المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد  -3يونيو .2017

صفحة 1

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد  -3يونيو .2017

صفحة 2

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد  -3يونيو .2017

صفحة 3

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد  -3يونيو .2017

صفحة 4

نقرأ في هذا العدد:
❖ التجربة الماليزية في التنمية المستدامة :استثمار في الفرد وتوفير للقدرات – د .وداد غزالني (الجزائر) أ .حنان حكار (الجزائر) 6 ....
❖ الدين والقوة الناعمة الروسية :دراسة حالتي أوكرانيا والتفيا -د .رغدة البهي( مصر)20 ............................................ .
❖ الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي (فلسطين)38 ................
❖ الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب -التأثيرات د .نيبال جميل( -مصر) 65 ...............
❖ أهداف ومصلحة األطراف المنظرة إللغاء عقوبة اإلعدام  -د .أحمد توبة ( فلسطين) 96 ............................................
❖ األزمة االقتصادية العالمية  :قراءة في األسباب االقتصادية والتداعيات السياسية -د .طويل نسيمة (الجزائر) 115 ..................
❖ ال سياسة الخارجية الجزائرية في سياق التحوالت الجيوسياسيية فيي المنطقية العربيية :بيين الثبيات عليد المبيادت وضيرورات الت ييف -أ.
صادق حجال (الجزائر)  .و أ .هشام الغنجة(.الجزائر) 132 ..........................................................................
❖ دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة لديمقراطية  :الديمقراطية االل ترونية –

نوال مغزيلي( الجزائر) 155 ...

❖ مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ.محمد اليوسفي( المغرب) 169 ...................................
❖ تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش (الجزائر) 185 .......................................
❖ 'مالحظات حول المنهجية الجدييدة فيي وظيفية النسيس السياسيي المغربيي فيي مرحلية ميا بعيد الربيي العربيي -مقاربية عليد ضيوء نظريية
االختيار العقالني-أ' .عبد اإلله الرمزي (المغرب) 201 ..............................................................................
❖ التنافس الروسي  -األمريكي في سوريا – أ .حيدر صالل (العراق) 218 ............................................................
❖ شبكات التواصل االجتماعي و الحراك السياسي بالمغرب-دراسة ميدانية-أ .رضوان قطبي (المغرب) 233 ............................
❖ المهاجرون المسلمون في أوروبا بين قضايا الهوية واإلرهاب-أ .يوسف كريم( المغرب) 253 .......................................
إنموذجا -أ .محمد الحميري(قطر)266 ....................................... .
❖ الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني
ً
❖ "الحضارة بين الحوار والصراع في عصر العولمة" -أ .مريم شوفي(الجزائر) 277 ....................................................

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد  -3يونيو .2017

صفحة 5

التجربة الماليزية في التنمية المستدامة :استثمار في الفرد وتوفير للقدرات -د .وداد غزالني.

و أ .حنان حكار.

التجربة الماليزية في التنمية المستدامة :استثمار في الفرد وتوفير للقدرات – د .وداد غزالني
(الجزائر)• أ .حنان حكار (الجزائر)

•

The title of the article: The Malaysian Experience in sustainable
development: investing in the individual and the provision of
capacity
الملخص:
إن التجربة التنموية الماليزية هي تجربة جديرة بالتأمل نظ ار لكونها تتميز بالكثير من الدروس التي يمكن استخالصها في مجال
تحقيق انطالق اقتصادي رائد ،فقد استطاع هذا البلد رغم صغر مساحته وطبيعة تضاريسه ،وتنوع أعراقه وأجناسه أن يتبوأ مكانة بين
الدول الصناعية الكبرى ،بفضل استثماره في الفرد والتركيز على المنظومة التعليمية والدمج بين القيم المجتمعية واألداء االقتصادي بغية
تحقيق التنمية المستدامة الشاملة لجميع القطاعات.
ال لمات المفتاحية:
التنمية المستدامة ،الرأسمال الفكري ،التجربة التنموية الماليزية ،القيم المجتمعية ،الرؤية اإلستراتيجية .
Summary:

The Malaysian development experience is worthy of contemplation experience because they are
characterized by a lot of lessons that can be learned in the field of achieving economic leading
starting point, it managed this country despite its small area and the nature of the terrain, and the
diversity of races that occupy a place among the major industrialized countries, thanks to its
investment in the individual and focus on the educational system and integration between community
values and economic performance in order to achieve comprehensive and sustainable development
of all sectors.
keywords:
sustainable development , Intellectual capital, Malaysia's developmental experience, and community
values, The strategic vision.

•

أستاذ دكتور في العلوم السياسية والقانون .وعميد كلية القانون والعلوم السياسية جامعة قالما .الجزائر.

•

أستاذ محاضر في العلوم السياسية .جامعة قالما .الجزائر.
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صفحة 6

التجربة الماليزية في التنمية المستدامة :استثمار في الفرد وتوفير للقدرات -د .وداد غزالني.

و أ .حنان حكار.
مقدمة:

تعتبر التجربة الماليزية واحدة من أكبر التجارب العالمية الرائدة في مجال التنمية المستدامة ،ودراستها

تحظى باألهمية الكبيرة نظ ار لكونها قدمت للعالم أجمع مشروعا تنمويا معاص ار يجمع بين الحداثة واإلسالم،
ويضاهي في رؤياه النماذج العالمية المتقدمة ،وتنبع أهمية هذه التجربة في كونها تدمج بين القيم المجتمعية
واألداء االقتصادي حد التالحم ،على حد تعبير  Gunnar Mayrdaleأن االقتصاد مشحون بالقيم Economic
 ،sis value loadedوالنقطة األساسية التي انطلقت منها ماليزيا في عملية التنمية هي سياسة االعتماد على
الذات ،وبالتالي النهضة باألسس والدعائم والخصوصيات التي يقدمها المجتمع أوال وقبل كل شيء ،حيث يشير
قائد النهضة الماليزية مهاتير محمد إلى أن اإلسالم يعد القيمة الثقافية لألغلبية في مجتمعه ،فإذا استطاعت
ماليزيا أن توفق بين استيعاب التكنولوجيا الغربية وتطويرها في إطار االحتفاظ بالقيم الثقافية اإلسالمية فإنها تكون
قد حققت نموذجا ناجحا في التنمية المستدامة ،ومنه يمكن طرح اإلشكالية التالية:
-كيف ساهم االعتماد علد الرأسمال الفكري في النهوض بأعباء التنمية المستدامة في ماليزيا؟

أهداف الدراسة:
 البحث في فلسفة النهوض بالتنمية والعوامل الواقفة وراء تحقيقها. توجيه االهتمام نحو الرأسمال الفكري كمحرك أساسي للتنمية في أي بلد. التركيز على األبعاد األساسية للتنمية المستدامة وأبرز السياسات المتخذة في هذا الشأن. تسليط الضوء على إحدى التجارب العالمية الرائدة في مجال التنمية ومحاولة االستفادة من المسارالتنموي الذي تبنته.
 -التأكيد على فكرة الدمج بين القيم المجتمعية واألداء االقتصادي

محاور الدراسة:
المحور األول :التنمية المستدامة و التنمية البشرية  :إطار مفاهيمي
المحور الثاني :أبعاد التنمية المستدامة في ماليزيا
المحور الثالث :االستثمار في الرأسمال الفكري وانعكاساته على التنمية المستدامة في ماليزيا
المحور الراب  :الرؤية التنموية الماليزية  2020-1990واستدامة التنمية
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صفحة 7

التجربة الماليزية في التنمية المستدامة :استثمار في الفرد وتوفير للقدرات -د .وداد غزالني.

و أ .حنان حكار.

المحور األول :التنمية المستدامة و التنمية البشرية  :إطار مفاهيمي
أوال :تعريف التنمية المستدامة:
لقد تنوعت التعاريف المتعلقة بالتنمية المستدامة لكن جلها يركز على ثالث جوانب أساسية في التنمية
وهي التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية حيث تعرف بأنها "عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق
االستدامة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية ،التي تضمن ترقية الكفاءة االستخدامية للموارد
وتزايد المقدرة االنجازية في تلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية " ،1كما عرفتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية
 CMEDسنة  1987بأنها " :التنمية التي تستجيب لحاجات الحاضر دون المساومة بقدرة األجيال المستقبلية
على تلبية احتياجاتها الخاصة ".2
وهذا التعريف هو يركز على جانبين أساسيين هما:
 فكرة تحديد االستغالل العقالني للموارد المتاحة ،وترك المجال لألجيال الالحقة للوفاء باحتياجاتها. الحاجات :وتعني الحاجات األساسية التي يجب تلبيتها لجميع أطراف المجتمع بالشكل الذي يضمن تحقيقعدالة اجتماعية متواصلة عبر الزمن.

ثانيا :تعريف التنمية البشرية
يعد مفهوم التنمية البشرية من بين أكثر المفاهيم تداوال في وقتنا الحالي بالنظر إلى التوجهات العالمية
نحو تعزيز مكانة اإلنسان وجعله محو ار ألي عملية تنموية ،فالتنمية البشرية تعني تنمية اإلنسان الذي هو رأس
المال الحقيقي هدفا وغاية نهائية ومطلقة ،وذلك في إطار توفير واشباع جميع حاجاته المادية والالمادية ،وتوفير
الظروف واألجواء المجتمعية التي تحقق له قدر من االستمتاع بحقوقه كإنسان.3
وقد صدر سنة  1990عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقرير بعنوان -تقرير التنمية البشرية – وقد اعتمد
التقرير تعريفا لمفهوم التنمية البشرية ،قم بتعديله الحقا في تقريره لعام  1995وقد جاء في هذا التعريف " :التنمية
 -1صالح صالحي ،التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر ،مداخلة ضمن المؤتمر الدولي حول التنمية المستتدامة والكفتاءة
االستخدامية للموارد المتاحة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس  ،يومي  8/7أبريل  ،2008عين مليلة ،ص.85،
 -2ستتيرج التتتوس ،تحتتديات التنميتتة متتن وهتتم التحتترر االقتصتتادي إلتتى بنتتاء مجتمتتع بتتديل ،تر.ألبيتتر ختتوري ،الشتتركة العالميتتة للكتتتاب ،بيتتروت ،2007،
ص.48.
3

 -مراد علة و محمد مصطفى سالت ،الحوكمة والتنمية البشرية موائمة وتواصل ،مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول التحوالت السياسية واشكالية

التنمية في الجزائر واقع وتحديات ،بكلية العلوم القانونية واإلدارية ،جامعة حسيبة بن بوعلي يومي  16و17ديسمبر  ، 2008ص07.
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صفحة 8

التجربة الماليزية في التنمية المستدامة :استثمار في الفرد وتوفير للقدرات -د .وداد غزالني.

و أ .حنان حكار.

البشرية هي عملية توسيع لخيارات الناس ،هذه الخيارات يمكن أن تكون مطلقة ويمكن أن تتغير بمرور الوقت،
ولكن الخيارات األساسية الثالثة على جميع مستويات التنمية البشرية هي أن يعيش الناس حياة مديدة وصحية،
وأن يكتسبوا معرفة وأن يحصلوا على الموارد الالزمة لمستوى معيشة الئق ،ولكن التنمية البشرية ال تنتهي عند
ذلك ،فالخيارات اإلضافية تتراوح من الحرية السياسية واالقتصادية واالجتماعية إلى التمتع بفرص الخلق واإلنتاج
والتمتع باالحترام الذاتي الشخصي وبحقوق اإلنسان المكفولة ."1وبالتالي فحياة الفرد لم تعد تقتصر فقط على
العيش الكريم والتمتع بالصحة الجيدة والحصول على مسكن الئق بل يتعداها إلى مجموعة من الحقوق المتعلقة
بالنفس البشرية ومدى قدرتها على التعبير عن ذاتها من جهة وتحقيقها من جهة ثانية.

المحور الثاني :أبعاد التنمية المستدامة في ماليزيا
تشكل ماليزيا حاليا إحدى أقوى النمور اآلسيوية وأكثرها تقدما بالنظر إلى ما تم انجازه وما تخطط لتحقيقه
على مدد طويلة ،حيث تعد هذه التجربة الفريدة من نوعها إحدى أكثر الدروس التي ينبغي ان تحذو حذوها جميع
الدول حيث مهدت من خالل الخطط اإلستراتيجية التي وضعتها إلى إرساء منظومة متكاملة تنمويا وشملت شتى
المجاالت بدءا بالجوانب االقتصادية واالجتماعية وصوال إلى الجوانب البيئية حيث سنحاول من خالل هذا
العنصر تسليط الضوء على كل جانب من هذه الجوانب.

أوال :البعد االقتصادي للتنمية المستدامة:
لقد بدأ المسار التنموي الماليزي في السبعينيات متأث ار باقتصاديات النمور األسيوية المتقدمة آنذاك منها
جمهورية كوريا ،وكوريا الجنوبية ،جمهورية الصين ،تايوان ،هونغ كونج وأخي ار جمهورية سنغافورة بعد أن كانت
تعتمد وبشكل كبير على التعدين والزراعة وأخذت بالتحول تدريجيا نحو جعل اختصاصها اقتصادا مصنعا
بالدرجة األولى ،وقد كانت التجربة اليابانية في كل هذا الملهم الرئيسي في العمليات التصنيعية على حد قول
رئيس وزرائها السابق مهاتير محمد" االتجاه شرقا" ،ولم تكتفي ماليزيا فيها بالصناعات الخفيفة والمتوسطة بل
طورت قدراتها لتصبح بعد سنوات قليلة من دفع عجلتها التنموية أولى النمور اآلسيوية في مجال الصناعات
الثقيلة.
وبالتالي فماليزيا استطاعت أن تحقق أشواطا كبيرة في مجال التصنيع السيما الثقيل منه ،وفي مدة زمنية
قياسية وهي التي تعتمد على المنتجات الزراعية والثروات الباطنية كالقصدير ،زيت النخيل ،المطاط واألخشاب،
وأصبح بعدها قطاع ال خدمات والصناعات القطاعين الرئيسيين في البالد وهو ما ساهم في ارتفاع متوسط الدخل
الفردي بشكل عالي حيث بلغ مثال سنة  2005حوالي  5286دوالر أمريكي ليبلغ بعد ست سنوات أي سنة
 -1هدى رزق ،الثقافة والتنمية البشرية ،على الموقع اإللكتروني:

www.imamsadrnews.net
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التجربة الماليزية في التنمية المستدامة :استثمار في الفرد وتوفير للقدرات -د .وداد غزالني.

و أ .حنان حكار.

 ،2011حوالي  9656دوالر أمريكي  " .وحاليا تعد ماليزيا ثالث أغنى بلد في منطقة اآلسيان بعد سنغافورة
وبروناي ويصنفها البنك الدولي على أنها من البلدان ذوات الدخل المتوسط العالي upper middle income
. " country
وعليه فإن المرتبة التي بلغتها ماليزيا لم تأتي من عدم بل كانت نتيجة التنويع االقتصادي المستمر والذي
تكلل في السنوات األخيرة بالصناعات االلكترونية وتصديرها حيث أصبحت تشكل واحدة من الدول العشرين
األولى في مجال التجارة الدولية ،وهذا االنفتاح االقتصادي خولها لبلوغ مراتب متقدمة السيما في المجال
السياحي واالستثمارات األجنبية المباشرة بالنظر لما فتحته من مجال وتسهيالت كبرى ومشجعة للمستثمرين
األ جانب في شتى المجاالت باستثناء استحواذها على صناعة الفوالذ والسيارات التي تحظى بنوع من الحماية
الماليزية ،وهي بذلك تعد أول دولة إسالمية تنتج سيارات في العالم.1
إن ما يمكن استخالصه من خالل التجربة التنموية الماليزية هو أن التنويع االقتصادي يعد الحجر األساس
في بناء أي اقتصاد قوي ،بالنظر لما يتيحه هذا األخير من فرص الستدامة التنمية فاالعتماد على عناصر
محددة في االقتصاد من شأنه أن يؤثر على اقتصاد الدولة ككل في ظل عالم تحكمه االعتبارات االقتصادية
ويتأثر بها أكثر من أي اعتبار آخر ،وماليزيا استطاعت بفضل ما أتاحته من خطط إستراتيجية أن تواجه مختلف
األزمات االقتصادية السيما أزمة التسعينيات حيث خرجت منها بسالم بعد اعتمادها على التنمية الذاتية ورفضها
لمساعدات المؤسسات المانحة على عكس بقية الدول األخرى ،وبالتالي إفالتها من قبضة المشروطية والتبعية
التي تفرضها هذه المؤسسات.

ثانيا :البعد االجتماعي للتنمية المستدامة في ماليزيا.
إن االهتمام الكبير الذي حضي به البعد االقتصادي في التنمية لم يمنع ماليزيا من االهتمام بالجوانب
االجتماعية واإلنسانية بل على العكس كان هناك نوع من التكامل بين الجانبين حيث عزز نجاح اقتصادها تمتع
الفرد الماليزي بالرفاهية المعيشية هذا من جهة ومن جهة أخرى عزز إرادته نحو العمل والتقديم أكثر ،فاالقتصاد
الماليزي هو في األساس قائم على الفرد وألجله  ،حيث حققت ماليزيا نتائج باهرة في مجال مكافحة الفقر
والتقليص من نسب البطالة وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة السيما التعليم والصحة واإلسكان وهو ما
سيتم التطرق إليه على التوالي:

1

 -حسين العلمتي ،دور االستتثمار فتي تكنولوجيتا المعلومتات واالتصتاالت فتي تحقيتق التنميتة المستتدامة-د ارستة مقارنتة بتين ماليزيتا ،تتونس ،الج ازئتر،-

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،2013/2012 ،ص ص .96-95
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التجربة الماليزية في التنمية المستدامة :استثمار في الفرد وتوفير للقدرات -د .وداد غزالني.

و أ .حنان حكار.

-/1التخفيض من نسب الفقر  :لقد شهدت مرحلة السبعينيات في ماليزيا أسوء المراحل من حيث ارتفاع نسب
الفقر حيث شكل نسبة  %52.4في بداية السبعينيات ،وبفضل السياسات التنموية الخماسية التي تم انتهاجها من
قبل السلطات الماليزية والتي شهدت استم اررية وعطاء أكثر مع مرور السنوات ،حتى بلغت نسبة الفقر سنة
 2000إلى حوالي  %5.5وهو ما يشكل تناقضا بحوالي  3أضعاف عما كان عليه في السبعينيات ،غير ان هذه
النتائج لم تتوقف عند نهاية التسعينيات فقط بل استمرت إلى غاية يومنا هذا ،والهدف من ورائها القضاء إطالقا
على ظاهرة الفقر في ماليزيا ،وهذه العملية سارت بالتوازي بين المدن الحضارية واألرياف ،وهدفت إلى تحقيق
مكسبين رئيسيين هما :تخفيض نسبة الفقر من جهة واعادة هيكلة المجتمع من جهة أخرى ،هذا بالنظر إلى أن
تحقيق مستويات عالية من النمو االقتصادي هو يؤثر مباشرة في هيكلة المجتمع ،حيث أن "النمو االقتصادي
بالضرورة يقود إلى المساواة في الدخل"  ،وهو ما سمح لماليزيا بتجاوز اختالفاتها العرقية والقضاء على الفوارق
االجتماعية بالنظر إلى اتساع رقعة التعددية العرقية في الدولة والتي لوال انتهاجها لسياسات القضاء على الفقر
والفوارق االجتماعية لكانت معول هدم ولصارت ماليزيا كغيرها من الدول التي تشهد هذا النوع من الصراعات
دولة فاشلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحضاريا.
وقد تمحورت سياسات القضاء علد الفقر في النقاط التالية:
 تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل. إعادة هيكلة العمالة وزيادة تنمية األعمال التجارية والصناعية للغالبية الفقيرة. تأسيس شبكة عمل مع مؤسسة مكافحة الفقر وانشاء روابط مع المؤسسات المعنية بالتنمية والتطويرالريفي
 تشجيع المسلمين في الدولة على توجيه أموال الزكاة نحو صندوق جمع الزكاة القومي في مقابل تخفيضالضرائب عليهم.
 تقديم برامج لدعم الفقراء مثل برنامج التنمية لألسر األشد فق ار توفير مرافق البنية األساسية االجتماعية واالقتصادية في المناطق النائية الفقيرة كاالتصاالت السلكيةوالالسلكية ومد الطرق وغيرها.
 سياسات دعم األدوية المنقذة للحياة للفقراء ومجانية العالج في العديد من األمراض. -القيام بأنشطة يستفيد منها السكان كإقامة المدارس الدينية التي تتم بالعون الشعبي وغيرها.1

1

 -سارة بوسعيود ،دور إستتراتيجية مكافحتة الفستاد االقتصتادي فتي تحقيتق التنميتة المستتدامة-د ارستة مقارنتة بتين الج ازئتر وماليزيتا ،-متذكرة مقدمتة لنيتل

شهادة الماجستير في علوم التسيير ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،2013/2012 ،ص ،ص.231 -224.
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و أ .حنان حكار.

-2التقليص من نسبة البطالة :لقد حققت ماليزيا في الفترة األخيرة انجازات جبارة فيما يخص القضاء على نسب
البطالة التي كانت تشكل حوالي  %10خالل فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين لتصل إلى أقل من
 %3خالل القرن الواحد والعشرين ،متخطية بذلك بقية الدول اإلسالمية والعربية خصوصا والتي دأبت للقضاء
على هذه الظاهرة في نفس الفترة التي خطت فيها ماليزيا سياسات القضاء على البطالة .ويصف الخبير التنموي
الدكتور عبد الحميد الغزالي ،األستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة التجربة الماليزية في محاربة
البطالة بالتجربة الرائدة ،مشي ار إلى أنها نجحت إلى أن وصلت إلى حد الحاجة إلى العمالة ،وأرجع هذا التقدم إلى
تميزها في مجال التخطيط الجيد لتنمية االقتصاد ،والذي يركز على الصناعات الحديثة كثيفة العمالة ،ومنخفضة
رأس المال في آن واحد مثل الصناعات االلكترونية التي استوعبت أعدادا كبيرة من األيادي العاملة.
والتجربة الماليزية في هذا المجال هي بالفعل فريدة من نوعها حيث تقوم بتوفير دورات تدريبية للبطالين
من أجل تعزيز قدراتهم ودخول سوق العمل ،وأثناء القيام بتلك الدورات هي تقوم بدفع رواتب باهظة الثمن لهؤالء
البطالين ،ثم بعد انتهاء هذه الدورات التدريبية تقوم بتوفير فرص العمل لهم ،وان لم يلتحقوا بمناصب العمل
مضطرين إلرجاع المصاريف والرواتب التي دفعت لهم أثناء الدورات ،وبالتالي هذا النوع من السياسات هو يعمل
كرادع أو وسيلة ضغط على هؤالء البطالين ،وهو يعكس مدى إرادة الدولة في تشغيل مواطنيها إال لمن أبى ،وال
يتوقف دور الدولة عند هذا الحد فقط بل هي تدعم الجهات المستخدمة من أجل تقديم حوافز مالية ومزايا
للعاملين الجدد ،حتى أنه يندر في ماليزيا أن تجد من يتخلى عن منصبه طوعا ،وهذه السياسات هي بطبيعة
الحال تراعي كل الفئات وتحافظ على استدامة الوظائف  ،وهي تدعم بشكل كبير فئة الماالوي وهم السكان
األصليين بالنظر إلى الحرمان الذي عاشه هؤالء في مقابل استحواذ الغالبية الصينية على كل مصادر اإلنتاج
في مرحلة ما من بداية النهضة االقتصادية الماليزية.
ثم إن الرؤية الماليزية 2020كانت دافعا كبي ار نحو جذب االستثمارات األجنبية وبالتالي توفير مناصب
الشغل ،والتي فاضت في الكثير من المجاالت عن حاجات السكان األصليين وفتحت المجال لتوفير العمالة من
الخارج .وهو ما جعل ماليزيا من أكثر دول جنوب شرق آسيا جذبا للعمالة ،حيث أعلن نائب الوزير السابق
للموارد البشرية الماليزية عبد الرحمان بكر ،أن ماليزيا سجلت ثاني أدنى نسبة للبطالة بين دول رابطة اآلسيان
بعد سنغافورة وضمن ال 20دولة األقل بطالة في العالم.
-/3الرعاية الصحية:
إن ما يميز الخدمات الصحية الماليزية عن غيرها من الخدمات األخرى سواء في الدول المجاورة أو غيرها
هو الدعم الحكومي المتزايد والمرسوم وفق احتياجات المجتمع وبناءا على خطط إستراتيجية تراعي حاجات
الحاضر دون اإلخالل بمتطلبات المستقبل ،حيث تتمتع المستشفيات الماليزية بجودة عالية في تقديم الخدمات
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و أ .حنان حكار.

واستطاعت الحصول على شهادة االيزو  ،9002وهو ما يخولها لتكون مستشفيات دولية ومحل إقبال عالمي،
والحكومة الماليزية تتكفل بتغطية نفقات نحو  %98من تكاليف الرعاية الصحية ،وال يشمل ذلك السكان
األصليين بل حتى األجانب منهم بغض النظر عن ظروف إقامتهم ومدى شرعيتها ،حيث نجد مثال سنة 2009
أن الدولة خصصت ما يقارب  % 4.8من الناتج القومي اإلجمالي من أجل تغطية النفقات الصحية.

1

ومما سبق يمكن القول أن الجهود المعتبرة التي بذلتها الدولة الماليزية قد حققت نتائج مذهلة في المجال
الصحي السيما ما يتعلق بالفرق الصحية والعيادات المتنقلة وهو األمر الذي أدى إلى زيادة الغطاء الصحي إلى
نسبة  %80وارتفاع متوسط العمر المأمول عند الميالد بالسنوات إلى  75بدال من  69وانخفاض احتمال الوفاة
قبل سن الخامسة لكل  1000وليد  6وفيات.
-/4االهتمام بقطاع التعليم :لقد بدأ االهتمام الجاد بهذا القطاع في ماليزيا مباشرة بعد استقاللها من االحتالل
البريطاني ،إذ بدأت بوضع سياسات متينة لبناء المنظومة التعليمية ،ثم إن تحول ماليزيا نحو االقتصاد الصناعي
بعد أن كان جل تركيزها على االقتصاد الزراعي كان دافعا لها نحو تبني مناهج علمية جديدة تواكب توجهات
وطموحات الدولة ،وقد شملت رؤية  2020هذه الطموحات وهدفت إلى جعل ماليزيا ببلوغ سنة  2020دولة
متقدمة من جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ،وتخلل ذلك العديد من المخططات
الخماسية والتي جاءت في إطار إعالن الخطة الشاملة للتنمية القومية منها الخطة الخماسية من -1966
 ،1970والخطة الخماسية الثانية من  ،1975-1971حيث ركزت من خاللها على جعل التعليم السيما
الجامعي منه في خدمة االقتصاد الوطني بالدرجة األولى.
وتندرج معظم السياسات المنتهجة بهذا الشأن في اآلتي:
 التزام الحكومة بمجانية التعليم األساسي إلتاحة الفرصة للجميع من أجل التعلم . االهتمام بتعليم المرأة ورفع الوعي النسوي. االنفتاح على النظم التعليمية المتطورة واتباع مختلف المناهج الدولية الرائدة. االهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة ( رياض األطفال). تركيز التعليم االبتدائي على المعارف األساسية والمعاني الوطنية. العناية بتأسيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصناعي. -التوافق مع التطورات التقنية والمعلوماتية.

2

1
2

 -نفس المرجع السابق ،ص.ص.232 ،231

 -علي أحمد درج ،التجربة التنموية الماليزية والدروس المستفادة منها عربيا ،مجلة جامعة بابتل فتي العلتوم الصترفة والتطبيقيتة ،العتدد  ،3المجلتد

 ،2015 ،63ص.ص 1374 ،1373
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و أ .حنان حكار.

وعليه يمكن القول أن ماليزيا تخطط لجعل قطاع التعليم قطاعا خالقا هدفه األول واألخير هو النهوض
بعجلة التنمية االقتصادية وتدعيمها ،واستكمال مخططها االستراتيجي عام  ،2020وبالتالي فهي من خالل
اهتمامها بالتعليم فهي تهتم بأنسنة اإلنسان وتوسعة مداركه العلمية والحياتية في إطار النهوض بالرأسمال الفكري،
وهو ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل الحقا.

ثالثا :البعد البيئي للتنمية المستدامة في ماليزيا
تسعى السياسة القومية الماليزية إلى توفير الحد األدنى من الحياة الجيدة عبر تحسين نوعية المعيشة
للسكان وضمان احترام المعايير البيئية في هذا الشأن ،حيث تسعى ماليزيا إلى خلق مجموعة من السبل لضمان
العيش الكريم نذكر منها:
 خلق بيئة نظيفة وآمنة صحيا ومنتجة لألجيال الحالية والالحقة. الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للبالد عبر إشراك كافة الهيئات في هذه العملية لتكون مسؤوليةجماعية وال توضع على عاتق هيئات محددة فقط ،وبالتالي تنمية روح المسؤولية في جميع المجاالت.
 ضمان أسلوب حياة مستديم ونمط استهالك وانتاج محدد. -إدارة استغالل الموارد الطبيعية للحفظ على قاعدة الموارد ومنع التدهور البيئي.1

المحور الثالث :االستثمار في الرأسمال الفكري وانعكاساته علد التنمية المستدامة
أوال :فلسفة تنمية األفراد في ماليزيا
تقوم فلسفة التنمية في ماليزيا على فكرة أن التنمية البشرية تقود إلى المساواة في الدخل ،وبذلك البد وأن
تنعكس مكاسب التطور االقتصادي على حياة الفرد وأن توجيه االهتمام نحو ترقية المنظومة التعليمية والنهوض
بها يخلق سياقا تنمويا متكامال ينعكس على تحسين باقي القطاعات ،بشرط أن يكون الفقراء والعاطلين عن العمل
والمجموعات العرقية األكثر فق ار هم أول المستفيدين من ذلك ،والشك أن اإليمان بهذه الفلسفة دافعه األول أن
العالقة بين زيادة النمو وتقليل الفقر طردية موجبة ،ألن وصول الفقراء إلى تعليم أفضل والى صحة أفضل ساهما
بفعالية في عملية تسريع وزيادة معدالت النمو االقتصادي.2
1
2

 -حسين العلمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.99.

 -عاش ت ت تتور كت ت ت تتوش وق ت ت تتورين ح ت ت تتاج قوي ت ت تتدر ،التجرب ت ت تتة الماليزي ت ت تتة ف ت ت تتي التنمي ت ت تتة البشت ت ت ترية ومقوم ت ت تتات نجاحه ت ت تتا ،عل ت ت تتى الموق ت ت تتع االلكترون ت ت تتي:

http://iefpedia.com/arab/wp-

content/uploads/2010/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
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و أ .حنان حكار.

ثانيا :االستثمار في الرأسمال الفكري كمركز لإلبداع واالبت ار
تشير األدبيات إلى أن البلدان التي تمتلك رأس مال بشري مرتفع تحقق معدالت نمو مرتفعة ومستديمة،
وذلك على اعتبار أن التقنية نمطيا تقود إلى النمو وتحتاج إلى وفرة الرأسمال البشري ،ومعظم األدبيات اإلدارية
تحاول الربط بين الجانبين كون هناك اتجاهين بارزين األول تعويضي ويرى أن التقنية تعوض الرأسمال البشري
في حين االتجاه الثاني هو تكاملي يرى أن تقدم التقنية تغير الطلب النسبي على المهارات ومحوال إياه من الطلب
على العمالة قليلة المهارة إلى العمال األكثر مهارة وتعليما ،ومن ثمة زيادة االستثمار في الرأسمال الفكري.
وماليزيا هي من بين الدول التي سعت إلى تطوير رأسمالها الفكري من خالل إرساء منظومة تعليمية ذات
جودة عالية والتركيز على العلوم الدقيقة والتكنولوجية بدرجة كبيرة تماشيا مع الثورة الرقمية والمعلوماتية التي
يعيشها العالم ككل وبالتالي فقد أخذت على عاتقها إنشاء مؤسسات ومعاهد عالمية متخصصة في النهوض بهذا
المجال ،وأرست دعائم مختلفة لتنويع المهارات واستثمار القدرات والطاقات اإلبداعية والفكرية سواء فيما تعلق
بالطلبة الماليزيين أو األجانب  ،فقد فتحت باب االستثمار على مصراعيه وأصبحت جامعاتها من بين أكثر
الجامعات العالمية إقباال من قبل الطلبة.1
وقد قامت الحكومة بتأسيس قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في المؤسسات الجامعية وامدادها بموارد المعرفة
والبنية ا لتحتية األساسية في هذا الصدد ،وتدعم الحكومة جهود األبحاث العلمية في الجامعات بواسطة مؤسسة
تطوير التقنية الماليزية ،وهي تشجع الروابط بين الشركات والباحثين والمؤسسات المالية والتقنيين من أجل
استخدام أنشطة البحث الجامعية ألغراض تجارية ،وهناك العديد من مراكز التقنية التي تهدف إلى إيجاد قنوات
تعاون بين األعمال العلمية والمصانع  ،وتوفير الموارد الضرورية إلنجاز أعمال بحثية تطبيقية ،ويلعب المجلس
القومي للبحوث العلمية والتطوير دو ار في رعاية المؤسسات البحثية وتقوية العالقة بين مراكز البحوث والجامعات
من أجل البحوث والتنمية ،والنتيجة إيجاد نخبة من الخبراء المتمدرسين في التخصصات التي تحتاج إليها البالد
وهذا في حد ذاته هدف استراتيجي هام للدولة.2

المحور الراب  :الرؤية التنموية الماليزية  2020-1990واستدامة التنمية

أوال :لمحة عن الرؤية التنموية

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7.pdf
1

 -خديجتتة بوريتتب ،النمتتوذج التنمتتوي المتتاليزي :المنطلقتتات ،الواقتتع ،والتحتتديات المستتتقبلية ،مداخلتتة ألقيتتت فتتي الملتقتتى التتدولي حتتول :مقومتتات تحقيتتق

التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي ،بجامعة  8ماي  ،1945يومي 04/03ديسمبر  ،2012ص.ص.277 ،276
2

 -عاشور كتوش وقورين حاج قويدر ،مرجع سابق ،ص.15.
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و أ .حنان حكار.

تشكل هذه الرؤية واحدة من أكبر الخطط اإلستراتيجية التي سارت وفقها عجلة التنمية ،وهي كما تعرف
بالماليزية  wawasan2020خطة تهدف إلى وصول ماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة مع بلوغ سنة ،2020
أي من  1990إلى غاية  ،2020وهي كذلك خطة طويلة المدى تحتوي على سياسات وتوجيهات واسعة النطاق
تشمل جوانب مختلفة 1وتضمن استدامة التنمية على األقل لمدة ثالثين سنة ،وقد تزامنت هذه الرؤية مع الدعوة
إلى العمل على إنجاح مشروع الملتيميديا  ،super corridor multimediaوالذي يسعى إلى تحويل مدينة
(سايبرجايا cyberjayaالصناعية إلى بؤرة تكنولوجية تتجمع حولها شركات العالم العمالقة ،حيث يسهر على
إنجاح هذه الرؤية كل من القطاع العام والخاص المنضوي تحت المجموعة الصناعية الحكومية الماليزية
للتكنولوجية العالية ) ،(MIGHTالتي أسسها المجلس الماليزي لألعمال التجارية ) (MBCوالمجلس القومي
للبحث والتطوير ،2وقد أعلن عن هذه الرؤية رئيس الحكومة األسبق مهاتير محمد خالل افتتاح المجلس التجاري
الماليزي في  28فيفري  ،1991وقد أشار في مجمل خطابه إلى النتائج الملموسة التي ينبغي الوصول إليها
خالل هذه الفترة وأرسى في السنوات األولى من بداية المشروع دعائم تنموية بارزة كانت السبب الرئيسي في عدم
فشل هذه الخطة بالرغم من تنازله عن حكم ماليزيا طواعية  ،ومن بين ما جاء في خطابه التاريخي نجد قوله:
"...نأمل بأن يكون مواليد ماليزيا اليوم هو الجيل األخير الذي يعيش في دولة تصنف كدولة نامية ألن الهدف
األ بر هو أن تصبح ماليزيا دولة متقدمة كلية بحلول عام  ،2020فما معند متقدمة كلية؟ فهل نريد أن
نكون مثل دولة معينة من الدول ال  19من إجمالي المجتم الدولي الذي يبلغ أ ثر من  160دولة لها قوتها
الخاصة ول ل منها أيضا نقاط ضعفها،ال يجب أن تصبح ماليزيا متقدمة فقط من الناحية االقتصادية بل أن
يشمل التقدم كافة النواحي األخرى االجتماعية والثقافية والنفسية والروحية"3...
ثانيا :أهداف الرؤية والمكانة االقتصادية المتوقعة :سطرت هذه الرؤيا العديد من األهداف وسنحاول إلقاء
الضوء على أهمها:
 أولى األهداف المتوقعة هو أن تكون ماليزيا واحدة من الدول القليلة في العالم التي تضع خطةإستراتيجية تشمل ثالثين عاما ،وهو ما يحقق التنمية المستدامة في جميع القطاعات على مدار هذه
السنوات وما بعدها.
 الهدف االستراتيجي اآلخر هو دعم الوحدة الوطنية والتغلب على العوائق التي تحول دون القضاء علىاالنقسام العرقي.
 دعم القدرة التنافسية الماليزية في مقابل الدول المتقدمة.1

 -زياد صالح عبد الحبيب ،ماليزيا 2020رؤية رئيس الحكومة الماليزي السابق ،على الموقع االلكترونيwww.ziadahmad.com :

2

 -ناصر يوسف ،دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة – دراسة مقارنة بين الجزائر وماليزيتا ،-مركتز د ارستات الوحتدة العربيتة، 2010 ،بيتروت

3

 -د.م ،ماليزيا الطريق قدما – تطلعات  2020الجزء الثاني ،-على الموقع االلكترونيwww.startimes.com :

 ،ص.91،

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد  -3يونيو .2017

صفحة 16
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 التغلب على نقاط الضعف االقتصادية واالستثمار في القدرات واإلمكانيات المتاحة. االهتمام البالغ بحماية البيئة السيما خالل العصر الحالي مع إعطاء األولوية للحفاظ على المواردالطبيعية لماليزيا ودعم النمو االقتصادي وتحسين ورفع مستوى الدخل.
 كما تستهدف هذه الخطة خلق مجتمع رقمي فعال قائم على أحدث التكنولوجيات. السعي لتأسيس اقتصاد قادر على المنافسة ويكون قاد ار على دعم نفسه ذاتيا على المدى طويلاألجل.

1

ثالثا :االستثمار في مجال المعرفة والبحث العلمي
تعد مسألة التعليم والمعرفة أكثر المحاور التي ركزت عليها الرؤية المستقبلية وأوفرها حظا من خالل الموارد
المرصودة لتحقيقها ،حيث قامت ماليزيا باالستثمار في مجاالت البحث والتطوير وانشاء مراكز تصنيعية في
اإللكترونيك الدقيق والمعلوماتية( حيث نجد مثال الشركة األمريكية العمالقة

 INTELتنتج أغلب شرائحها

 Micro-Processorsفي ماليزيا ) ،إضافة إلى تشجيع ودعم االستثمار األجنبي ،واالستثمار في المجال
العلمي هو بدوره كان يسعى إلى تحقيق عدة أهداف ،وهي األهداف التي تم تحقيق أغلبيتها مع حلول سنة
 ، 2016وتتضمن ما يلي:
 تحويل ماليزيا إلى نقطة جامعة للشبكات المعلوماتية الجهوية  ،regional information hubومن ثمالعالمية إلنتاج المعرفة وانتاج ثروة متمحوره حول اإلنسان وهادفة لترقية التفاعالت االقتصادية الداخلية بشكل
ينتج معها حركيات تنويع إنتاجي خادم لألهداف الكلية لمنظور .2020
 تطوير إستراتيجية تعليمية حديثة تجمع بين الحداثة واألصالة وهو المالحظ في المنظومة التعليمية الماليزيةحاليا ،حيث يشكل التراث والهوية اإلسالمية السمة البارزة مع بلوغ ماليزيا أحدث الوسائل العلمية
والتكنولوجية.
 بناء منظومة تعليمية متوافقة مع توجهات الدولة الماليزية وتعكس رغبتها في أن تكون قطب معرفي هام فيعالم تنافسي وما بعد حداثي.
 -إنشاء جامعات عالمية متخصصة في جميع المجاالت وقبلة لطالب العلم من كل الدول.

2

ومن هنا يمكن القول أن ماليزيا استطاعت بفضل رسمها لخطط طويلة المدى أن تتحول كدولة وكمجتمع
من وضعية التخلف إلى نمر آسيوي بفعل االستثمار في التكنولوجية وفي اإلنسان من منظور استراتيجي

1

 -تسري داتوء ،االقتصاد الماليزي :التحديات والمكانة المتوقعة  ،2020على الموقع االلكترونيwww.arabdmalaysia.com :

2

 -امحند برقوق ،البناء المعرفي في ظل عولمة القيم :ماليزيا كحالة دراسية ،على الموقعwww.ahewar.org :
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و أ .حنان حكار.

مستقبلي ،وأنها استطاعت أن تحقق أغلبية األهداف المسطرة طوال السنوات الماضية ،وهو ما يؤكد أن العمل
على استدامة التنمية كان الهدف األساس الذي سارت على نهجه عجلة التنمية الماليزية.

خاتمة:
مما سبق عرضه يمكن القول أن الوصول لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة هو وليد التفاعل بين
مجموعة أبعاد أساسية اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية ،تنطلق من واقع المجتمع وتصل إلى أهداف الرؤية
اإلستراتيجية التي ال يمكن بنائها على فشل المجتمع ،ولكن على طموحاته وآماله فالفرد هو المحقق للتنمية،
ورفاهيته تشكل الهدف األساسي من وراء التنمية ،وماليزيا من بين الدول القليلة التي استوعبت فلسفة التنمية،
وعملت على النهوض بالرأسمال الفكري من خالل الرقي بمستوى التعليم قبل العمل على إرساء دعائم االقتصاد
القوي  ،لذلك تعتبر اليوم في مصاف الدول المتقدمة ونموذج يحتذي به تقدمه لنا القارة اآلسيوية بكل ما تحمله
من فسيفساء عرقية ولغوية وحضارية متنوعة.
االستنتاجات:
 لقد عملت ماليزيا على إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف األجناس واألعراق من خالل تركيزها علىإنسانية اإلنسان ال غير ،وبذلك أصبح النهوض بالتنمية واجب الجميع ومسؤولية جماعية تعزز فكرة االنتماء
المشحون بالوالء المستمر.
-

التركيز بالدرجة األولى على تنمية عقل اإلنسان وتطوير قدراته وتنويع مصادر ثقافته من خالل التعليم

والتدريب واالحتكاك بالتجارب الناجحة  ،ومن ثم توفير البيئة المحفزة لتفجير طاقاته الكامنة وجعله ضمن
فريق التغيير واشعاره بأنه جزء من هذه التنمية الشاملة ،وأن مستقبله مرتبط بنهضة ورقي بالده.
 التركيز على التنمية البشرية كونها عماد التطور االقتصادي والضامن لرفاهية الفرد. وجود إرادة سياسية فعلية تعمل على تحقيق رؤية متكاملة تخدم جميع األطراف على حد سواء ،ومن ثمةاالنتقال من فكرة صناعة التنمية إلى هندسة التنمية.
قائمة المراج :
امحند برقوق ،البناء المعرفي في ظل عولمة القيم :ماليزيا كحالة دراسية ،على الموقعwww.ahewar.org :
تست ت ت ت ت تتري داتت ت ت ت ت تتوء ،االقتصت ت ت ت ت تتاد المت ت ت ت ت تتاليزي :التحت ت ت ت ت تتديات والمكانت ت ت ت ت تتة المتوقعت ت ت ت ت تتة  ، 2020علت ت ت ت ت تتى الموقت ت ت ت ت تتع االلكترونت ت ت ت ت تتي:
www.arabdmalaysia.com
حستتين العلمتتي ،دور االستتتثمار فتتي تكنولوجي تتا المعلومتتات واالتصتتاالت فتتي تحقيتتق التنمي تتة المستتتدامة-د ارستتة مقارنتتة ب تتين
ماليزيا ،تونس ،الجزائر ،-مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحتات عبتاس،
سطيف.2013/2012 ،
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خديجة بوريب ،النموذج التنموي الماليزي :المنطلقات ،الواقع ،والتحديات المستقبلية ،مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي حول:
مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي ،بجامعة  8ماي  ،1945يومي 04/03ديسمبر .2012
د.م ،ماليزيا الطريق قدما – تطلعات  2020الجزء الثاني ،-على الموقع االلكترونيwww.startimes.com :
زي ت ت تتاد ص ت ت تتالح عب ت ت تتد الحبي ت ت تتب ،ماليزي ت ت تتا 2020رؤي ت ت تتة رئ ت ت تتيس الحكوم ت ت تتة الم ت ت تتاليزي الس ت ت تتابق ،عل ت ت تتى الموق ت ت تتع االلكترون ت ت تتي:
www.ziadahmad.com
درستة مقارنتة بتين الج ازئتر وماليزيتا،
سارة بوسعيود ،دور إستراتيجية مكافحة الفساد االقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة -ا
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير ،جامعة فرحات عباس ،سطيف.2013/2012 ،
سيرج التوس ،تحديات التنمية من وهم التحرر االقتصادي إلى بناء مجتمع بديل ،تر.ألبير خوري ،الشتركة العالميتة للكتتاب،
بيروت.2007،
صتالح صتالحي ،التنميتتة المستتدامة والكفتتاءة اإلستتخدامية للثتروة البتروليتتة فتي الج ازئتتر ،مداخلتة ضتمن المتتؤتمر التدولي حتتول
التنميتتة المستتتدامة والكفتتاءة االستتتخدامية للم توارد المتاحتتة ،كليتتة العلتتوم االقتصتتادية وعلتتوم التستتيير ،جامعتتة فرحتتات عبتتاس ،
يومي  8/7أفريل  ،2008عين مليلة.
عاشور كتوش وقورين حاج قويدر ،التجربة الماليزية في التنمية البشرية ومقومات نجاحها.
علي أحمد درج ،التجربة التنموية الماليزية والدروس المستفادة منها عربيا ،مجلة جامعة بابتل فتي العلتوم الصترفة والتطبيقيتة،
العدد  ،3المجلد .63
متراد علتتة و محمتتد مصتتطفى ستتالت ،الحوكمتتة والتنميتتة البش ترية موائمتتة وتواصتتل ،مداخلتتة مقدمتتة فتتي الملتقتتى التتوطني حتتول
التحتوالت السياستتية واشتكالية التنميتتة فتي الج ازئتتر واقتع وتحتتديات ،بكليتة العلتتوم القانونيتة واإلداريتتة ،جامعتة حستتيبة بتن بتتوعلي
يومي  16و17ديسمبر .2008
ناصتر يوستف ،ديناميتة التجربتتة اليابانيتة فتي التنميتتة المركبتة – د ارستة مقارنتتة بتين الج ازئتر وماليزيتتا ،-مركتز د ارستات الوحتتدة
العربية ،بيروت.2010 ،
هدى رزق ،الثقافة والتنمية البشرية ،على الموقع اإللكترونيwww.imamsadrnews.net :
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الدين والقوة الناعمة الروسية :دراسة حالتي أوكرانيا والتفيا -د .رغدة البهي.
الدين والقوة الناعمة الروسية :دراسة حالتي أوكرانيا والتفيا -د .رغدة البهي( مصر)•.
Religion and Russia's Soft Power: the Cases of Ukraine
and Latvia
ملخص الدراسة:

يختلتتف مفهتتوم القتتوة الناعمتتة الروستتية عتتن مثيلتته الغربتتي .وتتعتتدد مصتتادر تلتتك القتتوة لتشتتمل اللغتتة الروستتية ،والثقافتتة ،والتتتاري المشتتترك،
والمشهد األيدلوجي الراهن ،والديانة المسيحية األرثوذكسية .وعلى تعتدد تلتك األدوات ،ستلطت الد ارستة الضتوء علتى التدور التذي تلعبته الكنيستة الروستية
األرثوذكسية والبطريرك الروسي في حالتين هما أوكرانيا والتفيا .ففي الحالة األوكرانية ،تجلت القوة الناعمتة الروستية متن ختالل المنظمتات األرثوذكستية
غيتتر الحكوميتتة ،والزيتتارات الدينيتتة ،ورفتتض استتتقالل الكنيستتة األرثوذكستتية األوكرانيتتة ،وسياستتة العتتالم الروس تي .أمتتا فتتي حالتتة التفيتتا ،فتجلتتى استتتخدام
روست ت ت تتيا لتلت ت ت تتك القت ت ت تتوة مت ت ت تتن خت ت ت تتالل الزيت ت ت تتارات الرست ت ت تتمية للبطريت ت ت تترك الروست ت ت تتي ،والتت ت ت تتي ال تعت ت ت تتد زيت ت ت تتارات دينيت ت ت تتة بحتت ت ت تتة ،فهت ت ت تتي زيت ت ت تتارات مسيست ت ت تتة.
أيضا في النظر للعرقية الروسية في التفيا بوصفها رأس مال سياسي يصب في النهاية في ما يسمى "العالم الروسي".
كما تجلى ً
ال لمات المفتاحية :القوة الناعمة – الدين – الكنيسة األرثوذكسية الروسية – العالم الروسي – دول البلطيق.

Abstract:
The concept of the Russian soft power differs from the Western one. The sources of the Russian soft
power include the Russian language, the culture, the common history, the current ideological landscape and
the Orthodox Christian religion. The study highlighted the role played by the Russian Orthodox Church and the
Russian Patriarch in two cases: Ukraine and Latvia. In the Ukrainian one, the Russian soft power was
significant in the non-governmental Orthodox organizations, religious visits, the rejection of the independence
of the Ukrainian Orthodox Church and the Russian world policy. In the case of Latvia, Russia's soft power was
reflected in the official politicized Russian Patriarch's visits, which are not purely religious. It was also reflected
in the why Russia perceives it's ethnicity in Latvia as a political capital, that ultimately contributes to the
""Russian world.
Keywords: Soft power – Religion – Russian Orthodox Church - Russkii Mir – Baltic States

•

مدرس مساعد العلوم السياسية (تخصص العالقات الدولية) ،جامعة القاهرة
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الدين والقوة الناعمة الروسية :دراسة حالتي أوكرانيا والتفيا -د .رغدة البهي.

مقدمة:
عوضتتا عتتن مثيلتهتتا الناعمتتة ،إال أن فهتتم اإلستتتراتيجية
تركتتز عديتتد متتن الد ارستتات علتتى فهتتم وتحليتتل القتتوة الصتتلبة الروستتية
ً

الروستتية ال يمكتتن أن يتتتأتى دون تحليتتل األخي ترة التتتي ال تقتتل أهميتتة عتتن مثيلتهتتا الصتتلبة .وقتتد تجلتتى استتتخدام روستتيا للقتتوة
الصلبة في محاولتها لمنع عدد من دول االتحاد السوفيتي السابق من بناء عالقات أوثق مع االتحاد األوروبي.
وتعد أوكرانيا المثال األبرز على ذلك؛ فقد لجأت روسيا إلى استخدام سياسة "الجزرة" ،من خالل القروض الكبيترة الميسترة،

وتخفيض أسعار الغاز وما إلى ذلك ،ثم انتقلت إلى سياسة "العصا" من ختالل الحظتر التجتاري ،وارتفتاع أستعار الغتاز .وفتي

نهايتتة المطتتاف ضتتم القتترم ،وزيتتادة زعزعتتة االستتتقرار فتتي الشتترق .كمتتا شتتهد عتتدد متتن دول الش تراكة الش ترقية لالتحتتاد األوربتتي
ٍ
تجليات للقوة الصلبة الروسية في السنوات األخيرة.1
الخمس (أرمينيا وأذربيجان وبيالروسيا وجورجيا ومولدوفا)
وبجانتتب ذلتتك ،فتتإن روستتيا لتتديها متتن مقومتتات القتتوة الناعمتتة متتا يمكنهتتا متتن تحقيتتق أهتتداف سياستتتها الخارجيتتة تجتتاه دول

االتحاد السوفيتي السابق ،يأتي في مقدمتها كونها الوجهة الرئيسة للعمالة ،وانتشار األقليات الروسية في تلك الدول ،والتاري

المشترك ،والقرب الثقافي واللغوي ،ونمو االقتصاد القومي الروسي فتي الستنوات األخيترة ،وانتعتاش قطتاع الطاقتة ،فض ًتال عتن
أخير المسيحية األرثوذكسية.
البرامج الثقافية واللغوية الروسية ،والمنح الدراسية للطالب األجانب ،وتنوع وسائل اإلعالم ،و ًا

تستتلط الد ارستتة الضتتوء علتتى كيفيتتة توظيتتف روستتيا للتتدين كأحتتد مصتتادر قوتهتتا الناعمتتة – رغتتم تعتتدد مصتتادر وأدوات قوتهتتا
قائمتتا فتتي ذاتتته ،يملتتك متتن
الناعمتتة  -وذلتتك متتن ختتالل الوقتتوف علتتى حتتالتي أوكرانيتتا والتفيتتا .فكتتل حالتتة منهمتتا تمثتتل
ً
نموذجتتا ً
الخصتتائص متتا يميتزه عتتن غيتره متتن النمتتاذج والحتتاالت ،بحيتتث يلقتتي كتتل منهمتتا بظاللتته علتتى إحتتدى الستتبل التتتي توظتتف بهتتا
روسيا الدين كتأحد مصادر قوتها الناعمة ،سواء من خالل المنظمات شبه الدينية ومشروع العالم الروسي فتي حالتة أوكرانيتا،
أو الزيارات المتكررة من قبل بطريرك الكنيسة الروسية األرثوذكسية إلى التفيا.
جليتا األثتر المباشتر للكنيستة الروستية األرثوذكستية
كما يتفتاوت تتأثير التدين متن حالتة إلتى أخترى؛ ففتي حتين يتضتح ً

في الحالة األوكرانية ،يتراجع هذا التأثير في حالة التفيا .وهو األمر الذي يمكن تفستيره – كمتا ستوضتح الد ارستة فيمتا بعتد -
في ضتوء المنظمتات األوكرانيتة غيتر الحكوميتة التتي ال تتواجتد فتي حالتة التفيتا ،والتتي تشترف عليهتا بطراركيتة موستكو بشتكل
مباشر وغير مباشر ،وتدعم العالم الروسي ،وتعظم الرموز القومية الروسية.
وتستتهم كلتاهمتتا فتتي بيتتان التتدور التتذي لعبتته التتدين فتتي تحقيتتق األهتتداف القوميتتة الروستتية؛ فقتتد كتتان التتدين أحتتد المصتتادر التتتي
أيضتتا .فعديتتد متتن دول
مكنتتت روستتيا متتن التتتدخل لتتيس فقتتط فتتي الشتتؤون الداخليتتة لكلتيهمتتا ،بتتل وتوجيتته سياستتتيهما الخارجيتتة ً

Eleonora Fafuro, Fatal Attraction? Russia’s Soft Power in its Neighbourhood." FRIDE Policy Brief, No. 181, 2014,

1

http://fride.org/descarga/PB_181_Russia_soft_power_in_its_neighbourhood.pdf
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الدين والقوة الناعمة الروسية :دراسة حالتي أوكرانيا والتفيا -د .رغدة البهي.
االتحاد السوفيتي السابق – بما في ذلك الحالتين موضع التحليل  -هي دول أرثوذكسية بحكم أغلبية سكانها ،كما تنتشر بها
العرقي ت تتة الروس ت تتية ،إذ يش ت تتكل المت ت تواطنين ال ت تتروس الح ت تتاملين للجنس ت تتية الروس ت تتية ب ت تتل والمتح ت تتدثين باللغ ت تتة الروس ت تتية نس ت ت ًتبا ال
بتتأس بهتتا متتن إجمتتالي الستتكان ،ممتتا هيتتأ البطانتتة المالئمتتة لروستتيا لبستتط قوتهتتا الناعمتتة لتتيس فقتتط تجتتاه تلتتك التتدول ،بتتل تجتتاه
أيضا.
مواطنيها المقيمين عليها ً
والجتتدير بالتتذكر ،أن أوكرانيتتا والتفيتتا علتتى التترغم متتن كونيهمتتا دولتتتين أرثوذكستتيتين ،إال أن الوضتتع القتتانوني للكنتتائس
األرثوذكسية بهما شديد التباين؛ ففي الوقت الذي تخضع فيه الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية – على تعدد محاوالت استقاللها
 -لمثيلتها الروسية ،تتمتع الكنيسة األرثوذكسية في التفيا باستقاللية.1

األسئلة البحثية وأهداف الدراسة:
مصدر من مصادر
ًا
يمكن القول أن السؤال البحثي الرئيسي الذي تسعى الدراسة لإلجابة عنه هو :كيف يعد الدين

القتتوة الناعمتتة الروستتية فتتي حتتالتي أوكرانيتتا والتفيتتات وفتتي إطتتاره ،تتمثتتل أهتتداف الد ارستتة فتتي اإلجابتتة علتتى التسيياؤالت البحثييية
التالية:

ما المقصود بتالقوة الناعمتة الروستيةت ومتا أبترز مصتادرها وأدواتهتات ومتا طبيعتة التدور التذي تلعبته الكنيستة الروستية
األرثوذكسية في القوة الناعمة الروسيةت وكيف وظفت روسيا الدين كمصدر من مصادر قوتها الناعمة في الحالة األوكرانيةت
وكيف وظفت روسيا الدين كمصدر من مصادر قوتها الناعمة في حالة التفيات

الفترة الزمنية للدراسة:
يصتتعب تحديتتد فت ترة زمنيتتة قاطعتتة البدايتتة والنهايتتة للد ارستتة لعتتدة أستتباب؛ أولهتتا :أن المستتيحية األرثوذكستتية كانتتت
يخيا نو ًاة لإلمبراطورية الروستية .وثانيهتا :أن الكنيستة الروستية األرثوذكستية فاعتل عبتر قتومي يتجتاوز تأثيرهتا حتدود الدولتة
تار ً
طتا .ولكتن يمكتن القتول أن الد ارستة
تعودا وهبو ً
القومية الواحدة .وثالثها :أن دور الدين كمصدر للقوة الناعمة الروسية تتراوح ص ً

يجيا للعتب دور فاعتل علتى الصتعيدين
تبدأ بفترة بتوتين الرئاستية األولتى فتي عتام  .2000فمنتذ ذلتك الحتين عتادت روستيا تتدر ً
ٍ
ناحية أخرى ،أكدت الكنيسة الروستية األرثوذكستية علتى التعتاون بتين الدولتة والكنيستة
اإلقليمي والدولي ،هذا من ناحية .ومن
من أجل عودة ممتلكات الكنيسة في الخارج ،وحماية حقوق الروس في الخارج.

اإلطار النظري:
ٍ
ٍ
بشكل خاص ،وذلك على النحو التالي:
بشكل عام ،والقوة الناعمة الدينية
تنهض الدراسة على نظرية القوة الناعمة
أ -القوة الناعمة :دشن جوزيف ناي "القوة الناعمة" ،وعرفها على أنها القدرة على التأثير علتى أجنتدة اآلخترين بمتا
1
أيضتا القتدرة علتى تشتكيل تفضتيالت اآلخترين ،أو جعتل اآلخترين
يتوافق ومصالح الدولة
ً
اعتمادا على التأثير والجتذب  .وهتي ً

Andrew Evans, Forced Miracles: The Russian Orthodox Church and Post Soviet International Relations, Religion, State

1

and Society, Vol. 30, Issue 1, 2002, p. 36.
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الدين والقوة الناعمة الروسية :دراسة حالتي أوكرانيا والتفيا -د .رغدة البهي.
يريتتدون متتا تريتتده الدولتتة دون إرغتتامهم ،وكتتذا ،القتتدرة علتتى الجتتذب ،والقتتوة الجذابتتة .وترتكتتز القتتوة الناعمتتة لبلتتد متتا علتتى ثالثتتة
موارد أولها :ثقافته الجذابة ،وثانيها :قيمه السياسية عندما يطبقها بإخالص في الداخل والخارج ،وثالثهتا :سياستاته الخارجيتة
عندما يدركها اآلخرون على أنها مشروعة وذات سلطة معنوية وأخالقية.2
ب -القيوة الناعميية الدينييية :حتدث التربط بتتين القتوة الناعمتتة والتدين متتن ختالل القتتوة الناعمتة الدينيتة Religious
 ،Soft Powerالتتي تشتير إلتى توظيتف التدين لتحقيتق المصتالح القوميتة للتدول ،وأهتداف سياستتها الخارجيتة .وتتأستس علتى
قدرة الفاعلين الدينيين على التأثير في ما عداهم من فاعلين من الدول وغير الدول على ح ٍتد ستواء ،تحقيًقتا ألهتداف السياستة
الخارجية ،وذلك من خالل تبني سياستات وبترامج تنستجم وقتيم الدولتة ومبادئهتا ،ومتا تعليته متن شتعارات ،ومتا تستعى إليته متن
أهداف .وقد تجدد االهتمام بها في أعقاب تصاعد االهتمتام بمتا ستمي "الدبلوماستية الدينيتة" .فتالقوة الناعمتة الدينيتة تشتير إلتى
قدرة كيان – وليس بالضرورة دولة – على التأثير فتي اآلخترين متن ختالل الجتذب واإلقنتاع .ويترى جوزيتف نتاي مدشتن "القتوة
سالحا ذي حدين.3
الناعمة" أن الدين ال يعدو كونه قوة إقناع في العالقات الدولية ،وأنه
ً

تقسيم الدراسة:
تنقسم الدراسة – عقب التعريف بأسئلتها وأهدافها ومفاهيمها  -إلى أربعة أجزاء رئيسة ،وذلك على النحو التالي:
أوًال :القوة الناعمة الروسية ومصادرها واالختالف بينها وبين مفهوم القوة الناعمة األمريكية.
ثانيا :دور الكنيسة الروسية األرثوذكسية في القوة الناعمة الروسية.
ً
ثالثًا :الحالة األوكرانية.
ابعا :حالة التفيا.
رً

أوًال -القوة الناعمة الروسية:
أداة عالميتتة تستتتخدمها كتل التتدول علتتى الصتتعيد التتدولي ،والنظتتر
تتعتدد متتداخل النظتتر إلتتى القتتوة الناعمتة ،بتتين اعتبارهتتا ً

أداة خاصة توظفها كل دولة وفًقا لخصوصيتها ،ومن هنا يمكن الدفع بتميتز مفهتوم القتوة الناعمتة الروستية عتن
إليها بوصفها ً

مثيل تته األمريك تتي .فق تتد دأب تتت روس تتيا عل تتى الوالي تتات المتح تتدة باس تتتخدام الق تتوة الناعم تتة للت تتدخل ف تتي الش تتؤون الداخلي تتة لل تتدول.
وقتتد ميتتز ال ترئيس بتتوتين  -فتتي عتتدة مناستتبات  -بتتين األستتاليب الروستتية واألمريكيتتة فتتي ممارستتة القتتوة الناعمتتة .ففتتي أريتته،
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Vol. 105, No. 2, Summer 1990, p. 181.

Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics , New York, Public Affairs, 2004, p. 5.

Jeffrey Haynes, Religion and Foreign Policy Making in the USA, India and Iran: towards a Research Agenda, Third World

2
3

Quarterly, Vol. 29, No. 1, 2008, pp. 143-145.
Jeffrey Haynes, Religion, ‘Soft Power’ and International Relations, http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_5026.pdf,
Accessed 1/5/2017.
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الدين والقوة الناعمة الروسية :دراسة حالتي أوكرانيا والتفيا -د .رغدة البهي.
يستتتخدمها "الغتترب بشتتكل غيتتر شتترعي" إلثتتارة التطتترف والقوميتتة واالنفصتتالية ،والتالعتتب بتتالرأي العتتام ،والتتتدخل فتتي الشتتؤون
الداخلية للدول ذات السيادة.

ٍ
ناحية أخرى ،فإن مؤسسات القوة الناعمة في روسيا تتشابه إلتى ح ٍتد بعيتد متع مثيالتهتا الغربيتة .فقنتاة روستيا اليتوم
من

تابها متتع صتتحيفتي "واشتتنطن بوستتت" و"ديلتتي
تتشتتابه متتع قنتتاة ال بتتي بتتي ستتي ،وبتتدا مشتتروع "روستتيا متتا وراء العنتتاوين" متشت ً
تلغراف" ،وتعد مؤسسة "العالم الروسي" النسخة الروسية من المجلس الثقافي البريطاني ومعهد جوته .وعليه ،يمكن القتول أن
القتتوة الناعمتتة الروستتية ،والتتتي تكتترر التأكيتتد عليهتتا فتتي خطتتاب السياستتة الخارجيتتة الروستتية ،لهتتا مضتتمونها الختتاص المغتتاير
لمثيله األمريكي.1
تكررت اإلشارة إلى مفهوم القوة الناعمتة فتي الخطتاب الروستي فتي اآلونتة األخيترة ،ودعتا الترئيس فالديميتر بتوتين إلتى
يز لصورة روسيا في الخارج ،واللغة الروسية ،والعالقتات متع المتواطنين المقيمتين فتي
تعزيزها من قبل الدبلوماسية العامة ،تعز ًا

الختارج .2وتعتتد صتتورة روستيا ومكانتهتتا فتتي النظتام التتدولي أحتتد أهتتم مصتادر قوتهتتا الناعمتتة ،بتالنظر إلتتى مستتاحتها الجغرافيتتة،
وتنامي قوتها العسكرية ،ودورها في تشكيل السياسات العالمية ،وتاريخها الطويل.
وال يمكتتن إغفتتال أهميتتة البعتتد األيتتدلوجي ،كأحتتد مصتتادر القتتوة الناعمتتة الروستتية،؛ فعلتتى التترغم متتن ت ارجتتع األيدلوجيتتة
االشتتتراكية فتتي أعقتتاب انهيتتار االتحتتاد الستتوفيتي ،إال أن "المشتتهد األيتتدلوجي الروستتي المعاصتتر" يمكتتن االستتتدالل عليتته متتن
خالل خمسة مفاهيم أساسية تعد أبرز ركائز القوة الناعمة ومصادرها ،ألنها تحدد موقع روستيا الفريتد علتي الستاحة العالميتة.

وه تتذه المف تتاهيم هتتي :الديمقراطي تتة الستتيادية ،والق تتيم التقليدي تتة ،والعتتالم الروس تتي ،والنظ تتام ال تتدولي المتعتتدد األقط تتاب ،والتكام تتل
األوراسي.3
تشتير الديمقراطيتتة الستتيادية "إلتتى الرؤيتتة الروستتية للديمقراطيتتة التتي ال تتفتتق بطبيعتتة الحتتال متتع الديمقراطيتتة الليبراليتتة
الغربيتتة ،وهتتي الهويتتة الرستتمية للنظتتام السياستتي لبتتوتين .ومتتن الناحيتتة العمليتتة ،هتتي آليتتة أيديولوجيتتة إلضتتفاء الشتترعية علتتى
النظام في الداخل ،وتحسين صورته في الخارج .وتعد النسخة الروسية من الديمقراطية التي يمكن تصديرها ونشرها فتي دول
االتحاد السوفيتي السابق.
أمتتا القتتيم التقليديتتة ،فتشتتير إلتتى "اإلحيتتاء التديني" ،فعلتتى التترغم أن روستتيا متتن التتدول التتتي تتنتتامى بهتتا نستتب الطتتالق
واإلجهاض واإلدمتان ،دافعتت الكنيستة األرثوذكستية عتن الوحتدة الدينيتة؛ لتكتستب بتذلك مصتطلحات متن قبيتل "القتيم التقليديتة"
خما في المجتمع الروسي ،ضد االضمحالل األخالقي.
و"الروابط الروحية" ز ً

1 Alexander Kornilov & Andrey Makaryche, Russia’s Soft Power in the South Caucasus Russia’s Soft Power in the South
Caucasus, Religion, Nation and Democracy in the South Caucasus, No. 59, 2014, pp. 240-241.
Adrian Terente, Russia’s Power in the Near Abroad, Illustrated in the Case of Ukraine, Master Thesis, Aalborg

2

University, 2014, http://projekter.aau.dk/projekter/files/198417929/THESIS.ADRIAN.TERENTE.pdf
Iaroslav Kozak, Flexible illiberalism: Russian Soft Power in Europe, MA, International Relations and International

3

Organization, University of Groningen, 2015, p. 10.
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يقصتتد بالعتتالم الروستتي الع ترقيين التتروس المتحتتدثين بالروستتية ،و"شتتعب الثقافتتة الروستتية" ،ولعلتته أحتتد أهتتم مصتتادر
القوة الناعمة الروسية ،ألنه يعزز التروابط بتين روستيا واألقليتات الروستية فتي االتحتاد الستوفيتي الستابق ،كمتا يستتخدم كغطتاء
يشرعن الدور الروسي في المنطقة.1
توصلت النخبة الروسية إلى استنتاج مفاده أن العالم الذي يهيمن عليه الغرب ال يفسح المكان لروسيا كي تضتطلع
بالتتدور التتذي ترغتتب فيتته .لتتذا ،دأبتتت علتتى تحستتين صتتورتها متتن كونهتتا العتتدو الترئيس إلتتى بلتتد التحتتديث ،مطالبتتة بنظتتام دولتتي
تعددي.
أخيرا ،يعد التكامل األوروبي اآلسيوي المفهوم العتالمي البتديل للعتالم األمريكتي أحتادي القطبيتة .فمنتذ نشتأة االتحتاد
و ً

دور
األورستتي ينتتاير  ،2015تحتتاول روستتيا خلتتق قطتتب توازنتتات جغرافيتتة اقتصتتادية جديتتدة متتن شتتأنها أن تلعتتب ًا
ا
االقتصتتادي

مستقال في عالم متعدد األقطاب.2
ً

تتنادا إل تى اللغتتة وال تتدين والتتتاري
يستتعى الكتترملين إلتتى خلتتق هويتتة مشتتتركة فتتي دول االتحتتاد الستتوفيتي الستتابق است ً

المشترك من خالل عدة منظمتات حكوميتة أهمهتا "روسوتودنيتشستتفو" الوكالتة االتحاديتة لكومنولتث التدول المستتقلة والتوطنيين
المقيمتين فتتي الختتارج والتعتتاون اإلنستتاني التتدولي ،والتتتي تهتتدف إلتى تعزيتتز ونشتتر اللغتتة الروستتية .كمتتا تتتنظم الوكالتتة احتفت ٍ
تاالت
ٍ
خطاب يكرس اإلخوة والحنين إلتى "الماضتي المجيتد" وبخاصتة إلتى اإلمبراطوريتة
استنادا إلى
متكررة إلحياء التاري الروسي،
ً
السوفيتية .وباإلضافة إلى ذلك ،باتت الوكالة مسئول ًة عن التنميتة الدوليتة وتقتديم المستاعدات االقتصتادية والقتروض إلتى دول
الجوار الروسي ،كوسيلة لتعزيز القيم الروسية في البلدان المتلقية.3
وتشن روسيا حمالت إعالمية ضخمة حيثمتا تواجته المصتالح الروستية تح ٍ
تديات تحقيًقتا ألهتداف سياستتها الخارجيتة،
من خالل إدارة المعلومات المؤثرة في تشكيل الترأي العتام ختارج حتدودها ،وتعزيتز أدوار وستائل اإلعتالم الروستية فتي الستاحة
الدولية ،ومواجهة تهديدات المعلومات التي ترتبط بسيادتها وأمنها.4

I bid, Loc.cit.

1

I bid, pp. 10-11.

2

Eleonora Fafuro, Op.cit, Electronic Recourse.

3

Lasha Tugushi, Malkhaz Gagua, Gogita Gvedashvili & Nino Lapachi, Threats of Russian Hard and Soft Power in Georgia,

4

European Initiative - Liberal Academy, Tbilisi, 2016, pp. 7-8,
http://www.ei-lat.ge/images/doc/threats%20of%20russian%20soft%20and%20hard%20power.pdf
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ثانيا :الدين والقوة الناعمة الروسية:
ً

تز بتين أدوات ومصتادر القتوة الناعمتة الروستية ،وكتذا بتين
مكانتا متمي ًا
تحتل الكنيسة األرثوذكسية الروسية والبطريترك ً

أعضاء الكنيسة والمجتمع الروسي .وتشير التقديرات إلى أن بطريركية موستكو لتديها أكثتر متن  150مليتون عضتو فتي أكثتر
بلدا في جميع أنحاء العتالم؛ فنفتوذ الكنيستة ال يقتصتر علتى القضتايا الدينيتة .ووفًقتا لتصتنيف "الشخصتيات السياستية"
من ً 60
الرائدة ،التي نشرتها "نيزافيسيمايا غازيتا" ،أتي البطريرك "كيريل األول" بطريرك موسكو في المرتبة السادسة.1

هامتا فتي نشتر فكترة "العتالم الروستي" وفتي دعتم
تلعب الكنيسة األرثوذكسية الروسية ورئيسها البطريترك "كيريتل" ًا
دور ً
سياسات الكرملين . 2إذ اقترح البطريرك كيريل في االجتماع الثالث لمؤسستة العتالم الروستي استتخدام مصتطلح "البلتد الروستي
العتتالمي"  ،Russian World Countryوهتتذا يعنتتي أن آيتتة دولتتة تتحتتدث اللغتتة الروستتية كلغتتة دوليتتة ،وتعتتزز الثقافتتة
الروسية ،وتحافظ على الذاكرة التاريخية العامة ،يمكنها أن تعتبر نفسها جزًءا ال يتج أز من العالم الروسي.

ثال ًثا -الدين والقوة الناعمة الروسية تجاه أوكرانيا:

يع تتد بس تتط النف تتوذ الروس تتي عل تتى أوكراني تتا ل تتيس فق تتط أح تتد أه تتم أولوي تتات سياس تتتها الخارجي تتة ،ولك تتن أم تتر وج تتودي
 .Existential Imperativeفأوكرانيتتا  -لتتدى كثيترين متتن النخبتتة السياستتية الروستتية  -جتتزالء ال يتجت أز متتن روستتيا وهويتهتتا،
لذلك تحاول روسيا بسط نفوذها وسيطرتها عليها على اختالف األدوات التي تستخدمها في سبيل ذلك مثل :الكنيسة الروسية
األرثوذكستتية ،ووستتائل اإلعتتالم ،والشتتبكات الرستتمية وغيتتر الرستتمية لرجتتال األعمتتال ،والمنظمتتات غيتتر الحكوميتتة .ناهيتتك عتتن
تعبئة أقاليم أوكرانية عدة بشأن قضايا سياسية وثقافية شائكة كتلك التي تتصتل بسياستات اللغتة ،والثقافتة المشتتركة ،والميتراث
التاريخي.3
ٍ
هتتدفت أوكرانيتتا  -منتتذ انهيتتار االتحتتاد الستتوفيتي  -إلتتى تبنتتى مست ٍ
تمامتتا عتتن روستتيا بتتل والعتتودة للحضتتارة
تار مستتتقل ً
تهديدا للذات الروسية ،وهو األمر الذي انعكس في تصريح الترئيس الروستي الستابق دميتتري
األوروبية ،وهو األمر الذي يعد
ً

ميدفيدف في  2009بأن "روسيا واألوكران منذ فجر التاري كانوا وال يزالوا ليس فقط جيران ولكن شعب متآخي".4

تعددت أدوات روسيا في تحقيق ومد قوتها الناعمة تجاه أوكرانيا ،وتسلط الدراسة الضوء على دور الدين ،وبخاصة
أن ثلثي مواطني أوكرانيا هم من األرثوذكس ،هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى ،بترز التدين  -علتى تعتدد الرمتوز الدينيتة -
إلى المجال العام األوكراني عدة مرات .منها نتائج االنتخابتات األوكرانيتة الرئاستية فتي عتام  ،2004وكتذلك الثتورة البرتقاليتة.
فقد شاركت كافة المؤسسات الدينية وفي مقدمتها الكنيسة األوكرانية األرثوذكسية التابعة إلتى بطريركيتة موستكو فتي الحمتالت
Jill Dougherty, Russia’s “Soft Power” Strategy, Master Thesis, Submitted to the Faculty of The School of Continuing

1

Studies and of The Graduate School of Arts and Sciences in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master
of Arts in Liberal Studies, Georgetown University Washington, D.C. November 1, 2013, pp. 77-81.
Eleonora Fafuro, Op.cit, Electronic Recourse.

2

Alexander Bogomolov & Oleksandr Lytvynenko, A Ghost in the Mirror: Russian Soft Power in Ukraine, Chatham House

3

Briefing Paper, January 2012, p. 1.

Official Internet Resource of the President of Russia, Address to the President of Ukraine Victor Yushchenko, Kremlin,

4

August 11, 2009, http://en.kremlin.ru/supplement/4938, Accessed 11/5/2017.
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االنتخابيتتة الرئاستتية وفتتي الثتتورة البرتقاليتتة ،1والتتتي شتتهدت صتتلوات يوميتتة مشتتتركة متتن قبتتل عش ترات المحتجتتين فتتي ميتتدان
االستقالل في كييف.

عوضتا عتن أخترى مستيحية فتي الخطتاب التذي وجهتته
دعتت الكنيستة إلتى رابط ٍتة ستالفية Slavic Brotherhood
ً

رموز قومية  – National Basisوليست مستيحية
الكنيسة الروسية األرثوذكسية إلى الشعب األوكراني .ومن ثم ،استخدمت ًا

أو روحية  -للتدخل في الشأن الداخلي األوكراني.2

تمثتتل األرثوذكستتية فتتي أوكرانيتتا متتن قبتتل الكنيستتة األوكرانيتتة األرثوذكستتية التابعتتة لبطراركيتتة موستتكو ،ويتضتتح دور
التتدين كمصتتدر للقتتوة الناعمتتة الروستتية تجتتاه أوكرانيتتا متتن ختتالل متتا يستتمى باألرثوذكستتية السياستتية ومشتتروع "العتتالم الروستتي"،
دور بالغ األهمية تتوقف عنده الدراسة بالشرح والتحليل.
واللذان تلعب فيهما الكنيسة الروسية األرثوذكسية ًا

أ-

األرثوذكسية السياسية :المنظمات غير الحكومية:

تعد المنظمات األرثوذكسية غير الحكوميتة أحتد أهتم مصتادر عتدم االستتقرار فتي أوكرانيتا ،والتتي تشترف عليهتا ويتتم
ٍ
بشكل مباشر وغير مباشر .ولعل أشهرها ما يسمى اتحاد المواطنين األرثتوذكس األوكتران
تمويلها من قبل بطريركية موسكو

3

واتحاد رابطة األخوة األوكران 4والخيار/االختيار األرثوذكسي.5
تتميتتز تلتتك المنظمتتات بتطبيتتق األيدلوجيتتة اإلمبرياليتتة الروستتية؛ فهتتي هياكتتل غيتتر حكوميتتة شتتبه دينيتتة تتتدعم وتنمتتي
فكرة العالم الروسي على اختالف المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعيتة ،إذ تعتقتد تلتك المؤسستات فتي متا يستمى ب
"روستتيا المقدستتة " ،Holy Rusوتتتؤمن بتتأن انهيتتار االتحتتاد الستتوفيتي واستتتقالل أوكرانيتتا بمثابتتة انحتر ٍ
اف عتتن مستتيرٍة تاريخيتتة
يجب تصحيحها.
تعتترف تلتتك المؤسستتات بتعظتتيم الرمتتوز المختلفتتة للدولتتة اإلمبرياليتتة الروستتية علتتى حستتاب أبطتتال التتتاري القتتومي
خاصتتا لإلمب ارطتتور نيكتوالس الثتتاني والتتذي تصتتفه الكنيستتة الروستتية األرثوذكستتية بأنتته
اهتمامتتا
األوك ارنتتي .كمتتا تتتولي
وتعظيمتتا ً
ً
ً
"القديس الشهيد" .ففي ذكرى رحيله ،ترتب تلك المنظمات  -من خالل أعضاء متن الرابطتة األرثوذكستية  -مستير ٍ
ات ومواكتب
حاشدة ،ترفع شعارات مثل "أوكرانيا ،روسيا ،بيالروسيا جميعها روسيا المقدسة ".و"من أجل روستيا نحتن مستتعدون للتضتحية
بدمائنا ".وعادة ما تقوم تلك المنظمات بصلوات من أجل استعادة اإلمبراطورية الروسية.
تتضتتمن اهتمامتتات النشتتطاء األرثتتوذكس فعاليتتات عتتدة فتتي مواجهتتة تستتمية الش توارع بأستتماء تخلتتد انتفاضتتة ينتتاير،
وكذلك ذكرى اإلمبراطورة الروسية كاثرين الثانية في األوديسا وسيباستبول وغيرها من المناطق.1

Igor Gretskiy, The Orange Revolution: A Challenge for the Russian Orthodox Church, Paper presented for the 6th Pan-

1

European International Relations Conference Making Sense of a Pluralist World, Turin, Italy, September 12-15, 2007,
http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/turin/igor-turin2007final.pdf, p. 11.

I bid, Loc.cit.

Union of Orthodox Citizens of Ukraine

2
3

)The Union of Orthodox Citizens of Ukraine United Fatherland (SPGU in Ukrainian abbreviation

4

The Orthodox Choice

5
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تعتبتر المنظمتتات شتتبه الدينيتتة أن الكنيستتة األرثوذكستتية األوكرانيتتة  -والتتتي هتتي جتتزء ال يتجت أز متتن الكنيستتة الروستتية
األرثوذكسية  -هي الرابطت ًة الهامتة التتي تتربط بتين التدولتين .وقتد ستعت الكنيستة األرثوذكستية األوكرانيتة إلتى تغييتر وضتعها.
فعقد ممثلين عن المنظمات األرثوذكسية شبه الدينية في إبريل  2008كونجرس عام في كييف ،انتقد فيه المشاركون الوضع
الجديتتد للكنيستتة األرثوذكستتية األوكرانيتتة ،والتتذي تتتم تبنيتته فتتي ديستتمبر  ،2007ورفض توا دخولتته حيتتز التنفيتتذ إال عقتتب موافقتتة
المجمع المقدس للكنيسة الروسية األرثوذكسية ومباركة بطريرك موسكو.
تع تترض رئ تتيس أوكراني تتا فيكت تتور يوتش تتينكو للنق تتد الح تتاد ف تتي ين تتاير 2007؛ بع تتد أن وص تتف قائ تتد اتح تتاد المت تواطنين
األرثتتوذكس فتتي أوكرانيتتا "فتتاليري كيتتروف" مبتتادرة رئتتيس أوكرانيتتا بعنتوان "كنيستتة أرثوذكستتية موحتتدة" بالمحاولتتة لتتتدمير الكنيستتة
األرثوذكسية في أوكرانيا ،وجريمة في مواجهة الكنيسة المقدسة.2

ٍ
توة
تدرك تلك المنظمات التوجه األوروبي بوصفه محاولة من قبتل القيتادة السياستية للدولتة لفترض هويتة حضتارية عن ً

علتتى غالبيتتة األوك ترانيين .ففتتي أغستتطس  ،2007طالبتتت تلتتك المنظمتتات وفتتي مقتتدمتها "الخيتتار األرثوذكستتي" بتبنتتي موقتتف
يطالبون فيه و ازرة الخارجية األوكرانية بتنكيس علم االتحاد األوروبي من على واجهة مبنى الو ازرة .والستبب فتي ذلتك ،حستبما
أشتتارت تلتتك المنظمتتات ،هتتو أن رمتتوز السياستتة الخارجيتتة فتتي األمتتاكن العامتتة تالقتتي التترفض عنتتد المجتمتتع األرثوذكستتي ،بتتل
وتعادي المشاعر الوطنية والمدنية للمواطنين األوكران.
رفعتتت دعتتوى قضتتائية فتتي المحكمتتة اإلداريتتة لمقاطعتتة كييتتف  -وفًقتتا إلدعتتاءات "االختيتتار األرثوذكستتي فتتي ربيتتع
 - 2008ضد رئيس أوكرانيا "فيكتتور يوتشتينكو" ورئتيس التوزراء "يوليتو تيموشتينكو" ورئتيس الترادا األوك ارنتي – وهتو المجلتس
األعلى في أوكرانيا " -أرسيني ياتسينوك" بسبب ما سمي ب"خطاب الثالثة" الموجه إلى الستكرتارية العامتة للنتاتو بشتأن متنح
أوكرانيا عضوية الناتو .فقد اتهم النشطاء قادة الدولة في أوكرانيا والحكومة بارتكاب "جريمة" في مواجهة الشعب األوكراني.
أمتتا الخطتتاب اليتتورو أطلنطتتي ،فيعتبتتر كارث ت ًة قتتد تفضتتي إلتتى تغي تر ٍ
ات ال يمكتتن الرجتتوع فيهتتا أو العتتدول عنهتتا فتتي
العالق تتات الروس تتية األوكراني تتة ،وبخاص تتة أن تته يح تتول أوكراني تتا إل تتى دول ت ٍتة معاديت ت ًة لروس تتيا .فف تتي أبري تتل  ،2008أدل تتى "اتح تتاد
المواطنين األرثوذكس األوكران" بتصري ٍح قال فيه أن "كتل هتذه األفعتال المتصتلة بعضتوية أوكرانيتا فتي النتاتو وفصتل الكنيستة
احدا فقط وهو أنها تهدف إلى احتواء روسيا".
الروسية األرثوذكسية توضح ً
شيئا و ً

3

وتتواصتتل منظمتتات المجتمتتع المتتدني شتتبه الدينيتتة فتتي أوكرانيتتا متتع اتحتتاد الرابطتتة األرثوذكستتية فتتي روستتيا 4واتحتتاد

المواطنين األرثوذكس في روسيا وغيرها .ويختلف شكل وطبيعة تلك التفتاعالت مثتل المقتابالت والظهتور فتي وستائل اإلعتالم
والمنتديات المشتركة وغيرها .ومن ثم فقد سعي الجانب الروسي إلى دعم المنظمات األوكرانية بكافة السبل والوسائل.

Serhiy Zdioruk & Olexiy Haran, The Russian Orthodox Church as an Instrument of Russia's Foreign towards Ukraine, in:

1

Pkhaladze T., (ed.), Religion as the Instrument of Russian Foreign Policy towards Neighboring Countries: Georgia, Latvia,

Ukraine, Tbilisi, International Centre of Geopolitical Studies, 2012, p. 69.
I bid, pp. 69-70.

I bid, pp. 70-72. And also: Declaration on Emergency Conference III" "United LNG Home Society, Otechestvo,

2
3

http://www.otechestvo.org.ua/main/20086/1419.htm, Accessed 11/5/2017.

)The Union of Orthodox Brotherhoods of Russia (SPBR in Russian abbreviation
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الدين والقوة الناعمة الروسية :دراسة حالتي أوكرانيا والتفيا -د .رغدة البهي.
ٍ
وقفات
نظم اتحاد المواطنين األرثوذكس في روسيا  -إلى جانب ما يسمى بالمنظمات الوطنية في إبريل - 2008
احتجاجيتتة أمتتام الستتفارة األمريكيتتة ألن الواليتتات المتحتتدة دعمتتت المستتار األوروبتتي األطلنطتتي ألوكرانيتتا .وحمتتل المحتجتتون
الفتات بعنوان "هللا واحد وروسيا واحدة/موحدة" و"احمي نفسك من الفيروس األوكراني".
رت تتب اتح تتاد المت تواطنين األرث تتوذكس األوكت تران ف تتي مرك تتز موس تتكو  -عل تتى ش تترف م تترور أل تتف وعشت ترين ع تتام عل تتى
المسيحية فتي روستيا  -فعالي ٍ
تات بعنتوان "متن أجتل وحتدة الكنيستة وضتد خطتر استتقاللية الكنيستة األرثوذكستية األوكرانيتة" فتي
مايو .2008
دعمتا متن الهياكتل الروستية وبخاصتة متع اتستاع أنشتطتها
تتلقى منظمتات المجتمتع المتدني شتبه الدينيتة فتي أوكرانيتا ً
السياسية واالجتماعية ،بما يحقق مصالح روسيا وقوتها الناعمة.1
وعقتتب الحملتتة االنتخابيتتة الرئاستتية فتتي عتتام  ،2004جادلتتت منظمتتات المجتمتتع المتتدني شتتبه الدينيتتة بوجتتود أنشت ٍ
تطة

معادية للكنيسة األوكرانية األرثوذكسية التابعة لبطراركية موسكو ،وذلك في أعقاب وصول القوى البرتقالية إلتى الحكتم .ولمنتع
هذا في المستقبل ،ولمنع انتخاب القيادات البرتقالية مترة أخترى فتي الترادا األوك ارنتي أو فتي الكيانتات الحكوميتة المحليتة ،اتختذ
ار بتتدعم األح تزاب الشتتيوعية فتتي االنتخابتتات
اتحتتاد الم تواطنين األوك تران والرابطتتة األرثوذكستتية للقتتديس "ألكستتندر نفيستتكي" ق ترًا

البرلمانية المقبلة وفي انتخابات المجالس المحلية.

وصتترح رئتتيس االختيتتار األرثوذكستتي "يتتوري يحيتتروف" أن "الحتتزب الشتتيوعي يتتدافع عتتن المبتتاد األرثوذكستتية وهتتو
أقتترب إلتتى المتواطنين" .ووفًقتتا لتته ،بنتتي التعتتاون بتتين الخيتتار األرثوذكستتي وهتتذا الحتتزب علتتى األجنتتدات السياستتية واالجتماعيتتة
المتقاربة ،وفي مقدمتها السعي نحتو توحيتد الشتعوب الستالفية ،وتتدعيم استتخدام اللغتة الروستية فتي أوكرانيتا ،ورفتض عضتوية
أوكرانيا في الناتو.2

ب -إجهاض مساعي ال نيسة األرثوذكسية األوكرانية لالستقالل:
يتمثل أحد أهم ركائز السياسة الخارجية الروسية  -في عهتد الترئيس فالديميتر بتوتين  -فتي بنتاء متا يستمى "بالعتالم
الروسي"  ،"Russkii Mirوهو المفهوم الذي يتقتاطع متع مفهتو ٍم آختر أال وهتو  Russian Go-Culture Worldأو عتالم

يتبتتع الثقافتتة الروستتية .والتتذي يشتتير وفًقتتا لمنظريتته إلتى استتتدعاء الثقافتتة الروستتية لكتتي تشتتارك فتتي عمليت ٍتة ايجابيتتة ،تستتاهم فتتي
ثقافيتا
تحويل العالم ،بهدف منع انزالقته إلتى ظتالم التتاري الستحيق .إذ يشتير هتذا العتالم إلتى المستاحة التتي تتؤثر فيهتا روستيا ً

ودينيا ،والذي تضطلع الكنيسة الروسية األرثوذكسية في سبيله بأدو ٍار بالغة األهمية.
ولغويا
ً
ً

يشمل هذا العالم  -وفًقا للبطريرك "كيريل"  -كل من أوكرانيا وبيالروسيا وروستيا .وجميعهتا علتى حتد تعبيتره روستيا

المقدستة ." 3والجتتدير بالتذكر أن الفضتتاء التذي تستتعى الكنيستة الروستتية إلتتى بستط نفوذهتتا عليته ال يقتصتتر علتى التتدول التتثالث
الست تتابقة فحست تتب ،بت تتل يتست تتع ليتضت تتمن كافت تتة األف ت تراد الت تتذين تتوافت تتق هويت تتاتهم مت تتع التقاليت تتد الروست تتية المدنيت تتة

2006,

February

Weekly,

Ukrainian

The

Communists,

Back

to

Group

Russian

I bid, pp. 70-72.
UOC-MP

1
2

http://ukrweekly.com/archive/pdf3/2006/The_Ukrainian_Weekly_2006-06.pdf, Accessed 1/5/2017.
"!"Ukraine, Russia, Belarus – it is all Holy Rus
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الدين والقوة الناعمة الروسية :دراسة حالتي أوكرانيا والتفيا -د .رغدة البهي.
 Civilizational Traditionسواء كانوا مقيمين على تلك األقاليم أو خارجها أو في أخرى تخرج عن نطاق ستيطرة الكنتائس
المحلية.
افيتا .ففتي
تعددت زيارات بطريرك الكنيسة الروسية األرثوذكسية كيريل إلى أوكرانيا دع ًما للعالم الروسي
روحيتا وجغر ً
ً
خالل ثالثة أعوام ونصف العام ،بلغت تلك الزيارات ما يزيد عن عشرة زيارات ،كان أولها في عام  2009والتي دامت قرابة
عشرة أيام . 1وجميعها زيارات "مسيسة" ،يصح النظتر إليهتا علتى أنهتا أدوات للنفتوذ فتي يتد الكنيستة الروستية األرثوذكستية ،بتل
وخيتتر وستتيلة إلدمتتاج الكنيستتة األرثوذكستتية األوكرانيتتة فتتي مثيلتهتتا الروستتية .فزيتتارات البطريتترك إلتتى كييتتف عكستتت أن القيتتادة
الحقيقية ال تتواجد في كييتف بتل فتي موستكو .وهتي الزيتارات التتي تجتد شتعار "أوكرانيتا ترحتب ببطريركهتا" فتي استتقبالها علتى
الالفتتتات طتتول الطريتتق صتتوب الكنيستتة األوكرانيتتة األرثوذكستتية ،والتتتي تعكتتس فتتي مضتتمونها أن بطريتترك أوكرانيتتا يتتأتي فتتي
المرتبة الثانية في الترتيب الكنسي.2
كمتتا تحتتدث البطريتترك عتتن فكترة "العتتالم الروستتي" فتتي موستتكو فتتي نتتوفمبر 2010حتتين عتترف فيتته عتتالم روستتيا بأنتته
"الحضارة الروسية وصحوة الوعي الحضاري الروسي" ،كأحد أهم المهام التي تضطلع بها الكنيسة الروسية األرثوذكسية ،فتي

ٍ
موحد من القيم.
ظل نظا ٍم

فستتيادة التتدول المنتميتتة إلتتى عتتالم روستتيا  -وفًقتتا للبطريتترك  -البتتد وأن يعتتاد ضتتبطها وتوجيههتتا إلتتى دعتتم التنميتتة
المستئولة  Responsible Developmentللقواستم الحضتارية المشتتركة  ،Civilizational Commonalityوجتزء كبيتر
موجها إلى كييف باعتبارها واحدة من أهم المراكز السياسية واالجتماعية في العالم الروسي.
من هذا كان
ً
أيضا ،أجهضت الكنيسة األرثوذكسية الروسية كافة مستاعي مثيلتهتا األوكرانيتة نحتو
في سبيل تدعيم العالم الروسي ً
ار أن بطراركيتة موستكو هتي الهيكتل الوحيتد التذي ظتل موح ًتدا
االنفصال؛ فقد أكد البطريرك ألكسي الثاني بطريرك موستكو مترًا

تر للقتتوة الروستتية الماديتتة
عقتتب انهيتتار االتحتتاد الستتوفيتي ،ومتتن ثتتم خستتارة الكنيستتة األرثوذكستتية األوكرانيتتة يعتتد تهديت ًتدا خطيت ًا

والمعنوية على حد سواء.

كما أطلق بوتين  -أثناء اجتماعه مع هيراركية الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية في أكتوبر  - 2004على الكنيسة
األوكرانيتتة األرثوذكستتية استتم "الكنيستتة الروستتية األرثوذكستتية فتتي أوكرانيتتا" ،وهتتو متتا تجاهتتل الوضتتع الحتتالي التتذي تحظتتى بتته
الكنيسة األوكرانية.3
منعت الكنيسة الروسية األرثوذكسية استقاللية الكنيسة األوكرانيتة األرثوذكستية؛ فتالخبرات التاريخيتة لكتل متن بلغاريتا
وجورجيا وصربيا توضتح أن استتقالل الكنتائس األرثوذكستية يعقبته استتقالل التدول ،والعكتس صتحيح .4أمتا فتي حالتة أوكرانيتا،
تتقال عتتن الكنيستتة الروستتية
روحيتتا وادارًيتتا
فالوضتتع مختلتتف؛ فجتتزء متتن الكنيستتة األوكرانيتتة األرثوذكستتية يظتتل
وتنظيميتتا مست ً
ً
ً
Olexiy Haran & Serhiy Zdioruk, Russkii Mir and the Future of the Ukrainian Orthodox Church, PONARS Eurasia Policy

1

Memo, No. 234, September 2012, p. 1.

Serhiy Zdioruk & Olexiy Haran, The Russian Orthodox Church as an Instrument of Russia's Foreign towards Ukraine, In:

2

Pkhaladze T., (ed.), Op.cit, pp. 70-73.

I Bid, pp. 72-73.

Igor Gretskiy, Op.cit, p. 12.
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الدين والقوة الناعمة الروسية :دراسة حالتي أوكرانيا والتفيا -د .رغدة البهي.
األرثوذكس تتية ،غي تتر أن بطراركي تتة موس تتكو ت تترفض تأس تتيس اتحت تتاد الكن تتائس األرثوذكس تتية األوكراني تتة ،ألن اس تتتقالل الكنيس تتة
األرثوذكستتية يحتترم الكتترملين متتن واحتتدة متتن أهتتم أدوات النفتتوذ والتتتأثير فتتي أوكرانيتتا .كمتتا أن استتتقاللية الكنيستتة األرثوذكستتية
ديدا من الخسائر للكنيسة األرثوذكسية الروسية ،مما سيضعف من بطراركية موسكو.1
األوكرانية سيسبب ع ً

خالصة القول ،أن الكيفية التي وظفت بها روسيا الدين كأحد مصتادر قوتهتا الناعمتة فتي الحالتة األوكرانيتة لتم تكتن

تر وغيتر مباشتر متن روستيا
جليا في المنظمات شبه الدينية األوكرانية التي تتلقى دعما مباش ًا
على شاكلة واحدة ،وقد اتضحت ً

ومتتن الكنيستتة الروستتية األرثوذكستتية .وكتتذلك فتتي مشتتروع العتتالم الروستتي ورفتتض استتتقالل الكنيستتة األوكرانيتتة األرثوذكستتية،

أيضا في سياساتها الخارجية.
لتوضح
ً
إجماال أنها تملك التأثير ليس فقط في السياسات الداخلية األوكرانية ولكن ً

ابعا -الدين والقوة الناعمة الروسية تجاه التفيا:
رً

ستتاد االعتقتتاد ،عقتتب انضتتمام دول البلطيتتق الثالثتتة استتتونيا والتفيتتا وليتوانيتتا إلتتي حلتتف النتتاتو  -منتتذ عتتام - 2004

بنجاح تلتك التدول فتي القضتاء علتى المعضتلة األمنيتة التتي تواجههتا ،والمتمثلتة فتي ت ازيتد الهيمنتة الروستية ،2وعلتى الترغم متن
جميعتا هتو صتغر حجمهتا
الدور الذي تلعبه القدرات الدفاعية الجماعية فتي تتوفير الحمايتة لهتم ،إال أن القاستم المشتترك بينهتا
ً
افيتا ،ممتتا يجعلهتا عرضتتة لالختتراق متن قبتتل عديتد متتن التتدول األخترى وفتتي مقتدمتها روستتيا .وهتتو األمتر التتذي أدى لت ازيتتد
جغر ً

االهتمتتام بالتهديتتدات األمنيتتة الناعمتتة التتتي تواجههتتا تلتتك التتدول  -علتتى حستتاب مثيلتهتتا العستتكرية  -وبتتاألخص تنتتامي النفتتوذ
الروسي والقوة الناعمة الروسية على اختالف األدوات غير العسكرية التي توظفها روسيا لبسط نفوذها على تلك الدول.3
ٍ
بشكل مباشر أو غير مباشتر
خلصت عديد من الدراسات إلى تعدد األدوار التي تلعبها المنظمات والفواعل التابعة
للحكومتتة الفيدراليتتة الروستتية أو الكتترملين الروستتي ،والتتتي تنختترط جميعهتتا فتتي تطبيتتق إستتتراتيجية القتتوة الناعمتتة الروستتية تجتتاه
دول البلطيتتق ،وذلتتك علتتى تعتتدد األدوات المستتتخدمة ،وفتتى مقتتدمتها ،سياستتة الم تواطنين التتروس التتتي تضتتم كافتتة األشتتخاص

المتحدثين بالروسية خارج حدود االتحاد الروسي.
عمدت الجهود الروسية إلى تأييد األقليات اإلثنية العرقية ذات األصل الروسي والتتي تنتشتر بينهتا الثقافتة الروستية
بحكم طبيعتها ،وكذا إطتالق حمتالت إعالميتة روستية بهتدف التشتكيك فتي استتقاللية دول البلطيتق كتدول مستتقلة ذات ستيادة،
والتدخل المطلق في الشئون الداخلية واألنظمة السياسية لدول البلطيق ،وبسط النفوذ الروسي واحكام السيطرة على صناعات
اإلعالم والصناعات الترفيهية ،وهي الصناعات التي تهيمن عليها الشركات الروسية.
فضال عن دعم الثقافة الروسية من خالل التركيز على اللغة الروسية والتعليم ،واستخدام اإلعتالم المضتاد لمواجهتة
ً
أي تشتتويه للصتتورة الروستتية .4ناهيتتك عتتن فتترض بعتتض العقوبتتات النفطيتتة عليهتتا ،وتطويتتق صتتادراتها متتن الغتتاز الطبيعتتي،

Olexiy Haran & Serhiy Zdioruk, Op.cit, pp. 1-2.

Agnia Grigas, Russia-Baltic Relations After Crimea’s Annexation: Reasons for Concern?, Cicero Foundation Great

1
2

Debate Paper, No. 14, 5 June 2014, p. 3.

Mike Winnerstig, (ed.), Tools of Destabilization Russian Soft Power and Non-military Influence in the Baltic States ,

3

Stockholm, FOI, December 2014, p. 4.

I bid, Loc.cit.
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وتحجتتيم الشتتركات األجنبيتتة متتن االستتتثمار فتتي مشتتروعات الطاقتتة فيهتتا ،بهتتدف تقييتتد استتتقاللها السياستتي ،والحتتد متتن خياراتهتتا
السياسية واالقتصادية.1
فوفًقا لمجلس العالقات الخارجية الروستي ،يمكتن القتول ،أن القتوة الناعمتة الروستية تمتتد لتطتول مجتاالت عتدة منهتا

ٍ
تتقطاب حتتاد داختتل دول
متتا هتتو ثقتتافي ،وتعليمتتي ،وعلمتتي ،وتكنولتتوجي ،ودينتتي .وقتتد أستتفرت كافتتة تلتتك اإلستتتراتيجيات عتتن است
البلطيتتق التتثالث بتتين األقليتتات المتحدثتتة بالروستتية بتتين المتواليين لسياستتات بتتوتين وبتتين متتن يعارضتته ،وهتتو االستتتقطاب التتذي
وتأججا.2
ألقت عليه األزمة األوكرانية بظاللها لتزده تعميًقا
ً

فقتتد تط ت أر علتتى هويتتة األقليتتات الروستتية فتتي تلتتك التتدول تح توالت جذريتتة متتن جماعتتات قائمتتة فتتي إطتتار التتدول إلتتى

جماعات قائمة في ذاتها .وقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بالقول ،أن الصراع بين روسيا ودول البلطيق ما هو إال صراع
هويتتات أججتته المي تراث التتتاريخي؛ فكتتل منهمتتا يحتتاول نيتتل االعت تراف التتدولي برؤيتتته لذاتتته فتتي حتتين ينكتتر هويتتة األختتر ،وهتتو
الصراع الذي يؤثر بالسلب على هياكل الهويات القومية  National Identity Constructionsلدول البلطيق.3
تجمع اإلستراتيجيات الروسية بين إستراتيجيات خفية وأخترى قسترية ،تستعى إلتى دمتج القتوة الناعمتة متع النفتوذ غيتر
العستتكري متتن ختتالل شتتبكات ممتتتدة متتن العترقيين التتروس المقيمتتين فتتي دول البلطيتتق .وهتتي اإلستتتراتيجيات التتتي تترتكن علتتى
مير ٍ
سوفيتي ممتد ،وعالقات سياسية واقتصادية وثيقة في ظل القرب الجغرافي ،وانتشار الثقافة الروستية بتين تلتك التدول،4
اث
ٍ
وان بررتها موسكو ب"البعد اإلنساني" فتي سياستتها الخارجيتة ،وهتو البعتد التذي يتختذ متن التدفاع عتن حقتوق اإلنستان وحمايتة
مصالح مواطنيها في الخارج والشراكة في القطاعات الثقافية والعلمية أولويات له.
تتعدد مجاالت القوة الناعمة الروستية تجتاه دول البلطيتق ،كمتا ستبق القتول ،ولكتن تستعي الد ارستة إلتى التركيتز علتى
الكيفية التي توظف بها روسيا الدين كأحد مصادر قوتها الناعمة تجاه التفيا إحدى دول البلطيق؛ حيث النصتيب األكبتر متن
األقليات المتحدثة بالروسية والذي يقدر بنسبة .5%26.9
تعد األرثوذكسية في التفيا ظاهرًة اجتماعي ًة هامة ،وفي ذات الوقت هي أحد أهتم مجتاالت القتوة الناعمتة الروستية،6

تحقيقا ألهدافها السياسية ،وباألخص تجاه مواطنيها الروس في التفيا.7
والتي نجحت روسيا في توظيفها
ً

Agnia Grigas, Legacies, Coercion and Soft Power: Russian Influence in the Baltic States, Chatham House Briefing Paper,

1

August 2012, p. 1.

Mike Winnerstig, Op.cit, p. 4.

Piret Ehin & Eiki Berg, Incompatible Identities? Baltic-Russian Relations and the EU as an Arena for Identity Conflict, in:

2
3

Eiki Berg & Piret Ehin (eds.), Identity and Foreign Policy: Baltic-Russian Relations and European Integration , Ashgate
Publishing, Ltd., 2009, pp. 1-4.

Agnia Grigas, Legacies, Coercion and Soft Power: Russian Influence in the Baltic States, Op.cit, p. 1.
Mike Winnerstig, Op.cit, p. 4.

Nils Muižnieks, Latvian-Russian Relations Dynamics since Latvia's Accession to the EU and NATO , Riga, University of

4
5
6

Latvia Press, 2011, p. 63.

7

تعددت المصلحات التي أطلقتها السلطات الروسية على هؤالء المواطنين لتشمل :الروس ،والمتواطنين التروس ،والمتحتدثين بالروستية ،ومتواطني روستيا .ولمزيتد متن

التفاصيل انظر:

Nils Muižnieks, Russian Foreign Policy towards "Compatriots" in Latvia, in: Nils Muižnieks, (ed.), Latvian-Russian

Relations: Domestic and International Dimensions, Riga, LU Akadĕmiskais Apgăds, 2006, p. 119.
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سياستتات موستتكو تجتتاه التفيتتا  -والتتتي تستتتند علتتى تلتتك المبتتاد  -تملتتك التتتأثير فتتي عمليتتة صتتنع الق ترار التتداخلي.
فاألرثوذكسية كقيمة ،بال شك ،أحد أهم مصادر القوة الناعمة الروسية تجاه التفيا ،والتي تلعب الكنيستة الروستية األرثوذكستية
دور في بسطها ،1وبخاصة بالنظر إلى الكنيسة األرثوذكسية في التفيا والتي تمثل جزًءا ال يتج أز من الثقافة الروسية
الروسية ًا
نظر لموقعها شبه المستقل في إطار الكنيسة األرثوذكسية الشرقية تحت سلطة بطريرك موستكو ،وهتي ثالتث أكبتر كنيستة فتي
ًا
التفيا والتي تضم قرابة  370ألف عضو في  121أبرشية.2

تتضح العالقة بين كنيسة التفيتا األرثوذكستية ومثيلتهتا الروستية بشتكل ختاص ،وبعالقتات روستيا والتفيتا بشتكل عتام،
من خالل ثالثة أحداث شهدتها األعوام القليلة الماضية .3يتمثتل أولهتا فتي زيتارة البطريترك ألكستي الثتاني إلتى التفيتا فتي عتام
 ،2006بموجب دعوة رسمية من رئيس التفيا "في ار فايتك فريبيرجتا" .وقتد كانتت تلتك الزيتارة ،هتي األولتى متن نوعهتا منتذ نشتأة
األرثوذكسية في التفيا .وفي إطارها ،منح األخير البطريرك الروسي ميدالية النجوم التثالث ،فتي حتين قتدم البطريترك الروستي
خاصتتا لتتيس فقتتط
إلتتى رئتتيس التفيتتا وستتام "أميترة أولجتتا متتن الطبقتتة األولتتى" .وقتتد وصتتف رئتتيس التفيتتا تلتتك الزيتتارة بأنهتتا "حتتدثًا ً
لألرثوذكس في التفيا ولكن لكل البالد" .4فقد تزامنت تلك الزيتارة فتي توقيتت هتدفت فيته التفيتا إلتى التوقيتع علتى اتفاقيتة تنهتي
قضية الحدود العالقة بينها وبين موسكو.
أما الحدث الثاني ،فهو تضمين المطران الكسندر رئيس كنيسة التفيا األرثوذكسية في وفد "فالديس زاتلرز" الرئاستي
الذي قام بزيارة موسكو في عتام  .52010وهتذا الحتدث متا هتو إال نمتوذج الستتخدام التفيتا القتوة الناعمتة تجتاه موستكو ولتيس
هنتتا بعتتدة عوامتتل ،يتتأتي فتتي مقتتدمتها الموقتتف الوستتطي والحيتتادي عتتن األمتتور السياستتية ،والتتذي يتبنتتاه
العكتتس .ويظتتل األمتتر ر ً
المطران ألكسندر الرئيس الحالي للكنيسة األرثوذكسية في التفيا ،ولكن دون أن ينفي ذلك احتمالية قيتام الكنيستة األرثوذكستية

من جانبها برد فعل مضاد لألهداف السياسية للكرملين.
تستتتهدف القتتوة الناعمتتة الروستتية باألستتاس مواطنيهتتا التتروس المقيمتتين فتتي التفيتتا ،باعتبتتار أن األخي ترة دولتتة حديثتتة

ار لدولت ٍتة كانتتت قائمتتة متتن قبتتل الحتترب العالميتتة الثانيتتة .فالجانتتب الروستتي
ظهتترت للوجتتود عتتام  ،1991ولتتيس بوصتتفها استتتمرًا
يهدف إلى التأكيد علتى أن التروس المقيمتين فتي التفيتا ليستوا مهتاجرين ستوفيت ولكتن أمتة قائمتة فتي ذاتهتا ،Basic Nation

وهو األمر محل الخالف بين الجانبين ،وبخاصة فيما يتعلق بموقف التفيا من قوانين اللغة والمواطنة.6

Vars Ijabs, the Issue of Compensations in Latvian–Russian Relations, in: Nils Muižnieks (ed.,) The Geopolitics of History in

Latvian-Russian Relations, Riga, University of Latvia Press, 2011, p. 128.
Andis Kudors, Orthodoxy and Politics in Latvia, Op.cit, pp. 101–114.

Gavrillin A. V., (ed.), Orthodox Church in Latvia Historical Essays 1 , Riga: Baltic-Slavic Community for Cultural

1
2

Development and Cooperation, 1993, p. 3.

Andis Kudors, Russian Soft Power and Non-Military Influence: The View from Latvia, in: Mike Winnerstig, (ed.), Op.cit,

3

pp. 57-59.

Andis Kudors, Orthodoxy and Politics in Latvia, Op.cit, pp. 107-108.
Nils Muižnieks, Op.cit, pp. 62-63.

Andis Kudors, Orthodoxy and Politics in Latvia, Op.cit, p. 109.
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هاما في السياسات الروسية تجاه مواطنيها في الختارج
كما لعب بطريرك روسيا والكنيسة الروسية األرثوذكسية ًا
دور ً
بشتتكل عتتام ،وفتتي التفيتتا بشت ٍ
تكل ختتاص ،وهتتو متتا تعتب تره التفيتتا تهديت ًتدا لهويتهتتا القوميتتة ،1بتتل وتتختتذ فتتي مواجهتتته عديتتد متتن
السياستتات المضتتادة .فعلتتى ستتبيل المثتتال ،فتتي عتتام  ،2008تتتم تشتتكيل معتترض متتن قبتتل التتروس فتتي التفيتتا فتتي منتتزل ريجتتا
بموسكو ،والذي يتم تمويله من قبتل الحكومتة فتي مدينتة موستكو ،ليتعترض فتي جتزء منته لتتاري المعتنقتين القتدامى فتي ريجتا،
وهتتو المعتترض التتذي انصتتب اهتمامتته علتتى استتتعراض أنهتتم جتتزء ال يتج ت أز متتن النستتيج التتوطني فتتي التفيتتا وجتتزء متتن تاريخهتتا
وثقافتهتتا .وهتتي أحتتد السياستتات المضتتادة التتتي تنتهجهتتا التفيتتا لتبريتتر ضتترورة تغييتتر اللغتتة وسياستتات المواطنتتة تجتتاه ه تؤالء
الروس.
تتترى روستتيا أن مواطنيهتتا التتروس المتحتتدثين بالروستتية والمقيمتتين فتتي التفيتتا ،والتتذين يتتدينون باألرثوذكستتية أحتتد أهتتم
نظر إلمكانيتة تتوظيفهم وتحتويلهم إلتى "رأس متال سياستي"  ،Political Capitalبينمتا تترى التفيتا أن
مصادر قوتها الناعمةً ،ا
هؤالء الروس أحد أدوات روسيا للتدخل في شئونها الداخلية ،وبخاصة في توقيت انعقاد االنتخابات السياسية.

أعتترب بطريتترك الكنيستتة األرثوذكستتية الروستتية أثنتتاء اجتمتتاع رؤستتاء مجلتتس التعتتاون والمنظمتتات الدينيتتة أن الكنيستتة
نجحتتت فتتي إقامتتة عالقتتات جيتتدة متتع و ازرة الشتتئون الخارجيتتة ومكتتتب عمتتدة موستتكو متتن أجتتل تنفيتتذ السياستتات الروستتية تجتتاه
المت تواطنين ف تتي الخ تتارج وم تتن بي تتنهم المت تواطنين ال تتروس ف تتي التفي تتا .ويتمث تتل أح تتد أه تتم أه تتداف ه تتذا التع تتاون ف تتي تنفي تتذ "الع تتالم
الروسي".2
وعلى الرغم من تزايد اهتمام بطريرك الكنيسة األرثوذكسية في التفيا بنشر اللغة الروسية بين المواطنين الروس ،إال
كثير ما سعى لتجنب الصدام مع السلطات الرسمية .لكن األمر قد يتغير في المستقبل مع تغير األب الروحي للكنيسة.
أنه ًا

هامتتا فتتي تتتدعيم القتتوة الناعمتتة الروستتية ،وزيتتارات بابتتا الكنيستتة األرثوذكس تتية
يلعتتب بطريتترك موستتكو الحتتالي ًا
دور ً
جميعتتا زيتتارات مسيستتة تصتتب فتتي تحقيتتق
الروستتية الستتابق ألكستتي إلتتى التفيتتا ،ال يمكتتن وصتتفها بالزيتتارات الدينيتتة ،بتتل هتتي
ً

حار أثناء زيارته في  ،2006وهي الزيارة التتي عقتب عليهتا رئتيس قستم "اإلدارة
حيبا ًا
األهداف السياسية للكرملين .فقد تلقى تر ً

الرئاسية الروسية للعالقات الثقافية وما بين اإلقليمية مع الدول الخارجية" بأنها المحددة ألولويتات التفيتا فتي عالقاتهتا الثنائيتة

متتع روستتيا .فقتتد أوضتتحت تلتتك الزيتتارة أن منفتتذي السياستتة الخارجيتتة الروستتية عمتتدوا إلتتى استتتخدم زيتتارات البطريتترك كتتأداة
دبلوماسية.3

Ammon Cheskin, Exploring Russian-Speaking Identity from Below: The Case of Latvia, Journal of Baltic Studies, Vol. 44,

1

No. 3, 2012, p. 1.

Pavel Korduban, Vladimir Putin, Moscow Mayor and Patriarch Kirill Promote Russian Interests in Ukraine, Eurasia Daily

2

Monitor, Vol. 7, Issue 145, July 2010, p. 3.
Andis Kudors, Orthodoxy and Politics in Latvia, Op.cit, pp. 107-108.
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الخاتمة:
تع تتددت مص تتادر الق تتوة الناعم تتة الروس تتية لتش تتمل :الدبلوماس تتية العام تتة ،واللغ تتة الروس تتية ،وعالقاته تتا م تتع المت تواطنين
المقيمين في الخارج ،ومساحتها الجغرافية ،وتنامي قوتها العسكرية ،ودورها في تشكيل السياسات العالمية ،وتاريخها الطويتل.
كمتتا تؤكتتد روستتيا علتتى الديمقراطيتتة الستتيادية ،والقتتيم التقليديتتة ،والعتتالم الروستتي ،والنظتتام التتدولي المتعتتدد األقطتتاب ،والتكامتتل
األوراسي.
متميز بين أدوات ومصادر القوة الناعمتة الروستية .وتتتولى إدارة الشتئون
ًا
مكانا
وتحتل الكنيسة األرثوذكسية الروسية ً

الخارجيتتة اإلشتراف علتتى عالقتتات الكنيستتة األرثوذكستتية ببقيتتة الكنتتائس األرثوذكستتية وغيتتر األرثوذكستتية والمنظمتتات المستتيحية
والطوائف الدينية غير المسيحية .وتنظم تلك اإلدارة عالقات الكنيسة مع األمم المتحدة ومجلس أوروبا وغيرها .وتولي قضايا
خاصا.
من قبيل األمن والسالم ومحاربة اإلرهاب والتطرف وحوار الحضارات
اهتماما ً
ً
وتنشط الكنيسة الروسية األرثوذكسية في دول االتحاد الستوفيتي الستابق ،التتي تعتد الفنتاء الخلفتي الروستي ،ومنطقتة
نفوذهتتا التقليتتدي ،التتتي ستتعت روستتيا لبستتط نفوذهتتا عليهتتا متتن ختتالل االتحتتاد االقتصتتادي األو ارستتي ،ورابطتتة التتدول المستتتقلة،
وغيرها .وتد عم الكنيسة الروسية األرثوذكسية ذلك النفوذ ،وهو ما تجلي في حالتي أوكرانيا والتفيا.
تتمثتتل أوجتته الشتتبه بتتين الحتتالتين محتتل التحليتتل فتتي كتتون كلتيهمتتا متتن دول اإلتحتتاد الستتوفيتي الستتابق ذوات األهميتتة
اإلستتتراتيجية لروستتيا .وفتتي كلتيهمتتا ،أكتتدت الكنيستتة الروستتية األرثوذكستتية علتتى مس تئوليتها الروحيتتة تجتتاه األقليتتات الروستتية،
اعتمادا على الروابط التاريخية والروحية والثقافية بين روسيا من جانب ،وشعوب هاتين الدولتين متن جانتب أختر .كمتا تجلتت
ً

في كلتيهما زيارات بطريرك الكنيسة الروسية األرثوذكسية المسيسة ،والتوظيف الروسي لسياسات العالم الروسي ،والنظر إلتى

األقليات المنتشرة في كلتيهما على أنها جزء ال يتج أز من قوميتها العرقية ،وتحت سلطتها الروحية.
وتختلف كلتاهما في وضع الكنيسة األرثوذكسية في كل منهما؛ ففي الحالة األوكرانيتة ،تستعى الكنيستة األرثوذكستية
األوكرانية إلى االستقالل ،وتأسيس اتحتاد الكنتائس األرثوذكستية األوكرانيتة ،وهتو األمتر التذي أجهضتته روستيا ،وعرقلتت كافتة
المساعي نحو تحقيقه .بينما تتمتع الكنيسة األرثوذكسية في التفيا بموقع شتبه مستتقل فتي إطتار مثيلتهتا الروستية تحتت ستلطة
بطريرك موسكو.
كمتتا تختلفتتان فتتي درجتتة اخت تراق الواليتتات المتحتتدة وحلتتف النتتاتو لكتتل منهمتتا .بيتتد أن االختتتالف األبتترز بتتين كلتيهمتتا
جليتا األثتر المباشتر للكنيستة الروستية
يتمثل في درجة تتأثير التدين كتأداة متن أدوات القتوة الناعمتة الروستية؛ ففتي حتين يتضتح ً

األرثوذكستية فتي الحالتتة األوكرانيتة ،يت ارجتع هتتذا التتأثير فتي حالتتة التفيتا ،وهتو األمتتر التذي يمكتن تفستتيره فتي ضتوء المنظمتتات

األ وكرانية غير الحكومية التي ال تتواجد فتي حالتة التفيتا ،والتتي تشترف عليهتا وتمولهتا بطراركيتة موستكو بشتكل مباشتر وغيتر
مباشر ،وتدعم العالم الروسي ،وتعظم الرموز القومية الروسية.
وختاما ،رغم تسليط الضوء على البعد الديني كمصدر وأداة للقوة الناعمة ،إال أنه علتى أرض الواقتع يصتعب فصتل
ً
ذلك عن مجمل اإلستراتيجيات الروستية لتحقيتق أهتداف سياستتها الخارجيتة باالستتعانة بقوتهتا الناعمتة التتي تتضتمن أدوات ال
تقف عند حد ما هو ديني فحسب ،بل تطول ما هو ثقافي واجتماعي بالمعنى الواسع بالتكامل مع قوتها الصلبة.
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الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي

تركتتز الد ارستتة علتتى موقتتف كتتل متتن الصتتين واسترائيل متتن قضتتايا التحتتول السياستتي فتتي منطقتتة الشتترق أي الربيتتع العربتتي ،حيتتث يتشتتكل نهتتج الصتتين
حيال الربيع العربي من عالقاتها مع الواليات المتحدة األمريكية وأوروبتا وروستيا ،فالشترق األوستط دائمتاً محتل تركيتز إستتراتيجي رئيستي للواليتات المتحتدة،
وأوروبا ،وروسيا ،فتي حتين أن المنطقتة  -بالنستبة للصتين -ليستت بتذات أهميتة جيرانهتا فتي منطقتة آستيا والمحتيط الهتاد ومنتاطق أخترى ،وتنتاقش الد ارستة
كيفية تأثير موقفي الصين واسرائيل على العالقات الثنائية بينهما في عدة ملفتات أهمهتا العالقتة متع الواليتات المتحتدة األمريكيتة ،والملتف الستوري ،والقضتية
الفلستتطينية .فقتتد تتتم تقستتيم الد ارستتة إلتتى ثالثتتة محتتاور رئيستتية :المحتتور األول ،الموقتتف الصتتيني متتن قضتتايا التحتتول السياستتي فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط،
والمحور الثاني :الموقف اإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي قي المنطقة ،والمحور األخير :تأثير الموقفين على العالقات الثنائية بينهما.
ال لمات المفتاحية :الصين ،إسرائيل ،موقف ،الربيع العربي ،االضطرابات ،التغييرات ،التحول السياسي ،السياسة الخارجية ،الشرق األوسط.
Abstract:
This study focuses on the position of China and Israel on issues of political transformation in the Middle East,
namely the Arab Spring, China's approach to the Arab Spring is shaped by its relations with the United States,
Europe and Russia. The Middle East has always been a major strategic focus of the United States, Europe
and Russia, while the region - for China - is not as important as its Asia-Pacific neighbors and regions and
others, The study discusses how the positions of China and Israel affect their bilateral relations in several files,
the most important of which is the relationship with the United States of America, the Syrian file and the
Palestinian issue. The study was divided into three main areas: firstly, the Chinese position on political
transformation issues in the Middle East, and secondly, the Israeli position on issues of political transformation
in the region, finally, the impact of the two positions on bilateral relations between them.
Keywords: China, Israel, Position, Arabic Spring, Disorders, Changes, Political Transformation, Foreign Policy,
Middle East

مقدمة
جتتاء انطتتالق التغيي ترات التتتي شتتهدتها منطقتتة الشتترق األوستتط ،وتحديتتداً العتتالم العربتتي منتتذ نهايتتة عتتام  ،2010ليستتمح
للرأي العام الدولي وخاصة اإلعالم الغربي على تصتويرها "ثتورة ديمقراطيتة" تقودهتا الجمتاهير والمعارضتة ،وبأنهتا تهتدف إلتى
اإلطاحتتة باألنظمتتة الحاكمتتة ،وأطلتتق عليهتتا استتم "الربيتتع العربتتي" ،وبتتأن هتتذه الثتتورات بصتتدد وضتتع حتتد لمتتا يستتمى "االستتتثناء
العربي" ،وأن الشرق األوسط ال يناسب النمو الديمقراطي ،وفي ظل مأزق إعادة اإلعمار السياسي واالقتصادي ،التذي تشتهده
كتتل متتن تتتونس ومصتتر وليبيتتا وطتتول عمتتر األزمتتة الستتورية ،أصتتبح متتن الصتتعب تحقيتتق المطلبتتين الرئيستتيين للربيتتع العربتتي
المتمثلين في تنمية الديمقراطية وتحسين ظروف العيش.

