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أملانيا-،  دورية علمية دولية حمكمة تصدر عن املركز الدميقراطي العربي ،برلني 2018 جملة إجتاهات سياسية ،العدد الرابع، مايو  

  :العلمية اللجنة

 العراق -جامعة بغداد ة، مركز ادلراسات الاسرتاتيجية وادلولي ،أ .د. سليـم اكطـع علــي  -

عاليم وحمارض أ اكدميي ،كرم فرج الربيعي أ  أ .د.  -  .العراق -بغداد، ابحث ا 

 .اجلزائر - بسكرة ، خيرض محمد أ .د.حسينة ، رشون، جامعة -

 .ســفيـر مرص السابق دلي أ جنوال وساوتويم والنيجر –بالل املرصي  السفريسعادة  -

براهمي الرفاعي، جامعة املنار ، تونس. -  د.ا 

 .د.راحب خرايفي ، جامعة جندوبة، تونس -

 .ال مري محمد بن فهد، اململكة العربية السعوديةد. معمر سالمة . جامعة  -

 اجلزائر. -د.أ محمدي بوزينة أ منة، جامعة  حسيبة بن بوعيل ،شلف -

 .. جامعة بن يوسف بن خدة . اجلزائربن حيي نبيةلد. -

 د.مصطفى خواص، املدرسة الوطنية العليا للعلوم الس ياس ية ، اجلزائر. -

يالف راحج، -  ، العراق.دلوليةا الشؤون يف حثاب د.ا 

 د.بن يوسف نبيةل ،جامعة مولود معمري، تزيي وزو، اجلزائر. -

 .اجلزائر ،3 اجلزائر جامعة عباش، عائشة.د -

 ، جامعة تكريت ، العراق.عبدهللا حقطان حارث. د -

 اجلزائر. -لجيجحيي،  بن الصديق محمد د. قرميس عبد احلق، جامعة  -

 د.معراين كربوسة . جامعة محمد خيرض . بسكرة ، اجلزائر. -

 .اجلزائر -جيجل حيي، بن الصديق محمد  د.محوم فريدة، جامعة -

 د. عيش عالء ادلين، جامعة تبسة ، اجلزائر. -

 .اجلزائر ، تبسة جامعة ، لبارا أ مني. د -

 اجملربي، ابحث يف القانون العام ، ليبيا.  يهميدأ  د. -

 غازي، ليبيا. نعيل حسن أ بو بكر  يونس, جامعة ب د. -

 .ليبيا ال مسرية، امعةأ بورزيزة، اجل بلعيد فتحي د. -

 

 

 
 



  

أملانيا-،  دورية علمية دولية حمكمة تصدر عن املركز الدميقراطي العربي ،برلني 2018 جملة إجتاهات سياسية ،العدد الرابع، مايو  

  لةـــاجمل أقسام
ً
ا
 :الفتتاحيةً -أول

ً
ا
 :الدولية العالقات -ثانيا

يتناول كافة املوضوعات ذات الصبغة الدولية التي تحدث بين فاعليين دوليين اثنين أو أكثر. ويتفرع 

لتي يكون أطرافها عن هذا القسم كافة املوضوعات التي تقع في الُنظم اإلقليمية املختلفة وا

فاعليين إقليمين، مثل حرب الوكالة بين السعودية وإيران في سوريا، وسياسات مصر تجاه األزمة 

السورية، والنفوذ اإليراني في منطقة الخليج، والهيمنة األمريكية على قارة أمريكا الالتينية وموقفها 

 .من كوبا، وروسيا ومفهوم املجال الحيوي في أوروبا الشرقية

  :السياسية التحليالت قسم .1

 .ثماني صفحات كحد أقص ى –قضايا الوطن العربي 

 .أربع صفحات كحد أقص ى –قضايا دولية 

 أربع صفحات كحد أقص ى –قضايا دولية وإقليمية متقاطعة 

 :الستراتيجي التقديًر قسم .2

 أربع صفحات كحد أقص ى –تقدير موقف لقضية في الوطن العربي 

 صفحتين كحد أقص ى – تقدير موقف لقضية دولية

 صفحتين كحد أقص ى –تقدير موقف لقضية أفريقية 

ً
ا
 : السياسية النظم -ثالثا

يركز هذا القسم على التغيرات التي تطرأ على الخارطة السياسية لدول العالم بفعل؛ الثورات 

لة ،االنتخابات، االنقالبات العسكرية، التداول السلمي للقيادة السياسية والنخبة، وكذلك مسأ

 .األقليات والعرقيات املختلفة، وقضايا الالجئين

  :السياسية التحليالت قسم .1

 ثماني صفحات كحد أقص ى –قضايا الوطن العربي 

 أربع صفحات كحد أقص ى –قضايا دولية 

 أربع صفحات كحد أقص ى –قضايا متقاطعة 

 :الستراتيجي التقديًر قسم .2

 د أقص ىأربع صفحات كح –تقدير موقف لقضية الوطن العربي 

 صفحتين كحد أقص ى – تقدير موقف لقضية دولية

 صفحتين كحد أقص ى – تقدير موقف لقضية أفريقية
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ً
ا
 اإلعالمية السياسية الدراسات -رابعا

يهتم هذا القسم بالعالقة الكامنة بين وسائل اإلعالم على اختالفها وصناعة القرار السياس ي 

حليل املضامين اإلعالمية ال سيما الرسمية منها وفعاليتها في تسويق القرار العام، إضافة إلى ت

 .لتقدير التوجه السياس ي لصناع القرار من خالل أساليبهم البالغية والخطابية

ويضم ثالثة فروع هي: تحليل املضامين اإلعالمية والخطابات السياسية وفق رؤى نقدية، والعالقة 

ا، ووسائل إعالمية كقناة لتسويق القرار العام بين اإلعالم والحراك السياس ي عربًيا وأفريقًيا ودوليً 

 .والتعبئة الشعبية

 (تحليل املضامين اإلعالمية والخطابات السياسية وفق رؤى نقدية )أربع صفحات 

  العالقة بين اإلعالم والحراك السياس ي عربًيا وأفريقًيا ودولًيا يهتم في قضية محددة شغل

 (الساحة السياسية )أربع صفحات

  مية كقناة لتسويق القرار العام والتعبئة الشعبية تهتم في قضية عربية أو وسائل إعال

 (عربية )صفحتين –قضية عربية 

 (أربع صفحات بحد أقص ى)ير موقف لقضية في الوطن العربي تقد 

 (صفحتين كحد أقص ى)  تقدير موقف لقضية دولية 

 (صفحتين كحد أقص ى ) تقدير موقف لقضية أفريقية 

ً
ا
 :القانونية الدراسات –ًخامسا

يركز هذا القسم على دراسة املوضوعات والنزاعات ذات الصبغة القانونية التي تقع في إطار القانون 

الدولي مثل قضايا النزاع على الجزر املختلفة مثل جزيرة تيران وصنافير، وقضايا ترسيم الحدود كما 

اسات وتقارير تتناول تحليل تقديم در   هو الحال في بحر العرب بين العراق وإيران باإلضافة إلى

 .موضوعات القانون الدولي بصورة عامة وفروعه املختلفة

  (ثمان صفحات كحد أقص ى) قضايا قانونية ذات طابع عربي 

  (أربعة صفحات كحد أقص ى)قضايا قانونية ذات طابع دولي 

  (أربعة صفحات كحد أقص ى)قضايا قانونية ذات طابع إفريقي 

ً
ا
 التقارير قسم : سادسا

ديم حلول وأفكار عملية جديدة تساعد في حل املشاكل وتقدم معلومات وأحداث موثقة ممكن تق

الرجوع إليها وقت الحاجة ويركز هذا القسم على مختلف القضايا السياسية الراهنة في الشرق 

 . األوسط وأفريقيا ودوليا

 (ثمان صفحات بحد أقص ى)أفريقي  –دولي  –قضايا ذات طابع عربي 
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ً
ا
 نقاش حلقات : سابعا

يركز هذا القسم على عرض وتحليل أراء الخبراء و األكاديميين املتخصصين حول مختلف القضايا 

السياسية الراهنة، التي يشهدها العالم والتي تثير جدال في الساحة الدولية و اإلقليمية . وفي هذا 

أثارها على النظام اإلقليمي أول حلقة نقاش حول أزمة قطر وتجاذبتها و  السياق سوف يتم عقد 

 .العربي والدولي

ً

 :املشاركني فئات

  الباحثين واألكاديميين واملهتمين بإنتاج مراكز الدراسات األكاديمية والحكومية والخاصة

والدولية وأساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا وخريجي أقسام االقتصاد والعلوم 

 . مالسياسية والدراسات القانونية واألعال 

  الباحثين في مجاالت الخارجية والدفاع واألمن القومي والسلك الدبلوماس ي واملنظمات

 .العربية والدولية

 الباحثين في مجال اإلعالم، والصحفيين وطلبة الدراسات العليا في كلية اإلعالم. 

 املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية املهتمة بالشئون الدولية والنشطاء السياسيين 

 .في األحزاب والتيارات السياسية

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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  النشر قواعد
واملقاالت الفكرية حول القضايا  تنشر املجلة التحليالت السياسية، التقدير االستراتيجي، التقارير

املوضوعية والدقة والتوثيق  يلعامة في الدوريات األكاديمية وهسابقة الذكر. وفقا ملعايير النشر ا

 .“ Footnote“ راجع بنظامعلى أن تكون امل

 كلمة ويتناول  1700ستراتيجي والتقارير على التحليالت السياسية والتقدير اإل  أن ال يزيد حجم

 أبعاده وتداعياته اإلقليمية أو الدولية مع رصد 
ً
القضية موضوع التحليل بإيجاز، موضحا

 .أهم املصادر املستخدمة

  مختصرة تتضمن الخلفية التعليمية والخبرة يرفق الكاتب مع املادة املرسلة سيرة ذاتية

 .السابقة وأبرز األعمال املنشورة

 أن تكون قد أعدت للنشر في مجلة  املواد املقدمة يجب أال يكون قد سبق نشرها، ويجب

 .التحرير تفاق مع هيئةتجاهات سياسية وفق اإلإ

  قرار لجنة التحكيم وفي  جميع املواد املرسلة ترسل إلى التحكيم وتلتزم املجلة والكاتب بقبول

حال قبول املادة للنشر مع إدخال تعديالت يلتزم الكاتب بإجراء التعديالت املطلوبة خالل 

 .أسبوعين من إخطاره بقرار اللجنة

  حق إجراء تعديالت تحريرية في النص حسب مقتضيات النشر بما ال يخل بأسلوب الكاتب أو

 .تحريراألفكار األساسية في النص تحددها هيئة ال

  حقوق النشر الخاصة باملواد املنشورة محفوظة بما في ذلك إعادة نشرها في موقعها

االلكتروني أو في اإلصدارات ويسمح باالقتباس منها مع مراعاة األصول املتعارف عليها في 

 .االقتباس وتوثيق املصادر

 السابقة الثةالث األشهر  خالل عدد كل فى العمل خطة تحدد التى هى املجلة تحرير  هيئة 

كما يسعدنا  املباشرة التكليفات على االعتماد مع والقضايا األحداث لتطورات تبعا لصدوره

أى مقترحات شفوية ويفضل مكتوبة إلعداد موضوعات فى املجلة على أن يتم  أن نتلقى

 .إعداد املوضوعات بعد النقاش مع مسئولى األقسام حول الشكل واملضمون املتعلق بها

 سم الباحث إاألولى العنوان الكامل للمقال،  تتضمن الورقةلمقاالت األكاديمية بالنسة ل

لكتروني قسم، كلية وجامعة( الهاتف، العنوان اإلورتبته العلمية املؤسسة التابع لها )

وملخصين للموضوع في حدود مأتي كلمة أو ثمانية سطور أحدهما بلغة املقال والثاني بإحدى 

 أن يكون أحد امللخصين باللغة العربية .اللغتين األخريين على 
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  تكتب املادة العلمية العربية بخط من نوعSakkal Majalla  نقطة بين  18بمسافة  14مقاسه

 Simplified Arabic، العناوين الفرعية Sakkal Majalla18 Gras األسطر، العنوان الرئيس ي

14Gras أما الفرنسية أواالنكليزية فتقدم بخط من نوع ،Times New Roman  12مقاسه. 

  1.5، رأس الورقة 02، يسار 02، يمين 02، أسفل 02هوامش الصفحة تكون كما يلي: أعلى ،

 ( .x16). 23,5، حجم الورقة مخصص1.25أسفل الورقة 

 :املؤلف: عنوان   يرقم التهميش واإلحاالت بطريقة أكاديمية في آخر املقال بالترتيب التالي

 ن املجلة أو امللتقى، الناشر، البلد، السنة، الطبعة والصفحة.الكتاب أو املقال، عنوا

 .املقاالت املنشورة في هذه املجلة ال تعبر إال عن آراء أصحابها 

 

 :مالحظة

نه في الوقت الذي نلتزم فيه بمراجعة جميع املقاالت التي نتلقاها بعناية فائقة، إال أن إرسال إ

 ل بأي شكل من األشكال على تقيمنالغة التي يرسل بها املقامقال ال يضمن النشر دائما، وال تؤثر ال

 .له

 شورة مسبقانمع بعض أعماله امل خص للسيرة الذاتية للباحث ترفق يجب إرسال مل 

 ليست قيد النظر للنشر في  و يجب أن تكون جميع املقاالت التي ترسل خاصة في املجلة

 أي مكان آخر

  ع في النص املقدم، كما يجب تجنب ة واملراجهتمام بوضع االرتباطات التشعبييجب اإل

 ستخدام الهوامشإ

 :التالية العناصًر من أي لفتح ومسطًر ملوًن رسم أًو نص ومسطًر ملوًن هًو تشعبي رتباطإ

 ملف 

 ملف في موقع 

 ويب على ويب صفحة 

 صفحة ويب على إنترانت 

 :بوي موقع أًو الوجهة امللف كامل عنوان على يحتوًي الذي هًو مطلق تشعبي رتباطإ

  التالي العنوان      
ً
 : /http://democraticac.deمطلق تشعبي ارتباط أي في الكامل للعنوان مثاال

يكروسفت وورد، إلى البريد منسقه على شكل ملف ماترسل املساهمات في اللغة العربية 

 :اإللكتروني
 

magazin@democraticac.de 
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 فهرس العدد
 اإلفتتاحية

 الوافي: د.سامي رئيس التحرير

 

 بشأن القدس "ترامب"العالقات الفلسطينية األمريكية بعد قرار 

  مقيدة وخياراتديناميكيات جديدة  
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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 

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

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

خرى  على أدت إلى إنهيار  إقتصاد دول بأكملها ، أالف املشردين  و الالجئين حول العالم .كما أسفرت من ناحية أ

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

 أهدافها . 

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

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

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

ا على الهيئة العلمية اإلستشارية  للمجلة بإختيارنا بعناية فائقة املواضيع التي يتضمنها كل عدد و  التي نعرضها وجوب

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

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

 

 

 اليت تسهم يف تطوير اجمللة  يسعدنا تلقي إقرتاحاتكم
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 بشأن القدس "ترامب"العالقات الفلسطينية األمريكية بعد قرار 

  مقيدة وخياراتديناميكيات جديدة  

Palestinian-American relations after Trump's Jerusalem decision: new 

dynamics and restricted options 

د. جمال خالد الفاض ي                                                                                

باحث متخصص في العالقات الدولية                                                                               

 ملخص:

 مع إسرائيل 
ً
 متعاطفا

ً
منذ أن بدأت الواليات املتحدة الظهور على مسرح السياسة الدولية، فقد تبنت الواليات املتحدة نهجا

بل رأت في أي موقف أمريكي هو التزام قانوني مع دولة إسرائيل، وان كل املحاوالت التي قامت بها الواليات املتحدة للتعاطي 

تخرج عن دائرة دعم اسرائيل وطموحاتها، وقد جاء قرار ترامب بشأن القدس هم تعبير حقيقي  مع العملية السلمية كانت ال 

 بين إسرائيل والفلسطينيين، وان هناك سلسلة متغيرات برزت وشكلت 
ً
 نزيها

ً
لفشل الواليات املتحدة في  أن تكون وسيطا

أمام خيارات ليست سهلة للتعاطي مع الواليات     عالمة فارقة في العالقات الفلسطينية األمريكية، وستضع الفلسطينيين  

 املتحدة، وفرص إيجاد بديل للتعاطي مع عملية السلم ضمن مقاربة جديدة. 

 الكلمات املفتاح: القضية الفلسطينية، الواليات املتحدة االمريكية، القدس،_ ترامب

Abstract: 

Since the United States began to appear on the stage of international politics, the United States 

adopted a sympathetic approach to Israel, but saw in any American position a legal obligation with 

the State of Israel, and that all attempts by the United States to deal with the peace process were not 

out of support Israel and its ambitions, Trump's decision on Jerusalem is a real expression of the 

failure of the United States to be an honest broker between Israel and the Palestinians, and that a 

series of variables have emerged and marked a milestone in Palestinian-American relations and will 

put the Palestinians in the options are not easy to deal with The United States, and the chances of 

finding an alternative to dealing with the peace process within a new approach. 

Key word: Palestinian case, USA, Al-Quds, Trump 
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 املقدمة:

منذ بداية الصراع العربي اإلسرائيلي وحتى يومنا هذا، تعاملت الواليات املتحدة مع القضية الفلسطينية ضمن حلول البحث 

حل لهذا الصراع، وقد قامت الواليات املتحدة بطرح كثير من املبادرات التي ال إيجاد عن إدارة لالزمة وليس من منطلق 

الفلسطينيين بتقرير املصير وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ضمن الشروط املتعارف عليها تعترف بحق 

أخدت العالقات الفلسطينية االمريكية منعطفات من املد والجذر خالل وجود اإلدارات في ضوء ذلك، بالقانون الدولي، و

أكدت من خاللها إدارة حيث القدس الشعرة التي قسمت ظهر البعير، األمريكية املتعاقبة، وقد شكل قرار ترامب األخير بشأن 

للبحث عن خيارات أخرى يمكن من خاللها التوصل  ينبشكل مطلق لدولة االحتالل، وهو ما دفع الفلسطيني انحيازهاترامب 

 دور  أهمية من عملالورقة  هذه أهمية تأتيو لسالم عادل وشامل يقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. 

، ومعرفة مدى تأثير قرار ترامب للمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية الوحيد الراعي وبوصفهافي عملية السالم  الواليات املتحدة

 .وأبعاده على مجمل العالقات الفلسطينية االمريكية

على مستقبل العالقات الفلسطينية  موقف الواليات املتحدة األمريكية من القدس هو معرفة أثر ،الورقة هذه من الهدف

أظهرت نوع تطورات  من تبع ذلك وما ،للرد على املوقف األمريكي من القدس الخيارات الفلسطينية املتوقعة وما هي ،األمريكية

  .دعم اسرائيلمن ازدواجية املعايير في 

 

تأثير قرار ترامب بشأن القدس على استمرار نسق العالقات والتي تتعلق بمحاولة تحديد مدى شكلة املمن هنا تبرز 

  .عملية السالمعلى  رئيسكفاعل الفلسطينية األمريكية ودورها 

العالقات الفلسطينية األمريكية وصلت إلى طريق مسدود سيتم بموجبه من فرضية مفادها إن  البحثية الورقةوتنطلق 

 في عملية السالم.كوسيط ملتحدة البحث عن مسارات أخرى تتجاوز دور الواليات ا

 

إلى أي مدى شكل قرار ترامب بشأن القدس تأثير على  :الورقة البحثية تطرحها تساؤالتهناك بعض الفإن  ،من هنا

أما  ؟ والخيارات الفلسطينية املتوقعةالعالقة الفلسطينية األمريكية، وماهي املسارات التي يمكن أن تأخذها هذه العالقة؟ 

 .واملنهج االستشرافي، التحليلياالعتماد في ورقته البحثية على املنهج  ، فسيحاول الباحثالدراسةمنهج 

واإلجابة على تساؤالتها، سوف تتكون من مبحثين على النحو  الورقة البحثيةوفي إطار محاولة الباحث فحص فرضية 

 :التالي

سيتم تناول املبحث الثاني وفي ، يكيات جديدة، ومسارات متغيرةالعالقات األمريكية الفلسطينية دينام املبحث األول يتناول 

 .الخيارات الفلسطينية املتوقعة لغياب دور امريكي راع لعملية السالم
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  املبحث األول 

 التاريخي للعالقات األمريكية الفلسطينية املسار 

 

 :1967-1917املرحلة االولى 

 

 وفلسطين على وجه الخصوص محل اهتمام للواليات مع بداية القرن العشرين، لم تكن منطقة 
ً
الشرق األوسط عموما

 لـــــــــــــــ"مبدأ مونرو"
ً
 بسياسة العزلة وفقا

ً
. ولكن وبعد اعالن "وعد بلفور" وصدور "صك 1املتحدة األمريكية، تطبيقا وعمال

كان الرئيس األمريكي  1918ور، ففي عام االنتداب" البريطاني على فلسطين، بدأت تظهر عالمات االهتمام األمريكي تتبل

، وهو ما تعارض مع فكرة مبادئه األربعة عشر التي كان 2"وودرو ويلسون" أول من رحب بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

يس ، ولقد أشار "ديفيد هنتر ميلر" املستشار  القانوني للرئ3أعلن عنها أن لكل شعب الحق في تقرير املصير ونيل استقالله

"ويلسون" ان مبادئ تقرير املصير من شأنها أن تحول دون إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، إال أن مستشاري الرئيس 

. وقد بقيت 4دعت لالعتراف بالدولة اليهودية حينما تبرز إلى الوجود 1919أعدوا مذكرة قدمت إلى مؤتمر باريس للسالم عام 

ن، خالل عقدين من الزمن والتي تولى خاللها ثالث روؤساء أمريكيين على التوالي وهم : السياسة األمريكية ثابتة تجاه فلسطي

 .1933-1929، "هاربرت كالرك هوفر" 1929-1923، "كالفين كوليدج" 1923-1921"وارين غامالبيل هارد ينغ" 

 

روز دور فاعل وحاسم للواليات ، وب1945-1933مع بداية الحرب العاملية الثانية خالل فترة الرئيس "فرانكلين روزفلت" 

املتحدة، انعكست على نتائج الحرب، أخذت العالقات االمريكية مع الحركة الصهيونية تأخذ طابع االلتزام الفعلي واملتطابق 

. وقد تبلور ذلك املوقف عبر اعالن الرئيس روزفلت التزام بالده بتحقيق األهداف الصهيونية، وانعقاد مؤتمر " 5مع موقفها

وقد توثقت بموجبه أواصر العالقة األمريكية مع الحركة الصهيونية، حيث صدر عن  1942تيمور" في نيويورك عام بال

 .6، والسماح بالهجرة اليهودية، وتشكيل لواء يهودي يشارك بالحرب العاملية1939املؤتمر، معارضة الكتاب األبيض 

، 1953-1945حلفائها في الحرب، أعلن الرئيس األمريكي "هاري ترومان" بعد انتهاء الحرب العاملية وانتصار الواليات املتحدة و 

. وعند 7اعترافه الفوري بقيام دولة إسرائيل، ودعمه لقرار التقسيم األممي، واعتبار إلسرائيل حامية للمصالح األمريكية

من خالل تجاهل قرار التقسيم  ، استمر الدعم األمريكي لدولة إلسرائيل،1961-1953الحديث عن الرئيس "دوايث أيزنهاور" 

، ومحاولة التعاطي مع القضية الفلسطينية كقضية الجئين بل والعمل على تولي مصر إدارة قطاع غزة واألردن إدارة 181

 .8الضفة الغربية

، فقد أعلن خالل مؤتمر للمنظمة الصهيونية األمريكية أن الصداقة األمريكية 1963-1961أما الرئيس "جون كنيدي" 

  بل هي التزام قومي ترتبط باالستراتيجية االمريكيةاإل 
ً
 حزبيا

ً
. فيما أكدت إدارة "ليندون جونسون" 9سرائيلية هي ليست التزاما

 ، على نفس السياسة. 1963-1969

 

 2017-1967املرحلة الثانية 

 

بداية نشأة منظمة التحرير الفلسطينية وبداية ظهور نوع من العالقة الفلسطينية األمريكية ولو باتجاهها السلبي، استمرت 

الواليات املتحدة بتبني سياسة دعم اسرائيل والتعامل مع حقوق الفلسطينيين كالجئين، بالرغم من ظهور بعض حاالت 
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، فيما لم تشهد فترة الرئيس 1974-1969خالل عهد الرئيس " ريتشارد نيكسون" التوتر في العالقة األمريكية االسرائيلية 

 .10، أي تغيرات جوهرية على طبية االهتمام األمريكي بإسرائيل1977-1974"جيرالد فورد" 

 ، بدأت تظهر نوع من االتصاالت بين إدارته وبين منظمة التحرير 1981-1977أما بالنسبة إلدارة الرئيس "جيمي كارتر" 

الفلسطينية، حيث جرت بعض االتصاالت بين الطرفين دون صفة رسمية، وكان أهمها لقاء "ياسر عرفات" مع "بول فندلي" 

، ولقاء "عصام سرطاوي" ممثل منظمة التحرير 1978عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس في بيروت عام 

، مقابل 242س "كارتر" اول من دعا الفلسطينيين للقبول بقرار . وكان الرئي11الفلسطينية في النمسا بالسفير األمريكي هناك

 . 12بدء حوار جدي مع منظمة التحرير الفلسطينية

وقد شهدت فترة الرئيس "كارتر" تطورات دراماتيكية في التعاطي مع القضية الفلسطينية من خالل تبلور قناعة بأهمية حل 

ديفيد بين مصر وإسرائيل وإعالن الرئيس كارتر أن حصول الفلسطينيين  الصراع العربي اإلسرائيلي، والبدء بمحادثات كامب

 .13على وطن وحل مشكلة الالجئين، أمر ذو ضرورة قصوى 

، أعاد القضية الفلسطينية إلى مربع اعتبارها قضية الجئين دون أي طموحات 1989-1981تولي الرئيس "رونالد ريغان" 

. وخالل هذه الفترة جرى تعزيز الشراكة األمريكية 14ي أتون الحرب الباردةسياسية، وعودة اسرائيل عنوان استراتيجي ف

اإلسرائيلية على أن تكون اسرائيل بمثابة خط الدفاع األول أمام محاوالت االتحاد السوفيتي في الشرق األوسط، إال أن 

لقضية الفلسطينية، حيث بدأت ، أجبرت الواليات املتحدة على إعادة تقييم للموقف األمريكي تجاه ا1987انتفاضة عام 

، وبدأت تتبلور بعض االقتراحات تجاه الدعوة ملؤتمر 15الزيارات املكوكية لوزير الخارجية األمريكي "جورج شولتز" للمنطقة

دولي للسالم وفكرة حكم ذاتي فلسطيني واجراء انتخابات والبدء بمفاوضات إسرائيلية اردنية بمشاركة فلسطينيين. وقد جاء 

في الجزائر تتويج لحالة من التغيير في املوقف األمريكي من منظمة التحرير  1988البدء بحوار فلسطيني أمريكي عام اعالن 

 . 16الفلسطينية

، لترى الوقت مناسب لحل القضية الفلسطينية بعد انهيار االتحاد 1993-1989وبالتالي جاءت إدارة "جورج بوش األب" 

 لقراري السوفيتي وظهور فكرة تبلور نظام 
ً
 338و 242دولي جديد، وعليه أعلن الرئيس "بوش األب" مبادرته للتسوية وفقا

. وقد جاءت الزيارات املكوكية لـــ"جيمس بيكر" وزير 17ومبدأ األرض مقابل السالم ووضع حد للصراع العربي اإلسرائيلي

 بها من خالل الدعوة لعقد مؤت
ً
مر دولي للسالم وهو ما انتج فكرة مؤتمر مدريد الخارجية األمريكي تجسيد لهذه الفكرة وعمال

 .199118عام 

، شهدت تغير نوعي في املوقف األمريكي من فرص حل القضية الفلسطينية عبر 2000-1992خالل فترة الرئيس "بيل كلينتون" 

قامة السلطة ، وإ1993فتح قنوات سرية لالتصال بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي أثمرت عن "اتفاق أوسلو" عام 

الفلسطينية، واستمرار الدور األمريكي املهتم بمحاولة حل لهذا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وتوفير الدعم املالي 

للفلسطينيين ضمن معادلة الحد الضروري من حل عادل للقضية الفلسطينية، وكان أخر محاوالت ذلك مفاوضات "كامب 

حل يمكن أن يشكل انطالق حقيقي نحو حل القضية الفلسطينية نتيجة للتعنت ديفيد" الثانية التي فشلت من التوصل ل

 .19اإلسرائيلي واستمرار للتفهم األمريكي للموقف اإلسرائيلي

، استمر املوقف األمريكي الداعم واملتماهي مع املوقف اإلسرائيلي، ولم تشهد أي 2008-2000خالل فترة الرئيس "بوش اإلبن" 

لى إسرائيل، بالرغم من عقد مؤتمر "أنابوليس" بل بالعكس شهدت هذه الفترة تفهم أمريكي محاوالت جدية للضغط ع

 . 20للتخلص من الرئيس "ياسر عرفات" وإعادة احتالل الضفة الغربية والسماح إلسرائيل بشن حرب على غزة
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التفاؤل التي أفرزها خطابه الشهير  فيما لم تشهد فترة الرئيس "باراك أوباما" أي تغيير على مجريات الصراع بالرغم من حالة

 ستشهد فرصة حقيقية لحل الصراع وإقامة دولة فلسطينية، إال 
ً
في جامعة القاهرة، واعتقاد الكثيرين أن فترة "أوباما" حتما

 أن خيبة األمل للكثيرين كانت سيدة املوقف فلم تستطع هذه اإلدارة من بلورة تصريحاتها إلى أفعال، بل على العكس شهدت

هذه الفترة ما يسمى بالربيع العربي أنتجت انهيار الدولة الوطنية العربية وظهور حالة الال استقرار في املنطقة وانتشار اإلرهاب 

 املتطرف وتراجع القضية الفلسطينية من على أجندة البحث الدولية.

 

 : وفوز ترامب ونتائج شكلت خروج عن التقليد األمريكي2016انتخابات 

 

، مثل قريناتها السابقة، أو كنوع من حالة تقليدية يعيشها املجتمع األمريكي 2016نتخابات الرئاسة األمريكية لعام لم تكن ا

  العادة. جرت كل أربعة سنوات كما

ل
ّ
 العالم ُصدم أن بعد كبرى للكثيرين، مفاجأة متحدة الواليات لرئاسة ترامب" دونالد "األميركي األعمال رجل انتخاب فقد شك

 شمال وحلف األوروبي االتحاد مستقبل أو املناخ، تغير أو التجارة الدولية، من سواء بمواقفه، االنتخابية، الحملة خالل الغربي،

 فعلي، سياس ي إلى اتجاه تحولت إن حتى متماسكة، فلسفة تشكل أن يمكن ال املواقف هذه أن ومع العالقة بروسيا، أو األطلس ي،

 تحقيق ترامب" "يستطع لم لو وحتى . اليوم عليها يتشكل بالصيغة التي الليبرالي، العالمي النظام أسس تهدد أن يمكن فإنها

 أوباما، الرئيس باراك إلدارة مطلًقا نقيًضا بوصفه نفسه قّدم حين االنتخابية، الحملة أثناء في التي أطلقها الراديكالية، وعوده

 21 .األمريكية الخارجية السياسة في ملحوظةتغييرات  إحداث على فإنه قادر – يبدو ما على

 من كل الباحثين والعاملين في حقل العالقات الدولية ليس على  أكثر كانت ٢٠١٦ عام فانتخابات
ً
حساسية، وكانت األكثر ترقبا

  املستوي األمريكي، وإنما على املستوى الدولي،
ً
ترتي الرئيس األمريكية خالل ف السياسة علي طرأت التطورات التي لحجم نظرا

 ملا أفرزته من نتائج أدت "بوش االبن" والرئيس "باراك أوباما"،
ً
الشخصية  ترامب" "دونالد فوز  إلعالن النهاية في وكذلك نظرا

 في
ً
 في األهم النقطة ولعل والخارجية، السياسات الداخلية من وانعكاس ذلك على مجموعة الرئاسية، االنتخابات األكثر جدال

  إدراكها يجب والتي السياق هذا
ً
  السياسية رؤاه تختلف متشدد لتيار سياس ي  سيطرة من "ترامب" نجاح يمثله ما هي مبكرا

ً
 داخليا

 
ً
 ونحن نقف  السياسات في التحوالت من جملة بالضرورة ذلك يتبع وما قد أسالفه، عن وخارجيا

ً
واملواقف األمريكية، خصوصا

 ع
ً
 ما قبلها.عند منطقة فاصلة سيكون ما بعدها مختلفا

 

 :إسرائيل املحددات الحاكمة لسياسة "ترامب" تجاه

 وتدعيم تأمين مصالحها على العمل من والبد األوسط، الشرق  في املتحدة للواليات األول  الحليف هي إسرائيل أن "ترامب" يرى 

 وكلينتون، أوباما عهد في الحال هو كان كما يستمر أن يجب بعد، ال فيما يأتي أو ثانوي  كأمر إسرائيل مع فالتعامل القومي، أمنها

  :22وهي إلسرائيل يقدمها ثالثة نقاط  عن أعلن لذا اإليباك، مؤتمر أمام حديثه في "ترامب" إليه أشار ملا طبًقا

 القومي.  إسرائيل أمن هو إيران، بل يجب اعتبار ردعها، مع التعامل بشأن التي قامت بها إدارة أوباما رفض كل اإلجراءات -

  اإلرهاب وتكافئ شرعيتها إسرائيل تفقد ألنها وفلسطين، إسرائيل بين التسوية محاولة معارضة -
ً
 من الفلسطيني، بدال

 مواجهته.
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 الدولة ، وستستمر اليهودية الدولة هي إسرائيل أن واإلعالن عن لليهود، األبدية العاصمة القدس إلى االمريكية السفارة نقل -

 على الفلسطينيين وإجبار االتفاق نص في تضمينه في ورغبتهم اإلعالن لهذا الداخلي رائيليالتوجه اإلس إلى إشارة في اليهودية

 .رفضه تم ما وهو اليهود بها كدولة االعتراف

 

 القضية الفلسطينية في أجندة السياسة الخارجية للرئيس ترامب:

 

ل ترامب بالرئاسة األمريكية ال شك أن فوز إدارة ِّ
ّ
ا مث ا خبرًّ  تربطه، التي التقليدية للعالقات فقط ليس الفلسطينية؛ للقضية سيئًّ

ا نفسه الوقت في تحمل بل ألنها إدارته، باإلسرائيليين، رجال من والكثير  وقد جاء تعيين السيطرة الصهيوني، مشروع مع تعاطفًّ

  دبلوماسية، خبرة أية يحمل ال الذي األعمال اليهودي رجل ابنته، لزوج ترامب
 
-العربي للصراع تسوية عن البحث مهمة

ب الرئيس بها التي ينظر االستخفاف درجة اإلسرائيلي،
 
 أم للصراع تفاوض ي حل عن البحث ترامب حاول  للمسألة، وسواء املنتخ

ا أقل سيكون  وأنه اإلسرائيلي، للجانب منحازة سيتبنى سياسة أنه فالواضح ال،  في اإلسرائيلي االستيطاني التوسع على اعتراضًّ

  .قبله حاول  من كل فشل خلف الرئيس السبب ُيعتبر الذي الغربية والقدس، الضفة

ا، واملبكرة املبكرة، ترامب تصريحات ا إلعادة يحمل بأنه توحي ال باختصار، األوسط، الشرق  ألزمات مقاربته حول  جدًّ  بناء تصورًّ

 .23شعوبه مصلحة إلى بعناية النظر أو اإلقليم، في االستقرار

ز 
َّ
"ترامب"، في مقابالته وخطاباته، على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لضمان تفوق إسرائيل ودعمها، وأن إدارته فقد رك

لن تستمر فقط في تقديم املساعدات األميركية التي ال مثيل لها في دعم إسرائيل، بل إنها سوف تبذل قصارى جهدها لتوسيع 

لهم مسؤولية عدم تقدمها. وفي نبرة اتهام هذا الدعم وتعزيزه. واتهم الفلسطينيين وحدهم  على فشل عملية السالم وحمَّ

 اآلن"، متهًما السلطة الفلسطينية بأنها "شريكة في نشر 
ً

واضحة، اعتبر أن "حل الدولتين أصبح على ما يبدو مستحيال

ًدا على أن الواليات املتحدة، تحت حكم ترامب،  لن تدعم إقامة دولة إره ابية في األراض ي املحتلة". كما أنه الكراهية"، ومشّدِّ

تعهد باستخدام حق النقض ضد أي قرار معاد إلسرائيل في األمم املتحدة، وأكد على وعده بنقل السفارة األميركية في 

إسرائيل إلى مدينة القدس. وبقي البيان صامًتا تجاه االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية مع تجديد ترامب وعوده 

النشاط الشعبي ضد االحتالل واملستوطنات، مدعًيا أن "حركة املقاطعة وسحب االستثمارات من إسرائيل" هي بمحاربة 

د بشكل واضح  مجرد محاولة أخرى من قبل الفلسطينيين لتجنب االضطرار إلى االلتزام بالتعايش السلمي مع إسرائيل، وهدَّ

 وخاصة في الجامعات. باتخاذ إجراءات "ضد معاداة إسرائيل ومعاداة السامية"،

للمقاومة املسلحة من ناحية، ولطبيعتها اإلسالمية من ” كراهية“، يعتبر "ترامب" أكثر ”املقاومة الفلسطينية“أما موقفه من 

، بتربية األطفال الفلسطينيين على 
ً
 من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي تحديدا

ً
العنف وكراهية “ناحية ثانية، وقد اتهم كال

ناهيك عن اشتراطه قبول الفلسطينيين بـيهودية الدولة اإلسرائيلية؛ كما أبدى تشككه في النزعة السلمية لدى ، ”اليهود

 إلى أن نزعة اإلسرائيليين للسالم هي األوضح
ً
 .الطرف الفلسطيني، مشيرا

ت الشرق األوسط أمريكية لكيفية التعاطي مع ملفا استراتيجية سياسية رؤية حتى اللحظة يمكن اعتبار أن هناك غياب

، بل غياب
ً
 والقضية الفلسطينية خصوصا

ً
إلى أهمية امللف الفلسطيني اإلسرائيلي،  بالنظر التنفيذية، والخطط البرامج عموما

  ؛24أمور هي ثالثة يكشف ذلك وربما
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 وتهميشه، الفلسطينيالبعد  إسقاط على تركز تبدو كأنها فلسطين قضية تجاه ترامب عهد في األمريكية السياسة أن أولها

 أمريكية ولفتات خطابات تقديم مع إسرائيل، مع واإلسالمية العربية تطبيع العالقات أو اإلقليمي، يسمى الحل على ما والتركيز

 االقتصادي. السالم مفهوم تتجاوز  أن يمكن ال تجاه الفلسطينيين، رمزية

 املفهوم، هذا سيادة للمساعدات، مع متلقيا طرفا بوصفها الفلسطينية السلطة مع اإلسرائيلي-األمريكي التعامل يقوم أن أي

 يهيمنان للفلسطينيين ومساعدات اقتصادية مميزات أي تقديم االقتصادي والبعد إسرائيل، أمن أي البعد األمني أن يعني الذي

 الواقع، في أبعادها أهم وهو فلسطين، قضية عن السياس ي البعد تغييب مع شروط، استئنافها دون  يجب التي املفاوضات، على

 .استيطاني عنصري  أجنبي احتالل في مواجهة الطابع سياسية وطني حركة تحرر  كونها

 األسرى  إضراب إنسانية، مثل قضايا في حتى للفلسطينيين، التزامات أو ش يء ملموس تقديم في ترامب رغبة عدم والثاني/

 .اإلسرائيلية املتطرفة لألجندة وانحيازها واشنطن، توازن  عدم يعني وهذا .الفلسطينيين

 األمريكي الرئيس يفعله ما وربما يكون  املنطقة، في حلفاؤه يقّدمه أن يمكن ملا انتظارا ترامب"، "إدارة تريث فهو الثالث األمر أما

 وإسهاماتهم، مبادراتهم لتقديم الحلفاء دفع بغية هادئة، نار على وإنضاجها األمور  استكشاف إلى يهدف تفاوض ي" ، "تكتيك هو

 ، 1967 عام املحتلة األراض ي من باالنسحاب إسرائيل قيام بين الفصل ليتم العربية للسالم"، تعديل "املبادرة إلي وصوال وربما

 الجهود بغرض حشد إسرائيل، مع للتطبيع إقليمية عملية هو اآلن وإسرائيليا أمريكيا فاملطلوب معها؛ عملية التطبيع وبين

 .25األوسط الشرق  في تأثيرها وإضعاف إيران لعزل  ميةاإلقلي

 

 املبحث الثاني

 :وخيارات مقيدة العالقات األمريكية الفلسطينية ديناميكيات جديدة

 

 /
ً
 للعالقات الفلسطينية األمريكية: ديناميكيات جديدةأوال

ً
 حاكما

ً
 شكلت إطارا

 

 حيث من األوسط، الشرق  في املشهد في تغيًرا أحدث األبيض للبيت ترامب وصول وصول ترامب للحكم في الواليات املتحدة: 

إيران كما حدث خالل  مع التحالف من االنتقال في تحوال رؤية أن هناك ويمكن املنطقة، في األوراق والتحالفات ترتيب إعادة

 الواليات مع قوية تقارب عالقة لها يكون  قد التي العربية )مصر والخليج( األنظمة مع أخري للتنسيق مرة العودة إلى فترة أوباما،

 ينسجم "سعودي أمريكي إسرائيلي"ثالثي  تحالف ينتج وربما إسرائيل، أمن حماية أولوية على العالقات هذه بناء وسيتم املتحدة،

 ما مصري، وهو سعودي إسرائيلي أمريكي" يكون رباعي وربما اإلسرائيلية، السعودية العالقات في تطورات عن مؤخًرا توارد ما مع

على حساب عملية سالم حقيقية وذات معنى بين  تشكل أولوية لدى إدارة ترامب أن يمكن الخليج،  إيران ثنائية أن يعني

 إسرائيل والفلسطينيين.

 بقعة من أكثر املتزايد في اإليراني الدور  على ينعكس بما واضح بشكل املنطقة في القوى  توازنات إعادة عنها ينتج قد هذه النقلة

 بين العالقات أن أي خطابه له؛ في أكثر من  ترامب أشار كما اإلرهاب دعم روافد كأحد إيران مع ترامب إدارة تعاملت إذا خاصة

 الواليات ألن إسرائيل، املنطقة في الحلفاء رأس قائمة على سيكون  املقابل وفي الصفر، لنقطة تعود ربما ترامب وإدارة إيران

 .26ترامب توجه حسب الشرق األوسط في تنسيق محاولة أي من إسرائيل تخرج لن املتحدة
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إن الخطوط العامة لسياسة "ترامب" تؤيد حل الدولتين كفكرة عامة، حيث يرى أن الطريق تجاهل فكرة حل الدولتين: 

يقتصر دور الواليات املتحدة األوحد إلنهاء الصراع يتمثل في املفاوضات الثنائية ما بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وأن 

ل، من منظوره،  ِّ
ّ
األميركية على تسهيل هذه املفاوضات. لذلك، يعارض "ترامب" أية خطوات فلسطينية يمكن أن تشك

خطوات أحادية الجانب، مثل التوجه للمؤسسات الدولية وعلى رأسها األمم املتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية على األراض ي 

فهو يرى أن "الحل يجب أن يكون من خالل مفاوضات األطراف". وبالتالي فهو سيقوم باتخاذ أية خطوات . 1967املحتلة عام 

وفي هذا اإلطار، ال   تعرقل هذه التحركات، ومن ضمنها إمكانية استخدام "الفيتو ضد أي حّلٍّ يتبناه مجلس األمن الدولي.

ل املفاوضات الثنائية بين الطرفين يمكن توقع أن تخرج سياسات ترامب عن املواقف األميركية  ِّ
ّ
التقليدية من ضرورة أن تشك

الفلسطيني واإلسرائيلي األساس ألية تسوية مستقبلية للصراع، مع التأكيد على رفض أي تدخالت خارجية سواء من األمم 

ا لتنفيذ السياسات اإل  سرائيلية في الضفة الغربية، املتحدة أو املجتمع الدولي. وبالتالي ستمهد هذه السياسة إطاًرا مرجعيًّ

   .27وخاصة ما يرتبط منها باالستيطان وتسريع عملية تهويد الضفة الغربية والقدس الشرقية

 

شكل قرار "ترامب" بنقل السفارة األميركية إلى ما أسماه "عاصمة إسرائيل االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل: 

، وعد عشرون مرشًحا 1972يخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؛ فمنذ عام ، أحد القرارات األكثر خطورة في تار 28التاريخية"

ا بنقل السفارة إلى القدس، ولكن لم ينجح أي منهم في تنفيذ ذلك. كما أن مجلس الشيوخ األميركي شرع عام  ا أميركيًّ رئاسيًّ

ل إلى القدس  قانوًنا لنقل السفارة األميركية إلى القدس؛ حيث نصَّ على أن "سفارة الواليات 1995
 
نق

ُ
املتحدة في إسرائيل ست

". ومع ذلك، كان يتم تأجيل تطبيق هذا القانون كل ستة أشهر بسبب تعقيدات 1999مايو/أيار  31في موعدٍّ ال يتأخر عن 

الوضع السياس ي والقانوني ملدينة القدس، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تصاعد للتوتر في منطقة الشرق األوسط أو 

 ر باملصالح األميركية في ظل االضطرابات التي تعصف باإلقليم.اإلضرا

  

صرَّح ترامب في أكثر من مناسبة بأنه سوف يبقى "محايًدا" عدم االنخراط في التسوية وزيادة الضغط على الفلسطينيين: 

ز ترامب سياسة االنعزال -في الصراع الفلسطيني السلبي التي بدأها أوباما، والتي اإلسرائيلي، وبالتالي فإنه من املتوقع أن يعّزِّ

تضمن تفوق إسرائيل وعدم السماح ألي فاعل دولي بتعطيل املخططات البنيوية إلسرائيل في التوسع االستيطاني وتسريع 

ضم مدينة القدس، وإبقاء الحصار املفروض على قطاع غزة، وترسيخ واقع جديد في الضفة الغربية يضمن السيادة 

ف ترامب من سياسة الضغط على الجانب الفلسطيني. ومحاصرة مصادره املاليةاإلسرائيلية. وفي هذ ِّ
ّ
  .29ا اإلطار، سوف يكث

 

 التي والصراعات الداخلية وحماس، فتح حركتي بن الفلسطيني االنقسامالفلسطينية:  السلطة وضعف الفلسطيني االنقسام

  انعكس حركة فتح، منها تعاني
ً
 وأفقدها عامة، اإلسرائيلي العربي الصراع قضية وعلى الفلسطينية السلطة على وضع سلبا

 1967 عام في املحتلة اإلسرائيلي لألراض ي االحتالل تجاه حساسية أكثر األوروبية املواقف وظهرت العاملية، التعاطف واملساندة

 عن للعالم الترويج من اإلسرائيلي االحتالل مكن الفلسطيني االنقسام هذا .العربية النظم وبعض الفلسطينية السلطة من أكثر

 وبعض الفلسطينيون  احتالله، ينشغل وتثبيت األرض، قضم في منهمك هو وبينما معه، للتفاوض الفلسطيني غياب الشريك

ع .حماس حركة القضاء على يمكن وكيف عباس، محمود الرئيس يخلف فيمن العرب  حماس بن الحاصل التقارب بعضهم وُيْرجِّ

 تمكن القيادي إعادة في الرغبة إلى -حماس حركة مع التخابر بتهمة يحاكم مرس ي محمد أن الرئيس من الرغم على -ومصر

 .غزة قطاع في دحالن محمد اإلمارات في واملقيم فتح حركة من املفصول 
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/ الخيارات املتوقعة ملستقبل العالقات األمريكية الفلسطينية:
ً
 ثانيا

 

اإلسرائيلي في هذه املرحلة. ومع ذلك، جميع -سيبقى من الصعب التنبؤ بسياسيات "ترامب" تجاه حل الصراع الفلسطيني

الخيارات املحتملة ملواقف إدارته بشأن القضية الفلسطينية وما يمكن أن تسير عليه العالقات الفلسطينية األمريكية بعد 

مل لصالح األجندة السياسية لليمين اإلسرائيلي. وفي أغلب األحيان سوف يبرز اعالن القدس عاصمة إلسرائيل، يبدو أنها تع

اإلسرائيلي، في ضوء اعالن الجانب الفلسطيني -حيال تدخل اإلدارة األميركية في الصراع الفلسطيني أكثر من خيار فلسطيني

 انتهاء دور الواليات املتحدة كراعي لعملية السالم.

 

/ رفض فلسطيني ألي د
ً
   :ور أمريكي في التسويةأوال

قد شكل قرار نقل السفارة أو االعتراف بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل، حتى وإن كان في إطار نوايا  أمريكية اتجاه دفع 

 على اتفاقات التسوية وعلى قرارات الشرعية الدولية وانحيازا كامال إلسرائيل كدولة يهودية في 
ً
عملية السالم، يعتبر انقالبا

افيا التي تحددها إسرائيل وليس األمم املتحدة، األمر الذي يتطلب مواقف من كل األطراف املؤيدة لعدالة القضية الجغر 

د واملوجه ألي ردود فعل أو تحركات عربية  دِّ
ح 
ُ
الفلسطينية تتجاوز مجرد التنديد والشجب ، والرد الفلسطيني سيكون امل

ية وعقالنية فيجب أال ننتظر أن يكون العالم أكثر غيرة وحرصا على فلسطين ودولية ، فإن لم تكن ردة الفعل الفلسطينية قو 

 وان 
ً
من أهلها . والسؤال هل سيكون الجانب الفلسطيني قادر على االستمرار في هذا املوقف الرافض لدور امريكي خصوصا

ة في أي عملية تسوية، وهي من أهم الواليات املتحدة هي املحدد الرئيس للسياسة الدولية، وهي صاحبة البوابة االسرائيلي

 هذا من جانب، ومن جانب أخر هل هناك طرف دولي قادر على 
ً
 وماليا

ً
 من أن يحلداعمي السلطة الفلسطينية اقتصاديا

ً
 بدال

 الواليات املتحدة؟.

 مغاير 
ً
 فيما يتعلق اعتقد أن استمرار هذا املوقف الفلسطيني يعتمد على مدى قدرة القيادة الفلسطينية من تبني نهجا

ً
ا

 بعملية السالم والعمل على تقديم بدائل ذات جدوى يمكن لها أن تشكل رافعة ألطراف دولية للتدخل.

، سيكون من املستبعد أن تسمح اإلدارة األميركية الحالية كسابقاتها، ألي فاعلين دوليين آخرين بأن الخياروضمن هذا 

سيعني أن الفلسطينيين سُيتركون في مواجهة ميزان دولي مختل يميل لصالح  يكسروا هذه القاعدة. وبالتالي، فإن هذا الخيار 

  إسرائيل، وقد ينتج عنه استحقاق تغيير قيادي فلسطيني.

 

/ تراجع فلسطيني عن رفض أي دور أمريكي: 
ً
 ثانيا

ا املتحدة، وذلكتصمد السلطة الفلسطينية أمام موقفها الداعي للبحث عن بديل للواليات  أن املتوقع غير من
ًّ
 أن من خوف

 تهديد وبالتالي األوسط، الشرق  منطقة في واالضطرابات التوترات زيادة في جذري ملرجعيات عملية السالم أي تغير ينعكس

 ميَّزت التي األميركية الثوابت على ترامب إدارة تحافظ أن املرجح فمن لذلك، .االستراتيجية املتحدة األميركية الواليات مصالح

 وتوفير اإلقليم في وتميزها إسرائيل تفوق  ضمان على عملت والتي املاضية، العقود خالل املتعاقبة اإلدارات األميركية سياسات

 يمكن مصيرية بقرارات ترامب ينفرد أن املستبعد من   .الدولية املحافل في الفلسطينيين تجاه اإلسرائيلية أمان للسياسات شبكة

السياسة  مركز باتجاه تدريجي مواقفه تميل وأن الثابتة، األميركية املؤسسات استراتيجيات العامة توجهاتها في أن تخالف

األميركية التقليدية، وفي هذه الحالة يعود الجانب الفلسطيني ملربع املفاوضات والوعود دون أن يكون هناك دراسة  الخارجية

 جادة وحقيقية لسنوات طويلة من املفاوضات دون جدوى.
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/ حل السلطة الفلسطينية وتسليم مفاتيحها لالحتالل:ثا
ً
 لثا

التفكير ضمن رؤية جديدة أو ما يمكن أن يطلق عليه تفرض القضية الفلسطينية  األحداث املتسارعة التي تتوالى عليإن  

  عن االعتبارات السياسية البحثه، ف
ً
الفلسطينية  اعتبار وجود السلطة يجب االستمرار في  ال التفكير خارج الصندوق بعيدا

من املسلمات. بل يجب أن تبقى مسألة التخلي الفلسطيني الطوعي عن هذه السلطة خيارا وفقا ملعطيات اتفاق أوسلو 

مفتوحا، قد يأتي الوقت لضرورة ممارسته فعليا للحفاظ على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وبدون التلويح الجدي 

يتم )الواليات املتحدة وإسرائيل(  ارسته عندما يستحق ذلك، يمكن أن تتحول السلطة إلى أداة طيّعة للغير بهذا الخيار، ومم

كل الخيارات يجب أن تبقى  استخدامها لتدمير املشروع الوطني الفلسطيني، عوضا عن أن تكون الرافعة الوطنية لتحقيقه.

ستصبح القضية الفلسطينية في مهّب ترامب، يطيح بها من خلفه  مفتوحة أمام الفلسطينيين، وبرسم التنفيذ. عدا عن ذلك

 .30نتنياهو كما يريد

 

 :خالصة

لحدود العالقة  رسمها يمكن التي الخيارات يمكن مالحظة أن العالقات األمريكية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة، وأن كافة

ر ال يبدو أنها اإلسرائيلي،-الفلسطيني الصراع تجاه ترامب مرحلة في األميركي التدخل الثنائية األمريكية الفلسطينية، ومدى ِّ
ّ

 تبش

 القريب. املستقبل في السيادة كاملة مستقلة دولة إقامة في الفلسطينيين آمال إلحياء التفاؤل  من بالكثير

 رهان لذلك، سيكون   فاملوقف األمريكي تجاه الصراع  واتجاه دعم إسرائيل وتبني موقفها في أية حلول مطروحة ثابت ال يتغير

 وفي الدولية. الجنايات ومحكمة املتحدة العامة لألمم الجمعية وخاصة الدولية للمؤسسات ضمن التوجه الفلسطينية القيادة

 لعملية املنفردة األميركية اإلدارة على املبالغ فيه التعويل عن التوقف الفلسطيني للجانب املفيد من سيكون  السياق، هذا

ا واللجوء السالم،  والتوصل الفلسطينية الجهود توحيد إعادة املتمثلة في الداخلية الفلسطينية القوة مصادر إلى ذلك عن عوضًّ

 .الداخلي الفلسطيني االنقسام تنهي تسوية إلى
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  2016ـ  2003التجربة البرملانية العراقية 

 دراسة تحليلية في أهم التحديات واألفاق املستقبلية

  د. أحمد فاضل جاسم داود

  د .صدام عبد الستار رشيد

  : ملخص

لت التجربة البرملانية العراقية من عام 
ّ
ونها  2016ـ  2003شك

ّ
إنموذجا ألحدى التجارب البرملانية والديمقراطية العربية  ، لك

جاءت نتيجة مخاض طويل من الحكم الشمولي واألنفرادي القائم على منهجية الحزب الواحد التي تعتمد على طروحات 

تلك املنهجية  من واقع سياس ي منغلق ومستبد يقوم على أساس االستحواذ التام على  القائد األوحد أو الضرورة  وما أفرزته

مؤسسات الدولة املختلفة ملدة تزيد عن ثالثين عاما . وعلى الرغم من أن هذه التجربة لم تأتي نتيجة لصيرورة تأريخية 

ت صعبة للغاية من إنتاج تجربة برملانية ومراحل زمنية مر بها املجتمع العراقي إال إنها إستطاعت وفي ظل ظروف وتحديا

ديمقراطية ما زالت لم تأخذ وقتها الكافي لكي تتجذر داخل املجتمع العراقي بسبب ضخامة التحديات التي تواجهها . وعلية 

يهدف البحث لتسليط الضوء على تلك التحديات سواء كانت داخلية أم خارجية منطلقين من إشكالية مفادها مدى قدرة 

لية التجربة البرملانية العراقية على التجديد ومعالجة مواطن الخلل واالستمرار لألرتقاء بدورها السياس ي والتشريعي وقاب

والرقابي واالجتماعي واالقتصادي كأحدى أهم هيئات النظام السياس ي القائم ؟ .  لقد توصل البحث إلى توصية مفادها إنه 

نية العراقية لكي تنسجم مع واقعها املجتمعي ألن عملية مواجهة التحديات تتطلب أصبح من الضروري تطوير التجربة البرملا

منها خلق بيئة صالحة لنمو وتطور الديمقراطية وهذه األخيرة ال تتحقق من دون توفير األطار القانوني والتشريعي الرصين 

ه السياسية واالقتصادية واالجتماعية الذي يضمن تقدم وتطور العمل البرملاني على مستوى الواقع املجتمعي بمستويات

  . والثقافية واألمنية

 االنتخابي النظام ،الديمقراطية. التجربة البرلمانية  :الكلمات املفتاحية

Abstract                                                               

The research aims at identifying the internal and external challenges that faced the Iraqi 

parliamentary experience as they are still born and did not take the time to be stable. These 

obstacles are political, economic, social, security and cultural.  

The external obstacles are regional and international.    The problem of research deals with the 

ability of the Iraqi experience to develop and address the imbalance and the persistence and 

steadfastness of democracy.  
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The study consists of introduction and three question and conclusions. The challenges include: 1- 

challenging legal and construction. 2- Political parties and their role. 3 – Identity. 

The second: Economic, social, and cultural challenges. The third topic includes external Turkish 

challenges.  The challenge of Iran and  the Arab challenge. The American challenge. UN variable 

Keywords : Parliamentary experience. Democracy, Electoral System 

 املقدمة :

تعد التجربة البرملانية العراقية أحدى أهم التجارب الديمقراطية في البلدان العربية ، كونها أنتجت برملانا منتخبا من قبل   

الشعب نفسه على أثر عقود طويلة من الحكم الشمولي واالنفرادي القائم على منهجية الحزب الواحد وسيطرته على 

ن عاما. وعلى الرغم من أن هذه التجربة لم تأتي أو تولد نتيجة ظروف تاريخية مؤسسات الدولة كافة ملدة تزيد عن ثالثو 

متراكمة  عبر مراحل زمنية كما هو الحال في التجارب البرملانية األخرى إال إنها أستطاعت في ظروف صعبة من إنتاج تجربة 

ة لتقدم لنا تحوال ديمقراطيا في حدود برملانية ديمقراطية تمكنت من الصمود بوجه الظروف املختلفة والتحديات الكبير 

معينة وما زال لم يأخذ الوقت الكافي ليتجذر داخل الواقع املجتمعي  . فكان التحول نتيجة تدخل العامل الخارجي الذي كان 

 وثقافيا. له دورا كبيرا في األطاحة بالنظام الدكتاتوري وتأثيره أيضا  على مسارات هذه التجربة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

إن عملية تطوير التجارب البرملانية تتطلب بأي شكل من االشكال العمل على إرساء قواعد العمل الديمقراطي في التعددية   

السياسية والحزبية والتمسك في القيم واملبادئ الديمقراطية والتركيز على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ التداول السلمي 

د قوة املجتمع من خالل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية واالعتماد عليها كقانون االنتخاب للسلطة الذي يضمن تجدي

 وقانون االحزاب السياسية ومراجعة االطار القانوني والتشريعي والسياس ي للعملية السياسية والديمقراطية برمتها .

خلية والخارجية التي واجهتها وتواجهها التجربة وعلى أساس ما تقدم يهدف البحث لتسليط الضوء على أهم التحديات الدا  

البرملانية العراقية من خالل تسليط الضوء على التحديات الداخلية على املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ية البحث من مدى واألمنية والثقافية . والتحديات الخارجية  كأثر املتغيرات اإلقليمية والدولية املؤثرة . وعليه تنطلق إشكال

قدرة وقابلية التجربة البرملانية العراقية على التجديد ومعالجة مواطن الخلل واالستمرار لالرتقاء بدورها السياس ي والتشريعي 

والرقابي واالجتماعي واالقتصادي كأحدى أهم هيئات النظام السياس ي القائم ومواجهة التحديات املختلفة . لذا تحاول 

 ألجابة على التساؤالت اآلتية : إشكالية البحث ا

 ـ ما التحديات السياسية التي تواجه التجربة البرملانية العراقية ؟  1

 ـ ما التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه التجربة البرملانية العراقية ؟  2

 ـ ما التحديات األمنية التي تواجه التجربة البرملانية العراقية ؟  3

 الجات املطلوبة ملواجهة التحديات املتعددة للتجربة البرملانية العراقية ؟ ـ ما املع 4

 ـ ما مستقبل التجربة البرملانية العراقية ؟  5
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ونة للعملية السياسية  فرضية البحثوعليه جاءت   
ّ
من مدى توفر الرغبة الحقيقية لدى القوى السياسية املك

نية  والتطوير العمل البرملاني على مستوى التشريع والرقابة وتطوير مؤسسات والديمقراطية للنهوض بواقع التجربة البرملا

الدولة وتطوير القوانين األنتخابية واإلرتقاء بها دون الدخول في صراعات سياسية أو قانونية تؤخر العمل في بناء إستراتيجيات 

ات جدوى حقيقية تسهم بشكل فاعل في تطوير تطوير القوانين واآلجراءات العملية وبالتالي إنتاج قوانين تكون ذ تضمن

العمل البرملاني وتدفع به نحو االستمرار واالستقرار ، لكي تترسخ وتأخذ دورها املجتمعي وتتعدى حدود الجانب اإلعالمي إلى ما 

 هو أسمى وأفضل . 

ان التحديات وأسبابها وصوال ملا له من دور في تبي املنهج الوصفي التحليليوتأسيسا ملا تقدم فإن البحث أعتمد على   

لتحقيق النتائج . لذلك جاءت هيكلية  البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة وإستنتاجات وتوصيات ، إذ يتناول املبحث 

 األول التحديات الداخلية للتجربة البرملانية العراقية ويشمل املحاور اآلتية :

 ـ التحديات السياسية وتتضمن : 
ً
 أوال

ـ  أزمة 5ـ  أزمة الهوية . 4ـ األحزاب السياسية ودورها . 3ـ تحدي البناء املؤسس ي . 2ـ تحدي البناء القانوني والدستوري . 1

 املشاركة الشعبية .

ـ  3ـ الديون الخارجية  2ـ تراجع النمو االقتصادي       1ثانيا ً ـ التحديات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتتضمن : 

ـ الثقافة الوطنية  8ـ الواقع الصحي  7ـ الفقر واألمية  6ـ التنمية االقتصادية .    5ـ البطالة وأزمة الخريجين  4اد املالي الفس

 ـ السلم االهلي .  10ـ االندماج االجتماعي       9الشاملة 

 اب .  ـ إستراتيجيات مكافحة االره 2ـ الواقع األمني  1ثالثا : التحديات االمنية وتتضمن : 

 : التحديات اإلقليمية   
ً
أما املبحث الثاني فيتناول التحديات الخارجية املؤثرة على التجربة البرملانية العراقية وتشمل : أوال

 ـ تحدي املتغير العربي .  3ـ تحدي املتغير اإليراني 2ـ تحدي املتغير التركي  1وتقسم إلى 

ـ تحدي املتغير األممي ) األمم  3ـ تحدي املتغير االوربــي    2ي املتغير األمريكي  ـ تحد 1ثانيا ً : التحديات الدولية وتشمل : 

 املتحدة ( 

أما املبحث الثالث ، فيتناول أهم املعالجات الضرورية ملواجهة التحديات املعيقة لتقدم التجربة البرملانية العراقية وأهم 

ل : مشهد التقدم واإلستمرار املقترن )بالنجاح  ( والثاني مشهد التراجع املشاهد املستقبلية والتي تتحدد بمشهدين هما : األو 

 والتقهقر املقترن )بالفشل( .  
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 املبحث االول 

 التحديات الداخلية للتجربة البرملانية  العراقية

جملة من التحديات الداخلية والتي كان لها  2005شهدت التجربة البرملانية العراقية ومنذ االنتخابات التشريعية لعام      

 للمبادئ واملسلمات الديمقراطية، رغم تبنيها لجزء كبير من هذه 
ً
االثر البالغ في تعطيل وتأخير تطور هذه التجربة وفقا

 :ثر على حركة التجربة الى ما يأتيلصدد تقسيم التحديات الداخلية والتي كان دورها كمعوق ااملبادئ. وعليه فيمكننا في هذا ا

: التحديات السياسية:
ً
 اوال

تنوعت التحديات السياسية التي واجهت التجربة البرملانية العراقي منذ نشأتها االولى، واخذت تزداد هذه التحديات بشكل     

 منذ عام 
ً
ثر تأسيس الجمعية الوطنية االولى ، ثم تراكمت شيئأ بعد ش يء لتقدم لنا مجموعة من على ا 2003تدريجي بدأ

املعوقات التي كان لها الدور الكبير في اثارة العديد من التناقضات والخالفات وحتى اربكت عمل هذه التجربة واوصفتها 

طي بشكله الحقيقي الذي ينقل املؤسسات بالضعف والتراجع عن االهداف التي جاءت من اجلها اال وهي التحول الديمقرا

 نحو الديمقراطية والتعددية السياسية واملشاركة الشعبية والتنمية االقتصادية الحقيقية 
ً
السياسية واملجتمعية دستوريا

ة والتنمية االجتماعية ضمن اطار بناء واقع مجتمعي يعتمد على اسس حقوق املواطنة والهوية الوطنية واملساواة االجتماعي

وتكافؤ الفرص االقتصادية وحقوق االنسان ومراعاة النشاطات الفردية في ظل اقتصاد حر ومتنوع يعزز من مكانة التجربة 

الديمقراطية، ويدفع بها نحو الترسخ الدائم والتام داخل املجتمع العراقي وبالشكل الذ يزيد من ثقة املواطن املحلي بتجربة 

. 30للقيم الديمقراطية النبيلة التي كان يتطلع لها قرابة الديمقراطية ويزيد في ذاته وحبه 
ً
 عاما

 وعلى اساس ما تقدم يمكننا توضيح التحديات السياسية بالنقاط اآلتية :      

 . تحدي البناء القانوني والدستوري :1

وري والذي يعد من اهم االسس من أهم املعوقات التي واجهتها التجربة البرملانية العراقية هو تحدي البناء القانوني والدست

اليمكن بناء تجربة ديمقراطية حقيقية تهدف الى نقل املجتمع والواقع من  التي تقوم عليها التجارب البرملانية في العالم، اذ

يمنع الحريات الى نظام ديمقراطي حر يضمن حقوق االفراد دون وجود اساس قانوني ودستوري  استبدادي مرحلة نظام

 ن التناقضات التي يشهدها الواقع  ، وأهم هذه التحديات او املعوقات هي :رصين وبعيد ع

ادى االنتقال السريع نحو الديمقراطية الى اعتماد بناء دستوري وقانوني سريع من دون ان يأخذ  -أ ـ الخلل في الدستور :

 بسبب تأثير  الوقت الكافي العداده وعرضه على العديد من الخبراء وبالشكل الذي صور لالخرين
ً
بأن الدستور جاء مكتوبا

االدارة االمريكية من حيث كونها دولة احتالل آنذاك . فعلى الرغم من ان الدستور العراقي احتوى على العديد من 

 امام مسيرة التجربة البرملانية ، فاملادة الثانية/
ً
ى سبيل عل 1االيجابيات اال انه يقابلها العديد من السلبيات والتي شكلت عائقا

. وهذا يعني االعتماد على النزعة الدينية ( 1)وهو مصدر اساس ي للتشريع(  املثال )نصت على ان االسالم دين الدولة الرسمي

 مع مبادئ الديمقراطية فيما يخص الديانات االخرى 
ً
اكثر من االعتماد على امللسمات والقيم الديمقراطية مما جعله متعارضا

يزيدية، كما ان الفقرة )أ( من نفس املادة نصت على انه اليجوز سن قانون يتعارض مع قوانين كاملسيحية والصابئة واال 

االسالم، وكذلك نص املادة الثالثة )على ان العراق بلد متعدد القوميات واالديان واملذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في 

.  ثم ان العراق هو احدى الدول العربية املهمة ( 2)( جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها ، وهو جزء من العالم االسالمي
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% من السكان الذين يعتنقون الدين االسالمي ، إال أن ذلك الينفي وجود ديانات 90والذي شكل فيه العرب املسلمين بنسبة 

عبارة صحيحة  اخرى كاملسيحية والصابئة وااليزيدية وحتى النص على إن العراق هو جزء من العالم االسالمي  في واقعها

 ولكن ما موقف بقية االديان هل هما توابع ام ماذا ؟

 في التناقض بين النص الدستوري والواقع العملي في تشكيلة البرملان    
ً
وعلى صعيد أخر ، يتضح الخلل الدستوري  أيضا

، على ان السلطة  (3)من الدستور العراقي( 48في مادته ) نفسها ، فيما يخص السلطة التشريعية ، إذ نص الدستور 

التشريعية تتكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس االتحاد ومن املالحظ هنا انه لم يتم تأسيس مجلس االتحاد 

 في تكوين البرملان العراقي .
ً
 بنويا

ً
 ولغاية االن وهذا يعد خلال

حلية الفدرالية في مواده الدستورية ، وعلى صعيد اخر، نلحظ أيضا إن الدستور نص على إقامة اإلقاليم والحكومات امل    

عام لم تطبق هذه املواد ألسباب عديدة منها املحافظة على وحدة العراق وخوفا من االنزالق إلى الحرب  14إال إنه وبعد مرور 

 املناطقية على حدود كل أقليم ، كما ان الحكومة العراقية والبرملان  يرفضان طلب اي محافظة او عدد من املحافظات

 .(4)لتكوين وتشكيل أقليم  ، وهذا يدل على التناقض بين نصوص الدستور وبين الواقع العملي املعاش ي 

( على ان )تتكون القوات املسلحة العراقية واالجهزة االمنية من مكونات الشعب      
ً
كذلك نصت املادة )التاسعة/ اوال

القوات املسلحة واالجهزة االمنية هي عبارة عن تشكيالت لقوميات . وان معنى كلمة مكونات ربما يفسر على ان ( 5) العراقي(

 ملكوناتها والتوازنات والحصص الخاصة بكل مكون ، ولم يقل املشرع ان هذه القوات 
ً
وطوائف وعشائر مختلفة استنادا

دم تعرضها واالجهزة االمنية تتكون من جميع ابناء الشعب العراقي وذلك بهدف املحافظة على الوحدة الوطنية وع

 لالنقسامات او التجزئة الفكرية والسبب لفظة مكونات.

في حين نص املادة الثامنة عشر/ الفقرة الرابعة على تعدد الجنسية بالنسبة للعراقي بقولها )يجوز تعدد الجنسية للعراقي      

 رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى مكتسبة ، و 
ً
 او امنيا

ً
 سياديا

ً
، وهنا اصبحنا (6) ينظم ذلك بقانون(وعلى من يتولى منصبا

امام تحدي خطير هو تحدي الوالء الوطني فتعدد الجنسية يجعل املواطن امام والئين ، ومن ثم سيضعف الوالء الوطني أو 

إنه سيكون بدرجات أقل وربما سيضمحل وينتهي اذ ما علمنا بان شروط منح الجنسية األجنبية تتطلب من الحاصل عليها 

لة التي حصل على جنسيتها بالكامل ، وهنا اصبحنا امام خلل كبير . ناهيك عن عدم وجود قوانين وانظمة تفسر خدمة الدو 

 على ورق دون فائدة تذكر .
ً
 العديد من املواد الدستورية املوجودة داخل الدستور ، وبالتالي جعلها حبرا

/الفقرة 112حكومة االتحادية واملحافظات ، إذ نصت املادة باالضافة الى مشاكل )قانون النفط والغاز( والنزاع بين ال      

 على ) تقوم الحكومة االتحادية بإدارة أبار النفط والغاز املستخرج من الحقول الحالية   حكومات االقاليم واملحافظات 
ً
اوال

از لحد االن ، كما ان الدستور . إال ان الكتل السياسية لم تتمكن من اقرار قانون النفط والغ(7)املنتجة وينظم ذلك بقانون(

 اكتفى باالشارة الى الحقول النفطية الحالية ولم يشير صراحة الى الحقول الجديدة او التي ستظهر في املستقبل.

 لعدم اإلطالة ، وهذا ان دل على      
ً
 في اغلب مواد الدستور واليمكننا ذكرها جميعا

ً
ويتضح مما تقدم ان الخلل يبدو واضحا

يدل على ان الدستور العراقي يحتاج الى إعادة تعديل في فقراته لكي تنسجم مع الواقع العملي ولكي يتجاوز حاجز  ش يء فانما

 التناقض . 
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ب. جمود القوانين : يعد من اهم التحديات التي تواجه التجربة البرملاني العراقية كونها تجربة ديمقراطية ينبغي ان تتعامل 

 لقوان
ً
ينها  هي وتشريعاتها هي ، اال انه مازالت تعتمد في العديد من االنظمة والقوانين والقرارات على مع ابناء الشعب وفقا

املعدل والذي  1959لسنة  188مجلس قيادة الثورة املنحل ، والسيما في القوانين املتعلقة كقانون االحوال الشخصة رقم 

 والذي مض ى عليه قرابة خمسون الذي  1969( لسنة 1يحتاج الى تعديل، وقانون العقوبات رقم )
ً
يحتاج الى تعديل ايضا

، والذي يحتاج الى تعديل نتيجة تطور الجرائم في شكلها ومضمومنها كجرائم غسيل االموال والفساد االداري واملالي، 
ً
عاما

 عن الجرائم الناتجة عن استخدام التكنولوج
ً
يا الحديثة والتي والجرائم السياسية املختلفة ، والجرائم االجتماعية، فضال

 ما تكون غير منصوص عليها في قانون العقوبات، والتوجد فقرات ملعالجة الكثير منها، لذا يتطلب مواكبة التطور 
ً
عادة

 والتحديث.

فعلى الرغم من إنه قانون حديث ويواكب التجربة البرملانية  2005لسنة  13أما على صعيد قانون مكافحة اإلرهاب رقم     

 إنه ينطوي على العديد من املالحظات املتعلقة بضرورة تعريف االرهاب ووصف العمل االرهابي وما هي الوسائل العراقية إال 

 في حين ان القانون أثبت 
ً
التي تعد من ضمن وصف العمل االرهابي ، كما ان القانون اشترط ان يكون العمل االرهابي منظما

 .( 8)غير منظمة ولم يتم عدها في صميم األعمال اإلرهابية املنظمة العكس في وجود حاالت حدثت فيها أعمال إرهابية 

 التي تجابه التجربة البرملانية العراقية بسبب ترسبات 2
ً
. تحدي البناء املؤسس ي : يعد هذا التحدي من التحديات املهمة ايضا

ة ومؤسساتها بالحزب و الرئيس ومن ثم االستبداد السابقة التي سعى خاللها النظام السياس ي العراقي السابق الختزال الدول

افرغ الدولة من مؤسساتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ووضع سلطة الحزب فوقها بالشكل الذي جعل الدولة تابعة 

 ، وما زاد الطين بله هو قيام الحاكم املدني االمريكي )بول برايمر( بحل بعض املؤسسات 
ً
 تاما

ً
للحزب وخاضعة له خضوعا

 عن اعداد كبيرة من العاطلين عن الع
ً
 فضال

ً
 كبيرا

ً
 مؤسسيا

ً
راقية كوزارة الدفاع واالجهزة االمنية االخرى، مما ولد فراغا

العمل تحت نظرية الهدم واعادة البناء، فكانت عملية الهدم بسيطة للغاية ولكن عملية البناء كانت صعبة ، اذ من املؤسف 

اع القديمة ووزارة الداخلية واالعالم واملؤسسات الصناعية املختلفة كهيئة التصنيع كان اولها صدور قرار يحل وزارة الدف

العسكري وبعض املؤسسات االمنية االخرى، ومن تم اعادة بناء مؤسسات وهياكل جديدة كان القاسم املشترك في بنائها 

نصر الكفاءة العلمية والقدرة املهاراتية والخبرات االعتماد على املحسوبية واملنسوبية واالنتماء الحزبي اكثر من االعتماد على ع

الفنية التي تسهم بشكل او بآخر في بناء هياكل تنظيمية ملؤسسات يفترض ان تكون على درجة كبيرة من الفاعلية لكي تنسجم 

اطية والتعامل مع تطورات املرحلة االنتقالية والتي يقع الثقل الكبير على فاعلية هذه املؤسسات في نشر القيمة الديمقر 

 .( 9)الديمقراطي 

 ان      
ً
وعلى أساس ما تقدم ، ونتيجة البناء املؤسس ي املتلكئ ادى ذلك الى التخبط في العمل واالدوار وحتى املشاركة علما

النظام البرملاني يقوم على اساس الفصل الجزئي للسلطات مع مراقبة كل منها االخرى ، فنتيجة لهذا التشابك في االدوار 

 السياسية والتي تطلب الرجوع فيها الى الدستور لتحديد تولدت الكثير من املشاكل ذات الط
ً
بيعة االدارية والفنية واحيانا

 في النظام الداخلي ملجلس النواب العراقي والذي يقوم 
ً
االدوار وهذا عائد بسبب ضعف البناء املؤسس ي . وكذلك نلحظ ايضا

ذي يقوم على شروط وقواعد اجرائية يجب مراعاتها على مجموعة من القواعد التي تنظم عمل املجلس واجهزته الرئيسية وال

في العمل البرملاني، فالغاية الرئيسة من النظام الداخلي هو تفعيل الديناميكية والحركية للعمل داخل البرملان العطاء فرصة 

 لبعض نصوص النظام الداخلي ، 
ً
وهذا التعديل للتغلب على الجمود وذلك ملواكبة التطورات السياسية التي تتطلب تعديال

سيسهم في تفعيل االدوات التي يستعملها مجلس النواب كاالدوات الرقابية بمختلف انواعها بالشكل الذي يتناسب مع 
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، بالنسبة العضاء مجلس النواب ( 10)الشفافية في العمل الحاالت كلها التي تتطلب استخدام هذه االدوات بما يحقق

التفاعل االيجابي مع توجهات املجتمع ورؤيته تجاه العملية التشريعية والرقابية  وبالنسبة للمواطنين انفسهم، وذلك بهدف

 بما يحقق جانب الثقة بين املواطنين وسلطته التشريعية.

 . األحزاب السياسية ودورها.3

والعقائدي من التحديات السياسية التي تواجه التجربة البرملانية العراقية هو كثرة االحزاب السياسية وتنوعها الفكري 

وبما انها لم تتأسس بناًء على قانون االحزاب السياسية الذي لم يقر اال في نهاية عام  2003ودورها داخل املجتمع العراقي منذ 

عام، وهذا ان دل على ش يءفانما يدل على ضبابية التعددية السياسية والحزبية بالنسبة للتجربة  15اي بعد مرور  2016

كون ان اكثر هذه االحزاب والتجمعات السياسية لم تحصل على اذن بالتكوين والتشكيل، كما انها لم الديمقراطية العراقية 

والذي  2015تكن متطابقة من حيث تكوينها باملواد والفقرات التي نص عليها قانون االحزاب والتنظيمات السياسية لعام 

 الفقرة االولى )يؤسس الحزب ا
ً
و التنظيم السياس ي على اساس املواطنة وبما اليتعارض مع نصت عليه املادة الخامسة/ اوال

 .( 11)احكام الدستور(

والحقيقة ان هناك العديد من االحزاب والتنظيمات السياسية لم تؤسس على اساس مقوم  املواطنة كون البعض منها     

سس على اسس دينية او عرقية او اهداف مصلحية تبتغي الوصول من خاللها الى السلطة
ُ
او االنتفاع من مناصبها ، ومن ثم  ا

 من نفس املادة انه اليجوز تأسيس حزب سياس ي على 
ً
تنتهي هذه االهداف وتتراجع البرامج املعلنة كذلك اشارت الفقرة ثانيا

 .( 12)اساس التعصب الطائفي او العرقي او القومي والحقيقة ان الواقع السياس ي  ال يخلو من ذلك 

ياسية لديها تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية موالية لها واملادة القانونية تنص على انه اليجوز كما ان بعض االحزاب الس

 .( 13)الي حزب سياس ي ان يتخذ شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية ، كما اليجوز االرتباط بأي قوة مسلحة

اقية والتي تأخر القانون الذي ينظم عملها ان هذا االمر يدفعنا ان نذكر بعض سمات االحزاب السياسية العر        

 :( 14)عام على ممارستها للعمل السياس ي الداخلي والعلني ومن اهم هذه السمات هي  15وموافقاتها الرسمية بعد مرور 

اتها ابتعادها عن الديمقراطية الداخلية ضمن تشكيالتها التنظيمية اذ انها التؤمن بالديمقراطية الداخلية وان اغلب زعام -1

اما زعامات وراثية بمعنى ان النائب يخلف قائده او زعامات أسرية او زعامات ذات ثراء وتأثير سياس ي او عشائري ، وهذا بحد 

ذاته الينسجم مع مبادئ واهداف الحزب الديمقراطي الذي يسعى الى ممارسة الديمقراطية في برامجه االقتصادية على 

 والثقافية.املستويات االقتصادية واالجتماعية 

دخولها في صراعات مع بعضها البعض بسبب اختالف الرؤى السياسية واملواقف حول قضايا سياسية واقتصادية  -2

واجتماعية عديدة تكون قبة البرملان ساحة لتلك الصراعات التي اضرت بالتجربة البرملانية اكثر مما  دفعتها نحو االستقرار 

 والتقدم .

ية العراقية للتعامل وفق مبدأ التعاون مع بعضها البعض وجنوحها ملمارسة اساليب النقد فقدان االحزاب السياس -3

املستمر لبعضها البعض عبر وسائل االعالم وهذا يعني بحد ذاته عدم قبول االخر ، وجنوحها نحو تغليب مبدأ الصراع 

 من مبدأ الحوار والتعاطي من مبدأ املصلحة املشتر 
ً
كة والعليا للبلد التي تتطلب من الجميع التعاون واملنافسة الشديدة بدال

اصبحت حالة التنافس بين االحزاب السياسية وقادة كتلها هي  2005لتحقيق بيئةحزبية صالحة للديمقراطية، فمنذ عام 
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 السمة الغالبة نتيجة للتنافس الحاد على املنافع التي توفرها السلطة بغض النظر عن ما مطلوب منها كاحزاب سياسية

تهدف الى تأطير املجتمع ورفع مستوى الوعي السياس ي والوطني باهمية التحول الديمقراطي واهمية بناء نظام سياس ي متكامل 

 يخدم شرائح الشعب العراقي جميعها .

ن . تتميز بكونها تعددية حزبية مأزومة بسبب التضارب في الرؤى واالهداف واملصالح والتوجهات االمر الذي  دفع لعجزها ع4

تحقيق نوع من التوافق والتعاون السياس ي لبناء مشروع وطني حقيقي يعتمد على اسس املواطنة الحقيقية الهادفة الى 

 عن املصالح الحزبية الضيقة
ً
 انجاح التجربة البرملانية العراقية كتجربة ينبغي لها ان تقود املجتمع نحو افاق ارحب بعيدا

 أسهم هذا الواقع  للعب دو       
ً
ر بارز في اعاقة التجربة الديمقراطية وال سيما اإلختالفات الحزبية بين الكتل والتي اذا

تحدث داخل قبة البرملان والتي ادت الى تعطيل العديد من املشاريع املهمة بسبب اطالة مناقشتها من جهة وعدم االتفاق على 

ية وتفعيل العمل بمواد الدستور الخاصة بموضوع اهمية اقرارها من جهة اخرى، كقانون النفط والغاز واملحكمة االتحاد

االقاليم حسب الدستور العراقي وكذلك التلكؤ حتى عن مناقشة قضية تعديل الدستور باتجاه اما الغاء املواد التي تنص 

 على إقامة اإلقاليم اإلدارية أو تفعيلها .

