للدول التي
تستفيد من الوجود األمرييك يف الخليج وال تساهم يف حامية طرق الطاقة فيه ،يف سياق
التصعيد مع إيران عام  ،2018فقد ذكر الصني واليابان ،ومل يرش إىل الهند؛ إذ قال" :تحصل
الصني عىل  ٪91من نفطها من املضيق [هرمز] ،واليابان  ،٪62والعديد من الدول األخرى
أيضً ا .فلامذا نحمي ممرات الشحن للدول األخرى (سنوات عديدة) دون تعويض" ،يف:
Donald Trump, @realDonaldTrump, 45th President of the United States of
America, Twitter, 24/6/2019, accessed 15/11/2020, at: https://bit.ly/3f3oncg
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محتمل للصني( ،((4يف إطار ما تسمى "الحرب الباردة الجديدة"(.((4
ومن أمثلة ذلك ،دعم واشنطن لتعزيز عالقات الهند االسرتاتيجية
مع إرسائيل ،وتقديم إعفاءات لنيودلهي من العقوبات املشددة عىل
إيران( ،((4وبخاصة بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب باالنسحاب
من االتفاق النووي .وألن الواليات املتحدة قامت بالدور األكرب إبان
األزمة الخليجية ،وبخاصة دعمها لحل النزاع من خالل وساطة
الكويت ،فلم تشعر نيودلهي بالحاجة إىل التدخل ما دامت تلك
الجهود تصب يف مصلحتها ،وتوفر عليها التكاليف االقتصادية واألمنية
والسياسية ،وتج ّنبها ردة فعل أحد أطراف النزاع يف األزمة الخليجية.

خاتمة
مع أن سياسة الهند إزاء األزمة الخليجية تبدو ظاهريًا إيجابية
من حيث عدم انحيازها ألحد أطراف األزمة ،واعتبارها ،عرب بيان
وزارة الخارجية ،شأنًا داخل ًيا يف ما بني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،مع حثّ األطراف عىل عدم التصعيد ،فإن تقييم
هذه السياسة يظهر عدم قيامها بدور جوهري يتناسب مع وزنها
وتص ّورها لنفسها يف ظل سياستها الخارجية النشطة الجديدة،
44 The White House, "National Security Strategy of the United States
of America," (December 2017), pp. 46-47, 50, accessed on 26/4/2018, at:
https://bit.ly/2CzLLd7
45 Hal Brands & John Lewis Gaddis, "The New Cold War America,
China, and the Echoes of History," Foreign Affairs (November-December
2021), at: https://fam.ag/3EjzUzw
"46 Siyech, "Understanding India's Neutrality in the Israel Palestine Issue.
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وال يتناسب كذلك مع حجم مصالحها الكبرية وعمق روابطها مع دول
الخليج العربية.
كام توضح مواقف الهند الرسمية وسلوكها السيايس أثناء األزمة
الخليجية أ ّن حكومة حزب الشعب الهندي لجأت إىل املبدأ التقليدي
يف السياسة الخارجية املتمثل يف الحياد وعدم االنحياز ،والذي كان
العالمة املميزة لنهج نهرو وحزب املؤمتر الهندي ،وذلك عىل عكس
سياستها الجديدة املرتكزة عىل "الدبلوماسية الف ّعالة"؛ إذ مل تقم بأي
نوع من الوساطة أو الجهود الدبلوماسية امللموسة لحل النزاع .ومع
ذلك ،قامت بدور مهم بتزويد قطر ببعض االحتياجات الرضورية يف
بداية األزمة ،وذلك إىل جانب دول أخرى ،كام بي ّنا سابقًا.
وميكن فهم دبلوماسية الهند إزاء األزمة الخليجية يف أن مصالحها،
من الطاقة واالستثامرات والتحويالت املالية من دول مجلس التعاون
جميعها ،مل تتعرض للتهديد والخطر ،ومل تكن األزمــة يف نطاق
جوارها الجغرايف املبارش؛ أي يف جنوب آسيا حيث االستقرار فيها
املنافسني
يع ّد أولوية لألمن القومي الهندي .كام مل يختلف موقفَا
َ
األهم للهند؛ أي الصني وباكستان ،عن موقفها تجاه األزمة ،ومل يتقدم
دورهام ومصالحهام يف املنطقة عىل دورها ومصالحها ،ولذلك ظل
عنرص التنافس بعي ًدا عن سياسات هذه الدول الثالث أثناء األزمة؛
وفضاًل عن ذلك ،آثرت الهند
ً
ما جعل الهند مطمئنة إىل خياراتها.
سياسة االنتظار ملا تسفر عنه مبادرات ووساطات أطراف إقليمية
ودولية أخرى ،مع االستمرار يف مراقبة أي تداعيات لألزمة قد تؤثر
يف مصالحها؛ فساهم انخراط الواليات املتحدة ،تحدي ًدا ،وهي حليف
رئيس للهند ،يف سياسة نيودلهي املحايدة ويف عدم مبادرتها يف القيام
بأي جهود للوساطة وحل النزاع.
يف الواقع ،مل متثل األزمة الخليجية بالنسبة إىل الهند خرو ًجا عن
سياستها القياسية االعتيادية تجاه منطقة الخليج العريب ،بل حافظت
عىل هذه السياسة عرب املزاوجة بني مبدأ عدم االنحياز التي ابتدعها
حزب املؤمتر الهندي منذ االستقالل ،حتى تجاه األزمات اإلقليمية،
وبني مبدأ الفاعلية الدبلوماسية واالنخراط النشط يف الخارج الذي
ابتدعه حزب الشعب الهندي .فهذا املبدأ األخري جرى التعامل به
من جانبه التعاوين فحسب ،أي بتعزيز العالقات القامئة مع دول
الخليج العربية عرب الزيارات الرسمية التي يؤطرها توقيع اتفاقيات
يف املجاالت كافة .لكن ،بالتأكيد ،مل يج ِر التعامل بهذا املبدأ بوصفه
سياس ًة نشط ًة تتطلب حل الخالفات الحادة التي كانت تهدد إحدى
أهم املناطق أهمية بالنسبة إىل الهند ،ألنه تبني لها يف الشهور
األوىل من األزمة أن مصالحها لن تتعرض للتهديد أو الرضر عىل
األغلب .لذلك ،ستظل سياسة الهند إزاء منطقة الخليج يف املستقبل
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االستراتيجية اإلقصائية والتطييف السياسي في محافظة إدلب
في سورية

Exclusion Strategy and Sectarianization of the Idlib Governorate
in Syria

 أو في،يمكن أن يؤدي تقسيم الفصائل أو إعادة تسميتها أو اندماجها إلى بدء تنافسات جديدة
 وقد يرث الفصيل الجديد المنافســات الســابقة.بعــض الحــاالت إلى إنهاء المنافســات القائمــة
ـل مــا إلــى إعــادة هيكلة
ٍ  وإذا مــا أدى تغييــر اســم فصيـ،للمجموعــة األم مــع المجموعــات األخــرى
 لكن هذا ال ينطبق على تغيير جبهة النصرة اسمها. فقد يشير ذلك إلى انتهاء التنافس،شاملة
 فهــو تغييــر "تجميلي" شــكلي لم يشــمل، ثــم إلــى هيئــة تحرير الشــام،إلــى جبهــة فتــح الشــام
 تســعى الدراســة إلبــراز السياســة اإلقصائيــة والنتائــج السياســية.هيكليتهــا ل ُتعتبــر كيا ًنــا جديـ ًـدا
 مثل جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام،للصناعة الطائفية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية
 وال سيما مع األقليات والطرق المذهبية الموجودة، ما يمنحنا الفرصة لتحليل ممارساتها،)حال ًيا
ـم كبير من هؤالء وفرارهم إلى
ٍ  والتي و ّلدت في نهاية المطاف إقصاء قسـ،فــي محافظــة إدلب
ً
 تحاول الدراســة أيضا أن تلقي الضوء على، وفي ظل وجود فصائل المعارضة.خارج المحافظة
 ومدى تأثير قوتهــا الماديــة واأليديولوجية في القوى،أدوار القــوى اإلقليميــة والدوليــة في إدلــب
. عمليات النزوح ضمن المحافظة وخارجها، في فترات كثيرة،سهلت
ّ اإلسالمية التي
. اإلخوان المسلمون، الطائفية، أحرار الشام، هيئة تحرير الشام، إدلب:كلمات مفتاحية
The splitting, renaming and merging of factions can lead to the start of new rivalries,
or in some cases, end existing ones. A new faction may inherit the original faction's
previous rivalries with other groups, and if a faction name change results in a total
restructure, it may signal the end of the rivalry. However, this was not the case when
Jabhat al-Nusra renamed itself Jabhat Fatah al-Sham, and later Tahrir al-Sham. It
was considered a 'cosmetic' and superficial change because it did not develop a
new structure. This article will shed light on exclusionary politics and the political
ramifications of sectarianism caused by certain jihadist movements, such as Jabhat
al-Nusra (presently known as Tahrir al-Sham), enabling us to analyse its practices,
especially towards minorities, and sectarian ideologies present in Idlib, and which
ultimately led to the expulsion of many who fled outside the governorate. The article
also calls attention to the roles of regional and international powers in Idlib against
the backdrop of opposition factions, and their physical and ideological influence on
Islamist forces that frequently facilitated displacement within and outside the city.
Keywords: Idlib, Tahrir al-Sham, Ahrar al-Sham (Islamic Movement of the
Freemen of the Levant), Sectarianism, Muslim Brotherhood.
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مقدمة
مل تح َظ دراسة النزاعات والرصاعات بني الجهات الفاعلة املسلحة
داخل الدول التي تشهد حروبًا واقتتاالت داخلية باهتامم ٍ
كاف ،مقارنة
مبا حظيت به دراسة الرصاعات والتنافسات بني الدول((( .لكن بعد
أن نرش كوينتان فيكتوروفيتش كتابه الفعالية اإلسالمية((( ،برز تحرك
فهاًم لدور الدولة
يف دراسة الحركات اإلسالمية ،ألنها أصبحت متثّل ً
يف النزاع((( .ويف املقابل ،درس آخرون الجامعات والحركات اإلسالمية
وتكيّفها مع بيئاتها املتغرية ،وتفسري العنف من خالل العديد من
اآلليات السببية التي تجعلها تتب ّنى ذخرية جديدة بأطر وتفاعالت
وعمليات بناء أيديولوجية جديدة((( .انخرطت املجموعات املعارضة،
مثل الجيش السوري الحر وحركة أحرار الشام وجبهة النرصة((( (هيئة
مبساّمها الحايل)((( يف منافسة ،وض ّم كل طرف مجموعة
تحرير الشام ّ
أخرى متح ّزبة مصلح ًيا معه .ويف هذا اإلطار ،تكمن أهمية دراسة
1 Abdulkader H. Sinno, Organisations at War in Afghanistan and Beyond
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008); Fotini Christia, Alliance
;)Formation in Civil Wars (New York: Cambridge University Press, 2012
Mohammed M. Hafez, "Fratricidal Rebels: Ideological Extremity and
Warring Factionalism in Civil Wars," Terrorism and Political Violence, vol. 32,
no. 3 (2017), pp. 604-629; Emily Gade, Maher Hafez & Michael Gabbay,
"Fratricide in Rebel Movements: A Network Analysis of Syrian Militant
Infighting," Journal of Peace Research, vol. 56, no. 3 (2019), pp. 321-335.
2 Quintan Wiktorowicz (ed.), Islamic Activism: A Social Movement Theory
Approach (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2004).
3 Rafael Lefèvre, Jihad in the City: Militant Islam and Contentious Politics
in Tripoli (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).
4 Silvia Carenzi, "A Downward Scale Shift? The Case of Hay'at Tahrir
al-Sham," Perspectives on Terrorism, vol. 14, no. 6 (2020), pp. 91-105; Omar
Ashour, The De-radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist
Movements (Abingdon: Routledge, 2009).
 5جبهة ال ُنرصة :مجموعة جهادية ،تشكلت بوصفها ذرا ًعا لـ تنظيم "القاعدة يف العراق"،
تهدف إىل تشكيل دولة أو حتى إمارة إسالمية بأكملها كنقطة بداية إلعادة تأسيس الخالفة.
أي والء للنظام السوري وفتح باب الوالء للطليعة اإلسالمية.
متثّل هدف جبهة النرصة يف إنهاء ّ
تكّونت الخلية األوىل لجبهة النرصة من مجموعة صغرية من سبعة مقاتلني (بقيادة الجوالين)
سميت آنذاك بـ "مجموعة خراسان" ،ومنها ُولدت الحركة العسكرية التي أطلق عليها جبهة
النرصة ألهل الشام يف  23كانون الثاين /يناير  ،2012حيث تشكلت أوىل خالياها الجهادية
املحلية يف محافظة الحسكة .ينظر:
Mohamed-Ali Adraoui, "The Case of Jabhat Al-Nusra in the Syrian Conflict
2011-2016: Towards a Strategy of Nationalization?" Mediterranean Politics,
vol. 24, no. 2 (2019), pp. 260-267.
 6هيئة تحرير الشام :هي النسخة الثالثة بتسميتها بعد أن م ّرت أواًلً بتسمية جبهة
النرصة ،وبسبب تغري املعطيات الدولية حيال جبهة النرصة ،ويف إشارة لها عىل حد زعمها إىل
غرّيت اسمها للمرة الثانية إىل فتح
عدم ارتباطها ّ
بأي جهة خارجية ،وفك االرتباط مع القاعدةّ ،
الشام يف  28متوز /يوليو  ،2016ثم إىل هيئة تحرير الشام يف  28كانون الثاين /يناير ،2017
بعد أن ضمت بني جنباتها جبهة فتح الشام وفصائل نور الدين الزنيك ولواء الحق وجبهة
الس ّنة .ينظر:
أنصار الدين وجيش ُ
Stephen Powell & Adrian Florea, "Introducing the Armed Nonstate Actor
Rivalry Dataset (ANARD)," Civil Wars, vol. 23, no. 2 (2021), pp. 177-206.
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التنافس املسلّح والرصاعات بني هذه الفصائل يف محافظة إدلب مبا
خلّفته من زعزعة استقرار املحافظة وفرار قسم من الفصائل واألهايل
إىل مناطق أخرى آمنة .وقد استغلت قوات النظام معارك النزاع من
أجل سيطرة النرصة عىل أرايض الجيش السوري الحر يف أواخر عام
 ،2015ث ّم اقتتال حركة أحرار الشام مع جند األقىص((( يف عام ،2016
ومن ث ّم سيطرة جبهة النرصة (هيئة تحرير الشام) عىل كل مناطق
أحرار الشام يف محافظة إدلب بني عامي  2017و ،2019وش ّنت
هجامت مكّنتها من دخول حدود املحافظة اإلدارية ،والسيطرة عىل
منطقة الجنوب الرشقي من املحافظة وغرب حلب.
يف حني يركز الباحثون الذين يشددون عىل املح ّددات التنظيمية
للعنف أو االقتتال بني الفصائل املسلحة يف منطقة السيطرة الواحدة
مثاًل :فصائل الجيش الحر،
عىل دينامياتها وأيديولوجياتها (يف إدلب ً
وجبهة النرصة ،وحركة أحرار الشام) ،وطرق تجنيدها وتكويناتها
االجتامعية ،وكيف تتط ّور املعايري التنظيمية املتعلقة باستخدام
العنف ،وكيف ميكن أن يشكّل أيديولوجيو الجامعات السياسية
العمليات التنظيمية((( .لكن هذه الدراسات تغفل دراسة كيفية
ارتباط الخصائص التنظيمية واأليديولوجية للفصائل املسلّحة
باملجتمعات املحلية.
يجادل جريمي فينشتاين((( ،يف كتابه ضمن املتمرد ،بأن الجامعات
املسلّحة ت ُح ّدد خصائصها التنظيمية ،مبا يف ذلك هيكلية القيادة
والسيطرة؛ فاملجموعات املسلحة التي لديها التزام ودوافــع
أيديولوجية ،وإمكانية الوصول أيضً ا إىل املوارد الخارجية واستغاللها
إلحكام شوكتها ،تجذب األفراد ذوي الوالء من مجموعات أخرى.
فمثاًل من أهم األسباب التي دفعت إىل االقتتال بني هيئة تحرير
ً
الشام وحركة أحرار الشام اإلسالمية هو جذب الهيئة لواء شهداء
البارة الذي يتبع أحرار الشام(.((1
 7ظهر فصيل جند األقىص خالل الشهور األوىل من عام  ،2014بوصفه مجموعة إسالمية
ُمسلّحة تنشط يف محافظتي إدلب وحامة .كان يُعرف يف البداية برسايا القدس التي ّأسسها أبو
فصياًل تاب ًعا لجبهة النرصة ،ثم انشقت املجموعة الحقًا
عبد العزيز القطري يف عام  2012بوصفها ً
عىل خلفية معاداة الجبهة لتنظيم داعش .ينظر" :جند األقىص :التنظيم السوري ذو التحالفات
املتذبذبة" ،الجزيرة نت ،2016/10/11 ،شوهد يف  ،2022/4/22يفhttp://bit.ly/2YzkoNh :
8 Stathis N. Kalyvas, "Micro-level Studies of Violence in Civil War:
Refining and Extending the Control-collaboration Model," Terrorism and
Political Violence, vol. 24, no. 4 (2012), pp. 658-668.
9 Jeremy Weinstein, Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence
(Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
 10جاء هذا ضمن عوامل عدة يف االقتتال بني جبهة النرصة والجيش الحر يف عام ،2015
حيث أدت عوامل عدة دو ًرا يف االقتتال بني الطرفني ،منها غري املبارش ،مثل سيطرة النرصة
عىل مناطق انتشار جبهة ثوار سوريا يف منطقة حارم ومعظم بلدات منطقة جرس الشغور،
ومنها املبارش ،مثل انضامم لواء شهداء البارة إىل النرصة.
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يناقش عزمي بشارة أن ظهور مصطلح الطائفية يف سورية مل ينبثق
من ثقافة الشعب السوري وطوائفه ،بل اشتعل من الوضع املزري
الذي آلت إليه الطوائف نفسها ،ومن واقع دورها يف منظومة
السلطة األمنية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية ،حيث مل يجد
النظام ب ًّدا من استخدام اسرتاتيجية االستقطاب الطائفي التي
ُقسم الرأي العام وتحرف األنظار عن املنحى السيايس
بدورها ت ّ
(((1
للرصاع وتخفف الضغط عنه  .والجدير ذكره أنه حينام اندلعت
الثورة السورية ،يف  15آذار /مارس  ،2011مل يكن لديها خطاب
طائفي ،بل نادت مظاهراتها بنداء "الشعب السوري واحد واحد"،
أساسا ر ًّدا عىل املظامل السياسية واالجتامعية ،وعىل
إذ إنها قامت ً
نتائج سياسات النظام النيوليربالية السلبية التي كان لها بالغ األثر
يف الفئات االجتامعية الفقرية واملحدودة الدخل .ر ّدت قوات النظام
بالعنف ضد املتظاهرين ،وحينها بدأ يتغري االتجاه السيايس العام
وتطفو مظاهر عسكرة الثورة يف العديد من املحافظات السورية،
وبدأت مفاهيم تسخري الطائفية والدعوة إىل العنف تربز ،فتح ّولت
الثورة السورية إىل حرب أهلية ،وبدأ فيها النظام مامرساته باستخدام
سبياًل لحامية حكمه ،وذلك
ورقة الطائفية  ،Sectarianismكونها ً
بإثارة مخاوف بعض األقليات من وصول الس ّنة إىل سدة الحكم .ويف
املقابل ،تب ّنى معظم املتظاهرين السوريني خطابًا غري طائفي من
أجل متهيد الطريق للحرية التي نادوا بها ،ومع ذلك فقد ساد الحقًا
الخطاب الطائفي  Sectarian Discourseيف الرصاع .وبعد الشهور
رصا
التسعة األوىل من االحتجاجات ،أصبحت الهوية الطائفية عن ً
مهاًم يف تفسري العنف ،وظهرت االنقسامات االجتامعية واالقتصادية
ً
يف املحافظات كافة ،من خالل تأليب سكان الريف عىل سكان املدن،
وإظهار الفوارق بني املجتمعات الحرضية واملتوسطة واملعدومة.
أ ّدى انتشار العنف يف مناطق النزاع إىل موجات نزوح متواصلة ،ويف
هذا الصدد ركّزت دراسات عدة عىل سبب فرار الناس من الحرب،
وحرص تحليله يف "التطهري" العرقي أو السيايس( ،((1ومل تأخذ يف االعتبار
دور أيديولوجية الجامعات املعارضة يف النزوح( ،((1الذي يُس ّميه
غرين هيل "النزوح االسرتاتيجي"(((1؛ ذلك أن العوامل األيديولوجية
" 11أبعاد العنف الطائفي يف الساحل السوري" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2014/1/27 ،شوهد يف  ،2022/4/25يفhttps://bit.ly/3byvdsK :
12 Laia Balcells & Abbey Steele, "Warfare, Political Identities, and
Displacement in Spain and Colombia," Political Geography, vol. 51 (2016),
pp. 15-29.
"13 Kelly Greenhill, "Strategic Engineered Migration as a Weapon of War,
Civil Wars, vol. 10, no. 1 (2008), pp. 6-21.
14 Ibid., p. 6.
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سبب يف العنف واإلقصاء( .((1وتشري بعض الدراسات إىل أن
هي ٌ
تهجري جامعة ألخرى غري موالية لها سياسيًا هو شكل من أشكال
العقاب الجامعي( .((1ويف إطار هذا الفهم للطائفية يف محافظة
إدلب ،باعتبارها حالة ناتجة من التفاعالت والرصاعات بني القوى
َب
والفصائل املختلفة ،ميكن تفسري ما جرى فيها بأنه رصاع بني نُخ ٍ
فصائلية حاكمة ومجتمعات وقوى فصائلية مه ّمشة؛ إذ ت ُقيص فيها
الفصائل املعارضة وت ُرغمها عىل النزوح
َ
النخب الفصائلية الحاكمة
إىل مناطق أخرى .وتطرح هذه الحالة أسئلة عن عوامل التصعيد
يف التنافس بني الفاعلني ،وعن دور التطييف Sectarianization
السيايس يف عمليات االقتتال يف منطقة ما ،ومثل هذه األسئلة مهم
لفهم عمليات الرصاع بني الحركات اإلسالمية يف محافظة إدلب.
تناقش هذه الدراسة عمليات اإلقصاء يف محافظة إدلب عىل نحو
مختلف؛ ذلك أن النزوح بني الجامعات املسلحة فيها اكتسب بعد
التطييف السيايس ،حيث ارتكز الرصاع بني التنظيامت اإلسالمية،
خاصة ،تب ًعا ألجندة تب ّناها كل تنظيم طائفيًا وسياسيًا ،ما أصبح
هاجسا أمن ًيا بالنسبة إليه ،لتتحول قضية التهجري بتداعياتها
ميثّل
ً
وتأثرياتها إىل ظاهرة "أمننة"  .Securitizationوتق ّدم الدراسة أدلة
جديدة ميكن أن تساعد يف تفسري التباين بني الفصائل يف استخدامه
أشكااًل
ً
عرب الرصاعات ،وت ُحلّل أن أنوا ًعا مختلفة من النزاعات تُظهر
مختلفة من النزوح ،وهو إقصاء املقاتلني والقوى .ومع ذلك ،تهدف
مسألة االنزياحات إىل معرفة ما الفصائل غري املرغوب فيها ،لذلك
نوضح أن مشكالت تحديد الهوية واملصلحة ميكن أن تؤدي بالفصيل
رسا.
املنترص إىل إجبار مقاتلني ،أو طائفة ما ،إىل الفرار ق ً
تستند الدراسة إىل املنهج الكيفي ،وتعتمد عىل املصادر األولية
الناتجة من إجراء الباحثني مجموعة واسعة من املقابالت النوعية
 Interviews Qualitativeيف مناطق محافظة إدلب كافة ،شملت
ناشطني وباحثني ومقاتلني .وتعتمد أيضً ا عىل عدد من املصادر
واألدبيات والتقارير اإلخبارية والكتب واملجالت العربية واإلنكليزية.
وكون الدراسة تدخل ضمن الدراسات السياسية واالجتامعية ،فقد
اعتمدت توظيف املنهج الوصفي الذي يسمح بتحليل القضية
وتحوالتها ،ومن ثم الرتكيز عىل حالة نزوح معيّنة ،من دون وصف
ومناقشة حاالت النزوح التي ق َِدمت من مناطق ومحافظات أخرى.
15 Nils Weidmann, "Violence 'From Above' or 'From Below'? The Role of
Ethnicity in Bosnia's Civil War," The Journal of Politics, vol. 73, no. 4 (2011),
pp. 1178-1190.
16 Balcells & Steele, pp. 15-29.

تاسارد
روس يف بلدإ ةظفاحم يف يسايسلا فييطتلاو ةيئاصقإلا ةيجيتارتسالا

ً
أوال :سيطرة الفصائل اإلسالمية
على إدلب
تعود عسكرة الثورة يف سورية إىل طبيعة النظام السوري ،ور ّدة
فعل قوات األمن والجيش التي بقيت تحت سيطرة النخبة الحاكمة
منفصاًل عن السكان ،ومل يكن لديه
ً
والضباط العلويني( .((1كان النظام
قابلية الستيعاب املطالب الشعبية( .((1وتفاقمت العسكرة بسبب
تحالف النظام مع إيران ودعم حزب الله له وقتاله إىل جانبه( ،((1يف
الوقت الذي ق ّدمت روسيا أيضً ا دعمها السيايس ،ثم العسكري لتعزيز
وجودها يف املنطقة( .((2وبعد أكرث من عقد من الحرب األهلية ،أدى
الرصاع املسلح إىل خلق تغيريات يف بنية املجتمع وتركيبته ،تكاد تكون
جذرية يف بعض املحافظات السورية ،ومنها محافظة إدلب( .((2ووفقًا
لسجالت األحوال املدنية يف عام  ،2010بلغ عدد السكان يف محافظة
إدلب يف عام  2010نحو  1500000نسمة ،مسجلني عىل خمس مناطق
إدارية :منطقة إدلب ( ،)459000ومع ّرة النعامن ( ،)440000وحارم
( ،)209000وأريحا ( ،)209000وجرس الشغور (.((2()174000
17 Nickolaos Van Dam, Destroying a Nation: The Civil War in Syria
(London: Bloomsbury Publishing, 2017).
18 Raymond Hinnebusch, "Syria: From 'Authoritarian Upgrading' to
Revolution?" International Affairs, vol. 88, no. 1 (2012), pp. 95-113.
19 Jubin Goodarzi, Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics
in the Middle East (London: I. B. Tauris, 2009).
20 Robert Hamilton, Chris Miller & Aaron Stein, Russia's War in Syria:
Assessing Russian Military Capabilities and Lessons Learned (Pennsylvania:
Foreign Policy Research Institute, 2020).
 21تعترب إدلب البوابة الشاملية الغربية السورية مع تركيا ،وهي من املحافظات املحدثة
يف مرحلة الجمهورية العربية املتحدة ( ،)1961-1958تبلغ مساحتها  6100كلم ،2يحدّها من
الشامل لواء إسكندرون بطول  129كلم ،ومن الرشق محافظة حلب بطول  159كلم ،ومن
الجنوب محافظة حامة بطول  158كلم ،ومن الغرب محافظة الالذقية بطول  29كلم .ينظر:
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, "Idlib
Governorate: Reference Map," accessed on 28/4/2022, at: https://bit.ly/3fgPkZx
22 "Idlib Governance Profile," ACAPS (June 2014), accessed on 28/4/2022,
at: http://bit.ly/3aGzR28
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تديّن مؤرشات
تنوعت أسباب احتجاجات محافظة إدلب ،منهاّ :
التنمية ،وآثــار السياسات الحكومية االقتصادية  -االجتامعية
التسلّطية التي زادت من البطالة وع ّمقت الفجوات يف توزيع
فضاًل عن عوامل مبارشة تتعلق باعتقال أطفال درعا،
الدخل(ً ،((2
وأخ ًريا الدور العشائري اإليجايب يف تشجيع الثوار ،حيث وج ّه وجهاء
عشائر البوشعبان واملوايل والحديديون والنعيم والعقيدات والبكارة
وغريها شبابها لالنخراط يف العمل الثوري( .((2وإلميانها بقيمة الثورة،
فقد تو ّحدت أيضً ا غالبية القوى السياسية يف ميدان واحد ،سواء كان
املنتمون إليها من الشباب النارصيني أو الشيوعيني أو غريهم من
اإلسالميني؛ فقد نزل شباب رساقب املتح ّزبون سياسيًا ،وأبناء جبل
الزاوية (رسجة وكنصفرة وبزابور وبسامس وبلشون وغريها) التي
كانت حاضنة كثريين من أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني للحراك.
وإضافة إىل هذا كله ،كان هناك وعي تغيريي لدى عدد كبري من
املثقفني واملتعلمني الذين و ّجهوا االحتجاجات يف تلك الفرتة ،مثل
أهايل بلدة كفرنبل التي تركت إرث ًا يف معارضة النظام(.((2
تدريجيًا ،تتابعت سيطرة فصائل املعارضة املسلحة عىل محافظة
إدلب ،فبحلول نهاية عام  2012كانت فصائل الجيش الحر وجبهة
النرصة وحركة أحرار الشام ،قد سيطرت عىل منطقتي حارم (سلقني،
وكفر تخاريم  ...إلخ) واملعرة (حاس ،وكفرنبل  ...إلخ) .ثم نجح
تحالف جيش الفتح( ،((2يف نهايات أيار /مايو  ،2015بأغلبية فصائله
اإلسالمية ،يف إلحاق هزمية اسرتاتيجية بقوات النظام من خالل
سيطرة شبه تامة عىل محافظة إدلب ،وبذلك ،يكون النظام قد خرس
جميع معاقله هناك ،باستثناء مطار أبو الظهور العسكري وبلديت
كفريا والفوعة الشيعيتني .بعد التحرير ،أصبحت الهوية ،سواء
أكانت وطنية أم دينية ،وسيل ًة يجري من خاللها تحقيق األهداف
 23محمد جامل باروت ،العقد األخري من تاريخ سورية :جدلية الجمود واإلصالح
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .273-259
 24من العشائر األخرى التي تحتضنها منطقة رساقب :العفادلة والحويوات والبوصليبي
واملعاطة والويسات والبوشمس والغجر (القرباط) والدمالخة وشمر .مقابالت عدة أجراها
الباحث سامر بكور عرب واتساب مع الشيخ صخر فيصل العيل ابن شيخ قبيلة البوشعبان ،يف
أيار /مايو 2022؛ ومقابالت أخرى عرب واتساب وماسنجر مع عدد من أهايل رساقب ،يف كانون
الثاين /يناير .2022
 25عزمي بشارة ،سورية :درب اآلالم نحو الحرية ،محاولة يف التاريخ الراهن (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .157
 26جيش الفتح :تو ّحدت الفصائل تحت مسمى "جيش الفتح" يف  24آذار /مارس  ،2015الذي
ض ّم كتلتني كربيني :الكتلة السلفية التي متثلها حركة أحرار الشام وحليفاها لواء صقور الشام وفيلق
الشام ،والكتلة السلفية الجهادية التي متثلها جبهة النرصة وجند األقىص ،والفصائل األصغر املتوزعة
الس ّنة ولواء الحق .ينظر :أحمد أبا زيد" ،رهان إدلب غري املحسوم"،
بني أجناد الشام وجيش ُ
منتدى العالقات العربية والدولية ،شوهد يف  ،2021/1/30يفhttps://bit.ly/3OKNdy3 :

86
واملصالح( ،((2حيث أرادت الفصائل ،كل عىل حدة ،أن تفرض
منوذجها األيديولوجي بالقوة ،وكانت تنوي تحقيق ذلك من خالل ما
تسميه "منوذج التمكني"  ،Empowermentالذي بدأ بسيطرة بعض
تحل ماديًا وأيديولوج ًيا
الفصائل اإلسالمية السلفية ،التي أخذت ّ
مكان فصائل الجيش الحر .وقد بدت فصائل مثل جبهة النرصة
أي جهة الحيلولة
وأحرار الشام فاعلة يف أرض املحافظة ،ومل تستطع ّ
نصبت هذه الفصائل
دون تق ّدمها وسيطرتها عىل املناطق ،لذا فقد ّ
الجهادية نفسها عىل إدارتها ،واعتمدت أسلوب التودد إىل األهايل ،ثم
انطلقت إىل التقرب من األهايل والتمكني ،مستغل ًة السذاجة الدينية
لقسم من أبنائهم والتأثري يف اتجاهاتهم من منظور ديني ،وأكرثت
من دورات التكوين األيديولوجي الديني ،ومن دورات تحفيظ قرآن
ودروس وعظات ،فريحب السكان بهم ،ثم ينتقل الفصيل إىل املرحلة
الثانية ،وهي اسرتاتيجية التوطيد .Localism
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مفهوم التطييف شديد التآكل يف املجال السيايس ،وميكن أن تبدو
الخسائر السياسية كأنها تهديدات وجودية يجب تج ّنبها مهام كان
الثمن(.((3
نظّر بشارة لهذا املفهوم عندما أوضح أن الدين ال ُمُيا َرس إاّلّ يف جامعة،
وأن االنتامء إىل الدين ال يُع ّد طائفيًا ،بل تظهر الطائفية عندما يبدأ
االنتامء إىل الجامعة وليس إىل املذهب ،وهنا يشري بشارة إىل أنها بهذا
تعصب لجامعة من
املبدأ ال تختلف عن العشائرية التي هي مبعناها ّ
البرش .وينشأ التطييف السيايس من محاولة تحويل الجامعة التي
بغض النظر عن املذهب ،إىل عصبية سياسية(.((3
برزت لها عصبيةّ ،

ثان ًيا :بوادر التطييف السياسي
أدخل الباحثون يف العلوم السياسية مفاهيم مختلفة للتعرف إىل
أنواع من االستقطابات املصطلحية غري األيديولوجية ،مبا يف ذلك
"االستقطاب االجتامعي"( .((2وق ّدم باحثون يف علم النفس وغريه من
التخصصات العديد من الرتكيبات املفهومية البنيوية ،مثل "القبلية"،
وذلك من أجل تجسيد خصائصها االجتامعية والنفسية ،واقرتاح بنية
أخرى ميثّلها التطييف السيايس الذي مييل إىل التامهي األخالقي مع
مجموعة سياسية ضد أخرى( .((2ومن حيث إن العوامل التأسيسية
للقبيلة هي صلة القرابة ،يش ّذ التطييف السيايس عن هذا االصطالح
لريتبط بالدين ،لكن تبقى الهوية السياسية أساسية .ففي محافظة
إدلب ،وعىل الرغم من انتامء قسم كبري من الفصائل إىل الطائفة
نفسها ،فإن االنقسام فيام بينها هو أيضً ا سيايس .يتك ّون التطييف
السيايس من ثالثة مكونات أساسية :األول هو اآلخر الذي ميثل نزعة
امليل إىل رؤية املعارضني عىل أنهم مختلفون عىل نحو بعيد ،والثاين
هو النفور الذي ميثل نزعة امليل إىل كره املعارضني وعدم الثقة بهم
مهام كان انتامؤهم ،وأخ ًريا املكون الخلُقي الذي ينزع إىل رؤية
املعارضني عىل أنهم ظاملون .والتقاء هذه املك ّونات هو الذي يجعل
27 Victoria Gilbert, "Identity in the Wake of the State: Local, National,
and Supranational Dynamics of the Syrian Conflict," PhD. Dissertation,
University of Pennsylvania, Pennsylvania, 2019.
28 Lilliana Mason, Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity
(Chicago: University of Chicago Press, 2018).
29 Elie J. Finkel et al., "Political Sectarianism in America," Science,
vol. 370, no. 6516 (October 2020), pp. 1-5.

باستثناء بعض املناطق التي كانت من معاقل اإلخوان املسلمني،
كجرس الشغور وقرى جبل الزاوية ،فإن ظهور التطييف كان طارئًا يف
مناطق محافظة إدلب األخرى التي متيزت سابقًا بالتنوع االجتامعي
والديني .والجدير بالذكر أن إدلب كانت موط ًنا تاريخ ًيا للعديد من
األقليات الدرزية والشيعية واملسيحية .ويف بداية الثورة ،حاول النظام
التكيّف مع منو الجامعات اإلسالمية املتشددة من خالل تطبيق سياسة
الس ّنية
االحتواء أو الجذب ،واستتبع هذا بالحصول عىل دعم الطائفة ُ
املعتدلة املوجودة يف املحافظة ،وذلك لخوف ممثليها من العلامنية
واإلسالمية الجهادية عىل حد سواء .ومن هنا ،وضع النظام نفسه أدا ًة
ً
ظاهرية وهمية لدعم اإلسالم املعتدل
وبدياًل من التطرف(.((3
30 Ibid.
 31عزمي بشارة ،الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخ ّيلة (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .450-443
 32ألكساندر أستون-وارد" ،عوامل بقاء األسد حتى اآلن يف الحرب السورية :منظور
تاريخي" ،مركز حرمون للدراسات املعارصة ،2017/10/24 ،شوهد يف  ،2019/12/24يف:
https://bit.ly/3n9fR1B
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تصاعد التطييف السيايس يف محافظة إدلب بعد سيطرة فصائل جيش
الفتح عليها يف نهاية أيار /مايو 2015؛ ذلك أن الفصائل اإلسالمية
كانت قد رتّبت نفسها يف مناطق سيطرتها تب ًعا لهويتها األيديولوجية
السياسية املصلحية (النرصة ،وأحرار الشام ،وصقور الشام ،وفيلق
الشام  ...إلخ) .وميكن القول إن التطييف السيايس قد يصلح لفهم
واقع إدلب ،ألنها أصبحت قامئة عىل املجتمع الذي ارتكز يف األصل
عىل نظريات وأيديولوجيات املعارضة اإلسالمية املسيطرة؛ ذلك أن
التطييف السيايس ،كام أشار بشارة ،كان قد أنتج طوائف متخ ّيلة(.((3
وقد اعتمدت الفصائل املسيطرة يف إدلب التطييف السيايس وأدارت
إدلب مبوجبه ،حيث ط ّورت فرضية خاصة بها ،ما أدى إىل تح ّول
املجتمع املتديّن وإعــادة تشكيله( .((3وعىل اعتبار أ ّن التطييف
السيايس يف إدلب ارتكز عىل الدين واملذهب ،فقد واجهت املنطقة
رصاعــات بني الفصائل ،حيث سعى كل فصيل عىل حدة إلنشاء
كيان أيديولوجي طائفي مناطقي ،يتطلّب لعضويته مجموعة من
املحددات ،وهكذا برزت التيارات الدينية التي كانت تسعى إلقامة
"إمارات طائفية" ،عىل النحو الوارد يف جبهة النرصة وأحرار الشام
وغريهام .وأصبح كل فصيل يسعى إلقامة كيان خاص به ،ويستقطب
كتائب توافق أيديولوجيته ومصالحه ،األمر الذي فتح باب املعارك بني
الفصائل يف إدلب نتيجة عدم تقبّل كل فصيل لآلخر ،ما خلّف إقصاء
العديد من الفصائل ونزوح قسم كبري من األهايل من املناطق التي
احتدم فيها النزاع .ومتثّل هذا النزاع يف املعارك بني حركة أحرار الشام
اإلسالمية وحلفائها من جهة ،وجند األقىص من جهة أخرى يف كانون
الثاين /يناير  .((3(2017ويف حرب إخوة املنهج بني حركة أحرار الشام
وهيئة تحرير الشام يف متوز /يوليو  ،((3(2017وكذلك يف حرب النسخ
الجهادية يف شباط /فرباير  ،((3(2019عىل الساحة اإلدلبية بني هيئة
تشكيل الكيانات الطائفية
ُ
تحرير الشام وجند األقىص .وقد انعكس
ومعاركها واستقطاب حركات مختلفة ومتباينة األيديولوجيا واملصلحة
عىل مجرى الرصاع ،وأدى إىل موجة نزوح مبارشة بني الفصائل.
" 33محارضة لعزمي بشارة بعنوان 'يف أولوية الفهم عىل املنهج'" ،يوتيوب،2019/4/19 ،
شوهد يف  ،2022/4/28يفhttp://bit.ly/2MoZgTY :
 34بشارة ،ص .446
" 35أحرار الشام وجند األقىص يتوصالن إىل اتفاق" ،الجزيرة نت ،2017/1/22 ،شوهد يف
 ،2022/4/28يفhttp://bit.ly/2YAfM9J :
" 36سيطرة تحرير الشام عىل معرب باب الهوى تدفع تركيا للحد من حركة العبور
واقتصارها عىل املساعدات اإلنسانية" ،شبكة شام اإلخبارية ،2017/8/10 ،شوهد يف
 ،2022/4/22يفhttp://bit.ly/2Zb8xVQ :
 37مه ّند الحاج عيل" ،التقاط ما تبقى؟" ،ديوان ،مركز مالكوم  -كري كارنيغي للرشق
األوسط ،2019/4/9 ،شوهد يف  ،2022/4/22يفhttp://bit.ly/3aeag34 :

ً
ثالثا :التطييف السياسي ونزوح
األقليات
 .1موقف الفصائل اإلسالمية
من المسيحيين
عاش املسيحيون يف إدلب قبل الثورة بسالم ،ووصل عددهم يف عام
 2010إىل  10500نسمة تقري ًبا ،توزّعوا عىل مذاهب عدة :روم أرثوذكس
والتني وأرمن وبروتستانت ومتجددون من الربوتستانت "املعمدانية"،
وقطن معظمهم يف منطقتني ،األوىل يف مدينة إدلب بعدد ال يتجاوز
 1300شخص( ،((3والثانية يف منطقة جرس الشغور بعدد وصل إىل
 9آالف نسمة .وعقب سيطرة املجموعات الجهادية عىل املحافظة،
نزح اآلالف منهم ،خوفًا من االضطهاد الذي مارسته بعض التنظيامت
املتشددة( .((3وقد أعطى ظهور التنظيامت اإلسالمية الجهادية للنظام
مس ّوغًا لدعم روايته عن اإلرهاب وتهجريهم املسيحيني ،مستداًّلًّ عىل
ذلك بإقامة "اإلمارات اإلسالمية" وتحويل الكنائس إىل مقرات عسكرية
أو سجون أو مقابر جامعية؛ فقد ح ّول تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام "داعش" كنيسة الروم األرثوذكس يف قرية الغسانية،
يف كانون الثاين /يناير  ،2013إىل معتقل جامعي ،وعندما رحل عنها
تبنّي أن الكنيسة تح ّولت إىل مقربة جامعية(.((4
يف شباط /فرباير ّ 2014
كذلك أدت سيطرة جبهة النرصة ،مع دخول الفصائل اإلسالمية إىل ريف
جرس الشغور يف عام  ،2014إىل تهجري سكان قريتي حلوز والغسانية،
فضاًل
قساًم كب ًريا من أراضيهمً ،
ومتلّك بعض الفصائل الجهادية املتطرفة ً
عن تكسري ُصلبان الكنائس والتضييق عىل سكان القنية واليعقوبية
والجديدة املسيحية ،وفرض قيود عىل أبناء الطائفة املسيحية مثل منع
قرع أجراس الكنائس وإجبار السيدات املسيحيات عىل وضع الحجاب
يف حال خرجن من منازلهن مكشوفات الرأس(.((4
بعد سقوط مدينة إدلب يف عام  2015يف أيدي مختلف الجامعات
املسلحة املعارضة ،تع ّرض قسم من املمتلكات العامة والخاصة
فيها للنهب( ،((4وما عادت املدينة آمنة ،فنزح منها املسيحيون إىل
محافظات أخرى ،مثل الالذقية وطرطوس؛ ففقدت إدلب معظم
" 38مسيحيو إدلب يحيون قداديس الفصح  ..عيد بال أجراس" ،جريون،2018/4/3 ،
شوهد يف  ،2021/7/4يفhttps://bit.ly/3yUV0kx :
 39املرجع نفسه.
 40سليم العمر" ،مسيحيو ريف إدلب :ال عيد هذه السنة أيضً ا" ،املُ دن،2016/12/23 ،
شوهد يف  ،2022/4/28يفhttps://bit.ly/38KNHRQ :
" 41مسيحيو إدلب يحيون قداديس الفصح".
42 Hashem Osserian, "How Sectarianism can Help Understand the
Syrian War," Deeply Humanitarian, 1/3/2018, accessed on 28/4/2022, at:
http://bit.ly/39bQhj8
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سكانها املسيحيني( .((4أما عن باقي السكان يف منطقة جرس الشغور
مثاًل ،فقد اختار قسم منهم اللجوء إىل دول أخرى ،حيث غادر
ً
قسم كبري من سكان قرية اليعقوبية األرمنية جامع ًيا إىل منطقة
ناغورين قرة باغ الواقعة بني رشق أرمينيا وجنوب غرب أذربيجان(.((4
وبدورها صادرت وزارة اإلدارة املحلية لـ "حكومة اإلنقاذ" ،التي تدار
قساًم من ممتلكات املسيحيني يف محافظة
من هيئة تحرير الشامً ،
أي معنى ملن بقي
إدلب ،وألغت الضامنات املمنوحة لهم ،فام عاد ّ
يف املحافظة من العائالت املسيحية ،ما اضطرها إىل النزوح خارجها.
واستمرا ًرا لنهجها يف إجبار هذه العائالت عىل النزوح ،أعلنت هيئة
تحرير الشام أن ما بقي من املمتلكات املسيحية هي غنائم حرب،
ما أجرب أبناء الطائفة املسيحية ،أو من يشغلون ممتلكات ميلكها
مسيحيون ،عىل أن يرتكوا املحافظة حتى ال يُعاقبوا ،أو يُفرض عليهم
التعهد بدفع رضيبة شهرية عىل املمتلكات التي يشغلها املقيم(.((4
ويف جرس الشغور ،سيطر تنظيم "حراس الدين"( ،((4مبشاركة الحزب
الرتكستاين (اإليغور)( ،((4عىل بعض القرى املسيحيةُ ،مجربين قاطنيها
من العائالت املسيحية عىل التفكري مل ًّيا يف النزوح بعد حوادث القتل
وعمليات النهب واملصادرة املمنهجة للمنازل واألرايض الزراعية(.((4
" 43سورية :بعد إخالء كفريا والفوعة إدلب بال شيعة" ،يب يب يس عريب،2018/7/19 ،
شوهد يف  ،2022/4/28يفhttps://bbc.in/2Up6P29 :
 44فابريس بالونش" ،منطقتان آمنتان محتملتان شامل سوريا" ،تحليل السياسات ،معهد واشنطن
لسياسات الرشق األدىن ،2016/2/24 ،شوهد يف  ،2022/4/28يفhttp://bit.ly/36WkWyA :
" 45تفاصيل مصادرة 'حكومة اإلنقاذ' أمالك املسيحيني يف إدلــب" ،أورينت نت،
 ،2018/12/22شوهد يف  ،2022/4/28يفhttp://bit.ly/2sVDuAw :
 46بلغ عدد مسلحي "حراس الدين" نحو  2500مقاتل ،العديد منهم من الجزيرة العربيّة
"الجزراوية" ،إضافة إىل مقاتلني أجانب متنوعني (طاجيك ،وترت ،وتركامن ،وأوزبك) بعضهم
فر من مناطق تنظيم داعش ،وآخرون انشقوا عن جبهة النرصة وشكلوا "جيش البادية"،
وبقايا تنظيم "جند األقىص" و"جند املالحم" ،و"جيش الساحل" ،ويغلب عىل قيادته العنارص
األردنيون ،مثل :إياد الطوبايس امللقب بـ "أبو جليبيب" ،وهو صهر أبو مصعب الزرقاوي،
وبالل خريسات املعروف بـ "أبو خديجة األردين" ،وهو القائد األمني والرشعي لجبهة النرصة
يف جنوب سورية ،ومحمد سليم الخطيب املعروف باسم "أبو حسني األردين" ،والذي شغل
منصب قائد جيش النرصة ،وسامي العريدي ،الرشعي العام السابق لجبهة النرصة .ويبارك
التنظيم الجديد أبرز منظري السلفية الجهادية الفلسطيني /األردين عصام الربقاوي امللقب بـ
"أبو محمد املقديس" .ينظر'" :عقدة إدلب' بني املقاتلني األجانب ودول ترفض عودة أبنائها
الضالني" ،تلفزيون سوريا ،2018/8/25 ،شوهد يف  ،2022/4/22يفhttp://bit.ly/2ZeuByR :
 47اإليغورية :أقلية مسلمة يف الصني ،تتحدد من أصول تركية ،وتتحدث اللغة اإليغورية
(وهي فرع من عائلة اللغات األلتائية ،وتكتب بالحرف العريب) .قامت الصني باعتقال نحو مليون
مسلم منهم بحجة التطرف ،وهذا ما استنكرته تركيا واعتربته عا ًرا ،وقد استوطن هؤالء بعدما
قدموا إىل سورية ويقدر عددهم بـ  15000-10000يف الجزء الشاميل الغريب من إدلب ،ويشكلون
أيضً ا الفرقة الثالثة الساحلية (الغسانية ،بداما ،الناجية ،قرية الشغر ،فرجني ،الجميلية ،اليعقوبية،
الزنبقي ،جبل السامق ،حارم وسلقني) .ينظر :مؤيد سكيف" ،اإليغور املهاجرون :بعد إيران هل
دخلت تركيا عىل خط العبث بالدميوغرافية السورية" ،كلنا رشكاء ،2015/10/21 ،شوهد يف
 ،2022/4/29يفhttps://bit.ly/3ndZeS8 :
48 "Syria: at least 750 Christian Houses Illegally Seized in Jisr al-Shughur,
Idlib," Syrian for Truth and Justice, 23/9/2019/ accessed on 26/4/2022, at:
https://bit.ly/3BSlUf6
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أعطت عملياتُ النزوح والتهجري ملا بقي من عائالت مسيحية،
النظا َم ومن خلفه الروس ذريع ًة لقصف إدلب ،حيث أكد ألكسندر
إيفانوف ،املتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية يف سورية ،أن
وجود قوات بالده يف سورية وقصفها إدلب ،خاصة جرس الشغور وما
حولها ،يهدف إىل حامية املسيحيني فحسب .وعالوة عىل ذلك ،ا ّدعى
إيفانوف أن العمليات العسكرية يف إدلب ر ّد عىل قصف املعارضة
للمسيحيني األرثوذكس يف بلدة محردة يف مدينة حامة( .((4ونتيجة
الضغوط الكبرية التي تعرضت لها العائالت املسيحية يف إدلب التي
كان يصل تعداد أفرادها إىل عرشة آالف يف عام  ،2010أُرغمت عىل
مغادرتها ،ومل يبق سوى عدد قليل من كبار السن الذين مل يتجاوز
عددهم  200شخص ،والذين غادر معظمهم بدوره(.((5

 .2الحركات اإلسالمية الجهادية والدروز
الموحدون
اتخذ الدروز "منطقة باريشا الجبلية" ،التي تعرف بـ "جبل السامق"،
والواقعة شامل غرب مدينة إدلب بنحو  20كيلوم ًرتا ،موط ًنا آم ًنا لهم.
ويتكون هذا الجبل من قريتني مختلطتنيُ ،س ّنة ودروز ،و 18قرية
درزية خالصة ،وصل عدد سكانها إىل  30ألف نسمة يف عام .2010
وإبان الثورة السورية ،سعى النظام الستغالل موقع الدروز يف إدلب،
كونهم حلقة وصل بني شامل وجنوب غرب إدلب ،وذلك من خالل
محاولة تسليحهم وحثّهم عىل قمع املظاهرات السلمية يف القرى
املحيطة بإدلب ،لكنهم رفضوا ذلك ،بل عىل النقيض ح ّولوا قراهم
إىل أماكن آمنة ،احتمت فيها فصائل املعارضة ،ما أدى إىل استهداف
النظام قراهم بالقصف العشوايئ( .((5واحتضنت قرى جبل السامق
العديد من النازحني من القرى املجاورة التي شهدت احتجاجات
وعمليات عسكرية ،ومنذ بداية األزمة ،ثبت أن مقاتيل الجيش الحر
مل يدخلوا هذه القرى أو ه ّددوا أهلها ،لعلمهم أن أبناء الطائفة
الدرزية مل يقفوا إىل جانب النظام ،وأن جز ًءا من النازحني من مناطق
أخرى يعيشون يف هذه القرى آمنني ،لذا تجنبوا تثوير الجبل ،أو حتى
نقل املعارك إليه ،ليبقى مالذًا آم ًنا.
ويف مرحلة سيطرة داعش عىل قرى الجبل ،اعتاد التنظيم أن يطالب
كل قرية تقع تحت سيطرته بإعالن والئها له ،والقرية التي تلتزم
" 49قائد رويس :جئنا إىل سوريا لحامية املسيحيني  ...وردود رافضة" ،عريب ،21
 ،2019/7/24شوهد يف  ،2022/4/26يفhttp://bit.ly/2EPEmcI :
 50فائز الدغيم" ،مسيحيو إدلب وتحرير الشام  ..محاولة لإلصالح أم ورقة ضد التصنيف؟"،
تلفزيون سوريا ،2021/2/26 ،شوهد يف  ،2022/4/15يفhttps://bit.ly/3QdTSSh :
 51عيل العائد وطالب الدغيم" ،واقع ومستقبل دروز جبل السامق يف إدلب" ،جريون،
 ،2018/8/12شوهد يف  ،2022/4/26يفhttps://bit.ly/2WQshQJ :

تاسارد
روس يف بلدإ ةظفاحم يف يسايسلا فييطتلاو ةيئاصقإلا ةيجيتارتسالا

وتُعلن والءها له ال يصيبها ضيم ،فلم يتعرض "أمراء" داعش للقرى
الدرزية ،ملعرفتهم أن الدروز مل ينحازوا إىل النظام السوري .لكن
تغرّيت سياستهم ليصل األمر بالهيئة الرشعية أن تطلب
رسعان ما ّ
من الدروز االلتزام باألحكام الرشعية و"إشهار إسالمهم" .ويف حني
خضع عدد منهم قرسيًا وظاهريًا ،نزح قسم آخر إىل بعض الجيوب
التي مل تكن تحت سيطرة التنظيم يف غرب املحافظة ،أو غادر قسم
منهم إىل تركيا( .((5ويف إطار سياسة "الرتهيب" ،ويف آخر مرحلة
من حكم داعش يف جبل السامق ،أصدر التنظيم بيانات وصفت
الدروز بـ "الكفار" ،وأن معتقداتهم ال عالقة لها باإلسالم( .((5إال أن
طرد الجبهة اإلسالمية( ((5لداعش من الجبل مثّل َ
طوق نجاة مرحليًا
للدروز ،لتسود بعدها فرت ٌة قصرية من الهدوء النسبي ،قبل أن تقتحم
قوات جبهة النرصة ،يف أواخر ترشين األول /أكتوبر  ،2014الجبل
وتسيطر عليه.
سلّمت جبهة النرصة مهامت الجبل لوحدات الحزب الرتكستاين
(اإليغور) ،لتنعكس تبعاتها السلبية عىل السكان الدروز( .((5وبدأت
يف نرش تديّنها السلفي املتشدد ،وأجربت الدروز عىل االلتزام بقواعد
"األخالق" العا ّمة عىل ح ّد زعمهم( ،((5وحاول بعض قادتها الزواج
بفتيات درزيات ،األمر الذي مل ترض به غالبية الدروز( ،((5ما اضطر
بعضهم إىل النزوح ،لكن هذه املرة إىل معقلهم يف محافظة السويداء،
تخف حوادث القتل
أو إىل خارجها إىل لبنان وتركيا( .((5حقيقةً ،مل َ
التي قام بها أفراد النرصة يف حق بعض الدروز يف قلب لوزة يف إدلب،
 52فيصل أرشيد" ،الدروز يواجهون خطر اتساع الرصاع يف سوريا" ،يب يب يس عريب،
 ،2015/6/20شوهد يف  ،2022/4/26يفhttps://bbc.in/36ZAX74 :
 53رضوان الذيب" ،ما الهدف من االجتامعات الدرزيّة يف جامعة 'جورج تاون' ،هل تقف
تركيا وراء تهجري دروز جبل السامق ،بعد مسيحيي الرقة 'الجزية' عىل دروز إدلب" ،الديار،
 ،2014/3/1شوهد يف  ،2022/4/26يفhttp://bit.ly/2StDgLT :
 54الجبهة اإلسالمية السورية :يف أواخر ترشين الثاين /نوفمرب  ،2013أعلنت سبعة
فصائل مقاتلة يف مناطق مختلفة يف سورية اندماجها يف تكتل واحد باسم "الجبهة اإلسالمية
السورية" ،حيث هدفت إىل إسقاط نظام الحكم وبناء دولة إسالمية راشدة .وكان رئيس
مجلس شورى الجبهة ،أحمد عيىس ،قد أشار إىل أنه ال تعارض بني عملها والجيش السوري
كاًل من حركة أحرار الشام اإلسالمية وجيش اإلسالم وألوية صقور الشام
الحر .وضمت الجبهة ً
ولواء التوحيد ولواء الحق وكتائب أنصار الشام والجبهة اإلسالمية الكردية .وكانت تنشَ ط
هذه األلوية والكتائب والفصائل يف محافظات دمشق وريفها وحمص والالذقية وحامة
وإدلب وحلب ودير الزور .ينظر" :الجبهة اإلسالمية :اندماج تجريبي ألكرب الفصائل العسكرية
يف سورية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2013/11/26 ،شوهد يف
 ،2022/4/26يفhttps://bit.ly/368BR36 :
55 Joseph Daher, "Revolution and Counter-revolution in Syria: Origins
and Developments," PhD. Dissertation, Faculte des Sciences Sociales et
Politiques, University of Lausanne, Vaud, Switzerland, 2018.
 56شملت قواعدهم اللّباس الخاص باملرأة ،والفصل بني الجنسني يف املدارس واألماكن
العا ّمة ،وحضور دروس يف العقيدة والفقه اإلسالمي.
 57بعض أهايل باريشا ،مقابالت عرب املاسنجر ،كانون األول /ديسمرب .2021
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ومنها حادثة قتل  23فر ًدا من الطائفة الدرزية يف  10حزيران /يونيو
 ،2015ما أطلق سباق االستثامر للنظام السوري الذي كان يطرح نفسه
للعامل مداف ًعا عن األقليات ،وإلرسائيل التي أعرب رئيسها ،رؤوفني
ريفلني ،للواليات املتحدة عن "قلقه بشأن مصري األقلية الدرزية"،
قائاًل إنهم "مهددون من قبل متشددين إسالميني" ،وتاله وزير األمن
ً
نفتايل بينيت مخاط ًبا "املجتمع الدويل"" :قفوا معنا واعرتفوا بسيادة
إرسائيل عىل مرتفعات الجوالن اآلن" ،وهي مرتفعات سورية معظم
سكانها من الدروز .وكان لهذه الحادثة أيضً ا دور كبري يف تحريك
الالعبني الصغار ،مثل السيايس الدرزي اللبناين ،وئام و ّهاب ،الذي
كان أحد متعهدي توريط الدروز السوريني يف التسلح للمشاركة يف
حرب النظام السوري ،يف حني نبّه الزعيم اللبناين وليد جنبالط إىل
حملة التحريض املنظمة ودورها يف إذكاء الفتنة( .((5يف نهاية املطاف،
ُعزي انحسار الكتلة البرشية للدروز إىل عوامل كثرية ،أهمها اشتداد
الضغط األمني والرقابة الدينية من جبهة النرصة ،وفقدان مصادر
الرزق وإغالق املعابر الحدودية وانتشار الفقر والبطالة؛ لذلك
شهدت قرى املنطقة حركة نزوح واسعة إىل تركيا ولبنان وجنوب
سورية ،لينخفض عدد سكان الطائفة يف إدلب إىل أقل من النصف
( 15ألفًا) يف نهاية عام  ،2015مبن فيهم النازحون القادمون إليها(.((6

