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 اإلفتتاحيةالكلمة  

 د.سامي  الوايف                                                                                    
 

شهدت اآلونة األخيرة أزمات  سياسية خانقة  مست  العديد  من الدول ، أزمات أثرت على  الخارطة  السياسية  

لنشهد  ميالد  قوى جديدة  و ننتقل إلى نظام دولي جديد   ،للعالم و قلبت  موازين  القوى  العسكرية  و اإلقتصادية 

عما كان سائدا  طيلة حقبة طويلة من الزمن .  و يرى  العديد  من  املفكرين إن األزمات  التي  يختلف أيما إختالف

إنعكس في صورة  حروب بالوكالة ، أزمات إقتصادية   يعيشها العالم اليوم هي نتاج تضارب مصالح  الدول  و هو ما

ول العالم .كما أسفرت من ناحية أخرى  على أدت إلى إنهيار  إقتصاد دول بأكملها ، أالف املشردين  و الالجئين ح

تحالفات جديد   منها ما هو معلن ومنها ما إتسم بالسرية إختلفت إستراتيجياتها  في  تطويع العالم تحقيقا ملبتغياتها و 

 أهدافها . 

ة و إن مانسعى إليه كهيئة تحرير  ملجلة  إتجاهات سياسية هو نقل  صورة واضحة عن مجريات األحداث الدولي

اإلقليمية في صيغة أكاديمة تمكن من  إزالة الضبابية عن املشهد السياس ي  من خالل تحليالت عميقة و حيادية. هذا 

تماشيا و رؤية املركز  و توجهاته ، إذ نتطلع إلى التميز و اإلنفراد  ونلتمس موقعا بين كبريات املجالت السياسية 

منها كل عدد و  التي نعرضها وجوبا على الهيئة العلمية اإلستشارية  للمجلة بإختيارنا بعناية فائقة املواضيع التي يتض

و التي جمعت نخبة من الرتب العلمية و الصحفية و الديبلوماسية لتقدير   املقاالت و التقارير الواردة إلينا  من 

 لكريم.مختلف  الدول العربية، و هذا في مسعانا الدؤوب لتقديم عمل يرقى إلى مستوى قارئنا ا

 

 

 يسعدنا تلقي إقرتاحاتكم  اليت تسهم يف تطوير اجمللة
 

 



       الدولية العالقات في العسكرية للقوة اللجوء: سوريا في التركي العسكري  التدخل  د.  فريدة حموم

 

 2 جتاهات س ياس ية ، آ ملانيا - رلني.بدورية علمية حممكة تصدر عن إملركز إدلميقرإطي إلعريب،2018 آ ذإر، لثإلثاإلعدد جمةل إ   

 

 التدخل العسكري التركي في سوريا: اللجوء للقوة العسكرية في العالقات الدولية

 

 فريدة حموم  .د                                                             

 أستاذة محاضر أ                                                                

 قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 جامعة محمد  الصديق بن يحي. جيجل.الجزائر                                                          

 

 امللخص:

 

على عفرين، أو ما سمي بعملية "غصن الزيتون" النقاش  2018جانفي  20أثار الهجوم العسكري التركي في    

بعملية "درع الفورات" بحجة  2016من جديد حول شرعية التدخل العسكري التركي في سوريا، والذي بدأ سنة 

القومي التركي. فيهدف هذا املقال دراسة مكافحة اإلرهاب الدولي، و تأمين  الحدود التركية السورية، وضمان األمن 

 التبريرات التي قدمتها أنقرة لتأكيد شرعية تدخلها في سوريا واستمرار عملياتها الهجومية العسكرية .

 األمن القومي التركي، التدخل العسكري،  سوريا، تركيا، اإلرهاب الدولي. الكلمات املفتاحية:

Résumé : 

L'attaque militaire turque sur Afrin ou l'opération « Rameau d'olivier »  lancée le 20 

janvier 2018 a soulevé la question de la légitimité de l'intervention militaire turque en Syrie, 

entamée en 2016 avec l’operation «Bouclier de l'Euphrate» sous prétexte de combattre le 

terrorisme international, et d’assurer sa sécurité nationale. 

Cet article examine les éléménts justificatifs qu’a donné Ankara pour affirmer la 

légitimité de son intervention en Syrie et la poursuite de ses opérations militaires offensives. 

Mots clée : Sécurité nationale, Intervention militaire, Syrie, Turkie, Terrorisme 

international. 
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 مقدمة

أرس ى املجتمع الدولي وبشكل خاص بعد نهاية الحرب العاملية الثانية نظاما دوليا يمنع لجوء الدول إلى 

الحرب والقوة في العالقات الدولية حفاظا على السلم واألمن الدوليين، وذلك من خالل حضر اللجوء للقوة 

واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون العسكرية في عالقات الدول فيما بينها، وتسوية نزاعاتها بطرق سلمية، 

 الداخلية للدول األخرى. 

باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية، وهما  ورغم أن ميثاق األمم املتحدة سمح في حالتين إستثنائيتين

حالتي الدفاع الشرعي عن النفس، ووجود تهديد للسلم و األمن الدوليين، إال أن بعض الدول تتحجج بوجود تهديد 

الجماعات اإلرهابية، واضطرارها للدخول في حرب إستباقية لقيامها بتوظيف قواتها املسلحة، وهو ما قامت به تركيا 

ت عسكريا في سوريا من خالل عملية'درع الفورات،" واليوم من خالل إطالق عملية جديدة تحت تسمية" حين تدخل

غصن الزيتون،" وهو األمر الذي يعيد الحديث مرة أخرى عن قانونية وشرعية التدخل التركي في سوريا، وحتى في 

 سوريا؟ ما مدى شرعية التدخل التركي العسكري في العراق، والسؤال املطروح هو: 

تهدف هذه الورقة البحثية دراسة مدى شرعية التدخل التركي في سوريا، وتحليل التبريرات القانونية التي    

قدمتها تركيا للدفاع عن تدخلها العسكري، واستمرار عملياتها العسكرية. وسنحاول اإلجابة عن التساؤل من خالل 

 التطرق للعناصر التالية:      

I.  للتدخل العسكري التركي في سوريا.التكييف القانوني 

 حق الدفاع الشرعي عن النفس. .1

 محاربة اإلرهاب الدولي. .2

 الحرب اإلستباقية و الحرب الوقائية. .3

II. .شرعية التدخل العسكري التركي في سوريا 

 ظوابط اللجوء للقوة املسلحة في العالقات الدولية. .1

 ولي.مدى توافق  التدخل العسكري التركي مع قواعد القانون الد .2

I. التكييف القانوني للتدخل العسكري التركي في سوريا 

 حق الدفاع الشرعي عن النفس .1

من ميثاق األمم املتحدة، التي تنص  51يستند األتراك في تبريرهم لتدخلهم العسكري في سوريا على املادة 

على أنه "ليس في هذا امليثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم 

خذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة، إلى أن يت

واألمن الدولي". تمنح هذه املادة حق الدفاع الشرعي عن النفس، والذي يبقى قائًما للدولة التي يتعرض أمنها العتداء 

 
ً

 لحق حقيقي أو وشيك الوقوع، وكل ما يترتب عليها في هذا املقام هو إبالغ مجلس األمن بالتدابير التي إتخذتها إستعماال

 .1الدفاع عن النفس

، بدأت عملية "درع الفورات"، ودخلت دبابات الجيش التركي األراض ي السورية 2016أوت من عام  24في  

قرب مدينة جرابلس الحدودية، بهدف مساندة قوات مشتركة من مختلف فصائل املعارضة السورية في توغلها داخل 

ية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، بعد أن استطاعت قوات املعارضة األراض ي السورية، إنطالقا من األراض ي الترك

وبدعم من الطيران واملدفعية الرتكية طرد تنظيم الدولة من بلدة الراعي الحدودية االستراتيجية، والتي تعتبر ذات 

 .2تركياأهمية خاصة كونها املنطقة التي تتم  من خاللها عمليات التهريب املختلفة لصالح التنظيم من وإلى 
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الهجوم على عفرين، أو الذي أطلق عليه تسمية عملية "غصن الزيتون" على  2018 جانفي 20بدأ في   

املواقع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية املحيطة بمدينة عفرين السورية في ريف حلب الشمالي. وشددت رئاسة 

قرارات مجلس األمن حول األركان التركية على أن العملية تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، و 

من إتفاقية األمم املتحدة، مع احترام  51مكافحة اإلرهاب، وحق الدفاع الشرعي عن النفس املشار إليه في املادة 

 3وحدة األراض ي السورية.

تؤسس بذلك تركيا تدخلها العسكري على حقها في الدفاع عن النفس املسموح به قانونا للدول وفق ما 

األممي، فهي لم تخل باملبدأ العام القاض ي بعدم اللجوء للقوة املسلحة في عالقات الدول فيما ينص عليه امليثاق 

بينها، ما دام اإلستثناء مطروح في حالتها ألنها تدافع عن نفسها إزاء الهجمات اإلرهابية التي تنطلق أساسا من األراض ي 

ء على جزء من أراضيه.  فعمليتي درع الفورات و السورية، وال تهدف من تدخلها املساس بوحدة سوريا أو اإلستال

 غصن الزيتون ، كانتا بسبب دفاع تركيا عن نفسها.

 محاربة اإلرهاب الدولي .2

املتحدة جزء من التحالف الدولي ملحاربة اإلرهاب في العراق وسوريا بقيادة الواليات نفسها  تركيا تعتبر  

املتحدة، وتم إنشاؤه بدعم من مجلس األمن الدولي. وهناك العديد من   دولة عضو في األمم 60األمريكية، يضم نحو 

، 2170القرارات التي أصدرها املجلس تحث الدول على بذل كل الجهود املمكنة ملحاربة اإلرهاب، ومن هذه القرارات: 

 .2016لعام  2322، 2309، و2015لعام  2253، 2249، 2214، 2199و 2014لعام  2195و 2178و

جميع الدول األعضاء إلى اتخاذ التدابير الالزمة على األراض ي  2015لعام  2249من القرار  5ودعت الفقرة   

الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق، وتكثيف وتنسيق جهودها الرامية إلى منع وقمع 

التي يرتكبها تنظيم الدولة وجبهة النصرة، وسائر الجماعات اإلرهابية على النحو الذي يعينه مجلس األعمال اإلرهابية 

وهي  1998إلى جانب وجود إتفاقية موقعة بين الحكومة التركية والنظام السوري منذ عام  .األمن وفًقا للقانون الدولي

حق في التوغل داخل األراض ي السورية ملكافحة اإلرهاب إتفاقية "أضنة" األمنية، التي منحت الجيش التركي بموجبها ال

الذي  (PKK) الكردستاني العمال حزب الذي كان يستهدف األمن القومي التركي حينذاك، واملتمثل في نشاط عناصر

 .كان ينشط بقوة على األراض ي السورية

وم به الحكومة التركية مغطى قانونًيا بموجب قرارات صادرة عن مجلس األمن الدولي، يعني هذا أن ما تق    

وأكد الرئيس  4.الجهة املخولة دولًيا بحفظ السلم واألمن الدوليين وحماية الدول األعضاء في هذه املنظمة األممية

العمليات العسكرية كان"إقامة ، على أن الهدف من 2016التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له أمام البرملان في 

منطقة أمنية خالية من املنظمات اإلرهابية، وبمساحة حوالي خمسة آالف كيلومتر. فليست لتركيا أية نوايا توسعية 

في سوريا، وإنما هدفها هو  محاربة اإلرهاب الدولي الذي يتخذ من شمال سوريا موقعا له لضرب أمن واستقرار تركيا 

 واملنطقة ككل.

 الحرب اإلستباقية والحرب الوقائية .3

ميال، يبدأ من محافظة  511كلم، أي حوالي 822تتشارك تركيا مع سوريا شريط حدودي يبلغ طوله 

الالذقية، وصوال إلى محافظة الحسكة، ومرورا بمحافظات إدلب وحلب والرقة. وبسبب التهديدات األمنية القادمة من 

القوات املسلحة التركية إستخدام القوة في سوريا والعراق، ومنحها صالحية إتخاذ وراء  الحدود فّوض البرملان التركي 

اإلجراءات الالزمة في حالة وجود أخطار متعلقة باألمن القومي التركي، كما أجاز للجيش مواصلة مهماته العسكرية في 

.  ويقّيم  التدخل التركي على 2017ر البلدين لعام إضافي، ما سمح له بالتحرك خارج حدود بالده إلى غاية نهاية أكتوب

 أنه  خطوة دفاعية إستباقية البد منها لحماية وحدة و أمن تركيا.
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تنطوي تحت هذا الهدف اإلستراتيجي أهدافا أمنية أخرى، ألن تطهير املنطقة من تنظيم الدولة مع إقامة 

ي، الذي يستهدفه تنظيم الدولة بالعديد من  منطقة تعزله عن األراض ي التركية سيساهم في تعزيز األمن الداخلي الترك

فتدخل تركيا  5العمليات اإلرهابية) تفجير غازي عنتاب، تفجيرات مطار أتاتورك اإلنتحارية، تفجير السلطان أحمد(.

 العسكري في سوريا إجراء دفاعي إضطراري لحماية األمن القومي التركي.

، وباتفاق مسبق بين 2017إطار عملية درع الفورات في أكتوبر وجاءت العملية العسكرية التركية في إدلب، في 

 تركيا وروسيا وإيران لتحقيق جملة من األهداف أهمها:

  إحتواء الكنتون الكردي القائم في منطقة عفرين على الحدود التركية، وقطع الطريق أمام توسعه جنوبا

م هيئة تحرير الشام. وتتخوف تركيا من قيام باتجاه محافظة إدلب، ومنها البحر املتوسط، بحجة محاربة تنظي

الواليات املتحدة األمريكية بدفع قوات من وحدات حماية الشعب الكردي، الجناح العسكري للحزب الديمقراطي 

الكردي) الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني( املوجودة في عفرين للتوجه إلى إدلب بحجة القضاء على هيئة 

طرة عليها، في تكرار لسيناريو الرقة ومنبج وغيرها من املناطق التي تمدد فيها األكراد بدعم أمريكي تحرير الشام والسي

في شمال سوريا وشرقها. فهي عملية تههدف ملنع قيام إتصال ملناطق األكراد جغرافيا، ومنع إحتمال قيام دولة كردية 

 على امتداد حدودها الجنوبية مع سوريا.

 نظامية السورية على إدلب، والتدخل العسكري  التركي فيها يلغي احتمال قيام النظام منع سيطرة القوات ال

السوري املدعوم عسكريا من روسيا وإيران بالهجوم على إدلب، والحفاظ بذلك على آخر محافظة تسيطر عليها قوات 

لقضاء على إمكانية املعارضة السورية. فالنظام السوري يسعى إلى حل عسكري للصراع، ودخوله إدلب يعني ا

 التوصل إلى حل سياس ي لألزمة السورية.

  إقامة منطقة آمنة، ومنع تدفق الالجئين إلى تركيا بسبب قيام مواجهات عسكرية في محافظة إدلب كما حدث

في حلب والرقة. فإدلب تحوي ما يزيد عن مليوني الجئ سوري، باإلضافة لعدد سكانها الذي يقارب بدوره املليونين، 

 6كيا تأوي من جهتها ما يقارب ثالث ماليين الجئ سوري.وتر 

نجد أن تركيا إستبقت بالهجوم حفاظا على أمنها واستقرار حدودها، فهي ال تريد تعاضم قوة األكراد ملنع 

قيام دولة كردية على حدودها، وال تريد تنامي قوة النظام السوري بما يضعف موقف املعارضة السورية في 

ال تريد تدفق موجة جديدة من الالجئين السوريين إلى داخل أراضيها. فبعملها العسكري اإلستباقي  املفاوضات، كما

هذا تريد تكرار ماقامت به في جرابلس وإنشاء املنطقة اآلمنة، بعد قيام املعارضة السورية وبدعم تركي في إطار عملية 

ة األكراد أو هيئة تحرير الشام على الحدود بين ، مما يعني أن سيطر 2016درع الفورات من تحريرها من داعش عام 

البلدين يعد تهديدا أمنيا خطيرا ال يجب التساهل معه، وهو ما دفع تركيا إلى التدخل عسكريا في إدلب،  وبعدها في 

 عفرين.

II. .مدى شرعية التدخل العسكري التركي في سوريا 

 .ظوابط اللجوء للقوة املسلحة في العالقات الدولية .1

الدول للقوة العسكرية في العالقات الدولية أحد مسببات الحروب الدولية و العاملية، مما دفع  يعد لجوء

باملجموعة الدولية إلى محاولة تنظيم توظيفها وحصرها في حاالت معينة. لذا أرست الدول مجموعة من املبادئ 

 القانونية الضابطة لتوظيف القوة العسكرية في العالقات الدولية.

 اللجوء إلى القوة في  العالقات الدولية. مبدأ عدم .أ 

من ميثاق األمم املتحدة الدول األعضاء في املنظمة األممية اللجوء للتهديد، و  2من املادة  4تمنع الفقرة   

استعمال القوة  في عالقاتها ضد الوحدة اإلقليمية أو االستقالل السياس ي ألية دولة،إذ تنص على أنه" يمتنع أعضاء 
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ميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو إستخدامها ضد سالمة األراض ي أو االستقالل الهيئة ج

منها، على عدم جواز تدخل  7السياس ي ألية دولة، أو على وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة." كما تنص الفقرة 

 الدولة داخليا.منظمة األمم املتحدة في الشؤون التي تعد من صميم إختصاصات 

باملقابل هنالك حالتين يجيز فيهما القانون الدولي للدول توظيف القوة املسلحة في عالقاتها مع غيرها، أي    

 و هما:وجود حالتين يكون فيهما إستخدام القوة العسكرية عمال شرعيا، 

 الفردي أو الجماعي : تم التأكيد على حق الدفاع الشرعي عن النفس حالة الدفاع الشرعي عن النفس

 من امليثاق األممي، و التي تسمح بتوظيف القوة املسلحة دفاعا عن عدوان مسلح ضد إقليم الدولة. 51في املادة 

 للرد على تصرف غير مشروع وقع 
ً
ويقصد بالدفاع الشرعي في مفهومه القانوني، القيام بتصرف غير مشروع دوليا

ل، يتم باستخدام القوة املسلحة. ويستهدف الدفاع الشرعي دفع أو رد الخطر ابتداء، وفي كلتا حالتي الفعل ورد الفع

 7الجسيم من قبل املعتدي، والعمل على إيقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها األساسية.

 وإلمتالك حق الدفاع الشرعي عن النفس البد من توفر ثالثة شروط:

  14/12/1974الجمعية العامة لألمم املتحدة في حدوث العدوان املسلح: عًرفت املادة األولى من قرار 

. و للقول بوجوده 51العدوان بأنه 'إستخدام القوة املسلحة'، كما يعد العدوان أحد شروط اللجوء إلى تطبيق املادة 

 البد من: 

 حدوث عدوان مسلح غير مشروع. -

 أن يكون العدوان حاال ومباشرا. -

ة عضو في األمم املتحدة أو استقاللها السياس ي، أو أن يكون من أن يكون العدوان موجها ضد سالمة دول -

 8شأنه إعاقة حق شعبها في تقرير مصيره.

 :توفر شروط الدفاع 

 أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان. -

 أن يكون الدفاع موجها إلى الدولة املعتدية. -

 أن يكون الدفاع ذو صفة مؤقتة. -

ب الوسيلة املستخدمة في الدفاع مع الوسيلة املستخدمة في اإلعتداء أو مع فعل التناسب: أي مدى تناس -

 العدوان، ويعني هذا تناسب الوسيلة التي تستخدمها الدولة ضحية العدوان في الدفاع عن نفسها مع فعل العدوان.

 :رقابة مجلس األمن على ممارسة حق الدفاع 

ضع لرقابة مجلس األمن كونه الجهاز املخول حفظ السلم إن ممارسة الدولة لحقها في الدفاع الشرعي يخ

 واألمن الدوليين، وهي رقابة تأتي في فترة الحقة على وقت إستعمال الدفاع الشرعي.

 وذلك تحت راية األمم املتحدة، إذ يسمح تدابير األمن الجماعي للمحافظة على السلم و األمن الدوليين :

ا ينص عليه الفصل السابع، و وفق تدابير األمن الجماعي عند تهديد السلم و امليثاق األممي بتطبيق القمع بحسب م

األمن الدوليين أو اإلخالل به أو وقوع عدوان، و يعد مجلس األمن األداة التنفيذية لألمم املتحدة، و املسؤول األول عن 

تهديد للسلم و لألمن الدوليين أو حفظ السلم واألمن الدوليين،  و قمع العدوان، و إنزال العقوبات، شريطة حصول ال

 اإلخالل به.

من امليثاق األممي فإن مجلس األمن هو من يقرر فيما إذا وقع تهديد للسلم الدولي، ووجود  39وحسب املادة 

حالة إخالل بالسلم الدولي، ووجود عمل من أعمال العدوان. وبعد أن يقرر املجلس وجود حالة مما أشير إليه في 
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يبدأ باتخاذ خطوات وقائية، تتمثل بالدعوة إلى إزالة الحالة التي تهدد السلم واألمن من خالل الوسائل  39املادة 

 9السلمية، فإن لم تؤدي لنتيجة يتخذ حينئذ خطوات عقابية إلزالة األسباب املهددة للسلم واألمن الدوليين.

 مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  .ب 

هو" تعرض دولة للشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى من دون أن يكون لهذا التعرض مسَوغ  التدخل

أو سند قانوني، والغرض منه يكون غالبا رغبة دولة قوية في إمالء سياسة معينة أو طلب معين من دولة أضعف 

 10منها."

اجبات مما يؤدي كنتيجة حتمية إلى إن تساوي الدول من الناحية القانونية يعني تساويها في الحقوق والو 

عدم تدخلها في شؤون غيرها. ويقصد بعدم التدخل، عدم اللجوء إلى استخدام اإلكراه أو املساس بالحقوق السيادية 

من قبل دولة ما ضد غيرها من الدول، لذا فالتدخل ال يقتصر على استخدام القوة املسلحة، و إنما يمتد لجميع 

فالتدخل عمل غير شرعي لتناقضه مع مبدأ السيادة  11واالقتصادي، واملالي، وغيره.أشكال الضغط السياس ي، 

 القاض ي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي مبرر كان.

ويعتبر التدخل مصطلحا سياسيا قانونيا غامضا، يتخذ كغطاء لنوايا وأهداف الدول القوية للتدخل في 

ة منها، فهو تعرض إستبدادي من قبل دولة في شؤون دولة أخرى بقصد فرض شؤون الدول الضعيفة أو األقل قو 

فنجد بذلك أن الدول القوية تلجأ إلى توضيف قوتها في حالة ما إذا تعرضت مختلف  12إمالءات معينة عليها.

 مصالحها للخطر أو التهديد.

 مدى توافق  التدخل العسكري التركي مع قواعد القانون الدولي. .2

كيا حدودها الجنوبية مهددا أمنيا لها، مما دفعها للتدخل في سوريا ضمانا ألمنها القومي، وقد حددت تر     

أسست تدخلها  بوجود حالة تستدعي  دفاعها عن النفس، و بضرورة محاربة اإلرهاب، وكنتيجة للحالتين األولى 

 املسلحة السابقة الذكر. والثانية قامت بالحرب اإلستباقية، فما مدى توافقها مع ضوابط اللجوء للقوة

 إنتهاك مبدأ عدم اللجوء للقوة في العالقات الدولية. .أ 

 حالة الدفاع الشرعي عن النفس 

قد أهمل في املادة األولى منه ذكر التهديد، واقتصر على إستخدام القوة  1974رغم أن تعريف العدوان في 

على أي وجه آخر ال يتفق مع مقاصد األمم املتحدة،"  املسلحة، فهذا ال يعني إجازته أو إباحته، حيث أن العبارة "أو 

داللة واضحة على عدم شرعيته بإعتباره منافيا لهذه املقاصد، خاصة منها املتعلقة بحفظ السلم واألمن الدوليين، 

 ولكونه خطوة أو مقدمة أولى في سياق التوجه الفعلي نحو  استخدام القوة املسلحة. ويرى الدكتور صالح جواد كاضم

أنه كان جديرا بواضعي تعريف العدوان، إعتبار التهديد بإستخدام القوة املسلحة جزءا منه، أو شكال من أشكاله، 

 13ألن التهديد يؤدي إلى نفس نتائج اإلستخدام الفعلي  للقوة.

بصحة الدفاع الشرعي عن النفس الفردي أو الجماعي البد من تحقيق بعض شروط العدوان،   للقول 

واملتمثلة أساسا في وجود عدوان مسلح فعلي من قبل دولة أخرى، وأن يكون الرد العسكري هو الحل الوحيد لرد 

تقم بأي عدوان مسلح ضد العدوان ومتناسبا معه. ونجد في حالة سوريا وتركيا أن القوات املسلحة السورية لم 

تركيا، والتدخل التركي جاء بعد إتهام تركيا لتنظيمات إرهابية بالتواجد في األراض ي السورية واتخاذها مقرا  وقاعدة 

خلفية لها لتنفيذ العمليات اإلرهابية داخل األراض ي التركية، ولو قامت الدول بالتدخل عسكريا في كل دولة ترى أنها 

 بية تهدد أمنها بحجة الدفاع عن النفس الشتعلت العديد من الحروب .تأوي تنظيمات إرها

من ميثاق األمم املتحدة تمنع استعمال القوة العسكرية أو التهديد باستعمالها  4فقرة 2وصحيح أن املادة 

بما يمس الوحدة اإلقليمية أو اإلستقالل السياس ي للدول، وتركيا وإن صرحت مرارا أن تدخلها العسكري ال 
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يستهدفهما بل على العكس من ذلك فهي ال تريد تقسيم سوريا وقيام كيانات جديدة بدليل أنها تتخوف من سيطرة 

األكراد على جرابلس وعفرين وتدخلها كان بهدف منع قيام دولة كردية إال أن هذا ال يعني  أن تدخلها في سوريا فعل 

 ذي يمنع التدخل في دولة أخرى.  شرعي بل يبقى رغم ذلك مخالق ألحكام القانون الدولي ال

  الحرب ضد اإلرهاب 

، مع إعالن تنظيم داعش 2016وبداية عام  2015بلغت التهديدات اإلرهابية ضد تركيا ذروتها نهاية عام 

الجهاد ضد تركيا وتحضيره لتحرير القسطنطنية )اسطنبول( بما يشير لنيته بنقل عملياته العسكرية إلى عمق األراض ي 

دا على الغارات التي ينفذها الطيران التركي ضد مواقع التنظيم شمال سوريا، والسماح لطائرات التحالف التركية ر 

الدولي باستخدام القواعد العسكرية التركية لشن الغارات على مواقعه، واستهداف القذائف الصاروخية للتنظيم 

 14ت االنتحارية التي وقعت في أنقرة وإسطنبول.املدن الحدودية التركية) غازي عنتاب، كلس(، باإلضافة إلى الهجما

 2017في أفريل  (Mark TONER  )لقد صرح الناطق الرسمي املساعد لوزارة الخارجية األمريكية مارك تونر  

في سوريا والعراق، دون ضد مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني ، أن أنقرة أقدمت على القيام بضربات جوية 

التنسيق مع الواليات املتحدة األمريكية أو التحالف الدولي الذي يحار ب داعش، في حين أكد الرئيس التركي إعالم 

تركيا لكل الشركاء بما فيهم روسيا وأمريكا وإقليم كردستان العراق قبل القيام بالضربات، مضيفا أن تركيا لن توقف 

 مال العراق وسوريا قبل القضاء على كل اإلرهابيين. نشاطاتها العسكرية في ش

تؤسس تركيا هجماتها العسكرية على حجة محاربة اإلرهاب، لكن حتى وإن كانت جزءا من التحالف    

الدولي ملحاربة اإلرهاب في سوريا والعراق والذي أنشأ بدعم من مجلس األمن، فهذا ال يعطيها الحق في التحرك كما 

هجومية دون  التنسيق مع باقي األطراف في التحالف واستهداف املدنيين، صحيح أن التنضيمات  تشاء وشن ضربات

اإلرهابية في سوريا تهدد األمن التركي لكن ال يجب أن تكون حجة ألنقرة لتحقيق أهداف ومصالح تتعدى مجرد 

 القضاء عليها. 

ربة داعش، إال أنه من املعلوم أن أنقرة رغم أن الهدف األساس ي املعلن للتدخل التركي في سوريا هو محا 

تسعى إلى منع األكراد من فرض تواصل جغرافي على طول حدودها الجنوبية، بين املناطق التي يسيطرون عليها في 

الحسكة في أقص ى الشمال السوري وعفرين في أقص ى الغرب، وبالتي منعهم من إقامة حكم ذاتي مستقل على 

، أن القوات التركية ستبقى  2016أوت  26ئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في يوم وقد صرح ر حدودها الجنوبية. 

 في سوريا ما يلزم من الوقت لتطهير كل املنطقة الحدودية.

إن إنتشار القوات التركية في إدلب يهدف في الحقيقة إلى منع "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تدعمها 

من توسيع سيطرتها في شمال سوريا، والتي تعتبرها أنقرة إمتدادا لحزب العمال الواليات املتحدة األمريكية 

 1984.15الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا بجنوب شرق تركيا منذ عام 

 الحرب اإلستباقية أو الوقائية 

الحرب الوقائية هي توجيه الضربات مبكرا عند إكتشاف نوايا لدى الخصم بغض النظر عن نشر وسائل 

ية أو ال، في حين أن الحرب اإلستباقية هي القيام بتوجيه الضربات ضد قوات الخصم التي تًم نشرها فعال في هجوم

أوضاع هجومية إستعدادا لهجوم فعلي، فيتم إستباق الخصم بتوجيه ضربة إجهاضية ضد هذه القوات إلحباط 

قام بإضهارها من خالل تحرك عسكري أو هجومها املتوقع، فكال الحربين تعتمدان على نوايا الطرف اآلخر سواء 

 16تصعيد سياس ي أم لم يظهرها.

وال توجد في الدراسات القانونية لتعريف مباشر ومستقل للدفاع الوقائي، إذ تكون اإلشارة إليه دائما في 

نطاق الدفاع عن النفس، حيث يعبر عنه بأنه الدفاع عن النفس ضد تهديد باستخدام القوة، أو أنه دفاع عن 
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( بأنه Eyal BENVENISITIيتي)ز لنفس في مواجهة تهديد وشيك متوقع، أو ينتظر وقوعه مستقبال، ويعرفه إيال بنفنيا

  17الحق في الهجوم إذا كان هنالك هجوم وشيك، ال يمكنك إيقافه ما لم تجابه بهذا األسلوب اإلستباقي.

من دوافع تركيا للتدخل عسكريا في سوريا هو حماية نفسها من حرب مستقبلية ال تقع فقط على حدودها 

مع سوريا وإنما حتى داخل تركيا نفسها، فهي تسعى ملنع ميليشيات الحماية الشعبية الكردية السورية من إقامة 

لبة باإلنفصال وإقامة دولة كبرى كيان كردي متصل على طول الحدود، وهو ما سيشجع بعض أكراد تركيا للطا

لألكراد، تضم أكرادها وأكراد سوريا والعراق وإيران، لذا تركيا تدافع عن مبدأ وحدة األراض ي السورية والعراقية رغم 

تدخلها في كال الدولتين. كما تهدف تركيا إقامة منطقة آمنة على طول حدودها مع سوريا خالية من التنظيمات 

نتمية لداعش أو املوالية لحزب العمال الكردستاني، وهو ما حققته من خالل عملية درع الفورات اإلرهابية سواء امل

 في جرابلس وإدلب وتريده اليوم في عفرين من خالل عملية غصن الزيتون.

شكلت حدود املنطقة املنتزعة من تنظيم الدولة اإلسالمية في إطار عملية درع الفورات عمليا حدود املنطقة 

ة التي طاملا دعت إليها تركيا بهدف منع قيام إتصال جغرافي بين مناطق سيطرة الوحدات الكردية شرقي البالد اآلمن

إال أن أنقرة أعلنت بعد شهر  بقاءها  2017بمنطقة عفرين،  ورغم إنتهاء عملية درع الفورات رسميا في مارس 

وهو ما دفع بتركيا  18ع قيام كيانات غير مرغوب فيها،العسكري في شمالي سوريا بهدف املحافظة على أمنها القومي ومن

 في شهر جانفي الحالي إلى إطالق عملية غصن الزيتون في عفرين.

 إنتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  .ب 

مراكز مراقبة في محافظة إدلب السورية من أجل إنشاء منطقة لخفض  2017أقام الجيش التركي في أكتوبر 

التوتر هدفها وقف املعارك في هذا القطاع الذي يسيطر عليه اإلرهابيون  بعد اإلتفاق على إلنشائها مع روسيا و إيران. 

وهي منطقة  19ى وقف التهديدات القادمة من سوريا.وقال نور الدين جانيكلي أن العمليات ستستمر  في إدلب حت

خفض التوتر الرابعة  في إدلب والتي تم إقرارها في محادثات أستانة السورية بجولتها الرابعة بين الدول الضامنة 

 لوقف إطالق النار في سوريا )روسيا، إيران وتركيا(.

وسمح لهما بالتدخل عسكريا في سوريا، فقد وبينما يعتبر النظام السوري كل من إيران وروسيا حليفتين له 

إعتبر اإلتفاقيات بشأن مناطق خفض التوتر ال تعطي الشرعية على اإلطالق ألي وجود تركي على األراض ي السورية، 

فهو وجود غير شرعي، مما يجعل تدخله في الشؤون الداخلية لسوريا في األساس عمل غير شرعي، وإن كانت تركيا ال 

 شار األسد إال أنه يبقى رئيس سوريا.تعترف بنظام ب

إنتهكت تركيا بتدخلها العسكري في سوريا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فما يحدث في 

سوريا هي حرب أهلية مسلح وتركيا طرف مساند للمعارضة الجهة املقاتلة ضد النظام القائم، الذي سمح بتدخل 

لقضاء على اإلرهابيين مما يجعل تدخلهما مؤسس قانونا في حين رفض وبشدة  روسيا وإيران قصد املساعدة علة ا

تدخل تركيا، واعتبره عدوان خارجي مسلح. كما أكدت األمم املتحدة في ميثاقها،  وفي العديد من القرارات الصادرة 

أي عذر كان، مع  عن الجمعية العامة أو من مجلس األمن على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت

 ضرورة إحترام سيادة الدول، وتساويها في الحقوق والواجبات. 

من ميثاق األمم املتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول فهنالك العديد  2ليس فقط املادة 

، وهو إعالن  1965ي الصادر عن  الجمعية العامة ف 2131من القرارات األممية التي تصب في نفس اإلتجاه مثل القرار 

"عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقاللها وسادتها،" حيث نصت الفقرة األولى منه  على أنه 

ليس ألية دولة حق التدخل بصورة مباشرة  أو غير مباشرة، وألي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية ألية 

، وهو إعالن" تعميم وتدعيم اإلنفراج الدولي"مؤكدة 1977في  155/32من القرار دولة. كما جاءت الفقرة الخامسة 
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على امتناع الدول عن التهديد بالقوة أو استعمالها، والتزامها في عالقاتها مع الدول األخرى بمبادئ التساوي في 

زة وإحتالل أراض ي الدول السيادة، والسالمة اإلقليمية، وعدم جواز إنتهاك حرمة الحدودالدولية، وعدم جواز حيا

األخرى بالقوة، وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية دون غيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، 

 20واحترام حقوق اإلنسان.

 الخاتمة

نصل في األخير للقول بأن التدخل التركي العسكري في سوريا مبني على أهداف أمنية واستراتيجية تتعلق 

من القومي التركي، من خالل العمل على تطهير شمال سوريا من تنظيم داعش، وإضعاف الجماعات الكردية باأل 

املسلحة وإنشاء شريط حدودي آمن، مع ضمان عدم قيام حزب العمل الكردستاني و التنظيمات اإلرهابية األخرى 

يا لتركيا، أوليس هدف كل دولة هو تحقيق بهجمات دموية وانتحارية في عمق تركيا. فتحركها نابع من املصالح العل

أمنها وضمان استقرارها كهدف إستراتيجي تسخر له كل الوسائل وتتبع ألجله كل السبل؟  وهو ماقامت به تركيا في 

 سوريا.

لقد أقيمت عدة محاوالت لشرعنة التدخل التركي، لكنه يبقى رغم ذلك مخال بأسس وقواعد القانون 

حترام سيادة الدول، وعدم اللجوء للقوة املسلحة في عالقات الدول إال في حاالت محددة،  الدولي، الذي ينص على ا

ووفق شروط معينة ال تتوفر في التدخل التركي في سوريا.  ويبقى النقاش قائما حول مدى امتالك الحكومة السورية 

خرى على منع قيام التنظيمات للسيادة، فهي دولة فاشلة، عاجزة من جهة على ضمان أمن  مواطنيها، ومن جهة أ

 اإلرهابية ومساسها بأمن الدول املجاورة لها.
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 شرعية العمليات االستشهادية الفلسطينية في مواجهة املستوطنات اإلسرائيلية

 امحمدي بوزينة أمنةالدكتورة                                                                                                       

 أستاذة محاضرة صنف ) أ(                                                                                                      
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 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر

 ملخص  

 من العمليات العسكرية،  تعتبر العمليات االستشهادية     
ً
وال نتجاوز في القول، إذا قلنا أنها أحدثت نوع خاص جدا

تأثير هذه ذلك أن توازنا للرعب بينها وبين أحدث وأخطر األسلحة التي تستخدمها إسرائيل في مواجهة الفلسطينيين، 

العمليات كبير، فقد عملت على إيجاد نوع من التوازن مع األسلحة التي تستخدمها إسرائيل رغم خطورتها وآثارها 

بعد الجدل الذي برز بين مختلف قطاعات الشعب املدمرة، إال أن تلك العمليات لم تحظى بالترحيب خاصة 

االستشهادية الفلسطينية، خصوصا تلك املوجهة ضد  الفلسطيني وفصائله الوطنية حول شرعية العمليات

 من 
ٌ
ة

َ
 غير َبِرْيئ

ً
املستوطنات اإلسرائيلية التي وإن كانت من الناحية الشكلية تعتبر أهداف مدنية، لكنها تعد أهدافا

 في االعتبار ظروف ومالبسات إقامتها، ومّن هنا يذهب البعض إلى أّنّ
ً
ستشهادية العمليات ااّل الّناحية التقنية، أخذا

ّعمل مشروع. الفلسطينية في مواجهة املستوطنات اإلسرائيلية

 ، االستيطان اإلسرائيلي، املقاومة الفلسطينية.العمليات االستشهاديةالكلمات الدالة: 

Abstract: 

 Martyrdom operations is a very special type of military operations, and beyond to say, if we 

say that it brought about a balance of terror between the latest and most dangerous weapons 

used by Israel against the Palestinians, so that the effect of these large operations, has worked 

to find some kind of balance with weapons used by Israel, despite its seriousness and its 

devastating effects, but these processes have not given special welcome after the controversy 

that has emerged between the various Palestinian people, sectors and factions national about 

the legitimacy of the Palestinian martyrdom operations, especially those directed against 

Israeli settlements, which, though technically considered civilian targets, but it is targets is 

innocent of the technical terms, taking into account the circumstances of her stay, and some 

people here go to the Palestinian martyrdom operations in the face of Israeli settlements work 

project. 

Key words: international terrorism, martyrdom operations, the resistance factions, the 

Palestinian resistance. 

 

ّ
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 مقدمة

ميزت باالستعمار واالحتالل، هذه التركة شوهت بناه املجتمعية  نشأ وتطور املجتمع الفلسطيني في ظروف إستثنائية

واالقتصادية، وبالتالي أفرزت معها منظومة اجتماعية واقتصادية ونضالية مرتبطة بوجود حالة من الصراع على 

، األرض والوجود اإلنساني عليها، واستهدف الجسد الفلسطيني تحت عناوين عدة: القتل، التعذيب، السجن، النفي

العزل، القمع، االمتهان للكرامة، التطويع إلرادة املحتل ولقوانينه...الخ، واستخدمت معه جميع أساليب تكنولوجيا 

التعذيب، باعتبار أن الجسد الفلسطيني هو رمز لوجود صاحب الحق في هذه األرض، واستخدمت تقنيات التعذيب 

ّبما يتالئم مع حاالت التمرد والثورة.

 الغتصاب ا
ً
لكيان اإلسرائيلي لفلسطين وللحروب العدوانية والتوسعية واالعتداءات املتكررة على األراض ي نظرا

 ألن إسرائيل ارتكب ومازالت ترتكب جرائم اإلبادة الجماعية وعملت على تدمير املنازل واألحياء 
ً
الفلسطينية، ونظرا

 لعدم قيام والقرى واملدن واملنشآت الزراعية والصناعية واملدارس اآلهلة باملد
ً
نيين في املدن والقرى واملخيمات، ونظرا

 الستمرار 
ً
األمم املتحدة بدورها بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ووقف اإلرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ونظرا

إال إسرائيل بجلب املاليين من املستوطنين وترحيل الفلسطينيين، إزاء هذا كله لم يبقى أمام الشعب الفلسطيني، 

ّاللجوء إلى العمليات االستشهادية للوقوف أمام حروب إسرائيل العدوانية واالستيطانية.

ه يوجد إجماع شبه ّدولي على إدانة االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وممارسات قواته اإلجرامية 
ّ
إذ أصبح من املؤكد، أن

رعي
ّ

، من (1)ة الّدولية وقرارات هيئة األمم املتحدةضّد السكان املدنيين، ورفض إسرائيل املستمر الخضوع لقواعد الش

هنا حاولنا البحث في مشروعية العملّيات االستشهادّية في مواجهة املستوطنات اإلسرائيلية، من باب إحقاق الحق 

 في سبيل رّبه ووطنه.
ً
صرة املظلوم، وإنزال من جاد بنفسه، وضّحى بدمه، وبذل روحه رخيصة

ُ
ّ ون

فقد استطاعت املقاومة الفلسطينية أن تحافظ على إستراتيجيتها العسكرية في ضرب العدو الصهيوني في العمق من 

بعد الفشل الذريع لعملية السور الواقي التي انهارت دون أن  -السالح األول للمقاومة  -خالل العمليات االستشهادية 

ن العدو الصهيوني فشل في إطالة عمر حالة الهدوء املؤقت التي تحقق أهدافها الخبيثة وأثبتت تلك العمليات أن رها

ّ.عاشها الكيان الصهيوني

تي تنفذها حركات املقاومة الفلسطينية في فلسطين اتجاه املستوطنات  
ّ
لذا نتساءل عن مدى اعتبار العمليات ال

 
ٌ
ة

َ
 مشروعة؟، وهل تعتبر املستوطنات أهداف مدنية َبِرْيئ

ّ
ال يجوز استهدافها بعمليات املقاومة اإلسرائيلية، أعماال

حة؟. 
ّ
ّاملسل

اتجاه املستوطنات تكييف شرعية العمليات االستشهادية الفلسطينية  لإلجابة على التساؤالت السابقة، وللوقوف على

ّ، ارتأينا التعرض للنقاط التالية:اإلسرائيلية

ّة.املبحث األول: اإلطار املفاهيمي للعمليات االستشهادية الفلسطيني -

ّاملبحث الثاني: ضوابط شرعية العمليات االستشهادية الفلسطينية. -

ّ

ّ
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 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي للعمليات االستشهادية الفلسطينية

والعملية بين اإلرهاب واملقاومة، وبين ما هو مشروع وما هو  تعمدت إسرائيل القيام بالخلط من الناحيتين املفاهيمية

غير مشروع، والذي سبقه الخلط الفعلي بين ما هو مدني وما هو غير ذلك، وبين ما هو مبرر وما هو غير مبرر، في 

قت عبر العشرات أو املئات من املؤلفات التي رصدت ذلك ِ
ّ
املنوال تم ، وعلى هذا (2) قائمة طويلة من األحداث التي وث

استغالل العمليات االستشهادية الفلسطينية والعنف الذي تتسم به عملياتها لتشبيهه بالعنف اإلرهابي والربط بينهما 

وبين اإلرهاب، وهذا ما أثر سلبا على صورة املقاومة الفلسطينية وكانت له تداعياته ونتائجه على املستوى الفلسطيني 

يف العمليات االستشهادية وأشكالها من خالل املطلب األول، على أن نقف في والعالمي، وعليه سوف نتعرض لتعّر

ّاملطلب الثاني على تداعيات العمليات االستشهادية ونتائجها على القضية الفلسطينية.

 وأشكالها املطلب األّول: تعريف العملّيات االستشهادّية

سوف نشير من خالل هذه النقطة إلى تحديد املقصود بالعمليات االستشهادية ثم نشير إلى بعض األشكال التي     

ّوضعها الفقه للتدليل على تلك العمليات وإطار شرعيتها.

 املقصود بالعمليات االستشهاديةالفرع األول: 

ووسيلة من خاص جدا من العمليات العسكرية، العمليات االستشهادية أو الفدائية كما يسميها البعض، نوع      

إذ تتميز بأنها في الغالب عملية فردية تطوعية وسائل قتال العدو التي تكلف العدو خسائر فادحة خاصة في األرواح، 

تهدف إلى تدمير الخصم عن طريق التضحية بحياة منفذ هذا النوع من العمليات في أن واحد، أي الفدائي هو 

ّ.(3)قدم حياته فداء من أجل وطنه أو من أجل إنقاذ إنسان معين أو أشياء معينةاإلنسان الذي ي

ويقوم األستاذ أحمد صدقي الدجاني بتعريف االستشهاد واالستشهادي على النحو التالي:" االستشهاد فعل يقع في 

والعمل النتصار القيم  دائرة الجهاد في سبيل هللا، وتعبير في سبيل هللا يتضمن الذود عن الوطن والعرض واملال،

ّالعليا التي نزل بها الوحي اإللهي، لتكون كلمة هللا هي العليا.

ويتميز االستشهاد عن أفعال أخرى تقع في دائرة الجهاد بأن االستشهادي يكون قد وضع نصب عينيه الشهادة في 

شهيدا، ووارد أن يلتحم بسالحه سبيل هللا، فهو طالب الشهادة، وقد عزم على أن يقاتل العدو إلى أن يقتل فيكون 

وأدواته التي يستخدمها لضرب العدو فيغدو جزءا منها، وهذا هو حال االستشهادي الذي يفجر سيارة مفخخة، 

فالسيارة من أدواته واملتفجرات من سالحه، وهو أيضا حال االستشهادي الذي يجعل الحزام الناسف نطاقا له 

ّ.(4)وسالحا ويفجر نفسه "

يد من تجارب الشعوب في أغلب دول العالم، قد عرفت ما يشابه هذا النوع من العمليات سواء في إطار وكانت العد

العمليات الحربية للقوات العسكرية النظامية والجيوش التقليدية املتجابهة أو في إطار عمليات املقاومة الشعبية 

ّ.(5)لقوات االحتالل

الحديثة، ُعرفت بعد اكتشاف املتفّجرات في العصر الحديث،  وهي بصورها العصرّية نمط من أنماط املقاومة

العصابات، وُسِبق املسلمون إلى استعمالها، حيث ُعِرفت في  واشتهرت بعد أن أصبحت من وسائل ما ُيعرف بحروب

لمون الذين الحرب األهلّية األمريكّية وَحرب أمريكا في فيتنام واليابان، وأنحاء أخرى من العالم قبل أن يستعملها املس
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ة البدائل والوسائل املتاحة في أيديهم، وعَدم تمكّنهم من الصمود والوقوف في وجوه األعداء بإمكانّياتهم 
ّ
لجئوا إليها لقل

، وقد شهد مطلع (6)مؤثرين باإلقدام عليها ميتة العزة والكرامة في سبيل هللا، على العيش في ذل وهوان املحدودة،

من قبل العديد من التنظيمات خاصة اإلسالمية باالعتماد على هذا النوع من العمليات،  القرن الحالي ميال متزايدا

ّسواء على املستوى املحلي أو على الصعيد العالمي.

وتبدو العمليات االستشهادية في صدارة وسائل املقاومة التي يحيد البعض في انتقادها واستنكار تنفيذها، فهي األكثر 

لساسة والقوى والفعاليات التي يتناقض برنامجها وسياساتها مع برنامج املقاومة أو دوائر عرضة للهجوم لدى بعض ا

العمليات االستشهادية ليست إرهابا في أغلب األحوال، ولكنها ، مع أن (7)تصعيده، إلعتبارات شتى وخلفيات متعددة

أنه أحدثت توازنا للرعب بينها وبين  وال نتجاوز في القول، إذا قلناعملية نضال مشروعة تتم ضد املحتل الغاصب، 

وال ينكر فضلها أحد على أرض الواقع في  -أن الدم غلب السيف-أحدث وأخطر األسلحة وصدقت مقولة الشيعة 

ّ.(8)الشبان الفلسطينيين الذين يلجئون إلى هذا األسلوبحيث يقدم  ،فلسطين املحتلة إلى حين

كانت تلك العمليات في فلسطين بداية مقصورة على الجناح العسكري لحركة حماس والجهاد اإلسالمي، لكن في  وقد 

وقت الحق انتهجت كتائب شهداء األقص ى التابعة لفتح هذا النمط من املقاومة ضد إسرائيل عقب انتفاضة 

ّ.(9) 2000األقص ى لعام 

تغيرا مهما وتحوال جذريا في املقاومة الفلسطينية السيما وعلى الرغم من أن العمليات االستشهادية شكلت م

اإلسالمية، ولكنها شكلت تحديا كبيرا أيضا للمقاومة على مستوى املمارسة، ففي حين يراها بعض الفقهاء 

واملتخصصون في القانون الدولي على أنها نوع من أنواع الجهاد املشروع تراها الدول الغربية أعمال انتحارية 

، فهذه العمليات خلفت العديد من النتائج 2001سبتمبر  11، وهذا ما برز بوضوح بعد أحداث (10)يةوإرهاب

والتداعيات من النواحي السياسية واالقتصادية والعسكرية، ووظفت في بعض األحيان لخدمة سياسة إسرائيل 

يعة الدفاع عن النفس ومكافحة لتنفيذ مخططاتها والتغطية على عملياتها اإلرهابية ضد الشعب الفلسطيني تحت ذّر

ّ.(11)اإلرهاب الفلسطيني

ذلك أن انتفاضة األقص ى تميزت بكونها انتفاضة العمليات الفدائية االستشهادية، هذه األخيرة التي كان من أبرز 

 أنها تزامنت مع هجمات الحادي عشر من سبتمبر بالواليات املتحدة، لتعطي االنطباع بوحدة ،نتائجها غير املحسوبة

 داخل السلطة (12)الحال بين األمريكيين واإلسرائيليين
ً
 سياسيا

ً
، كما أثارت العمليات االستشهادية جدال وخالفا

الوطنية الفلسطينية وبين صفوف الشعب الفلسطيني وتنظيماته املختلفة، حول جدوى االستمرار في تلك العمليات 

، فقد (13)ية في الداخل اإلسرائيلي ولدى الرأي العام العالميومدى تأثيرها من الناحية التكتيكية والسياسية واألخالق

اعتقد البعض أن سبل الكفاح املسلح أمام الشعب الفلسطيني ضاقت منذ سنوات، إلى حد أنه لم يبق لديه سوى 

 بموت منفذها
ً
 .(14)التضحية بفلذات األكباد في عمليات، قد تصيب هدفها وقد ال تصيب، ولكنها تنتهي دوما

تأثير هذه العمليات كبير، فقد عملت توازن مع األسلحة التي يستخدمها الصهاينة رغم خطورتها وتجب اإلشارة أن 

وقد كانت تلك العمليات مقصورة في السابق على الجناح العسكري لحركة حماس والجهاد ، (15)وآثارها املدمرة

عة لفتح هذا النمط من املقاومة ضد إسرائيل اإلسالمي، لكن في وقت الحق انتهجت كتائب شهداء األقص ى التاب

ّ.(16)2000عقب قيام انتفاضة األقص ى لعام 
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كما شكلت العمليات االستشهادية متغيرا مهما وتحوال جذريا في املقاومة الفلسطينية، السيما املقاومة اإلسالمية، 

املستويين الفكري واملمارسة، وهذا على وأحد أهم وسائل االنتفاضة، ولكنها شكلت تحديا كبيرا أيضا للمقاومة على 

، فهذه العمليات خلفت العديد من 2001سبتمبر  11ضوء املتغير األهم والذي دخل على االنتفاضة وهو أحداث 

النتائج والتداعيات من النواحي السياسية واالقتصادية والعسكرية، ووظفت في بعض األحيان لخدمة سياسة 

تغطية على عملياتها اإلرهابية ضد الشعب الفلسطيني تحت ذريعة الدفاع عن النفس إسرائيل لتنفيذ مخططاتها وال

ّ.(17)ومكافحة اإلرهاب الفلسطيني

 الفرع الثاني: تصنيف العمليات االستشهادية وأنواعها

تدمير بداية ينبغي التمييز بين نوعين من العمليات الفدائية، النوع األول: وتفرضه ضرورات عملية بحتة، تستهدف 

أهداف ذات طبيعة عسكرية محددة للعدو، أما النوع الثاني فهو الذي تستهدف فيه العمليات قتل إصابة أكبر عدد 

ممكن من املدنيين سواء كانوا تابعين لدولة أم حكومة ،مشتركة في النزاع، بشكل مباشر أو غير مباشر، أم حتى ممن 

ّلعمليات االنتحارية .ليس لهم عالقة به وتصادف وجودهم في موقع هذه ا

وفيما يطلق على النوع األول اسم العمليات االنتحارية "الفدائية"، إن النوع الثاني الذي يستهدف املدنيين، يطلق 

عليه في الغالب اسم العمليات االنتحارية "اإلرهابية"، وقد انسحبت تسمية" االنتحاري" على العمليات التي جرى 

(، رغم احتدام 2003/ 29/9 –28/9/2000ّالسنوات األولى من االنتفاضة الفلسطينية )اعتمادها على نطاق واسع في 

الجدل والخالف من منطلقات متباينة: أخالقية وسياسية وعسكرية، حول ما إذا كانت هذه العمليات الفلسطينية 

املشروع للمقاومة، والرد على  تندرج في نطاق ما تسمى العمليات االنتحارية "اإلرهابية"، أم أنها تندرج في إطار الحق

ّ. (18)االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة التي تستهدف املواطنين واملدنيين الفلسطينيين؟

وعليه تتوزع هذه العمليات تبعا للمعايير التالية: املستهدفون من العملية، عدد املشاركين، التكتيك املستخدم، 

ّالوسائط املعاونة، نوع املواد املستخدمة.

ّوال: العمليات االستشهادية حسب املستهدفين منها، وهي تنقسم إلى ما يلي:أ

ّ.عمليات فدائية انتحارية تستهدف العسكريين األفراد والجماعات، والوسائط الحربية واملواقع واألهداف العسكرية.1

ّ.العمليات التي تستهدف املواطنين املدنيين.2

ّشاركين في العملية، وهي تنقسم إلى ما يلي:ثانيا: العمليات االستشهادية حسب عدد امل

ّ.عمليات انتحارية فردية، وال يشارك فيها وينفذها سوى فرد واحد فقط.1

.عمليات انتحارية ثنائية أو جماعية، ويشارك في تنفيذها أكثر من فرد واحد في الوقت ذاته، أو بفارق زمني متتابع 2

ّأو متباعدة ولكن في إطار عملية واحدة. على املوقع ذاته، أو على مواقع أخرى مختلفة

ّثالثا: العمليات االنتحارية حسب التكتيك املستخدم في تنفيذ العملية، وهي تنقسم إلى ما يلي:

ّعمليات تعتمد التفجير الذاتي. .1
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 عمليات تعتمد االشتباكات باألسلحة النارية حتى املوت. .2

ّاالنفجار.-عمليات تعتمد االصطدام .3

ّاالستشهادية حسب الوسائط املعاونة في تنفيذ العملية، وهي تنقسم إلى ما يلي:ثالثا: العمليات 

وهي العمليات التي تستخدم فيه وسائط املعاونة لنقل وحمل مساعدة االنتحاري أو االنتحاريين مثل الطائرات، 

ّوالسيارات والزوارق والدواب ووسائل أخرى.

ّاملستخدمة في تنفيذ العملية، وهي تنقسم إلى ما يلي:رابعا: العمليات االستشهادية حسب نوع املواد 

.عمليات انتحارية بدائية، وتستخدم فيها املتفجرات من الجيل األول املصنع بطرق بدائية، وتكون قدرته التدميرية 1

ّضعيفة أو محدودة.

ها املسامير، وقطع ، والتي يضاف قاليTATP.عمليات االستشهادية تستخدم الجيل الثاني من املتفجرات املعرفة 2

ّ.(19)معدنية حادة لزيادة اإلصابة والخسائر

ّ.C4أو  RDX .عليات االنتحارية تستخدم املتفجرات ذات القدرة التدميرية العالية مثل3

.العمليات االنتحارية التي تعتمد على استخدام مواد غير متفجرة، ولكنها تنفجر باالصطدام أو االشتعال )بنزين، غاز 4

ّغيرها(.، ذخائر ّو

 املطلب الثاني: تداعيات العمليات االستشهادية على القضية الفلسطينية

العمليات االستشهادية هي إحدى أدوات القوة التي بات يمتلكها الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب رغم أن 

أثارت العمليات مع ذلك، ، (20)خاصة بعد أن تمكنت من إيجاد نوع من توازن الرعب بين الطرف اإلسرائيلية،

 داخل السلطة الوطنية الفلسطينية وبين أفراد الشعب الفلسطيني وكذا من قبل 
ً
 سياسيا

ً
االستشهادية جدال وخالفا

بعض املحللين واملفكرين السياسيين، تركز ذلك الخالف حول جدوى االستمرار في تلك العمليات ومدى تأثيرها من 

ّ.(21)ة في الداخل اإلسرائيلي ولدى الرأي العام العالميالناحية التكتيكية والسياسية واألخالقي

ّعنها نتائج ذات أثر سلبي على القضية الفلسطينية، نوجزها في النقاط التالية: من هذا املنطلق، ترتبت 

. ساهمت العمليات االستشهادية في تقويض أمن اإلسرائيليين ورفعت من تكلفة االحتالل من الناحيتين البشرية 1   

واالقتصادية، لكن تكلفتها الفلسطينية كانت أيضا فادحة من الناحيتين البشرية واالقتصادية، إذ استطاعت 

واسعة وموجهة للقيادات وعائالت االستشهاديين، إسرائيل بذريعة مواجهة العمليات االستشهادية توجيه ضربات 

ّقوضت شبكة القيادات الفلسطينية وألحقت ضررا هائال في البنى التحتية واالقتصادية للمجتمع الفلسطيني.

. على الصعيد الدولي، كان للعمليات االستشهادية نتائج سلبية، فهي مثال، أضرت بشرعية املقاومة الفلسطينية 2    

، إذ لم يعد الرأي العام الغربي يميز بين العمليات االستشهادية التي 1967ى في األراض ي املحتلة منذ عام املسلحة حت

تقع داخل الخط األخضر وتلك التي تقع في الضفة والقطاع املحتلين، وبينما كان ثمة قبول دولي لعمليات املقاومة 
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على هذا القبول، وصعبت من تفهم الرأي العام الدولي ، شوشت العمليات االستشهادية (22)الفلسطينية ضد االحتالل

ّ.(23)لعدالة املقاومة الفلسطينية وعدالة قضيتها

من جهة ثانية، استطاعت إسرائيل أن تشكك بشرعية أهداف الفلسطينيين على املستوى الدولي وبمصداقية      

رائها ال يقتصر على التخلص من االحتالل، قيادتهم، إذ استغلت هذه العمليات للترويج إلى أن الهدف الحقيقي من ّو

التي استطاعت إسرائيل  2011سبتمبر 11وإنما يستهدف زعزعة أمن إسرائيل والقضاء عليها السيما بعد أحداث 

، زد على ذلك وصف قطاع غزة باإلقليم املتمرد، كما (24)استغاللها لعكس الصورة، واضعة نفسها موضع الضحية

، وذلك لتدمير املجتمع (25)بها ضد الفلسطينيين في سياق الحرب الدولية ضد اإلرهابعملت إسرائيل على وضع حّر

، ووصف حركات (26)الفلسطيني ماديا ومعنويا وعزل قياداته والقضاء على كيانه السياس ي باعتباره كيانا إرهابيا

ّ.(27)دة أخراملقاومة الفلسطينية بالحركات اإلرهابية، كما اتهمت غزة بأنها تحتوي على تنظيم قاع

عملت العمليات االستشهادية داخل إسرائيل على تعقيد املوقف الفلسطيني على املستوى الدولي ووضعته في خانة . 3

العمل اإلرهابي وهو ما استغلته إسرائيل في تبرير جرائمها أمام الرأي العام الدولي، وفي الوقت ذاته فسرت هذه 

اختالف الرؤى السياسية نحو طبيعة العمل املقاوم سياسيا وعسكريا، العمليات التباين في املوقف الفلسطيني ّو

فتبني بعض الجهات الفلسطينية لهذه العمليات دون أي اعتبار للموقف السياس ي الفلسطيني الرسمي، يشير بوضوح 

على إلى حالة الفوض ى في الصف الفلسطيني والى انحسار الدور التنسيقي على الصعيد السياس ي، مما أثر سلبا 

ّ.(28)املوقف الفلسطيني دوليا

في استغالل العمليات  -عبر ديناميكيتها السياسية وآلتها اإلعالمية –. نجحت إسرائيل على الصعيد الدولي4

االستشهادية لوصم عمليات املقاومة الفلسطينية باإلرهاب، بغرض التشويش على عملها وتقويض شرعيتها، كما 

الفلسطينيين، كأنه صراع بين طرفين مسلحين ومتكافئين، ووصل األمر إلى درجة أن نجحت في إظهار الصراع مع 

إسرائيل استطاعت عكس الصورة، واضعة نفسها في موقع الضحية، في حين ظهرت صورة الشعب الفلسطيني 

ضد ، وقد تمكنت إسرائيل عبر توصيفها هذا من تغطية ممارساتها اإلرهابية والتدميرية (29)بوضعية املعتدي

الفلسطينيين، إضافة إلى أنها بررت استمرار احتاللها ألراضيهم ومحاولتها شطب كيانهم الوطني ذلك بمقولة الدفاع 

عن النفس، كما قامت بالتنصل من عملية التسوية برمتها، بحجة أنه ال يوجد شريك فلسطيني، مدعية أن هدف 

ّ.(30)دف أيضا زعزعة أمن إسرائيل والقضاء عليهاالفلسطينيين ال يقتصر على التخلص من االحتالل، بل يسته

ولقد بلغ الخلط واملغالطة بين اإلرهاب وأعمال املقاومة الفلسطينية، إلى الحد الذي دأبت فيه السلطات اإلسرائيلية 

 واملسؤولون األمريكيون إلى إطالق وصف اإلرهاب على جميع صور أعمال املقاومة التي توجه من جانب أفراد املقاومة

الفلسطينية نحو أهداف إسرائيلية، بل حتى أعمال املقاومة التي توجه نحو أهداف عسكرية بحتة مثل وحدات 

الجيش اإلسرائيلي والحواجز العسكرية التي يقيمها الجيش اإلسرائيلي باألراض ي الفلسطينية املحتلة، تم وصفها 

أيا كانت األهداف التي توجه إليها، خاصة منذ بالعمل اإلرهابي، ومن هنا فقد شاع إطالق وصف أعمال اإلرهاب 

ّ.(31)، وبوجه خاص منذ بدء العمليات االستشهادية2000انطالق انتفاضة األقص ى في سبتمبر عام 

. مكنت العمليات االستشهادية الواليات املتحدة األمريكية، من التمسك بذريعة شن هجوم دبلوماس ي مكثف على 5

بية في وقت كان يفترض فيه أن يحدث العكس، وأن يتم الوصول إلى مرحلة التفاوض الجانب الفلسطيني والدول العّر

على القضايا الجوهرية كالقدس والالجئين، وهو األمر الذي لو أدركته التنظيمات الفلسطينية املختلفة وفي ظل قراءة 
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ن الخسائر، فاملؤكد أن األولوية في دقيقة ملكونات البيئتين اإلقليمية والدولية، ألمكن الخروج من األزمة بأقل قدر م

ذلك الوقت، كانت لتكون وجوب الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وعدم السماح للواليات املتحدة بتجريم 

مفهوم الكفاح املسلح ووضعه في دائرة اإلرهاب، وبعد ذلك يمكن ترتيب األوراق الفلسطينية على النحو الذي يسمح 

ّمن جديد.بأخذ زمام املبادرة 

ولعل خطورة االستجابة الدولية الواسعة ملطالب شارون، ال تكمن باإلعالن عن بعض القوى كقوى إرهابية ومطالبة 

السلطة الوطنية الفلسطينية بتفكيكها تحت ذريعة ضرب البنية التحتية لإلرهاب، إنما الخطر األكبر أن القضية 

ضية إرهاب وعنف وليست قضية تحرر وطني، وتم استبعاد الفلسطينية أصبحت، وفي ظل هكذا مناخ ومطالب، ق

خيار االستقالل الوطني للشعب الفلسطيني الذي كان ولفترة قريبة العنوان الرئيس ي للتحركات السياسية الدولية 

ّ.(32)واإلقليمية، مما أضطر شارون وغيره لتقديم أفكار محددة حول الدولة الفلسطينية

سبتمبر  11لفلسطينية انعكاس سلبي على املقاومة الفلسطينية، خاصة بعد أحداث . كان للخالف بين األطراف ا6

، إذ لم تتم دراسة أبعاد تلك األحداث وتأثيرها على القضية، ولذلك فإن اإلصرار على االستمرار في العمليات 2001

ة املقاومة املسلحة التي انتهجتها االستشهادية، لم يؤدى فقط إلى اإلضرار بالفلسطينيين، وإنما إلى اإلضرار بإستراتيجي

األذرع العسكرية )كتائب القسام، كتائب األقص ى، وكتائب العودة والفصائل األخرى( ضد املستوطنين والعسكريين 

اإلسرائيليين، مما أدى إلى وضع الشعب الفلسطيني وقيادته في حالة دفاعية ال يحسد عليها، إذ تغيرت أولويات 

نية بالنسبة لألطراف الدولية من الحاجة ملعالجة جوهر الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي معالجة القضية الفلسطي

واملتمثل في إنهاء االحتالل ودعم االستقالل الوطني للشعب الفلسطيني، إلى ربط هذا الدعم والتأييد باستحقاقات 

املطالبة بإنهاء االحتالل وتأكيد داخلية فلسطينية من أهمها اإلصالح الداخلي ومكافحة اإلرهاب، وذلك للتهرب من 

ّ.(33)إقامة دولة فلسطينية مستقلة

كما أن تكلفتها الفلسطينية كانت فادحة من الناحيتين البشرية واالقتصادية، إذ استطاعت إسرائيل بذريعة . 7

مواجهة العمليات االستشهادية توجيه ضربات واسعة وموجهة للقيادات وعائالت االستشهاديين قوضت شبكة 

القيادات امليدانية الفلسطينية، وألحقت ضررا هائال في البنى التحتية واالقتصادية للمجتمع الفلسطيني، فقد رأى 

البعض أن إسرائيل نجحت في إحضار الفلسطينيين للميدان الذي تتفوق فيه، أي إلى الصراع في امليدان العسكري، 

العمليات االستشهادية من كلفة املقاومة وخلقت توترا كبيرا  مما أفرغ املقاومة من بعدها الشعبي الجماهيري، فزادت

داخل فلسطين، وساهم هذا التوتر غير املحسوب وغير املنظم في التقصير من نفس املقاومة في صراع؛ يفترض أنه 

ّطويل ومعقد.

ووضعته في خانة  عملت العمليات االستشهادية داخل إسرائيل على تعقيد املوقف الفلسطيني على املستوى الدولي .8

العمل اإلرهابي، وهو ما استغلته إسرائيل في تبرير جرائمها أمام الرأي العام الدولي، وفي الوقت ذاته فسرت هذه 

العمليات التباين في املوقف الفلسطيني واختالف الرؤى السياسية نحو طبيعة العمل املقاوم سياسيا وعسكريا، 

عمليات دون أي اعتبار للموقف السياس ي الفلسطيني الرسمي، يشير بوضوح فتبني بعض الجهات الفلسطينية لهذه ال

إلى حالة الفوض ى في الصف الفلسطيني والى انحسار الدور التنسيقي على الصعيد السياس ي، مما أثر سلبا على 

ّاملوقف الفلسطيني دوليا.
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ان عمليات املقاومة املسلحة في ففي حين اعتمدت حركة فتح وإلى حد ما الجبهتين الشعبية والديمقراطية احتض

الضفة الغربية وقطاع غزة املوجهة ضد العسكريين واملستوطنين اإلسرائيليين، بما يتناسب مع هدف تقويض 

االستيطان ودحر االحتالل، انتهجت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي التركيز على خط العمليات االستشهادية ضد 

ّ.(34)1948ة عام اإلسرائيليين داخل األراض ي املحتل

على الصعيد الفلسطيني، يرى البعض في العمليات االستشهادية وسيلة عنيفة تندرج في إطار الكفاح املسلح الذي . 9

 له، وأن تلك العمليات تترك 
ً
نبذته منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، واختارت طريق املفاوضات والتسوية بديال

 سلبية على النضال الوطني ا
ً
لفلسطيني، فيما يرى البعض اآلخر أن العمليات االستشهادية، بما تحمله من آثارا

مشاهد عنف وآالم، وخاصة تلك التي تستهدف املدنيين تقدم صورة مقلوبة وعكسية لحقيقة اإلنسان الفلسطيني 

ة النضال الرازح تحت نير االحتالل وتكرس البغض والكراهية بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وتشوه صوّر

ّ.(35)الفلسطيني أمام الرأي العالمي الذي ينبغي الحرص على كسبه في إطار املعركة اإلعالمية مع دولة االحتالل

كما أن استمرار العمليات االستشهادية في إطار سياسة التصعيد التي انتهجها شارون ضد الشعب الفلسطيني 

كان يدرك مدى عمقها وتأثيرها على الرأي العام اإلسرائيلي، كان واعتماده لسياسة االغتياالت الستدراج ردود مقابلة، 

له نتائجه السلبية على القضية الفلسطينية في ظل مناخ بات يعتبر القضاء على اإلرهاب هدفا جديدا، وأصبحت 

ب، فقد مكافحة اإلرهاب أساسا للشرعية الدولية الجديدة ومعيارا لها، وبدال من أن يكون في صف املتهمين باإلرها

أصبح في صف املعتدى عليه، وأخذ يطالب بدور متزايد وبدعم وغطاء دولي للقضاء على حركة الشعب الفلسطيني 

ّوتقويض منجزاته وضرب خيار االستقالل الوطني لديه تحت هذه الذريعة.