1

1ليو تشونغ مين ،الربيع العربي يتحول إلى مسرح للتجاذبات الجيوسياسية ،مركز دراسات الشرق األجنبية ،جامعة الدراسات األجنبية ،شنغهاي ،2012 ،ص .13
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لقد ظل الوطن العربي خارج موجات التغيير والتحول الديمقراطي التي اجتاحت أجزاء العالم متن شترق آستيا إلتى شترق
أوروبا والى أمريكا الالتينية ،وحتى بعض بلدان الشترق األوستط كتركيتا وايتران ،متا جعتل بعتض التدوائر السياستية واألكاديميتة
تفسر ذلك على أساس وجود تناقض بين الثقافة العربية اإلسالمية وقيم الديمقراطية ،مثل "ناتتان شارانستكي" ،التذي اعتبتر أن
العتترب والمستتلمين ليس توا مهيئتتين للديمقراطيتتة األمتتر التتذي يستتتوجب نقلهتتم إلتتى الديمقراطيتتة ،1كمتتا اعتبتترت بعتتض الد ارستتات
األكاديمية أن مرد ذلك يعود إلى قدرة النظم السلطوية على االستمرار والتأصل في البنية العربية ،بدليل بقاء بعتض الرؤستاء
في السلطة لعقود طويلة ،الشيء الذي جعلها بمنأى عن التحوالت التي عرفها العالم.

2

وبترزت علتى الستاحة فتي أعقتتاب الثتورات العربيتة مواقتف متعتتددة وسياستات مختلفتة لعتدد متن التتدول التتي لهتا شتأن فتتي
التحتوالت السياستتية الجاريتة فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط ،ونختتص بالتتذكر الصتتين واسترائيل .وستتيتم تقستتيم الد ارستتة إلتتى ثالثتتة
محتتاور رئيستتية :المحتتور األول :الموقتتف الصتتيني متتن قضتتايا التحتتول السياستتي ،والمحتتور الثتتاني ،الموقتتف اإلس ترائيلي متتن
قضايا التحول السياسي ،والمحور الثالث ،تأثير موقف البلدين على العالقات الثنائية بينهما.

إشكالية البحث
تتمحتور مشتتكلة الد ارستتة فتتي متوقفي كتتل متتن الصتتين واسترائيل متتن قضتتايا التحتتول السياستي فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط
ومدى تأثير الموقفين على العالقات الثنائية بينهما ،على اعتبار أن الموقفين الصيني واإلسرائيلي يؤثران في البيئتة الخارجيتة
للن ظام اإلقليمي وعلى أعضائه وما يرتبط به من قضايا ،ويتمثل السؤال الرئيسي الذي تطرحه الدراسة ما هي مواقف كل من
الصين واسرائيل من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط وتأثير هذه المواقف على العالقات الثنائية بينهمات

أهمية البحث
تنبع أهمية البحث من محدودية الدراسات التي تتنتاول موقتف كتل متن الصتين واسترائيل متن قضتايا التحتول السياستي فتي
منطقة الشرق األوسط ،ومحدودية المواد البحثية التي تتحدث عن تتأثير الربيتع العربتي علتى العالقتات الصتينية – اإلسترائيلية
في المنطقة.

منهج الدراسة:
ستتيتم متتن ختتالل الد ارستتة إتبتتاع المتتنهج واألستتلوب العلمتتي وهتتو نظريتتة الواقعيتتة التقليديتتة ،حيتتث تنظتتر هتتذه النظريتتة إلتتى
العالقات الدولية والمجتمع الدولي على أنها صراع مستمر نحو زيادة قوة الدولة والعمل على استتغاللها بالطريقتة التتي تمليهتا

Sharansky, Nata and Dermer, Ron. The Case for Democrasy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror,

1

Public Affairs, New York, 2004, p. 12.

2رمزي الميناوي ،الفوضى الخالقة :الربيع العربي بين الثورة والفوضى ،دار الكتاب العربي ،القاهرة ،2011 ،ص .11

 يعرف تشارلز أندريان التحول السياسي بأنه التحول من نظام إلى آخر ،أي تغير النظام القائم وأسلوب صنع السياسة الذي يتبنتاه النظتام ويستميه التغيتر بتين التنظم،
وعليه التحول يعني تغيرات عميقة في األبعاد األساسية الثالثة في النظام البعد الثقافي ،البعد الهيكلي ،والسياسات ،وهذه التغيرات ناتجة عن وجود تناقضات بين هذه

األبعاد الثالثة ،مما يؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها في ظل اإلطار واألسلوب القديم.
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عليها مصالحها واستراتيجيتها أي بما يحقتق فتي النهايتة مصتالح التدول وأهتدافها .وهتذا متا تستعى لته الصتين فتي عالقتهتا متع
دول منطقة الشرق األوسط واسرائيل ،ألن المصلحة الوطنية هي المحرك األساسي للسياسة الدولية.

المحور األول :الموقف الصيني من قضايا التحول السياسي.
إن التغي ترات التتتي شتتهدتها منطقتتة الشتترق األوستتط منتتذ أكثتتر متتن خمستتة أع توام ،وانتتدالع االضتتطرابات واستتقاط أنظمتتة
استبدادية ظلت لعقود طويلة ،تعمتل علتى إعتادة تشتكيل األدوار اإلقليميتة فتي المنطقتة ،ومتن هنتا ،تواجته الصتين هتذا الوضتع
الجديتتد فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط ،والتركيتتز علتتى المستتتقبل ،وأختتذ زمتتام المبتتادرة لخلتتق بيئتتة مواتيتتة لتعزيتتز النفتتوذ السياستتي
الصيني فتي المنطقتة ،وعلتى النقتيض متن البتاحثين الغتربيين والعترب ،فتإن أغلبيتة البتاحثين الصتينيين لتديهم وجهتة نظتر أكثتر
تحفظاً في استخدام مصتطلحات "الثتورة" و "الربيتع العربتي" ،حيتث يميلتون لمفتردات "االضتطرابات" و "التغييترات" للتعبيتر عتن
آرائهم بشأن الوضع في الشرق األوسط.

1

إن الربيع العربي الذي اندلعت ش اررته عندما قتل شاب تونسي يعمتل كبتائع متجتول نفسته بعتد التعترض للمضتايقات متن
قبتتل مستتؤول البلديتتة -قتتد هتتز المنطقتتة ،فقتتد شتتهد أيضتاً نهايتتة ثالثتتة طغتتاة ،وقتتد شتتكل نجتتاح الثتتورة التونستتية السياستتي ستتابقة
خطيترة لألنظمتة االستتبدادية فتي بلتدان المنطقتة ،بعتد أن اتختذت مصتر مستا اًر ممتاثالً ،وفتي أعقتاب االنتفاضتات الناجحتة فتتي
تتتونس ومصتتر ،وقعتتت سلستتلة متتن المظتتاهرات فتتي الج ازئتتر والبحترين وايتران واألردن وستتوريا والتتيمن ،فتتي حتتين اجتاحتتت ليبيتتا
دوامتة عنيفتتة متتن االحتجاجتات والقمتتع العستتكري القاستي التتذي أدى بتتالبالد إلتى ستتقوط اآلالف متتن القتلتى وقتتد أصتتبحت علتتى
شتتفا حتترب أهليتتة ،وفتتي ستتوريا ،ختترج الستتكان متتن مدينتتة جنوبيتتة صتتغيرة إلتتى الشتوارع لالحتجتتاج علتتى تعتتذيب الطتتالب التتذين
رفعوا شعارات مناهضة للحكومة ،وردت الحكومتة باستتخدام القتوة الجتائرة ،وسترعان متا انتشترت المظتاهرات فتي معظتم أنحتاء
التتبالد ،ومتتع استتتمرار الحملتتة ،انشتتق آالف متتن الجنتتود وبتتدأوا بشتتن هجمتتات ضتتد الحكومتتة ،وبتتذلك دخلتتت التتبالد إلتتى حتترب
أهلية.

2

ويمكتتن وصتتف السياستتة الخارجيتتة الصتتينية فتتي الشتترق األوستتط ختتالل الربيتتع العربتتي بتتإثنين متتن الستتمات الرئيستتية ،3الستتمة
األولى التي تتصف بها سياسة الصين في الشرق األوسط هتي أنهتا عمليتة وواقعيتة ،والستمة البتارزة الثانيتة هتي الثبتات ،فمنتذ
نهاية الحرب الباردة ،ظلت السياستة الخارجيتة الصتينية فتي الشترق األوستط مدفوعتة فتي المقتام األول بالبحتث عتن األمتن فتي
مجتال الطاقتتة والرغبتة فتتي زيتتادة أستواقها وفتترص االستتتثمار التتي تلقاهتتا فتتي الختارج ،إن جتتوهر السياستتة الصتينية هتتو الحفتتاظ
على بيئة دولية مستقرة لتسهيل استمرار اإلصالح والتنمية في الوطن ،بالتتالي ،السياستة الصتينية فتي منطقتة الشترق األوستط
تسعى إلى دفع العالقات االقتصادية في مجال الطاقة ،وبالتتالي فإنهتا تؤيتد التعامتل متع الن ازعتات مثتل أحتداث الربيتع العربتي
في مناخ من التعاون والتفاوض وادارة الصراع.
1نادية حلمي ،التوجهات الصينية تجاه الشرق األوسط بعد الثورات ،مجلة السياسة الدولية ،أنظر:
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2701.aspx
 2كيف أثر الربيع العربي على السياسة الصينيةت ورقة بحثية ،موقع راقب ،2014/10/30 ،أنظر:
http://raqeb.co/2014/10/%D9%83%D9%8A%D9%81
Alterman, B. John and John W. Garver. The Vital Triangle: The United States, China and the Middle East, Center for

3

Strategic and International Studies, Washington, D.C, 2007, p.75.
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ولدى الصينيون بوضوح أسبابهم الخاصة ليكونوا حساسين جداً حول التدخل والعقوبات ،لذا فهم يترددون بعض الشيء في
دعم تنفيذهما ،حتى عندما يكونا موجهين ضد األنظمة االستبدادية في منطقتة الشترق األوستط ،إال أن أحتداث الربيتع العربتي
قد جعلت من الصعب لبكين الحفاظ على تلك السياسة على نحو متزايد.
اتخذت الصين بداية من أحداث الربيع العربي موقف المترقب مقابل موقتف المرحتب والموجته التذي اتخذتته كتل متن الواليتات
المتحتدة واالتحتاد األوروبتي ،وحتين القتى التتتدخل العستكري للنتاتو فتي ليبيتا ترحيبتاً متتن جانتب التدول العربيتة ،تواطتأت الصتتين
على تمريره من مجلس األمن ،وامتنعت عن التصويت على القرار  1973الخاص بليبيتا ،ممتا ستهل تبنتي القترار واطتالق يتد
النتتاتو فتتي ض تربات لتتم تتوقتتف إال بعتتد ستتقوط القتتذافي ،ومتتع هتتذا ،ظلتتت الصتتين تتختتوف متتن استتتخدام القتتوة لتغييتتر أنظمتتة
سياسية ،ورأت أن ذلك مقدمة تخشاها ،ودعت المجتمع الدولي إلى مساعدة الدول التي تشهد نزاعات دموية من أجل الحفاظ
على وحدة الشعب واألرض ،وبناء القدرة الوطنية.

1

وي ارقتتب حكتتام الصتتين الربيتتع العربتتي بأنفتتاس متالحقتتة ،قلقتتون بشتتأن النتيجتتة لكتتنهم عتتاجزون عتتن التتتأثير عليهتتا ،2لتتذلك تقلتتق
الصين إزاء الفوضى في منطقة الشترق األوستط ،ألن عتدم االستتقرار فتي المنطقتة متن شتأنه أن يتؤثر ستلبياً عليهتا فتي مجتال
أمن الطاقة ،والمصتالح االقتصتادية ،وتجارتهتا فتي المنطقتة ،بستبب التختوف متن أن الربيتع العربتي قتد يتؤدي إلتى دفتع شتعبها
إلتتى احتجاجتتات مماثلتتة وربمتتا تنتتتج عواقتتب مماثلتتة ،وذلتتك متتن ختتالل علمهتتا بشتتكل استتتباقي فتتي مواجهتتة منشتتورات إنترنتتت
مجهولة المصدر تدعو لت "ثورة ياسمين" خاصة بالصين.

3

وتتترى الصتتين فتتي أحتتداث الربيتتع العربتتي أن هنتتاك تحالف تاً جديتتداً يتشتتكل بتتين الغتترب والتيتتار اإلستتالمي الصتتاعد ،وأن هتتذا
التحالف ستكون لد تداعيات سلبية على طموحات بكين ،بل واألوضاع الداخلية فيها ،بحيث يظل موقفها من األزمة السورية
رافضاً لتكرار النموذج الليبي ،وهي تعد واحداً من أكبر مستتوردي التنفط الخليجتي ،وواحتداً متن أكبتر خمستة مصتدرين للشترق
األوسط ،ويبلغ حجم تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي وحدها أكثر من  90مليار دوالر سنوياً ،لم يثنهتا هتذا الوضتع
عن الوقوف ضد مشروع المجموعة العربية في مجلس األمن.

4

1مدحت أيوب ،استعادة التوازن :الثورات العربية واعادة تعريف نمط الصعود الصيني ،ملحق السياسة الدولية (تحوالت إستراتيجية) ،العدد  ،190أكتوبر  ،2012ص

.26

Perthers, Volker. Europe and The Arab Spring, Survival, Vol. 53, No. 6, December 2011- January 2012, pp: 79-81.

2

عملت بكين بقوة من بداية االحتجاجات الحتواء انتشار المعلومتات لشتعوبها عتن طريتق اإلنترنتت ووستائل اإلعتالم االجتماعيتة ،واعتقلتت الستلطات ناشتطين ،وزادت
من عدد أفراد الشرطة في الشوارع ،وقطعت بعض خدمات الرسائل النصية ،وتحكمت من خالل الرقابة في منشورات على اإلنترنت تتدعو إلتى تنظتيم احتجاجتات فتي

بكتتين وشتتانغهاي ،وأحتتد عشتتر متتدن رئيستتية أختترى ،كمتتا أنهتتا حتتددت متتن التغطيتتة اإلخباريتتة لالنتفاضتتات األخي ترة وقيتتدت حركتتة الناشتتطين التتديمقراطيين والصتتحفيين
األجانب.

Austin, Ramzy. China's Jasmine Revolution Crackdown Shows No Sign of Easing, Global Spin, 29.3.2011,

3

http://globalspin.blogs.time.com/2011/3/29/chinas-jasmine-revolution-crackdown-shows-no-sign-of-easing/.

4مدحت أيوب ،استعادة التوازن :الثورات العربية واعادة تعريف نمط الصعود الصيني ،مرجع سابق ،ص .27
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وتخش تتى الص تتين م تتن وص تتول ص تتدى الث تتورات العربي تتة إل تتى أ ارض تتيها وك تتذلك م تتن س تتيطرة األحت تزاب الديني تتة ف تتي دول الش تترق
األوستتط ،1خوف تاً متتن أن يشتتكل ذلتتك تصتتعيداً لح تراك عتتدد متتن الحركتتات االنفصتتالية فتتي الصتتين ،وعلتتى أرستتها المستتلمون،
ويحارب بعض أفراد من األقليات الصينية المسلحة الموجودة في الصين إلى جانتب المعارضتة فتي ستورية ،ومتنهم متشتددون
صينيون من قومية األيغور• تلقوا تدريباً على يد مسلحي الدولة اإلسالمية في العراق والشام لتنفيذ أعمال إرهابيتة فتي التداخل
الصيني.
تعتترف بكتتين أن وجتتود الواليتتات المتحتتدة فتتي الشتترق األوستتط يعتبتتر مصتتلحة إستتتراتيجية فتتي واشتتنطن ،وأن وجتتود الواليتتات
المتحدة الدبلوماسي والعستكري ستوف يستتمر لعقتود ،وأن سياستة الواليتات المتحتدة أمتر حاستم الستتقرار المنطقتة ،2وبالتتالي،
فإنهتتا تستتعى إلتتى تجنتتب األعمتتال التتتي متتن شتتأنها أن تضتتعها فتتي موضتتع مواجهتتة مباش ترة متتع الواليتتات المتحتتدة ،فتتي الوقتتت
نفستته ،تريتتد بكتتين بنتتاء والحفتتاظ علتتى عالقتتات سياستتية متتع كتتل متتن األنظمتتة الجديتتدة والقديمتتة فتتي بلتتدان المنطقتتة ،متتن أجتتل
ضمان الحصول على الموارد واألسواق.
لكتتن التطتتورات األخيترة فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط قتتد مثلتتت تحتتدياً لسياستتة الصتتين ،ألن المصتتالح االقتصتتادية لبكتتين تشتتكل
العامل األبرز في تحديد سياستها الخارجية تجاه المنطقة ،3التي تتمثل فتي جوهرهتا فتي االستتقرار متن أجتل ضتمان الوصتول
إلى الموارد الطبيعية دون عائق ،في الستنوات األولتى التتي تلتت األلفيتة ،بنتى الصتينيون عالقتات أوثتق بكثيتر متع العديتد متن
الدول الرائدة في الشرق األوسط ،وذلك لتلبية احتياجات الصين المتنامية من الطاقة بشكل أساسي ،وأيضاً لتحقيق طموحات
بكين الجيوسياسية على المدى الطويل ،بدأت الصين أيضاً ببطء إدخال نفسها في سياسات المنطقة ،سواء من ختالل تعيتين
مبعوث خاص بها إلتى المنطقتة أو المستاهمة فتي دوريتات لمكافحتة القرصتنة فتي الميتاه بتين التيمن والصتومال ،ومتع ذلتك ،ال
تبدو بكين حتى اآلن على استعداد للعب دور أكبر في االضطرابات السياسية الجارية في دول المنطقة ،بدالً من ذلك ،نتأت
الصين بشكل غريزي بعيداً عن التدخل في جميع أنحاء االضطرابات السياسية هناك.
لذلك ،قد جاء اهتمام الصين بتداعيات الثورات العربية انطالقاً من تأثيراتها السلبية في مصالحها االقتصادية ،وخصوصاً أن
البلتدان العربيتة تشتكل ستادس أكبتر شتريك اقتصتادي للصتين متتن ختالل اتفاقتات ثنائيتة ،وتمثتل بلتدان الخلتيج نحتو  %70متتن
تلك الشراكة ،وعلى رأسها السعودية ،وباإلضافة إلى أهمية سورية اإلستراتيجية بالنسبة إلتى الصتين ،تخشتى الصتين أن يتؤثر
س تتقوط النظ تتام الس تتوري الح تتالي ف تتي مكان تتة إيت تران اإلقليمي تتة كحلي تتف إس تتتراتيجي لس تتورية ،وتحت تتل إيت تران المرتب تتة الرابع تتة ف تتي
 1سنية الحسيني ،سياسة الصين تجاه األزمة السورية :هل تعكس تحوالت إستراتيجية جديدة في المنطقة ،المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربيتة ،الستنة ،38
العدد  ،440بيروت ،أكتوبر  ،2015ص .48

•

استعملت الصين الفيتو أربع مرات إلحباط صدور ق اررات عن مجلس األمن ،اثنان منها دعوا إلى تنحي الرئيس السوري "بشار األسد" وثالث طالب بتطبيق الفصل

السابع من ميثاق األمم المتحدة على النظام السوري ،الذي ينص على فرض عقوبات ،والرابع سعى إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية ،فعارضت
الصين أي تدخل عسكري في سورية ،حتى وان جاء لمحاربة التنظيمات اإلرهابية فيها ،وجاء هذا االستخدام الصيني المتكرر لحق النقض في مجلس األمن ،على

الرغم من أن الصين تعتبر الدولة التي لم تستخدمه إال ناد اًر من بين دوله الدائمة الخمس.

Medeiros, S. Evan. China's International Behavior: Activism, Opportunism, and Diversification, CA, Rand Corporation,

2

2009, p.167.

China's Navy Mulls Push into Arabian, Business News, 30.12.2009, http://www.upi.com/Bussiness_News/Energy-

3

Resources/2009/12/30/Chinas-navy-mulls-push-into-Arabian
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االستتتثمارات الصتتينية ،فتتارتفع عتتدد الشتتركات الصتتينية العاملتتة فتتي إيتران متتن مئتتة شتتركة عتتام  2010إلتتى مئتتة وستتت وستتتين
شركة عام .2011

1

وفي هذا اإلطار ،ستتخذ الصين وفقاً للباحث " لي وي تيان" عدة آليات للدفاع عن مصالحها في منطقة الشرق األوسط بعد
ثورات الربيع العربي ،2وهي كاآلتي:
أ-

األخييذ بزمييام المبييادرة ،فالصتتين أضتتحت فتتي حاجتتة ملحتتة الستتتكمال التحتتول متتن قتتوة إقليميتتة آستتيوية إلتتى قتتوة عالميتتة ،وهنتتا
ينبغتتي أن تلعتتب الدبلوماستتية الصتتينية دو اًر ألختتذ زمتتام المبتتادرة لتشتتكيل نمتتط سياستتي ودبلوماستتي جديتتد يكفتتل االنتقتتال متتن
االستجابة السلبية الدبلوماسية ،وسياسة االنتظار في منطقة الشرق األوسط ،إلى استجابة أكثتر إيجابيتة ،ممتا يستتلزم القيتام
ببعض التفكير ،وتعديل السياستات ،متع ضترورة تغييتر نمتط "الخطتاب الصتيني" الستائد ،وبنتاء توجته وخطتاب صتيني جديتد،
خاصة في التعامل مع بلدان المرحلة االنتقالية في منطقة الشرق األوسط ،بحيث يخرج من نطاق السلبية ،التتي كانتت مبتدأ
صينياً ثابتاً لفترة طويلة في التعامل مع سياق الهيمنة الغربية.

ب -القييوة الصييينية الناعميية ،لكتتي تلعتتب دو اًر ارئتتداً فتتي مستتتقبل الشتترق األوستتط ،فعليهتتا توستتيع أفكارهتتا ،وهنتتا يتتأتي دور القتتوة

الصتتينية الناعمتتة كوستتائل اإلعتتالم والن تواحي الثقافيتتة ،وغيرهتتا كجتتزء مهتتم للتتدفاع عتتن المصتتالح الوطنيتتة للصتتين فتتي بلتتدان
المنطقة.

ت -الت يف م التغيير وتحسين السياسات ،فقد أضحى من المهم عليها أن تأخذ في الحسبان العديد من التغييرات في الشترق
األوستتط لتطتتوير سياستتة مختلفتتة ،لتتذا ،فإنتته يتع تين عليهتتا فتتتح البتتاب أمتتام دول أختترى فتتي الشتترق األوستتط ،وذلتتك لمواجهتتة
الوضع الجيوسياسي الجديد ،ثم تنقيح السياسات الصينية وتكييفها ،وفقاً للظروف المختلفة في كل بلد.
ث -انتهيياز الفرصيية لتوسييي مجييال االسييتثمارات ،فمتتع تغيتتر الوضتتع فتتي المنطقتتة ،فإنتته يتعتتين علتتى بكتتين التركيتتز فتتي مستتقبل
عالقاتهتتا الخارجيتتة متتع دول الشتترق األوستتط ،علتتى إعتتادة بنتتاء االقتصتتاد واالستتتقرار االجتمتتاعي فتتي هتتذه التتدول ،ومستتاعدة
شعوب هذه المنطقة في التعرف على تجربة التنمية في الصين وقوتها االقتصادية الهائلة.
يمكن القول أن النهج البراجماتي في السلوك الخارجي للصين قد هيمن على تعاملها مع الثورات العربيتة ،فظلتت تتعامتل متع
النظم الحاكمة من وراء مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ،وأعطت ظهرها لقوى المعارضتة لالنتقتادات التتي توجته إليهتا،
حتى وان كانت قوى عالمية أخرى تنافس الصين فتي المنطقتة العربيتة تتعامتل متع قتوى المعارضتة قبتل وصتولها إلتى الستلطة
في كل حاالت الربيع العربي ،في إدراك منها أن صالحية النظم في هذه البلدان قد انتهت.
وترى الصين أن التحتول التديمقراطي يصتب فتي مصتالحها ،غيتر أن الصتين تتراهن علتى أن كتل بلتدان الربيتع العربتي ستتأتي
إلى الصين ،بعد أن تستقر األمور فيها ،حيث لم تكن تجربتها سارة مع القوى الغربيتة تاريخيتاً ،وهتي التتي ال تتزال تنظتر إلتى

1وليد عبد الحي ،محددات السياستين الروسية والصينية تجاه األزمة السورية ،مركز الجزيرة للدراسات ،2012/4/3 ،أنظر:
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/04/20124314543996550
2نادية حلمي ،التوجهات الصينية تجاه الشرق األوسط بعد الثورات ،مجلة السياسة الدولية ،2012/10/3 ،أنظر:
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2701.aspx
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صفحة 44

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
البلدان العربية كمستعمراتها القديمة ومناطق نفوذها التي تتود توزيتع األدوار بينهتا فيهتا ،بتل إن هتذه القتوى الغربيتة تلكتأت فتي
مساعدة البلدان التي أخذت تستقر كتونس ومصر.

المحور الثاني :الموقف اإلسرائيلي.
منذ انطالق الثورات العربية ،أبدت إسرائيل موقفاً واضحاً ضدها وضد أهدافها المطالبة بإستقاط أنظمتة االستتبداد واقامتة نظتم
ديمقراطية تحترم حرية المتواطن وتقتيم العدالتة االجتماعيتة ،وانطالقتاً متن المفتاهيم المتأصتلة فتي الثقافتة السياستية اإلسترائيلية،
وفي مقدمتها العداء للديمقراطية في الدول العربية والعداء للوحتدة العربيتة وللعمتل العربتي المشتترك ،ناصتبت إسترائيل الثتورات
العربي تتة بالع تتداء ،وذل تتك عب تتر تصت تريحات مس تتؤولين ف تتي الحكوم تتة والمؤسس تتة األمني تتة وم تتا كتبت تته وس تتائل اإلع تتالم وتحل تتيالت
المؤسسة األكاديمية ومختصين في الشؤون العربية ،وشككت في أصالتها وفي األهداف التي تناضل متن أجلهتا .وبنتاء علتى
ذلك ،أثار الربيع العربي في إسرائيل خطاباً عاماً واعالمياً تميتز بشتكل كبيتر بوضتعه فتي إطتار ستلبي ،وتتم التعبيتر عتن ذلتك
من بين جملة األمور األخرى باالعتراض على اصطالح الربيع العربي.
هذا القلق اإلسرائيلي ال يأتي من فراغ ،بل يستند إلى تقارير إستراتيجية تصدر ستنوياً عتن معاهتد وم اركتز بحتوث إستتراتيجية،
ف تتي جامع تتة ت تتل أبي تتب ومرك تتز هرتس تتليا ،وق تتد أش تتارت ه تتذه التق تتارير إل تتى ت تتدهور إضت تتافي ملح تتوظ حص تتل لوض تتع إست ترائيل
اإلستتراتيجي ،ويعتزو التقريتر هتذا التتدهور إلتى تضتافر ثالثتة مستارات معقتدة فتي البيئتة اإلستتراتيجية إلسترائيل :انهيتار عمليتة
السالم ،وضعف الواليات المتحدة ،والربيع العربي.

1

وكان الالفت في مؤتمر هرتسيليا الذي انعقد أوائل فبراير  ،2012ما جاء في كلمة رئيس األركان" ،بني غانتس" ،إذ عرض
فيهتتا التهديتتدات التتتي تحتتيط بإس ترائيل فتتي ظتتل المتغي ترات اإلقليميتتة ،وفتتي مقتتدمتها تعتتاظم قتتوة المقاومتتات المستتلحة فتتي غ تزة
ولبنتتان ،وستتعي إيتران إلتتى امتتتالك ستتالح نتتووي ،والربيتتع العربتي التتذي يغيتتر وجتته الشتترق األوستتط ،وأشتتار إلتتى أن الستتالم متتع
مصتتر أمتتر ثمتتين ينبغتتي الحفتتاظ عليتته ،لكتتن الواقتتع لتتيس مضتتموناً ويجتتب الحتتذر ،إال أنتته عتتاد ليعبتتر عتتن ستتروره موضتتحاً أن
هناك أخبا اًر جيدة تتمثل في الشرخ الحاصل فتي المحتور الراديكتالي بتين طهتران ودمشتق والضتاحية ،فتي إشتارة إلتى األحتداث
داخل سورية.

2

والمشهد اإلسترائيلي يظهتر الكثيتر متن االرتبتاك والقلتق فتي األوستاط السياستية اإلسترائيلية ،إذ أن إسترائيل القائمتة علتى أستاس
فرضية منطقة محيطة ضعيفة مفككة متخلفتة ،تترى كابوستاً حقيقيتاً فتي تحتول المنطقتة إلتى حالتة قويتة متماستكة متقدمتة ،وقتد
فشتتل اإلس ت ارئيليون فتتي تقتتديم مشتتروع تستتوية يمكتتن أن يوافتتق عليتته العتترب ،حتتتى وهتتم فتتي أضتتعف وأس توأ حتتاالتهم ،وتعمتتد
اإلسترائيليون أستلوب إدارة الصتراع ولتيس حتل الصتراع ،وأغتراهم الضتعف العربتي بمزيتد متن العنجهيتة واجتراءات التهويتد وبنتتاء
الحقائق على األرض ،غير أن تبدل األوضاع قد يظهر أن اإلسرائيليون قد خسروا فرصتهم الذهبية.

3

1محمد بدير ،مأزق إسرائيل :فقدان ركائز القوة السياسية ،األخبار ،العدد  ،1584ديسمبر  ،2011ص .13
2محمد بدير ،غانتس :روسيا تغذي أعداءنا بالسالح ،األخبار ،العدد  ،1625فبراير  ،2012ص .13

3محسن محمد صالح ،السلوك اإلسرائيلي تجاه الثورات العربية ،شؤون األوسط ،العدد  ،138ربيع  ،2011ص .44

 لدى اليمين ،بشقيه العلماني والديني في إسرائيل ،قناعة تاريخية منذ حرب السويس عام  1956بأن األزمات الدولية ،التي تنشأ عن صراع إقليمي في الشرق
األوسط ،البد أن تجبرها على االنكفاء على نفسها بدون إرادة منها ،وهي متالزمة  Syndromeتتماهى مع أحد مكونات الشخصية اليهودية تاريخياً ،والقائمة على
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صفحة 45

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
منتتذ البدايتتة حتتذر "بنيتتامين نتنيتتاهو" رئتتيس التتوزراء اإلسترائيلي وزراءه متتن اإلدالء بتصتريحات عمتتا يجتتري فتتي التتدول العربيتتة
مؤكداً أنه كلما قل الكالم كان الوضتع أفضتل ،1وكتان هتو نفسته قليتل الكتالم فتي الموضتوع ،وفتي مقابلتة متع فضتائية العربيتة
قتتال" :إن كتتل متتا يقولتته قتتد يستتتغل ،لتتيس ضتتده بتتل ضتتد أي عمليتتة إصتتالح حقيقتتي" ،وأضتتاف قتتائالً أن إس ترائيل قلقتتة وتريتتد
استمرار الهدوء على الحدود ،وعبر عن قلقه من تطور األمور في الثورات العربية بشكل عام ،2والستيما بشتأن صتعود التيتار
اإلستالمي ،ويشتتارك العستتكريون السياستتيون القلتتق متتن صتتعود التيتتار اإلستالمي فتتي المنطقتتة بعتتد الثتتورات ،3كمتتا صتترح رئتتيس
االستخبارات اإلسرائيلية السابق ،الجنرال احتياط "أهرون زئيفي" ،أنه يرفض إطالق تسمية الربيع العربي على الهزة األرضتية
في الشرق األوسط ،وقال" :اإلسالم السني المتطرف يزداد قوة في تركيا ومصر ،وفي المستقبل ستورية ،وهتذا ستيغير خريطتة
الشتترق األوستتط" ،وتحتتدث "غتتابي أشتتكينازي" رئتتيس أركتتان الجتتيش اإلسترائيلي الستتابق بوضتتوح عتتن أن االستتتقرار فتتي المنطقتتة
العربية أهم إلسرائيل من الديمقراطية.

4

وقد تزعم رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" الخط الرسمي بشتأن األحتداث ،إذ رستم متن ختالل تصتريحاته العامتة صتورة ستلبية
تشتتدد علتتى المختتاطر والتهديتتدات الكامنتتة فتتي هتتذه العمليتتة ،وتحتتدث نتنيتتاهو عتتن ستتيناريوهات وأحتتداث تشتتاؤمية وانتقتتد أولئتتك
الذين يرون في األحداث إشارات إيجابية (الشرق األوسط ليس مكاناً للمغفلين) .يختلف هذا الطرح التذي تبنتاه نتنيتاهو بشتكل
جوهري عن ا لموقف الذي عبر عنه في كتابه وفي تصريحاته قبل عقدين من الزمان ،حينتذاك دعتا نتنيتاهو الغترب إلتى دعتم
اإلصتتالحات الديمقراطيتتة ف تتي التتدول العربيتتة وقتترر أن العقبتتة األساستتية للس تتالم ف تتي المنطقتتة ه تتي غيتتاب الديمقراطيتتة ،كمتتا
ويالحظ أن الرسائل التي عبر عنها ،والتي كانت موجهة إلى المجتمع الدولي ،يختلتف مضتمونها فتي حتاالت كثيترة عتن تلتك
التصريحات التي أدلى بها في الداخل.

5

وقتتد أستتهبت الصتتحف اإلسترائيلية فتتي تنتتاول الثتتورات العربيتتة المتتاليتتة التتتي اتفقتتت علتتى تستتمية متتا يحتتدث فتتي الشتتارع العربتتي
"بالتسونامي" الذي سيغير وجه المنطقة ،إن لم نقل العالم والذي يتبدى أول مالمحه في سقوط متا اصتطلح بتستميته بمعستكر
االعتتدال العربتتي وعزلتة إسترائيل الكاملتتة فتي المنطقتتة ،وال شتتك أن التطتورات الجاريتتة فتي التتوطن العربتتي قتد أصتتابت إسترائيل
بختتوف وبارتبتتاك شتتديدين ،وحالتتة متتن عتتدم اليقتتين ،ووجتتدت نفستتها بتتاد ذي بتتدء تعتتيش معضتتلة الموقتتف متتن تلتتك التطتتورات
باعتبتتار أنهتتا تهتتدف فتتي التحليتتل األخيتتر إلتتى بنتتاء نظتتام سياستتي ديمق ارطتتي يحتتل محتتل النظتتام التتديكتاتوري التتذي انتفضتتت

أن العالم غالباً ما ينقسم إلى معسكريين :اليهود والجوئيم (األغيار) ،ويكون االنقسام واضحاً ،وال يوجد أمام اليهود في هذا الوضع سوى مراقبة ما يجري واالستعداد
لما هو أسوأ :خيار "الماتسادا" الفلكوري االنتحاري ،أو الخيار شمشون التدميري الحداثي ،وما بين الخيارين ،ليس هناك سوى البقاء على الحدود ببندقية للدفاع وببرج
للمراقبة ،إنها الرموز األقوى لحركة االستيطان التي تأسست عليها الدولة.
Jerusalem Post: December 29, 2011.

1

2النص الكامل لمقابلة بنيامين نتنياهو مع فضائية العربية ،رئاسة الوزراء اإلسرائيلية ،2011/7/21 ،أنظر:
http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/Interviews1/interviewalarabiya210711 .
 3محمود محارب ،إسرائيل والتغييرات الجيواستراتيجية ،سياسات عربية ،السنة  ،1العدد  ،1مارس  ،2013ص .26
4صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية.2011/2/10 :
5نمرور غورن و جينيه يودكيبتش ،إسرائيل والربيع العربي :فرص للتغيير ،المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية اإلقليمية  -متيفيم ،أنظر:
http://www.mitvim.org.il/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%
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الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
حركات االحتجاج الجماهيري ضده في عديد من البلدان العربية ،1ومع توالي األحتداث فتي الشترق األوستط وتتداعي األنظمتة
العربية مثل أحجار الدومينو ،استيقظت إسرائيل علتى واقتع جديتد يتشتكل فتي المنطقتة فكتان أن اتستمت ردود أفعالهتا بتالتخبط
حيناً ،وبإظهار اتزان مفتعل حيناً آخر.

2

ومع تصاعد االحتجاجات ،سجل المستؤولين اإلسترائيليين عتن قلقهتم إزاء االستتقرار واألمتن فتي المنطقتة ،وشتددوا علتى أهميتة
إسرائيل الحفاظ على معاهدة السالم مع مصر ،فالواقع أن إسرائيل ترى أن هذا االتفاق هتو حجتر زاويتة لالستتقرار اإلقليمتي،
علتتى ستتبيل المثتتالر يتترى رئتتيس أركتتان جتتيش التتدفاع اإلسترائيلي الجن ترال "غتتابي أشتتكنازي" أن االضتتطرابات قتتد تشتتكل تهديتتداً
إلس ترائيل ،3كمتتا أكتتد نتنيتتاهو رئتتيس التتوزراء علتتى أهميتتة االستتتثمار فتتي الترتيبتتات األمنيتتة فض تالً عتتن الحفتتاظ علتتى معاهتتدة
السالم 4.ويؤكد المراقبين السياسيين في إسرائيل أن أحزاب اإلسالم السياسي ال تحمل موقفاً عدائياً موحداً تجاه إسرائيل ،كما
يرون أن األحزاب السياسية اإلسالمية لو وصلت إلى السلطة سيكون موقفها معتدالً وليس عدائياً تجاه إسرائيل.

5

وتابعتتت إس ترائيل التحتوالت السياستتية الجاريتتة بم تزيج متتن األمتتل والختتوف ،فمتتن وجهتتة النظتتر اإلس ترائيلية يمكتتن اعتبتتار الربيتتع
العربي تهديداً محتمالً بسبب ارتفاع اإلسالم السياستي وهتذا فتي الواقتع يعتبتر اتجاهتات تبعتث علتى القلتق ،وفتي الوقتت نفستهر
التحوالت االجتماعية والسياسية يمكتن أن تمثتل فرصتة جديتدة للتبالد للبتدء بتأكثر بعالقتات إقليميتة ،وخصوصتاً إذا متا نجحتت
عمليات إرساء الديمقراطية التي تؤدي إلى نتائج أكثر انفتاحاً ،ومع ذلتكر فبتالرغم متن أن إسترائيل تعتقتد أن التديمقراطيات "ال
تشن حرباً مع بعضها البعض" ال تزال هناك شكوك إزاء قدرة الربيع العربي لتقديم مثل هذه النتائج.

6

وال بد من اإلشارة إلى الموقف األمريكي من الثورات العربية ،حيث يعد موقف الواليات المتحدة األمريكية هتو موقتف محكتوم
إستتتراتيجياً بالحفتتاظ علتتى أمتتن إس ترائيل واستتتمرار تتتدفق التتنفط ،فلتتم يستتتطع التعامتتل بفاعليتتة متتع الواقتتع الجديتتد فتتي الشتترق
األوستتط ،ويتترى بريجنستتكي أن المشتتكلة الرئيستتية تتتأتي متتن أن عقليتتة الحتترب البتتاردة ال تتتوال مستتيطرة علتتى تفكيتتر ص تتناع
السياسة ،والمؤسسات الرئيسية في أمريكا بصورة جعلتهم غير قادرين على رؤية تغيرات موازين القوى حولهم.

7

وتجدر اإلشارة هنا إلى مقال "هنري كسينجر" بعنوان "تعريف دور الواليات المتحدة في الربيتع العربتي" وتعترض فيته للمبتدأين
الرئيسيين الحاكمين للسياسة األمريكية في الشرق األوسط ،وهمتا أمتن التنفط وأمتن إسترائيل ،وكشتف بشتكل بتارز المبتدأ األهتم
1أحمد أبو هدبة ،إسرائيل والثورات العربية ،شؤون األوسط ،العدد  ،138ربيع  ،2011ص .68
2صحيفة معاريف اإلسرائيلية.2011/2/28 :
2.2.2011.
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Unrest

“Ashkenazi:

Yaakov.

Katz,

3

http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=206263

from PM Netanyahu's Statement at The Knesset," Israeli Prime Minister's Office website, 2.2.2011.

"Excerpts

4

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2011/PM_Netanyahu_addresses
_Knesset_situation_Egypt_2-Feb-2011

Heller, Mark A. Israeli Responses to The Arab Spring, in One Year of the Arab Spring: Global and Regional Implications,

5

Institute for National Security Studies, Tel Aviv, 2012, p. 76.

Berti, Benedetta. Israel and Arab Spring: Understanding Attitudes and Responses to The New Middle East, Foreign

6

Policy Research Institute, 17.4.2011,

http://www.fpri.org/docs/chapters/201303.west_and_the_muslim_brotherhood_after_the_arab_spring.chapter8.pdf
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الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
التتذي يقتتف وراء هتتذه السياستتة وهتتو منتتع ظهتتور أي قتتوة إقليميتتة تستتتطيع أن تجمتتع دول المنطقتتة حولهتتا 1.وتمتلتتك الواليتتات
المتحتتدة القتتدرة علتتى محاولتتة توجيتته األحتتداث لصتتالحها ،2فهنتتاك :أوالً ،ديناميكيتتة عاليتتة فتتي التعامتتل متتع األحتتداث متتن ختتالل
مؤسس تتات ص تتناعة القت ترار وم ارك تتز التفكي تتر ،ثانيت تاً ،ق تتدرة عالي تتة عل تتى توظي تتف اإلمكان تتات السياس تتية واالقتص تتادية والعس تتكرية
واإلعالمية الهائلة التي يملكونها ،لذلك لن يكون من السهل على أمريكا توريط نفسها في مصر وبتاقي دول المنطقتة ،ولعلهتا
ستسعى الستخدام القوة الناعمة لدعم حليفها اإلسرائيلي ،فضالً عن توفير وستائل التدعم والتفتوق العستكري لتحقيتق االنتصتار
في أية مواجهة محتملة بين إسرائيل وأعدائها.
يمكن القول بأن الثورات العربية تعد لصالح إسرائيل ،بيد أن التغيير يجب أن يدار بشكل صحيح ،ويجب أن تعترف إسرائيل
بالتحوالت اإلقليمية الجديدةر بما فيها من احتمال تفاقم الواقع السياستي لجيرانهتا وشتركائها فتي ستالم محتمتل ،وهتذا االعتتراف
لتتن يجعتتل تحتتديات جديتتدةر ولكتتن ستتيجعل إسترائيل مستتتعدة الستتتغالل الفتترص للستتالم متتع إمكانيتتة احتمتتاالت أقتتل للتتدخول فتتي
تصعيد خطير يمكن في النهاية أن يتحول إلى كارثة.

3

المحور الثالث :تأثير موقف البلدين علد العالقات الثنائية بينهما.
ما انفكت إسرائيل منذ انطالق الربيع العربي تنظر بقلق شديد إليه والى الواقع السياسي الجديتد التذي تشتكل ،وال يتزال يتشتكل
جراء الثورات العربية ،فإسرائيل تهتم اهتماماً كبي اًر بمتا يجتري فتي التوطن العربتي ،والستيما فتي التدول المجتاورة لهتا ،العتقادهتا
أن ما يجري في الدول العربية يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في مكانتها ودورها في المنطقة وفي أمنها القومي وسياستها
العدوانية تجاه العرب وقضاياهم عامة والشعب الفلسطيني خاصة.

4

وتشتتكل موجتتة االضتتطرابات التتتي تجتتتاح منطقتتة الشتترق األوستتط تهديتتداً للمصتتالح الجيتتو إستتتراتيجية الحاليتتة للصتتين ،كمتتا أن
الضتتغوط الت تتي تمتتارس عل تتى بكتتين م تتن قبتتل الغ تترب يمكتتن أن ت تتؤدي إلتتى خس تتارة الصتتين ،وق تتد كشتتفت تق تتارير إعالمي تتة أن
االستثمارات الصينية في المنطقة تصل إلى مئات المليارات من الدوالرات األمريكية ،وقد تصل الحركات المؤيدة للديمقراطية
في بلدان المنطقة بعملية السالم بين العرب واسرائيل إلى ظهور أزمة ،مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

5

International Herald Tribune, April 2, 2012.

1

2التقرير اإلستراتيجي مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،أثر التغيرات في البالد العربية على القضية الفلسطينية ،شؤون األوستط ،العتدد  ،138ربيتع  ،2011ص

ص .51-50

Byman, Daniel. Israel's Pessimistic View of The Arab Spring, The Washington Quarterly, Vol. 34, Issue. 3, Summer 2011,

3

4أحمد نوفل وآخرون ،التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،2014 ،ص .499

p. 125.

Article Urges China to Become More Involved in Egypt Crises, Access My Library, 10.2.2012,

5

http://www.accessmylibary.com/article-1G1-248897860/article-urges-china-become.html
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الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
سنقوم بتوضيح انعكاس الموقف الصيني – اإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في المنطقة على العالقات الثنائية بينهما
من عدة قضايا ،كما يلي:

أ -طبيعة العالقات األمريكية م البلدين.

تحتتاول الصتتين أن تلعتتب دو اًر تنافستتياً إستتتراتيجياً فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط بعتتد ت ارجتتع النفتتوذ األمريكتتي فيهتتا ،بحيتتث يمكتتن
للربيع العربي أن يتحول إلى ساحة أخرى للصراع بين الصين وأمريكا ،على سبيل المثال ،في مقابلة ،انتقدت وزيرة الخارجية
األمريكية السابقة "هيالري كلينتون" 1استجابة الصين للربيع العربي ،ونددت كلينتون بسجل حقتوق اإلنستان فتي الصتين التذي
يشهد حالة يرثى لها ،وشبهت محاولة الحكومة الصينية قمع اإلصالح الديمقراطي بأنه عمل أحمق ،مستشهدة بثورات الربيع
العربي في الشرق األوسط كمثال على ذلك.
وتتشكل سياسة الصين إلى حد كبير من خالل وجهة نظرها عن سياسة الواليات المتحتدة ،متا تقتول الواليتات المتحتدة وتفعلته
له تأثير قوي على السياسة الخارجية للصين في منطقة الشرق األوستط ،ومتع ذلتك ،فتإن موقتف الواليتات المتحتدة فتي منطقتة
الشرق األوسط اآلن أضعف من ذلك بكثير ،في الوقت نفسه ،أثار الصتعود االقتصتادي للصتين االنتدهاش ،متع النمتو القتوي
الناتج المحلي اإلجمتالي التذي أدى إلتى رفتع مئتات الماليتين متن ختط الفقتر ،وتوستيع دور التبالد فتي التجتارة العالميتة ،فضتالً
عن تزايد العالقات الدبلوماسية في آسيا وأمريكا الالتينية.
ويعتبتتر الوضتتع الجديتتد فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط متتن األخبتتار الجيتتدة بالنستتبة للصتتين ،بحيتتث يمكتتن أن يكتتون أكثتتر أهميتتة
لمصالحها اإلستراتيجية ،وذلك إذا فقد الحكام المستبدين في الشرق األوسط  -الذين يتمكنون من الحفاظ على قتوتهم -ثقتتهم
في الوعود الغربية بالدعم بعد أن شاهدوا مصير الرئيس المصري السابق حسني مبارك ،قد يريدون تحويل رهاناتهم وتحسين
العالقات مع بكين.

2

باإلضتتافة إلتتى ذلتتك ،فتتإن السياستتة الصتتينية تجتتاه االنتفاضتتة الستتورية مختلفتتة عتتن تلتتك التتتي تتبعهتتا للواليتتات المتحتتدة ،هنتتاك
خالفات حقيقية بين الصين والغرب ،سواء إزاء ضعف نظتام األستد وحتول أنجتع وستيلة لحتل األزمتة الستورية ،تميتل الحكومتة
الصينية ألن ترى نظام األسد قابل لإلنقاذ ،وان كان ذلك علتى نطتاق محتدود ،وتستتمر فتي رؤيتهتا أن عمليتة التفتاوض حتول
اإلصالح هي حل أفضل من تغيير النظام كوسيلة إلنهاء االنتفاضة السورية ،وحتى تتغير تلك التقييمتات  -بتدون مزيتد متن
الضتتغوط الكبي ترة متتن الواليتتات المتحتتدة  -متتن المتترجح أن تظتتل الصتتين رافضتتة لتتدعم عقوبتتات حتتادة يفرضتتها مجلتتس األمتتن
التابع لألمم المتحدة ضد سورية.

3

Goldberg, Jeffery. Hillary Clinton: Chinese System Is Doomed, leaders on a fool's Errand, The Atlantic, 10.5.2011,

1

http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/05/hillary-clinton-chinese-system-is-doomed-leaders-on-a-foolserraned/238591/

Wei, N. Tze. China on Track in Mid-East but US Losing Its Way, SCMP, 4.4.2011,

2

http://www.scmp.com/article/740533/china-track-mid-east-us-loisng-its-way
Ibid.
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الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
كما أن الصين تمتعت بفائدة إستراتيجية أخرى من االضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط ،أال وهي توفيرها فرصة
للصين إلظهار قدراتها العسكرية ،تبين عملية اإلنقاذ المدنية في ليبيا تحوالً عميقتاً فتي سياستة األمتن الصتينية فتي المنطقتة،1
في حين تم نقتل معظتم المتدنيين متن قبتل الستفن التجاريتة أو الطتائرات المستتأجرة متن قبتل الدبلوماستيين الصتينيين والشتركات
الصينية ،تم إجالء حوالي  1700شخصاً في رحالت مستمرة من قبل أربعتة طتائرات نقتل متن نتوع  IL- 76التتي بعثتت بهتا
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ،كما بعثتت بحريتة جتيش التحريتر الشتعبي فرقاطتة ستوزهو جديتدة متن نتوع Jiangkai
 II-classإلى الساحل الليبي لتنسيق عمليات اإلجالء بح اًر ،كتان وجتود فرقاطتة ستوزهو هتي المترة األولتى التتي تظهتر فيهتا
سفينة عسكرية صينية في البحر األبيض المتوسط ،مما يرسل رسالة قوية إلى المنطقة والعالم.
كانت لعمليات نشر القوات الجوية والبحرية لجيش التحرير الشعبي في ليبيا أهمية خاصة من حيث أنها تمثل لتيس فقتط أول
العمليتتات الصتتينية فتتي أفريقيتتا (إلتتى جانتتب المشتتاركة فتتي بعثتتات حفتتظ الستتالم التابعتتة لألمتتم المتحتتدة وفتتي دوريتتات مكافحتتة
القرصنة قبالة سواحل الصومال) ،ولكنها أول عمل عسكري للصين في البحر المتوسط ،وهو معلماً رئيسياً في تطور قتدرات
الجيش الصيني على التتدخل الستريع ،2وفتي عتام  ،2012دفعتت الصتين  56مليتار دوالر فتي حتامالت الطتائرات والبتوارج،
وتوسعت في القدرات ا لجوية ،وأنظمة الصواري القادرة على استهداف أساطيل ناقالت الواليات المتحدة التتي تقبتع فتي غترب
المحيط الهاد  ،وكان كل هذا جزءاً من برنامج التحديث العسكري العمالق ،والذي سيستمح للبلتد بالتدفاع عتن مصتادرها متن
الطاقة ،وحماية الممرات البحرية التي تحمل الوقود إلى الوطن ،وتحقيق التوازن مع قدرات الواليات المتحدة البحرية.

3

ربما يشكل الوضع الجديد في منطقة الشترق األوستط فتي الوقتت الحاضتر تهديتداً للمصتالح الجيتو إستتراتيجية الحاليتة للصتين
فتي المنطقتة ،ولكنته ستيوفر علتتى المتدى الطويتل المكاستب والفترص اإلستتتراتيجية ،وحقيقتة أن مصتداقية الواليتات المتحتدة فتتي
منطقة الشرق األوستط تشتهد حاليتاً حالتة متن االنخفتاض ،فضتالً عتن السياستات واإلجتراءات األمريكيتة التتي تتؤدي إلتى تعقيتد
الوضتتع أكثتتر ،متتن شتتأنها أن تمثتتل فرصتتة عظيمتتة للسياستتة الخارجيتتة الصتتينية ،أمتتا انشتتغال واشتتنطن بتصتتاعد العنتتف وعتتدم
االستقرار في العراق وأفغانستان ،فضالً عن األزمة النووية اإليرانية ،فهتو يتوفر لبكتين نافتذة التتاريخي وفرصتة لتعزيتز موقفهتا
الجيو إستراتيجي.
يمكن النظر إلى احتمال استمرار حالة عدم االستقرار السياسي في منطقة الشرق األوسط باعتبارهتا مشتكلة اقتصتادية حيويتة
للصين ،التي لتديها احتيتاطي نفتط إستتراتيجي يتكتون متن  100مليتون برميتل ،وتستتهلك  8.3مليتون برميتل متن التنفط يوميتاً،
لتتن يصتتمد هتتذا االحتيتتاطي ستتوى نحتتو  14يومتاً إذا تعطلتتت جميتتع إمتتدادات التتنفط ،ستتوف تشتتهد الصتتين اعتمتتاداً مت ازيتتد علتتى
النفط المستورد ،مما يتطلب منها استيراد المزيد من النفط من منطقة الشرق األوسط خالل العقود القليلة القادمتة ،ومتع ذلتك،
فإن نسبة النفط المستورد من الشرق األوسط قد تنخفض ،فقد بدأت الصين بالفعل تنويع الموردين.

4

China's Rescue Mission to Libya: The Armed Forces Nudged Farther Afield, Economist, 3.3.2011,

1

http://www.economist.com/node/18291549

Pham, J. Peter. Pandas in The Heart of Darkness: Chinese Peacekeepers in Africa, World Defense Review, 25.10.2007,

2

http://worlddefensereview.com/pham102507.shtml
Ibid.
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Unrest Highlights China's Need to Stockpile Oil, Global Times 14.3.2011,
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الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
بالنسبة إلسرائيل التي ترى بأن هناك شبه إجماع بين الباحثين المتخصصين والقادة اإلسرائيليين على أن النفوذ األمريكي فتي
المنطقة العربية تراجع بصورة ملحوظة بعد انطتالق الثتورات العربيتة ،ويعيتدون ستبب هتذا الت ارجتع إلتى جملتة أستباب تتصتدرها
الثورات العربية وموقف الواليات المتحدة منها وتعاملها مع تطور حوادثها.

1

وينتقد المتخصصون والقادة اإلسرائيليون اإلدارة األمريكية بشدة ألنها تخلتت عتن نظتامي االستتبداد والفستاد فتي تتونس ومصتر
بستترعة ولتتم تستتمح لهمتتا باستتتعمال القتتوة المالئمتتة للتتبطش بالمتظتتاهرين إلنهتتاء ثتتورتهم ،وألنهتتا أيتتدت تأستتيس أنظمتتة ديمقراطيتتة
فيهتتا ،وأقام تتت عالق تتات متتع حرك تتات اإلس تتالم السياس تتي ،متتا ألح تتق ض تتر اًر إس تتتراتيجياً بالمصتتالح األمريكي تتة بحس تتب المحلل تتين
اإلسرائيليين ،ومن المالحتظ أن المتخصصتين اإلسترائيليين يربطتون ربطتاً وثيقتاً بتين المصتالح األمريكيتة والمصتالح اإلسترائيلية
واستمرار أنظمة حكم االستبداد والفستاد فتي التدول العربيتة ،لتيس تلتك األنظمتة التتي ستقطت فحستب ،وانمتا أيضتاً تلتك التتي ال
تزال تحكم ،إذ يؤكد "ميخائيل ميلشتاين" أن تخلي الواليات المتحدة عن نظامي بن علي ومبارك أثر في ثقة حلفاء أمريكتا فتي
المنطقتة بأنفستتهم وفتتي ثقتتهم بالواليتتات المتحتتدة كركيتزة إستتتراتيجية لهتتم لتيس ضتتد تهديتتدات خارجيتة كالتهديتتد اإلي ارنتتي فحستتب،
وانما أيضاً ضد التحديات والتهديدات الداخلية.

2

ويظهر من كتابات أولئك وجود قلق وخشية في إسترائيل متن الثتورات العربيتة ونتائجهتا ستلباً علتى طبيعتة العالقتات اإلسترائيلية
– األمريكية ،وعلى الموقف والفعل األمريكيين تجاه سياسات وخطوات إلسرائيل في المنطقتة تختالف السياستة األمريكيتة أو ال
تتماشى معها ،وأكد "أفرايم عنبار" ،مدير مركز بتيغن – الستادات لألبحتاث اإلستتراتيجية فتي جامعتة بتار إيتالن ،فتي د ارستة لته
بعن توان "األمتتن القتتومي اإلس ترائيلي والتقلبتتات فتتي العتتالم العربتتي" ،أن األمتتن والتتردع اإلس ترائيليين يعتمتتدان علتتى عوامتتل مهمتتة
يتصتتدرها الت تزام أمريكتتا أمتتن إس ترائيل وستتالمتها ،واستتتعدادها ألن تهتتب لتقتتديم المستتاعدات العستتكرية واالقتصتتادية والسياستتية
والدبلوماسية عندما تقتضي الضرورة ،إذ أظهرت التجربة أن اإلدارة األمريكيتة خيبتت العديتد متن حلفائهتا وتخلتت عتنهم عنتدما
كانوا في أمس الحاجة إليها.

3

وكتتان "دانتتي روتشتتيلد" فتتي د ارستتة لتته بعن توان "تقتتدير هرتستتيليا  :2012إس ترائيل فتتي عتتين العواصتتف" أكثتتر وضتتوحاً فتتي رؤي تة
المخاطر التي تهدد العالقات األمريكية – اإلسرائيلية في أعقاب الربيع العربي ،إذ قال" :إنه متن المفتترض أن تظهتر إسترائيل
بع تتد الث تتورات العربي تتة ذخت ت اًر إس تتتراتيجياً ألمريك تتا ألنه تتا حلي تتف مس تتتقر ودائ تتم ،لك تتن ح تتدث عك تتس ذل تتك تمامت تاً ،إذ بات تتت اإلدارة
األمريكية ترى أن إسرائيل وسياستتها وممارستتها فتي المنطقتة ،فتي ضتوء الربيتع العربتي ،تمثتل عبئتاً علتى السياستة األمريكيتة"،
وأكتتد روتشتتيلد أن ح توا اًر إستتتراتيجياً نقتتدياً يتتدور فتتي م اركتتز األبحتتاث األمريكيتتة المحستتوبة علتتى المعستتكر التتديمقراطي ،وفتتي
الصتتحافة الليبراليتتة فتتي إثتتر الثتتورات العربيتتة ،ويتختتذ منحتتى مضتتاداً للسياستتات والممارستتات اإلس ترائيلية فتتي المنطقتتة ،ويشتتبه

http://www.globaltimes.cn/opinion/commentary/2011-03/634557_2.html.

1أحمد نوفل وآخرون ،التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية ،مرجع سابق ،ص .505

2ميخائيل ميلشتاين ،شرق أوسط قديم -جديد :الثورات في الشرق األوسط وانعكاساتها على إسرائيل ،عدكان إستراتيجي ،العدد  ،1أبريل  ،2011ص .20
Inbar, Efraim. Israel's National Security Amidst Unrest in The Arab World, The Washington Quarterly, Vol. 35, Issue 3,

3

Summer 2012, p. 61.
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صفحة 51

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
الحتوار النقتتدي التتذي تتبنتتاه النختتب فتتي أورويتتا تجتتاه إسترائيل ،والتتذي يتترى أن القضتتية الفلستتطينية هتتي لتتب الصتراع فتتي الشتترق
األوسط.

1

ب -الملف السوري.
اتسم موقف الصين تجاه األزمة السورية الحالية باالختالف عن موقفي الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل ،وهو تباين في
المواقف ليس جديداً ،فطالما تناقضت التوجهتات السياستية للصتين متع مثيالتهتا األمريكيتة واإلسترائيلية ختالل الحقبتة األخيترة،
فتتي ظتتل سياستتة خارجيتتة صتتينية براغماتيتتة تحكمهتتا تقاطعتتات االيتتدولوجيا بالمصتتالح ،إال أن الجديتتد فتتي موقتتف الصتتين تجتتاه
األزمتتة الستتورية بأنتته تعتتدى حتتدود االختتتالف المتتوقفي المعهتتود متتع سياستتات كتتل متتن الواليتتات المتحتتدة واس ترائيل فتتي منطقتتة
الشرق األوسط وبلغ حد التصادم والمواجهة السياسية في سابقة تعد األولى من نوعها في هذه المنطقة.
ويقوم الموقف الصيني من المسألة السورية على أساس ثالثة مباد  ،أوالً :صيانة ميثاق ومباد األمم المتحتدة ،ثانيتاً :حفتظ
السالم واالستقرار في الشرق األوسط ،ثالثاً :حماية المصالح األساسية وطويلة األمد للشعب السوري ،يعني ال تحمي الصين
أي طرف من األطراف بما في ذلك الحكومة السورية ،وهي تدعم حق الشعب السوري فتي اختيتار النظتام السياستي والطريتق
التنموي لبلده بإرادته المستقلة ،تؤيد الصين أي حل من الحلول طالما اتفق مع المصالح األساستية للشتعب الستوري ،ووجتدت
قبوالً واسعاً من األطراف السورية.

2

وتتترفض الصتتين المبتتدأ التتذي تتبنتتاه الواليتتات المتحتتدة وال تدول الغربيتتة ،والتتذي يقتتوم علتتى فتترض العقوبتتات علتتى التتدول التتتي
تتعتتارض متتع سياستتتها كتتالعراق واي تران وستتورية وكوريتتا الشتتمالية ،ففتتي أواستتط التستتعينات فتتي القتترن الماضتتي قامتتت الصتتين
بتزويد سورية بمئة وخمسين صاروخ أرض-أرض مضادة للدبابات ،متمردة على قرار الحظر الذي فرضته الواليتات المتحتدة
على البلدان العربية وخاصة سورية.

3

وكان الفيتو الصيني غير معتاد ،وهي المرة الثامنة فقط التي تستخدم فيها الصين حق الفيتو منذ االنضمام مجدداً إلى األمم
المتحتتدة فتتي عتتام  ،1971فتتي عتتام  ،2011امتنعتتت الصتتين عتتن التصتتويت علتتى قترار األمتتم المتحتتدة بشتتأن ليبيتتا ،بتتدالً متتن
االعتراض على اإلجراء الذي يتمتع بدعم واسع االنتشار ،لذا فإن الفيتو الذي رفعته بكتين فتي هتذه الحالتة يمثتل خروجتاً عتن
نهج السياسة الخارجية الصينية التي تميزها المحافظتة والب ارغماتيتة ،وهتو يستلط الضتوء علتى قلتق بكتين متن فقتدان النفتوذ فتي
الشرق األوسط المتغير ،فضالً عن اعتقادها بأن بشار األسد سوف يبقتى فتي الستلطة فتي نهايتة المطتاف ،عتالوة علتى ذلتك،
Rothschild, Danny and Steiner, Tommy. The 2012 Herzliya Assessment: Israel in The Eye of Storms, Institute for Policy

1

and Strategy, Herzliya, January 2012,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/HerzliyaAssessment.p df.
يعود تاري العالقات الصينية – السورية إلى مئات السنين ،فهي نقطة التقاء لثالث قارات عبر عدد من الممرات البرية والبحرية والجوية ،وشكلت سورية الطريق
التجاري الذي ربط بالد الصين ببالد العرب والذي عرف بطريق الحرير قديماً ،وخالل العصر الحديث اهتمت الصين بسورية منذ نشأة جمهورية الصين الشعبية
منتصف القرن الماضي ،فشكلت سورية النقطة األضعف للنفوذ الغربي في منطقة الشرق األوسط ،وخط الدفاع األول عن مصالح الصين في آسيا الوسطى
والقوقاز ،كما أنها الرابط األساسي للبحار الخمسة وفقاً للنظرية االقتصادية لألسد المتوافقة مع الصين في بناء حزام اقتصادي مبني على مفهوم طريق حرير جديد.
 2تشن شياو دونغ ،الموقف الصيني من القضايا العربية ،مركز الجزيرة  .نت ،حلقة برنامج لقاء اليوم ،2012/6/14 ،أنظر:
http://www.aljazeera.net/programs/today -interview/2012/6/14/%D8%AA%D8%B4%D9%863محمد نبيل ،الصناعات العسكرية الصينية ومبيعاتها لدول الشرق األوسط ،مرجع سابق ،ص .140
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صفحة 52

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
تخشى الصين أن تقوم الواليات المتحدة بتتأجيج االحتجاجتات فتي الشترق األوستط لخلتق حتاالت تعتزز مصتالحها الشخصتية،
وهو األمر الذي تريد بكين منعه.

1

وترى الصين أن الثورة السورية تحولت إلى نزاع مسلح بين الدولة ومسلحين معارضين بعضهم متطرف ،فرحبتت بجهتود حتل
األزم تتة الس تتورية بش تتكل س تتلمي ض تتمن إط تتار م تتؤتمر جني تتف 2،كم تتا وافق تتت الص تتين عل تتى أول قت ترار أص تتدره مجل تتس األم تتن
بخصوص األزمة السورية الذي نص على مهتام رقابيتة لتجاوزهتا وذلتك بموجتب الفصتل الستادس متن الميثتاق ،باإلضتافة إلتى
ذلك عارضت الصين استخدام األسلحة الكيمائية في سورية.

3

وتعتبر الصتين أيضتاً أن محتاوالت الواليتات المتحتدة لزعزعتة استتقرار المنطقتة العربيتة يتأتي لستد الطريتق أمتام إمتدادات التنفط
التي تصل إليها ،وخصوصاً أن ذلك جاء بعد ت ارجتع اهتمتام الواليتات المتحتدة بمنطقتة الشترق األوستط وستعيها للختروج منهتا،
بعتتد اكتشتتاف كميتتات هائلتتة متتن التتنفط فتتي كنتتدا والب ارزيتتل ،فتتي حتتين تعتقتتد الصتتين أن التعتتاون االقتصتتادي يحتتتاج إلتتى تتوافر
األمن والسلم في العالم ،األمر الذي يفسر مستاعيها للتهدئتة وحتل المشتكالت الدوليتة بطترق دبلوماستية متن ختالل إستتراتيجية
تقوم على أساس عالقة صفر مشاكل مع العالم الخارجي.

4

وبالنسبة إلسرائيل ،تعد سورية أول دولة مجتاورة لهتا وال تترتبط معهتا بمعاهتدة ستالم ،تتعترض إلتى اختبتار حقيقتي الستتقرارها،
وهو ما سيؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية على تل أبيب ،لذلك يتابع اإلسرائيليون األوضاع في سورية باهتمام كبير ،ويرى
بعض المحللين اإلسترائيليين أن األزمتة الستورية قتد تجلتب مختاطر أمنيتة علتى الحتدود الشتمالية إلسترائيل ،بعتد أن ظلتت هتذه
الحتتدود آمنتتة عش ترات الستتنين ،ويتختتوف هتؤالء متتن احتمتتال انتقتتال ترستتانة األستتلحة الستتورية إلتتى أيتتد غيتتر مستتؤولة فتتي حتتال
سقوط نظام "بشار األسد" ،فيما يعتبر آخرون أن تغيير النظام السوري يصب في مصلحة إسرائيل ،ألنه سيفقد إيران حليفتها
الرئيس في المنطقة ،وسيحرك حركات المقاومة الفلسطينية من أحد أبرز األنظمة الحاضنة لها.
ومع انطالق شت اررة االحتجاجتات فتي ستورية منتصتف متارس  ،2011أبتدى السياستيون والمحللتون اإلسترائيليون اهتمامتاً كبيت اًر
بتطور األحداث هناك ،انطالقاً من عوامل الخصوصية التي تمثلها الحالة السورية بالنسبة إلسرائيل ،والتي يحددها المحللون
اإلسرائيليون في النقاط التالية:5
 إن سورية دولة مجاورة إلسرائيل ،وبالتالي أي تغييرات سياسية فيها ،ستؤثر بالضرورة في إسرائيل أمنياً وسياسياً. -إن سورية خالفاً لمصر واألردن ،لم توقع معاهدة سالم مع إسرائيل ،وتعتبر رسمياً في حالة حرب معها.

MacFarquhar, Neil. With Rare Double U.N Veto on Syria, Russia and China Try to Shield Friend, New York Times,

1

http://www.nytimes.com/2011/10/06/world/middleeast/with-united-nations-veto-russia-and-china-help-

6.10.2011,

syria.html?pagewanted=all.
2باريس تشهد مؤتمر أصدقاء سورية بدون الصين وروسيا ،العربية نت ،2012/7/5 ،أنظر:
http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/224709.html
3

سنية الحسيني ،سياسة الصين تجاه األزمة السورية :هل تعكس تحوالت إستراتيجية جديدة في المنطقةت مرجع سابق ،ص .45

4يزيد صايغ ،موقف الصين حيال سورية ،مركز كارنيغي للشرق األوسط ،2012/2/9 ،أنظر:
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=47149&reloadFlag=1
5صحيفة هآرتس اإلسرائيلية.2011/3/28 :
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صفحة 53

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
 إن سوريا ترتبط بعالقات وثيقة مع دول ومنظمات تعتبرها إسرائيل "محو اًر للشر" ،وتقصتد بتذلك إيتران وحتزب هللا وفصتائلالمقاومة الفلسطينية ،وعلى رأسها حركة حماس.
 تمتلك سورية حسب المزاعم اإلسرائيلية ،ترسانة من األسلحة المتطورة ،التي تمثل خط اًر على أمن إسرائيل.وعلتتى ختتالف موقتتف إسترائيل متتن الثتتورات العربيتتة ،كتتان الموقتتف اإلس ترائيلي متتن النظتتام الستتوري ومتتن مستتألة إستتقاطه مركبتاً
ومعقداً ،فقد التزمتت الحكومتة اإلسترائيلية ،طتوال الستنة األولتى متن الثتورة الستورية ،جانتب الصتمت إزاء مصتير نظتام الترئيس
"بشار األسد" ،وازاء الثورة السورية وتطور أحداثها ،واتبعت سياسة الغموض تجتاه هتاتين المستألتين ،إال أنته وبعتد مترور عتام
علتتى الثتتورة واتضتتاح عمقهتتا وشتتموليتها واستتتم ارريتها والتشتتابك التتدولي واإلقليمتتي التتذي أصتتبحت تحظتتى بتته األزمتتة الستتورية،
غيرت الحكومة اإلسرائيلية سياستها تجاه النظام السوري والثورة السورية والوضع السوري عموماً.

1

وقدم فريتق متن الخبتراء فتي و ازرة الخارجيتة اإلسترائيلية فتي فب اريتر  ،2012توصتية فتي شتأن الوضتع فتي ستورية ،ودعتت هتذه
التوصية إلى تغيير السياستة الرستمية تجتاه ستورية ،ووضتع حتد لسياستة الغمتوض تجتاه تطتورات األحتداث فتي ستورية ،واتبتاع
سياسة تنسجم مع مواقف الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وبقية حلفاء إسرائيل ،وتتدعو إلتى استتقالة الترئيس الستوري بشتار
األسد.

2

ولقد تفاوتت مستويات تعاطي إسرائيل مع األزمة السورية ،فتتراوح ذلتك متا بتين الصتمت تتارة ،والقيتام بغتارات جويتة عستكرية

3

ضتتد مواقتتع تابعتتة لنظتتام األستتد فتتي قلتتب بدمشتتق تتتارة أختترى ،وأخيت اًر ،إظهتتار التعتتاطف متتع الشتتعب الستتوري متتن ختتالل تقتتديم
ختدمات طبيتتة للمصتتابين علتتى الحتدود ،وهتتو األمتتر التتذي طترح بتتدوره تستتاؤل حتتول طبيعتة الرؤيتتة اإلسترائيلية لمستتتقبل األزمتتة
السورية ،وكذلك حول السيناريو األفضل إلسرائيل فيما يتعلق بمستقبل سوريا.
ويتضح من قراءة المواقف اإلسرائيلية لألزمة السورية ما يلي :4أوالً ،تفضل إسرائيل أن ال تتم اإلطاحتة بالنظتام الستوري بطترق
سلمية ،ثانياً ،تفضل إسترائيل عتدم االستتجابة لمطالتب الشتعب الستوري المناديتة بالحريتة والديمقراطيتة ،ثالثتاً ،تتمنتى إسترائيل أن
يلجتتأ النظتتام إلتتى حلتتول قمعيتتة ودمويتتة بتتدل التتدخول فتتي مفاوضتتات متتع أطيتتاف المعارضتتة وبتتدل التوصتتل إلتتى حلتتول سياستتية
تضتتمن إصتتالحات حقيقيتتة وشتتاملة ،رابع تاً ،تتتؤثر إس ترائيل استتتمرار النظتتام القتتائم علتتى االستتتبداد والفستتاد كوستتيلة حكتتم ،وهنتتاك
العديتد متن التصتريحات اإلسترائيلية التتي تؤكتد ذلتتك ،خامستاً ،تفضتل إسترائيل أن تنحتتدر ستورية إلتى حالتتة متن الصتراع الطتتائفي
تستمر أطول فترة ممكنة.
كما أن الملف السوري كشف السلوك الصيني إزاء التحوالت الجارية في منطقة الشرق األوسط بثالثة مالحظتات 5مهمتة يجتب
أخذها باالعتبار مقارنة بالسياسة الصينية التقليدية تجاه المنطقة ،المالحظة األولى :تطور حضور سياسي واضح للصتين فتي
منطقة الشرق األوسط فعلى العكس من تركيز الصتين علتى ختالل العقتود الماضتية علتى الحضتور االقتصتادي والتجتاري ،إلتى
1صحيفة معاريف اإلسرائيلية.2013/5/31 :
2صحيفة هآرتس اإلسرائيلية.2012/2/16 :
 3تقرير المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،العدوان المتكرر على سورية ،معهد الدوحة ،2013/5/12 ،أنظر:
http://www.dohainstitute.org/release//fc124990-8922-4751-a8d2-522d4234f455
 4فراس أبو هالل ،الموقف اإلسرائيلي من االنتفاضة السورية ،سلسلة تقييم حالة ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،2011 ،ص ص .10-9
5
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صفحة 54

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
جانتتب دور سياستتي محتتدود ،فقتتد شتتهد العامتتان األخي تران حضتتو اًر سياستتياً صتتينياً متناميتاً ،وأختتذ هتتذا الحضتتور أشتتكاالً مختلفتتة،
مثل :اتجاهات التصويت داخل مجلس األمن ،وطرح الصين مبادرات سياستية بشتأن األزمتة الستورية ،وفتتح قنتوات اتصتال متع
القوى السياسية الداخلية بعيداً عن األنظمة السياسية الرسمية.
المالحظة الثانيتة :إرستال قطتع حربيتة إلتى ميتاه البحتر األبتيض المتوستط ختالل يوليتو – أغستطس  ،12012وهتي المترة الثانيتة
التتتي ترستتل فيهتتا الصتتين قطعتاً عستتكرية بحريتتة إلتتى البحتتر المتوستتط عتتام  ،2012كانتتت المترة األولتتى فتتي أثنتتاء الثتتورة الليبيتتة،
عنتتدما أرستتلت ستتفناً وطتتائرات حربيتتة إلجتتالء رعاياهتتا متتن ليبيتتا ،2فتتي مؤشتتر مهتتم إلتتى تحتتول فتتي السياستتة الصتتينية إزاء مستتألة
إرستال قطتع عستكرية ختارج مجالهتا اإلقليمتتي المباشتر ،وفتي استتعداد الصتين الستتتخدام األستلحة العستكرية لحمايتة رعاياهتا فتتي
الخارج وفي منطقة الشرق األوسط.
والمالحظة الثالثة :هو وجود درجة ملحوظة من التنسيق بين روسيا والصين في األزمات اإلقليمية التي ارتبطتت بموجتة الربيتع
العربتي ،وتشتابه الستلوك الروستي والصتتيني إلتى حتد كبيتر فتتي هتذه األزمتات كاالمتنتاع عتن التصتتويت داختل مجلتس األمتن فتتي
حالة القرار رقم  1973الخاص بالحالة الليبية ،وتكرار استخدام الفيتو في األزمة السورية.

3

ج -الملف الفلسطيني.
أعتتادت الثتتورات العربيتتة تجديتتد األمتتل بمشتتروع المقاومتتة وهزيمتتة المشتتروع الصتتهيوني ،وهتتذا يفتتترض أوالً ضتترورة التتوعي أن
الصراع بين مشروع النهضة العربية والمشروع الصتهيوني فتي أوج مراحلته ،وأن المحتاوالت الحتتواء الثتورة العربيتة أو شترائها
أو هزيمتها واالنتصار عليها واعادة التاري إلتى التوراء لتن تتوقتف ،متا يستتوجب حمايتة مشتروع المقاومتة التذي صتمد أعوامتاً
طويلة.

4

وبحستتب اعتتراف صتتحيفة كريستتتيان ستتاينس مونيتتتور األمريكيتتة ،كتتان الفلستتطينيون هتتم األوفتتر ربحتاً متتن الربيتتع العربتتي ،وأن
أكبر الخاسرين هو إسرائيل تليها الواليات المتحدة ،وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل هي الخاستر األكبتر متن الثتورات الشتعبية
والتطورات في الشرق األوسط ، 5وباتت القضية الفلسطينية هي القضية المركزيتة فتي التوطن العربتي وأضتحت تحظتى بأهميتة
كبيرة من خالل الشعارات التي رفعتها الجماهير ،ودعوتها إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد االحتالل.
1

صحيفة الوفد ،2012/7/31،أنظر:

http://alwafd.org
Plesner, Jones and Pantucci, Raffaello. China's Janus- Faced Response to The Arab Revelations, Policy Memo, June

2

2011, p. 2.
3
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4التقدير اإلستراتيجي ( ،)30مستقبل الموقف اإلسرائيلي من مصر بعد ثورة  25يناير ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت ،2011 ،ص .14
The Christian Monitor, December 12, 2011.
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صفحة 55

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
لتتذلك ال نبتتالغ إذا قلنتتا أن فلستتطين هتتي األكثتتر استتتفادة متتن الربيتتع العربتتي ،واس ترائيل هتتي األكثتتر تضتتر اًر متتن النظتتام العربتتي
الجديتتد ،حيتتث هنتتاك حادثتتان مهمتتان أث ت ار ف تتي القضتتية الفلستتطينية :أولهم تتا ،صتتمود المقاومتتة الفلس تتطينية فتتي وجتته العتتدوان
اإلسرائيلي على قطاع غتزة فتي  20نتوفمبر  2011وفشتل إسترائيل تحقيتق أهتدافها بستبب التأييتد المصتري الجديتد بعتد انهيتار
النظتتام الستتابق ،وثانيهمتتا ،نجتتاح منظمتتة التحريتتر الفلستتطينية فتتي الحصتتول علتتى صتتفة دولتتة م ارقتتب غيتتر عضتتو فتتي األمتتم
المتحدة بأغلبية  138دولتة ومعارضتة  9دول وامتنتاع  41دولتة ،ختالل التصتويت فتي الجمعيتة العموميتة لألمتم المتحتدة فتي
 28نوفمبر .2012

1

من جهة أخرى ،ساهم الربيع العربي في حتض الفلستطينيين علتى التدعوة إلتى المصتالحة بتين الستلطة الفلستطينية ،ممثلتة فتي
حركتتة فتتتح وحركتتة حمتتاس ،وختترج عش ترات اآلالف متتن الفلستتطينيين فتتي الضتتفة الغربيتتة وقطتتاع غ تزة فتتي تظتتاهرات حاشتتدة،
استتتجابة لتتدعوة أطلقهتتا شتتباب متتارس عبتتر الفيستتبوك للمطالبتتة بإنهتتاء االنقستتام ،2صتتحيح أن المصتتالحة لتتم تتحقتتق بعتتد ،لكتتن
أجواء التفاهم اإليجابي تسود حركتي حماس وفتح.
وترى الصين إن القضية الفلسطينية قضية جوهرية ،وأنه بدون حل القضية ال ستالم حقيقتي بتين التدول العربيتة واسترائيل ،وال
أمان وال استقرار في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا ،وفي ظل التغيرات الحالية فتي المنطقتة ال يجتوز تهمتيش هتذه القضتية
بتتل يجتتب بتتذل مزيتتد متتن الجهتتود البنتتاءة لحلهتتا ،إن مفتتتاح حتتل الن تزاع الفلستتطيني اإلس ترائيلي هتتو عتتودة الجتتانبين إلتتى طاولتتة
المفاوضتتات بأستترع وقتتت ممكتتن ،وتحقيتتق تقتتدم جتتوهري فتتي مفاوضتتات الستتالم ،إن األولويتتة األولتتى لتحقيتتق هتتذا الهتتدف هتتي
إزالة عقبات المفاوضات واعادة بناء الثقة.

3

وتطلتتب الصتتين متتن إس ترائيل إلنجتتاح عمليتتة التستتوية ،بتتأن تخطتتو إس ترائيل خط توة أولتتى ،حيتتث هنتتاك عتتدد كبيتتر متتن األستترى
الفلستطينيين فتي الستجون اإلسترائيلية منتذ فتترة طويلتة ،وهتذا ال يستاعد علتى بنتتاء الثقتة وال استتئناف المفاوضتات الستلمية ،بتتل
يزيتتد متتن تتتوتر الوضتتع ،فيجتتب إطتتالق س تراحهم واتختتاذ إج تراءات ملموستتة لتحستتين الظتتروف المعيشتتية والعالجيتتة لألستترى
الفلس ت تتطينيين ،وت ت تتوفير ظ ت تتروف مواتي ت تتة لح ت تتل ه ت تتذه القض ت تتية سياستت تتياً ،كم ت تتا تت ت ترفض الص ت تتين االس ت تتتيطان اإلست ت ترائيلي فتت تتي
األ ارضتتي المحتلتتة ،وت ترفض أيض تاً الخط توات أحاديتتة الجانتتب لتغييتتر الوضتتع حالي تاً للقتتدس ،وكتتذلك برفتتع حصتتار غ تزة وفتتتح
المعابر والسماح بإيصال المعونات الطبية والغذائية.

1صحيفة القدس العربي ،2012/1/27 ،أنظر:
http://www.alquds.co.uk/?page_id=20894
2

صحيفة الشرق األوسط ،2011/3/16 ،أنظر:

http://aawsat.com/home/saudi/home
3تشن شياو دونغ ،الموقف الصيني من القضايا العربية ،مرجع سابق ،تشن شياو دونغ ،الموقف الصيني من القضايا العربية ،مركز الجزيرة  .نت ،حلقة برنامج لقتاء
اليوم ،2012/6/14 ،أنظر:
http://www.aljazeera.net/programs/todayinterview/2012/6/14/%D8%AA%D8%B4%D9%86 -
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صفحة 56

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
وفي الواقع ،تعتمد إسرائيل خيارين للتخلص من مأزقها اإلستراتيجي ،وهما نقيضين :أحدهما ،رفض ضم الضفة الغربية كلها
لكونه يؤدي إلى دولة ثنائية القومية ،والثاني ،رفض التسليم بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كتل أ ارضتي الضتفة
والقطاع وضمناً القدس الشرقية ،ألن هذه الدولة تشكل بالمفهوم اإلسرائيلي خط اًر وجودياً على إسرائيل.

1

لهتتذا يتتتم تكييتتف جميتتع مكونتتات الوضتتع التتدائم بمتتا يجعتتل الكيتتان الفلستتطيني يحقتتق المعتتايير والمصتتالح اإلس ترائيلية ،بالدرجتتة
األولى ،فتصر إسرائيل على إنجاز تسوية تستعيض بها عن األراضي التي ستقام عليها ما سيطلق عليها الدولة الفلسطينية،
بعناصتتر إستتتراتيجية تتتوفر حمايتتة لمتتا يستتمى األمتتن القتتومي اإلس ترائيلي بمفهومتته الشتتامل ،مثتتل :التجريتتد متتن الستتالح ،وابقتتاء
األم تتن الخ تتارجي والمع تتابر ف تتي ي تتد إست ترائيل ،ونص تتب محط تتات إن تتذار مبك تتر عل تتى قم تتم الجب تتال ف تتي الض تتفة ،ورف تتض تفكي تتك
المستوطنات ،والتحكم في أحواض المياه الجوفية التي تغذي إسرائيل ،وانشاء مناطق عازلتة أو أحزمتة أمنيتة ،والستيطرة علتى
األجواء والمجال الكهرومغناطيسي للضفة والقطاع ،وتكبيل الفلسطينيين بقيود متعددة في المجاالت األمنية والبلدية.

2

أم تتا الفلس تتطينيون فيتطلع تتون إل تتى أن تك تتون له تتم دول تتة مس تتتقلة عل تتى كام تتل األ ارض تتي المحتل تتة ع تتام  ،1967الض تتفة الغربي تتة
بمستتاحتها البالغتتة نحتتو  6اآلف كلتتم ،2وتشتتمل القتتدس والقستتم الفلستتطيني متتن البحتتر الميتتت واألرض المقدستتة المقتطعتتة متتن
الضتتفة الغربيتتة ،متتع كامتتل قطتتاع غتزة بمستتاحته البالغتتة نحتتو  365كلتتم ،2ويؤكتتدون أن هتتذه الدولتتة تشتتكل جتتزءاً ال يتجت أز متتن
مشتتروعهم التتوطني القتتومي ،وخطتتوة علتتى طريتتق نضتتالي طويتتل وشتتاق يتضتتمن استتتعادة الحقتتوق الفلستتطينية ،بتترغم التباينتتات
الموجودة بينهم حول توصيفات هذه الحقوق.

3

وبشأن مشكلة الحدود ،مقابل التمسك الفلسطيني بخطوط عام ( 1967مع تعديالت طفيفة) ،يتطلتع اإلسترائيليون إلتى تحويتل
خط التماس والجد ار الفاصل حول الضفة الغربية إلى حدود دائمة ،وفي سياق تركيز إسرائيل على خريطة مصالحها األمنية
كمحتتدد لخريطتتة الحتتدود ،تحتتتل منطقتتة غتتور األردن مكانتتة خاصتتة ،وقتتد صتترح كبتتار المستتؤولين اإلسترائيليين م ت ار اًر بتتأن هتتذه
المنطقة ستبقى تحت سيطرة إسرائيل في كل تسوية مستقبلية ،العتبارات أمنية خاصة بها خارجية وداخلية ،أمتا الفلستطينيون
فيرون أنه من غير المبرر االحتفاظ اإلسرائيلي بغور األردن وستواه ،وأنهتم يوافقتون علتى وجتود قتوة دوليتة مثتل تلتك الموجتودة
في سيناء ولبنان والجوالن.

4

وبخصوص االستيطان ،يؤكد الفلسطينيون أنه في الدولة الفلسطينية التي ستقوم لتن يكتون أي إسترائيلي فتوق أ ارضتيها ،متدنياً
كتتان أم عستتكرياً ،وتستتتبطن هتتذه العبتتارات إمكانيتتة التبتتادل الستتكاني المترتبط بالتعتتديالت علتتى الحتتدود ،وضتتمناً منتتاطق الكتتتل
االستتيطانية ،وفتي المقابتل ،تبتين المواقتف اإلسترائيلية أن هنتاك إصت ار اًر علتى إبقتاء تلتك الكتتل ضتمن المجتال اإلسترائيلي ،متع

 1عبير بشير ،المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية إلى أينت موقع صحيفة صحيفة المستقبل اللبنانية ،2013/10/9 ،أنظر:
http://jaradit.com/newspaper.aspx?=74
2دعم فلسطين واعادة النظر في مفاوضات السالم غير المجدية ،موقع صحيفة الحياة اللندنية ،2013 /3/26 ،أنظر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
3جهاد الخازن ،عيون وآذان ،موقع صحيفة الحياة اللندنية ،2013/2/8 ،أنظر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
4محمد يونس ،خطة كيري :تجميد االستيطان خارج الكتل الكبرى ،موقع صحيفة الحياة اللندنية ،2013/7/6 ،أنظر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
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صفحة 57

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
احتمال تفكيك مستوطنات معزولة (يسكنها نحو  80ألتف مستتوطن) ،واتاحتة المجتال لستكانها إمتا بتالعودة إلتى منتاطق الختط
األخضر واما باالنتقال إلى الكتل االستيطانية ،بموجب عملية سميت سابقاً "تكنسوت" (تجميع أو انطواء).

1

وفتي موضتوع القتتدس ،يواصتل الفلستطينيون رفتتض التنتازل عتن القتتدس الشترقية المحتلتة عتتام  1967كعاصتمة لتدولتهم ،بينمتتا
درج اإلسترائيليون علتتى اعتبتتار القتتدس الموحتتدة عاصتتمة دولتتة إسترائيل األبديتتة ،ومنتتذ احتتتالل شتترق القتتدس ركتتزت التوجهتتات
اإلسرائيلية على تهويد المدينة ،وتفريغها من مواطنيها العرب ،والمطالبة بتقستيم الحترم القدستي ،علتى غترار التنمط الستائد فتي
الحتترم اإلبراهيمتتي فتتي الخليتتل ،ومتتن المنتظتتر فتتي ظتتل الضتتعف الفلستتطيني ستتيتم حتتل مشتتكلة القتتدس بطريقتتة ال تنتتتقص متتن
مكتسبات االحتالل اإلسرائيلي المفروضة بقوة األمر الواقع ،متع إمكانيتة القبتول بترتيبتات إداريتة ،تشتارك فيهتا أطتراف إقليميتة
ودولية.

2

ومتتن ناحيتتة إدارة المفاوضتتات ،تريتتد إس ترائيل – كطتترف قتتوي – االنف تراد بالفلستتطينيين ،لتتذا تتترفض أي دور لألمتتم المتحتتدة أو
اللجنتتة الرباعيتتة أو غيرهتتا فتتي العمليتتة السياستتية ،حتتتى إنهتتا تحتتاول إبعتتاد الممثلتتين األم تريكيين عتتن الجلستتات ،وحستتب رئتتيس
لجنتتة الخارجيتتة واألمتتن فتتي الكنيستتت أفيجتتدور ليبرمتتان "إذا أراد المجتمتتع التتدولي حتتل القضتتية ،فليتركونتتا نواجتته الفلستتطينيين
لوحدنا" ،وعبثاً يتصرف الجانب الفلستطيني عنتدما يحتاول االستتقواء بتأي جهتة ،حتتى متن قبيتل زيتارة صتائب عريقتات لروستيا
الطالعها على صورة المفاوضات.

3

وطتترح خيتتار االنضتتمام الفلستتطيني إلتتى مؤسستتات األمتتم المتحتتدة والمعاهتتدات الدوليتتة المختلفتتة ،منتتذ ستتنوات ،وظتتل خطتتوة
مؤجلتتة ،إلتتى أن أعلتتن ال ترئيس "محمتتود عبتتاس" فتتي مطلتتع أبريتتل  ،2014عتتن إخفتتاق المفاوضتتات متتع إس ترائيل ،بستتبب عتتدم
التزامهتتا بمتتا تتتم االتفتتاق عليتته ،برعايتتة أمريكيتتة ،حيتتث رفضتتت إسترائيل اإلف تراج عتتن الدفعتتة الرابعتتة متتن األستترى فتتي موعتتدها
المقتترر  29متتارس  ،2014وحاولتتت ابتتزاز الفلستتطينيين بتتأن يتتدفعوا ثمنتاً لهتتذه الدفعتتة ،متتن ختتالل ربطهتتا بعتتدم ذهتتابهم لألمتتم
المتحدة أو إطالق سراح أسرى عرب  1948مقابل إطالق سراح الجاسوس "جوناثان بوالرد" أو تمديد المفاوضات.

4

وتستتعى إس ترائيل وبتتدعم أمريكتتي لحمتتل الفلستتطينيين علتتى ستتحب طلبتتات انضتتمامهم لالتفاقتتات والمعاهتتدات الدوليتتة ،أو لقستتم
منها ،وفي حال إخفاقها ستحاول تطويق مفاعيل الخطوة الفلسطينية الجديدة لتظل في حدودها الدنيا ،وستصر إسترائيل علتى
منع تكرارها مستقبالً على األقل خالل العملية التفاوضية.
وبن تتاء عل تتى ذل تتك ،ق تتررت الحكوم تتة اإلست ترائيلية ف تتي  3أبري تتل  ،2014اتخ تتاذ جمل تتة م تتن اإلجت تراءات العقابي تتة ض تتد الس تتلطة
الفلسطينية ،تتضمن تجميد االتصاالت على مستوى الوزراء وكبار المدراء التنفيذيين واقتصارها على منسق العمليات المدنية

 1أكرم البني ،خطة إقليمية لخدمة إسرائيلت عقدنا السياسة األمريكية في المنطقة ،موقع صحيفة الحياة اللندنية ،2013/8/20 ،أنظر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
 2محم تتد ي تتونس ،خط تتط التوس تتع االس تتتيطاني تح تترج عب تتاس واتس تتاع ال تتدعوات لالنس تتحاب م تتن المفاوض تتات ،موق تتع ص تتحيفة الحي تتاة اللندني تتة ،2013/8/13 ،أنظ تتر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
 3موسكو تدعم المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،الجزيرة.نت ،2013/8/22 ،أنظر:
http://www.aljazeera.net/news/pages/a11d4847-b639-43c7-9316-d05a0bd16580
4أسعد تلحمي ،عباس يوقع طلبات لالنضمام إلى مؤسسات دولية ،موقع صحيفة الحياة اللندنية ،2014/4/2 ،أنظر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
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صفحة 58

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
اللواء "يوآف مردخاي" ،1كما أصتدر رئتيس الحكومتة نتنيتاهو تعليمتات إلتى التو ازرات والمؤسستات الحكوميتة باالمتنتاع المطلتق
عن إجراء لقاءات مع الفلسطينيين ،كما أوقف التعاون االقتصادي والمدني مع السلطة الفلسطينية.
وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية ،ال تسري هذه التعليمات علتى نشتاط "تستيبي ليفنتي" التفاوضتي وعلتى التنستيق
األمنتتي بتتين الطترفين ،2وهتتو متتا يعنتتي أن إسترائيل تستتعى لفتترض ضتتغوط محستتوبة تمامتاً علتتى الستتلطة ،بحيتتث ال تتتؤدي إلتتى
انهيار تام لمنظومة العالقة القائمة معها التي يقف التفاوض والتنسيق األمني في مركزها.
فتتي ظتتل معطيتتات كهتتذه ،يبقتتى القتتول إن أخطتتر متتا يمكتتن أن تتستتم بتته أي جولتتة متتن جتوالت التفتتاوض ،هتتو أن تبتتدأ بشتتروط
إسترائيلية وموافقتتة ضتتمنية أو غيتتر ضتتمنية أمريكيتتة ،حيتتث يجتتري حصتتار الطتترف الفلستتطيني المفتتاوض حصتتا اًر مطبق تاً ،فتتي
محاولتتة إلجبتتاره علتتى الموافقتتة علتتى تلتتك الشتتروط التتتي ال تحمتتل فتتي طياتهتتا ستتوى صتتياغات تصتتفوية ،متتن قبيتتل االنتتدفاع
اإلسترائيلي نحتتو فتترض دولتتة ذات حتتدود مؤقتتتة ،تخترقهتتا المستتتوطنات والجتتدار العنصتتري والح تواجز العستتكرية ،وفتتق شتتروط
إسرائيلية رافضة أصالً أي موقف فلسطيني أو عربي.

خاتمة
يمكتتن القتتول أن الثتتورات العربيتتة لتتم تفتترز حتتتى اآلن نتتتائج واضتتحة يمكتتن البنتتاء عليهتتا ،كمتتا أن كافتتة المحتتاور اإلقليميتتة
المحتمتتل التفكيتتر فتتي تكوينهتتا ستتتعاني ضتتعفاً وتتتوترات ،نتيجتتة عتتدم التجتتانس الثقتتافي والمتتذهبي ،وحتتتى العرقتتي والقتتومي بتتين
أطرافها ،كما أن ما يحدث في سوريا اآلن ال يقود بالضرورة إلى تقوية المعسكر الذي تقوده إيران ،بل قد يؤدي إلى العكس،
وفي كل األحوال ،ترى إسرائيل أن الموقف الوحيد الذي يمكتن أن تتحلتى بته اآلن ،وفتي األمتد المنظتور فتي ظتل عتدم قتدرتها
على التأثير في مجريات األحداث الراهنة ،هو حراسة حدودها بقوتها الذاتية ،ثم العمل على ضرب محتاوالت تشتكيل محتاور
إقليمية ضارة بتحركات معاكسة على تخوم تلك المحاور االفتراضية.
أما الصين فأنها تحرص على التعاون مع كافة الدول متن منطلتق المنفعتة المتبادلتة ،وهتي السياستة التتي تنتهجهتا فتي منطقتة
الشرق األوسط مع الحرص على القيام بدور عالمي في مختلف القضايا بصفة عامة ،ومن بينهتا تلتك التتي تشتهدها المنطقتة
العربية ،وفي هذا الشتأن ،أكتدت أن متن بتين أهتداف سياستتها الخارجيتة إرستاء عتالم متعتدد األقطتاب يجنتب اإلنستانية ويتالت
أي حروب مستقبلية بما يضمن السالم العالمي ،بحيث تواصل بكين سياسة خارجية تهدف إلى الحفاظ على الستالم العتالمي
 1في حال توجه الفلسطينيين لألمم المتحدة إسرائيل تلوح بضم أجزاء من الضفة الغربية ،موقع صحيفة العرب اليوم ،2014/4/3 ،أنظر:
http://wwww.alarab.co.uk.links/5551
2صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية.2014/4/9 :
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صفحة 59

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
في ظل نظام دولي يقوم على مبدأ االحترام المتبادل دون الهيمنة مع اتباع نموذج للتنمية المشتركة فتي إطتار الثقتة المتبادلتة
والمستتاواة والج توار ومحاولتتة تستتوية المنازعتتات متتن ختتالل الستتبل الستتلمية والح توار ،وهتتو التتنهج التتذي تمستتكت بتته فتتي رؤيتهتتا
لمختلف قضايا الشرق األوسط.
قائمة المراج
أوالً :اللغة العربية
أحمد أبو هدبة ،إسرائيل والثورات العربية ،شؤون األوسط ،العدد  ،138ربيع .2011
أحمد نوفل وآخرون ،التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت.2014 ،
أكرم البني ،خطة إقليمية لخدمة إسرائيلت عقدنا السياسة األمريكية في المنطقة ،موقع صحيفة الحياة اللندنية ،2013/8/20 ،أنظر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
أسعد تلحمي ،عباس يوقع طلبات لالنضمام إلى مؤسسات دولية ،موقع صحيفة الحياة اللندنية ،2014/4/2 ،أنظر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
تشن شياو دونغ ،الموقف الصيني من القضايا العربية ،مركز الجزيرة  .نت ،حلقة برنامج لقاء اليوم2012/6/14 ،م ،أنظر:
http://www.aljazeera.net/programs/todayinterview/2012/6/14/%D8%AA%D8%B4%D9%86التقدير اإلستراتيجي ( ،)30مستقبل الموقف اإلسرائيلي متن مصتر بعتد ثتورة  25ينتاير ،مركتز الزيتونتة للد ارستات واالستشتارات ،بيتروت،
.2011
التقرير اإلستراتيجي مركز الزيتونة للد ارستات واالستشتارات ،أثتر التغيترات فتي التبالد العربيتة علتى القضتية الفلستطينية ،شتؤون األوستط،
العدد  ،138ربيع .2011
تقرير المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،العدوان المتكرر على سورية ،معهد الدوحة ،2013/5/12 ،أنظر:
http://www.dohainstitute.org/release//fc124990-8922-4751-a8d2-522d4234f455
جهاد الخازن ،عيون وآذان ،موقع صحيفة الحياة اللندنية ،2013/2/8 ،أنظر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
دعم فلسطين واعادة النظر في مفاوضات السالم غير المجدية ،موقع صحيفة الحياة اللندنية ،2013 /3/26 ،أنظر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
رمزي الميناوي ،الفوضى الخالقة :الربيع العربي بين الثورة والفوضى ،دار الكتاب العربي ،القاهرة.2011 ،
ستتنية الحستتيني ،سياستتة الصتتين تجتتاه األزمتتة الستتورية :هتتل تعكتتس تح توالت إستتتراتيجية جديتتدة فتتي المنطقتتة ،المستتتقبل العربتتي ،مركتتز
دراسات الوحدة العربية ،السنة  ،38العدد  ،440بيروت ،أكتوبر .2015
صحيفة الشرق األوسط ،2011/3/16 :أنظر:
http://aawsat.com/home/saudi/home
صحيفة القدس العربي ،2012/1/27 :أنظر:
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صفحة 60

الموقف الصيني واإلسرائيلي من قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق األوسط -د .إسالم عيادي
http://www.alquds.co.uk/?page_id=20894
صحيفة الوفد ،2012/7/31 :أنظرhttp://alwafd.org :
صحيفة معاريف اإلسرائيلية.2011/2/27 :
صحيفة معاريف اإلسرائيلية.2011/2/28 :
صحيفة معاريف اإلسرائيلية.2013/5/31 :
صحيفة هآرتس اإلسرائيلية.2012/2/16 :
صحيفة هآرتس اإلسرائيلية.2011/3/28 :
صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية.2014/4/9 :
عبير بشير ،المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية إلى أينت موقع صحيفة المستقبل اللبنانية ،2013/10/9 ،أنظر:
http://jaradit.com/newspaper.aspx?=74
فراس أبو هتالل ،الموقتف اإلسترائيلي متن االنتفاضتة الستورية ،سلستلة تقيتيم حالتة ،المركتز العربتي لألبحتاث ود ارستة السياستات ،الدوحتة،
.2011
فتتي حتتال توجتته الفلستتطينيين لألمتتم المتحتتدة إس ترائيل تلتتوح بضتتم أج تزاء متتن الضتتفة الغربيتتة ،موقتتع صتتحيفة العتترب اليتتوم،2014/4/3 ،
أنظر:
http://wwww.alarab.co.uk.links/5551
كيف أثر الربيع العربي على السياسة الصينيةت ورقة بحثية ،موقع راقب ،2014/10/30 ،أنظر:
http://raqeb.co/2014/10/%D9%83%D9%8A%D9%81
ليو تشونغ مين ،الربيع العربي يتحتول إلتى مسترح للتجاذبتات الجيوسياستية ،مركتز د ارستات الشترق األجنبيتة ،جامعتة الد ارستات األجنبيتة،
شنغهاي.2012 ،
محسن محمد صالح ،السلوك اإلسرائيلي تجاه الثورات العربية ،شؤون األوسط ،العدد  ،138ربيع .2011
محمد بدير ،غانتس :روسيا تغذي أعداءنا بالسالح ،األخبار ،العدد  ،1625فبراير .2012
محمد بدير ،مأزق إسرائيل :فقدان ركائز القوة السياسية ،األخبار ،العدد  ،1584ديسمبر .2011
محمد عبد السالم ،الشتاء اإلقليمي :التعايش مع فترات االنتقال الطويلة في الشرق األوسط ،السياسة الدولية ،مركز الد ارستات السياستة
واإلستراتيجية باألهرام ،العدد  ،187يناير .2012
محمتتد نبيتتل محمتتد ف تؤاد ،الصتتناعات العستتكرية الصتتينية ومبيعاتهتتا لتتدول الشتترق األوستتط ،السياستتة الدوليتتة ،مركتتز الد ارستتات السياستتية
واإلستراتيجية باألهرام ،عدد  ،140القاهرة ،إبريل 2000م.
محمتتد يتتونس ،خطتتط التوستتع االستتتيطاني تحتترج عبتتاس واتستتاع التتدعوات لالنستتحاب متتن المفاوضتتات ،موقتتع صتتحيفة الحي تاة اللندنيتتة،
 ،2013/8/13أنظر:
http://massomm.kenanaonline.net/lonks/8411
محمد يونس ،خطة كيري :تجميد االستيطان خارج الكتل الكبرى ،موقع صحيفة الحياة اللندنية ،2013/7/6 ،أنظر:
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الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب -التأثيرات د .نيبال
جميل( -مصر)

•

The Russian Role in the Armed Arab Internal Conflicts:
Indicators – Reasons – Influences

الملخص:

تصاعد الدور الروسي في منطقة الشرق األوسط ،خالل السنوات الثالث الماضية لدرجة أن بعض األدبيتات
اعتبتترت بتتدء تدشتتين "الحقبتتة البوتينيتتة" فتتي المنطقتتة حيتتث ترتكتتز رؤيتتة موستتكو علتتى إبتتداء أهميتتة إستتتراتيجية للشتترق

األوستتط ،التتتي تمثتتل منصتتة ارتكتتاز ألي دور محتمتتل لقتتوى دوليتتة .وقتتد تمثتتل ذلتتك فتتي تعزيتتز االنختراط فتتي بعتتض بتتؤر

الصتراعات العربيتتة المستتلحة ،وهتتو متتا يوضتتحه االنخ تراط المستتلح فتتي األزمتتة الستتورية ،واستتتعادة النفتتوذ فتتي التفتتاعالت

الداخلية الليبية ،وبوادر للتواجد على الساحة العراقية ،والتزام الحياد في الصراع الداخلي اليمني ،وغيرها من المؤشرات.

وثمة مجموعة من العوامل تفسر تزايد الدور الروستي منهتا متا يتعلتق بأوضتاع المنطقتة العربيتة حيتث هشاشتة

الدولتتة الوطنيتتة العربيتتة وصتتعود التيتتارات الدينيتتة العنيفتتة إلتتى الستتلطة السياستتية و كتتذلك هنتتاك عوامتتل تختتص المصتتالح

الروستتية مثتتل تكثيتتف شتتبكة العالقتتات االقتصتتادية والعستتكرية متتع دول المنطقتتة ،واقامتتة القواعتتد العستتكرية ذات األهميتتة

اإلستتراتيجية ،ومواجهتة التنظيمتتات اإلرهابيتة العتابرة للحتتدود ،بختالف اعتبتارات لهتتا ارتبتاط بعالقتات روستتيا الدوليتة مثتتل

االنسحاب األمريكي من الشرق األوسط واستعادة موسكو دورها كفاعل في األزمات اإلقليمية والدولية.

غيتتر أن هنتتاك تحتتديات عتتدة تتعلتتق بالتتدور الروستتي ومنهتتا محتتددات داخليتتة مثتتل ت ازيتتد األعبتتاء الماليتتة الناتجتتة عتتن
التمددات الخارجية وخاصة في األزمتة الستورية ،والتعترض الستتهداف التنظيمتات اإلرهابيتة العتابرة للحتدود .فضتال عتن

تحديات إقليمية تتمثل في دفع ثمن التقارب مع بعتض القتوى اإلقليميتة وتنتاقض السياستات التكتيكيتة للسياستة الروستية.

فضتال عتتن محتتددات دوليتتة تتعلتتق برؤيتتة اإلدارة األمريكيتتة ومقاومتهتا للتتدور الروستتي فتتي اإلقلتتيم ،واالعتتراض األوروبتتي

على الدور الروسي في اإلقليم.

كلمييييات مفتاحيييييه :ال تتدور الروس تتي ،الصت تراعات الداخلي تتة ،المص تتالح الوطني تتة ،المنطق تتة العربي تتة ،اإلره تتاب ،األزم تتات
اإلقليمية ،الصراعات المسلحة

•

د .نيبال جميل -مدرس العلوم السياسية جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد الثالث -يوليو 2017

صفحة 65

د نيبال جميل. األسباب التأثيرات- المؤشرات:الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة
Abstract
The Russian role in the Middle East Region rose so much during the last three
years that some literature noticed and considered the launch of the Putinian era in the
area. The Russian perspective is centered on showing strategic importance for the
Middle East. This region represents a support stand for any probable part of
international powers. These parts were seen in boosting entering in some focal points of
armed Arab conflicts. That was shown in the armed intervention in the Syrian crisis,
regaining the authority and power in the Libyan internal reactions, signs of showing up
on the Iraqi field and adopting neutrality in Yemeni internal conflict and other indicators.
There are a set of factors that explain the rising of The Russian role. Some of them are
related to the situation of The Arab region where The Arab national state is fragile and
the violent religious trends held the political authority. There are also factors that are
related to the Russian interests such as intensifying the military and economic relations
nets with the countries of the region, and setting up military bases that have strategic
importance, confronting the over borders terrorist

organizations, other than

considerations that have to do with Russian international relations such as the American
regression in the Middle East and Moscow's regaining its effective role in the
international crises. Yet, there are many challenges related to the Russian role such as
the internal settings like the financial burdens resulting from external extensions,
especially in the Syrian crisis, to be the target to over borders terrorist organizations in
addition to regional challenges represented in paying for the mutual approach with some
of the regional powers and the contradiction of the tactical policies of the Russian
foreign policy. In addition, there are international settings related to the view of the
American Administration, its resistance to the Russian role in the region and the
European objection to the Russian role in the region.
Kay Word :Russian role, internal conflicts, National interests, Arab region, Terrorism,
regional crisis, armed conflicts
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مقدمة:
ظتتل تعزيتتز التتدور الروستتي فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط ،واحتتدا متتن المحتتددات الرئيستتية لنخبهتتا الحاكمتتة فتتي فت ترات
زمنيتة مختلفتة ،لكنتته تصتاعد ختتالل الستنوات التثالث الماضتتية إذ يتجته دور موستتكو ،فتي عهتد الترئيس فالدميتر بتتوتين،
إلتتى تعزيتتز االنختراط فتتي بعتتض بتتؤر الصتراعات العربيتتة المستتلحة ،التتتي ورثتتت الثتتورات واالنتفاضتتات الشتتعبية ،وهتتو متتا
يعكتتس تقتتديرات النخبتتة للمصتتالح الوطنيتتة الروستتية -متتن ج تراء التتتدخل العستتكري الختتارجي فتتي الص تراعات الداخليتتة-
وليست عودة محتملة لإلمبراطورية الروسية مثلما كان سائدا في فترات تاريخية ستابقة ،فيمتا يطلتق عليته "تجديتد" التدور
ولتيس "استتتعادة" التتدور ،1وفقتتا لمتتا يطلتتق عليتته ألكستتندر شتتوميلين "برجماتيتتة بتتوتين" التتتي تجمتتع بتتين حستتابات العالقتتات
االقتصادية وتعقيدات الجغرافيا السياسية.2
وقد تمثل تعاظم الدور الروسي في مجموعة من المؤشرات

3

هي االنخراط المسلح في األزمة السورية ،واستعادة النفوذ

فتتي التفتتاعالت الداخليتتة الليبيتتة ،4وب توادر للتواجتتد علتتى الستتاحة العراقيتتة ،والت تزام الحيتتاد فتتي الص تراع التتداخلي اليمنتتي،
وتوثيق عالقات متوازنة مع القوى اإلقليمية الرئيسية مثل مصر وايران وتركيا 5إذ ازدادت األهمية اإلستراتيجية للمنطقة
تزيتد انخراطهتا ،ستواء
في أعقاب االضطرابات التي تشهدها بعد الحراك الثتوري العربتي علتى نحتو فترض علتى موستكو ا
العسكري أو السلمي ،في المنطقة .عتالوة علتى تصتاعد أصتوات تطالتب بتدور روستي فاعتل الستتئناف مستاعي الستالم
فلسطينيا -إسرائيليا.6

2017:

March

7

Interest,

National

East",

Middle

the

for

plan

"Russia's

A.Suchkov,

Maxim

1

http://www.nationalinterest.org.

Alexander Shumilin, "Russia's diplomacy in the Middle east: back to geopolitics ( Paris: the French Institute of

2

International Relations, May 2016).

3

"الحقبة البوتينية :الصعود السياسي للدور الروسي في صراعات اإلقليم" ،مركز المستقبل للدراسات واألبحاث المتقدمة 26 ،ديسمبر  ،2016على الرابط

التالي:
4

الحقبة -البوتينيةhttps://futureuae.com/ar-AE/Tag/Index/2968/

لمزيد من التفصيل أنظر :عامر عبدالفتاح أحمد عبدالغفار ،السياسة الخارجية الروسية تجاه ليبيا وسوريا وأثرها على التحوالت والتنمية السياسية في البلدين

منذ العام  ،2014-2011رسالة ماجستير ،جامعة نجاح الوطنية بنابلس ،فلسطين .2015 ،دميتري ترينين وجهاد الزين ويزيد صايغ وبول سالم" ،التحالف
الخيالي :سياسة روسيا إزاء سوريا" ،ندورة لمركز كارنيجي للسالم الدولي ،بيروت 20 ،مارس  .2013على الرابط التالي:

http://carnegie-mec.org/2013/03/20/ar-event-4008

5

"دور روسيا في الشرق األوسط" ،ندوة نظمها مركز بروكنجز الدوحة 9 ،ديسمبر  ،2013على الرابط التالي:

https://www.brookings.edu/ar/events/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7

6

للمزيد أنظر :عدنان بدر حلو" ،المشروع الروسي الكبير في الشرق األوسط" ،األخبار اللبنانية 18 ،أكتوبر .2016

Russian realpolitik at work in the Middle East, Stratfor, March 10, 2007.

https://www.stratfor.com/geopolitical-diary/russian-realpolitik-work-middle-east
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غي تتر أن هن تتاك تح تتديات ع تتدة تتعلتتق بتم تتدد الروس تتي ف تتي المنطق تتة تتعلتتق بمح تتددات داخليتتة مث تتل التكلفتتة الناتج تتة ع تتن
االنخ تراط فتتي أزمتتات المنطقتتة ،س تواء كانتتت بش ترية عبتتر التعتترض لالستتتهداف متتن الميلشتتيات المستتلحة أو التنظيمتتات
اإلرهابيتتة بختتالف التكلفتتة الماديتتة المرتبطتتة بالمستتاعدات العستتكرية واإلنفتتاق علتتى البنيتتة التستتليحية أو توجيتته المعونتتات
والق تتروض االقتص تتادية لل تتدول المأزوم تتة ،بخ تتالف ض تتعف الق تتوة العلمي تتة والتكنولوجي تتة وض تتعف األوض تتاع االقتص تتادية
الروسية مقارنة بالدول الغربية .1وتوجد أيضا تحتديات إقليميتة لصتعود موستكو مثتل دفتع ثمتن التقتارب متع بعتض القتوى
اإلقليميتتة وتنتتاقض السياستتات التكتيكيتتة للسياستتة الروستتية .فضتتال عتتن محتتددات دوليتتة تتعلتتق برؤيتتة اإلدارة األمريكيتتة
للدور الروسي في اإلقليم.
في هذا السياق ،تشمل تلك الدراسة أربع نقاط رئيسية منها مؤشرات صعود التدور الروستي فتي بتؤر الصتراعات العربيتة
المسلحة ،والدوافع الحاكمة لموسكو لذلك ،والتأثيرات الناجمة عتن ممارستته ،والستيناريوهات المحتملتة لتدور موستكو فتي
تلك الصراعات خالل المرحلة المقبلة.

أوال :مؤشرات صعود الدور الروسي في بؤر الصراعات العربية
ثمة مجموعة من المؤشرات الدالة على اإلستراتيجية الروسية تجاه بؤر الصراعات العربية ،وهو ما يمكن تناول كل
حالة على حدة من الحاالت المشار إليها ،بقدر من اإليجاز ،على النحو التالي:
االنخ تراط المستتلح فتتي ستتوريا :أصتتبحت األزمتتة الروستتية نقطتتة تحتتول فتتي مستتار تفتتاعالت موستتكو فتتي منطقتتة الشتترق
األوستتط إذ تحظتتى ستتوريا بمكانتتة محوريتتة فتتي دائ ترة المصتتالح اإلستتتراتيجية العليتتا لروستتيا مقارنتتة بأيتتة دولتتة أختترى فتتي
اإلقليم ،2وهو ما يبرر عدم اكتفاء روسيا بدور هامشي علتى نحتو متا حتدث فتي الحترب األمريكيتة إلستقاط نظتام صتدام
حستين فتي العتراق ختالل عتام  2003أو الم ارفتق العتاجز عتتن مقاومتة الحملتة الغربيتة بقيتادة حلتف النتاتو إلستقاط نظتتام
معمر القذافي في ليبيا عام  ،2011على الرغم من أن البلدين (العراق وليبيا) تمتعا بعالقات وثيقة مع موسكو.3

1 Kamran Bakhari, "Russia's illusion of influence in the Middle East", Geopolitical Futures, August 23, 2016. http://

geopoliticalfutures. Com.

 South front, "Moscow diplomacy and the Geopoliotical balance of power in the Middle East, Globalأنظر:

2

Researcher, March 9, 2017.

دميتري ترينين وجهاد الزين ويزيد صايغ وبول سالم" ،التحالف الخيالي :سياسة روسيا إزاء سوريا" ،ندوة لمركز كارنيجي للسالم الدولي ،بيروت 20 ،مارس

 .2013على الرابط التالي:

http://carnegie-mec.org/2013/03/20/ar-event-4008

Dimitri Trenin, "Russia in the Middle East : Moscow's objectives, priorities, and policy drivers", Carnegie Moscow

3

Center, April 5, 2016.

http://www.carnegie-ru/2014/04/05.
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الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
وقتتد أدركتتت روستتيا ق تراءة التتتأثيرات الستتلبية لتتدورها فتتي الحتتالتين الستتابقتين ،بحيتتث تبلتتور موقفتتا واضتتحا يعكتتس مواجهتتة
مباش ترة أمتتام الواليتتات المتحتتدة عبتتر دعتتم نظتتام بشتتار األستتد ،ورفتتض استتتخدام نفوذهتتا للضتتغط علتتى ال ترئيس األستتد إذ
يخضع موقف روسيا إلى مفهومها الخاص بالنظتام العتالمي ،والتذي يتدعو إلتى ضتبط استتخدام القتوة متن جانتب مجلتس
األمن ،ورفتض تغييتر األنظمتة السياستية متن الختارج ،علتى نحتو متا كانتت تقتوم بته الواليتات المتحتدة ختالل إدارة جتورج
دبليو بوش (.)2000-2008

1

ووفقا لرؤية النخبتة الحاكمتة فتي موستكو ،فتإن موجتة الثتورات واالنتفاضتات العربيتة هتي أقترب إلتى "ثتورة إستالمية" ،متن
المتترجح أن يهتتيمن عليهتتا التيتتارات المتطرفتتة ،والتتتي قتتد تكتتون هتتي الخيتتار البتتديل لنظتتام األستتد ،علتتى نحتتو متتا تعكستته
رؤيتهم تجاه التكوينات الغالبة على الجيش السوري الحر ،حيث تهيمن علي عناصره األفكار اإلخوانية والسلفية ،إذ أن
القتتوى اإلستتالمية هتتي المستتتفيدة متتن الربيتتع العربتتي ،وهتتو متتا يحمتتل مختتاطر حتتادة علتتى المصتتالح الروستتية ،العستتكرية
واألمنية واالقتصادية.2
وقتتد تواصتتل دور موستتكو فتتي الحفتتاظ علتتى بقتتاء نظتتام األستتد وت ازيتتد جليتتا متتع بتتدء تتتدخلها العستتكري فتتي  30ستتبتمبر
 ،2015الستتيما بعتتد تعتترض الجتتيش الستتوري "النظتتامي" لإلنهتتاك الشتتديد ختتالل ستتت ستتنوات متتن المواجهتتات متتع قتتوى
المعارضة المسلحة وتنظيم "داعش" وغيرهما من ،وهو ما دفع روسيا إلى رفع مستوى انخراطها العسكري ،بشكل ساهم
في استعادة قوات الجيش السوري السيطرة على مناطق ومتدن محوريتة مثتل حلتب وتحستن نستبي فتي وضتعه الميتداني،
بما يحفظ وجودها ونفوذها في الدولة ذات البعد االستراتيجي في اإلقليم.3
وبموجتتب االتفاقيتتات األمنيتتة بتتين موستتكو ودمشتتق ،أصتتبحت الق توات الروستتية متمرك تزة بشتتكل دائتتم فتتي أ ارضتتي ستتوريا
وتحدي ًتدا فتتي مينتتاء طرطتتوس وقاعتتدة حميمتتيم الجويتتة التتتي تعتد أهتتم م اركتتز القيتتادة والستتيطرة الروستتية فتتي اإلقلتتيم .4ومتتن

هنا ،يمكن القول إن التدخل العسكري الروسي المباشر في الصراع السوري ،غير موازين القوى نسبيا لصالح قوات

1

دميتري ترنين" ،التحالف االفتراضي :السياسة الروسية تجاه سوريا" ،دراسة منشورة على الموقع اإللكتروني لمركز كارنيجي للشرق األوسط 14 ،أبريل

 ،2013على الرابط التالي:
2

http://carnegie-mec.org/2013/04/15/ar-pub-51496

دميتري ترنين" ،المصالح الروسية في سوريا" ،مقال منشور على الموقع اإللكتروني لمركز كارنيجي للشرق األوسط 11 ،يونيو  ،2014على الرابط

التالي:

http://carnegie-mec.org/2014/06/11/ar-pub-55899
Jiri Valenta and Leni Friedman, "Why Putin wants Syria?", Middle East Quarterly, Spring 2016, pp 5-6.

kathrin Hille and (others), " Russia's Middle East- ambitions grow with Syria battle field success", January 19,

3
4

2017.http://www.ft.com.
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الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
األستتد ،وأثتتار حفيظتتة التتدول الكبتترى فتتي العتتالم ،وكشتتف بشتتكل واضتتح عتتن رغبتتة موستتكو فتتي التتدفاع عتتن مصتتالحها
اإلستراتيجية ليس في سوريا فقط وانما في حوض البحر المتوسط بشكل عام.

1

وتجدر اإلشارة إلى أن الدور الروسي في سوريا لتم يقتصتر علتى البعتدين السياستي والعستكري ،وانمتا امتتد ليشتمل البعتد
االقتصادي .فقد أقدمت موستكو لمستاعدة االقتصتاد الستوري متن االنهيتار متن ختالل إقتراض النظتام قتروض ميسترة فتي
ع تتام  ، 2011فض تتال ع تتن مس تتاعدات اقتص تتادية مختلف تتة طت توال س تتت س تتنوات م تتن الصت تراع عل تتى ال تترغم م تتن ظروفه تتا
االقتصادية الضاغطة.

2

وقد وصل التدخل الروسي في الشأن الداخل السوري إلى حد تقديم مسودة لدستور "الجمهورية الروسية" ،التي اقترحتت
نظامتتا رئاستتيا وبقتتاء بشتتار األستتد رئيستتا لنهايتتة واليتتته وقائتتدا للجتتيش الستتوري والتنظيمتتات المستتلحة األختترى متتع احتمتتال
ترشتتحه لواليتتة أختترى فتتي عتتام  2021مقابتتل إعطتتاء صتتالحيات تشتريعية أكبتتر لترئيس مجلتتس التتوزراء وأختترى تش تريعية
لمجلس الشعب وأكبر لجمعية المناطق التي تتضمن حكما ذاتيا لألكراد ،إضافة إلى تخلي األسد عن سلطته التشريعية
والقتتدرة علتتى إصتتدار قتوانين ختتارج فت ترة انعقتتاد البرلمتتان ،وترؤستته مجلتتس القضتتاء األعلتتى وتشتتكيل المحكمتتة الدستتتورية
العليا المعدل دورها.

أضف إلى ذلك أن دستور موسكو المقترح لسوريا "الجديدة" أو المفيدة يكرر تجربة موسكو في أوكرانيا ،وهو ما يعكس
استنستتاخ النمتتاذج ،بمتتا يصتتب فتتي مصتتلحة روستتيا .ففتتي متتايو  ،2015قتتدم االنفصتتاليون الموالتتون لروستتيا فتتي شتترق
أوكرانيتتا مقترحتتاتهم بشتتأن التشتريعات األوكرانيتتة التتتي يمكنهتتا إعتتادة توحيتتد بالدهتتم وفقتتا لتترؤيتهم ،وطتتالبوا بتتالحكم التتذاتي
والحتتق فتتي اإلبقتتاء علتتى الميلشتتيات المحليتتة المستتلحة ،والستتماح لهتتم بالحفتتاظ علتتى عالقتتات وثيقتتة متتع روستتيا ،واج تراء
تعتديل دستتتوري متتن شتتأنه أن يبقتتي أوكرانيتا محايتدة فيمتتا يختتص منظمتتة حلتف شتتمال األطلستتي .وال يبتتدو أن التعتتديالت
كانت قادمة من الشعب األوكراني نفسه ،ولكنها جاءت بشكل واضح من موسكو.

3

Alexey Khlebnikov, "The Middle East riddle and Russia's role in it", Analysis, 14 December 2016.

Dafna Linzer, Michael Grabella, and jeff Larson, "Flight records say Russia sent Syria tons of cash", Propublica, 26

1
2

November , 2012. http://www.pro-publica.org/article/flight-records-list-russia-sending-tons-of-cash-to-sryia.

3

ليونيد بيرشدسكي (مؤلف) ،فاطمة زيدان (ترجمة)" ،دستور بوتين المقترح لسوريا يكرر لعبته في أوكرانيا" ،المصري اليوم 1 ،فبراير .2017
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صفحة 70

الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
استعادة النفوذ فتي ليبيتا :تستعى موستكو للتتدخل فتي التفتاعالت الليبيتة الستتعادة نفوذهتا ،وبالتتالي لتن يكتون علتى غترار
التدخل في سوريا .فقد تالشى النفتوذ الروستي فتي ليبيتا عقتب ستقوط نظتام القتذافي بعتد نجتاح التدول الغربيتة ،بتدعم متن
الجامعة العربية ،في توجيته ضتربة عستكرية لنظتام القتذافي فتي عتام  ،2011وهتو متا أثتر علتى عقتود روستيا التستليحية
التي تجاوزت أربعة مليارات دوالر وفقا لبعض التقديرات.