 . تحدي أزمة الهوية : 5

هذا التحدي هو سالح ذو حدين كونه يخلق أزمة اجتماعية واقتصادية كما يخلق ازمة سياسية في الوقت نفسه النه يخلق 

زعزعة اركان الدولة وفقدانها لهويتها بعد فقدت ثقة املواطن بها  وينتج عوامل عدم االستقرار السياس ي واالجتماعي من خالل

 ما تكون قائمة على أسس دينية ومذهبية او عرقية نتيجة لتراجعها امام انتشار الهوية ال
ً
ثانوية والفرعية والتي هي غالبا

قومية ومن ثم  نلحظ غلبة عوامل التفرقة وعدم االندماج االجتماعي على عوامل الهوية والوطنية الجامعة بفضل تأثيرات 

قتها ضعف الحكومات املتعاقبة إلدارة البيئة الداخلية والضغوط البيئة الخارجية، كما ان هذه االزمة تكشف في حقي

الصراعات املجتمعية والتقليل من تأثيراتها االجتماعية والسياسية مقابل تفعيل دور القيم املجتمعية والوطنية عبر نشر 

ثقافة الوعاء الوطني والثقافة الوطنية والوحدة الوطنية والهوية الوطنية الجامعة والتقليل من شأن الهويات الثانوية 

والفرعية الن الديمقراطية ال تدعو للتشظي والتنافر واإلختالف املستمر في الفكر واألسلوب بقدر ما تدعو للمحافظة على 

 بغض النظر عن إنتماءاتهم العرقية 
ً
الهوية الوطنية الجامعة ضمن مبدأ املواطنة الذي يضمن حقوق املواطنين جميعا

 .( 15)والحزبية والدينية 

 ذا الصدد بيان االثار التي تنتجها ازمة الهوية على مسيرة التجربة البرملانية العراقية في النقط االتية :ويمكننا في ه    

أن أزمة الهوية تؤدي الى خلخلة االرضية التي تقف عليها العجلة السياسية والديمقراطية برمتها بسبب فقدان الثقة بينها  -1

ماهير العريضة بانه ال جدوى منها إلنها قامت على اساس تجزئة الكل الى اجزاء وبين مواطنيها ومن ثم تتولد قناعة لدى الج

 صغيرة متناحرة .

 إنها أدت الى تراجع مفهوم الدولة وضعفها أمام تصاعد القوى السياسية االخرى بما تمتلكه من تأثيرات مادية وعسكرية.-2

ة القانون وضعف في االندماج االجتماعي بين شرائح املجتمع أزمة الهوية ادت الى الخلل في النظام العام وتراجع سياد -3

الواحد واعادت الى السطح ثقافة سياسية بعيدة كل البعد عن القيم الديمقراطية اال وهي ثقافة االنفصال او التقسيم بما 

 يضرب الوحدة الوطنية للبلد في الصميم .
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 .  أزمة املشاركة الشعبية : 4

لكون نظام الحكم كان يقوم على منهجية  2003ة ظهرت في العراق منذ العقود املاضية قبيل عام أن أزمة املشاركة الشعبي

الحزب الواحد وفلسفته التي تعتمد على التعبئة الجماهيرية وعسكرة املجتمع وبالشكل الذي أدى إلى إعتالء الحزب على 

 لى السطح وبشكل كبير نتيجة لقناعة املواطنين بإننلحظ ان هذه االزمة ظهرت ا 2003الدولة ومؤسساتها ، ولكن بعد عام 

التغيير السياس ي والتحول صوب الديمقراطية لم يقض ي على مشاكلهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية وإن األحزاب 

 بمصالحها الشخصية او الحزبية دون األخذ بنظر األعتبار املطاليب الشعب
ً
ية التي السياسية ونخبها الحاكمة منشغلة تماما

تحددت بقضايا اقتصادية وخدمية واجتماعية مختلفة ، كاملاء والكهرباء والوقود والسكن وإيجاد فرص عمل ألآلف 

الخريجين العاطلين عن العمل ، وهذا ولد قناعة لدى عامة الجماهير وشرائج املجتمع املختلفة ونقاباته املهنية العاملة على 

سلطة ومغانمها أكثر من السعي للبناء وتفعيل املشاركة الشعبية التي تضمن الدور الشعبي إن األمر اختزل في التنافس على ال

 في تحقيق الرقابة الشعبية التي تحتاجها أي تجربة برملانية وديمقراطية .

لعامة كما ان انعدام املشاركة الشعبية أدى لخلق )حالة العزوف( عن ممارسة النشاطات السياسية املختلفة بالنسبة       

املواطنين نتيجة لعدم اقتناعهم بمخرجات العملية السياسية والديمقراطية ومن ثم إمتناعهم في التعبير عن رأيهم الحقيقي 

في اختيار من يمثلهم حق تمثيل في العملية السياسية بمجملها ، األمر الذي أدى الى تلكؤ التجربة البرملانية العراقية في التقدم 

ونها معبرة عن السيادة الشعبية بان الشعب هو مصدر السلطات فأذا اصيب الشعب بالعزوف عن والثبات والترسخ ك

املشاركة في القرارات العامة تصبح التجربة الديمقراطية أو البرملانية غير ذات جدوى ، وهذا يعني غياب عالقة التفاعل  بين 

ة بفعل انعدام املشاركة الشعبية التي تعد االساس االول النظام السياس ي القائم ومجتمعه وبالشكل الذي يولد فجوة كبير 

 لذلك شرعية النظام السياسية 
ً
والرصين لشرعية اي نظام سياس ي قائم . فإذا تقلص  حجم هذه املشاركة تراجعت تبعا

النظام السياس ي  والقانونية ومن ثم ينعدم االستقرار املجتمعي في البلد االمر الذي يقود في نهاية املطاف الى تعطيل وظائف

ومؤسساته الدستورية نتيجة لتراجع ادوارها من خالل تفاعلها مع شرائح املجتمع املختلفة مما يجعل الدولة كيان مستقل 

عن املجتمع ومفتقر ألي فاعلية إيجابية لصالحه وال سيما بعد جنوح النخب السياسية الحاكمة الى االستئثار باملناصب 

بناء قاعدة شعبية حقيقية تعزز من املشاركة الشعبية لكي ترفد التجربة البرملانية العراقية  العامة والثروة على حساب

 .( 16)بعناصر قوتها  

 : التحديات االقتصادية واالجتماعية والثقافية :
ً
 ثانيا

ثقافية خطيرة اعاقت شهدت التجربة البرملانية العراقية ومنذ بداياتها االولى تحديات ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية و      

 عن تطورها ، كما إنها ال تقل من حيث
ً
  نموها وتقدمها فضال

ً
القوة والتأثير عن التحديات السياسية التي ذكرناها سابقا

 ويمكننا في هذا الصدد ان نصنفها كما يأتي :

 ، اذ ال ديمقراطية دون وجود تنمية اقتصادية تراجع النمو االقتصادي لالقتصاد العراقي  -1
ً
 اقتصاديا

ً
حقيقية تحقق نموا

 يدعم نشاطات النظام السياس ي الديمقراطي القائم بما يقدمه من حلول ومعالجات ألهم املشكالت االقتصادية. 
ً
ملحوظا

ولكن ما نلحظه هو تراجع النمو االقتصادي العراقي منذ بداية التجربة البرملانية العراقية  ، إذ تم االعتماد على ريع النفط 

ن خالل االقتصاد اآلحادي الجانب دون االهتمام بالقطاعات االقتصادية األخرى ، وفي هذا الصدد يمكننا إظهار أهم فقط م

ـــــي : ــ  األسباب التي أسهمت في تراجع النمو االقتصادي العراقي بما يخدم التجربة البرملانية والديمقراطية العراقية وهـ
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دي الجانب يعتمد على إنتاج وتصدير النفط فقط دون القطاعات االقتصادية االخرى ان االقتصاد العرقي هو اقتصاد آحا -أ

كالقطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات والتجارة العامة والسياحة وقطاع االستثمارات الخارجية وتعزز هذا االمر بشكل 

% 55ط في االسواق العاملية الى نسبة حيث انخفض سعر برميل النف 2014واضح عند هبوط اسعار البترول في أواسط عام 

دوالر للبرميل الواحد بسبب خفض الطلب العالمي على هذه السلعة الحيوية وزيادة االنتاج منها وال  120بعد ان كان سعره 

 .( 17)سيما بعد ظهور النفط الصخري األمريكي

نب وهذه الرؤى اسهمت في عدم بناء تنمية إنعدام الرؤى االستراتيجية واالقتصادية التي تضمن اقتصاد محكم الجوا -ب 

 لكي تقود تطوير  20ـ  5اقتصادية حقيقية وفق خطط  خمسية تمتد لسنوات طويلة تبدأ من     ) 
ً
( سنة وهكذا تباعا

االقتصاد وزيادة فاعليته في امليادين املختلفة ملا لها من انعكاسات ايجابية على معدل الدخل القومي االجتماعي ومن ثم 

دل الدخل الفردي لعموم االفراد ، كما يؤدي الى زيادة الصادرات وتقليل الواردات ومن ثم رفع مستوى ميزان املدفوعات مع

 الذي أسهم في تحقيق املنافع العامة .

انكشاف االقتصاد العراقي بطبيعته النفطية االستهالكية على الخارج من خالل التصدير واالستيراد االمر الذي عرض  -ج 

خزون النفطي العراقي للخطر اذا ما استمرت ججلة توقيع املزيد من عقود النفط ملزيد من التنقيب واالستخراج التي امل

 .( 18)اصبحت من حصة الشركات االجنبية التي تهدف للربحية على حساب مصالح العراق 

عدم القدرة على توظيف واردات النفط املالية بالشكل الصحيح إلقامة مشاريع اقتصادية وجلب االستثمارات االجنبية  -د 

وبناء مشاريع اقتصادية ذات جدوى تسهم في امتصاص االعداد الهائلة من الخريجين الذين يعانون من إنعدام التشغيل في 

 القطاع الحكومي أو الخاص واملختلط

لى أساس ما تقدم  فإن تراكم هذه االسباب وتزايدها وعدم وجود الحلول واملخارج لها ادى بالنتيجة الى تراجع النمو وع    

االقتصادي لالقتصاد العراقي وعدم قدرته على مواكبة التقلبات االقتصادية العاملية او مجاراة االقتصاديات االقليمية مما 

بتجربته البرملانية على احداث نقلة اقتصادية فريدة للمجتمع العراقي تفوق ما كان  أعاق من قدرة النظام السياس ي العراقي

 .2003قبل عام 

 . الديون الخارجية :2

 يكبل االقتصاد العراقي ويقيد نشاطه ويؤدي الى    
ً
 ثقيال

ً
ادت الديون الخارجية للعراق الى تفاقم ازماته الداخلية بكونها عبئا

 منها الى الخارج لتسديد ما بذمته ، وكانت القروض والتعويضات التي ترتبت على العراق تحويل املوارد املتحققة 
ً
او جزءا

، باالضافة الى االزمة املالية 2003جراء سياسات النظام السابق كونها املشكلة الكبرى التي واجهت النظام الجديد بعد عام 

والتي دفعت الى االقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد  2014العاملية والتي اسهمت في تراجع اسعار النفط في عام 

 20مليار دوالر حسب لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية وهذه الديون موزعة من  59، إذ بلغت الديون العراقية ( 19)الدولي 

االن باالضافة الى ديون لحد  2014مليار دوالر على شكل اقتراض من صندوق النقد الدولي منذ بدء االزمة االقتصادية عام 

 .( 20)مليار دوالر 59مليار دوالر مضاف إليها الديون املتراكمة منذ عهد النظام السابق ليبلغ  14نادي باريس 

إن تزايد الديون العراقية وعدم القدرة على اطفائها انتج العديد من السلبيات املؤثرة على الواقع املجتمعي العراقي وأهـــــــــــم      

 ذه السلبيات هي:ه
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. تراكم الديون وتضخمها ادى الى عدم القدرة على فتح مشاريع اقتصادية تسهم في تعزيز االقتصاد الوطني وتقلل من نسبة 1

 البطالة بما تقدمه من فرص عمل للعاطلين بما تقلل من نسبة البطالة.

 في تراجع قيمة  . نسبة كبيرة من الواردات العراقية تذهب لسداد الديون وبطرق مختلفة2
ً
 مضافا

ً
،االمر الذي جعلها عامال

 الدينار العراقي أمام سعر صرف الدوالر االمريكي والعمالت العاملية االخرى .

 . الفساد املالي : 3

تفش ي ظاهرة الفساد املالي واالداري أحدى األسباب الرئيسية في تراجع الديمقراطيات العربية ومنها العراق عن تحقيق      

على  2009ـ  2008، ففي عامي   2003افها ، إذ احتل العراق قمة هرم الفساد الدولي للعشرة سنوات االولى منذ عام أهد

دولة نتيجة لضعف سلطة القانون والفراغ  180من مجموع  178سبيل املثال كان العراق في املرتبة الثالثة بتسلسل 

لفوض ى بسبب السياسات األمريكية وإنعدام الرؤى اإلستراتيجية وما أفرزه من انتشار ا 2003القانوني الذي حصل عام 

إلدارة املؤسسات االقتصادية بشكل صحيح ، ناهيك عن عدم القدرة في أستثمار الواردات املتحققة من ريع النفط بما 

ة أستنزفت املال يخدم عملية التنمية االقتصادية ، االمر الذي أسهم في إستغالل هذه االموال وتوظيفها في مشاريع وهمي

 .( 21)العام وأهدرت الجزء الكبير منه 

وهنا على البرملان العراقي ان يواجه الفساد وفق آليات مكافحته والتي يجب أن تأخذ بالحسبان العوامل االقتصادية     

مستواها ودرجة واالجتماعية التي تتسبب في تفش ي هذه الظاهرة داخل مؤسسات الدولة والسيما الخدمية منها والتي تحدد 

وجود  خطورتها بمستوى ممارسة الديمقراطية وعدمها ، فإذا كانت حرية الرأي والتعبير كبيرة واالنتخابات حرة ونزيهة مع

مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وقادرة على أن تأخذ دورها املجتمعي كلما اسهم في تضييق مساحة الفساد لصالح سيادة 

 .( 22)النظام العام

 :(23) كننا في هذا الصدد أن نحدد األثار السلبية للفساد األداري واملالي وفـــــق النقاط االتيةوعليه يم    

يؤدي الفساد الى تراجع نزاهة الوظيفة العامة ويشل من قدرة وحركة املؤسسة على اداء عملها بشكل فاعل يضمن  - أ

استثمارية االمر الذي ادى في نهاية املطاف التفوق والنجاح سواء كانت مؤسسات خدمية او صناعية و اقتصادية او 

 لفشل العديد من املشاريع التشغيلية واالنتاجية.

تسبب الفساد املالي على الجانب االجتماعي في تراكم املشاكل االجتماعية وتولد االآلف املآس ي للمواطنين بسبب  - ب

 توجه االموال إلتجاهات غير مجدية وال تسهم في تشغيلهم .

ب تراجع النمو االقتصادي كما انه احد اهم املعوقات األساسية لتحقيق تنمية مستدامة فاعلة يعد احد اسبا - ج

 عن اعاقة االستثمارات االجنبية الطويلة االجل 
ً
وعادة ما يؤدي الفساد الى نتائج اقتصادية ال تتسم بالكفاءة فضال

بلد الذي يعاني من فساد مالي كبير ان يستفيد االمر الذي يؤدي إلى عدم تشجيع االستثمار االجنبي  ، اذ ال يمكن لل

 من مزايا االستثمار االجنبي املباشر الذي يجلب للبلد املضيف تكنولوجيا حديثة ومهارات ادارية وفنية متقدمة .
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يؤثر الفساد على مكونات رؤوس االموال بشكل يجعل البلد اكثر عرضة للتغيرات التي تحدث في مواقف الدائنين  . د

ما يؤثر على القطاع الضريبي اذ ان اغلب رجال االعمال يلجأون وبفعل الرشوة الى تقديم اقرارات الدوليين م

 ضريبية غير حقيقية.

 . البطالة وازمة الخريجين :4

وتعد البطالة وازمة تشغيل الخريجين من اهم املعوقات التي تقف بالضد من تقدم التجربة البرملانية العراقية واحد اهم      

%( حسب ما صرح به 25حوالي )  2016ـ  2015ت التقيم لهذه التجربة. اذ بلغت نسبة البطالة في العراق بين عامي مؤشرا

 وزير العمل والشؤون االجتماعية السيد محمد شياع السوداني ، والتي تعود في اسبابها  إلنهيار أسعار النفط وعدم وجود

يما القطاع الخاص ، في حين ان وزارة التخطيط أعلنت ان نسبة البطالة مشاريع اقتصادية تسهم في تشغيل العاطلين وال س

 16بلغت  2015داخل املجتمع العراقي خالل عام 
ً
 .(24)% وهي نسبة مرتفعة جدا

 . الفقر واألمية :5

لث األراض ي أرتفعت نسبة الفقر في العراق في االعوام االخيرة بسبب األعمال اإلرهابية والتي أدت إلى اإلستيالء على ث   

العراقية ، مما أدى الى هجرة األألف املواطنين مما عرضهم لهجرة قاسية اوقعتهم تحت خط الفقر، اذ بلغت نسبة الفقر 

. في (25)%( حسب ماكشفت عنه وزارة التخطيط العراقي على موقعها االلكتروني الرسمي 30بـ ) 2015/2016خالل االعوام 

بالد بالشكل الذي يضعف من الوعي الجماهيري والشعبي بالنسبة لالجيال الصاعدة حين ان نسبة االمية انتشرت في ال

% 18بأهمية الوعي الديمقراطي بالتجربة البرملانية العراقية حيث اعلنت وزارة التخطيط ان نسبة االمية في العراق بلغت 

 اكثرها من االناث .

 :  . تدني الواقع الصحي العراقي6

واالوبئة التي اصابت شرائح واسعة من املجتمع العراقي وال سيما االمراض املستعصية اوالخبيثة بسبب إنتشار االمراض  

)السرطانية( كأمراض لوكيميا الدم أو التلوث، االمر الذي ادى الى سوء الخدمات الصحية وبالشكل الذي يسهم في بناء جيل 

البيئة لتنتشر بذلك املعضالت الصحية وهذا يعود الى غير صحي حيث يستمر العراق في انحداره في مجال الطب والصحة و 

 عن انعدام 
ً
غياب البنية التحتية الفّعالة في اتاحة مراكز صحية متطورة ومتقدمة تستخدم االجهزة الفنية والعلمية ، فضال

وية الضرورية والتي الرقابة الصحية وال سيما في املستشفيات الحكومية التي يشتكي منها املواطنون من خالل عدم وجود االد

 .(26)عادة ما تباع في األسوق السوداء بأسعار باهضة الثمن 

  . تراجع الثقافة الوطنية الشاملة واإلندماج االجتماعي والعنف االهلي :7

عد من اهم تحديات التجربة البرملانية العراقية الن تماسك املجتمع ووحدته اساس 
ُ
الذي عرض السلم االهلي للخطر وهذه ت

 او اي تجربة ديمقراطية من نج
َ
اح اي عملية سياسية وديمقراطية فال ديمقراطية مع الفوض ى وال تستطيع الديمقراطية ايضا

احتواء الفوض ى املستعرة التي تجنح نحو استخدام العنف املسلح . ان تراجع الثقافة الوطنية وتشظي املجتمع العراقي خالل 

 ألسباب وهــــي :يعود الى جملة من ا 2003مرحلة ما بعد 
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انتشار الفساد املالي واالداري بالشكل الذي ادى الى عدم القدرة على اقامة برامج توعوية لتنمية الوعي السياس ي والثقافي  -أ

 بأهمية التجارب الديمقراطية وطرح نماذج وأمثلة على نجاحها وتقدمها.

 بقدر ماكانت اهتماماتها منصبة على الوصول الى السلطة  -ب 
ً
 وطنيا

ً
 ثقافيا

ً
التنافسات الحزبية الحادة التي لم تقدم مشروعا

والنجاح في االنتخابات، فلم تكن هناك مشاريع للثقافة الوطنية الشاملة  التي يمكن ان تسهم في رفد التجربة البرملانية 

موجود هي مشاريع ثقافية وجهوية ومحدودة عادة ما تنتقص من االفكار التي تدعوا الى اقامة  العراقية بعناصر قوتها وكل ما

دولة مدنية تقوم على اساس حقوق املواطنة ، فال يمكن ان تختزل هذه االمور جميعها بالتأكيد على النشيد الوطني  ونخبة 

ية العليا في الوحدة والتماسك واالندماج االهلي ومبدأ العلم  فقط وانما هناك مشاريع ثقافية شاملة تعزز الثقافة الوطن

 عن التطرف والتعصب واملساومات الحزبية . وهنا نحن بحاجة الى انتاج نظام تعليمي 
ً
التسامح والعدالة االجتماعية بعيدا

 كان مصدرها بالشكل الذي ينتج آلية جديدة إلعادة 
ً
صياغة الواقع وثقافي وسياس ي مناهض لعوامل التخلف جميعها وايا

 .(27)الثقافي واملدني الجديد 

تعانى من تحديات كبيرة  2016ولحد عام  2003وفي ختام هذا املبحث يتضح لنا ان التجربة البرملانية العراقية ومنذ عام      

ي املبحث وخطيرة منها سياس ي ومنها اقتصادي ومنها ما هو ثقافي والتي تتطلب العديد من املعالجات والتي سنتطرق لها ف

 الثالث املحور االول الذي يتضمن اهم العالجات الضرورية ملعالجة تلك التحديات. 

 املبحث الثاني

 (2016-2003)التحديات الخارجية للتجربة البرملانية العراقية 

 مهما ال تمثلت التحديات الخارجية للتجربة البرملانية العراقية بكم من املتغيرات اإلقليمية والدولية التي ل     
ً
عبت دورا

يقتصر تأثيرها عن تأثير التحديات الداخلية ، إذ أن اية بيئة داخلية اصبحت في هذا الوقت ال تخلو من تأثير البيئة الخارجية 

عليها بسبب الثورة الكبيرة في وسائل اإلتصال واملعلومات والتقنية الحديثة التي قربت املسافات وحولت العالم الى قرية 

من املالحظ ان التحديات الخارجية للبيئة الداخلية العراقية اسهمت في تعميق حالة عدم االستقرار السياس ي صغيرة ، و 

والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية  واالقتصادي واالجتماعي وكان لها االثر البالغ في خلخلة األسس الوطنية

 تحديدها بالشكل االتي : ددويمكننا في هذا الص للتجربة البرملانية العراقية

 : املتغيرات االقليمية : 
ً
 كما يأتي: والتي تمثلت بدور وتأثير دول الجوارالعراقي والتي يمكن تقسيمهااوال

 املتغير التركي : .1

سعت تركيا وبسبب قربها الجغرافي من العراق الى مد نفوذها وال سيما في املناطق ذات الكثافة السكانية التركمانية    

)كركوك( وحاولت جاهدة التعامل مع العرب السنة من خالل تقديم الدعم السياس ي واملعنوي واللوجستي وعند متابعتنا 

ت بازدواجية وال يهمها املشروع الديمقراطي في العراق او التجربة البرملانية للسياسة التركية تجاه العراق نرى انها تصرف

العراقية وتقدمها وتطورها بقدر اهتمامها بضمان مصالحها ونفوذها داخل العراق والذي تفاعل وتنافس على املشاريع 

العراقية وتعمل على التوفيق بين  االقليمية االخرى فكانت خالل فترة االحتالل االمريكي للعراق تصر على وحدة االراض ي

 تدعم املجموعات العربية السنية ، إال إنها أخذت تغير سياستها تجاه العراق 
ً
املجموعات الدينية واملذهبية تارة ، وتارة

والسيما خالل الوالية الثانية لرئيس الوزراء العراقي األسبق نوري املالكي باتخاذ مواقف مختلفة وتحولت كطرف ضمن 
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لة الصراع الداخلي العراقي وبدأت العالقات العراقية التركية تزداد سوءا ً خاصة بعد قيام انقرة بحماية نائب رئيس معاد

 في شؤونها الداخلية . كذلك قيام تركيا بتوقيع العديد 
ً
الجمهورية االسبق طارق الهاشمي مما عدته الحكومة العراقية تدخال

كردستان في مجال الطاقة وكأنما كردستان دولة مستقلة عن الحكومة االتحادية في من االتفاقيات االقتصادية مع اقليم 

 PKT. ناهيك عن  تزايد تدخالتها في االونة االخيرة بإتجاه االراض ي العراقية بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني (28)بغداد 

عبر تمركزها  بمعسكر خاص فيها في بعشيقة مما االرهابي تارة أخرى  الكردي تارة وبحماية سكان املوصل من تنظيم داعش

 ادى الى اثارة الخالفات الدبلوماسية مع العراق  .

خالصة املتغير التركي هو انه يعد من احد العوامل التي تثير البيئة الداخلية العراقية وتدفع باالطراف السياسية العراقية    

د للوجود التركي ونفوذه وبين معارض وطارد له، مما عرض السيادة الوطنية للتناحر داخل قبة البرملان او في الحكومة بين مؤي

 للخطر واضعفت من دور الدبلوماسية العراقية الخارجية.

: املتغير االيراني : 
ً
 ثانيا

ئم وفقا إيران كغيرها من القوى االقليمية االخرى باملنطقة تسعى لبناء استراتيجيتها تجاه املنطقة والعراق الجديد القا     

للمشروع االمريكي من منطلق رفضها قيام نظام سياس ي جديد في العراق يهدد امنها القومي بأرتباطه بالواليات املتحدة وهي 

 إلستراتيجيتها التي تعتمد األسس االتية وهي )
ً
 لذلك صاغت سياستها الخارجية استنادا

ً
 (:29تبعا

 دولية.االلتزام باالعراف والقوانين الدولية والشرعية ال .1

اظهار الجمهورية االسالمية لدورها االقليمي كقوة اقليمية وهي مستقلة عن السياسات االمريكية والغربية وال تدور  .2

 في فلكها .

محاولة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي دفاعها املشروع غن مصالحها القومية والثباتية ومواجهة املشاريع الغربية  .3

 الشرق االوسط الكبير الذي يقوم على اساس دمقرطة االنظمة السياسية فيه.واالمريكية وبالذات مشروع 

ولكن الغرب وعلى رأسهم الواليات املتحدة االمريكية والالعبين االقليميين االخرين ينظرون لدور ايران وسياستها تجاه     

 العراق على اعتبار انها استحوذت عليه بعد ان خسروا املنافسة االقليمية معها .

. وحسب ادراكها فانها      
ً
باملقابل سعت ايران لالشتراك في اية ترتيبات امنية مستقبلية تخص العراق او املنطقة عموما

 في تقرير توازن القوى في املنطقة عامة والعراق خاصة )
ً
 مهما

ً
 (.30تنظر للعراق بكونه يشكل عامال

: املتغير العربي
ً
 ثالثا

 املؤثرة على استقرار وتقدم التجربة البرملانية العراقية ومن زاوتين هما:الذي يعد احدى اهم العوامل    

الخوف من انتقال النموذج الديمقراطي العراقي بعد نجاحه بشكل كامل الى دول الجوار العربي وخاصة دول الخليج  .1

. 

ريكية عليه وصراعها مع الخوف من خسارتها ملصالحها االقتصادية والتجارية في حالة سيطرة الواليات املتحدة االم .2

 الالعبين االقليميين الكبار كا تركيا وإيــران واسرائيل، وخاصة األردن ومصر وسوريا.
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وبذلك لم تحظى التجربة البرملانية العراقية بالدعم والتأييد من قبل دول الجوار العربي او املنظومة العربية إال في حدود      

 وف. فكان تأثيرها يتراوح بين السلب وااليجاب.ضيقة وحسب مصالح معينة حددتها الظر 

ورغم التحديات كلها  التي تعرض لها العراق وتنوع تأثيراتها اتجه نحو تعزيز التعاون مع البلدان العربية على املستويات       

 في جامعة الدول العر 
ً
 فاعال

ً
 2012بية وكان عام السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية وحتى األمنية. واصبح عضوا

لقوى اإلرهاب  2014. كما ان تصدي العراق في عام   2012بداية للتواجد العربي والتعاون مع العراق تمثل بقمة بغداد عام 

والتطرف وحربه املشروعة ضدهم أسهم بشكل كبير وفاعل في عودة العالقات العراقية ـ العربية نتيجة ملواجهة قواته 

 رهابية وحربها مع داعش االرهابي .العراقية للتنظيمات اال 

أدركت الدول العربية حجم خسارتها عن توقفها في دعم النظام العراقي الجديد وان تخوفها من انتقال التجربة       

الديمقراطية إليها أمر غير مبرر وغير مقبول والسيما بعد ان اثبتت االحداث بعدم تدخل العراق بالشؤون الداخلية للدول 

. واهم 2003ية، األمر الذي دفع وزير الخارجية السعودي )عادل الجبير( لزيارة العراق وهي االولى من نوعها منذ عام العرب

 :(31)اسباب التقارب  هذه هي 

نتيجة للظروف االقليمية والدولية وشعور الدول العربية بفقدانهم للعراق وانكفائه على الذات او االبتعاد عن  .1

دفعهم ذلك ألخذ الدور واملبادرة والتوجه نحو العراق والسيما دول الخليج العربية ، فكلما كسبت محيطه العربي ، 

 دول الخليج العراق كلما كان ذلك سببا في زيادة ثقلها االقليمي في  محافظة على أمنها.

عربية التخلي عنه وهي ( مليار برميل فال يمكن للدول ال115العراق بلد نفطي كبير ويمتلك احتياطي نفطي يقدر بـ ) .2

 تمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية مثل االردن .

نستنتج مما تقدم، ان التحديات االقليمية تبقى املحور االساس الذي يتعرض له العراق بسبب صراعاتها اما داخل     

الحزبية والسياسية العراقية الساحة العراقية او دعمها لجهات سياسية معينة داخل العراق وبما يزيد من حدة االختالفات  

 مصالحها 
ً
 من تركيا وايران والسعودية وبقية الدول العربية لها أجندتها داخل الساحة العراقية وهي توضفها تبعا

ً
، فكال

 اإلستراتيجية والسياسية .

: التحديات الدولية : 
ً
 ثانيا

المريكي واملتغير االوروبي واملتغير االممي ) االمم املتحدة ( ومن تمثلت التحديات الدولية للتجربة البرملانية العراقية باملتغير ا   

 زاويتين هما:

 االولى : درجة االستمرار في تقديم الدعم والحماية الدولية لنجاح التجربة البرملانية العراقية.

شروعة مع قوى االرهاب ، وفيما الثانية : درجة االخذ بنظر االعتبار الظروف الداخلية واملحيطة بالعراق وال سيما في حربه امل

 يلي سنوضح تلك املتغيرات وتأثيراتها سواء أكانت ايجابية او سلبية على التجربة البرملانية العراقية .
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 املتغير االمريكي: .1

 بعد التوقيع على
ً
 او عسكريا

ً
 يمثل التحدي االمريكي للتجربة البرملانية العراقية بالوجود املكثف سواء كان استخباراتيا

والتي اعلنها الرئيس  2011االتفاقية االمنية والتي تضمنت االنسحاب بالكامل للقوات املسلحة االمريكية من العراق عام 

 انتاهاء العمليات القتالية في العراق.
ً
 االمريكي االسبق )باراك  اوباما( معلنا

عسكرية امريكية فيه بغية املحافظة على البرملان العراقي رفض بقاء قوات عسكرية في العراق كما رفض اقامة قواعد 

 السيادة الوطنية وعودتها للشعب العراقي.

وسيطرته  2014اال انه تمكن تنظيم داعش االرهابي من احتالل اراض ي عراقية واسعة تضم محافظات ومدن  كبيرة عام    

 وذلك لـــعدة
ً
 :(32)اسباب هي  على مايقارب نصف مساحة العراق. وهنا جاء الدعم االمريكي متأخرا

ان الواليات املتحدة االمريكية وقبل االنسحاب طلبت باقامة قواعد عسكرية لها اال ان البرملان العراقي عام  .1

 رفض ذلك، فأرادت بذلك االدارة االمريكية إلقاء اللوم على العراق وتحميله مسؤولية ما يجري. 2011

 طلباتها في الحاضر أو في املستقبل .رغبتها في رضوخ الحكومة العراقية  املنتخبة لكل  .2

وعليه فأن تخلي االدارة االمريكية عن دعم التحول الديمقراطي وتجربته هي اكبر تحدي للتجربة البرملانية العراقية ، إلنها     

دون  مازالت بحاجة مستمرة للدعم الدولي بسبب ارهاصات الظروف الداخلية واالحداث االقليمية وتعاضمها والتي ادت من

 ادنى شك الى املزيد من الضغوط على استقرار العملية السياسية والديمقراطية في العراق.

وعلى صعيد آخر عاد االهتمام االمريكي بالعراق من جديد بعد وصول ادارة الرئيس الحالي )دونالد ترامب( والذي كشف    

 :(33)عن ترتيبات جديدة تجاه العراق تتمثل بـ 

 وعدم تقسيمه على اسس طائفية او دينية او عرقية.ضمان وحدة العراق  .1

 التزام دولي بدعم الجيش العراقي واجهزته االمنية. .2

 ترسيخ اسس العملية الديمقراطية في البالد. .3

 العمل على معالجة اثار الحرب الحالية مع االهاب. .4

 وقف التدخالت االقليمية في شؤونه الداخلية. .5

 )االمم املتحدة( :. املتغير االوربي واالممي 2

 في دعمه العراق وتجربته البرملانية من عدمه، ومن املؤكد فأن هذا الدعم    
ً
تمثل املتغير االوربي بدور االتحاد االوربي تحديدا

سيعزز من قدرة التجربة البرملانية العراقية والعملية الديمقراطية ويدفع بها لالمام برغم ضخامة التحديات. والسؤال الذي 

ح نفسه هنا ، ما موقف العراق في حالة انقطاع هذا الدعم وهذه العالقة املتقدمة مع االتحاد االوروبي ؟ .        ان يطر 

االجابة بالتأكيد ستكون صعبة ، الن اي تجربة ديمقراطية من واجبها ان تتفاعل مع التجارب االخرى وتقيم شبكة من 

اجل الحصول على الدعم املالي واملعنوي والدبلوماس ي وانما من اجل  التفاعالت والعالقات الدبلوماسية ليس فقط من
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االستفادة من تجارب النظم السياسية االوروبية ودورهم في بناء نظم ديمقراطية حقيقية تضمن االمن واالستقرار وحقوق 

بي في دعم العراق من خالل ما االنسان والديمقراطية. في هذا الصدد يمكننا ان نحدد الدور الذي اضطلع فيه االتحاد االورو 

 : (34)يأتي 

 اسس االتحاد االوربي بعثة دائمة في العراق . .1

 2010التوقيع على اتفاقيتان ثنائيتان، وهما مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، املوقعة في عام  .2

 للتعاو 2012واتفاقية الشراكة والتعاون املوقعة في عام 
ً
ن في مجال الطاقة بينما تتناول ، حيث تمثل االولى اطارا

 الثانية قضايا مكافحة االرهاب والتجارة.

قدمت املفوضية االوروبية من خالل دائرة املساعدات االنسانية والحماية املدنية التابعة لها. كميات كبيرة من  .3

 قدره )إذ   املساعدات االنسانية للشعب العراقي املحتاج اليها،
ً
مليون( يورو لدعم  10قدم االتحاد االوروبي مبلغا

 
ً
البرامج االعالمية التي تدعو الى محاربة التطرف من خالل اتفاقية وقعت بين العراق واالتحاد االوروبي ممثال

برئيس قسم التعاون في الشرق االوسط واسيا الوسطى )جوف فول كوخمان( وبحضور سفير االتحاد تهدف الى 

 .(35)امج تثقيفية ملحاربة التطرف واشاعة ثقافة االعتدال واالبتعاد عن التطرف دعم بر 

 . التحدي االممي )االمم املتحدة( : 3

 او منظمات دولية، وهنا جاء     
ً
 بحاجة لدعم الخارج لها سواء كانوا دوال

ً
اي تجربة يراد لها ان تصبح ديمقراطية فهي قطعا

لحفظ السلم واالمن الدوليين في دعم التجربة البرملانية العراقية من جديد ، فتمثل ذلك  دور االمم املتحدة كمنظمة عاملية

 : (36)والذي تضمن ما يأتي 2003/مايو/22في  1483بصدور اول قرار من مجلس االمن الدولي املرقم 

واجبات محددة بموجب القانون . اعتبار الواليات املتحدة وبريطانيا صاحبة السلطة في العراق والتي لها سلطة ومسؤولية و 1

 الدولي.

 للعراق مهمته العمل مع السلطة والشعب العراقي بهدف تسهيل العملية املؤدية الى 2
ً
 خاصا

ً
 امميا

ً
. تم تعيين مستشارا

.
ً
 حكومة تتمتع بصيغة تمثيلية معترف بها دوليا

مجلس دولي يضم ممثلين عن االمم املتحدة . يشكل صندوق لتنمية العراق تحت اشراف املصرف املركزي العراقي. ويعين 3

 
ً
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية، مدققي حسابات مستقلين. فضال

 عن املزيد من الفقرات وال سيما الخاصة بالديون العراقية .
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 املبحث الثالث

 عيقة للتجربة البرملانية العراقية وففاقها املستقبليةاملعالجات الضرورية ملواجهة التحديات امل

: املعالجات : 
ً
 اوال

ال بد من توفير مجموعة من الحلول واملعالجات لكل التحديات التي تواجهها التجربة البرملانية العراقية سواء كانت      

قتصادية واالجتماعية. او تحديات خارجية تحديات داخلية تفرضها ارهاصات البيئة الداخلية من الناحية السياسية او اال

 فرضت عليها بسبب طبيعة التنافس االقليمي والدولي بين الالعبين الكبار والالعبين الصغار.

وعليه يمكننا في هذا الصدد ان نحدد مجموعة من املعالجات التي تحقق تقدم كبير في وضعية ومكانة ورسوخ التجربة       

 رها من التجارب االخرى سواء في الوطن العربي او دول العالم . وهي كما يلي :الربلمانية العراقية كغي

1 
ً
. تفعيل النصوص الدستورية والقانونية على ارض الواقع ومعالجة مواطن الخلل والقصور في الدستور حتى اليتخذ سببا

دستوري والواقع العملي النه اليمكن بأي في تلكؤ عمل التجربة الديمقراطية، وهذا يتم من خالل انهاء التناقض بين النص ال

شكل من االشكال ان يستمر هذا التناقض منذ اكثر من عشرة سنوات، والسيما فيما يخص فقرات دستورية تتعلق بقانون 

اقرار مجلس االتحاد، او التي تخص االقاليم او الخاصة بالحقوق والحريات وعدم تركها او ركنها على الرف الن من شأن 

 ا صيانة العملية الديمقراطية والتجربة البرملانية برمتها من القصور او الخلل .تطبيقه

املحلية او ادارة النزاعات بين الكتل السياسية عن طريق  . ينبغي الركون الى آليات او اتفاقيات داخلية وطنية لالدارة2

االتفاق على اسس ثابتة ومبادئ راسخة ال يمكن التجاوز عليها او القفز من فوقها، تلك االسس واملبادئ تكتسب صفة عليا 

 
ً
 اساسيا

ً
لتقدم التجربة البرملانية  كونها مبادئ رئيسة، الن من شأن احترام تلك املبادئ وعدم التجاوز عليها يعد بمثابة سببا

 .(37)واستمرارها 

. تطوير االلية التي يمكن من خاللها أن يتم تنظيم عمل االحزاب السياسية بما اليمس مسيرة التجربة البرملانية اويعرضها 3

الى تأخر نمو للخطر ، ان هذه االلية تعد بحد ذاتها وسيلة ملنع الصراعات الحزبية داخل املجتمع والتي ادت بشكل او بآخر 

بيئة ديمقراطية حقيقية صالحة لنمو وتطور الديمقراطية ، كما انها ادت في الوقت نفسه الى عدم اكتراث االفراد او 

 .(38)املواطنين بالديمقراطية ومبادئها وذلك العتقادهم انها هي سبب هذه الصراعات غير املنظمة 

ة تخلق املنافسة الحزبية الصحيحة وال تقود الى صراعات حزبية تضر ولذلك البد من توفر اليات قانونية حاسمة ومحدد    

 بالتجربة البرملانية.

املعدل الذي اعتمده مجلس النواب في جلسته  اصالح النظام االنتخابي في العراق ، وال سيما نظام سانت ليغو  .4

( من قانون االنتخابات وهي طريقة توزيع 14والتي تم تضمينها في الفقرة رقم ) 4/11/2013التي عقدها يوم 

.   انها تؤدي في الحقيقة الى تباين كبير في قيمة املقاعد كما انها تؤدي الى  (39)املقاعد على القوائم املتنافسة 

 باالحزاب الصغيرة كما انها تؤدي ايضا في صعود عدد من حصول االحز 
ً
اب الكبيرة على اكبر املقاعد قياسا

االحزاب السياسية الى البرملان مما يؤدي الى صعوبة اتخاذ القرارات فيـــما بـــــــعد لذا فمن االفضل اعتماد طريقة 

التمثيل النسبي .
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 ثانيا : االفاق املستقبلية للتجربة البرملانية العراقية . 

يرتبط مستقبل التجربة البرملانية العراقية من حيث تقدمها وتطورها وترسخها باملتغييرات الداخلية والخارجية املؤثرة 

ظة على املبادئ الديمقراطية وبدرجة توفر الرغبة الحقيقية للقوى املكونة للتجربة البرملانية على العمل بكل الوسائل للمحاف

وبناء مؤسسات قادرة على انتاج نظام سياس ي ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات ويحقق تتطلعات الشعب العراقي في 

العدالة والرفاهية والسالم وتكافؤ الفرص االقتصادية واملساواة االجتماعية وسيادة القانون في ظل تنمية اقتصادية شاملة 

اقع العراقي الى التقدم . وعلى الرغم من اننا نواجه صعوبة في استشراف مستقبل التجربة البرملانية العراقية تسهم في نقل الو 

بسبب ضخامة التحديات الداخلية والخارجية والصعوبة الكبيرة في مواجهتها أو التقليل من أثرها وال سيما التدخالت 

النظام السياس ي العراقي ومؤسساته العاملة ، إال إن مستقبل هذه الخارجية وقوى االرهاب االسود التي أثرت على بنية 

التجربة يعتمد باالساس باالتجاه الذي تتخذه الكتل السياسية في ممارساتها السياسية الدورية وفي تعاملها مع مجتمعاتها 

 ومع القوى السياسية االخرى . 

اقية كونها تجربة ديمقراطية تشق طريقها رغم ضخامة وفي ضوء ما تقدم سنتناول مستقبل التجربة البرملانية العر  

 التحديات من مشهدين اساسيين هما : 

 : ـ  مشهد االستمرارية املقترن بالتقدم 1

يفترض هذا املشهد في الحقيقة استمرارية التجربة البرملانية العراقية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها وتوقف حالة 

ني بعد أتمام عملية البناء الدستوري والقانوني والبناء املؤسس ي والذي سيسهم في إعادة صياغة بعض التلكؤ في العمل البرملا

القوانين التي تسهم في انهاء حالة التناقض بين النص الدستوري والواقع العملي . وعلى أساس ما تقدم فإن اهم مظاهر هذا 

 املشهد هي : 

للمشكلة األمنية والسيما بعد االنتصارات التي تحققها قواتنا االمنية على جبهات ـ القدرة على ايجاد حلول سريعة وفعالة  1

القتال ضد كيان داعش االرهابي وذلك من خالل بناء استراتيجية أمنية تتضمن رؤية واهداف وآليات تنفيذ للمحافظة على 

 راقية في التحول الديمقراطي . األمن الداخلي والسلم االهلي وللمحافظة على انجازات التجربة البرملانية الع

ـ التنسيق الكامل والتفاهم والتعاون بين القوى واالحزاب السياسية املكونة للعملية السياسية والديمقراطية على تغليب  2

 املصالح الوطنية العليا للمجتمع وعلى ضمن استمرار التجربة البرملانية العراقية في طريقها نحو الرسوخ والثبات . 

تمام املصالحة الوطنية وتفعيل الحوار الوطني والذي يعد من أهم مظاهر التقدم والنجاح بالنسبة للتجربة البرملانية ـ ا 3

 العراقية عبر استخدام آلية الحوار الديمقراطي الذي يهدف للوصول لحلول وسط تسهم في رفد العملية الديمقراطية . 

ا نحو تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي من خالل التمسك باملبادئ ـ تحقيق االستقرار السياس ي والذي يقود قطع 4

الديمقراطية واالسس الالزمة إلنجاح العملية السياسية والديمقراطية وتطوير الوعي السياس ي والثقافي بأهمية الحفاظ عليها 

 كة السياسية . ملا لها من شأن كبير في توفير االرضية املناسبة لتوسيع قاعدة الحكم عبر املشار 
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ـ اتمام ونجاح خطط التنمية االقتصادية الوطنية الشاملة في تحقيق اهدافها سواء كانت على صعيد التنمية البشرية  5

والتنمية االجتماعة والتنمية االقتصادية والتنمية البيئية بما يتيح من بناء بنية تحتية قادرة على االستجابة للواقع الخدمي 

 لعراقي . الكبير للمجتمع ا

ـ من مظاهر هذا املشهد ايضا هو تعديل  بعض املواد والفقرات الدستورية جميعها لكي تتطابق مع الواقع العملي املعاش  6

الخاصة  112من الدستور ، وكذلك تعديل نص املادة  48وال سما فيما يخص منها بتأسيس مجلس االتحاد حسب املادة 

الحكومة االتحادية فقط وظيفة إدارة النفط والغاز املستخرج من الحقول الحالية ،  بالنفط والغاز املستخرج والتي حددت

فماذا عن الحقوق املستقبلية ؟  . فمن االفضل ان تشمل املادة الحقوق املستثمرة واقعيا وفعليا ومستقبال عند استثمار 

ت في حالة الخالف بين الحكومة االتحادية التي اكد 115االحتياطي او اكتشاف حقول جديدة واستثمارها . وكذلك املادة 

واالقاليم واملحافظات فيما يتصل بالصالحيات املشتركة تكون االولوية فيها لقانون االقاليم واملحافظات غير املنتظمة باقليم  

االقاليم والخاصة بتكوين  118واالفضل ان يترك تحديد االولوية للمحكمة االتحادية العليا . وكذلك فيما يخص املادة 

باالغلبية البسيطة لالعضاء الحاضرين اي نص زائد واحد من الحاضرين ومن االفضل ان تصحح هذه الفقرة لتصبح 

باالغلبية املطلقة فال يمكن  أعتبارتكوين االقاليم قضة سهلة وتتطلب فقط أغلبية بسيطة وإنما هي في واقعها قضية صعبة 

 تتطلب أغلبية مطلقة .

الفقرة ثانيا املتمثلة باعطاء حق لالقاليم وبتأسيس مكاتب في السفارات والبعثات الدبلوماسية  121دة وكذلك تعديل املا

فمن االفضل هو عدم تشريع قانون يتعارض مع القانون االتحادي وفي حالة وجود تعارض فاالولوية تكون للقانون االتحادي 

مثابة نواة للتشظي او االنفصال وكذلك الفقرة خامسا والخاصة وكذلك تلغى الفقرة رابعا من املادة ايضا إلنها ستكون ب

بحرس االقليم والتي يفهم منها إنها تعني جيش االقليم مما يعطينا محاذير مستقبلية ، واستبدالها بقوى االمن الداخلي 

 لالقليم والذي يكون مرتبط قطعا بتوجهات واستراتيجيات وزارة الداخلية االتحادية . 

 التراجع املقترن بالضعف :ـ  مشهد  2

يفترض هذا املشهد تراجع التجربة البرملانية العراقية في تحقيق أهدافها الديمقراطية والتي تقوم أساسا على الحريات العامة 

من  والعدالة االجتماعية والتداول السلمي للسلطة من خالل املحافظة على استمرارية العملية السياسية والديمقراطية .

خالل بقائها تحت تأثير التحديات الداخلية والخارجية ومن ثم وقوعها في حالة عدم استقرار سياس ي مستمرة الى ما ال نهاية 

وبالتالي الوصول الى مرحلة عدم االستقرار املجتمعي بكل جوانبه والذي يقود قطعا للنظر الى النظام السياس ي القائم من 

 ضعف والتلكؤ ومن ثم الفشل .                 وأهم مظاهر هذا املشهد هــي : زاوية تشائمية تدفع به الى ال

ـ االختالفات الحزبية في الرؤى والتوجهات السياسية بين القوى واالحزاب السياسية املكونة للكتل السياسية العراقية والتي  1

القوانين والرقابة البرملانية املستمرة على أعمال  أربكت عمل البرملان العراقي فيما يخص وظائفه االساسية في عملية تشريع

السلطة التنفيذية . ومن أهم مشاهد تلك االختالفات هي الصراعات فيما بينها واالنتقادات املستمرة لبعضها البعض وتبادل 

ب ؟ وأين السياسات التهم ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما واقع التجربة البرملانية العراقية من رؤية ونظرة تلك االحزا

التوافقية والتشاركية التي تهدف الى إصالح ومعالجة االزمات كلها . في الواقع أن السلوك الحزبي هذا قد أدى الى خلق 

 تنافس سياس ي مشوه من الناحية الديمقراطية مما عرض التجربة البرملانية العراقية لكثير من سهام االنتقاد . 
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ضا استمرار الخلل في البناء الدستوري وعدم القدرة او الرغبة في تعديل بعض املواد الدستورية ـ من مظاهر هذا املشهد اي 2

التي تثير التناقض بين النص الدستوري والواقع العملي . كما أن طبيعة العالقة بين السلطات تشهد الكثير من التأزم 

 لتوازن املطلوب بين السلطات الثالثة . وبالشكل الذي يجعل الكفة تميل لصالح السلطة التنفيذية وفقدان ا

ـ أستمرار حالة التراجع في امللف االمني وانتشار االعمال االرهابية والتي أصاب البيئة الداخلية للنظام االجتماعي بالخلل  3

 الكبير وارتفاع نسبة العنف والهجرة والتي أصابت املجتمع العراقي بالصميم . 

دية الوطنية الشاملة وترجع النمو االقتصادي وتضاخم الدين الداخلي والخارجي ، بسسب ـ فشل خطط التنمية االقتصا 4

االعتماد على قطاع واحد ) النفط ( واهمال القطاعات االخرى وخاصة الزراعي والصناعي والخدمي مما أدى الى ارتفاع نسبة 

لة كتجربة برملانية ديمقراطية مسؤولة وبالشكل الذي البطالة والفقر . أن هذا التراجع قد زاد من حجم املطالب املوجهة للدو 

 أصبحت عاجزة عن تحقيقها . 

ـ من مظاهر هذا املشهد أيضا هو استمرار ازمة الهوية وتعدد الوالءات الحزبية واملناطقية والقبلية او العشائرية وحتى  4

ة عامة وشاملة تضع أسس الديمقراطية وحقوق الدينية على حساب الوالء للوطن . والسبب راجع ألنعدام توافر ثقافة وطني

 االنسان موضع االول وتؤكد على الوحدة الوطنية وأهدافها العليا في التماسك واالندماج االجتماعي . 

ـ من مظاهر هذا املشهد ايضا فشل الحوار الوطني وضعف املصالحة الوطنية بسسب الضعف في آلياتها ووسائل تنفيذها  5

 قيقية في اتمامها ليتسنى للجميع العبور على االزمات وتجاوزها . ودرجة الرغبة الح

ـ كثرة التدخالت الخارجية والتي شكلت عامال مضافا اربك عمل التجربة البرملانية العراقية ، فكان لدور بعض االطراف  6

الها لكونها تقدم نظاما ديمقراطيا الدولية تأثير كبير على الحياة السياسية والدفع باتجاه تعطيل العملية الديمقراطية وإفش

 حقيقيا بسبب رغبتها في املحافظة على مصالحها وديمومتها . 

أن جملة تلك املظاهر في حقيقتها أدت الى استمكان عوامل الخلل والتراجع وزادت من قوة ظاهرة عدم االستقرار السياس ي 

 وبالشكل الذي أضعفت فيه الحكومة والبرملان على حد سواء .  وصالبة التحديات التي تعرضت لها التجربة البرملانية العراقية

وتأسيسا ملا تقدم فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا إيهما أقرب للصحة على املدى القريب واملتوسط والبعيد ؟ في الحقيقة أن 

يعها حجم التحديات التي املشهد االول أخذت بوادره في الظهور في املدى القريب بعد أن أدركت القوى والكتل السياسية جم

تتعرض لها التجربة البرملانية العراقية كونها املمثل الرئيس ي للنظام السياس ي العراقي في حين ان بوادر الفشل والتراجع أخذت 

بانحدار قياسا بالسنوات السابقة ال سيما وان االحداث السياسية هي املحرك لبقية التحديات االقتصادية واالجتماعية 

( سنوات فإن املشهد االول هو االقرب للصحة إذ ستتمكن التجربة  10ـ  5ية . . أما على املدى املتوسط أي بين ) والثقاف

البرملانية العراقية من تجاوز جميع التحديات وال سيما السياسية منها وكذلك الخارجية وصوال لتحقيق التقدم والنجاح 

 ( سنة .  20ـ  10ية وثباتها على املدى البعيد أي من ) النهائي هو بترسخ التجربة الديمقراطية العراق

 الخاتمة واالستنتاجات : 

ـ وحتى االن مخاضا طويال من التحديات واالزمات  2003لقد أشارت التجربة البرملانية العراقية منذ والدتها وتحديدا منذ عام 

ملجتمع العراقي الذي كان يعاني من تراكمات االستبداد لكونها مازالت وليدة ولم تأخذ الوقت الكافي للرسوخ والثبات داخل ا
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والتسلط ملدة طويلة جدا تجاوزت  خمسة وثالثين عاما لم يشهد خاللها الشعب العراقي أي تجربة برملانية حقيقية في 

نية لم تعطي حدودها الواقعية واملنطقية  . كما أن ضخامة التحديات السياسية واالقتصادية والبنيوية واالجتماعية واالم

لهذه التجربة البرملانية دورها الحقيقي للتفاعل مع املجتمع العراقي لكي يدرك أهمية التغيير الذي حصل وأهمية االخذ بهذه 

 التجربة البرملانية . وعليه فإن اهم االستنتاجات التي يمكننا ان نسجلها من خالل بحثنا هذا ما يأتي وهي . 

واع التحديات كلها سواء كانت سياسية أو اقتصادية او اجتماعية وثقافية وتوفير املعالجات أوال : من الضروري مواجهة أن

 الضرورية والالزمة وعدم الركون الى اسلوب ترحيل االزمات والذي قاد الى تراكمها وانفجارها في آن واحد . 

 ة وثقافية وامنية وأهم مضامينها اآلتي : ثانيا : بناء إستراتيجية وطنية شاملة ذات مضامين سياسية واقتصادية واجتماعي

 ـ على الصعيد السياس ي : 1

أ ـ إنهاء حالة الشد والجذب بين االحزاب السياسية والكتل املمثلة لها داخل العملية السياسية والركون الى التفاهم لبناء 

 نموذج ديمقراطي حقيقي . 

 البناء القانوني والدستوري واملؤسس ي ليتسنى للتجربة البرملانية الركوز على قاعدة دستورية ثابتة .  ب ـ أكمال

 ج ـ اتمام سياسات املصالحة الوطنية والحوار الوطني والثقافة الوطنية الشاملة .

 ـ على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقافي .  2

ل تفعيل القطاعات االقتصادية املختلفة وال سيما قطاع االستثمار والتجارة العامة أ ـ القضاء على البطالة والفقر من خال 

 والسياحة . 

 ب ـ تنمية املساواة االجتماعية والقضاء على التميز الطبقي .  

 ج ـ تنمية الثقافة الوطنية والوالء الوطني . 

 ل مبدأ التسامح . د ـ تحقيق االندماج االجتماعي والسلم االهلي ومحاربة العنف وتفعي

 ـ على الصعيد االمني :  3

أ ـ تنمية وتقوية املؤسسة االمنية وأخضاعها لبرامج تدريبية متقدمة ومتطورة تضع عملية املحافظة على املواطنين من 

 اولوياتها في أطار من مراعاة حقوق االنسان وحرياته االساسية والتي تعد جوهر التجارب البرملانية املختلفة . 

ـ مواجهة التدخالت االمنية الخارجية والتي تستهدف العبث بأمن املواطنين واضعاف النظام السياس ي القائم وتصويره  ب

بأنه عاجز على املحافظة على أمن البالد . الن ما يحصل في العراق من اعمال ارهابية وعنف له مدلوالته الخارجية 

 واالجندات الدولية املرتبط بها . 
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 التواصل السياسي: مقاربات و نماذج 

 بنية الرسالة السياسية 

Political Communication: Approaches and Models 

Structure of political message  

 موساوي د. هشام                                          

 المملكة المغربية –األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين الرباط 
 امللخص:

 لسلوكات
ً
 موجها

ً
 في الحياة املعاصرة للشعوب، بوصفه خطابا

ً
 مركزيا

ً
األفراد و الجماعات.  هذا  يلعب الخطاب السياس ي دورا

الخطاب الذي يجد ضالته من خالل ممارساته التواصلية في فضاءات متنوعة، و وفق آليات و أدوات مختلفة. و سنحاول في 

 من املقاربات و التصورات النظرية التي سعت إلى تتبع التواصل السياس ي الحديث، ابتداء من 
ً
هذه الورقة أن نرصد عددا

 بالنموذج التواصلي الذي قدمه كاتز    Harold Dwight Lasswellمريي  هارولد دوايت ساسويل السوسيولوجي األأ
ً
 Elihuمرورا

Katz   و  سازار سفيلدPaul Lazarsefeldو التي كانت، على الرغم من أصالتها، سا تجيب على كثير من املشاكل التعلقة ، 

الذي يرى  Dominique Woltonبالتواصل السياس ي. لنصل إلى مجموعة من التصورات الحديثة مع كل من دومنيك وولتن 

أن التواصل السياس ي يقع في تقاطع ثالث فضاءات لثالث خطابات متناقضة، و هي الفضاء الخاص بالسياسيين و الفضاء 

الذي يرى أن مقاربة التواصل السياس ي تتم  ANDRE GOSSELIN الخاص بالصحفيين و الفضاء العموم . و أندريه غوسالن

عبر محورين هما محور الحلبات/ املناطق و محور الفعل / التلق ، هذه املقاربات التي شيلت بحق نقلة نوعية في مجال 

 و طونيو داماسيوالدراسة. لنقف بعد ذلك عند اإلشياليات املرتبطة  بكيفية اشتغاله متكئين في ذلك على أعمال كل من أن
أمانويل كاستلز و غيرهم.

 الحجاج -النموذج التواصلي -التواصل السياس ي -الخطاب السياس ي  –اليلمات املفتاحية: التواصل 

Abstract: 
Political discourse plays a central role in the contemporary life of peoples as a discourse directed at the 

behavior of individuals and groups, which finds its path through its communication practices in different 

spaces, and according to different mechanisms and tools. In this study we will attempt to trace approaches 

and theoretical concepts that sought to trace modern political communication, from the American sociologist 

Harold Dwight Lasswell and the communication model presented by Elihu Katz and Lazarfeld, who despite 

its authenticity, does not answer many of the problems of political communication, to Dominique Wolton, 

who sees political communication at the intersection of three spaces of three contradictory speeches) 

politicians' space, space for journalists and public space( and ANDRE GOSSELIN, who believes that the 

approach of political communication takes place through two axes) the axis of the circles / regions and the 

focus of the act / receive(. 

And in the last part we will discuss the problems associated with how political communication works, 

relying on the work of Antonio Damasio, Manuel Castellas and others. 

 

Keys : The communication - Political discourse - The political communication  - the communication model 
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 تقديم:   

يذهب الكثير من الباحثين في مجال التواصل إلى اعتبار كل فعل إنسان  فعل تواصلي، وأن مستوى اساختالف بين هذه 

األفعال و السلوكات اإلنسانية من الناحية التواصلية هو اختالف في األنساق الدسالية التي تحكمها. فاإلنسان هو منتج و 

أ
ً
 بامتياز، يتناوب سلوكه بين إرسال رسالة مشفرة ) عملية الترميز( و بين  مستهلك نشيط للعالمة التي تجعل منه كائنا

ً
تواصليا

استقبال رسالة ما ) فك الترميز(. فالحاجات اإلنسانية املختلفة املرتبطة بالحاجة لألمن والتقدير و تحقيق الذات و التعبير و 

العالم الخارجي وغيرها، يجعل اإلنسان في وضعية تبادل العواطف و اسانتماء اساجتماعي و الحفاظ على الحقوق و فهم 

تواصلية دائمة. لذلك فإن أي فهم للسلوك اإلنسان  يستحيل أن يتحقق خارج النسق التواصلي املحيوم بالبرنامج الذي 

شترك بين يضعه اإلنسان ويخضع له في اآلن ذاته. ومن ثمة، فإن عالقة التأثير و التأثر )الفهم و اإلفهام( تبقى القاسم امل

و قد عمدنا في هذه الدراسة من الناحية املنهجية إلى التوسم بمدخلين أساسيين ملقاربة  مختلف أشيال التواصل اإلنسان .

القضية املثارة، و هما املدخل السلوك  و املدخل التواصلي، حيث اعتمدناهما لرصد أنماط السلوك التواصلي لألفراد و 

السياس ي، من خالل الوقوف على اإلثارة التي ينتجها مرسل الرسالة السياسية، و كذا  الجماعات في عالقتهما بالخطاب

اساستجابة التي تتولد عند املتلق . في محاولة للتعرف على طبيعة هذه الرسالة، و  ذلك باإلجابة على سؤالين محوريين هما: 

الفضاء العام؟ و ما الذي يميز الرسالة السياسية عن ماهي األساليب و السلوكيات املتبعة من طرف الساسة لتوليد األثر في 

 باقي الرسائل التواصلية؟

 التواصل:

إن مقاربة التواصل من منظور نفس ي و اجتماعي، تضعنا أمام حقيقته بوصفه ضرورة إنسانية سا مناص منها، ليس فقط 

 بفطرت
ً
 اجتماعيا

ً
 في تحقيق الحاجات ليون التواصل يعمل على إبراز كينونة اإلنسان بوصفه كائنا

ً
ه، بل ليونه عامال أساسيا

 بالحاجات األمنية و الحاجات 
ً
 بالحاجات األساسية أو الفيزيولوجية كاألكل و الشرب، مرورا

ً
اإلنسانية لألفراد، بدءا

ن أي خلل قد اساجتماعية وكذا حاجات امليانة املرتبطة بالوضع اساجتماعي و انتهاء بالحاجات املتعلقة بتقدير الذات. لذلك فإ

 أو غير إرادي، سيدفع النسق العام 
ً
يصيب منظومة التواصل عند الفرد أو الجماعة بأي شيل من األشيال، سواء إراديا

للعملية التواصلية املحددة بميوناتها وعالقتهم ببعضهم البعض، إلى استنفار قدرتها على إعادة الضبط للعملية كيل.       

بين مستويات عدة بحسب حاجات الفرد، في إطار انتماءه إلى جماعة معينة، بين أنواع مختلفة ويمكن أن نميز في التواصل 

من التواصل، كالتواصل األدب  والتواصل اساجتماعي والتواصل التربوي        والتواصل السياس ي و التواصل اساقتصادي و 

وز املعيقات التي تعترضها. ويمكن تقسيم التواصل من غيره، و التي تتميز ببلورة آليات خاصة لتحقيق فعاليتها    و لتجا

منظور آخر إلى قسمين أساسيين، تواصل لفظ ، و تواصل غير لفظ . و قد عمل العديد من الباحثين على دراسة التواصل 

وفق نماذج محددة و مداخل مختلفة، و يبقى النموذج اللسان  الذي قدمه جاكبسون أشهرها، و الذي يتيون من ستة 

ناصر هي: املرسل، و املرسل إليه، و الرسالة، و القناة، و املرجع، و اللغة . و التواصل السياس ي، كغيره من أنواع التواصل ع

 في ساحة التواصل اإلنسان ، قد بلور آليات مختلفة يحقق بها الفاعلون فيه أهدافهم.
ً
أاملختلفة، و الذي يغط  فضاء مهما

 في التواصل السياس ي:

عن التواصل يضعنا مباشرة أمام تعدد النماذج الشارحة له، و ذلك راجع باألساس إلى تنوع املقاربات املعرفية إن الحديث 

التي اهتمت به من جهة، و إلى القفزة النوعية التي عرفها املجال في السنوات األخيرة، مع تطور وسائل اساتصال و اإلعالم. و 

النماذج التواصلية الحديثة إلى السوسيولوجي األمريي  هارولد دوايت ساسويل ُيرجع معظم املهتمين بامليدان ظهور أولى 
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Harold Dwight Lasswell  الذي قدم مجموعة من األبحاث في املجال السياس ي، و التي تعرضت للعملية التواصلية، إذ يعد

من الدراسات األولى التي تناولت  ? Politics : who gets, what, when, Howالسياسة: من؟ ماذا؟ متى؟ كيف؟كتابه: 

أو بذلك حدد ساسويل امليونات األساسية للعملية التواصلية في:  التواصل السياس ي،

 

 

أ

 

إسا أننا نلحظ أنه لم يخرج عن الطرح األرسط  األحادي الجهة الذي يجعل  و مع األهمية التي يكتسبها هذا النموذج لالسويل

العملية التواصلية مقصورة على الخطيب/ املرسل  و الخطبة/الرسالة  و املستمع/ املتلق ، فالسويل ركز على األثر الذي 

أتقبل.تتركه الرسالة في املتلق ، مغفال بذلك حقيقة التواصل التفاعلية بين املرسل و املس

لكن النموذج األكثر شهرة و الذي يعد بحق فاتحة الدراسات التواصلية في العالم، فهو نموذج املهندس األمريي  في شركة 

لنظرية اإلحصائية الذي يعرف بـ " ا Waren Weaverو زميله وارين ويفر  Claude E.Shanon  كلود شانون بيل لالتصاسات 

بها عقل على آخر، ليتجاوز التواصل ما هو  يأثرأ"، حيث سيضم التواصل بالنسبة لهما كافة األشيال و الطرق التي  للتواصل

الباحثان أن  ويرىأ . 1مكتوب أو منطوق إلى املوسيقى و كافة الفنون التصويرية و املسرح و الباليه، ليشمل كل سلوك إنسان 

أعملية التواصل تتيون من مصدر املعلومات، و املرسل، و القناة، و املستقبل و الهدف و مصدر الضوضاء و قناة التصحيح.

و جدير بالذكر أن هذا النموذج غير مقصور على الرسائل املرسلة بأجهزة اساتصال كالهاتف أو الفاكس، و لكنها تمتد إلى 

. و يفترض الباحثان أن املرسل الرسائل املرسلة من طرف ا
ً
 كما قد ييون جهازا

ً
إلنسان، كما أن املستقبل قد ييون شخصا

يتخير رسالة معينة من مصدر املعلومات و يقوم بترميزها ليرسلها عبر قناة إما سلكية أو ساسلكية ليستقبلها املستقبل، محققة 

ها عبر القناة إلى تشويش يؤدي بها إلى عدم الوضوح، الش يء بذلك الهدف املراد لها. لكن الرسالة تتعرض خالل عملية نقل

الذي يستوجب تدخل قناة أخرى لتقوم بعملية التصحيح، و يمكن ضبط تدخل هذا التصحيح من خالل مقارنة الرسالة 

أاملرسلة  و الرسالة املستقبلة.

ية في صيغ رياضية و عمليات حسابية، غير لقد كان هذا النموذج النظري للتواصل ذا طابع رياض ي، اختزل العملية التواصل

أمنتبه ليون أبعادها تمتد ملا هو نفس ي و اجتماعي و سلوك ، تحكمه كثير من حسابات  الهيمنة و التأثير و التأثر.

 Paul Lazarsefeld الزار سفيلدو    Elihu Katz   كاتزو من النماذج التي اهتمت بالتواصل السياس ي نجد نموذج 

حيث يرى كل من كاتز و ساسفيلد أن "األفيار   « Personal Influence »ه مؤلفهما " التأثير الشخص ي " و الذي تضمن

 من املذياع أو عن طريق املطبوعات إلى قادة الرأي، و منهم إل
ً
 2ى من هم أقل نشاطا من السيان"تنساب دائما

و يميزان بين لحظتين للتواصل مع الناس، فاللحظة األولى يتم التواصل بشيل مباشر من وسائل اساتصال الجماهيرية إلى 

أن هذه العملية أقل نجاعة من اللحظة الثانية، فتأثيرها محدود على الجماهير. في حين أن اللحظة الثانية، و  يريانالناس، و 

 لوجه بين قادة الرأي و الجماهير، فهي أكثر نجاعة و أكثر 
ً
التي تعتمد على اللقاء املباشر و نقل املعلومات اسانتخابية وجها

. و قد لخصا تصورهما في النموذج
ً
أ:3التالي تأثيرا

 
وسيلة

 الهدف المستمع القناة الرسالة المرسل
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أ

    

 

 

 

 

أ

مجاسات اشتغاله منذ ظهوره إلى اآلن، حيث قصد به في بداياته و املتتبع للتواصل السياس ي يلحظ تحوسا في مفهومه و في 

تواصل الحيومة باملنتخبين، ثم اهتم بتبادل الخطابات السياسية بين رجال السياسة  في السلطة و نظرائهم في املعارضة، 

حيث يهتم بلغة  .4العام خاصة خالل الحمالت اسانتخابية. ليتسع بعد ذلك ميدانه ليشمل دور وسائل اإلعالم في تيوين الرأي

السياسيين و البالغة السياسية و اإلشهار السياس ي و املناظرات السياسية و أساليب التواصل خالل الحمالت اسانتخابية، 

فالتواصل السياس ي من هذا املنظور يهتم بدراسة دور التواصل بشيل عام في الحياة السياسية، و كل ما يرتبط به. فهو 

ن متنوعين يتجاوزون السياسيين إلى الصحفيين و إلى هيئات املجتمع املدن  و املنتخبين، لذلك نجد بذلك   يضم فاعلي

يعرفه بـيونه " الفضاء الذي يتم فيه تبادل الخطابات املتناقضة للفاعلين الثالث  Dominique Woltonدومنيك وولتن 

 عن السياسة، و املتمثلين في ال
ً
ساسة و الصحفيين، و الرأي العام من خالل استطالعات املمتلكين لشرعية الحديث علنا

يمثل  "   -التواصل السياس ي  –، و هكذا فالحديث عن التواصل السياس ي يستوجب وجود الفضاء العموم ، كونه 5الرأي"

، الش يء الذي 6التقاطع األصغر بين ثالث فضاءات رمزية  هي  الفضاء العموم ، و الفضاء السياس ي، و الفضاء التواصلي" 

يجعل من  فضاء التواصل السياس ي فضاء مغاير عن الفضاء السياس ي، و بذلك فإن دومنيك  ووولتن سا يرى بأن ما يشيل 

التواصل السياس ي هو مختلف الخطابات املنتمية للحقل السياس ي أو الحقل العموم ، بل فقط تلك التي تنبني عليها 

أياس ي. املواجهات بين الفاعلين في الحقل الس

فيرى أن دراسة التواصل السياس ي تيون من خالل تقطيعات تمثيلية مختلفة،  ANDRE GOSSELINأما أندريه غوسالن 

إلى  acteفاإلمساك بالخريطة النظرية و التجريبية للتواصل تفترض وجود محورين أساسيين، محور أفق  ينطلق من الفعل 

، و التي تمثل األقطاب Territoires7في تجاه املناطق  Arènesن الحلبات ، و محور ثان عمودي ينطلق مréceptionالتلق  

أاألربعة للتواصل السياس ي.

أ

أ

أ

 

 الرسالة المصدر
الوسائل 

 الجماهيرية

 القناة

 قادة
ي

 الجمهور

 الرسائل السياسية
 المرحلة الثانية في االتصال

 مؤثرة ) وجها لوجه(

 المرحلة األولى: عبر الوسائل الجماهيرية
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و ترتبط مناطق التواصل بالعناصر التنظيمية و البنيوية و السياقية و الحدثية التي ترسم حدود إكراهات    و فرص الفاعلين 

للتواصل ، و هو بذلك ينتشر في مناطق مختلفة تتحدد وفق ما هو جغرافي كما هو الحال بالنسبة 8في التواصل السياس ي

املحلي أو الجهوي أو الوطني أو العالمي، أو قطاعي كشأن التواصل السياس ي للدول أو األحزاب أو مجموعات الضغط أو 

أالنقابات أو الحركات اساجتماعية.

أما حلبات التواصل السياس ي  فتضم "مجموع امليونات و الصيغ و األطر و القواعد و اساستراتيجيات املحددة لوضعيات 

، و يدخل في نطاقها عدد 9التجاذب التي يتواجه فيها خطاب الفاعلين السياسيين، و يتم تقييمه بخروجه إلى الفضاء العام" 

لبرامج السياسية التلفزيونية، و صحافة الرأي ، و وسائل اإلعالم السمعية البصرية، من العناصر كاملواجهات التلفزيونية، و ا

أو الندوات الصحفية، و املراسم السياسية التلفزيونية و غيرها. 

و يتحدد التواصل السياس ي عنده وفق محور الفعل / التلق  بوصفه حقال تتقاطع فيه ست أشيال للفعل، استقاها من 

أ، و تتمثل في:10فيبر للفعل اساجتماعيخالل نمذجة ماكس 

 فعل غائ  -1

 فعل محوري -2

 فعل انفعالي -3

 فعل اعتيادي ) خلق (  -4

 فعل مسرحي -5

 فعل تواصلي -6

و هكذا فإن التواصل السياس ي شديد اسارتباط بالبيئة املحيطة به، و التي تحدد فضاء تواجده. فالبنية السياسية و القانونية 

 ف
ً
 جوهريا

ً
 لذلك تتغير الرسالة و اساجتماعية تلعب دورا

ً
ي تحديد طبيعة هذا التواصل و اآلليات املستعملة فيه، و تبعا

أالسياسية سواء من حيث املضمون أو من حيث األساليب املعتمدة. 

 

 

 الحلبات

 التلقي الفعل

 المناطق
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 الرسالة السياسية:

إن الهدف األساس ي للتواصل السياس ي هو التأثير في اآلخر و دفعه ألخذ قرار بشأن قضية ما، و ذلك من خالل إنشاء نوع من 

اسانفعاسات و املشاعر و األحاسيس عنده، و التي تتم من خالل خلق نوع من املشاركة اإليجابية و الفعالة في ما يطرحه الفاعل 

 كان، و كيفما كان
ً
الفضاء العموم  (. لذلك فإن الرسالة  –فضاء الصحافة  –فضاء انتمائه ) فضاء السياسة  السياس ي أيا

 للمعان  مع 
ً
السياسية، و التي تنطلق من أحد هؤساء الفاعلين، مثلها مثل أي رسالة تواصلية أخرى، سابد و أن تحقق تقاسما

. و يستوجب هذا التنشيط  11للمشاركة في املعنى "الفاعلين اآلخرين. فاساتصال سا يحدث إسا " من خالل تنشيط العقول 

التشارك  للعقل اإلنسان  مشاركة مسبقة آلليات اإلدراك املعرفي و للبرامج و األنساق الدسالية و الرمزية، فال تفاعل خارج 

أهذه املستويات، و سا تواصل بدونها.

 بمعنى أن معالجة الرسالة و اتخاذ القرار ييون بشيل غ
ً
 محضا

ً
واع، كما قد  يرأو مع ذلك فإن هذا التفاعل قد ييون انفعاليا

أ
ً
 في اتخاذ القرارات، إذ لها ازدواجية في التأثير  ييون مؤطرا

ً
 مهما

ً
. لكن اسانفعاسات، في غالب األحيان، تلعب دورا

ً
 توجيهيا

ً
تأطيرا

نشط الخبرات اسانفعالية املرتبطة بالقضية موضوع اتخاذ القرار. و في الجانب اآلخر، يمكن أن تعمل 
ُ
" فهي من جانب، ت

، و قد مثل أنطونيو داماسيو لذلك  12ار من خالل دفع الذات ساتخاذ قرار وفق شعورها"اسانفعاسات مباشرة على اتخاذ القرأ

أ:13من خالل الخطاطة التالية

 

 

 

 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

و بذلك فإن الخطاب السياس ي يتشيل في عالقته باسانفعاسات املجتمعية املترتبة عن أثر الرسائل السياسية املستقبلة من 

التي ترتبط بشيل خاص بالسلوك السياس ي هي الحماس ) و العكس هو الفتور ( و الخوف ) و طرف األفراد، و " اسانفعاسات 

أ.14النقيض هو السكينة ( "

 حقائق
------- 

 خيارات للقرارات
 

 
تصور النتائج 

 المستقبلية

 استراتيجيات التفكير

التنشيط المستتر للتحيزات المتعلقة 
االنفعالية األولية للمواقف  راتبالخب

 المقارنة

 قرار

 موقف

 ب

 أ
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 Ted Braderو قد وقفت بعض الدراسات عند هذا الترابط بين الرسالة السياسية و اسانفعاسات، و من أهمها دراسة تيد برادر

التي رصد فيها دور الحمولة اسانفعالية للرسالة اإلعالنية السياسية و أثرها على الناخبين في الوسايات املتحدة األمريكية بشيل 

تجريبي، و من خالل انفعالين اثنين هما الحماس و الخوف. و قد خلص برادر إلى نتائج مهمة، فالرسائل و اإلعالنات اسانتخابية 

اسانفعالية، و أن الحماس و الخوف إطاران مهيمنان في العينة. و هناك ميل لدى شاغلي املقاعد إلى " تضمنت محتوى شديد 

، الش يء الذي يثير املنتخبين، و يخلق لديهم إما عدم يقين في 15اساعتماد على الحماس بينما يلجأ منافسوهم إلى الخوف"

أة الخوف، أو يحمسهم لتقبل املرشح و الدفاع عنه.املرشح اآلخر و القلق منه من خالل اإلعالنات املصممة إلثارأ

أفيغدو اسانفعال وسيلة لتمرير الحجج، يقول تيد برادر في ذلك: 

 سابد من توافر مغزى و حجج لتوصيل الرسالة في عمومها... و يتعين أن تنقل 
ً
" اسانفعاسات و العواطف مرتبطان. فغالبا

خوف منه أو باألمل فيه، و في كثير من الحاسات ما يجب على الناخبين فعله الرسالة للناخبين معنى ملا يشعرون تجاهه بال

، و بهذا يغدو الجانب اسانفعالي للرسالة السياسية من أبرز الجوانب التي يتم اساشتغال عليها ليؤدي التواصل 16بهذه املشاعر"

شيلها و الحجج التي تحملها، ثم بطريقة السياس ي مفعوله، و ليمارس سلطته من خالل اساهتمام بداية بمحتوى الرسالة و 

أإرسالها و القناة التي تسلكها.    

 الحجاج و التواصل السياس ي:

سا يستوي الحديث عن التواصل السياس ي دون إثارة الكالم عن الحجاج، فالحجاج من املباحث املرتبطة بدراسة مختلف 

التواصل اليوم  البسيط بين األفراد، أو ذلك الذي تقوم به فنون اإلقناع ضمن السيرورة التواصلية، سواء ارتبط األمر ب

مؤسسات معينة تسعى فيه إلى بسط سياستها أو تبريرها، و سواء تعلق األمر بما هو تواصل ذات  أو ثنائ  أو جماعي أو 

م النظري بهذا جماهيري. فالحجاج يحضر بأبسط أشياله إلى أعقدها في السلوكيات  اليومية للفرد. لذلك نجد أن اساهتما

مع نظرية أرسطو  17امليون في إطار عالقته بالبعد التواصلي نشأ في فترات متقدمة من الحضارة اإلنسانية، خاصة مع اليونان

التي سعى فيها إلى اسانفصال عما سبقه من نظريات، و يتمثل هذا اسانفصال في أمرين أساسيين، األول تجاوزه ملنظور 

بين البالغة و الحقيقة و األخالق، جاعلين موضوع البحث هو الحقيقة، فأرسطو أسس تصوره على  األفالطونيين الذين ربطوا

مسلمتين فمن ناحية فصل البالغة عن األخالق حيث يجوز استخدامها للخير كما للشر، و من ناحية ثانية جعل من البالغة 

لثان  فيان عن صناع الكالم الذين كانوا يعلمون . أما اسانفصال ا18تقنية حجاجية ملا هو قابل للصواب و ليس للحقيقة

أما شاييم بيرملان فيعرف الحجاج بيونه نوع من دراسة  19الناس البالغة مقابل أجر، وكانوا يركزون على بالغة املشاعر.

أن ما يتحقق ، أي 20التقنيات الخطابية التي تعمل على إثارة األذهان أو زيادة تعلقها باألطروحات التي تعرض من أجل تقبلها

مع الحجاج هو تحريك املشاعر و العواطف و خلق نوع من اسانفعال عند املتلق ، كما هو الشأن في الرسالة السياسية، سواء 

أعن طريق املحتمل أو املمكن أو املتوقع. 

ألقد قسم فيليب بروتون الحجج إلى أربعة أصناف، و هي:

 أن أوسا: حجج السلطة، و يقصد بها تلك الحجج الت  
ً
ي تستمد من سلطة املتيلم أو سلطة املتلق  أو سلطة خارجية، " علما

شيل السلطة ثابت، و الرأي الذي نقترحه على املتلق  مقبول لديه ألن السلطة تدعمه، و هو يمتلك هذه السلطة نفسها 

سياس ي مليء بما سماه حجة ، و يرى بروتون أن التواصل ال 21كذلك، و بالتالي قبوله ملا تقترحه السلطة بوصفه محتمال"

السلطة السلبية املتمثلة في استخدام حجة السلطة في صيغة الضد بهدف التقليل من شأن رأي معين و التبخيس منه. و 

هذا النوع من الحجج نجده بقوه في الفعل التواصلي السياس ي، و من خالل أشياله الثالثة التي حددها بروتون و هي حجة 
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 كفاية علمية، و تقنية، و أخالقية أو مهنية تعمل على إضفاء الشرعية على النظر إلى الواقع الكفاية التي " تفترأ
ً
ض مسبقا

، و التي تظهر في الرسائل السياسية التي يقدمها الساسة و الصحفيين و املتخصصين  بوصفهم  ذوي 22الذي ينجم عنها"

املالية...(. و حجة التجربة التي  –الصحة  –التعليم  –ولية العالقات الد -معرفة و كفاءة في املوضوع املناقش ) اساقتصاد

 في مدة املمارسة، و تتمثل في التواصل السياس ي في خطاب الخبراء و أصحاب املقاعد البرملانية الذين راكموا 
ً
تتضمن تراكما

على بناء سلطة الشهادة. فترات وسائية سابقة. و حجة الشهادة، " فالحضور في مظاهرة، أو حدث، يؤكد سلطة محققة تعمل 

 23فشاهد على حدث يوم  سييون له تأثير أكبر ألجل اقتراح تأطير من منظور حجاجي"

: حجج التماثل، و ترتكز على إقامة تماثل بين منطقتين متباعدتين من الواقع، يسمح بنقل خصائص إحداهما املعروفة 
ً
ثانيا

 م24إلى األخرى"
ً
 ضمنيا

ً
 بين مرسل الخطاب و متلقيه حول الطرف الذي يراد املماثلة به، ، وتستوجب هذه الحجج اتفاقا

ً
سبقا

، مثل هذه الحجج في التواصل السياس ي بنوع من املماثلة السلبية، 
ً
و إسا فقدت هذه الحجة قيمتها. و تحضر، غالبا

لعمل على مماثلته كاستحضار فشل حزب من األحزاب في بلد معين في املحافظة على الحريات و تدبير الشأن العام، و ا

بالحزب املنافس واستحضار عقيدته السياسية املماثلة بغية خلق صورة سلبية لدى الناس، و يتم ذلك إما بشيل مباشر عن 

أطريق التمثيل أو بأشيال أقل مباشرة كاساستعارة أو اإليحاء أو التلميح.