هر كحركة كما جعلت العمليات العسكرية والجهادية داخل الخط األخضر اإلسرائيلي، املقاومة الفلسطينية تظ

إرهابية وصور املحتل اإلسرائيلي النضال الفلسطيني بكونه مجرد إرهاب في أعين العالم، وبخاصة العالم الغربي بعد 

، واستغالل إسرائيل لهذه األحداث 2001سبتمبر  11الحملة العاملية ضد ما يسمى بالحرب على اإلرهاب عقب أحداث 

وتجنيد العالم للوقوف ضد انتفاضة الشعب الفلسطيني، ناهيك عن الدمار  ،لوسم النضال الفلسطيني باإلرهاب

الذي يلحق باملجتمع الفلسطيني وبنيته التحتية من قبل قوات االحتالل بعد كل عملية بذريعة الرد على العمليات 

ية وقطاع غزة، االستشهادية، ولذا ينبغي أن تقتصر تلك العمليات ضد جنود االحتالل ومستوطنيه في الضفة الغرب

فتركيز الضربات في الضفة والقطاع بعمليات قوية ومتالحقة، يمكن أن يحقق نتائج ايجابية لصالح النضال 

ّ.(36)الفلسطيني

خالصة القول، أنه ومهما يكن الجدل الدائر حول فاعلية العمليات االستشهادية الفلسطينية في صراعها مع االحتالل 

نتقادات والتنديدات التي توجه لتلك العمليات بأشكالها املتنوعة، على أنها تؤدي إلى اإلسرائيلي، وعلى الرغم من ااّل

خسارة التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية، وتدفع جيش االحتالل اإلسرائيلي إلى توسيع عدوانه على الشعب 

قتها العمليات االستشهادية، ما سبق يتضح لنا طبيعة األثر والجدوى التي حقالفلسطيني والتنكيل به، إال أنه م

فبنظرة موضوعية، يمكن القول أن تلك العمليات استطاعت أن تؤثر على املحتل اإلسرائيلي وأن تخلق في الوقت 

خاصة مع التفوق الهائل للقوات اإلسرائيلية نفسه حالة من التوازن النسبي بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

بحيث مكنت الشعب الفلسطيني وألول مرة من التأثير في إسرائيل، بما يوازي قدرة ينية، على حركات املقاومة الفلسط

مما يقطع بأهمية هذا األسلوب، وضرورة التمسك به، وحيوية إسرائيل على التأثير على الشعب الفلسطيني، 

ّ.(37)الفلسطينياستخدامه، في مواجهة الهجمات الصهيونية التي تستهدف الشعب 
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مشعل رئيس املكتب السياس ي لحركة حماس في معرض دفاعه عن العمليات االستشهادية في برنامج بثته ويؤكد خالد 

قناة الجزيرة الفضائية أن العمليات االستشهادية حسب تعبيره هي شكل من أشكال املقاومة، بل من أفضل أشكال 

ا من أعمال الجهاد واملقاومة، فإذن املقاومة وأعظمها تأثيرا، وبأن كثيرا من علماء األمة قد أفتوا بجوازها واعتبروه

والجهاد هي خيار من الناحية الدينية والشرعية والوطنية والسياسية، ومن حيث الواقع فهو ضروري للتخلص من 

االحتالل، وقد اختارت فصائل املقاومة هذا الطريق استنادا إلى هذه الدوافع جميعا، فهؤالء املجاهدون 

ون بذلك كرد فعل على العدوان والرد على االحتالل وبحافز الدفاع عن ذاته وعن نفسه، فهذا واالستشهاديون، يقوم

ّ. (38)اإلنسان الذي يقتل غازيا جاء محتال هو ال يقتل إنسانا غير مقاتل ـ بل يقتل من اخذ أرضه وهدم بيته وشرده

فإنها البد أن تتوافق مع الشروط القانونية بهذا نصل إلى أنه، وفي إطار التأكيد على شرعية العمليات االستشهادية، 

واإلنسانية، فلو وجهت مثل تلك العمليات نحو سلطات االحتالل ومنشأته العسكرية وقواته املسلحة وكل من 

يقدمون املساعدة لالحتالل وألحقت بهم أضرار مادية وبشرية، فإن العمل يعد مشروع يدخل ضمن املقاومة 

حو املدنيين العزل الذين ال عالقة لهم بالنزاع، حتى وإن كانوا ينتمون إلى الدولة املحتلة املشروعة، بينما لو وجهت ن

بالجنسية أو االنتماء الوطني، فإن هذه األعمال تخرج عن نطاق املشروعية التي أقرتها القوانين واألعراف وحتى 

ّة.الشريعة اإلسالمية، وقد تعطي صورة مشبوهة عن حركات املقاومة الفلسطيني

ومع اعتراضنا في بعض األحيان على مثل تلك العمليات لكونها في بعض الحاالت تجاوزت الهدف املطلوب من وراء 

اللجوء إليها، وخاصة في السنوات التالية النتفاضة األقص ى وبالخصوص تلك التي قامت بها قوات حركة حماس، إال 

هادية، فإن الواقع العملي أثبت أن العمليات االستشهادية فضال عن األدلة الشرعية على جواز العمليات االستشأنه 

طغى على واقع  مثلت متغيرا هاماقد حققت أهدافها املرجوة من وراء استهداف العدو اإلسرائيلي، وبثت الرعب فيه، ّو

ية املقاومة الفلسطينية وأن عشرات املعارك لم تحقق ما حققته عملية استشهادية واحدة من خسائر مادية ومعنّو

، هذا ما سنؤكده من خالل التعرض للمبررات التي تدعم اللجوء إلى العمليات االستشهادية (39)للمحتل اإلسرائيلي

ّالفلسطينية، على أن نعرض بعد ذلك لبحث شرعية تلك العمليات في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.

رعية العمليات االستشهادية الفلسطينية
ّ

 املبحث الثاني: ضوابط ش

رعية 
ّ

 تحديد املقصود باملدنيين األبرياء في إسرائيلالعمليات االستشهادية الفلسطينيةقبل البحث في ش
ً
 ، يجب أوال

رعية قيام املقاومة الفلسطينية باستهدافهم
ّ

 ال يمكن التمييز بين ومدى ش
ً
، خاصة إذا كانت هذه األخيرة تواجه طرفا

ّ إلسرائيلي.مقاتليه ومدنييه كما هو الحال مع االحتالل ا

 املقصود باملدنيين في إسرائيلاملطلب األول: 

ذي مفاده، من هو املدني ومن هو العسكري في 
ّ
لتوضيح وجهة نظرنا أكثر، ينبغي علينا اإلجابة على التساؤل التالي ال

ّ إسرائيل؟

ذي ال يشارك في القتال
ّ
ساء واألطفال والشيوخ يجوز قتله، وهو يشمل عاوال  مما سبق، يظهر لّنا أّن املدني هو ال

ّ
دة الن

ْم يشارك في املعركة 
ّ
ذي يشارك عادة في القتال ولو ل

ّ
الكبار ورجال الدين والفالح املشغول بأرضه أّما املحارب فهو ال

ْم يخرج إلى  القائمة، فاملعد للقتال واملستعد له عند الحاجة إليه
ّ
)أي ما يعّرف باالحتياطي( ًيعتبر عسكريا حّتى ولو ل

؛ فقد أكّد الفقهاء على أّن من كان أهال للقتال يقتل سواء خرج إلى ساحة املعركة أم املع
ً
 أم امرأة

ً
ركة وسواء كان رجال
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ْم يخرج، وكذلك ًيعتبر من العسكريين كّل من له رأي في الحرب فهو يعين املحارب بتوجيه رأيه وخططه وملا يقّدمه 
ّ
ل

ّمن مشورة للقوات املشاركة في القتال.

رعية عمليات املقاومة الفلسطينيةقبل البحث في  لكّنّ
ّ

 تحديد املقصود باملدنيين األبرياء في إسرائيلش
ً
 ، يجب أوال

رعية قيام املقاومة الفلسطينية باستهدافهم
ّ

، خاصة إذا كانت هذه األخيرة تواجه طرفا ال يمكن التمييز بين ومدى ش

كما هو الحال مع االحتالل اإلسرائيلي، لتوضيح وجهة نظرنا أكثر ينبغي علينا اإلجابة على التساؤل  مقاتليه ومدنييه

التالي: من هو املدني ومن هو املقاتل في إسرائيل؟، وذلك حّتى نحّدد مدى انتهاك قوات املقاومة الفلسطينية لقاعدة 

رعية العمليات عدم استهداف املدنيين عند القيام بعملياتها ضّد قوات االح
ّ

تالل اإلسرائيلي، قصد تكييف مدى ش

تي تقوم بها قوات املقاومة الفلسطينية.
ّ
ّال

ساء ورجال 
ّ
للوقوف على ذلك، ينبغي التعرض لوضعية األشخاص املفترض فيهم أّنهم من املدنيين، ونقصد بذلك الن

ذين ال يجوز التعرض ل
ّ
ذين في األصل ًيعتبران من املدنيين ال

ّ
هم بالقتل، لكن بالنظر إلى إسرائيل نجد أّن الدين الل

، فإسرائيل ثكنة عسكرّية اإلناث والذكور فيها (40)هاتين الفئتين تعتبران من القوات العسكرّية بالجيش اإلسرائيلي

، (41)ًيعتبرون في عداد الجيش اإلسرائيلي أو احتياطي الجيش ويمكن أّن يتّم تجنيدهن على نحو إلزامي في أية لحظة

ساء اإلسرائيليات املجندات  وهي
ّ
ساء، لذا فإّن نسبة الن

ّ
 على الن

ً
ذي فرض تدريبا عسكريا

ّ
البلد الوحيد في العالم ال

ظاميا في الجيش اإلسرائيلي فهي 
ّ
ساء قادرة على حمل الّسالح ن

ّ
ْم تكن من الن

ّ
ظامية تقارب نسب الرجال ومّن ل

ّ
بصفة ن

ّ.(42)ند الحاجة ومن ثّم فهي متدربة مستعّدة للمشاركة في املعاركاحتياطية، تدعى إلى االنضمام لصفوف الجيش ع

ه دور عسكري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
ّ
إذا كان هذا هو موقع املرأة ودورها في الكيان اإلسرائيلي؛ فال شك في أن

ه يجوز قتلها،
ّ
وكذلك إذا ما حاولت أو  وبالتالي ما دامت املرأة إذا شاركت في القتال، تعتبر عسكرّية ال مدنية؛ فإن

برمي امرأة تكشفت على :))  عملت على إفساد املسلمين، فإّنها تقتل كما يقتل املقاتل، ورأينا كيف أمر الرسول 

ّ. (43) املسلميّن يوم الطائف((

تي انتهجتها إسرائيل، بهدف 
ّ
أّما الشيخ والفالح، فإّنهم يقيمون على األراض ي الفلسطينية تطبيقا لسياسة االستيطان ال

ة بقاع العالم، بل أّن هؤالء مستعدوّن لقتل ودفع 
ّ
تهجير الفلسطينيين واستبدالهم بمستوطنّين أحضرتهم من كاف

ْم يخرج إلى ساحة املعركة، وبالرجوع إلى أقوال الفقهاء الفلسطينيين خارج أراضيهم إذا تطلب ذلك، فهو ّو
ّ
إّن ل

 بالقتل جاز قتله
ّ
ْم يدفع، إال

ّ
م إذا ل

َّ
، ويدل على هذا ما ورّد عن أبي هريرة رض ي هللا (44)املسلمين على أّن الصائل املَسل

ه قال:
ّ
خذ مالي؟ قال: فال تعطه فقال: يا رسول هللا أرأيت إّن جاء رجل يريد أ، جاء رجل إلى رسول   عنه، أن

، قال: هو (45)مالك، قال: أرأيت إّن قاتلني، قال: قاتله، قال: أرأيت إّن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إّن قتلته؟

ّ. في النار

 بالقتل قتل، ولو قصد أخذ القليل، فكيف إذا كان املغتصب عدوا؟ وكيف  فإذا كان الصائل
ّ
ْم يدفع إال

ّ
املسلم، إّن ل

 وأشّد الّناس عداوة هلل واملؤمنين؟؛ وبالتالي فإّن الشيوخ والفالحين، يجوز قتلهم؛ ألنهم 
ً
و يهوديا إذا كان هذا العدُّ

هؤالء إلى فلسطين، كان من أجل الحرب والقتال  مغتصبون ألرض فلسطين وهم مستعدون للقتال، بل أّن مجيء

ّواغتصاب األرض واالعتداء على أهلها.
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 على الفلسطينيين، فهم أول من يطالب بإخراج  -رجال الدين من اليهود–في حين أن األحبار 
ً
هم األشّد حقدا وتأليبا

ذين يهرعون إلى اقتحام ساحات املسجد األقص ى من
ّ
حين إلى حين، مطالبين بهدمه  املسلمين من فلسطين، وهم ال

حرير أرض إسرائيل من املسلميّن الغاصبين
ّ
، (46)إلظهار هيكّل سليمان املزعوم، كما يطالب الحاخامات اليهود بوجوب ت

بل أّن كّل ما يعدُّ له اليهود من خطط عسكرّية، ويسعون إلى تحقيقه وكّل إخراج للمسلمين من ديارهم أو تضييق 

ما يفعلونه تنفيذا ألقوال حاخاماتهمعليهم أو مصادرة أّل
ّ
ْم (47)راضيهم؛ إن

ّ
، من هذا املنطلق أّن أحبار اليهود؛ وإّن ل

نوا مقاتلين، فإّنهم يشجعون على االستيطان وقتل الفلسطينيين وإبادتهم، ويؤلبون حكومتهم على التوّسع وبكّل  ُيكّوِ

ّ. (48)الوسائل على حساب الفلسطينيين

 أّن يقاتل؛ ومن ثّم ال يجوز ألفراد ؛ وال يبقون مدنيينأّما األطفال، فإّنهم 
ّ
يجوز التعرض لهم بالقتل قصدا؛ إال

ْم تقم يوما بتوجيه 
ّ
املقاومة الفلسطينية أّن يستهدفوا هؤالء، وفي هذا اإلطار نالحظ أّن حركات املقاومة الفلسطينية ل

ن العبادة، وهذا يدل على أّن عملياتها كأصل عام ال عملياتها ضّد روضة لألطفال أو سيارة لنقل طلبة املدارس وأماك

ه البّد من اإلشارة إلى أّن تنفيذ أفراد املقاومة الفلسطينية (49)تستهدف املدنيين األبرياء خاصة األطفال منهم
ّ
 أن

ّ
، إال

ْم يكن لهم علم بت
ّ
واجدهم؛ لعملية استشهادية قد يتصادف خاللها وجود بعض األطفال وتعذر عليهم تمييزهم أو ل

أ أو كنتيجة 
َ
ط

َ
ما قتلوا بالخ

ّ
ْم يكّن يقصد من ورائها استهدافهم وإن

ّ
ه ل

ّ
رعية العملية؛ ألن

ّ
فإّن ذلك ال يؤثر على ش

ّ.(50)للضرورة العسكرّية

رعية عمليات املقاومة الفلسطينية اتجاه املستوطنات
ّ

 املطلب الثاني: ش

عب     
ّ

البّد بداية من العودة إلى ظروف نشأة املستوطنات اإلسرائيلية؛ فقد قام املحتل اإلسرائيلي بسلب أرض الش

ذين يشكلون متحف 
ّ
ة بقاع العالم، وال

ّ
الفلسطيني وتشريده وجعله بال مأوى، وأحل محله أشخاص أتى بهم من كاف

ذي يعتنق ا
ّ
، وذلك، بهدف اصطناع (51)لديانة اليهوّدية أو له جذور إسرائيليةحي لكّل األعراق املكونة للجنس البشري ال

عب اإلسرائيلي كأحد عناصر دولة إسرائيل
ّ

تي (52)الش
ّ
، هذا ما يتأكّد من خالل االطالع على قرارات األمم املتحدة ال

( 23ا مخالفة للمادة )أـدانت باستمرار املمارسات اإلسرائيلية في األراض ي املحتلة السيما قضية املستوطنات، واعتبرته

ر على املحتل أّن  1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49/6وكذا املادة ) 1907من اتفاقية الهاي لعام 
ّ
تي تحظ

ّ
ال

تي يحتلها
ّ
ذي تنتهجه (53)ينقل السكان املدنيين إلى األراض ي ال

ّ
؛ فقد حرصت على التأكيد على خطورة املوقف ال

ق باملستّو
ّ
طنات على عملية السالم وإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني إسرائيل فيما يتعل

، كما أكّدت أّن االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين انتهاك جسيم ألحكام القانون الّدولي وخاصة املادة (54)اإلسرائيلي

 غير مشروع ويشكل خرقا ، التي تعد االستيالء ومصادرة األرض عماّل1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 147)

ّ
ً
، بل سبق وأّن ذهبت في معرض رفضها لسياسة االستيطان اإلسرائيلي إلى حّد تكييف ممارسات إسرائيل في (55)خطيرا

( من البروتوكول اإلضافي األول لعام 85كما نصت على نفس املعنى املادة ) األراض ي الفلسطينية أّنها جرائم حرب،

1977(56). ّ

وقد تناولت محكمة العدل الدولية قضية املستوطنات اليهودية في األراض ي املحتلة، وأرست بالتالي السابقة القضائية 

األولى في هذا الشأن، حيث خلصت إلى أن إقامة املستوطنات اإلسرائيلية في األراض ي الفلسطينية املحتلة )بما فيها 

 يقتصر هذا الحكم على حظر ترحيل السكان أو نقلهم بالقوة، وإنما القدس الشرقية( تمثل خرقا للقانون الدولي، واّل

يحظر أيضا أية تدابير تتخذها القوة القائمة باالحتالل من أجل تنظيم أو تشجيع نقل أجزاء من سكانها إلى األراض ي 

ّاملحتلة. 
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/ ب جرائم الحرب التي 8كما تضمن ميثاق روما الخاص بإنشاء املحكمة الجنائية الدولية، نصا يحدد في املادة 

تشتمل من ضمن أفعال أخرى: "قيام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها املدنيين 

ّ.(57)إلى األرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض املحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها"

ع في تحديد جريمة االستيطان، إذ لم يعتبر فقط نقل أجزاء من السكان املدنيين ويلحظ من هذا النص :"أنه توس

لدولة االحتالل إلى األراض ي املحتلة، بل أضاف إلى ذلك تجريم إبعاد أو نقل السكان األصليين داخل أرضهم أو 

تقوم به إسرائيل  خارجها، وأشار النص إلى تجريم فعل نقل املدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يشمل ما

والوكاالت املرتبطة بها مثل الوكاالت املرتبطة بها مثل الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي من تقديم حوافز 

للمستوطنين لالنتقال إلى األراض ي املحتلة، حيث تقدم لهم قروض ميسرة ويقدم لهم الجيش األسلحة والحماية 

ّ.(58)ر هذه الحوافر نوعا من الضغط أو التأثير غير املباشر لالستيطانويمنحون خصومات على الضرائب وتعتب

نشير إلى موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر، التي أصدرت قرارا في مؤتمرها الرابع  كما نشير في هذا اإلطار

اتفاقية جنيف من  49و 27والعشرين، من أن املستوطنات اإلسرائيلية في األراض ي املحتلة تتعارض مع املادتين 

 .(59) 1949الرابعة لعام 

كما تجب اإلشارة إلى الرأي الذي قدمه أستاذ القانون الدولي في جامعة نيويورك، ثيودور ميرون، حيث قال:"أن 

املستوطنات اإلسرائيلية املدارة في األراض ي املحتلة تخل بالنصوص الصريحة في اتفاقية جنيف الرابعة"، وأكد أن 

ستوطنات هو تحريم صريح وليس مشروطا باملقاصد والبواعث أو أهداف نقل املدنيين، وقصد منه تحريم إقامة امل

ّمنع استعمار األراض ي التي تم احتاللها من قبل مواطني الدولة الغازية.

هم جزء من جريمة حرب، وبالتالي فهم  اليهودغير مشروعة دوليا واملستوطنين في فلسطين املستوطنات  وبالتالي فإن

، فهم بمثابة مقاتلين باعتبارهم يحملون السالح بشكل دائم (60)مدنيين وال املستوطنات أهداف مدنية يعتبرون اّل

وظاهر للعيان، وهم جزء من عمليات االستيطان التي تمارسها إسرائيل في فلسطين، مع أن االستيطان أمر غير قانوني 

التي تحظر على املحتل أن يهجر السكان املدنيين إلى  1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49طبقا ألحكام املادة 

وبالتالي  ،(62)1977من البرتوكول اإلضافي األول لعام 85كما نصت على نفس املعنى املادة  ،(61)األراض ي التي يحتلها

يعتبرون أهداف مشروعة للمقاومة الفلسطينية وال يمكن أن نسمي األعمال االستشهادية أو الفدائية التي يقوم بها 

الفدائيون الفلسطينيون باإلرهاب، ألن الفدائي له هدف مشروع يسعى إلى تحقيقه وهو تحرير الوطن، حتى لو أفنى 

ّ.(63)نفسه فداء له

ت اإلسرائيلية في األراض ي املحتلة، وإن كانت تعد أهدافا مدنية وفقا للناحية الشكلية ويرى البعض أن املستوطنا

وبصورة مجردة عن الظروف املحيطة بها، وبالتالي ال يجوز مهاجمتها ولكن هذه املستوطنات من الناحية التقنية ال 

ومن جهة ثانية يذهب البعض إلى أن تعد أهدافا غير بريئة، أخذا في االعتبار ظروف ومالبسات إنشائها وإقامتها، 

الهجوم على مستوطن إسرائيلي مسلح أو غير مسلح ال يعد عمل غير مشروع أيضا، ألنه واستنادا إلى نصوص اتفاقية 

، أن مجرد قيام السلطة املحتلة بنقل سكانها املدنيين إلى 1977والبرتوكول اإلضافي األول لعام  1949جنيف لعالم 

ّحرم املستوطنين املنقولين من صفة البراءة املفترضة فيهم. املنطقة املحتلة ي

كما يستند هذا الرأي إلى أن الغالبية العظمى من املستوطنين يحملون أحدث األسلحة الخفيفة التي تزودهم بها 

الء ، وألن هّؤ(64)سلطات االحتالل الصهيوني، بزعم أنها للدفاع عن النفس ضد هجمات اإلرهابيين واملحاربين العرب
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املستوطنين قد فقدوا صفة البراءة التي توجب حمايتهم وعدم استهدافهم، فإن أنصار هذا الرأي يذهبون إلى أن هؤالء 

ّاملستوطنين يصبحون أهدافا مدنية غير بريئة، وتعد مهاجمتهم واستهدافهم أمرا مباحا ألفراد املقاومة الفلسطينية.

تعترف بأن قطاعا كبيرا من الشعب اإلسرائيلي يتكون من رجال االحتياط كما أن سلطة االحتالل اإلسرائيلية نفسها، 

ّ.(65)في الوحدات العسكرية، وكثير منهم يحمل السالح الذي يقلل من إمكانية شن هجمات إرهابية ناجحة ضدهم

داءات من ناحية أخرى إن احتالل إسرائيل لألراض ي الفلسطينية، ليس في حقيقة األمر سوى حلقة في سلسلة االعت

، (66) 1948اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، تلك االعتداءات التي بدأت قبل إعالن الدولة اإلسرائيلية عام 

بارتكاب أبشع املجازر واملذابح، التي لم يكن الهدف منها سوى حمل الشعب الفلسطيني على النزوح عن فلسطين 

يتقاعس في يوم من األيام عن الدفاع عن دياره، ولكن  وتركها للقادمين الجدد، والحق أن الشعب الفلسطيني لم

، بل إن ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي في األراض ي الفلسطينية املحتلة (67)املؤامرات الدولية حالت بينه وبين التحرّر

ب بأبشع من قتل وتعذيب وانتهاك للحرمات وإزهاق لألرواح من خالل التصفية الجسدية ألفراد املقاومة، هو اإلرها

ّصوره.

وفي تقديرنا، أن العمليات العسكرية والجهادية داخل الخط األخضر اإلسرائيلي، قد جعلت املقاومة الفلسطينية تظهر 

كحركة إرهابية وجعلت النضال الفلسطيني مجرد إرهاب في أعين العالم، وبخاصة العالم الغربي بعد الحملة العاملية 

، واستغالل إسرائيل لهذه األحداث لوسم النضال الفلسطيني 2001سبتمبر  11ضد ما يسمى باإلرهاب عقب أحداث 

وتجنيد العالم للوقوف ضد انتفاضة الشعب الفلسطيني، ناهيك عن الدمار الذي يلحق باملجتمع  ،باإلرهاب

ّة. الفلسطيني وبنيته التحتية من قبل قوات االحتالل بعد كل عملية بذريعة الرد على العمليات االستشهادي

ولذا ينبغي أن تقتصر تلك العمليات ضد جنود االحتالل ومستوطنيه في الضفة الغربية وقطاع غزة، فتركيز الضربات 

في الضفة والقطاع بعمليات قوية ومتالحقة، يمكن أن يحقق نتائج ايجابية لصالح النضال الفلسطيني، من تفجيرات 

ّ.(68)كبرى ودموية

ذه املغالطات، فإنه وبالبحث في العمليات االستشهادية التي تمارسها بعض أفراد ومن جانب أخر وبالرجوع إلى بحث ه

هو ذلك الحرص على  2000املقاومة الفلسطينية، فإن أول ما يلفت االنتباه في نشاطها في ظل انتفاضة األقص ى لعام 

ناء االنتفاضة جاءت في توجيه أعمال املقاومة نحو األهداف العسكرية، فالعمليات االستشهادية لحركة حماس أث

سياق إجراءات تكتيكية وليست نهجا ثابتا للمقاومة املسلحة، ولكنها وسيلة وليست أمرا مقدسا، ونلحظ هنا ما صرح 

به الشيح حسن يوسف قيادي في الضفة الغربية ومتحدث باسم حماس، عندما قال:" العمليات االستشهادية ليست 

مقدسا، بل يمكن إعادة النظر فيها، ولكن ما هو املقابل؟ هل هو إنهاء العدوان  هدفا، ولكنها وسيلة، وهي ليست أمرا

ّ.(69)اإلسرائيلي ضدنا؟، أصول املشكلة تكمن في االحتالل"

لكن مع ذلك تبقى العمليات االستشهادية هي السالح الوحيد املتبقي واملتوفر أمام الشعب الفلسطيني ملواجهة أشرس 

ني وأشرس دولة عنصرية وإرهابية في العالم، وتظهر ضرورتها وأهميتها بالنظر إلى استمرار أنواع االستعمار االستيطا

بدال من القضاء على  ،ممارسة إسرائيل لهمجيتها ووحشيتها وفي تصعيدها للقتل واالغتياالت واإلبادة والتدمير

قرارات األمم املتحدة، لذلك ال يجوز على  األسباب التي تدعو إلى االستشهاد وإنهاء االحتالل وتدمير املستعمرات وتنفيذ

اإلطالق القبول بموقف العدو اإلسرائيلي من أفراد املقاومة الفلسطينية باعتبارهم انتحاريين أو إرهابيين، 
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فاإلسرائيليون هم اإلرهابيون وليس هؤالء األبطال الذين يدافعون عن وطنهم وحقوق شعبهم وأمتهم وعن مقدساتهم 

ّ.(70)صور اإلرهابويتصدون ألسوأ 

كما أنه وملا كانت الضرورة تقدر بقدرها، فإن العمليات االستشهادية التي يقوم بها أبناء فلسطين ال تعد إرهابا   

حسب العديد من اآلراء، ألنها الوسيلة الوحيدة أمام شعب أعزل لتحقيق ضرورة أسمى وهي االستقالل الوطني، 

ائل املتطورة، ال يمكن أن يكون املدنيين بمعزل عن العمليات العسكرية، فضال عن ذلك، فإنه حتى باستعمال الوس

التي عجزت اتفاقيات جنيف األربعة من  -أي املدنيين -في وقت أضحت املدن والقرى ساحات للمعارك، وهي الطائفة

ّ.(71)حمايتها واقعيا، بالرغم من تخصيص االتفاقية الرابعة برمتها لحماية هذه الطائفة

أن فلسطين كلها من النهر إلى البحر أرض  ،2002مؤتمر علماء اإلسالم الذي انعقد في بيروت في جانفي عام  لذلك أكد

إسالمية، وأن العمليات االستشهادية ضد العدو اإلسرائيلي هي عمليات مشروعة، ورفض املؤتمر رفضا  –عربية

الصادر عن املؤتمر، أن مقاومة الشعب الفلسطيني قاطعا لوائح اإلرهاب األمريكية، واعتبر البند الرابع من البيان 

لالحتالل والعدوان بكل أشكالها هي حق مشروع، ونص البند الخامس على أن العمليات االستشهادية التي ينفذها 

ّ.(72)املجاهدون ضد العدو اإلسرائيلي هي عمليات مشروعة

فلسطينية ضد املدنيين في إسرائيل، يجب النظر أما بالنسبة إلى العمليات الفدائية التي تقودها بعض الفصائل ال

إليها في إطار اإلدراك الحقيقي والعميق للقضية الفلسطينية في ظل انعدام توازن القوى بين الطرفين الفلسطيني 

واإلسرائيلي، وعمليات التنكيل الواسعة التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية ضد املدنيين الفلسطينيين بشكل 

وليست كتائب املقاومة مسؤولة عن تصرفات األفراد الذين تضطرم في نفوسهم مشاعر املقاومة  ومي،متواصل وهج

ّ.(73)في وجه جيش االحتالل، عندما يبادرون بالقيام بعمليات يستهدفون من وراءها املدنيين اإلسرائيليين

ومع ذلك ال يخلو األمر من مشاكل، فهناك مشاكل حول املدنيين، وبالتالي يبرز التساؤل حول من هم املدنيين األبرياء 

في إسرائيل، خاصة إذا كانت الدولة التي توجه أعمال العنف ضدها مثل فلسطين تواجه طرفا ال يمكن التمييز بين 

 رائيلي؟.مقاتليه ومدنييه، كما هو الحال مع االحتالل اإلس

 الخاتمة

نخلص في األخير، إلى أنه تعتبر العمليات االستشهادية مثلها مثل املقاومة املسلحة عمل مشروع، لكن حتى تبقى تلك 

العمليات محتفظة بشرعيتها، يجب أن توجه عملياتها كأصل عام اتجاه األهداف العسكرية للعدو دون املدنية، إذ 

ية الفلسطينية مع الشروط القانونية واإلنسانية، فلو وجهت مثل هذه يجب أن تتوافق العمليات االستشهاد

العمليات نحو سلطات االحتالل ومنشأته العسكرية وقواته املسلحة وكل من له عالقة بها، ممن يقدمون يد املساعدة 

رهاب، بينما لو لالحتالل، فإنها تبقى ضمن املقاومة املشروعة، التي تواجه ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من إ

ال وجهت هذه األعمال االستشهادية نحو املدنيين العزل الذين ال عالقة لهم بالنزاع، فحق حركات التحرر في املقاومة 

يعني السماح بقتل املدنيين، فال يجوز قتل أي فرد مدني تحت أي ظرف كان، وهذا مبدأ أساس ي من مبادئ حقوق 

مييز بين املدنيين واملحاربين وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني، وال يجب أن اإلنسان، وينبغي في جميع األوقات الت

يصبح املدنيين في أي حال من األحوال أهدافا للعمليات املسلحة، وهذه القاعدة تنطبق أيضا على العمليات 

ّاالستشهادية ضد املدنيين اإلسرائيليين.
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ه قبل أ إليه من نتائج ومالحظات التي حاولنا من خاللها الوقوف على عمق  نختم بحثنا، سنعرض ما توصلنا نعلى أنَّ

اإلشكالية ومختلف األسباب التي أدت إلى قيامها، وذلك سعيا للتأكيد أنها إشكالية تم إحاطتها بعوامل مصطنعة من 

ذلك ما يبرز قبل بعض الدول التي حاولت أن تكرس وجهة نظرها وتفرضها على املجتمع الدولي والشرعية الدولية، ّو

ّمن خالل الوقوف على نتائج الدراسة على النحو التالي:

العقبة أمام الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عقبة سياسية وليست قانونية، وهذا ما يبرز من خالل  .1

ة أشكالها غير 
ّ
الوقوف على التحيز األمريكي إلسرائيل، والغطرسة اإلسرائيلية التي تستخدم القوة بكاف

ّالشرعية بما في ذلك اإلرهاب ملنع الشعب الفلسطيني من الّتحرر والحصول على استقالله.

 معتبرة سواء على املستوى اإلعالمـــــــــــي أو   .2
ً
لم تبذل القيادة الفلسطينية وجميع فصائل املقاومة جهودا

التي تمارسها مختلف  القانوني وحتى السياس ي لتبرز حقيقة املقاومة الفلسطينية ومدى شرعية األعمال

مات اإلرهابية خاصة بعد التطورات التي عرفها املجتمع الدولي على ضوء 
ّ
حركاتها، ومن ثم تميزها عن املنظ

باالتفاق على نهج معين املقاومة الفلسطينية  باإلضافة إلى عدم قدرة فصائل، 2001سبتمبر  11أحداث 

 في تكريس وجهة نظره التي  مي اإلسرائيليملقاومة االحتالل جعلها تقع ضحية للترويج اإلعاّل
ً
ذي نجح نسبيا

ّ
ال

تكيف أعمالها باإلرهاب في محاولة منه للخلط بين املقاومة املشروعة واإلرهاب وإدخال حركات املقاومة في 

 على صورة املقاومة الفلسطينية
ً
 .دائرة اإلرهاب غير املشروع، وبالتالي التأثير سلبا

حتفظة بشرعيتها، يجب أن توجه عملياتها كأصل عام اتجاه األهداف العسكرية حتى تبقى تلك العمليات م .3

، إال إذا كان استهدافها نتيجة للعدو دون املدنية، فال يجوز استهداف املدنيين وممتلكاتهم بتلك العمليات

م علم بتواجد تعذر التمييز بين املدنيين والعسكريين وبين األهداف املدنية واألهداف العسكرية أو لم يكن له

مدنيين في األماكن التي توجه إليها تلك العمليات، فمثل هذا التجاوز ال يؤثر على شرعية العملية، ألن 

العملية لم يكن يقصد من ورائها استهداف املدنيين األبرياء، وإنما قتلوا بالخطأ، أو كنتيجة للضرورة 

 العسكرية.

ينية مع الشروط القانونية واإلنسانية، فلو وجهت مثل يجب أن تتوافق العمليات االستشهادية الفلسط  .4

هذه العمليات نحو سلطات االحتالل ومنشأته العسكرية وقواته املسلحة وكل من له عالقة بها، ممن 

يقدمون يد املساعدة لالحتالل، فإنها تبقى ضمن املقاومة املشروعة، التي تواجه ما يتعرض إليه الشعب 

لك يشار إلى االستشهاديين باملقاومين، ملا يجدونه من هلع ورهبة في نفوس العدو الفلسطيني من إرهاب، ولذ

املحتل، بينما لو وجهت هذه األعمال االستشهادية نحو املدنيين العزل الذين ال عالقة لهم بالنزاع، حتى وإن 

ج عن نطاق املشروعية كانوا ينتمون إلى الدولة املحتلة بالجنسية أو االنتماء الوطني، فإن هذه األعمال تخّر

التي أقرتها القوانين واألعراف وحتى الشريعة اإلسالمية، وقد تعطي صورة مشبوهة عن حركات التحرر 

ّاملقاومة.

وبهذا نصل إلى أنه وفي إطار التأكيد على شرعية العمليات االستشهادية، فإنها البد أن تتوافق مع الشروط     

القانونية واإلنسانية، فلو وجهت مثل هذه العمليات نحو سلطات االحتالل ومنشأته العسكرية وقواته املسلحة وكل 

 يدخل من له عالقة به، ممن يقدمون يد املساعدة لالحتالل وأل
ً
حقت بهم أضرار مادية وبشرية، تعد عمال مشروعا

ضمن املقاومة املشروعة، بينما لو وجهت نحو املدنيين العزل الذين ال عالقة لهم بالنزاع، حتى وإن كانوا ينتمون إلى 
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 الدولة املحتلة، فإن هذه األعمال تخرج عن نطاق املشروعية، وقد تعطي صورة مشبوهة عن حركات التحرر، على

، فتهلك املحاربين وتدمرهم وترعب 
ً
 بالعدو كبيرة

ً
حدث نكاية

ُ
أنه تجب اإلشارة أن العمليات االستشهادية وإن كانت ت

من نجا منهم؛ إذ تجعله يعيش في قلق ووسواس.. ال يهنأ له بال، وال يرتاح له فكر، ألنه ال يدري من أين ستأتيه 

ها  الضربة، إال أنه من املستحسن أن ُيلجأ إلى هذه الوسيلة كآخر حل، حينما تنعدم الوسائل التي يجب أن ُيعدَّ

ّاملسلمون قبل مباغتة العدو لهم.

 

ّ
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ّ .24 -23، ص 2009الفتوى والتشريع، مصر، 
ّ.121، 119، املرجع السابق، ص تغريد سمير كشك -(32)

ّ .139، 117نفس املرجع، ص  -(33)
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ّ .138، 131ص  املرجع،نفس  -(34)
ّ.38ص ، املرجع السابق، م. إسماعيل عبد اللطيف األشقر ومؤمن محمد غازي بسيسو -(35)

ّ سرائيليةإلن األمامنيب عبد الرحمن شبيب، نظرية  -(36) ّولتسظل افي ّاية ّفي ّرثوسط وأألرق الشالسلمية ّعملية ّعلی السياس ي  وّللتحاها

(، بحث لنيل درجة املاجستير في الدراسات العليا في كلية 2002 -1991واالقتصادي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة )

ّ .203 -202 ، ص2003االقتصاد بجامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
ّ. 04ص املرجع السابق،  السيد مصطفي أحمد أبو الخير، -(37)

ّ. 29/6/2002قناة الجزيرة الفضائية،  -خالد مشعل، الظاهرة االستشهادية، برنامج حوار مفتوح -(38)
مصر،  -(، الطبعة األولى، الجيزة23نواف هايل تكروري، العمليات االستشهادية في امليزان الفقهي، مركز اإلعالم العربي، سلسلة كتاب القدس ) -(39)

ّ .13، ص 2003
ّ .201-200ص  ،املرجع السابقحنان السقاط،  -(40)
رعية العمليات االستشهادية في فلسطين املحتلة»ّيوسف القرضاوي،  -(41)

ّ
ّ. 44، ص 1997(، أوت 375، املجلد )مجلة اإلصالح، «ش

ّ .14نواف هايل تكروري، املرجع السابق، ص  -(42)
عمل على إسقاط الشباب في براثن عمالة االح -(43)

ّ
تالل من كما أّن املرأة اإلسرائيلية، توظف لفتنة أبناء املسلمين وإفسادهم وإبعادهم عن دينهم، وت

ذي هو أنكى بالفلسطينيين من الّسالح وهي تفعل ذلك
ّ
وفق  خالل الجنس وغيره، فهي مستغلة أبشع استغالل إلفساد الشباب الفلسطيني، األمر ال

ال ترهقوا أنفسكم في قتال الفلسطينيين؛ »ّمخطط مدروس، بل أّن هذه املهمة معتبرة عند اليهود البديل األفضل للقتال، حيث يقول أحد قادتهم: 

 وغانية يدمران في أمتهم أكثر من ألف مدفع ودبابة
ً
قسم األرشيف  (، إعداد2012 -2000تقرير معلومات حول الجيش اإلسرائيلي )أنظر: «.ّفإّن كأسا

ّ .14. أنظر أيضا: نواف هايل تكروري، املرجع السابق، ص 06 ، ص2013واملعلومات، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، لبنان، 

ّ .202-201ص  املرجع السابق،نواف هايل تكروري،  -(44)
ّ. 215(، ص 225باب الدليل على أن من قصد مال غيره بغير حق كان القاصد مهدور الدم، رقم ) -صحيح مسلم بشرح الّنووي: كتاب اإليمان-(45)
خذت الجمعية العامة لألمم املتحدة 1967جاء على لسان أحد الحاخامات اليهود "أكوك"، عشية عدوان جوان عام  -(46)

ّ
ه بكى، عندما ات

ّ
؛ إذ قال: أن

، وذلك عندما كان جميع اليهود يرقصون ويحتفلون بالقرار، وصرخ بالحضور قائال: "أين 1947تشرين الثاني لعام  29رارها بتقسيم فلسطين في ق

ّ نابلس؟ أين أريحا؟ أين نهر األردن، إّنها جميعا لنا".
ذين يتبقون م -(47)

ّ
م تطردوا سكان األرض من أمامكم يكون ال

ّ
ّ نهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم".حيث جاء فيها: "إذا ل

ّ .208 -206ص  املرجع السابق،نواف هايل تكروري،  -(48)
رعية املقاومة والعمليات االستشهادية،  -(49)

ّ
ّ .34ص  ،2007دمشق،  اتحاد الكتاب العرب، )د.ط(،غازي حسين، االحتالل اإلسرائيلي وش

ّ .44ص  يوسف القرضاوي، املرجع السابق، -(50)
(51) - 

Christian Chesnot et Joséphine Lama, Palestiniens 1948- 1998 (Génération Fedayin: De la Lute Armée à 

autonomie), édition autrement- collection mémoires, N°52, paris, 1998, p 9. 

املعاصرة، بحث علمي مقدم لنيل درجة الدبلوم في القانون الّدولي، حق مقاومة االحتالل في ضوء املتغيرات الّدولية خولة محي الدين يوسف،  -(52)

ّ.134، ص 2004جامعة دمشق، كلية الحقوق، سوريا، 
ة عبر عن هذا املوقف مجلس األمن والجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان في أكثر من ثالثين قرار، أكّدت جميعها على أن األراض ي الفلسطيني -(53)

؛ وأن إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة باالحتالل ملزمة باحترام املبادئ 1949وبالتالي تخضع التفاقية جنيف الرابعة لعام هي أراض ي محتلة 

ّّوالقواعد القانونية العرفية الخاصة بالقانون الّدولي اإلنساني، وبالتالي يحرم عليها إقامة املستوطنات فيها.
 عن جميع  1971ديسمبر  20الصادر في ( 2851)ة العامة إسرائيل من خالل قراراها رقم فعلى سبيل املثال، طالبت الجمعي -(54)

ً
بوجوب الكف فورا

تي تمارسها في األراض ي املحتلة بما في ذلك اإلجراءات الخاصة بإنشاء املستوطنات في هذه األراض 
ّ
ي، توطئة لترحيل التدابير واإلجراءات غير املشروعة ال

ملهاجرين اليهود محلهم، وقد شددت الجمعية العامة على هذا املوقف من جانبها في عّدة قرارات الحقة،، مثال: القرار رقم السكان العرب وإسكان ا

( 82/68)رقم قرار الجمعية العامة ّو ،1974نوفمبر  29في ( 3240)، والقرار رقم 1973في ديسمبر ( 3092)، القرار رقم 1972ديسمبر  15في ( 3005)

ق ب 2013ديسمبر  11لصادر في ( ا68الدورة )
ّ
املستوطنات اإلسرائيلية في األراض ي الفلسطينية املحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذي أكّدت املتعل

تي تحتلها يشكل خرقا التفاقية جني
ّ
ة ف الرابعمن خالله على: "... أن قيام السلطات القائمة باالحتالل بنقل بعض سكانها املدنيين إلى األراض ي ال

ّ .واألحكام ذات الصلة باملوضوع من القانون العرفي بما في ذلك األحكام املدونة في البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف..."



     اإلسرائيلية املستوطنات مواجهة في الفلسطينية االستشهادية العمليات شرعية  د.أمحمدي بوزينة  أمنة

 

 31 جتاهات س ياس ية ، آ ملانيا - رلني.بدورية علمية حممكة تصدر عن إملركز إدلميقرإطي إلعريب،2018 آ ذإر، لثإلثاإلعدد جمةل إ   

 

                                                                                                                                                                                     
 ملعاهدة روما املؤسسة للمحكمة الجنائية الّدولية »ّعبد الرحمن محمد علي،  -(55)

ً
في االستيطان اإلسرائيلي في األراض ي الفلسطينية املحتلة وفقا

حرير عبد الرحمن محمد علي، الطبعة األولى، مركز الزيتونة للدراسات واالستشاّر«الهاي
ّ
ات، ، دراسة منشورة ضمن كتاب إسرائيل والقانون الّدولي، ت

ّ.339م، ص 2011ه/1432لبنان،  -بيروت
ح، رسالة أعدت لنيل شهادة املاجستير في العالقات مفهوم اإلرهاب في القانون الّدولي وتميزه عن الكفاح امل ،عمر محمود سليمان املخزومي -(56)

ّ
سل

ّ.122، ص 1997الّدولية بمعهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  الحماية القانونية للمدنيين في األقاليم املحتلة )دراسة لحالة العراق(،أمحمدي بوزينة أمنة،  -(57) 

ّ. 97ص  ،2014

،  (االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين )دراسة إستراتيجية وقانونيةدراسة منشورة ضمن كتاب ، «أنيس فوزي قاسم، االستيطان والقانون الّدولي -(58) 

أعمال ندوة بمناسبة احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة الثقافة العربية  التقديم والتحرير واملراجعة، صالح أبو اإلصبع وأحمد سعيد نوفل،

ّ.   80ص  ،2011منشورات جامعة فيالدلفيا، دار البركة للنشر والتوزيع، اململكة األردنية الهاشمية، 
 (59)

 - W.T.Malison &S.V. Malison,The Palestine problem in international law and world order, 1986, p 240. 
ّ.27، ص 2002محمد عزيز شكري وأمل يازجي، اإلرهاب الّدولي والّنظام العالمي الّراهن، الطبعة األولى، دار الفكر املعاصر، بيروت،  -(60)
 من سكانها املدنيين إلى  على أنه:" 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  49نصت املادة  إذ -(61)

ً
ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا

ّ .األراض ي التي تحتلها"

، لى ما يلي: "تعد األعمال التاليةمن البرتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف األربعة في فقرتها الرابعة نجدها تنص ع 85بالرجوع إلى املادة  -(62)

، إذا اقترفت عن عمد، ""البروتوكوّلفضال عن االنتهاكات الجسيمة املحددة في الفقرات السابقة وفي االتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا امللحق

أو ترحيل أو نقل كل أو بعض قيام دولة االحتالل بنقل بعض سكانها املدنيين إلى األراض ي التي تحتلها  -: أمخالفة لالتفاقيات أو امللحق "البروتوكوّل

"، حيث يعد هذا الفعل إنتهاكا جسيما للبرتوكول من االتفاقية الرابعة 49سكان األراض ي املحتلة داخل نطاق تلك األراض ي أو خارجها، مخالفة للمادة 

ّ إذا أقترف عن عمد.
ّ» محمد عيد الخربوطلي"، -(63)

ً
، املؤسسة العربية السورية لتوزيع املطبوعات، العدد مجلة الفكر السياس ي، «املقاومة الفلسطينية ليست إرهابا

ّ. 193 -192، ص 2009الثالث والثالثون، السنة الحادية عشرة، ربيع 
النظرية العامة لتعريف اإلرهاب )دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في ضوء االتجاهات الفقهية والتشريعات واملواثيق  ،عبد الفتاح سعد منصوّر -(64)

ّ .390 -389ص ، 2012-2011 ،جمهورية مصر العربية ،د.ط، دار الكتب والوثائق القومية ، اإلقليمية والّدولية(
(65)-Benjamin Netanyaho, terrorism :how the west can win, Mass Market Paperback, April 1987, p 10. 

ّ .118أمين محمد دبور، املرجع السابق، ص  -(66)
ّحسام أحمد هنداوي،  -(67) ، املجلة املصرية للقانون الّدولي، «حق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد"»

ّ.116، ص 1993الّدولي، العدد السابع واألربعون، مصر، إصدار الجمعية املصرية للقانون 
ّ .203 -202 منيب عبد الرحمن شبيب، املرجع السابق، ص -(68)
ّ.357ص املرجع السابق، ثابت محمد العمود،  -(69)

ّ .40ص  غازي حسين، املرجع السابق، -(70)
ّ. 362، ص 2002، العدد السادس، األحياءمجلة رقية عواشرية، "األمن الدولي وتحديات ظاهرة اإلرهاب"،  -(71)
ّ.37ص  غازي حسين، املرجع السابق، -(72)

ّ.15نواف هايل تكروري، املرجع السابق، ص  -(73)
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 مؤتمر الكويت و سياسة الحياد املتوازن للحكومة العراقية

 إيالف راجحد. 

 امللخص:

السيما في عملية  وضعت الحكومة العراقية أهمية بالغة لدور املجتمع الدولي في مرحلة ما بعد أزمة داعش        

إعادة اإلعمار و تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم التي كانت تحت سيطرة التنظيمات اإلرهابية، حيث وضعت 

الحكومة العراقية في سلم اولوياتها دبلوماسية حيادية و متوازنة في ظل بيئة إقليمية مضطربة. و بهذا الصدد، تظهر 

ركة لتحشيد الدعم الدولي و نقله إلى مستويات جديدة تتناسب و طبيعة الحاجة إلى تنظيم فعاليات دولية مشت

الظروف في املرحلة الحالية. و يأتي مؤتمر الكويت إلعادة أعمار العراق ضمن املبادرات العراقية املشتركة مع الحلفاء و 

لحكومة العراقية على نجاح االصدقاء لتعزيز الجهود في محاربة اإلرهاب و دعم االستقرار في املنطقة. حيث راهنت ا

 هذا املؤتمر تعبيرا عن املوقف الثابت للمجتمع الدولي في دعم العملية السياسية في العراق. 

سيلقي هذا املقال الضوء على مخرجات مؤتمر الكويت و املواقف املحلية و الدولية من هذه املخرجات و مستوى        

 لتي تبنتها الحكومة العراقية تجاه القضايا اإلقليمية و الدولية.انعكاساتها على سياسة الحياد املتوازن ا

 مؤتمر الكويت، أعمار العراق، القروض و املنح الدولية، سياسة الحياد املتوازن.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

   So much light had been shed over the Kuwait international conference for reconstructing 

Iraq. The importance of this conference comes from the collective need to support Iraq in the 

war against terrorism. Terrorism is a global phenomenon that should be addressed collectively 

and from this reality the international community stands up to back up Iraq in its just war. The 

Iraqi government believes that to secure stability and security in the regional arena peaceful 

approach should be honored. To this end, the Prime Minister Haider alabadi adopted the 

policy of positive neutrality. Thus, the outcomes of this conference are taken into 

consideration as signs of success to Baghdad’s policy. In this sense, this article sheds light on 

the outcomes of Kuwait international conference, the domestic and regional positions towards 

the outcomes, and tests the prospect of Baghdad's neutral policy towards the regional issues.  

 

Key words: Kuwait international conference, reconstructing Iraq, the policy of positive 

neutrality, the war on terror.  
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 :املقدمة

 76والذي شارك فيه ممثلوا  2018/شباط 14-12انعقد مؤتمر الكويت الدولي لدعم عملية إعمار العراق للمدة       

 عن  107و شركة،  2000 ،دولة
ً
. و إنعقد املؤتمر  51منظمة دولية حكومية وغير حكومية فضال

ً
 تنمويا

ً
في ظل صندوقا

 ملدى التقدير ونوع املساهمات التي سيخرج بها والتي تعد  ترقب دولي و محلي عراقي لظروف إنعقاده
ً
الذي  إنعكاسا

 في محاربة اإلرهاب. و يكنه املجتمع الدولي للجهود الكبيرة التي بذلها العراق حك
ً
حيث قارن كثير من الخبراء مة وشعبا

والذي وصلت فيه قيمة  2003 بين املخرجات املتوقعة لهذا املؤتمر و بين مؤتمر املانحين في مدريد الذي انعقد في

 مليار دوالر امريكي. 53.3املساهمات املالية الى 

إلعادة  إن الكلفة اإلجمالية الدكتور سلمان الجميلي و في تصريحات سبقت املؤتمر أكد وزير التخطيط العراقي 

 إن "تمويل عمليات إعادة اإلعمار سيكون عبر ثالث مسارات، األول من خالل  88.2تبلغ  اإلعمار
ً
مليار دوالر، مضيفا

ستثمارية وبرام  تنمية األقاليم، والثاني من خالل املنح والقروض الدولية التي ستعلن عهها الدول املانحة املوازنات اإل 

 خالل مؤتمر الكويت والثالث من خالل فتح آفاق االستثمار".

املستدامة و طرح الوفد العراقي مسارات الحكومة العراقية للمرحلة املقبلة تهدف من خاللها إلى تحقيق التنمية 

والوصول إلى عراق آمن ومستقر، وتتمثل هذه الخطط بخمسة مسارات أساسية هي: خطة إعادة اإلعمار لعشر 

واستراتيجية التخفيف من الفقر للمدة  2022 — 2018سنوات اعتبارا من هذا العام، وخطة التنمية الخمسية 

 عن استراتيجية تطوير القطاع الخاص لغاية عام 
ً
 .0302ذاتها، فضال

  الكويت مخرجات مؤتمر: 

بلغ حجم التعهدات املالية التي أعلنتها الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية املشاركة في مؤتمر الكويت إلعادة      

مليار دوالر، وهو مبلغ لم يتجاوز نصف حاجة العراق التي قدرها مسؤولون حكوميون بأكثر من  30إعمار العراق، نحو 

 اإلرهابي.  "إلعادة إعمار املدن التي دمرتها الحرب على كيان "داعشمليار دوالر  88

و تعد مساهمات تركيا والواليات املتحدة األبرز في املؤتمر على الرغم من اإلنتقادات التي توجهت للواليات املتحدة 

 بقيمة 
ً
مع الدولي وال تعكس مدى التعبر عن حجمها الطبيعي في املجت مليار دوالر( 3.5لكون مساهمتها )البالغة قرضا

التزامها املفترض تجاه العراق في حربه ضد اإلرهاب. وأغلب املساهمات و التعهدات املالية جاءت من منطقة الشرق 

 من الدول العربية و بما يقارب 
ً
مليار، قطر  1.5مليار، السعودية  2مليار دوالر و كاآلتي )الكويت  6األوسط وتحديدا

مليار(. بينما تتلخص املساهمات االوربية بما  1.5جتماعي العربي مليون دوالر، الصندوق األ  500ت مليار دوالر، اإلمارا

بتخصيص مليار دوالر على شكل ائتمان صادرات على مليار دوالر من أبرز املساهمين فيها بريطانيا التي تعهدت  3يقارب 

مليون يورو تقدم للعراق في  350ساعدات بقيمة مليارات دوالر(، وتعهدت أملانيا بم 10سنوات )إجمالي  10مدى 

 مليون يورو على شكل قروض ميسرة. 260، وإيطاليا 2018
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مليار دوالر على شكل  6برز من حيث املنظمات الدولية حيث تعهد البنك بتخصيص و تعد مساهمة البنك الدولي األ 

كيم، بسعيه لزيادة املبلغ. كما لم يخلو املؤتمر من مساهمات  قرض سيادي. كما تعهد رئيس البنك الدولي جيم يون 

و بهذا الصدد، وقعت  .مليون دوالر على شكل مساعدات للعراق 330الحكومية والتي تعهدت بتقديم  املنظمات غير

مليون دوالر مخصصين لتحسين الظروف املعيشية  510الحكومة العراقية مع البنك الدولي على مشروعين بقيمة 

مليون دوالر. وترتفع بذلك قيمة  750ويضاف املشروعان إلى برنام  تنمية يموله البنك الدولي وقيمته  .لعراقيينل

 .مليارات دوالر 4,7تمويالت البنك الدولي في العراق إلى 

 مؤتمر الكويت املوقف العراقي من مخرجات: 

 وان      
ً
 باهرا

ً
صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "إن مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق حقق نجاحا

 
ً
لضمان  تخاذ اجراءات "فوق العادة"إب حكومتة لم تكن تتوقع ان تحصل على هذا الحجم من الدعم املالي متعهدا

 الى ان كثافة املشاركين في املؤتمر عكس نتائ  طيبة من حيث قيمة التعهدات املالية  ."وصول األموال الى هدفها
ً
مشيرا

 على قدرة الحكومة العراقية في كسب ثقة املجتمع الدولي 
ً
 على إن نجاح املؤتمر جاء دليال

ً
التي خرج بها املؤتمر، مؤكدا

 مع الدول األخرى. و يرى دولة رئيس الوزراء ان لتتمكن من تحقيق قاعدة انطالق ثابتة لعالقات أكثر متانة و إز 
ً
دهارا

تخاذ االجراءات الكفيلة للحد من الفساد وفي مجال إثقة املجتمع الدولي متأتية من حرص الحكومة العراقية على 

 .االصالح املالي

ة التي تشهدها معظم و يعزى السيد العبادي عدم قدرة الدول على زيادة مساهماتها الى املشاكل و األزمات اإلقتصادي

في  2018و أعلن السيد العبادي عن حرص الحكومة على املباشرة منذ آذار  .دول العالم بما فيها الدول الخليجبة

 .اجراءات التفاوض مع الشركات العاملية والوطنية لبدء التعاقد معها بخصوص الفرص االستثمارية

م الجعفري أن ما خرج به مؤتمر الكويت إلعادة إعمار العراق لم باملقابل صرح معالي وزير الخارجية الدكتور ابراهي

يكن بحجم الطموح إال انه يعد بداية جديدة للمرحلة املقبلة من عملية إعادة اإلعمار. كما شكر معاليه الدول 

انب والجهات املساهمة و أكد على تطلع الحكومة للحصول على املزيد من املساعدات من دول العالم التي تقف بج

تعرضت البنى التحتية )مشاريع املاء والكهرباء واملؤسسات و على أثر هذه الحرب  العراق في حربه العادلة ضد اإلرهاب.

الصحية والتعليمية واملؤسسات الخدمية( في املحافظات الشمالية والغربية، إلى دمار كبير على مدى ثالث سنوات من 

 القتال.

ترى بأن نتائ  املؤتمر لم تلِب الطموح العراقي السيما و التحديات اإلنسانية الكبيرة باملقابل جاءت بعض اآلراء التي 

يعاني مهها العراق. حيث صرحت عضو لجنة اإلستثمار في البرملان العراقي نجيبة نجيب إن "مؤتمر املانحين في الكويت 

مة، و إن العراق لم يحصل سوى خطوة مهمة، لكن نتائ  املؤتمر لم تكن بمستوى الطموح الذي خططت له الحكو 

على جزء بسيط من التبرعات املالية، والباقي قروض مالية ملزمة السداد بفوائد محددة". و تؤكد هذه اآلراء على إن 

املساهمات املالية من املؤتمر لن تتمكن من تلبية الخطة اإلستثمارية لهذا العام بسبب املعوقات الروتينية و مخاوف 

 اياه الفساد. و في ه
ً
 ملؤتمر الكويت واصفا

ً
ذا السياق، وجه النائب في البرملان العراقي، جاسم جعفر البياتي انتقادا
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 النتائ  املحدودة للمؤتمر إلى هذه الصورة و الى حالة 
ً
بمعرض للمشاكل يمنح املقابل صورة سلبية عن العراق، معزيا

نائب عن ائتالف دولة القانون جاسم محمد جعفر، موعد عدم التنظيم التي إتصف بها الوفد العراقي. كما انتقد ال

 إلى ضرورة عقده في ظل الحكومة التي ستنت  عن انتخابات آيار القادم
ً
  .املؤتمر مشيرا

 على هذه اآلراء جاءت تصريحات  السيد عبد الزهرة الهنداوي 
ً
املتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية  -ردا

 مليار دوالر، للبدء بمشاريع إعادة اإلعمار واإل  23ه هذا العام بنحو إن "العراق حدد حاجت -
ً
ستقرار والتنمية". مؤكدا

األجنبية، حيث طرح الوفد العراقي خالل مؤتمر  ة املتمثلة بجذب اإلستثماراتسعلى إن املؤتمر قد حقق اهدافه الرئي

فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة مهها األسمدة والبتروكيمياويات، وقطاع  200املانحين في الكويت، أكثر من 

النقل من السكك الحديد واملطارات واألنفاق والطرق السريعة، إضافة إلى قطاع السكن. من جهته، أعلن وزير 

مليون برميل ليصل إنتاجه اليومي بحلول العام  2.3يبي أن العراق ينوي زيادة إنتاجه النفطي بنحو النفط جبار لع

. ويملك العراق حاليا القدرة على إنتاج خمسة ماليين برميل، إال أنه ينت   2020
ً
 4.7إلى سبعة ماليين برميل يوميا

 
ً
 النفطية في منظمة "أوبك" وخارجها.تفاق خفض اإلنتاج املوقع بين الدول إب ماليين برميل التزاما

  املؤتمر:  مخرجاتأسباب تراجع 

الفساد: سعت الحكومة العراقية في املؤتمر الى طمأنة واستقطاب املستثمرين في القطاع الخاص من خالل  -1

التأكيد على إتخاذ الحكومة لإلجراءات الضرورية للحد من الفساد. و أكد دولة رئيس الوزراء على إصرار 

مة لضمان بيئة شفافة تجاه عمال الشركات األجنبية مع تقديم الضمانات الكفيلة بتسهيل نشاطهم الحكو 

دولة على الئحة البلدان األكثر فسادا  176من بين  166في العراق. و بهذا الصدد، يحتل العراق املرتبة 

 .بحسب آخر الئحة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية

الحرب ضد اإلرهاب: دعا وزير الخارجية األمريكي، في اجتماع في الكويت للتحالف الدولي ضد كيان داعش  -2

نتصارات األخيرة في العراق وسوريا. إال أنه حذر من أن إلى مواصلة الحرب على الجماعة املتطرفة بعد اإل 

 
ً
باملئة من األراض ي  98". و مع تحرير انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم "ال تعني هزيمته نهائيا

 األمر الذي يدعو بعض الشركات األجنبية إلى 
ً
التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش إال ان خطره مازال قائما

 التأني قبل اإلستثمار في السوق العراقية. 

 

شترك من جميع عدم اإلستقرار السياس ي والذي يشتمل في جانب كبير منه الى حالة غياب العمل الوطني امل -3

الفرقاء السياسيين، بسبب حالة اإلختالف في الرؤى السياسية السيما على صعيد السياسة الخارجية من 

 عن حالة التنافس بين األحزاب السياسية حيث أكد عدد من الخبراء إلى وجود بعض األطراف 
ً
جهة، فضال

العبادي. باملقابل يرى املجتمع الدولي ان  السياسية التي تؤكد على ان املؤتمر يعد داعية انتخابية للسيد

 ايران، لذلك فإن 
ً
الحكومة العراقية يجب ان تكون بعيدة عن تأثيرات بعض القوى اإلقليمية و تحديدا
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ً
 إن ايران لم تساهم ماليا

ً
بعض الدول تربط مستوى عالقتها بالعراق مع مدى قرب بغداد من طهران. علما

 في املؤتمر.

  من مؤتمر الكويت ممياملوقف ال: 

رد للعراق على طالب األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس املجتمع الدولي بتقديم الدعم "بالسياسة واملوا      

 في محاربة اإلرهاب بالنيابة عن العالم اجمع. حيث صرح 
ً
أثر التضحيات الكبيرة التي قدمها العراق حكومة وشعبا

 "العالم مدين لكبالقول: 
ً
"حان  م جراء نضالكم ضد التهديد العالمي الذي فرضه تنظيم "الدولة اإلسالمية"، مضيفا

مدير املشرق في البنك الدولي بينما أكد  ."الوقت إلظهار امتناننا الخالص والتعبير عن تضامننا مع الشعب العراقي

لة في التحضيرات مع الحكومة على ان البنك كان يتطلع لعقد هذا املؤتمر وشارك بصورة فاعسارون جاكومار 

 على ان  .الكويتية
ً
الجهود املبذولة في التحضير للمؤتمر تكللت بالنجاح عبر شراكة القطاع الخاص التي ظهرت مؤكدا

 .املشاركة الفاعلة الحضور و  جليا عبر 

عادة إعمار العراق ان مؤتمر الكويت إل  نمائي اخيم شتاينر مم املتحدة اإل مدير برنام  األ و في سياق الدعم األممي صرح 

و أكد من جهته على إن املجتمع الدولي ينتظر من الحكومة العراقية توظيف هذه يمثل فرصة مهمة للعراق 

 عودتهم ملناطقهم األصليةللنازحين بسبب العنف مما يتيح لهم فرصة  املساعدات لتقديم الدعم العاجل
ً
ان  ، مبينا

 800مم املتحدة االنمائي الذي تبلغ قيمته ستقرار في العراق التابع لبرنام  األ روع إعادة اإل سيعزز مش مؤتمر الكويت 

  1880تنفيذ بنه ساهم أال إان البرنام  ال يزال في بدايته  إلىوأضاف  .مليون دوالر أميركي
ً
  مشروعا

ً
في مدن  انمائيا

نازح الى منازلهم بعد ثالثة اشهر مليون  3ادة ش اإلرهابي حيث نجح البرنام  في إعداع كيانعراقية مستعادة من 

 .فقط من انتهاء العمليات العسكرية

ي جديد للعراق أكبر من الفريق تدريبكما أعلن حلف شمال األطلس ي خالل اعمال املؤتمر على رغبته إلرسال فريق 

الحالي و ملدة أطول لتقديم الدعم الضروري للقوات العراقية. و تأتي هذه التطورات في ظل رغبة التحالف الدولي 

ملحاربة داعش للحفاظ على الزخم املتحقق في مجال محاربة اإلرهاب من جهة و للحفاظ على الطابع الحيادي في 

محاولة من الواليات املتحدة و حلفائها إلبعاد العراق اكبر قدر ممكن من دائرة النفوذ سياسة العراق الخارجية في 

 اإليراني.

 اإلستنتاجات:

لركابي مؤتمر الكويت الدولي اوصف املستشار األقدم في األمم املتحدة للتنمية الصناعية الدكتور عبد الهادي     

 ، العراقيةألعمار العراق بأنه نجاح باهر للدبلوماسية 
ً
انعقاد املؤتمر من حيث املبدأ نجاح حقيقي للدبلوماسية  معتبرا

و من يرة التي تواجه العراق. في ظل التحديات الكب تمكنت من الحصول على دعم دولي كبير و ملحوظالعراقية التي 

عراقية القريبة األجل خالل املعطيات املذكورة اعاله يؤكد البعض على نجاح املؤتمر في تغطيته خطة اإلستثمار ال

 88، بينما تعطل املؤتمر عن تقديم الدعم املالي للخطة البعيدة املدة وملدة عشر سنوات و بواقع 2018السيما للعام 
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مليار دوالر. و من املالحظ إن املشاركين في مؤتمر الكويت من الدول و القطاع الخاص تتخوف من عاملين رئيسين و 

لسياس ي في العراق و اثره على الوضع اإلقليمي من جهة و من غياب البيئة الشفافة التي هما حالة عدم اإلستقرار ا

تمكن املانحين و املستثمرين األجانب من العمل في العراق بصورة منتظمة وبدون مشاكل قانونية و إدارية. كما 

لعراقية على منع الجماعات اليمكن إهمال الجانب األمني حيث تتخوف الشركات من عدم قدرة املؤسسات األمنية ا

 املسلحة من إستهداف مشاريعها او فرقها العاملة في العراق. 

السيما في املناطق  2018مع هذه املالحظات يعد هذا املؤتمر محطة مهمة لإلنطالق نحو عملية إعادة اإلعمار للعام   

ها تضع في اولوياتها الوضع اإلنساني املحررة من سيطرة كيان داعش اإلرهابي حيث تؤكد الوفود املشاركة على ان

 للنازحين أثناء إتخاذ قرار املساهمة في املؤتمر. 

 بسبب رغبة املجتمع الدولي لرؤية 
ً
 على الحكومة العراقية الحالية و القادمة ايضا

ً
كما سيكون للمؤتمر ضغوطا

 جبارة و خالل إجراءات حقيقية عل أرض الواقع في مجال محاربة الفساد وعملية اإلعمار األمر 
ً
الذي يتطلب جهودا

 بين الحكومة 
ً
 كبيرا

ً
وقت زمني قصير مع توفير اإلطار القانوني الشامل لعمل الحكومة العراقية األمر الذي يتطلب تعاونا

و البرملان من جهة و بين الفرقاء السياسيين من جهة اخرى لتوفير بيئة مستقرة. كما ال تقتصر هذه الضغوطات على 

لوطني بل ستشتمل على السياسة الخارجية العراقية و طبيعة املواقف التي ستتخذها في القضايا اإلقليمية املستوى ا

 على املستوى اإلقليمي مع رغبة جميع 
ً
و الدولية السيما تجاه إيران و حزب هللا حيث تعد هذه امللفات األكثر تعقيدا

جميع األطراف. و من الجدير باملالحظات إن مواقف اإلدارة  األطراف للمس سياسة عراقية متوازنة و أكثر فاعلية تجاه

األمريكية تجاه قضايا العراق قد تنأثر بصورة كبيرة بسياسة اإلحتواء الي تنتهجها تجاه إيران و أذرعها في املنطقة مثل 

 حدة املطالب األمريكية تجا
ً
ه العراق في املرحلة الحوثيين و حزب هللا )حسب اإلدراك األمريكي( و قد تتصاعد تدريجيا

املقبلة و لعدة أسباب اهمها عدم رغبتها في إستفزاز الرأي العام العراقي و تصعيد املوقف العام ذو الطابع السلبي من 

 
ً
الواليات املتحدة األمر يضع الحكومة العراقية تحت ضغوطات كبيرة السيما في ظل الظرف الحالي الذي يشهد ترقبا

 عن رغبة اإلدارة األمريكية في اإلبقاء على مستوى معقول من الضغوطات على  لهوية الحكومة العراقية
ً
املقبلة، فضال

 الحكومة العراقية لضمان تبنيها لسياسة متوازنة و بعيدة قدر األمكان عن ايران السيما.  

  خاتمة

 يمكن القول إن مستوى الحضور و التمثيل في مؤتمر الكويت والنتائ  التي تمخضت عنه يعكس مدى نجاح 
ً
ختاما

الدبلوماسية العراقية في الحفاظ على زخم ايجابي لسياسة الحياد املتوازن التي انتهجتها الحكومة العراقية في ظل 

الحكومة العراقية بالتنسيق مع دولة الكويت الشقيقة  ، حيث تمكنت2014رئاسة الدكتور حيدر العبادي منذ ايلول 

 عن 
ً
من تنظيم هذا املؤتمر و ضمان حضور و مشاركة عدد كبير من الدول املهمة و املؤثرة في املجتمع الدولي فضال

ق و مشاركة املنظمات الدولية و القطاع الخاص. و أكد املشاركون على حرصهم الكبير في دعم عملية اإلعمار في العرا

عكسوا مدى ثقتهم في قدرة العراق على تبني سياسة حيادية معتدلة تجاه جميع االطراف اإلقليمية و الدولية دون 

اإلنخراط في سياسة املحاور و عدم املشاركة في تفاعالت الصراعات الدائرة بل على العكس أعربت الدبلوماسية 



      العراقية للحكومة املتوازن  الحياد سياسة و الكويت مؤتمر د. إيالف راجح

 

 38 جتاهات س ياس ية ، آ ملانيا - رلني.بدورية علمية حممكة تصدر عن إملركز إدلميقرإطي إلعريب،2018 آ ذإر، لثإلثاإلعدد جمةل إ   

 

النظر و التوصل الى حلول سلمية تضمن حقوق الجميع و العراقية على حرصها الدائم للمشاركة في تقريب وجهات 

 على النهج الدستوري و السلمي الذي تنتهجه الحكومة 
ً
توثق اإلستقرار اإلقليمي. حيث جاءت املواقف العراقية تأكيدا

العراقية في عملية صنع القرار والتي تحرص على ضمان اإلعتدال في تبني سياسة خارجية تحقق مصالح العراق من 

 جهة و تحترم حقوق و مصالح الدول األخرى من جهة اخرى. 
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 النموذج التركي في تمدين الدولة التسلطية

 د.أمين البار                                              إيمان دني د.                                                   

 أستاذ محاضر قسم "ب"                  أستاذة محاضرة قسم "ب"                                                          

                                                 جامعة تبسة الجزائر                                                                                          

                                                                                                

 

 امللخص:

استطاعت حكومة العدالة والتنمية وبأساليب سلمية وشرعية قانونية تنحيت املؤسسة العسكرية وإبعادها عن     

الحياة السياسية وإعادتها إلى دورها الطبيعي ، وبالرغم من أن تدخل املؤسسة العسكرية في الحياة السياسية كان 

ية استطاعت بطرق سلمية قانونية أن تسلبها هذا ، إلى حكومة العدالة والتنم 1986مخول قانونا بموجب دستور 

الحق ، واستطاعت أن تنقل تركيا من الدولة ذات الطابع العسكري إلى دولة مدنية ، تتمتع بكل مقومات األنظمة 

الديمقراطية ، وتكون بذلك قد أعطت نموذجا ناجحا لالنتقال السلمي من األنظمة الشمولية التسلطية إلى أنظمة 

 راطية ، حري بالدول العربية االقتداء به وإتباعه.مدنية ديمق

Abstract : 

    The Government of Justice and Development, with peaceful methods and legal legitimacy, had 

disbanded the military establishment and removed it from political life and returned it to its normal role. 