1

فضتتال عتتن المستتاس بمصتتالح موستتكو االقتصتتادية ،حيتتث ستتارعت الستتلطات الليبيتتة الجديتتدة إلتتى تجديتتد العقتتود التتتي
أبرمتها الشركات الغربية مع القذافي ،في الوقت الذي لم تجدد فيته العقتود متع الشتركات الروستية .فقتد ستبق أن شتطبت

موستتكو غالبيتتة ديتتون ليبيتتا البالغتتة 6ر 4مليتتار دوالر مقابتتل متتا يقتترب متتا بتتين  5إل تتى  10ملي تتارات دوالر متتن العق تتود
لمشتتاريع الستتكك الحديديتتة والتتنفط والغتتاز وغيرهتتا الستتيما بعتتد أن متتنح القتتذافي األستتطول الروستتي إمكانيتتة الوصتتول إلتتى
ميناء بنغازي .ومن ثم ،تثار التساؤالت بشأن إمكانية تدخل موسكو في األزمة الليبية بزخم كبير يقترب من تتدخلها فتي
األزمة السورية.

2

فالوضتع الميتداني يشتير إلتى اختتالف نهتج موستكو فتي التعامتتل متع األزمتتين ،متع دعتم للجيتوش النظاميتة فتي البلتتدين.
مساع لتنشيط الدور الروسي في ليبيا ،وخاصة بدعم الجيش التوطني الليبتي لمحاربتة التنظيمتات
وفي هذا السياق تبرز
ٍ

اإلرهابية العابرة للحدود ،وهو ما انعكس في قيام قائد الجيش الوطني الليبتي المشتير خليفتة حفتتر بزيتارة موستكو مترتين

خالل عام  ، 32016بالتزامن مع السيطرة الميدانية للجيش الوطني الليبي على مناطق أوسع داخل ليبيا ،حيث أشتارت
دعمتتا متتن روستتيا ،إذا متتا قامتتت األمتتم المتحتتدة فتتي المستتتقبل برفتتع حظتتر
تقتتارير عديتتدة إلتتى أن الجتتيش الليبتتي ستتيطلب ً
التسليح.
وقتتد أجتترى حفتتتر محادثتتات متتع وزيتتر التتدفاع ستتيرجي شتتويجو ووزيتتر الخارجيتتة ستتيرجي الفتتروف وأمتتين مجلتتس األمتتن
القومي الروسي نيكوالي باتروشيف للنقاش حول الوضتع السياستي والعستكري فتي ليبيتا ،ونقلتت تقتارير تصتريحات علتى

1

"روسيا تجس نبض الغرب في ليبيا بدعم رمزي لحفتر" ،ميدل إيست أونالين 17 ،يناير  .2017على الرابط التالي:

2

ذي هيل" ،بعد سوريا :هل ستكون ليبيا خطوة بوتين التاليةت" ،المركز اللبناني لألبحاث واالستشارات 27 ،فبراير  .2017على الرابط التالي:

3

"بعد وصول حفتر لروسيا .نائب حكومة الوفاق بالطريق لموسكو" ،العربية نت 29 ،يونيو  .2016على الرابط التالي:

http://www.middle-east-online.com/?id=240405

http://www.center-lcrc.com/index.php?s=13&id=19645

http://www.alarabiya.net/ar/north-

africa/libya/2016/06/29/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-

"خليفة حفتر في موسكو" ،وكالة األنباء الروسية 27 ،نوفمبر  .2016على الرابط التالي:

https://arabic.rt.com/news/851727-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
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الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
لسان حفتر "إن عالقتنا بالغة األهمية ،وهدفنا اليوم هو منح الحياة لهذه العالقات" مضيفا "نأمل القضاء على اإلرهاب
بمساعدتكم في المستقبل القريب".

1

فضال عن زيارة عدد من الفنيين العسكريين الروس إلى برقة في ليبيا ،في مطلع نوفمبر  ،2016بما يساهم فتي إعتادة
تأهيتل قتوات الجتتيش الليبتي ،وتجديتتد المنظومتتة التستتليحية ،وتحستين التتدفاعات البحريتتة والجويتتة .إلتى جانتتب لقتتاء رئتتيس
مجلس النواب الليبي ،عقيلة صالح مع وزيري الخارجية والدفاع ومستشار األمن القومي الروسي في الثلث األخير متن
عام  ،2016على تحو يعكس دعم نسبي من موسكو للذراع السياسي الليبي الداعم لخليفة حفتر.2
وقد أبدى عقيلة صالح ،في حوار مع صحيفة "الحياة" اللندنية في  17ديستمبر  ،2016ترحيبته بتعزيتز التدور الروستي
في ليبيا "دون أن يتطور هذا التعزيز إلى إقامة قاعدة عسكرية روسية في ليبيا" ،3السيما في ظل تواتر معلومات غيتر
رسمية عن تلك القاعدة .4ووفًقا للسياسة الروسية المعلنة فإن موسكو تدعم الحلول السياسية التي يتوصل إليها أطتراف
الصراع الليبي ،وتحرص على ضرورة احترام الشرعية وعدم االعتراف بحكومة ال تحظى بثقة البرلمان أو وفاق سياسي
ال ترافقتته تعتتديالت فتتي الدستتتور الليبتتي وخط توات لتوحيتتد كتتل الليبيتتين لمواجهتتة التنظيمتتات اإلرهابيتتة فتتي جميتتع أنح تاء
البالد ،بما فيها التيارات السياسية العنيفة.5
وقد تعتزز الوجتود الروستي داختل ليبيتا عبتر التعاقتد متع عشترات متن األمنيتين المستلحين فتي مرحلتة متا قبتل المواجهتات
بين قوات الجيش الليبي الداعمة لحفتر والمجموعات المسلحة (وبصفة خاصة مواقع سرايا الدفاع عن بنغازي) لتطهيتر
رأس النوف (الهالل النفطي الذي يضم بشتكل ختاص مرفتأ ومطتا ار ومينتاء الستدرة) فتي منتصتف متارس  6 .2017فتي
حين نفت و ازرة الخارجية الروسية علمها بوجود تلك القوات (أو باألحرى المرتزقة) في شرق ليبيا.7

1

بعد زيارة حفتر الثانية لموسكو هل ستدخل روسيا في ليبيا" ،التقرير 2 ،ديسمبر  .2016على الرابط التالي:

http://altagreer.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%84/%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE

2

طارق المجريسي وماتيا توالدو" ،روسيا في ليبيا :عامل تصعيد" ،صدى كارنيجي لدراسات السالم الدولي 8 ،ديسمبر  .2016على الرابط التالي:

3

رائد جبر" ،عقيلة صالح :روسيا تتفهم خطتنا" ،الحياة 17 ،ديسمبر .2016

4

رائد جبر" ،معلومات عن إهداء حفتر قاعدة للروس في ليبيا" ،الحياة 29 ،نوفمبر .2016

5

جهاد عودة" ،ما هو نمط النفوذ الروسي في ليبيات" ،األهرام 11 ،فبراير .2017

http://carnegieendowment.org/sada/66392

" 6روسيا تعزز حضورها في ليبيا بالتزامن مع اشتداد معركة النفط" ،ميدل إيست أونالين 14 ،مارس  .2017على الرابط التاليhttp://middle-east- :
online.com/?id=244186

7

"موسكو تنفي علمها بوجود مرتزقة روس في شرق ليبيا" ،ميدل إيست أونالين 13 ،مارس  .2017على الرابط التاليhttp://middle-east- :
online.com/?id=244158
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الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الجيش الوطني الليبي سيطر في سبتمبر  2016على موانئ النفط األربعة فتي شتمال شترق
ليبيتتا (الزويتنيتتة والبريقتتة وأس النتتوف والستتدرة) التتتي تتتؤمن معظتتم صتتادرات التتنفط الليبتتي وكانتتت حتتتى ستتبتمبر الماضتتي
تحتتت ستتيطرة قتتوة حتترس المنشتتآت النفطيتتة المواليتتة لحكومتتة الوفتتاق التتوطني المعتتترف بهتتا دوليتتا .وتتتدعم روستتيا القتتوى
اإلقليمية التي تؤيد الجيش الوطني الليبي وهي مصر واإلمارات.
إرهاصتتات وجتتود فتتي الع تراق :بتترزت مؤش ترات محتتددة ختتالل  2015و 2016تكشتتف أن روستتيا ،بعتتد توستتيع نفوذهتتا
العسكري في سوريا ،تتواجد داخل العراق ال سيما بعد دخولها في تحالف استخباراتي ربتاعي متع إيتران والعتراق وستوريا
من خالل تأسيس مركز معلوماتي في بغداد للحد من مخاطر التنظيمات اإلرهابية وخاصة تنظيم "داعتش" ،يضتم هيئتة
أركان الجيوش في تلك الدول ،بهدف نشر قوات عسكرية مشتركة لمحاربة التنظيم.1
وتشتتكل هتتذه التتدول محتتو ار علتتى النقتتيض فتتي سياستتاته متتن سياستتة الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة .وهتتذا التحتتالف اإلقليمتتي
الدولي الجديد ضد اإلرهاب جاء على خلفية تعثر التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة فتي تحقيتق الهتدف التذي قتام
على أساسه هذا التحالف واشتراك دول عربيتة وأوروبيتة ودول أخترى داعمتة للتحتالف التدولي فتي مواجهتة تنظتيم داعتش
الذي استطاع السيطرة على مساحات رئيسية من أراضي العراق وسوريا ،الغنية بثرواتها الطبيعية ومواردها البشرية.

2

اكا منها بأن العراق وسوريا تمتثال منتاطق نفتوذ تقليديتة لهتا ،وبمتا يتؤدي إلتى الستماح بمترور
ويأتي توجه موسكو هذا إدر ً
الطتائرات الروستية التتي تحمتل أستلحة إلتى ستوريا عبتر األجتواء العراقيتة .وقتد قتام وفتد روستي بزيتارة العتراق ،فتي فب اريتتر
 ، 2016وهو األكبر منذ سنوات طويلة ،حيث تعهد بتقديم المزيد من األسلحة والمساعدات لحكومة بغداد بما يساعدها
في تحرير األراضي الخاضعة لسيطرة داعش ،وان أحدث هذا القرار انقساما عراقيا.3
تحا أن موقتف روستيا قتائم علتى عتدم التتدخل فتي األزمتة اليمنيتة ،ستواء بتدعم القتوات
التزام الحيتاد فتي التيمن :يبتدو واض ً
المعبرة عن الشرعية التي يمثلها الرئيس منصتور هتادي أو ميلشتيا الحتوثيين المتحالفتة متع الترئيس الستابق علتي عبتدهللا

صتتالح ،ألن موستتكو االن تزالق لمواجهتتة عستتكرية داختتل التتيمن ،خاصتتة أنهتتا ليستتت الالعتتب األساستتي فيتته .وهنتتا تتتدعو
1

حمزة مصطفى" ،بعد سوريا ..بوادر تمدد روسي في العراق" ،الشرق األوسط 28 ،سبتمبر " .2015مالمح انفراج في األزمة الليبية مع زيارة السراج

لموسكو" ،ميدل إيست أونالين 27 ،فبراير  .2017على الرابط التالي:
2

http://middle-east-online.com/?id=243146

أيسر قيس" ،الدور الروسي الجديد في العراق" ،مركز بالدي للدراسات واألبحاث االستراتيجية 29 ،سبتمبر  .2015على الرابط التالي:

http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=10133
3

أميمة يونس" ،إنقسام بالعراق حول تدخل روسي ضد تنظيم الدولة" ،الجزيرة نت 6 ،أكتوبر  .2015على الرابط التالي:

 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/6/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
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الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
م وسكو إلى دعم االنتقال السلمي للسلطة داخل اليمن منتذ بتدء عاصتفة الحتزم فتي  26متارس  ،2015وهتو متا يستتلزم
الحوار مع مختلف األطراف.1
فقتتد أكتتد ال ترئيس الروستتي فالديميتتر بتتوتين أهميتتة الوقتتف الفتتوري للقتتتال فتتي التتيمن ،وضتترورة تفعيتتل األدوار اإلقليميتتة
والدوليتة ،بمتتا فتتي ذلتك جهتتود األمتتم المتحتدة ،لبلتتورة حلتتول ستتلمية للصتراع اليمنتتي ،واطتتالق حتوار واستتع بمشتتاركة جميتتع
القتتوى السياستتية والدينيتتة فتتي التتبالد .وت تزامن هتتذا متتع تأكيتتد الخارجيتتة الروستتية علتتى دعتتم موستتكو لستتيادة التتيمن ووحتتدة
أراضيه .وأكد وزيتر الخارجيتة الروستي ستيرجي الفتروف علتى أن "الستبيل الوحيتد لحتل األزمتة اليمنيتة هتو المفاوضتات،
وشدد على أن اللعب على التناقضات بين الشيعة والسنة أمر بالغ الخطورة".

2

إن روستتيا لتتيس لتتديها مصتتلحة إستتتراتيجية فتتي التتيمن كمتتا هتتو الحتتال فتتي ستتوريا ،وتفضتتل عتتدم االنختراط فتتي ص تراعات
إضتافية فتي الشترق األوستتط .فتتدخل روستيا فتتي الصتراع الستوري كتتان بطلتب الحكومتة الشتترعية (نظتام األستد) بمقتتاييس
المنظمات الدولية ،في حين أن األمر يختلف في الحالة اليمنية ،إذ أن تحالف الحوثي وصالح لم يحظ باعتراف دولتي
تمردا على الشرعية الدستورية .وتتخوف روسيا من أن تؤدي األزمة اليمنية إلى تباعدها عتن دول الخلتيج،
بل إنه مثل ً

وخاصة السعودية واإلمارات .ومن ثم تتحفظ روسيا وال تعلن دعمتا صتريحا ألي متن الطترفين ،األمتر التذي يمكنهتا متن

االنفتاح على مختلتف األطتراف ،ويرفتع عنهتا الحترج ويحفتظ لهتا التحتالف متع إيتران ،دون مزيتد متن اإلضترار بعالقاتهتا
مع دول الخليج.
كمتا تبتدي موستكو قلقتا متتن إمكانيتة تتورط قتوى إقليميتتة ،وفتي مقتدمتها طهتران التتي تتتدعم ميلشتيا الحتوثيين ،فتي الصتراع
اليمني وتحوله إلى حترب إقليميتة واستعة النطتاق علتى مقربتة منهتا ،الستيما فتي البتدايات األولتى لعمليتة عاصتفة الحتزم،
والتتي كتان متتن المقترر مشتتاركة باكستتان فيهتا حيتتث يغلتب علتتى عالقتات األخيترة بتتإيران التنتافس اإلقليمتتي .أضتف إلتتى
ذلك ،تتخوف روستيا متن أن تتؤدي عاصتفة الحتزم إلتى إثتارة التطترف وتمتدد اإلرهتاب ،وخاصتة تنظتيم القاعتدة فتي شتبه
جزيرة العرب ،بل أن اهتمامها بملف اليمن قد يكون منحص ار في هذا الهدف.

3

ورأت موستتكو أن ه تتذا س تتيؤدي إل تتى توس تتيع نشتتاط القاع تتدة والجماعتتات المتطرف تتة والتنظيمتتات اإلرهابي تتة ،ممتتا س تتيحمل
تتتأثيرات علتتى التتداخل الروستتي التتذي يعتتاني متتن اإلرهتتاب فتتي أعقتتاب الموجتتات العنيفتتة متتن عتتدم االستتتقرار فتتي منطقتتة
القوقاز الروسي طوال عقد التسعينيات من القرن الماضي .ورغم استخدام موسكو القوة بشدة للقضاء على اإلرهاب في
1

عادل األحمدي" ،روسيا تبحث عن أدوار سياسية في اليمن" ،العربي الجديد 2 ،نوفمبر  .2015على الرابط التالي:

2

د.نورهان الشي " ،محددات الموقف الروسي من عاصفة الحزم" ،الموق اإلل تروني للمركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية 30 ،مارس .2015

3

http://www.alaraby.co.uk

مشاري الزايدي" ،الروس عن اليمن :حاربوا "القاعدة" فقط" ،الشرق األوسط 26 ،ابريل .2017
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تلتتك المنطقتتة ،ومكافحتتته فتتي أ ارضتتيها الجنوبيتتة فتتي القوقتتاز بمختلتتف الوستتائل األمنيتتة والتنمويتتة ،الزال خطتتر اإلرهتتاب
يهدد روسيا والقوقاز.
وقد اكتفت موسكو باالمتناع عن التصويت على قرار مجلس األمن رقم  ،2216الذي تم تبنيه في  14إبريتل ،2015
استنادا إلى مشتروع عربتي يحظتر توريتد األستلحة للحتوثيين ،ويؤكتد دعتم مجلتس األمتن للترئيس اليمنتي عبدربته منصتور
هتتادي ولجهتتود مجلتتس التعتتاون الخليجتتي ،علتتى نحتتو يعكتتس التزامهتتا بالحيتتاد وحرصتتها علتتى التتدخول كطتترف ف تي ختتط
الصراع واكتسابه أبعاد دولية.1
ثانيا :محددات االنخراط الروسي في الصراعات المسلحة بالمنطقة
ترتكز رؤية موسكو على إبداء أهمية إستراتيجية لمنطقة الشترق األوستط ،التتي تمثتل منصتة ارتكتاز لتدور محتمتل لقتوى
دوليتتة ست تواء أمريكي تتة أو أوروبي تتة أو آس تتيوية ،ال س تتيما أن إمكانياتهتتا – عل تتى األق تتل العس تتكرية -تؤهله تتا للمش تتاركة ف تتي
صياغة مالمح خريطة الشرق األوسط الجديد ،لدرجة أن هناك من يعتبر موسكو عاصمة للشرق األوسط.2
وهنتا ،تتوازن موستتكو بتين المحتددات المحليتتة والدوليتة ،وبتين االعتبتتارات الداخليتة والخارجيتة ،وتستتعى لتوظيتف السياستتة
الخارجيتتة بمتتا يتفتتق ومصتتالحها الوطنيتتة ،متتع األختتذ فتتي االعتبتتار تالشتتي البعتتد األيتتديولوجي التتذي كتتان محتتددا حاكمتتا
لعالقات االتحاد السوفيتي الخارجية على مدى عقود في النصف الثاني من القرن الماضي.3
وتشير مجموعة من العوامل إلد تزايد دور موسكو في صراعات اإلقليم ،ويتمثل أبرزها في:
 -1عوامل تخص األوضاع في المنطقة العربية ،إذ تضافرت مجموعة متن العوامتل التتي تتدعم صتعود التدور الروستي
في تلك المنطقة ،ومنها طبيعة الصراعات التي تمر بها دول المنطقة ،وهي:
أ -ضتتعف مركزيتتة الدولتتة الوطنيتتة العربيتتة :تعتبتتر المنطقتتة العربيتتة إحتتدى المنتتاطق التتتي شتتهدت هتزات زلزاليتتة سياستتية
وأمنية واقتصتادية واجتماعيتة ذات أبعتاد طائفيتة وعرقيتة ودينيتة شتديدة التعقيتد .والالفتت للنظتر أن تلتك القضتايا تجتازت

1

"لماذا امتنعت روسيا عن التصويت لخطة الخليج لليمن" ،دوت مصر 14 ،ابريل  .2015على الرابط التالي:

2

آالن جريش" ،موسكو..عاصمة الشرق األوسط" ،مدى مصر 17 ،مارس  .2017على الرابط التالي:

http://www.dotmsr.com/details/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7 -

http://www.madamasr.com/ar/2017/03/17/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%8
8%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-

/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
Mark N.katz, "Conflicting aims, limited means: Russia in the Middle East", Policy Brief, European think tank for

3

global action (fried), No 201, May 2015, pp 1-7.

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد الثالث -يوليو 2017

صفحة 75

الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
نطاقهتتا التتداخلي لتأختتذ بع تدا إقليميتتا ودوليتتا .وال يمكتتن تجاهتتل تلتتك امتتتدادات تتتأثير تلتتك القضتتايا علتتى األمتتن القتتومي
الروسي وموازين القوى الدولية بين روسيا والغرب وتحديدا بين روسيا والواليات المتحدة.1
فالشتترق األوستتط يمثتتل ح ازمتتا غيتتر محكتتم األط تراف يحتتيط بجمهوريتتات آستتيا الوستتطى والقوقتتاز اللتتتين تعتبرهمتتا روستتيا
مجتتاال حيويتتا ،وتستتخر إمكاناتهتتا لمنتتع أي تهديتتد لتلتتك المنتتاطق ،الستتيما فتتي ظتتل اخت تراق وتمتتدد قتتوى إقليميتتة للمنطقتتة
ومنها تركيا وايران ،على نحو يسهم في توجيه رسائل مزعجة غير مباشرة للواليات المتحتدة ،أو لحلفاءهتا فتي المنطقتة،
بأن ثمة صعود لدور روسي جديد وليس استعادة دور قديم.

2

ب -صعود التيارات الدينية إلى السلطة :إن أحد التخوفات الرئيستية للنخبتة الروستية الحاكمتة تتمثتل فتي موجتة صتعود
تيتتارات اإلستتالم السياستتي إلتتى الستتلطة فتتي بعتتض دول المنطقتتة ،علتتى نحتتو متتا حتتدث فتتي مصتتر وتتتونس وليبيتتا والتتيمن،
بأوزان نسبية مختلفة ،السيما أنها تدرج جماعة اإلخوان المسلمين وعدد من الجماعتات اإلستالمية والتيتارات الدينيتة فتي
قائمتتة "المنظم تتات اإلرهابيتتة" ،ب تتل أن ه تتذا هتتو الخط تتر التتداهم عل تتى األم تتن الق تتومي الروس تتي متتن الت تتأثيرات االنتش تتارية
لتفاعالت الحراك الثوري العربي.

3

ج -األهميتتة الجيتتو إستتتراتيجية للشتترق األوستتط ،إذ فتترض الوضتتع الجغ ارفتتي لمنطقتتة الشتترق األوستتط تركيتتز السياستتة
الروستتية علتتى االستتتثمار فتتي بتتؤر األزمتتات بهتتا علتتى نحتتو يمكتتن متتن أداء أدوار متتؤثرة واتختتاذ سياستتات فعالتتة ،س تواء
سياسية أو أمنية أو اقتصادية ،إذ تنظر روسيا للتفاعالت في المنطقة كمشهد متكامل يتؤثر بشتكل انستيابي فتي بعضته
البعض .وبالتالي ،تحاول موسكو توظيف تلك التفتاعالت بمتا يختدم مصتالحها فتي المنطقتة ،ستواء تعلقتت بإقامتة قواعتد
عسكرية أو توقيع صفقات تسليحية أو تدفقات الستثمارات خارجية.
 -2عوامل تتصل بالمصالح الروسية في المنطقة ،والتي تخص أبعاد اقتصادية وعسكرية وأمنية تتمثل فيما يلي:
تكثيف شبكة العالقات االقتصادية .أصبح لروسيا مصالح جوهرية تسعى للحفاظ عليها وتنميتها حتى متع تغييتر التنظم
الحاكمتة فتتي بعتتض التتدول العربيتتة فتي أعقتتاب الحتراك الثتتوري ،ومتتن أبرزهتا االستتتثمارات االقتصتتادية أو متتا يطلتتق عليتته

Alexander Shumilin, "Russia's diplomacy in the Middle East: back to geopolitics", Russie.Nei.Visions, (93), May

1

2016, pp 2-6.

Irin Zvyagelskaya, "Russia, the new protagonist in the Middle East" in "putins Russia: really back?", Aldo Ferrari

2

(ed.), July 2016, p.73.

3 Irina Zvyagelskaya, "Russia in a changing Middle East", (RIAC) Russia International Affairs Council, December

2015, pp 1-2.
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صفحة 76

الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
"ص تراع األنابيتتب" ،وخاصتتة فتتي حالتتة الص تراع الستتوري ،التتذي يتترى التتبعض أنتته نشتتأ بستتبب الصتراع التتدولي علتتى الغتتاز
الطبيعي السيما بعد التدخل العسكري الروسي في  30سبتمبر .2015

1

على الرغم من أن بدء تصاعد حدة الصراع الداخلي السوري يعود إلى عرض الدوحة في عام  2009على دمشتق متد
ختتط أنابي تتب يحمتتل الغ تتاز القطتتري والس تتعودي ويمتتر عب تتر ستتوريا متجه تتا إل تتى تركي تتا ومنهتتا إل تتى أوروب تتا .وبينم تتا كان تتت
المفاوضات جارية فوجئت الحكومة القطرية بتوقيع دمشق االتفاق مع العراق وايران على مد خط أنابيتب لتزويتد أوروبتا
بالغاز اإليراني ،األمر الذي فسرته بعض الكتابات بمنطلقات ذهبية ،بما يعني أن روستيا فضتلت الغتاز "الشتيعي" علتى
الغاز "السني".
إقامتتة القواعتتد العستتكرية ذات األهميتتة اإلستتتراتيجية .إن أحتتد المصتتالح اإلستتتراتيجية الروستتية فتتي ستتوريا ترستتي قواعتتد
عستتكرية مستتتدامة .فقتتد استتتثمرت روستتيا فتتي توستتيع قاعتتدة حمتتيم وتحتتديثها فتتي محافظتتة الالذقيتتة ،كتتي تتتؤمن استتتقالل
القاعدة وحرية التصرف لها في سوريا ،وذلك طبقتا للعقتد التذي تتم إب ارمته فتي  26أغستطس  2015بحيتث تكتون مركتز
للقرار الروسي في سوريا.

2

فقتتد أصتتدرت روستتيا متتثال أوامتتر بخصتتوص إعتتادة تشتتكيل الق توات وتوزيتتع المستتاعدات وتنستتيق المصتتالح ،وحتتتى إعتتادة
تشتتكيل وفتتود معارضتتة التتداخل .وتستتتخدم روستتيا قاعتتدة حميمتتيم كمركتتز إعالمتتي روستتي ستتوري أحيانتتا .فقتتد اتختتذ رئتتيس
هيئة األركان العامة في الجيش الوطني الستوري العمتاد عبتدهللا أيتوب فتي  8أكتتوبر  2015متن القاعتدة الروستية منبت ار
إلعالن تشكيل الفيلق الرابع الجديد التابع للجيش السوري.
وبعتتدها بعتتام تتتم إعتتالن تشتتكيل الفيلتتق الختتامس ،التتذي يعتتد أحتتد األدوات إلعتتادة بنتتاء الجتتيش الستتوري ،وزيتتادة القتتدرة
الروسية على اتخاذ القرار العسكرية على األرض السورية .كما أن القاعدة تقوم على إصدار نشرات يومية علتى موقتع
هيئتتة التتدفاع الروستتية ،ولتتديها صتتفحة خاصتتة علتتى موقتتع الفيستتبوك تقتتوم بنشتتر الدعايتتة الروستتية فتتي أوستتاط قطاعتتات
المجتمع الداعمة لبقاء األسد في السلطة.
واذا انتقلنا من الحالة الستورية إلتى الحالتة الليبيتة .ووفقتا لمتا تشتير إليته تقتارير عتدة ،تهتتم روستيا بتأستيس قاعتدة بحريتة
روسية في ليبيا عبر التعاون مع قوات الجيش الوطني برئاسة المشير خليفة حفتر ،ومنع تبلتور نظتام متوال للغترب متن

1
2

جميل مطر ،حروب أنابيب الغاز في سوريا والمشرق ،الشروق 14 ،يونيو .2014

يوسف صداقي" ،روسيا لن تتخلى عن بشار األسد" ،مركز رفيس الحريري للشرق األوسط 14 ،ابريل  .2017على الرابط التالي:

/http://www.achariricenter.org/russia-wont-forsake-assad-ar
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صفحة 77

الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
الستتيطرة علتتى كتتل ليبيتتا أو التعتتاون متتع حلتتف النتتاتو ،فضتتال عتتن خدمتتة القتتاهرة بالتنستتيق فيمتتا يختتص درء التهديتتدات
القادمة من الحدود الغربية.1
مواجه تتة التنظيم تتات اإلرهابي تتة الع تتابرة للح تتدود :إن دور روس تتيا ف تتي منطق تتة الش تترق األوس تتط يتمث تتل وف تتق اإلس تتتراتيجية
الروس تتية ف تتي محارب تتة التنظيم تتات والجماع تتات المتطرف تتة ،وتج تتدر اإلش تتارة إل تتى أن أغل تتب الشيش تتانيين ال تتذين انض تتموا
للجماعات المتطرفة في سوريا والعراق لم يأتوا من روسيا ،بل جاءوا بصورة أساسية متن دول االتحتاد األوروبتي وتركيتا
وجورجيا وأذربيجان ،هربا من حربي الشيشان األولى ( )1994-1996والثانية (.2 )1999-2001
فهنتتاك العديتتد متتن األستتباب التتتي دفعتتت المقتتاتلين النتتاطقين بالروستتية إلتتى االنضتتمام للجماعتتات المتطرفتتة فتتي ستتوريا
والع ت تراق ،ومنهت تتا الحرمت تتان النست تتبي إذ يحت تتاول المقت تتاتلون االنضت تتمام إلت تتى جماعت تتات التطت تترف للهت تتروب مت تتن المشت تتكالت
االقتصادية واالجتماعية بل والشخصية التي تالحقهم في دولهم .وهنتا يبترز التدافع المتالي حيتث يتلقتى المنضتمون إلتى
تلك الجماعات أمواال نظير اشتراكهم في بؤر الصراعات.
عوامل تتعلس بعالقات روسيا الدولية ،والتي تتمثل في األتي:
االنستتحاب األمريكتتي متتن اإلقلتتيم :بتتدا متتن التوجهتتات اإلستتتراتيجية والتحركتتات الميدانيتتة للسياستتة األمريكيتتة فتتي عهتتد
الرئيس السابق باراك أوباما أن واشنطن تفضل تجنب االنختراط فتي بتؤر األزمتات فتي منتاطق مختلفتة متن العتالم ومنهتا
منطقة الشرق األوسط ،العتبارات تتعلق بالخبرات السلبية التدخلية في عهتد جتورج دبليتو بتوش فتي العتراق وأفغانستتان،
ال ستتيما متتع التكلفتتة البش ترية والماديتتة الناجمتتة ،فضتتال عتتن التتتأثيرات العكستتية المرتبطتتة بت ازيتتد قتتوة التنظيمتتات اإلرهابيتتة
وضرباتها المغذية لعدم االستقرار اإلقليمي.3
لذا ساد اعتقاد لدى النخب الحاكمة في الشرق األوسط بأن واشنطن لم تعد قادرة على حماية حلفائها أو ممارستة تتأثير
اتيجيا فتي اإلقلتيم ،وهتو متا يفترض علتى قتوة دوليتة مثتل موستكو متلء
في أزمات اإلقليم .ويشكل هذا الوضتع فر ً
اغتا استتر ً

هذا الفراغ أو استعادة المواقف السوفيتية في فترة الحترب البتاردة عنتدما كانتت موستكو تقتف فتي مواجهتة واشتنطن .ومتن

1

لمزيد من التفصيل أنظر :مارك كاتز" ،السياسة الروسية تجاه ليبيا :العامل المصري" ،مركز رفيق الحريري للشرق األوسط 23 ،مارس  .2017على

الرابط التالي:

http://www.achariricenter.org/russian-policy-toward-libya-the-egyptian-factor-ar

فالديمير فرولوف" ،مصير ليبيا في يد روسيا" ،الحياة 11 ،مارس .2017
2

نيكوالي كازانوف" ،الخطر القادم :السياسات االستباقية الروسية في مواجهة المقاتلين األجانب" ،اتجاهات األحداث ،العدد  ،18يوليو-أكتوبر  ،2016ص

3

"عقيدة أوباما :لماذا تنسحب الواليات المتحدة من الشرق األوسطت" ،حالة اإلقليم ،العدد  ،25مارس-ابريل  ،2016ص .27-26

ص .74-73
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صفحة 78

الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
يجيا ،تحرص موسكو علتى تأستيس عالقتات متعتددة األطتراف مثتل م اركتز الثقتل
هنا ،وبينما ينحسر النفوذ األمريكي تدر ً
الرئيسية في اإلقليم.1

استعادة موسكو دورها كفاعل في األزمات اإلقليميتة والدوليتة :تهتدف موستكو متن انخراطهتا فتي بتؤر صتراعات المنطقتة
العربيتتة إلتتى تعزيتتز الصتتعود الروستتي علتتى الصتتعيد العتتالمي ،كإحتتدى القتتوى الكبتترى الفاعلتتة والم تتؤثرة فتتي المجريتتات
العالميتتة ،وعتتدم استستتالمها للتتنهج األمريكتتي فتتي إدارة األزمتتات الدوليتتة ،فضتتال عتتن تعميتتق تحالفاتهتتا متتع القتتوى الدوليتتة
المناوئة للسياسة األمريكية مثل الصين ،بما قد يحدث تحتوالت فتي النظتام العتالمي ،علتى نحتو متا ظهترت مالمحته فتي
مجريات األزمة األوكرانية ،وتطورات األزمتين السورية والليبية.

2

وفتي هتذا الستياق ،اتختذت موستتكو مواقتف أكثتر تحتديا للسياستات األمريكيتتة ،التتي ال تتفتق والمصتالح والمكانتة الروستتية
خاصتتة م تتع بل تتورة تق تتدير موق تتف روس تتي أن مهادن تتة الوالي تتات المتح تتدة لموس تتكو يهتتدف إس تتتراتيجيا إل تتى احتوائه تتا كت تتابع
لواشتتنطن  ،ولتتيس إدمتتاج الفاعتتل الروستتي فتتي المنظومتتة العالميتتة .وكتتان صتتمود روستتيا فتتي مواجهتتة الضتتغوط الغربيتتة،
واجراء االستفتاء علتى مستتقبل شتبه جزيترة القترم ضتمن تفتاعالت األزمتة األوكرانيتة داللتة واضتحة علتى استتعادة روستيا
مكانتها كقوة كبرى وفاعل دولي قادر على فرض إرادته وحماية مصالحه وأمنه القومي.
ثالثا :تحديات انخراط موسكو في بؤر الصراعات العربية المسلحة
تبتترز تحتتديات عتتدة للتتدور الروستتي فتتي بتتؤر الص تراعات العربيتتة ،بعضتتها ينبتتع متتن رؤيتتة روستتيا لتتدورها دوليتتا وحتتدود
المواجهة مع الواليات المتحدة األمريكية ومقاومة بعض القوى الدولية واإلقليمية للدور الروسي باعتبتاره مهتدد لسياستتها
ومعرقتل لمصتتالحها .لتذا ،يفتترض انختراط روستتيا فتي بتتؤر الصتراعات العربيتة المستتلحة تكلفتة ال تبتتدو هينتة بالنستتبة لهتتا،
سواء أمنيا أو حتى سياسيا أو اقتصاديا ،على نحو ما توضحه النقاط التالية:
تحديات داخلية :تواجه روسيا حزمة من التحديات على المستوى المحلي في سبيل تمدد دورها على الصعيد الخارجي،
على نحو ما توضحه النقاط التالية:

1

تما ار كوقمان ويتس" ،بين التراخي والتدخل :عواقب سياسة أوباما في الشرق األوسط" ،مركز بروكنجز الدوحة 15 ،مارس  .2016على الرابط التالي:

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/03/15/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85

2

"نسر برأسين :اختالل التوازن في السياسة الروسية لصالح التوجه شرقا" ،في د.عمرو هاشم ربيع (رئيس التحرير) ،التقرير االستراتيجي العربي -2013

 ،2014مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ،القاهرة ،2015 ،ص .51
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صفحة 79

الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
تزايد األعباء المالية من التمتددات الخارجيتة إذ أن تعزيتز النفتوذ الروستي فتي الشترق األوستط ،وبصتفة مركزيتة فتي بتؤر
الصراعات المسلحة العربية ،يحتاج إلى مخصصات مالية متزايدة ،فيما يعترف بتاألثر العكستي للتدور ،Cost of role
السيما فتي ضتوء استتمرار األزمتات التتي يمتر بهتا االقتصتاد الروستي ،1وهتو متا يفترض أوضتاع ضتاغطة علتى التداخل
الروسي السيما في أعقاب العقوبات الغربية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القترم ،إذ تشتير أحتد التقتديرات إلتى أن تكتاليف
التدخل الروسي في سوريا تناهز ثالثة ماليين دوالر يوميا.2
االستتتهداف المتعمتتد متتن التنظيمتتات اإلرهابيتتة :صتتارت موستتكو هتتدفا لإلرهتتاب العتتابر للحتتدود ،ختتالل الستتنوات الستتت
الماضتتية ،متتع األختتذ فتتي االعتبتتار تعرضتتها لضتربات متتن الجماعتتات االنفصتتالية فتتي شتتمال القوقتتاز كتتالتي شتتهدتها فتتي
 24يناير  ،2011واستهدف مطار دومويدفو في موسكو ،مما أسفر عن ستقوط  35قتتيال وثمتانين جريحتا .3وفتي 28
ديسمبر  ،2013تعرضت مدينة فولجوجراد في جنوب روسيا تفجي ار انتحاريا في مدخل محطة قطارات أسفر عن مقتل
 15شخصا واصتابة  40آخترين ،ثتم أعقبته فتي اليتوم التتالي هجومتا علتى محطتة للنقتل العتام أستفر عتن مقتتل عتدد متن
األشخاص.4
جليا في اغتيال السفير الروستي أندريته كتارلوف ،فتي
وفيما بعد تعرضت روسيا لعمليات إرهابية متصاعدة ،وهو ما بدا ً

 19ديسمبر  ، 2016الذي حدث بعد انتهاء معركة حلب وقبل يوم من انعقاد اجتماع رئيسي حول األزمتة الستورية فتي
موستتكو بتتين روستتيا واي تران وتركيتتا ،وهتتو متتا يشتتير إلتتى استتتهداف المصتتالح الروستتية فتتي الختتارج كلمتتا الحتتت الفرصتتة
للتنظيمات اإلرهابية للقيام بذلك.5

1

Johan Norberg, "How some of Moscow's Middle East interests could create problems for Russia", RUFS briefing,

2

سامي عمارة" ،بوتين ..خمس سنوات من المواجهة في الداخل والخارج" ،األهرام 7 ،مارس  .2017فابريس بالوتش" ،ماذا سيحمل العام الثاني لتدخل

No.17, January 2013.

روسيا في سوريات" ،المرصد السياسي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدند 14 ،سبتمبر  .2016أنظر على الرابط التالي:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/what-will-year-two-of-russias-syria-intervention-bring

3

"انتحارية نفذت تفجير مطار موسكو وحصيلة القتلى ترتفع إلى  ،"35العربية نت 24 ،يناير  . 2011على الرابط:

4

"انتحارية تقتحم محطة قطارات روسية وتقتل  15شخصا" ،العربية نت 29 ،ديسمبر  .2013على الرابط:

http://www.alarabiya.net/articles/2011/01/24/1348 61.html

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2013/12/29/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-10%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A-

%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7.html
5

"اعتيال السفير الروسي لدى تركيا في هجوم مسلح" ،بي بي سي عربي 19 ،ديسمبر  .2016على الرابط:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38369682
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الدور الروسي في الصراعات الداخلية العربية المسلحة :المؤشرات -األسباب التأثيرات.د نيبال جميل
وفي مطلع مارس  2017أعلنت اللجنة القوميتة الروستية لمكافحتة اإلرهتاب عتن إلقتاء القتبض علتى خليتة إرهابيتة تابعتة
لتنظ تتيم داع تتش ف تتي جمهوري تتة داغس تتتان الروس تتية .1وف تتي  24م تتارس  2017تبن تتى تنظ تتيم داع تتش الهج تتوم عل تتى قاع تتدة
عستكرية للحتترس التتوطني الروستتي فتتي الشيشتان ،والتتذي خلتتف ستتتة قتلتتى فتي صتتفوف قتوات األمتتن الروستتية ،باإلضتتافة
لمقتل المهاجمين.2
كمتا تعرضتت روستيا لعمليتة إرهابيتة باستتهداف متترو األنفتاق بمدينتة ستان بطرستيبرج فتي  3ابريتل  ،2017وأستفر عتن
مقتل  14فرد واصابة العشرات ،والذي قام بته تنظتيم داعتش الستيما أنته اتبتع نفتس تكتيكاتته فتي التدول الغربيتة .3ويتأتي
الهجوم عقب مرحلة ممتدة من تهديدات التنظيمات اإلرهابية في سوريا والعراق والقوقاز باستهداف المدن الروستية ،ردا
على التدخل العسكري الروسي في سوريا والتحالف الروسي مع إيران وحزب هللا ونظام األسد ،باإلضتافة إلتى تتداعيات
تغيتتر خريطتتة نشتتاط التنظيمتتات اإلرهابيتتة واتجاههتتا للتمتتدد فتتي منتتاطق تمركتتز الجاليتتات اإلستتالمية فتتي آستتيا الوستتطى
وروسيا والصين.

4

تحديات إقليمية :تواجه موسكو تحديات من داخل اإلقليم لزيادة دورها في بؤر الصراعات ،علد النحو التالي:
دفع ثمن التقارب مع بعض القوى اإلقليمية حيث أن تعزيز التواجد الروسي في منطقة الشرق األوستط ال يتطلتب تكلفتة
ماديتتة وبش ترية فحستتب بتتل تبتترز تكلفتتة سياستتية نظ ت ار لتبلتتور متتا يمكتتن تستتميته المصتتالح الناقصتتة حيتتث يتتؤدي تكثيتتف
التقتارب متتع قتتوى إقليميتتة بعينهتتا للحصتتول علتتى دعمهتتا بشتأن أحتتد ملفتتات اإلقلتتيم لالنتقتتاص متتن الحضتتور الروستتي فتتي
ملفات أخرى على نحتو متا قتائم بالنستبة لتمستك موستكو باألستد قتد يخسترها بعتض دول الخلتيج وتحديتدا الستعودية التتي
ترى أنه ال مستقبل لألسد خالل المرحلة االنتقالية في سوريا.5
تنتتاقض الصتتفقات التكتيكيتتة للسياستتة الروستتية ،إذ أن المقاربتتة التتتي تعتمتتدها موستتكو فتتي عالقاتهتتا متتع دول أختترى ذات
مصتالح تتمتتاس متتع التطتورات فتتي بتتؤر الصتراعات العربيتتة والقائمتتة علتتى الصتفقات اآلنيتتة ،تحتتد متن قتتدرتها علتتى إقامتتة
1

محمد عبدهللا يونس ،مرج سابس.

2

"داعش يتبنى هجوما على قاعدة روسية في الشيشان" ،قناة سكاي نيوز عربية 24 ،مارس  .2017على الرابط:

http://www.skynewsarabia.com/web/article/932078/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 -

%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86

3
4

بسنت نصر" ،من السوق إلى المترو :حوادث إرهابية هزت روسيا في  10أعوام" ،الوطن 6 ،ابريل .2017

محمد عبدهللا يونس" ،تفجيرات سان بطرسبرج :لماذا أصبحت روسيا في صدارة أهداف التنظيمات اإلرهابيةت" ،الموقع اإللكتروني لمركز المستقبل لألبحاث

والد ارست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات المتقدمت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة 4 ،ابريت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتل  .2017علت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى ال ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترابط التت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتالي:

 https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2645/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AC-

5

هدى الحسيني" ،تمسك روسيا باألسد يبعدها عن دول الخليج!" ،الشرق األوسط 19 ،يناير .2017
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شراكات دائمة وممارسة نفوذ مستمر .لذا ،يفسر انفتاح بوتين على التدخول فتي عالقتات تكتيكيتة محتدودة متع مجموعتة
واسعة من الشركاء المتناقضين ظاهريا .1وينطبق ذلك على اختالف المشروعين اإليراني والتركي في سوريا.

2

وكيف أن روسيا قادرة على التشاور مع إسرائيل بشأن عملياتها في سوريا فيما تنسق فتي الوقتت ذاتته متع إيتران وحتزب
هللا .3وكيف تتمكن موسكو من رسم خطوط وحدود بين الجيوش والميلشيات المتصارعة على رقع صغيرة من األرض،
دون هيمنتتة متتن طتترف علتتى أختتر .كتتذلك تفتقتتر روستتيا إلتتى القتتدرة علتتى الوصتتول لحلفتتاء والتمتتتع بتتالنفوذ الكفيتتل بتتانتزاع
موقع قوي لها في العراق .وينافسها إيطاليا في القيام بأدوار صاعدة فيما يخص األزمة الليبية.4
تحديات دولية :يعترض السلوك الروسي في التدخل في بؤر الصراعات العربية ما يلي:
مقاومة واشنطن ألدوار روستيا اإلقليميتة .متع تتولي الترئيس األمريكتي دونالتد ت ارمتب الحكتم فتي بدايتة عتام  ،2017أثيتر
التساؤل حول طبيعة عالقتها بموسكو ورؤيتها للدور الروسي في المنطقة وخاصة تدخالتها في بؤر الصراعات العربية
متتع األختتذ فتتي االعتبتتار إعتتالن ت ارمتتب ختتالل حملتتته االنتخابيتتة عتتن رغبتتته فتتي إنهتتاء ستتنوات القطيعتتة فتتي العالقتتات
األمريكية الروسية ،والتعاون بين البلدين في العديد من الصراعات العربية والحد من التهديدات اإلقليمية مثل اإلرهاب.
غيتر أن هنتتاك مختاوف متتن قيتام الواليتتات المتحتدة بصتتياغة خطتة محكمتتة جديتدة ختتالل إدارة ت ارمتب تتمثتتل أهتدافها فتتي
مواجهة النفوذ الروسي في سوريا ،5السيما في ظل دفاع موسكو عن بقاء نظام األسد خالل ترتيبات المرحلة االنتقالية
حيث تخشى روسيا مخاطر الفوضى في المرحلة التي تلي انهيار أو تفكك نظام األستد ،ومتن ثتم تتؤثر علتى مصتالحها
اإلستراتيجية الهامة مع أهم حليف استراتيجي لها في المنطقة.6

1

عريب الرنتاوي" ،موسم الهجرة إلى موسكو" ،الدستور األردنية 12 ،مارس .2017

2

جورج سمعان" ،المواجهة بين تركيا وايران" ،الحياة 6 ،مارس  . 2017نتزار عبتدالقادر" ،المشتروع الروستي أمتام تنتافس المحتورين الستني والشتيعي" ،الحيياة،

3

دميتري ماريسيس" ،الرؤية االستراتيجية الروسية إلسرائيل" ،المونيتور 13 ،فبراير  .2017على الرابط:

4

كريم ميزران واليسا ميلر" ،تصريحات ترامب حول ليبيا :ماذا على إيطاليا أن تفعلت" ،مركز رفيق الحريري للشرق األوسط 23 ،ابريل  .2017على الرابط

 10يناير .2017

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/02/russia-strategic-vision-israel-iran-syria.html
التالي:
5
6

راغدة درغام" ،استراتيجية أمريكية جديدة للشرق األوسط" ،الحياة 10 ،فبراير .2017

www.//achariricenter.org/trump-on-libya-ar/

باتريك شميث" ،سياسة بوتين الشرق أوسطية :األسباب والنتائج" ،معهد واشنطن لسياسات الشرق األدني 23 ،مارس  .2016على الرابط التالي:
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/putins-middle-east-policy-causes-and-consequences
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وما يعزز هذه الرؤيتة مقاومتة أركتان الدولتة العميقتة ختالل اإلدارة األمريكيتة الحاليتة لتوثيتق العالقتات متع موستكو حيتث
أجبر مايكل فلين المستشار السابق لألمن القومي ألنه التقى السفير الروسي مترتين إبتان الحملتة االنتخابيتة ،تنتاول فتي
أحدهما احتماالت رفع العقوبات األمريكية على روسيا بعد تولي ترامب مهام منصبه رسميا.

1

فضتتال عتتن ذلتتك بتترزت اتهامتتات لتتوزير العتتدل جيتتف سيشتتنز بالكتتذب تحتتت القستتم ألنتته لتتم يتتذكر لقتتاءين لتته متتع الستتفير
الروستتي أمتتام لجنتتة الكتتونجرس الخاصتتة بتمريتتر ترشتتيحات إدارة ت ارمتتب .وهنتتاك لجنتتة شتتكلها الكتتونجرس متتن أعضتتاء
الحزبين الجمهوري والديمقراطي ،من أجل التحقق متن متزاعم التتدخل الروستي إليكترونيتا فتي االنتخابتات الرئاستية أثترت
على فرص المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون.
وتشكل هذه الضغوط الداخلية األمريكية إعالميا واستخباراتيا تحديا لت ارمتب بمتا يحتول دون اتختاذ أي خطتوة ذات طتابع
إيجابي تجاه روسيا ،بما قد يبدد اآلمال الروسية بأن يكون عهد الرئيس ترامب مختلفا عتن عهتد ستابقه أوبامتا ،وهتو متا
ينسحب تدريجيا على الفجوات في مواجهة بؤر الصراعات العربية.
االعتراض األوروبي على الدور الروسي في اإلقليم :إذ قد تجد موسكو بمفردهتا فتي دفاعهتا عتن نظتام األستد فتي حتال
استتمرار الضتتغوط عليهتتا متتن الواليتتات المتحتدة والتتدول األوروبيتتة وخاصتتة الرئيستتية منهتا مثتتل ألمانيتتا وفرنستتا وبريطانيتتا،
وهو ما يأتي ردا على الردع االستراتيجي الذي طبقته موسكو فتي أزمتة أوكرانيتا حيتث عمتدت موستكو إلتى حشتد جميتع
أدواتها بما فيها التدخل العسكري لمنع وقوع أوكرانيتا فتي فلتك النتاتو والتذي فشتل فتي ردع موستكو عتن ضتم شتبه جزيترة
القرم.

2

ويمكن اعتبتار التتدخل الروستي فتي الصتراع الستوري نموذجتا للتردع االستتراتيجي ،نجحتت متن خاللته موستكو فتي تغييتر
مسار الصراع عبتر شتراكتها متع إيتران ونظتام األستد والميلشتيات الشتيعية المستلحة وعلتى أرستها حتزب هللا .وعلتى الترغم
من تكلفة التتدخل العستكري فتي ستوريا ،فتإن روستيا تمكنتت متن تحييتد ردة الفعتل األمريكتي ،لتيس ألن الواليتات المتحتدة
غير قادرة علتى التحترك ،بتل ألن واشتنطن تخوفتت متن انتقتال الصتراع إلتى مواجهتة مباشترة ،وهتو متا قتد يستتغله الغترب
ممثال في أوروبا للضغط على روسيا.

1

حسن أبوطالب" ،روسيا هي العدو" ،األهرام 6 ،مارس .2017

2

مصطفى شفيق عالم" ،الردع االستراتيجي في العقيدة العسكرية الروسية" ،مفاهيم المستقبل ملحس دورية اتجاهات األحداث ،العدد  ،19يناير -فبراير

.2017
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رابعا :المسارات المحتملة لدور روسيا في بؤر الصراعات العربية
ثمة ثالث سيناريوهات رئيسية ،مطروحتة فتي الكتابتات بشتأن الستيناريوهات المحتملتة لتدور موستكو فتي بتؤر الصتراعات
العربية ،على النحو التالي:
 -1سيناريو االنكماش التدريجي .وفقا لهذا السيناريو تنكفئ موسكو على مكاسبها السابقة في منطقة الشرق األوستط،1
وخاصتتة فتتي بتتؤرتي ستتوريا وليبيتتا ،وتجنتتب االنخ تراط فتتي أزمتتة التتيمن ،حيتتث تبتتدي إدارة ت ارمتتب اهتمامتتا منفتتردا بهتتا متتع
بعض القوى اإلقليمية الحليفة مثل السعودية ،قد يفوق اهتمامها باألزمة السورية.
ويفترض هذا السيناريو أنه ال تعطى النخبة الحاكمة الروستية رؤيتة منفتردة فيمتا يختص مواجهتة داعتش فتي العتراق ،بتل
الح تترص عل تتى التع تتاون م تتع واش تتنطن ف تتي ه تتذا المل تتف دون أدن تتى فرص تتة لتعظ تتيم مص تتالحها الخاص تتة ودع تتم حلفاءه تتا
اإلقليميين (إيران) ،فتحاول تجميد ما تم اكتسابه والعمل على عدم تقلصه أو انكماشه حتى إشعار أخر.
كمتتا يتترجح هتتذا الستتيناريو إمكانيتتة ت ارجتتع ال ترئيس األمريكتتي دونالتتد ت ارمتتب عتتن رؤيتتته بشتتأن دور روستتيا اإليجتتابي فتتي
ملفتتات الشتترق األوستتط ومنهتتا الص تراعات المستتلحة العربيتتة ،بتتل والقيتتام بتتتوتير العالقتتات معهتتا ،والعمتتل علتتى تقلتتيص
الوجود الروسي المتمدد في المنطقة ،وهو ما برز بعد استهداف مطار الشعيرات في دمشق في ابريل .2017
وهنتتا ربمتتا ال تفتترق إدارة ت ارمتتب بتتين تطتترف ستتني وآختتر شتتيعي ،علتتى عكتتس إدارة أوبامتتا التتتي غضتتت الطتترف عتتن
تصتتاعد التطتترف الشتتيعي المتتدعوم متتن إيت ارن إقليميتتا ،حيتتث تضتتع اإلدارة األمريكيتتة الجديتتدة الجميتتع فتتي ستتلة "اإلرهتتاب
اإلستتالمي" ،األمتتر التتذي يعنتتي تتترجيح صتتدام محتمتتل متتع حلفتتاء موستتكو فتتي الشتترق األوستتط ،وبصتتفة خاصتتة كتتل متتن
إيران ووكالءها الشيعة في اإلقليم.2
وفتتي هتتذا الستتياق ،يبتتدو أن إدارة ت ارمتتب ستتوف تتجتته إلتتى تشتتديد السياستتة المعلنتتة تجتتاه إيتران ،واإليحتتاء باستتتخدام القتتوة
المسلحة ضدها ،وليس مجرد إعادة النظر في العقوبات الغربية ،وبدء العمل مع دول الخليج واسرائيل حول خطط

1

مصطفى شفيق عالم" ،سيناريوهات محتملة :حدود التمدد الروسي في الشرق األوسط في عهد ترامب" ،مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة25 ،

يناير  .2017على الرابط التالي:

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2419/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D
9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8

2

مصطفى شفيق عالم" ،سيناريوهات محتملة :حدود التمدد الروسي في الشرق األوسط في عهد ترامب" ،مرجع سابق.
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ط توار إليجتتاد خيتتارات محتتددة لمواجهتتة استتتخدام إي تران المت ازيتتد للميلشتتيات الشتتيعية لتقتتويض استتتقرار الحكومتتات فتتي
اإلقليم ،بل والضغط على موسكو فيما يخص تغيير شخص األسد كرئيس لسوريا خالل المرحلة االنتقالية.1
ووفقا لهذا السيناريو ،فإن الروايات عن صعود روسيا في الشرق األوسط مبالغ فيه ،وأن المناورات السياسية والعسكرية
في بؤر الصراعات العربية ال تؤشر إلى بداية حقبة جديتدة متن الهيمنتة الروستية ،الستيما متع محدوديتة التتأثير الروستي
خارج سوريا .كمتا أن موستكو ال تريتد أن تتبنتى مشتكالت المنطقتة أو تقطتع تعهتدات أمنيتة جديتدة أو تطترح أدوار بديلتة
لواشنطن في المنطقة .في الهرمية الروسية لألولويتات اإلقليميتة ،يتأتي الشترق األوستط بعتد "الختارج القريتب" فتي الغترب
والجنوب ،ومنطقة آسيا-المحيط الهاد .
 -2ستتيناريو التنتتافس اإل ازحتتي .بموجتتب هتتذا الستتيناريو تتتنجح موستتكو فتتي الوصتتول إلتتى تعتتاون كامتتل متتع إدارة ت ارمتتب
وتصتتفية القضتتايا العالقتتة والخالفتتات القائمتتة بينهمتتا ،والتأكيتتد علتتى نقتتاط التمتتاس المشتتتركة بتتين البلتتدين ،وهتتو متتا يعنتتي
نفوذا روسيا غير محدود النطاق ،ويتمدد من بؤرة صراعية ألخرى.2

وقد يقود في النهاية إلى إعادة تشتكيل النظتام التدولي علتى أستس جديتدة تضتمن لروستيا مكانتة تليتق بطموحتات موستكو
كوريتتث للقطتتب الستتوفيتي الستتابق وعلتتى أستتس جديتتدة .وهتتذا الستتيناريو ال يتحقتتق بغيتتر انحيتتاز كامتتل متتن إدارة ت ارمتتب
للتط ابق مع مجمل السياسات الروسية ،إقليميتا ودوليتا ،وهتو أمتر قتد يبتدو بعيتد المنتال الستيما متع الضتعف االقتصتادي
الروس تتي بع تتد انخف تتاض أس تتعار ال تتنفط .3كم تتا أن إدارة ت ارم تتب ال تن تتوي إفس تتاح المج تتال النفت تراد روس تتيا بأزم تتات الش تترق
األوسط.

 1سميرة المسالمة" ،النفوذ اإليراني في سوريا في ظل إدارة ترامب" ،الحياة 28 ،ابريل .2017
2
3

جميل مطر" ،الروس راجعون" ،الشروق 27 ،مارس .2017

دينيس روس" ،لماذا يتحدث قادة الشرق األوسط إلى بوتين ،وليس أوباما" ،معهد واشنطن لسياسات الشرق األدني 8 ،مايو  .2016على الرابط التالي:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/why-middle-eastern-leaders-are-talking-to-putin-notobama
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ومن المتوقع أن يستمر التوتر ويزداد حدة بين واشنطن وموسكو ،حيث تصر روسيا على استكمال صتعودها فتي حتين
تواصتتل واشتتنطن محاوالتهتتا للتتتحكم فتتي الفاعتتل الروستتي علتتى الصتتعيد العتتالمي إذ ستتيظل التنتتاقض اإلستتتراتيجي همتتا
السمتين الغالبتين للعالقات بين الجانبين في المستقبل المنظور.1
ومتتن المحتمتتل وفقتتا لهتتذا الستتيناريو ت ازيتتد النفتتوذ الروستتي فتتي صتراعات الشتترق األوستتط ،بمتتا يعتتزز صتتورة روستتيا كدولتتة
عظمى حيث تمكنت موسكو عبر تحالفاتها اإلقليمية والدولية متن خلخلتة االنفتراد األمريكتي -الغربتي بقتوس الصتراعات
في اإلقليم ،بما يدعم إستراتيجيتها ومصالحها الحيوية وخاصة في سوريا.2
 -3ستتيناريو الت توازن شتتبه المتكتتافئ .يتوقتتع هتتذا الستتيناريو تنتتافس محتتدود بتتين القتتوتين المرك تزيتين فتتي النظتتام التتدولي
الواليتتات المتحتتدة وروستتيا ،ويفتتترض استتتمرار اإلستتتراتيجية الروستتية علتتى وضتتعها الفاعتتل التتذي اكتستتبته فتتي المنطقتتة
ختتالل الستتنوات الماضتتية متتن واليتتة أوبامتتا ،وتنستتيق المواقتتف متتع اإلدارة األمريكيتتة لت ارمتتب حتتال أي مكتستتبات أختترى
تهتتدف إلتتى إنجازهتتا ،وهتتو ستتيناريو انعكاستتي النفتتتاح أمريكتتي محتتدود علتتى روستتيا ،تتبتتادل فيتته التتدولتان تقتتديم تنتتازالت
محدودة لتخفيف حدة التوتر.3
ووفقا لهذا السيناريو يتم الوصول إلى صيغة من التعاون المثمر بينهما ،4بما يعظم من نفتوذ روستيا دوليتا واقليميتا لكنته
ال يرقتتى لطموحاتهتتا كقتتوة كبتترى عظمتتى فتتي نظتتام دولتتي متعتتدد األقطتتاب تنتتاطح الواليتتات المتحتتدة .ويتترى أنصتتار هتتذا
السيناريو أن إدارة ترامب الجديدة تمثل فرصة مثمرة لروسيا قد تجعلها موضع قدم في منطقة الشرق األوسط وذلك متن
خالل انخراط القوتين الروسية واألمريكية في فعاليات صراعات وأزمات دول المنطقة بما يخفف من تداعياتها.5
وهنا قد ترى اإلدارة األمريكية دور روسيا فتي بعتض بتؤر الصتراعات العربيتة جتزء متن المشتكلة ،وجتزء متن الحتل أيضتا
كالعب إقليمي ،شريطة إدراك بوتين أنه لم يعتد قتاد ار علتى التفترد بالحتل عستكريا أو سياستيا كمتا فعتل منتذ بتدء التتدخل
العستتكري فتتي ستتبتمبر  ،2015وفتتي ظتتل محتتاوالت مختلفتتة إلعتتادة ترستتيم توازنتتات اإلقلتتيم بتتين واشتتنطن وموستتكو وأنقترة
وطهران.6

1
2

سليم نصار" ،بوتين ينهي شهر العسل مع ترامب" ،الحياة 4 ،مارس .2017

نورهان الشي " ،الشرق األوسط الجديد تقوده روسيا" ،األهرام 8 ،يناير .2017

3
4

نزار عبدالقادر" ،تصحيح موازين القوى بتوافق أميركي -روسي" ،الحياة 11 ،مارس .2017
رائد جبر" ،ترامب يبحث عن شراكة فعلية مع بوتين في سوريا" ،الحياة 13 ،ابريل .2017

5

جورج سمعان" ،ترامب وبوتين قادران على األسد وسليماني و..أردوغان" ،الحياة 27 ،فبراير .2017

6

إيمان زهران" ،المناطق اآلمنة :إعادة التشكيل الروسي األمريكي لخريطة تفاعالت الشرق األوسط" ،ورقة مقدمة إلى المركز العربي للبحوث والدراسات12 ،

مارس .2017
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وثمة مؤشرات جنينية على ذلك ،وهو متا انعكتس جليتا فتي متؤتمر فالتداي فتي متارس – 2017التذي يعتد واحتد متن أهتم
المنتتديات الدوليتتة علتتى الصتتعيدين السياستتي واإلستتتراتيجي -والتتذي يعبتتر عتتن القناعتتة الروستتية بتتأن ن ازعتتات المنطقتتة ال
يمكن حسمها بالقوة المستلحة ،وأن طاولتة المفاوضتات هتي المخترج الوحيتد الممكتن متن التدائرة المفرغتة التتي يتدور فيهتا
الجميع منذ سنوات.

1

فالدبلوماسيون والعستكريون التروس لتديهم تتاري طويتل متن العالقتات متع الواليتات المتحتدة والغترب ،ولتذا فإنته فتي حتال
انتتدالع أزمتتات جديتتدة فتتي ستتوريا أو فتتي أمتتاكن أختترى ،فمتتن المستتتبعد أن تتتؤدي هتتذه األزمتتات إلتتى انتتدالع مواجهتتات
عستتكرية بتتين البلتتدين .وطالمتتا أن المصتتالح الحيويتتة الروستتية لتتن يتتتم المستتاس بهتتا ،فتتإن الخالفتتات بتتين البلتتدين ستتيتم
ترجمتها في شكل استف اززات متبادلة.

2

وفتتي هتتذا الستتياق ،فتتإن التعتتاون بتتين القطبتتين التتدوليين الكبيترين يمثتتل مفتاحتتا لحتتل تلتتك الصتراعات ،ويتتتم التعامتتل معهتتا
(أي تلك الصراعات العربية) بالجملة وليس بالتجزئة ،السيما أن اإلدارة األمريكية ال تعطي اهتماما باألزمة الليبية مثتل
موسكو باستثناء ما يتعلق بمحاربة داعش .وكذلك الحال بالنسبة لروستيا التتي ال تستعي لبنتاء نفتوذ فتي العتراق باستتثناء
مواجهة داعش ،وهكذا على نحو يعطي مساحات للتقاطع.3
وخالصة القول ،إن التقييم العام لتكلفة وعائد التدور الروستي فتي بتؤر الصتراعات العربيتة يشتير إلتى أن النفتوذ الروستي
ستوف يظتتل قائمتا ،ختتالل المرحلتة المقبلتتة ،فتي أزمتتات الشتترق األوستط ،وخاصتتة فتي بتتؤر الصتراعات العربيتتة المستتلحة،
بتتدرجات متفاوتتتة وأشتتكال مختلفتتة ،وستتيحدده متتدى دورهتتا واستتتراتيجيتها طويلتتة المتتدى فتتي األزمتتة الستتورية ،فضتتال عتتن
توجهات اإلدارة األمريكية لترامب ،وقدرتها على التأقلم في ظل أوضاع داخلية ضاغطة وعقوبات غربية خانقة.
استنادا لمؤشرات محددة ودوافع حاكمة،
وفي حال نجاحها في التغلب على ما سبق سيعزز دور روسيا كدولة عظمى،
ً

وذلك عن طريق توظيف تدفقات األسلحة وبناء القواعد اإلستراتيجية وتكثيف التعاون أالستتخباراتي لمحاربتة التنظيمتات
اإلرهابيتتة العتتابرة للحتتدود أوال ثتتم التجتتارة ودبلوماستتية أنابيتتب الطاقتتة فتتي مرتبتتة تاليتتة ،وهتتو متتا يتترجح الستتيناريو الثالتتث
"التوازن المتكافئ" القائم على التنافس المحدود بتين القطبتين التدوليين األمريكتي والروستي ،بحيتث تؤكتد موستكو مكانتهتا
كقتتوة عالميتتة واب تراز محوريتهتتا فتتي قضتتايا شتترق أوستتطية فتتي آن واحتتد ،دون أن يتتؤدي لمواجهتتة مباش ترة متتع الواليتتات
المتحدة

1

نورهان الشي " ،فالداي ومستقبل الشرق األوسط" ،األهرام 10 ،مارس .2017

3

راغدة درغام" ،فرصة لتفاهم أميركي –روسي لحل األزمة الليبية" ،الحياة 28 ،ابريل .2017

2أليكسي دولنسكي" ،حتمية الصراع :دورة األزمات في العالقات الروسية -األمريكية" ،اتجاهات األحداث ،العدد  ،19يناير -فبراير  ،2017ص .77
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خاتمة
تمثل تعاظم الدور الروسي في مجموعة من المؤشترات هتي االنختراط المستلح فتي األزمتة الستورية ،واستتعادة النفتوذ فتي
التفتتاعالت الداخليتتة الليبيتتة ،وبتوادر للتواجتتد علتتى الستتاحة العراقيتتة ،والتتزام الحيتتاد فتتي الصتراع التتداخلي اليمنتتي ،وتوثيتتق
عالقتتات متوازنتتة متتع القتتوى اإلقليميتتة الرئيستتية مثتتل مصتتر واي تران وتركيتتا إذ ازدادت األهميتتة االستتتراتيجية للمنطقتتة فتتي
أعقتتاب االضتتطرابات التتتي تشتتهدها بعتتد الح تراك الثتتوري العربتتي علتتى نحتتو فتترض علتتى موستتكو ت ازيتتد انخراطهتتا ،س تواء
العسكري أو السلمي ،في المنطقة .عتالوة علتى تصتاعد أصتوات تطالتب بتدور روستي فاعتل الستتئناف مستاعي الستالم
فلسطينيا -إسرائيليا.
وفي الحقيقة ثمة ثالث ستيناريوهات رئيستية ،مطروحتة بشتأن الستيناريوهات المحتملتة لتدور موستكو فتي بتؤر الصتراعات
العربية ،أولها سيناريو االنكماش التدريجي ،ومفاده أن تنكفئ موسكو على مكاسبها السابقة في منطقة الشرق األوستط،
وخاصتتة فتتي بتتؤرتي ستتوريا وليبيتتا ،وتجنتتب االنخ تراط فتتي أزمتتة التتيمن ،حيتتث تبتتدي إدارة ت ارمتتب اهتمامتتا منفتتردا بهتتا متتع
بعتتض القتتوى اإلقليمي تتة الحليفتتة مث تتل الستتعودية ،ق تتد يفتتوق اهتمامه تتا باألزمتتة الس تتورية .والستتيناريو األخ تتر هتتو التن تتافس
اإلزاحي بحيث تنجح موسكو في الوصول إلى تعاون كامل مع إدارة ترامب وتصفية القضايا العالقة والخالفتات القائمتة
بينهما ،والتأكيد على نقاط التماس المشتركة بين البلتدين ،وهتو متا يعنتي نفتوذا روستيا غيتر محتدود النطتاق ،ويتمتدد متن
بؤرة صراعية ألخرى.
في حين أن السيناريو الثالث هو التوازن شتبه المتكتافئ ،والتذي يستتند إلتى توقتع تنتافس محتدود بتين القتوتين المركتزيتين
في النظام الدولي الواليات المتحدة وروسيا ،ويفترض استمرار االستراتيجية الروسية على وضعها الفاعل الذي اكتسبته
في المنطقة خالل السنوات الماضية من والية أوباما ،وتنسيق المواقف مع اإلدارة األمريكية لترامب حتال أي مكتستبات
أختترى تهتتدف إلتتى إنجازهتتا ،وهتتو ستتيناريو انعكاستتي النفتتتاح أمريكتتي محتتدود علتتى روستتيا ،تتبتتادل فيتته التتدولتان تقتتديم
تنازالت محدودة لتخفيف حدة التوتر.
وتتترجح الد ارستتة الستتيناريو األخيتتر "التت توازن المتكتتافئ" القتتائم علتتى التنتتافس المح تتدود بتتين القطبتتين التتدوليين األمريك تتي
والروستي ،بحيتتث تؤكتتد موستكو مكانتهتتا كقتتوة عالميتة وابتراز محوريتهتتا فتي قضتتايا شتترق أوستطية فتتي آن واحتتد ،دون أن
يؤدي لمواجهة مباشرة مع الواليات المتحدة.
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وبتتول ستتالم" ،التحتتالف الخيتتالي :سياستتة روستتيا إزاء ستتوريا" ،نتتدورة لمركتتز كتتارنيجي للستتالم التتدولي ،بيتتروت 20 ،متتارس  .2013علتتى
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أهداف ومصلحة األطراف المنظرة إللغاء عقوبة اإلعدام -د .احمد توبة
أهداف ومصلحة األطراف المنظرة إللغاء عقوبة اإلعدام  -د .أحمد توبة ( فلسطين)

•

The interests and interests of the parties to the abolition of the death
penalty
ملخص:
تشكل عقوبة اإلعدام وفقاً آلراء العديد من المنظمات الدولية وأيضتاً فقهتاء القتانون التدولي ،عقوبتة فتي منتهتى القستوة ،والالإنستانية ،واإلهانتة  .وهتي

عقوبة ال يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ،ويمكن أن تنزل باألبرياء .ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات األخرى.

ويترى التبعض أن عقوبتة اإلعتدام هتتي االستم الحكتومي لكلمتة القتتل ،فتتاألفراد يقتلتون بعضتهم التبعض ،ولكتن الحكومتتات والتدول تعاقتب األفتراد بعقوبتتة

اإلعدام ،وينبع مطلب إلغاء اإلعدام ومنع القتل كالهما من السبب نفسه؛ أي معارضة القتتل المتعمتد متع ستبق اإلصترار والترصتد متن قبتل شتخص متا

لشخص آخر ،وسواء قام بالقتل حكومة معينة أو مرجع ذو صالحية ،فلن يغير ذلك من حقيقتة األمتر أبتداً ،وهتي أننتا نواجته حالتة قتتل متعمتد .فعقوبتة

اإلعتتدام هتتي أبشتتع أشتتكال القتتتل المتعمتتد وأقتتذرها ،وأشتتدها ستتخافة؛ ألن ثمتتة مؤسستتة سياستتية تقتترر أمتتام النتتاس ،وتعلتتن مستتبقاً علتتى التتزمالء وبأقصتتى
درجات الالمباالة وبرود األعصاب والشعور بالحقانية عن قرارها في قتل شخص ،وتعلن أيضاً اليوم والساعة التي ستقوم فيها بهذا األمر.

وفتتي مقابتتل التتدعوة لإلبقتتاء علتتى عقوبتتة اإلعتتدام – تقتتود منظمتتة العفتتو الدوليتتة -التتدعوة إلتتى إلغتتاء تلتتك العقوبتتة حيتتث تكتستتب مؤيتتدين وأنصتتا ارً وأرض تاً
جديدة في دعوتها ،فالمشاهد أن الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام من تشريعاتها الجنائية في ازدياد مستمر.

ال لمات المفتاحية  :عقوبة اإلعدام  ،التعزير رالجريمة  ،اإلرهاب

Abstract

According to the views of many international organizations and scholars of international law, the death penalty

is cruel, inhuman and degrading punishment. It's not a reversible case, and I'm going to be riddled with
innocents. I'm not a deterrent

In the view of some, the death penalty is the government's name for the word murder. Individuals kill each

other, but governments and states punish individuals with the death penalty. The demand for the abolition of
death and the prevention of murder stems both from the same reason: the opposition to premeditated murder,

Whether he has killed a certain government or a competent authority, that will never change the fact that we

are facing a case of deliberate murder. The death penalty is the most heinous and cruelest form of murder,
and the most ridiculous. Because there is a political institution that decides before the people, it declares in

advance its colleagues, with utmost indifference, coolness and a sense of urgency in its decision to kill a
person

In exchange for the call for the retention of the death penalty, Amnesty International is calling for the abolition

of the penalty, as supporters, supporters and new territories are gaining their support. The observer states that
States that have abolished the death penalty from their criminal legislation are on the rise.
Key words :Capital punishment, torture, crime, terrorism

•د .أحمد توبة -مدرس العلوم السياسية والقانون في جامعة االستقالل -أريحا( فلسطين).
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مقدمة
تعتبر عقوبة اإلعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها القواعد القانونية الجنائية ،وهي أقستى أنتواع العقوبتات ،وهتذا متا كتان
سائداً منذ زمن طويل ،حيث لجأ المشرع الجنائي إلى نظام العقوبات البدنية وعلى رأسها عقوبة اإلعدام ،كنوع من استئصال
الجاني من الجماعة على نحو قطعي ونهائي.
وكان السائد في معظم التشريعات عدم تحديد األفعال التي تعد جريمتة ،وعتدم تحديتد عقوبتات معلنتة ستلفاً للكافتة كجتزاء
على الجريمة ،فكانت ستلطة الحتاكم فتي فترض الجتزاء وايقتاع العقتاب علتى متن يعتد جانيتاً فتي نظتره مطلقتة علتى متدى تتاري
طويتتل ،حيتتث كتتان الحتتاكم يفتتوض صتتالحياته القضتتائية إلتتى قضتتاة يحتتددهم العتبتتارات ي ارهتتا هتتو تتعلتتق بتتالوالء لتته فتتي غالتتب
األحيان ،وهذا األمر على عكس الفلسفة الحديثة في السياسة العقابية القائمة على أساس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ونظ ت اًر لهتتذا الوضتتع صتتدرت بعتتض التتدعوات عتتن الفالستتفة والمفك ترين والمصتتلحين إلتتى اإلصتتالح العقتتابي ،وصتتدرت بعتتض
الدعوات الهادفة إلى إلغاء العقوبات األكثر قسوة أال وهي عقوبة اإلعدام .
ومتتن هنتتا نجتتد االختتتالف فتتي موقتتف المشتترع الجنتتائي بخصتتوص عقوبتتة اإلعتتدام متتن دولتتة إلتتى أختترى بتتين مؤيتتد لعقوبتتة
اإلعتتدام وبتتين معتتارض لهتتا وبتتين متتن يتتدعو إلتتى تجميتتدها ،وكتتل فريتتق لتته حججتته ومبر ارتتته وأهدافتته .وقتتد اهتمتتت التش تريعات
القديمتتة والحديثتتة وأعرافهتتا بجترائم القتتتل ونظتترت إليهتتا نظترة خطيترة حيتتث اعتبرتهتتا جريمتتة فيهتتا مستتاس بتتالحقوق اإللهيتتة علتتى
البشر ورتبت لها اشد اإلجراءات وأحاطتها بنقمتة اإللته والبشتر علتى أستاس أنهتا تمتس أهتم الحقتوق التتي حرصتت التشتريعات
على حمايتها .1
ولما كان قانون العقوبات يحمتي حتق اإلنستان فتي الحيتاة منتذ والدتته إلتى وقتت وفاتته وامتتدت هتذه الحمايتة أكثتر متن ذلتك
لتشمل الجنين في بطن أمه ، 2فمن باب أولى أن يحميها من اخطر الجرائم التتي تقتع علتى التنفس وهتو (القتتل العمتد ،ويرجتع
خطتره فتتي أن واحتتد إلتتى القصتتد الجنتتائي وهتتو نيتتة القتتتل عنتتد الجتتاني والتتى الضتترر التتذي يتتنجم عنتته وهتتو القضتتاء علتتى حيتتاة
المجني عليه ،3وخطره يكمن في كونه يقترن بظرف سبق اإلصرار والترصد حيث يعاقب عليه باإلعدام .
وتشكل عقوبة اإلعدام -وفقاً آلراء العديتد متن المنظمتات الدوليتة وأيضتاً فقهتاء القتانون التدولي ،عقوبتة فتي منتهتى القستوة،
والال انسانية ،واإلهانة .وهي عقوبة ال يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ،ويمكن أن تنتزل باألبريتاء .ولتم يتبتين قتط أنهتا تشتكل
رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات األخرى.
ويتترى التتبعض أن عقوبتتة اإلعتتدام هتتي االستتم الحكتتومي لكلمتتة القتتتل ،فتتاألفراد يقتلتتون بعضتتهم التتبعض ،ولكتتن الحكومتتات
والدول تعاقب األفتراد بعقوبتة اإلعتدام ،وينبتع مطلتب إلغتاء اإلعتدام ومنتع القتتل كالهمتا متن الستبب نفسته؛ أي معارضتة القتتل
1

د .محمد نجم ،د  .عبد الرحمن توفيق  ،الجرائم الواقعة على االشخاص واالموال ،جامعة فالدليفيا  ،عمان  ،االردن  ،1987،ص7

2

المرجع السابق نفسة  ،ص. 9

3

د.جندي عبدالملك " الموسوعه الجنائية " ،ج ، 5دار المؤلفات القانونية  ،بيروت  ،1942،ص.678
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المتعم تتد متتع ستتبق اإلصتترار والترص تتد م تتن قبتتل ش تتخص متتا لش تتخص آختتر ،وست تواء قتتام بالقتتتل حكومتتة معينتتة أو مرج تتع ذو
صتالحية ،فلتتن يغيتتر ذلتتك متتن حقيقتتة األمتتر أبتتداً ،وهتتي أننتتا نواجته حالتتة قتتتل متعمتتد .فعقوبتتة اإلعتتدام هتتي أبشتتع أشتتكال القتتتل
المتعمتتد وأقتتذرها ،وأشتتدها ستتخافة؛ ألن ثمتتة مؤسستتة سياستتية تقتترر أمتتام النتتاس ،وتعلتتن مستتبقاً علتتى التتزمالء وبأقصتتى درجتتات
الالمباالة وبرود األعصاب والشعور بالحقانية عن قرارها في قتل شخص ،وتعلن أيضتاً اليتوم والستاعة التتي ستتقوم فيهتا بهتذا
األمر.

1

وفتتي مقابتتل التتدعوة لإلبقتتاء علتتى عقوبتتة اإلعتتدام – تقتتود منظمتتة العفتتو الدوليتتة -التتدعوة إلتتى إلغتتاء تلتتك العقوبتتة حيتتث تكتستتب
مؤيدين وأنصا اًر وأرضاً جديدة في دعوتها ،فالمشتاهد أن التدول التتي ألغتت عقوبتة اإلعتدام متن تشتريعاتها الجنائيتة فتي ازديتاد
مستمر
ومنتتذ فتترة ليستتت بالقصتتيرة اختلتتف الفقهتتاء والمشتترعون حتتول اإلبقتتاء علتتى عقوبتتة اإلعتتدام أو إلغائهتتا ،وقتتد انعكتتس ذلتتك علتتى
مختلف دول العالم ،فبينما احتفظت العديد من الدول بهذه العقوبة ،نجد دوالً أخرى قد قامت حالياً بإلغائهتا ولجميتع الجترائم،
في حين أن دوالً أخرى ألغتها لجميع الجرائم ما عدا الجرائم االستثنائية كجرائم الحرب
مشكلة الدراسة:
مازالت عقوبات اإلعدام هي العقوبات األكثر شيوعاً واستعماالً في غالبية دول العالم ،ويتم تنفيذ هذه العقوبات فتي م اركتز
اإلصالح والتأهيل بهدف معاقبة مرتكب الجريمة نظير ما اقترفه من ذنب بحق المجتمع لتحقيق الردع العام.
وتكمتتن مشتتكلة الد ارستتة فتتي التعتترف علتتى أثتتر الستتلبي إليقتتاف تنفيتتذ عقوبتتة اإلعتتدام علتتى المجتمتتع خاصتتة وان العديتتد متتن
التتدول العربيتتة واإلستتالمية متتا ازلتتت تصتتدر أحكتتام باإلعتتدام وال يتتتم تنفيتتذها متتن قبتتل الستتلطة التنفيذيتتة وألحكتتام الدستتتور التتذي
ينص على ان دين الدولة هو اإلسالم .
أهداف الدراسة:
 -1التعرف على المقصود بعقوبة اإلعدامت
 -2حجج كل مؤيدي ومعارضي عقوبة اإلعدام.
 -3توضيح أثر إيقاف عقوبة اإلعدام على المجتمع.
 -4أهداف ومصالح المنظرين إللغاء عقوبة اإلعدام.

1

اللواء غازي جرار ،شرح قانون العقوبات العسكري ،مديرية األمن العام 2000 ،رص23
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المبحث األول
ماهية عقوبة اإلعدام
يتدور الحتديث فتي الوقتتت التراهن حتول أهميتة موضتتوع عقوبتة اإلعتدام كعقوبتتة رادعتة وشتديدة ضتد الجترائم األكثتر خطتورة فتتي
المجتمتتع .وينقستتم الفقهتتاء حتتول هتتذا الموضتتوع إلتتى متتن هتتو مؤيتتد ومتتن هتتو ضتتد اإلعتتدام ..إال أن مصتتلحة التتوطن والمتواطن
وقناعتتة الجمتتاهير ورجتتال القتتانون تفتترض نفستتها بأستتلوب واقعتتي ومنطقتتي مؤداهتتا مستتاندة الترأي القائتتل بفتترض عقوبتتة اإلعتتدام
كجزاء ضد مرتكبي الج ارئم الخطرة منها على سبيل المثال (الخيانة ،التجسس ،القتل المتعمد.)...
المطلب األول :عقوبة اإلعدام
ال يقضى بأية عقوبة لم ينص القتانون عليهتا حتين اقتتراف الجريمتة  1إذ ال جريمتة وال عقوبتة إال بتنص القتانون  ،وقتد نصتت
المادة  14من قانون العقوبات على ان اإلعدام هو احد العقوبات الجنائية .
ومتتن هنتتا نتترى أن القتتانون األردنتتي نتتص فتتي متواده وعقوباتتته علتتى عقوبتتة اإلعتتدام وجعلهتتا عقوبتتة لجريمتتة القتتتل العمتتد ،2
وذلك لخطورتها على المجتمع ولجسامة أضترارها ستواء علتى أهتل المجنتي عليته وعلتى أمتن المجتمتع وذلتك لمتا تنطتوي عليته
من إرادة الجاني إتيان الفعل بترو وهدوء وتفكير بعواقب األمور التي تنتج عن فعلته .واإلعدام هو شنق الجاني حتى الموت
 ،ولم يذكر القانون األردني طريقة معينة يتم فيها اإلعدام  .وانما وضع لها إجراءات تكفل حسن تنفيذها .
إجراءات تنفيذ عقوبة اإلعدام :
.1

"عند صدور حكم اإلعدام يرفع رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موج از عن

وقائع القضية واألدلة المستند إليها في صدور الحكم وفي األسباب الموجبة إلنفاذ عقوبة اإلعدام أو إلبدالها بغيرها .
 .2يرفع وزير العدل األوراق المذكورة مع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء إلحالتها على المجلس .
 .3ينظتتر مجلتتس التتوزراء فتتي األوراق المتتذكورة وتقريتتر رئتتيس النيابتتة ويبتتدي أريتته فتتي وجتتوب إنفتتاذ عقوبتتة اإلعتتدام أو
إبدالها بغيرها ويرفع التوصية التي يتخذها في هذا الشأن مشفوعاً ببيان رأيه إلى جاللة الملك

) 3.

إذا وافق جاللة المل ك على إنفاذ حكم اإلعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا
المحل في اإلرادة الملكية وال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام هذه في المحكوم عليه بها فتي يتوم متن أيتام األعيتاد الخاصتة بديانتته
أو أيام األعياد األهلية و الرسمية وال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام باإلمرأة الحامل إال بعد وضعها بثالثة أشهر .

4

1
2

المادة  3من قانون العقوبات األردني .

المادة  328من قانون العقوبات األردني .

 3.المادة  357من قانون أصول المحاكمات الجزائية
 4.المادة  358من قانون أصول المحاكمات الجزائية
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أما عن كيفية تنفيذ عقوبة اإلعدام  ،فهي تجرى بمعرفة و ازرة الداخلية بناء على طلتب خطتي متن النائتب العتام مبينتا فيته
استيفاء اإلجراءات التالية المنصوص عليها سابقا وبحضور كل من :
.1

النائب العام أو أحد مساعديه .

.2

كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم .

.3

طبيب السجن أو طبيب المركز .

.4

أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه .

.5

مدير السجن أو نائبه .

.6

قائد الشرطة في العاصمة ر أو قائد المنطقة .

ويسأل النائب العام أو أحد مساعديه المحكوم عليه إذا كان لديه متا يريتد بيانته ويتدون أقوالته الكاتتب فتي محضتر ختاص
يوقعه النائتب العتام أو أحتد مستاعديه والكاتتب والحاضترون روبعتدها يتنظم كاتتب المحكمتة محضت ار بإنفتاذ اإلعتدام ويوقعته متع
النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في ملفه الخاص عند المدعي العام  .على أن تتدفن الحكومتة جثتة متن نفتذ فيته
حكم اإلعدام عند عدم وجود ورثة يقومون بدفنها ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال .

1

بقي أن نشير إلى أن هنالك آراء جاءت لتعتترض علتى عقوبتة اإلعتدام بستبب قستوتها وألن هللا هتو التذي متنح الحيتاة وهتو
وحده الذي يسلبها بالموت .
المطلب الثاني  :العقوبة في اإلسالم
ان تعريتف الجريمتة فتي الشتترع اإلستالمي هتو أنهتتا مخالفتة أوامتر هللا ونواهيتته بحيتث تستتوجب العقوبتتة  .وقتد عرفهتا بعتتض
الفقه تتاء بأنه تتا محظ تتور ش تترعي زج تتر هللا عن تته بح تتد أو تعزي تتر  .ويمك تتن تص تتنيف الجت ترائم حس تتب الشت تريعة اإلس تتالمية حس تتب
العقوبات التي تفرض عليها إلى ما يلي :
أوالً  :القصاص  :ومعناه تساوي العقوبة متع الجترم أي حستب قاعتدة العتين بتالعين والستن بالستن حيتث منعتت الشتريعة القتتل
واعتبتترت ان متتن قتتتل أحتتدا متتن النتتاس فكأنتته قتتتل النتتاس جميعتاً  ،ولتتذلك وحفاظ تاً علتتى ستتالمة المجتمتتع وردع الجتتاني يكتتون
عقاب القاتل القتتل وتعترف فتي جترائم القتتل العمتد واإليتذاء العمتد ففتي القتتل العمتد هتي القتتل أيضتاً متا لتم يعفتو ذوي المجنتي
عليه عن القاتتل ويستتبدلون الديتة باإلعتدام  .ولتذلك لتم يعتبتره الفقهتاء متن جترائم الحتتدود ألن العقوبتة موقوفتة علتى عفتو ذوي
المجني أو عدمه

1

 .د .كامل السعيد :شرح اإلحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة ،المركز العربي للخدمات الطالبية1998،ص56
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ثاني ياً  -:ج يرائم الحييدود  -:هتتي الج ترائم المنصتتوص عليهتتا فتتي الق ترآن الك تريم كمتتا ان عقوبتهتتا محتتددة فيتته  .وقتتد الحتتق بهتتا
الفقهاء جريمة شرب الخمتر إذ نهتى عنهتا القترآن الكتريم ولتم يحتدد عقوبتة لهتا لكتن النبتي قترر ان هتذا الحتد هتو الجلتد ويمكتن
تلخيص جرائم الحدود بما يلي -:
أ -السرقة  :والحد فيهتا قطتع اليتد ( والستارق والستارقة فتاقطعوا أيتديهما ) ويترى التبعض ان القطتع ال يجتوز فتي القليتل كمتا
انه ال يطبق إال عند تكرار السرقة .
ب -الزنتا  :ان الزنتتا يعتترف بأنته عالقتتة جنستتية غيتتر شترعية وطبعتاً تتتم تشتديد وستتائل إثبتتات هتتذه الجريمتة حرصتاً علتتى كيتتان
العائلة  .العقوبة لغير المتزوجين الجلد مائة جلده  .أما المتزوجون فالعقوبة هي الرجم حتى الموت .
جت -القذف :وعرفها الفقهاء وهي ان يرمتي القتاذف المقتذوف بالزنتا أو يطعنته فتي نستبة وقتد اختلتف الفقهتاء فتي شتروط إيقتاع
الحد فقال بعضهم انته ال يجتوز إيقتاع الحتد إال بنتاء علتى شتكوى المقتذوف  ،فتإذا ثبتت عليته الجترم فعقوبتته ان يجلتد ثمتانين
جلده ،باإلضافة لذلك ال تقبل شهادته ألنه أصبح مفترياً ،واذا كان القذف بين الزوجين فتكون بينهم المالعنة .
د -شرب الخمر  :وهي جريمة وردت في القرآن لكن لم يحدد عقوبتها فيه ولكن النبي حدد عقوبتها بالجلد ثمانين جلده .
هت ت -الح اربتته (قطتتع الطريتتق)  :وهتتي قطتتع الطريتتق وقتتد ستتماها التتبعض بالس ترقة الكبتترى  .وقتتد عرفهتتا التتبعض بأنهتتا إشتتهار
السالح وقطع السبيل على الناس .
وقتتد عرفهتتا ابتتن تيميتته ومتتن يرتكبونهتتا بتتأنهم (قطتتاع الطتترق التتذين يعترضتتون النتتاس فتتي الطرقتتات ونحوهتتا ليغصتتبوهم المتتال
مجاهرة اعتماداً على القوة مع البعد عن الغوث ولوحكما .أما عقوبة الحرابة فتختلتف بتاختالف نتوع التعتدي كمتا فتي الحتاالت
التالية-:
إذا قتل وأخذ المال فانه يقتل ويصلب وقتله محتم ال يجوز العفو عنه .
إذا قتل ولم يأخذ المال فانه يقتل وال يصلب .
إذا أخذ المال ولم يقتل فقطع يده اليمنى وقدمه ليسرى .
إذا أخاف المارة ولم يقتل ولم يأخذ ماالً فانه ينفى ويشرد .
و -جريمة الردة  :وهي جريمة تغير المسلم دينه إلى دين أخر وعقوبتها القتل عمالً بقول الرسول ( من غير دينه فاقتلوه) .
ثالثاً  -:جرائم التعزيز :بعد ان بينتت جترائم القصتاص وجترائم الحتدود فمتن المهتم بحتث جترائم التعزيتز والجريمتة التتي يعاقتب
عليها بالتعزيز هي الجريمة غير الخاضعة لجترائم القصتاص أو جترائم الحتدود  .ونظت اًر لقلتة الجترائم المشتار إليهتا يبقتى حجتم
جترائم التعزيتتز هتتو األكبتتر  .وقتتد رأى المشتترع ان الشتترع نتتزل لكتتل زمتتان ومكتتان وان مصتتالح النتتاس وأحكتتامهم التتتي يستتيرون
عليها تتبدل وتتغير بتبدل األزمتان وبتغيرهتا إذ ان القاعتدة انته ال ينكتر تغيتر األحكتام بتغيتر األزمتان ولتذلك تترك هتذه الجترائم
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بتتدون تحديتتد فعقوبتهتتا تكتتون للقاضتتي الصتتالحية فتتي تقتتدير العقوبتتة حستتب جستتامة الجريمتتة وحستتب متتا تلحقتته متتن ضتترر
بالمصالح العامة  .وجرائم التعزيز تتعدد حيث منها جرائم متعلقة بحقتوق هللا وجترائم متعلقتة بحقتوق العبتاد ،وي ارعتي ان تكتون
العقوبتة أشتتد فتتي الجترائم األولتتى  .وقتتد عتتدد ابتتن تيميتته جترائم التعزيتتز نتتذكر بعضتاً منهتتا ( أمتتا المعاصتتي التتتي لتتيس فيهتتا حتتد
مقتتدر وال كفتتاره كالتتذي يقتتتل الصتتبي والمترأة األجنبيتتة أو يأكتتل متتا ال يحتتل أكلتته أو يقتتذف النتتاس بغيتتر الزنتتا أو يختتون األمانتتة
وكذلك جريمة البغي (أي القوة المسلحة ) .فهؤالء يعاقبون تعزي اًر وتأديباً .ويقرر القاضي عقوبة التعزيز حسب جسامة الجترم
أو تكت ارره  ،ولكتتن صتتالحية القاضتتي ليستتت مطلقتتة ب أريتته الشخصتتي بتل البتتد ان يكتتون مصتتدر اجتهتتاده القترآن والستتنة وتحتتري
مباد العدل والمساواة بين الناس في نفس الجرائم .
مما سبق يتبين ان الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة اإلسالمية باإلعدام محدودة وهي -:
 )1القصاص في حالة القتل العمد وقد تركت الشريعة لذوي المجني عليه صالحية قبول الديتة والتعتويض واستتبدال العقتاب
بها
)2

جريمة الحرابة أي قطع الطريق وعقوبتها القتل والصلب كما ورد عند بحث هذه الجريمة .

)3

جريمة الردة أي ارتداد المسلم عن الدين اإلسالمي ليعتنق ديناً أخر .

المطلب الثالث
مفهوم الجريمة والعقوبة في القانون الوضعي
تعتتد الجريمتتة متتن الظتواهر القديمتتة قتتدم اإلنستتانية وتتنتتوع تبعتاً الختتتالف الزمتتان والمكتتان والتتدوافع والعوامتتل والظتتروف المؤديتتة
إليها ،فهناك جرائم ضد األشخاص كالقتل والضرب وجرائم ضد الممتلكات كالسرقة والحريتق العمتد وجترائم ضتد النظتام العتام
كالممارستتات الراميتتة إلتتى المستتاس بتتأمن الدولتتة .وهنتتاك أيضتاً جترائم متمثلتتة بتتإخالل العالقتتات االجتماعيتتة والعتتادات والتقاليتتد
والقيم الدينية ومكارم األخالق(.)1
وازاء ذلتك لتتيس للجريمتتة تعريتتف عتتام ،إذ يختلتف تعريتتف الجريمتتة تبعتاً الختتتالف األزمنتة واألمكنتتة ،وال نكتتاد نجتتد اتفاقتاً حتتول
تعريف جامع ومانع للجريمة .لذلك لم يورد قانون العقوبات تعريفاً للجريمة .
وقد عرفها بعض الفقهاء بأنها سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو تدبير احترازي .
وعرفها آخرون بأنها كل عمل أو امتناع عن عمتل يجرمته القتانون ويترد عليته بعقوبتة جزائيتة أو تتدبير ويمكتن تعريفهتا حستب
أراء فقهاء أخرين (بأنها فعل غير مشروع إيجابي أو سلبي صتادر عتن إرادة جنائيتة يقترر القتانون لمرتكتب هتذا الفعتل عقوبتة
تدبير احت ارزياً )  .ومثل هذا التعريف يشمل القاعدة العامة انه ال جريمة وال عقوبة إال بنص وهذا يعرف بمبدأ الشرعية .
أو ً
1

المرجع السابق نفسة
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وتقستتم الج ترائم حستتب جستتامتها وبموجتتب أحكتتام المتتادة ( )55متتن قتتانون العقوبتتات إلتتى جنايتتات وجتتنح ومخالفتتات وهتتذا
التقسيم يتبع نوع العقوبة المفروضة للجرم والتي نصت المادة ( )2/55عليها  .وقد صنفها قانون العقوبات كما يلي -:
أ -العقوبة الجنائية  -:مادة ( )14عقوبات  )1اإلعدام  )2 .اإلشغال الشاقة المؤبدة  )3 .االعتقال المؤبد  )4 .اإلشتغال
الشاقة المؤبدة  )5 .االعتقال المؤقت .
ب-

العقوبات الجناحية  -:حستب نتص المادة ( )15عقوبات هي  )1الحبتس 3سنوات بحد االعلتى أستبوع بالحتد االدنتى

( مادة  21عقوبات ).
 )2الغرامة بحد أدنى مقداره خمسة دنانير وبحد أقصى مائتي دينار (مادة  22عقوبات)  )3 .الربط بكفالة .
ج -المخالفات  -:العقوبات التكدير (المادة  16عقوبات) وهي -:
الحبس وهو بحد أدنى  24ساعة وبحد أقصى أسبوع (مادة . )23
الغرامة وتتراوح بين دينارين وعشرة دنانير .
وحتى يدان المجرم بأي من هذه الجرائم البد تتوفر في الجرم ما يلي -:
أوالً  -:الركن الشرعي  :أي الشرعية إذ ان القانون يحدد انه ال جريمة وال عقوبة بدون نص.
ثانياً  -:الركن المعنوي  :وهو إرادة ارتكاب الجرم حسب وصفه في القانون .
ثالثاً  -:الركن المادي  :وهو تنفيذ فعل من األفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحه .
والبد هنا من اإلشارة إلى أسباب التبرير التي تنفي الصفة الجرمية عن ذلك الفعل الجرمي أصالً وهي كما يلي -:
 -1ممارستتة الحتتق  :حيتتث نصتتت المتتادة ( )59علتتى ان الفعتتل المرتكتتب فتتي ممارستتة الحتتق دون إستتاءة استتتعمال ال يعتتد
جريمة  .ويشترط في ذلك ان يكون الحق موجوداً ومحمياً بالقانون ومعترف به واال يتجاوز الفعل حدود ممارسة هذا الحق .
 -2الدفاع الشرعي  :بالرجوع إلى المادة ( )341هناك شروط يجتب توفرهتا حتتى يصتبح الفعتل دفاعتاً مشتروعاً  .وهتي ان
يقع الدفاع حال وقوع الفعل وانه اعتداء الغير وغير مثار من المعتدى عليه واال يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من
هذا االعتداء إال بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر وسواء أكان الدفاع عن نفس الفاعل أو عرضته أو عتن مالته أو متال غيتره
الذي هو في حفظه بشرط ان يتناسب درة فعل المجني عليه مع فعل الجاني وليس أكثر .
 -3إجازة القانون  :تنص المادة ( )62عقوبات على انه ال يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة وقد حتددت المتادة نفستها
بتتان القتتانون يجيتتز ضتتروب التأديتتب التتتي يلحقهتتا اإلبتتاء باألبنتتاء وكتتذلك أعمتتال العن تتف أثنتتاء األلعتتاب الرياضتتية  .وك تتذلك
العمليات الجراحية التي تجري على األصول الفنية بشرط رضي المريض أو من يحل محله .
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أداء الواجتتب  :نصتتت المتتادة ( )61عقوبتتات علتتى انتته ال يعتبتتر اإلنستتان مستتؤوالً جزائي تاً عتتن أي فعتتل إذا أتتتاه فتتي أي متتن
األحوال التالية -:
أ -تنفيذ القتانون  .ب -إطاعتة أمتر صتدر إليته متن مرجتع ذي اختصتاص يوجتب عليته القتانون إطاعتته إال إذا كتان األمتر
غير مشروع .
 -4رضتتي المجنتتي عليتته  :ومثتتل هتتذا الرضتتى ال قيمتتة ل تته فتتي االعتتتداءات علتتى التتنفس ال قتتتالً وال إيتتذاء وانمتتا تنحصتتر
بالحقوق المتعلقة بالملكية فقط .
 -5حالتتة الضتترورة  :ومفهومهتتا يماثتتل حالتتة ممارستتة الحتتق المنصتتوص عليهتتا فتتي المتتادة ( )60حيتتث تتتنص المتتادة ()89
عقوبتات علتى انته ال يعاقتب الفاعتتل علتى فعتل الجاتته إليته الضتترورة ان يتدفع بته فتي الحتال عتتن نفسته أو غيتره أو عتن ملكتته
وملك غيره خط اًر جسيماً محدقاً لم يثبت هو فيه قصداً شرط ان يكون الفعل متناسباً والخطر .
أما بالنسبة للعذر القانوني فان المادة ( )340وردت بعنوان " العذر في القتل " حيث جاء في الفقرة ( )1منها انه يستفيد من
العذر المخفف من فؤجىء بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواتته حتال تلبستها بجريمتة الزنتا وفتي فتراش غيتر مشتروع
فقتلها في الحال أو قتل من يزني بهتا أو قتلهمتا معتاً أو اعتتدى عليهتا أو عليهمتا بالضترب اعتتداء أفضتى إلتى متوت أو جترح
أو إيذاء أو عاهة دائمة .
أما الفقرة ( )2منها فنصت على ان الزوجة أيضاً تستفيد من العذر المخفف حيث ان الزوجة التي فجئت بزوجها حال تلبسه
بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فتي ستكن الزوجيتة يحتق لهتا متا ورد فتي الفقترة األولتى متن المتادة ( )340وهتذا تعتديل
جديد على قانون العقوبات  .وال يجوز استعمال حتق التدفاع الشترعي بحتق متن يستتفيد متن هتذا العتذر وال تطبتق عليته أحكتام
الظروف ألمشدده .
المطلب الراب
قانون مكافحة اإلرهاب
عرفت المادة ( )147من قانون العقوبات اإلرهاب بأنه استخدام العنف أو التهديتد باستتخدامه أيتا كانتت بواعثته وأغ ارضته
 ،يقتتع تنفيتتذاً لعمتتل فتتردي أو جمتتاعي بهتتدف اإلختتالل بالنظتتام العتتام أو تعتريض ستتالمة المجتمتتع وأمنتته للخطتتر إذا كتتان متتن
شان ذلك إيقاع الرعب بين الناس وترويعهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئتة أو الم ارفتق واألمتالك
العامتتة أو األمتتالك الخاصتتة أو الم ارفتتق الدوليتتة والبعثتتات الدبلوماستتية أو بتتاحتالل أي منهتتا أو االستتتيالء عليهتتا أو تع تريض
الموارد الوطنية للخطر أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين .
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وقتتد شتتهد العصتتر الحتتديث متتا يعتترف بإرهتتاب الدولتتة المتمثتتل فتتي إس ترائيل فتتي االغتيتتاالت الفرديتتة متتن ناحيتتة وفتتي ترويتتع
المواطنين العزل باستعمال األسلحة الثقيلة إلى غير ذلك من وسائل الرعب التي تستخدمها قوى االحتالل  ،يضاف لذلك متا
تجريه في العراق قوات التحالف من بطش وتعريض حياة المدنين العزل للرعب واجتياح مناطقهم بجيوش منظمة .
لذلك فان علماء مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورته السابعة عشر في عمان من  28 – 24حزيران  2006اتفقوا
على تعريف لإلرهاب هو " العدوان أو التخويف أو التهديد مادياً أو معنوياً الصادر من الدول أو الجماعتات أو األفتراد علتى
اإلنسان في دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق بشتى صنوف العدوان وصور اإلفستاد فتي األرض"(])[1حيتث
اتفتتق العلمتتاء علتتى تحتريم جميتتع أنتواع اإلرهتتاب واعتبروهتتا أعمتتاال إجراميتتة تتتدخل ضتتمن جريمتتة الح اربتتة أينمتتا وقعتتت وأيتاً كتتان
مرتكبوها.
كمتتا تضتتمن هتتذا البيتتان وجتتوب التفريتتق والتمييتتز بتتين ج ترائم اإلرهتتاب وبتتين المقاومتتة المشتتروعة لالحتتتالل بالوستتائل المقبولتتة
شرعاً ألنه إلزالة الظلم واسترداد الحقوق المسلوبه  ،وهو حق معترف به شرعاً وعقالً وأقرته المواثيق الدولية .
هذا وقتد وافقتت المملكتة األردنيتة الهاشتمية علتى االتفاقيتة العربيتة لمكافحتة اإلرهتاب ،وذلتك بموجتب القتانون رقتم  11لستنة
 1998وقتد ورد تعريتف اإلرهتاب فتي المتادة الثانيتة منته بأنته ( كتل فعتل متن أفعتال العنتف أو التهديتد بته أيتا كانتت بواعثته أو
أغ ارضتته يقتتع تنفيتتذاً لمشتتروع إج ارمتتي فتتردي أو جمتتاعي يهتتدف إلتتى إلقتتاء الرعتتب بتتين النتتاس وتتترويعهم بإيتتذائهم أو تع تريض
حيتاتهم أو حتريتهم أو أمتنهم للخطتر أو إلحتاق الضترر بالبيئتة أو بإحتدى الم ارفتق أو األمتالك العامتة أو األمتالك الخاصتتة أو
احتاللهتتا أو االستتتيالء عليه تتا أو تعتتريض الم توارد الوطني تتة للخط تتر) اتستتعت دائت ترة العن تتف ف تتي اآلون تتة األخيت ترة وشتتهد مس تترح
األحداث الدولية العديتد متن النشتاطات اإلرهابيتة التتي تتجتاوز آثارهتا حتدود الدولتة الواحتدة لتمتتد إلتى عتدة دول مكتستبة بتذلك
طابعاً عالمياً مما يجعل منها جريمة ضتد النظتام التدولي ومصتالح الشتعوب الحيويتة وأمتن وستالم البشترية1 .ولتم يستلم األردن
متتن األعمتتال اإلرهابيتتة شتتأنه شتتأن بقيتتة التتدول العربيتتة كمصتتر والستتعودية والمغتترب ولبنتتان وستتوريا والج ازئتتر والتتيمن والستتودان
والبحرين.
وفتتي الفتترة األخيترة خاصتتة فتتي هتتذا العقتتد روع العتتالم بحتوادث إرهابيتتة مجنونتتة بكتتل المقتتاييس والمعتتايير ،هتتدفها القتتتل لمجتترد
القتل فال قضية يدافعون عنها ،وال مطالب عادلة يلتمسون لها العون والتأييد ،إنما هي مجرد عمليات إرهابية لتحقيق خسائر
بشرية ومادية ضخمة  ،ترتكب في برود تام بل أحياناً في نشوة وسرور وتفاخر .
وتشير ورقة العمل التي قدمها القاضي األردني محمد الحوامدة النائب العام في عمان إلى أن القضتايا اإلرهابيتة التتي وقعتت
في األردن حسب سجالت محكمة أمن الدولة في الفترة من عام  1994إلى عام 1998م بلغت سبعة قضايا ،وقد بلتغ عتدد
المتهمين في القضايا السبع  56شخصاً ،وأشارت الورقة إلى أن غالبية المتهمتين متن صتغار الستن وأن بعضتهم عاطتل عتن
العمتل والتتبعض اآلختتر يمتتارس أعمتتاالً بستتيطة .والواقتتع أن الجماعتتات اإلرهابيتتة المتشتتددة فتتي األردن كانتتت فتتي حالتتة ستتكون،
1

البيان الختامي للمجمع المنشور في جريدة الغد رقم  693تاري 2006/06/29
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وعادة ما كانت تتجنب المواجهة مع السلطات وظل األمر كذلك حتى تاري 2005/8/20م حيث قامت فئة إرهابية بإطالق
ثالث صواري كاتيوشا من العقبة ،أحد الصواري سقط على معسكر لتدريب قوات الجيش أدى إلى استشتهاد جنتدي واصتابة
آخر ،فيما أطلق اإلرهابيون صاروخاً آخر على بارجة أمريكية كانتت فتي مينتاء العقبتة لكنته لتم يصتبها .أمتا الصتاروخ الثالتث
فقد سقط في إيالت ولم تقع خسائر .وقد تم القبض على الجناة وأحيلوا للقضاء ألخذ جزاءهم)12(.1
وبتتاري  2005/11/9مستاء يتوم الثالثتاء شتتن "انتحتاريون" هجمتات علتى ثتالث فنتتادق فتي العاصتمة األردنيتة عمتان وفجتتروا
أنفستهم فتتي حادثتتة راح ضتتحيتها عشترات القتلتتى والجرحتتى متتن األبريتتاء الرجتتال والنستتاء واألطفتتال ،فكتتان هتتذا العمتتل اإلرهتتابي
الجبان هو آخر عمل وقع في األردن ،وكان الهدف من ورائه إثارة الرعب واإلخالل باألمن .
هتتذه وقفتتة ستريعة علتتى األفعتتال اإلرهابيتتة التتتي وقعتتت فتتي األردن منتتذ عتتام  1998حتتتى عتتام 2005م ومتتا زال مرتكبيهتتا قيتتد
المحاكمة .
ونشتتير إلتتى موقتتف قتتانون العقوبتتات األردنتتي متتن األعمتتال وتجريمهتتا :فقتتط تنتتاول المشتترع الج تزائي األردنتتي اإلرهتتاب ووستتائله
والجمعيتتات اإلرهابيتتة فتتي المت تواد  147و  148و  .149فتتأورد تعريف تاً لإلرهتتاب فتتي المتتادة  147وعقوبتتته فتتي المتتادة 148
وانشتتاء الجمعيتتات اإلرهابيتتة فتتي المتتادة  .149كمتتا ورد فتتي مطل تتع هتتذا البحتتث بحيتتث تشتتمل الح تاالت الت تتي يعاقتتب عليهتتا
باإلعدام .
أما المادة ( )148عقوبات فقد نصت الفقرة ( )4منها على ما يلي -:
 -1ويقضي بعقوبة اإلعدام في أي من الحاالت التالية:
أ -إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
ب -إذا أفضى الفعل إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر.
إذا ت تتم ارتك تتاب الفع تتل باس تتتخدام المت تواد المتفجت ترة أو الملتهب تتة أو المنتج تتات الس تتامة أو المحرق تتة أو الوبائي تتة أو الجرثومي تتة أو
الكيميائية أو اإلشعاعية أو ما شابهها.
علمتاً بتتان المتتادة ( )208عقوبتتات عرفتتت المتؤامرة بأنهتتا ( كتتل اتفتتاق تتتم بتتين شخصتتين أو أكثتتر علتتى ارتكتتاب جريمتتة بوستتائل
معينة ).

1

ندوة مكافحة اإلرهاب ،الرياض  1999/6/2أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.
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وجاء نص المادة  149من قانون العقوبات األردني كما يلي:
يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحتريض
علتتى مناهضتتته وكتتل متتن أقتتدم علتتى أي عمتتل فتتردي أو جمتتاعي بقصتتد تغييتتر كيتتان الدولتتة االقتصتتادي أو االجتمتتاعي أو
أوضاع المجتمع األساسية.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( )1من هذه المادة كل من احتجز شخصاً أو احتتفظ بته رهينتة بقصتد ابتتزاز أي
جهة رسمية أو خاصة بتأي صتورة كانتت أو إجبارهتا علتى القيتام بتأي عمتل معتين أو االمتنتاع عنته ،وتكتون العقوبتة األشتغال
المؤبدة إذا أدى هذا العمل إلى إيذاء أحد وباإلعدام إذا أدى إلى موت أحد.
المبحث الثاني
إيقاف تنفيذ عقوبة اإلعدام وأثرها السلبي علد المجتم
لقد انعقد في العالم الكثير من المؤتمرات والندوات الحكومية وغير الحكومية ومنها مؤتمرات دولية لمؤيدي ومعارضي عقوبتة
اإلعدام في العالم .ولقد الحظت ان اإلعالم العربي ممثال في الفضائيات وغيرها لم يعط هذه المؤتمرات المهمة حقها ال من
حي تتث التغطي تتة اإلعالمي تتة وال م تتن حي تتث مناقش تتة األفك تتار واألطروح تتات ووجه تتات النظ تتر المقدم تتة فيه تتا  .وت تتأتي أهمي تتة ه تتذا
المؤتمرات من أهمية معرفتنا باألفكار التي يتبناها معارضو ومؤيدو عقوبة اإلعدام في العالم.
أن مسألة عقوبة اإلعدام في العالم هي من أهم موضوعات العولمة الثقافية المطروحة للنقاش حيث ينقسم العتالم حولهتا فكت ار
وثقافة وسياسة وفلسفة واعالما وتطبيقتا بتين مؤيتد لعقوبتة اإلعتدام ومعتارض لهتا .ويستعى معارضتو عقوبتة اإلعتدام فتي العتالم
بقيادة أوروبا إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة في جميع دول العالم.
ومتتا دامتتت المجتمعتتات العربيتتة واإلستتالمية مهتمتتة بتتالحوار متتع الثقافتتات األختترى فينبغتتي عليهتتا المشتتاركة فتتي الحتوار العتتالمي
حول هذه العقوبة وتقديم ما لديها من األسس الشرعية الخاصتة بتنفيتذ عقوبتة اإلعتدام .وعنتدما نتحتدث عتن حتوار العولمتة أو
حوار تعايش الحضتارات فتإن المقصتود هتو حوارنتا متع اآلخترين ولتيس حوارنتا متع أنفستنا .ومتن المهتم لنتا فتي هتذا الحتوار ان
نستمع لآلخرين وان نصغي إليهم حتى يستمعوا ألينا ويصغوا لنا..
عقوبة اإلعدام ..
وردت فتتي الش ترائع وخاصتتة فتتي التتدين اإلستتالمي  ..علتتى قتتول " ولكتتم فتتي القصتتاص حيتتاة " وتط تور تنفيتتذ اإلعتتدام بتعاقتتب
التتزمن و األجيتتال ،وتنوعتتت أستتاليبه بتتين الشتتنق بالحبتتل والرمتتي بالرصتتاص اإلعتتدام بالمقصتتلة ،كمتتا اشتتتهرت فتتي هتتذا الثتتورة
الفرنسية وساحة العقوبات أمام سجن الباستيل ،والبد ان ينتته صتراع الفكترتين ،بتين إبقتاء اإلعتدام أو إلغائته ،إلتى نتتائج مهمتة
منهتتا ،ان دولتتة عربيتتة واحتتدة هتتي البح ترين ،ألغتتت هتتذه العقوبتتة ،وان ثالثتتة عشتتر دولتتة متمستتكة بنظريتتة إبقتتاء اإلعتتدام ..
ولطالبي إلغاء عقوبة اإلعدام ،وخاصة التي تعتمد على الشتريعة اإلستالمية كأحتد مصتادر التشتريع  ..تفستر ان فتي اإلستالم
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لديتة المفروضتة دينتتا ..
مجتاال فتي ذلتك إذ أعطتى الحتق لتتذوي المجنتي عليته إعفتاء الجتاني متن اإلعتتدام أو العقوبتة ،إذا دفتع ا ال

وفتتي ذلتتك الكثيتتر ممتتا ستتطر فيتته متتن نظريتتات وفقتته ،كمتتا ان التتدول األوربيتتة ورغتتم عتتدم وجتتود الستتماح التتديني اإلستتالمي،

الدية  ..إال أنهم ينظرون بواقعية عن فائدة اإلعدام وتواجده في المجتمعات ،وهل ان تطبيقته يتؤدي
بالتحول من اإلعدام إلى ال
إلى تخفيض نسبة اإلجرام ..ت وهل ان اإلعتدام بذاتته ستبب للتردع وختوف اآلخترين متن أعمتال ضتد القتانون  ..توصتلهم إلتى
المحاكم بعقوبة اإلعدام(.)1
ان هذه النقطة هي أهم نقاط الموضوع في نظري ومفادها انه يمكتن للعترب والمستلمين الملمتين بالشتريعة اإلستالمية ان يثتروا
بشكل كبير الحتوار العتالمي الست اخن حتول موضتوع عقوبتة اإلعتدام .فعقوبتة اإلعتدام فتي الشتريعة اإلستالمية تقتوم علتى أستس
مجتمعية مدنية حضارية متميزة ،وتختلف اختالفا جوهريتا فتي منطلقهتا وفلستفتها عتن أستس تنفيتذ عقوبتة اإلعتدام فتي القتوانين
الوضتتعية الموجتتودة فتتي العتتالم .ولقتتد أكتتد معتتالي الشتتي محمتتد بتتن جبيتتر رئتتيس مجلتتس الشتتورى الستتعودي المتميتتز بعلمتته فتتي
الشريعة وبخبرته الطويلة في القضاء ،وهو يشترح لغيتر المستلمين موقتف اإلستالم متن عقوبتة اإلعتدام .ولقتد وردت فتي حديثته
بعض النقاط التي تؤكد تميز اإلسالم في هذا الموضتوع الهتام .فاإلستالم يحتترم التنفس اإلنستانية وال يفترق فتي ذلتك بتين نفتس
ا لطفل الوليد والرجل العتيد .ويهدف اإلسالم إلى حماية النفس اإلنسانية والى رحمتها .وعندما نتأمتل فتي مستألة جريمتة القتتل
وعقوبة اإلعدام في المجتمعات اإلنسانية نجد ان اإلسالم ارحم في التعامل معها من أي قوانين وضعية في العتالم .فتالقوانين
الوضتعية تجعتتل حتتق العقوبتة دائمتا للدولتتة ،وأمتا الشتريعة اإلستتالمية فإنهتتا ختارج نطتتاق التعزيتتز تجعتل حتتق المطالبتتة بالعقوبتتة
لورثة القتيل .وعندما يكون حق قتل القاتل للدولة فإنه ال يمكن التنازل عنته إال بتإجراءات معقتدة جتدا ،لكتن عنتدما يكتون هتذا
الحق للورثة فإن مسألة التنازل عنه تكون أسهل بكثير وهذا ارحم بالنفس اإلنسانية.
ومما سبق يتضح ان تنفيذ عقوبة القتل بالقاتل في اإلسالم إذا لم تخضع ألحكام التعزيز فإنها ال تتم إال بناء على رغبة أهل
القتيتتل .فتتإن أصتتروا مجمعتتين علتتى إيقتتاع عقوبتتة القتتتل بالقاتتتل فتتال بتتد للحتتاكم ان يمتثتتل لتترغبتهم .وفتتي ذلتتك تحقيتتق للعدالتتة
ومحافظة على أسس وروابتط حيتاة الجماعتة ،ووفتاء لحتق القتيتل التذي اعتتدي علتى حياتته .ولكتن إذا تنتازل الورثتة عتن حقهتم
في العقوبة وقرروا التسامح مع القاتل فال يجوز أو يحق للدولة عندئذ ان تنفذ عقوبة اإلعدام به ويمكنهتا ان تخضتعه لعقوبتة
السجن أو غيرها إذا وجدت في ذلك مصلحة أو ضرورة عامة .وهناك اعتقاد خاطئ فتي أذهتان التبعض يتتم فيته التربط دائمتا
بتين تنتازل الورثتة عتن حقهتتم فتي العقوبتة وبتين أختذهم مبلغتتا متن المتال تعويضتا لهتم عتتن دم قتتيلهم أو قتيلتتهم (الديتة) والتتتي
يعرفها البعض بمال الدم .ولكن األصل في األمر الذي أراده اإلسالم هو إقرار مبدأ الرحمة والمسامحة بين الناس ،وأما دفتع
الدية فهو إجراء مكمل يتيح للورثة إذا رغبوا الحصول على مبلغ من المال من القاتل تعويضا عن قتيلهم التذي قتد يكتون هتو
مصتدر رزقهتم الوحيتتد  .والعترب كمتتا يقتول فضتتيلة الشتي ابتتن خبيتر يعيبتتون فتي األصتتل اختذ الديتتة ويتحتدد متتوقفهم عتادة أمتتا
بالمسامحة أو بطلب العقوبة

(2

1
2

الدكتور كامل السعيد ،شرح اإلحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة ،المركز العربي للخدمات الطالبية1998 ،
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المطليب األول  :رراء مؤييدي فيرض عقوبية اإلعييدام وحججهيم والنصيوص الدسيتورية والقانونييية التيي ييرون فيهيا ضييمانة
لعدم إساءة تطبيقها
يقول أنصار الحفاظ على عقوبة اإلعدام أنها ضرورية للحفاظ على سالمة الجماعة ويسوقون رأيهم بأن هتذه العقوبتة ظفترت
بتأييتد عتدد متن المفكترين الكبتار مثتتل روستو ،التذي فلستفها بنظريتته الشتهيرة عتتن العقتد االجتمتاعي  ،فتالفرد التذي قبتل مختتتا ار
بعقتد يبرمته متع المجتمتع ،أن يتخلتى عتن االنتقتام الفتردي ،مقابتل حمايتة المجتمتع لته ،يكتون قتد قبتل ستلفا بتالتخلي عتن حياتته
فيما إذا فصم هذا العقد ،واعتدى على حياة شخص أخر ،وعنده أن (كل مجرم يعتدي على الحق االجتماعي يصبح عاصيا
وخائنتتا للتتوطن وبالتتتالي فيجتتب قتلتته والختتالص متتن شتره باعتبتتاره عتتدوا عامتاً) ،وان قتتانون الحتترب يقتضتتي قتتتل المغلتتوب وأيتتد
موتتسكيو عقوبة اإلعدام بالنسبة للقتلتة فقتط وقبلهتا لمبتروزو وغاوفتالو وهمتا متن زعمتاء المدرستة الوضتعية لتخلتيص المجتمتع
من رجل وهو المجرم بالفطرة ويأتي علتى رأس قافلتة المؤيتدين المعاصترين كبتار أستاتذة القتانون الجنتائي الفرنستي مثتل غتارو
وغارسون ودونديودوفاير(.)1
ويقول مؤيدو عقوبة اإلعدام أن عقوبة اإلعدام عقوبة تكفيرية بمعنى أن الذي قتل أخر في ظروف فظيعة وحرمه متن حياتته
بدون وجه حق يجب أن يكفر بدمه عن خطيئته ،فهي أذن عقوبة عادلة يتساوى فيها تماما األذى الذي اوقعتة المجترم بحيتاة
قتيله باألذى الذي تعرضت له حياته وهما حياتان تتساويان أمام القانون وفي مفاهيم الناس الذين يقولون الباد اظلم.
وعقوبة اإلعدام عقوبة مخيفة يهلع من هولها قلب من تسول له نفسه هز دعائم المجتمع األمتن فلتيس امت أر بستيطا أن يعترف
القاتتتل متتا ينتظتره متتن حبتتل يخنقتته ويحرمتته متتن حياتتته وأحبائتته وذويتته كمتتا حتترم ضتتحيته متتن نعمائهتتا وأحبائهتتا ،ثتتم أنهتتا تخيتتف
اآلخرين الذين يشهدون تنفيذ اإلعدام أو تبلغهم إنباؤه فإذا نفذت أحكام اإلعدام على فترات متقاربة بقيت العظة ماثلة في كل
نفس .
تشير اإلحصائيات انه لم يقم دليل قاطع على أن إلغاءها قد ساعد على انخفاض الخط البياني لإلجرام أو حتتى علتى األقتل
الحفتتاظ علتتى مستتتواه العتتادي لتتذلك يقتتول أنصتتارها هتتاتوا إحصتتاءاتكم فتتان كانتتت مقنعتته فإننتتا ستتننحاز إلتتى رأيكتتم فهتتذا أمتتر ال
يمكن أن يقبله إنسان حصيف.

2

وعقوبة اإلعدام هي الوسيلة الوحيدة للقضاء على شر خطر ،يهتدد المجتمتع وأهلته فتي أمتنهم وحيتاتهم وكتل عقوبتة أخترى ،ال
يمكن أن تكتون ناجعتة حيالته ،فهتل نحكتم عليته بتالحبس المؤبتد كعقوبتة بديلتة ولكتن ال يحتدث إال نتاد ار أن يبقتى مجترم ستجينا
طيلة حياته فهتو يحلتم تتارة بتالهرب أو بقتانون عفتو شتامل أو مرستوم عفتو ختاص يقصتر متدة ستجنه ثتم يجتد نفسته حت ار ختارج
القضبان يزرع الذعر والهلع في الناس.