: حجج اساشتراك، و يقصد بها اساشتراك في التفكير و الفعل بي
ً
ن املرسل و املتلق ، و تستند إلى اسافتراضات املشتركة، حيث ثالثا

 مع املتلق  حول املواضع القيمة املثارة
ً
 مسبقا

ً
و تستهدف املشترك بين الجماعات. و تعتمد على اآلراء  ،25تفترض اتفاقا

 ما تتضمنها خطب الزعماء و القادة خالل 
ً
 و القيم املشتركة و إثبات اسانتماء إلى جماعة معينة، وغالبا

ً
املقبولة جماعيا

ة و بانتصاراتها، و كذا الحمالت اسانتخابية بربط مرجعيات األحزاب بثوابت البالد و قيمها، و ربط تاريخ الحزب بتاريخ األم

أخطب الرؤساء في املناسبات الوطنية و التذكير بالتاريخ الواحد و املصير الواحد.

: حجج التأطير، و التي تسعى إلى تأطير الفرد من خالل تفخيم بعض املظاهر أو تلطيف مظاهر أخرى بما يخدم القضية 
ً
رابعا

 في التواصل
ً
 مهما

ً
. وتمتلك هذه الحجج  املثارة. و يلعب التأطير دورا

ً
 محوريا

ً
السياس ي مع الجماهير، و يؤدي فيها اإلعالم دورا

سلطة كبيرة على الناس، حيث تقوم بتأطير عقولهم و بالتالي توجيهها و توجيه انفعاساتهم ملا يراد لهم. ومثل ذلك ما نجده في 

اإلرهاب أو الوطنية و تأكيد اسانتماء، نفس  من خالل الحرب على همقبول الناس الحرب على دولة معينة، حيث يتم تأطيرأ

األمر نجده في خطابات الزعماء و القادة في قضايا كالثورة حيث يتم تأطير األفراد في مصلحة البالد و خيانة الثوار و غيرها. 

 بالراحة و السكينة. 
ً
 للخوف و القلق، أو احساسا

ً
 ما يخلق هذا تأطيرا

ً
أوغالبا

 خاتمة:

ياس ي شكال من أشيال الفعل اإلنسان  الذي يهدف إلى خلق نوع من التفاعل بين األفراد، و الذي يشيل يمثل التواصل الس

في كثير من لحظاته صراعا بين مجموعة من الفاعلين السياسيين و املجتمعيين و األفراد العاديين. و التواصل السياس ي، 

ي اتجاهات شتى و تتشابك بميادين متنوعة و تتسارع عكس ما يظن الكثير كونه رهين فئة السياسيين، تنبض خيوطه ف

 للدراسة لفهم 
ً
 خصبا

ً
حركته بتسارع حركية اإلعالم و الوسائط اساجتماعية و تغير حاجيات اإلنسانية، مما يجعله مجاسا

اسل ات اإلنسان، كما أنه ميدان دراسة سا ينفك عن التحرك من ميان إلى ميان. لذلك فإن تعدد مقارباته و تنيسلوك

أكما أن عالقته بالبنية اساجتماعية و اساقتصادية و القانونية ش يء ثابت. نظرياته واقع سا محيد عنه.

أ



 التواصل السياسي: مقاربات و مناذج د. هشام موساوي

 

أملانيا-،برلني العربي الدميقراطي املركز عن تصدر حمكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إجتاهات جملة 44  

 

 الهوامش: 

                                                           
1
 - Claude E. shanon and Warren Weaver: The Mathematical theory of communication, Urbane, IL,University of Illinios 

Press, 1949, p: 3. 
2
 - Elihu Katz and Paul lazarsefeld : The part played by people in the flow of mass communications, New York,1956, 

p:32.  
3
 - ibidem. 

4 -Dominique Wolton, « La communication politique: construction d'un modèle »,Hermès, La Revue1989/1 (n° 4), p. 

28. 

5
 - Ibid.p :30. 

6 - Dominique Wolton, « Les contradictions de la communication politique »,Hermès,La Revue 1995/3 (n° 17-18), 

p108. 

7 - André Gosselin, « La communication politique. Cartographie d'un champ de recherche et d'activités », Hermès, La 

Revue 1995/3 (n° 17-18), p. 17. 

8
 -ibid, p.18. 

9
 - ibid,p :18. 

10
 - ibid.p :19. 

11
 .217، ص: 2014للترجمة، الطبعة األولى، مانويل كاستلز، سلطة االتصال، ترجمة: محمد حرفوش، المركز القومي  - 

12
 .224نفسه، ص:  - 

13
 .225نفسه، ص:  - 

14
 .229نفسه، ص:  - 

15
 .236نفسه، ص: - 

16
 نفسه. - 

17
 حجاج" لاهتم اليونان بالجانب البالغي للحجاج انطالقاً من كوركاس و سقراط و أفالطون و السوفيسطائيين. انظر في ذلك كتاب  " تاريخ نظريات ال -  

 .27-18،  صص2011، جدة، 1ترجمة : محمد صالح ناحي الغامدي، مطبعة جامعة الملك عبد العزيز، ط فليب بروتون، جيل جوتيه،
18

،  2011، جدة، 1فليب بروتون، جيل جوتيه: تاريخ نظريات الحجاج، ترجمة : محمد صالح ناحي الغامدي، مطبعة جامعة الملك عبد العزيز، ط -  

 .28ص
19

 .19ص:نفسه،  -  
20

 .42نفسه، ص:-  
21

 .81، ص:1،2013فليب بروتون، الحجاج في التواصل، ترجمة: محمد مشبال، عبد الواحد التهامي العلمي، القاهرة، المشروع القومي للترجمة، ط - 
22

 .85نفسه، ص: -  
23

 . 86نفسه، ص:  -  
24

 .119نفسه، ص:  -  
25

 .89نفسه، ص:  -  



ابراهيم ابوجابر د.  يف التمكني للكيان الصهيوني يف االقليم   دور النظام العربي الرمسي 

 

أملانيا-،  دورية علمية دولية حمكمة تصدر عن املركز الدميقراطي العربي ،برلني 2018سياسية ،العدد الرابع، مايو  جملة إجتاهات 45  

 

 دور النظام العربي الرسمي

 في التمكين للكيان الصهيوني في االقليم

 ابراهيم ابوجابر د. 

 نابلس/فلسطين-جامعة النجاح الوطنية

 كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية

 ملخص:

وتأسيس الكيان  48تعد العالقات العربية االسرائيلية قضية قديمة/جديدة ،تعود بداياتها الى ما قبل نكبة عام 

االسرائيلي الحالي، أي الى مرحلة اهتمامات املشروع الصهيوني وسعيه نحو اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين .هذه 

لى اليوم بين انظمة عربية عديدة والصهاينة حتى انها توّجت في العالقات بالتأكيد وباألدلة القاطعة استمرت منذها ا

اقامة عالقات دبلوماسية وتطبيع على مختلف املستويات، ثم منها)من الدول العربية( من اقام مع الكيان عالقات 

 من خالل اقامة مكاتب تعاون وارتباط لخدمة مصالح الطرفين. -الى يومنا هذا-غير رسمية

،ستبنى محاورها على املعادلة السياسية السابقة والتي تشير الى نجاح املشروع الصهيوني في اختراق هذه الورقة 

االنظمة العربية الرسمية وتجييرها ملساندة ودعم مصالح الكيان الصهيوني االقليمية، من خالل توظيف بعض 

قواسم مشتركة تجمع بين الدول العربية االزمات والقضايا االقليمية سواء عربية او غير عربية للدفع نحو ايجاد 

 والكيان املذكور.

ز الورقة بناء على ما سلف على عدة محاور تخدم جميعا فكرة العنوان " دور النظام العربي الرسمي في التمكين 
ّ
سترك

 للكيان الصهيوني في االقليم " على املستوى السياس ي، ومن هذه املحاور:

   عة على التقارب العربي ودولة االحتالل في هذه املرحلة بالذات.رصد املتغيرات االقليمية املشج 

 .)تحديد مؤشرات التقارب العربي الصهيوني في اآلونة االخيرة)العقد االخير 

 .)دراسة مستقبل العالقات العربية الصهيونية على ضوء املتغيرات االقليمية)نظرة استشرافية 

 بين الطرفين :النظام الرسمي العربي والكيان الصهيوني. تحديد االطراف الرابحة والخاسرة من التقارب 

ستتطرق هذه الورقة أيضا الى القضية الفلسطينية)قضية العرب االولى؟( وانعكاسات التقارب او )التطبيع( العربي 

 الصهيوني عليها ،اضافة الى بعض القوى والتيارات القومية والوطنية واالسالمية على املستوى العربي.

العربي والتدخالت -ان االقليم ليمر بمرحلة جّد دقيقة على املستويين السياس ي واالمني بخاصة في ظل االحتراب العربي

االجنبية الصلفة في الشأن العربي الداخلي، مما أّسس  لنوع من االستعمار االجنبي للمنطقة العربية بمسميات 

نته من استباحة سيادة اراضيها مختلفة ،ناهيك عن بعض االنظمة العربية التي استدع
ّ
ت بنفسها االجنبي، بل ومك

 ونهب ثرواتها.
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ان الرابح في املحصلة من كل ما سبق هو دولة االحتالل الذي يتم التمكين له في املنطقة من قبل انظمة عربية اوال 

ضية الفلسطينية والقوى واخرى عاملية وعلى راسها الواليات املتحدة االمريكية، اما الخاسر من جراء ذلك فهي الق

 والتيارات الشريفة في املنطقة واملوصوفة عربيا وعامليا باإلرهابية.

 الصهيوني،السالم االقليمي-:التطبيع،الثورات العربية،امللف النووي االيراني،اللوبي العربيلكلمات االفتتاحيةا

Abstract: 

Arab-Israeli relations are deemed to be an old / new issue. Its beginnings date back to the pre-

1948 Palestinian catastrophe, and the establishment of the current Israeli entity, i.e. to the 

stage of the Zionist project interests and its quest for a national homeland for Jews in 

Palestine. These relationships certainly, in stark evidences, continued since then and until 

today, between many Arab regimes and the Zionists. It culminated in the establishment of 

diplomatic ties and normalization at various levels. Some of the related Arab regimes have 

established informal relations with the entity, up until today, via the establishment of 

cooperation and liaison bureaus to serve the interests of both parties. 

The theme of this paper will be based on the previous political equation, which refers to the 

success of the Zionist project in penetrating official Arab regimes, and calling them up to 

back and support the regional interests of the Zionist entity, via the investment of some crises 

and regional issues, whether Arab or non-Arab, to push towards finding common 

denominators that brings together Arab States and the aforementioned entity. 

Based on the above, the paper will focus on several themes that serve together the idea of the 

title "The Role of the Official Arab System in Establishing the Israeli Entity in the Region" on 

the political level. Among these themes: 

 Monitoring the regional variables that encourage rapprochement between Arabs and 

the occupation state at this particular stage. 

 Pinpointing indicators of Arab-Zionist rapprochement in recent times (last decade). 

 Studying the future of Arab-Zionist relations in light of regional changes (forward-

looking). 

 Determining winners and losers of the rapprochement between the two parties: the 

official Arab system and the Zionist entity. 

This paper will also address the Palestinian issue (the main issue of the Arabs?) And the 

implications of rapprochement or Arab-Zionist normalization on the issue, in addition to some 

of the forces and national and Islamic currents, on the Arab level. 

The region is going through a very delicate stage, on the political and security levels, 

especially in light of the Arab-Arab conflict and swaggering foreign intervention in the 

internal Arab affairs, which established a kind of foreign colonization of the Arab region with 

different names, not to mention some Arab regimes, who themselves invited alien forces and 

even enabled them to seize their sovereignty and plunder their wealth. 
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As a result, the winner, is the occupying state, who is being enabled in the region first by Arab 

regimes, and by global forces, led by the United States of America, while as a result, the loser 

is the Palestinian issue, as well as, the honest forces and currents in the region, which are 

stamped with terrorism on the official Arab and international levels.  

key words: Normalization, Arab revolutions, the Iranian nuclear file, The Arab-Zionist lobby, 

Regional peace  

  مدخل عام

رت على فرضت عّدة متغيرات اقليمية نفسها على دول املنطقة وعلى رأسها الدول العربية بخاصة دول الخليج ، 
ّ
فأث

مواقفها ونظرتها ألمور كانت في االمس القريب في عداد املحّرمات ،او ما اتفق على تسميتها "الخطوط الحمراء" التي ال 

يها ابدا ،وعلى رأسها الحوار مع دولة االحتالل الصهيوني.
ّ
 يجوز تخط

ة  او االقتصادية او التجارية، أو دفع تقاطع املصالح املشتركة بين مختلف دول االقليم سواء منها االستراتيجي 

السياحية او السياسية والوجودية في ظل ثقافة العوملة ، الى تقارب في وجهات النظر وبداية نسيان املاض ي التاريخي 

العدائي بين اعداء االمس القريب، والعمل والتنسيق االمني واالستراتيجي بين هذه االطراف ،بالذات بين ما يعرف 

 ي املعتدل بزعامة السعودية، والكيان الصهيوني بمباركة االدارة االمريكية.باملحور السن

لقد غدا الحديث في هذه اآلونة عن لقاءات ثنائّية بين زعماء عرب وصهاينة  في عواصم عربية  وعاملية ،ومدن داخل 

ا، كل ذلك والتقارير الكيان الصهيوني )فلسطين املحتلة(امرا طبيعيا بل وعلنيا وبدون وساطة طرف ثالث او سر 

 الصحفية واالعالمية تشير وبقوة عن مؤشرات قريبة لتطبيع العالقات بين ما سمي باملحور السني املعتدل وتل ابيب.

ر تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني وغالبية الدول العربية وحتى االسالمية هي 
ّ
ان العائق الوحيد الذي يؤخ

م التوّصل الى حل سلمي يرض ي الفلسطينيين مهما كان هزيال ، وسيبقى هذا االمر القضية الفلسطينية ال غير، وعد

حاضرا في كل جولة تقارب في وجهات النظر بين الدول العربية ودولة االحتالل، رغم محاوالت الطرف الصهيوني 

فلسطينية نهائيا، االلتفاف على ذلك من خالل طرح ما يسمى ب "السالم االقليمي" الهادف للقضاء على القضية ال

 واشغال العرب بقضايا اقليمية قد يساهم الكيان الصهيوني في افتعالها اصال.

تقف الدول العربية اليوم بخاصة ما يسمى باملحور السني املعتدل امام مفترق طرق خطير جدا ، بما له عالقة 

بالقضية الفلسطينية ومستقبل الصراع الفلسطيني الصهيوني ،وفي مواجهة الضغوطات االمريكية الرامية الى الدفع 

سطينية بذريعة مواجهة االخطار االقليمية التي تهّدد نحو تطبيع عالقاتها مع دولة االحتالل، وتهميش القضية الفل

وجود بعض االنظمة العائلية وامللكية القائمة، والتي قد تؤدي الى اقناع بعض قيادات وحكام هذه الدول بهذه الرؤية 

والتفاهم على ما يسمى بالسالم االقليمي، والتطبيع على حساب حل القضية الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية 

 مستقلة.
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عة على التقارب العربي 1  الصهيوني -. املتغيرات االقليمية املشج 

 امللف النووي االيراني واملحور الشيعي االقليمي 1:1

دفعت عّدة متغّيرات اقليمية  دول املنطقة بما فيها الكيان الصهيوني للتقارب والتنسيق املشترك فيما بينها امنيا 

املتغيرات الخطر االيراني وامللف النووي الذي غدا يؤّرق العرب والصهاينة معا، في وقت  واستراتيجيا ،وفي طليعة هذه

 يرى فيه العرب ان تراجعا ما قد طرأ على الدور االمريكي في املنطقة.

جاء تطّور العالقات بين الكيان الصهيوني ودول عربية على خلفية عداء الجانبين إليران وحزب هللا، وقد قال الوزير 

لصهيوني زئيف إلكين في هذا الصدد: "نحن ال نصنع شرق أوسط جديد، وإنما نحارب أعداء مشتركين. وهذه ا

 (1)."الحروب ال تؤدي إلى تعاون شامل دائما، وإنما إلى تعاون حول نقاط معينة

، أّن "الخوف من إيران وانعدام وأوضح الباحث في "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب، يوئيل غوجانسكي

الحماس املشترك حيال سياسة الواليات املتحدة بكل ما يتعلق بهذه القضية، يقود إلى تعاون بين اسرائيل ودول 

الخليج. بالتأكيد هناك سبب للتفاؤل، وتوجد هنا نقطة ضوء، وهذه عملية تدريجية مستمرة منذ سنوات. ونشهد 

 (2)م التعبير عنه باملوافقة على إخراج العالقات مع إسرائيل إلى العلن" على حد زعمه.مؤخرا تحسنا في العالقات، يت

ويقول بنيامين نتنياهو إن "عالقاتنا مع الدول العربية في منطقتنا مهمة، وهذه الدول فهمت أن إسرائيل ليست 

 (3)."عدوتهم، وإنما هي حليفة وسند أساس ي أمام التهديد املشترك الذي يهددنا جميعا

 عالقات دبلوماسية مع الكيان 
ً
 عربية وإسالمية ال تقيم حاليا

ً
نتنياهو ومن يدعمه في هذه الحملة على قناعة بأن دوال

 في مواجهة تهديد إيران والحركات اإلسالمية 
ً
الصهيوني تسعى لدعم هذه العالقات، وترى في الكيان نفسه اليوم حليفا

 مركز 
ً
 ملثل هذه التحالفاتاملتطرفة، والسعودية تعتبر هدفا

ً
 .يا

وفي مناسبة اخرى صرح بنيامين نتنياهو ، في مقابلة مع محطة تلفزة امريكية )س ي. ان .ان( انه يريد سالما شامال في 

الشرق االوسط بين )دولة االحتالل( والدول العربية، واضاف بأّن دوال عربية كثيرة لم تعد تعتبر اسرائيل عدوا، بل 

 (4)”. ران والدولة االسالميةحليفا في مواجهة اي

الشرق األوسط" عيران سيجل" لشبكة رووداو اإلعالمية، إّن "القيادة  وصرح الباحث في شؤون الدول العربية في 

 ضد إيران كخطر أساس ي، لذلك تحاول تشكيل 
ً
 دوليا

ً
 في املوقف العربي، وموقفا

ً
جبهة  السعودية تريد أن ترى إجماعا

 عربية، ثم
ً
  واسعة أوال

ً
 مشتركا

ً
 (5)."على الصعيد الدولي، "وإسرائيل" تعتبر صديقة أو حليفا

ال يمكن تجاهل طبيعة املصلحة التي تطّورت مؤخرا بين دولة االحتالل ومصر واألردن والسعودية ودول الخليج ،تلك 

ل استطالع للرأي أجري في السعودية 
ّ
قبل عدة اشهر، الدول التي تطلق على نفسها اسم "التحالف السني" وقد شك

اشار الى طبيعة هذه املصلحة حيث قال غالبية السعوديين وفقا لالستطالع "انهم يشعرون بالقلق من ايران اكثر مما 

 (6) .يشعرون به حيال اسرائيل)الكيان الصهيوني("
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يون لبعضهم صحيح ان هذه املصالح تتذبذب وتتحرك ما بين االمل وخيبة االمل ،ويقّدم الزعماء العرب واإلسرائيل

د ان مسئولين كبار صهاينة يتجّولون في العالم العربي بوتيرة غير مسبوقة
ّ
 .البعض االشواك والورود، لكن املؤك

ل خطرا على 
ّ
ورصدت تصريحات ادلى بها ...وزير خارجة البحرين " خالد بن احمد الخليفة " الذي قال ان ايران تشك

 .الحتالل("دول الخليج يفوق ما تشكله اسرائيل)دولة ا

وقال دبلوماس ي سعودي مؤخرا  دعي " عبد هللا الشمر "  ملوقع " ول ستريت جورنال" انه لو كان من بين متخذي 

 ".القرار فانه لن يتردد لحظة واحدة في التعاون مع )الكيان الصهيوني( بكل ما يتعلق بامللف النووي االيراني

ه " زئيف الكين" في تصريح ادلى به لصحيفة " معاريف" مع االتجاه واتفق وزير االستيعاب الصهيوني املعروف بتطرف

الذي ذهب اليه الدبلوماس ي السعودي وغيره حيث قال في مقابلة مع أحد املواقع اإللكترونية "ان ايران تشكل العدو 

 (7).املشترك إلسرائيل)الكيان الصهيوني( والسعودية"

ململكة العربية السعودية مرحلة من التوافق النسبي في ضوء العداء دخلت العالقات بين دول الخليج وعلى رأسها ا

املشترك لطهران، والعمل على تحجيم نفوذها اإلقليمي الذي تراه كل من الرياض وتل أبيب تهديًدا واضًحا لوجودهما، 

 ومن ثم ال بد من التصدي له بشتى السبل حتى ولو كان عبر التعاون الثنائي بينهما.

ة االولى ان السعودية والكيان الصهيوني على قلب رجل واحد في مواجهة املد اإليراني، ومن ثم باتت ويحصل  للمر 

اللقاءات املشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين امرا طبيعيا في ضوء التنسيق من أجل مواجهة العدو املشترك، وهو 

الرياض مصالحها الخاصة على حساب مصالح بلدان  ما يفّسر العديد من الدعوات التي طالبت أكثر من مّرة بتغليب

 أخرى في إشارة إلى فلسطين.

تدشين حلف سني  وقد تطّورت هذه اللقاءات رويًدا رويًدا لتصل إلى مرحلة شبه علنّية، وذلك حين تم إعالن

دعوة فإنها القت طائفية هذه ال استخباراتًيا، في مواجهة الحلف الشيعي اإليراني، ورغم بمساعدة الكيان الصهيوني

 لدى الرياض وحلفائها في املنطقة، لتضع اللبنات األولى نحو تعاون عسكري سعودي عربي صهيوني علني.
ً
 قبوال

،عن أسماء قادة في الجيش السعودي شاركوا في "وفي هذا اإلطار ،كشفت وثائق نشرها موقع "اميركان هيرالد تريبيون 

 رة قوات عسكرية مشتركة في البحر األحمر.تدريبات سرية مع الكيان الصهيوني، إلدا

ولفت املوقع ضمن الوثائق املسّربة، إلى وجود تعاون بين السعودية ودول عربية اخرى والحكومة الصهيونية، في 

 (8)صورة برامج تدريبية عسكرية، وتعاون عسكري مشترك، وإدارة للمناطق الحساسة في الشرق األوسط. 

في اختراق الصف العربي من خالل استغالله للمتغيرات على املستويين االقليمي والعالمي لقد نجح الكيان الصهيوني 

صهيوني)كما يبدو وغير معلن حتى االن( ملواجهة ما اطلق عليه الهالل الشيعي او  -،وهذا ما تّوج بإقامة حلف عربي

كثر من الخطر الصهيوني نفسه ،رغم الحلف الشيعي في الشرق االوسط، واقتنع العرب  بأّن خطر ايران على دولهم ا

 جرائم الصهاينة شبه اليومية في حق الشعب الفلسطيني.

ويذكر ان استطالعا للرأي أجراه معهد السياسات واالستراتيجية التابع ملركز هرتسيليا الصهيوني عبر الهاتف داخل 

ة اإلسالمية ودولة االحتالل، حيث أظهرت السعودية ،مستعيًنا بحالة القلق التي تغذيها تهديدات إيران وتنظيم الدول
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% منهم أن عدّوهم األول هو 22% من السعوديين يعتبرون إيران عدّوهم األول واألساس ي، فيما يرى 53النتائج أّن 

 (9)% فقط من املشاركين في االستطالع للكيان الصهيوني كعدّو أّول. 18تنظيم الدولة اإلسالمية، بينما صوت 

اة باإلرهابية)االرهاب(الحركات والق2:1  وى املسم 

وّحدت الحركات والقوى املوسومة باإلرهابية وحالة عدم االستقرار في املنطقة مواقف الدول الخليجية والعربية 

املنضوية تحت ما يمكن تسميته ب"املحور السني" والكيان الصهيوني ، ومن يدعمه وعلى رأسهم الغرب. هذه 

 اعلنت كل منها الحرب على االرهاب ال بل والدول املغذية له ايضا.الكيانات السياسية واالنظمة 

لقد توافقت كل الدول املشار اليها اعاله تقريبا على تحديد الحركات والقوى التي تعّرفها باإلرهابية وعلى راسها حركة 

االسالمية املعروف ب  االخوان املسلمين، وحركة حماس ،وحزب هللا اللبناني، والحوثيون في اليمن ،وتنظيم الدولة

 "داعش"، والقاعدة، وجبهة النصرة ،وقوى  سنّية وشيعّية اخرى في مناطق مختلفة من الوطن العربي. 

وصّرح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ...، في مقابلة مع محطة تلفزة امريكية )س ي .ان .ان( انه يريد سالما 

الدول العربية، واضاف بأن دوال عربية كثيرة لم تعد تعتبر اسرائيل)الكيان شامال في الشرق االوسط بين اسرائيل و 

 (10)”. الصهيوني( عدوا ، بل حليفا في مواجهة ايران و"الدولة االسالمية

ان مواجهة االرهاب في املنطقة غدا قاسما مشتركا لألنظمة وحكومات الدول املشار اليها اعاله بما فيها الكيان 

اصبح جزءا من الفضاء االقليمي املذكور تقريبا ،بعد التقارب الواضح بين دول الخليج كلها وعلى الصهيوني الذي 

 رأسها اململكة العربية السعودية.

 لقد حمل هذا التقارب بين وجهات نظر االطراف املذكورة سلفا نائب رئيس االركان الصهيوني 

ن الصحفيين االجانب املعتمدين في الكيان االسرائيلي: "ان "يائير غوالن" على القول خالل حديث مع رابطة املراسلي

اسرائيل )دولة االحتالل(وأجهزتها االمنية املختلفة تزّود مصر واألردن باملعلومات بهدف مساعدتها في حربها ضد تنظيم 

 (11).""داعش

لقوى االرهابية في االقليم، ويراقب الصهاينة منذ بدء الربيع العربي تحركات واستراتيجيات ما تسميها بالحركات وا

واهم ما يؤرق الجانب الصهيوني هو اختالل امليزان االستراتيجي وتزّود هؤالء بأسلحة متطورة قد تهّدد االمن 

الصهيوني ،وهذا الحاصل حاليا على مستوى حزب هللا اللبناني وحركة حماس في غزة، وهو الدافع لقيام الطرف 

خرى على مواقع وقافالت يّدعي الطرف الصهيوني أنها مخازن او قوافل عتاد عسكري الصهيوني بهجمات بين اآلونة واال 

 (12) لهذه املنظمات.

أما بخصوص الطرف الفلسطيني بخاصة املوقف املشترك من حركة حماس، فقد تقاربت املواقف، وباتت ملتحمة 

إلى الذاكرة نفس املشاهد املتكّررة منذ  مع املوقف الصهيوني الغربي املعادي للمقاومة الفلسطينية، ويعيد كل ذلك
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مرحلة ما قبل االحتالل الصهيوني وبعده ألرض فلسطين، ويفتح ملف دور النظام العربي الرسمي الداعم لذلك 

  .الكيان على عكس دور الشعوب وجهادها من أجل فلسطين منذ نشأة القضية

ي االلتفاف على القضية الفلسطينية وبيع اهلها اوهاما لعب الزعماء العرب حينها نفس اللعبة الحالية واملتمثلة ف

وسرابا ،ومن امثلة ذلك ما اعلنه الزعماء العرب في رسالة لهم إلى أهل فلسطين  في عشرينات وثالثينات القرن املاض ي 

غبتها :"ندعوكم إلى اإلخالد إلى السكينة حقنا للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ور 

 .)186املعلنة لتحقيق العدل". )كتاب محاضرات في تاريخ قضية فلسطين ص 

وهكذا أطفئت الثورة بأيدي الحكومات العربية التي وثقت بوعود بريطانيا، واليوم يكّرر معظم أقطاب النظام العربي 

 (13) !نفس الدور واملسرحّية تمكينا للكيان الصهيوني في املنطقة

عربي" الحالي غدت مكشوفة ،ال بل يتم االعالن عنها عبر وسائل االعالم  -ان نسميه "الحلف الصهيوان نوايا ما يمكن 

ومنها نّية دول الخليج والكيان الصهيوني القضاء على حركة حماس الفلسطينية، إذ أعلنت القناة الثانية االسرائيلية 

اماراتيين وصهاينة ، كان أبرزها اجتماع منذ عام في على موقعها اإللكتروني أن ثمة لقاءات سرية تجري بين مسؤولين 

باريس جمع وزير الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد، ونظيره الصهيوني أفيغدور ليبرمان، لبحث خطط خاصة من 

 أجل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بتمويل من الدولة العربية)االمارات(.

وسائل إعالم صهيونية ايضا قد ذكرت أن دولة اإلمارات العربية كانت على علم مسبق وكانت تقارير اخرى أوردتها 

 في إسقاط حركة حماس، وذلك الرتباطها 
ً
بالعملية العسكرية الصهيونية ضد قطاع غزة، وأّيدت حدوثها، أمال

 (14) بجماعة اإلخوان املسلمين.

الثاني من محاور التنسيق السعودي الصهيوني  وجاء املوقف السعودي اكثر حدة من موقف االمارات فاملحور 

األمريكي إلتمام صفقة القرن تتمثل في تقليم أظافر املقاومة الفلسطينية عبر شيطنة حركة "حماس" وقطع 

 إمدادات الدعم والتمويل لها وعلى رأسها قطر، ومن هنا كان ال بد من تقليم أظافر الدوحة اوال. كل

مارات بقطع العالقات مع قطر بعد أيام قليلة من زيارة ترامب للمملكة التي التقى خاللها القرار املفاجئ للسعودية واإل 

أمير قطر، يشير إلى نية مبّيته وتنفيذ ممنهج لتعليمات واضحة بشأن معاقبة الدوحة على دعمها لحماس ،وإيوائها 

 ربية بصورة كبيرة.لعناصرها وقياداتها فوق أراضيها وهو ما استفز بعض العواصم الخليجية والع

وبعيًدا عن قائمة املطالب املعلنة من قبل الدول املحاصرة بشأن التراجع عن حصارها لقطر فإن املطلب األبرز هو 

قطع العالقات مع حماس وطرد قياداتها، ومن ثم تفريغ املقاومة من مضمونها مما يعني ترك الحبل على الغارب أمام 

ر األمن واألمان لدولة االحتالل.تل أبيب ملمارسة ما يحلو لها دو 
ّ
 ن أدنى مقاومة، مما يوف

ففي مقابلة أجراها إيهود إيعاري، محرر الشؤون العربية بالقناة الصهيونية الثانية، تناولت موضوع قطع السعودية 

شرق معهد أبحاث ال واإلمارات والبحرين ومصر عالقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، مع عبد الحميد حكيم، مدير
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األوسط في جدة، والتي تعد أول مقابلة تليفزيونية يشارك فيها ضيف سعودي مع قناة صهيونية، قال: "الدول التي 

: "الوقت 
ً
قطعت عالقاتها بقطر فعلت ذلك من منطلق انتهاج سياسة جديدة ال مكان فيها لإلرهاب"، منهًيا حديثه قائال

 (15)م والتعايش ونبذ الكراهية والعنف والتشدد".قد حان لشرق أوسط جديد يقوم على املحبة والسال 

لتضع النقاط على الحروف ولكشف ما تبقى من اوراق غير معلنة  (16)وجاءت تصريحات اللواء املتقاعد انور عشقي 

في حدود علمي ال يوجد تعاون بين )الكيان الصهيوني( :”ذي تايمز أوف إسرائيل“تماما ،حين قال بحسب صحيفة 

لعربية السعودية في الجهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب، وإن كان الجانبان يتشاركان الرؤية ذاتها في البحث واململكة ا

عشقي في إجابة على سؤال إن  عن حل، فإننا نريد من )دولة االحتالل( أن تضع حًدا ملا يسبب هذا اإلرهاب. وأوضح 

الفلسطيني ليس هو مصدر اإلرهاب -الصراع اإلسرائيلي إن“كان يرى )دولة االحتالل( مسؤولة عن اإلرهاب قائال: 

قطع الطريق على ” الكيان الصهيوني“ويرى عشقي أن على ”. ولكنه يخلق أرًضا خصبة للهجمات اإلرهابية في املنطقة

في حال حّل الصراع، فإن الدول التي تستغل القضية “إيران، لدعم فصائل املقاومة في لبنان وفلسطين، حيث قال: 

 (17) .”فلسطينية، وأعني بذلك إيران، لن تكون قادرة على االستفادة من ذلكال

عربي" وبمباركة من "الحلف -ان مواقف الدول العربية او "املحور السني" او ما يمكن وصفه ب"الحلف الصهيو

املقاومة لالحتالل االمريكي"  تعطي للكيان الصهيوني الضوء االخضر للقضاء على القوى الفلسطينية -العربي-االسالمي

الصهيوني ، بل ولن تتوانى هذه الدول في تقديم الدعم املالي واملعنوي واالسناد املطلوب على جميع االصعدة 

واملستويات ،تحت غطاء محاربة االرهاب والحركات االرهابية املتطرفة، بدليل قرب التوقيع على اتفاقية دفاع مشترك 

عن وزير االتصاالت اإلسرائيلي ، أيوب ” ميدل إيست مونيتور “خليجية)صحيفة بين الكيان الصهيوني ودول عربية و 

  قرا(.

ويظهر من خالل ما سلف ان املنطقة العربية مقبلة على مسلسل من قمع االنظمة لشعوبها بخاصة القوى الحية 

طبيع معه ، كل ذلك فيها، من حركات تحرر وطنية واسالمية ، في حين سينعم الكيان الصهيوني باالعتراف به والت

 بمنأى عن حل عادل للقضية الفلسطينية.

 

 املصالح االقتصادية املشتركة في ظل العوملة 3:1

في انهاء حالة العداء والقطيعة بين الشعب املصري والطرف  1978فشلت معاهدة السالم الصهيونية املصرية  عام 

 
ً
لدولة االحتالل، ولذلك وصفت العالقات بين البلدين،  الصهيوني ، فبقي املزاج الشعبي ومزاج معظم النخب معاديا

 من ذلك توجه الصهاينة  واألمريكان إلى السعي لبناء الثقة املتبادلة بين الشعوب العربية «. السالم البارد»بـ
ً
انطالقا

في الشرق  والكيان الصهيوني عن طريق العمل على جسر الحواجز النفسية والثقافية والذهنية، التي تمنع االستقرار 

 األوسط.

، وخالصته أن «اقتصاديات صنع السالم»ويرى "عزيز حيدر" انه على إثر ذلك، انتشرت أفكار عديدة تحت عنوان 

 من أي معنى عملي ويبقى 
ً
التفاعالت االقتصادية تشكل املضمون امللموس للسالم، ودون ذلك سيبقى السالم فارغا

أو « نظام تبادل»حظة، والهدف من إقامة العالقات االقتصادية هو خلق الشك باحتمال عودة حالة املواجهة في كل ل

 «.توازن االزدهار»
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يمثل حجر األساس ألي مشروع سالم مستقر ودائم « االقتصاد»أثمر هذا الطرح جملة من دراسات وأبحاث ترى أن 

 لتطبيع بين العرب ودولة االحتالل، وأن العمل واألرباح واملصالح املتبادلة على أرض الوا
ً
 حيويا

ً
قع ستشكل حافزا

 العالقات بين الكيان الصهيوني والعالم العربي.

عّبرت تلك الدراسات عن جوهر الرؤية الصهيونية للتطبيع في مرحلة الثمانينات من القرن العشرين؛ إذ بدأت عملية 

 التمهيد التفاقيات السالم املحتملة بين دولة االحتالل والعديد من الدول العربية.

وانعكس تطور الرؤية الصهيونية للتطبيع من خالل املشروع الذي نشره شمعون بيرس تحت عنوان "الشرق األوسط 

الجديد". وقد انتقلت فكرة التطبيع من إقامة عالقات اقتصادية، إلى مشروع كامل عماده إقامة نظام إقليمي يؤدي 

وعة كبيرة من التفاعالت والنشاطات املتشابكة واملصالح إلى إدماج )الكيان الصهيوني( في املنطقة، ويستند إلى مجم

 (18) .املشتركة

وتتلخص دراسة شمعون بيريس  حول معالم هذا النظام اإلقليمي، والذي يمر بمراحل تبدأ بإقامة شبكة عالقات 

مل مختلف متكاملة وبنية تحتية قوية بين األردن ودولة االحتالل وفلسطين، ومن ثم تتوسع دائرة العالقات لتش

كان يهدف إلى خلق آليات للتطبيع من خالل إنشاء « الشرق األوسط الجديد»الدول العربية. من الواضح أن مشروع 

 .شبكة عالقات تحمي اتفاقيات السالم

استندت فكرة الشرق األوسط الجديد أو استراتيجية السالم الصهيونية ، إلى عدد من الفرضيات أهمها: أن الكيان 

مكن أن يجري في البالد العربية ثورة اقتصادية تؤدي بدورها إلى ثورة اجتماعية ونفسية. والفكرة من الصهيوني ي

سَتمدُّ من 
ُ
وراء هذه الفرضية أن "االزدهار يساوي السالم". أما العالقة بين السالم مع الكيان الصهيوني واالزدهار، فت

قة وزيادة املساعدات من أمريكا و"الدول املانحة". والفرضية أن السالم يؤدي إلى تقليص موازنات األمن في دول املنط

األخيرة هي أن التطبيع االقتصادي يزيل الحاجز النفس ي أمام السالم بعد أن يتعلم الطرفان "معرفة كل منهما اآلخر 

 كإنسان".

إلى تحول كذلك كانت هناك فرضية أخرى من وراء فكرة الشرق األوسط الجديد تقول: إن السالم سوف يؤدي 

 بدولة االحتالل ونتيجة التطبيع معها، وهذان بدورهما يعززان السالم 
ً
األنظمة العربية نحو الديموقراطية، تأثرا

 (19) .واستقرار املنطقة

دورا مؤثرا ومنعطفا مركزيا على دالة العالقات التجارية والتبادل االقتصادي  1993كان لتوقيع اتفاق اوسلو في العام 

 .1994الصهاينة والعرب ،بخاصة دول الخليج واالردن، التي وقعت اتفاقية سالم مع الكيان الصهيوني عام بين 

( بااللتزام بقواعد منظمة 2005ويجب التنويه إلى أن السعودية تعهدت في اتفاق ثنائي للتجارة مع واشنطن )عام 

ن الصهيوني. إال أن السعودية أنكرت أنها تعهدت بإقامة التجارة العاملية في تجارتها مع كل أعضاء املنظمة ومنهم الكيا

كما قررت حكومة البحرين رفع الحظر املفروض على دخول البضائع الصهيونية إلى  عالقات اقتصادية مع الكيان،
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ا )بدأ العمل به 2004األسواق البحرينية، وذلك بموجب اتفاق التجارة الحرة املوقع مع الواليات املتحدة منذ العام 

 .(، والذي ال يطبق قرارات املقاطعة مع دولة االحتالل2006عام 

 ويرى "حيدر" أن الظروف قد تبدلت اليوم فأصبحت معظم الشركات العاملية لها فروع، أو وكالء 

أو استثمارات في الكيان الصهيوني، وقامت الدول اآلسيوية ومعظم الدول اإلسالمية بإقامة عالقات اقتصادية مع 

بل وأصبحت الدول العربية نفسها لها مصالح اقتصادية مع مها ايضا في صورة تجارة أو استثمارات مشتركة  الكيان،

 أو هجرة عمالة؛ فقد اختلط الحابل بالنابل في موضوع املقاطعة. 

تاج ال يمكن إرجاع هذا التعقد في عملية املقاطعة االقتصادية لدولة االحتالل، إلى الظروف الدولية وعوملة اإلن

وحدها، ولكن هرولة الدول العربية والتوجهات االقتصادية نحو الكيان الصهيوني والدول التي تساندها وخاصة 

 الواليات املتحدة األمريكية، تفسر سقوط املقاطعة والتحول من التطبيع السري إلى التطبيع العلني. 

لوضع القادم هو عبارة عن "إسرائيل في بيئة السيناريو التالي: إن ا 2020وتضمنت خطة الكيان الصهيوني للعام 

سالم"، وهي تعني "تخفيف حدة النزاع في الشرق األوسط"، وعن ذلك تنتج عالقات سياسية واقتصادية بين دولة 

االحتالل وجاراتها. يعني ذلك أن الصهاينة توقفوا عن توقع سالم "حقيقي" مع الدول العربية وتحولوا إلى محاولة 

  (20)نة أو سالم بمعنى حالة ال حرب، أو سالم بارد. التوصل إلى هد

وعلق بعض  الصهاينة ممن لديهم  اطالع ومصالح اقتصادية وتجارية  على العالقات التجارية واالقتصادية التي تربط 

الدول العربية بالكيان الصهيوني بقوله:" إن كل ش يء يجري تحت سطح األرض. والنشر يلحق ضررا بالشركات 

 (21)نية. ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل إخفاء العالقات بين الكيان  والدول العربية".الصهيو 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة معاريف الصهيونية ، فإنه سرا، "تزدهر" التجارة بين الكيان الصهيوني  وبعض "الدول 

)الشاباك( األسبق، عضو الكنيست أفي  السنية"، وخاصة تلك التي في الخليج. وقال رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي

ديختر: "خسارة أن الدول العربية لم تصل إلى درجة من الشجاعة املطلوبة لكي تحّول العالقات االقتصادية إلى ش يء 

ما رسمي. الزعماء في املنطقة ال يملكون الشجاعة من أجل القيام بخطوات ستكون جيدة بالنسبة لهم في نهاية األمر. 

 صري أنور السادات كان زعيما يملك شجاعة، وجميع الباقين جبناء".الرئيس امل

واعتبر الخبير االسرائيلي)ملول( أن "العالقات التجارية آخذة بالنمو ألن الحاجة والواقع يتغلبان على السياسة". ويملك 

ري العالقات التجارية رجل األعمال الصهيوني وامللياردير "ليف لفايف" شركة مجوهرات ويوجد لها فرع في دبي. وتج

بين إسرائيل ودول الخليج بحسب الصحيفة، عن طريق تركيا وقبرص. إال أن الصهاينة الذين يعملون في هذه التجارة 

 .ال يعلنون عن ذلك



ابراهيم ابوجابر د.  يف التمكني للكيان الصهيوني يف االقليم   دور النظام العربي الرمسي 

 

أملانيا-،  دورية علمية دولية حمكمة تصدر عن املركز الدميقراطي العربي ،برلني 2018سياسية ،العدد الرابع، مايو  جملة إجتاهات 55  

 

وفي أعقاب اندالع الحرب األهلية في سورية، التي كانت تصّدر تركيا بضائعها عبرها، أصبحت تمر هذه الصادرات إلى 

نقل بشاحنات أردنية إلى األردن ومن هناك إلى دول الخلي
ُ
ج عبر دولة االحتالل، حيث تصل إلى ميناء حيفا، ومنه ت

 (22) .الخليج

 السعودية، رغم النفي  ويصر 
ً
الكيان الصهيوني على الحديث العلني عن عالقات تربطه مع دول عربية، خصوصا

السعودي لهذه العالقات التي تمثلت بوصول أنور عشقي إلى تل أبيب مرات، ورغم صمت دول أخرى تقيم مثل هذه 

في حديث مع شبكة رووداو اإلعالمية، العالقات. وكما كشف مسؤول جمعية "متيفيم" للعالقات مع الدول العربية 

 مكاتب تنسيق لها في هذه الدول ايضا. فإن إسرائيل افتتحت 

وقال املسؤول ذاته: "هنالك تواصل بين )الكيان الصهيوني( والدول العربية، وخاصة في السنوات األخيرة التي تشهد 

قات تجارية واقتصادية مع دولة )االحتالل( تغيرات إقليمية تحتم هذا التواصل، وهنالك دول عربية أخرى تقيم عال

عبر مكاتب مختلفة في دول الخليج، مثل قطر واململكة العربية السعودية، حيث ترتبط بعالقات وثيقة مع )الكيان 

").(23) 

ان عالقات "الحلف او املحور السني" مع الكيان الصهيوني تزداد قوة من يوم الى اخر على جميع املستويات ومنها 

تجاري واالقتصادي ،فالحديث يدور عن صفقات وخطط ومشاريع استثمار عمالقة، فهناك طائرات خليجية تحط ال

اسبوعيا وبانتظام في مطار اللد ،واالالف من الصهاينة يستقلون طائرات خليجية ،بل ويزورون دول الخليج ويشاركون 

 في مؤتمرات عاملية واقليمية.

 

 قليم: الثورات العربية والحركات االسالميةحالة عدم االستقرار في اال 4:1

جاء مردود انعدام االمن القومي العربي  خالل العقود املاضية واالفالس االستراتيجي ايضا لالمة وغيرها من عوامل، 

الى حصول فوض ى على مستوى االقليم، فسقطت انظمة واستبّدت اخرى متمّسكة بعروشها على حساب مصالح 

 شعوبها.

ومات  اقليمية  ودولية  وعلى رأسها الكيان الصهيوني على هذه الفوض ى في االقليم ، للتمكين لها في وراهنت منظ

فرض هيمنتها وتحقيق مصالحها على اختالفها بل ومشاريعها التوسعية والتطبيعية في املنطقة، على حساب قضية 

 العرب واملسلمين االولى وهي فلسطين.

 في مالمح النظام اإلقليمي من جراء التحول البنائي الذي  فقد شهدت املنطقة العربية خالل
ً
السنوات األخيرة اضطرابا

أحدثته الثورات العربية على املنطقة، وقد أكسبت تلك األحداث دولة االحتالل  مجموعة من الفرص ساعدتها على 

 التقدم نحو الولوج إلى عملية تطبيع مع العالم العربي عبر بوابات خلفية.

الصهيوني ، التي تتمركز حول عدد من القضايا ذات االهتمامات  -وفي غضون ذلك، تبقى حالة التقارب العربي 

 للمشهد الجيو سياس ي باملنطقة خالل املستقبل القريب.
ً
 املشتركة، واجهة

تعّرض كثير ويسعى الكيان الصهيوني من جهته إلى اتخاذ موقع له وسط املوقف اإلقليمي املترّهل الذي تسبب فيه 

من دول الجوار لحالة اضطراب وعدم استقرار داخلي، ويبدو ان الكيان الصهيوني سيخرج اكثر املستفيدين  أنيا من 

 اضطراب النظام اإلقليمي في أعقاب الثورات العربية.
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باإلسالم  ان حالة عدم االستقرار في االقليم من جراء الثورات العربية، وتنامي الحركات االسالمية او ما يعرف

السياس ي والجهادي، وقدرة هؤالء على الحشد الجماهيري والشعبي وحتى الفوز في االنتخابات في حال شفافيتها، دفع 

بقوة نحو التقارب بين الكيان الصهيوني من جهة وبعض االنظمة العربية واهمها امللكية والعائلية لتقاطع مصالحها 

 السياسية واالمنية واالستراتيجية .

ا قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: "ثمة اعتراف جديد بين عدد من الدول الرئيسية بالشرق األوسط  وكم

 (24)في أن دولة االحتالل ليست عدوهم اللدود، على أقل تقدير، لكنها حليف محتمل أمام تلك التحديات املشتركة".

للحكومات العربية في قضايا محاربة اإلرهاب واإلسالم األصولي  وطاملا وصف نتنياهو دولة االحتالل بأنها شريك أساس ي

 بينهم فالعالقات العربية االسرائيلية تسير نحو التطبيع. فعلى سبيل 
ً
وإيران، وهم الخصوم الثالثة الذين يخلط دائما

عالم العربي، بل إنها ، أوضح نتنياهو أن "الدول املختلفة تتفهم أن إسرائيل ليست عدوة ال2016املثال، في مارس/آذار 

شريكته في الصراع املشترك ضد عناصر اإلسالم األصولي". ويمكن أن ُينظر إلى تصنيف مجلس التعاون الخليجي 

، على أنه تصديق لالعتقاد القائل بأن إسرائيل يمكنها أن تتشارك 2016لحزب هللا بأنه جماعة إرهابية في مارس 

 (25) ووكالئها. االهتمامات مع العالم السني ضد إيران

 إلى وينبع مصدر التخّوف االسرائيلي بخاصة من الربيع العربي في 
ً
أن يفض ي صعود نخب عربية منتخبة ديموقراطيا

اإلسرائيلي على غير هوى اإلسرائيليين، عبر تقويض قدرة تل أبيب على  -السلطة إلى تغيير قواعد إدارة الصراع العربي 

السالم على العرب، إذ إن الكيان يشعر اليوم أكثر من أي وقت مض ى بأنه أضاع مواصلة فرض تصّوراتها الخاصة ب

 ثمينة للتسوية وإنهاء الصراع، األمر الذي كان يمكن أن يجعله في مأمن من تأثيرات الربيع العربي، لكن عناده 
ً
فرصا

عتقاده بأنه الطرف األقوى في وتعاليه على العرب، جعله يرفض كل املشاريع وخطط السالم العربية وغير العربية، ال 

 املعادلة.

ويخش ى الكيان االسرائيلي ايضا من نجاح الثورات العربية، ألنه سيمّهد السبيل لبناء دول عربية أكثر ديموقراطية 

 إلى التخلي عن التبعية لواشنطن، وتنويع عالقاتها بالقوى الكبرى، والتقارب مع تركيا 
ً
، وأشّد ميال

ً
وقوة واستقرارا

، بما يعيد هيكلة موازين القوى التقليدية في املنطقة لغير مصلحة إسرائيل، وهو ما يفسر الهرولة 
ً
وإيران استراتيجيا

 اإلسرائيلية السترضاء تركيا، بالتوازي مع اإلمعان في إخافة العرب وغيرهم من الخطر النووي اإليراني.

توجه النخب العربية املنتخبة إلى نصرة الحقوق عالوة على ما ذكر من احتمال  الصهيونيويتوّجس الكيان 

ة ، أو إعادة ملف الصراع إلى األمم الصهيونيالفلسطينية من خالل تبني مواقف عقابية تصعيدية حيال االنتهاكات 

 .
ً
 املتحدة مجددا

ح لدى الفلسطينيين، خصوص
ّ
 بعد أن وتتوجس دولة االحتالل كذلك من أن يحيي الربيع العربي خيار النضال املسل

ً
ا

  املتكّرر على غزة مدى التطّور النوعي في القدرات العسكرية لحركات املقاومة الفلسطينية. الصهيونيأظهر العدوان 

قلق من إمكان تحّول الربيع العربي إلى شتاء إسالمي، بصعود تيارات إسالمية معتدلة  الصهيونيويسود الكيان 

أن يقلق ويخش ى على  الصهيونيومعادية لها إلى السلطة في الدول التي سقطت أنظمتها. واملنطق يقول أن على الكيان 

، بل ألن الجديد املقبل إلى وجوده )ألنه كيان محتل ومغتصب(، ليس فقط الحتمال وصول اإلسالميين إلى الحكم

  -الحكم بعد الثورة 
ً
لن يعرف كيف يتعامل مع إسرائيل ألنه منتصر ويحب النصر وال يتكلم إال  -وإن لم يكن إسالميا

 (26)بلغة القوة التي أسقط بها حكوماته. 
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ر خارج وعليه فان حالة عدم االستقرار والفوض ى االمنية في االقليم جعلت القيادة السياسية االسر 
ّ
ائيلية تفك

ألنها تدرك ان الخطر محدق بها ال محالة ،بخاصة وان جماعات اسالمية وحركات تصفها هي  -كما يقال -الصندوق 

 والغرب ومن يلف لفيفهم باإلرهابية واملتطرفة تتموضع على حدودها الشمالية والشمالية الشرقية والجنوبية .

ة في تل ابيب، دفعتها نحو البحث عن شركاء جدد في الصهيونيللقيادة ان هذه الوضعية الجيوسياسية غير املريحة 

حاليا الذي  الصهيونياالقليم بناء على قاعدة تقاطع املصالح والقفز عن القضية الفلسطينية ،وهذا ما يفعله الكيان 

ن من اختراق الصف العربي والتوصل الى تفاهمات امنية واستراتيجية مع دول عربية بخاصة خ
ّ
ليجية ملواجهة ما تمك

يطلقون عليه االرهاب والحركات االسالمية االصولية )وايران(،بل واسقاطات الثورات العربية بالذات على الدول 

 امللكية والعائلية.

، والذي أعدته 2014من املستقبل هو ما جاء في التقييم االستراتيجي لعام املذكورة  الصهيونيان مخاوف الكيان 

رية الصهيونية: شعبة االستخبارات العسكرية )أمان( واملخابرات الخارجية )املوساد( واملخابرات األجهزة االستخبا

الداخلية )الشاباك(، فقد أشار التقرير بشكل واضح إلى أن حالة عدم االستقرار في املنطقة يمكن أن تستمر لوقت 

 .لتي استفادت منها دولة االحتاللطويل، ويمكن أن تفض ي إلى تحوالت سلبية تنسف التحوالت "اإليجابية" ا

وينقل املعلق العسكري لصحيفة "معاريف" عمير رايبوبورت عن مصدر كبير في االستخبارات اإلسرائيلية قوله "نحن 

نعيش أوضاعا معقدة وبيئة إقليمية مستحيلة، فالتحوالت التي كانت تستغرق سنين وحتى عقودا، يمكن أن تحدث 

 (27)."اتاآلن في أيام وحتى في ساع

 

 . مستقبل العالقات العربية الصهيوني على ضوء املتغيرات االقليمية)نظرة استشرافية(.2

 

احدثت املتغّيرات االقليمية خالل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين الحالي، حالة من عدم االستقرار 

العديد من االنظمة والكيانات بخاصة الكيان  السياس ي واالمني في املنطقة ، فالحالة الجيوسياسية غدت تأّرق 

 الصهيوني والكيانات العربية امللكية والعائلية. 

ان الفوض ى هذه وعدم االستقرار وانعدام الرؤية املستقبلية والتوّجس من متغيرات جارفة وغير محسوبة في ظل 

ألمس القريب اعداء .فقد جمعتهم تنامي وتعاظم الداعين الى ضرورة حصولها ،استدعت توحيد صفوف من كانوا با

املصلحة وخوفهم اما على عروشهم وثروات بالدهم التي ينعمون بها واملقربين منهم ،والبعض االخر على وجوده وامنه 

 ومستقبله ككيان في االقليم ،ألنه محتل ومغتصب اراض ي الغير أصال وغير شرعي.

والكيان الصهيوني والحديث عن زيارات متبادلة،  -يةاقصد خليج–ان تطّور العالقات بين دول عربية بعينها 

واجتماعات متكّررة ومشاركات علنية في مؤتمرات وندوات ،وظهور اعالمي في وسائل اعالم كانت معادية، وتغيير 

الخطاب السياس ي لهذه الدول حيال االخر الصهيوني ،والحديث علنا بأّن العدو الرئيس هو ايران وليس الكيان 

،أمر غدا معروفا للقاص ي والداني على املستويين االقليمي والعالمي ،بل ويوحي بمستجدات سياسية الصهيوني 

 ودبلوماسية وامنية تالية علنية وسرية.
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 السالم االقليمي وصور التعاون العربي املنظور مع الكيان الصهيوني:  1:2

 صهيوني   -أوال: التأسيس للوبي عربي

التقّرب للعرب وفتح باب الحوار معهم ،وهذا ما جاء على لسان احد ابرز قادة  48العام حاول الكيان الصهيوني منذ 

الكيان "دافيد بن غوريون" ،الذي مد يده للسالم مع العرب)وفي الوقت نفسه كان يطالب العصابات الصهيونية 

 لشرعي في املنطقة.بطرد وتهجير الفلسطينيين من وطنهم( ألنه كان شاعرا بالخطر الذي يهّدد كيانه غير ا

لقد نجح الصهاينة فعال في االربعينات من القرن املاض ي  وحتى اليوم ،في بناء عالقات ودّية مع بعض الزعماء العرب، 

وربطت بعضهم عالقات صداقة متينة مع شخصيات عربية متنّفذة ،وعقد الكثير من اللقاءات السرّية داخل الكيان 

 ن الطرفين.وخارجه، اّسست لعالقات دائمة بي

ان العالم العربي اليوم ،واقصد االنظمة العربية بعينها ،تبحث في الدرجة االولى ليس عن مصالح شعوبها وانما عن  

فرص بقائها قائمة حتى وان شيطنة شعوبها ،وليس حركات وقوى معّينة تعّرف باإلرهابية من قبل الغرب والكيان 

بنفس الشعور تقريبا ،وان كانت لديه خيارات وامكانيات كثيرة ال  الصهيوني. وان الكيان الصهيوني ايضا يشعر 

تمتلكها االنظمة العربية قادرة على الدفاع عنه واملحافظة على وجوده، فكال الطرفان التقت مصالحهما وان اختلفت 

لوبي عربي _  رؤاهما للقضايا املصيرية  ،مما يستدعي التنسيق بين هذه االطراف، ولن يتم ذلك طبعا اال من خالل

صهيوني بهدف تذليل العقبات ووضع الرؤى واملشاريع ،وطمأنة نفوس بعض املعارضين ، واألهم من ذلك كله تسويق 

ر به هؤالء للشعوب العربية املغلوب على امرها ،بطرق خاصة وأهمها ادخال الرعب في قلوب الناس من قوى 
ّ
ما يفك

 لي وحياة الناس.صاعدة او اقليمية ،ومدى تهديدها للسلم االه

الصهيوني بدأت تتبلور منذ سنين، وازدادت وتيرة ذلك بعد بداية الثورات العربية على شكل  -ان نواة اللوبي العربي

لقاءات واجتماعات متكّررة في عواصم عربية ومدن صهيونية وحتى اجنبية ،لتبادل االفكار حول قضايا االقليم 

، فقد اصبح بعض العرب ال يعبأ بما ينشر عنه عبر وسائل االعالم وكشف الساخنة وما تحمل من اخطار على دولهم

تفاصيل لقاءاته مع شخصيات صهيونية  وزياراته لتل ابيب وحتى مدينة القدس للتنسيق وتبادل االفكار ،الن االمر 

ؤسس ملرحلة يصب في املحصلة لصالح مشروع اقليمي يتم االعداد له بين دول عربية خليجية ومجاورة لفلسطين، ي

 استراتيجية جديدة في االقليم بمباركة الواليات املتحدة االمريكية.

ل أكبر نجاح للمشروع 
ّ
ه سيشك

ّ
ر بعوامل عربية داخلية اوال، فان

ّ
اّن استمرارية عمل اللوبي املذكور ان لم يتعث

ومن خالل قراءات متأنّية الصهيوني في املنطقة العربية بالتحديد ،وخسارة للمشروع الوطني الفلسطيني، ولهذا 

يالحظ ان القيادة الصهيونية وحتى قيادات الدول العربية املعنّية قد وضعت ثقلها ودعمها للوبي الثنائي العامل سرا 

ل راس حربة هذا 
ّ
وعلنا إلنجاح مخططاته ومشاريعه في االقليم، بعدما تم تطبيع شخصيات عربية اعتبارية لتشك

 املشروع.

 صهيوني -استراتيجي عربي ثانيا: تشكيل حلف

ان تقاطع املصالح االستراتيجية واالخطار االقليمية التي تزعم بعض االنظمة العربية والكيان الصهيوني غدت تهددها 

،جعلت قيادات دول عربية اعتبارّية على التعالي فوق التاريخ ونسيان املاض ي القريب واحداثه املأساوية بخاصة على 

ينية ،واالستعداد إلبرام اتفاقيات وعقد احالف مع الكيان الصهيوني حفاظا على بقاء هؤالء مستوى القضية الفلسط

 متربعين على عروشهم وينعمون بثروات شعوبهم.

لقد لعبت الثورات العربية وتنامي الحس االسالمي في االقليم والهاجس االيراني العدو االول للعرب كما يزعمون 

استراتيجي ما بين الكيان الصهيوني وما يسمى املحور السني بقيادة اململكة العربية ،عوامل دفع قوّية نحو تكّتل 
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صهيوني للدفاع املشترك عن االمة العربية والكيان معا ،في مواجهة ما يواجه هذه  –السعودية على شكل حلف عربي 

من قبلهم، امثال تنظيم  الدول من اخطار خارجية بل وداخلية ايضا، أي ضد حركات وتنظيمات توصف باإلرهابية

 الدولة "داعش" واالخوان املسلمون ،وحركات فلسطينية مقاومة ،وحزب هللا اللبناني وغيرهم كثير.

ه سيفض ي الى اقامة قواعد عسكرية وصاروخية صهيونية في دول الخليج، ومناورات 
ّ
ل فعال فان

ّ
هذا الحلف ان شك

لطرفين، وبيع صفقات اسلحة صهيونية للعرب، وعقد دورات عسكرية مشتركة وتدريبات وقوات رد سريع من كال ا

وبرامج استكمال للعسكريين، ال بل وفتح االجواء العربية للطائرات الصهيونية الحربية، وحتى فتح املطارات العسكرية 

 العربية ايضا لها ،ناهيك عن املوانئ العربية للسفن الحربية الصهيونية الخ.

كل املوروث التاريخي ونسيان عذابات شعوب عربية وفتح صفحة جديدة بيضاء مع  اذن، هو انقالب ان حصل على

الكيان الصهيوني ،واعتباره جزءا من منظومة الدول االقليمية، وهذا ما يسعى اليه قادة الكيان منذ اليوم االول 

كل ان حصل تأشيرة دائمة لتأسيسه لعلمهم اهمية ذلك استراتيجيا ووجوديا ،فاندماج الكيان بدول االقليم بهذا الش

لوجوده في املنطقة وشهادة بقاء ومواطنة له في الشرق االوسط ومستوى متقدما نحو التطبيع الكامل للعرب مع 

 الكيان االسرائيلي.

 ثالثا: تسوية القضية الفلسطينية

حول مستقبل القضية  ان التقارب العربي الصهيوني االخير والسريع السري منه والعلني يثير الكثير من التساؤالت

الفلسطينية في ظل تقاطع للمصالح بين االطراف املذكورة، وشبه تخلي العرب عن ممارسة الضغط على الكيان 

الصهيوني وحتى االمريكي بهدف تغيير سياساتهما ومواقفهما من قضية اقامة دولة فلسطينية واالعتراف بالحقوق 

قة شرعية من قبل الفلسطينيين الذين تخلى عنهم الجميع امام الشرعية للشعب الفلسطيني. هذه املخاوف  حقي

له في هدم املنازل والتهجير واالقتالع.
ّ
 وحش االستيطان الصهيوني وسياساته العنصرية والبربرية وتوغ

لكن، هناك مؤشرات وتحليالت تدل على أّن الجميع سيستغل هذه الظروف االقليمية غير املستقرة، واهمها ضعف 

لفلسطينيين وتعالي الكيان الصهيوني اقليميا وموقف الواليات املتحدة املؤيد والداعم له، وهيمنة ومصادرة العرب وا

امريكا للقرار العربي وارتهانه لها، لفرض صفقة ما لحل القضية الفلسطينية ترض ي الطرف الصهيوني اوال ،كيال يفرط 

على رأي البعض باملصالحة الفلسطينية ودخول مصر على  عقد تحالفها مع االنظمة العربية ،وهذا ما بدت مؤشراته

 الخط بقوة ،وما يتم من مفاوضات سرّية بين الفلسطينيين والصهاينة برعاية عربية وامريكية.

اّن الدافع لهذه التسوية ان تمت، هامشية القضية الفلسطينية في عيون العرب مقارنة مع يقّدرونه خطر ايران على 

فاألخير أهم عندهم وأولى التصدي له ومعالجته ولجمه من التطلع واالهتمام بالهم الفلسطيني .وان املنطقة العربية، 

ملقايضة حلحلة القضية الفلسطينية بصورة واخرى ،باالنفتاح على الكيان  -كما يبدو -العرب ايضا مستعدون 

 االسرائيلي وتطبيع العالقات معه .

 

ل فرصة ال تعّوض إلنهاء وينظر الطرف الصهيوني للحاصل اقليميا 
ّ
اضافة للرؤية العربية الجديدة على أّنها تمث

القضية الفلسطينية، والبت فيها بصورة تخدم مصالح الكيان الصهيوني الوجودّية ومشاريعه في فلسطين واملنطقة 

 ،والقضاء على حلم العودة واالعتراف بالحقوق الشرعية الفلسطينية.

النظمة العربية ودورها في ممارسة الضغوط على الفلسطينيين للقبول بمشروع ويراهن الطرف الصهيوني على ا

رة كقضية املعونات املالية املقدمة للسلطة الفلسطينية والعمق 
ّ
التسوية املزمع عرضه ،ملا تملك من أدوات مؤث

 حتالل.االستراتيجي، والدعم املعنوي على املستوى العالمي، وافتقار الفلسطينيين للمناورة بسبب اال 
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ان الفلسطينيين يعتبرون هم الطرف االضعف في املعادلة االقليمية عربيا وصهيونيا، وهذا ما لعب دورا مهما في  

مواجهة السياسات الصهيونية العنصرية، لكنهم يملكون ورقة واحدة قوية وقادرة على رفض أي مشروع ال يلبي 

لرفض كل اشكال مصادرة الحق الفلسطيني  -وقد حصل -طموحاتهم هو الشعب الفلسطيني ،الذي يملك الشجاعة

 وبطرقه الخاصة بعيدا عن السياسة ودهاليزها.

 

 رابعا: التطبيع مع الكيان الصهيوني

كان وال يزال الحلم الصهيوني هو تطبيع عالقات الكيان مع العالم العربي ليصبحوا جزءا من منظومة دول املنطقة 

 -أي التطبيع–الكثيرون من العرب .وان قّمة ما يسعى اليه الصهاينة هو هذا وليس مولودا غير شرعي ،كما يصفه 

ألنه يعطيهم الحق الشرعي في فلسطين وينزع من الفلسطينيين ذلك ،وبشهادة ميالد عربية هذه املرة وليس دولية كما 

 .1947/48حصل عام 

برزها ما عرف باملبادرة العربية التي تبّناها مؤتمر ان بوادر التطبيع الجماعي هذه املرة مع دولة االحتالل كثيرة ،لكن أ

والتي ضمن فيها املؤتمرون العرب تطبيع كافة الدول العربية واالسالمية عالقاتها  2002القمة العربي في بيروت عام 

 .1967مع الكيان الصهيوني ، مقابل دولة فلسطينية على حدود عام 

ي، وانعدام االمن القومي العربي ،والهيمنة االمريكية على االقليم واليوم وفي ظل االفالس االستراتيجي العرب

،والتهديدات التي تواجهها االنظمة العربية من الداخل والخارج ،والحلف االسالمي االمريكي غدت االرضّية شبه معّبدة 

ين نتنياهو كمقدمة لحل للتطبيع الكلي مع الكيان الصهيوني على قاعدة السالم االقليمي التي عرضها ونظر لها بنيام

 القضية الفلسطينية.

ويرى الكثيرون ان الطريق غدت معّبدة من الناحية النظرّية اال انها بحاجة الى ش يء من الشجاعة من طرف انظمة  

عربية بعينها ومنها السعودية التي باشرت عمليا في اتخاذ اجراءات خاصة للتمهيد لهذا التطبيع من خالل زيارات سرية 

 ّية متبادلة مع تل ابيب، وظهور اعالمي الى جانب شخصيات صهيونية في محافل دولية واقليمية.وعلن

ان التطبيع املشار اليه ان تم فانه يعني طّي ملف القضية الفلسطينية تقريبا، والشراكة الصهيونية العربية التامة في 

ب االستثمار والسياحة والتجارة البينّية ،وتبادل مختلف مناحي الحياة ،سواء على مستوى الدفاع املشترك، او فتح با

الخبرات والبعثات العلمية ، والتنسيق االمني واالستخباري ،وفتح للسفارات واملكاتب القنصلية، والرحالت الجوية 

 والبحرية والسفر البري ،مع االشارة الى أن بعضا مما ذكر قائم اصال منذ حين.

لها طموحاتها ولديها رؤية  -االمير محمد بن سلمان-دامت السعودية بقيادتها الشابة ان االمر ال غرابة فيه أبدا ، ما

تنموية بعيدة املدى ،وجادة رغم املآخذ عليها، في اللحاق بمصافي الدول املتقدمة ولو كان ذلك على حساب بعض 

مفاتيح التنمية هذه واالنفتاح القضايا االخالقية واالقليمية ومنها القضية الفلسطينية ،لعلم السعوديين بأن احد 

 بحاجة للدعم الصهيوني وتشجيعه على االستثمار في السعودية ،بل وقدرته على اقناع الواليات املتحدة بمباركة ذلك .

 

 الخالصة

بدا واضحا من خالل ما سلف، ان تطورات دراماتيكية ستحصل على مستوى االقليم بخاصة مع تصّدر املشهد 

،تحديدا قيادة شابة وطموحه هّمها الولوج الى التاريخ من ابوابه الواسعة ،وان كان ذلك على العربي او الخليجي 

 حساب الغير ،ال بل على حساب املوروث التاريخي واالخالقي ونسيان املاض ي وتناس ي بعض القضايا املصيرية.
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بح فيه الكيان الصهيوني شريكا اّن املشرق العربي يبدو انه سيستبدل باملشرق العربي الصهيوني الجديد الذي يص

للعرب في كل ش يء ،وكيانا عاديا كباقي مكّونات االقليم ، وسينعم ايضا بثروات االقليم النفطّية والغازّية، وستقدم له 

التسهيالت برا وبحرا وجوا، وسيتكلمون العرب العبرية ،وسيعمل العرب مرشدين للسياح اليهود للتعّرف على اثارهم 

ما العودة اليها، وسيحترم جواز السفر الصهيوني أكثر من بعض جوازات السفر العربية في املطارات القديمة، ورب

العربية ايضا ،وستعقد املؤتمرات املشتركة في تل ابيب والعواصم العربية ،وستعطى تأشيرات دخول للعرب لزيارة تل 

 جديدة.ابيب، وسيرفرف العلم الصهيوني عاليا في سماء وفضاء عواصم عربية 

أي زمرة –الصهيوني -وعليه ،فان الرابح الكبير من هذه الصفقة ان تّمت هو الكيان الصهيوني اوال ثم اللوبي العربي

وبعض رجال االعمال الالهثين خلف الدرهم والدينار والدوالر، واالنظمة العربية الحريصة على عروشها   -املنتفعين

فهم الفلسطينيون اوال ،ثم الشرفاء من ابناء االمة ودعاة املشروع الحضاري ونهب ثروات شعوبها. اما الخاسرون فيها 

 العربي واالسالمي، والشعوب العربية عامة، فالتطبيع يعد لهؤالء نكبة جديدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

مشروع الصهيوني تعمل على التمكين لل -كما ورد في السياق-واخيرا لم يبق مجال للشك باّن انظمة عربية بعينها 

والكيان الصهيوني في االقليم بدوافع ذاتّية او خارجّية ،ولهواجس اقليمّية ومحلّية داخلّية ايضا ،بعيدا عن خدمة 

 مصالح الشعوب العربية واالمن القومي العربي .
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 خلص امل

ملواضيع الهامة التي فرضت نفسها على املجتمع الدولي، ذلك أن العصر يعتبر موضوع تلويث البيئة البحرية من ا

الحديث اتسم باالستعمال الواسع واملتزايد للبحار واملحيطات، كما أن التوسع في عدد الوحدات البحرية العاملة، 

ة وما يطرح منها أو واملحطات النهائية البعيدة عن الشواطئ واملنشآت األخرى املختلفة التي تقام في البيئة البحري

يتسرب إلى البيئة البحرية من مواد سامة أو ضارة بقصد أو من غير قصد، ومن الحوادث البحرية التي ال يمكن تالفيها 

 في كثير من األحيان.

وعليه، فإن دراسة مسؤولية الدولة عن األضرار الناتجة عن التلوث يعتبر من املوضوعات الهامة في القانون الدولي     

هذا على إثر األضرار الجسيمة للتلوث التي أثرت على البيئة البحرية مما دفع بالدول إلى محاولة مواجهتها ومعالجتها و 

ضمن إطار تشريعاتها الوطنية كما أن تشابك املصالح بين الدول أدى إلى وقوع مشاكل لم يستطع القانون الدولي أن 

اعد جديدة ملسؤولية الدول،كما أن مفهوم جديد في القانون الدولي، يتجاهلها طويال، لهذا اتجهت الدول إلى وضع قو 

قد جعل مسألة املسؤولية الدولية في مجال التلوث حديث الساعة، ونحن نقصد هنا مفهوم التلوث العابر للحدود، 

صادر األرضية إال أننا في سنركز من خالل مداخلتنا على التلوث البحري الناتج عن املحروقات والسفن والطائرات وامل

 مبينين من خالل ذلك أهم االتفاقيات.

 الكلمات املفتاحية: التلوث؛ البيئة البحرية؛ القانون الدولي، املسؤولية الدولية؛ الحوادث البحرية.

Abstract: 

The subject of the pollution of the marine environment of the important topics that have imposed 

themselves on the international community, that the modern era was marked by widespread and growing 

use of the seas and oceans, and the expansion in the number of naval units operating, terminals away 

from the beaches and other facilities that will be held in the marine environment, and to the marine 

environment or leak of toxic substances or harmful intent or accidentally, and maritime accidents that 

cannot be avoided in many cases. 
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The study of the State's liability for pollution damage is an important subject in international law. This is 

due to the serious damage caused to the pollution that has affected the marine environment, which has 

led States to attempt to confront and treat it within the framework of their national legislation. 

International law has not been able to ignore them for so long, so States have resorted to new rules of 

State responsibility, and a new concept of international law has made the issue of international 

responsibility in the area of pollution modern. We mean the concept of transboundary pollution, Through 

our intervention on marine pollution caused by hydrocarbons, ships, aircraft and land-based sources 

showing how through it the most important agreements/ 

Keywords: Pollution; Marine Environment; International law; International Responsibility; Maritime 

Accidents 

 مقدمة

يعتبر موضوع تلويث البيئة البحرية من املواضيع الهامة التي فرضت نفسها على املجتمع الدولي، ذلك أن العصر      

أن التوسع في عدد الوحدات البحرية العاملة،  الحديث اتسم باالستعمال الواسع واملتزايد للبحار واملحيطات، كما

واملحطات النهائية البعيدة عن الشواطئ واملنشآت األخرى املختلفة التي تقام في البيئة البحرية وما يطرح منها أو 

 يتسرب إلى البيئة البحرية من مواد سامة أو ضارة بقصد أو من غير قصد، ومن الحوادث البحرية التي ال يمكن تالفيها

 في كثير من األحيان.

وبدأت البيئة بالفعل، رغم نظامها البديع وإمكانياتها الكبيرة تنؤ بما أصابها من جراء ذلك التلوث والذي تعجز عن 

معالجته تلقائيا بما يحقق خير الناس، وقد أصاب التلوث كل عناصر البيئة املحيطة باإلنسان من ماء وهواء وغذاء 

واألنهار أصبح ملوثا في حدود كبيرة وقليلة بالكيمياويات والفضالت وبقايا النفط واملعادن وتربة. فاملاء في البحار 

 الثقيلة، بل وباملاء املستعمل نفسه.

وعليه، فإن دراسة مسؤولية الدولة عن األضرار الناتجة عن التلوث يعتبر من املوضوعات الهامة في القانون الدولي     

ة للتلوث التي أثرت على البيئة البحرية مما دفع بالدول إلى محاولة مواجهتها ومعالجتها وهذا على إثر األضرار الجسيم

ضمن إطار تشريعاتها الوطنية كما أن تشابك املصالح بين الدول أدى إلى وقوع مشاكل لم يستطع القانون الدولي أن 

ما أن مفهوم جديد في القانون الدولي، يتجاهلها طويال، لهذا إتجهت الدول إلى وضع قواعد جديدة ملسؤولية الدول،ك

قد جعل مسألة املسؤولية الدولية في مجال التلوث حديث الساعة، ونحن نقصد هنا مفهوم: التلوث العابر للحدود، 

إال أننا في سنركز من خالل مداخلتنا على التلوث البحري الناتج عن املحروقات والسفن والطائرات واملصادر األرضية 

 الل ذلك أهم اإلتفاقيات. مبينين من خ

 البحري  النقل مجال في البحري  التلوث عن للمسؤولية القانوني النظام إبراز إلى الدراسة هذه من هذا املنطلق، تهدف    

جزائية والذي سنخصص من  أو مدنية املسؤولية كانت الداخلية سواء التشريعات وبعض الدولية التشريعات إطار في

ث البحري الناتج عن املحروقات والسفن والطائرات واملصادر األرضية مبينين أهم اإلتفاقيات خالله الدراسة للتلو 
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العاملية واإلقليمية التي التزمت بها الجزائر والتي اهتمت بوضع أحكام خاصة بحماية البيئة البحرية، كما سنحاول أن 

ها من أجل وقاية وحماية بيئتها البحرية، باإلضافة نطلع على املجهودات الوطنية التي بذلتها الجزائر من خالل تشريعات

إلى معرفة موقع الجزائر كشخص في املجتمع الدولي من اإلتفاقيات الدولية التي التزمت بها في مجال حماية البيئة 

وكيانهاالبحرية باعتبار هذه البيئة جزءا من إقليمها، وبالتالي عنصرا هاما من سيادتها تؤدي حمايتها إلى صون بقائها 

  

ما مدى فعالية حماية البيئة البحرية واملحافظة عليها من التلوث في إطار  من خالل كل ما سبق، نتساءل عن   

القانون الجزائري؟ هل تمكن املشرع الجزائري من التوفيق بين التزاماته الدولية عند وضعه لقانونه الداخلي في مجال 

 حماية البيئة البحرية؟.

