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اإلفتتاحية

ترحم على شهداء الواجب الوطني
وقت عصيب تمر به األمة الجزائرية اليوم بعد حادث تحطم الطائرة العسكرية و فقدانها لـ ـ  257وهو
املشهد الحزين الذي جدد طرح أسئلة عميقة تتعلق بتحديد املسؤولية عن هكذا أحداث وبمدى قدرة الدول
على ضمان األمن املجتمعي والسالمة الجماعية التي تفرض مقتضيات قاعدية في املنظومة األمنية املباشرة
وغير املباشرة وقوامها تقديس الحياة البشرية والعمل على حمايتها في كل الظروف ،املسألة التي تخرج عن نطاق
اإلطالق فهي نسبية ترتبط باإلمكانيات املتوفرة سواء أكانت بشرية أم مادية وباالستراتيجية املوضوعة ملواجهة
األزمات الطارئة السيما تلك التي تحمل ضمن تداعياتها ما قد تؤثر على أمنها القومي باعتبار أن الحادثة وقعت
داخل مؤسسة أمنية سيادية وكان من ضحاياها أجانب من دول مجاورة ما قد يفتح املجال واسعا للتأويل و
التجني.

والحمد لله رب العالمين الذي بفضله تتم الصالحات
رئيسة التحرير  /الدكتورة هادية يحياوي
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مقاربة نظرية :ملستقبل التحوالت االيديولوجية في بنية النظام الدولي
A theoretical approach: To the future of ideological Transformations in the structure of
the international order
د .جمال خالد الفاض ي ،باحث متخصص في العالقات الدولية

ّ
امللخص:
تختلف نظريات العالقات الدولية في تحليل طبيعة بنية النظام الدولي وأيديولوجيته ،وكذلك في تفسيرها
للتحوالت التي تطرأ عليه ،وفي محاولة البحث عن مقاربة نظرية ملستقبل التحوالت في بنية النظام الدولي ،تهدف
الدراسة لالستفادة من املنظورين الواقعي والبنائي باعتبارهما يقدمان أبرز االسهامات في تفسير التحوالت في
بنية النظام الدولي ،إذ يعرف املنظور الواقعي النظام الدولي من خالل طبيعة عالقات القوة بين القوى الكبرى
في العالم ،في حين يعرف املنظور البنائي النظام الدولي من خالل طبيعة الثقافة الدولية السائدة ،ويطرح
املنظور البنائي تصورا مختلفا للمرحلة االنتقالية التي يمر بها النظام الدولي ،فاإلصرار على فرض نظام العوملة
الغربية باستخدام القوة الصلبة ،أو باستخدام القوة الذكية ،أدى إلى ارتفاع مستوى الفوض ى في العالقات
الدولية ،وهو ما دفع إلى القناعة بضرورة تدعيم االستقرار على حساب الديمقراطية ،وهذه الجزئية هي أحد
املكونات األساسية للعقيدة" النظامية  ،التي تعمل روسيا على تجذيرها في العالقات الدولية في السنوات
األخيرة .لذا فإن املرحلة االنتقالية التي يمر بها النظام الدولي ،من وجهة نظر البنائيين ،مرتبطة بعدم استقرار
التجاذبات األيديولوجية بين العقيدة النظامية التي تتبناها روسيا وأيديولوجيا نظام العوملة الغربية التي
يتبناها الغرب كعقيدة أيديولوجية ،وهو ما سوف ينعكس على مستقبل بنية التحوالت في النظام الدولي
واالتجاهات املتوقعة لعالقات القوى في هذا النظام.
الكلمات املفتاح :النظام الدولي ،التنبؤ ،نظام العوملة ،الليبرالية ،العقيدة النظامية ،الواقعية ،البنائية.
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املقدمة:
املتابع ملوضوعات العالقات الدولية ،وحالة التطور املتسارع في ظاهرة النظام الدولي ،وفي طرق إدراكها
وأساليب البحث والتحليل حولها ،يالحظ أن هناك ارتباطا بين التطور في الجانبين ،ذلك ،ألن املنظور السائد
في كل مرحلة يكون انعكاسا لطبيعة وسمات هذه املرحلة وفقا لحالة التغيرات التي اتسمت بها ،وألن كل منظور
جديد يبرز كرد فعل لالنتقادات التي توجه للمنظور الذي ساد من قبله في مرحلة سابقة ،ففي ظل أوضاع
دولية مختلفة تطورت على نحو أبرز هذه االنتقادات أو التحديات أو التساؤالت حول مدى إطالقه ومدى
استمرار صالحيته لتفسير األوضاع الدولية املتطورة ،ومن ثم يتبلور بديل جديد يتحقق حوله قدر من االتفاق
من جديد الذي يرقى به ملرتبة املنظور السائد نظرا للتالؤم بين افتراضاته وبين الحقيقة الدولية من ناحية،
وكذلك مالءمة ما يقترحه من أساليب منهاجية لدراسة أبعاد هذه الحقيقة  ،بعبارة أخرى فإن كل منظور يبرز
ليسود في ظل أوضاع دولية محددة حين يتضح أنه األكثر مالئمة لتفسير هذه األوضاع ،والعمل على البحث
حولها.1
لذلك يمكن لنا مناقشة اإلشكالية املتعلقة في بنية النظام الدولي من حيث مستقبل التحوالت الذي يتوقع أن
تحدث فيه ،نتيجة لتغيرات ايديولوجيا وثقافية ،وليست نتيجة تغيرات في موازين القوة ،من هنا يطرح الباحث
التساؤل التالي :إلى أي مدى يمكن االستفادة من إسهامات نظريات العالقات الدولية في التنبؤ بمستقبل
التحوالت في بنية النظام الدولي؟
منهجية الدراسة:
من أجل تحليل موضوعنا قيد الدراسة من جميع جوانبه ،فإننا استخدمنا أكثر من منهج ،حيث وظفنا املنهج
التاريخي في تتبع ومعرفة اسهامات وجهود املفكرين التي بنيت وتأسست على أراءهم كثير من األفكار املتعلقة
بنظريات اليوم وتفسيرها للعالقات الدولية ،كذلك قمنا بتوظيف منهجية تحليل املتغيرات كمنهجية رئيسية،
وبذلك ،فإن بناء الفرضية املركزية يرتبط بإطار نظري هي النظرية البنائية مقارنة بالنظرية الواقعية ،والذي
يركز على دور الثقافة و األفكار واأليدولوجيات في العالقات الدولية.
من هنا يطرح الباحث الفرضية التالية  :تتحدد مستقبل التحوالت في بنية لنظام الدولي من منظور بنائي
استنادا إلى مخرجات التفاعالت بين أيديولوجيا نظام العوملة ( )Globalizationالتي تتبناها وتقودها الواليات
 1لقد استخدم دارسو العالقات الدولية مفهوم "املنظور" لتصنيف الدراسات األكاديمية استنادا إلى معيارين :أحدهما موضوعي ومحوره
االفتراضات األساسية حول الطريقة التي يتهيكل بها العالم ،واآلخر منهاجي ومحوره أساليب إدارة البحث والتحليل ،ملزيد من التفاصيل:
Bahgat Korany: Afro-Asian Non Alignement in the contemporary. International System. These No. 268. Institut Universitaire des
Hautes-Etudes Internationales, Geńeve, 1976. pp 15-16. And see: Antje Herrberg, The Post-Cold War Order and The Search for
new Research Methodologies for The Political Scientist . accessible at:
http://www.iol.ie/~mazzoldi/toolsforchange/postmet/postcold.html-36k
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املتحدة والدول الغربية وبين أيديولوجية "العقيدة النظامية" ( )Orderismالتي تعمل روسيا على تجذيرها في
العالقات الدولية ،حيث أن املرحلة االنتقالية التي يمر بها النظام الدولي في الوقت الراهن مرتبط بعدم
االستقرار نتيجة التجاذبات بين هاتين األيدولوجيتين ،وليس نتيجة عوامل القوة في النظام الدولي.
التقاطعات املنهجية للمقاربات النظرية:
لقد أصبحت الحدود الفاصلة بين هذه املنظورات غير ذات معنى ،إضافة إلى أنها تتسم باملرونة إلى حد بعيد،
فإنها تعطي فرصة أكبر للتحكم العقلي و االستفادة العقالنية من كافة األطروحات و املقاربات .فما هي إذن
املنظورات التي تلقي الضوء أكثر على الشؤون الدولية املعاصرة ؟ و أي منها األقرب إلى الفهم و التطبيق من
طرف محترفي و صانعي السياسة ؟ ،و في ظل التعدد النظري لها ،تختلف منظورات (نظريات) العالقات الدولية
في تحليل طبيعة النظام الدولي ،ومن أجل إيجاد صيغة مقاربة نظرية لهذا املوضوع ،تبرز النظريتان الواقعية
ُ
والبنائية 1باعتبارهما أكثر نظريتين ساهمتا في توصيف طبيعة النظام الدولي وشروط بقائه ،إذ تعرف النظرية
الواقعية النظام الدولي من خالل اعتبارات مادية بحتة تتعلق بعدد القوى الكبرى في العالم ،وطبيعة عالقات
القوة السائدة فيما بينها ،أو ما يسميه الواقعيون بالتوزيع املادي للقوة ،وقد اعتمدت على مفاهيم خاصة لفهم
وتفسير مختلف الظواهر املعقدة في السياسة الدولية.
وتعتبر مفهوم القوة ،املصلحة الوطنية ،تعظيم املكاسب ،الفوض ى الدولية من املفاهيم املفتاحية التي
ُ
اعتمدتها هذه املقاربة لتفسير السلوك الخارجي للدول ،2في حين تعرف النظرية البنائية النظام الدولي من
خالل طبيعة الثقافة الدولية السائدة ،وهذا يعني أن املنظور الواقعي يركز على البنية املادية للنظام الدولي في
حين يركز املنظور البنائي على بنيته الثقافية ،3وإذا كان املنظور الواقعي يفسر دخول النظام الدولي في مرحلة
انتقالية في السنوات األخيرة على أساس التراجع في مكونات القوة األمريكية –عسكريا واقتصاديا -نتيجة
التورط الخاطئ في حربي العراق وأفغانستان ،وهذا ما فتح املجال من وجهة نظر واقعية إلى تعديل عالقات
القوة السائدة بين القوى الكبرى ،وألن هذا التعديل لم يستقر بعد ،فانه من وجهة نظر واقعية ،فان بنية
النظام الدولي لم تستقر هي األخرى.
ويطرح املنظور البنائي تصورا مختلفا للمرحلة االنتقالية التي يمر بها النظام الدولي ،فاإلصرار على فرض نظام
العوملة الغربية باستخدام القوة الصلبة ،كما حصل في فترة الرئيس "بوش االبن" أو باستخدام القوة الذكية
 1للمزيد من التفاصيل :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسة ،نظريات العالقات الدولية :التخصص والتنوع ،تحرير :تيم دان ،مليا كوركي،
ستيف سميث ،ترجمة ديما الخضرا ،،مراجعة :بشير محمد الخضرا ،ط ،1يناير .2016
 2بوملكاحل إبراهيم ،تطور اتجاهات املدرسة الواقعية في تحليل العالقات الدولية والسياسة الخارجية ،جامعة قسطنطينة ،قسم العلوم
السياسية ،الجزائر ،2011/5/21 ،شوهد فيhttp://www.academia.edu ،2017/3/15 :
3 Karacasul (Nilüfer )- uzgoren (Elif), Explaining Social Constructivist contributions to security studies, p 29. accessible at:
http://www.sam.gov.tr/perceptions/volume%20xii/ExplainingSocial.pdf
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كما حصل في فترة الرئيس "باراك أوباما" ،1أدى إلى ارتفاع مستوى الفوض ى في العالقات الدولية ،وهو ما دفع
إلى القناعة بضرورة تدعيم االستقرار بعلى حساب الديمقراطية ،وهذه الجزئية هي أحد املكونات األساسية
للعقيدة" النظامية  ،التي تعمل روسيا على تجذيرها في العالقات الدولية في السنوات األخيرة .لذا فإن املرحلة
االنتقالية التي يمر بها النظام الدولي ،من وجهة نظر البنائيين ،مرتبطة ليس بعدم استقرار عالقات القوة،
ولكن بعدم استقرار التجاذبات األيديولوجية بين العقيدة النظامية التي تتبناها روسيا وأيديولوجيا نظام
العوملة الغربية التي يتبناها الغرب كعقيدة أيديولوجية .لقد راهنت وجهة نظر معينة – مثل األفكار التي
طرحتها مدرسة كوبنهاغن في الدراسات األمنية  -على أن تشكل األحادية القطبية منذ نهاية الحرب الباردة أدى
إلى انتفاء التنافس الحقيقي بين القوى الكبرى ،وهو ما أثر على قيمة النظام الدولي كمستوى للتحليل في
العالقات الدولية  ،ولكن املرحلة االنتقالية التي يمر بها النظام الدولي في السنوات األخيرة ،أعادت إنتاج
التنافس على قيادة النظام الدولي ،وهو ما يحفز على إعادة التركيز على مستوى النظام الدولي كمستوى أولي
للتحليل ،2ويتبع ذلك أن معالجة القضايا الرئيسية في العالقات الدولية تكون مجرد انعكاس لطبيعة النظام
الدولي السائد .وألننا نعالج املوضوع من منظور بنائي فإننا نفترض أن االتجاهات املستقبلية للنظام الدولي وما
سيترتب عليها من معالجة القضايا األساسية ستكون مرتبطة بطبيعة التجاذبات بين العقيدة النظامية التي
تتبناها روسيا وأيديولوجية العوملة التي تتبناه الدول الغربية.
إن هذه املقاربات املتقاطعة من الناحية املنهجية ،ترصد جوانب هامة في السياسة الدولية ،ولهذا فان
الدبلوماس ي أو صانع القرار يلزم عليه أن يتوفر علي ميزات خاصة أبرزها الدراية األكاديمية و الفهم العميق
لهذه االتجاهات التي تكمل بعضها البعض ،فادا كان ال ينبغي له أن يتجاهل أهمية عنصر القوة ،فانه إلى جانب
ذلك يجب أن يؤمن بدور القوى الوطنية و دور املؤسسات الدولية ،و أن يقتنع أيضا بإمكانيات التغيير و
التحول حسب املنظور البنائي.3
وظيفة التنبؤ بمستقبل العالقات الدولية :وجهات نظرمتنوعة
يتطلب األمر من نظريات العالقات الدولية فهما عاما للسياسات العاملية ،وصلة وثيقة بالسياسات التي تصنع
بشكل يومي ،و قدرة على وصف كيفية انبثاق األحداث الدولية وشرحها ،وكيفية تأثيرها في السياسات العاملية،
وهذه هي القضية األكثر أهمية.

 1للمزيد حول الجدل على مستقبل القوة األمريكية ،أنظر :ستيفن والت ،روبرت كاجان ،الجدل حول مستقبل القوة األمريكية ،ترجمة :محمد
العربي ،سلسلة اوراق ،ع  ،40مصر ،مكتبة اإلسكندرية ،وحدة الدراسات املستقبلية.2012 ،
2 Reza Ekhtiari Amiri. Levels of Analysis in International Relations and Regional Security Complex Theory. Journal of Public
Administration and Governance. Vol. 4, No. 4. 2014
 3محمد عصام لعروس ي ،النظريات في العالقات الدولية 2015/7/25،شوهد في2017/3/23 :
?http://www.pal-monitor.org/ar/print.php
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غير أن هناك وجهة نظر تقول إن نظريات العالقات الدولية لم تحقق ذلك ،وخاصة فيما يتعلق بالتنبؤ في
املستقبل ،كما أوضحه جيمس روزيناو ) )J. Rosenauبقوله  :إنه ليس فقط في حقل العالقات الدولية فشلنا
في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة ،ولكننا أيضا فشلنا في التعلم من أخطائنا ،بمعنى أن نظريات العالقات الدولية
فشلت حتى في ممارسة وظائف الوصف والتفسير فما بالك بوظيفة التنبؤ .وفي نفس السياق يؤكد ميتشل
نيكلسون ) ( M.Nicholsonأن تعدد النظريات في حقل العالقات الدولية يضفي نوع من التشوش املنهجي على
هذا الحقل ،وهو ما يعقد من مهمة التنبؤ .كما يرى ريمون ارون ) )R.Aronأن العالقات الدولية هو علم
تاريخي ،وبالتالي أقص ى ما يمكن أن يطمح إليه هو استقراء التاريخ ،وليس التنبؤ باملستقبل ،كما يرى مورتون
كابالن ) ( M.kaplanأن ممارسة الوظيفة التنبؤية مرهون بالوصول إلى تعميمات متفق عليها بين املنظرين،
وهو ما يعد غير متاح في واقع التنظير.
ويؤكد " " Kenneth Waltzأن التنبؤ كهدف منهجي لنظرية العالقات الدولية هو هدف غير واقعي ،فمن جهة
أولى فان املتغيرات املؤثرة في واقع العالقات الدولية هي متغيرات كبيرة العدد وغير قابلة لإلحصاء ،باإلضافة إلى
التنوع الهائل في أهداف الفواعل ،كما أن كل العوامل املؤثرة في واقع العالقات الدولية ال يمكن ان نقول انه
لصعوبة التنبؤ في العالقات الدولية ،وألن وجهة النظر السائدة لدى كثير من منظري العالقات الدولية أيضا
ومنهم" ديفيد سنغر " ) ،(J. David Singerبأن هدف العلوم هو التحليل وبالتالي عارض الكثير من منظري
العالقات الدولية الفكرة التي تشير إلى كيفية تحسين مستوى التنبؤ ،وتأثيراتها بالنسبة للنظرية العالقات
الدولية التعبير عنها كميا ،ويبرر روبرت جيرفيس ) ( R.Jervisعدم إمكانية ممارسة التنبؤ في نظريات العالقات
الدولية ،بأن التنبؤ يمكن إنكاره ذاتيا إذا أثر في سلوكيات الفاعلين.1
فيما هناك وجهة نظر أخرى تقوم على أن التنبؤ يجب أن يكون أحد الوظائف األساسية لنظريات العالقات
الدولية حيث تقاس عليها قيمة التنظير في هذا الحقل املعرفي ،وهنا يرى ستيفن هاوكينغ ) ( S.Hawkingأن
النظرية الجيدة هي التي تتصف باالتساق الكبير بين مجموعة من املالحظات ،مع تقديم تنبؤات محددة حول
مستقبل هذه املالحظات ،فقيمة نظريات العالقات الدولية ال تتحدد على أساس االختبار في أحداث املاض ي،
ولكن على أساس االختبار في املستقبل.
كما أن العلم الذي ال يملك االستعداد للتعامل مع متغيرات جديدة هو علم محكوم عليه بالزوال ،ويضيف
رينولد تشارلز ) (C.Raynoldأيضا أن نظريات العالقات الدولية ال تشرح وضعا محددا ،ولكنها تشرح األوضاع
كلها ،ولذا فإن التنبؤ يجب أن يكون وظيفة منهجية أساسية لهذه النظريات2

 1خالد حامد شنيكات .غالب عبد عريبات .التنبؤ و نظرية العالقات الدولية  :مراجعة لألدبيات النظرية ،مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية .املجلد ،39/عدد ، )2012( ، 3ص605-601:
 2املصدر السابق ،التنبؤ ونظرية العالقات الدولية ،ص606 :
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ونحن نميل إلى وجهة النظر الثانية متفقين في ذلك مع وجهة نظر دافيد سنجر ) ( D.Singerالذي يرى أن
نظريات العالقات الدولية تستطيع التنبؤ كمستوى منهجي ،ألن التنبؤ مرتبط بطبيعة اإلطار التفسيري الذي
تتبناه النظريات في حد ذاتها ،وبالنسبة إليه فإنه عندما تذكر وظائف التنظير ،فان الوظيفة التنبؤية تأتي في
آخر مهام التنظير ،وبالرغم من هذا االعتقاد الشائع ،فان التنبؤ هو أهون املهام التنظيرية ألنه مرتبط بطبيعة
التفسير الذي تتبناه النظرية ،إذ متى توفرت العوامل التي فسرت األمور في املاض ي والحاضر ،فإنها هي ذات
العوامل التي ستفسر األمور في املستقبل.1
أما "جون ميرشايمير" فيرى أن الظواهر السياسية شديدة التعقيد ،و من الصعب أو من ربما من املستحيل
الوصول إلى التنبؤ السياس ي الدقيق بدون توفير أدوات نظرية أكثر تطورا من تلك التي نمتلكها اآلن ،ونتيجة
لذلك ،فإن جميع التنبؤات السياسية ال بد أن تتضمن بعض األخطاء التي يجب االعتراف بها .علما أن نظريات
العالقات الدولية مجبرة على ممارسة التنبؤ ،ألن التنبؤ يشكل أحد املداخل األساسية الختبار النظريات،
فبالرغم من أن دراسة العالقات الدولية كما هو الحال مع العلوم االجتماعية األخرى تقوم على أساس نظري
أقل ثباتا  ،ولكن هذه االخطار ال تعني أن يمتنع العلماء االجتماعيون عن استخدام نظرياتهم للتنبؤ باملستقبل،
فالتنبؤ ببلورة أفكار سياسية ،سيساعد في فهم األحداث التي تتكشف حولنا في العالم ،وسيساعد ذوي الرؤى
املتعارضة على تأطير وصياغة أفكارهم بمزيد من الوضوح.2
رؤية املنظور الواقعي ملستقبل العالقات الدولية:
يرى كثير من الباحثين ،أن رؤية املنظور الواقعي سيبقى املهيمن على األبعاد الفكرية لنظريات العالقات
الدولية ،وبما أن الواقعية كانت استجابة لواقعية ما قبل الحرب ،فإن نظرية العالقات الدولية في بداية القرن
ال ــ( )21هي استجابة حقيقية ألفكار ورؤى " ،" Kenneth Waltzحيث انبثقت الواقعية البنيوية من محاولة
تطبيق املنهج العلمي لدراسة السياسات الدولية ،وعلى الرغم من أنها تتشارك في كثير من عناصرها الجوهرية
مع ما يعرف بالواقعية الكالسيكية حول الطبيعة اإلنسانية وأولويتها ،واإليمان بالقوة كأساس للبقاء ،والدولة.
ولكن ال يعني أن اإليمان بالقوة هو إيمان بالقوة املجردة  ،فمن " "Stanely Hoffmanوحتى ""Morgenthau
يشعر الواقعيون بعدم الراحة مع سياسات القوة ،ولهذا بحثوا عما يسمى باللجوء إلى املسؤولية األخالقية
حسب رؤية " ،3"Walkerلكن الحقيقة أن الواقعية أعطت األولوية ملفاهيم املصلحة القومية والقوة مع
التناغم مع األخالق ،غير أنه في حالة التعارض بين املصلحة القومية وبين املسؤولية األخالقية؛ فإن األولوية
للقوة واملصلحة القومية.
.World Politics,vol. 14, no 1, The International System:

1 David Singer.The Level of Analysis Problem in International Relations

Theoretical Essays .October.1961, pp 77-92.
2 John J Mearshimer. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W : Norton & Company.2001, p: 4
3 Walker, R.B.J. 1993. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge University Press .P. 32
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وتركز الواقعية الجديدة بشكل واضح على املستوى النظامي للظاهرة وقيودها ،وهذا يعد افتراضها األساس ي
واملفتاحي لفهم النظرية ،ويرى أبرز منظريها " " John Mearsheimerأن النظام الدولي هو نظام فوضوي ،وذلك
بسبب عدم وجود قوة مركزية ،وأن القوى العظمى امتلكت معظم قدراتها العسكرية بالوراثة ،والدول ال
تستطيع مطلقا أن تثق بنوايا الدول األخرى ،والبقاء هو الهدف األساس للدول ،والدولة في نهاية املطاف هي
فاعل عقالني ،ونتيجة لغياب حكومة عاملية مركزية تعتمد الدول على نفسها للبقاء فقط ،ونتيجة لهذا
التشخيص؛ فإن ثالثة أنماط عامة من السلوك تنتج هي :الخوف ،واملساعدة الذاتية ،وتعظيم القوة ،وكما
يشير "ميرشايمر" فإن هذه االفتراضات الجوهرية قادت إلى حالة من التطور للواقعية الجديدة ،والتنبؤات
املبنية على أساسها في وقت مبكر من عقد التسعينيات من القرن الـ(،1)20
وقد عرض الواقعيون الجدد أمثال "" Layne Christopher" ،" John Mearsheimer" ،"Kenneth Waltz
رؤية واضحة حول ما الذي تتنبأ به نظريتهم للسنوات املقبلة ،وهي أن األحادية القطبية لن تكون األخيرة في
النظام ىالدولي؛ ألن الدول األخرى ستوازن الواليات املتحدة ،وبهذا فإن النظام األحادي القطبية يحمل بذور
فنائه ،وأن لحظة األحادية القطبية ستنتهي ،ويقول " 2" Layneإن النظام متعدد القطبية ال يمكن تجنبه،
ويبدو ان النظام الدولي بدأ يشهد تحوال في توزيع القوة واالمكانيات وخاصة لصالح الصين والهند ،مع تراجع
املكانة االقتصادية للواليات املتحدة واالتحاد األوروبي نسبيا بعد األزمة االقتصادية التي تواجههما وبالتالي
انتقل النظام اآلن أكثر إلى النظام املتعدد القطبية وخاصة على املستوى االقتصادي.
وعلى الرغم من تأكيد الواقعيين الجدد على صعوبة التنبؤ بالقرارات الفردية للدولة ،فإنهم حددوا عددا من
الدول التي من املمكن أن تكون مرشحة بشكل كبير للظهور بوصفها قوة عظمى ،وذلك باالعتماد على معايير
وإجراءات إمبريقية لقياس قدراتها ،ومنها  :املستوى التعليمي ،والتطور الصناعي والزراعي ،وأنه وفق هذه
املعايير ،فإن الصين ستكون هي املرشحة األكثر بروزا  ،وستمارس أملانيا قيادتها ،وستبدأ اليابان بالبحث عن
استقالل استراتيجي ،وستعيد روسيا اكتشاف نفسها ،كما أن التعددية القطبية ستنبثق من نظام أوروبي
جديد.
ويتوقع""ميرشايمر" بأن " حلف الناتو" سيتوقف عن القيام بوظيفته باعتباره حلفا؛ وسيستمر على الورق ،
ألن كل دولة ستتصرف في الشؤون الدولية بشكل منفرد ألكثر من سبب تعظيم قوتها ،وتعارض الحلف مع
السيادة ،وتقييده لسلوك الدول .ويرى " ميرشايمر" ،أن هناك احتماال وارد جدا ،أن يكون العقد القادم هو
األكثر ميال للعنف واألكثر فرصا للصراع ،وسيشهد سنوات اضطراب في السياسة الدولية ،وهذا ما شاهدناه
في أوروبا منتصف التسعينيات خالل حرب يوغسالفيا السابقة ،واليوم ما تشهده الساحة الدولية والشرق
أوسطية من حروب وصراعات أحدثت كثير من االضطراب في السياسة الدولية وفي منظومة العالقات الدولية.
1 Mearsheimer, John. 1994-1995. The False Promise of International Institutions. International Security, 19 (3), PP.9-13.
2 Layne, Christopher. 1989-1990. Superpower Disengagement, Foreign Policy, (77). PP.17-24.
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وكذلك توقع هؤالء الواقعيون ،أن تستخدم واشنطن قوتها فعليا لزيادة مجال هيمنتها من أجل األمن والثروة
ودوافع أخرى؛ أي توظيف الواليات املتحدة قوتها العسكرية للمحافظة على نموذجها اإلمبريالي.1
رؤية املنظور البنائي ملستقبل العالقات الدولية:
يعتبر املنظور البنائي من أبرز املنظورات التي قدمت انتقادا ،وطرحت بدائل نظرية لهذا الرؤية الواقعية ،فلقد
أدى انتهاء الحرب الباردة إلى إعادة تشكيل هائلة للمناقشات داخل الخطاب األمريكي السائد في نظرية
العالقات الدولية ،2وعزز ذلك من صعود املدرسة البنائية في الفكر ،والتي يتعين النظر إليها بشكل أساس ي
باعتبارها ثمرة للنظرية الدولية النقدية ،حيث سعى الكثير من روادها إلى تطبيق استبصارات تلك النظرية من
أجل إلقاء الضوء على األبعاد املتنوعة للسياسة العاملية.3
فالنظرية البنائية تعد امتدادا للمدرسة املثالية ،التي ترى أنه يجب أن تدار السياسة الخارجية بواسطة معايير
قانونية وأخالقية ،وقد واجهت البنائية في أثناء الحرب الباردة سياسة "كيسنجر "القائمة على القوة ،ولكن
بعد انتهاء الحرب الباردة أخذت موقعا متقدما في نظرية العالقات الدولية ،وقامت أهم افتراضاتها على أن
الحقيقة االجتماعية يتم إيجادها من خالل النقاش حول القيم والهوية ،وتشدد النظرية على الصلة الوثيقة
بين دور األيديولوجية والهويات الوطنية ،والشبكات العابرة للقومية بأحداث ما بعد ايلول  ، 2001أي ال يمكن
فهم هذه األحداث دون فهم صراع األفكار والهويات الوطنية.4
وقد اختلفت افتراضات البنائية كليا عن افتراضات الواقعية الجديدة ،وحول كيفية حدوث التغيرات
األساسية في سلوك الدولة ،وهذه الرؤية ساعدت في إعادة انبعاث دراسة األفكار في حقل العالقات الدولية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه في تطبيقات البنائية على األحداث الدولية ،نجد أن البنائيين قد أخذوا بعين االعتبار
املعايير األخالقية وكيفية تأثيرها في األفكار التقليدية ،مثل  :السيادة ،وهذه العملية واضحة في تطبيقات
التدخل اإلنساني الدولي ،وسقوط نظام االبار تهيد في جنوب إفريقيا ،وتحسين .ممارسات حقوق اإلنسان في
أمريكا الجنوبية . 5وهذا يعني أن البنائيين أمثال "WilliamWahlforth" ،"Stephon Brooks" ،"Kratochwil
" ،يرون أن "األفكار" هي قدرهم ،مثلما عد الواقعيون الجدد أن "القوة" هي قدرهم ،وبأهمية األفكار في تطوير
املعايير في النظام الدولي ،أو املجتمع الدولي الذي يقيد سلوك الدولة أو يحدده في املستقبل.
1 Snyder, Jack. 2004. One World, Rival Theories. Foreign Policy, Issue 145, Nov/Dec, PP.52-62.

 2للمزيد أنظر :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،نظريات العالقات الدولية :التخصص والتنوع ،تحرير :تيم دان ،وآخرون ترجمة :ديما
الخضرا ،مراجعة :محمد بشير الخضرا ،بيروت ،ط .)2016 ( ،1ص468-428:
3 Christian Reus- Smit. Constructivism. In Theories of International Relations .eds Andrew Linklater. scott Burchill. Deakin
University.1996
4 Snyder, Jack. 2004. One World, Rival Theories. Foreign Policy, Issue 145, Nov/Dec, PP.52-62.
5 Rathbun, Brian C. 2007. Uncertain about Uncertainty: Understanding the Multiple Meanings of a Crucial Concept in
International Relations Theory.International Studies Quarterly 51, P.550.
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ومن أهم التنبؤات للبنائية الذي اعتمد على القيم ،والهويات ،واملعايير ،والبنى االجتماعية هو التنبؤ باستمرار
"الناتو" ،وقد فسرت البنائية ذلك على أساس أن أعضاء حلف "الناتو" ينظرون لألعضاء لآلخرين باعتبارهم
حلفاء ليبراليين أكثر من كونهم دوال أوجدت الحلف ملواجهة التهديدات ،وضرورات توازن القوى ،من هنا فإن
الحلف سيستمر على الرغم من غياب التهديدات ،وهو عكس ما تنبأ به الواقعيون.1
وتغطي البنائية مجاالت متعددة؛ منها مجاالت العودة إلى دور العامل اإلنساني ) القوة اإلنسانية) في دراسة
السياسات الدولية جنبا إلى جنب مع دراسة الدولة من خالل األفكار املتغيرة ،واملعايير ،والثقافة ،واللغة،
والتاريخ ،وثقافة الصورة ،وهذه املسائل تشكل محور التحليل لديها .وهذا اإلطار العام لبنية النظرية البنائية
يتضمن التركيز على قيمة األفكار في فهم التفاعالت الدولية ،فاألفكار عند البنائيين هي محدد لقوة الدول
وليس العناصر املادية – العسكرية واالقتصادية -فقط ،كما كان يرى الواقعيون ،وبذلك فإن مكانة الدولة في
العالقات الدولية أصبحت ترتبط ليست بقوتها العسكرية واالقتصادية فقط ،ولكن بقوة عقيدتها الفكرية
ومدى قدرتها على نشرها .وفي هذا السياق يرى البنائيون أن كال من القوة املادية والقوة الخطابية هما مفهومان
مهمان ،وأن الجمع بينهما يعد ضروريا لفهم الشؤون الدولية ،فالثقافة األيديولوجية مرتبطة مع أنواع واضحة
من القوة السياسية.2
يرى البنائيون أن النظام الدولي يأخذ ثالث صور محددة" نظام الثقافة الهوبزية" ،نسبة إلى "توماس هوبز"،
و"نظام الثقافة اللوكية" ،نسبة إلى "جون لوك" ،وهو النظام الذي يطرح السلوك التنافس ي باعتباره هو
السلوك األكثر انتشارا" ،ونظام الثقافة الكانطية" ،نسبة إلى "إيمانويل كانط" ،وهو النظام الذي يجعل
السلوك التعاوني هو السلوك الدولي الشائع .3فالنظام الدولي هو عبارة عن وعاء فارغ ،ليس له معنى أو منطق
خاص إال إذا تم ملؤه بثقافة معينة ،أي أن النظام الدولي له بنية ثقافية واجتماعية تشتمل على مجموعة من
املعايير والقواعد والقيم واألفكار املشتركة.4

1 Hopf, Ted. The Promise of Constructivism in International Relations Theory. International Security, Vol. 23, No.1,Summer 1998
.P.27.
2 Walker R. B. J. International Relations as Political Theory. Cambridge University Press.1993. pp:32
 3للمزيد من التفاصيل ،انظر :أكرم بركان ،تحليل النزاعات املعاصرة في ضوء مكون البعد الثقافي في العالقات الدولية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة لخضر باتنة ،الجزائر ،2010 ،ص59-58:
4 Alexander. Wendt. Anarchy Is What States Make of It :The Social Construction of Politics International Organization .Vol.46.No
2.Spring 1992.p 392
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إسهامات البنائية للتنظيرفي العالقات الدولية:
حسب " ،"Dale Coplelandهناك ثالثة اسهامات جعلت من البنائية شكال متميزا من التنظير للعالقات
الدولية وهي كالتالي:1
تنظر البنائية للسياسة الدولية على أنها محكومة وموجهة بمجموعة من القيم واملعايير واألفكار املشتركة بين
مختلف الفاعلين ،فالبنائيون يرغبون في تأكيد الطابع االجتماعي للوجود اإلنساني والدور الذي تلعبه األفكار
املشتركة كبن ية مثالية تفيد وتشكل السلوك؛ تؤكد البنائية على أن البنية املثالية لها تأثير على سلوك ونشاط
الفواعل يتجاوز مسألة الضبط ( ،)Regulativeإلى التشكيل والتكوين ( ،)Constitutiveفالبنى تقود الفواعل
إلى إعادة تعريف وتحديد مصالحها وهوياتها في عملية من التفاعل املستمر على عكس ما تناولته كل الواقعية
الجديدة من أن املصلحة والهويات ثابتة وذلك ألجل عزل وإبراز األدوار السببية لكل من القوة واملؤسسات
الدولية2؛ تزعم البنائية على أن البني املثالية والفواعل يحدد ويشكل كل منهما اآلخر ،فالبنى تشكل الفواعل في
ضوء مصالحها وهوياتها ،وفي املقابل يتم إعادة أنتاج البنى من خالل املمارسات الخطابية ( Discursive
 )Practicesللفواعل ،وهذا يعني أن هؤالء الفواعل يستطيعون تغيير البنى من خالل أفعال اإلرادة االجتماعية.
من خالل تناولنا لكل من الواقعية والبنائية ودورهما في دراسة العالقات الدولية ،يظهر ان أن جهود الواقعيين
في الوصول إلى نظرية علمية وعامة للعالقات الدولية دشنها " هانز مورغنتاو" الذي افترض أن القوة هي املحرك
األساس ي والشامل لكل التفاعالت السياسية الدولية ،وهو املفسر لسلوكيات الدول الخارجية ،وتجد قوانينها
في الطبيعة البشرية ،فيما رأى "  "Kenneth Wlatzالذي اعترض بشدة على مفهوم الطبيعة البشرية بوصفه
غير علمي ،أقام نظريته على مفهوم فوضوية النظام الدولي الذي يعتبر املحدد االساس ي ومصدر تفسير
سلوكيات الدول ،وهناك أخرين من الواقعيون الجدد من استعاض عن دور وتوزيع القدرات العسكرية بدور
وتوزيع القدرات االقتصادية ،حيث يتحدث "روبرت جيليين" عن نظام دولي مستقر بالهيمنة بدل ارتكازه على
مفهوم توازن القوى ،وذلك أن نظاما اقتصاديا دوليا مستقر يحتاج إلى قوة عسكرية مهيمنة تؤمن بالقواعد
واملبادئ التي قام عليها هذا االقتصاد وتعمل على تأمينه وبقائه .فيما إنبرى البنائيون اتجاه بناء جسر وأرضية
وسطى قاعدتها االبستمولوجيا (الوضعية) ،وقاعدتها األخرى االنطولوجيا (ما بعد الوضعية أو املثالية) ،لكن
ذلك لم يحفز األطراف البنائية لعبور هذا الجسر.3

Dane copleland, the constructivist challenge to structure realism: a review assay, international security, vol. 25, no. 02, autumn
20000. P:189
2 Ibid , p: 190
 3محمد الطاهر عديلة ،تطور الحقل النظري في حقل العالقات الدولية :دراسة في املنطلقات واالسس ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الحاج
لخضر -باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر ،2015 ،ص390 :
1
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لذلك يمكن القول إن تطور الحقل النظري للعالقات الدولية كان نتاجا للمحركات التي ورد ذكرها في الفرضيات
السابقة ،بحيث أن جزءا كبيرا من عملية التنظير كان وصفا ومرآة عاكسة ملا يحدث في واقع السياسة الدولية،
وهنا ال يمكن تجاهل الدور الكبير الذي لعبته الواقعية في تطور حقل العالقات الدولية ،حيث انها قدمت
مفاهيم وتفسيرات للسياسة الدولية كانت األكثر قبوال ومصداقية مما دفع القائمين على النظريات املنافسة
األخرى ضرورة تطوير مقوالتها وافتراضاتها بما يتجاوز ما يطرحه الواقعيون.
بنية التحوالت في النظام الدولي من وجهة نظربنائية:
تظهر القراءة البسيطة لألنساق الدولية عبر تاريخ البشرية ،ان هناك ترابطا كبيرا بين توزع القدرات املادية
واالبنية الثقافية والفكرية حيث أن الريادة في الساحة الدولية استمدت شرعيتها من قوة أولئك الذين يحوزون
أكبر قدر من القوات املادية والفكرية ،ويعملون على تدويل ثقافاتهم وتصوراتهم للعالم ،1وإذا كانت الثقافة
السياسية السائدة تحدد ،من وجهة نظر بنائية ،طبيعة النظام الدولي ،فإن العقيدة الفكرية السائدة هي التي
تعرف مضمون النظام الدولي السائد ،فالنظام السائد منذ نهاية الحرب الباردة من وجهة نظر بنائية هو" نظام
ايديولوجيا العوملة "وهذا ما يفسر من وجهة نظر البنائيين التحوالت في طبيعة النظام الدولي ،فالنظام الدولي
ال يتغير ،ألن عالقات القوة تغيرت ،ولكن باعتباره انعكاس لتغير طبيعة العقيدة الفكرية السائدة ،وهذا الطرح
النظري هو الذي وظفه البنائيون في تفسير نهاية الحرب الباردة ،إذ أن هذا التحول لم يحدث ،ألن عالقات
القوة تعرضت لالختالل لصالح الواليات املتحدة ،ال بحدوث تغيرات في املؤشرات املادية للقوة ،كما يرى
الواقعيون ،ولكن نتيجة تفجر صراع أفكار داخل االتحاد السوفيتي بين األيديولوجية االشتراكية ،وهي
األيديولوجية الرسمية وبين األفكار الليبرالية والتي دخلت في مسار االنتشار مما أدى إلى تفكك االتحاد نتيجة
التمرد من بعض الكيانات التي أصبحت مقتنعة باأليديولوجية الليبرالية .2لقد نجم عن حالة التفكك التي
أصابت دول الكتلة الشرقية ،طرح سؤالين مهمين هما :ملاذا كانت نهاية الحرب الباردة بهذه الطريقة املفاجئة؟
وماذا يعني هذا التفكك لنظرية العالقات الدولية؟.
قد حاولت كثير من الدراسات البحث في اإلجابة عن هذه األسئلة ،فبينما بحث الواقعيون الجدد عن طريقة
لفهم انهيار االتحاد السوفيتي السلمي ،بما يتالءم مع افتراضاتهم وبخاصة فيما يتعلق بالقيمة العليا للدولة
وبقائها ،فإن البنائيون فسروا األمر بشكل واسع ومختلف كدليل على صواب معتقداتهم ونجاحها ،وخاصة ما
يتعلق بتأثير األفكار واملعايير حول السياسات الدولية ،وشعر الكثير من املنظرين البنائيين أن سقوط الثنائية

 1محمد شلبي .دور الثقافة في هندسة العالقات الدولية .من أوراق املركز املغربي املتعدد التخصصات للدراسات االستراتيجية والدولية ،املغرب .
شوهد فيhttp://www.cmiesi.ma/acmies :2017/2/11
 2بلخيرت حوسين ،مستقبل النظام الدولي رؤية استشرافية بنائية ،املعهد املصري للدراسات ،دراسات سياسية ،اسطنبول 6 ،فبراير ( ،)2017ص:
7
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القطبية لم يأت ليعلن فقط عن حدوث تحوالت وتغيرات نظامية وإنما ليعلن أيضا عن حدوث تغيير أساس ي
في الطريق التي تعالج بها السياسات الدولية.1
وقد ساهمت نهاية الحرب الباردة في إضفاء الشرعية على النظريات البنائية ألن الواقعية أخفقت في استباق
هذا الحدث كما أنهما وجدتا صعوبة كبيرة في تفسيره ،بينما تمتلك البنائية تفسيرا له ،خصوصا ما يتعلق
بالثورة التي أحدثها "ميخائيل غورباتشوف" في السياسة الخارجية السوفيتية باعتناقه أفكارا جديدة "كاألمن
املشترك" .زيادة على ذلك ،وبالنظر إلى التحدي الذي تتعرض له الضوابط التقليدية بمجرد تحلل الحدود،
وبروز القضايا املرتبطة بالهوية ،فإنه ليس من املفاجئ أن نجد الباحثين قد التجؤوا إلى مقاربات تدفع بمثل
هذه القضايا إلى الواجهة وتجعل منها محور االهتمام .ومن وجهة نظر بنائية ،فإن القضية املحورية في عالم ما
بعد الحرب الباردة :هي كيفية إدراك املجموعات املختلفة لهوياتها ومصالحها .ورغم أن التحليل البنائي ال
يستبعد متغير القوة ،إال أن البنائية ترتكز باألساس على :كيفية نشوء األفكار والهويات ،والكيفية التي تتفاعل
بها مع بعضها البعض ،لتشكل الطريقة التي تنظر بها الدول ملختلف املواقف ،وتستجيب لها تبعا لذلك.2
روسيا الفيدرالية والنظام الدولي :محاولة للفهم
روسيا وريثة االتحاد السوفيتي ،هما توصيفان لعنوان واحد ،تتلخص حقيقته ،بكونه يعني دولة كبرى ،لها من
الحضور على املسرح الدولي ،فعالية ونشاط متميز ،بحيث ال يمكن ألي متعاط مع احداث العالم السياسية،
ان يتجاهلها أو يلغي دورها ،لذلك فأن غاب الدور والحضور الروس ي عن مسرح االحداث مدة ،فهو قطعا لن
يكون غيابا دائما ،وروسيا بحكم املساحة والسكان والثروات واملوقع الجغرافي ،وعوامل اخرى ،ال يمكن لها،
ان تغيب أو تحتجب عن الدور الذي يليق ويتكافأ معها ،ال سابقا وال مستقبال.3
وقد ظلت الليبرالية األيديولوجية هي املهيمنة على الساحة الدولية عقب انتهاء الحرب الباردة ،وانهيار االتحاد
السوفييتي ،وهو ما تمت ترجمته في مقوالت مثل "نهاية التاريخ" ،التي رأت أن ال ايديولوجيا في عالم ما بعد
االيديولوجيا إال الديمقراطية الغربية ،4غير أنه مع تجدد الصراع بين روسيا والغرب ،برزت إرهاصات
أليديولوجية روسية جديدة عرفت باسم "النظامية"  ، Orderismسرعان ما وجدت صدى في عدد من الدول

Gaddis, John Lewis. International Relations Theory and The End of the Cold War International Security 1992-1993,Vol.17,
no.3,Winter pp.5-11
 2ستيفن وولت "،العالقات الدولية :عالم واحد ،نظريات متعددة" ،ترجمة :عادل زقاغ وزياني زيدان ،شوهد في2017/3/9 :
http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR
 3حميد حمد السعدون ،الدور الدولي الجديد لروسيا ،مركز الدراسات الدولية ،مجلة دراسات دولية ،جامعة بغداد ،العدد  ،42شوهد في:
1

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60802
Eliane Glaser, ‘Bring back ideology: Fukuyama’s ‘end of history’ 25 years on’, The Guardian, March 21, 2014, accessible at:
https://goo.gl/nU8d7k
4
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األخرى .1حيث شكل تسلم "فالديمير بوتين" لدفة الحكم ،ايذانا بإعادة بناء للفعالية الروسية على املستويين
الداخلي والدولي ،وقد استوعبت روسيا الفيدرالية الدرس جيدا ،وتمكنت في مرحلة بوتين من اعادة تجديد
نفسها بشكل هادئ وبنسخة أكثر اعتالال من التجربة السوفيتية ،وذلك من ثالث جهات اساسية:
األولى أن هذا االنهيار حدث نتيجة صراع األفكار داخله وهو ما يثبت قيمة األفكار في تفاعالت العالقات
الدولية ،ومن جهة ثانية أن ميكانزم الهيمنة األمريكية في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة لم يرتبط فقط
بالتطورات غير املسبوقة للقوة األمريكية باملعنى املادي -عسكريا واقتصاديا -ولكن من خالل جاذبية
أيديولوجيا العوملة التي تتبنها الواليات املتحدة في سياستها الخارجية والتي تعتبر جذابة للكثير من الشعوب
على اعتبار تضمنها ملفردات النظام الديمقراطي وحقوق اإلنسان ،في نفس الوقت الذي رأت فيه الفيدرالية
الروسية أن إعادة إحياء األيديولوجية االشتراكية لن تشكل عامل جذب للدول والشعوب ،ألن هيمنة
أيديولوجية العوملة منذ نهاية الحرب الباردة ،قد أدت إلى مسح أي جاذبية لألفكار االشتراكية ،أما الزاوية
الثالثة ،فهي الحرص على تطوير عقيدة فكرية تستطيع اختراق املجتمعات الغربية في حد ذاتها .2فالفرضية
السياسية األساسية للنظامية ،شددت أكثر على االستقرار وليس على الديمقراطية ،ألن الديمقراطية الليبرالية
الغربية فشلت في الوفاء بوعدها ،وأدت في بعض الحاالت إلى عدم املساواة والفوض ى ،كذلك ركزت النظامية
على القيم املحافظة املتعلقة بالدين ،في حين تعارض القيم العلمانية التي تعززها الديمقراطية الغربية ،3وبناء
عليه ،فقد ارتكزت هذه األيديولوجيا والتي سميت بالعقيدة النظامية ،على السمات الفكرية التالية:4
ا
أوال /أن اآلثار السلبية لالنفتاح الفكري غير املحدود ،بدأت تسير في االتجاه العكس ي ،فاإلشكالية التي كانت
تطرح في السابق هي مدى تأثير العوملة الثقافية املرتبطة بالثقافة الليبرالية الغربية على الثقافات العاملية
األخرى .5ولكن الوضع الحالي يشير إلى أن الوضع الثقافي الغربي هو الذي أصبح يعاني -كما ترى العقيدة
النظامية ،من التغلغل السلبي لثقافات دخيلة مثل الثقافات اإلسالمية ،والتي أفرزت جملة من املشكالت على
جميع املستويات األمنية والسياسية واالجتماعية ،وقد نبه إلى ذلك "فرانسيس فوكوياما" وهو أكثر املدافعين
عن أيديولوجيا العوملة.
Serhat S. Çubukçuoğlu, Orderism and Liberal Democracy: Preliminary Features of Russian Ideology Challenging Western
Democracy, Future for advanced research & studies, Trending Events - Issue 18 - Jul-Oct 2016, accessible at:28/9/2017,
https://futureuae.com/
 2بلخيرت حوسين مصدر سابق ،ص8 :
3 Jochen Bittner, ‘The New Ideology of the New Cold War’, The New York Times, August 1, 2016, accessible at:31/12/2017
https://goo.gl/l2u4fS
4 Serhat S. Çubukçuoğlu, Orderism and Liberal Democracy, future for advanced research and studies, tending events, issue 18,
jul-oct 2016 , accessible at:2/10/2017 http://www.academia.edu/29681815/Orderism
5 Peter L. Berger and Samual P.Huntington. Many Globalizations: Cultural Diversity in The Contemporary World, New York
:Oxsford Unversity Press.2000
1
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حيث اعتبر ألن مشكلة اإلرهاب يكمن في أوروبا الغربية ال في الشرق األوسط ،وهو منتج فرعي للهجرة والعوملة،
أن أخطر الناس ليسوا املسلمين األتقياء في الشرق األوسط ،بل هم الشباب املعزولون واملتأصلون من
جذورهم في هامبورج أو لندن أو أمستردام والذين يرون األيديولوجية بوصفها الجواب لبحثهم الشخص ي عن
الهوية.1
ا
ثانيا /أن أيديولوجيا العوملة تتخذ موقفا سلبيا من القانون الدولي على اعتبار أن هذا القانون يمثل آليات
بطيئة ال تتوافق مع التغيرات السريعة التي يعرفها العالم  ،برغم كل حاالت التكيف التي تم طرحها حتى يتماش ى
القانون الدولي مع واقع نظام العوملة وخاصة ما يتعلق بتوسيع األبعاد اإلنسانية لهذا القانون ،فنظام العوملة
يرى أن حل املشكالت العاملية في الوقت الراهن يجب أن يتم على أساس التضامن الدولي حول العقيدة
الليبرالية السائدة وليس على أساس نصوص القانون الدولي ،وهو ما يجعل تطبيق القانون الدولي مغلفا
باالنحياز األيديولوجي.2
وفي هذا السياق ،يرى "سيرغي الفروف" وزير الخارجية الروس ي ،أن "عقدة املنتصر" التي اكتسبتها الواليات
املتحدة األمريكية نتيجة الحرب الباردة ،تستند أساليب حل املشاكل الدولية ،ليس على التحليل املوضوعي
للوضع ،وال على املبادئ العامة للقانون الدولي ،بل على مدى الجدوى السياسية باملفهوم األمريكي .3ولذا ترى
العقيدة النظامية ،أن القانون الدولي ال يجب أن يخضع للرؤية األيديولوجية الغربية ،فإذا كانت إعادة
السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم هي حالة عدوان كما تنظر إليها للدول الغربية ،فإن العقيدة النظامية
تبرر ذلك بأنه حالة دفاع عن النفس ،في ظل تمادي التوسع الغربي تجاه اوكرانيا بحيث أصبح يالمس الحدود
الروسية.
ا
ثالثا /أن تطبيق الديمقراطية في الدول التي تفتقر إلى ظروف مواتية يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية ،بما في
ذلك صعود املتطرفين للسلطة ،أو حروب أهلية .فالقيمة األساسية التي يجب دعمها هو كيفية تدعيم
استقرار الدول ،وليس تأسيس ديمقراطية تثير وتنتج الفوض ى .4وهنا البد من اإلشارة ملا يعيشه الشرق األوسط
من حالة تفتت وتغيير لألنظمة ادت إلى تفكك الدول .وهنا تقول " أستاذة العلوم السياسية "كاثلين ثيلين" ،إن