 .3تهجير أهالي كفريا والفوعة
الشيعيتين وقرية اشتبرق العلوية
توجد بعض عائالت الطائفة الشيعية يف عدة بلدات يف محافظة
إدلب ،مثل قرية زرزور يف ريف جرس الشغور ،لكن الوجود األكرب
لها يف إدلب يتمثل يف بلديت كفريا والفوعة ،اللتني بلغ عدد سكانهام
قبل اندالع الثورة السورية نحو  50ألف نسمة ،ليتقلّص إىل  21ألفًا
يف عام 2015؛ منهم  13ألفًا يف الفوعة و 8آالف يف كفريا( .((6تتبع
البلدتان إداريًا لناحية بنش ،واعتاد سكانهام تسيري حياتهم يف بنش
عىل نحو أكرب يف السابق ،لكنهم ُحرموا من دخولها مع انطالق الثورة،
النحيازهم املبارش إىل النظام السوري .وتشري شهادات ألهايل البلدتني
إىل أن النزاع الذي حدث إبان تظاهرات بلدة بنش ضد النظام مل
يأخذ صبغة سياسية فحسب ،لكنه كان يحمل يف طياته أيضً ا بع ًدا
طائف ًيا ،من خالل بعض الشعارات التي أطلقها بعض املتظاهرين
" 59جبهة النرصة وحادثة القرية الدرزية يف إدلب" ،القدس العريب ،2015/6/11 ،شوهد
يف  ،2022/4/26يفhttp://bit.ly/34NG0pT :
 60مصطفى عيشة ،مقابلة عرب املاسنجر.2018/9/17 ،
" 61كفريا والفوعة :الرقم الصعب يف معادلة إدلب" ،عنب بلدي ،2018/4/30 ،شوهد يف
 ،2022/4/26يفhttp://bit.ly/31kUBsE :
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عرّب أهايل البلدتني الشيعيتني
املناهضة لحزب الله وإي ـران(((6؛ إذ ّ
عن ارتباطهم الديني املذهبي والعسكري املبارش بإيران ،واستقبلت
البلدتان وحدات كبرية من األحزاب وامليليشيات الشيعية العسكرية
املنترشة يف لبنان والعراق ،سع ًيا لقمع االحتجاجات الشعبية املناهضة
للنظام ،وقد كان لها دور مهم يف حشد السكان وتعبئتهم مذهب ًيا.
نفّذت الوحدات الطائفية يف كلتا البلدتني عمليات وهجامت
ممنهجة ،هدفت إىل االنتقام من املدن يف محيطها ،مثل بنش
وتفتناز ،ومنها أيضً ا التوغل يف أرايض مدينة مع ّرة مرصين وقطع
الطريق الرابط بينها وبني إدلب ،وكذلك الطريق الدولية الواصلة بني
معرب باب الهوى ومدينة إدلب ملسافة تقارب  10كيلومرتات( .((6ويف
منتصف عام  ،2012بدأت هذه السياسة تؤيت مثارها عندما شُ كّل
ما يسمى "حزب الله السوري" يف مدينة الفوعة يف إدلب .لقد أدى
النظام دو ًرا خط ًرا بإقناع أفراد هذه األقلية بأنه إذا ما تم القضاء عىل
الدولة ،فسيتم القضاء عليهم ،فقام يف سبيل ذلك بصهر هذه األقلية
لتتامىش معه ،وتحويل أفرادها إىل رجال أمن وميليشيات.
فرضت جبهة النرصة مع حركة أحرار الشام اإلسالمية حصا ًرا عىل
البلدتني نتيجة موقفهام من الثورة السورية ،ور ًّدا عىل حصار طائفي
ضا ٍر كان قد فرضه النظام عىل مضايا والزبداين يف محافظة ريف
تخف أهداف إيران عن أحد ،فقد كانت تسعى إلحداث
دمشق .مل َ
تغيري يف الخريطة الدميوغرافية املذهبية السورية ،وهذا ما وضح
يف إدلب من خالل خطوات استكاملها مع حزب الله لخلق الهالل
الشيعي الذي ميتد من إيران إىل العراق ،ليدخل البوكامل السورية
ويتابع طريقه إىل حمص ،فلبنان ،حيث يقبع حليفها حزب الله ،وما
تهجري سكان الزبداين ومضايا واستبدال أهاليهام بقسم من شيعة
كفريا والفوعة ّإاّل استكامل للتهجري الطائفي العرقي والعزف عىل
وتر الطائفية(.((6
يف عام  ،2018ونتيجة عمليات الضغط من جانب املعارضة يف
إدلب وتضييق الخناق عىل بلديت الفوعة وكفريا ،استكملت إيران
مفاوضاتها مع املعارضة املسلحة لرفع الحصار عن البلدتني ،يف مقابل
رفع الحصار عن قريتي الزبداين ومضايا الس ّنيتني يف دمشق .توصلت
روسيا وتركيا إىل اتفاق إلجالء السكان ومغادرة امليليشيات اإليرانية
 62محمد منر" ،اتفاق جهنمي :سنة الزبداين مكان شيعة الفوعة :تغيري دميوغرايف وقح"،
النهار ،2017/4/3 ،شوهد يف  ،2022/4/26يفhttps://bit.ly/3bCl4v2 :
 63تريك مصطفى" ،اتفاق املدن األربع  ..طائفية معلنة وصفقات رسية" ،بلدي نيوز،
 ،2017/4/20شوهد يف  ،2022/4/26يفhttps://bit.ly/3jMnAk2 :
" 64سوريا :بعد إخالء كفريا والفوعة إدلب بال شيعة" ،يب يب يس عريب،2018/7/19 ،
شوهد يف  ،2022/4/22يفhttps://bbc.in/2Up6P29 :
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واللبنانية التابعة للنظام السوري من كلتا القريتني يف مقابل إطالق
رساح مئات املعتقلني والسجناء من سجون النظام(.((6
كان اتفاق املدن األربع (الزبداين ومضايا  -كفريا والفوعة) خطوة
لتوسيع دائرة التغيري الدميوغرايف بني السوريني ،وإشعال النار يف
حملة عسكرية روسية وشيكة يف إدلب( .((6وف ُّرّست عملية تهجري
أهايل البلدتني الشيعيتني من إدلب يف عام  2018مبا وقع يف األيام
األخرية من عام 2019؛ إذ أُرشك عدد كبري من مهجري البلدتني يف
امليليشيات اإليرانية وميليشيات حزب الله اللبنانية يف معارك النظام
السوري يف ريف إدلب الجنويب الرشقي ،حيث قاتلوا يف إدلب انتقا ًما
من ساكنيها الذين قاموا بتهجريهم ،وأيضً ا لتغطية النقص البرشي
يف ميليشيات النظام ،وحامية الخط األول من جبهة املعسكرات
اإليرانية الذي تم إنشاؤه يف جنوب رشق إدلب( .((6وربط البعض
اإلنهاء الطائفي مللف الفوعة وكفريا الشيعيتني مببدأ اسرتاتيجي
الس ّنة الذين رفضوا حكم آل األسد وإبعادهم عن
إيراين بتهجري ُ
الس ّني
العاصمة دمشق ،ثم تشويه صورتهم بوصف هذا الكانتون ُ
الذي يحتضنهم باإلرهابيني ،متهي ًدا للتخلّص منهم(.((6
أما عن عملية تهجري أهايل قرية اشتربق العلوية ،فقد أخذت
طريقها بعد سيطرة جيش الفتح عىل مدينة إدلب وجرس الشغور
يف  25نيسان /أبريل  ،2015وذلك بعد أن بدأت سلسلة أخرى من
العمليات للسيطرة عىل كل أرايض املحافظة .وكان من ضمن النقاط
العسكرية املهمة واالسرتاتيجية األوىل التي سيطر عليها جيش الفتح
ما كان يُسمى "حاجز غانية" الذي أنشأته القوات الحكومية يف
حزيران /يونيو  ،2011ليفصل مدينة جرس الشغور عن قرية اشتربق،
إضافة إىل معرب أسايس لطريق حلب  -الالذقية  .M4إذًا ،أصبحت
الطريق مفتوحة أمام قوات جيش الفتح للهجوم عىل قرية اشتربق
أي تعزيزات عسكرية
العلويةً ،
علاًم أن القوات الحكومية مل تستقدم ّ
لتدعيم نقاطها العسكرية يف محيط القرية ،وكان ذلك أحد األسباب
التي أثارت سخط األهايل بعد وقوع املجزرة.
كان عدد األهايل املوجودين يف قرية اشتربق يف أثناء الهجوم ،يف
 26نيسان /أبريل  ،2015نحو  700شخص ،أما باقي السكان ويق ّدر
عددهم بـ  400شخص فقد نزحوا عىل نحو رئيس يف اتجاه قرية
" 65اتفاق عىل إجالء سكان بلدتني شيعيتني يف إدلب مقابل إطالق معتقلني لدى النظام
السوري" ،القدس العريب ،2022/6/26 ،شوهد يف  ،2021/7/4يفhttp://bit.ly/39dJqpp :
" 66ماذا وراء رسعة تنفيذ اتفاق 'الفوعة' و'كفريا' يف إدلب؟" ،ترك برس،2018/7/20 ،
شوهد يف  ،2022/4/26يفhttp://bit.ly/2EORCy9 :
" 67ملــاذا دخلت امليليشيات الشيعية بقوة يف معارك ريف إدلــب؟" ،أورينت نت،
 ،2019/8/18شوهد يف  ،2022/4/26يفhttp://bit.ly/2sfc0G5 :
" 68ماذا وراء رسعة تنفيذ اتفاق 'الفوعة' و'كفريا' يف إدلب؟".
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جورين شامل سهل الغاب وقرى يف ريف الالذقية .كانت حصيلة
هجوم جيش الفتح عىل املنطقة( ((6مجزرة راح ضحيتها حواىل 200
شخص بني قتيل ومفقود من املدنيني والعسكريني ،وأرس  85مدن ًيا،
معظمهم أطفال ونساء ((7(.كذلك نزح القسم الباقي من أهايل قرية
اشتربق( ((7يف اتجاه منطقتني رئيستني :القرى املنترشة شامل سهل
الغاب ،خاصة قرقور والرسمانية والزيارة وجورين ،وريف ومدينة
الالذقية ،ويف الحالتني كان سبب اختيار منطقة النزوح ،يف الغالب،
هو وجود عالقات قرابة عائلية بني األهايل( .((7ومن أجل بث الرعب
والخوف يف نفوس أهايل هذه الطائفة ،وبأنهم أصبحوا غري مر ّحب
بهم ،ف ّجرت مجموعة "أنصار الدين" جميع مقامات "األرضحة" يف
القرية( ،((7وبعدها بأيام قليلة ،هرب املئات من العائالت العلوية
واملرشدية من قرى الجيد والكريم يف سهل الغاب وجورين وشطحة
غرب سهل الغاب ،خوفًا من وصول بطش جيش الفتح إليها بعد
إعالنه "معركة تحرير" ما بقي من ريف إدلــب الغريب وسهل
الغاب(.((7
 69الهجوم الذي شُ ن ضد القوات الحكومية كان من الطريق العام من جهة جرس الشغور
يف اتجاه قلب القرية ،ومن ثم خارجها يف اتجاه الجنوب ،وهذا ما مكّن عنارص جيش الفتح
من التسلل إىل داخل القرية ،وعندئذ ف ّر قسم من املدنيني يف اتجاه األرايض الزراعية املؤدية
إىل قريتي قرقور والزيارة يف اتجاه الجنوب ،وقسم آخر خرج بالسيارات عىل الطريق العام يف
اتجاه بلدة جورين ،التي سلكتها قوات النظام وآلياته بعد عملية االنسحاب .بيد أن مسلحي
جيش الفتح استهدفوا رتل السيارات املدنية وعربات وآليات القوات الحكومية بالرشاشات
الثقيلة من املرتفعات املحيطة بالطريق .وهذا ما أفادنا به الباحث نريوز ساتيك من خالل
متابعاته لصفحات فيسبوك وثقت حوادث الهجوم والتهجري.
" 70ارتفاع حصيلة أرسى النظام السوري يف جرس الشغور إىل  ..200ومصادر تؤكد مقتل
 60منهم" ،الرشق األوسط ،2015/5/1 ،شوهد يف  ،2022/4/26يفhttps://bit.ly/3yi3Agn :
 71يف ختام الجولة السادسة من مؤمتر أستانة يف أيلول /سبتمرب  2017الذي شهد مفاوضات
بني النظام السوري وممثلني عن املعارضة السورية برعاية روسية وإيرانية وتركية ،جرى
التوصل إىل اتفاق يفيض إىل تحديد ما ُسمي "مناطق خفض التصعيد" بني كل من قوات
النظام واملعارضة السورية ،لتشمل عىل نحو كامل أو جزيئ الغوطة الرشقية يف ريف دمشق
ومحافظات إدلب وحمص وحامة والالذقية وحلب ،عىل أن تُنرش قوات من الدول الضامنة
(تركيا ،وروسيا ،وإيران) ملراقبة خفض التصعيد يف تلك املناطق .وبناء عىل اتفاق أستانة ،أنشأت
القوات الرتكية ،يف  16أيار /مايو  ،2018نقطة مراقبة جديدة يف محيط قرية اشتربق ،وهي
نقطة املراقبة الرتكية الثانية عرشة عىل خطوط التّامس بني قوات النظام واملعارضة يف أرياف
حلب وإدلب وحامة .وحتى صيف  ،2019ظلت قرية اشتربق تحت سيطرة فصائل املعارضة
املسلحة التي ميتد نفوذها ليشمل معظم مناطق محافظة إدلب ،وال يعيش فيها أي شخص
من أهلها .ويف الوقت ذاته ،شن الجيش السوري مدعو ًما بحليفته روسيا هجو ًما واس ًعا بهدف
إعادة السيطرة عىل املحافظة .ينظر :أمني العايص" ،النقطة  ...12إدلب منطقة نفوذ تريك
مطلق؟" ،العريب الجديد ،2018/5/17 ،شوهد يف  ،2022/4/26يفhttps://bit.ly/2XNddS9 :
" 72ارتفاع حصيلة أرسى النظام السوري يف جرس الشغور".
 73يوضح مقطع الفيديو الذي نرشه مقاتلو مجموعة أنصار الدين وهم يتحدثون بلغات
دول آسيا الوسطى والشيشان ،خُل َّو القرية من أهلها وتفجري األرضحة .ينظر" :املجموعات
اإلرهابية تفجر رضيح الخرض عليه السالم يف اشتربق" ،يوتيوب ،2015/5/21 ،شوهد يف
 ،2022/4/26يفhttps://bit.ly/3xjq1Pp :
" 74النظام السوري يغلق منطقة الساحل بوجه العلويني الفارين" ،الخليج أونالين،
 ،2015/7/28شوهد يف  ،2021/7/4يفhttps://bit.ly/3hCgRGP :

رابعا :معارك اإلقصاء للحركات
ً
اإلسالمية الجهادية
 .1الصوفية مع خيار النزوح أو النأي بالنفس
يف العقد األول من هذا القرن ،كانت املدن الصغرى ،مثل إدلب،
قد حصلت عىل نوع من االستقالل النسبي عن الدولة يف األمور
الدينية ،رشيطة ارتباطها باملؤسسة األمنية ،فأصبح الدين أكرث
محليةً ،حيث تح ّول الشيوخ املعتمدون من تلك املؤسسة إىل أمئة
فعاًل عىل الطرق
الصف األول أو قادة العبادة ،وكان هذا ينطبق ً
الصوفية يف املحافظة ،وكان لهذا التوطني الديني املتنامي تأثري
كبري بعد الثورة ،فجعلها تنأى بنفسها أو تنزح إىل مناطق بعيدة
عن الحركات اإلسالمية السلفية املسيطرة .ركّزت سياسات النظام يف
إدلب عىل الدين والطائفة ،وتم التعبري عن التعايش بني علامنية
حزب البعث العريب االشرتايك واإلسالم املتحرر للحركات الصوفية،
وذلك يف املدى الذي وفّره النظام للطرق الصوفية( .((7إضاف ًة إىل
ذلك ،أثبتت عنارص من الحركة الصوفية القدرة عىل التك ّيف مع
قانون الطوارئ واالستفادة من ميزات حكم حزب البعث ،ويعكس
هذا جزئيًا حقيقة أن الصوفيني مل يس َعوا لوضع أنفسهم بوصفهم
خاصا .وقد أكدت
مجموعة /حزبًا أيديولوجيًا أو سياسيًا أو دينيًا ً
أعاملهم غلبة البعد االجتامعي للسياسة وتركيزها عىل العمل الديني
والتعليمي ،مع وضع النظام السيايس املنشود ضمن إطار مرجعي
مختلف( .((7مل يكن للثورة صدى بني الصوفيني الذين ظلوا مدينني
لطرقهم ،مثل الطريقة الشاذلية والرفاعية وغريهام ،حيث إن من
أهم مبادئها الطاعة العمياء للشيخ .ومنذ بداية الثورة ،مالت
الصوفية إىل إلغاء املشاعر الثورية من خالل وصفها بالفتنة التي
يجب عدم االشرتاك فيها ،ووفقًا لذلك ،سعى الصوفيون لالبتعاد عن
األحداث الثورية ،وعىل األخص التمسك باملبدأ الصويف الذي يثبت أن
"مامرسة السياسة تفسد الدين".
خالل األعــوام األوىل من حكمه يف إدلــب ،اعتقل تنظيم داعش
عد ًدا من أتباع الطرق الصوفية واتهمهم بالسحر وتشويه الدين(.((7
رص السلفية ،وأبرزها جبهة النرصة ،يف إدلب
واتَّهمت أيضً ا العنا ُ
بالتخيّل عن الثورة من خالل تب ّني موقف الحياد واالمتعاض
ّ
الصوفي َة
 75عيل األمني" ،تحالف النظام السوري والصوفية البعثية" ،زمان الوصل،2011/7/30 ،
شوهد يف  ،2021/7/4يفhttps://bit.ly/3jK4mfk :
76 Mohammad Roman, Islamists, Religion and Revolution in Syria
(Amman: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013), p. 86.
 77شيخ صويف من أهايل إدلب أقام يف السعودية بعد سيطرة جبهة النرصة ،مقابلة عرب
فيسبوك. 2018/8/6 ،
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من كلمة الجهاد ،لذا حاربت النرصة الصوفيني ،وطردتهم من
رصفاتها عىل
املساجد وأنزلتهم من عىل املنابر ،وسعت لتربير ت ّ
أساس أن الصوفيني ما هم ّإاّل عمالء للنظام .إضاف ًة إىل ذلك ،سعى
األيديولوجيون املتطرفون يف جبهة النرصة لزيادة استغالل األزمة
السورية عن طريق تأجيج التوترات بإحساس االعتدال املشبع
املوجود يف التصوف .وإبان السيطرة عىل إدلب ،ش ّدد جيش الفتح
أيضً ا القبضة اإلسالمية السلفية عىل إدلب ،مع الحرص عىل إبعاد
"الهرطقات" األخرى كلها ،مبا فيها الصوفية ومحاربتها( .((7دفعت
محاربة السلفيني للصوفيني يف إدلب واتهامهم بالتواطؤ مع النظام
وإقصاؤهم من مامرسة مهامتهم الدينية ،ومالحقة شيوخهم ،بالعديد
من العوائل إىل النزوح إىل أرايض النظام ،أو إىل الدول املجاورة ،بعد
أن أخذوا اإلذن من شيوخهم بالهجرة در ًءا ،عىل حد زعمهم ،للفتنة.

 .2اإلخوان المسلمون مع خيار وسط بين
النزوح والقبول
أوضح الرصاع يف عامي  1977و 1982أن الهوية املس ّيسة مل تكن
مصد ًرا للعنف الجامعي فحسب ،بل ميكن أيضً ا توليدها أو تفعيلها
أو تقويتها عن طريق العنف .وحينام اندلعت االنتفاضة ،كان رد
النظام عىل اإلسالميني مفرطًا وعنيفًا( ،((7ومن شدة حنقه عىل تنظيم
اإلخوان املسلمني ،اعترب أن مجرد العضوية فيه جرمية يُعاقب عليها
باإلعدام( .((8وحينام قامت الثورة السورية ،بقيت تجربة العنف
وضحاياها حارضة يف الذكريات الفردية والجامعية ألهايل حامة
وإدلب( ،((8لكن رسعان ما بدأ اإلخوان املسلمون يف إدلب يف التحرك،
فكان لهم حضورهم التنظيمي ومتثيلهم العسكري ،لكن مجد ًدا
عقّدت العوامل االجتامعية والدينية واالقتصادية محاوالتهم ملواكبة
وصفها محمد جامل باروت
منو السلفية الجهادية يف إدلب التي ّ
بالتدين الشعبي الشبايب االحتجاجي أو االعرتايض الذي يقع يف فضاء
التدين السلفي الشعبوي العام(.((8
78 Samer Qatrib & Hadya Yahia, "Curriculum v. Ideology: The War in
the Classroom," Deeply Humanitarian, 18/5/2016, accessed on 26/4/2022, at:
http://bit.ly/2EMBWeR
79 Patrick Seale, Assad: The Struggle for the Middle East (Berkeley:
California University Press, 1988), p. 329.
80 Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New York:
W. W. Norton & Co., 2006), p. 2.
81 Arjun Appadurai, "Dead Certainty: Ethnic Violence in the Era of
Globalization," Development and Change, vol. 29, no. 4 (October 1998),
pp. 905-925.
 82محمد جامل باروت" ،السلفية الشعبوية يف سورية وثورة املجتمعات املحلية" ،الحياة،
 ،2011/11/17شوهد يف  ،2022/4/26يفhttps://bit.ly/3nxl9AY :
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ور ًّدا عىل قمع النظام لالحتجاجات السلمية ،بدأت مجموعة من
الفصائل املسلحة تدور يف فلك اإلخوان املسلمني ،حيث متركز جزء
كبري منها يف إدلب .ويف كانون الثاين /يناير  ،2013جمع اإلخوان
مقاتليهم تحت اسم "هيئة دروع الثورة" ،واكتفى قادتهم ،يف العلن،
باإلقرار بـ "التقارب العقائدي" بني هيئة دروع الثورة وجامعة اإلخوان
املسلمني ،والثقة التي متنحها األوىل للثانية( .((8سعى اإلخوان عىل
املستوى املحيل إلظهار النيات الحسنة ،وإرشاك غري األعضاء ،وإحياء
الشبكات القدمية عن طريق استغالل الروابط العائلية ،للحصول
عىل بعض الدعم من دول مثل تركيا وغريها بوصفها معتدلة .لكن
مال أيضً ا بعض األعضاء يف جامعة اإلخوان إىل العمل تحت قيادة
مجموعات مسلحة بارزة ،مثل الجبهة الوطنية للتحرير وفيلق الشام.
ومع ذلك ،فشل اإلخوان يف تجديد صفوفهم بجيل جديد من األعضاء،
ُحل
أو يف إعادة تأسيس أنفسهم عىل نحو قوي ،إضاف ًة إىل ذلك ،مل ت ّ
النزاعات الداخلية بالكامل؛ ذلك أن سياستهم كانت املحافظة عىل
الحل الوسط ،من أجل تج ّنب مصري املعارك مع الفصائل الجهادية
علاًم أنهم ضمنيًا كانوا يرون أن املستقبل
املسيطرة عىل إدلبً ،
السيايس سيكون خارج دائرة الجهاديني السلفيني يف إدلب .مل ينفع
الحل الوسط الذي اتبعه اإلخوان مع هذه الفصائل وال سيام هيئة
تحرير الشام املسيطرة عىل إدلب (بعد كانون الثاين /يناير )2017؛ إذ
وتغرّيت عندما
رسعان ما تبخّرت التفاهامت التي كانت قامئة بينهامّ ،
ش ّنت األخرية حرب اإللغاء والسيطرة عىل إدلب ،األمر الذي نجم عنه
نزوح قسم من عنارص اإلخوان وفيلق الشام وآخرين إىل مناطق درع
الفرات وغصن الزيتون الواقعة تحت السيطرة الرتكية(.((8
كان االقتتال الفصائيل الذي حصل يف محافظة إدلب مسألة وقتية،
حيث كان واض ًحا أن كل طرف لن يقبل اآلخر ،وذلك نتيجة الرصاع
مثاًل)،
عىل املصالح التجارية (السيطرة عىل املعابر االسرتاتيجية ً
والسياسية (التمثيل يف املؤمترات) ،والفجوة العقائدية الناتجة من
عقلية طائفية سياسية تقوم يف املقام األول عىل إنكار الغري .لقد
أثبتت الجبهة الوطنية للتحرير ،وفيلق الشام الذي هو جزء منها،
أنهام غري قادرين عىل الصمود ماديًا أو أيديولوجيًا أمام هيئة تحرير
الشام .وميكن القول إنه مل تنجح حتى اآلن يف إدلب الفصائل األخرى
التي ليس لها مضمون جهادي يف االستمرار ،حيث اضطر معظمها إىل
االنحالل أو النزوح.
 83رافاييل لوفيفر وعيل اليسري" ،اإلخوان املسلمون يف سورية وسؤال امليليشيات" ،صدى،
مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل (ترشين األول /أكتوبر  ،)2013شوهد يف  ،2022/4/26يف:
https://bit.ly/3bEnNUQ
 84سلطان الكنج" ،يف التحرك املقبل لإلخوان املسلمني يف سوريا" ،تشاتام هاوس،
 ،2018/11/12شوهد يف  ،2022/4/26يفhttps://bit.ly/3DNPxzX :
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 .3حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام
في إدلب
بــدأت دراســات عدة تهتم بالجامعات السلفية الجهادية :ماهر
( ،((8()2016وفيكتوروفيتش ( ،((8()2006وباسيلس (((8()2015؛ إذ يُعترب
هذا النوع من الدراسات ذا أهمية لتتبّع تطور االتجاه األيديولوجي يف
حاالت عامة ومحددة .والرتكيز عىل الراديكالية الجهادية السلفية شائع
يف الدراسات التجريبية لسورية( ،((8لكن تطرف التيار السلفي الجهادي
ليس سوى جانب واحد من القصة .يف سورية ،وعىل عكس تنظيم
داعش ،تب ّنى الكثري من الجامعات املعارضة الرئيسة املرتبطة جزئيًا بهذا
االتجاه األيديولوجي مواقف براغامتية ،بداًلً من زيادة التطرف ،ومل
تطبق أشد العقوبات الجنائية املرتبطة ببعض أبعاد الرشيعة اإلسالمية
مثل داعش .وبعد عامني من بدء االنتفاضة ،خضعت املحافظة لسيطرة
معارضة معقدة ،معظمها مختلف أيديولوج ًيا ،وكانت أكرب الجامعات
املسلحة يف إدلب من اإلسالميني (صقور الشام ،وأحرار الشام ،وجبهة
النرصة) ،قد ه ّمشت الفصائل التابعة للجيش السوري الحر.
برزت يف إدلب حركتان سلفيتان جهاديتان ،لكنهام مختلفتان يف
انتامءاتهام األيديولوجية .األوىل حركة أحرار الشام التي تعترب واحدة
من أهم الجهات الفاعلة التي نأت بنفسها عن الراديكالية الجهادية
السلفية خالل الرصاع السوري( .((8وهدفت عىل املدى الطويل إىل
بناء مجتمع إسالمي ،لكنها رفضت مرا ًرا وتكرا ًرا مبدأ الدميقراطية
العلامنية الشاملة ومامرستها ،وحاولت التوفيق بني الحرية السياسية
والقانون الرشعي وتص ّورها كأساس للحكمُ .وصفت الحركة بأنها أكرث
نجا ًحا نسب ًيا من الجامعات اإلسالمية األخرى ،وذلك بفضل توطيدها
من القاعدة إىل القمة ،الذي بطبيعته أضفى الطابع املؤسيس عىل
هياكلها التنظيمية مبرور الوقت(.((9
85 Shiraz Maher, Salafi-Jihadism: The History of an Idea (Oxford: Oxford
University Press, 2016).
86 Quintan Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi Movement," Studies in
Conflict & Terrorism, vol. 29, no. 3 (2006), pp. 207-239.
87 Lia Bacelles, "Understanding Jihadi Proto-States," Perspectives on
Terrorism, vol. 9, no. 4 (2015), pp. 31-41.
88 Hassan Hassan, "Two Houses Divided: How Conflict in Syria Shaped
the Future of Jihadism," CTC Sentinel, vol. 11, no. 9 (2018), pp. 1-8.
89 Jermoe Drevon, "Ahrar Al-Sham's Politicisation during the Syrian
Conflict," in: M. Bano & A. Al Saud (eds.), Salafi Social and Political
Movements: National and Transnational Contexts (Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2021).
90 Arund Lund, "Syria's Salafi Insurgents: The Rise of the Syrian Islamic
Front," UI Occasional Papers, The Swedish Institute of International Affairs
(March 2013).
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يتبع كثريون من أعضاء حركة أحـرار الشام الجهادي َة السلفية
املحافظة ،ومع ذلك ،فقد كانت ن ّية الحركة أن ترث عباءة اإلخوان
املسلمني ،مع مراعاة رفضهم فكرة الجهاد العاملي كونهم يتلقون
دعم دول خارجية ترفض هذه الفكرة .وبعد مقتل قادتها يف
أيلول /سبتمرب  ،2014استأنفت الحركة مسارها املؤسيس ،لكنها
مل تغري تكوينها املتعدد املراكز ،وأعادت يف نهاية املطاف تشكيل
مكاتبها السياسية والدينية لتهميش األصوات الدينية املتطرفة التي
عارضت التوجهات االسرتاتيجية الجديدة( ،((9وال سيام إمكانية
تشكيل تحالف اسرتاتيجي مع تركيا .ويف الوقت نفسه ،كانت هناك
أسباب جوهرية أخرى كث ًريا ما أث ّرت يف وحدة الحركة ومتاسكها،
رضت الرصاعات األيديولوجية واالسرتاتيجية داخلها بوحدتها
حيث أ ّ
وساهمت يف تفككها ،ومن ثم نزوح عنارصها إما إىل جهات تسيطر
عليها حركات متشددة ،وإما إىل خارج مناطق إدارتها عىل نحو دائم.
وقد زادت هذه الرصاعات التوتر بني الرباغامتيني واملتشددين يف
الحركة ،ما أفقدها مركزيتها ،ومن ثم قوتها وعنارصها الذين فضّ ل
قسم منهم النزوح إىل مناطق النفوذ الرتيك شامل حلب ،أو حتى
االلتحاق بهيئة تحرير الشام(.((9
مبساّمها
أما املجموعة الثانية فهي جبهة النرصة (هيئة تحرير الشام ّ
(((9
الحايل) ،التي ق ّدمت نفسها عىل أنها ممثلة لإلسالم السلفي الصارم ؛
فهي ال تعرتف مببدأ الدولة القومية الحديثة أو حدودها املعرتف
بداًل من ذلك بالدولة اإلسالمية الرشيدة ،وإمكانية
بها دوليًا ،وتؤمن ً
91 Drevon.
 92حايد حايد" ،ملاذا مل تتمكن أحرار الشام من صد هجوم هيئة تحرير الشام يف إدلب"،
تشاتام هاوس (آب /أغسطس  ،)2017شوهد يف  ،2021/7/4يفhttp://bit.ly/2rpoOt9 :
93 Erika Holmquist, "What's in a Name? Jabhat al-Nusra's Reasons for
'Disassociating' from al-Qaeda," Asian and Middle Eastern Security Program,
Swedish Defence Research Agency (October 2016), accessed on 26/4/2022,
at: http://bit.ly/2PPT2yP
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تحقيق ذلك من خالل التسييس الواسع للدين .ومنذ البداية ،أعلن
زعيمها أبو محمد الجوالين أن هدفه هو النظام السوري وحلفاؤه
ووكالؤه(.((9
النرصة التي أرادت الحصول عىل أرض تتمدد منها ،كانت قد وجدتها
منذ سيطرتها عىل بلدة الدانا يف محافظة إدلب ،وذلك بعد طرد تنظيم
داعش من هناك يف كانون الثاين /يناير  ،2014ومن الريف الغريب كله
للمحافظة .ومن حينها ،اعتربت النرصة نفسها وريثًا رشع ًيا لداعش
يف املناطق التي خضعت له ،األمر الذي وضعها يف مواجهة فصائل
من الجيش الحر ،ومنها حركة حزم املوجودة يف أطراف املنطقة.
أصبحت للنرصة أرض تحتضنها ،لذا توافرت األسباب املصلحية
واأليديولوجية كلها لتوليد رصاع بينها وبني الفصائل ،خاصة يف ظل
دعم الواليات املتحدة لبعض فصائل الجيش الحر ،وتصنيف الواليات
املتحدة للجبهة عىل أنها منظمة إرهابية ،لذا أصبح القتال بني النرصة
والفصائل األخرى يف املحافظة شبه حتمي ،فوجب عليها البحث عن
سياسات براغامتية مُتُ كّنها من استقطاب فصائل إسالمية أخرى فاعلة
عىل األرض وتساعدها يف هذه املهمة ،ونجحت يف فرتات مختلفة يف
استقطاب العديد من الفصائل ،يف الوقت الذي دعمت فيه سيطرة
اإلسالميني والسلفيني للتمدد واالنتشار يف مختلف مناطق إدلب.
بهذه السياسة ،وبعد برهة من الوقت ،أصبحت جبهة النرصة ممثل
السلفية الجهادية يف املحافظة ،حيث متكّنت من إقصاء فصائل عدة
(الجيش السوري الحر ،وحركة أحرار الشام ،وغريهام) من مناطق
كثرية يف غرب إدلب وجنوبها ،ونزوح كثري من عنارص هذه الفصائل
إما ضمن املحافظة أو إىل خارجها .وحاولت هيئة تحرير الشام،
بأسلوبها بتطوير حكم َمرِن وقابل للتكيّف ،يجمع بني السيطرة
فرض رؤيتها السياسية ،يف الوقت
اإلكراهية والهيمنة األيديولوجيةَ ،
الذي اعتقدت أن توفريها بعض الخدمات االجتامعية ،سيُمكّنها من
توطيد نفسها عىل نحو راسخ داخل املحافظة ،لكنها مل تدرك أن هذه
األيديولوجيا كانت سببًا يف خلق حروب مع قوى وأقليات أخرى يف
املحافظة ال ترىض بهذا الحكم ،وهذا ما ولّد نزو ًحا حقيقيًا ،وأدركت
الحقًا عبث محاولة فرض رؤيتها السياسية عىل مجتمع مضيف(.((9
تؤكد بعض تفسريات النزوح االسرتاتيجي يف زمن النزاع أن املعتقدات
اإلقصائية تُحفّز قادة زمن الحرب عىل تطهري الجامعات غري املرغوب
فيها وإنشاء مناطق أيديولوجية متجانسة( .((9ويجادل سرتاوس،
94 Adraoui, pp. 260-267.
 95أماين بهجت" ،قصة إدلب السورية :من السقوط املتكرر إىل التحرر املرشوط" ،ساسة
بوست ،2015/3/31 ،شوهد يف  ،2021/7/4يفhttp://bit.ly/35UihWa :
96 Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic
Cleansing (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
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عىل سبيل املثال ،أن العنف االنتقايئ الجامعي هو نتاج "الرسديات
التأسيسية" التي تــر ّوج لها النخبة ،والتي تستبعد اآلخرين من
السلطة( .((9ويف هذا اإلطار ،دخل أكرب تنظيمني يف املحافظة يف معارك
طويلة ،حيث أ ّدت األسباب السياسية املحلية ،مبا فيها رفض هيئة
تحرير الشام علم االستقالل األخرض الذي اتخذته حركة أحرار الشام،
ثم مبادرة الحركة إلنشاء إدارة مدنية يف الشامل السوري ،دو ًرا كب ًريا
يف إذكاء الرصاع .بدورها ،استغلت هيئة تحرير الشام االختالفات
األيديولوجية التي عصفت بحركة أحرار الشام ،يف غياب املنظّرين،
فضاًل عن االنتشار الفضفاض
والتي ساهمت يف تشظّيها وتفتتهاً ،
للحركة ،والتخبط الداخيل ،والبُنية املركزية الضعيفة التي كانت قد
ظهرت يف جسمها ،وعوامل أخرى .اتخذ القتال بني الطرفني ،يف منتصف
متوز /يوليو  ،2017منحى غري مسبوق بسبب دخول السالح الثقيل يف
املعارك واتساع خط املواجهات ،ليشمل معظم مناطق الشامل الغريب
والجنوب الرشقي من إدلب .ويف الحصيلة ،استطاعت هيئة تحرير
الشام ابتالع حركة أحرار الشام بعد توغّلها وسيطرتها عىل معظم
محافظة إدلب ،وإجبار مقاتيل أحرار الشام مع عوائلهم عىل الفرار
إىل مناطق أخرى يف غرب إدلب ،أو إىل مناطق النفوذ الرتيك يف شامل
حلب ورشقها ،يف الوقت الذي استغل النظام هذه املعارك بني الطرفني
للدخول مرة أخرى واستعادة الطريق الدولية .M5-M4

خامسا :دور القوى اإلقليمية والدولية
ً
في نزوح الفصائل
دعمت حكومات خارجية ،إقليمية ودولية ،فصائل وميليشيات
متعددة يف سورية .ويف إدلب ساعد الدعم الخارجي لبعض الحركات
يف ظهور الجهات الفاعلة الرئيسة يف الـراع وتطويرها ،وأدى
بعض من هذه
يف الوقت نفسه إىل تغيري موازين القوى( .((9م ّول ٌ
الدول رواتب وأجور الفصائل القريبة منها ،أو التي تدين بالوالء
لها ،وكان الدعم واض ًحا ،سواء كان قصري املدى أم بعيد املدى .وقد
ظهرت طبيعة األيديولوجيا والطائفية السياسية يف تفاهامت تلك
القوى اإلقليمية واضحة ،فأىت اتفاق املدن األربع (كفريا والفوعة -
الزبداين ومضايا) عىل خلفية طائفية سياسية ،مخلّفًا تغي ًريا دميوغراف ًيا
97 Scott Straus, Making and Unmaking Nations: War, Leadership, and
Genocide in Modern Africa (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015).
98 Raphael Lefèvre, "The Muslim Brotherhood Papers for A Comeback
in Syria," The Carnegie Papers, Carnegie Endowment for International Peace
(May 2013), p. 4, accessed on 26/4/2022, at: http://bit.ly/2ZjLPtX
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يف محافظة إدلب( .((9وأُعيد استخدام األهداف األيديولوجية هنا
وتدويرها ،لتصبح مقابل املال أو ألغراض اسرتاتيجية أخرى ،حيث
أصبح النزوح هدفًا ماديًا ميكن بيعه ورشاؤه ،أو هو عبارة عن ورقة
رابحة ميكن استخدامها مرا ًرا وتكرا ًرا.

عىل هذه التطورات ،رعت تركيا مفاوضات أفرزت هدنة بني إيران
وحركة أحرار الشام وغريها ،ورفع الحصار ،وحدث تهجري قرسي من
البلدات األربع (مضايا والزبداين  -كفريا والفوعة) عىل مراحل عدة،
انتهى يف متوز /يوليو .2018

برز الدور اإلقليمي الرتيك يف محافظة إدلب بسبب الحدود الطويلة
املشرتكة بينهام ،ما يُعيد إىل األذهان مالحظة لينديس وإنرتالين يف أن
للحروب التي تحدث عىل مقربة شديدة من الحدود تأث ًريا سببيًا يف
بعضها( .((10ويضاف إىل ذلك أن إدلب هي من أولويات االسرتاتيجية
القومية الرتكية كون املحافظة تحتضن هيئة تحرير الشام املوضوعة
عىل قامئة اإلرهاب األمريكية ،وهذا يشكّل خط ًرا عليها .من جهتها،
اعتربت هيئة تحرير الشام ،وبعد السيطرة عىل املحافظة وتشكيل
"حكومة اإلنقاذ" ،أن إقامة حكومة تكنوقراطية تحافظ عىل االستقرار
الداخيل وتحظى بقبول تريك ميثّل مفتاح استمرارها ،وسيوفر هذا
أيضً ا طأمنة لرتكيا أن املحافظة التي تسيطر عليها لن تكون إمارة
إسالمية متشددة( .((10وبعد عمليتي تركيا العسكريتني يف شامل حلب
ورشقها (درع الفرات وغصن الزيتون) ،وما كان بينهام وبعدهام
من مؤمترات سوتيش وأستانة ،حصلت تركيا عىل مزايا الحفاظ عىل
العديد من نقاط التفتيش العسكرية الرتكية يف إدلب(.((10
كان دور إيران يف إدلب واض ًحا أيضً ا ،خاصة قبل عملية تهجري سكان
كفريا والفوعة الشيعيتني ،وكانت تدخالتها يف املحافظة مدفوعة
أساسا باأليديولوجيا ،حيث سعت لدعم البلدتني ،بعد أن منا نفوذ
ً
القوات العسكرية للحرس الثوري اإليراين عىل صنع القرار هناك،
وتم االعرتاف بكلتا البلدتني عىل أنهام ركائز النفوذ اإليراين يف إدلب.
بدأت قوات النظام وامليليشيات اإليرانية محارصة مضايا والزبداين
(يف ريف دمشق) يف آذار /مارس  ،2015وأصبح السكان ورقة
مساومة ،واستخدم الطرفان مصري بلدات (مضايا والزبداين  -كفريا
والفوعة) لتحقيق مصالحهم االسرتاتيجية خالل املفاوضات( .((10ور ًّدا

ملموسا أيضً ا ،حيث دفع الخوف
وكان الدور الرويس يف إدلب
ً
من اإلسالميني إىل أن تتبنى روسيا موقفًا حيال الحركات اإلسالمية
الجهادية ،خاصة مع سيطرة هيئة تحرير الشام يف إدلب .وميكن
القول هنا إن عمليات النزوح التي رعتها روسيا من املدن السورية
كافة يف اتجاه إدلب ما كانت إاّلّ ضمن هدف اسرتاتيجي يف الدرجة
األوىل ،لحرش أعداء النظام فيام قد ميكن اعتباره "قندهار" إدلبية،
متهي ًدا لتصفيتها( .((10حتى عىل املدى الطويل ،فروسيا قلقة من
منو التطرف الذي رمبا ميتد إىل أراضيها ،ولها تجربة مبارشة يف هذا
املضامر ،وها هي إدلب وفق هذا املنظور قد أصبحت واحدة من
أكرب "قندهارات" العامل من خالل احتضان جميع أنواع اإلسالميني،
وال سيام الردايكاليني منهم ،واملسلحني عمو ًما( .((10أما الواليات
املتحدة األمريكية ،فال تستطيع تخليص نفسها متا ًما من اإلرث
السوري ،خاصة أنها أرشفت تدريبيًا عىل بعض القوى املعتدلة مثل
"حركة حزم" ودعمتها عسكريًا .و ُوجد العامل األيديولوجي يف سياسة
الواليات املتحدة أيضً ا ،وبدورها احتاجت إىل الحفاظ عىل منظور
اسرتاتيجي ،األمر الذي أصبح أشد صعوبة بسبب حجم الكارثة
اإلنسانية يف سورية والتهديد الجهادي لألمن القومي األمرييك(.((10
أظهر الرئيس األمرييك السابق ،دونالد ترامب ،سياسة غري آبهة
بالقصف الذي نفّذه الروس والنظام عىل إدلب ،وأن قضية الواليات
املتحدة هي هزمية داعش واإلرهاب ،ومن ثم فهو غري مكرتث ملا
خصوصا،
يؤول إليه نزوح السكان من سورية عمو ًما ،ومن إدلب
ً
وهذا إرث الرئيس األمرييك األسبق باراك أوباما؛ فمدحه الرصيح لـ
"الحرب ضد داعش" املزعومة من جانب بوتني واألسد ،كان قد أوحى
بدور أمريكا املضاد للثورة( .((10وقد أمكننا القول إن قضايا اإلقصاء
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الفصائيل أو النزوح غري واردة يف مفردات البيت األبيض ،أو يف قرارات
البنتاغون؛ فالبيت األبيض يخضع لخطط وزارة الدفاع األمريكية التي
توصلت نظريًا إىل اتفاق مع روسيا وإيران باقتسام النفوذ يف سورية،
وليس اقتسام النازحني.

خاتمة
ركزت الدراسة عىل مناقشة جزء من عمليات اإلقصاء والنزوح
الناتجني من عنف التطييف السيايس يف محافظة إدلب ،نتيجة
سيطرة بعض الفصائل اإلسالمية عىل املحافظة .وقد أشارت الدراسة
إىل أن االستقطاب الديني والتطييف كانا نتيجة "طبيعية" للرصاع
الجاري يف إدلب ،حيث تب ّنت الفصائل املختلفة مبدأ التطييف
ألغراضها الخاصة ،مجرب ًة فصائل أخرى عىل اإلقصاء ،وبعضً ا من
األهايل عىل النزوح .وليس من املستغرب أن يؤدي انتشار التطييف
السيايس يف إدلب إىل زيادة املسافة االجتامعية بني هيئة تحرير
الشام الحاكمة واألهايل ،حيث أصبح سكان املحافظة اليوم أكرث
معارضة للهيئة نتيجة سياساتها؛ كام أنهم قلقون من استمرار حكمها
وسياساتها األيديولوجية .إن ما مييز التطييف السيايس يف إدلب  -مبا
يتجاوز أساسها الثيولوجي إىل حد بعيد  -هو إلحاح قادتها عىل غرس
روابطها بالحكم؛ نظ ًرا إىل أن الهيئة ال تقبل بفصيل آخر حاكم معها.
وقد ولّد استخدام التطييف ومامرسته مشاعر االستياء لدى الجميع
يف املحافظة ،وذلك بسبب نظام العسكرة املؤدلجة ،ونظام التطييف
أصاًل عىل نحو مبارش عىل مصادرة املمتلكات والدخول يف
القائم ً
الس ّني لألقليات الذي ترعاه هيئة تحرير الشام ،ما
الدين اإلسالمي ُ
يجعل مهمتها شبه مستحيلة يف عملية اندماج األهايل يف الحياة
االجتامعية يف إدلب .سئم الناس الح ّدة يف تصاعد التطييف السيايس،
األمر الذي يوجب عىل الهيئة مراعاته ،وأن تضع الجهود للتخفيف
من حدة هذه الظاهرة ،أو للتخلّص من املنتفعني والباحثني عن
الفوىض التي يخلقها تأجيج التطييف .أيضً ا ينبغي للهيئة أن تخفف
بغض النظر عن
من حدة التطييف ببذل الجهود يف فهم املعارضني ّ
بداًل من االختالفات.
انتامءاتهم ،والرتكيز عىل القواسم املشرتكةً ،
الناس عىل
هنا ،ميكن أن تشجع جهود تصحيح املفاهيم الخاطئة َ
االنخراط يف تفاعالت بني األطراف ،أو التفكري يف تجاربهم اإليجابية
مع املعارضني.
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أفول النظرية الكبرى
نقد االنتقائية التحليلية في العالقات الدولية

The Decline of Grand Theory

A Critique of Analytical Eclecticism in International Relations

،واعدا في نظرية العالقات الدولية
ظهــرت االنتقائيــة التحليلية في األعوام األخيرة تيارًا نظر ًيا
ً
 تقوم االنتقائية التحليلية.اهتماما كبي ًرا من الباحثين والمشتغلين في الحقل
واستقطبت
ً
ّ
 الدعوة إلى التنــوع والتعدديــة النظريين من خالل تبنــي المنهجية: وهــي،علــى ثــاث ركائز
 ومعارضة هيمنة البردايمات الكالســيكية (الواقعية والنيوليبرالية والبنائية) على،االنتقائية
 والدعوة إلى االستعاضة، والقول بانحسار النظرية الكبرى وأفولها،نظرية العالقات الدولية
أن
ّ .عنهــا بنظريات المدى المتوســط
ّ  وتب ّين،تقدم هذه الدراســة مراجعة نقدية لهــذه الركائز
وأن انتقاداتها
ّ ،المنطق االنتقائي الذي تُبنى عليه االنتقائية التحليلية يشوبه بعض التناقض
وأن النزعة االنتقائية
ّ ،للنظريــة الكبــرى مســتندة إلى فهم غير مكتمــل لماهيتها ووظيفتهــا
وأن انحســار النظرية الكبــرى ال يعني
موضوعــا
ليســت
ً
ً
ّ ،جديــدا فــي حقــل العالقــات الدوليــة
.بالضرورة أفولها
. نظرية العالقات الدولية، النظرية الكبرى، االنتقائية التحليلية:كلمات مفتاحية
In recent years, Analytical Eclecticism has emerged as a promising theoretical
trend and has attracted great attention from researchers and practitioners of
international relations theory. Analytical Eclecticism is based on the following
three pillars: the call for theoretical diversity and pluralism by adopting Eclectic
methodology; challenging the dominance of classical paradigms (realism,
neoliberalism, constructivism) over international relations theory; and to
advocate for the replacement of Grand Theory with middle range theories
following its decline. The article presents a critical review of these pillars to
demonstrate that the rationale upon which analytical Eclecticism is based is
tainted by some contradictions; its criticisms of Grand Theory are built on an
incomplete understanding of what it and its function are. Moreover, analytical
eclecticism is not a new subject in the discipline of international relations, and the
decline of Grand Theory does not necessarily signify its disappearance.
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. معهد الدوحة للدراسات العليا، قسم الدراسات األمنية،أستاذ مساعد
Assistant Proffesore, Departement of Critical Security Studies, Doha Institite for Graduate Studies.
Email: sidahmed.goudjili@dohainstitute.edu.qa

*

102
مقدمة :أفول النظرية الكبرى؟
ذكر عامل االجتامع رايت ميلز منذ ستّة عقود خلت أربع طرائق
أساسية استُقبلت بها "النظرية الكربى"  Grand Theoryيف العلوم
االجتامعية :أ ّولها الرتحيب من مؤيّديها الذين يفهمونها؛ وثانيها
الشك من معارضيها الذين يفهمونها؛ وثالثها االفتتان من مؤيّديها
الذين ال يفهمونها؛ ورابعها منا َوأة معارضيها الذين ال يفهمونها(((.
ينطبق هذا التصنيف إىل ح ّد بعيد عىل حقل العالقات الدولية؛ ففي
هذا الحقل ،انحرص النقاش بشأن النظرية الكربى أعوا ًما ع ّدة بني
الباحثني الذين ينتمون إىل الفئتني األوليني :املؤيّدين واملناوئني الذين
يفهمونها .ض ّمت الفئة األوىل العلامء الذين دعوا إىل بناء أطر نظرية
كلّية لتفسري الظواهر الدولية ،وكان أبرزهم كوينيس رايت ووليام
فوكس وكينيث والتز وديفيد سينغر وبول نيتز وجون بريتن(((،
إضافة إىل علامء نظرية األنساق العا ّمة ،مثل تشارلز ماكيليالند
وكارل دويتش وريتشارد روزكرانس((( .أ ّما املناوئون ،فكانوا خليطًا
غري متجانس من املدارس ،ض ّم علامء من الواقعية الكالسيكية ،مثل
هانز مورغانثو ورميون آرون((( وبعض أنصار املدرسة السلوكية ،مثل
مورتن كابالن وآرثر يل برينز((( وأعضاء "اللجنة الربيطانية لنظرية
1 C. Wright Mills, The Sociological Imagination (New York: Oxford
University Press, 1959), p. 26.
2 Wiliam T. R. Fox, "The Uses of International Relations Theory," in:
Wiliam T. R. Fox (ed.), Theoretical Aspects of International Relations (Notre
Dame: University of Notre Dame Press,1959), pp. 29-49; Quincy Wright,
The Study of International Relations (New York: Appleton-century-crofts,
1955); Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.:
Addison-Wesley, 1979); J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem
in International Relations," World Politics, vol. 14, no. 1 (October 1961),
pp. 77-92; Paul Nitze, "Necessary and Sufficient: Elements of a General
Theory of International Relations," in: Fox (ed.), pp. 1-14; John W. Burton,
International Relations: A General Theory (Cambridge: Cambridge University
Press, 1965).
3 Charles A. McClelland, Theory, and the International System (New York:
Macmillan, 1966); Karl W. Deutsch, The Nerves of Government: Models of
;Political Communication and Control (New York: Free Pr., 1963), Part 1
Richard N. Rosecrance, Action and Reaction in World Politics: International
Systems in Perspective (Boston: Little Brown, 1963).
4 Hans J. Morgenthau, Scientific Man vs. Power Politics (London: Latimer
House Limited, 1946); Raymond Aron, "Qu'est-ce qu'une théorie des
relations internationales?" Revue française de science politique, vol. 17, no. 5
(1967), pp. 840-841.
5 Morton A. Kaplan, "Problems of Theory Building and Theory
Confirmation in International Politics," World Politics, vol. 14, no. 1 (1961),
pp. 6-24; Arthur Lee Burns, "Prospects for a General Theory of International
Relations," World Politics, vol. 14, no. 1 (1961), pp. 25-46.
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السياسة الدولية"((( .وعىل الرغم من التباين الواضح يف مواقف كال
الفريقني ،فإ ّن الفجوة بينهام مل تكن واسعة ج ًّدا إىل الح ّد الذي مينع
مورغانثو وآرون وكابالن ،عىل سبيل املثال ،من طرح نظريات كربى
يف أثناء سعيهم لتفسري ظواهر السياسة الدولية(((.
مياًل طفيفًا إىل مصلحة
بدأت الكفّة متيل يف أواخر السبعينيات ً
ماّم ُس ّمي حينها "عودة النظرية
معسكر املؤيّدين الذين استفادوا ّ
الكربى يف العلوم االجتامعية"((( .وقد ساهم عامالن أساسيان
يف عودتها إىل حقل العالقات الدولية :أ ّولهام بلوغ حركة ما بعد
السلوكية  Post-Behaviorismمرحلة النضج النظري(((؛ وثانيهام
نرش كينيث والتز كتابه نظرية السياسة الدولية( .((1كان هناك تط ّور
ثالث ساهم يف تعزيز مكانة النظرية الكربى يف الحقل ،وهو وصول
البنائية االجتامعية يف أواخر الثامنينيات ،وازدهار ما أصبح يعرف بـ:
النقاشات الربداميية  Inter-Paradigm Debatesالتي بلغت ذروتها
يف منتصف التسعينيات ( 1996تحدي ًدا)(.((1
عاد النقاش يف شأن النظرية الكربى إىل الواجهة خالل العقدين
األ ّولني من القرن الحادي والعرشين تحت قيادة ،أ ّول م ّرة ،الفئة
الرابعة :مناوئو النظرية الكربى الذين ال يفهمونها .نرش الباحثون
املنتمون إىل هذه الفئة مجموعة من املقاالت يف العقد األخريّ ،أسسوا
من خاللها ما بات يعرف بتيّار أفول النظرية الكربى .بدأ هذا التيّار
مبقالة كريستني سيلفسرت املثرية للجدل" :هل بلغت نظرية العالقات
 6ض ّمت اللجنة التي أُ ّسست يف عام  ،1954بتمويل من مؤسسة روكفلر ،هريبرت بيرتفيلد
ومارتن وايت وجون واتسون وهيديل بول ،إضافة إىل خمسني باحثًا آخرين .وكان أعضاؤها
املؤسسون مناهضني لفكرة النظرية الكربى يف العالقات الدولية .لالطّالع عىل موقفهم حيالها ،ينظر:
ّ
Brunello Vigezzi, The British Committee on the Theory of International
Politics (1954-1985): The Rediscovery of History, Ian Harvey (trans.) (Milano:
Edizioni Unicopli, 2005).
7 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and
Peace (New York: Alfred A. Knopf, 1948); Raymond Aron, Paix et guerre
entre les nations (Paris: Calmann-Levy, 1962); Morton A. Kaplan, System and
Process in International Politics (Colchester: John Wiley and sons, INC, 1957).
 8ملزيد من التفصيل ينظر:
Quentin Skinner (ed.), The Return of Grand Theory in the Human Sciences
(Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
9 Michael Banks, "General Theory in International Relations: New
Directions," Millennium: Journal of International Studies, vol. 8, no. 3 (1979),
pp. 252-266.
10 Waltz.
 11وجد ستيفن سايدمن يف تحليله أمناط النرش واالقتباس أ ّن عام  1996مثّل ذروة
البحوث الربداميية يف الحقل .ينظر:
Stephen M. Saideman, "The Apparent Decline of the IR Paradigms: Examining
Patterns of Publications, Perceptions, and Citations," International Studies
Review, vol. 20, no. 4 (2018), p. 16.
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الدولية نهايتها؟"( ،((1وبلغ ذروته يف العدد الخاص الذي أصدرته
املجلّة األوروبية للعالقات الدولية يف عام  .((1(2013اختار كريس
براون عنوانًا موحيًا ،هو "بؤس النظرية الكربى" ،لتلخيص االستنتاج
توصلت إليه تلك البحوث( .((1وميكننا تلخيص أوجه
املشرتك الذي ّ
التشابه بينها يف ثالث سامت رئيسة )1 :حملت أغلب عناوينها إشارة
عاّم س ّمته "أزمة
إىل "نهاية" نظرية العالقات الدولية؛  )2أعلنت ّ
برّشت بـ "موت الربداميات" ونقاشاتها الكربى
النظرية الكربى"؛ وّ )3
.((1(Great Debates
عىل عكس مناويئ النظرية الكربى الذين يفهمونها جيّ ًدا ،يستشهد
مناوئوها الذين ال يفهمونها بحال الحقل خالل األعوام املاضية
لإلعالن عن استيائهم من هيمنة النظريات الكربى التي متثّلها
الربداميات الواقعية والليربالية والبنائية( .((1ويف مقابل ذلك ،هم
التغرّي يف اآلونة األخرية ،وأ ّن الحقل
يجادلون يف أ ّن األمور بدأت يف ّ
يشهد انتقااًلً بنيويًا من هيمنة النظرية الكربى إىل االنتشار الواسع
متوسطة املدى  .Middle Range Theoriesيرصد
للنظريات
ّ
مؤرّشات عدة عىل هذا االنتقال ،لك ّنهم يركّزون
املناوئون املعارصون ّ
مؤرّش واحد يعتربونه األهم ،وهو انحسار "النقاشات
بخاصة عىل ّ
الربداميية" داخل الحقل يف العقدين األخريين .عىل سبيل املثال،
ملس تيم دان ومعاوناه تراجع النقاشات الربداميية خالل الفرتة
التي عملوا فيها مح ّررين للمجلة األوروبية للعالقات الدولية
"12 Christine Sylvester, "Whither the International at the End of IR,
European Journal of International Relations, vol. 35, no. 3 (2007), pp. 551-573.
13 European Journal of International Relations, vol. 19, no. 3 (2013).
14 Chris Brown, "The Poverty of Grand Theory," European Journal of
?International Relations, vol. 19, no. 3: End of International Relations Theory
A Special Issue (2013), pp. 483-497.
15 Tim Dunne, Lene Hansen & Colin Wight, "The End of International
Relations Theory?" European Journal of International Relations, vol. 19, no. 3:
;End of International Relations Theory? A Special Issue (2013), pp. 405-425
Christine Sylvester, "Experiencing the End and Afterlives of International
Relations/Theory," European Journal of International Relations, vol. 19, no. 3
(2013), pp. 609-626; Stefano Guzzini, "The Ends of International Relations
Theory: Stages of Reflexivity and Modes of Theorizing," European Journal of
International Relations, vol. 19, no. 3 (2013), pp. 521-541.
 16لالطّالع عىل مناقشة مركّزة ألفكار هذه الربداميات الثالثة وأه ّم قضايا النقاش بينها
ينظر :سيد أحمد قوجييل ،الرصاع عىل تفسري الحرب والسلم :دراسات يف منطق التحقيق
العلمي يف العالقات الدولية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
موسعة لنظريات العالقات الدولية كلها ،ينظر :تيم دان وميليا
 .)2019ولالطّالع عىل مناقشة ّ
كوريك وستيف سميث ،نظرية العالقات الدولية :التخصص والتن ّوع ،ترجمة دميا الخرضا
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
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مؤرّشات مهمة عىل انحسارها
( ،((1()2013-2008ووجد آيدو أورن ّ
يف الواليات املتحدة األمريكية أيضً ا ( .((1أيّد بعض الدراسات التجريبية
التي أُجريت خالل العقد املايض اتّجاه االنحسار؛ فعىل سبيل املثال،
أظهرت االستطالعات الشهرية التي قام بها دانيال مالينياك وزمياله
ضمن مرشوع "التدريس والبحث والسياسة الدولية" ( )TRIPأ ّن
نسبة علامء العالقات الدولية الذين ال يستخدمون التحليل الربداميي
يف عملهم جاوزت  22يف املئة ،يف مقابل  5يف املئة فقط ال يزالون
يعتمدون عليه( .((1ومتاهيًا مع هذه النتائج ،اعرتف بعض مؤيّدي
خاصة
النظرية الكربى بأ ّن االت ّجاهات البحثية السائدة يف الحقلّ ،
تراجع البحوث الساعية لـ "بناء النظرية  Theory Buildingيف
مقابل منو البحوث من فئة "اختبار النظرية"  ،Theory Testingهو
مؤرّش عىل انحسار االهتامم بالنظرية الكربى يف الحقل(.((2
ّ
يف مقابل ذلك ،ر ّحب نقّاد النظرية الكربى بهذا التح ّول البحثي
واعتربوه نتيجة طبيعية لرتاجع النقاشات الربداميية( ،((2وبعثوا
بتطمينات إىل الباحثني ،أ ّن "ال داعي للحزن عىل نهاية النظرية
الكربى إذا كانت تعني النقاشات الكربى يف العالقات الدولية"(.((2
وبصفة عامة ،أصبحت مقولة أفول النظرية الكربى يف العالقات
الدولية تعني شيئني :أ ّولهام أ ّن الربداميات الكربى يف العالقات الدولية
17 Dunne, Hansen & Wight, p. 406.
18 Ido Oren, "A Sociological Analysis of the Decline of American IR
Theory," International Studies Review, vol. 18, no. 4 (2016), p. 1.
19 Daniel Maliniak, Susan Peterson & Michael J. Tierney, "TRIP Around
the World: Teaching, Research and Policy Views of International Relations
Faculty in 20 Countries," The College of William and Mary Williamsburg
;(Virginia) (May 2012), accessed on 29/4/2022, at: https://bit.ly/3uaOcA0
ينظر أيضً ا:
Wiebke Wemheuer-Vogelaar, et al., "The IR of the Beholder: Examining
Global IR Using the 2014 TRIP Survey," International Studies Review, vol.
18 (2016), pp. 16-32.
ولــاطــاع عــى املــزيــد مــن التفاصيل عــن  TRIPميكن مراجعة موقع املــروع:
https://trip.wm.edu/about-us
20 John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt, "Leaving Theory Behind: Why
Hypothesis Testing Has Become Bad for International Relations," European
Journal of International Relations, vol. 19, no. 3: End of International Relations
Theory? A Special Issue (2013), p. 428; Daniel J. Levine & Alexander D.
Barder, "The Closing of the American Mind: 'American School' International
Relations and the State of Grand Theory," European Journal of International
Relations, vol. 20, no. 4 (2014), p. 5.
21 Dunne, Hansen & Wight, p. 406.
22 David A. Lake, "Theory is Dead, Long Live Theory: The End of the
"Great Debates and the Rise of Eclecticism in International Relations,
European Journal of International Relations, vol. 19, no. 3 (2013), p. 580.
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فقدت سطوعها باعتبارها نقطة مركزية للهوية العلمية(((2؛ وثانيهام
وىّل ّ
أ ّن عهد "الحروب الربداميية" قد ّ
وحل محلّه "السالم النظري"(.((2
انتقلت مقولة أفول النظرية الكربى مؤ ّخ ًرا إىل األعامل املكتوبة باللّغة
العربية أيضً ا .يف العدد  28من مجلة سياسات عربية ( ،)2017نرش
محمد حميش دراسة مهمة يف املوضوع ،خلص فيها إىل "أ ّن منطق
'النظرية الكربى' يف حقل العالقات الدولية يتّجه نحو حافة إفالس
نظري وفلسفي حــاد"( .((2وعىل غرار سائر ُدعاة أطروحة األفول،
بنى حميش استنتاجه عىل التناظر الذي يختزل النظرية الكربى يف
النقاشات الربداميية يف نظرية العالقات الدولية .وعىل الرغم من
ذلك ،فإن حميش مل يُخف اقتناعه بأ ّن أزمة /ركود التحليل الربداميي
دلياًل عىل أ ّن الربداميات الواقعية والليربالية والبنائية ما عادت
ليست ً
تصلح للتعامل مع بيانات السياسة الدولية /العاملية ،إمّنّ ا هي دليل
عىل أنّها ما عادت قادرة عىل القيام بذلك مبفردها ومبعزل بعضها
عن بعض .واستنا ًدا إىل هذا املنطق ،يدعونا حميش إىل االنتقال من
النقاشات العقيمة إىل دراسة مشكالت مح ّددة (أو قضايا "معقّدة")،
مبتغرّيات (أو آليات سببية) مستقاة من
وذلك من خالل االستعانة ّ
نظريات /برداميات ع ّدة .تس ّمى هذه املقاربة االنتقائية التحليلية
 ،Analytic Eclecticismو"هي تَ ِعد" "بخلق نقاشات تكاملية وغري
إقصائية ،من دون أن يكون املقصود هو النقاش يف ح ّد ذاته ،إمّنّ ا
توظيف ما هو أه ّم من بني مساهامت ّ
كل نظرية /مقا َربة"(.((2
تع ّد "االنتقائية التحليلية" تقلي ًدا قدميًا يف الدراسات الدولية،
أُعيد بعثه يف العقد املايض من رودرا سيل وبيرت كاتزنشتاين(.((2
تُع ّد هذه املقاربة محاول ًة جديد ًة إلحياء ت ّيار "التع ّددية النظرية"
 Theoretical Pluralismالــذي ظهر يف تسعينيات القرن
23 Patrick Thaddeus Jackson & Daniel H. Nexon, "International Theory in
"a Post-paradigmatic Era: From Substantive Wagers to Scientific Ontologies,
European Journal of International Relations, vol. 19, no. 3 (2013), pp. 545-546.
24 Dunne, Hansen & Wight, p. 406.
 25محمد حميش" ،االنتقائية التحليلية يف حقل العالقات الدولية" ،سياسات عربية،
مج  ،5العدد ( 28أيلول /سبتمرب  ،)2017ص 51 ،41؛ ينظر أيضً ا القسم الرابع من كتاب:
محمد حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2021 ،ص .417-391
 26حميش" ،االنتقائية التحليلية" ،ص .41
27 Rudra Sil & Peter J. Katzenstein, "Eclectic Theorizing in the Study
and Practice of International Relations," in: Christian Reus-Smit & Duncan
Snidal (eds.), The Oxford Handbook of International Relations (Oxford:
Oxford University Press, 2008), pp. 109-130; Rudra Sil & Peter J. Katzenstein,
"Analytical Eclecticism in the Study of World Politics: Reconfiguring
Problems and Mechanisms across Research Traditions," Perspectives on
Politics, vol. 8, no. 2 (2010), pp. 411-431.
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العرشين( ،((2وتح ّولت عىل أيدي سيل وكاتزنشتاين إىل مرشوع
نظري مكتمل ومتجانس يف نهاية العقد األول من القرن الحادي
(((2
والعرشين .أثارت االنتقائية التحليلية منذ ظهورها يف عام 2009
جداًل نظريًا واس ًعا؛ ما دفع املجلّة األرووبية للعالقات الدولية
ً
(((3
إىل تخصيص عدد ملناقشتها يف عام  . 2013كام أصدرت املجلة
الدولية ،العدد  )2020( 57حديثًا مجموعة من ّوعة من البحوث
أعادت استكشاف وعود املقاربة وحدودها(.((3
"أي مقاربة تسعى
يُع ّرف سيل وكاتزنشتاين االنتقائية التحليلية بأنّها ّ
الستخراج ،وتفسري ودمج بشكل انتقايئ العنارص التحليلية ـــ املفاهيم
واآلليات والتفسريات ـــ للنظريات أو الرسديات التي ت ّم تطويرها
ضمن برداميات منفصلة ،لك ّنها تعالج جوانب مرتابطة من املشكالت
يبنّي هذا التعريف أ ّن االنتقائية
الجوهرية املهمة علميًا وعمليًا"(ّ .((3
التحليلية ،من الناحية النظرية عىل األقــل ،هي مقاربة لتوليد
تفسريات جديدة من النظريات املوجودة ،باالعتامد عىل االنتقاء
بحل املشكالت .وميكن تحديد عنارصها األساسية
وال ّدمج املو ّجهني ّ
كام وردت يف عمل سيل وكاتزنشتاين يف العنارص الخمسة اآلتية:
•هي عبارة عن عملية "انتقاء" عنارص نظرية متجانسة ومرتابطة
منطق ًيا من برداميات مختلفة ،ث ّم "تجميعها" يف منوذج نظري
واحــد( .((3قد تكون هذه العنارص عبارة عن مفاهيم نظرية،
متغرّيات /فروض تفسريية ،أو قوانني إمربيقية .تقوم فكرة
أو ّ
الدمج األساسية عىل منطق "قابلية تبادل" املك ّونات النظرية بني
مختلف النظريات ،حيث "ميكن اعتبار مك ّون مأخوذ من نظرية
 28لالطالع عىل السياق التاريخي لظهور "التعددية النظرية" وتط ّورها وأهم مناذجها ،ينظر:
Jeffrey T. Checkel, "Theoretical Pluralism in IR: Possibilities and Limits," in:
Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Beth A. Simmons (eds.), Handbook of
International Relations (London: SAGE, 2012), pp. 220-241.
29 Rudra Sil, "Simplifying Pragmatism: From Social Theory to Problemdriven Eclecticism," International Studies Review, vol. 11, no. 3 (2009),
pp. 648-652.
 30ملعرفة موقع االنتقائية التحليلية يف التعدّدية النظرية املعارصة ،ينظر مقال
يال فريغيسن:
Yale H. Ferguson, "Diversity in IR Theory: Pluralism as an Opportunity for
Understanding Global Politics," International Studies Perspectives, vol. 16,
no. 1 (2015), pp. 3-12.
 31حوى العدد  )2020( 75مجموعة من البحوث ،راجعت بعض أوجه القصور يف
االنتقائية التحليلية ومكامن القوة فيها ،وشارك سيل مبقالة ير ّد فيها عىل بعض االنتقادات
الواردة فيها ،ينظر:
International Journal, vol. 75 (2020).
32 Rudra Sil & Peter J. Katzenstein, Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism
in the Study of World Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2010), p. 10.
33 Ibid., p. 47.
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واحدة كيانًا ميكن تفسريه يف نظرية أخرى"( .((3لكن دمج العنارص
النظرية ال يعني "التوليف" بني الربداميات ،أل ّن سيل وكاتزنشتاين
يح ّذران من عواقب توحيد النظريات الذي من شأنه أن ينقل
تركيز االنتقائية التحليلية من املشكالت املح ّددة نحو االنشغال
باملشكالت العا ّمة الشائعة يف الربداميات.