1
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ولو فرضنا جتدال أن المحكتوم عليته بقتى فتي زنزانتته طيلتة حياتته فانته ستيكون فتي غايتة التعاستة ال ينفعته أن يحستن أو يبتذل
جه ده إلعادة تأهيل نفسه ما دام سيظل قابعا في مكانه حتى الموت أنها حياة عذاب جسدي ونفستي ال يطتاق طالمتا ال يلتوح
على أفاقها طيف من أطياف الفرج

1

أن الرأي العام قتد ألفهتا واطمتأن إليهتا والبحتث فتي إلغائهتا ستيثير أعصتابه ويجستد لته المختاطر فلمتاذا نقلتب قواعتد حياتنتا
القانونية من اجل عدد ضتئيل متن القتلتة واألشترار ،وقتد طالبتت األنظمتة الديمقراطيتة متع إرادة الشتعب والشتعوب إذا استتفتيت
فإنها ستقف إلى جانب إبقاء اإلعدام.
ويرد خصوم عقوبة اإلعدام بان استفتاءات الرأي العام ظالمة ألنها تطترح فتي ظتروف عاطفتة حساستة ثتم أن لطريقتة عترض
األسئلة على الجمهور تؤثر كثي ار في نتيجة االستفتاء والواقع أن أخر استفتاء في فرنسا جترى فتي أعقتاب سلستلة جترائم القتتل
المتعاقبة التي هزت الرأي العام وفي مقدمتها قتل ثالث موظفات وتقطيعها وقتل زوجة من قبل زوجها الذي استفاد من عفتو
عام وخرج وقتل مدير المؤسسة التي وضع فيها إلصالحه.
ويضتتيفون حجتتة ذات طتتابع متتالي إلتتى حججهتتم فيقولتتون لمتتاذا نحتجتتز ستتفاحا ستتنين طويلتتة ويتحمتتل المجتمتتع نفقتتات
حراسته واطعامه دون هدف كهدف إصتالحه ألتيس متن حتق دافعتي الضترائب أن يطتالبوا بتوجيته هتذا المبلتغ إلتى جهتة يكتون
نافعا فيها ،والحقيقة أن هذه الحجة غير مقنعة بالمرة الن حيتاة اإلنستان دومتا أثمتن متن المتال ولتن يعجتز الدولتة إطعتام قليتل
متتن النتتاس دفاعتتا عتتن مبتتاد عليتتا وال ستتيما و أنهتتا تستتتطيع أن تشتتغلهم مقابتتل طعتتامهم وكستتائهم وتحقتتق ربحتتا متتن ذلتتك إذا
شاءت

()2

وان الشريعة اإلسالمية قاطعة في موضوع عقوبة اإلعدام فهي قصتاص عتادل عتن جريمتة قتتل عمتد وقتد قتال هللا تعتالى فتي
محكم التنزيل (:يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ،الحر بالحر) (.)3
وقد أورد بعض الباحثين دراسات تدل على ان إلغاء عقوبة اإلعدام ستؤدي في النتيجتة إلتى زيتادة فتي عتدد الجترائم التتي
توجتتب هتتذه العقوبتتة وفتتي المملكتتة األردنيتتة الهاشتتمية فأنتته ال ينفتتذ حكتتم اإلعتتدام بتتالمجرم إال بعتتد عرضتته علتتى جاللتتة الملتتك
مشفوعاً
بناء على المادة ( )39من الدستور كما ورد في تنفيذ حكم اإلعدام في األوراق الستابقة كمتا اشتترط
بتوصيات مجلس الوزراء ً
حضو اًر معيناً لبعض األشخاص لضمان حسن التنفيذ وذلك عمالً بالمواد  357لغاية  362من أصول المحاكمات الجزائية.

 1الدكتور جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية ج ،5دار المؤلفات القانونية  ،بيروت ،1942 ،ص188
ا

2

3

لمرجع السابق نفسة  ،ص 39

اإلسراء االية 33
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المطلب الثاني:
أراء معارضي إبقاء عقوبة اإلعدام المطالبين بإلغائها والحجج التي يسوقونها لتعزيز أرائهم
تحققت بعض الخطوات اإليجابية المهمة عام  2001على طريتق االتجتاه العتام فتي العتالم بأستره نحتو إلغتاء عقوبتة اإلعتدام.
ففي أبريل/نيسان ،قضت محكمة االستئناف لشرقي الكاريبي بأن عقوبة اإلعدام اإللزامية مخالفة للدستور .وبكلمات القاضي
جيه سوندرز ،فإن" :عقوبة اإلعدام اإللزامية تنتزع من األشخاص الذين تصتدر بحقهتم كتل فرصتة ،مهمتا كانتت ضتئيلة ،ألن
تأخذ المحكمة في اعتبارها الظروف المخففة ،حتى عندما تكتون العقوبتة التتي تصتدر بحقهتم عقوبتة ال رجتوع فيهتا .إن ك ارمتة
الحيتتاة البشترية تتعتترض للحتتط متتن شتتأنها عنتتدما يلتتزم قتتانون متتا محكمتتة متتا بتتأن تفتترض عقوبتتة اإلعتتدام شتتنقاً علتتى جميتتع متتن
يتتدانون بجتترم القتتتل ،دون أن تمتتنح واحتتداً متتنهم فرصتتة ألن تأختتذ المحكمتتة التتتي تصتتدر الحكتتم فتتي قضتتيته بعتتين االعتبتتار
الظروف التي تحيط بهذه القضية" .وفي مايو أيار ،ألغتت تشتيلي عقوبتة اإلعتدام بالنستبة للقضتايا العاديتة ،واستتبدلتها بعقوبتة
السجن المؤبد).
وفتتي يونيتتو ،حزي تران ،صتتوت النتتاخبون األيرلنتتديون لصتتالح إ ازلتتة جميتتع العبتتارات التتتي تشتتير إلتتى عقوبتتة اإلعتتدام فتتي دستتتور
ال تتبالد .وف تتي يوني تتو ،حزيت تران أيضت تاً ،عق تتد أول م تتؤتمر ع تتالمي لمناهض تتة عقوب تتة اإلع تتدام ف تتي ست ارس تتبورغ ،بفرنس تتا .وحض تتر
المؤتمر ،الذي نظمته المنظمة غير الحكومية ضد عقوبة اإلعدام واستضافه مجلس أوروبا ،محكومون سابقون باإلعتدام متن
الواليات المتحدة األمريكية واليابان ،وكذلك أعضاء في البرلمان األوروبتي والجمعيتة الوطنيتة الفرنستية والعديتد متن المنظمتات
غير الحكومية ،بما فيها منظمة العفو الدولية .وخالل المؤتمر ،وقع  15من رؤساء الحكومات على نداء لفرض حظر علتى
نطاق العالم بأسره على عقوبة اإلعدام ،بهدف اإللغاء التام لها.
ويقول أنصار إلغائها انه يجب إلغاء عقوبة اإلعدام فو ارً:
إن اإلعدام ليس بعقوبة ،إنها جريمة .جريمة بحق البشرية جمعاء وليس بحق من يطاله حكم اإلعدام فقط ،إنته جريمتة بحقنتا
نحن األحياء قبل أن تكون بحتق متن طالتته الجريمتة .إنهتا داللتة ومقيتاس علتى انعتدام احتترام التنفس والتذات اإلنستانية ،داللتة
وشتتاهد علتتى متتدى تتتدني مكانتتة واحت ترام وقدستتية "اإلنستتانية" و "اإلنستتان" .إن الطبقتتات الحاكمتتة ،ولكتتي تضتتفي طابع تاً متتن
"القانونية" و "العدل القضائي وغير القضائي" على جريمة قتل النفس هذه لجأت لتستميتها عقوبتة اإلعتدام وتشتيعه فتي أذهتان
البشر كأنه شيء طبيعي وعادي .إن سعي الطبقات والهيئات الحاكمة لتلطيف هتذه الجريمتة عبتر تستميتها بعقوبتة لهتو عمتل
مخادع .إن أمرء يقتل آخر ،وأن الحكومة أو الدولة تعاقب أحد ما باإلعدام!! رغتم هتذا ،إنهمتا (أي القتتل واإلعتدام) ال يقفتان
على قدم المساواة وال يمكن النظر لهما كأمر واحد .إن عقوبة اإلعدام لهي أبشع بمئات المرات من القتل .إنته قتتل متع ستبق
اإلصرار والترصد ،قتل وضعت الدولة له ساعة محددة في اليوم الفالني وفي الساعة الفالنية وبالطريقة الفالنية .تقتوم بتذلك
رغتتم متتا تعلمتته ،وبتتإدراك تتتام ،لمتتا ستتيخلق متتن أستتى وحتتزن ألطفالتته ،ألحبائتته ولآلخترين ،بتتإدراك تتتام لهتتول مشتتاعر وأحاستتيس
الضحية العصية على الوصف.
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عاجز تماماً عن عمل أي شيء إذ بوسع القتيل أن يقاوم يدافع عن نفسته يهترب ،يستتنجد بأحتد متا ،يصترخ،
اً
إنها تقتل إنساناً
يلحتتق نتتوع متتن الضتترر الجستتدي بالمعتتتدي ،بيتتد أن متتن يعاقتتب باإلعتتدام عتتاجز عتتن القيتتام بتتأي متتن هتتذه األمتتور األوليتتة
والبسيطة إلنقاذ حياته .على األقل أن القتيتل ،ولحتين موتته ،لديته أمتل متا أن شخصتاً متا أو يتداً ستواء بالصتدفة أم بغيرهتا قتد
تنقتتذه وتنهتتي هتتذا الكتتابوس المتتؤرق بيتتد أن المحكتتوم باإلعتتدام ال يستتاوره حتتتى هتتذا األمتتل البستتيط إن المحكتتوم باإلعتتدام حتتتى
عاجز على األقل بأن تراود الدولة مشاعر تأنيب الضمير والندم  ،وفي بعض األحيان  ،الخبل والتعاسة التي ت ارفتق القتاتلين
بعد لحظات من انقضاء أنفاس صريعهم  ،وهو األمر المألوف عادة  ،فأية بشاعة وأي حزن .
أن اإلنستتان مستتؤول عتتن أفعال ته ويجتتب أن يتحمتتل تبعتتات أعمالتته علم تاً أن القصتتد متتن كلمتتة تبعتتات هتتو يختلتتف تمام تاً عتتن
المعنتتى غيتتر اإلنستتاني والظتتالم والمتتدمر الشتتائع .بيتتد أن طتترح المستتألة بهتتذا الشتتكل ال يتعتتدى ستتوى ختتداع البشتتر .إن جلنتتا
بأبصارنا في هذا العالم ،نرى تلك الحقيقة الجلية أن نسبة ضئيلة جداً من الذين يطالهم اإلعدام هم من القتلة في بلدان كثيرة
متتن العتتالم ،أن  %99متتن التتذين تطتتالهم هتتذه الجريمتتة هتتم الشتتيوعيون ،التحرريتتون ،قتتادة النقابتتات ،المتتدافعون عتتن الحقتتوق
والحريتتات السياستتية والمدنيتتة علتتى امتتتداد تتتاري البش ترية ،كتتان التحرريتتون هتتم أول ضتتحايا عمليتتات القتتتل ،كتتان المنتتادون
بتحستين ظتتروف العمتتال والزنتتوج والنستتاء الكتتتاب والمثقفتتون والمفكترون هتتم أول ضتتحايا اإلعتتدام إن ذلتتك ال يشتتمل بلتتدان مثتتل
العراق وايران والسعودية وحسب بل وحتتى األمتس القريتب ،كتان هتذا شتائعاً فتي نفتس أوروبتا وأمريكتا وغيرهتا متن بلتدان العتالم
المتقتتدم .يعاقتتب النتتاس باإلعتتدام ج تراء تتتركهم جبهتتات القتتتال بيتتع النستتاء ألجستتادها ،إقامتتة العالقتتات الجنستتية ختتارج التتزواج،
االنتمتتاء للمنظمتتة الفالنيتتة وممارستتة العم تتل السياستتي ،شتتتم رئتتيس الدولتتة اإللح تتاد تعتتاطي المش تتروبات الروحيتتة ،المخ تتدرات
والعالق تتات المثلي تتة وغيره تتا تح تتت يافط تتات ص تتيانة ال تتوطن  ،احتت ترام المقدس تتات ،احتت ت ارم مش تتاعر اآلخت ترين واإلخ تتالل ب تتاألمن
االجتماعي وغيرها إن عقوبة اإلعدام ال تتعلق قط بمجازاة البشر على أعمالهم إنها تتعلتق بستعي الهيئتات الحاكمتة إلخضتاع
الناس  ،وأخافتهم وبث الرعب في أفئدتهم كي تخضعهم.
اآلثار السلبية إليقاف تنفيذ عقوبة اإلعدام
يمكن تلخيص أهم اآلثار السلبية إليقاف عقوبة اإلعدام
-1لقد شرع هللا سبحانه وتعالى القصاص وشرع اإلعدام للقاتل المتعمد .فماذا تكون الحال لو تركنا هذا المجرم دون
قصاصت أال يكرر جريمته المزهقة األرواحت إن العدالة تقتضي من جهة ،ومصلحة الجماعة من جهة أخرى ،أن نتمسك
بشريعة القصاص وعقوبة اإلعدام.
-2ان إلغاء عقوبة اإلعدام تعمل على اإلبقاء على خطر الجاني وتأصل روح الشر فيه ويلغي
الدفاع عن .حق المجتمع في البقاء وذلك ببتر كل عضو يهدد كيانه ونظمه.
 -3ان العضو الفاسد في المجتمع وال يمكن أن يكون
منتجا في المجتمع ألن أكثر السجون قد يتخرج منها
عضوا ً
ً
محترفو اإلجرام فال بد من استئصال العضو الفاسد لكي ينصلح الفرد والمجتمع
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-4أثبتت الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ان إلغاء عقوبة اإلعدام زاد من نسبة الجريمة بشكل ملحوظ.

الخاتمييييييية
لقد استعرضت في هذا البحث تعريف الجريمة والعقوبة وتطورهما عبر التاري اإلنستاني بحيث أصتبحت العقوبتة وستيلة
لإلصالح بعد ان كانت وسيلة لالنتقام .
كمتتا استعرضتتت عقوبتتة اإلعتتدام بشتتكل عتتام وأوضتتحت أراء مناصتريها ومعارضتتيها كمتتا بينتتت أيضتاً الجترائم التتتي تعاقتتب

عليها القوانين األردنية باإلعدام وقد أحاطتها بنود من التقييد من خالل المادة ( )39من الدستور بحيث ال ينفذ حكم اإلعدام
إال بالمصادقة عليه من جاللة الملك  ،كما ان جاللة الملك يأمر بالتنفيذ أو تخفيف العقوبة وذلك بعد اإلطالع على توصية

رئيس النيابات ثم وزير العدل ثم يدرس مجلتس التوزراء هتذا الموضتوع وينستب لجاللتة الملتك الموافقتة علتى التنفيتذ أو تخفيتف
العقوبة .
ومثل هذا اإلجراء يتيح للمحكوم باإلعدام عدم تنفيذ العقوبتة بحقته بشتكل عشتوائي بتل بعتد د ارستة وافيتة وقضتائية تتناستب
بين الجرم الذي ارتكبه والعقوبة الواجب تطبيقها.
ان التوجته الحديث في العالم هو إلغاء هذه العقوبة حيث ألغتها كثير من الدول ،وهنالك دول أخرى أبقتهتا ولكنهتا علقتت

تطبيقها دون إلغائها ،حيث ان الرأي السائد في العالم في ضوء صدور وتطبيق المواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان تعتبر هتذه

العقوبتة قاستتية وغيتر جتتائزة قانونتاً ألن متتن الحقتوق المالزمتتة لشتخص اإلنستتان هتو حتتق الحيتاة وحتتق التدفاع عتتن هتذه الحيتتاة
التي منحها هللا له وال يجوز ان تستلبه إياهتا الدولتة متن ختالل عقوبتة اإلعتدام وهتي عقوبتة قاستية وال إنستانية أمتا فتي المملكتة

األردنية الهاشمية فان عقوبة اإلعدام تطبق في الجرائم التي تم ذكرها سابقاً.
ان ظتتروف عتتدم االستتتقرار التتتي تشتتهدها المنطقتتة وخاصتتة فتتي التتدول المجتتاورة وانعكاستتاتها علتتى األردن وتأثيرهتتا
على األردنيين فان المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام كلياً تبدو غير مقبولة منطقيا.
التوصيات
-1

توصي الدراسة اإلبقاء على عقوبة اإلعدام نظ ار لمشتروعيتها وشترعيتها والجتدوى العائتدة متن تطبيقهتا ألن الفائتدة متن

وجودها ضمن القوانين والتشريعات التي تساهم في الحفاظ على األمن والسالم لكافة أفراد المجتمع.
-2

على الرغم من الحجج التي تقتول بتان هتذه العقوبتة قاستية وفظتة ،إال ان اإلبقتاء عليهتا يعتد ضترورة متن أجتل حمايتة

المجتمع من المجرمين
-3

تقضي مصلحة المجتمع مكافحة اإلجرام من خالل اإلبقاء على هذه العقوبة ،فهذه العقوبة تحقتق التردع العتام ،فهتي

تنذر الناس بسوء عاقبة ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة.
-4

الن اإلبقتتاء علتتى عقوبتتة اإلعتتدام بحاجتتة التتى تقنتتين  ،متتع المحافظتتة علتتى أستتلوب معتتين فتتي تنفيتتذها ومكتتان التنفيتتذ

وزمانته ،ووضتع المحكتوم عليتته ،وذلتك للحفتاظ علتتى التتوازن بتين وجتوب إيقتتاع العقوبتة المناستبة بحتتق مرتكتب الجريمتة ،وبتتين
الحفاظ على كرامة النفس البشرية .
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•

The global Economic Crisis A reading of Economic Reasons and Political Implications
). Touil Nassima (Algeria

الملخص:

إن األزمتتة الماليتتة العالميتتة تتتداعياتها متتا ازلتتت مستتتمرة وستستتتمر لفت ترة الحقتتة  ،حيتتث أن االقتصتتاد العتتالمي يتجتته نحتتو مزيتتد متتن الركتتود والكستتاد.
يتضح حجم هذه التداعيات من خالل المؤشرات االقتصادية للعديد من األقطاب االقتصادية الكبرى على المستوى العالمي .
تعتتددت أستتباب األزمتتة االقتصتتادية العالميتتة وتعتتددت نتائجهتتا وانعكاستتاتها  ،ولعتتل أ تتبرز هتتذه االنعكاستتات طويلتتة األجتتل التتتي ظهتترت علتتى مستتتوى
خارطة القوى الدولية حيث سمحت هذه األزمة بظهور دوال كبرى نتجت عن تكافؤ القوى بعد تراجع االقتصاد األمريكي واألوروبي .
ال لمات المفتاحية  :أزمة الركود العالمي = تراجع االقتصاد العالمي = توزيع جديد لخارطة القوى الدولية.

Abstract:
The global financial crisis is still going on and will continue for a while, as the global economy is heading
towards further recession and recession. The magnitude of these implications is illustrated by the economic
indicators of many major economic poles at the world wide level.
There are many reasons for the global economic crisis and the results and their repercussions. Perhaps the
most prominent of these long-term implications that it have emerged at the level of the map of international
forces where this crisis allowed the emergence of major countries resulted from the parity of forces after the
decline of the US and European economy.
Keywords: Global Recession Crisis = Decline in the Global Economy = New Distribution of the International
Power Plan

•

أستاذ محاضر في العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة بسكرة  .الجزائر
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مقدمة :
تأكد دور المتغير االقتصادي في تغيير مسارات ومستقبل العالقات الدولية ،ويبرز أهمية هتذا المتغيتر متن ختالل التدور
الكبيتتر التتذي لعبتتته األزمتتة الماليتتة العالميتتة التتتي بتتدأت فتتي الواليتتات المتحتتدة ثتتم انتشتترت لتتتمس كتتل دول العتتالم  ،فتتي تغييتتر
خارطة توزيع القوى على المستوى العالمي .
حيث كانت هذه األزمة بمثابة نقطة مفصلية في ت ارجتع أو صتعود اقتصتاديات التدول العظمتى وبالتتالي ت ازيتد المكانتة أو
تراجعهتتا لتتدى العديتتد متتن هتتذه التتدول ،ويظهتتر ذلتتك متتن ختتالل استتتقراء ومقارنتتة التتتداعيات االقتصتتادية لألزمتتة العالميتتة علتتى
مستوى المؤشرات االقتصادية لهذه الدول وتأثير ذلك على حركة صعود أو نزول مستويات النمو القتصاديات الدول التاليتة:
الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها القتوة العالميتة األولتى  ،الصتين باعتبارهتا القتوة االقتصتادية الثانيتة علتى مستتوى العتالم ،
ثم اإلتحاد األوروبي باعتباره مرشحا قويا للخالفة األمريكية وهيمنتها على العالم.
تنطلتتق هتتذه الد ارستتة متتن التربط بتتين المتغيترين التتتاليين  :المتغيتتر االقتصتتادي المتمثتتل فتتي انعكاستتات األزمتتة االقتصتتادية
على مستوى المؤشترات االقتصتادية وتتأثيره علتى المتغيتر التتابع وهتو تتأثير األزمتة االقتصتادية علتى النتواحي السياستية للتدول
الكبرى المذكورة أنفا  ،لذلك ستطرح اإلشكالية التالية كإشكالية محورية للدراسة وهي :
" ما هي االنعكاسات االقتصادية لألزمة االقتصادية العالمية وكيف أثرت علد خارطة توزي القوى الدولية
تبرز أهمية الدراسة في هذا الموضوع من خالل المعطيات التالية :
 التأكيتتد علتتى المتغيتتر االقتصتتادي كتتأهم متغيتتر محتترك وفاعتتل فتتي تغيتتر نمطيتتة العالقتتات بتتين التتدول وكتتذلك متتنخالل التأثير على آليات الحركة في النظام الدولي .
 د ارستتة التتتداعيات السياستتية لألزمتتة االقتصتتادية المتواصتتلة لحتتد اآلن  ،والتتتي لتتم تقتصتتر تتتداعياتها علتتى النتواحياالقتصادية .
 إعطاء لمحة عن المشهد الدولي المعاصر وما يحدث فيه من إعادة ترتيب للقوى على المستوى العالمي . التأكيد على قرب أفول الهيمنة األمريكية على العالم  ،وبالتالي نهاية كل المعطيات والمصطلحات والمستلمات فتيالعالقات الدولية والتي صاحبت هذه الفترة من الزعامة األمريكية للعالم .

 -1أسباب األزمة االقتصادية العالمية :
إن الكثير من المحللين و مراكز الدراسات ممن تنبأ باألزمة المالية العالمية ومند بروز مؤشتراتها األولتى منتذ عتدة ستنوات
حيث تعود مالمح ظهور األزمة االقتصادية العالمية إلى فترة طويلة سابقة  ،بدأت مؤشراتها األولتى متع حلتول ستنة 2000
أين بدأت أستعار المنتازل تتزداد بارتفتاع فتاق الحجتم الطبيعتي عتن منحنتى ازديتاد مؤشتر أستعار المستتهلك و بشتكل لتم يحتدث
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فتتي ستتوق العقتتار األمريكتتي ختتالل ستتنوات طويلتتة ماضتتية  ،هتتذه الفقاعتتة الماليتتة كمتتا يطلتتق عليهتتا االقتصتتاديون شتتملت كتتل
الواليات المتحدة األمريكية.
 أسباب تراج سوق العقار في الواليات المتحدة األمريكية:المشكل المالي في الواليات المتحدة األمريكية لم يبدأ باالرتفاع في أسعار العقارات بل نشأ بسبب التهاوي الخطير في
األسعار بعد هذا االرتفاع  ،من الطبيعي إن يرتفع و يهبط إي سوق في االقتصاد تبعا لدورة االقتصاد  ،لكن السؤال
المطروح في هذه الحالة لماذا هبط سوق العقارات بعد االرتفاع الكبير الذي عرفه ت
– حصتل فتي التستعينات ارتفتاع شتديد جتدا فتي أستهم شتركات التكنولوجيتا واستتمر لبدايتة عتام  ،2000الطلتب الكبيتر علتتى
أستتهم هتتذه الشتتركات خلتتق الفقاعتتة الماليتتة التتتي عرفتتت باستتم فقاعتتة "التتدوت كتتوم"  ،وفتتي ستتنة  2000انفجتترت فقاعتتة "التتدوت
كوم" مع وجود عرض أكثر متن الطلتب فتي الستوق وحصتل انهيتار فتي أستهم شتركات التكنولوجيتا و انكمتاش متالي فتي ستوق
األسهم بشكل عام .مما دفع باالقتصاد األمريكي للدخول في دوامة مالية تسببت في :
 -لدعم االقتصاد قام االحتياط الفيدرالي بخفض معدل الفائدة وض السيولة النقدية في األسواق.

1

 مع إحداث  11سبتمبر  ، 2011واضط ار ار بقي معدل الفائدة منخفضا لنفادي التداعيات االقتصادية.–بستتبب االنخفتتاض المتواصتتل ألستتعار الفائتتدة حتتدث تضتتخم فتتي الستتيولة االقتصتتادية  ،و وجتتد الكثيتتر متتن المستتتثمرين فتتي
سوق العقارات ملجأ لتدوير أموالهم و تعويض الخسائر.
– اإلقبال الكبير للمستثمرين جعل أسعار العقار ترتفع ارتفاعا كبيرا.
–مما شكل فقاعة مالية جديدة في سوق االستثمار األمريكي عرفت باسم الفقاعة العقارية
= صاحب ذلك ارتفاعا في االقتراض نتج عن ثقافة االستهالك والرفاهية المصاحبة لطريقة التفكير والعيش األمريكية  .وفي
نفس الوقت عجز الكثيرون عن سداد هذه القروض بسبب ارتفاع سعر الفائدة
– قامت البنوك (تبعا لشروط عقود اإلقراض) باالستحواذ على البيوت التي عجتز أصتحابها عتن دفتع أقستاط القترض والفوائتد
لتبيعه في السوق.2
 -انخفضت واردات البنوك من السيولة .

– بدأت البنوك بدفع الضرائب القانونية على البيوت مما أدى لزيادة المصاريف.
 -لم تخطط البنوك لهذه المرحلة وبدأت أسعار البيوت بالهبوط أكثر لزيادة العرض مقارنة مع الطلب.

 -بدأت البنوك تعلن إفالسها ،مما أنذر بأزمة مالية حادة .

1

 -إبراهيم عبد العزيز النجار ،األزمة المالية واصالح النظام المالي العالمي ( ،اإلسكندرية  ،الدار الجامعية  ،)2009،ص.19 .

 -2المرجع السابق  ،ص.22.
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انتشرت األزمتة الماليتة بعتد ذلتك انتشتا ار ستريعا نحتو دول العتالم وكلمتا ازداد االرتبتاط المتالي بالواليتات المتحتدة األمريكيتة
كلما ازدادت أثار األزمة المالية على اقتصاديات الدول  ،حيتث كانتت بريطانيتا متن أشتد التدول تضتر ار رغتم أن أثتار األزمتة
شملت كل الدول األوروبية وبنسب متفاوتة حيث تعتبر ألمانيا أقل الدول تضررا.

1

 أثر األزمة علد االقتصاد المالي العالمي :لتم يتوقتف تطتور األزمتة عنتد إفتالس عتدد متن البنتوك األمريكيتة ،بتل تتأثرت كتل القطاعتات األخترى ،كالقطتاع الز ارعتي
والصناعي والنقل ال بسبب إفالس البنوك وازدادت نسبة البطالة ،وانكمش الطلب الكلي على جميع الستلع والختدمات ،ممتا
أدى إلى انخفاض اإلنفتاق الكلتي ،و بالتتالي انخفضتت التدخول الفرديتة ،وانخفضتت حصتيلة الضترائب  ،ممتا زاد العجتز فتي
الميزانية الفيدرالية والذي تجاوز آل  500مليار .كذلك تأثر قطاع األعمال لدى جميع التدول المرتبطتة باالقتصتاد األمريكتي
النهيار القطاع المالي األمريكي تحت وطأت الديون العقارية  ،وعدم القدرة على استردادها .
هتتذه األزمتتة وبحجمهتتا الكبيتتر وحجتتم امتتتدادها كتتان لهتتا تتتأثيرات جتتد ستتلبية علتتى العديتتد متتن الن تواحي االقتصتتادية العالميتتة
منها:2
 .1نقص السيولة المتداولة لدى األفراد والشركات والمؤسسات المالية ،و قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد أو
إيقتاف متنح القتروض إلتى األفتراد خوفتاً متن نقتص الستيولة وصتعوبة استتردادها  .وهتذا أدى إلتى حالتة انكمتاش
اقتصادي حاد لم يعرفه االقتصاد العالمي منذ سنة .1929
 .2انخفاض القروض البينية إلى حد كبير مما زاد من مشكلة السيولة داخل النظام المالي والمصرفي كله.
 .3تردي قدرات معظم البنوك ومؤسسات اإلقراض على اإلقراض مما حرم الكثير من المشاريع اإلنتاجية والخدماتية،
أي االقتصاد الحقيقي في كثير من الدول وخاصة النامية ،من االستفادة من خدمات تلك المؤسسات وبما ينعكس
سلباً على االقتصاد العالمي
 .4انخفاض مستوى التداوالت في أسواق النقد والمال ،مما أثر على قيمة األسهم واألوراق المالية المختلفة.
 .5إفالس بعض البنوك والمصارف والمؤسسات المالية ،والعقارية ،وشركات التأمين ،بسبب نقص السيولة وزيادة.
 .6إفالس بعض الشركات التي كانت تعتمد على التمويل بنظام القروض أو توقف بعض فروعها اإلنتاجية.
 .7انخفاضا حادا في حجم المبيعات خاصة في قطاع العقارات والسيارات وغيرها.
 .8ارتفاع حجم الديون العقارية على نحو  6.6تريليون دوالر ،وارتفاع وحجم الديون على الشركات إلى 18.4تريليون
دوالر.

 -2أثر األزمة االقتصادية العالمية علد األقطاب االقتصادية ال برى :
تعتتد المصتتاعب االقتصتتادية لتتدي العديتتد متتن التتدول المتقدمتتة عتتامال رئيستتيا فتتي تبتتاطؤ النمتتو علتتي المستتتوي التتدولي.
حيث تعاني أغلب االقتصاديات المتقدمة من مشاكل تعد من بقايا األزمة االقتصادية العالمية  .تباطتأ فتي هتذا الستياق النمتو
1

 -محمت ت ت ت تتد إبت ت ت ت ت تراهيم الست ت ت ت تتقا ،ج ت ت ت ت تتذور األزمت ت ت ت تتة المالي ت ت ت ت تتة العالميت ت ت ت تتة  ،مجل ت ت ت ت تتة المصت ت ت ت تتارف الكويتي ت ت ت ت تتة  ،فيفت ت ت ت تتري  .2009ف ت ت ت ت تتي الموقت ت ت ت تتع :

http://economyofkuwait.blogspot.com/2009/02/1_06.html
2

 -المرجع السابق .
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لتتدي الواليتتات المتحتتدة بصتتورة ملحوظتتة ختتالل الستتنوات الالحقتتة لألزمتتة  ،حيتتث ت ارجتتع معتتدل نمتتو النتتاتج اإلجمتتالي المحلتتي
ختتالل عتتام 2011و ، 2012كمتتا تباطتتأ النمتتو بشتتدة فتتي منطقتتة اليتتورو منتتذ بدايتتة عتتام  ، 2011كمتتا ظهتترت أزمتتات جزئيتتة
أثرت على اقتصاديات الدول من أهمها أزمة انخفاض أسعار البترول منذ سنة  .2014الناتجة أساسا من أزمتة الركتود التتي
تعصف باالقتصاديات المتقدمة .

 أثر األزمة االقتصادية العالمية علد االقتصاد األمريكي :تسببت األزمة المالية العالمية في تدهور االقتصاد األمريكتي حيتث بلغتت نستبة االنكمتاش متابين  %0.2إلتى %1.1

بتراجع يتراوح بين  %2و %.2.8من جهتها أعلنت و ازرة التجارة األميركيتة انكمتاش االقتصتاد بمعتدل ستنوي بلتغ  %0.3فتي
الربع الثالث سنة  2009مسجال أقوى انخفاض في سبع سنوات .كما كشف تقرير الناتج المحلتي اإلجمتالي انخفتاض التدخل
الشخصي المتوفر لإلنفاق بمعدل  %8.7في نفس السنة مسجال أشد هبوط منذ بدء إطالق البيانات الفصلية لهذا البنتد عتام
.1947
تواصل تراجع االقتصاد األمريكي ليعرف سنوات متواصلة من اإلخفاقات االقتصادية تجلت أهم مظاهرها في:1
= تراج قيمة الدوالر :حذر فريق التحليتل اإلستتراتيجي لبنتك  jpMorganمتن الت ارجتع المستتمر فتي قيمتة العملتة األمريكيتة
رغتم تستتجيلها الرتفتتاع نتتوعي ألربتتع ستتنوات متتاليتتة  ،إال أن التوقعتتات االقتصتتادية تؤكتتد علتتى أن ستتنة  2017ستتتكون األستوأ
لالقتصاد األمريكي .
 تزاييد قيمية اليدين العيام  :عترف التدين العتتام األمريكتي ت ازيتدا مطتردا منتذ األزمتة االقتصتادية العالميتة ستنة  2008ليعتترفأعلى نسبة له سنة 2016حيث بلغ  19تريليون دوالر أي بنسبة 9ر 78بالمائة  ( .أنظر المنحنى التالي ):

رسم بياني يوضح ارتفاع قيمة الدين العام للحكومة األمريكية

2

-Peter Jarrett, Balance courante américaine : s’attaquer au déficit, Département des Affaires économiques, OCDE,

1

L’Observateur de l’OCDE, n°255, mai 2006, http://www.observateurocde.org/
http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/432011
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ويؤكد المنحنى البياني السابق الذي يمثل االرتفاع المستمر لقيمة الدين الحكومي األمريكي منذ سنة 2008إلتى ستنة 2016
حيث تزايدت النسبة بصفة متواصلة من  %35إلى %75
ازدياد قيمة التضخم  :تزايدت نسبة التضخم لتصل إلى 5ر 1بداية سنة. 2017 ازدياد نسبة البطالة  :تزايدت نسبة البطالة لتصل إلى  4.7سنة . 2017تدني مستويات المعيشة  :حيتث بلتغ حجتم الطبقتة التتي تخطتت مستتور المعيشتة الجيتدة 86مليتون نستمة متن 324مليتوننسمة .
إن المؤش ترات الستتابقة تؤكتتد تأن االقتصتتاد األمريكتتي يعتترف تراجعتتا مستتتم ار جعتتل الكثيتتر متتن االقتصتتاديين ينتتذرون بمرحلتتة
الخطر وبمستقبل القوة األمريكية برمتها .
 أثر األزمة االقتصادية العالمية علد االقتصاد الصيني :إن قاعتتدة بيانتتات البنتتك التتدولي تؤكتتد أن النتتاتج الصتتيني بتتدأ فتتي الهبتتوط منتتذ األزمتتة الماليتتة العالميتتة ،فبعتتدما بلتتغ
 %14.2عام  2007رغم ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة وكافة المواد الخام ،تراجع في عامي  2008و 2009على
التوالي ليصل إلى  %9.6و %9.2بسبب التداعيات السلبية لألزمة المالية العالمية في العام .2008
وكان عام  2010استثناء بالنسبة لمعدل نمو الناتج الصيني حيث عاد ليرتفع فيه إلى  ،%10.6وهو األمتر التذي أكتد
على قد رة االقتصاد الصيني على قيادة االقتصاد العالمي من خالل عودة تحقيقه لمعدالت نمو مرتفعة ،رغتم أن اقتصتاديات
الدول المتقدمة وأميركا في ذلك الوقت ظلت تسجل اقتصادا متراجعا.1
غير أن الفترة من  2011وحتى نهاية  2015كانت عكس هذا التوقع ،حيث انخفضت معدالت النمو في النتاتج المحلتي
للصتتين لتنحتتدر إلتتى متتا دون  %7نهايتتة العتتام  .2015رغتتم اإلخفاقتتات الستتابقة يعتبتتر االقتصتتاد الصتتيني أقتتل تضتتر ار متتن
انعكاستتات األزمتتة االقتصتتادية العتتالمي ويتتدل علتتى ذلتتك مؤش تراتها االقتصتتادية المستتجلة  .حيتتث تعتبتتر الصتتين ختتامس أكبتتر
مصدر وثالث أكبر مستورد للخدمات التجارية .إضافة إلى ذلك ،فإن الصين ثاني أكبر مزود لالستثمارات األجنبية المباشترة
بعد الواليات المتحدة ،حيث شهدت عام  2014خروج  116مليار دوالر بنمتو  %15عتن العتام التذي ستبق ،مقابتل نمتو ب ت3
%لالستثمارات األجنبية المباشرة الخارجة من الواليات المتحدة.
كما تحتل الصين المرتبة األولى عالميا من حيث االستثمارات األجنبية المباشرة الداخلتة إلتى التبالد والتتي بلغتت  129مليتار
دوالر عام  ،2014ليس ذلك فحسب وانما لدى الصين أكبر احتياطيات بالعملة األجنبية بالغة  3.2تريليون دوالر.

1

 -كيتف أصتبحت الصتتين أكبتر اقتصتتاد فتي العتتالم  ،فتي الموقتتع https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/317a6b66-1288-45cd-a08d- :

1f055a793cc4
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صفحة 120

األزمة االقتصادية العالمية :قراءة في األسباب االقتصادية والتداعيات السياسية -د .طويل نسيمة.
وقد نجحت الصين في رفع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بأكثر متن  40ضتعفا متن  155دوال اًر للفترد عتام  1978إلتى نحتو
 6400دوال اًر عام  ، 2015لكن مع ذلك يبقى ذلك أقل من المتوسط العالمي في إشارة إلى التطور اإلضافي الالزم ( .أنظر
المنحنى التالي )
رسم بياني يوضح تفوق الصين في نسبة النمو للناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بمجموعة G71

يؤكد المنحنى السابق التفوق الواضح وطيلة ثالثة عشر سنة في نسبة نمو الناتج المحلي للصين مقارنة بنظيره المستجل
لدى مجموعة  ،G7واستم اررية التفوق الصيني حتى فتي حتاالت تستجيل ت ارجتع فتي نمتو النتاتج المحلتي اإلجمتالي ،كمتا يبينته
المنحنى منذ عام .2011
وكمتتا قامتتت الصتتين بتخفتتيض مستتتويات الفقتتر واالرتقتتاء باقتصتتادها بفضتتل تحولهتتا إلتتى مركتتز تصتتنيع للعتتالم ،متخصصتتة
بتجميع المنتجات محليا باالعتماد على اليد العاملة الرخيصة نسبيا وتصدير السلع الرخيصة لجميع الدول.
وقد لعب القطاع الخاص دو اًر هاما في دعم نمو االقتصاد الصيني وخلق الوظائف ،حيث ستاهمت شتركات القطتاع الختاص
بنحو  %75من إجمالي الناتج المحلي الصيني بين  2010و 2012ويساهم بتسعين في المائة من الصادرات.
لكتتن االقتصتتاد الصتتيني يواجتته تحتتديات حيتتث ستتجل أبطتتأ نستتبة نمتتو منتتذ عتتام  1990العتتام الماضتتي .ونمتتا 7ر 6فتتي المائتتة
مقارنتتة متتع مستتتويات النمتتو التتتي فاقتتت  %10ستتابقا .يتتأتي ذلتتك بستتبب الحاجتتة م ترة أختترى للتحتتول متتن اقتصتتاد يعتمتتد علتتى

http://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160415781606157516011587160815751604/7691/0
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صفحة 121

األزمة االقتصادية العالمية :قراءة في األسباب االقتصادية والتداعيات السياسية -د .طويل نسيمة.
الصتتادرات إلتتى اقتصتتاد يعتمتتد علتتى االستتتهالك .بحلتتول العتتام  2030يتوقتتع االقتصتتاديون أن تكتتون الصتتين أكبتتر اقتصتتاد
عالمي متفوقة على الواليات المتحدة األمريكية ومستردة المكانة التي فقدتها منذ  130عاما.1
 أثر األزمة االقتصادية العالمية علد اقتصاديات دول اإلتحاد األوروبي  :على إثر األزمة المالية التي عرفتها الوالياتالمتحتتدة األمريكيتتة فتتي  2008دختتل اإلتحتتاد األوروبتتي فتتي أزمتتة ركتتود اقتصتتادي .ورغتتم كتتل الجهتتود األوروبيتتة لمواجهتتة هتتذه
األزمة إال أنها تسربت لكل الدول األوروبية وأثرت على العديد من الدول األوروبية  ،خاصة عنتدما بترزت أزمتة التديون فتي
كل من اليونان ،واسبانيا ،والبرتغال ،بعدما خفض السيولة في هذه التدول ،فتأدى ذلتك إلتى رفتع فائتدة االقتتراض فيهتا .وكانتت
التداعيات االقتصادية لهذه األزمات كما يلي :
•

أزميية الييديون اليونانيييية  :األزمتتة االقتصتتادية التتتي عرفتهتتا اليونتتان ،كانتتت نتيجتتة الختتوف التتذي اعتتترى التتدائنين متتن عتتدم
استطاعة اليونان تسديد التزاماتها ودفع فوائد التدين .ومتا نتتج عتن ذلتك متن تضتخم بالموازنتة العامتة مقتداره  %13متن النتاتج
القومي ،إضافة إلى بعتض العوامتل الخاصتة باليونتان ،منهتا استتدانة كبيترة بلغتت  %120متن النتاتج القتومي .وزاد فتي عمتق
األزمة نقص في الشفافية من قبل الحكومة اليونانية في إظهار الدين ،والعجز ،والتضخم (.أنظر المنحنى التالي )
حجم الدين العام اليوناني نسبة إلد الناتج المحلي اإلجمالي بين أعوام  1999و 2010مقارنة
م متوسط الدين العام األوروبي

2

يوضح المنحنى السابق االرتفاع الكبير في حجم الدين العام اليوناني مقارنة مع المتوسط التدين العتام األوروبتي حيتث وصتل
الفارق بين القيمتين  78مليار أورو سنة . 2016

1

 محمد أيمن عزت الحمداني  ،األزمة المالية العالمية :أسبابها وتداعياتها  ،في الموقع http://www.mafhoum.com/syr/articles_09/midani.pdf :http://www.noonpost.org/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%
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صفحة 122

األزمة االقتصادية العالمية :قراءة في األسباب االقتصادية والتداعيات السياسية -د .طويل نسيمة.
التزم األوروبيون بدعم اليونان حيث زار فريق متن االتحتاد األوروبتي ،والبنتك األوروبتي اليونتان لد ارستة األزمتة  ،وضتم هتذا
ار يمكتن
خبير من صتندوق النقتد التدولي للتتدقيق فتي حستابات الدولتة اليونانيتة .وعلتى ذلتك اتختذ األوروبيتون آنتذاك قترًا
الفريق ًا
دول منطقة اليورو من دعم أية دولة تعاني من صعوبات مالية بعد أن تكون قد طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي.
•

األزمية المصيرفية فيي أيرلنييدا  :ستميت أيرلنتدا «النمتر الستلتي» بستبب النمتتو والتطتور االقتصتادي الكبيتر التذي عرفتته وعلتتى
الرغم من ذلك ،تأثرت أيرلندا أكثر من غيرها ،بأزمة الرهن العقتاري األميركيتة ،وواجهتت أزمتة مصترفية ضتخمة ،هتي األكبتر
فتتي تاريخهتتا ،إذ وصتتلت بنتتوك كبتترى عتتدة إلتتى حتتدود اإلفتتالس .فقامتتت الحكومتتة آنتتذاك بضت مبتتالغ متتن األمتوال العامتتة فتتي
المصارف إلنقاذها من اإلغراق ،األمر الذي أدى إلى ارتفاع العجز العام بنسبة  %32من الناتج القتومير مستاعدة صتندوق
النقد األوروبتي لالستتقرار المتالي .فقترر الصتندوق وضتع  90مليتار يتورو فتي تصترف الحكومتة التتي قامتت بطبتع  50مليتار
يورو ،حسب االتفاقيات األوروبية التي تسمح لها بذلك وما صاحب ذلك من موجة تضخمية كبيرة أنهكت اقتصادها.

•

يتعد الت، %10أما الدين العام لم َّ
األزمة في البرتغال :أواخر 2010م بلغ العجز العام لم َّ
يتعد  %77من الناتج القومي .مما
دفتتع الحكومتتة البرتغاليتتة إلتتى طلتتب مستتاعدة االتحتتاد األوروبتتي وصتتندوق النقتتد التتدولي .وأدت المفاوضتتات بتتين الف تريقين إلتتى
إعطاء البرتغال ما يقارب الت 80مليار يورو في خطوة أولى نحو اإلنقاذ في صيف 2011م.

•

األزمة في إسبانيا  :في إسبانيا وصل العجز العام وصل إلى  %11من الناتج القومي ،إال أن الحكومتة االشتتراكية التزمتت
بتقليصه إلى النسبة المقبولة في االتحاد األوروبي أي  ،%3إال أنها لم تنجح في ذلك.

•

األزمتة فتتي إيطاليتتا :فقتتد بتتدأت بتوادر أزمتتة التتديون الستيادية بتتالظهور ختتالل عتتام 2011م ،وزاد الضتتغط علتتى الوضتتع المتتالي
لزيادة األزمات الداخلية السياسية ،وعدت الحكومتة بالقيتام بتإجراءات جديتة للختروج متن األزمتة ،واعتادة التتوازن إلتى الموازنتة.
وضعت إيطاليا تحت وصاية االتحاد األوروبي ،وصندوق النقد الدولي من أجل القيام بإج ارءات جدية للخروج من األزمة .
إن أثتتار األزمتتة فتتي أوروبتتا كانتتت قويتتة وشتتاملة وما ازلتتت انعكاستتاتها ممتتتدة إلتتى اآلن حيتتث تعتبتتر سياستتات التقشتتف التتتي
تتبعها الدول األوروبية امتداد التأثيرات األزمة على اقتصاديات هذه الدول  ،حيث تعتبر سياسة التقشف التي تتبعهتا أوروبتا
محاولة للخروج من أزمة الديون التي ضربتها قبل عدة سنوات .ومن المؤشرات الدالة على ذلك ،أن نسبة الديون إلتى النتاتج
المحلتتي فتتي اليونتتان قبتتل اشتتتعال أزمتتة اليتتورو عتتام 2011م ،كانتتت  .%113واآلن ،بعتتد برنتتامج اإلنقتتاذ االقتصتتادي وكتتل
اإلعفتاءات التتي منحتت لليونتان ،يبلتغ حجتم ديونهتا كنستبة متن إجمتالي حجتم االقتصتاد %174 ،وهتذا بالتأكيتد مؤشتر خطيتر
يدل على أن اليونتان لتم تخترج بعتد متن نفتق اإلفتالس المظلتم .وفتي إستبانيا كانتت التديون قبتل أزمتة اليتورو  %40متن النتاتج
المحلي ،واآلن تبلغ  %97وفي إيطاليا ،تفوق نسبة الديون إلى الناتج المحلي ال ت ،%100وكتذلك حتال التديون الفرنستية التتي
تتجه لتفوق نستبة ال ت %100فتي العتام المقبتل ،وهتذه النستبة المرتفعتة متن التديون تعنتي أن كتل إجتراءات التقشتف التتي نفتذتها
دول منطقة اليورو خالل األعوام الماضية ،ومنذ العام 2012م ،لم تفلح في خفض مستويات الديون ،رغم أنها ضاعفت من
المعاناة المعيشية لمواطني دول اليورو.1

1

 -المرجع السابق .
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صفحة 123

األزمة االقتصادية العالمية :قراءة في األسباب االقتصادية والتداعيات السياسية -د .طويل نسيمة.
كمتتا أنهتتا فشتتلت فتتي خفتتض معتتدالت البطالتتة ،حيتتث تشتتير اإلحصتتائيات الرستتمية إلتتى أن بعتتض دول منطقتتة اليتتورو ،وهتتي
اليونتتان واستتبانيا والبرتغتتال وقبتترص ،تعتتاني متتن ارتفتتاع معتتدالت البطالتتة وتواجتته احتمتتاالت االضتتطرابات والفوضتتى السياستتية
تحتتت وطتتأة الضتتغوط المعيشتتية وانحستتار دولتتة الرفتتاه والمعانتتاة واليتتأس ،فالبطالتتة فتتي إستتبانيا بلغتتت  ،%24وفتتي البرتغتتال
 ،%13.4وفتتي ايطاليتتا  ،%13.2واليونتتان  .%25.9ولكتتن يالحتتظ أن البطالتتة وستتط الشتتباب تحتتت الت ت 25عام تاً ،فتتي هتتذه
ال تتدول أعل تتى بكثي تتر م تتن ه تتذه النس تتب ،وتق تتدر ف تتي المتوس تتط بنح تتو  ،%23.2وحس تتب تق تتديرات المحل تتل االقتص تتادي “الري
إيدلسون” ،فإن هنالك نحو  28مليون عاطل من العمل في دول االتحاد األوروبي البالغ عددها  28دولة .وتعد دول منطقتة
اليورو ،البالغ عددها  18دولة ،األسوأ من حيث معدل البطالة.1
وقد عانت أوروبا من انخفاض معدالت التضخم فيما يسمى بهاجس التضخم عند األوروبيين ،وهو ما يعني أن الطلب علتى
شت تراء الس تتلع م تتنخفض ج تتداً وأن مع تتدل النم تتو االقتص تتادي يقت تترب م تتن التوق تتف ،حي تتث إن مع تتدل التض تتخم ف تتي دول االتح تتاد
خاصة.
عامة ودول منطقة اليورو ً
األوروبي يقل عن  %0.4وهو ما يؤجج المشاكل االقتصادية في دول االتحاد األوروبي ً
يطهتر جليتتا مت ن ختتالل متا ستتبق حجتم التتتداعيات السياستية علتتى اإلتحتاد األوروبتتي ممتا ينبتتأ بمستتقبل مظلتتم ينتظتره خاصتتة
على مستوى استم ارريته المرهونة بفعالية أدائه االقتصادي .

 -3التداعيات السياسية لألزمة االقتصادية العالمية :
 التداعيات السياسية لألزمة االقتصادية العالمية علد اإلتحاد األوروبي :ستتاهمت التحتوالت االجتماعيتتة واالقتصتتادية التتتي صتتاحبت األزمتتة االقتصتتادية التتتي يمتتر بهتتا اإلتحتتاد األوروبتتي نتيجتتة
تتتداعيات األزمتتة االقتصتتادية العالميتتة فتتي إعطتتاء مصتتداقية لخطتتاب الحركتتات واألحتزاب اليمينيتتة المتطرفتتة ،وأصتتبحت أوروبتتا
فضتتا لسياستتات التقشتتف
بصتتدد تحتتول سياستتي هتتو الخطيتتر متتن نتتوع خاصتتة ومتتع ت ازيتتد االحتجاجتتات فتتي التتداخل األوروبتتي ر ً

واإلصتتالح االقتصتتادي وعتتدم فاعليتهتتا ،وانتقتتاد استتتمرار تحكتتم المؤسستتات األوروبيتتة فتتي مجريتتات التتدول األعضتتاء واالقتنتتاع
التتتام بفقتتد الستتيادة لقيتتادات الدولتتة علتتى مجريتتات األمتتور فتتي التتداخل وكتتذلك انتقتتاد النخبتتة السياستتية القائمتتة وتأكيتتد فشتتلها فتتي

عموما والتأكيد على فساد النخبة القائمتة والحاجتة لبتديل فعتال يتستم بالن ازهتة ولتم
سنوات ما قبل األزمة المالية وتأكيد إفالسها
ً
يكن أمام الرأي العام سوى اليمين المتطرف ،وكانت أهم مالمح الصعود اليمين المتطرف بأوروبا ما يلي: 2
حققت األحزاب والقوى اليمينية في السنوات القليلة الماضية تزايد واضح في شعبيتها ،ما جعلها تحرز مكاستب انتخابيتة غيتر
مسبوقة سواء على المستوى الوطني أو األوروبي ،ومن أبرز األمثلة على التفوق االنتخابي لليمتين األوروبتي متا حققته حتزب
الجبهة الوطنية في فرنسا في االنتخابات المحلية التي أجريت العام الماضي ليحكم سيطرته على  11مجلس محلي ،ويشغل
مقعتدين فتي مجلتس الشتتورى الفرنستي ،كمتا أحتترز  %25متن األصتوات فتتي انتخابتات البرلمتان األوروبتتي فتي متايو الماضتتي،

1
2

 -المرجع السابق .

" -اليمين المتطرف يهدد دولة الرفاه في أوروبا " ،في الموقع https://www.google.dz/?gws_rd=cr&ei=tWgIWbf6BILzaLHVhpg :
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األزمة االقتصادية العالمية :قراءة في األسباب االقتصادية والتداعيات السياسية -د .طويل نسيمة.
متفوًقتا علتتى بتتاقي األحتزاب الفرنستتية .ورغتتم الهجتوم الشتتديد التتذي تعترض لتته متتن اليمتين واليستتار الفرنستتي فتي أعقتتاب أحتتداث
باريس ،فقد نجح في تحقيق المركز الثاني في االنتخابات المحلية التي عقدت فتي شتهر متارس 2015م ،حيتث حصتل علتى
مخيبا توقعات استطالعات الرأي بحصوله على  %30من األصوات.
حوالي  %25من األصواتً ،
ورغم محاوالت تضيق الخناق على اليمين المتطرف إال أن الفشل االقتصتادي للحكومتات المتعاقبتة يوجته الترأي العتام لليمتين
المتطرف ففي أكتوبر2010م مثلت زعيمة اليمين المتطرف فتي فرنستا متارين لوبتان أمتام محكمتة مدينتة ليتون بتهمتة الكراهيتة
العنصرية ،لتشبيهها صالة المسلمين في الشوارع باالحتالل النازي إال أن النيابة دعت إلتى تبرأتهتا بتدعوى حريتة التعبيتر وقتد
نبه الرئيس الفرنسي ،فرانسوا هوالند ،الفرنسيين إلتى عتدم المختاطرة بتدعم اليمتين المتطترف ،عنتدما بتدأ حتزب لوبتان يستتقطب
المزيد من األنصار ،وقال في حديث لإلذاعة الفرنسية« :ال تلجأوا إلتى هتذه الطريقتة االنتخابيتة ،لتبليتغ رستائلكم ،لمجترد أنكتم
غير راضين أو غاضبون ،فهناك تبعات لهذا الفعل على االستثمار ،وعلى التجارة الخارجية ،وعلى فرص العمل والنمو».
وفتتي بريطانيتتا ،حقتتق حتتزب االستتتقالل المعتتارض الستتتمرار بتتالده فتتي عضتتوية االتحتتاد األوروبتتي ،انتصتتارات مشتتابهة بتفوقتته
محليتتا فتتي االنتخابتتات المحليتتة األخي ترة ودخولتته مجلتتس العمتتوم ألول م ترة ،وتقدمتته فتتي القائمتتة البريطانيتتة بانتخابتتات البرلمتتان
ً
األوروبي .حتى وصل األمر إلى وصتول نستبة المؤيتدين للختروج متن االتحتاد األوروبتي إلتى  %50وهتو مؤشتر خطيتر علتى

الوحدة األوروبية.
وقتتد حقتتق الحتتزب التتديمقراطي فتتي الستتويد بأجندتتته المعاديتتة للهج ترة ،تفوًقتتا فتتي االنتخابتتات التتتي أجريتتت فتتي ستتبتمبر 2014
تؤثر فتتي البرلمتتان وقتتدرة علتتى عرقلتتة أعمتتال الحكومتتة ،فيمتتا يتعلتتق بتمريتتر
تودا مت ًا
بتتإح ارزه  %13متتن األص توات ،متتا أعطتتاه وجت ً
مثال.
الميزانية ً

كما تقدم حزب الشعب في الدنمارك قائمة األحزاب السياسية في انتخابات البرلمان األوروبي مايو الماضي.
أستطاع اليمين المتطرف الفرنسي في االنتخابات الرئاسية الفرنسية األخيرة من تجاوز الدور األول .
كمتتا يعتبتتر ختتروج بريطانيتتا أحتتد االنعكاستتات غيتتر المباش ترة لنتتتائج األزمتتة االقتصتتادية علتتى اإلتحتتاد األوروبتتي  ،حيتتث تعتبتتر
أقوى ضربة تلقاها االتحاد األوروبي منذ تأسيسه وخاصة أن القرار البريطاني يأتي في أحنك الظروف التي يمتر بهتا االتحتاد
األوروبي ،متن أزمتة الالجئتين إلتى األزمتة االقتصتادية فتي اليونتان مترو اًر باألزمتة األوكرانيتة ،كتل هتذه المشتاكل تطلتب المزيتد
متتن التعتتاون والتنستتيق ،ولهتتذا فختتروج بريطانيتتا متتن االتحتتاد يصتتعب المهمتتة علتتى بتتاقي التتدول وخاصتتة الكبي ترة وذات النفتتوذ
كألمانيا وفرنسا.
من البديهي أن االتحاد األوروبي لن ينهار بين ليلة وضحاها بسبب خروج البريطانيين إال أنه بات مهدداً باالنهيار ،وقد
تر لتيس فقتط علتى
قال رئيس المجلس األوروبتي دونالتد توستك لصتحيفة "بليتد" األلمانيتة "أخشتى أن يكتون ختروج بريطانيتا مؤش ا
بداية انهيار االتحاد األوروبي و إنما الحضارة الغربية" ،وما يهدد االتحتاد األوروبتي هتو تحستن أوضتاع بريطانيتا ونموهتا بعتد
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االنفصتتال بشتتكل أكبتتر وأستترع متتن قبتتل فهتتذا ستتيكون بمثابتتة شتتهادة دامغتتة علتتى فشتتل االتحتتاد األوروبتتي متتا يشتتجع حركتتات
انفصالية جديدة.
ومن جهة ثانية فإن خروج بريطانيا يعد ضربة قوية لثقل االتحتاد األوروبتي السياستي ،فلتم تعتد العقوبتات الجماعيتة
التتتي يفرضتتها االتحتتاد األوروبتتي ضتتد التتدول والحكومتتات األختترى بتتنفس فاعليتهتتا الستتابقة ،وخاصتتة إذا متتا اضتتطر االتحتتاد
األوروبي إلى جعل سياسته الداخلية أكثر مرونة منعا لتصدعات جديدة.
 التداعيات السياسية لألزمة االقتصادية العالمية علد الواليات المتحدة ومستقبل الزعامة العالمية :قبتتل عشتتر ستتنوات متتن انهيتتار االتحتتاد الستتوفيتي تنب ت أ المفكتتر األوروبتتي إيمانويتتل تتتود Emmanuel Todd

بتذلك .وعتام  ،2003أصتدر كتابتاً تحتت عنتوان "متا بعتد اإلمبراطوريتة"  After the Empireتحتدث فيته عتن ستقوط
القوة األمريكية وفقدانها خاصية كونها أهم المتحكمين بالسياسات الدولية.1
يؤكد تود في خاتمة كتابه على أنته لتيس متن الضتروري أن يعنتي انهيتار أمريكتا اختفاءهتا متن علتى خريطتة العتالم
أو تفككها جغرافياً أو حتى تحولها إلى دولة فقيرة ،بل يعني أن تنفلتت خيتوط اللعبتة السياستية الدوليتة متن بتين أيتديها،
أو بمعنى آخر أن تتحول من المهيمن األول إلى مجرد طرف فاعل مثلها مثل دول أخرى.
ويشتتير تتتود إلتتى أن أمريكتتا كانتتت تتوقتتع أن تتحتتول إلتتى ق ت وة عظمتتى وحيتتدة تستتيطر علتتى الكوكتتب وتتتتحكم فتتي
شتتؤونه بعتتد انهيتتار االتحتتاد الستتوفيتي ،لكتتن متتا حتتدث هتتو أن قتتوى أختترى صتتعدت خاصت ًة بعتتد تكتتون االتحتتاد األوروبتتي
والتطور الصناعي الكبير الذي أحرزته اليابان ،وهذا حال دون ظهور عالم أحادي القطبية.
ورأى أن الصتتعود المستتتمر لهتتذه القتتوى واحتمتتاالت تحالفهتتا متتع قتتوى أختترى مناهضتتة للواليتتات المتحتتدة كروستتيا
والصين يجعل من الصعب استمرار الحال على ما هو عليه .فإذا أخذت أوروبا على سبيل المثال في اعتبارها تعزيتز
القيمة العالمية لليورو أكثر ،فربما تصبح عملتها في يوم ما نداً قوياً لسيطرة الدوالر على األسواق الدولية.
ويعتبتتر تتتود أن الواليتتات المتحتتدة تلجتتأ إلتتى بعتتض التكتيكتتات الذكيتتة لإلبقتتاء علتتى نفستتها قتتوةً رئيستتية ،متتن ختتالل

ممارسة بعض األدوار المزي فة ومن ثم إقناع العتالم بضترورة اإلبقتاء عليهتا فتي موضتع الصتدارة متن أجتل ممارستة هتذه
األدوار.
ويقول إنها تظهر أحياناً في مظهر الراعي األول للديمقراطية في العالم ،فتشن الحروب على ديكتاتوريتات ضتعيفة
للتأكيتتد علتتى هتتذه الصتتورة ،وتهتتدد بتتالحرب دوالً قليلتتة التتتأثير بوصتتفها محتتور الشتتر فتتي العتتالم .ولكن هتتا متتن ناحيتتة ثانيتتة
تتحالف مع أنظمة سلطوية .وأخي ارً عد ت نفسها الراعي األول لمحاربة اإلرهاب.2

1
2

 -يونان سعد  ،إنهيار أمريكا القريب هل هو واقع أم خيال ت  ،في الموقع /http://raseef22.com/politics/2016/01/30 :

 -المرجع السابق .
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وبرأي تتود ،إن "لجتوء أمريكتا إلتى مثتل هتذه األستاليب ال يثبتت ستوى عجزهتا عتن تقتديم متا كانتت تقدمته فتي الستابق
للعالم" ،فأمريكا "لم يعد لديها بالفعل ما تقدمه سوى إثارة الحروب والقالقل".
تراجع القوة األمريكية عقب التراجع المستمر في أداء االقتصاد األمريكي علتى إثتر األزمتة االقتصتادية العالميتة لتم يصتبح
مجرد تنبوءات بل أصبح أم ار واقعا تؤكده مجموعة من الحقائق أهمها :
عدم قدرة الواليات المتحدة بمفردها على تحمل تكلفة دور القيادة العالمية ،فمع أنها ما ازلتت القتوة العستكرية األولتى فتي العتالم
ن
تداء متتن حتترب تحريتتر الكويتتت فتتي 1991م ،إلتتى
دو منتتازع ،فتتإن إمكاناتهتتا االقتصتتادية تتتتقلص بشتتكل نستتبي ممتتا دفعهتتا ابتت ً
طلب مشاركة حلفائها في أوروبا والخليج في "تحمل األعباء" ،وأصبح ذلك نمطاً متكر اًر في السياسة األمريكية.1
كتبت "يو إس إيه توداي" أن اإلحصائيات تشير التى أن  %75متن  21إلتف شتخص شتاركوا فتي استتطالع رأي أعلنتوا أنهتم
لتتم يعتتودوا يحترمتتون القيتتادة األمريكيتتة علتتى الصتتعيد العتتالمي بعتتد االنتخابتتات الرئاستتية التتتي أقيمتتت فتتي عتتام  .2016و وفقتتا
للتقري تتر ،فتتإن مكانتتة أمريكتتا تراجعتتت عمتتا كانتتت عليتته ف تتي األع توام الستتابقة وف تتي مجتتاالت مختلفتتة مثتتل العمتتل ،المواطنتتة،
السياحية ،التعليم و غيرها ،إال أنها ما تزال أقوى بلد في العالم وتليها كل من روسيا والصين ،حسب الصحيفة .2
الدولتتة المهيمنتتة هتتي" :تلتتك الدولتتة التتتي تحتتوز متتن القتتوة متتا يجعلهتتا تتتتحكم فتتي التتدول األختترى كافتتة بحيتتث ال تمتلتتك إي منهتتا
القدرة العسكرية على شن حرب عليهتا" .3وبتعبيتر أختر هتي القتوة العظمتى الوحيتدة فتي نظتام دولتي ال توجتد فيته قتوى عظمتى
أخرى وال يتطلب بالضرورة إن تمتلك القوة العظمى القدرة على هزيمة كل منافسيها مجتمعين بتل يكفتي إن تكتون هنتاك فجتوة
كبيرة وواضحة بينهتا وبتين القتوى الكبترى التتي تليهتا  .وفتق التعريتف الستابق للهيمنتة يمكتن استتنتاج أن ت ارجتع القتوة األمريكيتة
سيحرمها من أفضلية التحكم في الدول األخرى خاصة علتى المستتوى االقتصتادي .فتي مستار المستتقبل تؤكتد أن دور هيمنتة
الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة البتتارز وعلتتى ضتتوء المتغي ترات الدوليتتة التتتي تتفاعتتل بتتين التتدول الكبتترى والتطتتورات داختتل التتدول
الكبرى قد بدأ يأخذ إشكاال أخرى تعبر عن الواقع ألتعتددي التذي يستود العالقتات فيمتا بتين التدول المشتاركة فتي توجيته النظتام
الدولي ولعقود قادمة.

4

إن فقتتدان الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة مركتتز الريتتاده العالميتتة حتميتتة تاريخيتتة تفرضتتها عوامتتل نشتتوء اإلمبراطوريتتات وأستتباب
سقوطها وأسس الدورة الحضارية وقوانين التتاري التتي عبتر عنهتا علمتاء االجتمتاع ،فكتل إمبراطوريتة لتديها صتيرورة تاريخيتة
 - 1لشرق األوسط ".بين التراجع األمريكي وصعود قوى التغيير في النظام الدولي" ،في الموقع :
 ،http://araa.sa/index.php?view=article&id=3612:2015-12-28-07-51-14&Itemid=172&option=com_contentيوم  2ماي 2017
على الساعة 11.46
2

" -تراجع مكانة الواليات المتحدة ثالث مراتب بعد إنتصار ترامب " ،في الموقع http://alwaght.com/ar/News/90398/%D8%AA% :

3

 -نصار الربيعي  "،تراجع المكانة األمريكية  ،في الموقع

يوم  2ماي  2017على الساعة 12.30

http://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARACAE9B26HF20131016?pageNumber=2&virtualBrandChannel
4

 -المرجع السابق .
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معينتة تبتتدأ بنقطتة المتتيالد التتتي يتتم متتن خاللهتا الظهتتور ونقطتتة النهايتة التتتي تنتهتي عنتتدها فتتي األفتول ،ومثتتل كتل نظتتام فتتإن
لإلمبراطورية دورة حياة عضوية :تلقيح وحمل و ميالد وطفولة ومراهقة وبلوغ الشيخوخة.

1

كانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت مقاالً يعرض  11كتاباً لمفكترين غتربيين ،منتذ ثمانينيتات القترن الماضتي حتتى
اآلن ،يتحدثون فيه عن االنحسار المتزايد للطبقة الوسطى في أمريكا .حتى أ نه صدر كتاب بعنوان "أمريكا كدولتة متن
العالم الثالث" ألريانا هافنجتون  Arianna Huffingtonوفكرته المحورية هي أن أكثر متا يميت ز دول العتالم الثالتث –
العالم النامي  -هو تضاؤل حجم الطبقة الوسطى أو اختفاؤها ،وهذا ما بدأت الواليتات المتحتدة تنحتدر نحتوه منتذ عهتد
الرئيس ا ألسبق رونالد ريجان.
الكثير من الكتاب السابقين يؤكدون عن انحدار المكانة األمريكية والتنبؤ بالعضوية القريبة للواليتات المتحتدة بتين دول
العالم النامي خاصة مع أزمة الشرعية التي صاحبت االنتخابات األمريكية األخيرة .
 التداعيات السياسية لألزمة االقتصادية العالمية علد الصين واحتمالية نظام دولي متعدد األقطاب :يقد م نافارو مجموعتة متن الحقتائق التتي تؤكتد القتوة الصتينية مقابتل الت ارجتع األمريكتي  ،كارتفتاع مديونيتة الواليتات
المتحدة للصتين (هتي حاليتاً نحتو  1.3تريليتون دوالر متن أصتل نحتو  19تريليتون دوالر) .ويعتبتر أن هتذه األرقتام هتي
نتيجة الغزو الم منهج للبضائع الصينية غير القانونية والمدعومة حكومياً للسوق األمريكية منذ عام .2001
بيتتتر ناف تتارو ل تتيس الوحي تتد ال تتذي تحتتدث ع تتن مؤشت ترات ت تتدل عل تتى أضتترار جس تتيمة لحق تتت باالقتص تتاد األمريك تتي وته تتدد
ازدهاره ،بسبب الصعود السريع والمستمر لجمهورية الصين الشعبية.
هنالتتك أيضتاً ويليتتام كريستتتول  ،William Kristolالكاتتتب المعتتروف بتوجهاتتته الفكريتتة التتتي تنتمتتي إلتتى معستتكر
"المحتتافظين الجتتدد" .فقتتد ستتبق لتته أن وصتتف ،فتتي جريتتدة "ويكلتتي ستتتاندارد"  ، Weekly Standardالصتتين الشتتعبية
بالبربرية المنظمة التي يجب أن يتخذ السياسيون في أمريكا مواقف أكثر شد ة تجاه مخاطرها على بالدهم.
التخوفات ال سابقة الذكر لها ما يبررهتا خاصتة أن االقتصتاد الصتيني متازال ينمتو فتي ظتل تتداعيات األزمتة االقتصتادية
العالميتتة  ،لكتتن المتتبتتع للحركيتتة الدبلوماستتية الصتتينية يستوضتتح تحركتتا لدولتتة كبتترى جديتتدة تستتتعد الحتتواء العتتالم لكتتن
بأسلوب لين وهاد
-

يمكن تأكيده من خالل :

تسعى الصي ن لبناء عالقات اقتصادية وبنية أساسية قوية مع البلدان في مختلف أنحاء العالم .وهتذا متن شتأنه أن

يمكتتن العدي تتد متتن البل تتدان األختترى م تتن تعزيتتز نموه تتا ،وف تتي الوقتتت نفس تته ترستتي زعام تتة الصتتين االقتص تتادية والجيوسياس تتية
العالمية.

1

 -مهنة أمين " ،الزعامة األمريكية للعالم نحو التراجع واإلنهيار"  ،في الموقع http://elhiwardz.com/?p=78542 :
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األزمة االقتصادية العالمية :قراءة في األسباب االقتصادية والتداعيات السياسية -د .طويل نسيمة.

 إن عدد المبادرات الصينية لتحسين صورتها الدولية وجذب الشركاء كبيرة  ،حيث أطلقت الصين أربعة مشاريع كبرىتعد بإعطائها دو ار كبي ار ممتدا في التجارة العالمية والتمويل العالمي .وقد انضمت الصين إلى روسيا والب ارزيل والهند وجنوب
أفريقيا في إنشاء بنك التنمية الجديد الذي سيتخذ من شنغهاي مق ار له .وسوف يساعد بنك االستثمار في البنية األساسية
اآلسيوي الجديد ،ومقره بكين ،في تمويل مشاريع البنية األساسية (الطرق والطاقة والسكك الحديدية بين مشاريع أخرى).
 يسعى حزام طريق الحرير البري الجديد إلى ربط الصين باقتصاديات شرق وجنوب آسيا ،وآسيا الوسطى ،وأوروبا منخالل شبكات ممتدة من السكك الحديدية والطرق السريعة ،وشبكات الطاقة وكابالت األلياف الضوئية ،وغير ذلك من
الشبكات .ويهدف طريق الحرير البحري الجديد في القرن الحادي والعشرين إلى تعزيز التجارة عبر المحيط بين منطقة شرق
أسيا والمحيط الهادي.1
 تواجه الصين تحديات داخلية كبيرة ،بما في ذلك اتساع فجوة التفاوت في الدخول ،ومعدالت تلوث الهواء والمياهالشديدة االرتفاع ،وضرورة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ،فضال عن نفس مخاطر عدم استقرار األسواق المالية
التي تربك الواليات المتحدة وأوروبا  .لكن النمو المطرد القتصادها كفيل بإنهاء كل هذه التحديات.2
 في حين تسجل الصين صتعودا ملموستا علتى الصتعيدين االقتصتادي والجيوسياستي ،يبتدو أن الواليتات المتحتدة تفعتل كتلما هو ممكن إلهدار المزايا االقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية التي تتمتع بها وذلك بتدخالتها العسكرية في الشرق
األوسط وفي مناطق أخرى من العالم

1
2

 الصين زعيمة العالم الجديدة ،في الموقع http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/12/2 : -المرجع السابق .
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األزمة االقتصادية العالمية :قراءة في األسباب االقتصادية والتداعيات السياسية -د .طويل نسيمة.
الخاتمة :
أكتتد الطتترح الستتابق علتتى أن النظتتام التتدولي يعتترف ترتيبتتا جديتتدا للقتتوى الكبتترى بزعامتتة صتتينية أهلتهتتا الحتتتالل هتتذه
الرتبتتة العالميتتة حجتتم اقتصتتادها وتحقيقتته لنستتب نمتتو فتتي ظتتل أزمتتة ركتتود عالميتتة خانقتتة يعرفهتتا النظتتام االقتصتتادي
العتالمي رغتم ذلتك وللموضتوعية العلميتة ال تتزال كتابتات كثيترة تتحتدث عتن استتمرار أمريكتا فتي لعتب دور القتوة األبتترز
في العالم ،مقابل الكتابات الكثيرة التي تتحد ث عن أفول القوة األمريكية.
حيث يلخ ص أستتاذ العلتوم السياستية فتي جامعتة القتاهرة جهتاد عتودة هتذه الكتابتات بتأكيتده أن أمريكتا بالفعتل لتن
تبقى القوة الوحيدة المتحكمة بالسياسات الدولية ،ولكنها ستحتفظ في المدى المنظور بمقام الصدارة.
ويرى أن طبيعة القوة األمريكية معقدة ولها عد ة أبعاد .فهي متزيج متن القتوى االقتصتادية والعستكرية والتكنولوجيتة
باإلضافة إلى سلطة جهاز إعالمي مؤثر جداً وشبكة مصالح مع الدول الصناعية الكبرى.
ويعتبتتر أن تالحتتم هتتذه القتتوى يجعتتل أمتتر قتترب انهيتتار أمريكتتا المزعتتوم صتتعباً  .ففتتي حالتتة ت ارجتتع مؤشترات أحتتد هتتذه
األبعاد وهو أمر يحدث بالفعل من حين إلى آخر ،خصوصاً على المستوى االقتصادي ،فإن األبعاد األخرى لمنظومتة
القوة تعمل على تعويض ذلك.
وي تترى أس تتتاذ العل تتوم السياس تتية الع ارق تتي كم تتال عب تتد المجي تتد أن تته ال يمك تتن الح تتديث ع تتن أف تتول أمريك تتا م تتن منطلت تق
النظريات التي تتحتدث عتن انهيتار اإلمبراطوريتات القديمتة .فاإلمبراطوريتة الرومانيتة انهتارت حينمتا انقتض عليهتا نظتام
أكثتتر تطتتو ارً منهتتا علتتى المستتتوى االقتصتتادي وهتتو الدولتتة العثمانيتتة .و كتتذلك انهتتارت األخيترة إثتتر هجتتوم إمبراطوريتتات
أكثر حداثة حلت بثورتها الصناعية محل النظام القديم القتائم علتى اإلقطتاع الز ارعتي .أمتا فتي حالتة الواليتات المتحتدة،
فلم يظهر إلى الوجود نظام اقتصادي أقوى من هذا الذي تنتهجه.
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األزمة االقتصادية العالمية :قراءة في األسباب االقتصادية والتداعيات السياسية -د .طويل نسيمة.
قائمة المراج :
المراجع باللغة العربية :
إبراهيم عبد العزيز النجار ،األزمة المالية وإصالح النظام المالي العالمي ( ،اإلسكندرية  ،الدار الجامعية .)2009،
لشت ت ت ت ت ت تترق األوست ت ت ت ت ت تتط ..بت ت ت ت ت ت تتين الت ارجت ت ت ت ت ت تتع األمريكت ت ت ت ت ت تتي وصت ت ت ت ت ت تتعود قت ت ت ت ت ت تتوى التغييت ت ت ت ت ت تتر فت ت ت ت ت ت تتي النظت ت ت ت ت ت تتام الت ت ت ت ت ت تتدولي ،فييييييييييييييي الموقيييييييييييييي
 ،http://araa.sa/index.php?view=article&id=3612:2015 -12-28-07-51-14&Itemid=172&option=com_contentيييييوم
 2ماي  2017على الساعة 11.46
محميييييييد إبيييييييراهيم السيييييييقا ،جيييييييذور األزمييييييية الماليييييييية العالميييييييية  ،مجلييييييية المصيييييييار

الكويتيييييييية  ،فيفيييييييري  .2009فيييييييي الموقييييييي

http://economyofkuwait.blogspot.com/2009/02/1_06.htm
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/12/2
الصين زعيمة العالم الجديدة ،في الموق
اليمين المتطر يهدد ذولة الرفاه في أوروبا  ،في الموق https://www.google.dz/?gws_rd=cr&ei=tWgIWbf6BILzaLHVhpg
تراج مكانة الواليات المتحدة ثالث مراتب بعد إنتصار ترامب  ،في الموق

http://alwaght.com/ar/News/90398/%D8%AA%ييوم 2

ماي  2017على الساعة 12.30
كي أصبحت الصين أكبير إقتصياد فيي العيالم  ،فيي الموقي
a08d-1f055a793cc4
محميييييييييييييييد أيمييييييييييييييين عيييييييييييييييزت الحميييييييييييييييداني  ،األزمييييييييييييييية الماليييييييييييييييية العالميييييييييييييييية أسيييييييييييييييبابها وتيييييييييييييييداعياتها  ،فيييييييييييييييي الموقييييييييييييييي
http://www.mafhoum.com/syr/articles_09/midani.pdf
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مهنة أمين  ،الزعامة األمريكية للعالم نحو التراج واإلنهيار  ،في الموق
نصيييييييييييييييييييييييييييييييييييار الربيعيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ،تراجييييييييييييييييييييييييييييييييييي المكانييييييييييييييييييييييييييييييييييية األمريكيييييييييييييييييييييييييييييييييييية  ،فيييييييييييييييييييييييييييييييييييي الموقييييييييييييييييييييييييييييييييييي
http://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARACAE9B26HF20131016?pageNumber=2&virtualBrand
Channe
يونان سعد  ،إنهيار أمريكا القريب هل هو واق أم خيال ؟  ،في الموق http://raseef22.com/politics/2016/01/30

https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/317a6b66-1288-45cd-
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السياسية الخارجية الجزائر في سياق التحوالت الجيوسياسية في المنطقة العربية :بين الثبات علد

المبادت وضرورات الت يف -أ .صادق حجال و أ .هشام الغنجة.

السياسة الخارجية الجزائرية في سياق التحوالت الجيوسياسية في المنطقة العربية :بين الثبات علد
المبادت وضرورات الت يف -أ .صادق حجال (الجزائر) • .و أ .هشام الغنجة(.الجزائر)

•

The Algerian Foreign Policy in the context of Geopolitical changes in the
Arab region: between the Consistency on principles and necessity of
adaptation
ملخص:
هذه الدراسة تسعى أساسا للبحث عن مدى قدرة السياسية الخارجية الجزائرية في االستجابة لتلك التحوالت الجيوسياسية التي خلفها الحراك الشعبي
العربي منذ نهاية عام  ،2010فتلك التحوالت الجيوسياسية ولدت مجموعة من التحديات االقتصادية واألمنية والسياسية وأيضا اإلنسانية التي كانت
الجزائر مطالبة بمواجهتها ،فعلى المستوى االقتصادي التنافس اإلقليمي والدولي بالمنطقة أدى إال انخفاض حاد في أسعار النفط الذي يعتبر الدخل
األساسي بالنسبة للجزائر؛ وأمنيا في ظل تضافر االستبداد الداخلي والتدخالت العسكرية األجنبية أصبحت الجزائر أمام تحدي مواجهة اإلرهاب
العابر للحدود؛ أما سياسيا وانسانيا تزايدت الضغوط الداخلية والخارجية على الجزائر باتخاذ مواقف إيجابية اتجاه حاالت العنف التي شهدتها
الشعوب العربية في أكثر من دولة.
انطالقا مما سبق نحاول في دراستنا البحث عن مدى نجاعة السياسية الخارجية الجزائرية في االستجابة لتلك التحديات من خالل االعتماد على
ثالث محاور أساسية المحور األول :نتطرق فيه إلى تلك المباد التي تقوم عليها السياسة الخارجية الجزائرية من خالل المواثيق الرسمية ،المحور
الثاني :نعود باختصار فيه إلى المحطات التاريخية في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضايا العربية ،أما المحور الثالث فنختبر من خالله
مواقف السياسة الخارجية تجاه المنطقة وذلك باختيار ثالث حاالت نعتبرها كفيلة بإبراز التحول الجيوسياسي الحاصل في المنطقة وأيضا كفيلة
باختبار مواقف الجزائر ،ومن ثم تحليل تلك المواقف.

ال لمات المفتاحية :السياسة الخارجية الجزائرية ،الحراك العربي،الصراع اإلقليمي،التحوالت الجيوسياسية ،انهيار أسعار النفط.

• باحث دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية .جامعة الجزائر.3
• باحث دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية .المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية .الجزائر.
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 بين الثبات علد:السياسية الخارجية الجزائر في سياق التحوالت الجيوسياسية في المنطقة العربية

. هشام الغنجة. صادق حجال و أ. أ-المبادت وضرورات الت يف

Abstract:

This paper essentially seeks to study to what extent Algeria’s foreign policy can respond to the geopolitical
changes caused by the Arab movement since the end of 2010, these changes generated a range of economic,
security, political and also humanitarian challenges that Algeria had to focus on. At the economic level for
instance; regional and international competition has caused a sharp drop in oil prices, which is the main
income for Algeria. In the security aspect, the combination of internal tyranny and foreign military interventions
made Algeria alone in front of the challenge of cross-borders terrorism. Politically and humanly, these changes
increased a range of internal and external pressures on Algeria to take positive attitudes towards cases of
violence against Arab people in more than one Arab country.
Proceeding from the above points, we try through our study to analyze the extent of efficient of Algerian
foreign policy in responding to these challenges by relying on three axes, first: reviewing the principles of the
Algerian foreign policy through different national charters. The second axis: go back briefly to different
historical stations in Algeria's foreign policy towards the Arab issues. and the third one: Try to analyze
Algeria’s foreign policy positions towards the Arab region by choosing three cases we consider capable of
highlighting the geopolitical changes happening in the region, and which are also capable to test the positions
of Algeria, and then analyze those positions.
Key words: Algeria’s foreign policy, Arab uprising, regional conflict, geopolitical changes, the collapse of oil
prices.
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السياسية الخارجية الجزائر في سياق التحوالت الجيوسياسية في المنطقة العربية :بين الثبات علد

المبادت وضرورات الت يف -أ .صادق حجال و أ .هشام الغنجة.
مقدمة:

إن التحوالت الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية ترتبط أساسا بالحراك العربي األخير الذي انطلق نهاية عام
 2010وبداية عام  2011والذي جاء ليعبر عن مدى الرفض الشعبي ألنظمتها السياسية نتيجة لألوضاع االجتماعية
جوا من الحراك العربي هو أن يستجيب
واالقتصادية المزرية التي باتت تعيشها المجتمعات العربية ،وبالتالي ما كان مر ًّ
لتوقعات الشعوب المشروعة والمتمثلة في بناء دولة القانون قوامها الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان؛تكون كفيل ًة بتحسين
أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية ،إال أن ما حدث ومازال يحدث هو عكس ذلك،فباستثناء الحالة التونسية شهدنا كيف
تحول المشهد العربي من مطالب اجتماعية كانت تبدو سلمية إلى نزاعات داخلية مسلحة مرتبطة بصراعات إقليمية ودولية
تذكرنا بمشاهد الحرب الباردة ،نتج عن هذه الوضعية انهيار كامل أو جزئي للسلطة في العديد من الدول العربية كسوريا،
ليبيا ،اليمن ،وهو ما أدى إلى تداعيات سلبية ليس فقط على مستوى الدولة الواحدة بل أصبحت كل دول المنطقة معنية
بتلك التداعيات واالرتدادات ،على رأس تلك التداعيات نجد تنامي دور اإلرهاب وانتشاره في كافة المنطقة العربية (داعش،
جبهة النصرة ،القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،انتشار األسلحة وتهريبها ،تزايد عدد الالجئين،وغيرها من التداعيات
األمنية ،هذا دون أن ننسى البعد اإلنساني في هذه األزمات المتمثل في العدد الكبير من الضحايا المدنيين.
هذا الوضع المتدهور أمنيا وانسانيا الذي باتت تعيشه العديد من دول المنطقة أصبح يفرض على دول العالم بصفة عامة
ودول المنطقة بصفة خاصة البحث عن حلول وايجاد مقاربات على مستوى سياساتها الخارجية من أجل التعامل مع تلك
األزمات ،سواء من أجل إيجاد حلول لها بحكم أن تداعياتها أصبحت تنعكس على أمنها ككل ،أو من خالل االستثمار في
تلك المصالح بحثا عن موقع جديد في منطقة تعرف تحوال جيوسياسيا لم تستقر معالمه بعد ،وعلى هذا األساس تمثل الحالة
امتحانا حقيقيا لمدى نجاعة أسلوب ومقاربات الدول في سياساتها الخارجية في التعامل مع هذا النوع من
العربية الراهنة
ً
النزاعات الداخلية ذات البعد اإلقليمي والدولي من حيث فواعلها وتداعياتها.

في ظل السياق العام للقضايا العربية الراهنة ،تتجلى أهمية دراسة السياسة الخارجية الجزائرية تجاه المنطقة العربية،
باعتبار أن مسارات الحراك العربي وتداعياته متعددة الجوانب والمتشابكة في ٍ
آن ،أتت لتمتحن مدى قدرة السياسة الخارجية
الجزائرية تجاه المنطقة العربية على التوفيق من جهة ،بين المباد

التي تحتكم إليها الجزائر في سياستها الخارجية

ومتطلبات األمن الوطني الجزائري ،باعتبار أن الحراك العربي فرض مجموع ًة من التحديات األمنية واالقتصادية ،ومن ٍ
جهة
أخرى ،التوفيق بين متطلبات األمن الوطني الجزائري ومبدأ التضامن مع الشعوب العربية كون الحراك العربي قد أدى إلى

ٍ
انتهاكات إنسانية تجري داخل بعض الدول العربية ،وما يزيد أهمية لموضوع السياسية الخارجية الجزائرية اتجاه المنطقة
ٍ
بشكل ترك بصم ًة لدى الشعوب العربية؛
دوما ما كانت عالقاتها التاريخية بباقي الدول العربية مميزًة
العربية ،هو أن الجزائر ً
بأن الجزائر دولة ذات رصيد ثوري يدفعها نحو مساندة الشعوب الراغبة في التحرر من كافة أشكال االضطهاد الداخلي
والخارجي ،بما فيها انتفاضات بعض الشعوب العربية ضد أنظمتها منذ أواخر م2010؛ كما يحاجج البعض.
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وعلى هذا األساس نحاول في هذه الدراسة التطرق إلى المقاربة "الجزائرية" التي اعتمدتها السياسة الخارجية الجزائرية،
اء على المستوى المحلي أو المستويين اإلقليمي والدولي،للتعرف على مدى نجاعة
والتي ًا
كثير ما أثارت جدالً و ً
اسعا سو ً
السياسة الخارجية الجزائرية في التعامل مع تلك القضايا العربية المطروحة ،فهناك من رأى بأن الجزائر لم تحد عن مبادئها
الثابتة في مواقفها المتخذة والتي كانت إيجابية وصحيحة من حيث قدرتها على التوفيق بين تحصين أمنها الوطني وبين
مبدأ التضامن مع الشعوب العربية بالشكل الذي يساهم في تخفيف حدة النزاعات المطروحة على مستوى المنطقة؛ وهناك
من يرى بأن الجزائر هي في تراجع على مستوى فعالية سياستها الخارجية ،وبالتالي هي مطالبة بالتجديد في بعض المباد
التي لم تعد تصلح في ظل الوضع اإلقليمي الراهن عربيا وافريقيا؛أما الفريق الثالث فيرى بأن الجزائر بمواقفها تلك ال تعبر
عن حيادها في سياستها الخارجية كما تدعي وبأنها تتعامل بازدواجية إزاء هذه القضايا.
انطالقا مما سبق ،نحاول في هذا البحث ولوج الجدل والنقاش الدائر حول السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضايا العربية
الراهنة ،وذلك بطرح اإلشكالية التالية:
ما مدى فعالية مقاربة السياسة الخارجية الجزائرية في التعاطي م مختلف التداعيات التي أنتجها الحراك القائم في
المنطقة العربية منذ 2010؟
تتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة البحثية ،المتمثلة في:
✓ ما مدى احتكام السياسة الخارجية الجزائرية تجاه المنطقة العربية للمباد التي تتبناهات

✓ هل تعبر السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضايا العربية الراهنة عن ٍ
ٍ
انحياز ألطراف دون
حياد إيجابي أم
أخرىت
مطالبة بتغيير بعض مباد سياستها الخارجية استجاب ًة للتحديات الراهنة التي طرحها الحراك العربي
✓ هل الجزائر
ال
القائمت
ق
بناء
نحاول معالجة هذه األسئلة البحثية من خالل التطر إلى مجموع المواقف التي اتخذتها الجزائر في هذا السياقً ،
على ثالثة افتراضات تنطلق منهم الدراسة ،االفتراض األول يتمثل في أن السياسة الخارجية اتجاه المنطقة العربية ترتكز
على مجموعة من المباد إال أنه تبقى هناك اعتبارات اقتصادية وسياسية موجودة على المستوى الداخلي والخارجي تساهم
في تحديد السلوك الخارجي للجزائر ،االفتراض الثاني هو أن طبيعة القضايا العربية المطروحة تجعل من الجزائر عن
قصد أو عن غير قصد في موقف االنحياز وليس الحياد حتى وان كانت تلك المواقف منسجمة مع مباد

سياستها

الخارجية القائمة على مبدأ الحياد ،االفتراض الثالث يتمثل في أن التحوالت الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية بعد
ستة سنوات من الحراك العربي تثبت مدى صواب المواقف التي تبنتها الجزائر على مستوى سياستها الخارجية ،إال أن
السياسة الخارجية الجزائرية تبقى في المقابل غير فعالة في فرض مقاربتها ومواقفها على المستوى اإلقليمي.
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انطالقا من هذه الفرضيات قمنا باالعتماد في الدراسة على ثالثة محاور مترابطة :المحور األول :نتطرق فيه إلى تلك
المباد

التي تقوم عليها السياسة الخارجية الجزائرية من خالل المواثيق الرسمية ،المحور الثاني :نعود باختصار فيه إلى

المحطات التاريخية في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضايا العربية ،أما المحور الثالث فنختبر من خالله مواقف
السياسة الخارجية تجاه المنطقة وذلك باختيار ثالث حاالت نعتبرها كفيلة بإبراز التحول الجيوسياسي الحاصل في المنطقة
وأيضا كفيلة باختبار مواقف الجزائر ،ومن ثم تحليل تلك المواقف.

أوال :مبادت السياسة الخارجية الجزائرية من خالل المواثيس الوطنية.
تمثل المباد

التي تقوم عليها السياسة الخارجية الجزائرية نقطة ارتكاز لفهم التوجهات العامة للجزائر في سياستها

الخارجية ،ولكن تلك المباد تقدم لنا أيضا صورة واضحة عن أهمية المنطقة العربية بالنسبة للجزائر ،فمن خالل المواثيق
الوطنية نجدها حريصة على ضرورة تحقيق وحدة مغاربية وأيضا العمل على تحقيق الوحدة بين الشعوب العربية ،وأهمية
المنطقة العربية بالنسبة للجزائر ال نجدها في المواثيق الرسمية فقط بل هي مجسدة أيضا على المستوى العملي بحيث
عضوا مؤس ًسا في اتحاد
الجزائر تعتبر عضو في جامعة الدول العربية منذ استقاللها عام  ،1962كما تعتبر الجزائر
ً
1
المغرب العربي( )UMAالذي تأسس عام  ،1989و كال المنظمتين تهدفان إلى تعزيز التعاون والتكامل العربي.
بدءا بمواثيق الثورة (بيان أول
أما عن المواثيق الوطنية المعبرة عن مباد السياسة الخارجية الجزائرية فيمكن تتبع جذورها ً
نوفمبر ،ميثاق الصومام ،وميثاق طرابلس) ،وصوال إلى مواثيق الدولة الجزائرية ،المتمثلة في ميثاق الجزائر ،ودساتير:
 ،1989 ،1976 ،1963و ،1996بالنسبة لبيان أول نوفمبر (بيان الثورة الجزائرية) فإنه أكد على ضرورة االستئناس
بمساعدة الدول العربية واإلسالمية من أجل تحقيق االستقالل ،فقد جاء في البيان:

"...أما يف األوضاع اخلارجية فإن االنفراج الدويل مناسب لتسوية بعض املشاكل الثانوية اليت من بينها قضيتنا اليت جتد سندها
الدبلوماسي وخاصة من طرف إخواننا العرب واملسلمني"،

2

كما أكد نفس البيان على البعد المغاربي للثورة ،وعلى ضرورة تحقيق الوحدة بين الدول المغاربية الثالث :الجزائر ،تونس،
والمغرب ،إذ جاء في البيان:

 -1للمزيد من التفصيل ،أنظر ميثاق جامعة الدول العربية في:
)http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx (09/11/2016

ومعاهدة مراكش المنشأة لالتحاد المغربي العربي في:

http://www.maghrebarabe.org/ar/declaration.cfm (09/11/2016).

 -2بيان أول نوفمبر ،الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية .في:

)http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/1nov54.htm (12/11/2015
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"إن أحداث املغرب وتونس هلا داللتها يف هذا الصدد ،فهي متثل بعمق مراحل الكفاح التحرري يف مشال إفريقيا .ومما يالحظ يف
هذا امليدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعني إىل الوحدة يف العمل .هذه الوحدة اليت مل يتح هلا مع األسف التحقيق أبدا بني
األقطار الثالثة".

1

كذلك نجد بيان مؤتمر الصومام  20أوت  1956بدوره يحرص على ضرورة تحقيق الوحدة المغاربية كذلك ،إذ جاء في
البيان:

"مشال إفريقيا هي الكل :اجلغرافيا ،التاريخ ،اللغة ،احلضارة ،واملصري .هذا التضامن ينبغي أن يرتجم طبيعيا إىل وحدة فدرالية بني
الدول املغاربية الثالث."...
رغم أهمية بعض المباد

2

المذكورة أعاله في بيان نوفمبر ومؤتمر الصومام ،إال أن مباد

السياسة الخارجية للدولة

الجزائرية لم تبدأ بالتبلور بشكل دقيق إال في ميثاق طرابلس  27جوان  1962الذي حدد أربعة مباد أساسية ستقوم عليها
السياسة الخارجية للبالد بعد استقاللها ،هي كاآلتي:
 .1محاربة االستعمار واالمبريالية في العالم :حيث أشار الميثاق إلى أن العالم مقسم إلى قوى امبريالية استعمارية
كفرنسا وحلفائها ،ودول اشتراكية قام بعضها بمساعدة ودعم الثورة الجزائرية ،إضافة إلى تيار محايد ينبغي على
خصوصا الدول المستقلة عن االستعمار ،التي عانت ما عانته الجزائر
الجزائر أن تصطف فيه ،ويضم هذا التيار
ً
في سبيل الحصول على استقاللها.
 .2دعم الحركات الساعية من أجل الوحدة :حيث لم يكتف الميثاق بالتأكيد على ضرورة تحقيق الوحدة المغاربية
فحسب ،ولكن على ضرورة االلتفات والتركيز على المحورين العربي واإلفريقي" :المهمة األساسية لحزبنا تتمثل في
دعم الحركات المغاربية ،اإلفريقية ،والعربية الساعية من أجل الوحدة."...
 .3دعم حركات التحرر:أكد الميثاق بشدة على ضرورة دعم الجزائر لكافة الحركات الساعية من أجل التحرر من
براثن االستعمار ،في إفريقيا وفي كافة مناطق العالم.
 .4دعم التعاون الدولي :حيث تم التأكيد كذلك على ضرورة سعي الجزائر من أجل إحالل عالقات دولية سلمية،
قائما آنذاك ،والذي يهدد السالم الدولي
وعلى ضرورة الكفاح ضد السباق نحو التسلح والصراع النووي الذي كان ً
3
القائم.

1المرجع نفسه.
 -2بيان مؤتمر الصومام ،الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية (مترجم من اللغة الفرنسية) .فيhttp://www.el-:
. (12/11/2015).)mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm
 -3بيان مؤتمر طرابلس ،الموقع الرسمي لرئاسة الجهورية الجزائرية .في:
)http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm (13/11/2015

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد الثالث -يوليو 2017

صفحة 137

السياسية الخارجية الجزائر في سياق التحوالت الجيوسياسية في المنطقة العربية :بين الثبات علد

المبادت وضرورات الت يف -أ .صادق حجال و أ .هشام الغنجة.

أشار بعد ذلك ميثاق الجزائر في أبريل  1964إلى العالقات االقتصادية الال مت افئة بين الشمال والجنوب ،وأن ذلك يمثل

عائقا كبي ار لتحقيق السالم العالمي ،خاصة مع ظهور عديد الدول الجديدة التي تتمثل أولوياتها في تحقيق األمن
دافعا قويا لتكثيف
والتنمية ،كما نص المؤتمر أن ظهور ونجاح عدة حركات مناهضة لالستعمار يشكل ً
الجهود الدولية لمناهضة هيمنة القوى الكبرى على العالم ،وأكد مجددا على ضرورة تحقيق الوحدة ليس على المستوى

المغاربي فقط وانما أيضا على المستويين العربي واإلفريقي كذلك.

1

ولعل أكثر المواثيق الوطنية التي فصلت وحددت بدقة مباد

السياسة الخارجية الجزائرية ،بل وأجملت كافة المباد

المكتوبة وغير المكتوبة التي قامت عليها السياسة الخارجية للجزائر منذ االستقالل؛ دستور  ،1976الذي يعتبر الدستور
الوحيد الذي خصص فصالً كامالً لمباد

السياسة الخارجية للبالد ،وهو الفصل السابع المعنون بت ت"مباد

السياسة

الخارجية" ،تلك المواد تمثلت في:
المادة  :86تتبنى الجمهورية الجزائرية المباد

واألهداف التي تتضمنها مواثيق األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية

والجامعة العربية.
المادة  :87تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب.
"تلتزم الجزائر ،كلما تهيأت الظروف المالئمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية ،باعتماد صيغ للوحدة أو
لالتحاد أو لالندماج ،كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة والعميقة للشعوب العربية".
المادة  :88تحقيق أهداف منظمة الوحدة اإلفريقية وتشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكالن مطلبا تاريخيا ويندرجان كخط
دائم في سياسة الثورة الجزائرية.
المادة  :89تمتنع الجمهورية الجزائرية ،طبقا لمواثيق األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية والجامعة العربية ،عن االلتجاء
إلى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة للشعوب األخرى وحريتها .وتبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق
السلمية.
المادة :90وفاء لمباد عدم االنحياز وأهدافه ،تناضل الجزائر من أجل السلم ،والتعايش السلمي ،وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية للدول.
المادة :91ال يجوز البتة ،التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة  :92يشكل الكفاح ضد االستعمار ،واالستعمار الجديد ،واإلمبريالية ،والتمييز العنصري ،محو ار أساسيا للثورة.
 -1ميثاق الجزائر ،الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية .في:

http ://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm (16/11/2015).
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المادة :93يشكل دعم التعاون الدولي وتنمية العالقات الودية بين الدول ،على أساس المساواة ،والمصلحة المتبادلة ،وعدم
التدخل في الشؤون الداخلية ،مبدأين أساسيين للسياسة الوطنية.

1

يتضح جليا من خالل المواد السابقة ،دسترة مباد

جديدة تعتبر غير جديدة من حيث الممارسة ،كعدم التدخل في الشؤون

الداخلية للدول ،وامتناع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بسيادة الدول األخرى ،مما يبين وجود نوع من
ظا من أجل استعادة السيادة على
ثمنا باه ً
"التقديس واإلكبار" لمبدأ السيادة الوطنية للدول ،باعتبار أن الجزائر قد بذلت ً

أرضها ،لذلك فهي تعارض كذلك مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،باعتبار أن ذلك يمس مباشرة بمفهوم السيادة.

إضاف ًة إلى تأكيد الميثاق على سعي الجزائر إلحالل السلم في العالقات بين الدول ،وعلى أهمية البعد المغاربي ،اإلفريقي،
والعربي في السياسة الخارجية للبالد.
وقد اختصر دستو ار  1989و 1996هذه المباد

في ثالثة نقاط كبرى تقوم عليها السياسة الخارجية للبالد ،فقد جاء في

الفصل الثالث من دستور  1989ما يلي:
التمادة  :25تتمتنع التجزائر عن اللتجوء إلى التحرب من أجل التمساس بالسيادة التمشروعة للشعوب األخرى وحريتها.وتبذل
جهدها لتسوية التخالفات الدولية بالوسائل السلتمية.
التمادة :26التجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التتحرير السياسي واالقتصادي ،والتحق في تقرير
التمصير ،وضد كل تتمييز عنصري.
التمادة  :27تعمل التجزائر من أجل دعم التعاون الدولي ،وتنتمية العالقات الودية بين الدول ،على أساس التمساواة،
والتمصلتحة التمتبادلة ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ،وتتبنى مباد ميثاق األمتم التمتتحدة وأهدافه.

2

ثانيا :المواقف التاريخية للسياسة الخارجية الجزائرية اتجاه القضايا العربية.
حتى نتتبع مدى نجاعة مباد

السياسة الخارجية الجزائرية وثبوتها تجاه المنطقة العربية علينا الوقوف أوال على الدور

التاريخي الذي لعبته السياسة الخارجية الجزائرية في العديد من القضايا العربية المهمة وهو الدور والموقف الذي لطالما كان
انعكاسا لمبادئها الثابتة ،نحن هنا في صدد التكلم على محطة تاريخية مهمة تعرف بالعصر الذهبي للسياسة الخارجية
ً
الجزائرية،ويمكن أن نحدد تلك الفترة ما بين بداية السبعينات وحتى نهاية الثمانينات ،وذلك بفضل الدور الفعال والنشط التي

 -1دستور  ، 1976الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية .في:

http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm (17/11/2016).

 -2دستور  ، 1989الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية .في:

http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm (17/11/2016).
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قامت به الجزائر تجاه العديد من القضايا المحورية على المستوى العربي -اإلفريقي وأيضا على المستوى العالمي ،ونقتصر
في حديثنا هنا على بعض القضايا العربية المهمة التي كان للجزائر دور محوري فيها ،والتي من أهمها:

 .1مساندة حس الشعوب في تقرير مصيرها(القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية).
لطالما تشبثت الجزائر بمبدأ مساندة الحركات التحررية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبارها قضية عادلة ال
يجب إنكارها وال التغاضي عنها ،وهنا نتكلم على الدعم الكبير الذي قدمته الجزائر للقضية الفلسطينية ماديا ودبلوماسيا
متخذة بذلك مقولة رئيسها آنذاك هواري بومدين "الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" كمبدأ أساسي .يتجلى هذا الدعم
من خالل المحافل الدولية التي قادتها الجزائر وأكدت فيها على عدالة القضية الفلسطينية على غرار مؤتمر القمة العربية
 1973أو منظمة الوحدة اإلفريقية وحركة عدم االنحياز باإلضافة أيضا إلى الدور الجزائري على مستوى األمم المتحدة،1
بنفس الدعم وانطالقا من نفس المباد نجد الجزائر تدعم قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار ،وينبغي
اإلشارة هنا إلى أن مساندة الحركات التحررية في العالم ال يتناقض مع المبدأ األساسي للجزائر المتمثل في عدم التدخل
كونه يجري تطبيقه فقط في حالة الشعوب الواقعة تحت االستعمار.
ولعل من أبرز األدوار اإليجابية التي لعبتها الدبلوماسية الجزائرية؛ تسوية النزاع والتقاتل بين الفصائل الفلسطينية الذي نشب
في مارس  1983داخل منظمة التحرير الفلسطينية ،مباشرة عقب انتخاب قيادة فلسطينية في الدورة  16للمجلس الوطني
الفلسطيني المنعقدة بالجزائر بين  ،1983/02/12-14فقد أكدت الجزائر على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية بين الفصائل
الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية2،بعد أن احتدم الصراع بين الفصائل الفلسطينية عام  1985ليمتد إلى
الدول المجاورة في ما سمي بحرب المخيمات الفلسطينية في لبنان ،التي جرت إبان الحرب األهلية اللبنانية؛ 3لتتدخل
الجزائر بقوة عن طريق مسا ٍع حميدة من أجل بث الثقة بين مختلف الفصائل بعد ذلك ،وتوجت هذه المساعي بانعقاد الدورة
 18للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر العاصمة  25/20أبريل ( 1987دورة الوحدة الوطنية وصمود المخيمات ونضال
األرض المحتلة) التي أكدت في بيانها الختامي على دعم وترسي الوحدة الوطنية الفلسطينية وأن منظمة التحرير الفلسطينية

 -1بن بابا علي توفيق،إدراك الرئيس هواري بومدين لقضايا األمة العربية .رسالة ماجستير ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،كلية العلوم السياسية واإلعالم،
جامعة الجزائر  ، 2000 ،3ص ص .186-184
 -2مصطفى بوطورة ،الجزائر وحركات التحرر العالمية ،نموذج العالقة مع قضية فلسطين ،جريدة صوت األحرار الجزائرية ،نقال عن محاضرة ألقيت من طرف
الدكتور مصطفى بوطورة سفير مستشار بو ازرة الخارجية في الملتقى الوطني السادس هواري بومدين المنظم من طرفجمعية الوئام ببلدية حساينية بوالية قالمه يومي
27/28ديسمبر  .2014في:
http://www.sawtalahrar.net/ara/permalink/22512.html (11/01/2016).
 -3علي بدوان ،ذكرى حرب المخيمات المجنونة .في:
http://www.safsaf.org/word/2012/juni/21.htm(07/06/2016).
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هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني ،كما أكد البيان على العالقات الوطيدة بين الشعب الفلسطيني وبقية الدول العربية،
خاصة لبنان ،األردن ،والعراق.

1

ولم تكتف الجزائر بحل هذا النزاع ،بل واصلت مساعيها لصالح فلسطين ،والتي توجت بانعقاد الدورة  19غير العادية
للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر  15/12نوفمبر  1988التي تم فيها إعالن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
يوم  ،1988/11/15وكذلك بالتأكيد على الدعم الشعبي والرسمي للجزائر لالنتفاضة الفلسطينية األولى التي اندلعت عام
 ،1987والتي قادتها منظمة التحرير الفلسطينية كممثل رسمي وحيد للشعب الفلسطيني.

2

 .2الوساطة الجزائرية في تسوية النزاع العراقي -اإليراني.1975
أحد أبرز أمثلة عن نجاح الدبلوماسية الجزائرية تمثل في تلك الوساطة التي قادتها بين العراق وايران عام  ،1975حيث
استطاعت أن تقرب وجهات النظر بين شاه إيران آنذاك محمد رضا بهلوي والرئيس العراقي صدام حسين حول مسألة
الحدود (مسألة شط العرب) أسفر ذلك عن توقيع اتفاقية سالم بين الطرفين في  16مارس  1975والمعروفة باتفاقية
الجزائر ،رغم أن هذا االتفاق لم يدم سوى خمس سنوات أين انتهاكه من قبل الطرفين اللذين دخال في حرب من  1980إلى
غاية .1988

3

في الحقيقة الوساطة الجزائرية في حل النزاعات بالطرق السلمية تبقى هي السمة البارزة في السياسة الخارجية الجزائرية،
فباإلضافة إلى الوساطة بين إيران والعراق نجد أيضا دور الوساطة الجزائرية في حل أزمة احتجاز الرهائن األمريكيين من
قبل إيران بين عامي  1979و ،1981هذا دون أن ننسى دور الوساطة الجزائرية في إفريقيا على غرار الوساطة الجزائرية
في النزاع اإلثيوبي -اإليريتري وأيضا الوساطة الجزائرية في النزاع المالي.

4

باإلضافة إلى الدور الجزائري في حل النزاعات بالطرق السلمية والى الدعم الذي قدمته للحركات التحررية في العالم نجد
أيضا دعواتها المتكررة -إلى يومنا هذا -في المطالبة بنظام اقتصادي دولي جديد يكون أكثر عدالً ويراعي مصالح دول
الجنوب ،تجسد ذلك في مجموعة من القمم على غرار القمة الرابعة لحركة عدم االنحياز بالجزائر يومي  9-5سبتمبر
1973م ،والذي أقر بيانه الختامي بضرورة إقامة نظام اقتصادي دولي جديد ،يكون بديالً للنظام القائم المبني على عالقات
خطابا تاريخيا دول به مطالب الدول النامية،
غير متكافئة بين الشمال والجنوب 5.ليلقي الرئيس الجزائري هواري بومدين
ً
- Mohamed RedhaBougherira, Algeria’s foreign policy 1979-1992, European studies research institute,

1

UK :University of Salford, June 1999, pp. 173- 176.
 -2محسن محمد صالح ،منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني ،بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،2014،ص .305
 -3محمد بوعشة ،الدبلوماسية الجزائرية وصراع القوى الصغرى في القرن اإلفريقي .الجزائر :دار الجيل ،2004 ،ص .133

 -4مستتعودبونقطة« ،الدبلوماسييية الجزائرييية فييي إطييار جتمعيية الييدول العربييية .رستتالة ماجستتتير ،قستتم العلتتوم لسياستتية والعالقتتات الدوليتتة ،كليتتة العلتتوم السياستتية واإلعتتالم ،جامعتتة
الجزائر ،2010 ،3ص ص .48-46

 -5معهد اإلنماء العربي،حوار الشمال والجنوب ،أسسه ونتائجه ،بيروت :معهد اإلنماء العربي ،1977 ،ص .56-55
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وذلك في الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة التي انعقدت يوم  10أبريل  1،1974الذي توج فيما بعد بصدور
وثيقتين مهمتين عن الجمعية العامة في  1ماي 1974م ،تمثلت في:
أ -إعالن بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد( .القرار .)3201
ب -برنامج عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد( .القرار .)3202
ومن ثم أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقم  3281لعام 1974م ،القاضي بإقرار''ميثاق الحقوق والواجبات
االقتصادية للدول''2،الذي مثل اإلطار القانوني للعالقات االقتصادية بين جميع الدول ،بعد أنارتكز على مجموعة من
األهداف الداعية لضرورة تخفيف الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ وتعزيز االستقالل االقتصادي للدول النامية؛
واقامة عالقات اقتصادية عادلة تأخذ بعين االعتبار الفروق بين الدول المتقدمة والدول النامية..ال .

*

ما يمكن أن نستنتجه من هذا السياق التاريخي هو أن نجاح السياسة الخارجية الجزائرية في العديد من الملفات وفعاليتها
على المستوى اإلقليمي والدولي يرجع أساسا إلى المباد

التي لطالما تمسكت بها ،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم

وبشدة يتمثل في مدى استمرار فعالية تلك المباد في ظل التحوالت العالمية الجديدةت

ثالثيييا :محيييددات اواشيييكاالت مواقيييف السياسييية الخارجيييية الجزائريييية اتجييياه األحيييداث العربيييية
الراهنة.
كما أسلفانا سابقا ،فإن معظم الدول العربية التي عاشت ذلك الحراك الشعبي منذ أواخر عام  ،2010دخلت في نزاعات
داخلية مسلحة اختلطت فيها المطالب الديمقراطية باإلرهاب ،والتنافس اإلقليمي/الدولي باألبعاد اإلنسانية ،في هذا السياق
المضطرب والغامض في نفس الوقت تبنت الدول اإلقليمية في سياستها الخارجية مواقف متباينة تجاه تلك األزمات ،يمكن
تقسيم تلك المواقف إلى ثالث فئات ،فهناك دول إقليمية تبني مواقفها في سياستها الخارجية وفي تعاملها مع تلك األزمات
انطالقا من كون أن ما حدث و مازال مستم ار إلى يومنا هذا (وهنا نتكلم أساسا على سوريا) يتمثل في مطالب شعبية
مشروعة يتم قمعها بقوة السالح من قبل األنظمة السياسية الدكتاتورية وهو ما ال يجب السكوت عنه حتى ولو اقتضى األمر
بتبني القوة المسلحة ،وهناك من يرى في المقابل بأن ما يحدث في المنطقة هي أعمال إرهابية وجب مقاومتها والتعامل معها
بحزم ،وهي بذلك وبغض النظر إن كانت رؤية صحيحة أم ال تتبنى موقف األنظمة السياسية القمعية ،أما دول أخرى فترى
 -1طتتالح عيستتى"،متتن متتآثر الترئيس ال ارحتتل هتواري بومتتدين'' ..النظتتام االقتصتتادي التتدولي الجديتتد""،مجليية الحيوار اإلل ترونييية ،نشتتر فتتي  ،2010 – 02 -02الموقتتع
االلكترونيwww. Elhiwar.dz:

2

-جهاد عودة ،علم اإلدارة الدولية :البناء التحتي للعالقات الدولية .مصر :المكتب العربي للمعارف ،2014 ،ص ص .52-50

* -للمزيد حول مضمون ميثاق ''الحقوق والواجبات االقتصادية للدول'' ،أنظر في:

هيئة األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،القرار رقم  12 ،3281ديسمبر  ،1974في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/357/66/IMG/N R035766.pdf?OpenElement (19/05/2017).
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المبادت وضرورات الت يف -أ .صادق حجال و أ .هشام الغنجة.

بأن ما يحدث هو عبارة عن نزاع داخلي مسلح وصراع إقليمي/دولي في نفس الوقت ،تسويته وحله يكون فقط من خالل
تبنى مقاربة سياسة تتميز بالحياد ،لكن يجب أن نشير هنا إلى أن بعض الدول مواقفها ليست ثابتة في كل الحاالت،وهذا قد
ناتجا عن خصوصية كل حالة ،أو قد يكون دليال على ازدواجية تلك الدول في مواقفها ،على العموم في ظل هذا
يكون ً
المشهد الغامض والمعقد نحاول اختبار السياسة الخارجية الجزائرية في تعاملها مع األزمات الناتجة عن الحراك العربي على

لمستوى إقليم المغرب العربي وأيضا على مستوى باقي المنطقة العربية.
في الحقيقة وكما أكده وزير وزير الشؤون المغاربية واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري السيد عبد القادر
مساهل فإن المقاربة العامة للسياسة الخارجية الجزائرية في تعاملها مع األحداث الجارية في المنطقة العربية تنطلق من
المباد التي تقوم عليها كما أسلفنا في المحور األول ،والتي تتمثل في الحالة العربية في مبدأين أساسيين ،وهما :مبدأ عدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية 1،وهو ما كان قد أكده رئيس الجزائر السيد عبد
العزيز بوتفليقة في أحد خطاباته" :إن الجزائر تتابع ،بطبيعة الحال ،التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان
العربية خاصة .وأمام هذا الوضع ،تؤكد الجزائر تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي،
واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية".2
على هذا األساس سوف نحاول اختبار مدى تطبيق هذه المباد

التي توجه السياسة الخارجية الجزائرية تجاه المنطقة

العربية وأيضا مدى نجاعتها في تحقيق المصالح الوطنية بما يتناسب مع السلم واألمن في المنطقة العربية ،وذلك من خالل
التطرق إلى ثالث حاالت أساسية كفيلة باختبار أداء السياسة الخارجية الجزائرية في سياق أزمات ما بعد الحراك العربي.

 .1موقف الجزائر من األزمة الليبية عام  :2011المحدد األمني أوال.
الحظنا في األزمة الليبية كيف كانت الجزائر منذ بداية انتفاضة الشعب الليبي تدعوا إلى نبذ كل األعمال العدوانية داخل
ليبيا وضرورة إجراء حوار شامل بين مختلف األطراف الفاعلة ،وفي نفس رفضت كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية
اضحا عندما اعترضت الجزائر -باإلضافة إلى سوريا -على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم
الليبية ،وتجلى ذلك و ً
 7360الصادر  2011/03/12الذي كان بمثابة الشرعنة التي أضفتها الجامعة العربية على التدخل األجنبي في ليبيا،3
إذ أن أهم ما جاء في القرار تمثل في دعوة مجلس األمن لفرض حظر جوي على ليبيا.

 -1اإلذاعة الجزائرية" ،عبد القادر مساهل :مواقف الجزائر من تسوية النزاعات ثابتة وسيادية ولن تحيد عن مبدأ الحل السياسي" .في:
.)2016/05/02( http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160502/76253.html
" -2نص خطاب رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزير بوتفليقة إلى األمة" ،يوم  15أفريل  ،2011في:
)http://www.elmouradia.dz/arabe/president/recherche/recherche.htm (04/11/2016
 -3زياد عقل" ،األزمة الليبية من االحتجاج السلمي إلى التدخل األجنبي" ،ملف األهرام اإلستراتيجي ،ع ،196.أبريل  ،2011ص.45
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محددات الموقف الجزائري وتجاه األزمة الليبية يمكن حصرها في ثالثة :محدد سياسي ،أمني ،ومحدد سياسي وهو أنه في
حال قبول الجزائر التدخل العسكري في ليبيا فسوف لن يكون هناك ما يمنع من تكرار تجربة التدخل العسكري في الجزائر
نفسها (أي أن تلقى الجزائر نفس المصي ر) إذا ما امتدت االنتفاضة الشعبية إلى الجزائر التي كان من الممكن حدوثها في
أي يوم ،أما المحدد األمني فيتمثل في التخوف الجزائري من تلك التداعيات األمنية التي قد تنجر عن التدخل العسكري
والمتمثلة أساسا في انتشار المليشيات المسلحة ،تهريب األسلحة ،تقوية الجماعات اإلرهابية في المنطقة ،مشكلة الالجئين،
المحدد القيمي وهو مرتبط بتلك المباد

التي تقوم عليها السياسة الخارجية الجزائرية أي عدم التدخل في الشؤون الداخلية

مهيمنا في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه األزمة.
واحترام سيادة الدول 1،ولكن يالحظ بأن المحدد األمني هو الذي يظل
ً
إن التخوف الجزائري من التدخل العسكري وتأكيدها على الحلول السلمية في حل األزمة الليبية أثبت صحته ،فالتدخل
العسكري من قبل الحلف األطلسي عام  2011ساهم بطريقة مباشرة في إسقاط نظام القذافي ،ولكن أيضا ساهم في انهيار
الدولة الليبية التي دخلت في حرب أهلية مازالت مستمرة إلى يومنا هذا ،وهو ما كان له تداعيات سلبية على أمن دول
المنطقة بفعل حركة الالجئين ،انتشار األسلحة ،تنامي ظاهرة اإلرهاب في المنطقة على غرار االعتداء التي شهدته الجزائر
على المركب الغازي فيتيغنتورين مطلع عام  2،2013وهجوم بن قردان بتونس عام .2015
والمشكل يتمثل في أنه رغم ثبوت فشل مقاربة التدخل العسكري في ليبيا ،إال أنبعض الدول الغربية مازالت تروج للتدخل
العسكري مرة ثانية في ليبيا ،ولكن هذه المرة تحت حجة دحر الجماعات اإلرهابية (داعش) ،وهنا الجزائر مازالت ترفض هذا
التدخل وتعمل على إجهاضه وتدعو لضرورة إيجاد حل سياسي بين الفرقاء الليبيين وبناء مؤسسات تكون كفيلة بمواجهة
اإلرهاب عكس التدخالت العسكرية األجنبية التي أثبتت تداعياتها مدى فشلها منذ غزو العراق عام .2003والجزائر مقابل
رفضها للحلول العسكرية في ليبيا تبنت مقاربة دبلوماسية لفترة ما بعد نظام معمر القذافي قائمة على ثالثة مضامين
أساسية :األول يتمثل في ضرورة العمل على دفع األطراف الليبية دون إقصاء أي طرف مهما كان نحو حوار سياسي يكون
كفيال بوقف الصراعات المسلحة الداخلية ،وهو ما يؤدي في النهاية إلى بلورة إستراتيجية وخطة أمنية بين مختلف الفواعل
الليبية لمواجهة تنظيم ما يعرف بالدولة اإلسالمية(داعش) الذي أصبح يهدد كل دول الجوار ،المضمون الثاني وهو أمني
مرتبط بضرورة جمع تلك األسلحة المنتشرة بطريقة شرعية في ليبيا ،أما الثالث فيتمثل في أنه بعد نجاح الخطوات السابقة
يتم االنتقال إلى إيجاد األسس واآلليات الكفيلة ببناء مؤسسات الدولة.

3

 -1عبد النور بن عنتر" ،العالقات الجزائرية الليبية بعد القذافي :االستقرار أوال" .تقارير مركز الجزيرة للدراسات ،في:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/09/2011967364431247.html (04/11/2016).
 -2عبد النور بن عنتر ،الجزائر وامتحان األزمة الليبية .في:

/ www.alaraby.co.uk/opinion/2014/9/20الجزائر-وامتحان-األزمة-

الليبية(05/10/2016).
 -3عمر فرحاتيويسرى أوشريف ،تداعيات األزمة الليبية على األمن الجزائري .الجزائر :الدار الجزائرية للنشر والتوزيع ،2016 ،ص ص .231-231
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صحيح أن الجزائر اتخذت موقفا إيجابيا برفضها لكل التدخالت الخارجية في الشأن الليبي وبدعوتها إلى الحلول السلمية،
ولكن ما يعاب عنها هو أنها لم تستطع عام  2011فرض مقاربتها على القوى اإلقليمية والدولية ،وذلك رغم أنها تعتبر قوة
إقليمية مقارنة بجيرانها ولها دور فعال في المنطقة خاصة في المجال األمني ،وبالتالي ما هو مطلوب من الجزائر هو أن
تعمل على فرض مقاربتها على القوى اإلقليمية والدولية ،فعدم قدرتها على فرض مواقفها ومقاربتها حتى على مستوى إقليمها
هو الذي يعزز من الموقف الذي يرى بأن السياسة الخارجية الجزائرية في حالة تراجع مستمر وبأنها غير فعالة.

 .2موقف الجزائر من النزاع السوري :صراع محاور أم ثبات علد المبادت.
الحراك الشعبي الذي انطلق في سوريا سرعان ما تحول إلى أعقد نزاع داخلي "دموي" نشهده في القرن الواحد العشرين،
وذلك راجع لتعدد الفاعلين في النزاع ،إذ تحول من نزاع داخلي بين نظام سياسي ومعارضة شعبية مطالبة بالديمقراطية إلى
نزاع داخلي ولكن تحركه فواعل إقليمية ودولية متضاربة المصالح تذكرنا بأيام الحرب الباردة التي يبدوا أنها لم تنته مع
سقوط جدار برلين عام  ،1989حيث مازالت آلياتها مستمرة إلى يومنا هذا .في الحقيقة الحالة السورية في سياق
االنتفاضات العربية شكلت االستثناء من حيث التضارب الكبير في المصالح بين القوى الدولية واإلقليمية 1الذي أدى إلى
صدام بين محورين أساسيين في المنطقة كانا قد تشكال منذ مدة ،فبغض النظر عن األهداف الحقيقية والخلفيات التاريخية
لكل محور ولكل طرف داخل المحور الواحد نجد ما يلي :محور أمريكي ،سعودي تركي يعمل على إسقاط النظام السوري
مهما كلف األمر ،يقابله محور يقف إلى جانب النظام السوري والمتمثل أساسا في روسيا ،إيران وحزب هللا اللبناني.
اضحا منذ البداية،فهو كما وضحه سفير الجزائر في
في هذا السياق نجد الموقف الرسمي الجزائري من األزمة السورية و ً

سوريا "صالح بوشامة" لوكالة أنباء ''سانا'' السورية يتمثل في رفض التدخالت الخارجية في الشأن السوري ،الحفاظ على
وحدة األراضي السورية وضرورة الحوار بين السلطة والمعارضة باإلضافة إلى ضرورة مكافحة اإلرهاب ،2وتبني الجزائر
عموما وفي
مواقفها من األزمة السورية وتعمل على تبريره انطالقا من نقطتين ،األولى هو أن ما يحدث في المنطقة العربية
ً
سوريا خاصة يدخل ضمن إستراتيجية دولية لتقسيم الدول العربية ومنها سوريا3،وبالتالي األمر ال يتعلق بمسألة الديمقراطية
وحرية الشعب بقدر ما يتعلق ببقاء الدولة السورية واستمرارها ،وفي هذا الصدد نجد خطاب رئيس الجمهورية الجزائري في
 2012/04/14يؤكد بأن الديمقراطية ال يمكن أن تفرض من الخارج  ،حيث يقول:

 -1للمزيد من التفصيل حول طبيعة وأبعاد التدخالت الخارجية في األزمة السورية ،أنظر:
مروان قبالن" ،الثورة والصراع على سوريا :تداعيات الفشل في إدارة لعبة التوازنات اإلقليمية ".مجلة سياسات عربية ،ع ،18.جانفي .2016
 -2الوكالة العربية السورية لألنباء ،لقاء مع سفير الجزائر"صالح بوشامة" ،2016/10/31 ،في:
http://sana.sy/?p=452201 (05/11/2016).
 -3على سبيل المثال نجد سفير الجزائر األسبق بسوريا يؤكد بأن ما يحدث كان متوقعا فهو مخطط لتقسيم سوريا إلى أربع أقاليم ،في:
http://www.elkhabar.com//index.php?op=print&news=326644 (05/11/2016).
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" إن الشعب الجزائري ،على غرار كافة الشعوب المضطهدة ،يعلم أن التنمية والديمقراطية ال تأتيه من أية جهة خارجية
كانت ،بلغت ما بلغت من درجات التطور والديمقراطية .وما يحدث اليوم تحت ذريعة الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان
يبقى موضوعا فيه ما يقال .فالديمقراطية مثلها مثل التنمية ال تمنح هبة وال تستورد مصنعا جاه از."1
أما النقطة الثانية التي يتركز عليها الموقف الجزائري فتتمثل في أن اإلرهاب هو مصدر التهديد األول للشعب ،بعد ما عاناه
الشعب الجزائري إبان العشرية السوداء .انطالقا من هذه التبريرات أو الرؤية الجزائري للوضع السوري يمكن تحديد
مضمونين للمقاربة الجزائرية  ،المضمون األول هو الدعوة للحوار الشامل بين مختلف الفواعل السورية وتجنب عسكرة
النزاع ،المضمون الثاني يتعلق بمكافحة اإلرهاب ولكن ينطلق أوال من اعتبار أن النظام السوري هو الممثل الشرعي الوحيد
للشعب السوري ،تجلى ذلك على مستوى الخطابات الرسمية ولكن أيضا على المستوى العملي عندما زار وزير خارجية
سوريا "وليد المعلم" الجزائر في  28مارس  2016ليقوم بدوره السيد "عبد القادر مساهل" وزير الجزائر للشؤون المغاربية
واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية" بزيارة سوريا يوم  04أبريل  .2016من خالل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين
بات واضحا أن الجزائر تعترف بالنظام السوري كممثل وحيد للشعب السوري ،وعليه تؤكد على ضرورة التعاون مع النظام
لمكافحة القضية الجوهرية بالنسبة لها والمتمثلة في مكافحة اإلرهاب في سوريا الذي أصبح يتقوى يوم بعد يوم بفعل
االنقسامات الداخلية والصراعات اإلقليمية والدولية ،فبعد  5سنوات من األزمة السورية يثبت الواقع بأن الدول التي انتقدت
الجزائر وتبنت مواقف مغايرة لموقفها أخطأت في حساباتها وتقديراتها ،فاليوم ال شعب سوري آمن ومندمج موجود وال نظام
ديمقراطي تجسد ،فما يحدث هو انتشار اإلرهاب في سوريا وامتداده في دول المنطقة ،تزايد عدد الضحايا السوريين ،التمزق
االجتماعي ....ال  .وفوضى داخلية قد تدخل دول إقليمية ودولية في صدامات مباشرة وهو ما كان ليحدث لوال التدخالت
الخارجية وغياب اآلليات السياسية.
لكن السؤال المهم الذي يطرح في سياق الموقف الجزائري تجاه األزمة السورية :هل فعالً مواقف الجزائر تجاه سوريا مبنية
على مباد

وقيم ال يمكن التنازل عنها كما تصرح أم أنه بمواقفها التي اتخذتها تكون قد انحازت إلى "المحور الروسي،

اإليراني ،السوري"ت ،هذا ما سوف نحاول تأكيده لكن بعد التطرق إلى مواقف الجزائر من تلك الملفات اإلقليمية المرتبطة
بطريقة أو بأخرى بالتنافس اإلقليمي السعودي اإليراني في المنطقة العربية.