Although the military's intervention in political life was legally authorized by the 1986 Constitution, the 

Government of Justice and Development was legally able to rob it of this right, To transfer Turkey from a 

military state to a civilian state that enjoys all the elements of democratic regimes and has thus given a 

successful example of a peaceful transition from authoritarian totalitarian regimes to democratic civil 

regimes. 
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 مقدمـــــــة: 

في العقدين األخيرين من الزمن طرأت العديد من التغيرات والتبدالت في موازين القوى بمنطقة الشرق األوسط ،    

في فترة الحصار الذي كان مفروضا عليها بسبب برنامجها النووي ،  إيران بعد تراجع وحدات إقليمية في املنطقة مثل :

سبتمبر ، والحرب التي أعلنتها على  11ملتحدة األمريكية بعد أحداث والعراق بعد الحرب التي شنتها عليها الواليات ا

اإلرهاب واستعانتها بتركيا في حربها اإلستراتيجية، وهذه العوامل وعوامل أخرى ساعدت تركيا على العودة إلى منطقة 

 الشرق األوسط كموازن إقليمي قوي بعد شراكته اإلستراتيجية مع الواليات املتحدة األمريكية.

وشيئا فشيئا ، استطاعت تركيا املتعطشة إلى القيادة والزعامة أن تفتك مكانة إقليمية ودواية ال بأس بها ، وهذا     

النجاح الذي استطاعت أن تحققه تركيا ، ال يقتصر على الجانب الخارجي اإلقليمي والدولي فحسب ، فهو امتداد 

التنمية على املستوى الداخلي فاستطاعت أن تعالج العديد للنجاحات التي استطاعت أن تحققها حكومة العدالة و 

من املشكالت الجوهرية واألساسية التي يعاني منها املجتمع التركي من أزمة هوية ، وصراع األقليات ... إلخ ، وكذلك 

 تدخل املؤسسة العسكرية وهيمنتها على الحياة السياسية.

 وعليه نطرح التساؤل املحوري التالي:    

  استطاعت تركيا أن تنتقل إلى الدولة املدنية وتبعد املؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية كيف

 ، وتعيدها إلى دورها الدفاعي؟

 وتفرع عن التساؤل املحوري مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي:    

 .كيف أثرت طبيعة نشأت الدولة التركية على الحياة السياسية 

 العسكرية في تركيا. –املدنية  ما هي مراحل تطور العالقات 

 .ما هي اآلليات التي وظفتها حكومة العدالة والتنمية في االنتقال املدني السلمي 

 بالنسبة ألهمية املوضوع وأهدافه:    

 ، إلى نظام  تنبع أهمية املوضوع من كونه يعالج نموذج ناجح لالنتقال السلمي من نظام تسلطي

ديمقراطي مدني ، حيث حققت تركيا نجاحا واضحا بهذا الصدد واعتبرت تجربة لفتت إليها أنظار 

 املهتمين بتجارب التحوالت الديمقراطية.

  أما الهدف من دراسة املوضوع يكمن في محاولة تفكيك التجربة التركية ،والوقوف على اآلليات التي

سة العسكرية ،وكيف استطاعت بعد قرون من الزمن أن تعيدها وظفتها تركيا في مواجهة نفوذ املؤس

إلى الثكنات وتمنعها عن الحياة السياسية ، بغيت االستفادة وتقديم نموذج يمكن االقتداء به في عملية 

 االنتقال من األنظمة التسلطية إلى األنظمة الديمقراطية املدنية. 
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 الدولة التسلطية، ومفهوم تمدين الدولة . أوال :

 مفهوم الدولة التسلطية:-1

تعبر عن أنظمة الحكم التي أطلقت عليها عدت مسميات منها ، الشمولية أو األمنوقراطية أو التوليتارية ، وهي     

كونات وتركيبات تطلق على الدول التي تحتكر مصادر القوة والسلطة داخل املجتمع ، وتسيطر وتهيمن على مختلف م

املجتمع من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وتجعلها امتدادا وتعبيرا عنها وعن سلطتها، وغالبا ما تسيطر في هذا 

النوع من األـنظمة املؤسسة العسكرية التي تعد أقوى مؤسسة في الدول التسلطية، وبالتالي يكون نظام الحكم فيها 

 هو الحكم العسكري.

 لة:مفهوم تمدين الدو  -2

نقصد بتمدين الدولة ، االنتقال بها من الشكل التسلطي الشمولي والعسكري إلى الحكم املدني ، الذي يتميز     

بمقومات الدولة الديمقراطية من حرية الرأي والتعبير ، والتعددية الحزبية والسياسية ، وكذلك التداول السلمي على 

 السلطة.

 ثانيا : طبيعة نشأة الدولة التركية.

، الذي لعب دور مهم في جمعية االتحاد  مصطفي كمال أتاتوركيرتبط معنى تركيا الحديثة بمؤسس الجمهورية        

 : 1والترقي ، وسنختصر محطات تاريخ تركيا الحديثة كما يلي

املقاومة في منطقة األناضول بعد اإلنزال اليوناني في أزمير وانهزام القوة العثمانية للغزو  مصطفي كمال أتاتوركقاد 

وإقرار اإلمبراطورية العثمانية لهزيمتها في الحرب العاملية األولي وسيطرة النفوذ البريطاني  1919االيطالي لليبيا سنة 

بتحويل أنقرة إلى مقر قيادة له وتأسيسه بطال حيث قام  مصطفىعلى العاصمة اسطنبول ، كل هذه جعل من 

ملجلس الوطني الكبير كبرملان للقوي املنخرطة في املقاومة وتأسيسه حكومة موازية لحكومة اسطنبول حيث في جانفي/ 

 وضع املجلس الوطني لوثيقة عرفت بالوثيقة الدستورية " القانون األساس ي ".  1921

  غاء السلطنة وأعلنت تركيا جمهورية.تم اختيار أنقرة عاصمة وإل 1923أكتوبر 

  قرر املجلس الوطني إلغاء الخالفة وكل املؤسسات املرتبطة بها. 1924مارس 

  بروز مقاومة داخل املجلس وداخل تركيا لهذا القرار خاصة في مناطق األناضول الشرقية وهنا منع كمال

 األحزاب وإقامة حزب واحد وهو حزب الشعب الجمهوري.

 1928 ء من دستور بان اإلسالم هو دين الدولة.تم إلغا 

 1937 .إدخال مبادئ التي ترتكز عليها تركيا الحديثة وهي الجمهورية ، اإلصالح ، العلمانية ، الشعبوية 

 1938  هذا األخير سمح بالتعددية الحزبية وبروز أحزاب وسيطرة  عصمت اينونووتولي  كمال أتاتوركوفاة

أو ما يعرف بالجمهورية الثانية أين ميزه التحالف مع  57-54ة ما بين في االنتخابات التشريعي مندريس
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الغرب وانفتاحه على التعبيرات اإلسالمية داخليا حيث انضمت إلي الحلف األطلس ي وبناء أول قاعدة 

 .1949عسكرية واعتراف بإسرائيل في سنة 

سكر بانقالب على الحزب الديمقراطي قام الع 1960كما تم تأسيس حلف بغداد الذي انضمت إليه وفي سنة      

وضع دستور جديد للبالد الضامن للنظام العلماني وتأسيس  1961، وفي سنة  مندريسواعدم  جمال جورسيلوتولي 

 مجلس األمن القومي الذي أصبح يتحكم في كل ش ئ. 

بسليمان الجيش وأطاح حيث تدخل  1971، في سنة  1963أعقبها توقيع اتفاقية مع اللجنة األوروبية في سنة     

 1979اجتاحت تركيا القسم الشمالي لقبرص بعد قيام املجلس القومي اليوناني بانقالب ،في  1974، في سنة  ديميرل 

قام الجيش باالنقالب  أخر، وفي  1980تأسس حزب العمال الكردستاني وزيادة موجة العنف السياس ي وفي سنة 

رئيس للجمهورية التركية اثر استفتاء شعبي ، في سنة  عان ايفرينكنتم وضع دستور جديد وانتخاب  1982سنة 

رئيسا لتركيا، وفي تور غوت اوزال تم اختيار  1989تقدمت تركيا بطلب لالنضمام لالتحاد األوروبي ، في سنة  1987

نجم الدين اإلسالمي فوزا في االنتخابات وتولي  الرفاهفوز حزب  1995،  اوزالالسلطة بعد وفاة  تولي ديميرل  1993

 الرفاهتم حظر حزب  1998رئاسة الوزراء وهو أول رئيس وزراء ذو توجه إسالمي في تركيا العلمانية ، في ارباكان 

تم اعتقال عبد هللا أوجالن ، ودخول حزب  1999رئاسة الحكومة ،  بولند أجاويداإلسالمي ملناهضته للعلمانية وتولي 

الرئاسة ودخول تركيا في أزمة اقتصادية حادة  سيزرتولي  2000،  الرفاهفضيلة اإلسالمي للبرملان كخليفة لحزب ال

اثر تأزم املواقف داخل النظام التركي ولجوء إلي صندوق النقد الدولي وتأزم العالقات مع فرنسا اثر مصادقة على 

في الدستور من اجل التحضير لالنضمام إلي  مادة 20وتعديل اإلسالمي الرفاه مجازر األرمن وكذلك حظر حزب 

،  طيب اردوغان، تولي رئاسة الحكومة  على  حزب العدالةاالنتخابات التشريعية التي فاز بها  2002االتحاد األوروبي

ولي رئاسة الجمهورية ويعتبر أول رئيس ذو توجه إسالمي يت عبد هللا غول بعد الفوز في االنتخابات التشريعية وتولي 

 رئاسة الجمهورية في تركيا. 

وعليه نقول أن الدولة نشأت في تركيا نشأة تسلطية عسكرية علمانية ، وهذا ما انعكس فيما بعد على تجارب      

التحول الديمقراطي التي عاشتها تركيا ، أين كانت املؤسسة العسكرية تتدخل في كل مرة إلحباط العملية االنتقالية 

 ديولوجية الكمالية واملؤسسة العسكرية لفترة طويلة من الزمن.   للسلطة ، فبقيت السلطة في تركيا رهينة الفكر واإلي

 العسكرية قبل حكومة العدالة والتنمية: –ثالثا : عالقات املدنية  

 وكفاءة ، إذ يحتل املرتبة الثانية بعد جيش الواليات املتحدة     
ً
يعتبر الجيش التركي من أقوى الجيوش حجما

ـــ األمريكية في الحلف األطلس ي، وت ألف من  639جندي منهم  1.206.700قدر ضخامة القوة العددية املسلحة التركية بــ

وهي ثامن  2ألف من القوات شبه العسكرية )درك و حرس وطني(، 180ألف من االحتياطي و 380القوات العاملة و

 من حيث عدد الجنود املوضوعين في الخدمة، وهي أكبر من الجيشين الفرنس ي واالنجليزي مجتمعين 
ً
أكبر جيش عامليا

 3ألفا(. 380)دون احتساب االحتياط التركي 

 في والتنمية العدالة حكومة شرعت التي اإلصالحية السياسة عن بمعزل   تركيا في العسكرية املؤّسسة تكن ولم    

 السياسة في العسكرية املؤّسسة دور  توضيح من البداية في لنا البّد  اإلصالحات تلك أهمية ولبيان تنفيذها ،

 وللتنمية إلى الحكم. العدالة حزب حكومة وصول  قبل ما مرحلة في التركية



د. إيمان دني                

رد.أمين البا    
               التسلطية الدولة تمدين في التركي النموذج

 

 43 جتاهات س ياس ية ، آ ملانيا - رلني.بدورية علمية حممكة تصدر عن إملركز إدلميقرإطي إلعريب،2018آ ذإر، لثإلثاإلعدد جمةل إ   

 

 4وهي: ****قامت املؤسسة العسكرية خالل عهد الجمهورية بمجموعة من اإلنقالبات العسكرية املباشرة    

  1960ماي  27انقالب . 

  1971مارس  12انقالب. 

  1980سبتمبر  12انقالب. 

وعمل الجيش على مدى العقود السابقة على منع أي نفوذ إسالمي حقيقي في مؤسسات الدولة، ولعل السبب وراء     

 عن خطاب 
ً
 متقدما

ً
في الطابع  أربكانعدم تصادم حزب العدالة والتنمية مع املؤسسة العسكرية تقديمه طرحا

 مع املؤسسة العسكرية والجمهورية 
ً
 .األتاتوركيةالبراغماتي ومتصالحا

وتستمد املؤسسة العسكرية مكانتها املتميزة، من قوة الوضع السياس ي واملؤسساتي الذي تتمتع به بموجب الدستور    

رار السياس ي بصورة قانونية، وتتدخل التركي، ومن خالل القنوات التي تمارس بواسطتها نفوذها، في عملية صنع الق

املؤسسة العسكرية في تركيا في الحياة السياسية، من خالل مؤسستين: مجلس األمن القومي، واملكتب الحكومي 

إلدارة األزمات، والذي يرأسه األمين العام ملجلس األمن القومي، وتتساوى صالحياته إلى حد ما بصالحيات رئيس 

 .5ية إصدار القرارات امللزمة في حاالت الطوارئ الوزراء، كما يملك صالح

وبتراكم كل تلك السلطات والصالحيات، أصبحت املؤسسة العسكرية التركية قوة تسيطر وتدير السلطة     

 أساس ي ال يمكن تجاهله عند دراسة تحليل طبيعة النظام السياس ي في تركيا.
ً
 السياسية من خلف الستار، وفاعال

 لألمن القومي لجهة سعيه لتقويض مبادئ  واتجهت املؤسسة    
ً
 مباشرا

ً
العسكرية إلى اعتبار اإلسالم السياس ي تهديدا

إسماعيل حقي الجمهورية وعمله على تغيير طبيعة الدولة واملجتمع ثم بنائها وفق الشريعة ، وقد اعتبر رئيس األركان 

 حد في تركيا.أن اإلسالم أمس ى التهديد رقم وا 1997أيلول/ سبتمبر في  كاراداي

قد استخدمت اإلسالم السياس ي ملواجهة اليسار الراديكالي في البالد ،  1980وكانت املؤسسة العسكرية بعد انقالب     

أحد قادة األركان الذين هندسوا غوفين إيركايا أشار الجنرال  1997أيلول/ سبتمبر ولكن نظرتها إليه تغيرت اآلن، وفي 

 يجب التنبه له وقطع السبيل أمامه ،  اإلسالم السياس ي، إلى أن فاه الر ضد حزب  1997انقالب عام 
ً
أمس ى خطرا

."
ً
 وقال : "لقد كان استخدام االسالم ضد اليسار خطأ

وعليه نقول أنه من الواضح أن الفترة التي سبقت حكومة العدالة والتنمية ، كانت فيها السلطة املطلقة في تسيير      

ي تركيا بيد املؤسسة العسكرية وذلك بموجب الدستور التركي ، الذي يعتبر املؤسسة وتوجيه الحياة السياسية ف

 العسكرية حامية العلمانية التركية ، واملبادئ األتاتوركية.

  : 2002 – 1997العالقات املدنية العسكرية. 

الرفاه في السياسة التركية هي عندما أصبح حزب اإلسالم السياس ي كانت نقطة التحول البارزة في مسار تطور     

 في حكومة حزب  نجم الدين أربكانبرئاسة 
ً
 رئيسيا

ً
ثم عند ترؤسه تانسو تشيلر ، برئاسة  الطريق الصحيحشريكا

  الرفاهالحكومة وكان ذلك مثار قلق في تركيا ، وقد اعتبرت املؤسسة العسكرية أن التحالف مع حزب 
ً
يشكل تهديدا

 ملب
ً
 للوضع، جديا

ً
ولكن مجلس األمن القومي مارس 6ادئ الجمهورية والعلمانية ، غير أنها أرادت أن تبقى مراقبا
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 شديدة من أجل تنفيذ مجموعة إجراءات ومطالبات خاصة بتطهير املؤسسات من األصوليين اإلسالميين 
ً
ضغوطا

 وتطبيق قرارات تؤكد علمانية الدولة.

، وتركزت مالحظات املؤسسة العسكرية في 1996كانون األول/ ديسمبر ى وأعطى املجلس للحكومة مهلة حت    

التي اعُتبرت مراكز  خطيبمسألتين هما : مصادر التمويل للمنظمات اإلسالمية والشركات اإلسالمية ومدارس اإلمام 

 عن تحفظ الجيش على السياسة الخارجية لحز  الرفاهإنتاج مؤيدين لحزب 
ً
،  الرفاهب ومعادين للعلمانية ، فضال

 من  أربكانوخاصة عندما كان 
ً
 للحكومة إبتداءا

ً
وكان الجيش ، 1997حزيران/يونيو وحتى  1996حزيران/يونيو رئيسا

قد طلب من الحكومة أن تتحقق من نشاط املنظمات اإلسالمية وأن تحد من تغلغل اإلسالميين في املؤسسات 

فركز ضغوطه من خالل مجلس األمن القومي، وطلب من الحكومة العسكرية واألمنية، ولكنه لم يطمئن لسير األمور ، 

تضمنت صون مبادئ العلمانية ، واتخاذ  1997شباط /فبراير  28توصية أقرها املجلس في  18أن تعالج مذكرة من 

وجب اإلجراءات التشريعية والتنفيذية بشأن التعليم الديني وإشراف وزارة التربية عليه ، ومنع النشاطات الدينية بم

على هذه التوصيات  نجم الدين أربكان، ومنع تسلل األصوليين إلى القوات املسلحة ، وكانت موافقة 677القانون 

 بمثابة إتمام انقالب ناعم.

بقرار من  الرفاهومن تم حَل حزب 7في تركيا،  العسكرية –املدنية وهكذا فقد تقلص الفصل في العالقات     

من الدستور الذي أقره نظام  69و 68بموجب املادتين  1998كانون الثاني /يناير  16املحكمة العليا في تركيا في 

 1980.8 أيلول/ سبتمبر 12انقالب 

، وحصل الحزب في  1997كانون األول /ديسمبر  17املنحل حزب الفضيلة الذي تأسس في  الرفاهوأعقب حزب     

وكانت املحكمة 9في البرملان،  550من املقاعد  102من األصوات وعلى  % 15على  1999 نيسان/ ابريل 18انتخابات 

 .2001حزيران /يونيو  22الدستورية حلت الحزب في 

 رابعا: العالقات املدنية العسكرية في فترة حكومة العدالة والتنمية: 

رجائي كوتان ،  سةبرئا 2001تموز/ يويو  20الذي تأسس في السعادة حزبان هما الفضيلة  تمخض عن حل حزب   

رجب  برئاسة 2001آب /أغسطس  14في وتأسس العدالة والتنمية  يقوده من خلف الكواليس ، وحزبأربكان  وكان

 طيب أردوغان. 

 ال سابق له في  العدالة والتنميةحقق حزب     
ً
 ساحقا

ً
الذي يمثل الجناح املعتدل في الحركة اإلسالمية في تركيا فوزا

 نسبة 2001تشرين الثاني/ نوفمبر  3تاريخ االنتخابات النيابية بتركيا في 
ً
مقعد  363من األصوات و % 34,2، محققا

 ، وقد شكل فوز  178و % 19,2على  دينيز بايكالبزعامة الشعب الجمهوري ، وحصل حزب  550من أصل 
ً
مقعدا

العدالة والتنمية الحزب إشارة قوية إلى تبدل االستجابة السياسية للناخبين األتراك الذين صوت الكثير منهم لحزب 

 الذي رفع شعارات يسارية املضمون إسالمية الشكل. ،

ردات التشدد والتطرف ، بل وهكذا فقد طرح حزب العدالة والتنمية خطاب في غاية االعتدال ونأى بنفسه عن مف    

غالى في مسألة العضوية في االتحاد األوروبي حتى تجاوز مواقف األحزاب العلمانية نفسها التي رفعت شعار األوربة 

 لكنها لم تسع إلى تجسيدها بصورة حقيقية.
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 ، على ما يقول الكاتب     
ً
  اإلسالم السياس ي ، ذلك أن الناس صوتوا لــــــ فهمي قوروولكن ذلك لم يكن مفاجئا

ً
ردا

 لألخطاء التي وقعت فيها  العدالة والتنميةعلى األحزاب التقليدية من اليسار واليمين ، كما أن حزب 
ً
 علنيا

ً
مارس نقدا

 10التي خرج من عبائتها. اإلسالم السياس يأحزاب 

فوت العدالة والتنميةوكان حزب     
ُ
على املؤسسة العسكرية  هيأ نفسه لخوض املعركة االنتخابية بروح جديدة ت

محاولة إبعاده والضغط عليه في املرحلة األولى على األقل ، كما تعطيه صورة إيجابية أمام الرأي العام العالمي ، 

ولكن الفوز االنتخابي الكبير طرح تحديات كبيرة ، لم يتأخر ظهورها خاصة مع املؤسسة العسكرية حيث اختلفت 

س ي ، واملسألة الكردية ، ووضعية ودور مجلس األمن القومي ، وقانون التعليم العالي اتجاهاتهما بصدد اإلصالح السيا

 ، واملدارس الدينية ،والحجاب.

 تصاعد التوتر بين املؤسسة  –وقد طرأت عدة تحوالت على العالقات املدنية     
ً
العسكرية منذئذ ، ومن ذلك مثال

املدني ، بحيث ُوجهت اتهامات لعدد من كبار  –العسكري العسكرية والحكومة ودخول القضاء على خط التنافس 

قادة الجيش بتهم تشكيل عصابات مسلحة خارج األطر القانونية ، وتزوير وثائق وإساءة استخدام السلطة من أجل 

 في 
ً
 تاريخيا

ً
 للتغيير بل حدثا

ً
 مهما

ً
 ، وثمة من اعتبره مؤشرا

ً
 واسعا

ً
تركيا، ذلك أهداف سيئة ، وهو األمر الذي أثار جدال

أن املجلس الشورى العسكري األعلى كان الوحيد املخول بمقاضاة العسكريين فكيف بتوجيه اتهام إلى رئيس األركان 

بأنه اعتداء على حلمي أوزكوك آنذاك  األركانوقادة آخرين ، األمر الذي اعتبره رئيس  يشار بويوكانتالجنرال 

 من موقف ا 11الجيش،
ً
لجيش املعرقل لإلصالح الداخلي ، وخاصة فيما يتعلق باملسألة وثمة من يعتبره إنتقاما

 12الكردية واألسلمة.

بمثابة نهاية  ، 2010سبتمبر/أيلول  12كانت التعديالت الدستورية التي وافق عليها الشعب التركي في استفتاء وقد    

لنظام الوصاية العسكرية في تركيا ، حيث شلت قدرته على التدخل في الحياة السياسية ، وجردته من الحصانة 

القضائية ، فأصبح باإلمكان محاكمة العسكريين الذين ال يزالون في الخدمة أمام محاكم مدنية ، كما فتحت الطريق 

 على ما اقترفوه من جرائم بحق الوطن واملواطنين. 1980رى عام أمام مقاضاة قادة اإلنقالب العسكري الذي ج

 في قضية  365ضد  2012سبتمبر /أيلول وال ريب أن قرارات املحكمة التي صدرت في     
ً
 وضابطا

ً
املطرقة جنراال

 تتراوح بين 
ً
 ، تمثل نقطة تحول كبرى في طبيعة العالقة بين العسكريين والحيا 20 – 16بالسجن مددا

ً
ة عاما

 ألية محاولة عسكرية لقلب نظام الحكم املدني املنتخب.
ً
 13السياسية ، ورادعا

، وهي  والقفص أرغنكون كما أن هذه األحكام سيكون لها تأثيرها القوي على مسار الدعاوى القضائية األخرى مثل     

م ، والتحريض على إثارة قضايا استهدفت التخطيط النقالب عسكري على السلطة املدنية ، واإلخالل بالنظام العا

الشغب والفتنة العرقية والطائفية داخل املجتمع التركي ، وكذلك التخطيط إللصاق هذه العمليات اإلرهابية بجماعة 

 .العدالة والتنميةاإلسالمية وحزب  فتح هللا غولن

نفي صلتها كمؤسسة  على 2009وإن تكن رئاسة األركان حرصت منذ البداية توجيه االتهامات للعسكريين عام     

بهذه التهم ، محاولة الحفاظ على هيبة املؤسسة العسكرية بين أبناء الوطن التركي وأمام املجتمع الدولي ، وظهور 

بمظهر ديمقراطي ال يتدخل في الشؤون السياسية ، إال أن ثمة عدة من مواقف رئاسة األركان وقادتها تبرهن على 

 ة ، وضلوعها بشكل مباشر في التخطيط لها.تورطها في هذه التنظيمات اإلرهابي
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 2011أغسطس/آب ومن هذه املواقف ، واقعة تقديم كبار قادة املؤسسة العسكرية استقاالت جماعية في شهر     

من أجل ترقية بعض الجنراالت املتهمين بالضلوع في هذه القضايا اإلرهابية ، وكذلك خطاب  أردوغانللضغط على 

 الذي رد فيه استقالته إلى عجزه عن الدفاع عن الجنراالت املعتقلين.إيشيق قوشانز  رئيس األركان السابق

 على استغالل نفوذه والقيام بانقالب عسكري على السلطة     
ً
كل هذا يبرز إلى أي مدى لم يعد الجيش التركي قادرا

 عن التصدي لعجلة الع
ً
ملية الديمقراطية التي تضمن بكل املدنية بأية صورة من الصور ، وإلى أية درجة بات عاجزا

 وتأكد هذا مرة أخرى بعد فشل املحاولة االنقالبية في 14سرعة وقوة ، وتدهس في طريقها كل من يحاول ايقافها .

، وبتالي اسطاعت حكومة العدالة والتنمية أثناء فترة حكومة العدالة والتنمية إفشال محاولتين  2016 جويلية

 وهو ما لم يشهده تاريخ تركيا من قبل. انقالبيتين على التوالي ،

 

 

 خامسا: تجربة تركيا في تمدين الدولة )آلياتها وآفاقها(.

 من االتحاد األوروبي كان البّد  إلى واالنضمام اإلصالح في ورغبته الحكم، إلى والتنمية العدالة حزب وصول  مع     

 النحو اآلتي: على فكانت القومي ، األمن ومجلس العسكرّية املؤّسسة بنية في جوهرّية تعديالت إجراء

 الوطني األمن سياسة رسم على مهاّمه لتقتصر القومي، األمن مجلس قانون  من 4 املاّدة عّدلت 

 .ومتابعتها بتنفيذها ليقوم مهامّ  من إليه يسند ما ينتظر ثم بآرائه، الوزراء مجلس وإخبار وتطبيقها،

 من الكثير وفقد استشاري، جهاز إلى تحّوال قد العاّمة وأمانته القومي األمن مجلس يكون  الكيفية وبهذه    

 .التنفيذية وضعّيته

 من كّل  املجلس اجتماع ليصبح القومي، األمن مجلس قانون  من من 5 املاّدة عّدلت 
ً
 مّرة كل شهرين بدال

 .شهر

 في إعداد ومبادرتها الرقابي دورها العاّمة أمانته لتفقد القومي، األمن مجلس قانون  من 13املاّدة  عّدلت 

 مهّمة واملؤّسسات، لتصبح والهيئات للوزارات واملشروعات الخطط ووضع القومي األمن مجلس قرارات

 مهام. من املجلس به يكلفها ما تنفيذ على قاصرة أمانته

 تعيين بوجوب الخاّصة الفقرة فألغيت العامة، وأمانته القومي األمن مجلس قانون  من 15 املاّدة عّدلت 

 على بعد تعديلها لتنّص  فريق، برتبة املسلحة األمن القومي من أعضاء القوات ملجلس العام األمين

     15للمجلس. العام األمين منصب مدنّية شخصية تولي   إمكانية

 .القومي تتولى األمن مدنّية شخصية أّول  بذلك ليكون  ، 17/08/2004 في محمد البوجان عّين وبالفعل 

 للّرقابة الخضوع من العسكرّية الكوادر تعفي كانت التي املحاسبي الجهاز قانون  من 30 املاّدة عّدلت 

 .للمحاسبات ومراقبته املركزي  الجهاز إلشراف خاضعين وكوادرها العسكرية املؤّسسة لتصبح املالّية،
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 العسكري داخل مجلس  عضوّية الجنرال ألغيت حيث للتعليم األعلى باملجلس الخاّصة 131 املاّدة عّدلت

 إدارة املجلس األعلى للتعليم، وألغيت الفقرة الخاصة بعضوية الجنرال العسكري.

 وألّول  أصبح والتلفزيون، وبهذا اإلذاعة داخل اتحاد العسكري  بعضوية الجنرال الخاّصة الفقرة ألغيت 

 أّي  وجود دون  التام، باملعنى مدنّيتين مؤّسستْين اإلذاعة والتليفزيون  واتحاد للتعليم األعلى املجلس مرة

 .عسكري  رقيب

 الجنراالت القدامى الستجواب القضائية الدعاوى  برفع السماح والقانونية، الدستورية التعديالت شملت 

في املجاالت التي  اإلعالمّية بالّتصريحات باإلْدالء العسكرّيين وإلزام الفساد قضايا بشأن ومقاضاتهم

 16املدنّية. السلطة إشراف وتحت فقط، نيواألم العسكري  تتناول الشأن

 املؤسسة  نفقات بمراجعة املالية ووزارة الكبير التركي الوطني املجلس من لجان قيام التعديالت تضّمنت

 .17أسرار الدولة من تعتبر سّرية فقرات بقاء مع قبل، من العسكرية، و هو ما لم يكن مسموحا به

 وقادة األركان رئيس فيهم بمن العسكرّيين، بمحاكمة املدنّية املحاكم اختصاص أيًضا التعديالت وتضّمنت 

 .املسلحة القّوات صنوف

األمن، فال  مجلس داخل الّسياس ي ودوره القانونية الجيش وضعية قلصت التي التعديالت تلك من الرغم وعلى    

 في له التدخل مكفوال يزال فالينبغي أن يدفعنا ذلك إلى القول إن عهد تدخل الجيش في السياسة قد ولى، 

 لحماية أحكامه السارية 1986دستور 
ً
 لسّن  والتنمية العدالة حزب جهود فإّن  ولذلك الجمهورية، مبادئ حاليا

 الديمقراطية النظم معايير وفق الّصحيح مكانها في العسكرّية املؤّسسة وضع إلى ترنو جديد مدني دستور 

 18الحديثة.

بعمل متدرج وهادئ على مدى سنوات عديدة في تصحيح العالقة بين القيادتين  والتنمية العدالةولقد نجح حزب    

 بمعايير 
ً
السياسية والعسكرية وتقليم أظافر الجيش وكف يده عن التدخل في الحياة السياسية أو توجيهها، مستعينا

باط االنقالبيين أو الذين خططوا االنضمام لالتحاد األوروبي والحاضنة الشعبية التي حظي بها، وقضايا محاكمة الض

 أن الكثير منها ُملفق لكنها أضعفت من موقف ” ملطرقةا”و” أرجنكون “لالنقالبات مثل 
ً
وغيرها والتي ثبت الحقا

 .املؤسسة العسكرية وأساءت لصورتها أمام الشعب في ظل حكومة قوية وذات إنجازات

فين السياس ي والعسكري، وزيادة مساهمة األخير في القرار ولئن شهدت الفترة األخيرة عودة التناغم بين الطر     

والتهديدات األمنية في شمال سوريا )تنظيم  العمال الكردستانيالسياس ي بفعل الحاجة له في ظل التصعيد مع حزب 

شلة أعادت الدولة والفصائل الكردية املسلحة( والتفجيرات الكثيرة داخل البالد، إال أن لحظة املحاولة االنقالبية الفا

 19.أردوغانبقيادة  العدالة والتنميةالجيش كمؤسسة ملربع االتهام والدفاع واإلحراج، وهي فرصة ال تعوض لحزب 

 :على املدى املتوسط والبعيد، يمكن انتظار بعض القرارات الهامة على هذا الصعيد مثل    

  إغالق الكليات الحربية التي تزود قطاعات الجيش املختلفة بالضباط ووقف االنتساب للجيش

، باعتبار أن هذه املدارس كانت إحدى وسائل جماعة 
ً
للنفوذ إلى املؤسسة العسكرية  غولنمؤقتا

 .والسيطرة عليها
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  التركية أو تسريح أعضائه وتوزيعهم على األقسام األخرى باعتباره  الدرك/ الجاندرماإلغاء قسم

صلت تبعيته قبل أشهر عن 
ُ
أحد أهم طرفين )مع القوات الجوية( شاركا في االنقالب، بعد أن ف

 .الجيش وأتبع لوزارة الداخلية ضمن حزمة قرارات أصدرها البرملان

 املدنيةالليتها عنها، وبالتالي إتمام السيطرة إلحاق رئاسة أركان الجيش بوزارة الدفاع وإلغاء استق 

 20على الجيش.

وربما لن تتجه الحكومة مباشرة لكل هذه التعديالت، وبطبيعة الحال فال نتوقع حصولها بين ليلة وضحاها، لكنها     

السياسية،  ستكون في ذهن صانع القرار التركي بالتأكيد وفق رغبته بإنهاء استقالل املؤسسة العسكرية عن القيادة

 
ً
 وتماما

ً
 .ووأد فكرة االنقالب داخلها نهائيا

 على التوازن بين     
ً
ضعف املؤسسة العسكرية  استثمارلكن في كل األحوال، تبدو الحكومة التركية حريصة جدا

 وعمل إضعافووقوعها في مظنة االتهام إلخضاعها للقرار السياس ي ، وبين 
ً
 الجيش الذي ال غنى للدولة عنه مبدئيا

ً
يا

، في ظل التحديات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها مواجهة حزب 
ً
 .العمال الكردستانيأيضا

القيادة السياسية والوالة بعد إعالن حالة الطوارئ ،  يخضع ألمربأن الجيش  أردوغانولذلك طالعنا تصريح     

 بالتنظيم املوازي ، رغم أن الجيش كمؤسسة من االنقالب وإلصاق تبرئةورأينا من جهة أخرى اإلصرار على 
ً
ه حصرا

عدد االعتقاالت في املؤسسة العسكرية وعمقها وشمولها ومناصبها تظهر بوضوح أن األمر أكبر من مجرد التنظيم 

املوازي حتى اآلن تم توقيف أكثر من ثلث قيادات املؤسسة العسكرية من رتبة لواء فما فوق، وإبقاء أكثر من ربعهم 

 21.رهن االعتقال(

وبهذه اإلجراءات تمكنت حكومة العدالة والتنمية من إحكام قبضتها على املؤسسة العسكرية التي أصبحت في نظر    

الرأي العام املحلي وكذا اإلقليمي والدولي متهمة ملحاولة قلب نظام حكم شرعي ، وإخالل النظام واألمن العام ، 

اية نظام حكمها الصورة التي لم تشهدها تركيا في كل خاصة بعد خروج الجماهير والحشود الشعبية للدفاع وحم

 تاريخها ، مما منح قوة وشرعية أكبر لحكومة العدالة والتنمية في مقابل املؤسسة العسكرية.

 حوصلة :

أثرت طبيعة نشأت الدولة التركية التي تأسست على مبادئ علمانية معادية لكل ما له عالقة بالدين أو التدين ،      

نشئت عليها الجمهورية التركية ، املؤسسة على امل
ُ
شهد السياس ي بتركيا حيث جعلت املبادئ واألسس الكمالية التي أ

العسكرية املتحكمة في زمام الحياة السياسية وحامية ملبادئ العلمانية التركية ، وهذا ما جعل املؤسسة العسكرية 

لسلطة ، وتخوف هذه األخيرة من التيارات اإلسالمية ، تقف كحجر عثر أو معيق في عملية التحول أو التداول على ا

ولجوئها إلى أساليب عنيفة في التعامل مع التيارات املعارضة ، حيث شهد تاريخ تركيا جملة من الحركات االنقالبية 

 الدموية التي قام بها العسكر والتصفيات الجسدية لشخصيات سياسية كانت تحسب على التيار اإلسالمي.

 2002نوفمبر أن الوضع لم يظل على ما هو عليه ، حيث نجح حزب العدالة والتنمية في الوصول إلى الحكم في إال     

، وقد باشرت حكومة العدالة والتنمية  رجب طيب أردوغان، وبعدها من خالل  عبد هللا غول ، عن طريق ممثله 
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باملؤسسة العسكرية ، ومحاولة إبعاد هذه منذ توليها الحكم إجراءات عدلت من خاللها عالقة املؤسسة املدنية 

 األخيرة عن الحياة السياسية.

وقد نجحت حكومة العدالة والتنمية في عزل املؤسسة العسكرية وإعادتها إلى دورها الدفاعي على مراحل من خالل     

جالس السياسية ، تعديالت قانونية ودستورية ، ألغت من خاللها سطوة املؤسسة العسكرية وإلغاء تمثيلها في امل

 وذلك من خالل استفتاء البرملان ممثل الشعب ، أي بطرق قانونية ديمقراطية وشفافة.

 وبالتالي استطاعت تركيا أن تنجح في تجربتها الديمقراطية ، وأصبحت نموذجا يحتذى به لالنتقال السلمي والهادئ.   

      الهوامش :

                                                           
 من موقع :  6/09/2012 ،متحصل عليه يومموت امليراث العثمانيبشير موس ي نافع ، 1

 www.aljazeera.net/htm 

( مؤسس تركيا الحديثة وبطلها القومي في أعين مريديه، وعدو اإلسالم ومحطم الخالفة في 1881_1-1938)*( مصطفى كمال أتاتورك )

أعين خصومه، تمكن في سنين قليلة من البروز كقائد عسكري ثم كزعيم سياس ي، ألغى الخالفة العثمانية، وأسس مكانها تركيا املعاصرة 

 دولة علمانية غربية الطابع والقوانين والهوى.التي أصبحت كما أراد 

)**( ''عدنان مندريس'' رئيس وزراء تركيا طوال عقد الخمسينيات، خرج من تحت معطف أتاتورك ليتحدى تشريعاته العلمانية، وعلى 

إن ذلك لم يشفع له حينما الرغم من أنه أدخل تركيا في حلف شمال األطلس ي وجعلها رأس حربة الغرب في مواجهة االتحاد السوفياتي، ف

 تحرك الجيش ضده في أول انقالب في تاريخ تركيا املعاصر ليحكم عليه باملوت مع عدد من رفاقه بعد عشر سنوات قضاها في الحكم. 

، للجمهورية التركيةعمل رئيسا للوزراء سبع مرات قبل أن ينتخب رئيًسا  تركي. هو سياس ي 1924 نوفمبر 1)***( سليمان ديميريل ولد في 

 .2000 مايو 16إلى  1993 مايو 16. تولى رئاسة تركيا في الفترة من لتركياوهو الرئيس التاسع 

(، ص 1998)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  1جالل عبد هللا معوض،  صناعة القرار في تركيا و العالقات العربية التركية ، ط  2

.118. 
 .36(، ص .2010)بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون،  1علي حسين باكير و آخرون، تركيا بين تحديات الداخل و رهانات الخارج، ط  3
(، 2013)مصر: دار النهضة للنشر ، 2طارق عبد الجليل، العسكر و الدستور في تركيا من القبضة الحديدية إلى دستور بال عسكر ، ط  4

 .83 – 81ص ص. 

وقع انقالب عسكري أزاح الحزب  1960( االنقالبات العسكرية املباشرة: عرفت تركيا في تاريخها الحديث أربعة انقالبات ، في ****)

 إثر تعاظم قوة املعارضة في تركيا،  1971الديمقراطي عن سدة الحكم، ثم تال ذلك إنقالب سنة 
ً
 ناجحا

ً
حيث قاد ممدوح طغماتش إنقالبا

قاد الجنرال كنعان إيفرين  1980ديميرل على االستقالة إثر موجة العنف السياس ي التي عمت البالد، ثم في سنة و أجبر الجيش سليمان 

 أطاح بالحكومة املدنية و فرض األحكام العرفية.
ً
 عسكريا

ً
 إنقالبا

 .21(، ص .1998)جانفي  127ع. جالل عبد هللا معوض، "صناعة القرار في تركيا و العالقات العربية التركية"، املستقبل العربي ،   5
6 Metin Haper , « The military and consolidation of democracy : the recent Turkish experience », Armed forces and socity , 

vol .26 , no .4 (2002) ,pp. 639 – 640 . 
7 Health Lowry , « Betuixt and between » , in : Morton Abramowstz, (ed) , Turkey’s transformation and American policy, 

(New York , NY : foundation press , 2000) , P .44. 
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 الدعاية السياسية للحركة الصهيونية وابعادها االستراتيجية 

 قاسم حسين السعدي                                                                                                                 

 استاذ مساعد                                                                                                                      

 العراق     -جامعة بابل /كلية اآلداب 

 امللخص

تبني لنا من خالل الدراسة ان احلركة الصهيونية ومنذ نشوءها اهتمت بشكل كبري بالعمل الدعائي لتحقيق اهدافها السياسية      
ذات االبعاد االقتصادية والعسكرية والروحية من خالل توظيف العديد من الوسائل واالدوات خصوصا يف حرهبا ضد العرب سيما 

لة حتاول ان حتتمي حتت مظلة الدعاية الصهيونية للتعبري عن خططها ورؤيتها مما جيعلها اكثر وان تلك احلرب ذات اسرتاتيجية شام
 تأثري يف الراي العام ومراكز صنع القرار خصوصا الواليات املتحدة االمريكية الدولة االكثر هيمنة على النظام العاملي اجلديد .

ابعاد سياسية واضحة املعامل اال ان ذلك مل مينع من التوصل اىل  وبالرغم من وجود جهاز دعائي ضخم متطور ومتكامل له   
 حقيقه كون ان الصهيونية حركة عنصرية استيطانية توسعية عدوانية ارهابية امتدادا لالسرتاتيجية االمربيالية .

واملتمثل بانعقاد  1897منذ عام  وهذه الرؤيا جتلت عرب املراحل الزمنية اليت مرت هبا الدعاية الصهيونية الذي مثل جمال الدراسة   
، متكنت فيها الدعاية الصهيونية حتقيق الكثري من  1982اول مؤمتر للصهيونية العاملية وحىت الغزو االسرائيلي للبنان عام 

لنيل املكاسب لبناء مشروعها املتمثل باصطناع الكيان الصهيوين ورفده بكل عناصر القوة لتمكنيه مستقبال من حتقيق حلمه )من ا
 اىل الفرات( .

وقد اعتمدت الصهيونية على فلسفة دعائية ذات ابعاد سياسية تقوم على اسس ايدولوجية ومعرفة تامة جبمهورها املستهدف مث    
تغيري صورة اليهودي امام الراي العام و انتهاج منطق دعائي مزدوج يتجه حنو تأكيد )الشرعية الصهيونية( وتشويه  على العمل

 ب مبا خيل مبيزان القوى لصاحلها حتقيقا ألهدافها املرحلية واملستقبلية .صورة العر 

 الدعاية السياسية ، الحركة الصهيونية ، االستراتيجية الصهيونية . الكلمات المفتاحية:

Abstract 

 We found through research that the Zionist movement, and since its inception focused largely 

working propaganda to achieve political, economic, military and spiritual goals by employing 

various means and tools, especially in the war against the Arabs, especially as the war with a 

comprehensive strategy that is trying to take shelter under the Zionist propaganda umbrella to 

express their plans and vision which makes it more influence on public opinion and decision-

making positions. 

 In spite of the existence of a huge propaganda machine developed and integrated his political 

overtones and clear-cut, but that has not prevented from reaching Hakaiqh the fact that 

Zionism is a racist movement settlement expansionist aggressive terrorist extension of the 

imperialist strategy. 

 This vision manifested itself across time stages through which Zionist propaganda that such 
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research since 1897 and of the convening of the first Conference of the World Zionist and 

even the Israeli invasion of Lebanon in 1982, the Zionist propaganda has been able to achieve 

a lot of gains to build a project of Bastnaa Zionist entity and head with all the elements of 

power a necessity in the future to achieve his dream (from the Nile to the Euphrates). 

 It is natural that Zionism depends on the relevant political overtones philosophy based on the 

basis of ideology and full knowledge of the target and then work to change the Jewish image 

audience with in front of public opinion and pursue propaganda logic of double heading 

toward confirmation (Zionist legitimacy) and distort the image of Arabs as prejudicing the 

balance of power in its favor achieve its goals interim and future . 

Keywords: political propaganda, Zionist movement, Zionist strategy. 

 المقدمة

  *تأتي أهمية الدراسة من كون الدعاية السياسية : اهمية الدراسة
ً
الصهيونية أصبحت في الوقت الحاضر سالحا

استراتيجيا بالغ الخطورة يهدف الى التأثير في الرأي العام العالمي ومراكز صنع القرار السياس ي في العالم ، السيما في 

رسم  الواليات املتحدة باعتبارها الدولة الوحيدة التي تملك مقومات القوة في كل ميادينها ، مما يؤهلها لالنفراد في

 السياسة الدولية باتجاه مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني " إسرائيل " ** ، الحليف االستراتيجي لها .

كما ان اهمية الدراسة تنصرف تقديم املزيد من التعليمات التفصيلية حول التجربة الصهيونية في مجالها الدعائي 

تتطلبه املرحلة بما يخدم املشروع الصهيوني العالمي   عبر تجنيدها للوسائل وباستخدام وسائل تكتيكة وفقا ملا 

وبحسب خطة مدروسة مسبقة تعتمد على فلسفة سياسية  لها مرتكزاتها االيدولوجية للوصول الى اكبر قدر ممكن 

من الجمهور وفق خطاب سياس ي مستند الى منطق ايجابي مرة ومنطق سلبي مرة اخرى فضال عن تغيير صورة 

 اي العام . اليهودي امام الر 

وفيما يتعلق باألهمية الخاصة للدراسة ، فتكمن بشعور الباحث بخطورة املوضوع كونه يمس الوجود العربي    

ويهدد امنه بالصميم فضال عن االهمية السياسية للدراسة قد تؤدي الى وضع تصور امام صناع القرار السياس ي في 

السياسات اإلعالمية العربية للكشف عن التخطيط االستراتيجي  الدول العربية ، باإلضافة الى القائمين على رسم

 عن أن الدراسة تمثل وسيلة لتصعيد درجة الوعي  بكافة 
ً
للدعاية الصهيونية الذي يستهدف األمن العربي، فضال

 أشكاله للوقوف ضد املخطط الدعائي الصهيوني بأبعاده السياسية.  

في  أن الحركة الصهيونية تنتهج استراتيجية سياسية دعائية من خالل  :تجد الدراسة اشكاليتها اشكالية الدراسة

تجنيد العديد من أدواتها وباستخدام شتى األساليب الدعائية لوضع منظومة من الخطط واآلليات بهدف اختراق 

اغة األمن العربي وإحداث تغيرات فيه على املدى املنظور ، مما تسهم تلك التغيرات بشكل كبير وفاعل في صي

 الستراتيجية املشروع الصهيوني الرامية الى اصطناع الكيان الصهيوني والعمل على تأمين حصوله 
ً
مستقبله تحقيقا

على اكبر قدر من املكاسب السياسية والثقافية واالقتصادية والعسكرية ، وما تحمله هذه املكاسب من دالالت 

تتمثل بتحقيق الحلم الصهيوني ) من النيل الى الفرات ( مستقبلية بمثابة تحديات خطيرة تسعى الى غاية نهائية 

 ،وتكمن اشكالية الدراسة في السؤال الرئيس ي االتي : 

؟  1982والى  1897ما هي االبعاد االستراتيجية التي سعت اليها الحركة الصهيونية في سياستها الدعائية للفترة من 

 تي:   ويتفرع من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية ، كاآل
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 كيف نشأت الحركة الصهيونية وماهي اهدافها وطبيعتها ؟  -

 ؟ ما اهمية العمل الدعائي السياس ي بالنسبة للحركة الصهيونية  -

 ماهي مراحل تطور العمل الدعائي السياس ي الصهيوني ؟ -

 جية  ؟ ما هي االدوات والوسائل التي جندتها الصهيونية كأدوات دعائية تخدم اهدافها االستراتي -

 ما هي املحاور التي اعتمدت عليها الصهيونية لرسم االطار الفلسفي لدعايتها السياسية ؟  -

قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها منهجية الدراسة:

لتي تتضمنها واآلثار التي تحدثها , وهو أحد أشكال وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات ا

التحليل والتفسير العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة عن طريق تجميع املعلومات وتصنيفها ، ثم وضع 

 تأسيس استنتاجات تعطي 
ً
 ، لبيان أوجه العالقة بين الظاهرة والظواهر األخرى ، ليتم الحقا

ً
 وكيفيا

ً
مخرجاتها كميا

 أعمق ، لوعينا بأبعاد الواقع وعوامل تطوره ، مع االستعانة باملنهج التاريخي لدراسة الترابط بين الواقع نض
ً
جا

التاريخي وااليدلوجيا واألحداث السياسية الستقصاء الجذور التاريخية للظاهرة وارتباطها بما يتطلبه تتبع األهداف 

 الى نتائج محددة بشأنها .وتطورات األحداث وتالحقها والوقائع املختلفة وصو 
ً
 ال

سلطت الدراسة ضوءها على الدعاية السياسية في الحركة الصهيونية وابعادها االستراتيجية  النطاق الزمني للدراسة:

 أن هذه الدراسة ستدعم تلك  1982والى الغزو االسرائيلي  عام  1897، منذ انعقاد املؤتمر الصهيوني االول عام 
ّ
، إال

ك الدعائي الصهيوني الذي خططت له الحركة الصهيونية قبل انعقاد املؤتمر الصهيوني االول  . والذي الفترة بالتحر 

 وراء كشف املتغيرات املوضوعية على الدعاية السياسية للحركة الصهيونية  من 
ً
ستتطرق إليه هذه الدراسة سعيا

خرى تبغي الدراسة تحقيقها هي منع حصول حالة حيث توجهاتها وآلياتها واهدافها على مّر الزمن ، ناهيك عن فائدة أ

قطع ملعالجة السياسات الدعائية الصهيونية تنفيذا لالستراتيجية الصهيونية  باعتبارها استراتيجية التعاقب، بمعنى 

القيام بدورها املوسوم لتحقيق أهدافها خالل فترات متالحقة وعلى مر مراحلها ، إذ أن كل مرحلة تكون بناء ملرحلة 

 باتجاه الغاية املتوخاة من ذلك . س
ً
 ابقة وأساس ملرحلة الحقة أكثر تطورا

 املبحث االول : الحركة الصهيونية واهمية العمل الدعائي السياس ي

 املطلب االول : الحركة الصهيونية : نشوءها ، أهدافها ، طبيعتها 

ظهرت الحركة الصهيونية كرد فعل لعديد من العوامل ، منها العزلة التي كان يعيشها اليهود وعدم اندماجهم في    

املجتمعات األوربية باإلضافة الى سيطرتهم على تلك املجتمعات واحتكارهم للسلع والخدمات وتعاطيهم الربا بفوائد 

 الى هذا الوضع ظهر العديد من املفكرين  اليهود  ،  الذين كبيرة ، مما ادى الى ظهور النزعة املعادية لليهود ، 
ً
واستنادا

يعملون في حقل الصحافة والتأليف ، فكان ذلك في بداية القرن التاسع عشر يدعون الى حل املسألة اليهودية على 

لسطين وتجميعهم فيها غرار النزعة القديمة التي ظهرت في أوربا وذلك عن طريق دعوة اليهود الى الهجرة من أوربا الى ف

 لقيام ) الدولة اليهودية ( التي تأوي جميع يهود العالم ، وعليه فان اتجاهات هؤالء 
ً
وإقامة املستوطنات تمهيدا

  . 1املفكرين تمثل األساس النظري لظهور الحركة الصهيونية كتنظيم سياس ي في نهاية القرن التاسع عشر 
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االنتهاء ،بدأت املالمح السياسية للحركة الصهيونية تتضح على يد الصحفي  وبعد أن شارف القرن التاسع عشر على   

، عالج فيه موضوع إعادة بناء الدولة  1896النمساوي ) ثيودور هرتزل ( الذي وضع كتاب ) الدولة اليهودية ( في عام 

 ( اليهودية ،وأكد أن:) الدولة اليهودية ضرورة البد منها للعالم ، لذلك سوف يتم خلقها 

وعلى هذا األساس ، تّم اإلعداد لعقد مؤتمر صهيوني يوّحد صفوف الحركة الصهيونية  العاملية املنبثقة من املؤتمر ، 

، والذي يمثل اول مؤتمر صهيوني عالمي يرأسه ) هرتزل (  2 1897الذي تّم عقده في مدينة بازل السويسرية عام 

 ، ليشرح لهم  204هودية في اتحاد العالم وحضره ) الذي توجه في دعوته الى أكثر من خمسين جمعية ي
ً
( مندوبا

أساليب وأهداف قيام السلطة اليهودية ، إذ أعلنت املنظمة الصهيونية العاملية عن برنامجها لتحقيق أهداف املؤتمر 

نية في املتمثلة بإنشاء املستوطنات الصهيونية في فلسطين من خالل تشجيع الهجرة إليها ، وتنظيم جمعيات صهيو 

أنحاء العالم من خالل مؤسسات محلية موجودة فيها ، وتنمية الوعي القومي الديني لدى اليهود ، كذلك العمل على 

كسب التأييد السياس ي من الدول الكبرى إلنشاء الكيان املزمع إقامته ، وبذلك أصبحت املنظمة الصهيونية هي 

 قها.املرتكز املعبر عن األهداف الصهيونية املراد تحقي

وبعد تولي ) هرتزل ( زعامة املنظمة الصهيونية ، قام بالعديد من الزيارات شملت أقطار كثيرة من بلدان العالم    

بهدف الحصول على التأييد السياس ي واملعنوي للحركة الصهيونية ، فبعد انعقاد املؤتمر األول توجه مباشرة ملقابلة 

 أن السلطان عبد الحميد لغرض السماح له باستي
ّ
طان فلسطين من خالل فتح املجال أمام املهاجرين اليهود ، إال

 من البالد ( ، وشعر ) هرتزل ( بخيبة أمل ، بعد أن فشلت 
ً
 واحدا

ً
السلطان رفض ذلك ) ال أقدر أن أبيع ولو شبرا

 جهوده لدى السلطان العثماني ، فتوجه نحو اإلمبراطور األملاني ) ويلهم 

 
ً
بين يديه على اعتبار انه يمثل العالم بهدف الحصول على مساعدة أملانيا الستيطان مناطق  الثاني ( ، وألقى خطابا

 أن جهوده أيضا باءت بالفشل ، مما اضطره الى التوجه نحو روسيا ، وبعد أن قابل وزير 
ّ
معينة في فلسطين ، إال

ية التوسط لدى السلطان العثماني ، أكد على عدة أمور منها دعوة الحكومة الروس 1903الداخلية ) بيلفه ( عام 

لتحقيق مشروعه باستثناء األماكن املقدسة ، ومنح الحكومة الروسية مساعدات مالية لتهجير اليهود والسماح 

بتنظيم جمعيات صهيونية حسب برنامج بازل ولكن كانت صرخة في واٍد سيما بعد تدهور العالقات الروسية 

 العثمانية ، آنذاك . 

 انه رفض املشروع ) ال نستطيع أن نقبل وبعد هذا ا   
ّ
لفشل املتواصل قرر ) هرتزل ( مقابلة البابا في إيطاليا ، إال

 بعد أن سبقتها 
ً
بهذه الحركة ( . وهكذا لم يحقق ) هرتزل ( ما كان يطمح إليه من التأييد املعنوي من البابا خصوصا

 .  3ي والجهات الرسمية األخرى في األوساط األوربية مقابالت فاشلة مع اإلمبراطور األملاني والسلطان العثمان

 في ظل حصول بريطانيا على جزء من فلسطين حسب اتفاقية سايكس و    
ً
توجه ) هرتزل ( نحو بريطانيا خصوصا

، والذي يمنح بموجبه   1917، فأثمرت جهود الحركة الصهيونية على حصولهم على وعد بلفور عام  1916بيكو عام 

اينة حق إقامة ) وطن قومي ( لهم في فلسطين بهدف كسب والء اليهود العالم الى جانب الحلفاء ، اليهود الصه

 وان الوعد صدر في ظل الحرب العاملية األولى ، إذ سعت الحركة الصهيونية الى استثمار هذا الوعد من 
ً
خصوصا

 وبإجماع دولي التخاذ ال
ً
تدابير لتنفيذ الوعد إذ اقر مجلس عصبة خالل مناشدتها عصبة األمم لدفع بريطانيا رسميا

، لتنفيذ فكرة  1917/  11/  2األمم نظام االنتداب البريطاني على فلسطين ، والزم بريطانيا بتحقيق الوعد الصادر في 

 .  4 إنشاء ) وطن قومي ( لليهود في فلسطين
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ا الى الواليات املتحدة األمريكية ، إذ وخالل اندالع الحرب العاملية ، تحول مقر الحركة الصهيونية من بريطاني   

 ، فمن خالل هذه الرؤيا 
ً
أدركت الحركة الصهيونية أهمية الدور الذي سوف تؤديه الواليات املتحدة مستقبال

االستراتيجية للحركة الصهيونية واهتمامها بمراكز القوى في العالم السيما وأنها بدأت تشعر ببداية انحسار الدور 

 للواليات املتحدة الذي يسعى الى السيطرة على العالم االستعماري الب
ً
 جديدا

ً
 .  5ريطاني في العالم وبداية ظهور دورا

ومع تقادم الزمن ، تمكنت الحركة الصهيونية من تحقيق هدفها االستراتيجي في إقامة الكيان الصهيوني ، والذي    

، وكانت الحركة الصهيونية تهدف من وراء إقامة هذه الكيان عدة أمور في  1948/ مايو /  14أعلن عن قيامه في 

، وكذلك التوسع اإلقليمي على حساب األراض ي العربية  –مون كما يزع –مقدمتها تأكيد عودة اليهود الى أرض امليعاد 

، واألمر الثالث هو االنفتاح على املنطقة العربية وما يجاورها لالستحواذ على خيراتها ، إذ بقيت هذه األمور الثالثة 

ة ، وهذا ما تغذي الطموحات التوسعية التي يسعى أقطاب الحركة الصهيونية لتحقيقها تلبية لطموحاتهم املستقبلي

نجده في خطاب ) بن غوريون ( أمام املجلس العمالي الصهيوني ، والذي يحدد فيه خريطة الكيان الصهيوني 

املستقبلية ، إذ يبين في خطابه أن األراض ي التي يحتلونها ال تمثل األهداف الصهيونية ، فاملشكلة اليهودية ال يمكن 

 .  6حلها على هذه األراض ي فحسب 

نقطة تحول في تاريخ الحركة الصهيونية ، إذ تحولت هذه الحركة الى  1948ويمثل قرار إعالن " إسرائيل " في عام    

كيان سياس ي " إسرائيل " له عالقاته الخارجية ، ويستند الى قوة عاملية عظمى متمثلة باإلمبريالية ، إذ يسعى الكيان 

املتبادلة لتنفيذ أهدافهم االستراتيجية العليا والتي تصب في غاية  الصهيوني الى التحالف معها في إطار املصلحة

أساسية وهي السيطرة على العالم بشكل عام واملنطقة العربية بشكل خاص ، فاإلمبريالية العاملية تسعى من وراء 

لة عصرية خاصة في غرس هذا الكيان في قلب املنطقة العربية الى إعاقة توجه األقطار العربية نحو الوحدة ، وبناء دو 

ضوء املوقع االستراتيجي الذي يحتله الوطن العربي وازدهاره بالثروات والخيرات مما يجعل لعاب اإلمبريالية يسيل له ، 

 بالكيان الصهيوني الذي قّدم له 
ً
وعلى هذا األساس عمد االستعمار الى إيجاد موطن قدم له في الوطن العربي متمثال

منبثق تحت نفس األسس التي انبثق عنها االستعمار الغربي والتي تتمثل باالحتكار والعنف  الحل املناسب ، فهو كيان

والعدوان والتمييز العنصري ، لذلك التقى التيارات في مجرى واحد من اجل أن تكون الصهيونية في فلسطين املرتكز 

والتي تعتبر الحليف االستراتيجي للكيان الصهيوني االستراتيجي لإلمبريالية العاملية ، السيما الواليات املتحدة األمريكية 

 وصار يدور في 
ً
من اجل السيطرة على ثروات األمة العربية ، وهذا يعني أن الصرع ضد الصهيونية أصبح اكثر تعقيدا

 .  7ميادين متعددة على الصعيد السياس ي واالقتصادي والدبلوماس ي والعسكري وااليدلوجي 

، سعت وتسعى الى تحقيق عدة أهداف تكوين كوسائل لبلوغ غايتها االستراتيجية ) إسرائيل إن الحركة الصهيونية     

 الكبرى ( ، وتتمثل األهداف باآلتي : 

أهداف سياسية : تتمثل بالتغلغل في األوساط السياسية وكسب تعضيد الدول العظمى وتأمين تأييد مراكز صنع  -1

ة لجعلها ادوات سياسية لتحقيق غاية الحركة الصهيونية متمثلة في العمل القرار فيها لتحقيق غاية الحركة الصهيوني

 على تثبيت الوجود " اإلسرائيلي " في فلسطين . 

أهداف عسكرية : وتتمثل بالعمل على إعداد جيش يهودي قوي مزود بأحدث األسلحة لضمان تفوقه حتى يتسنى  -2

 .  8ان تحقيق أهداف الحركة الصهيونية في التوسع واالستيط
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أهداف اقتصادية : وتتمثل بالسيطرة على االقتصاد العالمي من خالل عدة طرق منها االبتزاز واالحتكار ، وهذا ما  -3

 في إقامة احتكارات ضخمة ، ومستودعات هائلة للثروة " 
ً
 .  9أكد عليه البروتوكول السادس : " سنشرع فورا

، ففي ذلك يقول التلمود : " إذ أن املسيح كذاب وحيث أن محمد  أهداف روحية : وتتمثل بالقضاء على األديان -4

 .  10اعترف به واملعترف بالكذاب كذاب مثله فيجب أن نقاتل الكذاب الثاني كما قاتلنا الكذاب األول " 

وفيما يخص طبيعة الحركة الصهيونية، فهي حركة ديناميكية نشطة تقوم على أساس الترابط املستمر بين أهداف    

ملاض ي وأعمال الحاضر ومخططات املستقبل ، إذ قامت على فلسفة أصولها من الفكر اليهودي الذي يتغير حسب ا

. وهي حركة ليست دينية ألنها تضم عدة اتجاهات ، إذ أنها تضم  11الظروف واألحوال ، وكلما اقتضت الضرورة 

زاب معادية للدين مثل الحزب الشيوعي أحزاب دينية مثل حزب أغوادت " إسرائيل " وحزب خورامحي ، وهناك أح

وحركات علمانية مثل الرابطة اإلسرائيلية لليهود العلمانية والحركة اإلصالحية ، كذلك فان الحركة الصهيونية هي 

ليست حركة قومية ألنها تعمل على هجرة جميع يهود العالم الى فلسطين املحتلة بغض النظر عن قوميتهم ، كاليهود 

 ود واألثيوبيين والفالشا وغيرهم ، وهؤالء جميعهم ليست لهم قومية واحدة . السوفيت والهن

إن الحركة الصهيونية ليست ذات أهداف اجتماعية فهي تعمل على إنشاء القوى االشتراكية ) الكيبوتز ( ، والى    

عدم االعتماد على نظام جانبها امللكيات الخاصة واإلقطاعية القائمة على أسس االحتكار واالستغالل ، فالغرض من 

اجتماعي معين هو استيعاب جميع املهاجرين الذين يأتون من دول ذات أنظمة اجتماعية مختلفة بحيث يجد املهاجر 

 .  12املجتمع الذي تعود عليه في بلده األصلي مما يساعده على االندماج واالستقرار 

ـ " إسرائيل " تقوم على مبادئ االستغالل والعدوان والصهيونية تعبر عن حركة سياسية عاملية منظمة متمثلة ب   

وتستند الى فكرة التوسع والسيطرة وتستخدم وسائل العنف في تحقيق أهدافها إلقامة ) إسرائيل كبرى ( التي تمتد 

 والهدف االستراتيجي اآلخر ، هو أن تكون الدولة ) الرائدة ( واملتقدمة لحماية امل
ً
صالح من النيل الى الفرات مستقبال

اإلمبريالية في املنطقة العربية ، من خالل التعاون مع االستعمار الغربي والقوى املعادية لالمة العربية ، ولهذا فهي 

 تعمل على دفع اليهود الى الهجرة لفلسطين وطرد الشعب العربي الفلسطيني ، ولذلك 
ً
حركة استعمارية . وهي أيضا

، وتعمل الصهيونية على إذكاء روح التعالي لليهود على اعتبار أن اليهود ) فالصهيونية توصف بأنها حركة استيطانية 

 على تحقيق 
ً
شعب هللا املختار ( وتفضيلهم على الشعوب األخرى وعليه ، فهي ذات طبيعة عنصرية ، وتعمل أيضا

يهود الى الهجرة االستعمارية من خالل اإلرهاب لتشريد الشعب الفلسطيني من جهة ودفع ال –أهدافها االستيطانية 

 .  13الى فلسطين من جهة أخرى ، ولذا فأن سمة الصهيونية تتمثل بكونها حركة إرهابية 

    
ً
 الى ما ذكر ، فان الحركة الصهيونية تقوم على استراتيجية عنصرية استعمارية توسعية إرهابية امتدادا

ً
واستنادا

 .  14لالستراتيجية اإلمبريالية 

 عمل الدعائي السياس ي في الحركة الصهيونية   املطلب الثاني: اهمية ال

 أطلق     
ً
اهتمت الحركة الصهيونية منذ بداياتها األولى بالجانب الدعائي ، إذ وضع الحاخام ) يهودا القالي ( برنامجا

عليه ) الخالص الذاتي ( والذي يتضمن الدعوة لعقد جمعية عامة كبرى وإيجاد صندوق قومي لشراء األراض ي وإقامة 

وضع كتابه ) الخالص الثالث ( الذي دعا فيه الى تشجيع االستيطان في  1843صندوق لجباية الضرائب ، وفي عام 

 ومن هؤالء العلماء سيظهر املسيح املنتظر . 
ً
 فلسطين واقترح أن يكون مجلس للحكماء ينظم اليهود عامليا
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للصهيوني ) موس ى هس ( بمثابة مادة دعائية موجهة لليهود من  1862ويعتبر كتاب ) روما والقدس ( الصادر عام    

جانب ، إذ يتكلم الكتاب عن االضطهاد اليهودي من قبل األملان وعن الطموح القومي اليهودي وحدد اليهودية وتفوقها 

، إذ وصفها بـ ) صديقتنا الحبيبة ( التي سوف تعيد لليهود ، ومن جانب آخر توجه الكتاب نحو فرنسا  15على البشر 

مكانتهم في التاريخ ، وان فرنسا سوف تساعدهم على تأسيس مستعمرات تمتد من السويس حتى القدس  ومن 

ضفاف نهر األردن الى البحر املتوسط . ووجه ) موس ى هس ( نداءات الى اليهود بهدف إقناعهم ملا تخطط له 

يقول : " سنكون مركز اتصال عظيم بين القارات الثالث لسوف تكونون حملة الحضارة الى شعوب ال الصهيونية ، ف

 ولسوف تعودون الى فلسطين 
ً
تعرفونها وستكونون دليلهم في العلوم األوربية التي ساهم أجدادكم فيها كثيرا

 " 
ً
 .   16مستشفون من جميع أمراضكم نهائيا

 الى التوجهات الدعائية للمفكرين األوائل ، وأيقنت الحركة الصهيونية دور ال 
ً
عمل الدعائي لتحقيق أهدافها استنادا

فوضعت نصب عينها أن برامجها السياسية مهما بلغت من قوة فهي ال تتمكن من تحقيق أهدافها من غير إسناد 

ة الصهيونية في مدينة بال العمل الدعائي ، وعليه اتخذ اإلطار التنظيمي الذي نتج عن املؤتمر التأسيس ي األول للحرك

، والذي تركز في خمس هيئات من أبرزها مكتب التوجيه املركزي الذي ربطته الحركة  1897السويسرية عام 

 الصهيونية برئيس املنظمة الصهيونية العاملية وبشكل مباشر ، إذ سعى العمل الدعائي آنذاك الى 

 في أوروبا .  -1
ً
 تحسين صورة اليهودي السيئة خصوصا

 كسب عطف اآلخرين بالشكل الذي يتناسب مع أغراضهم وبشتى الوسائل .  -2

 . 17تشكيك اآلخرين بمعتقداتهم القديمة أو الحديثة خدمة للمخططات الصهيونية  -3

واهتمت الحركة الصهيونية بأسلوب التعامل النفس ي في العمل الدعائي كمرتكز أساس ي للوصول الى أهداف الحركة    

لتي أرس ى املؤتمر األول قواعد تنفيذها ، فالعمل الدعائي اتجه الى مراكز صنع القرار في املجتمعات الصهيونية ا

األوربية اكثر من اتجاهه الى املجتمع الجماهيري بهدف خلق التأييد للتوجهات الصهيونية ، واتبعت الصهيونية عدة 

األساليب ، بمعنى اعتمادها على العالقات العامة ، أساليب وضيعة كاستغالل النساء الجميالت أو الرشوة وغيرها من 

اكثر من اعتمادها على االتصال الفكري ، فالعمل الدعائي آنذاك لم يهتم بموضوع تشويه الطابع القومي العربي 

 .  18بسبب ظروف وطبيعة التحرك الدعائي الصهيوني ليس ألنها تريد ذلك 

الدعائي املنظم من قبل الحركة الصهيونية لنشر األفكار الصهيونية هي  ومن ابرز الجوانب التي تمحور عليها العمل   

مسألة عدم اندماج اليهود في مجتمعاتهم األصلية تحت ذريعة العداء للسامية من قبل تلك املجتمعات غير اليهودية ) 

وهذا ما ورد على لسان  الالسامية ( ، فزعماء الصهيونية يرون أن هذا العداء هو األساس في خلق ) دولة اليهود ( ،

 ( ، كذلك ركزت الدعاية الصهيونية على 
ً
 واحدا

ً
)هرتزل( قائال:) إن أعداء اليهود الالساميين وهم الذين جعلونا شعبا

ضرورة إبقاء اليهود في حالة عزلة عن مجتمعاتهم األصلية منطوين على أنفسهم يعيشون تحت ضغط العداء للسامية 

وبالتالي سوف يكونون فريسة سهلة الوقوع بين أنياب الدعاية الصهيونية لتحقيق  يمتلكهم الشعور باالضطهاد

 .  19مآربها

 في مجال توظيف الدين كأسلوب إلثارة    
ً
 في تحقيق األغراض الصهيونية ، خصوصا

ً
 مهما

ً
ويلعب العمل الدعائي دورا

 –تار (*** ، حسب ما ورد في نسخة التوراة واستمالة عواطف اليهود ، فالدعاية تركز على أن اليهود) شعب هللا املخ
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 :  18اآلية  – 15إذ جاء في سفر التكوين ) اإلصحاح  –املحرفة 
ً
 قائال

ً
( : " في ذلك اليوم قطع الرّب مع إبراهيم ميثاقا

 لذلك أعطي هذه األرض من نهر مصر الى النهر الكبير الفرات " . 