•تؤكّد االنتقائية التحليلية أ ّن الربداميات ليست اإلطار املناسب إلجراء
البحوث يف الحقل ألنّها )1 :صدامية :تش ّجع عىل التنافس والرصاع وال
تر ّوج لقيم التعاون والتسامح؛  )2تؤكّد ذاتها :تركّز عىل القضايا التي
تربع فيها أو تؤيّد فروضها وتُهمل القضايا األخرى التي ال تؤيّدها؛
 )3متحيّزة :متيل إىل معالجة املشكالت /القضايا الكربى عىل حساب
القضايا /املشكالت الجزئية التي تنطبق يف سياقات مح ّددة(.((3
لهذه األسباب يدعو سيل وكاتزنشتاين الباحثني إىل تجاوز الربداميات
واالستعاضة عنها بـ "التقاليد البحثية" Research Traditions
التي )1 :يتعايش ويتفاعل بعضها مع بعض؛  )2ال يُقيص أو يستثني
بعضها بعضً ا؛  )3متكّن العلامء من االشتغال يف عدد كبري منها(.((3
لكن تب ّني إطار الربامج البحثية ال يخلو من التح ّديات؛ إذ يعرتف
أنصار االنتقائية التحليلية بأ ّن استعارة العنارص النظرية من تقليد
معنّي ودمجها يف تقليد آخر يطرحان مشكلة "الالمقايسة"
بحثي ّ
 Incommensurabilityالكالسيكية التي تجادل بعدم وجود
مرجعيات أو معايري علمية محايدة لتقييم النظريات والحكم
عىل ص ّحتها .ويعرتف سيل وكاتزنشتاين بأ ّن مشكلة الالمقايسة
تشكّل أكرب تح ٍّد لالنتقائية التحليلية ،ومع ذلك يقلّالن من أه ّميتها
لسببني :أ ّولهام "إنّها رضورية يف عملية تقييم النظريات فحسب،
وهي أقل أه ّميةعندما يتعلّق األمر بدمج عنارص منها"(((3؛ وثانيهام
أ ّن االنتقائية التحليلية تركّز عىل "املرجعيات اإلمربيقية" التي من
شأنها أن تكشف عن وجود نقاط تقارب بني التقاليد البحثية
وتضيّق نطاق الخالف بينها(.((3

•إ ّن أفضل وسيلة الندماج النظريات وتكاملها هو الرتكيز عىل
آلياتها السببية  .Causal Mechanismsليست اآلليات/
العمليات السببية نظريات ،إمّنّ ا هي أحد مك ّوناتها التي ميكن
34 David A. Lake, "Why 'isms' Are Evil: Theory, Epistemology, and
"Academic Sects as Impediments to Understanding and Progress,
International Studies Quarterly, vol. 55, no. 2 (June 2011), p. 473.
35 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 11; Lake, "Why 'isms' Are
Evil," p. 470.
36 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 7.
37 Ibid., p.14.
38 Ibid., p.15; Sil, "Simplifying Pragmatism," p. 649.
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استخدامها يف نظريات ع ّدة .وكام تشتغل اآلليات السببية يف
نظريات من ّوعة ،قد تحتوي النظرية الواحدة عىل آليات سببية
عديدة ومن ّوعة .ويساعد تفاعل اآلليات السببية الباحثني عىل
عبور مستويات التحليل ،وتجاوز الفجوة بني البنية /الفاعل
والعوامل املادية /الفكرية(.((3

•مبا أ ّن االنتقائية التحليلية تعتمد عىل التنظري املستند إىل اآلليات
السببية فإنّها )1 :ال ت ُنتج نظريات كربى /عا ّمة /كونية ،إمّنّ ا
متوسطة املدى ،مص ّممة يف أغلب األحيان لتناول
ت ُنتج نظريات ّ
ظواهر دولية مح ّددة؛  )2نتائجها غري قابلة للتعميم عىل ظواهر
عاملية أخرى .يسعى هذا النوع من النظريات ،كام يقول سيل
قصة سببية ميكن أن متثّل مجموعة من
وكاتزنشتاين" :لتقديم ّ
(((4
النتائج عرب مجموعة محدودة من السياقات املقارنة" .

•االنتقائية التحليلية هــي مــقــاربــة مــو ّجــهــة باملشكلة
 .((4(Problem-driven Approachوتتب ّنى مقاربة "براغامتية"
تتجاوز الحدود الصارمة والهرياركية يف إنتاج املعرفة؛ وتتجاوز
الرصامة امليتاثيورية  Metatheoretical Rigorملصلحة معالجة
املشكالت امله ّمة سياس ًيا واجتامع ًيا(.((4
تكشف العنارص الخمسة املذكورة سابقًا أ ّن االنتقائية التحليلية
هي مقاربة مناهضة لهيمنة الربداميات وفكرة "النظرية الكربى" يف
حقل العالقات الدولية .يثري هذا املوقف التحلييل حزمة من األسئلة
املهمة :أال تستطيع االنتقائية التحليلية ،باعتبارها مرشو ًعا تنظرييًا
جدي ًدا يف الحقل ،النمو والتط ّور بالتعاون مع النظرية الكربى من
دون الصدام معها؟ هل بناؤها النظري قاد ٌر عىل استيعاب تع ّدد
وتن ّوع القوانني واآلليات السببية املوجودة يف النظريات الكربى؟ هل
فلسفة "االنتقاء" و"التحليل" ،التي س ّميت عليهام املقاربة ،قابالن
لالنصهار يف نظرية متامسكة ومنسجمة منطق ًيا؟ عىل الرغم من
أنّه من الصعب تقديم إجابات جازمة عن هذه األسئلة يف الوقت
الراهن ،فإن االشتباك معها هو أمر غاية يف األه ّمية لطالب العالقات
الدولية الستكشاف مدى الخيارات النظرية امل ُتاحة لهم إلنجاز بحوث
تجريبية مستندة إىل التكامل النظري.
39 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, pp. 20-21.
40 Ibid., pp. 20-21.
41 Sil, "Simplifying Pragmatism ...," p. 649.
42 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 47; Fred Chernoff, "Pragmatism,
Pluralism, and Eclecticism: Sil and Katzenstein's "Analytic Eclecticism" in:
Beyond Paradigms," International Journal, vol. 75, no. 3 (2020).
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ألي سوء فهم محتمل ألطروحة الدراسة
يجب توضيح مسألتني استباقًا ّ
وأهدافها .أواًلً  ،تتّفق هذه الدراسة مع وجهات النظر التي ترى أ ّن
تبرّش بالخري يف حقل العالقات الدولية"( ،((4وهي
"االنتقائية التحليلية ّ
متثّل ،من دون أدىن شك ،العمل النظري األكرث إبدا ًعا يف الحقل خالل
خاصة
العرشة أعوام األخرية .كام أنّنا نش ّجع طالب العالقات الدوليةّ ،
يف العامل العريب ،عىل إعطاء املزيد من االهتامم لنظريات املدى
املتوسط وتصاميم البحوث االنتقائية .لك ّننا يف الوقت نفسه ،نتشارك
ّ
يف شكوك الباحثني الذين أبدوا تحفّظات حيال بعض مضامني املقاربة
ووعودها اإلصالحية ،ونعتقد أ ّن تلك التحفّظات مرشوعة .إ ّن الرسالة
الرئيسة التي تسعى هذه الدراسة إلرسالها إىل املشتغلني بالحقل هي
التحذير من استبدال دوغام كالسيكية بدوغام جديدة .نحن نعرف
منذ عقود عيوب النظرية الكربى وحدودها ،والعديد من الباحثني
املشتغلني يف هذا النوع من التنظري واعون بها .ما نسعى له تحدي ًدا
هو التحذير من عواقب انتشار تفاؤل طوباوي جديد يف الحقل،
ير ّوج له أنصار االنتقائية التحليلية؛ إذ نجادل بأ ّن املقاربة ال ميكنها
الوفاء بوعودها من دون معالجة العديد من مشكالتها النظرية.
من ناحية أخرى ،ال تسعى الدراسة للدفاع عن النظرية الكربى
شكل التنظري األمثل .ال مناص من االعرتاف بأ ّن هذه
باعتبارها َ
النظرية تواجه منذ ظهورها يف الحقل مشكالت وانتقادات
مستدمية ،لكن ذلك ال يعني موتها أو أفولها .ستحاول هذه الدراسة
االشتباك مع "رسديات األفول" الجديدة باستخدام التنظري العميق
 ،((4(Deep Theorizingوالغرض من ذلك هو إثبات أ ّن النظرية
الكربى ال تزال رضورية لحقل العالقات الدولية ،وال ميكن االستغناء
عنها .وبالبناء عىل مقولة فليكس بريينسكوتر أ ّن "التنظري الكبري

43 Jessica Peet, "Eclecticism or Exclusivity? The (Critical) Pragmatist
Ethos of (Intersectional) Analytic Eclecticism," International Journal, vol. 75,
no. 3 (2020), p. 4; Joseph M. Grieco, "The Schools of Thought Problem in
International Relations," International Studies Review, vol. 21, no. 3 (2019),
p. 425.
"44 Felix Berenskötter, "Deep Theorizing in International Relations,
European Journal of International Relations, vol. 24, no. 4 (2018), pp. 814-840.
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يتطلّب النفاذ إىل العمق"( ،((4ستحاول الدراسة إثبات ثالثة أشياء:
أ ّولها أ ّن انحسار النظرية الكربى ال يعني بالرضورة أفولها؛ ثانيها أ ّن
اال ّدعــاءات يف شأن النظرية الكربى مبنية عىل فهم خاطئ ملاهية
متوسط املدى ،عىل
النظرية الكربى ووظيفتها؛ ثالثها أ ّن التنظري ّ
بدياًل من النظرية الكربى.
الرغم من أه ّميته ،فإنه ال ميكن أن يكون ً

ً
أوال :حدود االنتقائية التحليلية
إ ّن أ ّول مشكلة تواجهها االنتقائية التحليلية "هويتها" :أهي نظرية،
أم مقاربة بحثية ،أم تقنية منهجية ،أم بيان Manifesto؟ مل يق ّدم
سيل وكاتزنشتاين تحدي ًدا دقيقًا يف هذا الشأن ،ويبدو أنّهام فضّ ال ترك
مسألة الهوية مفتوحة للتأويل .أشار سيل يف دراسة حديثة له إىل أ ّن
"الغاية املرج ّوة من االنتقائية التحليلية هي أن تكون إيثوسية ethos
كثريا
أكرث من كونها منه ًجا أو بيانًا"( .((4لكن هذا التحديد ال يساعد ً
يف إزالة غموض الهوية بسبب صعوبة تعريف مصطلح اإليثوسية
املتنازع عليه بش ّدة .ميكن ات ّباع اسرتاتيجية التعريف بالنقيض ،ومن
أي يش ما
ث ّم قد يصلح القول إ ّن االنتقائية التحليلية ميكن أن تكون ّ
عدا بردايم .وحتّى يف هذه الحالة ،فإ ّن الغموض يف تحديد الهوية
ال ميكن أن يختفي كليًّا بسبب طريقة استخدام سيل وكاتزنشتاين
ملصطلح "الربدايم" .يؤكّد املؤلّفان أنّهام ال يتّبعان تعريف توماس
كُون الصارم لهذا املصطلح ،بل يفضّ الن استخدامه مبرونة لنقل فكرة
الري لودان عن "تقاليد البحث العلمي"( .((4اختيار سيل وكاتزنشتاين
يتوصالن إىل
مفهوم "غري كُوين"  -نسبة إىل كون  -للربدايم جعلهام ّ
(((4
خليط شاذ دعاه فريد شرينوف "برداميات التقاليد البحثية"  .وما
زاد الطني بلّة هو تنازل الكاتبَني عن ُمك ّو َيَن هذا الخليط وتغيريهام
بتغرّي السياق ،حيث يستخدمان بداًلً منهام مصطلح "املقاربة" أحيانًا،
ّ
(((4
ومصطلح "النموذج" أحيانًا أخرى  .وساهم هذا االرتباك الواضح
يف تحديد هوية االنتقائية التحليلية ،بــدوره ،يف إرباك الباحثني
املتح ّمسني لها؛ فعىل سبيل املثال ،يصفها حميش باعتبارها "إطا ًرا
45 Ibid., p. 816.
46 Rudra Sil, "Analytic Eclecticism Analytic Eclecticism—Continuing
the Conversation," International Journal: Canada's Journal of Global Policy
Analysis, vol. 75, no. 3 (2020), p. 11.
47 Larry Laudan, Progress, and Its Problems: Towards a Theory of Scientific
Growth (Berkeley: University of California Press, 1978).
48 Chernoff, pp. 3-5.
 49ينظر تعريفهام لالنتقائية التحليلية الذي سبق اقتباسه.
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نظريًا" أحيانًا ،و"موقفًا إبستيمولوج ًيا ومنهج ًيا" أحيانًا أخرى(،((5
ويصفها اليك بـ "نظرية" تارة ،و"مقاربة" و"منوذج" تارة أخرى(.((5
من الواضح أ ّن االنتقائية التحليلية ليست نظرية باملعنى املتعارف
عماًل بنصيحة راندل
عليه يف فلسفة العلوم االجتامعية .فام هي إذًا؟ ً
شويللر "ال تدع أعداءك يع ّرفونك"( ،((5لن أجازف هنا مبحاولة تحديد
هوية االنتقائية التحليلية ،بينام أنا يف طريقي إىل االشتباك معها
نقديًّا ،لذلك سأتعامل معها باعتبارها منطقًا لتوليد النظرية .يُر ّدد
االنتقائيون باستمرار عبارات مثل "إنتاج" و"توليد" و"خلق" و"بناء"
لإلشارة إىل هذا املنطق والوظائف التي يؤ ّديها :توليد /إنتاج /خلق/
(متوسطة املدى) من نظريات ع ّدة .تقودنا هذه املنزلة
بناء نظرية
ّ
املتنازع عليها لالنتقائية التحليلية إىل بنية املقاربة العميقة ،وهي

تتك ّون من ثالث طبقات أساسية )1 :املنطق االنتقايئ  -االندماجي؛
املتوسط املدى؛  )3املرجعية الرباغامتية( .((5سنقوم
 )2التنظري السببي ّ
بتفكيك هذه الطبقات نقديًا ملعرفة إذا ما كانت البنية العميقة
لالنتقائية التحليلية متامسكة ومنسجمة منطقيًا.

 .1من كل بستان زهرة :المنطق
االنتقائي  -االندماجي
ـت أفهم االنتقائية التحليلية ج ـ ّي ـ ًدا ،فــإ ّن منطقها
إذا كُــنـ ُ
كل بستان زهرة".
االنتقايئ  -االندماجي هو أقرب إىل مقولة" :من ّ
يتيح هذا املنطق للباحث إمكان االنتقاء ،بحسب حاجته البحثية،
 50حميش" ،االنتقائية التحليلية" ،ص .51 ،45 -44
51 Lake, "Theory is Dead, Long Live Theory," pp. 572-576.
52 Randall L. Schweller, "Correspondence: Brother, Can You Spare a
Paradigm? (Or Was Anybody Ever a Realist?)," International Security,
vol. 25, no. 1 (Summer 2000), p. 174.
 53لالطالع عىل وصف مامثل ينظر:
Peet, p. 2.
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باقة من األزهار املقطوفة من بساتني ع ّدة .وعىل الرغم من أ ّن سيل
وكاتزنشتاين مل يحرصا االنتقاء يف برداميات بعينها ،فإنّهام ركّزا بشكل
كبري عىل الربداميات الثالثة :الواقعية (الق ّوة املادية) ،والليربالية
املؤسيس) والبنائية (البنى الفكرية)( .((5كتب
املؤسساتية (التعاون ّ
ّ
سيل وكاتزنشتاين يف ذلك" :تفرتض املقاربة االنتقائية وجود تفاعالت
معقّدة بني توزيع القدرات املادية (التي يركّز عليها الواقعيون)،
واملكاسب التي يسعى لها الفاعلون الفرديون والجامعيون (التي
يش ّدد عليها الليرباليون) ،ودور األفكار واملعايري والهويات يف تشكيل
فهم الفاعلني للعامل وأدوارهم داخله (التي يش ّدد عليها البنائيون)"(.((5
تظهر الرباغامتية النظرية عىل نح ٍو واضح يف عملية االنتقاء :إ ّن الباقة
امل ُنتقاة من أفضل األزهار التي تجود بها بساتني العالقات الدولية،
هي أفضل من باقة مشكّلة من زهرة واحدة .يتناسب هذا الفهم،
كام الحظ أندرو بينيت ،مع تعريف قاموس مرييام وبسرت ملصطلح
"االنتقايئ" باعتباره "اختيار ما يبدو األفضل من بني املذاهب واملناهج
واألساليب املختلفة"(.((5
تبدو التكتيكات النظرية التي تستند إليها االنتقائية مقنع ًة من
الناحية املنطقية عىل األقل؛ فالنظرية املك ّونة من أفضل اآلليات
السببية امل ُستقاة من نظريات ع ّدة هي بال شك أفضل من النظرية
املك ّونة من آلية سببية وحيدة .لكن هذه الح ّجة تدفعنا إىل طرح
ثالث قضايا يف شأن املنطق االندماجي  Combinatorial Logicالذي
تقوم عليه االنتقائية التحليلية ،وهي :االنتقاء والدمج والشمولية.
تتعلّق القضية األوىل بالسؤال اآليت :ما املعايري التي يستند إليها
الباحثون االنتقائيون عند انتقاء العنارص النظرية من مختلف
النظريات الكربى؟ عىل الرغم من تأكيد سيل وكاتزنشتاين أ ّن االنتقائية
"أي يشء يفي بالغرض" ،((5(Anything Goes
التحليلية ال تعني أ ّن ّ
فإنّهام مل يق ّدما معايري واضح ًة يستند إليها الباحثون يف عملية
االنتقاء .والواقع أ ّن غياب معايري موضوعية وواضحة لالنتقاء ،ميثّل
مشكلة حقيقية ملقاربة االنتقائية التحليلية؛ أل ّن عملية انتقاء عنارص
54 Christian Reus-Smit, "Beyond Metatheory?" European Journal of
?International Relations, vol. 19, no. 3: End of International Relations Theory
A Special Issue (2013), p. 591.
55 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 37.
 56االقتباس من أندرو بينيت ،وهو يرى أ ّن كلمة "انتقايئ" مرادفة أيضً ا لكلمة "عشوايئ"
و"متنافر" .ينظر:
Andrew Bennett, "The Mother of All Isms: Causal Mechanisms and
Structured Pluralism in International Relations Theory," European Journal of
International Relations, vol. 19, no. 3 (2013), p. 461.
57 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 16.
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نظرية من نظريات ع ّدة يبقى خيا ًرا ذات ًيا ،يختلف من باحث إىل
عقياًم.
آخر؛ فام يراه أحدهم انتقا ًء ُمن ِت ًجا ،قد يراه آخر انتقا ًء
ً
وحتّى يف تلك الحاالت التي ي ّدعي فيها أنصار االنتقائية التحليلية
أ ّن من شأن انطالق التحليل من مشكالت مح ّددة وملموسة أن
يح ّدد اآلليات السببية التي سيت ّم انتقاؤها ،فإنّه ال يزال عليهم
اإلجابة عن السؤال" :ملاذا تُستخدم بعض النظريات أو املقاربات يف
التحليل الرباغاميت املو ّجه باملشكلة ،بينام تُستثنى أخرى"( .((5يبدو
أ ّن االنتقائية التحليلية ال تق ّدم إجابة قاطعة عن السؤال ،ويعرتف
سيل وكاتزنشتاين بعدم مناقشتهام هذه املسألة( .((5عىل الرغم من
ذلك ،حاول بعض العلامء املتح ّمسني لالنتقائية التحليلية االلتفاف
عليها؛ فعىل سبيل املثال ،يعرتف تيم دان ومعاوناه بأ ّن االنتقائية
التحليلية (التع ّددية التكاملية كام يس ّمونها) "قد تؤ ّدي أحيانًا إىل
رفض بعض النظريات يف نهاية املطاف"ّ ،إاّل أنّهم يعتقدون أ ّن عملية
إدراج النظريات أو استبعادها "هي مسألة ال ميكن حلّها بوساطة
النقاش امليتاثيوري فحسب"(.((6
أثــارت مشكلة غياب معايري االنتقاء ســؤال :ما املس ّوغات التي
اعتمد عليها سيل وكاتزنشتاين النتقاء النظريات الواقعية والليربالية
والبنائية دون سواها من نظريات العالقات الدولية؟( ،((6عىل الرغم
من اعرتاف الكات َبني بوجود برداميات أخرى (ذكرا املاركسية واملدرسة
اإلنكليزية كأمثلة) ،فإنّهام يعتقدان أ ّن التنافس عىل منزلة الربدايم
املهيمن محصور بني الربداميات الثالثة املذكورة فقط(.((6
إذا سلّمنا بأ ّن االنتقائية التحليلية هي مقاربة تهدف إىل فتح
الحقل يف وجــه ما دعــاه دان ومعاوناه التع ّددية التكاملية
 ،Integrative Pluralismفإ ّن اقتصارها عىل الربداميات الثالثة
ال يخدم األهداف التي تنشدها تلك التع ّددية؛ بل عىل العكس
58 Jérémie Cornut, "Analytic Eclecticism in Practice: A Method
for Combining International Relations Theories," International Studies
Perspectives, vol. 16 (2015), p. 52.
"59 Rudra Sil, "Analytic Eclecticism-Continuing the Conversation,
International Journal, vol. 75 (2020), pp. 1-11.
60 Dunne, Hansen & Wight, pp. 416-417.
61 Chernoff et al., p. 8; Blanchard, p. 3; Peet, pp. 3-4.
62 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 35.
استشهد الكاتبان باستطالع مرشوع التدريس والبحث والسياسة الدولية ( )TRIPيف
نسختيه املنشورتني يف عامي  2006و .2008وقد ذكر سيل يف ردّه عىل االنتقادات املو ّجهة
إىل اعتامدهام عىل الواقعية والليربالية والبنائية" :اخرتنا [ ]...هذا 'الثالوث' املألوف لتقاليد
رمّبا كان
ومبسطة لنقل منطق االنتقائية ومنافعهاّ .
البحث السائدة باعتباره طريقة فعالة ّ
علينا أن نتوقّع يف وقت الحق  -ونتوخى الحذر  -من املخاطر الناجمة عن تفسري هذه الخطوة
(بشكل خاطئ) عىل أنّها تهميش 'عقائد' بديلة" .ينظر.Sil, "Analytic Eclecticism," p. 3 :
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متا ًما ،هو يشري إىل إغالقها الباب يف وجه الربداميات األخرى( .((6ير ّدد
الباحثون االنتقائيّون القول إنّه ال يوجد سبب منطقي مينع االنتقائية
التحليلية من دمج الربداميات األخرى( .((6لكن حتى إذا ص ّدقنا هذا
متغرّيات مثل املركز  -املحيط (النيوماركسية) والجندر
القول ،فإ ّن ّ
ستحتل عىل
ّ
(النظرية النسوية) واالنتهاك البيئي (النظرية الخرضاء)
مبتغرّيات الق ّوة املادية والتفضيالت
األرجح منزلة ثانوية ،مقارنة
ّ
املؤسساتية والبنى الفكرية.
ّ
إ ّن غياب معايري مضبوطة لالنتقاء يضع االنتقائيّني أمام مشكلة
"التح ّيز التحلييل" الكالسيكية :انتقاء العنارص النظرية (سواء أكانت
متغرّيات أم فروضً ا أو آليات سببية) التي تؤيّد النظرية ،وحذف تلك
ّ
التي تدحضها أو تتجاهلها .والطريف يف مشكلة "التحيّز التحلييل"
أنّها تع ّرض االنتقائية التحليلية للنقد نفسه الذي يو ّجهه أنصارها
إىل الربداميات" :تؤكّد نفسها من خالل دراسة ما تربع به وتتجاهل
املواضيع التي ال تتوافق مع توقّعاتها"( .((6يواجه االنتقائيون تهمة
أخرى متعلّقة بإساءة استخدام الرباغامتية؛ فعىل سبيل املثال ،يرى
شرينوف أ ّن مفهوم الرباغامتية يف االنتقائية التحليلية يحتاج إىل أن
اكتاماًل ورصام ًة إذا أرادت هذه املقاربة زيادة فهمنا
ً
يكون أكرث
(((6
للقيمة العملية للبحث التجريبي  .وأشارت جيسيكا بيت إىل
أ ّن االنتقائية التحليلية تتب ّنى "براغامتية غري نقدية" تجعلها ت َنزع
نحو الشمولية ،وتفضّ ل اإلجامع عىل االختالف ،وتهمل ديناميات
السلطة( .((6وقد انتقد جريمي كورنوت استغالل سيل وكاتزنشتاين
الرباغامتية املو ّجهة باملشكلة من أجل الظهور مبظهر التعدديني،
لك ّنهام يف اعتقاده خلقا يف الوقت نفسه (بحرصهام مصادر االنتقاء
تخصصية صارمة ت ُعيد إنتاج
يف ثالوث الربداميات فحسب) حدو ًدا ّ
تح ّديات الت ّيار السائد غري الرشعي(.((6
 63عىل سبيل املثال ،صدرت حديثًا دراستان إمربيقيتان اعتمدت كل واحدة منهام عىل
االنتقائية التحليلية إطا ًرا للتحليل ،لك ّنهام حرصتا العملية االنتقائية يف الربداميات الواقعية
واملؤسساتية والبنائية فحسب .ينظر:
Benjamin Pohl & Niels van Willigen, "Analytic Eclecticism and EU Foreign
Policy (In) Action," Global Society, vol. 29, no. 2 (2015), pp. 175-198; Sint
Sint Myat, "Explaining Myanmar's Policy of Non-Alignment: An Analytic
Eclecticism Approach," Journal of Current Southeast Asian Affairs, vol. 40,
no. 3 (2021), pp. 379-399.
 64ينظر عىل سبيل املثال أحدث دراسة لسيل.Sil, "Analytic Eclecticism," pp. 2-4 :
65 Lake, "Why 'isms' Are Evil," p. 470.
66 Chernoff, p. 2.
 67يرى بيت أ ّن هذا النوع من االنتقائية التحليلية يُنتج يف املامرسة العملية "التف ّرد
بداًل من االنتقائية الحقيقية" ،ينظر.Peet, p. 12 :
التحلييل ً
68 Jérémie, p. 53.
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القضية الثانية مرتبطة باألوىل ،لك ّنها حول املنطق االندماجي نفسه.
يستخدم االنتقائيون التحليليّون مصطلحات مثل "الدمج" و"املزج"
و"الخلط" لإلشارة إىل طريقة بناء نظرياتهم( ،((6لك ّنهم ال يوضحون
القاعدة النظرية التي تجري عىل أساسها هذه العمليات .مييل
علامء العالقات الدولية يف معظم األحيان إىل التعامل مع مثل هذه
العمليات عىل أنّها "توليف"( .((7لكن سيل وكاتزنشتاين يرفضان
قاطعيًا اعتبارها "توليفًا نظريًا" ،عىل الرغم من اعرتافهام بأنّها يُشار
إليها أحيانًا بهذا االسم( .((7وهام يزعامن أ ّن التوليف يتطلّب رشطني
محل التوليف من
ال ميكن توافرهام :أ ّولهام أن تتج ّرد النظريات ّ
الفروض األنطولوجية واإلبستيمولوجية الخاصة بها ،وثانيهام أن
تتقارب حول مجموعة جديدة من الفروض املو ّجهة ملعالجة قضايا
ومشكالت مح ّددة(.((7
يثري رفض االنتقائية التحليلية التوليف النظري مشكالت ع ّدة .أ ّولها
التالعب باملصطلحات؛ فالكاتبان ال يوضّ حان املغزى من استخدام كلمة
"توليف" يف مقابل كلامت مثل الدمج والجمع واملزج إذا كانت جميعها
تصف العملية نفسها .وإنّه ملن الغريب أن يرفضا التوليف ويدعوا
إىل الدمج؛ فَأَن تؤلّف شيئني هو أن تدمج بينهام (تجمعهام ومتزجهام
م ًعا) .وكام يُ ّبنّي قاموس مرييام وبسرت ،فإ ّن لكلامت توليف Synthesis
ودمج  Integrateوجمع  Combineومزج  Blendingجذو ًرا ومعا َين
مرتادف ًة(.((7
املشكلة الثانية ،أشار إليها فرانك هاريف وجويل كوب ،ومفادها
أ ّن التعامل مع االنتقاء عىل مستوى عا ٍل من التجريد ،قد يحجب
التعارض أو التنافر املوجود بني العنارص املدمجة .يحدث هذا عندما
تؤ ّدي عملية دمج نظريات أو آليات سببية من برداميات من ّوعة إىل
فرض تجانس مصطنع وزائف عىل فروض أو أفكار غري متجانسة.
"إ ّن املستوى العايل من التجريد ال يُخفي التنافر يف العنارص املدمجة
فحسب" ،يقول الكاتبان" :بل يؤث ّر سلب ًيا يف طريقة فهمنا الظواهر
مثاًل:
 69ينظر ً
Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 40; Lake, "Theory is Dead, Long
Live Theory," p. 573.
مثاًل املنتدى الذي ح ّرره هيلامن يف مجلة الدراسات الدولية:
 70ينظر ً
Gunther Hellmann (ed.), "The Forum: Are Dialogue and Synthesis Possible
in International Relations?" International Studies Review, vol. 5, no. 1 (2003),
pp. 123-153.
71 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 17.
72 Ibid.
 73ميكن االطالع عىل النسخة اإللكرتونية من القاموس  ،يُنظر:
Merriam- Webster, accessed on 29/4/2022, at: https://bit.ly/3tHFs2f
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املعقّدة امللموسة عىل أرض الواقع"( .((7ومن ناحية أخرى ،الحظ
شرينوف وآخرون أ ّن االنتقائية التحليلية مذنبة بالتجريد امليتاثيوري
أيضً ا( ،((7وأ ّن طريقة دمج العوامل التفسريية ميكن أن تؤدي إىل
مشكلة عدم االت ّساق( .((7اعرتف سيل وكاتزنشتاين بهذه املعضلة،
لك ّنهام اختزالها يف مسألة الالمقايسة التي أرشنا إليها سابقًا(.((7
هناك مشكالت أخــرى متعلّقة باملنطق االندماجي لالنتقائية
التحليلية ،من بينها أ ّن هذا املنطق متح ّيز إىل التعاون عىل حساب
املنافسة؛ فعىل سبيل املثال ،أشار غرايك بارسونز إىل أ ّن "املنعطف
االنتقايئ"  Eclectic Turnمييل ،عىل نحو غريب ،إىل تجاهل عنرص
املنافسة بني الربداميات( ،((7وذكر بيت أ ّن االنتقائيني يفضّ لون اإلجامع
عىل االختالف ((7(.تعاين االنتقائية التحليلية مشكلة التحديد املفرط
أيضً ا  .Overspecificationعىل سبيل املثال ،الحظ جوزيف غرايكو
وجود توتّر بني التزامها بأنطولوجيا واسعة وشاملة من ناحية،
وإبستيمولوجيا مو ّجهة نحو خصوصية السياق من ناحية أخرى.
قصصا سببية معقّدة
وفقًا لهذه املالحظة ،يتب ّنى الباحث االنتقايئ ً
معنّي ،ويكون التحليل الناتج مص ّم ًاًم ملالءمة خصوصية ذلك
لحدث ّ
الحدث ،وهذا ما يجعله غري قادر عىل تفسري األحداث األخرى ،وغري
قابل للتعميم عىل حاالت أو ظروف مشابهة( .((8لذلك فإ ّن مشكلة
التحديد املفرط ميكن أن تضيّق نطاق تفسري االنتقائية التحليلية،
ساّمه روبرت كيوهان "األسئلة
عاّم ّ
وقد تجعلها غري مؤ ّهلة لإلجابة ّ
(((8
الكربى" التي تثريها السياسة العاملية .
املشكلة الثالثة هي مشكلة الهيمنة .يرى بعض النقّاد أ ّن املنطق
االندماجي يف االنتقائية التحليلية هو منطق "شمويل" وقد يُنتج
رسديات جديدة للهيمنة الحقلية .عىل سبيل املثال ،حذّر كورنوت
تعسفيًا يف
من أ ّن "انتقاء املقاربات النظرية ميكن أن يكون انتقا ًء ّ
74 Frank Harvey & Joel Cobb, "Multiple Dialogues, Layered Syntheses,
and the Limits of Expansive Cumulation," International Studies Review,
vol. 5, no. 1 (2003), p. 146.
75 Chernoff, p. 7.
76 Fred Chernoff, Jérémie Cornut & Patrick James, "Analytic Eclecticism
and International Relations: Promises and Pitfalls," International Journal,
vol. 75, no. 3 (2020), p. 4.
77 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, pp. 14-15.
78 Craig Parsons, "Before Eclecticism: Competing Alternatives in
Constructivist Research," International Theory, vol. 7, no. 3 (2015), p. 504.
79 Peet, p. 12.
80 Grieco, p. 432.
81 Robert O. Keohane, "Big Questions in the Study of World Politics," in:
Reus-Smit & Snidal (eds.), pp. 708-715.
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أحسن األحوال ،أو مرشوع هيمنة وإقصائ ًيا واستيعاب ًيا يف أسوئها"(.((8
والواقع أ ّن إلعراب الباحثني عن مخاوفهم من الطابع الشمويل
لالنتقائية التحليلية ما ي ّربره ،فهي )1 :ت ُلغي املنافسة بني الربداميات
الحق يف تجاوز الحدود الربداميية
كام ذكرنا سابقًا؛  )2تعطي لنفسها ّ
واالشتغال يف الحقل بأكمله؛  )3ال تتأ ّمل يف ذاتها فحسب (كام تفعل
الربداميات) ،بل تتأ ّمل يف طبيعة الحقل وحدود اختصاصه أيضً ا؛ )4
ال تسافر جيّ ًدا خارج سياقاتها الجغرافية ،وال تعالج مشكلة التمثيل
والهيمنة /املركزية الغربية( .((8حاول سيل وكاتزنشتاين استباق
هذه االنتقادات بالتحذير من أ ّن التوليف قد يؤ ّدي إىل إنتاج ما
أي ضامنات بأن
س ّمياه "مشاريع هيمنة فكرية"( .((8لك ّنهام مل يق ّدما ّ
ال تتح ّول االنتقائية التحليلية إىل مرشوع هيمني أو "دوكسا" Doxa
جديدة يف الحقل(.((8

متوسط المدى
 .2التنظير السببي
ّ
األساس الثاين الذي تُبنى عليه االنتقائية التحليلية هو التنظري
متوسط املدى القائم عىل السببية .أرشنا يف املق ّدمة إىل أ ّن االنتقائية
ّ
التحليلية هي نزعة مناهضة للنظرية الكربى من حيث إنّها ال تسعى
إلنتاج نظريات عا ّمة أو كونية .وأرشنا أيضً ا إىل أ ّن الطريق نحو إنتاج
متوسطة املدى يكون من خالل الرتكيز عىل اآلليات السببية.
نظريات ّ
تعاين االنتقائية التحليلية هنا مشكلتني :تتعلّق األوىل بـمجال
النظرية  ،Theory Domainهل يتح ّدد مجال النظرية االنتقائية،
متوسطة ،بالظواهر التي تتناولها بالرضورة
سواء أكانت كربى أم ّ
خاصة أو مح ّددة)؟ أ ّما املشكلة الثانية ،فتتعلّق
(ظواهر عا ّمة أو ّ
باملقاربة الرباغامتية املستخدمة يف تفسري السببية.
املتوسط من روبرت مريتون.
يستلهم سيل وكاتزنشتاين نظرية املدى ّ
املتوسط بأنّها" :النظريات التي
يع ّرف مريتون نظريات املدى
ّ
تقع بني الفروض اإلجرائية الثانوية التي تنمو بكرثة خالل البحث
تفرّس
اليومي ،والجهود ّ
املنسقة الشاملة لتطوير نظرية مو ّحدة ّ
جميع االتّساق املالحظ يف السلوك االجتامعي والتنظيم االجتامعي
82 Cornut, p. 52.
83 Blanchard, p. 4.
84 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 17.
 85إ ّن حرص سيل وكاتزنشتاين االنتقائية التحليلية يف الربداميات الثالثة (الواقعية
حساسة
والليربالية والبنائية) ميكن أن يع ّزز الهيمنة األمريكية عىل الحقل .تعترب هذه املسألة ّ
جدًّا يف الظرف الراهن الذي يسعى فيه علامء العالقات الدولية لكرس الهيمنة األمريكية عىل
الحقل والتمركز اإلثنو-غريب بصفة عا ّمة .ينظر عىل سبيل املثال:
Arlene B. Tickner & Ole Wæver (eds.), International Relations Scholarship
Around the World (London: Routledge, 2009); Amitave Acharya & Barry Buzan
(eds.), Non-Western International Relations Theory (London: Routledge, 2010).
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والتغرّي االجتامعي"( .((8يثري هذا التعريف مالحظتني :أوالهام أ ّن
ّ
يحتل موق ًعا
"متوسطة" تشري إىل أ ّن هذا النوع من النظريات ّ
عبارة
ّ
وسطًا بني النظريات الكربى ،أو "النظريات العا ّمة لألنساق الطاعنة
يف التعميم والتجريد" ،والنظريات الصغرى  ،Meso-theoriesأو
تلك التي يصفها مريتون بأنّها "أوصاف م ّنمقة ُمغرقة يف التفاصيل
والحيثيات غري القابلة للتعميم"( .((8وثانيتهام أ ّن إشارة مريتون إىل
إمكان تطوير الفروض ،من خالل مزاولة البحث اليومي ،تعني أ ّن
املتوسط" ،كام كتب يف جملة مشهورة" ،ت ُستخدم يف
"نظرية املدى
ّ
أساسا لتوجيه التحقيق اإلمربيقي [وهي] تتعامل مع
علم االجتامع ً
(((8
سامت مح ّددة من الظواهر االجتامعية .
ير ّدد علامء االنتقائية التحليلية التعريف نفسه تقريبًا ،حيث يرون
"مخصصة لتناول ظواهر إمربيقية مح ّددة ونتائجها
أ ّن نظرياتهم
ّ
(((8
غري قابلة للتعميم عىل ظواهر عاملية أخرى"  .لكن السؤال الذي
ينبغي طرحه هنا هو :هل هذا هو املعيار الذي يح ّدد نظرية
املتوسط؟ هل اختصاص النظرية يتح ّدد مبجال الظواهر التي
املدى
ّ
تتناولها؟ لقد أثبتت االنتقادات املبكرة التي ُو ّجهت إىل مريتون
ورمّبا كان علامء االقتصاد أ ّول من تجاوز مسألة
ُعقم هذه املقاربةّ .
اختزال النظرية يف مجالها عرب تعريف النظرية االقتصادية الجزئية
بأنّها الطريقة التي ت ُبنى بها النظرية ،وليس مجال الظواهر املتّصلة
بها( .((9هذا املوقف اإلبستيمولوجي مهم ،وسنعود إليه أدناه.
تبدو النزعة املريتونية أكرث وضو ًحا عند االنتقائيّني يف ا ّدعائهم أ ّن
متوسط املدى كان ،وال يزال ،منت ًجا ومثم ًرا يف حقل العالقات
التنظري ّ
الدولية ،وأنّه رشط تط ّوره وتق ّدمه العلمي يف املستقبل .عىل سبيل
املثال ،أشار سيل وكاتزنشتاين يف مواقع ع ّدة يف كتابهام إىل أ ّن نظرية
أساسا ملقاربة أكرث تق ّدمية وانتقائية للعالقات
املدى
املتوسط تشكّل ً
ّ
(((9
الدولية  ،ووصفها اليك ،بكلامت مشابهة ،بأنّها "ميكن أن تشكّل
األساس لتق ّدم حقل العالقات الدولية الذي مل تق ّدمه الربداميات
قط"( .((9تعيد مثل هذه االقتباسات إىل األذهان مقولة مريتون املثرية
للجدل بأ ّن "علم االجتامع س ُيكتب له التق ّدم ما دام انشغاله الرئيس
86 Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure (New York: The
Free Press, 1968), p. 39.
87 Merton, p. 39.
88 Ibid.
89 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, pp. 21-22.
90 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.:
Addison-Wesley, 1979), p. 89.
91 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms.
92 Lake, "Theory is Dead, Long Live Theory," p. 568; Jackson & Nexon, p. 548.
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متوسطة املدى ،وسيتخلّف
(لكن ليس
ّ
الخاص) هو تطوير نظريات ّ
إذا متحور انتباهه األسايس عىل األنظمة االجتامعية الكلّية"(.((9
يصوغ أنصار االنتقائية التحليلية ا ّدعا ًء مشاب ًها يف حقل العالقات
أي أدلّة تدعمه ،سواء أكانت إمربيقية أم
الدولية ،لك ّنهم ال يق ّدمون ّ
منطقية ،باستثناء االستناد إىل قراءة تاريخية متح ّيزة وانتقائية لرتاث
النظرية االجتامعية.
متوسط املدى ،وهي
هناك مسألة أخرى مهمة مرتبطة بالتنظري ّ
التنظري السببي (املستند إىل اآلليات السببية) .يعتقد االنتقائيون
أ ّن "النظريات القامئة عىل اآللية" Mechanism-based Theories
تؤ ّدي عىل نح ٍو أفضل من النظريات الكربى يف اقتفاء األسباب الكامنة
وراء الظواهر .ومبا أ ّن مسألة تحديد اآللية السببية تخضع للخلفية
اإلبستيمولوجية التي ينطلق منها الكاتب ،فإ ّن أغلب االنتقائيني
يتب ّنون تعريف الواقعية العلمية لآللية السببية ،وذلك باعتبارها
كيانات غري قابلة للمالحظة ،تولّد آثا ًرا (نتائج) قابلة للمالحظة(.((9
لكن األمر املثري للجدل يف التنظري السببي لدى االنتقائ ّيني هو تب ّني
محل األحادية السببية يف النظرية
تحل ّ
التع ّددية السببية (التي ّ
حل مشكلة "النهاية املتكافئة"  ،Equifinalityالتي
الكربى) من دون ّ
(((9
تعني وجود أسباب متع ّددة تؤ ّدي إىل نتيجة واحدة  .إ ّن استهداف
التع ّدد غاي ًة يف ذاته (وليس تكتيكًا نظريًا) قد يجعل اآلليات السببية
املتع ّددة غري قادرة عىل تحديد السبب األهم واألكرث إسها ًما يف إنتاج
النتيجة .يعي االنتقائيون أبعاد هذه املشكلة ج ّي ًدا ،لكنهم يفضّ لون
تجاهلها .لكن تجاهلهم مشكلة النهاية املتكافئة يولّد لهم مشكلة
أخرى هي "مشكلة الصندوق األسود" .تشري هذه املشكلة ،الشائعة
يف البحوث السببية التي ال تستخدم النظرية الكربى ،إىل صعوبة
معنّي .بنا ًء عىل هذه
متغرّي نتيجة ّ
معنّي يف ّ
متغرّي سببي ّ
تفسري تأثري ّ
املشكلة ،يواجه الباحثون االنتقائيون صعوبة يف تحديد العالقة بني
معنّي يعكس سب ًبا حقيق ًيا
السبب والنتيجة ،والتأكّد إذا ما كان ارتباط ّ
متغرّي سابق غري معروف( .((9تحافظ
أو هو ارتباط زائف ناتج من ّ
االنتقائية التحليلية عىل الصندوق األسود مغلقًا بسبب صعوبة
املتغرّيات املستقلّة الناتجة من تع ّدد اآلليات السببية.
تحديد ّ
93 Merton, pp. 50-51.
94 Roy Bhaskar, The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of
the Contemporary Human Sciences (Brighton: Harvester Press, 1979), p. 15.
95 Gary King, Robert O. Keohane & Sidney Verba, Designing Social
Inquiry: Scientific Inference in Qualitiative Research (Princeton: Princeton
University Press, 1994), p. 87.
"96 James Mahoney, "Revisiting General Theory in Historical Sociology,
Social Forces, vol. 83, no. 2 (2004), p. 464.

ثان ًيا :عسل جديد وجرّة قديمة
هناك ثالثة أسباب ،نعرضها يف هذا املبحث ،تجعل احتفاء بعض
العلامء بوصول االنتقائية التحليلية إىل الحقل وحلولها محل
النظريات الكربى أم ًرا مبالغًا فيه :أ ّولها أ ّن البحوث االنتقائية كانت
سمة مالزمة لحقل العالقات الدولية منذ سنواته األوىل؛ وثانيها أ ّن
ا ّدعاءات أفول النظرية الكربى ليست ظاهرة جديدة؛ وثالثها أ ّن
املنهجية االنتقائية كانت تكتيكًا نظريًا استخدمه منظّرو النظريات
الكربى أيضً ا .باختصار ،االنتقائية التحليلية ليست شيئًا جدي ًدا(.((9
كان الباحثون االنتقائيون موجودين يف حقل العالقات الدولية منذ
زمن بعيد .كان الحقل مأهو ًاًل بعدد كبري من العلامء الذين مل ت ُص ّنف
أي نظرية بعينها؛ مثل كوينيس رايت وإدوارد غوليك
أعاملهم ضمن ّ
وجورج شوارزنربغر وديفيد سينغر وكلوس كنور وهندريك ومارغريت
سرباوت وتشارلز أوزغود ونازيل شكري وروبرت تاكر ،من بني آخرين.
هذا معناه أ ّن "النظرية االنتقائية ليست جديدة" كام يعرتف أحد
أنصارها املعارصين( .((9وهناك العديد من األدلة التي تثبت ذلك؛
فعىل سبيل املثال ،قبل نصف قرن تقري ًبا ،وجد أويل هولستي يف
املسح الحقيل الذي قام به الكثري من النظريات االنتقائية" :كان
االتّجاه األهم يف الحقل" ،يقول هولستي" :هو زيادة الرتكيز عىل
البحث يف مناطق ومشكالت وعمليات منتقاة"( .((9ن ََسب هولستي إىل
البحوث االنتقائية يف ستينيات القرن العرشين الخصائص والسامت
نفسها التي يتكلّم عنها االنتقائيون املعارصون ،وقد كتب يف وصف
تلك الحقبة" :اقرتحت األعامل اإلمربيقية يف العقد األخري وظائف
للنظرية مختلفة ج ًّدا عن الوظائف التي اقرتحها مورغانثو وورثته.
كان االنشغال الرئيس للمنظّرين يف أثناء العقد املايض هو استكشاف
تفرّس عد ًدا محدو ًدا من
مشكالت معيّنة ،وصوغ فروض أو تعميامت ّ
(((10
الظواهر ،والحصول عىل بيانات الختبار تلك الفروض" .
إ ّن التشكيك يف النظرية الكربى وا ّدعاء أفولها ليست أشياء جديدة
أيضً ا( .((10ذكرنا يف مق ّدمة الدراسة أنّه كانت هناك فئ ٌة من العلامء
تعارض أو ت ُشكّك يف إمكان بناء هذا النوع من النظرية .ض ّمت هذه
أطوااًل بعيدة بإعالنها أ ّن "االنتقائية التحليلية
ً
 97ذهبت جيسيكا بيت قبل وفاتها
املعارصة ال ترقى إىل مستوى البحث االنتقايئ" .ينظر.Peet, p. 4 :
98 Lake, "Theory is Dead, Long Live Theory," p. 572.
99 K. J. Holsti, "Retreat from Utopia: International Relations Theory,
1945-70," Canadian Journal of Political Science, vol. 4, no. 2 (June 1971), p. 177.
100 Ibid.
 101لالطالع عىل مراجعة قدمية حول املوضوع ،ينظر:
"Stanley H. Hoffmann, "International Relations: The Long Road to Theory,
World Politics, vol. 11, no. 3 (1959), pp. 346-377.
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(رمّبا االنتقائيني
الفئة العديد من علامء الواقعية ،ويروق خصومها ّ
أيضً ا) تذكري أنصارها مبناهضة إدوارد كار للعقالنية العلمية ،وشكوك
هانز مورغانثو الدامئة تجاه النظرية العلمية وإمكان بنائها( .((10وقد
أشار رميون آرون ،وهو واقعي محافظ أيضً ا ،إىل مجموعة من ّوعة
من املشكالت يف حقل العالقات الدولية التي تُعيق بناء نظرية كربى
للسياسة الدولية( .((10واقرتح كوينيس رايت ستّة رشوط لبناء النظرية
أي نظرية استيفاؤها جمي ًعا
الكربى ،استنتج من خاللها أنّه ال ميكن ّ
بأي حال من األحوال( .((10وكان موقف كابالن األش ّد تط ّرفًا حني رأى
ّ
أ ّن من الحكمة أن يفقد الباحثون األمل يف بناء نظرية علمية للسياسة
الدولية( .((10كام وصف هولستي جهود العلامء لبناء نظريات كربى
يف العالقات الدولية باليوتوبيا(.((10

كان الجيل الثاين من العلامء أش ّد تطرفًا يف رفض ،ليس النظرية
الكربى فحسب ،بل مرشوع النظرية العلمية بأكمله .عىل سبيل
"ويل أليتام الثورة العلمية"
املثال ،جادل دونالد بوشاال يف مقالته ٌ
بعدم وجود نظرية للعالقات الدولية( ،((10وأعلن جون لويس غاديس
102 Edward H. Carr, The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An Introduction
to the Study of International Relations, 2nd ed. (London: Macmillan, 1946),
pp. 23-27; Morgenthau, Scientific Man vs. Power Politics, pp. 11-19.
103 Aron, "Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales?".
104 Wright, ch. 1.
105 Kaplan, pp. 20, 23.
106 Holsti, pp. 165-166.
"107 Donald J. Puchala, "Woe to the Orphans of the Scientific Revolution,
Journal of International Affairs, vol. 44, no. 1 (1990), pp. 59-80.
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فشل مرشوع التنظري يف العالقات الدولية كل ًّيا( .((10واتّفق أنصار
املدرستني النقدية ،وما بعد الحداثة يف العالقات الدولية ،عىل رفض
النظرية والنزعة العلمية باعتبارهام أيديولوجيا .قصارى القول :مل
يسبق أن كان هناك عرص ذهبي للنظرية الكربى (أو النظرية بعامة)،
وال يُتوقّع أن يأيت هذا العرص يو ًما ما يف املستقبل .كان هذا املرشوع
محاطًا دامئًا بخليط من اإلنجازات واإلخفاقات ،والفرص والتح ّديات.
املتوسط
إ ّن املقاربة االنتقائية ليست حك ًرا عىل منظّري املدى
ّ
فحسب ،بل استعان بها أيضً ا املشتغلون عىل النظريات الكربى.
ومتغرّيات
واستخدمت الواقعية والنيوليربالية املؤسساتية فروضً ا
ّ
وآليات سببية منتقاة من نظريات أخرى ،وال سيّام يف حقليهام
الفرع ّيني :الدراسات األمنية واملنظّامت الدولية (إضافة إىل برنامج
بحث السالم الدميقراطي) .عىل سبيل املثال ،قام علامء الواقعية،
مثل ستيفن والت وجاك سنايدر وستيفن فان افيريا وباري بوزن
متغرّي النيّات من النظريات اإلدراكية لتفسري
ومعاونيه بانتقاء
ّ
(((10
تشكّل التحالفات واإلمربيالية والحرب والبنى الدولية  .حتّى نقّاد
باملتغرّيات غري الواقعية؛ فعىل
الواقعية يعرتفون باستعانة الواقع ّيني
ّ
سبيل املثال ،اتّهم ريتشارد آشيل الواقع ّيني البنيويّني بانتقاء الحجج
واألدلة التي تناسب أغراضهم( .((11وانتقد أندرو مورافسيك وجيفري
املتغرّيات
ليغرو وجون فاسكيز انتقاء الواقعيّني عد ًدا ال بأس به من
ّ
(((11
واآلليات السببية من النظريتني النيوليربالية والبنائية  .تح ّركت
النزعة االنتقائية يف االتّجاه املعاكس أيضً ا .وانتقى روبرت كيوهان
متغرّيات نظرية االستقرار الهيمني من الواقعية لتفسري الرتتيبات
ّ
التعاونية بعد الحرب( .((11وانتقت مارثا فينيمور وكاثرين سيكينك
108 John Lewis Gaddis, "International Relations Theory and the End of
the Cold War," International Security, vol. 17, no. 3 (1992/ 1993), pp. 5-58.
109 Stephen M. Walt, The Origins of Alliances (Ithaca: Cornell University
Press, 1987); Jack Snyder, Myths of Empire: Domestic Politics and International
Ambition (Ithaca: Cornell University Press,1991); Stephen Van Evera, Causes
of War: Power and the Roots of Conflict (Ithaca: Cornell University Press,
1999); Barry Buzan, Charles Jones & Richard Little, The Logic of Anarchy:
Neorealism to Structural Realism (New York :Columbia University Press,1993).
110 Richard K. Ashley, "The Poverty of Neorealism," International
Organization, vol. 38, no. 2 (1984), p. 244.
"?111 Jeffrey W. Legro & Andrew Moravcsik, "Is Anybody Still a Realist
International Security, vol. 24, no. 2 (1999), pp. 143-162; John A. Vasquez,
"The Realist Paradigm and Degenerative versus Progressive Research
Programs: An Appraisal of Neotraditional Research on Waltz's Balancing
Proposition," American Political Science Review, vol. 91, no. 4: International
Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World
Politics (Autumn 1997), pp. 899-912.
112 Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in The
World Political Economy (Princeton: Princeton University Press, 1984).
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متغرّيات عقالنية لتفسري تط ّور املعايري الدولية لحقوق اإلنسان(.((11
ّ
الخاّلقة واملبدعة من النظريات األخرى أم ًرا عاديًا
كان انتقاء األفكار ّ
وسلياًم يف الحقل ،ومل يجد العلامء (مبن فيهم أنصار النظريات
ً
متغرّيات وآليات سببية من نظريات أخرى
الكربى) ّ
أي حرج يف اقتناء ّ
(((11
لتفسري الظواهر التي يدرسونها .

ً
ثالثا :الفهم الخاطئ للنظرية الكبرى
يجب االعرتاف بأ ّن بعض االنتقادات التي و ّجهها أنصار االنتقائية التحليلية
إىل النظرية الكربى جدي ٌر باالهتامم؛ فعىل سبيل املثال ،انقسام هذه
االنتقادات الداخيل إىل فروع متنافسة ،واتّساع نطاقها التحلييل ،وغموض
مرجعياتها اإلبستيمولوجية واألنطولوجية ،وا ّدعاؤها امللكية الحرصية
متغرّياتها ،وانخفاض صلتها السياسية  ،Political Relevanceهي
عىل ّ
(((11
مسائل ميكن قبولها ومناقشتها باعتبارها مشكالت لهذه النظرية  .هذه
املشكالت ليست حك ًرا عىل حقل العالقات الدولية ،وقد أشار إليها العديد
من علامء السياسة واالجتامع منذ زمن بعيد( .((11عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن
جز ًءا كب ًريا من االنتقادات املو ّجهة إىل النظرية الكربى يف حقل العالقات
الدولية ناتج من سوء فهم ماهيتها ومجالها.
كل يشء ،أو التي تسعى
النظرية الكربى ليست النظرية التي تتناول ّ
لتفسري الظواهر الدولية الكلّية .إ ّن مجال الظواهر التي تتناولها
متوسطة .فام يجعل النظرية
النظرية ال يح ِّدد إذا ما كانت كربى أم ّ
متوسطة هو طريقة بنائها .لتوضيح هذه الفكرة ينبغي لنا
كربى أو ّ
أ ّواًلً تعريف النظرية ووظيفتها بدقّة.
يقول عامل االجتامع أبراهام كابالن إ ّن "النظرية هي نظام القوانني"(.((11
تتك ّون النظرية من قوانني ،ووظيفتها هي تفسري تلك القوانني
113 Martha Finnemore & Kathryn Sikkink, "International Norms Dynamics
and Political Change," International Organization, vol. 52 (1998), pp. 887-917.
 114وردت األعامل املذكورة يف هذه الفقرة يف:
Andrew Moravcsik, "Theory Synthesis in International Relations: Real Not
Metaphysical," International Studies Review, vol. 5, no. 1 (2003), p. 132.
 115لالطّالع عىل عيّنة من هذه االنتقادات داخل الحقل ،ينظر:
William Wallace, "Truth and Power, Monks and Technocrats: Theory and
Practice in International Relations," Review of International Studies, vol. 22
"(1996), p. 314; Brown, p. 486; Lake, "Theory is Dead, Long Live Theory,
p. 568; Lake, "Why 'isms' Are Evil," p. 470; Jackson & Nexon, p. 546.
 116لــاطــاع عىل مراجعة عامة لهذه االنتقادات يف ميدان العلوم االجتامعية
واإلنسانية ،ينظر:
Petr Jedlicka, "Against Grand Theories: A (Cautionary) Tale of Two
Disciplines," Theory of Sciences, vol. 42, no. 2 (2020), pp. 175-199.
117 Abraham Kaplan, The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral
Science (New Brunswick: Transaction Publishers, 1998 ]1964[), p. 297.

113
متغرّيين أو ظاهرتني) .عىل سبيل
(القانون هو االرتباط املثبت بني ّ
تفرّس قانون نيوتن للجاذبية األرضية،
املثال ،نظرية آينشتاين النسبية ّ
تفرّس قانون
ونظريات أرسطو وغاليليو ونيوتن (بتبايناتها العديدة) ّ
الحركة (االرتباط بني ق ّوة دفع الجسم وحركته) .أ ّما يف العالقات
ُفرّس مجموعة من قوانني السياسة
الدولية ،فث ّمة نظريات عدة ت ّ
الدولية .لدينا مثال بارز يف هذا الشأن للتوضيح .كانت نظرية توازن
رصا أساس ًيا يف أعامل مورتن كابالن ومورغانثو ووالتز ،حيث
القوى عن ً
اتّفق هؤالء الثالثة عىل "القانون" الذي تستند إليه النظرية ،والذي
يفيد بأ ّن "الدول متيل دامئًا إىل االصطفاف مع الدولة األضعف ض ّد
الدولة األقوى يف النظام الدويل" .يعمل قانون توازن القوى كاآليت:
"إذا" ظهرت دولة تفُوق قوتها جميع الدول املنافسة لها ،وكانت
تسعى للهيمنة عليهم" ،فإنّ" الدول األخرى األقل ق ّوة منها ستشكّل
تحالفًا موازنًا الحتوائها .لكن عىل الرغم من ات ّفاق كابالن ومورغانثو
ووالتز عىل أ ّن األسباب نفسها (ظهور الدولة الساعية للهيمنة) تؤ ّدي
إىل النتائج نفسها (تشكل التوازنات) ،فإنهم اختلفوا يف تفسرياتهم
لهذا القانون؛ ما أسفر عن ثالث نظريات مختلفة لتوازن القوى.
لدينا اليوم نظريات ع ّدة من ّوعة لتوازن القوى تختلف يف تفسرياتها
للقانون ،مثل ميزان التهديد وميزان املصالح واملسايرة وغريها(.((11
تفرّس الكثري من القوانني ،وليس
إ ّن النظرية الكربى هي النظرية التي ّ
الكثري من الظواهر .وفقًا لهذا التعريف ،فإ ّن الواقعية هي نظرية
تفرّس العديد من قوانني السياسة الدولية ،مثل قانون
كربى ألنّها ّ
توازن القوى وقانون االصطفاف (التحالف) وقانون املساومة وقانون
الردع وقانون سباق التسلّح ،وغري ذلك .وفقًا لهذا التعريف أيضً ا ،فإ ّن
الواقعية ال تستطيع تفسري قانون االندماج اإلقليمي والتعلّم الوظيفي
املؤسسايت ،وسواها من قوانني النيوليربالية
والتعاون الدويل والفشل ّ
كل يشء وفق التعريف
املؤسساتية ،وهو ما يُثبت أنّها ليست نظرية ّ
االختزايل للنظرية الكربى الذي تتب ّناه االنتقائية التحليلية.
يُج ّنبنا تعريف النظرية بوظيفتها (تفسري القوانني) الوقوع يف خطأ
اختزال النظرية يف مجال الظواهر التي تدرسها ،وهو يح ّدد مجالها
وحدودها بطريقة بنائها .يساعد هذا التعريف الباحثني عىل إدراك
الفرق املوجود بني القوانني والنظريات؛ حيث ميكن الحصول عىل
األوىل بوساطة االكتشاف ،والثانية بوساطة البناء( .((11إ ّن تعريف
118 Walt, The Origins of Alliances; Randall L. Schweller, Deadly Imbalances:
Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest (New York: Columbia
University Press, 1998); Thomas J. Christensen & Jack Snyder, "Chain
"Gangs and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns in Multipolarity,
International Organization, vol. 44, no. 2 (Spring 1990), pp. 137-168.
 119يقول كابالن" :القوانني يت ّم اكتشافها ،لكن النظريات يجب اخرتاعها أو بناؤها" .ينظر:
Kaplan, The Conduct of Inquiry, p. 308.
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النظرية الكربى بهذه الطريقة يعني أ ّن النظريات الكربى يف حقل
العالقات الدولية قليلة ج ًّدا (ينظر الجدول) ،وهي تشمل النظريات
تفرّس مجموعة من ّوعة من القوانني فحسب .ومن ناحية أخرى،
التي ّ
فإ ّن تعريف النظرية باعتبارها نظا ًما للقوانني ،مي ّيزها بوضوح من
الربدايم والربنامج البحثي والتقليد البحثي ،ويجعلها أكرث متاسكًا
ووضو ًحا ،مقارنة باملرونة التعريفية التي تتّسم بها األطر املذكورة .إ ّن
التحديد الدقيق يج ّنب الباحثني أخطاء التصنيف الشائعة املستندة
إىل تلك األطر امليتاثيورية؛ مثل تلك التي قادت شيبني تانغ ،عىل سبيل
الخاصة بالربامج البحثية،
املثال ،إىل القول ،استنا ًدا إىل معايري الكاتوش ّ
إ ّن النظريات الكربى الوحيدة يف الحقل هي الواقعية الهجومية،
والواقعية الدفاعية ،والنيوليربالية( !((12يُ ّبنّي الجدول أ ّن تعريف
النظرية ،باعتبارها نظا ًما للقوانني ،مينحنا تصنيفًا مغاي ًرا وأقرب إىل
التصنيف الشائع للمدارس الكربى يف نظرية العالقات الدولية.
جدول يعرض النظريات الكربى يف العالقات الدولية
الواقعية
الوظيفية
النيوليربالية
النيوماركسية
النظام الرأساميل العاملي
انتقال القوة
البنائية االجتامعية
النظرية اإلنكليزية
ما بعد-الكولونيالية
نظرية الخيار العقالين
املصدر :من إعداد الباحث.