 .3التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب وعملية عاصفة الحزم :المحدد القانوني والقيمي لموقف
الجزائر.
بخصوص قضية اإلرهاب نجد الجزائر دائما تؤكد على ضرورة محاربة هذه الظاهرة في أي منطقة من العالم فهي لطالما
اكتسبت شهرة في هذا المجال خاصة بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001التي أثبتت صحة الموقف الجزائري وهو أدى إلى
 -1رسالة ريس الجمهورية الجزائرية "عبد العزيز بوتفليفة" بمناسبة يوم العلم ،يوم  14أفريل  ،2012في:
http://www.elmouradia.dz/arabe/president/recherche/recherche.htm (08/1/2016).
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تقارب أمريكي -جزائري حول مسألة محاربة اإلرهاب الدولي ،بحيث حرصت الجزائر على المشاركة في جميع الجهود
اإلقليمية والدولية الرامية لمكافحة اإلرهاب على غرار مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء التي انطلقت عام 2004
ومشاركة الجزائر في مبادرات الحوار المتوسطي للناتو المتعلقة باإلرهاب ،باإلضافة إلى مختلف النشاطات المتعلقة
بإستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب المعتمدة عام ( 1.2006على الرغم من التقارب الجزائري-األمريكي حول
ضرورة محاربة اإلرهاب إال أنه هناك وجهات نظر متباينة بين الطرفين حول مفهوم اإلرهاب) ،لكن على الرغم من محورية
مكافحة اإلرهاب في السياسة الخارجية الجزائرية إال أنها رفضت المشاركة في التحالف العسكري اإلسالمي ،وهو فكرة
طرحتها السعودية في  15ديسمبر  2015وتم ترجمتها على أرض الواقع بانضمام  34دولة إسالمية إليها.وأهداف هذا
التحالف كما أعلن عنها تتمثل في مواجهة خطر اإلرهاب بالمنطقة.2
أما قرار رفض الجزائر االنضمام للتحالف العسكري اإلسالمي ضد اإلرهاب فكان متوقعا ،ويمكن تفسيره من خالل
مقاربتين :قانونية وسياسية ،فمن الناحية القانونية وهي الحجة التي استند عليها الموقف الرسمي الجزائري تتمثل في أن
الدستور الجزائري (المادة  )26ال يسمح بمشاركة الجيش الجزائري في مهمات خارج حدوده ،أما سياسيا يمكن تفسير سبب
الرفض الجزائري من كون أن هذا التحالف الذي تقوده السعودية يأتي في ظل بيئة إقليمية تمتاز بالغموض في ظل اشتداد
حدة التنافس اإلقليمي بين المحورين السعودي واإليراني ،إذ قد يتم في هذا السياق تسييس مفهوم اإلرهاب كما الحظنا مع
قرار تصنيف حزب هللا بمنظمة إرهابية من قبل جامعة الدول العربية في مارس عام  2016وهذا القرار تم رفضه من قبل
الجزائر ،حيث أكدت هذه األخيرة بأن حزب هللا يعتبر مكونا أساسيا في الحياة االجتماعية والسياسية اللبنانية ،وبالتالي ال
يمكن للجزائر أن تتدخل في الشأن الداخلي لدولة لبنان.3
كما رفضت الجزائر قبل ذلك المشاركة في العملية العسكرية التي انطلقت في  26مارس  2015الموجهة ضد جماعة
الحوثيين في اليمن ،والمعروفة بت "عاصمة الحزم" ،وتأتي هذه العملية على خلفية فشل عملية االنتقال السياسي في اليمن
لفترة ما بعد الثورة اليمنية عام  *،2011وهو ما أدى إلى صراع إقليمي في اليمن تحول إلى حرب بالوكالة بين السعودية
وايران ،وفي الحقيقة الصراع اإلقليمي بين الطرفين كان قد اشتد في المنطقة منذ انهيار العراق بعد الغزو األمريكي عام
-MhandBerkouk, "US- Algerian Security cooperation and the war on terror". Carnegie for International Peace, 17 Jun

1

2009, in:
http://carnegieendowment.org/2009/06/17/u.s.-algerian-security-cooperation-and-war-on-terror-pub)23276(01/10/2016
 -2ظافر محمد العجمي ،التحالف العسكري اإلسالمي في زمن الهيا ل العسكرية .مركز الجزيرة للدراسات ،في:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/12/2015122784657868886.html (06/10/2016).
 -3جريدة الخبر الجزائرية" ،مواجهة ساخنة بين الجزائر والجامعة العربية" .يوم  05مارس  ،2016في:
http://www.elkhabar.com (08/11/2016).

* -هتذا الفشتل كتتان عنتدما تتتم رفتض المبتادرة الخليجيتتة عتام  2011ومخرجتتات الحتوار التتوطني متن قبتل النظتتام الستابق بقيتتادة علتى عبتد هللا صتتالح ومتحالفتا متتع جامعتة الحتتوثيين،
للمزيد من التفصيل حول الموضوع أنظر في:

المركز العربي لألبحاث ودارسة السياسيات" ،تقرير ندوة :اليمن بعد العاصفة" ،سلسلة تقارير الدوحة25 ،أفريل .2015
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 2003فهي التي كانت تحدث توازنا استراتيجيا في المنطقة باعتبارها دولة حاجزة ) (Buffer Stateبين الدولة السعودية
وايران ،إال أن سقوط العراق وهيمنة إيران على اإلقليم كان من شأنه أن يزيد من حدة الصراع السعودي-اإليراني في
المنطقة ،لتأتي األزمة اليمنية وتحول هذا الصراع المشتد إلى حرب بالوكالة وذلك على خلفية الدعم اإليراني للحوثيين الذين
تمكنوا من السيطرة على عاصمة اليمن صنعاء ،1وفي هذا السياق تأتي عملية عاصفة الحزم في  26مارس  2015وهي
عبارة عن تحالف عسكري بقيادة السعودية يتكون من قطر ،البحرين ،الكويت ،اإلمارات ،مصر ،األردن ،السودان ،المغرب،
وباكستان ،في ظل اعتبار السعودية وباقي دول الخليج(باستثناء عمان) بأن التوسع اإليراني في اليمن من خالل جماعة
الحوثيين يشكل تهديدا مباش ار على أمنهم القومي ،وهو ما استدعى تشكيل حلف عسكري لردع جماعة الحوثيين وأتباعهم
وإلعادة الشرعية في اليمن ،2هذا التحالف على الرغم من أنه كان مدعوما بأسس قانونية أهمها هو أنه كان بناء على طلب
الرئيس اليمني الشرعي السيد "عبد ربه منصور هادي" إال أن الجزائر رفضت المشاركة في التحالف انطالقا من أن الجزائر
تحكمها أسس قانونية ومباد

سياسية تمنع مشاركة جيشها خارج حدود الدولة ،ولكن أيضا انطالقا من اعتبار بأن جماعة

الحوثيين هم جزء أساسي من العملية السياسية وبالتالي يجب التركيز على الحوار السياسي بين األطراف اليمنية.

وما يمكن مالحظته هو أن األزمة السورية والتحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب وعملية عاصفة الحزم ،هي في الحقيقة حاالت
مرتبطة أساسا بالصراع اإلقليمي بين السعودية وايران ،لذا فالجزائر من خالل مواقفها تحاول أن تلتزم الحياد والنأي بنفسها
عن سياسة المحاور واألحالف اإلقليمية والدولية  ،وتدعو بدالً من ذلك إلى الحوار وتقريب وجهات النظر وايجاد الحلول
السياسية بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،وهي بهذه المقاربة ال تخدم فقط مصلحتها الوطنية من خالل عدم
التورط في النزاعات اإلقليمية وانما أيضا تخدم مصالح كل دول وشعوب المنطقة.

لكن هناك وجهة نظر أخرى ترى بأن السياسية الخارجية الجزائرية تجاه القضايا العربية ال تتسم بالحياد إذ هناك بعض
المؤشرات التي تظهر بأن الجزائر محسوبة على المحور الروسي ،السوري ،اإليراني وذلك على حساب المحور السعودي
الذي بات يشمل المغرب(الرباط) أيضا ،وبالتالي تقارب وجهات النظر بين الجزائر والمحور الروسي ،السوري ،اإليراني
حول القضايا العربية الراهنة لم يكن على نحو الصدفة أو مرتبطا بمباد

وثوابت السياسية الخارجية الجزائرية ،بل كان

يعبر عن صراع محاور بات يشمل حتى المغرب والجزائر ،المؤشر األول الدال على ذلك هو تبادل الزيارات السورية
الجزائرية كما أسردنا والذي قابله في فترة وجيزة تأكيد الدعم الخليجي للمغرب حول قضية الصحراء الغربية ففي البيان
الختامي ألول قمة خليجية مغربية التي جرت في  2016/04/20تم التأكيد على االلتزام الخليجي بدعم الموقف المغربي
 -1المرجع نفسه ،ص ص .03-02
 -2المرجع نفسه ،ص ص. 9 -8
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حول قضية الصحراء الغربية القاضي بتتقديم حكم ذاتي للصحراء الغربية وهو ما يتنافى تماما مع الموقف الجزائري التي
تعتبر بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وبالتالي يجب تفعيل مبدأ حق تقرير المصير 1كما أكد بيان
القمة بأن أي عدوان ألحدى الطرفين يمثل تهديدا لكل الدول األخرى ،2مسألة الدعم الخليجي للمغرب ال ينظر له في
الجزائر بأنه مرتبط فقط بقضية الصحراء الغربية بل قد يكون هذا الدعم موجها مباشرة ضد مصالح الجزائر ،خاصة وأنه
يأتي في سياق تنافس إقليمي حاد بين الجزائر والمغرب،ومن مؤشرات ذلك التنافس هو سباق التسلح بين البلدين،فحسب
تقرير معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم ) (SIPRIفإن واردات الجزائر والمغرب من األسلحة هي األكبر في القارة

اإلفريقية خالل فترة  2015-2011بحيث تحتل الجزائر المرتبة األولى بنسبة  %30من مجموع األسلحة المستورة في
القارة اإلفريقية تليها المغرب بنسبة  ،3%26المؤشر الثاني الذي يدل على أن الجزائر طرف في صراع
المحاور بالمنطقة هو تلك العالقات المتينة بين روسيا والجزائر ولعل أبرز مؤشر على ذلك هو أنروسيا
هي الشريك األساسي والممون الرئيسي للجزائر في مجال التسليح ، 4أما المؤشر الثالث فيتمثل في ذلك
التقارب في وجهات النظر الجزائرية ،الروسية و اإليرانية حول سبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط إذ
ترى تعتبر بأن السعودية بتنسيق كلي مع الواليات المتحدة األمريكية تتعمد خفض أسعار النفط وذلك
بزيادة حصة إنتاجها من النفط في األسواق العالمية وذلك ألسباب إستراتيجية تتمثل في العمل على
إضعاف اقتصاديا الدول المتنافسة معها في المنطقة وهنا نتكلم أساسا على روسيا وايران ،5ولكن هذا االنخفاض في
األسعار أدى إلى ضرر مباشر على الجزائر التيتعاني من خلل هيكلي يتمثل في تبعية شبه كاملة للمحروقات كمصدر
لتحصيل العملة الصعبة عن طريق الصادرات ،إذ تتجاوز حصة صادرات المحروقات نسبة  %95من إجمالي صادرات
الجزائر ،بشكل أدى إلى حدوث عجز غير مسبوق في الميزان التجاري الجزائري منذ سنة  ،2015حيث بلغ هذا العجز
 -1للمزيد من التفاصيل حول موضوع الصحراء الغربية ،أنظر:
AnouarBoukhars, "Western Sahara: Beyond Complacency". Carnegie for International Peace, 04 October 2013, in :
http://carnegieendowment.org/2013/10/04/western-sahara-beyond-complacency-pub-53214 (07/11/2016).
 -2قناة فرانس" ،24دول الخليج تؤكد دعمها للمغرب في قضية الصحراء الغربية" ،في:
http://www.france24.com/ar/20160421المغرب-الصحراء-الغربية-مجلس-التعاون-الخليجي-الملك-محمد-السادس-سلمان-البوليساريو)07/11/2016).
-Stockholm international peace research institute,Armaments, Disarmaments And International Security. Year book,

3

Oxford University Press, 2016.
 -4حول العالقات الجزائرية الروسية في مجال التسلح أنظر ،في:
African Defense, Algeria and Russia’s Long and Continuing Military Cooperation. 19 July 2016 ; In :
http://www.african-defense.com/defense-news/algeria-and-russias-long-and-continuing-military-cooperation/
(10/11/016).
 -5حول األسباب السياسية واالقتصادية النخفاض أسعار النفط بدءا من  2011وتداعياتها العالمية ،أنظر:
ممدوح سالمة ،أسباب الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام :فائض اإلنتاج أم السياسة الدولية .قطر :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.2015،
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 13.71مليار دوالر عام  ،2015وذلك بسبب انخفاض صادرات الجزائر من المحروقات من  60مليار دوالر عام 2014
إلى  35مليار دوالر من نفس العام1،كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى إلحاق ضرر بالتوازن المالي للجزائر كذلك ،حيث
كبير منذ سنة  ،22013وقد أدى ذلك إلى تآكل حاد في احتياطات الجزائر األجنبية من
عجز ًا
ًا
تسجل ميزانية الحكومة
الذهب والعملة الصعبة ،التي انتقلت من  201مليار دوالر عام  2013إلى  150مليار دوالر عام .2015

3

هذه الوضعية االقتصادية التي تعاني منها الجزائر منذ انخفاض أسعار النفط هي التي دفعت باألمين العام السابق للحزب
الحاكم بالجزائر "حزب جبهة التحرير الوطني" السيد "عمار سعيداني"يعلن صراحة بأن انخفاض أسعار النفط هي "مؤامرة
من الغرب تنفذها السعودية بهدف تركيع  5دول ،هي الجزائر وايران وروسيا ونيجيريا وفنزويال" وهو اتهام صريح ومباشر
للسعودية.4
رغم هذه المؤشرات التي تدل على أنه هناك نوع من التقارب الجزائري مع المحور الروسي ،السوري ،اإليراني ،إال أن ذلك
ال يعني بأن الجزائر تعمل ضد المحور السعودي في المنطقة ،فلحد اآلن ال يوجد مؤشر واحد أو حتى خطاب رسمي من
قبل السعودية وحلفائها يشير مباشرة بأن الجزائر تعمل ضد مصالحها ،وبالتالي فالجزائر ال يمكن اعتبارها جزءا من صراع
المحاور في المنطقة خاصة بين إيران والسعودية ،فهيبمواقفها تلك تحاول إيجاد حلول سياسية بين دولتين لهما وزنهما في
المنطقة كون أن استمرار الصراع بينهما ال يزيد إال في تدهور األوضاع في المنطقة إنسانيا ،أمنيا ،و اقتصاديا  ،وينبغي
اإلشارة إلى نقطة أساسية في هذا اإلطار هو ذلك البعد االقتصادي من التنافس بين الطرفين إذ أدى حسب الكثير من
المختصين إلى تدهور أسعار النفط منذ عام  2014بفعل الخالف السعودي /اإليراني داخل منظمة األوبك حول مسألة
الحصص وتخفيض اإلنتاج وهو ما انعكس سلبا وبطريقة مباشرة على اقتصاديات الدول النفطية منها الجزائر لذا عملت
هذه األخيرة على تقليل حدة الخالفات بين الطرفين وهو ما تجسد مبدئيا في االجتماع غير الرسمي لدول منظمة الدول
المصدرة للنفط  OPECفي  28سبتمبر .2016

5

 -1إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،في
) http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique(10/11/2016

 -2حول العجز في ميزانية الحكومة الجزائرية منذ  2013لغاية  ،2015أنظر إحصائيات صندوق النقد الدولي في:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weoselser.aspx?a=&c=612&t=1

- World Bank:

3

http://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=DZ

 -4جريتتدة الخبتتر الجزائريتتة" ،ستتعداني يهتتاجم معارضتتة فتتي تجمتتع لألفتتالن ويصتترح :انخفتتاض أستتعار التتنفط متؤامرة ستتعودية غربيتتة لتركيتتع الج ازئتتر" .يتتوم  13ديستتمبر
 ،2014في:

http://www.elkhabar.com/archive/?page=6&date_archive=2014 -12-13&page=7 (10/11/2016).

- Algeria Energy and Business, In:

5

http://algeriaenergy-business.com/Algeria/index.php/mes-articles/3368-opec-extraordinary-meeting-in-algiers-agrees)on-reducing-output(10/11/2016
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السياسية الخارجية الجزائر في سياق التحوالت الجيوسياسية في المنطقة العربية :بين الثبات علد

المبادت وضرورات الت يف -أ .صادق حجال و أ .هشام الغنجة.
خاتمة:

ما يمكن التوصل إليه مما سبق هو أن الواقع العربي الراهن بعد خمس سنوات من انطالق الحراك الشعبي يثبت مدى
صحة المواقف التي اتخذتها الجزائر تجاه ما يجري في المنطقة منذ عام ،2011ولكن تلك المواقف نفسها أدت إلى توتر
العالقات الجزائرية مع بعض دول المنطقة والتي تتمثل أساسا في السعودية ،هذا التوتر في الحقيقة مرتبط بطبيعة األحداث
الجارية في المنطقة التي أصبحت تفرض مقولة "إما أنت معنا أو ضدنا" ،وبالتالي السياسة الخارجية الجزائرية انطالقا من
مبادئها ولكن أيضا من اعتبارات اقتصادية مرتبطة بالنفط وبمساعي التكامل أيضا تحاول التغلب على هذه المقولة من
خالل العمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء سواء بين الدول اإلقليمية أو بين الفواعل المتنازعة داخل الدولة الواحدة،
كون أن بقاء األمور على حالها ال يساهم إال في تعزيز إثارة التناقضات بين الدول اإلقليمية وهو ما ينعكس سلبا على أمن
المنطقة العربية ككل ،لذا فالجزائر في ظل التحوالت الجيوسياسية في المنطقة العربية غير مطالبة بتغيير المباد التي تقوم
عليها سياستها الخارجية أو بتغيير مواقفها تجاه األحداث العربية الراهنة ،غير أن ما يعاب على السياسة الخارجية الجزائرية
في الوقت الحالي هو أنها غير قادرة على فرض مقاربتها ومواقفها على الدول اإلقليمية والدولية حتى عندما يتعلق األمر
بجوارها القريب كالحالة الليبية ،وهنا يطرح مشكل غياب وسائل القوة الناعمة التي يمكن أن تعمل على إضفاء نوع من
بعيدا على المنطق التبريري الذي ما فتئت الجزائر تمارسه
المشروعية والقبول العربيين لمواقف الجزائر تجاه أزمات المنطقةً ،
ٍ
موقف ٍ
مثير للجدل.
فور اتخاذها أي
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دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.

دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة لديمقراطية  :الديمقراطية االل ترونية –
نوال مغزيلي( الجزائر)

•

The role of information and communication technology in establishing a
new practice for democracy:
Electronic democracy
ملخص:

تعتد الديمقراطيتة متن المفتاهيم المثيترة للجتدل منتذ العصتور القديمتة ،ولقتد أختذت حيت از كبيت ار متن الد ارستة والتفصتيل فتي عصترنا الحتالي التذي يستمى عصتر
عولمتة القتيم الديمقراطيتة وت ازيتد الحتديث عتن الديمقراطيتة التتي أختذت العديتد متن األشتكال والصتيغ والمفتاهيم متن بينهتا الديمقراطيتة االلكترونيتة ،والتتي

ارتبطت بشكل وثيق الصلة بتطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتطور الالمتناهي لهذه التكنولوجيا.

فالديمقراطية الرقمية ليست نوعا جديدا من الديمقراطيات وانما هي ممارسة جديدة بتأدوات واليتات تكنولوجيتة فهتي وليتدة عمليتة التتزاوج بتين الديمقراطيتة
كمفهوم سياسي والتكنولوجيا كآليتة لتعزيزها،وقتد ستاهمت تكنولوجيتا اإلعتالم واالتصتال فتي لعتب دور حيتوي فتي دعتم الديمقراطيتة – الستيما فتي البلتدان

التي تتمتع بالديمقراطية -وذلك عبر ما أتاحته من أدوات تعبير عن اآلراء بكل حرية وفسح المجال أمام مشاركة المواطنين في صنع الق اررات.
وتدور إشكالية الدراسة حول مدى مساهمة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة حديثة لديمقراطيةت

ال لميييات المفتاحيييية :الديمقراطيتتة ،تكنولوجيتتا اإلعتتالم واالتصتتال  ،الديمقراطيتتة االلكترونيتتة ،حريتتة ال ترأي والتعبيتتر ،المشتتاركة السياستتية االلكترونيتتة،
التصويت االلكتروني.
Abstract :

Democracy has been a controversial concept since ancient times and has taken a great deal of study and

detail in our present era called the era of globalization of democratic values The growing talk about democracy
has taken many forms, formulas and concepts from Including electronic democracy, which have been closely
linked to the evolution of information and communication technologies and the incalculable development of

such technology. Digital democracy is not a new type of democracy but a new practice Technological tools and
mechanisms are the result of the process of mating democracy as a political concept and technology as a

mechanism to strengthen it Information and communication technology has played a vital role in supporting
especially in democratic countries - by providing free expression tools and allowing citizens to

democracy

participate in decision-making.

The study focuses problematic About the extent The contribution of information and communication technology
?to the establishment of a modern democratic practice

Key words : Democracy, Information and communication technology, E-Democracy, Freedom of speech, eparticipation, E-Voting.

•

باحثة دكتوراه  -تخصص السلطة السياسية والحوكمة المحلية .جامعة قسنطينة – -3الجزائر
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دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.

مقدمة:
عرفت الديمقراطية منذ القدم مع الحضارة اليونانية والتي تسمى بالديمقراطية أثينا المباشرة ومع زيادة عدد السكان
وتزايد حاجياتهم أصبحت هناك الحاجة إلى من يمثلهم في البرلمان لتتسع بذلك الفكرة وتصبح ديمقراطية تمثيلية ،ومع
انتشار العولمة وشيوع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أحدثت نقلة نوعية في ممارسة الديمقراطية وأصبحت تستخدم كوسيلة
فعالة لتنشيط جوهر الديمقراطية فأتاحت لألفراد االتصال مع السلطات الحكومية بحرية اكبر والتصويت على االنترنت

والمشاركة بفعالية أكبر في كل مراحل عملية صنع القرار والتعبير عن الرأي بكل حرية  ،فتكنولوجيا اإلعالم واالتصال اليوم
ينظر إليها على أنها تخلق ممارسة جديدة لديمقراطية بأدوات واليات تكنولوجية .
ومن هذا المنطلق يمكننا طرح اإلشكالية التالية :ما مدى مساهمة ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة حديثة

للديمقراطية؟ أو باألحرى كيف تؤثر الثورة الرقمية بأدواتها المختلفة على الممارسة الديمقراطيةت
وتنحصر التساؤالت الفرعية للدراسة في:

ما المقصود بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وفيما تتمثل أهم خصائصها ت
ما المقصود بالديمقراطية االلكترونية وما هي الدوافع التي أدت إلى تبني هذا النوع من الممارسة الديمقراطية ت هل تعد
الديمقراطية االلكترونية في عصرنا الحالي بديال جديدا للعمل الديمقراطيت
ولتحليل اإلشكالية تم االعتماد على الفرضيات التالية:

يؤذي االعتماد على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إلى التطور في آلية ممارسة الديمقراطيةت
كلما كانت هناك تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كلما كانت هناك مشاركة سياسية أكثر للمواطنين وحرية أوسع لتعبير عن

الرأي.
تعد الديمقراطية االلكترونية ممارسة جديدة للحكم االلكترونيت

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز ارتباط تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بالممارسة الديمقراطية وكذا
الوقوف على دراسة الدور الذي تلعبه تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء جوهر الديمقراطية والمتمثل في المشاركة
السياسية والتصويت وحرية الرأي والتعبير،إلى جانب ذلك تهدف الدراسة أيضا إلى محاولة تقديم رؤية علمية حول
الموضوع والذي يمثل اهتمام العديد من الباحثين واألكاديميين في مختلف الميادين.
تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في كونه يشكل إحدى موضوعات اللحظة الراهنة في خضم التغيرات والتطورات

التكنولوجية التي يشهدها العالم ،كما تكمن أهمية هذه الدراسة أيضا في أنها تشكل نقطة التقاء هامة بين موضوعين
هامين في مجال العلوم السياسية وهما تكنولوجيا اإلعالم

واالتصال والديمقراطية.

الدراسات السابقة:

هناك جملة من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة والتي تشكل منطلقا رئيسيا لهذه الدراسة ومن بينها:

دراسة منال قدواح والمعنونة ب" اإلعالم الجديد :خطوات واعدة نحو بروز مفهوم جديد للديمقراطية ورليات ممارستها

رقميا " ،مجلة :العلوم اإلنسانية،العدد ،43جوان  ،2015عدد الصفحات 13 :صفحة .والتي أبرزت من خاللها دور اإلعالم
اإللكتروني المتعدد القنوات في ممارسة الديمقراطية عن طريق تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية ،والحق في المعارضة
الشرعية ،من حيث تقديم الخدمات آليا للجمهور ومشاركتهم في صنع القرار ،وصوال إلى تجسيد أبعاد العملية الديمقراطية

اإللكترونية والمتمثلة في أنظمة االقتراع اإللكترونية ،تشجيع النشاطات السياسية عبر اإلنترنت ،المشاركة الديمقراطية
باستطالعات رأي الشعب الكترونيا ونشر الق اررات الحكومية قبل اتخاذها وتوسيع منتديات النقاش اإللكترونية.
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صفحة 156

دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.
ولعل ثاني دراسة تشكل المنطلق األساسي لهذا البحث هي تلك الدراسة التي قام بها رمضان بن شعبان حول " الديمقراطية
االل ترونية كبديل لتفعيل المشاركة السياسية النموذج االستوني اواسقاطه علد الجزائر "(،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في العلوم السياسية والعالقات الدولية  ،جامعة منتوري قسنطينة ،2010-2009،عدد الصفحات  181صفحة)  :والذي
أوضح الباحث من خاللها إلى اإلمكانية التي تقوم بها الديمقراطية االلكترونية في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين في

مختلف مراحل صنع القرار وابرز أهم أدوات الديمقراطية االلكترونية التي تساعد على المشاركة والمتمثلة في التصويت
االلكتروني ،كما أوضح الباحث التجربة الرائدة إلستوانيا في الديمقراطية االلكترونية وابراز أهم التحديات التي تجابه
التطبيق الفعلي لها في الجزائر.

كما توجد أيضا دراسة أخرى تم االعتماد عليها وتتمثل في دراسة عبد المجيد رمضان والموسومة ب" الديمقراطية الرقمية
كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية (حالة الج ازئر) ،مجلة دفاتر السياسة والقانون  ،العدد  16جانفي  ، 2017عدد

الصفحات  14صفحة ،والذي بين أن الديمقراطية االلكترونية تعد آلية لتطوير الديمقراطية التشاركية وأوضح أن دمج

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في العمل السياسي أفرز أدوات وطرق عمل جديدة في ممارسة العملية الديمقراطية

التشاركية.

هيكل الدراسة:
الدراسة مقسمة إلى مجموعة من المحاور تتمثل في:
المحور األول :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال :المفهوم ،الخصائص

المحور الثاني :الديمقراطية االلكترونية :نحو ممارسة جديدة.

المحور الثالث :مساهمة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة لديمقراطية.
المحور الرابع  :معيقات الديمقراطية االلكترونية.

المحور األول :ت نولوجيا اإلعالم واالتصال:

أوال :مفهوم ت نولوجيا اإلعالم واالتصال:
يقصد بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال" أنها خليط من أجهزة الحواسيب اإللكترونية ووسائل االتصال المختلفة ،مثل األلياف
الضوئية واألقمار الصناعية ،وكذلك تقنيات المصغرات الفلمية ،والبطاقية ،أي مختلف أنواع االكتشافات والمستجدات

واالختراعات والمنتجات التي تعاملت وتتعامل مع شتى أنواع المعلومات من حيث جمعها وتحليلها وتنظيمها (توثيقها)
وخزنها واسترجاعها في الوقت المناسب ،وبالطريقة المناسبة والمتاحة.

1

كما يعني بها أيضا " مجموعة من التقنيات واألدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو
المحتوى اإلعالمي واالتصالي  -الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصال الجماهيري أو الشخصي أو الجمعي أو

التنظيمي أو الوسطي ،أو التي يتم من خاللها جمع المعلومات والبيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة المرسومة أو

الرقمية من خالل الحاسبات االلكترونية أو الكهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل االتصال واآلالت التي يشملها
هذا التطور".

1

عبد الوهاب بن بريكة  ،زينب بن التركي  " ،أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في دفع عجلة التنمية ،مجلة الباحث عدد ،2010-2009 ،7ص.246.
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صفحة 157

دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.
كما تعرف على أنها "مجموعة من اآلالت أو األجهزة أو الوسائل التي تساعد على إنتاج المعلومات وتوزيعها واسترجاعها
وعرضها.

1

وتشير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شكل
إلكتروني وتشمل تكنولوجيا الحواسيب اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط وغيرها من المعدات التي تستخدم بشدة في
االتصاالت .

2

ثانيا :خصائص ت نولوجيا اإلعالم واالتصال:

تتسم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بمجموعة من الخصائص تتمثل في:

 – 1التفاعلية  :حيث يؤثر المشاركون في العملية االتصالية على أدوار اآلخرين وأفكارهم ويتبادلون معهم المعلومات
ويطلق على القائمين باالتصال لفظ مشاركين بدال من مصادر ،وقد ساهمت هذه الخاصية في ظهور نوع جديد من

منتديات االتصال والحوار الثقافي المتكامل والمتفاعل عن بعد ،مما يجعل المتلقي متفاعال مع وسائل االتصال تفاعال
إيجابيا.
 – 2الالتزامنية  :وتعني إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد المستخدم وال تتطلب من كل مشارك أن

يستخدم النظام في الوقت نفسه ،فمثال في نظم البريد اإللكتروني ترسل الرسالة إلى مستقبلها في أي وقت دون حاجة إلى
وجود مستقبل للرسالة أو من خالل تسخير تقنيات االتصال الحديثة مثل الفيديو لتسجيل البرامج وتخزينها ثم مشاهدتها في
األوقات المناسبة.
 - 3القابلية الحركية :تعني أن هناك وسائل اتصالية كثيرة يمكن لمستخدمها االستفادة منها في االتصال ،من أي مكان
إلى آخر أثناء الحركة مثل الهاتف النقال والتليفون المدمج في ساعة اليد وحاسب آلي نقال مزود

بطابعة ،كما تعني

إمكانية نقل المعلومات من مكان إلى آخر بكل يسر وسهولة.
 - 4قابلية التحويل :وهي قدرة وسائل االتصال على نقل المعلومات من وسيط إلى آخر كالتقنيات التي يمكنها تحويل
الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة والعكس ،كما هو الحال في أنظمة التليتكست ،التي تقدم خدمات ورسائل مطبوعة
على شاشات التليفزيون تلبية لرغبات زبائنها التي أضحت تتميز بالتعدد والتنوع.

3

 -5التوصيل  :تعني إمكانية توصيل األجهزة االتصالية بأنواع كبرى من أجهزة أخرى بغض النظر عن الشركة الصانعة
لها أو البلد الذي تم فيه الصنع.

 - 6الشيوع واالنتشار  :ويقصد بها االنتشار المنهجي لوسائل االتصال عبر العالم وفي داخل كل طبقة من طبقات
المجتمع.

1

محمد الفاتح حمدي ،استخدامات ت نولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة وانعكاساتها علد قيم الشباب الجامعي ،مذكرة ماجستير (جامعة الحاج لحضر باتنة :

كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،)2009/2008،ص.22.
2

مبروك قدور جبار  "،تطبيقات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إدارة الموارد البشرية دراسة حالة خاصة باالنترنت"  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في

العلوم التجارية ( جامعة وهران :كلية العلوم االقتصادية ،)2013-2012 ،ص.4.
3

محمد الفاتح حمدي ،استخدامات تكنولوجيا االتصال واالعالم الحديثة وانعكاساتها على قيم الشباب الجامعي  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في

تخصص دعوة واعالم ( جامعة الحاج لخضر باتنة :كلية العلوم االجتماعية والعلوم االنسانية  ،)2009-2008 ،ص ص .58 ،57.
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صفحة 158

دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.
 - 7الالجماهيرية :يقصد بها أن الرسالة االتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد واحد أو إلى جماعة معينة وليس إلى
جماهير ضخمة وتعني أيضا درجة تحكم في نظام االتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستقبلها.

1

المحور الثاني :الديمقراطية االل ترونية :نحو ممارسة جديدة
مما الشك فيه أن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وما أفرزته من أدوات متعددة كان لها تأثير على مختلف المستويات سواء
السياسية ،االقتصادية االجتماعية وغيرها ،وتعد الديمقراطية إحدى الجوانب التي عرفت تأث ار بفعل هذه الثورة االلكترونية
فانتقلت من ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية يصطلح عليها ب" الديمقراطية اإلل ترونية"
أول :مفهوم الديمقراطية اإلل ترونية :

لقد تعددت تسميات الديمقراطية االلكترونية فهناك من يصطلح عليها بالديمقراطية السيبرانية  ،وهناك من يسميها
الديمقراطية الرقمية وأيضا ديمقراطية تكنولوجيا المعلومات واالتصال إال أن كل هذه المفاهيم تحمل دالالت ومعاني  ،فنجد
كارتيه  CARTIERعرف الديمقراطية االلكترونية في معناها الواسع بأنها " وسيلة لممارسة الديمقراطية المشاركتية من
خالل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة  ،فالديمقراطية االلكترونية بهذا المعنى ال تعبر عن شكل جديد للديمقراطية بل
ترتبط بتطبيق الديمقراطية المشاركتية من خالل ما تمنحه األدوات التكنولوجية الجديدة"،أما  ANN MACINTOSHفحسبه
فإن الديمقراطية االلكترونية هي" استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال من أجل إشراك المواطنين ودعم العملية

الديمقراطية في اتخاذ الق اررات وتقوية الديمقراطية التمثيلية ".

2

فالديمقراطية الرقمية يعني بها " توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومتات واالتصتاالت الرقمية في توليد وجمع وتصنيف وتحليل
وتداول كل المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة قيم الديمقراطية وآلياتها المختلفة ،بغض النظر عن الديمقراطية

وقالبها الفكري ومدى انتشتار ها وسالمة مقصدها وفاعليتها في تحقيق أهدافها" .فهي ليست نوعاً جديداً من الديمقراطيات
القديمة بل هي وسائل جديدة لممارسة الديمقراطية .ونالحظ أن التكنولوجيا الرقمية تلعتب دو اًر مهماً في تغيير كثير من

الممارسات الديمقراطية ،بل وتستحدث أشكاالً لم تكن موجودة ، 3فهذا النوع من الديمقراطية إذن يشترط وجود ديمقراطية

معا باستخدام منجزات ثورة المعلومات واالتصاالت
تقليدية أصالً كي يتم تحويلها إلى رقمية أي قيام المواطنين والحكومات ً
كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الديمقراطية .4
وتعرف أيضا أنها" المشاركة في االقتراع عن طريق شبكة المعلومات والحاسوب باستخدام البريد اإللكتروني والرسائل

القصيرة وغيرها من الوسائط واألدوات الرقمية وااللكترونية ما ييسر للمواطنين المشاركة في التصويت عبر االنترنيت ،مما
يعزز حقوقهم السياسية.

5

كما يعني بها كذلك "استخدام كافة الوسائل التكنولوجية في إدارة مجموعة األنشطة التي تعزز وتزيد حجم مشاركة المواطنين
فتي جميتع القضتايا والمستائل السياستية  ،حيتث تشتمل عمومتا االجتماعتات االفت ارضتية علتى شتبكة االنترنتت والحمتالت

1

علي عبد الفتاح كنعان ،الصحافة االلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية(عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،)2014 ،ص.57.

2

رمضان بن شعبان ،الديمقراطية االلكترونية كبديل لتفعيل المشاركة السياسية النموذج اإلستوني واسقاطه على الجزائر " مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم

السياسية والعالقات الدولية  ( ،جامعة منتوري قسنطينة  :كلية الحقوق  ، )2010-2009،ص.49.

 3جمال محمد غيطاس ،الديمقراطية الرقمية  ،القاهرة  :دار نهضة مصر  ،2006 ،ص .3.نقال عن الموقع :
https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/24/128/128.pdf
 4حسين عبد المطلب األسرج " ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كآلية لتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير"  ،مركز المشروعات الدولية الخاصة  ،ص.2.
5

رمضان عبد المجيد" ،الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية (حالة الجزائر)"  ،دفاتر السياسة والقانون  ،العدد  16جانفي(،) 2017ص.80.
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صفحة 159

دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.
االنتخابية وتسجيل أصوات الناخبين ونتائج االنتخابات " ،كما تشمل أيضا استطالع آراء المواطنين واتاحتة االطتالع علتى
مختلف محاضر الفرز أو التصويت وغيرها".
فهذا النوع من الديمقراطية يسعى إلى تحقيق أهداف هامة وهو تقديم المعلومات عن العمليات السياسية والخدمات التي

توفرها للمواطن عن طريق التكنولوجيا الرقمية واالتصالية والتواصلية فتتحول بناء عليه إلى ديمقراطية افتراضية  ،كما

تهدف هذه الديمقراطية أيضا إلى تشجيع المشاركة النشطة للمواطن من خالل إعالمه وتمثيله واستشارته وتشجيعه على

المشاركة السياسية والتعاون في خدمة البالد والصالح العام ، 1أما المركز الدولي التليديمقراطي االسكتلندي "the

" international Teledemocracy centerوالمتخصص في الديمقراطية االلكترونية يركز في تعريفه للديمقراطية

االلكترونية بأنها" هدف يقوي الديمقراطية من خالل استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال المتطورة في تحسين عملية

اتخاذ الق اررات الديمقراطية ،وذلك باشتراك المواطن المتزايد بشكل محدد خالل االستشارات االلكترونية ،والمطالبة بااللتماس،
أو العرائض االلكترونية ويعتبر ذلك بناء على خلفية تعويض السلطة التشريعية .2فالديمقراطية االلكترونية هي محاولة
لممارسة الديمقراطية بتجاوز حدود المكان والزمان والظروف المادية األخرى عن طريق استخدام تكنولوجيا االتصال

والمعلومات.

3

فمن ابرز انعكاسات الثورة التكنولوجية على الفكر والعملية الديمقراطية هو العودة بمفهوم الديمقراطية إلى طابعه المباشر
لتصبح الديمقراطية االلكترونية صورة حقيقية للديمقراطية المباشرة ،حيث يتمكن المواطن أن يمارسها بدون الحاجة إلى

وسطاء في العملية السياسية ،كما برزت الحكومات اإللكترونية والتي تركز على تعامل مباشر مع المواطن لالستفادة من
خدماتها الحكومية ،بل أصبح لألفراد دور مؤثر عبر استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات في ممارسة الضغط على
الحكومة والتأثير على الرأي العام وصانعي القرار.

4

ثانيا :عوامل ودواف تطبيس الديمقراطية االل ترونية :أدت ثالث عوامل بارزة إلى تطبيق الديمقراطية االلكترونية وتتمثل

في :

 – 1توسع االمتناع عن العملية السياسية بشكل مثير خالل العقد الماضي في كافة أرجاء العالم إلى الحد أن المواطنين
تركوا الحق الديمقراطي االكثر اهمية وهو التصويت في االنتخابات الوطنية وتعرض بعض الحقائق أن نسبة االمتناع
ستصل على  %65بحلول  2020في اوروبا الغربية لوحدها.

 – 2كثير من القضايا اصبحت عالمية على نحو متزايد تتطلب حلول عالمية أي انه ال يمكن التعامل معها على مستوى
الحكومات الوطنية .
 -3عامل االتصال وهو العامل االكثر أهمية إذ أصبح شرط الديمقراطية المعاصرة  ،حيث يمكن لتكنولوجيا المعلومات
واالتصال الجديدة تقديم وسائل عبر وطنية لالتصال والتعاون والتشاور وهذه هي مهمة الديمقراطية االلكترونية.

1

جيدور حاج بشير  ،أثر الثورة الرقمية واالستخدام المكثف لشبكات التواصل االجتماعي في رسم الصورة الجديدة لمفهوم المواطنة  :من المواطن العادي إلى المواطن

2

محمد الشايب  "،الحكومة االلكترونية كآلية لتوطيد الحكم الجيد (دراسة في تطبيقات العالم المتقدم والنامي) ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية

الرقمي" ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد الخامس  ، 15جوان  : 2016ص.728.
والعالقات (جامعة الحاج لخضر باتنة :كلية الحقوق  ،)2009-2008،ص.102.
3
4

عادل عبد الصادق "،الديمقراطية الرقمية " ،مفاهيم إستراتيجية  ،المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني ،سبتمبر  ،2010ص.16.

منال قدواح  ،اإلعالم الجديد :خطوات واعدة نحو بروز مفهوم جديد للديمقراطية ،وآليات ممارستها رقميا ،مجلة العلوم اإلنسانية  ،مجلد ب  ،العدد ،43جوان

 ،2015ص.220.
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دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.
ثالثا " مجاالت الديمقراطية االل ترونية :تمارس الديمقراطية االلكترونية في عدة مجاالت تتمثل في:
 - 1البرلمان االل تروني:
توفر تكنولوجيا المعلومات االتصال المستمر بالمواطنين واعالمهم واستشارتهم في كل القضايا التي تطرح داخل غرفة
البرلمان كما تشكل أداة لمتابعة نشاط البرلمانيين وامكانية التدخل وتعد من أهم الشروط الملموسة في قيام برلمان شفاف
يعزز الثقة لدى المواطنين ويعتبر المجلس الوطني لكيبك  Québecمثاال واقعيا على ذلك حيث اخترع مشروعين
أساسيين يتعلق األول باالستشارة وذلك على الموقع  WWW.PARL.gc.ca/disability :وأخر يتعلق بإصالح
المؤسسات الديمقراطية.
 - 2الحكومة االل ترونية(الشفافية االل ترونية)  :تتم من خالل نشر وثائق الحكومة عبر االنترنيت إال في حالة الوثائق
األمنية والعسكرية أو التي يكون ضرر نشرها أكبر من ضرر إخفائها وتساعد هذه الخطوة الحكومات على محاربة الفساد

وتدعيم آليات الرقابة ،نظ ار لكشف المعلومات أمام الرأي العام.

1

 – 3المجتم المدني :نجد العديد من المنظمات المجتمع المدني أسست لها قواعد في المجتمع االفتراضي عبر الشبكات
االجتماعية ،فنجد من بينها النقابات والجمعيات األهلية التي استغلت الشبكة في زيادة التواصل بين أفرادها ودعوة

المستفيدين إلى برامجها ومشروعاتها 2،والترويج لألفكار والسياسات التي تتبناها ،وقد استغلت بعض المنظمات بنجاح هذه
الشبكات في استقطاب داعمين ومنخرطين جدد إلى صفوفها.3
 – 4األحزاب السياسية :تشكل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بالنسبة لألحزاب أداة إلشراك أعضائها في وضع السياسات
وذلك من خالل إنشاء مواقع لها تضع بها أفكار واتجاهاتها  4،حيث تستطيع اإلنترنت أن تساعد األحزاب السياسية من

خالل استخدام الحاسوبات وقواعد البيانات االنتخابية في الحمالت االنتخابية ،وحشد أصوات الناخبين .ويستخدم البريد
تحديدا في دعم شبكات العمل الجماعية داخل المنظومات الحزبية عالوة على ربط المواطنين باألحزاب  ،وتشير
اإللكتروني
ً
بعض الدراسات إلى استخدام األحزاب السياسية لإلنترنت في دول معينة مثل الدنمارك وبريطانيا وهولندا وكذا الواليات
المتحدة.

5

 -5الحمالت االنتخابية االل ترونية :يتم فيها توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم العملية االنتخابية للمرشح
من خالل أتمتة مختلف الوحدات الوظيفية للهيكل التنظيمي للحملة االنتخابية 6.وقد تبلور استخدام هذه التكنولوجيا وخاصة
الشبكات االجتماعية (الفايسبوك ،التويتر..ال ) بوضوح في الحملة االنتخابية لرئيس األمريكي باراك أوباما خالل االنتخابات
الرئاسية سنة ( 2008الذي يعتبر من األوائل الذين اعتمدوا على الشبكات االجتماعية في حملته)، 7كما عرفت االنتخابات

1

رمضان عبد المجيد ،مرجع سابق الذكر ،ص.81.

2

مبارك زودة  "،دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام الثورة التونسية أنموذجا" ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال (جامعة

الحاج لخضر باتنة:قسم العلوم اإلنسانية  ،) 2012 – 2011 ،ص.158.
3

رمضان عبد المجيد ،مرجع سابق الذكر ،ص.82.

4

رمضان بن شعبان  ،مرجع سابق الذكر ،ص ص.52 -48.

5

طه عبد العاطي نجم ،أنور بن محمد الرواس "،العالقة بين تعرض الشباب العماني لوسائل اإلعالم الجديدة ومستوى المعرفة السياسية "دراسة ميدانية على عينة من

6

جالل سلمان ،بين الحملة االنتخابية االلكترونية  e-campaignوالملصق االلكتروني متوفر على الرابط :

7

حسين محمود هتيمي  ،العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي (عمان :دار أسامة للنشر،)2014،ص .98.

مستخدمي اإلنترنت" مجلة دفاتر السياسة والقانون  ،العدد الرابع  ،جانفي ( ،)2011ص.49.

 http://www.alwasatnews.com/news/748282.htmlتم تصفحه يوم 2016-11-17
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دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.
الرئاسية األمريكية سنة  2016االعتماد على مواقع اإلعالم االجتماعي وظهر هذا جليا في الحملة االنتخابية لدونالد
ترامب أين اعتمد على هذه المواقع والسيما التويتر لترويج لبرنامجه وأفكاره 1.لتشكل هذه األدوات جسر للتواصل بين الرأي
العام األمريكي والمرشح لالنتخابات.

2

االحتجاج االل تروني :أتاح هذا التطور الهائل لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال إمكانية االحتجاج الرقمي( كدعامة لالحتجاج

التقليدي)حيث يمكن لمجموعة من األفراد تجمعهم أهداف مشتركة أن يقوموا بتقديم شكاوى واحتجاجات ضد أحد الق اررات

الصادرة عن إحدى مؤسسات الدولة على الموقع االلكتروني الخاص بتلك المؤسسة أو صفحة الفايسبوك التابعة لها ويمكن

أن يتوسع ذلك االحتجاج ليشمل فئات أخرى تتعاطف مع مطالب المحتجين أو إرسال رسائل قصيرة على الهواتف المحمولة

تحمل نفس محتوى االحتجاج.

3

رابعا :مراحل الديمقراطية االل ترونية :
لم تتبلور الديمقراطية االلكترونية دفعت واحدة وانما تطورت وتجسدت عبر مراحل متتالية وضمن سياقات اجتماعية
وسياسية وتقنية وهو ما حددها تيري فيدال في ثالث مراحل أساسية مبر از مميزات واشكاالت كل مرحلة  ،والجدول التالي
يوضح ذلك:
الفترة

السياق االجتماعي السياسي

4

1960-1950
اآللة الحا مة

-

الحرب الباردة

المواضي ذات االهتمام ،اإلطارات

السياق التقني

والفاعلون ذو االمتياز (المفضلة)

 -الحاسوب منظور إلية أوال كآلة

التسيير المركزي للدولة

متطورة للحساب ومعالجة المعطيات .

 -إرهاصات التسيير العمومي

 -أنظمة معلوماتية ممركزة وثابتة .

 -أثر األزمات السياسية االجتماعية

 -شبكات تلفزية بالكابل ،شبكات

 -تدبير فعال لإلدارة.

– عقلنة عالقة الدولة بالمجتمع.

– قيادة علمية للسياسات العمومية
والقرار السياسي.

1980-1970

الديمقراطية عن بعد

والحركات

االحتجاجية

نهاية

محلية نسبية مستقلة وتفاعلية.

الستينيات.

تحديث الديمقراطية التمثيلية.

 تحسين العالقة بين المواطنينوالمنتخبين.
-

 الطعن في شرعية المؤسساتالديمق ارطية.

الجماعة

لديمقراطية متجددة.

المحلية

كمختبر

 بداية الصعود إلى المحلي كمجاللتجديد الممارسة السياسية

2000-1990
الديمقراطية االل ترونية

 -العولمة والتساؤل حول نهاية الدولة

كونية مفتوحة وال ممركزة

كشبة

 -إعادة تأسيس العالقة االجتماعية

المطالبة بتقليص دور الدولة .

االتصال األفقي والتفاعلية دون ضبط

 -المواطن ذات كاملة استقاللية

 -تعزيز الفردانية والقيم الليبرالية

أو مراقبة

داخل فضاء عمومي كوني.

.

الجديدة والحرية المطلقة.

1

ينظر إلى شبكة االنترنت

توفر

داخل الفضاء االفتراضي.

– الفضاء السيبرياني

وأدوات للتنظيم الذاتي .

كمجال

نادية الصليبي "،البوت  ،االنترنت واإلعالم االجتماعي في االنتخابات الرئاسية األمريكية  2016متوفر على الرابط

 http://www.mc-doualiya.com/articles/20161108 :تم تصفحه يوم 2017-2-23
2
3

حسين محمود هتيمي ،مرجع سابق الذكر  ،ص.98.

محمد نور علي السيد البصراتي " ،دور اإلعالم الجديد في تعزيز المشاركة السياسية ( مصر نموذجا)"  ،مجلة علوم اإلنسان والمجتمع  ،العدد ،12نوفمبر

 :2014ص.406.
4

عبد النبي رجواني ،االنترنت والديمقراطية إنعاش وتجديد أم تقويض وتأزيم  ،سلسة شرفات الزمن  ،منشورات الزمن  ،2011،ص.49.
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دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.

المحور الثالث :مساهمة ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة لديمقراطية:
تؤذي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إلى بروز مفهوم الديمقراطية االلكترونية والتي تشكل إحدى دعائم الحكم الجيد  ،وتساهم

هذه التكنولوجيا في لعب دور حيوي في إرساء جوهر الديمقراطية وهذا الدور نحدده من خالل الجوانب التالية:

 : 1 – 1الديمقراطية االل ترونية كآلية لتعزيز المشاركة السياسية :االنتقال إلد المشاركة السياسية االل ترونية
أسهمت الديمقراطية الرقمية في دعم وتحفيز المشاركة السياسية من خالل" توفير قنوات للمشاركة الشعبية والصعود

بمستوى هذه المشاركة إلى درجة من الرقي والتنظيم الفاعل ،بشكل يسهل لألفراد طرح أفكار واختيار البدائل للتفاعل

السياسي عبر الوسائط االليكترونية ،فقد دفعت الديمقراطية الرقمية بحق المشاركة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع  ،والشك

في أن وسائل وأدوات وتقنيات اإلعالم الجديد قد أعادت صياغة معنى المشاركة الفاعلة ومدت في نطاقها فالمشاركة
السياسية واالجتماعية في ظل العصر الرقمي لم تعد مشاركة موسمية تنحصر في مشاركة المواطن في العملية االنتخابية
واالكتفاء باإلدالء بصوته االنتخابي بل أنها أصبحت مشاركة يومية يمارسها المواطن على منصات ومواقع اإلعالم

االليكتروني  ،وهذا يعني أن الديمقراطية الرقمية فتحت مجاالت جديدة للمشاركة وخلقت فرصا واسعة لمقاربات جديدة

ومبتكرة للتعليم والتعلم عن المشاركة السياسية في إطار منصات وتكنولوجيات اإلعالم الجديد ،حيث يفتح إطار اإلعالم
المنتشر اليوم فرصا جديدة للمشاركة المدنية الفاعلة والفعالة على نطاق أوسع يعيد تطور الحركات االجتماعية عبر
الشبكة التي يتمحور تنظيمها حول األدوات الرقمية ومنصات اإلعالم االجتماعي.

1

 2 – 1التصويت االل تروني كتطبيس للديمقراطية االل ترونية ودعامة للمشاركة السياسية :

يعد التصويت االلكتروني أداة لتنشيط الديمقراطية ومجاال من مجاالت الديمقراطية االلكترونية من جهة ومن جهة أخرى

يتيح للمواطنين التصويت بطرق أكثر سهولة ،فهو عبارة عن كل الوسائل االلكترونية التي يمكن أن تستخدم لصب
التصويت وتبويب األصوات ويدخل ضمن ذلك كل الوسائل والنظم االلكترونية التي توظف النجاز العملية االنتخابية"

2

فبهذا المعنى فإن التصويت االلكتروني يعنى اللجوء على استخدام األدوات االلكترونية كالبرمجيات والحواسيب وغيرها للقيام
بالعملية االنتخابية عوض عن اإلجراءات التقليدية.
ويمكن للتصويت االل تروني أن يأخذ طرقا مختلفة:

 - 1التصويت االلكتروني داخل المركز االنتخابي ويكون عن طريق ماكينة آلية بها مفاتيح وشاشة حساسة وبرنامج
يحتوي على مجموعة من الخطوات التي يتبعها الناخب وبإتمامها يتم انتهاء التصويت وقد استعمل نظام تسجيل األصوات

باستخدام نظام حاسوبي تعمل شاشته باللمس حيث يتم الناخب بإدخال رقم سري مكون من عشرة أرقام يتبعها مباشرة
عرض للمرشحين وصورهم وبياناتهم وانتمائهم الحزبية وشعاراتهم ثم يقوم الناخب بلمس الشاشة لتسجيل اختياره.

 -2التصويت خارج المركز االنتخابي حيث يصوت الناخب باستعمال آلة موضوعة في مكان معين وهنا يصبح التصويت
محتمل في محطة أو مركز تسوق أو مكتب بريد.

 -3التصويت عن بعد بدون الذهاب إلى مركز االنتخاب ،فالتصويت هنا يمكن أن يكون في أي مكان مطلق من البيت أو
موقع العمل أو أي نقطة أخرى لكن التقنيات المستعملة تكون مختلفة حيث يكون عبر:
 التصويت عبر االنترنت من الحاسوب.1
2

منال قدواح  ،مرج سابس الذكر ،ص ص .236 ،235.

صدام فيصل كوكز المحمدي" ،التصويت االلكتروني وامن العملية االنتخابية االلكترونية دراسة قانونية لتطوير التجربة االنتخابية العراقية" ،2012 ،ص.4.
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دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.
– التصويت عن طريق رسالة قصيرة على هاتف نقال .
 -التصويت بواسطة التلفزيون التفاعلي.

فالتصويت االلكتروني وبغية تسهيل وتنمية المشاركة االلكترونية يتوقع أن يحقق ثالث أهداف أساسية تتمثل في:

 تسهيل التصويت لصالح المجموعات الذين يصادفون صعوبات في التنقل إلى المركز االنتخابي بسبب السن أو اإلعاقة،هذه المجموعات التي تصادف العديد من المشاكل عندما يتعلق األمر بممارسة حق التصويت.

– سيكون تسهيل التصويت في أماكن ماعدا المركز االنتخابي أم ار أكثر توافقا من اتجاهات العمل الجديدة (نمو القدرة على
التنقل مهنيا) وأسلوب الحياة بشكل خاص.

 يمكن من تشجيع الناخبين الشباب من المشاركة كمستعملين منتظمين لتقنيات المعلومات حيث سيجدون في هذا الطريقالجديد للتصويت أداة اشتراك أكثر حداثة.

1

أما إذا تحدثنا عن التطبيق الفعلي في مجال االنتخابات العامة بالتصويت االلكتروني فما زال في مرحلة التجارب
المحدودة أو الممارسة العينية النموذجية وفي بعض الدول المتقدمة فقط ففي النرويج مثال أجريت أول انتخابات عامة
تجريبية عام  1993بواسطة بطاقات انتخابية الكترونية وادارة حاسوبية تظهر النتائج بعد ثالث ساعات من غلق الدوائر
االنتخابية لكن البرلمان النرويجي رفض إقرار مبدأ العمل بهذا التطور التكنولوجي  ،ووجدت اللجنة االنتخابية ل2003

في المملكة المتحدة في دراسة نموذجية أن التصويت عن طريق البريد رفع نسبة المشاركة في االنتخابات المحلية

بحوالي % 50ولذلك أوصت اللجنة بضرورة أن يكون التصويت في جميع انتخابات الحكومات المحلية المستقبلية عن

طريق البريد فقط ورأت أن التصويت اإللكتروني مهم في إتاحته فرصا أكثر في طرق التصويت للناخبين متوقعة أنه بحلول
االنتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة مابين عامي  2002و  2011ستمنح الفرصة للتصويت الكترونيا للراغبين

فيه وهو ما لم يتم حتى اآلن...كما أجري اختبار لعملية التصويت عن طريق اإلنترنت قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية
لعام  2000في والية أريزونا ،لتحديد مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة ،وبعد ذلك بقليل تم اعتماد نظام التصويت
اإللكتروني في االنتخابات الرئاسية نفسها في والية فلوريدا ،وفي بعض الجامعات األوربية ( ألمانيا منذ عام  2000وفرنسا

منذ عام  ) 2010تم استخدام التصويت اإللكتروني في االنتخابات النقابية 2.كما استخدمته استوانيا في االنتخابات العامة
عام  ، 2005فتجارب التصويت االلكتروني التي أجريت في الواليات المتحدة تميل إلى ارتفاع في المشاركة وقد تضاعفت
نسبة المشاركة بسبعة أضعاف في الفئة العمرية من  18إلى  55سنة ،كما عرفت سويس ار زيادة في نسبة المشاركة
وصلت إلى  % 9في االنتخابات عام  2001اثر إدخال هذا النوع من التصويت .

3

وللتصويت االلكتروني ايجابيات تتمثل في :

 توفير النفقات الخاصة بالعملية االنتخابية. -يحد من التدخالت البشرية (المقصودة والغير مقصودة ) وبالتالي يقلل من األخطاء المصاحبة للعملية االنتخابية .

 -يتيح للمرشحين والمراقبين فرصة لالطالع المباشر على إجراءات التصويت حتى لحظة إعالن النتائج دون االعتماد على

وكالء المرشحون والمشاكل التي تصاحب ذلك.

 يعتبر ذا فائدة من ناحية التحليل اإلحصائي لبعض البيانات الخاصة بالعملية االنتخابية مثل حجم مشاركة النساء،الشباب ،المهنة األكثر مشاركة ويمكن االستفادة من نتائجها في دعم متخذ القرار وتطوير العملية االنتخابية.

1
2
3

رمضان بن شعبان  ،مرج سابس الذكر  ،ص.80.
فضيل دليو ،الديمقراطية اإللكترونية بين التشاؤم و التفاؤل ،مجلة المستقبل العربي ،عدد 397مارس  ، 2012ص. 35.
رمضان بن شعبان  ،مرج سابس الذكر  ،ص.81.
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دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.
 -يقضي على إشكاليات ترتبط بالمشاركة في االنتخابات العادية مثل تصويت الوافدين في المحافظات المختلفة والذين ال

يتبعون الموطن االنتخابي.

 توفير الوقت الالزم لإلدالء بالصوت االنتخابي في الحالة العادية.هذا التصويت وبالرغم من أنه يشتمل على ايجابيات إال انه ال يخلوا كذلك من سلبيات ونقائص والتي تتمثل في :

 -إمكانية اختراق الشبكات المستخدمة في التصويت إذ كان ذلك النظام غير مؤمن بشكل قوي وهو ما أثبتته الدراسات

الدولية.

 يوسع الرشوة االنتخابية بصورة أكبر من المشاركة السياسية العادية وبالتالي يزيد من نفوذ المال السياسي في التأثيرعلى الحياة السياسية.

1

فالتصويت االلكتروني هو خدمة جديدة للناس وتشجيعهم على المشاركة من خالل تسهيل التصويت للجميع بما في ذلك

األشخاص الذين يعملون خارج البالد والجنود وكذا المسافرين والمسنون وذوي االحتياجات الخاصة وأولئك الذين ال

يستطيعون الحضور إلى مكاتب التصويت بسبب ضيق الوقت.

2

 : 3-1الديمقراطية االل ترونية فضاء لحرية التعبير

فسحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال المجال أمام المواطنين الفرصة لتعبير عن أرائهم بكل ديمقراطية وذلك عبر االعتماد

على مجموعة من الوسائل ومن بينها نجد:

 -1نظام لوحات النشرات اإلل ترونية :وهذا النظام عبارة عن برنامج معين لالتصاالت بين الحاسبات عبر خطوط

التليفون...يمكن إنشاء نقطة التقاء لدى جهة ما لتتيح لمجموع المستخدمين لهذا البرنامج التواصل معا بشكل جماعي و
الدخول في حوار أو نقاش حول قضية ما معا وفي ضوء ذلك يمكن القول أن هذه النظم شكلت وفي أوج انتشارها ظاهرة
ذات أهمية ملحوظة ،حيث كانت تستخدم الجتماع الناس و إجراء مناقشات في شتى القضايا والموضوعات ونشر المقاالت

بشكل ديمقراطي رقمي حر.
 - 2مجموعات األخبار والمناقشة ،والقوائم البريدية والمواق المجانية:

أ  -مجموعات األخبار :عبارة عن نظام لتبادل الرسائل عبر اإلنترنت تشترك فيه مجموعات غير محددة العدد أو الهوية

من مستخدمي الشبكة بال قيود تقريبا ،حيث يقوم كل مشترك راغب في االنضمام إلى المجموعة بإرسال الرسائل واألخبار

والتعليقات الكترونيا إلى موقع أو حاسب خادم كبير على الشبكة يستضيف المجموعة ويعمل هذا الحاسب كمستودع ضخم
يتلقى الرسائل من مختلف المستخدمين ويعيد عرضها بشكل منظم على الشبكة ليطالعها كل من المشتركين اآلخرين

ويعلقون عليها برسائل وآراء جديدة ،وبمرور الوقت تتكون كمية ضخمة من المعلومات واألخبار والبيانات واآلراء حول
القضية المطروحة للنقاش وال تزال مجموعات األخبار تشكل ركيزة من ركائز تبادل الرأي والحوار الديمقراطي على نطاق

واسع.
ب  -القوائم البريدية :وهي عبارة عن شكل خاص من أشكال استخدام البريد اإللكتروني هدفه إتاحة الفرصة لمستخدم

البريد اإللكتروني لكي يرسل رسائل بما لديه من معلومات أو آراء في أي قضية محل المناقشة إلى عدد يقدر بعشرات أو

مئات اآلالف من األشخاص حول العالم بمجرد ضغطة زر واحدة ويتحقق ذلك من خالل بناء نظام على حاسب خادم

واسع االنتشار على اإلنترنت تنشأ بداخله قائمة بأسماء وعناوين البريد اإللكتروني لمجموعة من المستخدمين للشبكة من

مختلف أنحاء العالم ممن يرغبون في المشاركة في هذه القائمة وبالتالي يمكن ألي شخص مشترك بالقائمة أن يرسل للباقين
1
2

محمد نور علي السيد البصراتي  ،مرج سابس الذكر ،ص .405.

رمضان بن شعبان ،مرج سابس الذكر ،ص.81.
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دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.
ويتلقى منهم رسائل بريد الكتروني حول القضية محل النقاش ،وقد عرفت القوائم البريدية انتشار في التسعينيات من القرن
العشرين وشكلت حلقة جديدة من حلقات تطور الوجه الرقمي آللية الحوار والتعبير عن الرأي.

ج  -المواق المجانية :هناك الكثيرون ممن يرغبون في التعبير عن الرأي بآليات تحمل بصماتهم الخاصة وال يكتفون

بمجرد المشاركة برأي سريع أو معلومة أو تعليق موجز على رأي مخالف فهم يفضلون توصيل أفكارهم كاملة معمقة تجعل
من أفكارهم قضية في حد ذاتها...ومن الناحية العلمية ينتمي هؤالء في العادة إلى الفئة التي تمثل صفوة العقول السياسية و
العلمية و األكاديمية...وتنشط هذه

الظاهرة على وجه الخصوص في البلدان التي يشتد فيها الكبت والقهر والديكتاتورية.
 - 3المنتديات :وهي عبارة عن برمجيات يتم تركيبها على مواقع اإلنترنت فتسمح بتلقي مساهمات وأفكار وآراء وتعليقات

وحوارات من قبل أي شخص يسجل نفسه بالمنتدى وعرضها على المشاركين اآلخرين في اللحظة نفسها ثم إتاحة الفرصة
لكل المشتركين اآلخرين لقراءة المساهمة فو ار والرد عليها ومن هنا ينشأ الحوار الديمقراطي الحر بكل شفافية و بال قيود بين
المشاركين

 - 4غرف الدردشة والتراسل الفوري :تشكل غرف الدردشة وأدوات التراسل الفوري أداة أخرى واضحة النضج متاحة بكل
سهولة ويسر لمن يريد ممارسة حقه الديمقراطي في التعبير عن الرأي والمشاركة في المناقشات والحوارات الجارية حول

القضايا المختلفة ،فعبر هذه األداة يمكن ألي شخص أن يختار شخصا أو مجموعة أشخاص حسب رغبته و في التوقيت

الذي يتم التوافق عليه بين الجميع لينخرطوا في حوارات ودردشة حول أي قضية أو موضوع...ولعل أبرز تأثير ديمقراطي
للدردشة ظهر فيما يعرف حاليا باالستشارات اإللكترونية الحكومية عبر اإلنترنت ،وهو مصطلح يشير إلى ما يحدث من

تبادل فوري للمعلومات وآراء بين مسئولين حكوميين ومواطنين ...حيث تقوم هيئة باستشارة مجموعة من الناس لالسترشاد
بآرائهم حول موضوع ما عندما يكون هناك مشروع أو سياسة يتم تطويرها أو تنفيذها.

1

 - 5التعبير عن الرأي عبر نظام التصويت التليفوني :حيث يتم االتصال التليفوني للمشاركة بالرأي والتعبير أيضا عبر
الهاتف للمشاركة في أحد البرامج أو التعبير عن مشكلة ما أو موقف معين والتي تعد جزء من عملية قياس الرأي العام.

 - 6استطالعات الرأي اإلل ترونية :حيث أصبحت مادة دسمة في الكثير من المواقع على شبكة اإلنترنت والتي تهدف
إما إلى استطالع رأي زوار الموقع تجاه موقف معين أو محاولة بناء رأي تجاه قضية ما وأصبح هناك استمارات رأي
إلكترونية إلى جانب استطالعات رأي سريعة حول األحداث الجارية ،وتتميز تلك االستطالعات بسهولة دخول المستطلع

رأيه .2 .
: 4 – 1الديمقراطية االل ترونية والمواطنة الرقمية:

أسهمت تكنولوجيا االتصال والمعلومات في التأسيس لمفهوم " المواطنة االفتراضية " كركن مهم في ترسي الديمقراطية
الرقمية ،هذه المواطنة الرقمية تعني مجموعة القواعد والضوابط والمعايير واألعراف واألفكار والمباد المتبعة في االستخدام

األمثل للتكنولوجيا والتي يحتاجها المواطنون صغا ار وكبا ار من أجل المساهمة في رقي الوطن  ...فهي توجيه نحو منافع

التقنيات الحديثة وحماية من أخطارها .كما يمكن أن تتشكل المواطنة في شكلها الرقمي أيضا من مجموعة قواعد السلوك
المعتمدة في استخدامات التكنولوجيا المتعددة ،كالتبادل اإللكتروني للمعلومات والمشاركة اإللكترونية لألفكار التي ترتقي

1
2

نفس المرج  ،ص ص.234 ، 233.

عادل عبد الصادق ،مرج سابس الذكر ،ص.18.
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صفحة 166

دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.
بنظم المجتمع وأفراده ،كما يمكن أن تشمل كل التعامالت بين المواطنين عبر شبكة اإلنترنت كالدعوة إلى المشاركة
السياسية أو الحث على التكافل المجتمعي أو غيرها.

1

كما صار الحديث متداوال أيضا عن " المواطن االليكتروني " الذي ينشط عبر الفضاء االفتراضي ويتفاعل معه  ،حيث
فتحت الشبكات االجتماعية المجال أمام ممارسة قضايا المواطنة عبر االنترنت وتحولت هذه الشبكات إلى مجال لتعزيز
وتبادل قيم ومفاهيم وقناعات مشتركة  ،بل لعبت أدوا ار في دائرة الفعل والتغيير عبر ممارسة المواطنة الشبكية.

2

فتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ساهمت في أداء دور حيوي في دعم الديمقراطية حول العالم بما أتاحته من أدوات تعبير

واستراتيجيات عمل في المجال السياسي العام وبشكل أثر على أداء المؤسسات التقليدية وبما أتاحته من مجال عام مفتوح

من األفكار والمعلومات السياسية

3

المحور الراب  :تحديات ورهانات تطبيس الديمقراطية الرقمية

يصطدم تطبيق مباد

الديمقراطية الرقمية بتحديات كثيرة وعلى وجه الخصوص في الدول النامية حيث ال تؤمن بعض

النظم السياسية في هذه الدول بحقوق االتصال وحرية التعبير والتعددية في مجال اإلعالم والمشاركة الجماهيرية الفاعلة في

رسائل االتصال واالتجاهات المتعددة لعملية االتصال.
وأمام هذه التحديات تثور العديد من القضايا الجدلية المرتبطة بتطبيق مفهوم ديمقراطية اإلعالم على أرض الواقع ،كدعم
القضايا السياسية على اختالف توجهاتها.

وبمقدار القدرة على توليد وانشاء المعلومات على نطاق واسع ،تتولد أساليب جديدة ودقيقة للسيطرة عليها .وهذا يعني أن
الديمقراطية الرقمية مجرد وهم فالحرية التي تخضع للمراقبة هي في الحقيقة ليست حرية كما أن الكمية الهائلة من

المعلومات غير القابلة للتحديد ال يمكن أن يستوعبها لضخامتها وبالتالي يجري غربلتها بناء على خبرة مهندسين مختصين

بحيث يتم بث مجموعة من المعلومات ذات أهمية حيوية ضمن كم هائل من المعلومات السطحية يصعب انتفاء ما هو
مفيد منها ،ويجعل المتتبعين للمعرفة في حالة ضياع .

الفجوة الرقمية  :لكن التحدي الذي يبقى قائما في الدول النامية ومن بينها الدول العربية هو الفجوة الرقمية التي تعد البعد

األكثر خطورة في العملية الديمقراطية االلكترونية ،باعتبار أن نسبة المواطنين الذين يعرفون استخدام التكنولوجيا في هذه
الدول متواضعة جدا ،ما يستدعي من الحكومات التنبه من خطر احتكار المعلومة من طرف فئة قليلة من المجتمع التي
تمتلك القدرة على الولوج إلى المواقع االلكترونية الحكومية على حساب الغالبية من المواطنين.4

خالصة:

وعليه ومن خالل هذه الدراسة يمكننا القول أن اندماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في العمل السياسي أدى إلى إيجاد آليات

وطرق عمل جديدة لممارسة الديمقراطية

وبرز مفهوم جديد للديمقراطية يصطلح عليه بالديمقراطية االلكترونية هذه

التكنولوجيا وبأدواتها المتعددة ساهمت في إبراز ممارسات جديدة لديمقراطية لم تكن موجودة في الديمقراطيات القديمة أهمها
حرية الرأي والتعبير وارساء مشاركة سياسية ذا طبيعة رقمية تجعل من المواطنين مشاركين في الحياة السياسية إلى جانب
تدعيم الوصول إلى المعلومات العامة وجذب األفراد الذين استثنوا من المشاركة وذلك عبر إرساء نظام التصويت

االلكتروني ،فإرساء هذه الجواهر في العملية الديمقراطية االلكترونية تعد آلية لتحقيق الحكم الراشد.
1
2

جيدور حاج بشير ،مرج سابس الذكر ،ص.726.
منال قدواح ،مرج سابس الذكر ،ص.236.

 3عادل عبد الصادق ،مرج سابس الذكر ،ص.18.
4

عبد المجيد رمضان  ،مرج سابس الذكر  ،ص ص .81 ،80
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دور ت نولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديدة للديمقراطية :الديمقراطية اإلل ترونية -نوال مغزيلي.

قائمة المراج :
أوال :ال تب

كنعان علي عبد الفتاح  ،الصحافة االلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية.عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.2014 ،

ثانيا :مجالت
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والمجتمع  ،العدد ،12نوفمبر .2014
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.2010

جيدور حاج بشير  ،أثر الثورة الرقمية واالستخدام المكثف لشبكات التواصل االجتماعي في رسم الصورة الجديدة لمفهوم المواطنة :

من المواطن العادي إلى المواطن الرقمي" ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد الخامس  ، 15جوان . 2016

دليو فضيل  ،الديمقراطية اإللكترونية بين التشاؤم و التفاؤل ،مجلة المستقبل العربي ،عدد 397مارس . 2012

عبد المجيد رمضان " ،الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية (حالة الجزائر)"  ،دفاتر السياسة والقانون  ،العدد16

جانفي.2017

قدواح منال  ،إلعالم الجديد :خطوات واعدة نحو بروز مفهوم جديد للديمقراطية ،وآليات ممارستها رقميا ،مجلة العلوم اإلنسانية  ،مجلد

ب  ،العدد ،43جوان .2015

نجم طه عبد العاطي  ،أنور بن محمد الرواس "،العالقة بين تعرض الشباب العماني لوسائل اإلعالم الجديدة ومستوى المعرفة
السياسية "دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي اإلنترنت" مجلة دفاتر السياسة والقانون  ،العدد الرابع  ،جانفي .2011
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جبار مبروك قدور "،تطبيقات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إدارة الموارد البشرية دراسة حالة خاصة باالنترنت"  ،مذكرة مقدمة
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حمدي محمد الفاتح  ،استخدامات ت نولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة وانعكاساتها علد قيم الشباب الجامعي ،مذكرة ماجستير
(جامعة الحاج لحضر باتنة  :كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية .)2009/2008،

زودة مبارك "،دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام الثورة التونسية أنموذجا"،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم

اإلعالم واالتصال جامعة الحاج لخضر باتنة:قسم العلوم اإلنسانية . 2012 – 2011 ،

الشايب محمد  "،الحكومة االلكترونية كآلية لتوطيد الحكم الجيد (دراسة في تطبيقات العالم المتقدم والنامي) ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة

الماجستير في العلوم السياسية والعالقات ،جامعة الحاج لخضر باتنة :كلية الحقوق .)2009-2008،

رابعا :مقاالت من مواق إل ترونية
األسرج حسين عبد المطلب  "،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كآلية لتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير" ،مركز المشروعات الدولية
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. محمد اليوسفي. أ-مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة

)محمد اليوسفي( المغرب. أ-مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة

•

:ملخص

تسعى هذه الدراسة البحثية إلى مناقشة وتحليل إشكالية مركزية تتمثل في مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ على وحدة الدولة
 وقد ركز البحث لإلجابة عن اإلشكالية المحورية على تجربة الحكم الذاتي اإليطالي و النموذج.الحديثة وتدعيم تماسكها واستقرارها
 بالرغم من المشاكل والتوترات أحيانا في،  نظ ار للنتائج الطيبة المحققة في ترسي وحدة الدولة وتدعيمها في البلدين،الجهوي اإلسباني
 وألن المغرب قد استلهم روح مبادرته لمنح الحكم الذاتي لألقاليم الصحراوية،بعض الجهات ذات الخصوصيات التاريخية والثقافية
 مما، فمن شأن ذلك حل مشكل الصحراء في حال توافر شروط تطبيق الحكم الذاتي، من النماذج السالفة الذكر لالستفادة منها
.سيسهم في الحفاظ على الوحدة الترابية للبلد
Abstract:
The political regionalism is presented as a basic mechanism to preserve the unity of the

modern state by recognizing some areas and entities where political, social or ethnic minorities exist
in a kind of freedom and independence in the field of national cooperation. Its effectiveness in

strengthening its national unity by containing and absorbing separatist tendencies .Therefore, the
problem of the article centered on the extent of the contribution of regional political in support of
national unity and address the national issue.

In the context of the issue of the problem can be demonstrated the importance of political

regionalism in strengthening the unity of the state and address the issue of separatism through the

regional model Spanish and Italian, the Spanish experience, Separatist conflicts and thus maintaining
the unity of the state.

Morocco has been inspired by the spirit of its initiative to grant autonomy to the Shara regions of the
above models to benefit from them, in order to solve the problem of the desert and preserve the
territorial integrity of the country.
. Keywords:

Regionalism - self- government - the unity- State - Model Spanish and Italian

. المغرب. ومؤسس مركز الدراسات القانونية واالجتماعية،باحث دكتوراه في العلوم لسياسية والعالقات الدولية
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مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.

مقدمة
استتتطاعت الدولتتة الديمقراطيتتة الحديثتتة بفضتتل إق ترار الجهويتتة السياستتية تتتدعيم وحتتدتها واستتتقرارها النستتبي ،وذلتتك عبتتر
االعتراف لبعض المناطق والجهات التي تتواجد بها أقليات سياسية ،اجتماعية أو اثنيه بنوع من الحرية واالستقالل في تدبير
مجالها وذلك في إطار من التعاون الوطني ،حيث أظهرت العديد متن تجتارب الجهويتة الموستعة والحكتم التذاتي خصوصتا
المرتبطتتة بستتياقات االنتقتتال التتديمقراطي عتتن فعاليتهتتا النستتبية فتتي تتتدعيم وحتتدتها الوطنيتتة متتن ختتالل احت تواء وامتصتتاص
التوجهات االنفصالية فيها وتحقيق االستقرار النسبي (إسبانيا وايطاليا على سبيل المثال) .
وقتتد شتتكل الحكتتم التتذاتي أبتترز تجليتتات الجهويتتة السياستتية بتك تريس مجموعتتة متتن المؤسستتات السياستتية علتتى المستتتوى
الجهوي والمتمثلة في نظام الحكومة و البرلمان و القضاء المحلتي ،ممتا ستاعد علتى احتتواء الن ازعتات االنفصتالية وادماجهتا
رغم بعض المشاكل والتوترات التي تثيرها بعض الجهات ذات الطبيعة التاريخية والهوياتية.
واذا ك تتان المغ تترب ق تتد اس تتتلهم مش تتروع الحك تتم ال تتذاتي لتخوي تتل المن تتاطق الص تتحراوية حكم تتا ذاتي تتا موس تتعا م تتن دول الجت توار
المتوستتط األوروبتتي ،فتتإن الد ارستتة تقت ترح االستتتفادة متتن النمتتوذج اإلستتباني لحتتل مشتتكل الصتتحراء متتن ختتالل اعتمتتاد جهويتتة
سياسية ذات جوهر ديمقراطي ،وتمتيع جهة الصحراء بحكم ذاتي إلنهاء هذا النزاع الذي عمر طويال.
اإلشكالية:
وتتأسيسا على ما سبق ،فإلى أي حد ساهمت الجهوية السياسية في الحفاظ على وحدة الدولةت
األسئلة الفرعية:
ولإلجابة عن اإلشكالية يستلزم ضرورة تفكيكها إلى األسئلة التالية:
ما هو مدلول الجهوية السياسية والحكم الذاتي ت
ما هي التجارب الناجحة التي أسهم فيها إقرار الجهوية السياسية في الحفاظ على وحدة الدولةت
ما هو النموذج األقرب للمغرب الذي يمكن االستفادة منه لحل مشكل الصحراء والحفاظ على وحدته الترابيةت
فرضيات الدراسة :
ولتحليل هذه األسئلة الفرعية يمكن أن نختبر فرضية كون الجهوية السياسية بنظام الحكم الذاتي تعتبر وسيلة أساسية للحفاظ
علتتى وحتتدة الدولتتة متتن جهتتة واالعت تراف باالستتتقالل التتذاتي للجهتتات ،م جهتتة أختترى وفتتي مقابتتل هتتذا االفت تراض يمكتتن طتترح
فرضية عدم فعالية الجهوية السياسية في ترسي وحدة الدولة .
مناهج الدراسة :
وقد اعتمد البحث لفتك مختلتف التستاؤالت علتى عتدة منتاهج ،وهكتذا استتخدمت الد ارستة متنهج د ارستة الحالتة متن ختالل د ارستة
نموذجين رائدين على مستوى الدولة الموحدة في المتوسط األوروبي ويتعلق األمر بالنموذج اإلسباني واإليطالي.
كم تم االستناد إلى المتنهج القتانوني المؤسستي ،1والمتنهج التحليلتي الوصتفي  ،والمتنهج التتاريخي كمنتاهج مستاعدة لتفكيتك
وتحليل طبيعة الموضوع بشكل عميق.
 1نصر محمد عارف  ،ابستملوجيا السياسة المقارنة  :النمتوذج المعرفتي  ،النظريتة المتنهج  ،القتاهرة ،المؤسستة الجامعيتة للد ارستات والنشتر والتوزيتع  ،طبعتة ،2002
ص .32
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التقسيم المنهجي :
ولتفكيتتك عناصتتر الد ارستتة ،تتتم اعتمتتاد التقستتيم الثنتتائي لمتتا يمتتتاز بتته متتن فعاليتتة فتتي الحفتتاظ علتتى وحتتدة الموضتتوع وتماستتكه،1
حيتتث يخصتتص المبحتتث األول لتحديتتد وتعريتتف مفهتتوم الجهويتتة السياستتية والحكتتم التتذاتي ،متتن أجتتل التأستتيس للمبحتتث الثتتاني
التتذي تتتم تخصيصتته إلب تراز أهميتتة الجهويتتة السياستتية ودورهتتا فتتي الحفتتاظ علتتى وحتتدة الدولتتة متتن ختتالل النمتتوذجين اإلستتباني
واإليطالي ومدى إمكانية االستفادة منهما من طرف المغرب.
المبحث األول  :التحديد المفاهيمي :الجهوية السياسية والحكم الذاتي.
يعتبر دراسة المفاهيم في نشأتها و تطورها أهم مرتكزات التأصتيل العلمتي النظتري الرصتين ،وعليته ،فتالحكم التذاتي كتأبرز
تجليتتات وتمظهتترات الجهويتتة السياستتية لتته طبيعتتة خاصتتة حيتتث ال نج تتد تعريفتتا جامعتتا مانعتتا  ،فه تتو يتس تتم بالمرونتتة وعتتدم
االستقرار حيث ال يأخذ شكال ثابتا للتطبيق في جميع الدول نظ ار الختالف ظروفها وأوضاعها ،ومن أجل رفتع بعتض اللتبس
والغموض ،يتعين تحديد مفهوم الجهوية السياسية أوال ثم االنتقال إلى مفهوم الحكم الذاتي ثانيا.
أوال  :ماهية الجهوية السياسية ومبرراتها.
-1ماهية الجهوية السياسية
البحث في موضوع الجهوية السياستية يقتضتي منتا طترح الستؤال عتن المقصتود بالجهويتة السياستية و مبرراتهتا ،فالجهويتة
السياستتية تعتتد أعلتتى مستتتوى متتن مستتتويات الالمركزيتتة الترابيتتة دون الوصتتول إلتتى مستتتوى الدولتتة الفيدراليتتة ،التتتي تتتتوفر فيهتتا
الجهة علتى ستيادتها التامتة .وبالتتالي فهتي وستيلة لتحتديث الدولتة دون تجزئتة ستيادتها ،ممتا دفتع الفقته الدستتوري إلتى تستمية
الدول التي تتبنى خيار الجهوية السياسية "بالدولة الجهوية" " "L'Etat Régionalأو ب"دولة المجموعات المستقلة" ،حيتث
تتمتع فيها مؤسسة الجهة بسلطات سياسية مهمة ،غير أن هناك اختالف في درجة هذه الجهوية ،إذ نجد في إيطاليا مفهتوم
دولة الجهات ،في حين تصنف إسبانيا في إطار دولة المجموعات المستقلة " "L'Etat des autonomiesاو متا تستمى ب
" "Communautés autonomesباعتبار أن المنطقة أو الجهة ،هي وحدة سياسية ترتكز عليها مجالس منتخبة تناط بهتا
مسؤولية رعاية الشؤون الداخلية وممارسة صالحياتها الدستورية.2
فالجهتة وفتتق هتتذا المنظتتور جماعتة ديمقراطيتتة مستتيرة متتن طترف أجهتزة سياستتية منتخبتتة (برلمتان وحكومتتة علتتى المستتتوى
الجهوي) بطريقة مباشرة ،حيث ال تتوفر على اختصاصات إدارية فقتط إنمتا أيضتا إختصاصتات وستلطات تشتريعية وتنفيذيتة

1
2

عبد الواحد الناصر ،مفاتيح المنهجية ،مطبعة إليت ،الرباط ،الطبعة األولى ، 1995 ،ص .73-71

حكتتيم التتتوزاني ،تتتداعيات مقتترح الحكتتم التتذاتي المغربتتي فتي ضتتوء التجتتارب المقارنتتة ،أطروحتتة لنيتل التتدكتوراه فتتي القتتانون العتام ،جامعتتة محمتتد الختتامس ،كليتتة

الحقوق ،سال  ،2015 – 2016 -ص .174
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مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.
أصتتلية محتتددة دستتتوريا . 1هتتذه الضتتمانة الدستتتورية أعطتتى للجهتتة مكانتتة متمي تزة داختتل التنظتتيم اإلداري والسياستتي ،و وكتتذا
الصالبة والجمود لقواعدها التنظيمية ،مما يصعب تعديلها إال بتعديل دستوري خاص.2
 -2مبررات الجهوية السياسية
أمتتا مبرراتهتتا ،فتعتبتتر الجهويتتة السياستتية أداة لتحقيتتق هتتدفين رئيستتين أولهمتتا تعميتتق التعدديتتة السياستتية والثقافيتتة متتن جهتتة،
والحرص على االندماج االجتماعي والتضامن المجتمعي من جهة أخرى .وعليه ،فإن الهدف األساسي من األختذ بالجهويتة
السياستتية بنظتتام الحكتتم التتذاتي هتتو حمايتتة قوميتتة أو حمايتتة جماعتتة عرقيتتة معينتتة ،تقطتتن فتتي إقلتتيم (مميتتز تاريخيتتا وجغرافيتتا)
ضتتمن أقتتاليم الدولتتة التتتي تمتتتاز مجتمعاتهتتا بالتعتتدد العرقتتي والجغ ارفتتي ،وبالتتتالي ي ترتبط مفهتتوم الحكتتم التتذاتي بمب تدأ القوميتتات
ارتباطاً هاماً ووثيقاً .كما أن تطبيقتات الحكتم التذاتي التداخلي ال تأختذ شتكالً واحتداً ،بتل إن تطبيقاتته تختلتف متن دولتة ألخترى
حسب الظروف التاريخية والسياسية والقانونية.
وعمومتتا فالجهويتتة السياستتية تمثتتل إحتتدى اآلليتتات والوستتائل الحديثتتة للممارستتة الديمقراطي تة ،إذ تستتمح بتتاالعتراف بكتتل
المقومتتات والكيانتتات االجتماعيتتة  -التتتي تتميتتز عتتن بتتاقي المكونتتات متتن حيتتث الثقافتتة والهويتتة السياستتية-بحقوقهتتا السياستتية
واالجتماعيتتة كحقهتتا فتتي تستتيير شتتؤونها بنفستتها 3فتتي إطتتار متتا يطلتتق عليتته بتتالحكم التتذاتي أو االستتتقالل التتذاتي ،هتتذا األخيتتر
ونظ ار لتاريخته الطويتل فتي الفكتر اإلنستاني الفلستفي والقتانوني اكتستب شتيئا متن الغمتوض والتعقيتد بفعتل المضتامين واألدوار
التاريخية التي مر بها ولالزدواج في مدلوله بين الجانب السياسي والجانب القانوني.4
ثانيا :مدلول الحكم الذاتي
أمتتام تعتتدد تطبيقتتات الحكتتم التتذاتي يصتتعب وضتتع تعريتتف موحتتد ووحيتتد لتته باعتبتتاره مفهومتتا متستتعا ويتضتتمن قتتد ار كبي ت ار متتن
المرونة ،إذ يقترب في حاالت كثيرة من اإلدارة والقانون ،وفي حاالت أخرى يتم في إطار الالمركزية السياسية.5
والحكم الذاتي هو ترجمة للفظة االغريقية " "Avcorvouiaالتي تقابل باالنجليزية "" Self-lawأي القانون التذاتي أو "Self
" gouvernentبمعنى االستقالل الذاتي أو القدرة على الحكم الذاتي ،وتتذهب موستوعة تركانيتا " "Treccaniاإليطاليتة 6إلتى
أن مصطلح " " Autonomiaيدل على "اإلقليم الذي له حكم ذاتي سياسي" ،أي أن هتذه الموستوعة تحتدد الحكتم التذاتي علتى
أساس اإلقليم باعتباره المجال الذي تمارس فيه هيئات الحكم الذاتي سلطاتها داخل حدوده.

1

عبد الكبير يحيا ،تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب :نحو اعتماد جهوية سياسية ،منشورات المجلة المغربية لتإلدارة المحليتة والتنميتة ،ع  ،84الطبعتة األولتى

.2010ص . 333
2

عبد الحق المرجتاني ،الجهويتة فتي بعتض التدول المتقدمتة واقعهتا و آفاقهتا فتي المغترب ،المجلتة المغربيتة لتإلدارة المحليتة و التنميتة ،عتدد متزدوج  ٬ 7-6أبريتل –

3

عبد الحق المرجاني  ،الجهوية في بعض الدول المتقدمة واقعها و آفاقها في المغرب ،المرجع السابق ،ص .78

شتنبر  ،1994ص .78
4
5

مح مد الهماوندي ،الحكم الذاتي والنظم الالمركزية اإلدارية والسياسية ،دار المستقبل العربي ،القاهرة ،الطبعة األولى ،1990 ،ص.6

 -عبد الجبار عراش ،األفاق المستقبلية للجهوية السياسية بالمغرب بين مقومات الدولة الموحدة ومتطلبات لهيكلة الفيدرالية ،مجلة الدراسات اإلداريتة ،العتدد األول،

يونيو ،1998 ،ص .54
6

محمد الهماوندي ،الحكم الذاتي والنظم الالمركزية اإلدارية والسياسية ،مرجع سابق ،ص11و .12
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مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.
يشتتير الفقيتته اإليطتتالي كتتارلو الفانيتتا  Carlo lavagnaإلتتى أن الحكتتم التتذاتي نظتتام ختتاص بالجماعتتة البشترية –القوميتتة أو
العرقية -التي تقطن عادة في إقليم معين .1وهذا يعنتي أنته يحتدد الجماعتة التتي لهتا حتق الحكتم التذاتي بالنستبة لتألرض التتي
تعيش عليها.
أما الدكتور مصطفى أبو زيد فعند شرحه لنظام الحكم الذاتي في كل من إستبانيا وايطاليتا يقتول" :وقتد ستمي هتذا النظتام
(بنظام المناطق  )Régionalismeألن نطاقه اإلقليمي عبارة عن منطقتة  Régionكبيترة تتشتابه ظروفهتا متن حيتث اللهجتة
والحالة االقتصادية والبيئة تشابها يعطيها طابعا تنفرد به بين مناطق الدولة كلها.2
مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي العام
يعبتر مصتطلح الحكتم التذاتي  Autonomie/self- governementفتي القتانون التدولي العتام عتن " صتيغة قانونيتة
لمفهوم سياسي يتضمن منح نوع من االستقالل الذاتي لألقاليم المستعمرة ألنها أصبحت من التوجهتين السياستية واالقتصتادية
جديرة بأن تقف وحدها مع ممارسة الدولة المستعمرة السيادة عليها".3
وقد يطلق عليه أيضاً الحكم الذاتي الدولي  International autonomieوهو ينشأ بواسطة وثيقة دولية ،سواء كانتت
معاهتتدة دوليتتة تعقتتد بتتين دولتتتين بشتتأن إقلتتيم خاضتتع لستتيطرتها أو عتتن طريتتق اتفاقيتتات تبرمهتتا منظمتتة األمتتم المتحتتدة وقبلهتتا
عصبة األمم.
غير أن التحوالت التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية األولى وتأسيس عصبة األمم وتبنيها لنظام حماية األقليات ونظتام
االنتداب  Mandatجعلت مفهوم الحكم الذاتي يعرف تطو اًر أساسياً ،فقد تمكنت الدول االستعمارية من إيجتاد صتيغة قانونيتة
الستتتمرار هيمنتهتتا االستتتعمارية وذلتتك عتتن طريتتق تطبيقهتتا لنظتتام الحكتتم التتذاتي فتتي مستتتعمراتها .وقتتد أدى هتتذا التطتتور التتذي
شهده مفهوم الحكم الذاتي إلى خروجه من نطاقته الضتيق كعالقتة داخليتة إلتى المجتال التدولي واكتستابه بعتد ذلتك بعتدا قانونيتاً
دوليتاً .ففتي الفصتتل الحتادي عشتتر متن ميثتتاق األمتم المتحتتدة وفتي المتتادتين  73و 76أشتير إلتتى مفهتوم الحكتتم التذاتي ،والتتزام
الدول األعضاء في األمم المتحدة الذين يضطلعون بإدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا من الحكم الذاتي الكامل بمراعاة العمل
على تنمية هذه األقاليم ،وشمل هذا االلتزام جانبين :أولهما ،كفالة تقدم هذه الشعوب ،و ثانيهما إنماء الحكم الذاتي.
 -2مدلول الحكم الذاتي في القانون العام الداخلي
قام مشرعو القانون العام الداخلي في الدول التي أسهمت ظروفها التاريخية واالجتماعية والسياسية فتي وجتود قوميتات أو
جماعتتات متباينتتة ،بمحتتاوالت للتخفيتتف متتن الطتتابع االستتتعماري للحكتتم التتذاتي ،وذلتتك بتصتتويره فك ترة مستتتمدة متتن مبتتدأ تقريتتر
المصتتير القتتومي ،وقتتاموا بتنظيمهتتا فتتي إطتتار قتتانوني ليكتتون أستتاس لحتتل المستتألة القومي تة ومشتتكلة التكامتتل ومتتن ختتالل ذلتتك
ظهرت تطبيقات .كما أن أكثر الحركات القومية والتنظيمات السياسية في الدول متعددة القوميات ،اقتنعتت بتأن الحكتم التذاتي
يمثتل أحتتد أشتكال التعبيتتر السياستي القتتومي التتي يمكتتن بواستطتها تنميتتة التتراث الحضتتاري والثقتافي ،وقيتتام الجماعتات القوميتتة
Carlo lavagna: Instituzioni di diritto Publica, Torino, 1976, p. 354.
2
3

1

د.مصطفى أبو زيد فهمي ،تقييم اإلدارة المحلية في القانون المقارن ،بحث منشور في مجلة العلوم اإلدارية ،السنة الثالثة ،العدد األول ،يونيو  ،1961ص .254
محمد الهماوندي ،الحكم الذاتي والنظم الالمركزية اإلدارية والسياسية مرجع سابق ،ص.92
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مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.
بتتإدارة شتتؤونها الداخليتتة فتتي إقليمهتتا القتتومي ،وانطالًقتتا متتن هتتذا التصتتور للحكتتم التتذاتي اتجهتتت هتتذه الحركتتات إلتتى تبنتتي هتتذا
النظام ،دون رفع شعار المطالبة باالنفصال واالستقالل التام ،حفاظا على وحدة الوطن وصيانة الوحدة الوطنية.
وعمومتا فتإن المقصتود بتالحكم التذاتي التداخلي " "Autonomie Interneهتو نظتام قتانوني وسياستي يرتكتز علتى قواعتد
القانون الدستوري ،وبتعبير آخر هو نظام ال مركتزي ،مبنتي علتى أستاس االعتتراف إلقلتيم مميتز قوميتاً أو عرقيتا داختل الدولتة
باالستتتقالل فتتي إدارة شتتؤونه تحتتت إش تراف ورقابتتة الستتلطة المركزيتتة .ولهتتذا فهتتو فتتي نطتتاق القتتانون ال تداخلي أستتلوب للحكتتم
واإلدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة.
كمتتا أشتتارت بعتتض المواثيتتق الجهويتتة إلتتى مفهتتوم الحكتتم التتذاتي ،فقتتد عتترف الميثتتاق األوروبتتي الحكتتم التتذاتي المحلتتي
) ،(Autonomie localeفتتي مادتتته الثالثتتة بأنتته "قتتدرة الوحتتدات المحليتتة ،واإلقليميتتة الفعليتتة وحقهتتا فتتي تنظتتيم وادارة جانتتب
كبير من الشؤون العامة تحت مسؤولياتها ،ولصالح سكانها في إطار القانون" وأن هذا الحق "يمارس عن طريق مجتالس ،أو
جمعيات ،مشكلة من أعضاء منتخبين في اقتراع حر وسري ،ويتميز بالمساواة ،سواء أكان مباشت ار أو عامتا ،ولهتذه الجمعيتات
والمجالس أن تمتلك أجهزة تنفيذية مسؤولة تجاهه".
وعموما ،يمكن القول ،إن مفهوم الحكم الذاتي يختلف مفهومه باختالف التطبيقات الدولية والعوامل المرتبطة بالتجتارب
التاريخيتتة الت تتي أخ تتذت بتته كلي تتا أو جزئيتتا ،كمتتا هتتو الشتتأن ف تتي تجربتتتي إيطاليتتا واستتبانيا ،حيتتث ت تتم األختتذ بتته لصتتد النزع تتة
االنفصالية والحفاظ على وحدة الدولة.
المبحث الثاني :الجهوية السياسية ومساهمتها في الحفاظ علد وحدة الدولة.
لتوضتتيح أهميتتة ومستتاهمة الجهوي تتة السياستتية ف تتي ترستتي وت تتدعيم وحتتدة الدولتتة ،يتطلتتب األم تتر رص تتد دور دولتتة الجه تتات
اإليطالية أوال ،ثم االنتقال إلى دور دولة المجموعات المستقلة اإلسبانية وامكانية االستفادة منها من طرف المغترب لحتل نتزاع
الصحراء والحفاظ على وحدته الترابية ثانيا.
أوال :دور دولة الجهات اإليطالية في ت ريس وحدة الدولة
التنظيم الجهوي في ايطاليا ليس بحتدث معاصتر بتل هتو أمتر كتان محتل د ارستة عميقتة وأختذ ورد بتين معارضتين ومؤيتدين
منذ سنة  1960ويعتبر دولونفرسان 1أن األحداث التي حصلت فتي صتقلية هتي الستبب الرئيستي والمباشتر فتي إحتداث نظتام
المناطق في إيطاليا ،إال أن بالزولي يعزو ظهور هذا النظام الى أسباب أكثر عمقا وأشد تعقيدا ويردها الى عدة أسباب:

2

 أسباب طارئة ومتغيرة  :وتتعلق باألحداث التي حصلت بعتد الحترب العالميتة الثانيتة التتي أملتت اتختاذ خطتوات جذريتة فتيإعادة تنظيم الدولة وأهم هذه األحداث مطالبة صقلية باالنفصال بعد انهيار اإلمبراطورية الرومانية.
أسباب ثابتتة وعميقتة الجتذور :وبعتض هتذه األستباب تتاريخي وجغ ارفتي منهتا متا يعتود إلتى أن إيطاليتا قتد نشتأت أصتال علتىأساس مدن منفصلة وقد تأصل هذا االنفصال بعد انهيار اإلمبراطورية الرومانية ،و والجغرافي منها يرجع إلى طبيعة إيطاليا
التي تمتد من جبال األلب إلى الشاطئ اإلفريقي مع ما يترتب على ذلك من متغيرات وتناقضات اجتماعية واثنية واختالفتات

Pouvoirs, Regions, n°19, Revue française d'études constitutionnelles et politiques,1981,Presse universitaire de France,

1

p 68.

J.Lanversin, Le régionalisme Italien,IH,Paris,1955, p51.
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فتتي المنتتاخ والعتتادات واللغتتة واألحتوال المعيشتتية .1باإلضتتافة إلتتى أستتباب أكثتتر حداثتتة وتجتتذ ار (اقتصتتادية) وتظهتتر متتن ختتالل
الهتتوة العميقتتة فتتي ظتتروف المعيشتتة والحالتتة االقتصتتادية التتتي تفصتتل متتا بتتين من تاطق الشتتمال الغنيتتة والمزده ترة ،و منتتاطق
الجنتوب التتي تغتترق فتي البتتؤس والفقتر والتخلتتف .ومتن الطبيعتتي أن يكتون قيتتام النظتام المركتتزي بنظتر اإليطتتاليين ستيكون متتن
شأنه تعزيز المناطق الشمالية الصتناعية علتى حستاب المنتاطق الجنوبيتة الزراعيتة .وبالتتالي فقتد اتختذت مطتالبتهم باإلصتالح
االقتصتتادي شتتكل المطالبتتة بتتالحكم التتذاتي فكانتتت المنتتاطق اإليطاليتتة نوعتتا متتن الحتتل السياستتي و االقتصتتادي إلعتتادة التتوازن
المفقود بين الشمال والجنوب.2
ويضتتيف  palazzoliإلتتى هتتذه األستتباب ستتببا رئيستتيا غيتتر ملمتتوس لهتتذا االتجتتاه نحتتو نظتتام المنتتاطق ويتجلتتى فتتي الفكتتر
السياسي الحديث في إيطاليا والذي يعتبر أن الحكم الذاتي هو وسيلة لتحقيق الديموقراطية والحرية .ومنشتأ هتذا التفكيتر يعتود
إلى التاري اإليطالي القديم الذي يتميز بتقليد حي يقوم على االستقالل الذاتي في الحكم بعكتس التقاليتد الفرنستية فتي الحكتم
التي تقوم عل الوحدة والمركزية ،والتي زرعها الفرنسيون في إيطاليا بعد غزوهم لها وأثمرت في الوحدة اإليطالية. 3
وقتتد لعبتتت هتتذه األستتباب وغيرهتتا فتتي حصتتر عتتدد الجهتتات فتتي عشترين ،لكنهتتا ال تتمتتتع بنظتتام موحتتد وانمتتا هنتتاك فئتتتين
والمشرع الدستوري اإليطالي بهذا التمييز أخذ بعين االعتبار باإلضافة إلى الظروف الطبيعية والبيئية للبالد عامل الزمن متن
حيث األسبقية فتي التأستيس حيتث كانتت األولويتة للخمتس جهتات األوائتل فتي الوجتود وبترزت كنتيجتة لمواجهتة المشتاكل التتي
بدأت تطفو على الساحة السياسية واالقتصادية للبالد مما يفسر خضوعها لنظام خاص.4
وعليه تم األخذ بنوعين من المناطق أو الجهات :جهات ذات نظام خاص ،5والتي نصت عليها المادة  116من الدستتور،
وتتمتع هذه الجهات بأجهزة خاصة 6تتمثل في المجلس التشريعي بمثابة برلمتان جهتوي وينتختب بتاالقتراع العتام المباشتر لمتدة
 5سنوات ،وجهاز تنفيذي يضم لجنة تنفيذية ورئيس منتخب من طرف المجلس 7وأنظمة ( قتوانين أساستية ) خاصتة يصتادق
عليهتتا البرلمتتان اإليطتتالي بغرفتيتته باألغلبيتتة المطلقتتة كمتتا هتتو منصتتوص عليتته فتتي الدستتتور إال أنتته بموجتتب قتتانون 1-1999

Palazzoli Claude, les régions italiennes Contribution à l’étude de la Décentralisation politique,Paris, 1966.p 23
4

1

خالتتد قبتتاني ،الالمركزيتتة ومستتألة تطبيقهتتا فتتي لبنتتان ،تقتتديم دولتتة ال ترئيس التتدكتور ستتليم الحتتص ،منشتتورات البحتتر المتوستتط ،عويتتدات ،بيتتروت – بتتاريس ،الطبعتتة

األولى ، 1981 ،ص .167

Palazzoli Claude, les régions italiennes Contribution à l’étude de la Décentralisation politique op.cit. p 23 et ss.
4

3

إدريس األزهري ،الجهوية والتنمية اإلدارية بالمغرب ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ،2000-1999 ،كلية الحقوق ،جامعة محمد الخامس،

أكدال الرباط ،ص .34-33
5

وقد نصت عليها المادة  116من الدستور اإليطالي وهي خمس:
Sicile- Sardaigne- Trentin haut adige - Vallée d'Aoste- Frioul Vénétie julienne

6

منصوص عليها في المادة  121من دستور إيطاليا لسنة .1947

7

عبد الحق المرجاني ،الجهوية في بعض الدول المتقدمة ،المجلة المغربية لإلدارة والتنمية عدد مزدوج  8-7أبريل شتنبر مطبعة دار المعاريف الجديدة ،الرباط،

 ،1994ص .79
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صفحة 175

مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.
ستصبح المصادقة عليها من طرف الجهتات وتعديلته يستتوجب إجتراءات ومستاطر موازيتة لتلتك المستتعملة لتعتديل الدستتور.1
وتتمتع الجهات ا لخاصة بحكم الخصائص التي تتميز بها بصالحيات واستقالل ذاتي أوسع من المناطق العادية.
وقد أحدث هذا النوع من الجهات (الخاصة) بسترعة فائقتة لتفتادي االصتطدامات بتين الشتمال والجنتوب اإليطتاليين بستبب
بتتروز الن ازعتتات االنفصتتالية ،2فتأستتيس هتتذه الجهتتات متتن طتترف الجمعيتتة التأسيستتية فتتي  1947ومنحهتتا نظتتام ختتاص ،إنمتتا
يرجتع لقتوة مطالتتب الحكتم التتذاتي فتي ستتردينيا واالنفصتالية فتتي صتقلية وألجتتل حمايتة األقليتة الفرانكفونيتتة بجهتة Valle de
 Aostaوحماية الساكنة ذات األصول الجرمانية بجهة  Trentino – Alto Adigeوفق ما تم تحديده في اتفتاق بتاريس .3
فهذا م ا أكتده األستتاذ أدامتز وبتاريلي متن أن متنح الحكتم التذاتي لألقتاليم المميتزة فتي إيطاليتا يرجتع إلتى أستباب أهمهتا  :ختوف
الجمعية التأسيسية من أن تفقد إيطاليا بعض أقاليمها ،ويريان أنه كان لهذا الخوف ما يبرره  ":فقد كانتت إيطاليتا تحتارب فتي
معارك دبلوماسية من أجل أن تحتفظ بمديرية أوستا حتى ال تضم لفرنسا ومن أن تحتفظ بمديرية بول ازنتو  Bolzanoحتتى ال
تضتم إلتتى النمستا ،ومتتن أجتل أن ترستتم أفضتل حتتد ممكتن لهتتا علتى الطتترف اليوغستالفي" ،4هتتذا فضتال عتتن بتروز االتجاهتتات
االنفصالية في جزيرة صقلية .Sicile
وتستفيد هذه الجهات من استقالل ذاتي موسع وتحويل اختصاصات هامة .ال سيما االستتقالل المتالي . 5هتذا االستتقالل
التتذي تتمتتتع بتته المنتتاطق ذات الطتتابع السياستتي هتتي التتتي تميزهتتا متتن حيتتث الج تتوهر عتتن الوحتتدات الالمركزيتتة فتتي الدولتتة
الموحدة ،وتجعلهتا قريبتة فتي وضتعها القتانوني متن الدولتة االتحاديتة .6فوظيفتة االستتقالل إذن ليستت واحتدة فتي هتذه المنتاطق
فمنطقة صقلية هي من بين هذه المناطق األكثر استقالال وتمييت از لدرجتة أنهتا تقتترب متن الوضتع القتانوني للدولتة العضتو فتي
النظام الفيدرالي ،بينما ال تتعدى صالحيات المناطق الباقية صالحيات المناطق (الجهات) ذات النظام العادي
أو صالحيات المقاطعات القديمة.7

1

إدريس األزهري الجهوية والتنمية اإلدارية بالمغرب ،مرجع سابق ،ص .39

2

صالح المستف ،الجهوية في النظام السياسي-اإلداري المغربي ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة الحسن الثاني ،الدار البيضاء-

3

يسمى أيضا اتفاق ديك اسبري -كروبر  De Gasperi – Gruberوالتذي تتم فتي  5شتتنبر  1946ببتاريس وبموجبته استتمرت Trento et Tirol del sur

4

أدامز وباريلي ،نظام الحكم في إيطاليا ،ترجمة أحمد نجيب هاشم ،مطبعة مصر ،القاهرة ،سنة  ،1964ص .193

 ، 1992ص .29

كاجزاء من التراب االيطالي مع ضمان منحها الحكم الذاتي.
5

متثال جهتة

 Trentino – Alto Adigeبستاكنة  900.000نستمة لهتا ميزانيتهتا تعتادل ميزانيتة جهتة  Ventoوالتتي يبلتغ عتدد ستكانها أربتع ماليتين ونصتف

المليون نسمة ،اضافة الى ما يجتمع لديها من صالحيات تشريعية وادارية مهمة في ميادين التربية والصحة ،وهو متا يفستر مطالبتة الكثيتر متن البلتديات و الجماعتات
المتاخمة لتكل الجهات الغنية باالنضمام اليها طبعا بمراعاة المقتضيات الدستورية.

6

د .خالد قباني ،الالمركزية ومسألة تطبيقها في لبنان...المرجع السابق ،ص .183

Palazzoli Claude, op.cit. p.27-28.
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صفحة 176

مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.
أما الجهات ذات النظام العادي 1فعددها خمسة عشرة ،تستقل مجالسها بوضع أنظمتها الخاصتة علتى أن يصتدق عليهتا فيمتا
بعد بقانون عادي .2غيتر أن المقتضتيات الدستتورية المتعلقتة بالجهويتة أو الحكتم التذاتي اإليطتالي لتم تتدخل حيتز التطبيتق إال
بعتتد انتختتاب المجتتالس الجهويتتة فتتي ستتنة  ،1970وهتتو متتا أحتتدث تحتوال جوهريتتا فتتي تنظيمهتتا اإلداري متتن نظتتام مركتتزي إلتتى
تنظيم جهتوي ال مركتزي حقيقتي ،غيتر أن المستار الجهتوي ستيعرف الكثيتر متن التعثترات ال ستيما نهايتة الستتينات ،ممتا فترض
تتتدخل المشتترع حيتتث صتتدر قتتانون  382ستتنة  1975وم ارستتيمه التطبيقيتتة ستتنة  1977التتتي منحتتت للجه تة مكانتتا أوليتتا بتتين
المؤسسات المكونة للدولة االيطالية .

3

وبتتالرغم متتن أن الدولتتة اإليطاليتتة انتهجتتت طريتتق الجهويتتة السياستتية إال أنهتتا حافظتتت علتتى وحتتدة مقوماتتته إذا أكتتدت المتتادة
الخامسة من الدستور اإليطالي على وحدة الجمهورية غير القابلة للتجزئتة متع اعترافهتا وتشتجيعها لالستتقالل التذاتي المحلتي،
مع تحقيق أوسع مدى من الالمركزية اإلدارية للمصالح التابعتة للدولتة متع تكييتف مبتاد ومنتاهج حاجيتات االستتقالل التذاتي
والالمركزي.4
واذا كان الفصل الخامس من الدستور اإليطالي اعترف للجهات أو المناطق بسلطة التنظيم التذاتي اإل أن ذلتك يجتب أن
يتم في ظل المباد التي يجتب أن تكتون منستجمة متع المقتضتيات الدستتورية وقتوانين الجمهوريتة ،فالوحتدة هتي المبتدأ التذي
تقتتوم عليتته الجهويتتة فتتي إيطاليتتا وللحفتتاظ علتتى هتتذا المبتتدأ تتتم تكتريس مجموعتتة متتن المبتتاد الدستتتورية المدعمتتة لوحتتدة الدولتتة
كمبدأ عتدم التجتزيء والتضتامن ،ووحتدة الجنستية والسياستة الخارجيتة ومنتع إنشتاء الفيتدراليات ،وتكتريس المحكمتة الدستتورية
كضامنة للوحدة والتوازن بين متطلبات الوحدة الوطنية واالستقالل الذاتي للمناطق والجهات.
ثانيا :دولة المجموعات المستقلة اإلسبانية كوسيلة الحتواء النزاعات االنفصالية
تعتبر التجربة االسبانية نتاج شروط موضوعية أملتها الضرورة التاريخية لالنتقال التديمقراطي فتي الحكتم بعتد وفتاة فرانكتو ،إذ
يصتتف الفقتته اإلستتباني الدولتتة اإلستتبانية بأنهتتا دولتتة المجموعتتات المستتتقلة ،فإستتبانيا متتن التتدول الديمقراطيتتة التتتي تعتترف نمطتتا
فريدا في ميدان التنظيم الجهوي ،وسبب ذلك طغيان النزعة االنفصالية على بعض الجهات.5

1

يسري عليها النظام العادي وعددها .15
Bassanni Franko, l’expérience de la régionalisation en Italie, in R.I.S.A N 1, 1957.p 51.

3
4

2

صالح المستف ،الجهوية في النظام السياسي-اإلداري المغربي ،مرجع السابق ص .28

المادة الخامسة من الدستور اإليطالي "الجمهورية واحدة ال تتجزأ ،تعترف وتشجع االستق الل الذاتي المحلي ،وتحقق بالنسبة للمصالح التابعة للدولة أوسع مدى من

الالمركزية اإلدارية وتكيف مباد ومناهج تشريعاتها مع ضرورات االستقالل الذاتي والالمركزي".
5

محمد بوبوش ،قضية الصحراء ومفهوم االستقالل الذاتي ،مجلة وجهة نظر ،عدد  ، 27مطبعة دار المعاريف الجديدة ،الرباط ،2005 ،ص .62
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صفحة 177

مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.
إن قيام المجموعات المستقلة بإسبانيا يعتبر حقا دستوريا حيث تم تكريس الحق في الحكم التذاتي فتي النمتوذج اإلستباني ،فتي
المادة الثانية متن دستتور إستبانيا لعتام  1978التذي نتص علتى متا يلتي" :يعتترف ويضتمن الحتق فتي الحكتم التذاتي للقوميتات
والجهات التي تنظتوي لألمتة اإلستبانية" .وقتد وصتل عتدد المجموعتات المستتقلة اليتوم فتي إستبانيا إلتى ستبعة عشتر  ،بعضتها
لهتتا اختصاصتتات محتتددة والتتبعض اآلختتر عريضتتة وواستتعة .هتتذه األخيترة  ،األقتتل عتتددا ( كتالونيتتا ،بتتالد الباستتك غالستتيا) لهتتا
خصوصية قوية تاريخية .وفي واقع األمر ،منذ  ،1992تم توحيد األنظمة.
فبقتراءة المتتادة الثانيتتة متتن دستتتور استتبانيا 1نجتتد المشتترع الدستتتوري يعتتترف ويضتتمن الحتتق فتتي االستتتقالل التتذاتي بالنستتبة
للقوميات والجهات التي تتكون منها الدولة اإلسبانية مع السهر على رعاية التضتامن والتستاند فيمتا بينهتا ،وذلتك بعتد أن تأكتد
بصورة واضحة ال ت قبل أي لبس على وحدة األمة اإلسبانية التي ال تقبل أية تجزئة في وطن يشترك لكتل اإلستبان غيتر قابتل
ألي تقسيم ،وجعل هذا المبدأ الرئيسي من األسس الدستورية التي يقوم عليها هتذا القتانون األساستي لهتذه المجموعتة المستتقلة
أو تلك.2
وقد جاء االعتراف الدستوري بالحق في الحكتم التذاتي للجهتات والقوميتات استتجابة لمطالتب التيتارات السياستية ومواجهتة
األطروحة االنفصالية ،و قد ساهم إقرار نظام جهوي متقدم في إسبانيا إلى حد ما في تدعيم وحدة الدولة من خالل احتتواء
واستتتيعاب النزعتتة االنفصتتالية متتن جهتتة  ،و تتتوفير ضتتمانات دستتتورية لحمايتتة الحكتتم التتذاتي التتذي يستتمح للكيانتتات الجهويتتة
باالعتراف بهوياتها المتميزة من جهة ثانية .
وقد أطلق على الجهة في النص الدستوري االسباني في جزئته الثتامن مفهتوم المجموعتة المستتقلة ،3حيتث جتاء فتي الفصتل
 137بتتأن " :الدولتتة تتشتتكل ترابيتتا متتن البلتتديات ،األقتتاليم والمجموعتتات المستتتقلة التتتي ستتيتم إحتتداثها" .ويتميتتز المفهتتوم الجديتتد
كونتته قابتتل أن ينضتتوي تحتتت لوائتته ليستتت فقتتط الجهتتات أو القوميتتات وانمتتا جميتتع األقتتاليم أو المقاطعتتات ذات الخصتتائص

1

إن الدستتتور اإلستتباني لستنة  1978م كتتان أول دستتتور ستتاهم فتتي تحريتره ووضتتعه ممثلتتون متتن كتل الطوائتتف السياستتية اإلستتبانية لتتذلك أصتتبح يتتنظم كتتل الشتتعوب

اإلستتبانية ال شتتعب علتتى حستتاب شتتعب و ال يحمتتي مصتتالح طتترف دون أط تراف أختترى ،فهتتو دستتتور الت ارضتتي و التعتتايش استتتطاع أن يوحتتد إستتبانيا و ينهتتي دابتتر
الحروب األهليتة المتدمرة ،و قتد أستس هتذا الدستتور االستتقالل التذاتي كإطتار متفترع عتن دولتة المركزيتة يتتم فيهتا توزيتع م اركتز القترار والستلطة بتين الدولتة واألقتاليم و

تمكن من إدماج القوميات التاريخية في الدولة و األحزاب القومية المحلية في إطار من التناوب على السلطة.

إن البناء المؤسساتي الذي بناه دستور 1978قد ينهار تحت ضربات القوميين الباسك والكاطاالنيين في إستبانيا .فخطتة إيباريتشتي نستبة إلتى رئتيس الحكومتة الباستكية

المستتتقلة تتتدعو إلتتى استتتقالل الباستتك عتتن إستتبانيا ويقتتترح أن يكتتون هنتتاك اتحتتاد حتتر معهتتا .كمتتا أن الحكومتتة الكاطاالنيتتة الثالثيتتة التتتي تضتتم اإلشتتتراكيين والقتتوميين
الكطاالن تدفع في اتجاه االنفصال -وان بشكل محتشم-عن إسبانيا .هذه المواقف الباستكية والكاطاالنيتة الراديكاليتة دفعتت الكتاتي كاستيميرو غارستيا أبتادييو فتي مقتال

لتته بصتتحيفة (إلمونتتدو) اإلستتبانية بتتتاري  2004/ 9/ 6إلتتى القول:تعتقتتد كاطالونيتتا وبتتالد الباستتك أن الوقتتت حتتان متتن أجتتل الهندستتة السياستتية التتتي تتتم بناؤهتتا بعتتد وفتتاة
فرانكو .وأضاف قائال:هل زاباثيرو واع باألخطار التي تحدق بإسبانيا .
3

تم تفضيل هذا المصطلح على "المقاطعة المستقلة" Territorio Autonomo
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مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.
المتميت تزة ،وف تتي الس تتياق ذات تته وباالتف تتاق م تتع م تتا ه تتو منص تتوص علي تته ف تتي الفص تتول  143و  144م تتن الدس تتتور ق تتد تتش تتكل
المجموعات المستقلة من:
-

األقاليم المتجاورة ذات الخصائص التاريخية ،الثقافية واالقتصادية المشتركة.

-

أقاليم الجزر أو األقاليم الجزيرية ))Territorios Insulares

-

األقاليم بهوية جهوية تاريخية أو الجهات المكونة من إقليم وحيد.

-

المقاطعات التي مجالها الترابي ال يتجتاوز إقلتيم واحتد وتعوزهتا الهويتة الجهويتة التاريخية(،حالتة المجموعتة المستتقلة

لمدريد).
-

المقاطعات الغير المندمجة في التنظيم اإلقليمي

وقد أناط الدستور اإلسباني المجموعات المستقلة بمجالس محلية تتولى مباشرة االختصاصات التي تعود إليهتا ومتن أهتم هتذه
األجهزة نذكرك البرلمان الجهتوي  ،الحكومتة الجهويتة ،ورئتيس الحكومتة الجهويتة ومجلتس أعلتى للقضتاء ،1كمتا يستمح بتكتوين
أحزاب جهوية ،و بفعل إرساء هذا النظام اإلقليمتي المعقلتن حققتت إستبانيا منجتزات عظيمتة فتي فتترة وجيتزة ستواء فتي المجتال
الصناعي أو االجتماعي و تمكنت من بناء دولة قوية من الناحية السياسية على الصعيد اإلقليمي والدولي.2
لتتذلك ستتيظل النمتتوذج اإلستتباني نموذجتتا يحتتتذى بتته لكتتل بلتتد غتتارق فتتي بحتتر التخلتتف و تتجاذبتته المشتتاكل السياستتية و
االجتماعيتتة و االقتصتتادية و يتعتترض لمستتاومات العولمتتة و تتتدخالت التتدول األجنبيتتة و صتتعود التيتتارات الثقافيتتة و اإلثنيتتة

المنادية بالخصوصيات والهوية الثقافية و االجتماعية التي عادة ما تنادي بها التيارات االنفصالية.
 ما يستفاد من التجارب الدولية بالنسبة للحالة المغربية( مشروع الحكم الذاتي) :إ ن المشتروع المغربتتي للحكتتم التذاتي مستتتلهم متتن المقترحتتات ذات الصتلة بمنظمتتة األمتتم المتحتدة ،ومتتن المقتضتتيات الدستتتورية
المعمول بها في البلدان القريبة منه جغرافيا. 3
وقد جاء هذا المشروع في سياق البحث عن حتل سياستي لقضتية الصتحراء ،و يتأستس علتى تطبيتق نظتام ختاص بالصتحراء
تتمتتتع فيتته المنطقتتة بصتتالحيات واختصاصتتات تش تريعية وتنفيذيتتة واستتعة تمارستتها هيئتتات الحك تم التتذاتي( 4متتن برلمتتان وجهتتاز

1

محمد بوبوش  ،قضية الصحراء ومفهوم االستقالل الذاتي،مرجع سابق ،ص . 63

2

أحمد السوداني ،التنظيم الجهوي اإلسباني  ،المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية ،عدد خاص ،السنة الرابعة ،يونيو ،2005 ،ص .107-106

4

الفقرة  20من نص مذكرة التفاوض حول مشروع الحكم الذاتي بالصحراء الموجهة لألمم المتحدة .2007

3

الفقرة  11من نص مذكرة التفاوض حول مشروع الحكم الذاتي بالصح ارء الموجهة لألمم المتحدة .2007
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مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.
تنفيتذي ومحتاكم) واستتتقالل متالي مهتتم 1فتي ظتتل الستيادة المغربيتتة ودستتورها ،فمتتن ختالل مبتتادرة الحكتم التتذاتي تكفتل المملكتتة
المغربية لكافتة الصتحراويين ستواء الموجتودين علتى التتراب التوطني أو المتواجتدين بالختارج مكتانتهم المناستبة والالئقتة ودورهتم
الكام ل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء ،وذلك طبقا للمباد والمساطر الديمقراطية وعن
طريتتق هيئتتات تش تريعية،تنفيذية وقضتتائية ،متتع اإلشتتارة علتتى أنتته رغتتم كتتل اختصاصتتات الجهتتة فتتإن الدولتتة المغربيتتة ستتتحتفظ
باختصاصاتها في ميادين السيادة.
كما أن المبادرة المغربيتة الهادفتة إلتى متنح حكتم ذاتتي موستع لجهتة الصتحراء هتي مبتادرة تعبتر عتن قتدر كبيتر متن االنفتتاح
بحيث إنه تسعى إلى توفير الظروف المالئمة للشروع في مسار للتفاوض والحوار البنتاء والتذي متن شتانه أن يتؤدي إلتى حتل
سياسي مقبول من جميع األطراف .