راسة على املنهج الوصفي التحليلي، إذ أنه من أكثر املناهج العلمية املناسبة لإلجابة عن اإلشكالية اعتمدت الد     

السابقة، إضافة إلى االستعانة باألساليب والبرامج اإلحصائية ذات الصلة للوقوف على  فعالية حماية البيئة البحرية 

 .واملحافظة عليها من التلوث في إطار القانون الجزائري 

 جابة عن التسالالت السابقة، ارتأينا التعر  للنقا  التالية:لإل 

 .املبحث األول: التلوث البحري كأساس لقيام املسؤولية 

 .املبحث الثاني: املسؤولية الناجمة عن التلوث البحري 

 

 املبحث األول 

 التلوث البحري كأساس لقيام املسؤولية

سم األول من الفصل الرابع من القانون البحري واملتضمن الحوادث نظم املشرع الجزائري التصادم البحري في الق    

وكما سبق أن قسمنا أحكام  298إلى املادة  273البحرية تحت عنوان تصادم السفن في البحار إبتداءا من املادة 

ي ثم التصادم البحري في القانون الدولي سنقسمها في القانون الداخلي فنتطرق إلى مفهومه في القانون الداخل

 .أحكامه

 املطلب األول: تعريف التلوث البحري 

 مباشر غير أو مباشر بطريق اإلنسان إدخال فاعتبره البيئي التلوث مفهوم 1972 عام ستوكهولم في البيئة مؤتمر حدد   

 أو للخطر نساناإل صحة تعر  أو الحية باملوارد تلحق التي كاألضرار ضارة أثار لها يكون  البحرية، البيئة في طاقة أو ملواد

 .منافعه من واإلقالل استخدامه جهة من البحر مياه خواص وإفساد الصيد فيها بما البحرية، األنشطة تعوق 

 أو مواد بتصريف مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة -اإلنسان قيام"بأنه:  التلوث 1974 لعام هيلسنكي اتفاقية وعرفت   

 عرقلة أو البحرية األحياء أو البحرية باملوارد أو اإلنسان بصحة ضارة أثارا ذلك على ويترتب البحرية، البيئة في طاقة

 االستفادة أوجه من التقليل أو البحرية املياه استخدام خواص في التأثير أو"للبحار  املشروعة االستخدامات
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 في بجمايكا مونتيغوباي بمدينة برمةامل البحار لقانون  املتحدة األمم اتفاقية من األولى، املادة في البحري  التلوث وعُرف    

 مباشرة،"بأنه:  غير أو مباشرة بصورة األضرار مصاب ذلك في بما البحرية، البيئة في اإلنسان ، إدخال1982ديسمبر  10

 لألخطار البشرية الصحة وتعريض البحرية، والحياة الحية باملوارد اإلضرار مثل مؤذية، أثار عنها تنجم طاقة أو مواد

 نوعية من والحط للبحار املشروعة االستخدام أوجه من وغيره األسماك صيد ذلك في بما البحرية، األنشطة ةوإعاق

رقم   األمر بموجب االتفاقية هذه إلى انضمت الجزائر أن العلم ، مع"الترويح من واإلقالل لالستعمال البحر مياه قابلية

 .(1) 05 /1996/01في  املؤرخ96/ 10

 البحري  التلوث"بأنه:  ، فعرفته1978لعام  التلوث من البحرية البيئة حماية في للتعاون  اإلقليمية الكويت اتفاقية أما   

 أو  عليها يترتب البحرية، البيئة إلى للطاقة مصادر أو مواد أية بإدخال مباشرة غير أو مباشرة سواء بطريقة اإلنسان قيام

الحية،  باملوارد كاإلضرار ضار، آثار عليها يترتب أن يحتمل ذلك في ابم البحرية، األنشطة وتعويق اإلنسان، صحة ديدته

 . (2)الترفيهية املرافق قيام من والحد لالستخدام، البحر مياه صالحية وإفساد األسماك وصيد

 أن الفقرة في وتحديدا البيئة حماية قانون  من 04 املادة نص وبمقتض ى الجزائري، املشرع فإن التشريعات جانب ومن     

 أو/شأنها و من املائي، الوسط في مادة أية إدخال"بأنه:  املياه تلوث فعرف التاسعة والكيمائية الفيزيائية الخصائص تغير

 بجمال وتمس واملائية، البرية والنباتات بالحيوانات وتضر اإلنسان، صحة على مخاطر في وتتسبب للماء، البيولوجية

 .(3) "للمياه آخر طبيعي استعمال أي تعرقل أو املواقع

 املسببة املصادر وحصر تحديد العاملية والتجارة الصناعة بلغته الذي الكبير واملدى التكنولوجي التطور  ظل في يمكن ال

 البحار نحو بامللوثات للدفع والخفية الظاهرة الوسائل إيجاد في (التعبير صح إن) اإلنسان تفنن وقد البحري  للتلوث

 .أحيانا تالحظ التي املباالة وعدم الهتماما قلة مستغال واملحيطات

 في تنتهي التي امللوثات من 44 % نحو عن مسؤولة اليابسة من التلوث مصادر أن إلى التقديرات اإلحصائيات وتشير 

 البحري  النقل يتحمل املقابل امللوثات، في من33% ب  تقدر بنسبة املدخالت )التأثيرات الجوية( تساهم بينما البحر

 .التلوث من  12% حوالي يةمسؤول

 كتال" ظهور  عن والزراعة قاذورات املجاري  من الناش ئ الغذائية املواد تلوث يسفر كثيرا، فقد التلوث تأثيرات وتتفاوت   

 كامل تستهلك الكتل وتتحلل، هذه تنفق الساحلية، وعندما املياه في خطيرة تكون  قد التي القبيحة الطحالب من "

 نسبة تنخفض حيث الزاحفة، املوت بقع ظهور  إلى املناطق بعض في الظاهرة هذه املياه، وأدت في املوجود األكسجين

 البقع هذه ظهور  في التلوث الصناعي يسهم كما البحرية، الحياة استمرار معها يستحيل مستويات إلى املياه في األكسجين

 تقف بذلك كذلك تاريخيا ساهمت النووية األسلحة ربتحللها، فتجا عند األكسجين املياه في املرمية املواد تستهلك حيث

 تلويث إلى النووية الطاقة ملحطات العادية التشغيل عمليات تؤدي كما البحر، في اإلشعاعي التلوث وراء مصادر عدة

 يف "الهاغ" كمصنعي النووي الوقود معالجة مصانع من ينتج املحيطات في املشع التلوث من األكبر الحيز ولكن البحر،

 األنواع مختلف تقطنها شاسعة مناطق في املشع التلوث انتشار إلى النفايات هذه بريطانيا، وأدت في "فيلد سيال"و فرنسا

 إلى املمتدة البحرية الطحالب في اكتشافها يمكن معالجتها إلعادة عنها البحث يتم التي املشعة املواد أن حيث البحرية،

 .النرويج ساحل وبطول  "الغربي غرينالند ساحل"
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 ألف 63 أصل املختلفة، فمن املواد من هائل عدد على املحيطات في الصناعية الكيميائية املخلفات تنطوي  قدكذلك، 

 يصل قد ما سنويا األسواق في اإلنتاج، وتطرح إجمالي من  90% نوع أالف ثالثة يشكل العالم في املعروفة الكيمياويات من

 .الكيميائية املنتجات من جديد نوع  1000 إلى

 باسم وتعرف خطورة، األكثر التصنيف فئة تحت كيماوي  منتج 4500 نحو يندرج الكيماوية املنتجات هذه كل بين من

 خلل إلى فتؤدي الحية األنسجة في التراكم على القدرة ولديها التحلل تقاوم امللوثات الدائمة، هذه العضوية امللوثات

 على قادرة العضوية امللوثات األطفال، هذه نمو ويعيق املناعة جهاز ويضرب وسرطانية تناسلية مشاكل يسبب هرموني

 القطب في يعيش الذي اإلسكيمو شعب فإن لذلك، انبعاثها، نتيجة مصدر عن بعيدة مسافات إلى الهواء في االنتقال

 بشكل بتلك يعتمدون  التلوث من معاناة الشعوب أكثر احد يشكل امللوثات هذه مصادر من شاسعة مسافة على الشمالي

  .(4) "والفقمة كاألسماك الدسمة البحرية الحيوانات على تغذيتهم في أساس ي

 املياه تلوث حادث عن الدولية املسئولية املطلب الثاني: أساس

 االتفاقيات في ثم الدولي، الفقه أوسا  في عنه البحث يتعين املياه تلوث حادث عن الدولية املسئولية أساس لدراسة   

 :يلي فيما وهذا لدولية،ا

  املياه تلوث حادث عن الدولية للمسئولية الفقهي الفرع األول: األساس

 الخطر نظريتي على من أسسها وهناك الخطأ، نظرية أساس على البيئية األضرار عن الدولية املسئولية الفقهاء أسس    

 يلي:  فيما تياالنظر  هذه من بكل املقصود أبين وسوف والضمان،

 املياه تلوث حادث عن الدولية كأساس للمسئولية الخطأ ال: نظريةأو 

 القواعد بتطبيق فقالوا النهرية، أو البحرية البيئة تلوث عن الدولية للمسئولية كأساس الخطأ فكرة الفقهاء بعض تبنى

 االلتزام هو سابق قانوني مبإلتزا اإلخالل لقيامها تتطلب والتي املسئولية، من النوع هذا على املدني القانون  في العامة

 التعويض بدفع أحدثه من ويلتزم الدولية، املسئولية انعقدت إخالل بهذا االلتزام وقع بالغير، فإذا اإلضرار بعدم

  .والضرر  الخطأ بين سببية وعالقة ضرر  من املسئولية عناصر إذا توافرت باقي للمضرور

 فيتعين عمدي، غير أو الخطأ عمدي هذا كان سواء الخطأ، هو فقهيال االتجاه هذا حسب الدولية املسئولية فأساس    

  األخير هذا يكن لم إذا فعل أي صدور  التلوث حادث عن املسئولية لقيام يكفي وال إثباته، املضرور على
 
  .خاطئا

    
 
 من وقع إذا إال ثالتلو  أضرار عن مساءلتهم يمكن ال الدول  أو األشخاص أن الدولي الفقه يرى  النظرية، لهذه وتطبيقا

  كان سواء خطأ، جانبهم
 
  ا أوياهبرعا أو أخرى  بدولة إلحاق الضرر  بقصد نشطةبأ كقيامهم إيجابيا

 
 عن كإمتناعها سلبيا

 .»به تقوم أن عليها ينبغي كان نشا 

 تعلقةامل بكندا املعادن صهر مصنع ذلك: قضية الدولي، مثال القضاء جانب تطبيقا من الفكرة هذه وجدت ولقد      

 قررت حيث واشنطن، في والية واملمتلكات لألشخاص ينفثها التي السامة األدخنة سببتها التي األضرار عن لتعويضبا
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  أنه الدولتان شكلتها التي التحكيم لجنة
 
 تسمح باستعمال أو تستعمل أن في الحق لدولة ليس الدولي، القانون  ملبادئ وفقا

 .(5)أخرى  دولة إقليم في األدخنة قطري عن الضرر  يسبب نحو على إقليمها

 املياه تلوث حادث عن الدولية التبعة كأساس للمسئولية تحمل ثانيا: نظرية

 النقل وسائل وشتى امليكانيكية اآلالت استخدام فأدى التكنولوجي، والتقدم الصناعي التطور  نتيجة النظرية هذه نشأت

 باألفراد سبب احتماال، مما أقرب اتاملخترع هذه استعمال في الكامن الخطر أصبح أن إلى
 
 من يتمكنوا أن دون  أضرارا

 .(6)التلوث  محدث أو املسئول  جانب في الخطأ إثبات من تمكنهم عدم التعويض بسبب على الحصول 

 في التلوث حوادث من املضرورين تسعف ال أصبحت السابقة النظرية أن النظرية، هذه أنصار يرى  املنطلق، هذا ومن    

، التلوث سبب الذي النشا  يكون  عندما لحق بهم خاصة الذي الضرر  جبر إلى ول الوص
 
  يمثل وال مشروعا

 
 لقواعد خرقا

 .(7) الدولي أو الداخلي القانون 

 عنها ينجم مشروعة ولو كانت وحتى ذاتها، التجارية أو الصناعية النشاطات طبيعة أن النظرية، هذه أنصار يرى  لهذا 

 املسئولية قالوا التبعة، بأن عليه وبناء عدم حيطة أو إهمال أي النشاطات هذه عن ينجم لم وول وحتى التلوث، ضرر 

 يحتمل أن عليه وجب مغانمها من يفيد تبعات أنشأ فمن التبعة، وتحمل الضرر  فكرة على تقوم الحالة هذه في التقصيرية

 .(8) مغارمها عبء

  خطر النشا  يكون  ،أن النظرية هذه لتطبيق فيشتر  
 
 وأن الخطورة، لدرجة النهرية أو البحرية البيئة تلوث إلى يؤدي ا

 الناتج التلوث من للمضرور الشرطان، يجوز  هذان تحقق الضرر، فإذا هذا في تسبب ملن فائدة أو كسب مصدر يكون 

  باعتباره لتعويضبا املطالبة النشا  هذا عن
 
  .ورائه من املتحققة املكاسب عن عوضا

 مجال بها في نادوا الدولي، فقهاء القانون  ولكن الخاص، القانون  في الخصبة وأرضها نشأتها النظرية هذه وجدت لقد  

 أو الصناعي النشا  أن الغالب ألن ينظمها، التي التطورات واملتغيرات مواكبة قواعده تستطيع حتى الدولي القانون 

، (9) البحرية البيئة تلوث مواد منه تنبعث ذلك ومعالبيئي،  التلوث مجال استحسانا في مشروع، فالقت للدول  التجاري 

 مصدر يعتبر أنه كما تلوث، خطر للبترول ينش ئ البحري  النقل نشا  أنصارها، حسب النظرية هذه تطبيقات ومن

 .يباشرونه ملن كسب

 املياه تلوث حادث عن الدولية الضمان كأساس للمسئولية ثالثا: نظرية

 في املتسبب القضاء أو املشرع فيها يلزم التي الحاالت كل في بأنه قائال وبررها ستارك، س يالفرن الفقيه النظرية قال بهذه

في  للحماية تخضع حقوق  وهي املضرور، حقوق  على اعتداء أو فإن جرم، أي عن النظر وبغض بتعويضه، الضرر  إحداث

 في والحق امللكية في الحق مثل فةمختل وأساليب طرق  بواسطة موضوعي بشكل مكفولة حمايتها ذاتها ولذاتها، وتكون 

 . (10)عليه املدعى خطأ عن مستقلة وهي األسهم،

 في حق للمضرور أن يرى  عليه وبناء في الضرر، املتسبب زاوية من وليس ذاته من زاوية، املضرور نظريته الفقيه هذا ويبرر

 والسالمة البشرية، الحياة في للسالمة األدنى الحد ويتمثل ألنشطته، املطمئنة الهادئ واملمارسة االنتفاع في أي السالمة،
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  تعويضه يتعين الحدود هذه على اعتداء فكل للشخص، اململوكة األموال البدنية، وسالمة
 
 يكن لم ولو حتى كامال تعويضا

  .(11)األخير هذا جانب من خطأ ثمة

 دوليةال االتفاقيات ظل في التلوث أضرار عن الدولية املسئولية الفرع الثاني: أساس

    
 
ناقالت  غرق  أو انفجار يسببهاالبحرية  الكوارث عن تنتج أهمية وأكثرها واألضرار البحار تلوث حاالت أغلب لكون  نظرا

  تسبب التي الدولة العمالقة، النفط
 
 اتفاقيات إبرام إلى الحاجة الوطنية، ظهرت التشريعات حدود حدود تتجاوز  أضرارا

 يلي:  فيما االتفاقيات هذه أهم وتتمثل البحرية، البيئة تلوث أضرار عن دوليةال املسئولية موضوع تعالج دولية

 1969لعام  لنفطبا التلوث أضرار عن املدنية املسئولية حول  الدولية أوال: االتفاقية

 ربهتس بسبب التلوث بالنفط عن الناتجة األضرار عن املسئولية السفينة مالك االتفاقية هذه من 1 فقرة 3 املادة حملت

فال  الضرر، أساس على الخطأ، وإنما على ليس السفينة مالك مسئولية االتفاقية هذه وأسست البحر، في تفريغه أو

 يمكن ال طبيعية حادثة أو الحرب أعمال إلى يسند التلوث حادث أن أثبت إذا فقط بل خطئه، عدميعفى منها بإثبات 

 هذه االتفاقية أدخلت كما املضرور، فعل إلى أو الغير به يقوم عمدي فعل إلى رجع إذا أو منها يعفى دفعها، فال توقعها وال

  ستون  قدره أقص ى بحد مسئوليته تحديد للمالك يحق فأصبح املسئولية تحديد فكرة
 
 الحمولة من طن لكل أمريكي دوالرا

 .الواحدة وللحادثة

 في التلوث من املضرورين حق ضمان أن إذ الضمان، بنظرية وليس التبعة، تحمل بنظرية االتفاقية هذه فأخذت   

 وتعويضهم املضرورين حقوق  إلى حماية آخر تسعى وبمعنى كله، أو التلوث ضرر  من جزء تحميلهم مع يتعار  التعويض

 من ناقلة املحروقات إلقاء أو تسرب عن الناتجة األضرار فإن الحقوق، وهكذا هذه له تتعر  أن يمكن ضرر  أي عن

 مسئولية موضوعية لها املعدل 1992 وبروتوكول  1969 طبقا ملعاهدة األخيرة هذه مالك عنها ليسأ البحر، في بترول

  نظام القانونية الداخلية واستحدثت النظم في للمسئولية التقليدية األفكار من ومجردة الخطأ، فكرة عن بعيدة
 
  فريد ا

 
 ا

 ومؤمنه السفينة مالك إلزام خالل من ليديتق هو بين ما فيه تجمع ملحروقاتبا التلوث عن الناش ئ الضرر  لجبر

  .(12) شكل الكارثة خذالتي تأ التلوث أضرار عن للتعويض لضمان نية الدولي الصندوق  وكذلك لتعويض،با

  1971 لعام التلوث بالنفط أضرار عن للتعويض دولي صندوق  إلنشاء الدولية ثانيا: االتفاقية

  به  املنو  دوره ألداء الصندوق  هذا تدخل يعتمد
 
 لها املعدل 1992وبروتوكول عام   ،1971معاهدة عام  لنصوص طبقا

 سفينة. طريق عن التلوث هذا يتم التلوث، ثم أن هما: كون  شرطين توفر على

 الحماية فيه تكون  الذي النطاق في التلوث من املضرورين تعويض ضمان هي أساسيتان: األولى مهمتان الصندوق  ولهذا

  السفن مالك على املفرو  املالي العبء من التخفيف هي والثانية كافية، غير  1969امع معاهدة عن الناشئة
 
 طبقا

 مالك فيها يعفى التي الحاالت ذات في التعويض التلوث في أي لتعويض من الصندوق  هذا ، ويعفى1969ملعاهدة عام 

 املضرور، خطأ حالة وفي للتلوث، املسببة السفينة معرفة عدم حالة وفي الحرب، أعمال عن الناتج االلتزام من السفينة

  .(13)الغير من املتعمد والخطأ
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 وحدود ضوابط وضع أنشئه الذي القانون  في أساسه يجد التعويض في الصندوق  هذا تدخل فإن سبق، ما على وبناء

  وهذا حادث التلوث، عن األصلي املسئول  اللتزام تبعية بصفة تدخله
 
 لضرر  الكلي برالج إلى الدولي املشرع من سعيا

 .منه جزء املضرور أي تحميل وعدم التلوث،

: اتفاقية
 
 النووية السفن مشغلي بمسئولية املتعلقة 1962 لعام بروكسل ثالثا

 مسئوال فاعتبرته النووية، مشغلي السفن مسئولية بشأن موضوعي بأساس منها الثانية املادة في االتفاقية هذه أخذت

 وقود من مسببة نووية لحادثة نتيجة وقعت السفينة، ذههاألضرار  أن املضرور يثبت ماعند النووية األضرار جميع عن

 القانون  في السائد القانوني األساس أن لنا يتبين الدولية، االتفاقيات هذه عر  بعد تتعلق مشعة فضالت أو نووي

 مجرد فيه يكفي الخطأ، فكرة من مجرد موضوعي أساس هو البحرية، البيئة تلوث عن الدولية املسئولية بشأن الدولي

 .(14) بتعويضه املتسبب إللزام السببية وعالقة الضرر  إثبات

 املبحث الثاني

 املسؤولية الناجمة عن أضرار التلوث البحري 

 أن بالذكر للمضرورين، والجدير كامل تعويض ضمان إلى يهدف املسؤولية هذه مثل تحقيق أن فيه الشك مما  

 هذه بقواعد خاصة نصوص أية من خاليا جاء املستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية لقاملتع 03/10رقم  قانون 

 املسؤولية هذه ينظما لم الجزائري، حيث القانون  من حظا أوفر يكونا والفرنس ي لم املصري  القانونين وكذلك املسؤولية،

 لهذه خاصة قواعد عن البحث ضرورة جبيستو  الذي العامة، األمر القواعد تطبيق إلى أحاال خاصة، وإنما بقواعد

 خاصة. قواعد تنبت التي الحديثة األنظمة دراسة لزاما يكون  ولذلك املسؤولية،

 جانبه في الداخلية القوانين في النزاع فحص املدنية املسؤولية بدعوى  الخاص القانوني النظام في البحث ويكتس ي

 من باألطراف املتعلقة الشرو  مناقشة خالل من املسؤولية عوى لد اإلجرائية القواعد بيان يستوجب الذي اإلجرائي،

 وتحديد للضرر  املولد بالفعل املرتبطة املوضوعية الشرو  توافر مدى من التأكد ثم واختصاص، مصلحة أهلية صفة

 املسئول.

يام املسؤولية عن الشرو  املوضوعية لق في نبحث املسؤولية، ثم لدعوى  القانوني اإلجرائي النظام نتناول  وعليه سوف

 تلوث البيئة البحرية.

 املسؤولية الناجمة عن أضرار التلوث البحري  دعوى  لرفع اإلجرائية املطلب األول: الشروط

 إلى النزاع هذا يستجيب أن يجب املتضررين قبل من املرفوعة التعويض دعوى  في النظر املحاكم من تتمكن حتى     

 واالختصاص املصلحة األهلية، الصفة، أهمها قضائية خصومة أية مباشرة قبل انون الق يحددها التي اإلجرائية القواعد

. 
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 املسؤولية عن أضرار البيئة البحرية دعوى  في الفرع األول: الصفة

 أن يعني وهذا الصفة، ذي املتضرر  طرف من إال الدعوى  ترفع ال أن املرافعات فقه عليها استقر التي املبادئ بين من

 يكون  الدعوى  مصير فإن الصفة انعدمت االعتداء، فإذا محل الحق صاحب املتضرر  قبل من ويضالتع دعوى  تحرك

 طبقا يجوز  ال لها، إذ والتصدي النظر في االستمرار املجالس أو املحاكم كانت سواء القضائية للجهات يمكن وال الرفض

 لم ما القضاء أمام دعوى  يرفع أن ألحد 2008ري لعام الجزائ واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون  من 13 املادة إليه أدت ملا

 .التقاض ي لصفة حائزا يكن

 الناجمة األضرار عن املدنية املسؤولية دعوى  تكاد وال فيها، واالستمرار الدعوى  لقبول  وضروري  الزم شر  فالصفة     

 اختالف بحسب أوسع مضمونا تأخذ قد هذا والحال الصفة أن املبدأ، غير هذا عن تخرج أن البحرية البيئة تلويث عن

 أصابت مجموع التي تلك الفرد أو املتضرر  أصابت التي تلك بالتعويض( سواء )املدين املسئول  قبل من املتضررة املصالح

 التي تلك أو الدعوى  تحريك واجب البحرية البيئة حماية جمعيات عاتق على يقع وحينها للمواطنين العامة املصالح

 للدولة. ملوكةامل املصالح أصابت

 الحقوق  وذوي  أوال: املضرور

 عن ماله، واملترتبة أو بشخصه املاسة األضرار عن التعويض طلب في األصيل الحق صاحب املباشر املضرور يعتبر

 أهلية فيه توافرت البحري، فإذا التلوث مسببات بفعل البحرية اإليكولوجية النظم عن والتعدي البحرية الحوادث

 مبدأ التعويض دعوى  مباشرة في املضرور حق ويعتبر .دعواه قبلت طلبه تبرر قانونية مصلحة ووجدت التقاض ي

 هذا تؤكد أن فتئت ما اإلنسان لحقوق  الدولية املواثيق إن الجزائري بل الدستور  من 32 املادة في سنده يجد دستوري

 .(15) (1996سنة الصادر (الحق

 مثل باملتضرر  وأساسية مباشرة عالقة لها التي املجاالت بعض حماية على القانونية النصوص من الكثير حرصت     

 اجتماعية ألغرا  البحر في املتواجدة والحيوانية النباتية الثروة وحماية والغذاء العامة والسالمة العامة الصحة

 الزيت بقع انتشار لبفع تضرروا الذين الصيادين ماليا، ومثاله أو جسديا الضرر  يكون  أن هنا ، ويستوي (16)واقتصادية

 على القدرة املياه قذف بفعل املتضررين السواحل على املطلة السياحية الفنادق أصحاب السفن أو من املتسربة

 الشواطئ. تلويث بفعل جلدية أمرا  أصابتهم الذين املصطافين معالجة أو دون  البحار شواطئ

 أو بنفسه التعويض دعوى  يباشر أن له يمكن التقاض ي فةص له تثبت حينما املباشر املضرور أن البيان، عن وغني    

 الجهات أمام حقه في يتأسس لدفاع الضحية توكيل هو الغالب الوضع أن من الرغم ، على(17) قانونا عنه ينوب بمن

 الذي املباشر الضحية على يقتصر ال املضرور مدلول  فإن والفرنس ي الجزائري  املدني القانون  قواعد وبحسب القضائية،

 عليهم ويطلق الضار الفعل من املباشرين غير املتضررين أيضا( victimes)يشمل  البحرية، بل البيئة تلوث بفعل تضرر 

 . املباشر املتضرر  موت جراء من معنوي  أو مادي أدى يلحقهم األشخاص الذين وهم باالرتداد املتضررين اسم
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 ويطالب مباشرة القضاء أمام دعواه يباشر أن وله التقاض ي في الصفة يملك باالرتداد املضرور أن إلى هنا، التنبيه يجب

 الحلول  دعوى  عن تختلف ماله، وهي أو شخصه في الضحية مس الذي األذى جراء من لحقه الذي الضرر  عن بالتعويض

 . التلوث مخلفات نتيجة أصابته جسمانية أو مادية بأضرار متأثر املتضرر  وفاة بعد العام للخلف تثبت التي

 الصناعي يكون :"بقولها 1989أفريل 28 بتاريخ عنها صادر قرار في السالفة األحكام الفرنسية النقض محكمة لخصت قدول

 بين التفرقة دون  وباالرتداد املباشرين املضرورين في مواجهة امللوث الصناعي نشاطه عن الناتجة األضرار عن مسئوال

 .(18) "والغير املباشرين الضحايا

  البيئة حماية ثانيا: جمعيات

 قانونا اعتمادها بعد الحق املدني املجتمع منظمات من سواها دون  البيئة حماية لجمعيات 90/31رقم  القانون  أعطى    

 إلى تهدف التي الجماعية مصالح عن للدفاع أو ألفرادها املشتركة أو الفردية بالحقوق  للمطالبة املدنية الدعوى  مباشرة في

/ 83رقم القانون  في البيئة حماية في للمساهمة الجمعيات حق إنشاء من األفراد الجزائري  املشرع نمك ولقد .عنها الدفاع

 بحق البيئة حماية لجمعيات صراحة فيه الجزائري  املشرع يعترف القانون لم هذا ، غير أن16املادة  نص خالل من 03

 التي الدعاوي  برفض يقض ي أحكامه من كثير وفي القضاء جعل الذي الجماعية، الش يء املصالح عن والدفاع التقاض ي

 املدني. التعويض دعوى  ومباشرة املدنية املحكمة إلى اللجوء عند الصفة النعدام البيئة حماية جمعيات باسم ترفع

 اعترف ، إذ83/03، فقد تدارك املشرع الجزائري النقائص الواردة في القانون رقم 03/10رقم  القانون  وبصدور      

 املدنية القضايا في فصلها حال حق التقاض ي في البيئة حماية لجمعيات 35 املادة من بداية منه السادس صلالف بموجب

 كل عن للدفاع املختصة القضائية الجهات كل الصفة، أمام النعدام شكال الدعوى  قبول  بعدم حضوريا علنيا حكما

 لألحكام مخالفة التعدي ذلك شكل اإلداري، متى أو الجزائي أو املدني أمام القضاء ذلك كان سواء بالبيئة، مساس

 الطبيعي والفضاء وباطنها واألر  والجو واملاء الهواء وحماية املعيش ي اإلطار البيئة، وتحسين بحماية املتعلقة التشريعية

 . التلوث ومكافحة والعمران

 تمثل أصبحت الحد الذي إلى البيئية اتللجمعي التقاض ي صفة في 03/10رقم  قانون  بتوسيع املتعلقة الرلية يعزز  وما   

 للجمعيات يمكن بأنه تقض ي والتي هذا القانون، من 36 املادة أحكام تضمنته ما العامة املصلحة عن الدفاع صاحبة فيه

 التي الحاالت في بالبيئة، حتى مساس أي عن املختصة القضائية الجهات كل أمام القضائية الدعاوي  رفع قانونا املعتمدة

 . بانتظام إليها املنتسبين األشخاص عنيت ال

 الضرر  عن بالتعويض املطالبة أجل من للجمعيات تثبت -املشترك التمثيل– دعاوى  هذه اإلشارة، أن وتجدر هذا     

 املولد امللوث الفعل وحدة بينهم تربط وممتلكاتهم، حينما أموالهم أو أجسامهم في طبيعيون  أشخاص له تعر  الذي

 شخصين من كتابي تفويض على الجمعيات حصول  ضرورة الحاالت هذه مثل في 38 املادة شترطتا للضرر، وقد

 تكاليف عليهم توفر فهي للمتضررين، أفيد ستكون  للتقاض ي الجديدة الصيغة هذه أن شك من وما األقل، على طبيعيين

 دعوى  وعمليا، فإن البيئة، حماية لجمعية املالية الذمة إلى يذهب وال إليهم يصرف التعويض مبلغ إن ثم التقاض ي،

 تمر املتضررين أصابت التي لألضرار جبرا التعريض على الحصول  أجل من الجمعيات ترفعها التي املسؤولية

 :(19) بمرحلتين
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 عليه باملدعى ( املتضررين أو املتضرر ) )املدعي البيئة بحماية املكلفة الجمعية فيه االبتدائي، وتجمع بالحكم األولى: تعرف

 يدحضها ما وإبداء ضده املقدمة الدفوع على الرد البيئي للملوث يسمح واألسانيد، كما الوقائع عر  يتم وفيها امللوث )

 الذي األضرار إحداث في نشاطه تسبب البيئي( الذي عليه )امللوث املدعى مسؤولية تتحدد وإثباتات، وبعدها حجج من

 . عدمها من امللوث نشاطه أحدثها

 املصالح به تأثرت والتي امللوث، نشاطه رتبها التي األضرار عن البيئي امللوث مسؤولية من التأكد بعد كون وت الثانية:

 األفراد كافة إلى الحكم محتوى  بتبليغ البيئة بحماية املكلفة الجمعية تقوم حينما البحرية للبيئة والجماعية الفردية

 في الفردية الدعاوي  مباشرة بحق فيحتفظون  الضحايا من متنعينامل امللوث، أما الفعل هذا من املتضررين الطبيعيين

 . (20)بالتعويضات الجمعية لصالح قض ى الذي الحكم على مستندين البيئي امللوث مواجهة

  للدولة املمثلة ثالثا: الهيئات

 البيئة يصيب ضرر  أي نع ويدافع العامة املصلحة يراعي فاعال أفضل لها املمثلة الهيئات طريق عن الدولة تكون  ما غالبا

 بعض تمكين إلى األخيرة السنوات في الدول  من العديد اتجهت األساس هذا األساسية، وعلى مكوناتها أحد أو البحرية

 املشرع أصدر إذ الصدد، هذا في النموذجية الدول  من إيطاليا التقاض ي، وتعتبر حق من العامة املعنوية األشخاص

 التي األضرار بجبر واملطالبة القضاء إلى اللجوء حق من الدولة يمكن 1986 جويلية14في  مؤرخ 349 رقم قانون  اإليطالي

  اإليكولوجية. أنظمتها على وأثرت البيئة مكونات أحد أصابت

 أن الدولة من ننتظر أن املمكن من هل إذ الصعوبات، بعض األمر يعترى  فقد السهولة بهذه ليس الوضع أن غير    

 من ننتظر أن يمكن هل ذلك من أكثر بل الشغل؟، مجال في السيما األعباء بعض عليها يوفرون الذين امللوثين ضد تتدخل

 اإلدارية الهياكل لبعض يكون  فقد ذلك لها، ومع تابعة ملوثة بمنشأة األمر يتعلق عندما بحزم تتصرف أن الدولة

  املتسببين مقاضاة يف دورا للدولة التابعة واملستقلة البحري  التلوث مكافحة في املتخصصة

 املعروف التلوث بمكافحة الخاص (cercla Law)  ساركال يعطي قانون  األمريكي الفدرالي القانون  فإن اإلطار هذا وفي

 تفويض حق املتحدة الواليات ورئيس فدرالية والية لكل 1980سنة  الصادر (cercla Law) ساركال"  قانون "باسم 

 طريق عن مكوناتها أحد تصيب قد التي األضرار بجبر واملطالبة الطبيعة مكونات حماية املصالح مهمة أو اإلدارات لبعض

 .(21) قضائية دعاوى  رفع إلى اللجوء

 ينص لم الجزائري  املشرع فإن البحرية البيئة حماية بشأن الصادرة القوانين مجموع إلى الجزائر، وبالرجوع في أما   

 مكونات أحد أصابت التي األضرار بجبر واملطالبة املدني القضاء إلى اللجوء في فروعها أحد أو الدولة حق على صراحة

 العام املحامي بحسبانها العمومية الدعوى  ومباشرة تحريك في العامة النيابة صفة فإن ذلك ، ومع(22) البحرية البيئة

 مخالفة ارتكاب إلى البحرية البيئة مكونات انتهاك أدى متى العام ثابتة نظامه عن واملدافعة للمجتمع، الجوهرية للمصالح

 في إليه ذهبت ما ومنه عنه صادرة أحكام عدة خالل من الفرنس ي القضاء لدى الطرح هذا جناية تبلور  أو جنحة أو

 النزاع في فصال 2000 ديسمبر 06نزار  بسان" الفرنسية التجارية املحكمة (T. com. saint- Nazaire)في   املؤرخ حكمها

 Société total Raffinage  et société Total) على الساحلية (commune de masquerماسكير ) ديةبل بين الدائر

international limited) وشركة (société total،) شركة ألزمت التجارية املحكمة أن إذ ( ،توطالErika) املواد تسرب إثر 
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 إلى البترولية النفايات تسرب عن الناجم نوعه كان أي الضرر  بجبر للحمولة املالكة باعتبارها البترول ناقلة من البترولية

 آثار إزالة عن املبذولة جهودها نتيجة البلدية قبل من صرفت التي النفقات كافة على تعويضها وكذا البلدية سواحل

   .(23) كبيرة ومالية مادية خسائر إلى وأدت البلدية سواحل غمرت التي ومخلفات البحري  التلوث

 عن اإلضرار بالبيئة البحرية وتلويثها املسؤولية دعوى  في املصخلحة لثاني:ا الفرع

 ال اإلدعاء في املصلحة فتخلف .باملدعي يلحق الذي الضرر  وبين الدعوى  في املصلحة بين نخلط أال البداية في املهم من   

 وأن إثباته، خصوصا يتم لم بسيط خطأ عن الناتج الضرر  أن رد واإلدارية املدنية اإلجراءات لقانون  وفقا يبرر أن يمكن

 والتأكد. بالتقدير املوضوع قاض ي ينفرد بها التي املوضوع مسائل من هي وإثباته الضرر  حقيقة

 إدعاء قبول  بعدم يقضيا أن طبيعيا يمارسها، ليكون  من على باملنفعة الدعوى  ممارسة تعود لم إذا عامة وكقاعدة 

 . بالضرر  اإلدعاء محل موالاأل  لتقدير الحاجة دون  ورفضه الضحية

 وجود وضرورة الدعوى، تقبل كي املصلحة في توافرها يجب شروطا التقاض ي إجراءات في الجزائري  املشرع أوجب

 الحق فإن ذلك دعوى، وعلى ال مصلحة ال أنه: "حيث على تنص التي للقاعدة وفقا عليه مستقر تقليدي مطلب املصلحة

 مشروعية إثبات فإن فيه الشك دعواه، ومما من مشروعة مصلحة له الذي للشخص إال يمنح أن يمكن ال اإلدعاء في

 املصلحة يكون  أن فيجب املشروعية البحرية، وبجانب البيئة حماية مجال في فنية صعوبات يعترضه وثباتها املصلحة

 وشخصية. املادي للتقويم قابلة

 وثابتة مشروعة املصلحة تكون  أن أوال: يجب

 القضائية املطالبة شرعية تتحقق أن يمكن فال واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون  في املعروفة التقاض ي قواعد خالل من

 إصابته الضحية البيئي، بإثبات اإلدعاء مضمون  في املشروعة املصلحة ثبات صفة توافرت إذا إال البحرية البيئة بحماية

 من جملة تواجهه إثباتها، إذ السهل من ليس والتي التقاض ي في املشروعة مصلحته به، وإثبات املدعى بالضرر  املباشرة

 ضد اإلدعاء ممارسته حق لعرقلة والتشغيل والتنمية االقتصادية املصلحة ذرائع بإثارة تتعلق الواقعية الصعوبات

 بحرية مناطق لىإ وانتقاله البحري  التلوث آثار انتشار صعوبة األمر البحرية، ويزيد للبيئة امللوثة والشركات املؤسسات

 معوقات ستواجهه الضحية أن غير للرفض، تعرضها خشية دعاويهم رفع على أنفسهم املتضررين يشجع ال مما أخرى،

 يصيب الذي ذلك هو البحرية البيئة سيصيب الذي الحقيقي الضرر  أن إذ املصلحة، شر  إثبات تصعب أن شأنها من

 وفي بل املتضررة، هي للمجتمع الجماعية الضحية، فاملصالح شخص تحديد معه سيصعب خالله ومن الطبيعي، توازنها

 . املستقبلية األجيال إلى الضرر  ظهور  يتأخر األحيان بعض

 واإلدعاء القضاء إلى باللجوء للضحية يسمح ال النصوص حرفية مع والتعامل للمصلحة الكالسيكي املفهوم فإن ثم ومن

 مناقشة سيتم فإنه البيئية املواد في املنشورة الجزائري  القضاء أحكام رةند حتى أو لقلة ونظرا .بالتعويض للمطالبة

 البحري. فقد التلوث آثار عن املتضررون  بها تقدم التي الدعاوي  لقبول  الفرنس ي القضاء اعتمدها التي القضائية الحلول 

 ثابت قانوني استعمال إلى تستند يالت املصلحة (Fonds) املصلحة بارتبا " يعرف ما أو اعتبار إلى الفرنس ي القضاء توصل

 أو عابر دعوى شخص تقبل أن يمكن ال ذلك على وقياسا .اإلدعاء حق ملباشرة أساسا تكون  أن يمكن "بالعين ما لعين

 اعتبر فقد التعويض من الضحايا ولتمكين ما، لعين الثابت القانوني االستعمال يثبت أن يستطيع ال ألنه متنزه أو سائح



 أ.د. حسينة شرون

 املسؤولية عن التلوث يف جمال النقل البحري وفقا للقانون اجلزائري د. أحممدي بوزينة أمنة                                 

 

أملانيا-،  دورية علمية دولية حمكمة تصدر عن املركز الدميقراطي العربي ،برلني 2018سياسية ،العدد الرابع، مايو  جملة إجتاهات 75  

 

 أيدت فقد مخالف سياق وفي بالثبات، تتصف أن يمكن ال بالعين املتعلقة املصلحة أن الفرنس ي اءالقض من جانب

 في ومشروعة ثابتة مصلحة وجود عدم بحجة املتضررين لدعوى  االستئناف محكمة رفض الفرنسية النقض محكمة

 الصيد جمعية إلى نظامية بصفة انتسابه من بالرغم ولحسابه بنفسه الخصام واملباشر الصيادين أحد بها تقدم دعوى 

 جمعية في عضو أنه من بالرغم وذلك وجودها، يدعي التي املصلحة ثبات يبرر أن يستطع لم أنه بدعوى  املائيات وتربية

  .(24)الصيد لحق حامال ليس لكنه الصيد من جزءا ممارسة حق وله املائيات وتربية الصيد ممارسة

 ثبات شر  الطاعن، ألن حق في ثابتة املصلحة يعتبر لم الفرنس ي القضاء بأن ضحيت القضائي القرار هذا خالل فمن     

  .الساحل من لجزأ مستأجرا يكون  كأن التلويث محل بالعين ارتباطه الطاعن إثبات خالل من يتحقق املصلحة

 نتيجة يعد يفيةالك وثباتها بهذه املصلحة مشروعية شر  بأن يعتبر الفرنس ي الفقه من جانب فإن املنطلق هذا ومن

 ال ،فإنه واملبعثرة، وبالتالي املتماسكة غير أو الواضحة غير املصالح الستبعاد الضحايا، على املفروضة للقيود منطقية

 البحرية البيئة عناصر حماية على " بالعين وارتباطه املصلحة ثبات " شر  فيها يتسبب التي السلبية اآلثار إغفال يمكن

 املصلحة ارتبا " بصرامة الشر  هذا طبق الحيازة،فإذا أو التملك طريق عن سواء التعامل نع بطبيعتها تخرج التي

 بعناصر تضر التي الخالصة، أي اإليكولوجية األضرار لحماية توجه أن يمكن التي الدعاوي  قبول  استبعاد يعني ،" بالعين

 .(25) املتضررة بالعين حةاملصل ارتبا  إثبات يستحيل ألحد، ألنه مملوكة الغير البحرية البيئة

  ومادية شخصية املصلحة تكون  ثانيا: أن

 شرو  من كشر  املباشر والضرر  واملادية الشخصية املصلحة شر  بين املدنية اإلجراءات قانون  شراح أغلبية يربط

ومادية،  خصيةش مصلحة بالتبعية له كان مباشرا ضررا باملدعي يلحق عندما أنه ذلك، املدنية، ومعنى املسؤولية قيام

 فإن آخر شروطها، وبمعنى باقي توافر عند مقبولة الدعوى  هذه من القضاء، وتجعل أمام دعواه ممارسة في الحق تعطيه

 (26)للضرر. املنش ئ الفعل من مباشرة املضرور الشخص هو واحد لشخص إال يمنح أن يمكن ال بالتعويض املطالبة حق

 في اإليكولوجي النظام لتشمل تمتد البحري  التلوث آثار أن ة، وحيثاملصلح لشخصية الضيق املفهوم عن وخروجا

 املصلحة إثبات بالضرر  املدعي يستطيع شر  أي وتحت متى معرفة ضرورة هو يثور  الذي السؤال عمومه، فإن

 لها يكون  ال فإنها البحرية البيئة تصيب التي األضرار إلى نظرنا اإلدعاء؟، فإذا بصفة تمتعه إثبات خالل من الشخصية

 هذه في واملباشرة الشخصية املصلحة شر  يتوفر ذلك، فال وعلى من أموال، يملكون  وما األشخاص على حاال تأثيرا

 . (27)الحالة

 ملحدثي بالنسبة سواء األشخاص بتعدد تتميز منازعاتها البحري، فإن التلوث عن الناجمة البيئية األضرار إلى نظرنا وإذا

 املصلحة التعويض، فإن في الحق أصحاب للمضرورين بالنسبة أو ذلك، عن املسئول  تحديد يصعب الغالب وفي الضرر 

 الشخصية خاصية إثبات فإن ثم، ومن جماعية، مصلحة ولكنها شخصية بمصلحة ليست األوضاع هذه مثل في املضرورة

 للمصالح والعلمية الفنية لةالحا بمعرفة املتعلقة العقبات إلى شك، فباإلضافة محل أمر املضرورة للمصلحة بالنسبة

تعقيدا،  األمر من تزيد البحري  التلوث صور  بعض عن للكشف املتاحة العلمية اإلمكانيات كفاية املضرورة، فعدم

 محددين غير املتضررين فإن آخر عامة، وبمعنى مصالح الغالب في هي البحري  التلوث بها يضر التي املصالح فإن كذلك
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 من تصعب طويلة زمنية مدة مض ي بعد إال الغالب في تنتج ال البحري  التلوث آثار بعض أن إلى قاطع، إضافة بشكل

 .(28)اإلثبات عملية

 ال األخير التعديل إثر على الفرنس ي، أو املصري  املرافعات قانون  خالف على الجزائري  واإلدارية املدنية اإلجراءات وقانون 

ِبَل  مرنا مسلكا وانتهج ذلك في الجزائري  تساهل املشرع بل لدعوى،ا رفع حال وثابتة قائمة املصلحة تكون  بأن يستلزم
َ
 وق

  محتملة. املصلحة فيها تكون  التي التعويض دعاوى 

 للمصلحة الضيق الفهم عن يبتعدوا أن املوضوع قضاة وعلى فعل حسن الجزائري  املشرع بأن لنا يبدو األساس هذا وعلى 

 من رفع املتضررين لتمكين البحري  التلوث عن الناجمة األضرار تخصوصيا االعتبار بعين يأخذوا وأن الشخصية

 . البيئية األضرار بجبر واملطالبة دعاويهم

 يقصد وال املادي، للتقويم قابلة أو مادية املصلحة تكون  أن أيضا واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون  يشتر  كما     

 مثال املادية املصلحة تعلقت فإذا .للمضرور املربح باالستغالل طةاملرتب االقتصادية املنفعة تلك املادية باملصلحة

 ألنها املنفعة أو امللكية بهذه الالحق الضرر  تقدير يصعب فإنه مستثمر، وغير مستغل غير انتفاع بحق أو بملكية باإلضرار

 باملال، ومع تقويمها يمكن لتيبالعين، وا املرتبطة املصلحة تلك هي بالحماية املشمولة املصلحة فإن وبذلك، منتجة، غير

 منافع (Belfort) قرارها خالل من على مؤسسة لدعاوي  بقبوله املبدأ هذا على بالذات الفرنس ي القضاء خرج فقد ذلك

 قدره بتعويض لها وحكمت الصيد جمعيات تأسيس االستئناف محكمة قبلت بحث، حيث أدبي طابع ذات شخصية

 عليها الحصول  يأملون  كانوا التي املتعة عن تضررهم نتيجة أعضائها أصابت التي األضرار بسبب فرنس ي فرنك 1000,00

 .(29)انضمامهم لها خالل من

 املسؤولية لدعوى  املوضوعية الثاني: الشروط املطلب

 شرو  السببية، فإن وعالقة والضرر  الخطأ في تتمثل املدنية للمسؤولية التقليدية املوضوعية الشرو  كانت إذا

 أنه ولخصوصية إال العامة، الشرو  تلك عن تخرج لم وإن البحري، التلوث أضرار عن الناجمة املدنية املسؤولية

 بعض كانت فإن العامة، القواعد في املعروفة تلك عن متميزة بخصائص أخرى  أشكاال تأخذ قد عنها الناجمة األضرار

 وفعاال قويا سببا تعد شك بال القانوني، فإنها باملعنى الخطأ وصف عليها ينطبق ال قد للضرر  املنتجة أو املسببة األفعال

 . الضرر  إنتاج في األخير أو املباشر السبب وصف عليها ينطبق ال كان األضرار، وإن إحداث في ومؤثرا

 املطالبة في االقتصار ضرورة إلى تؤدي قد متميزة خصائص من املسؤولية تلك إطار في الضرر  به يتميز عما فضال هذا     

 رابطة إثبات إطار التقليدية، وفي بالطرق  إثباتها يمكن ال التي األضرار عن فضال املكتشفة، األضرار عن التعويضب

 الضرر  وبين للضرر  املنتج الفعل بين املباشرة السببية إثبات رابطة من ستصعب البيئية األضرار خصوصية فإن السببية

 . الرابطة تلك إثبات ليتسنى جديدة قانونية آليات إيجاد يستدعي مما الحاصل،

 للضرر  املنتج األول: الفعل الفرع
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 التي األفعال املدنية وتتعدد املسؤولية دعوى  عليه ستقوم الذي األول  املوضوعي الشر  للضرر  املولد التلويث فعل يعتبر

 أو اإلغراق أو لقاءاإل أو التصريف أو اإلضافة شكل األفعال هذه تتخذ البحرية، فقد البيئة عناصر على تعدي تشكل

 . البحرية البيئة على ودخيلة غريبة ملواد التحريك

 البحرية باألواسط اإلضرار إلى مباشر غير أو مباشر بطريق تؤدي قد البحرية البيئة في إدخالها يتم التي املواد بأن ونالحظ

 البحري  البيئي النظام تدهور  ىإل أيضا تؤدي وقد البحرية، بالحياة االستمتاع ستعيق أنها العامة، كما والصحة

البحرية،  البيئة بحماية الخاصة القانونية للقواعد مخالف عمل ارتكاب في للضرر  املنتج الفعل يتمثل ، وبذلك(30)بكامله

  األضرار هذه امللوث نشاطه سبب معنوي  أو طبيعي شخص إلى األفعال تلك وإسناد

  بحريةال البيئة حماية لقواعد مخالف عمل أوال: ارتكاب

 طبيعي شخص عن الصادر اإلرادي غير أو اإلرادي النشا  " أنه على للضرر  املنتج الفعل تعريف يمكن سبق ما على بناءا

 .(31)البحري  الوسط في طبيعتها كانت أيا ملوثة مواد تحريك أو إلقاء أو إغراق أو إضافة في واملتمثل معنوي  أو كان

 تكن لم البحري  الوسط في مماثلة ملوثة مواد بإدخال الفاعل بقيام البحرية يئةالب حماية لقواعد املخالف العمل يتحقق

 بإلقاء البحري، أو الوسط مكونات عن تكوينها في مختلفة ملوثة مواد انبعاث أو تسرب بفعل قبل، أو من فيه موجودة

 املنشآت من غيرها أو الصناعية تالتركيبا أو والطائرات السفن من الفضالت أو امللوثة للمواد البحري  الوسط في متعمد

 .(32)جديدة مواد أية إدخال أو إضافة دون  البحري  للوسط املكونة املواد بخلخلة أيضا واملصادر األرضية، أو الصناعية

للضرر،  املنتج الفعل بين املباشرة السببية عالقة وجود ضرورة اشترطت وإن املدنية للمسؤولية التقليدية القواعد إن

 األفعال من العديد هناك فإن البحري  التلوث أضرار عن الناجمة املدنية املسؤولية وبصدد أنه إال الحادث ر الضر  وبين

 في امللوثات تلك بإفراغ للضرر  املنتجة األفعال تلك التقليدية، فتبدأ بالقواعد التقيد عدم يقتض ي للضرر، مما املنتجة

 الصناعي. أو الصحي الصرف بفعل ئيةاملا املجاري  في امللوثة السوائل تصريف أو البحر

 التي والنشاطات األفعال لبعض تكون  قد أنه هائلة، غير بكميات مياهه تلويث إلى للبحر الكبير االستخدام أدى فلقد

 أن املتحدة األمم قامت بها التي من الدراسات العديد أثبتت البحرية، ولقد البيئة على سلبية آثار اليابسة على تقام

 املصادر به تحض ى بما يحظ للتلوث لم واألخطر األكبر يمثل املصدر برية والذي مصادر من البحري  لتلوثا مكافحة

البرية  املصادر من يأتي واملحيطات البحار يدخل الذي التلوث أرباع ثالثة من أكثر أن حيث وتقنين، اهتمام من األخرى 

 بفعل اإلنسان معالجة، يعتبر دون  البحار إلى املطاف به اليابسة وينتهي على يقام الذي امللوث النشا  عن الناجمة

 املتكررة.  التلويث عمليات خالل البحرية، من البيئة في تغيير إحداث في األساس ي العنصر املتزايدة أنشطته

 من لوثات يعتبر مما وسطها على والتأثير صفائها وتغيير البيئة تلك ومكونات بعناصر اإلخالل إلى التغيير هذا يؤدي وقد

 النص على حرصت البحرية البيئة بتلوث الخاصة الدولية االتفاقيات من العديد فإن والقانونية، ولهذا العلمية الناحية

  .(33)اإلنسان بفعل إال يكون  ال التلوث أن على

 لبراكينوا كالعواصف الطبيعية الكوارث طريق عن البحرية باألواسط تغيير إحداث في تتدخل الطبيعة كانت إذا    

 جهة من البحري، فإنها الوسط في البيئي التوازن  على تأثير من الظواهر هذه تحمله ما رغم والفيضانات، ولكن والزالزل 
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 جدا كبيرة اإلنسان تدخل بفعل التلوث مستويات فإن أخرى، جهة القانوني، ومن للتنظيم محال تكون  أن يمكن ال

 يدخلها التي التغييرات تلك على تقتصر للضرر  املنتجة األفعال فإن لذا ية،الطبيع الكوارث عن الناتج بالتلوث مقارنة

 . (34)مباشرة غير أو مباشرة بطريقة التغيير إلى أدت سواء بأفعاله اإلنسان

 في تغير إرادية غير أو إدارية بطريقة تصريفها على يترتب إذ البحرية البيئة في ملوثة مواد إدخال إلى البحري  امللوث ويعمد

 باملياه الطبيعية أو باملوارد باإلنسان أو يضر نحو على مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ذلك في اإلسهام أو خصائصها

 . وتعطلها عليها فتأثر للبحر املشروعة األخرى  االستخدامات مع تتداخل أو الساحلية باملناطق تضر البحرية، أو

رقم  قانون  من 52املادة  خالل من وجوده ضرورة على نص عندما  الشر  هذا توافر على الجزائري  املشرع عبر ولقد   

 حين منع كل صب أو غمر أو ترميد ملواد من شأنها، أن تؤدي إلى: 03/10

 البحرية، البيئية واألنظمة العمومية بالصحة اإلضرار - 

 البحري، والصيد املائية والتربية املالحة ذلك في بما البحرية األنشطة عرقلة - 

 استعمالها، حيث من البحرية املياه نوعية فسادإ - 

 .السياحية بقدراتها املساس أو الساحلية، واملناطق للبحر والجمالية الترفيهية القيمة من التقليل -

  عنه إلى املسؤول العمل ثانيا: إسناد

 قواعد من قاعدة به فيخال بعمل يقوم البحري  التلوث إحداث عن املسؤول البحري  امللوث أن سبق ما خالل من يتضح

 القيام عن االمتناع عليه يفر  القانوني االلتزام كان إذا محرما، ضارا تصرفا العمل هذا البحرية، ويكون  البيئة حماية

 النفط، االستغالل تسرب النفايات، رمي عن الناجمة املحظورات تلك خاصة بعكسه، يقوم وهو بالبحر ضار بعمل

 يقوم بمقتضاه شخص ي عنصرين، عنصر على للمسؤولية املولد الفعل ينطوي  ، وبذلك(35) ...البحرية للثروة املفر 

 البحري  امللوث يقوم بمقتضاه موضوعي البيئة، والثاني على يؤثر سلبيا أو إيجابيا تصرفا أو بسلوك البحري  امللوث

  .(36)البحرية البيئة لحماية املفروضة القانونية لاللتزامات مخالف بسلوك

 العامة القانونية البيئة، املبادئ حماية قانون  قواعد إلى باإلضافة القانونية االلتزامات هذه مصدر يكون  وقد     

 ممارسة األشخاص النية، فعلى حسن مبدأ ،"الجوار حسن" مبدأ ،"الحق استعمال في التعسف عدم" كمبدأ املعترف بها

 حقوق  تحفظ التي السابقة القانونية املبادئ راعاةوم البيئة مقتضيات حماية مع متوافقة وجعلها أنشطتهم كافة

 دعوى  على تؤثر ومعوقات صعوبات يعترضه قد ما مسؤول إلى للضرر  املنتجة األفعال إسناد أمر أن اآلخرين، غير

 أو تحديد مشكلة تثار فيه، وهنا املتسببين من مجموعة بتدخل للضرر  املولد الفعل يحدث عندما املسؤولية، السيما

 ملسببه، للضرر  املولد الفعل إسناد األحيان بعض في السهل من كان لها، فإذا املسبب الفعل وبين األضرار هذه بين الربط

 مفقودة. تكون  ما وغالبا الحديثة، العلمية األجهزة إلى باللجوء إال ذلك يتعذر ما األحيان من كثير وفي فإنه

 أن ضده، غير دعوى  رفع في جهد إلى الحاجة دون  معروفا يكون  أن كنيم أحيانا للضرر  املولدة األفعال في فاملتسبب     

 امللوثة مصادر بين التمييز يصعب حيث مختلفة، مصادر عن ناجما للضرر  املولد الفعل يكون  عندما صعبا يصبح األمر
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 البحري  التلوث الأفع في املتسبب التمييز، فتحديد يستحيل واحد، وأحيانا آن في امللوثة املصادر مجموعة أو الفردية

 نوع هناك يكون  وقد البعيد، املدى إلى املضرة اآلثار ظهور  تأخر حاالت في السيما حقيقية صعوبة يشكل كثيرة حاالت وفي

 املولد الفعل وقوع لحظة بين وينعدم الزمني التالزم هذا يفتقد عنه، وقد الناتج والضرر  الضار الفعل بين التالزم من

 حالة في صاحبه، أما إلى الضار الفعل بإسناد تتعلق مشاكل تثار ال التالزم وجود حالة رر، ففيالض تحقق ولحظة للضرر 

 . (37)العقبات بعض اإلسناد عمليات تعتر  قد عندئذ وجوده انعدام

  الثاني: الضرر  الفرع

 استقر مواجهته، وقد في التعويض دعوى  وتحريك محدثه مساءلة في التفكير منها ينبعث التي األولى الشرارة الضرر  يعتبر

 شر  املسؤولية، فهو دعوى  لقبول  الشرو ، الجوهرية من الضرر  أن على املدنية للمسؤولية العامة النظرية في الرأي

 برفضها حكم صدور  مصيرها كان ذلك خالف على دعوى املسؤولية رفعت وإن مقبولة، الدعوى  تكون  لكي والزم ضروري 

 . (38)ونيالقان التأسيس أو اإلثبات لعدم

 ومختلفة متعددة أشكاال يتخذ البحرية البيئة تلوث أن بجالء يتبين للضرر  املنتجة لألفعال السابق العر  خالل ومن    

 في الطويل املدى على نتائجه وتظهر ووطيد، مستمر بشكل يؤثر ما األكثر وهو حاال، ومنها أو مباشرا تأثيرا يؤثر ما منها

 مر  الدم، سرطان مثل أمرا  كظهور  اإلنسان جسم في وحتى بل البحرية، لألحياء كونةامل الحيوية الوظائف تعطيل

 الجلدية األمرا  الليمفاوية، الغدد

 يتصور  وعدما، فال وجودا معه تدور  التي املدنية املسؤولية لدعوى  األساس ي الشر  هو عامة بصفة الضرر  كان وملا

القانون،  يحميها مشروعة بمصلحة املساس بدون  ضرر  ضرر، وال دون ب مدنية مسؤولية ال حيث عدمه حالة في وجودها

 أضرار إلى تنقسم حيث الضرر، من املتعددة األنواع تلك تتنازعها البحرية البيئة تلوث على املترتبة األضرار أن والشك

 الواقع، وأضرار الضرر  للضرر، وبين املولد الفعل وقوع لحظة بين الزمني بالتالزم تتسم التي األضرار تلك وهي فورية

 . تطول  قد زمنية فترة مض ي بعد إال معاملها تتضح ال التي األضرار تلك وهي متراخية

 وتتسم مباشرة آثارها تظهر التي األضرار وهي فورية أضرار إلى تنقسم البحرية البيئة تلويث عن الناتجة واألضرار    

 بصعوبة تتسم التي التراكمية أو املتراخية واألضرار ا  الضرر،أعر  وظهور  للضرر  املولد الفعل بين الزمني بالتالزم

 بأن القول  ويمكن .تطول  قد زمنية فترات إلى آثارها الضارة تمتد بل واحدة دفعة تتحقق ال إذ أنها لها، املباشر التحديد

 . واملسببات عواملال من العديد إحداثها في يساهم حيث املباشرة، غير األضرار إلى أقرب هي املتراخية األضرار

 وعالقة لها املنتج الفعل وتحديد تحديدها يسهل الفورية األضرار أي األضرار من األول  النوع أن إلى اإلشارة تجدر   

 املشرع بأن هنا التذكير املدنية. ويجب املسؤولية في العامة القواعد إلى األضرار هذه تخضع تم بينها، ومن فيما السببية

 . القانون  يفرضه بالتزام لإلخالل طبيعة نتيجة باعتبارها املباشرة األضرار عن لتعويضبا اهتم الجزائري 

 منطق تقبل يجب عنها والتعويض تغطيتها من نتمكن حتى فإنه التراكمية أو املتراخية األضرار وهي الثاني: النوع عن أما   

 على فاالقتصار .األضرار لهذه الخاصة عةللطبي مالئمة األكثر سيكون  أنه حيث املكتشفة، األضرار عن التعويض

 نطاق في تدخل ال البحرية البيئة تصيب التي األضرار معظم أن إلى يؤدي املدنية املسؤولية لدعوى  التقليدية القواعد

 . (39)بيئي مباشر ضرر  بصدد أننا القول  لتعذر الدعوى  هذه
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 إذا كذلك ويكون  الضرر، سبب الذي للخطأ طبيعية تيجةن كان ما أنه على املباشر الضرر  الجزائري  املشرع وقد عرف   

 عالقة هو املباشر وغير املباشر الضرر  بين التفريق في والعبرة معقول، جهد ببدل يتوقاه أن الدائن استطاعة في يكن لم

 غير الضرر  له، أما منتجة سببية بعالقة يرتبط والذي املولد للضرر  مؤكدة للخطأ نتيجة هو املباشر السببية، فالضرر 

 .(40)الفعالة السببية بعالقة بالضرر  الخطأ فيه يرتبط املباشر، فال

 من هي األضرار تلك بأن معه القول  يمكن التراكمية أو املتراخية األضرار من الثاني النوع على ذكره سبق ما وبإسقا     

 ملوثات - للضرر  املنتج للفعل طبيعية نتيجة تعتبر العلمية األبحاث خالل ومن شك املباشرة، ذلك ألنها بال األضرار قبيل

 املضرور بدل مهما األضرار هذه تفادي بإمكانية القول  يمكن ال أنه السببية، كما بعالقة معه وترتبط – البحرية البيئة

 فكرة من للتخلص الدعوة إلى القانون  شراح بعض دفع ما ذلك محدثها، ولعل جانب بعدم ارتكابها من جهد، إال من

 واألملاني اللبناني كالقانون  الحديثة القوانين بعض أن السببية، بل رابطة إلى جديدا شيئا تضيف املباشر، ألنها ال ر الضر 

 ومعرفة فهم في التقليدية بالقواعد االكتفاء فإن تم يكتنفانها، ومن اللذين واللبس الغمو  بسبب عنها أعرضا قد

 .التعويض نطاق واملتعاملين بها خارج البحرية البيئة تصيب تيال األضرار من العديد يجعل قد املباشر الضرر 

  السببية رابطة الثالث: الفرع  

 إلى ونسبه املضرور الفعل الضارة إلى النتيجة إسناد ذلك مصدره، ويقتض ي إلى الحياة أمور  من أمر أي إسناد هي السببية

 املدنية املسؤولية دعوى  قيام مجال في كبرى  أهمية السببية ولعالقة(41) املزدوج باإلسناد اإلسناد هذا ،ويعرف معين فاعل

 وقوعه في السبب وكان الضرر  وقع بالحادث، فإذا املحيطة املتنوعة األفعال وسط للضرر  املنتج الفعل تحدد التي فهي

 لم إليه نسوبامل الفعل أن عليه املدعى أثبت فإذا العكس الحالة، وعلى هذه في تنشأ املسؤولية عليه، فإن فعل املدعي

 . املسؤولية من معفي سيكون  عليه املدعى الضرر، فإن حدوث في أثر أي له يكن

 عالقة ،ودراسة(42)املسؤولية نطاق تحديد في تستعمل سبق، فهي ما على عالوة أخرى  أهمية ذلك، توجد إلى باإلضافة    

 عن والبحث العامة القواعد تجاوز  وجب ، لذاصعوبات يعتريها البحري  التلوث عن الناجمة األضرار تحديد في السببية

 إلثباتها. حديثة وسائل

 . السببية رابطة بإثبات املتعلقة أوال: الصعوبات

 املصدر هو النشا  هذا كان إذا صعوبة أية تثير ال عليه املترتبة والنتيجة معين نشا  بين السببية رابطة بأن املؤكد من

 الوجود بين الرابطة هذه تتراوح قد وإنما صعوبة، وال فيه غمو  ال واضحا ذحينئ يكون  تحققها أن لها، إذ الوحيد

 البحرية البيئة تلوث بشأن يثار الذي اإلشكال هو النتيجة، وهذا تلك إحداث في أخرى  أسباب تداخلت ما إذا والعدم

 فترة بعد إال تظهر ال قد لبحريةا البيئة تلوث عن املترتبة الضارة النتيجة أن لنا تبين الضرر  شر  عن الحديث خالل فمن

 تحديد األحيان بعض في يتعذر قد بل مسبب من أكثر إحداثها في يتسبب قد فإنه ذلك إلى باإلضافة تطول، قد زمنية

 بمجموعة سيصطدم هذه الصعوبات خضم في السببية رابطة عن الضارة، فالبحث النتيجة تلك إلى املؤدي السبب

 . الضرر  هذا إحداث إلى أدت املختلفة العوامل من متعددة

 في حلقة أضعف الفقه من جانب ويعتبرها البيئية، بل املنازعات مجال في الصعبة األمور  من السببية رابطة إثبات يعتبر

متعددة،  مصادر إحداثها في يشترك أنه كما مباشرة، غير أضرار بأنها توصف البيئية األضرار أغلب أن املثال، ذلك هذا
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 الصعبة، فإثبات األمور  من يعتبر املصدر هذا مع املباشرة السببية بعالقة يرتبط محدد مصدر إلى الضرر  عإرجا فإن لذا

 املتعلقة الدعاوى  أن الفقه يرى  لذا .القضايا من العديد أمام عائقا تقف التي الرئيسية العقبات من السببية رابطة

 قد أخرى  سامة مواد أي أو الكاديوم ملادة أو لإلشعاع  للتعر  املصاحبة التلوث أضرار أو باألمرا  اإلصابة بخطر

 في املتضررين تواجه التي إثر الصعوبات والتعويض، وعلى واملسؤولية السببية لرابطة الكالسيكية املفاهيم مع تتعار 

 وال تتماش ال اباألسب فكرة تعدد أو املالئمة للسببية التقليدي املفهوم بأن الغربي القضاء من جانب يرى  دعاواهم إثبات

 . البحرية البيئة تصيب التي األضرار حقيقة مع تستقيم

 السببية رابطة إثبات في الحديثة ثانيا: الوسائل

 حيث من البحري  التلوث عن الناجمة لإلضرار الخاصة الطبيعة إلى ترجع والتي إليها اإلشارة السابق الصعوبات إزاء    

 الفقه من جانب نادى إحداثه، في تساهم التي واملؤثرات العوامل مجموع ظل في املسؤول لهوية الدقيق التحديد صعوبة

 . الخصوصيات وهذه يتالءم جديدا علميا مفهوما وتبني السببية لرابطة الكالسيكي املفهوم عن التخلي ضرورة إلى

 صعوبة من مباشر الغير حتمالياال  الطابع ذات املحضة البيئية األضرار احتواء عدم في التقليدية القواعد صرامة تزيد   

 هذا يباشرونها، ويجرنا التي الدعاوي  رفض املتضررين يجنب قانوني حل عن البحث يستوجب مما السببية، رابطة إثبات

خارجه،  أو املدني القانون  أحكام ضمن منافذ عن البحث خالل من مرنة، إثبات دالئل قبول  إلى مبدئيا الحتمي التحول 

 اإلثبات فيها يجوز  التي ألحوال في ذلك يكون  أن شريطة القرائن كل واستنبا  التوسع في التحول  إلى ثالبح هذا ويدفعنا

 .(43)بالقرائن

 وطبيعة تتالءم املرونة من نوع عليها وإضفاء السببية رابطة إثبات أدلة قبول  في التوسع يمكن سبق، ما على بناءا   

 للفحص وتخضع الحسية املالحظة تدركها محسوسة مادية طبيعة ذات ببيةالس رابطة كانت البحرية، وملا البيئة أضرار

 التي العوامل انتقاء خالله من يتم الذي املعيار لتحديد العلم إليه وصل ما ألقص ى نخضعها أن يجب والتجربة، فإنه

 . العلمية السببية باسم يعرف ما األخرى، وهذا العوامل سائر عن وتميزها للضرر  املولد بالفعل بها، فتقترن  يعتد

 مثال واملتعلقة التلوث بمكافحة الخاصة التقنية املصالح تقوم بها التي الجرد أعمال إلى االستناد في التوسع ويمكن    

 تجرى  التي البحر ملياه التحاليل النوعية مثال، وكذا البيئة مديريات قبل من السائلة الصناعية النفايات تصريف بمراقبة

 املتخصصة. والهيئات املخابر قبل من

 املثال سبيل دعا على فقد املتضررين، لحقوق  حماية العلمية السببية فكرة بتطبيق التشريعات بعض أخذت    

 القانوني مركزه وتقوية البيئية األضرار عن الضحية وضع تحسين إلى 1990 لعام البيئية املسؤولية بشأن األملاني القانون 

 على سهال أمرا السببية رابطة إثبات يجعل قد اإلثبات، عبء تحويل أن األملاني املشرع رأى القضائية، فلقد املنازعة في

 عليه. املدعى إلى اإلثبات عبء ينقل بموجبه والذي السببية، رابطة افترا  مبدأ على نص فقد املدعي، لذا

 فإن وبالتالي ومرنا، سهال أمرا ذلك وجعل املضرورين على السببية إثبات عبء الفرنس ي القضاء من جانب سهل كما قد

 وقبول  للضرر  املسبب دوره إثبات إلى دون الحاجة الخطرة األنشطة بعض ملمارسته مسئوال يكون  امللوثة املنشأة مستغل

 البحرية األواسط هذه على الحقا طرأت التي التغييرات املرافئ، أو أو السفن بجوار الزيتية البقع كانتشار اإلثبات قرائن

 أن 2007 مارس 13 في املؤرخ قرارها في الفرنسية النقض محكمة اعتبرت السياق هذا الطبيعي، وفي توازنها على وأثرت
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 معاينة محاضر اعتبرت السفن، فقد نفايات عن الناجمة البحري  التلوث أضرار إثبات في كافية إثبات وسيلة القرائن

 املوضوع لقاض ي الفرنسية النقض محكمة أعطت وقد لبيئي،ا الضرر  قيام إلثبات كافية قرينة النفايات صب مخالفات

 . (44)ذلك لتقدير واسعة صالحيات

 الصاتمة

 من للمضرورين فعالة حماية ال يضمن املدنية للمسئولية التقليدي األساس له، أن التعر  نخلص من خالل ما تم

 ضمان إلى تتعداه بل الدولية، املسئولية قيام حد عند تتوقف ال املضرور حماية أن إذ النهري، أو البحري  التلوث حوادث

من  للمضرورين تقدم لم املتعلقة بالنفط 1969 معاهدة أن نالحظ اإلطار هذا الضرر، وفي يجبر الذي التعويض تحصيل

 الكافية الحماية تحقق ولم األضرار، هذه عن املسئولية بتحديد الحاالت جميع في جراء التلوث التعويض الكافي

  إلزامي التأمين جعلها رغم رورينللمض
 
 من الزيت إلقاء أو تسرب عن الناجم التلوث مخاطر فيها التي النشاطات على ا

  يكن لم دوره أن إال لزيت، الناجمة األضرار عن للتعويض دولي صندوق  إنشاء السفن، ورغم
 
 الذي الهدف لتحقيق كافيا

  أجله. من جاء

 وقائية النهري، ينبغي إتباع وفر  سياسة أو البحري  التلوث حوادث من رورينللمض فعالة حماية لتحقيق نرى  ولهذا

البحرية، تسبق نظام املسؤولية املترتبة بعد وقوع الضرر، فالواقع العملي أثبت أن أحد أهم  البيئة لحماية وتدخلية

ة التلوث تكمن في صعوبة املشاكل التي تحول دون إقامة املسؤولية عن األضرار التي تلحق بالبيئة البحرية نتيج

 يكون  ما غالبا البحرية البيئة تلويث أن التلوث، حيث عن املسؤول املتهم تحديد محاولة عند خاصة وبصفة، اإلثبات

 ممارسة أثناء املخالفة وقعت إذا خاصة أشخاص، عدة من وباالشتراك متعددة مصادر من وينشأ معقد، أصله

 عن تنجم البحري  التلوث مصادر أكبر ألن لها، ونظرا املرخص ألنشطتها املعقدة ريةاإلدا الهياكل ذات املعنوية األشخاص

 األخير التعديل جاء جنائية، مساءلة أية عن منأى في وهي عقود ثالثة طيلة التلويث في واستمرارها املصنفة املنشآت

 . ممثليها ومساءلة الجزائية مساءلتها من ومكن العقوبات لقانون 
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 :والقانون   دولة األمن

نمية في بعض دول شمال أفريقيامدخل 
ّ
  للت

 تونس نموذجا

 رابح الخرايفي :د                                                                                                                                     

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف بجندوبة

 تونس -جامعة جندوبة                                                                                  

 :ملخص

الفشل في تكريس مفهوم دولة القانون ومبادئها في دول شمال إفريقيا و تونس نموذجا كان احد اسبابه عدم توافق ذلك  

ي يتطلب جهد تحليلي عميق من قبل الباحثين وأساتذة علوم االجتماع 
ّ
املفهوم مع املؤسسات القديمة والعميقة لتلك الّدول، األمر الذ

من املفيد علميا اليوم أن نعيد الّنظر في نجاعة استمرار بمفهوم دولة القانون على الّرغم من ُحدوده  .ن والتاريخ، والّسياسة، والقانو 

والقانون فيمكنهما مقرونين،  (la sécurité)الحالية في املمارسة والّتطبيق، دون إضافة مفهوم "األمن" لتشكيل زوجين هما دولة األمن 

نون" فتكون الحقة للفظ األمن )دولة األمن والقانون(، أن يكّونا جوهر مفهوم جديد في مع إعادة ترتيب موقع لفظ "دولة القا

ثنائية املفهومين مندمجين، قد يسمح لنا إّما بقبولهما أو بالبحث عن إمكانية  .املستويات الفلسفية والقانونية املعيارية والّسياسية

وحّجة دعوة  .كمفهوم للفلسفتين الّسياسية والقانونية "جديد هو "دولة األمنقرن أو استبدال املفهوم الحالي لدولة القانون بمفهوم 

إعادة البناء املفاهيمي وترتيبها هي أن إدخال مفهوم دولة القانون في دول شمال أفريقيا بقي تكريس أجوف على الّرغم من تواجده في 

شريعية النّ 
ّ
هذا الّتكريس  . افذة وتدريسه لطلبة القانون منذ الّستينياتالخطب الّسياسية للّسياسيين و الّنصوص الّدستورية والت

ل في هذه الّدول آلية فّعالة تضمن سالمة املواطنين ف
ّ
شريعي الّصريح ملفهوم لدولة القانون ال يمكن أن يمث

ّ
ي التعليمي والّدستوري والت

طن مدني يؤدي وجباته و َيِف بالتزاماته تجاه الّدولة أجسادهم وممتلكاتهم وأعراضهم والّتداول على الّسلطة سلميا و آلية تبني موا

إن تحليل موضوع " دولة األمن والقانون : مدخل للّتنمية في بعض دول شمال أفريقيا تونس نموذجا" هو تحليل  .ومحيطه العام

في مناهج كليات الحقوق اليوم رغم قانوني يعتمد منهج علم اجتماع القانون، ال يعتمد الّدراسة القانونية املعيارية الّصرفة السائدة 

هذا الواقع يقودنا إلى طرح سؤال، هل  .ثبوت فشلها في تحقيق الّتطور املعرفي وبناء فكر قانوني نقدي وتحقيق التنمية البشرية عموما

 مازال وصف دولة الّدولة بدولة القانون في دول شمال إفريقيا ناجعا لتحقيق التنمية بمختلف مناحيها؟

 .العام األمن سياسات الالستقرار، ، التنمية ، الفساد العرقية، األقليات الدين، االمن، دولة-القانون  دولة ااالزدواجاملفتاحية:  الكلمات

 
Résumé : 
 L’instabilité et les crises chroniques d’origines les conflits armés, ethniques, tribal, politiques, religieuses, 
économiques et sociales dans les pays de l’Afrique du nord, met en relief leurs échec du parcours de l’introduction de l’Etat  
de droit qui assure l’institutionnalisation du pouvoir, la sécurité des citoyens et le développement. L’échec de transplanter le 
concept et les principes de l’Etat de droit dans les dits pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) pour l’incompatible avec 
ses institutions profondes, impose une analyse et une réflexion profonde par les sociologues, les historiens, les politologues et 
les juristes de ces pays. En effet, il est utile aujourd’hui de repenser et d’évaluer scientifiquement la validité politique,  
constitutionnelle et philosophique de maintenir le concept de l’état de droit malgré ses limites actuel, sans ajouter le concept 
de sécurité pour former un couple qui peut être l’essence d’un nouveau concept. Cette dualité des concepts, nous permet 
ensuite de chercher la possibilité de passer ou de substituer le concept actuel de l’Etat de droit par un nouveau concept de 
l’Etat de sécurité comme un concept de la philosophie politico-juridique. L’argumentaire de l’appel à la reconstruction 
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conceptuelle, c’est que l’introduction du concept de l’Etat de droit dans les pays de l’Afrique du nord est une coquille vide 
malgré son omniprésence dans les discours politiques des politiciens et les textes constitutionnels africains en vigueur. Cette 
consécration constitutionnelle express de l’Etat de droit n’a pu représenter dans ces Etats un mécanisme efficace qui assure la 
sécurité des citoyens dans leurs intégrités physiques et leurs biens. L’approche méthodologique du sujet « la nécessité du 
couple Etat de droit –Etat de sécurité en tant que facteur de développement dans des pays de l’Afrique du nord (Maroc, 
Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) », est une approche juridique multidimensionnelle, non normative. Elle s’articule autour de 
l’échec du parcours de concept de l’Etat de droit dans les pays de l’Afrique de nord puis la recherche à fournir des réponses 
nouvelles .  
Mots clés : Couple Etat de droit - Etat de sécurité , religions , ethnies , corruption , terrorisme, Etat faible ou défaillant , 
développement , instabilité, politiques publiques de sécurité . 
 

 مقدمة :

اجتماعية واقتصادية مزمنة وعدم إّن ما عرفته وتعرفه اليوم بعض دول شمال إفريقيا مثل تونس وليبيا ومصر من أزمات 

حة املبنية إّما على  2011استقرار سياس ي قبل ثورات سنة 
ّ
وبعدها كان ومازال بسبب االستبداد والّصراعات الّسياسية املسل

 الفكر القبلي أو املذهب الّديني أو الطائفي .

ابع املؤّسس ي يثبت هذا التفّجر االجتماعي إخفاق هذه الّدول في غرس مفهوم دولة القانو 
ّ
ن الّتي تضمن مبادئها إضفاء الط

 للمواطنين . 1سلميا، وتوفير االستقرار االجتماعي والّسياس ي واالقتصادي والّرفاهة واألمن والّتداول عليها على ممارسة الّسلطة

في تكريس مفهوم دولة القانون ومبادئها في هذه الّدول )تونس وليبيا ومصر( سببه عدم توافق ذلك املفهوم مع  الفشل

ي يتطلب جهد تحليلي عميق من قبل الباحثين وأساتذة علوم االجتماع 
ّ
املؤسسات القديمة والعميقة لتلك الّدول، األمر الذ

 والتاريخ، والّسياسة، والقانون.

ُه من املفيد علميا ونظريا اليوم إعادة الّنظر في نجاعة استمرار الّتمسك الّسياس ي والّدستوري والفلسفي بمفهوم دولة 
ّ
ان

 la)القانون على الّرغم من ُحدوده الحالية في املمارسة والّتطبيق، دون إضافة مفهوم "األمن" لتشكيل زوجين هما دولة األمن 

sécurité) ا مقرونين، مع إعادة ترتيب موقع لفظ "دولة القانون" فتكون الحقة للفظ األمن )دولة األمن والقانون فيمكنهم

 والقانون(، أن يكّونا جوهر مفهوم جديد في املستويات الفلسفية والقانونية املعيارية والّسياسية.

و استبدال املفهوم الحالي لدولة القانون ثنائية املفهومين مندمجين، قد يسمح لنا إّما بقبولهما أو بالبحث عن إمكانية قرن أ

 كمفهوم للفلسفتين الّسياسية والقانونية. 2بمفهوم جديد هو "دولة األمن"

وحّجة دعوة إعادة البناء املفاهيمي وترتيبها هي أن إدخال مفهوم دولة القانون في دول شمال أفريقيا بقي تكريس أجوف على 

شريعية الّنافذة وتدريسه لطلبة القانون منذ  الّرغم من تواجده في الخطب الّسياسية
ّ
للّسياسيين و الّنصوص الّدستورية والت

 الّستينيات .

ل في هذه الّدول آلية فّعالة 
ّ
شريعي الّصريح ملفهوم لدولة القانون ال يمكن أن يمث

ّ
هذا الّتكريس التعليمي والّدستوري والت

راضهم والّتداول على الّسلطة سلميا و آلية تبني مواطن مدني يؤدي تضمن سالمة املواطنين في أجسادهم وممتلكاتهم وأع

 وجباته و َيِف بالتزاماته تجاه الّدولة ومحيطه العام.

" هو تحليل قانوني تونس نموذجا  نمية في بعض دول شمال أفريقياللتّ مدخل  : دولة األمن والقانون إن تحليل موضوع " 

يعتمد منهج علم اجتماع القانون، ال يعتمد الّدراسة القانونية املعيارية الّصرفة السائدة في مناهج كليات الحقوق اليوم رغم 

 ثبوت فشلها في تحقيق الّتطور املعرفي وبناء فكر قانوني نقدي وتحقيق التنمية البشرية عموما.

هل مازال وصف دولة الّدولة بدولة القانون في دول شمال إفريقيا ناجعا لتحقيق التنمية  هذا الواقع يقودنا إلى طرح سؤال،

 بمختلف مناحيها؟
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سنحلّل في هذا املوضوع محاولة إجابة عن السؤال أوال فشل مفهوم "دولة القانون" كمفهوم بمفرده في بلدان شمال أفريقيا 

جابات جديدة تقوم على إعادة بناء وصف الّدولة في شمال إفريقيا عموما (، ثم نحلّل ثانيا تقديم محاوالت  إالقسم األول )

 (.القسم الثانيوفي تونس خصوصا فنستبدل فكرة دولة القانون"  بفكرة "دولة األمن" )

 

 القسم األول 

 فشل تكريس مفهوم دولة القانون في تونس احد دول شمال أفريقيا 

 

الّستينيات على غرس مفهوم دولة القانون  وبداية من ومنها تونس ومصر وليبيا منذ استقاللها،راهنت دول شمال إفريقيا 

واختزالها في سّن جملة من القوانين املدنية ،وعلى تركيز نظم حكم موصوفة بالجمهورية، وعلى  3نقال للنموذج األوربي

 مأسسة الّسلطة لتحقيق الّتنمية االقتصادية والبشرية.

لقد ذهبت الّنخبة الّسياسية الحاكمة وقتها هذا املذهب رغم علمها ووعيها املسبق بعدم توافق ذلك املفهوم واملؤسسات 

.  وهو ما مثلت معه املؤسسات الّتقليدية ملجتمعات دول 4الجديدة وعدة قوانين مع مؤسسات املجتمع الّتقليدية العميقة

هذا الّرهان، فلم  5دولة القانون واملؤسسات وتطورها في تلك الّدول. لذلك فشلشمال إفريقيا عائق سوسيولوجي أمام نشأة 

، ولم تتأّصل مفاهيم دولة القانون ومبادئها 6نمية البشرية ،ولم تتركز الّنظم الجمهوريةتتحقق ال الّتنمية االقتصادية، وال التّ 

 .7مأسس الّسلطة الرتباطها بشخص الحاكمتت، ولم 

 9ومنها تونس، هي انتشار الحركة الّدستورية تقليدا 8ية ملفهوم دولة القانون الّتي عرفتها دول شمال إفريقيامن املظاهر الشكل

وضعه   1959جوان  1بتاريخ  10والثاني 1861افريل  27لتجارب دول أوروبية. فعرفت صدور أّول دستور ممنوح بتاريخ 

وضعه املجلس الوطني الّتأسيس ي مجلس منتخب كذلك  2014ي جانف 27املجلس القومي الّتأسيس ي منتخب وثالث بتاريخ  

عب.
ّ

 مباشرة من الش

على تحديد فترات الحكم الّرئاسية ونّص على تحديد الّسن األقص ى للترشح للّرئاسة ونّص على  1959جوان  1فنّص دستور 

حة وحدها كافية لبناء دولة القانون  الّتي حرية الّتعبير والّتجمع ضّنا من املؤّسسين أن هذه الّتنصيصات الّدستورية الّصري

 ستضمن استقرار املجتمع وتنميته.

ْحتَرُم هذه اإلحكام 
ُ
الّدستورية ال في تونس وال في مصر وفي ليبيا التي الغي العمل غير انه  في املمارسة الّسياسة الفعلية لم ت

معمر  العقيد تحت قيادة الليبي هو اإلعالن الذي أقره ممثلوا الشعب عالن قيام سلطة الشعبباإلعالن الدستور وحل محله إ

إلى تاريخ إسقاط  1969في قائدا للثورة من سنة الذي ثبت معمر القذا 1977مارس  2في املؤتمر القومي العام بتاريخ  القذافي

 .2011نظامه بالّقوة وقتله سنة   

قحت تلك األحكام الّدستورية عدة مرات وصيغت بعض أحكامها على القياس لضمان استمرار رئيس الّدولة في الحكم
ُ
 لقد َن

ــقّح بمقتضاه دستور  1975مارس  19في  املؤرخ 13-75وأّول تجسيد لذلك في تونس مثال صدور  القانون الّدستوري عدد 
ُ
 1ن

رشح  للّرئاسة  1959جوان 
ّ
ْي الّسن األقص ى وعدد دورات الت

َ
ْرط

َ
فـثـبت من ثمة الّرئيس الحبيب  فألغى بذلك هذا القانون ش

 مدى الحياة.بورقيبة رئيسا 

الجمهوري االضطرابات االجتماعية العنيفة واملتعاقبة التي  لم تمنع أحكام الّدساتير الّتونسية أو املصرية املتعاقبة والّنظام

جانفي  26 12، وأحداث مدينة قفصة1978جانفي  26بتاريخ  11بدأت أخطرها وأعنفها بما اصطلح عليه "بالخميس األسود"

 . 2011جانفي 14-2010ديسمبر  17وأخرها ثورة  1984جانفي  -1983، وأحداث الخبز ديسمبر 1980فيفري  3 –
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تمر فشل تكريس مبادئ دولة القانون من خالل الفشل في وضع آلية الّتداول الّسلمي على الّسلطة. فقد كان انتقال اس

انتقاال غير معهود  13من الرئيس الحبيب بورقيبة إلى الوزير األول زين العابدين بن علي  1987نوفمبر  7الّسلطة في تونس يوم 

حبيب بورقيبة على مغادرة الرئاسة بناء على تقرير طّبي أثبت عجزه  وحل مكانه في في أنماط انتقال الّسلطة. فقد اجبر ال

لسنة  14رسوم عدد بمقتض ى امل  امللغى 1959جوان  1قديم من دستور  57الّرئاسة الوزير األول طبقا ملقتضيات الفصل 

 .واملتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية 2011مارس  23املؤرخ في  2011

إلى تاريخ إزاحته بقّوة الثورة  1987نوفمبر  7مر الّرئيس زين العابدين بن علي في رئاسة الجمهورية التونسية من تاريخ است

ما يقترب تاريخ انتهاء واليته الّرئاسية حتى يتمكن من 2011جانفي  14بتاريخ 
ّ
. وقد كان الّرئيس املذكور ينقّح الّدستور كل

رشح من جديد. وتدل هذه ال
ّ
تصرفات السياسية على شخصنة السلطة والفكر السياسية.كما تدل على عدم إيمان النخبة الت

 السياسية الحاكمة بفكر املؤسسات وقوة األحكام الدستورية واالمتثال إليها.

ي 14كما احتكر الحكم في تونس حزب واحد هو الحزب االشتراكي الّدستوري
ّ
غّير اسمه بالّتجمع الّدستوري الّديمقراطي  الذ

ه بمقتض ى 
ّ
 .2011مارس  9الّصادر عن املحكمة االبتدائية بتونس بتاريخ  14332الحكم عدد منذ االستقالل إلى تاريخ حل

وذلك منذ قرار  15لقد اندمجت هياكل هذا الحزب في هياكل الّدولة فسيطر عليها وأصبحت الّدولة "دولة الحزب"

 .16القاض ي بجعل الحزب "املتعهد الوحيد بالّنفوذ والّسلطة" 1964اكتوبر 22 -21-20-19ه املنعقد ببنزرت أّيام مؤتمر 

ْبَن "دولة القانون واملؤسسات" في تونس كما ُيروج الّسياسيون من خالل إصدار تشاريع  ذات صلة ومن خالل خطاباتهم 
ُ
لم ت

ط
ّ
َي هو نظام متسل ْرس ِ

ُ
 .2011إلى سنة  1956محوره شخص الرئيس بدل من املؤسسة دام من سنة  17الّسياسية بل ما أ

يدعونا هذا الفشل في تكريس دولة القانون كي ال نستمر فيه إلى وجوب إعادة الّتفكير بعمق وتقديم أفكار جديدة ومحاوالت 

ة على الّتفكير املعياري لقيادة الّتنمية نظرية ذات صلة بتكريس مبادئ وأفكار "دولة األمن" بدل من مبادئ دولة القانون املبني

 في دول شمال إفريقيا.

 

 القسم الثاني

نمية.
ّ
 محاوالت تكريس مبادئ "دولة األمن" بدل من فكرة دولة القانون لقيادة الت

 

وتنمية  19واألمن الشامل في تونس في ضمان االستقرار االجتماعي والرفاهة وفشلها 18إن حدود تكريس مفهوم دولة القانون 

من دولة القانون واملؤّسسات إلى ووظيفتها  املجتمع فرض الّتفكير في تغيّير الّتصور الّدستوري والفلسفي في وصف الّدولة

االجتماعية والرفاهة مثال من خالل  ذات املضمون االجتماعي والرفاهة. فتظهر الصفة Etat de sécurité"20"دولة األمن :

 االستقرار االجتماعي واألمني والقانوني والغذائي والصحي والتعليمي والجمالي.