إ ّن تعريف أنصار االنتقائية التحليلية للنظرية الكربى ،بأنّها النظرية
كل يشء ،هو تعريف ُمضلّل ،وتدحضه املامرسة
التي تسعى لتفسري ّ
البحثية يف الحقل .عىل سبيل املثال ،اعرتف والتز ،وهو مص ّمم إحدى
النظريات الكربى املؤث ّرة يف الحقل ،بأ ّن نظريته املدعوة بالواقعية
البنيوية  Structural Realismهي نظرية للسياسة الدولية ،وليست
120 Shiping Tang, A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive
Realism (New York: Palgrave Macmillan, 2010), pp. 1-2.

نظرية للسياسة الخارجية( .((12وقد اشتهر والتز بانتقاده الشديد
لتعريف النظرية الكربى مبجالها التفسريي ،وهو الذي أشار مرا ًرا
وتكرا ًرا إىل أ ّن "نقّاد النظرية النيوواقعية ال يفهمون أ ّن النظرية
كل يشء مهم يف الحياة السياسية الدولية ،إمّنّ ا
ليست صورة عن ّ
(((12
هي بناء تفسري محدود بالرضورة"  .وقد انتقد راندل شويللر،
أحد ر ّواد الواقعية النيوكالسيكية ،فكرة النظرية الكربى التوحيدية
للعالقات الدولية ،ووصفها بالطوباوية واملستحيلة؛ "فمن ذا الذي
تفرّس جذور الحروب
يستطيع" ،بحسب قوله" ،تخ ّيل وجود نظرية ّ
واألزمات وتسوياتها ،إضافة إىل قضايا التجارة الدولية واملالية؟ والتي
فضاًل عن
تفرّس التحالف النازي  -السوفيايت يف عام ً ،1939
ميكن أن ّ
(((12
إصالح سياسة املجموعة األوروبية الزراعية؟" .

رابعا :لماذا ال نستغني عن النظرية
ً
الكبرى؟
ال ّ
شك يف أ ّن والتز وشويللر وغريهام من العلامء محقّون يف القول إنّه
ال توجد نظرية كربى تستطيع التعامل مع جميع املشكالت الدولية،
املتوسط
االنتقائينّي عىل أ ّن نظريات املدى
وميكن االتّفاق أيضً ا مع
ّ
ّ
رضوريــة لتسليط الضوء عىل تفاصيل بعض القضايا والظواهر
املح ّددة .لكن من املنطقي القول أيضً ا إ ّن البحث العلمي ال ميكن
أن ينحرص يف القضايا الجزئية ،ويرتك القضايا العا ّمة موضع إهامل.
نحتاج إىل نظريات تستطيع أن مت ّدنا بالصورة الكلّية لألشياء ،ما
أمكنها ذلك .والواقع أ ّن هناك خمسة أسباب تجعل النظرية الكربى
ال غنى عنها يف حقل العالقات الدولية:
•تتناول النظرية الكربى الظواهر الدولية العا ّمة — وليس بالرضورة
مجااًلً واس ًعا من الظواهر .وعىل الرغم من أ ّن هذا النوع من
كل يشء ،فإنّه يساعدنا عىل طرح "األسئلة
يفرّس ّ
النظرية ال ّ
الكربى" ((12(،ومينحنا القدرة عىل النظر إىل الظواهر من املنظور
الكاّلين  Holistic Perspectiveوتفسري ما دعاه والتز "األمناط
ّ
"121 Kenneth N. Waltz, "International Politics Is Not Foreign Policy,
Security Studies, vol. 6, no.1 (1996), p. 54.
122 Kenneth N. Waltz, "Realist Thought and Neorealist Theory," Journal
of International Affairs, vol. 44, no. 1 (Spring 1990), p. 32.
123 Schweller, "Correspondence," p. 311.
124 Keohane, "Big Questions in the Study of World Politics,"; Henry R.
Nau, "No Alternative to 'Isms','' International Studies Quarterly, vol. 55, no. 2
(June 2011), p. 489.
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الكربى واملهمة والدامئة"( .((12لهذه األسباب يفضّ ل بعض العلامء
تسمية النظرية الكربى النظرية العا ّمة .General Theory

•النظرية الكربى هي نظرية استنباطية( .((12قد يكون من البدهي
أي حقل درايس آخر) لن
القول إ ّن حقل العالقات الدولية (أو ّ
سلياًم ،إذا أصبح االستقراء هو املنهج الوحيد
يكون ً
حقاًل دراس ًيا ً
لبناء النظرية .وهناك رأي مقبول عىل نطاق واسع يف فلسفة
العلوم االجتامعية ،يرى أ ّن النظرية الكربى أكرث نجاعة يف توليد
املتوسط أكرث فائدة يف
الفروض واشتقاقها ،بينام نظرية املدى
ّ
اختبارها( .((12وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن االستنباط واالستقراء
منهجان متساندان لخلق املعرفة واختبارها ،وطغيان أحدهام
أي حقل درايس لن يكون مفي ًدا لتط ّوره املعريف.
عىل اآلخر يف ّ
ال ّ
محق يف القول إ ّن "من الصعب إجراء
شك يف أ ّن وليام واالس ّ
نقاش برداميي من دون توافر دراسات إمربيقية الختبار بردايم
ض ّد آخــر"( .((12لكن من الصعب أيضً ا إنتاج دراسات إمربيقية
من دون توافر برداميات تكون موضع اختبار .إ ّن إعالن أنصار
االنتقائية التحليلية عن نهاية النظرية الكربى هو مبنزلة اإلعالن
عن نهاية املنهج االستنباطي يف حقل العالقات الدولية ،وانحصاره
(أي الحقل) يف اختبار النظريات فحسب(.((12
•النظرية الكربى هي رشط أسايس لوجود االنتقائية التحليلية
متوسطة
متوسطة املدى بعامة .لن تستطيع النظرية ّ
والنظرية ّ
املدى التط ّور والنجاح يف غياب النظرية الكربى؛ فهذه األخرية هي
واملتغرّيات) الالزمة
املصنع الذي مي ّدها باملواد األ ّولية (الفروض
ّ
متوسطة املدى مثل املنفعة
الشتغالها .عىل سبيل املثال ،نظريات ّ
املتوقّعة  ،Expected Utility Theoryوتكاليف الجمهور
 ،Audience Costsومساومة األزمة  ،Crisis Bargainingولعبة
املستويني  ،Two-level Gameال ميكنها العمل من دون الفروض
املشتقة من نظرية الخيار العقالين .هناك تفسري آخر لهذه
متوسطة املدى
التبعية النظرية .ميكن أن نالحظ أ ّن ّ
أي نظرية ّ

125 Waltz, Theory of International Politics, p. 70.
126 Joseph Lepgold & Miroslav Nincic, Beyond the Ivory Tower:
International Relations Theory and the Issue of Policy Relevance (New York:
Columbia University Press, 2001), p. 69.
 127ينظر عىل سبيل املثال:
Richard Swedberg, "Before Theory Comes Theorizing or How to Make Social
Science More Interesting," The British Journal of Sociology, vol. 67, no. 1
(2016), p. 6; Richard Swedberg, "Theorizing in Sociology and Social Science:
Turning to The Context of Discovery," Theory and Society, vol. 41, no. 1
(2012), p. 2.
128 Wallace, p. 314.
129 Mearsheimer & Walt.
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رمّبا متناقضة)
ميكن أن ّ
تتوصل إىل نتائج إمربيقية متباينة (أو ّ
بسبب اختالف النظريات الكربى التي اشتُقّت منها فروضها
اإلمربيقية .وعىل سبيل املثال فإ ّن نظرية الحرب االستباقية
 Preemptive Warستق ّدم تفسريات متباينة تب ًعا ملا إذا كانت
فروضها مشتقّة من نظرية "انتقال القوة"( ((13أم نظرية "حرب
الهيمنة"( ((13أم نظرية "تفاضالت القوة"( .((13إ ّن النظرية الكربى
متوسطة املدى
رضورية يف جميع هذه الحاالت لعمل النظرية ّ
وتأدية اختباراتها اإلمربيقية.

•النظريات الكربى لديها فائدة عالية يف مجال التعليم األكادميي
للعالقات الدولية .ال تخلو مق ّررات التدريس من النظريات
الكربى ،وهي فصل رضوري يف جميع املناهج الدراسية .يرى بعض
الباحثني أ ّن تلقني الطالب الجدد النظريات الكربى ونقاشاتها هو
علاًم ومامرسة،
أفضل مدخل ُمُيكّنهم من فهم العالقات الدولية ً
ويجادل آخرون بأ ّن النقاشات الربداميية أثبتت نجاعتها يف مجال
التدريس .عىل سبيل املثال ،يعرتف بينيت بأ ّن "تأطري الحقل حول
املدارس النظرية ثبت أنّه اختصار مفيد للتدريس يف الفصول
اخرُتعت
الدراسية"( .((13ويرى أويل ويفر أ ّن النقاشات الربداميية ُ
أساسا بغرض التدريس والتأ ّمل الذايت النقدي( .((13وهناك من ذهب
ً
(((13
إىل ح ّد اعتبار أ ّن "الحروب الربداميية" كانت "ق ّيمة وتق ّدمية"
وس ّهلت التط ّور النظري يف الحقل( .((13لقد كان اختبار النظريات
الكربى بعضها ض ّد بعض من ناحية ،وضد العامل الواقعي من ناحية
أخرى ،منهجي ًة مثمر ًة يف قيادة البحث يف العالقات الدولية منذ
عقود طويلة ،وال يزال يراه أساتذة الحقل وسيل ًة ناجع ًة يف تنشئة
أجيال من الباحثني املتم ّرسني وإعدادهم .هذا القول ال يعني أ ّن
املتوسط ال تناسب (أو تحقّق) األهداف التعليمية،
نظريات املدى ّ
إمّنّ ا معناه أ ّن النظريات الكربى قد تكون مناسبة ج ًّدا إلنجاز تلك
األهداف ،ألنّها تعرض الطابع الجدايل الذي ُمُييّز النقاش يف شأن
املسائل الكلّية يف السياسة الدولية.
130 A.F.K. Organski & Jacek Kugler, The War Ledger (Chicago: University
of Chicago Press, 1980).
131 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge:
Cambridge University Press, 1981).
132 Dale C. Copeland, The Origins of Major War (Ithaca: Cornell
University Press, 2000).
133 Bennett, p. 460.
134 Ole Waever, "The Rise and Fall of the Inter-paradigm Debate," in: Steve
Smith, Ken Booth & Marysia Zalewski (eds.), International Theory: Positivism
and Beyond (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 161.
135 Nau, pp. 488-489.
136 Jackson & Nexon, p. 546.
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•النظرية الكربى دليل عميل لصنع القرار .فهي تق ّدم توجي ًها
إىل رجــال الدولة بشأن القضايا والفرص والتح ّديات التي
يواجهونها وكيفية التعامل معها .مييل املستشارون واملخطّطون
االسرتاتيجيون إىل اإلصغاء إىل ما تقوله النظريات الكربى
عن التفاعالت الدولية والفاعلني والديناميات ،وعن البيانات
واملواقف التي يجب أخذها يف الحسبان يف أثناء اتّخاذ القرار،
أو يف مرحلة تخطيط السياسات وتنفيذها .تختلف قرارات رجال
الدولة وسياساتهم باختالف العدسة النظرية التي ينظرون من
خاللها إىل املشكالت والحلول؛ فصانع القرار الذي ينظر إىل العامل،
باعتباره مكانًا أنارك ًيا تسعى فيه الدول للبقاء أو الهيمنة ،سيسعى
جاه ًدا لتأمني نفسه واتّباع سياسات العون الذايت (التسلّح وإبرام
التحالفات) .أ ّما رجل الدولة الذي ينظر إىل العامل ،باعتباره شبكة
دولية من االعتامدية املتبادلة ،فسيسعى لتعزيز التعاون العاملي
املؤسسايت والتع ّددية الدولية( .((13إضافة إىل ما سبق ،فإ ّن لدى
ّ
النظريات الكربى جذو ًرا عميق ًة يف التقاليد الفلسفية الكربى(،((13
حيث تعكس تلك الفلسفات طرائق مع ّينة لتفسري العامل ،مشبعة
بالتاريخ والتفضيالت السياسية .لهذا السبب يرى بعض الباحثني
أ ّن ق ّوة النظرية الكربى تكمن يف اشتغالها كأيديولوجيا أو عقيدة،
أو نسق معياري لوصف ما يجب أن تكون عليه األشياء( .((13يف
مقابل ذلك ،ت ُنتقد االنتقائية التحليلية بأنّها غري مج ّهزة للتعامل
مع التفكري املعياري ،ومن ث ّم هي غري قادرة عىل إنتاج معرفة
ذات صلة باملامرسة السياسية كام ت ّدعي(.((14

كبريا من علامء العالقات الدولية الذين مارسوا السياسة
 137ميكن مالحظة أ ّن عددًا ً
الدولية يف الدوائر الحكومية منذ الحرب العاملية الثانية ،سواء أكان ذلك يف الواليات املتحدة
أم بريطانيا ،كان من مؤلفي النظريات الكربى يف العالقات الدولية.
املتوسط جذور يف النظريات الكربى .النظرية الكربى
 138بينام لدى نظريات املدى
ّ
املتوسط ،فهي نظرية تقنية.
نظرية فلسفية ،أ ّما نظرية املدى
ّ
 139هكذا وصفها نقّادها ،ينظر عىل سبيل املثال:
Robert W. Cox, "Social Forces, States and World Orders: Beyond
International Relations Theory," Millennium: Journal of International Studies,
vol. 10, no. 2 (1981), pp. 126-155; Ashley.
لالطالع عىل تحليل حديث ،ينظر:
Alex Prichard, "The 'Isms' Are Evil. All Hail the 'Isms'!," in: Stephen
McGlinchey, Rosie Walters & Christian Scheinpflug (eds.), International
Relations Theory (Bristol: E-International Relations Publishing, 2017),
pp. 145-152.
140 Reus-Smith, p. 591.
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خاتمة
النظرية الكربى بعيدة عن األفــول لحسن الــحــظ( ،((14وال يزال
االنتقائيون التحليليون نادرين يف الحقل( .((14كان الهدف األسايس
لهذه الدراسة هو تفنيد ا ّدعاءات االنتقائية التحليلية يف شأن أفول
النظرية الكربى يف العالقات الدولية ،وقد أثبتت املباحث السابقة
أربعة أشياء :أو ًاًل ،أ ّن املنطق االنتقايئ  -االندماجي الذي ت ُبنى عليه
االنتقائية التحليلية غري منسجم ويشوبه الكثري من التناقضات؛ ثان ًيا،
متوسط املدى مستند إىل فهم خاطئ ملاهية
أ ّن التنظري السببي ّ
النظرية الكربى ووظيفتها؛ ثالثًا ،أ ّن النزعة االنتقائية ليست شيئًا
جدي ًدا يف حقل العالقات الدولية؛ راب ًعا ،أ ّن انحسار النظرية الكربى ال
يعني بالرضورة أفولها .قد تكون الحروب الربداميية قد انتهت ،لكن
الربداميات يف ح ّد ذاتها مل تنته(.((14
معنّي
عىل الرغم من هذه النتائج ،فإ ّن الدراسة ال ت ّدعي تف ّوق منط ّ
ومتوسطة املدى رضوريتان
من التنظري عىل آخر .فالنظرية الكربى
ّ
لتغطية النطاق الواسع للظواهر الدولية ،وال ب ّد من أن تسريا ي ًدا
بيد نحو مقاربة تكاملية لتفسريهام .ال ميكن الجزم مبا هو الشكل
الذي ستأخذه هذه املقاربة ،لكن األكيد أنّها لن تكون شمولية -
هيمنية وال تع ّددية  -فوضوية .لكن يف الوقت نفسه يجب أاّلّ نبالغ
واملتوسطة.
يف آمالنا وتطلّعاتنا نحو نظرية مو ّحدة للنظريات الكربى
ّ
االختصاص املجايل وتقسيم العمل النظري أمران ص ّحيان ألي حقل
درايس ،ويجب ّأاّل نقلق من انصهار الحدود بني املجاالت النظرية
بداًل
وانتشار االعتامدية إذا كان التعاون النظري هو القاعدة ً
من التنافس.

 141تكشف الدراسة التي قام بها سايدمان ألمناط االقتباس واالستشهاد يف املجالت
األكادميية أنّه ال توجد أدلّة تدعم فرضية أفول النظرية الكربى .توضح األرقام أنّها شهدت
تراج ًعا عن الذروة التي بلغتها يف منتصف التسعينيات ،لكن البحوث الربداميية زادت يف أوائل
القرن العرشين ،مقارنة بعقد الثامنينيات .ينظر.Saideman :
142 Chernoff et al., p. 4.
143 Saideman, pp. 16-17.

117
Bhaskar, Roy. The Possibility of Naturalism:
A Philosophical Critique of the Contemporary
Human Sciences. Brighton: Harvester Press, 1979.
Brown, Chris. "The Poverty of Grand Theory." European
Journal of International Relations. vol. 19, no. 3:
End of International Relations Theory? A Special
Issue (2013).

لاجس
 نقد االنتقائية التحليلية في العالقات الدولية:أفول النظرية الكبرى

References

المراجع

العربية
." "االنتقائية التحليلية يف حقل العالقات الدولية. محمد،حميش
.)2017  سبتمرب/ (أيلول28  العدد،5  مج.سياسات عربية
/ الدوحة. مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية._______
.2021 ، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات:بريوت

Burns, Arthur Lee. "Prospects for a General Theory of
International Relations." World Politics. vol. 14,
no. 1 (1961).

: نظرية العالقات الدولية. وميليا كوريك وستيف سميث، تيم،دان
: بريوت/ الدوحة. ترجمة دميا الخرضا.التخصص والتن ّوع
.2016 ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

Burton, John W. International Relations: A General
Theory. Cambridge: Cambridge University
Press, 1965.

 دراسات: الرصاع عىل تفسري الحرب والسلم. سيد أحمد،قوجييل
/ الدوحة.يف منطق التحقيق العلمي يف العالقات الدولية
.2019 ، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات:بريوت

Buzan, Barry, Charles Jones & Richard Little. The Logic
of Anarchy: Neorealism to Structural Realism. New
York: Columbia University Press,1993.

األجنبية
Acharya, Amitave & Barry Buzan (eds.). NonWestern International Relations Theory. London:
Routledge, 2010.

Carlsnaes, Walter, Thomas Risse & Beth A. Simmons
(eds.). Handbook of International Relations.
London: SAGE, 2012.
Carr, Edward H. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An
Introduction to the Study of International Relations.
2nd ed. London: Macmillan, 1946.
Chernoff, Fred, Jérémie Cornut & Patrick James.
"Analytic Eclecticism and International Relations:
Promises and Pitfalls." International Journal.
vol. 75, no. 3 (2020).
Chernoff, Fred. "Pragmatism, Pluralism, and Eclecticism:
Sil and Katzenstein's 'Analytic eclecticism' in
Beyond Paradigms." International Journal. vol. 75,
no. 3 (2020).
Christensen, Thomas J. & Jack Snyder. "Chain Gangs
and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns in
Multipolarity." International Organization. vol. 44,
no. 2 (Spring 1990).

Aron, Raymond. "Qu'est-ce qu'une théorie des relations
internationales?" Revue française de science
politique. vol. 17, no. 5 (1967).
_______. Paix et guerre entre les nations. Paris:
Calmann-Levy, 1962.
Ashley, Richard K. "The Poverty of Neorealism."
International Organization. vol. 38, no. 2 (1984).
Banks, Michael. "General Theory in International
Relations: New Directions." Millennium: Journal of
International Studies. vol. 8, no. 3 (1979).
Bennett, Andrew. "The Mother of All Isms: Causal
Mechanisms and Structured Pluralism in
International Relations Theory." European Journal
of International Relations. vol. 19, no. 3 (2013).
Berenskötter, Felix. "Deep Theorizing in International
Relations." European Journal of International
Relations. vol. 24, no. 4 (2018).

 ددعلادعلا56 -  ددعلالادلجملا56 ددعلالا
Issue 56 - Volume 10 - May 2022

Guzzini, Stefano. "The Ends of International Relations
Theory: Stages of Reflexivity and Modes of
Theorizing." European Journal of International
Relations. vol. 19, no. 3 (2013).
Harvey, Frank & Joel Cobb. "Multiple Dialogues,
Layered Syntheses, and the Limits of Expansive
Cumulation." International Studies Review. vol. 5,
no. 1 (2003).
Hellmann, Gunther (ed.). "The Forum: Are Dialogue
and Synthesis Possible in International Relations?"
International Studies Review. vol. 5, no. 1 (2003).
Hoffmann, Stanley H. "International Relations: The
Long Road to Theory." World Politics. vol. 11,
no. 3 (1959).
Holsti, K. J. "Retreat from Utopia: International Relations
Theory, 1945-70." Canadian Journal of Political
Science. vol. 4, no. 2 (June 1971).
Jackson, Patrick Thaddeus & Daniel H. Nexon.
"International Theory in a Post-paradigmatic Era:
From Substantive Wagers to Scientific Ontologies."
European Journal of International Relations. vol. 19,
no. 3 (2013).
Jedlicka, Petr. "Against Grand Theories: A (Cautionary)
Tale of Two Disciplines." Theory of Sciences. vol. 42,
no. 2 (2020).
Kaplan, Abraham. The Conduct of Inquiry: Methodology
for Behavioral Science. New Brunswick: Transaction
Publishers, 1998 [1964].
Kaplan, Morton A. "Problems of Theory Building and
Theory Confirmation in International Politics."
World Politics. vol. 14, no. 1 (1961).
________. System and Process in International Politics.
Colchester: John Wiley and sons, INC, 1957.

118
Copeland, Dale C. The Origins of Major War. Ithaca:
Cornell University Press, 2000.
Cornut, Jérémie. "Analytic Eclecticism in Practice: A Method
for Combining International Relations Theories."
International Studies Perspectives. vol. 16 (2015).
Cox, Robert W. "Social Forces, States and World
Orders: Beyond International Relations Theory."
Millennium: Journal of International Studies. vol.
10, no. 2 (1981).
Deutsch, Karl W. The Nerves of Government: Models of
Political Communication and Control. New York:
Free Pr., 1963.
Dunne, Tim, Lene Hansen & Colin Wight. "The End of
International Relations Theory?" European Journal
of International Relations. vol. 19, no. 3: End of
International Relations Theory? A Special Issue (2013).
Evera, Stephen Van. Causes of War: Power and the Roots
of Conflict. Ithaca: Cornell University Press, 1999.
Ferguson, Yale H. "Diversity in IR Theory: Pluralism as
an Opportunity for Understanding Global Politics."
International Studies Perspectives. vol. 16, no. 1 (2015).
Finnemore, Martha & Kathryn Sikkink. "International
Norms Dynamics and Political Change."
International Organization. vol. 52 (1998).
Fox, Wiliam T.R. (ed.). Theoretical Aspects of International
Relations. Notre Dame: University of Notre Dame
Press,1959.
Gaddis, John Lewis. "International Relations Theory and
the End of the Cold War." International Security.
vol. 17, no. 3 (1992/ 1993).
Gilpin, Robert. War and Change in World Politics.
Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Grieco, Joseph M. "The Schools of Thought Problem
in International Relations." International Studies
Review. vol. 21, no. 3 (2019).

119
Mary Williamsburg (Virginia) (May 2012). at:
https://bit.ly/3uaOcA0
McClelland, Charles A. Theory, and the International
System. New York: Macmillan, 1966.
McGlinchey, Stephen, Rosie Walters & Christian
Scheinpflug (eds.). International Relations Theory.
Bristol: E-International Relations Publishing, 2017.
Mearsheimer, John J. & Stephen M. Walt. "Leaving Theory
Behind: Why Hypothesis Testing Has Become
Bad for International Relations." European Journal
of International Relations. vol. 19, no. 3: End of
International Relations Theory? A Special Issue (2013).
Merton, Robert K. Social Theory and Social Structure.
New York: The Free Press, 1968.
Mills, C. Wright. The Sociological Imagination. New
York: Oxford University Press, 1959.
Moravcsik, Andrew. "Theory Synthesis in International
Relations: Real Not Metaphysical." International
Studies Review. vol. 5, no. 1 (2003).
Morgenthau, Hans J. Politics Among Nations: The
Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A.
Knopf, 1948.
_______. Scientific Man vs. Power Politics. London:
Latimer House Limited, 1946.
Myat, Sint Sint. "Explaining Myanmar's Policy of NonAlignment: An Analytic Eclecticism Approach."
Journal of Current Southeast Asian Affairs. vol. 40,
no. 3 (2021).
Nau, Henry R. "No Alternative to 'Isms'." International
Studies Quarterly. vol. 55, no. 2 (June 2011).
Oren, Ido. "A Sociological Analysis of the Decline of
American IR Theory." International Studies Review.
vol. 18, no. 4 (2016).
Organski, A.F.K. & Jacek Kugler. The War Ledger.
Chicago: University of Chicago Press, 1980.

لاجس
 نقد االنتقائية التحليلية في العالقات الدولية:أفول النظرية الكبرى

Keohane, Robert O. After Hegemony: Cooperation and
Discord in The World Political Economy. Princeton:
Princeton University Press, 1984.
King, Gary, Robert O. Keohane & Sidney Verba.
Designing Social Inquiry: Scientific Inference
in Qualitiative Research. Princeton: Princeton
University Press, 1994.
Lake, David A. "Theory is Dead, Long Live Theory: The
End of the Great Debates and the Rise of Eclecticism
in International Relations." European Journal of
International Relations. vol. 19, no. 3 (2013).
_______. "Why 'isms' Are Evil: Theory, Epistemology, and
Academic Sects as Impediments to Understanding
and Progress." International Studies Quarterly. vol.
55, no. 2 (June 2011).
Laudan, Larry. Progress, and Its Problems: Towards a
Theory of Scientific Growth. Berkeley: University of
California Press, 1978.
Legro, Jeffrey W. & Andrew Moravcsik. "Is Anybody Still a
Realist?" International Security. vol. 24, no. 2 (1999).
Lepgold, Joseph & Miroslav Nincic. Beyond the Ivory
Tower: International Relations Theory and the
Issue of Policy Relevance. New York: Columbia
University Press, 2001.
Levine, Daniel J. & Alexander D. Barder. "The Closing
of the American Mind: 'American School'
International Relations and the State of Grand
Theory." European Journal of International
Relations. vol. 20, no. 4 (2014).
Mahoney, James. "Revisiting General Theory in Historical
Sociology." Social Forces. vol. 83, no. 2 (2004).
Maliniak, Daniel, Susan Peterson & Michael J. Tierney.
"TRIP Around the World: Teaching, Research and
Policy Views of International Relations Faculty
in 20 Countries." The College of William and

 ددعلادعلا56 -  ددعلالادلجملا56 ددعلالا
Issue 56 - Volume 10 - May 2022

and Mechanisms across Research Traditions."
Perspectives on Politics. vol. 8, no. 2 (2010).
________. Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism in
the Study of World Politics. New York: Palgrave
Macmillan, 2010.
Sil, Rudra. "Analytic Eclecticism-Continuing the
Conversation." International Journal. vol. 75 (2020).
________. "Simplifying Pragmatism: From Social Theory
to Problem-driven Eclecticism." International
Studies Review. vol. 11, no. 3 (2009).
Singer, J. David. "The Level-of-Analysis Problem in
International Relations." World Politics. vol. 14, no.
1 (October 1961).
Skinner, Quentin (ed.). The Return of Grand Theory
in the Human Sciences. Cambridge: Cambridge
University Press, 1985.

120
Parsons, Craig. "Before Eclecticism: Competing
Alternatives in Constructivist Research."
International Theory. vol. 7, no. 3 (2015).
Peet, Jessica. "Eclecticism or Exclusivity? The (Critical)
Pragmatist Ethos of (Intersectional) Analytic
Eclecticism." International Journal. vol. 75, no. 3 (2020).
Pohl, Benjamin & Niels van Willigen. "Analytic
Eclecticism and EU Foreign Policy (In) action."
Global Society. vol. 29, no. 2 (2015).
Puchala, Donald J. "Woe to the Orphans of the Scientific
Revolution." Journal of International Affairs. vol.
44, no. 1 (1990).
Reus-Smit, Christian & Duncan Snidal (eds.). The Oxford
Handbook of International Relations. Oxford:
Oxford University Press, 2008.

Smith, Steve, Ken Booth & Marysia Zalewski (eds.).
International Theory: Positivism and Beyond.
Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Reus-Smit, Christian. "Beyond Metatheory?" European
Journal of International Relations. vol. 19, no. 3:
End of International Relations Theory? A Special
Issue (2013).

Snyder, Jack. Myths of Empire: Domestic Politics and
International Ambition. Ithaca: Cornell University
Press,1991.

Rosecrance, Richard N. Action and Reaction in World
Politics: International Systems in Perspective.
Boston: Little Brown, 1963.

Swedberg, Richard. "Theorizing in Sociology and Social
Science: Turning to The Context of Discovery."
Theory and Society. vol. 41, no. 1 (2012).

Saideman, Stephen M. "The Apparent Decline of the IR
Paradigms: Examining Patterns of Publications,
Perceptions, and Citations." International Studies
Review. vol. 20, no. 4 (2018).

________. "Before Theory Comes Theorizing or How to
Make Social Science More Interesting." The British
Journal of Sociology. vol. 67, no. 1 (2016).
Sylvester, Christine. "Experiencing the End and Afterlives
of International Relations/Theory." European
Journal of International Relations. vol. 19, no. 3
(2013).
________. "Whither the International at the End of IR."
European Journal of International Relations. vol. 35,
no. 3 (2007).

Schweller, Randall L. "Correspondence: Brother, Can
You Spare a Paradigm? (Or Was Anybody Ever
a Realist?)." International Security. vol. 25, no. 1
(Summer 2000).
________. Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler's
Strategy of World Conquest. New York: Columbia
University Press, 1998.
Sil, Rudra & Peter J. Katzenstein. "Analytical Eclecticism in
the Study of World Politics: Reconfiguring Problems

121

لاجس
 نقد االنتقائية التحليلية في العالقات الدولية:أفول النظرية الكبرى

Tang, Shipping. A Theory of Security Strategy for Our
Time: Defensive Realism. New York: Palgrave
Macmillan, 2010.
Tickner, Arlene B. & Ole Wæver (eds.). International
Relations Scholarship Around the World. London:
Routledge, 2009.
Vasquez, John A. "The Realist Paradigm and Degenerative
versus Progressive Research Programs: An
Appraisal of Neotraditional Research on Waltz's
Balancing Proposition." American Political Science
Review. vol. 91, no. 4: International Organization
at Fifty: Exploration and Contestation in the Study
of World Politics (Autumn 1997).
Vigezzi, Brunello. The British Committee on the Theory of
International Politics (1954-1985): The Rediscovery
of History. Ian Harvey (trans.). Milano: Edizioni
Unicopli, 2005.
Wallace, William. "Truth and Power, Monks and Technocrats:
Theory and Practice in International Relations."
Review of International Studies. vol. 22 (1996).
Walt, Stephen M. The Origins of Alliances. Ithaca: Cornell
University Press, 1987.
Waltz, Kenneth N. "International Politics Is Not Foreign
Policy." Security Studies. vol. 6, no. 1 (1996).
________. "Realist Thought and Neorealist Theory."
Journal of International Affairs. vol. 44, no. 1
(Spring 1990).
________. Theory of International Politics. Reading,
Mass.: Addison-Wesley, 1979.
Wemheuer-Vogelaar, Wiebke, et al. "The IR of the Beholder:
Examining Global IR Using the 2014 TRIP Survey."
International Studies Review. vol. 18 (2016).
Wright, Quincy. The Study of International Relations.
New York: Appleton-century-crofts, 1955.

صـدر حديـ ًثا

تـأليف:
تـرجمة:
تحـريــر:
مراجعة:

إيان براونلي
محمود محمد الحرثاني
جيمس كروفورد
رودريغ أبي خليل

مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات من سلسلة ترجمان ،كتاب مبادئ القانون
الدولي العام لبراونلي (الطبعة الثامنة) ،وهو من تأليف إيان براونلي ،وتحرير جيمس كروفورد،
وترجمة محمود محمد الحرثاني ،ومراجعة رودريغ أبي خليل .يقع الكتاب في  1328صفحة ،ويشتمل
على فهرس عام.

123
المعر ّف الرقمي DOI
https://doi.org/10.31430//PXKM3744

محمد حمشي | Mohammed Hemchi

*

التحليلي والنظريات الكبرى:
االنتقائي
ُّ
ُّ
ٌ
شفاء للناس"؟
مختلف ألوانُه فيه
"شراب
بستان زهر ٌة" أم
"من كل
َّ
ٌ
زهار ٌ أم نحلة؟ ِ
ٌ
ٍ

**

What Analytical Eclecticists do with Grand Theories:
?Collectors or Selectors

تعقيب على دراســة ســيد أحمد قوجيلي ،المنشــورة في هــذا العدد ،عن نقــد االنتقائية
هــذا
ٌ
َ
التعقيب االشتباك مع أبرز األطروحات الواردة
التحليلية في حقل العالقات الدولية .وإذ يحاول
ُ
معمق ليس في مزايا االنتقائيــة التحليلية أو حدودها
فــي الدراســة ،فإنه يســعى لفتح نقاش
ّ
ً
في حقل العالقات الدولية ،فهذه مسألة بُحثت في األدبيات اآلخذة في النمو حديثا ،بل في
الطالب
فهــم االنتقائيــة التحليلية في حد ذاتهــا؛ أي ما تعنيه ،وما تفعله ،وما نفعله بها نحن
َ
والباحثين في السياسة الدولية؟ وما موقفها من فكرة النظرية الكبرى ،ثم عالقتها بنظريات
العالقات الدولية ،سواء أصنفت كبرى أم غير ذلك؟
كلمــات مفتاحيــة :االنتقائيــة التحليليــة ،نظريــات العالقــات الدوليــة ،النظريــة الكبــرى،
البردايمات ،التقاليد البحثية.
This is a reply to Sid Ahmed Goudjili's article, appearing in this issue, on the
critique of analytical eclecticism in IR. The reply attempts to engage with the
main, but not all, ideas in the article, it seeks to open an in-depth debate not about
the merits or limits of analytical eclecticism in International Relations discipline,
which have been widely addressed in the recently growing literature, but rather
about understanding analytical eclecticism itself, what it means, what it does,
what we as IR students and scholars do with, its position on the idea of the grand
theory, and how it relates to International Relations theories.
Keywords: Analytical Eclecticism, International Relations Theories, Grand
Theory, Paradigms, Research Traditions.
* باحث ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأستاذ العالقات الدولية ،معهد الدوحة للدراسات العليا.
Researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies, Assistant Professor at the Doha Institute for Graduate Studies.
Email: mohammed.hemchi@dohainstitute.edu.qa
يل أن أشري من البداية إىل وجود فه َمني لالنتقائية التحليلية يف هذا السجال:
** هذا عنوان طويل جدًا ،وأنا وا ٍع بذلك .وحتى ال يلتبس األمر عىل القارئ ،ع ّ
املشتغل بقطف األزهار وبيعها؛ وفه ٌم تلخصه
ُ
فه ٌم تلخصه استعارة سيد أحمد قوجييل القائلة إنها باق ٌة فيها "من كل بستان زهرة" ،وهذا ما يقوم بها الزهَّار
تقابل بني
تقابل بني عمل الزهار والنحلةٌ ،
استعاريت القائلة إنها "رشاب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس" ،وهذا ما تقوم به النحلة السالكة ُس ُبل ربها ُذ�ل َ ًاًل .إنه ٌ
باقة األزهار "ترس الناظرين" والرشاب "فيه شفاء للناس" .وأقتبس استعاريت من القرآن ألغراض بالغية فحسب.
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لَش َّد ما رسرتُ وأنا أطالع هذه الدراسة عن نقد االنتقائية التحليلية
يف حقل العالقات الدولية((( .وال يقترص مصدر رسوري عىل موضوع
الدراسة فحسب ،وإن كان املزيد من تقدميه إىل الجامعة املعرفية
العربية يف حد ذاته ال يخلو من قيمة وال ينبغي أن مير من دون
تثمني ،بل إنني رسرت أيضً ا بالنقاش الذي أثارته دراستي عن
االنتقائية التحليلية يف حقل العالقات الدولية ،الصادرة يف دورية
اطلعت حديثًا عىل
سياسات عربية ،قبل زهاء خمس سنوات(((.
ُ
دراسة أعدها باسل صلوخ ومي درويش عن "تدريس العالقات
الدولية يف العامل العريب" ،ستُنرش قريبًا يف الدورية نفسها(((؛ وقد
صنف الباحثان االنتقائي َة التحليلي َة منطًا من بني ثالثة أمناط لتدريس
حقل العالقات الدولية يف العامل العريب .وإن وىش ذلك بيشء ،فإمنا
ييش بأن محاوالت جلب االنتقائية التحليلية إىل طاولة النقاش يف
حقل العالقات الدولية العريب ،مفهو ًما ومامرسةً ،قد بدأت تؤيت
أُكُلها .ودراسة قوجييل هذه ،بال شك ،من ذاك األُكُل.
وحني طلب مني الزمالء ،يف هيئة تحرير سياسات عربية وقوجييل
نفسه ،كتابة تعقيب عىل هذه الدراسة ،انتابني الحامس إلحياء فكرة
ُ
هذا الركن من الدورية ،الذي ُس ّمي "سجااًلً " ،ألهميته يف التأسيس
ٍ
لتقليد يسمح للباحثني بتباد ٍل لوجهات النظر ،قائمٍ عىل النقد (والنقد
حقيَل علم السياسة
الذايت) املتبادل بُغية مراكمة معرف ٍة نقدية يف َ
والعالقات الدولية العربيَني؛ لكنني وأنا أطالع مقدمة الدراسة ،ألفيتها
استبقت "أ ّي سوء فهم محتمل" ألطروحتها وأهدافها ،وأفصحت من
قد
ْ
البداية عن اتفاقها "مع وجهات النظر التي ترى أ ّن 'االنتقائية التحليلية
تبرّش بالخري يف حقل العالقات الدولية' ،وهي متثّل ،من دون أدىن شك،
ّ
العمل النظري األكرث إبدا ًعا يف الحقل خالل العرشة أعوام األخرية".
خاصة يف
أبعد من ذلك ،تشجع الدراسة "طالب العالقات الدوليةّ ،
املتوسط
العامل العريب ،عىل إعطاء املزيد من االهتامم لنظريات املدى ّ
وتصاميم البحوث االنتقائية" (ص  .((()106-105وإذ يؤكد قوجييل ،يف
املقدمة أيضً ا ،أننا "نعرف منذ عقود عيوب النظرية الكربى وحدودها"،
وأن "العديد من الباحثني املشتغلني يف هذا النوع من التنظري واعون
 1ينظر يف هذا العدد :سيد أحمد قوجييل" ،أفول النظرية الكربى :نقد االنتقائية
التحليلية" ،سياسات عربية ،العدد ( 56أيار /مايو  ،)2022ص .121-101
 2محمد حميش" ،االنتقائية التحليلية يف حقل العالقات الدولية" ،سياسات عربية ،العدد
( 28أيلول /سبتمرب  ،)2017ص .54-40
 3باسل صلوخ ومي درويش" ،تدريس العالقات الدولية يف العامل العريب :اإلشكاليات
املعرفية والنظرية" ،سياسات عربية ،عدد خاص عن حال العلوم السياسية يف العامل العريب
(يصدر قريبًا).
 4أدرج أرقام صفحات االقتباسات الحرفية من دراسة قوجييل يف املنت ،اقتصادًا للمساحة،
ما عدا املواضع التي أدرج تعليقًا عليها يف الهامش.
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بها"؛ فإنه يسعى إلرسال "رسالة رئيسة [ ]...إىل املشتغلني بالحقل هي
التحذير من استبدال دوغام كالسيكية بدوغام جديدة"؛ وتحدي ًدا،
"التحذي ُر من عواقب انتشار تفاؤل طوباوي جديد يف الحقل ،ير ّوج
له أنصار االنتقائية التحليلية" ،ويجادل "بأ ّن املقاربة ال ميكنها الوفاء
بوعودها من دون معالجة العديد من مشكالتها النظرية" (ص .)106
عند هذا املستوى ،يبدو أن الحجاج املتبادل بني الدراسة وهذا
التعقيب لن يكون سوى "حوار"  Dialogueعىل أكرث تقدير ،بداًلً من
أن يكون "نقاشً ا"  Debateأو "سجااًلً " كام فضّ ل الزمالء يف سياسات
عربية تسميته :أواًلً  ،ألن االنتقائية التحليلية مرشوع حديث العهد،
وقيد التطوير ،وهذا رمبا ما يربر وصف قوجييل لها بالتيار "الواعد" يف
نظرية العالقات الدولية (ص - 101امللخص) .وألنها مرشوع حديث
العهد ،فهي بال شك ال تخلو من "حدود" و"تحديات" و"مشكالت"
تطرأ هنا وهناك .تلك طبيعة األشياء .وال أعتقد أن مثة من مؤسسيها
أو مطوريها أو مؤيديها من يزعم خالف ذلك .ثانيًا ،يف دراستي عن
اكتفيت باستعراض
االنتقائية التحليلية يف حقل العالقات الدولية،
ُ
الوعود ،ومل أناقش الحدود؛ ال إنكا ًرا لوجودها ،لكن الدراسة كانت
جز ًءا من مرشوع أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه عن النقاش الخامس
متحمسا حينها ألبرز
كنت
ونظرية التعقد يف العالقات الدولية .وقد ُ
ً
ٍ
إشكاليات نظري ٍة
كيف ميكن أن يساهم إقحام فلسفة التعقد يف حل
ٍ
ثالث تواجه التقدم املعريف يف الحقل ،إحداها إشكالية النظرية الكربى.
مع ذلك ،فحدود االنتقائية التحليلية طَرقها وتصدى لها مؤيدوها قبل
مناوئيها .ويكفي التنويه بأن رودرا سيل وبيرت كاتزنشتاين (اللذَين
َع َّدهام قوجييل رائ َدين لالنتقائية التحليلية يف حقل العالقات الدولية)،
يف كتابهام بعيدً ا عن الربداميات :االنتقائية التحليلية يف دراسة السياسة
كرسا جزءه األخري ملناقشة بعض مخاطرها ووعودها(((؛ حتى
العامليةَ ،
إنهام مل يسمياها حدو ًدا ،بل مخاطر.
ثم ينتقل قوجييل ليؤكد أن دراسته "ال تسعى [ ]...للدفاع عن النظرية
الكربى" ،و"ال مناص من االعرتاف بأ ّن هذه النظرية تواجه منذ ظهورها
يف الحقل مشكالت وانتقادات مستدمية ،لكن ذلك ال يعني موتها أو
أفولها" (ص  .)106وبناء عليه ،فهو يشتبك مع ما سامه "رسديات
األفول" الجديدة ،باستخدام التنظري العميق ،بغرض "إثبات أ ّن النظرية
الكربى ال تزال رضورية لحقل العالقات الدولية ،وال ميكن االستغناء
عنها" .ومن ث ّم ،يحاول "إثبات ثالثة أشياء :أ ّولها ،أ ّن انحسار النظرية
الكربى ال يعني بالرضورة أفولها؛ ثانيها ،أ ّن اال ّدعاءات بشأن النظرية
الكربى مبنية عىل فهم خاطئ ملاهية النظرية الكربى ووظيفتها؛ ثالثها،
 5ينظر:
Rudra Sil & Peter J. Katzenstein, Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism in the
Study of World Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2010), pp. 214-224.
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متوسط املدى ،عىل الرغم من أه ّميته ،فإنه ال ميكن أن
أ ّن التنظري ّ
بدياًل من النظرية الكربى" (ص .)106
يكون ً
َ
االشتباك مع األطروحات
أحاول فيام تبقى من هذا التعقيب املقتضب
الرئيسة يف الدراسة ،منطلقًا من مسلمتَني أستقيهام من دراسة قوجييل
نفسها ،بل من عنوانها :األوىل مفادها أن النظريات الكربى (أستعمل
صيغة الجمع وأبرر ذلك الحقًا) تشهد انحسا ًرا ،وأن انحسارها ال
قائاًل إن انحسار
يعني أفولها ،بل إنني أذهب أبعد مام ذهب إليهً ،
النظريات الكربى ينبغي أ َّاَّل يعني أفولها بأي حال من األحوال .أما
الثانية ،ففحواها أن االنتقائية التحليلية يف حاجة إىل مزيد من النقد
فضاًل عن مؤيديها؛ لكن ذلك ال ينفي
والتأمل الذايت ،من مناوئيها ً
أهميتها وتزايد االهتامم بها((( ،بل إن نقدها قبل تثمينها ،وتغليطها
قبل تصويبها ،ينبغي أن يشكل جز ًءا من هذا االهتامم املتزايد بها.
 6يف الئحة األدبيات التالية ،أبرز ما نُرش عن االنتقائية التحليلية وباستخدامها خالل
األعوام العرشة األخرية ،أو أقل ،التي تلت صدور العدد الخاص ،يف الدورية األوروبية
للعالقات الدولية ،عن أزمة النظرية الكربى وصعود االنتقائية التحليلية:
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ً
أوال :نظرية كبرى أم نظريات كبرى؟
وما النظرية الكبرى التي يعنيها
أنصار االنتقائية التحليلية؟
إننا حني نستخدم مصطلح "النظرية الكربى" يف حقل العالقات الدولية،
ال نحيل إىل نظرية كربى واحدة ،بصيغة املفرد ،بل إىل نظريات كربى
عديدة .وهذا تحدي ًدا ما يشري إليه قوجييل حني يستخدم عبار ًة مثل
"النظريات الكربى التي متثّلها الربداميات الواقعية والليربالية والبنائية"
(ص )103؛ بل إنه الحقًا سيبدو أوضح حني يوسع الئحة ما يعده
نظريات كربى ،لتشمل كاًّلًّ من "الواقعية ،والوظيفية ،والنيوليربالية،
والنيوماركسية ،والنظام الرأساميل العاملي ،وانتقال القوة ،والبنائية
االجتامعية ،والنظرية اإلنكليزية((( ،وما بعد الكولونيالية ،ونظرية
الخيار العقالين" (ص  - 114الجدول) .ال يهمنا ،هنا ،فتح سجال بشأن
معيار تصنيف النظرية نظري ًة كربى أو نظري ًة غري كربى ،وهو ٌ
سجال
لن يفيض إىل نتيجة ذات مغزى ،حاله حال السجال التقليدي بشأن
نظري ما يف فئة النقاشات
نقاش
املعيار الذي عىل أساسه يُصنف ٌ
ٌّ
الكربى  ،Great Debatesيف حني تستثنى منها أخرى.
لكن الالفت لالنتباه ،يف مقاربة قوجييل ملفهوم النظرية الكربى،
بل املدهش إذا حق يل أن أصفه كذلك ،هو تعريفه لها ،القائل إن
تفرّس الكثري من القوانني ،وليس
"النظرية الكربى هي النظرية التي ّ
الكثري من الظواهر" (ص ((()113؛ وحجته يف ذلك أن النظرية ينبغي
أن ت ُع َّرف بطريقة بنائها ال مبجال الظواهر التي تدرسها .وتلك،
يف رأيي ،حجة قوية للدفع بتعريف النظرية ،ال بتعريف النظرية
منطقي بحت :إذا كان "مجال الظواهر
الكربى .لكن انشغايل هنا
ٌّ
متوسطة،
التي تتناولها النظرية ال يح ِّدد إذا ما كانت نظري ًة كربى أم ّ
متوسط ًة هو طريقة بنائها" (ص
و[أنَّ] ما يجعل النظرية كربى أو ّ
تفرّس الكثري من
 ،)113وإذا كانت النظرية الكربى هي "التي ّ
القوانني ،وليس الكثري من الظواهر" (ص  ،((()113فكيف ميكننا قياس
الكرثة هنا؟ بعبارة أخرى ،ما العتبة؟ ما عدد القوانني التي ينبغي أن
تفرسها النظرية يك نَ ُعدها نظرية كربى ،وما دونه ال نَ ُعدها كذلك؟
وليك يثبت أن أنصار االنتقائية التحليلية املناوئني للنظرية الكربى
ال يفهمونها ،يأيت عىل القول إنهم يع ّرفون النظرية الكربى "بأنّها
 7لعله يقصد املدرسة اإلنكليزية.
نصا ممتازًا عن التمييز بني النظرية
 8يقدم قوجييل ،قبل هذا التعريف ويف موضع آخرًّ ،
طعاًم بأمثلة من حقل العالقات الدولية ،ومنه يستخلص ،استنادًا إىل
والقانون والعالقة بينهامُ ،م ً
كينيث ولتز وآخرين ،تعريف النظرية بوصفها "نظا ًما من القوانني" .ينظر :سيد أحمد قوجييل،
الرصاع عىل تفسري الحرب والسلم :دراسات يف منطق التحقيق العلمي يف العالقات الدولية
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2019 ،ص .37-28
 9التشديد من إضافتي.
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كل يشء" ،ثم يسميه التعريف "امل ُضلّل"،
النظرية التي تسعى لتفسري ّ
َتعريف
"الذي تدحضه املامرسة البحثية يف الحقل" (ص  .)114وإنه ل ٌ
تضلياًل فيه نسبتُه إىل أنصار االنتقائية
ً
"مضلل" بحق ،لكن األشد
طالعت كل ما كتبه هؤالء عن تعريفهم
التحليلية .ال أزعم أنني
ُ
(((1
للنظرية الكربى ،هذا إن كان جلهم قد تكبد عناء ذلك ؛ لكننا
حني نتصفح األدبيات السائدة ،التي استند إليها قوجييل أو استندتُ
إليها يف دراستي ،خاصة تلك التي نرشها سيل وكاتزنشتاين ،نكاد
ٍ
ٍ
واحد ميكن تأويله عىل هذا النحو .بل إن
تعريف
ال نعرث عىل
انصب عىل النظرية املتوسطة املدى أكرث مام انصب عىل
اهتاممهم
ّ
النظرية الكربى ،وهذا أم ٌر مفهو ٌم ما دام أن التنظري املتوسط املدى
حدس ،قد يبدو ساذ ًجا ،أود مشاركته،
هو غايتهم النهائية .لدي
ٌ
يقول إن مصطلحات النظرية الكربى  ،Grand Theoryوالنظرية
املتوسطة املدى  ،Middle-range Theoryوحتى النظرية العامة
 ،General Theoryونظرية كل يشء  ،Everything Theoryمل
تَ ُعد يف اآلونة األخرية بذلك القدر من التداخل امل ُفيض إىل االلتباس
املفهومي الذي يدفع أنصار االنتقائية التحليلية للوقوف عنده ،خاصة
أن مصطلح النظرية الكربى ،تحدي ًدا ،ينسب مبجرد اإلتيان عىل ذكره
إىل رايت ميلز ومصطلح النظرية املتوسطة املدى إىل روبرت مريتون.
وهذا ما يشري إليه قوجييل يف دراسته.
قائاًل" :ذكر عامل االجتامع رايت
يف مستهل املقدمة ،يكتب قوجييل ً
ميلز منذ ستّة عقود خلت أربع طرائق أساسية استُقبلت بها
'النظرية الكربى' يف العلوم االجتامعية :أ ّولها الرتحيب من مؤيّديها
الذين يفهمونها؛ وثانيها الشك من معارضيها الذين يفهمونها؛
وثالثها االفتتان من مؤيّديها الذين ال يفهمونها؛ ورابعها املناوأة من
اقتباسا حرف ًيا
معارضيها الذين ال يفهمونها" (ص  .)102مل يكن ذلك
ً
ملا قاله ميلز .لكنني أجد بعض اإلفادة يف اإلعادة ،إعادة قراءة ما
كتبه ميلز:
"إن فهمها [أي النظرية الكربى] ليس يس ًريا؛ بل مثة شك بأنها قد
ال تكون واضحة كفاية لتُفهم بالكلية .وهذه ،من دون شك ،ميزة
وقائية تحميها ،لكنها تعيبها بسبب تركيبها الذي ُصمم بغرض التأثري
يف العادات التي درج عليها الباحثون يف العلوم االجتامعية .لذلك
علينا أن نعرتف من باب اإلقرار بالحقيقة ،ال الفكاهة ،بأن هؤالء
 10أما عن بقية األعامل التي تناقش "أفول" النظرية الكربى ،أو "نهايتها" ،فيمكن العودة
إليها ،وأويص خاصة مبقال كريس براون "بؤس النظرية الكربى" ،الذي أحال إليه قوجييل،
والذي سبق ونقلتُه إىل اللغة العربية بعنوان "فقر النظرية الكربى" .ينظر :كريس براون،
"فقر النظرية الكربى" ،ترجمة محمد حميش ،املجلة الجزائرية لألمن والتنمية ،العدد 9
ْيلتمس يل األعذا َر من سيقودهم الفضول املعريف لالطالع عىل هذه
(متوز /يوليو  .)2016ول ْ
النسخة املبكّرة ،بسبب هفوات الرتجمة التي قد أكون ارتكبتها حينها ،والتي قد ال تطيقها
ذائقتهم اللغوية.
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استقبلوا ما أنتجته بطريقة أو أكرث من الطرائق التالية :بالنسبة إىل
بعض من يحبونها ويدعون فهمها ،هي أحد أعظم التطورات يف
تاريخ العلوم االجتامعية برمته .بالنسبة إىل كثري ممن يدعون فهمها،
لكنهم ال يحبونها ،هي تأمل طائش ال صلة له بأي يشء (وهؤالء
قلة نادرة ،فقط ألن الكراهة وقلة الصرب يحوالن بينهم وبني إمعان
التفكري وحل ألغازها) .أما بالنسبة إىل أولئك الذين ال يزعمون فهمها،
لكنهم يحبونها بشدة – وكث ٌري ما هم ،هي متاهة مثرية للعجب،
والعجب فيها ٍ
متأت تحدي ًدا من افتقارها الالفت إىل الوضوح يف كثري
من األحيان .أما أولئك الذين ال يدعون فهمها ،وال تروق لهم بأي حال
– يف حال تحلّوا بشجاعة اإلفصاح عن قناعاتهم ،فسريونها حقًا عىل
نحو اإلمرباطور مجر ًدا من ثيابه( .((1ومثة ،بطبيعة الحال ،الكثريون
ممن يكيفون وجهات نظرهم ،ومثة آخرون ك ُْرْث يفضلون البقاء
محايدين بصرب وأناة ،منظرين النتيجة املهنية النهائية ،إن وجدت.
والفكرة التي قد تكون مروعة هي أن الكثريين من املشتغلني يف
العلوم االجتامعية ال يدرون عنها شيئًا ،اللهم إال القيل والقال"(.((1
قد ال يكون أنصار االنتقائية التحليلية عىل قلب رجل واحد .لكن ما
يجمعهم ،أو عىل األقل جلهم ،هو عدم التعرض لتعريف النظرية
الكربى ،ال ألنهم "ال يفهمونها" ،وهي التي يسود الشك "بأنها قد
ال تكون واضحة كفاية لتُفهم بالكلية" بإقرار ميلز نفسه ،بل ألنهم
يسلّمون بتعريف األخري ،صاحب املصطلح واملفهوم م ًعا ،وال يجعلون
منه موضو ًعا للجدل .وحتى ملا يتعلق األمر بالنظرية متوسطة املدى،
فهم يتبنون أيضً ا تعريف مريتون من دون إخضاعه للكثري من
املؤسس،
الفحص .والالفت لالنتباه أن سيل وكاتزنشتاين ،يف كتابهام ِّ
مل يأتيا عىل ذكر "النظرية الكربى" سوى مرة واحدة( ،((1ال بغرض
تعريفها ،لكن يف معرض مناقشته املقارب َة االنتقائي َة التي اعتمدها يت.
يف .بول يف كتابه عن عدم استخدام األسلحة النووية(.((1
 11تستعمل عبارة "اإلمرباطور عا ٍر أو مجرد من ثيابه "the emperor has no clothes
كناي ًة عن موقف ال يتجرأ فيه الناس عىل االعرتاف مبا يرونه من عيوب بيّنة يف ٍ
شخص (أو
قصة مسلية لألطفال ،عنوانها "مالبس
يش ٍء) له سلطة وسطوة عليهم .وهي مستوحاة من ّ
اإلمرباطور الجديدة" .تحيك القصة أن حائكَني محتالَني أوهام إمرباطو ًرا أنهام نسجا له ثيابًا
سحرية ال يراه فيها سوى األذكياء واألكفاء .وحني تظاهر الحائكان بأنهام يلبسانه إياها ،مل
يجرؤ عىل اإلقرار بأنه مل يَ َر ثيابًا عىل جسده العاري حتى ال يقال إنه غبي وغري كفء بوصفه
إمرباطو ًرا .وكذلك فعل الجمي ُع ،وزرا َء وعامةً ،در ًءا للغباء وانعدام الكفاءة عن أنفسهم .كان
واهاًم مزه ًوا وسط الحشود ،ومل تكن ألحد الجرأة عىل قول الحقيقة البائنة،
اإلمرباطور يسري ً
إىل أن صاح طفل صغري يف الشارع" :ولكن اإلمرباطور عا ٍر بال ثياب".
12 Wright C. Mills, The Sociological Imagination (New York: Oxford
University Press, 1959), p. 26.
13 Sil & Katzenstein, p. 84.
14 T. V. Paul, The Tradition of Non-Use of Nuclear Weapons (Stanford, CA:
Stanford University Press, 2009).