2

و بناء على النماذج الدولي ة المقارنة المتقدمة والرائدة في مجال الجهوية السياسية التي تتوخى تقريب سلطة القرار علتى نحتو
يضمن االعتراف بالخصوصيات اإلقليمية ووجتود بنيتة مؤسستاتية مستتقلة تتمثتل فتي حكومتة إقليميتة وبرلمتان وجهتاز قضتائي
يتتنظم شتتؤونها الدستتتورية واإلقليميتتة ،فستتلطة الحكتتم التتذاتي فتتي مشتتروع المبتتادرة المغربيتتة تشتتكل نموذجتتا فريتتدا يضتتمن توزيعتتا
تقاطعيا للسلطة في مختلف مستوياتها التشتريعية والتنفيذيتة والقضتائية بتين المركتز واقلتيم الصتحراء ،مراعيتة فتي ذلتك المبتاد
األساسية التالية:
الوحدة :تشمل وحدة الدولة والوطن والتراب.
التتوازن :يقتتوم علتتى تحديتتد االختصاصتتات الحص ترية المنوطتتة بالدولتتة متتع تمكتتين المؤسستتات الجهويتتة متتن الصتتالحيات
الضرورية للنهوض بمهامها التنموية
التضامن :باعتماد تقسيم ناجع يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافي.3
واذا كان النموذج الجهوي المغربي الحالي يقتصتر علتى استتلهام التجربتة الفرنستية ،فتال بتد متن االنفتتاح واالستتفادة متن كتل
المرجعيات والتجارب خصوصا التجربة اإلسبانية ألن المجتمع المغربتي أقترب إلتى المجتمتع اإلستباني منته إلتى الفرنستي فيمتا
يتعلق بالتعدد اللغوي والثقتافي ،كمتا أن مواجهتة تحتديات الجهتات ينبغتي أن يكتون خيتا ار استتراتيجيا ولتيس مجترد اختيتار لحتل
1

3

الفقرة  13من نص مذكرة التفاوض حول مشروع الحكم الذاتي بالصحراء الموجهة لألمم المتحدة .2007

يراجع الخطب الملكية  :الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء  06نونبر -2008الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء 06نونبر  2009وخطاب

تنصيب اللجنة االستشارية للجهوية في 3يناير .2010
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مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.
مسألة الصحراء ،1كما أنه من المفيد بالنسبة للمغرب ربتط مقتترح الحكتم التذاتي فتي حالتة تطبيقته بالديمقراطيتة كمتا حتدث فتي
إستتبانيا حيتتث جتتاء النظتتام الجهتتوي فتتي إطتتار انتقتتال ديمق ارطتتي ستتلمي حقيقتتي ،كمتتا يستحستتن تعمتتيم الحكتتم التتذاتي علتتى بتتاقي
المنتتاطق والجهتتات ولتتيس االقتصتتار علتتى منطقتتة الصتتحراء ،كمتتا هتتو الشتتأن فتتي إستتبانيا ،لمتتا يحققتته متتن ديمقراطيتتة علتتى
المستوى المحلي من خالل السماح للمواطنين والمواطنات بالمشاركة في تدبير شؤونهم بأنفسهم.
غير أن إقامة تقابتل بتين الحالتة المغربيتة والتجربتة اإلستبانية ،متن زاويتة االنتقتال التديمقراطي تتدفع إلتى استتنتاج وجتود مفارقتة
علتتى صتتعيد المقارنتتة بتتين البلتتدين ،فبقتتدر متتا نجحتتت إستتبانيا فتتي االنتتدفاع عميقتتا فتتي ديناميتتة الدمقرطتتة متتن ختتالل نظامهتتا
الجهوي وتحديث االقتصاد والمجتمع والثقافة ،بالقدر نفسه غدا عصيا على المغرب إنجتاز االنتدفاع ذاتته ،العتبتارات متعتددة
قتتد تترتبط بقصتتر عمتتر لتجربتتة ،كمتتا قتتد تتعلتتق بدرجتتة نضتتج المشتتروع و انغ ارستته فتتي وعتتي الفتتاعلين السياستتيين وثقتتافتهم .إن
المستتتقبل منظتتو ار إليتته متتن زاويتتة التغي ترات الداخليتتة واإلقليميتتة والدوليتتة ال يت تترك للمغتترب خيتتا ار ب تتديال عتتن خيتتار الدمقرطتتة
والتحديث.2
وجدير بالذكر أن مخاطر التفكك أو التفرقة التي يمكن أن تشكل العيب المحتمل للجهوية ال مجال له بالمغرب ،ذلتك أنته
كما قال الملك الراحل الحسن الثاني متادام االرتبتاط بتين الجهتة وملتك التبالد قتائم فتال خشتية متن أي تهديتد للوحتدة الوطنيتة،2
بتتل أكثتتر متتن ذلتتك فتتإن العتترش هتتو الض تمانة المقدستتة الستتتم اررية الوحتتدة الوطنيتتة متتادام المغتترب بلتتدا إستتالميا ،والمغاربتتة
متشتتبتون باإلستتالم وتشتتبتهم بتتالعرش لتتن يقتتل إيمانتتا ،ولقتتد عودنتتا التتتاري عبتتر األحقتتاب أن المغتترب بتتاختالف مناطقتته وتنتتوع
تقاليده وثقافته وطبيعته ،فإنه ظل موحدا يتصدى ألي اعتداء خارجي فالخطوة الجريئة التتي ستيقدم عليهتا المغترب متن ختالل
مشروع الحكم الذاتي  ،ستمكنه من تعميق الالمركزيتة وتوستيع دائترة الحكتم المحلتي ودمقرطتة المؤسستات لفستح المجتال أكثتر
للمشاركة واسهام المجتمع المدني في تحمل المسؤوليات ومواجهات تحديات القرن .21

 2أمحمد المالكي ،المغرب وتجربة االنتقال الديمقراطي في إسبانيا :الدروس المستفادة ،جريدة دفاتر سياسية  -العدد  60يناير  ،2004ص .9
2

الحسن الثاني ،ذاكرة ملك ،منشورات الشركة السعودية لألبحاث والنشر ،الطبعة الثانية ،1993 ،ص .126-125
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صفحة 181

مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.

خاتمة وتوصيات:
ختاما نخلص إلى تقديم النتائج والتوصيات التالية:
 إن خيار الجهوية السياسية كوسيلة لصد النزعة االنفصالية قد أسهم إلى حد كبير في الحفاظ على وحدة الدولة وتحقيقاالستتقرار النستبي  ،وكتذا الحفتاظ علتى التنتوع اإلقليمتي وم ارعتاة الخصوصتيات المحليتة و تحقيتق مشتاركة فعليتة للستكان فتتي
إدارة شؤونهم بأنفسهم في إطار ال مركزي في ظل النموذجين اإلسباني واإليطالي  .فالرهان متن ختالل إقترار جهويتة سياستية
بالنسبة لهذه الدول ،هو البحث عن اتفاق وتسوية تسمح من جهة بالحفاظ على وحدة الدولتة ،واالعتتراف باالستتقالل التذاتي
للجهات وتمكينها من الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 إن الجهوية السياسية بنظام الحكم الذاتي كآلية سياسية ديمقراطية من شأنها أن تسهم في حل قضية الصتحراء والتوفيتقبين مبدأ وحدة الدولة واالستقالل الذاتي لجهة الصحراء.
 نرى ضرورة االنفتاح على النموذج الجهتوي اإلستباني لتيس للنست والتقليتد الحرفتي وانمتا لالستتفادة منته فتي بعتض جوانبتهالديمقراطية.
 نتترى ضتترورة ربتتط مشتتروع الجهويتتة الموستتعة بتتالمغرب بدمقرطتتة الدولتتة ككتتل وفصتتل الستتلطات وتمت تع الجهتتات بستتلطاتواختصاصات ذات طبيعة تشتريعية وتنظيميتة محتددة دستتوريا وتعمتيم الحكتم التذاتي علتى بتاقي منتاطق المغربيتة تفعتيال لدولتة
الحق والقانون والديمقراطية .
 تجاوز الجهوية اإلدارية المعمول بهتا حاليتا بتالمغرب و االنتقتال إلتى دولتة الجهتات بإقامتة مؤسستات تتمتتع باستتقاللية عتنالمركز ،وتعديل الدستور لالرتقاء بنظام الجهة إلى مستوى متقدم أي االنتقال إلى جهوية سياسية محددة دستوريا.
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مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ علد وحدة الدولة -أ .محمد اليوسفي.
قائمة المراج :
المراج باللغة العربية

ال تب

الحسن الثاني ،ذاكرة ملك ،منشورات الشركة السعودية لألبحاث والنشر ،الطبعة الثانية.1993 ،
قباني ،خالد ،الالمركزية ومستألة تطبيقهتا فتي لبنتان ،تقتديم دولتة الترئيس التدكتور ستليم الحتص ،منشتورات البحتر المتوستط ،عويتدات،

باريس ،الطبعة األولى.1981 ،
محمتتد عتتارف  ،نصتتر ،ابستتتملوجيا السياستتة المقارنتتة  :النمتتوذج المعرفتتي  ،النظريتتة المتتنهج  ،القتتاهرة ،المؤسستتة الجامعيتتة للد ارستتات
والنشر والتوزيع  ،طبعة .2002
الناصر ،عبد الواحد ،مفاتيح المنهجية ،مطبعة إليت ،الرباط ،الطبعة األولى. 1995 ،
الهماوندي ،محمد ،الحكم الذاتي والنظم الالمركزية اإلدارية والسياسية ،دار المستقبل العربي ،القاهرة ،الطبعة األولى.1990 ،
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تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش.
تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش (الجزائر)•

The Impact of The Terrorist Phenomenon in Libya on The National
Security of Algeria
مييييليييييييييييخيييص
تستهدف هذه الورقة البحثية الكشف عن أبرز المخاطر والتداعيات األمنية التي تواجه األمن الوطني الجزائري نتيجة لتعقد األوضاع
األمنية بليبيا وفق منحنى خطير ساهم في تصاعد نشاطات الكثير من الفواعل والكيانات غير المرغوبة فيها ،والمهددة لألمن الوطني الليبي ،ولألمن
الوطني الجزائري أيضاً باعتبار أن المعادلة األمنية في عالم اليوم هي :أن أمن األنا (الجزائر) يأتي من أمن الجار (ليبيا).
ومن بين هذه الفواعل المهددة نجد الجماعات اإلرهابية الذي يبدو أنها استفادت من عدة عوامل لزيادة مؤشرات الفتك والعنف المادي
والمعنوي إلى مستويات قياسية ،وهو ما يؤثر بالسلب على األمن الوطني الجزائري من ناحية ،ومن ناحية أخرى يجعل من صانع القرار يحاول اتخاذ
نهج وقائي لحماية األمن الوطني الجزائري ،واحتواء هذا التهديد الذي يبدو أنه أصبحت تحكمه حالة من عدم اليقين نظ ارً لزيادة تعقيداته في ليبيا.
ال لمات المفتاحية :األمن الوطني ،التهديدات ،مواجهة ،الظاهرة اإلرهابية .
Abstract
This paper aimed at detecting the most prominent security risks and consequences faced by the
Algerian national Security as a result of the complexity of the Security situation in Libya has seriously
contributed to the increase in a lot of actors function and entities endangered the national security of Libya's
activities, And the National Security Algeria because the security equation in the world today are: security
comes From Security Neighbor.

Among thèse other actors Endangered find terrorist groups that have benefited from a lot of factors to
incérasse the lethality of physical and psychological violence indicators to record levels, as this would
negatively impact on the Algerian national security on the one hand, on the other hand makes the
decision-maker is trying to take a preventive approach to protect the Algerian national security , and
contain the threat that seems to have become ruled by uncertainty due to increased complexity in Libya.

Key Word: national Security, threats, confrontation, Terrorist Phenomenon.

باحث دكتوراه ،تخصص دراسات إستراتيجية ،المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية (.)GNSPS
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"إن اإلرهاب ظاهرة من ظواهر المنطقة الرمادية؛ شيء بين الجريمة والحرب ،وبين عنف الدولة والعنف التمردي،
بين النزاع والعنف ،وبين الدعاية والفعل المباشر".
رونالد كريلينستن( )Ronald Crelinstenفي كتابه مكافحة اإلرهاب ،ص.49

مقيييييييدمييييييييييييية
يبدو للوهلة األولى أن حالة االنفالت األمني التي بدأت منذ االنتكاسة العربية في نهاية  2010وبداية ،2011والتي
دارت بين نقيضين "قوى القصر"  The Forces ofو"قوى الجماهير" The Forces of The Massesلم تحدث مباشرة
بل حصلت نتيجة لتفاعل مجموعة من األسباب السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتراكمة التي تتشابه نوعاً ما في الدول
التي مستها االحتجاجات الشعبية ،والبداية كانت في تونس ثم مصر ،ومن ثم انتقل نموذج "كرة الثلج"Snow Ballإلى
الجماهيرية الليبية التي سماها المفكر عبد اإلله بلقزيز ب ت تت" :مملكة الجنون"Kingdom of Madnessنتيجة للتصرفات
الغريبة للعقيد الراحل معمر القذافي ،وممارسته القوة ضد الشعب الليبي كرد فعل على االحتجاجات والمطالب الشعبية.
وبالرغم من مرور خمس سنوات على الثورة في ليبيا ،فإن الواقع األمني فيها يثبت أنها تعيش في فوضى أمنية جد
خطيرة سمح باختراقها من طرف العديد من الفواعل غير المرغوب فيها ،ومن بينها نجد اإلرهاب الذي يمكن اعتباره الخطر
األمني المركزي هناك في ظل توفر الظروف المناسبة لتطوره ،إضافة إلى وجود تباين صارخ في التشكيالت السياسية الذي
قد يساهم في زيادة التأثير الفعلي والواقعي للجماعات اإلرهابية والمسلحة.
كما ال يمس اإلرهاب ليبيا فقط ،بل قد يزحف إلى عدة دول مجاورة ،ومن بينها الجزائر التي تأثرت بتداعيات هذه
الظاهرة على عدة مستويات ،وهو األمر الذي يجعلها تحاول بناء مقاربة فعالة ومتطورة في مكافحة اإلرهاب ،يمكن تطبيقها
عبر تشكيلة عريضة تمزج فيها بين عناصر القوة الصلبة والناعمة تهدف أوالً إلى أمننة الجزائر من مشكلة اإلرهاب كخطر
وجودي يتطلب إجراءات ردعية لمواجهته ،ومن ثم مساعدة ليبيا للتخلص من مشاكل هذه الظاهرة في عالم أصبحت القاعدة
األساسية التي تحكمه هي" :أن أمن األنا ينتج من أمن الجار".
وتأسيساً على ما سبق ،فإن هذه الورقة البحثية تحاول الكشف عن أبرز تأثيرات الظاهرة اإلرهابية على األمن
الوطني الجزائري بالتركيز على الحالة الليبية ،ثم محاولة رصد أبرز المجهودات واإلجراءات التي قامت بها الجزائر لمواجهة
هذا التهديد.
المشيييكييلييية البييييييحثيييية:
يحاول هذا الموضوع اإلجابة عن تساؤل مركزي يتضمن حقيقة مدى تأثير انتشار وزيادة نشاطات الجماعات
اإلرهابية اإلجرامية على األمن الوطني الجزائري ،وذلك في ظل النهج الذي تتبعه الجزائر للوقاية من مخاطره ،ولقد تمت
صياغته على النحو التالي:
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✓ ما مدى تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا على األمن الوطني الجزائري في ظل زيادة نشاطاته اإلجرامية ،وذلك ضمن
اإلستراتيجية والرؤية األمنية الجزائرية التي تتبناها بغرض مواجهة هذا التهديدت
ولتبسيط هذه المشكلة سيتم تفكيكها إلى عدة أسئلة فرعية على النحو التالي:
 ما المقصود باإلرهابت وفيما تتمثل أبرز الجماعات اإلرهابية النشطة في ليبيا بعد مرحلة سقوط العقيد الراحل معمرالقذافيت
 فيما تتمثل أبرز تداعيات الظاهرة اإلرهابية في ليبيا على األمن الوطني الجزائريت ما هي أبرز معالم الرؤية والمقاربة الجزائرية لمواجهة التهديد اإلرهابي في ليبياتأهيييمييييييييييية الييييدراسييييييية:
تكتسب الدراسة أهميتها من خالل أنها تحاول رصد أحد أبرز المواضيع المطروحة بكثرة في الساحة السياسية
واألكاديمية في الجزائر تزامناً مع األحداث والتغيرات المتسارعة الحاصلة في ليبيا ،ومن ناحية أخرى فإن هذا الموضوع مهم
ألنه في الحقيقة يمثل إضافة بشأن المستجدات التي تتعلق بالظاهرة اإلرهابية بليبيا وكيفية تعاطي الجزائر معها.
أهيييييييييييداف الييييدراسييييييية:
تتمحور أهداف هذا الموضوع فيما يلي:
 رصد ألبرز تداعيات الظاهرة اإلرهابية في ليبيا على األمن الوطني الجزائري. معرفة النهج والدور السياسي واألمني الذي تقوم به الجزائر لمواجهة هذا التهديد باعتبارها تدرك بأنه من الضروري بناءاألمن في ليبيا عبر القضاء على هذا التهديد المركزي الذي يمثل التحدي األول لصناع القرار في ليبيا من ناحية ،ومن
ناحية أخرى لما يحدثه من تداعيات سلبية على األمن الوطني الجزائري.
منيهجييييية الييييدراسييييييية:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي( )Descriptive Analytical Methodالذي تم من خالله تحديد
خصائص وأبعاد الظاهرة المدروسة ووصفها وصفاً موضوعياً عبر جمع الحقائق والبيانات،
كما تجدر اإلشارة بأن الدراسة تنطلق من العام إلى الخاص ،إذ يحاول العنصر األول فهم الظاهرة اإلرهابية في ليبيا،
ويركز العنصر الثاني على أبرز تداعيات الظاهرة اإلرهابية في ليبيا على األمن الوطني الجزائري وذلك بالتركيز على عدة
قطاعات ،بينما يستعرض العنصر األخير الرؤية والمقاربة الجزائرية لمواجهة التهديد اإلرهابي والقضاء عليه.
اليييدراسييييات السيابقيييييية:
في الحقيقة لم تكن هناك دراسات شاملة تتناول حيثيات هذا الموضوع بالتفصيل ،وانما هناك بعض األبحاث
والدراسات التي عالجت بعض جوانب الموضوع ،ومن بينها نجد:
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 دراسة ل لباحثة "منى حسين عبيد" المعنونة ب تت" :أزمة تغيير النظام السياسي في ليبيا" الصادرة عن مجلة دراسات دوليةفي العدد الحادي والخمسون ،حاولت فيه الباحثة التعرض بالتفصيل إلى طبيعة النظام السياسي الليبي وواقع المجتمع القبلي
في ليبيا ،إضافة إلى أهم المدخالت التي ساهمت في إحداث حالة الحراك الشعبي ومواقف المجتمع الدولي منها.
 دراسة للباحث "جمال طه" حول" :تطور اإلرهاب في ليبيا من الجماعات المتطرفة إلى الجيوش السيارة" ،وهي دراسةمفصلة حاولت رصد أبرز الجماعات المسلحة واإلرهابية التي تهدد األمن الليبي منذ سقوط نظام العقيد الراحل "معمر
القذافي".

أوالً :فهم الظاهرة اإلرهابية في ليبيا
 .1تعريف اإلرهاب
إن محاولة التأمل ملياً في عالم اإلرهاب اليوم يفرض علينا التركيز بصورة دقيقة على المشكالت المفاهيمية التي
تساهم في تعقيد فهمنا لإلرهاب في بيئة عالمية تزداد فيها شيئاً فشيئاً مخاطر بناء األمن بعدما كان جل اهتمام المجتمع
الدولي ينصب حول الهموم األمنية التقليدية ،فاإلرهاب كتهديد عالمي ال تماثلي جديد يمثل أحد أبرز التهديدات التي تتزايد
تشابكاً وترابطاً ،وتتعد أوجه تأثيره على الجميع ،ولفهم هذه الظاهرة ال بد أوال من تعريفها.
ففي الحقيقة ليس هناك حتى الساعة لإلرهاب تعريف متفق عليه عالمياً ،بالرغم من محاوالت طال بها األمد من
جانب األمم المتحدة لدفع الدول األعضاء فيها إلى التوصل إلى إجماع بشأنه ،ومن بين النقاط التي ما انفكت عالقة حتى
اآلن نجد رفض دول ما بعد االستعمار وغيرها من دول العالم الثالث (دول العالم الجنوبي بعد الحرب الباردة) ،بما في ذلك
دول عربية عديدة إدانة العمليات التي تنفذها جماعات تقاوم االحتالل أو االضطهاد باإلرهاب ،ولعل ما يوجز هذه
المعضلة هو القول الشهير "إن ما يراه ذلك إرهابياً ،هو نضال من أجل الحرية في نظر ذلك" ،وتنطبق هذه الحالة على
حركة حماس ففي الوقت الذي تعتبرها إسرائيل والواليات المتحدة إرهاباً تعتبرها بعض الدول العربية مقاومة.1
ومن بين التعريفات المقدمة حول اإلرهاب نجد تعريف"ريمون آرون" Rymond Aronالذي يرىأن اإلرهاب
هو":كل عمل عنف ال يحدث فقط آثار مادية بل يتعداها إلى آثار نفسية".
"Une action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologique sont
hors de proportion avec ses résultats purement physiques2".
إذ ال يركز هذا التعريف فقط على اآلثار المادية بل يتجاوز ذلك مشي اًر إلى اآلثار والعواقب النفسية التي قد تكون
وخيمة على نفسية الفرد والمجتمع ،ويعرف "دان فيرتون"  Dan Vertonاإلرهاب بأنه " شكل من أشكال العنف السياسي

1

رونالد كريلينستن" ،مكافحة اإلرهاب"  ،ترجمة :أحمد التيجاني،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي ،2001 ،ص .10
Battistella," Dictionnaire des relations internationales", éd 3, Édition Dalloz, Paris, p540-541.
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تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش.
الذي يزرع الخوف في قلوب الناس وعقولهم عن طريق استخدام القوى المدمرة واشاعة الفوضى والدمار والمتاعب
النفسية".1
أما "دافيد تاكور"  David Tuckerفي مقال له حول" :ماذا عن اإلرهاب الجديد وما مدى خطورتهت" What’s
? New About the New Terrorism and How Dangerous Is Itقد حاول إحداث مفارقة نوعية في حديثه عن
صيغة جديدة لإلرهاب تختلف عن النمط التقليدي السائد في فترة الحرب الباردة ،حيث يرى أنه أصبح أشد فتكاً وتأثي اًر على
األمن نظ اًر الستفادته من ثورة المعلومات ومزايا العولمة.2
ويبدوا أن غالبية التعريفات انصب اهتمامها بشكل كبير على النشاطات اإلرهابية للجماعات وحركات التمرد
والعصيان بالرغم من إقرار بعضها بإرهاب الدولة ،لذلك فإن الكثير من األعمال والمؤلفات ذات الصلة تذهب إلى استبعاد
إرهاب الدولة من موضوع دراستها كونها تنظر إلى اإلرهاب الذي تقوم به الدولة ضد شعبها هو في الكثير من الحاالت
ممارسة عنف مشروع.3
ولكن ربما عند التطرق إلى الحالة الليبية فإن من المميز فيها أنها شهدت اإلرهاب بنوعيه؛ إرهاب الدولة
( )Terrorism by Stateأي إرهاب النظام السابق ضد الشعب الليبي ،ومن ثم إرهاب الجماعات بعد إسقاط النظام
السابق وتوفر البيئة المناسبة لزيادة نشاطاتها.

 .2توصيف البيئة األمنية الليبية
في الجيولوجيا يقال" :أن حدوث الزلزال غالباً ما يكون في المناطق الضعيفة من القشرة األرضية" ،وال شك أن
األزمات الهيكلية التي تعيشها الدول العربية وليبيا هي بمثابة هذا الضعف ،4لذلك مسها الحراك الشعبي ،ففي ليبيا التي
كانت خاضعة لحكم معمر القذافي وأفراد قبيلته لمدة  42سنة ،خرج الشعب مطالباً في بعض المناطق الشرقية بليبيا بإسقاط
النظام بعد فشله في التعامل مع المدخالت الشعبية حيث أصبح مقر محكمة شمال بنغازي أشبه بميدان التحرير في القاهرة.
واتسعت فيما بعد حجم المظاهرات وامتدت إلى باقي المناطق الليبية في الوسط والغرب ،مما دفع بالسلطات إلى
استخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين بغرض السيطرة على الوضع ،إذ استعانت بعناصر من المرتزقة لضرب
المتظاهرين ،وعملت

السلطات على قطع خدمات شبكة االنترنت عن كافة المدن الليبية ،وقامت بحمالت تشويش

الكترونية لمنع استقبال بث مختلف القنوات العربية واألجنبية .5

 1يوسف محمد الصادق" ،اإلرهاب والصراع الدولي"،دار سردم للطباعة والنشر،العراق ،2013 ،ص.25
,Terrorism and Political "What’s New About the New Terrorism and How Dangerous Is It? "David Tucker,2
Violence,13(Autumn, 2001), pp. 1–14.
 3رونالد كريلينستن ،مرج سابس ،ص.11
4
5

خليدة كعسيس" ،الربي العربي بين الفوضد والثورة" ،مجلة المستقبل العربي  ،العدد  ،421مارس  ،2012ص.220

منى حسين عبيد" ،أبعاد تغيير النظام السياسي في ليبيا" ،مجلة دراسات دولية ،العدد  ،51جانفي  ،2012ص.40
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كما اعتقلت العشرات من الضباط والجنود الذين رفضوا االنصياغ ألوامر القذافي بضرب المتظاهرين المطالبة
بالتغيير واإلصالح ،وفي محاولة من الحكومة الليبية المتصاص غضب الجماهير طرحت الحكومة مبادرة تتضمن إقامة
مؤتمر شعبي إلجراء حوار وطني للنظر في الدستور ،فضالً عن إقرار مجموعة من القوانين كقانون الصحافة والمجتمع
المدني وقانون العقوبات.
إال أن هذه المبادرة لم تحظى بالقبول من طرف الشعب الليبي ،ونتيجة لتدهور األوضاع في ليبيا قدم العديد من
الدبلوماسيين الليبيين استقاالتهم ،وذلك لرفضهم الطريقة التي كان يتعامل بها القذافي مع المتظاهرين ،1ومع استمرار
استقالة المسؤولين الليبيين* ألقي العقيد الراحل** خطابه الشهير ،ووصف الشعب المتظاهر بالجرذان والمعارضين
بالكالب الضالة . 2
وهنا حدث إرهاب الدولة ،حيث قام القذافي بتوجيه السالح ضد شعبه ،وهو فعل يعادل أضعاف ما فعلته الفاشيات
العسكرية في أمريكا ا لالتينية ألن ما حدث في ليبيا في هذه الفترة لم يكن مثل الحالة المصرية أو التونسية ،بل غلبت فيه
لغة السالح والقتل على العمل السياسي والسلمي ،وهو األمر الذي جعل القبائل تتجه إلى استخدام السالح ضده أيضاً
دفاعاً عن النفس ،وهنا حدث الصراع بين قوى القصر مدعوماً بالمرتزقة وقوى الجماهير ،وامتد إرهاب الدولة إلى غاية مقتل
العقيد معمر القذافي في  20أكتوبر.3 2011
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة مفتوحة تبدوا فيها الوضعية األمنية جد فوضوية ومعرضة لكل االحتماالت مع تزايد
تحدي األطراف ضد المركز ،فلقد شبهت فيها الصحف األمريكية كصحيفة نيويورك تايمز الوضع األمني بليبيا بصراع
الميليشيات في لبنان إبان الحرب األهلية ،إذ أن األطراف (زعماء الكتائب والميليشيات) حاولوا ليبيا إلى إقطاعيات خاصة،
يمارسون فيها دور الدولة وتحكموا في تجارة السالح والمال والسياسة.4

1المرج نفسه ،ص .40

*من بين المنشقين الممثل الدائم في هيئة األمم المتحدة عبد الرحمان شلقم ،ووزير الداخلية عبد الفتاح يونس ،ومصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق ،وعلي

العيساوي سفير ليبيا في الهند ،ومحمد جبريل وزير التخطيط.

**وضع علماء النفس واإلجرام بعض المالمح المشتركة لشخصية غالبية اإلرهابيين والزعماء الذين يمارسون اإلبادة ،ومن بينها اختالل الشخصية (البارانويا) ،حيث
يصبح فيه الطرف عديم اإلحساس متلبد المشاعر ومفتقد للشفقة ،ويكون مستعد لتعريض ضحاياه ألقصى العقوبات ،كما يحاول فيها الشخص الوصول إلى العظمة

دون أن يتوافق ذلك مع القدرات الممنوحة له ،وتنطبق هذه الصفات على الكثير من القادة كأودولف هتلر والعقيد الراحل معمر القذافي ،أنظر :محمد مؤنس محب
الدين" ،تحديث أجهزة مكافحة اإلرهاب وتطوير أساليبها" ،دار الحامد للنشر والتوزيع واألكاديميون للنشر والتوزيع ،عمان ،2014 ،ص .21-20

2

عبد اإلله بلقزيز"،ثورات وخيبات في التغيير الذي لم يكتمل"،منتدى المعارف ،بيروت ،2012 ،ص.88

4

يوسف محمد الصواني" ،التحديات األمنية للربي العربي :من إصالح المؤسسات إلد مقاربة جديدة لألمن" ،مجلة المستقبل العربي ،العدد ،416أكتوبر،2013

3المرج نفسه ،ص .87
ص.31
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وعموماً يمكن توصيف الحالة األمنية في ليبيا كما يلي:
• انتشار فوضى السالح بكثرة لدى الجماعات اإلرهابية والميلشيات المسلحة.
• انتشار الصراع بين عدة مجموعات كثيرة :ومن بينها مثالً مجموعة الكرامة التي تقود ما يسمى بعملية الكرامة وتضم
عدد هائل من المستقلين والليبراليين والكتائب المسلحة لها مثل القعقاع والعواصف وغيرها ،وجماعة فجر ليبيا التي تضم
أنصار الشريعة والكتائب المسلحة المعروفة باسم الدروع المنسوبة لتيار اإلخوان المسلمين ومستقلين قريبين من
اإلسالميين.1
• وجود هشاشة أمنية ناجمة عن تفكك وضعف في المنظومة األمنية القائمة.2
• كثرة التدخالت الخارجية في ليبيا بعد الق ارران الصادر من مجلس األمن بالتدخل  1970و 1973عام  ،32011فلقد
تدرع الغرب بحجة التدخل في ليبيا للجمع بين عناصر اإلرهاب والمصالح االقتصادية والهجرة ،إذ تحدث مثالً نائب رئيس
الوزراء " نيك كليج"  Nick Cleggأن األسباب التي جعلت بريطانيا وفرنسا تنخرطان في رد فعل قوي على العنف في
ليبيا:
"تعد هذه المنطقة حيوية لمصالح المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي ،إن سأل الناس في المملكة المتحدة
لماذا ،فسأشير إلى المساعي المبذولة في األسابيع الماضية إلنقاذ المواطنين البريطانيين الذين علقوا في
األحداث المضطربة ،والى مستوى الهجرة اإلنسانية من شمال إفريقيا إلى أوروبا ،والى مستوى التجارة
واالستثمار بين أوروبا وشمال إفريقيا ،وأهميتها لنا من حيث الطاقة والبيئة ومكافحة اإلرهاب ،ال تبعد شمال
إفريقيا سوى  14ميالً عن أوروبا في أقرب نقطة ،فما يحدث في جيراننا يؤثر فينا بشدة".4
• وجود عجز في ضبط الوضع األمني واعادة الهيبة لألجهزة السيادية مما أوجد حالة انقسام لدى الرأي العام فبالرغم من
تأييد الجميع بمبدأ تسليم الشرطة والجيش مهام األمن ،إال أن هناك اعتقاد بأن هذا الوضع يحتاج وقت طويل نوعاً ما.5

 -3الظاهرة اإلرهابية في ليبيا
بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي شاركت العديد من الجماعات المسلحة ذات الفكر الجهادي في الثورة سواء
كأفراد أو تنظيمات ،ولكن بعد الثورة اتخذت مسارات مختلفة ،ففي الوقت الذي انضوى بعضها تحت لواء رئاسة األركان
العامة التي تمثل نواة الجيش الليبي الجديد ،وشاركت في االنتخابات البرلمانية ،أنكر البعض العملية الديمقراطية برمتها،
وقاطعت االنتخابات وظلت حاملة للسالح ،ومن بين هذه الجماعات وأخطرها نجد:
1

أعلية عالني" ،األمن والخارطة الجيوسياسية في العالم العربي من خالل بعض النماذج :اإلرهاب :أشكاله وتحدياته" ،ورقة بحث مقدمة في الملتقى الدولي حول:

"سياسات الدفاع الوطني بين االلتزامات السيادية والتحديات اإلقليمية" ،ورقلة ،الجزائر  13-12نوفمبر  ،2014ص .12
2المرج نفسه ،ص .3

 3إدريس لكريني" ،فرص ومخاطر التدخل الدولي في ليبيا" ،تم تصفح الموقع يوم ،2017/02/16 :انظر الرابط االلكتروني:
http://minbaralhurriyya.org//
 4جيسون دافيدسون" ،فرنسا وبريطانيا والتدخل في ليبيا تحليل مت امل" ،دراسات عالمية ،العدد ،134مركز اإلمارات للدراسات االستراتيجية والبحوث ،2014 ،ض

.27-26

5السنوسي بسيكري " ،ليبيا والتحديات األمنية وانعكاساتها علد العملية السياسية" ،مركز الجزيرة للدراسات 5،ماي 2013م ،ص ص ،4-3تم تصفح الموقع يوم:

 12ديسمبر 2014م ،الرابطhttp:// aljazeera Studies, net :
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تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش.
• كتيبة أنصار الشريعة:ال يتجاوز عددها  500عنصر ،وتنتشر هذه الجماعات في مدن بنغازي ودرنة والبيضاء بشرق
ليبيا ،وليس لها تواجد بالمنطقة الغربية ،وتحمل هذه الجماعة فكر سلفي جهادي قريب من فكر تنظيم القاعدة.
شاركت هذه الجماعة في الثورة ،وكان معظم قادتها سجناء بسجن بوسليم لسنوات طويلة في عهد القذافي ،ومن أبرز
عناصرها محمد الزهاوي ،وهو قائد الكتيبة (سجين سياسي سابق في بوسليم وأطلق سراحه قبل الثورة).
ومن أبرز مواقفها رفض العملية الديمقراطية واالنتخابات برمتها في ليبيا ،وعدم االعتراف بالدولة والحكومة الحالية،
ويدعون إلقامة "دولة إسالمية" وفق رؤيتهم ،ومن بين نشاطاتها الحصول خالل الثورة على كم كبير مما يسمونه "الغنائم"
من أسلحة وسيارات وأموال وغيرها تركتها ميليشيات القذافي المندحرة ،وبعد سقوط القذافي قاموا بتجنيد عدد من الشباب
حديثي السن غير المتعلمين ،ومن المواقف التي تحسب لهم تأمين مستشفى الجالء ببنغازي في ظل االنفالت األمني بعد
الثورة ،ولكن أصابع االتهام تشير إلى تورطهم في الهجوم على القنصلية األمريكية ببنغازي خالل احتجاجات ضد الفيلم
"المسيء" ،وهو ما يؤكدون نفيه.
أما على المستوى الشعبي فهم ال يلقون قبوالً شعبياً من شرائح واسعة من المجتمع الليبي ،ويتعرضون لكثير من
االنتقادات ،يتواجدون في معسكرات خاصة بهم ،ويترددون فرادى على المساجد للدعوة ألفكارهم واستمالة الناس إليهم ،لكنهم
ال يسيطرون على مساجد أو جمعيات بعينها.1
يتعاون التنظيم مع “أنصار الشريعة” في تونس ،المتورط في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ،ومحمد البراهمي،
كما ينسق مع جماعات أنص ار بيت المقدس وأجناد مصر وأنصار الشريعة في سيناء ،وحركة حماس بقطاع غزة ،والتنظيم
الدولي لإلخوان ..صحيفة "فيليت إم سونتاج األلمانية" كشفت أن التنظيم استقبل ممثلي تنظيمات "أنصار الشريعة" بدول
الجوار (تونس والمغرب ومصر وممثلين جزائريين عن تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي) بعد اإلطاحة باإلخوان في
مصر ديسمبر  ،2013إلعادة تقييم قدرات الجماعات الجهادية بالمنطقة ،ووضع استراتيجية مشتركة للتجنيد والعمليات،
والتصدي ألنظمة الحكم القائمة بمصر وتونس والجزائر.
صنفته الواليات المتحدة كمنظمة إرهابية في يناير  ،2014باعتباره المسئول عن تنفيذ الهجوم على البعثة
الدبلوماسية األمريكية في بنغازي سبتمبر  ،2012كما أدرجه مجلس األمن على الئحة التنظيمات اإلرهابية نوفمبر ،2014
بسبب انشائه معسكرات تدريب لصالح مجموعات مرتبطة بالقاعدة فى سوريا ،وتدريب  28ممن شاركوا فى الهجوم على
منشأة جزائرية للغاز بعين أمناس يناير .2013

"1الجماعات المسلحة في ليبيا...خريطة معلوماتية" ،تم تصفح الموقع يوم ،2017/02/15 :انظر الرابط االلكتروني:
. http://ar.dunyatimes.com/modules.php?module=articles&do=article&artname=---EyeWyR2a
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انشق هذا التنظيم عن القاعدة وبايع داعش ،وفى نهاية يناير  2015أعلن التنظيم تشكيل محكمة وشرطة ومرفق
للدفاع المدني واإلسعاف تابعين للدولة اإلسالمية في أحياء القوارشة والهواري بجنوب غرب بنغازي ،قتل قائده محمد
الزهاوي"أبى مصعب" في معارك بنينة أكتوبر  2014وأقيم عزاؤه بمصراتة ،ودفن في سرت.1
• مليشيات درع ليبيا :1في ديسمبر  2014أعلن عن تحالف تنظيم أنصار الشريعة مع مليشيات "درع ليبيا "-1-التي
تعد أكبر المجموعات تسليحاً شرق ليبيا ،ولها معاقل في درنة وبنغازي ،واستولت على ترسانة ضخمة من مخازن أسلحة
الجيش تشتمل على آالف من قطع أسلحة فردية وثقيلة وعربات مدرعة ومدافع هاون ومضادات الطائرات والدبابات
وصواري مختلفة الطرز مثل سكود وجراد ،فضال عن سيطرتها على العديد من القواعد والمطارات العسكرية ،وقامت ببيع
وتهريب  100ألف قطعة سالح فردية ،و 20000رامية قذائف مختلفة الطرز ،للجماعات اإلرهابية في الشرق والجنوب
الغربي لليبيا ،ومنها للتنظيمات اإلرهابية بشمال افريقيا ودول الساحل والصحراء..
• كتائب ميليشيات الزاوية ومصراتة :تضم تشكيالت بعضها منشق عن الجيش النظامي ،والبعض اآلخر قبلي ينتمى
لمناطق ال ازوية ومصراتة ،ويغلب عليها التوجه اإلسالمي ،وتضم قوة "درع ليبيا الوسطى" إلى جانب كتائب أخرى
مثل":كتيبة الحلبوص" ،و"كتيبة المرسي" و"كتيبة أبو عبيدة الزاوي" العائد من أفغانستان بمدينة الزاوية ،ويبلغ عدد مقاتلي
هذه الميليشيات حوالي  25ألف مقاتل ،تمكنت هذه التشكيالت خالل الثورة من السيطرة على كميات ضخمة من اآلليات
والعتاد العسكري واألسلحة والذخيرة من مخازن الجيش بمنطقة الجفرة ،كما حصلت على دعم تركي وقطري ،عبر المنافذ
البرية والبحرية والجوية التي التخضع للدولة ،تتبعها عدة معسكرات لتدريب المقاتلين الليبيين واألجانب ،ويقدر ماتمتلكه
بمايزيد عن  3500سيارة مجهزة بمضادات للطائرات ،وراجمات الصواري  ،وأكثر من  200دبابة ،تتمركز معظم كتائبها
في معسكرات تابعة للنظام السابق ،وتتمركز الباقي في ضواحي المدن ،يتم التنسيق على األرض بين هذه القوات وكتائب
مسلحي صبراتة ،حيث توجد كتيبة جهادية أسسها مفتاح الداودي قبل أن يلقى مصرعه في تحطم طائرة ليبية بتونس ،وهي
أقرب إلى القاعدة بحكم تكوين مؤسسها الذي جاهد في أفغانستان ،كما تتعاون ايضاً مع “ثوار جبل نفوسة” ،ومسلحي
غريان ،ومقاتلي قبائل أوالد سليمان بالجنوب الليبي ،وقبائل “الطوارق”.2
• تنظيم داعش في ليبيا :أعلنت العديد من الجماعات المسلحة واإلرهابية والئها لداعش ،ومن بينها نجد
مجلس شورى شباب اإلسالم الذي أعلن تأييده لداعش في جويلية  ،2014وعرف عليه أنه قام بعمليات إعدام جماعية في
ملعب أوت ،يضاف إلى ذلك كتيبة أبو محجن الطائفي التي أرسلت  50متطوع للحرب في العراق ،وبايع داعش أيضاً
حركة شباب التوحيد ومجاهدي ليبيا.
ومن أبرز أعمال داعش السيطرة على درنة بالكامل في نوفمبر  2014بمقاتلين تجاوز  800عنصر ،تتبعها 6
معسكرات بأطرافها ،تضم جنسيات من دول شمال إفريقيا ،وفي ديسمبر  2014أعلن التنظيم عن تشكيل ما يسمى بمجلس
شورى مجاهدي درنة وضواحيها يجمع بين العديد من الفصائل ،ووصف الكاتب والمؤرخ األمريكي "ويبستر تاربلي" مؤلف
 1جمال طه" ،تطور اإلرهاب في ليبيا من الجماعات المتطرفة إلد الجيوش السيارة" ،تم تصفح الموقع يوم ،2017/02/16 :انظر الرابط االلكتروني:
https://gamaltaha.wordpress.com/2015/04/03/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B
.1%D9%87%D8%A7%D8%A8
2المرج نفسه.
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تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش.
كتاب ” الحادي عشر من سبتمبر” درنة بت"عاصمة اإلرهاب العالمي" ،The Capital of Global Terrorismألنها من
أكثر المناطق التي تصدر المقاتلين للعراق وسوريا ،وذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" األمريكية بأن الليبي عبد الحكيم بلحاج
القيادي بالجماعة الليبية المقاتلة ،الذي تولى قيادة المجلس العسكري في طرابلس ،ولعب دو ار في تفجيرات مدريد ،2004
واتهم بقتل اثنين من المعارضين التونسيين ،يقود قوات تنظيم داعش في ليبيا.
من أبرز أعمال داعش اإلرهابية شنهجومعلى فندق بالعاصمة طرابلس ،وعلى حقول النفط ،وتنظيم مسيرات
مفتوحة ،واعالنهااعتزام تنفيذ عمليات نوعية للسيطرة على مصراتة ،واستتابت أهل النوفلية شرق سرت إلعالن البيعة ،حتى
اليتعرضوا للقصاص ،وفرضت القيود “الشرعية” على نساء "صرمان" و"صبراتة" في الغرب.
وتوسعت داعش في الجنوب الليبي بإقامة قواعد ،وتجنيد عناصر جديدة ،واالرتباط بتنظيمات قائمة؛ خاصة
جماعة مختار بلمختار "األعور" أبرز قيادي"القاعدة" في بالد المغرب اإلسالمي ،و"إياد آغ غالي" زعيم جماعة "أنصار
الدين" ،اللذين كانا يرتبطان بقاعدة الساحل والصحراء ،إضافة لمجموعة من طوارق مالي المتحالفين مع القاعدة ،ومجموعة
"أنصار الحق" التي تضم جنسيات من مصر ومالي والجزائر وغيرها .بعد الغارات المصرية على درنة انسحبت أربع
جماعات من مواقعها في الحمادة الحمراء ،وعرق مرزوق ،خشية استهدافها  ،وهي":التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا"" ،كتائب
الصحراء" في تنظيم القاعدة ببالد المغرب" ،كتائب يوسف بن تاشفين" ،وفرع "أنصار الشريعة" بجنوب ليبيا.1

ثانياً :أبزر تداعيات الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري
من الناحية الجغرافية تمثل الجزائر منطقة القلب في منطقة المغرب العربي بمساحة تبلغ حوالي  2381741كم 2إذ
تمثل نسبة  %39.2من مساحة المغرب العربي ،2إذ أن لها حدود مع ليبيا تبلغ  982كلم مع ليبيا.3
ونظ اًر لطول هذه الحدود فإن ذلك يجعل من الحدود الجزائرية مع ليبيا تواجه الكثير من المخاطر ،وما يزيد األمور
سوءاً ،أن الجزائر تجد نفسها مضطرة لمواجهة هذه المخاطر بمفردها ،وتخوض قواتها المسلحة معارك على عدة جبهات
ألن الدول المجاورة ال تمتلك قوات عسكرية وقوات أمن قوية للقيام بهذه المهمة ،فعلى سبيل المثال :ليس لدى تونس خبرة
في مجال مكافحة اإلرهاب ،ومالي تمتلك جيشاً ال يتعدى قوامه  20ألف جندي ،بينما ال تتمكن المؤسسات األمنية في
موريتانيا حتى من حماية المؤسسات الرسمية ضد هجمات تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي (.4)AQIM

1المرج نفسه.
2

حسام حمزة" ،الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي الجزائري"  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية  ،جامعة باتنة  :كلية الحقوق والعلوم

3

وهبي زكرياء" ،رهان األمن الحدودي في استراتيجية الدفاع الوطني الجزائري" ،ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول" :الدفاع الوطني :بين االلتزامات

السياسية ،قسم العلوم السياسية  ،2011 ،ص .63

السيادية والتحديات اإلقليمية" ،ورقلة ،الجزائر 13-12 ،نوفمبر ،2014ص ص.3-2

 4ياسين بودهان" ،دور الجزائر في حل األزمة الليبية" ،تم تصفح الموقع االلكتروني يوم ،2017/02/17 :أنظر الرابط االلكتروني:
.http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/algerias-role-in-solving-the-libya-crisis
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تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش.
فعلد المستوى األمني ساهم تردي األوضاع األمنية وانتشار الجماعات اإلرهابية والمسلحة في انتشار واستنفار
أمني كبير من طرق القوات المسلحة ضمن الحزام الشرقي الليبي ،وهو ما يزيد أيضاً من التكلفة اللوجستية التي تشمل
نفقات النقل وامداد الطعام وانشاء مراكز مراقبة حدودية جديدة في الحدود الشرقية ،إضافة إلى زيادة وتيرة التسليح.1
كما إن تزايد احتمالية وقوع نشاطات إرهابية في الجزائر وارد نتيجة الستفحال نشاطات الجماعات اإلرهابية
بمنحنى خطير في ليبيا ،وتعد أحداث المركب الغازي "تيقنتورين" أبرز حدث أمني ناتج عن األوضاع األمنية الخطيرة بدول
ومنطقة الجوار خاصة ليبيا ومالي ،فهو حدث يعكس بصمة اإلرهاب العابر للحدودتم فيه احتجاز  132عامالً أجنبياً من
العاملين في حقول "عين أميناس" جنوب الجزائر كرهائن من عدة جنسيات أجنبية مع احتجاز حوالي  600جزائري.
وقد طلب الموقعون بالدم من السلطات الجزائرية توفير  20سيارة رباعية الدفع مزودة بكميات كافية من الوقود
تمكنهم بالتوجه اآلمن نحو شمال مالي ،إال أن القوات الجزائرية لم ترض لها وتدخلت باحترافية إلنقاذ الموقف ،ونتج عن
العملية أكثر من  40ضحية.2
وعلد المستوى السياسي يبدوا أن الجزائر تواجه عدة مصاعب وتحديات دبلوماسية للتوفيق واستخدام لغة الحوار
بين األطراف المتصارعة في ليبيا في الوقت الذي تحاول أطراف إقليمية ودولية بشكل مباشر أو خفي وبأجندات متباينة
استخدام الحسم العسكري بغرض تحقيق مصالحها.
أما علد المستوى االقتصادي واالجتماعي فلقد أفاد تقرير صادر حديثاً عن معهد واشنطن للشرق األدنى بأن
الحرب في ليبيا وما أفرزه من سيطرة اإلسالميين على إقليم األزواد الذي أعقبه التدخل الفرنسي في مالي كلف الجزائر أكثر
من ملياري دوالر فقط كدعم لوجستي للجيش يشمل نفقات النقل واإلمداد بالطعام وانشاء مراكز مراقبة جديدة في الحدود
الشرقية والجنوبية واألرقام مرشحة للزيادة ،وهو ما أثر سلباً ميزانية الدولة المالية ،ففي الوقت الذي تريد فيه الجزائر حل
العديد من المشاكل االجتماعية واالقتصادية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية يبدوا أن التحديات األمنية بليبيا ودول
الجوار سيجعلها تفكر كثي اًر في كيفية استغالل هذه الميزانية لتحقيق األمن الوطني الجزائري ومواجهة التهديدات القادمة من
ليبيا قبل التوجه إلى قطاعات أخرى ،ألن األمن في الحقيقة هو القاعدة األساسية التي يمكن من خالل االنطالق لتحقيق
عملية التنمية في الجزائر.
كما أن تأزم األوضاع بليبيا يجعل الشركات األجنبية ستفكر ألف مرة قبل استئناف نشاطها أو االستثمار في
الصحراء الشرقية (البطن الرخو) خوفاً من استهدافها من الجماعات اإلرهابية ،وهو ما يعزز مسلمة أن الرأسمال الغبي هو
الذي يستثمر في مناطق غير آمنة ،فعلى سبيل المثال بعد الهجوم اإلرهابي الذي شنه اإلرهابيون على المركب الغازي

1المرجع نفسه.
 2بوحنية قوي " ،الجزائر واالنتقال إلد دور الالعب في إفريقيا بين الدبلوماسية األمنية واالنكفاء األمني الداخلي" ،مركز الجزيرة للدراسات 29،جانفي 2014م،
ص ،9تم تصفح الموقع يوم 12 :ديسمبر 2014م ،الرابط:
.//http:// aljazeera Studies,net
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تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش.
تيقنتورين حتى وان استبعدت رئيسة منظمة أرباب العمل الفرنسية "لورانس باريزو" مغادرة  500شركة فرنسية الجزائر ،لكن
هذا ال يعني أن تداعيات األوضاع األمنية السيئة في دول الجوار ليست لها آثار وخيمة.
فمثال بعد حادثة تيقنتورين بدأت في الساعات األولى الشركة اليابانية "جي جي سي" واإلنجليزية "بيتروفاك" بترحيل
عمالها األجانب كإجراءات أمنية وقائية إلى غاية تهدئة الوضع ،حيث أن من شأن ترحيل هؤالء األجانب دون شك توقف
أهم منشأة غازية حيوية تنتج  25مليون متر مكعب يومياً من الغاز أي ما يقدر بت ت ت  %12من صادرات الجزائر ،وقد ينشر
الخوف والريبة لدى المستثمر األجنبي.1
يضاف إلى ذلك فإن نشاطات الجماعات اإلرهابية قد تساهم في تدهور القطاع السياحي ،إذ تعد الصحراء الجزائرية
قبلة سياحية لألجانب نظ اًر للخبايا الموجودة في الهقار والطاسيلي وجمال غروب الشمس والمناظر الصحراوية الخالبة ،وهو
ما يشكل دخل لالقتصاد الوطني بالعملة الصعبة ،لكن مع تعقد األوضاع قد يتخوف السياح من التوجه للصحراء الجزائرية

أو حتى الحدود الشرقية تخوفاً من االختطاف أو االستهداف.2
أما عن مشكل التداعيات االجتماعية فيتمثل في تدفق الالجئين الليبيين ،وهم قلة مقارنة ببعض دول الساحل،
كما أن التخوف من انتقال الفكر الجهادي إلى الجزائر من ليبيا عبر بعض الجماعات واألفراد المتشددة وارد.

ثالثاً :مقاربة الجزائر لمواجهة الظاهرة اإلرهابية في ليبيا.
منذ بداية الحراك الشعبي في ليبيا رافعت الجزائر بضرورة إيجاد حل سلمي يقي ليبيا من خطر التدويل وما يتبعه
من تدخالت خارجية أجنبية تزيد الوضع تعقيداً فيها ،حيث كانت لها نظرة دقيقة حول ما تؤول إليه األوضاع في ليبيا
خاصة بعد عودة الكثير من ذوي السوابق في النشاط اإلرهابي إلى الساحة الليبية كمقاتلي الجماعة اإلسالمية بليبيا وغيرها،
وهو ما قد يحول ليبيا إلى أفغانستان شمال إفريقيا.
وعموماً يمكن اختصار أبرز اآلليات التي قامت بها الجزائر للوقاية ومواجهة الظاهرة اإلرهابية في ليبيا ما
يلي:
على المستوى السياسي تحاول الجزائر لم وجمع األطراف المتصارعة في مائدة الحوار لوقف االقتتال ،والوصول إلى
حل سياسي لتحقيق مجموعة من األهداف وفق الخطوات التالية:

1عبير شليغم" ،التحديات التي تواجه بناء األمن في الجزائر"  ،ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول " :الدفاع الوطني بين االلتزامات السيادية والتحديات
اإلقليمية" ،ورقلة ،الجزائر 13-12 ،نوفمبر ،2014ص.18
2سعيد بشار" ،قطاع السياحة الخاسر األ بر من تردي األوضاع األمنية في الساحل" ،جريدة الفجر ،تم تصفح الموقع يوم ،2014/10/22 :الرابط:
http//www ,alfadjr, com/.
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تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش.
• الخطوة األولى :تتمثل في محاولة تحقيق توافق بين الليبيين بالحوار من خالل خارطة طريق تتضمن حالً لحالة الصراع
وتمنع االحتكام إلى السالح لحل الخالفات ،وسحب ذرائع التدخل العسكري اإلقليمي والدولي في ليبيا التي دائماً ما يكون
غرضها مصلحي.
• الخطوة الثانية :محاولة إقامة سلطة مركزية ،ومنحها الصالحيات الكاملة للممارسة القوة والنفوذ.
• الخطوة الثالثة :بناء مؤسسات الدولة وقطع الطريق على تمدد وانتشار الفكر اإلرهابي المتشدد حتى ال يتسرب إلى
الجزائر والدول المجاورة ،وحتى ال تستطيع هذه الجماعات خلق قنوات اتصال ومنظومة إرهابية عابرة للحدود تهدد أمن
الجزائر والدول المجاورة ،خاصة وأن متغير الهشاشة موجود بقوة في دول الجوار.
هذه الخطوات السياسية كفيلة بتضييق وحصر نشاطات الجماعات اإلرهابية بعد محاولة خلق جو مناسب للحوار،
ومن ثم محاولة المؤسسات الليبية مواجهة التنظيمات ذات التوجه المتطرف التي تهدد األمن الوطني الليبي ودول الجوار،
ونجاح هذه العملية يعني التخفيف من الضغط على الجيش الوطني الشعبي الجزائري المستنفر والمرابط على طول الحدود،
و الذي يعيش أعلى درجات التأهب في مواجهة التهديدات على امتداد الحدود الطويلة ،وخاصة المتوترة منها مثل ليبيا
وتونس ومالي ،مع تقليص فاتورة تحركه وانتشاره.
ومن ثم االعتماد على آلية الحسم العسكري لمكافحة الجماعات التي لم تدخل طاولة الحوار ،وتشكل تهديد حقيقي
لألمن الليبي الوطني والجزائري ،وتعتمد الرؤية الجزائرية على مواجهة تهديد الجماعات اإلرهابية بواسطة ليبيا باعتبار أن
ليبيا لليبيين وبتعاون وتنسيق أمني بين دول الجوار واالتحاد اإلفريقي بعيداً عن التدخالت الغربية التي يغلب عليها الطابع
البراغماتي ،وهو ما قد يزيد من تعقد الوضع األمني واستفحال الظاهرة اإلرهابية بليبيا.1

 1زرواق نصير" ،الجزائر واألزمة الليبية" ،تم تصفح الموقع يوم ،207/02/16 :أنظر الرابط االلكتروني:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%
.D8%B1
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تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش.
الخيياتيييميية
إن تحدي عدم االستقرار وانتشار فوضى السالح في ليبيا ،وانهيار السلم االجتماعي ،ناهيك عن انتشار
الجماعات اإلرهابية يزيد من درجة األخطار المحدقة باألمن الليبي بالدرجة األولى ،وأمن المنطقة بشكل رهيب ،وهو ما
يزيد من احتمالية وقوع هجمات قد تستهدف األمن الوطني الجزائري ،وتحديات أخرى قطاعية تؤثر بالسلب على األمن
الوطني الجزائري ،لذلك فإن الحل مرهون بعنصرين أساسيين:
• األول :ال بد من خلق عملية إجماع بشأن التغيير السلمي في ليبيا والنجاح في إعادة بناء المؤسسات األمنية والعسكرية،
ولما ال إرساء المصالحة الوطنية ،وتحقيق العدالة االنتقالية وآلياتها ،وهذا هو العنصر األهم في عملية بناء األمن في ليبيا.
• الثاني:التنبه واليقظة لمحاوالت اختراق األمن الوطني الجزائري من خالل القيام بإجراءات ردعية ضد الجماعات
اإلرهابية.
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تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش.
قائمة المراج
أوالً :قائمة المراج باللغة العربية

أ /ال تب
بلقزيز ،عبد اإلله" .ثورات وخيبات في التغيير الذي لم يكتمل" ،بيروت :منتدى المعارف.2012 ،
الصادق،يوسف محمد".اإلرهاب والصراع الدولي"،العراق :دار سردم للطباعة والنشر.2013 ،
كريلينستن ،رونالد".مكافحة اإلرهاب" ،ترجمة :أحمد التيجاني ،أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.2001 ،
محب الدين ،محمد مؤنس" .تحديث أجهزة مكافحة اإلرهاب وتطوير أساليبها" ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع واألكاديميون للنشر
والتوزيع.2014 ،

ب /المقاالت

دافيدسون،جيسون".فرنسا وبريطانيا والتدخل في ليبيا تحليل مت امل" ،دراسات عالمية ،العدد ،134مركز اإلمارات للدراسات
االستراتيجية والبحوث.2014 ،

عبيد ،منى حسين" .أبعاد تغيير النظام السياسي في ليبيا" ،مجلة دراسات دولية ،العدد  ،51جنفي .2012

كعسيس ،خليدة".الربي العربي بين الفوضد والثورة" ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،421مارس .2014

محمد الصواني ،يوسف".التحديات األمنية للربي العربي :من إصالح المؤسسات إلد مقاربة جديدة لألمن" ،مجلة المستقبل العربي،
العدد  ،416أكتوبر .2013

ج /الرسائل الجامعية
حمزة ،حسام" .الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي الجزائري"  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ،جامعة باتنة

 :كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية .2011 ،

د /المداخالت العلمية

زكرياء ،وهبي" .رهان األمن الحدودي في استراتيجية الدفاع الوطني الجزائري" ،ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول" :الدفاع
الوطني :بين االلتزامات السيادية والتحديات اإلقليمية" ،ورقلة ،الجزائر 13-12 ،نوفمبر.2014

شليغم ،عبير" .التحديات التي تواجه بناء األمن في الجزائر" ،ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول " :الدفاع الوطني بين
االلتزامات السيادية والتحديات اإلقليمية" ،ورقلة ،الجزائر 13-12 ،نوفمبر.2014
عالني ،أعلية" .األمن والخارطة الجيوسياسية في العالم العربي من خالل بعض النماذج :اإلرهاب :أشكاله وتحدياته" ،ورقة بحث

مقدمة في الملتقى الدولي حول" :سياسات الدفاع الوطني بين االلتزامات السيادية والتحديات اإلقليمية" ،ورقلة ،الجزائر  13-12نوفمبر

.2014

ه /المواق االل ترونية
الجماعات المسلحة في ليبيا...خريطة معلوماتية" ،تم تصفح الموقع يوم ،2017/02/15 :انظر الرابط االلكتروني:

.http://ar.dunyatimes.com/modules.php?module=articles&do=article&artname=---EyeWyR2a
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تأثير الظاهرة اإلرهابية في ليبيا علد األمن الوطني الجزائري – أ .عادل جارش.
بستتيكري ،السنوستتي" .ليبيييا والتحييديات األمنييية وانعكاسيياتها علييد العملييية السياسييية" ،مركتتز الجزيترة للد ارستتات 5،متتاي 2013م ،ص
ص ،4-3تم تصفح الموقع يوم 12 :ديسمبر 2014م ،الرابط:
http:// aljazeera Studies, net

بشار،ستتعيد" .قطييياع السيييياحة الخاسييير األ بييير مييين تيييردي األوضييياع األمنيييية فيييي السييياحل" ،جريتتدة الفجتتر ،تتتم تصتتفح الموقتتع ي تتوم:
 ،2014/10/22الرابط:

http//www ,alfadjr, com/.

بودهان ،ياسين" .دور الجزائر في حل األزمة الليبية" ،تم تصفح الموقع االلكتروني يوم ،2017/20/17 :أنظر الرابط االلكتروني:

.http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/algerias-role-in-solving-the-libya-crisis
قتتوي ،بوحنيتتة ".الجزائيير واالنتقييال إلييد دور الالعييب فييي إفريقيييا بييين الدبلوماسييية األمنييية واالنكفيياء األمنييي الييداخلي" ،مركتتز الجزيترة
للدراسات 29،جانفي 2014م ،ص ،9تم تصفح الموقع يوم 12 :ديسمبر 2014م ،الرابط:
.http:// aljazeera Studies,net

طه ،جمال" .تطور اإلرهاب في ليبيا من الجماعات المتطرفة إلد الجيوش السيارة" ،انظر الرابط االلكتروني:

https://gamaltaha.wordpress.com/2015/04/03/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9

).%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8(16/02/2017

لكريني ،إدريس" .فرص ومخاطر التدخل الدولي في ليبيا" ،تم تصفح الموقع االلكتروني يوم 2017/02/16 :انظر الرابط االلكتروني:
http://minbaralhurriyya.org//.

نصير ،زرواق".الجزائر واألزمة الليبية" ،تم تصفح الموقع االلكتروني يوم ،2017/02/16 :أنظر الرابط االلكتروني:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2

%D8%A7%D8%A6%D8%B1 (16/02/2017).

ثانياً :المراج باللغة األجنبية
A/ Dictionaries
14. Dario Battistella," Dictionnaire des relations internationales", éd 3, Paris: Édition Dalloz,
2004.

B/ Articles &Journals

15. David Tucker, "What’s New About the New Terrorism and How Dangerous Is It?",Terrorism
and Political Violence, N13Autumn, 2001.
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"مالحظات حول المنهجية الجديدة في وظيفة النسس السياسي المغربي في مرحلة ما بعد الربي

العربي -مقاربة علد ضوء نظرية االختيار العقالني -أ .عبد اإلله الرمزي.

'مالحظات حول المنهجية الجديدة في وظيفة النسق السياسي المغربي في مرحلة ما بعد الربيع العربي-
•
مقاربة على ضوء نظرية االختيار العقالني-أ' .عبد اإلله الرمزي (المغرب)
ملخص
“إن مفهتتوم المشتتروعية السياستتية يقتتع أو يتوستتط متتا هتتو منتستتب للماضتتي ومتتا هتتو منفتتتح علتتى المستتتقبل ،لتتذلك أحببتتت أن أخصتتص هتتذه الستتطور
المحتتدودة لمستتاءلة م توارد هتتذه المشتتروعية التتتي تستتتند عليهتتا ومتتن خاللهتتا المؤسستتة الملكيتتة .لتتذا فهتتذه الورقتتة قتتد تكتستتي صتتبغة ابستتتمولوجية ونقديتتة،
تحاول استقراء مفهوم المسألة االجتماعية متن داختل نستق القتيم السياستية ،كمتا قتد تلتتبس طابعتاً تجريتدياً ال هتو بمحايتث أو ترستندنتالي .وهتذا ال يعنتي
اإلغتراق فتتي التأمتل النظتتري واتالفتاً للحلتتول العمليتة واليوميتتة المباشترة الخاصتة بمتطلبتتات التراهن االجتمتتاعي وتداعياتته علتتى الحقتل السياستتي المغربتتي،
كما تدعو إليه تيمة الموضوع ،وانما هي محاولة لتفتيق معالم رؤيا نقدية إلشكالية الشرعنة الجديدة للمؤسسة الملكية.
يعد إذن سؤال شرعية النسق السياسي سؤاالً ذا خصيصة مرتحلة عبر ثنايتا األزمنتة السياستية كمتا نعلتم ،وهتو ال يستتكين فقتط إلتى األستس الميثولوجيتة
المشتتكلة متتن التتدين والعتترف ،وال إلتتى لغتتة القتتوة /الستتلطة بمفهتتوم اإلك تراه والغلبتتة .بتتل يحمتتل ستؤال الشتترعية السياستتية إلتتى أن يكتتون فتتوق التتزمن التتديني
والتقليدي” . ”au de la du temps religieux/traditional
تكل مفص ٍ
وبهذا ،يصعب على النسق السياسي المغربي أن يستحضتر الماضتي التقليتدي بش ٍ
تول عتن التراهن وتحتديات المستتقبل ،خاصتة إذا تعلتق األمتر
بمالمسة إشكالية سياسية ، problématique politiqueفهل هناك وعي للفاعل السياستي المركزي/الملتك بهتذه الحقيقتة السياستيةت بمعنتى آختر ،هتل
تؤستتس المؤسستتة الملكيتتة شتترعيتها انطالقتاً متتن ال تراهن المجتمعتتيت أم أن "خطتتاب الشتترعية وس تؤال التبريتتر" يظتتل حبتتيس القتتاموس التتديني والميثولتتوجي
الذي هو من يعبئها بمفاعيل النسق التقليدية ،كما أفرد مشروعه الفيلسوف ميشال فوكو”.

•

باحث في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -جامعة عبد المالك السعدي ،طنجة  -المغرب
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"مالحظات حول المنهجية الجديدة في وظيفة النسس السياسي المغربي في مرحلة ما بعد الربي

العربي -مقاربة علد ضوء نظرية االختيار العقالني -أ .عبد اإلله الرمزي.
مقدمة:

تطمح هذه الورقة ألن تشكل إسهاماً في بلورة البنية السياسية المغربية المستقبلية "لمشروع الدولة المجتمعتي التديمقراطي
2

الحداثي" 1.وهي تنطلتق وصتوالً إلتى هتذا الهتدف متن حتدين :أهميتة االختيتار العقالنتي

فتي تقعيتد وضتمان الوجتود السياستي

للنسق المغربي كي يلعب دوره الفعال على مسرح الفعل االجتماعي.
أمتتا الثتتاني فهتتو واقتتع البنيتتة االجتماعيتتة – النفستتية لهتتذا العقتتل السياستتي المغربتتي فتتي خصائصتته وآلياتتته ودينامياتتته وبمتتا
يتوفر له من إمكانات وما يعانيه من معوقات وما يشهده من إكراهات.
فهي محاولة فكرية متواضعة في البحث والد ارستة المتوجزة ،وجهتد متأمول للفتت النظتر واستتدعاء االهتمتام حتول إشتكالية
تتصتتل عمودي تاً وأفقي تاً بالتستتاؤل المحتتوري التتذي مفتتاده :مييا هييي دواعييي ومصييوغات تركيييز رليييات الشييرعنة داخييل المجييال
االجتميياعي ميين طييرف النسييس السياسييي المغربييي وتبنييي المقاربيية العقالنييية فييي تجديييد ميوارد وأنسيياق مشييروعيته وتعزيييز
مت آته في إطار قيم وأنماط مسرح الفعل االجتماعيت

1

إن األمتر يتعلتق بمجهتودات تنمويتة متعتددة األبعتاد ،تصتب كلهتا فتي إطتار التأهيتل االجتمتاعي بمتا يحفتظ للمؤسستة الملكيتة توازنهتا السوستيو – سياستي ،وحضتتورها

الميداني القوي في كل مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 2العقالنية كمصطلح يستخدم في علم االجتماع يشير إلى أن العمليات المؤدية إلى زيادة األفعال االجتماعية تصبح مرتكتزة أكثتر علتى الفعاليتة الغائيتة أو الحستابات
أكثر من تحركها بسبب الدوافع األخالقية والعواطف والتقاليد .وتعتبر جانب رئيسي من الحداثة والتي تتجلتى خصوصتاً فتي المجتمتع الغربتي كس ٍ
تلوك نتاتج عتن الستوق
الرأسمالي في اإلدارة الرشيدة في الدولة والبيروقراطية والتوسع في العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وعلتتى هتتذا األستتاس تسترشتتد نظريتتة االختيتتار العقالنتتي بتتاالفتراض التتذي يقتتول أن البشتتر عقالنيتتون ويبنتتون أفعتتالهم علتتي متتا يتترون انتته أكثتتر الوس تائل فعاليتتة لتحقيتتق

أهدافهم .في عالم نادر الموارد ،فان ذلك يعني الوزن المستمر لخيارات الوسائل في مقابل خيتارات الغايتات ثتم االختيتار متن بينهتا ومتن هنتا جتاء المصتطلح "االختيتار
العقالني".

الفكرة األساسية في نظرية االختيار العقالني ( ) Rational Choice Theoryهي أن أنماط السلوك في المجتمع تعكس االختيارات التي يقوم بها األفراد في سعيهم
لزيادة المنفعة والفائدة وتقليص الخسائر والتكلفة .بمعني آخر يتخذ الناس ق ارراتهم حول أفعالهم بمقارنة تكلفة وفائدة أنواع مختلفة من خيارات الفعل .نتيجة لذلك تنمتو

أنماط السلوك داخل المجتمع نتيجة لتلك االختيارات .ويرى " " James S. Colemanأن نظريتة االختيتار العقالنتي تركتز علتي الفتاعلين التذين ينظتر إلتيهم علتى أن
لهم مقاصد محددة وان أفعالهم تهدف إلي تحقيق أهداف وغايات معينة ضمن خيارات محددة .تهتم هذه النظرية بحقيقة أن الفاعلين يقومون بأفعالهم من أجتل تحقيتق

أهداف تنسجم مع التسلسل الهرمي لخياراتهم .كما أن الفاعلين يسعون إلي تحقيق أكبر قدر من المنافع والفوائتد .وعلتي الترغم متن أن نظريتة االختيتار العقالنتي بتدأت
بالتركيز علي مقاصد الفاعل لكنها تشير إلى نوعين من القيود علي فعل الفاعل :النوع األول من القيود يتمثل في ندرة الموارد .الذين لهم وفرة فتي المتوارد يستتطيعون

تحقيتق أهتتدافهم بستهولة .أمتتا التتذين لهتم متوارد أقتتل أو متن هتتم بتتدون متوارد إطالقتاً يكتون تحقيتتق األهتتداف بالنستبة لهتتم صتتعباً أن لتم يكتتن مستتتحيالً .وعلتى عالقتتة بنتتدرة

الموارد مسألة تكلفتة الفرصتة .ففتي الستعي متن أجتل تحقيتق هتدف معتين قتد ينظتر الفتاعلين إلتي تكلفتة إمكانيتة تفويتت تحقيتق الهتدف التذي يليته فتي الترتيتب متن حيتث

الجاذبية .النوع الثاني من القيود يتمثل في المؤسسات االجتماعية .هذا النوع من القيود يستمر طيلتة حيتاة الفترد ويتمثتل فتي مختلتف القتوانين والتشتريعات االجتماعيتة.
يعمل هذا النوع من القيود علي تضييق الخيارات المتاحتة للفتاعلين وبالتتالي متردودات أفعتالهم .إضتافة إلتي متا تقتدم هنالتك قضتيتان تكتستبان أهميتة خاصتة فتي نظريتة

االختيار العقالني .األولى تتعلق بآليتة التجميتع حيتث أن مجموعتة متن األفعتال الفرديتة تتحتد لتكتون منتتج اجتمتاعي .القضتية الثانيتة هتي أهميتة المعلومتات فتي مستالة
ٍ
ٍ
عالية من التغير وأن هذا التغير يمارس تأثي اًر عميقاً علتى خيتارات
درجة
اتخاذ الخيارات العقالنية .فقد أصبح من المسلم به أن كمية ونوعية المعلومات المتاحة على

الفاعلين.

لمزيد من التوضيح والتفصيل انظر،

-Ruth A. Wallace and Alison Wolf:"Contemporary Sociological Theory", Chapter Six, Theories of rational choice, Prentice
Hall, Inc, new Jersey, 1995, pp: 279-341.

-Ritzer Gorge: "Contemporary Sociological Theory and its Classical Roots",Mc GrawHill,2003.pp: 167-168.
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ضتمن هتذه الد ارستتة ستتتحدد أهميتتة المعياريتة االجتماعيتة حضتتو اًر وغيابتاً ،وحستتبها كتذلك أن تبقتى محاولتتة لتأكيتد عالقتتة
المتغي تتر /االجتم تتاعي بالثاب تتت /السياس تتي ،ف تتال يوج تتد فع تتل ينتم تتي إل تتى مض تتامين الق تتاموس السوس تتيولوجي (مخرج تتات البني تتة
السياس تتية) غي تتر قاص تتد ،إذ ه تتو مس تتبوق بفك ت ٍتر ووع ت ٍتي سياس تتيين ،إن األم تتر يتعل تتق بإس تتتراتيجية الفاع تتل السياس تتي المرك تتزي
(المؤسسة الملكية).

نقاط ر ٍ
من هنا تتحدد أهمية وأهداف هذه الدراسة في مجموع ٍ
ٍ
ٍ
موجز فيما يلي:
بشكل
ئيسة نعرضها
 -1كونه يبحث في تفكيك العالقة التفاعلية الحاصلة ما بين كل من المتغيرين الرئيسيين ،محتددات الشترعنة الجديتدة

للمؤسستة الملكيتة ،والتحتديات الداخليتة والتحتوالت اإلقليمية/الدوليتتة الجديتتدة "-مرحلتة ربيتع الديمقراطيتة العربتي" -كمرحلت ٍتة
انتقالية؛
 -2فهم وتحليل األنساق والقيم الجديدة المتبناة من طرف هذه المؤسسة داخل فضاء الفعل االجتماعي؛
 -3التوجته نحتو فهتم األدوار الوظيفيتة الجديتدة للمؤسستة الملكيتة المحتكترة للنشتاط االجتمتاعي ميتدانياً (عتن طريتق

ٍ
قناعات في أبعاد ترشيد المقدرات وتحديث البنى وعقلنة السياسة؛
سياسة إحداث اللجان)  ،بما يعطي

يئة باتجتاه بنتاء ستيناريو تتأليفي ،يعطتي توليف ٍ
تات مرجعي ٍتة ومؤسس ٍتة حتول مستتقبل النستق
 - 4إن الموضوع
محاولة جر ال
ال

السياسي المغربي ،وحول مدى أهمية القيم الناشئة والموارد البديلة لألنساق التقليدية والمرجعيات الكالسيكية للمؤسسة الملكية
التتي استتثنت فتي حيثيتهتا القداستة اآلختذة فتي االنحستار واالنتدثار فتي ظتل واق ٍتع مجتمع ٍتي يشتهد العديتد متن المتناقضتات
واإلشكاالت؛
 -5رصد مدى تتأثير المشتروعية الدينيتة للملكيتة فتي المغترب فتي التنميتة السياستية ،واستشتراف موقعهتا داختل المشتهد
السياسي في ظل تجربة التحول الديمقراطي ،والتطورات االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها البالد؛
 -6إن موجة الديمقراطية التي تعيشتها البلتدان العربيتة طرحتت تح ٍ
تديات أمتام األنظمتة الوارثيتة التتي تستتمد جتزءاً كبيت اًر

ٍ
نقاشات أكثر حد ًة هذه المرة ،حول إمكتان التحتول التديمقراطي فتي ظتل
من مصادر مشروعيتها من الدين ،مما أدى إلى فتح
المشروعية الدينية لهذه األنظمة.

لقتتد حرصتتت أال تتتأتي هتتذه المحاولتتة نظ ترة فلستتفية تجريديتتة ،فبحثتتت عمتتا يمكتتن أن يبتترز مالمحهتتا ويعضتتد طروحاتهتتا،
اء واستدالالً واستشهاداً بنماذج عملية واقعية ،ضمن إطار الزمن السياسي الذي أجريت فيته .ثتم أضتفت إلتى ذلتك جهتداً
استقر ً
علمياً تطبيقياً ،يبحث عن دالالت الحضور الميداني للمؤسسة الملكية في مسرح األنساق المجتمعية وعتوالم المعتاش وحكامتة
الحيتتاة اليوميتتة ،متتن ختتالل د ارستتة مستتحية وصتتفية تحليليتتة "التجاهتتات النستتق السياستتي المغرب تتي" إزاء "اإلشتتكالية والمس تتألة

ٍ
ٍ
ٍ
معينة و "بع ٍتد فكترٍي سياستي" ،مس ٍ
تتمد منهتا ومرتك ٍتز إليهتا فتي عمليتة
سياسية
لرؤية
االجتماعية" التي صنعت ،فيما أرى ،وفقاً
إعادة الفعالية وتجديد أنماط الشرعنة.
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كما اعتمتدت طريقت ًة موضتوعاتية اتبعتت خاللهتا طترق اشتتغال المؤسستة الملكيتة داختل الفضتاء السوستيولوجي ،وهتو متا
يب تترهن بالفعتتل عل تتى أنن تتي أستتعى -بك تتل جهت ٍتد ممكتتن -ألكتتون مالك تاً لناصتتية الم تتنهج التتذي ستتأعتمده ضتتمن هتتذه الورق تتة –
ٍ
ٍ
باإلضافة إلى االستئناس بمقتر ٍ
بخالصات ونتائج جد مهمة.
منهجية أخرى  -والذي ستمكنني من الخروج
بات

لتذلك ،ونظت اًر لعتدم استتطاعة متنه ٍج واح ٍتد تفستير الظتواهر السوسيو/سياستية التتي تتتدخل فيهتا عوامتل متعتددة تقتضتي
ٍ
ٍ
منهجية في ظل هيمنة منه ٍج و ٍ
علمية (أو باألحرى ،الحديث عن مقتر ٍ
احد على جل مراحل هذه
بات
المزاوجة بين عدة مناهج
ٍ
منطقي ومتناغ ٍم مع ما تتطلبه العتدة المعرفيتة
بشكل
الدراسة) كان من البديهي ،أن تتعدد المناهج المستعملة في هذه الدراسة
ٍ
لتقليب النظر العلمي في الموضوع المدروس ،واشكاليته المحورية طيلة مراحل البحث ،دونمتا أي انزيتا ٍح معرف ٍتي أو انعط ٍ
تاف

منهجي عن أرضيته التأسيسية ووجهته المنشودة موضوعاً و تحليالً.
ٍ

وعليه ،فإن المنهج الذي سألتزم به ستيكون متعتدد المالمتح و الجوانتب؛ فتإذا كتان متن الجتائز أن يقتدم الباحتث بمقدم ٍتة

ٍ
ٍ
عامة يشرح من خاللها و بها مجموعة القواعد التي وجهت بحثه ،فإن هذا العمل عديم القيمتة إن لتم يوضتح طبيعتة
منهجية
الصلة بين الحقيقة المراد تحصيلها و المنهج؛ ألن المنهج يشكل بنية الشرح كما قال"هيجل" 1.فهو بهذا المعنى ،ليس شكلي ًة
مجلوبت ًة متن ختارج بنيتة الد ارستة ،أو معرفت ًة منصتب ًة علتى مادتهتا متن عليهتا ،وانمتا هتو طريقتة اقتضتتها طبيعتة موضتوع
اء و فراغ.
األطروحة ذاتها ،ألن النسق الفكري و الشكل المقوالتي ،والمنهج المستعمل من دون الموضوع خو ال
إن منهج هذه الدراسة هتو فتي الحقيقتة ،جتزالء ال يمكتن انت ازعته منهتا ،إذ كلمتا تطتورت محاورهتا ،تطتور اإلجتراء معهتا،

لتذلك ستأعتمد فتي د ارستتي هتذه ،توليفت ًة منهجيت ًة خاصت ًة احتكامتاً لطبيعتة الموضتوع واألدوات التقنيتة الضترورية فتي المعالجتة
والتحليل ،وستتشكل من:
تدة متكاملتة ،بحيتث ستيفيد هتذا المتنهج فتي تفكيتك العالقتة التفاعليتة داختل
 -المينهج النسيقي :وعبتره ستيعتمد الموضتوع وح ً

العلبة السوداء من خالل ما أقر به "ديفيد إيستون" ،حول المخرجات والمدخالت ثم الفعل أالسترجاعي العكسي؛ فالمدخالت
تمثلتت باألستاس ،فتي مجمتوع التحتوالت الجديتدة المتؤثرة علتى منظومتة القتيم المشتكلة لمرجعيتات وأستس النستق السياستي
المغربي.
أمتا المخرجتات ،فستتتمثل فتي النتتائج العامتة المحصتل عليهتا ،والتتي تمثتل بتدورها مجمتوع المالمتح واألنستاق الجديتدة
الداعمتة للنظتام السياستي ،كمتا تتضتمن مجمتوع البترامج واألجنتدات والتوجهتات المستتحدثة علتى مستتوى نطتاق مسترح الفعتل
االجتماعي ،أما الفعل أالسترجاعي فيتصل بمضامين السيناريوهات المستقبلية حول الموضوع.
المينهج الوصيفي :يظهتر ذلتك متن ختالل متا سنستتعمله متن تقني ٍ
تات مثتل المستح ،واالعتمتاد جزئيتاً علتى تقنيتة د ارستة الحالتة
(حالة اإلسقاطات) ،كل ذلك ستيكون حاصتالً ضتمن عمليتة مركبتة بتين التفستير والتحليتل ،وهتو متا سيستاعد أكثتر علتى بنتاء

ٍ
ٍ
تشخيصية لمجمل انعكاسات التحديات المجتمعية الجديتدة علتى أستس النستق السياستي المغربتي ،متن أجتل فهت ٍم أكث ٍتر
عملية
لكيفيات فعل آليات وقوى الفواعل المستجدة على الدولة.
1

هيجل" :علم ظهور العقل" ،ترجمة :مصطفى صفوان ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت  -لبنان ،1981 ،ص ص 42 :و.50
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-المقتيرب اليدياليكتيكي والمقتيرب االسيتداللي ،بحيتث األول يعتبتر كتل األشتياء والظتواهر والحقتائق االقتصتادية واإلنستانية

والسياسية دائماً في حالة تر ٍ
ٍ
ٍ
وتداخل وبصورٍة مستمرة ،كما يعتبر في حالتة تن ٍ
تاقض وصت ار ٍع وتفاع ٍتل داخل ٍتي قتوي،
وتشابك
ابط
وهتو متا ستيظهر حستب أطروحتتي هتذه ،فتي كتل التحلتيالت التواردة ،متع اعتبتار المتغيترات والعناصتر المصتاحبة للتحتوالت

الجاريتة واقعت ًة ضتمن نس ٍ
تق كالن ٍتي هتو إك ارهتات الواقتع المجتمعتي فتي ظتل "ربيتع الديمقراطيتة العربتي" ،وفتي صتورٍة ترابطي ٍتة
تشابكية .هذا ما سيساعدنا على إعطاء مقاربة ٍ
جادة حول األسس المرجعية الجديدة للنظام السياسي.
فحسبها أن تأتي هذه الورقة مجاهدة فكرية إلثارة هذه "اإلشكالية" وطرحها علتى ستاحة الفعتل السوستيو-الثقتافي المغربتي
وفتح ملفها المغلق /أو المغيب ،والتفاكر بصوت مسموع حول إمكانية كشف أغوارها ونتبش أسترارها .ال أدعتي أنتي قتد بلغتت
في ذلك الشأو الذي أطمح إليه والمدى الذي أسعى لبلوغ ما أبصره من أبعاده وآفاقه ،وانما حسبها أن تبقى إضتاءة ومحاولتة
استتطالعية استتقرائية متا تتزال تستتدعي كثيت اًر متن التتتأسيس والتأصتيل والنظتر واالستتقراء واالستتنتاج والتدليل علتى أهميتة هتذا
المفهتتوم "المستتألة االجتماعيتتة" والتتدور التتذي يمكتتن أن يضتتطلع بتته ،كتتأداة أستتاس وبعتتد رئتتيس ،إن لتتم يكتتن البعتتد االجتمتتاعي /
المحتتدد التنمتتوي اإليواليتتة الوحيتتدة

والنستتق الوحيتتد ،فتتي عمليتتة توستتيع القاعتتدة االجتماعيتتة للملكيتتة وتجديتتد م توارد وأنستتاق

1

مشروعيتها الشعبية.

هكذا ،سيتحرك هذا البحث طوال هذه الورقة ما بين نقاش المقومات األساسية للنستق السياستي القتادرة علتى التتحكم فتي
توجيتته مستتتقبل الفاعتتل المركتتزي وصتتناعته ،بتتدالً متتن االستتتمرار باالنفعتتال بتحتتديات المجتتال المجتمعتتي ومحاولتتة استتتيعاب
صتتدماته ،وبتتين واقتتع هتتذه المقومتتات ،كمتتا تبتتتد فتتي الممارستتة الفعليتتة والمستتلكيات العمليتتة بتتدل االقتصتتار علتتى توظيتتف
2

المضامين الثيولوجية واالعتماد على حقل الدالالت الرمزية فقط.
1

هتذا الطتترح هتو متتا لخصتته الملتك متنبهتتا إلتتى فكترة التحتتديث الشتتامل فتي خطتتاب العتترش  30يوليتوز  2002بقولتته" :إن ديمقراطيتنتتا ستتظل هشتتة ،متتا لتم يتتتم تعزيزهتتا

بتنمية اقتصادية وتضامن اجتماعي" .وهو ما أكده المفكر األمريكي "صامويل هانتغتون" ،من كون عملية التنمية السياسية المتبعة من قبتل األنظمتة السياستية ،إذا لتم

ترافق بسياس ات اجتماعية قادرة على استيعاب االختناقات االجتماعية ،قد يؤدي إلى وجود تعبئة اجتماعية مرتفعة مترافقة مع نمو اقتصتادي ضتعيف ،ممتا يتؤدي إلتى
كبتتث اجتمتتاعي ،هتتذا األخيتتر قتتد يتتؤدي إلتتى عتتدم االستتتقرار ،فاألرضتتية االجتماعيتتة مهمتتة جتتدا لتحصتتين عمليتتة التحتتول التتديمقراطي والتتدفع فتتي اتجتتاه أختتذه لمستتاراته

الحقيقية والسليمة.
راجع في هذا اإلطار رسالتنا تحت موضوع" :المؤسسة الملكية في المغرب :من القيم التقليدية نحو العصرنة –دارسة سوسيو /قانونية – رسالة لنيل دبلوم الماستر في

القانون العام المعمق ،وحدة علوم سياسية & عالقات دولية ،جامعتة عبتد المالتك الستعدي ،كليتة العلتوم القانونيتة واالقتصتادية واالجتماعيتة – طنجتة ،الستنة الجامعيتة:
 ،2008 – 2007ص 147 :وما بعدها.
2

بحيتتث أن الستتلطة التقليديتتة تقتتوم مستتتمدة شتترعيتها فتتي المجتمعتتات علتتى أستتاس االعتقتتاد فتتي مبلتتغ القتتوة وقدستتية العتتادات واألع تراف الستتائدة .وي ترتبط هتتذا التتنمط

بالمجتمعتتات الشترقية ،فتتي حتتين عرفتتته أوروبتتا فتتي العصتتور الوستتطى (اإلقطتتاع) .إن المعتقتتدات التتتي ستتادت منتتذ زمتتن طويتتل وشتتكلت قواعتتد أضتتفت المشتروعية علتتى

الحكتتام التقليتتديين وعتتززت هيمنتتتهم وتميتتز مكتتانتهم .يكتتون للقائتتد أو التتزعيم فتتي ظتتل هتتذا التتنمط متتن الستتلطة ،شخصتتية مطلقتتة تصتتل إلتتى حتتد االستتتبداد .ويتتدين لتته كتتل
أعضاء المجتمع بالطاعة والوالء .تقترن المشروعية بالمكانة التي يحتلها أولئك الذين يشغلون المراكز االجتماعية الممثلة للسلطة التقليدية .ويعتمد الزعيم أو القائد فتي
إصدار األوامر على المكانة الوراثية ،وتعبر أوامره هذه على رغبات شخصية للقائد أو الزعيم .تتسم بالطابع التحكمي وان بقي ذلك في إطتار وحتدود التقاليتد والعتادات

المقبولة .ويرجع والء األفراد وطاعتهم الحترامهم للمكانة التقليدية/قبولهم وقناعتهم بمشروعية الذين يمارسون السلطة التقليدية .ويندرج في إطار هذا النمط ثالثة أنمتاط
فرعية:
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صفحة 205

"مالحظات حول المنهجية الجديدة في وظيفة النسس السياسي المغربي في مرحلة ما بعد الربي

العربي -مقاربة علد ضوء نظرية االختيار العقالني -أ .عبد اإلله الرمزي.

ستتيتركز تحليلنتتا إذن علتتى البنتتى االجتماعيتتة الراهنتتة فتتي تأثيرهتتا علتتى بنيتتة العقتتل السياستتي المغربتتي 1،وأنمتتاط الستتلوك
والتفاعل والتوجهات األخرى ،بعيداً عن المنهج التاريخي – الذي يستمر تتأثيره فتي الحاضتر كمتاض مغلتق – 2،هتذه األنمتاط
والمسلكيات التي تنتمي إلى مسرح الفعل االجتمتاعي تمثتل نوعتاً متن اإليديولوجيتة الضتمنية التتي تفعتل فتي الخفتاء بش ٍ
تكل واع
وداختتل نطتتاق تتتأثير السياستتات الص تريحة ،مولتتدة تفتتاعالً جتتدلياً مستتتم اًر متتا بتتين االجتمتتاعي وبتتين اإليتتديولوجي ال تراهن داختتل

ٍ
لمنتجات فوقية تنطلق من بناها التحتيتة (مطالتب الرعايتا فتي اإلصتالح والتغييتر) ،وتهتدف
منظومة النسقية السياسية ،محددة
إلتتى تكثيتتف وخلتتق ديناميتتة بنيتتة العقتتل السياستتي المركتتزي (المؤسستتة الملكيتتة) وخلتتق نتتوع متتن التمتتاهي السياستتي ،يأختتذ شتتكل
الوعي بضرورة التتدخل لتحويتل محتاور و أنمتاط البنيتة المجتمعيتة متن واقعهتا الحتالي المعتوق إلتى واق ٍتع آختر وظيفتي يشترعن
من جديد للوجود السياسي لبنية العقل المركزي.
تستتتند إذن محاولتنتتا التحليليتتة إلتتى المعطيتتات التاليتتة متتن ختتالل تتبتتع معتتالم التوجتته التتذهني للمؤسستتة الملكيتتة والممارستتة
العملية ضمن مستويين:
▪

المسييتوى األول :التحييول ميين االعتميياد ال لييي والوحييدوي علييد الذهنييية التقليدييية المثولوجييية المشييكلة للعقائييد
اإليمانية المتوارثية (مجيال المقيدس) 3،إليد الذهنيية القائمية عليد المعيايير والقييم التيي تؤسيس لسياسية حكامية
الحياة اليومية (اإلطار المتغير).
.1
.2
.3

1

النمط األبوي.

النمط الرعوي القبلي العشائري.
النمط اإلقطاعي.

أقر بأن الحديث عن العقل السياسي (خصوصاً عندما يتعلق األمر بالعقل السياسي المغربي) يثير نوع من اإلحراج على حد قول كل متن "أرنستت رينتان" و"جيتب

و غرونبتاوم" ،مترده الشتعور بغمتوض المصتطلح رغتم شتحنته الدفاعيتة ،لتذلك تجنبتت استتعماله ضتمن مفاصتل هتذه الورقتة كتي ال أقتع فتي الحتديث عتن ماهيتات قبليتة
تابثة ،وحاولت في المقابل تبني مصطلح آخر حظي باتفاق ضمني للمفكر ين والباحثين وهو مصطلح العقالنية والعقلنة ،الذي يحقق انتقاالً من الحديث عن ماهيات
قبلية إلى الحديث عن عمليات وفعاليات وأشكال تصريف مخرجات العقل السياسي.

2

نشتير ضتمن هتذا المستتوى متن التحليتل ،أن الواقتع االجتمتاعي ثالثتي األبعتاد –إذا اعتبرنتاه فتي كليتته – هتي االقتصتادي والسياستي والثقتافي ،وبالتتالي تختلتف درجتة

المعرفة العلمية لهذه األبعاد الثالثة .فإذا كانت معرفة البعد االقتصادي أكثر أهمية ،فقد أنتج علم اإلقتصاد األكاديمي أدوات تحليل للظواهر االقتصادية ال بأس بهتا،

تابع ومغتتزى الصتراعات االجتماعيتة التتتي تحتتدد
وكتذلك الماديتتة التاريخيتة التتتي وضتتعت لنفستها هتتدفاً أبعتتد واقترحتت متتن أجتتل ذلتك منظومتتة مفتتاهيم تلقتي ضتتوءاً علتتى ط ٍ
وتحكم طبيعة النسق السياسي "القائم" أو "السائد" .فإن التحليل العلمي في مجال السياسة والسلطة ال يزال أقل تقدماً بال شك .األمر الذي ينعكس في الطابع التلفيقتي
للنظريات المقترحة في هذه المجاالت ،فلدينا المذهب الوظيفي في السياسة ومجموعة من العلوم الفرعية المستدرجة منه مثل الجيوسياسية وتحليل النظم ...إل .

لذلك جاء تبنينا لنظرية االختيار العقالني الكفيلة بدراسة العالقة العضوية بين السياسي (البناء الفوقي) والسوسيو/اقتصادي (البناء التحتي) والهادفة إلى إنماء مفاهيم

تختتص مجتتال الستتلطة والسياستتة (أي متتا يمكتتن تستتميته نظريتتة أنمتتاط الستتلطة) متماثلتتة متتن حيتتث القتتدرة التفستتيرية لمنظومتتة المفتتاهيم الخاصتتة بنظريتتة أنمتتاط اإلنتتتاج
االجتماعي وتصريفها كمسلكيات ضمن نسق القيم السياسية.
3

فالمالحظ ،هو تبني النسق السياسي لمشروعية تقليدية تجمع بين التقاليد الدينية التي ال تقبل إال التفسير األحادي للتاري والمجتمع واآلخرين وبين الزعامة الملهمتة

(الكاريزمتا) ،متع عتودة للخالفتة اإلستالمية .المشتروعية السياستية التقليديتة المستتندة إلتى تتراث الخالفتة حكمتت العتالم اإلستالمي أكثتر متن ( )12قرنتاً متن الزمتان ،كتان

الوصول إلى السلطة فيها قائماً على القوة .إال أن تأمين الوالء والطاعة كان دائماً يحتاج علتى أكثتر متن القتوة؛ وهتي الشترعية المستتمدة المستتندة علتى الرابطتة الدينيتة

والقدرة على تفسيرها في كل مرحلة.
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صفحة 206

"مالحظات حول المنهجية الجديدة في وظيفة النسس السياسي المغربي في مرحلة ما بعد الربي

العربي -مقاربة علد ضوء نظرية االختيار العقالني -أ .عبد اإلله الرمزي.
▪

المستوى الثاني :التحول من عقلية نفوذ وهيمنة الفاعل المركزي (المليك) عليد مخرجيات الفعيل االجتمياعي إليد
العقلية المؤسسية والمقاربة التشاركية 1.بمعند االنتقال من التوجه الذهني االستبدادي واالنفعيال والتصيلب إليد
2

العقالنية العملية والعقلية الديمقراطية.

المستوى األول :اعتماد االتجاه الثيوقراطي المحافظ :اللوثيان واأليديولوجيا كتسويغ للسياسة
تاريخيتاً ،فتتي البلتتدان المتتتأخرة بوجت ٍته عتتام ،ومنهتتا التتوطن العربتتي ،لتتم تمتتارس السياستتة ،السياستتة بتتالمعنى اليونتتاني للكلمتتة ،أي
كمجموعة متن مستؤوليات وحقتوق وواجبتات ملقتاة علتى عتاتق عض ٍتو ح ٍتر ومستؤول يشتكل جتزءاً ال يتجت أز متن مجموعتة بشترية
متجمعة في مدينة ."Polis"-
وعلى هذا األس اس ،يمكن القول بصتورة عامتة ،فتي المدينتة اإلستالمية كانتت اإلنستانوية مفتقتدة ،والتعدديتة مدانتة ،واالنفصتال
3

بين السلطة والشعب قائماً.

لكن على الرغم مما قد يكون في هتذه التعميمتات متن مبالغتة ،ومهمتا يكتن تقتديرنا لألستباب التاريخيتة واالجتماعيتة التتي تقتف
وراء هتتذه الظتتاهرة ،س تواء فتتي الحاضتتر أو فتتي الماضتتي ،فتتال يستتعنا إال أن نستتجل أن الخطتتاب السياستتي فتتي الفكتتر العربتتي،
قديمه وحديثه كان وال يزال -في األعم األغلب -خطاباً غير مباشر ،غير صريح وغير صائب في مبتغاه ومقصده.
وهكذا فعالوة على اللجتوء فتي الماضتي خاصتة ،إلتى ممارستة السياستة علتى الصتعيد النظتري بواستطة "الرمتز" كتإجراء الكتالم
علتتى لستتان الحيوانتتات ،كمتتا فتتي كتتتاب "كليلتتة ودمنتتة" ،أو متتن ختتالل األمثتتال والحكتتم ،كمتتا فتتي كتتتب "السياستتة الملوكيتتة" و
"اآلداب السلطانية" ،فإن "الكالم" في السياسة لم يكن يتناول قضاياه مباشرة بتل كتان يلجتأ فتي الغالتب إلتى طرحهتا متن ختالل
1

إن األمر يتطلب تبني نظرية الوظيفية البنائية التي تزعمها "بارسونز" تحت اسم "نظرية التبادل  ،"Exchange Theoryوالتي ارتبطتت منتذ الخمستينيات باستم كتل

متتن "جتتورج هومتتانز" و"بيتتتر بتتالو" .وقتتد انطتتوت نظريتتة التبتتادل علتتى رفتتض "النظريتتة الكبتترى" ،وفتتي حالتتة "هومتتانز" علتتى محاولتتة لبنتتاء نظريتتة استتتنباطية انطالقتاً متن
المبتاد األوليتتة لعلتتم التتنفس الستتلوكي .وتتتدعي النظريتتة فتتي منطلقهتتا األساستتي أن البشتتر يمارستون ستتلوكاً يجلتتب لهتتم منتتافع ويشتتبع لتتديهم حاجتتات .وهتتذا المستتتوى متتن

التحليل يقابل مستوى وحدة الفعل الصغرى عند "بارسونز" في بداية تحليله لعملية إيجاد المؤسسات .وفكرة التبادل باعتبارها مصد اًر من مصادر التضامن االجتمتاعي
أو وسيلة من وسائله فكرة راسخة في تقاليد األنثربولوجيا االجتماعية ،وصورة المجتمع عند هذه النظرية تتلخص في أن نشاطات البشتر المتبادلتة ترمتي إلتى الحصتول
على الحد األقصى للمنفعة ،وهتي تركتز فتي ذلتك علتى اإلجتراءات العقالنيتة التتي يتبعهتا البشتر فتي تقريتر أفعتالهم .وعلتى الترغم متن أن هتذا التنتاول يترفض أي نظريتة

على شاكلة نظرية "بارسونز" ،فقد ترعرع و نما في محيط "بارسونز" وركز أكثر ما ركز على فكرة المجتمع ،على خالف نظرية االختيار العقالني الحديثة.
راجع في هذا الصدد،
إيان كريب" :النظرية االجتماعية من بارسونز إلى هابرماس" ،ترجمة :محمد حسين غلوم ،الكويت -عالم المعرفة ،1990 ،ص.100:
2

فاألمر يقتضي التحول من السياسة الق اررية إلى السياسة المعقلنة ،بحيتث تصتير السياستة وفقتاً لفلستفة التواصتل ،ال تعتمتد علتى البعتد القتراري ،أو المشتورة والضتغط

التكنوقراطي اآللي المتطرف ،كما هو الحال مع فلسفة التوعي ،بتل تستتند إلتى عقلنتة للسياستة تعتمتد علتى الترأي العتام كمتدخل علمتي لقيتاس المشتروعية السياستية متن
جانب ،وفهم المطالب الموجهة للنظام السياستي متن جهتة أخترى ،وذلتك يأختذ بعتداً تشتاورياً نقاشتياً توافقيتاً .وبتذلك ال تتتيح السياستة الجديتدة مجتاالً للنزعتة الق ارريتة التتي
ترتبط بالسياسي ،والقسر التكنوقراطي الذي يرتبط بخبراء النظام السياسي ،بمعزل عن اإلرادة الشعبية –اإلنسانية -الجمعية.

انظر بهذا الخصوص،
د .علي عبود المحمداوي" :اإلشكالية السياسية للحداثة – من فلسفة الذات إلد فلسفة التواصل – هابرماس أنموذجاً" ،منشورات االختتالف ،مطتابع التدار العربيتة

للعلوم – بيروت ،الطبعة األولى  1432هت  2011 -م ،ص.377 :

3

ياسين الحافظ" :الهزيمة واإليديولوجيا المهزومة" ،اآلثار الكاملة ،الطبعة األولى ،بيروت – دار الطليعة ،1979 ،ص ص.238 – 237 :
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صفحة 207

"مالحظات حول المنهجية الجديدة في وظيفة النسس السياسي المغربي في مرحلة ما بعد الربي

العربي -مقاربة علد ضوء نظرية االختيار العقالني -أ .عبد اإلله الرمزي.

قضايا تنتمي إلى "سياسة" الماضي أو إلى ميدان آخر غير ذي طابع سوسيو/سياسي مباشر .ف"الكتالم" فتي الخالفتة متثالً،
وهو الموضتوع التذي تمحتور حولته "الفكتر السياستي اإلستالمي" ،كتان دائمتا كالمتاً فتي "سياستة" الماضتي ،علتى الترغم متن أن
دوافعه كانت من "الحاضر" دوماً .صحيح ،أنه كان يهتدف دائمتاً إلتى "تقنتين" الواقتع القتائم ،واضتفاء المشتروعية الدينيتة عليته
(الفكر السياسي السني) ،ولكنه لم يكن يفعل ذلك مباشرة ،كما هو المفروض فتي كتل خطتاب سياستي جتدير بهتذا اإلستم ،بتل
كان يلجأ إلى الماضي السياسي يؤوله بالكيفية التي تجعل الحاضر شبيهاً له ونظي اًر حتى يتأتى قياسه عليه.
فتتالمالحظ ،استتتمرار هتتذا الفكتتر بكتتل مضتتمراته اإليديولوجيتتة وآلياتتته التعبيريتتة فتتي الخطتتاب السياستتي الحتتديث التتذي يمتتارس
السياسة عادة من خالل طرح موضوع "نظام الحكم في اإلسالم" 1،قارئاً في الماضي رغباته وحاجاته الحاضرة ،محاوالً تبنتي
قضايا "غير" سياسية ،أي غير ذات مفعول سياسي في الحاضر ضمن حقل القيم االجتماعية .ومن ثم االبتعاد عن مجابهة
الواقع مجابهة مباشترة ،ممتا جعتل خطتاب النستق السياستي الحتديث والمعاصتر جملتة وتفصتيالً خطابتاً ضتحالً فقيت اًر متن حيتث
مفاهيمه وآلياته.

2

فالواقع يعكس أزمة النزوع نحو النموذج التقليدي أو الكاريزمي الذي ينفي بنية النموذج الديمقراطي الدستوري الذي يراد
له أن يسود داخل منظومة القيم السياسية ومخرجات النسق السياسي ،وهذه مشكلة كبرى تواجه العقل السياسي العربي
عموماً والمغربي على وجه الخصوص 3،بسبب محاولته الخروج من هذه األزمة (أقصد أزمة فشل البنية السياسية في تبني

1

إن اإلستتهام الفكتتري للمتربتتع علتتى العتترش  /الملتتك كتتأمير للمتتؤمنين هتتو التتذي رستتم معتتالم الدولتتة فتتي المغتترب ،وحتتدد الفلستتفة التتتي تتتؤطر العالقتتة بتتين الحتتاكمين

والمحكومين ،ليبقى الدفاع "المبدئي" عن التداخل الحتمي بين الدين والسياسة في تصور المؤسسة الملكية كان هو المدخل الضروري لتعزيز مكانة المفاهيم السياستية
المستندة إلى المرجعية اإلسالمية وتوظيفها في حقل المنافسة السياسية وذلك بغية تحقيق هدفين أساسيين:

أوال :إيجاد أساس متين إلضفاء مشروعية ت تسي طابعا دينياً من خالل مفهوم البيعة الذي يعتبر "األداة المقدسة إلضفاء المشروعية علد الحكم في اإلسالم".
ثانيا :إعطاء صالحيات واسعة للملك من خالل التركيز علد مفهوم إمارة المؤمنين ،الذي له األسبقية علد الملك الدستوري.

انظتتر رستتالتنا لنيتتل دبلتتوم الماستتتر فتتي القتتانون العتتام المعمتتق تحتتت عنتوان" :المؤسسيية المل ييية فييي المغييرب :ميين القيييم التقليدييية نحييو العصييرنة – دارسيية سوسيييو/

قانونية  ،"-مرجع سبق ذكره ،ص.92 :

2

هذا التنافر والتعارض في الخطاب بين حقلي السياسة واالجتماع ،هو ما جعل صبغة اإلسالم التتي متن شتأنها رفتع اريتة الستلطنة والغلبتة تتحتول إلتى صتبغة خمتول

وضعة واستئناس لحكم األجنبي.

من أجل االستزادة راجع في هذا الصدد،

جمال الدين األفغاني“ :األعمال ال املة لجمال الدين األفغاني م دراسة عن األفغاني الحقيقة ال ليية” ،تحقيتق ود ارستة محمتد عمتارة ،القتاهرة – المؤسستة المصترية
العامة للتأليف والنشر ،الطبعة األولى  ،1968ص.327 :

3

إنهتتا صتتورة ملتتك المغتترب التتذي يثبتتت قواعتتد اللعتتب السياستتي ،وي ارقتتب حقتتل المستتاجالت ،كمتتا أنتته يتتترك لالعبتتين آخ ترين فضتتاءات يحتتددها بنفستته ،والتتتي ال نعتترف

حدودها ،وفي حالة ما إذا غامرنا بشكل خطير خارج الحدود ،يلتقطنتا متن األعلتى كفاعتل مركتزي ،فالملتك "سييد المجيال وأيضيا سييد اللعبية" .إنته "بمثابية ذليك الظيل

الذي يتمسح به ال ل ،يجعل المليك مبتيدت الحلقية ومنتهاهيا ،إذ يسيود ويقيرر ويراقيب فيي إطيالق ،دون أن يراقيب أو يجيادل ،فاسيتمرار هالتيه المقدسية ال تضيمن
ديمومة حكمه فقط ،بل إنها المصدر الضامن الستمرارية األمة المغربية بأسرها في استقالل وتوحد ،والمصدر الحامي للملية واليدين والدسيتور ،فهيو بيذلك الميانح

– القابض الذي يعلو وال يعلد عليه ،األول واآلخر في الحياة السياسية".
لمزيد من التفصيل انظر،

هند عروب" :مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي" ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة محمد الخامس – الرباط ،2006 ،ص.226 :

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد الثالث -يوليو 2017

صفحة 208

"مالحظات حول المنهجية الجديدة في وظيفة النسس السياسي المغربي في مرحلة ما بعد الربي

العربي -مقاربة علد ضوء نظرية االختيار العقالني -أ .عبد اإلله الرمزي.
1

البرامج االجتماعية واالنتخابية ومطالب االحتجاجات)،

وكأنما يراد للمجتمع أن يلجأ لمنطق الكاريزما أو القيادة الملهمة

القادرة على حلول هذه األزمة (السيما بعد تعالي مطالب حركة  20فبراير الداعية إلى تحكيم منطق التنمية والتغيير والتخلي
عن القاموس الثيولوجي والمفهوم التيوقراطي للسلطة) وكأن األمر مرتبط فقط بقدرة النموذج – القائد – السياسي .الشيء
الذي يشنج العالقات المجتمعية ويثير نوعاً من عدم االستقرار السياسي بسبب تنامي السخط واليأس االجتماعي (كما تبينه
2

الخطاطة التالية).

1

وذلك رغم صدور وثيقة دستورية سنة  ،2011اعتبرت بحسب رأي الفاعل المركزي (الملك) أكثر من قانون أسمى للمملكة ،بل شكلت بحسب هتذا األخيتر األستاس

المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز ،بل وتعاقداً تاريخياً جديداً بين العرش والشعب وهو ما تجلى في المحاور العشرة األساسية التالية:
 الت ريس الدستوري للمل ية المواطنة والملك المواطن؛ -دسترة األمازيغية كلغ ٍة رسمية للممل ة ،إلد جانب اللغة العربية؛

 دسترة كافة الحقوق اإلنسان ،كما هو متعارف عليها عالمياً ،بكل رليات حمايتها وضمان ممارستها؛ -االنبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الحكومة؛

 قيام سلطة برلمانية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛خاصا ورليات ناجعة ،تعزي اًز لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني ،تشريعاً ومراقبة؛
 تخويل المعارضة البرلمانية نظاماً ً -ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ،ت ريساً الستقالل القضاء؛

 دسترة بعض المؤسسات األساسية ،م ترك المجال مفتوحاً إلحداث هيآت ورليات أخرى ،لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطيية ،بنصيوص تشيريعيةأو تنظيمية؛

 تعزيز رليات الحكامة الجيدة ،وتخليس الحياة العامة ،ومحاربة الفساد.راجع في هذا اإلطار،
كريم لحرش" :الدستور الجديد للممل ة المغربية –شرح وتحليل –"  ،سلسلة العمل التشريعي واإلجتهاد القضائي ،مطبعة النجتاح الجديتدة  -التدار البيضتاء ،الطبعتة

األولى  ،2012ص.10 - 8 :
2

من محاضرات حول موضوع" :الدولة والروابط االجتماعية" ،مركز االجتماعي- www.lycée sud Médoc 1999 – 1998 ،
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هذا التوجه التقليدي في المنهج والمنظور يقابله توجه واحد في الموضوع ،حيث تدرج ممارسات جديدة ضمن العقالنية
1

السياسية مع أنها ممارسات تبدو ظاهرياً على األقل أنها ال تساير التعريف الكالسيكي للعقالنية.

وعلي ه ،يتضح أمر المشروعية السياسية ،وأزمتها ،وضرورة انتقالها من المنظومة التقليدية إلى ما بعدها ،من المقدس
اإللهي إلى الدنيوي – اإلنساني ،ومن تفكك البنية المجتمعية – السياسية المعتمدة على األس االقتصادي إلى المجال
2

االجتماعي الثقافي – اإلنساني (العوالم المعاشة ودوافع األفراد في المجتمع وتوسيع نطاق الحرية).
النسس اإلقتصادي

أزمة صراع العمل ورأس المال = الصراع الطبقي.
تحاول الدولة التغلب عليها من خالل تدخلها في اإلقتصاد
النسس السياسي
(أزمة العقالنية وذلك لفقدان الدولة لشروط تحققها و (أزمة المشروعية).
محاولة حل األزمة عبر الجهاز اإلداري والدعاية
النسس االجتماعي – الثقافي

أزمة الدافعية = أزمة في دفع الناس للمشاركة في اإلنتخابات والرأي العام وفعاليات
تقرير المصير.
نتيجة ألزمة المشروعية وتفاقم لها.
3

مخطط يوضح تالزم األزمات وانبثاق أزمة المشروعية حسب "يوغن هابرماس " Jurgen Habermas
1

العقالنية هي المذهب الفلسفي القائل بأولوية العقل التحليلي والبرهاني على جميع أشكال التصور واإلدراك األخرى.

غيتتر أن المفهتتوم التتذي نعتمتتده فتتي معالجتنتتا لمفاصتتل هتتذه الورقتتة ،ذو نكهتتة "فيبريتتة" يقصتتد بتته مجمتتوع الط ارئتتق التتتي تستتتخدمها الجماعتتة السياس تية لتنظتتيم عالقتهتتا

بالوسط المحيط بغية إنجاز الفعالية المطلوبة والنتائج المأمولة .فالعقالنية تقتضي في أي مجال من المجاالت االجتماعية تسخير مجموعتة وستائل لتحقيتق جملتة متن
األهتداف ،إمتا فتتي التنظتيم االقتصتتادي أو فتي تنظتيم الستتلطة السياستية أو فتتي التقنيتة أو فتي غيرهتتا .وبتذلك ،فالعقالنيتتة بهتذا المعنتى تقتتترب متن مفهتتوم العقلنتة لتصتتبح

مصطلح أكثر إجرائيتة وأكثتر واقعيتة ألنته غيتر مشتحون بأيتة حمولتة قبليتة عتن ماهيتة عقليتة لإلنستان أو بتأي إحتاالت ميتافيزيقيتة ،والعقالنيتة تشتمل كتل منتاحي الحيتاة
االجتماعية ،في التخطيط لها والسير بها نحو درجات أعلى من التقدم والمردودية وتقديم النتائج.

راجع بخصوص هذه المسألة،

سلسلة الندوات" :العقالنية العربية والمشروع الحضاري" ،منشورات المجلس القومي للثقافة العربية ،الطبعة األولى الرباط  ،1992ص ص.9 – 8 :
2

بحسب "أمارتيا سن" الحاصل على جائ زة نوبل في االقتصاد ،ينظتر إلتى توستيع نطتاق الحريتة علتى أنته الغايتة الرئيستية والوستيلة األساستية لتحقيتق التنميتة .فالتنميتة

تتألف من التخلص من أنواع متعددة من الحرمان من الحريات التي ال تترك للناس سوى اختيارات محدودة ،وفرص ضئيلة لممارسة إرثهم المنطقي.

راجع ،أمارتيا سن " :جعل التنمية رمنة ألجل الديمقراطية – مزايا الديمقراطية ،كيف تعزز الديمقراطيات الرخاء والسيالم؟  "-نهضتة مصتر للطباعتة والنشتر ،الطبعتة

األولى -يوليو  ،2009ص.135 :

3

انظتر ،د .علتتي عبتتود المحمتتداوي" :اإلشييكالية السياسييية للحداثيية – ميين فلسييفة الييذات إلييد فلسييفة التواصييل – هابرميياس أنموذجياً" ،مرجتتع ستتبق ذكتره ،ص ص:

.275-274
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تقتضي المعالجة العميقة لعالقة العقالنية المغربية بالسياسة حف اًر عميقاً في التراث والتاري للتعرف على كيفية ممارسة
العقلنة والعقالنية السياسية في الماضي ،كما تقتضي حف اًر في الالوعي المغربي لمعرفة عالقة النسق السياسي المغربي بكل
1

من الدين والالوعي الجمعي.

فالملك في النسق السياسي المغربي سلطان بمقتضى الحق اإللهي ،وهو األمر الذي أفضى إلى التوظيف المظهري
لعناصر المشروعية التقليدية ،عبر تقوية المنطق اإللهي والبركة والشرف والمقدس والتجذر التاريخي للملكية وحقها في
ٍ
آليات أخرى بغية تجييش
احتكار السلطة وممارستها ،فإن هذا لم يمنع من تبني الملكية في استراتيجية الدعم الذاتية
الجماهير/األمة ،وتوطيد العالقة بالمحكومين ،هذه اآلليات التي تكتسي أبعاد اجتماعية نفسية ورمزية بما يتالءم مع الظاهرة
السياسية إجماالً (بل والظاهرة البشرية بشكل عام).
إن المؤسسة الملكية في مرتبة فتوق القوانين الوضعية ،وال تستري عليها االعتبارات اإلنسانية في التعامل مع االجتهاد
البتشري المعرض بطبيعته للخطأ والصواب 2.فهي ترفض االقرار بهذه الطبيعة ،إذ تعتبر نفسها متمتعة بطبيعة "فوق –
الطبيعة" ،تسبغها بصفة القداسة ،وتحجبها عن الطبيعة اإلنسانية الخطاءة/الدنسة ،مما خول لها التموقع فوق الجميع
والتحكم في الجميع ،واحتكار السلطات الدينية والدنيوية ،التشريعية والقضائية والتنفيذية ،ومن ثم الحلول في الحقل السياسي
عبر ازدواجية "الملك  /أمير المؤمنين ،الذي له سلطة تحديد محتويات المفاهيم السياسية أيا كانت طبيعتها وموضوعها،
كما تجعله يفرض نفسه كمرجعية وحيدة لها الحق في إصدار المعاني والمفاهيم والقيم 3.إنه" :كائن اسثتنائي ال يخطئ،
فهو منزه ومعافد من اآلثام أو األخطاء L’imam un être exceptionnel infaillible, il est

1

ذلك ما أكده "كلود باالزولي  "Claude Palazzoliفي إحدى مقدماته الشهيرة بقوله أنه" :لفهم المغرب السياسي ال بد من العودة للتاريخ ،ولإلطار الذي تتم فيه

اللعبة السياسية ،ألن المغرب من دول العالم الثالث التي لم تحدث قطيعة م الماضي ،حيث يتمازج فيها الماضي بالحاضر."...
Palazzoli Claude : « Le Maroc politique de l’indépendance à 1973 », Edition Sindibad, 1974. P : 20.
2

انظر ،د .عبد العلي حامي الدين" :سؤال االنتقال الديمقراطي بالمغرب – المعوقات الدستورية لالنتقال" ،مجلة وجهة نظر ،العدد  23خريف  ،2004ص.18 :

3

راجع ،محمد الطوزي" :المل ية واإلسالم السياسي في المغرب" ،ترجمة محمد خاتمي ،خالد شكراوي نشر الفنك ،مطبعة النجاح الجديدة ،متارس  ،2001ص ص:

.68-69
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 1."nécessairement indemne de tout péché ou erreurإنه يشكل بحسب ما كتبه "وليام ازرتمان
أللقاب
بدور مزدوج ،أوالً :كونه الحا م الوريث للمغرب( )...وامتال ه
 "William Zarttmanما مفاده" :الملك يتمت
ٍ
ٍ
عديدة :ملك – سلطان – خليفة – إمام – أمير – شريف يجعله في وضعية ثالثية" :زعيم اإلسالم في األمة"" ،رمز
حماية البالد" و"القائد األعلد للقوات المسلحة" ،وثانياً :كونه زعيما سياسيا ،يمارس مهمة ثالثية في الحكومة :التشري
وأمر توجيه السلطة التنفيذية ،ثم تفويض ومراجعة القضاء ،كل هذه القوى مدونة في الدستور ومستمدة من التقاليد
2

والتاريخ والتجارب السابقة ومن الممارسة أيضاً".

على هذا األساس ،لم تستطع المؤسسة الملكية في المغرب الخروج عن هذه األصول في توظيف المعطى التاريخي
بقوة ضمن منظومتها الرمزية – التبريرية ،هذا المعطى القائم على كون الملك هو البطل المحرر والموحد ،سليل األمجاد
وعلى أن الملكية تعيش من خالل قداسة األجيال  /السلطان.

المستوى الثاني" :مين فلسيفة اليذات إليد السياسية المعقلنية :نحيو العقالنيية التواصيلية مين
أجل صناعة القيم ضمن العالم المعاش"
3

إن تحليل النسق السياسي المغربي ماضياً وحاض اًر ،يستلزم التساؤل عن درجة عقالنية ق ارراته السياسية (المخرجات)،

وعن كيفية عقلنة ممارسته السياسية ،وكذلك التساؤل عن أشكال التكثيف والنقل التي تعرفها الممارسة السياسية المغربية.

Mohamed Tozy : « Champ Politique et champ Religieux au Maroc : Croisement ou Hiérarchisation ? », Mémoire

1

pour l’obtention du Diplôme des Etudes Supérieures en Sciences Politiques ; Casablanca –Avril 1980, p:76.

 2انظر ،هند عروب" :مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي" ،مرجع سابق ،ص.198 :
 3يتم نهج السلوك العقالني على أساس أنه األكثر قدرة على جعل النظرية أصتلح للتفستير ،والستلوك العقالنتي يعنتي بتأن كتل العتب فتي السياستة يمتلتك مجموعتة متن
القيم واألهداف المحددة ويقرر سياسته طبقتاً لتذلك بتدون أخطتاء .ويجتب أن يتتم ذلتك علتى أستس رياضتية ،ولهتذا فتإن األمتر يتعلتق ب تت"نظرية اللعبتة" بحيتث هتي طريقتة
للتحليل وهي أيضاً دليل الختيار أفضل طريق للعمل ،فالنسق السياسي مطلوب منه أن يبحث عن أفضل الطرق للعمل في المواقتف والتتي تظهتر نتائجهتا فتي مسترح
الفعل االجتماعي .وان الهدف لذلك هو تحديد هذه األفعال العقالنية التي تستطيع أن تقود وتؤدي إلتى قت اررات ووستائل للعمتل األكثتر مالئمتة متن أجتل تحقيتق الهتدف
القيمي األسمى الكفيل بتحقيق استقرار السلطة.

راجع بهذا الخصوص،

سعد حقي توفيق" :مبادت العالقات الدولية" ،دار وائل ،األردن الطبعة  ،2006 ،3ص ص.126-125:

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد الثالث -يوليو 2017

صفحة 212

"مالحظات حول المنهجية الجديدة في وظيفة النسس السياسي المغربي في مرحلة ما بعد الربي

العربي -مقاربة علد ضوء نظرية االختيار العقالني -أ .عبد اإلله الرمزي.

فقد ظل المجال السياسي المغربي على صلة وطيدة بالمجال الديني ،ولم يحقق استقالليته النسبية بعد 1،لذلك فإن كل فهم
للممارسة السياسية للفاعل المركزي (الملك) ،يفترض إجالء عالقة الدين بالسياسة وتعبير السياسة عن مواقف دينية ،أو
التأويل الديني لمواقف سياسية.

2

استناداً إلى هذا المعطى ،يمكن قياس درجة عقالنية الممارسة السياسية المغربية ،بدءاً بدراسة المؤسسة الملكية وتبيان
مدى حضور ألوجه القرار العقالني في أوصالها واختياراتها.
لكن استخدام هذا االختيار العقالني كرابط بين هياكل الفرص السياسية وأنماط السلوك االجتماعية ،يقود إلى مجموعة
من المشاكل ،منها النظر فقط للمسلكيات االجتماعية (وهي المخرجات العملية للنسق السياسي التي وضح مفاصلها "دافيد
ايستون  3،)"David Easton,على أنها يمكن أن تؤثر في منظومة القيم المجتمعية.
وعالوة على ذلك فإن الحساب العقالني غير حاسم في مواقف نقص المعلومات ودرجة عدم التأكد الكبيرة من حاجيات
ً
المواطن للسلع والخدمات االجتماعية ،هذه االنتقادات تشكل إعادة تقدير لبعض اآلليات النفسية -االجتماعية والتي هي
ٍ
ٍ
كمنتجات للبناء
اختالف ها ٍم حيث ترى هذه األحاسيس
أساس االقترابات التقليدية للمؤسسة الملكية ،وان كان هذا مع
االجتماعي ،بدالً من قوى تشمل الفاعلين بطريقة يخسرون فيها قوتهم (نشاط انعكاسي).
1

فمتا تتزال المؤسستة الملكيتة وفقتاً لقواعتد القتاموس السوستيولوجي لهتا متكتآت وركتتائز قائمتة علتى التتاري العريتق وعلتى البعتد التديني_ الروحتي ،فمستألة االنتستاب إلتتى

العتترق الشتريف المتصتتل باألصتتل النبتتوي حاضترة بقتتوة داختتل منظومتتة القتتيم السياستتية .وتأسيستاً علتتى هتتذا الطتترح ،تحتتتل الملكيتتة مكانتتة أساستتية فتتي النظتتام الدستتتوري
المغربتتي ،بحكتتم تواجتتدها علتتى رأس المؤسستتات الدستتتورية وفًقتتا لب تراديغم إيواليتتات الشتترعنة ،وامتالكهتتا لصتتالحيات دستتتورية تمكنهتتا متتن لعتتب دور محتتوري فتتي النستتق
السياسي ،وهو وضع كرسته مختلف الدساتير الستة (.)2011 – 1996 – 1992 – 1972 – 1970 – 1962
راجع في هذا الصدد،
كريم لحرش" :الدستور الجديد للممل ة المغربية –شرح وتحليل –" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.58 – 57 :

2

ذلتك أنته يستتوجب المتنهج الستليم فتتي التحليتل السوستيولوجي اإلنطتالق متن معاينتتة المؤسستة االجتماعيتة الدينيتة فتي بناهتا وفتتي حياتهتا الخاصتة ،وفتي عالقتهتا التتتي

تنسجها مع العالم الخارجي ،وهو ما يحتم البدء من السوسيوغرافيا كمتا أشتار إلتى ذلتك غابريتال لتوبرا ،بنتاء علتى منتاهج التحليتل المورفولوجيتا والبنيتوي لألنمتاط والبنتى

الدينية.