روع في هذا الّتفكير يبدأ بفحص عالقة املواطن بجهاز "دولة األمن
ّ

التزامات  21( التي تقوم على ميثاقEtat de sécurité)"الش

ي خدمات متبادلة بين الّدولة والفرد
ّ
. وااللتزامات املتبادلة بينها وبين األفراد ال يمنع عنها حفاظها على تفوقها الّسلطوي الذ

 يمنحها حق اإللزام والّردع عندما يحدث أمر ما يهّدد استقرار الّدولة وحقوق مواطنيها وحياتهم.

االلتزامات املتبادلة بين الّدولة والفرد فما برز لم تلتزم الّدولة الوطنية في شمال إفريقيا ومنها تونس بفي املمارسة الّسياسية 

سوى الّردع وتسلط نظامها الّسياس ي القائم على الحزب الواحد رغم وصف نفسها بدولة القانون واملؤسسات . لقد اختزلت 

 دولة القانون في إصدار القوانين.

ي تق
ّ
وده الدولة للّتنمية من الدور املعرقل الذي تلعبه لقد كانت حجتها تبرير اإلخالل بالتزاماتها هو تحصين املجهود الذ

 مجموعات املعارضة الّسياسية.
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الّتي مثلتها وال تزال نخب سياسية وفكرية انتهازية. فلم يكن دورها   22خلقت هذه الخيارات الّسياسية الزبونية الّسياسية

شريع. فقد اقتصر دورها على تاي
ّ
 يد السلطة السياسية الحاكمة.حينئذ مؤثر في الّسياسات العامة والت

شريعي والّسياس ي القائم على فكرة "دولة القانون واملؤسسات" في تونس يوجب على نخبها الّسياسية 
ّ
إّن فشل الّتفكير الت

والعلمية والثقافية إعادة الّتفكير بعمق وبشجاعة علمية في وصف دولة القانون واملؤسسات. فوصف الّدولة "بدولة القانون 

وغير كاف ألنه لم تتحقق الّتنمية االقتصادية  23ؤسسات" وصياغة دساتير وقوانين ضامنة ومكّرسة لذلك أصبح محدودوامل

 ولم يتحقق االستقرار االجتماعي ولم تبرز نخب فكرية وسياسية  وطنية مؤثرة في الواقع والّسياسات العامة للّدولة.

وعاجزة عن توفير األمن ملواطنيها أو  25فاشلة 24ولة القانون فإّما أنها ضعيفةالّدولة في إفريقيا وشمالها رغم وصف نفسها بد

 أنها هي نفسها سبب رعب مواطنيها.

محور الّتفكير القانوني والّسياس ي في دولة األمن ألن الّتفكير الّسياس ي والقانوني  26ينبغي أن يكون اإلنسان كصانع للقيم

القديم املنصب على القاعدة القانونية دون اإلنسان لم يعد قادرا على تقديم إجابات على كبرى الّتحوالت االجتماعية 

 واالقتصادية العميقة التي تعرفها مجتمعات دول شمال افريقيا ومنها تونس.

لقد سارت تونس في توجه إرساء مبادئ دولة القانون أسوة بتجارب بعض الّدول األوروبية ومنها فرنسا خصوصا قطعا مع 

شريعية والقضائية وغياب الّسلطة املؤسسية منذ االستقالل
ّ
 1987نوفمبر  7وبعد انقالب  1956سنة  27ماض ي الفوض ى الت

ه ست
ّ
حقق الّرفاهة الوافرة للمجتمع ومظهرها جودة خدمات اإلدارة والّصحة والّتعليم ضّنا من الّنخبة الّسياسية الحاكمة أن

قافة واألمن والقضاء والعمل والّتغطية االجتماعية والّنقل .
ّ
 والث

كما في تونس التي ستضمن لهم  28لقد فشل سعي الّنخب الّسياسية والفكرية في تكريس مبادئ دولة القانون في إفريقيا

رفقية للمنتفعين ذات جودة. إذ لم تتغلب حينئذ تلك الّدولة بمبادئها على الفساد والفقر والبطالة إسداء خدمات م

 31في ذات الجهة وهي األسباب العميقة واملباشرة لثورة 30واختالل الّتوازن بين املدينة والّريف  الّتوازن بين الجهات 29واختالل

 .2011سنة 

ظواهر وممارسات منها الجديد ومنها القديم تهدد استقرار املجتمع وتنميته  ففي ظل دولة القانون واملؤسسات برزت

االقتصادية ستستنزف كل قواه وإمكانياته املالية املحدودة كما ستستنزف جهوده ووقته. وتتعلق هذه الظواهر واملمارسات في 

وتعاقب  وجود ترسانة قانونية جزائية تمنعوالهجرة غير املنظمة رغم  34واإلرهاب 33والعبودية رغم إلغائها 32االتجار بالبشر

 مرتكبي تلك املمارسات واألفعال.

شريعي ال سيما في وصف الّدولة في دول شمال إفريقيا ومنها تونس يقتض ي املرور من مستوى 
ّ
إن إعادة الّتفكير في الّنموذج الت

ادة التفكير املرور من الّتعامل الّتقني واملعياري مع . كما يقتض ي إع35االقتباس والتقليد الفكري للقانون والّسياسة إلى إنتاجه

بما يحتويه اللفظ من مضامين أخالقية  36مفهومي الّدولة والقانون ووصفها إلى الّتعامل مع محتواهما الّسوسيولوجي

 وسلوكية وقيمية وثقافية.

ية إلى التحّرر من االرتباط الفكري املدرس ي يقودنا هذا التفكير الجديد إّن عّم في جامعاتنا وبين نخبنا الّسياسية والفكر 

والقانوني املعياري لكبرى األنظمة القانونية املهيمنة على تفكير أساتذتنا في العلوم القانونية والّسياسية وعلى نخبنا 

 السياسية الحاكمة منذ استقالل دول شمال إفريقيا في أخر الخمسينيات وبداية الستينيات إلى اليوم.

ي ينطلق من اإلنسان بدل من القاعدة القانونية على إعادة صياغة الّسياسات كما سيسا
ّ
هم الّتفكير القانوني الجديد الذ

العامة للّدولة التي تبنى على عناصر توفير الخدمات وحماية املواطنين في أعراضهم وأموالهم وتفكيرهم وأجسادهم وضمان 

البيئي واملجتمعي العام. كما سيساهم هذا الّتفكير القانوني الجديد على مساواتهم وحقوقهم وأداء واجباتهم تجاه محيطهم 

 تغيير فلسفة تشريع القوانين املدنية وعلى بناء أذهان إلنتاج معارف قانونية وسياسية جديدة.
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قة وااللتزامات املتبادلة
ّ
بينهما، ألنه ال يمكن  يقتض ي الّتفكير القانوني الجديد قيام العالقة بين دولة األمن واملواطن على الث

لدولة فاشلة أو ضعيفة أن تحوز على ثقة املواطن. وال يمكن ملواطن مخل بالتزاماته تجاه الّدولة أن يساعدها على حسن 

 أداء وظيفتها.

سلط واالستبداد وانهيار قّوة الّدولة عن همجية 
ّ
فمن جانب املواطن فقد كشفت الثورة التي حّررت املواطن من الت

 املواطن في تونس. يةوأنان

واستغاللها دون مقابل رغم   38والرشوة والفوض ى في الفضاءات العاّمة 37مظاهر تلك األنانية والهمجية هو انتشار الفساد

نفاذ القوانين الّتي تزجر تلك األفعال اإلجرامية وسرقة املال العام تلويث املحيط البيئي واالعتداء عليه وانخراط عدد مهم 

 يين والتونسيات في شبكات الجوسسة.من التونس

ي كان مخفيا ألكثر من خمسين سنة على نزعة فوض ى سلوك الّتونسيين من جهة واستبطانهم 
ّ
يكشف هذا الواقع الذ

لذلك نجد الفكر املسيطر  والوعي املؤسساتي. 40للّدولة ومؤسساتها وهو ما يكشف غياب الوعي املدني والوطني 39العداء

 والّسائد هو الفكر املشتت غير املتكامل والعدائي للمؤسسات والجمال والّفن والّنظام.

فقد كانت سلوكيات الّتونسيين وتصرفاتهم زمن حكم الحزب الواحد الحزب االشتراكي الّدستوري وخلفه الّتجمع الّدستوري 

ت املدنية واالستقامة والجمال وإنما كانت سلوكياتهم وتصرفاتهم نابعة من الّديمقراطي نابعة ليس من اقتناعهم بسلوكيا

سلط والّزجر اآلني واملباشر واملسايرة لالنتفاع الشخص ي
ّ
 الخوف والت

 
ّ
ما يغ

ّ
يره هذا الواقع ال تغيّيره كثرة القوانين واألوامر الّتنفيذية وأفكار بناء دولة القانون واملؤّسسات كما االعتقاد السائد وإن

إعادة إنتاج فكر جديد وتصورات سياسية أخرى يكون اإلنسان منطلقها وغايتها وليس منطلقها وغاياتها القاعدة القانونية. 

 هذه القاعدة ال قيمة لها إن لم يوجد إنسان يؤمن بها ويكرسها سلوكيا وواقعيا في الحياة اليومية.
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 يناير 25ثورة في أعقاب  االستقرار السياس ي على النخبة السياسية تأثير 

 لبنى عبداهللا محمد عليأ.                                                                                                            

 قسم العلوم السياسية، ، علوم سياسية ةباحث                                                                                               

 .كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

 

 

 امللخص:

تأثر النخبة السياسية على االستقرار السياس ي في إلى أي مدى لقد سعت هذه الورقة لإلجابة على تساؤل بحثي رئيس ي وهو  

على عدة مؤشرات الستكشاف طبيعة النخبة تتمثل في مدى تماسك  ؟ وقد اعتمدت الورقةيناير املصرية 25أعقاب ثورة 

سية قد النخبة داخل صفوفها، وتوافقها مع الجماهير، وتأثيرها على االستقرار السياس ي. وأنتهت الدراسة إلى أن النخب السيا

تعجز عن خلق نظام سياس ي جديد ومستقر أذا لم تكن تتمتع بالتماسك داخل صفوفها، وأذا لم تسعى لتحقيق التوافق مع 

 الجماهير.

 الكلمات املفتاحية:

 يناير 25ثورة  -توافق النخبة مع الجماهير-تماسك النخبة -الربيع العربي -االستقرار السياس ي -النخبة السياسية

 

Summary:  

This research paper aimed at answering a main research question, namely; how far does the political 

elite influence the political stability in Egypt after the 25
th

 January? For answering the question, this 

paper depended on a number of characteristics of the elite, the degree of cohesion among the ruling 

elites, the degree of agreement between the ruling elite and the masses and their impact on political 

stability. The study concluded that the political elite failed to create a stable political system if there 

is not cohesion between them and they do not seek to create agreement between them and the 

masses. 

Keywords: 

Political elite- political stability- the Arab spring  - the cohesion among elite- the agreement 

between the elite and the masses- the 25
th

 January revolution. 
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 مقدمة : 

حيث  يناير  25ثورة تساؤل رئيس ي شغل ذهن النخبة والجماهير على حد سواء في أعقاب  فيهذه الورقة اإلجابة  تبحث

ت فيها وما حدث فيها من فوض ى تسبب مصر في أعقاب الثورةكثر التساؤل حول أسباب عدم االستقرار الذي تعرضت له 

مفهوم النخبة السياسية كمدخل لتحليل حالة  استخدامعلى هذا التساؤل من خالل  الورقة تجاوبأطراف مختلف. وهذه 

وتعد  السياسيةهى املسيطرة على الحياة  كمصر عدم االستقرار، باعتبار أن النخبة السياسية في معظم الدول النامية 

 الفاعل الرئيس ي فيها.

تقرار السياس ي يسمح بالتمييز بين اثنين من مستويات التحليل االسعدم إن استخدام مفهوم النخبة كمدخل لفهم  

توافق النخبة مع الجماهير، وإن كانت تحركات النخبة ليست درجة التماسك بين صفوف النخبة، والثاني: مدى أحدهما: هو 

عدم النخبة السياسية و ة العالقة بين السبب الوحيد لتحقيق االستقرار السياس ي ولكنها من أهم أسبابه؛ لذلك ستتم دراس

التماسك في صفوف النخبة، والثاني: هو درجة توافق مدى على مستويين: املستوى األول: هو  في مصر  الستقرار السياس يا

 النخبة مع الجماهير.

 
ً

 لتساؤالت البحثية:: املشكلة البحثية واأوال

رار السياس ي، وذلك بالتطبيق على  الحالة إلى الوقوف على طبيعة تأثير النخبة السياسية على االستق الورقةتهدف 

 مؤداه: إلى أي مدى تأثر النخبة السياسية على يناير 25في أعقاب ثورة املصرية 
ً
، ومن ثم تطرح املشكلة البحثية تساؤال

 يناير املصرية؟ 25االستقرار السياس ي في أعقاب ثورة 

 على النحو التالى:وينبثق من هذا التساؤل الرئيس ى جملة من التساؤالت الفرعية 

ملاذا تؤدى النخبة السياسية دوًرا داعًما لالستقرار السياس ي في بعض النظم السياسية، وفي نظم سياسية  .1

 أخرى يرتبط وجودها بحالة من عدم االستقرار؟

 ؟هي العوامل التي تدعم تماسك النخبةما  .2

 ؟ما هي أسباب الصراع بين أطراف النخبة .3

 عن صراع النخبة؟ما هي املشكالت التي تنتج  .4

 ما هي األسباب التي تؤدي إلى عدم توافق النخبة والجماهير؟ .5

 :املوضوعثانًيا: أهمية 

 وذلك على النحو التالى:عملية،  إلى عدة اعتبارات بعضها نظرية علمية وبعضها الورقةترجع أهمية هذه 

 ،النخبة السياسية :تتناول موضوعين غاية في األهمية، وشديدى االرتباط ببعضهما البعض هما الورقةن هذه إ -1

 ن إ. حيث ي،واالستقرار السياس 
ً

 الوقت ذاته. ياآلخر ويتأثر به ف يمنهما يؤثر ف كال
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ثاره آيكون له  يألن االستقرار السياس  ؛بالنسبة ملصر ياالستقرار السياس  من أهمية موضوعأهميتها  الورقةتكتسب  -2

ملا تثيره من قضايا تعتبر من بؤر اهتمام باحثى  ؛واالقتصادية في املجتمع ،واالجتماعية ،على مختلف الجوانب السياسية

كذلك هذه الدراسة تسلط الضوء على تداعيات الثورة التي شهدتها مصر والتطورات السياسية املتالحقة  ،العلوم السياسية

 الفترة محل الدراسة. يف البالدالتي شهدتها 

في  يتناولت بشكل مباشر العالقة بين النخبة السياسية واالستقرار السياس  يفي الدراسات الت نسبية ن هناك ندرةإ -3

 يمكن أن تمثل إضافة للتراكم العلمي في هذا اإلطار. الورقة، ومن ثم فإن هذه يناير 25أعقاب ثورة فى  مصر 

ا: 
ً
 :االقترابثالث

 يأ يف ة، على أساس أن النخبة السياسية موجودالبحثيستخدم الباحث اقتراب النخبة باعتباره األنسب ملوضوع 

 املجتمع. يبغض النظر عن نمط الحكم السائد به، أو مستوى التنمية، أو الثقافة السائدة ف ينظام سياس 

 :يساسية وهأ ةويقوم اقتراب النخبة على مقول

 ،تستأثر بالقوة السياسية ياألقلية الت يه :فشريحة الحكام ،تنقسم إلى شريحتين: الحكام واملحكوميناملجتمعات كَل ن إ

يتوجب عليها السمع والطاعة  ياألغلبية الت يفه :تؤثر على املجتمع، أما شريحة املحكومين يتصنع القرارات الت يالت يوه

ما بفعل االنتماء العائلى أو القوة إ ا، وسيطرة النخبةكما أن النخبة تسعى للحفاظ على وحدتها وتماسكه ،للحكام

أو بسبب ارتفاع مستوى التعليم واملعرفه  ،املجتمع يأو أنها املمثلة للقيم الدينية واالجتماعية السائدة ف ،والثروة االقتصادية

 1لديها.

 بالنسبة ألساليب تحديد النخبة في مجتمع ما فإنها تتمثل فيما يلي:

 يتؤثر على حياة املواطنين ف يصناعة القرار الت يتتحكم ف يالت ةاملناصب الهام يعتبار أن شاغلا ياصب: أأسلوب املن -1

املجتمع من  يهذه املناصب ال يشترط أن تكون املناصب الرسمية ف ،مجتمع محل الدراسة هم أعضاء النخبة السياسية

سلطة تشريعية وتنفيذية، ولكن قد تكون من مؤسسات غير رسمية كاألحزاب السياسية وجماعات الضغط، وقد تكون 

 صناعة القرارات. ياألعضاء املتحكمين ف يشغلها يهو املناصب الت :أن املعيار يأ ،أعضاء لجماعة سرية

أثرت على حياة املواطنين،  يت بصدد القضايا الرئيسية والتتخذا ييتم تحديد القرارات الت يأسلوب صنع القرار: أ -2

خاذها، اتتم  يهنا يتم التركيز على القرارات الرسمية الت ،عضاء النخبةأوالقائمين عليها هم  ،تخاذ هذه القراراتا يةوكيف

 شخاص القائمين عليها هم أعضاء النخبة.واأل

 يالباحث، بعد أن أخذ برأ يعدهاملجموعة من األشخاص من قائمة أسلوب الشهرة: يعتمد على اختيارات املبحوثين  -3

 مجتمع محل الدراسة. يأعضاء النخبة ف تمثلسماء هذه القائمة على اعتبار أن هذه األ  ياملتخصصين لوضع األسماء ف



 يناير 25تأثري النخبة السياسية على االستقرار السياسي يف أعقاب ثورة  أ. لبنى عبدااهلل حممد علي

 

 أملانيا-،برلني العربي الدميقراطي املركز عن تصدر حمكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إجتاهات جملة 97

 

يكون هو  أن الباحث يمجتمع محل الدراسة، أ يعضاء النخبة فاالعتماد على رصد الباحث أل  يأسلوب املالحظة: أ -4

 يتؤثر على حياة املواطنين ف يشخاص التي يراهم أنهم املتحكمين في عملية صنع القرارات الهامة التاملرجع في تحديد األ

 2مجتمع محل الدراسة، ومن ثم يطلق عليهم النخبة.

 يفأسلوب صنع القرار قد يكون غير دقيق ف ،فبالنظر إلى األساليب السابق ذكرها نجد عليها العديد من االنتقادات

لكن  ،ال يظهرون على الساحة اأشخاصً  ن الغالب يكونو  يت الرسمية فراالقرا ةتحديد النخبة بسبب أن القائمين على صناع

 
ً
ك وكذل ه،يفتح الباب أمام تحيزات الباحث وقيمفإنه ذ القرار، أما أسلوب الشهرة اعلى القائمين على اتخ ايمارسون ضغوط

فهو يقوم بتوجيه املبحوثين نحو أسماء  ،خرأمام تحيزات املتخصصين الذين يقومون بتحديد أسماء النخب على الجانب اآل 

وهذا ال يتفق مع توجه  ،ألنه يفتح الباب أمام تحيزات الباحث ة؛خذ السابقآبعينها، أما أسلوب املالحظة فعليه نفس امل

ربما تكون هناك  يأ ،وعزل تحيزات الباحث ي،بالحياد القيم الذي طالبذا االتجاه خرج من رحمها ه ياملدرسة السلوكية الت

  يصعوبة ف
ً
ذا كانت هذه النخبة خارج املناصب الرسمية والقرارت الرسمية املؤثرة على إتحديد النخبة بشكل دقيق، خاصة

ألنه سيكون األسلوب  ؛مصر ينخبة فاستخدام أسلوب املناصب لتحديد التركز هذه الورقة على وسوف ، حياة املواطنين

 األكثر مناسبة ملوضوع الدراسة.

شغلت املناصب الرسمية على  يالت ي تلكفترة الدراسة ه ين النخبة فإ :على أسلوب املناصب نستطيع القول  وبناءً 

 ي.املستوى التنفيذ

 رابًعا: تقسيم الورقة البحثية:

تتسق مع تساؤالت الدراسة والفروض التي وضعها، كي يستطيع أن سيقوم الباحث بتقسيم موضوعه بالطريقة التي 

يتوصل لإلجابة على هذه التساؤالت ولنتائح حول العالقة بين النخبة السياسية واالستقرار السياس ي، وتنقسم الدراسة إلى 

 جزئين على النحو التالي:

 الثاني توافق النخبة مع الجماهير.فيتناول الجزء األول التماسك بين صفوف النخبة، بينما يتناول الجزء 

 : التماسك في صفوف النخبة:الجزء األول 

يشير التماسك في صفوف النخبة إلى درجة التوافق والتضامن بينهم ومدى التقارب في اآلراء، وانخفاض نسبة 

النخبة وعدم االنقسامات واالنشقاقات التي تضعف قوة النخبة وقدرتها على السيطرة والتأثير، حيث يساعد تفكك 

ا مما يسهل عملية إزاحتها عن السلطة وإنهاء حكمها.
ً
 3تجانسها على إضعافها في مواجهة نخبة بديلة أكثر تماسك
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 عوامل تماسك النخبة:

تشابه ظروف التنشئة السياسية حيث التعرض إلى نفس املؤثرات من: تعليم وثقافة ووجود تاريخ مشترك كاالستعمار  -أ

توحيد صفوف النخبة من أجل التخلص منه وتحقيق وحدة البالد، فتشابه ظروف التنشئة السياسة الذي يساعد على 

يساعد على تولد نفس املشاعر لدى أعضاء النخبة. وكذلك التجانس االجتماعي والتشابه في األصول االجتماعية كاالنتماء 

 ختالف الطبقات.لنفس الطبقة يساعد على القضاء على التناقضات التي قد تنشأ نتيجة ال 

وجود قائد كاريزمى يلتف حوله أعضاء النخبة، ويدينون بالوالء لشخصه، ويتفقون معه حول األهداف القومية وإن  -ب

اختلفوا معه حول األساليب والتكتيكات الواجب اتباعها لتحقيق هذه األهداف؛ لذلك يجب على القائد الكارزمى أن يكون 

 ويقرب وجهات النظر ليزيد من تماسك النخبة ووحدتها.قادًرا على استيعاب الخالفات 

وجود مصالح وأهداف مشتركة تجمع أعضاء النخبة: ففي الغالب تتمثل هذه األهداف واملصالح في رغبة النخبة في  -ج

س ي في الحفاظ على النظام؛ لكي ال تخسر سيطرتها على السلطة ومكانتها في املجتمع ومواجهة نفس التحديات كالتحدي السيا

خلق نظام سياس ي جديد بأبنية ومؤسسات تتفق سياساتها مع أعضاء النخبة، والتحديات االقتصادية واالجتماعية 

 كالتخلف وزيادة الجهل والفقر وانتشار املرض وغياب العدالة االجتماعية.

االنتماء لنفس الدفعة( حيث وجود عالقات اجتماعية تجمع أعضاء النخبة ببعضهم البعض: كالقرابة والزمالة والدفعة ) -د

تساعد هذه العالقات التي تتسم بالودية على تقليل الخالفات بينهم أو جعلها في أضيق الحدود وتساعد على مزيد من 

 التوافق ومزيد من تبادل الثقة داخل صفوف النخبة.

فس األيديولوجيات واملعتقدات، وجود حزب سياس ي يجمعهم أو جماعة ما، فانتمائهم لنفس التنظيم يعني أنهم لديهم ن -و

كما أنهم معتادون على العمل الجماعي، فكل هذا يساعد على زيادة قدرتها التنظيمة ويسهل وسائل االتصال بينهم وتبادل 

املعلومات والتناقش حول السياسات دون تعقيد ويساعد على زيادة التقارب في وجهات النظر مما يدفع في اتجاه تماسك 

 4النخبة.

واقع إن النخب السياسية ليست على تماسك دائم فقد تدخل النخب في صراع مع بعضها البعض، كما قد يكون وال

الصراع موجه من بعض عناصر أو أجنحة داخل النخبة الحاكمة إلى بعض عناصرها أو أجنحتها األخرى، وفي هذه الحالة 

العامة وأفكار النخبة وبسبب االختالف في تقدير يكون الصراع داخل النخبة؛ بسبب االختالف في الخصائص والسمات 

املوقف تجاه الوضع القائم، وفي هذه الحالة ال يحدث استيعاب ملختلف القوى داخل السلطة، وكذلك من أسباب عدم 

لى التوافق داخل النخبة رغبة النخبة الحاكمة في االستمرار في السلطة، وإذا فشل النظام في تحقيق االستمرار فقد يلجأ إ

تطوير ذاته واستيعاب عناصر جديدة داخل صفوفه، وهذا هو الخيار السلمي، أو قد يلجأ إلى الخيار العنيف: وهو التصفية 

الجسدية واالعتقاالت واالنقالبات والصدامات املسلحة مع العناصر والقوى املختلفة معه، وقد يستخدم مؤسسات الدولة 

أن التفتت الحزبي الكبير ووجود أحزاب راديكالية يؤدي إلى زيادة عدم التوافق داخل وأجهزتها بما فيها الجيش والشرطة، كما 

  5النخبة.
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ويشار في هذا اإلطار إلى أن "باريتو وموسكا" تحدثا عن الصراع بين أعضاء النخبة واستخدام كل طرف لوسائل القوة 

على وسائل اإلنتاج والثروة، أو القوة الدينية  لحسم الصراع لصالحه، ومن وسائل القوة التي تمتلكها النخبة سيطرتها

 6وتوظيف الرموز الدينية أو العتمادها على القوة العسكرية أو استغالل املناصب التي تحتلها نتيجة لالنتخابات أو الثورة.

 داخل النخبة السياسية:أسباب الصراع 

حة االتفاق، وتتسع مساحات االختالف حول قواعد عدم وجود حد أدنى من االتفاق بين أفراد النخبة حيث تغيب مسا  -أ 

 وأساسيات اللعبة السياسية.

غياب الحوار واملصارحة بين أطراف النخبة حول القضايا الهامة مما يؤدي إلى انتشار سوء الفهم، وعدم الوصول  -ب

 لقرارات ترض ي جميع أطراف النخبة.

من أعضاء النخبة إلى الجهة التي ينتمى إليها سواء كانت جماعة  تعدد الوالءات داخل النخبة: حيث يكون والء كل عضو  -ج

 7أو حزب أو مؤسسة.

وإذا استمر الصراع واالنشقاق داخل صفوف النخبة فإنه قد يمتد ويتحول من صراع داخل صفوف النخبة إلى صراع 

  8علني مما قد يؤدي إلى تدمير النظام السياس ي بأكمله.

يناير نجد أن النخبة السياسية التي تولت حكم البالد في فترة حكم  25في أعقاب ثورة  وبالنظر إلى الحالة املصرية

املجلس األعلى للقوات املسلحة تحققت فيها العديد من العوامل التي أدت إلى عدم تماسكها فلم يكن هناك قائد كارزمى 

الحزب أو الجماعة، فالنخبة كانت خليط من  تلتف حوله أعضاء النخبة، كما لم تكن النخبة في ذلك الوقت تنتمي إلى نفس

ذوي الخلفيات العسكرية، وبعض الوزراء املحسوبين على نظام الرئيس األسبق حسني مبارك كالسيدة فايزة أبو النجا 

واملهندس حسن يونس والسيد ماجد جورج والسيد أحمد أبو الغيط، بجانب وزراء املنتمين ألحزاب املعارضة كالسيد 

كما كان هناك وزراء  9راهيم فهمي املنتمي لحزب الوفد والسيد منير فخري املنتمي لحزب الوفد الجديد،إسماعيل إب

 تكنوقراط من ذوي كفاٍءة ومتخصصين في مجاالتهم.

كما أنه لم تكن هناك أهداف واضحه وبرنامج لألصالح تلتف حوله النخبة السياسية فمنذ اللحظات األولى في الفترة 

يناير، حيث  25؛ ليكون هذا بداية االختالف بينهم بعد أن توحدوا في أيام ثورة أ األختالف حول تعديل الدستور االنتقالية بد

انقسمت القوى السياسية بين فريق يدعو للتصويت ب )ال( على التعديالت الدستورية بحجة أنه ال جدوى من إدخال 

بالتالي فاألفضل من وجهة نظرهم أن يتم إطالة املدة الزمنية م الذي تم إسقاطه بفعل الثورة؛ و 1971تعديالت على دستور 

للمرحلة االنتقالية األولى لتصل إلى عام ونصف أو عامين؛ حتى يتم وضع دستور جديد وتكون القوى السياسية مؤهلة 

فيها جماعة اإلخوان املسلمين للتنافس في االنتخابات البرملانية والرئاسية؛ وبالتالي ال يتم إجراء انتخابات برملانية عاجلة يفوز 

ورموز نظام مبارك، وأن يتم إدارة املرحلة االنتقالية من خالل املجلس األعلى للقوات املسلحة بجانب مجلس رئاس ي يضم 

ا 
ً
ألوان الطيف السياس ي، كما أن الكنيسة األرثوذكسية حشدت املسيحين للتصويت ب )ال( على التعديالت الدستورية خوف

 رصة أمام اإلسالميين للفوز في االنتخابات البرملانية؛ وبالتالى تصبح الدولة دينية بما يهدد حريات املسيحيين.من إتاحة الف
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أما أنصار التصويت ب )نعم( على التعديالت الدستورية وعلى رأسهم جماعة اإلخوان املسلمين كانت حجتهم أن 

االنتقالية، وأن التعديالت نفسها تضع جدول زمني النتخاب البرملان التعديالت تضفي الصفة الدستورية على املرحلة 

وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبالد وإجراء انتخابات رئاسية؛ بما يسمح بإنهاء املرحلة االنتقالية في أقصر 

، كما أن التعديالت الدستورية وضعت فترة زمنية، وبالتالي يعود الجيش إلى دوره الطبيعي في حماية البالد وليس إدارة البالد

قيوًدا على سلطات الرئيس فلم يعد قادًرا على فرض حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر متتالية دون العودة إلى البرملان، كما 

 8يتوجب على الرئيس تعيين نائب أو أكثر خالل ستين يوًما من مباشرته ملهام منصبه، وتقييد مدة الرئاسة بحد أقص ى 

 10وات على مدتين فحسب.سن

كما وصل حدة االنقسام في صفوف النخبة الحاكمة إلى الصراع بين أطرافها كما حدث في فترة حكم الرئيس األسبق 

 5في  "رفح"أحداث  فبعد ،السلطة من املجلس األعلى للقوات املسلحة وإزاحته من الحكممحمد مرس ي ففي سعيه الستعادة 

أثناء تناول  "كرم أبو سالم"التي هاجم فيها ملثمون كميًنا أمنًيا لقوات حرس الحدود بالقرب من معبر  م2012أغسطس 

في  "محمد مرس ي"قام  ،من الجنود 7شهيًدا وإصابة  16الجنود املصريين لطعام إفطارهم في رمضان، وأدى الهجوم لسقوط 

ومدير أمن القاهرة  ي،، وإقالة رئيس الحرس الجمهور بإحالة مدير املخابرات العامة للتقاعد م2012أغسطس من  8

 يسام"والفريق  ي"حسين طنطاو "من املشير  كلبإحالة  م2012أغسطس  12في  اثم أصدر قرارً  ،حافظ شمال سيناءمو 

د وزيًرا للدفاع بع ي"عبدالفتاح السيس "من  كلاملكمل، وقام بتعيين  يللتقاعد، كما قام بإلغاء اإلعالن الدستور  "عنان

رئيًسا ألركان حرب القوات املسلحة بعد ترقيته إلى رتبة فريق أيًضا. وبعد ذلك قام وزير  ي"صدقى صبح"ترقيته لرتبة فريق، و

وبررت مؤسسة الرئاسة قرارات  11،الدفاع بتغيير عدد كبير من اللواءات من بينهم أعضاء في املجلس األعلى للقوات املسلحة

بأنها تهدف إلى الدفع بشخصيات جديدة في املؤسسة العسكرية مما يساعد على بناء الدولة املصرية  م2012أغسطس  12

الستعادة السلطة بالكامل من املجلس  "محمد مرس يالرئيس األسبق "إلى الخطوات التي بدأها  ةقرارات مكمل وأنهاالجديدة، 

بين صالحيات السلطة  "محمد مرس ي" مع الرئيس األسبقج يوبالتال ؛األعلى للقوات املسلحة وإزاحته من حكم البالد

 التنفيذية والسلطة التشريعية في ظل استمرار غياب مجلس الشعب الذي تم حله. 

 اإلعالن م2012نوفمبر  21عالن إكما غاب الحوار بين أعضاء النخبة وكان هذا واضًحا في فترة حكم "محمد مرس ي" فمع 

لم يأخذ برأيهم قبل صدور  ألنه ،عالناستقالتهم اعتراًضا على هذا اإل  يالفريق الرئاس العديد من أعضاء  قدم، يالدستور 

وكان أبرز املستقالين سمير مرقص، وسيف الدين  ياالستقاالت داخل الفريق الرئاس  يعالن مما أدى إلى توالهذا اإل 

ة، وأيمن الصياد، وخالد علم الدين، ، ومحمد عصمت سيف الدوليعبدالفتاح، وسكينة فؤاد، وفاروق جويدة، وعمرو الليث

وهذا  12.يصرح بأنه لم يكن يعرف شيًئا عن اإلعالن الدستور و نائب الرئيس استقالته أيًضا  ي"أحمد مك"كما قدم املستشار 

 أكد على غياب الحوار بين أعضاء النخبة التنفيذية فى ذلك الوقت، مما أدى إلى خلق صراعات بينها.

 صراع النخب:املشكالت الناجمة عن 

إضعاف املؤسسات السياسية والعسكرية وتجميد نشاطها وعدم وجود استقرار فيها؛ مما يؤدي إلى ازدياد معدل التغيير  -أ

 الوزاري والرئاس ي والبرملاني.

 غياب االستقرار على املستوى الدستوري والقانوني، واستهداف بعض املؤسسات إلضعافها كاملؤسسات العسكرية. -ب
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 تنزاف موارد الدولة، وانتشار الفساد، وسعي كل فصيل لتلبية احتياجاته وتدعيم حكمه.اس  -ج

غياب الرؤية لتطوير الدولة سواء على املستوى االقتصادي واالجتماعي والسياس ي، واستمرار الصراع بين مختلف  -د

 13ية وتهديد األمن القومي.الفصائل حول القضايا االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وتعطيل مشروعات التنم

وبالنظر إلى الحالة املصرية نجد أن حالة عدم االستقرار املؤسس ي كانت واضحه حيث أدى عدم تماسك النخبة وغياب 

شهدت اتفاقها حول خارطة طريق لتحقيق التحول الديمقراطي إلى غياب االستقرار على املستوى الحكومي فقد شهدت 

م أربعة تشكيالت حكومية وهي على الترتيب: حكومة "أحمد شفيق"، 2012يونيو  23م إلى 2011 فبراير 11الفترة املمتدة من 

شهًرا تم  17ثم حكومة "عصام شرف" األولى، ثم حكومة "عصام شرف" الثانية، ثم حكومة "كمال الجنزوري": أى إنه خالل 

أشهر، فقد استمرت  4كان متوسط عمر الوزارة  تغيير أربع حكومات، مما يعنى ارتفاع معدل عدم االستقرار الحكومي، فقد

حكومة "أحمد شفيق" إلى مدة لم تتجاوز شهر حيث تم تغييرها بسبب زيادة املطالب بضرورة تغيير حكومة "شفيق" على 

اعتبار أنه أحد عناصر نظام "حسنى مبارك" الذي تم إسقاطه؛ ونظًرا لتكرار األزمات في ظل حكومة "عصام شرف" األولى 

ثانية، وعدم قدرتها على تلبية مطالب الثورة كانت املظاهرات تخرج لتطالب بتغيير الحكومة إلى أن جاءت حكومة "كمال وال

 شهور تقريًبا. 6الجنزوري" وهي مثلت أطول الحكومات عمًرا حيث ظلت في السلطة إلى ما يقارب 

تم حل مجلس كذلك أدى االنقسام بين صفوف النخبة إلى تجميد عمل بعض املؤسسات كاملؤسسة البرملانية، فقد 

م حيث قضت املحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التي أجريت عليها انتخابات 2012يونيو  14الشعب في 

اعد الدوائر املخصصة لالنتخابات بالنظام الفردي، مجلس الشعب؛ بسبب منافسة املنتمين لألحزاب السياسية على مق

ومنافسة املستقلين غير املنتمين لتلك األحزاب؛ وترتب على هذا الحكم بطالن تشكيل مجلس الشعب بالكامل، وهذا القرار 

في  أدى إلى إثارة غضب القوى اإلسالمية التي استطاعت أن تحصل على أغلبية املقاعد في املجلس مما دفعهم للخروج

جاء قرار الرئيس األسبق "محمد ثم  14تظاهرات لرفض هذا القرار، في حين أعلنت قوى أخرى ضرورة االلتزام بحكم املحكمة:

م بعودة البرملان املنحل إلى االنعقاد، وإلغاء قرار املشير "حسين طنطاوي" بحل مجلس الشعب على 2012يوليو  8مرس ي" في 

م يفيد بوقف تنفيذ قرار 2012يوليو  10ن املحكمة الدستورية العليا أصدرت قراًرا في لك 15خلفية حكم املحكمة الدستورية،

أي إن هذه الفترة أيًضا لم تشهد استقرار على  16.الرئيس األسبق "محمد مرس ي" بعودة مجلس الشعب لالنعقاد من جديد

 املستوى البرملاني، حيث وصلت ذروة عدم االستقرار البرملان بأن تم حله.

التي تجمعها أهداف ومصالح مشتركة ولها نفس ظروف التنشئة السياسية -تالى تكون النخبة السياسية املتماسكة وبال

هي األكثر قدرة من النخبة السياسية املتفرقة على القيام  -وغيره من العوامل السابق ذكرها التي تساعد في تماسك النخبة

موحدة والعمل بشكل جماعي ومتكامل من أجل تحقيقها؛ ولذلك تكون  بأعباء الحكم، فهى األقدر على رسم سياسات عامة

 النخبة املتجانسة أكثر قدرة على االستمرار في الحكم لفترة طويلة نسبًيا مقارنة بالنخبة التي تشهد انقساًما. 
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 : توافق النخبة مع الجماهيرالثاني

النظام من استقرار سياس ي، وفي هذا اإلطار تتبع النخبة  تحدد درجة التوافق بين النخبة والجماهير مستوى ما يتمتع به

الحاكمة سياسة املصالحة مع الجماهير وكسب رضا الجماهير، فهذا هو األقرب واألنسب من أجل تحقيق االستقرار، ويجب 

االجتماعي أي  أن تحرص النخبة على توضيح اإلجراءات والقرارات التي تتخذها سواء على املستوى السياس ي أو االقتصادي أو 

 اتباع الشفافية في التعامل مع الجمهور مما يساعدها على كسب تأييد وشرعية الجماهير.

 :دم التوافق بين النخبة والجماهيرع أسباب

تبنى النخبة الحاكمة رؤية اقتصادية واجتماعية تختلف عن رؤية الجماهير كتبني النظام الحاكم ألفكار الليبرالية  -

ة السوق وتقليص دور الدولة وزيادة دور القطاع الخاص من أجل االقتراض من مؤسسات التمويل االقتصادية وحري

الدولية، وهذه اإلجراءات يكون لها تأثير سلبي في املدى القصير على حياة املواطنين، وأيًضا عندما ال تستجيب الحكومة 

التفاوتات الكبيرة في الدخول وزيادة الدعم وغيرها  للمطالب االقتصادية للجماهير كوضع حد أدنى وحد أقص ى لألجور ملنع

 17من املطالب، كل هذه املشكالت االقتصادية يكون لها تأثير على زيادة الفجوة بين النخبة والجماهير.

اختالف الرؤى حول األوضاع السياسية فالعالقة بين النخبة والجماهير هى عالقة ذات جانبين: فمن ناحية تتولى النخبة  -

زمام األمور وهي التي تضع القواعد والسياسات العامة ويمكنها إلزام الجماهير التباع هذه السياسات من خالل استخدام 

القوة أو السعي لكسب الشرعية، من جانب آخر تؤثر الجماهير على النخبة من خالل االنتخاب واملساندة أو استخدام العنف 

لى فشل النخبة في احتواء الصراعات الداخلية وحل األزمات قبل أن تتفاقم وتتجه ضدها للتعبير عن عدم الرضا، باإلضافة إ

 18الجماهير إلى إعالن غضبهم وعدم رضاهم عن النظام الحاكم.

لجوء السلطة القائمة إلى سد كل منافذ املشاركة السياسية وفرض الطاعة على املواطنين واالنتقاص من حريتهم: أي  -

العنف والقمع أكثر من اعتمادها على الشرعية مما يفقد النظام شرعيته، ومن ثم يحدث االنفجار االعتماد على استخدام 

الجماهيري والثورة التي تسقط النخبة الغير قادرة على االستجابة ملطالب الجماهير والتي أصبحت فاقدة للشرعية من وجة 

  19نظر الجماهير.

وقعاتها وقيمها ومعتقداتها وإدراكها، ومن ثم تأتي ممارسات النخبة مختلفة اختالف ثقافة النخبة عن ثقافة  الجماهير وت -

عن توقعات الجماهير هذا من جانب، ومن جانب آخر وجود ثقافة سياسية لدى الجماهير تشجعهم على االنصياع السلبي 

  20نخبة.للنخبة، والوالء للنخبة رغم ممارستها السلبية وعدم رضا املواطنين عن سياسات وقرارات ال

غياب الثقة بين النخبة والجماهير بسبب ضعف مصداقية النخبة وتناقض أقوالها مع أفعالها، وعدم قدرتها على الوفاء  -

النافع، وغياب اإلنصاف والعدالة والنزاهة وعدم  ارات الكاذبة كبديل للفكر والفعلبعهودها، واالعتماد فقط على الشع

 21عاف الثقة فى النخبة السياسية.فاعلية املؤسسات، مما يؤدى إلى إض
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فنجد أن النخبة السياسية التي تولت حكم البالد عجزت عن االستجابة ملطالب الجماهير  وبالنظر إلى الحالة املصرية

سببها العامل االقتصادي حيث تم رفع مطالب وصفت مما أدى إلى زيادة املظاهرات واإلضرابات وحوادث الشغب التي كان 

بأنها مطالب فئوية، فالبعض من العمال طالب بتحسين أوضاعه االقتصادية من زيادة في األجور والحوافز والتأمينات 

 وتحقيق العدالة االجتماعية ومحاربة الفساد واملحسوبية واملحاباة في تولي الوظائف وغيرها. 

يع أنحاء الجمهورية العديد من التظاهرات التي ترفع مطالب فئوية من عمال وفالحين وإدارين فعقب الثورة شهدت جم

وأطباء وسائقين للمطالبة بالتثبيت في الوظائف وزيادة األجور وتحسين ظروف العمل، وتطورت بعض التظاهرات إلى 

لالستجابة للمطالب، وكلما كانت مظاهرة أو إضرابات واللجوء إلى بعض أعمال الشغب في بعض األحيان؛ إلجبار املسئولين 

 إضراب يتم إخماده عقب االستجابة للمطالب كان سرعان ما يندلع تظاهر أو إضراب آخر .

وكانت هذه نتيجة طبيعية؛ ألن من شعارات الثورة "العيش والعدالة االجتماعية"، وكانت من أسباب نجاح الثورة 

لها من ثورة شباب إلى ثورة شعب بأكمله؛ وبالتالي بعد أن سقط نظام مبارك كان انضمام طبقات الشعب الكادح إليها ليحو 

من الطبيعي أن يرتفع سقف الطموحات لعيش حياة أفضل، فكان يعتقد أنه بعد إسقاط "مبارك" ستتحقق العدالة 

لى البطالة، إال أنه االجتماعية من خالل تحديد حد أدنى وحد أعلى لألجور، وأنه ستتوفر فرص العمل وسيتم القضاء ع

حدث العكس تماًما حيث ارتفعت أسعار العديد من السلع، وفقد الكثير من العمال وظائفهم بسبب التدهور االقتصادي في 

بعض القطاعات كقطاع السياحة، وإحجام املستثمرين بسبب عدم وجود بيئة مستقرة تشجع على االستثمار؛ لذلك 

الب الفئوية التي أخذت شكل خروج العمال في مظاهرات وإضرابات بل إن احتجاجات انعكس هذا اإلحباط على زيادة املط

العمال تطورت في بعض األحيان إلى أحداث شغب من تعٍد على املسئولين واملباني الحكومية وقطع الطرق في بعض 

 22األحيان.

ول إلى السلطة، وعدم قدرة استمرار تهميش الشباب وعدم قدرته للوصبجانب األختالف في الرؤى السياسية فمع 

تحقيق أهداف الثورة من الوصول إلى دولة ديمقراطية وتحقيق العدالة  على وحكومته "محمد مرس ي"الرئيس األسبق 

وازداد رفض القوى الشبابية لسيطرة الرئيس  ،أدى ذلك إلى غضب القوى الشبابية ؛االجتماعية ومحاسبة رموز نظام مبارك

الجماعة ال تريد املشاركة بل املغالبة  حيث االدعاء بأناعة اإلخوان املسلمين على الدولة املصرية وجم "محمد مرس ي"األسبق 

 في الحكم، وتسعى إلى تهميش قوى املعارضة. 

لذلك ظلت القوى الشبابية تلجأ إلى الشارع للمطالبة برحيل جماعة اإلخوان املسلمين من السلطة، كتظاهرات جمعة 

 ، وتمثلت مطالب املتظاهرين في:م2012أكتوبر  19" في ة"مصر مش عزب

 املطالبة بحل الجمعية التأسيسية والدعوى لتشكيل جمعية تضم جميع أطياف املجتمع. -

 .إعادة انتخابات الرئاسة بعد وضع الدستور  -

 .تحقيق العدالة االجتماعية -
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 .رفض سيطرة فصيل واحد على كافة مؤسسات الدولة -

 .القصاص للشهداء -

 23."محمد مرس ي"املطالبة بالحرية السياسية وعدم إرهاب القوى الوطنية والسياسية املخالفة للرئيس األسبق  -

ملطالب القوى الشبابية جعل من القوى الشبابية التي تدعو للتظاهر أكثر  ةوتكرار عدم االستجابة من السلطة الحاكم

 يومعارض  يتي شهدت أعمال عنف ووقوع االشتباكات بين مؤيدعنًفا كما سبق وأن أوضحنا في العديد من التظاهرات ال

 ."محمد مرس ي"الرئيس األسبق 

من السلطة وجماعة اإلخوان املسلمين،  "محمد مرس ي" الرئيس األسبق وتكررت التظاهرات التي تدعو لضرورة رحيل

 ،وحكومته "محمد مرس ي" الرئيس األسبقوزادت حالة الغضب الشعبى وعدم الرضا وازدادت مشاعر السخط ضد أداء 

 100ال لكل املصريين وبرنامج  اطلقها أثناء حملته االنتخابية أنه سيكون رئيًس ألوعوده التي  "محمد مرس ي"وعدم تحقيق 

وتحقيق مطالب الثورة، فالتناقض بين األيديولوجية الثورية التى تطالب بأحداث تغييرات جذرية لدى الشباب  يوم،

ورية التى تسعى إلدخال تغييرات تدريجية لدى الرئيس األسبق "محمد مرس ي" املحسوب على التيار واأليديولوجية غير الث

لذلك ابتكر مجموعة من الشباب  24اإلسالمي املحافظ زادت حالة الغضب لدى الشباب ضد أول رئيس منتخب بعد الثورة؛

والدعوة إلى انتخابات رئاسية  لجمع أكبر عدد من توقيعات املصريين للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس "حملة تمرد"

مليون استمارة، وهو رقم يزيد عن عدد األصوات التي حصل من  15واستطاعت الحملة أن تجمع في أيامها األولى  جديدة،

 يرد إلى مبدأ السيادة للشعب، والحق في التظاهر السلمواستندت حملة تم ،يفوز بمقعد الرئاسة يلك "محمد مرس ي"عليها 

صدرت عن مجموعة من الشباب، وما لبثت أن تم اإلعالن عنها حتى  يالحملة جديدة فه وتعد فكرة ،والتعبير يوحرية الرأ

 25.ةبريل والعديد من الشخصيات العامإ 6وحركة  ينضمت إليها العديد من القوى السياسية كجبهة اإلنقاذ الوطنا

لذلك نجد أن النخبة قد تدخل في صراع مع الجماهير في حالة أن القرارات التي تتخذها النخبة ال تعبر عن املطالب 

والرغبات الشعبية التي قد تتمثل في الحرية والعدالة والكرامة، وحفظ الحقوق والحريات، وتطوير األوضاع االقتصادية 

ة، لذلك تنشأ معارضة كبيرة ضد النخبة، وهذا يؤثر على االستقرار السياس ي، والسياسية واالجتماعية، وتحقيق الديمقراطي

حيث تلجأ النخبة إلى استخدام وسائل العنف التي تضمن استمرارها في السلطة، ومن هذه األساليب استخدام األجهزة 

العنف موجًها من الجماهير إلى  األمنية كالجيش والشرطة واملخابرات والقوانين االستثنائية، وعلى الجانب اآلخر قد يكون 

فئات معينة من النخبة سواء كانت أحزاب أو مؤسسات سياسية رسمية أو النخبة الحاكمة، وفي هذه الحالة يأخذ العنف 

  26شكل التظاهرات واإلضرابات واالغتياالت واالعتقاالت وإحداث شغب أو ثورة من أجل تغيير النظام القائم.

بين النخبة والجماهير هي عالقة تأثير متبادلة، فمن املفترض أن النخبة تسعى لتحقيق  يتضح مما سبق أن العالقة

مصالح الجماهير والجماهير تراقب أعمال النخبة، وإذا حدث توافق بين الفريقين فهذا يدفع إلى استقرار املجتمع، والعكس 

 27إذا غاب التوافق فهذا يؤثر على استقرار املجتمع.
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نخبة أن تسعى للتوافق مع الجماهير وإال تعرض نظام حكمها للفوض ى وعدم االستقرار، حيث ومن ثم يجب على ال

 ستسعى الجماهير إلى استخدام العنف من مظاهرات وإضرابات وحوادث شغب وثورات تخل بالنظام واألمن العام.

كانت بسبب  يناير  25قاب ثورة مصر في أععدم االستقرار التي شهدتها  مظاهر  أن هناك الكثير من مما سبق يمكن القول 

ثمة مجتمعات تشهد ولكن يجب األشارة إلى أنه   عدم التماسك بين أعضاء النخبة، باألضافة إلى عدم توافقها مع الجماهير.

نخًبا سياسية قادرة على اإلبداع وتمتلك من اإلصرار ما يمكنها من تحقيق االستقرار السياس ي ومواجهة األزمات التي تعقب 

ات وتوسيع قاعدة املشاركة لتشمل مختلف أطياف املجتمع لخلق نظام سياس ي جديد وديمقراطي، بينما هناك الثور 

مجتمعات أخرى تعاني نخبها السياسية من الجمود والتحجر فال تكون قادرة على مواجهة أي تغيير وتلجأ إلى استخدام نفس 

ي قلب أهداف النخبة السياسية الحاكمة، وهذه العالقة األساليب القديمة، فعملية خلق بيئة سياسية مستقرة تقع ف

الجدلية والوثيقة بين النخبة السياسية واالستقرار السياس ي تم دراستها في هذه الرسالة من خالل محورين رئيسيين وهما: 

 املحور األول متمثل فى درجة تماسك النخبة، واملحور الثاني متمثل في درجة توافق النخبة مع الجماهير.
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م 
ّ
الالجئون السوريين : مل األسرة في ضوء القانون الدولي و املمارسات الوطنيةشحق ل  

 )دراسة حالة مصر(

 محمد فرحات ،                                                                                                                                          

 باحث قانوني و مدير البرامج باملؤسسة املصرية لدعم الالجئين  

 ملخص 

 إيقتض ي 
م
و بالتالي ، شتته،يلعب مبدأ وحدة األسرة حترام مبدأ وحدة األسرة إتخاذ التدابير املناسبة لضمان لم شمل األسر امل

 
 
 حيأم شمل األسر املشتتة سواء بسبب الحروب ل

ً
ويا لضمان حماية أفراد األسرة ، من و ألي سبب من أسباب اللجوء دورا

نتهاكات الجسيمة و العنف الجنس ي ، األتجار بالبشر ،مخاطر الهجرة أل ستغالل و املخاطر و اال ستضعاف و أل كافة أشكال  ا

  .و مأكل و تعليم ى ماؤ و ساسية من رعاية صحية أل حتياجات األ ا ىو يخفف من صعوبات الوصول إل ،الغير نظامية 

Summery : 

In order to respect the principle of family unity, it is necessary to take measures to maintain reunite 

families that have been separated. The principle of family unity consequently family reunification for 

separated families for flight or pressures placed upon it in the refugee situation,    plays an important 

role in ensuring the protection of its individual members, from all forms of vulnerability, exploitation 

and abuse, including sexual violence, human trafficking and smuggling , risks of irregular migration, 

mitigate   . or remove the  difficulty accessing basic necessities such as food, shelter, education and 

health care.  
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 مقدمة: 

ألأندالع اابان ا
 
أ زمة السورية ، و خروج مئات االالف يوميا

 
ن املقيمين في يمن النزاع الدائر هناك ، أختار عدد من السوري هروبا

  ىن هذا الوضع لم يؤثر بأي حال من الحوال علأال إنتهاء الوحده بين مصر و سوريا أو بالرغم من ،مصر ىنتقال إللأسوريا ا

أ ىالقليم الشمالي دون شرط الحصول عل ىحرية النتقال إل
 
ر النظام يبعد تغي 2013في شهر يوليو  عام ، تأشيرة دخول مسبقا

 قبل املجئ إل لىاملصرية ضرورة حصول السوريين ع الدولهالحاكم في مصر ، تطلبت 
 
 ىتأشيرة دخول و موافقة أمنية مسبقا

في غضون ،(3)و هو المر الذي أدى بدوره إلى تشتت السر السورية بين مصر و سوريا و غيرها من دول الجوار السوري( 2( )1)مصر

املصرية " مصلحة الجوزات و الهجرة" تعليمات  بالسماح للسوريين املتواجدين على أراضيها بأن  أصدرت الحكومة 2016عام 

م شمليتقدموا بطلبات 
َ
م شمل السر املشتته،  ل

ّ
 نحو تيسير ل

 
إال أن ذاويهم من الدرجه الولى، و هو ما يعد في حد ذاته تقدما

م الشمل لم تكن باليسير الذي يضمن تمتع الالج
َ
م الشمل، مؤخرا أقدمت الدوله املصرية على شروط ل

َ
وقف إجراءات ئين بحق ل

أ
َ
أ  . م الشملل

 أهداف الدراسة :

م شمل السر املشتتة  ىإلقاء الضوء عل  ىفي ضوء ما سبق تهدف الدراسة إل
ّ
من حيث  بعده   Fragmented Familiesمبدأ ل

أالأن في م أذلك ، يك إلىالقانوني و الحقوقي ، الدافع 
َ
م الشمل شتراطات التي تطلبتها مصلحة الجوازات و الهجرة لتقديم طلبات ل

أ.ومدى توافقه مع املعايير الدولية لحقوق النسانالسر ، 

 املشكلة البحثية: 

م الشمل إشكالية  
َ
  ىمد" يطرح موضوع ل

 
م السلطه التقديريه التي تمتع بها الدوله املستضيفة لالجئين نحو الحق في ل

العديد من التساؤالت الفرعية التي تتكون منها محاور تلك  ىجابه علالأهذا التساؤل الرئيس ي يجب  ىلالجابه عل،  الشمل"

م الشمل ؟ الهدف منه؟ ما املقصود باالسرة بمعن
ّ
م شملهم ىالدراسة حول ماهية مبدأ ل

ّ
  ؟أخر من هم االشخاص الذين يمكن ل

م تلك التعليمات من منظور قانوني و حقوقي ، و مدى توافقها مع القانون الدولي تقيي ىتلك التساؤالت تساعد عل ىجابة عللأا

أو وحدة السرة و الحفاظ عليها و حمايتها.، لحقوق االنسان ، على وجه الخصوص ما تعلق منها بالحق في تكوين 

 منهجية البحث:

أالوأبتلك الورقة سوف تلتزم 
َ
املنهج   سوف تتبع تلك الدراسة بحاث العلمية ، لأعداد اإر العلمية املتعارف عليها في صول و الط

م الشمل مما يساعد على فهم املبادئ العامه 
َ
 للتطبيقات  املختلفة و املتشابهه لحق ل

 
التأصيلي )الستقرائي ( ، و ذلك وصوال

ك بجانبة  
 
م الشمل. و تسل

َ
عرف على املبادئ العامة املستقره  و املنهج التحليلي " الستنباطي" و ذلك من خالل التالحاكمة لحق ل
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  لألجابة على السؤال الرئيس ي 
 
القواعد العامة الحاكمة، و إنزالها على الحالة موضوع الدراسة لستبيان الحكم في شأنها وصوال

أ .للدراسة

  :تقسيم الدراسة 

م شمل األسرة : إطار مفاهيمي  -
ّ
 املحور األول : ماهية حق ل

م شمل األسرة في ضوء القانون الدولي  املحور الثاني : األسر  -
ّ
 ة و حق ل

 املحور الثالث:  املمارسة املصرية في ضوء املعايير الدولية -

م شمل األسرة:إطار مفاهيمي
ّ
 املحور األول : ماهية حق ل

 تعريف األسرة
ً
 اوال

، أو من مجتمع  ىأليس هناك تعريف محدد ملفهوم السرة أو تعريف جامع مانع، حيث يختلف تعريف السرة من دوله لخرأ

أ.  (5)حسب الجذور  الثقافية و املجتمع التي تشكله ىأو قد يختلف مفهوم السرة من ثقافة لخرى و عل  (4)لخر

سنه  و الباء و  18الزواج ، البناء أقل من  ىقصر تعريف السرة علو الذي ي أ  Unclear Familyهناك التعريف الضييق لألسره 

أ  يشملو الذي   Extended Familyالواسع لألسرة  ىبناء غير املتزوجين، و املعنلأا
 
من  طاملاسنة  18بناء فوق لأا من ينيعالامل

أعيلهم الالجئ ، القارب التي ي أشخاص الذين ي ألا
 
شخاص الخرين لعاليين من اعيلهم الالجئ بغض النظر عن درجه القرابه ، امل

أ.(6)عالقه قرابه باالجئ ملو لم تربطه ىحت

: مفهوم األجئ
ً
 ثانيا

 الخاصة بوضع الالجئين  1951)أ( فى ضوء اتفاقية األمم املتحدة لعام 

الخاصة بوضع الالجئين ، الالجئ بأنه " كل شخص  1951مم املتحدة لعام لأمن اتفاقية ا 2( ألف فقرة 1لقد عرفت املادة )   

ضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو لأ، و بسبب خوف له ما يبرره من التعرض ل 1951يناير  1يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 

أو  ال يرغب بسبب ذلك   طيعرائه السياسية ، خارج بلد جنسيته ، و ال يستأفئه اجتماعية معينه أو  ىجنسيته أو انتمائه إل

الخوف ، أن يستظل بحماية ذلك البلد ، أو كل شخص ال يملك جنسية ، و يوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق نتيجة مثل 

أتلك الحداث و ال يستطيع ، أو اليرغب بسبب ذلك الخوف أن يعود إلي ذلك البلد.

 التى تحكم الجوانب املحددة ملشكالت الالجئين فى أفريقيا  1969ام فريقية لعأل )ب( فى ضوء اتفاقية منظمة الوحدة ا 
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التى تحكم الجوانب املحددة ملشكالت  1969فريقية لعام لأمن اتفاقية منظمة الوحدة ا 1( فقرة ىاملادة )الول رددتلقد    

ينطبق أنه من ذات املادة  2الفقرة  نصتو  السابق الشارة أليه، 1951ذات التعريف الوارد في إتفاقية  الالجئين فى أفريقيا

، بسبب عدوان ، أو احتالل خارجي ، أو سيطرة أجنبية أو بسبب " ىمصطلح )الجئ( كذلك عل
 
كل شخص يجد نفسة مضطرا

أحداث تهدد بشكل خطير المن العام في جزء من بلد منشئه الصلي ، أو من البلد الذي يحمل جنسيته ،أو في أراض ي أي منها 

له في مكان أخر خارج بلد منشئه الصلي أو البلد الذي يحمل  أن يترك محل إقامته املعتادة ليبحث عن ملجأ ىمل ، إلبالكا

أ. "جنسيته

: أشكال تشتت األسرة في سياق اللجوء 
ً
 ثالثا

أ-النحو التالي : ىو ذلك عل(  7)شهدت املمارسة العملية أن تشتت السرة نتيجه اللجوء قد تتخذ أكثر من شكل

مع بقاء باقي أفراد السرة في   ( Country of Resettlement-سرة لدولة بصفة نهائية ) دولة التوطينلأوصول أحد أفراد ا (أأ)

أ( Country Of Originو دولة املنش ئ ) أدولة الالجئ االصل 

مع بقاء باقي أفراد السرة في   ( Country of Resettlement-سرة لدولة بصفة نهائية ) دولة التوطينلأوصول أحد أفراد ا (أب)

 ( Country of temporary Asylumدولة اللجوء املؤقت )

 وصول أفراد السرة الواحدة لكثر من دولة لجوء مؤقت (أت)

أوصول أفراد السرة الواحدة لكثر من دولة توطين بصفة نهائية  (أث)

 : لم الشمل 
ً
 رابعا

م" شمل األسرة في سياق الالجئين 
ّ
أاملقصود بجمع "ل

 
أ(8")تيح مبدأ وحدة السرة" هو أية عملية ت

م الشمل في ضوء القانون الدولي
ّ
 املحور الثاني : وحدة األسرة و حق ل

 حق لم الشمل في ضوء القانون الدولي لحقوق النسان  ( أ)

السرة كما جاء وصفها في . أستمد مبدأ وحدة السرة و حق لم الشمل جذوره من املواثيق الدولية املختلفه لحقوق النسان 

، و هو  (9)الوحدة الطبيعية الساسية للمجتمع و لها حق التمتع بحماية املجتمع و الدولة ىنسان هلاالعالن العالمي لحقوق ا

،و يجد مبدأ وحدة السرة أساسه القانوني في (10)العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية هذات الوصف الذي ردد

دعم و يستمد منه حق لم ي أ لذي العالن العالمي لحقوق النسان، العهد الخاص بالحقوق املدنية و السياسية ، و هو املبدأ ا

أ(11)الشمل

 لكل أنسان ،إ
 
 مقررا

 
، لذلك و يتضمن هذا الحق ، و ي أ ن تكوين السرة هو حقا

 
عد من أساسيات وجوده عيش أفراد السرة معا

 ى( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية إل23املادة ) ىنسان في تعليقاها عللذهبت املفوضية السامية لحقوق ا
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 تتضمن 
 
لضمان وحدة  ى املستوي الداخلي أو بالتعاون مع الدول األخر  ىجراءات املالئمة سواء علال تبني  أن " العيش معا

و أقتصادية أو أسباب أوجه الخصوص في حالة تفرق و تشتت أفراد السرة لسباب سياسية  ى،و عل االسرة أو إعادة لم شملها

دارية أو أي لأو الجراءات اضرورة قيام الدول بتبني التشريعات  ىمشابهة، كما أكدت مفوضية حقوق النسان في ذات التعليق عل

أ، كما  " (12)تحمي السرة  ىأإجراءات أخرأ
 
عد من أهم أشكال الحماية التي يجب أن تتمتع بها السره، لذلك قرر أن وحدة االسره ت

منح السرة التي تشكل الوحدة الجماعية  وجوب ىقتصادية و الجتماعية و الثقافية عللالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا

 لتكوين هذة السرة و طوال نهوضها 
 
الطبيعية و الساسية في املجتمع أكبر قدر ممكن من الحماية و املساعدة و خصوصا

أ(14)، أحترام مبدأ وحدة األسرة يقتض ي إتخاذ التدابير املناسبة لضمان لم شمل األسر (13)بمسؤولية تعهد و تربية الوالد

  سلطةالسبق يتضح أن  مما
 
، ليست سلطة تقديريه  م الشملالتي تمتع بها الدوله املستضيفة لالجئين نحو الحق في ل

 مطلقه ، بل مقيده بما يضمن تكوين األسرة و الحفاظ عليها و حمياتها.

في جميع الجراءات التي تتعلق بالطفال، سواء " إنه ى( عل1فقرة  3في )املادة  (15)1989كما نصت أتفاقية حقوق الطفل لسنة 

عتبار لأجتماعية العامة أو الخاصة، أو املحاكم أو السلطات الدارية أو الهيئات التشريعية، يولي اقامت بها مؤسسات الرعاية الأ

طراف عدم فصل الطفل تضمن الدول الأ  " ى( من ذات التفاقية عل1فقرة  9كما نصت املادة )، الول ملصالح الطفل الفضلى"

عن والديه على كره منهما، إال عندما تقرر السلطات املختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والجراءات 

أنه وفقا لاللتزام الواقع على الدول "(  10املادة  ) ، أضافت املعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. 

، تنظر الدول الطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو 9من املادة  1موجب الفقرة الطراف ب

مغادرتها بقصد جمع شمل السرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الطراف كذلك أال تترتب على تقديم طلب 

أ. "على أفراد أسرهممن هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وأ

حق لم شمل السره ، ال ثيما السر املشتته ،و حثت الدول  بواجه  ىيتضح من النصوص السابقة أنها نصت بواجه صريح عل

، كما (16)أراضيها ىإتخاذ الجراءات في حالة السر املشتته و التي تفرقت بسبب حدودها و النظر في طلبات الدخول إل ىصريح  عل

نحو إيجابي و إنساني و سريع. من ذلك فأن وضع الدول للقيود التشريعية أو  ىأن تكون أستجابة الدول عل ىنصت صراحة عل

 لتفاقية حقوق الطفل. 
 
 صريحا

 
عد إنتهاكا أالجرائية أو العملية للحد من دخول الشخاص بغرض لم شمل السر ي 

 حق لم الشمل في ضوء القانون الدولي النساني  ( ب)

كانت األسرة بالكامل داخل ن وحدة السرة حق مقرر لألنسان سواء في وقت السلم أو وقت الحرب و النزاعات املسلحة سواء، إ

تشتت السره ، و بالتالي  ى. أن الظروف التي تدفع الالجئ للخروج من دولته قد تؤدي إل الدولة أو مفرقين بين دولتين أو أكثر

و أو يخرج البن أو العكس أن تخرج الزوجه و الطفال و يظل الب في دولته ال يستطيع الخروج أ ىأالتفريق بين أعضائها ، فنرأ

و بسبب أن حق لم شمل السر خاصة التي تشتت بسبب النزاعات املسلحة إسننيين ، بالتالي بنة مخلفين ورائهم اباء  م ألأا

أة السرة ، ي أهم الحقوق الفرعية املنبثقة عن الحق في وحدأمن  ىضطهاد يضحلأا
 
منح عد كذلك أحد أهم أشكال الحماية التي ت

ألألسرة . 
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الفرار لدول الجوار أو دول  ىإلأو بعض أفرادها ن تشتت السر قد يكون سببة نزاعات مسلحة، و هو ما يدفع السرة بالكامل إ

نص علية صراحة في أطار القانون الدولي النساني أو ما يعرف  ن حق لم شمل السرة املشتتهإ، ،  طالبه للجوء فيها ىأأخرأ

 . 1977و البرتوكلين الضافيين لعام 1949بأتفاقيات جينيف الربع لعام 

أن " كل طرف من أطراف ( منها على 26في املادة ) 1949أقرت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية املدنيين في وقت الحرب لعام 

إذا أمكن تصال بينهم و لمال البحث التي يقوم بها أفراد العائالت املشتته بسبب الحرب من أجل تجديد االنزاع أن يسهل أع

أ. و عليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات املكرسة لهذة املهمة".جمع شملهم

يسر الطراف السامية أن " ت ىعل( 74في مادته )امللحق بأتفاقيات جينيف  1977البرتوكول األضافي األول لعام كما أقر 

أ قدر المكان جمع شمل األسراملتعاقدة و أطراف النزاع 
 

تت نتيجة للمنازعات املسلحة، و تشجع بصفة خاصة عمل التي ش

 للوائح المن 
 
 لحكام التفاقيات و هذا  امللحق " البرتوكول" و اتباعا

 
املنظمات النسانية التي تكرس ذاتها لهذة املهمة طبقا

أن تتخذ جميع الخطوات  ىعل ( ب3( فقرة )4املادة )في   1977كل منها". و أضاف البرتوكول الضافي الثاني لعام الخاصة ب

أ، املناسبة لتسيهل جمع شمل السر التي شتت لفترة مؤقته"

اتق الطراف املتنازعه ع ىالدول أتخاذ التدابير املناسبة لجمع شمل السر املشتته ، و أن هذا االلتزام يقع عل على مما سبق أصبح

أخذ على نصوص أتفاقيات جنييف الربع و البرتوكوليين الضافيين على الوجه الذي سبق سرده  أو غير الطراف في النزاع إال أنه ي 

م شمل السرة ، و ذلك باستخدامها عبارات" 
َ
لزم بشكل حاسم الطراف املتنازعه بوجوب ضمان ل أن يسهل من نصوص أنه لم ي 

"، و هو ما يدلل على أنه ليس هناك إلزام قانوني قدر المكان جمع شمل السر "  و "أذا أمكن جمع شملهم" أو " البحث أعمال

م شمل السر املشتته، و تركتتها ملحض السلطة التقديرية للدول الطراف ، بل أن تلك النصوص تتضمنت ذريعه 
َ
على الدول بل

م الشمل من مضمونه ، و نزعت عنه وصف قانونية لتنصل الدول من إلتزامها بضم
َ
ان حماية السرة، بالتالي أفرغت حق ل

أ. (17)"الحق"

 حق لم الشمل في ضوء القانون الدولي للجوء 

  لألسباب الخرأ
 
ليه، و الذي يكون بفرار عضو من إشارة لأالواردة في تعريف الالجئ السابق ا ىأقد يكون تشتت السرة راجعا

اللجوء فيها مع بقاء أسراته في الدولة الصل ، أن الظروف التي يغادر فيها الالجئين بلد منشئهم الصلي قد السرة لدوله و طلب 

 الوجه سالف البيان.   ى،  بالتالي ينطبق القانون الدولي لحقوق النسان عل (18)ينتج عنها تشتت السرة

 نشير أن أتفاقية  
 
أن هذا ، مبدأ وحدة السرة، بالتالي ملبدأ لم الشمل على تنصالخاصة بأوضاع الجئين لم  1951بدايتا

موائمه القانون الدولي لالجئين الحالي لألوضاع الحالية، مما دفع أحد فقهاء  ىمد هىو  ىأإشكاليه قانونية أخرأ ىاملوضوع يشير إل

اس ي املتمثل في تحقيق التوازن بين لن آلياته لم تعد تحقق هدفه السالقانون الدولي لالجئين للقول " بفشل  قانون الالجئين 

 1951و هذا ما انتبهت له الدول الطراف في اتفاقية ، "(19)حقوق املهاجرين غير الطوعيين وحقوق الدول التي يفر إليها الالجئونأ
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" توص ي الحكومات باتخاذ  1951 الخاصة بالالجئين حيث جاء في  الوثيقة الختامية الصادرة عن املؤتمر الذي أعتمد أتفاقية

 بتقديم ضمان املحافظة عل
 
أ (20)وحدة أسرة الالجئ" ىالتدابير الالزمة لحماية أسرة االجئ خصوصا

شخاص عديمي الجنسية لو قد أشارت الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر المم املتحدة للمفوضين حول وضع الالجئين و ا 

" إن املؤتمر إذ يضع في أعتباره أن  ىالوثيقة الختامية عل أكدتأهمية مبدأ وحدة السر، أذ  ىعل 1951الذي أعتمد أتفاقية 

حق أساس ي من حقوق الالجئ، و أن هذة الوحده مهددة  ىوحدة السرة ، التي تشكل املجموعة الطبيعية الساسية للمجتمع ، ه

 بقصد ضمان املحافظة علبأستمرار ، و يوص ي الحكومات بأتخاذ التدابير الالزمة لحماية 
 
وحدة أسرة  ىأسرة الالجئ خصوصا

أ( 21)الالجئ"

جنبي املقيم في دولة أجنبية غير موطنه بأستقدام أفراد أسراته للقامه معه، و في ذلك  و بات من املتعارف علية هو السماح لألأ

" أن ىوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه عل( من العالن املتعلق بحقوق النسان لألفراد الذين ليس4( فقرة )5نصت املادة )

لتحاق به و القامة لو أوالده القصر أو املعالين ملصاحبته و ا اجنبي املقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ميسمح بدخول زوج الأ

 بمراعاة التشريع الوطني و الحصول عل
 
جنبي املقيم في دوله ليس من مواطنيها له لأكان ا هذا و ملا "(22)الذن الواجب ىمعه ،رهنا

 عليها 
 
م شمل أسراته حفاظا

ّ
 مع مبدأ وحدة اإالحق في ل

 
سره ،بغض النظر عن ظروف التفريق بين أفراد السرة سواء لأتساقا

 قاهرية غير 
 
 فيها بطريقة قانونية، فأنه من بابأرادية أكانت ظروفا

 
 طبيعية أرادية، مدام مقيما

 
قرار هذا إ ىأول و كانت ظروفا

مستوي التشريعات  ىالحق لألجي و لألسر التي تفرقت و تشتت بشكل قسري و لسباب قهرية ال يمكن تجنبها، ذلك  سواء عل

أو املمارسة العملية.   أية نالوط

السرة  كما أعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة توصية قرار بخصوص عاملية حرية السفر و الضرورة الحيوية للم شمل

وجه الخصوص الدول املستقبلة و ضرورة أعترافها بالهمية الحيوية للم شمل  ىأن " جميع الحكومات و عل ى،حيث أكدت عل

. كما دعت الجمعية العامه (23)السرة و أندماجها في تشريعاتها الوطنية من أجل التأكد من حماية وحدة أسر املهاجرين النظاميين

التمييز ضد الفراد  ىالمتناع عن سن تشريعات و إلغاء التشريعات القائمه التي تؤدي كاأجراءات تعسفية إل ىفي قرار أخر الدول إل

أ(24)لم شمل السرة ىو جماعات املهاجرين النظاميين بما يؤثر بشكل ضار عل

جئيين أو في حالة تمزق في حالة الالجئين يجب أن تحترم وحدة أسرة االجئ سواء في حالة كون جميع أفراد السرة أصبحوا الأ

الحاالت التي يصبح فيها جميع أفراد السرة الجئيين  ىوحدة السرة عل ىالسرة، بحيث "ينبغي أال يقتصر تطبيق مبدأ الحفاظ عل

الحاالت التي تكون فيها وحدة السرة قد تعرضت للتمزق بصورة  ىفي نفس الوقت فحسب ، بل ينبغي أن يطبق بنفس القدر عل

، حيث في حاله الالجئين يبيت حق لم الشمل هو الطريقة الوحيدة التي تضمن أحترام  ( 25")فرار واحد أو اكثر من أفرادهمؤقتة ب

أ(26)مبدأ وحدة أسرة الالجئ

 عل
 
 ىذلك أعتمدت اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية المم املتحدة لشؤون الالجئين العديد من التوصيات التي تؤكد عل ىتأكيدا

الدول السترشاد  ىأنه ينبغي عل ىأو جوهرية مبدأ جمع شمل السرة حيث أوصت اللجنة " أن اللجنة التنفيذية ترأ أهمية
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 عل
 
الدول تيسير السماح بدخول أراضيها  ىجمع شمل السر ، و السباب إنسانية ، ينغي عل ىباالعتبارات التالية : ...... )ه( حرصا

و ذهبت في توصية ، " (27)و املعالين لي شخص تم منحة امللجأ املؤقت أو اللجوء الدائمالقل للزوجة و الطفال القصر أ ىعل

 عل
 
أهمية الدور  ىأخرى  " أن اللجنة التنفيذية )أ( تكرر تأكيد الهمية الجوهرية ملبدأ جمع شمل السرة ، )ب( و تؤكد مجددا

التنسيقي الذي تقوم به املفوضية بهدف تعزيز جمع شمل أسر الالجئين املنفصلة من خالل التدخالت املناسبة مع الحكومات و 

" إن اللجنة التنفيذية ....   ىبشأن الحماية الدولية إل ىأ" ، و ذهبت في توصية أخرأ (28)املنظمات الحكومية الدولية و غير الحكومية

( من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية و 1) 23( من العالن العالمي لحقوق النسان و املادة 3) 16بأن املادتين )ف( تذكر 

بحماية املجتمع و الدولة ،  ىوحدة املجموعة الطبيعية و الساسية في املجتمع و يحق لها أن تحظ ىالسياسية تعلنان أن السرة ه

وحدة السرة و خاصة حين يكون رب السرة قد تم  ىتدابير املالئمة لضمان الحفاظ عل) ص( توص ي  بأن تتخذ الحكومات ال

 للمبادئ و املعايير ذات الصلة أن تنفذ تدابير لتيسير جمع شمل أسر الالجئيين 
 
قبوله كالجئ في بلد معين ، )ق( تهيب بالدول وفقا

يجابية و إنسانية و دون تأخير ال موجب له ،)ر( إلة بروح في أراضيها ، و خاصة من خالل النظر في كل اللتماسات ذات الص

الوطني تطبيق حق الالجئين  ىأاملستوأ ىالنظر في وضع إطار قانوني لكي يتم عل ىن علالأ ىتشجع الدول التي لم تفعل ذلك حت

 في وحدة السرة ، مع الخذ في االعتبار حقوق النسان الخاصة بالالجئين و أسرهم
 
و في ذات السياق أوصت اللجنة ، ".  (29)جميعا

بضرورة أن تقوم الدول اللجوء بتطبيق معايير متسامحة عند تحديد من هم أفراد السرة الذين يمكن قبولهم بغرض إتمام جمع 

أ(30)شمل السرة

اللجنة  الخاصة بوضع الالجئين على الحق في لم شمل السر املشتته، إال أن 1951بالرغم من عدم النص صراحة في إتفاقية 

أكدت في أكثر من مناسبة و في العديد من التوصيات على أهمية و  التنفيذية لبرنامج مفوضية المم املتحدة لشؤون الالجئين

بعدم نصها صراحة على إلتزام  1951جوهرية مبدأجمع شمل السر املشتته في محوله منها لسد الثغره القانونية في إتفاقية 

 ما يفيد أن الدول ال تملك سلطة تقديريه  الدول بضمان و حماية وحدة
 
أسرة االجئ  و ضمان لم شمل السر املشتتة، و هو أيضا

أمطلقه نحو الالجئ فيما يتعلق بحق لم شمل السر املشتته.

 املحور الثالث:  املمارسة املصرية في ضوء املعايير الدولية

أنها  ىتعاملت الحكومه املصرية مع تدفقات الالجئين السوريين عل 2013بعد تغيير النظام في جمهورية مصر العربية في يوليو 

 (31)مسألة تمس المن القومي و الذي بناء علية تم طلب ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة و موافقه أمنية 

أ تعريفا لها ليس التي و الغامضة االمورأ من العام النظام و القومي المن إن عبارات
 
 قد الذي المر هو و مانع جامع ، واضحا

 . . الالجئ حقوقأ إنتهاك لتبرير إستخدامة يس ئ

التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو  ستثنائية"حين يتعلق األمر بالتدابير األ   نهأ على 1951( من أتفاقية 8نصت املادة )

أي الجئ يحمل رسميا  ىعن تطبيق هذه التدابير عل املتعاقدةممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، تمتنع الدول 
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تشريعها تطبيق املبدأ  ىالدول املتعاقدة التي ال تستطيع بمقتض  ىجرد كونه يحمل هذه الجنسية. وعلملجنسية تلك الدولة 

  .املنصوص عليه في هذه املادة أن تقوم، في الحاالت املناسبة، بمنح إعفاءات ملثل هؤالء الالجئين العام

ليس في أي من أحكام هذه االتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيره من الظروف  “ ى( عل9املادة ) كما نصت  

، ما تعتبره أساسيا لمنها القومي، ريثما يثبت لتلك بحق شخص معينمن التدابير،  مؤقتاالخطيرة واالستثنائية، من أن تتخذ 

أ.تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي ىالدولة املتعاقدة أن هذا الشخص الجئ بالفعل وأن البقاء عل

أ

 ىظ عليه ،ولكن دون الفتئاءات علالحفافي و لها الحق املطلق  ىأدوله هو مسأله ذات أهميه قصوأ يةملا كان المن القومي لأ

، و هو  شخص معينبحق  مؤقتهالدول الحق في أن تتخذ تدابير  1951( من أتفاقية الألجئين 9حقوق الفراد ، أعطت املادة )

في حماية أمنها القومي ال يستطيل بأي حال من الحوال لضرار بحقوق الالجئين ، حيث  المر الذي يستفاد منه أن حق الدوله

قيدت التفاقية حق الدوله في أتخاذ تلك التدابير بأن تكون مؤقته ، ليست دائمه ، ان تكون بحق شخص معين ، ليس بحق 

أفئة معينة. أوأجنسية بعينها 

 القانوني الوطني لحق لم الشمل الطار )أ(

تماسكها و أستقرارها و ترسيخ  ىأن السرة أساس املجتمع ... و أن الدوله تحرص عل ى( عل10ستور املصري في املاده )دكد الأ 

املصرية باالتفاقيات و العهود و املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق  إلتزام الدوله ى( منه عل93، كما نصت املادة ) ( 32)قيمتها

أإثبات قوة القانون لألتفاقيات الدولية فور نشرها.  ى( عل151النسان و تثبت لها قوة القانون فور نشرها ،كما أكدت املادة )

 لألسرة ، و يجب على الدوله المتنا
 
 دستوريا

 
ع عن تبني أية تشريعات أو إجراءات إداريه مما أن تماسك السرة و أستقرارها حقا

 مع هذا الحق الدستوري أن تأخذ في عين العتبار عند سن التشريعات و سينتهك هذا الحق ، بالعكس يجب على الدوله و ات
 
اقا

جميع  ى، و يجب علأستقرارها و تماسكها ىإتخاذ الجراءات املتعلقه بالسرة عدم املساس بمبدأ وحدة السرة و عدم التأثير عل

سلطات الدوله املصرية اللتزام بجميع املواثيق الدولية املتعلقه بحقوق االنسان ليس كونها إتفاقيات دولية ملزمه فحسب بل 

 ال يجوز مخالفته. 
 
 داخليا

 
 لكونها أضحت تشريعا

 
أايضا

 أنواع لم الشمل التي تعززها مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئين)ب( 

 إلى أنواع لم الشمل التي تدعمها مفوضية الالجئينأنه 
 
، و  (33)من الجدير قبل تناول لم الشمل في السياق املصري التعرض أوال

 عل
 
 الدول ، يأتي ذلك من أن الدول ال تعترض أبدا

 
 Family unityإجراءات وحدة أسرة الالجئ  ىالتي من املفترض أن تتبنها ايضا

، و يندرج  Family Reunification في إجراءات لم الشمل ن تعتمد ذات املعيار أولى الأمن كان املقيمين معه في دوله اللجوء ف (34)

سنه  و الباء و االبناء غير  18تحت املستحقيين للم الشمل أالسرة املقربه بمعناها الصغير و التي تشمل الزواج ، البناء أقل من 

يعيلهم الالجئ بغض النظر  الذينيعيلهم الالجئ ، القارب ذي لإشخاص لمن ا طاملاسنة  18بناء فوق الأين يالاملتزوجين،  املع

أعالقه قرابه باالجئ. ملو لم تربطه وأشخاص الخرين لعن درجه القرابه ، املعاليين من ا
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 ( شروط لم شمل السوريين في املمارسة املصرية  ج)

تعليمات إدارية من مصلحه الجوازات و  ىأنها صدرت بناء عل هاملصري املمارسةإجراءات لم شمل السر السورية في  ىيالحظ عل

 عل
 
أستمراريتها ، سهوله إلغاءها، و أشترطت السلطات املصرية من  دهدي بماضعف قوتها القانونية ،  ىالهجره ، مما يدلل مبدائيا

أن يكون الشخص ، القدوم من األقليم السوري، قامة لغير غرض السياحه ملدة سنةأأجل لم شمل السر الشروط التالية 

  ى.املطلوب لم شمله قريب من الدرجة األول

 شروط لم شمل األسرة  ى( مالحظات علد)

 شروط لم الشمل تحرم الالجئ من الحق في وحدة االسرة (1)

 مع شرط الحصول 
 
جواز السفر ،و لغير أغراض  ىأقامة ملدة سنة عل ىعلأن نظام إقامة الالجئين في مصر يتعارض تماما

بطاقه تسجيل الالجئين التي  ىأقامه ملده )ستة أشهر( عل ىالسياحه ، حيث أن النظام املعترف به هو حصول الالجئين عل

الحق في لم  و هو المر الذي يعني الحرمان التام لالجئين من، تصدر من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين

 شمل أسرهم املشتته.  