لاجس
ٌ
شفاء للناس"؟
مختلف ألوانُه فيه
"شراب
بستان زهر ٌة" أم
التحليلي والنظريات الكبرى :زهَّ ار ٌ أم نحلة؟ " ِمن كل
االنتقائي
ٌ
ُّ
ُّ
ٌ
ٍ

وحتى يف كتاب ميلز ،قد ال نجد تعريفًا عىل طراز "س :ما النظرية
الكربى؟ ج :النظرية الكربى هي كذا وكذا"؛ إمنا هي ،من وجهة نظري،
وس ٌم  Labelالتجا ٍه ٍ
سائد آنذاك( ((1يف إنتاج املعرفة االجتامعية ،خاصة
يف علم االجتامع األمرييك؛ واملوسو ُم بها تحدي ًدا هو نظرية النظم التي
انبثقت من أعامل تالكوت بارسونز .يقول ميلز إنه اتجاه "نحو نظرية
نظمية عن 'طبيعة اإلنسان واملجتمع' [ ]...فعلم االجتامع [ضمن هذا
االتجاه] يتعامل مبفاهي َم القص ُد منها أن تكون مفيدة يف تصنيف كافة
العالقات االجتامعية وتقديم رؤية عن ميزاتها التي يُفرتض أنها ثابتة.
باختصار ،إنها تعنى بنظرة ثابتة ومجردة ملكونات البنية االجتامعية
عىل مستوى عا ٍل ج ًدا من العمومية ]...[ .وميكن [هنا] التخيل عن
التاريخ متا ًما :فتصري النظرية النظمية عن طبيعة اإلنسان واملجتمع،
وبكل سهولة[ ،نظريةً] صورية مستفيضة وجافة ،حيث يصري تفتيت
املفاهيم وإعادة ترتيبها عىل نحو ال نهاية له هو املسعى املركزي.
فعاًل ،لقد غدت التصورات( ،Conceptions ((1لدى من أسميهم
ً
منظري النظري الكربى ،مفاهيم  .Conceptsوإن أعامل تالكوت
بارسونز لَهي املثال املعارص الرائد يف علم االجتامع األمرييك"(.((1
لقد كان ميلز معاديًا ،باملعنى الحريف للفظ( ،((1لهذا النوع من التنظري،
الذي "يقدم االهتامم بالتنظيم الشكيل [أو الصوري] للمفاهيم عىل
فضاًل
االهتامم بفهم العامل االجتامعي"( ،((1عىل حد تعبري بروان؛ ً
عن تنكره للبعد التاريخي؛ ومحاولته "بناء نظرية كربى أو قانون
عام ،القصد منها أن تكون قادرة عىل االرتحال ال عرب السياقات
املكانية  -الزمانية فحسب ،بل أيضً ا عرب مجموعة واسعة من
املشكالت الجوهرية"( ،((2عىل حد تعبري سيل وكاتزنشتاين .لنفك ْر،
برهةً ،يف افرتاض الواقعيني أن سلوك القوى املُراجعة Revisionist
ثابت عرب الزمان واملكان؛ ما يعني أن صعود الصني املعارصة لن
 15من بني ثالثة اتجاهات سائدة ناقشها ميلز .ينظر .Mills, p. 22-23 :أستند يف ذلك إىل
املامرسة الشائعة يف السجاالت الفلسفية والنظرية ،حيث يسم الخصوم ،عىل َ
طريَف السجال
األقص َيني ،بعضهم بعضً ا بوسوم مل يقل بها املوسومون بها ،مثل وسم الواقعيني للدوليني
الليرباليني باملثاليني والطوباويني ،إبان ما يزعم أنه النقاش األول يف حقل العالقات الدولية؛
ووسم السلوكيني لخصومهم من مناهيض النزعة العلموية يف أبحاث السياسة الدولية
بالتقليديني ،إبان النقاش الثاين ،وهكذا.
 16من هنا جاء عنوان كتاب ميلز الخيال السوسيولوجي .Sociological Imagination
17 Ibid., 23.
 18استعمل سكيرن نفسه هذا اللفظ يف نعت موقف ميلز من النظرية الكربى ،ينظر:
Quentin Skinner (ed.), The Return of Grand Theory in the Human Sciences
(Cambridge: Cambridge University Press, 1985), p. 3.
 19براون ،ص  .257وقد استعمل لفظ االستنكار لنعت موقف ميلز من النظرية الكربى.
20 Rudra Sil & Peter J. Katzenstein, "Analytic Eclecticism in the Study of
World Politics: Reconfiguring Problems and Mechanisms across Research
Traditions," Perspectives on Politics, vol. 8, no. 2 (June 2010), p. 415.
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يختلف عن صعود أثينا يف القرن الرابع قبل امليالد ،أو صعود أملانيا
يف بداية القرن العرشين(.((2
إذا كان ال بد من تصنيف االنتقائيني التحليليني ضمن واحدة من
فأحاج بأن جلهم
الطرائق األربع زائ ًدا واحدة ( ،)1+4التي ذكرها ميلز،
ّ
إمنا تلقوا النظرية الكربى بالطريقة الخامسة ،أي إنهم يقعون ضمن
فئة "من يكيفون وجهات نظرهم" .أما املناوأة ،بتعبري قوجييل ،فهي
املنطق نفسه الذي استندت إليه دراسة
ستعمل
َ
موقف نقدي( .((2و ِأِل
َ
موقف االنتقائيني التحليليني "طريقة بناء النظرية
قوجييل ،يستهدف ُ
الكربى" ،فال هي ال تعجبهم ،وال هم مناوئون لها هي يف حد ذاتها.
أي سوء فهم فهم أنصار االنتقائية التحليلية
إلزالة سوء الفهم هذاْ ،
للنظرية الكربى( ،((2أقرتح العودة إىل أدبياتهم نفسها .لكن ،قبل
ذلك ،ال ضري بخطوة أوىل عىل ما أعده طريقًا مخترص ًة لفهم النظرية
الكربى قبل العودة إىل تلك األدبيات .لِننظ ْر يف موقع النظرية
الكربى ضمن هرم التنظري يف املعرفة االجتامعية ككل .يف املستوى
األول عند قمة الهرم ،لدينا النظرية الكربى مبعنى نظرية العلوم
االجتامعية التي تفرس طبيعة االنسان واملجتمع (وسلوكه بالنتيجة)؛
قائاًل" :أيًّا كان
وتلك هي التي هاجمها ميلز؛ إذ أشار رصاح ًة إىل ذلك ً
العمل الحقيقي الذي يجري إنجازه يف تخصصات مثل علم السياسة
واالقتصاد والتاريخ واألنرثوبولوجيا ،فمن الواضح أن ما يُعرف بعلم
االجتامع يف الواليات املتحدة قد بات اليوم مركز التفكري حول العلوم
االجتامعية"( .((2فاالتجاه نحو بناء نظرية كربى يف علم االجتامع،
آنذاك ،مثَّل بالنسبة إليه اتجا ًها نحو بناء نظرية كربى يف العلوم
االجتامعية بالكلية .ثم نجد ،يف املستوى الثاين ،النظرية الكربى
يف علم معني من العلوم االجتامعية ،مثل النظرية الكربى يف علم
االجتامع أو يف علم السياسة أو يف "علم" العالقات الدولية .ثم الحقًا،
قد نجد نظرية يدعي أنصارها أنها نظرية كربى ضمن بردايم معني
من بني الربداميات املتنافسة يف علم اجتامعي معني.
 21يــنــظــر :محمد حميش" ،صــعــود الصني مــن منظور مغاير :نظرية التعقد
وأوهــام العقالنيني" ،مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي ،املجلد  ،6العدد 2
([كانون األول ]/ديسمرب .)2019
 22مل يستعمل ميلز هذا املعنى ،بل استعامل فعل  ،(not) to likeالذي يعني اإلعجاب
واالستحسان واالستلطاف ،لكنني رأيت أاَّلَّ ضري يف االحتفاظ برتجمة قوجييل.
 23إذا كان املنطق ،الذي يستند إليه سوء فهم الفهم هذا ،هو االكتفاء باالستنباط من
التسمية من دون تكبد عناء معرفة امل ُس َّمى ،فهو منطق يستند إىل الحدس البديهي ،وال
ميكن تربيره إال عىل هذا النحو .وهو ال يرسي عىل النظرية الكربى فحسب ،بل يشمل
ألي كان أن يحدس بشأن ما تعنيه من دون أن يعرف شيئًا
تقري ًبا كل التسميات التي ميكن ٍّ
مثاًل إن الواقعية من الواقع ،أو إن املؤسساتية من املؤسسات ،أو
عن املسميات ،كالقول ً
إن النسوية من النساء ،بل إن االنتقائية التحليلية من االنتقاء ،أو "انتقاء باقة من األزهار
املقطوفة من بساتني عدة" ،إذا ما استأنسنا بعبارة قوجييل.
24 Mills, p. 22.
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يف املستوى الثالث هنا ،أستعمل "قد" التي تفيد التقليل :أواًلً  ،ألن
مزاعم النظرية الكربى ال توجد بالرضورة يف كل بردايم من تلك
مثاًل ،ال يزعم
الربداميات املتنافسة (يف حقل العالقات الدولية ً
الليرباليون املؤسساتيون ذلك ضمن الربدايم الليربايل ،لكن الواقعيني
البنيويني ضمن الربدايم الواقعي يفعلون)؛ وثان ًيا ،ألن وجود
برداميات عديدة متنافسة ليس بالرضورة خاصية مالزمة لكل العلوم
االجتامعية ،هذا إن كانت كلها تتبنى مفهوم الربدايم يف تقسيم
العمل النظري الذي تقوم به(.((2
أما إذا ُعدنا إىل املستوى الثاين ،فأدبيات الحقل ال تخلو من عناوين
مثل "نظرية السياسة الدولية" (كينيث والــتــز)( ،((2و"النظرية
االجتامعية للسياسة الدولية" (ألكسندر ونت)( ،((2و"نظري ٌة ثقافي ٌة
للسياسة الدولية" (ريتشارد ناد ليبو)( ،((2و"نظرية ليربالية للسياسة
استخدمت مصطلح
الدولية" (أندرو مورافتشيك)( .((2يف دراستي،
ُ
الخطاب" ،خطاب النظرية الكربى" ،يف معناه األوســع بوصفه
نظا ًما اجتامعيًا من التواصل والتداول بني فاعلني ينتجونه وآخرين
يستهلكونه ،أو بوصفه فضا ًء إلنتاج املعنى ،أو بوصفه صن ًوا للسلطة
(ال سلطة من دون خطاب خاص بها ،وما من خطاب مهيمن بال
سلطة تنجبه /تتبناه وترعاه).
يبدو يل أاَّلَّ طائل من اجرتار النقاش بشأن االرتباط بني خطاب
منوذج
النظرية الكربى والسلطة يف حقل العالقات الدولية ،والواقعية
ٌ
فحصا( .((3أما ما تعلق بخطاب النظرية الكربى بوصفه نظا ًما
استُنفد ً
فأحاج بأن الكيفية
من التواصل والتداول ،وفضا ًء إلنتاج املعنى،
ّ
التي يجري بها التواصل بني منتجي الخطاب ومستهلكيه (خاصة
الطالب والباحثني الناشئني) بشأن مكانة النظرية يف الحقل املعريف،
والكيفية التي يجري بها تداول أطروحاتها بينهم ،قد تسبغها صورةً،
 25وفقًا لقوجييل ،تنطبق هذه الخصيصة عىل حقل العالقات الدولية ،وأتفق معه
بشأن ذلك.
26 Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Boston, MA:
McGraw-Hill, 1979).
27 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge:
Cambridge University Press, 1999).
28 Richard Ned Lebow, A Cultural Theory of International Relations
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
29 Andrew Moravcsik, "Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory
of International Politics," International Organization, vol. 51 (Autumn 1997),
pp. 513-553.
مثاًل:
 30ينظر ً
Steve Smith, "The United States and the Discipline of International Relations:
Hegemonic Country, Hegemonic Discipline," International Studies Review,
vol. 4, no. 2 (2002), pp. 67-85.
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ذاتية وبينذاتية ،بوصفها نظري ًة كربى ،إن مل تكن النظري َة الكربى
قائاًل:
يف الحقل املعريف برمته .يف سنة  ،1961كتب آرثر يل برينز ً
"سأكتب كام لو كانت نظرية سياسة القوة املرشح الوحيد املمكن
ألن تكون نظرية العالقات الدولية"( .((3ليست العربة مبا قاله والتز أو
ونت أو ليبو عن نظرياتهم( ،((3كام يجري االحتجاج به ،بل بالطرائق
التي تتلقى بها الجامعة املعرفية تلك النظريات ،خاصة مطوريها
ومؤيديها ،وبالطرائق التي يجري بها تدريسها للطالب وتقدميها
للباحثني الناشئني .ينبغي أن منعن التأمل فيام قاله دايفيد اليك قبل
زهاء عرشة أعوام" :لو كانت النظرية الـكبـرى َملِكًا ،لكانت طاغي ًة
[ .((3("]...إن وضع الحقل املعريف يف ظل هيمن ِة نظري ٍة معين ٍة تحيل
إىل نفسها عىل أنها النظرية الكبـرى لن يختلف كثيـ ًرا عن وضع
مملك ٍة ترزح تحت حكم ٍ
ملك طاغية لسان حاله "أنا الحقل املعريف
والحقل املعريف أنا" ،متا ًما مثلام كان لسان حال لويس الرابع عرش
"أنا الدولة والدولة أنا" .وال مبالغة يف األمر ،فالطريقة التي وظف
بها الواقعيونً ،
مثاًل ،مفهوم توماس كُون الصارم للربدايم مل يعنِ
أصاًل ألجل
شيئًا سوى ذلك ،مع أنهم يدركون أن املفهوم مل يُصمم ً
العلوم االجتامعية.
ال يسمح املقام مبقال موسع يف النظرية الكربى بوصفها خطابًا
تنتج منه آثار مادية بحسب ميشال فوكو ،وسأكتفي باستشهادين
وتساؤالت ضمنية .أما االستشهاد األول فهو عن روبرت كيوهان،
الذي أنكر عىل املقاربات التأملية صفة الربنامج البحثي يف العالقات
الدولية ،بحجة أن أصحابها "يفتقرون إىل برنامج بحثي واضح ،وما
داموا غري قادرين عىل وضع برنامج مامثل ،فإنهم سيظلون عىل
هامش الحقل" ،أي ما داموا غري قادرين عىل وضع "نظريات قابلة
مثاًل؟) ،والتي بدونها سيكون
لالختبار" (عىل طراز الواقعية والليربالية ً
من غري املمكن تقييم برنامجهم البحثي (من يضع معايري التقييم؟).
وأما االستشهاد الثاين فهو عن ستيفن والت ،الذي وسم املقاربات
التأملية باألقلية "املنشقة" التي ال تتقن سوى النقد ،والعاجزة عن
تقديم بديل "إيجايب" للتيار السائد (ما التيار السائد؟ الواقعية
the only possible candidate for being the theory of international …" 31
 .".relationأنقل هنا العبارة حرفيًا باللغة اإلنكليزية ،مع التشديد الوارد يف النص األصيل
عىل أداة التعريف  ،theدالل ًة عىل أن نظرية سياسة القوة هي نظرية العالقات الدولية ،وأن
نظرية العالقات الدولية هي نظرية سياسة القوة .ينظر:
Arthur Lee Burns, "Prospects for a General Theory of International
Relations," World Politics, vol. 14, no. 1 (1961), p. 25.
فضاًل عن استشهاد قوجييل مبا قاله والتز عن واقعيته البنيوية ،أضيف ما قاله ونت
ً
32
عن بنائيته" :البنائية ليست نظري ًة للسياسة الدولية" .ينظر.Wendt, p. 7 :
33 David A. Lake, "Theory is Dead, Long Live Theory: The End of the
"Great Debates and the Rise of Eclecticism in International Relations,
European Journal of International Relations, vol. 19, no. 3 (2013), p. 568.

لاجس
ٌ
شفاء للناس"؟
مختلف ألوانُه فيه
"شراب
بستان زهر ٌة" أم
التحليلي والنظريات الكبرى :زهَّ ار ٌ أم نحلة؟ " ِمن كل
االنتقائي
ٌ
ُّ
ُّ
ٌ
ٍ

والليربالية والنسخة غري التأملية من البنائية؟) .إن مل يكن كل ذلك
خطابًا ،فام قد يكون؟ وأ َّما آثاره املادية فهي بادية للعيان يف مجالَني
عىل األقل ،أعدهام مجالَني اجتامع َيني لبناء خطاب النظرية الكربى:
النرش والتدريس(.((3
أعود اآلن ألحاول إزالة سوء الفهم عن فهم أنصار االنتقائية التحليلية
للنظرية الكربى .وكام أرشت آنفًا ،أقرتح العودة إىل أدبياتهم نفسها.
بدياًل ،من النظريات
مقاباًل ،ال ً
ً
إذا كنا سنضع االنتقائية التحليلية
الكربى يف حقل العالقات الدولية؛ فالنظريات الكربى بهذا املعنى هي
التي تقدم نفسها بوصفها برداميات إذا استعملنا مصطلحات توماس
كون ،أو برامج بحثية إذا استعملنا مصطلحات إمري الكاتوش ،أو
تقاليد بحثية إذا استعملنا مصطلحات الري لودان .ويف الحاالت
الثالث ،النظرية الكربى ،سواء سميناها برداميا أو برنام ًجا بحث ًيا أو
تقلي ًدا بحثيًا ،هي عائلة من النظريات( ((3التي تقتسم إبستيمولوج َيا
وأنطولوج َيا
مشرتكتنْي( .((3يجدر التشديد عىل مفهوم التقليد البحثي
ْ
مثلام فعل سيل وكاتزنشتاين(((3؛ يسميه أيضً ا نود إريك يورغنسن
مهاًم عىل أية حال .ما
تقلي ًدا نظريًا ،لكن نعته بحث ًيا أو نظريًا ليس ً
يهم هو تعدديتُه الداخلية (عدة نظريات أو مقاربات نظرية تقتسم
االلتزامات اإلبستيمولوجية واألنطولوجية نفسها وتتعايش بعضها مع
موغاًل يف ال ِقدم)،
بعض) ،وعراقتُه (تراثٌ من اإلسهامات قد يكون ً
 34ميكن العودة إىل تقارير برنامج التعليم والبحث والسياسة الدولية ( ،)TRIPالذي
أحال إليه قوجييل ،والدراسات العديدة التي استُخلصت منه .وينظر أيضً ا:
Jonas Hagmann & Thomas J. Biersteker, "Beyond the Published Discipline:
Toward a Critical Pedagogy of International Studies," European Journal of
International Relations, vol. 20, no. 2 (2014); Tony Tai-Ting Liu, "Teaching
IR to the Global South: Some Reflections and Insights," Revista Brasileira de
Política Internacional, vol. 59, no. 2 (2016); Maarten Duijvendak & Jaap de
Wilde, "Reviewing History and IR Journals: Academic Publication Practices
and Dominance in World Society," Groningen, 2016, accessed on: 1/10/2022,
at: https://bit.ly/3E3Vmf8
 35يؤكد فْريد ترشنوف ،الذي أحال إليه قوجييل يف نقد سيل وكاتزنشتاين ،هذا املعنى
حني يبسط مفهوم الربادايم إىل "مجموعة من النظريات املرتبطة بعضها ببعض" .ينظر:
Fred Chernoff, "Pragmatism, Pluralism, and Eclecticism: Sil and Katzenstein's
'Analytic Eclecticism' in Beyond Paradigms," International Journal: Canada's
Journal of Global Policy Analysis, vol. 75, no. 3 (2020), p. 3.
وينظر أيضً ا.Lake, p. 581 (note 2) :
 36ينظر:
Larry Laudan, Progress and its Problems: Towards a Theory of Scientific
Growth (Berkeley: University of California Press, 1977); Timothy Dunne,
Inventing International Society: A History of the English School (Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 1998); Knud Erik Jørgensen, International Relations
Theory: A New Introduction, 2nd ed. (UK: Palgrave, 2018).
 37وهام حتى حني يستخدمان الربدايم ،فإنهام يستخدمان مفهو ًما منق ًحا له ،أو يحيالن
من خالله إىل مفهوم التقليد البحثي مثلام يستخدمه الري لودان.
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ومن هنا تأيت تسميته تقلي ًدا( .((3ومن الواضح أن هذا ينطبق عىل
جل النامذج التي أوردها قوجييل يف الئحته (قد نستثني ما بعد
الكولونيالية الفتقارها إىل بُعد العراقة ،التي عادة ما تقاس مبئات
األعوام ال بالعرشات منها) .والواقع ،يف رأيي ،أننا كلام كنا أشد رصامة،
خاصة يف معيار عراقة التفكري يف العالقات بني الكيانات السياسية
 Politiesقبل ظهور الدولة  -األمة ،صارت الالئحة أقرص فأقرص ،وقد
ال نجد يف النهاية سوى الواقعية التي تطورت ،بحسب ما هو معروف
لدينا ،عىل مدار ما يناهز خمسة وعرشين قرنًا.
هذا ما يسوغ تركيز سيل وكاتزنشتاين عىل الربداميات الواقعية
والليربالية والبنائية؛ لكن مثة املزيد مام يسوغه ،خالف ما يومئ إليه
قوجييل ،حني يؤكد مرا ًرا أن سيل وكاتزنشتاين يحرصان الربداميات
يف الواقعية والليربالية والبنائية دون غريها من نظريات العالقات
الدولية ،مستشه ًدا بــاألوراق التي نرشتها دوريــة كندا لتحليل
السياسات العاملية ملناقشة كتابهام ،لكنه يتجاهل التعقيب الذي
كتبه سيل يف نهاية النقاش .الالفت لالنتباه أن قوجييل يستشهد
باالقتباسات نفسها التي أىت عليها سيل وعقّب عليها ،لكنه يغفل
التعقيب (مع أنه يظهر يف قامئة مراجع الدراسة)(.((3
إذًا ،النظريات الكربى هي مبنزلة الربداميات أو التقاليد البحثية؛
وبالنتيجة فإن االنتقائية التحليلية ،التي تدعو إىل انشغال أكرث
بالنظريات متوسطة املدى وأقل بالنظريات الكربى ،ال تسعى للتحول
إىل بردايم ،وهو ما ينكره عليها قوجييل باستخدام التعريف بالنقيض
واضحنْي متا ًما حني قاال إن "تنوع
(ص  .)106وقد كان سيل وكاتزنشتاين
ْ
مستقباًل
ً
املامرسات األكادميية االنتقائية لَ ُهو أقوى دفاع ضد أي محاولة
لتحويل االنتقائية التحليلية إىل بردايم آخر" .ثم أضافا" :سيكون ذلك
مث ًريا للسخرية بحق!"( .((4ويف الوقت نفسه ،هي ال تسعى الستبدال
 38يناقش سيل وكاتزنشتاين بإسهاب ،وكفاية ،مفهو َمي الربدايم والتقليد البحثي وصلتهام
بحقل العالقات الدولية .ينظر:
Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, pp. 4-9.
 39لن أتوسع يف هذا النقاش ،وحتى ال يبقى حبيس منطق الرأي دون الرأي اآلخر الذي
يطغى عىل تناول قوجييل له ،أحيل القارئ إىل األوراق الثالث:
Chernoff; Eric M. Blanchard, "Combing the Same Beach: Analytic
Eclecticism and the Challenge of Theoretical Multilingualism," International
Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, vol. 75 no. 3 (September
2020); Jessica Peet, "Eclecticism or Exclusivity? The (critical) Pragmatist
Ethos of (Intersectional) Analytic Eclecticism," International Journal:
Canada's Journal of Global Policy Analysis, vol. 75 no. 3 (September 2020).
وإىل تعقيب سيل عليها ،يف:
Rudra Sil, "Analytic Eclecticism-Continuing the Conversation," International
Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, vol. 75, no. 3 (2020), pp.
434-437.
40 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. xiv.
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الربداميات ،ومن ثم فهي ال تسعى الستبدال النظريات الكربى؛ إذ
يشددان عىل القول إنها "تعتمد إىل حد بعيد عىل العمل النظري
واإلمربيقي الذي يجرى إنتاجه ضمن الربداميات والتقاليد البحثية .إن
االنتقائية التحليلية ال تسعى الستبدالها .وليس هدفها التوليف بني
الربداميات ،أو استيعابها ،أو استبدالها"( .((4وسأنتقل اآلن إىل هذه
املسألة.

ثان ًيا :ما االنتقائية التحليلية؟
وما عالقتها بالنظريات الكبرى؟
مثة اتجاه شائع يف حقل العالقات الدولية ،ويف غريه ،يجرنا دو ًما إىل
االنخراط يف الجدال بشأن الوسوم بداًلً من الفهوم (مبعنى الجدال
ال النقاش) :أتلك نظرية أم مقاربة نظرية؟ بردايم أم برنامج بحثي؟
منهج أم أداة للتحليل؟ أهذا أم ذاك؟ وضمن هذا االتجاه ،جاءت
أسئلة قوجييل عن هوية االنتقائية التحليلية ،أي ماهيتها ،والتي
"أ ّول مشكلة تواجهها االنتقائية التحليلية"" :أهي نظرية أم مقاربة
بحثية أم تقنية منهجية أم بيان؟" (ص  )106ثم ،بعد اإلشارة إىل
تعليق فريد تشرينوف عىل أن مقاربة سيل وكاتزنشتاين ملفهو َمي
الربدايم والتقليد البحثي يؤدي إىل أحد أشكال "برداميات التقاليد
بداًل
البحثية" ،يقول إنهام – أي سيل وكاتزنشتاين – يستخدمانً ،
من الربدايم والتقليد البحثي" ،مصطلح 'املقاربة' أحيانًا ،ومصطلح
'النموذج' أحيانًا أخرى .وساهم هذا االرتباك الواضح يف تحديد هوية
االنتقائية التحليلية ،بدوره ،يف إرباك الباحثني املتح ّمسني لها؛ فعىل
سبيل املثال ،يصفها حميش باعتبارها 'إطا ًرا نظريًا' أحيانًا ،و'موقفًا
إبستيمولوج ًيا ومنهج ًيا' أحيانًا أخرى ،ويصفها اليك بـ 'نظرية' تارة،
و'مقاربة' و'منــوذج' تارة أخرى" (ص  .)107-106لِنع ْد إىل سيل
وكاتزنشتاين مرة أخرى ،االنتقائية التحليلية ،وفقًا لهام ،هي
أي مقاربة تسعى الستخراج العنارص التحليلية – املفاهيم واملنطق
واآلليات والتفسريات – الخاصة بالنظريات أو الرسديات التي جرى
تطويرها ضمن برداميات منفصلة ،ونقلها ودمجها بصورة انتقائية،
لكن عىل أن تتناول الجوانب ذات الصلة مبشكالت جوهرية لها
أهمية علمية وعملية(.((4
خصائص
"أي مقارب ٍة" – لها
هذا
ٌ
ُ
يل يقول إنها مقارب ٌة – ُّ
تعريف ج ٌّ
محدد ٌة يف التعريف .وإن كان بعضنا يرتجم  Approachإىل
اللغة العربية بالنهج والطريقة ،وحتى املنهج ،فال بــأس .أما
41 Ibid., p. 3.
)التشديد من إضافتي( 42 Ibid., p. 10.

"االرتباك الواضح يف تحديد هوية االنتقائية التحليلية" لدى سيل
وكاتزنشتاين ،فال أعتقد أنه عىل هذا القدر من الوضوح الذي
يشري إليه قوجييل ،فهام يع ّدانها "مقاربة" ،وال أجد أين قد َّماها
"منوذ ًجا" ،عىل غموض املقصود بالنموذج .أما تقديم ديفيد اليك
لها بالنظرية ،فهذا ال يخلو من سوء فهم أيضً ا؛ ألن اليك حني
يتحدث عن "نظرية انتقائية"  Eclectic Theoryفهو ال يقصد
االنتقائية يف حد ذاتها ،لكنه يقصد النظرية التي تستخدم االنتقائي َة
التحليلية .وقد كان واض ًحا كل الوضوح يف ملخص املقال ،الذي
أحال إليه قوجييل ،ويف متنه الحقًا ،أنه يستخدم النظرية االنتقائية
مبعنى النظرية املتوسطة املدى ،أو املتوسطة املستوى كام يسميها
("نظريات املتوسطة املستوى أو نظريات انتقائية للسياسة العاملية
 .)((4("mid-level or eclectic theories of world politicsويَرسي
عىل اليك ،أيضً ا ،عجزي عن العثور عىل املوضع الذي ق ّدم فيه
االنتقائية التحليلية "منوذ ًجا".
بالنسبة إيل ،مل أقــرح يف دراستي تعريفًا لالنتقائية التحليلية
استخدمت
يق ّدمها موقفًا إبستيمولوجيًا ،كام يذكر قوجييل .وقد
ُ
لفظ "املوقف" يف أكرث من موضع" :تع ّبـر االنتقائية التحليلية عن
ٍ
موقف نظري ومنهجي ميكن الباحث أن يعتمده أثناء متابعة
(((4
أعامله البحثــيـة" ؛ "منهج ًيا ،وعىل غرار الـموقف االبستمولوجي
للواقعييـن النقدييـن ،فإنهم يتبنون موقفًا تعدديًا إزاء الخيارات
الـمنهجية"(((4؛ "تكمن القيمة الـمضافة لالنتقائية التحليلية ،بوصفها
موقفًا إبستمولوج ًيا ومنهج ًيا ،يف نزع الرشعية عن خطاب 'النظرية
الكبـرى' يف العالقات الدولية"(" ،((4كام تشدد أيضً ا [أي الفلسفة
الواقعية النقدية ،ومن ثم االنتقائية التحليلية] عىل رضورة تبني
ٍ
ٍ
موقف
تعريفات،
تعددي إزاء الخيارات الـمنهجية"( .((4هذه ليست
ّ
وصف للرأي والتفكري فيام أسميته ،يف الدراسة نفسها،
وال وسو ًما ،إمنا ٌ
(((4
"املسألة اإلبستمولوجية" ؛ وهو رأي يرتتب عليه قرا ٌر بشأن جملة
من الخيارات ،سواء أكانت إبستيمولوجية أو منهجية .وإين ألرجو أ َّاَّل
أضيف ارتباكًا إىل االرتباك ،الذي يشري إليه قوجييل ،حني أقتبس أدناه:
)التشديد يف األصل ويف الرتجمة من إضافتي( 43 Lake, p. 567.

 44حميش ،ص .44
 45املرجع نفسه ،ص .51
 46املرجع نفسه.
 47املرجع نفسه ،ص  .52وقد عدها سيل وكاتزنشتاين ،أيضً ا" ،موقفًا فكريًا ميكن أن
يتبناه الباحث أثناء متابعة أبحاثه التي تشتبك مع التقاليد البحثية الراسخة يف حقل أو
تخصص ما ،من دون أن تتموضع بصورة كاملة فيها" .ينظر:
Sil & Katzenstein, "Analytical Eclecticism," p. 412.
 48حميش ،ص .49

لاجس
ٌ
شفاء للناس"؟
مختلف ألوانُه فيه
"شراب
بستان زهر ٌة" أم
التحليلي والنظريات الكبرى :زهَّ ار ٌ أم نحلة؟ " ِمن كل
االنتقائي
ٌ
ُّ
ُّ
ٌ
ٍ

منظاًم
يبدو أن حقل العالقات الدولية ،وعىل الرغم من أنه ما يزال
ً
لكل منها التـزاماته اإلبستمولوجية
حول تقاليد بحثية محددةٍّ ،
ومفرداته النظرية ومعاييـره البحثية ،شهد يف السنوات األخرية
– وما يزال يشهد – نـزعة متـزايدة ،حتى بيـن بعض من يُع َرف
عنهم التـزا ُمهم بتقاليد بحثية معينة ،لإلقرار بوجود حاجة مل َّحة
ٍ
مقاربات أخرى (مختلفة) من أجل
إلـى إدماج عنارص تحليلية من
(((4
إنتاج معرف ٍة جديد ٍة أشمل وأعمق وأصلح للتوظيف البحثي .
إذًا فقد أسميتُها "نزعة" أيضً ا ،لكن ذلك ليس يف صلب تعريفها.
أما وصفي لها "إطــا ًرا نظريًا" ،فقد جاء يف السياق التايل" :تبقى
االنتقائية التحليلية أكثـر تواض ًعا [بشأن التوليف بني النظريات] لكن
أكثـر براغامتية يف الوقت نفسه .فهي تهدف إىل إنتاج أط ٍر متنوع ٍة
كل إطا ٍر حول مشكل ٍة بحثي ٍة محددة ،عىل
ومرنة للبحث ،إذ ينتظم ُّ
أن تكون هذه الـمشكلة هي التي تحرك عملية البحث ،ال اإلطار
وصف تقني إذا حق يل تسميته
النظري الـمختار مسبقًا"( .((5هذا ٌ
كذلك ،لكنه مرة أخرى ليس تعريفًا .وإذا كان ال بد لنا من أن نفهمه
عىل هذا النحو ،فهو تعريف وظيفي ،أي تعريف االنتقائية التحليلية
من خالل وظيفتها ،ما تفعله وما نفعله بها يف أبحاثنا.
سألت باحثًا عن نظريته يف ورقة بحث
يقول مورتن أوغارد" :إذا
َ
َتلقيت اإلجابة يف أشكال مختلفة .وميكن أن تكون اإلجابة
معينة ،ل َ
قص ًة عن إطار نظري ،واملفاهيمِ املركزي ِة واالفرت ِ
اضات األساسي ِة التي
يستند إليها هذا اإلطار النظري .وميكن هذا اإلطار أن يكون إما 'نظرية
كربى' أو'نظرية متوسطة املدى' محدودة النطاق"( .((5إذا قبلنا بهذا
الشكل من أشكال اإلجابة عن سؤال :ما النظرية التي يوظفها بحثٌ
ما؟ ال تصري االنتقائية التحليلية – التي تركز عىل النظريات املتوسطة
نظري
املدى – إطا ًرا نظريًا فحسب ،بل مقاربة توجه تصميم إطا ٍر
ٍّ
للبحث يدمج مفاهيم مركزية وافرتاضات أساسية من نظريات
عديدة ،خالف ما ميليه منطق النظرية الكربى ،أو الربدايم باملفهوم
التقليدي الصارم املوروث عن توماس كُون .هذا متا ًما ما يعنيه اليك
حني يتحدث عن "نظرية انتقائية" ،إنها النظرية – وبحسب دراستي،
إنها األطر النظرية – التي توجهها االنتقائية التحليلية.
أنتقل للتعقيب بإيجاز عىل مالحظ ٍة بشأن مقولة سيل إ ّن "الغاية
املرج ّوة من االنتقائية التحليلية هي أن تكون إيثوسية  ethosأكرث
 49املرجع نفسه ،ص .49
 50املرجع نفسه ،ص .45
51 Morten Ougaard, "What is Theory in Political Science?" in: Hervé
Corvellec (ed.), What is Theory? Answers from the Social and Cultural
Sciences (Copenhagen: Liber, CBS Press, 2013), pp. 236-237.
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من كونها منه ًجا أو بيانًا"( .((5فقوجييل يالحظ أن "هذا التحديد
ال يساعد كث ًريا يف إزالــة غموض الهوية بسبب صعوبة تعريف
مصطلح اإليثوسية املتنازع عليه بش ّدة" (ص  .)106أواًلً  ،يستخدم
اساًم ال نعتًا ،وقد سبق أن استخدمه يف كتابه
سيل لفظ ً ethos
مع كاتزنشتاين وليس وليد الدراسة الحديثة التي أحــال إليها
قوجييل( .((5أستعرض هنا مواضع استخدام سيل وكاتزنشتاين هذا
اللفظ ،وسأترجمه مبدئ ًيا "الــروح"" :الــروح الرباغامتية لالنتقائية
التحليلية" (The Pragmatist Ethos of Analytic Eclecticism((5؛
"روح الرباغامتية" (The Ethos of Pragmatism((5؛ "الــروح
الرباغامتية" (Ethos The Pragmatist((5؛ "الروح الرباغامتية املرنة"
( .Flexible Pragmatist Ethos((5ال ينطوي هذا االستخدام عىل
أي محاول ٍة لفلسفة اللفظ  Philosophisingوتحويله إىل مصطلح
"متنازع عليه بشدة" .لذلك ،أعتقد أن فهم ما يقصده سيل وكاتزنشتاين
ٍ
أخالقيات ،أيًّا
باالنتقائية التحليلية بوصفها إيثوس ،أو رو ًحا أو سم ًة أو
كانت الرتجمة ،ينبغي أن يتوسل باملعنى املعجمي ال باملعنى الفلسفي
للفظ .ومثلام نرى أعاله ،فاملقصود هو الروح الرباغامتية التي يدعو
أتيت
أنصار االنتقائية التحليلية إىل بثها يف األبحاث االنتقائية .وقد ُ
عىل هذا املعنى يف دراستي أيضً ا(.((5
عن سؤال :ما االنتقائية التحليلية؟ أعود للمرة األخرية إىل سيل
بدياًل للبحث أو أدا ًة إلزاحة
وكاتزنشتاين ،إنها "ليست منوذ ًجا ً
النامذج الحالية والحلول مكانها أو استيعابها .إنها موقف فكري يؤيد
بذل الجهد الستكامل البنى النظرية املتضمنة يف التقاليد البحثية
املتنافسة ،واالشتباك معها ،واستخدامها عىل نح ٍو انتقايئ لبناء حجج
مركَّبة تأخذ عىل عاتقها املشكالت الجوهرية التي تهم الباحثني
واملامرسني عىل حد ســواء"( .((5ويقودين ذلك إىل السؤال الثاين يف
هذا الجزء :ما عالقة االنتقائية التحليلية بالنظريات الكربى؟ أو كيف
يتعامل االنتقايئ التحلييل مع النظريات الكربى؟
52 Sil, "Analytic Eclecticism-Continuing the Conversation," p. 11.
 53حتى إنها مل تكن دراسة ،بل تعقيبًا عىل املقاالت التي ناقشت كتابه مع كاتزنشتاين،
ونرشت يف الدورية الدولية :دورية كندا لتحليل السياسات العاملية .ينظر:
International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, vol. 75 no. 3
(September 2020), accessed on 2/10/2022, at: https://bit.ly/3M1oyoV
54 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 3.
55 Ibid., p. 26.
56 Ibid., p. 203.
57 Ibid., p. 224.
 58حميش ،ص  .44 ،52وسميتها يف مواضع أخرى "نزعة براغامتية" (ص .)49 ،47
59 Sil & Katzenstein, "Analytical Eclecticism in the Study," p. 411.
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ندرك ،حتى اآلن ،أن االنتقائية التحليلية ليست نظرية قامئة بذاتها؛
بل إنها ليست نظرية منافسة وال بديلة من النظريات السائدة،
سؤايَل قوجييل "أال تستطيع
الكربى منها وغري الكربى .لذلك ،فإن َ
االنتقائية التحليلية ،باعتبارها مرشو ًعا تنظرييًا جدي ًدا يف الحقل،
النمو والتط ّور بالتعاون مع النظرية الكربى من دون الصدام معها؟"،
و"هل فلسفة 'االنتقاء' و'التحليل' ،اللتان س ّميت عليهام املقاربة،
قابلتان لالنصهار يف نظرية متامسكة ومنسجمة منطق ًيا؟" ،ناجامن
كام يبدو عن سوء فهم .لقد أشار سيل وكاتزنشتاين رصاحة إىل
أن االنتقائية التحليلية تعتمد إىل حد بعيد عىل العمل النظري
واإلمربيقي الذي جرى إنتاجه ضمن الربداميات والتقاليد البحثية.
"وليس هدفها التوليف بني الربداميات ،أو استيعابها ،أو استبدالها.
إنها تسعى لبيان األهمية العملية التي تحظى بها النظريات
والرسديات التي جرى بناؤها ضمن مقاربات تبدو منفصلة بعضها
عن بعض ومن غري املمكن التوفيق بينها ،كام تسعى الستكشاف
الروابط الجوهرية بني تلك النظريات والرسديات"( .((6وقد أرشت
بدياًل
يف دراستي إىل رضورة التوكيد "أن االنتقائية التحليلية ليست ً
من الـمقاربات الـمتضمنة فـي التقاليد البحثية ،وأنها ليست
متفوقة عليها؛ فدورها ال يتعدى استكامل نقائص هذه الـمقاربات،
كام تعتمد مساهمتها إىل حد بعيد عىل استمرار التواصل والتبادل
الـمعريف مع تلك الـمقاربات"(.((6
املعرِّبة،
املبسطة ،لكن
وحتى إذا جارينا قوجييل يف استعارته
ِّ
ِّ
القائلة إن االنتقايئ التحلييل يقطف "من كل بستان زهرة" ،فهو
بحكم املنطق يف حاجة إىل "بساتني" متعددة حتى يشكّل لنفسه
"باقة من األزهار" .النظريات ،الكربى وغري الكربى ،مبنزلة الرشط
الوجودي لالنتقائية التحليلية ،وأعتقد أالَّ طائل من متابعة االقتباس
قدمت ،يف دراستي ،بول
واالستشهاد ،فاملسألة منطقية خالصة .وحني
ُ
مدخاًل لالنتقائية التحليلية،
ً
فايرابند وتعدديته /السلطويته املنهجية
قدمتُه مناهضً ا لتنصيب السلطة املعرفية ملنهج محدد ،بل لتنصيب
السلطة املعرفية للعلم يف حد ذاته؛ فالعلم بالنسبة إليه مجرد نسق
ينمو ويزدهر وسط األنساق املعرفية األخرى؛ ثم ذكرتُ بوضوح "أن
الرفض الذي يدعو إليه فايرابند ال يبتغي نفي العلم ،ولكن نفي
60 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 3.
 61حميش ،ص  .48يخوض كريستيان بورش نقاشً ا قد ال يبدو مفهو ًما لدى من يتصورون
بدياًل من النظرية الكربى ،لكنه يظل جدي ًرا بالتأمل .يحاج بورش بأن
االنتقائية بوصفها ً
أسلوب نيكالس لومان يف التنظري انتقايئ مع أن نظريته عن النظم هي نظرية كربى بنيت
بأسلوب بارسونز نفسه يف التنظري .ينظر:
Christian Borch, "Functional Eclecticism: On Luhmann's Style of
Theorizing," Revue internationale de philosophie, vol. 1, no. 259 (2012), pp.
123-142.
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الطبيعة السلطوية للعلم ،وهو اتجاه يكرس نسبية املنهج العلمي،
ومن ثم إمكان تطوير مناهج وأمناط معرفية أخرى أقدر عىل الدفع
بالتقدم املعريف إىل األمام"( .((6وال عجب أن فايرابند نفسه ظل من
بني أشد فالسفة العلم املعارصين عرضة لسوء الفهم ،وغالبًا ما ُوسم
جهاًل باملعادي للعلم .Anti-science
ً
آمل أن تكشف هذه املداخلة املقتضبة ال ُح ُجب عن فحوى مسلّمتي
انطلقت منها ،أن انحسار النظريات الكربى ينبغي أ َّاَّل
األوىل التي
ُ
يعني أفولها بأي حال من األحوال .أما عن سؤال "هل بناؤها النظري
قاد ٌر عىل استيعاب تع ّدد وتن ّوع القوانني واآلليات السببية املوجودة
يف النظريات الكربى؟" ،فهذا من ذاك .ال تتعلق املسألة باستيعابها
جمي ًعا ،أو البعض منها ،بل تتعلق باستيعاب ما يتصل منها باملشكلة
موضوع البحث ويساعد يف فهمها ،أو "تقديم الجواب األفضل عن
سؤال" البحث عىل حد تعبري سيل وكاتزنشتاين( .((6وإنها لَفكر ٌة
مروع ٌة أن ت ّدعي االنتقائية التحليلية استيعاب "القوانني واآلليات
السببية املوجودة يف النظريات الكربى" جميعها(((6؛ فهذا سيجردها
فضاًل عن أنه سيجعلها أشد
بال شك من مسوغ تسميتها انتقائيةًً ،
طغيانًا إذا ما استعدنا صورة اليك عن النظرية الكربى بوصفها
"طاغية" (ص  .((6()105وأستدرك بالقول إن منطق االنتقائية
التحليلية ليس منطقًا "تسلط ًيا" ،مبعنى أن الباحث قد ال يلجأ إليها
أصاًل ،إذا ما وجد أن "الجواب األفضل" يكمن يف نظرية واحدة ال غري.
ً
هذا عن كيفية تعامل االنتقايئ التحلييل مع النظريات الكربى،
عاَّم يفعله بها؟ واألدق ،ماذا يفعل بالعنارص التحليلية التي
فامذا َّ
ينتقيها منها؟ يثري قوجييل نقاشً ا حول ما يعده "املنطق اإلدماجي"
قائاًل إن االنتقائيني التحليليني يستخدمون
يف االنتقائية التحليليةً ،
"مصطلحات مثل 'الدمج' و'املزج' و'الخلط' لإلشارة إىل طريقة بناء
نظرياتهم"( ،((6يف حني يرفضون اعتبارها "توليفًا نظريًا" .وبالنسبة
إليه" ،يثري رفض االنتقائية التحليلية التوليف النظري مشكالت
ع ّدة ،أ ّولها التالعب باملصطلحات؛ فالكاتبان ال يوضّ حان املغزى من
 62حميش ،ص .43
63 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 16.
" 64جميعها" هذه من إضافتي.
 65يقتبس قوجييل من سيل وكاتزنشتاين نفسيهام ما يشبه هذا التحذير .ينظر :سيد
أحمد قوجييل" ،أفول النظرية الكربى :نقد االنتقائية التحليلية" ،سياسات عربية ،العدد 56
(أيار /مايو .)2022
 66املرجع نفسه ،ص  .109لست متأكدًا من املقابل اإلنكليزي للفظ "الخلط" الذي أورده
هنا .إذا كان  Blendingفمعناه "املزج" ،مثلام سريد الحقًا .لكن ما أنا متأك ٌد منه أن "الخلط"
لفظ قوي ومفعم بدالالت عامية ال تليق باملصطلح .ومن دالالته العامية ،التي أقصد هنا،
"خاَّلطًا" .أحد العنارص األساسية يف تعريف "املزج" هو الحصول عىل منتَج
ترجمة َّ Blender
جديد ال ميكن فيه التمييز بني املكونات املمزوجة (تفقد مالمحها األساسية) ،وهذا ما يفعله
"الخاَّلط" أو "املخالط"  .Blenderإنه ليس مجرد خلط للعنارص ،بل مزجها وإعادة تشكيلها.
َّ

لاجس
ٌ
شفاء للناس"؟
مختلف ألوانُه فيه
"شراب
بستان زهر ٌة" أم
التحليلي والنظريات الكبرى :زهَّ ار ٌ أم نحلة؟ " ِمن كل
االنتقائي
ٌ
ُّ
ُّ
ٌ
ٍ

استخدام كلمة 'توليف' يف مقابل كلامت مثل الدمج والجمع واملزج
إذا كانت جميعها تصف العملية نفسها .وإنّه ملن الغريب أن يرفضا
التوليف ويدعوا إىل الدمج؛ فَأَن تؤلّف شيئني هو أن تدمج بينهام
(تجمعهام ومتزجهام م ًعا) .وكام يُ ّبنّي قاموس مرييام وبسرت ،فإ ّن
لكلامت توليف  ،Synthesisودمج  ،Integrateوجمع ،Combine
ومزج  ،Blendingجذو ًرا ومعا َين مرتادفةً" (ص .)109
أختلف مع قوجييل يف القول إن هذه الكلامت "جميعها تصف
العملية نفسها" ،أو إن لها "جذو ًرا ومعاين مرتادفة" .بسبب ضيق
املساحة ،لن أعود إىل املعاجم ،مبا يف ذلك معجم مرييام وبسرت،
ألبنّي االختالفات ،البائنة والباطنة ،يف معاين هذه الكلامت؛ وأكتفي
ّ
بالتساؤل التايل :يف عبارة "من كل بستان زهرة" ،هل تحمل كلمة
البستان ،إذا ما قابلناها بكلامت مثل الحديقة والجنة والروضة
واملرج ،املعاين املرتادفة نفسها ،حتى نقول إن للتوليف والدمج
والجمع واملــزج معاين مرتادفة؟ ومعروف أننا كلام انتقلنا من
املعجمي إىل املصطلحي ،زادت حدة االختالف يف املعنى.
مع ذلك ،لِ ْ
نحاول فهم موقف االنتقائيني التحليليني من "التوليف
بني النظريات" .يقول سيل وكاتزنشتاين" :ليست االنتقائية التحليلية
توليف ًة نظريةً .صحيح أن ما نعتربه 'انتقائية' يشار إليها أحيانًا
بوصفها 'توليفة' من الناحية السببية"( .((6إذًا ،فهام يُق ّران بأن
االنتقائية التحليلية ميكن أن تكون توليفةً ،لكن ليس بني النظريات،
بل بني اآلليات السببية؛ وهام ليسا س ّيان .وعىل خالف االدعاء إن
االنتقائيني التحليليني "ال يوضحون القاعدة النظرية التي تجري
عىل أساسها هذه العمليات" ،فقد تناولها سيل وكاتزنشتاين من
خالل اقرتاح رشطني أساسيني ،يذكرهام قوجييل يف دراسته نفسها
محل التوليف
(ص  .)109وليس الرشط األول "أن تتج ّرد النظريات ّ
من الفروض األنطولوجية واإلبستيمولوجية الخاصة بها" كام نقله
قوجييل إىل العربية؛ بل هو "االنطالق من الفروض األنطولوجية
واإلبستيمولوجية املركزية الخاصة بالتقاليد البحثية املتنافسة"(.((6
مثة مسائل كثرية ميكن الوقوف عندها وإزاحة سوء الفهم عنها
فمثاًل ،أتفق
ومناقشتها يف هذا التعقيب ،لكن ملساحته حدودهاً .
كل االتفاق مع قوجييل ،ومن يستشهد بهم ،بشأن الطبيعة اإلشكالية
ملعايري االنتقاء يف حد ذاته ،خاصة عىل مستوى املامرسة .لكن ،ينبغي
االنتباه إىل أن االنتقاء مامرسة تقوم عىل الحجاج Argumentative
واإلقناع .وقد يهمل الباحث ،بحكم تحيزات معينة ،عنارص ميكنه
انتقاؤها من نظريات أو برداميات أخرى غري التي انتقى منها ،وقد
)التشديد من إضافتي( 67 Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 17.
68 Ibid., p. 17.
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يغفل عن أخرى بحكم حدود االطالع أو قصور الفهم ،ويؤدي ذلك
إىل فساد يف الحجاج ،ومن ثم إخفاق يف اإلقناع .وهذا من الطبيعة
النسبية للبحث االجتامعي .مع ذلك ،فإن رب َط هذه املشكلة مبسألة
الالمقايسة رب ٌط وا ٍه يف اعتقادي ،وناجم أيضً ا عن سوء فهم ملا كتبه
سيل وكاتزنشتاين.
لقد كانا واضـ َحــن بشأن متييزهام بني االنتقائية التحليلية
ومــا سمياه التوليف املــو َّحــد ،أي التوليف بغرض التوحيد
( .Unifying Synthesis((6فعدم قابلية الربداميات للمقايسة (وهي
يف نظري الرتجمة األدق) ال تزيد مشكلة االنتقاء تعقي ًدا ،إال إذا كان
الغرض من االنتقاء التوليف بني الربداميات وتوحيدها .وهي خطوة
يحذر االنتقائيون التحليليون من القيام بها ،عىل نحو ما سبق .أبعد
من ذلك ،فقد سلم سيل وكاتزنشتاين بأن الالمقايسة متثل تحديًا
مهاًم لالنتقائية التحليلية ،لكنه ليس مبنزلة العقبة الكأداء التي
ً
يصعب تجاوزها .وكانت تلك هي الرسالة التي حملها عنوان الجزء
من الكتاب الذي تناولها بالنقاشThe not Insurmountable :
( .Challenge of Incommensurability((7ثم إن مشكلة
الالمقايسة مل تكن يو ًما بال حل ،حتى يف حالة النقاش ما بني
الربداميات  Inter-paradigm Debateنهاية القرن العرشين ،الذي
يُع ّد أشد النقاشات النظرية رضاوة يف حقل العالقات الدولية ،وطاملا
سمي حربًا بني الربداميات(.((7
انطلقت منها يف البداية :االنتقائية
أخ ًريا ،أذكّر باملسلّمة الثانية التي
ُ
التحليلية يف حاجة إىل مزيد من التأمل يف الذات والنقد من اآلخر،
لكن ذلك ال ينفي أهميتها وتزايد االهتامم بها ،بل إن نقدها قبل
تثمينها ،وتغليطها قبل تصويبها ،ينبغي أن يشكّل جز ًءا من هذا
االهتامم املتزايد بها .دراس ُة قوجييل زاخر ٌة باالستشهادات املقتضبة،
تحض عىل قراءة أوسع وأعمق ملا
واملبتورة أحيانًا ،وهي بال شك ُّ
كتبه نقاد االنتقائية التحليلية ،لكنها تتطلب أيضً ا قراءة بالعمق
واالتساع نفسه ملا كتبه مؤسسوها ومطوروها ،واألهم ،موظِّفوها
يف أبحاثهم .مثة مسألة أخرية أود الوقوف عندها يف ختام هذا
التعقيب .االنتقائية التحليلية مامرس ٌة بحثيةٌ ،وقد نقوم بها عن
غري وعي ،أو عن وعي من دون أن نسمي عملنا انتقائ ًيا .لذلك،
فإن املسح املخترص لألدبيات ،الذي يضم عينات بارزة مام نُرش عن
االنتقائية التحليلية ،وباستخدامها ،خالل األعوام العرشة األخرية أو
69 Ibid., p. 3.
70 Ibid., pp. 13-16.
 71ينظر :محمد حميش" ،ال ّنقــاش الثالـث بيــن نظريـات العالقـــات الدوليـة :حـدود
االت ّصـال الـمعــرفـي" ،الـمجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعالقات الدولية ،العدد 3
(كانون األول /يناير .)2014
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أقل (ينظر الهامش  ،)6اقترص عىل العناوين التي تضمنت رصاحة
عبارة "االنتقائية التحليلية" ،أي دون أن يأخذ يف الحسبان ملخصات
املنشورات أو متونها ،أو املنشورات التي تهتدي باالنتقائية التحليلية
مقارب ًة من دون أن تشري إىل ذلك رصاحة.

خاتمة
يواجه الطالب باستمرار ،يف مرحلة مبكرة من كتابة تكليفاتهم،
خاصة عندما يتعلق األمر بالقضايا التي توجهها املشكالت ،سؤال :أي
النظريات أنسب ملقاربة تلك القضايا؟( ((7وهو سؤال تربره مسألتان.
األوىل وفر ُة النظريات بصورة غري مسبوقة( ،((7واالرتباك الذي قد
يتولد يف أنفس الطالب من جرائها؛ والثانية وعيُهم املتزايد بتعقد
القضايا التي يدرسونها وتعدد أبعادها ،واملخاوف التي قد يثريها
ذلك لديهم بشأن اإلخفاق يف إقناع قرائهم ،خاصة من املد ّرسني
الذين يحوزون سلطة منح العالمات الدراسية( ،((7بكفاية فهمهم/
تفسريهم للقضايا التي بني أيديهم .وغال ًبا ما يكون جوايب عن هذا
السؤال :كونوا انتقائيني تحليليني!
لكنني ،بالتأكيد،
حريص كل الحرص( ((7عىل مسألتني أساسيتني وأنا
ٌ
أويص الطالب باالنتقائية التحليلية :األوىل أنهم عىل اطالع ٍ
واف
عىل النظريات املتنافسة يف الحقل ،كربى أو غري كربى؛ والثانية أنهم
عماًل حدسيًا ،لكنه قرا ٌر وا ٍع يستند إىل املعرفة
يدركون أن االنتقاء ليس ً
بالنظريات التي ينتقون من بينها وإىل املعرفة باملشكلة /القضية التي
يبحثون فيها .لذلك ،أحرص عىل أن يفهموا أن االنتقاء ليس قرا ًرا قبْليًا
(وبحكم املنطق ،ليس بَعديًا) ،لكنه يواكب سريورة البحث نفسها،
أي سريورة اإلحاطة باملشكلة /القضية التي يبحثون فيها .وإ َّاَّل ،ملاذا
نوجه طالب الدراسات العليا الستغراق فرتة كافية لقراءة األدبيات
 72يف الحقيقة ،ليس الطالب وحدهم من يواجهون هذا السؤال ،بل الباحثون جميعهم،
ويف مختلف مراحل مسريتهم املهنية .لكنني آثرت الرتكيز عىل الطالب هنا ألغراض أعدها
بيداغوجية ،إذا حق يل ذلك.
 73مبا يف ذلك التي ال يُعتد بها نظريات باملعنى الوضعي الشائع للنظرية.
تحل دامئً ا هذا النوع من املعضالت املرتبطة
 74عيل اإلقرار بأن االنتقائية التحليلية ال ّ
بالسلطة ،سواء لدى الطالب الذين يقدمون أوراقًا من أجل التقييم املدريس أو لدى الباحثني
الذي يقدمون أوراقًا من أجل التحكيم العلمي بغرض النرش .وال تنجم هذه املعضلة عن
حدود يف املقاربة ،بل عن ظاهرة الوالءات النظرية الضيقة ،وأحيانًا عن حدود االطالع؛ إذ
ال ينبغي أن نتوقع من مد ّرس أو ُمحكّم ال يعتد إال بعدد محدود من النظريات أن يكون
متسام ًحا مع مقاربة انتقائية تدمج عنارص تحليلية من نظريات ال يعتد بها .قد نسمى ذلك
تعص ًبا ،وقد يكون ناد ًرا ،لكنه يف النهاية من طبيعة االجتامع البرشي التي ال ميكن نزعها عن
الجامعة املعرفية بوصفها جامعةً.
 75ال بد من التذكري ،مرة أخرى ،بأن سيل وكاتزنشتاين نفسيهام سبق أن حذرا من أن
"االلتزام باالنتقائية التحليلية ال يخلو من مخاطرة بالنسبة للباحثني حني يعملون بصفة
فردية ،وال سيام الناشئني نسب ًيا منهم" .ينظر:
Sil & Katzenstein, Beyond Paradigms, p. 214.
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ذات الصلة ومراجعتها قبل كتابة مقرتحات أطروحاتهم؟ هذه الفرتة
هي مرحلة تصميم اإلطار النظري للبحث .وأن يكون اإلطار النظري
انتقائيًا يعني ،من بني ما يعنيه ،تحيل الباحث بالروح الرباغامتية
املرنة التي تنطوي عليها االنتقائية التحليلية ،والتي تجعل عملية
تصميم اإلطار النظري النهايئ مواكبة لسريورة التقدم يف البحث
نفسه ،ال أن يفرضه الباحث عىل نفسه ناج ًزا من البداية.
يف مقاله الذي وضع له عنوانًا ال يخلو من دالالت ذات صلة بهذا
املقام" ،يف أولوية الفهم عىل املنهج" ،يشدد عزمي بشارة عىل ما
سائاًل ومجي ًبا يف آنٍ م ًعا" :ما املنهج الذي
يشبه هذا املعنى؛ إذ يقول ً
سوف أستخدمه يف تحليل الواقع االجتامعي أو الظاهرة قيد البحث؟
أصدقكم القول إين ال أملك جوابًا قبل أن أخوض التجربة ]...[ .فام
من منهج الكتشاف منهج البحث غري العقل السليم وتوافر عىل فكرة
ما عن النظريات القامئة"(.((7
واآلن ،أستله ُم من هذا السجال وصية أخرى ألولئك الطالب الذين
يتخذون االنتقائية التحليلية خيا ًرا منهج ًيا يف أبحاثهم .تقول الوصية:
إذا فهمتم االنتقائية التحليلية جي ًدا ،وقررتم تبنيها عن وعي ،فعليكم
أن تتخذوا قرا ًرا إضاف ًيا آخر :أتوظفونها عىل طريقة الز َّهار ،املشتغل
بقطف األزهار وبيعها ،فتنتقون "من كل بستان زهرة" لتقدموها
للمتلقي يف باقة "ترس الناظرين" ،ثم تذوي يف أيام ،أم عىل طريقة
النحلة ،املشتغلة بجمع الرحيق من األزهار ،وتحويله إىل "رشاب
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس"؟ وتذكروا ،إذا ما اخرتتم الخيار الثاين،
أن النحلة حني تحط عىل الزهرة ال متتص منها رحيقًا فحسب ،بل ميكن
أن تلقّحها بحبوب الطلع التي تأيت بها من أزهار أخرى .وكذلك االنتقايئ
ٍ
التحلييل .إنه ال يأخذ من النظرية متغري ٍ
وآليات سببي ًة
ات وفروضً ا
فحسب ،بل ميكن أن يساعدها أيضً ا يف الوعي بحدودها من خالل ما
يجلبه يف جعبته التحليلية من النظريات األخرى ،إنه يساهم بطريقة
ما يف استمرار التواصل والتبادل املعريف مع النظريات ،وبينها(.((7

تبنُّي ،مج  ،8العدد ( 30خريف ،)2019
 76عزمي بشارة" ،يف أولوية الفهم عىل املنهج"ُّ ،
ص  .9صدرت هذه املقالة يف دورية تبني التي تعنى بالدراسات الفلسفية والنقدية ،لكن
إجاماًل ،وال غنى
ً
األطروحات الواردة فيها تعني املشتغلني يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
لهم عن قراءتها قراءة متأنية ،تحديدًا بوصفها مقال ًة ميكن التأسيس عليها يف فهم ما ينبغي
فهمه من املنهج .يف ختام املقالة ،يشدد بشارة القول "إن [ما يسمى] تداخل االختصاصات
يف الحقيقة هو تداخل للمناهج ،أي ملقاربات مختلفة يف تفسري الظاهرة؛ ألن زوايا النظر إىل
التخصصات املختلفة تنتج مناهج مختلفة يف مقاربة املوضوع قيد البحث .إن النظريات يف
بنية الواقع يف مجال محدد تؤسس ملنهج أو مقاربة يف دراسة هذه املجاالت" .ينظر :املرجع
نفسه ،ص .30
 77أرشت باختصار إىل ما يشبه هذا ،يف :حميش" ،االنتقائية التحليلية".48 ،
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :محمد عدنان علي الزبر

تحقيق العدالة الجنائية الدولية :دراسة في نطاق القضاء الوطني
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب تحقيق العدالة الجنائية الدولية :دراسة
في نطاق القضاء الوطني لمحمد عدنان علي الزبر .يقع الكتاب في  376صفحة ،ويشتمل على
ببليوغرافية وفهرس عام.
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الفجوة الرقمية والعزوف عن المشاركة السياسية
تحليل انحدار لوجستي ثنائي االستجابة لعيّنة من بيانات المؤشر العربي

The Digital Divide and Political Apathy:
A Multivariate Logistic Regression Analysis of a Sample of Arab Opinion
Index Data

تركــز هــذه الورقــة علــى قياس الفجــوة الرقمية ومــدى تأثيرها في المشــاركة السياســية في
مجموعــة من الــدول العربية ،وتهدف إلى تقييــم الدور الذي تؤديه المحــددات الديموغرافية
والسوســيو-اقتصادية فــي الحــد مــن الوصــول إلــى اإلنترنــت .جرى اســتخدام منهــج تحليل
االنحدار اللوجستي  Logistic Regressionالمتعدد المتغيرات للتنبؤ بالمشاركة السياسية
التــي تؤثــر في المحددات السوســيو-اقتصادية واســتخدام اإلنترنت .وتشــير نتائــج التحليل،
استنادا إلى بيانات "المؤشر العربي" ،الذي يصدره المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
ً
إلــى أن محــددات المكانة االجتماعية (الجنس والعمر والدخل والمســتوى التعليمي) ال تزال
رئيســا في التأثير في مســتوى الوصول إلى اإلنترنت .وأظهــرت النتائج أن الغرض
تــؤدي دو ًرا
ً
من استخدام اإلنترنت يحدد احتمالية المشاركة السياسية ،كما أظهرت ً
أيضا ارتفاع احتمالية
العزوف عن المشاركة السياسية لدى الفئات االجتماعية الهشة.
كلمات مفتاحيــة :الفجــوة الرقميــة ،المشــاركة السياســية ،االنحــدار اللوجســتي ،الفوارق
االجتماعية ،اإلنترنت.
This study seeks to measure the digital divide and its impact on political
participation in selected Arab countries. It focuses in particular on assessing the
role of demographic and socio-economic status (SES) in unequal access to the
Internet. A multivariate logistic regression analysis was used to predict political
participation based on SES and internet use. Based on Arab Index data, the results
of the analysis indicate that SES (gender, age, income and educational level) plays
a major role in the level of Internet access, and that the purpose for which the
Internet is used determines the likelihood of political participation. The results
also indicate that vulnerable social groups are more reluctant to participate in
political activities.
Keywords: Digital Divide, Logistic Regression, Political Participation, Social
Inequality, Internet.
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مقدمة
ترى عدة دراسات أ ّن الفجوة الرقمية ارتبطت بعدم التساوي بني
البلدان املتقدمة الرثية والبلدان النامية الفقرية يف إمكانية الحصول
عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة .واهتمت هذه
الدراسات أيضً ا بالفوارق بني املناطق الحرضية واملناطق الريفية،
واختالف األعامر والنوع والدخل ومستويات التعليم ،وغريها من
وخصوصا استخدام
املؤثرات يف الحصول عىل التكنولوجيا الحديثة
ً
اإلنرتنت (((.
انطالقًا من هذا املنظور تفيد آخر إحصائيات االتحاد الدويل لالتصاالت
( ((()2021أن  2.9مليار نسمة يف العامل ال يزالون غري موصولني
عف البنى
باإلنرتنت .فاملجتمعات األشد فق ًرا تعاين أكرث من غريها ضُ َ
التحتية يف مجال وسائل التواصل الحديثة((( ومن ثم ،ال تستفيد من
الفرص العديدة املتاحة إلدماج مختلف الفئات االجتامعية وإرشاكها
يف التنمية .ومل تكن جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد)19-
لتساعد يف تقليص الفجوة بني الدول ،بل تفاقمت هذه الفوارق
علاًم أ ّن أكرث من نصف
يف ظل تحديات التواصل والتعليم عن بعدً ،
خصوصا يف
ساكنة الدول العربية ال تتوافر لديه اإلنرتنت يف املنزل(((،
ً
عاّم
دول مثل السودان وموريتانيا واليمن .وال يختلف هذا الوضع ّ
يجري يف مناطق أخرى ت ُعترب من بني األشد فق ًرا يف العامل(((.
تقول املؤرشات املتوافرة لدى االتحاد الدويل لالتصاالت ( )2021إن
نسبة مستخدمي اإلنرتنت ارتفعت من  %15سنة  2005إىل %63
سنة  .2021لكن هذا ال يعني أ ّن كل الدول استفادت بالوترية
نفسها .ففي الدول العربية ،متثل هذه النسبة حاليًا  ،%66وهي تقل
عن النسبة املسجلة يف القارة األوروبية ( )%87أو القارة األمريكية
( .)%81ولكن نسبة مستخدمي اإلنرتنت يف الدول العربية أعىل من
النسبة املسجلة يف الدول األشد فق ًرا ،والتي ال تتجاوز  .%27يتضح
من خالل هذه األرقام أن هناك فجوة رقمية بني مناطق العامل من
1 Jan van Dijk, The Digital Divide (Cambridge: Polity Press, 2020), pp. 11-13.
2 International Telecommunication Union (ITU Publications), Measuring
Digital Development: Facts and Figures 2021 (Geneva, Switzerland: 2021),
accessed on 13/4/2022, at: https://bit.ly/3P7nwaR
3 International Telecommunication Union (ITU), accessed on 13/4/2022,
at: https://bit.ly/3QdulJd
4 Rasha Faek & Tarek Abd El-Galil, "The Shift to Online Education in the
Arab World Is Intensifying Inequality," Al-Fanar Media, 30/4/2020, accessed
on 13/4/2022, at: https://bit.ly/3C9hWCf
5 Upadhyay Ankita, "Covid-19: How Online Classes Have Widened the
Digital Divide for Under-Privileged Students," The Times of India, 5/7/2021,
accessed on 13/4/2022, at: https://bit.ly/3bEN5lU
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حيث استخدام اإلنرتنت ،وتحتل الدول العربية مرتبة مرشفة إىل ح ٍّد
ما مقارنة مبناطق أخرى .لكن نسبة مستخدمي اإلنرتنت املسجلة يف
العامل العريب ال تُظهِر واقع الفوارق املوجودة بني دول هذه املنطقة.
يشري تقرير األمم املتحدة لسنة  (((2021إىل فوارق كبرية بني الدول
العربية .ففي موريتانيا واليمن ال تتجاوز نسبة مستخدمي اإلنرتنت
 %30من مجموع السكان وال تتجاوز هذه النسبة  %35يف السودان
وسورية .يف حني تسجل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أعىل النسب؛ إذ إن أكرث من  %90من ساكنة هذه الدول تستخدم
اإلنرتنت .يبدو من خالل معطيات هذا التقرير أن الفجوة بني الدول
العربية تصل إىل أقىص املستويات بني دولة مثل قطر التي متثل أعىل
نسبة ( )%99.7وموريتانيا التي تسجل أدىن نسبة ( .)%20.8وميكن
أن تكون الفوارق أخطر من ذلك عندما نقارن املناطق القروية
باملناطق الحرضية .ويفيد االتحاد الدويل لالتصاالت((( أن نسبة %88
من املناطق الحرضية يف العامل العريب تشتمل عىل تغطية بشبكة
الهاتف املحمول من نوع  4جيجابايت (مام يسمح بالوصول إىل
اإلنرتنت الالسليك برسعة أعىل بكثري) ،يف حني ال تتجاوز هذه التغطية
 %55يف املناطق القروية.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن مسألة الفجوة الرقمية ال ترتبط فقط بالفوارق
بني الدول واملناطق بل تشمل أيضً ا الفوارق بني الفئات االجتامعية.
وتشري بيانات تقرير االتحاد الدويل لالتصاالت((( عىل الصعيد العاملي
إىل أن نسبة استخدام اإلنرتنت لدى الذكور متثل  ،%62وهي مرتفعة
مقارنة باإلناث ( .)%57وتتسع هذه الفجوة عىل الصعيد العريب
بحيث تسجل نسبة استخدام اإلنرتنت لدى الذكور  %68ولدى اإلناث
 .%56ويشري التقرير نفسه إىل أن الشباب ( 24-15سنة) هم الفئة
األكرث استخدا ًما لإلنرتنت ( )%71عرب العامل مقارنة بالفئات العمرية
األخرى ( .)%60وتقرتب هذه النسب من واقع العامل العريب حيث
يسجل الشباب نسبة  %73مقارنة بالفئات العمرية األخرى (.)%60
من املؤكد أن إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت لها فوائد كثرية ،وأن عدم
توافرها له عواقب سلبية .بدأت األبحاث حول الفجوة الرقمية تنتقل
اليوم من دراسة املؤرشات املتعلقة بوجود اتصال باإلنرتنت (يشار
إليه باسم الفجوة الرقمية من املستوى األول) إىل مؤرشات الفجوة
الرقمية من مستويات أخرى ،مثل املهارات يف استخدام اإلنرتنت
6 UN, Digital Divide and Open Government in the Arab Region, Economic
and Social Commission for Western Asia (ed.) (Beirut: Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA) United Nation, 2021), accessed on
13/4/2022, at: https://bit.ly/3zG8m6J
7 ITU Publications, 2021.
8 Ibid.
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ونتائج هذا االستخدام من حيث الفوائد امللموسة((( .ويف هذا
السياق ،ميكن طرح إشكالية الفجوة الرقمية؛ ليس فقط عرب نسبة
رشا أساس ًيا لفهم الفوارق
املوصولني باإلنرتنت ،بل أيضً ا بوصفها مؤ ً
بني املجتمعات العربية من حيث االندماج االجتامعي عرب املشاركة
يف مجاالت متعددة كاملشاركة السياسية .لذلك ،نعترب أن الفجوة
أساسا بإمكانية التحكم يف أساليب املعرفة الرقمية
الرقمية ترتبط ً
وأدوات استغاللها للتعبري عن املواطنة عرب املشاركة الحقيقية يف
مختلف النشاطات ذات الصلة بتنمية املجتمعات العربية .وباعتبار
البيانات املتوافرة (التي سنعرضها فيام بعد) واستحالة تغطية كل
املجاالت ،سنقترص عىل بعض أنواع املشاركة السياسية ومدى العزوف
عنها بتأثري من الفجوة الرقمية.
من هذا املنطلق نطرح التساؤل األول :إذا كانت هناك فوارق
بني الدول العربية من حيث الوصول إىل اإلنرتنت ،فام تأثري ذلك
يف املشاركة السياسية؟ وهل تنخفض نسبة استخدام اإلنرتنت يف
املجتمع كلام انخفضت املشاركة؟ قد تتداخل العالقة بني هاتني
الظاهرتني مع إشكالية أخرى مرتبطة بالفوارق االجتامعية عىل نحو
تبنّي من خالل عدة دراسات أن مستوى استخدام
عام،
ً
خصوصا وقد ّ
اإلنرتنت وأغراضه قد يختلفان بحسب الخصائص االجتامعية،
مثل النوع والعمر والدخل واملستوى التعليمي( .((1من هنا نطرح
التساؤل الثاين :ما عالقة املحددات السوسيو-اقتصادية والدميوغرافية
باستخدام اإلنرتنت؟ سنناقش من خالل اإلجابة عن هذا السؤال
واقع الفجوة الرقمية؛ ليس فقط بني الدول ،بل أيضً ا بني الفئات
االجتامعية .وقد تختلف هذه الفجوة باختالف التوجهات االقتصادية
والسياسية ،وحتى طبيعة املجتمعات العربية .ويف سياق الفجوة
الرقمية ،نطرح التساؤل الثالث :ما تأثري الفوارق االجتامعية يف
املشاركة السياسية؟ سيمكّننا هذا التساؤل من التعمق يف تحليل
االختالف بني الفئات االجتامعية والتحقق من الفئات األكرث عزوفًا أو
مشارك ًة يف النشاطات السياسية .تكمن أهمية الدراسة يف استخدام
بيانات املؤرش العريب( ((1التي توفر متغريات لقياس مستوى استخدام
اإلنرتنت يف عالقته باملشاركة السياسية يف عدد من الدول العربية.
9 Alexander Jam van Deursen & Jan A. van Dijk, "The First-Level Digital
Divide Shifts from Inequalities in Physical Access to Inequalities in Material
Access," New Media & Society, vol. 21, no. 2 (2019), p. 355.
10 UN, 2021.
 11املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات ،املــؤرش العريب 2018 /2017
(أيار /مايو  ،)2018برنامج قياس الرأي العام العريب ،شوهد يف  ،8/7/2022يف:
ttps://bit.ly/3q1Hhqo

141

ً
أوال :منهجية االنحدار اللوجستي
للتنبؤ بالمشاركة السياسية
تتجىل أهمية البحث من الناحية املنهجية يف كيفية استعامل أدوات
متقدمة يف املناهج الكمية لدراسة مدى تأثري الفجوة الرقمية يف
خصوصا مع توافر بيانات متناسقة ملجموعة من
املشاركة السياسية،
ً
الدول العربية .اهتمت الدراسة بعرش دول عربية (األردن ،وتونس،
والسودان ،والعراق ،وفلسطني ،والكويت ،ولبنان ،ومرص ،واملغرب،
وموريتانيا)( .((1وقد اختريت هذه الدول بحسب البيانات املتوافرة
يف مسح املؤرش العريب  2018 /2017الذي يشمل عيّنة متثل 16500
مستجيب من الدول املذكورة.