 1فرا نسيس فوكوياما ،أمريكا في مفترق الطرق ما بعد املحافظين الجدد ،ترجمة محمد محمود التوبة ،ط، 1الرياض ،مكتبة العبيكان، 2007 ،
ص. 241
 2بلخيرت حوسين مصدر سابق ،ص10 :
 3للمزيد حول املوضوع ،انظر :س .غ  .لوزيانين .عودة روسيا الى الشرق الكبير .ترجمة هاشم حمادي ،بيروت :دار املدى للنشر والتوزيع 2012
4 Thomas Carothers, How Democracies Emerge: Sequencing Fallacy, Journal of Democracy, Volume 18, Number 1, January 2007,
pp. 14 – 15.
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التنمية املؤسسية يجب أن تكون تدريجية وتدرجية ،وأنه ال ينبغي إنجازها على الفور ،بل في املنعطفات
الحرجة،1
وهنا يرى "روبرت كوبر" إن حالة الفوض ى التي تشهدها العالقات الدولية الراهنة ،اكتسبت ثالث خصائص
جديدة ،فاألولى خاصية االنتشار إذ ال يمكن ألي أزمة داخل حدود دولة معينة أن تبقي أثارها داخل تلك
الحدود وفقط ،والثاني أن الفوض ى أصبحت هي السبب الرئيس ي في فشل الدول ،والثالثة أن الفوض ى هي أكثر
ما يصنع سياق تهديدات األمن القومي.2
ا
رابعا /أن العوملة االقتصادية تجعل بعض الدول تتحمل أوضاع اقتصادية سيئة لدول أخرى هي في غنى عنها،
ويعتبر االنسحاب البريطاني من االتحاد األوربي ( )Brexitهو أفضل مثال على ذلك ،فقوة االقتصاد البريطاني
تغنيه عن االرتباط باقتصاديات بعض دول االتحاد األوربي تعاني من أزمات بنيوية في اقتصاداتها ،مثل
االقتصاد اليوناني ،وأن االنفتاح على استيعاب عمالة أجنبية تؤثر على الفرص االقتصادية للمواطن
البريطاني ،وهي الحجج االقتصادية الرئيسية التي برر بها موقف املؤيدين لالنسحاب البريطاني من االتحاد
األوربي.
ويستطيع البنائيون أن يقدموا الكثير حول تفسير مضامين العقيدة النظامية التي تسعى روسيا إلى تجذيرها
في العالقات الدولية الراهنة ،إذ أن البنائيين يعتبرون أن الفوض ى هي ما تصنعه الدول ،أي أن طبيعة البنية
الثقافية للنظام الدولي هي التي تحدد مدى انتشار الفوض ى من عدمها وبذلك ترى العقيدة النظامية أن البنية
الثقافية للنظام الدولي الحالي والذي تسيطر عليه أيديولوجيا نظام العوملة هي املسؤولة عن انتشار الفوض ى
في العالقات الدولية الراهنة بشكل غير مسبوق .وتسوق روسيا العقيدة النظامية على أنها عقيدة معادية
للعوملة وليس لليبرالية أي أن سلبيات نظام العوملة الغربي تؤثر حتى على الدول الليبرالية في حد ذاتها .ولذا
يمكن القول انه وفي ضوء محاوالت إيجاد بديل للعوملة ،فإن التحوالت املستقبلية للنظام الدولي ترتبط بمدى
انتشار العقيدة النظامية في املجتمعات الغربية ،ومدى قناعتها بوجود البديل لليبرالية الغربية ،وبناء على
ذلك ،يرى الباحث أن هناك ثالث اتجاهات ملستقبل النظام الدولي.
االتجاه نحو عالم ما بعد الهيمنة الغربية:
قراءة التاريخ ،تؤكد إن انبثاق اي نظام دولي جديد ،يرتبط في الغالب ،بحوادث مفصلية ،تحمل في رحمها،
مالمحه ،والقوى الصاعدة فيه ،وتهيء لالنتقال بشكل حاسم من وضع عاملي إلى آخر ،هكذا كان التاريخ
االنساني ،وكان تربع القطب االمريكي وتسلطه وهيمنته على املسرح السياس ي الدولي ،منذ بداية عقد
A.A. Camba, Book Review: How Institutions Evolve, E-International Relations, June 12, 2012, accessible at:10/01/2018
https://goo.gl/tQk9kt
2 Robert Cooper. The Breaking of Nations. London :Atlantic Books.2004, by: Jeppe Juul Petersen (Copenhagen) , p:1-4,
http://www.kakanien.ac.at/rez/JPetersen1.pdf
1
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التسعينيات في القرن املاض ي ،استثناء في التاريخ ،وأنه برغم كون السقوط ،كان سلميا ،لكنه مدو بأكثر مما
تفعله الحروب ،بسبب التفرد الذي تمكن منه االمريكان في ادارة شؤون املسرح الدولي ،من خالل تنصيب
انفسهم قطبا عامليا أوحدا بال أية منافسة من أحد ،وما حصل ،كان عالمة على عصر جديد في العالقات
الدولية ،لم يألفه مجتمع الدول منذ ظهور الدولة القومية ،بعد "معاهدة ويستفاليا" عام  ، ١٦٤٨مما اضفى
مظهرا متفردا للقوة املهيمنة في املسرح الدولي.1
وبهذا الصدد ،يقول "روشير شارما" مؤلف كتاب "صعود وانهيار األمم" والخبير االستراتيجي في مركز "مورغان
ستانلي" ،إن العالم ينبغي ان يستعد لعصر ما بعد العوملة ،حيث أن فكرة السوق املفتوحة واالقتصاد الواحد
تنهار ،وأكبر دليل على ذلك:2
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي :يعد بمثابة كارثة معدية أكثر من كونه عرضا ألحد االمراض ،قد يؤدي إلى
انهيار النظام االوروبي ،الذي نشأ في حقبة ما بعد الحرب العاملية الثانية .3فهذا االنسحاب له داللة كبرى ،ألن
بريطانيا كانت من أكثر الدول حماسة للدفاع عن أيديولوجيا نظام العوملة حيث تولت بريطانيا منذ فترة رئيس
الوزراء البريطاني السابق "توني بلير" الدعوة إلى توسيع العوملة لتشمل األبعاد السياسية ،من خالل ما سمي
عقيدة توني بلير ،أو الليبرالية التدخلية".4
صعود األحزاب ذات التوجه القومي :كشفت موجة االنتخابات واالستفتاءات التي جرت ،أو ستجري في عدد
من األقطار األوروبية ،أن الناخبين األوروبيين الذين اعتادوا طيلة العقود املاضية على دعم وتأييد األحزاب
التقليدية ،باتوا أكثر ميال ،خالل السنوات الخمس األخيرة نحو األحزاب "الشعبوية" الصاعدة ،مما يعني
لبعض املراقبين بداية انهيار للمشروع األوروبي ّ
املوحد بطموحاته االقتصادية واالجتماعية والسياسية.5
فهناك  74حزب ذو نزعات قومية في القارة األوربية ،وهي تحمل عداءا صريحا لحلف الناتو ،وتنادي بغلق
الحدود ،ووقف التجارة الحرة ،واالنسحاب من منطقة اليورو ،أو منع اتفاقية الشراكة واالستثمار عبر
األطلس ي مع الواليات املتحدة أو تقييد حري التجارة .6من جهته ،يقول أستاذ الشؤون األوروبية والسياسة
 1حميد حمد السعدون ،فوضوية النظام العاملي الجديد ،عمان ،دار الطليعة العربية  ، ٢٠٠١،ص.91 :
 2الغارديان :نهاية عصر العوملة كما نعرفه ،شوهد في.2018/1/5 :
www.bbc.com/arabic/inthepress/2016/07/160728
 3نهاية عصر العوملة كما نعرفه ،املرجع نفسه،
4 Tony Blair . Aglobal alliance for global values . London : Foreign Policy Center. 2006, p:38, https://fpc.org.uk/wpcontent/uploads/2006/09/798.pdf
 5نواف التميمي ،محاوالت أوروبية لفهم ظاهرة صعود رياح اليمين املتطرف ،العربي الجديد 28 ،مايو  ،2016شوهد في2017/11/22 :
/https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/27
 6بلخيرت حوسين ،مصدر سابق ،ص .12 :أيضا انظر ملزيد من التفاصيل:
إيمان عنان ،تداعيات صعود اليمين في أوروبا ،مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية 19 ،ديسمبر  ،2016شوهد في 2018/1/10 :
http://pss.elbadil.com/2016/12/19
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ّ
تشظ ألصوات الناخبين
املقارنة في جامعة لندن لالقتصاد" ،سايمون هكس" ،إن "ما نراه اليوم في أوروبا ،هو ٍّ
نحو أقص ى اليمين وأقص ى اليسار ،وتراجع شعبية أحزاب يمين الوسط ،ويسار الوسط ،التقليدية من ()40%
إلى نحو ( )%25أو ّ
أقل ،وهذا يحدث في كل أنحاء أوروبا ،ويطرح إشكالية غير مسبوقة منذ عقود .1وقد حذرت
ورقة قدمها املنتدى االقتصادي العاملي في أبريل عام  ،2015من أن النظام العاملي الليبرالي بات مهددا من جانب
مجموعة متنوعة من القوى – من قبل الحكومات االستبدادية القوية والحركات األصولية املعادية لليبرالية.
وفي مقالة له بمجلة نيويورك ،حذر "أندرو سوليفان" من أن الواليات املتحدة نفسها قد تتعرض للخطر ألنها
أصبحت ديمقراطية بشكل كبير ،وذكر أن هذه املخاوف متفهمة ،في روسيا ،الصين ،الهند ،تركيا ،مصر،
وحتى في الواليات املتحدة ،يرى املرء إما االستبداد أو التوق إلى زعيم قوي ،تجرف إجراءاته الجريئة السخط
الحالي ،وفقا لخبير الديمقراطية "الري دايموند" ،فإنه ،بين عامي  2000و ،2015تهاوت الديمقراطية في 27
بلدا ،في حين أصبحت العديد من األنظمة االستبدادية القائمة حتى أقل انفتاحا وشفافية ،واستجابة
ملواطنيها ،وأشار إلى أنه وبينما صوتت بريطانيا العظمى اآلن ملغادرة االتحاد األوروبي؛ فإن بولندا واملجر
وإسرائيل تتبنى اتجاهات غير ليبرالية.2
مبادئ السياسة الخارجية عند دونالد ترامب :رأى كثير من الباحثين ،أن فوز "دونالد ترامب" أعطى دفعا
قويا لتشكل نظام ما بعد العوملة الغربية إذ أن شعار السياسة الخارجية الذي رفعه "ترامب" والذي عنوانه
أمركة ال عوملة ،وتمسكه باالنسحاب من النظام املتعدد األطراف للتجارة العاملية  ،كذلك عداءه لكل الثقافات
الدخيلة على املجتمع األمريكي ،وخاصة الثقافة اإلسالمية ،كلها مؤشرات تثبت أن السياسة الخارجية
األمريكية ستكون متماهية إلى حد كبير مع العقيدة النظامية التي تروج لها روسيا ،وهو ما يحفز تقاربا روسيا
أمريكيا رغم تناقض بعض املواقف من أجل تأسيس نظام ما بعد العوملة الغربية .وتشمل هذه املبادئ :3يعد
"ترامب" من أصحاب مبدأ العزلة في السياسة الخارجية .4يتبنى ترامب في سياسته الخارجية مبدأ" أمريكا أوال "
كالهدف العام من سياسته الخارجية ،بمعنى أنه ال يجب على أمريكا أن َّتؤمن مصالح غيرها أو تضعها في
اعتبارها بالقدر الحالي ،مع ضرورة االلتزام باملصالح األمريكية .5ال يؤمن "ترامب" بفكرة التدخل اإلنساني
كأساس أو دافع للتدخل في الشأن الداخلي للدول ،فطاملا األمر لم يمس املصالح األمريكية ؛ يقف "ترامب"
 1نواف التميمي ،محاوالت أوروبية لفهم ظاهرة صعود رياح اليمين املتطرف .مرجع سابق
 2ايمان عنان ،كيف يتداعى النظام الدولي ،مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية 30 ،يناير  ،2017شوهد في2018/1/23 :
https://pss.elbadil.co
 3يمنى سليمان .توجهات السياسة الخارجية عند دونالد ترامب ،املعهد املصري للدراسات السياسية واالستراتيجية ،اسطنبول ،مايو .2016
4 National Review, Trump’s Foreign-Policy Revolution, Charles Krauthammer January 26, 2017, Read more at:
http://www.nationalreview.com/article/444321/trump-foreign-policy-isolationsim-america-first-allies-nato-trans-pacificpartnership
5 Donald Trump, “Donald J. Trump Foreign Policy Speech” (Speech, Washington D.C., April 27, 2016) accessible at:
,https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-foreign-policy-speech
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ضد الهجرة ،فهو أكثر توجها للتأكيد على أن الواليات املتحدة تقتصر على مواطنيها ؛ يتبني "ترامب" مبدأ
الحماية التجارية للسوق األمريكي بجانب أنه يتشكك في مدي فعالية وتأثير االتفاقيات واملعاهدات التجارية
الدولية والتحالفات التجارية الدولية ،ويعتبرها أنها غالبا ما تكون في مصلحة الطرف اآلخر على حساب
الواليات املتحدة ،أو على أقل تقدير تنتج عنها سلبيات تضر باالقتصاد والسوق األمريكي.1
عدم تقبل الثقافات األخرى بهيمنة الثقافة االمريكية :هناك العديد من ثقافات العالم املختلفة ال تقبل
الذوبان في ثقافة اآلخر أو أن تهيمن عليها ،وإن قبلت التفاعل معها ،فالثقافة شأن عقلي ،ومن ثم فال يمكن
آلليات الثقافة الغربية عامة واألمريكية خاصة أن تزيح الثقافات األخرى من عقول اصحابها ،ألن لكل فرد في
أي شعب وخاصة الشعوب ذات الثقافات العريقة واملتجددة والقادر على استجالء عناصر ثقافته األصيلة
والتمسك بها في مواجهة أي ثقافات مهيمنة وإن كانت تحمل عوامل اإلغراء واإلغواء.
فرغم كل عوامل وآليات التقارب الثقافي املعاصرة نتيجة العوملة وهيمنة الثقافة االمريكية في اللحظة التاريخية
الحاضرة ،فإن الثقافات القومية ستظل قائمة وستظل تستنهض همم أبنائها ملواجهة الهيمنة االمريكية
املتعالية والتي ترى في نفسها األفضل واألكثر إنسانية وتقدما .2وفي مقاله بعنوان "الحركة نحو عالم ما بعد
الغرب" ،3يلقي "سيمون سيرفاتي" ،أستاذ العالقات الدولية ،نظرة شاملة علي الالعبين الرئيسيين في عالم ما
بعد الغرب والعالقة بينهم .ويشير في البداية أن عصر األحادية القطبية قد ولي إلي غير رجعة ،مع استبعاده أن
يعود العالم إلي حالة من الثنائية القطبية ،فرغم تراجع القوة األمريكية ،فإنه ليست هناك أي قوة دولية أخري
قادرة علي فرض الهيمنة عليها ،أو حتي الوصول إلي موقع الندية معها.
الواقع العاملي الجديد إذن يتسم "بالالقطبية" ،حيث تتعدد فيه القوي الصاعدة بشكل غير مسبوق ،باإلضافة
إلي العديد من الدول التي ،وإن كانت أقل حجما ،فإنها تكتسب ،ألسباب مختلفة ،نفوذا متصاعدا علي الساحة
الدولية .يري أن هناك اليوم حاجة ملحة لصياغة هيكل جديد للنظام العاملي ،حتي يمكن استيعاب هذا العدد
الكبير من الفاعلين املنتشرين بشكل غير مسبوق في جميع أنحاء العالم ،ويؤكد أن التجارب التاريخية الغربية
السابقة في إعادة تشكيل النظام الدولي تتم عادة من خالل إعادة تدوير الصياغات القديمة املتعلقة بتوازن
القوي ومصلحة الدولة ،بدال من إنشاء صياغات جديدة ،ولكن مثل هذه املقاربة لن تصلح في عالم القرن
الحادي والعشرين .إن غياب أي شكل من أشكال القيادة في عالم متعدد القوى يوفر مناخا من الفوض ى ،وربما
يكون محفوفا باملخاطر .فهناك مصالح متشابكة قد تدعم التعاون فيما بين األقطاب املتعددة ،لكن اختالف
الرؤي واملناهج فيما بين هذه األقطاب يجعل الخريطة الجيوسياسية حافلة بالتناقضات وعدم الوضوح.
 1للمزيد أنظر :مجدي صبحي ،الحمائية وتصاعد القومية االقتصادية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،208ابريل  ،2017شوهد في2017/4/14 :
http://www.siyassa.org.eg/Index.aspx
 2مصطفى شنار ،ما بعد العوملة :قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري وموقعنا منه ،ط ،1القاهرة ،دار قباء للطباعة والنشر  ،2003 ،ص98-97 :
3 Simon Serfaty، "Moving into a Post Western World"،The Washington Quarterly،spring 2011. accessible at:2/2/2018
www.twq.com/11spring/index.cfm?id=427
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وسوف تصبح عملية اختيار الحلفاء واألصدقاء ،وردع الخصوم ،وتفادي النزاعات ،في ظل هذا الوضع العاملي
الجديد ،شديدة الصعوبة.
االتجاه نحو عالم بال أقطاب:
في مقال بعنوان "فوض ي عاملية جديدة" ،يقول أستاذ الدراسات األوروبية بجامعة أوكسفورد" ،تيموثي جارتون
آش" ،1نحن لم نعد أمام عالم متوافق حول نموذج اقتصادي واحد ،وهو الرأسمالية الليبرالية الديمقراطية،
بل نحن في عالم بال أقطاب ،تتعدد فيه األشكال والنماذج االقتصادية ،التي كثيرا ما تكون غير ليبرالية ،نحن
لسنا بصدد نظام عاملي جديد ،بل فوض ي عاملية ،وعالم منقسم ،ساخن ،من املنتظر أن تندلع فيه نزاعات
متعددة في املستقبل القريب .لقد أوجدت الشعوب خارج الغرب نماذج جديدة تمزج ما بين ديناميكية اقتصاد
السوق وحكم الحزب الواحد أو العائلة الواحدة ،وقد تكون ملكية الشركات الكبرى في هذه النماذج للدولة
وحدها ،أو مشتركة بين الدولة وأطراف أخري ،كما أنه من الشائع أن ينتشر الفساد بشكل واسع في هذه النظم،
وأن تتم االستهانة بتطبيق حكم القانون.
ويشير إلي رؤية املحلل الصيني للعالقات الدولية" ،يان زيوتونج" ،بأن القوي الصاعدة عادة ما تأتي بالقيم
السائدة فيها إلي "الطاولة الدولية" ،حيث تسعي لنشرها ،كيفما استطاعت .ولتحديد تصاعد نفوذ هذه
النماذج الجديدة ،علينا أن نتساءل عما إذا كانت الصين أو روسيا ،أو الهند أو البرازيل ،أكثر أم أقل استعدادا
اليوم لتقبل مفاهيم غربية عما كانت عليه منذ عشر سنوات ،هي بالتأكيد أقل استعدادا.
إن أح د املالمح الرئيسية للواقع العاملي الجديد هو انتشار قيم ومعايير متعددة ومتباينة علي الصعيد العاملي
في الوقت نفسه .وربما يكون الزعماء السياسيون الحاليون أكثر سعادة في عالم يدير فيه كل من األمريكيين
والصينيين واألوروبيين شئونهم ،وفق معاييرهم وقيمهم الخاصة داحل حدودهم .وربما يسعون  -وهنا تكون
املشكلة  -إلي نشر هذه القيم واملعايير في املناطق املجاورة التي يعدونها مناطق نفوذ ،يصف تقرير مجموعة
أوراسيا هذا الواقع الجديد ب" ،"G-Zeroوفيه تنحي القوي الدولية الرئيسية جانبا طموحاتها في قيادة العالم،
سواء منفردة أو مجتمعة ،وتنشغل بشكل أساس ي بقضاياها الداخلية ،وهو وضع غريب وجديد علي املستوي
الدولي.2

Timothy Garton Ash،"A new world disorder"،Latimes.com،January 28،2011. accessible at:
WWW.Latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-gartonash-davos-20110128،0،3772495،story
2 Ian Bremmer and David Gordon،"Top Risks 2011"،The Eurasia group، accessible at: http://eurasiagroup.net/pages/toprisks
1
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االتجاه نحو عودة القطبية االيديولوجية:
بعد مرور نحو ربع قرن على نهاية الحرب الباردة ،عادت تلوح في األفق من جديد ،بطرق وأنماط مغايرة ،وهي
مرتبطة باألساس بالتطورات األخيرة في سوريا .1وفي هذا الصدد ،يمكن القول أنه وفي ضوء محاوالت روسيا
الفيدرالية العمل على نشر عقيدتها الفكرية الجديدة ،وهي العقيدة املضادة للعوملة املهيمنة على النظام
الدولي ،وهو ما قد يدفع لحقبة مشابهة لتلك التي كانت زمن الحرب الباردة ،وهنا يقول "غورباتشوف" ،في
مقابلة مع صحيفة "بيلد" األملانية واسعة االنتشار ،إن العالم يشهد حاليا جميع مؤشرات الحرب الباردة ،وأن
العالقات بين القوى العظمى في العالم حاليا تتدهور ،وأضاف :في بعض املناطق ،تسير األمور على قدم وساق،
وتنشر القوات املسلحة في مناطق مختلفة من أوروبا ،مسلحة بأسلحة ثقيلة ودبابات ومدرعات ،وهو ما يوحي
بانطباع أن العالم ينتظر حرب .2هذه "الحرب الباردة الجديدة" ،إن اندلعت على وجه شامل ،تتصف بعدة
سمات :إنها حرب لن تلعب فيها األيديولوجيا الدور األساس ي؛ إنها حرب تتم في ظل ثورة رهيبة في االتصاالت
واملعلومات ،األمر الذي سيجعل للجوانب التقنية والناعمة دورا كبيرا في إدارتها ،وليست باألساس الركائز
الخشنة للقوة؛ تأتي هذه الحرب في ظل تراجع التسلطية والشمولية في العالم ،وتقدم النظم الديموقراطية
واملدنية ،األمر الذي سيجعل للشعوب قوال فيها على العكس من الحرب السابقة التي كانت تعكس إرادات
النظم الحاكمة ،بل إرادة أشخاص بأعينهم داخل الدول التي انخرطت في هذه الحرب بدرجات متفاوتة؛ هذه
الحرب ،إن قامت ،فإنها ستعطي اإلرهاب مددا جديدا .فالقوتان األساسيتان املتصارعتان ،وهما الواليات
املتحدة األميركية وروسيا ستستخدمان مجموعات إرهابية بصيغة أو بأخرى ،وفي أماكن متفرقة ،بحيث تقوم
كل منهما باالستعانة باإلرهابيين في مكان ،ومكافحتهم في مكان اآلخر ،لكن في الحالتين فإن التجمعات
واملجموعات والتنظيمات اإلرهابية ،ستستفيد من هذا التناقض ،السيما أنها إما بها تنظيمات دولية عابرة
للدول ،أو أنها تمثل شبكات بينها صالت وهمزات وصل في التفكير والتمويل؛ تأتي هذه الحرب مع صعود قوى
دولية جديدة ،مثل الصين والهند واالتحاد األوروبي؛ تأتي هذه الحرب في ظل افتقاد دول العالم الثالث القدرة
على اتخاذ موقف محايد أو غير متورط ،تجلى فيما سمي حركة عدم االنحياز؛ هذه حرب لم تبدأ باملراكز وتمتد
لألطراف ،بل بدأت في األطراف وانتهت إلى املراكز ،فمن قبل بدأت الحرب الباردة بتنافس أيديولوجي واقتصادي
واستراتيجي بين الواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي املنهار ،بعد أن خرج البلدان قوتين عظميين من الحرب
العاملية الثانية ،ورثتا بريطانيا وفرنسا .أما هذه الحرب فبدأت من الدول الطرفية ،إذ تعسكرت الثورة
السورية ،وتحولت إلى حرب أهلية ،فصراع طائفي فإقليمي ،ومنها إلى تدخل دولي .هذه الحرب تأتي في ظل
تصاعد النزعات الطائفية والشعوبية والعرقية التي تضع بعض الدول الوطنية في مشكالت عميقة حيال
 1للمزيد حول ذلك ،أنظر مقال :محمد السعيد إدريس ،مالمح حرب باردة في سوريا ،صحيفة األهرام املصرية 18 ،ابريل  ،2017شوهد في:
http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/135/2017/0.aspx
 2ميخائيل غورباتشوف لصحيفة بيلد االملانية ،2017/4/15 ،شوهد في :
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/4/16
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مسائل االنصهار واالندماج والقبول الطوعي بالتوحد .وبالقطع فإن هذه النزعة ستجد في عودة الحرب الباردة
ما يغديها ،وقد تستغل الدول الكبرى املتصارعة ،عرقيات أو أتباع مذاهب أو طائفة في تحقيق مصالحها ،األمر
الذي يضر بالتماسك الداخلي لعدد من الدول ،السيما تلك الواقعة في أتون املعركة.
الخاتمة:
إذا كان فهمنا التقليدي العام يقوم على اعتبار أن نظريات العالقات الدولية موجهة فقط للوصف والتفسير،
فقد أظهرت الدراسة أن نظريات العالقات الدولية ليست رهينة حاضرها وماضيها فحسب ،وإنما تتنبأ
باملستقبل وهي تمارس الوظيفية التنبؤية أيضا ،فيما يمكن للعالم أن يكون عليه ،وربما في كيفية تغييره ،والبد
للنظريات أن تعطينا صورة دهنية واضحة عن التحوالت الراهنة في بنية النظام الدولي ،وتحليال لطبيعة
العالقات وكيفية إدارتها بطريقة تمكننا من التنبؤ باملستقبل ،وقد جاء توظيف املنظور البنائي من أجل فهم
شكل التحوالت في بنية النظام الدولي واتجاهاته املستقبلية ،وذلك عبر تناول ثالث اتجاهات محتملة ملستقبل
النظام الدولي .اتجاه نظام ما بعد العوملة الغربية ،والذي يرتبط تشكله بظهور بعض املؤشرات التي تدعم هذا
االتجاه وهي :خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،وباملبادئ التي يحملها الرئيس االمريكي وتدور حول فكرة
التراجع األمريكي خطوة اتجاه قيادة العالم منفردة ،وكذلك رفض ثقافة الهيمنة االمريكية لدى كثير من
الشعوب التي تتمتع بثقافة من الصعب اختراقها ،باإلضافة ملدى انتشار العقيدة النظامية ،وهي العقيدة
األيديولوجية للسياسة الخارجية الروسية في الوقت الراهن .وفي مقابل ذلك ،قد ينفتح النظام الدولي على
اتجاه عالم بال أقطاب ،عالم فوضوي منقسم وساخن ،لم يعد يؤمن بالتوافق حول وجود نموذج ،بل تتعدد
فيه األشكال والنماذج االقتصادية ،التي كثيرا ما تكون غير ليبرالية .وهناك اتجاه ثالث ،يرى في أن مستقبل
تحوالت النظام الدولي ،تتجه نحو قطبية أيديولوجية جديدة شبيهة لتلك التي كانت سائدة في فترة الحرب
الباردة استنادا إلى تحفز القوى الغربية ملقاومة انتشار العقيدة النظامية والدفاع عن أيديولوجيا العوملة
الغربية باعتبارها العقيدة الفكرية التي يجب أن تبقى مشكلة للبنية األيديولوجية للنظام الدولي.
املراجع العربية:
 .1املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسة ،نظريات العالقات الدولية :التخصص والتنوع ،تحرير :تيم
دان ،مليا كوركي ،ستيف سميث ،ترجمة ديما الخضرا ،،مراجعة :بشير محمد الخضرا ،ط ،1يناير .2016
 .2أكرم بركان ،تحليل النزاعات املعاصرة في ضوء مكون البعد الثقافي في العالقات الدولية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة لخضر باتنة ،الجزائر2010 ،
 .3ايمان عنان ،كيف يتداعى النظام الدولي ،مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية 30 ،يناير
 ،2017شوهد فيhttps://pss.elbadil.co 2018/1/23 :
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 .4حميد حمد السعدون ،الدور الدولي الجديد لروسيا ،مركز الدراسات الدولية ،مجلة دراسات دولية،
جامعة بغداد ،العدد  ،42شوهد فيwww.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60802 :
 .5حميد حمد السعدون ،فوضوية النظام العاملي الجديد ،عمان ،دار الطليعة العربية ٢٠٠١،
 .6بلخيرت حوسين ،مستقبل النظام الدولي رؤية استشرافية بنائية ،املعهد املصري للدراسات ،دراسات
سياسية ،اسطنبول ،فبراير 2017
 .7بوملكاحل إبراهيم ،تطور اتجاهات املدرسة الواقعية في تحليل العالقات الدولية والسياسة الخارجية،
جامعة قسطنطينة ،قسم العلوم السياسية ،الجزائر2011/5/21 ،
 .8خالد حامد شنيكات .غالب عبد عريبات .التنبؤ و نظرية العالقات الدولية  :مراجعة لألدبيات النظرية،
مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعية .املجلد ،39/عدد2012 ، 3
 .9ستيفن والت ،روبرت كاجان ،الجدل حول مستقبل القوة األمريكية ،ترجمة :محمد العربي ،سلسلة اوراق،
ع  ،40مصر ،مكتبة اإلسكندرية ،وحدة الدراسات املستقبلية.2012 ،
 .10ستيفن وولت "،العالقات الدولية :عالم واحد ،نظريات متعددة" ،ترجمة :عادل زقاغ وزياني زيدان،
شوهد فيhttp://www.geocities.com/adelzeggagh/IR 2017/3/9 :
 .11س .غ  .لوزيانين .عودة روسيا الى الشرق الكبير .ترجمة هاشم حمادي ،بيروت :دار املدى للنشر
والتوزيع2012 ،
 .12فرا نسيس فوكوياما ،أمريكا في مفترق الطرق ما بعد املحافظين الجدد ،ترجمة محمد محمود التوبة،
ط، 1الرياض ،مكتبة العبيكان2007 ،
 .13محمد الطاهر عديلة ،تطور الحقل النظري في حقل العالقات الدولية :دراسة في املنطلقات واالسس،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر -باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر2015 ،
 .14محمد السعيد إدريس ،مالمح حرب باردة في سوريا ،صحيفة األهرام املصرية 18 ،ابريل  ،2017شوهد
فيhttp://www.ahram.org.eg/WriterArticles/135/2017/0.aspx :
 .15محمد شلبي .دور الثقافة في هندسة العالقات الدولية .من أوراق املركز املغربي املتعدد التخصصات
للدراسات االستراتيجية ،املغرب ،شوهد في http://www.cmiesi.ma/acmies 2017/2/11
 .16محمد عصام لعروس ي ،النظريات في العالقات الدولية 2015/7/25،شوهد فيhttp://www.pal- :
?monitor.org/ar/print.php
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السياسة الخارجية األنجولية منذ االستقالل
د أشرف محمد –أكاديمي مصري -جامع القاهرة -مصر

مقدمة:
وضعت السياسة الخارجية للحكومة األنجولية منذ االستقالل في املقام األول كرد فعل على الضغوط
املختلفة املحلية والدولية التي تهدد وجودها ،وعلى وجه التحديد ،تهدف السياسة الخارجية ألنجوال إلى تعزيز
قدرة النظام على كسب الحرب األهلية التي بدأت عشية االستقالل ،ولتحقيق هذا الهدف األساس ي للسياسة
الخارجية ،سعت أنجوال ،أوال وقبل كل ش يء ،لخلق بيئة إقليمية مواتية.
ويناقش هذا البحث األبعاد املحلية واإلقليمية والدولية لسياسة أنجوال الخارجية ،والتي تستحق الدراسة
في محاولة لتحديد أبعاد كثيرة لهذه السياسة ،وعلى وجه الخصوص ينبغي النظر في سياسة أنجوال الخارجية
وانعكاس الظروف االستثنائية التي ظهرت في البالد كدولة مستقلة والخيارات اإلستراتيجية التي قدمها النظام
الجديد على حصولها على االستقالل ،على الرغم من ظروف أنجوال بعد االستعمار والتي تطلبت سياسات
خارجية لضمان عملية البقاء ،حيث تعتبر الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ( )MPLAهو النظام  ،الذي أدي إلي
تحقيق أهدافها الداخلية الكبرى ،وعلى وجه التحديد ،أدت الحرب األهلية في أنجوال إلي تهديد البالد بسبب
االنهيار الداخلي وعدم األهمية الدولية.
واستطرادا يوضح هذا البحث السياسة الخارجية ألنجوال منذ االستقالل ،معتمدا على عدة محاور ،تتمثل
في اآلتي:
أوال .املحددات الداخلية للسياسة الخارجية ألنجوال.
ثانيا .املحددات الخارجية للسياسة الخارجية ألنجوال.
ثالثا .توجهات السياسة الخارجية ألنجوال.
رابعا .تحديات السياسة الخارجية األنجولية.
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أوال .املحددات الداخلية للسياسة الخارجية ألنجوال:
 .1املحددات الجغرافية:
تقع جمهوريـة أنجـوال على الساحل الغـربي إلفريقيــا ،جنوبي خط االستواء .تحدها من الشمال جمهورية
الكونغو برازافيل ،ومن الشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا ،ومن الجنوب ناميبيا ،ومن الغرب
املحيط األطلس ي ،وهي خامس بلد في إفريقيا من حيث املساحة ،إذ تبلغ مسـاحتها  1.246.700كيلو متر مربع.1
وفي عام  2000كان عدد سكان أنجوال  14.602.000نسمة ،أي بنسبة كثافة إجمالية مقدارها 11.71
نسمة للكيلومتر املربع ،وسكان أنجوال في مرحلة الشباب باألساس ،ففي عامي  1995و 2000كان متوسط عدد
السكان الذين هم دون سن الثالثة عشرة  ٪ 43.1من مجموع السكان ،وبلغت نسبة الذين هم دون سن
السابعة عشرة نحو  ٪ 52.1تقريبا ،بينما شكلت الفئة العاملة من السكان في الفترة ذاتها نحو  ٪ 51من مجموع
السكان.2
 .2املحددات الديموغرافية:
يقدر عدد سكان أنجوال بحوالي  17مليون نسمة ( وفقا إلحصائيات عام  ،) 2010وبها ثالث مجموعات
إثنية رئيسية ،يتحدث كال منها لغة البانتو وهي :أومبوندو  ،٪ 37 Umbunduوكيمبوندو ،٪ 25 Kimbundu
وكيكونجو  ،٪ 13 Kikongoوتشمل املجموعات األخرى تشوكوي  ،Chokweولوندا  ،Lundaوجانجيال
 ،Ganguelaونهانيكا  ،Nhanecaوهومبي  ،Humbeوأمبو  ،Amboوهيريرو ، Hereroوإكسيندونجا ،Xindunga
وباإلضافة إلى ذلك ،يبلغ عدد السكان املختلطين (األوروبيين واألفارقة) حوالي  ،٪ 2مع عدد صغير من البيض
( ،) ٪ 1ومعظمهم من أصل برتغالي ،ويشكل البرتغاليون أكبر عدد من السكان غير األنجوليين ،حيث ال يقل
عددهم عن  30ألف نسمة (على الرغم من أن العديد من األنجوليين األصليين يمكنهم املطالبة بالجنسية
البرتغالية بموجب القانون البرتغالي) ،وتكون اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية والسائدة.3
باإلضافة إلي أنه يتركز شعب كابيندا  Cabindaفي مقاطعة كابيندا ،التي تفصل بين بقية أنجوال عن طريق
شريط من األراض ي التابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ويحدها من الشمال الكونغو ومن الغرب املحيط
األطلس ي ،وبالتالي فإن شعب كابيندا معزول عن غيره من الناس في أنجوال ،وتشكل مجموعة الباكونجو
 Bakongoاإلثنية األغلبية في كابيندا ،كما توجد في بقية أنجوال ،وتعيش مجموعة مايومبي  Mayombeاإلثنية

1 Angola: Country Facts , " Angola Geography " , at:

http://www.factrover.com/geography/Angola_geography.html
2 Idem.
3 Country of Origin Information Report ( London : Uk Border Agency , September 2010 ) , p. 44.
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في الغابات الجبلية في شرق كابيندا ،وهى أقلية صغيرة في املقاطعة ،وخالفا ملعظم األنجوليين ،فإن الناس في
كابيندا هم في الغالب الروم الكاثوليك.1
 .3املحددات التاريخية:
تعتبر حالة أنجوال داخليا وموقفها الدولي مؤسف ،حيث كان من املتوقع أن تحقق البالد قدرا من األهمية
الدولية منذ أن نالت استقاللها في عام  1975بعد صراع استمر 14عاما ضد االستعمار ،وفي املقابل تمتلك
أنجوال ثروة كبيرة من املوارد الطبيعية ،بما في ذلك االحتياطي الهائل من النفط واملاس ،ولألسف تحطمت هذه
اإلمكانيات بعد عملية إنهاء االستعمار ،وقد عجلت هذه العملية عن طريق انقالب عسكري أطاح بنظام كايتانو
مارسيلو  Marcelo Caetanoفي البرتغال يوم  25أبريل عام  ،1974وكان معظم قادة االنقالب من ضباط الجيش
الذين عارضوا سياسات النظام االستعماري ،ولذلك كان أحد أهدافها الرئيسية إنهاء الحروب االستعمارية
املكلفة على وجه السرعة ،وهكذا وضعت البرتغال مستعمراتها على املسار السريع لالستقالل السياس ي،
ومنحت املستعمرات السابقة من غينيا بيساو والرأس األخضر وساوتومي وبرينسيبي ،وموزمبيق االستقالل
دون التوصل إلى مشاكل ،وقد ساعد على ذلك الوحدة حركات التحرر ،وكان الوضع السائد في أنجوال أكثر
تعقيدا بكثير  -حيث يوجد ثالث حركات تحرير مسلحة يمثلون مختلف الدوائر اإلثنية واأليديولوجية ،ولم
يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق على نهج مشترك إلنهاء االستعمار ،2وتدهورت عملية إنهاء االستعمار وبشكل
سريع في أنجوال بسبب الحرب األهلية وحركات التحرر الثالث وهي :الجبهة الشعبية لتحرير أنجوال )(MPLA
 ،Popular Movement for the liberation of Angolaواالتحاد الوطني من أجل االستقالل التام
ألنجوال  ،Union for the Total Independence of Angolaوالجبهة الوطنية لتحرير أنجوال Popular
 ،Movement for the liberation of Angolaالذين حاولوا االستيالء على السلطة  -بقوة وبشكل فردي  -من
السلطات االستعمارية املغادرة.3
 .4املحددات السياسية:
يدور الصراع داخل أنجوال بين طرفين رئيسيين :الجبهة الشعبية لتحرير أنجوال ) (MPLAالحاكمة من
جهة ،واالتحاد الوطني من أجل االستقالل التام ألنجوال ) (UNITAمن جهة أخرى ،وهو صراع ممتد منذ أوائل
الستينات منذ أيام املقاومة ضد االحتالل البرتغالي ،واستفحل منذ استيالء الجبهة على السلطة عام ،1975
وتدخلت فيه حينئذ بشكل سافر قوى دولية وإقليمية عديدة ،إال أن األوضاع الحالية داخل أنجوال نفسها،
1 Idem.
( 2 Assis Malaquias , " Angola's Foreign Policy Since Independence: The Search for Domestic Security", African Security Review

Canton, New York : Department of Government St Lawrence University, Vol. 9 , No. 3 , 2000 ) p.2.
3 E. Ike Udogu , Leadership and the Problem of Electoral Democracy in Africa: Case Studies and Theoretical Solutions ( Cambridge
: Cambridge Scholars Publishing , 2016 ) p. 164.
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وعلى املستوى اإلقليمي والدولي أصبحت تعمل على توليد ضغوط كبيرة على طرفي الصراع لإلسراع بالتوصل
لتسوية سياسية للصراع على أساس الحل الوسط.1
ويستند الصراع السياس ي في أنجوال إلى قواعد اجتماعية محددة ،فالجبهة تستند أساسا إلى قبائل املاندو
 Maunduوإلى الباكونجو  Bakongoفي حين تنتمي معظم قواعد اليونيتا إلى قبائل أوفيمبوندو Ovimbundu
وبدرجة أقل قبائل شوكوى  Chokweوجانجويال  Ganguelaأوفامبو  ، Ovamboوهى كلها قبائل جنوبية،
ويعنى هذا :أ .أن مضمون الصراع ليس مضمونا أيديولوجيا باألساس وإنما صراع على السلطة والثروة ،ب .أنه
صراع قابل لالمتداد لفترات طويلة حيث يبدو كل طرف مستعد ملواصلة القتال حتى تحقيق مطالبه ومن ثم
يكتسب الصراع استمرارية وقدرة على التكيف مع األوضاع الجديدة طاملا ال يتم حسم مضمونه ،ج .أن
استمرار الصراع ال يهدد سلطة الحكومة املركزية ونفوذها فحسب ،وإنما يهدد وحدة وكيان الدولة ككل.2
وحاولت كل من حركات التحرر الثالثة (الجبهة الشعبية لتحرير أنجوال ،واالتحاد الوطني من أجل
االستقالل التام ألنجوال ،والجبهة الوطنية لتحرير أنجوال) االستيالء على السلطة بمساعدة الحلفاء األجانب،
وبناء على ذلك ،غزت القوات الزائيرية أنجوال من الشمال دعما للجبهة الوطنية لتحرير أنجوال ،في حين غزت
قوات من جنوب أفريقيا الجنوب لدعم جبهة االتحاد الوطني لالستقالل التام ألنجوال (يونيتا) ،ومع ذلك فإن
الحركة الشعبية لتحرير أنجوال – نظرا ألنها معقل اإلثنية في جميع أنحاء العاصمة لواندا  -نجحت في االستيالء
على الحكم والحفاظ على نفسها بمساعدة من القوات الكوبية ،وكان من املتوقع كنتيجة الصراع األنجولي أن
يكون له آثار جيوستراتيجية كبيرة للجنوب األفريقي ،وسرعان ما أصبحت أنجوال ساحة معركة للحرب الباردة،
واستخدمت كل من الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي السابق الروابط السابقة مع الجبهة الوطنية لتحرير
أنجوال والحركة الشعبية لتحرير أنجوال خالل الحرب ضد االستعمار للتدخل في الحرب األهلية ،ومع ذلك كان
الدعم األمريكي لجبهة الوطنية لتحرير أنجوال في أحسن األحوال غير فعالة ،باملقارنة مع الدعم السوفييتي
والكوبي ،وفي أعقاب كارثة فيتنام ،كانت الواليات املتحدة تعارض التدخالت العسكرية األجنبية الرئيسية ،ومع
ذلك واصلت الواليات املتحدة وجنوب أفريقيا ،كما هو مبين أدناه متابعة استراتيجيات زعزعة االستقرار -
ونفذت أساسا من خالل يونيتا – والتي تهدف إلى اإلطاحة بالنظام املاركس ي اللينيني الناش ئ الذي استولى على
السلطة في أنجوال في الحال عندما رحل البرتغال.3
ويمكن فهم السياسة الخارجية ألنجوال بشكل أفضل من حيث بقاء استراتيجيات نظام الحركة الشعبية
لتحرير أنجوال منذ الوصول إلى السلطة ،فعلى سبيل املثال أن خلفيتها األيديولوجية تميل إلى النظام الجديد
 1عز الدين شكري  " ،انسحاب القوات الكوبية ومستقبل الصراع في أنجوال "  ،األهرام الرقمي  ،علي:
http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=216610&eid=4268
 2املرجع نفسه.
3 Malaquias Assis, op. cit. p.2.
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للتدخل في حروب التحرر ضد حكم األقلية املستوطنين في جنوب أفريقيا ،ويمكن فهم هذه الصراعات بكونها
متصلة مباشرة ببقاء النظام على املدى الطويل ،وبعبارة أخرى تشكل دعما لتحرير زيمبابوي ،وناميبيا ،وجنوب
أفريقيا محاولة للتأثير على البيئة األنجولية في املنطقة من خالل دعم التغيير الثوري في الدول املجاورة التي
أظهرت نوايا عدائية  /أو الدعم املقدم واملالذ ليونيتا ولجبهة التحرير الوطنية ألنجوال البوليساريو  ،FNLAوكان
من املتوقع أنه بمجرد تحرير هذه البلدان من شأنه أن يوفر ما يلزم من املساعدة العسكرية واالقتصادية
والدبلوماسية لتمكين الحركة الشعبية لتحرير أنجوال على حل مشاكلها الداخلية .
ومن املشاكل الداخلية التي عملت على إضعاف نظام الحركة الشعبية لتحرير أنجوال لم تقتصر على
املجال العسكري ،على الرغم من أن الحرب األهلية أحبطت مشروع النظام الجديد لبناء الدولة ،ولكن أيضا
سوء اإلدارة االقتصادية أدى إلى ضعف شديد للدولة األنجولية ،فالنظام الجديد ال يملك املوارد الالزمة مللء
الفراغ اإلداري الذي ظهر بعد مغادرة املسئولين االستعماريين ،فالرحيل الجماعي ملجتمع املستوطنين أدى أيضا
إلى انهيار االقتصاد األنجولي ،ولذلك ليس من املستغرب أن دولة ما بعد االستعمار في أنجوال لم تكن حقا قادرة
أو لم تكن لديها الكفاءة ملمارسة السلطة خارج العاصمة وعواصم املقاطعات أو املحافظات ،وفي اآلونة األخيرة،
تم تنفيذ معظم املهام املتعلقة بالدولة عن طريق املنظمات الدولية غير الحكومية ،ومنظمة األمم املتحدة،
السيما في املناطق الريفية املتضررة من الحرب ،فكانت الوظائف البيروقراطية البدائية شبه التطوعية ألسباب
منها أن الدولة ليست قادرة على توفير األجر الكامل ملوظفيها ،وبالتالي لجأ البيروقراطيون إلى استخدام الرشاوى
 /أو االنضمام إلى القطاع غير الرسمي من أجل البقاء ،وقد تزامن انهيار القطاعات الرئيسية مثل الرعاية
الصحية والتعليم والنقل واالتصاالت والخدمات املصرفية مع انهيار سيادة القانون ،ونظرا لهذا السياق
املحلي ،والذي ميزته الحرب وغيرها من أشكال التخلف ،كان ينظر للسياسة الخارجية كأداة هامة ملساعدة
النظام الجديد لخلق البيئة األمنية الالزمة لحل عدد ال يحص ى من املشاكل الداخلية ،وبالنسبة للنظام
األنجولي الجديد ،فإن تحسن البيئة األمنية مترتب على التغييرات األساسية في جنوب أفريقيا.1
 .5املحددات االقتصادية:
تمتاز أنجوال باقتصاد سريع النمو ،ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ازدهار كبير في النفط ،وبصرف النظر عن
ازدهار قطاع النفط واملاس ،فإنها كانت في حالة من الفوض ى االقتصادية بسبب  27عاما من الحرب األهلية،
والفساد ،وسوء اإلدارة االقتصادية ،وعلى الرغم من وفرة املوارد الطبيعية ،إال أن نصيب الفرد من الناتج
املحلي يعتبر من أدنى املعدالت في العالم ،ويعتمد الغالبية العظمى من السكان علي زراعة الكفاف وعلى
املساعدات الغذائية اإلنسانية ،وعلى النقيض من ذلك ،فإن صناعة النفط في أنجوال سريعة التوسع التي تنتج
ما يصل إلى  900.000برميل يوميا ،مما يجعلها الدولة الثانية في أفريقيا من حيث إنتاج النفط بعد نيجيريا ،
حيث هذه الصناعة تمثل  ٪51.7من الناتج القومي اإلجمالي و  ٪89من الصادرات و  ٪90من اإليرادات
1 Ibid. , pp.2 – 3.
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الحكومية ،وال تزال أنجوال تقوم بإنتاج النفط وتصديره إلي الخارج بنسبة كبيرة ،وتوفر مجموعة الصفر Block
 Zeroالواقعة في منطقة كابيندا معظم إنتاج أنجوال من النفط الخام.1
ويشكل املاس باقي معظم صادرات أنجوال ،وعلى الرغم من زيادة ملكية الشركات لحقول املاس ،فإن الكثير
من اإلنتاج موجود في أيدي منقبين على نطاق صغير ،وغالبا ما يعملون بصورة غير مشروعة ،وتبذل الحكومة
جهودا كبيرة للعمل علي تسجيل وترخيص هؤالء املنقبين ،وال تزال املوارد املعدنية األخرى ،بما فيها الذهب،
غير متطورة إلى حد كبير.2
.6القدرات العسكرية:
تمتلك أنجوال جيش كبير يمكن أن يؤدي دورا كبيرا في تعزيز السالم في القارة األفريقية ،وتتولى القوات
املسلحة األنجولية مسئولية األمن الخارجي ،ولكنها تضطلع أيضا بمسئوليات األمن الداخلي ،بما في ذلك أمن
الحدود ،وطرد املهاجرين غير الشرعيين ،واعتبارا من عام  ،1989تم تنظيم قوات الجيش النظامي البالغ
عددها  500.91فرد في أكثر من سبعين فرقة ،تضم ما يتراوح بين  750و  1200فرد ،وتنشر في جميع أنحاء
املناطق العسكرية  ،والتي تبلغ عشر مناطق.3
ويمكن القول أن أنجوال تمتلك جيش من أكبر الجيوش في القارة األفريقية ،والتي تعد واحدة من أكبر
القوات الجوية ،حيث يبلغ إجمالي عدد الجيش األنجولي  87.000فرد ( 30.000احتياطي) ،وعلى الرغم من أن
القوات املسلحة األنجولية كبيرة من الناحية العددية ومجهزة تجهيزا جيدا من الناحية النظرية ،إال إنها تعاني
من عدم صيانة املعدات ،وهناك أيضا نسبة كبيرة من القوات الجوية األنجولية ) Angola’s air force (FANفي
حالة سيئة بسبب نقص الصيانة أو سوء التخزين.4
وقد أهملت القوات املسلحة األنجولية البحرية األنجولية ) Angolan Navy (MGAوتجاهلتها كذراع
عسكري ،ويرجع ذلك أساسا إلى أن أنجوال كافحت ضد حرب العصابات من البرتغاليين وطبيعة الحرب األهلية،
ومنذ أوائل التسعينات وحتى اآلن انخفض عدد البحرية األنجولية في عام  200 4إلى حوالي  1000فرد ،مما أدى
إلى فقدان املهارات والخبرات الالزمة للحفاظ على املعدات ،ومن أجل حماية ساحل أنجوال البالغ طوله 1600
كيلو متر ،فإن البحرية األنجولية ال تزال تمر بعملية تحديث ،حيث أنها ال تزال تفتقر إلى نواح كثيرة من ناحية
التطور في استخدام املعدات البحرية ،وتقوم البرتغال بتدريب األفراد األنجوليين من خالل برنامجها التعاون
1 Angola: Country Facts , " Angola Economy " , at: http://www.factrover.com/economy/Angola_economy.html
2 Idem.
3 Global Security , "Angolan Armed Forces " , 23 – 8 – 2013 , at:

https://www.globalsecurity.org/military/world/angola/army.htm
4 Defence Web , "Angolan Armed Forces " , 5 – 2 – 2013 , at:
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=29331:angola&catid=119:africanmilitaries&Itemid=255
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العسكري الفني ) ،Technical Military Cooperation (CTMوتنفق أنجوال حوالي  ٪ 9من ميزانية الحكومة من
أجل تحقيق سياستها الداخلية والخارجية لها ،والحفاظ علي قوتها فيما يتعلق بعدم االستقرار في وسط
أفريقيا ،والسيما جمهورية الكونغو الديمقراطية ،كما تحتاج إلى تأمين منشآتها النفطية البحرية.1
ثانيا .املحددات الخارجية:
.1املحددات اإلقليمية:
أ .جنوب أفريقيا:
عند االستقالل دعمت جهات إقليمية هامة  -جنوب أفريقيا وزائير  -خصوم الحركة الشعبية لتحرير
أنجوال في الداخل ،وأدرك النظام األنجولي الجديد أن قدرته على إقامة دولة قابلة لالستمرار يتوقف إلى حد
كبير على قدرته على املساعدة في إنشاء أنظمة صديقة في الدول املجاورة على حد سواء ،وفى العقدين القادمين
سعى نظام الحركة الشعبية لتحرير أنجوال لتحقيق هذا الهدف من خالل مساعدة فعالة للمعارضين لكل
األنظمة الداخلية ،وفي النهاية حققت أنجوال أهداف سياستها الخارجية ،وإن كان بتكلفة مدمرة ،حيث
السياسة الخارجية ألنجوال تجاه الفصل العنصري في جنوب أفريقيا شملت العون غير املشروط والدعم
العسكري والدبلوماس ي لكال من املؤتمر الوطني األفريقي ( )ANCواملنظمة الشعبية لجنوب غربي أفريقيا
(سوابو).
واستجابت جنوب أفريقيا لهذه السياسة الخارجية العدوانية من قبل الدولة األنجولية الجديدة في شكل
ما يسمى بـ "اإلستراتيجية الشاملة" " ،"total strategyوهى مجموعة من السياسات التي تهدف إلى ضمان بقاء
نظام الفصل العنصري من خالل مجموعة من اإلصالحات والقمع ،وبرهن أنصار اإلستراتيجية الشاملة أن
مصدر عدم االستقرار والصراع  -سواء داخل جنوب أفريقيا واملنطقة  -لم يكن الفصل العنصري وال
االستعمار ،ولكن كان نتيجة التدخل الخارجي ،ولذلك كان من الضروري لضمان أن تتوقف الدول املجاورة
عن دعم نشاط النضال من أجل التحرير املسلح في جنوب أفريقيا وناميبيا ،وعدم اكتساب أية قوى "شيوعية"
" "communistتكون لها موضع قدم سياس ي أو عسكري في املنطقة ،وبناء على ذلك أظهرت سياسات أنجوال
تهديدا مباشرا ملواجهته ،وسعت جنوب أفريقيا ملزيد من أمنها وجهازها العسكري على حد سواء لقمع املعارضة
في الداخل وزعزعة استقرار املنطقة ،وكعدو رئيس ي لجنوب أفريقيا في املنطقة ،وذلك بسبب مكانتها باعتبارها
مالذا رئيسيا للمنظمة الشعبية لجنوب غربي أفريقيا وقاعدة مهمة ملؤتمر الوطني األفريقي  ،ANCفضال عن
توجهاتها الفكرية واإلمكانيات االقتصادية ،عانت أنجوال من وطأة نظام اإلستراتيجية الشاملة للفصل
العنصري ،واستخدمت جنوب أفريقيا أداتين رئيسيتين لتهديد سالمة أراض ي أنجوال:2
1 Idem.
2 Ibid. , pp. 3 - 4.
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 الغزوات العسكرية املتكررة ،والتخطيط لها جيدا في عمق األراض ي األنجولية. االعتماد على جبهة يونيتا كبديل في سياساتها لزعزعة االستقرار في املنطقة.وأدت هذه اإلستراتيجية إلى دمار كبير ،سواء من حيث األرواح البشرية املفقودة أو تدمير البنية التحتية،
وبين عامي  1975و  1989شنت جنوب أفريقيا غزوات عسكرية على نطاق واسع من أنجوال سنويا ،وهذه
الغزوات نفذت تحت ذريعة الرد على هجمات املنظمة الشعبية لجنوب غربي أفريقيا ،وزادت املنظمة الشعبية
لجنوب غربي أفريقيا في شمال ناميبيا من قواعدها في جنوب أنجوال ،وشاركت عادة في قوة الدفاع لجنوب
أفريقيا ككتائب املشاة ،ووحدات املظالت ،وكتائب دبابات ،ومجموعات املدفعية بعيدة املدى ،وأسراب
طائرات عسكرية ،وهكذا ،وعلى سبيل املثال ،فإن بعثات تدمير قواعد املنظمة الشعبية لجنوب غربي أفريقيا
ال تأخذ الكثير من الوقت كما يقاتلون إلي جانب يونيتا ملنع التقدم من قبل القوات الحكومية األنجولية.1
ونجحت جنوب أفريقيا أيضا في تحويل أو تفويض يونيتا كجيش لتنفيذ إستراتيجية نظام الفصل
العنصري ،وذلك لزعزعة االستقرار داخل أنجوال ،وعلى الرغم من أن يونيتا ُد ِمرت تقريبا بواسطة الحركة
الشعبية لتحرير أنجوال والقوات الكوبية في  ،1976-1975وأعيد تنظيم االتحاد الوطني كقوة عسكرية كبيرة
بحلول عام  ،1979بينما انشغلت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجوال والقوات الكوبية ببناء النظم
الدفاعية الضخمة لردع العدوان العسكري لجنوب أفريقيا ،وبدأت حركة يونيتا شماال من قواعدها في
الجنوب الشرقي لتعزيز أماكن جديدة في وسط أنجوال وعلى طول سكك حديد بنجويال  ،Benguelaوكان هذا
ذات أهمية خاصة لتحقيق إستراتيجية جنوب أفريقيا ،ألن اإلجراءات العسكرية ليونيتا املقدمة بشكل فعال
بأن السكك الحديدية الحيوية  -وكواحدة من وسائل النقل الرئيسية في املنطقة من املحيط األطلس ي -غير
صالحة للعمل ،وعالوة على ذلك كانت حركة يونيتا تخطط لعمليات عسكرية بعيدا في الشمال بهدف زعزعة
استكشاف كل من النفط واملاس.2
ب .جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير):
كان يجري تسهيل عمليات يونيتا في شمالي أنجوال عن طريق زائير موبوتو ،وكجنوب أفريقيا ،وكان دعم
زائير ليونيتا ردا على سياسة أنجوال الخارجية العدوانية في املنطقة ،ومثل موقفها تجاه جنوب أفريقيا ،حيث
كانت سياسة أنجوال الخارجية مدفوعة تجاه زائير بهدف حماية سالمة األراض ي للدولة الفتية ،وبعد االستقالل
1 Malaquias Assis, op, cit. , p.3.
; Brian Bissonnette , The Angolan Proxy War: A Study of Foreign Intervention and its Impact on War Fighting , Master These ( Fort
Leavenworth, Kansas : ( USA ) , Faculty of the US Arm Command and General Staff , 2008 ) , p. 58.
2 Malaquias Assis, op, cit. , p.
 جمهورية الكونغو الديمقراطية ،كانت تسمى "زائير" بين عامي  1971و  ،1997وهي دولة في وسط أفريقيا ،تدعى أحيانا "بالكونغو-كينشاسا" نسبة
إلى عاصمتها لتمييزها عن جمهورية الكونغو التي تسمى أحيانا "الكونغو-برازافيل".
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مباشرة ،وفي أعقاب الغزو الزائيري ودعما للجبهة الوطنية لتحرير أنجوال ،حاول أجوستينو نيتو Agostinho
Netoأول رئيس ألنجوال ،تطبيع العالقات مع زائير ،وبالنسبة لنيتو كان تطبيع العالقات مع زائير هدف عملي،
وخطوة أولى وأساسية لتعزيز أمن أنجوال نفسها ،1ولتطبيع العالقات مع زائير ،أعد نيتو لطرد حركة انفصالية
من مقاطعة زائير شابا ( Shabaكاتانجا السابقة) التي كانت قد نشأت في أنجوال منذ عهد االستعمار ،وفي املقابل
وعد موبوتو بطرد الجبهة الوطنية لتحرير أنجوال من قواعدها في زائير ،ووفى الرئيس الزائيري بوعده بإغالق
جميع قواعد الجبهة الوطنية لتحرير أنجوال في زائير ،وطرد قادتها للتقليص من أنشطة املتعاطفين الباقين معها
في البالد ،ومع ذلك لم يكن نيتو من جانبه قادرا على الوفاء بما وعد ،وبدال من ذلك ،وقع توغالن عسكريان
رئيسيان داخل زائير من قبل املتمردين االنفصاليين املتمركزين في أنجوال في عام  1977و  ،21978وقد تسبب
الغزو الثاني لشابا في تهديد خطير لنظام موبوتو واملصالح الغربية في زائير ،وجاء على الفور حلفاء موبوتو  -بما
في ذلك الواليات املتحدة وفرنسا وبلجيكا واملغرب – إلنقاذه ،وبسرعة دفعت القوات الغازية للعودة إلى أنجوال.3
وقدم غزو زائير من أنجوال ملوبوتو وحلفائه الغربيين الذريعة الستمرار التدخل في أنجوال ،في سياق الحرب
الباردة ،وإجراءات أنجوال  -سواء بموافقة كوبا والسوفييت أو عدم موافقتهم -حيث ينظر إليها على أنها محاولة
لتوسيع نطاق النفوذ السوفيتي السابق داخل وسط أفريقيا ،ونتيجة لذلك ،والذي يمكن التنبؤ به ،أنه
استجابت الواليات املتحدة وحلفائها بدعم عسكري ضخم ملوبوتو  ،Mobutuواألكثر أهمية ألنجوال فقد
سارعت أجهزة املخابرات الغربية من جهودها املبذولة وذلك بتوفير التدريب واألسلحة إلى يونيتا عبر زائير،
وتعتبر هذه العالقة بين الغرب وزائير ويونيتا أدت إلى ضعف شديد للدولة األنجولية الجديدة ،وشكل تهديدا
رئيسيا ألمن أراضيها ،وجاءت النتائج عكس ما كان ينوي نيتو.
في حين أنه ظلت عالقات أنجوال مع زائير موبوتو في توتر شديد خالل الثمانينات والتسعينيات ولم تكن
زائير فقط الطريق املفضل لألسلحة األمريكية واإلمدادات ليونيتا ،ولكن كانت أيضا ميناء عبور مالئم ليونيتا
لعمليات تهريب املاس ،ومع ذلك في التسعينيات ،وبعد انتهاء الحرب الباردة ،أصبح نظام موبوتو السارق والغير
ديمقراطي ،مسئوال وعائقا حرج ملؤيديه الدوليين األساسيين ،بما في ذلك الواليات املتحدة ،وبدون الدعم
الخارجي ومع املشاكل الداخلية املتصاعدة ،تم اإلطاحة بموبوتو في مايو  ،1997وكان ألنجوال وعدة دول أخرى
في املنطقة ،بما في ذلك رواندا وأوغندا ،دورا أساسيا كوسيط في اإلطاحة بموبوتو عن طريق تقديم الدعم
العسكري املباشر للقوات بقيادة لوران كابيال  ،Laurent Kabilوأخيرا وألول مرة منذ االستقالل ،أصبح ألنجوال
حكومة صديقة في زائير ،والتي أعيد تسميتها حاليا بجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وفيما يتعلق باألمن
الداخلي ألنجوال ،فقد اختفى آخر أثر للحرب الباردة في املنطقة ،لكن وكما سيتم مناقشته أدناه ،فإن إزالة
1 Malaquias Assis, op, cit. , p.
2 Assis Malaquias , Angola’s External Outlook: Pragmatism and Dissonance , Working Paper Presented at a Conference on ‘The

EU and Africa: Looking for Strategic Partnerships’ , op, cit. , pp. 6 – 7.
3 Malaquias Assis, op, cit. , p.
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قيود الحرب الباردة ال يؤدي بالضرورة إلى تحسن كبير في الوضع األمني في أنجوال ،على الرغم من الجهود
الدبلوماسية التي تبذلها الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ،حيث بشرت الحرب الباردة ببساطة لديناميات
جديدة من انعدام األمن في أنجوال.1
وبدأت األحداث تتصاعد في منطقة الجنوب اإلفريقي منذ أوائل عام  2001بدرجة مأساوية ،ففي الوقت
الذي استمرت فيه أعمال العنف الداخلي ،من جانب حركة يونيتا املناوئة للحكومة األنجولية ،كانت األحداث
سيئة في الكونغو الديمقراطية املجاورة ألنجوال ،فقد انتشرت في البالد حرب أهلية بين املتمردين والنظام
الحاكم ،بزعامة لوران كابيال ،ثم ما لبث أن أعلن أن أحد مساعدي كابيال اغتاله ،وفي ذلك الحين أعلنت
الحكومة األنجولية إرسال تعزيزات من قواتها املسلحة إلى املدن الرئيسية في الكونغو الديمقراطية قبل يوم من
دفن جثمان الرئيس لوران كابيال ،وكان ذلك بعد يوم واحد من تعهد قطعته كل من أنجوال وزيمبابوي وزامبيا،
بمواصلة الدعم العسكري للكنغو ،بعد اغتيال رئيسه .وكانت الدول الثالث قد وقفت إلى جانب الرئيس كابيال
في حرب إقليمية ،تدور رحاها على األراض ي الكونغولية منذ عام  ،1998ضد متمردين مدعومين من حلفاء كابيال
السابقين ،أوغندا ورواندا ،للسيطرة على أراض ي هذه الدولة ،فقد أرسلت أنجوال نحو ألفي جندي من قواتها،
تمركزوا في الغالب داخل العاصمة الكونغولية كينشاسا ،وذكر مصدر في الجيش األنجولي ،أن لواندا استمرت
في تعزيز قواتها في الكونغو الديمقراطية ،وذلك في أعقاب مقتل كابيال ،ودعما البنه جوزيف ،ومواصلة
مساندتها للحكومة ،ومواجهة للمتمردين في شرق البالد.
وعلى الرغم من أن أنجوال ذاتها ،تعانى من تفاقم الحرب األهلية على أراضيها ،إال أنها وجدت نفسها أمام
ضرورة التضامن مع الدولة املجاورة ـ الكونغو الديمقراطية ـ في محاولة منها لكسب دعمها ،ولتأمين حدودها
الشرقية ،وفي الوقت نفسه حرمان حركة يونيتا املعارضة من أن يكون لها دور في األحداث الجارية هناك،
خصوصا وأن تعاونا عسكريا كان يربط بين القوات املسلحة األوغندية والرواندية ،املتورطتان في الحرب
الكونغولية ،وحركة يونيتا على أرض الكونغو.2
ج .زامبيا:
على جانب الحرب الدائرة في أنجوال ،فقد اتهمت أنجوال زامبيا ،الدولة املجاورة لها ،بأنها تقدم دعما
كل ،فقد كانت زامبيا تستضيف على
عسكريا لحركة يونيتا املتمردة ،ولكن زامبيا نفت هذه االتهامات ،وعلى ٍّ
أراضيها نحو مائتي وخمسين ألف الجئا ،هربوا من الحروب اإلقليمية في املنطقة ،منهم نحو مائة وثمانين ألف
أنجوليا ،وكان رؤساء كل من أنجوال وزامبيا وناميبيا ،قد عقدوا قمة ثالثية مصغرة في العاصمة األنجولية
لواندا ،لتعزيز التعاون الحدودي ،وبحث األوضاع في املنطقة ،وأقترح الرئيس األنجولي إدوارد دوس سانتوس
Malaquias Assis, op, cit. , pp. 4 - 5.

1

 2مقاتل من الصحراء  ،م.س.ذ ، .علي:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/War- Angula/sec05.doc_cvt.htm
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أثناء القمة الثالثية ،تعزيز التعاون باحترام الحدود الدولية بين الدول الثالثة املجاورة ،التي تتبادل االتهامات
بانتهاك كل منهما لحدود البلد اآلخر ،وأضاف دوس سانتوس ضرورة تنسيق الجهود للدفاع ،عن سيادة أراضيهم
عبر وسائل سياسية وأمنية وعسكرية ،وقد ناقش الرؤساء الثالثة الخالفات القائمة ،بين أنجوال وزامبيا حول
انتهاكات أطراف الحرب األهلية األنجولية لألراض ي الزامبية ،وكانت زامبيا ،التي لها حدود مشتركة مع أنجوال
يبلغ طولها ألف ومائتي كيلو متر ،قد احتجت عدة مرات على اقتحام قوات متمردي حركة يونيتا والقوات
النظامية األنجولية ،ألحد أقاليمها في الشمال الغربي ،وتصاعد التوتر في هذه املنطقة ،مما اضطر السلطات
الزامبية إلي إرسال تعزيزات عسكرية الحتواء أعمال العنف ،وفي املقابل اتهمت أنجوال جارتها زامبيا بتأمين
القواعد الخلفية للمتمردين األنجوليين ،النتهاك األراض ي األنجولية.
 .2محددات البيئة الدولية:
أ .االتحاد السوفيتي وكوبا:
تتولد الضغوط الدولية من جراء التغيرات التي تحدث في النظام الدولي ،والتي تتضمن إعادة صياغة
العالقات بين القطبين ،واالتجاه نحو تسوية الصراعات اإلقليمية في إطار االتفاق حول مناطق النفوذ وقد
تجلت هذه الضغوط في شكل استعداد سوفيتي أكبر للتنازل في مسألة أنجوال ،وضغطه على كل من كوبا
وأنجوال إلتمام االتفاق ،ويعنى ذلك من ناحية أخرى استعدادا أقل ملواصلة دعم الحكومة األنجولية في قتالها
ضد املتمردين وضغطا مباشرا من أجل التوصل لتسوية سلمية.1
وعلى الصعيد الدولي ،أصبحت أنجوال ساحة معركة للحرب الباردة ،وكحليف للسوفييت ولكوبا ،حيث
اعتبرت أنجوال من قبل معظم القوى الغربية ،وخاصة الواليات املتحدة ،كدولة غير صديقة ،وتجدر اإلشارة
إلى أن واحدا من أكبر أهداف السياسة الخارجية األمريكية خالل الحرب الباردة كان احتواء انتشار الشيوعية
في جميع أنحاء العالم ،وألنه لوحظ أن الحكومة األنجولية حكومة شيوعية ،كانت الواليات املتحدة على
استعداد لدعم جبهة يونيتا في محاولتها لقلب نظام الحكم.2
ومن املفارقات سعى أجوستينو نيتو  Agostinho Netoللتنقل في الفترة املضطربة من الحرب الباردة من
خالل تبني سياسة عدم االنحياز ،حتى ولو كان عمليا ال يمكن أن تأمل بأن الحركة الشعبية لتحرير أنجوال
واقعيا ستتخلي عن احتضان السوفيت دون تهديد بقائها الفعلي ،3وكما حدث فلم يعيش نيتو لفترة كافية
لتغيير هذه السياسات  -سواء في مجاالت السياسة الداخلية أو الخارجية  -التي يشاع أنه قد توقعه قبل وفاته
 1عز الدين شكري  ،م.س.ذ  ،علي:
http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=216610&eid=4268
2 Malaquias Assis, op, cit. , p.
3 Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni , " Angola–Zimbabwe Relations: A Study in the Search for Regional Alliances " , in Stephen Chan and
Ranka Primorac ( eds. ) Zimbabwe Since the Unity Government ( New York : Routledge , 2013 ) , p. 35
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في سبتمبر عام  ،1979بعد أقل من أربع سنوات بعد توليه منصبه ،وجاء بعده جوزي إدواردو دوس سانتوس
 ،Jose Eduardo dos Santosوتخلى دوس سانتوس بسرعة عن أية ذريعة لعدم االنحياز لصالح توثيق العالقات
مع االتحاد السوفيتي السابق وكوبا بسبب تدهور الوضع الداخلي ،وعلى عكس سلفه ،تم إعداد دوس سانتوس
إلعطاء مساحة أكبر للسوفييت في تحديد املبادئ التوجيهية الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة
الجديدة ،ولخيبة أمله من قبل مع نيتو لرفضه عدم االنحياز ،رحب االتحاد السوفيتي السابق بهذا التوجه
الجديد للسياسة الخارجية ،وألن أنجوال قدمت كقاعدة هامة في جنوب أفريقيا ،والتي تؤثر على التغير خالل
فترة عدم االستقرار الناجم عن كل من ديناميات الحرب الباردة واإلقليمية ،حيث كان االتحاد السوفيتي
السابق مهتما بشكل خاص باألحداث املؤثرة في جنوب أفريقيا ،وهى الدولة األغنى واألكثر تطورا في املنطقة
فضال عن أنها تقوم بالدور اإلقليمي ،وللوفاء به نصبت نفسها على أنها طليعة دور حركات التحرر "العالم
الثالث" " ،"third worldواإلشراف على تنفيذ النموذج السوفييتي في التطور السياس ي واالقتصادي
واالجتماعي.1
كما قدمت كوبا املزيد من الدعم لدوس سانتوس ،على الرغم من مشاكله الخطيرة الخاصة املحلية
والدولية ،وكانت كوبا على استعداد لتقديم مختلف أنواع املساعدة إلى أنجوال وغيرها من البلدان النامية
لتعزيز أهداف خاصة بسياستها الخارجية ،وفي املقام األول ،تأكيدا لدورها القيادي في حركة عدم االنحياز
( ، ) NAMونظرا ملشاكلهم وقيودهم الخاصة ،لم يستطيع االتحاد السوفيتي السابق وال كوبا حل املشاكل
الداخلية للحركة الشعبية لتحرير أنجوال ،فعلى وجه الخصوص لم يستطيعوا حل املشاكل االقتصادية في
أنجوال ،وال منع يونيتا من أن تشكل تهديدا متزايدا لزائير ،وجنوب أفريقيا واملساعدة األمريكية.2
ب .الواليات املتحدة األمريكية:
بدأت الواليات املتحدة في وقت مبكر في الثمانينات سياسة واضحة ال لبس فيها لقلب نظام حكم الحركة
الشعبية لتحرير أنجوال ووصول يونيتا إلى السلطة إما عن طريق االقتراع أو الرصاص ،واعتبر مذهب ريجان
Reaganإ ستراتيجية عاملية لتقديم الدعم األمريكي العلني لحركات حرب العصابات املناهضة للشيوعية في
جميع أنحاء العالم ،حيث كان له التأثير املباشر والقوي على قيام الحرب األهلية األنجولية ،ألن يونيتا أصبحت
أحد أكبر متلقي للسالح األمريكي املتطور ،بما في ذلك صواريخ ستينجر  Stingerاملضادة للطائرات ،والتي كانت
تتمتع بها حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجوال  ،وبناء على ذلك فإن جميع الهجمات العسكرية الكبرى التي
نفذتها الحركة الشعبية لتحرير أنجوال والقوات الكوبية والسوفيتية لطرد املتمردين من قواعدهم في جنوب
1 Malaquias Assis, op, cit. , p.

2 Assis Malaquias , Angola’s External Outlook: Pragmatism and Dissonance , Working Paper Presented at a Conference on ‘The
EU and Africa: Looking for Strategic Partnerships’ ( Lisboa ( Portugal ) : University NOVA de Lisboa , Instituto Português de
Relações Internacionais , November 2007 ) , pp. 5 – 6.
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أنجوال انتهت بالفشل ،وأخيرا فإن مشاركة قوى خارجية بجانب الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ويونيتا أوجد
مأزق عسكري علي أرض الواقع  ،األمر الذي أدي إلي تسهيل البحث عن حلول سياسية للصراع ،وفي مايو عام
 1991وقعت الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ويونيتا اتفاق سالم بيسيس  Bicesse Peace Accordإلنهاء
الحرب األهلية ،ومع ذلك لم تنتهي الحرب نتيجة االتفاق ،ففي نوفمبر عام  ،1992وفي أعقاب عملية انتخابية
فاشلة ،بدأت الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ويونيتا جولة أخرى من القتال ،وهذه املرة باستخدام املوارد
املحلية في املقام األول  -النفط واملاس – الذي كان تحت سيطرتهما.1
ومن ناحية أخرى فإن الواليات املتحدة ال تكف عن التلويح بإمكانيات التعاون االقتصادي ودفع
االستثمارات األجنبية ألنجوال ،وكذلك تسهيل قبولها عضوا بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،ومن ناحية
أخرى فإن دعمها السنوي ليونيتا واملقدر بـ  15مليون دوالر يشكل أداة للضغط على الحكومة لدفعها للتفاوض
خاصة وأنها لم تلتزم رسميا بوقف هذا الدعم ،كذلك فقد علقت الواليات املتحدة اعترافها بالحكومة األنجولية
على قبولها في الدخول في مفاوضات مع املتمردين من هذه األوضاع الدولية ،واإلقليمية ،والداخلية تدفع في
اتجاه تحقيق تسوية سياسية للصراع الناشب بين الجبهة الشعبية وبين يونيتا ،إال أن توقيت مثل هذه التسوية
وشروطها ،هو أمر يتوقف على تطور نفس هذه األوضاع في املستقبل القريب ،ويبدو أن إتمام االنسحاب
الكوبي من أنجوال وفقا للجدول الزمني ،وإتمام عملية إعالن استقالل ناميبيا كان من أهم العوامل التي يمكن
أن تقوي هذا االتجاه.2
ويمكن القول أن املحددات املحلية واإلقليمية والدولية قيدت بشدة خيارات السياسة الخارجية ألنجوال
خالل السبعينيات والثمانينات ،ومع ذلك حدثت تغييرات هامة على الصعيدين الدولي واإلقليمي  -بعد انتهاء
الحرب الباردة وتفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا  -وكان من املتوقع وجود تحسن في اتجاهات
سياسة أنجوال الخارجية ،وحاولت أنجوال جني أرباح هامة من خالل االستفادة من البينة اإلقليمية والدولية
الجديدة أكثر مالئمة إلعادة توجيه سياستها الخارجية نحو تعزيز قدرة النظام على تحقيق السالم في الداخل،
ومن املفارقات أن تحتل جنوب أفريقيا وزائير والواليات املتحدة مكانة بارزة في الجهود الدولية لتحقيق السالم
في أنجوال.3

 بيسيس ،تقع غي ضواحي لشبونة ،حيث من خاللها تم التوقيع على اتفاق السالم.
1 Malaquias Assis, op, cit. , p.

 2عز الدين شكري  ،م.س.ذ  ،علي:
http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=216610&eid=4268
3 Malaquias Assis, op, cit. , p.
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ثالثا .توجهات السياسة الخارجية األنجولية:
 .1فصل القضايا الداخلية عن اإلقليمية:
استمرار املشاركة املباشرة من قبل كوبا وجنوب أفريقيا من جانب عمالء كل منهما  -والحركة الشعبية
لتحرير أنجوال ويونيتا  -جعل كل من املقاتلين غير قادرين على تحقيق نصر عسكري حاسم في الثمانينات،
وبدال من ذلك ،كان التدخل العسكري من قبل الدول التي طال أمد تدخلها يسبب خسائر ال يمكن تحملها على
نحو متزايد على كال الجانبين ،وبناء على ذلك ،وبالنظر إلى الحقائق العسكرية على أرض الواقع السياس ي،
والتغيرات الهائلة التي تحدث على الصعيد الدولي ،قبلت كل من كوبا وجنوب أفريقيا حتمية وجود إطار
للتفاوض من أجل السالم في املنطقة ،ويشمل كال من انسحاب القوات الكوبية من أنجوال وتنفيذ برنامج األمم
املتحدة (قرار مجلس األمن  )78/435بشأن استقالل ناميبيا.1
وفي  22ديسمبر عام  ،1988وقعت حكومات أنجوال وكوبا وجنوب أفريقيا اتفاق نيويورك ،الذي قدم
جدوال زمنيا النسحاب تدريجي لخمسين ألفا من القوات الكوبية من أنجوال خالل فترة  27شهرا في مقابل تنفيذ
خطة األمم املتحدة الستقالل ناميبيا ،وظاهريا ،كان اتفاق نيويورك انقالبا دبلوماسيا كبيرا ألنجوال ،ألنه أزال
التهديد العسكري لجنوب أفريقيا عن ناميبيا ،وعالوة على ذلك ،فإن استقالل ناميبيا حرم يونيتا من طرق
اإلمداد الحيوية في الجنوب ،وفي سياق إقليمي أوسع ،يمثل هذا خطوة أخرى هامة في تحرير جنوب أفريقيا من
حكم األقلية املستوطنة ،وهو تطور كان من املتوقع أن تدفع أرباحه الفورية ألمن أنجوال الداخلي ،ومع ذلك
بقدر ما يتعلق األمر بأنجوال ،فالتفاق نيويورك عيوب ألنه استبعد يونيتا ،وبدال من اإلسراع في إنهاء الحرب
األهلية في أنجوال ،اضطرت يونيتا إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها العسكرية والسياسية ،فعلى املستوى
العسكري ،نقلت يونيتا جزءا كبيرا من عملياتها بعيدا عن قواعدها التقليدية من الجنوب الشرقي إلى الشمال
والشمال الشرقي ،وهذا وضع يونيتا بالقرب من الحدود الزائيرية والسيطرة على مناطق إنتاج املاس الهامة،
وبالتحرك شماال تمنت يونيتا تحقيق أهداف سياسية هامة ،فهي تستطيع حاليا أن تعمق نضالها ضد النظام
في معظم مقاطعات أو محافظات البالد.
وكان عدم إدراج يونيتا في املحادثات التي أدت إلى اتفاق نيويورك نتيجة إلصرار الحكومة األنجولية في فصل
القضايا الداخلية عن اإلقليمية عندما أكدت الحركة الشعبية لتحرير أنجوال على الترابط بين مأزق األمن
الداخلي والديناميات اإلقليمية الكبيرة ،وعلى أية حال ،أجريت مفاوضات على مسارين ،املسار األول يشمل
املفاوضات بشأن سحب القوات الكوبية من أنجوال مقابل انسحاب جنوب أفريقيا من ناميبيا واستقالل هذا
البلد ،أما املسار الثاني يتتبع مشاورات تهدف إلى تحقيق املصالحة الوطنية بين الحركة الشعبية لتحرير أنجوال
ويونيتا ،ومن الناحية املثالية سوف تسعى كل منهما في وقت واحد ،ومع ذلك ،وألن أطراف التفاوض قد اتفقت
1 C Crocker, High Noon in Southern Africa: Making Peace in a Rough Neighborhood, WW Norton, New York, 1992, pp. , 506-511.
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في وقت سابق على أن مسألة املصالحة الوطنية في أنجوال مسألة داخلية ،فلم يتم أي ضغط على حكومة
الحركة الشعبية لتحرير أنجوال أو يونيتا لتسوية خالفاتهما في إطار املفاوضات.
ولم يؤدى املسار الثاني إلي أية نتيجة ،ألنه في ذلك الوقت لم تكن الحكومة األنجولية مستعدة إلنهاء الحرب
من خالل الوسائل السياسية ،وألن هذا يتطلب التفاوض على تقاسم السلطة في إطار شامل مع يونيتا ،حيث
ال تزال مفاوضات الحركة الشعبية لتحرير أنجوال مع يونيتا تتعارض مع املبادئ الدستورية لـ "جمهورية
الشعب" " ،"people’s republicكما أوضح الرئيس دوس سانتوس بأن "الدولة األنجولية هي دولة الحزب
الواحد ،وبالتالي فإن قبول مثل هذه املنظمة السياسية [يونيتا] هو أمر غير وارد" وبدال من ذلك كما هو الحال
في التصريحات األخيرة ،قال إنه اقترح أن حكومته تسعى إلى "تناسق وطني" " -"national harmonizationمن
خالل سياسة العفو ،وإعادة دمج أعضاء يونيتا األنجولية في املجتمع – وذلك من شأنه أن يؤدي في نهاية املطاف
إلى وضع حد للحرب األهلية ،كما اقترح الرئيس أن "الفكرة هي لجعل جميع األنجوليين معا تحت نفس النشيد
والعلم ،لدولة واحدة" ،ويستند هذا املوقف على افتراض أن يونيتا ال تشكل قوة سياسية شرعية ،ألنها كانت
حركة مسلحة ،وتمول من قوى خارجية.1
 .2تحقيق االستقرارالسياس ي بين حكومة الحركة الشعبية لتحريرأنجوال ويونيتا (إنهاء الحرب األهلية):
كان دوس سانتوس وحكومته يخططان ملعالجة إمكانية إنهاء الحرب األهلية فقط بعد التوقيع على اتفاق
السالم في املنطقة ،وهكذا وجهت جهود أنجوال الدبلوماسية الرئيسية لضمان تنفيذ اتفاق نيويورك كامال،
حيث اعتقدت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ،أنه حتى بدون الدعم الكوبي فإن قواتها املسلحة قد
تسحق املتمردين مرة واحدة حال انسحاب قوات دفاع جنوب أفريقيا وناميبيا ،وعلى حد قول متحدث باسم
الحكومة األنجولية "إذا كنا نحل هذه املشكلة مع جنوب أفريقيا ،فإن عملية السالم الداخلية تتحرك بسرعة
جدا فال مفاوضات وال أي نوع آخر من االتفاق مع يونيتا سيكون ضروريا" ،ومع وجود خطة سالم إقليمية،
كانت الحركة الشعبية لتحرير أنجوال مقتنعة بأن يونيتا "سوف تزول من الوجود في خالل سنة" من خالل
مجموعة من العمليات السياسية والعسكرية ،وهذا النهج في حل النزاعات الداخلية ،كان معيبا بشكل خطير
ألنه قلل وبشدة من قوة يونيتا السياسية والعسكرية حتى قبل التوقيع على اتفاق نيويورك من أجل السالم في
الجنوب األفريقي ،حيث رفض جوناس سافيمبي نهج الحكومة األنجولية إلنهاء الحرب األهلية من خالل
املواءمة والرأفة ،معلنا إنذارا مشئوما ،واألسوأ من ذلك أنه "لن يكون هناك سالم في أنجوال دون وجود يونيتا"
ويبدو أن سافيمبي واثقا من فرصه في البقاء ،إن لم يكن النصر ،ألن جهود حكومة الحركة الشعبية لتحرير
أنجوال الدبلوماسية  -وخاصة السالم مع جنوب أفريقيا  -ينجح في عزل يونيتا فورا ،وفي الواقع فإن دور جنوب
1 Sean Cleary , Angola – Acase study of private military involvement , in Jakkie Cilliers and Peggy Mason (eds.) , Peace, Profit or

Plunder? The Privatisation of Security in War-torn African Societies ( Pretoria : Institute for Security Studies , January 1999 ) , P.
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أفريقيا كمؤيد أساس ي ليونيتا تولته ببساطة الواليات املتحدة من خالل زائير موبوتو ،وألن السالم مع جنوب
أفريقيا لم يسفر عن النتيجة املتوقعة من قبل حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ،لذا كان أمام دوس
سانتوس خيارات قليلة أخرى غير العودة إلى الدبلوماسية إلنهاء الحرب األهلية هذه املرة ،حيث تهدف الجهود
الدبلوماسية ألنجوال إلى تأمين مشاركة أفريقية واسعة في سعيها للسالم مع يونيتا.1
 .3تعزيزاملصالحة الوطنية:
أجبرت التغيرات العميقة على املستوى الدولي ألنجوال على مضاعفة جهودها في البحث عن السالم في إطار
قاري أوسع ،وتحقيقا لهذه الغاية ،دعا الرئيس دوس سانتوس ثمانية دول أفريقية كبرى إلى لواندا  Luandaفي
 16مايو عام  1989ملناقشة سبل إنهاء الحرب ،وإيجاد إطار للسالم الذي انبثق من هذه القمة ،للمرة األولى
منذ أن بدأت الحرب األهلية ،وأقترح تعزيز "املصالحة الوطنية" " "National reconciliationوإمكانية إقامة
الحوار املباشر بين األطراف املتحاربة ،2ونتيجة لهذه القمة التقى دوس سانتوس وسافيمبي  Savimbiألول مرة
في  22يونيو عام  1989في جبادوليت  ،Gbadoliteزائير في قمة خاصة من رؤساء الدول األفريقية بدعوة من
موبوتو .3Mobutu
وكان هناك تقدم واضح لقمة جبادوليت للسالم ،ومع ذلك لم يستمر ،وكان للمشاركين  -بما في ذلك رؤساء
الدول األفريقية  -تفسيرات مختلفة ملا اتفقوا عليه ،وذكر البيان الختامي أن جميع األطراف قد توصلت إلى
اتفاق بشأن ثالث نقاط:
أ -الرغبة املتبادلة إلنهاء الحرب ،وتفعيل املصالحة الوطنية.
ب -إعالن وقف إطالق النار اعتبارا من  24يونيو عام .1989
ج -إنشاء لجنة مختلطة من يونيتا والحركة الشعبية لتحرير أنجوال تحت وساطة الرئيس موبوتو للتفاوض على
املستقبل السياس ي ألنجوال.
ومع ذلك يتناقض هذا بشكل مباشر مع تفسير الرئيس موس ى تراوري  Mousa Traoréلألحداث ،حيث
زعم تراوري كنائب رئيس منظمة الوحدة األفريقية ،أن القادة املجتمعين في جبادوليت ناقشوا واتفقوا على
ست نقاط:
أ -وضع حد للمعارضة املسلحة.

1 Malaquias Assis, op. cit. , p.
2 Malaquias Assis, op, cit. , p.
3 S. Neil MacFarlane , Soviet-Angolan Relations, 1975-1990 ,

National Council for Soviet and East European Research Occasional
Paper ( Berkeley : University of California , Center for Slavic and East European Studies , 1992 ) , p. 30.
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ب -توفير األمن لسافيمبي وأتباعه.
ج -االنسحاب الطوعي واملؤقت لسافيمبي.
د -منح وظيفة لسافيمبي.
هـ -دمج عناصر يونيتا.
و -وضع شروط لدمج عناصر يونيتا.
ورفضت يونيتا رفضا قاطعا هذا التفسير ،حيث كان تفسير املتمردين لألحداث أقرب إلى املعبر عنه في
البيان الختامي الذي أكده موبوتو ،املضيف للقمة ،والذي أكد علي أن االتفاقية تضمنت "شيئا عن املنفى"
لسافيمبي وسط تفسيرات متباينة ملا أتفق عليه في جبادوليت ،وفى املقابل عاد دوس سانتوس للواندا ضعيف
بشكل خطير من الناحية السياسية ،ويبدو أن الفشل الذريع لجبادوليت يشير إلى عدم جدوى الجهود
الدبلوماسية إلنهاء الصراع ،وكرد فعل لهذا الفشل الدبلوماس ي ،بدأت الحركة الشعبية لتحرير أنجوال بشن
هجوم عسكري كبير ضد أهم إحدى قواعد يونيتا في مافينجا  Mavingaفي  18أغسطس عام  ،1989ومرة
أخرى انتهى هذا الهجوم بالفشل إلى حد ما ،بسبب املساعدات العسكرية األمريكية الفعالة ليونيتا.
ُ
وفي محاولة إلنقاذ بعض من روح املصالحة التي ط ِرحت في جبادوليتُ ،ع ِقدت قمة متابعة للقادة األفارقة
في هراري في  22أغسطس عام  ،1989ولم ُيدع سافيمبي إلى حد ما للمشاركة ألن الرئيس موجابي ،نظرا لتحالفه
مع دوس سانتوس في الصراع األنجولي ،لم يكن على استعداد إلعطاء الزعيم األنجولي املتمرد الشك في موبوتو،
وأكدت قمة هراري في البيان الختامي على إعادة النظر في جبادوليت ،وأكدت أيضا على االتفاق على ثالث مبادئ
إضافية لم يكشف عنها من قبل ،والتي تم االتفاق عليها في مؤتمر القمة السابق:
أ -احترام دستور وقوانين جمهورية أنجوال الشعبية.
ب -دمج يونيتا في مؤسسات الحركة الشعبية لتحرير أنجوال القائمة آنذاك.
ج -قبول سافيمبي لنفى مؤقت وطوعي.
وبمكن القول أن هذا املوقف األفريقي بشأن سبل إنهاء الصراع األنجولي يعكس بعض وجهات نظر
الحكومة األنجولية منذ فترة طويلة على كيفية التعامل مع مشاكلها الداخلية ،وبهذا املعنى تشكل نتائج مؤتمر
قمة هراري انتصار آخر ومهم لدبلوماسية الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ،ومع ذلك من خالل تبني نهج الحركة
الشعبية لتحرير أنجوال على حل النزاعات ،استطاع القادة األفارقة التركيز فقط على وجه واحد للوضع املعقد،
على سبيل املثال ،فشلوا في فهم جوهر املسألة ،حيث أن من غير املرجح أن يتخلى سافيمبي عن سعيه من أجل
السلطة مدى الحياة ووضع مهيمن لحزبه في السياسة األنجولية ،فأي إطار للسالم يشمل تفكك يونيتا والنفي
لسافيمبي الذي أمامه فرصة ضئيلة للنجاح.
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 .4مشاركة القوى العظمى في تحديد اتجاهات السياسة الخارجية األنجولية (سياسة الترغيب والترهيب):
بعد انعقاد قمة هراري  Harareجاءت الفرصة األساسية التالية إلنهاء الحرب األهلية األنجولية على حد
سواء كنتيجة لجهود لواندا  Luandaالدبلوماسية  ،وكنتيجة لعالقة جديدة بعد الحرب الباردة بين الواليات
املتحدة واالتحاد السوفيتي السابق ودبلوماسية ما وراء الكواليس التي تشمل مختلف الجهات الفاعلة
اإلقليمية والدولية ،وجاء هذا القرار من قبل الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي السابق للضغط على حكومة
الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ويونيتا لبدء محادثات مباشرة بشأن املصالحة الوطنية في اجتماع بين وزير
الخارجية السابق جيمس بيكر  James Bakerونظيره السوفييتي إدوارد شيفرنادزه Eduard Shevardnadze
أثناء حضورهما احتفاالت استقالل ناميبيا في مارس عام  ،1990حيث أعطت أنجوال فرصة جيدة لكل من
الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي السابق في نهاية الحرب الباردة ،إلعادة التعاون الذي أسرع باستقالل
ناميبيا ،وتحقيقا لهذه الغاية أشارت القوى العظمى إلى الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ويونيتا بأن املكافآت
الدبلوماسية الكبرى املقبلة ستكون منتهية بنجاح عملية السالم في أنجوال ،فعلى سبيل املثال وعدت الحكومة
األمريكية االعتراف الدبلوماس ي السريع باالنتخابات الحرة والديمقراطية التي جرت.1
ويوجد عامل آخر إيجابي خارجي وهو استعداد البرتغال للمشاركة في مساعدة مستعمرتها السابقة لتسوية
االضطرابات التي أعقبت منحها االستقالل لسنوات عديدة ،حيث نأت البرتغال بنفسها عن الحرب األهلية التي
اندلعت في أعقاب االستقالل ،وتوجد أيضا عوامل عدة  -بما في ذلك قدرتها على التواصل مع كال الجانبين،
والرغبة في صفة دبلوماسية أعلى ،والشعور بالذنب لترك أنجوال فجأة بدون استعداد النتقال سلمي -وهذه
العوامل ساهمت في دفع البرتغال إلى مركز الصدارة الدبلوماسية في محاولة لتسوية ميراث الحكم االستعماري
االستيطاني في أنجوال.2
ثالثا .التحديات التي تواجه السياسية الخارجية األنجولية:
 .1جمود املفاوضات بين حكومة الحركة الشعبية لتحريرأنجوال ويونيتا:
وفي  25أبريل عام  ، 1990أعلنت الحكومة األنجولية أنها سوف تدخل في محادثات مباشرة مع يونيتا
بوساطة من قبل الحكومة البرتغالية لـ "إيجاد سبل لتحقيق املصالحة الوطنية في أنجوال" ولكن االحتكاك
واملواجهة ميزت هذه املحادثات ،مثل الكثير من العالقة بين الجانبين ،وتم تحديد الحواجز التي تبدو
مستعصية للفصل بين الفصائل املتحاربة وهى فقط بسبب التدخل األمريكي والسوفييتي املباشر ،وفي تنسيق
للهجوم الدبلوماس ي – في نهاية الحرب الباردة  -دعا جيمس بيكر وإدوارد شيفرنادزه وجوناس سافيمبي Jonas
1 Malaquias Assis, op. cit. , p. ; Alan Riding , " Angola and Rebels Sign Pact Ending 16-Year War " , 1 – 1 – 1991 , at:

http://www.nytimes.com/1991/06/01/world/angola-and-rebels-sign-pact-ending-16-year-war.html
2 Malaquias Assis, op. cit. , p.
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Savimbiوبيدرو دي كاسترو فان دونيم Pedro de Castro van Dunemإلى واشنطن حيث تم إبالغ كل منهما
بأنه ال توجد مساعدات عسكرية أو مالية إضافية قادمة نظرا الستمرار الحرب.
وبدال من توفير الوسائل املالية والعسكرية إلمداد الحرب األهلية في أنجوال ،عززت الواليات املتحدة
واالتحاد السوفيتي السابق مشاركتها التعاونية في عملية السالم ،وفي الواقع فإن الواليات املتحدة واالتحاد
السوفيتي السابق ،جنبا إلى جنب مع البرتغال ،وضعوا البنود الرئيسية للمفاوضات بين حكومة الحركة
الشعبية لتحرير أنجوال ويونيتا ،حيث شملت هذه البنود خمس مبادئ سياسية ومسائل فنية وعسكرية
أساسية:1
أ -تصبح أنجوال دولة ديمقراطية متعددة األحزاب.
ب -يضمن املجتمع الدولي وقف إطالق النار.
ج -إقامة انتخابات حرة ونزيهة في أنجوال ،ويكون التحقق منها من جانب املجتمع الدولي.
د -يسبق توقيع اتفاق وقف إطالق النار اتفاق آخر يحتوى على موعد إلجراء انتخابات حرة ونزيهة.
هـ -توقف جميع املساعدات العسكرية من الخارج في الحال ،بسبب التوقيع على اتفاق لوقف إطالق النار.
وفى املقابل شكلت هذه املبادئ أساسا التفاق سالم بيسيس ،حيث ُو ِقع في البرتغال في  31مايو عام 1991
من قبل الرئيس دوس سانتوس األنجولي وزعيم يونيتا جوناس سافيمبي ،ويبدو هذا االتفاق من حيث املبدأ
اعتبر سالما جامدا ،ومع ذلك يشبه إلى حد كبير تلك االتفاقيات السابقة ،حيث كان االتفاق مشئوما من
البداية ،ألن يونيتا رأت أنه محاولة أخرى من قبل نظام الحركة الشعبية لتحرير أنجوال إلطالة قبضتها على
السلطة ،وبعبارة أخرى كان هناك القليل من الود على املستوى السياس ي املحلي لدعم التوصل إلى تسوية دائمة
للحرب األهلية ،على الرغم من أن كال من حكومة يونيتا وحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجوال شاركتا في
تنفيذ اتفاق بيسيس الذي لم يكن أكثر من تدريب مأساوي بهدف تلبية مطالب املجتمع الدولي ،والسيما مصالح
الواليات املتحدة ،وكما هو متوقع ،حيث أن العملية تمت تحت إشراف دولي ،وأسفرت عن هزيمة يونيتا في
االنتخابات ،وأبعد سافيمبي جنراالته من الجيش املوحد وأرسلهم مرة أخرى إلى الحرب ،وأيضا كان الوضع
مأساوي ألنجوال ،حيث أن املجتمع الدولي  -وخاصة األمم املتحدة والدول الضامنة لعملية السالم (الواليات
املتحدة واالتحاد السوفيتي السابق والبرتغال) ،ليست مستعدة لخوض الخيار العسكري منعا من تجدد
الصراع.