 شروط لم الشمل لم تراعي مبدأ املساواه  (2)

السوريين املقيمين في جمهورية مصر العربية ، بحيث ال يحق لغير السوري  ىأن الشروط السابق الشارة إليها تنطبق فقط عل

م من الجنسيات باملخالفة للعديد من التقدم بطلب لم شمل السره ، فأن تلك التعليمات قد ميزت بين السوريين و غيره

و أو اللون أو اللغه أو العرق أنصوص االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق النسان التي تمنع التمييز و عدم املساواه بسبب الدين 

الدول تطبق  “ ىو التي تنص عل 1951( من أتفاقية  3وجه الخصوص مخالفه لنص املادة) ىو لي سبب أخر ، و علأالدين 

كما أن الشروط قد مييزت بين .الالجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد املنشأ ىاملتعاقدة أحكام هذه االتفاقية عل

، و ال يستطيع إقامة أقل من سنه التقديم بطلب لم شمل السرة  ىالسوريين أنفسهم ، حيث ال يستطيع السوري الحاصل عل

 السوري الالجئ لم شمل أسرهم. 

 الشروط لم تحترم التكوين و الرابطة االجتماعية لألسرة (3)

الزواج و البناء  ىو املقصوره عل ىأشترطت السلطات املصرية أن يكون الشخص املطلوب لم شمله قريب من الدرجه الول

أذا كان الشخص طالب لم الشمل هو املسئول و املعيل الحقيقي للشخص  فقط ، لم ترعي مبدأ االعتماد و الرعايه

املطلوب لم شمله ،بحيث ال يجوز لم شمل أخوه و الخوات مهما كانت أعمارهم ، العمام و العمات و الصهار مهما كانت 

الزوجه الزوج و شمل  كذلك لم تراعي االشتراطات التركيبه الجتماعية للشعب السوري ، حيث ال يجوز لم، أعمارهم.

ألأن تلك اأ ىهو ما يعنو بناء من ذات الصل ، لأمن أصل فلسطيني أو ا ينالسوري
 
أكرث تشتت السرة وتفككها.جراءات ت

 شروط لم الشمل ال تراعي الحاالت األنسانية  (4)
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 لم ت
 
 مع ما سبق من عدم إحترام تلك االشتراطات للروابط االجتماعية ، إال أنها أيضا

 
 الحاالت النسانية اتساقا

 
راعي أيضا

لبعض أفراد السر مثل الحاالت املرضية و العاقات الجسدية و الذهنية ، فال يسمح بلم شمل أي من أفراد السره ممن 

أ.ىقد يعانون من تلك الحاالت أذا لم يكون قريب من الدرجه الول

 الشروط لم تراعي فكرة تشتت األسر  (5)

الواحدة بين اكثر من دوله من دول  ةتشتت السرأ ىبوضعية خاصه، حيث أدت الزمه السورية إل أن الوضع السوري يتمييزأ

الدول الوربيية ، فأن لم الشمل في  ىمصر و منهم هاجر بطريقة غير نظامية إل ىالجوار ، لبنان ، الردن و تركيا ، أو املجئ إل

راد لم شمله أن يكونأ
 
 بالقليم السوري السياق املصري يشترط في الشخص امل

 
حال تواجد أحد أفراد االسرة ، متواجدا

 لحد شروط لم الشمل
 
عد فاقدا  .  خارج القليم السوري ي 

م شمل السر املشتته في ضوء املمارسة املصرية  يخضع للسلطة التقديريه الكامله  
َ
يتتضح من االستعراض السابق أن ل

، دون مراعاة الحد الدنى من حقوق النسان باملخافه الصريحه لحكام للدوله املصرية ، تمنحه و تمنعه وقتما تشاء

 لأللتزامات القانونية الدولية  
 
 صريحا

 
دستور جمهورية العربية و التفاقيات الدولية لحقوق النسان مما يمثل إنتهاكا

أكد أن الدول ال تملك سلطه تقديريه م طلقه فيما يتعلق بحق لم الشمل ، و الواقعه على عاتق الدوله املصريه ، و هو ما ي 

أ إجراءات من أتخذته فيما املصرية الدوله أن
 
 أسر بحقوقأ للمساس  الحماية تلك حدود تعدى الوطني أمنها على حفاظا

أ  الالجئين املشتته.

 الخاتمة :

أنكار حقوق جميع فئات عدم أن حق لم شمل السر املشتته هو حق أصيل لالجئين ، ذو أهمية خاصة لفئة الالجئين ، مع 

ألجئ تطبع هذا الحق بأهمية خاصه.أن حق لم الشمل يجب لستثنائية لأالجانب في حق لم الشمل ، لكن الظروف الخاصة و ا

بل  أن يحترم الروابط السرية و العائلية لالجئين ، و عدم فك تلك الروابط بموجب تشريعات و إجراءات مقييده لتلك الروابط ،

 بال ىعل ىأضح
 
هذا  ىمتناع عن فرض قيود عللأيجابية نحو ضمان تمتع الالجئين بحق لم الشمل و اإتخاذ مواقف إدول إلتزاما

تزام الدولي ، بالرغم من العتراف بحق الدول في للالقومي للتحلل من هذا او الحق ، و عدم وجوب تذرع الدول بأمنها الداخلي 

 و  ىأن يكون بشكل فيه أفتئات علحماية أمنها القومي إال أن  ذلك ال يجب 
 
حقوق الالجئين و الفراد ، كما تلتزم الدول حمايتا

 لوحدة السر و العمل عل
 
أو ردهم عند الحدود و منه ، لم شملها، أن تراعي الضمانات القانونية االزمه عن ابعاد الالجئين ى ضمانا

أدخولهم لأللتحاق بأسرهم املوجودين بها.

صرية اللتزام باالتفاقيات الدوليه لحقوق النسان و أن تراعي املعايير الدولية املطبقه لحماية وحدة السرة و يجب على الدوله امل

ضمان لم شملها، كما يجب على الدولة املصرية تبني تشريعات وطنية لحماية حقوق الجئين بوجه عام و حماية وحدة السرة و 

ه املصرية أصدار وثيقة قانونية ملزمه بإجراءات لم شمل الالجئين تراعي فيها لم الشمل على وجه الخصوص، يجب على الدول

حقوق الالجئين و الروابط الجتماعية و السرية و الحاالت النسانية ، تبني املعني الواسع لألسرة. كما يجب على املستوى الدولي 

لزم الدول بنص قاطع  بأحترا 1951مراجعة إتفاقية  م مبدأ وحدة أسرة الالجئ، و وجوب ضمان و حماية وإضافة تص صريح ي 

أحق الالجئين في لم شمل السر املشتته.

أ

أ
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ء ، و ال . لضمان وحدة األسرة تقوم مفوضية األمم المتحدة بضم أسرة األجئ إلي ملف اللجوء حتي و لو لم تكن تتوافر في أعضاء األسرة شروط اللجو 

ماد الشخص المطلوب ضمه تشترط القدوم معه في ذات التوقيت ، و ال تقتصر االعضاء فقط علي القاربة من الدرجه األولي حيث أضافه إلي ذلك درجه أعت
 لملف الالجئ علي الالجئ شخصه حتي لو كان ليس من أقاربه، جدير بالذكر أن مصر ال تعترض علي ذلك تألجراء و تعترف به.
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 مشروعية قانون اإلعدام لألسرى الفلسطينيين في القانون الدولي

The legality of the death penalty for Palestinian prisoners in international law 

 عبد الرحمن علي إبراهيم غنيمأ.                                                                                                                       

 ملخص:

الحديث عن عقوبة اإلعدام هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مشروعية قانون إعدام األسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي، من خالل 

الحديث والضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون هذه العقوبة، وموقف القانون الدولي واالتفاقيات واملواثيق الدولية منها، كما هدفت إلى 

ون لذي يعتبر مخالف ألحكام القانعن إضراب الحرية والكرامة لكونه السبب الرئيس ي الذي دفع األحزاب اليمينية املتطرفة إلى سن هذا القانون ا

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل الرجوع للدراسات والقوانين املشابهة لتحليلها وإسقاطها على الوضع  الدولي ومواثيقه؛ حيث استخدمت

 ور، وكانت تتم بأساليب وطرق متعددة،القانوني في فلسطين، وتوصلت الدراسة إلى أن عقوبة اإلعدام من أقدم العقوبات املستخدمة على مر العص

ختلفة التي كما اتجه القانون الدولي نحو تقييد عقوبة اإلعدام ومن ثم أصبح التوجه نحو إلغائها، وأكد على ذلك من خالل االتفاقيات واملواثيق امل

عدام، كما توصلت الدراسة إلى أن اإلضراب عن الطعام تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان وفي مقدمتها البرتوكول الثاني الذي جاء بهدف إلغاء عقوبة اإلإ

لمطالبة يعتبر أحد الوسائل املشروعة التي كفلها القانون الدولي اإلنساني لألسرى، والتي  يلجأ إليها األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ل

أن اإلضراب املفتوح الذي قام به األسرى  لية، باإلضافة إلىلسجون اإلسرائيبحقوقهم، وإيقاف االنتهاكات التي تمارسها بحقهم إدارة مصلحة ا

 لسطينيينالفلسطينيين والذي أطلق عليه إضراب الحرية والكرامة، كان السبب الرئيس ي الذي دفع األحزاب املتطرفة إلى طرح قانون إعدام األسرى الف

 لتطبيقه  بهدف التصويت عليه من قبل أعضاء
ً
إعلى األسرى.الكنيست اإلسرائيلي تمهيدا

 .قانون، العقوبة، اإلعدام، األسرى، القانون الدولي:  ةيالكلمات املفتاح

Abstract 

This study aimed at exposing the legality of the law of the execution of Palestinian prisoners under international 

law by talking about the death penalty and the guarantees that guarantee the protection of the rights of those 

facing this punishment and the position of international law and international conventions and conventions. The 

main reason for this is that the extreme right-wing parties pushed for the enactment of this law, which is 

considered to be contrary to the provisions of international law and its covenants. The study used the descriptive 

analytical method by reference to similar studies and laws to analyze and drop them on the legal situation in Palestine. The 

study pointed out that the death penalty is one of the oldest punishments used throughout the ages. It was carried out in a 

variety of ways and methods. International law also aimed at restricting the death penalty and thus towards abolishing it. 

This was affirmed through various conventions and charters aimed at protecting human rights. The study 

concluded that the hunger strike is one of the legitimate means guaranteed by international humanitarian law for 

prisoners, which is used by Palestinian prisoners in Israeli jails to demand their rights and to stop the violations 

that they committed. And the recent open strike by the Palestinian prisoners, called the strike of freedom and 

dignity, was the main reason for the extremist parties to put the law on the execution of Palestinian prisoners for 

the purpose of voting by members of the Israeli Knesset in preparation for its application to prisoners . 

key words  : Law, Punishment, Execution, Prisoners, International Law. 
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     مقدمة

عقوبة اإلعدام واحدة من أهم وأبرز القضايا التي تتمتع باهتمام كبير من قبل نشطاء وجمعيات حقوق اإلنسان املحلية تعتبر   

والعاملية، وكافة املؤسسات التي تعمل في مجال الحقوق والقانون؛ حيث تعد عقوبة اإلعدام أحد األوجه التي من خاللها يتم 

الحقوق قداسة وهو حق الحياة، باإلضافة إلى كون عقوبة اإلعدام تنم عن املعاملة انتهاك حقوق اإلنسان وحرمانه من أكثر 

من إنسانية، لذلك اتجهت منظمة األمم املتحدة إلى إصدار مجموعة من املواثيق الدولية التي تدين هذه العقوبة  القاسية والال

إالحياة كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من املواثيق والبروتوكوالت األخرى. خالل التركيز على أهمية حق

 لالتفاقيات واملواثيق الدولية العديدة التي اتجهت إلى تقييد هذه العقوبة، يالحظ أن أغلبية الدول وإن لم تلغي هذه       
ً
ونظرا

؛ 
ً
حيث تقوم املحاكم بالنطق باإلعدام إال أن التنفيذ ال يتم بموجب العقوبة بشكل نهائي وصريح، قد امتنعت عن تطبيقها ضمنيا

بشكل كلي واستبدلتها  إلغائهاالحكم، بل يتم استبدالها بالحكم املؤبد وباألشغال الشاقة، ومن جهة أخرى هنالك دول اتجهت إلى 

ة، وذلك لعدم تفش ي الجريمة في بعقوبات أخرى سالبة للحرية كنوع من العقاب على الجرائم التي يقدم عليها بعض الجنا

إ.1املجتمع

 ملا تقوم به سلطات االحتالل في الوقت الحالي واتجاهها نحو سن قانون إلعدام األسرى الفلسطينيين والذي يشكل       
ً
ونظرا

 لقواعد القانون الدولي واملواثيق الدولية واالتفاقيات، جاء هذا البحث بعنوان" مشروعية قان
ً
 صارخا

ً
ون اإلعدام لألسرى انتهاكا

إالفلسطينيين في القانون الدولي".

 اإلشكالية

في حالة التخبط التي يعيشها نتنياهو في ظل الفساد املتقوقع فيه والذي جعل وزير الدفاع  تكمن مشكلة هذه الدراسة       

منتخبيه، وفي مقدمتها قانون إعدام األسرى اإلسرائيلي ليبرمان يستغل الظروف املناسبة لتمرير القوانين التي كان قد وعد بها 

الفلسطينيين دون النظر إلى الشرعية الدولية التي تتمثل في موقف القانون الدولي من هذا القانون، و في ظل موقف اإلدارة 

ني، ولعل تمرير مثل األمريكية التي تتمثل في مساندة االحتالل اإلسرائيلي في أفعاله وانتهاكاته التي يمارسها تجاه الشعب الفلسطي

هذا القانون يكون في صالح دولة االحتالل التي تسعى إلى القضاء على املقاومة الفلسطينية املسلحة، ومصادرة حقوق الشعب 

الفلسطيني التي منحتهم إياها قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة، األمر الذي يترتب عليه استفحال إسرائيل وتحقيق أهدافها 

 في ضل غياب املجتمع الدولي وعدم تصديه للقرارات والقوانين التي تتخذها دولة االحتالل ضد أبناء الشعب التوسعي
ً
ة، وتحديدا

إالفلسطيني، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، ومن هنا نقف أمام التساؤل التالي:

 ما مدى مشروعية قانون اإلعدام لألسرى الفلسطينيين في القانون الدولي؟ 

 اضاةة لل  سسالتات ةرعية خررى مهاا:باإل 

 ما هي عقوبة اإلعدام في القانون الدولي، وما هي الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام؟ .1

 ما هو موقف القانون الدولي من عقوبة اإلعدام، وما موقف االتفاقيات واملواثيق الدولية من هذه العقوبة؟ .2
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 لسن قانون إعدام األسرى الفلسطينيين؟ .3
ً
 رئيسيا

ً
 هل يعتبر إضراب الحرية والكرامة سببا

 ما هو فحوى وهدف قانون إعدام األسرى الفلسطينيين؟ .4

 خهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في اختيارها ملوضوع يعتبر جديد من حيث الطرح؛ حيث تناولت هذه الدراسة مشروعية قانون        

إعدام األسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي، على اعتبار أن هذا القانون يشكل انتهاك لقواعد القانون الدولي ومبادئه، 

 لقرارات األمم املتحد
ً
ة التي منحت املقاومة الفلسطينية الصفة الشرعية في مقاومتها للمحتل، واعتبرت الفلسطينيين ومخالفا

املوجودين في سجون االحتالل أسرى ويجب محاكمتهم محاكمة عادلة وعدم التعامل معهم على أنهم سجناء أمنيين تتم 

 للقانون الجنائي لدولة االحتالل.
ً
إمحاسبتهم وفقا

 خهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مشروعية قانون إعدام األسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي، باإلضافة إلى        

إمجموعة من األهداف الفرعية، ومنها:

 بيان عقوبة اإلعدام في القانون الدولي، وتحديد الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام. .1

 ن الدولي من عقوبة اإلعدام، وتوضيح موقف االتفاقيات واملواثيق الدولية من هذه العقوبة.بيان موقف القانوإ .2

 لسن قانون إعدام األسرى الفلسطينيين. .3
ً
 رئيسيا

ً
 الحديث عن إضراب الحرية والكرامة لوصفه سببا

 بيان حيثيات قانون إعدام األسرى الفلسطينيين. .4

 منهجية الدراسة

ملنهج الوصفي التحليلي لوصفه املنهج األكثر مالئمة لطبيعة هذه الدراسة، وذلك من خالل الرجوع تستخدم هذا الدراسة ا     

إللكتب والدراسات والقوانين التي تناولت موضوع الدراسة وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج املرجوة من هذا البحث.

 تقسيم الدراسة

 املبحث األول: عقوبة اإلعدام في القانون الدولي. -

 .املبحث الثاني: قانون اإلعدام لألسرى الفلسطينيين -
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 املبحث األول 

 عقوبة اإلعدام في القانون الدولي

يعتبر حق اإلنسان في الحياة أحد أهم الحقوق التي نصت عليها حقوق اإلنسان، بل هو أسمى هذه الحقوق، وأكدت عليه كافة 

تعنى بحقوق اإلنسان، وبما أن عقوبة اإلعدام تعتبر واحدة من الطرق التي من خاللها املواثيق الدولية واالتفاقيات األخرى التي 

يحرم اإلنسان من حقه في الحياة اتجهت الجمعية العامة لألمم املتحدة بإصدار عدد من القرارات التي تهدف إلى تقييد عقوبة 

ترتبط باملحاكمة العادلة، بينما اتجهت املحكمة اإلعدام وتطبيقها في حاالت معينة فقط وذلك مع تطبيق الضمانات التي 

إاألوروبية لحقوق اإلنسان إلى منع تطبيق عقوبة اإلعدام بشكل نهائي، وذلك ألن هذه العقوبة تتنافى مع هذا الحق.

 والضمانات التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، ومن ثم الحديث وفي هذا املبحث سنتحدث عن عقوبة اإلعدام

 .عن موقف القانون الدولي من عقوبة اإلعدام

 ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعداماملطلب األول: عقوبة اإلعدام وال

: عقوبة اإلعدام
ً
 خوتا

من قبل إن عقوبة اإلعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية على مر العصور؛ حيث كانت تطبق هذه العقوبة على الجاني 

املجني عليه نتيجة لجريمة ما قام باقترافها وسبق أن نص القانون على عقوبة اإلعدام بشأنها، وكانت تفرض عقوبة اإلعدام على 

جرائم تعتبر جرائم بسيطة كالسرقة، باإلضافة إلى العقوبات التي كانت تصاحب اإلعدام كإطالق النار أو الصلب والتمثيل في 

إالجثة.

إلعدام في جذورها التاريخية إلى املجتمعات القديمة؛ حيث اعتبرت عقوبة اإلعدام الوسيلة األكثر جدوى وفاعلية وترجع عقوبة ا

في مكافحة اإلجرام وتطهير النفس من اإلثم الذي اقترفته، كما اعتبروها إجراء فعال لردع اآلخرين؛ حيث أنها تنصب على أثمن 

في البقاء، لذلك وضعت عقوبة اإلعدام في مقدمة العقوبات املشددة، وتطبق على  حق يملكه اإلنسان وتقض ي على أمل اإلنسان

 .2أنها األسلوب الوحيد ملواجهة اإلجرام واملجرمين بهدف حفظ األمن واألمان في الدولة

إ
ً
 منذ القرن الثامن عشر، وال يزال هذا الجدل مثارا

ً
 وتحديدا

ً
 وكبيرا

ً
 واسعا

ً
حتى الوقت الحالي،  ولقد أثارت عقوبة اإلعدام جدال

وذلك بسبب قيمتها العقابية وشرعيتها كصورة لرد الفعل االجتماعي تجاه الجاني، كما أن عقوبة اإلعدام تعتبر أشد العقوبات 

التي عرفتها البشرية جسامة؛ حيث تؤدي إلى إزهاق روح املحكوم عليه بها، وبذلك تنهي حق اإلنسان في الحياة الذي يعد من أهم 

إ. 3اإلنسانية وأقدسهاالحقوق 

ويقصد بعقوبة اإلعدام" عقوبة استئصاليه هدفها اجتثاث املحكوم عليه بها من املجتمع، وهي من أقدم العقوبات التي عرفها 

اإلنسان وهي إزهاق روح املجرم بسلب حقه في الحياة، وقد كان االختالف في تنفيذها في املاض ي واضح باملقارنة مع الحاضر؛ 

نفيذها في جميع الجرائم يتم بطريقة واحدة تتجرد من أي تعذيب إال بالقدر األدنى الضروري الذي يتطلب حيث أصبح ت

إ.4تنفيذها"



 مشروعية قانون اإلعدام لألسرى الفلسطينيني يف القانون الدويل أ.عبد الرمحن علي إبراهيم غنيم

 

 أملانيا-،برلني العربي الدميقراطي املركز عن تصدر حمكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إجتاهات جملة 125

 

ولقد أطلق على عقوبة اإلعدام تسميات عديدة منها: عقوبة املوت أو اإلماتة، أو قتل املحكوم عليه، أو ذكرها بما يدل على 

تشريعات القرون الوسطى مثل القول بإلقاء املحكوم عليه في بئر فيه حشرات، أو  مضمونها كما في التشريعات القديمة وبعض

ربطه بأربعة أحصنة ينطلق كل منها في اتجاه، أو إجبار املحكوم عليه على شرب السم، أو قلي املحكوم عليه بالزيت، أو من خالل 

، الكرس ي ، ومن أساليب اإلعدام املستخدمة في مختلف 5إلقاءه بقدر فيه ماء مغلي
ً
أنحاء العالم قطع الرأس، املوت رجما

 بالرصاص، غرفة الغاز، الشنق، الحقنة املميتة
ً
إ.6الكهربائي، رميا

العصر الحالي لم تعد عقوبة اإلعدام عقوبة محددة للجرائم البسيطة، وإنما للجرائم الكبيرة والخطيرة التي نص عليها  وفي

إالقانون،  باإلضافة إلى إيقافها وتجميدها في بعض الدول واستبدالها بالحكم املؤبد.

:
ً
 :ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدامال ثانيا

 يضمن  7م1984مايو  25بتاريخ  50/1984قد اعتمد املجلس االقتصادي واالجتماعي ملنظمه األمم املتحدة بقراره رقم ل
ً
قرارا

العديد من الضمانات التي تكفل حماية حقوق األفراد الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، وهذا يؤكد الحرص والعناية التي أولتها 

، بل يعد حق الحقوق اإلنسانية األساسية
ً
 أصيال

ً
إ.منظمه األمم املتحدة للحق في الحياة باعتباره حقا

إمن الفئات واملجموعات واألفراد التي قد تواجه وقوع عقوبة اإلعدام ضدها. وقد راعى املجلس في قراره هذا العديد

 أن نطاقها  . في1
ً
البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام إال في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوما

إينبغي أال يتعدى الجرائم املتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

ة جريمة بنص القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة املوت فيها، على أن يكون . ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام إال في حال2

 أنه إذا أصبح حكم القانون يقض ي بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد املجرم من ذلك.
ً
إمفهوما

كم اإلعدام بالحوامل، أو . ال يحكم باملوت على األشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وال ينفذ ح3

إباألمهات الحديثات الوالدة، وال باألشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.

 ألي تفسير بديل 4
ً
 على دليل واضح ومقنع ال يدع مجاال

ً
. ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخص املتهم قائما

إللوقائع.

إال بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات  . ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام5

من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  14املمكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على األقل للضمانات الواردة في املادة 

كون عقوبتها اإلعدام أو متهم بارتكابها في الحصول والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن ت

إعلى مساعدة قانونية كافية في كل مراحل املحاكمة.

. لكل من يحكم عليه باإلعدام الحق في االستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا االستئناف 6

.
ً
إإجباريا
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ماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حاالت . لكل من يحكم عليه باإلعدام الحق في الت7

إعقوبة اإلعدام.

إ. ال تنفذ عقوبة اإلعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات االستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.8

إاملمكن من املعاناة. . حين تحدث عقوبة اإلعدام، تنفذ بحيث ال تسفر إال عن الحد األدنى9

 عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة في عام 
ً
م والعهد الدولي للحقوق 1948فضال

 عن الجمعية العامة لألمم املتحدة في عام 
ً
 1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر أيضا

ً
م، فقد اعتمدت حديثا

إتلزم الدول بموجبها بعدم توقيع عقوبة اإلعدام.  معاهدات دولية

إاملطلب الثاني: موقف القانون الدولي من عقوبة اإلعدام 

إن الهدف األول والرئيس ي من عقوبة اإلعدام هو إصالح املجرمين بالترهيب من االمتناع في إجرام الجرم، وردع كل من تسول له 

الجرم، لذلك فإن عقوبة اإلعدام تهدف إلى تطبيق العدل وتخليص املجتمع من املجرمين نفسه بالتفكير في القتل أو إقدامه على 

إ.8العابثين في أمن الدولة واستقرارها، كما تهدف إلى منع الفوض ى

 ألهمية حق الحياة سعت الجهود الدولية إلى دعم هذا الحق من خالل املادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
ً
ونظرا

واملادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وباإلضافة إلى ذلك قامت الدول بدعم تلك الحقوق من 

 البروتوكول الثاني الذي شدد على إلغاء عقوبة اإلعدام، والبرتوكول الذي تمثل في 
ً
خالل إبرام االتفاقيات والبروتوكوالت، وتحديدا

إ.9باإلعدام التعسفي غير العادلبحث املسائل املتعلقة 

ولقد أهتم القانون الدولي بحقوق اإلنسان، وأكد على أهمية إلغاء عقوبة اإلعدام  من خالل التأكيد على أهمية حق الحياة 

إوعدم الحط من كرامة اإلنسان، وفيما يلي سأستعرض ما يعزز هذا التوجه في القانون الدولي:

 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .1

م،  ولقد أكدت املادة الثالثة منه على أنه" لكل فرد 1948وهو اإلعالن الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم املتحدة عام إ 

إ.10حق في الحياة والحرية وفي األمان على شخصه"

 العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية .2

، ولقد أكدت املادة السادسة منه 11م1976يز النفاذ عام م، ودخل ح1966وهو الذي أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

، كما 
ً
على " الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

 نصت على أنه ال يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد 
ً
الجرائم خطورة وفقا

للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير مخالف إلحكام هذا العهد وال تنافيه منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها، وال 

يجوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتض ى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ويحق ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق 
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اص أو إبدال العقوبة ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت، كما التماس العفو الخ

نصت على أنه ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشر من العمر، كما ال تنفذ هذه 

إ.12العقوبة بالحوامل"

 نيالبروتوكول اتارتياري الثا .3

م؛ حيث نص البرتوكول على حماية حقوق اإلنسان من عقوبة اإلعدام، ولقد 1984تم التصويت على هذا البرتوكول عام       

، ويفرض هذا البرتوكول 13( تناولت الحقوق املدنية بصورة كبيرة باإلضافة إلى الحقوق األخرىإ6/12/15احتوى على ثالثة مواد) 

وبة اإلعدام؛ حيث أن إلغاءها يسهم في تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير التدريجي لحقوق على الدول األطراف فيه إلغاء عق

إ. 14اإلنسان

ولقد تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة البروتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية        

م وشمل هذا البروتوكول نطاق العالم بأسره؛ حيث نص على اإللغاء الكامل والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدا

لعقوبة اإلعدام، إال أنه سمح للدول األطراف باإلبقاء على هذه العقوبة في وقت الحرب إذا ما تقدمت الدول بتحفظ في هذا 

في العهد الدولي الخاص  بالحقوق املدنية الشأن في وقت التصديق على البروتوكول أو االنضمام إليه، كما يمكن ألية دولة طرف 

 في هذا البروتوكولإ
ً
إ.15والسياسية أن تصبح طرفا

 م1950اتاتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام  .4

ولقد أكدت هذه االتفاقية على حق اإلنسان في الحياة من خالل املادة الثانية منها والتي أكدت على أن حق كل شخص في الحياة 

 لنص حق محمي في ال
ً
 لحكم اإلعدام الصادر عن محكمة وتطبيقا

ً
قانون وال يجوز التسبب باملوت العمد ألي شخص إال تنفيذا

 لهذه املادة إال في حال تأمين الدفاع عن أي شخص كان ضد 
ً
القانون على هذه العقوبة، كما أنه ال يعتبر التسبب باملوت انتهاكا

، أو لقمع شغب أو الخروج عن العنف غير الشرعي، ولتنفيذ عملية اعتقال قا
ً
نونية أو ملنع قرار شخص قيد االحتجاز قانونيا

إ.16السلطة الشرعية

 م2004امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  .5

لقد تناولت املادة الخامسة من هذا امليثاق حماية حق الحياة، أما املادة السادسة منه فقد نصت على أنه ال يجوز عقوبة 

 للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتض ى حكم نهائي صادر اإلعدام إال في حا
ً
لة الجنايات البالغة الخطورة، وذلك وفقا

عن محكمة مختصة، بينما تناولت املادة السابعة منه عدم جواز الحكم باإلعدام على منهم دون سن الثامنة عشرة ما لم تنص 

ذلك، كما أكد هذا امليثاق على عدم جواز تنفيذ حكم اإلعدام على املرأة  التشريعات السارية وقت ارتكاب الجريمة على خالف

إ.17الحامل إلى أن تضع حملها

ولقد تأثرت معظم القوانين الداخلية والخارجية بقرارات القانون الدولي املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام، كما طرحت بعض الدول 

أعلنت أكثر من نصف دول العالم اإلسالمية منها وغير اإلسالمية عن إلغاء عقوبة م 1966فكرة إلغاء هذه العقوبة لألبد، وفي عام 
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، والدول التي تعلن عن إلغاء عقوبة اإلعدام من قانونها الداخلي جعلت هذه العقوبة فقط 18اإلعدام من قوانينها الداخلية

إ.19للجرائم البشعة والجرائم الدولية

م، على 2016ديسمبر/كانون األول  31م في القانون أو الواقع العملي حتى اآلن، حتى حيث ألغت ثلثي دول العالم عقوبة اإلعدا

إ:20النحو التالي

 104دول ألغت العقوبة على جميع الجرائم:  -

 7دول ألغت العقوبة على الجرائم العادية فقط:  -

 30دول ألغت العقوبة في الواقع العملي:  -

 141ي: دول ألغت العقوبة في القانون أو الواقع العمل -

إاملبحث الثاني

 قانون اإلعدام لألسرى الفلسطينيين

-4-17قام األسرى الفلسطينيين بإضراب مفتوح بقيادة األسير املحكوم مدى الحياة خمس مرات" مروان ألبرغوثي" وذلك في تاريخ 

 على االنتهاكات  2017
ً
اليومية والسياسات الجائرة التي وأطلقوا عليه اسم" إضراب الحرية والكرامة" ، وجاء هذا اإلضراب ردا

يمارسها بحقهم جيش االحتالل اإلسرائيلي في السجون، والتي تتمثل في حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم القانون 

إالدولي اإلنساني واالتفاقيات واملعاهدات الدولية األخرى.

 لهذا اإلضراب اتجهت سلطات االحتالل اإلسرائيلي من خالل 
ً
أكبر أحزابها اليمينية املتطرفة كحزب الليكود وحزب إسرائيل ونظرا

بيتنا، بسن قانون إعدام األسرى الفلسطينيين ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية واملعاهدات التي تمنع إعدام األسرى 

 للوضع القانوني املختلف
ً
واملفروض على دولة فلسطين  وتتجه نحو محاكمتهم محاكمة عادلة تتماش ى مع الشرعية الدولية، ونظرا

بحكم وجود االحتالل اإلسرائيلي فيها، فإن عقوبة اإلعدام تطبقها إسرائيل على من تريد وتيهئ لها الظروف املناسبة، األمر الذي 

دفعها إلى طرح مشروع قانون تطبيق عقوبة اإلعدام على األسرى الفلسطينيين على أعضاء الكنيست اإلسرائيلي ليتم التصويت 

 لسنه وتطبيقه.
ً
إعليه تمهيدا

 لقانون إعدام األسرى 
ً
ومن هنا سنقوم بتقسيم هذا املبحث إلى مطلبين للحديث عن إضراب الحرية والكرامة لوصفه مدخال

 الفلسطينيين والذي سنتناوله كمطلب ثاٍن.

 املطلب األول: لاضراب الحرية والكرامة

لدكتور مروان ألبرغوثي البدء باإلضراب املفتوح عن الطعام في كافة السجون قررت حركة فتح في سجون االحتالل بقيادة األسير ا

أسير فلسطيني من مختلف الفصائل والتنظيمات في هذا اإلضراب، ذلك  1600واملعتقالت اإلسرائيلية، حيث دخل ما يقارب 
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اإلداري التي تسمح للسلطات اإلسرائيلية  لتحقيق مطالب األسرى والتي تتمثل في: إنهاء سياسة العزل االنفرادي، سياسة االعتقال

باالعتقال دون أسباب محددة وتجديد مدة التوقيف كيفما تشاء، باإلضافة إلى مطالب األسرى بتركيب هاتف عمومي للتواصل 

 .21مع أهاليهم، والسماح لذويهم بالزيارات، وتحسين ظروف حياتهم في املعتقالت، والسماح لهم بتلقي العالج املناسب

عد اإلضراب عن الطعام أحد الوسائل التي يستخدمها املعتقلون الفلسطينيون داخل السجون للدفاع عن حقوقهم التي وي

تنتهكها مصلحة السجون اإلسرائيلية، حيث يتجه املعتقلون إلى اإلضراب بعد أن يستنفدوا جميع املحاوالت في توصيل مطالبهم 

، وبعد فشل جميع املحاوالت يقوم املعتقلون بإرجاع وجبات الطعام والبدء في من خالل إرسال املطالب بشكل شفهي أو كتابي

اإلضراب بشكل جزئي وفي حال عدم االستجابة يعلنون عن خوضهم إلضراب مفتوح ويمتنعون عن تناول الطعام باستثناء املاء 

إ.22وامللح

ألبرغوثي، حيث كان الهدف األول لحصول األسرى ولقد جاء هذا اإلضراب بهدف تحقيق مطلبين تم تحديدهم من قبل األسير 

على بعض من حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي اإلنساني واملواثيق الدولية، وذلك لوصفهم أسرى في سجون االحتالل، أما 

ا تتوجه نحو العدو املطلب الثاني فهو لتحقيق أهداف سياسية تتمثل في توحيد األدوات واالتجاهات الفلسطينية املختلفة، وجعله

اإلسرائيلي وعرقلة مشروعه االستعماري، وذلك من خالل توحيد الفصائل والجهود الفلسطينية وإنهاء االنقسام الداخلي الذي 

إ.23يصب في مصلحة االحتالل، الذي عمل على استغالل االنقسام لصالح مشروعه التوسعي

 على اإلضراب املفتوح الذي قام به األسرى اتجهت
ً
سلطات االحتالل في مصلحة السجون إلى القيام بحملة تنقالت لألسرى  وردا

املضربين ولقياداتهم في الحركة األسيرة بين السجون، ومصادرة ممتلكاتهم ومالبسهم وتركهم في املالبس التي يرتادونها فقط، 

ال األسرى املضربين بعد أن رفضت باإلضافة إلى تحويل غرف األسرى إلى زنازين للعزل، كما أقامت مستشفى ميداني الستقب

إ.24املستشفيات اإلسرائيلية استقبالهم

يعتبر اإلضراب حق مشروع لألسرى في السجون، ويأتي كنوع من االحتجاج على املعاملة القاسية واالنتهاكات النفسية والجسدية 

اب ونتائجه غير املتوقعة على األسرى التي يتعرضون لها من قبل سلطات االحتالل داخل املعتقالت، وبالرغم من قسوة اإلضرإ

املضربين، حيث نتج عنه نقل عدد من األسرى املصابين إلى املستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية، إال أنه اثبت مدى صمود 

األسرى على موقفهم، وثباتهم في وجه سلطات االحتالل، حيث أنهم لم يتراجعوا عن اإلضراب إال أن رضخت سلطات االحتالل 

إواستجابة ملطالبهم.

م إلى اتجاه سلطات االحتالل نحو إقرار قانون 2017/ 4/ 17ومن ناحية أخرى أدى اإلضراب املفتوح الذي قام به األسرى في تاريخ 

إإعدام األسرى الفلسطينيين، والذي يتنافى مع مبادئ الشرعية الدولية وقوانين حقوق اإلنسان. 

 رى الفلسطينييناملطلب الثاني: قانون اإلعدام لألس

تستخدم سلطات االحتالل اإلسرائيلي عقوبة اإلعدام بشكل ميداني خارج إطار القانون، وما تفعله اآلن بشأن سن قانون إعدام 

األسرى الفلسطينيين ما هو إال محاولة لشرعنة ممارساتها غير الشرعية، فبسبب اإلضراب املفتوح الذي تحدثنا عنه في املطلب 

ر الدفاع أفيغدور ليبرمان وزعيم حزب إسرائيل بيتنا الذي يعتبر من األحزاب اليمينية املتطرفة، بعرض القراءة األول، قام وزي
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، ويعتبر هذا القانون  49عضو، ومعارضة  52التمهيدية للقانون على أعضاء الكنيست اإلسرائيلي، وحصل على موافقة 
ً
عضوا

، ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو طلب 25عندما تم انتخابهأحد الوعود االنتخابية التي تقدم بها ليبرمان 

إ.26من أعضاء الكنيست التصويت لصالح تمرير القانون بالقراءة التمهيدية

إ(: يوضح تصويت أعضاء الكنيست على مشروع قانون إعدام األسرى الفلسطينيين1والجدول رقم)

 مالحظات غياب ممتنع ضد مع مقاعد الكتلة 

       االئتالف 

  3 - - 27 30 الليكود 1

  1 - - 9 10 كوالنو 2

  2 - - 6 8 البيت اليهودي 3

  2 - - 5 7 شاس 4

  6 - - - 6 يهودوت هتواه 5

  - - - 5 5 يسرائيل بيتينو 6

  - - - - - المعارضة 

  1 - 23 - 24 المعسكر الصهيوني 7

  2 - 11 - 13 المشتركة 8

  1 - 10 - 11 يوجد مستقبل 9

  - - 5 - 5 ميرتس 10

  1 - - - 1 النائبة أورلي ليفي 11

 الجدول من لعداد الباحث بالرجوع لل  املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية

العسكرية في  وينص مشروع القانون على أن يأمر وزير الدفاع اإلسرائيلي قائد قوات الجيش في املنطقة بأن هيئة املحكمة

املنطقة لها صالحيات بأن تحكم باإلعدام دون اشتراط إجماع الهيئة، وأن تكتفي باألغلبية العادية، باإلضافة إلى أنه ال يحق 

للمحكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من املحكمة العسكرية في املنطقة التابعة لها، وأن هذا القانون يتم 

إ.27سطينيين فقط وال يشمل اإلسرائيليينتطبيقه على الفل
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 للدولة العنصرية وأن سياساتها قائمة على التمييز؛ حيث أنها اقتصرت في تطبيق 
ً
ومن هنا يالحظ أن دولة إسرائيل تشكل مثاال

 يقض ي بتطبيق عقوبة اإلعدام على اإلسرائيليين الذي
ً
 قانونيا

ً
ن يعتدون قانون اإلعدام على الفلسطينيين فقط، ولم تورد نصا

إعلى أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق، وينتهكون حقوقهم ويسلبوهم حريتهم.

ولقد حظي هذا القانون بتأييد ودعم كبيرين من ليبرمان الذي تقدم به ودعمه قبل التصويت عليه، واعتبره وسيلة ردع قوية 

يوت األسرى أو بيوت أقاربهم، أما رئيس الوزراء نتنياهو ضد اإلرهابيين، وأكد على أن هذا القانون سيكون أكثر فاعلية من هدم ب

إ.28فقد صرح بأن هذا القانون من شأنه تحقيق العدالة في مواجهة الحاالت القصوىإ

وبالرغم من حداثة اقتراح قانون إعدام األسرى إال أن قانون املحاكم العسكرية اإلسرائيلية يبيح إصدار الحكم باإلعدام على كل 

ته بالقتل خالل تنفيذ العمليات ضد الجنود اإلسرائيليين، وذلك في حال موافقة القضاة على إصدار الحكم شخص تتم إدان

باإلعدام باإلجماع، أما مقترح القانون الجديد فإنه ينص على عدم إمكانية التخفيف من عقوبة من يتم الحكم عليه باإلعدام في 

إ.29حال وصول القضية إلى مرحلة الحكم النهائي

م أصدرت قرار جعلت بموجبه عقوبة اإلعدام 1967ن املتعارف عليه أن سلطات االحتالل منذ احتاللها لألراض ي املحتلة عام وم

خياريه للقاض ي وليست وجوبيه، األمر الذي يجيز استبدالها بالحكم املؤبد أو األشغال الشاقة املؤبدة، مما يجعل هذا القانون 

إ.30سهيل الحكم بها بعد أن أقرت عدم اشتراط إجماع الهيئة القضائية في إصدار الحكمبمثابة إحياء لعقوبة اإلعدام وت

ويكرس إقرار قانون اإلعدام في الكنيست اإلسرائيلي حقيقة العقلية اإلجرامية التي تتبناها الحكومة اإلسرائيلية املتطرفة في 

لألسرى الفلسطينيين، وتحريض جنود االحتالل على ارتكاب  تعاملها مع الفلسطينيين، ومحاولتها إلضفاء صفة الشرعية على قتلها

عمليات إطالق النار على الفلسطينيين بحجة االشتباه بهم، كما أن إقرار مثل هذا القانون يمس بمكانة األسرى القانونية ويس يء 

نيين وإرهابيين، األمر الذي ينزع إلى هويتهم  النضالية، ويحقق هدف االحتالل اإلسرائيلي بتقديمهم للعالم على أنهم مجرمين أم

إ.31صفة الشرعية عن كفاح الشعب الفلسطيني وحقهم في املقاومة وتقرير املصير

 لتنافيه مع الشرعية الدولية، فعلى الصعيد املحلي ندد نادي األسير 
ً
 نظرا

ً
 واسعا

ً
 ودوليا

ً
 محليا

ً
ولقد القى هذا القانون رفضا

طينيين، واعتبر أن إسرائيل تتجه إلى منح الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الفلسطيني بقانون إعدام األسرى الفلس

، كما أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية على أن حكومة االحتالل 32بشكل عام واألسرى منهم بشكل خاص صفة الشرعية

حقوق اإلنسان، وأن قانون إعدام األسرى اإلسرائيلي ما زالت مستمرة في سن قوانين عنصرية تتعارض مع املواثيق الدولية وإ

الفلسطينيين يتعارض مع مقولة دولة االحتالل بأنها دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات تحترم حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى وزارة 

اف واضح الخارجية الفلسطينية التي اعتبرت هذا القانون وسيلة لتعميق سيطرة اليمين واليمين املتطرف، وأنه بمثابة استهد

إ.33للوجود الفلسطيني على األراض ي الفلسطينية

أما على الصعيد الدولي فقد عارض االتحاد األوروبي مشروع القانون من خالل مكتبه املوجود في إسرائيل، واعتبر أن عقوبة  

إ.34لسطينييناإلعدام عقوبة ال تتناسب مع الكرامة اإلنسانية، وأنها تمثل معاملة مهينة وغير إنسانية لألسرى الف
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 من دورها في مراقبة االنتهاكات التي 
ً
 في معارضة هذا القانون؛ وذلك انطالقا

ً
 هاما

ً
كما ولعبت املنظمات الدولية الغير حكومية دورا

تقع على حقوق على اإلنسان، ومن خالل املداخالت التي تقوم بها لدى السلطات املعنية، وأمام الرأي العام املحلي والدولي بهدف 

 لعدم شرعية قانون إعدام األسرى الفلسطينيين الذي صادقت عليه الكنيست فقد قامت هذه  وضع
ً
حد لهذه االنتهاكات، ونظرا

إ.35املنظمات بمعارضة القانون ووصفه بالقانون غير الشرعي

على إقراره في ومن الجدير بالذكر في خضم الحديث عن قانون إعدام األسرى الفلسطينيين الذي تعمل الحكومة اإلسرائيلية 

أسرع وقت ممكن، بعد أن تم التصويت على قراءاته التمهيدية واألولى، السعي الحثيث من قبل نتنياهو ومحاوالته في إقناع 

أعضاء الكنيست اإلسرائيلي على التصويت لصالح هذا القانون، األمر الذي يثير الشبهات حول تورط نتنياهو في قضايا فساد، 

املوافقة على القانون وعدم معارضة ليبرمان لكونه هو من تقدم بمشروع قانون إعدام األسرى  مما يدفعه إلى ضرورة

إالفلسطينيين، وذلك ليجنب نفسه املثول أمام القضاء واملساءلة في قضايا الفساد املتورط بها.

ة له  كاتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل قانون إعدام األسرى الفلسطينيين مخالفة كبيرة للقانون الدولي واالتفاقيات التابع 

إ.36واتفاقية الهاي واتفاقية فينا؛ حيث حّرمت هذه االتفاقيات انتهاك حقوق األسرى أو معاملتهم معاملة قاسية و مهينة

فمن خالل سن سلطات االحتالل اإلسرائيلي لهذا القانون تكون قد تجاوزت كافة القوانين واألعراف الدولية؛ حيث يعتبر إعدام 

 لألسرى، كما أن هذا القانون يتنافى مع طبيعة األس
ً
 لكل ما هو منصوص عليه بالقوانين الدولية التي تكفل حقوقا

ً
 مخالفا

ً
رى أمرا

التهم التي تسندها قوات االحتالل للمناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتم اعتقالهم وأسرهم بسبب دفاعهم عن 

 للحرية واالستقالل ال
ً
 ذين أجازهم لهم القانون الدولي باالستناد لقرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة.أرضهم وطلبا

يتضح مما سبق أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم بتنفيذ أعمال القتل خارج نطاق القانون؛ حيث تصل أعمال القتل 

افة املواثيق واملعايير الدولية التي جاءت في القانون إلى مستوى يرقى إلى جرائم الحرب، وجرائم ضد اإلنسانية وهي بذلك تخالف ك

 من االعتقال، كما أن التعنت اإلسرائيلي وإصراره على انتهاك كافة 
ً
الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان العامة بدال

ق نظام االبرتهايد وكأنه االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تحمي حق اإلنسان في الحياة ينبع من سياساتها الواضحة في تطبي

 وسياسة ممنهجة لسلطات االحتالل.
ً
 عاديا

ً
إأصبح أمرا

، يمكننا القول أن مخالفة هذا القانون ملبادئ حقوق اإلنسان، واالتفاقيات واملواثيق الدولية، قد يواجه هذا القانون 
ً
وأخيرا

فلسطين، وعلى الصعيد الدولي من خالل رفض بمعارضة من مختلف املؤسسات املحلية على الصعيد املحلي داخل دولة 

املنظمات اإلقليمية والدولية والغير حكومية لهذا القانون، ومناهضتها املستمرة لالنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل تجاه 

إالشعب الفلسطيني.

 الخاتمة

 في الوقت الحالي، وهي مشروإ      
ً
عية قانون إعدام األسرى الفلسطينيين في سلطت هذه الدراسة الضوء على قضية هامة جدا

ظل القانون الدولي وسعي دولة االحتالل اإلسرائيلي إلى شرعنة هذا القانون بكافة الطرق واألساليب، وفي خضم الحديث عن هذا 

وقف القانون كان ال بد من التطرق إلى عقوبة اإلعدام والضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون هذه العقوبة، وم
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القانون الدولي واالتفاقيات واملواثيق الدولية منها، ومن ثم التطرق إلى األسباب التي دفعت حكومة االحتالل إلى سن هذا القانون 

إ.هالذي يعتبر مخالف ألحكام القانون الدولي ومواثيق

 نتائج الدراسة

 توصلت الدراسة لل  النتائج التالية:

عقوبة اإلعدام من أقدم العقوبات املستخدمة على مر العصور، وكانت تتم بأساليب وطرق متعددة، ويتم تطبيقها  تعد .1

 على جرائم تعتبر في الوقت الحالي جرائم بسيطة كالسرقة وغيرها.

خالل االتفاقيات اتجه القانون الدولي نحو تقييد عقوبة اإلعدام ومن ثم أصبح التوجه نحو إلغائها، وأكد على ذلك من  .2

الذي يعتبر من  أكثر الحقوق أهمية  واملواثيق املختلفة التي تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان وفي مقدمتها حق الحياة

 وقداسة.

يعتبر اإلضراب عن الطعام أحد الوسائل املشروعة التي يلجأ إليها األسرى للمطالبة بحقوقهم، وإيقاف االنتهاكات التي  .3

 حتالل اإلسرائيلي عليهم.تمارسها سلطات االإ

 من محاكمتهم محاكمة   .4
ً
يشكل قانون إعدام األسرى الفلسطينيين الذي تسعى إسرائيل إلى تطبيقه على األسرى بدال

 عادلة بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي وللمواثيق الدولية التي أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة.
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إ

إ

إ

إ

إ
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 سياسة إيران الشرق أوسطية وهتاوي مفهومي املقاومة و املمانعة أ. قتيبة قاسم العرب

 

 أملانيا .-،  دورية علمية دولية حمكمة تصدر عن املركز الدميقراطي العربي ،برلني 2018سياسية ،العدد الرابع، مايو  جملة إجتاهات 137

 

 املمانعة سياسة إيران الشرق أوسطية وتهاوي مفهومي املقاومة و
 

 أ. قتيبة قاسم العرب 

 

 ملخص 

 

تدخل إيراني  شهدت املنطقة في ظل الفراغ لطموح الشعوب العربية بعد نهاية حكم الحكام القوميين بالشرق األوسط بداية

فارس ي مبني على دعم القضية الفلسطينية ورايات مقدسة في ظل فترة كانت الشعوب تعاني من مرحلة انتقالية ما بين نهج 

العربية حول العدو الصهيوني واإلمبريالية الستمرار نهب خيرات الشعوب  اإلعالم زرع بأدمغتهم باملدارس والجامعات ووسائل

الحكم بدل من االتجاه للتنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان لتكون منارة املواجهة بالقيم وزيادة التسليح لحماية 

على املنطقة عبر أذرعها وعالقاتها ببعض األنظمة وليس  إيران وبهذه املرحلة الحساسة دخلت اإلنسانية والعلم والتطور 

نطقة بالعنف ونزيف الدم واإلرهاب وتدخل دولي للضغط على شعوبهم وغرقت امل جهودا شعوب تلك األنظمة والذين بذلوا

الستقرار الشرق  من التحالفات والتفاهمات  وبذلك املشهد املعقد تهاوى مفهوم املقاومة واملمانعة وبدأت مرحلة جديدة 

 األوسط بالشرق األوسط

 

  إيران . املقاومة واملمانعة . لبنان . سورية . الشرق األوسط .:  الكلمات املفتاحية

 

Abstract 

Under the vacuum, the area experienced the ambition of the Arab peoples after the end of the rule of national 

rulers in the Middle East. The beginning of Iranian intervention is based on supporting the Palestinian cause and 

sacred banners, in a time when people were in transition, and The approach of laying their brains in schools, 

universities and the Arab media about the Zionist enemy and imperialism to continue plundering the people's 

goods, and increased armaments to protect governance rather than development, democracy and human rights 

to be a beacon of confrontation with human values, science and evolution. At this delicate stage, Iran has entered 

the region through its arms and relations with some regimes, not the peoples of those regimes who have made 

efforts to pressure their peoples and plunged the region with violence, bloodshed and terrorism, and 

international intervention. In this complex scene, the concept of resistance and resistance has collapsed; a new 

phase of alliances and understandings has begun to stabilize the Middle East in the Middle East. 

key words   : Iran. Resistance and resistance. Lebanon . Syrian . Middle east . 
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 إيران بالعراقدور 

 

اح إليران بالسيطرة على بعد سقوط العراق وارتكاب خطأ فادح من قبل أمريكا بحل الدولة العراقية بكافة مؤسساتها والسم

وتحولت إلى أرض خصبة للصراع األيدلوجي من جهة ومن جهة أخرى أصبحت مرتعا  2003العراق والتي لم تستقر منذ عام 

ولم تشهد العراق منذ ذلك التاريخ بالسيطرة اإليرانية بالوكالة أي تطوير وتحديث  لتنظيم القاعدة وبعدها ما يسمى داعش 

اق وهذا يدل على إستراتيجية إيران لإلبقاء على الصراعات والتوترات باملنطقة فنظامها غير محب للسالم أو أمن وأمان للعر 

بنظريات كاذبة مذهبية باإلضافة لنظرية املقاومة التي لم   وذلك من أجل ضمان إستمراريتهمن جهة وإبقاء العراق ضعيف 

فالخليج لو علم بهذه النهايات ملا ساهم بسقوط العراق ومؤسساته  تحدث أي تغيير بالواقع سوى الخراب والدمار للمنطقة 

التي بدورها دعمت والذي أدى لسيطرة إيران وتهديد هم للخليج وكذلك إسرائيل وعدائها لصدام حسين وإطالق يد إيران و 

 حزب هللا حتى تبقى حاجة إسرائيل دائمة لهم مقابل نفوذ باملنطقة

وهكذا امتدت أيادي إيران للتخريب باليمن وتوسيع مستنقعات الحروب اعتمادا على نفس النهج املذهبي والفارس ي وبث 

 التفرقة وتحويل اليمن لصراع وورقة مستمرة بيدها من أجل مشروعها باملنطقة

 

 بسورية املقاومة واملمانعة يتهاوي مفهوم

 

دور سلبي لعدم قبول فرص سالم حقيقية وتدخلها بمؤتمرات لفرض أجندتها املذهبي  وكذلك إلى سورية حيث كان  إليران 

والتخريبية وتابعت تجنيد الشباب السوري من أجل الجهاد واملوت تحت رايات الحسين واملهدي وقاتلت بإشراف مستشاريها 

ماء الشباب السوري مقابل املال واإلعفاء من الخدمة اإللزامية وتعويض مالي جيد بعد الوفاة وتعدهم للقتال بأي منطقة بد

بل  أخرى باملستقبل بعد سورية إذا  إيران لم تدخل لسورية من أجل محاربة اإلرهاب وإنقاذ املدنيين وحماية محور املقاومة 

 لتخريبي باملنطقةلحماية مقدساتها وتحقيق مشروعها ا

وطبيعة التركيبة السكانية والتي ستفشل بالسيطرة عليه بعد القضاء على حجة  ولكنها نسيت تاريخ سورية وحضارتها 

 اإلرهاب لبقائها

فاملواطن السوري وال سيما املوظف والتاجر والنازح الداخلي سيكون له رأي آخر بعد الحرب والتخلص من الخوف والعقاب  

بسورية أمام القضاء السوري  ان بسورية والذين حسب وجهة نظر حقوقيون إنهم سيحاكمون على جرائم وإذناب إير 

 وبالتالي تهاوى مفهوم املقاومة واملمانعة بسورية  مستقبال 

 

 واملمانعة  املقاومة يأهم أسباب تهاوي مفهوم

 

هو نهاية شهر العسل بين إيران وإسرائيل وتوقف وساطة يهود املمانعة  املقاومة  ا أنه أحد أهم األسباب لتهاوي مفهوم برأين

الستمرار إيران بمشروعها النووي سرا وصرف أموال االتفاق النووي على السالح والحروب وترك الشعب اإليراني  أصفهان 

املصالح  تضارب يعاني وشهدنا احتجاجات سابقة ودعوات حالية للدولة املدنية أطلقها الرئيس السابق خاتمي باإلضافة ل

بسورية فإيران املمانعة تريد أن تكون حارس وشرطي على حدود الجوالن املحتل مقابل اإلنفراد باملنطقة العربية وتوسعها 

باالضافة إلى سياستها بالتدخل بالشأن الداخلي السوري ونسيج املجتمع وتحقيق مشروعها املذهبي الطائفي الفارس ي 

وحمالت التشيع التي أطلقتها والتي لم تلق أذان صاغية بالعموم إال لبعض حسين واملقدسات والتجنيد الجهادي لرايات ال
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ومسرحيات حزب هللا أصبحت مكشوفة ووضع اآلن كل األطراف على املحك مرتزقة مستفيدين من  الحروب والدماء واملال 

فماذا فعلت إيران لقرار ترامب نقل  ى طحنا وال نسمع سوى تصريحات إعالمية كاذبة وكما يقول القائل أسمع قرقعة وال أر 

النزاعات  من اجل مصالحها  بإثارةواستغالل املنطقة كورقة  مؤتمر وتسميات للقدس سوى  السفارة األمريكية للقدس

 الدولية واستمرار حكم شعبها بالرايات املقدسة 

 

 املقاومة بلبنان

 

 واملمانعة  وتويتر للتصدي واملقاومةعلى الفيسبوك  بدعوة  ماذا فعل حزب هللا ردا لقرار ترامب قام 

وهل نعلم أن هناك قيادات من هذا الحزب تحمل فيز أمريكية والكل مخترق ويطبق قواعد اللعبة  ومصنف على قائمة 

حين  فتتمرد ومن هنا يبدأ الخالف والصراع إلى عن دورها  اإلرهاب ودائما عند نهاية كل لعبة ترفض بعض األطراف التوقف

 ينتصر املعلم ومدير قواعد اللعبة ومعاقبة املتمرد في املنطقة حتى لو أضطر لضربه بحرب قصيرة

وفي لبنان حزب هللا يعلم أن مسرحياته ستوصله بطريقة ما إلقناع جمهوره بالقبول بلعب دور سياس ي مقابل نزع السالح 

 شعبيته إال بداية النهاية ملفهومي األخير باالنتخابات رغم تراجع ونهاية نظرية املقاومة ولو بحرب قصيرة مقنعة وما كان تقدمه

املحتمل وتطبيق تفاهمات قديمة حان وقتها تحدث عنها األمين العام  ونزع السالح وننتظر السيناريو  وااملمانعة املقاومة

 السابق لحزب هللا صبحي الطفيلي  

وكذلك إيران ستقاوم بمسرحياتها من أجل جمهورها ونظرياتها املقدسة إلى حين قبول سيناريو مقنع لتراجعها النهائي   

بالشرق األوسط لم يعد يمكن تحقيقه  التفاهمات والتحالفات الجديدة  فاالستقرار حسب  والقبول بانتهاء دورها باملنطقة

بالشرق  يراني ونهاية الدور اإل  الزمن وبالتالي تهاوي مفهوم املقاومة واملمانعةلقد ولى ذلك بالحرب الكاذبة واملسرحيات ف

 األوسط

 النتائج

ودورها بسورية والعالقات واملال السياس ي ورايات مقدسة  األنظمةاعتمد على املذهبية وبعض  أوسطيالشرق  إيراندور  إن

واليمن  بالسيطرة على الشعوب بالتناغم مع دور الحكام  والعراق كشف هذا الدور التخريبي وفشلت بسورية وحتى بالعراق

السلبي تجاه شعوبهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم وبالتالي ال استقرار باملنطقة باستمرار محاوالت هذا الدور القائم على املنازعات 

 والحروب واالستفزازات 

 ألمرين إضافة إلرادة دولية حقيقية يحتاج فاالستقرار باملنطقة 

 

إال مع العرب ابتداء من مكة وإيجاد  االستقرار حسب التفاهمات والتحالفات الجديدة القادمة على املنطقة  لن ينجح  األول  

حكم رشيد وديمقراطي بعمق  حل عادل للقضية الفلسطينية وأن يكون الحكم بسورية بما لها تأثير بموقعها الجيوسياس ي 

من امليليشيات باملنطقة وإعادة الحقوق ألصحابها والقضاء على أي صراع   عربي بشرعية حقيقية كاملة ونزع السالح

 إيديولوجي  باملنطقة وخروج إيران منها بشكل نهائي

 

 أما األمر الثاني

والذين يؤمنون بالدولة واحترام حقوق األقليات شعبي حقيقي يمثل األكثرية  بالنسبة لشعوب املنطقة ال بد من تمثيل  

وال يمكن الوصول لذلك إال عبر تقدم الشعوب باملسار الديمقراطي وحقوق اإلنسان  والتعايش واملحبة واإلخاء املدنية 
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والقضاء على فكر التطرف لكل الطوائف والديانات وهذا يستوجب تعاون من الجميع وتحالف من كل الديانات والعرقيات 

الحقيقي وتعايش  للوصول لالستقرار  منطقة الشرق األوسط تمهيدالديهم وصعود النخبة املدنية ب والطوائف ضد املتطرفين 

بالشرق  ال القادمة بقيم اإلنسانية وتاريخها الحضاري بين أبناء الديانات السماوية بحقوق متساوية وعادلة حتى تنعم األجي

 األوسط

 دون اقتباس املراجع ..

 شبكة البصرة د. أيمن الهاشمي بعنوان الدور اإليراني التخريبي في العراق 

 دنيا الوطن . بقلم محمد القيس ي بعنوان التخريب من الداخل بالتنسيق مع األمريكان

 (Track persia ( تقرير ملركز تراك برشيا 

 إليراني بالشرق األوسطاملركز البريطاني اإليراني للشؤون اإليرانية عن الدور التخريبي للنظام ا

 مقابالت متلفزة لالمين العام السابق صبحي الطفيلي   

 توثيقات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بسورية حول التدخل اإليراني باملجتمع
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  2017 لعام الفرنسية الرئاسية االنتخابات

 الفرنسية الخارجية السياسة صعيد على ومخرجاتها دالالتها
 

                                                                                                   الرطيمات ليلى .د                                                          
 الدولية العالقات في باحثة                                                  

 المغرب  -الرباط -اكدال -الخامس محمد جامعة
 

 

 ملخص: 
والتي تمخض عنها  هادالالت نتائج، حدثا مهما الستجالء 2017تعتبر االنتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 

املنتمي لحزب وسطي يحمل اسم "حركة إلى األمام" خارج طرفي القطبية )اليمين واليسار(  فوز ايمانويل ماكرون

من تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي  املنتخبتمكن الرئيس الفرنس ي وقد  .املعهودة في النظام السياس ي الفرنس ي

ضمت أغلب األطياف السياسية واملستقلين والتكنوقراط، إذ أصبح هناك إدراك يتنامى بضرورة العمل املشترك 

لإلنقاذ في تجاوز للعصبية الحزبية واالنتماء اإليديولوجي بهدف تجسيد الخيارات واإلصالحات املحددة في البرنامج 

 رئيس الفرنس ي. االنتخابي لل

وبموازاة ذلك، فقد شكلت االنتخابات الرئاسية الفرنسية محطة مهمة من أجل معرفة التحوالت املحتملة 

سياسة للسنوات الخمس القادمة،  هاحدد معامل والتيبعد فوز ايمانويل ماكرون، الفرنسية في السياسة الخارجية 

مكافحته في الداخل وفي املنبع على جبهات تنظيم الدولة اإلسالمية في تضع في طليعة أولوياتها الحرب ضد اإلرهاب عبر 

  .العراق وسوريا وليبيا والساحل ومن خالل دعم االستقرار السياس ي والتنمية

يبدو أن توجهات السياسة الخارجية الفرنسية في عهد ماكرون ستتميز باالستمرارية لجهة إعطاء الدور األول 

وبي مع التشديد على إقامة عالقات قوية مع الواليات املتحدة األميركية بحيث يكون الهدف واملركزي لالتحاد األور 

أن طابع االستمرارية لن يحول دون حدوث بعض  غير  .إعادة االستقرار إلى منطقة البحر املتوسط والشرق األوسط

التحوالت التي تظهر في السعي نحو سياسة أوروبية موحدة ولكن من دون التخلي عن العالقات الثنائية التي تقيمها 

كالدول  فرنسا مع االتحاد األوروبي في مواضيع الهجرة واألمن أو التعاون القضائي مع أطراف من خارج االتحاد

 ينتهج ماكرون سياسة برجماتية اتجاه الدول العربية واالفريقية ملواجهة تحدي االرهاب.  ، حيثاملغاربية

تنأى سياسة فرنسا الجديدة في عهد ماكرون عن "القطيعة" وتنفتح على العالم الخارجي في إطار براجماتية 

 ناعمة ومحاولة السترداد دورها الريادى على الساحة الدولية.

 

 ، االتحاد االوروبي .الغربية الديمقراطيات، االنتخابات الرئاسية الفرنسيةة :  مفتاحيكلمات 
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Abstract : 

The French presidential election of 2017 is an important event to discover the implications 

of its results, which resulted in the victory of Emmanuel Macaron, a member of the centrist party 

known as the "forward movement" outside the polar extremes (left and right). 

French President was able to form a government of national unity, which included most of 

the political spectrum, independent and technocrats. There is a growing awareness of the 

necessity of joint action to save the party from partisan fanaticism and ideological affiliation to 

reflect the choices and reforms defined in the French president's electoral program. 

 

At the same time, the French presidential elections were an important milestone in understanding 

the possible changes in French foreign policy following the victory of Emmanuel Macaron, who 

set the parameters for the next five years, a policy that puts the war against terrorism at the 

forefront of its fight against terrorism at home and on the fronts of the Islamic state In Iraq, 

Syria, Libya and the Sahel, and by supporting political stability and development. 

French foreign policy trends in the Macron era seem to be characterized by continuity in 

terms of giving the EU the first and central role, with emphasis on establishing strong relations 

with the United States, with the aim of restoring stability to the Mediterranean and the Middle 

East. However, the nature of continuity will not prevent some of the transformations that appear 

in the pursuit of a unified European policy, but without abandoning the bilateral relations 

between France and the European Union on migration and security or judicial cooperation with 

non-EU parties such as the Maghreb. Pragmatic approach to Arab and African countries to face 

the challenge of terrorism. 

France's new policy in the Macaron era is breaking away from the "rupture" and opening up 

to the outside world in a soft pragmatism and an attempt to regain its leading role in the 

international arena. 

Keywords: French presidential elections, Western democracies, European Union 
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 مقدمة:

فاز مرشح الوسط وزعيم "حركة إلى األمام" إيمانويل ماكرون، في االقتراع الرئاس ي الفرنس ي الذي أجري يوم 

، متفوقا بفارق كبير على منافسته مارلين لوبين ممثلة اليمين املتطرف % 65,8حيث حقق فوزا بنسبة ، 2017ماي  7

عاما اصغر وثامن رئيس  39ليصبح بذلك ماكرون ،% 34,2وزعيمة "حزب الجبهة الوطنية" والتي حصلت على نسبة 

 في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية.

يصل إلى قصر االليزيه رئيس من خارج التيارين  1958فألول مرة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 

مية، يعكس األزمة السياسيين التقليديين؛ اليمين الجمهوري واليسار االشتراكي، وهو متغير على قدر كبير من األه

العميقة للسياسة الفرنسية التي باتت بحاجة لتغيير عن طريق استراتيجيات بديلة قادرة على التصدي لخطاب 

 العنصرية واالنعزالية الذي يروجه اليمين املتطرف. 

وذلك بالنظر للمتغيرات الدولية الراهنة املتسمة بتزايد الضربات  2017لعام  االنتخابات الفرنسية وتختلف

بريطانيا من االتحاد  أوروبا، فضال عن خروج اإلرهابية املوجهة ضد عدة دول أوروبية، وصعود اليمين املتطرف بـ

 .األمريكية الواليات املتحدة ، وفوز دونالد ترامب غير املتوقع برئاسة األوروبي

بعض أوجه الديمقراطية التمثيلية، بسبب حيث أن هناك ميال أكثر في معظم الدول الغربية إلعادة النظر في 

يستهان به من الناخبين لفكرة املؤسسة الحاكمة، وفكرة النخب وفكرة األحزاب التقليدية، وهو ما  رفض قطاع ال

يتماش ى مع امليل لالنعزال، وعودة األوهام الوطنية، جغرافيا وسياسيا، من حيث العالقة مع االتحاد األوروبي 

 .بب تزايد الخوف من األجانبوالعملة، وأيضا بس

وفي هذا السياق الدولي، تثار عدة تساؤالت حول مدى فاعلية السياسة الخارجية الفرنسية ومخرجاتها 

الحاسمة، واحتماالت تغييرها والسيما في منطقة الشرق األوسط التي تشهد دورا فرنسيا واسعا في أزمات عدة منها 

 العراق وسوريا وليبيا.

ولإلشارة فان السياسة الخارجية في فرنسا ال تمثل عامال حاسما في أي انتخابات رئاسية، لكنها تمثل 

تحديات كبيرة بالنسبة للرئيس املنتخب إيمانويل ماكرون، من خالل تصريحاته في حملته االنتخابية، والتي ترتكز على 

لف مع أملانيا أوروبيا"، وداخليا "ترسيخ قوة الخيار استكمال مسار سياس ي جديد له ركيزته األساسية خارجيا "التحا

الثالث البعيد عن اليمين واليسار التقليديين"، وال يمكن تحقيق تلك الثنائية بمعزل عن األخرى، خصوصا أنهما 

 مضطران للتماهي. النجاح الداخلي محفز للنجاح الخارجي، والنجاح الخارجي سينعكس حتما على الداخل.  

 هذه األخيرة ومخرجات لدالالتنظرا  2017دراسة موضوع االنتخابات الرئاسية الفرنسية لعام  تبدو أهمية

حظيت االنتخابات التشريعية الفرنسية بمتابعة واهتمام دولي، ملا تمثله  سياستها الخارجية، حيثتوجهات على 

كما أنه ومن فرنسا في الثقافة الغربية كدولة علمانية، يعتبرها البعض إحدى ركائز الديمقراطيات الغربية من جهة، 

بعد  ية الخارجية الفرنسيةالثابت واملتغير في طبيعة توجهات السياس استجالءيمكن  الرئاسيةاالنتخابات خالل نتائج 

          .إيمانويل ماكرونفوز 
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الفرنسية سيكون لها تأثير على توجهات السياسة  الرئاسيةاستنادا إلى فرضية أن نتائج االنتخابات  و 

دالالت التصويت ملاكرون في االنتخابات سأحاول مقاربة هذا املوضوع من خالل التركيز على  الخارجية الفرنسية.

وما هي  ؟الرئاسية الفرنسة؟ وما هي ابرز معالم توجهات السياسة الخارجية الفرنسية خالل خمس السنوات املقبلة

 التحوالت املحتملة في السياسة الخارجية بعد فوز ايمانويل ماكرون؟

 سية الفرنسية: دالالت التصويت ملاكرون في انتخابات الرئااملحور األول 

 : بروز "حركة إلى امام" في املشهد السياس ي الفرنس ي أوال

"، وقد تجاوب حركة إلى األمامولد الحزب املنتمي له الرئيس ماكرون منذ عام فقط، وحمل اسم "

الفرنسيون مع هذه الحركة، منعا لوصول مرشحة اليمين العنصري املتطرف إلى الرئاسة. وباختيار مانويل ماكرون 

رئيسا، حدد الفرنسيون وجهتهم بعيدا عن اليمين واليسار أيضا، مستعيدين موجة الطريق الثالث التي جاءت في 

التسعينات، والتي ظهرت بمجموعة جديدة من القيادات السياسية الشابة واملختلفة، ثم انحسرت املوجة بفعل 

أخرى، للتحول باتجاهات توفيقية أو مختلفة  صعود جديد ومفاجئ لليمين، وربما يفتح انتخاب ماكرون املجال مرة

 .(1)كثيرا عما ألفته الحياة السياسية

أعلن ماكرون ترشيحه للرئاسة خارج طرفي القطبية )اليمين واليسار( املعهودة في النظام السياس ي الفرنس ي، 

قد إختار الترشيح للرئاسة على الرغم من أنه كان يشغل منصب مستشار و وزير في حكومة الرئيس التي انتهت واليته، ل

من خارج النظام. وقد ترتب عن االنتخابات األولية املعمول بها في الرئاسة الفرنسية اندحار مرشحي اليمين واليسار، 

ليصبح التنافس في الطور النهائي للرئاسيات بين اليمين املتطرف ومرشح حركة إلى األمام الذي وضع نفسه وحركته 

 ام السياس ي الفرنس ي.كما أشرنا، خارج النظ

اعتبر ماكرون، في نظر فاعلين كثرين في املجتمع السياس ي، بمثابة املخرج املناسب لتحوالت النظام السياس ي 

الذي لم يسعفه التداول املتواصل على السلطة من رفع، وال تجاوز املآزق املستمرة في النظام، فاتجه إلى تركيب 

عديدة مرتبطة بآليات عمل النظام القائم، ينتمي بعضها إلى القطاعات  تحالف سياس ي، يجمع فاعلين من فضاءات

االقتصادية والسياسية، وينتمي آخرون إلى قطاع اإلعالم واملالية، وهو يستوعب شبابا كثيرين، كما يجمع كثيرين من 

 .(1)(2)لهالكوادر الرافضة آلليات العمل الحزبي التقليدي، بعد أن عاينت صراع العناصر والقيادات داخ

إن ظاهرة ماكرون تعد محصلة لكيفية من كيفيات نجاح مؤسسات املال واإلعالم التي يعرف املشرفون 

عليها بنية النظام السياس ي وطرق عمله، وقد عملوا على تدبير املخرج املناسب لالنسداد الحاصل في بنية النظام 

يد، وهي معالم ال تتردد في تكرار أنها ال تمثل ال اليسار وال السياس ي. كما رسموا املالمح واملعالم الكبرى للرئيس الجد

اليمين، بقدر ما ترهن مصيرها بتطلعات الفرنسيين الذين سئموا من تشردم اليسار وضيق أفقه في النظر والعمل، 

 كما سئموا من اليمين ولغاته املحافظة. 

، عن اللغة املعهودة في الرئاسيات، واكتفى ومن هذا املنطلق، تخلى امانويل ماكرون طوال حملته االنتخابية

برسم املعالم الكبرى لخياراته، منطلقا من رفضه الفكر املحافظ في السياسة، وتمسكه باالقتصاد املفتوح املعتمد 
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على املبادئ الليبرالية، مع انفتاح جزئي على بعض القيم االجتماعية، ومدافع عن قيم العوملة ومبادئ االتحاد 

   االوروبي.

 : فوز ماكرون بنسبة كبيرة من عدد الناخبين بفرنساثانيا

، % ,865 أعلنت النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية الفرنسية فوز ماكرون بنسبة كبيرة نسبيا تصل إلى

التي حصل غير أن هذه النسبة من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.  % 43,2مقابل حصول لوبان على 

عليها ماكرون في الجولة الثانية، لم تكن هي األعلى على مستوى انتخابات الرئاسة الفرنسية؛ حيث فاز الرئيس 

من إجمالي األصوات في الجولة الثانية، بينما حصل غريمه جان ماري  % 82,21الفرنس ي السابق جاك شيراك بنسبة 

 .   2002في انتخابات  % 17,79لوبان على نسبة 

 % 77، والتي وصلت إلى ما يقرب من 2017باستقرائنا لنسبة مشاركة الفرنسيين في انتخابات الرئاسية لعام 

من إجمالي املسجلين بالقوائم االنتخابية، نالحظ أن نسبة املشاركة في الجولة الثانية تعد األضعف منذ انتخابات 

، والتي كانت نسبة املشاركة 2012و  2007ة لعام ، حيث سجل تراجعا باملقارنة باالنتخابات الرئاسي1969عام 

، بينما سجلت انتخابات % 83,77هي األعلى على اإلطالق، حيث وصلت إلى 2007النهائية املسجلة في انتخابات عام 

من املصوتين(،  % 2,98. هذا بخالف املواطنين الذين أبطلوا أصواتهم في االنتخابات )% 79,48نسبة  2012عام 

 .من املصوتين( % 8,49كوا االستمارة االنتخابية فارغة ب"التصويت األبيض" )والذين تر 

وتبعا لذلك، فإنه من الصعب الجزم بأن الذين منحوا أصواتهم ملاكرون فعلوا ذلك بسبب خطابه حول قيم 

يمكن تجاهل التعايش واالنفتاح، والتصدي لإلرهاب، واالنخراط في العوملة، والتمسك بحلم االتحاد األوروبي. ال 

حقيقة أن قطاعا واسعا منهم فعل ذلك بسبب املخاوف املتزايدة من التمدد الهادئ لخطاب اليمين الشعبوي داخل 

املجتمع، وهو ما تؤكده األرقام املتعلقة بمسار مشاركة الجبهة الوطنية في االنتخابات الرئاسية خالل العقدين 

، وحازت في الدور الثاني من % 15نالت  1995من األصوات، وفي  % 14,38حصلت على  1988األخيرين. ففي اقتراع 

، % 17,90ب  2012، ثم تعاود الصعود في اقتراع % 10,44إلى   2007، قبل أن تتراجع في% 17,79على  2002اقتراع 

 .(1)(3)في الدور الثاني % 33,90في الدور األول، و % 21,30، حيث فازت ب 2017وصوال إلى إقتراع 

تعني هذه األرقام، في جانب كبير منها، أن الذين صوتوا ملاكرون ليسوا كلهم، على األرجح مقتنعين ببرنامجه، 

وما يعتزم تطبيقه من سياسات وإجراءات مختلفة، وهو الذي لم يتردد في إعالن نيته إدخال تعديالت على قانون 

من اتساع رقعة نفوذ الجبهة داخل الشارع الفرنس ي العمل، ودعم أوساط املال واألعمال. إنه تصويت يعكس مخاوف 

املنقسم، واحتمال وصولها إلى السلطة في بلد بات يشكل فيه املهاجرون واألجانب واألقليات الدينية والعرقية رقما 

أساسيا في االستقرار األهلي واالجتماعي، وهو وضع ال يختلف كثيرا عن بلدان أوروبية أخرى تعرف صعودا الفتا 

 كيالت اليمين املتطرف.  لتش

صحيح أن الجبهة الوطنية خسرت االقتراع، لكنها نجحت في توسيع دائرة أنصارها وزيادة أعدادهم، بعد أن 

مليون ناخب، يمثلون تكتال مجتمعيا غاضبا من التهميش الناتج عن  11اقترب عدد الذين منحوها أصواتهم من 
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وتزايد خطر االرهاب، ما يعني أن السياسة الفرنسية تواجه فعال مأزقا الركود االقتصادي، وارتفاع نسبة البطالة، 

 .(4)بنيويا يصعب التنبؤ بتحوالته في مقبل األيام، خصوصا مع تفاقم إشكاالت الهوية واالندماج والسلم األهلي

ات فتحت إذا كانت الجاليات واألقليات املختلفة قد تنفست الصعداء بعد فوز ماكرون، إال أن هذه االنتخاب

قوسا جديدا في السياسة الفرنسية واألوروبية. هناك تحديات جسيمة على الساسة والنخب وصناع القرار، أبرزها 

إيجاد إجابة مجتمعية متكاملة على السؤال: ما الذي جعل ثلث الكتلة الناخبة الفرنسية يصوت لزعيمة الجبهة 

 اداة اآلخر؟الوطنية، على الرغم من خطابها املتسم بالعنصرية ومع

إن عدد األصوات التي حصلت عليها لوبان جرس إنذار حقيقي للجميع. ولهذا تبدو الطبقة السياسية 

الفرنسية واألوروبية في مفترق الطرق اآلن، فهي تواجه سرديتين متناقضتين؛ سردية اليمين املتعصب واملناهض 

تمعات تتخبط في مشكالت اقتصادية واجتماعية و للمهاجرين واألجانب واالتحاد األوروبي والعوملة، وسردية مج

 هوياتية ال حصر لها، وتتطلع إلى خطاب أكثر قدرة على التصدي لهذه املشكالت واستيعابها. 

وقد عبر ماكرون عن ذلك االنقسام املجتمعي بوضوح في الخطاب الذي ألقاه عقب فوزه مباشرة، مشيرا إلى 

ت مجموعة من الناخبين لتفضيل االختيار املتطرف. لذا يتوقع أن يحتل تقديره ملشاعر القلق والخوف التي دفع

الحراك الثقافي والتعليمي مكانة حيوية في األيام القادمة تحت شعار رفعه ماكرون بعنوان "تهذيب الحياة العامة"، 

 حيث يكون كل من التعليم والثقافة عنصر حسم في مواجهة اإلرهاب والتطرف. 

 كبير في شعبية األحزاب التقليدية الفرنسية : إنخفاضثالثا

يعد فوز ماكرون بالرئاسة الفرنسية ظاهرة غير مسبوقة في النظام السياس ي الفرنس ي، املؤسس على قطبية 

ثنائية تجمع بين اليمين واليسار، وهي قطبية ترسخت منذ ما يقارب من ستة عقود، أي منذ بداية الجمهورية 

، إال أن فوز الرئيس الجديد، لم يعلن فقط بداية تجاوزها، بل وضع أيضا اليمين 5819الفرنسية الخامسة سنة 

 الجمهوري في مأزق، وأعلن نهاية اليسار االشتراكي. 

، قاعدة تداول السلطة في فرنسا بين اليمين املعتدل 2017كسرت االنتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 

كمرشح وسطي ال ينتمي  1974نذ انتخاب "فاليري جيسكار ديستان" عام عاما. فم 36واليسار، والتي استمرت قرابة 

بوضوح لليمين أو لليسار، تناوب على الرئاسة الفرنسية رؤساء من اليمين املعتدل التقليدي، مثل "جاك شيراك" 

 و"نيكوال ساركوزي"، ورؤساء من اليسار مثل "فرانسوا ميتران" و الرئيس السابق "فرنسوا هوالند".

شكل صعود مرشحة اليمين املتطرف ومرشح حزب وسطي إلى الجولة الثانية حالة استثنائية؛ حيث لم  وقد

ينجح أي من مرشحي اليمين التقليدي "الجمهوريين" أو اليسار التقليدي "الحزب االشتراكي" في الحصول على النسبة 

سا بظروف استثنائية صادمة للناخبين، سواء األكبر من أصوات الناخبين في الجولة األولى. ويكشف هذا عن مرور فرن

 على املستوى الداخلي "اإلرهاب"، أو اإلقليمي "خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي".
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وتبعا لذلك، فقد تغيرت خريطة التحالفات الحزبية التقليدية، حيث لم تشارك أحزاب فرنسية تقليدية 

فعلى سبيل املثال، أعلن حزب "الخضر" عدم خوضه بصورة مباشرة، مفضلة التحالف مع مرشحين آخرين. 

االنتخابات، وتوجيه أصوات ناخبيه لالختيار مرشح الحزب االشتراكي "بونوا هامون". وبعد إعالن نتائج الجولة األولى، 

املعتدل( "فرنسوا فيون" مساندته ترشيح "إيمانويل ماكرون" على حساب  أعلن مرشح حزب الجمهوريين )اليمين

ن لوبان". وذلك يضرب بالعديد من التوقعات عرض الحائط التي أيدت فكرة ذهاب الكتلة الجمهورية لرصيد "مارلي

     (5)"لوبان"، باعتبارها معبرة عن بعض األفكار املشتركة ل"فيون".