 .1المتغيرات المستخدمة في التحليل
أ .متغيرات ذات صلة باستخدام اإلنترنت ووسائل
التواصل االجتماعي

تتكون هذه املجموعة (كمتغريات مستقلة) من متغري رئيس مرتبط
باستخدام اإلنرتنت عمو ًما .جرى قياس هذا املتغري من خالل تقييم
أفراد العينة ملستوى استخدام اإلنرتنت عىل سلّم من ( 1ال يستخدم
اإلنرتنت) إىل ( 5استخدام اإلنرتنت عدة مرات يف اليوم) .واستُعمل
هذا املتغري ملقارنة الدول وترتيبها بحسب مستوى استخدام اإلنرتنت،
ثم تقييم الفجوة الرقمية عرب العالقة بني "استخدام اإلنرتنت"
واملتغريات الدميوغرافية والسوسيو-اقتصادية .إضافة إىل ذلك ،جرى
اختيار مجموعة مكونة من تسعة متغريات متوافرة يف املؤرش العريب
 2018 /2017ومرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتامعي ،وقد
جرى قياسها يف سلم من  1إىل  .5تشري هذه املتغريات إىل غرض
استخدام اإلنرتنت عرب وسائل التواصل االجتامعي .ونظ ًرا إىل االرتباط
املرتفع بني املتغريات حول غرض استخدام اإلنرتنت ،جرى تقليص
العدد عن طريق منهجية التحليل العاميل .((1(Factor Analysis
وأظهرت نتائج هذا التحليل إمكانية تحويل املتغريات التسعة إىل
محورين (تجميعيني يختزالن املتغريات التسعة)( ((1كام يدل عىل
ذلك الجدول ( )1املستخرج من نتائج التحليل العاميل .ويرتبط
 12مل نذكر السعودية يف هذا السياق نظ ًرا إىل عدم توافر املتغريات املتعلقة
باملشاركة السياسية.
13 Norm O'Rourke & Larry Hatcher, A Step-by-Step Approach to Using
SAS® for Factor Analysis and Structural Equation Modeling (North Carolina:
SAS Institute Inc, 2007), pp. 43-44.
 14جرى استخدام عدة طرائق الستخراج املحاور مبا يف ذلك الدوران الذي يسمح بوجود
االرتباط .من خالل هذه الطريقة جرى تحديد عدد املحاور باستخدام معيار قيم Eigenvalues
أكرب من .1
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املتغري باملحور ملا يتجاوز معامل التحميل  ،((1(0.4وميثل كل محور
مجموعة منسجمة عىل العموم من حيث االتساق الداخيل(.((1
أساسا عىل العائلة
نفهم من خالل الجدول ( )1أن املحور األول يركز ً
واألصدقاء والتعرف إىل الناس والنشاطات الثقافية واالجتامعية .فهو
يقيس ،إىل ح ٍّد ما ،مستوى استخدام وسائل التواصل االجتامعي من
دون توجه حقيقي نحو قضايا الشأن العام .يف حني يقيس املحور الثاين
مستوى استخدام وسائل التواصل االجتامعي مع تو ّجه نحو قضايا
الشأن العام ،بحيث يشمل الحصول عىل معلومات سياسية والتفاعل
مع قضايا اجتامعية وسياسية مبا يف ذلك تنظيم نشاطات .وقد ُدمجت
متغريات املحور األول يف متغري واحد ميثل متوسط املتغريات األربعة
ليكون يف سلّم من  1إىل  .5و ُدمجت متغريات املحور الثاين يف متغري
واحد ميثل متوسط املتغريات الخمسة ليكون يف سلّم من  1إىل .5
الجدول ()1
املحاور بحسب غرض استخدام وسائل التواصل االجتامعي

املحور 2
املحور 1
املتغريات حول استخدام
وسائل التواصل االجتامعي معامل التحميل معامل التحميل
مع العائلة واألصدقاء

0.593

للتعرف إىل أناس جدد

0.651

للتعرف إىل نشاطات /أحداث
ثقافية اجتامعية

0.644

للتعرف إىل الحديث السائد عند
الناس

0.572

للحصول عىل أخبار /معلومات
سياسية

0.436

من أجل أن أعرب عن رأيي يف
أحداث سياسية جارية

0.708

من أجل التفاعل مع قضية
اجتامعية

0.694

من أجل التفاعل مع قضية
سياسية

0.894

من أجل تنظيم نشاط مطلبي أو
سيايس /قضية عامة

0.740

* املصدر :نتائج التحليل العاميل من إعداد الباحث استنادًا إىل املؤرش العريب .2018 /2017
يرتبط املتغري باملحور ملا يتجاوز معامل التحميل .0.4

16

كرونباخ ألفا أعىل من .0.7

O'Rourke & Hatcher, p. 22.

15

ب .المتغيرات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية

تتكون هذه املجموعة (كمتغريات مستقلة) من متغريات النوع
والعمر والدخل واملستوى الدرايس .وتعترب هذه املتغريات أساسية
لقياس الفجوة والفوارق االجتامعية من حيث استخدام اإلنرتنت.
ج .المتغيرات ذات الصلة بالمشاركة السياسية

تتوفر بيانات املؤرش العريب عىل مجموعة من املتغريات لقياس
املشاركة السياسية (كمتغري تابع) .وقد أشارت دراسة جوكيم إيكامن
وإريك أمنة( ((1إىل أ ّن نو ًعا من املشاركة مرتبط بالنشاطات القامئة
عىل حركات من جانب ناشطني للتعبري عن موقف وجعل صوت
املواطن مسمو ًعا ،وميكن تصنيفها ضمن املشاركة السياسية غري
الرسمية( .((1تتوفر بيانات املؤرش العريب عىل متغريات حول هذا
املوضوع عرب األسئلة التالية" .1 :خالل اإلثني عرش شه ًرا املاضية،
هل قمت باملشاركة يف توقيع عريضة أو رسالة أو وثيقة احتجاج"،
" .2خالل اإلثني عرش شه ًرا املاضية ،هل قمت باملشاركة يف مظاهرة/
مسرية سلمية أو اعتصام"" .3 ،خالل اإلثني عرش شه ًرا املاضية ،هل
قمت باملشاركة يف االنضامم إىل مجموعة ناشطة تعمل عىل الضغط/
الدعم /الحشد من أجل قضية ما (قضية عامة أو مجتمعية)" .كانت
إجابة أفراد العينة يف سلم ثنايئ االستجابة (نعم /ال) .وقد جرى جمع
هذه األسئلة عرب تكوين متغري جديد ثنايئ االستجابة (مشاركة غري
رسمية) عىل النحو التايل :1 :اإلجابة بنعم عىل األقل يف سؤال من
األسئلة الثالثة املذكورة :0 ،عدم املشاركة يف أي نشاط من النشاطات
الثالثة املذكورة .بحسب تصنيف إيكامن وأمنة ،هناك أيضً ا املشاركة
السياسية الرسمية عرب نشاطات لها عالقة مبارشة بالتصويت يف
االنتخابات واالنتامء الحزيب .تتوفر بيانات املؤرش العريب عىل أسئلة
لقياس هذا الجانب .1 :هل تنوي أن تص ّوت يف االنتخابات النيابية/
الترشيعية القادمة؟  .2هل أنت منتسب إىل حزب /تجمع /تيار
سيايس /أو مجموعة سياسية؟  .3هل تنوي االنتساب إىل حزب/
تجمع /تيار سيايس /أو مجموعة سياسية يف املستقبل؟ كانت إجابة
أفراد العينة يف سلّم ثنايئ االستجابة (نعم /ال) .وقد ُجمعت هذه
األسئلة عرب تكوين متغري جديد (املشاركة الرسمية) ثنايئ االستجابة
عىل النحو التايل :1 :اإلجابة بنعم عىل األقل يف سؤال من األسئلة
الثالثة املذكورة :0 ،عدم املشاركة يف أي نشاط من النشاطات املذكورة.
17 Joakim Ekman & Erik Amnå, "Political Participation and Civic Engagement:
Towards a New Typology," Human Affairs, vol. 22, no. 3 (2012), p. 292.
"18 Xavier Lemyre, "Jeunes, participation et engagement au Canada,
Patrimoine Canadien (Septembre 2016), p. 3.
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د .نموذج االنحدار اللوجستي

تتكون املتغريات املستقلة يف هذه الدراسة من .1 :محددات استخدام
اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي ،ثم  .2املحددات الدميوغرافية
(((1
والسوسيو-اقتصادية .وقد استُخدم منوذج االنحدار اللوجستي
أدا ًة إحصائية لدراسة مدى تأثري مدخالت مستقلة يف املخرج
املطلوب توقّعه (وهو املشاركة السياسية) .ويف جدول النتائج ،جرى
عرض نسب األفضلية  Odds Ratioلتحديد القوة التنبئية للمتغريات
املستقلة ومدى تأثريها يف املشاركة السياسية عرب منوذجني للتحليل
اللوجستي :يف منوذج أول ،نستخدم "املشاركة غري الرسمية" كمتغري
تابع ،ويف النموذج الثاين نستخدم "املشاركة الرسمية" كمتغري تابع.
وقد تم الحصول عىل نسب األفضلية بعد تحويل معامل االنحدار
اللوجستي إىل قيم تنبئية( ((2قابلة لتفسري وتحليل املشاركة (أو
العزوف عن املشاركة) بطريقة أكرث دقة وانسجا ًما مع واقع الدراسة
وخصائص البيانات املتوافرة .وللرفع من أداء النموذج وجعله
أكرث قابلية للتفسري ،جرى االحتفاظ يف النموذج النهايئ باملتغريات
املستقلة ذات الداللة اإلحصائية .وجرى الحصول عىل هذه املتغريات
وفقًا لطريقة االستبعاد الخلفي( .((2وهكذا ،سيقوم النموذج يف كل
مرة بإزالة املتغري األقل داللة حتى يصل إىل منوذج نهايئ متوازن
يحتوي فقط عىل املتغريات املستقلة املهمة .من جهة أخرى ،جرى
استعامل متغري الرتجيح لتصحيح أخطاء أخذ الع ّينات.

ثان ًيا :الفرص الرقمية والطبيعة
المتعددة األبعاد للمشاركة السياسية
كام جاء يف مقال منشور يف موقع جامعة ميونخ األملانية( ،((2قد
يكون أحد أفضل تعريفات املشاركة السياسية هو التعليق القديم
للقائد اليوناين بريكليس( ،((2الذي يرى أن املواطن ال يهمل الدولة
مهام كانت االنشغاالت األرسية ،وأ ّن أصحاب التجارة واألعامل أيضً ا
لديهم فكرة جيدة عن السياسة ومدى تأثريها يف املجتمع .يف هذا
19 David Hosmer & Stanley Lemshow, Applied Logistic Regression (New
Jersey: Wiley, 2013), p. 18.
 20هشام رائق ومحمد أوريا" ،مدى رضا الشباب يف ظل التح ّوالت السياسية واالقتصادية
بعد 'الربيع العريب' :تحليل انحدار لوجستي ثنايئ االستجابة لع ّينة من املغرب العريب"،
سياسات عربية ،العدد ( 46أيلول /سبتمرب  ،)2020ص .81
21 Hosmer & Lemshow, p. 139.
22 Berk Orkun Isa & Mustafa Eray Yucel, "A Theory of Political
Participation," Munich Personal RePEc Archive (2020), pp. 1-2, accessed on
13/4/2022, at: https://bit.ly/3cCjKZX
 23عاش يف اليونان القديم ما بني  429و 495قبل امليالد.
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السياق ،ينتقل املواطن من مجرد فاعل داخل مجال الحياة الخاصة
إىل مواطن مهتم بالحياة العامة لوطنه .فال ميكن فصل تأثري السياسة
عن الواقع اليومي لكل فرد ،كام أنه ال ميكن فصل تأثري املامرسات
اليومية لألفراد عن الحياة السياسية للدولة عمو ًما .يف ذلك الزمن،
متحمسا يف خطاباته لتحفيز املواطنني عىل املشاركة
كان بريكليس
ً
(((2
الفعالة يف الشأن العام ،حتى إنه كان يق ِّدم رواتب ملن يساهم
يف خدمات ذات منفعة عامة .وكان الغرض من ذلك هو تفعيل
بعض األفكار الدميقراطية وفتح املجال أمام مشاركة فئات مجتمعية
جديدة .ال نبتعد اليوم عن هذه املعاين ،بحيث يرتبط مفهوم
املشاركة السياسية يف املجتمعات املعارصة بنشاطات املواطنني التي
لها عالقة بالشأن العام وقضاياه.
ترتبط املشاركة يف قضايا الشأن العام مبجاالت متعددة ،وتطرح مفاهيم
أصبحت متداولة يف مجاالت العلوم االجتامعية والسياسية وتخصصات
مثاًل،
أخرى ،ولكن قد يسودها بعض الغموض .ويجري يف عدة دراساتً ،
(((2
دمج فكرة املشاركة السياسية واملشاركة املدنية يف موضوع واحد
لإلشارة إىل طرائق ومستويات انخراط املواطنني ومشاركتهم يف قضايا
الشأن العام ،وقد تشمل مجموعات متداخلة من النشاطات .يرجع
ذلك جزئ ًيا إىل التعاريف والتداخالت املتعددة التي قد تتكامل .مل ّا
طرح روبرت ديفيد بوتنام  Robert David Putnamمفهوم املشاركة
املدنية الذي شاع يف أوائل التسعينيات ،فهو قد أكد عىل أهمية رأس
املال االجتامعي ملشاركة املواطنني؛ ومن ثم فإنه شمل كل يشء ،من
قراءة الصحف إىل نشاطات رياضية وترفيهية محلية وغريها ،من دون
تقديم تعريف دقيق حول املوضوع( .((2تطورت الفكرة مع مرور الزمن
وتعددت الدراسات لتحديد مفهوم املشاركة املدنية عىل أنها "جميع
الطرق التي يشارك بها األفراد يف الحياة العامة"( ،((2أو "اإلجراءات
التي يتخذها املواطنون من أجل متابعة االهتاممات املشرتكة"( .((2بنا ًء
اقرُتحت تصنيفات جديدة للمشاركة السياسية واملدنية مع
عىل ذلكُ ،
لكل منهام .هناك من اعترب أن مفهوم
األخذ يف االعتبار األبعاد املتعددة ٍّ
املشاركة املدنية واسع ج ًّدا وأنه يشمل عدة اهتاممات ،يف حني أن
24 Vincent Azoulay, Périclès: La démocratie athénienne à l'épreuve du
grand homme (Paris: Armand Colin, 2015), p. 109.
25 Reinhold Hedtke & Tatjana Zimenkova (eds.), Education for Civic and
;Political Participation a Critical Approach (London/ New York: Routledge
Taylor & Francis Group, 2013), p. 192.
26 Ekman & Amnå, pp. 283-284.
27 Monica Bala, "Civic Engagement in the Age of Online Social
Networks," Contemporary Readings in Law and Social Justice, vol. 6, no. 1
(2014), p. 768.
28 Marko M. Skoric, et al., "Social Media and Citizen Engagement: A
Meta-Analytic Review," New Media & Society, vol. 18, no. 9 (2016), p. 1822.
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مفهوم املشاركة السياسية دقيق بحيث يشمل اإلجراءات والنشاطات
املوجهة نحو التأثري يف النتائج السياسية(.((2
يف تصنيف آخر ،يعترب إيكامن وأمنة( ((3أن املشاركة املدنية تشري
إىل نوع من املشاركة السياسية الكامنة (أو الهادئة) ،والتي ميكن أن
تتحول من اهتامم شخيص بقضايا مجتمعية إىل فعل جامعي عرب
العمل التطوعي داخل جمعيات لتحسني أوضاع املجتمع املحيل
واملساهمة يف األعامل الخريية .وهي تختلف عن املشاركة السياسية
الواضحة والظاهرة التي تتميز بالنشاطات التطوعية التي يقوم بها
الجمهور للتأثري يف السياسة العامة .فاملشاركة السياسية الظاهرة قد
تتجسد عىل نحو مبارش ورسمي عرب االنتامء الحزيب أو التصويت
الختيار األشخاص الذين يضعون السياسات .وتُقاس هذه املشاركة،
خصوصا أن
يف عدة دراسات ،عرب معدل التصويت يف االنتخابات(،((3
ً
يعرّب عن املشاركة بطعم خاص؛ ألنه يعرف أ ّن
املواطن عند التصويت ّ
يغرّي النتائج العامة .ومهام يكن األمر،
صوتًا واح ًدا من غري املرجح أن ّ
فإنه ال ميتنع عن املشاركة( .((3عىل الرغم من أهمية االنتخابات ،فإ ّن
املشاركة السياسية الظاهرة ال تقترص عىل هذا النشاط .هناك وسائل
أخرى ميكن أن تعرب بصورة فردية أو جامعية عن مشاركة عرب قنوات
غري رسمية .وقد تصبح املشاركة السياسية يف هذا السياق ذات طابع
نضايل يف شكل احتجاجات ،أو مظاهرات أو توقيع عريضة للتعبري
عن موقف وجعل صوت املواطن مسمو ًعا من الجهات املسؤولة(.((3
تركّز بعض الدراسات عىل عدد من التفسريات لفهم واقع املشاركة
السياسية يف عالقتها باإلنرتنت .وتعترب أن املشاركة نشاط (أو "فعل")،
ومجرد مشاهدة التلفزيون أو زيارة املواقع اإللكرتونية أو ادعاء
االهتامم بالسياسة أو معلومات حول املجتمع املدين ال ت ُع ّد مشاركة
فعلية( .((3فالفرص التي توفرها اإلنرتنت للتعرف إىل ما يجري عىل
الساحة السياسية تعطي انطبا ًعا بأن هناك تطو ًرا يف املشاركة
السياسية .ولكن ،يف الواقع ،ال يضمن هذا األمر بالرضورة مشاركة
حقيقية؛ فاملواطن يعيش يف مجتمع شبيك ،وعىل صلة بك ٍّم هائل
من املعلومات مرتبطة بالحياة السياسية واملجتمعية ،مبا يف ذلك
تطبيقات للتعامل مع القطاع الحكومي وغري الحكومي ،مام يبعث
29 Ekman & Amnå, p. 285.
30 Ibid., p. 192.
31 Hawkesworth M., Kogan M. Encyclopedia of Government and Politics.
vol. 1. (London/ New York: Routledge, 1992), p. 428.
32 Berk Orkun & Eray Yucel, p. 1.
33 Ekman & Amnå, p. 292.
34 Jan W. van Deth, "A Conceptual Map of Political Participation," Acta
Politica, vol. 49, no. 3 (2014), p. 351.
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أماًل يف التحفيز عىل املشاركة السياسية( .((3ولكن يف ظل إمكانيات
ً
املؤسسات الرسمية وهيمنتها عىل األنظمة الشبكية ،قد ت ُطرح
إشكالية اإلرادة الطوعية ملشاركة املواطنني والحريات املتوافرة يف
هذا املجال .يجب أن تقوم هذه املشاركة عىل الطوعية ،وأاّلّ ت ُفرض
مبوجب التوجيهات واإلجراءات والقواعد(.((3
عىل العموم ،أصبحت املشاركة السياسية يف املجتمعات املتقدمة
تقوم عىل أساس املواطنة الرقمية( ،((3مام يفرض عىل الحكومات
ضامن حقوق وواجبات لتمكني األفراد من اكتساب املعرفة وتكوين
قناعاتهم بكل حرية حول القضايا السياسية واملجتمعية املتداولة عرب
الوسائط الرقمية .وهكذا ،ميكن أن تصبح شبكة اإلنرتنت أداة مثالية
لدعم املزيد من املشاركة السياسية من خالل التقدم العام يف قدرة
األفراد عىل تبادل املعلومات والتواصل من دون قيود .ث ّم إ ّن هذه
فرصا عديدة لتبادل اآلراء عرب منصات الحوار ،وتوفر
الوسائط تتيح ً
مجااًل عا ًما لتمكني املواطنني من املشاركة يف النشاط الذي يحقق
ً
مواطنتهم بحسب إرادتهم .بل أكرث من ذلك ،توفر اإلنرتنت هامش
الحرية يف التعبري عن األفكار واالتجاهات واالنتقادات يف شأن القضايا
ذات االهتامم املشرتك والتدقيق يف القوانني وقواعد مامرسة السلطة
العمومية والسياسة املتبعة( ،((3وهو ما َُمُيكِّن املواطن من التعامل
بوعي أكرث مع املؤسسات الحكومية.
عىل الرغم من ذلك ،ترى بعض الدراسات أن املشاركة السياسية مل
تتحسن عىل نحو ملحوظ عرب الوسائل التي توفرها اإلنرتنت .وتشري
أساسا عىل استخدام الشبكة
اإلحصائيات إىل أن هذه املشاركة تقترص ً
للحصول عىل خدمات حكومية أو إجراءات إدارية أو نشاطات ذات
طابع محيل ،يف حني مل تعرف املشاركة السياسية (يف شكل انتخابات
أو نشاطات مع أحزاب سياسية  ...إلخ) تقد ًما كب ًريا( .((3رمبا يرجع ذلك
إىل سببني رئيسني :أو ًاًل :عدم االهتامم بالقنوات املحلية تحت هيمنة
وسائل اإلعالم والرشكات العاملية الكربى التي تحتكر املجال اإلعالمي
(مبا يف ذلك اإلعالم اإللكرتوين) .ثانيًا :لدى العديد من املواطنني داخل
العامل العريب ،املرجعية األساسية للحصول عىل املعلومات السياسية
هي القنوات الرسمية التابعة لوسائل اإلعالم الجامهريي ،وقد يشعر
35 Manuel Castells, The Rise of the Network Society (Singapore: WileyBlackwell, 2010), pp. 383, 392.
36 Van Deth, p. 352.
"37 Aytekin Isman & Ozlem Canan Gungoren, "Being Digital Citizen,
Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 106 (2013), p. 251, accessed on
2/4/2022, at: https://bit.ly/3BerHOr
 38دارن بارين ،املجتمع الشبيك (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2015 ،ص .165
39 Dijk, p. 145.
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الشكل ()1
مقارنة الدول العربية من حيث مستوى استخدام اإلنرتنت يف سلم من  1إىل 5

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل بيانات املؤرش العريب .2018 /2017

املواطن بغياب التنوع يف اآلراء .وهذا الشعور ال يؤدي بالرضورة
إىل الرفع من املشاركة السياسية( .((4وقد يبحث املواطن عن فرص
التواصل الرقمية املتنوعة والالمتناهية يف مجاالت أخرى خارجة عن
السياسة كاملجال املهني أو االستعامالت الشخصية والرتفيهية.
من خالل التوازي مع األبعاد املتعددة للمشاركة السياسية ،تجدر
اإلشارة إىل أ ّن العامل العريب عرف تحوالت مهمة بعد الربيع العريب،
وأ ّن وسائل التواصل الحديثة أدت فيه دو ًرا كب ًريا .كان لهذه األحداث
تبرّش
تأثري يف إعــادة ترتيب فضاءات املشاركة السياسية .ورمبا ّ
االنفتاحات الجزئية نحو فضاءات جديدة قد تسمح بها األنظمة
ٍ
تحوالت يف
خصوصا يف الدول التي عرفت
بالتحفيز عىل املشاركة،
ً
قطاعات متعددة .وما زالت هذه الدول تواجه تحديات يف طريقة
التفاعل مع الفضاءات الجديدة للمامرسة السياسية وإنجاحها عىل
أرض الواقع .بالنسبة إىل الدول العربية التي مل تعرف تحوالت كبرية،
عىل األقل أصبح فيها النقاش حول إعادة تشكيل فضاء املشاركات
السياسية مطرو ًحا( .((4سرنى من خالل هذه الدراسة كيف تفاعل
املواطن العريب مع هذه الفضاءات تحت تأثري اإلنرتنت.
40 Pippa Norris, Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty,
and the Internet Worldwide (Cambridge: University Press, 2001), p. 98.
41 Assia Boutaleb, Marie Vannetzel & Amin Alla, Introduction aux
mondes arabes en (r)évolution (Paris: De boeck, 2018), p. 130.

ً
ثالثا :النتائج
يُظهر الشكل ( )1فوارق بني الدول العربية من حيث مستوى
استخدام اإلنرتنت كام توضح بيانات املؤرش العريب .ومتثل األرقام
متوسطات مستوى استخدام اإلنرتنت يف سلم من  1إىل ( 5ميثل
املستوى  1استخدام اإلنرتنت عىل نحو شبه منعدم ،واملستوى 5
استخدام اإلنرتنت عىل نحو مرتفع ج ًّدا) .وقد ُس ِّجل أعىل مستوى
يف الكويت ولبنان ،يف حني ُس ِّجل أدىن مستوى يف السودان وتونس
وموريتانيا (أقل من  3عىل ،)5
إضاف ًة إىل وجود فجوة بني الدول العربية ،توجد أيضً ا فجوة داخل
كل مجتمع .نالحظ من خالل الجدول ( )2وجــود فــوارق من
حيث استخدام اإلنرتنت بني الفئات االجتامعية بحسب الخصائص
الدميوغرافية .وميكن اعتبار هذه الظاهرة شاملة لجميع الدول
العربية؛ فمستوى استخدام اإلنرتنت لدى اإلناث أقل من الذكور
(باستثناء الكويت ولبنان) ،كام أن مستوى استخدام اإلنرتنت
منخفض لدى فئات اجتامعية أخرى مثل املس ّنني ( 55سنة فأكرث)،
وذوي الدخل املنخفض (باستثناء الكويت) ،واألشخاص ذوي املستوى
الدرايس املنخفض.
يُظهر الشكل ( )2فوارق بني الدول العربية من حيث مستوى
املشاركة السياسية كام توضح بيانات املؤرش العريب .فنسبة املشاركة
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الجدول ()2
مقارنة الدول العربية من حيث استخدام اإلنرتنت بحسب الخصائص الدميوغرافية والسوسيو-اقتصادية
تدل األرقام عىل متوسطات استخدام اإلنرتنت يف سلم من  1إىل ( 5بحيث ميثل املستوى  1استخدام اإلنرتنت عىل نحو شبه منعدم واملستوى
 5استخدام اإلنرتنت عىل نحو مرتفع ج ًّدا).
النوع
إناث
ذكور
العمر
34-18
54-35
+ 55
الدخل
منخفض
متوسط
مرتفع
املستوى الدرايس
منخفض
متوسط
مرتفع

النوع
إناث
ذكور
العمر
34-18
54-35
+ 55
الدخل
منخفض
متوسط
مرتفع
املستوى الدرايس
منخفض
متوسط
مرتفع

األردن

تونس

السودان

العراق

فلسطني

3.9
3.9

***2.5
3.2

**2.8
3.0

***3.2
3.8

***3.5
3.9

4.2
3.9
***2.7

3.9
2.5
**1.7

3.4
3.6
***1.7

3.8
***3.2
***2.7

4.2
3.5
***2.0

***3.4
4.1
4.4

***1.8
2.8
3.8

**2.5
2.9
3.5

***2.9
3.6
3.8

***3.2
3.8
4.2

***3.5
4.2
4.5

***1.9
3.5
4.2

*2.5
2.8
3.7

**3.1
3.5
4.2

***3.2
4.0
4.3

الكويت

لبنان

مرص

املغرب

موريتانيا

4.7
4.7

4.4
4.3

***2.8
3.2

***2.9
3.6

*2.1
2.3

4.8
4.8
***4.3

4.8
4.3
***3.7

3.9
2.6
***1.4

4.3
2.6
***1.4

2.6
2.3
***1.5

4.7
4.7
4.8

***3.9
4.6
4.4

***2.2
3.1
3.8

***2.4
3.5
3.9

***1.4
2.4
2.6

*4.5
4.7
4.8

***3.9
4.6
4.9

***2.3
4.8
4.7

***2.6
4.2
4.6

***2.0
2.8
3.3

باعتبار متغري "استعامل اإلنرتنت" من نوع ترتيبي ،جرى استعامل اختبار مان ويتني ويلكوكسون ملقارنة املتوسطات بالنسبة إىل املتغريات الدميوغرافية من فئتني ،واستعامل اختبار كروسكال
واليس بالنسبة إىل مقارنة املتوسطات من ثالث فئات أو أكرث.
*داللة إحصائية مبستوى 0.05؛ **داللة إحصائية مبستوى 0.01؛ ***داللة إحصائية مبستوى .0.001
املصدر :املرجع نفسه.
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الشكل ()2
النسب املئوية للمشاركة السياسية

املصدر :املرجع نفسه.

"الرسمية" أعىل من نسبة املشاركة السياسية "غري الرسمية" .تسجل
الكويت أعىل نسب املشاركة السياسية يف مجملها ،ويسجل األردن
أدىن نسب املشاركة .وسجلت بعض الدول مستويات ضعيفة يف
املشاركة السياسية غري الرسمية ،مثل تونس ولبنان ومرص والعراق
(أقل من  .)%30وبالنسبة إىل املشاركة الرسمية ،اخرتق لبنان والعراق
حاجز  .%60ومن املالحظ عمو ًما أن هناك عزوفًا عن املشاركة غري
الرسمية مقارنة باملشاركة السياسية الرسمية.
يُظهر الشكل ( )3بحسب التوزيع داخل املربعات أن الدول العربية
تختلف من حيث العالقة بني مستوى استخدام اإلنرتنت واملشاركة
السياسية مقارنة ببعضها .تسجل الكويت وفلسطني أعىل مستويات
االستخدام ويف الوقت نفسه أعىل مستويات املشاركة غري الرسمية .يف
حني تسجل دول أخرى ،مثل املغرب وموريتانيا والسودان ،مستويات
مرتفعة من حيث املشاركة السياسية غري الرسمية ،ولكنها أقل من
حيث مستوى استخدام اإلنرتنت .وتشكّل مرص وتونس والعراق
مجموع ًة تعرف مستويات أقل من حيث االستخدام واملشاركة.
يف حني يسجل األردن ولبنان مستويات أعىل من حيث استخدام
اإلنرتنت ،ولكنها مستويات أقل من حيث املشاركة السياسية غري
الرسمية .نالحظ أن التوزيع يختلف إىل ح ٍّد ما بالنسبة إىل املشاركة
الرسمية (الشكل ( .))4ورغم أن نسبة املشاركة الرسمية مرتفعة
مقارنة باملشاركة غري الرسمية ،فإ ّن بعض الــدول ،مثل املغرب

والسودان ،تراجعت ،يف حني تقدمت دول أخرى مثل مرص ولبنان
من حيث املشاركة الرسمية.
يتضح من خالل نتائج االنحدار اللوجستي( ((4أن استخدام وسائل
التواصل االجتامعي املوجه نحو قضايا الشأن العام هو الذي يحفز
عىل املشاركة السياسية يف مجمل الحاالت التي توجد فيها داللة
إحصائية .فكلام ازداد استخدام وسائل التواصل االجتامعي املوجه
نحو قضايا الشأن العام (بدرجة عىل سلم من  1إىل  ،)5ارتفعت
احتاملية املشاركة السياسية غري الرسمية مبقدار  1.5مرة يف األردن
وموريتانيا ،ومبقدار  2.2مرة يف املغرب الذي ميثل أعىل درجة .يف حني
تدل النتائج عىل أن استخدام وسائل التواصل االجتامعية ألغراض
أخرى (العائلة ،األصدقاء  ...إلخ) قد يرفع من احتاملية العزوف عن
املشاركة السياسية الرسمية أو غري الرسمية يف مجموعة من الدول
العربية (نسب األفضلية أقل من  .)1رمبا ال يكون استخدام اإلنرتنت
هو العامل الذي يحسم األمور ،فالغرض من االستخدام هو الذي
يحدد سلوك املواطن تجاه الرغبة يف املشاركة السياسية.
يظهر ،من جهة أخرى ،أن احتاملية املشاركة مرتفعة لدى الذكور
مقارنة باإلناث يف كل الدول التي توجد فيها داللة إحصائية .بعبارة
أخرى ،ترتفع احتاملية املشاركة السياسية غري الرسمية مبقدار 3.1
42

استنادًا إىل بيانات املؤرش العريب .2018 /2017
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الشكل ()3
مقارنة الدول من حيث العالقة بني مستوى استخدام اإلنرتنت واملشاركة السياسية غري الرسمية

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()4
مقارنة الدول من حيث العالقة بني مستوى استخدام اإلنرتنت واملشاركة السياسية الرسمية

املصدر :املرجع نفسه.
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الجدول ()3
نتائج االنحدار اللوجستي
تدل األرقام عىل نسب األفضلية لتحديد القوة التنبئية للمحددات التي لها تأثري يف املشاركة السياسية.

استخدام اإلنرتنت
استخدام وسائل التواصل االجتامعي
I
محور 1
محور 2
النوع • ذكور
• إناث
العمر • 34-18
• 54-35
• +55
الدخل • مرتفع
• متوسط
• منخفض
املستوى الدرايس • مرتفع
• متوسط
• منخفض

استخدام اإلنرتنت
استخدام وسائل التواصل االجتامعي
محور 1
محور 2
النوع • ذكور
• إناث
العمر • 34-18
• 54-35
• +55
الدخل • مرتفع
• متوسط
• منخفض
املستوى الدرايس • مرتفع
• متوسط
• منخفض

املشاركة السياسية "غري الرسمية" كمتغري تابع
األردن تونس السودان العراق فلسطني الكويت لبنان
***6.3

***1.5
***3.1

***1.6
**1.9

*0.8
***1.7

*2.0
-*1.5
***2.1

***1.6
***1.7

***1.6
***2.2

***0.6
***1.6
*1.8

***1.8
***1.4

***1.7
**2.0

**1.6

**1.7
*1.5
---

***2.2
*1.6

***2.0

**1.6

**5 .0
*0.7

*1.3

*1.3

**1.5

**0.8
***1.3
***1.7

*0.8
***1.3
**1.7

*0.7

***0.5

**0.6
*0.7

***1.9
**1.4

***2.3
**1.5

***1.9

***1.5

***2.8
**1.5

**1.9

***5.5

**0.8
***1.5

***0.7
***2.2
**1.5
**1.9
**1.8

*1.4

املشاركة السياسية "الرسمية" كمتغري تابع
األردن تونس السودان العراق فلسطني الكويت لبنان

*1.1

مرص املغرب موريتانيا

مرص املغرب موريتانيا
***3.6

***0.7
***1.3
*1.4

***1.3

***0.6
***1.4

***0.5
***4.8
***3.1

***1.8
**1.4

***1.9
***1.9

***1.8

**1.6

**1.7
*1.4

*داللة إحصائية مبستوى 0.05؛ **داللة إحصائية مبستوى 0.01؛ ***داللة إحصائية مبستوى .0.001
املصدر :املرجع نفسه.
 Iكام جرى توضيح ذلك يف املنهجية ،يدل املحور  1عىل مستوى استخدام وسائل التواصل االجتامعي ألغراض العائلة /األصدقاء /التعارف  ...إلخ .ويدل املحور  2عىل مستوى استخدام
التواصل االجتامعي مع توجه نحو قضايا الشأن العام ،من قبيل الحصول عىل معلومات سياسية والتفاعل مع قضايا ،وغري ذلك.
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مرات عند املواطن األردين مقارنة باملواطنة األردنية .أ ّما يف دول أخرى
(فلسطني والكويت واملغرب) ،فإ ّن االحتاملية لدى الذكور مرتفعة يف
كل أنواع املشاركة السياسية مقارنة باإلناث .وبالنسبة إىل الدول التي
ظهرت فيها داللة إحصائية ،يبدو أن العمر يؤدي دو ًرا يف التأثري يف
املشاركة السياسية .فاحتاملية الشباب ( 34-18سنة) ،والفئة العمرية
( 54-35سنة) للمشاركة السياسية غري الرسمية مرتفعة ،يف حني أن
هناك عزوفًا عن املشاركة الرسمية بالنسبة إىل الشباب مقارنة باألكرب
س ًّنا يف مجموعة من الدول العربية كام تدل عىل ذلك نسب األفضلية
األقل من  1يف الجزء األسفل من جدول نتائج التحليل اللوجستي.
تُظهر النتائج أيضً ا يف كل الدول التي سجلت داللة إحصائية يف متغري
الدخل ،أن احتاملية املشاركة السياسية (الرسمية أو غري الرسمية)
مرتفعة لدى أصحاب الدخل املرتفع واملتوسط .بعبارة أخرى ،يوجد
عزوف لدى أصحاب الدخل املنخفض مقارنة بالفئات األخرى.
وينطبق االستنتاج نفسه عىل املستوى الدرايس .ولنئ كان مستوى
التأثري مختلفًا من دولة إىل أخرى ومن فئة اجتامعية إىل أخرى ،فإ ّن
الفكرة األساسية من خالل النتائج هي العالقة املوجودة بني املتغريات
الدميوغرافية والسوسيو-اقتصادية من جهة ،واملشاركة السياسية
من جهة أخرى .وقد ال تحصل فئات اجتامعية عىل فرص حقيقية
للمشاركة السياسية كباقي الفئات األخرى.

رابعا :مناقشة وخالصة
ً
تتمحور هذه املناقشة حول ثالث نقاط مرتبطة بأسئلة الدراسة
الرئيسة التي طُرحت يف املقدمة.
1.الهدف من السؤال األول هو معرفة ما ييل :إذا كانت هناك
فوارق بني الدول العربية من حيث الوصول إىل اإلنرتنت ،فام
تأثري ذلك يف املشاركة السياسية؟ يكمن أهم استنتاج يف هذه
الدراسة يف وجود فوارق بني الدول العربية من حيث الوصول إىل
اإلنرتنت .فمستوى استخدام اإلنرتنت يف الكويت يتجاوز بكثري
مستوى االستخدام يف موريتانيا وتونس .وال شك يف وجود فجوة
رقمية واسعة بني الدول العربية ،ميكن طرحها ضمن إشكالية
الفجوة الرقمية العاملية .بعبارة أخرى ،توجد دول غنية تستفيد
عىل نحو واسع من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة
مقارنة بدول فقرية .إضافة إىل الوصول املحدود لإلنرتنت ،فإ ّن
الكثري من املواطنني يف الدول الفقرية ليست لديهم املؤهالت
فضاًل عن أنهم يقيمون
الرضورية لالستفادة من التكنولوجياً ،
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يف مناطق ريفية مهمشة تبعدهم عن النظام الشبيك( .((4ويذكر
مثاًل
تقرير األمم املتحدة بشأن التنمية الرقمية( ((4أن الكويت ً
متكنت من رفع نسبة اخرتاق اإلنرتنت للمنازل إىل  %99.7يف
حني ال تتجاوز هذه النسبة  %15يف موريتانيا .إضافة إىل ذلك،
انتقلت الدول الغنية نحو استخدام اإلنرتنت يف مجاالت تقنية
ووظيفية وإبداعية من شأنها تطوير مهارات األفراد ،ومتكينهم
من استغالل الفرص واالندماج يف املجتمع الرقمي.
ال ميكن القول من خالل النتائج (الشكالن ( )3و( ))4أن هناك
عالقة قوية بني مستوى استخدام اإلنرتنت ومستوى املشاركة
السياسية .فبعض الدول العربية تسجل مستوى مرتف ًعا ،إىل ح ٍّد
ما ،يف استخدام اإلنرتنت من دون أن يساعد ذلك يف الرفع من
املشاركة السياسية .ميكن القول يف هذا السياق إنه عىل الرغم
من التطور الرسيع لشبكات التواصل االجتامعي ،مثل "فيسبوك"
و"تويرت" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"واتساب" ،فإن عدة دول
ما زالت مل تستغل الثورة املعلوماتية عىل النحو املطلوب
الستخدام اإلنرتنت أدا ًة لتعزيز املشاركة السياسية .فانتشار
الهواتف الذكية واألجهزة املحمولة األخرى ميكن أن يساعد يف
توسيع معدل اخرتاق اإلنرتنت ورفع حاجز الدخول للمشاركة
يف السياسة( .((4ولكن؛ كام أظهرت نتائج التحليل اللوجستي،
ليست كل األغراض من استخدام اإلنرتنت تحفز عىل املشاركة.
فاالستخدام ألغراض عائلية أو التعارف والتنقيب عن أخبار
الناس ال يرفع من احتاملية املشاركة السياسية كام يدل عىل
ذلك املحور ( 1الجدول ( ،))3والذي ليس له أي داللة إحصائية
يف منوذج التحليل اللوجستي .يف حني يتضح أن العامل الذي له
عالقة باملشاركة السياسية هو استخدام اإلنرتنت املوجه نحو
قضايا الشأن العام .من املالحظ أن القوة التنبئية لهذا املحور
مرتفعة يف املشاركة غري الرسمية مقارنة باملشاركة الرسمية
(بحسب نتائج الجدول ( ))3يف كل الدول العربية .وليس من
املستبعد أن توفر اإلنرتنت للمواطن العريب هامشً ا من الحرية
وفرصا ملناقشة السياسات ومعارضتها ،بعي ًدا عن القيود
للتعبري ً
التي تفرضها مسارات املشاركة الرسمية .يف هذا السياق ،ظهرت
43 Jeffrey James, "The Global Digital Divide in the Internet: Developed
Countries Constructs and Third World Realities," Journal of Information
Science, vol. 31, no. 2 (2016), p. 114.
44 UN (ESCWA), Arab Digital Development Report 2019 Towards
Empowering People and Ensuring Inclusiveness (Beirut, Lebanon: 2019), p.
38, accessed on 13/4/2022, at: https://bit.ly/3A9CYiu
45 Chuan-hsien Chang, "Does Internet Usage Inspire Offline Political
Participation? Analyzing the Taiwanese Case," Japanese Journal of Political
Science, vol. 20, no. 4 (2019), p. 194.
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منذ الربيع العريب ظاهرة انتشار أغاين "الراب" يف مجموعة من
الدول ،مثل تونس واملغرب ،عرب وسائل التواصل االجتامعي،
بأسلوب أشد انتقا ًدا للوضع السيايس .وسجلت هذه األغاين
ماليني املشاهدات واملعجبني عرب موقع "يوتيوب" باعتبارها
حركات تغزو فضاءات جديدة لتجسيد أصوات الشباب املثقف
ومعاناتهم ،املنحدرين من أوساط فقرية(.((4
2.يجب أاّلّ نقف عىل العالقة بني استخدام اإلنرتنت واملشاركة
السياسية من منظور واحد ألنها مرتبطة بالفوارق االجتامعية.
من هنا ،نجيب عن التساؤل الثاين :ما عالقة الخصائص
السوسيو-اقتصادية والدميوغرافية باستخدام اإلنرتنت؟ تبني
من خالل نتائج الدراسة أن هناك فوارق اجتامعية من حيث
استخدام اإلنرتنت؛ ليس فقط بني الدول ،بل أيضً ا داخل كل
مجتمع يف حد ذاته .باستثناء الكويت التي متكنت من الحد
من الفجوة الرقمية بني الفئات املجتمعية ،تعرف باقي الدول
مشاكل يف متكني بعض الفئات من املواطنني من الوصول إىل
اإلنرتنت .وال تُعترب النتائج حول الكويت مفاجِئة؛ فعدة تقارير
دولية تصنف دول مجلس التعاون من بني املجموعات األكرث
تطو ًرا باعتبار إجاميل الناتج املحيل املرتفع .فدول الخليج
العربية حققت نجاحات كبرية من حيث استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مع تسجيل معدالت أمية ونسبة بطالة
منخفضة( .((4تختلف مستويات الفجوة الرقمية من دولة إىل
أخرى وبحسب كل فئة اجتامعية ،غري أن مرص واملغرب وتونس
ت ُعترب كلّها من بني املجتمعات التي تسجل فوارق اجتامعية
مرتفعة من حيث الوصول إىل اإلنرتنت .ويصنف تقرير
األمم املتحدة هذه الدول الثالث (إضافة إىل الجزائر) ضمن
املجتمعات العربية ذات معدل الدخل "املتوسط-املنخفض".
ويفيد التقرير نفسه أن هذه الدول تعرف معدالت منخفضة
من حيث استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع ارتفاع
نسبة األمية .وتسجل هذه الدول نحو  100مليون شخص غري
متصلني باإلنرتنت( ((4أغلبهم من الفئات املجتمعية الهشة،
خصوصا يف املناطق الريفية .يف حني أظهرت نتائج دراستنا أن
ً
األردن ولبنان متكّنا من التحكم يف الفجوة الرقمية بني الفئات
املجتمعية بطريقة متميزة ،مقارنة بالدول العربية يف أفريقيا.
تتفق هذه النتائج مع تقرير األمم املتحدة الذي يصنف األردن
Boutaleb, Vannetzel & Allal, p. 152.
UN (ESCWA), 2019, p. 128.
Ibid.
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ولبنان يف املجموعة الثانية (مبارشة بعد دول مجلس التعاون)
بحيث يشهدان مستويات متقدمة يف استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الحديثة مع انتشار اإلنرتنت وسط فئات
مجتمعية متنوعة .وتعرف هاتان الدولتان أيضً ا انخفاضً ا يف
معدالت األمية( .((4ويشري التقرير نفسه إىل أن هناك مجموعة
من الدول العربية األخرى (مثل السودان والعراق وفلسطني)
تعاين نزاعات ،مام يؤثر سلب ًيا يف وضع سياسات من أجل تنمية
القطاع التكنولوجي والح ّد من الفجوة الرقمية .وهناك أيضً ا
مجموعة من الدول ذات الدخل املنخفض (مثل موريتانيا) قد
ال تشتمل عىل اإلمكانيات للنهوض بقطاع تكنولوجيا املعلومات
للح ّد من الفجوة الرقمية.
3.يف سياق الفجوة الرقمية ،نجيب عن التساؤل الثالث بحيث
تُظهر نتائج الدراسة أن هناك عالقة بني املحددات الدميوغرافية
والسوسيو-اقتصادية من جهة ،واملشاركة السياسية (الرسمية
وغري الرسمية) ،من جهة أخرى .فاحتاملية مشاركة الذكور
مرتفعة مقارنة باإلناث يف جل الدول العربية .وتشري هيئة األمم
املتحدة للمرأة إىل أن املنطقة العربية تسجل أقل مشاركة للمرأة
يف الحياة السياسية عىل مستوى العامل .وسجلت الدول العربية
 %15.2بالنسبة إىل مؤرش الفجوة النوعية (النساء املمثالت يف
الربملان بحسب تقرير الهيئة) ،مام يضع هذه الدول يف املرتبة
األدىن ،بنسب أقل من املعدل العاملي البالغ  %22.1من النساء
املمثالت يف الربملان( .((5وتشري بعض الدراسات إىل دور انتفاضات
الربيع العريب يف تراجع الفجوة بني الجنسني .ومنذ تلك الفرتة،
أدت املرأة العربية أدوا ًرا حاسمة يف الحركات االجتامعية وعمليات
بناء السالم واملصالحة .وقد ظهر يف عدة دول عربية خطاب
نسوي جديد يدعو إىل املواطنة الشاملة واملتساوية ،ويشمل
دعم النساء بوصفهن فاعالت يف التأثري يف الحياة السياسية(.((5
وعززت مجموعة من الدول العربية الدستور بقوانني جديدة
لدعم دور املرأة عىل الساحة السياسية ،من قبيل رفع نسبة
التمثيلية الربملانية .ولكن هناك من يرى أن هذه القفزة مل تربز
إال يف األشكال "التقدمية" للمشاركة السياسية؛ أي املشاركة يف
الحركات والنشاطات "الكامنة" كمجتمع مدين للدفاع عن بعض
القضايا يف مجاالت كالتعليم والهجرة والبيئة ،وغري ذلك ،يف حني،
49 Ibid.
 50هيئة األمم املتحدة للمرأة ،الدول العربية" ،القيادة واملشاركة السياسية" ،شوهد يف
 ،2022/4/8يفhttps://bit.ly/3A8ieHM:
"مجال العمل ،املشاركة السياسية للمرأة" ،مبادرة اإلصالح العريب ،شوهد يف
51
 ،2022/4/6يفhttps://bit.ly/3R68QdZ :
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ما زالت توجد حواجز مثل عدم املساواة يف التوظيف والتعليم،
فضاًل عن االعتبارات السوسيوثقافية التي تقيّد مشاركة املرأة يف
ً
(((5
األشكال "التقليدية" للسياسة  .بعبارة أخرى ،ما زالت املرأة
متثياًل غري متسا ٍو مع الرجل يف عدة مؤسسات،
العربية ممثلة ً
كاألحزاب السياسية والقضاء واملناصب الوزارية ،بحيث تؤث ّر
هذه الظاهرة يف مجاالت أخرى يف الحياة العامة واملشاركة يف
الفضاءات السياسية األخرى(.((5
فيام يخص الفوارق العمرية ،تدل نتائج الدراسة عىل ارتفاع
احتاملية مشاركة الشباب ( 34-18سنة) يف النشاطات السياسية
غري الرسمية يف بعض الدول ،مثل املغرب وموريتانيا .وترتفع أيضً ا
احتاملية املشاركة عند الفئة العمرية املتوسطة ( 54-35سنة)،
يف تونس ولبنان واملغرب .ولإلشارة ،تعترب هذه الفئات أيضً ا أكرث
استخدا ًما لإلنرتنت مقارنة بالفئات األكرب س ًّنا .رمبا قد تساهم
اإلنرتنت يف تحفيز الشباب والفئات العمرية املتوسطة عىل
املشاركة السياسية غري الرسمية .والرتابط بني املشاركة غري الرسمية
واإلنرتنت يه ّم بالفعل جمهور الشباب ،ألن القضايا أصبحت أكرث
تداواًلً عرب الوسائط الرقمية( ،((5بعي ًدا عن القيود الرسمية التي
قد ال يجد فيها الشباب الفضاء املناسب للمشاركة السياسية .فقد
أظهرت نتائج التحليل اللوجستي يف خمس دول أن الشباب هم
أكرث عزوفًا عن املشاركة السياسية الرسمية .ويظهر عدد متزايد
من الدراسات أن األجيال الشابة أقل احتاماًلً للتصويت ً
مثاًل(.((5
وتتفق الدراسات عىل أن كبار السن مييلون إىل استخدام اإلنرتنت
أقل من الشباب( ((5وهم يعانون أكرث الجوانب السلبية للفجوة
الرقمية ألنهم قد ال يستفيدون مام توفره الشبكات الرقمية من
معلومات وفرص للمشاركة السياسية غري الرسمية .ومن هنا ،قد
تؤدي الفجوة الرقمية بني األجيال إىل استبعاد كبار السن من عدة
نشاطات ،مام قد يخلق انقسا ًما بني الناشطني الشباب والناشطني
األكرب س ًّنا عىل مواقع التواصل االجتامعي(.((5
52 Nasser Yassin & Robert Hoppe (eds.), Women, Civil Society and Policy
Change in the Arab World (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019), pp. 42-43.
 53هيئة األمم املتحدة للمرأة.
54 Laurence Monnoyer-Smith & Stéphanie Wojcik, "La participation
"?politique en ligne, vers un renouvellement des problématiques
Participations, vol. 8, no. 1 (2014), p. 11.
55 Lemyre, p. 9.
56 Carol C. McDonough, "The Effect of Ageism on the Digital Divide
Among Older Adults," Journal of Gerontology Geriatric Medicine, vol. 2, no.
008 (2016), p. 1, accessed on 13/4/2022, at: https://bit.ly/3diwRzu
57 Julia Schuster, "Invisible Feminists? Social Media and Young Women's
Political Participation," Political Science, vol. 65, no. 1 (2017), pp. 8-24.
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تبني من خالل نتائج التحليل اللوجستي أن الفئات ذات
الدخل املنخفض هي األقل وصو ًاًل إىل اإلنرتنت ،وأنها يف الوقت
نفسه أقل احتاملية للمشاركة السياسية غري الرسمية (يف
تونس والعراق ومرص ،وموريتانيا) وأقل احتاملية للمشاركة
الرسمية (يف الكويت ولبنان ومرص واملغرب ،وموريتانيا) .يبقى
املواطنون من ذوي الدخل املرتفع هم األكرث مشاركة ،كام ظهر
ذلك يف بعض دراسات متعلقة باملجتمع العريب ال تختلف ،إىل
ح ٍّد ،ما مع نتائج الدراسات حول الدميقراطيات الغربية(.((5
ويوجد تشابك بني املؤرشات؛ فاستخدام اإلنرتنت قد يزيد من
الفوارق من حيث املشاركة بني الطبقات االجتامعية (ذوو
الدخل املنخفض ،مقارن ًة بذوي الدخل املرتفع) .ال شك يف أن
أصحاب الدخل املرتفع يستفيدون من وسائل االتصال الرقمي
عىل نحو أرسع ويحصلون عىل فرص أكرث ،يف حني أن الظروف
املعيشية القاسية ت ُعترب عائقًا أمام الرتابط الرقمي بالنسبة إىل
أصحاب الدخل املنخفض .وقد وصف بعض الباحثني هذه
الفئة بـ "الطبقة الدنيا املتنقلة" أو "مستخدمي اإلنرتنت من
الدرجة الثانية" الذين يستفيدون عىل نحو أقل من الوسائط
الرقمية( .((5وقد يؤدي عدم املساواة االجتامعية واالقتصادية
املتجذر يف عدد من دول العامل العريب إىل استبعاد الطبقات
الدنيا وإعاقة جهودهم للتعبئة عىل اإلنرتنت ،مام يرفع من
احتاملية العزوف عن املشاركة السياسية .ويف األوساط الفقرية،
حتى لو كان الوصول إىل اإلنرتنت متا ًحا ،سيكون من الصعب
عىل الناس تح ّمل تكلفته املادية( .((6وتحاول النظرية االقتصادية
االستهالكية تفسري الفجوة الرقمية من خالل تكاليف السوق
و"مبدأ التدفق لألسفل" .بعبارة أخرى ،منذ أن ظهرت الوسائل
الرقمية الحديثة ،كان يقتنيها ،إىل ٍ
حد بعيد ،ذوو الدخل املرتفع،
(((6
يف حني تنتظر الفئات املحرومة انخفاض األسعار  ،وتكتفي
باستخدام أجهزة جودتها غري مرضية ،فال تتمكّن من االندماج
يف العامل الرقمي والتفاعل عىل نحو ف ّعال مع قضايا مجتمعاتها.
)58 Saifuddin Ahmed & Jaeho Cho, "The Internet and Political (in
Equality in the Arab world: A Multi-Country Study of the Relationship
between Internet News Use, Press Freedom, and Protest Participation," New
Media & Society, vol. 21, no. 5 (2019), pp. 1068, 1078.
59 P. M. Napoli & J. A. Obar, "The Emerging Mobile Internet Underclass:
A Critique of Mobile Internet Access," Information Society, vol. 30, no. 5
(2014), p. 330.
60 Mary Chayko, Super Connected: The Internet, Digital Media, and
Techno-Social Life (United States: SAGE Publications, 2017), p. 111.
61 Dijk, p. 11.
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تظهر الهشاشة االجتامعية أيضً ا من خالل الفوارق التعليمية؛
إذ تبني من خالل نتائج دراستنا أ ّن املواطنني من املستويات
التعليمية العالية (واملتوسطة إىل ح ٍّد ما) هم أكرث احتاملية
للمشاركة السياسية غري الرسمية (يف تونس والسودان وفلسطني
والكويت واملغرب) ،وأكرث احتاملية للمشاركة السياسية الرسمية
(يف العراق وفلسطني ومرص واملغرب وموريتانيا) .وبغض النظر
عن الجدل القائم يف العالقة بني املستوى الدرايس واملشاركة
السياسية ،تشري نتائج مجموعة من الدراسات إىل أن التقدم
التعليمي له تأثري سببي إيجايب ومهم يف املشاركة السياسية(.((6
لك ّن هذا ال يعني أن أصحاب املستويات التعليمية املنخفضة
ال ميارسون نشاطات سياسية أو ال يستخدمون اإلنرتنت عىل
اإلطالق ،بل إ ّن املسألة مرتبطة بطريقة الوصول إىل "املساحات
الدميقراطية"( ((6واستغالل الفضاءات الجديدة .فالعملية
التشاركية عرب اإلنرتنت مصممة عىل أساس املؤهالت التي ميكن
أن يوظفها الفرد لتطوير أساليب العمل والـتأقلم مع تقنيات
التكنولوجيا الحديثة .ولكن عىل أرض الواقع ،ما زالت مجموعة
من الدول العربية تعاين مشاكل األمية( ،((6وحتى الفضاءات
التشاركية خارج املنظومة الرسمية تبقى محدودة ،وتقوم
يف بعض األحيان عىل أمناط عمل متناقضة( .((6هناك قوانني
يف بعض الدول العربية (أُصدرت مع موجة الربيع العريب)
تعطي انطبا ًعا بالتوجه نحو انفتاح فضاءات دميقراطية تحفز
عىل املشاركة السياسية ،ويف الوقت نفسه هناك تطبيقات
وإجراءات تقيّد املواطنني ،كام ورد يف تقرير األمم املتحدة الذي
أشار إىل أن بعض دول شامل أفريقيا والرشق األوسط( ((6تعمد
إىل قَطع اإلنرتنت ،أو تعطيلها جزئيًا ،أو غلق قنوات إلكرتونية
يف بعض الدول العربية ،للتصدي لنشاطات غري مرغوب فيها ،أو
قطع اإلنرتنت "بحسن النية" ملحاربة الغش يف االمتحانات ،مام
يتسبب يف تعطيل تواصل املاليني من املواطنني اآلخرين وعرقلة
أعاملهم ،ويؤدي إىل خسائر اقتصادية كبرية .من الصعب يف
هذه الظروف ،ويف غياب سياسات رقمية مو ّجهة نحو متكني
"?62 Alexander K. Mayer, "Does Education Increase Political Participation
The Journal of Politics, vol. 73, no. 3 (2011), p. 644.
63 Darin Barney et al., The Participatory Condition in the Digital Age
(Minneapolis, MN, U.S.A: University of Minnesota Press, 2016), pp. 24-25.
64 UN (ESCWA), 2019, p. 128.
65 Boutaleb, Vannetzel & Allal, p. 154.
66 United Nations (Human Rights Council), Internet Shutdowns: Trends,
Causes, Legal Implications and Impacts on a Range of Human Rights (Geneva:
2022), accessed on 8/11/2022, at: https://bit.ly/3BeZgjq

153

املواطن ،جذب اهتامم كل الرشائح االجتامعية للمشاركة يف
قضايا الشأن العام .بل قد تتضاعف رشائح الالمبالني ،حتى إذا
توافرت لديهم اإلمكانيات واملهارات التواصلية.