1 Malaquias Assis, op. cit. , p.
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 .2انقسامات األحزاب السياسية األنجولية:
وكان نظام الحركة الشعبية لتحرير أنجوال قادرا على تحمل أزمة ما بعد االنتخابات لعام  1992إلى حد ما،
ويرجع ذلك إلى أن املجتمع الدولي ال يزال دبلوماسيا منشغل بحالة أنجوال املعقدة حتى بعد تخلي يونيتا من
جانب وا حد عن عملية السالم ،ونتيجة املشاركة املستمرة للجهود الدبلوماسية املكثفة من قبل الحركة
الشعبية لتحرير أنجوال ،أقنعت أخيرا يونيتا بالعودة إلى طاولة املفاوضات في عام  ،1993وعقدت محادثات
تمهيدية في أديس أبابا قبل استئناف محادثات السالم في لوساكا بوساطة األمم املتحدة ،وبعد أكثر من عام من
املفاوضات وقع كال من الطرفين على اتفاق تقاسم السلطة واملعروف ببروتوكول لوساكا ،وألن هذه الوثيقة
تنش ئ إطارا جديدا للسالم كان على وشك أن يوقع ،فإن القوات الحكومية أبعدت يونيتا من معظم املناطق التي
استولت عليها في عام  1992بما في ذلك املقر الرئيس ي للمتمردين في هوامبو  ،1 Huamboحيث بعد فشل
سافيمبي في الفوز في انتخابات عام  ،1992هاجم جميع عواصم املقاطعات ،وقد استمر حصار هوامبو ملدة
 55يوما ،وبعد قصف مدفعية ثقيلة ،وتم أيضا مدينة كيتو  Cuitoملدة ثمانية أشهر مع وجود  50000مدني
محاصرين في هذه املدينة ،وبحلول منتصف عام  ،1993كان  1000شخص يموتون يوميا في أنجوال.2
وكما كان متوقع فقد فشل بروتوكول لوساكا مثل املحاوالت السابقة إلحالل السالم في أنجوال ،لتحقيق ما
هو متوقع ،وعلى الرغم من احتضان سافيمبي لدوس سانتوس في لوساكا في  6مايو عام  ،1995ووعده في توطيد
السالم ،لم يعد أبدا إلى لواندا للمشاركة في حكومة مصالحة وطنية على النحو املنصوص عليه بموجب اتفاق
لوساكا ،وأيضا واصلت يونيتا منع الحكومة األنجولية من بسط سلطة الدولة في املناطق التي يسيطر عليها
املتم ردين ،بسبب الغضب من تعنت يونيتا ،في حين تبنت الحكومة األنجولية إستراتيجية ذات شقين لتدمير
املتمردين ،فعلى الصعيد السياس ي ،أعلنت الحكومة أنها لم تعد تعترف بسافيمبي كمحاور شرعي ،وأيضا
حاولت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجوال تنفيذ بروتوكول لوساكا بالتعاون مع فصيل متمرد منشق،
يونيتا الجديدة بقيادة أوجينيو مانوفاكوال  Eugenio Manuvakolaوهو األمين العام السابق ليونيتا الذي فر
إلى لواندا في عام  ،1997وعلى املستوى العسكري ،قامت الحكومة بنجاح بطرد يونيتا من املناطق اإلستراتيجية
الرئيسية في الهضبة الوسطى ،وهكذا في أكتوبر عام  1999عانى املتمردين بنكسة كبيرة عندما خسرت مقراتها
العسكرية في بايلوندو وأندولو .3Bailundo and Andulo

1 Malaquias Assis, op. cit. , p.11.
2 Ann Talbot , " The Angolan Civil War and US Foreign Policy " , 13 – 4 – 2002 , at:

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/155/25956.html
3 Malaquias Assis, op. cit. , pp.11 – 12.
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 .3التحديات اإلقليمية:
ويبدو أنه بعد  25عاما من الحرب األهلية ،أن حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجوال حققت إلى حد ما
هدفها األساس ي :وهو إضعاف إن لم يكن تدمير من يهدد أمنها الداخلي  -يونيتا في عام  - 1999من خالل
املساعدة على تغيير األنظمة غير الصديقة في املنطقة اإلقليمية  -زيمبابوي في عام  ،1980وناميبيا في عام 1990
 ،وجنوب أفريقيا في عام  1994وزائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) في عام  ،1997والكونغو برازافيل
في عام  ،1998ومع ذلك ،فالشعور بالنشاط الذي يجتاح لواندا ربما يكون سابقا ألوانه وفي غير محله ،حيث
أثبتت يونيتا قدرتها على التكيف مع الظروف املتغيرة  -على حد سواء كالغير مواتية حاليا  -ومواصلة التسبب
في إحداث متاعب في الداخل في املستقبل املنظور ،1ومن الجدير بالذكر أن الحرب األهلية في أنجوال دمرت
الطرق ،والسكك الحديدية ،والجسور التي بنيت خالل الحكم البرتغالي ،وأهلكت البنية التحتية الزراعية.2
وسعيا لتحقيق رؤية أنجوال الغامضة في كثير من األحيان ،اضطرت يونيتا ملواجهة الشدائد ،للبقاء كقوة
عسكرية ،إن لم يكن كحركة سياسية ،واالستعداد دائما لقبول التعامل كأداة للقوى الخارجية  -من اإلداريين
االستعماريين البرتغاليين ،ووكالة االستخبارات املركزية األمريكية ( ،)CIAإلى نظام الفصل العنصري في جنوب
أفريقيا ،وقد أدى هذا امليل إلى تبني مجموعة متنوعة من شراكات غريبة ،إلى جانب االنخراط في تكتيك
العصابات الضارية في الداخل ،وأعطى يونيتا سمعة ال تحسد عليها ،على الرغم من وضعها املنبوذ دوليا
والنكسات العسكرية األخيرة في الداخل ،وإن يونيتا حاليا أفضل وقادرة على أن تظل وثيقة الصلة محليا حتى
من دون الدعم الخارجي املباشر ،كما نوقش أعاله ،يونيتا قادرة على تجميع موارد مالية كبيرة من خالل
استغالل موارد املاس الكبيرة في أنجوال ،وفى الوقت الحالي يمكن استخدام هذه املوارد لتمويل قدرة املتمردين
على إدارة حرب عصابات مطولة جنبا إلى جنب مع تعهد تقليدي متقطع ألغراض سياسية أو دعائية.3
ومن املفارقات أن "استقالل" يونيتا املوجود حديثا يسلط الضوء على الخلل الهام في نهج الحكومة
األنجولية الشاملة ملأزق أمنها ،وعلى الرغم من أن حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجوال محاطة من قبل
الدول الصديقة ،فإن توفير األمن للدولة األنجولية ال يزال بعيدا في الوقت الحالي ،كما كان قبل  25عاما،
وبعبارة أخرى ،فإن التغييرات الجوهرية على املستوى اإلقليمي ال تؤدي إلى تعزيز األمن للنظام ،ملاذا؟ فالبيئة
املحلية لم تبقى ساكنة مثل الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ،على سبيل املثال ،فقد كانت يونيتا قادرة على أن
تنمي وبسرعة ككونها حكومة ثورية ،وهي تسعى في الوقت الحالي إلى البقاء دون ارتباط بالقوى الخارجية،
وبنفس القدر من األهمية قوض ربع قرن من الحرب األهلية وبشكل خطير من قدرة الدولة األنجولية ألداء
وظائفها األساسية ،وخاصة في مجال اإلدارة االقتصادية وتوفير الخدمات االجتماعية ،وخالصة القول ،بقدر
1 Malaquias Assis, op. cit. , pp.11 – 12.

2 Hanson Stephanie, " Angola’s Political and Economic Development " , 21- 7 – 2008 , at:
http://www.cfr.org/economics/angolas-political-economic-development/p16820
3 Malaquias Assis, op. cit. , p.
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ما يتعلق باألمن الداخلي ،فإن وضع الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ال يزال غير مستقر ،على الرغم من انهيار
األنظمة غير الصديقة في جنوب ووسط أفريقيا ،وألن التغيرات في املنطقة لم تسفر عن املستوى املتوقع من
األمن لنظام الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ،وبالنظر إلى السيناريو املرجح بأن يونيتا سوف تزال كمصدر
النعدام األمن ،فاملصالحة والسالم في نهاية املطاف يتطلبان التفاوض املباشر مع املتمردين كأسلوب سياس ي
جديد ألنجوال يسمح بإعادة توزيع وطني منصف للسلطة والثروة.
ومن املفارقات أيضا أن عملية السالم القادمة ال مفر منها ،وربما تؤدي لنتائج أفضل من املحاوالت
السابقة ،ألن كال من الطرفين املتحاربين لم يعدا يتعرضان لضغوط خارجية كبيرة ،وبعبارة أخرى ،إنهاء حالة
الحرب تبشر بإمكانيات حقيقية لتحقيق السالم في أنجوال ،وفي هذه املرحلة الجديدة ال تزال سياسة أنجوال
الخارجية تلعب دورا مفيدا ،على وجه التحديد يمكن من خالله أن تسعى إلي مشاركة الدول في املنطقة التي
أدارت وبنجاح عمليات املصالحة والسالم  -مثل جنوب أفريقيا وموزمبيق  -لإللهام ،إن لم يكن التيسير.1
خاتمة:
هيمنت الحرب األهلية على تاريخ أنجوال بعد االستعمار ،وبالتالي فإن الدولة األنجولية لم تتم بعد تحقيق
إمكاناتها التنموية في الداخل ،ناهيك عن لعبها دورا هاما في الخارج ،نظرا للجوانب املعقدة اإلقليمية والدولية
للصراع في أنجوال ،وفى املقابل استخدمت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجوال السياسة الخارجية كأداة
مهمة للمساعدة في تعزيز األمن الداخلي ،وبشكل أكثر تحديدا ،فقد ركزت سياسة أنجوال الخارجية منذ
استقاللها على املساعدة في سرعة انهيار األنظمة غير الصديقة في املنطقة  -مثل الفصل العنصري في جنوب
أفريقيا وزائير موبوتو  -التي وفرت الدعم واملالذ ليونيتا ،حيث كانت املصدر الرئيس ي لعدم االستقرار الداخلي.
وملزيد من حدوث اإلحباط للحركة الشعبية لتحرير أنجوال ،فإن التغييرات األساسية التي ساعدت على
تؤد لبدء عصر جديد للسالم في أنجوال ،وفي الواقع الصراع العنيف في البالد ال يبدو له
إحداثها في املنطقة لم ِ
نهاية في األفق ،وأوضح هذا البحث أن حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجوال بالغت في العالقة بين التغيرات
اإلقليمية  -إال األساسية  -واألمن الداخلي ،على الرغم من أن األنظمة الصديقة في املنطقة قد توفر ألنجوال
بيئة خارجية مواتية ملعالجة مشاكلها الداخلية الصعبة ،وهذا ليس شرطا كافيا لتحقيق املصالحة والسالم في
ال داخل ،حيث يتطلب السالم الداخلي أكثر من ذلك ،بما في ذلك وجود نظام سياس ي شامل مع مساحة أكبر
ودور أكبر للمجتمع املدني ،وإعادة إرساء سيادة القانون ،واالستخدام املسئول للمساءلة على املوارد الطبيعية
للبالد ،وخاصة النفط واملاس.
في حين أن الخسائر البشرية واملادية التي تكبدتها أنجوال خالل الحرب األهلية ال تزال تؤثر على حياة الدولة
لعدة عقود قادمة ،ولذلك البد من إعادة صياغة سياسة أنجوال الخارجية كأداة ملساعدة الدولة على إعادة
هيكلة نفسها ،وكخطوة أولى للمشاركة في نهاية املطاف في كل من الشئون اإلقليمية والدولية ،وبالنسبة ألنجوال
1 Malaquias Assis, op, cit. , p.13.
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فعملية إعادة التشكيل يمكن تحقيقها بشكل أفضل من خالل مشاركة دبلوماسية واقتصادية أكبر على
املستوى اإلقليمي ،وعلى وجه الخصوص ،يجب أن تستفيد أنجوال من تجربة البلدان األخرى في املنطقة  -مثل
جنوب أفريقيا وموزمبيق  -التي وجدت وسائل للتغلب على ميراث سنوات عديدة من الصراع الداخلي.
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األمن الوطني الجزائري بين االمتداد املغاربي وعمق الساحل اإلفريقي
دحموح طاهرباحث دكتوراه في العلوم السياسية باملدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

امللخص:
التحوالت الراهنة التي شهدتها منطقتي املغرب العربي والساحل اإلفريقي صاحبهما تنامي تهديدات ذات طبيعة
معقدة ومتشابكة فيما بينها في إطار عبر وطني ،أفرزت مضاعفات خطيرة على األمن الوطني الجزائري في مجاله
البري ،بحكم موقع الجزائر االستراتيجي كنقطة ارتكاز وتقاطع بين الدول املغاربية من جهة والساحل اإلفريقي
من جهة أخرى ،جعلها تتأثر بمخرجات جوارها اإلقليمي ومن أجل الحفاظ على أمنها الوطني عملت على تطوير
وتكيف سياستها األمنية وفق حجم وحدة التحديات والتهديدات.
الكلمات املفتاحية :األمن الوطني الجزائري-املغرب العربي-الساحل اإلفريقي
Résumé :
Les mutations récentes qu’a connues la région Maghrébo-Sahelienne ont contribué au
développement des menaces de nature complexes et enchevêtrées dont la dimension
transnationale, qui ont des implications dangereuses sur la sécurité nationale algérienne par le
biais de son espace terrestre. La place stratégique de l’Algérie comme point d’articulation et de
jonction entre les Etas Maghrébins d’un côté et de la région sahélienne de l’autre côté, se trouve
exposée aux différents risques sécrétés pare son voisinage, dans le but de préserver sa sécurité a
développé et adapté une politique sécuritaire adéquate selon la nature des défis et des menaces.
Mots clés :Sécurité nationale Algérienne- le Maghreb arabe- le Sahel Africai
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مقدمة
شهد موضوع األمن الوطني تحوالت عميقة مست صلب محدداته ومهدداته ،بسبب التحوالت التي طالت
الساحة الدولية خالل العقد األخير من القرن العشرين ،تغيرت أشكال وأنماط التحديات التي يتعرض لها أعضاء
املجتمع الدولي واتخذت أبعادا جديدة ،فلم تعد مهددات األمن الوطني تقتصر على تلك الفواعل التقليدية واملتغيرات
العسكرية املتمثلة أساسا في الدول واالعتداءات الخارجية وانتهاك سيادة الدول ،بل امتدت إلى فواعل غير الدول ولم
يبق مجالها محددا بحدود الدولة الوطنية بل تعداها ،مما يدفع إلى ضرورة رصدها فيما وراء حدودها.
أسهمت التحوالت الراهنة التي طرأت على الجوار اإلقليمي للجزائر،إلى تعرض هذه األخيرةفي دوائرها
الجيوسياسية البرية لتحديات أمنية،تمثلت أساسا فيتنامي التهديدات الالتماثلية املرتبطة باإلرهاب ،املخدرات،
الجريمة املنظمة ،انتشار األسلحة وغيرها ...فضال عن انهيار الدولة في ليبيا وطول املرحلة االنتقالية في تونس
وصعوبة إعادة االستقرار في مالي ،واستمرار االحتالل املغربي للصحراء الغربية مع تنامي التواجد العسكري
األجنبي في منطقة الساحل اإلفريقي.
تعد الجزائر بحكم موقعها االستراتيجي كنقطة ارتكاز وتقاطع بين الدول املغاربية من جهة وامتداد للساحل
اإلفريقي من جهة أخرى ،وجدت نفسها مرتبطة أمنيا بعدة دوائر إقليمية غير مستقرة ،وهذا ما يعني إمكانية
تعرضها لعدة مخاطر من شأنها أن تهدد استقرارها وأمنها الوطني.
على ضوء ما سبق نطرح اإلشكالية اآلتية:
كيف يمكن للجزائر أن توفق بين املتطلبات املغاربية والساحلية ملواجهة التهديدات األمنية التي
تفرزها منطقتي املغرب العربي والساحل اإلفريقي؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية نتناول املوضوع من خالل النقاط اآلتية:
أوال :مفهوم األمن الوطني
ثانيا :البعد الجيوسياس ي للمغرب العربي والساحل اإلفريقي
ثالثا :التهديدات األمنية التي تفرزها من منطقتي املغرب العربي والساحل اإلفريقي وانعكاساتها على األمن الوطني
الجزائري
رابعا :آليات السياسة األمنية الجزائرية ملواجهة واحتواء تهديدات املنطقة املغاربية-الساحلية
أوال :مفهوم األمن الوطني
بدأت بوادر استعمال مصطلح األمن الوطني بأبعاده املتضمنة حاجة الدول ملا يحفظ وجودها وبقائها وسالمتها
بعد الحرب العاملية األولى بالبحث عن السبل الكفيلة لتحقيق األمن وتفادي الحرب ،إال أن التوظيف الرسمي
ملصطلح األمن الوطني يعود إلى الواليات املتحدة األمريكية بإنشاء مجلس األمن الوطني األمريكي في .1947
62

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -العدد  : 16مارس 2018

إن مفهوم األمن الوطني مرهون بتحديد طبيعة األخطار والتهديدات التي تهدده مما يضفي عليه نوع من التعقيد
والنسبية نظرا لكون هذه التهديدات تتميز بالتغير والتحول حسب التطورات والتغيرات التي تطرأ على املستوى
الدولي عموما وعلى املستوى اإلقليمي و الوطني خصوصا ،فبعدما كان مفهوم األمن الوطني مقصور على
األعمال العسكرية التي تقودها الدولة لالعتداء على السالمة الترابية لدولة ما ،كما جاء في تعريف املوسوعة
السياسية  ":هو تأمين سالمة الدولة ضد أخطار خارجية وداخلية قد تؤدي بها إلى الوقوع تحت سيطرة أجنبية
نتيجة ضغوط خارجية أو 1انهيار داخلي" ()2
إال أن تطور مفهوم األمن من األمن الدوالتي إلى األمن اإلنساني بمختلف أبعاده ومضامينه جعل األمن الوطني
يمتد إلى وراء إقليم الدولة لتحقيق أمنها  ،فإن البحث عن مسألة األمن الوطني الجزائري ما كان له أن يتجاوز
التحوالت الجديدة التي مست موضوع األمن الوطني ،وال أن يغض الطرف عنها انطالقا من مسلمة ،أن بناء األمن
الوطني وإن تعلق بالدولة الوطنية وتحدد بها فإن محدداته أوسع من أن تنحصر في حدودها كما أشار إليه" ،والتر
ليبمان"  Walter LIPPMANNفي تعريفه" :األمن الوطني هو قدرة الدولة على متابعة سير مصالحها بنجاح ،ووفقا
ملا تراه موافقا ملصلحتها في أي مكان من العالم")3( .
ثانيا :البعد الجيوسياس ي ملنطقتي املغرب العربي والساحل اإلفريقي.
-1األهمية الجيوسياسية للمغرب العربي.
أ-تحديد املجال املكاني للمغرب العربي:
املغرب العربي وفق النظرة الفرنسية يقصد به كل من تونس ،الجزائر ،واملغرب األقص ى لكن بعد إنشاء اتحاد املغرب
العربي  1989بانضمام كل من ليبيا من الشرق وموريتانيا من الغرب أصبح املغرب العربي ذو داللة يضم  5دول وهي
تونس ،الجزائر ،املغرب األقص ى ،ليبيا ،موريتانيا.تقدر مساحة املغرب العربي بحوالي  5 785 591كلم ،2يمثل %20
من مساحة القارة اإلفريقية و  %40من مساحة العالم العربي ،الواقع في شمال غرب القارة اإلفريقية وهو
الجزء الغربي للعالم العربي واإلسالمي على التوالي)4(.
ب-األهمية االستراتيجية للمغرب العربي:
تتجلى األهمية االستراتيجية للمغرب العربي بموقعه الذي يتوسط العالم وفي الوقت ذاته يشكل همزة وصل
بين القارات الثالث أوروبا ،آسيا ،إفريقيا ،كما تعد املنطقة كمحور تالقي أربعة دوائر جيوسياسية:الدائرة
( )1عبد الوهاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،الجزء األول ،لبنان :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1985 ،ص .331
( )2منصور لخضاري ،استراتيجية األمن الوطني في الجزائر  ،2011-2006أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،3تخصص علوم سياسية و عالقات
دولية ،2013 ،ص.65
( )3جمعة أحمد سويس ي ،املغرب العربي التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية«( .رسالة ماجستير ،قسم العالقات الدولية ،كلية لعلوم السياسة
واإلعالم ،جامعة الجزائر ،)2005-2004 ،ص .21
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الشرق أوسطية ( ،)MENAالدائرة اإلفريقية ،الدائرة األوروبية (الشراكة األورو-متوسطية) والدائرة
األطلسية(الحوار مع الحلف األطلس ي) ،كما تتوفر املنطقة على أهم معبر للمالحة البحرية الدولية "مضيق جبل
طارق" ،فاملغرب العربي جزء ال يتجزأ من مصلحة واهتمامات الدول الكبرى)1(.
ج-املحدد البشري:
تعد الجزائر على رأس الدول املغاربية من حيث عدد السكان  39.5مليون نسمة وذات النسبة ألكبر في النمو
الديمغرافي بـ  %2,15بعد موريتانيا مقارنة بباقي الدول املغاربية ،وكما نعلم أنها األكبر مساحة ،حيث تربط
جغرافيا بين مشرق ومغرب املنطقة املغاربية التي يصل مجموع سكانها  92.8مليون نسمة ،هذا العدد من
السكان يمكن أن يساهم في تطوير االقتصاد املغاربي إذا تم حسن استثمار وتوجيه هذه الطاقة البشرية إلى
جانب ثروات املنطقة ،ويمثل في نفس الوقت سوق استهالكية ضخمة .بالرغم من التفاوت في توزيع السكانإال
أن الشعوب املغاربية تتقاسم عدة مقومات تجمع فيما بينها وتشجعها على الوحدة :دين ،لغة ،تاريخ...إلخ)2(.
د-املحدد الطاقوي:
تحظى املنطقة املغاربية بأهمية بالغة على الصعيد الطاقوي نظرا الحتوائها على نسب معتبرة من
الثروات الطبيعية على املستوى العاملي ،وعليه تقدر احتياطات النفط في ليبيا بـ  48مليار برميل أي  %2,9من
االحتياط العاملي وتحتل بذلك املرتبة  14عامليا ،بينما الجزائر يقدر احتياطها بـ  12,2مليار برميل وتحتل املرتبة
 17عامليا أما الغاز الطبيعي فاحتياطات الجزائر تصل إلى  4,5مليار م 3بنسبة  %2,4من االحتياط العاملي فتحتل
املرتبة الرابعة من حيث التصدير والسادسة من حيث االحتياط)3(.
فإذا كانت ليبيا والجزائر تحتالن الصدارة في البترول والغاز الطبيعي فإن املغرب األقص ى يتوفر على مواد معدنية
هامة ،فهو ثاني منتج للفوسفات في العالم ،واألول عامليا من حيث االحتياط بنسبة  ،%70بينما موريتانيا غنية
بالحديد إذ تنتج  31مليون طن سنويا دون ذكر املعادن الثمينة التي تزخر بها املنطقة عادة ما ال يفصح عنها.
باإلضافة إلى األهمية الطاقوية التقليدية للمنطقة املغاربية هناك طاقات متجددة ال تقل أهمية عن النفط
والغاز ،وهذا ما تم تأكيده من خالل مشروع ديزرتك  DESERTECالذي أطلقته أملانيا سنة  2009لتزويد أوربا
بالطاقة الشمسية من شمال إفريقيا والشرق األوسط .وعليه هذه األرقام واملعطيات تزيد من األهمية
الجيوسياسية للمنطقة املغاربية على مختلف األصعدة اإلقليمية والدولية.

(4) L’Afrique du Nord et les pays du Maghreb : télécharger du :http://portail-dufle.info/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=135, 12.02.2015, 10h00.
(5) Paul Baltat, le grand Maghreb des indépendances à l’an 2000. Alger:edition caphomic, 1990, p13.
(6) BP Statistical Review of word Energy, UK: Pureprint Group, June 2013, p 06.20.
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-2األهمية الجيوسياسية للساحل اإلفريقي
أ-تحديد دول الساحل اإلفريقي:
ليس هناك إجماع في تحديد منطقة الساحل اإلفريقي حيث يتداخل عدة عوامل(الجغرافي ،السياس ي،
االثني...إلخ) فتارة تتسع املنطقة وتارة تضيق بإدخال دول وعزل أخرى حسب عدة اعتبارات .تمتد منطقة الساحل
اإلفريقي من الجهة الشرقية للقارة من البحر األحمر شرقا إلى املحيط األطلس ي غربا بحوالي  6000كلم ،املتربعة على عدد
من الدول ذات الوجود الكلي والنسبة األكبر ملساحتها في هذا الرواق الذي يتراوح عرضه من  500كلم إلى  700كلم من
جهة وهي :إرتيريا ،السودان ،التشاد ،النيجر ،مالي ،موريتانيا ،سنغال ،غامبيا ،ودول ذات التوغل املتوسط والنسبي
ملساحتها من جهة أخرى وهي :أثيوبيا ،نيجيريا ،بوركينافاسو)1(.
بينما األمم املتحدة تحدد الساحل اإلفريقي في تسعة دول وهي :السنغال ،موريتانيا ،مالي ،بوركينافاسو،
النيجر ،نيجيريا ،التشاد ،السودان ،إريتريا)2(.
فهذا التحديد الجغرافي البحت ال يعبر عن كل الدول التي تتأثر بمخرجات املنطقة ،فالساحل اإلفريقي ذو امتدادات
ثالث :االمتداد األول :هو ذلك الفضاء املنفتح على البحر األحمر شرقا إلى املحيط األطلس ي غربا املمتد من القرن اإلفريقي
في كل من :الصومال ،جيبوتي ،إرتيريا ،إثيوبيا مرورا بالسودان ،تشاد ،النيجر ،مالي وموريتانيا .االمتداد الثاني :شمال
االمتداد األول ويشمل كل من الجزائر وليبيا .االمتداد الثالث :على جنوب غرب االمتداد األول يضم السنغال،
غينيا ،ساحل العاج ،بوركينافاسو ،ونيجيريا)3(.
ب-املحدد البشري:
الظروف الطبيعية القاسية وعجز بعض الدول في توفير الحاجيات األساسية للسكان عبر كامل التراب الوطني،
يجعل السكان يتمركزون في مناطق دون األخرى ،في النيجر  %6من السكان يتمركزون في القسم الجنوبي الغربي
للبالد فالعاصمة نيامي بحوالي  900 000ساكن مما يجعل ¾ من اإلقليم شبه فارغ ،وفي مالي العاصمة باماكو
بحوالي  1,5مليون ساكن أي  %12من مجموع السكان ،باملقابل النصف الشمالي قليل السكان)4(.
تتميز الجماعات االثنية في الساحل بالتعدد والتنوع فهي جماعات يصعب إحصائها بشكل دقيق ،في
مالي هناك على العموم  23اثنية موزعة على  5مجموعات أساسية (:ماند ينق ،بولسار ،فولتايك ،صاحريان،
سنغاي) مما يجعل الوحدة الوطنية تتعرض الضطرابات وهزات ،كل اثنية تحاول السيطرة على األخرى وفرض
(7) Yves Lacoste, dictionnaire de géopolitique. France: edition flammario, 1995,p 1346.
( )8مجلس األمن،تقرير األمين العام عن الحالة في منطقة الساحل ،نيويورك:األمم املتحدة14 ،جوان ،2013ص.02
( )9إسماعيل دبش،الوضع في الساحل اإلفريقي بين الواقع اإلقليمي والتأثيرات الدولية من خالل األزمة في مالي (منذ  ،)2010مجلة دراسات الدفاع
واالستقبالية استراتيجيا ،الجزائر :املعهد العسكري للوثائق والتقويم واالستقبالية ،العدد :األول ،2014،ص .55
(10) Gérard François DUMENT.la géopolitique des populations du Sahel, Revue géopolitique Diploweb.com, 2010, p 3.télécharger
du :http://portail-du-fle.info/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=135, 12/02/2015, 10h00.
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نفسها ،في ظل غياب االحترام واالعتراف باآلخر ،وهو الوضع السائد في بقية الدول الساحلية الذي يتراوح بين
التعقيد واألكثر تعقيدا ،األمر الذي يجعل الطريق إلى تحقيق وحدة وطنية حقيقية بمثابة وعاء تصب فيه
مختلف االثنيات ليس باألمر الهين ،فضال عن الجغرافيا الطبيعية الصعبة والهشاشة االقتصادية التي تجعل
هذه االثنيات في حالة ثوران وهيجان لكون بقائهم على قيد الحياة مهدد)1(.
ب-املحدد الطاقوي:
تعتبر منطقة الساحل اإلفريقي خزانا هاما للموارد الطبيعية باحتضان أراضيها ملصادر الطاقة
وملختلف أنواع الثروات املعدنية النفيسة والنادرة إلى جانب البترول والغاز ،األورانيوم ،الفوسفات ،الذهب،
الزنك ،النحاس...إلخ ،ذات قيمة أولية لتكنولوجية املواصالت واألسلحة الحديثة.
للتأكيد على ثقل املحدد الطاقوي في هذه املنطقة نالحظ لغة األرقام املتعلقة باالحتياطات الطاقوية التي تحويها
البلدان الساحلية ،تملك نيجيريا احتياط يقدر بـ  37,2مليار برميل ،كما تملك النيجر  300مليون برميل)2(.
بينما األورانيوم الذييعتبر من أهم مصادر الطاقةللتسلح النووي الذي يمس األمن والسلم الدوليين ،تعد النيجر ثاني دولة
إفريقية في إنتاج األورانيوم بنسبة %7,8بعد ناميبيا بنسبة  ،%4,8كذلك مالي تتوفر على احتياط معتبر من الذهب،
األورانيوم ،النفط خاصة بعد اكتشافات حوض تاوديني ))3(.(Taoudenni
املالحظ أن هذه االحتياطات تلعب دورا محوريا في تحريك اللعبة التنافسية بين مختلف الشركات الساعية
لنقل املوارد األولية الضرورية لصناعاتها ،ليلحق بمختلف هذه الثروات مختلف شبكات التوصيل الطاقوي من
غرب إفريقيا إلى املتوسط واملحيط األطلس ي ،خط أنبوب العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر مرورا
بالنيجر لنقل الغاز إلى جنوب أوربا عبر البحر املتوسط ،وكذلك من السودان باتجاه آسيا عبر البحر األحمر،
ومن حقول خليج غينيا اتجاه الواليات املتحدة األمريكية عبر املحيط األطلس ي.
منطقة الساحل اإلفريقي كلها تقريبا تحتوي على ثروات مشاعة تبحث عمن يستعملها ويوظفها،
السيما أمام ضعف دولها وافتقارها للوسائل واإلمكانات والقدرات التي تسمح لها باستغالل هذه الثروات.
-3الجزائر كنقطة ارتكاز في تقاطع منطقتي املغرب العربي والساحل اإلفريقي:

(11) Pauline POUPART. Identités religieuses, ethniques, tribales, au cœur des crises, questions internationales,Paris. N :58, DILA,
November –December 2012, p 36.
)12(BP. Statistical Review of world energy, Op.cit. p 6.
( )13دبش ،مرجع سابق ،ص .61
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ترجع أهمية الجزائر الجيوسياسية إلى تموقعها في شمال غرب القارة اإلفريقية وتتميز بشساعة
حدودها البرية ،فتعد قلب دول املغرب العربي وحلقة الوصل بين أطرافه وفي الوقت نفسه تمثل شبه زاوية
متوغلة وبعمق في البصلة اإلفريقية)1(.
الجزائر بمكانتها االستراتيجية تتعدى الدائرة املغاربية والساحلية إلى املستوى اإلقليمي (بوابة
إفريقية) ،حيث تبلغ مساحتها  2 381 741كلم 2وهو ما يعادل  %8من املساحة الكلية للقارة اإلفريقية* لتصبح
على رأس قائمة الدول العربية واإلفريقية من حيث املساحة .فالجزائر بحكم موقعها وشساعة مساحتها
تتقاسم حدودها البرية مع  7دول 5 ،عربية** واثنان إفريقية على  3جهات .يحدها من الشرق :تونس وليبيا
مجتمعة ب  1893كلم ،بينما يحدها من الجهة الجنوبية :النيجر ومالي مجتمعة بـ  2332كلم ،ويحدها من الجهة الغربية :املغرب
األقص ى ،الصحراء الغربية،موريتانيا مجتمعة ب  2081كلم)2(.
وعليه فالجزائر وحدة مساحية مترامية األطراف تربط بين منطقتي املغرب العربي والساحل اإلفريقي بمجموع
حدود برية تفوق  6آالف كلم ،األمر الذي يجعل من الجزائر عرضة لكل التهديدات التي تفرزها املنطقتين
املغاربية والساحلية في ظل التطورات الراهنة املتزامنة مع التنافس الدولي ،مما يتطلب على الجزائر هندسة
سياسة أمنية ملواجهة هذه التهديدات بل وإبعادها من املناطق املحاذية لها.
ثالثا :التهديدات األمنية التي تفرزها من منطقتي املغرب العربي والساحل اإلفريقي وانعكاساتها على
األمن الوطني الجزائري
-1اإلرهاب العابرلألوطان.
بالرغم من االهتمام الذي حظيت به ظاهرة اإلرهاب في الدراسات القانونية والدوليةإال أن الظاهرة ال تزال عصية
عن التعريف ،ذلك أن التعريفات التي قدمت بشأنها هي شديدة التباين واالختالف ،فاإلرهاب من الناحية اللغوية
يشير إلى" :إثارة الخوف والفزع" أما من الناحية الصطالحية فاإلرهاب الدولي العابر لألوطان يعني" :ذلك
االستخدام املنظم للعنف بشتى مظاهره املادية واملعنوية من طرف فواعل مختلفة بصورة تثير حالة من
الخوف والفزع ،وتخلف خسائر جسيمة في املنشآت واألرواح وتتجاوز تأثيراتها حدود الدولة الواحدة وذلك
لتحقيق أهداف سياسية ،إيديولوجية ،بالشكل الذي يتنافى مع أحكام القوانين الداخلية والدولية")3(.

( )14صالح سعود ،االستراتيجية الفرنسية حيال الجزائر .الجزائر :طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع ،2009 ،ص .89
*أصبحت الجزائر أكبر دولة في املنطقة العربية والقارة اإلفريقية منذ جويلية  2011بعد تقسيم السودان.
** الصحراء الغربية ليست بدولة بعد ذات سيادة ،هي تحت احتالل املغرب األقص ى منذ.1975
( )15منصور لخضاري ،اإلمدادات الجيوسياسية لألمن الوطني في الجزائر .مجلة شؤون األوسط .فصلية متخصصة محكمة تفي باالستراتيجيات
اإلقليمية ،بيروت :مركز الدراسات االستراتيجية ،العدد ،2012 ،143 :ص .7
( )16مشهور بخيت العريمي ،الشرعية الدولية ملكافحة اإلرهاب .عمان :دار الثقافة ،2009 ،ص .20 ،19
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ّ
وتعد منطقتي الساحل اإلفريقي واملغرب العربي من أبرز املناطق الجغرافية التي تشهد حركية
وديناميكية اإلرهاب العابر لألوطان الذي أصبح يمثل ظاهرة عاملية منتشرة في جميع مناطق العالم بل أصبح
تنظيم عاملي متعدد األفرع والشبكات .تنظيم القاعدة في املغرب اإلسالمي ( )AQMIالتي تعتبر كفرع إقليمي من
التنظيم العاملي للقاعدة منذ  2007إلى جانب الجماعة اإلسالمية للقتال الليبية والجماعة اإلسالمية للقتال
التونسية وكل من أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا MUJAOو بوكو حرام في نيجيريا ،مما
أدى إلى تنامي التواجد العسكري األجنبي بطريقة مباشرة وغير مباشرة أمام هشاشة الدول وعجزها في مواجهة
هذه املوجات اإلرهابية)1(.
وتعتمد هذه الجماعات اإلرهابية على آليات عمل متعددة كاستهداف املواقع الحيوية لدول املنطقة وفي
هذا تجدر اإلشارة إلى استهداف "تيقن تورين" بالجزائر ،وتعتمد كذلك على أسلوب الرهائن واملواجهة املسلحة
املباشرة مع دول املنطقة على شاكلة ما وقع في موريتانيا وكذلك في مالي وغيرها من الدول.
-2الجريمة املنظمة:
الجريمة املنظمة العابرة للحدود باتت تشكل إحدى األولويات بالنسبة للمجتمع الدولي باعتبارها
تعرقل الجهود التي تبذلها الدول في مجال التنمية كما أنها تضعف النسيج االقتصادي الوطني فضال عن كونها
تهدد األمن الوطني واالستقرار الدولي ،ومن بين الخصائص الجوهرية التي تطبع ظاهرة الجريمة املنظمة العابرة
لألوطان ،نجد أنها ال تقتصر على إقليم الدولة الواحدة فحسب ،بل تتعداه إلى أقاليم الدول األخرى كما تقوم
عصابات الجريمة املنظمة على عدة تقاليد ومنها :البناء الهرمي لتشكيل العصابات ،الوالء والطاعة للرؤساء،
تقسيم مناطق النفوذ)2(.
إن االنفالت األمني الذي تشهده منطقة الساحل اإلفريقي واملغرب العربي يشكل أحد العوامل املساهمة
في تنامي ظاهرة الجريمة املنظمة بكل أبعادها وأشكالها ،حيث تجارة املخدرات تعرف رواجا كبيرا السيما بعد
تحول املنطقة إلى مكان عبور للمخدرات الصلبة مثل الهيروين ،الكوكايين ...من أمريكا الالتينية ألوروبا عبر
إفريقيا الغربية ثم الساحل اإلفريقي وعبر املغرب العربي)3(.
-3التداخل بين اإلرهاب العابرلألوطان والجريمة املنظمة:
لقد أصبح الترابط املوجود بين اإلرهاب الدولي والجريمة املنظمة من بين املسلمات الثابتة عند دارس ي
املعضالت األمنية ،ذلك أن الجماعات اإلرهابية في منطقة الساحل اإلفريقي واملغرب العربي تستند في أنشطتها
وعملياتها امليدانية على تحالفات مع فواعل أخرى غير دوالتية ومن أبرزها تنظيمات اإلجرام املنظم .ويمكن
( )17ولفرام الخر ،الجريمة املنظمة والصراع في منطقة الساحل ،مؤسسة كارنغي للسالم الدولي الشرق األوسط ،بيروت .سبتمبر  ،2012ص.03
( )18نفس املرجع السابق ،ص .63 ،62
( )19نفس مرجع سابق ،ص .07
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رصد هذا التداخل والتعاون املوجود بين الجماعات اإلرهابية وشبكات الجريمة املنظمة في املنطقتين في
مجموعة من النقاط ولعل أبرزها ما يلي :التعاون والحماية املتبادلة ،التأمين والدعم الوظيفي املتبادل،
فالجريمة املنظمة تمول وتمون الجماعات اإلرهابية وهذه األخيرة توفر الحراسة وتؤمن طرق ومسالك التهريب
لها)1(.
ثمة تداخل وتحالف خطير في املنطقة املغاربية-الساحلية بين الجماعات اإلرهابية من جهة وعصابات
الجريمة املنظمة من جهة أخرى بالنظر إلى وجود شبكة من املصالح املتبادلة بين الطرفين ،األمر الذي يساهم
في تعقيد الوضع واملشهد األمني في املنطقتين ،خاصة بانتقال جماعات الجريمة املنظمة من جرائم اقتصادية
إلى جرائم سياسية بالتحالف مع الجماعات اإلرهابية مثلما حدث في مالي األمر الذي عجل بالتدخل الفرنس ي
في املنطقة ،نظرا لضعف الدول الساحلية عسكريا ،إداريا ،جمركيا ملنع تغلغل منظمات الجريمة املنظمة
والجماعات اإلرهابية و عرقلة تكامل األدوار فيما بينهما.
-4انعكاسات التهديدات األمنية في منطقتي املغرب العربي والساحل اإلفريقي على األمن الوطني
الجزائري.
أ-انعكاسات أمنية:
الهجمات اإلرهابية
تزامنت االعتداءات اإلرهابية على الجزائر بتدهور األوضاع في كل من ليبيا ومالي لتأخذ منحى تصاعدي
حسب التتبع الكرونولوجي لهذه األحداث :بدأت أول هذه اإلرهاصات باختطاف والي إليزي في جانفي  ،2012ثم في
 04مارس من نفس السنة تم الهجوم على مركز الدرك الوطني بمدينة تمنراست ،ليليها اختطاف الدبلوماسيين
الجزائريين في (قاو)  GAOبمالي يوم  06أفريل  ،2012وفي  30جوان  2012تفجير سيارة مفخخة بمقر القيادة
الجهوية للدرك الوطني بورقلة)2(.
لتصل هذه االعتداءات إلى ذروتها بالهجوم اإلرهابي على قاعدة الحياة بعين أميناس "تقن تورين" :الذي
وقع يوم  17جانفي  2013مباشرة بعد التدخل الفرنس ي في شمال مالي يوم  11جانفي  ، 2013حيث يمكن أن
نقرأ في أبعاد هذا االعتداء أنه اعتداء بالغ الخطورة لكونه استهدف عصب االقتصاد الجزائري الذي يمثل حوالي
 98باملئة من مداخيل الجزائر لتركيع وإضعاف الدولة الجزائرية ،وكذلك لخلق حالة من الالأمن لدى
( )20حمزة حسام ،الدوائرالجيوسياسية لألمن القومي الجزائري( .رسالة ماجستير ،قسم العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
قسنطينة ،)2011-2010 ،ص .95
*إقليم خارج عن مراقبة أو سيطرة الدولة ،للمزيد اطلع على:
Amel CATTARUZZA. Zones grises, interstices durables de la carte politique ?Relecture critique d’un concept géopolitique, Bulletin
de l’association des géographes Français, mars2012.
(21) H.O. la fin d’une douloureuse épreuve, Journal El Watan, Algérie. N° :7265, 31/08/2014, p03.
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املستثمرين األجانب ملغادرة الجزائر ،كما أنه بمثابة إعالن أن األراض ي الجزائرية أصبحت جزء من مسرح
عمليات الجماعات اإلرهابية.
ّ
فكل هذه االعتداءات تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر واستفزازها وإدخالها في هذا املستنقع من
األزمات الذي تتعدد فيه الفواعل وتتضارب املصالح ،كما هي بمثابة إشارات ورسائل للضغط على الجزائر
لتتراجع على بعض املواقف والقرارات ،لكن ما يجب االنتباه وااللتفات إليه أن هذه االعتداءات أثبتت وكشفت
على ثغرات وفجوات في اإلجراءات األمنية االحترازية التي اتخذتها الجزائر في تعاطيها مع جوارها اإلقليمي ،بحيث
يجب إعادة التقدير وإدراك القصور في سياستها األمنية بتكيفها وفقا للتغيرات والتطورات اآلنية كلما استدعى
األمر ذلك.
انتشاراألسلحة وتهريب املخدرات:
ساعد االنفالت األمني الراهن في كل من ليبيا ومالي على رواج تجارة األسلحة واملخدرات ،وهذا ما نالحظه
خالل األرقام اآلتية حوالي  20مليون قطعة سالح صغيرة تسربت من ليبيا إلى الساحل اإلفريقي،و 3000قاذفة
أرض-جو ،وحسب أجهزة االستعالم البريطانية تعد ليبيا أكبر سوق أسلحة سوداء في العالم ،حيث تم العثور على
أسلحة مضادة للطيرانمن قبل وحدات األمن الوطني الجزائري مدفونة تحت الرمل "بعين أميناس" املشكلة خطر
حقيقي على الطيران املدني والعسكري في الجنوب الجزائري ،مما أدى إلى توسيع دائرة تجارة األسلحة ،التي صاحبها
ظهور عدة جماعات مسلحة كل واحدة تسعى لالستفادة من الوضع األزموي فضال عن القاعدة في املغرب
اإلسالمي ()1(.)AQMI
كما سبق وأن تطرقنا إلى تعدد أوجه نشاط الجريمة املنظمة ،غير أنه يعد التهريب واملخدرات بكل
أنواعها تهديدا حقيقيا للجزائر نظرا النخراط املغرب األقص ى في عملية إنتاج وتجارة املخدرات وتصديرها إلى
الجزائر ،حيث حجزت السلطات الجزائرية ما يزيد عن  181طن من املخدرات خالل سنة  2014وفي 2013
حوالي  200طن ،وهو ما يؤثر سلبا على االقتصاد الوطني وعلى فئات الشباب)2(.
-2انعكاسات اقتصادية:
إن النفقات املالية الضخمة املوجهة للتجهيزات املادية والبشرية للقوات العسكرية ،التي يتم خصمها
من خزينة الدولة لتصدي ملختلف الحركات األزموية املنتشرة على الحدود ،تحسب كلها على حساب تحقيق
(22) Amrane M. MEDJANI. Le boom du trafic d’armes : frontière Algéro-Libyenne,Journal El watan week-end, Algérie. N° : 219,
21/06/2013, p 04.
(23) APS (Algérie presse service). Plus de 181 tonnes de résine de cannabis saisies en Algérie en 2014, Journal El Watan, Algérie.N:
7476, 07/05/2015, p 32.
*من أسباب سقوط االتحاد السوفياتي توجيه كل قدراته إلى الصناعة العسكرية وإهماله للتنمية االقتصادية ،انصاع في اللعبة األمريكية ولم
يتفطن لذلك وانهار من الداخل.
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التنمية االقتصادية في الجزائر التي مازالت تعاني التبعية لقطاع املحروقات بشكل فادح وخطير ،حيث أسعار
النفط تتميز باالرتفاع واالنخفاض املفاجئ وهذا ما بدأت تعاني منه الجزائر منذ جوان  2014إلى اليوم بتراجع
أسعار النفط ،األمر الذي يمكن أن يؤثر على دورها ومدى قدرة تأثيرها بل وحتى الصمود أمام حالةالال استقرار
التي تحيط بها ،فضال عن أمواج الالجئين املتدفقة إلى الجزائر ،فإن كان األمن محوري وضروري لقيام الدولة
فالتنمية االقتصادية ال تقل أهمية لبقاء واستمرار الدولة*)1(.
-3انعكاسات ذات أبعد متعددة:
من أجل تفادي قيام كيان سياس ي جديد في مالي يمكن أن يقود إلى مشروع انفصالي توسعي ،مهدد
للوحدة الترابية الجزائرية وأمن املنطقة نظرا النتشار العبر الوطني للطوارق بين  5دول :الجزائر ،ليبيا ،مالي،
النيجر ،بوركينافاسو ،تكفلت الجزائر بالوساطة في مالي واتبعت امللف عن قرب ملنعه من تجاوز الخطوط
الحمراء ،وقطعت أشواط كبيرة حيث وصلت في  01مارس  2015بإعداد بيان اتفاق السالم ،وما تأخير األطراف
على توقيعه إال نتيجة للتوظيف الخارجي للطوارق ألبعاد استراتيجية ومصالح اقتصادية من جهة ،وتشويش
وخلط األوراق من طرف بعض القوى اإلقليمية من جهة أخرى ،من بينها املغرب األقص ى الذي يخلط األوراق
بين حق الشعوب في تقرير مصيرها وحق االنفصال لألزواد و يراهن على إنشاء دولة األزواد في مالي على حساب
الجزائر بدعمها استقالل الصحراء الغربية.
إن التهديدات إلى غاية الوقت الراهن كانت متنوعة لكن ما يزيد من خطورتها ،هو احتمال انتقال عدوى
داعش (الدولة اإلسالمية في العراق والشام) إلى ليبيا والساحل اإلفريقي نظرا للبيئة الخصبة التي يمكن لها أن
تحتضن التنظيم ،حيث تصبح املنطقة مركب إرهاب إقليمي.
ثالثا :آليات السياسة األمنية الجزائرية الحتواء التهديدات في منطقتي املغرب العربي والساحل اإلفريقي.
-1اآلليات السياسية والدبلوماسية.
أ-على مستوى املغرب العربي:
الجزائر كانت دائما سباقة في طرح آليات التعاون بين دول املغرب العربي وضرورة تعزيز العمل املغاربي املشترك
في ظل التطورات والتحديات التي تعرفها املنطقة وهذا ما أكده وزير الخارجية األسبق "مراد مدلس ي" في أشغال
الدورة  31ملجلس وزراء خارجية اتحاد املغرب العربي بالرباط في افتتاح األشغال أن« :سعي الجزائر إلى التركيز
على موضوع التعاون األمني في منطقة املغرب العربي ،ينطلق من قناعتها بأن مسألة استتباب األمن في املنطقة