يهود أنفسهم ) قومية ( نزلت من السماء بناًء على تعاليم الرّب ، وعليه فعلى أساس هذه املقولة التوراتية اعتبر ال   

 ( يعطيهم الحّق في سلب أرض فلسطين ونهب خيراتها وطرد 
ً
 إلهيا

ً
ضرورة احترام تلك التعاليم ، وأن ذلك بمثابة ) دعما

 .   20سكانها 

 الى ما تقدم ، نرى أن استراتيجية العمل الدعائي التي تو    
ً
جهت نحو يهود العالم كانت تهدف قبل قيام " واستنادا

 ) للنبوءة ( الدينية إلقامة 
ً
 للهجرة الى فلسطين تحقيقا

ً
إسرائيل " الى تثقيفهم باألهداف الصهيونية وإعدادهم نفسيا

 لهم من ) لعنة الالسامية ( . 
ً
 ) دولة يهودية ( وإنقاذا

وفق تلك االستراتيجية وأضيف لها منجزات " إسرائيل "  أما بعد قيام الكيان الصهيوني استمر العمل الدعائي   

وتصويرها على أنها ) امللجأ الوحيد ( ليهود العالم من ) االضطهاد املحتوم ( فيما لو استمروا بالعيش خارج " إسرائيل 

 لضمان استمرار الهجرة بدليل تواجد اليهود في الع
ً
ال  –الم " . وعندما أدركت الصهيونية أن ذلك لم يكن كافيا

لذلك بدأت " إسرائيل " تخاف اندماج هؤالء في مجتمعاتهم األصلية ، فبدأت الدعاية  –يشعرون باالضطهاد 

 الصهيونية تتوجه نحو ممارسة ) االندماج اليهودي ( ، باإلضافة الى إن العمل الدعائي الصهيوني سعى لتحقيق : 

 الصهيوني . العمل على استمرار الهجرة اليهودية الى الكيان  -1

 . 21العمل على ضمان والء اليهود في العالم لضمان استمرار دعمهم املادي واملعنوي  -2

 املبحث الثاني : مراحل تطور العمل الدعائي السياس ي وادواته التكتيكية

  املطلب االول: مراحل تطور العمل الدعائي السياس ي للحركة الصهيونية  

وفيما يخص تطور الدعاية الصهيونية ، نجد أن استراتيجية الدعاية الصهيونية في أي مرحلة تجتازها ، تمثل    

الوجه املعلن او املكشوف من اإلستراتيجية السياسية التي تعتبر طور من أطوار االستراتيجية العليا للحركة الصهيونية 

 :  22، يمكن أن نتابع مراحل تطورها كاآلتي 

 ( 1917حتى صدور وعد بلفور  1897ملرحلة األولى : ) وتتمثل بانعقاد املؤتمر الصهيوني األول عام أ. ا

ن املؤتمر من وضع قاعدة دعائية بّينها ) هرتزل ( في قوله : " كل ما يهمني هو أن تتكلم حتى لو تكلمت ضد    
ّ
تمك

 أن للصو 
ً
 وليس تاريخ للبشر سوى الصهيونية " . كذلك يقول : " الصياح هو كل ش يء ، حقا

ً
 كبيرا

ً
ت العالي شأنا

. فكانت هاتان املقولتين بمثابة املبدأ  23قعقعة السالح وجعجعة الرأي الزاحف عليكم أن تصيحوا أو تصرخوا " 

 . 
ً
 الدعائي الذي انتهجته الدعاية الصهيونية إلثارة املشكلة اليهودية في العالم والتحرك بمقتضاها سياسيا

ه املرحلة توجه الدعاية نحو مراكز القوى السياسية بهدف الحصول على شرعية التواجد في فلسطين ، وشهدت هذ   

كذلك ركزت على ) لغة املصالح ( بهدف خلق ) اإلقناع ( لدى مراكز القوى لتقبل تلك الشرعية ، إذ عرض ) هرتزل ( 

 يقض ي بموجبه جعل فلسطين تحت الحماية األملانية
ً
، سيما وان أملانيا تتطلع بسياستها نحو الشرق  على أملانيا وعدا

 لنشر الثقافة األملانية في الشرق، وأنها تفضل 
ً
، ولوحت الدعاية الصهيونية ألملانيا أن تجعل فلسطين اليهودية مرتكزا
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ب تأييد أملانيا على بريطانيا وفرنسا وتحارب األفكار االشتراكية ، فالدعاية الصهيونية تهدف من وراء هذه الحجج كس

 .  24اإلمبراطورية األملانية لحل املسألة اليهودية 

توجهت الدعاية الصهيونية نحو السلطان العثماني تحت أسلوب املساعدات املالية لتسديد الديون  1901وفي عام    

 .  25الخارجية مقابل السماح لليهود باستيطان فلسطين 

ة للتأكيد على )حّق( اليهود في إقامة ) دولة ( لهم في فلسطين وإن هذه الفترة شهدت توجهات الدعاية الصهيوني   

وتشجيع الهجرة إليها ، فأوحت الصهيونية الى الكتاب والشعراء*** * ، فبدءوا يمجدون الهجرة الى فلسطين ، 

القومي ، أوص ى املؤتمر بإيقاظ الوعي  1913ويشيعون روح اليأس في االستقرار خارجها ، وفي املؤتمر الذي عقد عام 

 .  26بين اليهود 

 الى ذلك فإن الدعاية الصهيونية سعت الى تحقيق عدة أهداف :     
ً
 واستنادا

 إيقاظ الوعي القومي بين يهود العالم .  -1

 تنظيم العناصر اليهودية وتوثيق الروابط بينها بإنشاء املؤسسات املحلية والدولية .  -2

 .  27السعي لدى الحكومات املختلفة للعطف على أماني اليهود  -3

وعلى هذا األساس فان االستراتيجية الدعائية في هذه املرحلة تتمثل في محاولة إثارة املشكلة وطرحها على الساسة    

 . 28كجزء من تحقيق أحد األهداف الستراتيجية ملرحلة الحقة 

 ( 1948بلفور حتى إعالن الكيان الصهيوني عام  ب. املرحلة الثانية : ) من صدور وعد

 ، وذلك بالحصول على وعد بلفور عام    
ً
 كبيرا

ً
استطاعت جهود الحركة الصهيونية ودعايتها الذكية أن تحقق مكسبا

، والذي يضمن إنشاء ) وطن قومي لليهود ( ، مما يخدم اإلستراتيجية الصهيونية من جهة ، ويؤمن املصالح  1917

 .  29ة واالقتصادية لبريطانيا من جهة أخرى السياسي

إن نجاح الدعاية الصهيونية فيما يخص هذا الوعد املشؤوم ، نلحظه من الحادثة التي وقعت في العشرينات من    

 1936القرن العشرين ، فعندما طرح الوعد للتصويت عليه كانت األغلبية في مجلس اللوردات ضده ، لكن في عام 

صير فلسطين في نفس املجلس كانت األغلبية ضد العرب ، ومن أسباب نجاح الدعاية الصهيونية في وأثناء مناقشة م

 :  30غرب أوربا في تلك الفترة تتمثل باآلتي 

 وجود خلفية تاريخية من املواقف املتميزة ضد العرب .  -1

 فكرية واإلعالمية واالقتصادية . الى مراكز القوى ال –أقليات غير مندمجة  –انسياب اليهود كقوة ضاغطة محلية  -2

 استغالل األقليات التي تربطها باملجتمع اليهودي تقاليد تاريخية .  -3

 عدم وجود دعاية عربية مضادة .   -4
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وبعد الحرب العاملية الثانية ، تحول مقر الحركة الصهيونية من بريطانيا الى الواليات املتحدة األمريكية والتي تشهد    

 يهود
ً
 في الجانب االقتصادي ، إذ استطاعت الدعاية الصهيونية التأثير في مراكز القوى األمريكية ضغطا

ً
 خصوصا

ً
يا

( مهاجر أن يهاجروا الى فلسطين  100000يوافق على السماح لـ )  –الرئيس األمريكي آنذاك  –مما جعل ) ترومان ( 
سته الرسمية ، فقد عملت أمريكيا على تهجير ألفي . واعتبر أن قراره هذا هو األساس الذي سوف تعتمد عليه سيا 31

 أثناء الحرب العاملية الثانية 
ً
 في استغالل  32شخص أسبوعيا

ً
 بارزا

ً
، والتي لعبت فيها الدعاية الصهيونية دورا

 .  33االضطهاد النازي لليهود لدفع اليهود الى الهجرة تحت ذريعة تحقيق األمان والتخلص من ذلك االضطهاد 

انتهاء الحرب العاملية الثانية ، دخلت الدعاية الصهيونية مرحلة جديدة عندما وجه املؤتمر الصهيوني الثاني وبعد    

نداًء دعا فيه األمم املتحدة وجميع دول العالم الى تأييد اليهود في مساعيه إلنشاء  1946والعشرون في كانون األول 

 .  34ية دولة لهم في فلسطين وقبوله في عضوية األسرة الدول

وعليه فان اتجاهات الدعاية الصهيونية خالل هذه الفترة ، والتي تمثل املرتكز األساس ي لتهيئة األجواء الدولية    

 واملحلية تتخلص باآلتي : 

 جلب أكبر عدد ممكن من املهاجرين اليهود الى فلسطين وتأمين استيطانهم.  -1

 التصدي ملقاومة الشعب الفلسطيني .  -2

 . 35تأمين الحصول على املزيد من الدعم الدولي  -3

 إن املرحلتين السابقتين على والدة الكيان الصهيوني، عملت فيهما الدعاية الصهيونية على :    

 استمرار الهجرة اليهودية الى فلسطين .  -1

 ضمان والء الشتات واستمرار دعمهم املادي .  -2

 كسب األنصار من اليهود ومن غيرهم واملوالين لهم .  -3

التركيز على كسب عطف مراكز صنع القرار في أمريكيا وأوربا، وذلك بهدف الحصول على الشرعية الدولية  -4

 !! .  36مما يعني تحول أحالمهم الى حقيقة  1948وتأسيس كيانهم املغتصب عام 

 ( 1967حتى حرب حزيران  1948الكيان الصهيوني عام  ج. املرحلة الثالثة : ) وتبدأ من إعالن

 1948/  5/  15بعد أن تحولت األحالم الصهيونية الى حقيقة ، إثر اإلعالن الرسمي للكيان الصهيوني " إسرائيل " في    

 عبر 
ً
 رسميا

ً
مؤسساتها ، واالعتراف القانوني الذي ناله من العديد من الدول ، بدأت الدعاية الصهيونية تأخذ طابعا

داخل " إسرائيل " املدعومة من قبل املؤسسات الدعائية الصهيونية خارج الكيان الصهيوني ، إذ يتم التنسيق بينهما 

 على مقررات املؤتمرات الصهيونية لبلوغ األهداف التي تنتهجا الستراتيجية السياسية الصهيونية . فالدعاية 
ً
اعتمادا

 اإلعجاب " إسرائيل " من قبل العديد من دول العالم ، السيما الغربية .  الصهيونية خالل هذه املرحلة تستحوذ

وأخذت " إسرائيل " تتكلم باسم األقليات اليهودية في جميع أنحاء العالم وحرصت على عدم مهاجمة العرب    

  37نة اليهودية والتأكيد على نقاء العنصر اليهودي ، وان " إسرائيل " هي ) حقيقة تاريخية ( منذ أن وجدت الديا
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، والذي حدد أهداف الصهيونية بتطلعها الى قيادة  1951وعلى أثر انتهاء املؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون في آب    

) شعب إسرائيل ( وجمع شتات اليهود وتجميع قلوبهم حولها ، وتعبئة الرأي العام إزاء أهداف زعماء الصهيونية ، 

 فالدعاية ركزت على : 

 ه عن مراكز القوى في األحزاب الرأسمالية بهدف توجيهها خدمة ألهداف الصهيونية املرحلية والبعيدة املدى. التوج -1

التغلغل في مختلف الجمعيات واملؤسسات والنقابات وأجهزة اإلعالم واملخابرات وتكوين الكوادر السرية وتعبئتها  -2

 عتبارها الوليد الجديد للحركة الصهيونية العاملية. لخدمة السياسة الخارجية والدعائية لـ " إسرائيل " با

 التأكيد على أهمية الكيان املحتل بالنسبة لالحتكارات االستعمارية في الشرق األوسط . -3

إبراز املوقف الالإنساني للعرب ضد الوجود االسرائيلي واإلساءة الى األنظمة الثورية  ، وإظهار الشعب العربي  -4

التي تسعى الى تشويه الحقائق حلف األطلنطي وسياسة أمريكيا  قد كان وراء هذه الدعاية الكاذبةبمظهر التخلف ، ف

 .  38املعادية للعرب التي تحاول إيقاف عجلة التاريخ وتعطيل حركة النمو االشتراكية في الوطن العربي 

، بدأت الدعاية الصهيونية وعلى لسان املسؤولين تتحدث عن )  1956وقبيل العدوان الثالثي على مصر عام    

 شديد اللهجة ، يدعو فيه مصر واألردن مغادرة  1955إسرائيل الكبرى ( ، ففي نوفمبر 
ً
، وجه ) بن غوريون ( خطابا

، ركزت الدعاية على أن مصر أعلنت الحرب  1956/  أكتوبر 29قطاع غزة والضفة الغربية ، وعندما وقع العدوان في 

على " إسرائيل " وبريطانيا وفرنسا ، بطريق الدعاية وسياسة املدفع ، ومن خالل تسلل الجماعات الفدائية ، وان 

 جمال عبد الناصر استولى على قناة السويس مما أدى الى حرمان السفن 

ن تصريحاته العدوانية العلنية ) سنرمي إسرائيل في البحر ( ، هو الذي " اإلسرائيلية " من ) حقها ( في املالحة ، وا

 .  39يسعى إلقامة إمبراطورية عربية تمتد من آسيا وأفريقيا ، وتشمل الدول اإلسالمية مما يهدد املصالح الغربية 

ملصري في سيناء وبعد العدوان الثالثي على مصر ، بدأت الدعاية الصهيونية تركز على مسألة هزيمة الجيش ا   

واضطهاد مصر لليهود ، ومحاولة مصر السيطرة على العالم العربي ، وعملها على قلب نظم الحكم امللكي الى نظم 

 ، إذ سعت الدعاية من وراء ذلك 
ً
جمهوري ، وان مصر تنشر النازية في منطقة الشرق األوسط كالحركة الهتلرية تماما

العالمي ، باإلضافة الى ذلك قامت طبول الدعاية الصهيونية تدق نغمة أن "  الى تشويه صورة مصر أمام الرأي العام

إسرائيل " هي املعتدى عليها ، لتحويل أنظار الرأي العام ، كما ظهرت العديد من الكتب التي ترّسخ أهداف الصهيونية 

 ) الحق اإلسرائيلي ( للمرور بقناة السويس 
ً
 .  40، خصوصا

ر الذي طرأ على الدعاية الصهيونية خالل هذه الفترة ، البد من املقارنة بين الدعاية ولكي نفهم حقيقة التطو    

( ، والتي تمثل الفترة السابقة على تأميم قناة السويس ، وحدوث العدوان  1955 – 1954الصهيونية خالل عامي ) 

فخالل الفترة األولى عملت الدعاية  (، وهي الفترة الالحقة على الحادثتين املهمتين ،1967 –1956على مصر بين عامي )

 لتقبل العدوان على مصر ، إذ برزت خالل هذه الفترة بعض األحداث مثل بروز 
ً
على تهيئة الرأي العام العالمي تمهيدا

حركات التحرر في مصر والثورة الجزائرية والدعم املصري لها ، ثم تأميم قناة السويس الذي جعل دول أوربا بما فيها 

وإذا انتقلنا الى الدعاية الصهيونية أعقاب العدوان        وفرنسا تشعر بمدى تبعية اقتصادها للوطن العربي . بريطانيا

الثالثي على مصر ، لوجدنا وضوح أهداف الدعاية ، إذ أنها ارتفعت الى القمة من خالل عدة مسالك ، فهي تسعى الى 

 روح اإلعجاب بـ " إسرائيل " ، مقابل تشويه الطا
ّ

بع القومي العربي ، من خالل استغاللها ملوضوع انسحاب بث
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الجيش املصري من سيناء أثناء العدوان ، فصورت الدعاية ذلك االنسحاب على أنه هزيمة منكرة ، شوهت به 

صورة الواقع العربي املصري ، كما ركزت الدعاية الصهيونية على أن املشكلة لم تعد في يدها أو يد مصر ، وإنما في يد 

 ، وبالتالي تحقيق هدفين ا
ً
 عامليا

ً
لواليات املتحدة األمريكية وروسيا ، مما يعني إعطاء مشكلة الوجود  اإلسرائيلي بعدا

 للسياسة السوفيتية ، بالشكل الذي يتناسب مع مصالح الكيان 
ً
 مناهضا

ً
، األول : زحزحة أمريكيا لكي تتخذ موقفا

بأن أّي استعدادات ذاتية ال نفع منها ، ثم تصل الدعاية الى  –يتوهمون  –الصهيوني ، والثاني : جعل الزعماء العرب 

هدف استراتيجي آخر ، وهو فصل القضية الفلسطينية عن الوجود اإلسرائيلي  ، فالقضية محلية ومستمرة ، وال 

 في األمد الطويل مما يعني تمييع القضية ، أما الوجود  اإلسرائيلي فهو مسألة مؤق
ّ
تة وعاملية ، فهذه يمكن حلها إال

 .  41املشكلة التي روجت لها دعايتهم تمثل العالقة بين الشرق والغرب 

الفرنسية ،  -وفي بداية الستينات من هذه املرحلة ، شهدت نجاح الثورة الجزائرية ، وتحسن العالقات العربية    

الصهيونية الى ترديد نغمة اختالل  وقيام الجمهورية العربية املتحدة  بتدعيم قوتها العسكرية ، عمدت الدعاية

القوى في املنطقة ، وأن اقتصادها ال يمكنه مجاراة نفقات التسلح . واتهمت الجمهورية العربية املتحدة بأنها تتبع 

سياسة ملصلحة االتحاد السوفيتي ) حينها ( ، وبالتالي فإنها تفتح الباب أمام الشيوعية للتسلل الى الشرق األوسط ، 

ة في وصف قوة الجمهورية العربية املتحدة ، ومحاولتها في السيطرة على العالم العربي ، كذلك توجهت واملبالغ

 42الدعاية الصهيونية الى الواليات املتحدة بهدف الضغط عليها بالشكل الذي يخدم املصالح اإلستراتيجية الصهيونية 

 . 

الصهيونية كما هو الحال قبل إنشاء الكيان الصهيوني ، إن مسألة االضطهاد اليهودي لم تغب عن توجهات الدعاية    

إذ صورت الدعاية " إسرائيل " هي امللجأ الوحيد لتخليص اليهود من كل معاناتهم وعليه اتجهت نحو محاربة االندماج 

يهودي ال اليهودي في مجتمعاتهم األصلية بهدف دفع املزيد من الهجرة نحو فلسطين ، إذ أكد ) بن غوريون ( : " بأن ال

 بالهجرة الى إسرائيل وأن اليهودي هو الحليف املخلص إلسرائيل " . 
ّ
 تكتمل هويته إال

وبدأت الدعاية الصهيونية تصور نفسها أمام أوربا وأمريكا ، بأنها امتداد لشعوب أوروبا ، كما أن " إسرائيل "    

 .  43وحدها القادرة على تحويل األراض ي القاحلة الى جنان 

، بدأت الدعاية الصهيونية تعمل على كسب الرأي العام العالمي ، من خالل التأكيد  1967ل حرب حزيران وقبي   

 . 44على ) إسرائيل املسكينة ( ، وركزت على مسألة إنقاذ " إسرائيل " الصغيرة وشعبها املسكين 

أن الحرب قد قضت عليهم من قبل ، أظهرت " إسرائيل " من خالل أدواتها الدعائية ، ب 1967وأثناء حرب حزيران    

العرب ، وإنها تحارب من اجل السالم ، بهدف خلق القناعة لدى اليهود بأنها تدافع عن نفسها ، وال سبيل لديهم سوى 

 عن النفس 
ً
 .  45حمل السالح دفاعا

لدعاية ، سعت ا 1967حتى انتصارها عام  1948إن هذه املرحلة التي امتدت منذ إعالن " إسرائيل " عام    

 
ً
الصهيونية من خالل اتباع سياسات مخططة وهادفة تتناسب وطبيعة األحداث التي تفرض نفسها لتحقيق هدفا

 يتناسب مع طبيعة املرحلة أال وهو ) تنظيف الطابع القومي اليهودي ( ، وتشويه الطابع القومي العربي 
ً
استراتيجيا

دعاية الصهيونية الى تأمين اعتراف املجتمع الدولي بشرعية الكيان . كما سعت ال 46لدى اليهود ، والرأي العام العالمي 

 .  47الصهيوني ، وضمان تدفق املهاجرين الى فلسطين املحتلة 
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 قبل حرب تشرين(  1973حتى عام  –بعد الحرب  – 1967د. املرحلة الرابعة: ) من عام 

 إن نكسة حزيران أتاحت لـ " إسرائيل " محاور ومرتكزات واقعية    
ً
ملموسة لهجمتها الدعائية ضد العرب ، خصوصا

 .  48 في ظل العمق االستراتيجي الذي تحقق لها بعد احتالل سيناء والضفة الغربية والجوالن وغزة

 بعد    
ً
وبعد قيام " إسرائيل " باحتالل أراض ي جديدة ، عملت على إحداث جرح نفس ي كبير في الذات العربية خصوصا

أن توجهت الدعاية لتكريس مفاهيم القوة ) اإلسرائيلية التي ال تقهر ( ، وواصلت إتباع ) سياسة نشر اليأس والتهديد 

 ضد الدول العربية من خالل إطالق التصريحات املتوا
ّ
صلة بأنها لن تتخلى عن شبر واحد من املناطق التي احتلتها إال

 . 49بعد إبرام اتفاقية صلح واالعتراف بحدود آمنة ( 

ومن الجدير بالذكر أن الدعاية الصهيونية بدأت تتحدد بالسياسة الخارجية االسرائيلية التي تبين السمات العامة    

، وذلك من خالل ثالث اتجاهات ، لكل اتجاه أبعاده  1967حزيران للدعاية ، سيما في الفترة التي أعقبت حرب 

 وصفاته .

 وهذه االتجاهات هي : 

املضمون الدعائي للسياسة الخارجية اتجهت بشكل خاص الى اليهودي بصيغة دعوى لتعميق ايمانه باالرتباط  -1

 الكبرى ( .  بالعقيدة الصهيونية ) اليهودية ( من اجل تحقيق حلمهم في إنشاء ) إسرائيل

دعاية موجهة الى العرب ) داخل إسرائيل ( بشكل مباشر وأساليب مدروسة الهدف منها خلق التأييد واملساندة  -2

 السياسية " إسرائيل " في املنطقة العربية . 

لدعاية التركيز في الدعاية والسياسة الخارجية على ربط مصالح املؤيدين لـ " إسرائيل " مباشرة ولهذا نرى أن ا -3

 في ظل اعتمادها على وسائل 
ً
الصهيونية قد حققت الكثير في تنفيذ سياستها على الصعيد الداخلي والخارجي خصوصا

 .  50دعائية متقدمة 

العرب ، بهدف  وشهدت هذه الفترة قيام الصهيونية باستخدام أساليب شتى من الحرب النفسية  ، في دعايتها ضد   

 روح اليأس ، وجعل العرب يفكرون أنه ال جدوى من قيامهم بشن حرب ضد " إسرائيل " ، سيما وان الدعاية 
ّ

بث

الصهيونية بدأت تتكلم بلغة الدول الكبرى ) استفزازية هجومية ( ، وهذا ما نجده في تصريح الجنرال ) موش ي دايان ( 

اعة " اإلسرائيلية " يؤكد فيه : " إننا في إسرائيل نعلم أنه من الصعب على ، وبثته اإلذ 1967في تصريح له بعد حرب 

العرب أن يتعلموا كيف يستخدمون طائراتهم ودباباتهم الجديدة ، كذلك األجهزة اإللكترونية كما أن القيادة العربية 

قلية الحرب العاملية الثانية " . املصرية ال تستطيع فهم واستيعاب الحرب املتحركة في الصحراء ألنها ما زالت تفكر بع

 ، ضد الجنود 
ً
 نفسيا

ً
إن الغرض من هذه الدعاية التي جاءت على لسان قائد عسكري صهيوني إنما تمثل حربا

 املصريين بهدف التشكيك بأنفسهم وبالتالي فقدانهم الثقة بقدرات األمة العربية . 

روحات أخرى ، مثل أنها تحارب من أجل ) السالم ( ، ، أضافت الدعاية الصهيونية ط 1967وبعد حرب حزيران    

 .  51وأنها تدافع عن مبادئ العالم الحّر في منطقة يسيطر عليها النفوذ الشيوعي ، وأن وجود " إسرائيل " هو أمر واقع 

هامي في ، ركزت الدعاية الصهيونية على عدة محاور . ففي دراسة أجراها الدكتور مختار الت 1973ومع اقتراب حرب    

/  31 – 1972/  7/  1تحليله ملضمون التعليقات السياسية التي قدمها التلفزيون الصهيوني باللغة العربية للفترة من 
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، إذ ركزت على تشويه الطابع القومي العربي ، إضعاف العالقات العربية الروسية ، فرضت وجهة النظر  1972/  10

 على العرب وأن " إسرائيل " تمثل " اإلسرائيلية " في عملية السالم على اع
ً
تبار أنها ) دولة ( منتصرة ومتفوقة عسكريا

 على العرب . فالدعاية الصهيونية تهدف من وراء ذلك تحطيم معنويات الشعب العربي والتشكيك 
ً
 واقعا

ً
أمرا

 .  52بإمكانياته وقدراته على تحطيم الخصم 

 يتمثل بتمجيد الطابع القومي لليهود  وسعت الدعاية الصهيونية خالل هذه املرحلة الى   
ً
 استراتيجيا

ً
تحقيق هدفا

 53وتجسيد ) التفوق ( اليهودي الصهيوني وتأكيد نجاح العسكرية الصهيونية وأسطورة ) الجيش الذي ال يقهر ( 

 :  54ويعود نجاح السياسة الدعائية لـ " إسرائيل " لتحقيق تلك األهداف الى عدة أسباب وهي: 

ة تاريخية من املواقف العربية السابقة والتي كانت تتسم في أغلب األحيان باالرتجال والتهديد لـ " وجود خلفي -1

 إسرائيل " باإلبادة والقتل . 

 استغالل " إسرائيل " ملشاعر األقليات التي تربطها باملجتمع اليهودي روابط قديمة . -2

 ات الخارجية . على املجتمع –قوة ضاغطة  –سيطرة رأس املال اليهودي  -3

وجود سياسة دعائية مخططة ومدروسة من قبل وزارة الخارجية االسرائيلية مبنية على أسس علمية لتحقيق  -4

 أهداف استراتيجية بعيدة املدى . 

 معرفة الدعاية الصهيونية لخلفية الخصم ، كذلك الشعوب املوجهة إليهم دعايتهم .  -5

 عدم وجود مخطط إعالمي وسياس ي عربي يتناسب مع دهاء الدعاية الصهيونية . -6

 ( 1982الى غزو لبنان   1979اتفاقية كامب ديفيد  – 1973هـ . املرحلة الخامسة : ) من حرب 

 داخل الكيان الصهي 1973من بين النتائج التي أفرزتها حرب تشرين    
ً
وني " ، زعزعة الثقة بالذات اليهودية خصوصا

إسرائيل " . وقد عبر هنري فورد عن ذلك بقوله : " إن إسرائيل صعقت باملفاجأة في حرب ) يوم الغفران ( ، وأربك 

 . 55رضاها الذاتي " 

، أفرزت عدة حقائق جديدة ، في مقدمتها تلك الصفعة التي وجهت الى " إسرائيل " وجعلتها تتقهقر  1973وإن حرب    

 بعد عبور القو 
ً
ات املصرية لقناة السويس وتحطيم الخطوط الدفاعية اإلسرائيلية ، والتقدم في سيناء ، خصوصا

وتكبيد " إسرائيل " خسائر فادحة ، سواء في الجبهة املصرية أو السورية ، ومن أهم الحقائق هنا ، هي تحطيم صورة 

س على اتجاهات الدعاية الصهيونية " جيش إسرائيل الذي ال يقهر " ، وفشل نظرية األمن " اإلسرائيلي " ، مما انعك

وأهدافها ، بالشكل الذي يتناسب مع األحداث الجارية التي جعلت " إسرائيل " تعلن التعبئة في شتى مجاالت الحياة 
56  . 

 خط بارليف ، وبدأ الحديث عن ثغرة    
ً
واتجهت دعايتهم الى التقليل من أهمية الدفاعات الصناعية ، خصوصا

 الدفرسوار ، وتعط
ً
 فيه ، فهذا لم يقلل من شأن الصدمة التي جعلت " إسرائيل " تتخبط يسارا

ً
 مبالغا

ً
يها حجما

 في ضوء الخالفات التي دبت بين قيادتها التي تبادلت اللوم بين أفرادها 
ً
. بل أن اللوم الذي توجهت به  57ويمينا

 بريطان
ً
يا بسبب حضرها إرسال السالح الى املنطقة الدعاية الصهيونية أخذ بالخروج الى دول أوربا الغربية خصوصا
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أثناء اندالع الحرب ، كذلك بدأ لوم الدعاية الصهيونية يتسلل الى فرنسا ألنها أعطت ليبيا طائرات ميراج ، والتي 

 
ً
 للعرب ، خصوصا

ً
استخدمها العرب في تلك الحرب ، كذلك هاجمت الدعاية الصهيونية اليابان التي اعتبرتها منحازة

ا يسمى بـ ) أزمة الطاقة ( ، كذلك أرجعت مسألة قطع عالقات الدول األفريقية معها الى دور العرب الضاغط أثناء م

على تلك الدول . إن الدعاية الصهيونية استهدفت من وراء ذلك تحريك الواليات املتحدة لتزجها في أتون األحداث 

 . 58خدمة ملصالح الكيان الصهيوني 

، لتبرير مسألة االنتصار العربي ، هو التأكيد على  1973ت بها الدعاية الصهيونية ، بعد حرب ومن املسالك التي سار    

أن " إسرائيل " لم ترد البدء بحرب وقائية ، وأن بإمكانها ضرب القوات املصرية أثناء تقدمها في سيناء ، وان 

باالحتفاظ بعدد كبير من الجنود على خط  املحافظة على الحياة العادية في أيام السالم داخل " إسرائيل " ال يسمح

 اليهودي على أساس 
ً
الجبهة البعيدة . إن التأكيد على هذه التبريرات ، إنما الغرض منه كسب الرأي العام وخصوصا

 . 59أن " إسرائيل " ال زالت قوية وان جيشها قادر على النصر في أي معركة 

، والتي تمثل جزًء من استراتيجيتها ملرحلة  1973هيونية بعد حرب ومن بين التوجهات التي اعتمدتها الدعاية الص   

 :بعيدة املدى ، بالشكل الذي يتناسب مع مخططاتها ، يمكن تلخيصها 

 التركيز على دور السالح السوفيتي ودور الطيارين الكوريين لغرض التشكيك باالنتصار العسكري العربي . -1

 من خالل ورقة النفط . التلويح بان العرب يبتزون العالم  -2

 إبراز مصر على أنها ضعيفة وال يمكنها مواجهة التحدي . -3

 تشويه العمل الفدائي . -4

 إثارة الخالفات العربية . -5

 .  60إظهار " إسرائيل " أمام العالم على أنها الوحيدة القادرة على حل مشاكل املنطقة  -6

 . 61التلويح باستخدام السالح النووي  -7

ومع مرور الوقت ، وبفضل الجهود املركزة للدعاية الصهيونية ، نرى في دراسة تحليلية لعينة من البرامج االختبارية    

 :  62، تتمثل بـعدة اتجاهات  1976والسياسية املقدمة من إذاعة " إسرائيل " ، في  آب 

 تشويه موقف بعض الدول العربية واتهامها بالدكتاتورية واإلرهاب .  -

ذية الخالفات بين األنظمة العربية ، من خالل التركيز على تناقض وجهات النظر العربية املطروحة والتأكيد على تغ -

 أن هذه االختالفات مستمرة بشكل دائمي  وال يمكن حلها . 

 إضعاف ثقة املواطن العربي بنفسه وإضعاف ثقة األمة العربية بقدراتها . -

إثارة بعض الحكومات العربية ضد الفلسطينيين واملنظمات الفلسطينية  –تشويه العمل الفدائي واتهامه باإلرهاب  -

 تحت ذرائع مختلفة كذلك إثارة الحومات العربية ضد االتحاد السوفيتي)حينها( وبعض الدول االشتراكية 
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 إظهار قوة " إسرائيل" وخلق اإلعجاب بها.  -

، بدأت تضع املبررات وتسلك  1973، نجد أن الدعاية الصهيونية بعد الهزيمة التي منيت بها في حرب  وإزاء ما تقدم   

عدة اتجاهات لتمويل عوامل الضعف والهزيمة الى مرتكزات ) إيجابية ( خدمة ألهدافها املرحلية والتي هي جزء من 

 .  63أهدافها االستراتيجية ملرحلة الحقة 

 في مسيرة القضية الفلسطينية ، إذ أحدثت هذه االتفاقية وبعد اتفاقية كامب د   
ً
 كبيرا

ً
يفيد ، والتي تمثل انعطافا

 في مسيرة الصراع العربي الصهيوني ، إذ تّم ألول مرة اعتراف دولة عربية بـ " إسرائيل " كدولة ، وعلى أثر ذلك 
ً
انعطافا

السيما وان خروج مصر من الصراع يمثل حلم من  توفرت للدعاية الصهيونية مجاالت جديدة ، يمكن التحرك فيها ،

 .  64 أحالم االستراتيجية الصهيونية

فقد نصت املعاهدة على إنهاء حالة الحرب بين مصر و " إسرائيل " ، وإقامة عالقات طبيعية بينهما سواء    

لسويس ( ، باإلضافة الى الدبلوماسية ) تبادل السفراء ( ، أو عالقات اقتصادية ) السماح بمرور السفن في قناة ا

األعمال املشتركة في ميادين البحوث العلمية والسياحية . ويعتبر البند السادس ) التزامات مصر إلسرائيل لها األولوية 

على التزاماتها مع الدول العربية ( مادة دعائية تلوح بها الدعاية في ضوء أي جهود مشتركة بين مصر والدول العربية 

 .  65خالل باملعاهدة ويمس أمن الكيان الصهيوني على أساس أنه إ

 للدعاية الصهيونية للتحرك وبالشكل الذي يخدم االستراتيجية الصهيونية ،    
ً
 كبيرا

ً
وأعطت بنود املعاهدة حيزا

 على نطاق الساحة العربية . باإلضافة الى ذلك ، فان 
ً
 واقتصاديا

ً
فالدعاية وجدت في مصر الباب للتسلل ثقافيا

 للدعاية الصهيونية للتلويح بأنها امتداد للحضارة الغربية ، وإن " إسرائيل " حامية املعا
ً
 أساسيا

ً
هدة تمثل مركزا

 األمريكي 
ً
 .  66للمصالح األمريكية بهدف كسب الرأي العام وخصوصا

ية تتخذ وعلى أساس هذه املعاهدة ، وما حققته من مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية ، بدأت الدعا   

، واملقدمة من إذاعة  67اتجاهات متميزة ، ففي دراسة لتحليل مضمون النشرات اإلخبارية الناطقة باللغة العربية 

 وبدأت ابرز االتجاهات تتمحور في اآلتي :   ، 1979/  5/  15حتى  1979/ 5/4الكيان الصهيوني خالل الفترة من 

 حرك عربي . إظهار قوة "إسرائيل" وقدرتها على ضرب أي ت -1

 إظهار "إسرائيل" بمظهر الدولة املحبة للسالم .  -2

 اإليحاء بان اتفاقية كامب ديفيد ذات مردود إيجابي بالنسبة ملصر والعرب بما فيهم املوجودين داخل "إسرائيل" .  -3

التقليل من أهمية الدعم العربي ملصر والقول بإمكانية تعويضيه من خالل تعامل اقتصادي بين مصر وأمريكا  -4

 وبعض الدول األخرى . 

التشكيك باإلجماع العربي حول اتفاقية كامب ديفيد واإليحاء بان دول عربية سوف تتوصل الى عقد اتفاقيات مع  -5

 ة ، واإليحاء بان األنظمة العربية هي التي ترفض االتفاقية وليست الشعوب . " إسرائيل " مماثلة لهذه االتفاقي

 تشجيع اتجاهات التجزئة في الوطن العربي وتبرير العدوان " اإلسرائيلي " املتكرر على الوطن العربي .  -6

 .  68تحميل العرب مسؤولية أزمة الطاقة  -7
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بدأت تتخذ املعاهدة ذريعة لتثبيت كيانها املغتصب والتبرير ألي  ومع تقادم الزمن ، نجد أن الدعاية الصهيونية   

عدوان تشنه ضد الفلسطينيين أو العرب ، ففي دراسة لتحليل مضمون البرامج اإلخبارية والسياسية من التلفزيون 

املغتصب  ، تبرز العديد من االتجاهات التي تؤكد على عدوانية الكيان 1980/  9/  17 – 7االسرائيلي للفترة من 

 :  69ومحاولته التسلل الى الجسد العربي وأهمها 

 اإلصرار على تنفيذ الصيغة " اإلسرائيلية " املطروحة بشأن الحكم الذاتي  للفلسطينيين  -1

 التأكيد على تمسك " إسرائيل " بالقدس كعاصمة أبدية . -2

  اثارة الرأي العام حول موضوع حصول العراق على املفاعل النووي . -3

 التنديد بالدول االشتراكية وبعدم جدوى عالقات بعض الدول العربية بها . -4

 اظهار الواليات املتحدة بمظهر الدولة ذات الكلمة النافذة في املنطقة وفي العالم .  -5

 . 70اظهار الشعب املصري بمظهر املتحمس لتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني  -6

، تحججت الدعاية الصهيونية بمسألة قتل السفير اإلسرائيلي  في لندن  1982في صيف  وبعد العدوان على لبنان   

كذريعة لتبرير عدوانها الهجومي على لبنان ، إذ اتهمت " إسرائيل " منظمة التحرير الفلسطينية بتدبير الحادث ، ثم 

جليل ( ، وذلك بهدف إقامة ) هامش راحت الدعاية الصهيونية تروج ملا يسمى : ) أسطورة األمن ( و ) السالم في ال

أمني يمتد بعمق أربعين كيلو متر من الحدود ( . فالترويج لهذه االدعاءات إنما الغرض منها هو تحقيق الخطة 

 الصهيونية على األمد البعيد ) إسرائيل الكبرى ( على أساس أن لبنان جزًء ال يتجزأ من 

 ) إسرائيل الكبرى ( .

ترتكز على كل موقف كأساس للسير نحو تحقيق حلمهم ، فنرى اإلرهابي ) آريل شارون ( يصرح  فالدعاية الصهيونية   

) لم ننجز بعد غير جزء يسير من عملنا ( ، إذ بدأت دعاية كيانهم  1982أغسطس  28ميالنو في  –لصحيفة أوروبا 

 ما ورد في سفر يشوع : " كل موضع تدوسه بطون اقدامكم 
ً
لكم اعطيته كما كلمت موس ى.  " العدواني  تطبق حرفيا

71  . 

 لعدوانها من جهة ،    
ً
وبعد غزو الكيان الصهيوني للبنان ، أخذت الدعاية الصهيونية تؤكد على عدة مسائل تبريرا

 العربي وذلك بهدف إيجاد أرضية لتمرير أهدافها التوسعية ،ومن أبرز هذه 
ً
وامتصاص نقمة الرأي العالمي وخصوصا

 االتجاهات :

 إظهار االهتمام األمريكي بالقضية اللبنانية والفلسطينية .  -1

 اإلصرار على إخراج املقاومة الفلسطينية من لبنان .  -2

 االدعاء بوجود موقف عربي يؤيد إخراج املقاومة الفلسطينية من لبنان . -3

 إظهار التناقضات الفلسطينية واستعداء اللبنانيين ضد الفلسطينيين .  -4
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 .  72االدعاءات بأن " إسرائيل " تضرب أهداف عسكرية للمقاومة الفلسطينية وليس األهداف املدنية  -5

، فقد ركزت الدعاية الصهيونية  1985أما بعد الغارة  اإلسرائيلية  على منظمة التحرير الفلسطينية في تونس عام    

هدف في الوطن العربي ، مهما َبُعَد عنه ، وإبراز  على إظهار قوة الكيان الصهيوني ، وقدرته الفائقة في ضرب أي

 .  73فاعلية أداته العسكرية 

 

 املطلب الثاني : ادوات العمل الدعائي السياس ي للحركة الصهيونية 

 في التخطيط السياس ي    
ً
 مهما

ً
تعد الدعاية الصهيونية الوجه اآلخر للحركة الصهيونية السياسية باعتبارها عنصرا

ني التي يعتمد عليها في تنفيذ استراتيجيته ، ولذلك قام املخططون في " إسرائيل " السيما العاملون في للكيان الصهيو 

مجال العمل الدعائي بتوظيف العديد من الوسائل وتجنيدها كأدوات دعائية خدمة ألهدافهم السياسية وهذا ما 

. وعليه سخرت الصهيونية وسائل االتصال  74ي يفسر عدم وجود وزارة  إعالم ، أو دعاية مستقلة في الكيان الصهيون

وجعلتها أدوات دعائية تخدم استراتيجيتها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ويمكن إبراز أهم تلك الوسائل باآلتي 
75  : 

عمدت الصهيونية الى توظيف هذه الوسيلة إلثارة الرأي العام وكسب الحلفاء مرتكزة على نصيحة : . الصحافة1

: " إذا كان الذهب هو قوتنا األولى للسيطرة على العالم فان الصحافة ينبغي أن  1869اخام ) واشوردن ( عام الح

. ولذلك امتدت أذرع األخطبوط الصهيوني للسيطرة على الصحافة العاملية ، ففي أمريكا على  76تكون قوتنا الثانية " 

ست ، نيويورك تايمز ، الصن تايمز ، أما في بريطانيا ، سبيل املثال ، تسيطر الصهيونية على صحيفة الوشنطن بو 

تسيطر على التايمز دبلي اكسبريس ، الديلي ميل . أما في فرنسا فنرى أن مجلة االكسبريس لوكايتديان من أكبر املجالت 

 .  77التي تسيطر عليها الدعاية الصهيونية 

حيفة نيويورك تايمز ، من خالل مالكها ) آرثر سولزر ( وعلى سبيل املثال ، قامت الصهيونية بحكم سيطرتها على ص   

، بتحويل هذه الصحيفة الى بوق دعائي يخدم أهداف الصهيونية ، واملتمثل بقيام الكيان الصهيوني والعمل على 

 ترسيخ وجوده ، فبعد إنشاء الكيان الصهيوني بدأت وعلى صفحاتها األولى إبراز أخباره وأوضاعه ، ودعت الى مساندته

 لكي تهتم بإنقاذ إسرائيل من 
ً
 ، إذ نشرت إعالن ينص على : " ليس املهم أن تكون يهوديا

ً
 وعسكريا

ً
 واقتصاديا

ً
سياسيا

األخطار التي تواجهها وتواجه اليهود ، وان الدوافع اإلنسانية تحتم على األمريكان التبرع باملزيد من األموال إلنقاذ 

 .  78إسرائيل " 

 في التوجيه ، سواء ملصلحة    
ً
 فعاال

ً
تعتبر الصحافة في " إسرائيل " من أهم وسائل الدعاية الداخلية ، فهي تؤدي دورا

الصهيونية العاملية أو الحكومة " اإلسرائيلية " ، وتعمل على التأثير في تثقيف السكان اليهود وبلورة مشاعرهم 

. ومن أهم الصحف الناطقة باللغة العبرية  79املهاجرين بماضيهم  ومحاولة الربط بين فئاتهم وعناصرهم ، كذلك ربط

:صحيفة ها آرتس ) األرض ( ، صحيفة معاريف ) صالة املساء ( ، صحيفة دافار ) الكلمة ( ، وغيرها من الصحف 

 .  80التي تروج لسمومها بهدف كسب والء اليهود في الكيان الصهيوني 

اعة والتلفزيون من وسائل االتصال املؤثرة في الرأي العام ، ملا تمتلكه هاتين تعتبر اإلذ . اإلذاعة والتلفزيون :2

الوسيلتين من خصوصية ، السيما وأن الكثيرين يتعذر عليهم الحصول على الصحف ، مما يجعل مخططو الدعاية 
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 كبيرة تسمعهم وتش
ً
. إن  81اهدهم يتوجهون إليهم من خالل اإلذاعة والتلفزيون ، وهم يدركون أن هناك أعدادا

الكيان الصهيوني يوظف إذاعته التي تمثل هيئة تابعة ملكتب رئيس الوزراء لدفع معنويات السكان وتضخيم الخطر 

الذي يهددهم من قبل العرب وذلك بهدف تذليل الخالفات الداخلية من خالل توحيد الصفوف حول الحكومة 

ريفهم بمركز " إسرائيل " وموقفها من األحداث العاملية ، املوجهة لهم ، وكذلك يستغل إذاعته لتوجيه السكان وتع

 . 82ومحاولة تكذيب املحطات املعادية والتعليق على كل ما يهم " إسرائيل " في عالقاتها الخارجية 

أما بالنسبة للتلفزيون ، فان هذه الوسيلة شأنها شأن بقية الوسائل األخرى كالصحافة واإلذاعة والسينما ترتبط    

، مما يسهل التسلل إليها  83املال ، السيما في البالد الرأسمالية ، إذ أن أغلب محطات التلفزيون تكون أهلية برأس 

من قبل اليهود والصهاينة ، فعلى سبيل املثال  عرض تلفزيون أملانيا الغربية ، وبقية تلفزيونات أوربا الغربية برامج 

الى أراض ي خصبة ، وتحويل املياه املالحة الى عذبة ، وجهودها في وأفالم تصور جهود " إسرائيل " لتعديل الصحارى 

امليدان الذري السلمي ، وكذلك تّم عرض برامج وأفالم سياحية تبين اآلثار اليهودية ، إذ تهدف الدعاية الصهيونية من 

 .  84وراء ذلك اإليحاء للعالم أن " إسرائيل " تتفوق على العرب وهي امتداد للحضارة الغربية 

الدور الدعائي الخطير الذي يمكن أن  1897أدركت الحركة الصهيونية منذ مؤتمرها األول عام :. السينما واملسرح 3

تلعبه السينما ، فأكدت على ضرورة استعمال هذه الوسيلة الدعائية كطريق لنقل الفكر الصهيوني الى اليهود 

 .  85ة املناسبة لالهداف الصهيونية وشعوب أوربا ، وتطويرها مع الوقت ، وحسب الحاجة الضروري

 سياسية تتمثل في    
َ
 وأغراضا

ً
ويمكن أن تبرز هنا بعض األمثلة من األفالم التي أنتجتها الصهيونية ، وتحمل أهدافا

محاولة دفع اليهود الى الهجرة الى فلسطين تحت ذريعة الخالص من االضطهاد النازي ، إذ يعتبر فيلم " إسرائيل " 

، أحد األفالم الدعائية الذي يؤكد على ) ضرورة ( ميالد " إسرائيل " ،إشارة للتأكيد على تطبيق  1919عام الذي أنتج 

  86) الوعد اإللهي ( 

وبعد إنشاء " إسرائيل " ، عمدت الدعاية الصهيونية الى إنتاج أفالم ذات أسلوب دعائي بعيد املدى ، يدعو فيه    

رض امليعاد ( . كذلك العمل على تشويه صورة العرب على أنهم ) إرهابيون ( اليهود الى الوحدة والتمسك بـ ) أ

ويحاولون إبادة اليهود . إن هذا التصوير الدعائي نجده في فيلم ) الصليب السابع ( الذي انتج بعد والدة " إسرائيل " 

 . 87مباشرة 

حكماء صهيون وبروتوكوالتهم ألنهم يرون أن أما على صعيد املسرح ، فان هذه الوسيلة لها مكانة خاصة في تعاليم    

. وعليه تستغل  88املسرح يمثل دعاية رئيسة لعملية تكييف الرأي العام واستدراجه بالشكل الذي يخدم مخططاتهم 

الحكومة اإلسرائيلية هذه الوسيلة الدعائية لرفع الروح املعنوية بين سكانها أو ملحاربة تقاليد وعادات ال تنسجم مع 

 مصالحه
ً
 مع األحداث لذلك فهو أداة قومية ملعالجة املشاكل االجتماعية خصوصا

ً
ا وأمنها ، فاملسرح يتجاوب دائما

مشكلة تعدد الجنسيات داخل " إسرائيل " واختالف العادات والتقاليد ، لذلك تعمل الحكومة " اإلسرائيلية " على 

 توظيف هذه الوسيلة من أجل ) إقناع ( السكان بأنهم 

واحد ( يعيشون من اجل هدف واحد ، ولذلك نشأت العديد من املسارح داخل الكيان الصهيوني تعمل في ) شعب 

 .  89هذا االتجاه 
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تمتد الدعاية الصهيونية الى كل أنواع وسائل االتصال الشخص ي بهدف كسب أكبر عدد :. االتصال الشخص ي 4

ويمكن إبراز تلك  ، شرة على الجهات التي تتصل بهم ممكن من األنصار من خالل التأثير بصورة مباشرة أو غير مبا

 : 90الوسائل باآلتي 

 أ. الدعوات والزيارات . 

 ب. املؤتمرات واملهرجانات . 

 ج. السياحة واملعارض .

 د. تبادل الخبرات واملنح الدراسية . 

وهذه تعمل بشكل منظم ومنسق خدمة لالستراتيجية الدعائية الصهيونية والتي تمثل مرتكز :. املؤسسات الحكومية 5

 رئيس ي مليدان الدعاية الصهيونية ، ومن أبرزها : 

أ. وزارة الخارجية : تمثل هذه املؤسسة جهاز دعائي فعال لتثبيت الوجود اإلسرائيلي  في الخارج وعلى كافة املستويات 

نصار لضمان بقاء واستمرار " إسرائيل " في الداخل ، فدعايتها تركز على الرأي العام من خالل سياسة كسب األ 

 .  91لتحويله من موقف املتعاطف الى الشعور بضرورة استمرار " إسرائيل " ألغراض السالم والرفاه واألمن في العالم 

لتعاون والعالقات الخارجية ( ، وذلك ب. وزارة الحرب : تضع وزارة الحرب " اإلسرائيلية " تحت سلطتها ) إدارة ا

. وتعمل هذه اإلدارة على إصدار مجلة أسبوعية )  92بهدف نشر تأثير االيدولوجية الصهيونية والسياسية في الخارج 

( نسخة ، وتعمل على بعث الخبراء " اإلسرائيليين " إلدخال األنظمة  300.000باماحانيا ( ، والتي يزيد إصدارها عن ) 

كرية في الدول التي تطلب املساعدة ، فكل هذه اإلجراءات تساهم في تنشيط أعمالها الدعائية ، السيما في شبة العس

 .  93دول أفريقيا 

 في غرس القيم الصهيونية بين الشباب الذين وصلوا الى سن    
ً
 هاما

ً
أما داخل " إسرائيل " فان الجيش يلعب دورا

طوائف املختلفة وتحويلهم الى كتلة واحدة ، كما يعمل على التأثير النفس ي في الخدمة اإللزامية ، فهو يسعى الى صهر ال

صفوف أفراده ) املهاجرين ( ، وذلك من خالل تنمية الشعور لديهم باالنتماء الى) وطن واحد ( ، إذ يقول بن غوريون 

وريادة للشباب اإلسرائيلي وأن  : " لم تكن حماية الدولة هي املهمة الوحيدة للجيش بل كان عليه أن يكون مركز تعليم

 ، يحقق املهام التاريخية لـ ) دولة إسرائيل ( من خالل تحقيق 
ً
 واحدا

ً
يخلق من الشباب املبعثرة في " إسرائيل " جيال

 " 
ً
 .  94الذات أنه املدرسة التي يتعلم فيها املهاجر كيف يكون مواطنا

 في مجال الدعاية ، السيما شن الحرب النفسية ج. أجهزة االستخبارات املركزية : تلعب أجهزة االستخب
ً
 بارزا

ً
ارات دورا

. ومن أبرز  95وكذلك التخطيط ألعمال العنف وتنظيم املذابح ورمي املنشورات لزرع بذور الفرقة والفتن بين العرب 

تبطة به ، ويديرها هذه األجهزة هو ) املوساد ( الذي يعمل عادة خارج حدود ) الدولة ( ، ويضم العديد من األجهزة املر 

 .   96عدد من املختصين في مجال العمل االستخباري والحرب النفسية والدعاية وبمساعدة وسائل اإلعالم املختلفة 

يعتمد الكيان الصهيوني في مجال التأثير على الرأي العام ، وتحقيق سياسة كسب األنصار :. املنظمات غير الحكومية 6

لحكومية املنتشرة خارج وداخل " إسرائيل " ، والتي لها عالقة باألحزاب واملنظمات على العديد من املنظمات غير ا

 الدولية ، ومن أبرز هذه املنظمات : 
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 . 97أ. الهستدروت ) االتحاد العام للعمال ( 

 . 98ب.الجنداع 

 .  99ج. املنظمات الصهيونية العاملية 

 . 100د. املجلس الصهيوني األمريكي 

 . 101االشتراكية الدولية ه. املؤتمرات 

كما تقوم الصهيونية السياسية على االعتماد على الكثير من املصادر في الترويج ملبادئها :. مصادر دعائية أخرى 7

 لتحقيق أغراضها ، ومن أبرز هذه املصادر الدعائية : 

ون على بث أفكارهم املريضة أ.الحاخامات: ويمثلون رجال الدين اليهودي وهم يعتبرون أقطاب الصهيونية الذين يعمل

 باألوساط اليهودية للتأثير فيهم وشدهم نحو الوالء لـ " إسرائيل " .

 تشهره الصهيونية لتحقيق نواياها السياسية على 
ً
 خطيرا

ً
 دعائيا

ً
ب. األدب الصهيوني : يعتبر األدب الصهيوني سالحا

رية التوسعية ، إذ تحاول الصهيونية توظيف األدب اعتبار أن األدب جزء ال يتجزأ من األيدلوجية الصهيونية العنص

 في مجال الشعر والرواية  ليبين عدة أمور منها االضطهاد اليهودي في أوربا وبيان ) التفوق ( اليهودي وإظهار 
ً
خصوصا

العرب بأنهم أناس ال قضية لهم مع التأكيد على التخلف الحضاري لإلنسان العربي بهدف تشويه صورته أمام 

 .  102مع الدولي املجت

وامتدت أذرع الدعاية الصهيونية من خالل هذه الوسيلة الدعائية الى أطفال اليهود لزرع مفاهيم العنف والكره    

 فعال يفكر وفق املخططات الصهيونية التي مورست 
ً
 صهيونيا

ً
للعرب ) شحن عقولهم ( ليجعله في املستقبل فردا

ففي قصة ) األميرة والقمر ( للمؤلف الصهيوني ) يوري ايفانر (    . 103ضة عليه منذ الصغر تحت تأثير دعايتها املغر 

هم الذين  -كما تصوّره القصة  -الذي يحاول تغذية مشاعر الطفولة بالعداء والكره للعرب على اعتبار أن العرب 

 .  104 يحبون الطفولة سرقوا القمر وجعلوا أرض " إسرائيل " ظلماء ! ليوحي لألطفال أن العرب ال يتذوقون الجمال وال 

ج. املاسونية : تستعمل الصهيونية السياسة املاسونية العاملية والتي تمثل جمعيات سرية تعمل تحت ستار من 

شعارات إنسانية وتكون ذات أهداف ومبادئ ترمي في حقيقتها الى خدمة املخططات الصهيونية ، ومن خالل جمعياتها 

إلثارة الفوض ى وتدبير االنقالبات حتى يتمكنوا من تمرير مخططاتهم  -الدعائي تمارس نشاطها  -املنتشرة في العالم 

  105الدعائية بسهولة ويسر 

 
ً
 فكريا

ً
 فهو يساهم في إعداد الفرد اليهودي إعدادا

ً
 خطيرا

ً
 دعائيا

ً
د. البيت اليهودي : إن البيت اليهودي يمثل مصدرا

 وتنشئته تنشئة صهيونية ، وألهمية الدور ال
ً
ذي يؤدي البيت اليهودي في نشر الفكر الصهيوني وتغذيته للفرد وسياسيا

اليهودي أكدت عليه املؤتمرات الصهيونية ) يعتبر املؤتمر أن تحقيق الصهيونية يبدأ في بيت كل صهيوني ( ، وعلى 

طها أساس ذلك ، فان البيت اليهودي يعمل  على خلق الشخصية الصهيونية اليهودية العنصرية اإلرهابية ، ورب

بالوالء لـ " إسرائيل " وتعريفها بمدى أهمية التراث اليهودي وفعالية اللغة العبرية وتشجيع الفرد على االنتماء لحركات 

 .  106الشباب الصهيونية 
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 املبحث الثالث :العمل الدعائي السياس ي للحركة الصهيونية : االساليب والفلسفة

 ي  املطلب االول : اساليب العمل الدعائي السياس 

تيكية لتحقيق أهدافها االستراتيجية ، فالدعاية تقدم الدعاية الصهيونية باللجوء الى العديد من األساليب التك   

الصهيونية تعمل على تغيير أسلوبها التكتيكي من معركة الى أخرى وبشكل يتالءم مع األحداث ، وذلك إلحداث إرباك 

نفس ي في الخصم وزعزعة إيمانه ، فالدعاية الصهيونية ، تجسد مبدأ الدعاية النازية : " إننا نستهلك الكثير من 

 في يد جندي أليس األرخص من ذلك أن نوجد وسيلة تسبب اضطراب األصابع التي القن
ً
 واحدا

ً
ابل لندمر موقعا

. وعلى هذا األساس فان للدعاية الصهيونية عدة أساليب تكتيكية  107تضغط على زناد ذلك املدفع في يدي الجندي " 

 ، أبرزها : 

ضافي عليها لتأكيد صحتها ثم االعتماد عليها على أساس وإعطاء مظهر ا 108أسلوب خلق مصادر مختلفة لألخبار  -1

 ، فعلى سبيل املثال ، نالحظ أن الدعاية الصهيونية بعد معارك 
ً
 خارجيا

ً
تشرين الثاني وتقهقر جيشها  6كونها مصدرا

لصحف الذي ال يقهر . بدأت تذيع األخبار من مراسليها العسكريين فقط وتقتطف املقاالت واألخبار التي تنشر في ا

الصهيونية في الخارج أو الصحف الغربية املمولة من قبل " إسرائيل " مما دفع العديد من املراسلين الى التشكيك بما 

 . 109تذيعه 

أسلوب نشر الشائعات  : ويمثل هذا األسلوب مرتكز أساس ي في استراتيجية الدعاية الصهيونية وأساس قامت عليه  -2

نشر في كتاب ) الباملاخ ( يذكر فيه أنه طلب من اليهود  –وزير الخارجية السابق  –لون " إسرائيل " ففي تقرير أليباك أ

املوجودين في فلسطين ان يهمسوا في آذان بعض العرب بأن قوة عسكرية يهودية كبيرة قد وصلت الى منطقة الجليل 

سطينيين يهربون من املنطقة ، وأنها ستحرق كافة قرى املنطقة ، وما أن انتشرت هذه اإلشاعة حتى بدأ آالف الفل

كذلك استغلت الدعاية الصهيونية أسلوب اإلشاعة في معاركها ضد العرب بهدف التأثير على الرأي العام ولتحقيق 

 .  110أهداف عسكرية وسياسية 

هم أسلوب اإلقناع : تستخدم الدعاية الصهيونية هذا األسلوب لكسب أكبر قدر ممكن من الرأي العام والتأثير في -3

عن طريق عرض املصادر املوثوقة والحقائق املوضوعية، فالدعاية تعمل على إيجاد أرضية تعطي ألخبارها ش يء من 

.  111املصداقية من خالل نشر املعلومات السلبية واإليجابية بهدف كسب ثقة الجمهور مما يسهل عملية اإلقناع 

لدى العرب بان اندحار "إسرائيل" أمر مستحيل وأن ركزت الدعاية الصهيونية على تكوين قناعات  1967فبعد حرب 

الجيش االسرائيلي هو الجيش الذي ال يقهر ، كما قامت الدعاية الصهيونية عن طريق أدواتها تركز على عدم الكفاية 

 .  112وغياب التنظيم في قيادة الجيوش العربية بهدف خلق عدم ثقة العرب بجيوشهم وإثارة مخاوفهم 

عبارات ذات بعد دعائي ألحداث تغيير شديد ، مثل ) تشتت الشعب اليهودي ( و )حياة املنفى( و  أسلوب استخدام -4

) الشعب الذي ذبحته النازية ( و ) الوطن التاريخي ( و ) اليهود املضطهدين ( و ) اليهود املقهورين ( وغيرها من 

 .  113العبارات التي تصاغ لتحقيق أغراض سياسية 

واالستضعاف : اعتمد هذا األسلوب لكسب عطف وتأييد شعوب العالم ، السيما الدول أسلوب االستعطاف  -5

األوربية ويقوم على مبدأ ) أعطونا لنعيش ( بهدف الحصول على املساعدات املالية واالقتصادية ، كذلك إبراز 
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سط هذه ) الوحوش ( التي تحاول الشعارات العربية على أنها تريد ان تلقي اليهود في البحر وأنها ) أمة ( تريد البقاء و 

  -114كما تزعم  -افتراسها 

تركز الدعاية الصهيونية في الرمي على هدف واحد وفي فترة محددة بهدف اشغال الرأي العام حول األمور التي تهم  -6

دالع معارك . فخالل فترة ان 115" إسرائيل " من جهة ، وتحاول أن تركز األنظار حول األمور التي تريدها من جهة ثانية 

تشرين األول ، بدأت اإلذاعة االسرائيلية تذيع أخبار ال عالقة بها بالحرب ، إذ بدأ الحديث عن قيام الدول  6

األفريقية بقطع عالقاتها الدبلوماسية معها ... وهذه الخطة ،تمثل إحدى األسس االستراتيجية للدعاية الصهيونية ، 

 للتحدث فيه 
ً
 آخر للتحدث ومهاجمة فهي تحاول أن تخلق موضوعا

ً
، وفي فترة معينة ثم تختار ظرف معين ووقتا

 .  116الدول األفريقية التي قطعت عالقاتها الدبلوماسية معها 

 ما تلجأ إليه ، إذ تذهب "  -7
ً
أسلوب الكذب : إن الكذب أسلوب فعال من أساليب الدعاية الصهيونية وكثيرا

. وعندما قامت " إسرائيل " بضرب  1967هم الذين بدءوا الحرب عام إسرائيل " ومن خالل دعايتها الى أن العرب 

مدرسة بحر البقر في مصر ادعت أن املدرسة كانت واقعة في منطقة عسكرية ، وعندما قام الكيان الصهيوني بضرب 

 .  117مصنع أبو زعبل في مصر قالت أنه خطأ فني 

 وراء زيادة التأثير الدعائي  عرض الرأي على أنه حقيقة : وهذا األسلوب يقدم الرأي -8
ً
،  118على أنه حقيقة سعيا

فهي تتصرف بأرض مصرية ، أما الكيان الصهيوني فقد أعلن أن هذا  1967فعندما قامت مصر بإغالق مضيق تيران 

املضيق ممر مائي دولي وأن مصر ال حق لها في إغالقه ، كما تذهب " إسرائيل " الى أن طلب مصر سحب قوات األمم 

حدة من حدود " إسرائيل " هو مقدمة لهجوم عربي متناسق فيما تعلق مصر أن هذا الكالم محض اختالق وان ما املت

 .  119فعلته هو لتحذيرها بعدم البدء في عدوانها ضد " إسرائيل " 

دأ يعتمد اتباع أسلوب مبدأ تحويل أذهان الجماهير من املعركة الناشئة على الحدود الى معركة داخلية ، وهذا املب -9

على ما جاء في البروتوكول الثاني عشر ،والذي يذهب الى أن الجماهير تتخلى وتبتعد عن النشاط السياس ي إذا ما 

، إذ قامت الصهيونية بعد الخسائر التي منيت بها في معارك تشرين األول بالقول أن سبب  120اشتغلت بأمور أخرى 

طاء لدى القادة الصهاينة الذين لم يهتموا بتعاليم املخابرات خسارتها ليس بسبب قوة العرب ولكن بسبب حدوث أخ

االسرائيلية ولم يعملوا على تعبئة الجيش ملواجهة الجيوش العربية ، إذ تهدف دعايتهم ومن وراء ذلك اشغال الرأي 

 .  121العام اليهودي بهذه الطروحات 

األساطير التي تثير عطف الرأي العام لتبرير  أسلوب الترويج ألسطورة : تعمد الدعاية الصهيونية على ترديد -10

توسعها واستبدادها في األراض ي الفلسطينية ، مثل أسطورة ) أرض بال شعب لشعب بال أرض ( وأسطورة ) تحويل 

، كما استخدمت في معاركها ضد العرب العديد   123والترويج ألسطورة ) شعب هللا املختار (  122الصحراء الى جنة ( 

  124من األساطير لبث اليأس في نفوس العرب ) جيش إسرائيل ال يقهر ( 

 منه بشكل يخدم مصالحهم  -11
ً
 لشخصية مرموقة ويقتطعوا جزءا

ً
،   125ذكر نصف الحقيقة : أي أن يأخذوا قوال

سياس ي الهندي غاندي والذي كتب في أحد مؤلفاته : " إذ استخدمت الدعاية الصهيونية هذا األسلوب مع الزعيم ال

 عندما فرضوا أنفسهم على أرض فلسطين بمساعدة أمريكيا وبريطانيا 
ً
إنني أعتقد أن اليهود قد ارتكبوا خطأ فادحا

 اللجوء الى العنف واإلرهاب " ، إذ قامت آلة الدعاية باقتطاع بعض املفردات من أحاديثه وتركيبها من جدي
ً
د وأخيرا
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لتبدو وكأنها مؤيدة "إلسرائيل " والتي جاءت كاآلتي : " إنني أعتقد أن اليهود قد نالهم أذى كبير من العالم " ، وتم 

 .  126توزيعها بمئات اآلالف من النسخ  

 

 املطلب الثاني  : فلسفة العمل الدعائي السياس ي .

تعتمد الدعاية الصهيونية في فلسفتها السياسية على عدة محاور السيما وأن الدعاية الصهيونية تعد أحد الدعائم    

 اإلسرائيلي ، ومن أبرز هذه املحاور : -األساسية في الصراع العربي 

 وتتمثل باالتي :  :اوال: األسس االيدلوجية 

 . اإلدعاء  بأبدية العداء للسامية . 1

 حتمية لجوء اليهود الى وطن خاص بهم يكفل لهم الحماية الكامنة . . القول ب2

 . اإلدعاء بوجود حضارة عبرية قديمة لها أفضالها على العالم . 3

  127. تمييز العنصر اليهودي  على غيره وان العالم مدين له بإنجازاته العلمية والفنية 4

 أليدل  
ً
وجية تبريرية تهدف فرض عودة االستعمار االستيطاني على فكر وهذه العناصر املترابطة يمكن اعتبارها أساسا

 .  128وحضارة القرن الواحد والعشرين 

تحاول الدعاية الصهيونية الوصول الى أكبر قدر ممكن من الجمهور وإستراتيجيتها الدعائية :ثانيا: الجمهور املستهدف 

لدعاية الى أصحاب املصالح والهيئات تقوم على أساس مخاطبة الشعوب وليس فقط الحكومات ، إذ تتوجه ا

العمالية والطالبية للحصول على مناصراتهم باإلضافة الى تأييد الحكومات ، ولذلك فان سياسة كسب األنصار تمثل 

 :  129ركيزة أساسية من ركائز الصهيونية . ويمكن تقسيم الجمهور الذي تتوجه إليه الدعاية الى 

 إن هذا الجمهور يتكون من : . الجمهور املتعاطف :1

أ .  يهود املهجر إذ تتوجه لهم ) الدعوة ( لتعميق إيمانهم بمبادئ الصهيونية وتشجيعهم على الهجرة الى " إسرائيل " 

 وتقديم املعونات واإلسناد . 

دعاية الخصم ب.  الجمهور غير اليهودي ، إذ تتوجه إليهم الدعاية بهدف تدعيم املواقف الساندة لديه وتحصينه ضد 

، وتستغل الدعاية الصهيونية في توجهها لذلك الجمهور التناقضات املوجودة في العالم العربي وبعض التصريحات 

. وتستخدم الدعاية الصهيونية  130غير املدروسة لبعض املسؤولين العرب . وهذا الجمهور نجده في أمريكا وأوربا 

اطف، والذي يسعى الى التحكم في املواطن عن طريق التعليم والتثقيف األسلوب األمريكي في مخاطبتها الجمهور املتع

وعليه تجعل من املثقفين األمريكيين واألوربيين أداة ضغط على حكوماتهم بالشكل الذي يخدم  131والتوعية 

 .    132مخططاتهم االستراتيجية 

 ، و 2
ً
 شديدا

ً
 يمكن تقسيمه الى : .  الجمهور املعادي : تركز الدعاية على هذا الجمهور تركيزا
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 . 
ً
 أ .جمهور عربي معادي للوجود االسرائيلي واملنطق الصهيوني أساسا

ب . جمهور غير عربي معادي للكيان االسرائيلي واملنطق الصهيوني او معارض ملواقف معينة يتخذها الكيان الصهيوني 
133   . 

ذي هو امتداد ألفكار )فرويد( الذي يرى في وتستخدم الدعاية الصهيونية مع هذا الجمهور األسلوب النازي ال   

، بحيث يكون رد الفعل هو االستجابة الى ذلك  134اإلنسان مجموعة من العقد والنقائض أي تشويه للعقد الكامنة 

 .  135املوقف الذي تسعى العملية الدعائية للوصول إليه 

 العرب  
ً
ي ، إذ عملت على استغالل الوضع السيئ بعد وهذا ما تطبقه الدعاية الصهيونية إزاء الرأي املعادي خصوصا

 .  136وقامت ببث روح اليأس بين صفوف العرب  1967أحداث 

. إذ  137الجمهور املحايد : ويمثل هذا الجمهور دول أوربا الغربية والدول االشتراكية وبعض دول آسيا وأفريقيا  -3

 :  138الدول الغربية أهمها تركز الدعاية الصهيونية على العديد من املحاور عند توجهها الى 

 " إسرائيل " هي مشعل الفكر الغربي والقاعدة الديمقراطية الغربية .  -

 إن " إسرائيل " هي رأس جسر للمصالح االقتصادية الغربية في الشرق األوسط وقاعدة مصالح لها .  -

 إن " إسرائيل " قاعدة لصد أي تغلغل غير مرغوب في املنطقة .  -

 )الحق التاريخي( لليهود في فلسطين .  التأكيد على -

وفي الدول االشتراكية تحاول إيجاد عالقة مفتوحة معها لكسبها وضمان استمرار هجرة اليهود من هذه الدول ، إذ    

تصور الدعاية على أن " إسرائيل " تستفيد من التجارب االشتراكية وتقوم بتطبيقها ، وتعمل بالطرق على وتر 

اليهود وشعوب البلدان االشتراكية في مقاومتها للنازية ، كذلك إظهار مدى كره العرب للشيوعيين في التحالف ما بين 

 .   139حين أن " إسرائيل " تسمح لألحزاب الشيوعية بحرية العمل بصورة علنية 

ول بن غوريون : وفي آسيا وأفريقيا ، تتوجه البلدان نحو البعض من بلدانها بهدف كسب الرأي العام العربي ، إذ يق   

" أنجح الوسائل للحصول على الصلح مع جيراننا هو أن نكسب أكبر عدد من األصدقاء في آسيا وأفريقيا أصدقاء 

 .  140يدركون أهمية إسرائيل ومقدرتها على تطوير الدول غير النامية ويقومون بدور إفهام ذلك للقادة العرب " 

الشفرات في املنطقة اآلسيوية فهي تخاطب البلدان غير الديمقراطية واستطاعت الدعاية الصهيونية من فتح بعض    

من خالل إغراء حكوماتها والعمل على إفساد القادة العسكريين لهذه البلدان باألسلحة والقيام بدور الوسيط بين 

أما البلدان  هذه األنظمة وتقديم النصائح إليها بهدف تصفية املعارضة وتقديم الوعود بشأن املساعدات الغربية .