خاتمة
تشري هذه الدراسة إىل أن العالقة بني املشاركة السياسية واستخدام
اإلنرتنت معقدة نو ًعا ما .ورغم تق ّدم بعض املجتمعات العربية من
حيث معدل اخرتاق اإلنرتنت ،فإن الفرص املتزايدة التي توفرها
وسائل التواصل الحديثة والتي ال ميكن إنكارها ،ال تؤدي بالرضورة
إىل نتائج مرضية من حيث املشاركة السياسية .ويف إمكان هذه
الدراسة أن تفيد يف خلق شعور مشرتك لدى الدول العربية بأهمية
تجاوز منطق الفجوة الرقمية من املستوى األول (ألن املسألة ليست
مرتبطة فقط بنسبة املوصولني باإلنرتنت) ،والعمل عىل الحد منها
عىل مستوى املهارات والتكوين ،وإزالة الفوارق االجتامعية لتمكني
املواطنني من استغالل الفوائد امللموسة من وراء استخدام اإلنرتنت.
قد يؤدي تشابك الفجوة الرقمية مع الفوارق االجتامعية إىل عدم
تكافؤ الفرص للمشاركة السياسية واستبعاد رشائح مجتمعية مهمة،
خصوصا من الفئات الهشة .وما زالت الدول العربية تواجه تحديات
ً
كربى من حيث توظيف إمكانات اإلنرتنت لتعزيز االتصال ومتكني
املواطنني من التداول يف القضايا ذات االهتامم املشرتك .إضافة إىل
ضعف تأقلم السياسات الرقمية مع متطلبات املجتمعات العربية
وطموحها ،ما زالت املنطقة مل تحقق قفزة نوعية لفتح فضاءات
دميقراطية جديدة وحقيقية للتحفيز عىل املشاركة السياسية وضامن
حقوق املواطنني يف ذلك ،مهام كان التقدم الحاصل بعد موجة الربيع
العريب .ورمبا قد يعطّل التخوف من مخاطر اإلنرتنت ،من قبيل
الجرائم الرقمية أو انتشار تيارات متطرفة مسيئة لألنظمة القامئة
النهوض باملشاركة السياسية واملواطنة الرقمية.
واستقرار املجتمعات،
َ
ال شك يف أن العامل العريب يف حاجة إىل املزيد من الدراسات يف هذا
املوضوع؛ ليس فقط للح ّد من الفجوة الرقمية مبختلف مستوياتها،
بل لالنتقال أيضً ا من منوذج عريب مستهلِك للتكنولوجيا إىل منوذج
يساهم يف اإلبداع واالبتكار إليجاد حلول للحد من املخاطر ،ويف
الوقت نفسه توسيع حقوق املشاركة السياسية عىل نحو يتناسب مع
واقع مجتمعاتنا واستقرارها.
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Taiwanese Case." Japanese Journal of Political
Science. vol. 20, no. 4 (2019).
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تـأليف :أحمد إدعلي وآخرون
تحـريـر :عبد الفتاح ماضي وعبده موسى

العدالة االنتقالية واالنتقال الديمقراطي في البلدان العربية،
المجلد األول :حاالت عربية ودولية
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة دراسات التحول الديمقراطي"
كتاب العدالة االنتقالية واالنتقال الديمقراطي في البلدان العربية ،المجلد األول :حاالت
عربية ودولية ،ألحمد إدعلي وآخرين ،وهو من تحرير عبد الفتاح ماضي وعبده موسى .يتألف الكتاب
من  376صفحة ،ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.
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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
ّ
 1آذار /مارس  30 -نيسان /أبريل .2022
كلمات مفتاحية :العراق ،تونس ،مصر ،ليبيا ،السودان ،األردن ،الصومال ،موريتانيا ،الجزائر.
Keywords: Iraq, Tunisia, Egypt, Libya, Sudan, Jordan, Somalia, Mauritania,
Algeria.
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 2022/3/2ج ّدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية يف ليبيا ،عبد الحميد
متسك حكومته بالسلطة إىل حني إجراء االنتخابات والتسليم
الدبيبةّ ،
لحكومة منتخبة ،مكر ًرا تأكيد عدم تسليم السلطة للحكومة املكلفة
من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
(العريب الجديد)2022/3/2 ،

 2022/3/3أ ّدى رئيس الحكومة املكلف فتحي باشاغا ،ونوابه الثالثة
وعدد من وزراء حكومته ،اليمني القانونية أمام أعضاء مجلس النواب.
وقال باشاغا عقب أداء اليمني ،إنه سيبارش دراسة كل الخيارات
والتدابري الالزمة الستالم السلطة يف العاصمة طرابلس بـ "قوة القانون
وليس بقانون القوة".
(عني ليبيا)2022/3/3 ،

ُ 2022/3/7عقد يف الخرطوم أول اجتامع آللية مشرتكة جديدة
للتنسيق بني األمم املتحدة واالتحاد األفريقي بشأن عملية الحوار
يف السودان.
(وكالة األناضول)2022/3/7 ،

 2022/3/7أعلنت لجنة التحقيق يف جرمية فض اعتصام محيط قيادة
وقف أعاملها؛ احتجا ًجا عىل سيطرة قوات أمنية
الجيش السوداين َ
عىل مقرها بالخرطوم .وشُ كلت اللجنة الوطنية املستقلة للتحقيق يف
فض اعتصام محيط قيادة الجيش ،يف كانون األول /ديسمرب ،2019
للتحقيق يف الجرمية وتقديم املتورطني للعدالة ،إضافة إىل العمل
عىل كشف كامل الحقائق يف حادثة فض االعتصام التي وقعت يف
 3حزيران /يونيو .2019
(العريب الجديد)2022/3/7 ،

 2022/3/7أصدر رئيس تونس ،قيس سع ّيد ،األمر الرئايس املتعلق
بتسمية أعضاء باملجالس املؤقتة للقضاء .وبالتزامن مع ذلك ،أرشف
عىل مراسم أداء أعضاء املجالس املؤقتة للقضاء العديل واإلداري
واملايل ،اليمني الدستورية ،متهي ًدا لبدء عملهم رسم ًّيا .وهي خطوة
ُعدت استهدافًا الستقاللية القضاء.
(العني اإلخبارية)2022/3/7 ،

 2022/3/8دانت تنسيقية األحزاب الدميقراطية ،التي تضم باألساس
الحزب الجمهوري ،وحــزب التيار الدميقراطي ،وحــزب التكتل
الدميقراطي" ،بشدة" ما أسمتها "الخطوة االنقالبية الجديدة عىل
السلطة القضائية الرشعية" .وهي تقصد تعيني الرئيس التونيس قيس
سع ّيد لرتكيبة املجلس املؤقت للقضاء الذي أدى اليمني أمامه ،يف
حل سع ّيد املجلس األعىل للقضاء.
 7آذار /مارس  ،2022وذلك بعد أن ّ
(ألرتا تونس)2022/3/8 ،

 2022/3/11أصدرت املحكمة العسكرية بالناحية األوىل بالبليدة،
حبس ٍ
قرب العاصمة الجزائر ،عقوبة ٍ
نافذ يف حق الرئيس السابق

لجهاز املخابرات ،الجرنال بشري طرطاق ،مدتها  6سنوات ،وذلك
يف القضية املعروفة بـ "الرشاوى والتزوير يف االنتخابات الترشيعية
 ."2017ودانت املحكمة يف امللف ذاته الجرنال "ب .عزوز" نائب
مدير املخابرات الداخلية سابقًا ،وضابطني برتبة عقيد ،بـ  5سنوات
حبسا.
حبسا ،ورائ ًدا من الجهاز نفسه بعقوبة  3سنوات ً
ً
(موزاييك أف أم)2022/3/11 ،

 2022/3/12كشف عضو املكتب التنفيذي للمجلس املركزي لقوى الحرية
والتغيري ،شهاب الطيب ،أن اإلمارات طرحت مقرت ًحا ،يف مؤمتر "أصدقاء
السودان" الذي استضافته الرياض ،يتض ّمن إعادة عبد الله حمدوك
رئيسا للوزراء ،لك ّن دول الرتويكا ودواًلً إقليمية مل تتحمس للمقرتح.
ً
(ألرتا سودان)2022/3/12 ،

 2022/3/14قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سجن العميد
السابق للمحامني عبد الرزاق الكيالين بسبب جدال مع أعوان أمن
هو "خطوة جديدة مقلقة يف مصادرة الحرية املدنية منذ استحواذ
الرئيس التونيس قيس سع ّيد عىل السلطات يف  25متوز /يوليو ،2021
معتربة أنه "من أبرز التونسيني الذي ُوضعوا خلف القضبان بسبب
التعبري السلمي منذ اإلطاحة بنظام بن عيل يف ."2011
(ألرتا تونس)2022/3/14 ،

حكاًم بالسجن 9
 2022/3/15أصدرت محكمة عسكرية سودانية ً
سنوات عىل رئيس هيئة أركان الجيش السابق ،الفريق أول هاشم
عبد املطلب ،وأصدرت أحكا ًما أخرى عىل عدد من كبار الضباط
بالسجن تُراوِح بني  5و 9سنوات ،إضافة إىل طردهم من الخدمة بعد
خفض رتبهم العسكرية ،وذلك عقب إدانتهم بتدبري محاولة انقالبية
يف متوز /يوليو .2019
(الرشق األوسط)2022/3/15 ،

 2022/3/17وصف االتحاد العام التونيس للشغل اإلصالحات التي
اقرتحتها الحكومة لصندوق النقد الدويل للحصول عىل قرض بأنها
"حزمة فساد" .وقال األمني العام املساعد لالتحاد ،صالح الدين
الساملي ،إنه من املستحيل أن يوافق االتحاد عىل حزمة اإلصالحات
التي اقرتحتها الحكومة عىل صندوق النقد الدويل للحصول عىل
برنامج متوييل .وأشار الساملي إىل أن الحزمة املقرتحة تشمل وقف
التوظيف ،وتجميد األجور خمس سنوات يف القطاع العام ،وبيع بعض
الرشكات العامة ،ورفع الدعم نهائيًّا يف غضون أربع سنوات.
(عريب )2022/3/17 ،21

 2022/3/18شهدت محافظة درعا ،جنويب سورية ،خروج عدة
تظاهرات يوم الجمعة  18آذار /مارس مبناسبة ذكرى الثورة السورية،
وامليض يف التظاهر حتى
لتأكيد استمرار املطالبة بإسقاط النظام،
ّ
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يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا تاطحم

تحقيق أهداف الثورة التي اندلعت عام  ،2011والتي خرج من أجلها
السوريون آنذاك.
(العريب الجديد)2022/3/18 ،

 2022/3/19قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "الرئيس
التونيس رشع يف تفكيك الرقابة املؤسساتية عىل ُحكمه منذ استحواذه
عىل السلطة يف  25متوز /يوليو  ،2021وال عجب أ ّن التلفزيون
العمومي ضمن أهدافه" ،وفق تقديرها .وأضافت املنظمة الدولية،
يف بيان لها ،أنه "منذ آب /أغسطس  ،2021استثنت الربامج الحوارية
عىل القناة الوطنيّة تقريبًا كل من يُشكّك عل ًنا يف مسار الرئيس ،ومل
أي شخص ممن يصفون ما قام به بـ 'االنقالب'".
تستضف ّ
(هيومن رايتس ووتش)2022/3/19 ،

 2022/3/23رصح رئيس النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني،
قائاًل إننا نعيش اليوم أسوأ الفرتات التي
محمد ياسني الجاليصً ،
عرفتها تونس يف مجال حرية الصحافة والتعبري منذ اندالع الثورة.
(ألرتا تونس)2022/3/23 ،

 2022/3/24استنكر ائتالف األحـزاب القومية واليسارية حملة
االعتقاالت الواسعة التي امت ّدت إىل عدد واسع من الشخصيات
الوطنية السياسية والنقابية واإلعالمية ،عىل خلفية حرية الرأي
والتعبري عنه بصورة سلمية .وقال إ ّن استمرار سياسات التضييق
عىل الحريات العامة ومحارصتها من شأنه أن يقدم رسالة سلبية
معاكسة متا ًما ملا يتضمنه الخطاب الرسمي من دعوات لإلصالح
السيايس الدميقراطي ،ومن شأنه أن يزيد فجوة الثقة بني الشعب
ومؤسساته الرسمية.
(حزب الوحدة الشعبية الدميقراطي األردين)2022/3/24 ،

 2022/3/25اعتربت منظمة العفو الدولية أن املرسوم الجديد،
الذي أصدره الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،يف إطار ما وصفه بحملة
ملحاربة املضاربة غري املرشوعة بالسلع ،يُ َعد "تهدي ًدا خط ًريا لحرية
التعبري" ،وأشارت ،يف بيان لها ،إىل أن "املرسوم يشتمل عىل أحكام
ذات صياغة ُمبهمة قد تؤدي إىل سجن األفراد ملدد تراوح بني عرشة
أعوام ومدى الحياة يشمل معاقبة النقاش العلني حول االقتصاد".
(منظمة العفو الدولية)2022/3/25 ،

 2022/3/26فشل الربملان العراقي للمرة الثانية يف انتخاب رئيس
للجمهورية ،بعد إخفاقه يف محاولة أوىل يف  7شباط /فرباير املايض،
لعدم اكتامل نصاب الثلثني (أكرث من  220نائبًا من  )329بسبب
مقاطعة اإلطار التنسيقي الذي ميثل أحزابًا شيعية بارزة .ويتنافس
عىل املنصب  40مرش ًحا ،إال أن املنافسة الفعلية تنحرص بني شخصيتني
متثالن أبرز حزبني كرديني؛ هام الرئيس الحايل منذ عام  2018برهم

صالح مرشح حزب االتحاد الوطني الكردستاين ،وريرب أحمد مرشح
الحزب الدميقراطي الكردستاين.
(فرانس )2022/3/26 ،24

 2022/3/26قال الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،تعقي ًبا عىل دعوة
راشد الغنويش النعقاد مكتب املجلس" :من يريد أن يجتمع فليجتمع
يف مركبة فضائية يف السامء ألن املجلس مجمد" ،وأضاف" :إن أي قرار
سيتم اتخاذه فهو خارج الفضاء والتاريخ والجغرافيا" ،وأضاف" :من
يحلم بالعودة للوراء فهو واهم [ ]...ولن تتحقق أضغاث أحالمه".
(شمس أف أم)2022/3/26 ،

 2022/3/27أُعيد انتخاب الناشطة السياسية لويزة حنون أمينة عامة
لحزب العامل ،خالل املؤمتر الوطني العام الثامن للحزب اليساري.
(الشعب)2022/3/27 ،

 2022/3/28يف إحاطة أمام مجلس األمن بشأن آخر املستجدات
يف السودان ،مبا يف ذلك مبادرة األمم املتحدة لتيسري الحوار بقيادة
سودانية ،حذّر ممثل األمني العام ،فولكر بريتس ،من تدهور األوضاع
االقتصادية واإلنسانية واألمنية يف السودان يف ظل غياب اتفاق
سيايس يفيض إىل العودة إىل مسار انتقايل مقبول.
(أخبار األمم املتحدة)2022/3/28 ،

 2022/3/28أصدر رئيس النظام بشار األسد قانونًا يشمل تعديالت
عىل مواد وفقرات من قانون العقوبات ،من بينها سجن  6أشهر كل
من "يذيع أنباء من شأنها تحسني صورة دولة معادية للمساس مبكانة
الدولة السورية" ،بحسب نص القانون.
(تلفزيون سوريا)2022/3/28 ،

 2022/4/1أعلن الحزب الدميقراطي الكردستاين وتحالف "السيادة"
متسكهام بتحالفهام مع الكتلة الصدرية ،إثر إعالن مقتدى الصدر
استعداده لتشكيل معارضة مقابل حكومة أغلبية يتوىل قيادتها
اإلطار التنسيقي .وأكّد الطرفان ،يف بيان مشرتك" ،متسكهام برشاكتهام
مع الكتلة الصدرية" ،و"عــدم إمكانية والدة حكومة توافقية
دون رشاكتهم".
(ألرتا عراق)2022/4/1 ،

عنّي الرئيس املوريتاين ،محمد ولد الشيخ الغزواين ،أعضاء
ّ 2022/4/1
حكومته الجديدة التي شهدت تغيري عدد من الوجوه ،وفق ما جاء
يف مرسوم رئايس .وكان رئيس الــوزراء ،محمد ولد بالل ،قد ق ّدم
استقالته قبل إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
(سكاي نيوز عربية)2022/4/1 ،

"حل الربملان
 2022/4/1اعترب االتحاد العام التونيس للشغل أ ّن ّ
فرصة بعد فرتة من الرت ّدد الستعادة الثقة وطأمنة الشعب واسرتجاع
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األمل من أجل تصحيح املسار" .وأضاف االتحاد ،يف بيان أصدره
عقب اجتامع مكتبه التنفيذي ،أن قرار حل الربملان "يستدعي اتخاذ
خطوات أساس ّية تهدف إىل تجميع القوى الوطنية والدميقراطية
لحوار شامل يجرى عىل قاعدة ذلك لضامن القدرة عىل تحويل إرادة
التصحيح إىل ق ّوة فعليّة إلنقاذ تونس".
(وكالة األناضول)2022/4/1 ،

 2022/4/5أعلن راشد الغنويش رئيس حركة النهضة ،ورئيس مجلس
النواب الذي جرى حلّه ،أن الجلسات االفرتاضية للربملان ستستمر.
وقال الغنويش ،يف مقابلة مع "وكالة األنباء األملانية" :إن "مكتب
رئاسة الربملان سيجتمع قري ًبا لربمجة جلسة افرتاضية جديدة" .واعترب
أن "الدستور ال مينح الرئيس سلطة حل الربملان ،إال يف حاالت معينة
عندما يعجز مجلس النواب عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه".
كام أضاف أن "حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل
الربملان وسيستمرون يف مقاومة هذه القرارات".
(العربية)2022/4/5 ،

 2022/4/6قال وزير الخارجية التونيس ،عثامن الجرندي ،يف تغريدة
اتصااًل مع وزير خارجية تركيا،
عىل حسابه مبوقع "تويرت" إنه أجرى ً
وجرى استدعاء السفري الرتيك .وقال الجرندي يف التغريدة ذاتها:
تدخاًل يف
ً
"أبلغتهام رفض تونس ترصيح الرئيس أردوغان واعتباره
الشأن التونيس وأن عالقات البلدين يجب أن تقوم عىل احرتام
استقاللية القرار الوطني واختيارات الشعب التونيس دون سواه وأن
بالدنا ال تسمح بالتشكيك يفمسارها الدميقراطي".
(سويس إنفو)2022/4/6 ،

 2022/4/6قال الرئيس التونيس ،قيس سعيّد،يف ترصيح إعالمي من
املنستري ،عىل هامش زيارته لرضيح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة
مبناسبة إحياء ذكرى وفاته :إن "الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
والتي أرشفت عىل كل املناسبات االنتخابية إبان الثورة ،سترشف عىل
االستحقاقات االنتخابية القادمة لكن مع تغيري تركيبتها".
(ألرتا تونس)2022/4/6 ،

حل مجلس
 2022/4/7أعرب االتحاد األورويب عن "قلقه الشديد" من ّ
نواب الشعب التونيس ،وفق ما جاء يف بيان لنبيلة مرصايل ،املتحدثة
باسم مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب ،جوزيب بوريل.
ودعا بيان التكتل إىل العودة يف أقرب وقت إىل العمل الطبيعي
للمؤسسات ،مؤك ًدا أنه يواصل املتابعة عن كثب ملختلف مراحل تنفيذ
الجدول الزمني السيايس املعتمد يف كانون األول /ديسمرب .2021
(التلفزيون العريب)2022/4/7 ،

 2022/4/7اجتمع عضوان يف مجلس السيادة السوداين مع ممثلني
لتحالف قوى إعالن الحرية والتغيري ،وهو اللقاء األول من نوعه منذ
انقالب  25ترشين األول /أكتوبر.
(العريب الجديد)2022/4/7 ،

 2022/4/7قضت محكمة سودانية بـراءة رئيس حزب املؤمتر
الوطني املنحل ،إبراهيم غندور ،وآخرين من االتهامات املوجهة
إليهم والخاصة بالتخطيط لعمليات تخريبية يف السودان .واستندت
املحكمة يف حيثيات الحكم إىل أن الدعوى القضائية يف مواجهة
املتهمني اعتمدت عىل أن أحدهم "أنكر" أقواله يف مجريات سري
القضية .وب ّرأت املحكمة ،إىل جانب غندور ،أنس عمر ،رئيس حزب
البشري املنحل بوالية الخرطوم ،وقيادات أخرى.
(تلفزيون الرشق)2022/4/7 ،

 2022/4/7قرر الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور هادي ،إعفاء نائبه
عيل محسن األحمر من منصبه .ويف الوقت نفسه ،أعلن الرئيس هادي
كل صالحياته وصالحيات
تشكيل مجلس قيادة رئايس ،وأعلن نقل ّ
نائبه إىل املجلس .ويضم املجلس الرئايس اليمني  7أعضاء هم :سلطان
العرادة ،وطارق صالح ،وعبد الرحمن أبو زرعة وعبد الله العليمي،
وعثامن مجيل ،وعيدروس الزبيدي ،وفرج البحسني .يف حني يتوىل
مجلس القيادة الرئايس الجديد باليمن إدارة الدولة ،سياس ًّيا وعسكريًّا
وأمن ًّيا ،طوال املرحلة االنتقالية .وأعلن وزير اإلعالم اليمني ،معمر
رئيسا ملجلس القيادة الرئايس.
اإلرياين ،تعيني الدكتور رشاد العليمي ً
(العربية)2022/4/7 ،

 2022/4/8تعهد الدكتور رشاد العليمي ،رئيس مجلس القيادة
الرئايس ،للشعب اليمني بالعمل عىل إنهاء الحرب وإحالل السالم
يف اليمن ،مبي ًنا أنه مجلس سالم ال حرب ،ويف الوقت نفسه مجلس
دفاع وقوة ووحدة صف يذود عن سيادة الوطن وحامية املواطنني.
(الرشق األوسط)2022/4/8 ،

ِ
السلطات التونسية إىل "إنهاء
 2022/4/9دعت منظمة العفو الدولية
املالحقة السياسية لنواب بالربملان واحرتام حقوقهم يف حرية التعبري
والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو االنضامم إليها" .وكان قد
أُحيل عرشات النواب ،من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب راشد
الغنويش (رئيس حركة النهضة) ،عىل التحقيق أمام فرقة مكافحة
اإلرهــاب ،واعتربت املنظمة أ ّن "هذه التحقيقات الجنائية (ضد
النواب) ذات الدوافع السياسية ترقى إىل مستوى املضايقة القضائية".
(منظمة العفو الدولية)2022/4/9 ،

 2022/4/9قال الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،إن مجلس نواب
الشعب ،الذي جرى حلّه ،خ ّيب أمل التونسيني ،متعه ًدا بتشكيل
برملان وطني يعرب عن إرادة الشعب ،يف حني أكدت رئاسة مجلس
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النواب أن املجلس سيواصل جلساته افرتاض ًيا ،أ ّما املعارضة فدعت
إىل تشكيل جبهة خالص وطني ،واتهمت السلطات بعرقلة تنظيم
احتجاجات يف العاصمة مناهضة لـ "االنقالب".
(القدس العريب)2022/4/9 ،

 2022/4/11خرج آالف السودانيني يف الخرطوم ومدن أخرى
للمطالبة بسقوط الحكم العسكري يف البالد وعودة الحكم املدين.
ويصادف خروج السودانيني مرور  3سنوات عىل إطاحة نظام الرئيس
املعزول عمر البشري يف  11نيسان /أبريل .2019
(العريب الجديد)2022/4/11 ،

 2022/4/21قضت أعىل محكمة للطعون يف مرص بحكم نهايئ بالسجن
املؤبد ( 25عا ًما) يف حق مرشد جامعة اإلخوان املسلمني املحبوس محمد
بديع وبراءة  59آخرين ،وذلك يف قضية تعود إىل آواخر عام .2013
(الجزيرة نت)2022/4/21 ،

 2022/4/22علّق رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،نبيل
بفون ،عىل املرسوم الرئايس املتعلق بتنقيح القانون األسايس لهيئة
االنتخابات الصادر الجمعة بـ "الرائد الرسمي للجمهورية التونسية"،
معت ًربا أن "الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز".
(ألرتا تونس)2022/4/22 ،

رئيسا
 2022/4/26أعيد انتخاب السناتور ،عبدي حايش عبد اللهً ،
ملجلس شيوخ للربملان الفدرايل مر ًة ثانية ،وذلك يف انتخابات جرت
يف خيمة "أفسيوين" القريبة من مطار مقديشو .وفاز حايش عىل
منافسيه ،صالح أحمد جامع ،وزير الشؤون الدستورية ،وعثامن أبو
بكر دويب ،وزير اإلعالم الصومايل ،يف الجولة األوىل من االنتخابات
بحصوله عىل  28صوت ًا من أصل  54عض ًوا حرضوا جلسة املجلس،
متفوقًا عىل أقرب منافسيه جامع الذي حصل عىل  24صوت ًا.
(شبكة الصومال اليوم لإلعالم)2022/4/26 ،

 2022/4/27أعلنت اآللية الثالثية لحل األزمة السودانية املتطاولة
(التي تضم "يونيتامس" ،و"االتحاد األفريقي" ،ومنظمة "إيغاد")
منتصف أيار /مايو  2022موع ًدا النطالق الحوار "السوداين – السوداين"
َ
لحل األزمة السياسية الناجمة عن استيالء العسكر عىل السلطة.
(سودان تربيون)2022/4/27 ،

 2022/4/27قالت الواليات املتحدة األمريكية إنه "يساورها قلق
عميق حيال قرار الرئيس التونيس قيس سعيّد بإعادة هيكلة أحادية
الجانب للهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات".
(وكالة األناضول)2022/4/27 ،

 2022/4/27قال محمد الفيك سليامن ،العضو السابق يف مجلس
السيادة الــســوداين ،لـ "رويـــرز" ،إنــه قد أُطلق رساحــه .وكان

سليامن قد اعتقل يف شباط /فرباير  2022بتهم فساد بعد انقالب
ترشين األول /أكتوبر  .2021ويف  14شباط /فرباير ،أعادت الرشطة
السودانية ،اعتقال الفيك ،وفق ما أفاد به قيادي يف حزبه لـ "وكالة
فرانس برس" ،ليضاف إىل عرشات املوقوفني املؤيدين للحكم املدين.
وقال القيادي يف حزب التجمع االتحادي حينئذ إن "محمد الفيك،
العضو السابق يف مجلس السيادة ،أوقف عندما كان يف سيارته مع
صديق له عىل أيدي قوات األمن التي قادته إىل وجهة غري معلومة".
(الحرة)2022/4/27 ،

 2022/4/28اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات األمن
السودانية بـ "رضب" محتجزين مناهضني لالنقالب ،منهم أطفال تعرضوا
لـ "التعرية" بإزالة مالبسهم ،ونساء تعرضن لـ "تهديد بالعنف الجنيس".
(سويس إنفو)2022/4/28 ،

 2022/4/29أكد رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات نبيل بفون،
يف بيان بإمضائه ،أن "املرسوم الرئايس لتعديل الهيئة غري دستوري
شكاًل ومضمونًا
وغري قانوين ويتعارض مع أبسط املعايري الدولية ً
ونسف نهائ ًيا استقاللية الهيئة وحيادها وحتى علويتها مبا أنها
أصبحت هيئة يتوىل رئيس الجمهورية دون سواه تسمية كل أعضائها
ورئيسها وإعفاءهم من مهامهم".
(ألرتا تونس)2022/4/29 ،

 2022/4/29قال مبعوثون دوليون إن الدعم املايل الدويل للسودان
مرهون بتشكيل حكومة مدنية ذات صدقية .جاء ذلك وفق بيان
مشرتك ملبعويث فرنسا وأملانيا والرنويج وبريطانيا والواليات املتحدة
األمريكية واالتحاد األورويب ،يف ختام زيارة رسمية للسودان استمرت
 3أيام .وأفاد البيان أن "الدعم املايل الدويل للسودان ،مبا يف ذلك
اإلعفاء من الديون ،ال ميكن أن يتحقق إال بتشكيل حكومة مدنية
ذات صدقية".
(وكالة األناضول)2022/4/29 ،

 2022/4/30أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية مبجلس النواب
الليبي ،يوسف العقوري ،عن استنكاره ملوقف الحكومة الجزائرية،
بشأن اعرتافها بحكومة الوحدة الوطنية ،ورفض الحكومة التي
اختارها مجلس النواب.
(العريب الجديد)2022/4/30 ،
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الوثيقة 1
بيان التيار الدميقراطي املندد باالنقالب عىل الدستور والسلطة القضائية
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الوثيقة 2
بيان ملنظامت حقوقية تونسية ودولية تطالب فيه النظام بالتوقف عن تشديد القيود عىل املجتمع املدين
التخيّل فو ًرا عن خططها لفرض قيود جديدة عىل منظامت
قالت  13منظمة حقوقية تونسية ودول ّية اليوم إ ّن عىل السلطات التونسية ّ
املجتمع املدين.
هذه الخطط ،إذا ت ّم تنفيذها ،ستعصف باملكاسب الكبرية لحريّة تكوين الجمعيات التي تحققت عقب ثورة  ،2011وستكون رضبة
أخرى يوجهها الرئيس قيس سعيّد لضامنات حقوق اإلنسان منذ استحواذه عىل السلطة يف متوز /يوليو .2021
قالت آمنة القاليل ،نائبة مديرة املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا يف منظمة العفو الدولية" :يُدرك التونسيون من واقع
تجربتهم املخاطر التي ُمُيكن أن تُشكّلها القوانني التقييدية عىل املجتمع املدين والنقاش العام .استخدمت السلطات أثناء حقبة بن
تعسفية للجمعيات وإجراءات إدارية مرهقة كأدوات أساسية لخنق املعارضة".
عيل القمع ّية للغاية قوانني ّ
رُسب مؤخرا مرشوع قانون لتنظيم منظامت املجتمع املدين من شأنه أن مينح للسلطات صالحيات واسعة وسلطة تقديرية للتدخل
ُ ِّ
يف طريقة تكوين منظامت املجتمع املدين ،ووظائفها ،وأعاملها ،ومتويلها ،وقدرتها عىل التحدث عل ًنا عن عملها والتعبري عن آرائها.
يف خطاب مص ّور ألقاه يوم  24شباط /فرباير  ،2022اتهم الرئيس سع ّيد منظامت املجتمع املدين بخدمة مصالح أجنبية ومحاولة
التدخل يف السياسة التونسية ،وقال إنه ينوي حظر جميع أشكال التمويل الخارجي عليها.
قال إريك غولدستني ،نائب مديرة قسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف "هيومن رايتس ووتش"" :خالل هذه السنوات العرش منذ
حاساًم يف توفري الخدمات األساسية للناس ومحاسبة الحكومة .لذلك،
إطاحة بن عيل ،أدت املنظامت غري الحكومية يف تونس دو ًرا
ً
ينبغي تعزيز عملها وحاميته وليس تهديده".
وفقًا للمرسوم عدد  ،2011-88يجوز للتونسيني واملقيمني األجانب تكوين منظامت املجتمع املدين بح ّرية ،والقيام مبجموعة واسعة
من األنشطة ،والضغط عىل السلطات يف ما يتعلّق بالقوانني والسياسات ،والتحدث عل ًنا عن عملها وآرائها ،والحصول عىل متويالت
أجنب ّية دون ترخيص من الحكومة.
مل تؤكد السلطات رسميّا أنها ستُع ّدل القانون الحايل ،ومل تنرش مرشوع القانون ،وما زال من غري الواضح ما إذا ت ّم إدخال تغيريات عىل
ُنرَش مشاريع القوانني التونسية للعموم ،ومل تخضع لنقاش رسمي يف الربملان منذ أن علّق الرئيس سعيّد أعامله
رسبة .مل ت َ
النسخة امل ّ
يف متوز /يوليو  .2021وفقًا للمرسوم الرئايس الصادر يف  22أيلول /سبتمرب  ،2021باتت جميع القوانني تصدر يف شكل مراسيم رئاسية.
منذ  ،2011ازدهر املجتمع املدين التونيس .بحسب بيانات رسمية ،هناك أكرث من  24ألف منظمة مجتمع مدين مسجلة حال ًيا لدى
السلطات ،رغم أنه من غري الواضح عدد املنظامت النشطة اليوم.
تعمل العديد من منظامت املجتمع املدين يف مجاالت مثل التعليم والحياة الثقافية ،وتسعى أخرى إىل مساعدة ضعاف الحال
وامله ّمشني واملستضعفني .إضافة إىل ذلك ،لعب املجتمع املدين دو ًرا محوريًا يف جهود االنتقال إىل مجتمع أكرث ح ّرية وعدالة يف
تونس ما بعد الثورة ،عرب ترسيخ ِقيَم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف النقاش العام ،ودفع صانعي السياسات إىل تضمينها يف
السياسات العامة.
التخيّل فو ًرا عن مواصلة النظر يف مرشوع القانون
"يتعنّي عىل السلطات ّ
قال أمني الغايل ،مدير "مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية"ّ :
أي قوانني مستقبل ّية بشأن تنظيم منظامت املجتمع املدين بشكل صارم بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان".
رسب ،والتأكد من أن تلتزم ّ
امل ّ
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مبوجب القانون الحايل ،ميكن تكوين منظمة مجتمع مدين تحظى تلقائ ًيا بوضع قانوين مبج ّرد إعالم السلطات املعن ّية .ستعيد الفصول 12-10
رسب رشط الحصول عىل ترخيص حكومي قبل أن تتمكن املنظمة من العمل بشكل قانوين ،كام كان الحال يف فرتة بن عيل.
من املرشوع امل ّ
وينص عىل أن تلتزم
ينص مرشوع القانون عىل أن الجمعيات ال ميكنها "تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري والدميقراطي"ّ ،
ّ
موادها املنشورة بـ "النزاهة والحرف ّية والضوابط القانون ّية والعلم ّية املستوجبة" .قالت املنظامت إ ّن هذه الصياغة الفضفاضة من
التعسف أمام السلطات.
شأنها فتح باب ّ
رسبة
وفقًا للقانون الحايلّ ،
يتعنّي عىل منظامت املجتمع املدين نرش تفاصيل كل التمويالت األجنب ّية .سيفرض الفصل  35من املسو ّدة امل ّ
رشطًا جدي ًدا يقيض مبوافقة "اللجنة التونسية للتحاليل املالية" ،وهي وحدة تابعة للبنك املركزي التونيس مكلّفة مبكافحة غسيل
األموال ومتويل اإلرهاب.
رغم أ ّن مكافحة غسيل األموال واإلرهاب أهداف مرشوعة ،ال يجب استخدامها ذريعة لحظر التمويل األجنبي عىل منظامت املجتمع
املدين عرب اشرتاط الحصول عىل موافقة مسبقة .وفقًا ملسح شمل  100منظمة مجتمع مدين يف تونس نُرش يف  ،2018قالت منظمتان
من خمس إنها تعتمد جزئ ًيا أو بشكل أسايس عىل متويل من الخارج.
حل منظامت املجتمع املدين إال بإرادة أعضائها ،أو عرب املحاكم من خالل عريضة تق ّدمها الحكومة.
وفقًا للقانون الحايل ،ال ميكن ّ
حل منظامت املجتمع املدين التي ظلّت
رسب السلطات يف "اإلدارة املكلّفة بالجمعيات برئاسة الحكومة" من ّ
س ُيمكّن املرشوع امل ّ
بحل هذه املنظامت متى شاءت وخارج األطر القضائية ،رغم أ ّن
غري نشطة فرتة زمنية دون سابق إنذار .وقد يسمح أيضً ا للسلطات ّ
األحكام ذات الصلة غامضة.
قال عالء الطالبي ،املدير التنفيذي للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية" :تعترب حرية تكوين الجمعيات – مبا يف ذلك
الحق يف إنشاء منظامت املجتمع املدين وتشغيلها دون تدخّل غري م ّربر من الحكومة – من حقوق اإلنسان األساسية املكفولة يف
القانون الدويل والدستور التونيس".
وفقًا للامدة  38من "املبادئ التوجيهيّة بشأن حريّة تكوين الجمعيات والتج ّمع يف أفريقيا" ،ال يجوز للحكومة فرض حظر شامل
عىل التمويل األجنبي ملنظامت املجتمع املدين أو إخضاعه لرتخيص حكومي .تعكس هذه املبادئ التوجيه ّية أحكام "امليثاق األفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب" ،وتونس طرف فيه.
تونس ملزمة باحرتام ،وحامية ،وتعزيز ،وإعامل الحق يف حرية تكوين الجمعيات ،املنصوص عليه يف املادة  22من "العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدن ّية والسياس ّية" واملادة  10من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب .ال يُسمح بفرض قيود عىل هذا الحق
إال إذا كانت مح ّددة بقانون ،ورضورية يف مجتمع دميقراطي – أي باستخدام الوسائل األقل تقيي ًدا والتي تعكس املبادئ األساسية
للتع ّددية والتسامح .يجب أيضً ا أن تكون القيود "الرضورية" متناسبة – أي متوازنة بعناية مع السبب املح ّدد لفرضها ،وغري متييزية،
مبا يف ذلك عىل أساس األصل القومي أو الرأي السيايس أو املعتقد.
يف  25متوز /يوليو  ،2021أقال سع ّيد رئيس الحكومة آنذاك هشام املشييش ،وعلّق عمل الربملان .ويف  22أيلول /سبتمرب  ،2021أصدر
املرسوم الرئايس رقم  ،2021-117الذي علّق مبوجبه العمل بالجزء األكرب من الدستور ،ومنح للرئيس الحق الحرصي يف س ّن قوانني
وحل الهيئة املؤقتة ملراجعة دستورية القوانني ،ومنع الجميع من إبطال القوانني عرب املحكمة اإلدارية التونسية.
باملراسيمّ ،
حل فيه "املجلس األعىل للقضاء" ،أعىل هيئة قضائية
يف  12شباط /فرباير  ،2022أضعف سعيّد استقاللية القضاء بإصدار مرسوم ّ
مستقلّة أنشئت يف  2016لحامية القضاة من نفوذ الحكومة ،ومنح لنفسه صالحيات واسعة للتدخل يف عمل السلطة القضائية.
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املنظامت املوقعة:
•املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
•مراقبون.
•جمعيتي.
•البوصلة.
•محامون بال حدود.
•الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
•املفكرة القانونية.
•الشبكة األوروبية املتوسطية لحقوق اإلنسان.
•اكسس نو.
•مبادرة اإلصالح العريب.
•هيومن رايتس ووتش.
•منظمة العفو الدولية.
•املرصد الدويل للجمعيات والتنمية املستدامة.

جهة اإلصدار :منظمة العفو الدولية.
املصدر :املوقع الرسمي ملنظمة العفو الدولية ،2022/3/11 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3PzOd8m :
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الوثيقة 3
بيان لهيومن رايتس ووتش تندد فيه بسياسات الرئيس التونيس قيس سعيد
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إ ّن َسجن محام بارز يوم  2آذار /مارس  ،2022بسبب جدال مع أعوان رشطة ،هو خطوة جديدة
مقلقة يف مصادرة الحرية املدنية منذ استحواذ الرئيس قيس سع ّيد عىل سلطات استثنائية يوم  25متوز /يوليو  .2021عبد الرزاق
الكيالين ،الوزير السابق يف الحكومة والعميد األسبق للمحامني ،هو من أبرز التونسيني الذي ُوضعوا خلف القضبان بسبب التعبري
السلمي منذ إطاحة الرئيس السلطوي زين العابدين بن عيل يف .2011
تهاًم تتصل بجدال دار بينه وبني أعوان أمن منعوه من دخول مستشفى يف  2كانون
وجهت محكمة عسكرية إىل الكيالين ،وهو مد ّينً ،
الثاين /يناير ،مل ّا كان يحاول زيارة موكّل له ت ّم نقله إىل هناك بعد وضعه قيد اإلقامة الجربيّة .أثناء هذا الجدال ،انتقد الكيالين الرئيس.
قالت سلسبيل شاليل ،مديرة هيومن رايتس ووتش يف تونس" :بعد وضع عرشات املنتقدين قيد اإلقامة الجربيّة أو منعهم من السفر،
أو ِدع الكيالين بسجن املرناقية ،وهي رسالة صادمة مفادها أنه ال أمان ألي شخص ينتقد استيالء الرئيس سع ّيد عىل السلطة".
يواجه الكيالين تهم "اإلخالل بالراحة العامة" ،و"هضم جانب موظف عمومي" ،و"التسبب بالعنف أو الرضب أو التهديد أو الخزعبالت
يف توقف فردي أو جامعي عن العمل [لعنارص قوات األمن]" ،مبوجب الفصول  ،79و ،125و 136من "املجلّة الجزائية" ،بحسب ما قاله
سمري ديلو ،أحد محاميه ،لهيومن رايتس ووتش .قال رضا بالحاج ،وهو محام آخر يدافع عن الكيالين ،إ ّن املحكمة العسكريّة ت ّدعي
االختصاص عىل ما يبدو أل ّن التعبري املقصود كان موج ًها إىل أعوان األمن .يف حالة اإلدانة ،يواجه الكيالين السجن حتى سبع سنوات.
شغل الكيالين ( 67عا ًما) منصب وزير لدى رئاسة الحكومة مكلفًا بالعالقات مع املجلس التأسييس بني  2011و ،2013وعمي ًدا
للمحامني ،وسف ًريا لدى األمم املتحدة يف جنيف .وهو ناشط يف "مواطنون ض ّد االنقالب" ،وهي مجموعة غري رسم ّية تض ّم تونسيني
يعارضون عل ًنا استحواذ سع ّيد عىل سلطات استثنائية.
يف  2كانون الثاين /يناير ،ذهب الكيالين إىل "مستشفى الحبيب بوقطفة" يف بنزرت ،بعد أن علم بأ ّن موكّله ،وزير العدل األسبق
نورالدين البحريي ،قد نُقل إىل هناك .كان البحريي قد تع ّرض لإليقاف عىل يد أعوان أمن بأزياء مدنية يوم  31كانون األول /ديسمرب،
وظل مكانه مجهو ًاًل ليومني ،حتى علمت العائلة بأنّه يف املستشفى ،تحت الحراسة ،وهو مرضب عن الطعام احتجا ًجا عىل وضعه
ّ
قيد اإلقامة الجربيّة دون تهم.
رغم أ ّن السلطات التونسية سمحت لـ "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" بزيارة البحريي يف املستشفى ليل  2كانون الثاين/
ظل البحريي ،وهو نائب رئيس حزب "حركة النهضة" ،محتج ًزا
يناير ،فإنها منعت الكيالين وكل محامي الدفاع اآلخرين من رؤيتهّ .
يف املستشفى حتى  7آذار /مارس ،تاريخ اإلفراج عنه من قبل السلطات .منعت السلطات املحامني املوكَّلني عن البحريي من رؤيته
طوال فرتة حبسه.
الخطاب الذي يبدو أنّه تس ّبب يف محاكمة الكيالين ت ّم تصويره بأجهزة الهاتف ونُرش عىل وسائل التواصل االجتامعي .حذّر الكيالين يف
قائاًل" :تع ّرض يف روحك للخطر ،وعائلتك ،ومستقبلك .بش يس ّد عليك إنت رشف ال ّدين
الفيديو األعوان الذين منعوه من رؤية موكّله ً
[هل سينفعك وزير الداخلية توفيق رشف الدين؟]ّ ،إيّل هو مع األسف طلع ما يفهم حتى كعبة [ال يفهم شيئًا] يف القانون ،أو قيس بش
يس ّد عليك؟ [هل سينفعك الرئيس قيس سع ّيد؟] ما يس ّد عليكم حتى حد ،ما يس ّد عليكم كان القانون [لن ينفعكم أحد إال القانون].
"عملنا أحسن دستور يف العامل ،وهو يقول شوليقة [خرقة] ،ر ّدوا شوليقة .يقول الدستور األمن جمهوري ،والجيش جمهوري ،واألمن
يلزمه نفس املسافة من الناس الكل ( .)...انت بالقانون تنجم متنع مواطن من دخول السبيطار [هل تستطيع منع أحد من دخول
املستشفى]؟ ما تنجمش متنع مواطن إال ما يقلك مدير السبيطار [ال تستطيع منع أحد من الدخول إال بأمر من مدير املستشفى]".
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يف  2آذار /مارس ،ل ّبى الكيالين استدعا ًء من قايض التحقيق يف محكمة عسكرية يف تونس ،فأمر بإيقافه .يف  25متوز /يوليو ،أقال
قائاًل إنّه من الرضوري التح ّرك بشكل حاسم
سع ّيد رئيس الحكومة هشام املشييش ،وج ّمد أعامل الربملان ،وج ّرد أعضاءه من الحصانةً ،
لتعزيز االقتصاد املتهالك واالستجابة لتفيش فريوس "كورونا" .ويف  22أيلول /سبتمرب ،علّق العمل بالجزء األكرب من الدستور ،ومنح
نفسه صالحيات تكاد تكون غري محدودة ملامرسة الحكم باملراسيم .ويف  13كانون األول /ديسمرب ،أعلن عن خارطة طريق لسنة 2022
تشمل تنظيم استفتاء عىل دستور مع ّدل يف متوز /يوليو وانتخابات ترشيعية يف كانون األول /ديسمرب.
بحل "املجلس األعىل للقضاء" ،وهو هيئة دستورية ومستقلّة تأسست عقب ثورة
يف شباط /فرباير ،زاد سع ّيد تركيز السلطات يف يده ّ
عنّي سع ّيد هيئة مؤقتة مكان املجلس ،ولعب دو ًرا أساس ًيا يف اختيار أعضائها.
 2011لضامن استقاللية القضاءّ .
عىل امتداد السنوات املاضية ،حاكمت السلطات التونسية مدن ّيني يف محاكم عسكريّة ،مبوجب قانون القضاء العسكري أو ترشيعات
أخرى ،مثل "القانون عدد  82-70املؤرخ يف  6آب /أغسطس  1982املتعلّق بضبط القانون األسايس العام لقوات األمن الداخيل" ،عىل
أساس أ ّن الجرائم التي تشمل عنارص من قوات األمن الداخيل "تحال عىل املحاكم العسكريّة ذات النظر ...من أجل واقعة ج ّدت يف
نطاق مبارشة العمل".
حوكم أعضاء الربملان ياسني العياري ،وسيف الدين مخلوف ،ونضال السعودي يف محاكم عسكرية بتهم تتعلق بالتعبري يف األشهر
األخرية .يف  14شباط /فرباير ،قضت محكمة عسكرية بسجن العياري غياب ًيا ملدة عرشة أشهر بتهمة اإلساءة إىل الرئيس والجيش.
محاكمة املدنيني يف املحاكم العسكرية فيها انتهاك للحق يف املحاكمة العادلة وضامنات اإلجراءات القانونية الواجبة .مبوجب القانون
يظل بإمكان املحاكم املدنية
الدويل لحقوق اإلنسان ،يُحظر عىل الحكومات استخدام املحاكم العسكرية ملحاكمة املدنيني عندما ّ
العمل .الحظ "القرار بشأن املحاكمة العادلة والحق يف املساعدة القانونية يف أفريقيا" أ ّن "الغرض من املحاكم العسكريّة هو تحديد
الجرائم ذات الطبيعة العسكريّة املحضة التي يرتكبها أفراد لهم صفات عسكريّة فقط".
قالت شاليل" :يكفي األمر سو ًءا أن تسجن السلطات التونسية محام ًيا بارزًا ألنه حاول إقناع الرشطة بالسامح له برؤية موكّله .استخدام
القضاء العسكري للنيل منه يضاعف الظلم".

جهة اإلصدار :هيومن رايتس ووتش.
املصدر :املوقع الرسمي ملنظمة هيومن رايتس ووتس ،2022/3/14 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3dC3fNM :
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الوثيقة 4
بيان املبادرة الدميقراطية الداعي إىل مظاهرة تعيد املكتسبات الدميقراطية املنقلب عليها

جهة اإلصدار :املبادرة الدميقراطية – مواطنون ضد االنقالب.
املصدر :صفحة مواطنون ضد االنقالب عىل فيسبوك ،2022/3/17 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3c57ctW :
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الوثيقة 5
بيان املركز الوطني لحقوق اإلنسان يف األردن يندد فيه بحملة االعتقاالت عىل إثر اعتصام  24آذار
رصد املركز الوطني لحقوق االنسان حملة اعتقاالت واسعة طالت عد ًدا من األفراد والناشطني ،كام تلقى شكاوى من ذوي وأقارب
مجموعة منهم تفيد بإلقاء القبض عليهم دون وجود تهم يف حقهم ،بل مجرد نيتهم مامرسة حقهم يف التجمع السلمي ،فيام البعض
من ذوي املوقوفني اليعرفون أماكن وجودهم حتى هذه اللحظة.
ويف هذا اإلطار يؤكد املركز متابعته الحثيثة للتطورات واملستجدات وأوضاع املوقوفني مع الجهات املعنية ،ويدعو يف الوقت ذاته إىل
اإلفراج عنهم واحرتام حق األفراد يف التعبري عن آرائهم وحقهم يف التجمع السلمي وهو األمر الذي كفله الدستور األردين واملعايري
الدولية لحقوق اإلنسان والترشيعات الوطنية.
كام يؤكد املركز مجد ًدا عىل أن ال يكون احتجاز أو توقيف األشخاص هو القاعدة العامة ،إعاماًلً للعهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية الذي صادق عليه األردن ،وتجسي ًدا للمبدأ الدستوري األصيل الذي كفله الدستور األردين واملتمثل يف قرينة الرباءة.

جهة اإلصدار :املركز الوطني لحقوق اإلنسان.
املصدر :صفحة املركز الوطني لحقوق اإلنسان عىل فيسبوك ،2022/3/24 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3JXzwuJ :
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الوثيقة 6
بيان املكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية الرافض لحل الربملان
خصوصا بعد إعالن
عقد املكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتام ًعا طارئًا برئاسة األستاذ راشد الغنويش ونظر يف املستج ّدات الوطنية
ً
حل مجلس نواب الشعب .ويه ّم حركة النهضة أن تعلن ما ييل:
رئيس الدولة ّ
ينص رصاحة
1.رفضها لقرار ّ
حل مجلس نواب الشعب الذي ميثّل إمعانًا يف تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقًا جدي ًدا للدستور الذي ّ
يف فصله الثامنني عىل بقاء الربملان يف حالة انعقاد دائم.
2.تعترب أ ّن جلسة مجلس نواب الشعب املنعقدة أمس األربعاء  30مارس والتي ق ّررها مكتب املجلس وحرضها  121نائ ًبا ،جلسة
عرّب عنه تصويت  116نائ ًبا بقرار إنهاء العمل باإلجراءات االستثنائية
قانونية ورشعية ،وتن ّوه باملوقف الوطني املسؤول الذي ّ
رصف
التي أخرجت بالدنا منذ  25جويلية من مسار الدستور بناء الدميقراطية إىل مسا ٍر مجهول وجعلت مصري شعبنا تحت ت ّ
شخص واحد.
3.تؤكّد أن انعقاد الربملان وقراره إنهاء العمل باإلجراءات االستثنائية ال ميثل تناز ًعا للرشعيات وإمنا هو عودة ملؤسس ٍة منتخبة من
قبل الشعب صاحب السيادة لتامرس صالحياتها.
الحل ألحق رض ًرا فاد ًحا بشعبنا امله ّدد باملجاعة ودولتنا امله ّددة باإلفالس أل ّن االستثامر
4.تن ّبه إىل أ ّن تعطيل الربملان بالتجميد أو ّ
الوطني والخارجي والتعاون مع الدول واملؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية رشعية
كام يتطلّب استقرا ًرا سياس ًيا ،ونح ّمل الرئيس مسؤولية تردي الوضع االقتصادي واالجتامعي.
أي رصاع أو توظيف غري قانوين لتصفية حسابات سياسية.
5.تدعو إىل عدم إقحام مؤسسات الدولة يف ّ
6.تعترب أ ّن اشتداد األزمة السياسية واالقتصادية وتهديد التونسيني يف قوتهم يزيد من الحاجة إىل حوار وطني شامل ال يقيص أح ًدا
يفيض إىل حكومة إنقاذ اقتصادي ويه ّيئ البالد النتخابات ترشيعية ورئاسية مبكرة تخرج بالدنا من األزمة الخانقة والعزلة التي
تر ّدت فيها منذ  25جويلية .2021
رئيس حركة النهضة ،األستاذ راشد الغنويش.