( )24عمر فرحاتي .أثر التهديدات األمنية الجديدة في الساحل على األمن في املغرب العربي( ،املؤتمر املغاربي الدولي حول التهديدات األمنية للدول
املغاربية في ضوء التطورات الراهنة ،الرهانات-التحديات ،كلية العلوم السياسية ،جامعة ورقلة 28-27 ،فيفري  ،)2013ص .18
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هي مسألة الجميع" ،وهو ما يستلزم تضافر الجهود إلقامة تعاون مغاربي فعال في هذا املجال ،خاصة أمام تزايد
اإلرهاب والجريمة املنظمة العابرة لألوطان»)1(.
الوساطة الجزائرية في ليبيا:
تبنت الجزائر مقاربة أمنية تقوم على أولوية الحوار السياس ي داخل ليبيا دون تدخل أجنبي ،ومن هذا
املنطلق دعمت الجزائر مبادرات الحوار السياس ي في ليبيا التي انطلقت في  29سبتمبر  2014برعاية البعثة
الخاصة لألمم املتحدة لليبيا ،كما احتضنت الجزائر عقد اللقاءات واملفاوضات األولى بين األطراف الليبية
في10و 11مارس )2(.2015
انطلقت الجولة الثانية من الحوار الليبي في الجزائر في 13أفريل  2015إذ صرح "عبد القادر مساهل"* «أن حل
األزمة الليبية بين أيدي الليبين وأن الجزائر حريصة جدا على إنهاء األزمة الليبية وحالة االنقسام» ،فالجزائر تعمل
جاهدة للوصول إلى مخرج لهذه األزمة املرتبطة ارتباطا وثيقا بأمنها الوطني ملا لها من انعكاسات مباشرة عليه ،وقطع
الطريق لبعض األصوات املطالبة بالتدخل الخارجي في ليبيا الذي ليس له أي فرصة لتحقيق االستقرار)3(.
كما يالحظ أيضا على الصعيد السياس ي والدبلوماس ي بروز حيوية في العالقات الجزائرية التونسية ،األمر الذي
يظهر من خالل زيارة الرئيس التونس ي "الباجي قايد سبس ي" للجزائر يوم  2015/03/04بدعوة من الرئيس
الجزائري ،ثم املبعوث الشخص ي لرئيس التونس ي" قروي شابي" في  ،2015/04/29ومؤخرا رئيس الحكومة
التونس ي "الحبيب الصيد" بدعوة من الوزير األول الجزائري يوم  ،2015/05/15فهذه الحركية تدل على اهتمام
الجزائر بتونس الجديدة وضرورة مرافقتها للحفاظ على استقرارها في ظل وضع داخلي صعب ومحيط خارجي
متأزم على الحدود الليبية ،لتفادي أي تدهور محتمل يؤثر سلبا على الجزائر.
ب-على مستوى الساحل اإلفريقي
تكرس الجزائر دائما أولوية التحرك الجماعي وأسبقية املؤسسات اإلقليمية كاالتحاد اإلفريقي في حل مشاكل
الساحل اإلفريقي ،حيث رافعت الجزائري من أجل إنشاء قوة إفريقية للرد السريع لألزمات والنزاعات اإلفريقية
والذي ظهر جليا خالل القمة  22لالتحاد اإلفريقي التي انعقدت في  30جانفي  2014بأديس أبابا (إثيوبيا) كما
دعت الجزائر إلى ضرورة إنشاء منظمة إفريقية لشرطة "أفر يبول" لتنسيق عمل الدول اإلفريقية في املجال
( )25مخلوف ساحل ،من أجل مقاربة شاملة ملواجهة التحديدات األمنية في الفضاء املغاربي( .أشغال امللتقى الوطني املغرب العربي والتحوالت
الجهوية:أي تنسيق ملواجهة التحديدات الجديدة،الجزائر.املعهد العسكري للوثائق والتقويم واالستقبالية ،النادي الوطني للجيش-01-15 ،
 ،)2014ص .115
( )26كمال القصير .جيوبوليتيك املغرب العربي :قراء في ديناميات عام ،2014مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة 01 .حانفي ،2015ص .04.03
*وزير للشؤون املغاربية واالتحاد اإلفريقي والجامعة العربية بعد التعديل الوزاري األخير في  ،2015/05/16بعدما كان وزير مكلف بالشؤون
املغاربية واإلفريقية.
( )27آمين بالعمري .ليبيا تدشن أولى خطوات السالم ،جريدة الشعب ،الجزائر .العدد ،2015/05/21 ،16624 :ص .12
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األمني ملواجهة كل التحديات األمنية ،وذلك خالل املؤتمر اإلفريقي ملدراء واملفتشين العامين لشرطة الذي انعقد
في الجزائر في  10فيفري  2014بمشاركة  40دولة إلى جانب االتحاد اإلفريقي ومنظمة اإلنتربول)1(.
الوساطة الجزائرية في مالي:
إن موقف الجزائر الرسمي من أزمة مالي هو أولوية الحل السياس ي بين الحكومة املالية والطوارق دون إشراك
الجماعات اإلرهابية التي شاركت في عملية االنفصال ،كما أن معالجة األزمة يكون في إطار دول الساحل اإلفريقي
دون تدخل أجنبي ،بادرت الجزائر إلى إنشاء اللجنة الثنائية االستراتيجية حول شمال مالي في جانفي .2014
فبعد أربعة جوالت من املفاوضات في الجزائر توجت الجولة الخامسة في  01مارس  2015بتوقيع
األطراف املالية والفصيل األول لحركة األزواد التي تضم (الحركة العربية لألزواد ،التنسيقية من أجل شعب
األزواد ،تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة) باألحرف األولى على اتفاق السلم واملصالحة ،فيما
فضل الفصيل الثاني لحركة األزواد التي تضم (الحركة الوطنية لتحرير أزواد ،املجلس األعلى لألزواد ،والحركة
العربية األزوادية) أخذ مهلة للتشاور ،إلى غاية  15ماي  ،2015حيث وقعت كل األطراف املالية على تنفيذ اتفاق
السالم ب "باماكو"  ،إذ كللت الوساطة الدولية برئاسة الجزائر بالنجاح)2(.
ّإن هذا النجاح الدبلوماس ي والسياس ي مرهون بمدى إلتزام األطراف بتنفيذ اتفاق السالم نظرا لفشل
سلسلة الوساطات التي قادتها الجزائر بين مالي والطوارق منذ التسعينات ،التي كانت ظرفية ومؤقتة وخاصة
أن الوضع الحالي أكثر تعقيد بتعدد الفواعل (القاعدة في املغرب اإلسالمي ،التواجد العسكري األجنبي،
التنافس الدولي ،انتشار األسلحة )...مما يجعل الوصول إلى توافق كلي في التصورات واملواقف أمر في غاية
الصعوبة ،نظرا لتداخل عدة مستويات محلية إقليمية ودولية.
إعادة توجه الدبلوماسية الجزائرية إلى إفريقيا (العودة إلى األصل):
شكلت بداية سنة  2015منعرج في السياسة الخارجية الجزائرية بتحولها بشكل ملفت إلى الدائرة
اإلفريقية وهذا يعود بالخصوص إلى التحوالت الجذرية التي عرفتها املنطقة املغاربية-الساحلية التي لها
انعكاسات مباشر على األمن الوطني الجزائري ،ومن أجل السعي إلحتواء التهديدات القادمة من مجالتها البرية
الحيوية ،البد من نسج عالقات مع دول القارة عموما واملنطقتين خصوصا ،وأن تحقيق األمن يستدعي إشراك
ومساهمة الجميع وتكاتف الجهود نظرا للطبيعة العبر الوطنية للتهديدات.
وفي ذات املغزى عملت الجزائر على إبعاد والتقليل من تغلغل األطراف الخارجية في قضايا املنطقتين فالسبيل
إلى ذلك هو تكثيف االتصال مع الوحدات املعنية من قريب أو من بعيد حيث تم رصد ستة عشر زيارة رسمية عالية
املستوى في أقل من ستة أشهر( 2015/01/01إلى  ،)2015/05/15مما يدل على االهتمام الجزائري الكبير والعميق
( )28آسيا منى .التهديدات األمنية تواجه بالتعاون املشترك ،جريدة الشعب ،الجزائر .العدد ،2014/02/11 ،16334 :ص .05
( )29الجزائر تقف إلى جانب مالي في تنفيذ اتفاق السلم واملصالحة ،جريدة الشعب ،الجزائر .العدد ،2015/05/16 ،16722:ص .05
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في آن واحد لتطورات الراهنة في املغرب العربي والساحل اإلفريقي ،وما التعديل الوزاري األخير2015/05/14
بتنصيب وزيرين على رأس وزارة الشؤون الخارجية "رمطان لعمامرة" وزير الدولة و الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي و"عبد القادر مساهل "وزير الشؤون املغاربية واإلفريقية والجامعة العربية إال دليل على تفعيل اآللة
الدبلوماسية الجزائرية على كل املستويات وتأكيد إرادة الجزائر على ضمان أمنها الوطني)1(.
-2اآلليات األمنية والعسكرية.
-1على املستوى املغاربي:
اجتماع وزراء خارجية املغرب العربي حول إشكالية األمن في  :2012/07/09املخصص لبحث إشكالية األمن
في املغرب العربي ،دعت الجزائر لوضع استراتيجية أمنية مغاربية شاملة،تنبثق عنها اليات عملية وهياكل
متخصصة في مختلف الجوانب ملواجهة املشكالت األمنية باملنطقة .وفي نفس اإلطار جاء لقاء غدامس بين ليبيا
والجزائر وتونس حول مراقبة الحدود وتنمية املناطق الحدودية في ،2012من أجل دراسة الوضع األمني السائد
على حدود الجزائر وتونس وليبيا وسبل دعم التعاون بينها والوسائل الداعمة للتعاون من أجل ضمان االستقرار
واألمن والتنمية في املناطق الحدودية)2(.
-2على مستوى الساحل اإلفريقي:
قامت الجزائر بتجسيد مجموعة من اآلليات األمنية والعسكرية ملواجهة التهديدات املختلفة التي
تشكل خطرا على أمنها الوطني والتي يمكن رصدها في النقاط اآلتية:
لجنة األركان العملياتية املشتركة  :CEMOCتبلورت خالل االجتماع املنعقد في أوت  2009بين كل من الجزائر
ومالي وموريتانيا والنيجر املعروفة بدول امليدان التي أصبحت مدينة تمنراست مقر لها في  21أفريل،2010
تهدف إلى التنسيق في السياسة األمنية للدول األعضاء لوضع استراتيجية موحدة ملكافحة اإلرهاب ،وتتكون
لجنة األركان العملياتية املشتركة من أربعة خاليا (خلية العمليات ،خلية االتصاالت ،خلية اللوجستيك ،خلية
االستعالمات) ،كما تعمل ميدانيا في فضاء مشترك بين الدول األربعة يتراوح من  1956كلم طوال على  933كلم
عرضا)3(.

( )30رئيس الجمهورية يجري تعديال وزاريا ،جريدة الشعب ،الجزائر .العدد ،2015-05-16 ،16722 :ص.02
( )31ساحل مخلوف ،مرجع سابق ،ص .111
(32) Beloutar M.CH. Le fruit d’une vision commune, les dossiers d’El Djeich, lumière sur les grandes questions2000-2012, Alger.
Numéro spécial, établissement des publications militaires, janvier 2013, p147.
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وحدة الدمج والتنسيق  :UFLتأسست عام  2010وهي تضم كل من الجزائر ،مالي ،موريتانيا ،النيجر،
بوركينافاسو ،ليبيا ،التشاد ،تعمل على التعاون االستخباراتي وتبادل املعلومات بين الدول األعضاء بشأن
تحرك ونشاط الجماعات اإلرهابية في املنطقة ،لوضع خطط مشتركة والتحرك جماعيا في مواجهة اإلرهاب)1(.
تعزيزاإلجراءات األمنية الداخلية :خاصة فيما يتعلق بجنوب البالد بهدف مراقبة الحدود وضمان أمن حقول
البترول والغاز ،وذلك من خالل إنشاء املنطقة العسكرية السابعة في مدينة إليزي ،كما قامت بنشر 30000
جندي على الحدود الغربية والجنوبية ،وإقامة  30قاعدة عسكرية على الحدود مع مالي والنيجر وليبيا ،فضال
عن إبرام اتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون العسكري ،من خالل تبادل املعلومات حول الجماعات املسلحة
وتوحيد العمليات األمنية على الحدود)2(.
-3اآلليات االقتصادية
إن تطور مفهوم األمن أدى بدوره إلى تطور أساليب مواجهة املعضالت األمنية وعلى هذا فالتهديدات األمنية ال
يمكن احتوائها وتطويقها باالعتماد على اإلجراءات والتدابير العسكرية فحسب ،وإنما أيضا يتوجب تفعيل
املداخل واملقاربات السوسيواقتصادية ملعالجة الظاهرة األمنية.
مما أدى إلى ضرورة املزواجة بين األمن والتنمية فحاولت الجزائر توظيف العامل االقتصادي كمدخل لتحقيق
أمنها الوطني الذي يعد مصلحة حيوية تتطلع إليها السياسيات العليا للدولة ،من خالل تقديم املساعدات
االقتصادية التي ليست وليدة اللحظة والتطورات الراهنة ،بل تنطلق املقاربة االقتصادية الجزائرية الحتواء
التهديدات في إفريقيا بشكل عام ومنطقتي املغرب العربي والساحل اإلفريقي بشكل خاص ،بدعم جهود التنمية في
القارة السمراء في غاية دعم قدراتها على مواجهة كافة التحديات املاثلة أمامها ،وذلك عبر دعم الشراكة
الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "النيباد" كمبادرة تنموية متكاملة األبعاد لتنمية شاملة في إفريقيا)3(.
كما بادرت الجزائر بتقديم مساعدات اقتصادية ومالية لدول الجوار سواء املغاربية التي طالتها أحداث
الحراك العربي مثل تونس بمساعدات مالية تقدرب  100مليون دوالر في شكل قروض إمتيازية )4( ،والدول
الساحل اإلفريقي من خالل إنشاء صندوق لفائدة مشاريع تنموية لبناء بنى تحتية في مدن "قاو" و "كدال" و
"تمبوكتو" بمبلغ يقدر بـ  10ماليين دوالر أمريكي إلنشاء مراكز التكوين املنهي والتعليم ،ومراكز للطب والصحة
(33) Idem.
(34) Aïda Ammour, Op.cit. p 3, 4.
( )35شمسة بوشنافة ،استراتيجية االتحاد األوربي لألمن والتنمية في منطقة الساحل (استراتيجية من أجل الساحل) :الرهانات والقيود( .املؤتمر
املغاربي الدولي حول "التهديدات األمنية للدول املغاربية في ضوء التطورات الراهنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ورڤلة28 ،27 ،
فيفري  ،)2013ص .23
( )36لياس زوين ،الجزائر وصياغة مفهوم العمق الساحلي الصحراوي بين املكانة الجيوسياسية وضرورات الدور االستراتيجي ،مجلة دراسات
الدفاع واالستقبالية استراتيجيا ،الجزائر .العدد ،02 :السداس ي الثاني  ،2014ص .138
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وحفر أبار للشرب ،وهذه املبادرات تكون بالتعاون املشترك للدول الساحلية والدعم القوي من الجزائر.ومسح
902مليون دوالر من الديون ل 14دولة إفريقيا أغلبيتها دول ساحلية)1( .
فكل هذه املساعدات منطلقها أن أمن الدول املجاورة هو من أمن الجزائر السيما أن انفالت الوضع
األمني في الدول املحاذية للحدود الجزائرية سيؤدي إلى إفراز مضاعفات خطيرة على األمن الوطني الجزائري،
والواقع أن هذه املساعدات هي استثمار في األمن الوطني وبمعنى أخر هذه املساعدات املالية في الحقيقة آليات
استباقية وقائية إلحتواء التهديدات األمنية القادمة من دول الجوار ومن ثم تحقيق مطلب األمن الوطني.

خاتمة
ترتبط الجزائر بمنطقتين استراتيجيتين تدخل ضمن مجالها األمني الحيوي وفي نفس الوقت ترقا بهما
خصائصهما الجيوسياسية إلى مناطق جيوستراتيجية بامتياز على املستوى الدولي مما يجعلها تدخل ضمن
جدول اعمال استراتيجيات القوى الدولية ،فاألحداث املتسارعة والتغيرات التي تشهدها املنطقة املغاربية-
الساحلية جعلت األمن الوطني الجزائري منكشف على أكثر من صعيد من خالل هشاشة دول الجوار :تونس
مازالت لم تخرج من مخاض التحول الديمقراطي ،ليبيا انتقلت من دولة فاشلة إلى دولة منهارة ،مالي ضحية
الحركات االنفصالية والتدخل العسكري الفرنس ي ،نيجر وموريتانيا دولتان تعانيان ضعف وعجز في العديد
من املستويات و القطاعات ،املغرب األقص ى يزاوج بين العداوة واملنافسة بسبب الحدود وقضية الصحراء
الغربية ،مما ولد بيئة مالئمة لتنامي الجماعات اإلرهابية وبناء عالقات تعاونية مع تجار األسلحة واملنظمات
اإلجرامية.
إن املقاربة الجزائرية فيما يتعلق بمواجهة التهديدات اآلتية من املنطقتين متعددة األبعاد ،والتي
تتجسد من خالل تفعيل مجموعة من اآلليات السياسية والدبلوماسية ،األمنية والعسكرية ،االقتصادية والتي
تقتض ي باألساس مبادرات محلية وطنية ،ومبادرات تعاونية وتنسيقية بين دول املنطقة ،قائمة على
الحوارالسياس ي وأولوية العمل اإلقليمي املشترك ،إال أنها اصطدمت بعراقيل مختلفة تمثلت أساسا في انقسام
دول املنطقة العتبارات مختلفة ولعل أهمها ارتباط معظم تلك الدول بأطراف خارجية.

(37) Salim CHENA. le Sahara et le sahel dans la politique Algérienne territoires menacés, espace menaçants, recherches
internationales, Paris. N: 97, octobre-decembre2013, p142
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إن صمود الجزائر وحماية جدار أمنها الخارجي من مختلف التهديدات القادمة من املنطقة املغاربية-الساحلية
دليل على قدرة ونجاعة وكفئ السياسة األمنية املنتهجة ،لكن كلما تمكنت الجزائر من صياغة سياسة أمنية ذات
أبعاد استباقية ووقائية كلما زادت فرص احتواء التهديدات األمنية (الفعل بدال من رد الفعل) .وهو ما يتطلب إتباع
سياسات واستراتيجيات اتجاه املنطقتين مدروسة بدقة متناهية ،ألن أي خطأ في التقدير أو القرار يمكن أن تكون
له انعكاسات كارثية على مستقبل األمن الوطني الجزائري في جوار يجمع بين الحركات األزموية املعقدة ورهانات
وترتيبات القوى الخارجية.
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2018  مارس: 16  العدد-  مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية- مركز جيل البحث العلمي

 بين نشرالوعي السياس ي:جدلية دور مواقع التواصل االجتماعي
واالجتماعي وثقافة العنف والتطرف اإلرهابي في املجتمع العربي
 الجزائر-01- سمية حوادس ي باحثة دكتوراه – جامعة باتنة

The abstract :
This study aims to show the debate over the role played by social networking sites/ social
media; in one side its role in the development and the spread of political and social consciousness
throughout promoting a culture of sharing which causes positive perceptions towards the
political issues to achieve the political development, and to attain democracy. Also, it has a
positive role from the social side in the course of health awareness and education. Moreover, it
contributes in the settlement of social volunteerism conception. In the other side, it has a negative
effect. It has a terrible result up on the stability of the Arab World through the spread of the
violence culture and terrorist extremism. Furthermore, the world becomes in chaos; the best
example that illustrates this terrible effect is the so called “Daish organization”. The latter
successfully used social media, and it succeeds to recruit a lot of youth through this means; with
the help of the effect of social media’s sites such as Facebook, Twitter, YouTube, what’s up,
Instagram… up on all community groups. These sites have many characteristics such as: they are
easy to be used, cheap; it provides access to many people at the same time. Finally, people can
use it without showing their real identity.
Key words: Social media, political and social awareness, extremism, terrorism.
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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز الجدل القائم في الدور الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي بين نشر
وتنمية الوعي السياس ي واالجتماعي من خالل تكريس ثقافة املشاركة التي تؤدي لتكوين اتجاهات إيجابية تجاه
املوضوعات السياسية لتحقيق التنمية السياسية والوصول إلى الديمقراطية .كما لها دور إيجابي من الناحية
االجتماعية من خالل التوعية الصحية ،التعليم وتساهم في تكريس ثقافة التطوع االجتماعي؛ وبين تأثيرها
السلبي على استقرار الدول واملجتمعات العربية من خالل نشر ثقافة العنف التطرف اإلرهابي ،إثارة الفتن
ونشر الفوض ى ولعل أبرز مثال على ذلك استخدام تنظيم داعش لهذه املواقع ونجاحه بالفعل في تجنيد العديد
من الشباب من خاللها؛ وذلك نتيجة لتأثيرها الواسع على كل فئات املجتمع سواء كانت هذه املواقع -فيسبوك
 ،توتير  ،يوتيوب  ،واتس أب  ،اإلنستجرام  -وغيرها من املواقع املتعددة التي تمتاز بسهولة استخدامها ورخص
تكلفتها  ،كما توفر خدمات عديدة مثل القدرة على الوصول إلى عدد كبير من األفراد في زمن قصير ،وما تتيحه
من خاصية التخفي وعدم إبراز الهوية الحقيقية.
الكلمات املفتاحية :مواقع التواصل االجتماعي؛ الوعي السياس ي واالجتماعي؛ التطرف ،اإلرهاب.
مقدمة
تعد مواقع التواصل االجتماعي إحدى وسائل االتصال الحديثة ،التي ظهرت في العقد األخير من القرن
العشرين؛ والتي أضحت تغزو مختلف مجاالت الحياة االجتماعية كوسيلة لالتصال وتبادل األفكار واملعلومات،
والسياسية من خالل ورفع وتيرة مشاركة الفرد في الحياة السياسية وتغيير قناعاته وسلوكياته تجاه بعض
القضايا واملشكالت السياسية.
وفي ظل تزايد االهتمام العربي بمواقع التواصل االجتماعي واإلقبال الكبير للشباب العربي على استخدام هذه
املواقع؛ نظرا لتأثيراتها املختلفة على البناء االجتماعي ال يزال الجدل قائما حول مدى مساهمتها في تشكيل الوعي
السياس ي واالجتماعي باعتباره مؤشر قوي على ّ
تطور املجتمعات والنظم السياسية ،كما يساهم في تنبيه األفراد
إلى حقوقهم وواجباتهم وتوجيههم توجيها صحيحا نحو تبني سلوكيات تساهم في تنمية مجتمعاتهم ،إضافة إلى
نشر ثقافة التسامح والتطوع االجتماعي؛ وحول مدى مساهمتها في نشر العنف ،التطرف والفوض ى وبروزها
كتهديد ألمن الدول وزعزعة استقرارها ،وتحولها إلى سالح خطير في يد التنظيمات اإلرهابية ،هذه األخيرة التي
أصبحت من أخطر القضايا التي يشهدها العالم العربي منذ اندالع ما يعرف بـثورات "الربيع العربي" وما لحقها
من تطورات خاصة في ظل فشل املقاربة األمنية العسكرية للتصدي ،مواجهة واحتواء هذه الظاهرة املعقدة.
ومن هنا فرضت علينا طبيعة الدراسة طرح اإلشكال التالي :إلى أي مدى تساهم مواقع التواصل االجتماعي
في نشرالوعي السياس ي واالجتماعي في املجتمع العربي؟ وكيف تساهم في نشرالعنف والتطرف اإلرهابي ؟
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وتندرج ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية
 -1ما هو تصور ومفهوم مواقع التواصل االجتماعي في املجتمع العربي؟
 -2ما مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي في نشر الوعي السياس ي واالجتماعي؟
 -3ما هو دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر العنف والتطرف اإلرهابي؟
فرضيات الدراسة:
ملعالجة تلك اإلشكالية واإلجابة عن األسئلة املتفرعة عنها ،نقوم بصياغة الفرضيات التالية:
 -1يؤدي تفاعل املجتمع العربي مع مواقع التواصل االجتماعي الي تحسين الوعي السياس ي واالجتماعي.
 -2تؤثر مواقع التواصل االجتماعي بشكل سلبي على الشباب العربي من خالل توجيهه نحو تبني الفكر
املتطرف.
املقاربة املنهجية:
إن طبیعة املوضوع تتطلب منا االعتماد على تكامل منهجي یتشكل من املناهج التالیة:
املنهج الوصفي؛ من خالل هذا املنهج يمكننا وصف واقع استخدام املجتمع العربي ملواقع التواصل
االجتماعي ،كما يساعدنا على فهم جدلية دور هذه املواقع بين نشر الوعي السياس ي واالجتماعي وبين الترويج
للفكر املتطرف.
ُّ
املنهج اإلحصائي؛ وظف هذا املنهج من خالل االعتماد على مجموعة من اإلحصائیات واألرقام إلعطاء نظرة
حول مدى استخدام املجتمعات العربية ملواقع التواصل االجتماعي .
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية املوضوع في دقته وحساسيته ،خاصة في ظل خصوصية الحالة العربية ،التي تحكمها العديد
من املتغيرات بعد أحداث ما يعرف "بالربيع العربي" كما تكمن أهميته في بيان قدرة مواقع التواصل االجتماعي
بأنواعها املختلفة في إحداث التغيير الفكري لدى الشباب العربي من خالل ما تقدمه من خدمات وتسهيالت
للمستخدمين.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة أساسا إلى محاولة فهم طبيعة الدور الذي تؤديه مواقع التواصل االجتماعي داخل
املجتمعات العربية؛ كما تهدف إلى إبراز كيفية استغالل التنظيمات اإلرهابية لهذه املواقع في لنشر أفكارها
العدوانية والقيام بأعمالها التخريبية.
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محاور الدراسة:
من أجل معالجة اإلشكالية املطروحة واختبار مدى صحة الفرضيات ،قمنا بانتهاج خطة من أربعة محاور
أوال /مواقع التواصل االجتماعي :دراسة في املفهوم.
ثانيا /دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الوعي السياس ي واالجتماعي في املجتمع العربي.
ثالثا /دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر العنف والتطرف اإلرهابي وتجنيد الجماعات املسلحة في املجتمع
العربي.
رابعا /بعض املقترحات لتفعيل الدور اإليجابي ملواقع التواصل االجتماعي وتجنب دورها السلبي.
أوال /:مواقع التواصل االجتماعي :دراسة في املفهوم
اختلف علماء االجتماع والباحثين حول مفهوم "مواقع التواصل االجتماعي"؛ وذلك ملا تتميز به من تعقيد
وتشابك ،باإلضافة إلي تعدد وتداخل اتجاهات دراسته ،األمر الذي يحول دون وضع تعريف شامل لها.
من الناحية االصطالحية يطلق عليها في اللغة اإلنجليزية "  " social mediaلكن هذا املصطلح املتعارف عليه
كما نجد مصطلح "  " social net-workأي الترابط الشبكي االجتماعي لكن املصطلح في اللغة العربية "مواقع
التواصل االجتماعي" يعتبر األدق من ناحية الوصف.
وتقوم الفكرة الرئيسية لشبكات التواصل االجتماعي على جمع بيانات األعضاء املشتركين في املوقع ،ويتم
نشر هذه البيانات بشكل علني حتى يجتمع األعضاء ذوي املصالح املشتركة والذين يبحثون عن ملفات  ،صور،
مقاطع فيديو ...الخ  ،أي أنها شبكة مواقع ّ
فعالة تعمل على تسهيل الحياة االجتماعية بين مجموعة من املعارف
واألصدقاء ،بحيث تمكنهم من التواصل املرئي ،الصوتي وتبادل الصور وغيرها من اإلمكانات التي توطد العالقة
االجتماعية بينهم.1
ومن هنا يمكن تعريف "مواقع التواصل االجتماعي "على أنها مجموعة من املواقع على شبكة اإلنترنت ظهرت
مع الجيل الثاني للويب  ،تتيح التواصل بين األفراد في بنية مجتمع افتراض ي ،يجمع بين أفرادها اهتمام مشترك،
حيث يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل أو اإلطالع على امللفات الشخصية ومعرفة أخبارهم واملعلومات التي
يتعرضون لها  ،من خالل إطار برنامج أو تطبيق محدد يشتركون جميعا في استعماله.2
ومن أبرز مواقع التواصل االجتماعي وأكثرها استخداما خاصة في العالم العربي نجد موقع فيسبوك
 ،Facebookتويتر  ،Twitterيوتوب  .You Tubeويعتبر فيسبوك أشهر موقع الكتروني على شبكة االنترنيت،
 - 1احمد جرار ليلى  ،الفيسبوك و الشباب العربي  ،مكتبة الفالح ،عمان  ،2012 ،ص .37
 - 2بنداري عبد الحميد فايد نورا  ،دور وسائل التواصل االجتماعي في تجنيد اعضاء التنظيمات االرهابية دراسة حالة داعش،
http://democraticac.de/?p=34268
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أسسه"مارك زاكربيرج"  Mark Zuckerbergعام 2004م وهو أحد طلبة جامعة هارفارد بغرض التواصل بين
الطلبة في هذه الجامعة ،ومن ثم انتشر بسرعة قياسية في مختلف دول العالم ويتوفر بأكثر من  70لغة ،ولقد
احتل املركز األول من حيث عدد املستخدمين النشطين حوالي  1.32مليار شهريا .كما نجد موقع تويتر ثاني
َ
أشهر املواقع االجتماعية حول العالم؛ وقد أنش ئ املوقع عام 2006م ،وأخذ تويتر اسمه من مصطلح "تويت"
الذي يعني "التغريد" واتخذ من العصفورة رمزا له ،وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية
قصيرة ال تتعدى 140حرفا للرسالة الواحدة ،ويمكن ملن لديه حساب في موقع تويتر أن يتبادل مع أصدقائه
تلك التغريدات أو التويترات من خالل ظهورها على صفحاتهم الشخصية أو في حالة دخولهم على صفحة
ُ
ّ
السياسيون واملشاهير
املستخدم صاحب الرسالة ويبلغ عدد ُمستخدميه  500مليون مستخدمَ ،ويستخدمه
ُ
تخصص بمقاطع الفيديو ّ
لنشر أخبارهم وأنشطتهم .وبالنسبة لليوتوب ُم ّ
املجانية ،والتي يقوم املستخدمين
بنشرها ُومشاهدتها،كما يدعم نشاط تحميل ،تنزيل ومشاركة األفالم بشكل عام ومجاني.1
تشترك مواقع التواصل االجتماعي في العديد من الوظائف أهمها :املشاركة ،التحاور التواصل والجماعة .كما
لها عدة مميزات بداية بـ العاملية التي تلغى الحواجز الجغرافية واملكانية ،إذ يستطيع الفرد في هذا العالم
التواصل مع أي شخص وفي أي مكان .كما أنها تتميز بـ التفاعلية أي أن الفرد فيها مستقبل وقارئ ،كذلك مرسل،
كاتب ومشارك ،فعلى عكس الوسائل التقليدية في اإلعالم ،هناك حيز للمشاركة الفاعلة من املشاهد والقارئ.
إضافة إلى ذلك تتميز مواقع التواصل االجتماعي بالتنوع وتعدد االستعماالت حيث يستخدمها الطالب للتعلم،
والعالم لبث علم ه وتعليم الناس ،والكاتب للتواصل مع القراء...إلخ .إلى جانب سهولة االستخدام فالشبكات
االجتماعية تستخدم باإلضافة للحروف وبساطة اللغة ،الرموز والصور التي تسهل للمستخدم التفاعل .كما
يمكن إضافة خاصية أساسية لعبت دورا كبيرا في انتشارها وهي خاصة التوفير واالقتصادية إذ تعد اقتصادية
في الجهد ،الوقت واملال ،في ظل مجانية االشتراك والتسجيل ،دون احتكار جماعة أو شخص ما عليها.2
وحسب آخر إحصائيات رواد هذه املواقع في العالم العربي ،هناك حوالي  90مليون مستخدم ملوقع فيسبوك
في  22دولة عربية ،بنسبة قدرها  23باملائة من إجمالي عدد السكان وجاء موقع توتير في املركز الثاني بإجمالي
عدد مستخدمين يقدر ب  50مليون .أما من حيث نوع وأعمار رواد هذه الشبكات فإن عدد الذكور املستخدمين
لهذه املواقع بلغ  ،%65مقابل  %35من اإلناث ،كما تصدرت فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين  15و 35عاما
قائمة املستخدمين لتصل إلى  %70من إجمالي عدد رواد هذه املواقع في العالم العربي .كما تتصدر مصر قائمة
الدول األكثر استخداما ملواقع التواصل االجتماعي بإجمالي  21مليون مستخدم ،بنسبة  %25من إجمالي عدد
الرواد العرب ،يليها اململكة العربية السعودية بإجمالي  9.8مليون مستخدم بنسبة  ،%12ثم تأتي العراق في
 - 1العقلة إحسان  ،أهمية مواقع التواصل االجتماعي ،تم تصفح املوقع يوم  24ديسمبر http://mawdoo3.com ،2017
 - 2مجلة دراسات وأبحاث  ،بن ورقلة نادية  ،دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياس ي واالجتماعي لدى الشباب العربي ،العدد ،11
السنة  ،5جوان  ،2013ص .4
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املركز الثالث بـ  8.4مليون مستخدم بنسبة  ،%10تليها الجزائر بـ  8.2مليون مستخدم بنسبة  ،%9.5ثم اإلمارات
بإجمالي  5.7مليون مستخدم بنسبة  ،%5مقابل  4.5مليون بتونس بنسبة  %4.5ثم األردن بإجمالي  3.4مليون
مستخدم بنسبة  .%4اإلحصائيات أشارت إلى تصدر الصومال وجيبوتي وجزر القمر ،قائمة الدول األقل
استخداما ملواقع التواصل االجتماعي ،حيث بلغ العدد في الصومال  310ألف مستخدم ،وفي جيبوتي حوالي 88
ألفا ،وفي جزر القمر حوالي  41ألفا.1
وكنتيجة لهذه اإلحصائيات يمكن القول أن مواقع التواصل االجتماعي عرفت إقباال غيــر مشــهود في
املجتمعات العربية ،التي أصبــحت تعتمــد عليــها للحصــول علـى األخبار واملعلومـات ،والتعبيـر عـن اآلراء ،وتكويـن
مواقـف وحـركات اجتماعيـة ،وبالتالي أصبحت هذه املواقع أسهل وأقرب لألفراد.
بالرغم من أن هذه املواقع أنشئت باألساس للتواصل بين األفراد ،واستخدمت في البداية ألغراض التسلية
والترفيه امتد استخدامها ليشمل النشاط السياس ي وأصبحت منبرا للتعبير عن املواقف السياسية وأصبح
املستخدمون العبين أساسيين في توجيه العمل السياس ي ،وتأثيرها واضح في الحياة السياسية خاصة في ظل
تدهور األوضاع االجتماعية،االقتصادية والسياسية في املجتمعات العربي.
الشكل رقم ( )01نسبة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي للتعبير عن اآلراء السياسية

املصدر :إبراهيم الخيمي ،كيف يتعامل العرب مع وسائل اإلعالم ،تم تصفح املوقع يوم  04ديسمبر ،2017
https://raseef22.com/life/2016/02/05/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D
ثانيا /دور مواقع التواصل االجتماعي في نشرالوعي السياس ي واالجتماعي في املجتمع العربي
يقاس تقدم املجتمعات سياسيا بمستوى وعيها السياس ي ،الذي يساعدها على تطوير تجربتها الديمقراطية،
ويساهم في إثراء الحراك السياس ي الذي تتمتع به .فعلى سبيل املثال ال يمكن أن تكون هناك مشاركة سياسية
في أي عملية انتخابية دون أن يكون لدى األفراد الوعي التام الذي يدفعهم للتصويت أو حتى للترشح .وكذلك
 - 1عدنان عماد  ،شبكات التواصل االجتماعي واألسرة العربية :احذر الدواء فيه سم قاتل ،تم تصفح املوقع يوم  -19ديسمبر ،2017
http://www.noonpost.org/content/13559
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الحال بالنسبة للجمعيات السياسية التي ال يمكن أن يكون لها دور قوي ،فاعل ومؤثر في املجتمع دون أن يتمتع
أفرادها بالوعي السياس ي.
وتتسم مالمح ضعف الوعي السياس ي في أزمة الهوية حيث يجهل أفراد املجتمع هوية نظامهم وطبيعته ،فهل
هو نظام قبلي أم ديني أم علماني ،أم غير ذلك ،األمر الذي يجعل الصورة غير واضحة ومشوشة لدى األفراد
مما يجعلهم غير قادرين على تحديد حقوقهم وكيفية التعامل مع املواقف واالختالفات السياسية .وتعد أزمة
االندماج االجتماعي ثاني هذه املالمح نتيجة التخلف الذي يعاني منه املجتمع السيما من الناحية االجتماعية
واالقتصادية وهي آثار متراكمة عبر عقود طويلة من القهر والحرمان جعلت األفراد يلتفون حول تقسيماتهم
الطائفية والعشائرية أو القومية ،وبالتالي أصبح الوعي السياس ي مغيبا عن املجتمع وحل محله التعصب
واالنحياز غير الواعي .أما أزمة املشاركة السياسية فتعد ثالث هذه املالمح ،فنتيجة شعور أفراد املجتمع بأن
الواقع السياس ي الجديد لم يحل مشاكلهم االجتماعية واالقتصادية ،وأن النخب السياسية منشغلة في الصراع
على السلطة ومكاسبها كل ذلك جعل األفراد يعزفون عن املشاركة السياسية ،وبذلك تصبح العملية
الديمقراطية غير ناجحة .1ومن ثم يعتبر ارتفاع مستوى وعي األفراد بمتغيرات الحياة السياسية ،االجتماعية
واالقتصادية مطلب أساس ي لتحقيق املشاركة السياسية الفعالة ،فهو بمثابة األساس التطبيقي والفعلي
للديمقراطية ،وعلى اعتبار الوعي السياس ي بأنه مجموعة من القيم ،االتجاهات واملبادئ السياسية التي تتيح
للفرد املشاركة في حل مشاكل مجتمعه وتحديد موقفه لألوضاع والقضايا السياسية السائدة؛ تعددت أدوات
تشكيله ،فنجد األسرة ،املؤسسات التعليمية،األحزاب السياسية ،ومؤسسات املجتمع املدني ،والتي من خاللها
يكتسب الفرد معلوماته ،قيمه ومثله السياسية ويكون بواسطتها مواقفه واتجاهاته الفكرية واأليديولوجية التي
تؤثر في سلوكه وممارسته اليومية.2
وفي ظل التطورات التقنية الراهنة واالنتشار الواسع لشبكات االنترنيت؛ مقابل تدهور األوضاع السياسية؛
االجتماعية واالقتصادية في العالم العربي ؛ برزت مواقع التواصل االجتماعي كأحد أهم األدوات التي تساهم في
تنمية الوعي السياس ي من خالل املعلومات التي تقدمها لألفراد ،والتي تسهم في تكوين قيم واتجاهات سياسية،
ولها دور في عملية التنشئة السياسية وحث األفراد على املشاركة السياسية.
برز تأثير مواقع التواصل االجتماعي بشكل واضح في الحياة السياسة للدول العربية من خالل ما يعرب
بأحداث "الربيع العربي" حيث ساهمت هذه املواقع في خلق وعي تراكمي يقتض ي التغيير ألنظمة عربية هيمنت
على الحكم لعقود متتالية بحيث تم استخدامها لنشر وتبادل املعلومات السياسية وتعبئة املحتجين وتنظيمهم
عن طريق تسهيل التواصل فيما بينهم ،وتحديد مواعيد وأماكن تجمع الحشود الجماهيرية ،وكذلك نقل الوقائع
 - 1مجلة املنارة  ،السلحات ملوح  ،انعكاسات ثورات الربيع العربي على الوعي السياس ي لدي طلبة الجامعات األردنية في إقليم الوسط ، ،املجلد ،20
العدد /1ب  ،2014 ،ص ص .351-350
 - 2حسين اللقاني أحمد و الجمل علي  ،معجم املصطلحات التربوية املعرفة في املناهج وطرق التدريس ،عالم الكتب ،القاهرة.1996 ،
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بشكل مباشر .ففي مصر كان الناشطون يتناقلون املعلومات عبر مواقع التواصل االجتماعي؛ األمر الذي أدى
إلى إصدار الحكومة املصرية السابقة قرار إيقاف شبكة االنترنيت لغرض عدم التواصل بين الناشطين وفي
سوريا لعبت مواقع التواصل االجتماعي دورا هاما حيث كانت املالذ اآلمن لكثير من الناشطين في بلد تحظر فيه
التجمعات والتظاهرات واستطاع املواطن السوري نشر الجرائم وتوثيق املجازر املرتكبة في حق املدنين ونشرها
على موقع الفيسبوك وبشكل فيديوهات على اليوتوب ،وفي ليبيا استطاع ناشطوا الفيسبوك أن ينقلوا صورة
عن األحداث عبر الفيسبوك واليوتوب وبثها فيما بعد عبر وسائل اإلعالم.1
لكن ال يمكننا اعتبار مواقع التواصل االجتماعي العامل األساس للتغيير في املجتمع العربي ،بل يمكن
اعتبارها عامل مهم في تهيئة متطلبات التغيير ومحفز قوي للحركات االحتجاجية العربية ،عن طريق تكوين
الوعي والسياس ي لدى أفراد هذه املجتمعات.
ودخلت مواقع التواصل االجتماعي مختلف جوانب الحياة في املجتمعات العربية بما فيها الجانب االجتماعي
حيث بات قطاع كبير من الشباب العربي يهتم باألنشطة االجتماعية ويتفاعل معها لينمي لنفسه اإلحساس
باملسؤولية والوعي االجتماعي بإنشاء صفحات خاصة بهم على شبكات التواصل االجتماعي يتبنون فيها قضية
اجتماعية تقع في صلب اهتماماتهم-كالتعليم؛ الرعاية الصحية تنسيق عمليات التطوع االجتماعي؛ محاربة
الغش-فيعملوا على نشرها ،والدفاع عنها باستخدام مهارات التواصل ،الدفاع والضغط ،وبذلك يمكن أن
تحقق شبكات التواصل االجتماعي بناء الوعي االجتماعي باعتباره محصلة تفاعل األشخاص في واقع اجتماعي
معين ،وانصهار مدركاتهم وتصوراتهم وأحاسيسهم الذاتية أو املوضوعية في صيغة حقائق معرفية وقناعات
إيمانية وتصورات ومسلمات ،وميول ومشاعر واتجاهات وأنماط سلوك جماعية تعكس معطيات ذلك الواقع
االجتماعي الكائن بما يشتمل عليه من أبعاد ومتغيرات فإن هذه الشبكات االجتماعية أظهرت قدرات كبيرة في
هذا املجال .كما أنها أداة مهمة من أدوات التغيير االجتماعي .2
من الواضح أن مواقع التواصل االجتماعي لها دور فاعل في تشكيل الوعي السياس ي واالجتماعي في املجتمع
العربي ،فهي تعكس طبيعة العالقة بين الدولة واملجتمع ،وبين النخبة والجماهير فدور هذه املواقع في تدعيم
الديمقراطية ،وتعزيز قيم املشاركة السياسية وصنع القرار السياس ي ،يرتبط بفلسفة النظام السياس ي الذي
تعمل في ظله ،ودرجة الحرية التي تتمتع بها داخل البناء االجتماعي .لكن الجدل القائم هنا بين دور هذه املواقع
االيجابي ودورها السلبي على اعتبارها سالح ذو حدين ،فالتأثير السلبي بدأ يظهر شيئا فشيئا السيما في نشر
الثقافات املنحرفة وبث الكراهية ،الطائفية والنزاعات القبلية وتكفير الناس في إشارة واضحة إلى قدرة

 - 1يعقوب خليل شدان  ،أثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياس ي بالقضية الفلسطينية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية  ،مذكرة
مقدمة لنيل شهادة ماجستير  ،نخصص التخطيط والتنمية السياسية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين ،2015 ،ص .48
 - 2بن ورقلة نادية  ،املرجع السابق الذكر ،ص .207
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املنظمات اإلرهابية على استغاللها في الترويج ألفكارها املتطرفة وتجنيد الشباب في صفوفها وتنفيذ أجندتها
اإلجرامية .وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل هذا املحور.
ثالثا /دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر العنف والتطرف اإلرهابي وتجنيد الجماعات املسلحة في
املجتمع العربي
ألن وسائل اإلعالم التقليدية تعمل تحت سيطرة أنظمة ومؤسسات وتعمل وفق حسابات ومصالح أصبحت
مواقع التواصل االجتماعي من أهم الوسائل التي ارتكزت عليها املخططات اإلستراتيجية اإلرهابية لنشر العنف
والتطرف اإلرهابي واألعمال اإلجرامية ،وزعزعة القناعات الفكرية والثوابت العقائدية واملقومات األخالقية
واالجتماعية التي من شأنها إحداث بلبلة داخل املجتمع وخلق حالة ال أمن ،مما جعلها تشكل خطرا على األمن
القومي العربي بصفة خاصة نظرا لنقص اإلمكانيات والتدابير ملكافحة هذه الظاهرة الخطيرة  ،وخاصة في فترة
"ثورات الربيع العربي" ،وظفت الجماعات الجهادية املتطرفة ،فضال عن بعض األفراد من ذوى األفكار الهدامة
مواقع التواصل االجتماعي في مواجهة الدول وزعزعة األمن وزرع الفتن ،وتدمير مرتكزات التنمية ،نشر
الفوض ى ،ونشر الشائعات لتضليل األجهزة األمنية التي من شأنها تهديد أمن املجتمع واستقراره السياس ي
ونسيجه االجتماعي ،وبث الرعب بين املواطنين وترويعهم إلظهار عدم أمن واستقرار البالد.1
ويستخدم اإلرهابيون مواقع التواصل االجتماعي نظرا ملا تتيحه لهم من قدرة على التواصل مع اآلخرين
خاصة فئة الشباب كما أنها مريحة وغير مكلفة ماديا وسريعة لبث أفكارهم املتطرفة سواء من خالل الدين أو
املبادئ التي يروجون لها إضافة إلى كونها مجمع النشطاء للتعبئة ،االستقطاب ،والتجنيد وتنسيق العمليات
اإلرهابية والهجمات العنيفة التي تشنها ضد مؤسسات الدولة ومؤسساتها األمنية والعسكرية والقضائية.2
أدت التطورات التكنولوجية التي شهدتها وسائل االتصال وما لحقها من ظهور شبكات التواصل
االجتماعي،إلى دخول اإلرهاب في مرحلة جديدة؛ من مرحلة "اإلرهاب التقليدي" الذي يتكون من تنظيم وهيكل
متمركز في مناطق محددة ،والذي كان من اليسير القضاء عليه ،أو استهدافه ،إلى مرحلة "اإلرهاب االلكتروني"
فبسبب تطور وسائل االتصال أصبحت التنظيمات اإلرهابية عابرة لألوطان وللحدود ،بشكل يصعب السيطرة
ًّ
منصبا على انتشار الفكرة ،وتجنيد العناصر
عليها بغلق الحدود أو تأمينها ،بعد أن أصبح تركيز هذه الجماعات
عن بعد أي من خالل شبكات التواصل االجتماعي ففي املاض ي كان تجنيد الشباب في الجماعات اإلرهابية يتم
عن طريق زرع جواسيس ُ
وعمالء للتنظيم في ُمختلف األحياء واملناطق الشعبية  ،بل انتقلت معسكرات التدريب
إلى العالم االفتراض ي ،فلم يعد يشترط تدريب األفراد في معسكر تدريب على أرض الواقع في أحد الكهوف وفي
1 -Julian Saada, »révoltes dans le monde arabe : une révolution facebook ? » Raoul Dandurand Chair (21 avril 2011

 - 2حسان أيمن  ،دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الفكر املتطرف ،املركز األوربي لدراسات مكافحة اإلرهاب واإلستخبارات ،تم تصفح املوقع
يوم  24ديسمبر https://www.europarabct.com ،2017
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قمم الجبال ،بل يكفي العنصر الجديد املفترض أن يحصل على التدريب وما يريد من معلومات من خالل شبكة
اإلنترنت واملواقع اإللكترونية الخاصة بالجماعات اإلرهابية.1
ويعتبر موقع فيسبوك من أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما في تجنيد املتطرفين ،وغالبا ما تقوم
املنظمات اإلرهابية بإنشاء مجموعة ) (Groupعلى هذا املوقع الجتذاب املتوافقين فكريا معها حيث تركز
املجموعة في أطروحاتها على فكرة إنسانية باألساس ،ومع زيادة عدد األعضاء املنتمين لهذه املجموعة ،فإن
املواد اإلرهابية يتم وضعها تدريجيا عليها بطريقة ال تستهجن تلك األفعال أو تدينها وفي الوقت نفسه ال تنتهك
سياسة موقع فيسبوك ،ثم يتم بعد ذلك توجيه أعضاء املنظمة مباشرة إلى املواقع أو املنتديات املرتبطة
ُ ّ
مكن فيسبوك بهذه الطريقة من تجنيد األعضاء من كافة أنحاء العالم ودون أن يمثل
بالجماعة اإلرهابية .وي ِ
ذلك تهديدا ألمن املنظمة .وكذلك نجحت املنظمات اإلرهابية في استغالل اليوتوب من خالل قيامه بنشر الصور
والفيديوهات أثناء تنفيذ العمليات اإلرهابية كما تستخدم موقع تويتر بصورة خاصة لسهولة استخدامه عبر
الهواتف.2
وفي ظل ما تشهده املنطقة العربية من أحداث ،والتي انعكست سلبا على األوضاع األمنية للعديد من دول
املنطقة ،منها ظهور تنظيمات إرهابية جديدة كالتنظيم الذي يعرف نفسه بـتنظيم "داعش" كاختصار للحروف
األولى من كلمات الدولة اإلسالمية في العراق والشام ،وهو تنظيم يتبع األفكار السلفية الجهادية ويهدف
أعضاؤه –حسب اعتقادهم -إلى إعادة الخالفة اإلسالمية وتطبيق الشريعة ،وهذا التنظيم يستخدم الفضاء
االلكتروني بشكل واسع ،له العديد من املواقع االلكترونية والصحف التي تصدر بلغات مختلفة والتي
يستخدمها للترويج له لنشر إيديولوجيته وتجنيد الشباب وزعزعة أمن واستقرار الدول واملجتمعات،كما يقوم
بنشر األعمال اإلرهابية التي يرتكبها واملصورة بتقنية عالية الجودة تشبه أفالم هوليود ،كذلك الترويج لنمط
حياة األفراد في املناطق التي يسيطر عليها التنظيم وترويج وتضخيم لقوتهم لتشكيل صورة ذهنية عنهم بأنهم
األقوى واألخطر عامليا .فعلى سبيل املثال ال للحصر ،الرسالة التي وجهها تنظيم "داعش" عبر موقع اليوتوب
عن إحراق الطيار األردني معاذ الكساسبة وغيرها من الرسائل التي ُ
استخدمت عبر شبكات التواصل االجتماعي.
وتكمن خطورة مواقع التواصل االجتماعي في سهولتها بمعنى القدرة على القيام بالهجمات اإلرهابية من املنزل،
وتعدد أشكاله وتنوع أساليبه وأدواته وقدرته الهائلة على التخريب والتدمير وتوفير قدر كبير من األمان
والسالمة لإلرهابيين ففي ظل التطور التكنولوجي ،أصبح كل ما يحتاجه اإلرهابي هو جهاز حاسوب واتصال
بشبكة اإلنترنت ،ومن ثم القيام بأعمال تخريبية وهو آمن في مقره ،بنقرات بسيطة على لوحة املفاتيح ودون أن
عدد ،2011

 - 1مجلة السياسة الدولية ،الشوري أحمد  ،هل تشكل مواقع التواصل االجتماعي تهديدا لألمن القومي؟،
http://www.siyassa.org.eg/News/15182.aspx
 -2بن احمد الرميح يوسف  ،اإلرهاب في شبكات التواصل اإلجتماعي ،تم تصفح املوقع يوم  20ديسمبر ،2017
/html/redirect.html?updataredirect=www.al-jazirah.com/2015/20150323/ar2.htm192.168.8.1
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يترك أثرا .فدون التمكن من استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،كان من الصعب لتنظيم "داعش" في هذه
املدة الزمنية القصيرة التوسع بضم أقاليم عديدة وتجنيد هذا العدد الكبير من املقاتلين ،باإلضافة إلى تجنيد
املتخصصين بمجال تكنولوجيا املعلومات  ،ومن الجدير باإلشارة أن هذا التنظيم لم يكن أول من استخدم
التكنولوجيا الرقمية من التنظيمات الجهادية املتطرفة  ،فقد سبقه تنظيم القاعدة في استخدام اإلنترنت .1
رابعا /بعض املقترحات لتفعيل الدور اإليجابي ملواقع التواصل االجتماعي وتجنب دورها السلبي
يؤدي عدم الوعي لالستخدام اإليجابي ملواقع التواصل االجتماعي إلى الوقوع في كثير من املخاطر األمنية
واألخالقية عبر دخول مستخدمي هذه املواقع في مستنقع من األفكار الهدامة ،الفوض ى واإلرهاب الفكري
والدموي وغيرها من عمليات التواصل التي ال يقبلها املجتمع العربي ،وفي هذا اإلطار يجب تبني إستراتيجيات
فاعلة يمكن من خاللها التصدي لهذا الخطر الذي يهدد أمن املجتمع العربي ويزعزع استقراره.
-1استثمار مواقع التواصل االجتماعي لتنمية قيم املواطنة بين أفراد املجتمع العربي ،كما يجب غرس القيم
الدينية والحضارية وذلك من أجل االبتعاد عن العنف ،والتطرف وهذه املسؤولية تتحملها كافة أطراف
ومؤسسات املجتمع.
-2تصميم برامج توعوية لالستخدام األمثل وااليجابي ملواقع التواصل االجتماعي ،وتعميق الوعي بتبعات
االستخدام السلبي على الفرد واملجتمع.
-3تعزيز دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الوعي السياس ي واالجتماعي بين الشباب العربي باعتبارهم
فاعلين سياسيا ولهم أدوارهم في الحياة السياسية؛ وهذا سيؤدي باملقابل إلى نشر مقاربة شبابية تشاركية
ديمقراطية والحكم الراشد.
-4ضرورة حجب املواقع االلكترونية التي تحرض على العنف والفساد ،واملواقع التي تدعوا لتبني الفكر املتطرف
واإلرهاب ،فهذا األسلوب يعد من األساليب املجدية والنافعة فمثال خالل عام 2014م قامت الحكومة العراقية
بحجب مواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك ،توتير ،يوتوب سكايب وفيبر ،وذلك بسبب تأثير تنظيم
"داعش" على الساحة اإللكترونية ،لكن أعضاء التنظيم وجدوا لهم مخرجا بتحميل تطبيق آخر مخصص
للهواتف الذكية ،وقد أعلن "داعش" عن كونه أول تنظيم جهادي يصمم تطبيقا مجانيا يسمح بنشر التغريدات
الخاصة به ،لكن سرعان ما قام موقع جوجل بحذفه ،باإلضافة إلى قيام إدارة توتير بـ إغالق العديد من
الحسابات التي تدعم "داعش" وتروج له ،حتى لو لم يتبنها التنظيم رسميا.