راجع بخصوص هذه المسألة،

ميشال مسالن" :علم األديان – مساهمة في التأسيس –"  ،ترجمة :عز الدين عناية ،المركز الثقافي العربي -بيروت الطبعة األولى –  ،2009ص.122 :
3

اعتبر ايستون النظام نسق أو مجموعة من المتغيرات المعتمدة على بعضها البعض والمتفاعلة فيما بينها .وركز على البيئة المحيطتة بالنظتام وتأثيراتهتا .وقتال إن

الحياة السياسية على أي مستوى يمكن النظر إليها كنظام للنشاط والسلوك السياسي الذي يمكن فصتله للد ارستة عتن غيتره متن األنظمتة علتى األقتل للتحليتل .نظتر إلتى
العملية السياسية كنظام مستقل مكتون متن عتدة عناصتر :الهويتة والكينونتة ،المتدخالت والمخرجتات ،التمتايز داختل النظتام ،تكامتل النظتام .وأكتد علتى أن النظتام غتائي

تهدف كل وظائفه لتحقيق غاياته.
Easton, David: “The Political System: an Inquiry into the State of political Science ”, (New York: Alfred Knope, 1966),
pp: 30 – 40.
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إن هذا العرض الذي جاء مسرفأً في إيجازه قصدت منه بجانب مقاصدنا المشار إليها في ثنايا مفاصل هذه الورقة أن
أشير ،أو على األقل أن ألمح إلى أن مناقشة العقالنية داخل قيم النسق السياسي المغربي ،تستند إلى اختيا ارت إيديولوجية،
واختيارات حقل األنساق االجتماعية التي تدعم االختيارات االيديولوجية ،وأن مضمون العقالنية محمل بأبعاد إيديولوجية
وفهم نوعي لقيم مسرح الفعل االجتماعي وللتدبير الجيد للموارد والرشدانية 1.وربما كانت هناك محاولة بناء ركائز التوصل
إلى حد مشترك انتقا لي لعناصر من اإليديولوجيات داخل الحقل السياسي المغربي ،التي هي بحاجة إلى تصور مستقبلي
لألهداف والمرامي المرحلية والمطردة ،وإلدراك األبعاد الداخلية واآلفاق العالمية المؤثرة في اختيارات العقل السياسي
المغربي .فهذا الحد المشترك يمثل بعداً هاماً لمضمون العقالنية المرغوبة ،ما دامت العقالنية في روحها تدب اًر في
االختيارات ووسائل إنجاز أهداف االختيارات في الزمان والمكان ،وبخاصة الزمان النسبي الذي يعني وجود أبعاد من
الماضي في الحاضر ،وميالد المستقبل من الحاضر.
وعلي تته ،فت تتاألمر يتطل تتب بالضت تترورة إعت تتادة اكتش تتاف المشت تتروعية السياست تتية وتعريفه تتا مت تتن جديت تتد .يتطل تتب محاولت تتة تعريت تتف
المشتتروعية بعيتتداً عمتتا يتتتم ترديتتده متتن التوالء للحتتاكم أو النخبتتة الحاكمتتة إلتتى التوالء للدولتتة والطاعتتة للقتوانين والتأييتتد لألهتتداف
والقيم الكبرى .مصادر المشروعية تتجدد ،وهي حالة سياسية تعكس موقفاً اجتماعياً ثقافيتاً .ومتا قضتية الديمقراطيتة والمشتاركة
2

السياسية،

1

وتداول السلطة إال أحد تعبيرات أزمة المشروعية وليست األزمة بأكملها ،بل هي أكبر من كل ذلك.

إن ما يقوم به النسق السياسي المغربي ،اليوم من إجراءات متا هتي إال أنمتاط للتدفاع التذاتي أمتام صتراع الشترعيات الحتاد .يتذكرنا هتذا الستلوك بمستألتين متن طبيعتة

غائية واحدة:
-

بإصالحات الدولة العثمانية في رخر أيامها حينما بدأت تشعر ببداية تحلل شرعيتها.

-

بعجز المجتمعات العربية وعلد مدار أ ثر من عقدين عين ميلء فيرال المشيروعية اإليديولوجيية الثوريية بعيد هزيمتهيا أميام المشيروع الغربيي الصيهيوني.

حيث تركت المجال أمام النظم السياسية لالحتماء بالمشروعية الملفقة والتي أهم مالمحها إعادة ترميم الدولة التسلطية متهاوية المشروعية من خالل تخويف

الناس من منافسين على السلطة ،أو/و تضخيم اإلنجازات الوهمية وبيع األحالم الوردية وافتعال األزمات الخارجية واالحتماء بقوى خارجية.

Easton, David: “The Political System: an Inquiry into the State of political Science ”,Op.Cit, pp: 30 – 40.
2

ذلك أن المشاركة السياسية تعتبر إحدى آليات إضفاء المشروعية على النظام السياسي بحيث تقوي من مرتكزاته الشعبية وتحصر احتمتاالت االختتالل داخلته ،كمتا

تعتبر من زاوية أخرى اآللية التي يتوصل المواطنون عن طريقها إلى تحقيق مطالبهم السياسية واالجتماعية .وقد "أصبحت تمثيل موضيوعاً محوريياً مين مواضيي عليم

االجتماع السياسي ،وذلك انطالقاً من كونها تعبر في المقام األول عن انشغال الميواطن بالمسيائل السياسيية داخيل نطياق مجتمعيه ،سيواء كيان هيذا االنشيغال عين
طريس التأييد أو الرفض أو المقاومة أو التظاهر".
انظر بخصوص هذا الموضوع،

زين العابدين حمزاوي" :األحزاب السياسية وأزمة االنتقال الديمقراطي في المغرب" ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،بيروت  -العدد  ،16خريف  ،2007ص.122 :
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القانون
ميزاته

رسمي

إيجابي

دوره

وسيط

انعكاسه

مع األنساق على شكل أوامر

أسس شرعنته عند

هابرماس

شرعي
مؤسسة

أخالقي اوايتيقي

مع القضاء والسلطة التشريعية على شكل
موقف أدائي

عبر التنسيس بين إرادتي السيادة والحقوق ،بين كون اإلنسان فرداً شخصا ح اًر وكونه
مواطناً – فرداً سياسياً ،بين سيادة الشعب وحقوق اإلنسان ،تتحول السيادة السياسية

إلد قاعدة إلضفاء الشرعية ،وتستقر حينها علد أنها علمنة للسياسة وعقلنة لها ،وذلك

عبر نوع من النقاش والتحقس لفاعلية التواصل الشفاف.

جدول يوضح ميزات القانون ودوره وانعكاسه في المجتم وكيفية شرعنته حسب "هامبرماس"

1

بناءاً على ماسبق ذكره ،فإنه إذا كان التشخيص أقرب إلى السوداوية ،فإن استشراق المستقبل كان مليئاً باألمل في أن
يتجاوز النسق السياسي المغربي كل المعوقات النفسية والذهنية والتاريخية ،واإلكراهات السوسيو/اقتصادية التي تحول بينه
وبين إدراك التطور المنشود والتقدم المأمول .وذلك في أفق الدولة المستقرة ذات االختيار العقالني 2،المحققة للعدالة
والديمقراطية والتقدم والموفرة لحقوق المواطن األساسية ،وتلك هي اللبنات األولى في المشروع المجتمعي الديمقراطي
الحداثي؛ بحيث تصير المشروعية وظيفة لفعل تواصلي بين الحاكم والمحكومين ،يمكن أن تفهم على أنها إضفاء الطابع
المؤسسي للمعيار التداولي االستطرادي للسلطة السياسية .إنه التحول من االستعمال المألوف لمفهوم المشروعية ،التي تتخذ

1

في إطار الجانب المعقلن من الممارسة السياسية ،تخضع شرعية المعايير مبدئيا لتطابقها مع مقتضيات التوافق الكوني [الكلي] ،والذي يحتدد وجهتة نظتر األختالق،

وبتتذلك تتبتتين األهميتتة البالغتتة ألخالقيتتات النقتتاش ،ممتتا يبتتين متتدى أثتتر البعتتد األخالقتتي النظتتري والتطبيقتتي فتتي عمليتتة التواصتتل والنقتتاش المعقلتتن للنظريتتة والبراكستتيس
السياسي.

انظر في هذا اإلطار،

حسن مصدق" :يورغن هامبرماس ومدرسة فرانكفورت -النظرية النقدية التواصلية " -المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الطبعة األولى  ،2005ص.195 :
2

مفهوم استقرار النسق السياسي وفقاً لثنائية االستقرار الدستوري من جهة ،واالستقرار السوسيو/سياسي من جهة أخرى ،هاته الثنائية تنبني على مبدأ التتداول الستليم

للسلطة ،بما من شأنه أن يجنب النسق السياسي الوقوع في أية أزمة محتملة ،وينآى به عن االضطرابات االجتماعية المصاحبة لحالة عدم االستقرار السياسي.
راجع في هذا الصدد،

- Stéphane Monney Mohandjo: « les Institutions Internationales, les pays du sud et la démocratie », Préface : Jean
Pierre Colin, postface : Albert Bourgi, Imprimerie. Le journal de Tanger, 2012, p : 151-175.
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شكلها من قوى غيبية أو معتمدة على التخويف والرعب ،أو والء القناعة للظل اإللهي (المقدس) ،إلى عوالم المجال العام
1

لغرض تحقيق المتطلبات واألمل في مخرجات تتوافق مع إرادة المواطنين ،وتعطي بأثر استرجاعي االعتراف بالنظام.

بذلك تتبين مديات الحاجة إلى معرفة أسس النظام السياسي المعاصر ،لغرض الوقوف عند التأسيس لمالمحه ومشروعيته،
األمر يتعلق بأسس الشرعنة الجديدة المنتمية لمسرح أنساق الفعل االجتماعي ،التي تشكل أهم صور هذا النظام السياسي
(الديمقراطية) ومعيار لتحصيل مشروعيته.
قائمة المراج
أوالً – المراج باللغة العربية:
أ -ال تب:
األطروحات والرسائل الجامعية:
أمارتيتتا ستتن " :جعتتل التنميتتة آمنتتة ألجتتل الديمقراطيتتة – م ازيتتا الديمقراطيتتة ،كيتتف تعتتزز التتديمقراطيات الرختتاء والستتالمت "-نهضتتة مصتتر
للطباعة والنشر ،الطبعة األولى -يوليو .2009
إيان كريب" :النظرية االجتماعية من بارسونز إلى هابرماس" ،ترجمة :محمد حسين غلوم ،الكويت -عالم المعرفة.1990 ،
جمال الدين األفغتاني“ :األعمتال الكاملتة لجمتال التدين األفغتاني متع د ارستة عتن األفغتاني الحقيقتة الكليتة” ،تحقيتق ود ارستة محمتد عمتارة،
القاهرة – المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ،الطبعة األولى .1968
حستن مصتدق" :يتورغن هامبرمتتاس ومدرستة فرانكفتورت -النظريتة النقديتتة التواصتلية " -المركتز الثقتافي العربتتي ،بيتروت ،الطبعتة األولتتى
.2005
سعد حقي توفيق" :مباد العالقات الدولية" ،دار وائل ،األردن الطبعة.2006 ،3 :
سلسلة الندوات" :العقالنية العربية والمشروع الحضاري" ،منشورات المجلس القومي للثقافة العربية ،الطبعة األولى الرباط .1992
عبد اإلله الرمزي" :المؤسسة الملكية في المغرب :من القيم التقليدية نحو العصرنة –دارسة سوسيو /قانونية – رسالة لنيل دبلوم الماستر
فتتي القتتانون العتتام المعمتتق ،وحتتدة علتتوم سياستتية & عالقتتات دوليتتة ،جامعتتة عبتتد المالتتك الستتعدي ،كليتتة العلتتوم القانونيتتة واالقتصتتادية
واالجتماعية – طنجة ،السنة الجامعية.2008 – 2007 :
1

نهتتج هتتذا الخيتتار يتجلتتى واضتتحا فتتي متتدى أهميتتة توظيتتف "تيمتتة" الفقتتر ،بغيتتة تكتريس تمثتتل جديتتد حتتول الملتتك ،ال يتحتتدد علتتى مستتتوى الخطتتاب فقتتط ،بتتل أيضتاً فتتي

إشراف الملك شخصياً وبشكل فعلي على عمليات توزيع الهبات والتبرعات وتدشين المشاريع ،والتي تتم في جو احتفالي وفق طقوس يتم ترتيبهتا بشتكل بتارع ،يتتم بثهتا
للمتواطنين عبتتر وستتائل اإلعتتالم ،متتن ختتالل التركيتتز علتتى تفاعتتل العاهتتل متتع مواطنيتته ب تت"تلقائية" ،بحيتتث يتتتم إش تراك المتواطن فتتي إنتزال رمتتزي من تتج النستتجام عتتاطفي
ووجداني يكتنزه لقتب "ميلك الفقراء"" ،الميلك اإلنسان"" ،المليك األميل"  ،هاتته المتتبادرات والمشتاريع الملكيتة يتتم ترويجهتا بشتكل جيتد ،عبتر إشتارات وحركتات يتتم تزكيتهتا
واعادة إنتاجها ،كتقبيل المعاقين ومواساة المعوزين مما يسهل بالتالي عملية التماهي ويحقق التقارب بين الملك ورعاياه.
انظر ،الكراعي محمد فاضل" :النظام السياسيي المغربيي اواشيكالية المشيروعية الحداثيية عليد ضيوء التحيوالت االجتماعيية المعاصيرة ،مقاربية سوسييو -سياسيية"،

أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام ،جامعة الحسن الثاني-عين الشق ،الدار البيضاء ،2007-2006 ،ص ص.335- 334 :
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"مالحظات حول المنهجية الجديدة في وظيفة النسس السياسي المغربي في مرحلة ما بعد الربي

العربي -مقاربة علد ضوء نظرية االختيار العقالني -أ .عبد اإلله الرمزي.

علي عبود المحمداوي" :اإلشكالية السياسية للحداثة – من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل – هابرماس أنموذجاً" ،منشورات اإلختالف،
مطابع الدار العربية للعلوم – بيروت ،الطبعة األولى  1432هت  2011 -م.
الك ارعتتي محمتتد فاضتتل" :النظتتام السياستتي المغربتتي واشتتكالية المشتتروعية الحداثيتتة علتتى ضتتوء التح توالت االجتماعيتتة المعاص ترة ،مقاربتتة
سوسيو -سياسية" ،أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام ،جامعة الحسن الثاني-عين الشق ،الدار البيضاء.2007-2006 ،
كريم لحرش" :الدستور الجديد للمملكة المغربية –شرح وتحليل –" ،سلسلة العمل التشتريعي واإلجتهتاد القضتائي ،مطبعتة النجتاح الجديتدة
 الدار البيضاء ،الطبعة األولى .2012محمد الطوزي" :الملكية واإلسالم السياسي في المغرب" ،ترجمة محمد خاتمي ،خالد شكراوي نشر الفنك ،مطبعة النجاح الجديدة ،مارس
.2001
ميشال مسالن" :علم األديان – مساهمة في التأسيس –" ،ترجمتة :عتز التدين عنايتة ،المركتز الثقتافي العربتي -بيتروت الطبعتة األولتى –
.2009
هنتد عتتروب" :مقاربتة أستتس الشترعية فتتي النظتام السياستتي المغربتي" ،أطروحتتة لنيتل شتتهادة التدكتوراه ،جامعتتة محمتد الختتامس – الربتتاط،
.2006
ياسين الحافظ" :الهزيمة واإليديولوجيا المهزومة" ،اآلثار الكاملة ،الطبعة األولى ،بيروت – دار الطليعة.1979 ،
المقاالت:
زيتتن العابتتدين حمتزاوي" :األحتزاب السياستتية وأزمتتة اإلنتقتتال التتديمقراطي فتتي المغتترب" ،المجلتتة العربيتتة للعلتتوم السياستتية ،بيتتروت  -العتتدد
 ،16خريف .2007
عبتتد العلتتي حتتامي التتدين" :ستؤال اإلنتقتتال التتديمقراطي بتتالمغرب – المعوقتتات الدستتتورية لإلنتقتتال" ،مجلتتة وجهتتة نظتتر ،العتتدد  23خريتتف
.2004
ثانياً – المراج باللغة اإلنجليزية:
Easton, David: “The Political System: an Inquiry into the State of political Science”, (New York:
Alfred Knope, 1966).
Ritzer Gorge: "Contemporary Sociological Theory and its Classical Roots",Mc GrawHill, 2003.
Ruth A. Wallace and Alison Wolf:"Contemporary Sociological Theory", Chapter Six, Theories of
rational choice, Prentice Hall, Inc, new Jersey, 1995.
ثالثاً – المراج باللغة الفرنسية:
Mohamed Tozy : « Champ Politique et champ Religieux au Maroc : Croisement ou
Hiérarchisation ? », Mémoire pour l’obtention du Diplôme des Etudes Supérieures en Sciences
Politiques ; Casablanca –Avril 1980.
Palazzoli Claude : « Le Maroc politique de l’indépendance à 1973 », Edition Sindibad, 1974. P : 20.
Stéphane Monney Mohandjo: « les Institutions Internationales, les pays du sud et la démocratie »,
Préface : Jean Pierre Colin, postface : Albert Bourgi, Imprimerie. Le journal de Tanger, 2012.
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التنافس الروسي  -األمريكي في سوريا – أ .حيدر صالل (العراق)

•

rivalry Russian - American in Syria

ملخص:
لكل من روسيا وأمريكا مصالح في الشرق األوسط ،فقد كانت وال زالت القوتان تتنافسان وتخوضان الحروب بالنيابة للسيطرة على
المنطقة ،فبعد انهيار االتحاد السوفيتي عام  ،1991عمدت اإلدارة االمريكية لتوسيع نفوذها في المنطقة ،متخذةً من ذلك احتالل العراق
للكويت فرصة لها ،إذ عملت أمريكا بالتعاون مع حلفائها الغربيين والعرب على إصدار ق اررات من مجلس األمن ضد العراق وفرض

الحصار عليه ،ووضع البلد تحت الفصل السابع من ق اررات مجلس األمن ،وكان هدف أمريكا هو احتالل العراق مستغلة الفوضى
وانكفاء الدولة الروسية على السياسة الداخلية بدالً من الخارجية ،وبهذا خطت الخطوة المهمة في التغلغل في دولة كانت إلى وقت قريب
من الدول الحليفة لالتحاد السوفيتي ،وحققت خطوتها باحتالل العراق عام  ،2003بحجة أسلحة الدمار الشامل وتهديد السلم الدولي.
إال أن المخطط األمريكي لم يستمر بما هو مرسوم له ،فمع انتهاء عهد الرئيس الروسي ( بوريس يلتسن) ،وتسلم الرئيس الحالي
(فالدمير بوتين) للسلطة في روسيا تغيرت المعادلة ،وأصبحت روسيا تبحث عن مواقع نفوذها السابقة ،فقد استطاعت روسيا وخالل
عقد من الزمن أن تعيد قوتها العسكرية ،إضافة إلى القوة االقتصادية لما تملكه من ثروة النفط والغاز ،خاصة وانها الممول الرئيس للغاز
ألوروبا ،فقد بدأت تقف وتعارض توجهات أمريكا في الشرق األوسط ،وكانت روسيا من المعارضين ألي عمل عسكري ضد العراق أو
إيران.
ال لمات المفتاحية :سوريا ر امريكا ر روسيا ر التنافس ر األزمة السورية .
Abstract
The role of Russia after 2011 began to increase towards the active indulgence in international
politics, specifically in the areas of international conflict, defying the American role in the management
of conflicts, unlike in the nineties of the twentieth century, the result of international changes brought
about by changes in the Middle East and North Africa will therefore have a negative impact on the
Syrian crisis by prolonging the crisis for a longer period.
The research goes to clarify four things: 1 - the role of the Russian Federation in Syria 2 - the role
of the United States in Syria 3 - the Russian - US competition in the Syrian crisis after 2011. 4The future of the Syrian crisis.
Keywords: Syria, America, Russia, competition, Syrian crisis.

•

باحث في العالقات الدولية والعلوم السياسية .العراق.
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أهمية البحث :
تتتأتي األهميتتة المرج تتوة لهتتذا البحتتث ،م تتن االنعكاستتات السياستتية ف تتي العالقتتات الدوليتتة عل تتى دول منطقتتة الش تترق
األوستتط إذ استتتند التتدور الروستتي فتتي الص تراعات الدوليتتة الجديتتدة إلتتى تفاعتتل مقومتتات القتتوة الروستتية الداخليتتة متتع
طبيعة البيئة اإلقليمية والدولية الداعمة للدور الروستي ،فتمكنتت روستيا االتحاديتة متن االستتفادة متن مقومتات قوتهتا
اإلستراتيجية على الصعيد الداخلي إلى جانب نجاحها في إيجتاد شتراكات إستتراتيجية متع القتوى اإلقليميتة والدوليتة،
أفضت إلى زيادة فاعلية دورها في الصراعات الدولية الجديدة ،فكان دورها بمثابة اختبار لمستوى قوتها في النظام
السياس تتي ال تتدولي ،وذل تتك يتض تتح م تتن خ تتالل فاعلي تتة دوره تتا ف تتي تط تتوير المنش تتآت النووي تتة اإليراني تتة وم تتن ث تتم ف تتي
المفاوضات الدولية مع القوى الكبرى ،كما يظهتر دورهتا الفاعتل حيتال األزمتة فتي ستوريا ،إلتى جانتب تعتاظم دورهتا
في صراعات مناطق الجوار القريب المتمثلة بجورجيا أو أوكرانيار وفي المقابل هناك دور قوي ألهتم قتوة فتي العتالم
وهي الواليات المتحدة التي جهدت على تحجيم الدور الروسي الدولي واختالق الفوضى في مناطق تعتبر متحالفتة

تنافس محموم بين روسيا والواليات المتحدة األمريكية .
مع روسيا استراتيجياً ،فنتج عنها
ال
إشكالية البحث :
تكمن إشكالية البحث في دراسة وتحليل طبيعة الدور الروسي  -األمريكي فتي التفتاعالت الدوليتة الجديتدة وتحديتداً
في سوريا ،إذ إن المتغيرات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أفضت إلى انكفاء وتراجع التدور الروستي فتي
النظتتام السياستتي التتدولير ومتتن ختتالل ذلتتك فتتإن اإلشتتكالية تبحتتث فتتي هتتل أن ذلتتك التنتتافس غايتتته الحفتتاظ علتتى
المناطق الحيوية ام تغيير النظام السياسي الدولي تت وهل التنافس بين روسيا و أمريكا غايته التعتاون ام الصتراع
تت ما هو مستوى الدورين الروسي  -األمريكتي فتي األزمتة فتي ستوريا ت وهتل ستيكون لتذلك التنتافس انعكتاس علتى
مستقبل األزمة السورية ت

فرضية البحث :
تنطلتتق فرضتتية الد ارستتة متتن رؤيتتة مفادهتتا أن التتدور الروستتي فتتي مرحلتتة متتا بعتتد عتتام  2011بتتدأ يتعتتاظم باتجتتاه
التأثير فتي السياستة الدوليتة وتحديتداً فتي بتؤر الصتراع الدوليتة متحتدياً بتذلك التدور األمريكتي فتي إدارة الصتراعات ،
بخالف ما كان عليه الحال في مرحلة التسعينيات من القرن العشرين ،وذلك نتيجة المتغيرات الدولية التتي أفرزتهتا
التغييرات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لذلك سينعكس سلبا على األزمتة الستورية متن ختالل إطالتة أمتد األزمتة
إلى فترة أطول.
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أوال  :دور روسيا االتحادية في سوريا
جاءت األزمة السورية عام  ،2011في محاولة من أمريكا لضرب أخر قاعتدة ومركتز استتراتيجي مهتم لروستيا فتي
المنطقة ،فقد تخلت روسيا وألسباب عديدة بعضها داخلي وأخر ختارجي عتن نفوذهتا فتي التيمن الجنتوبي ،والعتراق،
وليبيا ر ولم يبقى لها سوى سوريا ،بالنظر إلى الروابط العستكرية بتين روستيا وستوريا ،وهتي التروابط التتي تعتود إلتى
الحقبتتة الستتوفيتية ،حيتتث تعمتتل منتتذ فت ترة طويلتتة فتتي مينتتاء طرطتتوس ،وقتتدمت للدولتتة الستتورية ،متتا وصتتفه ال ترئيس
الروسي ،فالديمير بوتين ،كميات كبيرة من المعتدات العستكرية ،وخستارتها تعنتي نفتوذ روستيا فتي المنطقتة قتد حكتم
عليه بالموت ،لهذا فان إنزال قوات روسية في سوريا مقابل اإلنزال األمريكي في غرب العراق ،هو محاولة روستية
لقطع الطريق على أمريكا.

1

أزمة سوريا اليوم أمست ساحة الصراع والتنتافس بتين الواليتات المتحتدة األمريكيتة وروستيا بصتورة جليتة ،فمنتذ بدايتة
األزمة الستورية أختذت تتزداد يومتا بعتد أختر ستاحة الصتراعات ،وكعتادة الواليتات المتحتدة لتم تتدخل فتي األزمتة بكتل
قوتهتا العستتكرية والعدديتتة والتقنيتة بتتل عمتتدت إلتى التحتترك متتن ختتالل حلفائهتار وهنتتا يتتأتي التدور التركتتي هتتذه الدولتتة
صتتاحبة الحتتدود الجغرافيتتة األطتتول متتع ستتوريا ،وتمكنتتت تلتتك القتتوتين (أمريكتتا  -تركيتتا) متتن دعتتم القتتوى التتتي تقاتتتل
النظام السوري في الداخل والقادم بعضها من الخارج على شكل أفراد وجماعات إعالمياً وعسكرياً و لوجستياً .

2

أمتتا روستتيا ومنتتذ بدايتتة األزمتتة دعمتتت بقتتاء النظتتام الستتوري وعللتتت موقفهتتا ذلتتك بعتتدم ستتماحها وخوفهتتا متتن تك ترار
تجربتتة ليبيتتا التتتي تتتدخل حلتتف النتتاتو بقيتتادة الواليتتات المتحتتدة ومشتتاركة تركيتتا فيهتتا واستتقط النظتتام هنتتاك وأنتتتج دولتتة

متفككة يسودها التناحر وغيرها من التبريرات  ،لذلك تميز موقف روسيا بالقوة والرغبتة بتدخول تح ٍتد متع الغترب فتي

األزمة السورية  ،أما الواليات المتحدة األمريكيتة ونتيجتة استتحالة استنستاخ الطريقتة التتي قامتا بهتا فتي ليبيتا أقتدمت
على طريقة أخرى إلسقاط النظام السوري وهي دعم المعارضة الستورية ر وسترعان متا تفرعتت تلتك المعارضتة إلتى
جماعات سلفية متشددة ومعظمها وضع على الئحة اإلرهاب متمثلة في  :تنظيم النصرة ر داعش ر جتيش اإلستالم
ر جيش الفتح و الجيش الحر ،لم تستتطيع تلتك التنظيمتات المتشتددة إستقاط النظتام الستوري بستبب التدعم العستكري
الروسي واإليراني المتواصل لحكومة دمشق.

3

كما ال يمكن إغفال الحترص الروستي علتى مواجهتة التفترد األمريكتي ،وستعيه لعتالم متعتدد األقطتاب ،وقتد وفترت
األزمتتة الستتورية فرصتتة للتعبيتتر الفعلتتي عتتن قتتدرة السياستتة الخارجيتتة الروستتية فتتي قيتتادة األزمتتة لمصتتلحتها ،و أن
القاعدة البحرية في سوريا (طرطوس) تعد القاعدة الوحيدة لروسيا على شواطئ البحر المتوسط  ،باإلضافة لقاعدة
حميميم الجوية التتي تستتغلها القتوة الجويتة الروستيةر وهاتتان القاعتدتان موجودتتان عمتال باتفاقيتة قديمتة بتين البلتدين

1

ربيتع نصتر واخترون .االزمتتة الستتورية :الجتذور واالثتتار االقتصتادية واالجتماعيتتة ،تقريتتر صتادر عتتن المركتز العربتتي الستتوري لبحتوث الد ارستتات ،كتتانون

الثاني .2013
2

كاظم هاشم نعمة ر روسيا والشرق االوسط بعد الحرب الباردة ر فرص وتحديات ر توزيع المركز العربي لألبحاث ود ارستة السياستاتر الطبعتة االولتى ر

3

سوريا واحاديث التقسيم ،تقرير من اعداد مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واإلستراتيجية ،لندن.2015/5/20 ،

بيروت 2016ر ص.120-118

المركز الديمقراطي العربي -مجلة العلوم السياسية والقانون -العدد الثالث -يوليو 2017

صفحة 220

التنافس الروسي -األمريكي في سوريا -أ .حيدر صالل
تعود لعام  ، 1971ولكن استمرارها كلف روسيا إعفاء لسوريا من ديون بلغت 8ر 9مليتارات دوالر عتام . 2006

1

ينظر الشكل رقم ()1
تخوفتتت روستتيا متتن فقتتدان قاعتتدتي (طرطتتوس وحميمتتيم) فتتي حتتال تخليهتتا عتتن النظتتام الستتوري  ،وفقتتدان

ستتوق رائجتتة لمعتتدات التستتليح الروستتية ،حيتتث تعتتد ستتوريا إحتتدى التتدول المهمتتة للستتالح الروستتي ،إذ شتتكل نصتتيب
ستتوريا متتن تجتتارة روستتيا العستتكرية ح توالي  %7عتتام  ، 2010والتتتي بلغتتت  700مليتتون دوالر ،ممتتا يجعتتل قيمتتة
المبيعات العسكرية لسوريا خالل الفترة من  2013 - 2006حوالي ثمانية مليارات دوالر .

2

الشكل رقم ( )1قاعدة ( طرطوس وحميميم) سوريا

المصتتدر  :عبتتد القتتادر رزيتتق المختتادمير القواعتتد العستتكرية االمريكيتتة الروستتية وخاطرهتتا علتتى االمتتن
الدولير دار الفجر للنشر والتوزيعر القاهرة 2013ر ط1ر ص.126
وقتتد ستتاهم التتدعم الروستتي فتتي منتتع التتتدخل العستتكري التتدولي فتتي ستتوريا ،حيتتث اعترضتتت علتتى جميتتع
ق اررات مجلس األمن الهادفة إلى إدانة أو فرض عقوبتات علتى النظتام الستوري  ،باإلضتافة إلتى االتهامتات الدوليتة

1

ست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتورية تطت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوي ملت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتف ديونهت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا الخارجيت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة ر متت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوفر علت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى ال ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترابط :

2

بافتتل بتتاييف ر القتتوة العستتكرية وسياستتة الطاقتتة  :بتتوت ين والبحتتث عتتن العظمتتة الروستتية ر مركتتز االمتتارات للد ارستتات والبحتتوث االستتتراتيجية ،ابتتوظبي،

http://www1.adnkronos.com/AKI/Arabic/Business/?id=3.1.187498505
2013ر ص.62
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باستتخدامه الستالح الكيميتتائي ضتد المتتدنيين فتي الغوطتتة الشترقية ر متتن ختالل تقتتديم مبتادرة لنتتزع الستالح الكيميتتائي
السوري .1
في يوم الثالثاء  4نيسان  2017ر وقع هجوم كيميائي على خان شيخون فتي ريتف إدلتب التتي تستيطر
عليهتتا ق توات معارضتتة للحكومتتة الستتورية ر يعتقتتد أنتته متتن تنفيتتذ الحكومتتة الستتورية ر و تختلتتف اآلراء حتتول مصتتدر
الغتتازات الستتامة بعتتد وقتتوع القصتتف؛ حيتتث تقتتول المعارضتتة الستتورية أنتته تتتم استتتخدام غتتاز الستتارين فتتي القصتتف
واألعتراض التتتي يعتتاني منهتتا المصتتابين تتترجح ذلتتك  ،بينمتتا فرضتتت و ازرة التتدفاع الروستتية أن طتتائرات ستتالح الجتتو
السوري قصفت مستودعا للذخائر يحتوي على أسلحة كيميائية ومعمتال إلنتتاج قنابتل تحتتوي علتى متواد ستامة ،فتي
حين رفضت فرنسا علتى لستان منتدوبها لتدى األمتم المتحتدة "فرانستوا ديالتتر" الروايتة الروستية ر وفتي يتوم  7نيستان
ردا على الهجوم الكيميائي.
 ،2017قصفت الواليات المتحدة األمريكية مطار الشعيرات العسكري ً

2

رفضتتت روستتيا مجتتدداً مشتتروع ق ترار تقتتدمت بتته كتتل متتن فرنستتا والستتويد وبريطانيتتا  ،بطلتتب رستتمي إلتتى

المندوبتتة األمريكيتتة لتتدى األمتتم المتحتتدة و الرئيستتة الدوريتتة لمجلتتس األمتتن الستتفيرة "نيكتتي هتتايلي"  ،متتن أجتتل عقتتد
جلسة طارئة لمجلس األمن بشأن الهجمات الكيميائية التي وقعت في إدلتب ر يتتهم الحكومتة الستورية بشتن الهجتوم
الكيميتتائي علتتى بلتتدة "ختتان شتتيخون" بريتتف إدلتتب الستتورية  ،والتتذي راح ضتتحيته مئتتات القتلتتى والمصتتابينر فيمتتا
أصتتدرت الخارجيتتة الروستتية بيانتاً تقتتول فيتته " :إن موستتكو لتتن تقبتتل أبت ًتدا بمشتتروع القترار البريطتتاني والفرنستتي حتتول
معاديتتا لستتوريا ،ويمكتتن أن يجعتتل العمليتتة التفاوضتتية
ابعتتا
ً
األستتلحة الكيميائيتتة فتتي ستتوريا ر وهتتذا المشتتروع يحمتتل ط ً

غير ممكنة".

3

وفي جلسة مجلس األمن المنعقدة في  5نيسان  2017ر تصاعدت حدة األزمة الستورية علتى المستتوى
التدولي ر حيتث قتتال "متاثيو رايكروفتتت"  ،منتدوب بريطانيتتا لتدى األمتم المتحتتدة  ،لمجلتس األمتتن أن الترئيس الستتوري
بشا ر األسد "أهان" روسيا ألنه "صنع مسخرة" من عملية السالم التي توسطت فيها مع بعض جماعتات المعارضتة
المسلحة ر وأن روسيا "تدافع عما ال يمكتن التدفاع عنته" بتدعمها الحكومتة الستورية ر ورد "فالديميتر ستافرونكوف" ،
نائتتب مبعتتوث روستتيا إلتتى األمتتم المتحتتدة  ،إن بتتالده لتتم تتتر ضتترورة لق ترار جديتتد ودعتتت إلتتى تحقيتتق دولتتي "كامتتل
وموضوعي".

4

وفي لقاء متلفتز فتي يتوم 12نيستان  2017قتال الترئيس الروستي "فالديميتر بتوتين" :إن هنالتك فرضتيات
عديتتدة بخصتتوص الكيميتتائي فتتي ختتان شتتيخون منهتتا متتا يتترجح أن يكتتون مستترحية أو أن الطي تران الستتوري قصتتف

1

اتف ت تتاق روست ت تتي أمريكت ت تتي يقضت ت تتي بتت ت تتدمير األست ت تتلحة الكيماويت ت تتة الست ت تتورية قبت ت تتل منتصت ت تتف  2014ر بت ت تتي بت ت تتي ست ت تتي عربت ت تتي ر متت ت تتوفر علت ت تتى ال ت ت ترابط :

http://www.bbc.com/arabic/
2

الهجوم الكيميائي على خان شيخون ر موسوعة الويكيبيديا ر متوفر على الرابط https://ar.wikipedia.org/ :

3

روست ت ت ت ت تتيا ت ت ت ت ت ت ترفض مشت ت ت ت ت تتروع ق ت ت ت ت ت ترار يت ت ت ت ت تتتهم النظت ت ت ت ت تتام بشت ت ت ت ت تتن الهجت ت ت ت ت تتوم الكيميت ت ت ت ت تتاوي علت ت ت ت ت تتى إدلت ت ت ت ت تتب ر موقت ت ت ت ت تتع راوداو ر متت ت ت ت ت تتوفر علت ت ت ت ت تتى ال ت ت ت ت ت ترابط :

4

صت ت ت تتدام بت ت ت تتين روست ت ت تتيا والغت ت ت تترب بمجلت ت ت تتس األمت ت ت تتن بشت ت ت تتأن الهجت ت ت تتوم الكيمت ت ت تتاوي فت ت ت تتي إدلت ت ت تتب ر بت ت ت تتي بت ت ت تتي ست ت ت تتي عربت ت ت تتي ر متت ت ت تتوفر علت ت ت تتى ال ت ت ت ترابط :

http://www.rudaw.net/arabic/world/050420174

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39500996
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ورشة لصتناعة المتواد الستامة ر و أن الوقتوف علتى حقيقتة متا جترى يتطلتب "إعطتاء جتواب نهتائي ،فمتن الضتروري
القيام بتحقيق دقيق لهذا الحادث  ،وال يوجد سبيل آخر".

1

لذلك نجد ان الدور الروسي في سوريا اشتمل على :

 -1دعتتم الحكومتتة الستتورية عستتكريا ر متتن ختتالل التتدخول المباشتتر كقتتوة عستتكرية متمثلتتة بستتالح الجتتو
الروسي ر فضال عن اإلمدادات بالسالح والعتاد واألجهزة العسكرية المتطورة وبالتعاون مع الحلفاء ( إيران ر حزب
هللا اللبناني).
 -2دعم الحكومة السورية سياسياً ر بالتعاون متع الصتين متن ختالل إيقتاف القت اررات الدوليتة وخصوصتاً
ق اررات مجلس األمن في ما يخص الشأن السوري ر بواسطة حق النقض (الفيتو) .
 -3الحرص على عدم سقوط النظام الستوري قبتل األزمتة وأثناءهتار و يمثتل عكتس ذلتك بالنستبة لروستيا
بمثابة ضربة خطيرة لهيبتها الدبلوماسية في العالم .
 -4دعتتم الحكومتتة الستتورية اقتصتتادياً ر متتن ختتالل إعفتتاء جتتزٍء كبيترة متتن التتدين الستتيادي الستتوري وتقتتديم
المعونات المالية بمشاركة إيران.
ثانياً  :دور الواليات المتحدة األمريكية في سوريا
اتجهتتت الوالي تتات المتح تتدة ف تتي عه تتد الت ترئيس "أوبام تتا" من تتذ بداي تتة األزم تتة الس تتورية لل تتدخول ف تتي تط تتورات
األوضاع بسوريا من خالل إتباع "استراتيجية تمكين المعارضة" لتكون بديال عتن األستد ،حيتث كتان يستيطر داختل
اإلدارة األمريكيتتة اعتقتتاد بأهميتتة الترتيتتب لمرحلتتة متتا بعتتد األستتد ،وكيفيتتة تجنتتب تك ترار ستتيناريو الع تراق ،متتن ختتالل
تجنتب انطتتالق عمليتتات انتقتتام طائفيتتة قتتد تشتتهدها ستتوريا فتي حتتال ستتقوط األستتد ر وتنفيتتذاً لتلتتك اإلستتتراتيجية قامتتت
الواليت تتات المتحت تتدة بتقت تتديم مست تتاعدات عست تتكرية محت تتدودة للمعارضت تتة المست تتلحة الست تتورية ،وتواجت تتدت مجموعت تتة مت تتن
االستخبارات األمريكية في تركيا للتأكد من عدم وصول هذه األسلحة للقاعدة .

2

كما أصبح هناك حرص أمريكي في عدم تبني خيار التدخل العسكري في سوريا بسبب التجربة الستابقة
فتتي كت ٍتل متتن أفغانستتتان والع تراق وليبيتتا ،و إع تراض ال ترأي العتتام األمريكتتي ،فض تالً عتتن معارضتتة كتتل متتن روستتيا
والصين وايران .

3

ولتتم تعتتترض الواليتتات المتحتتدة علتتى تستتليح متتن تستتميهم "المعارضتتة الستتورية" متتن ختتالل كت ٍتل متتن قطتتر
والسعودية عن طريق تركيا ر حيث تتواجد القاعدة العسكرية األمريكية

4

ومتتن الواضتتح أن التفضتتيالت اإلستتتراتيجية فتتي السياستتة األمريكيتتة تجتتاه ستتوريا أصتتبحت تتمثتتل فتتي أن
الطريق الوحيد للخروج متن هتذا الصتراع هتو مفاوضتات بتين المعارضتة والنظتام  ،ووافقتت الواليتات المتحتدة بجهتود
1

ب ت تتوتين :الجت ت تواب النه ت تتائي ع ت تتن اس ت تتتخدام الكيمي ت تتائي فت ت تتي إدل ت تتب يك ت تتون فق ت تتط بع ت تتد تحقي ت تتق دقيت ت تتق ر موق ت تتع روس ت تتيا الي ت تتوم ر مت ت تتوفر عل ت تتى ال ت ت ترابط :

2

محمد مجاهد الزيات ر مسارات متشابكة :إدارة الصراعات الداخلية المعقدة في الشرق االوسط ر المركز االقليمتي للد ارستات االستتراتيجية  -القتاهرة ر

https://arabic.rt.com/
 2015ر ص.39
3

المواقت ت ت ت ت ت ت تتف الدوليت ت ت ت ت ت ت تتة المتبدلت ت ت ت ت ت ت تتة واألزمت ت ت ت ت ت ت تتة الست ت ت ت ت ت ت تتورية  ،مركت ت ت ت ت ت ت تتز الشت ت ت ت ت ت ت تتام للبحت ت ت ت ت ت ت تتوث والد ارست ت ت ت ت ت ت تتات ، 2013 ،متت ت ت ت ت ت ت تتوفر علت ت ت ت ت ت ت تتى ال ت ت ت ت ت ت ت ترابط :

4

محمد مجاهد الزيات ر مسارات متشابكة ر مصدر سابق ر ص.40

http://www.shcrs.net/?op=A&id=158
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الوس تتاطة الروس تتية م تتن خ تتالل منت تتدى موس تتكو وجه تتود المبع تتوث الخ تتاص لألم تتم المتح تتدة "س تتتيفان دي ميس تتتورا" ،
وتحج تتيم التنظيم تتات اإلرهابي تتة الع تتابرة للح تتدود ض تتمن س تتوريا ر مركت تزًة الجه تتود ف تتي ت تتدريب وتجهي تتز المق تتاتلين م تتن
المعارضة السورية على األراضي األردنية و التركيةر على أن يتم استكمال هذا البرنامج في دول أخرى هتي قطتر

والسعودية .

1

تولت الواليات المتحدة وفرنسا قيادة التحرك السياستي الغربتي فتي التعتاطي متع األزمتة الستورية  ،إال أن
ردودهما تميزت بالتباطؤ خاصة في المراحل األولى لالزمة  ،كما كانت تجاه معظتم ثتورات الربيتع العربتي ر كانتت
إدارة ال ترئيس أوبامتتا منشتتغلة تمامتتا بموضتتوع إتمتتام االنستتحاب متتن الع تراق والختتروج متتن األزمتتة الماليتتة التتتي شتتلت
االقتصاد األميركي والغربي عموما ،وعندما اندلعت األزمتة الستورية ،لتم تختف واشتنطن خشتيتها متن انعكتاس حتال
عدم االستقرار في سورية على وضع قواتها في العراق  ،لذلك كانت تفضل تحقيق أكبر ق ٍ
تدر متن الهتدوء اإلقليمتي
حتى تتمكن من إنجاز سحب قواتها ،متا يفستر تلكؤهتا التدخول فتي األزمتة الستورية لتغييتر متوازين القتوى اإلقليميتة،
على الرغم من الدعوات العديدة من داخل واشنطن والعالم العربي للقيام بذلك.

2

شهدت األزمة السورية حالة متن التحيتز اإلقليمتي والتدولي ،ويعتود ذلتك إلتى أن ستورية تشتكل أهميتة فتي توازن ٍ
تات
ٍ
طرف يسيطر على الملف السوري يكون قد غير ميزان القوى لمصلحته ،حيث تقع سوريا على
إقليمية دقيقة ،فأي
تخوم الملفات الثالثة الساخنة في المنطقة (العراق ،ولبنان ،وفلسطين) ،وهي تؤثر وتتأثر بها بقوة  ،كما أن تتوازن
قطبي منطقة الشرق األوسط (تركيتا ،إيتران) يعتمتد علتى مصتالح كتل منهمتا ،حيتث تشتترك تركيتا متع ستوريا بحتدود
دولية تبلتغ حتوالي  822كلتم ر بينمتا تشتترك إيتران متع ستوريا بمعاهتدات استتراتيجية ومصتالح مشتتركة تمثتل العمتق
دافعتتا أمريكي تاً إلدارة أزمتهتتا والتقتترب منهتتا بحتتذر ،باإلضتتافة ألستتباب عديتتدة
االستتتراتيجي لكتتل منهمتتا ،ومثتتل ذلتتك ً

منها :األزمة المالية العالمية حينها ،وعدم الرغبة بالتورط في حرب مباشرة جديدة.

3

إن اإلنفتتاق العستتكري األمريكتتي قتتد أدى إلتتى دختتول الواليتتات المتح تدة فتتي حالتتة متتن التتتردي االقتصتتادي ،وهتتذا
اإلنفتاق نجتتم عتتن رغبتة التوستتع فتتي العتالم واتستتاع التزاماتهتتا طبقتاً لهتتذه الرغبتتة ،إلتى درجتتة لتتم يعتد بإمكتتان الواليتتات
المتحدة تحملها اقتصادياً ،مما أصاب قدرات الواليات المتحدة األمريكية العسكرية بالضعف في الدخول بالن ازعتات
و األزمات الدولية .

4

وقد تراجع الملف السوري في نهاية  2015علتى ستلم أولويتات الواليتات المتحتدة ،مقابتل اهتمامهتا بملفتين آخترين
هما الملف النووي اإليراني ،ومكافحة اإلرهاب من خالل قيادتها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق.

5

1

موست ت ت ت ت ت ت ت تتكو :هت ت ت ت ت ت ت ت تتدف تت ت ت ت ت ت ت ت تتدريب فصت ت ت ت ت ت ت ت تتائل المعارضت ت ت ت ت ت ت ت تتة الست ت ت ت ت ت ت ت تتورية "المعتدلت ت ت ت ت ت ت ت تتة" فت ت ت ت ت ت ت ت تتي تركيت ت ت ت ت ت ت ت تتا مشت ت ت ت ت ت ت ت تتبوه ر متت ت ت ت ت ت ت ت تتوفر علت ت ت ت ت ت ت ت تتى ال ت ت ت ت ت ت ت ت ترابط :

http://www.idu.net/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=32286
 2ميروان قييبالن المسيألة السييورية واسيتقطاباتها اإلقليمييية والدولييية :د ارسية فييي معيادالت القييوة والصيراع عليد سييورية المركيز العربييي لألبحيياث
ودراسة السياسات

3

مارس /اذار  2015ص.11

المصدر السابق ر ص.12

4

حيدر علي حسين ر سياسة الواليات المتحدة االمريكية ومستقبل النظام الدولي رالسياسة االمريكيتة الخارجيتة والعالقتات الدوليتة ر دار الكتتب العلميتة-

5

معن طالع ر سياسة الفاعلين الدوليين في سورية ر ورقة بحثية منشورة في  27آذار  2015علي الرابط :

بغداد ر ط2ر 2014ر ص.283-282
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لتتذلك أصتتبح خيتتار "قيتتادة العتتالم متتن الخلتتف" تكتيك تاً أمريكي تاً قتتابالً للتطبيتتق ،وينطبتتق ذلتتك علتتى إدارة األزمتتة
الستتورية "عتتن بعتتد" فبتتدالً متتن التحشتتيد العستتكري فتتي الميتتدان ،اصتتبح باإلمكتتان تحريتتك الحلفتتاء األقتترب ألتتى األزمتتة
1
وادارتها من خاللهم ،ويطرح الكاتب "ايمانويل تود" نموذجاً لتفسير السلوك الدولي الجديد للواليات المتحتدة واصتفاً

إياهتتا بأنهتتا ال تعتتاني متتن فتترط القتتوة ،و إنمتتا انخفاضتاً فتتي قوتهتتا ويقتتدم رؤيتتته بتتأن القتتوة األمريكيتتة فتتي ت ارجتتع و أن
مراكز القوة في العالم تتعدد فضال عن التكتالت اإلقليميتة التتي ال تجتد جتدوى متن وجتود مركزيتة للواليتات المتحتدة
على المستوى العالمي.

2

ويعتتد تكتيتتك "قيتتادة العتتالم متتن الخلتتف"ر مرتبط تاً بشتتكل طفيتتف متتع استتتراتيجية االنكمتتاش التتتي تتبناهتتا اإلدارات
األمريكيتتة فتتي السياستتة الخارجيتتة للواليتتات المتحتتدة ،الهتتدف متتن ذلتتك هتتو تقلتتيص اإلنفتتاق العستتكري والخستتائر فتتي
المعدات واألفراد ،لكنه يترك ثغرة تستغلها القوى المناوئة في ملتئ الفتراغ النتاتج عتن عمليتة االنكمتاش األمريكتي قتد
تتسبب في تمدد نفوذ تلك القوى في مناطق الصراع ر انعكس ذلك على النفوذ الروسي داختل األزمتة الستورية التتي
تعد مرتك از أساسيا للنفوذ والسياسة الخارجية الروستية داختل منطقتة الشترق االوستط ،لتذلك تهتدف خطتة القيتادة متن
الخلف إلى عرقلة أية محاوالت روسية ،التوسع داخل المنطقتة وملتئ الفتراغ النتاتج عتن تنفيتذ استتراتيجيه االنكمتاش
األمريكي .

3

وبتتذلك نجتتد أن التتدول المتتؤثرة فتتي األزمتتة الستتورية والتتتي تتمتتاهى متتع الجانتتب األمريكتتي ،لتتم تكتتن ستتوى أدوات تتتم
استتتخدامها للت تتأثير ف تتي مس تتار األزمتتة وادارته تتا ،كالستتعودية وقط تتر وتركيتتا واألردن ،م تتن ختتالل التموي تتل والت تتدريب
للمعارضتتة المستتلحة ،أو إي تواء المعارضتتة السياستتية ،بمعنتتى أختتر ان تتتوتر حتتدة األزمتتة أو تهتتدئتها كتتان بمتنتتاول
الدول الكبرى أبرزها الواليات المتحدة االمريكية.
لذلك نجد ان دور الواليات المتحدة االمريكية في سوريا اشتمل على :
 -1استتتخدام ورقتتة الضتتغط الدوليتتة فتتي مجلتتس األمتتن للتتتدخل التتدولي فتتي ستتوريا ،خصوصتاً فتتي قضتتية
الهجمات الكيمائية في سوريا ضد المدنيين .
 -2الترتيب لمرحلة ما بعد األسد ،ووضع إستراتيجية تجنب تكرار سيناريو العراق في الحرب الطائفية.
 -3دعم المعارضة السورية لوجستياً بالسالح والعتاد والتدريب .
 -4تصعيد حدة األزمة السورية لفرض الشتروط االمريكيتة ر وانعكتس ذلتك علتى تتوتر العالقتات الثنائيتة
مع روسيا .

http://www.omrandirasat.org/

 -1ايمانويل تود  :فرنسي الجنسية متخصص بالعلوم االنسانية واالجتماعية والسياسية ويميل الى المدرسة الواقعية لديه مؤلفات عديدة يطرح فيها افكا اًر
حديثةر مثل  :ما بعد اإلمبراطورية :دراسة في تفكك النظام األميركي ر و حين يوشك األكاديمي أن يصبح "عرافا" .

2
3

حيدر علي حسين ر سياسة الواليات المتحدة االمريكية ر مصدر سابق ر ص.285

أب تتو الحس تتن بش تتير عم تتر ر ت تتداعيات اس تتتراتيجية االنكم تتاش االمريك تتي ف تتي الش تترق االوس تتط ر المرك تتز ال تتديمقراطي العرب تتي ر مت تتوفر عل تتى الت ترابط :

http://democraticac.de/?p=19244
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ثالثاً  :التنافس الروسي  -األمريكي في سوريا
التنافس الروسي األمريكي في المنطقتة لتم يتأتي متن فتراغ ،أو متن اجتل إثبتات الوجتود فقتط ،بتل لته أستباب جوهريتة
مهمة ،لها نتائج مصيرية على الدولتين ،ومنها:
 -1تعد المنطقة من أهم مناطق العالم الحتوائها على أضخم المخزونات من النفط والغاز ،وتحتوي علتى مختزون
نفطي كبير جدا ،وهي ممول رئيسي للنفط في العالم ،اذ يصدر متن منطقتة الخلتيج متا يقتدر ب( )60%متن التنفط
العالمي ،إضافة إلى احتوائها على مخزونتات مهمتة متن الغتاز الطبيعتي ،وخاصتة فتي قطترر العتراق وايتران ،إذ إن
خشية روسيا هو إن أي سيطرة أمريكية كاملة على المنطقة بما فيها سوريا ،ستوف يحرمهتا متن متوارد ماليتة مهمتة
تأتيها من خالل تصدير النفط والغتاز عتن طريتق األنابيتب إلتى أوروبتا ،إذ إن ستيطرة أمريكتا علتى ستوريا يعنتي إن
نفتتط وغتتاز الخلتتيج ستتوف يصتتبح علتتى أبتواب األوربيتتين وبأستتعار تنافستتية متتن ختتالل متتد األنابيتتب متتن الخلتتيج عبتتر
س تتوريا وتركي تتا ودول ش تترق أوروب تتا إل تتى ب تتاقي أجت تزاء أوروب تتا ،وس تتوف تمت تتد س تتيطرة أمريك تتا عل تتى األست تواق النفطي تتة
األسيوية ،والتي اغلب دولها حلفاء ألمريكا ،وهذا يعني إن االقتصاد الروسي ستوف يضترب فتي الصتميم فتي حتال
سيطرة أمريكا على سوريا.

1

 -2موقع سورية المطل على البحر األبيض المتوسط ويشترك بحدود مع إسرائيل ولبنان والعراق واألردن ،يجعلهتا
ذات أهميتتة إستتتراتيجية بالنستتبة لروستتيا ،لتتن تستتمح بستتهولة بخستتارتها ،حيتتث أن ستتقوط األستتد يعنتتي خستتارة حليتتف
مهم في الشرق األوسط ،وتعود اهتمام روسيا بالمنطقة إلى العهد القيصري وحلم الوصول للمياه الدافئة في الخليج
العربتتي ،إذ تعتتد بتتالد الشتتام بصتتورة عامتتة ،وستتوريا بصتتورة خاصتتة صتتلة الوصتتل بتتين الغتترب والشتترق ،لتتذلك تتترى
روستيا إن وجودهتا فتي ستوريا هتو مصتتيري ألجتل إثبتات وجودهتا عالميتا ،واقليميتتا ،وجعلهتا حلقتة وصتل بينهتا وبتتين
باقي دول المنطقة.
 -3أن سوريا هي آخر حلقات النفوذ الروسي في الشترق األوستط ،لتذا تحتافظ روستيا وبكتل قتوة علتى اإلبقتاء علتى
النظتتام الستتوري ،وتتترفض بشتتدة ستتحب دعمهتتا لتته ،رغتتم الضتتغوط التتتي تتعتترض لهتتا متتن الغتترب والتتدول العربيتتة،
الستتاعية إلتتى إنهتتاء األزمتتة الستتورية سياستتياً ،إذ تتترى روستتيا إن أي هيمنتتة أمريكيتتة مطلقتتة علتتى المنطقتتة ،يعنتتي
انح صتار النفتوذ الروستي داختل روستيا ،وجعلهتا محاطتة بتدول اغلبهتا مواليتة للغترب وأمريكتا ،وبالتتالي ستوف يجعتتل
أمنها القومي مكشوف ألمريكا ،وسوف تحاصر روسيا بالقوات األمريكية دون إن يكون لها فرصة مناورة خارجية،
لهذا تحاول روسيا اإلبقاء على تواجدها في ستوريا لتكتون قاعتدة متقدمتة للتدفاع عتن روستيا فتي حالتة الخطتر ،ولتو
عتتدنا إلتتى التتدرع الصتتاروخي التتذي أرادت أمريكتتا نصتتبه فتتي بولنتتدا أو التشتتيك لوجتتدنا إن ستتبب فشتتله الرئيستتي هتتو
وجتتود أ ارضتتي روستتية خلتتف هتتذه التتدول وهتتي مقاطعتتة روستتية فتتي بحتتر البلطيتتق ،ممتتا يجعتتل متتن هتتذه المنظومتتة
الصاروخية األمريكية هدف سهل للصواري الروسية.

2

1
2

خالد اسماعيل ،قراءة في المشهد السوري ،صحيفة بالدي العراقية ،العدد  29 ،23ابريل .2012

حسني عماد العوضي ر السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق األوسط (  ) 2016 - 2011ر مركز بيروت لدراسات الشرق االوسط ر ص.45
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 -4محاولة روسيا العودة إلى نفوذها السباق في المنطقة وخاصة في العراق واليمن  ،فخالل سيطرة تنظيم داعش
اإلرهابي على أجزاء من األ ارضتي العراقيتة ،وتخلتي أمريكتا عتن دعتم العتراق فتي مواجهتة التنظتيم ،لجتأت الحكومتة
العراقية إلى روسيا االتحادية التي زودت العراق بمختلف األسلحة والطائرات المقاتلة ،مما ساعد العراق على صتد
هجمات التنظيم ،لذا تحركت أمريكا وبدعم مالي ولوجستتي عربتي إلتى مستاعدة التنظتيم متن أجتل إحتداث خلتل فتي
المنطقتتة ،إلعتتادة احتتتالل الع تراق م ترة أختترى ،لتتذلك فتتإن نتتزول ق توات أمريكيتتة فتتي غتترب الع تراق لتتيس الهتتدف منتته
مواجه تتة تنظ تتيم داع تتش اإلره تتابي ،ب تتل من تتع الحش تتد الش تتعبي وفص تتائل المقاوم تتة والج تتيش الع ارق تتي م تتن تحري تتر ه تتذه
المنتتاطق وان كتتان التحريتتر البتتد منتته فل ازم تاً علتتى واشتتنطن إدامتتة أمتتد المعركتتة  ،الن اغلتتب هتتذه الق توات وخاصتتة
فصتتائل المقاومتتة تترفض التعتتاون العستتكري أو التواجتتد األمريكتتي فتتي العتراق ،وتتتدعوا إلتتى التعتتاون متتع روستتيا فتتي
مجال التسليح ،كذلك وجود هذه القوات قرب الحدود الستورية ستيجعل متن عمليتة إستقاط النظتام الستوري مستتحيلة،
وبهتتذا فتتان خشتتية أمريكتتا متتن أي تغلغتتل روستتي فتتي العتراق ،جعلهتتا تعتتارض دختتول أي قتوات عراقيتتة لألنبتتار اثنتتاء
تحريرها وتبالغ في رفض الحشد الشعبي دخول الموصل وتحريرها .

1

كذلك إن تسارع األحداث في اليمن والتدخل السعودي ضد الحوثيين ،جاء بدعم أمريكي مباشر ،الن األحداث في
اليمن كانت مهيأة لسيطرة الحوثيون على أجزاء كبيرة من التيمن ،وكتان التيمن أمتام ستيناريو وهتو يمتن موحتد تحتت
سيطرة الحوثيون المدعومين من إيران حليفة روسيا االقوى في المنطقة ،أو تقستيم التيمن إلتى شتمال وجنتوب ،وفتي
كل الحاالت فان نفوذ روسيا سوف يعود لليمن كامال او جزئياً ،لذا دفعت أمريكتا بالستعودية عوضتا عنهتا للوقتوف
بوجه الحوثيين  ،ألن استالمه للحكم سيكون ضربا لمصالح أمريكا في المنطقة.
 -5التتتدخل الروستتي فتتي ستتوريا جتتاء رد فعتتل عتتن األنبتتاء التتتي تحتتدثت عتتن نيتتة دول عربيتتة كالستتعودية وقطتتر
باالشتراك مع تركيا وأمريكا التتدخل العستكري المباشتر فتي ستوريا بهتدف معلتن وهتو قتتال تنظتيم الدولتة اإلستالمية،
ويجتري االتفتتاق اآلن ألن يكتتون هتذا األمتتر فتتي مقابتل إستتقاط النظتتام الستوري ،لتتذلك بتتادر الجانتب الروستتي للتتتدخل
العستتكري المباشتتر فتتي ستتوريا عتتام  2015للتصتتدي لهتتذه التحركتتات المزعومتتة ،إذ تمتتت تصتتفية ق تتادة كبتتار متتن
تنظيمات متشددة كتنظيم داعش والنصرة وحركات إرهابية أخرى ر من خالل توجيه ضربات جويتة مستتعينة بقواعتد
روسية موجودة على سواحل سوريا بالبحر األبتيض ودخلتت علتى ختط المواجهتة فتي ستوريا بشتكل ملحتوظ وانقلبتت
المعادلة من مفاوضات "ضد" النظام السوري ،الى مفاوضات "مع" النظام السوري المتقدم على العارض .

2

 -6إن روستتيا دخلتتت ستتوق تصتتدير الستتالح فتتي الشتترق األوستتط بكتتل قتتوة ،وأصتتبحت منتتافس قتتوي ألمريكتتا فتتي
المنطقة ،لهذا فان روسيا ال تريد إن تكترر خستارتها مليتارات التدوالرات متن مبيعتات الستالح إلتى ليبيتا عنتدما ستقط
نظام معمر القذافي ،وهي ال تريد تكرار نفس األمر في سورية ،بالنظر إلى مبيعتات األستلحة الروستية الهائلتة إلتى

1

محمود شكري ،خطر االنهيار  :االزمة السورية و مصير المشرق العربي  ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،190تشرين االول ،2012 ،مركز االهرام

2

محمد ابو رمان ر االسالميون والدين والثورة في سورية ر مؤسسة فريدريش ايبرت ر ()2013رعمان ر ص.7

للدراسات السياسية واالستراتيجية ،القاهرة -مصر ،ص. 64
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ستتورية والتتتي بلغتتت  4.7مليتتارات دوالر بتتين عتتامي  2007و ،2010لتتذا تحتتافظ موستتكو بكتتل قتتوة عل تى استتتمرار
النظام السوري وتقدم له كل وسائل الدعم إلبقائه فترة أطول.

1

رابعاً  :مستقبل األزمة السورية
التنافس الروستي األمريكتي فتي العتالم لتيس بالجديتد ،وتواجتد القتوات األمريكيتة وجهتا لوجته متع القتوات الروستية هتو
األخر ليس جديد على الساحة الدولية ،فقد تواجهت القوتان في برلين بعد الحرب العالمية الثانية وفي كوريا خالل
الح تترب األهلي تتة ،وخ تتالل أزم تتة الصت تواري ف تتي كوب تتا ،إال إن االعتق تتاد الس تتائد إن الوض تتع مختل تتف ه تتذه المت ترة ع تتن
ستابقاته ،الن األزمتة الستورية استتغرقت وقتتا طتويال ،كمتا إن هتدف أمريكتا هتذه المترة يختلتف عتن أهتدافها الستابقة،
فقد كانت في السابق تحاول تقاسم النفوذ مع "السوفيت سابقا" أما أالن فتحاول أمريكا إن تنفترد بتالنفوذ فتي العتالم،
ال بل تحتاول محاصترة روستيا نفستها ،لتذا فتان التواجتد الروستي فتي ستوريا والمعارضتة األمريكيتة لته ،وتواجتدها فتي
العراق ودول الخليج ،قد يقود إلى احد السيناريوهات التالية:
 -1السيناريو األول قد يحدث تصادم بين القوتين وقد تقود إلى حرب عالمية ثالثة  :إذ إن دخول القوات الروستية
في سوريا وان جاء في سياق محاربة تنظيم داعش اإلرهابي ،إال انته جعتل القتوات الروستية األمريكيتة وجهتا لوجته،
مع وجود أهداف مختلفة خفية لديها من إسقاط النظام ودعم المعارضة وانهاء النفوذ الروسي بالنسبة ألمريكا ،إلى
محاولتتة دعتتم النظتتام وبقتتاءه حفاظتتا علتتى نفوذهتتا ومصتتالحها بالنستتبة لروستتيا ،كمتتا ال ننستتى إن اغلتتب المستتؤولين
األمريكيين قد نددوا بالتدخل الروسي في سوريا ،وان التدخل الروسي في سوريا سوف يؤدي إلى دخول المزيد متن
العناص تر المقاتلتتة ويزيتتد متتن األزمتتة ،كمتتا إن نتتزول الق توات األمريكيتتة فتتي الع تراق مجتتددا فتتي  ،2014قتتد يكتتون
للتحضتتير ألي مواجهتتة محتملتتة متتع روستتيار ستتيما التصتتعيد األخيتتر بعتتد الض تربة العستتكرية االمريكيتتة علتتى مطتتار
الشعيرات الذي ازم الموقفين الروسي واالمريكي في سوريا .

2

 -2السيناريو الثاني هو هزيمة تنظيم داعش اإلرهابي فتي العتراق  :إن متا يجتري متن قتتال فتي العتراق ضتد تنظتيم
داعتتش اإلرهتتابي ،ودختتول فصتتائل المقاومتتة العراقيتتة والحشتتد الشتتعبي بقتتوة فتتي القتتتال ضتتد التنظتتيم اإلرهتتابي ،فتتان
انتصتتار القتوات العراقيتتة والحشتتد الشتتعبي علتتى التنظتتيم اإلرهتتابي وتحريتتر األنبتتار وصتتالح التتدين والموصتتل ،ستتوف
يقود في النهاية إلتى ختروج أمريكتا متن المعادلتة العراقيتة ،خاصتة وان اغلتب فصتائل المقاومتة العراقيتة تعتارض أي
دور أمريكتتي فتتي العتراق ،وبالتتتالي ستتوف يعطتتي دعمتتا قويتتا للنظتتام الستتوري فتتي حربتته ضتتد المجموعتتات المستتلحة،
لذلك فان أي هزيمة لتنظيم داعش في سوريا يعني هزيمتة المشتروع األمريكتي العربتي فيهتا ،وبالنتيجتة ستوف تعتزز
روسيا تواجدها في المنطقة.
 -3السيناريو الثالث وهو هزيمة روسيا في سوريا :إن تواجد القوات الروسية في سوريا سيجعل منهتا هتدف ستهل،
خاصتتة وان فتتي ستتوريا أكثتتر متتن  400مجموعتتة مستتلحة مختلفتتة ال توالءات ،إضتتافة إلتتى التتدعم األمريكتتي العربتتي
التركتتي لهتتذه المجموعتتات علتتى قتتدم وستتاق ،ففتتي الوقتتت التتذي تفصتتل روستتيا عتتن المنطقتتة اآلالف الكيلتتومترات وال
1

فادي الحسيني ر سوريا بين نهاية داعش ووضع أوزار الحرب ر متوفر على الرابط . http://democraticac.de/?p=45291 :

2

موشيه يعلون :نحن في ذروة حرب عالمية ثالثة بسوريا ر الجزيرة نت ر متوفر على الرابط http://www.aljazeera.net/ :
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توجد لقواتها أي قواعد في دول جوار سوريا ،فان القوات األمريكيتة تتمركتز فتي اغلتب دول جتوار ستوريا ر كتاألردن
وتركيا ،التي لها تعاون مباشر مع المجموعات المستلحة ،بتل تتدرب وتمتول هتذه المجموعتات وجعلتت متن أ ارضتيها
منطلقتتا لهتتم ،فضتتال عتتن التتدعم الخليجتتي بالمتتال والستتالح للمعارضتتة الستتورية  ،كمتتا ضتتغطت أمريكتتا علتتى بعتتض
الدول مثل بلغاريا وتركيا واليونان لمنع مرور الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا عبر أ ارضيها ،بالمحصتلة هتذا
يعنتتي إن حصتتا ار ستتوف يفتترض علتتى روستتيا ،وقتتد تجتتد الق توات الروستتية نفستتها بتتين فكتتي كماشتتة اإلرهتتاب ،وقتتد
تتعرض للهزيمة كما حدث في أفغانستتان عتام  ،1989خاصتة وان بعتض أعضتاء المعارضتة الستورية قتد صترحوا
بذلك ،وأكدوا إن سوريا ستكون مستنقع للقوات الروسية.

1

 -4السيناريو الرابع  :التوافق األمريكي الروسي حول سوريا( :وهو األكثتر ترجيحتاً) حيتث أن الكثيتر متن األزمتات
بين أمريكتا واالتحتاد الستوفيتي ستابقا وروستيا حاليتا تتم تجاوزهتا متن ختالل الحتوار ،فمتن أزمتة الحترب الكوريتة التتي
انتهت وبطريقة التوافق إلى وقف إطالق النار بين الكوريتين وتكوين دولتين شمالية وجنوبية ،والى أزمة الصواري
فتتي كوبتتا التتتي انتهتتت األختترى إلتتى ستتحب الستتوفيت للص تواري متتن كوبتتا مقابتتل تعهتتد أمريكتتا بعتتدم تهديتتد النظتتام
الشيوعي في كوبا ،لذلك إن التصعيد الحالي هو من اجل تحقيق المكاسب عنتد إجتراء أي مفاوضتات حتول ستوريا
بين القوتين.
في رأي العديد من المحللتين السياستيين لتيس متن مصتلحة أمريكتا أو روستيا االنتدفاع إلتى حترب كونيتة ال تبقتي وال
تذر ،الن المواجهة العسكرية بين القوتين سوف تكتون نهايتة العتالم ،كمتا إن أغلبيتة دول العتالم إن لتم تكتن كلهتا ال
توافق على إي تصعيد أو مواجهة بين القوتين العظمتين ،ألنها ستتعرض للدمار ،كما أن اندفاع روسيا القتوي فتي
سوريا وبهذا الحجم ر جعل الغرب وأمريكا يدرك مدى جديتة روستيا فتي محاربتة اإلرهتاب المتدعوم متن الغترب ،وان
أي هزيمتتة لإلرهتتاب علتتى يتتد روستتيا منفتتردة ستتيقوي موقفهتتا عالميتتا ويضتتعف أمريكتتا والغتترب  ،كتتذلك أن الغتترب ال
يريد لالزمة أن تؤثر علتى أستعار التنفط المنخفضتة ،إذ إن أي تتوتر فتي المنطقتة ستيقود إلتى ارتفتاع أستعار التنفط،
وستكون روسيا المستفيد األول منها ،لذا دعت اغلب دول أوربتا أن يكتون الترئيس الستوري (بشتار األستد) جتزء متن
الحل في سوريا وهذا تغير غير مسبوق في األزمة.

2

كما إن األحداث فتي ستوريا والمنطقتة لتيس متن الصتعوبة حلهتا أو هتي متن الخطتورة علتى مصتالح التدولتين بقاؤهتا
بحيث تقتود إلتى حترب عالميتة ،حيتث المفاوضتات ال ازلتت جاريتة لحتل األزمتة الستورية ،كمتا إن مستؤولي التدولتين
على اتصال ولقاءات دائمة مع بعضتهم للتباحتث لحلهتا ،وان األطتراف العربيتة وتركيتا واسترائيل متع إصترارها علتى
رحيل األسد من سوريا ،إال أنها غير متفقة على الطريقتة التتي تقتود إلتى التغييتر فتي ستوريا ،فإسترائيل رغتم عتدائها
متتع النظتتام الستتوري إال أنهتتا فتتي النهايتتة وحستتب التحلتتيالت تؤيتتد بقتتاء نظتتام ضتتعيف فتتي ستتوريا علتتى أرستته بشتتار
األستتد ،الن التعامتتل متتع قيتتادة واحتتدة أفضتتل متتن فوضتى غيتتر معروفتتة النتتتائج فتتي ستتوريا ،إضتتافة إلتتى تركيتتا التتتي
تحاول تغيير النظام في سوريا ومجيء نظتام تتابع لهتا ضتمن "ستوريا موحتدة" ،وذلتك لمنتع إقامتة كيتان كتردي جديتد
1

جيرار ديبر هل سقطت روسيا في المستنقع السوريت التدخل الروسي في سوريا ر متوفر على الرابط http://elmarada.org/ :

2

روسيا تغوص في سوريا ر لعبة األمم ر متوفر على الرابط http://orient-news.net/ar/news :
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علتتى حتتدودها الجنوبيتتة ،وانهتتا أخي ت ار غيتترت رأيهتتا حتتول ستتوريا والستتبب هتتو حربهتتا متتع حتتزب العمتتال الكردستتتاني
التركي واكتشتاف المستاعدات العستكرية األمريكيتة لهتذا الحتزب ،أمتا التدول العربيتة فهتي األخترى مشتتتة بتين ارغتب
باس تتتقرار األوض تتاع ف تتي س تتوريا حت تتى م تتع وج تتود األس تتد ،وب تتين م تتن يري تتد التغيي تتر ول تتو عل تتى حس تتاب تقس تتيم س تتوريا
والمنطقة.
وبهذا فان روسيا وأمريكا تدركان جيدا إن أي توتر بينهما سوف لن يكون فتي صتالح أي منهمتا ،وان هنتاك العديتد
من دول المنطقة متربصة بهما ،لذلك فإن االعتقاد السائد هو التوافق على حل أزمتات المنطقتة بعتد إن يصتل كتل
طرف إلى مرحلة يعتقد إن تجاوزها خط احمر للطرف األخر.

الخاتمة واالستنتاجات:
إن أزمتتات المنطقتتة ال يمكتتن حلهتتا إال عتتن طريتتق التوافتتق بتتين القتتوتين ،الروستتية واألمريكيتتة ،ألن استتتمرارها ستتوف
يقود إلى تتدخل دول أخترى تبحتث عتن نفتوٍذ فتي المنطقتة ،فمتن ختالل مراقبتة األحتداث فتي ستوريا والعتراق نترى أن
دول الجوار وحتى دول العالم األخرى لم تكن لها رؤية واضحة من أزمات المنطقةر فضالً عن أن أساس التنافس
بين الواليات المتحدة وروسيا حول منطقة الشرق األوسط ال يمكن حصره فتي مجتال واحتد فقتط وهتو الوصتول إلتى
مصادر الطاقة التي تزخر بهتا المنطقتة ،بتل هنتاك مجتاالت أخترى ال تقتل أهميتة عتن الطاقتة وتلعتب دور مهتم فتي
رفتتع وتي ترة التنتتافس بينهمتتا فتتي بعتتض األحيتتان ،والتتتي متتن بينهتتا المجتتال الجيوبتتوليتيكي للمنطقتتةر و مجتتال تجتتارة
السالح .
وتتلخص االستنتاجات الد :
•

أن تعامل كل من الواليات المتحدة وروسيا متع قضتايا الشترق االوستط يعكتس وجتود اختتالف واضتح فتي
التوجهات اإلستراتيجية لكل منهما نتيجة تعارض مصالحهما في منطقة الشرق األوسط

•

تنطلتق اإلستتراتيجية الروستية متن أن الشترق األوستتط فضتاء قريتب متن حتدودها الجنوبيتة و أن أي عتتدم
استقرار فيه سيؤثر سلبا على العديد من دول الجوار وهو ما قد يهدد أمنهتا القتومي ،باإلضتافة إلتى كتون
هذه المنطقة تشكل منفذا مهما للوصول إلى المياه الدافئة.

•

اإلستراتيجية األمريكية تركز على ضرورة التواجد الدائم في منطقة الشرق األوسط عبر أستاليب مختلفتة
اء التواجد العسكري المباشر أو متن ختالل بنتاء تحالفتات سياستية واقتصتادية متع دول المنطقتة ،وذلتك
سو ً
لتطوي تتق روس تتيا ومنعه تتا م تتن التغلغ تتل إل تتى م تتا تعتبت تره أمريك تتا مجاله تتا الحي تتوي ،أي أن الوالي تتات المتح تتدة
األمريكية أصبحت في الفترة األخيرة متوجسة من العودة الروسية الجديدة والتي اعتبرتهتا مهتددة لوجودهتا
فتي الشترق األوستط خاصتة فتي ظتل التقتتارب اإلستتراتيجي بتين روستيا والصتين ،وبتذلك اعتمتدت الواليتتات
المتحدة على توسيع التنافس ونقله إلى مناطق النفوذ الروسي خاصة في سوريا و أوكرانيا ،وذلتك بهتدف
إلهتتاء روستتيا بالمشتتاكل و األزمتتات حتتتى ال تتتتيح لهتتا الفرصتتة إلعتتادة ترتيتتب أوراقهتتا الداخليتتة والخارجيتتة
والعودة كطرف قوي ومنافس يهدد مصالحها في منطقة الشرق األوسط .
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•

في ظل ما تشتهده ستوريا متن حترب اهليتة بتين الحكومتة الستورية ومعارضتيها متن مختلتف اإليتديولوجيات
فقد برزت تناقضات وخالفات في المواقف األمريكية الروسية تجاه األزمة السورية ،وذلك نتيجتة لتصتادم
المصالح بين الطرفينر وقد بترز التنتافس بينهمتا بشتكل واضتح متن ختالل موقتف كتل منهمتا التداعم ألحتد
أطراف األزمة السورية.

•

تعتبر الواليات المتحتدة األمريكيتة أن ستوريا هتي قلتب الشترق األوستط والبتد متن الستيطرة عليهتا متن أجتل
إقامتتة نظتتام عتتالمي يبقيهتتا فتتي الريتتادة وال يستتمح بصتتعود أي قتتوة منافستتة لهتتا  ،كمتتا أنهتتا تتتدرك بتتأن متتن
يستتيطر علتتى ستتوريا يمكنتته التتتأثير علتتى الع تراق وتركيتتا ومصتتر ،والتتتي تشتتكل ستتوريا نقطتتة التقتتاء بيتتنهم،
ومن يسيطر على هذه النطاقات الجيوسياسية الثالثة يمكنه التأثير بالشرق األوسط.

• إن متتا يحصتتل فتتي ستتوريا متتن تنتتافس بتتين الواليتتات المتحتتدة وروستتيا متتا هتتو إال امتتتداد لتنافستتهما التتدولي
األشمل حول العالم.
قائمة المراجع:
اوالً  :ال تب العربية والمترجمة
بافتتل بتتاييف ر القتتوة العستتكرية وسياستتة الطاقتتة  :بتتوتين والبحتتث عتتن العظمتتة الروستتية ،مركتتز اإلمتتارات للد ارستتات والبحتتوث
اإلستراتيجية ،ابوظبي.2013 ،
حيتتدر علتتي حستتين ،سياستتة الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة ومستتتقبل النظتتام التتدولي ،السياستتة االمريكيتتة الخارجيتتة والعالقتتات
الدولية ر دار الكتب العلمية-بغداد ر ط2ر .2014
عبد القادر رزيق المخادمير القواعد العسكرية االمريكيتة الروستية وخاطرهتا علتى األمتن التدولير دار الفجتر للنشتر والتوزيتعر
القاهرة 2013ر ط.1
كاظم هاشم نعمة ر روسيا والشترق األوستط بعتد الحترب البتاردة ر فترص وتحتديات ر توزيتع المركتز العربتي لألبحتاث ود ارستة
السياسات ،الطبعة األولى ،بيروت .2016
محمد ابو رمان ،اإلسالميون والدين والثورة في سورية ،مؤسسة فريدريش ايبرت ،عمان . 2013
ثانياً  :المجالت السياسية والبحوث والصحف اليومية
خالد اسماعيل ،قراءة في المشهد السوري ،صحيفة بالدي العراقية ،العدد  29 ،23ابريل .2012
محمتتود شتتكري ،خطتتر االنهيتتار  :االزمتتة الستتورية و مصتتير المشتترق العربتتي  ،مجلتتة السياستتة الدوليتتة ،العتتدد  ،190تشترين
االول ،2012 ،مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ،القاهرة -مصر .
معن طالع ر سياسة الفاعلين الدوليين في سورية ،ورقة بحثية منشورة في  27آذار . 2015
ثالثاً  :الم ار ز البحثية والتقارير
أبو الحسن بشير عمر ر تداعيات استتراتيجية االنكمتاش االمريكتي فتي الشترق االوستط ر المركتز التديمقراطي العربتير متتوفر
على الرابط http://democraticac.de/?p=19244 :
حستتني عمتتاد العوضتتي ر السياستتة الخارجيتتة الروستتية تجتتاه الشتترق األوستتط (  ) 2016 - 2011ر مركتتز بيتتروت لد ارستتات
الشرق االوسط.
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التنافس الروسي -األمريكي في سوريا -أ .حيدر صالل
ربيع نصتر واخترون .االزمتة الستورية :الجتذور واالثتار االقتصتادية واالجتماعيتة ،تقريتر صتادر عتن المركتز العربتي الستوري
لبحوث الدراسات ،كانون الثاني .2013
سوريا واحاديث التقسيم ،تقرير من اعداد مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واإلستراتيجية ،لندن.2015/5/20 ،
محمد مجاهد الزيات ر مسارات متشابكة :إدارة الصراعات الداخلية المعقدة في الشرق االوستط ر المركتز االقليمتي للد ارستات
االستراتيجية  -القاهرة ر .2015
متروان قتبالن ر المستألة الستورية واستتقطاباتها اإلقليميتة والدوليتة :د ارستة فتي معتادالت القتوة والصتراع علتى ستورية ر المركتز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ر مارس /اذار .2015
المواقف الدولية المتبدلة واألزمة السورية  ،مركز الشام للبحوث والدراسات.2013 ،
رابعاً  :المواق اال ل ترونية
اتفتاق روستتي أمريكتي يقضتتي بتتتدمير األستلحة الكيماويتتة الستتورية قبتل منتصتتف  2014ر بتي بتتي ستتي عربتي ر متتتوفر علتتى
الرابط http://www.bbc.com/arabic/ :
بتتوتين :الجتواب النهتتائي عتتن استتتخدام الكيميتتائي فتتي إدلتتب يكتتون فقتتط بعتتد تحقيتتق دقيتتق ر موقتتع روستتيا اليتتوم ر متتتوفر علتتى
الرابط https://arabic.rt.com/ :
جيت ت ترار دي ت تتبر هت ت تتل س ت تتقطت روست ت تتيا ف ت تتي المست ت تتتنقع الس ت تتوريت التت ت تتدخل الروس ت تتي فت ت تتي س ت تتوريا ر متت ت تتوفر عل ت تتى ال ت ت ترابط :
http://elmarada.org/
روست تتيا تت تترفض مشت تتروع ق ت ترار يت تتتهم النظت تتام بشت تتن الهجت تتوم الكيميت تتاوي علت تتى إدلت تتب ر موقت تتع راوداو ر متت تتوفر علت تتى ال ت ترابط :
http://www.rudaw.net/arabic/world/050420174
روسيا تغوص في سوريا ر لعبة األمم ر متوفر على الرابط http://orient-news.net/ar/news :
س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتورية تط ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوي مل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتف ديونه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا الخارجي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة ر مت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوفر عل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى الت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترابط :
http://www1.adnkronos.com/AKI/Arabic/Business/?id=3.1.187498505
صتتدام بتتين روستتيا والغتترب بمجلتتس األمتتن بشتتأن الهجتتوم الكيمتتاوي فتتي إدلتتب ر بتتي بتتي ستتي عربتتي ر متتتوفر علتتى ال ترابط :
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39500996
فت ت ت ت ت ت تتادي الحست ت ت ت ت ت تتيني ر ست ت ت ت ت ت تتوريا بت ت ت ت ت ت تتين نهايت ت ت ت ت ت تتة داعت ت ت ت ت ت تتش ووضت ت ت ت ت ت تتع أوزار الحت ت ت ت ت ت تترب ر متت ت ت ت ت ت تتوفر علت ت ت ت ت ت تتى ال ت ت ت ت ت ت ترابط :
. http://democraticac.de/?p=45291
موست ت ت تتكو :هت ت ت تتدف تت ت ت تتدريب فصت ت ت تتائل المعارضت ت ت تتة الست ت ت تتورية "المعتدلت ت ت تتة" فت ت ت تتي تركيت ت ت تتا مشت ت ت تتبوه ر متت ت ت تتوفر علت ت ت تتى ال ت ت ت ترابط :
http://www.idu.net/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=32286
موشت ت ت ت تتيه يعلت ت ت ت تتون :نحت ت ت ت تتن فت ت ت ت تتي ذروة حت ت ت ت تترب عالميت ت ت ت تتة ثالثت ت ت ت تتة بست ت ت ت تتوريا ر الجزي ت ت ت ت ترة نت ت ت ت تتت ر متت ت ت ت تتوفر علت ت ت ت تتى ال ت ت ت ت ترابط :
http://www.aljazeera.net/
الهجوم الكيميائي على خان شيخون ر موسوعة الويكيبيديا ر متوفر على الرابط https://ar.wikipedia.org/ :
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
شبكات التواصل االجتماعي و الحراك السياسي بالمغرب-دراسة ميدانية-أ .رضوان قطبي
(المغرب)

•

Social networks and political mobilization in Morocco
-A field study on a sample of university students-

ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدامات طالب الجامعات المغاربة لشبكات التواصل االجتماعي ،وعالقتها بالمشاركة في الحراك
السياسي والجماهيري الذي يشهده المغرب منذ  2011م .وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي ،كما اعتمد على تقنية استمارة االستبيان
كأداة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة ،وتم اختيار العينة بأسلوب العينة العشوائية غير المنتظمة ،كما تكونت عينة الدراسة
من  400مفردة .و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل أبرزها :في أن شبكات التواصل االجتماعي ساهمت نسبيا في تحفيز
الطالب المغاربة على المشاركة في الحراك السياسي الذي انخرط فيه المغرب بعد 2011م.
ال لمات المفتاحية :شبكات التواصل االجتماعي -الحراك السياسي -طالب الجامعات.

Abstract:
This study aimed to investigate the role of social networking, to stimulate the Moroccans students to
participate in the activities of mass movement. The researcher used the descriptive approach and relied
on the questionnaire as an instrument for data collection. The sample of the study, made up of 400
elements, was randomly chosen. Finally, the results showed that social networks are relatively contributed
to the stimulation of Moroccan students to participate in political and popular mobilization.
Keywords: Social Networks - Moroccan students – political mobilization

•

باحث في العلوم السياسية  .المغرب
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
مقدمييييييية:
لقد أدت التطورات المتالحقة التي عرفها حقل اإلعالم واالتصال إلى إيجاد شكل جديد من اإلعالم،
تعددت تصنيفاته ومسمياته لدى المهتمين والمختصين والذين أطلقوا عليه  :اإلعالم الجديد ،أو اإلعالم الرقمي،
أو اإلعالم البديل ،أو اإلعالم االفتراضي .و الذي يشمل الشبكات االجتماعية االفتراضية ،والمدونات ،والمنتديات
اإللكترونية ،والمجموعات البريدية ،و مواقع الويب ،وغيرها من األشكال واألنواع المتعددة.
والواقع ،أن وسائل اإلعالم الرقمية واالتصاالت عبر اإلنترنيت ،أصبحت أكثر انتشا ار خاصة في حياة الشباب،
فهم يتواصلون ويشاركون بالنص مع أصدقائهم من خالل هواتفهم الخلوية ،واإلنترنيت ،ومواقع الشبكات
االجتماعية ،ومواقع تبادل ملفات الفيديو .وصارت هذه التكنولوجيا جزءا من حياة المراهقين والشباب في أقل من
عقد من الزمن ،ويبدو أن شباب اليوم في عصر يبحثون فيه عن الذات ويناضلون من أجل االستقالل كما فعل
أسالفهم ولكنهم يفعلون ذلك في ظل سياقات االتصاالت والصداقات واللعب والتعبير عن الذات .1وتعد مواقع
التواصل االجتماعي من الوسائل االتصالية الحديثة التي يتواصل من خاللها الماليين من مستخدمي شبكة
االنترنيت ال تفصل بينهم أية عوامل مثل السن أو النوع أو المهنة أو الجنسية ،فهؤالء تجمعهم ميول واهتمامات
مشتركة ،وهو ما يجعل الشباب أكثر تعرضا لهذه المواقع نظ ار إلقبالهم المتزايد على استخدام التكنولوجيا الحديثة
المتمثلة في هذه الشبكات أكثر من أي فئة أخرى ،وذلك بسبب بعض العوامل النفسية واالجتماعية المتمثلة في
رغبة الشباب في إقامة عالقات وصداقات مع اآلخرين في مختلف دول العالم.2
و الحقيقة ،أن الشبكات االجتماعية ،تمثل اليوم أهم ثورة إلكترونية عرفتها البشرية في مجال التواصل االجتماعي
بناءا إلكترونيا تفاعليا يحقق لهم أسرع الطرق للتواصل و
والتفاعل الدائم بين أعضاء البنى االجتماعية ،ليكونوا ً
أبسطها لتلبية حاجاتهم و رغباتهم ،والتي تتراوح بين الحاجة إلى المعرفة والوصول إلى المعلومة الجديدة ،أو
االتصال ،أو االنتماء ،أو الترفيه و يبدو أن من أشهر الشبكات االجتماعية وأكثرها جماهيرية ،هناك الفايسبوك
والتويتر ،حتى وصل األمر الستخدامها كوسيلة سياسية تسهم في الحراك السياسي واالجتماعي لدول العالم.3

 1علياء سامي عبد الفتاح دور وسائل االتصال الحديثة في تشكيل العالقات االجتماعية لدى الشباب الجامعي ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة2007،م.
2

Boyd Danah, and Ellison Nicole, “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship” , journal of

computer mediated communication, 13 (1),2007,p :26.

Dewdney Andrew, and Ride Peter, The new media handbook, London, routeledge, 2006, p: 210.3
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
أهمية الدراسة :تكمن أهمية هذه الدراسة في ندرة األبحاث والدراسات األكاديمية ،التي تناولت الدور الذي لعبه األنترنيت بشكل
عام وشبكات التواصل االجتماعي بشكل خاص ،في حفز المواطنين المغاربة على المشاركة في فعاليات الحراك
السياسي و الجماهيري .وتزداد أهمية هذه الدراسة لكونها تعكس آراء شريحة اجتماعية ممثلة بالطلبة الجامعيين.
كما أن هذه الدراسة من شأنها أن توفر رؤية علمية موضوعية ،للوقوف على دور هذه الشبكات في الحراك
السياسي والجماهيري المغربي ،وذلك من خالل توفيرها للنتائج العلمية المتعلقة بهذا الجانب.

أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الدور الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي في

حفز

المواطنين المغاربة على المشاركة في الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب منذ دستور يوليوز ،2011وذلك من

خالل طالب الجامعات المغاربة  .كما تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية :
 -1الوقوف على مدى استخدام طالب الجامعات لشبكات التواصل االجتماعي من عدمها.
 -2التعرف على أسباب ودوافع استخدام طالب الجامعات لشبكات التواصل االجتماعي .
 -3معرفة مدى مشاركة طالب الجامعات في الحراك السياسي ،من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
-4التعرف على موضوعات الحراك السياسي ،التي يشارك بها طالب الجامعة ،من خالل شبكات التواصل
االجتماعي.
 -1معرفة الدور الذي قامت به شبكات التواصل االجتماعي في الحراك الجماهيري والسياسي بالمغرب
بشكل عام من وجهة نظر طالب الجامعة.

مشكلة الدراسة:لقد برز النضال السياسي االفتراضي أو اإللكتروني ،في المغرب ،عبر شبكات التواصل االجتماعي بحدة بعد
صدور دستور يوليوز ،2011حيث قام نشطاء الفيسبوك بمجموعة من الفعاليات النضالية أبرزها  :الحملة
الوطنية للمطالبة بإلغاء مهرجان موازين ،التنسيقية الوطنية للمطالبة بفتح دور القرآن ،شباب مغربي ضد الفساد
واالستبداد ،مجموعة مقاطعة المنتجات الصهيونية ومناهضة التطبيع ،صفحة القانون الجنائي لن يمر ،صفحة ال
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
للمدونة الرقمية ،وكذلك صفحة ال للعفو على مغتصب األطفال؛ فقد نجح نشطاء الفيسبوك على الشبكة
وباالحتجاجات الضخمة بالرباط والدار البيضاء في دفع الملك إلى التراجع عن قرار العفو ،بالتزامن مع إعفائه
لمندوب إدارة السجون وفتح تحقيق حول تعنيف المتظاهرين المعتصمين بالشوارع لهذه الغاية .كل هذه المواقع
والصفحات إنما تبين اللجوء المتزايد ل "الناشطين االفتراضيين" للشبكات االجتماعية ،إما للتنديد بسلوك مشين،
أو االعتراض على قرار غير سليم ،أو التشهير بسياسات بحاجة إلى تقويم.1
و تأسيسا على ما سبق ،فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد في التعرف على طبيعة الدور الذي لعبته شبكات
التواصل االجتماعي ،في حفز طالب الجامعات المغاربة على المشاركة في فعاليات الحراك الجماهيري
والسياسي الذي انخرط فيه المواطنون المغاربة منذ دستور يوليوز2011م.

أسئلة الدراسة :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -1ما أسباب ودوافع استخدام طالب الجامعات المغربية لشبكات التواصل االجتماعيت
 -2ما مدى مشاركة طالب الجامعات المغاربية في الحراك الجماهيري والسياسي عبر شبكات التواصل
االجتماعيت
-3ما األساليب التي يستخدمها طالب الجامعات المغربية في المشاركة بموضوعات الحراك السياسي و
الجماهيري عبر شبكات التواصل االجتماعيت
-4ما الدور الذي قامت به شبكات التواصل االجتماعي في الحراك الجماهيري والسياسي بالمغرب بشكل عام من
وجهة نظر الطالب المغاربة ت
فرضية الدراسة :لقد فتحت شبكات التواصل االجتماعي المجال على مصراعيه لألفراد والتجمعاتوالتنظيمات بمختلف أنواعها ،إلبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية غير مسبوقتتة،2
و في هذا السياق نفترض ما يلي:
1

يحيى اليحياوي ،الشبكات االجتماعية والمجال العام بالمغرب :مظاهر التحكم والدمقرطة ،مركز الجزيرة للدراسات 08 ،نونبر ،2015ص.14-13 :

دراسة منشورة على الرابط التاليhttp://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/11/201511885144375848.html :

 2حسن ،أشرف جالل  ،أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعلية باإلنترنت ورسائل الفضائيات على العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة المصرية
والقطرية ،المؤتمر العلمي األول "األسرة واإلع الم وتحديات العصر" ،الجزء الثاني ،فبراير ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،2009 ،ص .479 – 478:
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-1تختلف استخدامات طالب الجامعات المغربية لشبكات التواصل االجتماعي والمشاركة في الحراك السياسي
تبعاً الختالف العوامل الديمغرافية (النوع ،العمر ،االنتماء الحزبي ،الكلية).
-2ساهمت شبكات التواصل االجتماعي في تحفيز طالب الجامعات المغربية على المشاركة في الحراك
السياسي الذي يعرفه المغرب منذ دخول دستور  2011حيز التنفيذ.

مفاهيم الدراسة :*شبكات التواصل االجتماعي :شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت ،ومن أي
مكان ،وقد ظهرت على شبكة اإلنترنت منذ سنوات قليلة وغيرت في مفهوم التواصل والتقارب بين الشعوب،
واكتسبت اسمها االجتماعي من كونها تفرز العالقات بين أبناء المجتمع اإلنساني ،وتعدت في اآلونة األخيرة
وظيفتها االجتماعية لتصبح وسيلة من وسائل النضال السياسي السلمي والحضاري ،وأصبحت بمثابة سالح قادر
على المساهمة في التغيير السياسي ونشر قيم الديمقراطية وترسي فلسفة حقوق اإلنسان ،وأبرز تلك المواقع
االجتماعية( :الفيس بوك ،تويتر ،يوتيوب).
*الحراك السياسي المغربي :ويقصد به جميع الفعاليات النضالية التي نظمها المواطنون المغاربة منذ بدأ العمل
بدستور يوليوز ( ،)2011والتي تشتمل على المسيرات االحتجاجية والتضامنية والوقفات االحتجاجية واصدار
البيانات التضامنية والتنديدية والتعليق على القضايا واألحداث السياسية الوطنية واإلقليمية والدولية.
*طالب الجامعات المغربية :ويقصد بهم مجموع طالب الجامعات والمعاهد العليا التابعة لمؤسسات التعليم
العالي.

-1االنترنيت و تحفيز المشاركة السياسية :
ي عرف علماء السياسة المشاركة السياسية ،بكونها كل األنشطة اإلدارية التي يقوم بها المواطن بهدف
التأثير في الق اررات والسياسات التي يتخذها المسؤولين ،وتشمل هذه األنشطة التصويت ومتابعة األمور السياسية
والدخول مع الغير في مناقشات سياسية وحضور ندوات ومؤتمرات عامة أو المشاركة في الحملة االنتخابية
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بالمال والدعاية ،واالنضمام على جماعات المصالح واالنخراط في عضوية األحزاب واالتصال بالمسؤولية
والترشيح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية كما تتضمن أساليب التظاهر واإلضراب واالحتجاج.1
غير أن هذه المشاركة لم تعد مقتصرة على األساليب التقليدية فقط " ،فقد أثار ظهور االنترنيت على الساحة
السياسية تحوالت عميقة على مستوى المفاهيم التقليدية المؤسسة للسياسة فك ار وفعال من قبيل :السيادة الشعبية ،و
الديمقراطية المباشرة ،و المساواة ،والمواطن الكوني ،والتصويت اإللكتروني ،والتفاعلية ،" 2باإلضافة إلى النضال
واالحتجاج والتظاهر .وقد برز دور الشبكات االجتماعية واالنترنيت عموما في الحراك االجتماعي والسياسي
الذي شهدته المنطق ة العربية ،حيث تم تدشين العديد من الصفحات على الفايسبوك التي تدعو إلى الثورات داخل
عدد من الدول العربية مثل :صفحة الثورة المصرية والسورية والليبية واليمنية ،واختلفت تأثيرات هذه الصفحات
في الشارع العربي حسب طبيعة تعامل النظام السياسي مع الحراك الشبابي على األرض.3
وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الباحثين أكدوا ابتداء من سنوات السبعينات أن تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال تدعم الديمقراطية بشكل إيجابي ،كما شدد آخرون خالل سنوات الثمانينيات على دورها في دفع
األنظمة الديمقراطية نحو مزيد من التداول والمشاركة المباشرة للمواطنين في الحياة السياسية ،وهكذا في إطار
أزمة الديمقراطية التمثيلية التي تعرفها المجتمعات الغربية ،ومع انتشار االنترنت وازدياد استعمالها وسهولة
الوصول إليها ،ارتفعت التوقعات الجديدة التي تشير إلى أن اإلعالم الجديد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة
تقدم وسيلة للتواصل يمكن الوثوق بها تضمن قدرات تخزين للمعلومات ،وتقلل من تكاليف عمليات االتصال،
وبالتالي يمكن أن تساهم في فعالية المسار السياسي واألداء الحكومي .4وخير شاهد على ذلك ،ما وقع في
إسبانيا سنة  ،2004فقد مثلت المظاهرات التي عرفتها إسبانيا في  13مارس  ،2004عقب تفجيرات مدريد

1

منى محمتود عليتوة  :المشتاركة السياستية – موستوعة الشتباب السياستية ،مركتز الد ارستات السياستية و اإلستتراتيجية بمؤسستة األهترام ،القتاهرة،2000،

ص .5:

 2عبد الناصر فتح هللا ،صفقوا الخطبة الزعيم  ،االتصال السياسي في المغرب  ،الرباط مطابع أمبريال ،2002،ص .80:
 3د.عادل عبد الصادق ،الفضاء اإللكتروني في موجات التغيير في العالم العربي :دراسة في السياق المحلي والعالمية ،قضايا استراتيجية ،المركز العربي ألبحاث الفضاء اإللكتروني،يناير .2015ص.10:
4

محمتتد بتتنهالل ،اإلعتتالم الجديتتد ورهتتان تطتتوير الممارستتة السياستتية  :تحليتتل ألهتتم النظريتتات واالتجاهتتات العالميتتة والعربيتتة ،مؤلتتف جمتتاعي " اإلعتتالم

وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم " مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة كتب المستقبل ،العدد ،69ط ، 1بيروت  ،نونبر ،2013 ،ص.18 :
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اإلرهابية تحديا مهما للبحث في ميدان التواصل السياسي ،حيث تم اللجوء ألول مرة في إسبانيا ،إلى تكنولوجيا
االتصال (األنترنت) من أجل تنظيم العصيان المدني السلمي ومطالبة الحكومة بكشف الحقيقة.1

-2الدراسة الميدانية:
• -نوع الدراسة ومنهجها :
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ،التي تقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث بطريقة كمية
أو نوعية في فترة زمنية  ،2ومن ثم تحليلها وتفسيرها وصوالً إلى حقائق دقيقة ،كما تعتمد هذه الدراسة على
المنهج الكمي.

• مجتم الدراسة وعينتها :
تكون مجتمع الدراسة من طالب الجامعات المغربية ( المغاربة) ،على اعتبار أن هذه الشريحة االجتماعية
المغربية ،تهتم بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية المحلية وتتفاعل مع القضايا الوطنية واإلقليمية و
الدولية .وقد تشكلت العينة من  400مفردة تنتمي ألربع كليات جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا
بفاس و هي كليات  :اآلداب والعلوم اإلنسانية ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  ،كلية العلوم ،
وكلية الطب ،حتى تكون عينة ممثلة للنظام التعليمي في المغرب في مرحلة التعليم العالي بمختلف أنواعه :حيث
تمثل فئة طلبة الشعب العلمية واألدبية والقانونية ( األقطاب الثالثة التي يقوم عليها التعليم العالي بالمغرب).

توصيف عينة الدراسة:
•

حدود الدراسة :تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يلي:
ت الحدود الموضوعية :حيث تقتصر الحدود الموضوعية للدراسة على الموضوعات والقضايا التي

تعالجها الدراسة ،وهي استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ،وعالقته بتحفيز طالب الجامعات المغاربة على
المشاركة في الحراك السياسي والجماهيري الذي يعرفه المغرب منذ 2011م.
1

-Oscar Garcia Luengo , « E. Activism ; new Media and Political Participation in Europe, » Confines (2/4
Agosto- Diciembre 2006), p :59.

2عليان ،ربحي مصطفى وغنيم ،محمد عثمان  ،مناهج وأساليب البحث العلمي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،2000،ص.43 :
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•

الحدود الزمنية :وتمثلت في الفترة  2016/05/01إلى  ( .2016/05/30المدى الزمني لتطبيق
استمارة االستبيان).

•

أدوات جم البيانات :تم جمع بيانات الدراسة الحالية من خالل أداة االستبيان.
حيث أن االستبيان قادر على استثارة األفراد المبحوثين بطريقة منهجية للحصول منهم على أفكار وآراء

معينة في إطار البيانات المرتبطة بموضوع البحث وأهدافه.
•

إجراءات تطبيس االستبيان:

اختار الباحث الطريقة العشوائية غير المنتظمة من بين طالب الجامعات المغربية بمدينة فاس.وضع الباحث في االعتبار أن يكون تطبيق االستبيان على عدد يزيد عن األعداد المطلوبة بنسبة %20
احتياطيًّا؛ الحتمال وجود استمارات غير صحيحة فيمكن استبعادها.
وزع الباحث االستبيانات ،و أوضح للمبحوثين تعليمات اإلجابة على كل جزء من أجزائه.تم التطبيق في الفترة من  2016/05/01و حتى .2016/05/30•

أداة الدراسيييييية :
اعتمد الباحث على االستمارة كأداة أساسية لجمع المعلومات من أفراد العينة ،الذين يمثلون طالب

الجامعات المغربية في مدينة فاس ،على اعتبار أن هذه األداة توفر قد اًر جيداً من الموضوعية العلمية بعيداً عن
التحيز.
-3تحليل النتائج وتفسيرها:
جدول رقم ()1
-1تيوصييييييييف مجيتيميييييي الدراسييييييييية:

البدائل والتك اررات
المتغير
الجنس

البدائل

التك اررات

%

ذكر

200

50
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السن

الكلية

االنتماء الحزبتتي

أنثى

200

50

المجمتتوع

300

100

24-18

130

32.50

 29 – 25عاما

120

30

34 – 30عاما

80

20.00

 35فأكثر

70

17.50

المجمت تتوع

400

100

الطب

50

12.50

العلوم والتقنيات

100

25

الحقوق

120

30

اآلداب

130

32.50

المجموع

400

100

منت ٍم حزبياً

45

11.25

غير منت ٍم

355

88.75

المجمت تتوع

400

100

تشير بيانات الجدول رقم ( )2إلى أن ( )% 50من أفراد العينة هم من الذكور ،وما نسبته ()% 50
أيضا من اإلناث ،وأن نسبة الذين تقل أعمارهم عن ( )25عاماً بلغت ( ،)% 32.50أما الذين تراوحت أعمارهم
ما بين ( )25-29عاماً فقد بلغت نسبتهم ( ،)% 30فيما بلغت نسبة الذين تراوحت أعمارهم ما بين ()30-34
عاماً حوالي ( ،)% 20.00في حين فإن نسبة الذين فاقت أعمارهم  35عاماً فقد بلغت ( )17.50%وتعود هذه
النسب لكون أن الدراسة الجامعية تتم غالبا في الفترة الممتدة ما بين 30-18عاما .وفيما يتعلق بكلية الدراسة،
فيشير الجدول أعاله إلى أن نسبة أفراد العينة المنتسبين لكلية اآلداب بلغت حوالي ( ،)% 32.50ثم كلية
الحقوق بنسبة ( ،)30%فكلية العلوم والتقنيات بنسبة( ،)% 25وأخي ار كلية الطب بنسبة(.)% 12.50
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وبخصوص االنتماء الحزبي ،فقد بلغت نسبة أفراد العينة المنتمية حزبيا حوالي ( ،)11.25%فيما بلغت نسبة
غير المنتمين (.)88.75%
2ي مدى استخدام أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي:
استعان الباحث بهذا التساؤل ،لمعرفة مدى استخدام الطالب المغاربة لشبكات التواصل االجتماعي،
ومدى إقبالهم عليها كوسيلة اتصال جديدة تتيح لهم التواصل والتعارف ومبادلة اآلراء ومعرفة األخبار المختلفة .
يتضح لنا أن :نسبة  % 90من أفراد العينة يستخدمون مواقع الشبكات االجتماعية ( 360مفردة )،
ونسبة  % 10منهم ال يستخدمونها (.)40
-3دواف

استخدام أو عدم استخدام أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي:

*أسباب عدم استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتماعي*
الجدول رقم ()2
ك

%

األست ت ت ت ت تتباب
يتعرف المستخدم على أشخاص غير أسوياء عبر تلك المواقع

5

12.50

هذه المواقع تروج لإلشاعات المغرضة و تشويه سمعة اآلخرين

10

25

يتم استغالل هذه المواقع وفقاً لدوافع استغاللية تؤدي إلى انتشار الفضائح

12

30

تحتوي هذه المواقع دعاوى تحريض تسعى لنشر الفتن بين أبناء الوطن

13

32.50

40

100

المجتم ت ت ت ت ت ت ت تتوع

تشير بيانات الجدول رقم ( ،)2إلى أن طالب الجامعات الذين ال يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي
والذين بلغ عددهم ( )40فرداً بما نسبته ( :)% 10يعتبرون أن هذه المواقع تحوي دعاوى تحريضية تسعى لنشر
الفتن بين أبناء الوطن وبما نسبته ( )32.50%في المرتبة األولى ،تاله في المرتبة الثانية ،أنه يتم استغالل هذه
المواقع وفقا لدوافع استغاللية تؤدي إلى انتشار الفضائح وبما نسبته ( ،)30%ثم ألن هذه المواقع تروج
لإلشاعات المغرضة وتشوه سمعة اآلخرين بنسبة (.)% 25
و أخي اًر ،ألن المستخدم يتعرف على أشخاص غير أسوياء عبر تلك المواقع بما نسبته (،)12.50%
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
*دوافع استخدام الطلبة لشبكات التواصل االجتماعي*
الجدول رقم ()3
الدوافت ت ت تتع
ألنها تتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية
التواصل مع األصدقاء واألقارب وتكوين صداقات وعالقات

ك

%

121

33.61

79

21.94

33

09.17

ألنها تنمي المهارات الشخصية والحياتية والتعامل مع اآلخرين

27

07.50

ألنها تتيح للمستخدم مناقشة قضايا المجتمع مع اآلخرين

80

22.22

ألنها تنفس عن الذات

17

04.72

أخت ت تترى

3

0.83

المجتم ت ت ت ت ت ت ت تتوع

360

100

جديدة
التسلية والترفيه في مواقع التسلية

تشير بيانات الجدول رقم ( ،)3إلى أن دافع "ألنها تتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية" جاء في
مقدمة األسباب التي تدفع الطالب المغاربة للمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي ،إذ حصل على ما نسبته
( ،)%33.61تاله دافع " ألنها تتيح للمستخدم مناقشة قضايا المجتمع مع اآلخرين " بما نسبته (،)22.22%
وفي المرتبة الثالثة دافع " التواصل مع األصدقاء واألقارب وتكوين صداقات وعالقات جديدة بنسبة (21.94
 ،)%ثم دافع "التسلية والترفيه في مواقع التسلية التي توفرها هذه المواقع بما نسبته ( ،)% 09.17وألنها تنمي
المهارات الشخصية والحياتية والتعامل مع اآلخرين بنسبة ( ،)07.50%وكذلك ألنها تنفس عن الذات في بما
نسبته ( ،)% 04.72وأخي اًر دوافع أخرى بما نسبته ( .)% 0.83تظهر هذه النتائج أن أهم دوافع استخدامات
الطالب المغاربة لشبكات التواصل االجتماعي تمثلت في حرية التعبير عن اآلراء ،ومناقشة قضايا المجتمع،
وذلك لتوفر مساحات واسعة للتعبير والتواصل لعدم وجود أي نوع من الرقابة على اآلراء التي يطرحها المشاركون
في هذه المواقع ،عكس وسائل اإلعالم التقليدية.
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
تفضيال لدى الطلبة الجامعيين:
3ي ترتيب شبكات التواصل االجتماعي األ ثر
ً
استعان الباحث بهذا التساؤل لمعرفة شبكات التواصل االجتماعي التي تحظى باهتمام وتفضيل الطالب
المغاربة.
الجدول رقم ()4

ك

%

شبكات التواصل االجتماعي
الفيسبوك

270

75

تويتر

50

13.89

امستغرام

22

06.11

أخرى

18

05

المجموع

360

100

تفضيال هي :موقع فيس بوك ( (Facebookبما
يتضح لنا أن :أهم مواقع التواصل االجتماعي األكثر
ً
نسبته ( ،)% 75يليه موقع تويتر بما نسبته ( ،)% 13.89ثم امستغرام بما نسبته ( ،)06.11%وأخي ار
شبكات أخرى مثل :لنكدن ومايسبيس بما نسبته( .)% 5و تشير هذه النتيجة إلى أن المبحوثين يفضلون موقع
الفيس بوك ألنه ال يقتصر على نوع واحد من المحتوى بل أنه يجمع ما بين الصور ومقاطع الفيديو والكتابات أو
التعليقات وهو بذلك يوفر فرصاً مختلفة للمبحوثين للمشاركة.
.4الوقت الذي يقضيه أفراد العينة في استخدام شبكات التواصل االجتماعي
الجدول رقم ()5

الوقت

ك

%

أقل من  3ساعات يومياً

190

52.78
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
من  5 – 3ساعات يوميا

100

27.78

أكثر من  5ساعات يوميا

70

19.44

المجموع

360

100

توضح بيانات الجدول رقم ( )5أن ( )52.78%من الطالب يقضتون أقتل من  3ساعات يومياً في
استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،وأن ما نسبته ( ) % 27.78يقضون ما بين  5 – 3ساعات يومياً ،فيما
بلغت نسبة الذين يستخدمون هذه الشبكات االجتماعية أكثر من 5ساعات ( .)19.44%هذا يدل على أن
الطالب المغاربة يقبلون على استخدام شبكات التواصل االجتماعي بكثرة ،وأن هذه الشبكات لها دور في حياتهم
الشخصية واالجتماعية نظ ار لطبيعة األوقات التي يقضونها في استخدامها ،مما يعني أن هذه المواقع تقدم
خدمات متنوعة تحظى بإقبال الشباب عليها .وقد استحوذت الفئة العمرية من 18سنة إلى 29سنة على الحصة
األكبر في حجم التردد على شبكات التواصل االجتماعي .ويبين الجدول رقم(  )6هذه النتائج:
الجدول (رقم)6
الوقت

ك

%

من  5-3ساعات

98

98

أكثر من 5ساعات

66

94.30

حيث أن نسبة  %98ممن يقضون مدة تتراوح ما بين 5-3ساعات ونسبة  %94.30ممن يقضون مدة
تتجاوز 5ساعات يوميا ينتمون للفئة العمرية 29-18سنة .وترجع هذه النتائج إلى كون هذه الفئة العمرية أكثر
حرصا على استخدام التكنولوجيا في التواصل والحوار و البحث عن المعلومة.
5ييي أهم الموضوعات التي يفضل الطالب مناقشتها عبر شبكات التواصل االجتماعي:
استخدم الباحث هذا التساؤل لمعرفة أهم الموضوعات التي يفضل طالب الجامعات مناقشتها والتحدث
فيها عبر شبكات التواصل االجتماعي وذلك لمعرفة موقع الموضوعات المتعلقة بالحراك السياسي وأهميتها بين
هذه الموضوعات والتي جاءت في ترتيب متقدم.
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
الجدول رقم ()7
ك

%

المواضيع المناقشة

94

26.11

الحقوقية

75

20.83

السياسية

86

23.89

العلمية والثقافية

80

22.22

مواضيع أخرى

25

06.94

المجموع

360

100

االجتماعية

يتضح لنا أن :أهم الموضوعات التي يفضل الطالب مناقشتها عبر شبكات التواصل االجتماعي هي:
الموضوعات االجتماعية بما نسبته  ،% 26.11ثم الموضوعات السياسية بما نسبته  % 23.89في الترتيب
الثاني ،وحلت الموضوعات العلمية والثقافية في الترتيب الثالث بما نسبته  ،% 22.22ثم جاءت الموضوعات
الحقوقية بما نسبته  ،% 20.83وأخي اًر مواضيع أخرى :والتي تمركزت أساسا حول الرياضة ،بنسبة .%06.94
ومما سبق ،يتضح حصول الموضوعات االجتماعية و السياسية والحقوقية على نسبة عالية من
اهتمامات الطالب الجامعيين المغاربة .وهذا يدل على أن الشئون السياسية وما يتعلق بها أصبحت تحتل مكانة
متقدمة في ترتيب أولويات اهتمام طالب الجامعات ".حيث أصبحت مفردات مثل المدونات « ،» bloggs
والفيس بوك «  ،» facebookواليوتوب «  » youtubeمن األلفاظ الشائعة في مجال العمل السياسي في
العديد من دول العالم".1
-6أشكال تفاعل الطالب م اآلخرين عبر شبكات التواصل االجتماعي
الجدول رقم ()8

1

أحمد سعيد تاج الدين ،الشباب والمشاركة السياسية ،الهيئة العامة لالستعالمات ،القاهرة ،.2010 ،ص.35:
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
التكرار

%

أشكال التفاعل
تقاسم المعلومات واألخبار والفيديوهات

180

20.50

منااقشة جماعية داخل المجموعات

120

13.67

مناقشة جماعية مفتوحة مع الجميع

182

20.73

تعليقات

280

31.90

رسائل محادثة (شات)

90

10.25

أشكال أخرى

26

02.96

878

100

المجموع*

*سمح ألفراد العينة باختيار أكثر من إجابة.
وفيما يتعلق بأشكال تفاعل طالب الجامعة مع اآلخرين عبر شبكات التواصل االجتماعي ،فقد
أظهرت النتائج أن ( )% 31.90من الطالب يلجؤون إلى التعليقات ،وما نسبته ( )% 20.73يستخدمون
المناقشة الجماعية المفتوحة ،في حين يستخدم ( )% 20.50تقاسم المعلومات واألخبار والفيديوهات ،وما نسبته
( )% 13.67يعتمدون على المناقشات الجماعية داخل المجموعات ،بينما ( )% 10.25يلجؤون لرسائل
المحادثة (شات) للرسائل البريدية ،أما  % 02.96يستخدمون أشكاال أخرى للتفاعل .على العموم ،تظهر النتائج
أن طالب الجامعات يستخدمون أشكال التفاعل المباشرة مع اآلخرين بالدرجة األولى ،والتي تتيح تبادل اآلراء
وتنسيق المواقف ،والتحفيز على المشاركة المدنية والسياسية الفاعلة.

-7مشاركة الطالب في الحراك السياسي من خالل شبكات التواصل االجتماعي
جدول رقم ()8
المتغير

ك

%

دائماً

65

18.06
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
أحيانا

135

37.50

ناد اًر

106

29.44

ال أشارك

54

15

المجتم ت ت ت ت ت ت ت تتوع

360

100

بالنسبة لمشاركة طالب الجامعات في الحراك السياسي ،الذي يطالب بتوسيع هامش الحريات والحقوق
وتعزيز المكتسبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المغرب ،عبر شبكات التواصل االجتماعي .تشير
بيانات الجدول رقم ( )8إلى أن ( )% 37.50من الطالب يشاركون أحيانا ،وما نسبته ( )% 29.440من
الطلبة يشاركون ناد اًر ،و ( )% 18.06يشاركون دائماً ،فيما بلغت نسبة الذين ال يشاركون حوالي (.)% 15
تفيد النتائج أن ما نسبته ( )% 85من الطالب يشاركون في الحراك الجماهيري عبر شبكات التواصل
االجتماعي ،مما يعكس طبيعة االهتمام والتفاعل الذي يوليه طالب الجامعات لموضوعات الحراك الجماهيري.
كما تدل النتائج على "أن االنترنت أصبح يستخدم في تنظيم حمالت تأخذ شكل التأييد أو االحتجاج على
سياسات أو تصرفات معينة ،كما يستخدم في تعبئة الشباب في العديد من القضايا المتعلقة بالحريات والحقوق
العامة".1
-8العالقة بين السمات الديموغرافية للطالب والمشاركة في الحراك السياسي من خالل شبكات التواصل
االجتماعي
وحول العالقة بين السمات الديموغرافية للطلبة الجامعيين ،والمشاركة في الحراك السياسي عبر شبكات
التواصل االجتماعي ،تشير البيانات إلى عدم وجود عالقة إحصائية دالة .ويعزو الباحث ذلك إلى ما تتميز به
شبكات التواصل االجتماعي من سمات تتمثل بتعددية اآلراء ومناقشة القضايا الجماهيرية بدرجة كبيرة من
الحرية ،وأن إتاحة هذه المواقع الفرصة للتعليق وابداء اآلراء في القضايا المثارة ،ساعد في جذب الجمهور نحو
مضامين هذه المواقع دون تمييز بين ذكور واناث ،أو أصحاب الفئات العمرية المختلفة وأيضاً بين من ينتمون
حزبياً أو من ال ينتم تتون.
1

أحمد سعيد تاج الدين ،مرجع سابق ،ص.37،
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
وعموما ،تع د مواقع التواصل االجتماعي من الوسائل االتصالية الحديثة التي يتواصل من خاللها
الماليين من مستخدمي شبكة االنترنيت ال يفصل بينهم أية عوامل مثل السن أو النوع أو المهنة أو الجنسية،
فهؤالء تجمعهم ميول واهتمامات مشتركة وهو ما يجعل الشباب أكثر تعرضا لهذه المواقع ،نظ ار إلقبالهم المتزايد
على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في هذه الشبكات أكثر من أي فئة أخرى وذلك بسبب بعض العوامل
النفسية واالجتماعية المتمثلة في رغبة الشباب في إقامة عالقات وصداقات مع اآلخرين في مختلف دول العالم

.1

أهيم النتائيييج:وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:
 -1أظهرت نتائج الدراسة استخدام طالب الجامعات المغربية لشبكات التواصل االجتماعي بشكل كبير؛ وهذا
بدوره أدى إلى تكوين المجموعات والعالقات بين مختلف الطالب وتقاسم األخبار والمعلومات ،أي أنها أصبحت
وسيلة إعالم اجتماعي وسياسي جديدة ،لها دورها السياسي الذي ال يمكن تجاهله أو تبخيسه.
 -2تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة عالية من شباب مجتمع الدراسة تستخدم شبكات التواصل االجتماعي ،وجاء
موقع (فيس بوك) في الترتيب األول ،باعتباره أفضل مواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب وذلك بنسبة 75
 ،%يليه (تويتر) بنسبة ،% 13.89وهو ما يؤكد أن موقع (فيس بوك) كان له تأثير كبير على الحراك السياسي
واالجتماعي للطالب المغاربة.
 -3جاءت الموضوعات االجتماعية والسياسية والحقوقية في مقدمة الموضوعات التي يفضل الطالب مناقشتها
عبر مواقع التواصل االجتماعي؛ وهذا يرجع إلى طبيعة المرحلة السياسية التي يعيشها المجتمع المغربي المتميزة
أساسا :بإصدار دستور يوليوز 2011م ،وتشكيل حكومة سياسية ذات أغلبية برلمانية ،بقيادة الحزب المتصدر
لنتائج االنتخابات و طبقا لنتائج االنتخابات التشريعية.
 -4تشير نتائج الدراسة إلى تنوع دوافع استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتماعي ،حيث جاء دافع إتاحة
الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية في المرتبة األولى ،وهذا يرجع إلى أن االهتمامات المتعلقة بتوسيع مساحات
الحرية والحقوق لدى الطلبة أصبحت تحتل مكانة متقدمة في استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي.

1

Boyd Danah, and Ellison Nicole, op. cit,p :26.
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
-5تفيد النتائج أن ما نسبته ( )% 85من الطالب يشاركون في الحراك الجماهيري والسياسي عبر شبكات
التواصل االجتماعي ،مما يعكس طبيعة االهتمام والتفاعل الذي يوليه الطالب لموضوعات الحراك الجماهيري
والسياسي.
التوصيييييييات:
 تعد الجامعات و مؤسسات التعليم العالي ،من أكثر المؤسسات المجتمعية المغربية اهتماماً وتفاعالً معالقضايا والشؤون العامة ،األمر الذي يدعو القائمين عليها إلى تشجيع المنتسبين إليها على مواكبة التطور
التكنولوجي وثورة اإلعالم واالتصال ،وذلك باستخدام شبكات التواصل االجتماعي استخداما صحيحا وايجابيا،
نظ اًر ألهمية الدور الذي باتت تلعبه هذه الشبكات في العديد من المجاالت الحياتية وخاصة موضوع المشاركة
السياسية والمدنية الفاعلة.
إجراء دراسات مماثلة على مجتمعات مختلفة تتجاوز طالب الجامعات وتضم كل فئات الشباب المغاربة،وكذلك إجراء دراسات مقارنة على المجتمعات العربية و خاصة تلك التي تعرف حراكا سياسيا ملحوظا.
يجب على األحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني من قبيل :النقابات ،و منظمات حقوق اإلنسان،والجمعيات الخيرية  ،أن تستثمر شبكات التواصل االجتماعي في تواصلها مع أعضائها ومناصريها ،وفي حمالتها

االنتخابية والسياسية والتطوعية.
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شبكات التواصل االجتماعي والحراك السياسي بالمغرب -دراسة ميدانية -أ .رضوان قطبي.
قائمة المراج :
•

المراج العربية:
▪

-ال تب:

أحمد سعيد تاج الدين ،الشباب والمشاركة السياسية ،الهيئة العامة لالستعالمات ،القاهرة.2010 ،
عبد الناصر فتح هللا ،صفقوا الخطبة الزعيم  ،االتصال السياسي في المغرب  ،الرباط مطابع أمبريال .2002،
عليان ،ربحي مصطفى وغنيم ،محمد عثمان  ،مناهج وأساليب البحث العلمي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.2000،
م حمتتد بتتنهالل ،اإلعتتالم الجديتتد ورهتتان تطتتوير الممارستتة السياستتية  :تحليتتل ألهتتم النظريتتات واالتجاهتتات العالميتتة والعربيتتة،
مؤلتتف جمتتاعي " اإلعتتالم وتشتتكيل ال ترأي العتتام وصتتناعة القتتيم " مركتتز د ارستتات الوحتتدة العربيتتة ،سلستتلة كتتتب المستتتقبل،

العدد ،69ط ، 1بيروت  ،نونبر.2013 ،
منتتى محمتتود عليتتوة  :المشتتاركة السياستتية – موستتوعة الشتتباب السياستتية ،مركتتز الد ارستتات السياستتية واإلستتتراتيجية بمؤسستتة
األهرام ،القاهرة2000،م.

▪ الرسائل العلمية:
علياء سامي عبد الفتاح دور وسائل االتصال الحديثة في تشكيل العالقات االجتماعية لدى الشباب الجامعي ،رسالةدكتوراه غير منشورة ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة2007،م.