جهة اإلصدار :حركة النهضة التونسية.
املصدر :صفحة حركة النهضة التونسية عىل فيسبوك ،2022/3/31 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3PtmFBG :
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الوثيقة 7
بيان حركة أمل وعمل حول حل مجلس نواب الشعب

جهة اإلصدار :حركة أمل وعمل التونسية.
املصدر :صفحة حركة أمل وعمل عىل فيسبوك ،2022/3/31 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3prH2V4 :
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الوثيقة 8
بيان التيار الدميقراطي حول حل مجلس الشعب

جهة اإلصدار :التيار الدميقراطي التونيس.
املصدر :صفحة التيار الدميقراطي عىل فيسبوك ،2022/3/31 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3dFoe1S :
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الوثيقة 9
بيان الحزب الجمهوري التونيس حول حل مجلس الشعب

جهة اإلصدار :الحزب الجمهوري التونيس.
املصدر :صفحة الحزب الجمهوري عىل فيسبوك ،2022/3/31 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3Qv0f45 :
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الوثيقة 10
بيان أساتذة القانون يف الكليات واملعاهد التونسية حول مجلس نواب الشعب وتراجع الحريات يف تونس
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جهة اإلصدار :أساتذة القانون يف مختلف الجامعات واملعاهد التونسية.
املصدر :صفحة الصدى نت ،2022/3/31 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3wdkyuZ :
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الوثيقة 11
بيان تجمع املهنيني السودانيني يف ذكرى الـ  6من نيسان /أبريل يدعو فيه إىل إسقاط املجلس العسكري
تجمع املهنيني السودانيني
ومارس ماسك كتف أبريل
أعظم ثورة وأعظم جيل
سنخرج يف السادس من أبريل املجيد مرفوعي الرؤوس وببسالة شعبنا املعلومة للجميع من أجل :
•إسقاط املجلس العسكري االنقاليب وتقديم أعضائه ملحاكامت عاجلة وعادلة عىل كل جرامئهم يف حق الشعب السوداين.
•ال تفاوض مع املجرمني وال عودة لرشاكة الدم املعطوبة ،بل تسليم السلطة الفوري لحكومة مدنية كاملة تختارها القوى
الثورية من عنارصها املؤمنة بالتغيري الجذري وأهداف ثورة ديسمرب.
وحل امليليشيات بالدمج والترسيح ،وبناء جيش وطني مهني بعقيدة أساسها حامية الشعب
•تصفية جهاز أمن اإلنقاذ ّ
والحدود ،تحت إمرة السلطة املدنية.
إعالم التجمع
 4أبريل 2022

جهة اإلصدار :تجمع املهنيني السودانيني.
املصدر :صفحة تجمع املهنيني السودانيني عىل فيسبوك ،2022/4/4 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3A0uKrS :
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الوثيقة 12
بيان تجمع املهنيني السودانيني يف ذكرى الـ  6من نيسان /أبريل يدعو فيه إىل إسقاط املجلس العسكري
تجمع املهنيني السودانيني
ومارس ماسك كتف أبريل
أعظم ثورة وأعظم جيل
سنخرج يف السادس من أبريل املجيد مرفوعي الرؤوس وببسالة شعبنا املعلومة للجميع من أجل :
•إسقاط املجلس العسكري االنقاليب وتقديم أعضائه ملحاكامت عاجلة وعادلة عىل كل جرامئهم يف حق الشعب السوداين.
•ال تفاوض مع املجرمني وال عودة لرشاكة الدم املعطوبة ،بل تسليم السلطة الفوري لحكومة مدنية كاملة تختارها القوى الثورية
من عنارصها املؤمنة بالتغيري الجذري وأهداف ثورة ديسمرب.
وحل امليليشيات بالدمج والترسيح ،وبناء جيش وطني مهني بعقيدة أساسها حامية الشعب والحدود،
•تصفية جهاز أمن اإلنقاذ ّ
تحت إمرة السلطة املدنية.
إعالم التجمع
 4أبريل 2022

جهة اإلصدار :تجمع املهنيني السودانيني.
املصدر :صفحة تجمع املهنيني السودانيني عىل فيسبوك ،2022/4/4 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3A0uKrS :
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الوثيقة 13
بيان رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس

جهة اإلصدار :رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات التونسية.
املصدر :صفحة نبيل بفون عىل فيسبوك ،2022/4/29 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3CcwVel :
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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1آذار /مارس  30 -نيسان /أبريل .2022
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2022/3/3قال ويل العهد السعودي ،األمــر محمد بن سلامن
"محتماًل" ،يف
ً
آل سعود ،إن اململكة تنظر إىل إرسائيل بوصفها حليفًا
حال قامت بحل املشاكل مع الفلسطينيني .وذكر ،يف حوار مع مجلة
قائاًل" :ال ننظر إىل إرسائيل كعدو ،بل ننظر إليها
"أتالنتيك" األمريكيةً ،
كحليف محتمل يف العديد من املصالح التي ميكن أن نسعى لتحقيقها
م ًعا ،لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إىل ذلك".
(سكاي نيوز عربية)2022/3/3 ،

 2022/3/4انسحب وفد أكادميي كويتي من مؤمتر استضافته جامعة
البحرين الحكومية ،وذلك إثر مشاركة وفد إرسائييل يف فعالياته.
وأفادت رابطة شباب ألجل القدس الكويتية ،عرب تغريدة يف موقع
"تويرت" ،أن انسحاب الوفد األكادميي الكويتي يؤكد موقف الكويت
الرسمي الواضح تجاه رفض التطبيع مع االحتالل بأشكاله كافة.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/3/4 ،

 2022/3/5أفاد السفري اإلرسائييل لدى األمم املتحدة ،جلعاد أردان،
أن أسرتاليا اعتمدت قرا ًرا يص ّنف حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"
بشقيها السيايس والعسكري "منظمة إرهابية".
(الجزيرة مبارش)2022/3/5 ،

 2022/3/6قال وزير الخارجية الفلسطيني ،رياض املاليك ،إن
"السلطة تعرضت لضغوط من أجل اإلعالن عن موقف من األزمة
األوكرانية  -الروسية" .وأضــاف يف لقاء مع تلفزيون فلسطني:
"الضغوطات مستمرة يف كل املناحي كام كانت عىل كل الدول األخرى
التخاذ موقف بخصوص األزمة ،لكننا نرفض التعليق ألننا دولة تحت
االحتالل وال نستطيع اتخاذ موقف عىل حساب أي طرف".
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/3/6 ،

 2022/3/9اجتمع عضو اللجنة املركزية لحركة التحرير الوطني
الفلسطيني "فتح" ورئيس هيئة الشؤون املدنية يف السلطة
الفلسطينية ،حسني الشيخ ،بوزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري لبيد،
وأكد الشيخ للبيد "رضورة وجود أفق سيايس يرتكز عىل االتفاقيات
املوقعة وقرارات الرشعية الدولية" .وأشار الشيخ ،الذي تكررت
اجتامعاته مع مسؤولني أمنيني وسياسيني يف الحكومة اإلرسائيلية خالل
الفرتة األخرية ،إىل أنه طالب لبيد بـ "وقف اإلجراءات األحادية التي
تعيق حل الدولتني" .وأضاف "كام تناولنا الوضع اإلقليمي والدويل".
(عرب )2022/3/9 ،48

 2022/3/9قالت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" :إنها "تابعت
بقلق بالغ زيارات مسؤويل وقادة الكيان الصهيوين لعدد من الدول
العربية واإلسالمية ،وآخرها زيارة رئيس االحتالل يتسحاق هرتسوغ
وعرّبت حامس عن "أسفها من الزيارات
لعدد من دول املنطقة"ّ .
ألشقائنا يف الدول العربية واإلسالمية ،التي تع ّد عمقًا اسرتاتيج ًيا

لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة" ،داعية إىل "عدم إتاحة
الفرصة للكيان الصهيوين الخرتاق املنطقة والعبث مبصالح شعوبها".
(شبكة قدس برس)2022/3/9 ،

 2022/3/12قال وزير الخارجية الفلسطيني ،رياض املاليك ،إنه
مؤمن بأن تطبيع العالقات بني تركيا وإرسائيل سيكون خطوة مفيدة
للقضية الفلسطينية ،وأضاف" :مل نتفاجأ بالخطوة الرتكية ،ونرحب
بها ألنها ستساعد الفلسطينيني ،وخاصة يف مدينة القدس ،وعىل وجه
التحديد يف شهر رمضان املقبل".
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/3/12 ،

 2022/3/12رفضت جامعة بريزيت القرار العسكري اإلرسائييل
الجديد يف حق الجامعات الفلسطينية ،والذي يفرض رشوطًا عىل
دخول األكادمييني والطالب األجانب ،وعىل حصولهم عىل تصاريح
عمل وتأشرية مكوث يف الضفة الغربية ،ويحدد عدد التصاريح التي
سيجري منحها بـ  100لألساتذة و 150للطلبة سنويًا.
(العريب الجديد)2022/3/12 ،

 2022/3/13أكدت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،أن االنتخابات
حل إال بانتخابات شاملة
املجتزأة تع ّزز نهج التف ّرد واإلقصاء ،وال ّ
وبتوافق وطني .وأضافت الحركة يف بيان صحايف أنها تتابع ما تس ّوقه
قيادة حركة فتح يف اإلعالم من اتهامات باطلة ،م ّدعية فيها رفض
حامس االنتخابات البلدية .وجددت حامس تأكيدها عىل موقفها
أي انتخابات إال بتوافق وتنسيق
املبديئ والثابت برضورة أاّلّ تكون ّ
كل مكونات شعبنا.
وطني ،يشمل ّ
(الرسالة)2022/3/13 ،

 2022/3/16كشف السفري األمرييك لدى إرسائيل ،توم نايدس ،عن
العديد من مبادراته التي تهدف إىل تحسني اقتصاد الضفة الغربية،
لكنه أكّد أن ما يه ّم الفلسطينيني أكرث من أي يشء آخر يف نهاية
املطاف هو تقرير املصري ،وال ميكن "رشاؤهــم" بخطط تطالبهم
بالتخيل عن السيادة السياسية.
(شبكة م ًعا اإلخبارية)2022/3/16 ،

 2022/3/20انسحب عدد من املدربني األردنيني والجزائريني من
دورة دولية للمدربني يف رياضة "الفل كانت" و"الكيك بوكسينغ"،
رفضً ا ملشاركة وفد ريايض إرسائييل يف الدورة املقامة يف البحرين.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/3/20 ،

 2022/3/21وصل رئيس الوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،العاصمة
املرصية القاهرة ،يف زيارة مل يعلن عنها مسبقًا ،وعقد لقاء مع
الرئيس ،عبد الفتاح السييس ،هو الثاين خالل ستة أشهر .وتأيت هذه
الزيارة ،بعد إعالن مكتب بينيت عن االتفاق مع الرئيس املرصي
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عىل تسيري خط طريان مبارش بني تل أبيب ورشم الشيخ بد ًءا من
نيسان /أبريل املقبل.
(الجزيرة مبارش)2022/3/21 ،

 2022/3/22اعتربت حركتا حامس والجهاد اإلسالمي الفلسطينيتان
أن عملية الطعن يف مدينة برئ السبع بإرسائيل رد طبيعي ومرشوع
عىل "جرائم االحتالل".
(وكالة األناضول)2022/3/22 ،

 2022/3/27وجهت الفصائل الفلسطينية انتقادات شديدة اللهجة
ملشاركة أربعة وزراء خارجية عرب ،يف اجتامع استضافته إرسائيل يف
منطقة النقب ،مبشاركة وزير خارجيتها ،ووزير الخارجية األمرييك،
وحذرت من تشكيل "ناتو عريب  -إرسائييل" ،ملحاربة الدول والقوى
التي تعارض وتقاوم املخطّطات املعادية.
(القدس العريب)2022/3/27 ،

 2022/3/27قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التحرك اإلرسائييل
بعقد قمة يف النقب يهدف إىل التغطية عىل ما تقوم به من استيطان
وض ّم ومنع إلقامة دولة فلسطينية.
(العريب الجديد)2022/3/27 ،

 2022/3/29التقى وزير الحرب اإلرسائييل ،بيني غانتس ،وامللك
عاّمن.
عبد الله الثاين عاهل األردن ،يف العاصمة ّ
(فرانس )2022/3/29 ،24

عرّب الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،عن إدانته ملقتل
ّ 2022/3/30
مدنيني إرسائيليني ،وأكد أن قتل املدنيني الفلسطينيني واإلرسائيليني ال
يؤدي إال إىل املزيد من تدهور األوضاع ،حيث نسعى جمي ًعا لتحقيق
وخصوصا أننا مقبلون عىل شهر رمضان الفضيل واألعياد
االستقرار،
ً
املسيحية واليهودية.
(األيام)2022/3/30 ،

 2022/4/16جدد وزير الحرب يف حكومة االحتالل ،بيني غانتس،
رفضه خيار "حل الدولتني" لحل الرصاع مع الفلسطينيني .وقال ،يف
لقاء مع موقع "واال" العربي ،إن رؤيته لحل "الرصاع" تقوم عىل إقامة
"كيانني منفصلني سياس ًيا وليس جغراف ًيا" ،يف إشارة إىل رفض دولة
االحتالل االنسحاب من الضفة املحتلة.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/4/16 ،

 2022/4/16طالب  76نائ ًبا أردن ًيا الحكومة بالرد عىل االعتداء السافر
وعدم احرتام الوصاية الهاشمية األردنية من جانب االحتالل اإلرسائييل،
وعدم االكتفاء باالستنكار والشجب ملا يجري يف القدس واملسجد
األقىص واتخاذ قرارات وإجراءات تحاسب قوات االحتالل اإلرسائييل.
(عمون اإلخباري)2022/4/16 ،

 2022/4/20وصفت منظمة العفو الدولية االحتالل اإلرسائييل بأنه
دولة "فصل عنرصي" ،منددة بأعامل القتل والتعذيب التي متارسها
بحق الفلسطينيني .وشددت عرب حسابها الرسمي يف "تويرت" ،عىل أن
"إرسائيل تحرم الفلسطينيني من حقوقهم يف جرمية ضد اإلنسانية".
(عريب )2022/4/20 ،21

 2022/4/21واصلت قوات االحتالل اقتحاماتها للمسجد األقىص
وسط أجواء تصعيدية ،حيث أعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية
الفلسطينية أن  1180مستوط ًنا إرسائيل ًيا اقتحموا باحات املسجد
األقىص ،وذلك غداة اقتحام نحو  650مستوط ًنا املسجد األقىص
من جهة باب املغاربة ،وتنفيذ جوالت استفزازية ،وأداء طقوس
"تلمودية" يف ساحاته .واقتحم املستوطنون املسجد عرب مجموعات
متتالية ،وسط تكبريات من املرابطني املحارصين داخل املصىل القبيل،
والطرق عىل األبواب من أجل إرباك املستوطنني وقوات االحتالل.
(الرشق)2022/4/21 ،

 2022/4/25عقد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة جلسة حول
الوضع يف الرشق األوسط مبا فيه القضية الفلسطينية ،واستمع إىل
كلامت من دول أعضاء غري دامئة كاألردن ومرص ولبنان والجزائر
وسورية وغريها ،حيث جرى تأكيد أهمية احرتام الوضع القائم يف
األماكن املقدسة يف مدينة القدس تحت رعاية اململكة األردنية
الهاشمية ،واحرتام حرية العبادة والوصول إىل املسجد األقىص.
(أخبار األمم املتحدة)2022/4/25 ،

صـدر حديـ ًثا

تحـريــر :جون س .درايزك ،بوني هونيغ ،آن فيليبس
تـرجمة :بشير محمد الخضرا
مراجعة :عمر التل

دليل أكسفورد للنظرية السياسية
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" دليل أكسفورد للنظرية
السياسية وهو من تحرير جون س .درايزك ،بوني هونيغ ،آن فيليبس؛ وترجمة بشير محمد الخضرا،
ومراجعة عمر التل .يقع الكتاب في  1168صفحة .ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.
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كتب ذات
قد نجد صعوبة ،حني نبحث يف املكتبة العربية ،يف إيجاد ٍ
قيمة علمية عليا ومعلومات ج ّمة وكاملة تتناول مسرية االتحاد
األورويب وموقفه من املنطقة العربية ،فالكتب ذات القيمة العالية ال
تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة ،والكتاب الذي بني أيدينا موضوع
املراجعة للباحث أحمد قاسم حسني بعنوان االتحاد األورويب
واملنطقة العربية :القضايا اإلشكالية من منظور واقعي أح ُد أه ّم
هذه الكتب؛ إ ْذ ميثل إضافة ق ّيمة وغنية إليها.
كتاب واحد منفصالن ومتصالن يف آن
الكتاب يف حقيقته كتابان يف ٍ
م ًعا :فهام منفصالن من حيث إنه ميكن االكتفاء بالقسم األول الرصني
علميًا ومنهجيًا ملن يريد تتبع مسرية االتحاد األورويب التاريخية
والسياسية ،وميكن االكتفاء بالقسم الثاين ملن يريد متابعة مواقف
التجربة األوروبية من بعض القضايا العربية التي تب ّناها الكتاب
وسياستها .فاالكتفاء بالقسم الثاين يكون غالبًا للمختصني واملهتمني،
وملن ميلكون معارف رصينة عن املسرية التاريخية لالتحاد األورويب.
والكتاب متصل؛ إذ إنّه ال ميكن االكتفاء بالقسم األول من دون الثاين،
وال فهم الثاين من دون األول ،وذلك من أجل استيعاب الطريقة
التي ت ُصنع بها القرارات وت ُصاغ آل ّيتها .لذلك ،نعتقد أن الكتاب يتميز
من غريه من الكتب التي تناولت هذا املوضوع ،بأنه رضورة لكل
من يريد زيادة معارفه عن االتحاد األورويب ،سواء أولئك األكادمييون
واملختصون والباحثون واملهتمون يف الشأن األورويب وانعكاساته
العربية ،أم أولئك الذين ال يعرفون إاّلّ اليسري عن االتحاد األورويب
ويريدون تكوين معارف تاريخية وسياسية معمقة .وميكن وصف
الكتاب بأنه كتاب تاريخي وسيايس وثقايف.
اعتمد الباحث يف تفسري مسرية االتحاد األورويب وتو ّجهاته وسياسته
تجاه أربع قضايا عربية أساسية عىل االفرتاضات والتفسريات التي
تق ّدمها النظرية الواقعية يف حقل العالقات الدولية ،وهي النظرية
األهم يف هذا املجال التي ميكن الركون إليها يف تفسري موقف االتحاد
األورويب من تلك القضايا ،عىل الرغم من االنتقادات الكثرية واملآخذ
العديدة التي سجلت عليها ،وال سيام يف تفسري نشوء االتحاد األورويب
فرتيَت ما بعد الحرب العاملية الثانية ،وما بعد الحرب
وتط ّوره يف َ
الباردة ،إضافة إىل تقديم تفسريات واضحة للتطور الذي طرأ عىل
تلك املواقف.

فصول الكتاب ومضامينها
يُدرج كتاب االتحاد األورويب واملنطقة العربية يف اختصاص الكتب
السياسية وكتب العالقات الدولية ،حيث يركز عىل تحليل مسار
َ
السلوك األورويب تجاه مجموعة
التكامل األورويب وترشيحه ،ويحلل
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من القضايا التي تعيشها املنطقة العربية يف قسمني كبريين .يف
القسم األول املك ّون من ثالثة فصول ،يتتبع الباحث مراحل تشكيل
االتحاد األورويب وتطوره منذ عام  1951حتى الوقت الحارض .ويبدأ
يف الفصل األول ٍ
مفصل لتجربة الوحدة األوروبية يف
بعرض تاريخي ّ
ظل واقع دويل فرضه ظهور االتحاد السوفيايت قو ًة عاملية شيوعية،
إىل جانب دور العوامل االقتصادية الضاغطة ،وال سيام يف ما يتعلق
برضورة التخلص من التقسيامت الجغرافية القامئة عىل أساس قومي،
وهي عوامل تقف عائقًا أمام التوسع والنمو االقتصادي عىل أساس
رأساميل .ويركز الكتاب جي ًدا يف هذا الفصل عىل الدور املؤثر للعامل
األمرييك يف الدفع نحو تحقيق الوحدة األوروبية ،وال سيّام املساعدات
التي ق ّدمها مرشوع مارشال.
يف الفصل الثاين يناقش الباحث الخطوات التي تلت عام  1963التي
كان هدفها تحقيق الوحدة األوروبية وجعلها أم ًرا واق ًعا سياسيًا
الكتاب الركائ َز األساسية التي تض ّمنتها معاهدة
واقتصاديًا .عرض
ُ
ماسرتخت املؤسسة لالتحاد األورويب؛ االتحاد االقتصادي والنقدي
الذي وضعت خطوطه التنفيذية العريضة يف عام  1988يف قمة
هانوفر ،واالتحاد السيايس الذي أشار إليه املستشار األملاين هلموت
كول يف نهاية عام  .1989ويعرض فيه الخطوات األخرى املتمثلة يف
قمة دبلن يف عام  1990باعتبارها خطوة تحضريية لتأسيس اتحاد
سيايس أورويب ،وتوقيع اتفاقية ماسرتخت ( )1992التي دخلت حيّز
التنفيذ يف عام  ،1993ومعاهدة أمسرتدام ( )1997التي دخلت حيّز
التنفيذ يف عام  ،(((1999املع ّدلة من معاهدة ماسرتخت ،إضافة إىل
مناقشة معاهدة نيس املوقعة يف عام  2001واملنفذة يف عام ،2003
ومعاهدة تأسيس دستور االتحاد األورويب يف روما ( ،)2004ومعاهدة
لشبونة ( )2009التي تهدف إىل إصالح مؤسسات االتحاد األورويب.
يعتمد الباحث يف الفصل الثالث االفرت ِ
اضات التي تق ّدمها النظرية
الواقعية يف حقل العالقات الدولية ،ويركز هنا عىل مقوالت الواقعية
األساسية يف ما يخص مسرية االتحاد األورويب كتجربة تكاملية تعاونية
ناجحة بكل املقاييس .فالهدف الذي وضعه الباحث نصب عينيه
يف هذا الفصل هو تحقيق تحليلٍ واقعي لعملية التكامل األورويب
خالل مرحلتني متاميزتني :األوىل مرحلة ما بعد الحرب العاملية
الثانية ،واملرحلة الثانية مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ إذ يتوصل إىل
حساًم واألشد
نتيجة مفادها أن بنية النظام الدويل هي العامل األكرث ً
فاعلية يف نجاح عملية التكامل األورويب التي بدأت فعل ًّيا بعد الحرب
العاملية الثانية.
 1جون بيندر وساميون أرشوود ،االتحاد األورويب :مقدمة قصرية جدً ا ،ترجمة خالد غريب
عيل ،مراجعة ضياء و َّراد (القاهرة :مؤسسة هنداوي ،)2015 ،ص .35-34
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أما القسم الثاين ،فتض ّمن أربعة فصول .يرشح مؤلف الكتاب أحمد
حسني من خالله عملية التفاعل بني االتحاد األورويب عىل أنه
فاعل دويل مهم ،ومجموعة من القضايا التي اختارها الباحث عىل
ٌ
أساس أهميتها وتأثريها .ففي الفصل الرابع يناقش الباحث مسألة
الدميقراطية يف املنطقة العربية بدعم مرشوط من الدول األوروبية
(املرشوطية)؛ إذ يثري حقيقتني متناقضتني يف تعامل االتحاد األورويب
مع مسألة الدميقراطيات العربية .تتمثل الحقيقة األوىل يف أن
مشاريع االتحاد األورويب يف ما يخص دعم الدميقراطيات العربية
ما هي ّإاّل استجابة لتحديات مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،حيث
يبحث االتحاد عن دور فاعل عاملي ومؤثر يف مرسح السياسة الدولية
يف الوقت الذي تتحكم يف النظام الدويل قوة عاملية مهيمنة ،ويشهد
صعود قوى عاملية طامحة يف مامرسة دور مؤثر عاملي ،كالصني
واالتحاد األورويب واليابان .أما الحقيقة الثانية ،فتتعلق باألهمية
االسرتاتيجية التي تتمتع بها املنطقة العربية وكيف ميكن لقضايا مثل
اإلرهاب واألمن والهجرة غري النظامية وأمن الطاقة أن تحتل مكانًا
مهاًم يف التفكري االسرتاتيجي األورويب تجاه املنطقة العربية ،وهو ما
ً
التخيّل عن املعيارية رشطًا أساسيًّا
أدى إىل تغري األولويات من خالل ّ
يف دعم اإلصالحات السياسية العربية ملصلحة تبني مفهوم األمن
الذي أصبح يق ّدم عىل الدميقراطية.
يف الفصل الخامس يقدم الباحث رؤية تاريخية لعالقة االتحاد
األورويب بالقضية الفلسطينية ،إضافة إىل مقاربة سياسية للتقلبات
التي شهدتها سياسة أوروبا الخارجية واألمنية ،ويشري الباحث يف هذا
اإلطار إىل أن املوقف األورويب من القضية الفلسطينية مرهو ٌن بأمور
عدة ،أبرزها املنافسة بني الرؤية املتوسطية والرؤية األطلسية ،إضافة
إىل العوامل الدولية املتمثلة يف بنية النظام الدويل واألزمات الداخلية
التي أث ّرت يف تو ّجهات االتحاد األورويب تجاه القضية الفلسطينية؛
األزمة املالية اليونانية وصعود اليمني الشعبوي يف إيطاليا ودول أخرى.
يناقش الكتاب يف الفصل السادس عالقة االتحاد األورويب باألزمة
حل لها ،انطالقًا من أن أي تهديد
الخليجية وجهوده من أجل إيجاد ّ
الستقرار منطقة الخليج العريب ذات األهمية الجيوسياسية سيكون
مبنزلة عاملِ تهديد القتصاد دول االتحاد األورويب ومستقبلها العاملي.
ويعتقد الباحث أن االتحاد األورويب ال يسعى من خالل سياسته
الخليجية وتدخّله يف أزمات منطقة الخليج العريب ملنافسة الواليات
املتحدة األمريكية املتمتعة بنفوذ تاريخي متجذّر وهيمنة تكاد تكون
مطلقة ،بل يسعى لتأسيس سياسة خليجية خاصة بالقارة العجوز،
وال سيام يف ما يتعلق بقضية أمن الخليج العريب التي تجاوزت أمن
دوله إىل أمن نفطه املرتبط باألمن االقتصادي لكثريٍ من دول العامل
وعىل رأسها االتحاد األورويب وجمهورية الصني الشعبية.

ٍ
تفصيالت مهمة
يف الفصل السابع خامتة فصول الكتاب ،يقدم الباحث
عن مسألة الهجرة غري النظامية؛ إذ يشري إىل أ ّن املقاربة التي اعتمدها
االتحاد األورويب يف تعامله مع املسألة تحدث تحت ضغط عاملني:
األول عامل دميوغرايف ،يتمثل يف تراجع الفئات العمرية الشبابية
يف القارة ،ومن ث ّم ازديــاد الحاجة إىل أصحاب الخربات العملية
والشهادات العلمية ورضورة التوجه نحو إحداث نوع من التجديد
(اإلنعاش) السكاين الذي أصبح اليوم أكرث إلحا ًحا من أي وقت مىض؛
عامل وجودي يهدد مستقبل القارة األوروبية .أما
إذ إنه بال شك ٌ
العامل الثاين ،فيتمثل يف التداعيات التي تحملها الهجرة غري النظامية
واملتعلقة بالتحديات األمنية واالقتصادية واالجتامعية .وقد أدرك
الكثري من الدول األوروبية أنه من أجل الحصول واالستفادة من
النتائج اإليجابية للهجرة غري الرشعية القادمة إىل أراضيها ،عليها أن
تتحمل التداعيات السلبية التي تحملها.
مثّلت الهجرة وتداعياتها تحديات قانونية وترشيعية أمام االتحاد
األورويب الذي وجد نفسه مضط ًرا إىل تطوير قوانني وترشيعات
تتناسب مع ظروف املرحلة الجديدة وتطويعها؛ إذ ظهرت مجموعة
من القوانني واالتفاقات واملعاهدات التي أسهمت يف إيجاد نوع من
الوحدة يف مواجهة التحديات الجديدة التي أوجدتها الهجرة غري
النظامية :اتفاقية شنغن ( ،)1985حيث دخلت ح ّيز التنفيذ يف عام
 .1995ويُربز الباحث يف هذا السياق ليبيا منوذ ًجا لدولة انتقلت،
بسبب الحرب األهلية التي عصفت بها ،من دولة استقبال واستقرار،
إىل بلد عبور وانتقال .ويشري الباحث إىل أ ّن الحل يكمن يف دعم
حكومة ليبية قوية وقادرة عىل إرساء وضع داخيل مستقر وقوي
وسلطة مركزية قادرة عىل ضبط األمن واالستقرار وبناء مؤسسات
الدولة املدنية والعسكرية ،ذلك أ ّن أزمة الهجرة يف ليبيا هي انعكاس
النهيار مؤسسات الدولة وفوىض السالح.

االتحاد األوروبي :ظروف التاريخ
والسياسة
ع ّرف االتحاد األورويب نفسه عىل الشبكة العنكبوتية باعتباره
رشاكة اقتصادية وسياسية فريدة بني الدول األوروبية ،تهدف إىل
تحقيق املواطنة األوروبية يف حرية التنقل والنقل والحقوق املدنية
والسياسية .ويهدف االتحاد األورويب إىل دعم قوة أوروبــا عىل
املستويات الخارجية واألمنية وتوحيدها.
مثّلت فكرة أن يكون ألوروبا اتحاد يجمع الدول األوروبية املنهارة يف
نهاية الحرب العاملية الثانية رضور ًة ملح ًة عىل املستويات السياسية
واالقتصادية واألمنية .فاملع ّول عىل املستوى السيايس أن يكون االتحاد
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وسيلة أوروبا الستعادة دورها السيايس املتأكل عىل املرسح الدويل
ومواجهة قوى دولية أخرى كاالتحاد السوفيايت الشيوعي والواليات
املتحدة األمريكية الرأساملية .أما اقتصاديًا ،فاالتحاد يساعد عىل
تجاوز الحدود والتقسيامت السياسية والجغرافية والقومية بهدف
تحقيق وحدة اقتصادية قامئة عىل حرية التجارة وإلغاء الحواجز
الجمركية .أما عىل املستوى األمني ،فالدمار الهائل الذي تع ّرضت له
أوروبا أوجد لدى الدول األوروبية الرغبة يف رضورة أن يكون لديها
حروب ونز ٍ
اعات ورصاعات
كيا ٌن سيايس واقتصادي يسهم يف منع
ٍ
داخلية ،إضافة إىل أنّه وسيلة للدفاع عن أوروبا خارج ًيا.
اتفاق أوروبا عىل أن يكون لها كيا ٌن سيايس – اقتصادي موحد مل
مينع من وجود اسرتاتيجيات تب ّنتها دول بعينها يف محاولة منها لفرض
رؤية معينة لشكل االتحاد ومستقبله .ويشري الباحث يف هذا اإلطار
إىل مرشوع ديغول "اتحاد الدول األوروبية" الذي أراد من خالله
فرض رؤيته لشكل أوروبا السيايس ومستقبلها ،واستخدام الجامعة
األوروبية وسيلة لالرتقاء بقوة فرنسا وقيادتها((( .فالزعيم الفرنيس
افرتض أن العالقة الجيدة التي تربطه باملستشار األملاين أديناور قد
تؤدي إىل خلق اتفاق قوي بني أملانيا وفرنسا يعتمد توجهات يف
مجال السياسة الخارجية للجامعة االقتصادية األوروبية ،وهو أمر
ميثّل ضغطًا عىل الدول األوروبية الصغرية األخرى التي ستجد نفسها
مضطرة إىل الرضوخ لتوجهات باريس وبون .ويجد هذا املوقف
تفس ًريا عند الواقعيني الجدد الذين يشريون إىل أن الجامعة ومن
بعدها االتحاد األورويب مل يتمكّنا من إحداث تغيريات جذرية يف
العالقات بني الدول األعضاء؛ ذلك أن هذه الدول تواصل بحثها عن
مصالحها الوطنية يف الدرجة األوىل ،وتعزيز قوتها وتعظيمها ،سواء
داخل االتحاد أم خارجه(((.
إاّلّ أن ذلك مل يكن الهدف الوحيد للرئيس الفرنيس الذي أراد أيضً ا أن
يستبق إمكان دخول بريطانيا الجامعة األوروبية ،حيث وجد ديغول
أنها منافس قوي لفرنسا ،وأنها متثّل عائقًا أمام طموحاته ،ميكن اإلشارة
إىل أن املوقف يتكرر اآلن مع تركيا؛ إذ ترفض فرنسا دخول تركيا
االتحاد األورويب وتساندها أملانيا ملا لها من تأثري يف مكانة الدولتني
يف االتحاد .ومع ذلك ،فإن استمرار الرفض الفرنيس النضامم بريطانيا،
ووصول لودفيغ إيرهارد مستشا ًرا ألملانيا خلفًا ألديناور ،أوجد نو ًعا
من عدم االتفاق بني أملانيا وفرنسا يف ما يتعلق بسياسة الجامعة
األوروبية .فاملستشار األملاين الجديد ذو نزع ٍة أطلسية وتوجهاته
2
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أمريكية ،حيث يسعى لتعزيز عالقات بالده مع واشنطن ،ومعارضته
توجهات الرئيس الفرنيس يف ما يتعلق بسياسته يف أوروبا وسياساتها.
حجاًم مع تراجع طموحاته .فعىل الرغم
ترافق توس ُع االتحاد األورويب ً
فاعاًل أساس ًّيا موازيًا للواليات املتحدة ،فإن
من أنه يسعى ألن يكون ً
الواقع يشري إىل ما هو عكس ذلك ،فاالتحاد األورويب ال يزال قو ًة
مرهونة للمعيارية واملرشوطية يف تعاملها ،وخاضعة يف الوقت عينه
لالنقسامات الداخلية وعدم التوافق بني أعضائه ،وال سيام الدول
املتنفذة منها التي تتمتع بوزنٍ اقتصادي وسيايس مهم ومؤثر ،ومن
ث ّم قوة عاملية ،لكنها مصابة بالشلل بسبب اتساعها ووزنها(((.

االتحاد األوروبي من منظور واقعي
تساعد النظرية يف حقل العالقات الدولية يف تنظيم املعلومات
وترتيبها وفهم الظاهرة السياسية ورشحها وتفسريها يف العالقات بني
الوحدات الفاعلة يف النظام الدويل ،وهي يف النهاية متثل خريطة
فكرية تؤثر يف فهم آلية تكوين فاعلٍ دويل وصوغ األفكار بصورة
معينة تخدم هذا الفهم .ومع ذلك ،فإن الواقعية ليست نظرية
واحدة متجانسة ،بل هي ستة أشكال من املداخل أو النظريات
الواقعية تركز بصورة مفرطة عىل مفهوم القوة مع إهامل عوامل
أخرى فاعلة اجتامعية عىل نحو خاص(((.
كاماًل للتكامل األورويب.
انطالقًا مام ذُكر ،فإن الواقعية ال تقدم تفس ًريا ً
ومع ذلك ،ميكن توظيف األدبيات الواقعية يف دراســة التكامل
األورويب يف مرحلتني :األوىل بعد الحرب العاملية الثانية التي شهدت
بداية مرحلة التكامل األورويب ،والثانية بعد الحرب الباردة وهي
املرحلة التي ال تزال مستمرة حتى الوقت الحارض .فالكتاب يشري إىل
أن بنية النظام الدويل وتوزيع القوى فيه كان لهام دور كبري يف دفع
عجلة التكامل األورويب ،ويف رسم مسرية السياسة األوروبية الخارجية
تجاه املنطقة العربية .ويعرض مؤلف الكتاب يف هذا اإلطار ما أورده
كينيث والتز الذي أشار إىل أ ّن إحدى أهم إيجابيات النظام الدويل
الثنايئ القطبية أنه يتيح إمكان تحقيق التعاون الدويل بطريقة أيرس
مثااًل
من أي نظام دويل آخر أحادي أو متعدد األقطاب .ويعطي ً
عىل ذلك الوضع يف أوروبا حينام كانت خاضعة لبنية نظام دويل
متعدد األقطاب؛ إذ أدى ذلك من جملة أسباب أخرى إىل الحروب
والرصاعات .لك ّن الظروف التي رافقت النظا َم الثنا َّيئ القطب شجعت
4 Rosemary Hollis, "Europe and the Middle East: Had the EU Missed its
Moment of Opportunity?" Ortadoğu Etütleri, vol. 2, no. 2 (January 2011), p. 35.
 5خالد املرصي ،نظريات العالقات الدولية (دمشق :األكادميية السورية الدولية للتدريب
والتطوير.)2018 ،
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الدول األوروبية عىل التفكري يف املصلحة األوروبية املشرتكة ،وال سيام
عند القوى األوروبية الفاعلة ،وهي فرنسا وأملانيا وبريطانيا .لذلك،
يرى الباحث أنه ال ميكن بأي حال تقديم تصور حقيقي وصحيح
لعملية التكامل األورويب من دون دراسة وفهم األحداث والتغريات
التي طرأت عىل بنية النظام الدويل.
مع انهيار االتحاد السوفيايت ،تعرضت الواقعية إىل تح ٍّد يتمثل يف
تفسريها النظام الدويل الجديد الذي فقد الصفة الداعمة لتأسيس
االتحاد األورويب وتط ّوره (التوازن الدويل ونظام ثنايئ القطبية)،
وال سيام مع صعود فاعل دويل جديد هو االتحاد األورويب الذي
أصبح يُنظر إليه عىل أنه قوة معيارية وقوة من أجل الخري .مام
ال شك فيه أن النظر إىل االتحاد األورويب عىل أنه أحد املرشحني
إلحداث توازن يف بنية النظام الدويل يفرض عىل الواقعية الجديدة
إعادة النظر يف الفرضيات األساسية يف تفسري حركة التكامل األورويب
الداخلية والسياسة الخارجية ،وهو أمر يستدعي إيجاد فرضيات
جديدة تساعد عىل تقديم فهمٍ متكامل للتكامل األمني والدفاع
األوروبيَني ،وتأثري ذلك يف املستويات اإلقليمية والدولية.
تفرتض الواقعية الهجومية أ ّن الفوىض يف النظام الدويل تحمل نتائج
سلبية ،فإذا كانت املعضلة األمنية هي املحرك األسايس للدول من
خالل امتالكها قد ًرا من القوة الخاصة بها ،فإن السعي لتعظيم القوة
التي تحقق األمن وتضمنه مل يعد كافيًا ،فاألمر تجاوز ذلك إىل السعي
لتحقيق الهيمنة والسيطرة عىل الدول األخرى التي متثل ،من املنظور
الواقعي الهجومي ،فرصة للحصول عىل قوة أكرب .ومع ذلك ،ظهر
أساسا عىل الجانب
اتجاه واقعي جديد تجاوز البعد األمني املرتكز ً
العسكري ليشمل جوانب غري عسكرية أكرث اتسا ًعا ،متثّلت يف مفاهيم
اجتامعية وثقافية ،إضافة إىل طبيعة التحديات التي فرضتها عوملة ما
بعد الحرب الباردة .فهذه االفرتاضات لالتجاه الواقعي الجديد الذي
مثّله باري بوزان تدفع االتحاد األورويب إىل البحث عن مظلة أمنية
خاصة به وغري خاضعة أو مرتهنة لقوة أخرى ،إضافة إىل تعزيز دور
فاعاًل دوليًا عىل املرسح العاملي يف مواجهة
االتحاد األورويب باعتباره ً
قوة عاملية مهيمنة ووحيدة (الواليات املتحدة) ،وقوة عاملية صاعدة
وطامحة إىل تحقيق الهيمنة العاملية (الصني)؛ والحال كذلك ،فإن
التحدي يتمثل يف املكان الذي يجب أن يكون فيه االتحاد األورويب
يف املشهد الدويل والدور الذي يجب أن يقوم به يف القضايا العاملية
التاريخية ،أو التي تفرضها طبيعة العالقات بني الدول وينتجها النظام
الدويل القائم .أما اإلجابة ،فتبقى مرهونة بطبيعة االستجابة التي
ميكن أن يتب ّناها االتحاد األورويب ملواجهة التحديات األمنية الجديدة،
أو التي ميكن أن يحملها النظام الدويل بشكله القائم.
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يشري إدوارد سولر ،الباحثُ يف مركز برشلونة للشؤون الدولية ،وسيلفيا
كولومبو ،رئيسة برنامج البحر األبيض املتوسط والرشق األوسط
يف معهد الشؤون الخارجية يف روما ،إىل أ ّن أي تقييم لنوع الفاعل
الذي ميكن أن تكون عليه أوروبا عامليًا ،والذي تريد أن تتمتع به يف
هذه املنطقة العربية تحدي ًدا يتطلب إعادة التفكري يف اسرتاتيجيات
االتحاد األورويب وسياساته وأدواته .وهي بال شك رحلة طويلة تتخللها
خطوات معقدة .لذلك ميكن القول :إن االتحاد األورويب سيحتاج
بسبب التقلبات يف الجغرافية السياسية وتغريات السياسة اإلقليمية
والدولية إىل أكرث من إعادة فحص وتقييم واقعي لكل السياسات
واالسرتاتيجيات التي تب ّناها ،والتي يجب أن يعتمدها(((.
ختا ًما ،يشري الباحث إىل مقاربة مهمة تتعلق بعيوب الواقعية
وقصورها ،حيث يقول :إ ّن نجاح التجربة األوروبية كان بسبب
معنّي من الرتكيبة العاملية أسسها النظام الثنايئ
اعتامدها عىل منط ّ
القطبية ،لذلك فإن أي تغيري يحدث ميكن أن يهدد هذه التجربة
ويُفشلها ،لك ّن العكس هو الذي حدث؛ فالتغري الذي أصاب بنية
النظام الدويل مل يؤ ِد إىل انهيار التجربة وتراجعها ،بل قادها إىل أن
عملية التكامل األوروبية سارت بوترية متسارعة خالفًا لتوقعات
عاّم إذا كانت
النظرية الواقعية وافرتاضاتها؛ األمر الذي أثار تساؤالت ّ
نهاية الحرب الباردة قوضت بالفعل النظرية الواقعية وافرتاضاتها ،أو
عىل األقل أسهمت يف التقليل من قوتها وأهميتها.

االتحاد األوروبي والديمقراطية
العربية بين المعيارية واالستراتيجية
يركز الباحث يف هذا البحث عىل املرشوطية عىل أنها آلية أوروبية
بامتياز للتعامل مع املنطقة العربية ،ويطرح تساؤاًلً مرشو ًعا :ماذا
وراء هذه اآللية ،وما الهدف منها؟ أهي وسيلة فعالة يستعملها
االتحاد األورويب لتحقيق نقلة دميقراطية حقيقية تؤمن االستقرار
واألمن يف املنطقة ،ومن ث َّم ضامن مصالح االتحاد ودوله ،أم أنها مجرد
استجابة ملا يحدث من متغريات عىل املرسح الدويل ،وما إذا كانت
فاعاًل
سوى وسيل ٍة إلعادة تعويم االتحاد األورويب وتعزيز حضوره ً
دول ًيا؟ ويشري الكتاب يف هذا املجال إىل أنه ،عىل الرغم من أ ّن االتحاد
األورويب فاعل معياري يف السياسة الدولية يستعمل املرشوطية يف
سبيل نقل مفاهيم وقيم مع ّينة ،فإن صفة الضعف يف عملية االنتقال
الدميقراطي واضحة ومر ّد ذلك عوامل داخلية ،إضافة إىل االختالف بني
6 Silvia Colombo & Eduard Soler i Lecha, "Europe and the New Middle
East, Geopolitical Shifts and Strategic Choice," Journal of Balkan and Near
Eastern Studies, vol. 23, no. 3 (2021), pp. 417-418.
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ما يتطلّبه االتحاد األورويب ،والبيئة املفرتضة الستقبال تلك املفاهيم
والقيم .هذا يف الوقت الذي يشري فيه كثريون ،بحسب الكتاب ،إىل
أن املعيارية التي يستعملها االتحاد األورويب ليست يف حقيقتها سوى
وسيلة من أجل تحقيق مصالحه االسرتاتيجية ،ومن ث ّم فالسلوك الذي
يعتمده االتحاد هو سلوك عقالين وواقعي وليس معياريًّا.
غرّيت األزمات "الثورات" التي عصفت باملنطقة العربية من حقيقة
ّ
آلية االنتقال الدميقراطي ،فبعد أن كان التعويل عىل العوامل الداخلية
يف تحقيق عملية االنتقال الدميقراطي ،أظهرت الثورات أهمية العوامل
الخارجية اإلقليمية والدولية ودورها يف عملية تغيري أنظمة الحكم،
واألسوأ من ذلك أن التدخل الخارجي يف أهدافه كان متعارضً ا مع
األهداف التي كان يجري من خاللها التدخل من أجل دعم عملية
االنتقال الدميقراطي .أدى التدخل الخارجي إىل تغيري يف مسرية حركات
االحتجاج العربية وأهدافها؛ مل يكن هذا التدخل ليحصل لوال األجندات
املرسومة واملصالح املفرتضة لهذه الدول .فـ "الثورات العربية" أدت إىل
إعادة تعظيم دور دول إقليمية صغرية وتدخّل فواعل إقليمية أخرى
وجدت يف هذه الثورات نافذة نحو تحقيق أهداف عاملية وإقليمية،
يف الوقت الذي أدت إىل إعادة إنعاش طموحات تاريخية لدول أخرى،
كام هي حال االتحاد األورويب والصني وروسيا.
مام ال شك فيه أن األحداث التي شهدتها املنطقة العربية منذ بداية
عام  2011قد أث ّرت يف اسرتاتيجية االتحاد األورويب تجاه املنطقة
مهتاًم بتحقيق االنتقال الدميقراطي وتوسيع
العربية؛ إذ مل يعد
ً
انتشاره أو تحقيق التعاون واالزدهار بني ضفتي املتوسط فحسب،
بل إن الهدف األساس متثل يف السعي نحو حامية األمن األورويب
عىل مبدأ األمن أواًلً  ،وذلك من خالل سلسلة من اإلجراءات الهادفة
ملواجهة التهديدات العابرة للحدود ،وال سيام تلك التي حملتها
أشكال الهجرة غري الرشعية وعمليات اللجوء.

مشروطية االتحاد األوروبي والقضية
الفلسطينية
أول تعامل للجامعة األوروبية مع القضية الفلسطينية جاء من
خالل الوثيقة التي تق ّدم بها وزير الخارجية الفرنيس موريس شومان
للتعاون السيايس يف عام  .1971فعىل الرغم من أن الوثيقة داخلية،
فإنها وضعت تص ّو ًرا للتعامل املشرتك من الجامعة األوروبية يف ما
يتعلق بالرصاع العريب – اإلرسائييل .وتطور املوقف األورويب من خالل
حرب أكتوبر  1973حني طلبت الجامعة أن يتم اللجوء إىل منظمة
األمم املتحدة ليصار إىل تطبيق قرار مجلس األمن الدويل رقم 242
يف ما يخص القضية.
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كان عقم الحلول األوروبية واملشاريع واملقرتحات التي ق ّدمتها أوروبا
مرهونًا مبوقف الواليات املتحدة من جهة ،والخالفات واالنقسامات
الداخلية من جهة أخرى .وقد مثّل انهيار االتحاد السوفيايت ونهاية
الحرب الباردة فرصة أمام االتحاد األورويب ملامرسة دو ٍر فاعل
ومستقل عن الواليات املتحدة؛ إذ أطلقت مجموعة من املبادرات
التي تخص القضية الفلسطينية أهمها الرشاكة األوروبية املتوسطية
( ،)1998أو ما يسمى بعملية برشلونة التي تهدف إىل الدفع بعملية
السالم يف املنطقة من خالل مجاالت ت ُع ّد من وجهة النظر األوروبية
داعـ ًـا لها ،أهمها الجوانب االقتصادية واملالية ،ودمج إرسائيل
وفلسطني يف آليات عمل إقليمية متعددة األطراف ،أهمها مجموعة
عمل التنمية االقتصادية اإلقليمية ،والقيام بدور الداعم املايل من
خالل متويل مشاريع بنى تحتية حيوية يف املناطق الفلسطينية ،كام
هي الحال يف غزة.
يقسم الكتاب عالقات االتحاد األورويب بالقضية الفلسطينية ابتدا ًء
من مطلع القرن الحادي والعرشين إىل ثالث مراحل تاريخية .املرحلة
األوىل ( ،)2006–2000حيث تركز الدعم األورويب خالل هذه املرحلة
عىل إصالح النظام األمني يف فلسطني الذي كان هدفًا أساس ًيا .فبعد أن
كان االتحاد األورويب مساع ًدا اقتصاديًّا ومم ّو ًاًل مال ًّيا ،أصبح عبارة عن
مساعد يف بناء املؤسسات األمنية الفلسطينية وإصالحها ،ويرمي من
وراء ذلك إىل تحقيق هدفني؛ األول ضبط األمن واالستقرار يف املناطق
الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية ،والثاين حامية إرسائيل وعدم
املساس بأمنها واستقرارها.
يف املرحلة الثانية ( )2011-2007واجه االتحاد األورويب تهدي ًدا
دميقراطيًا ،متثّل يف فوز حركة حامس يف االنتخابات الترشيعية
الفلسطينية ( ،)2006إضافة إىل تح ٍّد أخالقي متثل يف املوقف من
الحصار الذي فرضته إرسائيل عىل قطاع غزة يف أثر اختطاف الجندي
اإلرسائييل جلعاط شاليط يف  25حزيران /يونيو من العام نفسه،
حيث عاد االتحاد األورويب إىل التلويح بتجميد املساعدات التي
يق ّدمها إىل الفلسطينيني؛ إذا مل تلتزم الحكومة الفلسطينية الجديدة
بالرشوط التي وضعتها اللجنة الرباعية يف أول اجتامع لها بعد فوز
حركة حامس باالنتخابات.
عىل الرغم من أن االتحاد األورويب يعلم أن انضامم حامس إىل أي
حكومة فلسطينية يبقى هدفًا بعي َد املنال ،فإن ذلك يضع رشطًا ألي
مراجعة لسياسته تجاه الجناح العسكري للحركة .لذلك فإن الفجوة
بني ما ينادي به االتحاد األورويب ،وهي تتعلق مببدأ حل الدولتني
هدفًا سياس ًّيا ،وما هو قائم يف الحقيقة عىل أرض الواقع ،وهو أم ٌر
يجعل صدقية االتحاد األورويب عىل املحك ،بل يجعلها مشكوكًا فيها.
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خالل املرحلة الثالثة ( )2017–2011وجد االتحاد األورويب نفسه
مضط ًرا إىل البحث عن آليات واسرتاتيجيات جديدة للتعامل مع
املنطقة العربية يف أثر اندالع "ثورات الربيع العريب" ورضورة أن يكون
لدى االتحاد آليات ومبادرات جديدة ومرنة تتناسب مع األوضاع
التي خلقتها املرحلة الجديدة .فقد عصفت تلك األزمات بكل القضايا
العربية التي كانت تع ّد مهمة يف أجندة االتحاد األورويب ونقلتها إىل
مراتب متأخرة يف سلم أولوياته؛ اإلصالحات والدميقراطية والقضية
الفلسطينية ومسار مفاوضات السالم الفلسطينية – اإلرسائيلية،
وطفت عىل السطح قضايا وليدة املرحلة ،تتعلق باألمن واإلرهاب
وتهريب البرش والهجرة غري النظامية.
يختم الباحث مناقشته املوقف األورويب من القضية الفلسطينية،
باإلشارة إىل أن اله ّوة واسعة بني املبادئ االسرتاتيجية يف تعامل االتحاد
األورويب مع طريف الرصاع؛ ففي الوقت الذي يطالب فيه األوروبيون
اإلرسائيليني (إعالم ًيا) بتجميد املستوطنات ومتييز البضائع األوروبية
من اإلرسائيلية وحق الفلسطينيني يف إقامة دولتهم املستقلة بنا ًء
عىل قرارات الرشعية الدولية وانتقاد اإلجراءات اإلرسائيلية التي متثّل
ٍ
موقف
تهدي ًدا ملبدأ حل الدولتني ،يبقى االتحاد عاج ًزا عن اتخاذ
حاسم وفاعل يف مقاومة سياسات إرسائيل يف األرايض الفلسطينية
املحتلة والوقوف يف وجه املامرسات العنرصية اإلرسائيلية تجاه
الفلسطينيني وتجاهل حقوقهم.
يعتقد قادة االتحاد األورويب واهمني أن استعامل "جزرة" املساعدات
عاماًل مساع ًدا
االقتصادية واملالية بوصفها نو ًعا من التأثري ميكن أن يكون ً
ني فيه االتحاد األورويب
يف الحفاظ عىل الوضع الراهن يف الوقت الذي ُم َ
امليض يف عمليات توسيع االستيطان
بفشل كبري يف منع اإلرسائيليني يف ّ
من جهة ،والوقوف يف وجه املحاوالت الفلسطينية الداعية إىل رضورة
العمل عىل تغيري الواقع السيايس للفلسطينيني من جهة أخرى.
يشري الباحث بشارة خرض يف كتابه أوروبا والعامل العريب الصادر
يف عام  2016إىل أنه عىل الرغم من عدم وجود سياسة أوروبية
مرتابطة ومتّسقة تجاه الفلسطينيني ،فإن سياسة االتحاد أسهمت يف
دعم الرشعية الفلسطينية ،وكان لها دور كبري يف االعرتاف العاملي
بالحقوق الفلسطينية املرشوعة .لك ّنه يعود ليشري إىل أن االتحاد
األورويب ال يزال تاب ًعا للواليات املتحدة ورشيكًا ثانويًا يف عملية
السالم ومك ّم ًاًل لدورها يف املنطقة ،ويعلل ذلك بفشل االتحاد يف
إجبار إرسائيل عىل وقف العنف واقتصاره عىل تقديم املساعدات
املالية إىل الفلسطينيني من دون إيجاد حل دائم لقضيتهم(((.
 7بشارة خرض ،أوروبا والعامل العريب :رؤية نقدية للسياسات األوروبية من  1957إىل
 ،2014ترجمة أكرم عيل حمدان (الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات ،)2016 ،ص .124

أوروبا مشلولة ،ورشق أوسط مضطرب ،قضاياه دامئًا عىل صفيح
ساخن ،يف املقابل هناك اتحاد أورويب قوي وغني ،لكن صوته غري
مسموع ،وق ّوته ال تعتمد عىل قوة أعضائه فحسب ،بقدر اعتامدها
عىل اتفاق أعضائه وتضافر جهودهم ،ومن ثم العمل جبهة واحدة،
وليس مجموعة أجندات خاضعة ملصالح دول منضوية شكليًّا تحت
مسمى االتحاد األورويب .فاملوقف األورويب قوي بالقدر الذي متتلك
دوله املتعددة واملختلفة يف القوة والتأثري واملصالح مواقف واحدة
ومو َّحدة ،وبالقدر الذي تريده دوله وتسمح به وتسعى له.

االتحاد األوروبي واألزمة الخليجية:
مقاربة متعددة األطراف
يخترص خرض العوامل التي تجعل من منطقة الخليج العربية مهمة
يف نظر االتحاد األورويب يف النقاط اآلتية :األهمية االقتصادية التي
يتمتع بها الخليج العريب ،إضافة إىل أنّه مصد ٌر أساس للطاقة لكثري من
ٌ
ورشيك تجاري ال غنى عنه لالتحاد األورويب واالستثامرات
دول العامل
األوروبية يف املنطقة والتوافق بني االتحاد األورويب ومجلس التعاون
لدول الخليج العربية بشأن الكثري من القضايا اإلقليمية ،من قبيل
استقرار اليمن وتسوية الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،إضافة إىل أن دول
مجلس التعاون تنظر إىل االتحاد األورويب عىل أنّه ٌ
رشيك عاملي مهم
مينحها ،كحال الصني ،فرصة عدم االعتامد عىل فاعل عاملي واحد
وتوسيع دائرة حلفائه العامليني وتنويعهم .ومع ذلك تبقى العالقات بني
الطرفني دون مكانة مجلس التعاون وأقل أهمية من مصالح االتحاد
األورويب املنوعة واستثامراته املالية الكبرية يف املنطقة العربية(((.
منذ تسعينيات القرن العرشين ،مل تتغري سياسة االتحاد األورويب
ملموسا ومهاًّمًّ  .فاالتحاد األورويب
تجاه دول مجلس التعاون تغ ًريا
ً
إذا كان مرهونًا باملرشوطية يف تعامله مع دول الرشق األوسط ،فإنه
ال يزال مرهونًا باإللحاح عىل دول املجلس مبحاكاة السوق واملعايري
الداخلية ألوروبا وإقامة اتفاقية تجارية برشوط أوروبية ،وهو أمر
أظهر الفشل األورويب يف إدراك التغريات االسرتاتيجية لدول الخليج
التي أصبحت أقل اهتام ًما بسياسة االتحاد األورويب ،ومبثل هذه
االتفاقات ،يف الوقت الذي تسعى هذه الدول الخليجية لتوثيق شبكة
من الروابط والعالقات أكرب وأشد أهمية من أي وقت مىض وتعزيزها
مع دول رشق وجنوب رشق آسيا(((.
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مثّلت األزمة الخليجية يف حزيران /يونيو  2017تحديًا كب ًريا أمام االتحاد
األورويب الذي وجد فيها فرصة لتمييز موقفه من املوقف األمرييك ،األمر
الذي ميكّنه من تأسيس مقاربات خاصة به يف منطقة الخليج العريب،
وال سيام الحفاظ عىل أمن الخليج واستقراره ،وهو موقف يختلف عن
مواقف أخرى تجاه أزمات أشد أهمية وتأث ًريا مثل غزو العراق ()2003
الذي كشف انقسا ًما أوروب ًيا داخل ًيا كب ًريا .فاالنقسام الحاد واالختالف
الكبري يف املواقف بني دول االتحاد كان عنوان املوقف األورويب من
االحتالل األمرييك للعراق ،فربيطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا ساندت
التدخل األمرييك ،بينام عارضه الفرنسيون واألملان بشدة(.((1
من دون الدخول يف التفاصيل الكثرية واملثرية لتاريخ العالقات
األوروبية – الخليجية واملراحل والظروف التي شهدتها تلك العالقات،
مهاًم ملعالجة سلوك االتحاد األورويب بوصفه إحدى
أفرد الكتاب جز ًءا ً
القوى الفاعلة تجاه األزمة الخليجية .اعتمدت سياسة االتحاد األورويب
تجاه أزمة عام  2017الخليجية منهج إمساك العصا من املنتصف،
الذي عكسه عدم انحيازه إىل أي طرف دون اآلخر ،يف محاولة منه
للحفاظ عىل عالقات االتحاد األورويب مع جميع الدول العربية
الخليجية ،وهو أمر يضمن له االتصال والتواصل مع كل أطراف
األزمة ،لذلك مل يؤيد االتحاد األورويب دعوة اللجنة الرباعية العربية
تتلق أي دعم خاص أو مميز منه .فهل
إىل مقاطعة دولة قطر التي مل َّ
ميكن القول :إ ّن االتحاد األورويب أراد من موقفه ذاك تجاه األزمة
الخليجية أن يؤسس ملواقف وسياسة أوروبية مستقلة ومختلفة يف
ظل هيمنة دول أساسية فيه ونفوذها؛ مثل فرنسا وأملانيا وبريطانيا.
تعامل االتحاد األورويب مع األزمة الخليجية انطالقًا من حالة فرضها
االعتامد املتبادل الذي وصلت إليه العالقات الخليجية  -األوروبية :فأي
إخالل باألمن الخليجي سينعكس سلبيًا عىل مكانة الخليج العريب مصد ًرا
أساسيًا ملوارد الطاقة العاملية ،وهو ما سيؤثر تأث ًريا تلقائيًا يف اقتصاد
دول االتحاد األورويب .لذلك ،عملت بروكسل عىل ضامن اسرتاتيجية
االعتامد املتبادل التي تطورت بفضل االتفاقات املتعددة واملنوعة بني
الطرفني عىل تعزيز ثالث اسرتاتيجيات فرعية مساعدة وتطويرها :إيران
صديقة ،وخليج عريب آمن ومستقر ،وأمن طاقة دائم ومستقر.

االتحاد األوروبي وتحديات الهجرة غير
النظامية
إذا كانت املنطقة العربية ،وال س ّيام الدول التي شهدت أزمات منذ
عام  2011املصد َر األول للمهاجرين والالجئني ،فإ ّن االتحاد األورويب
10
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مثّل بدوره الوجهة امل ُثىل لهؤالء الباحثني عن مكان جديد ،حيث
مثّلت تلك الظاهرة قضية رأي عام وظّفها كل أطراف املجتمع
األورويب السيايس واملدين عىل حد سواء .فالضغط الذي مثّلته الهجرة
عىل الحكومات األوروبية متثل يف قضيتني أساسيتني :األوىل متثّلت يف
الخوف من تراجع األمن الداخيل واالستقرار من خالل انتشار ظاهرة
الجرمية غري املنظمة واإلرهاب والتطرف وغريها .أما القضية الثانية
فتمثّلت يف تصاعد الضغط الذي مارسته الجامعات اليمينية املتطرفة
واألحزاب املعارضة التي تعزز موقفها من خالل قضية الهجرة غري
الرشعية وما حملته من انعكاسات عىل املجتمعات األوروبية إىل
برامجها االقتصادية واالجتامعية ،وأصبحت قضية يعلق عليها
الشعبويون كل املشكالت واألزمات التي تعانيها دولهم ،وهي يف
الوقت عينه مصدر تهديد لالستقرار الداخيل كام يصفون.
وعىل الرغم من كل ما ساقه األوروبيون ،مسؤولون ومعارضون،
فإن االتحاد األورويب ،يعرتف ،بطريقة غري مبارشة ومن دون اإلعالن
عن ذلك رصاحــة ،باإليجابيات التي حملتها الهجرة عىل مسار
التنمية االقتصادية والنمو الدميوغرايف .ويف محاولة منه ملواجهة
ظاهرة ليست جديدة ،لكنها أكرث قوة وأشد تأث ًريا ،عمل االتحاد
األورويب عىل تطوير قوانينه والسياسات التي تساعد عىل مواجهة
الهجرة والتحديات التي أفرزتها ،ومنها القانون األورويب املوحد
( 1متوز /يوليو  ،)1987ومعاهدة ماسرتخت ( 7شباط /فرباير ،)1992
وخطة فيينا ( 3كانون األول /ديسمرب  )1998واجتامع املجلس
األورويب يف فنلندا ( 15و 16ترشين األول /أكتوبر )1999؛ إذ مثّل
األخري الركيزة األساسية لتأسيس سياسة هجرة أوروبية مشرتكة تعتمد
وشاماًل بني دول االتحاد للتعامل مع الهجرة وتأسيس
ً
متكاماًل
ً
نه ًجا
نظام مشرتك بني الدول األعضاء تتعلق باللجوء ،وتتب ّنى آليات وتدابري
تتعلق باملعامالت القانونية ملواطني الدول غري األعضاء يف االتحاد،
أهمها مكافحة العنرصية والكراهية لألجانب والتعاون يف مجال
إدارة تدفقات الالجئني واملهاجرين وتطوير سياسة مشرتكة تتعلق
بالتأشريات واألوراق املزيفة.
توالت القوانني والقرارات األوروبية بشأن الهجرة يف الفرتات الالحقة،
حيث مثّلت االنتفاضات التي عاشتها بعض الدول العربية داف ًعا لدول
االتحاد األورويب من أجل إعادة النظر يف سياسات الهجرة وإعادة
تقييمها ،وذلك تحت ضغط تدفقات املهاجرين ،أهمها البالغ الصادر
يف أيار /مايو  2011واملقاربة العاملية الجديدة للهجرة والتنقل يف
 8ترشين الثاين /نوفمرب  2011الذي يهدف إىل تعزيز التضامن من
داخل االتحاد األورويب يف مجال إدارة الهجرة واللجوء.
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ويشري الباحث إىل أنه عىل الرغم من االتفاق عىل رضورة إيجاد
الترشيعات الرضورية ملواجهة ظاهرة الهجرة غري الرشعية ،فإن تلك
الترشيعات ال تعكس املصالح املتناقضة للدول األعضاء يف االتحاد
فحسب ،بل تشري إىل طريقة التعامل مع الظاهرة بدرجة كبرية أيضً ا.

ندوة نقاشية غنية ومثيرة
نظّم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ندوة نقاشية( ((1حول
كتاب االتحاد األورويب واملنطقة العربية :القضايا اإلشكالية من
منظور واقعي ،وذلك يف  23شباط /فرباير  .2022وقد أخضعت الندوة
النقاشية موضوعات الكتاب لحوارات ومداخالت مفيدة من مختصني
وكتّاب لهم تجربه تأليفية عن االتحاد األورويب .وأشاد املناقشون
بالكتاب ومبنهجيته التعريفية والتفصيالت الكثرية التي تضمنها.
ولعل أبرز النقاط التي تط ّرقوا إليها تتمثل يف ما طرحه حسن
نافعة( ((1الذي اقرتح أن يُنظَر إىل التجربة األوروبية من وجهة نظر
عربية ،وطرح التساؤل بشأن األسباب التي أدت إىل نجاح التجربة
األوروبية ،بينام فشل العرب ،عىل الرغم من أنهم ميتلكون مقومات
أكرث وأقوى ،وهو من دون شك تساؤل منطقي ومرشوع بالنسبة
إىل العرب ،فهو يُطرح عن كل تجربة عاملية؛ من قبيل املعجزة
مثاًل .وقد أشار نافعة إىل أن الباحث كان انتقائ ًيا يف اختياره
اليابانية ً
القضايا املدروسة؛ إذ متنى لو تطرق إىل قضية الخروج الربيطاين من
االتحاد األورويب ونتائجها ،وال س ّيام املقوالت التي سيقت حول انهيار
االتحاد بسبب االنسحاب ،وما ميكن أن ميثّله هذا االنسحاب من
تداعيات عىل مواقف دول أوروبية أخرى .وقد أثار نافعة قضية عىل
قدر كبري من األهمية ،متثّلت يف إشكالية العنوان الذي ع ّده عنوانًا
بداًل من
جغرافيًا ومؤدل ًجا ،وفضّ ل استخدام مصطلح العامل العريبً ،
املنطقة العربية.
واتفق بشارة خرض مع نافعة بخصوص إشكالية العنوان وتساءل
أيضً ا عن سبب عدم طرح الكتاب مسألة رغبة دول البلقان يف
االنضامم إىل االتحاد األورويب ،إضافة إىل رفض أوروبا انضامم تركيا
التي حصلت عىل حق الرتشح للعضوية يف عام  ،1999يف الوقت
الذي يتم فيه ضم الكثري من الدول األوروبية األخرى .كام أشار إىل
رضورة أن يض ّمن القسم الثاين من الكتاب مقدمة تعريفية بالعالقات
 11ميكن االطالع عىل النص الكامل للندوة يف" :ندوة نقاشية يف كتاب 'االتحاد األورويب
واملنطقة العربية :القضايا اإلشكالية من منظور واقعي'" ،يوتيوب ،2022/2/23 ،شوهد يف
 ،2022/4/30يفhttps://bit.ly/3dT9X1Z :
 12حسن نافعة ،االتحاد األورويب والدروس املستفادة عرب ًيا (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية.)2004 ،

العربية – األوروبية لتكون مبنزلة مدخل منهجي وتعريفي لتاريخ
العالقات وصريورتها .أما الفكرة األهم التي تط ّرق إليها خرض ،يف
أساسا يف املحاوالت األوروبية الهادفة إىل إحالل الهوية
رأينا ،فتتمثل ً
املتوسطية محل الهوية العربية ،والهدف بطبيعة الحال هو طمس
الهوية العربية من أجل إرشاك إرسائيل وإدخالها رشيكًا تاريخ ًيا
وجغراف ًيا يف املنطقة العربية.
وقد أشاد خرض باملالحظة التي أشار إليها الكتاب حول تساهل
االتحاد األورويب يف مواضيع وقضايا الحريات والدميقراطية وحقوق
اإلنسان مع بعض األنظمة العربية ،يف الوقت الذي يتشدد يف خطابه
السيايس مع دول وأنظمة أخرى ،وهو ما يضع مسألة املرشوطية
التي يتعامل عىل أساسها االتحاد األورويب مع الدول العربية محل
تساؤل ،ويضع حولها العديد من عالمات االستفهام.
وأثار بعض املناقشني قضايا تتعلق بالدور الذي يقوم به االتحاد
األورويب بني معياري أو عقالين أو واقعي .وأثــاروا قضية تتعلق
وحاساًم يف تأسيس
بالسبب الذي جعل العامل الدويل داف ًعا قويًّا
ً
التجربة األوروبية ونجاحها ،بينام مل يكن لهذا العامل التأثري نفسه
يف إنجاح تجارب التكامل العريب ،ومنها تجربة الوحدة املغاربية عىل
سبيل املثال.

خاتمة
يستحق الكتاب القراءة ،ويستحق أن يكون له مكان يف املكاتب
الخاصة؛ ألنّه يحمل كل ما يريده الباحث من أجل أن ميثّل قاعدة
معرفية عريضة وموثوقة عن إحدى أكرب التجارب التكاملية وأهمها
عىل املستوى العاملي ،إضافة إىل أنّه يسلط الضوء عىل موقف االتحاد
األورويب الكيان العاملي الذي يضم عد ًدا كب ًريا من الدول املهمة
واملؤثرة من أهم القضايا العربية ،ويظهر اآللية التي تُتّخذ فيها
القرارات التي تخص تلك القضايا واألهداف الحقيقية منها.
جاء التفسري الذي اعتمده الباحث يف قراءته ملسرية التكامل األورويب
وموقفه من قضايا املنطقة العربية انطالقًا من خلفيته ودراسته،
وال سيّام اعتامده عىل افرتاضات النظرية الواقعية واتجاهاتها التي
تتعرض النتقاد مهم يتمثل يف أنها تقيّد العقل( ،((1مع العلم أن التاريخ
– كام نعتقد  -ميكن أن يقدم تفس ًريا أكرث عمقًا وأكرث شمو ًاًل لعملية
التطور التي شهدها االتحاد األورويب ومواقفه من القضايا العربية
التي طرحها الكتاب ،إضافة إىل أهمية دور التاريخ غري املحدودة
 13نعتقد أنه كان من املمكن االستعانة أيضً ا مبا تقدمه النظرية الوظيفية لديفيد مرتان
التي تشكل أرضية نظرية تساعد يف فهم مسار التكامل األورويب وآليته.
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يف تفسري دور العوامل الداخلية والخارجية وتأثريها يف آلية تشكيل
االتحاد األورويب وطريقة اتخاذ القرارات واملواقف وتط ّورها عىل حد
سواء .فالتاريخ ميكن أن يفرس لنا عىل نحو معمق كيف أسهمت
نهاية الحرب العاملية الثانية واملساعدات التي ق ّدمتها الواليات
املتحدة (مرشوع مارشال) يف تكوين االتحاد األورويب ،إضافة إىل أنه
ومتسلساًل لدور أملانيا يف مسرية
ً
ميكن أن يقدم إلينا تفس ًريا واض ًحا
االتحاد األورويب ،والتجربة األملانية والخوف من إعادة تسليح أملانيا
(عودة الروح العسكرية األملانية) ،وال سيام من الجانب الفرنيس.
يُع ّد الكتاب ،إضافة إىل أنّه قيمة علمية مهمة للمكتبة العربية ،كتابًا
دقيقًا وموثّقًا ،فهو منهج عمل أكادميي يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة
للباحثني واألكادمييني وطالب الدراسات العليا للبحث يف الكثري من
اإلشكاليات والقضايا التي طرحها.
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–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 ،ت ُحيل 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
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.

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.
•املجانية .تلتزم ّ
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دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.
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