 - 1محمد أنيس شرادقة تحسين  ،دور وسائل اإلعالم في مكافحة االرهاب والتطرف ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي املحكم دور الشريعة والقانون
واإلعالم في مكافحة اإلرهاب  ،يومي  31 -30مارس  ،2016ص .4
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-5ضرورة إنشاء مراكز وفرق بحث تكون متخصصة فقط بمتابعة أنشطة اإلرهاب املعلوماتية ومحاولة تتبع
آثارهم على أمل الوصول إليهم.
-6ضرورة تفعيل آليات التعاون العربي في مجال التدريب األمني على مكافحة اإلرهاب االلكتروني وتجنيد
الشباب عبر مواقع التواصل االجتماعي نظرا ملا تتضمنه من خطورة على األمن القومي العربي.
خاتمة:
وفي األخير ما يمكن قوله حول هذه الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت املؤثر القوي على األفراد
في العالم العربي ،فهي تؤدي دورا في تشكيل الوعي السياس ي من خالل تزويد مستخدميها باملعومات السياسية
 ،كما تساهم في سرعة االستجابة لألحداث السياسية؛ وتؤدي دورا في تشكيل الوعي االجتماعي من خالل
إكساب الفرد عادات وسلوكيات اجتماعية صحيحة ،إضافة إلى دورها التربوي التثقيفي والتنويري ،وكمجال
للتواصل والتبادل الثقافي مع مختلف املجتمعات األخرى؛ لكن في نفس الوقت تعتبر أداة خطيرة تهدد األمن
القومي العربي عند استغاللها من قبل التنظيمات اإلرهابية.
قائمة املراجع واملصادر:
الكتب باللغة العربية
-1جرار ،ليلى احمد  ،الفيسبوك والشباب العربي ،عمان ،مكتبة الفالح.2012 ،
-2اللقاني  ،أحمد حسين والجمل ،علي  ،معجم املصطلحات التربوية املعرفة في املناهج وطرق التدريس،
القاهرة ،عالم الكتب .1996
املجالت العلمية
-1بن ورقلة  ،نادية  ،دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياس ي واالجتماعي لدى الشباب
العربي ،مجلة دراسات وأبحاث ،السنة  ،5العدد  ،11جوان .2013
-2السلحات ،ملوح  ،انعكاسات ثورات الربيع العربي على الوعي السياس ي لدي طلبة الجامعات األردنية في إقليم
الوسط ،مجلة املنارة  ،املجلد  ،20العدد /1ب .2014 ،
-3الشوري ،أحمد ،هل تشكل مواقع التواصل االجتماعي تهديدا لألمن القومي؟ ،مجلة السياسة الدولية ،عدد
.2011
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مذكرات املاجستير:
-1خليل ،شدان يعقوب  ،أثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياس ي بالقضية الفلسطينية لدى طلبة
جامعة النجاح الوطنية  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير  ،نخصص التخطيط والتنمية السياسية،
جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.2015 ،
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-1شرادقة  ،تحسين محمد أنيس  ،دور وسائل اإلعالم في مكافحة االرهاب والتطرف ،ورقة عمل مقدمة
للمؤتمر الدولي املحكم دور الشريعة والقانون واإلعالم في مكافحة اإلرهاب  ،يومي  31 -30مارس .2016
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-2العقلة ،إحسان ،أهمية مواقع التواصل االجتماعي ،تم تصفح املوقع يوم  24ديسمبر ،2017
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 -3عدنان  ،عماد  ،شبكات التواصل االجتماعي واألسرة العربية :احذر الدواء فيه سم قاتل ،تم تصفح املوقع
يوم  -19ديسمبر http://www.noonpost.org/content/13559 ،2017
http://democraticac.de/?p=34268
-4حسان  ،أيمن  ،دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الفكر املتطرف ،املركز األوربي لدراسات مكافحة
اإلرهاب واإلستخبارات ،تم تصفح املوقع يوم  24ديسمبر https://www.europarabct.com ،2017
-5فايد ،نورا بنداري عبد الحميد  ،دور وسائل التواصل االجتماعي في تجنيد اعضاء التنظيمات االرهابية
دراسة حالة داعش،
1-Julian Saada, »révoltes dans le monde arabe : une révolution facebook ? » Raoul Dandurand
Chair (21 avril 2011

91

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -العدد  : 16مارس 2018

92

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -العدد  : 16مارس 2018

انعكاس عملية اإلصالح السياس ي في املرحلة االنتقالية على األمن املجتمعي
في الدول العربية
أ .سلـيم بوسكيـن
جامعة  20أوت  1955سكيكدة

أ .صباح كـزيـز
جامعة محمد خيضر -بسكرة.

ملخص:
تبحث هذه الدراسة في مدى امكانية تحقيق األمن املجتمعي في الدول العربية باالعتماد على أليات
اإلصالح السياس ي ،باعتباره مقاربة ملعالجة إرث القمع السياس ي ،وإرساء دعائم الديمقراطية وتحقيق نظام
مستقر لحقوق اإلنسان ،بهدف استعادة التماسك املجتمعي واالستقرار السياس ي ،التي بدورها لها
انعكاساتها على االستقرار واألمن في العالم العربي خصوصا في املرحلة االنتقالية.
الكلمات املفتاحية :اإلصالح السياس ي ،األمن املجتمعي ،املرحلة االنتقالية  ،دول املنطقة العربية.
Abstract:
This study is mainly concerned with the extent to which social security can be achieved in
Arab countries based on the mechanisms of political reform, As an approach to address the legacy
of political repression and to establish democracy and achieve a stable human rights system, In
order to restore social cohesion and political stability, which in turn have implications for stability
and security in the Arab world.
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مقدمة:
يعد األمن املجتمعي وإدارة التنوع إحدى أهم األهداف املنشودة واملطلوبة من عملية اإلصالح السياس ي في
الدول العربية ،وخاصة تلك التي تشهد مرحلة انتقالية معقدة عقب الحراك الشعبي الذي أطاح بعدد من
األنظمة السياسية ،لذا نحاول من خالل هذه الدراسة معرفة أثر عملية اإلصالح السياس ي ومعالجة قضايا
املرحلة االنتقالية والعملية الدستورية على األمن املجتمعي في دول الحراك العربي.
وعليه تبرز أهمية املوضوع في كونه يرتكز أساسا على البحث في األمن املجتمعي الذي يعد إحدى املتطلبات
الرئيسية التي يستلزمها نجاح اإلصالح السياس ي في دول املنطقة العربية ،باعتبار أن إدارة التنوع املجتمعي من
األولويات التي يبغي التركيز عليها في املرحلة االنتقالية.
من هنا نطرح اإلشكالية التالية :كيف انعكست عملية اإلصالح السياس ي في املرحلة االنتقالية على األمن
املجتمعي في الدول العربية؟
وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها:
 يرتبط نجاح اإلصالحات السياسية في املرحلة االنتقالية بمدى قدرتها على بناء توافق اجتماعي عادل وإدارة
التنوع املجتمعي.
على هذا األساس سوف يتم معالجة املوضوع انطالقا من تحليل ثالثة نقاط رئيسية ،وهى:
 -1مدخل مفاهيمي للدراسة (مفهوم اإلصالح السياس ي ،مفهوم املرحلة االنتقالية ،مفهوم األمن املجتمعي).
 -2واقع اإلصالح السياس ي في املرحلة االنتقالية بدول املنطقة العربية.
 -3تحديات األمن املجتمعي في ظل اإلصالحات السياسية بدول الحراك العربي.
املحور األول :مدخل مفاهيمي للدراسة (مفهوم اإلصالح السياس ي ،مفهوم املرحلة االنتقالية ،مفهوم األمن
املجتمعي)
أوال :مفهوم اإلصالح السياس ي
السياس ي ،حسب قاموس وبستر للمصطلحات ّ
يعرف مفهوم اإلصالح ّ
السياسية ،بأنه يعني تحسين
ّ
النظام ّ
السياس ي من أجل إزالة الفساد واالستبداد ،كما عرفته املوسوعة السياسية بأنه تعديل أو تطوير غير
جذري في شكل الحكم أو العالقات االجتماعية ،أي دون املساس بأسسها .وعليهّ ،
فإن مفهوم اإلصالح ّ
السياس ي
كليا وجذرًّيا عن معنى الثورةّ ،
املتدرج والجزئي للنظام ّ
ّ
يختلف ًّ
السياس ي والبني
فاألول يستهدف التغيير
ّ
ّ
لكافة النظم واألنساق وعلى رأسها النظام ّ
السياس ي ،وبشكل
االجتماعية ،بينما الثورة تستهدف التغيير الكلي

94

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -العدد  : 16مارس 2018

دراماتيكي وجذري 1.فقد تعتبر الثورة أن اإلصالح غير ممكن في إطار النظام القائم ،والبد من تغير النظام
بالكامل وإقامة نظام جديد يقوم على أسس جديدة2.
ومن أبرز املظاهر األساسية التي ّ
يتمتع بها النظام ّ
السياس ي ،الذي يمارس وظيفة اإلصالح باستمرار،
ّ
االحتكام إلى القانون وسيادته ّ
وتمتعه بالشفافية واملشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل االجتماعي وفعالية
األجهزة الحكومية واإلنجاز وكفاءة اإلدا ة واملحاسبة واملساءلةّ ،
وتمتعه بحسن التخطيط والرؤية االستراتيجية
ر
للسياسات الداخلية والخارجية .لكن اإلصالح قد يكون تمويها وتضليال للحفاظ على الحكم كما هو الحال في
بعض الدول العربية التي يكون فيها اإلصالح المتصاص الغضب الجماهيري ،وال يطال إال مؤسسات هامشية
خارج صنع القرار أو يكون خطابيا لتمرير أزمة 3،وفي هذا السياق يعتبر الدكتور خالد السيفي هذا النوع من
اإلصالح السياس ي" :بأنه كالطالء الخارجي على الصدأ ،قد يحقق بعض االحترام ُويعطي بعض االطمئنان لكن
يبقى الكل فيه مخادعا مراوغا  ...واملؤسسة الحاكمة ال تفهم املواطن وال تلبي احتياجاته ،واملواطن مشغول
بفك الرموز واملعادالت للتغيير املوعود4.
ثانيا :مفهوم املرحلة االنتقالية
االنتقال في اللغة من التنقل ويعني قطع مسافة من موقع الى آخر من حيث املكان ،أو التحول في الزمن
من مرحلة إلى مرحلة أخرى مغايرة في طبيعتها ،أما املرحلة االنتقالية أو الفترات االنتقالية في حياة الشعوب
والدول تعتبر حال وقتيا الغرض منه تأمين االنتقال من إطار ساس ي ودستوري سابق إلى إطار سياس ي جديد.
فهو ليس فقط مرور من وضع إلى وضع مغاير بقدر ما هو مرور من وضع سائد وموجود إلى وضع مطلوب
ومنشود .واملرحلة االنتقالية تنشأ ضرورة عن الثورة ،ففي بنية الثورة يوجد حتما وضع انتقالي ألنه في كل ثورة
هناك خطوتين تتمثل األولى في هدم النظام السابق للثورة وتتمثل الخطوة الثانية في بناء وتشيد نظام جديد
يشمل كافة متطلبات الحياة ( االجتماعية ،السياسية ،االقتصادية ،الثقافية) وال يقتصر على الجانب
الدستوري فقط5.
تعد املراحل االنتقالية للثورات من أكثر املراحل التاريخية صعوبة وخطورة على الدولة واملجتمع ،فهي
تتسم بعدة سمات من شأنها أن تؤدي النتشار الفوض ى وانفجار صراعات سياسية واجتماعية واقتصادية،
ّ -1
محمد عبد الغفور الشيوخ ،تأثير الثورات العربية على ظاهرة اإلسالم السياس ي في الوطن العربي دراسة استشرافية للتأثيرات العامة للثورات
العربية على التيارات الدنية في اململكة العربية السعودية ( ،")2013-2011مذكرة ماجستير في العلوم السياسية ( ،قسم القانون والعلوم
السياسية ،كلية القانون والعلوم ّ
ّ
السياسية ،األكاديمية العربية املفتوحة في الدنمارك مع جامعة بنغازي ،ليبيا ،،)2013،ص.22
-2عزمي بشارة" ،في الثورة وللقابلية للثورة" ،الدوحة :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أوت ،2011ص.27
 -3املرجع نفسه ،ص.26
 -4خالد السيفي "،الجذور والقشور :هل هي ثورة أم إصالح أم تمرد " ، 2017/03/ 15،متوفر على الرابط اإللكتروني:
http://ksroot.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
 -5منعم برهومي ،املؤسسات السياسية االنتقالية التونسية ،تونس :مجمع االطرش للكتاب املختص  ،2014،ص ص .16 -15
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والتغيير في أنماط التحالفات السياسية ،وتصاعد املطالب الفئوية بصورة كبيرة ،فضال عن حدوث فجوة بين
األهداف املنشودة واملتوقعة من ناحية و املمارسة الواقعية املمارسة من ناحية أخرى.
و بالعودة للمرحلة االنتقالية في دول الحراك العربي ،نالحظ أنه عند بداية الحراك بشكل متتابع في تونس،
مصر ،ليبيا واليمن ..إلخ  ،كان الهدف الرئيس ي له ،أيا كانت الشعارات التي حملها ،هو إسقاط النظم
االستبدادية التي حكمت تلك الدول طويال وبأساليب مختلفة ،وبالفعل تم من إسقاط أربعة من تلك النظم،
لتدخل بعدها هذه الدول مراحل جديدة تم االعتياد على وصفها بـ"االنتقالية" ،التي يفترض أن تشهد الترتيبات
الخاصة بإقامة النظم الجديدة على أسس مختلفة تحقق أهداف الحراك في "جمهوريات أفضل" ،فاالنتقالية
هي تلك املرحلة الحاسمة التي يتم فيها تحديد نتائج الحراك ،وبالتالي يمكن التنبؤ بالنتائج اإليجابية أو السلبية
له من خالل هذه املرحلة االنتقالية والقوى التي تتصارع فيما بينها ،والنظر فيما إن كانت قوى األنظمة السابقة
لم تستسلم بعد ومازالت موجودة في الساحة ،وأيضا مواقف القوى الفاعلة التي كانت وراء الحراك .فهي مرحلة
طبيعية وحتمية في أي تحول ديمقراطي وغالبا ما تكون مرحلة ضبابية ألن رؤوس النظام سقطت ولكن النظام
نفسه بمؤسساته واصحاب املصالح املرتبطين به لم يسقطوا بل مازالوا يقاوموا ويحاولوا العودة من خالل
طرق التفافيه ،فيظهر ما يسمى " الثورة املضادة "واملحاوالت ال سقاط هيبة األمن واضعاف سلطة الدولة1.
وفيما يتعلق باملرحلة االنتقالية بعد الحراك فإنها تميزت بجملة من التحديات يمكن تلخيصها في اآلتي2:

 .1تستغرق املراحل االنتقالية فترات طويلة بفعل بطء أو ارتباك الخطوات املتخذة أو سيطرة الصراعات على
في مرحلة ما بعد الحراك؛
 .2ظهور العديد من االشكاليات املعقدة ال يبدو حلها سهال أبدا كصياغة الدساتير بين القوى االسالمية
واملدنية وأوضاع الجيش فيما بعد الحراك وشكل االقتصاد ،ونوعية التحالفات الخارجية للدول في املرحلة
االنتقالية؛
 .3العجز االنتقالي بفعل التحديات التي تركها النظام السابق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واداريا على نحو
تتحول معه إلى عقبات هيكلية أمام الحراك مما يثير فكرة العجز االنتقالي.
 .4رفض الخضوع ألي سلطة أو االمتناع عن االستجابة لنداءات السلطة بتسليم االسلحة ،فضال عن حدوث
مصادمات بين املليشيات مما دفع إلى انزالق البالد في حرب أهلية كما حدث في ليبيا واليمن3.

 -1صباح كزيز" ،دور السياسة الخارجية لدولة قطر في الحراك العربي الراهن ،"2014 -2010مذكرة ماجستير في تخصص عالقات دولية
واستراتيجية( ،قسم العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة،)2015،ص ص .102
 - 2املرجع نفسه ،ص ص .103 -102
 -3أبو بكر الدسوقي "،الثورات العربية :ملاذا سقطت في مصيدة املرحلة االنتقالية" ،السياسة الدولية ،القاهرة :مؤسسة االهرام ،العدد ، 188املجلد
 ،47افريل  ،2012ص.50
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ثالثا :مفهوم األمن املجتمعي
يعتبر األمن املجتمعي من أهم مستويات التحليل في الدراسات األمنية املعاصرة ،حيث يتجاوز الصراع
التقليدي الذي يعتبر املجتمع مجرد قطاع من قطاعات الدولة إلى اعتباره كيانا قائما بذاته وموضوع مرجعي
لألمن ،ويتمحور األمن املجتمعي حول الهوية ومدى قدرة املجتمع على الحفاظ على سماته الخاصة في سياق
ظروف ومتغيرات وتهديدات فعلية أو محتملة.1
ويرى (باري بوزان) أن املأزق األمني يدور حول (الهوية (Identity-أو ما يسميه (املأزق األمني املجتمعي)،2
فعندما تشعر مجموعة ما بالالأمن إزاء السلطة أو املجموعات التي تشاركها نفس اإلقليم يؤدي ذلك إلى املأزق
املجتمعي ،ومع تصاعد حدة املأزق األمني املجتمعي فإن التنافس على املوارد والسلطة يتحول إلى محاولة إزالة
األطراف األخرى عبر التصفية اإلثنية ،وغالبا ما تكون النزاعات األمنية داخل املجتمع سببها فشل الدولة في
إدارة وتسيير شؤون الحكم ويشتت ركائز األمن واالستقرار الداخلي وهنا تصبح الدولة وسيلة لتحقيق األمن
وليس غاية األمن في حد ذاتها.
إذا تصاعدت حدة املأزق األمني املجتمعي ،فإن نتائجه قد تكون خطيرة وتمتد من التنافس الستنفاذ موارد
نادرة (كاملوارد الطبيعية أو املخصصات الحكومية) ،إلى السعي إلزالة الطرف اآلخر من الوجود عبر التصفية
اإلثنية .وألن املدنيين والنساء واألطفال والشباب هم الذين يحملون بذور بقاء اآلخر واستمراره ،فإنهم يشكلون
َّ
الهدف املفضل ألطراف النزاعات اإلثنيةُ .ويك َّرس ذلك أكثر بانهيار احتكار الدول الستعمال وسائل العنف أو
اإلقرار بالعالقات االجتماعية التي تدفع إلى إثارة َّ
النعرات اإلثنية في املجتمع .ويصعب في وضعية كهذه االحتفاظ
بالنظرة التقليدية التي تعتبر املجتمع مجرد قطاع من قطاعات أمن الدولة ،فهو هنا كيان قائم بذاته وموضوع
متميز لألمن.
املحور الثاني :واقع اإلصالح السياس ي في املرحلة االنتقالية بدول املنطقة العربية
تلعب طريقة إدارة املرحلة االنتقالية والقوى املتحكمة فيها دورا محوريا في تحديد نجاح أو فشل الحراك
في تحقيق أهدافها ،فقد يؤدي غياب الرؤية الواضحة واملتفق عليها إلى التخبط والفشل ،كما قد تنجح قوة
سياسية أومجتمعية ،أو تحالف بين عدد منها ،في تحويل مسار املرحلة االنتقالية إلى ما يخدم مصالحها ،معيقة
بذلك حدوث تغييرات جذرية أو املطلوبة.
بعد الحراك أو االنتفاضة الجماهيرية أو النخبوية ضد األنظمة الحاكمة تتوج في الغالب املرحلة االنتقالية
باإلصالحات ،فاإلصالح البد أن يقود إلى عملية تغيير إذا كان جديا ،فهو تغيير في ّ
تصورات وممارسات النظام
press de sciences po, 2006 , pp 481- 482.: Darrio Battistella, Théories des relation internationales, 2-ed, Paris-1
International studies: Creat Britain, vol.22, n-1, Jan ,"Identity and security: Buzan and the Copenhagen school,"2- Bill McSweeny
1996.p83.
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ّ
ّ
واملؤسسات املرتبطة بهما نحو األفضل ،وكذلك محاربة مظاهر الفساد والضعف والخلل
السياس ي واالجتماعي
فيهما ،من خالل مختلف الوسائل السلمية املؤثرة ،كإسداء النصح وتقديم االقتراحات واملشورة وكشف
الحرة ،وتفعيل ّ
مظاهر الخلل ،واملشاركة اإليجابية في الوزارة والبرملان ،وإقامة األحزاب ّ
مؤسسات املجتمع
املدني وتقويتها ،وممارسة املزيد من التحفيز والضغط للدفع باتجاه اإلصالحات ّ
السياسية 1.غير أنه عند تتبع
اإلصالحات في املنطقة العربية في املرحلة االنتقالية يمكن القول أنها تتمحور في نقطتين:
أوال :اإلصالحات الدستورية:
انطالقا من االدراك بأن اإلصالح الدستوري هو عملية أساسية في الفترة االنتقالية ،إذ يكون التأطير
الفعلي للدولة خاللها في طور التشكيل ،حيث شكلت مبادرات اإلصالحات الدستورية في الدول العربية
التي جرى العمل عليها بين أعوام  ،2014 -2012ورغم أن مصر وتونس حاولتا اجتياز هذا االستحقاق ،غير
أنه شهد عرقلة في دول أخرى كليبيا التي لم تستكمل هذا االستحقاق بسبب ظروف الفوض ى واضطراب
املرحلة االنتقالية .
فقد أقر الدستور الجديد في مصر في منتصف يناير  2014بعد استفتاء شعبي شارك فيه  20.5مليون
ناخب بنسبة (  ) %38.6وجاءت موافقة املصريين بنسبة ( )%98.1من إجمالي املشاركين في التصويت .وفي
الشهر ذاته ،شهدت تونس املصادقة على دستور الجمهورية الثانية بعد طرحه للتصويت باملجلس الوطني
التأسيس ي (البرملان) ،حيث جاءت املصادقة على الدستور بعد موافقة مائتي نائب واعتراض  12وتحفظ
أربعة نواب من أعضاء املجلس الوطني التأسيس ي و تم اعتماده رسميا في  27يناير/كانون الثاني 2.2014
وعلى الرغم أن هذه الدساتير أكدت على سيادة الشعب والتداول السلمي على الحكم بواسطة
االنتخابات الحرة والنزيهة وعلى عدد من الحريات والحقوق  ،فأن املعضلة األساسية التي تواجه دول
الحراك العربي هي تحويل تلك الدساتير إلى مدخالت حقيقية لتطوير العمل الديمقراطي والحقوقي ،السيما
أن العديد من الدول العربية عرفت قبل الحراك دساتير تحوي حقوق وحريات عديدة لم تكن تصل ألرض
الواقع3 .

 -عزمي بشارة ،مرجع سابق ،ص 1 .26

 -2مروة نظير "،معضلة التفعيل :الدالالت السياسية للمسار الدستوري في دول الربيع العربي" ،املركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية،
 ،2017/04/20متوفر على الرابط اإللكتروني:
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=618
 -املرجع نفسه3 .
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ثانيا :تقديم مشروع العدالة االنتقالية كألية تهدف إلى ترسيخ مبدأ املساءلة واملحاسبة
في إطار االصالحات السياسية ومشروعات القوانين الصادرة بعد الحراك في دول العربية ،قامت هذه
االخيرة بتبني مشاريع قوانين خاصة بالعدالة االنتقالية؛ على غرار مشروع القانون األساس ي للعدالة االنتقالية
بتونس ،والذي عرف العدالة االنتقالية بأنها ":مسار متكامل من اآلليات والوسائل املعتمدة لفهم ومعالجة
ماض ي انتهاكات حقوق اإلنسان بكشف حقيقتها ،ومحاسبة املسؤولين عنها ،وجبر ضرر الضحايا ،ورد االعتبار
لهم بما يحقق املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ،ويرس ي ضمانات عدم التكرار ،واالنتقال
من حالة االستبداد إلى نظام حكم ديمقراطي يسهم في تكريس منظومة حقوق االنسان.
بالرغم من أن كل من دول الحراك العربي (تونس و مصر و ليبيا واليمن) دخلت مسارات مختلفة للعدالة
االنتقالية ،غير أن تجربة تونس تعد األكثر وضوحا ونجاحا حتى اآلن ،فاليمن وليبيا يشكل التحدي األمني وعدم
التوافقات السياسية والوضع املتسم بالفوض ى وعدم االستقرار وغياب املؤسسات وانفالت األمن ،العامل
األهم الذي يعيق تطبيق آليات العدالة االنتقالية.
وألن مسألة العدالة االنتقالية ليست مجرد شعار فرضته أجواء الحراك ،بقدر ما هي مدخل سياس ي إلعادة
هيكلة الحياة العامة ،وذلك من خالل بناء استراتيجية شاملة للعدالة االنتقالية يجب أن تكون هناك بعض
العناصر األساسية ،أهمها1:
ا
أوال -لجان الحقيقة  :بغرض الكشف عن الحقيقة ؛ وذلك لعدة أسباب أهمها مساعدة الوعي املجتمعي
للوصول إلى حقيقة ما جرى من انتهاكات ومنع حدوثها في املستقبل والعمل على التوثيق ملرحلة مهمة في تاريخ
املجتمع حتى يمنع تزويرها أو إعادة كتابتها .
ثانيا -املحاكمات :ضرورة إجراء محاكمات عادلة ضمن إطار القانون ،فهذه املحاكمات ضرورية ليس فقط
عندما يتعلق األمر بانتهاكات فظيعة لحقوق اإلنسان ،ولكن أيضا من أجل تعزيز مبادئ املراقبة واملحاسبة
واملساءلة في مرحلة يستعد املجتمع فيها لكشف الحقيقة والبدء بمرحلة بناء بأسس جديدة.
ا
ثالثا -التعويض :وهذا يستلزم التعويض بشقيه املادي واملعنوي ،إذ على السلطة الجديدة توفير الفرص
الالزمة لتعويض الضحايا وعائالتهم كل حسب حالته .وال يقل التعويض املعنوي أهمية عن املادي حيث يأتي
بأشكال عدة من ضمنها إعادة التأهيل النفس ي واالعتراف بما جرى في املاض ي وتوثيقه.
ا
رابعا -اإلصالح املؤسس ي :عندما يمارس نظام حكم القمع باتجاه معارضيه ويرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق
اإلنسان فعادة ما تكون مؤسسات الدولة متورطة بشكل أو بآخر ،إذ أن الدولة مطالبة بإعادة هيكلة األجهزة

 -1أبي بكر بلقايد" ،العدالة خالل املراحل االنتقالية ( تونس وليبيا أنموذجا)" ،املجلة االفريقية للعلوم السياسية ،2017/04/12،متوفر على
http://maspolitiques.com/ar/index.php/fr/using-joomla
الرابط اإللكتروني:
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األمنية واإلصالح املؤسساتي ،فاملطلوب هنا هو تغيير بنيوي في جهاز الدولة وذلك حتى تمنع تكرار مثل هذه
املمارسات في املستقبل.
بالعودة لتجربة تونس باعتبارها من بين أكثر الدول العربية تقدما بصفة عامة في إجراءات العدالة
االنتقالية ،1إذ تم إسناد ملف حقوق اإلنسان إلى وزارة مختصة ،هي "وزارة حقوق اإلنسان والعدالة
االنتقالية" .كما تضمن برنامج عمل الحكومة املؤقتة بعد الثورة موضوع "العدالة االنتقالية" كإحدى األولويات
األربع في عملها ،وأنشئت آلية خاصة لتعويض الضحايا وتأهيلهم ،تمثلت في "صندوق شهداء وجرحي الثورة
ومصابيها ،تضم في
وضحايا االستبداد .ووفقا للمرسوم رقم  97لسنة  ،2011تم تشكيل لجنة شهداء الثورة
ِ
عضويتها ممثلين عن املجتمع املدني ،ورئاسة الحكومة ،واملجلس الوطني التأسيس ي ،وتم إنشاء لجنة فنية
لإلشراف على الحوار الوطني حول العدالة االنتقالية ،وكل ذلك تزامن مع ما تم إجراؤه من محاكمات جنائية
لرموز النظام السابق2.
وبعد الحوار الوطني ومراعاة للمعايير الدولية للعدالة االنتقالية ،تمت صياغة مشروع القانون األساس ي
للعدالة االنتقالية في أواخر شهر أكتوبر  2012من قبل اللجنة الفنية لإلشراف على الحوار الوطني غير أن
املصادقة عليه تأخرت حتى  14ديسمبر  ،2013هذا القانون املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ،قد
مثل رؤية متكاملة ملسار العدالة االنتقالية بحيث تضمن  70فصال موزعة على عنوانين كبيرين ،خصص األول
لتعريف العدالة االنتقالية وضبط مجاالتها وخصص الثاني لهيئة الحقيقة والكرامة؛ وهي الهيئة املوكل لها
اإلشراف على مسار العدالة االنتقالية حيث أشار القانون إلى أنها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املالي واإلداري .والهيئة مطالبة بإعداد تقارير سنوية توثق فيها الحقائق التي توصلت إليها وتحديد
املسؤوليات واألسباب التي أدت إلى االنتهاكات من الفترة املمتدة من  1955إلى حين صدور القانون ،أي ديسمبر
.2013
غير أن هذا القانون قد شابه العديد من النقائص والهفوات التي ستؤثر حتما على التطبيق في الواقع على
غرار استخدام املفاهيم الواسعة وبدون تحديد دقيق لها ،وكذا غياب الوضوح في معايير االختيار والترشيح
لقضاة الدوائر القضائية املتخصصة ،مع ذلك يمكن القول أن صدور قانون العدالة االنتقالية يعتبر في حد
ذاته حدثا مهما في املسار االنتقالي لتونس ،بالرغم من أن النتائج املرجوة منه لن تظهر إال عن طريق تفعيله
بصفة جيدة ما تستوجب يقظة املجتمع املدني ومتابعته لها بكل دقة 3.

 -1انظر  :قانون أساس ي عدد  53لسنة  2013مؤرخ في  24ديسمبر  2013يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها.
 أبي بكر بلقايد" ،العدالة خالل املراحل االنتقالية ( تونس وليبيا أنموذجا)"،مرجع سابق2 . -3وحيد الفرشيش ي وآخرون ،العدالة االنتقالية في تونس ،وصدر القانون! ،تونس :الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومركز الكواكبي
للتحوالت الديمقراطية ،2014 ،ص ص.199 -181
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املحور الثالث :تحديات األمن املجتمعي في ظل اإلصالحات السياسية بدول الحراك العربي
عند الحديث عن العالقة بين الحاكم واملحكوم والتي هي جوهر العملية السياسية ،فقد تخطت الشعوب
العربية حاجز الخوف من السلطة ،بل غير الخوف مساره لينتقل في كثير من األحيان من املحكوم إلى الحاكم
وقد يؤسس هذا التطور لعملية التحول الديمقراطي ألن خوف الحاكم وقلقه من املحكوم هو جزء أساس ي من
املحاسبة واملسألة التي ال يمكن أن يقوم نظام ديمقراطي دونها؛ و على الرغم من الضغوط الشعبية باتجاه طي
صفحة املاض ي ،ومحاسبة املسؤولين عن جرائم النظم السابقة؛ إال أن االنقسامات السياسية املحتدمة تحول
دون التوافق نجاح االصالحات السياسية وتحقيق األمن املجتمعي ،ونتج عن ذلك العديد من االشكاالت
والتحديات تمثلت باألساس في:
 -1إشكالية إدارة التنوع املجتمعي في املرحلة االنتقالية:
جوهر هذه األزمة أن الدولة عجزت عن أن تفرض نفسها باعتبارها موضع الوالء األكبر الجامع للفرد
واملجتمع ،وعجزت عن أن تكرس مفهوم املواطنة الجامعة والوالء الوطني الجامع في مواجهة الوالءات
واالنتماءات الفرعية ،األمر الذي أدى اهتزاز مفهوم الوالء الوطني ما أدى إلى انكشاف مفهوم الدولة وصعود
منطق القبيلة بعداحتدام التوتر الطائفي وتزايد النزعات االنفصالية 1كما هو الحال في اليمن وليبيا.
 -2أزمة الثقة االجتماعية في مؤسسات الدولة :حيث يعاني عدد كبير من الشعوب العربية اإلحباط من
ّ
الحكومة بسبب اتساع رقعة الفساد وتردي الخدمات األساسية وتدهور األمن ،وزيادة البطالة ،فجوهر
هذه األزمة التعثر الواضح ملسار التحول الديمقراطي وعدم التمكن من تحقيق الحكم الراشد الذي يساعد
على بناء الهوية الواحدة من خالل محاربة ورفض اإلقصاء والتهميش السياس ي واالجتماعي وكل املظاهر
التي تؤدي إلى االنفصام السياس ي بين املجتمع و النظام السياس ي ،خصوصا في ظل تراجع الثقة في
املؤسسات القضائية ومنظومة القوانين الحاكمة للعدالة ،وذلك بالتوازي مع افتقاد مؤسسات إنفاذ
القانون القدرة على تطبيق ما يتم التوصل إليه من أحكام قضائية في ظل انهيار املؤسسات األمنية وانتشار
امليليشيات املسلحة ،بما يقوض من فاعلية اإلجراءات القانونية 2.ما أدى إلى الحديث عن العجز االنتقالي
بفعل التحديات التي تركها النظام السابق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واداريا على نحو تتحول معه الى
عقبات هيكلية أمام الحراك مما يثير فكرة العجز االنتقالي3.
 -1صباح كزيز  ،سليم بوسكين" ،أزمة االندماج الوطني وتأثيرها في عملية التحول الديمقراطي في إفريقيا :دراسة مقارنة بين جمهورية جنوب إفريقيا
ومالي"  ،مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الوطني" تأثير التعددية االثنية و أزمات الهوية على بناء و استقرار الدولة في افريقيا"  ( ،قسم العلوم
السياسية ،كلية الحقوق والحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة ،1يومي  10-9ماي .)2017
 - 2محمد عبد هللا يونس ،استحقاق مؤجل :إشكاليات تطبيق العدالة االنتقالية في الدول العربية ،2014/04/20 ،متوفر على الرابط اإللكتروني:
http://adenghad.albdr-host.com/news/72261/#.Vmgp1159fIU
 -3صباح كزيز ،دور السياسية الخارجية لدولة قطر في الحراك العربي الراهن  ،2014 -2010مرجع سابق ،ص.102

101

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -العدد  : 16مارس 2018

 -3مظاهراالقصاء والتهميش السياس ي واالقتصادي وتأثيرها السلم واألمن املجتمعي:
تتجلى هذه األزمة في الدول العربية في عدم تمكين املواطنين من املشاركة في الحياة السياسية العامة
لبالدهم ،ألن املشاركة السياسية تعد أهم مقومات التنمية السياسية ،فتغييب املواطنين عن تسيير الشؤون
العامة للبالد يؤدي إلى عزوف سياس ي يشمل مقاطعة االنتخابات ،وعدم االهتمام باملسائل العامة وعدم
االنخراط في االحزاب السياسية بحيث يكون املواطن في عزلة سياسية وال يعبر عن رأيه بحرية.
إذ ينتج عن التهميش االقتصادي وغياب العدالة التوزيعية إحباطات قد يؤدي إلى سلوكات عنيفة ،حيث
تدور أزمة التوزيع حول االختالل الحاصل في توزيع نسب املوارد والثروات والخدمات على وحدات املجتمع
ُ
وأفراده ،وهي عادة تبرز حين يستأثر عدد قليل من األفراد بثروات وعوائد املجتمع وخيراته ،وتحرم الغالبية
العظمى منها ،فعجز الحكومات عـن إشباع وكفاية الرغبات واالحتياجات األساسـية للمواطـنين (من سكن
وتعلـيم وعمل وحريات) قد ّ
يتسبب في تهديد كيان الدولة ذاته في هذه الدول.
 -4إشكالية العدالة االنتقالية و املصالحة الوطنية:
للعدالة االنتقالية أهمية بالغة ال يمكن إنكارها في مختلف التجارب الدولية في املراحل االنتقالية ،غير
أن مشروع العدالة االنتقالية في بلدان الحراك العربي عرف الفشل الذي كانت له تأثيرات سلبية على األمن
املجتمعي واضحة (باستثناء الحالة التونسية التي حققت نجاح نسبي ) وتتجلى من مظاهر فشل مشروع
العدالة االنتقالية واملصالحة من خالل:






اإلشكاليات اإلج ـرائ ـيــة وغموض العالقة بين قانون الحصانة والعدالة االنتقالية :أساس هــذه اإلشكاليات
اإلجرائية أن دول الحراك العربي ال تمتلك بنى قانونية وأنساق ثقافية تتيح اجتياز املراحل االنتقالية
للحراك بسالسة وبأقل تكلفة ممكنة ،وهنا على خالف تجارب دول أوروبا الشرقية وإسبانيا حيث كان هناك
رصيد ثقافي وقانوني سابق أتاح لهذه املجتمعات سرعة تجاوز املرحلة االنتقالية.1
استمرار تهديد التماسك الجغرافي و الوحدة الوطنية التي تدعم فيما بعد الوالء الوطني الجامع  ،اضافة
الستمرار انتهاكات حقوق اإلنسان وغياب املساعي الجادة لوقف هذه االنتهاكات والكشف على مرتكبيها
ومحاسبتهم.
عدم التمكن من تحقيق الحكم الراشد الذي يساعد على بناء الهوية الواحدة من خالل محاربة و رفض
اإلقصاء و التهميش السياس ي واالقتصادي واالجتماعي.
لذلك يمكن القول أن نجاح منظومات العدالة االنتقالية في الدول العربية مرتبط بتجاوز التحديات
املعقدة التي تعترض تطبيقها ،في ظل عدم تهيئة املناخ السياس ي والقانوني إلنجاز هذا االستحقاق ،بسبب
تصاعد حدة االستقطاب السياس ي والصراعات اإلثنية والنزعات االنفصالية.

 -1سليمان املنعم" ،العدالة االنتقالية :مناقشات" ،املستقبل العربي ،العدد  ، 413مركزدراسات الوحدة العربية ،يوليو ،2013ص .158
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الخاتمة :
بعد معالجتنا للموضوع ،يمكن التأكيد على أهمية االصالحات السياسية الجادة التي تستجيب للمطالب
الشعبية ودورها في تحقيق و املحافظة على األمن املجتمعي ،كمقاربة إلعادة تنظيم التفاعالت والسلوكيات في
املرحلة االنتقالية ،وفق مبادئ ثقافية قيمية جديدة تتماش ى وطبيعة مطالب هذه املرحلة واملعطيات السياسية
و االجتماعية الجديدة .غير أن هذه األهمية لإلصالحات السياسية تبقى في حاجة إلى توفر شروط ضرورية على
رأسها القدرة على بناء توافق اجتماعي عادل و حقيقي تلتزم به كل األطراف بما فيها فواعل املرحلة السابقة
تفاديا ألي اضطرابات وانحراف مسارها ،وبذلك فإن عملية اإلصالحات السياسية تنعكس على عمليات بناء
الدولة في املرحلة االنتقالية وعلى احتماالت التعايش املجتمعي والسياس ي ،وبالعودة لإلصالحات السياسية
العربية بعد الحراك فإنها عرفت جملة من التحديات انعكست على األمن املجتمعي تمثلت في:
 التحدي األساس ي الذي تواجهه دول الحراك العربي في املرحلة االنتقالية هو تحويل اإلصالحات السياسية
التي أقرتها الدساتير إلى مدخالت حقيقية لتطوير العمل الديمقراطي والحقوقي وإدارة التنوع املجتمعي،
خاصة أن غالبية الدول العربية شهدت قبل الحراك عدة إصالحات سياسة ودساتير قننت العديد من
الحقوق والحريات لكنها لم تدخل حيز املمارسة الواقعية.
 على الرغم أن الحراك أحدث جملة من التغيرات األساسية تتعلق بتقوية املجتمع في مواجهة الدولة الذي
يمكن أن يفتح الطريق أمام تفعيل تلك الدساتير ،غير أن هناك أزمة ثقة بين الحاكم واملحكومين ما يفسر
استمرار االضطرابات والفوض ى وعدم االستقرار في بعض دول الحراك العربي كليبيا واليمن ،وبالتالي
استمرار املرحلة االنتقالية بفعل بطء أو ارتباك الخطوات املتخذة أو سيطرة الصراعات السياسية
والطائفية أو املسلحة في مرحلة ما بعد الحراك.
 الصراعات السياسية والطائفية تبدو أعنف وأكثر عمقا وجذرية مما كان متصورا ،فالقضية تجاوزت
إقامة نظام ديمقراطي جديد محل نظام استبدادي قديم إلي صراعات علي السلطة من ناحية ،وصراعات
على الدولة من ناحية أخرى ،حيث تسعي كافة القوي السياسية إلي إثبات وجودها ،ليس فقط من خالل
آليات التحول القائمة على املنافسة السياسية بل من خالل الحشد وأعمال العنف والثورة املضادة على
وذلك حساب التعايش واألمن املجتمعي.
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.،2014،
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:الحركات اإلسالمية في املغرب واملشاركة السياسية
جماعة العدل واإلحسان وحزب العدالة والتنمية نموذجا
The Islamic Movements and Political Participation in Morocco: Case Study of the Justice
and Benevolence Movement andthe Justice and Development Party
 جامعة سكاريا، مركزدراسات الشرق األوسط،نادية لهديلي

Abstract:
Since the Arab uprising, the issue of Islamic movements and political participation has been
of contentious debate. This period has allowed political parties with Islamic ideology to rise into
power. This paper aims to approach the reasons why do some Islamic movements decide to enter
party politics, and become actively involved in the political field, while others do not? The article
has selected two Islamic movements in Morocco: The Justice and Benevolence Movement (JBM),
and the Justice and Development Party (JDP). The JBM deliberately avoided party politics and
limited its engagement to unpolitical activities, while the JDP, shifted from the religious circle to
the political one, entered party politics, and won the legislative elections. The paper is based on
qualitative material, and argues that the ability of Islamic movements to translate their
intellectual project into a functional process i.e. representative institutions, constitutes a factor of
influence in the political scene.
Keywords:Islamic Movements, Justice and Benevolence Movement, Justice and Development
Party, Arab Spring, Political Participation.

107

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -العدد  : 16مارس 2018

امللخص:
تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الحركات اإلسالمية في املغربومسألة املشاركة السياسية .
تدرس هذه الورقة حالتي جماعة العدل واإلحسان وحزب العدالة والتنمية ،والفترة الزمنية التي تركز عليها هي
فترة الحراك العربي أوما يعرف اصطالحا بالربيع العربي.هذه الفترة خولت ألحزاب سياسية ذات مرجعية
إسالمية من الصعود إلى سدة الحكم .شهداملغرب بدوره حراكا شعبيا.تمثالإلستثناء في مطالبة شعبية
باإلصالحات ،وليس باسقاط النظام.سيطر حزب العدالة والتنمية على املشهد السياس ي ،وانتصر على
خصومه في املعارضة خالل اإلنتخابات التشريعية لسنتي 2011و 2016.خالفا للحزب ،تبنت حركة العدل
واإلحسان موقفا واضحا من املشاركة السياسية في املغرب ،فهي ترفض الخوض في التجربة السياسية في غياب
أرضية صالحة للعمل السياس ي النزيه ،ولعدم رغبتها الخضوع للخطوط الحمراء أو تقديم تنازالت .تبحث هذه
الورقة فرضية مفادها أن قدرة الحركات اإلسالمية على ترجمة مشروعها الفكري إلى عملي متمثل في مؤسسات
سياسية وقاعدةحزبيةفاعلة ،ودخولها العمل السياس ي برهاناته وتقلباته ،من أبرزعوامل إنتشارها.لإلجابة على
إشكالية الدراسة ،تم اإلعتماد على املنهج الوصفي لدراسة حالتي جماعة العدل واإلحسان وحزب العدالة
والتنمية في املغرب.
الكلمات املفتاحية:الحركات اإلسالمية ،جماعة العدل واإلحسان،حزب العدالة والتنمية ،الربيع العربي،
املشاركة السياسية.
مقدمة:
تعد مسألة املشاركة السياسية لدى الحركات اإلسالمية من املواضيع التي احتلت أهمية بارزة خالل
فترة الربيع العربي .شهدت هذه املرحلة صعود أحزاب سياسية بمرجعيةإسالمية إلى السلطة.في املغرب،
اطلعت الحركات اإلسالمية كأدوات بدور املقاومة للمستعمر والدفاع عن القضية الوطنية.خالل فترة
االستعمار الفرنس ي للبالد وبحكم متطلبات املرحلة وأولوياتها ،كانت الحركات اإلسالمية تتطلع بدور
املقاومة والدفاع عن القضية الوطنية سواء عبر املناشط املتاحة أو عبر بث الحماسة في نفوس املغاربة .
وملا تحقق مطلب االستقالل سنة ، 1956انقسمت الحركات اإلسالمية في عالقتها مع األنظمة الحاكمة بين
مؤيد ومعارض للمشاركة في السطلة واالنسياق في العمل املدني .وعلى الرغم منهذه االختالفات بينها أزمعت
الحركات اإلسالمية على مرجعيتها اإلسالمية وعلى سعيها نحو تحقيق اإلصالح املجتمعي.
إن قدرة الحركات اإلسالمية على ترجمة مشروعها الفكري إلى عملي متمثل في مؤسسات سياسية
وقاعدةحزبيةفاعلة ،ودخولها العمل السياس ي برهاناته وتقلباته ،كان من أبرزعوامل إنتشارها.