ماكرون الرئيس الثامن في الجمهورية الفرنسية الخامسة رحلة األلف ميل بخطوة تسلم  بدأ إمانويل

سلطاته الدستورية من سلفه فرنسوا هوالند. ماكرون األصغر سنا بين كل رؤساء فرنسا، اخترق الساحة السياسية 

. بالطبع ساعد على صعود 2016 وهو لم يكن يوما في عداد املنتخبين، ولم يبدأ العمل السياس ي املباشر إال في أبريل

الرئيس الجديد توفر ظروف موضوعية مع إنهيار القطبين التقليديين في الحياة السياسية، أي حزب الجمهوريين 

اليميني والحزب االشتراكي اليساري، وإزاء املخاوف من مخاطر صعود أقص ى اليمين وأقص ى اليسار، مما وفر له 

    (6)مساحة للعبور نحو قصر االليزيه.

 : تشكيل حكومة فرنسية وأغلبية برملانية لحزب "جمهورية إلى األمام"خامسا

 تشكيل حكومة ماكرون 

أعلن الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون عن تشكيلة حكومته، والتي ضمت أغلب األطياف السياسية 

واملستقلين والتكنوقراط، حيث نجح إيمانويل ماكرون في االختبار األول بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس 

ئمة على بناء توجه سياس ي جديد، يقوم وزراء إدوارد فيليب والذي يعد قطعة الشطرنج األبرز في لعبة ماكرون القا

على االستلهام، بغض النظر عن الخلفية اإليديولوجية، أي إنهاء اللعبة السياسية التقليدية القائمة على التعارض 

اإليديولوجي بين اليمين واليسار، إذ أصبح هناك إدراك يتنامى بضرورة العمل املشترك لإلنقاذ في تجاوز للعصبية 

 نتماء اإليديولوجي بهدف تجسيد الخيارات واإلصالحات املحددة في البرنامج االنتخابي للرئيس الفرنس ي. الحزبية واال 

لقد جمعت التركيبة الحكومية بين خبرات متراكمة لسياسيين مخضرمين، وأقطاب حزبية متباينة، والتي من 

حملته االنتخابية كجيرالد كوملب الذي عين  أبرزها القطب اليساري الذي يمثله اليساريون الذين التحقوا بماكرون في

وزيرا للداخلية، و جون أيفل ودريان وزير ألوروبا وللشؤون الخارجية. أما القطب الثاني تمثله شخصيات معروفة في 

العدل، و سيلفي غوالر وزيرة الدفاع. أما القطب الثالث فتمثله شخصيات يمينية  وسط اليمين كفرنسوا بايرو وزير

الجمهوريين إدوارد فليب رئيس الحكومة، برونو لوما وزير االقتصاد ...، في حين يتكون القطب الرابع من من حزب 

ممثلي املجتمع املدني حيث جرى اختيار الناشط واإلعالمي البيئي نيكوال هيلو ليكون وزير البيئة وتحول الطاقة، فضال 

   (7)ر دولة مكلف بالقطاع الرقمي...عن فرنسواز نيسان وزيرة الثقافة ومنير املحجوبي سكرتي
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لقد أراد ماكرون أن تكون حكومته على صورته ومثاله، وأن يكون رئيسها جديدا، لكن في الوقت عينه يتمتع 

بخبرة سياسية. وبالقدرة على قيادة فريق حكومي واإلشراف على عمله اليومي بينما التوجيهات الكبرى تعود إليه. وغير 

 جديد على رغبته بالعودة إلى املفهوم الكالسيكي للرئاسة. حيث "الرئيس يرأس والحكومة تحكم". مرة شدد الرئيس ال

تقودنا مرحلة بدايات ماكرون وتشكيل حكومة فليب إلى تلمس مغامرة فيها إعادة تأسيس للجمهورية 

يدعى بونابرت مقاليد األمور الخامسة، تشبه مرحلة الحكم القنصلي بعد الثورة الفرنسية، إذ تبوأ يومها جنرال شاب 

ولم يكن عنده تجربة سياسية، واعتمد على تركيبة متناثرة من البيض والزرق ومن الجبال والسهول وتمكن من تمرير 

إصالحاته. واليوم وكأن التاريخ يعيد نفسه حيث كان شعار نابليون "ال قدم ذهبية حمراء وال قبعة حمراء" أي )ال 

ابله شعار ماكرون "اليمين وال يسار" مما يش ي طموحا بممارسة تمركز سلطوي لإلعادة هيبة أرستقراطي وال ثوري( يق

الدولة وتقليص االنقسامات ووضع أسس النظام فيه مساواة وهرمية. تتوقف املقارنة بين املاكرونية والبونابرتية ألن 

د إلى صالحيات امللك الجمهوري ماكرون ليس القنصل الذي سيتحول إلى إمبراطور. لكن من الواضح أنه سيستن

، لكي تنجح مغامرته في التجديد واالستقرار وسط أوروبا قلقة ونظام عالمي 1958املمنوحة له حسب دستور 

 مضطرب.

 تشكيل أغلبية برملانية من حزب "الجمهورية إلى األمام"

يعتمد عليها لوضع برنامجه  لم يكن الفوز بالرئاسة كافيا للرئيس الجديد، بل كان بحاجة إلى أكثرية نيابية

االنتخابي موضع التنفيذ. وعلى غرار ذلك لم يتوقف انتصار إيمانويل ماكرون عند انتصار حزبه في انتخابات 

الرئاسية، بل إجتاح حزب الرئيس "الجمهورية إلى األمام" الجمعية الوطنية في الجولة األولى من االنتخابات بنسبة 

جولة الثانية فقد جاءت لتؤكد توقعات معاهد استطالع الرأي، بفوز حزب "حركة إلى . أما نتائج ال % 32تجاوزت 

مقعدا، وهي أكثرية  577مقعدا من أصل  308االمام" باألغلبية في الجمعية الوطنية، حيث حصل الحزب بمفرده على 

ن ذلك يؤمن ملاكرون ، فإ42مريحة و إذا ما أضيفت إليه أصوات حليفه حزب "الحركة الديمقراطية" ومقاعده ال

 (8)نائبا ستكون قادرة على تمرير كل مشاريع القوانين التي يرتئيها الرئيس والحكومة. 350قاعدة عريضة من 

إذ ال يتوقف انتصار ايمانويل ماكرون عند انتصار حزبه فقط، بل إن األمر أكثر تعقيدا على النحو الذي   

ية إلى األمام" في انتخابات الرئاسية. فمرشحون ينتمون لليسار كما يمنح الرجل ظالل تفوق ما حققه حزب "الجمهور 

لليمين يعتبرون أنفسهم جزءا من "األغلبية الرئاسية" حتى لو لم يحمل ترشحهم اسم حزب ماكرون، بما يعني أن 

 نوابا اشتراكيين وديغوليين يعتبرون أنفسهم داعمين للرئيس الجديد في خياراته داخل أحزابهم.

لقد حملت االنتخابات التشريعية الفرنسية، جيال جديدا من النواب والنائبات على صورة رئيس الجمهورية. 

من نواب "الندوة البرملانية" يتخطون عتبة قاعة "الجمعية الوطنية" للمرة األولى. إنهم يمثلون فرنسا  % 75حيث أن 

عملوا في حقل  من املجتمع املدني الذين لم يسبق أن وليس طبقة سياسية منغلقة على نفسها وجوه جديدة غالبيتهم

 السياسة سابقا ولم يسبق لهم أن شاركوا في انتخابات محلية.
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يبدو أن املشهد الحزبي الفرنس ي بات متقدما، بما ينذر باختفاء أحزاب عريقة لطاملا احتلت امليدان البرملاني 

شتراكي الذي لم يعد ينتج رئيسا وال نوابا في الجمعية لعقود. ففي فرنسا من يسأل حول لزومية بقاء الحزب اال 

الوطنية. ثم إن هناك من يطرح تساؤول؛ حول ماذا تعني االشتراكية اسما ومعنى وإيديولوجية هذه األيام، على أن 

الالفت أيضا أن نصف الناخبين الفرنسيين لم يشاركوا في هذه االنتخابات، والتي وصلت نسبة الغائبين عن 

وهي األعلى منذ  من مجموع الكتلة االنتخابية بما مثل نسبة امتناع تاريخية عن التصويت % 58يت إلى حوالي التصو 

، ويمثل هذا العزوف حردا من كل الطبقة السياسية، بما في ذلك ماكرون وحزبه، ذلك يعني أن انتصار 1945عام 

ا من السياسة وقلة ثقة بلزومية الذي حققه حزب الرئيس يسجل على قاعدة تصويت ضعيفة، تعكس تبرم

. ولكن ضعف املشاركة ال يعني التشكيك بشرعية النتائج وقانونيتها رغم سعي بعض اليمين واليسار (9)االقتراع

إلى تفسير املقاطعة على أنها "تحذير" للرئيس ماكرون وتهدف  -الذين سيكونون في املعارضة -االشتراكي واملتشدد

 ويض مطلق ليسير بما يريده من سياسات.إلفهامه أنه ليس لديه تف

 توجهات السياسة الخارجية الفرنسية في عهد إيمانويل ماكرون: املحور الثاني

عندما نتحدث عن السياسة الخارجية لفرنسا، فإن منظومة الحكم في البالد تجعلها بجانب السياسة 

 "شارل ديجول" الجمهورية الخامسة.الدفاعية ضمن صالحيات شبه مطلقة بيد الرئيس، وذلك منذ أن أسس 

لقد رسم الرئيس الفرنس ي "إيمانويل ماكرون" أثناء الخطاب السنوي التقليدي أمام السلك الدبلوماس ي 

، معالم السياسة الفرنسية للسنوات الخمس القادمة، سياسة تضع في طليعة أولوياتها 2017غشت  29بتاريخ 

الداخل وفي املنبع على جبهات تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا وليبيا الحرب ضد اإلرهاب عبر مكافحته في 

 .والساحل ومن خالل دعم االستقرار السياس ي والتنمية

 وعليه فما هو الثابت واملتغير في طبيعة توجهات السياسية الخارجية الفرنسية بعد فوز ماكرون؟  

 كرون: برجماتية السياسية الخارجية في عهد ماأوال

 األملاني من أجل إصالح االتحاد األوروبي-تدعيم التعاون الفرنس ي .1

-يتطلع الرئيس الفرنس ي ماكرون للعب دور على الساحة األوروبية والعاملية، وهو ما يضع التعاون الفرنس ي

كانت أملانيا هي وجهة زيارته الخارجية األولى، كما زارها أيضا أثناء حملته االنتخابية،  األملاني على رأس أولوياته. وقد

وقد عزز حكومته بوجوه لها خبرة طويلة مع النظام السياس ي األملاني. من جانب آخر فإن املستشارة األملانية "أنجيال 

شتنبر من العام الجاري، قد  24امة بتاريخ ميركل" التي بدأت فترة رابعة من الحكم بعد أن كسبت االنتخابات الع

   (10)أكدت على ضرورة التعاون مع فرنسا من أجل مستقبل القارة األوروبية.

ويأتي موقف ميركل كقراءة للموقف الذي تجد أوروبا نفسها فيه مع انسحاب بريطانيا من جانب، وتولي 

خر، خاصة مع ما أبداه خالل زيارته ألوروبا من عدم دونالد ترامب رئاسة الواليات املتحدة األمريكية من جانب آ

التأكيد الواضح على االلتزامات األمريكية األمنية تجاه الحلفاء األوروبيين وحلف الناتو، وقد عبرت ميركل بعد لقائها 
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يفتح الباب مع ماكرون عن تقبلها لفكرة إجراء تعديالت على الوثائق األساسية التي تحكم عمل االتحاد األوروبي، بما 

 . (11)أمام التغييرات واإلصالحات التي ينادي بها الرئيس الفرنس ي

مع السعي نحو سياسة أوروبية  على بقاء فرنسا في االتحاد األوروبي إذ سبق ملاكرون أن دعى خالل برنامجه االنتخابي

انطالق الجولة الثانية لالنتخابات ماي من العام الجاري قبيل  3موحدة، وقد أظهرت املناظرة األخيرة التي تمت في 

الرئاسية الفرنسية بين ماكرون ولوبن تباين في توجهاتهما، حيث تبنى ماكرون طرح بقاء فرنسا في االتحاد األوروبي 

بخالف منافسته املناهضة لهذا التوجه، وفي هذا السياق يرى ماكرون أنه يتعين على االتحاد األوروبي اإلصالح أو 

خروج فرنسا من االتحاد "فريكست"، ومصطلح "فريكست" جديد حيث ذكر ألول مرة على لسان  مواجهة احتمال

الرئيس الفرنس ي املنتخب للتلويح بخروج بالده من عضوية االتحاد األوروبي خالل حملته االنتخابية على غرار 

 (12).مصطلح "بريكست" بالنسبة لبريطانيا

د األوروبي طرح تنظيم مؤتمرات ديمقراطية في جميع أنحاء وعود ماكرون فيما يختص باالتحاكما شملت 

، لبلورة مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة، رغبة منه في 2017االتحاد األوروبي بعد االنتخابات األملانية في خريف

الجانب تشجيع دول االتحاد على مزيد من الشفافية ودمقرطة العملية السياسية. إال أن إهتمامه األكبر ينصب على 

االقتصادي ومعالجة مشاكله، والتي دفعت اململكة املتحدة للخروج من االتحاد. وفي هذا الصدد يرى ماكرون ضرورة 

وجود ميزانية موحدة ملنطقة اليورو، وخلق منصب وزير االقتصاد واملالية األوروبي الذي ينسق بين اقتصاديات 

ة البرملان األوروبي الذي يضم ممثلين من كل الدول األعضاء الدول األعضاء. ويمارس هذا األخير عمله تحت رقاب

صندوق أوروبي للدفاع  للحفاظ على الطابع الديمقراطي والتشاركي لصنع القرار على املستوى القاري. فضال عن إنشاء

ق العامة لتمويل التجهيزات العسكرية املشتركة، وضبط االستثمارات األجنبية في أوروبا، وحصر الدخول إلى األسوا

 (13)األوروبية للشركات التي تحصل على نصف إنتاجها على األقل في أوروبا.

يبدو أن الرئيس الفرنس ي املنتخب يدرك الشكوك املتزايدة لدى الرأي العام إزاء الليبرالية االقتصادية التي 

اقترح ماكرون أن يرفق بكل االتفاقات  ظهرت عبر مفاوضات اتفاق التبادل الحر بين كندا واالتحاد األوروبي. وهكذا

ومع رفضه الحمائية، دافع  . التجارية لالتحاد األوروبي "شقا للتعاون الضريبي وكذلك بنودا اجتماعية وبيئية ملزمة

 .ماكرون عن "أوروبا تحمي العوملة" داعيا على سبيل املثال إلى تعزيز آليات مكافحة إغراق األسواق

ج اإلصالحات املقترح في البرنامج االنتخابي ملاكرون يتوافق بشكل كامل تقريبا مع فضال عن ذلك فان برنام

 السياسات األوروبية. لهذا السبب يشيع انتخابه أجواء اطمئنان داخل مؤسسات االتحاد األوروبي.

ن وفي هذا السياق، عبر رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر في رسالة التهنئة للرئيس الجديد ع

كما دعى رئيس البرملان األوروبي انتونيو تاجاني إلى الدعوة لعمل  ."سروره" الن الفرنسيين اختاروا "مستقبال أوروبيا"

  الذي أضعف من جراء تصويت البريطانيين ملصلحة حيث يرغب االتحاد األوروبي .مشترك من اجل "تحديث" أوروبا

ماكرون املؤيد  لدول األعضاء، أن يستمد القوة من فوز ايمانويلالخروج من صفوفه وتصاعد الحركات الشعبوية في ا

وبذلك سيكون على ماكرون أن يثبت على أن االنضمام لالتحاد األوروبي "يمكن أن يكون  . ألوروبا بالرئاسة الفرنسية

 (14)أيضا أداة فعالة إلدارة القوى السلبية للعوملة".
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أملاني مشترك يلعب دور القاطرة التي تحرك -عمة لتحرك فرنس ييبدو أن األوضاع العامة في أوروبا تبدو دا

املشروع األوروبي نحو درجة أكبر من التضامن والتنسيق املشترك. كما سيدفع التعاون مع أملانيا، إلى تبني ماكرون 

أيضا سيكون على مواقف شبيهة ملواقفهم في امللفات الدولية، سواء في أوكرانيا أو سورية أو امللف الكردي أو تركيا. و 

األرضية نفسها مع أملانيا في شأن العالقة مع ابريطانيا وأمريكا وروسيا. وذلك رغبة من ماكرون في انتهاج الخطوة التي 

    تحمي الكيان األوروبي من التفكك، وتحوله إلى دول متناحرة.      

 األمريكيةاملوازنة بين البرجماتية والتعاون الدولي مع الواليات املتحدة  .2

تجدر اإلشارة، إلى أنه وقبيل إجراء انتخابات الفرنسية تطرق التقرير االستشاري السنوي حول السياسية 

األخطاء التي ارتكبت في عهدي الرئيسين  الخارجية الفرنسية، للسياسة الفرنسية الخاطئة اتجاه أمريكا، وخاصة

اعتبرها التقرير عالقة تابع بمتبوع، بعد أن كانت السياسة  السابقين نيكوال ساركوزي وفرنسوا هوالند. حيث

الفرنسية تمتلك هامشا من االستقاللية يخولها القيام بدورها في العالم. وبذلك يؤكد التقرير على أن السياسة 

ادة الفرنسية الحالية تضر باملصالح الفرنسية، خاصة بعد هيمنة أمريكا على العالم، وقيامها بحروب أدت إلى زي

مشاكلها وأعدائها وتحميل حلفاء أمريكا نتائج ذلك، وإذا أرادت فرنسا الحفاظ على استقاللها، وهويتها السياسية 

وأمنها في هذا العالم املضطرب، عليها ترك مسافة معينة بينها وبين أمريكا، ال أن تكون تابعا باملطلق للسياسة 

     . (15)األمريكية

-كرون خالل حملته االنتخابية وبعد فوزه على أن مرجعيته ستكون ديغوليةوفي هذا السياق، أكد ما  

ميترانية، وهو ما ملسه الجميع في أول حضور دبلوماس ي للرئيس على الساحة الدولية. إذ توجهت أنظار العالم في قمة 

هذه الحركة ليست ذات حلف الناتو إلى املصافحة القوية بين الرئيس الفرنس ي ونظيره األمريكي. وعلى الرغم من أن 

أهمية كبيرة، إال أن لها دالالتها الرمزية، ربما ملوقف دبلوماس ي جديد من الندية واالستقاللية والحزم في بعض 

 . (16)املواقف أمام القوة األكبر في العالم، من دون املساس بجوهر التحالف االستراتيجي

ع حلفائه التقليديين كالواليات املتحدة األمريكية، مع إذ يتبنى الرئيس ماكرون سياسة قوامها االستمرارية م

التشديد على إقامة عالقات قوية مع هذه األخيرة بحيث يكون الهدف إعادة االستقرار إلى منطقة البحر املتوسط 

والشرق األوسط. و تعتبر باريس حليفا لواشنطن، كما أن سياسة فرنسا العسكرية فى الشرق األوسط تتسق مع 

وذلك نظرا لتعاظم املخاوف األوروبية  .مريكا في عهد ماكرون حتى بعد فوز الجمهورى دونالد ترامبمصالح أ

واألمريكية، من تنامى اإلرهاب الذى أصبح يهددهم، وقد أكد ماكرون في هذا السياق، من خالل برنامجه انتخابي على 

التعاون والتنسيق مع أمريكا وذلك بالرغم من تضارب مواقف الطرفين في عدة قضايا، كما املواجهة  ضرورة إستمرار 

التي حصلت فيما يخص انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من اتفاقية املناخ، فقد اعتبر الرئيس الفرنس ي هذا 

اق إلى املجيء واالستثمار في فرنسا. وتعد هذه االنسحاب خطأ تاريخيا، ودعا الشركات األمريكية التي تساند هذا االتف

 .(17)املواجهة موقفا مهما يسجل لصالح فرنسا دبلوماسيا، ولسياسة تعود إلى الخط الديغولي_امليتراني بامتياز
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رغم االختالف الواضح بين البرنامج السياس ي ملاكرون وبرنامج نظيره األمريكي ترامب، إال أن خلفية كال 

 مين من قطاع األعمال يمكن أن تساعدهما على بناء عالقة قائمة على املصالح واملكاسب املشتركة. الزعيمين القاد

إن املصالح االقتصادية املتعددة بين البلدين، ستلعب دورا فى تغيير اللهجة العنيفة، التى تبناها ماكرون 

ريكا هى الشريك التجارى الثانى لفرنسا بعد تجاه الواليات املتحدة األمريكية خالل حملته االنتخابية، حيث تعتبر أم

مليار  15الصين خارج االتحاد األوروبى، كما أن فرنسا حققت فائض فى امليزان التجارى لها مع الواليات املتحدة نحو 

 560فرع شركة فرنسية تعمل فى أمريكا ويعمل بها  3600، هذا باإلضافة إلى أن هناك ما يقرب من 2015يورو سنة 

 440شركة تعمل فى فرنسا وتقوم بتوظيف نحو  4600ظف، وفى املقابل نجد أن أمريكا لديها ما يقرب من ألف مو 

 ألف موظف بين فرنس ى وأمريكى. 

وفي هذا الصدد، عمل الرئيس ماكرون في يوليو املاض ي على دعوة الرئيس األمريكي ترامب للحضور الحتفال 

، وذلك بهدف تهدئة األجواء بين الواليات املتحدة األمريكية 7891فرنسا بعيدها الوطني الذي يحي ذكرى ثورة 

وحلفائها األوروبيين خاصة بعد قمة العشرين التى شابتها خالفات حادة فى وجهات النظر بين واشنطن وبروكسل 

سات مناخية وبرلين إثر إصرار الواليات املتحدة على موقفها من اتفاقية باريس للمناخ وانسحابها منها وإتباعها لسيا

 . (18)تتماش ى مع مصالحها الخاصة

والواقع ان هذه الدعوة بعثت برسائل متعددة فهي تفتح صفحة جديدة من العالقات الثنائية الفرنسية 

األمريكية إضافة إلي تأكيد سياسة خارجية جديدة تعلن انضمام فرنسا إلي سياسة الحليف األمريكي فيما يخص 

 .راتيجية مكافحة اإلرهابسوريا والعراق وليبيا وإست

ال جدال في إن العالقات األوروبية مع الواليات املتحدة تحت إدارة ترامب أصبحت تمر بصعوبات واضحة في 

الفترة األخيرة غير أن واشنطن تظل حليفا ال يستغنى عنه ألوروبا وخاصة لفرنسا، فامللفات التي يجب إيجاد توافق 

  .غربي حولها كثيرة

اإلشارة إلي أن زيارة ترامب لفرنسا تأتي بعد شهر ونصف الشهر من زيارة الرئيس الروس ي فالديمير بوتين وقد ال نغفل 

إلى فرنسا التي شابها بعض الفتور على خلفية االتهامات بمحاولة التدخل في االنتخابات الرئاسية الفرنسية على غرار 

 نفس االتهامات بالتدخل في االنتخابات األمريكية.

الزيارتان املتتاليتان تعطيان انطباعا اتجاه السياسة الفرنسية الخارجية أنها تسعى لبناء عالقات  هاتان

 .شخصية أكثر من بناء خط سياس ي واضح لعالقات قائمة على احترام متبادل ومصالح مشتركة قوية

 تبني التعاون التكتيكي مع روسيا .3

يمثل تصور ماكرون لدور فرنسا الدولي وسياستها الخارجية وخاصة على مستوى مستقبل االتحاد األوروبي، 

األملاني، فمع خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وحسم خيارها اتجاه حلف ناتو، -مجاال الشتداد التنافس الروس ي

روع األوروبي، عادت اللعبة القديمة في أوروبا سيرتها ومع قلة اكتراث الرئيس األمريكي دوالند ترامب بمستقبل املش
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األملاني، روسيا باعتبارها أكبر قوة عسكرية في أوروبا ومصدر طاقتها الرئيس ي، -بين الثنائي الروس ي لتنحصر األولى، 

روسيا في وأملانيا باعتبارها أكبر قوة اقتصادية أوروبية ورائدة التكنولوجيا والصناعة فيها. وفي هذا الصدد ترى 

لذلك تسعى . (19)االتحاد األوروبي، كما حلف شمال االطلس ي )الناتو(، تهديدا استراتيجيا ألمنها ونموذجها االوتقراطي

إلى تفكيكه، مستغلة مخاوف مجتمعاته وتعرض مصالح دوله، واالحتفاظ فوق ذلك بهيمنتها املطلقة على سوق 

إلرادتها، وذلك بديال عن سيطرتها العسكرية والسياسية التي كانت  الطاقة فيه، إلبقائه تحت رحمتها وإخضاعه كليا

سائدة في شرق القارة األوروبية أيام االتحاد السوفياتي. لذلك تجدها تدعم قوى اليمين القومي في أوروبا التي ترفض 

ماعية واالقتصادية قومي، وتحمل مؤسسات االتحاد األوروبي مسؤولية املشكالت االجت-فكرة املشروع االوروبي الفوق 

التي تواجهها دوله ومجتمعاته. وكانت روسيا تأمل في وصول زعيمة اليمين املتطرف، مارين لوبان إلى الحكم، وتنفيذ 

برنامجها القاض ي بسحب فرنسا من االتحاد االوروبي، توجيه ضربة قاصمة لالتحاد، تجهز بها عليه، وهو ملا يستوعب 

ه. غير أنه وبعد فوز الرئيس ماكرون في االنتخابات الرئاسية، فقد تمكن خالل بعد صدمة انسحاب ابريطانيا من

أسبوع قمة حلف شمال االطلس ي والدول الصناعية السبع، ولقائه مع الرئيس الروس ي، فالديمير بوتين، في إرساء 

ني ملاكرون مع الرئيس بدايات إيجابية ملا ستكون عليه السياسة الخارجية الفرنسية في عهده. وقد كان اللقاء الثا

مناسبة أخرى لتأكيد رغبته في إعادة أهمية مسار الدبلوماسية الفرنسية املفقود، وأن ينعقد  2017ماي  29بوتين في 

اللقاء في قصر فرساي، مناسبة للتذكير باألهمية التي توليها باريس لعالقاتها مع روسيا، بغض النظر عن عالقات 

 (20)ة.األخيرة مع الواليات املتحد

املؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره الروس ي فالديمير بوتين في قصر أكد ماكرون خالل وفي هذا الصدد، 

استخدام لألسلحة الكيميائية في سوريا "سيكون موضع رد فوري" من فرنسا، مركزا في ذلك على فرساي ، إلى أن أي 

أولية التعاون من أجل مكافحة اإلرهاب واستئصال املجموعات اإلرهابية وخاصة داعش )تنظيم الدولة االسالمية(، 

واملعروف أن روسيا هي الحليف  رهاب.معلنا االتفاق مع بوتين على إنشاء "مجموعة عمل" فرنسية روسية ملكافحة اإل 

القوي لنظام الرئيس السوري بشار األسد املتهم باستخدام األسلحة الكيميائية مرارا خالل النزاع الذي تجاوز عامه 

 .السادس

أما بشأن األزمة األوكرانية فقد كانت املحادثات بين الرئيسين أكثر انفتاحا، وأمام قول بوتين إن العقوبات 

ة على روسيا ال تساهم "إطالقا" بتسوية األزمة األوكرانية، دعا ماكرون إلى إجراء "نقاش" في إطار صيغة املفروض

النورماندي بمشاركة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وأملانيا "خالل األيام أو األسابيع املقبلة" لتجنب أي "تدهور" في هذا 

ات عن روسيا لن يتم ما لم تعمد إلى تطبيق اتفاقات وكانت مجموعة السبع قد اعتبرت أن رفع العقوب .البلد 

 .(21) 2015"منسك" املوقعة عام 

يالحظ أن الخطاب الجديد ملاكرون يبدو أن ماكرون ينتهج سياسة البرجماتية الهادئة اتجاه روسيا، إذ 

أعقبت االنتخابات أكد في إحدى املناظرات التي يتناقض مع خطابه تجاه روسيا أثناء حملته االنتخابية؛ حيث 

الرئاسية، على تجنب التقارب مع روسيا بحجة الحفاظ على استقاللية بالده في عملها مع األوروبيين، وهو الطرح 

الذي تتوافق من خالله فرنسا وأملانيا ملحاورة بوتين ولكن ضمن اتفاقية "كييف" الذي تدعو القوات الروسية إلى 

كما اعتبر ماكرون روسيا شريكا أساسيا في  ق عقوبات عليها حتى يتم تنفيذ ذلك.إنهاء احتالل قسم من أوكرانيا وتطبي
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مكافحة اإلرهاب، متناقضا مع تصريحاته أثناء حملته االنتخابية التي رأى فيها أن روسيا "تنتهج سياسة خارجية 

 خطيرة، وال تتوانى عن انتهاك القانون الدولي". 

سيا ليست بنفس درجة الكثافة لعالقة فرنسا بأملانيا وأمريكا، إال إنها يظهر بالرغم من أن عالقة فرنسا مع رو 

هامة أيضا، حيث تعتبر فرنسا الشريك التجارى الثالث لروسيا بعد أملانيا وإيطاليا، كما أن أهمية وحساسية العالقة 

ن الواردات البترولية فى % م83بين البلدين تكمن فيما تستورده فرنسا من املواد البترولية من روسيا، حيث أن نحو 

أوروبا تأتى من روسيا، مع األخذ في االعتبار أهمية املواد البترولية واعتماد فرنسا عليها، خصوصا بعد خصوصا بعد 

اقتراحات كثيرة بغلق الكثير من املفاعالت النووية، وهذا ما سيدعو ماكرون إلى نهج أسلوب واقعي في عالقاته 

اسم مشتركة وإمكانيات للتعاون بهدف الدفاع عن مصالح فرنسا في سياق دولي متغير، بروسيا، بغية البحث عن قو 

 فضال عن رسم أطر إقليمية ودولية تكون فرنسا طرفا رئيسيا فيها .  

ثانيا: برجماتية ماكرون في تدعيم التحالفات والدعم الدولي مع الدول العربية وإفريقية 

 ملواجهة تحدي اإلرهاب

 السياسة الشرق األوسطية واإلفريقية لفرنسا ملكافحة اإلرهاب  .1

ماي من العام الجاري رئيسا لفرنسا  7تتركز النقاط األساسية في برنامج إيمانويل ماكرون الذي انتخب يوم 

جاوز عثرات السياسة الفرنسية في عهد فرنسوا ت إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين املتطرف مارين لوبن، على

هولوند، عبر عرض خطة ملكافحة اإلرهاب وحماية األمن في البالد. حيث أكد من خالل برنامجه انتخابي على 

محاربة اإلرهاب، والتي ستكون على رأس أولويات سياسة فرنسا ودبلوماسيتها وأنها ستدفعها ملزيد من التنسيق  أولوية

تحاد األوروبي والواليات املتحدة األميركية مع التركيز بشكل خا  على االستقرار في البحر األبيض مع بلدان اال

املتوسط والشرق األوسط. مع تأكيد الرئيس املنتخب على إمكانية خوض حرب على اإلرهاب خارج حدود فرنسا، بما 

يع التدخل العسكري في سوريا تحت مظلة األمم إذ يرتكز برنامجه االنتخابي على تشج (22).في ذلك في سوريا والعراق

املتحدة. فضال عن ذلك يرى ماكرون على أن األعمال اإلرهابية ستدفع باتجاه التعاون مع روسيا التي تعاني بدورها 

 من اإلرهاب القادم من الشرق األوسط أو منطقة القوقاز.

إفريقيا، محاولة واضحة لصناعة قرارات يالحظ في السياسة الفرنسية، تجاه اإلرهاب في الشرق األوسط و 

يمكن القول على أن السياسة الخارجية لفرنسا تجاه اإلرهاب،  فيها، بحسابات حزبية وانتخابية داخل فرنسا. حيث 

، لم تكن تركز على أولويتها األمنية "محاربة اإلرهاب" في منطقتي الشرق األوسط 2015نوفمبر 13قبل أحداث باريس

حيث تميزت إدارة األزمة السورية بتأكيد رحيل نظام األسد بكل  هاونت في ذلك لحسابات خاطئة.وإفريقيا، بل ت

الطرق، كشرط ال بد منه قبل الشروع في تنظيف املنطقة من اإلرهاب، وهو ما أدى إلى تنامي تنظيمات وشبكات 

 .(23)اإلرهاب داخل فرنسا

أولويات السياسة الخارجية الفرنسية خالل الخمس من الواضح أن االهتمامات األمنية ستهيمن أكثر على 

أننا نعتقد أن ما يحدد السياسة الشرق   غير .السنوات املقبلة من والية رئاسة ماكرون، رغم أنها كانت موجودة
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أوسطية واإلفريقية لفرنسا تجاه اإلرهاب، حرصها تحت ضغط متغيرات املرحلة، على إعادة رسم موازين القوى 

ملحلية في الشرق األوسط وإفريقيا على حد سواء، بطريقة تحفظ لفرنسا املصالح والنفوذ في هذه اإلقليمية وا

 املناطق.

 وهكذا، يتداخل في هذه السياسة الهدف املعلن مع الهدف الخفي الذي يستشف منها، والذي

ال تكون دائما يتطلب منها في كثير من الحاالت إيجاد والءات جديدة، والدخول في تحالفات وعداءات قد 

مفهومة بمعيار األهداف التي تفصح عنها فرنسا، والقيم التي تكرس لها علنا. وفي هذا السياق تحتل املصلحة 

االقتصادية الفرنسية، على حساب املبادئ والقيم، مرتبة مهمة كعامل مؤثر، ومن ثم محدد لتوجهات السياسة 

اب، إذ أصبح العامل االقتصادي عامال مهما على حساب مبادئ الخارجية الفرنسية، بما فيها سياسة مكافحة اإلره

السياسة الخارجية لفرنسا، نتيجة التداعيات السلبية لألزمة االقتصادية، وسياسة التقشف املفروضة عليها من 

فسته بروكسل. وهذا املعطى هو ما أكد عليه ماكرون في برنامجه االنتخابي. وهو ما منحه التفوق النسبي مقارنة بمنا

لوبن من أجل  العمل على مواصلة السياسة الخارجية الفرنسية التي سترتكز على الحفاظ على أمن فرنسا دون 

 إغفال املصلحة االقتصادية مع اعتماد تعديالت بسيطة في نسق السلوك الخارجي الفرنس ي.

 سياسة التحالفات لفرنسا اتجاه الدول العربية بين الثابت واملتغير .2

ماكرون أهمية لقضايا الشرق األوسط واملهاجرين واملسلمين في فرنسا خالل حملته االنتخابية،  أولى الرئيس

حيث أكد على أن الجمهورية الفرنسية بصفتها دولة كبرى وعضوا دائما في مجلس األمن الدولي في األمم املتحدة لديها 

 ال أفريقيا العربية إلى دول الخليج العربي.مصالح متشابكة تاريخية في منطقة الشرق األوسط العربية، من دول شم

وقد سجل ماكرون موقفا الفتا باعتباره أن تاريخ فرنسا في الجزائر "جريمة ضد اإلنسانية"، وذلك خالل 

وعربيا يتوقع أن يعمل ماكرون   (24)زيارة قام بها للجزائر أثناء حملته االنتخابية، ما أثار جدال واسعا ضده في فرنسا

إذ كان املغرب أول بلد على تحسين العالقات الفرنسية مع دول املغرب العربي، والتي ترتبط بعالقات وثيقة مع فرنسا.

استمرار العالقات املتميزة بين البلدين، يقوم ماكرون بزيارته بعد توليه الرئاسة، والتي تدخل في إطار 

كات اإلستراتيجية على جميع األصعدة بينهما". كما تأتي هذه الزيارة في إطار تقليد دأب عليه واستمرار"التعاون والشرا

الرؤساء الفرنسيون بعد توليهم الرئاسة حيث يتجهون في أول زيارة لهم شمال إفريقيا، املغرب أو الجزائر أو تونس. 

 فريقيا. وذلك بهدف حفاظ فرنسا على مجموعة من التوازنات في عالقتها بشمال إ

غير أن طابع االستمرارية في عالقة فرنسا بحلفائها لن يحول دون حدوث بعض التحوالت التي أرى أن أول 

مظاهرها سعي ماكرون إلى إعادة النظر في عالقته ببعض الدول العربية، وخاصة عالقته بدولتي قطر والسعودية، 

وذلك قبيل إجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسية، ، 2017ماي  03حيث أعلن خالل املناظرة التي جرت بتاريخ 

على أنه سينهي االتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا، كما أكد الرئيس املنتخب أنه ستكون لديه مطالب كثيرة 

ي إزاء قطر والسعودية في مجال السياسة الدولية، ومن أجل أن تكون هناك شفافية جديدة فيما يتعلق بالدور الذ

 .(25)تؤديانه في التمويل، أو في األعمال التي يمكنهما القيام بها تجاه املجموعات اإلرهابية التي تشكل عدوا لفرنسا
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وفي هذا السياق، فقد أظهرت أزمة العالقات الخليجية القطرية موقف فرنسا من هذه األزمة التي تباينت 

ويل ماكرون إلى حل الخالف مع قطر، إذ أرسل الرئيس الفرنس ي املواقف الدولية حولها، إذ عبر الرئيس الفرنس ي إيمان

الجديد وزير خارجيته للخليج العربي، بهدف إيجاد حلول سياسية على صعيد األزمة مع دولة قطر والدول العربية 

ا دولة األخرى، وهي اإلمارات والبحرين ومصر والسعودية، إذ أكدت فرنسا على تأييدها للوساطة السياسية التي حركته

الكويت بهذا الصدد، وعلى ضرورة احتواء األزمة سياسيا، كذلك أكد وزير خارجية فرنسا خالل جولته في منطقة 

الشرق األوسط وبالذات في اململكة العربية السعودية على تأكيد القيادة الفرنسية الجديدة في عهد الرئيس ماكرون 

ح آفاق جديدة مستقبلية للتعاون معها اقتصاديا ونفطيا على دعم وتأييد السعودية سياسيا واقتصاديا، وفت

 وعسكريا وثقافيا وسياسيا.

في نفس السياق، أعلن وزير العدل الفرنس ي فرانسوا بايرو، "بالده إلى إنهاء اإلعفاءات الضريبية لصفقات 

ا مع الدوحة. و قد كان العقارات املمنوحة لدول بينها قطر"، وذلك بعد يوم من قطع عدد من الدول العربية عالقاته

، إعفاءات ضريبية على األرباح التي 2008الرئيس الفرنس ي األسبق نيكوال ساركوزي، منح مستثمرين قطريين في 

 .(26)تتحقق من بيع عقارات في فرنسا

غير أن العالقات اإلستراتيجية وخاصة العسكرية واالقتصادية التي تربط فرنسا ببعض الدول مجلس التعاون 

جي، تجعل النخب السياسية الفرنسية، تحر  كل الحر  على املحافظة على هذه العالقات التي تمثل رهانا الخلي

 أساسيا بالنسبة للجانب الفرنس ي.

في القضاء على تنظيم داعش،  أثناء ترشحه كانت متمثلة أما فيما يخص األزمة السورية، فأولوية ماكرون

سياس ي، لكنه يدعو إلى مثول األسد أمام محكمة جرائم الحرب الدولية بتهمة ومن ثم تنحية األسد عبر عملية انتقال 

كما ال يعارض ماكرون مشاركة بالده في عمليات  .ارتكاب جرائم حرب وبشن هجمات بأسلحة كيمياوية ضد شعبه

 .(27)عسكرية ضد النظام السوري، لكن شريطة أن يكون ذلك في إطار مجلس األمن الدولي

ف ماكرون من التناقض بشأن األزمة السورية، فهو بينما يشدد على ضرورة إيجاد حل وال تخلو مواق

األسد عن سدة الحكم ليس يصرح بعد توليه الرئاسة الفرنسية "بأن رحيل الرئيس السوري بشار سياس ي لها، 

ي تدعمها األمم املتحدة أولوية، مضيفا أن األخير ليس عدوا لفرنسا"، كما أكد إيمانويل ماكرون على ان املحادثات الت

   (28).حول مستقبل سورية في جنيف هي "السبيل الوحيد للمض ي قدما واملسار الشرعي الوحيد" لحل األزمة السورية

يبدو أن تصريحات ماكرون األخيرة بصدد األزمة في سورية ال تعتبر تغيرا استراتيجيا في موقف فرنسا من 

في مواجهة  بامللف السوري يندرج في إطار رغبة فرنسا في اإلمساك مجددا  األزمة في سورية، بل هو تغير تكتيكي

 الدبلوماسية النشطة لروسيا.

اء االحتالل اإلسرائيلي لألراض ي الفلسطينية العربية املحتلة )الضفة الغربية وفيما يخص القضية الفلسطينية وإنه

(، فإنه يرى أن االعتراف الفوري بالدولة 1967والقدس العربية الشرقية اإلسالمية وقطاع غزة في حدود سنة 
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لكنه في الوقت  .دياالفلسطينية، وفق ما طالب به البرملان الفرنس ي قبل عامين، يزيد من حدة التوتر ولن يكون مج

وقد حر  ماكرون أثناء  .ذاته يندد باالستيطان اإلسرائيلي وبسياسة نتانياهو التي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي

ترشحه النتخابات الرئاسية على أن يجتمع بالرئيس الفلسطيني ابومازن خالل زيارته األخيرة لفرنسا وهو يؤمن بحل 

ة. وتجدر اإلشارة إلى أن موقف فرنسا التاريخي هو مؤيد للسياسات اإلسرائيلية عسكريا الدولتين وفق الشرعية الدولي

 وسياسيا واقتصاديا.

فيما ال يختلف موقف الرئيس الفرنس ي الجديد اتجاه إيران واالتفاق النووي كثيرا عن موقف هوالند، بل 

 .ويدعو إلى اتباع سياسة أكثر توازنا معها

ن، رؤية إيجابية تجاه إدارة األزمة الليبية، إذ يدعو إلى ضرورة دعم املؤسسات فضال عن ذلك، يحمل ماكرو 

الليبية وخاصة الجيش، لجعله قادرا على مواجهة اإلرهاب. كما يربط بين األزمة في ليبيا وظاهرة الهجرة تجاه 

 .(29)أوروبا

التي اعتمدها الرئيس يمكن القول أن مواقف ماكرون من امللفات الخارجية ال تختلف كثيرا عن تلك 

 .فرنسوا هوالند. خاصة ما يتعلق منها بمنطقة الشرق األوسط

 السياسة الخارجية الفرنسية املحتملة حيال أفريقيا في عهد ماكرون نحو الدول األفريقية:  .3

بقارة املستقبل، مستشهدا بمعدل  أفريقيا إيمانويل ماكرون أثناء ترشحه للرئاسة وصف الرئيس الفرنس ي

 .2000% منذ عام 5النمو الذي ظل يقارب 

كما أن التصريحات التي أدلي بها ماكرون أثناء حملته االنتخابية بخصو  اعتبار االستعمار جريمة ضد اإلنسانية، 

عاطي اإليجابي لألجيال الفرنسية التي نشأت خارج دائرة التأثر السلبي كانت بمثابة عصر جديد يؤسس ملرحلة من الت

بالنظرة االستعمارية التي ظلت تطبع سلوك األجيال السابقة في تعاطيها مع مسالة عالقات فرنسا بمستعمراتها 

 القديمة.

وما تسببت فيه من ورغم ما أثارت هذه التصريحات من تجاذبات داخل األوساط السياسية واإلعالمية الفرنسية 

ردود فعل متباينة إال أنها أزاحت الستار قليال عن ذلك التوجس الذي يطبع تعاطي األفارقة مع قضياهم املصرية 

وكشفت عن خوفهم الدائم اتجاه كشف مالبسات الحقبة االستعمارية وتماهي الكثيرين من هؤالء مع املستعمر 

 .(30)الفرنس ي على حساب قضيا شعوبهم وبلدانهم

بهامبورغ  قمة العشرين أصبح رئيسا حتى قال في غير أن كالم الترشح يتباين مع كالم الرئاسة، ماكرون ما إن

 .(31)املواليد فيها مليئة باملشاكل السياسية واألوبئة، مختصرا مشاكل القارة بارتفاع نسبإن أفريقيا 

فبين قارة الفر  االقتصادية واإلرث االستعماري الذي رسم حدود الدول األفريقية وربط مصالح جزء منها 

 .ها في قارة ما بعد االستقاللترسخ أقدام وتركيا الصين مع فرنسا، هناك قوى جديدة مثل

لطاملا كانت القارة السمراء تشكل إحدى أهم دوائر السياسة الخارجية الفرنسية تجاه أفريقيا، هذا ما يبرر 

التدخالت املكثفة التي قامت بها فرنسا في أفريقيا، ففرنسا تعتبر إحدي الدول األوروبية التي استطاعت أن تحافظ 

راتها اإلفريقية السابقة، بل ربما كانت الدولة األولي في هذا املجال، إذا ما قورنت بالدول علي عالقات وطيدة بمستعم
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االوروبية األخرى، حيث تمكنت فرنسا من بلوغ هذه املرتبة املتميزة في عالقاتها اإلفريقية نتيجة لسياسة محكمة 

واالقتصادية والثقافية. وكانت لهذه السياسة  ودقيقة طبقتها في بعض الدول اإلفريقية في شتى املجاالت االستراتيجية

آليات متنوعة تهدف إلي اإلبقاء علي دورها املؤثر في السياسة العاملية وخاصة مستعمراتها القديمة، غير أن املتتبع 

للسياسة الفرنسية اإلفريقية، يالحظ أن ثمة تطورات جدت منذ التسعينات تهدد النفوذ الفرنس ي في إفريقيا، ولهذه 

لتطورات أسباب عديدة بعضها جاء نتيجة للمتغيرات الدولية، وبخاصة سيادة النظام العالمي االحادى القطب ا

عقب انتهاء حقبة الحرب الباردة ، وكذلك التغيرات في الظروف اإلقليمية اإلفريقية، فبالتالي اضطرت فرنسا إلعادة 

 .دوليةهيكلة سياستها الخارجية تجاه إفريقيا طبقا للمتغيرات ال

يظهر نفوذ فرنسا بإفريقيا على مستويين، وهما الوجود العسكري الواسع في مستعمراتها السابقة، حيث 

فضال عن الوجود االقتصادي من  .تؤدي فرنسا دور الشرطي الذي يتدخل لنجدة األنظمة الراعية ملصلحة باريس

 . (32)ستقاللهاخالل االتفاقيات االقتصادية التي وقعتها الدول األفريقية لدى ا

وفي هذا السياق، فقد  كانت أولى محطات ماكرون الخارجية خارج اإلتحاد األوروبي لصحاري أفريقيا 

بالتحديد جمهورية مالي، حيث قام بزيارة القوات العسكرية هناك من أجل إظهار مؤازرته لها  و لبس زي قائد 

 .(33)يالحرب، ليرفع معنويات القوات العسكرية املرابطة في مال

منذ القدم كانت فرنسا تعطي إهتماما بالغا ألمن القارة األفريقية، ويعود سبب إهتمامها بأمن القارة إلى 

تسهيل إنسياب املواد الخام إلى مصانعها، لذلك عندما ظهرت التنظيمات اإلرهابية في الدول املنتجه للمواد لسعيها 

 مكافحة اإلرهاب. الخام لم تتوانى فرنسا في التدخل العسكري بدعوى 

في دول القارة،   قيام ماكرون بزيارة كهذه هو مؤشر بأنه يعطي أهمية قصوى للتواجد العسكري الفرنس ي

 ويمكننا التنبئ بأن في عهد ماكرون فرنسا قد تزيد من قواعدها العسكرية في القارة.

ن، إذ يتوقع أن يقوم هذا األخير السياسة الخارجية الفرنسية حيال أفريقيا لن تتغير في عهد ماكرو يبدو أن 

التنظيمات اإلرهابية، وبعد أن ثبت فشل الحلول  من أجل القضاء على  بتوسيع مهام قوات التدخل السريع

يجمع بين الحلول العسكرية والتنمية. وما يرجح هذا التوجه هو تأكيد الرئيس   العسكرية في محاربة اإلرهاب، سوف

على تخصيص  2017نونبر  29-28االتحاد االوروبي املنعقدة بابيدجان يومي -فريقيماكرون خالل قمة االتحاد اال 

، وذلك بغية دعم  (34)مليار دوالر( للمشاريع األفريقية صغيرة ومتوسطة الحجم 1,2بالده تمويال قدره مليار يورو )

بل هو إستمرار لنفس توجه  الدول األفريقية على تحقيق تنمية مستدامة، وهذا الدعم ليس بجديد كما سبق وذكرنا،

 فرنسا في عالقاتها بالدول األفريقية.

 ماكرون و رؤيته لإلسالم و املهاجرين  .4

تحولت االنتخابات الفرنسية بشكل أو بآخر إلى تصويت حول النظرة إلى اإلسالم واملسلمين. وذلك جراء 

إرهابية إجرامية في العاصمة باريس ومدن فرنسا خالل األشهر السابقة على االنتخابات الفرنسية ألعمال تعرض 

فرنسية أخرى، أدت إلى مصرع وجرح العشرات من املدنيين الفرنسيين، من بينهم نساء وأطفال، واتهمت املنظمة 

اإلرهابية اإلجرامية "داعش" بأنه يقف ورائها، كما أن هناك نحو خمسة ماليين مواطن فرنس ي مسلم تعرضوا نتيجة 

هابية للعنصرية من طرف اليمين الفرنس ي املتطرف، لذلك وخالل حملته االنتخابية قام إيماونيل لهذه األعمال اإلر 

ماكرون بزيارة الجزائر )إحدى املستعمرات الفرنسية السابقة( ووجه رسائل سياسية إلى دول عربية أخرى مثل تونس 
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املجتمع الفرنس ي، وقال كلمته املشهورة: واملغرب، ليؤكد أن املواطنين املسلمين في فرنسا هم جزء أصيل من نسيج 

، على أن التحدي األكبر في سياسة فرنسا (35)"لن أضع املسلمين الفرنسيين في مواجهة مع الجمهورية الفرنسية"

والسنغال وغينيا والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  الخارجية يظل نحو مستعمراتها األفريقية، مثل مالي

وسكان هذه الدول ذو غالبية إسالمية، فهل ستتوقف فرنسا مستقبال عن التدخل العسكري في هذه وبوركينا فاسو، 

 الدول؟

بأن  2016وأقر في أكتوبر  وعليه رفض ماكرون إدانة اإلسالم ورفض "أن يكون أي دين بمثابة مشكلة"،

كان ينبغي أن تكون الدولة فرنسا أخطأت في بعض األحيان باستهدافها املسلمين بشكل غير عادل، وأضاف "إذا 

 ."محايدة، وهو صلب العلمانية، فعلينا واجب ترك كل شخص يمارس شعائر دينه بكرامة

كثيرا ليقدم خارطة طريقه  2017وعلى غرار ذلك، لم ينتظر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنس ي في ماي 

ولوية سواء في عالقة الدولة بهذه الديانة أو بخصو  تدبير ملف اإلسالم خالل مدة واليته والتحديات التي تحظى باأل 

بمنهجية محاربة الفكر املتطرف وضمان ممارسة املسلمين لديانتهم في ظل العلمانية الفرنسية. جاء ذلك خالل 

في اإلفطار السنوي الذي نظمه املجلس الفرنس ي للديانة اإلسالمية الذي يرأسه  2017يونيو  20حضوره يوم الثالثاء 

، ليكون بذلك ثاني رئيس فرنس ي يشارك في إفطار رمضاني مع هيئات مسلمة وممثلي باقي الديانات  (36)شأنور كبيب

 بعد الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي.

ماكرون ثالث أولويات اعتبرها بمثابة معارك يجب خوضها بشكل مشترك من أجل ضمان  إذ حدد إيمانيول 

ممارسة دينية جيدة للمسلمين. وتأتي على رأس هذه التحديات، مواجهة اإلرهاب ونشر التعصب الذي يتخذ من 

واب على اإلرهاب أماكن العبادة والتقاليد الدينية وسائل للكراهية والدعوة على العنف. وقال ماركون "إن الج

والتطرف تتم عبر تعبئة يومية للقوات العمومية ولكن الجواب أيضا هو حضاري ومرتبط بما يقدمه جميع الفاعلين 

بشكل مشترك..."، داعيا الفاعل الديني إلى مواجهة الفكر املتطرف وإبراز القيم الدينية والتاريخية في جميع 

ي يعتزم ماكرون خوضها فتهدف إلى وقف الطريق على املمارسات الدينية التي . أما املعركة الثانية الت(37)املناسبات

تؤدي إلى تقسيم داخل املجتمع الفرنس ي "علينا أن نتحلى باليقظة ضد كل من يسعى إلى االنعزال الهوياتي، ألن بناء 

قول ماكرون مخاطبا الهوية على أساس معتقد ديني فقط ال يتماش ى مع مبادئ الجمهورية ويعكس خطاب اإلقصاء" ي

املسلمين، قبل أن يضيف بأنه ال أحد يمكنه أن يعتقد بأن الدين اإلسالمي ال يتماش ى مع الجمهورية الفرنسية أو أن 

فرنسا والفرنسيين سيتخلون عن مكونهم املجتمعي املسلم، كما انه ال أحد يمكنه التهرب من قوانين الجمهورية. 

على مسألة التكوين الديني لألئمة واملعلمين، حيث شدد على ضرورة تكوين فضال عن ذلك ركز الرئيس الفرنس ي 

األئمة الفرنسيين في فرنسا وبطريقة متناغمة مع قيم الجمهورية، وهو طموح يهدف باألساس إلى معرفة العلوم 

شهادات اإلنسانية واالجتماعية والتفكير في وضع مسارات جامعية في تخصصات مرتبطة بدراسة اإلسالم تتوج ب

جامعية؛ مشيرا في نفس السياق إلى عزم الدولة دعم هذا التوجه وكذا التركيز على تكوين األجيال الشابة بخطاب 

ينخرط في الواقع االجتماعي لهؤالء األطفال. ودعا ماكرون أخيرا الجامعات ومراكز البحث العلمي إلى استعادة املعرفة 

ننا فقدنا في الجامعة الفرنسية هذه الخاصية في العشرين سنة األخيرة باإلسالم في جميع مكوناته وجغرافياته "أل 

 (38)ويجب أن ننش ئ كراس ي جامعية حول اإلسالم وحول الحضارة بتجلياتها الجغرافية..."
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ومن جهة أخرى وفيما يخص تدبير ملفات املهاجرين، تعهد الرئيس الفرنس ي بالنظر في طلبات اللجوء في أقل 

يشمل طعون االستئناف، فضال عن خلق برامج إلدماج املهاجرين. ويرفض إقامة مخيمات لالجئين،  من ستة أشهر بما

 .(39)ويؤكد على ضرورة التصدي لشبكات تهريب البشر، وتوقيع اتفاقات ثنائية بشأن الهجرة

افة ألف الجئ، غير أن ك 200وقد سبق، وأن تعهد ماكرون خالل حملته االنتخابية باستقبال فرنسا نحو 

التوقعات تؤكد أنه لن يستطيع تنفيذ هذا التعهد فهو لن يعيد ما وقعت فيه املستشارة األملانية أنجيال ميركل عندما 

فتحت األبواب ملزيد من الهجرة وكان هذا سيهدد مستقبلها السياس ى، فمثل هذه التعهدات تدخل ضمن التصريحات 

خالل االنتخابات كان "فرنسا للجميع" وهو ما طمأن مختلف والدعاية االنتخابية فقط، خاصة أن شعار ماكرون 

الجنسيات املقيمة بالدولة. فضال عن ذلك فإن الهجرة غير الشرعية هى قضية االتحاد األوروبى بشكل عام وليس 

فرنسا فقط، فهى تتخطى دور فرنسا، كما إنها تعتبر قضية دولية تواجه كل دولة يأتى إليها مهاجرون غير شرعيين. 

 2018وما يؤكد هذا الطرح هو إعالن ماكرون أن حكومته ستقر قانونا جديدا في مجال الهجرة واللجوء مطلع 

لتشديد القواعد بهذا الشأن، مضيفا أن كل "األجانب املقيمين بشكل غير شرعي" والذين يرتبكون جنحا "سيطردون" 

أكثر فعالية في سياساتنا بشأن الطرد" إلى خارج  وقد أوضح الرئيس الفرنس ي: "هذا يعني بأننا سنكون   .من البالد

الحدود، مشيرا إلى أن عالقات باريس في هذا املجال مع الدول األصلية ليست مرضية "ألن هذه الدول ال توافق على 

  (40)أن نرسل إليهم من هم في هذا الوضع".

 خالصة:

باشر الرئيس الفرنس ي العمل ألجل استكمال مسار سياس ي جديد له، ركيزته األساسية خارجيا التحالف  لقد

مع أملانيا أوروبيا، وداخليا ترسيخ قوة الخيار الثالث البعيد عن اليمين واليسار التقليديين. وال يمكن تحقيق تلك 

جاح الداخلي محفز للنجاح الخارجي، والنجاح الثنائية بمعزل عن األخرى، خصوصا أنهما مضطران للتماهي. الن

 الخارجي سينعكس حتما على الداخل.

يبدو أن توجهات السياسة الخارجية الفرنسية في عهد ماكرون ستتميز باالستمرارية لجهة إعطاء الدور األول 

كية بحيث يكون الهدف واملركزي لالتحاد األوروبي مع التشديد على إقامة عالقات قوية مع الواليات املتحدة األمير 

بيد أن طابع االستمرارية لن يحول دون حدوث بعض  .إعادة االستقرار إلى منطقة البحر املتوسط والشرق األوسط

التحوالت التي أرى أن أول مظاهرها السعي نحو سياسة أوروبية موحدة ولكن من دون التخلي عن العالقات الثنائية 

د األوروبي في مواضيع الهجرة واألمن أو التعاون القضائي مع أطراف من خارج التي تقيمها فرنسا مع بلدان االتحا

 االتحاد.

تنأى سياسة فرنسا الجديدة في عهد ماكرون عن "القطيعة" وتنفتح على العالم الخارجي في إطار براجماتية 

دولية، وهي السياسة التي ناعمة ومحاولة السترداد دورها الريادى الذي يليق بمكانتها ضمن الكبار على الساحة ال

 نلمحها حاليا منذ وصول الرئيس الفرنس ى ايمانويل ماكرون إلى قصر االليزيه.
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سياستها الخارجية إزاء قضايا الشرق األوسط والتي لن تشهد تغييرات جذرية،  لفرنسا ثوابت في يظهر أن

تركيزه على إحياء املفاوضات بين  في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية رغم وذلك رغم الحذر الذي يبديه ماكرون

 الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

تنظيم الدولة  و بموازاة ذلك، ينصب تركيز الرئيس الفرنس ي على املشاركة العسكرية في الحرب على

، للحفاظ على املصالح الفرنسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبالتالي إعادة سورياو  العراق في اإلسالمية

 منية.إبراز قدرة  فرنسا على لعب دور قيادي ومحوري في االضطالع بمجموعة من املسؤوليات الدولية األ 

أن نجاح اإلستراتيجية الفرنسية في مكافحة اإلرهاب يعتمد على مدى تعاون الدول األوروبية معها، ومدى 

 قدرة فرنسا خالل والية ماكرون على إقناع باقي القوى الدولية الفاعلة بإتباع النهج نفسه.

 

 الهوامش:
                                                           

 
 وصعود الباردة، احلرب النتهاء تستجيب جديدة، سياسية اجتماعية بتشكالت تبشر وكأهنا التسعينات يف الثالث الطريق موجة ظهرت(1)

 الطريق" لكنها طويلة، فرتة قبل الربيطاين الفكر من وجودها تستمد اجتماعية، فلسفة كانت وإن احلداثة، بعد وما الصناعة، بعد ما عامل
 األفكار من جمموعة أو شبكة أقرب ومازالت واالشرتاكية، الرأمسالية جانب إىل كربى معرفية اجتماعية نظرية بعد نفسها تبلور مل" الثالث

 . واملمارسة التقومي خالل من تتكون اليت والفلسفات التجريبية  واملشروعات الصغرية
 الدميقراطية حتديد: الثالث الطريق"  كتابه 1989 عام أصدر وقد الثالث، للطريق االول املنظر جيدجنز، انطوين االجتماع عامل يعد

 ونظريات جديدة مفاهيم وصياغة والعشرين، احلادي القرن يف االنساين اجملتمع لفهم جديدة حماولة هي الثالث والطريق ،"االشرتاكية
 اللذين يالودان جيدنز أنطوين أن كريب، إيان االجتماعية، النظرية كتاب مؤلف فيعترب واجملتمع، الفرد بني العالقة حتديد تعيد مستحدثة،

 حتديث عمليات على النظريات هذه وتقوم ،"الصناعي اجملتمع بعد ما"و احلداثة بعد ما منظري من مها الثالث الطريق نظريات إليهما تنسب
 الروح جانب إىل الشخصية، املسؤولية ولصاحل احمللية، السلطات لصاحل املركزية السلطة تقليص مثل الكربى، اجملتمع ملؤسسات عميقة

 من العام، والتوجيه اإلشراف مهمة تويل ميكنها الدولة أن كما اإلبداع، وحتفيز التعليم، يف واالستثمار التوظيف، وبرامج والرعاية، اجلماعية،
 .املباشر واملنفذ احملرك تكون أن دون
 ضحت اليت الرأمسالية والنظم العدل، حلساب باحلرية ضحت اليت االشرتاكية النظم مع لإلنسانية املريرة اخلربة حمصلة الثالث الطريق نظرية متثل

 .   النظرية هذه ألصحاب التطبيقية الربامج مييز ما أهم" االجتماعية احملاسبة" وتعد احلرية، حلساب بالعدالة

  
 MARC VIGNAUD : "Révolution" : la troisième voie d'Emmanuel Macron, Revue le 

point politique, en savoir plus sur whttp://www.lepoint.fr/politique, publié 

le 24/11/2016 

 Rocard, Blair, Clinton... Macron dans l'histoire de la "Troisième voie", en savoir plus 

sur https://www.franceculture.fr publié le 17/05/2017 
 بتواري  جديود العربوي االلكترونيو  بالمجلو  منشوور مقال الفرنسي، السياسي النظام تحوالت: اللطيف عبد كمال  (2)

 www.alaraby.co.uk :التالي االلكتروني الموقع على عليه االطالع ويمكن 2017/05/18
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(3) Les résultats en graphes du second tour de l'élection présidentielle 2017. En savoir 

plus sur https://www.lemonde.fr/.../2017/.../les-resultats-du-second-tour-de-l-election-

presidentielle-2017 

 
 بتاري  جديد العربي االلكتروني  بالمجل  منشور مقال ،... ولكن لوبان، تفز لم: بنيس أحمد محمد (4) 

 www.alaraby.co.uk :التالي االلكتروني الموقع على عليه االطالع ويمكن 2017/05/13

 
 املستقبل مبوقع  منشور مقال فرنسا، رئاسة انتخابات يف ولوبان ملاكرون التصويت دالالت: االيديولوجيا ضد الطبقة: صابر يوسف  (5)

 :التايل االلكرتوين املوقع على عليه االطالع ميكن 2017 أبريل 28 املتقدمة،بتاريخ والدراسات لألحباث

 https://futureuae.com/ar-AE 

Emmanuel Macron : "une majorité de changement, c'est ce que j'attends de vous", en 

savoir plus sur https://www.lesechos.fr/07/05/2017/lesechos.fr 
 بتاريخ السبت ،39 السنة ،10638 العدد العرب، صحيفة اجلديد، بونابرت ماكرون؛ إميانويل: دياب أبو خطار. د  (6)

2017/05/20. 
 بتاريخ 14060 العدد ، األوسط الشرق جريدة ماكرون، لعبة يف األبرز الشطرنج قطعة...  فيليب إدوارد: جنم أبو ميشال  (7)
  .14ص ،27/05/2017

(8)
 Elections en France: En Marche (32,2%) obtiendrait la majorité absolue avec 390 à 

430 sièges, En savoir plus sur https://www.rtbf.be/info/monde 

 .19 ص ،24/06/2017 بتاريخ 14088 العدد األوسط، الشرق جريدة التارخيي، والتفويض...  ماكرون: جنم أبو ميشال

 .6 ص ،06/2017/ 13 بتاريخ 10662 العدد العرب، صحيفة ماكرون، تسونامي: فرنسا يف التشريعية االنتخابات: قواص حممد  (9)
(10)

 -JACQUES HUBERT-RODIER :  Macron fixe ses priorités de politique étrangère, 

Publie le 29/08/2017 .En savoir plus sur https://www.lesechos.fr 
(11)

 - JACQUES HUBERT-RODIER : "Il n'y a plus de couple franco-allemand depuis 

la réunification".En savoir plus sur https://www.lesechos.fr/02/09/2016. 
(12)

 Tristan QUINAULT MAUPOI : Après le débat, Macron à la hausse dans les 

derniers sondages, en savoir plus sur https://www. lefigaro.fr 

    - PATRICK MARTIN-GENIER : Macron et l'Europe : des réformes, des obstacles 

et un peu d’espoir, en savoir plus sur https://www.lesechos.fr 

 
(13)

 Les principales propositions d’Emmanuel Macron  pour relancer le projet 

européen, en savoir plus sur https://www.lemonde.fr/europe/article/2017/09/26 

  
(14)

 Election de M. Emmanuel Macron : Réactions des responsables européens, en 

savoir plus sur https:// ue.delegfrance.org/election 
(15)

Publication du rapport sur les think tanks français : mission d’information et de 

recommandations (27 octobre 2016), p du 61 au 64.  

En savoir plus sur https:https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau 
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(16)

 Cédric Pietralunga : Première rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr 

 
(17)

 James McAuley : Macron touts Europe’s interests, but early actions put France 

first, the Washington Post, august 2017 .  

https://www.washingtonpost.com 

  

 بتاريخ جديد العريب االلكرتونية باجمللة منشور مقالوالء سعيد السامرائي: هل ينقذ ماكرون صورة الديبلوماسية الفرنسية؟ 
  www.alaraby.co.uk:التايل االلكرتوين املوقع على عليه االطالع وميكن 2017/06/07

 

 
(18) Macron a convié Trump au défilé du 14 juillet, Publie le 27/06/2017.En savoir plus 

sur http:// www.lefigaro.fr 

 

ليرره وميكررن االطررالع ع 2017/05/17مررروان قرربالن: مرشرري أملانيررا يف االليزيرره، مقرال منشررور باجمللررة االلكرتونيررة العررريب جديررد بترراريخ   (19)
  www.alaraby.co.uk:على املوقع االلكرتوين التايل

(20)
 Marie Simon : Les cinq chiffres à connaître sur la relation France-Russie, Publie le 

29/05/2017. En savoir plus sur http://www.lefigaro.fr 
(21)

 La France et la Russie amorcent un net rapprochement, Publie le 21/08/2017. En 

savoir plus sur http://www.rfi.fr   
(22)

 Emmanuel Macron : s’exprime sur sa vision de la politique étrangère française, 

publié le 05 avril 2017,  En savoir plus sur www.rfi.fr 

 
(23)

 Alexandra de Hoop Sheffer, Martin Michelot, and Martin Quencez, After the 

Terror attacks of 2015: A French Activist Foreign Policy Here to Stay?, (Washington: 

The German Marshall Fund of the United States, February 2016), 

www.gmfus.org/file/7998/download  
(24)

 « Crime contre l’humanité » : la déclaration de Macron sur la colonisation en 

Algérie provoque la colère d’élus français, Publie le 16/02/2017 .En savoir plus sur 

http://www.jeuneafrique.com 

 
(25)

 Emmanuel Macron : s’exprime sur sa vision de la politique étrangère française, 

publié le 05 avril 2017,  En savoir plus sur www.rfi.fr 

 
 :أنظر القطرية، اخلليجية العالقات أزمة وتداعيات أسباب أكثر ملعرفة  (26)

 االطرالع وميكرن. 2017 مراي السياسرات، ودراسرة لالحبرات العرريب املركرز ودوافعهرا، قطرر على احلملة أسباب يف:  اخلليجية العالقات أزمة 
 https://www.dohainstitute.org/ar :التايل االلكرتوين املوقع على الدراسة على
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(27)

 Hala Kodmani : Syrie : Macron doit revenir aux principes du droit et de 
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 الجزائرأمن األزمة الليبية وتداعياتها على 

The Libyan crisis and its implications for the security of Algeria 

         ، طالبة دكتوراأحالم صارة مقدم  أ.                                                             ، طالب دكتوراهبن حوى مصطفى أ.       

 االجتماع، كلية العلوم االجتماعية قسم علم

 )الجزائر( 2جامعة وهران 

 :ملخص

 سنةتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أهم املشاكل السياسية واألمنية، التي تعاني منها ليبيا منذ سقوط معمر القذافي      

، ومدى تأثيرها على امن الجزائر باعتبارها دولة جارة. مع انهيار شبه كلي ملؤسسات الدولة انتشرت الفوض ى في جميع 2011

كتوحيد الجهاز التنفيذي والبرملان والجيش املنقسمين بين  ،تحديات سياسية كثيرةإعادة االستقرار يمر عبر و أنحاء ليبيا، 

عبر نفوذ داخلي،  األجنبيةكثرة التدخالت  أن إاليم انتخابات شفافة وذات مصداقية. ، وهذا بتنظطرابلس وبنغازي وطبرق 

ملحاولة التوطين  "داعش"شكل فراغ مؤسساتي يستغله تنظيم ي  ، األرضالدولة على  أجهزةوظهور منظمات مسلحة تنافس 

تاجرة بالبشر. مخاطر تحدث بالقرب من وتنامي ظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية وامل بعد الخروج من سوريا والعراق.

الحدود الجزائرية، في ظل وجود بعض األطراف الدولية التي تسعى إلى التدخل العسكري في ليبيا، تدخل في الشأن الداخلي 

 .  ودول الساحل ال يخدم االستقرار الليبي وال الدول املجاورة

 اإلرهابية، امليليشيات العسكرية، الجزائر.ليبيا، السياسة، األمن، التنظيمات  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

        This study aims to indentify the most important political and security problems, experienced 

by Libya since the fall of Muammar Gaddafi in 2011, and its impact on the security of Algeria as a 

neighboring country. With the collapse of almost all institutions of the state spread chaos 

throughout Libya, and the restoration of stability through many political challenges, such as the 

unification of the executive and the parliament and the army divided between Tripoli and Benghazi 

and Tobrouk, by organizing transparent and credible elections. However, the proliferation of 

foreign interventions through internal influence, and the emergence of armed organizations 

competing with state agencies on the ground, constitutes and institutional vacuum exploited by an 

organization “ISIS” advocating resettlement after exiting Syria and Iraq. And the growing 

phenomenon of smuggling illegal immigration and human trafficking. Risk that occur the Algerian 

border, in the presence of some international parties that seek to intervene military in Libya, 

interference in internal affairs does not serve the stability of Libya and the neighboring countries 

and the Sahel.    

Key words: Libya, Politics, Security, Terrorist organizations, Military militias, Algeria. 
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   ة:ـــــــــمقدم

أسقطت النظام السابق )معمر  -سياس ياجتماعي و حراك  – ليبيا بظروف سياسية واجتماعية وأمنية جد معقدة مرت     

بين الجماعات  أهليةحرب  إلىتطور التام، في ظل االنفالت األمني  مرحلة االنهيار  إلىالدولة الليبية  وكادت تصل، القذافي(

االقتصادية جهات خارجية لحماية مصالحها  إلى، وأخرى منتمية وجهوي  القتالية املتكونة على أساس سياس ي أو قبلي

في جميع املدن  الفوض ى ، وانتشرتباعتبار ليبيا دولة نفطية تعمل فيها الكثير من الشركات العاملية في الداخلواإلستراتيجية 

كما انهارت جميع املؤسسات البالد خاصة املؤسسة العسكرية والشرطة، وجميع  الليبية وخاصة املدن الكبرى والنفطية.

 كثر صعوبة. املؤسسات املدنية واالقتصادية، مما جعل السيطرة على الوضع أ

من اجل بيعها واستعمالها، خاصة في  األسلحةفي ليبيا لتهريب  األمنيالوضع  اإلرهابيةاستغلت الكثير من الجماعات      

تنظيم "و "القاعدة"و "بوكو حرام"توترات مستمرة في ظل نشاط منظمات إرهابية مثل جماعة منطقة الساحل التي تعرف 

مثل شمال مالي منطقة تشهد الكثير من التوترات بقيادة االزواد، في ظل عدم قدرة القوات ي   )داعش(، كما "الدولة اإلسالمية

كلها ظروف ساعدت على تهريب األسلحة والتي أصبحت تهدد امن دول الجوار ودول املالية في السيطرة على املنطقة. 

 الساحل.

الحدود  إلى إضافةكلم في منطقة صحراوية يصعب مراقبتها لوعورة تضاريسها،  982تملك الجزائر حدود مع ليبيا بطول      

مع ثالث دول يكلف الكثير من األموال ، شريط حدودي طويل كلم( 956كلم( ومع دولة النيجر ) 1376)مع دولة مالي 

ما م، شكل خطير في املنطقة قادمة من ليبيا ووصولها إلى النيجر وماليواإلمكانيات لضبطها ومراقبتها، مع انتشار األسلحة ب

سمح للمنظمات اإلرهابية بزيادة نشاطها في منطقة الساحل، مثل تفجيرات داخل مناطق سكنية وأمنية، اختطاف األجانب 

إلرهابية بين دول الساحل وطلب الفدية التي تعتبر من أهم مصادر التمويل، تهريب األسلحة واملخدرات، تنقل الجماعات ا

 سواء لعدم قدرة بعض الدول في حماية حدودها أو صعوبة مراقبتها. 

على الجزائر، باعتبارها دولة مجاورة  تأثيراتواالجتماعية التي تعيشها ليبيا لها  واألمنيةكل التحوالت السياسية      

جعلت منهما  تتمتع بثروات كثير خاصة النفط والغاز ود واملصالح واألهداف، في منطقة إستراتيجيةيتشاركان نفس الحدو 

اإلشكالية محط أنظار الدول الغربية. وأي توتر في ليبيا سيؤثر على امن الجزائر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليه نطرح 

على املناطق  افاألطر وصراع الكثير من الدولة الجارية في ليبيا وانهيار الكثير من مؤسسات  األحداثفي ظل  التالية:

هي  ، مااإلرهابيةوتنامي املنظمات  األسلحةنتج عنها تهريب  يصعب مراقبتهاالنفطية وصراع سياس ي كبير، وحدود 

دبلوماسيا مع ليبيا إلقامة دولة ليبية جديدة على امن الجزائر؟، وكيف تعاملت الجزائر  األحداثتأثيرات هذه 

     ومستقرة؟.
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I- اــــــــبيـــيـــــع في لـــــــالوض: 

متتالية بداية بالوضعية  أزماتليبيا منذ انهيار النظام السابق )معمر القذافي(، ادخلها في  تعرفهالصراع الداخلي الذي      

مجتمع ما زال يعتمد على  ظل إنشاء نظام سياس ي يرض ي جميع األطراف في الساحة السياسية فياملعقدة، ومحاولة  األمنية

القبيلة، مع وجود املنظمات اإلرهابية التي استغلت االنفالت األمني لتوسيع نفوذها في املنطقة، كما تمثل عمليا رجعية امل

التي أصبحت  تهريب األسلحة خطرا على دول الجوار ومنطقة الساحل، باإلضافة إلى الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر 

  . قضية دولية

 :الوضع السياس ي -1

 آخر سقوط نظام معمر القذافي وليبيا تعاني فوض ى في جميع مؤسساتها، مما صعب بناء وتكوين نظام سياس ي  منذ     

ترض ي جميع القوى تسوية  إلىالوصول  أخرت وإستراتيجيةوخالفات سياسية  األشقاءلتسيير شؤون البالد. صراع بين 

ا القوى حال للكثير من املشاكل السياسية وتهدئة لألوضاع التي ترى فيه 2018مع االنتخابات املرتقبة في مارس  .املتنافسة

، كما أن قانون العزل السياس ي احدث الكثير من املشاكل ألنه أقص ى الكثير من السياسيين والشخصيات التي كان لها األمنية

 ارتباط بالنظام السابق.

  :واإلداري  قانون العزل السياس ي -1/1

الذين كانت لهم عالقة بالنظام السابق، من املناصب  املسئولينجاء قانون العزل السياس ي من اجل إقصاء كل      

وكل الوظائف العليا، واتهامهم بالفساد الذي عرفته ليبيا منذ تولي معمر القذافي للسلطة. وقد نشر  واإلداريةالسياسية 

مؤسسات  إصالحاملادة "يقر املؤتمر الوطني العام من حيث املبدأ بضرورة ، حيث جاء في نص القانون في الجريدة الرسمية

في ليبيا منذ تاريخ  واإلداريةالحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  إفسادمسؤولية مباشرة عن  املسئولةالدولة الليبية 

م. عن طريق عزلهم وعدم تمكينهم من مباشرة حقوقهم 2011 أكتوبر 30التحرير في  إعالنم. وحتى تاريخ 01/09/1969

رغم الجدل الذي  .1"تقلد الوظائف السيادية في الدولة وفقا لضوابط قانونية واجبة وطبقا ملبدأ عدم التمييز أو السياسية 

ام السابق ظلما، أحدثه قانون العزل السياس ي في ليبيا، بين مؤيدين ورافضين له باعتباره أقص ى فئة حكمت في عهد النظ

صدوره في ظروف ليست طبيعية وال تخلو من التهديد واإلرغام ومن  "هناك جدل بين رجال قانون حول مدى قانونيةألنه 

الليبية، املبنية  األطراف، في ظل انهيار وضعف مؤسسات الدولة وصراعات قائمة بين الكثير من 2"تذبذب اإلدارة السياسية

بناء الدولة الوطنية  إعادةعلى الجهوية والقبلية واالثنية، انقسامات زادت الصراع القائم تعقيدا، في ظروف تحاول ليبيا 

  على مبادئ القانون والديمقراطية واملواطنة.
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 األحزاب السياسية: -1/2

واستبدلها بآلية املؤتمرات الشعبية التي كانت تتكون السياسة في ليبيا كانت محظورة من قبل النظام السابق،  ممارسة     

أن جماعة اإلخوان املسلمين حاولت االنتشار في ليبيا،  إال  حسب فترات مختلفة. واآلالفبين املئات  محدود،من عدد غير 

 .لكنها وجدت صعوبة كبيرة سواء من النظام السياس ي )إنشاء األحزاب ممنوع في الدستور(

، دخلت في دوامة من العنف املسلح، انهارت من خالله الكثير من مؤسسات 2011التي عرفتها ليبيا في  األحداثلكن بعد     

املجتمع الليبي، لكن مع سقوط نظام معمر القذافي ظهرت  أولويات آخر األحزاب وإنشاءممارسة السياسة  كانتو الدولة، 

السياسية، ومع صدور قانون العزل  الساحةدون وجود قانون ينظم عملها ونشاطها في سياسية.  أحزاب إنشاءبعض بوادر 

البعض يرى  أن إال، املجتمع الليبي أوساطجد قبوال كبيرا في الكثير من الهيئات والشخصيات، كما انه و   أيدتهالسياس ي الذي 

على وجود استقرار املتدهور في ليبيا  األمنيب الوضع ع  . وص  لتسيير مؤسسات الدولة للكثير من الكفاءات الوطنية إقصاءفيه 

الصراع الدائر بين أحزابهم في الوقت الذي يواجه فيه الليبيون وضعا أمنيا وسياسيا هشا، تتجه أنظارهم إلى سياس ي، "

السياسية، وانعكاسه على الواقع األمني الذي يعزوه متخصصون إلى توظيف األطراف السياسية لسالح امليليشيات كي 

غير مستقرة،  أمنيةال يمكن ممارسة الحياة السياسية في ظل ظروف  ألنه .3"تضغط باتجاه اتخاذ قرارات سياسية معينة

أشكالها السياسية تضبط تكوينها وعملها ونزاعاتها. ومجتمع منع من ممارسة السياسة بكل  األحزاب وعدم وجود قوانين تسير

وممارسة الديمقراطية الحديثة، حتى تكيف الفرد ، تحت تضييق الذي مارسه النظام السابق على حرية التعبير لعقود طويلة

معه روح السياسة، أو خوفا من استبداد النظام حتى الليبي مع األوضاع السياسية واالجتماعية السائدة بصمت ماتت 

 اختفى دور املواطن واملواطنة إال في شكلياته العامة. 

املشهد السياس ي في ليبيا ال يخلو من املظاهر العسكرية، املمثلة في الكثير من التنظيمات العسكرية التي نشأت  أصبح     

وقوتها العسكرية لتكون  إيديولوجيتهاوالقانون، فرضت  األمنلكن بعد سقوط النظام وانعدام خالل االنتفاضة الشعبية، 

طرفا في بناء ليبيا، حتى ال تقص ى سياسيا واجتماعيا وقد تكون مشاركتها غنيمة بحد ذاتها. معظم امليليشيات العسكرية 

شعبية داخليا قاعدة لها قوة و  أحزابالنخراط في السياسية، معتمدة على مبدأ الجهوية والقبيلة أو ا أحزابانخرطت في 

      طورها ال ينفصل عن الدور العسكري باختالف صوره.تو  السياسية في ليبيا األحزابوقبول خارجي. الحديث عن 

   :2018نتخابات املرتقبة في ل ا -1/3

املعتمدة قانونيا، وكذا املجتمع الليبي الذي مر بظروف معقدة في ظل  األحزابالسياسية ممثلة في  األطيافتترقب جميع      

)التشريعية والرئاسية( التي لم تصل وانخفاض املستوى املعيش ي، وحتى املجتمع الدولي، االنتخابات املرتقبة  األمنانعدام 

ولة في العاصمة طرابلس وحكومة مجلس النواب في طبرق واملجلس األعلى للدمرحلة القبول من الفاعلين الرئيسيين مثل، 
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رغم الترتيبات التي تقوم بها املؤسسات خليفة حفتر لوزنه العسكري. وذلك  إلى باإلضافةالوفاق بقيادة فائز السراج، 

 يوما. 60لتنظيم االنتخابات، حيث بدأت مرحلة تسجيل الناخبين في مدة املختصة 

صيغة  إلى املتنازعة فيما بينها للوصول  األطرافلتنظيم االنتخابات في وقتها املحدد، هو اتفاق كل  األكبر يبقى العائق      

قبل الوصول إلى املرحلة النهائية إلجراء االنتخابات الرئاسية، يحتاج ، ولكن "الهيئات والشخصياتجميع نهائية ترض ي 

 :الفرقاء الليبيون إلى خريطة طريق تمر عبر املراحل التالية

، بحيث يصادق عليه 2015ديسمبر/كانون األول  17التوصل إلى اتفاق جديد، يتضمن تعديل االتفاق السياس ي املوقع في  -1

 مجلس النواب في طبرق )شرق(، واملجلس األعلى للدولة في العاصمة طرابلس )هيئة استشارية نيابية(.

اج، أو حكومة مصغرة جديدة مقترحة تتولى اإلشراف على مصادقة مجلس النواب على حكومة الوفاق بقيادة فائز السر  -2

 .تنظيم االنتخابات

 .االتفاق على جدول زمني )بين مجلس ي النواب والدولة( لتحديد تواريخ االنتخابات -3

عضوا(، على االستفتاء  60مسودة الدستور التي أشرفت على إعدادها مجموعة الستين )هيئة منتخبة مشكلة من  عرض -4

 .2011الشعبي إلقرار الدستور الجديد للبالد األول من نوعه منذ سقوط نظام معمر القذافي، في 

 .4تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية على ضوء الدستور الجديد" -5

   :يـــــــاألمن عـــــالوض -2

واالستقرار الداخلي، وكثرة امليليشيات  األمنأكبر مشكلة تعاني منها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي هو فقدان      

 األخرى ناطق )النفطية(، ومد نفوذها على امل اإلستراتيجيةالعسكرية املتحاربة فيما بينها من اجل السيطرة على املناطق 

 .5مليشية مسلحة" 1700تضاعف تعدادها الذي ناهز  إلى، حيث "تشير التقديرات األخرى ادخلها في نزاعات مع امليليشيات 

كما وجدت املجال السياس ي منهجا لفرض وجودها، في ظل اعتماد  بسبب انهيار الدولة وعدم وجود مؤسسات تنظم دورها،

استعملت الهيئات الرسمية مثل السياسية عليها بسبب االنتماء القبلي والجهوي وضمان مصالحها، في املقابل  األحزاببعض 

حكومة الوفاق على الكثير من امليليشيات، من اجل حماية املنشات النفطية، ومراكز الهيئات الحساسة، وأشركوا في عملية 

ت االنخراط في الجيش كنظاميين، بسبب الصراعات وعدم التنظيما بعضفرض األمن كشرطة وقوات امن، رغم رفض 

 شرعية بعض الهيئات.
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بانتهاكات لحقوق اإلنسان وقد ارتبطت امليليشيات بأعمال القتل والتصفية الجسدية للكثير من الشخصيات، متهمة     

التراب الوطني، تواصل عشرات  في غياب سلطة دولة تمارس الرقابة على، "الدولية نددت لها الكثير من املنظمات الحقوقية

امليليشيات املتنافسة والقوات العسكرية، مع اختالف أجنداتها ووالءاتها، خرق القانون الدولي مع اإلفالت من العقاب. 