▪ المجالت العلمية:
عادل عبد الصادق ،الفضاء اإللكتروني في موجات التغيير في العالم العربي :دراسة في السياق المحلي والعالمية ،قضايااستراتيجية ،المركز العربي ألبحاث الفضاء اإللكتروني،يناير.2015
يحيى اليحياوي ،الشبكات االجتماعية والمجال العام بالمغرب :مظاهر التحكم والدمقرطة ،مركز الجزيرة للد ارسات08 ،نونبر،2015دراسةمنشورةعلىالرابطالتالي:
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/11/201511885144375848.html
▪

البحوث و المؤتمرات العلمية:

حسن ،أشرف جالل ،أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعلية باإلنترنت ورسائل الفضائيات على العالقات االجتماعيةواالتصالية لألسرة المصرية والقطرية ،المؤتمر العلمي األول "األسرة واإلعالم وتحديات العصر" ،الجزء الثاني ،فبراير ،كلية
اإلعالم ،جامعة القاهرة.2009،
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▪

Boyd Danah, and Ellison Nicole, “Social Network Sites: Definition, History, and
Scholarship”, journal of computer mediated communication, 13 (1),2007.
Dewdney Andrew, and Ride Peter, The new media handbook, London, routeledge, 2006.
Oscar Garcia Luengo , « E. Activism ; new Media and Political Participation in Europe, »
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المهاجرون المسلمون في أوروبا بين قضايا الهوية واإلرهاب -أ .يوسف كريم.
المهاجرون المسلمون في أوروبا بين قضايا الهوية واإلرهاب-أ .يوسف كريم( المغرب)

1

Muslim immigrants in Europe between issues of identity and
terrorism
ملخص
تستتعى هتتذه الورقتتة إلتتى د ارستتة إشتتكاليتين وثيقتتتي الصتتلة بتتالهجرة -متتن زاويتتة النظتتر األوربيتتة – وأهميتتة ثقلهمتتا األمنتتي علتتى صتتناعة القترار
األوروبتتي :إشتتكالية الهجترة اإلستتالمية والنظتتر إليهتتا متتن زاويتتة أمنيتتة علتتى أنهتتا تهديتتد للهويتتة األوروبيتتة خاصتتة متتع تصتتاعد تيتتارات اليمتتين
المتطتترف ،و إشتتكالية ال تربط بتتين الهجت ترة واإلرهتتاب ،خاصتتة فتتي ض تتوء االعتتتداءات والهجمتتات اإلرهابيتتة الت تتي شتتهدتها عتتدد متتن ال تتدول
األوروبية.
وقد مكنتنا هذه الدراسة من استنتاج عدة خالصات ،أهمها:
 -1أن الهويتتات األوربيتتة المنغلقتتة التتتي تنتصتتر لمنطتتق الثنائيتتات(نحن-هتتم) ،وتتتدافع عتتن التميتتز الثقتتافي اإلثنتتي والتتديني األوروبتتي تفتتوت
فرصا كبرى للتعايش المنفتح على كل األبعاد القيمية والروحية في الثقافات المختلفة.
 -2أن التالزم الذي يقيمه الخطاب الغربي اإلعالمي المعاصر بتين اإلستالم متن جهتة،والمهاجرين واإلرهتاب متن جهتة أخترى،تالزم ازئتف
ينطوي على مفارقات وتناقضات الشيء يخفيها غير العمومية والضبابية اللتين يستعمل بهما لفظ"اإلسالم" في ذلك الخطاب.
ال لمات المفاتيح :أوربا -الهجرة -الهوية -اإلرهاب -اإلسالموفوبيا
ABSTRACT

This paper seeks to study the two problems related to migration - from the point of view of Europe:
1- the problem of Islamic migration and consider it from a security perspective as a threat to
European identity, especially with the escalation of extremist currents
2- the problem of linking migration and terrorism, Especially in light of the terrorist attacks in a
number of European countries.
;This study has enabled us to conclude several conclusions
That the closed European identities miss great opportunities for open coexistence on all values and
spiritual dimensions of different cultures.
The correlation between contemporary Western media discourse between Islam on the one hand, and
immigrants and terrorism on the other, is a false conundrum that involves paradoxes and
contradictions.
Key words :Europe - Immigration - Identity - Terrorism – Islamophobi

1

باحث في التاري الراهن -كلية األدب الرباط -المغرب
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مقدمة:
كانتتت الهج ترة بمنطقتتة البحتتر األبتتيض المتوستتط وختتالل عقتتود تعتتالج فتتي بلتتدان الضتتفة الشتتمالية علتتى أنهتتا مستتألة
اجتماعية-اقتصادية ،لكن مع مطلع العقد األخير من القرن الماضي ،بدأت تتحول تدريجيا إلتى مستألة أمنيتة بكتل
المقاييس ،وأصبحت "أمننة" الهجرة أحتد الجوانتب األساستية للعقيتدة األمنيتة األوربيتة ،و يمكتن القتول إنته فتي جميتع
الدول األوربية مازال ينظتر للمهتاجرين علتى أنهتم خطتر ومصتدر تهديتد ،فأوربتا اليتوم متخوفتة متن انتدفاع مهتاجري
الضتتفة الجنوبيتتة للمتوستتط نحتو الشتتمال بمتتا يحملونتته متتن منظومتتة ثقافيتتة ودينيتتة وحضتتارية منافستتة للقتتيم والمعتتايير
األوربي تتة ،ل تتذلك يت تربط األوربي تتون ب تتين الهجت ترة وتهدي تتد الهوي تتة الثقافي تتة والتت توازن ال تتداخلي ل تتديهم ،عل تتى اعتب تتار أن
المهاجرين يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم ويرفضون تبني ثقافات الدول المضيفة لهم،وهو أمر تنتج عنه فجوة ثقافيتة
واجتماعية بين المهاجرين من جهة،والسكان األصليين متن جهتة ثانيتة.كما شتهدت الستنين األخيترة تصتاعدا لنشتاط
اليمين المتطرف في أوربا ،حيث يشكل العداء ،لألجانب ورفض األقليات وفكرة التعددية الثقافية والدفاع عن هوية
إثنتو -وطنيتة والتدعوى إلتى الحتتد متن الهجترة ،القاعتدة المشتتركة ألي برنتتامج سياستي لحتزب يمينتي متطترف .1وقتتد
تضتاعفت الضتغوط علتى هتؤالء المهتاجرين فتي أوربتا ،و شتهدت تضت مخما واضتحاً ،ال ستيَّما إثتر الوضتع العتدائي
المستقر في األذهان بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،2001واستتمرت فتي التصتاعد منتذ ذلتك التتاري حتتى
بلغ تتت ذروته تتا بوق تتوع االعت تتداءات االرهابي تتة ف تتي مدري تتد ف تتي م تتارس،2004والت تتي ك تتان م تتن ب تتين المت تتورطين فيه تتا
العدائيتة تجتاه المهتاجرين ،وتح َّتول الختوف متن
أشخاص من أصول غير أوربية ،وبهتذه الصتورة ت َّتم تكثيتف الحالتة
َّ
المهاجرين في الذهن الغربي إلى رهاب سمي إرهابوفيا من منطلق احتمال قيامهم بأعمال إرهابية.ويهمنا في هتذه
الورقة أن نبسط للنقاش الهواجس التالية:
* -ما الذي يجعل بلدان الضفة الشمالية تخشى الهجترة والمهتاجرين متن جنتوب المتوستطتهل عتددهم وكثتافتهم،أم
ثقافتهم وتأثيرهم على التوازن الداخلي للمجتمعات األوربيةت
* -هتل تمثتتل تفجيترات "اإلستتالم الجهتتادي"()militant Islamالتتتي عرفتهتا بعتتض العواصتتم األوربيتة تهديتتدا فعليتتا
للدول األوربيةتولماذا يصر األوربيون على محاربة المهاجرين من خالل دينهمتوما رهاناتهم في ذلكت
*-كي تتف اس تتتطاع الساس تتة م تتن أه تتل "القومي تتة األوربي تتة" أن ي تتدرجوا ه تتذه الثنائي تتة(هجرة-هويت تة/هجرة-إره تتاب) ف تتي
التصورات األمنية الراهنة،وأن يؤلبوا قاعدة شعبوية عريضة من األوربيين ضد هذه الشرائح اإلثنيةت
* -كيتتف يمكتتن للمهتتاجرين درء مشتتاعر اإلكزنوفوبيتتا( )xénophobieداخليتتا وخارجيتتا والتأستتيس لخطتتاب جديتتد
يبرؤهم من ركام التشوهات التي أصابتهم في مقتلت.

-1

رابح زغوني" :االسالموفوبيا وصعود اليمين المتطرف في أروبا :مقاربة سوسيو ثقافية "مجلة المستقبل العربي ،عدد  421مارس  .2014ص
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سنحاول في هذا الورقة دراسة إشكاليتين وثيقتي الصلة بالهجرة -من زاوية النظر األوربية – وأهمية ثقلهما األمنتي
علتتى صتتناعة الق ترار األوروبتتي ،وهمتتا إشتتكاليتين تنتتدرجان فتتي خانتتة متتا يمكتتن أن نستتميه مصتتادر الالأمتتن غيتتر
الكالسيكية( )non-traditional sources of insecuritiesويتعلق األمر ب:
إشتتكالية الهج ترة اإلستتالمية بنوعيهتتا المعتدلتتة والراديكاليتتة ،والنظتتر إليهتتا متتن زاويتتة أمنيتتة علتتى أنهتتا تهديتتد للهويتتة
األوروبية وللتوازن الداخلي األوروبي واالستقرار الثقافي واالجتماعي (المحور األول).
إشكالية الربط ) (Linkبين الهجرة واإلرهاب ،خاصة في ضوء االعتداءات والهجمتات اإلرهابيتة التتي شتهدتها عتدد
من الدول األوروبية ،والتي انطبعت بتغول الطرف األوروبي فتي التربط الميكتانيكي بتين الهجترة واإلرهتاب (المحتور
الثاني).
إن الهدف من هذه الدراسة هو إعادة التفكير العلمي في موضوع الهجرة وعالقته بالهويتة واإلرهاب،والمستاهمة فتي
التشتتخي ص اإليجتتابي لعللهمتتا قصتتد فهتتم متوارد ومصتتادر النزعتتة اإلقصتتائية والتدميريتتة فتتي بعتتض التجتتارب األوربيتتة
المعاصرة،وتوفير الظروف والشروط المركبة لتجاوزها واعتادة مقاربتهتا بعيتدا عتن كتل الخطابتات والقناعتات المغلقتة
والمنكفئة.
المحور األول :الهجرة والهوية األوروبية
يطترح موضتوع الهويتة مستألة ارتبتاط الجماعتة البشترية بالتتاري والمواقتع الجغرافيتة بتل وبأصتولها اإلثنيتة وبثقافتهتا
وعاداتهتا ،إذ ال يتعلتق موضتوع هويتة الجماعتات ببعتد واحتد متن أبعتاد وجودهتا التتاريخي وانمتا بمجمتوع أبعادهتا
وامتداداتها المادية والروحي ،فالهوية مفهوم مركب تترنح معانيه بين عدة مدلوالت أهمها الستمات والمميتزات التتي
تميز الفرد أو الجماعة أو األمة عن غيرها .كما ترمز من جانب آخر إلى ما هو خصوصي وكذلك ما هو ذاتي
فيما يتعلق باللغة والعقيدة والحضارة والتاري والجنس والعرق .فهي بهذا خليط منسجم متن القتيم والتقاليتد واألفكتار
والثقافة تختص به جهة ما عن غيرها من الجهات ،وينتقل بين هذه الجهات بالتوارث.
ويمكن تعريف الهوية للجماعة) بأنهتا الشتفرة التتي يمكتن للفترد عتن طريقهتا أن يعترف نفسته فتي عالقتته بالجماعتة
االجتماعيتة التتي ينتمتي إليهتا ،والتتي عتن طريقهتا يتعترف عليته اآلخترون بعتده منتميتاً إليهتا) .وهتي شتفرة تتجمتع
عناصرها العرقية على مدار تتاري الجماعتة) التتاري (متن ختالل تراثهتا اإلبتداعي) الثقافتة (وطتابع حياتهتا) الواقتع
االجتماعي).1
وفي مقابل ذلك فإن االستغالل البشع لهذا المفهتوم دفتع بتالغرب إلتى وضتعه فتي ثنائيتة متقابلتة متناقضتة ،إذ نجتد
أن اإلدراك الغربي للهوية يتأرجح حول نقطة صلبة تقوم على ثنائية قطبية حادة) أنا في مقابل اآلخر)، 2فبدعوى
 -1عبد هللا الشامي« :إشكالية الهوية في إسرائيل»  ،سلسلة عام المعرفة الكويت  -ع  ،: 224أغسطس/آب  ، 1978ص7
2

 -عبد الوهاب المسيري« :الهوية والحركية اإلسالمية»  ،حوار سوزان حرفي ،دار الفكر -دمشق  -ط ، 2010 ،: 2ص.147-146
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الحفتاظ علتى الهويتة يتتم التترويج لموضتوع الهجترة والمهتاجرين المستلمين متثال بوصتفها مصتدر تهديتد محتمتتل
،ويشتكل هتذا التترويج الختاطئ صتلب حركتة العديتد متن األحتزاب اليمينيتة المتطرفتة التتي تحتاول الوصتول إلتى
غايات ،لكن بتوظيف وتسخير واستغالل للهجرة في عالقتها بالهوية.
أوال :صراع الهوية واالندماج
على اثر تراكمات تاريخيتة فتي حقتل المفتاهيم األمنيتة للهويتة ،تكونتت قناعتة شتبه ذاتيتة لتدى غالبيتة عناصتر الترأي
العتام األوروبتتي بتتأن التعدديتتة الثقافيتتة هتتي بالفعتتل مشتتكلة بنيويتة ذات ثقتتل ضتتاغط علتتى تتوازن أوربتتا التتداخلي ،وقتتد
تحددت اإلشكالية في صعوبة دمج المجموعات المهاجرة فتي أنظمتة المجتمعتات الديمقراطيتة ،خاصتة أولئتك التذين
تحدوهم عقائد تشددية ،ويحتشدون في أشكال تنظيمية ال تتالءم مع التنهج التديمقراطي للمؤسستات األوربيتة ،1وفتي
مواجهتتة جملتتة التحتتديات التتتي تثيرهتتا الهجترة فتتي بعتتدها الثقتتافي ،اعتمتتدت التتدول األوربيتتة مخططتتات متتن شتتأنها أن
تخفف من حدة التعارض والتنازع الثقافي والعقدي بين األغلبية (الساكنة األصتلية) واألقليتة (المجموعتات المهتاجرة
)وهي المعروفة بسياسات
"Assimilation

:2"Intégration ;Acculturation etوه تتي كله تتا سياس تتات جعل تتت م تتن مقاص تتدها األساس تتية

التتتحكم بالديناميكيتتة السياستتية واالجتماعيتتة لمجتمعتتات الهج ترة القابعتتة فتتوق الت تراب األوربتتي .وبشتتكل عتتام ،يرصتتد
المراقبون أربع أنواع من السياسات الموجهة لألقليات المهاجرة ،نطرحها كاألتي:
سياسات اإلبعاد التي طالت العديد من األقليات من أصول مهاجرة إلى البلدان األصتلية التتي ينحتدرون منهتا ،فتي
إطار ما عرف "بسياسة إعادة التوطين".
سياستتات رفتتض الحالتتة االنعزاليتتة لمثتتل هتتذه األقليتتات وتقوقعهتتا حتتول نفستتها فتتي محيطتتات مجتمعيتتة ضتتيقة وهشتتة،
التتتي ستتاعدت بتتدورها علتتى استتتفحال أعمتتال العنتتف وارتفتتاع مستتتويات الجريمتتة ،وتطتتوير النزوعتتات اإلرهابيتتة لتتدى
شريحة عريضة من عناصرها.
السياسات التي نظرت إلى المجموعات المهاجرة على أنها أقليات مؤقتة ،وأنها من المتوقع على المستتوى المبتدئي
أن تعود أدراجها للبلدان األصلية ،وبالتالي عدم تمتيعها بصفة المؤهل الستحقاقات المواطنة السياسية.

1

 -هشام هدي" :األبعاد األمنية لسياسات األوروبية حول الهجرة ،نموذج المقاربة األمنية الهولندية للهجرة المغربية "أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه.

2

 -تعتمد فرنسا ما يسمى بسياسة "االنصهار") (Assimilationوالتي ترمي إلى تذويب ثقافة المنحدرين من أصول أجنبية في الثقافة الفرنسية في

كلية الحقوق فاس ،السنة الجامعية  .2009 – 2008ص .72

ظرف جيل واحد،ويقتضي ذلك محو جميع االختالفات والتخلي عن القيم األصلية من اجل تبني عادات وتقاليد البلد المضيف التي تختلف بطبعها عن

األولى .من هذا المنطق يرفض النموذج الفرنسي تعدد الث قافات في المجتمع ويعتبرها خط ار على فرنسا وهويتها ،عكس النموذج البريطاني والنموذج
الهولندي القائل بالتعدد الثقافي وبوجود األقليات ،أما النموذج اإلسباني فهو يتأرجح بين النموذج الفرنسي والبريطاني.
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 السياسات المقرة بالتعددية الثقافية كإحدى الخصائص المميزة للمجتمعتات األوروبيتة ،متع االحتفتاظ بمستاحاتواسعة في تعزيز القدرة األمنية على مواجهة اآلثار الجانبية للعناصر األجنبية ،خاصة اإلسالمية منها.
ولقد ساهم في تحرك دول اإلتحاد األوروبي في اتجتاه االقتنتاع بتأن الهويتة الوطنيتة هتي متن أهتم العناصتر القوميتة
المعرضة لالختراق "والتلطي "من قبل المهاجرين ،وجود صورة نمطية حول المهاجر فتي أوربتا مافتئتت تستبب ذلتك
االرتفاع الكبير في ارتفاع مستويات "األكزنوفوبيا ") كره األجانب أو المخاوف المرضيَّة من األجانب ،أو الكراهيَّة
العميقة لألجانب) وفي انتشار ظاهرة التمييز العنصري فتي هتذه التدول،1وتتمثتل أهتم الصتور الستائدة عتن المهتاجر
القادم من جنوب المتوسط فيما يلي:
يؤمن بدين مغاير للدين المسحي وبالتالي فهو يمثل خط ار دينيتا يتعتين التتوجس منته والحتذر إزاءه .والواقتع أن هتذه
الصورة التي تمثلتها أذهان العامة من المسيحيين رجع صدى للدعاية المحمومة التي قادتها البابوية أثناء الحروب
الصليبية.
المهاجر هو حامل لمضامين ثقافية ولنمط من العادات والتقاليد التي ال يمكن بأي حتال متن األحتوال أن تنستجم
مع الثقافة الغربية.
ا لمهاجر يمثل خط ار ديموغرافيا ،ويأتي هذا الخطر من مصدرين اثنين ،أوال ارتفاع معتدل التوالدات بتين عناصتر
الهجرة اإلسالمية ،وثانيا االنخفاض "المزعج" للمواليد الجدد بين الستاكنة األوربيتة ،خاصتة فتي ظتل التوقعتات التتي
تقول باحتمال أن تتحول بعض المدن األوربية إلى مدن ذات أغلبية مسلمة ما بين  2020و .2025
 -4المهتتاجر هتتو مصتتدر للعنتتف واإلرهتتاب والتطتترف ،وقتتد تعتتززت هتتذه الصتتورة عقتتب الممارستتات الترهيبيتتة التتتي
ضت تربت أقط تتاب العواص تتم الغربية،ورس تتختها التص تتورات االستشت تراقية العنصت ترية،التي جعل تتت م تتن المه تتاجر المس تتلم
حيوانا دمويا وارهابيا يعشق القتل وقتل الرؤوس ،وهي صفات تمثل النقيض المباشر للمسيحية.2
لقتتد نجحتتت أوربتتا القتترن الستتادس عشتتر فتتي القضتتاء علتتى هيمنتتة الكنيستتة الكاثوليكيتتة ،فبتتات الفصتتل بتتين التتديني
والسياستي قائمتا ثابتا،حتال بقتتوة دون تتدخل الكنيستة فتتي الشتأن الدنيوي،وضتمن للنتتاس حريتة ممارستة شتتعائرها دون
وصتتاية أو رقابتتة علتتى الضتتمائر،وليس متتن المبالغتتة فتتي شتتيء القتتول هنا،بتتأن تيتتارات الهج ترة التتتي تعاقبتتت علتتى
أوربتتا،هي التتتي حملتتت معهتتا ثقافتتات جديدة،متأتيتتة متتن قناعات"دخيلتتة" علتتى قتتارة ال تنفتتي ولتتم تنتتف يومتتا ارتباطهتتا
الوثيق بقيمها المسيحية.3

1

 -األمين الكالعي "الصور النمطية للمهاجرين في أوربا "مجلة دراسات دولية ،عدد  ،100سنة  .2006ص .30

-2مصطفى بن تمسك":االسالموفوبيا :مقاربة جيو-سياسية"،في "اإلسالم والغرب"،منشورات مؤسسة مؤمنون بال حدود،سلسلة ملفات
بحثية15،فبراير،2017ص.43

3

-يحيى اليحياوي":اإلسالم األوربي،صراع الهوية واالندماج" ،منشورات مركز المسبار للدراسات والبحوث،الطبعة األولى،مارس،2010ص.93-29
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ثانيييا :تداعيات صعود اليمين المتطرف
عرفت أوربا منذ بداية الثمانينات انتشتا ار ملحوظتا لألحتزاب اليمينيتة ،واليمينيتة المتطرفتة ،وت ازيتدت وثيرتته متع بدايتة
األلفيتة الثانيتتة حيتث عمتتل هتذا المتتد علتى تغييتتر خارطتتة أوربتا الجيوسياستتية فتي فب اريتتر،2000عنتدما تمكتتن الحتتزب
الليبرالي النمساوي من حصد حوالي  30بالمائة من األصوات في االنتخابات التشريعية،وعندما استطاعت الجبهتة
الوطنية في فرنسا في،2002من الوصول إلتى الثتاني فتي االنتخابتات الرئاستية الفرنستية بحصتولها علتى نستبة 20
بالمائة من األصوات.
إن إثارة الفوبيا متن الهجترة والمهتاجرين يترتبط فتي الغالتب بالستياقات االنتخابيتة األوربية،وتستتثمرها بالدرجتة األولتى
أح تزاب اليمتتين المتطتترف ،الراديكتتالي أو الشتتعبوي ،حيتتث تقتتتنص هتتذه المناستتبات إلثتتارة مشتتاعر العتتداء والكراهيتتة
للهجرة والمهاجرين،وتصويرهم بأنهم دخالء وغرباء،وأنه يجب قبولهم بأقدار محددة،وأن تضبط أدوارهم،لئال تقضتي
هذه األقليات على الشخصية األوربية التقليدية.1والمرجعية األساسية التي تستند عليها هذه الفئتة متن األحتزاب هتي
اإلقص تتاء الكام تتل لإلثني تتات األخرى،سياس تتيا واقتص تتاديا وثقافي تتا م تتن مجتم تتع األغلبية،وال تتدعوة إل تتى إخض تتاعها إل تتى
مقاربتتات أمنيتتة صتتارمة،وتفعيل قناعتتة متتا يستتمى ب" "la tolérance zéroبتتدال متتن اتبتتاع سياستتات االنتتدماج
وتحقيتق التقتتارب الثقتتافي بينهتا وبتتين المجتمتتع األصتتلي،وهي كلهتا طروحتتات تتتترجم مستتويات تطتتور الفكتتر الفلستتفي
العدائي لرواد التنظير اليميني المتطرف في عملية شكلنة النظام االجتماعي اإلثني..2
وقتد كانتت هتذه األحتزاب فتي مقدمتتة األصتوات التتي تبنتت الخطتاب االستتالموفوبي فتي الغترب حيتث حظتي مفهتتوم
"أسلمة أوربا" بنقاش واستع فتي األدبيتات اليمينيتة فتي أوربتا ،وهتو يعنتي أن المستلمين التذين يمثلتون حضتارة "دونيتة"
يحصلون على مزيد من التغلغل والنفوذ بما يكفي لتشتكيل تهديتد حقيقتي للهويتة األوربيتة متن قبتل اآلختر (القتادمون
الجدد) ،لذا وجب منع الهجرة من البلدان اإلسالمية نحو أوربا المتشبعة بقيم الحرية والعلمانية والعقالنية.3
لقد استطاع اليمين المتطرف أن يلتقط شعور األوربي بعدم األمان وعدم الثقتة فتي عتالم متغيتر بسترعة ،وخاطبته
متن ختالل خطتاب سياستي يؤكتد الحاجتة إلتى الحفتاظ علتى الهويتة الوطنيتة ضتد التتأثيرات الخارجيتة ،قتائم علتى
التمييز بين األنا واآلختر( ،))Us versis Themوقتدم الت ازمتاً بحمايتة الهويتة األوروبيتة متن الثقافتات الدخيلتة ،إذ
إن أهم ما يميز اليمين المتطرف األوروبي هو أنه استطاع النجاح حيث فشل اليمين واليسار التقليديان.

1

 -مصطفى ع.العزيز مرسي":قضايا المهاجرين العرب في أوربا" ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبوظبي اإلمارات العربية

المتحدة،الطبعة االولى،2010ص96
2

Gilles Ivaldi. Enjeux sécuritaires et droites populistes en Europe. Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, -

2002.P2.
3

 -أنظر مثال مواقف األحزاب اليمينية المعادية لألجانب ،مثل رابطة الشمال اإليطالية ،وحزب الكتلة في بلجيكا ،والجبهة الوطنية في فرنسا التي

تهاجم المهاجرين من زاوية أنهم يمثلون تهديدا للس يادة الوطنية الفرنسية ،راجع التقرير االستراتيجي العربي لسنة  2005الصادر عن مؤسسة األهرام
القاهرة ، 2005الرابطhttp //WW.AHRAM. ORG.EG/ACPSS.
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إن الواجتتب علتتى بلتتدان الضتتفة الشتتمالية أن تتخلتتى عتتن الطتترح التتذي يجعتتل العناصتتر التتتي تصتتنع المواطنتتة هتتي
الثقافة والعرق والدين والتاري المشترك ،فأوربا على امتداد تاريخها لم يكتن لهتا تتاري مشتترك وعترق مشتترك وديتن
واحد ،وعاشت حروبتا سياستية عرقيتة ودينيتة علتى امتتداد قترون ،1فهتذه المفتاهيم هتي أستطورية أكثتر منهتا واقعيتة،
وقد تم توظيفها إيديولوجيا من طرف أحزاب اليمين المتطرف التي تريد شيطنة اإلستالم ،وبتدأت تحتذر متن خطتورة
"االستالموفوبيا"،2وبالتتتالي فتتإن المطلتتوب متن دول أوربتتا هتتو أن تركتتز علتى التعدديتتة الثقافيتتة والعرقيتتة والدينيتتة ،وأن
تقتنع بأن الهويات تلتحم فيما بينها لتخلق مواطنة متجانسة يعتبتر اإلستالم علتى غترار بتاقي الثقافتات األخترى جتزء
فتتاعال فيهتتا ،بتتدل العمتتل علتتى توستتيع مستتاحات تزلتتزل التتروابط االثنتتو -قوميتتة والتتتي زاد متتن حتتدتها تفشتتي ظ تواهر
العنف المنظم واألعمال اإلرهابية في أوستاط نستب مهمتة متن العناصتر اإلستالمية فتي التداخل األوروبتي وخارجته،
وهو ما سنتناوله في المحور الموالي.
المحور الثاني :الهجرة اإلسالمية و إشكالية اإلرهاب
يالحظ المتتبتع لتجليتات صتورة اإلستالم وتقلباتهتا فتي وستائل اإلعتالم الغربيتة أنهتا صتورة متحركة،مصتنوعة ،تتغيتر
فيها األلوان وتتبادل عناصرها المواقع حسب الظتروف واألحتوال،وفي الظترف الراهن،تبتدو هتذه الصتورة ذات ثالثتة
أبعاد هي :المهاجرون ،المسلمون واإلرهاب.وهكذا فاإلستالم فيهتا ال يتدل علتى ديتن أو حضتارة بقتدر متا يشتير إلتى
نتتوع ختتاص متتن "المستتلمين" هتتم تارة"العرب"وتارة"المهاجرون"،وحينتتا"المتطرفون األصتتوليون"،وحينا آختتر متتا يتخيلتته
صانعو تلك الصورة أن "اإلسالم" يمكن أن يكون مخيفا.3
لقتد انتقتل الختوف متن اإلرهتاب متن ختوف عتادي إلتى ختوف مرضتي فيته نتوع متن الفوبيتا )  ( la phobieالتتي
األكاديميتة والخطابتات السياستيَّة والمنتجتات
تتدعمها البحتوث
َّ
َّ
اإلعالميتة المختلفتة .بتل صتار اإلرهابوفوبيتا مبحثتاً
اجتماعياً في الفكر الغربي المعاصر ،له مكانة وحظوة كبيرتان ،ويؤثر في الغربي ،وينعكس على نفستيَّته،
نفسياً و
َّ
َّ
أمنياً أو سياسيَّا.
فيوجه كيفيَّة تمثله لآلخر– المسلم أكثر من كونه مشغالً َّ

-1
2

عبد الواحد أكمير "العرب األوربيون :الهوية ،التربية والمواطنة " مجلة المستقبل العربي ،عدد  429نوفمبر  2014ص 90

-ازدادت درجات معاناة المسلمين بالدول الغربية عقب أحداث "شارلي إيبدو "()Charlie hebdoبفرنسا شهر يناير ، 2015بعد متا تضتاعفت نستب

االعت تتداءات العنصت ترية ض تتد المس تتلمين ،ك تتان آخره تتا تقري تتر و ازرة الداخلي تتة اإلس تتبانية ال تتذي كش تتف أن  40بالمائ تتة م تتن جت ترائم كراهي تتة األجان تتب مرتبط تتة

بت"اإلسالموفوبيا" ،وأن أغلبها تمت في حق مغاربة .وأكد التقرير الوزاري الصادر سنة  ،2015أن أغلب ضحايا كراهية األجانب عامة ،و"اإلسالموفوبيا"
خاصة ،في إسبانيا ،هم المهاجرون المغاربة ،باعتبارهم الجالية المسلمة األكثر عددا في هذا البلد ،إذ يبلغ عددهم أكثر من  800ألف مهاجر.

3

 -محمت تتد عابت تتد الجابري"،مست تتألة الهويت تتة العروبت تتة واإلسالم..والغرب".منشت تتورات مركت تتز د ارست تتات الوحت تتدة العربيت تتة ،بيت تتروت لبنت تتان الطبعت تتة الرابعت تتة،

سبتمبر ،2012ص.170-169
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صفحة 259

المهاجرون المسلمون في أوروبا بين قضايا الهوية واإلرهاب -أ .يوسف كريم.
أوال:االعتداءات اإلرهابية وشيطنة المهاجرين المسلمين
منذ أحداث  11شتنبر  2001بنيويورك وخصوصا بعد الحرب الثانية على العراق صارت المسألة األمنيتة الرهتان
األساسي لكل دول العالم ،سيما مع تأثير اإلرهاب الدولي من جهة واألعمال العسكرية من جهتة ثانيتة علتى تتوازن
التتدول واستتتقاللها ،لتتذلك لتتم يكتتن للبعتتد األمنتتي أن يطغتتى علتتى االتفاقيتتات التتتي تعقتتد بتتين دول الجتوار المتوستتطي،
والسعي إلى ترويج شعار "حماية المجتمعتات األوربيتة متن خطتر التهديتدات اإلرهابيتة" ،لتو لتم تكتن المنطقتة تعتيش
علتتى إيقتتاع تبعتتات متتا بعتتد  11شتتتنبر  ،2011كمتتا أن العمليتتات اإلرهابيتتة التتتي شتتهدتها عواصتتم بعتتض التتدول
األوربيتتة (مدريتتد  2004ولنتتدن  2005وبتتاريس )2015والتتتي كتتان متتن بتتين المتتتورطين فيهتتا أشتتخاص متتن أصتتول
مغاربية،ول ت تتد ل ت تتدى دول الش ت تتمال المتوس ت تتطي رب ت تتط مخت ت تتزل ب ت تتين وج ت تتود المه ت تتاجرين وع ت تتدم االس ت تتتقرار السياس ت تتي
واألمني،وجعل دول االتحاد األوربي تعيد النظر في الجماعات المسلمة وثقافتها في ضوء حرب األفكتار والثقافتات
التتتي يتتروج لهتتا المفكتترون القوميتتون ،فبعتتد أحتتداث  11شتتتنبر واألحتتداث الالحقتتة التتتي هتتزت عتتددا متتن العواصتتم
األوربية ،أصبح الرأي العام الغربي ينظر إلى الجاليات اإلسالمية بعتين ستلبية ،والتى العنتف اإلستالمي بأنته عنتف
سياستتي وايتتديولوجي ،وان كانتتت الممارستتة تشتتهد متتن حتتين ألختتر بعضتتا متتن مظ تتاهره المافيوزيتتة

(aspects

) ،،1 mafieuxبمعنتتى أن ممارستتة العنتتف متتن لتتدن أف تراد وجماعتتات ذات انتمتتاء إستتالمي  ،تستتتند إلتتى حتتد كبيتتر
على عوامل عقائدية ،وعلى قناعات دينية وتصورية للشاكلة التي ينبغي أن يكون علها المجتمع.
االعتتتداءات اإلرهابيتتة التتتي ض تربت عتتددا متتن األقطتتار األوربيتتة قتتادت إلتتى خلتتق قف تزة إلتتى األمتتام بالنستتبة للتعتتاون
األوروبتتي والتوحتتد حتتول بنتتاء أنظمتتة دفتتاع سياستتية للمجابهتتة االستتتباقية والبعديتتة لتهديتتدات اإلرهتتاب التتدولي ،وعلتتى
هتتذا األستتاس ،يمكتتن أن نتتدرك أيضتتا طبيعتتة اإلستتتراتيجية األوربيتتة الموجهتتة لمكافحتتة اإلرهتتاب ،وهتتي إستتتراتيجية
تتأسس على أربعتة أعمتدة تتمحتور حتول العمتل اإلستتباقي والحمايتة وتفكيتك التنظيمتات اإلرهابيتة وردود الفعتل إزاء
االعت تتداءات اإلرهابي تتة ،وتعتم تتد اإلس تتتراتيجية عل تتى اتخ تتاذ إجت تراءات عل تتى المس تتتوى ال تتوطني واألوروب تتي عل تتى ح تتد
سواء.2
إن نمو النزعات المعادية لألجانتب فتي دول االتحتاد األوربي،وتصتاعد نستبة التيتارات اليمينيتة المتطرفتة فتي م اركتز
اتخ ت تتاذ القرار،وزي ت تتادة الض ت تتغط األمريك ت تتي عل ت تتى ال ت تتدول األوربي ت تتة لالنخت ت تراط ف ت تتي الجه ت تتود الدولي ت تتة لمكافح ت تتة متت تتا
تسميه"ارهابا"،ومن ثم التضييق على الجاليات العربية واإلسالمية،من المحددات التي أربكت حرية تنقل األفراد من

-M.C.Ferjani. Islamisme et violence transnationale. participation scientifique dans L’ouvrage intitulé: violence

1

transnationale et sécurité intérieure. Editions Panthéon Assas Paris 1999.P88 et 89.

-Voir : conseil de l’union Européenne ; Stratégie de l'union européenne visant à lutter contre le terrorisme.

2

Bruxelles ; 22 Novembre 2005.
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صفحة 260

المهاجرون المسلمون في أوروبا بين قضايا الهوية واإلرهاب -أ .يوسف كريم.
الجنتتوب إلتتى الشتتمال المتوستتطي،كما أن بعتتض األحتتداث المعزولتتة قتتد شتتكلت إحتتدى أدوات تحريتتك مختتزون الحقتتد
والعنصرية،وأعطت مبررات لرفض كل أنواع التعاون مع أطراف الضفة األخرى.1
وهكذا،فإن "التموقف" الغربي تحكمه دوما النظريات التبسيطية التي تعزو مشكلة التطترف أو اإلرهتاب إلتى ديتن أو
ثقافتتة المهتتاجرين،مع تجاهتتل ألمتتر ذي أهميتتة مفتتاده أن المتتتورطين فتتي تفجيترات مدريتتد فتتي 11متتارس،2004أوفتتي
تفجيترات لنتدن فتي 7يوليتوز،2005أو فتي أحتداث بتاريس ،2015لتم يتأتوا متن الشترق األوستط،ولم يكونتوا معتزولين
غربتتاء بستتبب نقتتص الديمقراطيتتة فتتي بتتالد مولتتدهم أو بتتالد أستتالفهم،وانما تربتوا بتتاألحرى فتتي أوربتتا الغربية.لقتتد كتتان
المجتمع الديمقراطي والحديث الذي عاشوا فيه ،هو المجتمع الذي وجدوه عازال وسببا للغربة.2
ثانيييا :االسالموفوبيا :نحو فهم حقيقي لإلسالم
يرجتتع أصتتل مصتتطلح االستتالموفوبيا إلتتى اللغتتة الالتينيتتة،

 ISLAMOPHOBIAومعنتتاه الختتوف المرضتتي متتن

اإلسالم ،إنه تعريف ملغوم ينتمي إلى حقل علم النفس ،وبالتالي فهو دالليا الرهاب كمرض نفسي ،أي لتيس هنتاك
متتا يتتدعو إلتتى الفتتزع والختتوف بتتل هتتو مجتترد وهتتم يستتيطر علتتى المتريض فيتخيتتل أن هنتتاك تهديتتدا متتن أشتتخاص أو
أحداث تعد مصدر األمان لهذا المريض.
واذا كتتان مصتتطلح "الفوبيتا" ،أو "الرهتتاب" ،مفهومتتا مستتتمدا متتن علتتم األمتراض النفستتية ،يتتتم التعبيتتر بواستتطته عتتن
نتتوع متتن أن تواع العصتتاب القهتتري ،تجعتتل المصتتاب بتته ال يملتتك القتتدرة علتتى التتتحكم فتتي ردود أفعالتته عنتتد تعرضتته
لموضوع خوفه ،فإن ارتباطه باإلسالم شكل ظاهرة يصعب تحديدها في أحاديتة ستببية واحتدة ،أو إخضتاعه لمتنهج
"كلينيكي" طبي؛ فهو يستعصي حصره في سلوكيات تتمخض عن نتائج معينتة؛ إذ أصتبحت اإلستالموفوبيا ستالحا
وسياسة معتمدة ،وواقعاً معاشاً في الغرب وفي أوروبا بخاصة ،ليس فقط من ختالل منظومتة القتوانين التتي تنتهتك
حقتوق المستلمين بتل أصتبح مقبتوالً ومشتروعاً انتقتاد المجموعتات المستلمة متن المهتاجرين فتي الغترب تحتت غطتاء
القيم الليبرالية كحرية التعبير وحقوق المرأة ،والمفارقة أن ذلك تم بتأييد واسع من اإلعالم ليبتدو خطتاب العنصترية
والعدائية ضد المسلمين وكأنه عادي ومقبول مجتمعياً وسياسياً ،وليصبح التمييز ضد المستلمين جتزءاً غيتر خ ٍ
تاف
من المناخ السياسي السائد في أوروبا.3
تعرضت صتورة اإلستالم لكثيتر متن التشتويه والتحريتف والتضتليل فتي وستائل اإلعتالم الغر َّبيتة ،والواقتع َّ
أن ربتط
لقد َّ
التعستف،وهذا التربط غيتر مب َّترر وغيتر مقبتول ،فاإلرهتاب َّأوالً ال ديتن
عمليتة فيهتا كثيتر متن
اإلستالم بالمهتاجرين َّ
م
له،والتدين اإلستالمي ضتد اإلرهتاب مهمتا كانتت األستباب.وقتد يكفتي لبيتان متدى اعتباطيتة ربتط أحتدهما بتاآلخر أن
1

-نبيل زكاوي"،جيوسياسية الهجرة السرية بحوض البحر األبيض المتوسط:أبعاد الظاهرة وخلفيات االقتراب االوربي"،مجلة سياسات

عربية،العدد19مارس،2016الصفحة.32
2

-فرانسيس فوكوياما"،أمريكا على مفترق الطرق:ما بعد المحافظين الجدد"،ترجمة محمد محمود التوبة،شركة العبيكان لألبحاث

والتطوير،الرياض،المملكة العربية السعودية،السنة،2007ص.105
3

 -رابح زغوني"،االسالموفوبيا وصعود اليمين المتطرف في أروبا "....مرجع سابق ،ص.126
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صفحة 261

المهاجرون المسلمون في أوروبا بين قضايا الهوية واإلرهاب -أ .يوسف كريم.
يالحظ المرء أن"اإلرهاب" في هذا العصر ظاهرة عامة،وذات دوافع مختلفة،يعاني منها العالم اليوم من اليابان إلى
أوربا وأمريكا،عبر آسيا وافريقيا.1
إن التتتوجس األوروبتتي متتن اللقتتاء بتتين الهج ترة واإلرهتتاب وان كتتان واردا علتتى خلفيتتة أحتتداث ستتابقة هتتزت عواصتتم
أوربيتتة ،فإنتته مبتتالغ فيتته إلتتى درجتتة أن التتدفع بتته إنمتتا ي تراد منتته تبريتتر النتتزوع األوروبتتي المفتترط فتتي انتهتتاج المقاربتتة
األمنية في التعاطي مع مشكلة الهجرة ،وكذا لتبرير موجة األعمال العنصرية التتي تمتارس ضتد المهتاجرين ببلتدان
االستتتقبال.فذريعة اإلرهتتاب لتتم تكتتن ستتوى أداة وذريعتتة وايديولوجيا،تستتتخدمها القتتوى المعاديتتة لإلستتالم كلمتتا اقتضتتت
الحاجة للنيل من المهاجرين.
ويرى إنجمار كارلسون َّ
"أن الشرط الجوهري لنجاح عملية اندماج المهاجرين يتمثل في قدرة الغرب على التع مترف
علتى الوجتوه المختلفتة لإلستالم ،والتبتاين بتين المهتاجرين المستلمين ،عوضتاً عتن االستستالم للمقتوالت والمفتاهيم

م
الخط األحمر َّ
ليحل مكانه" َّ .
إن دعاوى متن هتذا
المغلوطة ،كتلك التي تقول" :عندما تالشى
تقدم الخط األخضر َّ
األوروبيتة ،وهتو إحستاس بتدأ بالتضتاؤل اآلن بعتد أن
النتوع تحمتل مختاطر استتغاللها لتعزيتز اإلحستاس بالوحتدة
َّ
وصل إلى ذروته في نهاية الثمانينات َّ .
إن وجود ما يزيد على ( )10ماليين مسلم في أوروبتا الغر َّبيتة ،واالعتتراف
بحقيقة َّ
أن الهجرة من العالم اإلسالمي ستتواتر ،يفرض طترد الهتواجس التتي تتدفعنا لرؤيتة هتؤالء المهتاجرين كرتتل
إسالمي عظتيم التجتانس ،يزحتف تحتت اريتات اإلستالم الخضتر بستيوف معقوفتة يحملونهتا فتي يتد والقترآن فتي اليتد
األخرى القتالع فراديس الرفاهية االجتماعيَّة في الغرب".2
إن السبيل الوحيد لقيام عالقات مشتركة حقيقية بين الغرب واإلسالم.تقع على عاتقي الطرفين معا،إذ يتعتين علتى
الغرب أن يعترف بأخطائه في الماضي كمتا فتي الحاضتر واحت ارمته لك ارمتة المستلمين -أكتانوا فتي بلتدانهم األصتلية
أو كانوا مهاجرين -ولدينهم وتقاليدهم واالعتراف بدور أجدادهم في بناء الحضارة اإلنسانية .متن جهتة أخترى علتى
المسلمين أن يتخلوا عن العنف في طرح رؤاهم وأن ينبذوا التطرف واإلرهاب من أجل تجاوز الصورة الكاريكاتوريتة
التي ما فتئت تقدمها عنهم وسائل اإلعالم الغربية ،وارساء أسس مجتمعات ديمقراطية معتزة بثقافتها ومنفتحة على
العوالم األخرى بدل االنطواء على الذات أو االستمتاع بالتباكي على العصر الذهبي المفقود.

1
2

 -محمد عابد الجابري"،مسألة الهوية العروبة واإلسالم..والغرب"...مرجع سابق ،ص177

 -إنجمار كارلسون ،اإلسالم وأوروبا :تعايش أم مجابهةت ترجمة :سمير بواتي ،مكتبة الشروق الدوليَّة ،ط ، 2003 ، 1ص .121-120
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صفحة 262

المهاجرون المسلمون في أوروبا بين قضايا الهوية واإلرهاب -أ .يوسف كريم.
خاتيمية:
لقتد دفعتت التطتورات االجتماعيتة والسياستية والفكريتة التتي عرفتهتا أوربتا بعتد عصتر النهضتة و التنتوير  ،إلتى
االعتقاد في الوعي الجمعي األوروبتي بضترورة انستحاب التدين متن الحيتاة العامتة وبتأن الحداثتة تتؤدي حتمتاً إلتى
العلمانية؛ لذا ،وعلى الرغم من أن أوروبا قد قبلت بالمهاجرين المسلمين ،إال أنها لم تقبلهم كما هم بدينهم وثقافتهم
التتي يجتادلون أنهتا تتعتارض مبتدئياً متع القتيم الكونيتة التتي تقتوم عليهتا أوروبتا ،قتيم الحريتة والديمقراطيتة والعلمانيتة.
فالمهاجر المسلم حسب الصورة التي تقدمها وسائل اإلعالم ليس هو المواطن وانما هو اآلخر ،بغض النظر عن
الجيتل التذي ينتمتي إليته والجنستية التتي يحملها،واألفكتار التتي يتشتبَّع بهتا .وتتزداد هتذه القناعتة عنتد وقتوع أحتداث
عنف ،مثل عمليات إرهابية يقوم بها أوروبيون متحدرون من أصول إسالمية ،أو أعمال تخريب مثل التي حتدثت
فتتي استتبانيا أو فرنستتا أو بريطانيتتا.وبمعنى آختتر ،فاإلستتقاطات األمنيتتة األوربيتتة للهجترة علتتى الهويتتة واإلرهتتاب هتتي
عملية من قبيل"كتل ستلب تعين"(بتشتديد اليتاء)،وأن اإلثبتات ال يعترف إال متن ختالل النفي،فالعقتل األوربتي ال يترى
العتتالم إال متتن ختتالل تقابتتل األط تراف ،فهتتو عنتتدما يتختتذ طرفتتا متتا "آختتر" له،يبنيتته بنتتاء جديتتدا،بل يصتتنعه صتتنعا
ليضمنه جميتع أنواع"الستلب"،أو النفتي ،التتي تمكنته متن تحديتد هويتته هتو إيجابيتا.ومن هنتا فهتو ال يستتطيع التفكيتر
في المستقبل إال من خالل "سيناريوهات"يرسم فيها لنفسه "اآلخر" العتدو المنتظر.وهكتذا يصبح"اإلستالم" وعتاء لكتل
ما ال يرغب فيه الغترب ولكتل متا يختاف منته ،وبالتتالي فاإلستالم ك"آختر" يضتم"المهاجرين" بوصتفهم مصتدر تهديتد
محتمل،كما يضم "اإلرهاب" بوصفه يهدد الغرب ومصالحه.1
َّ
إن ما بتنا نشهده في أوربا لتم يعتد فقتط حالتة كالستيكيَّة متن اإلستالموفوبيا ،بتل هتي ضترب متن« اإلستالموبرانويا"

2

،ويفيتد هتذا التحتول االنفعتالي االنتقتال متن التخ متوف العتادي متن اآلختر إلتى الرهتاب المرضتي) العظتامي (التذي
تالتفوق الحضتاري والحتداثي علتى غيتر األوروبيتين ،وهتو متا عبترت عنته ج متل فلستفات الغترب
يفتترض الشتعور ب م
بتعبيترات شتتَّى تراوحتت متن تمجيتد "اإلنستان األرقتى " االرستتقراطي األوروبتي دون غيتره) نظرَّيتة نيتشته)  ،إلتى
وصتف الحداثتة الغر َّبيتة بكونهتا تجستيداً نهائيتاً للعقتل الكلتي) نظريتة هيغتل) وانتهتاء إلتى إعالن"نهايتة التتاري "
و"اإلنسان األخير" الذي يمثله التشكيل الغربي الراهن)نظرية فوكايما).3
أمام وضعية االنسداد هذه،البد من التحرك من جديد في اتجاه االنفتاح على كتل العقائتد والنهتل منها،واقامتة حتوار
كوني بين األديان من اجل القطع مع األحكام النمطية الجاهزة،والسعي إلى تكتريس شتعار" حتوار الحضتارات"،بدل
الصراع العدمي والتدميري الراهن.

1

 -محمد عابد الجابري.مسألة الهوية العروبة واإلسالم..والغرب".مرجع سابق،ص187

3

 -فوكايما ،فرانسيس ،نهاية التاري واإلنسان األخير ،مركز اإلنماء القومي ،بيروت19

Liogier, Le mythe de l’islamisation: Essai sur une obsession collective, Paris, Seuil, 2012, p. 24 Raphael-2
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المهاجرون المسلمون في أوروبا بين قضايا الهوية واإلرهاب -أ .يوسف كريم.
قائمة المراج :
أوال:باللغة العربية:
ال تب:
اإلسالم األوربي،صراع الهوية واالندماج ،منشورات مركز المسبار للدراسات والبحوث،الطبعة األولى،مارس2010
االست ت تتالموفوبيا :مقاربت ت تتة جيت ت تتو-سياست ت تتية"،في "اإلست ت تتالم والغرب"،منشت ت تتورات مؤسست ت تتة مؤمنت ت تتون بت ت تتال حدود،سلست ت تتلة ملفت ت تتات
بحثية15،فبراير.2017
إنجمار كارلسون ،اإلسالم وأوروبا :تعايش أم مجابهةت ترجمة :سمير بواتي ،مكتبة الشروق الدوليَّة ،ط2003، 1
عبد هللا الشامي ":إشكالية الهوية في إسرائيل" ،سلسلة عام المعرفة الكويت  -ع  ،: 224أغسطس/آب1978
محمد عابد الجابري"،مسألة الهوية العروبة واإلسالم..والغرب".منشورات مركز دراسات الوحدة العربيتة ،بيتروت لبنتان الطبعتة
الرابعة ،سبتمبر2012
المجالت:
األمين الكالعي "الصور النمطية للمهاجرين في أوربا "مجلة دراسات دولية ،عدد  ،100سنة 2006
اربتح زغتوني" :االستالموفوبيا وصتعود اليمتتين المتطترف فتي أروبتا :مقاربتة سوستتيو ثقافيتة "مجلتة المستتقبل العربتي عتتدد 421
مارس .2014
عبد الواحد أكمير "العرب األوربيون :الهوية ،التربية والمواطنة " مجلة المستقبل العربي ،عدد  429نوفمبر 2014
نبيتتل زكاوي"،جيوسياستتية الهج ترة الس ترية بحتتوض البحتتر األبتتيض المتوستتط:أبعاد الظتتاهرة وخلفيتتات االقت تراب األوربي"،مجلتتة
سياسات عربية،العدد19مارس2016
األطروحات:
هشام هدي" :األبعاد األمنية لسياستات األوروبيتة حتول الهجترة ،نمتوذج المقاربتة األمنيتة الهولنديتة للهجترة المغربيتة " أطروحتة
لنيل شهادة الدكتوراه .كلية الحقوق فاس ،السنة الجامعية .2009– 2008
ثانيا:باللغة االجنبية:

1-M.C.Ferjani. Islamisme et violence transnationale. Participation scientifique dans
L’ouvrage intitulé: violence transnationale et sécurité intérieure. Editions Panthéon Assas
Paris 1999.P88 et 89.

2-France, la discrimination se fait surtout sur le CV,» Alternatives Internationales, no. 30
(mars 2006),

<http://www.alternatives-internationales.fr/en-france--la-discrimination-se-fait-surtout_sur-le-cv_fr

art_289_28498.html>.
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y

el
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<http://www.ruct.uva.es/pdf/Revista%20

Universidad

de

Valladolid

([n.

pb.]),

7/7106.pdf>.
4-Solfrid Cecilie Widmer, «Le Voile islamique a l’école catholique: Etude de terrain dans
l’agglomération

bordelaise,»

Universitetet

<https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/

I

Oslo

(15

mai

2009),

10852/25785/masteroppgavexxsolfridxwidme.pdf?sequence=1>.
5-Frédéric Joignot, «En France, des jeunes de plus en plus fidele à l’Islam,» Le Monde,
4/11/2012,

<http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/11/01/desjeunes-fideles-a-l-

islam_1784520_3246.html>.

6-«Are Muslim Immigrants Making Europe «Poorer and Stupider»,» <http://open.salon.com
/blog/lost_in_berlin/2010/08/30/are_muslim_immigrants_making_europe_poorer_and_stupid
er
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الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني إنموذجاً -أ.محمد الحميري.
إنموذجا -أ .محمد الحميري•(قطر).
الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني
ً
Social adaptation in crisis: Yemeni society is a model

ملخص:
يعتبر التكيف االجتمتاعي متن أهتم المواضتيع التتي تواجته مجتمعتات األزمتات والنزعتات؛ إذ إن الظتروف االجتماعيتة واإلنستانية التتي تتأتي
كنتائج لهذه األزمات تستتبع تكيفًا وتالؤما بغية استمرار الحياة ومجابهة أزماتها بأشكال تكيفيه وبدائل مختلفة.
تستتعى الورقتتة إلتتى تستتليط الضتتوء حتتول موضتتوع التكيتتف االجتمتتاعي فتتي مجتمعتتات األزمتتات متتع التركيتتز علتتى الحالتتة اليمنيتتة كإط تتار
للتطبيق ،حيث تتناول الورقة مجموعة من األزمتات التتي صتاحبت األوضتاع السياستية فتي المجتمتع اليمنتي ،كانتقتال المؤسستات السياستية
وأزمتتات الكهربتتاء والميتتاه وانعتتدام المشتتتقات النفطيتتة ،وذلتتك بغيتتة معرفتتة الكيفيتتة التتتي تكيتتف فيهتتا المجتمتتع اليمنتتي والبتتدائل التتتي تتتوفرت
وفرضت األخذ بها.
كلمات مفتاحيه :التكيف ،االجتماعي ،المجتمع اليمني ،األزمات.
Abstract:

Social adaptation is one of the most important issues confronting societies in crises or
conflicts. The social and humanitarian conditions that come as a result of these crises are
certainly followed by adaptation or coping mechanisms so as to sustaining life and as a way
of confronting these crises in several adaptive forms and alternatives.
This paper seeks to shed light on the issue of social adaptation in crisis-affected societies
with a special focus on the Yemeni situation as a framework for implementation. The paper
addresses a number of crises that accompanied the political situation in the Yemeni society
such as the political and institutional transition on the one hand and other crises, such as
electricity, water and the absence of oil derivatives on the other so as to explore the coping
mechanisms and the different alternatives introduced and adopted.

•

باحث في علم االجتماع واألنثروبولوجيا – معهد الدوحة للدراسات العليا – قطر
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الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني إنموذجاً -أ.محمد الحميري.
مقدمة:
تعاني مجتمعات العالم الثالث من مشاكل وأزمات جمتة؛ إذ أنهتا متا أن تخترج متن صتراع ،إال وتتدخل فتي آختر
اجتماعيا ،األمر الذي يجعل هذه المجتمعات تبحث عتن أشتكال تكيفيته مختلفتة،
اقتصاديا أو
سياسيا أو
سواء كان
ً
ً
ً
تقاوم بها ظروفها وتتالءم مع بيئتها المحيطة ،بغية استمرار الحياة ،ومقاومة شظفها عبر بدائل متنوعة.

إن االنستان كتتائن اجتمتاعي أعطتتي القتدرة علتتى التعامتل متتع الظتروف المختلفتتة ،واالستتجابة لمستتتجدات الحيتتاة،
ولتتذلك اصتتطلح علتتى تستتمية هتتذه العمليتتة بتتالتكيف االجتماعيتتة ،1فأشتتد عمليتتات التكيتتف هتتذه وأصتتعبها ،تكتتون فتتي
فترات الصتراع والنتزاع ،باعتبتار أنهتا تترغم األفتراد علتى البحتث عتن وستائل تكيفيته تتوافتق متع البيئتة وتتتالءم معهتا،
وبالتالي المحافظة على االستم اررية في الحياة.
تبح تتث الورق تتة ف تتي مفه تتوم التكي تتف االجتم تتاعي ،وذل تتك ف تتي إط تتار النظري تتات االجتماعي تتة والنفس تتية الت تتي تناولت تته،
اجتماعيتتا ونفست ًتيا ،كمتتا تتنتتاول الورقتتة المجتمتتع اليمنتتي ،وذلتتك
باإلضتتافة إلتتى تنتتاول خصائصتته وأستتاليبه المتعتتددة
ً

كإطار للتطبيق ،لمعرفة الكيفية التي استطاع فيها المجتمع التكيف مع الظروف واألوضتاع اإلنستانية واالجتماعيتة
التتتي واجهتتته ختتالل الفت ترة الماضتتية ،ستواء فتتي تعاملتته متتع األزمتتات المعيشتتية كالكهربتتاء والميتتاه وانهيتتار مؤسستتات

الدولة وبقية الخدمات العامة ،او تكيفه في وضع الحرب والنزوح وما إلى ذلك.

الت يف االجتماعي :إطار نظري مفاهيمي
يعد التكيف االجتماعي من أهم المواضيع والمسائل التي تواجه مجتمعات الحرب والصراع ،فمجتمعات الحترب
تكاال مختلف تتة م تتن التكي تتف ف تتي ظ تتل م تتا تعيشتته م تتن أوض تتاع ح تترب ص تتعبة عل تتى المس تتتوى االجتم تتاعي
أوجتتدت أش ت ً
واالقتصادي ،وبالتالي فإن مفهوم التكيف االجتماعي ،وان كان ال ينطبتق بالمجتل علتى وضتع هتذه التدول باعتبتار
ان كل مجتمع يتمتع بمستوى معين من التكيف والتأقلم ،ويختلتف خصتائص وتطبيتق هتذا التكيتف متن مجتمتع إلتى
ايجابيا.
سلبا أو
ً
آخر ،فإنه يشير إلى ظروف البيئة االجتماعية والتفاعل معها ً
يعتب تتر اإلنس تتان أكث تتر الكائن تتات ق تتدرة عل تتى التكي تتف ف تتي الظ تتروف المختلف تتة مقارن تتة ببقي تتة الكائن تتات ،فه تتو مخل تتوق
جهدا في البحث عن وسائل
اجتماعي يتميز بامتالكه ً
ووعيا يميزه عن غيره من الكائنات ،وبالتالي فهو يبذل ً
عقال ً
تستتاعده علتتى التكيتتف متتع بيئتتته ومواجهتتة الظتتروف المختلفتتة .أي إن أمتتر التكيتتف فتتي هتتذه الحالتتة ال يتتتم بصتتورة

فطرية غريزية كما هو الحال في النباتات والكائنات األخرى ،بل أنه عملية ديناميكية تهدف إلى إحداث تغيير فتي
وتالؤما مع البيئة والواقع المحيط.2
السلوك ليكون الفرد أكثر توافًقا
ً
1

صالح محمد الصغير" ،التكيف االجتماعي للطالب الوافدين :دراسة تحليلية مطبقة علتى الطتالب الوافتدين فتي جامعتة الملتك ستعود بالريتاض" ،مجلية

2

حازم ضاحي شحادة ،مفهوم التكيف والتوافق ،المنال ،أنظرhttp://bit.ly/2pcO1nX:

جامعة أم القرى ،مج ،13ع( ،1يناير  ،)2001ص .32
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بداية إلى إنه مفهوم مشتق من العلوم البيولوجيتة ،فقتد جتاء فتي ستياق تنتاول دارويتن للتطوريتة
يشير مفهوم التكيف ً
تكيفتا متع بيئتهتا هتي المترجح
واالنتخاب الطبيعي ،حيث يشتير دارويتن فتي ذلتك إلتى إن الكائنتات األصتلح واألكثتر ً

أن تبقى وتتكاثر .1ولذلك فالتكيف من منظور داروين هو عملية تطورية تصتبح فيهتا الكائنتات الحيتة متكيفتة أكثتر
للعيش والتكاثر ومقاومة بيئتها وظروفها ،وهذه الكائنات مزودة بقدرات تكيفيه بحيث كلما كانتت أوضتاعها صتعبة،
كلما لجأت إلى أنماط تكيفيه أخرى أكثر تالؤما.
كما تتعدد التناوالت المتعلقة بمفهوم التكيف والتكيف االجتماعي ،حيث يظهر في حياتنا اليوميتة أنتواع مختلفتة متن
أيضتتا اتجتتاه فتتي علتتم التتنفس يركتتز علتتى
التكيتتف ،فتتإلى جانتتب متتا تناولتته المتخصصتتين فتتي علتتم االجتمتتاع ،هنتتاك ً
المفهوم من المنظور النفسي والتربوي وتمظهره على السلوك الفردي ،حيث يركز على تكيف الفرد نفس ًتيا ستواء فتي

الحيتتاة الد ارستتية أو الجامعيتتة أو بيئتتات جديتتدة مختلفتتة .كمتتا إن علتتم االجتمتتاع السياستتي يتنتتاول مفهتتوم التكيتتف متتن

منظتتور سياستتي ،حيتتث يشتتير فيليتتب بتترو إلتتى "إن التكيتتف السياستتي متتع المجتمتتع هتتو ستتيرورة ترستتي المعتقتتدات
قابال
والتمثالت المتعلقة بالسلطة (بعد عمودي) وبمجموعة االنتماء (بعد أفقي) .فليس هناك مجتمع سياسي يكون ً
باستمرار الحيتاة متن دون استتبطان حتد أدنتى متن المعتقتدات المشتتركة فتي آن واحتد بشترعية الحكومتة التتي تحكتم،
وبصحة التماثل بين األفراد والمجموعات المتضامنة".2
خصوصتا لتدى مالينوفستكي وبتراون؛ إذ تتأتي فتي
أيضا لتدى أنصتار المدرستة الوظيفيتة،
ونجد مصطلحات التكيف ً
ً
ستتياق تنتتاول التغيترات التتتي تحصتتل داختتل أي مجتمتتع ،فهتتم يمتتايزون بتتين ثالثتتة أنتواع متتن التغيترات التتتي تتتأتي فتتي
مجمله تتا كمح تتاوالت للتكي تتف م تتع الظ تتروف ،وه تتذه التغيت ترات ه تتي :أوًال التغيت ترات األساس تتية الت تتي تطت ت أر ف تتي مجتم تتع
ثانيا تكيف المؤسسات االجتماعية المختلفة مع بعضتها التبعض،
كمحاولة للتكيف مع الظروف الخارجية المتغيرةً ،

ثالثًا تكيف األفراد مع هذه المؤسسات .3وبذلك فإن التكيتف فتي ظتل هتذه المدرستة يعبتر عتن عمليتة وظيفيتة تتؤدي
أدوارها عبر مؤسسات وأنساق اجتماعية متكيفة ،وليست فقط متعلقة بالفرد لوحده.
كمتتا يشتتير التتبعض التتى التكيتتف االجتمتتاعي باعتبتتاره نتتوع متتن أن تواع التكيتتف التتذي يعتمتتد علتتى الكفتتاءة واالستتتجابة
للمتطلبتات االجتماعيتة ،حيتتث تعتبتر التغذيتتة الراجعتة متتن المتواطنين التركن األستتاس ألي عمليتة تكيتتف عبتر بتتدائل
معينة مع النظام والظروف االجتماعية ،وتمر هذه العملية بخطوات عدة كما بينها الشكل التالي:4

1

طوني بينيتت وآخترون ،مفياتيح اصيطالحية جدييدة :معجيم مصيطلحات الثقافية والمجتمي  ،ترجمتة ستعيد الغتانمي (بيتروت :المنظمتة العربيتة للترجمتة،

 ،)2010ص .190
2
3

فيليب برو ،علم االجتماع السياسي ،ترجمة محمد عرب صاصيال (بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع ،)2014 ،ص .199
أجنر فوج ،االنتخاب الثقافي  ،ترجمة شوقي جالل (القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2005 ،ص .33

Raian Ali et al, "SOCIAL ADAPTATION: When Software Gives Users a Voice", p 2, research available at:

4

http://bit.ly/2qPsUbF
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إن للتكيتتف أنتواع عديتتدة ،فهنتتاك متتن يصتتنفها إلتتى تكيتتف بيئتتي ولغتتوي وتربتتوي ونفستتي وسياستتي وغيتره ،لكتتن اشتتمل
هتتذه األنتواع وأوستتعها هتتو التكيتتف االجتمتتاعي ،باعتبتتاره يحتتتوي كتتل مؤسستتات التصتتنيفات الستتابقة .يعتترف التكيتتف
االجتمتتاعي بحستتب قتتاموس العلتوم التربويتتة والنفستتية بأنتته العمليتتة التتتي يحتتاول بهتتا المتترء أن يضتتمن لنفستته شتتروط
حياة رغيدة كالطمأنينة والمركز االجتماعي وأسباب الراحة واشباع الميول اإلبداعية ،على الترغم متن تقلتب ظتروف
أيضا بأنه عملية تعتديل األفتراد أو الجماعتات لتنمط ستلوكهم قص ًتدا أو عف ًتوا ،بغيتة
المحيط االجتماعي .كما يعرف ً
االنسجام مع من عداهم ومجتاراة الوضتع الثقتافي الحضتاري ،بغيتة إحتداث عالقتة أكثتر توافًقتا بيتنهم والبيئتة وتكتوين
عالقتتات مرضتتية .أي إنهتتا عمليتتة اقتبتتاس نمتتط الستتلوك المالئتتم للمحتتيط أو للمتغيترات المحيطتتة .1ويعتترف التتبعض
التكيف االجتماعي بأنه قدرة األفراد والجماعات على ان يكيفوا سلوكهم لمواجهة ما يط أر على المجتمع من تغيير،
وتبعا لهذا يجب عليهم أن يغيروا بعض عاداتهم وتقاليدهم عن طريق تقييم جديد.2
ً
ويتجاذب مصتطلح التكيتف االجتمتاعي مصتطلحات أخترى مثتل التتأقلم االجتمتاعي والتطبيتع االجتمتاعي ،فتالتطبيع
مثال يشير إلى ذلك النشاط الذي يتم داخل إطار العالقات االجتماعية التي يعتيش فيهتا الفترد ويتفاعتل
االجتماعي ً
معهتتا فتتي المدرستتة أو األسترة أو المجتمتتع الكبيتتر بصتتفة عامتتة .وهتتذه التطبيتتع هتتو نشتتاط ذو طبيعتتة تكوينيتتة يحقتتق
قدر من التكيف الشخصي واالجتماعي من خالل االلتزام بأخالقيات المجتمتع النابعتة متن ت ارثته الروحتي
فيها الفرد ًا

والديني والتاريخي . 3بينما يختلف التأقلم عن التكيف في إن التأقلم يستخدم ليدل علتى تتالؤم الستلوك اإلنستاني متع
ظروف البيئة الطبيعية في الوقت الذي يشير التكيف إلى ظروف البيئة االجتماعية.
ويمكن القول إن الكثير من التناوالت التي تطرقت لموضتوع التكيتف والتكيتف االجتماعيتة تنطلتق متن معنتى التدمج
االجتمتتاعي للفتترد فتتي إطتتار جماعتتات أختترى ،ولتتذلك اقتصتترت الكثيتتر منهتتا علتتى تنتتاول الكيفيتتة التتتي تتتتم بواستتطتها
تكيفتتا داختتل مجموعتتات أو بيئتتات جديتتدة تتتم االنتقتتال إليهتتا ومتتا إلتتى ذلتتك .ونحتتن يمكتتن أن نعتترف
ممارستتة وتحقيتتق ً
1

محمد مصطفى زيدان ،معجم المصطلحات النفسية والتربوية (جدة :دار الشروق ،)1979 ،ص .147

2

فريج عود العنزي ،علم نفس الشخصية (دبي :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،)1998 ،ص .187

3

مصطفى فهمي ،الصحة النفسية :دراسات في سيكولوجيا الت يف (القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1995 ،ص .24 – 23
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الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني إنموذجاً -أ.محمد الحميري.
الت كيف االجتماعي من منظور قدرة الفرد على التعامل مع تغيرات البيئة المحيطة في أوقات الصراعات والنزاعات
غمتا عتن
وكيفية تجاوزها عبر البحث عن وسائل بديلة وأوضاع أكثتر تالؤمتا يمكتنهم متن استتمرار الحيتاة والعتيش ر ً
كل الصعوبات التي تواجههم.
إن للتكيف االجتماعي خصائص متعددة ،فحين نتحدث عن خصائص للتكيف االجتماعي ،فأول ما ستيتبادر إلتى
أذهاننا إن الحياة االجتماعية بشكل عام هي عملية ديناميكية مستمرة؛ ذلك إن ظروف البيئة تتسم بالتغير والتقلتب
المستمر ،فما أن يعتيش اإلنستان حيتاة استتقرار فتي بعتض المجتمعتات ،إال وتتأتي ظتروف أخترى يتغيتر معهتا حيتاة
الفرد أو الجماعة ،السيما وان الكثير من المجتمعتات بتين كتل فتترة وأخترى تشتهد صتراعات وأزمتات مختلفتة ،فمنهتا
االقتصتتادي ومنهتتا العستتكري ومنهتتا االجتمتتاعي ،وبالتتتالي فتتإن الديناميكيتتة هتتي الستتمة الرئيستتية للتكيتتف والتكيتتف
االجتمتاعي .يتأتي بعتتد ذلتك مستألة النستتبية ،والمقصتود بتذلك ان القتدرة علتى التكيتتف تختلتف متن مجتمتتع إلتى آختتر
تكيفتتا فتتي مجتمعتتات أختترى ،فعلتتى ستتبيل المثتتال،
تكيفتتا فتتي مجتمتتع قتتد ال يكتتون ً
ومتتن ثقافتتة إلتتى أختترى ،فمتتا هتتو ً
األعمال واألشغال التي يقوم بها مجتمع ما قتد تفهتم علتى أنهتا أعمتال إلزاميتة دائمتة فتي مجتمتع متا ،بينمتا هتي متن
وجهة نظر جماعة أو مجتمع أخر أعمال تكيفيه قادت إليها ظروف معينة وبشكل استلزم معها التكيف والتالؤم.
أيضتتا متعتددة ومختلفتتة يلجتأ إليهتتا
وكمتا إن خصتتائص التكيتف االجتمتتاعي تتعتدد وتتغيتتر بتغيتر الظتتروف ،فأستاليبه ً

األف تراد والجماعتتات لمواجهتتة ظتتروفهم والتقليتتل متتن واقتتع البيئتتة المحيطتتة بهتتم .هتتذه األستتاليب تتنتتوع بتتين النفستتي

واالجتمتتاعي والسياستتي وغيتره ،ومتتن تلتتك األستتاليب ،أستتاليب دفاعيتتة انستتحابية تنتتأى بتتالفرد فينستتحب بعيت ًتدا ليبحتتث
عتتن بيئتتة أختترى مختلفتتة ،وهنتتاك أيضتتا أستتلوب آختتر أكثتتر أهميتتة هتتو البحتتث عتتن بتتدائل ومصتتادر أختترى غيتتر تلتتك

الت تتي ك تتان يعتم تتد عليه تتا س تتابًقا ،كاألعم تتال أو مص تتادر غ تتذاء أو غيره تتا ،كم تتا إن هن تتاك مجموع تتة م تتن األس تتاليب
والوستتائل النفستتية "كالكبتتت ،التتتقمص ،النكتتوص ،اإل ازحتتة ،والتعيتتين" هتتي أستتاليب دفاعيتتة مؤقتتتة يستتتخدمها علمتتاء
النفس في إشارتهم للكيفية التي يتكيف بها الشخص مع الظروف المتغيرة.1

نموذجا .
الت يف االجتماعي في ظل األزمات -المجتم اليمني إ
ً
يواجه اإلنسان أشكال مختلفة من األزمات في عالنا المعاصر ،فمجتمعات العتالم الثالتث علتى وجته التحديتد تواجته
مجموعة من األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وبشتكل يجعلهتا تبحتث عتن شتكل معتين متن التكيتف متع
البيئة المحيطة والتغيرات التي تحصل فيها ،وفي هذا الخصوص يمكننا أن نتناول أحتد المجتمعتات التتي اخترعتت
وأوجدت وسائل تكيفيه واجهت فيها أوضاعها الصعبة التي عاشتها خالل الفترة الماضية وهو المجتمع اليمني.
تارة إال
اعتتا سياست ًتيا و
اعا ونز ً
يعتتيش المجتمتتع اليمنتتي منتتذ أكثتتر متتن ستتت ستتنوات ص تر ً
ً
اجتماعيتتا متتا أن يخفتتت بريقتته تت ً

اعا بلتتغ أوجتته متتع وصتتول
ويعتتود بحلتتة جديتتدة تتتارة أختترى ،فمنتتذ بدايتتة العتتام  2011والمجتمتتع اليمنتتي يعتتيش وص تر ً
1

أسعد األمارة ،النكوص االرتداد :محاولة للتكيف ،الحوار المتمدن ،2016/2/19 ،أنظر:

http://bit.ly/2pmKa79
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الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني إنموذجاً -أ.محمد الحميري.
الحتتوثيين إلتتى الستتلطة واالنقتتالب عليهتتا ومتتا استتتتبع ذلتتك متتن تت ٍ
تدخال خارجيٍتتا ونز ٍ
اعتتا داخليٍتتا ،األمتتر التتذي زاد متتن
الوض تتع االقتص تتادي واإلنس تتاني وأص تتبح مع تته المجتم تتع الي تتوم عل تتى ش تتفير أزم تتة مجاع تتة إنس تتانية كارثي تتة تص تتنفها
المنظمات الدولية كإحدى أكبر المجاعات اإلنسانية في العالم.1
إن تفتتاقم الن تزاع فتتي التتيمن وامتتتداد الص تراع إلتتى العديتتد متتن المتتدن اضتتطر بأغلبيتتة الستتكان المحللتتين للنتتزوح وتتترك
أمانا وتالؤما والبحث عن فرص أعمال بديلة أخترى ،والمجتمتع اليمنتي
أعمالهم وممتلكاتهم للبحث عن أماكن أكثر ً
ليس كما المجتمعات األخرى التي ما أن يحصل فيها صراع أو نزاع إال وتبحث عن فرص لجوء في دول مجاورة؛
دور في هذا الجانب ،فقد حدث نزوح من مناطق إلى مناطق
إذ إن المسألة اليمنية والموقع الجغرافي اليمني يلعب ًا
أخرى في الداخل اليمني ولم يكن هناك لجوء ومعسكرات أو مخيمات إال بنسبة ضئيلة وال تذكر.
سنبحث في هذا الجزء بعض األزمات التي يعاني منها المجتمع اليمني خالل هذه الفترة والكيفية التي تعامل معها
بعيدا عن الخارج اإلقليمي والتدولي وانتظتار
المواطنين اليمنيين في بحثهم عن وسائل تكيفيه للبقاء على قيد الحياة ً

مساعداته ،وسيتجلى ذلك من خالل العديد من األمثلة التي تبيت كيفية تعامل المواطن اليمني العادي متع ظروفته

وكيف تكيف معها.

انهيار المؤسسات الحكومية
أدى انقتتالب الحتتوثيين علتتى الستتلطة فتتي العاصتتمة صتتنعاء ومحاص ترتهم لل ترئيس المنتختتب هتتادي إلتتى حشتتد
موجتته متتن الواقتتف الدوليتتة ضتتد الحتتوثيين وحلفتتائهم ،فقتتد كانتتت أولتتى تبعتتات هتتذا االنقتتالب هتتو استتتعانة الحكومتتة
الشرعية بدول الخليج العربي لمقاومة انقالب الحوثيين وحلفائهم ،األمر التذي أدى إلتى تتدخل عستكري خليجتي زاد
الوضع اإلنساني واالقتصادي .قاد هذا الوضع إلى تجميد المساعدات والمنح المالية التي كان يحصل عليها البلتد
من الدول المانحة في سد العجز المالي في خزينة الدولة .باإلضافة إلى ذلك ،فقد أدت الحرب إلى تجميد النشاط
االقتصادي بالمجمل وتوقف تصدير النفط وحركة التجارة الحكومية وتلقي إيرادات ،فلجأت الحكومتة االنقالبيتة فتي
صنعاء إلى استنزاف االحتياطي النقدي الحكتومي ،وهتو األمتر التذي دفتع بالحكومتة الشترعية إلتى اتختاذ قترار بنقتل
البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن والشروع في تأسيس مؤسسات حكومية بديلة.
لقد أدى سيطرة الحكومة االنقالبية علتى مؤسستات الدولتة فتي العاصتمة صتنعاء إلتى قطتع اإليترادات والمتوارد التتي
كانتتت تحصتتل ،وبالتتتالي شتتل هتتذه المؤسستتات وأثبتتتت عتتدم قتتدرتها علتتى أداء مهامهتتا ،ولتتذلك فقتتد تكيتتف الم تواطن
اليمني بشكل كبير مع غياب هذه المؤسسات وفشلها لدرجة إن بعض الجماعات في الكثير من المنتاطق اعتمتدت
على ذاتها وتكيفت مع الظروف وقامت بأداء أدوار ووظائف الدولة ومؤسساتها.

1

أكسفام :سكان اليمن يعيشون خطر جوع كارثي ،الجزيرة نت ،2016/12/7 ،أنظر:

http://bit.ly/2p4Ycdx
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الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني إنموذجاً -أ.محمد الحميري.
لقتتد ستتاعد فتتي هتتذا األمتتر قلتتة اعتمتتاد الم تواطنين اليمنيتتين علتتى مؤسستتات الدولتتة فتتي الفت ترات الماضتتية ،فغيتتاب
وضتتعف الدولتتة وتوستتع جغرافيتتة البلتتد فتتي الفتترات الماضتتية جعلتتت قتتدرة المتواطن اليمنتتي علتتى التكيتتف عاليتتة ،ولتتم
يكن يعتمد علتى الدولتة إال فتي حتدوده األدنتى .فمجتمتع يعتاني األزمتة كمتا هتو حتال المجتمتع اليمنتي ستيلجأ أفتراده
للتصتترف "وكتتأنهم ضتتمير األنتتا الجمعتتي لألمتتة" ،1واذا كتتان الم تواطن فتتي التتيمن يعتمتتد علتتى دولتتة ،فتتإن ذلتتك ربمتتا
صوصا موظفي الدولة الذين تأثروا جميعاً وما زالوا إلى اآلن.
سينحصر بالراتب خ
ً

أزمة مرتبات الموظفين الحكوميين
يبلغ عدد الدولة في اليمن حوالي  800الف موظف موزعين ما بين المؤسسات األمنية والعسكرية والمدنية ،2فبعد
استنزاف االحتياطي النقدي في موازنة الدولة وشروع الحكومة الشترعية بنقتل البنتك المركتزي وبقيتة المؤسستات إلتى
العاصمة المؤقتة عدن ،وجد الموظفون أنفستهم ضتحايا صتراع بتين الحكتومتين .للشتهر الستابع علتى التتوالي يعتيش
الموظفين فتي العديتد متن المتدن اليمنيتة بتال مرتبتات ،األمتر التذي جعتل الكثيتر متنهم يبحثتون عتن مصتادر وأعمتال
أخ تترى تمك تتنهم م تتن س تتداد إيج تتارات بي تتوتهم والوف تتاء بأبس تتط متطلب تتات الحي تتاة .ق تتد يثي تتر ه تتذا الموض تتوع الكثي تتر م تتن
االستغراب ،فكيف لمواطن حكومي التكيف في وضع مثل هكذا وضع .ستة أو سبعة أشتهر متن انقطتاع الرواتتب،
والموظف اليمني وأسرته ما زالوا يعيشون ويقاومون .هذا األمر يمكن رده إلى طبيعة اإلنسان اليمنتي التتي سترعان
ما تتكيف وتتأقلم مع ظروفها المعيشية ،فباستطاعة اليمنتي أن يعتيش بتدون ختدمات الدولتة وباستتطاعته ان يعتيش
بدون كهرباء أو غيرها من الخدمات التي كانت توفرها الدولة وانقطعت عن أدائها .باإلضافة إلتى ذلتك ،فتالمجتمع
خصوصتتا متتع الغيتتاب الكبيتتر للمؤسستتات
اليمنتتي هتتو مجتمتتع تكتتافلي تجتتده يقتتدم يتتد العتتون والحاجتتة للمستتتحقين
ً
والمنظمات اإلنسانية عن أداء مهامها وواجبها اإلنساني.
أيضتتا لتتم يكونتوا بمنتأى عتتن الوضتتع
األمتتر لتتم يتوقتتف عنتتد المتتوظفين الحكتتوميين ،فتتالموظفين فتتي القطتتاع الختتاص ً

العام ،حيث أدت األزمة المعيشية إلى تضررهم وخسارة الكثير أعمالهم ،وبالتالي وجدوا أنفسهم يبحثون عن فترص
أختترى تمكتتنهم متتن مواجهتتة متطلبتتات الحيتتاة والوفتتاء بالت ازمتتاتهم ،وقتتد اضتتطر الكثيتتر إلتتى العمتتل فتتي فتترص أختترى

كالدراجات اليومية واألعمال اليومية المؤقتتة ،إضتافة إلتى اضتطرارهم إختراج المتدخرات التتي تتم اكتنازهتا فتي الفتترة
تدور كبي ًترا ،فمتن المعتروف ان المترأة اليمنيتة هتي متن تتتولى
الماضية ،بل إن المرأة اليمنية فتي هتذا الستياق قامتت ب ًا

األعمتتال المنزليتتة وتربيتتة األبنتتاء ،لكتتن الوضتتع الحتتالي وصتتعوبته جعتتل الكثيتتر متتن األستتر فتتي بعتتض المتتدن تستتمح

بخروج النساء للعمل والبحث عن مصادر رزق كريمة تقاوم بها شظف العتيش وصتعوبته .3كمتا إن المتدخرات متن
1

نادية السقاف" ،مأساة المجتمع المدني اليمني" ،معهد واشنطن لدراسة الشرق األدند ،2016/2/16 ،أنظر:

2

"موظفو الدولة بال رواتب في اليمن" ،العربي الجديد ،2016/10/11 ،أنظر:

http://bit.ly/2p2SLw2
http://bit.ly/2psGBc9
3

للمزيد حول معاناة ودور النساء اليمنيات في ظل الحرب ،أنظر:

http://bit.ly/2o4rfcN
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الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني إنموذجاً -أ.محمد الحميري.
دور في سد فجتوة الحاجتة ولتو بشتكل مؤقتت؛ إذ إن النستاء
الذهب الذي تمتلكه النساء اليمنيات في العادة قد لعب ًا
وجدن أنفسهم في موقع الحاجة لبيع هذه المدخرات ومساعدة أسرهن في ظل الوضع السيئ الذي يعيشه البلد.

تر بتوق تتف مؤسس تتات الدول تتة ع تتن أداء مهامه تتا ،لك تتن هن تتاك بع تتض
س تتبق الق تتول إن المجتم تتع اليمن تتي ل تتم يت تتأثر كثي ت ًا

المؤسستتات التتتي أدى توقتتف نشتتاطها إلتتى تضتترر الكثيتتر متتن أفتراد المجتمتتع ،وبالتتتالي قتتام التتبعض بإيجتتاد خيتتارات

تعبر عن قدرتهم على التكيف وايجاد بدائل .على سبيل المثال قام أهالي بعض المناطق اليمنية بجمع مبالغ مالية
ودفعهتتا للمعلمتتين والمعلمتتات فتتي المدرستتة بغيتتة استتتمرار العمليتتة التعليميتتة وعتتدم توقفهتتا .1هتتذا غتتيض متتن فتتيض
تكيف المجتمع اليمني مع ظروفه وسعيه نحو إيجاد بدائل ،وسنشير إلى بعض الحلتول والبتدائل التتي وجتدها أفتراد
المجتمع اليمني في مواضع أخرى قادمة.

أزمة الغذاء
أيضتتا أزمتتة غتتذاء ناتجتتة عتتن انقطتتاع المرتبتتات وأزمتتة األعمتتال ،وبشتتكل انعكتتس علتتى وضتتع
تعتتيش التتيمن ً

أيض تتا
األس تتر والت تتأثير عل تتى حج تتم م تتا يحص تتلون علي تته م تتن غ تتذاء وغيت تره .لق تتد أدى غي تتاب المؤسس تتات الحكومي تتة و ً

المؤسسات اإلنسانية الدوليتة عتن القيتام بواجبهتا إلتى ظهتور وستائل تكيفيته بديلتة ممثلتة بجمعيتات ومبتادرات شتبابية

محلية تقوم بدور هام فتي تتوفير بعتض الوجبتات األساستية للمحتتاجين الستيما ألطفتال المتدارس .استشتعرت بعتض
المبتتادرات األزمتتة اإلنستتانية عتتدم قتتدرة الكثيتتر متتن األستتر علتتى إطعتتام ذويهتتم فتتي العاصتتمة صتتنعاء أو غيرهتتا متتن
خصوصا مع ورود انباء عن حاالت إغماء بين طالب المدارس العتمادهم على وجبة واحدة طتوال اليتوم،
المدن،
ً
فقامتتت بعمتتل بعتتض الحمتتالت لمجموعتتة متتن المتتدارس لتوزيتتع سندوتشتتات تستتد بهتتا رمقهتتم وجتتوعهم وذلتتك بشتتكل
يومي.2

أزمة ال هرباء
منذ العام  2011وأزمة اليمن فتي قطتاع الكهربتاء تستتفحل أكثتر وأكثتر ،فاعتمتاد صتنعاء وبقيتة المتدن اليمنيتة
كليتا ،فكانتت هتذه المحطتة تخترج متا بتين الفينتة واألخترى عتن الخدمتة
القريبتة علتى محطتة متأرب الغازيتة كتان شتبه ً
بفعل الصراع السياسي والقبلي ،ومنذ تلك الفترة ظلت هذه المحطتة نقطتة تحتول فتي قتدره اليمنيتين علتى تكتيفهم متع

تمامتا عتن
وجود أو انقطاع التيار الكهربائي .لكن مع بدأ الحترب األخيترة فتي متارس  2015خرجتت هتذه المحطتة ً
خصوصتتا فتتي صتتنعاء وبقيتتة المتتدن الشتتمالية تبحتتث عتتن بتتدائل للطاقتتة الكهربائيتتة
الخدمتتة ،وبشتتكل جعتتل اليمنتتين
ً

الحكومية.
1

أهالي إحدى القرى في "ريمة" يتكفلون بدفع رواتب شهرية للمعلمين ،المشهد اليمني ،2017/3/1 ،أنظر:

2

علي أبو علوة ،المجاعة تطرق أبواب صنعاء ،العربي ،2016/12/17 ،أنظر:

http://bit.ly/2o5Ymhd

http://bit.ly/2oqOu2w
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الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني إنموذجاً -أ.محمد الحميري.
كان أحد أهم البدائل التي لجأ إليها أغلبية اليمنيين هي ألواح الطاقة الشمستية المنزليتة؛ فبتالرغم متن ارتفتاع أستعار
خصوصا في بلد يعيش فيه ماليين الفقراء وسط حرب طاحنة ،إال
الرا)
تركيب منظومة األلواح الشمسية ( 250دو ً
ً
إن اليمنيين توجهوا نحو شراء الطاقة الشمسية باعتبارها أحد البدائل التكيفية التي تمكنهم من أداء أعمتالهم الستيما
تويال فتي الظتالم التدامس .لقتد تكيتف اليمنيتين
مع فقدان األمل بعودة الطاقة الكهربائية الحكومية وصتعوبة البقتاء ط ً
مع هذا البديل حتى ان بعض التقارير تشير إلى ( )60%متن اليمنيتين اتختذوا متن الطاقتة الشمستية كبتديل للطاقتة
خصوصا من فقدوا أعمالهم جراء الحرب وأزمة المرتبات.1
الحكومية ،كما أنها فتحت باب رزق جديد للعمل
ً

أزمة المشتقات والغاز المنزلي
أدى تدهور الوضع السياسي واالقتصتادي العتام منتذ  2011إلتى يومنتا إلتى العديتد متن األزمتات االقتصتادية،
خصوصتا فتي شتهر رمضتان.
أحد هذه األزمات هو أزمات المشتقات النفطيتة وانعتدام الغتاز المنزلتي عتن األستواق
ً
لقد عانى المواطن اليمني خالل الفترة الماضية من هذه األزمات لدرجة ان كانت إحدى الحجج التي استقى عليها
الحتتوثيين وانقلب توا علتتى الستتلطة .لتتذلك إن انعتتدام المشتتتقات والغتتاز المنزلتتي أو ارتفتتاع أستتعاره ( 26كيلوغ ارمتتا 25
دوالرا) جعلت اليمنيون يبحثون عن بدائل مختلفة ،وقد كان أهم هذه البدائل بالنسبة لألسرة اليمنية وكتذلك المختابز
والمعامتل هتو اللجتوء إلتى الحطتب والتحطيتب الستيما عنتد أهتل الريتف التذين يمثلتون  %70متن المجتمتع اليمنتتي.2
اقتصاديا صدر عن مركز الدراسات االقتصادية في اليمن ،أوضح فيه أن عدم تتوافر الغتاز المنزلتي
ير
كما إن تقر ًا
ً
في اليمن دفع العديد من المواطنين للجوء إلى مخلفات الحيوانات أو استخراج الغاز بطترق بدائيتة متن ختالل متادة
الفحم كمادة بديلة.3
باإلضتتافة إلتتى ذلتتك ،فقتتد أدت األزمتتات فتتي المشتتتقات النفطيتتة إل تتى لجتتوء اليمنيتتين إلتتى وستتائل بديلتتة ،ك تتالحمير
أيضا اقل كلفة وأسرع وصتوًال،
والدراجات الهوائية والدراجات النارية ،باعتبارها الوسائل المتوفرة المتاحة وباعتبارها ً

أيضتا مالحظتة إنته متع زوال هتذه األزمتة
مقارنة بسيارات األجرة التي ارتفعت أسعارها بشكل مضاعف .كما يمكن ً
خصوصا األزمتة المتعلقتة بانعتدام الغتاز المنزلتي وعتودة أستعارها بشتكل معقتول مقارنتة بأستعار البنتزين ،بتدأ الكثيتر
ً
باالتجاه نحو تحويل المولدات والسيارات لتعمل بالغاز المنزلي بدال من البنزين الذي ارتفع سعره بشكل كبير.
نفتتس األمتتر ينطبتتق علتتى أزمتتة الميتتاه ،فتتالمواطن اليمنتتي متتع أزمتتات المشتتتقات النفطيتتة أضتتطر للبحتتث عتتن حلتتول
مثال ال تقوم بتوفير المياه إال لنسبة معينة في مراكز المدن ،األمر التذي يجعتل
تكيفيه بديلة ،المؤسسات الحكومية ً

1

سمير حسن ،الطاقة الشمسية تنير بيوت اليمنيين في الحرب ،الجزيرة نت ،2016/2/21 ،أنظر:

2

بديال عن الغاز المنزلي في تعز ،الجزيرة نت ،أنظر:
مأرب الورد ،الحطب ً

3

فاروق الكمالي ،أزمة الغاز المنزلي تفاقم معاناة اليمنيين ،العربي الجديد ،2015/6/8 ،أنظر:

http://bit.ly/2nDL3s l

http://bit.ly/2oynXCv

http://bit.ly/2o61ERw
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الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني إنموذجاً -أ.محمد الحميري.
المواطن يقوم بشراء خزانات مياه بأسعار مرتفعة ،وتشير التقارير إلى درجة اعتماد العائالت اليمنية على إمتدادات
المياه البلدية ،حيث في العاصمة صنعاء فقط تصل إمتدادات الميتاه إلتى  40فتي المائتة فقتط متن البيتوت ،هتذا إذا
تبوعيا ،وهتذا يعنتي إن المتواطن اليمنتي ختالل كتل
حالفهم الحظ ووصلتهم المياه عبتر الصتنابير أكثتر متن مترتين أس ً

هذه الفترة يقوم هو ذاته بتوفير احتياجاته من المياه ،وقد أضطره الوضتع المعيشتي الصتعب إلتى جلتب الميتاه عبتر

علب البالستيك إلى خزانات المياه الخيرية المنتشرة في بعض األحياء السكنية.1

الجهود الحكومية
في ظل مثتل كتل هتذه األوضتاع قتد يتستاءل التبعض عتن التدور الحكتومي فتي هتذا الجانتب ،واإلجتراءات التتي
اتخذتها الحكومة ومدى مساهمتها في التخفيف من معاناة المواطنين جراء انعدام هذه الخدمات ،وهنتا يمكتن القتول
ان الصراع السياسي الذي تجلتى بانقستام واضتح وتشتكيل حكتومتين إحتداهما فتي الشتمال واألخترى فتي الجنتوب ،لتم
يتؤدي ستوى التتى تعميتق هتذا االنقستتام ،فتالحكومتين أثبتتتتا عجزهمتا تجتاه هتتذه األزمتات ،األمتر التتذي جعتل المتواطن
اليمني يعتمد على ذاته ويتكيف مع مثل هذه األوضاع عبر العديد من البدائل كما سبق تناولها أعاله.
إن الحد من هذه األزمات لن يتأتى إال بجهود حكومية عالية ،كما إن الحل السياستي بتات ضترورًيا ،بعتد أن طتال

خصوصتتا متتع ت ازيتتد انتشتتار األوبئتتة واألم تراض
أمتتد األزمتتة والحتترب وبتتات التتيمن علتتى شتتفا أزمتتة إنستتانية عالميتتة
ً
وازدياد رقعة الفقر الذي يشكل أكبر العوائق التي تواجه المجتمتع اليمنتي ختالل الفتترة القادمتة ،وهتذا األمتر ستيؤدي
إلى فقدان المواطن البسيط القدرة على التكيف والعيش ،والمتتبع للوضع اليمني سيرى ان هذا التكيتف التذي عاشته
فشيئا في مواجهتة ظتروف أقتوى متن
شيئا ً
المجتمع خالل الفترة القادمة لن يطول ،وقدرات المواطن اليمني تضعف ً
طا قته وقدراته ،كما هو الحال بانتشار األوبئة وازدياد حاالت المجاعة في أكثر من محافظة ومدينة يمنية.

1

عمر الحياني ،ازمة المياه في اليمن :الحرب المنسية ،اليمني ،2016/1/17 ،أنظر:

http://bit.ly/2p5qGE6
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الت يف االجتماعي في ظل األزمات :المجتم اليمني إنموذجاً -أ.محمد الحميري.
خاتمة:
ختاما إن التكيف االجتماعي الذي سبق تناوله بمعنى قدرة األفراد والجماعات على تكييتف ستلوكهم لمواجهتة
يمكن القول ً
متا يطت أر علتى المجتمتتع متن تغييتر ،ينطبتق بشتتكل كبيتر علتى المجتمتتع اليمنتي؛ إذ إن المجتمتع اليمنتي التتذي متر ختالل الفتترة
الماضتتية بأوضتتاع صتراع وأوضتتاع إنستتانية ستتيئة جعلتتته يبحتتث عتتن أشتتكال مختلفتتة متتن التكيتتف بحثتتا عتتن التتتالؤم واستتتمرار
الحيتاة .لقتتد أختتذنا مجموعتة متتن األزمتتات االقتصتتادية علتى المجتمتتع اليمنتتي لنختترج بانطبتاع إن التكيتتف االجتمتتاعي للمتواطن
كبير في ظل األزمات التتي عاشتها ،فأزمتات غيتاب مؤسستات الدولتة وختدماتها متن كهربتاء
حضور ًا
ًا
والمجتمع اليمني كان له
وماء ومشتقات نفطية جعلت المواطن يتكيف ويبحتث عتن بتدائل متمثلتة فتي ألتواح الطاقتة الشمستية المنزليتة والحطتب والقيتام

تبعتتا
بتتدور مؤسستتات الدولتتة .وهتتذا إن دل علتتى شتتيء فإنمتتا يتتدل علتتى مقتتدرة هتتذا المجتمتتع علتتى التكيتتف متتع واقعتته وتستتخيره ً
تدودا بقتتدرات معينتة لهتتذا المجتمتتع ،فاستتمرار هتتذه الظتتروف قتتد
لالتجتاه العتتام واألوضتتاع المحيطتة ،لكنتته فتتي النهايتة يظتتل محت ً

توءا ممتا هتي عليته اليتوم ،الستيما متع انتشتار أوبئتة الكتولي ار وحمتى الضتنك فتي بعتض
تؤدي الى انزالقه نحتو أوضتاع أكثتر س ً
المدن اليمنية ،مع استمرار غياب المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية عن القيام بدورها تجاه المواطنين.
قائمة المراج
كتب
أجنر ،فوج .االنتخاب الثقافي .ترجمة شوقي جالل .القاهرة :المركز القومي للترجمة.2005 ،
برو ،فيليب .علم االجتماع السياسي .ترجمة محمد عرب صاصيال .بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع،
.2014
بينيت ،وآخرون .مفاتيح اصطالحية جديدة :معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع .ترجمة سعيد الغانمي .بيروت :المنظمة
العربية للترجمة.2010 ،
زيدان ،محمد مصطفى .معجم المصطلحات النفسية والتربوية .جدة :دار الشروق.1979 ،
العنزي ،فريج عود .علم نفس الشخصية .دبي :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.1998 ،
فهمي ،مصطفى .الصحة النفسية :دراسات في سيكولوجيا التكيف .القاهرة :مكتبة الخانجي.1995 ،
مجالت
الصغير ،صالح محمد" .التكيف االجتماعي للطالب الوافدين :دراسة تحليلية مطبقة على الطالب الوافدين في جامعة الملك
سعود بالرياض" .مجلة جامعة أم القرى ،مج ،13ع( ،1يناير .)2001
مراج اجنبية:
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•

ملخص

حيث أصتتبح الح توار والص تراع،أصتتبح مفهتتوم الح توار والص تراع بتتين الثقافتتات والحضتتارات متتن المفتتاهيم والمواضتتيع األكثتتر تتتداوال
الحضاري يحتالن مكان الصتدارة فتي اهتمامتات العديتد متن المفكترين حيتث نجتد أنته هنتاك نتوع متن العالقتة الجدليتة بتين الصتراع والحتوار
.وكلما تقدم الحوار تراجع الصراع،فكلما تراجع الحوار حل محله الصراع،الحضاري
متن هنتتا يمكتن القتتول بتأن فكترة الحتوار والصتراع الحضتاري التتتي نشتتأت فتي البلتتدان العربيتة وبلتتدان العتالم أجمتتع كانتت بمثابتتة رد فعتتل
وكان البتديل للترد علتى هتذه الفكترة هتي الحتوار،على مقولة "صدام الحضارات" التي نشرها المفكر األمريكي صمويل هنتنغتون ودافع عنها
.الحضاري فالحضارات تتحاور وال تتصادم
حيتتث أصتتبح العتتالم قريتتة،وبالتتتالي فالمجتمعتتات فتتي ظتتل تنتتامي العولمتتة تتقاستتم مختتاوف متشتتابهة ومتباينتتة وتستتعى جاهتتدة لمعالجتها
.صغيرة في ظل السلطات الجديدة للعولمة وأصبح لألفكار الرائجة مغزى وأبعاد مباشرة للعديد من األمم والقارات
.العولمة،الحوار،الصراع،الحضارة:ال لمات المفتاحية
Abstract

The concept of dialogue and conflict between cultures and civilizations of the concepts and
topics most heavily traded, with dialogue and civilization conflict occupy the forefront of the concerns
of many thinkers where we find that there is a kind of dialectical relationship between conflict and
cultural dialogue, as declining dialogue replaced by conflict, as the undo dialog conflict.
From here we can say that the idea of dialogue and cultural conflict that arose in Arabic
countries and the countries of the world were a reaction to the "clash of civilizations" published by
American scholar Samuel Huntington and defended, and the alternative was to respond to this idea is
the dialogue of civilization, civilizations dialogue and not collide.
Thus, communities under growing globalization share similar concerns and divergent and
strives to address, as the world has become a small village under new authorities for globalization
and popular ideas and dimensions directly to many Nations and continents.
From here you can ask you could talk about civilized dialogue according to data in the current times,
especially in the era of globalization as the idea of seeking peaceful solutions in a world of force and
international blocs and economic interests, there's a big difference between theory (i.e. talking about
dialogue intellectually) and practical application (i.e., the exercise of dialogue and commitment),
considering that the principle of dialogue is the basic rule and strategy land new lladiologih and new
future civilizations.
Key words: civilization, conflict, dialogue, cultural conflict and cultural dialogue, globalization.
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الحضارة بين الحوار والصراع في عصر العولمة-أ .مريم شوفي
مقدمة:
إن ظتتاهرة العولمتتة تثيتتر جتتدال واستتعا و تتعتتدد بشتتأنها اآلراء وأختلتتف حولهتتا الدارستتون فتتي علتتم االقتصتتاد
والسياسة والثقافة واالجتماع،وقد ازداد الحديث عن مصطلح العولمة متع زوال المعستكر االشتتراكي وانفتراد أمريكتا
بقيادة العالم كقائد للمعسكر الرأسمالي.
حيت تتث يمت تتر العت تتالم اآلن بمرحلت تتة صت تتعبة،إذ يعت تتيش العت تتالم اليت تتوم متغي ت ترات كثيرة،أنتجت تتت تحت تتديات عديت تتدة
وصراعات ضارية،وامتدت تلتك الصتراعات فتي جميتع أنشتطة الحياة:االقتصتادية والسياستية واالجتماعيتة ،وأخطرهتا
– بال شك  -التحديات الفكرية والثقافية،حيث اكتسب مجال العالقة بتين الحضتارات زخمتا كبيت ار خاصتة متتع طتترح
هانتنجتون الشهير المعتروف بصيراع الحضيارات فإنته يعتمتد فتي تفستيره علتى (الصتدام )The Calshكتعبيتر عتن
لحظتتة الص تراع التتذي يجتتري وسيستتتمر فتتي أرض الواقتتع،لكي تكتتون هتتذه المقولتتة ذات دالالت عامتتة وشتتمولية فإنتته
يحقنها بقوة دالليتة مضتافة لتصتبح أكثتر تعبيت اًر عتن جوهريتة هتذا الصدام،واتستاع شتموليته فمتن الصتدام الحضتاري
إلتى الصتتدام الكتوني،ومن الصتتدام الجزئتي،بين طترفين أو ثالثتة إلتتى صتدام كلتتي تشتترك فيتته مجمتل القتتوى البشترية
بمختلف تشكيالتها.ويقابله جدل آخر ونقاش حول ما يسمى بحوار الحضارات.
وبالتتتالي يمكتتن القتتول أن هتتذه الد ارستتة قتتد ركتتزت حتتول مييا إذا كانييت الحضييارات تتصييادم أو تتالقييد فييإن مييا
نفترضيه خالفياً لييدعوى صييموئيل هنتنغتون،هييو أن المصييدر األساسييي للصيراع فييي عصيير مييا بعييد الحداثيية فيمييا
يسمد بالنظام العالمي الجديد ال يزال يتمثل في حقيقة ما تتعرض له ثقافات العالم من انسحاق وتهديد بالتفكك
والدمار نتيجة الصعود ال اسح للثقافة األمريكية بسبب سيطرة الواليات المتحدة علد العولمة.
وعليه يمكن طرح اإلشكال التالي:
هل الحضارات تتصارع أم تتحاور في ظل العولمة؟
حيث قمنا بتقسيم هذا المقال إلى ثالثة محاور رئيسية:
-1

المحور األول :اإلطار المفاهيمي للدراسة.

-2

المحور الثاني :من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات في عصر العولمة.

-3

المحور الثالث :حوار الحضارات وليس تصادمها هو السبيل للنظام العالمي الجديد.
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• المحور األول :اإلطار المفاهيمي
-1

تعريف الحضارة:

تعتترف الحضتتارة علتتى أنهتتا "كتتل متتا ينشتتئه اإلنستتان فتتي كتتل متتا يتصتتل بمختلتتف جوانتتب نشتتاطه ونواحيتته،عقالً
وخلق تاً ،ومتتادة وروحاً،دنيتتا ودينتاً"1.وهتي أيضتتا "نظتتام اجتمتتاعي يجمتتع بتين العناصتتر المعنويتتة ،كاألفكتتار ،والعتتادات
واألعراف والقيم،والمفاهيم،والعناصرالماديتة،كتالحرف،والمعتايش،والمكاستب،والصناعات.

2

عتترف هنتنجتييون  "Huntingtonالحضتتارة "وربطهتتا بعتتض الشتتيء بالثقافتتة فقتتال"الحضييارة والثقافيية كالهمييا
يشير إلد مجمل أسلوب الحياة لدى شعب ما ،والحضارة هي الثقافة عليد نطياق أوسي وكالهميا يضيم المعيايير
والقيم والمؤسسات وطرائس التفكير التي علقت عليها أجيال متعاقبة أهمية أساسية في مجتم ما".

3

وبالتتتالي الحضتتارة إنمتتا هتتي أعلتتى تجمتتع ثقتتافي متتن البشتتر وأعلتتى مستتتوى متتن الهويتتة الثقافيتتة يمكتتن أن يميتتز
اإلنس تتان ع تتن األنت تواع األخ تترى ،وه تتي تع تترف بك تتل م تتن العناص تتر الموض تتوعية العام تتة مث تتل اللغ تتة والت تتاري وال تتدين
والعادات والمؤسسات والتحقيق الذاتي للناس.

-2

مفهوم الصراع:
يعترف الصتراع علتتى أنتته":عبييارة عيين جييزء طبيعييي،ال مفيير منييه،ومت رر فييي جميي التفيياعالت بييين بنييي

البشر يحدث علد جمي مستويات المجتم إنه ليس باألمر المنحرف أو المرضي بيالمعند الحرفيي لل لمية،كما
أنه ال يتمخض-بالضرورة -عن أذى فعلي،وقد يتجلد فيي غيياب العدالية أو االختناقيات فيي النظيام االجتمياعي
ما يتطلب االنتباه".

4

والصتراع فتي نظتر دويييتش هتو ":وجييود أنشيطة حادثيية أو أفعيال جارييية تتعيارض مي بعضيها الييبعض وهييو
نشاط الذي ال يتفس م واحد رخر و هو الذي يمن ،أو يعرقل في حدوث أو فعالية النشاط الثاني.الصراع يمكين
أن ت ون صغي ار كوجود خالف و كبي ار مثل وجود الحرب".

5

وبالتتتالي يمكتتن القتتول أن الصتراع هتتو ن تزاع نتتاتج عتتن االختتتالف جتراء تبتتاين التترؤى والعقائتتد واألفكتتار والب ترامج
والمصالح بين مجموعتين أو أكثر.

1

 -لكروي إبراهيم سلمان،المرج في الحضارة العربية اإلسالمية،اإلسكندرية،مركز اإلستكندرية للكتتاب،1999.ص.13

3

 -صمويل هنتنجتون،صدام الحضارات "إعادة صن النظام العالمي" ،ترجمة طلعت الشايب ،تقديم،صالح قنصوه،1998،ص.25

2

4

 الكيالني إبراهيم زيد وآخرون :دراسات في الفكر العربي اإلسالمي .ط .3عمان،1991،ص.247 -تعريت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتف الص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تراع،نقال عت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن موقت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتع:

( http://maktabatmepi.org/sites/default/files/resources/arabic/AR_CONFLICT%20RESOLUTION.pdfيت ت ت ت ت ت ت ت تتوم -04-12
 2016على الساعة )11:40
 -5عبيد هللا مصباح زايد،السياسة الدولية بين النظرية و الممارسة،دار الرواد،ليبيا،الطبعة األولى ،2002ص .151-153
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تعريف الحوار:

يعرف عبد الستار الهيتي الحتوار بأنته":أسيلوب يجيري بيين طرفين،يسيوق كيل منهميا مين الحيديث ميا ييراه
ويقتن به ويراج الطرف اآلخر في منطقه وف ره قاصداً بيان الحقائس وتقريرها من وجهة نظره".

1

في حين يعرفه يوسف الحسن" :هو أن يتبادل المتحتاورون متن أهتل التديانتين،األفكار،والحقائق والمعلومتات
والخبرات ،التي تزيد من معرفة الفريق باآلخر بطريقة موضوعية ،تبين متا قتد يكتون بينهمتا متن تتالق أو اختتالف،
متتع احتفتتاظ كتتل طتترف بمعتقداتتته ،فتتي جتتو متتن االحت ترام المتبتتادل والمعاملتتة بتتالتي هتتي أحستتن ،بعيتتداً عتتن ن توازع
التشكيك ومقاصد التجريح،بل ما يرجى منته هتو إشتاعة المتودة وروح المستالمة والتفتاهم والوئتام ،والتعتاون فيمتا يقتع
التوافق فيه.2
وبالتتتالي يمكتتن القتتول أن مص تطلح الح توار يشتتير":إلى درجتتة متتن التفاعتتل والتثتتاقف والتعتتاطي اإليجتتابي بتتين
الحضارات التي تعتني به ،وهو فعل ثقافي رفيع يؤمن بالحق في االختالف إن لم يكن واجتب االختتالف ،ويكترس
التعددية ،ويؤمن بالمساواة.

• المحور الثاني:من صدام الحضارات إلد حوار الحضارات في عصر العولمة
اتخذ هنتنغتون معايير غير متناسقة في تصنيفه للحضارة،فهو لم يستخدم الديانة كمعيار للتصنيف إال عندما جاء
علتتتى ذك تتر الحض تتارة اإلسالمية،والحض تتارة الغربي تتة نس تتبة إلتتتى الغ تترب ،والكونفوشس تتية نس تتبة إلت تتى حكتتتيم الص ت تين
كنفش تتيوس ،والياباني تتة نس تتبة إل تتى اليابان،والهندي تتة نس تتبة إل تتى الهن تتد وهك تتذا ،فاختي تتار مع تتايير مختلف تتة للتميي تتز ب تتين
الحضتتارات يعتبتتر تناقضتتا واختتالال بالمنهجيتتة العلميتتة التتتي يتطلتتب ضتترورة توافرهتتا .فتتإذا استتتخدمنا التتدين كمعيتتار
فستتيكون لتتدينا الحضتتارة البوذيتتة واإلستتالمية واليهوديتتة والمستتيحية ،وهتتذا االختتتالف فتتي عمليتتة التصتتنيف يتتدل علتتى
غيتتاب الموضتتوعية عتتن هتتذه النظريتتة،ألنها تحمتتل فك ترة تعبويتتة مستتتندة إلتتى أستتس عنص ترية،مفتقدة ألي مبتتررات
أخالقية وموضية.
والمتتبتتع للتتتاري يالحتتظ فتتي حتتاالت الص تراع والصتتدام التتدموي بتتين الشتتعوب واألقوام،والتتدول واإلمبراطوريتتات
المختلفة أن الدوافع وراء هذه الصراعات والحروب ،كانت وراءهتا دائمتا عوامتل الطمع،والرغبتة فتي التوستع،وتحقيق
األمجتتاد،وغير ذلتتك ولكتتن هتتل يتتدخل ذلتتك ضتتمن ص تراع الحضتتارات،إن التنتتوع واالختتتالف هتتو ضتترورة حضتتارية،
وحقيقة كونية أيضا،وكما نشاهد ذلك من حولنا في عتالم األفكتار والتصتورات ،علتى مستتوى األفتراد ،فإنته أيضتا ال
يمكتتن إنكتتاره علتتى مستتتوى األقتوام والشتتعوب والحضتتارات ،ولكتتن هتتذا التنتتوع واالختتتالف ،كتتان ستتببا لنشتتأة الن ازعتتات
بتتين البشتتر ولتتم تصتتل البشترية إلتتى مرحلتتة تقبتتل اختالفاتهتتا،واالعتراف بهتتا،إال بتتتدرج وبطء،وبعتتد تتتاري دمتتوي متتن
الن ازعات والحروب.

 -1الهيتي عبدالستار إبراهيم،الحوار الذات واآلخر ،ضمن سلسلة رتاب األمة،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية،قطر،الطبعة،2004 ،04ص.04
2

 -حسن يوسف ،الحوار اإلسالمي المسيحي الفرص والتحديات ،المجتمع الثقافي ،أبو ظبي ،ط ، 1997 ،01ص.13
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الصراع الحضاري في عصر العولمة:

إن الب تتؤرة المحوري تتة المحرك تتة ألطروح تتة ص تتدام الحض تتارات ه تتي تبن تتي هنتغتيييون الصت تريح لفكت ترة اعتب تتار
الحضتتارة والثقافتتة العامتتل الجديتتد التتذي ستتيتحكم فتتي صتتيرورة العالقتتات الدوليتتة،وبالتالي فاالنقستتامات الكبتترى فتتي
الع ت تتالم س ت تتتكون حض ت تتارية تتص ت تتادم ف ت تتي إطاره ت تتا مجموع ت تتة م ت تتن الكت ت تتل الحض ت تتارية المنس ت تتجمة والمتنافس ت تتة فيم ت تتا
بينها،فالحضارة باعتبارها أرقى أشكال التعبير عتن الهويتة ستيكون لهتا دور فعتال ختالل القترن المقبل،والصتراع بتين
الحضارات عند هنتغتون يتختذ مستتويين اثنتين،األول عبتارة عتن مستتوى جزئتي اإلقليمتي وتكتون أكثتر عنتدما تكتون
بين اإلستالم وجي ارنته األردثوكس،والهنتدوس واألفارقتة والمستيحيين والغرب،أمتا الثتاني فهتو مستتوى كلتي عتام،ويكون
بين الغرب والشرق أي بين الحضارات الغربية والحضارات غير الغربية.
حيتتث أدى صتتدور كتتتاب صتتدام الحضتتارات إعتتادة صتتنع النظتتام العتتالمي لهنتنغتييون إلتتى تضتتارب وجهتتات
النظتر بتتين مختلتف المهتمتتين بتحليتتل األوضتاع الدوليتتة االقتصتتادية منهتا والسياستتية،والذي حتتاول فيته البرهنتتة علتتى
تحول العالم من صراع األيديولوجيات الى صراع الثقافات التي تتفكك شيئا فشيئا متن ختالل التمتايز بتين الجزيئتات
التي تشكل في الظاهر كيانا واحتدا،وهو متا يحتاول هنتنغتيون جعتل التحتديث مرادفتا للتغريتب ،وتحويتل فكتر العتالم
الذي كان يؤمن في مرحلة سابقة باالختالف إلى مرحلة يمكن أن نطلق عليها األحادية الفكرية التي تتلخص فيمتا
أصطلح عليه بعصر العولمة.

1

وبالتتتالي يفستتر هنتنغييون قناعتتته بحتميتتة الص تراع بتتين الحضتتارات المختلفتتة،وأن الكراهيتتة شتتعور إنستتاني،وأن
البشر بحاجة إلى أعداء لتعريف الذات وايجاد الدوافع،و المصدر األساسي للصراع في هذا العالم الجديد لن يكون
بشتتكل رئيستتي أيتتديولوجياً أو اقتصادياً،وستتتكون التقستتيمات الكبتترى ضتتمن النتتوع البشتتري ومصتدر الص تراع المهتتيمن
ثقافتها،وستظل الدول القومية الالعب األكثر قوة فتي الشتؤون العالميتة،ولكن الصتراعات الرئيستية للسياستة العالميتة
ستتتحدث بتتين أمتتم وجماعتتات ذات حضتتارات مختلفة،وستتيهيمن صتتدام الحضتتارات علتتى السياستتة العالمية،وستتتكون
خطوط الصدع بين الحضارات خطوط المعركة في المستقبل.2
إن البشت ترية ،ف تتي عص تترها المع تتولم،هي الي تتوم أبع تتد م تتا تك تتون ع تتن نب تتوءة صت تراع الحض تتارات،بل ه تتي بحك تتم
العالق تتات االقتص تتادية المعق تتدة والمتداخل تتة،وبحكم االنفت تتاح الثق تتافي والفك تتري الواس تتع ال تتذي تعيش تته الي تتوم ،ف تتي ظ تتل
الفض تتاءات المفتوح تتة،أقرب م تتا تك تتون إل تتى تحقي تتق مقول تتة القري تتة الكوني تتة الواحدة،وبه تتذا يمك تتن الق تتول أن ” صت تراع
الحضارات “ يدعو للعودة إلى ”شريعة الذئاب“،حيث تتحول الدعوة إلى االنفتاح والعولمة إلى أيديولوجية صتارمة
يجب أن يخضع لها الجميع،واال فإن قانون الغاب سيتكفل بالعقاب .

1

 -زهير دحمور،الصرع الحضاري:إمتداد نظرية قديمة إلد عصر ما بعد العولمة،نقال عن موقع:

2

 -محمد حسينات،الحضارة بين الحوار والصراع في عصر العولمة،مجلة الرائد،العدد،251ديسمبر ،2004ص.05

(www.m.ahewar.org/s.asp!aid=532654r=0يوم  2017-05-11على الساعة .)21:34
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الحوار الحضاري في عصر العولمة:

يخفتتي الحتتديث عتتن ”ح توار الحضتتارات “حقيقتتة متتا تتعتترض لتته معظتتم ثقافتتات العتتالم متتن انستتحاق وتهديتتد
بالتفكك والدمار نتيجة الهيمنة الواسعة للثقافتة األمريكية،ولكنته يتوحي ولتو شتكلياً بتستاوي الثقافتات ونتديتها،وهو بتال
شك إيحاء غير صادق ال عالقة له بالواقع،بل إنه رد فعل وهمي على الشعور بالسيطرة الثقافية .
حيتتث هنتتاك متتن يتترى أن استتتحالة قيتتام ح توار حضتتاري وفتتق المعطيتتات الموجتتودة اليتتوم فتتي عصتتر العولمتتة،
تتؤدي بنتا التى القتول أن الحتوار ممكتتن وخاصتة كفكترة أن يستعى للحلتول الستتلمية فتي عتالم القتوة والتكتتالت الدوليتتة
ولكنه من الناحية الفعلية مازال أمتام حتوار الحضتارات ،متن إشتكاليات الحتوار كتذلك األختذ بتالنموذج الغربتي وذلتك
بتعميم حضارة المعلوماتية واتخاذها أداة للتغيير الذي يفرض من الخارج وتفرض نفسها كحضتارة عالميتة،ما يتؤدي
إلى إعاقة عملية التطوير والبناء الذاتي ألنها تعيد تشتكيل الواقتع االجتمتاعي والفكتري لتدى الشتعوب،حيث ارتبطتت
الثقافة بالهيمنة والسلطة والعنف وأصبحت تثير ردود أفعال معادية في أكبر مناطق العالم غير العربي ،ولعل هذا
ما زاد في صعوبة الربط بين الثقافات المهمشة،وجعل الحوار مستحيال بين الشعوب.

1

وهنتتا تجتتدر اإلشتتارة إلتتى قضتتية مهمتتة تتعلتتق بت ت ” الح يوار الييداخلي“ ،فلتتن نستتتطيع الحتتديث عتتن ح توار ثقتتافي
حضاري مع اآلخر إذا لم نتمكن من إنجاز حوار ثقافي مع الداخل،أي داخل كل حضارة بمفردها.فعالقات الحوار
الداخلي التي تنطوي على التعددية وعلى االعتتراف بتاآلخر ،وضترورة التتداول الستلمي للستلطة،هي التتي يجتب أن
تكون المهيمنة علتى العالقتات الداخليتة قبتل الخارجيتة،وهي وحتدها الكفيلتة بتكتوين ” ذات كليية “ أو جماعيتة ،ولتو
نسبياً ،يمكن باالستناد إليها أن نتحول من الحوار في الداخل إلى قيادة الحوار أو الصراع مع الختارج بشتكل نتاجح
ومثمر.

2

• المحور الثالث :حوار الحضارات وليس تصادمها هو السيبيل إليد نظيام عيالمي
جديد
النظام العالمي الجديد كما قال الدكتور مصطفد محمود هو مصطلح بدا لينتهتي بتفريتغ التوطن متن وطنيتته
وقوميته وانتمائه الديني واالجتماعي والسياسي بحيتث ال يبقتى منته إال ختادم للقتوى الكبترى ،فتال يمكتن التفريتق بتين
النظام العالمي الجديد والعولمة فكالهما يتقاسمان نفس األهداف أو إن صح القول كالهما واحد ألن الهتدف واحتد
وهتتو جعتتل العتتالم واحت ًتدا فتتي إطتتار حضتتارة واحتتدة مستتتحدثة علتتى حستتاب الحضتتارات اإلنستتانية والثقافتتات والقتتيم و
األخالق والسياسة باسم الحرية.

وقد استخدم هذا المصطلح كذلك متن قبتل الترئيس األمريكتي جيورج بيوش فتي خطابته للشتعب األمريكتي شتهر
أوت  1990بمناسبة إرسال القوات األمريكية إلى الخليج حيث تحدث عن فكترة عصتر جديتد وحقبتة للحريتة وزمتن
1

 -برهان غليون ،اغتيال العقل ،الطبعة ،03مكتبة مدبولي،1990،ص.133-132

2

 -الستتيد يستين،حيوار الحضييارات فييي عييالم متغييير،بحتتث مقتتدم للمتؤتمر التتدولي حتتول ” صتراع الحضتارات أم حتوار الحضتتارات ت “ ،القتتاهرة 12-10

مارس  ، 1997ص . 10
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للستتالم لكتتل الشتتعوب.وفي يتتوم  11ستتبتمبر  1990أشتتار ال ترئيس األمريكتتي إلتتى إقامتتة نظتتام عتتالمي جديتتد يكتتون
أمانا في طلب السالم ،عصر تستطيع فيته كتل أمتم العتالم
ًا
متحرر من اإلرهابً ،
فعاال في البحث عن العدل وأكثر ً
وجنوبا أن تنعم بالرخاء وتعيش في تناغم.
شماال
غرًبا وشرًقا،
ً
ً

1

لق تتد كان تتت أحتتداث  11س تتبتمبر  2001ذريع تتة ومبتترر لنظري تتة "صيييدام الحضيييارات" الت تتي ارتك تتزت عل تتى 03

مستويات:
أ-

الصراع بين الهويات والثقافية والحضارية.

ب-

االختالف في القيم السياسية.

ت-

االختالف في المعتقدات الدينية.

حيتتث تشتتير أطروحتتة صتتدام الحضتتارات إلتتى عتتالم متتا بعتتد الحتترب البتتاردة متعتتدد األقطتتاب ،يفتقتتر إلتتى تقستتيم واحتتد
ومحدد ،كالذي كان أثناء الحرب الباردة.
وبشكل عام فان ما يحكم العالقات بين هتذه الحضتارات هتو الصتدام بتين الهويتات الحضتارية ،فهنتنغتتون ال
يتترى فتتي نهايتتة الحتترب البتتاردة نهايتتة للتعتتدد واالنقستتام فاالنستتجام فتتي نظ تره وهم،حيتتث أصتتبح التعتتدد وتأصتتيله فتتي
الكون أكثر حقيقة وواقعية من ذي قبل وأصبحت الحاجة إلى الذات والهوية حاجة وجودية.

2

وفتتي حقيقتتة األمتتر فتتان انتهتتاء الحتترب البتتاردة بانهيتتار المعستتكر الشتتيوعي أستتهم بشتتكل كبيتتر فتتي إعتتادة جدولتتة
العتتالم متتن جديتتد واختفتتاء الشتتيوعية كعتتدو تتترك ف ارغتتا فاإلستتالم التتذي جعلتتته أمريكتتا متتا أطلقتتت عليتته ب "الخطييير
األخضر" ،ليحل محل الخطر األحمر (الشيوعية).

3

• خاتمة:
إن طغيان وهيمنة الثقافة الغربية ليس أبدي ،صحيح أن القوي هو الذي يفترض متا يريتد والحضتارة القويتة ال
تحاور بل تهيمن،وال تتأثر بغيرها بل تنتج مؤثرات على الغير،والحضارة الراكدة ال تحاور أيضاً،بل تستقبل كجهاز
استقبال ليس إال.
وبالتتتالي فتتإن تعميتتق الح توار الحضتتاري والبحتتث عتتن أبعتتاد جديتتدة فتتي عتتالم منقستتم علتتى نفستته ال يكتتون إال
بالتفاعل الثقافي بدالً من الهيمنة الثقافية ،واالعتراف بمبدأ التعددية بدالً من الهيمنة التي تضع في حسابها إسقاط
والغاء كل الهويات األخرى  .والكف عن العقلية التتي ال تترى فتي الشترق إال عالمتاً متخلفتاً عليته تتأمين متواد أوليتة
وأسواق استهالكية لعالم غربي يمتلك القوة والمعرفة ويتمتع بدرجات عالية من الرفاهية

1

 -أوشن محمد،عقيدة النظام العالمي الجديد،معهد الهوقار،نقال عن موقع:

http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4625:2016 -01-10-13-20( 54&catid=659:ouchen-mohamed-larbi&Itemid=36يوم  2017-05-12على الساعة .)12:13

2
3

 حسن حنفي ،الغرب وأزمة البحث عن عدو ،مجلة العربي تصدر عن و ازرة االعالم بالكويت ،العدد ،2002 ،518ص .138 -نفس المرجع،ص.138
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