108

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -العدد  : 16مارس 2018

تكتس ي هذه الدراسة أهمية بالغة ،من خالل تناولها مسألة الحركات اإلسالمية في املغرب ومسألة
املشاركة السياسية .فهذا املوضوع يرتبط كذلك بمواضيع أساسية أخرى مثل اإلسالم السياس ي ،اإلسالم
الراديكالي واإلسالم املعتدل ،ومسألة الفصل بين الدعوي والسياس ي لدى الحركات اإلسالمية.
لإلجابة على إشكالية الدراسة ،تم اإلعتماد على املنهج الوصفي لدراسة حالتي جماعة العدل واإلحسان
وحزب العدالة والتنمية في املغرب.
تم تقسيم الدراسة إلى ثالث محاور رئيسية ،وهي:
املبحث األول :التعريف بالحركات اإلسالمية.
املبحث الثاني :جماعة العدل واإلحسان .ويتطرق هذا املبحث إلى التعريف بالجماعة ومراحل تطورها،
بنيتها الفكرية ،آليات عمل الجماعة ،مسألة املشاركة السياسية ،قرار انسحاب الجماعة من حركة 20
فبراير ،والسيناريوهات املرتقبة للجماعة.
املبحث الثالث :حزب العدالة والتنمية .ويتطرق هذا املبحث إلى التعريف بالحزب ،بنيته الفكرية،
مساره السياس ي ،ومقومات الحزب في العمل السياس ي.
أوال :تعريفالحركات اإلسالمية
يصف الكاتب عبد الوهاب األفندي الحركات اإلسالمية بأنها حركات تؤمن بشمولية اإلسالم في نواحي
الحياة الدنيوية ،وحركات حديثة نشأت نتيجة لرهانات الحداثة ،وبالتالي فهذه الخاصية تدحض فكرة أن
الحركات اإلسالمية معادية للحداثة ألنه تم احتواء هذه الحركات داخل اإلطار العلماني.
كما تعد هذه الحركات إحدى أبرز قوات املعارضة في العالم العربي ،فنشأتها وتطورها كان بفعل
عوامل داخلية وخارجية من ذلك شكل انهيار الخالفة اإلسالمية سنة  1924عامل بارزا في التمهيد لتشكيل
حركات ذي مرجعية إسالمية ،بينما تمثل العامل الخارجي في السيطرة الغربية االستعمارية للدول العربية
واإلسالمية ،والتي خلفت تبعية وأزمة قيم وانحراف املجتمعات املسلمة عن القيم الدينية ،وبروز مفاهيم
حديثة كمفهوم الدولة القطرية ذات الحدود الجغرافية كما مهدت ملفاهيم اقتصادية وسياسية كاليبرالية
والرأسمالية والديمقراطية والعلمانية وغيرها من املفاهيم الدخيلة على املجتمعات اإلسالمية والعربية .
من جانب آخر ،هناك من يرى أن املفاهيم التي تروج لها الحركات اإلسالمية مثل مفهوم الدولة اإلسالمية،
األحزاب والتنظيمات هي مفاهيم مستحدثة ومبتدعة .
دخلت الدول الحديثة في صراع من أجل اكتساب الشرعية ،كما اصتدمت مع الحركات في الجانبين
النظري والعملي ملفاهيم مدنية للدولة الحديثة .خلف هذا الصراع مواقف متباينة حول العمل السياس ي،
فمن الحركات اإلسالمية من يؤيد ويدعو إلى االنخراط في العمل السياس ي مثل حركة اإلخوان املسلمين في
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مصر ،ومن ينتقد ويرفض العمل السياس ي كما هو حال الحركة اإلسالمية في باكستان .من جانب آخر،
أثر الواقع السياس ي والسوسيو إقتصادي على القراءات اإليديولوجية للحركات اإلسالمية ،واقتراح وسائل
تتماش ى ومتغيرات الواقع الراهن ،وقد أشاراألفندي إلى وجود خلل في البنية الفكرية والتنظيمية لهذه
الحركات ،وقد استدل في ذلك على حركة اإلخوان املسلمين التي لم تنجح في تأسيس الدولة اإلسالمية كما
نظروا لها .رغم هذا ،ظل االهتمام األبرز لهذه للحركات هو احداث تغيير جذري في املجتمع ،اإلصالح،
استعادة مجد األمة ومحاربة الهيمنة الغربية والتبعية.
ثانيا :جماعة العدل واإلحسان
تعد جماعة العدل واإلحسانمن أكبر الحركات اإلسالمية في املغرب وأبرزها تأثيرا ،ويرجع تأسيسها إلى
الشيخ عبد السالم ياسين1،كما تجمع الحركة الدعوية بين البعد الصوفي والسلف ،وتتبنى املنهج التربوي
في الدعوة لـبناءاملجتمع.تظهر نفحات الصوفية في كتب األب الروحي للحركة التي روجت لتصور تربوي
قائم على الصحبة والجماعة والذكر.
عرفت الجماعة عند تأسيسها بأسرة الجماعة ،أطلق عليها بعد ذلك جمعية الجماعة ،وبعدها تمت
تسميتها بجماعة العدل واإلحسان ،واستلهمت الجماعة تسميتهامن اآلية القرآنية" :إن هللا يأمر بالعدل
واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون2".
يرى الباحث التركي ،محمد زاهد جول ،أن جماعة العدل واإلحسان على أنها أحد حركات العمل
اإلسالمي الحديث في املغرب ،وأهم مدارس التغيير والتجديد في املغرب وفي املجتمع العربي والعالم
اإلسالمي عامة .تميزت عن غيرها من الحركات والجماعات اإلسالمية باعتمادها على بيان مناهج
التغييرالتأصيلي في القرآن الكريم واملنهاج النبوي العظيم ،وإعطاء أجوبة شافية ألسئلة العصر مثل
الحداثة والغزو الغربي للمجتمعات اإلسالمية3.كما يمتاز تنظيم جماعة العدل واإلحسان بالتأصيل الديني
والفقهي على غرارطبيعة التنظيم الذي تطرق له كتاب" الهدي النبوي"4.
بالنسبةإلى عالقة الحركة مع النظام الحاكم في املغرب ومواقفها منه،وصفت حركة العدل واإلحسان
بأنهاحركةمعارضة للنظام السياس ي على غرار الحركات واألحزاب اليسارية الراديكالية.هذا وقد شاركت
الجماعة في احتجاجات حركة  20فبرايراملطالبة بالتغيير واإلصالح والتي انطلقت إبان موجة الحراك
1نغممحمد صالح،الحركات اإلسالمية في املغرب العربي :املغرب ،تونس ،الجزائر،دار الجنان للنشر والتوزيع،عمان -األردن:
 ،)2010الطبعة األولى (ص 149.
2سورة النحل ،اآلية90
3محمد زاهد جول"،قراءة في جماعة العدل و اإلحسان املغربية" ،الجماعة نت03/02/2015،
 4خالد بن الشريف" ،أهم الحركات اإلسالمية املتواجدة باملغرب العربي" ،ساسة بوست01/06/2015،
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الشعبي في ما اصطلح عليه بالربيع العربي ،لكن الجماعة انسحبت الحقامن املظاهرات.تم قراءة مشاركة
الحركة في هذه االحتجاجات على أن الحركة تتبنى مواقف سياسية.
تشكل الجماعة حركة مضادة للتيار السلفي الجهادي الذي تنتسبه إليه بعض الحركات الجهادية
أمثال جماعة الصراط املستقيم ،والجماعة السلفية ،وأهل السنة والجماعة ،والتكفير والهجرة.وفي حوار
مع السيدة نادية ياسين ،املشرفة على العمل النسائي داخل الجماعة ،أشارت إلىأن النظام الحاكم
يستفيد من وجود جماعة كجماعة العدل واإلحسان ،فأعضاء الجماعة من الشباب الذين تتراوح معدالت
أعمارهم بين ثالثين وخمسة وثالثين عاما عاشوا وضعا إقتصاديا حرجا ،قد يولد بداخلهم غضبا قابال
لالنفجار ،والجماعة تحتوي هذا الغضب وتحاول توجيهه إلى العمل املنظم ،وعليه" :النظام يرحب بنا
كخصوم له بدال من التيارات األخرى التي ال تؤمن إال بالعنف1".
يعتبر املوروث الفكري الذي ساهم فيه الشيخ عبد السالم ياسين مرجعية فكرية بارزة للجماعة .
انطلق املشروع الفكري بكتابي" اإلسالم بين الدعوة والدولة ،" 1972و"اإلسالم غدا " 1973اللذين وضعا
أسس ومنطلقات مدرسة املنهاج النبوي ،تاله كتاب" املنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا " 1982الذي
تضمن املعالم الكبرى لهذه املدرسة من خالل تقديم تصور تربوي وتنظيمي متكامل للعمل الدعوي
اإلسالمي ،لذلك يعد هذا الكتاب اإلطار اإليديولوجي لجماعة العدل واإلحسان.جاءت كتب أخرى تفصل
مفردات هذا التصور في مختلف املجاالت ،مثل كتاب" اإلسالم والقومية العلمانية ،" 1989الذي يتناول
موقف الجماعة من العلمانية والنزعة القومية في املجتمعات املسلمة ،وكتاب" نظرات في الفقه والتاريخ "
 ،1990وكتاب" تنوير املؤمنات " 1996في جزأين ،الذي يطرح فيه العالمة ياسين موقع املرأة املسلمة في
معركة التغيير والبناء ،وكتاب" اإلحسان "في جزأين 1998-1999 ،وهو عماد" مشروع املنهاج النبوي "بما
تضمنه من تحليل عميق ملا عرف بالتصوف ،وتأكيد على محورية األساس التربوي في العمل اإلسالمي،
وكتاب" العدل :اإلسالميون والحكم" 2000 ،الذييمثل تنظيرا شامال للحكم اإلسالمي وتحدياته2.إن اإلطالع
على هذا املوروث الفكري يمكن استخدامه كقاعدة لفهم آليات العمل والتنظيم املمنهج للجماعة.
برز لدى حركة العدل واإلحسان توجها صوفيا ،واختارت وسائل سلمية لتنشر قيمها وأفكارها بما
يخدم رسالتها وتوجهها .ترتكز ممارسة الجماعة على مرجعية فكرية وبناء نظري وفق املنهاج النبوي .ورغم
عالقتها املعارضة للنظام امللكي باملغرب ،إال أن جماعة العدل واإلحسان اعتمدت على خطاب مدن رافض
للعنف ،إيمانا منها أن العنف اليولد سوى العنف.

1كايلماكنيني"،حوار مع نادية ياسين من جماعة العدل واإلحسان باملغرب"،صدى10/09/2008،
2زاهد جول"،قراءة في جماعة العدل واإلحسان املغربية".
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أكدت الجماعة في أهدافها ووسائلها أنها ال ترض ى بهدف اجتماعي سياس ي دون العدل على شريعة هللا،
وال بغاية دون اإلحسان1.وفي سبيل تحقيق رؤيتها ،تسعى الجماعة إلى خلق بينية مجتمعية بكيان تربوي
منظم قابل للتغيير ،وشامل لغايات الدين والدنيا ،في الدعوة والدولة2.كما ترتكز بينة الجماعة على وضع
تصور مبني على نقد للتاريخ والرجوع إلىاألصل في سعيها إلى بناء الفرد واملجتمع علر أسس العدل
واإلستقامة3.وعليه ،فالجماعة ال تسعى إلى االنقالب على النظام الحاكم وال إحداث فوض ى في املجتمع،
ولكن املشروع اإلصالحيللجماعة غايته توعية األفراد بالقضايا الدينية4.
كبرى5.

مرت جماعة العدل واإلحسان بسلسلة من األطوار يمكن اختزالها في خمسة محطات
تعتبراملرحلة األولى مرحلة التأسيس والجهاد ،إذ تأسست الجماعة على يد الشيخ عبد السالم ياسين6،وكان
مرشدها العام إلى غاية ، 2012ليخلفه محمد عبادي أميناعاما للحركة 7.اعتبر الشيخ عبد السالم ياسين
املرحلة التأسيسية  1974و 1981مرحلة" جهاد الكلمة ومحنة اإلسالم أو الطوفان" ،حيث ناضل الشيخ
في سبيل هللا وآثر السير على املنهاج النبوي .حمل الشيخ ياسينمسؤولية التبليغ وعمل جاهدا في النصح
ألئمة املسلمين وعامة املسلمين ،أمال في تصالح والتقاء الدعوة بالدولة والنهوض بواجب النصرة .مهد لهذه
املرحلة إطار نظري تمثل في كتابي اإلسالم بين الدعوة والدولة ،واإلسالم غدا.
أرسل عبد السالم ياسين نصيحة مفتوحة بعنوان" اإلسالم أو الطوفان "للملك الحسن الثاني سنة
 ،1974سجن على إثرها الشيخ دون محاكمة .ومن بين ما جاء في الرسالة" :اعلموا أن صاحبكم( يقصد
امللك )إن طرح النصيحة وماطل وراوغ ذاهب أمره وصائر إلى ما يصير إليه من أخذته العزة باإلثم حين
قيل له":اتق هللا ".شكل" اإلسالم أو الطوفان "نقطة صراع بين النظام والجماعة ،صراع استمر حتى بعد
تولي امللك محمد السادس الحكم ،الذي تلقى بدوره رسالة تحت عنوان" إلى من يهمه األمر".8تطرقاملرشد
على إثرها إلى نقاط حساسة من إقامة البيعة بناء على تعاقد بين الحاكم واملحكوم ،ومحاربة الفساد إلعادة
الثقة إلى الشعب ،والبناء املشترك للبالد .يتجلى االختالف بين املرحلتين في اتساع حرية التعبير والحديث
عن مواضيع كانت محظورة .وبالرغم من ذلك ،أصدرت السلطات بيانات للطعن في املذكرة ،وخصصت

"1جماعة العدل واإلحسان"،موسوعة الجزيرة12/10/2014،
"2جماعة العدل واإلحسان"،موقع الجماعة.
3املرجع السابق.
"4عبد السالم ياسين من رؤى القومة إلى رؤى الديموقراطية"،أصداء املغرب13/07/2011،
"5تاريخ جماعة العدل واإلحسان باملغرب"،املوسوعةإخوان ويكي.
6ولد سنة  1928الذي تصادف مع تاريخ تأسيس اإلخوان املسلمين ،وتوفي سنة ، 2012والذي تصادف مع وصول اإلخوان
إلىالحكم.
7رفض لقب املرشد العام احتراما لروح مؤسس الحركة ولهيبته التي ظلت حاضرة رغم رحيله.
"8عبد السالم ياسين"،الجزيرة نت15/02/2012،
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العدد  910من مجلة" ميثاق الرابطة "للرد على املذكرة والدفاع عن النظام1.من جانب آخر ،تم التضييق
على الشيخ ياسين بعد خروجه من السجن ،حيث منع من القاء دروسه والتحدث إلى العامة .في تلك الفترة،
اتصل الشيخ بأقطاب الحركات اإلسالمية باملغرب إلنشاء جماعة إسالمية موحدة في إطار" حزب إسالمي "
وتوسيع الدائرة اإلسالمية ،لكن دعوته قوبلت بالرفض بسبب مفهومه لتوحيد العمل اإلسالمي2.لم تمنع
املضايقات الشيخ من املظي في مسيرته الدعوية ،فقد أصدرمجلة" الجماعة "لنشرأفكاره،واعتبرتأداة عمل
وتوعية،وتعارف بين اإلسالميين3.
تميزتاملرحلة الثانيةبتأسيس العمل املنظم .كما آثر الشيخ ياسين العمل املنظم بعد مرحلة جهاد
الكلمة ،وهذا مابينهفي العدد السابع من" الجماعة "الذي صدر سنة  1981.في هذا العدد ،أعلن الشيخ
عن تأسيسالجماعة ،ووضع اإلطار النظري لعملها تمثل في" املنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا 4".تم
مصادرة"الجماعة"،وقبل وقفها تماما كتب فيها مقاال تحت عنوان" :قول وفعل "رد فيه الشيخ على رسالة
ملكية نشرها الحسن الثاني بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري ،وقد كان هذا املقال السبب في
اعتقاله الثاني سنة1983.
تعتبراملرحلة الثالثة في تاريخ الجماعة مرحلة التنفيذ ومحنة الحصار ومحاولة اإلحتواء5.في هذه
املرحلة ،اعتقل الشيخ سنة  1983وحكم عليه بالسجن عامين وغرامة مالية ،كما تم اعتقال بعض
املنتسبين للجماعة ،ومن بينهم عبد هللا أرسالن ومحمد بشيري وسعيد الغنيمي ،كما صادرت السلطات
العدد السادس عشر ملجلة" الجماعة" .بدأت مرحلة التأسيس الفعلي للجماعةبعد خروج عبد السالم
ياسين من السجن ،وتميزت هذه املرحلة بتأسيس املجلس التنفيذي واللجان التنفيذية املتفرعة .في ظل
هذه املرحلة والظروف املعادية والتضييق على الجماعة ،ازداد تأثيرها بين املؤيدين لعملها.يرى األفندي أنه
كلما توسع تأثير الحركات اإلسالمية في ظروف معادية ،كلما أبانت على تأثيرها وفاعليتها ،وزادت قاعدتها6.
تميزت املرحلة الرابعة بالخروج القوي للجماعة ،حيث قادت مسيرات واعتصامات دفاعا عن القضايا
التي تتخبط فيها األمةاإلسالمية .شمل تأثير الجماعة فئة الطالب تمثل في فصيل طلبة العدل واإلحسان،
1تاريخ جماعة العدل واإلحسان باملغرب ،املوسوعة.
"2جماعة العدل واإلحسان"،موسوعة الجزيرة12/10/2014،
3تاريخ جماعة العدل واإلحسان باملغرب،املوسوعة.
4املرجع السابق.
5عرفت سلسلة املضايقات والحصارات التي تعرض لها الشيخ ياسين بمحنة الحصار.
6عبد الوهاباألفندي ،الحركات اإلسالمية :النشأة واملدلول ومالبسات الواقع ،في عبد الوهاب األفندي ومجموعة
مؤلفين،الحركات اإلسالمية وآثرها في االستقرار السياس ي في العالم العربي ،مركز اإلمارات لألبحاث والدراسات
اإلستراتيجية ،أبوظبي-اإلمارات العربية املتحدة ،2002 ،الطبعة األولى،ص45.
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مما زاد من شعبيتها .نظمت قيادة طلبة العدل واإلحسان مسيرات وتظاهرات في مختلف الجامعات املغربية
تنديدا بالغزو األمريكي للعراق .حاولت السلطات الدخول في مساومات مع الجماعة الحتوائها واجهاض
عملها الدعوي ،كما شنت حمالت واعتقاالت متزايدة على خلفية تهم من قبيل توزيع منشورات من شأنها
اإلخالل بالنظام واألمن العام ،املساس بمقدسات الدولة ،وعلى هذه الخلفية ،نظمت الجماعة اعتصاما
كبيرا أماممحكمة اإلستئناف فيالرباط عقب بدء املحاكمة اإلستئنافية ألعضاء مجلس اإلرشاد ،للبث في
الحكم االبتدائي ،وقد وافق هذا االعتصام يوم اإلعالن عن تأسيس" املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان "
التابع للحكومة ،كما استثيأفراد الجماعة من العفو امللكي على خلفية ملف املعتقلين السياسيين ،والذي
تم اعتباره خطوة ممنهجة للتآمر على الجماعة .من جانب آخر ،شكلت إصدارات هذه املرحلة وجها من
أوجه الظهورالفكري الراسخ حيث غلب على أكثرها الطابع الحواري ومعالجة قضايا الساحة الكبرى كما
كانت تأسيسا نظريا للمرحلة القادمة1.
تميزتاملرحلة الخامسة بالتوجه نحو فتح دور لحفظ القرآن واإلعتناء به ،وتأسيس مجالس النصيحة
لتغذية إيمان الفرد على القيم األخالقية ،وتقديم النصح في أموره الدينية ،وإرشاده في األمور الفقهية .
وعمال بمبدأ االعتدال ،أسست الجماعة مؤسسة الدائرة السياسية التي ضمت فئة الشباب ،النساء،
الطالب ،والنقابات العمالية التي كانت تعمل تحت لواء" الرابطة النقابية لجماعة العدل واإلحسان"،وكان
الهدف من الدائرة االهتمام بالشأن العام ومجالس النصيحة للتطلع للغاية اإلحسانية .وقد ساهم في تأطير
هذه املرحلة كتاب" اإلحسان"و"اإلسالم والحداثة" ،و"العدل ،اإلسالميون والحكم"و"الخالفة وامللك "
و"رجال القومة واإلصالح"2.ومن اآلليات األخرى التي ساعدت الجماعة كذلك على نشر فكرها وقيمها
هناكاملخيمات الصيفيةوالتي لقيت إقباال قويا لحسن تنظيمها وتنوع برامجها وأنشطتها في جو
تسودهالحشمة واملحبة واألمن والوقار.
من جانب آخر ،أسستالجماعة مراكزدراسات وبحوث علمية ،وهنا تكمن خصوصية آليات عمل
الحركة عن باقي الحركات اإلسالمية األخرى.تصدر الجماعة تقارير سنوية شاملة عن حالة املغرب على
كافة األصعدة ،كما تصدر تقارير مختصة في كل شؤون املغرب والعالم اإلسالمي وهو عامل مهم لزيادة
الوعي لدى هيئات الجماعة .وعملت الحركة على تدشين مركز للدراسات في تركيا لنشر فكر الجماعة
والتعريف بآلياتها العملية من تنظير وتأهيل والتنظيم .من جانب آخر ،يعد املركز منبرا للتواصل مع
الجماعات والحركات اإلسالمية في العالم اإلسالمي ولإلنتشار على مستوى الخارج.هذا الحضور القوي

1من أهم اإلسهامات الفكرية التي تدعم هذه املرحلة :حوار مع الفضالء الديمقراطيين) ،(1994رسالة إلى الطالب
والطالبة) ،(1995الشورى والديمقراطية) ، (1996حوار املاض ي واملستقبل(1997).
2جماعة العدل واإلحسان،املوقع الرسمي للجماعة.
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للجماعة داخل وخارج املغرب رغم محاوالت إضعافهامنحها نوعا من الهيمنة مما جعل البعض يعتبرها
كيانا موازيا.1
إن مسألة املشاركة السياسية يعتمد باألساس على مواقف الجماعة من السياسة واختزالها في برنامج
سياس ي عملي .رغم أنجماعة العدل واإلحسان تتبنى مواقف سياسية ،إال أنها ظلت غائبة عن املشاركة
السياسية الفعلية .يمكن ارجاع ذلك إلى التوجس من التأثير السلبي للمواقف السياسية على مصداقية
الخطاب الدعوي.
تعتبر الجماعة املشاركة في االستحقاقات االنتخابية مرهونة بتوفر شروط النزاهة من آليات وقوانين
منظمة لإلطار العام للعمل السياس ي ،وضمانات املصداقية ،ومخرجات من مؤسسات وهيئات منتخبة
تمارس صالحيات فعلية .في هذا الجانب ،صرح فتح هللا أرسالن ،نائب األمين العام والناطق الرسمي باسم
جماعة العدل واإلحسان ،أن تحول الجماعة إلى حزب سياس ي هي مشكلة الدولة التي ال ترخص إلنشاء
حزب إال ملن خضع للخطوط الحمراء املوضوعة سلفا ،كما أن مشكلة العمل الحزبي باملغرب ليست
بالقانون أوالدستور ،بل بالتعليمات التي يصدرها صانعوا القرار بالبالد2.وعليه ،فاملشاركة السياسية
تحكمها قرارت وعراقيل نظامية ،في ظل غياب نصوص قانونية تمنع الحركات باختالف أطيافها الفكرية
وتوجهاتها السياسية من املشاركة في الحياة العامة .من جانبه ،يرى حسن بناجح أن املشاركة السياسية
من داخل املؤسسات بالشكل الحالي توجه غير صائب في ظل انتخابات تفرز حكومة ال تحكم فعليا ونظام
حاكم ال يخضع للمساءلة3.
انسحبتجماعة العدل واإلحسانمن املسيرات االحتجاجية التي قادتها حركة  20فبراير التي طالبت
باصالحات عقب موجة الحراك الشعبي على خلفية أحداث تونس .وعللت هذا املوقف بما وصفته بتحويل
املظاهرات إلى وسيلة لتصفية حسابات مع خصوم وهميين ،ومحاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي
أوسياس ي دخيل على هوية الشعب املغربي املسلم في تناقض مع ما يميز حركة الشارع في باقي الدول العربية4.
من جانبه ،فسر القيادي في الجماعة ،حسن بناجح ،اإلنسحاب من حركة  20فبراير بأمرين :األول
تمثل في عدماإلنضباط باملنطلقات التي من أجلها خرجت الجماعة بفعل معيقات إلجهاض تجربتها
النضالية ،أما السبب الثاني فتمثل في فرض منحى معين؛ في البدئ ،كان الجماعة مقتنعة أن الحركة

1زاهد جول"،قراءة في جماعة العدل واإلحسان املغربية".
"2جماعة العدل واإلحسان تعلن تحولها لحزب سياس ي بدون" خطوط حمراء""،أصداء املغرب08/01/2013،
"3بناجح :هذه حقيقة اختفاء جماعة العدل واإلحسان" ،أصوات مغاربية23/10/2017،
"4جماعة العدل واإلحسان تعلن تحولها لحزب سياس ي بدون" خطوط حمراء"".
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حاضنة ملختلف التياراتإلقتناعها بمشروعية مطالبها ،وقدرتها على توحيد الغايات ،غير أن الحركة اتجهت
نحو مسار إيديولوجي لم ترض ى به الجماعة1.
من جانب آخر ،قاطعت الجماعةاإلنتخابات التشريعية  (25نونبر) ، 2011على غرار اليسار اإلشتراكي
املوحد والبديل الحضاري وحزب األمة ،ودعا بيان للجماعة عقب انعقاد الدورة اإلستثنائية للمجلس
القطري للدائرة السياسية للجماعةالنخبة املغربية( الدعوية ،السياسية ،العلمية ،الفكرية ،الجمعوية،
اإلقتصادية ،الرياضية والفنية )اإلنضمام إلى حركة  20فبراير ،وطالبت بحق املراقبة ،ومخاطبة الشعب
عبر وسائل اإلعالم العمومية2.ومن أبرز اإلصالحات التي قام بها النظام الحاكم عقب هذه الفترة هيالتعديل
الدستوري لتؤكد على تفعيل ملكية دستورية ،وتقليص بعض من صالحيات امللك.صرحت جماعة العدل
واإلحسان أن الدستور الحالي غير ديمقراطي وال يناسب املغرب املرغوب ألنه ال ينبع من إرادة الشعب،
وإنما جاء فقط الحتواء غضبه ،كما تسائلت عن املساحة الفعلية لصالحيات امللك3.
عن السيناريوهات املرتقبة للجماعة ،ضمنت الباحثة فيش ساكتيفال في تقريرها املعنون ب"جماعة
العدل واإلحسان ،في قلب التحدي اإلسالمي باملغرب "ثالث سيناريوهات ،وهي4:
أوال،املصالحة مع القصر ،واإلندماج في الحقل السياس ي السائد.ثانيا،التحالف مع قوى سياسية أخرى.ثالثا،استمرار عدم املشاركة الرسمية ،والتمسك بمواقفها.ينطلق السيناريو األول من فرضية أن هناك من ينتمي إلىالدائرة السياسية للجماعة الذين يميلون
إلى اقتحام العمل السياس ي ،بما في ذلك املفاوضة مع النظام .وهذا ما يعبر عنه أرسالن حين صرح بأن
تحول الجماعة إلى حزب سياس ي ليس مشكلة الجماعة بل مشكلة النظام ،الذي اليزال ال يقبل إال باألحزاب
التي ترضخ للخطوط الحمراء وتنصهر في اللعبة السياسية.
يختلف موقف أرسالن عن مواقف الشيخ عبد السالم ياسين ،الذي يعتبر أن املشاركة السياسية
ترتبط بنضج الظروف اإلجتماعية وليس برغبة النظام5.كذلك يختلف موقف أرسالن عن موقف العبادي
حين يقول":الحكم املعتمد في املغرب ليس من اإلسالم في ش يء ...نظام الحكم في اإلسالم محدد شرعا ،وهو
3"1أسباب وراء التوقف املفاجئ للعدل واإلحسان عن الخروج في مسيرات  20فبراير"،أصداء املغرب20/12/2011،
"2جماعة العدل واإلحسان تقاطع اإلنتخابات التشريعية القادمة" ،أصداء املغرب11/10/2011،
"3جماعة العدل واإلحسان لن تنسحب من الشارعإال بتغيير حقيقي"،أصداء املغرب18/03/2011،
4Vish Sakthivel. “Al Adl wal Ihsan, Inside Morocco’s Islamist Challenge,” The Washington Institute for Near East
Policy, Issue 135 (2014).
"5حوار في املنهاج السياس ي عند األستاذ عبد السالم ياسين"،ياسين نت07/05/2012،
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نظام قائم على الشورى وليس على الوراثة...مشروعنا قائم على محاربة اإلستئثار بالسلطة وباملسؤولية
دون إرادة األمة...الشورى عندنا عقيدة وعبادة قبل أن تكون أسلوبا في التدبير والتسيير واختيار
املسؤولين ،وممارستها تقرب إلى هللا تعالى وليست تسويقا خارجيا ،ومن ذلك أن اإلنتخابات معتمدة داخل
الجماعة على جميع املستويات والوظائف واملجالس املسؤولة1".
من جهته ،يرى الباحث فرانشيسكو كافاطورطا أن عدم دخول جماعة العدل واإلحسان املعترك
السياس ي قد يفسره وعيها بأن نجاحها مبني على رفضها الجلوس على نفس الطاولة مع فاعلين سياسيين
آخرين ،ورفضها التنازل على أسس ومبادئ إسالمية2.وهناك كذلك مسألة عالقة النظام بالجماعة مابعد
املصالحة ،وصالحيات وتنازالت كل طرف ،ومدى تأثير دخول الجماعةإلىاملعترك السياسية على الخطاب
الدعوي والقاعدة الشعبوية .كما قد يقرؤ نشاط جماعة العدل واإلحسانفي امليدان الحزبي انتصارا
للسلطة وخضوع الجماعة لشروطها.
السيناريو الثاني يرجح دخول الجماعة في تحالفات مع من همشتهم السلطة .ويعتمد هذا السيناريو
على ما قامت به الجماعة غداة الحراك الشعبي حينما آثرت شبيبة الجماعة اإلنضمام إلى صفوف حركة
20فبراير التي تلونت بتيارات مختلفة ،ولكن الجماعة لم تستمر في املشاركة في التظاهرات االحتجاجية
لألسباب املذكورة سلفا.
من جانب آخر ،اليستبعد هذا السيناريو تحالف الجماعة مع أحزاب وتجمعات ذات تجربة سياسة،
مثل حزب العدالة والتنمية ،الذي دعا الجماعة إلى العمل السياس ي من داخل املؤسسات الرسمية .من
جانبها ،أبدت الجماعة ترحيبها بمبادرات الحوار الجماعي مع تيارات إسالمية وغير إسالمية( استنادا إلى
املرجعيات الفكرية )على غرار التجربتين املصرية والتونسية.يرتكز هذا السيناريو على فكرة الخيار
التشاركي الذي يعتمد على بناء حل جماعي ملشروع مجتمعي متكامل ،وبحث الجماعة عن تيارات تتقاسم
معها قيم مشتركة مثل العدالة اإلجتماعية.
نظمت الجماعة في صيف  2014لقاء تواصليمع أعضاء من حزب االستقالل ،وحزب االتحاد
االشتراكي للقوات الشعبية ،ويساريين آخرين ،للتطرقإلىمواضيع آنيةمثل الديمقراطية3،اإلسالم
السياس ي،السلطة ،العلمانية ،واإلرهاب.وخالصة القول أن الجماعة قد تميل إلىالتحالف كوسيلةضد
املؤسسات الصورية التي تحتكر السلطة.

1عبد السالم سكية"،نعاني من امللكية ...ونتمنى زوالها"،بوابة الشروق07/05/2013،
2Sakthivel,V. Al Adl wal Ihsan, pp. 21-22.
3في كتاب الشورى والديمقراطية ،عرف املرشد ياسين الديمقراطية بأنها نقيض االستبداد ،ورغم أنها تختلف مساقا عن
الشورى ،إال أنها تشترك مع املطالب اإلسالمية في كونها تؤسس للحريات الفردية ،والتداول على السلطة ،والتعددية.
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يحتكم السيناريو الثالثإلى نظرية التربص ،كما يستند إلى مواقف بعض أعضاء الجماعة من مأسسة
العمل السياس ي .تتخذ الدائرة السياسية للجماعة الحيطةحتى ال تخسر شعبيتها وأدوات تأثيرها ،فالخلط
بين الدعوي والسياس ي قد تنشأ عنه فرضية مفادها أن دخول الحركات اإلسالميةاملعترك السياس ي قد
يفقد الخطاب الدعوي مصداقيته .وقياسا على املعيقات التي تعيشها تيارات اإلسالم السياس ي مابعد
الربيع العربي ،فإنه من املستبعد أن تغامر الجماعة بالولوج للمعتركالسياس ي في غياب أرضية سليمة
للمشروع الديمقراطي ،ملا له من تأثير مباشر على هوية الجماعة ،أو انسحاق التطلع اإلحساني.
يطرح هذا السيناريو مسألة التنازالت التي يمكن للجماعة أن تقدمها في سبيل دخول املعترك السياس ي
ومأسسة العمل السياس ي ،وعن احتمال ظهور انقسامات داخل الجماعة بين من يندفع للعمل السياس ي
املقنن ،وبين من يسعى للحفاظ على غاية الجماعة مستشهدين بالتاريخ النضالي والتضحيات التي قدمتها
الجماعة في سبيل الدفاع عن مشروعها التجديدي.
وبالتالي ،فمسألة املشاركة السياسية لجماعة العدل واإلحسان رهين بعوامل نابعة من مواقف
أعضاء الجهاز التنظيمي من العمل السياس ي املؤسساتي ،املشروع السياس ي الذي يؤسس لعالقة الدعوة
بالدولة ،قراءة الجماعة للمشهد السياس ي الراهن وآليات التأقلم مع الواقع ،الرهاناتالتي يحملهافاعلون
سياسيون وإجبارالجماعة الخضوع لقواعد اللعبة.
ثالثا :حزب العدالة والتنمية
نشأ حزب العدالة والتنمية كحركة تحررية ،وقد غير تسميته سنة  1998من حزب الحركة الشعبية
الدستورية الديمقراطية إلى حزب العدالة والتنمية.هناك من يصل جذور الحزب بالشبيبة اإلسالمية
املعادية للنظام،والتي آمنت بفكرة االنقالب على الحكم في فترة السبعينات1.في سنة ، 1967قرر القياديعبد
الكريم الخطيب وابن عبد هللا الكوتي وأعضاءآخرون اإلنسحاب من حزب الحركة الشعبية ،وتأسيس
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بسبب املواقف السياسية للحزب .من جانب آخر ،حصل تقارب
فكري عقب لقاء الحزب بقيادات إسالمية من رابطة املستقبل اإلسالمي ،وحركة اإلصالح والتجديد.قدم
الخطيب2سنة1972مذكرة إلى امللك طالبه فيها بالرجوع إلى الكتاب والسنة إليجاد حلول ملا تتخبط فيه
البالد من أزمات ،واإلهتمام بالثقافة األمازيغية ،وتدعيم الديمقراطية ،وإجراء إنتخابات نزيهة ،وتعيين
حكومة منبثقة من أغلبية برملانية ،وإصالح القضاء3.نظم حزب الحركة الشعبية الدستورية في يونيو
1 Esen Kirdiş. “Between Movement and Party: Islamic Movements in Morocco and the Decision to Enter Party

Politics,” Politics, Religion & Ideology. Issue 16, no.1 (2015), pp.65-86.
2تقلد الخطيب مهام عدة ،من أهمها رئيس البرملان املغربي .مورست عليه طغوطات بحكم صلته باإلخوان املسلمين في ستينات
القرن املاض ي .
3حزب العدالة والتنمية املغربي،موسوعة الجزيرة.
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1996مؤتمرا استثنائيا ،شاركت فيه أطر منحركة التوحيد واإلصالح،التي أصبحت إسما جديدا إلتحاد
رابطة املستقبل ،وحركة اإلصالح والتجديد ،وأعاد هيكلته التنظيمية ،وانتخب الخطيب أمينا عاما،
والدكتور سعد الدين العثماني نائبا له .وتعد الوالدة الفعلية للحزب حينما غير إسمهإلىحزب العدالة
والتنمية في املجلس الوطني سنة ، 1998واتخذ املصباح رمزا له 1.يتم النظر إلى حركة اإلصالح
والتجديدعلى أنها الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية ،وأن هذا االرتباط العضوي يمنح للحزب دعما
وقاعدة شعبية مهمين.2
من جانب آخر ،أوضح الباحث ماتيو بوهلرفي دراسة قدمها بجامعة تكساس األمريكية في مايو، 2010
أن حزب العدالة والتنمية في املغرب واإلخوان املسلمون في مصر يتقاسمان خصائص تنظيمية كاملعتقدات
اإليديولوجية،واملمارسات الديمقراطية الداخلية ،ولكن رغم التقارب الفكري ،فإن حزب العدالة والتنمية
يعتبرأكثر اعتداال3،في حين يتم التعامل مع اإلخوان املسلمين على أنها حركة راديكالية .رصدت الدراسة
كذلك ملسألةتمييز حزب العدالة والتنمية عن التنظيمات املتطرفة األخرى في املغرب.كما أشارت لجنة
العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي سنة  2003للمشاركةاإلنتخابية ،والذي على الرغم من
خسارته لإلنتخابات البرملانية بسبب الخروقات ،ظل يحتفظ بموقعه في املشهد السياس ي الوطني،وذكر
املعهد الوطني الديمقراطي في تقييمه إلنتخابات  2007في املغرب ،أن الحزبيعتمد على القيم اإلسالمية
املعتدلة ،وخطابه السياس ي القريب من الطبقة البسيطة.4
أكد الحزب في ورقته املذهبية ،أنه حزب سياس ي وطني يسعى انطالقا من املرجعية اإلسالمية وفي إطار
امللكية الدستورية القائمة على إمارة املؤمنين إلى اإلسهام في بناء مغرب ديموقراطي حديث ،مزدهر
ومتكافل ،مغرب يعتز بأصالته التاريخية ويسهم إيجابا في مسيرة الحضارة اإلنسانية5.من هنا يتبين أن
الحزب يدمج مفهومين جدليين وهما امللكية الدستورية والديمقراطية ،في محاولته لتأطير املرجعية
اإلسالمية في بنيته الفكرية.
شارك حزب العدالة والتنمية في اإلنتخابات التشريعية في نوفمبر ،1997وحصل على  9مقاعد من
أصل  325مقعدا ،وبعد إعادة اإلقتراع في بعض الدوائر اإلنتخابية تحصلعلى  3مقاعد إضافية ،كما التحق
برملانيين إثنين بصفوفه مما رفع عدد أعضاء فريقه البرملاني إلى  14عضوا .وفي اإلنتخابات التشريعية 27
1اختار حزب العدالة والتنميةإسم" العدالة والتنمية "انطالقا من الشعار الذي رفعه خالل الحملة اإلنتخابية إلستحقاقات
1997وهو" من أجل نهضة شاملة :أصالة ،عدالة ،تنمية".
علي أنوزال" ،أخونة "العدالة والتنمية" املغربي"" ،العربي الجديد224/05/2017 ،
3جاء هذا الوصف كذلك في خدمة أبحاث الكونغرس لسنة  2008الذي وصف حزب العدالة والتنمية باملعتدل.
"4اإلخوان املسلمون في املغرب ...حزب العدالة والتنمية" ،بوابة الحركات اإلسالمية28/05/2014،
5تعريف الحزب،املوقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
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سبتمبر ، 2002حصل الحزبعلى  42مقعدا بمجلس النواب ،وبذلك حل في املرتبة الثالثة مشكال بذلك أكبر
كتلة برملانية في املعارضة .وفي اإلنتخابات التشريعية لسنة ، 2011حاز الحزب على  107مقعدا بمجلس
النواب ،أي بارتفاع يفوق  60باملئة ،وعلى  125مقعدا من أصل  395في اإلنتخابات التشريعية األخيرة.
شكلت تفجيرات الدار البيضاء اإلرهابية  (16ماي ) 2003منعطفا حساسا إذ تم توظيف األحداث في
محاولة إلجهاض املشاركة السياسية وحضورالحزب في املشهد السياس ي املغربي ،فخصوم الحزب
السياسيين اليساريين حاولوا إلقاء اللوم على ما يدعون أنه خلط بين الدعوة والسياسة ،وتحميله
املسؤولية املعنوية.
إن التطرق إلى مقومات الحزب هو محاولةلإلجابة على إشكالية هذه الورقة البحثية حول األسباب
التي ساعدته في الصعود إلى رئاسة الحكومة لواليتين متتاليتين ،واستمراريته في صناعة املشهد السياس ي
والسياسات العامة للمغرب.تتلخص هذه املقومات في ثالث ،كما وضعها الباحث في الشؤون السياسية،
محمد شقير ،وهيالبراغماتية ،الشرعية الديمقراطية ،والتوافق مع السلطة .
البراغماتية:نجاح تجربة العدالة والتنمية في اقتحام الساحة السياسية تكمن في تعامله البراغماتيمع املؤسسة امللكية ،وعدم املساس بالخطوط الحمراء .خلقحزب العدالة والتنمية الحدث حينما فاز في
اإلنتخابات التشريعية لواليتين متتاليتين ،كما دخل في مفاوضات لتشكيل ائتالف حكومي مع أحزاب كانت
إلى غاية  2011تحتكر املشهد السياس ي مثل حزب اإلستقالل ،واندمج حزب العدالة والتنمية في اللعبة
الديمقراطية .كذلك ،املعطيات اإلقليمية لم تكن مواتية إلحتكار الحكومة كحزب وحيد مسيطر.من جانب
آخر ،هناك من يفسر هذا اإلئتالف بقلة التجربة السياسية بحكم أن الحزب تصدر املشهد القيادي
بمقومات غير كافية ،وقيادته لوزارات حساسة.
الشرعية الديمقراطية :إن الشرعية الديمقراطية والخطاب الشعبوي للحزب الذي يمس مختلفشرائح املجتمع ويعكس واقعهم ،منحت حزبالعدالة والتنمية بطاقة العبور ،وزادت من شعبيته بعدما كان
يحسب على صفوف املعارضة .هذه الشرعية ساعدته في قيادة ائتالف في ظل املؤسسة امللكية .واألهم أن
الخطاب الذي تبناه الحزب كان األقرب إلى الواقع ألنه عكس اإلرادة الشعبية للمجتمع املغربي الذي خرج
في مسيرات شعبية لإلصالح عقب أحداث الربيع العربي.
التوافق مع السلطة:إن التنازالت التي قدمها الحزب ،جعلته يفهم أن تصدر الحكومة ينبغي أن يتمعبر التوافق مع النظام الحاكم وليس معاداته ،ألن بنية النظام تقوم قبل كل ش يء على الصالحيات
اإلستراتيجية للملك ،فرئيس الحكومة السابق ،عبد اإلله بنكيران ،صرح في أكثر من مناسبة أنه موظف
لدى امللك ،وأنه على الشعب الوقوف معه في مسيرة املغرب اإلصالحية .التوافق مع النظام هو ماخول
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للحزب أن يكون فاعال سياسيا مرحبا به في األوساط السياسية1.من جانب آخر ،دعا بنكيرانجماعة العدل
واإلحسانإلى عدم اللعب بالنار،2وصرح أن حزبه لم يأتي ليحكم رغما عن اإلرادة امللكية ،بل ليحكم معها
مستخدما املنطق الديني في نبذ التنازع.
خاتمة:
خلصت هذه الورقة البحثيةإلى أن قدرة الحركات اإلسالمية على ترجمة البنية الفكرية إلى عملية تمثل
في مؤسسات وقاعدةحزبيةفاعلة ،ودخولها العمل السياس ي برهاناته وتقلباته ،كان من أبرزعوامل
إنتشارها .وعليه ،فاملشاركة عامل أساس ي في تقييمتجربة حزب العدالة والتنمية الذي ارتأى العمل من
داخل املؤسسات الرسمية .فعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل واإلحسان ينطلقان
من مرجعية إسالمية ،إال أنه بين النظري والعملي تتجلى أوجه اإلختالف بين اإلثنين.
تسعى حركة العدل واإلحسان إلى إحداثتغيير جذري في بنية النظام،كما أنها تؤمن بتغييرهذه البنية
ورفض تام للتنازل على قناعاتها أي كانت الظروف ،ووعيها بعواقب دخول العمل السياس ي ومدى تأثير
الدائرة السياسية على الدائرة الدعوية للجماعة .من الجانب اآلخر ،يسعى حزب العدالة والتنمية املوالي
للنظام امللكي إلى محاربة الفساد رغم قلة خبرته العملية .لكن رغم الوعود التي قطعها الحزب من إصالحات
وقطع أيدي املفسدين ،هناك من يرى أن حصيلته كانت ضعيفة وال ترقى إلى التطلعات العالية التي وضعها
املغاربة فيه.والحقيقة أن حزب العدالة والتنمية جرد من الصالحيات3التيتخول له مالحقة املفسدين .من
جانب آخر ،تتجلى مضامين الخطوط الحمراء في انحراف األولويات التي يبني عليها الحزب برنامجه
السياس ي4.
وخالصة القوألن جماعة العدل واإلحسانوحزب العدالة والتنمية يحمالن مشروعين مختلفين
لإلصالح ،فمشروع الجماعة قائم على التدين الصوفي ،وتحقيق شروط القومة كأداة للفعل السياس ي،
وقد ينظرإلى هذا املشروع على أنه راديكالي ،أما حزب العدالة والتنمية ،فيدافع عن مشروع نظامي
مؤسساتي قائم على الفهم البرغماتي القريب من تجربة اإلخوان املسلمين في مصر،واإليمان بفكرة اإلصالح
من الداخل ،والتناوب على القيادة ،واألهم التوافق مع النظام الحاكم.وعليه ،فالعمل داخل املؤسسات
الرسمية املعترف بها من قبل النظام ساعدت الحزب على اكتساح الساحة السياسية املغربية ،خالفا

Danish

”1Julie E.Pruzan Jorgensen. “The Islamists Movements in Morocco: Main actors and regime responses,

Institute for International Studies, Issue 5 (2010), p. 11.
"2بنكيران :لم نأتي لنحكم رغما عن اإلرادة امللكية ،وأقول للجماعة أنه اليجوز اللعب بالنار"،أصداء املغرب09/02/2012،
3لم يستفد رئيس الحكومة فعليامن الصالحيات التي أتاحها له دستور ،2011إذ يستمر النظام في تفعيل صالحياته .
4حسن األشرف"،العدالة والتنمية :لن نغلق حانات الخمور واألولوية للشغل وللتعليم"،العربية.نت29/11/2011،
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لجماعة العدل واإلحسان .وعليه ،فاإليديولوجية اإلسالمية قد تنتشر بوجود بنية سياسية ومؤسساتية
فاعلة داعمة للتصور الفكري للحركات اإلسالمية.
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مستقبل منظمة التجارة العاملية في ظل إجراءات "ترامب" الحمائية
مخنف سوفيان :طالب دكتوراه الطور 3اقتصاد سياس ي دولي جامعة الجزائر 3