 :  141الديمقراطية ، فان الدعاية تركز فيها على 

 إنها بالد ديمقراطية وعصرية ) املرأة لها مكانة في الحياة السياسية (. -

 تساهم في العديد من املشاريع التنموية .  -

 إقناع الدول اآلسيوية واألفريقية بأن لهم نفس األعداء من العرب واملسلمين .  -
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وتستخدم الدعاية الصهيونية األسلوب الروس ي كأساس لفلسفتها الدعائية فيما يتعلق باملجتمعات النامية بصورة    

فاألسلوب الروس ي هو امتداد لنظرية )بافلوف ( املعروفة باسم ) رد الفعل  142عامة وبوسط أفريقيا بصورة خاصة 

ائية تدور حول التحكم في الظروف االجتماعية ( ، وذلك بجعل العملية الدع Conditional Reflexاملشروط ، 

 .  143واالقتصادية املرتبطة بمصلحة الفرد في جماعة معينة 

وبصورة عامة فان الدعاية الصهيونية استندت في مخاطبتها الرأي العام على خبرات الثورة الفرنسية من خالل نقل    

ستفادت من خبرة الدعاية الشيوعية في فكرة الدعاية من الخطاب الشخص ي الى الخطاب الجماهيري ، كذلك ا

الخطاب املباشر مع مختلف دول العالم دون أن يكون من خالل املسالك الحكومية ، أما فيما يخص الخبرة النازية 

 وأن التشابه موجود من حيث األساليب النفسية املستحدثة 
ً
 .  144فأثرها واضح على الدعاية الصهيونية خصوصا

 تستند الدعاية في مخاطبتها الرأي العام على منطقين هما : :ي مزدوج ثالثا: منطق دعائ

 منطق ) إيجابي ( : يدور حول تأكيد ) الشرعية الصهيونية ( ،  .   -1

 .  145منطق سلبي : ينبع من فكرة تشويه الطابع القومي العربي   -2

 هو يركز على العديد من املحاور أهمها : وفيما يتعلق باملنطق األول ، التأكيد على ) الشرعية الصهيونية ( ف  

 " إسرائيل " حقيقة تاريخية*****.  -

 بالوجود الغربي . -
ً
 ترتبط " إسرائيل " حضاريا

 من العقائد السياسية املعاصرة  -
ً
 . 146تعتبر  " إسرائيل " أيدلوجيا

لقة الوصل بين الشرق والغرب "إسرائيل" دولة عصرية تمثل أقص ى درجات التطور التكنولوجي واالجتماعي وهي ح -

 
ً
 وحضاريا

ً
 !  147بالرغم من أنها ) تنتمي ( الى منطقة الشرق األوسط جغرافيا

 .  148"إسرائيل" ذات مبدأ عالمي فهي تحاول ربط جميع يهود العالم برابطة التضامن العالمي  -

 خل التالية : أما املنطق السلبي والذي يمثل تشويه الطابع القومي العربي ، فيتم عبر املدا

قبائل  –كما يقولون  –النظم العربية متخلفة ال تعبر عن واقع العصر ، والعرب يرفضون جميع صور التقدم فهم  -

 ورعاة إبل وجهلة . 

 على عدم استقرار األوضاع الداخلية لألقطار العربية  -
ً
 . 149تؤكد الدعاية الصهيونية دائما

 ورة( ال أساس لها من الصحة . إن الحضارة العربية واإلسالمية )أسط -

 . 150الوحدة العربية )وهم( والدليل فشل الحركات الوحدوية العديدة  -

 . 151املجتمع العربي مجتمع استرخاء وكسل  -

 . 152املطالبة بالتعايش )السلمي( مع العرب  -
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 رابعا: تغيير صورة اليهودي 

ركزت الدعاية الصهيونية على مسألة تغيير صورة اليهودي التي طبعت في أذهان العالم واعتبرت أن هذه املسألة   

 ركن أساس ي في فلسفتها الدعائية . إذ اتصفت الشخصية اليهودية بالصفات التالية : 

 . اليهودي شخصية عدوانية ) تفش ي الروح العدوانية لديه ( . 1

 .  153االنفرادية . اليهودي يمتاز ب2

 .  154. اليهودي شخصية مادية بخيلة 3

. شخصية تمتاز بعدم احترام القيم وإن الغاية عنده تبرر الوسيلة فهي شخصية قذرة تتلون حسب الحاجة 4

 واملصلحة . 

 . 155. لها االستعداد الكامل والدائم على الخيانة والجبن 5

 .  156.  شخصية تجلب النحس والدمار 6

 وتحاول الدعاية الصهيونية تحسين تلك الصورة القبيحة املترسخة في أذهان العالم ، فهي تركز على :    

 .  إن معظم األسماء التي ساهمت بالتطور الحضاري والعلمي هي أسماء يهودية أمثال 1

 ) ماركس ، فرويد ، اينشتاين ( وهذا دليل على ) عبقرية ( اليهودي . 

 . 157ية ودولية . اليهودي شخصية عامل2

 . اليهودي )شجاع ( يؤمن بأن مصيره في يده . 3

 . 158. اليهودي محافظ على التقاليد االجتماعية 4

 

 الخاتمة

تبين من خالل الدراسة أن الصهيونية منذ نشوء حركتها اتبعت استراتيجية دعائية مكثفة وواسعة النطاق ، امتدت 

دفت أكثر من غاية مستخدمة العديد من األساليب واألدوات ، وكان الى أكثر من جهة وعلى أكثر من صعيد ، واسته

 لالستراتيجية الصهيونية الرامية الى 
ً
محصلة ذلك كله التخطيط الختراق االمن العربي لصياغة مستقبله وفقا

اصطناع الكيان الصهيوني ، ومن ثم العمل على تأمين حصوله على أكبر قدر ممكن من املكاسب ذات الدالالت 

ملستقبلية الخطيرة على األمن العربي كونها تسعى الى غاية نهائية تتمثل بتحقيق الحلم الصهيوني ) من النيل الى ا

 الفرات ( ، وهو ما يعد أخطر التحديات املستقبلية الهادفة الى تقويض الوجود العربي . 

يونية ، توصلنا الى جملة من وفي ضوء ما نقدم ، ومن خالل دراستنا الستراتيجية الدعاية السياسية الصه 

 االستنتاجات والحقائق التي عززت فرضية الدراسة ، نسوقها باآلتي :
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تبين من خالل الدراسة أن الحركة الصهيونية نشأت بسبب ظهور النزعة القومية املعادية لليهود في أوربا ، مما دفع  -

سطين إلنشاء ) الدولة اليهودية ( من خالل العديد من بكبار الحاخامات واملفكرين اليهود بالدعوة الى الهجرة الى فل

 التي كشفت عن طبيعة تلك الحركة كونها حركة 
ً
 وعسكريا

ً
 واقتصاديا

ً
 وروحيا

ً
األهداف االستراتيجية سياسيا

 ديناميكية ، ليست دينية ، ال اشتراكية ، استعمارية ، عنصرية ، استيطانية ، وهي حركة إرهابية . 

إن أهمية العمل الدعائي السياس ي في الحركة الصهيونية تتضح من خالل مرتكزاته التي اعتمد عليها في توجهاته  -

نحو الرأي العام اليهودي واألوربي ، إذ جرى التركيز على مسألة توظيف الدين لتحقيق أغراض سياسية من خالل 

( ، كما جرى التركيز على مسألة العداء للسامية ، وتحسين  الترويج ألسطورة ) شعب هللا املختار ( و ) الوعد اإللهي

 على أسلوب التعامل النفس ي سيما في توجهاته نحو مراكز صنع القرار السياس ي في أوربا . 
ً
 صورة اليهودي ، وركز أيضا

نظريات  إن نشوء الدعاية السياسية الصهيونية ارتبط بظهور االطار الفكري للحركة الصهيونية الذي ينطوي تحت-

عنصرية تمثل األساس الفكري والتطبيقي للعقيدة الدينية املستنـــدة على ) الوعد اإللهي ( ) التاريخي ( لتبرير إنشاء ) 

 الدولة اليهودية ( . 

وقد مرت الدعاية السياسية  الصهيونية بالعديد من املراحل تبنت فيها توجهات وأهداف أساسية، حسب ما  -

ما أدى الى تباين منعطفاتها من استدراج وعطف الرأي العام العالمي ، سيما مراكز صنع القرار تقتضيه املرحلة ، م

السياس ي في العالم وفي مقدمته الواليات املتحدة بصفتها الدولة االكثر تحكما بالنظام الدولي الجديد ، وتنقية 

عربي ثم تسليط الضوء على  القوة الفائقة وتمجيد ) الطابع القومي اليهودي ( وباملقابل تشويه الطابع القومي ال

 للكيان الصهيوني 

إن الدعاية السياسية الصهيونية دعاية ضخمة منظمة وواسعة جندت العديد من األدوات واستخدمت العديد من  -

األساليب التكتيكية حسبما تقتضيه طبيعة وتطور الحرب الصهيونية املوجهة ضد العرب إلحداث إرباك نفس ي في 

 لالستراتيجية الصهيونية . الخص
ً
 م خدمة

تقوم الفلسفة السياسية للدعاية الصهيونية على أربعة محاور أساسية ، األول يمثل األسس االيدلوجية الهادفة الى  -

فرض عودة االستعمار االستيطاني على فكرة وحضارة القرن الحادي والعشرين ، أما الثاني ينصرف الى تحديد نوع 

دف لكسب أكبر قدر ممكن من األنصار ، واملحور الثالث يمثل منطق دعائي مزدوج يركز األول على ) الجمهور املسته

الشرعية الصهيونية( باعتباره منطق ) إيجابي ( ، في حين ان املنطق الدعائي الثاني يركز على تشويه الطابع القومي 

ن صورة اليهودي أمام الرأي العام العالمي من العربي وهو منطق سلبي ، وبالنسبة للمحور الرابع ينصرف الى تحسي

كونها شخصية عدوانية ، انعزالية ، مادية ، إباحية ، ال تحترم القيم ، مستعدة للخيانة ، وتجلب النحس والدمار الى 

 كونها شخصية ) عبقرية ( ، ) عاملية ( ، ) شجاعة ( و ) محافظة ( .

 الهوامش 

                                                           

ل بقصد * الدعاية السياسية هي عملية الرتويج ملعلومات وآراء من قبل جهة معينة تبعا لتخطيط القائم عليها ومبختلف االساليب واستخدام الوسائ
اجملتمع أو اجملتمعات  وهي اللغة السياسية املوجهة للجماهري واليت تستعمل رموز وكلمات خاصة وهدف دعائي التأثري علي الرأي العام وعلي سلوك 

 ملزيد من التفاصيل حول مفهوم الدعاية السياسية ينظر :  .للتأثري على موقف اجلماهري إزاء قضية أو )قضايا ( معينة
 .1986د.رالف رزق اهلل ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت،غى دورندان ، الدعاية والدعاية السياسية ، ترمجة  -
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 . 87 -13، ص ص 2006سبتمرب، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 11حممد شومان ، فاطمة القليين ، الدعاية واالعالن بعد  -
 . 299-277،ص ص 2011تصال ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ، عبد االرزاق حممد الدليمي، املدخل اىل وسائل االعالم واال -

به ، هلذا ** .  من اجلدير بالذكر أن الباحث قد أورد مصطلح " إسرائيل " يف سياق الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط ، وال يعين مطلقًا اعرتافه 
بان وجوده أمر غري طبيعي ويتناىف مع كل القيم احلضارية بأبعادها الروحية فقد عمد الباحث اىل حصر املصطلح داخل أقواس صغرية إدراكًا منه 
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 .  46، فلسفة الدعاية اإلسرائيلية ، م . س . ذ ، ص 

 .  327. امحد بدر ، اإلعالم الدويل ، م . س . ذ ، ص  143
لعربية . د. حامد ربيع ، نظرة احلرب النفسية الصهيونية اجلديدة ، مأزق التناقض الفكري وإمكانيات الدعاية العربية ، نشرة : دراسات الدار ا 144

 . 11، ص  1987، كانون األول ،  4للنشر والرتمجة ، القاهرة ، ع 
 . عندما يتوجه املنطق األول اىل الرأي العام اليهودي ، فهو يسعى لتحقيق هدفني ، حددمها بن غوريون ) مبدأ بن غوريون ( ومها :  145

 التأكيد على أن اليهودية لليهودي ال تكتمل إالّ باهلجرة .  . أ
د األمري حممد ، اإلعالم الصهيوين ، م . س . ذ ، التأكيد على أن احلليف املخلص والوحيد لدولة " إسرائيل " هو اليهودي . ينظر : عب . ب

 .  28ص 
، إاّل أن تؤكد الصهيونية إن "إسرائيل" حقيقة تارخيية وذلك من خالل اإلدعاء بوجود ) العنصر اليهودي ( هبدف التمهيد إلقامة ) دولة إسرائيل (  *****

مستندين اىل ذلك على التشكيلة البشرية احلالية للمجتمع يف الكيان الصهيوين ) توجد العناصر اجلرمانية الشقراء  بعض الباحثني دحضوا هذا اإلدعاء
ولذلك فهم ليسو حقيقة والعناصر اإلسالمية والرببرية واملنغولية واهلندية وبقية العناصر ( . وهذا ينفي إدعاء اليهود املتكرر بأهنم ميلكون عنصرًا واحدًا 

 ية .ينظر: تارخي
Stephen, H. Longrigg, The Middle Fast A Social Geography, London   Gerald, Dock 

Worthond Co. Ltd. 1962, P 190      
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  الكتب العربية 
 . 2016امحد حنيطي، السياسة االسرائيلية جتاه االغوار وافاقها ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بريوت، -
 .  1974، بريوت ، 3امحد عبد الغفور،املاسونية،ط -
  2016امل مجال ، الفكر الصهيوين يف متاهات التجديد والتحديث،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت ، -
 .  2017كبة الفلسطينية يف احليز العام االسرائيلي،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت،امل مجال ، الن -
 . 1973، مركز األحباث ،  2أنيس صايغ ، يوميات ) هرتزل ( ، منظمة التحرير الفلسطينية ،ط -
 دون سنة طبع . بو غالب يوريكي ، أساليب السينما الصهيونية ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ، ب -
 بو غالب يوريكي ، وآخرون ، أساليب السينما الصهيونية ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ، بدون سنة طبع . -
 .  1989مجال عبد الرزاق البدري ، دراسة يف أدب الناشئة الصهيوين ، وزارة الثقافة واإلعالم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  -
، منظمة التحرير الفلسطينية ، مركز األحباث ، بريوت ، بدون سنة طبع  1917 – 1861مجيل جرجس ، تاريخ الصهيونية ، اجلزء األول ،  -
. 
 .1989حامد ربيع ، احلرب النفسية يف املنطقة العربية ، دار واسد للدراسات والنشر والتوزيع ، مطبعة الدار العربية ، بغداد ،  -
 . 1970، فلسفة الدعاية  اإلسرائيلية ، منظمة التحرير الفلسطينية ، مركز البحوث ، بريوت ، حامد ربيع -
 حامد حممود ، الدعاية الصهيونية وسائلها ، أساليبها طرق مكافحتها ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ، بدون سنة طبع.  -
 . 2000باعة ، بغداد ، محيدة مسيسم ، احلرب النفسية ) مدخل ( ،دار الكتب للط -
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  1990الصهيوين ودور اإلعالم ،مطبعة اإلرشاد، بغداد ، –خالد رشيد الشيخلي ، جذور الصراع العريب  -
 .  1967خريي محاد ، أبعاد املعركة مع " إسرائيل " واالستعمار ، املؤسسة املصرية العامة للتأليف ، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر ،  -
 .  1986بد اهلل الشامي ، الشخصية اليهودية  اإلسرائيلية  والروح العدوانية ، دار املعرفة ، الكويت ، رشاد ع -
 .  1983رياض امحد ، الصهيونية العاملية ، نشأهتا وطبيعتها ، الدار العاملية للنشر والتوزيع ، بريوت ، -
لثقافة واإلعالم ، املؤسسة العامة  للصحافة والطبع ، دار اجلمهورية ، بغداد ، زكي اجلابر ، نظرة يف تطبيقات اإلعالم اإلسرائيلي، وزارة ا -

1968  . 
 .1990سهيل حسني الفتالوي ، الصهيونية حركة استعمارية استيطانية توسعية ، مكتبة الفكرالعريب للنشر والتوزيع ، مطبعة عصام ، بغداد ،  -
 .   1974، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ، سعيد إمساعيل ، الرتبية اليهودية الصهيونية  -
 . 1978السيد عليوه ، اسرتاتيجية اإلعالم العريب ، القاهرة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،  -
 . 1978السيد عليوه ، الدعاية الصهيونية ، اهليأة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  -
 صهيوين واإليراين ، التماثل والتطابق ، حبث مقدم اىل كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، بدون سنة طبع .عبد األمري حممود ، اإلعالم ال -
 . 1989الصهيوين ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  –عبد احلميد عارف العبيدي ، دراسات يف الصراع العريب  -
 . 1977راوي ، الصهيونية بني الدين والسياسة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، عبد السميع سامل اهل -
 .2011عبد االرزاق حممد الدليمي، املدخل اىل وسائل االعالم واالتصال ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ،  -
 .  1998مة ، دار الشروق ، القاهرة ،عبد الوهاب املسريي ، اليد اخلفية ، دراسة يف احلركات اليهودية اهلدا -
 .  1979( ، بغداد ،  181فريد ايار ، دراسات يف اإلعالم واحلرب النفسية ، وزارة الثقافة والفنون ، دار الرشيد للنشر ، سلسلة دراسات )  -
 .  1989قدري حنفي ، اإلسرائيليون من هم ؟ دراسة نفسية ، مكتبة مدبويل ، القاهرة ،  -
  1971كامل أبو جابر ، الواليات املتحدة األمريكية و " إسرائيل " ، معهد البحوث والدراسات العربية ،   -
 .2001حممد باخريبه ، الصهيونية باجياز ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت ،  -

 . 1978القاهرة، حممد علي العويين ، اإلعالم الدويل بني النظرية والتطبيق ،مكتبة األجنلو املصرية ، 
 .2006سبتمرب، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 11حممد شومان ، فاطمة القليين ، الدعاية واالعالن بعد  -

 .    1989، مطبعة أسعد ، بغداد ،  2حممد وجدي الدباغ ، األيدلوجية الصهيونية وإسرائيل ، ط  -
 .  1970ط اإلعالم العريب ، مطبعة السعدي ، بغداد ، خمتار التهامي ، األسس العلمية لتخطي -
 خمتار التهامي ، الرأي العام واحلرب النفسية ، دار املعارف ، مصر ، بدون سنة طبع .  -
 .  1974خمتار التهامي ، حتليل مضمون الدعاية بني النظرية والتطبيق ، دار املعارف ، القاهرة ،  -
  1968عالم اإلسرائيلي، منظمة التحرير الفلسطينية ، مركز األحباث ، منذر عنبتاوي ، أضواء على اإل -
 . 1977منري بكر ، اإلعالم العريب بني الدعاية اإلمربيالية والصهيونية ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ،  -
 1991الوحدة العربية ، بريوت،  ، مركز دراسات 1988 – 1948اإلسرائيلية ،  –هيثم الكيالين،االسرتاتيجيات العسكرية للحروب العربية  -
. 
  الكتب املرتمجة 
 . 2007أيالن باية ، التطهري العرقي يف فلسطني ،ترمجة : امحد خليفة ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بريوت ،  -
 . 1989تسفي عوقرم ، االستخبارات واألمن القومي ، ترمجة : دار اجلليل ، عمان ،  -
 .  1971ني احللم واحلقيقة ، ترمجة : أمحد خليل احلاج ، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، ج. م. ن. ، جيفريز ، فلسط -
جريمي م.شارب ، املساعدات اخلارجية "السرائيل" ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ترمجة:نسرين ناصر، مؤسسة الدراسات الفلسطينية  -

 .  2012،واشنطن، 
 .1984دراسة يف الصهيونية السياسية ، ترمجة  أمحد بديع ،دار الشروق ، القاهرة ، روجيه غارودي ، -
 . 1984روجيه غارودي ، ملف إسرائيلي ، دراسة يف الصهيونية السياسية ، ترمجة : أمحد بديع ،دار الشروق ، القاهرة ،  -
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 1985اجلليل ،عمان ،  ريزا دوب ، صورة العريب يف األدب الصهيوين ، ترمجة :عارف توفيق ، دار -
 .  1973شاكر اجلوهري وفالدميري بيفون ،صهاينة الكرملني ، ترمجة : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بريوت ،   -
غسان اخلطيب ، السياسة الفلسطينية وعملية السالم يف الشرق االوسط، ترمجة: عارف حجازي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، واشنطن،  -

2014. 
 .1986دورندان ، الدعاية والدعاية السياسية ، ترمجة د.رالف رزق اهلل ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت،غى  -
 . 1979الفريد ليتنال ، األخطبوط الصهيوين ، ترمجة حممد احلسيين ،دار العلم للماليني ، بريوت ،  -
 ي محاد ،دار امآفاق اجلديدة ، بريوت ، بدون سنة طبع . هنري فورد ، اليهودية العاملية ، ترمجة : خري  -
 .  1973يشيعا هوبن فورات وآخرون ، التقصري ) احملدال ( ، ترمجة مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بريوت ،  -
   البحوث والدراسات واملقاالت 
اىل الندوة الفكرية ،  اإلعالم الصهيوين ومتطلبات املواجهة ،  ج. ه  . جانس ، تأثري اإلعالم الصهيوين على مجهور العامل الثالث ، حبث مقدم -

 .  1985،  16يف تونس ، البحوث ، ع  1985/ أيار /  18 - 14للفرتة من 
 .  2001، متوز ،  24جهاد احلسيين ، الصهيونية : دراسة يف تاريخ أبرز رواد الفكرة وطالئع احلركة ، جملة  العلوم السياسية ، بغداد ، ع  -  
ة للنشر حامد ربيع ، نظرة احلرب النفسية الصهيونية اجلديدة ، مأزق التناقض الفكري وإمكانيات الدعاية العربية ، نشرة : دراسات الدار العربي -

 .1987، كانون األول ،  4والرتمجة ، القاهرة ، ع 
 . . 1987،  19جملة البحوث ، دار احلرية للطباعة ، بغداد ، ع حلمي عبد الكرمي ، حملة سريعة عن اإلذاعات املوجهة يف "   إسرائيل " ،  -
 خليل إبراهيم العزاوي ، األهداف واألساليب االقتصادية للصهيونية العاملية ومواجهتها ، حبث منشور  يف جملة : دراسات الشرق األوسط ، -

 . 1998،  5اجلامعة املستنصرية ، بغداد ، ع 
ب اخلليج وخمططات الصهيونية العاملية ) العوملة ( واإلقليمية) النظام الشرق أوسطي ( ، حبث منشور يف جملة : خليل إبراهيم العزاوي ، حر  -

  .1997،  4شؤون األوسط ، اجلامعة املستنصرية ، بغداد ،ع 
 . 2003ز ، متو  13( عاماً ، جريدة الثورة ، العراق ،  31رعد هاشم الشاطئ ، الدعاية الصهيونية يف العراق خالل )  -
 . 1985،  4سعيد جاسم اجلابري ، دور رسائل اإلعالم يف سياسة بناء القوة الصهيونية ، مقال منشور يف جملة  األمن القومي ، بغداد ، ع  -
 . 1995،  18سليمان جاسم ، كيف يوجهون إذاعة " إسرائيل " الناطقة باللغة العربية ، جملة الفنون اإلذاعية ، القاهرة ، ع  -
 سنة طبع.عبد األمري حممد حممود ، اإلعالم الصهيوين واإليراين التماثل والتطابق ، حبث مقدم اىل كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، بدون  -
عالم ، جامعة عبد الستار جواد ، التأثري اليهودي يف وسائل اإلعالم األمريكية ، حماضرة ألقيت على طلبة الدكتوراه ، كلية امآداب ، قسم اإل -

 .  2000بغداد ، 
 . 1999، شباط ،  4عبد الغفور كرمي ، مالحظات عامة يف اإلعالم الصهيوين ، نشرة : فلسطني ، مركز دراسات فلسطينية ، بغداد ، ع  -
  . .1972، نيسان  2ع  غسان العطية ، الصهيونية حل استعماري وعنصري للمسألة اليهودية، جملة مركز دراسات فلسطينية،  اجمللد األول ، -
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 ملخص 

يمثل هذا العمل مقاربة في فهم عنف الجماعات السلفية الجهادية, من جهة كونه فعال مؤسسا على تأويل     

التاريخ  مخصوص لبعض النصوص الدينية, ومن جهة كونه كذلك رد فعل على عنف مركب سابق على مدار

ادي. ومن هذه الزاوية يكون االختالف والجغرافيا, ومن زاوية كونه ركنا أساسيا في استراتيجيات التيار السلفي الجه

جذريا مع التحاليل املستندة إلى التفسير التآمري للظاهرة , والذاهبة إلى كونها صنيعة "اآلخر" الذي لطاملا تربص بنا 

 واستعمل أصحاب الرايات السود لتدميرنا . 

درسنا في أولها ظاهرة العنف البشري, وأكدنا   ; وتبعا لهذا التمش ي فقد قسمنا البحث إلى ثالثة مفاصل أساسية   

العالم عرف ألوانا من العنف بلغ في مناسبات عدة حدوده القصوى وأن نصيبا مهما من ذلك العنف  خالله أن 

سلط على شعوب املنطقة العربية اإلسالمية بطرائق مختلفة ومن جهات متعددة وهو ما يؤشر إلى أن جزءا مما نرى 

 يعدو أن يكون رد فعل على توحش قد سبق. اليوم من توحش ال 

أما الجزء الثاني فقد خصصناه للبحث في أساليب الجماعات اإلرهابية في تأويل ومن ثمة إخضاع النص الديني     

 .واتخذنا في ذلك نموذج "آية السيف" من سورة التوبة

ات التيار السلفي الجهادي وقد وخصصنا آخر أجزاء البحث للوقوف على العنف كجزء مهم ومؤسس في استراتيجي

 لعبد هللا بن محمد.  "ركزنا على أثرين هامين هما " إدارة التوحش" ألبي بكر ناجي و"املذكرة االستراتيجية

 . بشري  عنفعنف . توحش.  الكلمات املفتاحية:

 Abstract : 

    This work is an approach to understand the violence committed by the salafist-jihadist 

groups. Such violence is built upon interpretations imposed on some religious texts; justified 

as reaction to previous violence due to historical and geographical frictions and most crucial 

as strategic cornerstone of the salafist-jihadist currents. Hence, a significant analysis is 

provoked in contrast to the conspiracy-based analysis which would explain the case to be 

made by the “Other” who would have long plotted against us using the black flag bearers.  

   According to this analytical procedure, we divide the research into three main chapters: The 

first chapter deals with the issue of the mankind violence. We stress the fact that humanity has 

witnessed the uttermost forms of violence and that the Arab and Muslim area has been 
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exposed to a large part of it from different parties. This may explain that a part of the present 

savagery is a reaction to a previous one.   

    The second chapter is dedicated to investigate the terrorist groups’ styles in interpreting and 

subduing the religious text to their thinking patterns. As a significant example we applied the 

verse of the “Sword” in “Tawba” chapter. 

    The last chapter deals with the violence as a fundamental technique in the strategy of the 

salafist-jihadist current. We focus on two main resources: “The Administration of Savagery” 

by Abubaker Naji and “The Strategic Memorandum” by Abdallah Ibn Mohammed. 

  Key words:  Violence, Savage, Human violence 

 َمدخل

" لتجدك أمام ما يقارب الخمسين مليون رابطا دفعة Googleيكفيك أن تضع كلمة "داعش" في محرك البحث "    

واحدة. وما من شك أن ذلك يؤشر إلى تصدر الظاهرة السلفية الجهادية  مجددا سلم االهتمامات على الصعيد 

اإلعالمي  والشعبي والرسمي كذلك .أما على الصعيد الجيوستراتيجي  فلقد أضحت "داعش" وحلفاؤها في املنطقة  

ياسيا مهما ومحددا في فهم التحوالت والتقلبات على مستوى الخارطة السياسية الشرق أوسطية خاصة ما فاعال س

 بعد الثورات العربية.

غير أن أكثر ما يلفت االنتباه في هذه الظاهرة هو اعتمادها على منسوب من العنف فاق املعهود بل واملتخيل في    

مونه  بالعدو القريب )األنظمة( و العدو البعيد )الغرب(. و لعل صورة وذلك في سياق مواجهة من يس ,بعض األحيان

وهو يحترق داخل القفص كانت لحظة فارقة  تؤشر إلى منعطف خطير في مسار  1الطيار األردني "معاذ الكساسبة"

علنا أمام طويل لم يخل يوما من الدماء. وإذا انطلقنا من بديهيات علم النفس من أن لكل سلوك دوافع فان ذلك يج

        كم هائل من االستفهامات التي نبحث لها عن إجابات من ذلك :

 ما موقع العنف والفوض ى من املشروع السلفي الجهادي ؟

 هل يمكن النظر إلى العنف السلفي على أنه فعل مؤسس هادف أم أنه كذلك رد فعل عن عنف سبق؟

 ما هي املنطلقات الفكرية و الدينية  للعنف السلفي ؟

 في العنف املضاد والهويات املقاتلة

أراد من خاللها معرفة مدى قابلية بني  2م تجربة شهيرة1963أجرى عالم االجتماع األمريكي "ستانلي ميلغرام" سنة     

البشر إلى االنصياع إلى األوامر إذا ما تعارضت مع مبادئهم . من أجل ذلك كلف مرشحين بأن يطرحوا األسئلة تباعا 

فولت. وكانت  450فولت لتصل إلى  30على متعلمين,  وأن يعاقبوهم كلما أخطؤوا بصعقات كهربائية تتدرج من 

 وات(.  450( استعملوا الدرجة األخيرة من قوة الصعقة )40من  27املشاركين ) من  %65النتيجة أن
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ولئن كان الغرض األساس ي لـ"ميلغرام" هو معرفة ما إذا كان من نفذ "الهلوكوست"  من الجنود  األملان مجرد      

ن  ثمة استعدادا و جاهزية  قد لألوامر العليا أم شريك فعلي في الجريمة, فان التجربة أثبتت بالتوازي مع ذلك أ مطيع

تكون فطرية ملمارسة أقدار من العنف تتغير حسب الظروف واملالبسات واملنافع املجنية بل إلى االنخراط في عمليات 

أكده االنكليزي "كولن ولسون" في كتابه "التاريخ  تخريب وتعذيب ومجازر لم تغب طوال التاريخ البشري وهو ما

أن نشوء  4. أما مواطنه "أرنولد توينبي" فقد أكد في كتابه الشهير "مختصر دراسة للتاريخ"3اإلجرامي للجنس البشري"

الحضارات اإلنسانية وتعاقبها إنما كان وفقا لقاعدة "التحدي واالستجابة" تلك القاعدة التي استلهمها من علم 

جماعات إنما يكون  استجابة لتحديات النفس السلوكي و اعتمادا على ذلك يذهب "توينبي" إلى أن سلوك األفراد وال

 و بهذا الفهم  ينظر إلى كل عنف على أنه  عنف مضاد  لعنف قد سبق. ,سابقة 

ا بعد  ودراسات م Subaltern Studiesوقد تعمقت مجموعة من الدراسات الحديثة مثل  دراسات التابع       

في تفكيك أنساق    Colonial Discourse Theoryنظرّية الخطاب االستعماري و Post-Colonial Studiesاالستعمار 

العنف الرمزي والهيمنة  والتسلط في ثنايا الخطاب كما املمارسة . ولقد مثلت إسهامات املفكر الفلسطيني "ادوارد 

سعيد" لحظة تأسيسية في مسار تلك العلوم خاصة من خالل كتابه الشهير "االستشراق"  الذي أثبت فيه أن 

ياتها إرادة للهيمنة وعقدة تفوق وتش ي بما هو أخطر من الّتنميط السرديات الغربية عن الشرق إنما تخفي في ط

ه الّتنميط املستند إلى منطق عنصرّي صرف يرتقي بعنصر آدمّي وينحدر بآخر.
ّ
 املستند إلى منطق القوة: إن

ته ولعل املتصفح للتاريخ البشري ال يجده سوى تاريخ الحروب واملجازر وسفك الدماء, وهو الذي انطلق منذ بدايا

األولى بالحدود القصوى  للعنف حين أقدم "قابيل" على قتل أخيه "هابيل". وبذلك قد يكون قابيل بفعلته تلك قد 

قتل نصف العالم وقد نكون نحن البشر من نسل القاتل ال الضحية. بل إن املالئكة كانت قد حاججت خالقها في 

ْجَعُل ِفيَها َمْن 
َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال

َ
َماَء" خلق هذا الكائن الجديد: "ق و قد أحص ى املؤرخ والفيلسوف .  5ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الّدِ

. بينما لم تزد  3421سنوات الحرب التي خاضتها البشرية فوق هذه األرض فوجدها  6األمريكي "ويل ديوارنت"
ً
عاما

  268سنوات السالم عن 
ً
(عشرة 10أتت على نحو ) ومن املعلوم باإلضافة إلى ذلك أن الحرب العاملية األولى قد .عاما

 ( أربعين مليون نسمة نصفهم من املدنيين. 40ماليين نسمة، أما في الحرب العاملية الثانية فقد قتل نحو )

و لم يكد عاملنا املعاصر يخلو من الوحشية والقمع والتنكيل ومن ذلك ما شاب الحقبة االستعمارية من ممارسات ال  

ولقد نالت منطقة شمال إفريقيا ألوانا من القمع والتنكيل تجاوزت  .راق و سورياعّما شهدناه في الع تختلف في ش يء

حدود اإلنسانية حتى رأينا الجنود الفرنسيين يقطعون رؤوس املقاومين ويتسلون بها ويغتصبون النساء ويلتقطون لهن 

 اق حديثا. الصور وهن عاريات تماما. و لقد رأينا األمر نفسه تقريبا في سجن أبو غريب في العر 

أما في فلسطين املحتلة فلقد كان العالم شاهدا على املأساة املركبة التي كابدها الشعب الفلسطيني من جراء     

صنوف التنكيل والتقتيل والتهجير والحصار والتعذيب املستمر طوال ما يزيد عن ستين عاما من االحتالل الغاشم 

هو ما يؤكده "ناعوم تشومسكي" عند تحليل العدوان اإلسرائيلي على مقر بتواطؤ معلن من القوى العظمى في العالم. و 

من جهة كونه يستهدف "املسؤول عن اإلرهاب الدولي" )ياسر  1985منظمة التحرير الفلسطينية في تونس سنة 
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عرفات( حسب الرواية الصهيونية املدعومة أمريكيا  بشكل معلن وصريح والحال أن تونس كانت قد استقبلت 

 .7فلسطينيين بناء على توصية أمريكية مباشرة بعد املجازر الرهيبة التي تعرضوا لها في لبنانال

والالفت أن مصطلحات "العنف" و"اإلرهاب" و"التعصب" تلصق  عادة باألفراد والجماعات دون الدول التي تمارس     

ارة" في مقال وسمه "في ما يسمى التطرف" صنوفا من العنف  والتقتيل والتنكيل وهو ما يشير إليه الدكتور"عزمي بش

إلى أن مصطلح اإلرهاب والتطرف تستعمله الدول ضد األفراد والجماعات "فالدولة القادرة على القصف من الجو هي 

التي تصنف األخر إرهابيا و متطرفا, يخرج إذا من هذا الحقل الداللي للتطرف الجيوش التي تقوم بتدمير واسع النطاق 

 .8تل جماعي ضد املدنيين"و أعمال ق

من كل ما تقدم نستخلص أن  تاريخ اإلنسان لم يخل يوما من العنف  والقتل والتنكيل والتوحش ومن هنا فإن       

 االدعاء بأن ما نراه اليوم من عنف "داعش" وتوحشها سابقة تاريخية صادمة يجانب الصواب.                                            

كان السؤال املطروح: ماذا عن الجغرافيا؟" أو  9وعلى صعيد آخر حين أعلن "فوكوياما " "نهاية التاريخ"             

بصيغة أخرى ملا كانت الحرب الباردة بين القطبين االشتراكي والرأسمالي قد أفضت إلى حسم املعركة لفائدة هيمنة 

رأس املال املستقبلية. ولعل اإلجابة لم تتأخر طويال فقد برزت إلى رأس املال بات من امللح التساؤل عن ماهية مشاريع 

 الوجود املقولة الشهيرة "رأس املال ال وطن له" و ترجمت عمليا إلى برنامج "العوملة". 

وفي اتجاه مواز حاولت الدوائر الفكرية والسياسية املتمثلة خاصة في مراكز األبحاث املرتبطة أساسا "باملحافظين       

الجدد" إعادة إنتاج مقولة "الصراع" ألهداف إستراتيجية غير معلنة. وقد اتخذت هذه املقولة الحقا اسم "صدام 

 .  1993الحضارات" وهو عنوان املقال الشهير للمفكر األمريكي "صموئيل هنتنغتون" الذي نشر سنة 

عوملة" ليس في وسعها إال أن تنتج آلية إن مقولة "صدام الحضارات" و"نهاية التاريخ" إذا أردفت بمقولة "ال    

"الهيمنة" التي وجدت طريقها إلى البلورة والتحقق عبر يافطة األمن العالمي. وال غرابة والحال تلك أن تعود الهويات 

الثقافية للشعوب إلى الواجهة لتتخذ كمتاريس للمواجهة أمام إرادة الهيمنة واإللغاء. ولئن اتخذت هذه املواجهة في 

ها األول الشكل الفكري الفلسفي ببروز فلسفة الهوية واالختالف فإنها سرعان ما انتقلت إلى الشارع في شكل طور 

 حركات احتجاجية جماهيرية ضد العوملة. 

بل واملقاتلة, وإلى العنف  10و في هذا السياق ينظر إلى تيار السلفية الجهادية على أنه حامل للواء "الهويات القاتلة"    

الذي يمارسه على أنه عنف هووي بما هو سعي محموم إلثبات الذات بنفي اآلخر وأنه صراع  أزلي بين إرادات متنافرة  

ترتكز أساسا على عدم اعتراف متبادل وعلى فهم آحادي للعالم والكون. وفي هذا اإلطار تتنزل مقولة  جورج بوش ما 

ما خطه  "من لم يكن معي فهو ضدي" وحديثه عن الحرب الصليبية الجديدة ونفهم 2001سبتمبر  11بعد أحداث 

الذي ال شك فيه هو أن طواغيت هذه ":  في مستهل كتابه "الجهاد: الفريضة الغائبة"  11"محمد عبد السالم فرج"

إيديولوجيا يزداد صالبة  وبذلك يكون العنف بتعبيراته املختلفة واملتفاوتة نسقااألرض لن تزول إال بقوة السيف" 

 وتحنطا كلما تواتر الفعل ورد الفعل. 
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  "آية السيف" نموذجا: :النصوص منطلقا لَوعي مقلوب

ٍة 
َ
قيٍه خابٍط في ضالل

َ
ل    :::   وكم من ف   12وُحّجُتُه فيها الكتاُب املنزَّ

أحيانا.  ويذكر أن "الهرمنوطيقا"  كانت اإلخضاع  لطاملا كانت النصوص املقدسة مدارا ملقاربات الفهم والتأويل و       

في بداياتها األولى ملتصقة  بالدراسات الالهوتية في سياق حل شفرات  النصوص الدينية  قبل أن تتوسع لتصبح 

مدرسة تعنى بتأويل النصوص على وجه اإلطالق.  وإذا كانت املعرفة شكال من أشكال السلطة كما يؤكد "ميشال 

صوص الدينية يكون بالتالي جزءا من عالم املعرفة فيكون بالضرورة جزءا من السلطة. وملا فوكو" فإن  تأويل الن

كانت السلطة مدار صراع  فان التأويل كان مجاال للتدافع  وهو ما يؤكده "بول ريكور" في كتابه الشهير "صراع 

 .  13التأويالت"

ة مقصدا في حد ذاتها أم وسيلة للوصول إلى لكن السؤال الجوهري هو إن كانت عملية تفسير النصوص الديني   

أهداف أخرى غير الفهم. ويزداد التساؤل خطورة حول ما إذا كانت عملية  التأويل سابقة أم الحقة لتلك األهداف. 

وفي ما يتعلق باستراتيجيات املجموعات السلفية الجهادية يحق لنا أن نتساءل إن كان قرار الحرب والتقتيل والتنكيل 

ش نتيجة لفهم مخصوص للنصوص الدينية وامتثاال له أم أن ذلك التأويل كان بعديا لقرار سياس ي اتخذ والتوح

مسبقا. فيكون النص بذلك خادما ملناهج الجماعات ومتساوقا مع خططها و املقصد من استدعائه هو التبرير و 

 الشرعنة.

صوص الدينية إلى مجموعة من املالحظات لعل و يخلص الدارس ألدبيات السلفية الجهادية في تعاملها مع الن   

 أهمها:

 = االعتماد على الناسخ واملنسوخ 

 = التغاض ي عن أسباب النزول 

 = االلتصاق بحرفية النص 

 = إهمال تام للفهم املقاصدي

 = االنتقائية املمنهجة 

صفحة( لـ "أبي عبد هللا  574ومن النماذج الصادمة ملحاوالت إخضاع النص الديني ما تجده في كتاب ضخم )      

املهاجر" وسمه بـ" مسائل من فقه الجهاد". فاملتصفح  للكتاب ليس في وسعه إال أن يغرق في بحور الدماء التي ترفل 

املحاربين" و"أحكام املثلة" )التمثيل بالجثث(   رؤوس الكفار بها صفحاته جميعها فتجد أبوابا من قبيل"مشروعية قطع

 تخريب" و "العمليات االستشهادية"    و" مشروعية اغتيال الكافر املحارب"...و"مشروعية أعمال ال
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و من اآليات التي يعتمدها "أبو عبد هللا املهاجر "آية السيف" التي لطاملا أثارت جدال واسعا في الوقت الذي لم       

اآلية الخامسة من سورة التوبة  غير أن "الجمهور" يذهب إلى أنها يكن حولها إجماع في تحديد موقعها من القرآن.

والطريف أننا بحثنا في آيات القران الكريم جميعها  فلم نجد آية وحيدة تحوي كلمة "سيف" مفردة كانت أو جمعا 

 ومعرفة كانت أو نكرة. 

قتالي ومن املعلوم أن تأويل آية السيف مثل ركيزة أساسية  يعتمد عليها السلفيون الجهاديون في تثبيت منهجهم ال    

بل قد تكون حجر الزاوية املؤسسة ملقوالت العنف والتوحش و"حرب الكل ضد الكل" التي نشهد فصولها من يوم إلى 

 آخر على امتداد الخارطة الكونية شرقا وغربا.

 في مطلع سورة "التوبة" )براءة(: إذ يقول سبحانه و تعالى    
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ل من القرآن إن لم تكن أخره فعال وسبب نزولها حسب كل ويجمع املفسرون على أن  سورة التوبة من آخر ما نز    

املفسرين ومنهم الشيخ  "محمد الطاهر بن عاشور" في "التحرير والتنوير" هو نقض قريش وحلفائها لصلح "الحديبية" 

الذي عقد بين املسلمين وقريش في السنة السادسة للهجرة والذي ضم مجموعة من البنود لعل أهمها الهدنة بين 

 طرفين مدة عشر سنوات.ال

وملا كانت "قريش" ومن واالها هم من بادروا بخرق  الهدنة عندما أغارت قبيلة "بني بكر" وهي في حلف "قريش" على    

قبيلة "بني خزاعة" وهي في حلف املسلمين في السنة الثامنة للهجرة,  كان موقف املسلمين بأن تبرؤوا من العهد وبذلك 

بة بلفظة "براءة" إعالنا إلبطال الصلح وإمهال الذين نقضوا العهود أربعة أشهر قبل أن فقد افتتحت سورة التو 

 يكونوا موضوعا للمالحقة.

غير أن الدارس ملجمل اآليات وسياقاتها يتبين أن من هم في دائرة "القتال" ليسوا كل املشركين وال هم حتى كل   

ْم " يةمشركي العرب بل هم فقط من نقضوا العهود بدليل اآل 
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اآلية السادسة لتفتح أبواب األمان للذين كانوا سببا مباشرا في إشعال نيران الحروب مجددا  بعد أن خمدت جاءت 
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السلفية الجهادية إلى أن آية السيف  يذهب منظرو تياروعلى خالف هذا الفهم واعتمادا على"الناسخ واملنسوخ"      

قد دشنت عهدا جديد أو نهجا مغايرا  في التعامل مع "اآلخر" العدو الذي لم يعد له من خيار سوى "اإلسالم")حسب 

بد السالم فرج" وهو من منفذي حادثة اغتيال السادات في كتابه الشهير "محمد ع أوردفهمهم( أو القتل. وقد 

ولقد تكلم أغلب املفسرين في آية من آيات القرآن وسموها آية السيف وهي قول هللا سبحانه " "الفريضة الغائبة":

م كل مرصد...{ }فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا املشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا له وتعالى

{ قال الحافظ بن كثير في تفسير اآلية " قال الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى هللا 5}التوبة

عليه وسلم وأي أحد من املشركين وكل عقد ومدة  وقال العوفي عن ابن عباس في هذه اآلية )لم يبق ألحد من 

ول الحافظ محمد بن احمد بن محمد جزي الكلي صاحب "تفسير املشركين عهد وال ذمة منذ نزلت براءة( . ويق

التسهيل لعلوم التنزيل" )ونقد هنا ما جاء من نسخ مسألة الكفار والعفو عنهم واإلعراض والصبر على أذاهم باألمر 

رة نسخ بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه فإنه وقع منه في القرآن مائة وأربع عشرة آية من أربع وخمسين سو 

ذلك كله بقوله:)فاقتلوا املشركين حيث وجدتموهم()كتب عليكم القتال(. وقال الحسين بن فضل فيما هي آية 

السيف نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر اإلعراض والصبر على أذى األعداء... فالْجب ممن يستدل باآليات 

هللا محمد بن حزم ..، في "الناسخ واملنسوخ ")باب اإلعراض املنسوخة على ترك القتال والجهاد. وقال اإلمام أبو عبد 

"في مائة وأربع عشرة آية في ثمان وأربعين سورة نسخ الكل بقوله عز وجل )فاقتلوا املشركين حيث  :عن املشركين(

 .17وجدتموهم("

إحياء سنة االغتيال" أما من سمى نفسه "أبو جندل األسدي" في كتابه املوسوم "تحريض املجاهدين األبطال على      

ِرِكيَن  فيتخذ من آية السيف دليال على مشروعية االغتياالت حين يقول:
ْ
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ْ
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"املسألة السابعة: قوله )واقعدوا :ية الرصد واالستطالع والتجسس على العدو. قال ابن العربي رحمه هللاعلى مشروع

لهم كل مرصد( قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة". وقال ابن كثير رحمه هللا "وقوله 

م بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم )واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد( أي ال تكتفوا بمجرد وجدانكم له

وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو اإلسالم".  يقول الشيخ 

املجاهد الذي ظلم حيا وميتا عبد هللا عزام رحمه هللا في تفسيره لسورة التوبة ) واقعدوا لهم كل مرصد كمائن وهذا 

 18فر قبل إنذاره )واقعدوا لهم كل مرصد(هذا دليل على جواز االغتيال فاالغتياالت فرض ."جواز اغتيال الكا

و بهذا الفهم تكون آية السيف قد نسخت حسب زعمهم  ما يناهز املائة والعشرين آية تدعو كلها إلى الحكمة واللين  

 والصبر والصلح ...من قبيل :

  19ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي""
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 20ادع إلى سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة""

  21وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على هللا"" 
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و قد الحظ  "عبد الجبار الرفاعي" في كتابه: "الدين و الظمأ األنطولوجي " أن أغلب مفسري القرآن انطالقا من          

ى نسخ آية " ال اكره "السيوطي"و "الطبرس ي" مرورا بـ"القرطبي" و "اآللوس ي" وصوال إلى "الطبري " و"الرازي" اجمعوا عل

هو ما دفع "الرفاعي" في نهاية تحليله إلى الدعوة الى" استئناف النظر في قواعد التفسير و و  ;في الدين" بآية السيف 

علوم القرآن و التي هي بدورها تشكلت استنادا إلى مسلمات الهوتية مستقاة من منطق التفكير و النظام املعرفي 

 . 24املهيمن في عصر األسالف" 

 :مشروع الفوض ى مشروع الخراب 

من املهم التذكير بأن الحركة السلفية الجهادية قد مرت بعدة مراحل. فقد كانت االنطالقة مع الجيل األول فكرا       

ذلك مبادرة الفلسطيني "صالح سرية" بتكوين تنظيم "الفنية  وممارسة مع بداية ستينيات القرن املاض ي. ومن

العسكرية" وإسنادها بكتاب وسمه بـ"رسالة اإليمان". وكذلك الشأن مع تنظيم "التكفير والهجرة" بقيادة "شكري 

 مصطفى". ثم"محمد عبد السالم فرج" الذي خط واحدا من الكتب املرجعية الهامة للتيار السلفي بعنوان "الجهاد:

الفريضة الغائبة". مرورا بمدونة "سيد قطب" و خاصة في كتابه الشهير "معالم على الطريق" .  ثم تبلورت الهوية 

اإليديولوجية للسلفية الجهادية مع الجيل الثاني في أواخر الثمانينات من القرن املاض ي وبروز تنظيم "القاعدة" 

قبل  2001يات الكبرى لعل أهمها على اإلطالق أحداث سبتمبر بزعامة "أسامة بن الدن" الذي تبنى مجموعة من العمل

 أن نصل إلى الجيل الثالث الذي يحمل لواءه ما بات يعرف بتنظيم "الدولة اإلسالمية في العراق والشام" )داعش(. 

والالفت أن التدرج التاريخي للجماعات الجهادية تبعه تطور في منسوب العنف فبعد أن كانت العمليات األولى     

معزولة وغير مؤثرة  ومحدودة في الزمان واملكان تطورت شيئا فشيئا في اتجاه مزيد من الدماء والدمار والتوسع في 

العاملية في "نيويورك" بعد أن انهالت عليهما طائرتان بقيادة الجغرافيا. وقد كانت لحظة سقوط برجي مركز التجارة 

مجنونة نقطة تحول دراماتيكية وتاريخية من سياق إلى آخر مخالفا تماما أدى إلى ما نشهده اليوم من صنوف 

 وتلوينات من التنكيل والتوحش فاقت كل ممكن ومتخيل.

يا إلى"ابن حنبل" و"ابن تيمية" و"ابن القيم الجوزية" أو من ولئن يذهب البعض إلى نسبة التيار السلفي الجهادي فكر   

بعد ذلك "املودودي", فإن واقع الحال يثبت تواتر مجموعة االنقطاعات بين السابقين والالحقين مما أدى إلى ميالد 

يقم" العنف جيل جديد بفكر جديد ومالمح مغايرة ملا سبق بل نحن أمام "براديقم" غير مسبوق في التاريخ  إنه "براد

 املطلق.
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و لقد أسست لهذا النهج مجموعة من الكتابات الحديثة  منها ما هو تأصيلي ومنها ما هو عملي ومن ذلك مثال    

املؤلف الضخم الذي تجاوزت صفحاته األلف وست مائة صفحة واملوسوم "دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية" لـ "أبي 

كل من "أسامة بن الدن" و"أيمن الظواهري" و"عبد هللا عزام" و"أبو قتادة  مصعب السوري" دون أن ننس ى ما حبره

 الفلسطيني" وغيرهم. 

غير أن كتابين اثنين كان لهما األثر األكبر في رسم معالم املشروع السلفي الجهادي على األرض إنهما "إدارة               

 2008عبد هللا بن محمد". وقد اكتشف الكتاب األول سنة التوحش" لـ"أبي بكر ناجي" و"املذكرة اإلستراتيجية" لـ"

وترجمته اإلدارة األمريكية إلى االنكليزية بعد أن تفطنت إلى تداول فصوله بين قيادات القاعدة. و"أبو بكر ناجي" اسم 

ر سنة حركي مستعار لشخصية  بقيت غير محددة الهوية على وجه الدقة. أما الكتاب الثاني فهو أحدث عهدا فقد نش

 و يعد كاتبه من أهم منظري التيار الجهادي.  2011

"مرحلة النكاية واإلنهاك" ثم مرحلة  :و يقسم "أبو بكر ناجي" املشروع الجهادي إلى ثالث مراحل أساسية هي 

"التوحش" وأخيرا مرحلة "التمكين". واملقصود ب"التمكين" هو إقامة  الخالفة اإلسالمية العاملية. أما "التوحش" 

فاملقصود به مرحلة سقوط الدولة, وبالتالي العودة إلى ما قبل عصور التمدن. ومن هنا "تعرف إدارة التوحش 

فتكون بمثابة الفترة االنتقالية التي  يديرها بالضرورة من سيحتكر  25باختصار شديد بأنها إدارة الفوض ى املتوحشة"

 لى الدولة.القوة و السالح و التدريب بعد  أن  كان ذلك كله حكرا ع

أما مرحلة "شوكة النكاية واإلنهاك" فهي املرحلة التي ستكون األداة األساسية فيها هي العنف والتنكيل والتدمير      

بكل الصنوف املمكنة من أجل مزيد إرباك املؤسسات القائمة دفعا نحو الوصول إلى مرحلة الفوض ى العارمة: 

من هنا وهناك من قتل وتفجير وتدمير وذبح... على أنها وسيلة وأداة  "التوحش". ومن هنا تفهم العمليات العنيفة

للدفع نحو املرحلة املوالية للمشروع وهي مرحلة الفوض ى والتوحش كمقدمة ضرورية "للنصر": "ان الذي كان يقوم 

 .26الكبرى ذاتها " به طائفة من العلم والجهاد )عمليات االستنزاف( هو الذي حقق النصر في املعارك الكبرى ال املعارك

وقد قّسم "أبو بكر ناجي" الدول املرشحة "مبدئيا" لعمليات النكاية إلى دول رئيسية وأخرى ثانوية أما الرئيسية        

ويؤسس "ناجي"اختياره تلك املناطق على  ,27فهي:"األردن وبالد املغرب ونيجيريا وباكستان وبالد الحرمين واليمن"

 الدولة ونسب التدّين وانتشار السالح.  معطيات مثل التضاريس وضعف

ولئن كان تركيز "ناجي" على املناطق املذكورة آنفا فإن ذلك لم يمنعه من أن يدعو بقية املناطق إلى االنخراط: "عليها   

 28أن تبدأ في النكاية بل هي بدأت بالفعل كما في تركيا وتونس وغيرهما".

)سنة اكتشاف الكتاب( إلى اليوم بشكل جذري 2008د تغيرت منذ سنة والواضح أن املعطيات االستراتيجية  ق    

خاصة بعد اندالع الثورات العربية وهو ما يؤكده صاحب "املذكرة االستراتيجية": "أصبح الجميع يدرك اآلن أهمية 

لم يكن و  29هذه الثورات في دعم وتثبيت املشروع الجهادي وإعطائه قفزة ماراطونية لم تكن لتخطر على قلب بشر"

ذلك إيمانا منه بنجاح "الثورات العربية" وإنما هو على العكس تماما يجزم بفشلها فيلتقي في ذلك موضوعيا مع من 
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نظر ملقولة "االستثناء العربي" فهو يعتبر أن العرب ال يمكن أن تناسبهم الديمقراطية إطالقا :" فاملشكلة ليست في 

وجه التحديد ولكن في طبيعة العرب وخصائصهم االجتماعية التي ال تنقاد إال  النظام الديمقراطي ــ على مساوئه ــ على

. من هنا يفهم تغير األولويات ومناطق الفعل لدى الجماعات الجهادية من جهة كونه استثمارا ملعطيين اثنين 30للقوي"

ي وبعده، واملعطى الثاني واألهم املعطى األول منسوب الفوض ى املرتفع إبان الفعل الثور  :توفرهما بلدان الربيع العربي

هو الضعف املتفاوت ألجهزة الدولة خاصة في ما يتعلق بأدائها األمني والعسكري و االستخباراتي وتبعا لذلك فقد غير 

"عبد هللا ابن محمد" منطقة التحرك في ما اسماها "نظرية الذراعين" إلى "الشام" و"اليمن" بما تتوفر فيهما  من 

 معطيات: 

 هما منطقتان استراتيجيتان كون 1

 قربهما من مناطق التأثير الديني 2

 كونهما يتوفران على تضاريس تسهل التحرك العسكري   3

 توفر الكفاية من الغذاء  4

 توفر خصائص سكانية مساعدة مثل التدين والشجاعة...  5

د من الفوض ى خدمة للمشروع. وكذلك و يفهم عنف الجماعات اإلرهابية في أيامنا على أنه وسيلة للدفع إلى مزي    

على أنه أداة لترهيب العسكريين واألمنيين واملدنيين. ففي حوار مع مجلة "دابق" أجاب اإلرهابي التونس ي "أبو بكر 

"أردنا خلق حالة من التوحش في البالد الحكيم" حين سئل عن سبب اغتيال " شكري بلعيد " و"محمد البراهمي": 

 31لب السالح وتحرير إخوتنا املعتقلين في السجون التونسية".تسهل تنقل اإلخوة وج

وقد أسهب "أبو بكر ناجي" في الفصل الثالث املوسوم بـ"اعتماد القواعد العسكرية املجربة" في جرد االستراتيجيات    

النظامية إذا تمركزت فقدت السيطرة وإذا انتشرت فقدت  العنيفة, منطلقا من قاعدة عسكرية تقول:"الجيوش

. واعتمادا على الشطر الثاني من هذه القاعدة فهو يدعو الى توزيع الضربات على أوسع مدى جغرافي 32الفاعلية"

ممكن لتشتيت جهود القوات النظامية. وتتوزع األهداف كذلك بين ما هو عسكري وما هو اقتصادي: " أقرب وسيلة 

أما عن نسق العمليات فيرى أنها قد تكون في شكل  33العدو األقوى عسكريا هي استنزافه عسكريا واقتصاديا". لهزيمة

تصاعدي من العمليات الصغرى إلى ما هو أكبر تباعا أوتكون في شكل أمواج  أوعلى وتيرة واحدة حسب اختالف 

 املعطيات واملالبسات من واقع إلى آخر.

عسكرية أخرى تقول "اضرب بقوتك الضاربة وأقص ى قوة لديك في أكثر نقاط العدو  و يعرض "ناجي" قاعدة     

ضعفا... بغرض االستعراض وإرهاب العدو عندما يتحدث الناس والصحف عما حدث... مما يعلي من أسهم 

املبنى  . وكمثال على ذلك "استخدام كمية من املتفجرات ال تهدم34املجاهدين إعالميا ويرجف القلوب من مواجهتهم"

فقط أوحتى تسويه األرض ولكن لنجعل األرض تبتلعه ابتالعا وفي ذلك تتضاعف كمية الرعب لدى العدو و تتحقق 
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. و في السياق ذاته يؤكد "ناجي" على اعتماد الحدود القصوى من "الشدة": "ومن مارس 35أيضا أهداف إعالمية جيدة"

وملزيد الفاعلية لم يفت صاحب  36وإرهاب وتشريد وإثخان" الجهاد من قبل علم أن الجهاد ما هو إال شدة وغلظة

"إدارة التوحش" أن يؤكد على أهمية العمل االستخباراتي داعيا إلى"اختراق قوات الشرطة والجيوش واألحزاب 

املختلفة والصحف والجماعات اإلسالمية وشركات البترول وشركات الحراسة الخاصة واملؤسسات املدنية 

 37الحساسة..."

والالفت أن"عبد هللا بن محمد" لم يخف استئناسه بل وإعجابه بتجربة الكيان  الصهيوني في مراحل بناء دولته     

مبررا ذلك بحديث الرسول )صل( "الحكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق بها". وتتمثل "حكمة" الصهاينة 

كبيرة في تنفيذ أحالمهم على أرض الواقع وفق  حسب صاحب "املذكرة اإلستراتيجية "في كونهم: "تمتعوا بواقعية

الظروف املحيطة بأرض املشروع وطبقا للشروط الالزمة لذلك ومراعاة املناخ السياس ي الذي أحسنوا توظيفه 

 والعمل من خالله وهذا بالضبط ما يجب

بن محمد" في ذكر تفاصيل  . وقد أطنب "عبد هللا38أن يتمتع به أصحاب األحالم الكبيرة أو املستحيلة في نظر الناس" 

ممارسات "الصهاينة إلى الحد الذي جعله يعتذر للقارئ: "وأرجو أن يعذرني القارئ بكثرة استشهادي بتجارب اليهود 

 .39فهم قد مروا بحالة مشابهة ملا نحن مقدمون عليه إال أن قضيتنا أضخم وأكبر وبدون دعم خارجي"

 الخاتمة

أن التيار السلفي الجهادي يمتلك مشروعا واضح املعالم  يرتكز على مخططات دقيقة لقد أثبتت الوثائق والوقائع     

استراتيجي اإلقليمي والعالمي وتستفيد كذلك من التناقضات والتجاذبات املحلية -تستفيد من تعقيدات الوضع الجيو

م صنيعة صرفة في أيادي واإلقليمية والدولية.  و هو ما يتنافى جوهريا مع الرأي الذاهب الى أن الجهاديين ه

االستخبارات العاملية و إن كنا ال ننفي سهولة إختراقهم . و بذلك يكون العنف الذي يميز أداءهم ليس سوى أداة 

 يرومون  من خاللها الوصول الى غايتهم األسمى أال وهي''التمكين'' أي إقامة الخالفة االسالمية .

عالم ليس العنف املتوحش سوى  تعبيرة من تعبيراته بل هو أداة من إننا أمام فهم مغاير للحضور في ال        

 مجموعة  أدواته أخرى  كما هو شأن  النص الديني الذي طّوع و أخضع من أجل أن يخدم مشروع 'التوحش'.

 لكن السؤال الجوهري بل واملصيري هو في كيفية التعاطي مع مثل العنف املتوحش و مع املشروع برمته .هل فقط    

بمنسوب قوي من العنف املوازي؟. لقد اثبتت الوقائع أن ظاهرة التيار السلفي الجهادي هي ظاهرة مركبة و معقدة. 

يتداخل فيها السياس ي مع الديني و الثقافي مع االجتماعي. و الشك ان التعامل اآلحادي معها   بإعتماد األدوات االمنية 

 والعسكرية دون سواها  قد أثبت فشله . 



.الفهم في محاولة.  الجهادي الُعنف  محّمد كشت  

 

 101 جتاهات س ياس ية ، آ ملانيا - رلني.بدورية علمية حممكة تصدر عن إملركز إدلميقرإطي إلعريب،2018 آ ذإر،  لثإلثاإلعدد جمةل إ   

 

ا  الظاهرة السلفية الجهادية هي ظاهرة معوملة بامتياز. لها امتدادت كونية بل هي ال تعترف أصال بالحدود كم  

القطرية, و من هنا فإن أي تعامل موضعي محدود في املكان  سيبقى  قاصرا بل عاجزا و بعيدا عن أي إختراق حقيقي 

 للتيار .

لوقوف على مدى عمقه. ولعل الخطوة  األولى الالزمة واألكيدة هي وال سبيل إلى مللمة هذا الجرح النازف دون ا    

التعمق الجدي في فهم الظاهرة فهما علميا ال تخترقه التجاذبات السياسية أو اإليديولوجية  وال محاوالت التوظيف. 

املسؤول عن  ثم بعد ذلك البد من مكاشفة الذات ومصارحتها بل و مساءلتها عن املسؤولية في ما وصلنا اليه . من

توجه كل هذه اآلالف املؤلفة من الشباب اليافع نحو هذه الهوة السحيقة؟ و الى تبني مثل هذه األحالم السوداء التي 

 ال تؤدي بالضرورة اال الى املصير األسود؟.

أال يؤشر ذلك إلى فشل ما؟ : "فالتوحش هو صنيعتنا جميعا وباألخص الطاغية، واملرشد، واملثقف الداعية، إن كل    

واحد منهم أسهم في صنعه بلغته وعلى طريقته. واحد يصنعه باستبداده وفساده, وآخر بتألهه ونرجسيته, وثالث 

 40بْجزه وإخفاقه أو بكل هذه اآلفات معا".

 الهوامش: 
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.الفهم في محاولة.  الجهادي الُعنف  محّمد كشت  
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 مظاهر التأزم ومتطلبات اإلصالح.  عالقة الدولة باملجتمع في املغرب العربي:

      بن عمراوي عبد الدين      

 أستاذ محاضر قسم ب                                                                                                     

  كلية الحقوق. قسم العلوم السياسية.                                                                                                  

  الجزائر –جامعة أمحمد بوقرة بومرداس   

 ملخص عام:

في ظل مجموعة من التغيرات الداخلية والعاملية املتعلقة بتغيير أدوار الدولة وبروز مؤسسات املجتمع املددي،  

أصدبح  أظممدة دوا املغدرب العربد، بحاجدة ماسدة ادد  اعدادة صديا ة العلقدة بديو الدولدة ومواغة ادا  ال ديا ة ال د  مددن 

مددن الامامددات الدولددة الراعيددة  اددد  الدولددة اليددر  ة فددي عمليددة شددهااا أو يغيددر مددن غبيعددة ودور الدولددة فددي ضددو  اي ددحا اا 

التةميدددة مدددع مألتلدددا ايغدددراه ال ددد  يحت دددااا املجتمدددع  أي الحاجدددة ادددد  اعدددادة ةوزكدددع ايدوار بددديو املجتمدددع والدولدددة   دددل  

ة اليدرعية واعادة ةهسيس الةمام العام  و ةرةيب معادلة جديدة في علقة الدولة بداملجتمع  ةض د   ادد  ةحدحيا معادلد

السياسددددية  ي ددددوو أساسددددشا  ا ميددددة اليدددددعب عملدددد  ظضسددددل  بدددددا الت ددددلم املضدددددر  للدولددددة والسددددل ة  والددددتح م فددددي كدددددل 

 مسا ات املجتمع إلضعافشا. 

ولارةيب معادلة جديدة في علقة الدولة باملجتمع في  اا دوا املغرب العرب، عمل  هذه ايخيرة اعادة الةمر في  

أيساقشا اإلجتماعيدة   دل  وعملد  ايظممدة السياسدية املغاربيدة أو يسدتتب  ويسدأةد ادد  أسدس  هو تاا ودورها وموقعشا في

ومقومددات اليددرعية الديمقراغيددة  ةلددل ايسددس ال دد  عددن غر قشددا يم ددن الولددوث اددد  مددا دعددره بالحدا ددة السياسددية  دولددة 

 .ملجتمع عمل  أساس ديمقراغ،ة بالشر  من شرو  اعادة صيا ة علقة الدو هي  ديثة ومجتمع مدي،  ديث  وال   

 الكلمات املفتاحية: 

 علقة الدولة باملجتمع  ايظممة السياسية املغاربية  أزمة بةا  ايسس الحديثة لليرعية  الحدا ة السياسية.

Abstract: 
 In light of a series of internal and global changes related to changing the roles of the 

state and the emergence of civil society institutions, the regimes of the Arab Maghreb 

countries have become in dire need of re-shaping the relationship between the state and its 

citizens, which would change the nature and role of the state in light of its withdrawal from 

the obligations of the sponsoring state. The partner country in the process of development 

with the various parties embraced by society, ie the need to redistribute roles between society 

and the state as a whole, re-establish public order, and arrange a new equation in the 

relationship of state to society, The rule of the people over itself, instead of excessive inflation 

of the state and power, and control all the forces of society to weaken them. 

 And to arrange a new equation in the relationship between the state and society in the 

case of the Arab Maghreb countries to reconsider their identity and role and position in their 

social structures as a whole, and the Maghreb political systems to be built and based on the 

foundations and elements of democratic legitimacy, the foundations through which access to 

what is known as modernity Political: a modern state and a modern civil society, which is a 

condition of re-shaping the relationship of state to society on a democratic basis. 

 

Key word: 

The relationship between the state and the society, the Maghreb political systems,  the crisis 

of building the modern foundations of legitimacy, political modernity.  
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 مقدمة

 

دد  العديددد مددن الدراسددات الحديثددة ال دد  ةةاولدد  موضددو  العلقددة بدديو     
َ
فددي   الحديثددة واملجتمددع الدولددةلقددد خل

العددالم العربدد، عمومددا  واملغددارب، مةددل بالل ددوف  اددد  وجددود فجددوة  بيددرة بياامددا  وهددي فجددوة  خددذة فددي ا يسددا  والتعمدد  

املستمر ن  وةقارب أ لب ةلل الدراسات في ةضسيرها لسبب هذا الللل من الح م القائل  اياشة  ياو الدولة وعدم 

ا جتماعيددة امل وظددة لددل  وكعددود ذلددل اددد  الت ددو ن الغيددر سددوي لتلددل الدددوا  وهددو أااددا لددم ةتيدده فددي ةمثيلشددا ملألتلددا القددو  

بعددد ا سددتقلا كاظدد  اإليديولوجيددة واملمارسددات اليددعبو ة ةةمددر اددد  اليددعب و هظددل ابددن   ددن املجتمددع ويعبيددرا عةددل  ف

 وجدددود سيالددد   للمجتمدددع  وهدددذه ال بيعدددة قاصدددر أبدددوه الدولدددة جدولةدددة املجتمدددعت  وعملددد  ذلدددل قيددددت املبدددادرة اللاصدددة فدددل 

العلئقيددة املتهزمدددة بددديو الدولدددة واملجتمددع ال ددد  ةميدددمت  ادددا املرا ددل ايودددد  مدددن عمليدددة بةددا  الدواجمةدددذ اسدددتقلا الددددوا ادددد  

 ايددة مةت ددا الثماظيةددات وأواخرهددات لددم ةتغيددر اددد  اليددوم  ر ددم مألتلددا اإلصددل ات ال دد  عرفتاددا الدددوا املغاربيددة  سدديما 

مةت دا الثماظيةدات وأواخرهدا ادد  فادرة مدا رعدد الربيدع العربد، ج املر لدة  مةدذ ق ار الثل دة جاملغدرب  ةدويس  الجزائدرت  اي

 الثاظية من عملية بةا  الدولةت.

ةجداوز هدذه ايزمدة املتمثلدة فدي اإلظض دام واإلظض داا بديو الدولدة واملجتمدع  يحتداث ادد  ةر يدب جديدد دسد   ادد    

هو ة الدولة ودورها وموقعشا من التس  السيال   وا جتماعي العام  وهذا الار يب الجديد الشاده اد  اعادة الةمر في 

 اعادة صيا ة العلقة بيو الدولة واملجتمع عمل  أساس ديمقراغ،  يت لب مجموعة من اليرو  واملت لبات.

 التالية  اإلشكاليةعمل  هذا ايساس جا ت هذه الدراسة لإلجابة عمل   

فيمااااا  لتمظااااأ مظاااااهر بزمااااة العالقااااة باااا ا الدولااااة واملجتمااااع فااااي حااااا  ا  ظمااااة ال يا ااااية املغا  يااااة  و مااااا  ااااي بهاااا   

 الشروط واملتطلبات الالزمة من بجأ إعادة صياغة للك العالقة الغ ر  وية على ب اس ديمقراطي .

 التاليتيو   الفرضيت الإلجابة عمل  هذه اإلش الية ةم صيا ة واختبار  

استع ا  و دة أسس الدولة الحديثة  وعدم اظجاز ةحوا ديمقراغ،  قيق، في  اا دوا املغرب العرب، هي من   :01

 بيو أهم ايسباب ال    ال  دوو ةحقي  علقة متوازظة بيو دوا املة قة ومجتمعاتاا.