قصفت املدنيين دون تمييز، واختطفت وأخفت الناس قسرا، ومارست التعذيب واالعتقال التعسفي القتل خارج القانون، 

أعمال تخريبية وتصفيات جسدية عرفت بها غالبية امليليشيات العسكرية في ظل فوض ى  .6ات املدنية"وتدمير املمتلك

االقتتال، وعدم وجود نظام سياس ي يتمتع بسيادة وال مؤسسات تفرض النظام والعدالة، وتتابع االنتهاكات وتحاسب 

بة نظام معمر القذافي، لكن مع سقوط النظام في البداية ملحار  نشأتجميع امليليشيات  أنالخارجين عن القانون. رغم 

ميليشيات عن دورها ومهمتها، واختارت العنف منهجا لحل مشاكلها وما زاد األمور سوء ظهور ميليشيات طفيلية انحرفت 

جديدة، دخلت معترك الصراع بدون إيديولوجية وال أهداف، ال تعترف بدولة املدنية ومؤسساتها تغذيها الفوض ى الصراعات 

    لداخلية واالمتيازات اآلنية.  ا

، من اجل التخلي عن السالح والتفاهم حتاج إلى الكثير من الحوار تالسيطرة على امليليشيات العسكرية  أصبحت     

ليبيا تاريخيا تتكون واالنخراط في دولة القانون ومؤسساتها، إال أن تاريخ ليبيا في عهد معمر القذافي أثر كثيرا في حاضره، ألنه "

 ،واملكون الرئيس ي لغالبية املجتمع الليبي هو القبيلة ،برقة في الشرق وفزان في الجنوب وطرابلس في الغرب ،من ثالث مناطق

كضمانة للحقوق  ،وهذا الوضع يخلق اصطفافات جهوية وقبلية كرست في بعض الحاالت تمسك الجماعات بالسالح

حكم القذافي  إبانالشرق الليبي الذي تعرض تاريخيا للتهميش  .التشكيلواملصالح في دولة غنية بالنفط ومستقبل قيد 

الطويل والذي تحمل أيضا العبء األكبر في الثورة عليه ال يريد أن يسلم القيادة بسهولة مرة أخرى إلى طرابلس دون 

والغنائم التي تستفيد منها  الفوائد أهمهاكثير جعلت هذه امليليشيات تخرج عن السيطرة واالحتواء، ومن  أسباب. 7"ضمانات

 .األمنية أجهزتهامت الكثير من امليليشيات في السلطة الحالية ض   أن، رغم بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية

وتشكيل  إنشاءقرارات، تتضمن  إصدار في ليبيا دفع مجلس رئاسة الوزراء التابع لحكومة الوفاق الوطني على  األمنغياب      

وممتلكاتهم  األفرادوضمان امن  ، هدفها بناء مؤسسة عسكرية قوية ذات شرعية وتعمل وفق القانون،األمنيةوتسيير القوى 

يمثلون الهيئة. عضوا  17تحت رئاسة عميد ركن، عبد الرحمن عمران الطويل رئيسا، و وحفظ امن مؤسسات الدولة وهبتها،

ة لتسيير تنفيذ تم، بشأن تشكيل لجنة مؤق2016( لسنة 1ينص قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم )

 تولى اللجنة املهام التالية:وت .8األمنيةالترتيبات 

 الليبي املشار إليه. ( من االتفاق السياس ي34لتنفيذ ما ورد باملادة ) األوليةالبدء في وضع الترتيبات  -1

 بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة. ،األمنيةوضع وبدء تنفيذ الخطط املناسبة للهياكل والقوى  -2
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 ذات صلة. األمنيةلتأمين املدن، بدء من العاصمة وبالتنسيق مع مؤسسات  أمنيةعلى وضع خطة  اإلشراف -3

 اإلجراءاتالعمل والقواعد االشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيالت املسلحة، عالوة على  أساليباملوافقة على  -4

 والجزائية.التأديبية 

 قصور. أيومعالجة  أعالهرصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات املذكورة  -5

 األمنيةتنفيذ الترتيبات  إطار أية مهام أخرى تطلب منها من قبل مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في  -6

 املنصوص عليها في االتفاق السياس ي الليبي ومالحقه.

( من االتفاق السياس ي الليبي عقب 37املبنية باملادة )املؤقتة  األمنية"لجنة" رصد تنفيذ الترتيبات  إلىتؤول مهام اللجنة  -7

   تشكيلها، أو إلى غيرها من املؤسسات الدولة ذات الصلة بحسب ما تقرره حكومة الوفاق الوطني.

ضعفها سيضع ليبيا في عرضة لكل التهديدات  أو ة، وانعدامها لسيادة الدول األول املؤسسة العسكرية هي الحامي      

يتطلب الداخلية والخارجية، حيث يعتبر قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، خطوة جد كبيرة ومشروع امني 

الذي  األمني. االنهيار وامليليشيات العسكرية لبناء نظام امني يقوم بدوره في حماية املواطن واملؤسسات األطرافاتحاد جميع 

دول الجوار  إلى اإلرهابيةعرفته ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي، ترك حدود الدولة منفذا سهال لعبور الجماعات 

 أصبحتالتي  األسلحةوخاصة بلدان الساحل التي تعرف نشاطا كبيرا للكثير من الجماعات، التي هربت كميات جد كبيرة من 

 تهريب املخدرات والوقود. إلى باإلضافةدول املجاورة خاصة الجزائر ومصر وتونس وتشاد، تهدد امن وسالمة ال

ظهور مشكلة تهريب واملتاجرة في البشر، وجعل ليبيا نقطة  إلىضعف املؤسسة العسكرية على حماية حدودها  أدىكما      

بهذه  اإلنسانيةالكثير من املنظمات والهيئات العاملية املتخصصة في الشؤون حيث نددت ، أوروبا إلى إفريقياعبور من 

حماية سيادتها من خطر  إطار ، وذلك في األزمةلحل  العسكري  التدخل الغربية الحوادث الالنسانية. وحاولت الكثير من الدول 

  .واقتصادها أمنهايهدد  أصبحالهجرة غير الشرعية الذي 

 اإلرهابيةالليبية رغم املشاكل املتعددة امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، محاربة التنظيمات  تحاول السلطة         

 اإلرهابمحاولة تحديد الشخصيات التي لها دور في دعم  إلى إضافة، جمعيات خيرية(، إعالميةبمختلف صورها )قنوات 

املسلمين التي تلقى دعما كبيرا من دولة قطر.  إلخوانابطرق مشبوهة، شخصيات ارتبطت عالقتها مع جماعة  وإعالمياماديا 

واالستقرار عن طريق مؤسسات نظامية مثل الجيش  األمن، وبسط اإلرهابهي خطوة كبير تقوم بها ليبيا للقضاء على 

 الوصول إلى استقرار سياس ي لبناء ليبيا الجديدة.املرحلة الثانية وهي  إلىوالشرطة، حتى يتسنى لها االنتقال 
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: سنعرض أهم امليليشيات العسكرية الناشطة في ليبيا، التي لها وزن بين الفاعلين واملؤثرين في تسيير الحياة 1جدول رقم 

 . 9العسكرية واألمنية والسياسية واالجتماعية داخل املجتمع الليبي

 تعريفها )التركيبة واإليديولوجية والنتماء( أسماء امليليشيات

 التي تدعم حكومة الوفاق املليشيات املسلحة .1

 قــوة الــردع الخاصة

 

وهي املليشيا األكثر تسليحا وعددا وهي أحد أكبر املجموعات العسكرية املسلحة في طرابلس يقودها 

في الجهة الشمالية الشرقية من  عبد الرؤوف كارة وهو شيخ سلفي ومقرها داخل مجمع معيتيقة

  .طرابلس حيث يوجد املطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة

جندي وتحل محل الشرطة في  1500القوة املسلحة هي ذات توجه سلفي تتكون من حوالي  هذه

املدينة في حفظ األمن فضال عن دورها في القضاء على العناصر املتشددة املتواجدة بالعاصمة 

 .وتتمتع بشعبية كبيرة لدى السكان في طرابلس

 كتيبة النواصـي

 

خاصة حيث تعمل على محاربة الفساد والجريمة داخل مع قوة الردع ال  تسير على النهج نفسه

عنصر تتواجد في منطقة سوق الجمعة القريبة من مطار معيتيقة،  500العاصمة وتتكون من حوالي 

 .حيث تلعب دورا مهما في تأمين وحماية مقاِر حكومة الوفاق

 األمـن املركزي 

 

يوة" الذي يعد عنصر مهما في مجموعة مسلحة يقودها عبد الغني الككلي ويلقب كذلك بـ"غن

املعادلة األمنية والعسكرية بطرابلس، وتوجد في حي "أبو سليم" الذي يعد مركزا لإلجرام وتجارة 

 .املخدرات والخمور وتعمل هذه الكتيبة على حفظ األمن في هذه املنطقة الخطيرة

 كتيبـة ثـوار طرابلس

 

وهو شخصية مشهورة في طرابلس تتمتع بنفوذ كبير بعد أن كان مجرد  يقودها هيثم التاجوري

ضابط شرطة، معروف بعدائه لجماعة اإلخوان املسلمين والجماعة الليبية املقاتلة إضافة إلى 

 .عدائه للجنرال خليفة حفتر

 1300تعد هذه الكتيبة من أكبر املجموعات املسلحة في طرابلس حيث يصل عدد أفرادها إلى حوالي  

مقاتل وتتخذ من بعض املعسكرات في مناطق الفرناج وعين زارة وبئر األسطى ميالد مقاًرا لها، وهي 

تتكفل حاليا بحماية املجلس الرئاس ي واملواقع اإلستراتيجية وحمايتها وأيضا البنية التحتية واملواقع 

 .الهامة األخرى 

ة بالتحديد للبنيان املرصوص مكلفة بحماية مبنى وهي كتيبة تابعة للمجلس العسكري بمصرات لـواء املحجوب
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رئاسة الوزراء الواقع بطريق السكة وسط طرابلس وتعد من أحد أبرز املليشيات املسلحة بالعاصمة  

 .عنصر وقائدها مجهول الهوية 1000طرابلس تتكون من حوالي 

 املليشيات التي تدعم حكومة اإلنقاذ الوطني .2

 كتيبـة املرسـى

 

عنصر وقائدها مجهول الهوية  800تمتلك معدات عسكرية ولوجستيكية هامة، تتكون من حوالي 

 .وتوجد في منطقة قصور الرئاسة وغابة النصر واملناطق املحيطة بها

 لواء الحلبـوص

 

اتخذت تسمية هذه املليشيا من القائد محمد الحلبوص الذي قاتل القذافي خالل أحداث الثورة 

قتل بعد أن أصابته قذيفة هاون، وتعد هذه وتمكن من إخرا ج كتائبه من مدينة مصراتة قبل أن ي 

املجموعة من أقوى الكتائب املسلحة بمدينة مصراتة وأكثرها تجهيزا وتأتمر من القائد بشير عبد 

وتسيطر هذه املجموعة املسلحة التي تتكون من حوالي ألف عنصر على قصور الضيافة  .اللطيف

 .وصالح الدين وخلة الفرجان وطريق املطار الدولي واملناطق الجنوبية في العاصمة وباب بن غشير 

 الجماعات اإلسالمية الليبية املقاتلة .3

الجماعة الليبيـة 

 املقاتلة

 

 تنظيم مسلح يحمل فكر السلفية الجهادية، ويسيطر في الوقت الحالي على مطار ميعيتيقة

بالعاصمة طرابلس، يقوده عبد الحكيم بلحاج الذي شارك قبل عودته إلى ليبيا في   العسكري 

املعارك املسلحة في أفغانستان، ضمن تنظيم القاعدة واعتقل سابقا بسجن غوانتانامو بتهمة 

 .اإلرهاب

 الحرس الوطنـي

 

مجموعة مليشيات تابعة للجماعة اإلسالمية املقاتلة، ويتولى قيادتها عديد من رموز الجماعة مثل 

سامي الساعدي وخالد الشريف، ومقرها الرئيس ي في سجن الهضبة وبعض املناطق األخرى القريبة 

 .منها

 

 الجريمة العابرة للحدود: -2/1

الذي تمر به ليبيا، وعدم قدرتها على مراقبة حدودها وسيطرة عليها، خاصة جنوبها  األمنياستغل املهربون الوضع     

 أصبح. األخرى الضفة  إلىهجرة غير الشرعية للنقاط ومراكز  أصبحتكيلومتر، التي  1770وسواحلها املمتدة على طول 

 مصدرا للمال استغلته الكثير من التنظيمات اإلرهابية في ذلك.االتجار بالبشر 
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أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر تهدد امن ليبيا واستقرارها، باعتبارها منطقة عبور بسبب األوضاع      

 06أدان مجلس األمن الدولي، األمنية التي تمر بها، إضافة إلى استقطاب الكثير من التنظيمات املختصة في التهريب، كما "

وجاء ذلك في القرار  واالتجار بالبشر في اتجاه األراض ي الليبية وعبرها أو انطالقا منها. ، أعمال تهريب املهاجرين2017أكتوبر 

( الذي صوت عليه جميع أعضاء املجلس، حيث اعتبروا هذه األعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق 2380الدولي رقم )

مكانا  وأصبحتغير الشرعية من ليبيا،  عمليات الهجرة تزايدت .10االستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات األشخاص للخطر"

مما دفع دول األعضاء في األمم املتحدة تنضم عملية ضد املتاجرة بالبشر، ، أصحابهاضخمة على  أمواال خصبا ومزدهرا يدر 

        أطلق عليها اسم "صوفيا" وسمح لهم باعتراض أي سفينة يشتبه بها.  

، ، انشأ حكومات موازية مثل حكومة الوفاق الوطنياألشقاءتبقى الفوض ى التي تشهدها ليبيا واالنقسام الداخلي بين      

انقسامات أضعفت عملية بناء دولة ديمقراطية يحكمها القانون. كلها ، ومجلس النواب الليبي في طبرق، والحكومة املؤقتة

وال شك في أن عدم االستقرار األمني في غرب ليبيا حيث رعية واملتاجرة بالبشر، "سهلت تنامي ظاهرة الهجرة غير الش أسباب

سلطة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج جعل بمقدور املليشيات اإلرهابية السيطرة على سوق تهريب البشر إلى أوروبا في 

ر اإلرهابية وسط الالجئين، لزرعهم في بلدان القارة اإلفريقية وكسب مئات املاليين من الدوالرات، هذا غير الدفع بالعناص

اإلرهابي، كشف عنه مختصون بشئون اإلرهاب خالل ندوة ” اإلخوان“القارة األوروبية، وهو تخطيط بعيد املدى لتنظيم 

. تبقى هذه الظاهرة الخطيرة ببعدها اإلقليمي 11"استضافتها مدريد األسبوع املاض ي وناقشت مخاطر دعم قطر لإلرهاب

لي تهدد استقرار ليبيا، سواء بتداخل عمليات املتاجرة بالبشر ونشاط املنظمات اإلرهابية الناشطة داخل ليبيا أو في والدو 

منطقة الساحل، مما يهدد امن واستقرار دول الجوار، وسيادة ليبيا في ظل دعوة الكثير من الدول بضرورة التدخل العسكري 

  لحل األزمة في ليبيا.  

II-  ليبيا على الجزائرأثار الوضع في 

 أخذتحكومة الوفاق الوطني التي  إنشاءمن خالل رغم كل الخطوات التي قطعتها ليبيا نحو بناء دولة ديمقراطية،      

سياسية  أحزاب بإنشاءخص شرعيتها الداخلية لم تكتمل في ظل وجود حكومات موازية، كما ر   أن إالالشرعية الدولية، 

الكثير من املؤسسات التابعة للدولة لتنظيم  إنشاءديمقراطي ينظمه القانون، وتم  إطار ملمارسة السياسة في حق  اباعتباره

 حديثة. -مؤسسات–حياة املجتمع الليبي، وهي دليل على بداية قيام دولة 

الواقع مازال يشهد الكثير من التهديدات، انفالت امني كبير في جميع املدن الليبية وسيطرة امليليشيات على مناطق  أن إال     

النفطية لالستفادة من التوسع والنفوذ على املناطق  إيديولوجيةمن خالل  أو قبلي وجهوي وسياس ي،  أساسمتعددة على 

تي وجدت الظروف املناسبة لالستقرار في ليبيا، وخاصة تنظيم الدولة اإلسالمية الغنائم املالية. وخطر التنظيمات اإلرهابية ال
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في العراق والشام "داعش" وتنظيم القاعدة، أو التنظيمات التي أعلنت الوالء لها وامليليشيات العسكرية التي انضمت إليها، في 

ا أو استعماله خاصة األسلحة الثقيلة والبيولوجية ظل انتشار السالح في ليبيا بطريقة كبيرة، مما يسمح بتهريبه خارج ليبي

الوضع األمني امللتهب على الجبهة الحدودية بين تونس ولیبیا، وخاصة والكيميائية، وانتقالها إلى الدول املجاورة. وخاصة مع "

الجزائر لبحث  طارئة إلىزيارة بوزير الداخلیة التونس ي لبرمجة دفع جدير"،  رأستجدد االشتباكات املسلحة بالقرب "معبر 

وتنامي املخاوف من اختراقات من قبل عناصر  إرهابيةاملستجدات املتسارعة خاصة على صعید إحباط عدة مخططات 

. لقاء سيجعل البلدين برفع حالة التأهب املستمر في ظل األوضاع األمنية غير املستقرة في 12"موالیة لتنظیم داعش إرهابية

  ا في إطار حماية حدودهما وأمنهما القومي.ليبيا، ومواصلة عملياته

املترابطة واملتداخلة،  األسبابمخاطر وتهديد الوضع الليبي على أمن الجزائر، من خالل مجموعة من يمكن تحديد        

 السياسية غير املستقرة في ليبيا. األوضاع أججتها

واملتمثلة بالخصوص في تنظيم  :الشعبي الوطني على الحدودالتهديدات اإلرهابية على الجزائر وتكلفة تعبئة الجيش  -1

تجذب  أصبحت(. التي AQIMاإلسالمي ) بالدولة اإلسالمية في بالد العراق والشام "داعش"، وتنظيم القاعدة في بالد املغر 

املختلفة، خاصة التي تشهد توترات وصراعات  واإلفريقية واإلسالميةمن مختلف الجنسيات العربية  األجانباملقاتلين 

 3.500 إلى 2.600، بحوالي "األدنىمعهد واشنطن لسياسة الشرق  أعدهحسب تقرير  األجانبداخلية، وقد قدر عدد املقاتلين 

املقاتلين  أرقام، وتبقى االنضمامأو الذين حاولوا  اإلرهابيةالجماعات  إلىسواء املنظمين  2017و 2011، بين 13"أجنبيمقاتل 

 اكبر عدد من املقاتلين هم تونسيين ومغاربة. أنتقريبية حسب املصدر، مع العلم  األجانب

القومي، خاصة بعد تراجع وهزيمة تنظيم "داعش" في  أمنهابالنسبة للجزائر خطرا يهدد  األجانبيعتبر ملف املقاتلين      

نشاط تنظيم  إعادةليبيا، وذلك تزامنا مع  إلىالتوجه  أو بلدانهم  إلىوجهة املقاتلين سواء العودة  أصبحتسوريا والعراق، 

. وهذا ما اإلرهابيةالتحالف بين التنظيمين طريقة تعتمد عليها التنظيمات  أصبحوتنظيم القاعدة، كما  اإلسالميةالدولة 

انا بين املليشيات العسكرية التي إلعادة بعث نشاطهم اإلرهابي بين املنظمات اإلرهابية، وأحي فرصةاألجانب املقاتلين  أعطى

   أصبحت منتشرة بقوة، ولها مناطقها الخاصة والكثير منها ال تملك سلطة تحكمها في ظل االنهيار األمني في ليبيا.

الجزائر إلى رفع  دفعملف املقاتلين األجانب والنشاط اإلرهابي في ليبيا، مع االنفالت األمني وعدم االستقرار السياس ي،     

، 14دج" 1.118.297.000.000"، وقد خصصت الدولة ميزانية ضخمة  قدرت بـ هزيتها العسكرية خاصة في الجنوب الشرقيجا

. كما أنها تعمل على التضييق على وذلك تماشيا مع األوضاع األمنية التي تشهدها دول الجوار، وكذا تطوير مؤسسة الجيش

. وكذا مراقبة الحدود للحد من التنقل من منطقة إلى أخرى  من اجلعهم تحركات اإلرهابيين داخل التراب الوطني وذلك ملن
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تدفق املهاجرين األفارقة، حتى ال يتسلل اإلرهابيون بين املهاجرين ألنها أصبحت طريقة سهلة وآمنة للتنقل، في ظل املراقبة 

كما أعلن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أن تنظيم " الشديدة املتواصلة على الحدود الجنوبية للجيش الوطني.

حث عناصره على "الهجرة نحو ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء بشكل أضحى يمثل خطرا على املنطقة"،  داعش 

جعله  عسكریا في سوریا والعراق، اإلرهاباجتماع حول مكافحة اإلرهاب في إفريقيا عقد بمدينة وهران: إن تراجع  وقال 

  .15یأخذ منحى آخر، ویطرح تحدیات وتهديدات وقیودا أمنیة جدیدة"

ترى جميع الدول )السبعة( املجاورة لليبيا أن التدخل األجنبي يعتبر مساسا لسيادة دول  التدخل العسكري في ليبيا: -2

 "مارتن كوبلر"الخاص لألمم املتحدة إلى ليبيا  مبعوثالجوار، وال يعطي حلوال بل يزيد األوضاع تأزما. وهذا بعد االجتماع مع 

لبحث سبل إعادة األمن إلى البالد التي أصابتها الفوض ى السياسية بالشلل، وأكدوا على انه ال مكان للحل في القاهرة، 

 .16العسكري في ليبيا، والعمل باتفاق الصخيرات ومحاولة إيجاد الحلول ألي خالف بين األطراف

العالمي بأهمية التدخل العسكري  الرأي إقناع إلىلكثير من الدول الغربية وبعض الدول العربية، في الوصول رغبة ا أن إال     

الغربية التي تسبق عادة اتخاذ قرارات سياسية بتدخل  اإلعالميةالتقارير  األخيرة اآلونةالليبية. حيث "كثرت في  األزمةلحل 

اتخاذها. وتتحدث هذه التقارير التي  أسبابالعام لتقبل هذه القرارات "وتثقيفية" حول  الرأي إلعدادعسكري خارجي، وذلك 

تصريحات مجهولة املصدر، عن مخاطر تمدد تنظيم الدولة في ليبيا وسيطرته  أو معلومات استخباراتية  إلىتستند في معظمها 

 إلىدث في سوريا والعراق، وذلك استنادا قبول دولي للتدخل العسكري كما ح إلىحتى تصل  .17على حقول النفط فيها"

 مثل "داعش" وتنظيم القاعدة. اإلرهابيةالتهديدات 

ومليشيات عسكرية، لتأجيج الوضع  إرهابيةالكثير من التقارير الدولية بوجود دول عربية تقوم بدعم تنظيمات  أظهرت    

على انتشار والسياس ي يساعد  األمنيالوضع الصراع لخدمة مصالحها مستقبال، الن استمرار تدهور  وإطالةداخليا 

 إلى، تسعى وأمريكابعض الدول الغربية خاصة روسيا  أن إلى باإلضافة، مما يهدد استقرار وامن الجزائر. اإلرهابيةالتنظيمات 

 مع أو قواعد عسكرية من خالل االتصاالت السرية مع النظام القائم، سواء مع خليفة حفتر الذي يمثل الشرق  إنشاء

تهدد امن املنطقة املغاربية وتدفع  ألنهاقواعد عسكرية غربية،  إنشاءحكومة الوفاق الوطني في الغرب الليبي، والجزائر ضد 

  توترات مستقبلية.     إلى

لم تعد عمليات تهريب السالح والهجرة الغير الشرعية  الهجرة غير الشرعية واملتاجرة بالبشر:تهديد تهريب السالح و  -3

التي وجدتها مصدرا لتمويل عملياتها. كما  اإلرهابيةمن مهام التنظيمات  أصبحتفقط، بل  اإلجراميةتقتصر على الجماعات 
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في ليبيا، وعملت على املتاجرة بالبشر وذلك مع تزايد نشاط عمليات الهجرة من الدول  األمناستغلت هذه الجماعات انعدام 

 .أوروبا إلى اإلفريقية

املنتشرة في املنطقة، خاصة تنظيم "داعش"  اإلرهابيةفي ليبيا بخطورة التنظيمات  األسلحةوتحسب خطورة انتشار     

داي تايمز" في تسريب تقرير صادر عـن االستخبارات البريطانية صن"نجحت صحيفة  2013في العام حيث انه " و"القاعدة"،

بوكو حرام استطاعت تأمين طريقها لتهريب السالح من ليبيا إلى نيجيريا عبر تشاد، وأنه من بين السالح جماعة يؤكد أن 

يقة صارخة جو، وقـد أصبحت مضامين ذلك التقرير حق-املهرب مدافع مضادة للطائرات وقذائف هاون، وصواريخ أرض

ن السالح الليبي تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمـي
َّ
وحركات التمرد الطارقية كحركة تحرير ، (AQMI)اليوم، كما مك

مـن السيطرة على شمال مالي، وإدخال املنطقة في حرب أهلية أعقبها دخول القوات الفرنسية  (MNLA)واستقالل إقليم أزواد

واإلفريقية إلى مالي بحجة طـرد "اإلرهابيين". وتتعاظـم مصائب السـالح الليبي الذي يقف أيًضا وراء حادثة إن آميناس في 

األسلحة في يد التنظيمات اإلرهابية، أصبح الجنوب  في ظل انعدام األمن في ليبيا ووصول  .18"الجنوب الشرقـي الجزائري 

 الجزائري وخاصة الجنوب الشرقي منطقة تسلل اإلرهابيين وهدافا لتنفيذ عملياتها في مناطق صناعية. 

مع ليبيا ومالي وتونس، حيث "نفذ هذا ما دفع الجيش الجزائري من استنفار قواته املختلفة، خاصة في املناطق الحدودية     

مناورة قتالية بالذخيرة الحية في مناطق متعددة من  22، 2017ويوليو  2016الجيش الجزائري، في الفترة بين أغسطس 

. وهذا من اجل االستعداد ألي 19"البالد، بينها تسع مناورات منذ مطلع العام الجاري فقط، خاصة في املحافظات الحدودية

القوات العسكرية، وزيادة التنسيق مع دول الجوار من منطلق الوضعية هجوم إرهابي والضمان االستعداد الكلي لجميع 

  الجيوسياسية والجيوستراتيجية.

 األفارقةتستغل املهاجرين  أصبحت اإلرهابيةكما تعتبر الهجرة الغير الشرعية مشكال كبيرا في ليبيا، الن التنظيمات     

كالجئين في عبور  اإلرهابيون ا عمليات التسلل التي يعتمد عليها صفوفها. وكذ إلى االنضماموتستغل حاجتهم للمال من اجل 

 تهدد امن الدول. أصبحت، وهذه الوضعية أوروبا أودول الجوار  إلىالحدود 

، وهذا ما يعطيها قوة والعتاد باألسلحةلتمويل نفسها  اإلرهابيةاملتاجرة بالبشر هو مصدر تعتمد عليه التنظيمات  أما    

  تنفيذ عملياتها، هذا ما دعت إليه الجزائر على أن تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب هو خطوة للقضاء عليه.واستمرارية في 

 لألسلحةمن تهريب ، ليبيا مصدرا له أصبحتواضح هو الخطر الذي  :زعزعة استقرار الساحل بالجريمة العابرة للحدود -4

 أرهقت ةاملتاجرة بالبشر. تهديدات كثير و متزايد في ظل انفالت امني، تهريب املخدرات  إرهابينحو دول الساحل، ونشاط 

تدخل  إلى األخيرة، حيث دعت هذه موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو (G 5الدول املجاورة خاصة دول الساحل )
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 األخرى . الجزائر هي ونشرت الجريمة تهدد استقرار املنطقة أصبحت ألنها، اإلرهابيةعسكري في ليبيا للقضاء على التنظيمات 

، إال أنها رفضت مسألة التدخل لمشاكل التي تعاني منها دول الجوارمصدر لالتي أصبحت من اكبر الليبية  األوضاعتعاني من 

زمة، بما يخدم مصالح العسكري األجنبي لحل األزمة الليبية، ملا فيه من مخاطر ومجازفات كثيرة قد تعمل على إطالة األ 

القوى الكبرى باعتبار ليبيا بلد نفطي ويتميز بموقع استراتيجي هام في املنطقة، وهذه اإلستراتيجية ال تخدم ليبيا وال دول 

 املجاورة.

 الخاتمة:

عة ، في ظل انقسام سياس ي كبير افرز حكومات موازية، وقوات عسكرية تابتعيش ليبيا عدم استقرار سياس ي وامني      

ميليشيات  إلى باإلضافةلحكومة ليبيا املؤقتة في الشرق، والكثير من امليليشيات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق في الغرب. 

متطرفة مثل "داعش" و"القاعدة"، ونشاط ميليشيات  إرهابيةعسكرية خارجة عن السيطرة بعضها انضم إلى تنظيمات 

، وبعضها يجري األزمةالوصول لتدخل عسكري لحل  إلىكما حاولت بعض الدول  عسكرية من الدول املجاورة مثل تشاد.

. اإلرهابيةتمثل عنصر جذب للتنظيمات  في الجنوب اثنية وصراعات قبليةفي ليبيا،  قواعد عسكرية إقامةاتصاالت من اجل 

 .الجزائر امن تهددكلها متغيرات 

املتنازعة واملنقسمة، وتخطي كل  األطرافيجمع بين جميع  سياس ي شاملحوار خروج ليبيا من أزماتها املختلفة يتطلب      

خروج بحلول للالعالقة واملختلف فيها، والجهوية والقبلية، وطرح كل القضايا السياسية  اإليديولوجيةاالختالفات  أنواع

من أهم املؤسسات التي تساهم في إرساء  املؤسسات التمثيليةكما تعتبر  .اترض ي الجميع بما يخدم مصلحة ليبيا واستقراره

الثقة املفقود بين املواطن  مبدأقواعد بناء املجتمع والدولة، ملا لها من دور تمثيلي للمواطن باختالف انتماءاته، وتعزز 

مثل  األفرادوالسلطة بسبب غياب املؤسسات التي تمثل النظام القائم، خاصة املؤسسات التي تعمل على حماية امن 

انتخابات  إقامةالدولة هيبتها وقوتها وجب  إلعطاءغير مستقرة.  أمنيةرطة والجيش ومؤسسة العدل، في ظل ظروف الش

، الن عملية االنتخابات ستكون الفاصل في الكثير من املشاكل التي تعيشها ليبيا، -تشريعية ورئاسية - حرة في ظروف مالئمة

الحكومات املوازية مثل مؤسسة الجيش، وكذا إعادة ترتيب امللفات  التي تعرف انقساما بينكقضية توحيد املؤسسات 

        والعالقات الخارجية في إطار بناء ليبيا.

 :هوامشال

، ص 6م، في شأن العزل السياس ي واإلداري، العدد 2013( لسنة 13الجريدة الرسمية الليبية، وزارة العدل، قانون رقم ) -1

312. 

محمد الجغاللي، تحديات السلم في ليبيا ما بعد الثورة، أوراق العالم العربي في حالة انتقالية، مؤسسة قرطبة بجينف،  -2

 .15، ص 2013سنة 
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إيياا لمأزق األمني السعودي الإالج ي  لهشد  امل: اسوري

 Syria: the new scene of the Saudi Iranian’s security dilemma  

إلعايض حسينأ.                                                                                                                                  

إباحث دكتوراه في السياسة الخارجية والعالقات ال ولية                                                                                                

إ) الجزائا(. 03جامعة صالح بوبني ر قسنطينة                                                                                                        

 : ملخص

أهم بعد في املأزق األمني الذي تعرفه العالقات اإليرانية السعودية  نحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء علىس

وهو البعد الطائفي ، مركزين على مدى تأثير القوة الناعمة كركيزة أساسية تتبناه كلتا الدولتين في إطار التوترات و النزاعات 

ي تعرفها بعض التحوالت الجيوسياسية التما بينهما وما عرف بالحرب الباردة الجديدة في الشرق األوسط، مستغلين في ذلك 

والتي تسعى فيه كلتا الدولتين إلى لعب دور كبير وإضعاف لدور الطرف اآلخر في املنطقة من أجل املنطقة كالنزاع السوري، 

 .تحقيق مصالح جيوسياسية، ودعم للفاعلين اإلقليميين في نزاعاتهم ما يسمى الحرب بالوكالة

اع السوري، السعودية، إيران، املأزق األمني، الشرق األوسط، النظام اإلقليمي العربي، األيديولوجية، : النز املفتاحية الكلمات

 الصراع الطائفي، الحرب بالوكالة.

Abstract 

The aim of this study is to shed a light on the most important dimension among the Saudi -

Iranian relations, which is the sectarian dimension. Focusing on the impact of soft power as an 

essential mean used  by both States within their tensions and conflicts towards each others as a new 

cold war in the Middle East, relying on some of political and geopolitical changes in the arena such 

as, the Syrian conflict. Both States are trying to play a role through weakening the other side in 

order to achieve their interests by supporting some regional factors as the so-called the proxy war. 

Keywords: The Syrian conflict, Saudi Arabia, Iran, the security Dilemma, the Middle East, The 

regional Arabic system. The sectarian struggle. 

 

 

إ

إ



 سوريا: املشهد اجلديد للمأزق األمين السعودي اإليراني أ.حسني لعريض

 

أملانيا-،برلني العربي الدميقراطي املركز عن تصدر حمكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إجتاهات جملة 183  . 

 

إمق مــــة:

عرفت البيئة الجيوسياسية في الشرق األوسط في تاريخها الطويل، الكثير من الصراعات، فاملتمعن في طبيعة هذه الصراعات 

يجدها اقتصادية و جيوسياسية أمنية لكنها تحمل في طياتها أبعاد أيديولوجية وأخرى طائفية.  يبدو من خالل بعض املالمح 

ق األوسط وهو بمثابة معركة استقطاب مذهبي إقليمي بين السنة و الشيعة وتحول أن هناك تحول استراتيجي في بيئة الشر 

. فاالستقطاب السني الشيعي وان كان دون الدول و العابرة كذلك للدول  الدول إلى صراعات داخلية بينفي الصراعات 

قيادة إيران و الجهاد السني املسلح معروف منذ القدم إال أن مالمحه الجديدة تكمن في  بروز ظاهرة الجهاد الشيعي املسلح ب

تحت قيادة اململكة العربية السعودية، والتي يعتبر النزاع في سوريا أحد مالمحه التي تتيح فرصة تنامي هذه الظاهرة وتؤسس 

 ملعركة مذهبية إقليمية كبرى تتجدد فيها األحقاد التاريخية الحضارية القديمة وتعيد تشكيل شبكة العالقات اإلقليمية

 وتحالفات عابرة للدول في منطقة الشرق األوسط ككل.

تح ي  توجدات كل من يؤثا النزاع في سوريا على كيف يمكن أن  تأسيسا ملا سبق يمكننا طرح اإلشكالية الرئيسية التالية: :

إلة؟إطار ما يعاف بالحاب بالوكافي إياان و السعودية تجاه بعضدما وتجاه القضايا القليمية الااهنة خاصة 

 تندرج تحت هذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية:

 ما هي طبيعة النزاع في سوريا؟-

 ما هو دور كل من إيران و السعودية تجاه النزاع في سوريا؟-

 ما هي تداعيات املأزق األمني السعودي اإليراني على تطورات األحداث في سوريا؟-

 ى النظام اإلقليمي العربي؟ ما هي تداعيات املأزق األمني السعودي اإليراني عل-

 ما هي مختلف سيناريوهات املرحلة املقبلة؟-

 لإلجابة على هذه التساؤالت قمنا بوضع الفرضيتين التاليتين:

البعد الطائفي و األمني هو عامل محدد في التوجهات السياسية لكل من إيران و السعودية تجاه بعضهما وتجاه قضايا -

 السوري.الشرق األوسط خاصة النزاع 

 مستقبل النزاع السوري منوط بمدى التقارب أو التنافر في العالقات السعودية اإليرانية.-

 : ال راسة منهجية

 الواقعيةتقودنا طبيعة اإلشكالية ومقتضيات الدراسة املنهجية إلى مقاربة منهجية مزدوجة بمعنى املزاوجة بين املقاربة 

ملحاولة التقرب من الظاهرة موضوع الدراسة وتفكيكها وفهم طبيعتها ووصفها وهنا تظهر مقاربات  البنائية واملقاربة الج ي ة
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التي ترجع جذور هذه الفكرة إلى منهجية فرضت نفسها وطبيعة موضوعنا منها املنهج الوصفي واملنهج التاريخي ونظرية الدور 

مركزية مجال حيوي تلعب فيه بحكم تاريخها و أن تسيطر  الذي يرى أن لكل دولة املجال الحيويإهتلر و استعماله مصطلح 

على أقاليم جغرافية و لو بالقوة املسلحة من أجل أن تتناسب مع متطلباتها الجغرافية. سنستعين بهذه األخيرة ملعرفة مدى 

وفي ظل تراجع الدور الالعبين اإلقليميين في منطقة الشرق األوسط تجاه النزاع في سوريا  ةو السعودي إيرانتطلعات كل من 

وكذلك االستعانة بالدراسات املستقبلية التي تتيح لنا فرصة عرض بعض السيناريوهات ملعرفة مستقبل األمريكي في املنطقة. 

 الظاهرة موضوع الدراسة وليس لوضع نتيجة نهائية لها. 

اربة البنائية التي ترى في البعد الثقافي سنتبنى نموذج معرفي بنائي يقوم باألساس على ما جاء به الكسندر وندت وهي املق-

الهوياتي وفي داخله الديني كبعد متزايد األهمية خاصة بعد مرحلة الحرب الباردة التي عرفت توجه مغاير من الصراعات 

خل الدولية إلى الصراعات الداخلية، وتحولت الصراعات األيديولوجية إلى صراعات الهوية سواء بين األديان أو الطوائف دا

الديانة الواحدة، لذلك قامت النظرية البنائية باألساس على أن هويات الدول ومصالحها هي بمثابة جزء مهم في السياسات 

 العاملية، وأن النظام الدولي هو مجموعة من األفكار التي تتحكم بالصراعات الدولية. 

 : ال راسة ه ف

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور العامل الطائفي في طبيعة العالقات السعودية اإليرانية في مرحلة متقدمة من الصراع بين  

الشيعة و السنة في إطار الحرب الباردة الجديدة التي تعرفها بيئة الشرق األوسط، وحرب الوكالة الدائرة ما بينهما ومدى تأثير 

على النزاع السوري و النظام اإلقليمي العربي ككل، حيث تعتبر العراق و اليمن و فلسطين و سوريا أهم املأزق األمني ما بينهما 

مناطق املواجهة بين إيران و السعودية، لكن مقتضيات الدراسة تحتم علينا الغوص أكثر في سوريا والتنويه فقط لبقية 

 عناصر التالية:سنتبع من خالل ما سبق سنتطرق لل املناطق وهو هدف الدراسة.

 مدخل مفاهيمي.-1

 املأزق األمني.-أ

 مفهوم حرب الوكالة.-ب

 طبيعة النزاع السوري.-2

 األمن وفق التصور اإليراني و السعودي.-3

 إيران.-أ

 السعودية. -ب

 البعد الطائفي في النزاعات السعودية اإليرانية.-4
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 الدور اإليراني في سوريا.-أ

 الدور السعودي في سوريا.-ب

 املواقف الدولية من التدخل السعودي اإليراني في سوريا-5

 املوقف األوروبي.-أ

 املوقف األمريكي.-ب

 روس ي.املوقف ال-جـ

 املوقف الصيني.-د

 تداعيات املأزق األمني اإليراني السعودي على النزاع السوري.-6

 السعودي على دول الجوار العربي في ظل تراجع الدور األمريكي. -تداعيات املأزق األمني اإليراني-7

 مستقبل النزاع السعودي اإليراني في سوريا.-8

 سيناريو الصدام املباشر.-أ

 سيناريو التوافق و التقارب.-ب

 خاتمة.

إم خل مفاهيمي:-1

إthe security dilemmaاملأزق األمني: -أ

هذا املفهوم عن انعدام األمن من خالل الخوف الزائد وانعدام الثقة على املستوى الدولي، وهو مفهوم جاء يعبر  

استخدامه من قبل الواقعيين الجدد على اعتبار انه ال توجد حكومة أو سلطة فوق دولية وهو ما يخلق عالم فوضوي فبنية 

 النظام الدولي هي فوضوية.

من استخدم هذا املفهوم في خمسينيات القرن العشرين حيث يرى أنه " هو  أول  John Hertzجون هاتزكان 

مفهوم بنيوي تقود فيه محاوالت الدول للسهر على متطلباتها األمنية بدافع االعتماد على الذات، وبصرف النظر عن مقاصد 

يقوم بها على أنها إجراءات  هذه املحاوالت، إلى ازدياد تعرض دول أخرى للخطر، حيث أن كل طرف يفسر اإلجراءات التي

إ. 1دفاعية، ويفسر اإلجراءات التي يقوم بها اآلخرون على أنها تهديدات محتملة"
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أن الشعور بانعدام األمن يودي إلى ازدياد حدة الشعور بانعدام األمن، وهو ما  Wheeler and Bothفكما يرى ويلر و بوث 

  2يجعل احتماالت قيام الحرب أمر ممكن على الدوام.

إلى أن خلف الصراعات الهائلة التي يعيشها الجنس البشري يوجد مأزق عسير يكمن في قلب  Butterfieldويذهب باترفيلد 

   3املشكلة" ويضيف بأنه ليس هناك ما يشير على أن الجنس البشري قادر على التغلب على هذه املعضلة املستحكمة.

املأزق األمني بأنه: " موقف معين بين دولتين أو أكثر على استعداد للصراع، وحتى  Robert Jervisيعرف روبرت جيرفس 

. بمعنى، أن الحرص الكبير للدول من أجل تحقيق 4للحرب، من أجل تأمين احتياجاتها األمنية ولو على حساب الدول األخرى"

  ولية. أمنها يثير نوع من املنافسة في مجمل التفاعالت في العالقات السياسية الد

إ: The Proxy Warfareمفدوم حاب الوكالة: -ب

" ع و وضع تعريف ملفهوم الحرب بالوكالة من خالل كتابه  Geriant Hughesلقد حاول البروفسيور جيرانت هوغز 

حيث عرفها بأنها" جماعة عسكرية من غير الدول تتلقى الدعم املباشر من قوة  ع وي: حاب الوكالة في السياسة ال ولية"

  5خارجية".

إطبيعة النزاع السوري:-2

تقتض ي الضرورة املنهجية والعلمية من خالل طبيعة الدراسة أن ال نخوض أكثر ونتعمق في متاهات املفاهيم 

، مع 2010منذ -الشائكة واملتشبعة فيما يخص مفهوم النزاع في إطاره العام بقدر ما نكتفي بتحديد طبيعة النزاع السوري. 

ة العربية من حراك سياس ي و شعبوي مناهض ألنظمة الحكم السائدة في مختلف الدول العربية، كتونس و ما عرفته املنطق

 مصر و ليبيا و اليمن ...الخ. 

عرفت سوريا انتفاضة شعبية كانت في بداية املطاف مجرد احتجاجات مطالبة بإصالحات على عدة مستويات اجتماعية و 

فاقم الوضع وأخذ في التصاعد إلى حد املواجهة املسلحة. يعتبر النزاع السوري نزاع سياسية و اقتصادية. لكن سرعان ما ت

داخلي مسلح ضد السلطة القائمة مع تدخل خارجي، بمعنى نزاع داخلي مسلح و مدول، يتمثل في فصائل املعارضة ضد نظام 

دول الخليج وإسرائيل ولبنان وتركيا وإيران  بشار األسد، أما بالنسبة للتدخالت الخارجية، نجد على املستوى اإلقليمي كل من

 والعراق، أما على املستوى الدولي نجد روسيا والواليات املتحدة األمريكية و الصين و االتحاد األوروبي.

إمفدوم األمن وفق التصور الياا ي و السعودي:-3

إإياان: -أ
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اإلسالمية غير العربية، تحاول من خالل بعدها  تعتبر الدولة اإليرانية قوة محورية في الشرق األوسط، فهي الدولة

الحضاري وموقعها االستراتيجي التوسع إقليميا، و أن يكون لها حضور دائم، ومتابعة مستمرة لتطورات األحداث في الشرق 

 األوسط و القضايا العربية.

ستمرة نظرا لتناقض مصالح الدول ترى إيران أن البيئة الجيوسياسية املحيطة بها تتسم بحدة التوترات و الصراعات امل

والفواعل اإلقليمية خاصة العربية، إلى جانب الحضور الدولي من قبل قوى كبرى لها مصالح استرتيجية في املنطقة كروسيا 

و الواليات املتحدة على سبيل املثال ال الحصر، وكذلك لطبيعة النظام الدولي الذي يتسم بالفوض ى. تحاول إيران حماية 

لقومي من خالل الحفاظ على النظام السياس ي بالدرجة األولى داخليا، إضافة إلى محاولة بناء منظومة أمنية إيرانية في أمنها ا

منطقة الخليج العربي ) الفارس ي وفق التصور اإليراني(، تستفرد من خاللها بالدور الرئيس ي تجاه قضايا هذه املنطقة وتمرير 

نية اإلستراتيجية و االقتصادية بعيدا عن تدخل أي فاعل دولي خارجي. و السعي سياساتها وفق ما يخدم مصالحها األم

لتحقيق توازن إقليمي مع القوى العربية و اإلسالمية الفاعلة و تصدير للثورة اإليرانية وتسويقها في املنطقة كايدولوجيا 

و ما تجلى إبان الثورات العربية التي يحتذى بها وكنموذج يقف مع الحريات ضد األنظمة التسلطية، وتحقيق أهدافها وه

      6رحبت بها، ورأت من خاللها أنها امتداد للثورة اإليرانية.

إالسعودية: -ب

تبنت اململكة العربية السعودية ولعدة عقود مضت سياسة القوة الناعمة على املستوى الخارجي، من خالل  

)مكة و املدينة(، احتضان ورئاسة املؤتمرات و الندوات اإلسالمية  استغالل عائدات الحج ووجود األماكن اإلسالمية املقدسة

 العاملية وتحكمها في أسعار النفط.

ولت اململكة السعودية اهتمام كبير غير سابق باألبعاد األمنية، فليس من الغريب تبني عكس ذلك في ظل التطورات و 

نطقة الخليجية، وهو ما أدى باململكة العربية السعودية إلى تبني التهديدات واملخاطر املحيطة بها من كل جانب التي تكتسح امل

استراتيجيات أمنية وقائية ضد التنظيمات اإلرهابية كداعش و الحوثيين والدعوة إلى وحدة خليجية في مواجهة هذه املخاطر 

أدت تبعات االنتفاضات  7املنطقة.املحتملة، وبناء استراتيجيات أمنية ردعية ضد التهديد العسكري اإليراني وتنامي نفوذه في 

العربية باململكة العربية السعودية إلى تبني بعدين في إستراتيجيتها املتبعة في سياستها الخارجية: األول هو ما سمي باحتواء 

اع إستراتيجية الضرر أو السيطرة علية وهي اإلستراتيجية التي تتبعها في العراق و اليمن وسوريا حاليا. أما الثاني فيتمثل في إتب

ملء الفراغ االستراتيجي وجر ميزان القوة لصالحها في املنطقة الخليجية والذي خلفته دول لها حضور قوي في املنطقة 

    8العربية وهي سوريا و العراق وجمهورية مصر العربية، ما سمي بلحظة الخليج العربي.
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إالبع  الطائفي في النزاعات الياانية السعودية:-4

السنية واالختالفات األيديولوجية عوامل مهمة في فهم العالقات السعودية -تعتبر كل من التوترات الشيعية

اإليرانية، التي تحدد وتظهر الطبيعة السياسية وتوجهات وسلوك كلتا الدوليتين تجاه الشرق األوسط وتجاه بعضهما البعض. 

   9ة الركيزة األساسية لتطلعاتهما على املستوى الجيوبوليتيكي.فالدين و األيديولوجية بالنسبة للدولتين هما بمثاب

تعتبر جذور التوترات و النزاعات السعودية اإليرانية قديمة قدم الدولتين نفسهما، تاريخيا استطاع الخليفة عمر بن الخطاب 

المية، ولقد ساهمت الكثير رض ي هللا عنه من إسقاط اإلمبراطورية الفارسية كقوة عظمى آنذاك ما يسمى بالفتوحات اإلس

من  %70من الظروف في تشكيل بعض االنقسامات داخل األمة اإلسالمية ما بين سنة و شيعة مع مرور الزمن، فأكثر من 

الشعب اإليراني يتبنون املذهب الشيعي واملغاالة في تقديس أهل البيت ) بيت النبي صلى هللا عليه وسلم(. فالعقيدة 

قرار في دولة إيران تفهم في إطار مقاربة دينية إيديولوجية طائفية تسعى إلى ليس فقط استعادة السياسية لدى صناع ال

أمجاد اإلمبراطورية الفارسية بل إلى قيادة العالم اإلسالمي ككل تحت ما يسمى بوالية الفقيه من خالل نشر الفكر الشيعي 

على املسجدين املباركين األقص ى و مكة املكرمة كامتداد  وتصدير الثورة اإليرانية هذا من جهة، ومن جهة أخرى السيطرة

تاريخي حضاري ديني واقتصادي أيضا)الحج(، هذا ما جعل من اململكة العربية السعودية مستهدفة بالدرجة األولى من قبل 

 إيران كحاجز يقف أمام طموحاتها ونفوذها وسياساتها باملنطقة على وجه الخصوص.  

ية اإليرانية نوع من التقارب إبان الرئيس اإليراني خاتمي الذي انتهج سياسة فك العزلة عن إيران عرفت العالقات السعود

دوليا وإسالميا ومحاولة تغيير النظرة العدائية تجاه اململكة العربية السعودية ذات املذهب السني اإلسالمي وذات الحضور 

املذاهب، فإيران شيعية و السعودية سنية رغم من انتمائهم للديانة القوي في املنطقة العربية سياسيا و اقتصاديا، باختالف 

اإلسالمية، وهو األمر الذي رحبت به الرياض معتبرة هذه الخطوة بمثابة مرحلة جديدة في العالقات السعودية اإليرانية ما 

  10من شانه التقليل من حدة الصراعات في املنطقة ككل.

سرعان ما عرف هذا التقارب تراجع نسبي نتيجة غلبة النزعة التنافسية في  2003بعد الغزو األمريكي للعرق سنة 

املنطقة بينهما، خاصة من الصراعات ذات األبعاد الطائفية اإليديولوجية التي تغذي املنطقة. فقد جاء املوقف السعودي 

القواعد األمريكية في األراض ي  موافق للعمليات العسكرية األمريكية الجتياح العراق وتسهيلها من خالل السماح بوجود

في االنتخابات  2005. لكن نقطة التحول الحقيقية كانت سنة 11السعودية، بينما كان املوقف اإليراني مناهضا لهذا االجتياح

من الرئاسية العراقية التي لعبت فيها كل من إيران و السعودية أدوار كبيرة على اختالف املنهج والوسائل و السياسات املتبعة 

كليهما، فالنتيجة النهائية كانت نشوء نظام عراقي شيعي له امتدادات مع النظام الشيعي اإليراني وهي النقطة التي عززت 

فكما يرى الخبراء و املختصين، أن  12الحضور اإليراني في املنطقة مقابل السعودية التي تحاول تقليص النفوذ اإليراني.

ائفي الذي يشكل مواجهة مستمرة بين فاعلين أو أكثر من غير الدول ممثلة في مجموعات الصراع الطائفي يقود إلى العنف الط

إسكانية مختلفة. 
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تزايد االهتمام بدور كل من إيران و السعودية في منطقة مع الحراك السياس ي الذي اجتاح أغلب الدول العربية، 

دول العربية ما عرف بـ" الربيع العربي"، تعاملت كل من الشرق األوسط، ومع تنامي ظاهرة االحتجاجات الشعبية في أغلبية ال

إيران و السعودية مع هذا الحراك السياس ي بمرونة، حيث تعددت مواقف كل منهما ما بين معارض تارة وموافق تارة أخرى، 

ت، خاصة مع وفقا العتبارات أمنية جيوسياسية و أيديولوجية طائفية مع أغلب الدول العربية التي اجتاحتها االنتفاضا

استمرار تفاقم الوضع في سوريا لعامها السابع على التوالي ، وتباعد في العالقات ما بينهما نتيجة مواقفهما تجاه نظام بشار 

األسد الذي يعكس مدى عدم اتفاقهما مطلقا، إلى جانب إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي السعودي نمر باقر النمر)=( 

ثرها قطعت العالقات الدبلوماسية بين البلدين وهو ما أذى إلى دخولهما فيما يصطلح عليه حرب والتي على إ 2016مطلع 

هذا ال يساهم إال في حدة  13بالوكالة والتي تعتبر بؤرة الصراع الرئيسية في الحرب الباردة الجديدة في الشرق األوسط.

التوترات و التصعيد التنافس ي بينهما في املنطقة و في قيادة العالم اإلسالمي ككل وهو ما من شأنه خلق ارتياب كبير لدى 

فبالرغم من أن  14الطرفين تجاه بعضهما في اآلونة األخيرة على عكس ما كان إبان الرئيسين اإليرانيين رافسنجاني و خاتمي.

وحاني هي امتداد للرئيسين رافسنجاني و خاتمي فيما يخص محاولة خلق تقارب مع اململكة السعودية، إال أن سياسة ر 

األوضاع الحالية إضافة إلى انتقال السعودية من سياسة االحتواء إلى سياسة املواجهة خاصة مع إيران وتبنيها إستراتيجية 

 ذات شقين: 

رك القوى ضد كل ما يهدد األمن القومي السعودي، هذا من جهة أما من األولى هي التحكم في الضرر بمعنى التح

جهة ثانية تبني سياسة املشاركة عن طريق استخدام املوارد و اإلمكانيات السعودية املالية و املعنوية للتدخل في امللفات 

  15املختلفة.

إال ور الياا ي في النزاع السوري:  -أ

ورها اإلقليمي باستغالل جملة من التحوالت السياسية واملتغيرات اإلقليمية التي تشهدها لقد سعت إيران إلى إعادة تشكيل د

املنطقة ) الربيع العربي، صعود اإلسالم األصولي )داعش وجبهة النصرة(، تراجع الدور األمريكي في إدارة ترامب، التحالف 

ثقافة اإليرانية، التأثير الديني، القيم السياسية و العمق اإلسالمي بقيادة السعودية(، وما تملكه من قوة ناعمة ) كاللغة، ال

الحضاري(، وقوة صلبة كـ) البرنامج النووي، القدرات العسكرية املتصاعدة، الحشد الشعبي، حزب هللا، نظام األسد، 

إليدية.الحوثيون(، إلى استغالل ثقلها الجيوبوليتيكي و السياس ي لفرض مكانتها كقطب إقليمي يتجاوز األطر التق

تعتبر العالقات السورية اإليرانية ذات أبعاد حضارية دينية وسياسية أيديولوجية، فالنظام السوري ذو االنتماء العلوي 

الشيعي هو بمثابة الحليف االستراتيجي بالنسبة إليران الشيعية في املنطقة إلى جانب حزب هللا في لبنان، والتي تربطهما 

لدور الحيوي للشيعة في لبنان. وتعتبر عضد إيران ضد السياسات األمريكية و اإلسرائيلية في مصالح مشتركة في العراق مع ا

تمنح سوريا عمق استراتيجي هام بالنسبة إليران للتوغل أكثر حتى في  16املنطقة، وجسر التقارب اإليراني مع الدول العربية.

ح أغلب الدول العربية في الشرق األوسط وحتى شمال ومع تصاعد وانتقال الحراك السياس ي الذي اجتا 17البحر املتوسط.

،جاء املوقف اإليراني مرحبا بموجة التحوالت السياسية في املنطقة العربية معتبرة إياها امتداد للثورة  2010أفريقيا سنة 
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لهذه  اإليرانية و مشروعها األساس ي في تصديرها لدول املنطقة. أما فيما يخص الشأن السوري جاء موقفها مناهض

االحتجاجات في سوريا لكن سرعان ما تفاقم الوضع السوري ما من شأنه سارعت إيراني إلى دعم حليفها االستراتيجي بكل 

الوسائل ،على املستوى اإلعالمي من خطابات صريحة مدعمة للنظام السوري وكذلك من الجانب اللوجيستي من دعم 

على نظام بشار األسد إلى جانب روسيا، والسعي إلضعاف املعارضة معنوي وعسكري وتعزيزات سرية و علنية للمحافظة 

املسلحة وكذلك ما يسمى بتنظيم الدولة ومحاولة كسب ورقة الربح في املفاوضات بين فصائل املعارضة السورية لصالح 

 بشار األسد. 

ة تأطير النزاع السوري كجزء بالنسبة لسوريا حيث وسعت من دائرة الحوار محاولامللدم الخارجي" تعرف إيران بأنها "

من النطاق الواسع للصراع اإليديولوجي الجيوبوليتيكي في إطار التنافس مع اململكة العربية السعودية، ومحاولة إيجاد الحل 

  18الدبلوماس ي للنزاع السوري مع تفاقم الوضع حيث تبنت في هذا ثالث خطوات:

داعش( في إطار حربها على اإلرهاب و التطرف في منطقة الشرق محاربة جبهة النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية ) -1

األوسط وهو بمثابة مبرر إليران للتدخل العسكري في سوريا إلى جانب روسيا، ومحاولة إضعافهما وجرهم إلى طاولة 

لو املفاوضات من أجل الحفاظ على مستقبل النظام السوري هذا على املدى القصير. أما على املدى الطويل فحتى 

تحقق استقرار سياس ي فإن إيران ستستمر في حرب داعش وجبهة النصرة وأي جماعة ضد النظام السوري لتبرير 

 تواجدها وزرع املجموعات و امليليشيات الشيعية هناك.

املحافظة على الوضع القائم: حسب مزاعم أطراف إيرانية رسمية تعتبر غاية إيران هي املحافظة على وحدة اإلقليم  -2

ريا، فحسب وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف " أن محاولة تغيير الحدود ستزيد األوضاع سوء، وستكون في سو 

بداية املعركة الكبرى) ملن يؤمنون ببعض السياقات الدينية(". فاملحافظة على الوضع القائم في سوريا هي بمثابة 

ب هللا في لبنان لدعمه بكل األسلحة الالزمة ضد تحقيق للغاية اإلستراتيجية املرجوة وهي بناء جسر تواصل مع حز 

 الطرف اإلسرائيلي، ولضمان أمن سوريا حتى ال تكون كأرضية إسرائيلية لضرب لبنان.

مؤسسات الدولة السورية: فبالنسبة إليران يعتبر انهيار مؤسسات الدولة هو تعزيز لألطراف السنية املتطرفة  حماية -3

كالعربية السعودية وبعض دول الخليج ضد الشيعة وإيران وحزب هللا، ولهذا فهي تعتبر محاولة تنحية نظام بشار 

 19األسد هو بمثابة خط أحمر ال يمكن تخطيه.

إفي النزاع السوري: ال ور السعودي-ب

جاء املوقف السعودي مناهضا للتحوالت السياسية العربية رافضة التغيير عن طريق الثورة و االنتفاضات 

الشعبية، حيث بدى مؤيد للنظام السوري مع مطالبته بضرورة القيام بإصالحات سياسية، لكن هذا املوقف لم يلبث أن 

حتجاجات وهو ما عكس سلبا موقف الرأي العام الداخلي السعودي تجاه نظام تغير نتيجة استخدام الحل األمني لقمع اال 

بشار األسد، والذي بدوره استطاع التأثير على صانع القرار السعودي لتغيير موقفه تجاه النظام السوري، وهنا يظهر دور 

  20عامل األمن الداخلي في بلورة املوقف السياس ي السعودي الخارجي.
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ما يسمى بالربيع العربي بمثابة نقطة تراجع لقوتها ونفوذها في املنطقة، وتقليص لدورها أمام اعتبرت السعودية  

التوسع الشيعي اإليراني في املنطقة العربية، هذا ما جعل من سوريا مركز اهتمام السعودية التي رأتها كفرصة سانحة 

األمريكي ووجود بعض القوى التابعة له داخل سوريا،  لتقليص الدور اإليراني الذي استفرد نوعا ما بالعراق بعد االنسحاب

فضال عن تزايد النفوذ اإليراني في اليمن. وقد استمرت السعودية في دعم فصائل املعارضة املسلحة في سوريا ضد بشار 

  21األسد بعد تراجع الدعم القطري و التركي لها نوعا ما.

لوضع في سوريا عن كثب و باهتمام كبير، متخذة كل اإلجراءات و لحد اآلن، لتزال اململكة السعودية تراقب تطورات ا

االحتياطات الالزمة من انقالب املعادلة ضدها لصالح إيران، خاصة في ظل تدخل بعض الفواعل و القوى الدولية الكبرى 

تجاهها نحو جنوب شرق كروسيا و الصين و االتحاد األوروبي مع غياب نوعا ما الواليات املتحدة عن قضايا الشرق األوسط وا

 آسيا وقضايا أزمة كورية الشمالية.  

إاملواقف ال ولية من الت خل السعودي الياا ي في سوريا:-5

لقد لعبت أغلب القوى العظمى في العالقات الدولية الكثير من األدوار في أغلب الصراعات التي تعرفها البيئة 

تكن عامل محرك لها في بعض األحيان، ومع تفاقم الوضع في سوريا  الجيوسياسية في الشرق األوسط بالرغم من أنها لم

خاصة فيما يخص أزمة الالجئين السوريين جعل الكثير من الدول تدلي بمواقفها تجاه تطورات األحداث اإلنسانية التي 

خلي تجاه مثل هذه أصبح لها بعد دولي مؤثر على مواقف وسياسات الدول الخارجية و الداخلية وتأثير الرأي العام الدا

إاألحداث وهنا سنستعرض أهم مواقف الدول الكبرى في العالقات الدولية تجاه النزاع السوري.  

املوقف األوروبي: جاء املوقف األوروبي بداية الربيع العربي مناديا بضرورة القيام بإصالحات على جميع املستويات وضرورة -أ

ا بموجة تحول ديمقراطي في املنطقة، ومع تفاقم الوضع خاصة في سوريا وما احترام مصير الشعب و حقوق اإلنسان ومبشر 

خلف من أزمة الالجئين التي طالت أغلب البلدان األوروبية، سارع املوقف األوروبي إلى ضرورة إيجاد حل لتأزم األوضاع 

    22واملناداة برحيل األسد وضرورة تدخل دولي لوضع حد لتطورات األحداث بشكل نهائي.

املوقف األمريكي: يدرك الطرف األمريكي في املنطقة أنه يجب الحفاظ على مصالحه اإلستراتيجية و الوقوف ضد الدور -ب

الروس ي كالعب في املنطقة محاولة إضعاف حلفاءها كالنظام السوري و إيران إلى جانب السعودية وتركيا وقطر من خالل 

يح املعارضة السورية و ال تزال الواليات املتحدة تتابع تطورات األحداث التدخل العسكري في سوريا ضد قوات النظام وتسل

 في كل من العراق و اليمن وسوريا بالرغم من تراجع دورها في املنطقة تجاه جنوب شرق آسيا.

املوقف الروس ي: ليس هناك أدنى شك لدى أي شخص متتبع لتطورات األحداث في سوريا تجاه املوقف الروس ي الذي لم -جـ

يتغير والذي يعتبر بمثابة الراعي الرسمي لنظام بشار األسد إلى جانب إيران منذ بداية األزمة حتى اآلن وما يقدمه من تعزيزات 

عسكرية ومعنوية إلى جانب تدخالته املباشرة في النزاع السوري املسلح ضد داعش وفصائل املعارضة للحفاظ على نظام 
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ي ميزان القوى من شأنه قلب املوازين ضد املصالح اإلستراتيجية الروسية في الشرق الحليف االستراتيجي ومنع أي تغير ف

 األوسط.   

املوقف الصيني: كانت ردود األفعال الصينية تجاه التدخل الروس ي في سوريا إيجابية في إطار ما وصفته بمكافحة اإلرهاب -د

أقرت  بشرعية التدخل الروس ي في املنطقة وباملقابل  لكن في نفس الوقت دعت إلى الحل السياس ي و الدبلوماس ي، لكنها

فسرت هذا التدخل على أنه ضعف لإلستراتيجية األمريكية في املنطقة. فحسب مراقبين يعتبر املوقف الصيني املوافق 

لروسية للتدخل الروس ي والذي يعني الوقوف ودعم نظام بشار هو بمثابة محاولة بيجين تقوية الروابط والعالقات الصينية ا

  23بما يخدم املصالح اإلستراتيجية الصينية في ظل تراجع الدور األمريكي.

إت اعيات املأزق األمني الياا ي السعودي على النزاع السوري:-6

يفهم السلوك السياس ي الخارجي للسعودية ضمن سياق تأثير النفوذ اإليراني، فالحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد 

اليمن هي بمثابة ضربة موجهة لإلضعاف ومحاصرة النفوذ و الدور اإليراني. فالسعودية وفي ظل بيئة  الحوثيين في

جيوسياسية تعرف تحوالت سياسية و اضطرابات على كافة املستويات تسحب البساط أمام القضايا التي تستعملها إيران 

اع في سوريا هو أساس التنافس و النزاع بين الدولتين، وتستغلها لالرتقاء إقليميا، فالتنافس السعودي اإليراني حول النز 

فقضية بقاء نظام بشار األسد أو زواله جعل كلتا الدولتين تمران بأعلى مستويات النزاع بينهما. تحاول السعودية تأكيد 

اجهة التمدد نفوذها وتواجدها من خالل التحالفات العربية، من دعم لنظام السيس ي في مصر وتشكيل تحالف عربي سني ملو 

الشيعي اإليراني في املنطقة، إضافة إلى إسقاط النظام السوري من خالل دعم املعارضة ماديا ومعنويا، حيث نجحت 

السعودية نوعا ما في صراعها مع إيران خالل تدخلها في البحرين و اليمن، ونقل الصراع اإلقليمي مع إيران إلى أسواق النفط 

الشيعي، -يران و السعودية سوريا كساحة حرب كبيرة بالوكالة في إطار نزاعهما الطائفي السنيلقد جعلت كل من إ 24العاملية.

قام مركز ماير أميت للذكاء و املعلومة بتل  2014وسعي كل منهما إلى تحقيق مكاسب مناقضة و الطرف األخر، ففي سنة 

 8000إلى  7000األسد باملقابل وجود ما بين مقاتل سني أجنبي ضد بشار  7000إلى 6000أبيب بدراسة قدرت وجود حوالي 

مقاتل شيعي أجنبي إلى جانب النظام السوري، هذا من شانه التأثير بشكل كبير على تطورات األحداث في سوريا وجرها إلى 

العراق  كوارث إنسانية من خالل تزايد عدد الضحايا املدنيين و الالجئين إضافة إلى انتقال النزاع إلى دول الجوار لبنان و 

       25وتنامي تأثير املنظمات اإلرهابية كداعش.

إالسعودي على دول الجوار العابي في ظل تااجع ال ور األمايكي. -ت اعيات املأزق األمني الياا ي-7

يعتبر النظام اإلقليمي العربي هو شبكة وإطار من التفاعالت النمطية التي تميز مجموعة من الدول العربية ككيان 

حيث إذا تأثر جزء منه فإن ذلك سينعكس على بقية األجزاء املكونة لهن يحمل ضمنيا اعتراف داخلي وخارجي به واحد ب

  26ككيان مميز.
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حسب مركز  « power vacuum »" القوة غيابخلف تراجع الدور األمريكي في منطقة الشرق األوسط ما يسمى " 

الواقع في أوستن والية تكساس لتحليل قضايا الجيوبوليتيك التي ترى أن إمكانية إيران للتحكم في  think tank"سترات فور" 

مجال النفوذ من شرق أفغانستان حتى البحر املتوسط هو أمر متوقع ال يخيف الالعبين اإلقليميين مثل إسرائيل و العربية 

  27تحدة بها".السعودية وتركيا فقط بل يصعد من حدة اهتمامات الواليات امل

تسعى السعودية بكل ما تملك من قدرات مادية ومعنوية للحول دون تنامي النفوذ اإليراني في املنطقة العربية  

ومحاولة إيران اختراق النظام اإلقليمي العربي )الذي يعرف أضعف مراحله بعد الغزو األمريكي للعراق وتنامي النزعات 

ة على توسع ظاهرة النزاعات وعدم االستقرار و التطرف و اإلرهاب الدولي الطائفية والصراعات الداخلية ما من شأنها املساعد

الذي يؤثر بشكل مباشر على تماسك النظام اإلقليمي العربي(  وتصديرها للثورة و الوقوف كحاجز ضد تنامي الهالل الشيعي 

ولبنان فهذه الدول تعتبر أهم مناطق ومشاريع التشيع في املنطقة، وهو ما يحدث حاليا في العراق و اليمن و سوريا وفلسطين 

  28التقاء النزاع الطائفي السعودي اإليراني.

إمستقبل النزاع السعودي الياا ي في سوريا:-8

بين السعودية وإيران ما جعل توقعاتنا تتزايد بشأن األساليب  من خالل ما سبق تقديمه في دراستنا ملحنا تصاعد التوتر

 لتين بعيدا عن الحروب التقليدية املفتوحة.املستقبلية للمواجهة بين الدو 

إسيناريو الص ام املباشا:-أ

ينطلق هذا السيناريو من فرضية مفادها وصول كل من إيران و السعودية إلى مواجهة عسكرية مباشرة في ظل تطورات  

ا من شأنه زيادة التوتر بين وهو م 29األوضاع في املنطقة كتمكن الحوثيين من القضاء على الرئيس السابق علي عبد هللا صالح

الدولتين وزيادة الخوف السعودي من توغل ميليشيات الحوثيين على الحدود اليمنية السعودية بدعم إيراني، إضافة إلى 

نداء املجتمع الدولي بضرورة التسوية السلمية للنزاع السوري والذي قد يخدم نوع ما النظام السوري الذي استطاع تحقيق 

لية على فصائل املعارضة في أكثر من موقع، من خالل الدعم العسكري الروس ي اإليراني ومقاتلين من حزب انتصارات داخ

 هللا.

حسب مقال ورد في الفورين بوليس ي األمريكية  ملايكل نايتس املتخصص في الشؤون العسكرية قال " عندما سئلت عن  

وأضاف وليام  30القارئ أن يترقب ما حوله ألن هذه الحرب ستقع".الحرب السعودية اإليرانية كانت إجابتي بالفطرة بأن على 

غيبسون أن السعودية وإيران يقاتالن وكالء بعضهم البعض وبشكل غير مباشر في اليمن و البحرين وسوريا، فما يحدث اآلن 

لوكالة على أراض ي دول سيحدث مستقبال لكن بوتيرة أكثر قوة إلى حد الصدام املباشر، ثم تتراجع مرة أخرى إلى الحروب با

  31أخرى بمعنى حروب بالوكالة طويلة األمد.

إسيناريو التوافق والتقارب: -ب
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في هذا السيناريو سنقوم باستبعاد قيام مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران والسعودية وذلك لعدة اعتبارات 

هللا صالح على يد ميليشيات الحوثيين ما زاد  ومؤشرات منها: تأزم الوضع في اليمن خاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد

من تعقيد األمر أكثر بالنسبة للسعودية التي ستوجه جل اهتمامها لوقف حد لتنامي امتداد ميليشيات الحوثيين على 

  32حدودها، بالتالي صعوبة الدخول في حرب مع إيران في سوريا.

تقوية وتعزيز تحالفاتها خاصة في ظل توافق أمريكي إيراني حول تراجع الدور األمريكي في املنطقة وحاجة السعودية إلى -

برنامجها النووي، وفي ظل انخفاض ألسعار النفط ما من شأنه التأثير بشكل مباشر على إستراتيجية القوة الناعمة التي 

 ينتهجها كال الطرفين.

ي اليمن و سوريا وحتى لبنان مستقبال في ظل االستنزاف الذي يتعرض له كال الطرفين في ظل تفاقم األوضاع في املنطقة ف-

االعتراف األمريكي املفاجئ مؤخرا بالقدس كعاصمة إلسرائيل ومحاولة نقل السفارة األمريكية هناك مستقبال، ما زاد من 

 تشابك وتعقيد لقضايا املنطقة من شأنه خلق تقارب سعودي إيراني تجاه القضية الفلسطينية.

ورة املفاوضات واستئنافها في جينيف وتعزيز فرص التقارب ووجهات النظر تجاه قضايا املنطقة _ إدراك كال الطرفين بضر 

   33)اليمن وسوريا والبحرين( ومواجهة داعش كعدو مشترك يهدد كليهما.

إخاتمة

 من خالل ما سبق نستنتج أهم النقاط التالية:

اإليرانية الحالية التي -م مدخل لدراسة طبيعة النزاعات السعوديةاملزاوجة بين املقاربتين الواقعية الجديدة و البنائية هي أه -

 تميز طبيعة الحرب الباردة الجديدة في الشرق األوسط. 

تلعب الهوية إلى جانب البعد الطائفي واألمني دور كبير في توجهات وصناعة القرار في السياسة الخارجية لدى كل من  -

 نها النزاع السوري.السعودية وإيران تجاه قضايا املنطقة م

النزاع في سوريا يعتبر لب و جوهر النزاع لدى الدولتين فزوال نظام األسد هو انتصار للقوة الناعمة السعودية وبقاءه يخدم -

إيران ومصالحها اإلستراتيجية و النووية ويساهم في إضعاف النفوذ السعودي في منطقة الشرق األوسط، وبالتالي فهو عامل 

 ميزان القوى السعودي اإليراني في املنطقة في الوقت الراهن.محدد لطبيعة 

على كل من إيران و السعودية التفكير بعمق في مصالحهما ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة بينهما ما من شأنها تحقيق تقارب -

 بينهما و تحقيق ملصالحهما بعيدا عن الرؤية األمريكية.

املالمح املصطنعة و القضايا املسطرة مسبقا، فبالنسبة للقضايا املسطرة بين إيران  يجب التمييز في الشؤون الخارجية بين -

والسعودية عادة ما تتمثل في الصراع بين طائفتين مسلمتين هما السنة و الشيعة، لكن عمق التوتر يذهب إلى مسألة تسمية 
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ه الخليج العربي، ففي ظل الغياب األمريكي في الخليج الذي يفصلهم، فإيران تسميه الخليج اإليراني بينما السعودية تسمي

املنطقة فأن هذه القضية ستعود إلى الطاولة مجددا. فغياب الطرف األمريكي الذي يضمن األمن السعودي في املنطقة، 

 وستسميه أنداك كما تشاء. العربي سيتيح الفرصة أمام إيران لتكون األكثر قوة في الخليج 

ميزت الحرب الباردة الجديدة في الشرق األوسط تأكيد دور القوة الناعمة كإستراتيجية وسياسة تستغلها الكثير من الدول -

التي تفتقر إلى قدرات عسكرية لتحقيق مصالحها اإلستراتيجية وهي ما تنتهجه السعودية لتضييق الخناق أمام إيران في الكثير 

 رق األوسط خاصة في سوريا.من القضايا الساخنة في منطقة الش

إالدوامش:

                                                           
1
ترجمة ونشر مركز الخليج لألبحاث، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، عولمة السياسة العالمية، جون بيليس و ستيف سميث،  - 

 .418، ص 2004الطبعة األولى، 

 .419و ستيف سميث، مرجع سابق، ص  جون بيليس - 2
 المرجع نفسه. - 3
الخليجي: دراسة في المسببات و المآالت و االنعكاسات، مجلة المستقبل -معضلة األمن اليمنيأحمد محمد أبو زيد،  - 4

 .73دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ص، 414العدد العربي، 
5
 - Moa Rydell, Syria: Iran’s and Saudi Arabia’s new playground? A case study of Iran’s and 

Saudi Arabia’s involvement in the Syrian civil war, Lund University, 2016, p07. 
القوة الذكية في السياسة الخارجية: دراسة في أدوات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه لبنان سماح عبد الصبور عبد الحي، "- 6

 .99، ص2014دار البشير للثقافة و العلوم، مصر، الطبعة األولى، "، 2005-2013
سياسية و اإلستراتيجية، الموسوعة الجزائرية للدراسات ال"الثابت و المتغير في السياسة الخارجية السعودية"، د.أحمد األزدي، - 7
 على الرابط: 03/04/2018وقد شوهد يوم   2017نوفمبر  8

https://www.politics-dz.com/threads/althabt-ualmtghir-fi-alsias-alxargi-alsyudi.9581    

في شؤون " من الدبلوماسية الهادئة إلى الخشنة: السياسة الخارجية السعودية الدور و السلوك"، د.مبارك مبارك أحمد، - 8
، من الموقع: 03/04/2018، شوهد يوم 2014مارس  16 األحدسياسية عن المركز العربي للبحوث و الدراسات، الجيزة، مصر، 

http://www.acrseg.org/2631  
9
 - Fredric Weherly, Theodore Karasik W.and others , Saudi-Iranian relations since the fall of 

Seddam: Rivarly, cooperation, and implication  for US. Policy, published by Rand 

cooperation, washingtone,USA,2009,P43.  
)دار غيداء للنشر و دراسة تاريخية سياسية،  2011-1979العالقات السعودية اإليرانية محمد سالم الكواز،  - 10

 .100، الطبعة األولى،ص 2013التوزيع،عمان األردن(، 
  .المرجع نفسه - 11

12
 - Afetah Baghishadbad , The impact of the Syria’s crisis on the rivarlybetween Iran and 

Saudi Arabia in the region: Iran’s point of view, -P123. visited on 29 novomber 2017  get it 



 سوريا: املشهد اجلديد للمأزق األمين السعودي اإليراني أ.حسني لعريض

 

أملانيا-،برلني العربي الدميقراطي املركز عن تصدر حمكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إجتاهات جملة 196  . 

 

                                                                                                                                                                                                 

from: http://globalstudies.doshisha.ac.jp/attach/page/GLOBAL_STUDIES-PAGE-EN-

73/80535/file/vol6-7.pdf   

رجل دين هو  السعوديةبشرق  محافظة القطيففي  العواميةفي مدينة  1959 يونيو 21 / هـ 1379مواليد عام  نمر باقر النمر=
 2008و  2006الحاكمة جدًلا واسعاا. اعتقل عدة مرات في  آل سعودأثارت أفعاله وخطاباته التي انتقد فيها أسرة  شيعي سعودي

، حكمت عليه المحكمة الجزائية في السعودية 2014أكتوبر  15و في  2012عام  يوليوو كان آخرها في الثامن من  2009و 
، وقد لقي هذا .2016 يناير 2و تم تنفيذ الحكم باإلعدام في صباح يوم  [1].باإلعدام بسبب أمور متعلقة باإلرهاب والفتنة الطائفية

  من قبل إيران. فعل كبير رد

13
 - Tali Rachel Grumet, The New Middle East Cold War : Saudi Arabia and Iran’s 

Rivarly,(electronics theses  and dissertations, university of Denver), 2015,p-p 119-120. Get it 

From: https://digitalcommons.du.edu/edt/1028  
، rand ،2014االستمرارية و التغير في السياسة الخارجية اإليرانية، ورقة بحثية صدرت عن مؤسسة نادر عليرضا،  - 14
 .05ص
مركز  السياسة الخارجية اإليرانية في عهد الرئيس حسن روحاني: حدود التأثير وأهم مالمح،محمد ناصر شحاتة،  - 15

 .56-55، ص ص 2014الطبعة األولى،  اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، اإلمارات،

 
رسالة ماجستير منشورة، جامعة تأثير النفوذ اإليراني على الدول العربية )سوريا ولبنان(، خالد جويعد أرتيمة العبادي،  - 16

  .89-88،ص ص 2008مؤتة،األردن،
17

 -Hussein Ibish, what’s at stake for the gulf Arab States in Syria? The Arab gulf states institute 

in Washington, June 30, 2016, p10.  
18

 - Aniseh Bassiri Tabrizi and Raffaello Pantucci, “Understanding Iran’s role in The Syrian 

conflict”,occational paper, royal United services Institute, august, 2016, p-p 06-07. 

19
 - Aniseh Bassiri Tabrizi, ipid, p08. 

20
رسالة ماجستير ، 2013-2011األزمة السورية في ظل تحول التوازنات اإلقليمية و الدولية سهام فتحي سليمان أبو مصطفى،  - 

 .108ص  ،2015منشورة في دراسات الشرق األوسط، جامعة األزهر، غزة، 
21

 - Gregory Cause, Beyond Sectarianism : The New Middle East Cold War, Brookings Doha 

center analysis paper, number 11 July 2014, p 19.    
، 2014/جويلية/09مركز كارنيجي للشرق األوسط، بيروت لبنان، مخاوف االتحاد األوروبي بشأن سوريا"، مارك بياريني، " - 22

 على الرابط: 
55898-pub-mec.org/2014/06/09/ar-https://carnegie  

23
 - Michael.D.Swaine, « Chinese Views of the Syrian Conflict », china leadership monitor, no 

39,2014, p08. From: http://carnegieendowment.org/files/Swaine_CLM_39_091312_2.pdf  
يران: صراع األدوار في الشرق األوسط )البحرين، سوريا، اليمن نموذجا(،مصطفى محمد صالح محمد،  - 24  السعودية وا 

    http://democraticac.de/?p=45532 .على الرابط:02/12/2017شوهد في 
25

 - William Booth, “Israeli Study of Foreign Fighters in Syria Suggests Shiites May 

Outnumber Sunnis, ”Washington Post, January 2, 2014, accessed December ,05, 2017,from: 



 سوريا: املشهد اجلديد للمأزق األمين السعودي اإليراني أ.حسني لعريض

 

أملانيا-،برلني العربي الدميقراطي املركز عن تصدر حمكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إجتاهات جملة 197  . 

 

                                                                                                                                                                                                 

https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/01/02/israeli-study-of-foreign-

fighters-insyria-suggests-shiites-may-outnumber-sunnis/.  
 

 .12ص  ،1992كتب عالم المعرفة، الكويت،  النظام العربي بعد أزمة الخليج، مستقبلمحمد السيد سعيد،  - 26
27

-Reese Erlich, Inside Syria : the back story of their civil war and what the world can expect, 

published by promtheus books, new York, USA, 2014,p82. 
الطبعة مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، اإليراني في العالم العربي، -تصاعد المد السيد أبو داود،  - 28

 .32-31،ص ص 2014األولى، 
 : على الرابط 2017ديسمبر  04شوهد يوم من موقع العربية - 29

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and world/yemen/2017/12/04/%D9%87%D8%B0%D8%A7-

%D9%87%D9%88- 

30
- Thomas E. Ricks, What Would a Saudi-Iran War Look Like? Don’t look now, but it is already here, the 

foreign policy, visited on 03 December 2017 from :  http://foreignpolicy.com/2016/01/11/what-would-a-

saudi-iran-war-look-like-dont-look-now-but-it-is-already-here 
31

- Thomas E. Ricks, op cit. 
 02د في ، شوه2016فيفري 23المعهد المصري للدراسات،  التدخل السعودي في سوريا: الدوافع و السيناريوهات،انظر:  - 32

 على الرابط: 2017ديسمبر 
-https://eipsseg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84 

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A 
33

 - Manal Saadi, Saudi-Iranian future, 3 Games 3scenarios, 08/04/2016, visited on 04/12/2017 

from :  https://moderndiplomacy.eu/2016/04/04/saudi-iranian-future-3-games-3-scenarios/ 