امللخص
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة ،إشكالية مستقبل منظمة التجارة العاملية ،في ظل السياسة التجارية الحمائية
للرئيس األمريكي دونالد ترامب بهدف حماية االقتصاد األمريكي من املنافسة الخارجية ،وذلك بفرض رسوم
جمركية على الواردات األمريكية من الفوالذ والصلب القادمة على وجه التحديد من :الصين القوة االقتصادية
الثانية في العالم ،ودول االتحاد األوربي وباقي الدول األخرى املحددة في القائمة ،وذلك علما أن الواليات املتحدة
األمريكية تحتل مركز الصدارة في التجارة العاملية.
الكلمات املفتاحية  :منظمة التجارة العاملية ،السياسة التجارية الحمائية ،الصين ،اإلتحاد األوربي،رسوم
جمركية ،االقتصاد األمريكي ،دونالد ترامب.
Summary :
This study aims to address the problem of the future of the World Trade Organization, under the
protective trade policy adopted by US President Donald Trump to protect the US economy from
external competition by imposing tariffs on US imports of steel and iron coming especially from
China, which is the second leading economic power in the world, and the EU countries and other
countries on the list. It is a well-known fact that the United States of America takes the lead in
world trade.
Keywords: World Trade Organization, Policy of Trade Protectionism, China, European Union,
Customs Duties, US Economy, Donald Trump.
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مقدمة:
تقوم منظمة التجارة العاملية على مبدأ حرية املبادالت التجارية وعدم التميز واملعاملة باملثل ،كبديل
لتلك املمارسات التجارية السائدة مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين والتي تقوم على مبدأ
الحماية التجارية املناهض لحرية التجارة .وقبل نهاية الحرب العاملية الثانية فكر الحلفاء في إعادة ترتيب
األوضاع املالية والنقدية والتجارية في العالم ،وتوجت هذه الجهود بعقد مؤتمر بروتن وودز في الواليات املتحدة
األمريكية في عام  ،1944تم من خالله إنشاء ثالث مؤسسات دولية تتبع األمم املتحدة وهي  :صندوق النقد
الدولي ،البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،منظمة التجارة الدولية  ،I.T.Oونظرا لتطور التجارة الدولية وتسارع
نمو االقتصاديات العاملية بداية من الثمانينات أنشأت منظمة التجارة العاملية عام  ،1995بعد سلسلة من
املفاوضات والجوالت .احتلت الواليات املتحدة األمريكية فيها مركز الصدارة في التجارة العاملية ،من خالل
واردتها البالغة  2413مليار دوالر واملرتبة الثانية في صادراتها البالغة  1621مليار دوالر.
وبناء على ما سبق نطرح اإلشكالية التالية :ما هو مستقبل منظمة التجارة العاملية في ظل اإلجراءات
الحمائية التي أقرها الرئيس األمريكي دونالد ترامب؟
ويتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية وهي:
 .1ما هو الهدف من إنشاء منظمة التجارة العاملية؟
 .2ما هي اإلجراءات املتبعة لحماية االقتصاديات الوطنية ؟
 .3ما هي األسباب التي دفعت بالرئيس األمريكي إلى اتخاذ مثل هذا اإلجراء رغم أهمية املنظمة
لالقتصاد األمريكي؟
ولإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية سنحاول االعتماد على أربعة محاور أساسية:
املحور األول :منظمة التجارة العاملية نظرة عامة.
املحور الثاني :أشكال الحماية االقتصادية.
املحور الثالث :قرارات ترامب الحمائية :الدوافع وردود األفعال الدولية.
املحور الرابع :انعكاسات قرارات ترامب" الحمائية" على منظمة التجارة العاملية.
املحور األول :منظمة التجارة العاملية نظرة عامة.
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تمثل منظمة التجارة العاملية أحد الركائز األساسية للثالوث املؤسساتي املؤطر لالقتصاد العاملي؛ حيث
يعتبر مبدأ " حرية التجارة" هدف املنظمة فهي تقود حركة تحرير التجارة العاملية بهدف تسريع عملية العوملة،1
كانت اتفاقية "الجات" تشكل التجسيد املؤسس ي لتعددية األطراف في مجال التجارة خالل الخمسين سنة
الالحقة ملؤتمر "بريتون وودز" ولم تكن سوى جزء مما كان من املفترض أن يصبح منظمة أكثر طموحا؛ هي
منظمة التجارة العاملية ،2وكان ظهور "منظمة التجارة العاملية "( ) WTOفي عام  ،1995في جزء منه استجابة
لتغيرات أساسية في نظام التجارة الدولية في الثمانينات ،بيد أن إنشاءها كان أيضا نتيجة عمليات تفاوضية
معقدة أدت إلى " الصفقة الكبرى" حسب وصف سيلفيا اوستري .ولو ال العمليات التي أدت إلى تسوية
ومقايضات حصيفة فربما انتهت "منظمة التجارة العاملية" WTOإلى املصير ذاته الذي انتهت إليه منظمة
"التجارة الدولية(.3") ITO
يرتكز نظام املنظمة العاملية للتجارة على تحرير التجارة العاملية من القيود الكمية والرسوم الجمركية
وفق مبدأين أساسين هما:4
املبدأ األول :الدول األولى بالرعاية ،ويعني أن االمتيازات املمنوحة من قبل دولة لبلد ما يجب أن تمنح أيضا
للبلدان األخرى ،يهدف هذا املبدأ إذن إلى تحقيق املساواة بين جميع الدول.
املبدأ الثاني :املعاملة الوطنية أو املعاملة باملثل ،ويقض ي بأن السلع املستوردة يجب أن تعامل معاملة املنتجة
محليا ،وتكمن أهمية هذا املبدأ في املساواة بين السلع بغض النظر عن الدولة املنتجة ،لكن النظام الجديد
وضع استثناءات على هذين املبدأين..
ومنظمة التجارة العاملية ،باإلضافة إلى هذين املبدأين العريضين تشبه ألجات من حيث اعتمادها على
الشفافية وااللتزام بتنفيذ التعهدات ووجود" صمامات أمان" تسمح للحكومات بتنفيذ التجارة في ظروف
معينة ،5كما أن املنظمة العاملية للتجارة قد أرغمت من اآلن فصاعدا ،بلدان الجنوب على قبول أي استثمار
أجنبي وأن تعامل كل شركة أجنبية تعمل على أراضيها كأي شركة وطنية ،سواء كان ذلك في الزراعة واملناجم
أم في الصناعة والخدمات وأن تلغي حقوقها الجمركية ونظام حصص االستيراد على البضائع بما في ذلك

1عبد الحليم عمار غربي ،العوملة االقتصادية :رؤية استشرافية في مطلع القرن العشرين ،مجموعة دار أبي الفداء العاملية
للنشر والتوزيع والترجمة،2013،ص .98
 2داني رودريك ،معضلة العوملة :ملاذا يستحيل التوفيق بين الديمقراطية وسيادة الدولة واألسواق العاملية؟ تر:رحاب صالح
الدين،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،ط،1،2014ص.92،
3أمريتا نار ليكار،الوجيزفي منظمة التجارة العاملية،تر:عبد اإلله مالح ،العبيكان للنشر،ط،1،2008ص.54،
 4محمد خنوش ،االقتصاد السياس ي للعالقات الدولية ،الجزائر :دار قرطبة للنشر والتوزيع ،ط ،2015 ،1ص.143،
5أمريتا نار ليكار ،مرجع سابق،ص .63
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املنتجات الزراعية ،كما أجبرتها على إزالة كل العراقيل غير الجمركية في وجه التجارة ،ومما الشك فهيأة تحرير
التجارة العاملية ،يترتب عليه أن تعمل أسواق دول األعضاء في املنظمة وفقا لنظام موحد تجاه باقي دول العالم.1
يضاف إلى ذلك أن قواعد جديدة ظهرت في مجال براءات االختراع وحقوق النشر والتأليف تفرض على
الدول النامية توفيق قوانينها مع الدول الغنية وأصبحت اللوائح املحلية للصحة والسالمة تخضع لتدقيق
منظمة التجارة العاملية في حال عدم انسجامها مع نظيرتها من اللوائح الدولية ،وبات من املمكن سحب شرعيتها
حال افتقارها " التبرير العلمي" أو تطبيقها بطرق ال تسفر على أقل قدر ممكن من التأثير السلبي على التجارة،2
لهذا فإن " يوسف صياغ" يرى أنه في إطار العوملة لتحرير التجارة الخارجية ،فالبلدان الصناعية املتقدمة من
مصلحتها التشديد على أولوية تحرير التجارة؛ فهي تنتج الكثير من السلع والخدمات القادرة على املنافسة في
التجارة العاملية ،ثم إن قدرتها اإلنتاجية املتفوقة ذات سعة أكبر بكثير من قدرة أسواقها الداخلية في
االستيعاب؛ ولذلك فإن انفتاح األسواق األخرى أمامها سيكون في مصلحتها ،كما أن االعتماد املتبادل ال يعدو
في حاالت كثيرة أن يشكل في الواقع تبعية الضعيف واملتخلف للقوي واملتقدم 3ومنه نجد أن املنظمة العاملية
للتجارة تأسست وسط تناقضات كبيرة ،وفوارق شاسعة بين الدول الكبرى الغنية والدول النامية الفقيرة،
والحقائق التالية توضح ذلك:4
 نصف سكان العالم أي ما يقارب من ثالث مليارات شخص يعشون على أقل من دوالر واحد في اليوم. الناتج املحلي اإلجمالي لحوالي  48دولة هي األفقر أي ما يعادل ربع البشر في العالم تقريبا ،يقل عنثروات أغنى ثالثة أشخاص في العالم.
 هناك ما يقارب من مليار شخص دخلوا القرن  21جهالء ال يعرفون القراءة والكتابة ويجهلون كيفيةالتوقيع بأسمائهم.
  20في املائة من سكان الدول الغنية يستهلكون ما نسبة  86فاملائة من السلع والحاجيات في العالم. نصيب  48دولة فقيرة يقل عن  0.4في املائة من حصيلة الصادرات في العالم. الثروة املجتمعة ألغنى  200شخص في العالم بلغت تريليون دوالر في عام  ،1999بينما بلغت الثروةاملجتمعة لـ  582 :شخصا من  43دولة بين األقل نموا حوالي  146مليار دوالر.

1عبد الحليم عمار غربي ،مرجع سابق،ص.99،
2داني رودريك،مرجع سابق،ص.99،
3عبد الحليم عمار غربي ،مرجع سابق،ص.102،
 4محمد خنوش ،مرجع سابق،ص ص.145-144،
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هذه الصورة تعكس التناقضات بين الدول الغنية والدول الفقيرة مما جعل من الصعوبة إيجاد لغة
مشتركة على صعيد التجارة العاملية ما لم تتنازل الدول الغنية عن أسلوبها في التعامل االقتصادي والتجاري1
املحور الثاني :أشكال الحماية الجمركية
تتخذ الحماية الجمركية عدة أشكال نذكر أهمها:
ـ ـ التعريفات الجمركية : Tarrifs
يعتبر فرض ضرائب جمركية على الواردات من أكثر األدوات التي تستخدمها الدول في التأثير على
مجريات التجارة الدولية .وتتنوع األغراض التي تخدمها هذه الضرائب الجمركية فهي قد تستخدم كمصدر من
مصادر الدخل القومي للدولة أو لتوفير الحماية الضرورية للصناعات املحلية أو لتغير الشروط التي تتم على
أساسها املبادالت التجارية أو كوسيلة اقتصادية انتقامية ضد بعض الدول أو كأداة للمساومة بطريق الضغط
أو اإلغراء في املفاوضات .2لكن هناك من يعتقدون أن أهمية الضرائب الجمركية ،كأداة من أدوات السياسة
االقتصادية للدولة ،قد تراجعت كثيرا عما كانت عليه في املاض ي ،وكذلك إذا ما قورنت بما أصبح لغيرها من
األدوات والوسائل االقتصادية من فاعلية كبيرة نسبيا ،ولعل السبب في تراجع تلك األهمية هو اتجاه كثير من
دول العالم إلى إقامة مناطق للتجارة الحرة فيما بينها ،وما أصبحت تفرضه عليها االتفاقيات الدولية للتعريفات
والتجارة (الجات) ،ويضيف إلى ذلك التسهيالت واإلعفاءات التي تتوسع الدول في تقديمها لالستثمارات األجنبية
لحفزها وجذبها وتشجيعها على القدوم إليها ملا لهذه االستثمارات من دور مهم في نقل التكنولوجيا والخبرة
التنظيمية املتقدمة وتسريع عملية التنمية االقتصادية فيها ،وهو ما يصعب توفيره دونها.3
ـ نظام الحصص االستيرادية : Quotas
أي تحديد حصص محددة من الواردات كإجراءات للحد من تدفقها ،أي كبديل كمي بدال من دفع
التعريفة الجمركية على هذه الواردات ،وذلك مثلما فعلت الواليات املتحدة إزاء وارداتها من السكر من كوبا
قبل فرض الحظر الكامل عليها 4واألساس في هذا النظام هو تخصيص حصص محددة لالستيراد الخارجي

1محمد خنوش ،مرجع سابق ،ص.145،
 2إسماعيل صبري مقلد ،العالقات السياسية الدولية :دراسة في األصول والنظريات،الكويت :منشورات ذات السالسل ،ط،4
،1985ص.473 ،
3إسماعيل صبري مقلد ،السياسة الخارجية :األصول النظرية والتطبيقات العلمية ،القاهرة-مصر :املكتبة األكاديمية شركة
مساهمة مصرية ،ط ،2013 ،1ص.244،
4هشام محمود األقداحي،السياسة الخارجية واملؤتمرات الدولية ،اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة ،2012،ص .344
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كإجراء ضروري للحد من تدفقها وهي بذلك تعتبر البديل املباشر لإلجراء السابق ،املتعلق بالتشدد في فرض
الضرائب الجمركية على واردات الدولة من الخارج.1
ـ القيود النقدية : Currency Regulations
وهي وسيلة أـخرى من الوسائل االقتصادية ،التي تستخدمها الدول في تحقيق أهداف سياستها
الخارجية ،وبموجبها تفرض الدولة نوعا من الرقابة الصارمة على حركة النقد ،الذي ينفق في الخارج إما لتمويل
الواردات أو ألغراض السياحة ،وما إلى غير ذلك من املجاالت األخرى2وعادة ما تسعى الدول من خالل هذه األداة
إلى تعديل القيمة الخارجية للعملة ذلك عن طريق قيام الدولة بتغير سعر الصرف العملة األجنبية صعودا أو
هبوطا حسبما تقتض ي الظروف 3وهذا اإلجراء تلجأ إليه الدول أحيانا لتشجيع صادراتها إلى الدول األجنبية التي
سيمكنها في هذه الحالة أن تدفع أسعارا أقل لواردتها مما اعتادت أن تدفعه قبل أن تقدم الدول األخرى التي
تتعامل معها على تخفيض عملتها.4
املحور الثالث :قرارات "ترامب" الحمائية :الدوافع وردود األفعال الدولية.
أوال :الدوافع واألسباب.
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في  22جانفي  ،2018بناء على توصيات من لجنة التجارة الدولية
األمريكية ("  ،)"ITCفرض تعريفات جمركية على الواردات األمريكية من :الغساالت املنزلية و وحدات الطاقة
الشمسية والخاليا التي تتكون منها .كمرحلة أولى من مراحل "تعريفات ترامب الحمائية"  ،هذه القرارات  -حسب
املحللين -تؤكد على أن إدارة ترامب مستعدة الستخدام مجموعة من األدوات االقتصادية القوية التي ترها
ضرورية عندما ترى أن ":الواليات املتحدة األمريكية تدخل في تجارة غير عادلة مع أي دولة في العالم" ،بشكل
عام وعلى وجه خاص فيما يتعلق بعالقاتها التجارية مع الصين ،5وتفرض هذه الرسوم الجمركية الجديدة على
املنتجات املستخدمة في توليد الطاقة الشمسية التي تدخلها املؤسسات أو األفراد إلى الواليات املتحدة للمرة

 1صبري مقلد ،السياسة الخارجية :األصول النظرية والتطبيقات العلمية ،مرجع سابق.244 ،
2صبري مقلد ،السياسة الخارجية:األصول النظرية والتطبيقات العلمية ،مرجع سابق،ص .244
 3محمود األقداحي ،العالقات اإلستراتيجية الدولية ،مرجع سابق ،ص .346
 4صبري مقلد ،العالقات السياسية الدولية :دراسة في األصول والنظريات،مرجع سابق،ص.478،
5 "Trump Administration Imposes Substantial Tariffs Ushering in America First Trade Agenda ", KIRKLAND
ALERT, January 25, 2018,p,1.
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األولى ،1بحيث تبدأ هذه التعريفة الجديدة عند  %30للسنة األولى وتتراجع تدريجيا حتى تصل  % 15خالل
األربع سنوات املقبلة على الواردات األمريكية من ألواح وخاليا الطاقة الشمسية بمعدل  % 5لكل سنة2.
وهذه الرسوم هي أحدث حلقة في سلسلة اإلجراءات الرامية إلى حماية الشركات الصناعية األمريكية
من املنافسة األجنبية في ظل سياسة " أمريكا أوال" التي يطبقها الرئيس ترامب .وقال " روبرت اليترز" املمثل
التجاري األمريكي في بيان ":أن قرار فرض هذه الرسوم جاء وفقا لتقديرات املستشارين التجاريين للرئيس
ترامب" ،وأضاف أن قرار الرئيس " يوضح مجددا أن إدارة ترامب ستدافع بكل السبل عن العمال واملزارعين
والشركات األمريكية في هذا املجال" ،مؤكدا أن هذه الرسوم موجهة بشكل أساس ي إلى الصين .وكانت الواليات
املتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوما على وارداتها من مستلزمات الطاقة الشمسية الصينية حيث نقلت
الشركات الصينية مصانعها إلى دول أخرى لتفادي هذه الرسوم3
يحصل مالين ا ألمريكيين على احتياجاتهم من الكهرباء ،على األقل جزئيا ،من ألواح الطاقة الشمسية
التي انتشرت بسرعة البرق في جميع أنحاء الواليات املتحدة منذ عام  ،2010نظرا للوفر الناتج عن فارق الكلفة
الكبير ،فبالنسبة للمستهلكين ،ومنهم أصحاب املنازل واألعمال واملرافق ،وأيضا للشركات التي تروج لها وتتولى
إنتاج مولدات الطاقة الجديدة ،فقد أثبتت ألواح الطاقة الشمسية جدواها إلى حد كبير .لكن بالنسبة
للمصنعين األمريكيين ،فتلك األلواح الرخيصة -خصوصا التي جرى استيرادها بسعر زهيد من الخارج -لم تثبت
نجاحا ،بل كانت سببا في الدفع بعشرات امل صنعين امللحين إلى حافة اإلفالس .األمر الذي دفع بهؤالء املصنعين
املحلين خاصة شركة " سنيفا" املتخصصة في صناعة معدات إنتاج الطاقة الشمسية ،مقرها جورجيا ،ذات
أسهم غالبيتها مملوكة لشركة صينية  ،وشركة" سوالر وورلد أمريكاز" في نفس التخصص ،وهي شركة أملانية
و 6شركات أخرى محلية تعمل في املجال نفسه ،رفع دعوة قضائية على مستوى "لجنة التجارة األمريكية".
وتطالب الدعوة بفرض رسوم مرتفعة وضمانات تحدد الحد األدنى لسعر البيع على بعض معدات توليد الطاقة
الشمسية التي جرى تصنيعها خارج الواليات املتحدة األمريكية4

1عاطف إسماعيل "،ترامب بفرض تعريفة جمركية جديدة على واردات توليد الطاقة الشمسية" ،نشر بتاريخ ( 23جانفي
 ،)2018متاح على ،/ https://tradecaptain.com/ar/news/forex:تاريخ الدخول.2018/03/29 ،
2" Issue Brief: An Overview of the Section 201 Solar Tariff",American Council on Renewable Energy (ACORE),
February 2018,p,1.
3رأي اليوم "،الصين تنتقد الرسوم األمريكية على واردات منتجات الطاقة الشمسية والغساالت" ،نشر بتاريخ( 23جانفي
 ،)2018متاح على ،/ https://www.raialyoum.com/index.php:تاريخ الدخول.2018/03/29 ،
 4ديان كارد ويل "،سوق الطاقة الشمسية في أمريكا...ضربة الصين املزدوجة :ماليين املستهلكين سعداء باأللواح الرخيصة...
والشركات األمريكية تعاني" ،الشرق األوسط ،نشر بتاريخ ( 17جويلية  ،)2017رقم العدد ،)14111 (،متاح على:
 ،/https://aawsat.com/home/article/975776تاريخ الدخول.2018/03/31 ،
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وهنا تجدر اإلشارة إلى أن ":صناعة الطاقة الشمسية األمريكية هي قوة اقتصادية متنوعة تساهم
بشكل كبير في االقتصاد األمريكي" ،فهي تشغل ،حولي  38000ألف من اليد العاملة ،موزعين على  600منشأة
لصناعات الطاقة الشمسية في الواليات املتحدة األمريكية ،وتشمل املنتجات التي تصنعها هذه الشركات:
الفوالذ ،البولي سيلكون ،املحوالت العكسية ،أجهزة التعقب ،صناديق الكابالت ،الوحدات ،الخاليا واأللواح1
وكمرحلة ثانية ،أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في  8مارس  ،2018عن "حزمة" جديدة من الرسوم
الجمركية ،خص بها الواردات األمريكية من الحديد والصلب ،وأقر ترامب رسوما جمركية بنسبة  %25على
الصلب و  %10على األملنيوم واستثنى الرئيس األمريكي املكسيك وكندا من الرسوم الجمركية ،2بهدف حماية
الوظائف في الواليات املتحدة األمريكية ،والجدول رقم ( )1يوضح أهم مصدري الصلب إلى الواليات املتحدة3
الجدول رقم ( :)1أهم مصدري الصل ب إلى الواليات املتحدة والنسب املئوية املقابلة لها من إجمالي
واردات الواليات املتحدة
الدول

كندا

النسبة%16.7 %

البرازيل

كوريا
الجنوبية

%13.2

%9.7

املكسيك روسيا

تركيا

اليابان

أملانيا

الطايوان الصين

الهند

%8.1

%5.6

%4.9

%3.7

%2.9

%2.4

%9.4

%3.2

املصدرhttp://www.polarisfinancial.net :
تعود خلفية هذا القرار إلى  16فيفيري  ،2018عندما أعلن وزير التجارة ويلبر روس عن التوصيات التي
وصلت إليها إدارة وزارة التجارة األمريكية بشأن التحقيقات التي قامت بها في مجال األملنيوم والفوالذ والتي بدأتها
في أفريل  ،2017بموجب البند  232من قانون توسيع التجارة الذي صدر عام  .1962ووفقا لنتائج التحقيقات
التي توصلت إليها وزارة التجارة – حسب ويلبر -أن الواردات األمريكية من الصلب والفوالذ تشكل تهديدا لألمن
القومي األمريكي وذلك دائما طبقا للمادة  232من قانون توسيع التجارة الصادر عام  ،1962وبناء على هذه

"Profiles in American Solar Manufacturing",Solar Energy Industries Association (SEIA), First Edition August
2017,p,2.
 "2ترمب يقر فرض رسوم جمركية على واردات األملنيوم والحديد الصلب إلى الواليات املتحدة" ،نشر بتاريخ (،)2018/03/08
متاح على ،https://arabic.rt.com/world/931184 :تاريخ الدخول.2018/03/31 ،
3 Bob Deitrick," Trump’s Tariff on Steel and Aluminum and Its Impact on You",March 2nd, 2018,p,1,in :
http://www.polarisfinancial.net.
1
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النتائج املتوصل إليها ،رفعت الوزارة توصيات إلى الرئيس األمريكي على شكل ثالثة مقترحات حتى ينظر فيها وهو
ما يوضحه الجدول رقم (1)2
إضافة إلى الهدف املعلن من وراء فرض مثل هكذا رسوم على واردات أمريكيا من الصلب واألملنيوم،
املتمثل في حماية الوظائف و السوق األمريكية من املنافسة الخارجية ،يرى بعض املحللين أن األهداف غير
املعلنة في األصل هي :سعي ترامب إلى تحقيق مكاسب سياسية محتملة على مستوى الدول املنتجة للحديد
واألملنيوم التي أشرنا إليها في الجدول رقم ( ،)1وهذا سيزيد من الضغوط على كندا واملكسيك بالرغم من
استثنائها من هذا القرار ،بينما تعيد إدارته التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ،وكذا
تحقيق بعض املكاسب السياسية وحتى االقتصادية من دول اإلتحاد األوربي بالضغط عليها من خالل هذه
التعريفات الجمركية ،رغم أن االتحاد يفاوض من أجل استثنائه أو تخفيض هذه الرسوم .ومع ذلك ،تبقى
الصين هي الهدف الحقيقي لتعريفة الصلب واألملنيوم ،املتخذة من طرف إدارة ترامب .فالحكومة الصينية
كانت قد وعدت ولعدت سنوات ،بخفض الطاقة الفائضة من الفوالذ ،وبالتالي خفض الفائض من اإلنتاج
الذي يباع إلى الواليات املتحدة األمريكية بأسعار مدعومة .إال أن صناع القرار في الصين يؤجلون كل مرة تطبيق
هذا الوعد ،بسبب الضغوط الداخلية لحماية الوظائف في الصين العاملة في قطاع الصلب واألملنيوم .وبذلك
فإن فرض الواليات املتحدة األمريكية مثل هذه الرسوم على الحديد واألملنيوم من شأنه أن يدفع الصين إلى
تخفيض إنتاجها من الحديد واألملنيوم ،بمعنى أنها لن تصدر الفائض إلى الواليات املتحدة األمريكية ،وهذا بدور
سوف يحفي املنتوج املحلي األمريكي من الحديد واألملنيوم ويحفظ على مناصب الشغل في هذا القطاع2
الجدول رقم ( :)2توصيات وزارة التجارة األمريكية بخصوص الرسوم الجمركية على الحديد
واألملنيوم (.)2018
الحل املقترح
 .1فرض التعريفة العاملية.

 .2فرض التعريفة الجمركية
على مجموعة فرعية من
البلدان ،باإلضافة فرض

الحل املقترح ملشكلة األملنيوم
 التعريفة العاملية ال تقل عن
 %7.7من واردات األملنيوم
من جميع دول العالم.
 فرض تعريفة جمركية بنسبة
 %26على جميع املنتجات
التي مصدرها :الصين،

الحل املقترح ملشكلة الصلب
 التعريفة العاملية ال تقل عن
 %24من واردات الصلب من
جميع دول العالم.
 تعريفة ال تقل عن  %53على
جميع واردات الصلب من 12
دولة ( :البرازيل  ،الصين،

1 " President Trump Considering Global Tariffs and Quotas on Steel and Aluminum Products", CONVINGTON,

International Trade, February 16, 2018,p,1.
2 Martin Feldstein," The Real Reason for Trump’s Steel and Aluminum Tariffs", Advisor Perspectives, March 15,
2018,p,1.
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نظام الحصص على الواردات
من بلدان أخرى.

 .3الحصة العاملية.

هونكونغ ،روسيا ،فنزويال،
الفيتنام.
 ستخضع جميع الدول
األخرى إلى نظام الحصص
 ،%100بخصوص صادرتها
من األملنيوم إلى الواليات
املتحدة لعام .2017

 ستخضع جميع واردات دول
العالم من األملنيوم لعام
 2017لى نظام الحصص
العاملية بنسبة .%86.7

كوستاريكا ،مصر ،الهند،
ماليزيا ،جمهورية كوريا،
روسيا ،جنوب إفريقيا،
تايالند ،تركيا ،الفيتنام).
 فرض نظام الحصص حسب
اإلنتاج لجميع الدول األخرى
بنسبة  ،%100بخصوص
صادرتها من الصلب إلى
الواليات املتحدة لعام .2017
 ستخضع جميع واردات دول
العالم من الصلب لعام
 2017إلى نظام الحصص
العاملية بنسبة .% 63

املصدرPresident Trump Considering Global Tariffs and Quotas on Steel and ",Op.cit,p1 :
"Aluminum Products
وقبل الخوض في تداعيات هذه اإلجراءات الجمركية ،التي أقرها الرئيس األمريكي دونالد ترامب وإدارته،
بمخت لف أنواعها على االقتصاد األمريكي في حد ذاته أوال أي – على الداخل األمريكي -وعلى " منظمة التجارة
العاملية" بشكل خاص ،من خالل ردود األفعال املسجلة في هذا الخصوص خاصة تلك التي بدرت من عمالقين
اقتصاديين ال يقل وزنها في منظمة التجارة العاملية عن وزن الواليات املتحدة األمريكية وهما :الصين واالتحاد
األوربي ،نشير إلى أن :هذه اإلجراءات الحمائية التي اتخذتها الواليات املتحدة األمريكية اليوم من خالل إدارة
ترامب ليست وليدة اليوم.
فمنذ العام  ،1989تبنت الواليات املتحدة األمريكية ،سياسة تجارية حمائية تطورت في السنوات
الالحقة إلى حد الحرب التجارية وذلك لألسباب التالية-:1
أ -تراجع االقتصاد األمريكي والقدرة التنافسية للمنتجين األمريكان في األسواق العاملية ،وصعود قوى
اقتصادية مثل اليابان ،أملانيا ،حيث أصبحوا ينافسون الواليات املتحدة األمريكية في مجاالت
الصناعات املتقدمة كااللكترونيات والكيمائيات وصناعة السيارات والصلب والحديد
واملنسوجات وغيرها.

1عبد الكريم محمد عبد "،القدرة التنافسية األمريكية بين حرية التجارة وحمايتها" ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية،
العدد ( ،)22السنة،)2009 (،ص.ص.53-52 ،
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ب -نمو التكتالت االقتصادية ال سيما اإلتحاد األوربي كقوة اقتصادية كبيرة أصبحت تضم ( )25دولة
عضو للتنافس مع الواليات املتحدة األمريكية في السيطرة على االقتصاد العاملي.
ت -تزايد العجز املالي الفيدرالي بشكل مخيف للواليات املتحدة ،وأصبح يسهم في تخلف التكوين الرأس
مالي وإبطاء معدل النمو .فقد بلغ العجز املالي لعام ( ،)2002ما قيمته )480.9( ،مليار دوالر ،وارتفع
إلى ( )541.8مليار دوالر في العام ( ،)2003فالعجز املالي يؤثر على املدخرات الوطنية ،بحيث أن
أعباء خدمة الدين الفيدرالي أصبحت تمتص ( ،)%25من كل املدخرات الوطنية ،وهذه املدخرات
هي التي تسهم في تكوين رأس املال وهو العامل املهم في النمو االقتصادي.
ثانيا :ردود األفعال الدولية على قرارات ترامب الحمائية.
 .1جمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية
رفضت كل من الصين وكوريا الجنوبية بشدة ،قرار الواليات املتحدة األمريكية ،فرض رسوم على
وارداتها من الغساالت وخاليا وألواح الطاقة الشمسية ،إذ قال بهذا الخصوص وزير التجارة الكوري
الجنوبي " كيم هيون تشونج" أنه سيقدم شكوى ضد هذا اإلجراء إلى منظمة التجارة العاملية ،معتبرا
أن فرض  ،%50للغساالت املستوردة غير عادلة ،حيث من املرجح أن تكون شركتا " سامسونغ" و"
ألجي" الكوريتان الجنوبيتان لتصنيع األجهزة املنزلية إلى جانب الشركات الصينية للطاقة الشمسية،
األكثر تضررا من االجراءات التي تهدف إلى حماية املصنعين األمريكيين من املنافسة األجنبية في إطار
سياسة " أمريكيا أوال" ،الخاصة بالرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،في حين اعتبر " وان هيجون" ،مدير
مكتب تحقيقات تحرير التجارة الصيني ،أن قرار الواليات املتحدة يضر بالتجارة العاملية في هذه
املجاالت ،منتقدا السياسة الحمائية املفرطة من جانب الواليات املتحدة1وقد حذرت الصين الواليات
املتحدة األمريكية بالرد على هذا الرسوم املفروضة على الغساالت وألواح الطاقة الشمسية والصلب
واألملنيوم ،وقالت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لحماية مصالحها
التجارية؛ وأكدت أن نتائج املراجعات املتعلقة باألمن القومي األمريكي لصناعات الصلب واألملنيوم " ال
أساس لها من الصحة"؛ ألن الصين من الدول املصدرة للواليات املتحدة األمريكية التي أثبتت أن
منتجاتها لم تشكل أي تهديد لألمن الوطني األمريكي2

 "1الصين وكوريا الجنوبية تنتقدان الرسوم األمريكية على واردات منتجات الطاقة الشمسية والغساالت" ،نشر بتاريخ23( ،
جانفي  ،)2018متاح على ،/http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details :تاريخ الدخول،
.2018/03/31
2هديل عادل "،الصين تتعهد بالرد على قيود جمركية أمريكية مقترحة" ،العين اإلخبارية ،نشر بتاريخ ،)2018/02/18( ،متاح
على ،https://al-ain.com/article/china-respond-to-us-imposed-tariff-restrictions :تاريخ الدخول.2018/03/31 ،
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 .2االتحاد األوربي
جاء املوقف األوربي ،مطابقا ملوقف الصين وكوريا الجنوبية ،حيث رفضت دول اإلتحاد األوربي ،
إجراءات ترامب وأكد ذلك رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر ،في بيان لها جاء فيه" نحن نأسف
بشدة لهذه الخطوة ،التي يبدو أنها تمثل تدخال سافرا لحماية الصناعة املحلية األمريكية وال تستند
ألي مبرر لألمن القومي" ،وأضاف قائال ":لن نجلس بال حراك بينما صناعاتنا تتعرض إلجراءات غير
عادلة تضع آالف الوظائف األوروبية في خطر...االتحاد األوروبي سيرد بحزم للدفاع عن مصالحنا"،
وقال يونكر أن املفوضية ستطرح في األيام املقبلة مقترحا يتضمن إجراءات تتسق مع قواعد منظمة
التجارة العاملية ضد الواليات املتحدة إلعادة موازنة الوضع .وفي السياق ذاته قال اتحاد مصنعي
الصلب األوروبيين (يوروفير) ،إن تعريفة موحدة بنسبة  %25على واردات الصلب تعني أن الواليات
املتحدة اختارت مجابهة تجارية ،بدال من حصة على الواردات كان يمكن أن تسمح للحلفاء بالحفاظ
على وجودهم في السوق األمريكي ،وقال إيكسيل إيجرت مدير عام يوروفير" صادرات اإلتحاد األوروبي
من الصلب إلى الواليات املتحدة والتي بلغت  5ماليين طن في  ،2017ستنخفض بين ليلة وضحاها بنسبة
حادة تصل إلى حوالي %50أ أو أكثر .وقال إيجرت " يجب على اإلتحاد األوربي أال يسمح لالنتعاش
املعتدل لصناعاتنا على مدى العام املاض ي ،بأن يجري تدميره اآلن بواسطة الحليف السياس ي األكثر
أهمية لإلتحاد األوربي1.
 .3الدول العربية
لم يكن هناك رد صريح ومباشر على هذه اإلجراءات ،وذلك يعود -حسب فخري الفقي -أستاذ
التمويل الدولي بجامعة القاهرة ،الذي عمل كمستشار سابق لدى صندوق الدولي ،أن تأثير قرارات
الواليات املتحدة ،سيكون محدود على اقتصاديات الدول العربية ،ألن حجم تجارتها مازالت تحت
مستوى  10باملائة من التجارة األمريكية أغلبها في النفط .أما الخبير االقتصادي عدنان الدملي يرى أن،
اقتصادات الدول العربية جزء ال يتجزأ من االقتصاد العاملي ،وأي تأثير سلبي سيطال الجميع2
 .4تركيا
تحتل تركيا املرتبة السادسة من املصدرين للصلب واألملنيوم إلى الواليات املتحدة األمريكية بنسبة
 ،%5.6وفي تصريح له ملوقع املونيتور قال ناميك إيكينجي ،رئيس جمعية املصدرين الفنيين في تركيا
مارس

1رويترز "،ضرائب ترامب تستفز أوربا" ،نشر بتاريخ2( ،
 ،https://www.218tv.net/%D8%B6%D8%B1%D8تاريخ الدخول.2018/04/02 ،
2محمد إبراهيم "،اإلقتصادات العربية تعتبر " تأثير" رسوم ترامب" محدودا على صادراتها ( خبراء) ،األناضول ،نشر
بتاريخ ،)2018/03/13(،متاح على ،https://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82% :تاريخ الدخول.2018/04/02 ،
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أن ":تركيا تشتري نحو  3.8مليون طن من الفوالذ الخردة من الواليات املتحدة سنويا ،وتتم إعادة
تصنيعها كصلب للبناء وهو األمر الذي ال يشكل تهديدا لألمن القومي األمريكي .ومن ثم فإن القرار
األمريكي يمثل تميزا سلبيا ضد تركيا"؛ وحول ما يمكن أن تفعله تركيا ملواجهة قرار ترامب ،قال إيكنجي،
أن املسؤولين في وزارة االقتصاد التركية على تواصل مع نظرائهم األمريكيين حول هذه القضية .وقد
تفرض تركيا رسوم جمركية على املنتجات الزراعية والتكنولوجية من الواليات املتحدة .كما أن
انخفاض صادرات الصلب التركية إلى الواليات املتحدة قد يدفع تركيا إلى خفض وارداتها من الخردة
األمريكية1
 .5اليابان
طالب قطاع صناعة األملنيوم الياباني الرئيس دونالد ترامب ،بإعادة التفكير في خطته ،قائلة أن
هذا العمل سيضر بمبيعات البالد ويمكن أن يمتد إلى صناعات أخرى ،مما يثير زيادة الحمائية العاملية.
وقال" يوشيهيسا تاباتا" ،املدير التنفيذي لجمعية األملنيوم اليابانية ،التي تضم حوالي  130شركة في
مقابلة مع وكالة أنباء " بلومبرج" ،في طوكيو أن ":أكبر شواغلنا اآلن في فقدان املنتجين اليابانيين
أعمالهم جراء هذه التحركات الحمائية" .وأضاف أن ":ما يجعل األمور أسوء هو أن هذا يمكن أن يدفع
العالم إلى الحمائية ويضر بقدرة الصناعات األوسع القائمة على التقسيم الدولي للعمل2
 .6البرازيل
توعدت الحكومة البرازيلية باتخاذ " كافة اإلجراءات ملواجهة هذه األزمة" في املنتديات الثنائية
واملتعددة األطراف من أجل حماية مصالحها بعد فرض الواليات املتحدة األمريكية رسوما جمركية
مرتفعة على واردات الصلب واألملنيوم .وقالت وزارتا الخارجية والتجارة في بيان مشترك إن اإلجراءات
ستعيق بشدة الصادرات البرازيلية وأنها ال تتماش ى مع التزامات الواليات املتحدة تجاه منظمة التجارة
العاملية3

1ترك برس "،كيف سترد تركيا على قرار ترامب فرض تعريفة جمركية على واردات الصلب" ،نشر بتاريخ،)2018/03/30( ،
متاح على ،.https://www.turkpress.co/node/47286 :تاريخ الدخول.2018/04/02 ،
2محمد رمضان "،اليابان تطالب " ترامب" بالتراجع عن قرارات التعريفات الجمركية" ،البورصة نيوز ،نشر بتاريخ،
( ،)2018/03/05متاح على ،https://www.alborsanews.com/2018/03/05/1090811 :تاريخ الدخول.2018/04/02 ،
 3وكالة أنباء املال واألعمال "،تقرير تحليلي :قرار ترمب حول الرسوم الجمركية على الصلب واألملنيوم يشعل الغضب في أوربا
وتركيا واليابان والبرازيل والصين ،ووزير خارجيته يلوح باستثناءات مستقبلية" ،نشر بتاريخ ،)2018/03/09( ،متاح على:
الدخول،
تاريخ
،http://fna24.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8
.2018/04/02
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املحور الرابع :انعكاسات قرارات ترامب" الحمائية" على منظمة التجارة العاملية.
تاريخيا لعبت الواليات املتحدة األمريكية دورا حاسما في تشكيل نظام التجارة العاملي منذ نهاية
الحرب العاملية الثانية مع حلفائها في أوربا وأمريكا الشمالية وآسيا ،وكذلك في أماكن أخرى ،قادت
الواليات املتحدة الجهود إلزالة الحواجز التجارية وإقامة هيكل تجاري عاملي وإقليمي .ومع ذلك فقد
تضاءلت هذه القيادة في السنوات األخيرة.وخالل حملة االنتخابات الرئاسية األمريكية العام ،2016
استغل كل من املرشحين الجمهوريين والديمقراطيين مخاوف الشعب األمريكي املتزايدة بشأن
اتفاقيات التجارة الحرة .لم يعرب دونالد ترامب و هيالري كلينتون عن استعدادهما لتحريك الشراكة
عبر املحيط العادي التي تقودها الواليات املتحدة األمريكية .عالوة على ذلك هدد ترامب بإعادة
التفاوض أو االنسحاب من الترتيبات القائمة مع منظمة التجارة العاملية ( )WTOواتفاقية التجارة
الحرة ألمريكا الشمالية ،وفرض تعريفات جديدة على الواردات األمريكية خاصة من الصين
واملكسيك1
فقد كانت التعريفات واالتفاقات التجارية املوضوع املحوري في حملة ترامب االنتخابية التي
شعارها " أمريكا أوال"  2أثارت الكثير من القلق والجدل في االقتصاد العاملي من خالل التهديد بتبني
سياسة تجارية قاسية ضد الصين ودول أخرى معظمها أعضاء في منظمة التجارة العاملية .3ولكن
التوجهات الجديدة للرئيس ترامب املنتخب – حسب رأي الخبراء – تأتي مخالفة لتعهدات ومبادئ
منظمة التجارة العاملية والتي تطالب بإلغاء الحمائية وتطالب أيضا بفتح األسواق ملنتجات الدول
األعضاء وترسيخ مبادئ حرية التجارة ،4فدونالد ترامب يرى أن القواعد التي تحكم منظمة التجارة
العاملية تقوم على فكرة أن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق ،في حين أن "العديد من كبار الالعبين"
يتجاهلونها ،ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة ال تلتزم بقدر كافي من الشفافية،
وأضاف ترامب أن إدارته تشرع التخاذ خطوات لالبتعاد عن منظمة التجارة العاملية .ترامب ومن خالل
ما ينتهجه ضد منظمة التجارة العاملية يهدد العالقات التجارية بين دول العالم ويعمد إلى تغير مالمح
اتفاقية حرية التجارة العاملية التي تبنتها دول العالم بعد مسيرة طويلة من املفاوضات منذ نهاية الحرب
" 1 Marianne Schneider-Petsinger, "Trade Policy Under President Trump Implications for the US and the World

, the Royal Institute of International Affairs , CHATHAM HOUSE, November 2017,p,3.
2 Edward J. Balistreri, Russell H. Hillberry, " 21st Century Trade Wars" Purdue University, Colorado School of
Mines, October 2017,p,5.
3 Daniel C.K. Chow, Ian Sheldon, William McGuire," A Legal and Economic Critique of President Trump’s China
Trade Policies",The OHIO STATE UNIVERSITY, April 19, 2017,p,3.
 4عبد هللا صادق دحالن "،حمائية ترامب وقوة منظمة التجارة العاملية" ،عكاظ ،نشر بتاريخ 27(،نوفمبر  ،)2016متاح على:
 ،https://www.okaz.com.sa/article/1511169تاريخ الدخول.2018/04/04 ،
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العاملية الثانية وال تزال املفاوضات جارية في بعض البنود وال تزال هناك طلبات األعضاء معلقة ،كما
تعد تطويرا عن اتفاقية " ألغات" التي مرة بمراحل عديدة إلى أن وصلت إلى منظمة التجارة العاملية
الحالية1
ومن هذا املنطلق ،ذكرت منظمة التجارة العاملية أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الواليات
املتحدة األمريكية مؤخرا والرد الغاضب من جانب دول مثل الصين تزيد من خطر نشوب حرب تجارية.2
فهذه الحرب التجارية التي تنذر بها التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب ،تخلق حالة من عدم
اليقين تؤدي بالشركات إلى تقليص حجم االستثمارات أو إيقاف التوظيف ،هذه الحرب أيضا قد تضر
بمعاقل التصنيع األخرى التي تضم ناخبي قاعدته ،كما أن هذه التعريفات قد تعرقل إعادة التفاوض
على اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية  ،NAFTAحيث أن ترامب أعلن أنه يمكن االنسحاب من
هذه االتفاقية ما يؤدي إلى فرض حواجز تجارية جديدة على الصادرات الزراعية ،كما أنه بإمكان
البلدان األخرى تقديم شكاوي إلى منظمة التجارة العاملية ،التي يمكن أن تعلن أن هذه التعريفات تنتهك
قواعد منظمة التجارة العاملية ما يثير الفوض ى في النظام التجاري العاملي 3ومن هذا املنظور ،نأخذ هذا
املثال في الصراع التجاري بين أكبر عضوين في منظمة التجارة العاملية الواليات املتحدة والصين وما
سيترتب عن هذه الحرب التجارية على االقتصاد العاملي ومنظمة التجارة العاملية.
ففي حالة تنفيذ هذه الحماية الشديدة سوف تتدهور صادرات الصين وتتكبد بالتالي خسائر
مالية فادحة وسوف يتراجع نموها وتتردى جميع مؤشراتها االقتصادية ،والجدير بالذكر أن الصادرات
الصينية للواليات املتحدة بلغت  518مليار دوالر ،أي ما يعادل اإليرادات النفطية الكلية للسعودية
واإلمارات والعراق والكويت مجتمعة .ستدافع بكين إذن عن مصالحها بتخفيض جديد لقيمة عملتها
وسوف تضطر واشنطن إلى اتخاذ إجراء مماثل للرد على الصين ،وسيفض ي ذلك إلى تخفيض اليورو
والين والعمالت األخرى ،وهكذا سيدخل العالم في دوامة التخفيضات النقدية فترتفع معدالت
التضخم .أضف إلى ذلك أن السياسات النقدية واإلجراءات الجمركية التي تقود إلى التضخم تؤدي
بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الفائدة ،ويترتب على ذلك تباطؤ االستثمارات من جهة وتفاقم خدمة
1مناف قومان "،منظمة التجارة العاملية تدخل نفقا مظلما" ،نون بوست ،نشر بتاريخ 5 (،مارس  ،)2017متاح على:
 ،https://www.noonpost.org/content/16922تاريخ الدخول.2018/04/04 ،
 "2منظمة التجارة العاملية :حرب تجارية على األبواب تحركها التوجهات الحمائية لترامب" ،الشرق األوسط ،نشر بتاريخ25( ،
فيفري  ،)2018العدد ،)14334(،متاح على ،/https://aawsat.com/home/article/1186356 :تاريخ الدخول،
.2018/04/04
3آيات محمد "،خسائر محتملة :كيف تؤثر قرارات ترامب التجارية على االقتصاد املصري" ،مركز البديل للتخطيط والدراسات
اإلستراتيجية 19( ،مارس  ،)2018متاح على ، https://elbadil-pss.org/2018/03/19:تاريخ الدخول.2018/04/05 ،
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الديون من جهة أخرى ،عندئذ يهبط االستهالك في جميع أنحاء العالم ويتراجع النمو ويزداد معدل
البطالة ويرتفع مستوى الفقر .ومن هنا يمكن لنا القول أن :الواليات املتحدة األمريكية سواء انسحبت
من منظمة التجارة العاملية أم لم تنسحب منها ،سوف تؤثر سياستها التجارية تأثيرا بالغا في تنظيم
التجارة العاملية ،وستكون هذه السياسة سببا أساسيا لعرقلة أعمال املؤتمرات الوزارية املقبلة
للمنظمة وعائقا أمام اتفاقات تجارية جديدة1.
تخوفات منظمة التجارة العاملية من اندالع " حرب تجارية" بين الواليات املتحدة األمريكية
والصين الشعبية ،جراء إجراءات ترامب الحمائية بدأت أولى بوادرها تظهر للعيان ،فقد نفذت الصين
تهديداتها بالرد باملثل على قرارات الواليات املتحدة ،حيث ردت بكين على القائمة األمريكية بنشر قائمة
مماثلة لسلع أمريكية ستفرض عليها رسوما جمركية وتشمل بضائع تصدرها الواليات املتحدة إلى
الصين تصل قيمتها  50مليار دوالر سنويا ،مثل فول الصويا والسيارات والطائرات الصغيرة ،وعلى
ضوء ذلك صعد الرئيس األمريكي تهديداته وتوعد الصين برسوم على بضائعها بقيمة  100مليار دوالر،
في حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاديين في العالم2
خاتمة:
لعبت الواليات املتحدة األمريكية دورا بارزا ومهما في تأسيس وتشكيل منظمة التجارة العاملية (،)WTO
عام  1995لتحل محل اتفاقية الجات ،بعد مفاوضات طويلة وشاقة ،وكان الهدف األساس ي من إنشاء هذه
املنظمة ،تقوية االقتصاد العاملي وتحرير التجارة من القيود بغية تسهيل الوصول إلى األسواق الدولية .ومنذ
تأسيس هذه املنظمة احتلت الواليات املتحدة فيها ا مركز الصادرة سواء من خالل الصادرات أو الواردات كما
أشرنا إليه في مقدمة هذه الدراسة .ومع وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الواليات املتحدة األمريكية عام
 ،2016وبعد مرورا تقريبا سنة من توليه مقاليد الحكم بدأ في تنفيذ وعوده االنتخابية التي من بينها إعادة
التفاوض أو االنسحاب من ترتيبات منظمة التجارة العاملية ،وفرض الرسوم الجمركية على بعض الواردات
األمريكية على وجه التحديد واردات الصلب واألملنيوم ،خاصة تلك القادمة من الصين بالدرجة األولى،وباقي
الدول األخرى ،بنسبة  %25على الصلب و  %10على األملنيوم .ونتيجة لهذه القرارات الحمائية األمريكية ،عبرت
حوالي  50دولة أو أكثر عن قلقها الشديد بشأن " التهديد الخطير" الذي تتعرض له منظمة التجارة العاملية من
اإلجراءات التجارية األمريكية األحادية الجانب ،وأكدت هذه الدول وعلى رأسهم الصين واالتحاد األوربي والدول
األخرى املعنية بالقرار وحتى الغير معنية به ،أنه إن ملم تتراجع الواليات املتحدة عن هذا القرار أو تقوم بتعديله
1صباح نعوش "،سياسة ترامب ومستقبل التجارة العاملية" ،الجزيرة.نت ،نشر بتاريخ ،)2017/02/1(،متاح على:
 ،http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/2/1/تاريخ الدخول.2018/04/05 ،
2أنظر "،ترامب يهدد الصين برسوم قيمتها  100مليار دوالر وبكين ترد" ،نشر بتاريخ ،)2018/04/06(،متاح على:
 ،https://arabic.rt.com/world/936708تاريخ الدخول.2018/04/16 ،
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بما يتناسب مع شروط منظمة التجارة العاملية سوف يؤدي إلى حرب تجارية كبيرة بين الواليات املتحدة وباقي
أعضاء منظمة التجارة العاملية ،يكون الخاسر األكبر فيه االقتصاد العاملي .و تجلى ذلك فعال في الرد الصيني
على اإلجراءات الحمائية ألمريكا بفرضها رسوما جمركية على السلع األمريكية التي تستوردها الصين .وعليه
يبقى مستقبل منظمة التجارة العاملية بالقرارات التي سوف تتخذها الواليات املتحدة األمريكية مستقبال بشأن
هذه اإلجراءات الجمركية ،إما االستمرار في تطبيقها أو القيام بتعديلها بما يتناسب مع شروط منظمة التجارة
العاملية ،أو بإلغائها نهائيا.
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