توقا في ايساس بمد  قدرة ةجاوز أزمة ا ظض ام وا ظض اا بيو الدولة واملجتمع في املغرب العرب، مستقبل  م :02

من شرو   اعادة صيا ة علقة الدولة باملجتمع عمل  أساس ديمقراغ،ةقت يل عملية  دوا املة قة أو ةحق  ما قد

وايخذ بمبادئ   هو  وضع عقد اجتماعي وسيال   جديد ينم  روح الأسلط ومستلزمات  وأوا هذه اليرو 

 .في الوق  الراهن عمل  املستو  العالم الديمقراغية ال   هي الوجل السيال   للحدا ة 

الدذي  اقتاراب عالقاة الدولاة بااملجتمعفاي التللياأ علاى  فيما يألص املقاربة املةهجية املستألدمة ةم اإلعتمداد 

  " رعد اظتقاده للدراسات ال د  ةةاولد  دوا العدالم الثالدث فدي شدهو عمليدة التغيدرJoel Migdalجا  بل " جو ل ميجداا "

فقد اظتقد ظمر ات التحديث والتةمية  والةمر ة املار سية   فتقارها اد  ةضسير علم  للعديد من ديةاميات مجتمعات 

العدددالم الثالدددث  فهسدددس ميجدددداا هدددذا ا قادددراب الدددذي أودددد  فيدددل اهتمامدددا  بيدددرا لضشدددم غبيعدددة الةمدددام ويغيراةدددل  و يضيدددة 

ةمية مستو ات ال بط ا جتماعي يي دولدة ةدةع س فدي مقيداس لدل قياس درجة ةةمية الدولة  فجو ل مقداا ير  أو ة

وهدددذه ايخيدددرة هدددي أعمدددم عامدددل قدددادر عملددد  ةحديدددد قدددوة اإلذعااااا واملشاااا حة واعلىاااو  علاااى الشااارعية   ل دددة مؤشدددرات  

 الدولة.

السل ة  ا قاراب من أجل ةحليل ديةامي ية العلقة بيو التةميمات املألتلضة املجتمعية و  ةم اإلستعاظة  اذا 

خاصددددة وأو هددددذا ا قاددددراب يمدددددظا بمؤشددددرات يسدددداعدظا عملدددد  فددددل الغمددددول والتعقيددددد الددددذي دسددددود العلقددددة بدددديو الدولددددة 

 واملجتمع   ل.
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ادراك درجددددة وعددددي املجتمددددع  عملدددد  دسدددداعدظا بحيددددث أظددددلبمقتاااارب الظقافااااة ال يا ااااية  أي ددددا  مددددا ةددددم ا سددددتعاظة 

د القديم داخدل املجتمدع والدولدة    دن يأسد ن لةدا قيداس درجدة وغبيعدة ةتيدهتل السياسدية وا جتماعيدة  وعدن مدد  وجدو 

اليرعية  يو الةمام السيال   دستمد شرعيتل من مجمو  الرموز السياسدية والثقافيدة  ال د  ييد ل ظمدام املعتقددات 

بةددا  ال دد  يعت ددر مددن اليددرو  ايساسددية ل لألفددراد والجماعددات   مددا أو ةلددل القدديم ضددرور ة لبةددا  اليددرعية الديمقراغيددة

 علقة سو ة ومتوازظة بيو الدولة واملجتمع   ل.

 ولإلجابة عمل  اإلش الية واختبار الضرضيتيو ةم ةقسيم الدراسة اد  محور ن أساسييو كاآلي،   

 املغاربية. السياسية مماهر أزمة العلقة بيو الدولة واملجتمع في ايظممة بوال:

 مت لبات اعادة صيا ة العلقة بيو الدولة واملجتمع عمل  أساس ديمقراغ،. ثا يا:

 

 المغاربية. السياسية أوال/ مظاهر أزمة العالقة بين الدولة والمجتمع في األنظمة
 : بزمات اعلك  ال يا ية الداخلية )بزمتي الشرعية والظقة  بزمتي املشا حة والهوية  بزمتي املواطنة وامل اواة(.  01

  بزمتي الشرعية والظقة وضعف بداء قنوات املشا حة ال يا ية غ ر الر مية./ ب

عملدد  مدد  القبدوا اليدعر  ليددرعية املسدؤوليو املح دوميو  و ددذلل  –بدرجدة  بيدرة  –دعتمدد اسدتقرار أي ظمدام سيالدد   

مددن الثقددة اليدددعبية القواعددد ال دد  ةددةمم الةمدددام السيالدد   ظضسددل   مددا أو الح ومدددة الديمقراغيددة ةحتدداث اددد   دددد أديدد  

للقيام بهدا  مشامشدا   يدث أو القدادة السياسدييو يم دن أو دعملدوا ب دورة أف دل اذا كاظد  هةداك قةاعدة شدعبية بدهاام 

 دعملوو من أجل ةحقي  امل لحة العامة أو من أجل ال الح العام  وليس للدمة فئة معيةة في املجتمع.

ام السيال   وبتهييده من قبل املواغةيو  ف لما كاظ  هةاك ومن  م فالثقة ةرةبط بدرجة  بيرة ريرعية الةم 

 قددددة مددددن جاظددددب املددددواغةيو فددددي الةمددددام السيالدددد   كلمددددا كدددداو أ اددددر ةمتعددددا باليددددرعية مددددن جدددداظ ام   مددددا أو اظألضددددال الثقددددة 

السياسية يرةبط بدرجة  بيرة باظألضال الثقة ا جتماعية  ف ل عدن أو اظألضدال الثقدة قدد يدؤدي بددوره ادد  ا ادراب 

وعزوه املواغةيو عن امليار ة في الحيداة العامدة  والع دس حدحيا أي بمقددور الثقدة أو ةز دد مدن امليدار ة السياسدية 

  ومددددا يل ددددل عملدددد   دددداا دوا املغددددرب العربدددد، هددددو أااددددا يعدددديمل أزمددددة  قددددة بامتيدددداز وعملدددد  ذلددددل أزمددددة " امليددددار ة 1للمددددواغةيو

  فامليدار ة 2والشيئات الح وميدة  وسدياجا أميةدا للديمقراغيدة"السياسية  ال   يعت ر اضضا  مل داقية وشرعية الةمام 

  أي أو أزمة امليار ة ممشر من مماهر أزمة اليرعية ال   3السياسية دساهم يشجيعشا في ة بي  اليرعية السياسية

 يعت ر هي ايخر  ممشر من مماهر أزمة علقة الدولة باملجتمع.

م أسددباب املؤديددة لحدددو  أزمددة شددرعية  يعددد أزمددة الثقددة بالقيددادة  مددا يعت ددر أزمددة امليددار ة السياسددية مددن أهدد

وق ددور عمليددات التتيددئة ا جتماعيددة والسياسددية مددن مسددببات أزمددة اليددرعية أي ددا و أبدديو ذلددل ريدد ل وا ددح  يةمددا  

يتعددددذر عملدددد  القددددادة السياسددددييو ايجدددداد سددددةد مة قدددد، ومقبددددوا  متددددداد سددددل تام أو عةدددددما يأبدددديو لشددددم أو الدددددعاوي ال دددد  

يؤ ددددددوو  ادددددا شدددددرعية سدددددل ات الدولدددددة الجديددددددة ةتعدددددارل مدددددع السدددددل ات ايخدددددر  فدددددي املجتمدددددع  و يةمدددددا   ة دددددوو هةددددداك 

مؤسسددات سياسددية مسددتقرة وقددادرة عملدد  ةوجيددل وةةمدديم العمليددة السياسددية و تحددوا التةددافس السيالدد   اددد  صددرا  مددن 

وظشور أزمة شرعية املتمثلدة فدي عددم الر د ن  أجل القوة ة وو الةأيجة هي ةداعي قواعد السل ة وااايار و دة ال ضوة

 اليعر .
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وعةدما يرفض الةاس أي ا ما ةدعيل القيادة من أساظيد ةار ألية لسل تاا  وأفعالشا أو ما يعدد بتحقيقدل مدن  

رعاية للمؤسسات السابقة أو خل  يوضا  جديدة  ومستقبل أف ل يسقط الثقدة بالقيدادة وة درز أزمدة شدرعية  وكداو 

دة دوا املغرب العرب، الذين أ دوا عمل  اإليديولوجية الواعدة بمستقبل أف ل  واظ رفوا إل يا  ذ ر ات هذا  اا قا

الةمام القدديم   مدا اسدتألدموا اإليديولوجيدة  دهداة إل دارة ميداعر الجمداهير ويعز دز سدل تام مدن دوو الوفدا  بوعدودهم 

 .4في الواقع

سددمح  مةددذ اعلااددا عددن ةب دد  املسددار الددديمقراغ، بميددار ة او ايظممددة السياسددية لدددوا املغددرب العربدد، قددد   

سياسية للةجاهات املألتلضة داخل املجتمع ل ، ةؤ د ديمقراغية املمارسة السياسية ف ادا  مة لقدة مدن قةاعتادا ب دوو 

اددددا امليددددار ة السياسددددية يعددددد أ ددددد  ايسددددس ال دددد  ةقددددوم عل اددددا الديمقراغيددددة  ومعيددددارا أساسدددديا مددددن املعددددايير ال دددد  ةقدددداس  

  و فدددي أرسددددط معاظ اددددا هدددي أَي فعددددل غددددوعي دسدددتاده التدددده ير فددددي اقتةدددا  السياسددددات العامددددة وادارة 5التجدددارب الديمقراغيددددة

اليدددؤوو العامدددة واختيدددار القدددادة السياسدددييو عملددد  أي مسدددتو    دددوم،  محملدددي كددداو أو وغ ددد   وهدددو مدددا يل دددل  يابدددل فددددي 

ممدداهره رعيدددة عددن التعبئددة ةاددرواح بدديو الضتددور والعددزوه   العددالم العربدد، عمومددا واملغددارب، بالل ددوف  واو وجددد فدد و

وذلل راجع لجملة من ايسباب املرةب ة باختل ت بتية الحياة السياسية املغاربية  وال   من أهمشا هياشة املعارضة 

 .6السياسية وتالشل الماهرة الحزبية  وأزمة الحياة الدستور ة

ه ميددددار ة سياسددددية فعالددددة  بددددل ييددددشد عددددزوه سيالدددد   راجددددع يزمددددة فدددداملل ل اذا أو الدددددوا املغاربيددددة   يعددددر 

  اضدافة ادد  اظأيدار ظداهرة الدو   القبملدي أو الدو   لجماعدة معيةدة  هدذا 7الشو ة و اليعور با  اراب داخل ظضس الوغن

أو يسددبة مددن شددهظل أو ي ددعا اقبدداا املددواغةيو عملدد  امليددار ة فددي وضددع السياسددات العامددة للدولددة أو ا ظتألابددات   مددا 

  فحسدددددب البا دددددث املغربددددد، 8قبدددددوا اليدددددعوب املغاربيدددددة للح ومدددددات القائمدددددة ضدددددهيلة  اذ   ظلدددددتمس التضددددداه شدددددعر   بيدددددر

بزماااااة الظقاااااة فاااااي الن ااااا  موييددددديا محمدددددد فددددد و  مؤشدددددرات الوضدددددع الدددددراهن فيمدددددا يألدددددص ضدددددعا امليدددددار ة ةرجدددددع ادددددد  " 

لتاااي )ال ااااحنة( هاااأ لاااديقا إح ااااس عميااا  ال يا اااية مااان لااادا ال ااااحنة غ ااار املبالياااة  املتعباااة مااان ال يا اااي ا وا

بالضي  وغ ر معنية بأي لنافس وفي حظ ر من اعلاالت مجرد متفرجة مو مية إزاء مما  اات ز و ياة  اادت اعليااة 

املللية والوطنياة  ملادة لجااوزت  ىاف قارا  حماا يااا ل ايادة اإلجمااد الاوطمي دو   ااه  فاي حبار التناافس اعلار 

 . 9لقترح عليق  حلوال متشابقة واختيا ات مماثلة على الىعيد العملي"وجعأ الناخب ا بمام  يا ة 

 مددا أو ضدددعا امليددار ة السياسدددية فددي دوا املغدددرب العربدد، هدددو ظتدداث يعامدددل الةاخددب املأسدددم باللمبددا ة اةجددداه 

وهدددذا الحمدددلت ا ظتألابيدددة  فجدددل املع يدددات ييدددير ادددد  أظدددل هةددداك عدددزوه أعمددد  مدددن العدددزوه عدددن امليدددار ة ا ظتألابيدددة  

  ضدددا ادددد  ذلدددل 10رسددبب أو العديدددد مدددن ممددداهر امليددار ة السياسدددية ليسددد  متا دددة  وةددتم ةحددد  قيدددود قاظوظيدددة وأمةيددة

ضددعا املؤسسددات السياسددية وعدددم ا ة دداا املسددتمر بدديو رجدداا السياسددة وبدديو املددواغن كددل ذلددل أضددعا مددن عمليددة 

ة مددن قبدددل القددو  السياسددية  يددث   ةمشدددر امليددار ة السياسددية    ددن أ دددح  أااددا ميددار ة شدد لية موسدددمية  يددر فعالدد

 أ ةا  العملية ا ظتألابية  اده ةهدية أدوار معيةة أو الح وا عمل  الركع ا ظتألاب،.
ا

 اي زاب ا 

باإلضافة اد  أو امليار ة السياسية في دوا املغرب العربد، ةتألدذ شد ل التعبئدة رغدرل خلد  مسداظدة دوو أو 

تمام بما يجري في املجتمع السيال    و دذلل الحضداع عملد  الوضدع القدائم سدوا  يع ر عن ميار ة  قيقية ظارعة من اه
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فددي املؤسسددات  يددر الرسددمية كدداي زاب والجمعيددات و يدداب التددداوا عملدد  السددل ة فددي  ياتاددا الداخليددة  أو فددي املؤسسددات 

 .11الرسمية  لقا  ظضس ايشلاف والسياسيات

الشرمالددددد   فيمدددددا يألدددددص الل دددددرة املتواضدددددعة لددددددوا املغدددددرب العربددددد، فدددددي هدددددذا السدددددياق ييدددددير ادددددد  رأي عبدددددد البدددددا ي 

بامليار ة السياسية   يدث يدر  أاادا ةراو د  بديو ظمدط امل دالحة والدةمط التعبدوي للميدار ة  يميدل الدةمط الت دال ي 

ا أو ي ةع جاملغربت اد  الته يد عمل  الوفاق وامل الحة بيو املجموعات وايرا  عمل  اختلفشا عمل  الوضع القائم  و حاو 

لةضسدل ظمامدا مدن املعدايير يددور  دوا اليدرعية والتعدديدة وا ظأيدار ا يدديولوني  أمدا الدةمط التعبدوي جالجزائدر وةددويست 

ف ظددل داددده اددد  اعددادة ةةمدديم املجتمددع ويغييددر أسسددل بمددا يددؤدي اددد  ظشددور ظمددام جديددد مددن الددو  ات وايف ددار ة ددبا هددي 

حددوا الحددزب والح ومددة اددد  أدوات مر ز ددة للتغييددر  وكعمددل التوجددل الجديددد الغددا  اإلغددار املعيدداري للمجتمددع الجديددد  و ت

 .12كل مةافسيل سوا  با توائاا أو افسادها

ييدددير هةدددا أي دددا ادددد  سدددمة مشمدددة صدددبغ  جدددل أظممدددة دوا املغدددرب العربددد، وهدددي عددددم الر بدددة الحقيقيدددة للةألدددب 

السياسدية  سدوا  أكاظد  اسدلمية أو علماظيدة  وذلدل فددي الحا مدة فدي اشدراك كدل القدو  املوجدودة فدي املجتمدع فدي العمليدة 

سددددبيل املحافمددددة عملدددد  م ددددالحشا لشددددذا ةتميددددم دوا املغددددرب العربدددد، بددددهو ميددددار ة املعارضددددة ف اددددا  البددددا مددددا ة ددددوو ميددددار ة 

متواضدعة و  ةر دد  اددد  مرةبددة ا قأسددام   مددا أااددا ةقت در عملدد  الدولددة واي ددزاب ذات اليددرعية الواقعيددة وذات اليددرعية 

 القاظوظية.

أمددا فيمددا يألددص  امليددار ة ال دد  سددمح   ادددا الح ومددات املغاربيددة للحركددات اإلسددلمية  فقددد ةميددمت بألاصددديتيو 

  13أساسيتيو

/ ميار ة محدودة وهده السل ة السياسية من هذا الي ل من امليار ة هو ةحقي   ايتيو  عدم اق ا  1

الحركددات اإلسددلمية بال امددل   ددن   ديدد ل فددي ةجددربتام الديمقراغيددة وكع دد، فرصددة للحركددات اإلسددلمية  ةألدداذ سددبيل 

زو الدذي يم دن أو يتحقد  مدن خدلا صدةادي  العةا/ باملقابل عدم اع ا  الضرصة للحركات اإلسدلمية لي دوو لشدا الدو 

 ا قارا  والذي يم ن أو يوصلشا اد  السل ة. 

/ ميار ة ميروغة بهو ةتبذ العةا  وقبوا التعددية الحزبية  وةحو دل اليدعارات ادد  بدراما سياسدية مثدل 2

 با ي اي زاب يو الدستور يمةع اقامة  زب عمل  أساس دي  .

عددن العمددل ا جتمدداعي وعددن املجتمددع املدددي، وةحولشددا اددد  أ ددزاب اظتألابيددة  ةر ددز او ابتعدداد اي ددزاب السياسددية 

عملدد  الأسددو   السيالدد   و  تاددتم بالاماماتاددا السياسددية  يددث ةتددود  مقاليددد السددل ة أو ييددارك فددي ا ئتلفددات الح وميددة 

اب القددوة املؤسسددية لشددذه  يددث أصددبح  ةدددين بو ئاددا المدداهر للسددل ة والعمددل عملدد  ةدددعيم شددرعيتاا  و ددزداد ايمددر رغيدد

اي زاب  وافتقارها اد  املرجعية التار ألية والحزبية وا يديولوجية...  ز ادة عمل  استألدامشا مة   القبلية والعروشدية  

فددي املمارسددة السياسددية   وضددعا دورهددا فددي امليددار ة السياسددية عملدد  املسددتو  املحملددي وعملدد  املسددتو  الح ددوم، وضددعا 

  وازديداد عددم  قدة 14م ديمقراغيتاا....  كلشا عوامل جعل  معس ر العزوه ا ظتألداب، يتعدزز ا ادر  يلتاا وأدائاا  وعد

  وعملد  ذلدل عددم اقددام 15املدواغةيو بداي زاب والساسدة واملرشدحيو خاصدة مدع اظأيدار ظداهرة فسداد العمليدة السياسدية

 خر  يعاي، من أزمة شرعية داخلية.املواغن وةض يلل أسلوب املقاغعة  وعدم ا ظألرا  في اي زاب ال   هي اي 
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 :الهوية / بزمةب

اظل ِليرعةة أي   م  بد من خل  أس ورة للتيهة وخ اب  وا ايصوا والذي هدو فدي ظضدس الوقد   سدب 

   فدي  ديو يع د  أزمدة17  ال د  ةمثدل راب دة رو يدة ضدميرية بديو الضدرد وأمتدل16خ داب  دوا الشو دة  f. furestيعبيدر فيدري 

 الدذي املو دد  السيالد   الدو   اظتضدا  وبدذلل ايوليدة  أو العرقيدة جماعتدل ادد  يتجدل اظمدا للضدرد السيالد   الدو   أو الشو دة

 بديو املواغةدة ف درة ادد   يداب  راجدع وهدذا الوا دد  املجتمع داخل الو  ات ةتعدد وبالتادي وا دة  قومية   ومة اد  يتجل

ال بقد،   التضداوت ا قت دادي  التأللدا العر دي  التبداين :اآلةيدة العوامدل ةده ير ةحد  للمجتمدع  امليد لة الجماعدات أفدراد

فهزمددة الشو ددة ةحددد  اذا عةدددما ي ددعب اظ ددشار كافددة أفددراد املجتمددع فددي بوةقددة وا دددة  ةتجدداوز اظتمددا اتام التقليديدددة أو 

با ظتمددددا  اددددد  ذلددددل ال دددديقة  وةتغلددددب عملدددد  أ ددددار ا ظتقدددداا اددددد  املجتمددددع الع ددددري بتعقيداةددددل املألتلضددددة  بحيددددث ديددددعروو 

 .18املجتمع والتو د معل

 سدددب البا دددث محمدددد صدددالح  –عاظددد  املجتمعدددات املغاربيدددة و  ةدددزاا يعددداي، مدددن أزمدددة هو دددة  ال ددد  يعدددود اليدددوم 

في جاظب مااا اد  ال درا  الدذي ةضجدر عقدب ا سدتقلا بديو الدولدة الحديثدة ال د  ةبتد  ميدروعا جةحددي يات  –الشرمال   

غدرب  وبديو املؤسسدة الديتيدة التقليديدة ال د  أصدبح  مشميدة  وظألبتادا الثقافيدة معزولدة ومق دداة شدديد التما دل مدع ال

 .19من امليار ة الثقافية والسياسية  والجماهير العر  ة املس وظة باإلسلم والعروبة

ير ال د  ييد ل ال د  ةتميدم رغيداب التدوازو بديو القديم واملعداي ا زماة الظقافياةوهذا دع   أو أزمة الشو دة هدي ظتداث  

محتدددو  الثقافدددة  وممدددا يل دددل عملددد  كدددل الددددوا الدددثل  أو هةددداك اظز قدددا خ يدددرا وهدددو ةب ددد  السياسدددييو لشدددذه العةاصدددر  

   20ويسددييس عةاصددر الشو ددة يددؤدي  تمددا اددد  مز ددد مددن الأيددرذم والتض ددل الددذي دادددد فددي ااايددة امل دداه الو دددة الوغةيددة

يددات ال دد  يوظضشددا السياسددييو إلضددضا  اليددرعية عملدد  السددل ة  يقددوا فددي فلقددد أضدد   كددل مددن الدددين واللغددة مددن أهددم اآلل

هدذا اليدهو البا دث املغربد، عبدد اإللددة سد ،  " او اللغدة والددين  رمدز لدل ةدده ير ةدحري عملد  العامدة باسدتمالة شددعورهم 

الددرابط الدددذي    مدددا يعت ددر اللغددة  سددب البا ددث جددوو لددوةز  " 21وا سددتعاظة  اددا فددي يغذيددة اليددرعية السياسددية للحددا م"

   فالدين واللغة هما أهم العةاصر لإلدماث ا جتماعي لألفراد الذي هو جوهر اليرعية.22ي وو املجتمع"

فهي اظقسام اجتماعي أو صددام أهملدي ديدشده املجتمدع  يدؤدي ادد  فقدداو الدولدة سدل اااا السيالد   ويسدتضحل 

وا املغرب العرب، محل الدراسة  يث شداهدت و  ةدزاا   وهذا ما عرفتل د23أزمتاا وةضقد ةماس شا ووظائضشا وقد ةااار

ييددداهد صدددراعات  قافيدددة وسياسدددية لشدددا ةددده ير فدددي ظوعيدددة أدا  الدولدددة الوغةيدددة ومؤسسددداتاا وعملددد  ذلدددل شدددرعيتاا فدددي أعددديو 

الغيدر -ال ثير مدن فئدات املجتمدع املغدارب،  وهدذا مدا أشدار اليدل ايسدتاذ البا دث الجزائدري ظاصدر جداب، فدي الحالدة الجزائر دة 

فدددددي ا دددددد  دراسددددداةل  دددددوا املسدددددهلة اللغو دددددة فدددددي الجزائدددددر اظقسدددددامية الةألبدددددة  -مألتلضدددددة عدددددن الحدددددالتيو املغربيدددددة والتويسدددددية

وق اعيددددددة الدولددددددة  أي أو ال ددددددرا  الثقددددددافي قبددددددل ا سددددددتقلا وبعددددددده لعددددددب دورا  بيددددددرا فددددددي ظوعيددددددة أدا  الدولددددددة الوغةيددددددة 

 .24الجزائر ة

أ ددددرت عملدددد  بةددددا  ايظممددددة املغاربيددددة ال دددد  يعدددداي، الأيددددرذم  -ام ربيددددع سددددب الددددد تور عمددددر هيدددد -فهزمددددة الشو ددددة   

  خاصددة مددع عدددم أخددذ سددل ات دوا محددل الدراسددة رعدديو اإلعتبددار أصددالة 25الثقددافي والزجددز عددن الت امددل فددي اغددار مو ددد

ادا وقيم اليعب وهو تدل  فعددم قددرة القيدادات السياسدية فدي هدذه ايظممدة عملد  الحضداع عملد  قديم اليدعب  رسدبب ةبة 
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  وممدا *قيم أخر   ير قيم الثقافة التقليديدة  خلد  ظدو  مدن العزلدة بياادا وبديو القاعددة قدادت ادد  افرا شدا مدن اليدرعية

قدو  مدن ايزمدة الشو اةيدة فدي هاةدل ايظممدة هدو تامديمل املجتمدع  وجعلدل  يدر قدادر عملد  ةرجمدة ايف دار ال درور ة لإلجمدا  

 و ة والقبلية والعيائر ة مةأيرة في أوسا  املجتمعات املغاربية وبقوة.ا جتماعي وا ةضاق  لذلل   ةزاا الجش

ممدددا سدددب  يت دددح أو مسدددهلة الشو دددة مرةب دددة ارةباغدددا  بيدددرا بمسدددهلة اإلظددددماث السيالددد   اإلجتمددداعي للت و ةدددات 

ر  الرئيسدد   ا جتماعيددة وا ةجاهددات املألتلضددة  ف رعدداد أ ددد الت و ةددات اإلجتماعيددة وا ةجاهددات اإليديولوجيددة عددن املجدد

للحياة السياسية العامة  واسأبعاد ميار ة فئة أو فئات دوو أخدر  فدي الجددا السيالد   قدد ةدؤدي باملسدأبعدين مداام 

اد  ا ي حاب والتقوقع أو اد  التمرد والع ياو  وفي كلتا الحالتيو   يتوقع ماام و   للدولة  لذلل فقد ارةب   أزمة 

بيل املثداا يدر  الدبعض أو أزمدة الشو دة كاظد  عدامل مباشدرا فدي اإلسدرا  بااايدار الةألبدة الشو ة بهزمة اليرعية  اذ عمل  سد

 بوجدود شدرعية  قافيددة  و  وجدود ليددرعية 
ا
واملؤسسدات الحا مدة فددي الجزائدر   يدث   وجددود ليدرعية سياسدية  قددة ا 

 .  26 قافية ا  بوجود هو ة ذاةية  قة

 

 

 / بزمتي املواطنة وامل اواة.ج

غةة شر  اليرعية وم در الديمقراغية  وهي الضعالية ا جتماعية والسياسية للحياة الديمقراغية  او املوا

وبددددددددددوو هدددددددددذه الضعاليدددددددددة املتمثلدددددددددة  واملمارسدددددددددة سددددددددديتعرل مبددددددددددأ التةمددددددددديم الدددددددددديمقراغ، للل دددددددددر  وسدددددددددأةعدم الضعاليدددددددددة 

ل  للضعاليددة الديمقراغيددة  فدددوا الديمقراغيددة للمددواغن  واملتأبددع لحدداا ووضددع املددواغن املغددارب، ي أيددا مددد  ايعدامدد

املغرب العرب، يعيمل أزمة مواغةدة ال د  هدي يعبيدر مباشدر عدن أزمدة اليدرعية مدن جشدة   وأزمدة امليدرو  الدديمقراغ، مدن 

   وهذا ما أشار اليل العديد من البا ثيو السياسييو املشتميو باليهو املغارب،.27جشة أخر  

أمحمد مال ، وفي مواقا مألتلضة العديد من ظقا    ائبة في رصيد  وعمل  سبيل املثاا يحدد ايستاذ املغرب، 

الدولددددة املغاربيددددة  ال دددد  هددددي بمثابددددة م ددددامن الددددت لس ال دددد  غالدددد  املجدددداا السيالدددد   ا جتمدددداعي املغددددارب، جددددز  العلقددددة  يددددر 

ومبددأ السديادة  ال بيعيدة ال د    مد  الدولدة بداملجتمع وهدي  عسدر اسدتتبات قيمدة الحر دة  و  يداب العدالدة ا جتماعيدة

  و ددددر  أو هددددذا الغيدددداب راجددددع اددددد  عدددددة عوامددددل أبرزهددددا غبيعددددة الدولددددة الوغةيددددة 28الوغةيددددة  و يدددداب املسدددداواة واملواغةددددة

 الحديثة  وظوعية الةمم السياسية الحا مة  وال عوبات ال    ال  دوو مرا مة  قافة سياسية ديمقراغية.

وف  في التحو  
َ
د للمواغةة  و اضن  ستقرارها فالدولة املغاربية الحديثة لم ة ِ

ا
ا اد  اغار اجتماعي سيال   مول

ااددددا  بددددل دلدددد  التجربددددة عملدددد  ديمومتاددددا قددددوة قشر ددددة  مشيمةددددة عملدددد  الجميددددع  لددددذلل جددددا ت ظتددددائا هددددذا الوضددددع مِ ددددرة 
َ
وةوغ

مةدذ باملواغةة ف رة وممارسة  فعمل  الدر م مدن ةة ديص دسداةير الددوا املغاربيدة عملد  م دضوفة مدن الحقدوق والحر دات 

 أو الوضدددع ضدددل ع ددديا عملددد  ةحو دددل هدددذه الحقدددوق والحر دددات ادددد  
ا
صددددور الو دددائ  التهسيسدددية ايودددد  رعدددد ا سدددتقلا  ا 

لقددددواظيو املغاربيددددة يعدددديمل  الددددة ةةدددداقض وازدواجيددددة املعددددايير  وةددددداخل  يددددر مضشددددوم بدددديو ا   مددددا أو 29 قددددائ  فددددي املمارسددددة

  بددل القاعدددة هددي سدديادة الددةص الدددي   عملدد  القدداظوو الوضدد ي القدداظوو الوضدد ي املدددي،   وبدديو اي  ددام الديتيددة   و 
 
 البددا

 أم أظثن
 
 .30فيما يتعل  بحقوق املواغةة ذ را
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 مدددا أو ايظممدددة املغاربيدددة وال ددد  اسدددت ال  فدددي الح دددم لدددم يسدددما بأيددد ل مجدددا ت و ليدددات ةم دددن املواغةدددة مدددن  

ا ستقامة في املجاا السيال   والثقافي املغارب،  فش ذا صدعب ة دوو مجداا عمدوم، يقدِدر الةداس مدن خللدل عملد  التعبيدر 

 –يسبيا  و  يزاا-ا ا جتماعي في دوا املغرب العرب، كاو التسيعن  رائام وادارة اختلفاتام  وا ةدبير اليهو العام  ف

أو العرقيددددة  وقددددد ايع ددددس ذلددددل  *يسدددديجا ةقليددددديا يتميددددم بالضئو ددددة العيددددائر ة أو القبليددددة أو الديتيددددة أو املحليددددة أو اللغو ددددة

أبةددددا  البلددددد  ضددددعضا فددددي اليددددعور با ظتمددددا  الددددوغ   وللددددو   الددددوغ   وهياشددددة املؤسسددددات الوغةيددددة امليددددار ة وةمييددددما بدددديو

 .31الوا د في الأيركعات واملمارسات عمل  السوا 

فددي هددذا السددياق ييددير اددد  أو اليددرعية واملواغةدددة والديمقراغيددة كددل مت امددل   يتجددزأ  فعلقددة أزمددة اليدددرعية  

بهزمة املواغةة وعملد  ذلدل أزمدة الديمقراغيدة علقدة غرديدة  وذلدل مدا يم دن اسدتتتاجل مدن خدلا معايةدة مدا قدد عرفتدل 

متعددددة ايرعدداد  ممشددر مددن ممدداهر أزمددة شددرعية دوا محددل الدراسددة مددع مةت ددا الثماظيةددات مددن أزمددة مواغةددة  ددادة 

أدخل  الدولة الجزائر ة في دوامة أمةية رعد اظت اسة التحوا الديمقراغ،  ومن مؤشرات ةلل ايزمةجأزمة املواغةة مع 

ااايددددة الثماظيةدددداتت فددددي الحالددددة الجزائر ددددة شددددعور اإلسددددلمييو وبعددددض فئددددات املجتمددددع ايخددددر  باإلق ددددا  السيالدددد   ظأيجددددة 

ةراجددددع العديددددد مددددن الحقددددوق ا قت ددددادية ظأيجددددة سددددو  الأسدددديير واضدددد راب أسددددعار الددددةضط  و املسددددار اإلظتألدددداب،   ةوقيددددا

وفيل سياسات اإلصلح ا قت ادي  ومؤشر يغليب مألتلا ايغراه مل الحشا الشل ية عمل   ساب الوغن وبقيدة 

 املواغةة في الجزائر.املواغةيو  وكاو لسةوات العةا واإلرهاب اي ر الحاسم في يعمي  أزمة 

ومددن بددديو مؤشدددرات  يددداب أو اهادددماز املواغةدددة فدددي الدولدددة املغاربيددة أي دددا اظأيدددار الضسددداد الدددذي دعدددد فدددي  دددد ذاةدددل   

علمدددة دامغدددة عملددد  الواقدددع املادددردي للمواغةدددة فدددي املجتمعدددات املغاربيدددة   مدددا كاظددد  املواغةدددة فدددي  ددداا دوا املغدددرب العربددد، 

ث أ د  ا قت اد الرك ي اختل ت في معادلدة املواغةدة عملد  عددة مسدتو ات  أهمشدا ا د   حايا الاروة الةض ية  ي

التمييم بيو املواغةيو ومةاغ  الوغن  من  يث  ياب العدالة واملسداواة   مدا ي درس الركدع  قافدة سدلبية عملد  املواغةدة 

س املواغةددددة املاديدددة  السددددلبية  قافدددة الحدددا م والرعيددددة  التقسددديم ال بقددد، للمجتمددددع  تامددديمل ايجاظددددب والوافددددين  ة دددرك

جارسددا  روح التوكددلت   مددا يمددةا الركددع للحددا م دور املدداظا املددايع الددذي يحدد  لددل امل البددة بددالو   فددي ظددل ذهةيددة الع ددبية 

 . 32من رعاياها  أي ي وو الحا م أو السل ة هي بمثابة املاظا والراعي  فت أسب شرعيتاا ريرا  الو  ات والذمم

يم ددددن القددددوا أو عدددددم الأسددددليم بمبدددددأ املواغةددددة وعدددددم ةحقيدددد  املسدددداواة السياسددددية بدددديو مددددن خددددلا مددددا سددددب   

ا فددراد فددي دوا املغددرب العربدد،  جعددل مددن الضددرد املغددارب، يةمددر اددد  السددل ة رعدددم قةاعددة كاملددة  كوظددل لددم ديددارك ب ددضة 

  وهددددذا ا  اددددراب وعدددددم  قيقيددددة فددددي بلورتاددددا  اللدددد    الددددذي جعلددددل دعدددديمل  الددددة اإل اددددراب السيالدددد    أي رعدددددم الرضددددا 

الرضددا  ممشددر مددن ممدداهر أزمددة اليددرعية ال دد  ةمألددض عااددا أزمددة الديمقراغيددة فددي  دداا الدددوا املغاربيددة  بح ددم أو هددذه 

ايخيرة لم ي رس ف اا مبدأ املواغةة و ذا اقرار مبدأ املساواة  ير  أسال   لعملية التحوا السلم  اد  الديمقراغية  

 ي  املساواة هو القوة املحر ة لعملية التحوا الديمقراغ،.  بل او مبدأ املواغةة وةحق

  : هشاشة الدولة وانعدام اال تقرا  ال ياس ي في هأ لىاعد هاهرة اعلراك اعجماعي.02

  ب/ هشاشة الدولة املغا  ية/ لكوين  ياس ي غ ر  وي.

    العديد من الدراسات الحديثة ال د  ةةاولد  موضدو  العلقدة بديو الدولدة 
َ
فدي العدالم   الحديثدة واملجتمدع خل

العربددددد، عمومدددددا  واملغدددددارب، مةدددددل بالل دددددوف  ادددددد  وجدددددود فجدددددوة  بيدددددرة بياامدددددا  وهدددددي فجدددددوة  خدددددذة فدددددي ا يسدددددا  والتعمددددد  



         .اإلصالح ومتطلبات التأزم مظاهر:  العربي املغرب في باملجتمع الدولة عالقة      د. بن عمراوي عبد الدين

 

 111 جتاهات س ياس ية ، آ ملانيا - رلني.بدورية علمية حممكة تصدر عن إملركز إدلميقرإطي إلعريب،2018 آ ذإر،  لثإلثاإلعدد جمةل إ   

 

املستمر ن  وةقارب أ لب هذه الدراسات في ةضسيرها لسبب هذا الللل من الح م القائل  اياشة  ياو الدولة وعدم 

  33سداتاا وسياسداتاا مل دالح وأهدداه وغمو دات مألتلدا القدو  ا جتماعيدة امل وظدة لشداةمثيلشا بمألتلا أجشزتادا وممار 

و اااي هشاشاااة  اجماااة عااان التاااداخأ  –ف اااه  هشاشاااة حيااااا الدولاااة ويسدددتدا عملددد  هدددذا بقدددوا عبدددد اإللدددل بدددالقز ز  " 

االجتماااعي  وب ااه  انعاادام حااا ال ماان اال ااتقال  لااديقا عاان ذلااك التكااوين -التكااويمي بياقااا و اا ا املجتمااع العىاابوي 

ل تز  الدولة من حيااا عاامال مجارد )....(  إماى مجارد بداة فاي ياد فريا  اجتمااعي ملادود و  باة  يا اية ضايقة  ع ار 

عنه  إا ضي   طاق لمظيلها االجتماعي وال ياس ي  وا تيالء ق   من املجتمع والن   صاغ رال عليقاا  يضاعها بماام 

 34"يتلو  إمى  ه  دائ  في بزمتقاحا ال من االعتراض االجتماعي وال ياس ي عليقا  و 

فايستاذ عبد اإللل بالقز ز ير  أظل بمقدار مدا ةبددي الدولدة فدي الدبلد العربيدة الحديثدة  ذلدل القددر الشائدل مدن  

اليددة فدي ممارسدة سدل اااا عملد  املجتمدع أو فدي  ضدل ذلدل السدل او مدن ايخ دار ال د  تاددده  ة يدا عدن ظقدص فددادح 

  ير دسير من الشياشة في َبةاها ومن ا رةباك وعدم التوازو في وظائضشا وفي ظمام اشتغالشا. لدداا في القوة وعن قدر  

يعاضدددددددية الدولددددددة املغاربيددددددة وهياشددددددتاا ممشددددددر مددددددن ممدددددداهر أزمددددددة شددددددرعيتاا   مددددددا أو ةلددددددل الشياشددددددة والددددددةمط  

ماهر أزمة اليرعية هدو أو التعاضدي   ة  بيرة لتعار عملية التحوا الديمقراغ، ف اا  في ما يألص أااا ممشر من م

ال ددد  م ددددرها املجتمدددع وو ئدددل بددد رادة  دددرة  يدددث يدددر  ف ادددا دولتدددل    ياظدددا براظيدددا  –الدولدددة ال ددد    ةمتلدددل قدددوة اليدددرعية 

 ةهزمددا  وهدددذا هدددو  -مضروضددا عليدددل بالقسددر واإل دددراه
ا
يسددد   فددي التعدددو ض عاادددا ريددرعية القدددوة  و  ةز ددد شدددرعيتاا بدددذلل ا 

يددددددة  وفددددددي مددددددا يألددددددص العلقددددددة ال دددددد  ةددددددربط كوربوراةيددددددة هددددددذه الدولددددددة وأزمددددددة شددددددرعيتاا بحالددددددة التعاددددددر  دددددداا الدولددددددة املغارب

حدد مدن قددرتاا عملد  ممارسدة *الديمقراغ، ف اا  هدو أو أسدباب هياشدة الدولدة العربيدة
َ
  والددوا املغاربيدة ماادا هدي ال د  ة

مقت ددد ن ع دددري  وهدددو ايمدددر الدددذي يجعلشدددا  وظائضشدددا وال ددد  فدددي جملتادددا وظيضدددة اعدددادة بةدددا  علقدددات الدددو   السيالددد   عملددد 

 سددمة مددن سددمات ظمددط الح ددم التعاضدددي 
ا
يسددتمر فددي البحددث عملدد  ايجدداد التةميمددات املواليددة وةوظيضشددا  وهددذا لدديس ا 

 .35الذي دعت ر  ههم عائ  من عوائ  التحوا الديمقراغ، في دوا املغرب العرب،

ار املغاربيدددددة الدددددثل  هدددددو ممشدددددر مدددددن ممددددداهر ميددددد لة  مدددددا أو التمددددداهي بددددديو الدولدددددة واملجتمدددددع الحاصدددددل فدددددي ايق ددددد 

اليددددرعية السياسددددية  وبالتددددادي ميدددد لة الديمقراغيددددة والدولددددة الوغةيددددة   ددددل  و سددددب الددددد تور برهدددداو  ليددددوو ميدددد لة 

 أ د الوجوه البارزة يزمة الدولة 
ا
 اليرعية في مثل هذه الحالة ليس  ا 

يدة  بدد ا باملسددائل ا قت دادية واظتادا  بددالت و ن العقيددي والثقددافي  ةدتح م فددي الواقدع ب دل العمليددة ا جتماع *التحدي يدة

مرورا بوضع معايير وظمم الاراةب ا جتماعي  أي أو الدولة هي امل در الو يد لليرعية والقوة  وهدي ال دامن وال افدل 

لقدددات ا جتماعيدددة الو يدددد لو ددددة املجتمدددع وشدددرعية وجدددوده  ولشدددذا فددد و العلقدددة مدددع الدولدددة هدددي ال ددد  ةدددتح م هةدددا بالع

بهشدد الشا املألتلضددة  وبسددبب افتقددار املجتمددع للسددتقلا الددذاي، ازا  السياسددة  ي ضدد، أو ةةق ددع هددذه العلقددة أو ةتدددهور 

 . 36  ن تادد الروابط والتوازظات ا جتماعية كلشا با ظحلا

املجتمدع فدي العدالم العربد،  ما يدر  الدد تور برهداو  ليدوو أي دا أظدل اذا كاظد  هةداك علقدة ةدربط بديو الدولدة و  

فهددد  علقدددة صدددرا   واسدددتمرار ة هدددذا الدددةمط العلئقددد، هدددو سدددبب اسدددتمرار ة أزمدددة الدولدددة وشدددرعيتاا  اذ يقدددوا مشل دددا 

بااادال با للااااو  الدولاااة با لاااد ك م ااااطر الشااارمل الااامي يفىااالها عااان املجتماااع حماياااة  ف اااها عااان طريااا  العلقدددة  " 

ل ايي  لاو اإلصاالح  يادفعها الشاك فاي إخاالع املجتماع ووالئاه واعخاو  اعلوا  والتقرب مان القاوا االجتماعياة وا

منه  إمى الدفاد عن  ف ها من خال  مناهضاته والوقاو  ضادا والفتاك بقاوا املعا ضاة)..(  وذشاكأ هاما املنطا  

وج ال ااائد فااي اعلياااة ال يا ااية العر يااة املىااد  ا و  للتااولر والاادفع فااي الجاااا اعلاارب ا هليااة وإف اااد فاارع اعخاار 

 .37من ا زمة"
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ومددددن خددددلا مددددا سددددب  يم ددددن القددددوا أو املعادلددددة ال دددد  ةددددربط العلقددددة بدددديو الدولددددة واملجتمددددع فددددي العددددالم العربدددد،   

عمل  املجتمع متح مة فدي كدل املجدا ت"  وهدذه املعادلدة هدي  واملغارب، مةل  هي "مجتمع ضعيا جدا ودولة قو ة متغولة

يسددمية  -مددن غددره رعددض البددا ثيو العددرب أمثدداا برهدداو  ليددوو و ددذا ايسددتاذ املغربدد، سددلماو بويعمدداو -مددا أغلدد  عل اددا 

مد "ظموذث الدولة ضد ايمة"  وهذا الةموذث ممشر من مماهر أزمة اليرعية  بمع ن أو الدولة ضد امل در الذي يست

مةل شرعيتاا الحقيقية الديمقراغية واملتمثل في املجتمع   يث في الرؤ ة الح ار ة يي ل ايمة " م در اليرعية    

السل ة  واليرعية يسب  السل ة  وةتحددد  ادا مدن  يدث هدي ظمدامم و  دام  ومدن خدلا اليدرعية ال د  ةؤسسدشا ايمدة  

القاظوو والةمام العام  ومن  م ةتحددد ايدوار واملؤسسدات ال د  ةقدوم ةتحدد القواعد العامة ال   يب   عل اا الدستور و 

 .38 اذه ايدوار   ما ةتحدد الواجبات وةوز  بيو عةاصر البتية ا جتماعية واملؤسسية لألمة وبيو الدولة"

 ب/ ا تشا  الف اد وانعدام اال تقرا  ال ياس ي في ضأ لىاعد هاهرة اعلراك اعجماعي.

يددرعية فددي دوا املغددرب العربدد، اظأيددار الضسدداد بمألتلددا أشدد الل  خاصددة الضسدداد السيالدد   مددن ممدداهر أزمددة ال 

الدددذي يدددؤ ر سدددلبا عملددد  عمليدددة الت دددور الدددديمقراغ،   مدددا دعت دددر مدددن أهدددم ايسدددباب املؤديدددة ادددد  اضدددعاه شدددرعية ايظممدددة 

ملح دددددوميو ظأيجدددددة ارةبدددددا  السياسدددددية  يظدددددل جأي الضسددددداد السيالددددد  ت يدددددؤدي فدددددي ايخيدددددر ادددددد  فقدددددداو الثقدددددة بددددديو الح دددددام وا

ممارسدددات الح دددام السياسدددية بالضسددداد   مدددا يدددؤدي ادددد  ز دددادة  ددددة التضددداوت ا جتمددداعي وةضددداقم ظددداهرة الضقدددر  واظأيدددار 

 الة ا  اراب السيال    وزعزعة سلم القيم املجتمعية  اد   ير ذلل من التدداعيات ال د  يعدود بالسدلب عملد  دمقرغدة 

 ايظممة وشرعيتاا.

املغددرب العربدد، للضسدداد دور  بيددر فددي املسدداهمة فددي ةمكددل شددرعية ايظممددة  وهددذا مددا أشددار اليددل البا ددث فضدد، دوا  

الجزائددري هددواري عدددي فددي الحالددة الجزائر ددة  اذ يددر  أو الدددوا الجزائددري ومةددذ ا سددتقلا وهددي ييدداهد ضددامرة الضسدداد 

ة في مر لة اي ادية الحزبية  و  ن رعد أ دا  السيال   الذي كاو بمثابة العامل الرئيس   الذي أد  اد  ةمكل اليرعي

  39  اي دا  ال   كاو من أسباب اظد عشا هياشة الدولة بضعل اظأيار الضساد في جشداز الحدزب الوا دد واإلدارة1988

 مددددا دعدددددد ملددددا الضسددددداد فددددي الحالدددددة الجزائر دددددة  سددددب البا دددددث محمددددد  لددددديم ملدددددام أ ددددد عوامدددددل عدددددم اسدددددتقرار القيدددددادة 

رقلدددة التةميدددة ا قت دددادية  ويعميددد  أزمدددة العدالدددة التوزكعيدددة وز دددادة  ددددة التضددداوت ا جتمددداعي  وةز يدددا السياسدددية  وع

امليار ة السياسية  اد   ير ذلل من العوامل ال   ساهم  في اظأيار الماهرة عمل  مألتلا املستو ات  وارةضا  درجتاا 

ماعيدددات ال ددد  ألغددد   ليدددات العمدددل النمدادددة والعقلظيدددة  رسدددبب عمددد  ايزمدددة املر بةجبيئدددة متهزمدددة سياسددديا واقت ددداديا واجت

 . 40واسأبدلتاا بهخر  شل ية فاسدة أفرزت ظتائا سلبية ضرت باملجتمع

مدددا يتبادددي اإلشدددارة اليدددل هةدددا هدددو أو ممددداهر الضسددداد العديددددة فدددي دوا محدددل الدراسدددة ذات ايظممدددة الأسدددل ية   

مو ر والتحايل عمل  اإلرادة اليعبية    ةألرث عن ظ اق ممداهر وخاصة الجز  املرةبط بالحياة السياسية من أعماا الا

أزمة فقدداو اليدرعية الديمقراغيدة   يدث ةلدل املمداهر ييدوه املةدار الدديمقراغ، ويشدجع عدن اظأيدار العةدا واإلرهداب 

ي " يجاد الف ااد ال ياسا ي ل ريارا لاه فاي  ظاام اعلكا  الت الطوالأسدلط  وهدذا مدا يم دن أو يسأيدضل مدن هدذا القدوا  

المي يعتمد القماع  ويفارض  ايطرله علاى املاواطن ا  ويفقار اعليااة ال يا اية والظقافياة  ثا  إ اه  ظاام ي جا  عان 

وضع حد لف اد الن بة  وعن لطه ر املؤ  ات من العناصر الفا دة  وهو ما يع ر عن الوضع ا  ي: هناك حك  
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ئات املرلبطة به  وللدفاد عن ز ائن الدولة غ ر شرعي يوهف الف اد لللفاظ على ا تقرا ا  ولضماا مىاعح الف

من جهة  ومن جهة ثا ية يبقى الف اد مالزما للقمع املنظ  المي لما  ه ال لطة  بما يمنع امكا ية لظهيار للياات 

 .41اعلك  الديمقراطي التي للظر احتكا  اعلك   و موجبقا ل ضع ال لطة للملاحمة"

 -و  ةزاا يعرفل–اربية  هو ممشر عدم ا ستقرار السيال   الذي عرفتل املمشر ايخر يزمة شرعية ايظممة املغ 

دوا املغددددرب العربدددد، الددددثل  محددددل الدراسددددة  خاصددددة فددددي الضاددددرات ايخيددددرة مددددن بةددددا  أظممتاددددا السياسددددية  ومؤشددددرات عدددددم 

 دوارئ ومألتلددا ا سدتقرار عديددة ماادا مدا هددو مدرةبط بمسدتو  الشيئدة التةضيذيددة  وماادا مدا هدو مددرةبط بدالعةا و الدة ال

ممدداهر ا  تجدداث اليددعر  ضددد ايظممدددة  و شددل أو ةلددل اإل تجاجددات ضددد ايظممدددة والح ددام يييددير اددد  فقددداو هدددذه 

 . 42ايخيرة اد  اليرعية

ظأللدددص فدددي ايخيدددر عملددد  أو مدددا يعرفدددل أظممدددة الح دددم فدددي دوا املغدددرب العربددد، مدددن أزمدددات سياسدددية داخليدددة جأزمدددة  

زمددددة ةوزكددددع  أزمددددة ميددددار ة  أزمددددة مواغةددددة  أزمددددة مسدددداواة  أزمددددة العدالددددة...ت  واظأيددددار هو ددددة  أزمددددة  قددددة  أزمددددة  قافددددة  أ

و يددداب التدددداوا السدددلم  عملددد  السدددل ة  وايعددددام ا سدددتقرار السيالددد   بض دددل ة ددداعد الحركدددات ا  تجاجيدددة   الضسددداد 

بدداملجتمع..  هددي بمثابددة ممدداهر وةضدداقم ايزمددة ا قت ددادية واملاليددة  وايزمددة البتيو ددة للدولددة وهياشددتاا  وضددعا علقتاددا 

أزمدددة اليدددرعية السياسدددية مدددن جشدددة  ومدددن جشدددة أخدددر  كاظددد  بمثابدددة عوامدددل معيقدددة  الددد  دوو ةحقيددد  عمليدددة التحدددوا 

 الديمقراغ،  وبالتادي أزمة الديمقراغية والدولة   ل.

 ا تشا  االغتراب ال ياس ي لغياب املبادئ الظالثة)املواطنة  اعلرية والعدالة(.  :03 

وايعددددام ركدددائز الةمدددام الددددديمقراغ،    ي ظدددل ة ددداعد فرداظيدددة السددددل ة وةمددداؤا مسدددتو  امليدددار ة السياسدددديةفددد 

اليدددددعب الدددددذي ةدددددتح م ارادةدددددل فدددددي سدددددلوك الحدددددا ميو  وةرسددددديد مضشدددددوم سدددددل ة املؤسسدددددات ال ددددد  ةحدددددوا دوو ا سدددددأبداد 

ظممة السياسية املغاربية أمام عجز ةدام بالسل ة  و ياب مبدأي الحر ة واملساواة السياسية...  ظجد في هذه الحالة اي 

فددي  –فددي بةددا  مقومددات اليددرعية الديمقراغيددة واسددتحالة اسددتتباتاا  وهددو ايمددر الددذي يددؤدي اددد  اسددتحالة اإلقددرار بوجددود 

 عن مبدأ الض ل بيو السل ات  ظمرا للارابط املوجود بيو جميع املقومات. -ظل التضرد بالسل ة

ف دل مدرو بديو السدل ات فدي ةجدارب دوا محدل الدراسدة  يو مبددأ الض دل يقت د     مع ن لإلقرار عن وجود  

الأسددددددليم بتجزئددددددة السددددددل ة عملدددددد  أسدددددداس ةوزكددددددع ال ددددددل يات فددددددي الدولددددددة  واسددددددةاد جددددددز  مااددددددا اددددددد  جشدددددداز دسددددددمن السددددددل ة 

الشددددا الأيددددركعية  والعمددددل عملدددد  اسددددتقللية الق ددددا   عةدئددددذ  ي ددددوو الض ددددل بدددديو السددددل ات معةدددداه ا اددددرام كددددل سددددل ة ملج

  وهددددذا هددددو الغيدددداب املوجددددود فددددي  دددداا الدددددوا الددددثل  اذ لدددديس  مددددة ةجزئددددة للسددددل ة  ويغددددوا السددددل ة 43املحدددددد دسددددتور ا

التةضيذية جامللدل/ الدرئيس  والح ومدةت بددوو شدل هدو ايمدر الدذي يسدبب فدي اعاقدة بدروز املؤسسدات وايجشدزة الوسدي ة  

وأ اددددر مدددن ذلددددل اللجددددو  اددددد  ةوظيدددا هددددذه املؤسسددددات كواجشددددة وعددددم فعاليددددة واسددددتقللية مؤسسددد   ال رملدددداو والق ددددا   

  اذا ةلدل الضرداظيدة ومة دد  44ديمقراغيدة  واسدتألدامشا فدي ظضدس الوقد  كوسديلة مدن وسدائل الشيمةدة وفدرل ا سدأبداد

 .45اق ا  ايخر هي ال   ةه د في ايخير مع   استع ا  و دة اليرعية الديمقراغية

ق ددا  ايخددر فددي الددةمم السياسددية املغاربيددة أدت اددد  خلدد  شددعور خدداف لددد   مددا أو ةلددل النمعددة الأسددل ية وا 

املح وميو واملتمثل في جزئل ال بير في عدم الرضا بمن يح دم  وفدي غر قدة املمارسدة للح دم  وهدذا مدا َدعدره فدي قداموس 

كاملدة وعددم ةوجشاتادا علم ا جتما  السيال   بحالة ا  اراب السيال    أي أو املح وم يةمر اد  السل ة رعدم قةاعة 

  هدددذا اليدددعور لدددد  أفدددراد املجتمعدددات العربيدددة  واملجتمعدددات 46السياسدددية  كوظدددل لدددم ديدددارك ب دددضة  قيقيدددة فدددي بلورةدددل

دددددر فدددددي عددددددم ا  ادددددرا   املغاربيدددددة ماادددددا  هدددددو الدددددذي يدددددؤدي ادددددد  ظددددداهرة التبلدددددد السيالددددد   أو مدددددا دعدددددره بدددددالعةا  والدددددذي ةممشا
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مليددار ة السياسددية  والتجاهددل السيالدد   العددام  والعددزوه عددن ايدا  بال ددوت بالق ددايا السياسددية  وعدددم الر بددة فددي ا

ا ظتألداب،  وغددرح امل ددلحة العامدة جاظبددا  وشدديو  روح عددم ا هتمددام  اددد   يدر ذلددل مددن التممشدرات ال دد  يع ددس شددعور 

ادد  اظأيدار ظداهرة  -مداعيظأيجة الحرمداو ا جت-الضرد املغارب، املتمثل في اإل با  املستمر والذي يؤدي في لحمة ةوسعل 

 العةا وا  تجاث.

وعمل  سبيل املثاا اغلق ديةاميات الحراك املغدارب،  والعربد، عمومدا  والدذي اظ لقد  شدرارةل مدن ةدويس كداو   

مدددة والقشدددر    -الدددذي سدددببل ا  ت دددار بالسدددل ة وا سدددأبداد بدددالاروة –سدددببل الرئيسددد   و دة شدددعور جمددداعي 
َ
بدددد اإلذ ا والغ

سدل القدرا ة الضا  دة فدي  مولدة اليدعارات ج ار دل    للضسداد  اليدعب ير دد..ال ت املرفوعدة فدي السددا ات وهدذا مدا يع 

  ذلدددل القشدددر السيالددد   وا جتمددداعي الدددذي ةدددح  الضدددرد 47العامدددة لبدددؤر الحدددراك ظضسدددية اإليسددداو املغدددارب،/العرب، املقشدددور 

دفددددع اليددددار  العربدددد، للثددددورة عملدددد  هددددذا الواقددددع العربدددد، رعقددددود غددددواا  فاللعدالددددة ا جتماعيددددة ةرةددددل   يددددعور وكواقددددع 

   48الآلدم،

 .   49شعور يتمثل في املمايعة الةضسية الجمعية ضد ا عاراه ريرعية ذلل القشر واإلخ ا  املادي

فددالضرد املغددارب، اليددوم ديددعر بمددد  التامدديمل الددذي دعاظيددل  و الددة ا  اددراب ال دد  دعييددشا  اذ دعتقددد أظددل سددوه  

العائلة أو العييرة أو ال ائضة الديتية  وهذا هو  اا الضرد في املجتمع الب ر  د، الحدديث  سدب  ي يع اذا اظق ع عن

الددددد تور هيددددام شددددراب،   يددددث الدولددددة بالتسددددبة للضددددرد   يسددددت يع الحلددددوا كليددددا محددددل هددددذه الب ددددن ايوليددددة ال دددد  ةددددوفر لددددل 

 يددث   اعاددراه  -ي، فددي مثددل هاةددل املجتمعددات الحمايددة  والواقددع أو الدولددة  ر بددة عةددل وةم شددده   مددا أو املجتمددع املددد

 لشدم
ا
 باي ةيدا  وذوي السدل ة و  ا ادرام ا 

ا
قدد ي د شده أي دا ريدد ل مما دل  ممدا يجعدل سدلوك الضدرد فدي ممارسددتل  -ا 

 داخل ةلل الب ن ايوليةجالعائلة  العييرة  ال ائضةت
ا
 .50العملية    ي وو أخلقيا ا 

سيالدد   اذا  ومددا يارةددب عددن سددو  ةوزكددع الاددروة الوغةيددة ب يضيددة  يددر اسددتحقاقية النمعددة الب ر  يددة للةمددام ال 

عمل  أفراد املجتمع  ةقود اد  اظأيار ظداهرة ا  ادراب السيالد   فدي املجتمدع  وال د  هدي ايخدر  ةدؤدي ادد  اسدتضحاا ال ثيدر 

اسأيدددرائاا  و  املجتمدددع دادددتم  مدددن المدددواهر املرضدددية   مددداهرة الضسددداد  يدددث   الدولدددة تادددتم بالق دددية  ولدددم دعدددد دعة ادددا

 . 51باظحراه السل ة والةألبة الحا مة

ووفقدددا ملدددا سدددب  يت دددح أو اظأيدددار ا  ادددراب السيالددد   فدددي دوا محدددل الدراسدددة  سدددببل الرئيسددد   راجدددع ادددد   يددداب  

ئ الثل دة رعض مبادئ اليرعية الديمقراغية  وال   عملد  رأسدشا املواغةدة والحر دة والعدالدة   يدث   م اظدة لشاةدل املبداد

فددي ظددل ايظممددة ذات النمعددة الأسددل ية ال دد    يمثددل اليددعب ف اددا شدديئا و  يراعددي فيددل إلرادةددل  أو رضدداه الحددر فددي اختيددار 

  واسددتمرار ة النمعددة الأسددل ية هددي ال دد  جعلدد  مددن الضددرد املغددارب،   يددزاا دسددتمر فددي ظاضددلل مددن 52السددل ة ال دد  ةح مددل

والعدالدة ا جتماعيدة  واظادما  ا عادراه باملواغةدة ال املدة وةوظيضشدا فدي املمارسدة  أجل ةحقي  هذه املبادئ أي الحر دة  

ةلددل هددي الضددرول الثل ددة الغائبددة فددي بددلد املغددرب ال بيددر  رغددض الةمددر عددن ةبدداين الل ابددات اييديولوجيددة والسياسددية  

 . املغرب العرب،وبمعزا عن حجم املوارد والاروات املتا ة ل ل ق ر من أق ار 

 اإلخفاق ال ياس ي وع ر قيام مجا ال  ياس ّي حديث. :04

يددددر  ايسددددتاذ املغربدددد، عبددددد اإللددددل بددددالقز ز أو أعمددددم املع ددددلت ال دددد  ةواجددددل ة ددددو ن الدولددددة وة ورهددددا فددددي الددددبلد  

العربية املعاصرة هو عسر قيام مجاا سيال    ديث  يقع بقيامل ا ستقلا لحيم الدولة عن املجاا ا جتماعي  وهذا 

يو ة دددددوو دولدددددة ذات شل دددددية ةمثيليدددددة وسددددديادية جدولدددددة  ديثدددددةت  قدددددادرة عملددددد  أدا  وظدددددائا التحدددددديث والتةميدددددة شدددددر  

للمجتمدددع  أي أو ة دددوو دولدددة العمدددوم    مجدددرد سدددل ة سياسدددية ةمثدددل فر ددد  أو غائضدددة أو مدددذهب مدددن دوو أخدددر  وهدددذا 

اددددا ة و ةدددا ع ددددبو ا  وعملددد  ذلددددل فهددد  " دولددددة   أي أو ة و ا53بال دددبط مدددا دعاظيددددل ة دددو ن الدولددددة فدددي الددددبلد العربيدددة اليدددوم

 .   54الةألبة وليس  دولة املجتمع  لذا فه  مةض لة عةل ومرةب ة باللارث  فه  دولة اللارث ضد الداخل"
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رعبدارة أخدر  الت دو ن السيالد   العربد،  واملغدارب، مةدل  دعداي، مدن  يداب مع دن اإلجمدا   وهدو ايمدر الدذي جعددل  

لل م السيال    واستضحاا ظاهرة رفض وجود ايخر  أي الزجز عدن ةحقيد  مدا دسدميل من السياسة  قل إلق ا  ا

محمد جابر ايظ اري بد " املضاهيميدة" السياسدية عملد  أسداس الع دا  وايخدذ وخدمدة امل دلحة العامدة  فالدولدة العربيدة 

ي دددا  فددي مة قددة القبائددل ج لددم ةتجدداوز رعددد العقبددة القبليددة املسددي رة عملدد  مة دد  السياسددة  فضدد، الجزائددر مددثل أدت ا

ت  ادددددد  عدددددودة الب دددددن التقليديدددددة القبليدددددة جلجددددداو القدددددر  2001ا تجددددداث واسدددددع ضدددددد السدددددل ة بددددديو شدددددشري أفر دددددل وجو ليدددددة 

والعدرو(ت اددد  السددا ة السياسددية  وهددذا دع ددر عددن محةددة السياسددة فددي الجزائددر  وعددن  يدداب دولددة القدداظوو واملؤسسددات  

 ذا البلد  وفي با ي الدوا املغاربية والعربية عموما.بل ة رح أي ا اش الية الدولة في ه

او هددددذا امل ددددموو الأسددددل ، للدولددددة فددددي املغددددرب العربدددد،  أي ة و ااددددا ا جتمدددداعي الع ددددبوي  وةهسدددديس ايظممددددة  

السياسية ع ر يسوكغات ع بو ة  دعت ر من أهم عوائ  ميلد اليرعية الديمقراغية  ويستدا عمل  هذا بدرأي ايسدتاذ 

ل بدددالقز ز اذ يقدددوا  "   ظملدددل الحدددديث فدددي أزمدددة مددديلد اليدددرعية فدددي البلدددداو العربيدددة املعاصدددرة  وعوائددد  ذلدددل عبدددد اإللددد

ا من عواملشا التحتية يقع في داخل الت و ن اإلجتماعي بقسم  بير من املجتمعات  امليلد  من دوو أو ظتبل اد  أو وا د 

 .55اظتاجل"العربية  وفي داخل بتية الةمام السيال   الذي دعيد 

وفقدا ملدا سدب  يم ددن القدوا عملد  أظددل ي داد   يأللدو  يدداو سيالد   عربد، مددن لو دة الع دبو ة ال دد  يع در عدن أزمددة   

ا وا ددحا عددن ةهسدديس مجدداا سيالدد    ددديث  بددل واقامددة أركدداو الدولددة  عميقددة فددي شددرعية الدولددة والسددل ة معددا  وعجددز 

م  و يددددددث مبدددددددأ اليددددددرعية القبددددددوا ال ددددددوعي والحددددددر عملددددد  مقت دددددد ن السياسددددددة املدظيددددددة   يددددددث الدولددددددة والسددددددل ة  دددددد  عددددددا

للمواغةيو بالةمام القائم املمثل لإلرادة العامة  واستمرار اشدتغاا الدولدة عملد  اآلليدات جالع دبو ةت ظضسدشا فدي الت دو ن 

 .56واملمارسة دادد ب عادة اظتاث أسباب اإلخضاق السيال  

عيمل ةح  وغهة ماض اا السيال   املتميم بايعددام وهذا ما دعاب عمل   اا دوا محل الدراسة  يث   ةزاا ي  

سدددل ة سياسدددية مدظيدددة  وبغلبدددة ال دددارع التقليددددي فدددي الةمدددام  فعملددد  سدددبيل املثددداا فدددي الحالدددة الجزائر دددة   يدددزاا ال دددارع 

العس ري هو املسي ر عمل  الةمام  مع العلم أو ةلل ال بيعة العس ر ة للةمام ولددت مدع و دة ج ادة التحر در الدوغ   

 . 57   فجرت العمل املسلح  ومةذ ةلل الضارة اد  اليوم لم ةأبدا قاعدة خ و  السيال   للعس ري ال

اسدأبعاد التة دديص عملد  صددضة الدولددة املدظيدة بددارز للعيداو أي ددا فددي الحالدة التويسددية ظمدرا  سددتمرار ة ا ت ددار  

  وفي الحالدة املغربيدة بالل دوف  58الض ا  السيال    وةهميم املجتمع ل الح ظألبة معيةة وتاميمل فئات عر  ة فيل

 يث ا  تضا  فقط ب يغ محافمة ةحيل اد  ا ستمرار ة و  ةةحوا اد  التغيير والق يعة مع ظمام الل و  والو  ات 

  فحسدددب ايسدددتاذ املغربدددد، ظدددور الددددين جدددلا فددد و الل دددداب الحددددا ، الدددذي روث لدددل الةمدددام مةددددذ 59السدددائد ادددد   دددد اآلو

بتة اد  جسم املةمومدة السياسدية املغربيدة ال د  ظلد  ةح مشدا ةةاق دات املر لدة ا سدتعمار ة ع در ا ستقلا لم يةضذ ال

  اظل ايمدر الدذي يجعدل مدن 60ازدواجية القديم والحديث واملورو  السيال   الدي   و ياب ضوابط قاظوظية متض  عل اا

اعلداثااة ال يا ااية فااي دو  املغاارب  متااك يا اار علظااةال ددعب عملدد  أي با ددث ايجدداد جددواب مقةددع عددن السددؤاا التددادي  

 العربي .

مدددددا يددددددا عملددددد  عدددددددم ولدددددوث دوا محدددددل الدراسددددددة لحمدددددة الحدا دددددة السياسدددددية  واسددددددتمرار املة ددددد  الع دددددبوي فددددددي  

مجتمعاتاددا هددو مددا يعاظيددل مددن ظقددص شددديد فددي اإلظدددماث ا جتمدداعي  فعملدد  الددر م مددن املةجددزات ال دد  ةحققدد  فددي ميددادين 

للمسددة ايخيددرة  لددم يسددت ع ظممشددا السياسددية ةددوفير اليددرو  اللزمددة لتحقيدد  ا ظدددماث مألتلضددة عملدد  امتددداد العقددود ا

ريقيل ايفق، والعمودي  أي التحام ايفراد بجماعاتام واظدماجشم في مجتمعاتام  بتمثل القيم الجماعية واظ شارهم 

هددذا ا ظدددماث يجددد ةضسدديره فددي  فددي الددروح العامددة للجماعددة  واظدددماجشم فددي مؤسسددة الدولددة  وو ؤهددم لشددا  عدددم ةحقيدد 

ز ددادة وةيددرة التمكددل املت دداعد ليددرعية الدولددة الوغةيددة  خاصددة مددع ة دداؤا مسددتو  ةح ددم الةمددام فددي القدددرة التوزكعيددة 
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املاديددة والرمز دددة  مثلمددا  دددد  مددع بدايدددة الثماظيةددات ومةت دددضشا   يددث ة وظددد  قددو  جديددددة لددم يعدددد ةقةعشددا الل ابدددات 

ر أليددة والة ددالية   مدا لددم يسددتاوداا جاذبيدة الح ددام  أي اليددرعية ال ار زميدة بحسددب يعبيددر املؤسسدة عملدد  اليدرعية التا

 .61في ر

ومةذ ةلل الضارة اد  اليوم والدولة املغاربية يعيمل  الة ا ظض ام في علقتاا مع قو  املجتمع  وأ ار من ذلل  

 ددرا  ا جتمدداعي بدديو القددو  ا جتماعيددة  دخولشددا   ددره فددي ال ددرا  ا جتمدداعي  وعدددم  يدداد دوا محددل الدراسددة فددي ال

و سددددددديما الضاعلدددددددة ماادددددددا  يمثدددددددل السدددددددبب الحقيقددددددد، ورا  أزمدددددددة اليدددددددرعية الديمقراغيدددددددة  يو هدددددددذه ايخيدددددددرة أي اليدددددددرعية 

الديمقراغيدددددددة " يسدددددددتلزم أو ة دددددددوو الدولدددددددة  ياديدددددددة و اضدددددددةة للجميدددددددع  ومعارفدددددددة بوجدددددددود مجددددددداا عدددددددام يأددددددديا للضددددددداعليو 

ف التعبيدر والتةدافس الحدر واليدضاه  و ضدتا البداب أمدامشم للتعاقدب عملد  السدل ة وةحمدل السياسييو وا جتماعييو فر 

املسدددؤوليات  والل دددو  للمسدددائلة واملحاسدددبة  بيدددد أو مجمدددل هدددذه املت لبدددات ظلددد  ع دددية عملددد  املةددداا فدددي بدددلد املغدددرب 

ث مرجع أزمة اليرعية دعود ادد    وهذا ما يراه أي ا ايستاذ وضاح شرارة في  اا الدولة العربية عموما   ي62ال بير"

 .   63عدم امتل شا القدر ال افي من ا ستقللية التسبية عن القو  ا جتماعية القائمة

مددن ظافددل القددوا أضدد   ةحددديث الدولددة املغاربيددة  والعربيددة عمومددا  لدديس م لبددا سياسدديا و سددب واظمددا خيددارا  

سدددددداب هدددددذه الدولددددددة  القدددددددر ال دددددافي مددددددن اليددددددرعية  اسدددددما عملدددددد  صدددددعيد أمددددددة الح ددددددم  ال ددددد  ظجمدددددد  أصددددددل عدددددن عدددددددم ا أ

السياسدددددية  وعجزهدددددا عدددددن ة دددددو ر أغدددددر وقةدددددوات قاظوظيدددددة مؤسسدددددية لليدددددرعية  بضعدددددل التيدددددهة والت دددددو ن الع دددددبوي لشدددددا  

  وهذا ما يؤ د ححة قوا ايستاذ صالح بلحاث وهو أو  " 64واشتغالشا عمل  الب ن الع بو ة في الح وا عمل  اليرعية

 فدي ر مشدا ال بي دي  أع د  الدولدة الحديثدة ال د  اليرعية الديمقراغي
ا
ة بمقوماتادا ايساسدية   يم دن أو ةتيده ويعمدل ا 

 .65أظجب  الديمقراغية ووفرت مجاا ظموها وةوسعشا"

واسدددأةادا لشدددذا القدددوا ف ظدددل   يم دددن الحدددديث عدددن شدددرعية ديمقراغيدددة فدددي  ددداا الددددوا املغاربيدددة الدددثل   ياادددا  

 دد  ةةمدو ف اددا واملتمثلدة فددي الدولدة الحديثددة  أو املجداا السيالدد   الحدديث عملدد   دد يعبيددر ايسددتاذ ةضتقدد للاربددة الل دبة ال

ا تمرا ية الظقافة ال لطوية املغرب، عبد اإللل بالقز ز  وما زاد من عسر ظمو أو و دة ةلل اليرعية الديمقراغية هو 

 . ا واملؤ  اتواإلخفاق ال ياس ي من بجأ التلو   لو الديمقراطية ودولة القا و 

بةدددا   قافدددة سياسدددية ديمقراغيدددة مدددن شدددهااا أو يسددداعد أي ظمدددام سيالددد   فدددي ةحقيددد  وبةدددا  اليدددرعية  فق دددية  

الديمقراغيددددة   مددددا أو  يا اددددا دعددددد مددددن أهددددم العوامددددل املعرقلددددة لعمليددددة التحددددوا الددددديمقراغ،  وبالتددددادي فددددوهن الثقافددددة 

سرة ملحدودية أدا  ايظممة السياسية  املغاربية وفاعليتاا وعدم السياسية الديمقراغية دعت ر  م در من امل ادر املض

 ةحقيقشا لليرعية الديمقراغية.

 في ايخير يجب اإلشارة اد  أو عملية اإلصلح السيال     ة تمل بدوو اصلح مجا ت 

راغ، وفاعليدددة أخدددر  كاملجددداا الثقدددافي ا جتمددداعي واملجددداا ا قت دددادي بالل دددوف   يدددث يدددرةبط ةددددعيم املسدددار الدددديمق

  يو العلقدددة بددديو الةمدددو السيالددد   والةمدددو ا قت دددادي علقدددة ةبادليدددة مت املدددة  فمدددثل **عةاصدددره بالتةميدددة ا قت دددادية

  ن ي وو للمجتمع املدي،   ور فعاا  بد من وجدود  ر دة اقت دادية  اذ   مع دن ملجتمدع مددي،  دديث  مقدوم مدن 

 . 66اإلقت اد الرك ي  ومشما بلغ حجم هذا الركعمقومات ظمام اليرعية الديمقراغية في ظل 

 مددا أو ةحسدديو المددروه اإلجتماعيددة للضددرد املغددارب، بمددا دسددما لددل بامليددار ة فددي املجشددود الح ددوم، إلعددادة بةددا   

الدولة وا قت اد  جاظب مشم في ق ية اإلصدلح الدديمقراغ، وبةدا  اليدرعية بهسدس  ديثدة وذلدل عدن غر د  م افحدة 

يددد  قددددر مدددن التةميدددة ا قت دددادية والرخدددا  ا جتمددداعي  اذ يقدددوا فدددي هدددذا اليدددهو سددديمور ليبسددد  " كلمدددا   وةحق67الضسددداد

  فالتحدددددديث والادددددروة والعدالدددددة 68كاظددددد  ايمدددددة فدددددي رخدددددا  وسدددددعة عددددديمل عممددددد  فرصدددددشا فدددددي الحضددددداع عملددددد  الديمقراغيدددددة"

 ا جتماعية عوامل مواةية لتحقي  اليرعية الديمقراغية.
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وة هةا يبقد  دعداي، ظدو  مدن الللدل و يدر كدافي لبةدا  اليدرعية الديمقراغيدة بددوو ةحقيد  وةحقي  التةمية والار  

العدالة ا جتماعية واملساوة  فدد "الح ومة ال   يزجز عن ةوفير العديمل ال در م ملواغة ادا وفد  مبددأ العدالدة ا جتماعيدة 

عية  بل هةاك من يذهب اد  القوا بهو ست ل   ومة فاقدة لليرعية مشما كاظ  ايسس ال   يسأةد ال اا هذه الير 

افتقدددار الةمدددام السيالددد   فدددي الدولدددة ادددد  الديمقراغيدددة ال ددد  يسدددتاده ةحقيددد  م الدددب اليدددعب قدددد دعدددود أصدددل ادددد  عددددم 

  لتحقيدد  م لدددب العدالددة ا جتماعيددة يقت ددد   فددي  الدددة 69ةحقدد  درجددة معقولدددة مددن العدالددة ا جتماعيدددةج...ت واملسدداواة"

ود ارادة سياسدددية مسدددتقلة  ويغييدددر املقاربدددة ا قت دددادية عملددد  ظحدددو مدددا يألددددم م دددالح املدددواغةيو دوا املغدددرب العربددد، وجددد

 عامة. 

 متطلبات إعادة صياغة العالقة بين الدولة والمجتمع على أساس ديمقراطي. /ثانيا
 ثقافة  يا ية ديمقراطية.خل  : عقد اجتماعي  ياس ي جديد و 01 

الديمقراغية  علقتادا بداملجتمع علقدة متوازظدة ومت املدة فدي  داا  دولدة من أجل بةا  دو  ذات ظمم اليرعية  

املغددددرب العربدددد،  الحاجددددة ملحددددة اددددد  وضددددع عقددددد اجتمدددداعي وسيالدددد   جديددددد ينددددم  روح الأسددددلط و ؤهلشددددا يو ة ددددبا اغددددارا 

ن اظألراغدل فدي   فالدولة الحديثة يستمد قوتاا من قوة املجتمع وفاعليتل و يو تل ومد70مقبو  وشرعيا للعيمل امليارك

الحيدددداة العامددددة فددددي سددددياق ة ددددامملي بدددديو الدولددددة واملجتمددددع  اذ   دع دددد  ةقو ددددة املجتمددددع ومؤسسدددداةل ا سددددتغةا  عددددن الدولددددة 

واظ ضا هددا  بددل الحاجددة ملحددة باسددتمرار اددد  ابدددا  ةر يددب خددلق بدديو الةمددوذجيو معددا    دسددتغ   أ دددم ف اددا عددن ايخددر  

 . 71 يو ت ور في املمارسة والتدافع املجتم

يت لدددب عملدددد  هددددذا العقددددد ا جتمددداعي السيالدددد   الجديددددد بدددديو ظمددددوذث الدولدددة وظمددددوذث املجتمددددع أو يتهسددددس عملدددد   

الليدار الدديمقراغ،  بوصدضل ةةافسدا سدلميا  وعملد  ةدددبير للخدتله والتعدديدة والتةافسدية السياسدية بديو ة ددورات وأرا  

ولتحقيددد  هدددذا يجدددب أو ة دددوو الدولدددة  ديثدددة ذات  وبدددراما وسياسدددات مل دددلحة املجتمدددع   دددل  مؤسدددس عملددد  املواغةدددة 

  ومجتمعا متقدما عمل  صعيد  قافتل السياسية ومدركاةدل ملدا لدل ومدا عليدل مدن جشدة أخدر   72ظمام ديمقراغ، من جشة

وهدددذا مدددا ةضتقدددر اليدددل املجتمعدددات املغاربيدددة   ومدددا زاد مدددن ذلدددل الضقدددر وايسدددا  الضجدددوة بددديو املجتمدددع والدولدددة هدددو أو هدددذه 

لدددددم ةتهسدددددس شدددددرعيتاا عملددددد  عة ددددر الرضدددددا والقبدددددوا ال دددددوعي لشدددددا  وا سددددتعداد الدددددواعي للمسددددداهمة وامليدددددار ة فدددددي  ايخيددددرة

مؤسسدددداتاا  والحدددداا أو لضددددر  افتقدددداد الدولددددة املغاربيددددة  والعربيددددة فددددي العمددددوم   لشددددذين املقددددوميو اسددددتمرت فددددي املأليدددداا 

  لتتعم  في ايخير أزمة الثقة 
َّ
 .73بيو ال رفيوالجماعي  ياظا قشر ا ليس ا 

إلعادة بةا  الثقة بيو الدولة واملجتمع   ير  أساس لقيام العقد ا جتماعي والسيال   الجديد في  اا دوا  

 محل الدراسة يت لب ذلل ما يملي 

التهييد  وا ف رة امل الحة الوغةية القادرة عمل  اغدلق ديةاميدة التغييدر الدديمقراغ، السدلم    مىاعلة وطنية:/ 01 

ل عملد  ام اظددات اعدادة بةدا  الثقددة بديو الدولدة واملجتمدع  ةلددل امل دالحة املؤسسدة عملدد  العدالدة والنماهدة  خاصددة بمدا دعمد

بيو املعارضة املتمثلة في اي زاب اإلسلمية ج زب الج اة اإلسلمية لإلظقاذ الجزائر دة  و دزب الاا دة التويسد     ر دة 

 العدا واإل ساو املغربيةت والدولة.

ة بدديو الدولددة واملجتمددع ومددا يجعددل ال ددرفيو فددي غر دد  امل ددالحة السددليمة واملسددؤولية  ديددار  عملدد  ولبةددا  الثقدد 

دوا املغددددرب العربدددد، اظجدددداز املعددددالم ال  ددددر  لعمليددددة اإلصددددلح جمددددن اغددددلق الحر ددددات العامددددة  وةةقيددددة مضاصددددل الدولددددة مددددن 

ة و جعدل املجتمدع غرفدا مسدتقل وفداعل فدي الضسداد...ال ت  فمة د  اإلصدلح والتغييدر الدديمقراغ، يق دع مدع يسدلط الدولد

 .74اليهو املدي، وامليار ة السياسية

او للثقافدة السياسدية ةده ير  بيدرا عملد  الةمدام السيالد   بوجدل خداف  والحيداة السياسدية / ثقافة  يا ية جديدة: 02

ألرجاةدل  أو ةدددفعشم باةجدداه بوجدل عددام  اذ ةدددفع ايفدراد والجماعددات امددا باةجداه اإلظألددرا  فددي الةمدام السيالدد   وةهييددد م
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اللمبددا ة والسددلبية السياسددية  و سددب ةقدددير  ابر دداا أملوظددد فدد و التوافدد  بدديو الثقافددة السياسددية والبتيددة السياسدددية 

 ضروري لتحقي  اليرعية  واستمرار الةمام السيال    واذا   ل التضاوت بيااما  يتعرل الةمام للزواا.

ربدد، فدي  اجددة ماسدة اددد  ا ددا  ق يعددة مدع الثقافددة السياسدية السددل و ة وعملد  هدذا ايسدداس دوا املغدرب الع  

املورو دددددددة عدددددددن ايظممدددددددة البائددددددددة  بمع دددددددن أو ةهسدددددددس   قافدددددددة سياسدددددددية جديددددددددة ةدددددددؤغر العلقدددددددة بددددددديو املدددددددواغن والسدددددددل ة 

وهدي السياسية  وذلل من خلا ا سأثمار في رعض املة لقات املحور ة لتثبي  أساسديات ةجديدد الثقافدة السياسدية  

اسددتااال الددوعي السيالدد   و ددرس قدديم الديمقراغيددة مددن خددلا قةددوات التتيددئة السياسددية ويعز ددز امليددار ة السياسددية 

للمددددددواغةيو  وة ددددددركس دولدددددددة الحدددددد  والقددددددداظوو  ومهسسددددددة السدددددددل ة  و ددددددرس قددددددديم الثقافددددددة الديمقراغيدددددددة عملدددددد  مسدددددددتو  

ا اغددددارا للعدددديمل امليددددارك  وعملدددد  مسددددتو    عملدددد  مسددددتو  الدولددددة  يددددث ةحررهددددا مددددن ال ددددارع الأسددددل ، لتجعلشدددد75الجميددددع

 .76ايمة –املجتمع  يث ةقوي فيل روح ا ظتما  الجماعي  وةةم  شعوره باملسؤولية والو   للدولة 

من ظافل القوا   سبيل اد  بةا  أظممة اليرعية الديمقراغية مدن دوو  قافدة ديمقراغيدة مجتمعيدة   مدا     

وو اسدددت ماا عمليدددة بةدددا  الدولدددة الحديثدددة  واستح دددار مدددا ي ضددد، مدددن مقومدددات سدددبيل ادددد  ةهسددديس العلقدددة الجديددددة بدددد

الثقافة السياسية الديمقراغية في املجتمع  الجديرة بتحو لل غرفا وظدا في ديةامية صيا ة العقدد ا جتمداعي الجديدد  

 عقد يحضل للدولة وجودها واستمرارها  و  من للمجتمع استقللل بذاةل.

 ية: دولة حديظة ومجتمع مدني حديث.: اعلداثة ال يا 02

ةت لددب العلقدددة الجديددددة بددديو الدولدددة واملجتمدددع للتجدددارب املغاربيدددة الدددثل   الحدا دددة السياسدددية  دولدددة  ديثدددة   

قدددادرة وعادلدددة  ومجتمدددع مددددي،  دددديث  مسدددتقل وقدددوي  اذ مشمدددا كاظددد  قدددوة الدولدددة او لدددم يادددمامن معشدددا  مجتمدددع مددددي، 

ليددددات التددددداوا السددددلم  عملددددد  السددددل ة  سددددتمل العلقددددة بددددديو الدولددددة واملجتمددددع علقدددددة  ددددديث  وةوافدددد  عملدددد  أسددددداليب و 

 .77صراعية  وسوه يسود  الة من عدم ا ستقرار  وأزمة اليرعية الديمقراغية

 فدددي الاربدددة الل ددبة املتمثلدددة فدددي الدولدددة الحديثدددة   
ا
ةبددد  ا 

َ
او اليددرعية الديمقراغيدددة هدددي بمثابدددة الةبتددة ال ددد    ة

وا الةبتة بدوو ما     يم ن بةا  وظمو اليرعية الديمقراغية بدوو مجتمع مدي،  ديث  فالدولة الحديثدة و ما   ةةم

واملجتمددع املدددي، الحددديث شددرغيو أساسددييو مددن شددرو  اسددتتبات اليددرعية الديمقراغيددة وظموهددا فددي أظممددة دوا محددل 

 الددددب اعدددادة صدددديا ة العلقدددة بدددديو الدولددددة الدراسدددة و يرهددددا مدددن أظممددددة دوا العدددالم الثالددددث   مدددا يمددددثلو م لددددب مدددن م

 واملجتمع عمل  أساس ديمقراغ،.

  اذ 78عمل  أساس ديمقراغ، أي أو ةزوا ف رة ايبدوة و الورا دة  هدذا الدزواا هدو أسداس و دة الدولدة الحديثدة 

الل ددوة ايوددد  لبةددا  هددذه ايخيددرة هددي الض ددل بدديو السددل ة السياسددية والسددل ة ا جتماعيددة  أو مددا دسددميل مددا س في ددر 

بالبقرغدددددة   يدددددث السدددددل ة السياسدددددية هدددددي سدددددل ة بيروقراغيدددددة رعامدددددة  وليسددددد  شدددددهظا خاصدددددا يأل دددددع لعلقدددددات املجددددداا 

ي ير  أو بةا  الدولة يتم من خلا مهسسة السدل ة اللاف  وهو ما يؤ ده عالم ا جتما  الضريس   جورث بوردو الذ

   مدا يقت د   ايمدر هةدا أو ي دوو م ددر ةلدل السدل ة 79السياسية  أي ف ل السل ة عن ايشلاف الذين يمارسوااا

 . 80وشرعيتاا هو اليعب املتجسد في هيئة الةاخبيو

 اديددددة ال ددددره   يددددث وفددددي هددددذه الحالددددة عملدددد  دوا املغددددرب العربدددد، اعددددادة الةمددددر فددددي معادلددددة الدولددددة  
َ
واملجتمددددع أ

مجتمعاتاددا ةارعددة للدولددة  ودولشددا ةارعددة لددذوي الةضددوذ  واملؤسسددة املسددي رة عملدد  الح ددم  املؤسسددة العسدد ر ة جالحددالتيو 

الجزائر ة والتويسيةت  أو املؤسسة املل ية ج الة اململ ة املغربيةت  لشذا يتباي أو يعول هذه املعادلدة بدهخر  ةت دمن 

 . 81ا مستقل يسبيا ودولة مةبثقة من مجتمعغرفيو  مجتمع

 ما عمل  دوا املغرب العرب، أو   ة تض، رعملية بةا  أسدس الدولدة الحديثدة بدل عل ادا أو يسد   أي دا ادد  بةدا   

أمة ومجتمع مدي،  دديث  فا  تضدا  ببةدا  الدولدة يدؤدي ادد  دولدة يسدل ية ةجدرد املجتمدع مدن قوةدل وةحولدل ادد  مجتمدع 
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الدولة عمل  الر م من امتل شا قوة الغوا هي دولة هية  ةحمل في أ يائاا عوامل ااايارها  فه  ةملل  يود  وهذه 

السدددديادة وةضتقددددر اددددد  اليددددرعية اللزمددددة  سددددتمرارها  وبالتددددادي بةددددا  الدولددددة القابلددددة للسددددتمرار يت لددددب بةددددا  مجتمددددع مدددددي، 

يددذ عمليتدديو متددواز تيو وماددمامةتيو  بةددا  السدديادة وبةددا   ددديث دعمددل عملدد  بةددا  ايمددة وةحقيدد  الدددما ا جتمدداعي  أي ةةض

  بمع ن أو هذه ايخيرة   يم ن يي دولة بةا ها عمل  أساس ديمقراغ، بددوو وجدود مجتمدع مددي، مسدتقل  82اليرعية

ي دددددم مدددددواغةيو ةدددددرب شم علقدددددات املواغةدددددة وعلقدددددات قاظوظيدددددة ةت دددددمن  قوقدددددا وواجبدددددات ظحدددددو الدولدددددة وضدددددماظات ضدددددد 

 .83  امليار ة املةممة في الحياة السياسية بواس ة اختيار ممثل ام في مؤسسات الدولةيعسضشا  و 

 مدن خدلا ةرسديد الثقدة  فشدذه  
ا
 ما   يم ن بةا  شرعية سياسية  سب العديد من البا ثيو السياسدييو ا 

سددتقرار السيالدد     يدددث ايخيددرة هددي البعددد ايسالدد   لعمليددة اظأيددار الدددعم السيالددد     مددا أو مضشددوم الثقددة يددرةبط با  

يةأيدددر ا سدددتقرار مدددع ر ددد ن املدددواغن عدددن الةمدددام السيالددد   فدددي الدولدددة  أي أو ةرسددديد الثقدددة السياسدددية وايعددددامشا متغيدددر 

مسدددتقل  وبةدددا  اليدددرعية أوةةاق دددشا متغيدددرا وسدددي ا  وز دددادة ا سدددتقرار السيالددد   أو اظألضاضدددل متغيدددرا ةارعدددا  بمع دددن أظدددل 

ت لب قدرا مدن اليدرعية املجتمعيدة   مدا ةت لدب هدذه ايخيدرة درجدة مدن الثقدة وا سدتقرار عملية بةا  الدولة الحديثة ة

 السيال  .

عمل  أساس ما سب  يم ن القوا أظل   يم ن ف ل الدولة الحديثة عن املجتمع املدي، الحديث   يث قدرة  

تمدع مددي، قدوي  ول لهمدا مسدؤولية هذا ايخير مرةب ة بقدرة الدولة  بمع ن أو الدولة القو ة سياسديا ةتضاعدل مدع مج

ميددددار ة فددددي ييدددد يل املجدددداا العددددام  وةحقيدددد  امل أسددددبات وة بيدددد  العدالددددة  ورسددددم املأل  ددددات والتوجشددددات العلئقيددددة  

واملعاهدددات وا لامامددات  هددذا هددو ا سددأثمار السيالدد   الحقيقدد، الددذي ي ددمن للدولددة اليددرعية الديمقراغيددة الحقيقيددة 

  مثلمددا يو ددحل اليدد ل 84ة   مددا ي ددمن للمجتمددع ا سددتقرار عملدد  أسدداس العدالددة الواقعيددةوا سددتمرار عملدد  أسدداس الثقدد

 اآلي، 

 يو ح التضاعل بيو الدولة واملجتمع املدي، ضمن قواعد املسؤولية امليار ة. (:14الشكأ  ق  )

  

 مراقبة  لقيي   لوجيه  

 لدعي   قوة الدولة   

 ا تمرا ية الدولة                 للى ا                    

    

 مسؤولية سياسية          

 اسأثمار رأس املاا السيال                                                     

جعماو  دار مجد وي للتير مقا  ة البمك املعيا ية للمجتمع املرا املجتمع املدني  امل در  محمد عبد ال ر م الحوراي،

 .50  فت.2013  1والتوزكع   

  

اسدددأةادا ادددد  اليددد ل أعدددله ي دددجل مل مدددة أساسدددية جدددديرة بالدددذ ر وهدددي أو فدددي الدولدددة الديمقراغيدددة اليدددرعية  

للدولدددة الأسدددل ية ال ددد  ةتألدددذ ف ادددا   عمليدددة ةبادليدددة ةدددة ممل وةت دددلم وفددد  عدالدددة الدولدددة فدددي العمليدددة التبادليدددة  خلفدددا

اليرعية يسقا  ابتا  يااار مرة وا دة جوهي من بيو الةتائا املتوصل ال ادا فدي الض دل ايوات  ايمدر الدذي يجعدل مدن دوا 

ومدددةمم   يدددث    و اظيدددا  بةدددا  مجتمدددع مددددي، عقليددد،85املغدددرب العربددد، فدددي  اجدددة ماسدددة ادددد   أو   بةدددا  دو   ديثدددة وعادلدددة

 بمثابة املا  الذي يجعل من ظبتة اليرعية الديمقراغية ةةمو وةزداد درجتاا   ما دعمل عمل  عقلةتاا وديمقراغيتاا.َدعت ر 

دولة 

سياسية    

حديثة 

 ديمقراطية

مجتمع 

 مدني فعال

الشراكة 

 المجتمعية
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وبمقت  ن ذلل ي وو املحتو  التضاعملي بيو الدولة واملجتمع م يوفا و أل ع للتقييم واملراجعة املستمرة في   

اغدددار املسدددؤولية الجمعيدددة  ايمدددر الدددذي يحدددوا دوو ة دددور الَب دددن التقليديدددة وب دددن الضسددداد السيالددد   وا جتمددداعي  وفدددي هدددذا 

عليددل هابرمدداس "الديمقراغيددة الرسددمية" ال دد  ةؤ ددد  اجددة   السددياق ة ددرز ال ددلة الو يقددة بدديو املجتمددع املدددي، ومددا ي لدد

 .86الدولة املامايدة لليرعية في سياق ةضاعلشا مع الب ن املدظية

وفي ايخير   بد مدن الته يدد أو التحدوا الدديمقراغ،   يتحقد  فدي  يداب مجتمدع مددي،  دديث  وهدذه مشمدة      

ا  الدولدة الحديثدة يحتداث بددوره ادد  ظألبدة ع در ة مأيدبعة بهف دار ةتحق  بدورها في ظل  ياب دولة  ديثة  بيد أو بةد

   الحدا ة في جواظ اا وأرعادها ا قت ادية والسياسية وا جتماعية

 خالمة: 

ادددد  اعدددادة صدديا ة العلقدددة بددديو الدولدددة بحاجددة ماسدددة أصددبح  أظممدددة دوا املغدددرب العربدد، فدددي الوقددد  الدددراهن   

أو يغير من غبيعة ودور الدولة في ضو  اي حا اا من الامامات الدولة الراعية  اد   ومواغة اا  ال يا ة ال   من شهااا

الدولة الير  ة في عملية التةمية مع مألتلا ايغدراه ال د  يحت دااا املجتمدع  أي الحاجدة ادد  اعدادة ةوزكدع ايدوار بديو 

 .في علقة الدولة باملجتمعمعادلة جديدة ةرةيب و   املجتمع والدولة   ل  واعادة ةهسيس الةمام العام

 الحاجددة ملحددة   ومددن أجددل بةددا  دو  علقتاددا بدداملجتمع علقددة متوازظددة ومت املددة فددي  دداا  دولددة املغددرب العربدد،   

هو  وضع عقد اجتماعي وسيال   جديد يندم   ملا ةقت يل العملية البةائية من شرو  ومستلزمات  وأوا هذه اليرو 

 بروح الأسددلط و ؤهلشدددا يو ة ددبا 
ا
وضددع ق يعدددة مددع كدددل مدددا اغدددارا مقبددو  وشدددرعيا للعدديمل امليدددارك  ولدددن يتددهي  ذلدددل ا 

يأةددداف  مدددع امل دددادر التقليديدددة لليدددرعية  أي اعدددادة صدددول م دددادر اليدددرعية عملددد  الةحدددو املتعددداره عليدددل عامليدددا  وةح ددديم 

حدا ددة فدي الوقد  الدراهن عملدد  العقدل فدي ةددبير اليدهو السيالدد   وايخدذ بمبدادئ الديمقراغيدة ال دد  هدي الوجدل السيالد   لل

ةت لددددب العلقددددة الجديدددددة بدددديو الدولددددة واملجتمددددع للتجددددارب املغاربيددددة  الحدا ددددة السياسددددية  دولددددة املسددددتو  العددددالم    مددددا 

  ديثة  قادرة وعادلة  ومجتمع مدي،  ديث  مستقل وقوي.

 الهوامش :

                                                           
ج القاهرة  مر ز العقد العالقة ب ا الدولة واملجتمع في إطا  اعلك  الرشيد واملواطنة والظقة املتبادلةصدفة محمد محمود   -1

 .04ت  ف2009  جاظض، 3ا جتماعي  موجز سياسات رقم 
ججامعة محمد خي ر رس رة  12   مجلة العلوم االن ا يةأعجاا محمد مليو  "اش الية امليار ة السياسية و قافة السلم"   لزجاا -2

 .244ت  ف2007ظوفم ر 
جالقاهرة  املشا حة ال يا ية والديمقراطية إلجاهات  ظرية ومنهجية حديظة   اه  في فه  العال  من حولناسامية خ ر صالح   -3

 .17ت  ف2005اليمس  جامعة عيو 
 .65-63ت  ف2002  2جالقاهرة  دار املعرفة الجامعية  الجز التنمية ال يا ية: د ا ة في االجتماد ال ياس يعبد الحليم الز ات   -4
اعج ائااار( د ا ااااة لااادو ها ال ياساااا ي فاااي هااااأ التلااااوالت -لااااونس -اعلريااااات اإل اااالمية فااااي املغااارب العربااااي )املغاااربيغدددم محمددددد صدددالح   - 5

 .348ت  ف2010  1عماو  الجةاو للتير والتوزكع   مقراطية)الدي
  أغرو ة لد توراهججامعة لفكيك اال تبداد ولرشيد اعلك  في العال  العربي قيود وفرع التلو  الديمقراطيفو ة سضياو   - 6

 .152ت  ف2014الجزائر  قسم  التةميم السيال   وا داري  
امللتق  العلم   وا "ايدا  "  مداخلة ضمن  لللكومات من خال  اعلك  الىاعح و اإلدا ة الراشدةا داء املتم ز ريير م  ض   "  -7

 .29. ف 2005  ةةميم جامعة ورقلة    املتميم للمةممات و الح ومات"
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املتميم للمةممات و امللتق  العلم   وا "ايدا  "  مداخلة ضمن  اعلك  االقتىادي الرشيد و الكفاءة االقتىاديةايري بلقاسم  "ز  -8

 .100 -99. ف ف 2005  ةةميم  جامعة ورقلة  الح ومات"
 .21ت  ف2007جصيا وخر ا 34-33   . م وجهة  ظرمويييا محمد  ا ظتألابات املغربية  أزمة ةمثيلية   - 9

 املرح  العربي لألبلاثلجزائر"  عبد القادر عبد العادي  اإلصل ات السياسية وظتائجشا املحتملة رعد ا ظتألابات الأيركعية في ا -10

 .06ت  ف2012جالدو ة  ود ا ة ال يا ات
جعةابة  جامعة باني مألتارت  2007بزمة املشا حة ال يا ية في اعج ائر د ا ة للليلية لال ت ابات التشرذعية ظاني عبد الةور   - 11

 . nom.pdf-sans-nom/fichier-sans-pdf.fr/2014/12/30/fichier-https://www.fichier. في املوقع  12ف
 . 87ت  ف1999  3بية   جبيروت  مر ز دراسات الو دة العر املجتمع والدولة في املغرب العربيعبد البا ي الشرمال     - 12
 .352  فمرجع  اب يغم محمد صالح   - 13
 .07  فمرجع  اب عبد القادر عبد العادي   - 14
  1ج بيروت  مر ز دراسات الو دة العربية   هاهرة الف اد ال ياس ي في اعج ائر ا  باب وا ثا  واإلصالحمحمد  ليم ليمام   - 15

 .226ت  ف2011
 .166ت  ف1987جخر ا 4   املجلة املغر ية لعل  االجتماد ال ياس يوشرعةة ايظممة املغاربية"   ث  راظ يوم  "التعر ب - 16
  09جالر ال  سلسلة اصدارات الجمعية السعودية للعلوم السياسية  رقم الهوية العر ية في هأ العوملةأ مد محمد وهباو   - 17

 .05ت  ف2014
عرب، املعاصر الجزائر ظموذجا مقاربة سوسيو اظاربولوجيةججامعة أب، ب ر بلقايد  بير محمد  ميروعية السل ة في املجتمع ال -18

 .281ت  ف2001جةلمساوت  كلية ايداب والعلوم ا يساظية وا جتماعية  مذ رة ماجستير  

 .62ت  ف2002  1د   جليبيا  دار الرواالتنمية ال يا ية في البالد العر ية واعخيا  اعجماه ري أظمر أي ا  محمد عامر أبو ضاو ة  
 .119ت  ف 2001  1جدمي   دار الض ر   مقا  ة في إشكالية الهوية في املغرب العربي املعاصرمحمد صالح الشرمال     - 19
 .281  ف مرجع  اب  بير محمد   - 20
 .30ت  ف2015ج شتا  63   وجهة  ظرعبد اإللل س ،  "الرمز والسل ة  دراسة في  ليات اليرعةة في الةمام السيال   املغرب،"   - 21
 . متح ل عليل في املوقع  3ف "اإلشكا  الهويا ي اللغوي اعج ائري...بو إشكالية بزمة اإل تماء" قةيضة ظورة   - 22

setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/386/kenifa.pdf?sequence=1&isAllowed=y-univhttp://dspace. . 
جبيروت  اليب ة العربية لألبحا   الدولة واملجتمع  جدليات التوحيد واال ق ام في االجتماد العربي املعاصرعبد اإللة بالقز ز   - 23

 .57ت  ف2007  1والتير   
 .13ت  ف2008جالجزائر  متيورات اليشاب  الدولة والن  اعج ائر: ظاصر جاب،   - 24
 .05ت  ف2002ج جواو 02   مجلة العلوم اإلن ا يةعمر فر اي،  "الةمم السياسية العربية بيو سلبية الثبات وايجابية التغيير"   - 25

من عوائ  ةحقي  اليرعية  فهزمة هو ة  هةاك علقة وغيدة بيو أزمة اليرعية و أزمة الشو ة  يث هذه ايخيرة عادة ما ة وو عائ  -*

ةؤدي اد   ياب اإلجما  اليعر  الذي من شهظل أو يقرب بيو اليعب والسل ة وأو دعزز علقة الارابط والتل م بيو املواغن والدولة 

ا  وهو ايمر الذي والذي دعت ر أساس وجوهر اليرعية  فعادة ما ظجد وجود شرائا داخل الدولة ةتمسل  او اتاا اللاصة وةرفض  يره

 دعزز اليرر وايسا  الشوة في علقة الحا م باملح وم وعمل  ذالل فقداو اليرعية.
 .282  فمرجع  اب  بير محمد   - 26
جعماو  دار  ةوز املعرفة العلمية للتير الدولة وإشكالية املواطنة قراءة في مفهوم املواطنة العر يةسيدي محمد ولد يب   - 27

 .17ت  ف2011  1والتوزكع   
جشتا  13   املجلة العر ية للعلوم ال يا يةامحمد مال ،  "العلقة بيو الدولة واملجتمع في البلد العربية املجاا العام واملواغةة"   - 28

 .152-149ت  ف2007
مرح  الد ا ات ت  املواغةة في املغرب العرب،  امحمد مال ،  "من أجل ة ورات جديدة في املواغةة"  في  أ مد ادركس جو  روو - 29

 .pdf-cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-http://www.cemi.09. العدد موجود في املوقع  2ت  ف2012ج09   املتو طية والدولية
 زمة املواغةة في العالم العرب، مواغن درجة أود  ومواغن درجة  اظية؟  في املوقع  سيموو خوري  أ - 30

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180111   10/10/2016ةار د الت ضا. 
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ستقرار الدوا  أو ةض  شا بضعل ال راعات اإل تية ذات البعد اللغوي  وذلل ع ر  ليات اجرائية يسما عامل اللغة يلعب دور مشم في ا -*

ب عادة صول مضشوم املواغةة الذي َدعد املع   اللغوي من م وظاةل الرئيسية  ولشذا فدوا املغرب العرب، م البة   أساب شرعيتاا في 

خلا يعاملشا با عتبارات ذاتاا مع مواغة اا كافة بواس ة التوزكع العادا للمةافع  رغض ظضوس مواغة اا أو ةحق  العدالة اللغو ة  من 

أظمر  الةمر عن اظتما اتام اللغو ة  ملز د من التض يل في  ياب العدالة اللغو ة واملساواة في املواغةة اللغو ة في  اا دوا املغرب العرب، 

جبيروت  املر ز ملجتمع املغا بي ب ا شرعية املطل  وم او  التوهيف ال يا وي العدالة اللغوية في اا مد عزوز ومحمد خاين  

 وما رعدها. 48ت  2014  1العرب، لألبحا  ودراسة السياسات   
  العر ية" املواطنة واعلراك العربي.. قراءة في الد ال ر والواقع والبنية ما بعد اال تفاضاتمحمد الزجاي، وشيما  اليرقاوي  " - 31

  2014 لبةاو ظوفم ر –"  ةةميم  جامعة البلمةد عمل  املواغةة في العالم العرب، "أ ر ا ظتضاضات العربية ملتق  دودي  وا مداخلة ضمن  

 . https://elagati.wordpress.com. متح ل عل اا في املوقع  15ف

جبيروت  مر ز دراسات الو دة العربية  املواطنة في الدولة الديمقراطية املعاصرة وحالة املواطنة في اعج ائر مفهوممةير مبار ية   - 32

 .216-203ت  ف 2013  1 
أشواق عباس  ايزمة البتيو ة للدولة العربية املعاصرة متح ل عليل في املوقع    - 33

21TUhttp://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=269U21T  10/01/2018. ةاربد الت ضا. 
 .52  فمرجع  اب عبد اإللل بالقز ز  الدولة واملجتمع جدليات التو يد وا ظقسام في ا جتما  العرب، املعاصر   - 34

را  هياشة الدولة في املجتمعات العربية  في  ل  أسباب رئيسية أولشا  دا ة ميلد يحدد ايستاذ عبد اإللل بالقز ز ايسباب ال امةة و  -*

 أااا   ةزاا مثقلة بموار ث الدولة الس
ا
ل اظية الدولة  يث دعود ذلل امليلد اد  ب عة عقود   ةتجاوز جيليو أو  ل ة وبمقدار  دا تاا ا 

باب الشياشة ضعا وع بو ة التمثيلية ا جتماعية لد  الدولة  و الث ةلل ايسباب التقليدية املةحدرة من التار د الوسيط  و اي، أس

-70  فاملرجع  ف ههياشة املجتمع ظضسل  اذ   دولة  ديثة ييهت أو ةتيه في مجتمع ةقليدي ع بوي  ملز د من التض يل  أظمر  

72. 
 ية التحوا الديمقراغ، في دوا املغرب العرب،  أظمر ملز د من التض يل فيما يألص ايع اسات الدولة التعاضدية عمل  عمل - 35

ت  2011جأ توبر10   فكر ومجتمعمحمد شلر   "ايع اسات الدولة التعاضدية عمل  عملية التحوا الديمقراغ، في دوا املغرب العرب،"   

 .140-113ف
التعسضية ةألتلا عن الدولة ا سأبدادية التقليدية الدولة التحدي ية ال   ي ا  اا الد تور برهاو  ليوو الدولة العربية هي الدولة  -*

في أااا عمل  ع س ايخيرة   ةة ل  من وضع السل ة امل لقة في خدمة العدا وا ستقرار  ل ن من أس ورة الدولة ال   يألولشا اليعب 

تمد في اظتاث سل تاا عمل  القوة ظضسل  سعيا ورا  ةحقي  أقص ن التقدم  جميع السل ات وال ل يات   ما أو هذا الةو  من الدولة يع

 عةدما يت حب املجتمع رسبب خيبتل مااا واخضاقشا في ةحقي  ايهداه ال   رسمشا لشا  قتل مااا. 
ا
املجردة والعةا بد  من اليرعية  ا 

 . 264ت  2015  4اسات   جبيروت  املر ز العرب، لألبحا  والدر امللنة العر ية الدولة ضد ا مةملز د من التض يل أظمر  برهاو  ليوو  
 .69-68  ف املرجع  ف ه - 36
 .267  فاملرجع  ف ه - 37
 ب ئلة دولة الر يع العربي  لو  موذج ا تعادةرفي   بيب  "ايمة والدولة  بياو من أجل ةحر ر ايمة"  ظقل عن  سلماو بويعماو   - 38

 .59فت  2013  1جبيروت  مر ز ظما  للبحو  والدراسات   نقضة ا مة
39 - Lahouari Addi, L’algérie et la démocratie Pouvoir et crise du politique dans L’algérie contemporaine (aller : edition 

el maarifa, 2014), p104. 
  أظمر   محمد 2010ملز د من التض يل فيما يألص ظ اق الضساد السيال   في الحالة الجزائري وةداعياةل مةذ ا ستقلا اد  عام  - 40

 . 216-197  فمرجع  اب  ليم ملام  
 .130  فاملرجع  ف ه -41
  مرح  بروحنج  ركغوري  وس  "ملوك لجميع الض وا   يا اجتازت ايظممة املل ية في اليرق ايوسط عاصضة الربيع العرب،"   - 42

 .08ت  ف2013جق ر   08 
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  EPA-   1 –ج الجزائر  مؤسسة ال باعة اليعبية للجيمل قراطي باعج ائرببلاث ول اء في م ألة التلو  الديمصالح بلحاث  - 43

 .32ف  ت2012
عمل  سبيل املثاا  الرئيس التويس   الساب  بن عملي من أجل فرل اسأبداده وسي رةل عمل  السل ة وةحقي  ا ستمرار ة ف اا  سي ر  - 44

لغا  اقت ار مدة الرئاسة عمل  دورةيو عمل   رار ما  د  في الجزائر في عمل  املجاا السيال   عن غر   التلعب بالدستورجيغيير الدستور ب 

ت  والتح م في السل ة الأيركعيةج ةزو ر ا ظتألابات وخل  مجلس  اي، أع اؤه معيةيو ت  وجعل املجلس الق ائ، ةح  2008يعديل 

خدعة اال تبداد الشادي التيموم،   -ظمر  ال لب جكاو جل أع ا  املجلس ايعمل  للق ا  يأل عوو للتعييوت  ملز د من التض يل أ

 .60-58ت  ف2013  2ةويس  دار محمد عملي للتير    نة من حك  بن علي) 23الناع  في لونس 
في البلد العربية هي ال   يسبب  في  دو   – سب البا ث املغرب، امحمد مال ، -الضرداظية ال   ةهسس  عمل  مة   اق ا  ايخر   -45

أمحمد مال ،  "العلقة بيو الدولة واملجتمع في البلد العربية  املجاا العام واملواغةة"   -مة. ملز د من التض يل  أظمر  أزمة شرعية ايظم

 .150ت  ف2007جشتا   13   املجلة العر ية للعلوم ال يا ية
في علم  -بالل وف في الع ر املعاصر –ا تل مضشوم ا  اراب السيال   م اظة هامة في ف ر علما  ا جتما  السيال    وبال بط  - 46

الةضس السيال    فمشر هذا املضشوم في  تابات اجتماعية مألتلضة لد  ما س في ر وامبل دوركايم و يرهما  و هخذ في العديد من اي ياو 

قداو القوة في الةمر ة املار سية  وفقداو املعايير عةد دوركايم  و ذا العزلة وصو  اد  ا ص لح القائل رغربة عدة اص ل ات مثل ف

الذات  ومشما ي ن اص ل ل فشو شعور مجتم ي يوحي رعدم شرعية الةمام السيال    ما دادد استقراره واستقرار املجتمع   ل  يم ن 

ي   اليعور بالزجزجأي ا ساس الضرد بهظل   دست يع ةقديم أس ش    داخل ظ اق دولتلت    ر اهم م وظات ا  اراب السيال   ف

واليعور با سأيا  جوذلل رسبب رؤ تل للح ومة عمل  أااا  ير قادرة عمل  ةحمل عرئ جميع ايفراد وةحقي  م الحشم كليةت  والةضورج 

ب لة  أي   ولشم عمل  السل ة بدوو رضا ه وارادةل الحرةت. للمز د  وذلل عةدما يجد املواغن أو الح ام الذين يح موظل   يمتوو لل

  1ج بيروت  مر ز دراسات الو دة العربية   لليات التغي ر الديمقراطي في الوطن العربي ةا  فؤاد عبد هللا   -من التض يل  أظمر  

 .92ت  ف1997

م تقبأ املجتمع الواقع العرب،  أظمر  أ مد ش ر ال بي ي  ملز د من التض يل في ما يألص مضشوم ا  اراب السيال   وصوره في  -

 .174-171ت  ف2000جبيروت  مر ز دراسات الو دة العربية  املدني في الوطن العربي

مو وعة ظاظر عبد الوا د الجاسور   -في ما يألص التعاربا املقدمة من غره رعض املض ر ن الغربييو لإلسأيلب السيال   أظمر   -

 .59-58ت  ف2004  1جعماو  دار مجد وي للتير والتوزكع   عل  ال يا ة
جدليات اإل دماج اإلجتماعي و ناء الدولة امحمد مال ،  " ا ظدماث واملواغةة في املغرب ال بير"  في   بلعب ، أ مد جو خرووت   - 47

 .724ف  ت 2014  1جبيروت  املر ز العرب، لألبحا  ودراسة السياسات   وا مة في الوطن العربي
 .48ت  ف2011جخر ا 50   وجهة  ظرهةد عروب  "ما رعد الثورة  في شرو  اعادة البةا "   - 48
وف  مضاهيم  رامل   وألتوسير  ف و شرعية الدولة   ةتح ل من خلا علقات السي رة واظما أي ا من خلا علقات الشيمةة   - 49
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 وضع القوات األجنبية واملجموعات املسلحة في سورية حسب القانون الدولي

 قتيبة قاسم العرب أ.

 لخصم

عدوان واحتالل حسب القانون الدولي وميثاق األمم املتحدة وجود القوات األجنبية في  ةيعالج البحث ظاهر 

ومنها ما هو غير قانوني كأمر واقع  وإيرانكروسيا  منها بشكل قانوني بموافقة الحكومة السورية وتم تجاوزها  سورية 

دياد القواعد العسكرية للدول األجنبية متكرر ترافق مع از  إسرائيليكأمريكا وتركيا وكذلك عدوان  بأجندات مختلفة 

 باإلضافةدولي بمنطقة الشرق األوسط   إقليميضمن وجود دولة ذات سيادة عضو باألمم املتحدة مما أدى لصراع 

التي طرحتها ضمن نظام روما  واإلشكالياتوحرب بالوكالة ممولة  إرهابيةلظاهرة وجود مجموعات مسلحة أجنبية 

وازدياد  للقانون الدولي اإلنساني وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية من كل األطراف األساس ي في ظل انتهاك 

عدد الضحايا املدنيين ونزيف مستمر للدم السوري دون وجود حلول جدية لألزمة في ظل انسداد األفق وفشل 

لك قراره في ظل انقسام بين وال يم اإلرادةمحادثات السالم بين جميع األطراف حيث أصبح الشعب السوري مسلوب 

وأصبحت البالد  أراضيهامؤيد ومعارض وتدويل امللف السوري مما أفقد الحكومة السورية قرارها وسيادتها على 

مقسمة كأمر واقع وفي ظل هذه األزمة املعقدة والظروف اإلنسانية الصعبة يطرح البحث عدة مقترحات منها صدور 

ح وششكيل لننة استقالل مكونة من غالبية شرائح املجتمع السوري للمفاوضات قرار ملزم بوقف القتال ونزع السال 

مع األمم املتحدة من أجل االستقالل وخروج كافة القوات األجنبية والذي يشكل بدوره تحدي كبير مليثاق األمم 

 .املتحدة ويضعه على املحك بوجود تهديد لألمن والسلم العامليين

 الكلمات املفتاحية

 .  االستقالل الضحايا .  اإلرهاب  . جرائم الحرب  .  االحتالل .  العدوان

Outline 

The research deals with Legal form aggression and occupation according to international law 

and the Charter of the United Nations, The presence of foreign forces in Syria . with the 

consent of the Syrian government and surpassed by Russia and Iran, Including what is illegal 

as a fait accompli in various agendas such as America and Turkey. As well as repeated Israeli 

aggression accompanied by the increase in military bases of foreign countries, Within the 

existence of a sovereign State Member of the United Nations which Leads to an international 

regional conflict in the Middle East, In addition to the phenomenon of foreign terrorist armed 

groups, and a proxy war funded, and the problems it posed within the Rome Statute in 

violation of international humanitarian law and the commission of war crimes and crimes 

against humanity by all parties. The increase in the number of civilian casualties and the 

continuous bleeding of Syrian blood without serious solutions to the crisis, In a shadow in the 

horizon of the failure of peace talks between all parties, where the Syrian people with a 

stolen  willing and do not have a decision, In the split between supporters and opponents, 

with  the internationalization of the Syrian file, which has lost the Syrian government's 

decision and sovereignty on its territory and the country became a de facto partition. 
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In the context of this complex crisis and difficult humanitarian circumstances, the 

investigation put forth several proposals, including a binding resolution to stop fighting and 

disarmament. And the formation of an independent committee composed of the majority of 

the Syrian society to negotiate with the United Nations for independence, the withdrawal of 

all foreign forces, which in turn constitutes a major challenge to the Charter of the United 

Nations, and puts it at stake with a threat to global peace and security. 

Key words : Aggression . Occupation . War crimes . Terrorism . Victims.Independence . 

 مقدمة.

  إن النرائم الدولية هي خرق لكل األعراف واملواثيق كما أنها ششكل التزامات قانونية وإنسانية اتجاه الدول 

واملنظمات الدولية لذلك فإن منع ارتكاب النرائم والحد منها هي من مسؤولية النميع وخاصة املجتمع الدولي 

واملتضمنة اتخاذ كافة اإلجراءات ضد النرائم  50و 39املواد  وخصوصا ما ورد في الباب السادس والباب السابع

 الدولية وخاصة جريمة الحرب والعدوان املسلح التي ترتكب ضد دولة أخرى 

 وضع القوات األجنبية 

اآلن جرائم حرب وعدوان ضد الدولة السورية ونبدأ بذلك بالعدوان األمريكي والعدوان  ةنالحظ أن ما يرتكب بسوري

التركي فهو حسب القانون الدولي عدوان مسلح من جهة لم يدخل بطلب من الحكومة السورية حسب القانون 

أي أمر  ملساعدتها على محاربة اإلرهاب ولم تدخل حسب قرار مجلس األمن املنقسم والذي لم يستطيع حسم

بخصوص الوضع السوري وبالتالي في حال تهديد األمن والسلم العامليين ال قرار موحد بمجلس األمن مما يعرض 

 .ميثاق األمم املتحدة وأهدافها لبداية فشل كبير سيحتاج ملراجعة كبيرة نتيجة هذه التطورات

املتضمنتين  42و 41عسكرية وفقا للمادتين  وقد خول مجلس األمن الصالحيات الالزمة التخاذ تدابير عسكرية أو غير 

تصرف مجلس األمن بما يحفظ األمن والسلم الدوليين باعتباره ومن الناحية القانونية ال يجوز للنائب أن يتصرف في 

 .نيابته إال في حدود الصالحية املخول بها في تلك النيابة

بموجبها استخدام القوة من بينها القرار الذي اتخذته نت اوقد أصدرت النمعية العامة لألمم املتحدة عدة قرارات أد

ع عن االعتراف متنبشأن إدانة العدوان والناحية القانونية يلزم الدول أن ت 1986في دورتها الرابعة والثالثين لعام 

 .بشرعية الحرب والعدوان واآلثار املترتبة عنها

يجب على الدول وفقا للميثاق أن تمتنع عن تقديم املساعدات من شأنها اإلبقاء على الحالة التي أوجدتها تلك  كما

النرائم. أما املسؤولية الفردية عن ارتكاب النرائم الدولية التي تترتب على األشخاص بغض النظر عن صفاتهم أو 

 .سكريينالحصانات التي يتمتعون بها سواء كانوا رؤساء أم قادة ع

وبناء عليه نرى إدانة واضحة لنرائم الحرب والعدوان وبنفس التوقيت نرى صمت من قبل املجتمع الدولي وعنزه 

عن اتخاذ أي قرار حول تلك النرائم ونرى أيضا أن هناك تقديم ملساعدات عسكرية ملجموعات من قبل أمريكا أدت 

ذا من الناحية القانون الدولي التواجد والتدخل العسكري األمريكي إلى اإلبقاء على الحالة التي أوجدتها تلك النرائم إ

ومن الناحية الحقوقية تم انتهاك القانون الدولي اإلنساني من خالل قتل ضحايا مدنيين . والتركي عدوان على سورية 

امل وقتل اآلالف من من كلتا الدولتين سواء من قامت به قوات التحالف بقيادة أمريكا بمدين الرقة والتي أبيدت بالك
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املدنيين واستخدمت األسلحة املحرمة دوليا كالفسفور األبيض من اجل تحقيق نصر سريع على اإلرهاب وفق مصالح 

 .ارتكبت جرائم حرب بسورية وتهنير عرقي ( حيث  )قسد كرديةالحماية ال باإلضافة لدعم وحدات . وأجندات 

فاإلرهاب لديها مختلف عن أمريكا والتي بالنسبة لها ما يسمى  وأما تركيا فدخلت األراض ي السورية لهدف أخر 

الضحايا املدنيين بالتدخل التركي ويعتبر عدد من تم قتل هي اإلرهاب حيث  وبالنسبة لتركيا وحدات الحماية ( داعش)

هابية تحت فتركيا تدعم مجموعات مسلحة إر املسلحة عدوان حسب القانون الدولي أعاله واملفارقة بدعم املجموعات 

مسميات جيش حر ملساعدتها بحربها على األكراد وباملقابل أمريكا تدعم وحدات الحماية الكردية بمنطقة غربي 

 .من اجل صراع مصالح دوليةالعزل  الفرات وال تدعمها بعفرين وبالنهاية ال نرى سوى الدماء واملتضرر هو املدنيين 

االتحادية وإيران هل يعتبر تدخلها عدوان آم ال ومن اجل ذلك للعودة أما بشأن الدول األخرى املتدخلة مثل روسيا 

 للقرارات الدولي وقوانين ومواثيق األمم املتحدة نبين مايلي

النمعية العامة أولت هذا املوضوع اهتماما كبيرا وشكلت العديد من اللنان لوضع شعريف محدد ملصطلح  إن

بشأن  1974ديسمبر  14في  3314قرارها األشهر رقم  هديهاالعدوان والتي وضعت تقاريرها املختلفة والتي أصدرت على 

 .شعريف العدوان

ة املسلحة من جانب دولة ضد سيادة ووحدة األراض ي اإلقليمية أو والذي جاء فيه "أن العدوان يعني استخدام القو 

 ."االستقالل السياس ي لدولة أخرى أو بأية طريقة ال تتماش ى مع ميثاق األمم املتحدة

 :وقد أورد القرار مجموعة من األعمال اعتبرها عمال عدوانية ومنها

دولة أخرى أو أي احتالل عسكري مهما كان مؤقتا  قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو أو شن هنوم على أراض ي  -

وطبعا هذا البند ينجم عن هذا الغزو أو الهنوم أو أي ضم عن طريق استخدام القوة ألراض ي دولة أخرى أو جزء منها

 .ينطبق على تركيا  وأمريكا بشن هنوم على أراض ي دولة أخرى 

أخرى قيام القوات املسلحة لدولة ما يقصف أراض ي دولة أخرى أو استخدام دولة ما ألية أسلحة ضد أراض ي دولة   -

 أعاله .ينطبق  للمذكورين  اأيض

لعدوان اإلسرائيلي بالقصف والصواريخ املتكرر واملتواصل وهكذا لم يبقى احد إال وقصف ا وينطبق ذلك أيضا على

وارتكب عدوانا وانتهك القانون الدولي اإلنساني أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا  الحبسورية وجرب كافة أنواع الس

 املدنيين

 :أما الحالة الروسية واإليرانية فالبند يقول مبدئيا

استخدام القوات املسلحة لدولة ما والتي تكون متواجدة داخل أراض ي دولة أخرى بموجب موافقة من الدولة  إن  -

يعد انتهاكا للشروط املنصوص عليها في االتفاق بين الدولتين أو أي مدة لوجود هذه القوات في  املستقلة استخداما

 تلك األراض ي بعد انتهاء لهذا االتفاق

هل في تجاوز االتفاق . إذا وحسب النص أعاله فان إيران وروسيا متواجدتان بموافقة الدولة السورية وللنظر 

نعم لقد تم تجاوز االتفاق حيث يعتبر تجاوز االتفاق عدوانا على سورية حسب  طبعا)برأينا (تجاوزت شروط االتفاق 
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القانون الدولي فالتجاوز األول برأينا لروسيا حصل من خالل انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني وتم قتل مدنيين أثناء 

خطأ إحداثيات القانون يحملها الغارات الروسية على مدار سنوات محاربتها لإلرهاب وموثقة لدينا وحتى لو كانت ب

يقتل مدنيين ومن أن  همسؤولية عن قتل الضحايا فالقانون الدولي اإلنساني يحرم الهنوم على أي موقع يحتمل ب

جهة أخرى برأينا أيضا تم التجاوز من خالل تمرير دخول دولة أخرى للقيام بالعدوان على سورية واملقصود تركيا 

موجب موافقة الدولة السورية لحماية سيادتها قوات االحتالل التركي نتيجة صفقات م تمنع روسيا التي دخلت بلف

 ضمان مجموعات مسلحة إرهابية تأثر عليها تركيابمقابل  أستانة وغيرها 

توسيع القواعد بسورية ومطامع اقتصادية بغاز املتوسط ومواجهة الناتو وبالتالي نعود لنفس قامت بوأيضا 

 وعات املسلحة الكرديةمجاملكان وتركيا و التناقضات مع األمري

وبالنسبة إليران كذلك قامت بالتسهيل لدخول القوات التركية كونها من ضامني أستانة وتتحمل أيضا مسؤولية 

املواطنين السوريين تحت رايات جهادية أخذت منحى أخر وغايات بعيدة ملصالح من  اآلالفباإلضافة إلى تجنيدها 

لنسيج االجتماعي السوري وفق أدلة وبراهين موثقة ناهيك عن انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني باإلضافة لتدخلها با

 بحق مدنيين

 .وبالتالي يعتبر ذلك تجاوز لالتفاق والقانون الدولي واضح في حال التجاوز يعتبر عدوان

عتبره تجاوزات وعدوان هذا ما وإما التوصيف النهائي لهم هو برسم الحكومة السورية وهل االتفاق كان يتضمن ما ن

 . سيعرف من خالل موقفها باملراحل القادمة

 وضع املجموعات املسلحة

قيام دولة ما بإرسال أو إيفاد جماعات مسلحة أو جند غير نظامين أو مرتزقة الرتكاب أعمال بالقوة املسلحة ضد إن  - 

 .اركة الدولة الفعلية في هذه األعمالدولة أخرى وتكون على نفس خطورة األعمال التي ورد ذكرها أو مش

وبالعودة لبند أخر من بنود ما يعتبر عدوان حسب القانون الدولي أعاله هل قامت دول أخرى بإرسال مجموعات 

إقليمية وغيرها معروفة كالسعودية وقطر وتركيا باإلضافة دول  مسلحة إلى سورية النواب واضح فهم كثر من 

وحسب ارتكبت جرائم بشعة وجرائم ضد اإلنسانية  لننسيات أجنبية شملت عشرات الدول وآالف املقاتلين األجانب 

محاكمتهم حسب جنسيات دولهم إذا كانت موقعة على نظام يمكن نظام روما األساس ي ملحكمة الننايات الدولية 

 .وهذا األمر يحتاج لقرار من مجلس األمن ألساس ي وهناك العديد منهم موقعين روما ا

 خاتمة

ويبقى من مهمات املجتمعات املدنية على الصعيد العالمي البقاء في حالة ترقب من أجل عزل كل أخطار جريمة 

املحكمة الننائية الدولية  العدوان على صعيد الرأي العام فليس سرا أن الدول التي تمارس العدوان اليوم إما تقاطع

كما هو حال الواليات املتحدة األمريكية  أو تقيد صالحياتها غير ما يمكن شسميته امتياز الفيتو الذي يسمح لها بوقف 

التحقيق في أية مقاضاة خالل فترة عام، إن وجود مجموعات ضغط قوية ملحاسبة مرتكبي جريمة العدوان يسمح 

لى أجندة أي قضاء مستقل في أي بلد ديمقراطي يعمل بفقه االختصاص الننائي العالمي بوضع املحاسبة القانونية ع

 ويحترم العرف القانوني الدولي الذي يعتبر جريمة العدوان من النرائم النسيمة الكبرى في املجتمعات البشرية
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ار سوري سوري أم وهل نحن حاليا بحاجة لحو في سورية(مستقلون )والسؤال األخير الذي يطرح نفسه هل نحن 

و إيران ) (السعودية وإيران)أصبح صراع دولي وحروب مباشرة وبالوكالة بين الدول لتصفية حساباتها كما هو حال 

وصراع إيديولوجي وهل بقي للسوريين رأي بقضيتهم كل هذا يوصلنا إلى نتيجة واحدة إننا (وروسيا والناتو ) (وأمريكا

ر وان ميثاق األمم املتحدة أمام لحظة تاريخية لبقائه وشعديله بعد الحروب وحل أصبحنا بحاجة لالستقالل أوال وأخي

أم سيتحرك ضمير هذه الدول املحتلة بعد ثمانية سنوات .يموت  األزمة السورية من اجل اإلنسانية والشعب الذي

 .هذا ما ينتظره الشعب السوري 

 املقترحات

بد من تجنب العمل خارج إطار األمم املتحدة وتضافر النهود الدولية بإشراف مباشر على امللف  أوال . ال  -

 السوري

ثانيا . تحديد أولويات العمل بشكل جماعي وحيادي بمكافحة اإلرهاب من قبل املجتمع الدولي مع رقابة  -

 مستمرة من األمم املتحدة 

 ثالثا . تقديم املساعدات اإلنسانية لتخفيف معاناة املدنيين وال سيما النساء واألطفال وكبار السن  -

 رابعا . إصدار قرار دولي ملزم لوقف القتال بسورية -

ودخول القبعات الزرق لتنفيذ وقف القتال ونزع السالح وتطبيق القرارات الدولية بوقف التمويل والتسهيل  -

 لإلرهاب 

روج كافة القوات األجنبية من سورية وحفظ وحدة وسالمة األراض ي السورية واملطالبة خامسا . خ -

 .عبر مفاوضات مع األمم املتحدة باستقالل سورية وفق لننة غير حكومية تمثل كل أطياف الشعب السوري

 .سادسا . العمل وتضافر النهود الدولية للتصدي ألي صراع إيديولوجي محتمل ومتوقع -

مؤتمر للسالم بسورية بإشراف األمم املتحدة من اجل مسار ديمقراطي وضمان حماية حقوق سابعا .عقد  -

 . 2254السوري وتقريره ملصيره وفق القرارات الدولية والسيما القرار اإلنسان لنميع مكونات الشعب 

حايا  ثامنا . محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية بسورية من أي طرف كان وشعويض الض -

 .وتطبيق مبدأ العدالة االنتقالية
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 امللخص:

-باسم الصراع السني الذي أصبح يعرف تهدف هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على دور ذلك التنافس والصراع اإلقليم

وفي تقويض األمن اإلقليمي املغاربي لفترة ما بعد  ،السني بقيادة كل من السعودية وقطر،في إعاقة عملية بناء الدولة الليبية

السني هو العامل األول املساهم في -سقوط نظام "معمر القذافي" وانهيار الدولة الليبية، حيث نجادل بأن ذلك الصراع السني

 فقط العمليات السياسية االنتقالية،وفي انزالق ليبيا إلى براثن الحرب األهلية التي كانت لها تداعيات أمنية ليس إفشال كل

 على كافة دول الجوار.
ً
 على ليبيا لكن أيضا

 الصراع  اإلقليمي، السعودية، قطر، الحرب األهلية الليبية، املغرب العربي.الكلمات املفتاحية:

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ــ

Abstract : 

The purpose of this paper is to examine the role of  the  regional competition and conflict wich  has 

become known as the Sunni-Sunni conflict led by Saudi arabia and Qatar in hindering the libyan state-

building process and undermining Maghreb regional security  in the period after the fall of the Muammar 

Gaddafi regime and the collapse of the Libyan state.We argue that the Sunni-Sunni conflict is the main 

factor in the failure of all political transitions in Libya, and that the rival regional powers are primarily 

responsible for the country's slide into civil war, Which had serious security implications not only for 

Libya but also for all neighboring countries. 

Keywords: Regional Conflict, Saudi Arabia, Qatar, Libyan Civil War, Maghreb. 
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  مقدمة: 

الشيعي الذي تقوده كل من السعودية وإيران في  -ر دول ومجتمعات املنطقة العربية أكثر من الصراع السنيالش يء دم   

د ميادين لحروبهما بالوكالة، املنطقة؛إذ ومن مكونات مجتمعات تلك الدول املستهدفة عبارة عن  جعلت من دول املنطقة مجر 

وسائل تتحكم فيها كيفما شاءت، كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى انزالق العديد من الدول العربية الضعيفة إلى براثن الحرب 

رة. في هذا السياق ب الصراع السني استطاعت دول  ،األهلية املدم  الشيعي بفضل تجانس مجتمعاتها -املغرب العربي أن تتجن 

 بفضل قيم التسامح الديني التي تمتاز بها، لكن بعد الحراك العربي لعام 
ً
برز م، 2011من حيث املذهب الديني، ولكن أيضا

السني الذي تقوده كل -لصراع السنيالشيعي على دول املنطقة، أال وهو ا-يقل  خطورة عن الصراع السنيصراع إقليمي آخر ال 

ى لدول شمال إفريقيا واملغرب العربي، وقد كانت ليبيا  من العربية السعودية وقطر. هذه املرة سوف يمتد  هذا الصراع حت 

 على ال
ً
ر سلبا

 
 على امتداد هذا الصراع، الذي كان من شأنه أن يؤث

ً
 بارزا

ً
عملية لفترة ما بعد سقوط نظام "معمر القذافي" مثاال

 االنتقالية الليبية، وعلى األمن اإلقليمي املغاربي.

السني في -بناًء على ذلك، اإلشكالية التي نحاول تناولها في هذا البحث، تتمثل في: إلى أي مدى ساهم الصراع اإلقليمي السني  

  إعاقة عملية بناء الدولة الليبية لفترة ما بعد إسقاط نظام "معمر القذافي"، وفي التأثير 
ً
على األمن اإلقليمي العربي عموما

؟.
ً
 واملغاربي خصوصا

 تتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة البحثية، املتمثلة في:  

 ما هو منطق وآليات التنافس اإلقليمي والدولي؟ .1

 السني في املنطقة العربية؟-فيما تتمثل خلفية وطبيعة الصراع اإلقليمي السني .2

 سني على العملية االنتقالية في ليبيا؟ال-ما أثر الصراع السني .3

السني في املنطقة العربية ساهم في -التي ننطلق منها في دراستنا، تتمثل  في أن الصراع اإلقليمي السني الفرضية األساسية

تعميق األزمة الليبية وفي إعاقة أي عملية انتقالية من شأنها أن تؤدي إلى بناء الدولة الليبية املنشودة، وذلك من خالل 

والجهوية واإلثنية للمجتمع الليبي. كان من شأن ذلك أن ينعكس على  استغالل تلك القوى املتنافسة لالنقسامات القبلية

 أمن ليبيا وعلى أمن كافة دول الجوار.

: منطق التنافس اإلقليمي والدولي.
ً
 أوال

 فهم الهدف   
ً
لفهم كيف يتم  تدمير الدول وتمزيق املجتمعات عبر التنافس أو صراع النفوذ اإلقليمي والدولي، علينا أوال

من وراء ذلك التنافس، واآلليات املستعملة في سبيل ذلك الهدف. بالنسبة لهدف القوى اإلقليمية والدولية  األساس ي

 في محاولة اختراق الدول الضعيفة من أجل ما يلي: 
ً
االستيالء على موار الطاقة املربحة والسيطرة املتنافسة فهو يكمن أساسا

 وإنشاء قواعد عسكرية من ،نشاء موقع عسكري متقدم من أجل التوسعوإ ،على األسواق والحصول على العمالة الرخيصة

ولإلشارة، قد تكون تلك  1.والقيام بعمليات استخباراتية وسرية ضد الخصوم ،ات اإلستراتيجية املهمةأجل السيطرة على املمر  
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د وكالء في يد قوى دولية؛ بحيث يصبح هدف تلك القوى اإلقليمية مجر   د تنفيذ للتعليمات مقابل بقاء القوى اإلقليمية مجر 

هة لتلك القوى اإلقليمية يكمن في أحد األهداف التي  واستمرار أنظمة حكمها، لكن مع ذلك يبقى هدف القوة الدولية املوج 

 ذكرناها.

، املستهدفة الدولة داخلإيجاد نظام موالي لها  تسعى القوى اإلقليمية والدولية إلى اختراق الدول الضعيفة عبر محاولة  

كهدف محوري من أجل تحقيق بقية األهداف، وعليه نجد القوى املتنافسة تنقسم إلى قسمين أساسيين. قسم يعمل من 

أجل الحفاظ على النظام القائم، والقسم اآلخر املقابل يعمل على إسقاط النظام غير املوالي له واستبداله بآخر، وهذا ما 

م، مثل الحالة البحرينية عندما 2011الحاالت املتبلورة في سياق الحراك العربي لعام يمكن مالحظته من خالل العديد من 

م من أجل الحفاظ على حكم عائلة "آل خليفة" السنية، في حين يتم 2011قامت قوات "درع الجزيرة" بالتدخل في مارس 

هام إيران بدعم املحتجين ضد النظام بغية استبداله بنظام موالي لها لت . ولدي2ات  حت ومو 
 
 الحالة السورية، أين سل

ً
نا أيضا

دول إقليمية مثل قطر والسعودية والواليات املتحدة األمريكية ما سموهم بـ"الثوار" من أجل إسقاط نظام "بشار األسد" 

ة. املعادي لهم، في املقابل قامت دول مثل روسيا وإيران بدعم النظام السوري الذي يعتبر حليف أساس ي لهما في املنطق

ولدينا مثال آخر عن الحالة املصرية، أين قامت دول مثل السعودية واإلمارات العربية املتحدة بجهد كبير في سبيل دعم 

ل رئيس مصري منتخب بطريقة ديمقراطية، في حين راحت قوى إقليمية منافسة لها 2013االنقالب العسكري لعام  م على أو 

 على غرار قطر وتركيا تدعم الرئيس املنتخ
ً
ها تتوافق وتتفق مؤقتا  أن 

 
 القوى املتنافسة رغم تنافسها إال

ً
ب وجماعته. وأحيانا

، والحالة األبرز على ذلك هو الدعم املالي والعسكري 
ً
على إسقاط نظام حكم في دولة ما يكون غير موالي لهم جميعا

سعودية، وباقي الدول الغربية على غرار فرنسا والدبلوماس ي واإلعالمي الذي قدمته كل من قطر واإلمارات العربية املتحدة وال

وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، من أجل إسقاط نظام "معمر القذافي"، لتفك  تحالفها املؤقت لفترة ما بعد إسقاط 

 من الدولة ا
ً
لليبية بمثابة النظام، وتبدأ تتنافس فيما بينها من جديد، بغية إيجاد نفوذ لها على األراض ي الليبية، جاعلة

 غنيمة حرب.

في سياق التنافس اإلقليمي، فإن  هدف إيجاد نظام حكم موالي، يكون عبر  سعي القوى اإلقليمية إليجاد حلفاء محليين   

داخل الدول املستهدفة، مستغلين لذلك ورقة الطائفية )شيعي/سني/ علوي( أو العرقية )عربي/أمازيغي/ فارس ي( أو القبلية، 

 أنه تبقى ورقة الطائفية في املنطقة العربية هي األنجع في اختراق وغيرها من ا
 
النقسامات االجتماعية التي يمكن استغاللها، إال

الدول وكسب الدعم املحلي والتعبئة الشعبية. األمر ال يتوقف على إيجاد حلفاء محليين داخل الدول املستهدفة، بل تعمل 

سواء كان نظام قائم، أو جماعات تهدف إلسقاط نظام قائم، أو جماعات تتصارع القوى املتنافسة على دعم تلك الحلفاء )

فيما بينها للوصول إلى السلطة(  باملال والسالح واإلعالم والدبلوماسية، يدخل هذا في إطار ما يسمى "الحروب بالوكالة" التي 

وليبيا. في بعض األحيان، تتجاوز القوى يمكن مالحظتها في العديد من دول الحراك، على غرار سوريا والعراق واليمن 

 في ذلك على 
ً
املتنافسة سياسية الحروب بالوكالة إلى درجة التدخل عسكريا بطريقة مباشرة لدعم حلفائها املحليين، مستندة

 حجج هاوية مثل مكافحة "اإلرهاب" أو الدفاع عن النفس أو الدفاع عن حقوق اإلنسان وغيرها من الحجج.
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ر تلك الدول املستهدفة الضعيفة، وأن يفكك مجتمعاتها إلى يكون من شأن    هذا التنافس القائم على هذا املنطق، أن يدم 

قبائل وعرقيات وطوائف متناحرة فيما بينها. وحتى وإن  تتفق تلك القوى املتنافسة على تقسيم النفوذ داخل الدول املعنية 

، فإن  ذلك لن يؤدي في أغلب الحاالت سوى إلى إيجاد دولة هشة -بالنسبة لها-بطريقة مرضية وإيجاد نظام حكم توافقي 

وهامشية ومغتربة عن مجتمعها، ألن  ذلك النظام أوجدته قوى خارجية وبالتالي أكيد سوف يعمل على تحقيق مصالح تلك 

، يب
ً
قى التنافس اإلقليمي القوى الخارجية التي بالطبع تتناقض مصالحها في الكثير من األحيان مع مصالح املجتمع. وعموما

 بين تلك القوى )الذي قد يعمل فقط على تجنيب البالد من 
ً
والدولي أكبر معيق لعملية بناء الدول، سواء كان هناك توافقا

 أن تصبح ميدانا للحروب بالوكالة( أو لم يكن.

   
ً
 : خلفية تاريخية.في املنطقة العربية السني-: الصراع اإلقليمي السنيثانيا

القوى املركزية التقليدية في املنطقة العربية املتمثلة في كل من مصر وسوريا والعراق ألسباب متعددة، جعل العربية تراجع   

السعودية تطمح إلى لعب دور القوة اإلقليمية املركزية والوحيدة التي تقود دول املنطقة العربية نحو تحقيق مصالحها 

هم ضد خصمها األساس ي املتمثل في إير  ان. لكن طموحها هذا اصطدم ببروز دولة عربية أخرى لديها تطلعات إقليمية وتوجه 

ة عدد سكانها 
 
م 2017في عام )وتسعى بدورها للعب دور إقليمي بارز في املنطقة، وهي دولة قطر، فرغم صغر مساحتها وقل

ر   أن املواطنين القطريين ال يتجاوزن  نسمة 2.285.238عدد سكانها بـ قد 
ً
أما مساحتها  % من إجمالي عدد السكان،11علما

ر بـ 2كلم 11.685بـ  تقدر  نسمة، ومساحتها تبلغ  28,160,273،  في املقابل عدد سكان السعودية وهم معظمهم مواطنين قد 

 أنها استطاعت أن تنافس الدولة السعودية على  3،(عكلم مرب 2,149,690
 
النفوذ اإلقليمي بفضل املوارد املالية الضخمة إال

تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز وتعتبر رابع أكبر منتج للغاز في )التي تجنيها من إنتاجها وتصدريها للغاز الطبيعي 

تمكنت من و  ،تمويل حلفائها املحليين في العديد من الدول العربيةقطر استطاعت  ،بفضل املوارد املالية الكبيرةف4؛العالم(

إلى . مراكز البحوث واملنابر اإلعالمية لحفائها املحليينوتكريس العديد من  ،استقطاب أكبر قدر ممكن من النشطاء السياسيين

 دور قناة الجزيرة كقوة ناعمة
ً
توجيه الرأي العام العربي  ؛بحيث استطاعت قطر من خاللها،جانب املوارد املالية، هناك أيضا

 .وفق مصالحها وتوجهاتها

، راحت تركيا تطمح إلى لعب دور إقليمي في املنطقة العربية منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى سدة انب قطرإلى ج  

خوان الحكم بزعامة "رجب طيب أردوغان". مثل قطر، اختارت تركيا أن تعتمد في تنافسها مع السعودية على ورقة اإل 

ت باإلمارات العربية املتحدة والعربية  املسلمين في املنطقة العربية. في هذا السياق، فإن أحد األسباب الرئيسية التي أد 

م على الرئيس املصري، املحسوب على حركة اإلخوان املسلمين، 2013السعودية إلى دعم االنقالب العسكري املصري لعام 

هاتهم الفكرية والسياسية أكبر تحدي لشرعية يكُمن في تخوفهما من اإلخوان امل لون بايديولجيتهم وتوج 
 
سلمين الذين يشك

شرعن له السيطرة 
ُ
 بالنسبة للسعودية التي يعتمد نظامها على إيديولوجية دينية وهابية ت

ً
ة، خاصة أنظمتهم الحاكمة املهتز 

. لذا تسعى الدولة السعودية على كافة مقاليد الحكم، وتعمل باستمرار على تبرير سياساته الداخلي
ً
 دينيا

ً
ة والخارجية تبريرا

للقضاء على نفوذ اإلخوان املسلمين، والقضاء على كافة النماذج السياسية التي توافق بين الدين والديمقراطية داخل دول 

ا. في املقابل، عملت املنطقة، التي من شأن نجاحها أن ُيلِهم الشعب السعودي، وبالتالي يساهم في نزع الشرعية على نظامه
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السني( على دعم اإلخوان املسلمين في مصر وفي باقي الدول العربية، -دول مثل قطر وتركيا )في إطار الصراع اإلقليمي السني

كون أن  آراء اإلخوان املسلمين حول اإلسالم والديمقراطية والسياسية، تتقاطع في الكثير من األحيان مع ما هو قائم في قطر 

.وتركيا خ
ً
 5اصة

القطري، انقسم املحور السني إلى محورين؛ محور تقوده السعودية التي عملت على جر  دول -في سياق التنافس السعودي  

 إلى قوى إقليمية أساسية كالسودان 
ً
له قطر إضافة

 
ها. ومحور تمث مثل اإلمارات العربية ومصر بعد االنقالب والبحرين إلى صف 

 للعيان منذ عام -السني وتركيا. هذا الصراع اإلقليمي
ً
م، عندما راح كال املحورين يستغالن الحراك 2011السني بات ظاهرا

لت في: 
 
 للنفوذ اإلقليمي. التداعيات األساسية لذلك التنافس اإلقليمي تمث

ً
الشعبي داخل الدول العربية الضعيفة سعيا

لية وتمزيق مجتمعاتها، وتقويض عملية بناء الدولة انحراف الحراك عن مساره، وجر  تلك الدول املستهدفة إلى الحرب األه

لت الحالة 
 
لفترة ما بعد الحراك، وزعزعة األمن اإلقليمي العربي بشكل عام و األمن اإلقليمي املغاربي بشكل خاص. وقد مث

ر.-الليبية أبرز مثال على تداعيات ذلك التنافس السني  السني املدم 

 
ً
 وزعزعة األمن اإلقليمي املغاربي. تمزيق املجتمع الليبيالسني في -: دور الصراع اإلقليمي السنيثالثا

م سارعت كل من دولة قطر والسعودية واإلمارات العربية املتحدة إلى جانب القوى 2011على إثر الحراك الليبي لعام   

الغربية على رأسهم فرنسا وبريطانيا، إلى استغالل ذلك الحراك وجعله يأخذ منحى الحرب، من خالل دعمهم املالي والعسكري 

الليبية املنتفضة على نظام "معمر القذافي". بالنسبة لإلمارات وقطر والسعودية  والدبلوماس ي واإلعالمي ملجموعة من القبائل

ر للرأي العام  لم تكتفي بذلك فقط، بل راحت تضفي الشرعية على تدخل حلف الشمال األطلس ي في ليبيا وتعطي تصو 

 بل كان رغبة "عرب
ً
 غربيا

ً
 إمبرياليا

ً
ية إنسانية". كان ذلك، من خالل تمريرها العربي والعالمي بأن  ذلك التدخل لم يكن تدخال

ن لدعوة صريحة ملجلس األمن بتحمل مسؤوليته واتخاذ 12/03/2017في  7360للقرار  رقم  م بجامعة الدول العربية املتضم 

، وهذا ما كان يعني إضفاء الشرعية الالزمة على قرار مجلس األمن 6ما يلزم من أجل إقامة منطقة حظر جوي ومناطق آمنة

 7م.2011م، الذي بموجبه تدخل حلف الشمال األطلس ي في ليبيا عام 2011لعام  1973م رق

 من أجل إسقاط النظام الليبي كقطر   
ً
لت تلك القوى املتحالفة مؤقتا بعد إسقاط نظام "القذافي" وانهيار الدولة الليبية، تحو 

ما بينها من أجل توسيع نفوذها على حساب بعضها والسعودية واإلمارات العربية املتحدة والسودان، إلى قوى تتنافس في

د في سعي تلك القوى اإلقليمية املتنافسة إلى إيجاد حليف محلي داخل  البعض فوق األراض ي الليبية. التنافس اإلقليمي تجس 

 -ليبيا 
ً
 واثنيا

ً
ته من خالل دعمه بالسالح واملال وتو -املمزقة قبليا وجهويا فير املحطات اإلعالمية ، ومن ثم  العمل على ترجيح كف 

هذا الدعم يجري في إطار سياسة الحروب بالوكالة التي اتبعتها تلك والتحرك الدبلوماس ي على املستوى اإلقليمي والدولي، 

. كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى انهيار العملية السياسية االنتقالية، وأن تنزلق البالد إلى حرب القوى اإلقليمية املتنافسة

رة؛ بحيث انقسمت األطراف الليبية إلى كتلتين أساسيتين تحصل على الدعم من القوى اإلقليمية املتنافسة. كتلة أهلية مد م 

محلية ليبية تضم قبائل وميلشيات مسلحة معروفة باسم "قوات فجر ليبيا"، تحصل على الدعم من املحور اإلقليمي 

م مجموعة من القبائل وامليلشيات تسمي نفسها "قوات كرامة ليبيا"، القطري والتركي والسوداني. في املقابل، كتلة محلية تض

 كل من السعودية ومصر واإلمارات العربية املتحدة
ً
هم   8.تلقى الدعم من املحور اإلقليمي الذي يضم أساسا في هذا السياق، ات 
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في ليبيا، كان ذلك خالل املؤتمر دول الخليج بتغذية الصراع  ،barack obamaالرئيس األمريكي السابق، "باراك أوباما" 

"... علينا أن نشجع بعض الدول داخل الخليج، الذي م في البيت األبيض؛ حيث قال:2017أفريل  17الصحفي الذي ُعقد في 

. في بعض الحاالت، كنت قد رأيتهم يشجعون لأعتقد بأن لديهم نفوذ على مختلف الفصائل داخل ليبيا، 
ً
يكونوا أكثر تعاونا

 من املحاولة للحد منهلهيب الص
ً
 9.راع العسكري )في ليبيا( بدال

املحلية الليبية، هناك العديد من التقارير األممية  بخصوص مسألة توفير األسلحة من قبل األطراف اإلقليمية لإلطراف   

نت كيفية قيام القوى اإلقليمية بانتهاك قرار حظر األسلحة على األطراف الليبية، وكان التقرير  األخير "لفريق  التي تضم 

 لإلمارات م،04/06/2017الخبراء بشأن ليبيا" التابع لهيئة األمم املتحدة،الصادر في 
ً
العربية املتحدة ولقوى  قد أشار صراحة

ها انتهكت حظر األسلحة املفروض على ليبيا في إطار دعمهم لحفائهم املحليين من  إقليمية أخرى، لم يذكر اسمها، على أن 

 . 10القبائل وامليليشيات

ومصر  بعزل  في خضم األزمة الخليجية، التي تصاعدت حدتها بإعالن كل من السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين  

قطر ومقاطعتها بحجة دعمها ملا تصفه تلك الدول بـ"اإلرهاب"، فإنه من املتوقع أن يكون ذلك له عالقة مباشرة بالصراع 

الدائر في ليبيا؛ حيث هناك جماعات وشخصيات ليبية جد  معروفة اعتبرتها الدول املقاطعة بأنها جماعات إرهابية لها صالت 

 في إسقاط نظام معمر القذافي، و"الصادق عبد الرحمن مباشرة بقطر، على غرار  
ً
 بارزا

ً
"عبد الحكيم بلحاج" الذي لعب دورا

في الحقيقة، هؤالء األفراد  11علي الغرياني"، و "على محمد محمد الصالبي"، باإلضافة إلى "تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي".

املصري، لذا من املتوقع أن -اإلماراتي -ه املحور السعوديهم أطراف سياسية وعسكرية مناهضة للطرف املحلي الذي يدعم

 12يؤدي تزايد حدة األزمة الخليجية إلى تأجيج الصراع العسكري الليبي وإلى إفشال كافة مسارات التسوية.

 -القوى اإلقليمية املتنافسة لم تخترق ليبيا عبر ثنائية سني  
 
بي،بل دخلت ون الشيعي غائب في املجتمع الليشيعي، كون أن املك

السوداني راح يدعم التيار اإلسالمي في ليبيا املمثل سياسيا في "املؤتمر -التركي-من باب ثنائية ليبرالي/إسالمي؛ فاملحور القطري 

املصري بدعم من يسمي نفسه -اإلماراتي-الوطني العام''، وذراعه العسكري"قوات "فجر ليبيا"، بينما قام املحور السعودي

لي املدني، الذي واجهته السياسية تتمثل في "حكومة طبرق"، وذراعه العسكري قوات "كرامة ليبيا"، هذا التيار بالتيار الليبرا

يسمي نفسه بـ"الليبرالي املدني"،فقط من أجل تقديم صورة مغالطة على أن خصمه استبدادي وثيوقراطي، وفي الحقيقة، 

 لسالح ويدخل في حرب أهلية مع خصومه.صفة الليبرالية واملدنية ال يمكن إعطائها ملن يحمل ا

الحروب بالوكالة التي يقودها كال املحورين السنيين في ليبيا، لم تساهم فقط في إفشال عملية بناء الدولة لفترة ما بعد   

 في تقويض األمن اإلقليمي املغاربي؛بحيث أصب
ً
حت الحراك وتمزيق املجتمع الليبي إلى ميليشيات متناحرة، بل ساهمت أيضا

السني الذي يجري فوق -دول مثل تونس والجزائر تواجه العديد من التهديدات األمنية املترتبة عن التنافس اإلقليمي السني

. فالجزائر كدولة مركزية في املغرب العربي أصبحت كل نخبها 
ً
األراض ي الليبية، وحتى دول الساحل تأثرت بذلك أيضا

إيجاد السبل الكفيلة ملواجهة تلك التهديدات املترتبة عن انهيار الدولة الليبية، األكاديمية والسياسية تسعى بإلحاح إلى 

،بأن  إيجاد حل سياس ي 
ً
 ودول املغرب العربي خاصة

ً
وهناك اتفاق عام سواء داخل الجزائر أو بين دول الجوار الليبي عامة

يمكن إيجاد حل سياس ي لألزمة الليبية ودول لألزمة الليبية هو أفضل السبل لدرء التهديدات األمنية الحالية. لكن كيف 
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ة االنقسامات السياسية واالجتماعية داخل ليبيا، عبر  إقليمية متنافسة مازالت تأجج الصراع الليبي وتعمل على تعميق حد 

 استمرارها في تسليح األطراف الليبية املتقاتلة، وانتهاكها لكافة قرارات األمم املتحدة في هذا الشأن؟.

دول الجوار الليبي وفي مقدمتهم الجزائر كدولة إقليمية في املغرب العربي وفي منطقة الساحل، لديها مقاربة سياسية  ،اليوم  

 على: عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي تحت أي ذريعة،واحترام 
ً
سلمية كفيلة بأن تحل األزمة الليبية، والتي تقوم أساسا

الليبي.لكن على الجزائر أن تعمل على جر  باقي -يالدولي من أجل إنجاح الحوار السياس ي الليبسيادة البالد، والعمل مع املجتمع 

الدول اإلقليمية إلى تبني مقاربتها، وأن تسعى بشكل حثيث إلى جعل القوى اإلقليمية املتنافسة تتوقف عن التدخل في الشأن 

 لألزمة الليبية،
ً
وسوف يتأثر أكثر الشعب الليبي ومعه شعوب باقي دول الجوار  الليبي. ما عدا ذلك، سوف لن يكون هناك حال

 بالتداعيات األمنية املترتبة عن األزمة.

 :الخاتمة  

ها، التنافس اإلقليمي السنيإذا كانت دول املغرب العربي قد تجنبت، من   
 
ر العديد من الدول -حسن حظ الشيعي الذي دم 

ه بعد الحراك وجدت تلك الدول ومجتمعاتها نفسها أمام تحدي 
 
العربية الواقعة في الجزء الشرقي من املنطقة العربية،فإن

ة في ليبيا؛حيث عمل السني الذي تقوده كل من قطر والسعودية.ذلك التنافس كان شدي-التنافس اإلقليمي السني –د الحد 

على تأجيج الحرب األهلية الليبية وساهم في تعميق حدة االنقسامات بين مكونات املجتمع الليبي. لم تتوانى تلك  -والزال

 األطراف اإلقليمية املتنافسة في انتهاك القرارات األممية، بتقديم شحنات السالح لألطراف املحلية الليبية املتحاربة، بل أكثر 

 بطريقة علنية لدعم الحلفاء املحليين تحت ذريعة محاربة اإلرهاب.الصراع 
ً
 في التدخل عسكريا

ً
من ذلك، لم تجد حرجا

السني من املحتمل أن يستمر في ليبيا وأن يتوسع إلى دول أخرى، لذا على دول املغرب العربي وفي مقدمتهم -اإلقليمي السني

التدخلية لتلك القوى  تاملتحدة، بأن تعمل بجهد من أجل مواجهة السياساالجزائر أن تتحمل مسؤوليتها هي واألمم 

 بأمن دول الجوار الليبي، كما على األطراف املحلية الليبية املتصارعة أن 
ً
اإلقليمية املتنافسة التي تعبث بأمن ليبيا ولكن أيضا

 بناء دولة عبر االعتماد على قوى خارجية، وعبر إ
ً
 تدرك بأنه ال يمكن أبدا

ً
قصاء الطرف اآلخر املنافس، وعليها أن تدرك أيضا

 بإجراء حوار ليبي
 
ليبي،تكون مخرجاته مرضية لكافة األطراف الليبية في املقام األول وليس -بأن الحل الوحيد ال يكون إال

 لألطرف اإلقليمية املتنافسة التي ترى في ليبيا مجرد غنيمة حرب.
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 دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي بالظاهرة اإلرهابية.

 حنان خرباش ي                                                                                                           

 مخبر الدراسات السياسية والدولية، -باحثة دكتوراه                                                                                

 بومرداس/ الجزائر -جامعة أمحمد بوقره                                                                                     

 ـص:امللــخـ

تررم ا ورقة رررح ور إلىررح لجرررو وع دورررح وق ررقو ص ة الررر ع   ورتقويرررل وي تارر هر  رررر بيررر ىل ورررقهر   ر ررر  م  و ة   ىرررح      

تررا قة ورق رررن و و ررم  ررر ةه"رر ب وق ررح يورم ىررن ورعم ررر ي ورتررم ورر   تررا  تتترر ها  ت بلدرر   رررر  ورراوب وريررم  و   رر    عررا 

 وملجتاع   ورعم ىح  عاوى لد  و ة   ىح. ظهقة تن ىا     ا ه   لة   ىح نخم  كى ب 

 ذو ورعال و  موو  و تاهو ت لىف ودوهقص  تقحىا ورسى     روتتاي ره  ريس  "  ون   ل ودحعقو    لنا      

و رررتوتا ت ررر  م  هرررقص و  رررموص وررررذين ةمرررحقو ههرررو  هرررر تررر ا  اخررر ام  رررذم ور ررر  م  و ة   ىرررح    رررق وررر  نواسررره ورررن  ررر   

 تا هر ورتم ا ن  ونربو رورمص ورعم   روتع  ب  ورتنايا   ر ر  م  و ة   ىرح  وإ  ررح ورتتراي رهر   راة وقو ن ورتقويل وي 

وملسرررت  و هرررن اممرررا ودحارررر   ورتقهقمرررح    ب ررر   هرررررب وايررر   يررررإ   ة  وجاقهررر     يررررح ة  ورررن  ررر   ودحسرررر     

 . ورشختىح   يهتا ص ههو و  تق مم وري ع   وي تا هىح ون  او    ت"نى  

 الكلمات املفتاحية:

 ورتر هل وي تبوض م -ور   م  و ة   ىح - هر و  موص -ال ع   ورتقويل وي تا هر

Summary : 

   The paper aims at addressing the role of social networks in shaping the awareness of the 

terrorism phenomenon , which is increasing in the the Middle East countries after the 

deterioration of the security situation after the Arab spring wave and the emergence of 

terrorist organizations and groups that have destroyed Arab societies. 

    This criminal act called for intensifying efforts and standardizing policies to address it, not 

only by governments, but also by bringing together the efforts of individuals who became 

fully aware of the dangers of this terrorist phenomenon, which we have seen through the 

social networking sites that served as a platform for the Arab individual to express and 

denounce the terrorist phenomenon as much as possible through awareness campaigns and 

others, through the creation of pages or special groups or through personal accounts 

depending on the availability of social networks of services and technologies. 

Key words : 

Social media- individual’s awareness- Terrorist phenomenon- Virtual interaction  
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 مقــدمــة:

ب وملسرر          الرها ورعر رف  ررر ورسرنقو  و   رب  نقهرر  ورن ورتقويرل وي تارر هر وي تبوضر م  ر ب وملجتاعرر   ورفيرممح   رم 

ررررل     رررر ا  ررررر الرررر ع   ورتقويررررل وي تارررر هر  ورتررررم وك سرررر  وررررن تق ررررن ن رررر      رررر ب وريررررعقب    و ث  رررر ب ورل"  رررر  
 
تال

 ب و  ررررموص  ررررر هرررر رف و تبوضرررر م و ترررر    ت"نى ترررره   او ترررره م رررر  اق رررر صل روتقويررررل  رررون يررر ة   ا  عرررر  و تا هىرررر   حىرررر  ه  

ودحا ص ورتوع نىح.  ىا ةب  ذم ورق  صل الها   ر وآل نح و   ب  بغ بو   ر وج ي  و تعا ره ؛  إى  وبسرع  الرممإح 

 وسررتخاواد   يررعل ك  ررب ههررو وملسررتقع ورعرر رصم هاقورر   ورتررعىا ورعم رر  ههررو   رره ورتإايررا. ورر  ارر ب ررره ص ةو  ررر بيرر ىل

ورقهر ورسى س م راع وررمص ورعم     ونإه  ميح ورتإمة  و اعت   ون  ىقص ورن  ا  رر وجر   حممرح ورتع  رب؛ لل ولور  

لار ةو  ايرراو ملن  يرح ور" رر ي  ورسى  ررىح ك رايل هررن   ر صل و هرر ا ورت"وىايررح.  ههرو ةةا  ررذم ور" ر ي  ترراب  ور رر  م  

ا وق ح ورم ىن ورعم    ر كل ب ون ورا     عا ظهقة هايرا ودوا هر   وية   ىح ورتم و   تا  تتت ها  ت بلد    يح  ع

 ورتن ىارررر   وية   ىررررح   يررررح يتن ررررىف ورا رررررح و  رررر وىح  ررررر ورعررررمو   وريرررر اي   ة  ورررر  ي وررررا هوىرررره و تترررر ةو يصوهرررر ي  

 تارر هر ونررربو    قةترره ور  رغررح ورتررم وسرر  كىرر ب و وررح ورعم ىررح. وهت رر ةو رررذري وتخررذ وررررمص ورعم رر  الرر ع   ورتقويررل وي 

رتنرر     ررذم ور رر  م   وررن هررف يرر ة   ررذم ورت نقرق ىرر  ودحايلررح   ررىوح روتقهىررح  ورتنقمرره   ر رر  م  وية   ىررح  ورتنايررا 

 بد .

 ههو  ق  لري ن مح ور س ؤ  ور إثم ورت جر:    

 الفرد العربي؟إلى أي مدى تساهم شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياس ي بالظاهرة االرهابية لدى 

 و ت   وع دوح وملق قو ت"سىاه لجو وملإ  ة ورت رىح:    

 وا ل راةو ح ال ع   ورتقويل وي تا هر .1

 وج ي  و تخاوا وري ع   وي تا هىح  ر ورقان ورعم   .2

 ناق ورقهر   ر   م  وية   ىح  ر وملج   وير تب ا  .3

 أهداف الدراسة:

لدرراا وراةو رررح لجرررو لهرررمو  وق ررقو  رررر   يرررح و  اىرررح   ررق وق رررقو ور ررر  م  و ة   ىرررح  وإوهرر  ورررن و تا وررر   وريررر  ب     

ورعم رررر   ررررر ورر رررر   وير تب ارررر   الرررر ع   ورتقويررررل وي تارررر هر .  بسرررروى  ور ررررق  ههررررو ورررراع ل رررره ا ونترررر   ورتقويررررل 

عر   ورعم ىرح   ورن هرف وإ  ررح ورتتراي رهر   ورتنايرا وي تا هر  ر بي ىل ورقهر   ر  م  و ة ر ب ورترم هترر    ملجتا

  اخ ام  .

 أهمية الدراسة:

بستاا وراةو ح ة اىتد  ون حاوهح وملق رقو  رر حرا لوتره؛  و  ملر  و تترم  وراةو ر   و ا صياىرح ههرو ون  يرح ص ة     

.  ىررا ةب وجرر ي  2010نح الرر ع   ورتقويررل وي تارر هر  ررر ودحررمول وريررعهم ورررذي الررهاته وملن "ررح ورعم ىررح ونررذ  د يررح  رر

و تخاوا  ذم ورق  ص  ورت نقرق ىح ودحايلح رف ي"تتم  "  ههو لري ودحاث  لنا  بعاوم ر"  ي  وتعاص  ار ب رهر  

 و هم ور  رغ ههو ور واوب ورعم ىح  تاب   ر و"اوتد  ور   م  و ة   ىح ورتم نخم  كى ب وملجتاع   ورعم ىح.
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 صل االجتماعيأوال: مدخل لدراسة شبكات التوا

ة  وملق رح ورل نىرح ورن وينتبنير  ورترم بعتررب ة رف  web 2.0بعا ال ع   ورتقويل وي تار هر ةحرا و رمو و  ور   عرما  ر     

و وح ورلقة  ويتت رىح  ر ور"مب ومل ض م.  هذم و   ب   ا ة م   بغ ربو  ك  رب   رر وملجر   و ه ور    هرم وعهر  و هر ا 

"نىررررر   كل رررررب    رررررق وإتررررروح ونررررراو ث ارررررل ورررررن ور ا ىرررررقتم  وريررررر ع    ورق ررررر ص  وملتعررررراص . ودوايرررررا وررررررذي  عتارررررا ههرررررو ت

  الرمحه  رر وإ  رم   عنرقوب  Tim O’Reillyكارموصا رعهر ا ودوايرا  ير  ه و وممعر   web 2.0 يسرتخاا وتر    

ل لرري ت رقةو وهار    ر سر ح رراص و  وملت حرح  رر ورقمر20041ي  رر ةكترق م What is web 2.0ي
 
ب.  يير ب وملتر       يرع

لجو ال  ح تتا     راين وى ىح  ورتر هوىح تإ ى  اي ةكح  و عح ملستخاو  وينتبني  ون  ر   ت ر صرهف رواعوقور    رر 

ي ر ا   2و  و ب وختورح ون      ت صص ويتت    وملي ةكح  وينرت ح  ودحمكىح  وررقةمح  ورتنقو  ودختقيىح.

 انه: وجاقهح ت نقرق ى   ويتتر   ورترم تقررا   ليسترلجو لري  اح وريىقو  وين ي ة  ورعقنىح  ور تتوونىح.  يعم  ه 

  3ون ورت و ث   ب ور ا ىقتم  ورق  صل ورت"وىايح رعه ا  ور   هح  ورتتقمم  ورتق   وررىايق.

   سررات ب ة   رريت ب  ارر  ترجررم وملعوقورر    ويتترر ي  هررن لب و هرر ا ودوايررا  ررق  رىررا هتررم وملعوقورر   ورررذي يتا رر    

 عا  ع ب و ه ا ودوايا ن ىجح وتو  ح  ىندا    وهتِاا هوادا   ر تق  ب وملعوقو   ر واهقة وملتو"  الانه  ر لرري الراب 

ا  ل ر  ح لجرو اقنره و ه ا ورت"وىراي  لي ةب ومل ر   ورترم ينررمص بدر  ترر ورتر هوىرح  ورترم بع رم وي رتج  ح دحراي  وملسرتخا

 ييررتال و هرر ا ودوايررا ههررو ت  ى"رر   حايلررح   4لهرر ا وتعرراص ورق رر ص   عررمت وعوقو ترره  رر رنص  ورتررقة   وررىررايق.

ور  
 
ا ب ةالهم   وملا ن    وقو ن    وررىايق  وملقو ن ور ي ةكىح  وقو رن ورتقويرل وي تار هر وق رقو صةو ر ن   ورترم ول

 مو ناقو ون   ب  اىن ةص و  و نتبن .  ا ن  اواح ي يس  قلي   صا ةكثب اوارح    ا ن  و  2008ارم  ح"ى"ىح  ر 

 2008.5 ر  googleو وق ح ههو 

الرر ع   ورتقويررل وي تارر هر تررر ه رر ة  هررن وقو ررن ة  ت  ى"رر   ة ررمع ت ررىح ملسررتخاواد  لوع نىررح ورتقويررل  ىارر   ىررندف     

تا ررر    اعررر رف  ايرررا  ة م  رررر   6"رررر    ورم ررر صل  ورترررقة    ب ررر .هررررب ت"نى لدررر  وملتعررراص   ة اهررر    رررن وملعوقوررر    ورتعوى

 7 هقرح بي ىل ودوا ه   وي تبو ىح  تإ"ىا وملي ةكح  ت  ص  وآلةو    ب و ه   .

 عاص وستخاو   ي   وري ع   وي تا هىح و تج  ح  و عح ون   ل وملقوان ورعم      ر و"اوتد  يورر  س  قلي.    

وينتبني   ر ورقان ورعم    ر وةتر و و حقظ.  حسب ت"ممم و ه ا وي تا هر ورعم    ر لياوةم ورمو ن  إب وستخاو  

% هرررن هررر ا 50 تمررر ص   ررراة    2012ووىرررقب وسرررتخاا  رررر  رررقوب  45.2 وررررر  س  رررقل  رررر وررررقان ورعم ررر   رررا  ورررغ هررراص ف 

 8% وندف ون وتم  ص   وجوس ورتع  ب ودخوىجر.50  2011

تإ ى وري ع   وي تا هىح    تا ا ك  ب راع وررئ   وي تا هىح ن مو راة ح و  اىح ورتم ت  سبد  ون  ت صته      

وملت صة ورمصيسىح رواعوقو     ر س ح رواقوان ب  تختوف هن توي ورترم وملختورح. ي ىا   ة د  تاىل لجو ةب تت ح ةحا 

وه  و ه ا ورت"وىاي؛  ر     ص  ويه ا ورت"وىايح يتف و تى ة وملعوقو    تإايا و  ي  غر وا و ودواهقة هوىه   ي"ا 

 9وئدف.ةو  ههو وري ع   وي تا هىح  عل وملعوقو   وت حح  ما ن ر واىن ورتع  ب هن ةنرسهف  آة 

 ثانيا: مجاالت استخدام الشبكات االجتماعية في الوطن العربي

م رررررر  كانترررررر   روتقويررررررل  رررررر ب و  ررررررموص  ررررررر هرررررر رف و تبوضرررررر م وررررررن  رررررر   وراةصالررررررح  ورتر هررررررل  ت رررررر ص  وآلةو   عرررررراو  ه      

ن   ر ظما   وي تا و    الها  ال ع   ورتقويل وي تا هر  ر وآل نح و   ب  بغ بو   ر وج ي  و تعا ره .  "ا
 
تا 
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ب هن  اقا  وايغ ي  وملقوان ب    ورتع  ب هن و   ر و وي تا هىرح      ون ةب تعقب   ىوح له وىح  آرىح حايلح بعر 

 . وي تت صيح  ورسى  ىح  ر وجتاع تن  ورعم ىح   لرري  رر ظرل ور"ىرقص وملرم  رح ههرو حممرح ورتع  رب  ورت ريىا و ه ور 

ىوح   ر   ورترق  رتعرقب  ال  رح لهر ا  رايل.  و تنتر  ل ر  ح ررذري ص ةو  ى  رى  ل   ىتف وتخ ل توي وري ع   اق ر

حىر  وتحرر  و تارر ا وملرقوان ورعم رر    ر" رر ي  ورسى  رىح ههررو وسررتقع ونتر   ورتقويررل وي تارر هر؛  راة وررن و  اىررح. 

ى سررررر م   ررررر      ررررر صل   عررررراو  اررررر ب وررررررمةي ورعررررر ا  عىررررراو هرررررن وريررررراب ورسى سررررر م ن ىجرررررح ورت ررررريىا و و رررررم  وياغررررر   ورس

 إسرب  10ورتقويل وي تا هر رت تج ال    اياو  ر ورتعر ا  ورن   ر ي  وريراب ورعر ا ورن   رل ور ير    وير ترب نى ب.

ص ررررررح وندررررر  وتررررررم  ترررررقاس  و ةصب  ر نررررر ب   رررررإب ون  يررررررح  22الررررراو   2012صةو رررررح ةيررررراة   ومكرررررتي  ىرررررقي را إرررررر ث  رررررر 

 11% ون وستخاو  و ه ا وي تا هر.64.5و تا و    ور"  ي  ورسى  ىح  ر توي ورا   تاب  ههو ةةا

 ررررم  ورررررا ة ورسى سرررر م ريرررر ع   ورتقويررررل وي تارررر هر تإايرررراو وررررن  ىرررر ا وينتر  رررر   وريررررع ىح ورتررررم وك  ررررح   عرررر      

تا رررر   ررررذو ودحررررمول وريررررعهم  ا رررر و  ة   ررررىح   ي ررررىا   ررررر تررررقاس  وتررررم. حىرررر  2010ور ورررراوب ورعم ىررررح ونررررذ  د يررررح  ررررنح 

 عوتره وإر  ةن ر ة ورعرر رف  ة م  ر  ويهتار ص ههرو ورت نقرق ىرر    راة رح و  جرو  ورن  رر   ص رن خوورح ورلرقة     ررتخاوا 

  ررر صل ورتقويرررل وي تاررر هر ورترررم وتخرررذ    ونرررربو روتع  رررب هرررن  و عهرررف وملعررر ا  ور رررخ  ههرررو و ن ارررح ودح كارررح.   يرررح 

يررعقب ورعم ىررح لةهرر   رر  ه ا ورت"وىرراي ورررذي  رر   رسرر ب حرر   ورسررو ح. كارر   ررق ودحرر    ررر تررقاس ةيررن  عرراو   رر    ور

  12 "ا     صل ويه ا ورل"ح  وملتاو ىح راع وريعب  عا ةب ي ة     عح رسى  ح ودحعقوح  تق اد لد .

ل وةت رررررر ج   رررررر صل ورتقويررررررل وي تارررررر هر  لررررررقة  الررررررع ىح     
 
 عتاررررررا  يررررررعل ك  ررررررب ههررررررو    ررررررر هرررررر رف هم رررررر  ي  -  ررررررذري الررررررع

ظر  م   ايررا  ورن ون وررا ةب ورلرقةو  ورتررم يرذكم   رنرر  ورتر ةمغ   ورر   رر ظررل  ىر ب ورت نقرق ىرر    -ورت نقرق ىر  آنررذول

 جررر    ورلرررقةو  و   ررررب  وقوك رررح رعترررم  : هتررررم يورر  سررر قلي  يتررررقمتبي .  "رررا و رررتخاا ور يرررر    وير ترررب نى ب تورررري 

ن  ا ودحع ا هرب ن"ل ورتقة  وملي  ا ودحىح وتج   من  ىقص ورسو    ودح كاح. ورق  صل  ر حيا  بع ئح وملت   مم

كاررر  و رررت  ه   رررذم ورت نقرق ىررر  تإ"ىرررا  حرررا  وملجتارررن ورترررم هاوررر  و ن ارررح ودح كارررح ورعم ىرررح ههرررو ترتىتدررر     عهررر  

 13رع"قص اقموح.

وي تاررررر هر ظررررر  م  وملع ة رررررح  ن  ىررررري هرررررن ورن ررررر   وير تب اررررر   ررررر  ا وررررررذكم  ظهرررررم  ةي ررررر  ههرررررو الررررر ع   ورتقويرررررل    

وير تب نىررررح ورتررررم ةت حرررر  رواررررقوان حممررررح وع ة ررررح ورسى  رررر   ودحعقوىررررح  وقو ررررف ورن رررر ا ودحرررر كف   و صو  ورسى سرررر م 

 رون  ا ودح كف  يعل ه ا.

كا  ةي إ    ىوح   وح  ىا حتى ورسى  ى ب رتاممم ورم  صل ورسى  ىح  و ت"ت   آةو   و  رب وملقوان ب   مرتف     

 14خاووه   ر ورتع ئح وريع ىح  ر ودحا   وينتخ  ىح.و ت

لب ور   ر ا تإ"ى"رره ههرو وسرتقع وريرر ع   وي تا هىرح رررف ي رن رىتإ"را رررقي  رم   وررقهر ورسى سرر م  عايرا ور" رر ي      

ورتم و ت ح  ورقان ورعم     وعل ة ف لنج   رهذم ورت نقرق ىر  ودحايلرح  رق و ره وه   رر بير ىل وررقهر ورسى سر م رراع 

 وررمص ورعم    اختوف ور"  ي  ورتم رف  عا  إوع نه ةب يعقب  اناع هند .

 ثالثا: نمو الوعي بالظاهرة اإلرهابية في املجال االلكتروني
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  ورررن 2001هتررر  ور رر  م  و ة   ىررح   ريرررم  و   رر   يررعل    ررب  رررر ةه"رر ب ةحرراوث ودحرر صي هيرررم وررن  ررفتارب    

ن ررررىف ور" هررررا  و  رررر وىحي   ورررر  تمترررررب هندرررر  وررررن نترررر صج و تترررر صيح  و تا هىرررررح  رررر   و هارررر   و ة   ىررررح ورتررررم نررررررذ   يت

   ى  ىح  ر  واوب وريم  و    .

 بعرررا ور" هرررا   وحرررا  ورررن ةكررررب وملن اررر   و ة   ىرررح ورع ملىرررح  ورترررم ي"ررراة هررراص ةه ررر ئد   ررر آليا  ياترررا   قص ررر  ورررن     

 1988.15ه ة  وح  ن يصب  ر ة   وريم  و     لجو ورا   ورغم ىح.   ق ورتن ىف ورذي العو

ورتم ولو  ونعم   ح  ا   ر ت ةمغ وريم  و    .  رر  ظرل ور  بيرهام وملن "رح ورعم ىرح ورن  2011 يقي لجو  نح     

حرررمول  ى سررر م  و تاررر هر اررر ب ورررن ة  رررم ت ع تررره تنررر و  ورتدايررراو  و ونىرررح  و صيررر ص  ررر ة ورترررقتم  رررر وملن "رررح  ررررف تتعرررمت 

 و   ةونىرح  "راة ور  بيرهام ورىرقا   عرا ةب تإقرر  لجرو  ر ح   رو"تر    وا ة رح ورعنرف  االرع ره وملجتاع   ورعم ىح   

  ر ظل  م   كى ن   لة   ىح الايا  ودخ قة .

ظهرررررم  ههرررررو ورسررررر حح تن ىاررررر   وسررررر حح هايرررررا  ولرررررل  ا هرررررح يةنتررررر ة  يررررر  ومل"رررررااي   ي نرررررا و  ررررر اي   يكتي رررررح     

 يصةو رىفى ي   يوىوييى   ورتنت بي ور" وىح   يكت صب وتموتحي   يررقو  الرهاو  ورنتم ي   يورت ر ب  ودوه صي  ر وتم  

ل رر  ح لجررو ظهررقة تن ررىف لة رر    ررره وررن  16«. بدررح ورنتررم »   ررر تررقاس  «ةنترر ة وريررميعح» ربويررمي  ررر رىفىرر    تن ررىف  17

  رر     ررق يتن ررىف ورا رررح ور"ررق   ورنرررقل  ورتن ررىف  ورق رر صل ورر  يخقررره رتإقمررل ودخمم ررح ودوىق ررتبوتىجىح رويررم  و  

و   وىح  ر ورعمو   وري اي  صوه  .   ق ووتاوص رتن ىف ورا رح و   وىح  ر ورعرمو  ورترم ة سره  ة رق هارم ور غراوصي 

ة ق   م ور غاوصي  م اة اي اه   ر  قةم  ونذ لري ودح ب  هرف تتخرذ بسراىح  2010  رى"قص    ر 2006 ر بيممن و    

 2013.17ة ممل  8وىح  ر ورعمو   وري ا   ر تن ىف ورا رح و    

وةت    ودوا ه   و   وىح وملت م ح ولل  بدح ورنتم   صوه  ونتد ا   وسرتام   Human Rights Watchحسب     

وراا   262  233وانى  ههرو و  رل  ور   ر ب  35هااو   تو  صوه  2015آلوة  "  ون ه ا  31دح"ق  و اس ب.  ر  

 رر ةيراي  5200 ت    وومة  ليتمايرح    "ىر  ةكثرب ورن  2000 ر حتمموب  ر ون اا  قةمح    إوق  ةيوق   م   ةكثب ون 

ررررا را رررراوا  18صوهرررر . ل رررر  ح لجررررو هاوىرررر   ورتاى رررر   وي تترررر ب  و هرررراوا    ب رررر .  وسررررئقرح ةي رررر  هررررن ور"تررررف وملتعا 

 رذم و ة ر ا بعرا ولر ي  سرى   هار   19ح   هاوى   وي ت  ا  ويحتج   ورتعسر   و هاوا  ودحت ة   رب ور"ر نقا .وملانى

 ت"قا  ه ودوا ه   وملت م ح ون ةها   ل مووىح يناع ره  ودو  ب.

قة  ور ر  م  ون تن و   ت ب  ورعنف  ورر م وملت ما  ر وريرم  و   ر     نر  نوارس وةترر و صة رح وررقهر  لصةول   ر    

ورررن  ررر   وررر  ي"اوررره و  رررموص  رررر ورر ررر   وي تبوضررر م.  "رررا و رررتوتا و ورررم ت لىرررف ودوهرررقص ملقو هرررح وررعرررل و ة ررر    ههرررو 

 ونت   ورتقويل وي تا هر.

يا رررررن و رررررتخاوا   ررررر صل ورتقويرررررل وي تاررررر هر  رررررر ورتتررررراي رو ررررر  م  و ة   ىرررررح ورررررن  ررررر   تقهىرررررح ورنررررر ا  اخررررر ام     

ا هررر   ومل يررراص   ت عررر   و ة ررر ب  هررررب لاررر   حاررر   ههرررو  ررريس  رررقل  ترررقمتب  كتوررري ورتررررم وينخرررموج  رررر يررررقا ودو

  20ةاو"ه   ع  وملا نقب ورعمو ىقب تتوون  ون ورعاوى   ورعس ممح رتإممم وملاب ون صوه .

ح   ار  تتويررا هرراص ورترررإ   ورتررم تإرم ت ههررو و ة رر ب  ون يررم   ررر ومل"  رل يرررإ    وجاقهرر   ة ررمع  ررر وقو هرر    

ور   م  و ة   ىح. نذكم ون  ىند  يرإح و ة  ب ي صين ره ورترم ةاو"هر  ن الر قب همو ىرقب  هاورقو ههرو وقو هرح ورر رم 

و ة     هرب يرإتدف.  يرإح يتإى  وتم وية  ب ي صيرن ررهي   وجاقهرح يكر يرح كر يرح و ر ه ص و   ر جي  ون و"ر  
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ا رررر  و   ررر ج  حىررر  هاوررر  ههرررو ورتنايرررا   رعارررل وي مووررر   حررر  ههرررو  ررر  س  رررقل ههرررو لهرررم ورعاوىررر   وية   ىرررح ورترررم 

وملسررررىإى ب  وملسرررروا ب ههرررررو ورتعرررر تف  رررررر وقو هررررح وية رررر ب   عرررررل وتررررم  رررررق  اررررل ويهت رررر ةو .    ب ررررر  وررررن ورتررررررإ   

ل  وملجاقهر   ورتررم يت ويررا هرراص   ورن تنرر و  ورعاررل و ة رر     رر ورررقان ورعم رر    بعاررل ههرو تقهىررح و  ررموص  اخرر ام ورعارر

 ورر م و ة     ههو حا  قو . ون     ايم  ىايق     يقة  الع ةو   تإ  وملستخاو ب ههو  رم ة  ورتفىورغ هرن 

ةي هاررررل لة رررر    ة  هررررخص ويرررر  ه  ىرررره   كررررذو ورت وىررررغ هررررن ورترررررإ   و ة   ىررررح   هرررراا وينجررررموا  ةو  وملجاقهرررر   

 و ة  ب ي صين رهي.ي ا ب ةالهم   يHashtagو ة   ىح. ن  ىي هن وريع ةو   ر العل ي

كار  يرتف و رتخاوا   ر صل ورتقويرل وي تارر هر ورن   رل وتختتر ب  رر و هرر ا  رر تق ىره ة ر صل له وىرح هختررىح     

 "رررررا   تررررر  ة اىرررررح ودحورررررق   21ت يرررررم ورر رررررم وملنررررر    رور رررررم و ة ررررر     ترحررررر  لصه  وتررررره  رررررر ارررررل ورق ررررر صل ورت نقرق ىرررررح.

 ررررررىح  ورعسرررررر ممح  و ونىررررررح  روتترررررراي رعة رررررر ب  ررررررر ظررررررل ون يرررررر ة وراه يررررررح و ر تب نىررررررح ت رررررر تر ة  ترررررررق  ودحوررررررق  ورسى 

. حىرر  ةكررت وملوت"ررى ههررو  ررم ة  2017ورر يق  21ي وملنع"ررا  ررر ورممرر ت  ررر 2017وملت م ررح    ررق ورر  تن  ررره ووت"ررى يوغررمص ب 

ةي رر  ن ىجرررح ررريس  "ررر   ررر  ررق  تنرر و  ودخ يررر  و ة   ىررح  هاوى لدرر  وريررر ىعح   ررل  22 نرر   حوررر   ة اىرر ب  رررا ورت ررما.

ونت"ررر   ور ررر  م  لجرررو الررر  ح وينتبنيررر   ترفررر م ورر رررم وملت رررما ههرررو يررررإ   وريررر ع   وي تا هىرررح ورترررم يررر ة  وقو رررن 

رتجنىررا وملت ررم  ب. و وررم ورررذي ص ررن   دحعقورر   لجررو ور ررغ  ومل لررف ههررو الررما   و هرر ا وي تارر هر ر رر   وملإتقمرر   

 23  م ور   م .   ب وملم قب  اد  ههو وقو عهف   عا ةب ةصةاقو

 رر  ررذو ورترراص ةهونرر  الرر ع   ورتقويرل وي تارر هر ورعا  ررح   رر  س  ررقل  ترقمتب  يقتىررقب  و ي م  ررق     ررر الررهم     

  رررررق ورررر  تجسرررررا  تإرررر رف توررررري  24ة سرررر س ة دررررر  بعاررررل ههرررررو تقحىررررا  هقص ررررر  دحررررذا وملإترررررقع وملت ررررما ورررررن ونترررر لد  

ن  ررررر   لايررررر     هرررررا   ى نررررر   ويرررررتبكح دوارررررن ور ترررررا   اررررر نقب و     رررررا ايرررررم وملإترررررقع و ة ررررر    وررررر 5وريرررررما    رررررر 

 ق "رر  ملررر  لكمتررره تورري وريرررما    رررر  ىرر ب رهررر   رررإب ور رر  ن ورم رررصم  رررقا  25وير تب نىررح ورررن ورتررقة ة  ةالرررماح وررىرررايق.

ي ررررى ههرررو وجررر ي  ورتعررر  ب ودح رىرررح  وملسرررت" وىح  ىندررر   يعرررت  ورتعررر  ب ورررن الرررما   ورت نقرق ىررر  ورترررغ ب   وجاقهررر   

 رر   لررري  ررر  26ن وملرراا   و ارر صياى ب  ودحعقورر    ورهىئرر    ررق  ورقانىررح ولررل ويتإرر ص و  ة  رر   و وررف وملتإررا ي.وملجتارر

  ررا   ررى    ررغقج ورررا   ورغم ىررح ههررو الررما   و هرر ا وي تارر هر  عرراو  ةيرر إ   ررذم و   ررب  ونررربو رورعررل و ة رر   .

"نىررح  ايررا  بعررما بيوي ررتخ  ةو  وي تبو ررىحي   تقظىررف ةهوررن ي   سرر قلي  ررر الررهم يقنىررق ومل ضرر م ةنرره  رر ا  ت ررقمم ت

 27   بو دوعل وملنرب يوع ن  وع صي  رعة   ى بي. 150

ررر  ههرررو  ررر م   إناررر  ترررا  ههرررو تنررر و    رررقة  ظررر  م  و ة ررر ب يقوررر  هرررن يرررقا      
 
لب  ررذم ودوهرررقص  وي رررتبوتىجى   لب صر

ن ار    وريرما    رر ورعر رف ة ارن   هرذم ور ر  م  ترر  كذو لصةول صة ح ودخ قة  ورن   رل ودحعقور    ودوا هر    ومل

 ظ  م  ه  م  ر حا ص  بستاهر تقحىا ورعال ههو  اىن و يعا  ملع  إتد   ورتتاي ره .

 الخاتمة: 

الرررر ع   ورتقويررررل وي تارررر هر  ررررا الررررها  بغ رررربو   ررررر وجرررر ي  و ررررتخاووه ؛  اررررن ونترررر   روتقويررررل  رررر ب و  ررررموص  لب   

 تقاىررررا ورع  رررر    ىرررررندف  تإقررررر  لجرررررو ةص و   حوررررق   ى  رررررىح  و تا هىررررح بعاررررل ههرررررو وجرررر ةو  وختورررررف ور" رررر ي  ورترررررم 

ورترررم نخرررم  كىررر ب وررررقان ورعم ررر     رررا    يرررها   ورعررر رف. رعرررل ة م  ررر   ة  م ررر  اررر ب ور ررر  م  و ة   ىرررح.  رررذم و   رررب 

ونت   ورتقويل وي تا هر وسمح  ره   حى  وتخذلد  ودوا ه   و ة   ىح كآرىح حايلح رتجنىرا ورير  ب   راهف لجرو 

يررررررق ه .   رررررر ومل"  رررررل  ررررر  ا  وريررررر ع   وي تا هىرررررح  يرررررعل ك  رررررب  رررررر بيررررر ىل وررررررقهر   ر ررررر  م  و ة   ىرررررح ورررررن  ررررر   
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  ور لىرررررح ملقو هررررح ور ررر  م .   هررررقص و  ررررموص وسررررتخاو  وينتبنيررر    يهتارررر ص ههررررو ورت"نىرررر   وي رررتبوتىجى    ورسى  رررر 

  ودخاو   ورتم تق م   وري  ح ورعن  قتىح. و وم ورذي ا ب ره نت صج وواق ح   ع رح  ر  ذو ورياب.
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 يقظة الشعبوية

                               سيدي محمد حيماد أ.                                                                                                 

 باحث في العلوم السياسية والدراسات اإلستراتيجية                                                                                  

 :ملخص 

حديثة،أال وهي ظاهرة الشعبوية، من خالل تتبع -تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة سياسية قديمة 

ارها داخل املجتمعات الديمقراطية وغير الديمقراطية على حد سواء، ثم البحث عن جذور تجلياتها، ورصد انتش

 وأسباب عودة هذه الظاهرة إلى الحياة السياسية الحديثة.

Summary : 

This study aims to shed light on an old-modern political phenomenon, the phenomenon of 

populism, by tracking its manifestations and monitoring its spread within democratic and non-

democratic societies alike, and then searching for the roots and reasons for the return of this 

phenomenon to modern political life. 

 ة،األزمة،الشعب.الكلمات املفاتيح:الشعبوية،النخبة،النظام السياس ي، العدال

 

تشهد التيارات الشعبوية انتشارا منقطع النظير في مساحات واسعة من الجغرافية السياسية العاملية ، مرد 

ناهيك  ، زمات االقتصادية واملالية املتتاليةستياء الشعبي من الحكومات الضعيفة و الفاسدة و األ لى تنامي ال إذلك 

جنبي بصفة عامة في البلدان املستضيفة. ) تزايد اعدد املهاجرين والالجئين أل ستياء من تعاظم وجود اعن ازدياد ال 

 بسبب الحروب (.

في السنوات القليلة املاضية للداللة على مناهضة املؤسسة والنخبة، في معزل عن املضمون  ورد مفهوم الشعبوية

"دونالد ترامب" و"ماري لوبين" و"غيرت فيلدز"، وكذلك "بيرني  السياس ي لتلك املناهضة. هكذا اندرج في الشعبوية

سندرز" و سيريزا اليونانية و بوديموس االسبانية، فضال عن "هوغو تشافيز" و "يفو موراليس" وسواهما. وهو ما يحيل 

 .1يل إلى املضمون في نظر األملاني "جان فيرنر مولر" االستاذ في جامعة برينستون، إلى األمزجة والعواطف أكثر مما يح

عرف عالم الجتماع األمريكي "ادوارد شيلز" الشعبوية أنها ايديولوجية الستياء املوجهة ضد نظام إجتماعي      

مفروض من قبل طبقة مض ى على وجودها في وضع الهيمنة فترة زمنية طويلة، ويفترض أنها تحتكر السلطة والثروة 

 واالمتيازات والثقافة.

أنها تتحدث بلغة الغالبية الصامتة عن الإلهانات القومية والنظم املزورة، كما أنها ترفع الشعارات  تزعم الشعبوية 

من قبيل "نحن الشعب"، مثل حركة "بيغيدا" املعادية لإلسالم في أملانيا، وأيضا "استعادة السيطرة"، وهو الشعار 

يطانيا من االتحاد األوروبي، و"هذه بالدنا" الشعار الذي ترفعه الجبهة الوطنية في الذي يرفعه املؤيدون لخروج بر 

 .2فرنسا. وفي الواليات املتحدة األمريكية هناك شعار "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"

 ما هي أسباب عودة املوجة الشعبوية؟ وما هي أهم تجلياتها في املشهد السياس ي الغربي والعربي ؟
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 ت الشعبـــويــة : البعثة الثــــانيـــــة: التيارا 1

بسبب حصول التيارات الشعبوية على مراكز متقدمة في  ،سنة الشعبوية بامتياز 2016اطلق مراقبون على سنة  

الذي تصدر نتائج اليساري الراديكالي  "سيريزا"اليونان برز حزب ففي  وربية.نتخابية في جل البلدان األ ستحقاقات ال ال 

كما  العاصمة روما،ب النتخابات البلدية في "النجوم الخمسةحركة "فازت ايطاليا  وفي  ،ابات التشريعية األخيرةالنتخ

أن استطالعات الرأي في ايطاليا تشير إلى  دراسات مكافحة الرهاب و الستخباراتللمركز األوروبي لوورد في دراسة 

 30حصول الحركة على ما يقرب من 
 
.                  3% من األصوات، وهي أكبر نسبة من األصوات سيحصل عليها حزب منفردا

ركز الثالث في تشريعيات يونيو على امل املحسوب على اليسار املتشدد "بوديموس"حزب فقد حصل سبانيا إ أما في

و  وهولندا فتشير إستطالعات الرأي إلى تقدم ملموس لهذه التيارات الشعبوية كما هو الحال النمسا ، أما في 2016

فبالرغم من عدم فوز مرشحة اليمين املتشدد "ماري  حركة الواقفون ليال في فرنسا.... ومع حزب الجبهة الوطنية 

في الدور األول لالنتخابات الفرنسية تجلي من تجليات انتشار املد الشعبوي، وهي التي تتميز  لوبين" إال أن نجاحها

بمواقفها السياسية املتطرفة املستندة أساسا على  إستغالل ورقتي محاربة االرهاب و السالم فوبيا و الحد من الهجرة 

فرنس ي من تزايد أعداد املهاجرين بفرنسا و ، كما تسعى من خالل ذلك إلى إستغالل مشاعر الغضب لدى الناخب ال

تأثير ذلك على اليد العاملة الفرنسية ، كما تعد بتنظيم استفتاء للتصويت على بقاء فرنسا في التحاد األوروبي على 

 غرار "البريكست" في اململكة املتحدة.

ن في لندن وضد مؤسسات التحاد هذا "البريكست" الذي جاء احتجاجا على ارتفاع عدد الهجرة وضد مدينة املصرفيي

 األوروبي، وهناك توقعات أن خروج بريطانيا لن يكون الوحيد. إذ من املحتمل انتقالها إلى ايطاليا، هولندا و اسكتلندا.

حضورا قويا  لحزب البديل من أجل املانيا؛ وهو  1949للبرملان األملاني لتشهد وألول مرة مذ  19في حين تأتي الدورة 

ي يميني يركز في برنامجه على رفض السالم واملهاجرين؛ إذ نجح في الوصول إلى "البوندستاغ" أو مجلس حزب شعبو 

" : صحيفة"زود دويتشه تسايتونغ وعن ذلك كتبت%، 12,7النواب التحادي األملاني، واحتالل املرتبة الثالثة بنسبة 

دخول حزب البديل من أجل املانيا كثالث أقوى حزب البرملان، يعتبر خطوة تاريخية إلى الوراء بالنسبة  إلى املجتمع 

األملاني، إنه ال أمر مرير بالنسبة للثقافة الديمقراطية،وضربة ضد أول مادة في القانون األساس ي)الدستور األملاني( التي 

 ك الالجئين.تحمي كرامة جميع الناس بما في ذل

وبأغلبية ساحقة، لجأ  2010اليميني الشعبوي بزعامة فيكتور اوربان منذ فوزه في انتخابات  في املجر يحكم الحزب و

 شعبيا كبيرا. بالضافة الى 
 
إلى بناء سياج حديدي على حدود البالد، األمر االذي جوبه بالرفض لكنه جلب له تأييدا

يدعى حركة "مجر أفضل" وهي ثالث أقوى كتلة حزبية داخل البرملان. وكذلك هو الحال في  حزب يميني متطرف

 بولندا، هولندا، النمسا، النمارك و اليونان حيث تشهد فيها التيارات الشعبوية زخما متناميا. 

ألصوات الشعبوية ذه الهزخما كبيرا أعطت  "دونالد ترامب"حملة الرئيس االمريكي املنتخب يمكن القول أن            

، ففي  2016يونيو  23، و اثرت بشكل مباشر في استفتاء بقاء اململكة املتحدة في االتحاد االوروبي في  عبر العالم

كتب الرئيس االمريكي املنتخب "دونالد ترامب" مقالة في صحيفة  "وول ستريت "  2016في ابريل نيسان تصريح له 

ق الوحيد لعقود من الحكم املدمر من قبل حفنة صغيرة من النخب هو فرض االرادة جورنال  قال فيها : "إن التريا

أسلوب  . 4الشعبية في كل قضية رئيسية تؤثر على هذا البلد ...ان الناس على حق والنخبة الحاكمة على خطأ "
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الت النتخابية. حسب "دونالد ترمب"هذا الجريء جعله يرقى ألن يكون نموذجا لألحزاب الشعبوية األوروبية في الحم

 "دانييال شوارزر" مديرة قسم األبحاث في املجلس 

عموما، بالرغم من عدم فوز التيارات الشعبوية باملراكز األولى في النتخابات األخيرة، إال أنها فرضت أفكارها على 

من الطرح السياس ي  منافسيها، إذ  يالحظ وبشكل واضح ميول بعض األحزاب السياسية غير الشعبوية إلى تبني جزء

الشعبوي، معتقدة انها بذلك تفوت الفرصة على األحزاب الشعبوية، إال أن عدم دخول الساسة الشعبويين في 

التشكيلة الحكومية ال يعني عدم تأثيرهم في السياسات العامة لبلداهم؛ بل يكفي دخولهم إلى البرملان للتأثير في تلك 

 خضر. السياسات كما هو الحال مع أحزاب ال

ال يحتاج الشعبويون إلى الفوز باالنتخابات لينشروا أفكارهم و سياساتهم فيمكنهم القيام بذلك عبر األحزاب         

 األخرى التي تخش ى على شعبيتها منهم. األملاني للعالقات الخارجية. 

ا أصبحت الهوتا سياسيا في أما في الوطن العربي،فتضج املجتمعات العربية بالشعبوية وبالشعبويين، وكأنه       

مجتمعاتنا ويرى عبد الله بلقزيز بأنه وفي بالدنا العربية كان شعبويو األمس يساريين )وأكثرهم كان ماديا ولم يكن 

لينينيا أو تروتسكيا( وتصوروا الشعب على مثالهم، معاديا للرأسمالية،مناهضا للبورجوازية شغوفا بالثورة 

الكا للحقيقة، متمسكا بحقوقه االجتماعية، ومدركا ملصالحها املوضوعية والطبقية، ولكن االجتماعية وباالشتركية، م

انكسار الطوبى الثورية، أخذ الشعبويين اليساريين إلى حتف األحالم، وتفرقت بهم السبل، فمنهم من قض ى نحبه 

ين، أعني حركيين سياسيين السياس ي، ومنهم من بدل وانتقل، ومنهم من ينتظر. ثم صار الشعبويون اليوم إسالمي

. ففي الحالة املغربية تبرز مجموعة من الفاعلين الشعبويين ربما أبرزهم األمين العام 5يلبسون ألدوارهم لباس السالم

لحزب العدالة والتمية، ذلك أن معظم التحليالت التي إهتمت بموضوع الشعبوية تبرز طغيان التفكير السياس ي 

املغربية، الذي بنى خطابه على إبراز عيوب االخر ويعتبره سببا في تدهور األوضاع  الشعبوي لدى رئيس الحكومة

 األوضاع السياسية والقتصادية والجتماعية، مستعمال في ذلك لغة بسيطة وعامية.

نجاحا للطابع القديم  2014و في تونس فقد سجل نصر نداء تونس في االنتخابات البرملانية والرئاسية سنة    

وية الوطنية، التي استندت إلى سياسات الخوف ووعد إعادة سلطة الدولة. كانت صرخة الحزب الحماسية للشعب

بسيطة وصارمة: كل ش يء في البالد محطم، وفي الحمالت االنتخابية اتهم السبس ي النهضة بترك البالد نهبا ملخاطر 

وقال بتفجح إن عدم كفاءة الحزب، وغروره  2014إلى يناير  2011االنهيار بعد أن تزعم النهضة الحكومة من نوفمبر 

بدوره 6وتجاوزاته و خروقاته، تركت التونسيين مكشوفين أمام مخاطر الرهاب وزعزعة األوضاع القتصادية.

استخدم النهضة الدعوات الشعبوية ألغراض إنتخابية، وفي حين أن بعض ناخبيه دعموا الحزب انطالقا من دواع 

 . 7بدافع الخوف من عودة السلطوية إنتخابية، تحرك اخرون

أما الحالة املصرية ، فتنفرد فيها الشعبوية عن قريناتها في باقي انحاء العالم،بكونها تتحرك تحت سقف نيوليبرالي،    

ال يكترث لحاجة الشرائح البسيطة، والتي يبدو نصفها ـ على األقل ـ املنافح األشرس عن التجربة الشعبوية لدارة 

. و هذا ما يتضح من خالل الحضور الواضح لوزراء من خلفيات مؤسسات أعمال كبرى في حكومات 8من يوليوالثالث 

يونيو املختلفة، من استمرار هشام رامز نائب رئيس مجلس إدارة "البنك التجاري الدولي" إلى طارق عامر رئيس  3إدارة 

سلمان مالك شركة " القاهرة كابيتال لالستثمارات مجلس إدارة البنك األهلي املصري، ومن وزير االستثمار اشرف 
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املالية"، و غيرهم من رجال األعمال ،و بينما كانت الشعبوية الغربية تقف مع املواطن الغربي في مواجهة مصالح 

 حقيقيا.
 
 9متصورة اعتبرها البعض غير حقيقية، فإن الشعبوية املصرية ناصبت املواطن املصري عداءا

ت الشعبوية الغربية  تتحرك عكس اتجاه املؤسسة السياسية أو ماعرف اصطالحا باسم ال إذا كان         

Establishment  فإن الشعبوية املصرية جاءت بقرار من ال ،Establishment  وتعمل لتحقيق مصالحها، سواء في ،

الذي كرس طاعة الحاكم كجزء من نمط التدين أوال، وجعل الحاكم محتكرا حراسة تأويل  املسار الديني للشعبوية

الخطاب الديني، ما جعل غيره من الخطابات متطرفا، وختاما؛ فإنه أضفى على الحاكم صفة حامي التدين.أما املسار 

بدائية" أعاد نسق بطريركية  الثاني،املسار ذي الطابع السياس ي القومي،فإن نمط الشعبوية بما تضمنه من "وطنية

 .10النخبة الحاكمة

 الشعبوية: بحث في الدوافع و الجذور 

يرجع أغلب الباحثين جذور الشعبوية إلى ثالثينيات القرن املاض ي وبالتحديد إلى التجارب الشعبوية في أمريكا  

مة والعدالة الجتماعية، فإن بروز الالتينية، وهي األكثر شهرة في هذا املجال، وإذ ارتدت ثوب األمل املعقود على األ 

وجوهها األكثر شعبية جاء نتيجة سياسات حكومات ضعيفة  فاسدة، واألكثر شهرة هي التجربة التي خاضها الزعيم 

وقد توالت الحركات الشعبوية في سياق البيرونية   11املحبوب "خوان دومنكو بيرون والخطابات النارية لزوجته"ايفتا".

منتاقضة وصوال إلى الزمن الراهن، حيث اقترح رئيس االكوادور عبد بو كرم  ولكن باسم مبادئ

(  تشكيل حكومة من الفقراء وهو محاط باكبر أثرياء البالد. وفي البيرو مع حكومة السيد 1997فبراير1996)مايو

الرئيس البرازيلي "غيتوليو  لىإالشعبوية "الفارغية" نسبة ، وعلى هذا املنوال ظهرت لنا 12"البيرتو فوجيموري" الليبرالية

لى الرئيس املكسيكي "الثارو كارديناس دي إدينية" نسبة ر ثم "الكا 1954~1959و  1945~1930فاركاس" 

  .1940~1934ريو"

والحقيقة أن الظاهرة الشعبوية قد ظهرت قبل ذلك بكثير،ففي فرنسا مثال وإبان الجمهورية الثالثة، كان الجنرال 

جا فاقعا للقائد الشعبوي، وفيما بعد عرفتها ايطاليا من خالل موسوليني ونظامه الفاش ي، كما "جوج بوالنجيه" نموذ

عرفتها املانيا مع هتلر ونظامه النازي كذلك عرفها االتحاد السوفياتي في عهد ستالين، وتجلت بأبهى صورها في حقبة 

 .13"ماوتس ي طونغ" وحركته الثقافية

مرتبطة بأزمة إجتماعية وبوجود عوارض الحباط العام، فالجمود لدى النخبة  ال تبرز الشعبوية من العدم ألنها

ويشير انبعاث  14الحاكمة يؤدي إلى املراوحة السياسية فيتفسخ االيمان باألمة ويصبح املستقبل محفوفا باملخاطر.

األزمة كونية ال سابق الشعبوية حسب "أليكسندر لودنا" منذ عشرين سنة إلى أزمة تجتاح الديمقراطية التمثيلية. و 

لها ويبدو أن تأثيرها النفس ي تصاعدي إعالميا، فاالضطراب املفاجئ)وغير العنيف بالضرورة( في البنى االجتماعية 

والسياسية بفعل العوملة الليبرالية، يترافق مع تشويش مواز في البنى النفسية و العادات والتخيالت.فالكبت املتراكم 

مل كبرى.فالقدماء اليجدون أنفسهم في جمهورية املحدثين الحزينة واملستسلمة، وال في يولد شيئا فشيئا خيبة أ

املجتمع االجتماعي الليبرالي السلطوي واملنغلق بشكل متزايد.من هنا يكبر القلق إلى درجة أن البديل ليس مفرحا: إما 

 15االنفجار الثوري أو االنبجاس االمتثالي .

زمة اقتصادية لها أفترات االضطراب و التغيير ، سواء كانت  إلىظهور  هذه الحركات بشكل عام  سبابيعزو محللون أ

و بسبب سيطرة نخبة فاسدة تهتم بتحقيق مصالحها الخاصة على حسابا املصلحة أجتماعية واسعة، إتداعيات 
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الحروب و الكوارث الطبيعية. وكثيرا ما تصعد هذه الحركات قيادات سياسية جديدة العامة ؛ كما تظهر في حاالت 

رادة الشعبية لى تحقيق ال إلى الحكم سوف يؤدي إن وصولها أتتميز بالكاريزما و الجاذبية ، تنجح في اقناع انصارها ب

 الحقيقية .

لشعبوية يرجع إلى الفراط في العوملة منذ ومن وجهة نظر الخبراء االقتصاديين فإن االرتفاع الحالي للتيارات ا

تسعينيات القرن العشرين مع تحرير التدفقات املالية الدولية وانشاء منظمة التجارة والتباطؤ النمو االقتصادي 

 العالمي.   

 كبيرة من الالجئين في حدوث إرتفاع ملحوظ في الشعب ساهمت األزمة املالية
 
وية، لكن الشعبوية داخل وتدفق أعدادا

 لدراسة جديدة أجرتها "ياشكا مونك" 
 
 بالفعل منذ ثمانينيات القرن املاض ي. ووفقا

 
 مطردا

 
املجتمع األوروبي شهدت نموا

من جامعة هارفارد بالتعاون مع اخرين من معهد توني بلير، كان التصويت الشعبوي في دول االتحاد األوروبي في 

ارتفعت أعداد الحكومات  2000. مذ العام 2017في عام   24,1ولكنه بلغ  2000ي عام ف  % 8,5املتوسط بنسبة 

 . 16حكومة 14األوروبية التي تضم في مجالسها الوزارية وزراء ينتمون ألحزاب شعبويةـ لتصل إلى 

ن تركيز الدخل و الثروة في أ وهو وزير العمل االمريكي السابق في دراسة اعدها حول الشعبوية ،ريش" روبرت يرى "

قل حظا في تحقيق التقدم صبح يضع قيودا على امكانية الطبقات األأالشريحة العليا من املجتمع االمريكي 

و تولد عنه تصاعد  مشاعر الغضب والتوتر في املجتمع االمريكي و احساسه بالحرمان النسبي من حقوقه  االجتماعي.

 خصوصا لدى الطبقة املتوسطة. 

 "حزب الشاي و السياسة الخارجية األمريكية"في مقاله  ولتر رسل ميد"نما يرجع استاذ العالقات الدولية االمريكي " بي 

الظهور عند و بحسبه عادة ما تعاود هذه الحركات  ،ستعماريةلى الفترة ال إالجذور التاريخية للحركات الشعبوية 

ستياء العام من النخبة املميزة سياسيا و اقتصاديا ، مع تفاقم الشكوك تجاه دوافع و ممارسات انتشار شعور بال 

 .17النخبة الحاكمة

كثر عدالة أفضل و أيق عالم ن ظهور الحركات الشعبوية مرتبط بعجز العملية عن تحقأ في حين يرى البعض 

ستبدال النخب رادة الشعبية ؛ هنا تبرز الحركات الشعبوية ل و عندما ترفض النخبة الحاكمة تحقيق ال أللشعوب ،

ن ظهور هذه الحركات مؤشر على وجود خلل في العملية إبالتالي ف . و لرادتهاكثر تحقيقا أالسياسية بأخرى 

 . 18الديمقراطية

عند "مولر" هو عداؤها للتعددية، وزعمها أنها هي وحدها ما يمثل الشعب "الحقيقي".    لقد  إن أهم ما في الشعبوية

أعلن "رجب طيب أردوغان"مثال في مؤتمر حزبي انتقد فيه نقاده: "نحن الشعب، من أنتم؟" كذلك صرح "نايجل فارج" 

 من الجماعة السياسية وعضويتها  بعد البريكست، أن النصر تحقق للشعب
 
% من البريطانيين 48الحقيقي، طاردا

 . 19الذين صوتوا ضد البريكست

 ظاهرة الشعبوية،مريكية دراسة وفهم  الوروبا والواليات املتحدة األ أمن الواجب على صانعي السياسات داخل  ختاما،

ب تجاهلها، ذلك أنها أعمق من أن تكون مجرد يصع شكل قوة رئيسية في الحياة السياسية العامليةت تصبحأي تال

 صورة نمطية أو حدث عابر خارج عن املألوف.
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إن فكرة الشعب الواحد املتجانس ال تعدو كونها فونتازيا، فالشعب حسب "يورغن هابرماس" ال يحضر إال في صيغة 

ربيرتو بوبيو" الوعود املكسورة للديمقراطية. فهناك ال يفهم من دون ما أسماه"نو  إن القبال على الشعبويةالجمع. 

غياب الديمقراطية الحزبية بعدما كانت األحزاب تتوسط بين املجتمع التعددي والنظام السياس ي. ويالحظ اليوم أن 

 .20الشعبوية تكون أقوى حيث تكون األحزاب أضعف، أو حيث تضعف بعد قوة

وعلى العموم ينبغي التعاطي مع هذه األحزاب الشعبوية مادامت تشتغل في إطار القانون، وال يحضون على العنف. 

إذ ال بد من   ذلك أنه ينبغي الكالم مع الشعبويين، ال مجرد الكالم عنهم،ألن هذا يهدد بجعل املتكلم يتكلم مثلهم.

 تالف عنهم في طريقة طرحها، والحلول املقدمة لها.القرار بوجود املشاكل لتي يطرحونها مع توكيد االخ
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