
 

 8102 أكتوبرـ    الحادي عشر العدد

 تجديد الوعي بالعالم اإلسالمي والتغيير الحضاري

 قضايا ونظرات

 تقرير ربع سنوي



1 

 

 
 

 
 قضااي ونظرات

 تقرير ربع سنوي يصدر عن مركز احلضارة للدراسات والبحوث
 جتديد الوعي ابلعامل اإلسالمي والتغيري احلضاري

 
 إشراف/ د.اندية حممود مصطفى

 
سكرتري التحرير/ أ.مروة يوسف / أ.مدحت ماهر          مدير التحرير  



2 

 

  دي عشرالعدد احلا

  حمتوايت العدد

 رؤية معرفية:  ص

اجملتمعات والسياسات والتوازانت العربية  ثقافية يف حتوالت:األبعاد الدينية وال  د.اندية مصطفى 4
(1122- 1122) 

 :حال ومآل جمتمعاتنا بعد سبع سنوات من الثورات وتوابعها -ملف العدد

 متنوعة مصر: زايدة األزمات وردود فعل  أ.مروة يوسف 21

 التغيريات االجتماعية يف السعودية للتوظيف السياسي فقط  أ.على حممد 11
 مسريات العودة واالنتفاضة املقيدة :تداعيات نقل السفارة األمريكية إىل القدس  أ.طارق جالل 01

 الثورة التونسية بني الثقايف والسياسي: ماذا يراد ابجملتمع التونسي؟  أ.رجب السيد 40

   لتداعي العريب: تقطيع أوصال اجملتمع على أسس خمتلفة:دول ا 

 السياسات الطائفية وأزمات التهجري والنزوح يف العراق ( أ  أ.حممد علي 12

التغيري السكاين.. التدمري الثقايف.. : سورية.. تقطيع أوصال شعب ووطن ( ب أ.نبيل شبيب 12
 التقسيم اجلغرايف

 تدمري واألزمة اجملتمعية اإلنسانيةاليمن بني سياسات الج(  أ.وردة مساعد 30
 

 

 



3 

 

 
 رؤية معرفية



4 

 

 
 األبعاد الدينية والثقافية يف حتوالت اجملتمعات والسياسات والتوازانت العربية

 (1122- 1122) 
 أ.د.اندية حممود مصطفى

 :مقدمة
–اجلداالت حول موضع الديين حني انطلقت "نبوءة" هانتجتون عن "صراع احلضارات" بعد هناية احلرب الباردة، مل هتدأ 

 الثقايف احلضاري سواء من علم السياسة وعلم العالقات الدولية أو سواء من واقع العالقات الدولية.
ى" جداالت العوملة والنظام العاملي اجلديد، ويف قلبها مجيًعا أيًضا اجلداالت حول موضع ولقد تزامنت هذه النبوءة مع "حم 

ر نبوءة حتذم  ؛طلق هانتجتون "نبوءة" ومل يقدم "نظرية" تكتشف جديًدا يف علم أو عامل السياسةأسي: نعم الثقايف والديين من السيا
ه، فإن فائيديولوجي مع "الشرق" بتفكك االحتاد السوفييت ومؤسسات إدارة عالقاته مع حلوتنبه الغرب أنه بعد هناية الصراع األ

 عداء جدد.أالغرب ليس مبأمن من 
 "الديين-الثقايف"وأسس  ىاو عدد وتنفخ الروح يف دبقدر ما كان دعوة السرتاتيجية جت ًئاذيرًا وتنبيًها بريولكنه مل يكن حت

 اليت حلت قائمة رغم تراجعها الظاهر يف لغة العلم العلماين واحلداثي.
عيده إىل األذهان جديد بقدر ما تشيء تعرتف أبمهية  ال فلقد كانت دعوة هانتجتون استنفارية وحتفيزية وليس دفاعية،

 .وتستدعيه إىل الصدارة من جديد يف اخلطاابت والسياسات الرمسية الغربية اليت مل تسقط أبًدا من حساابهتا وأدواهتا هذه العوامل
ثقافية مصداقية هلذه النبوءة، إال أنه كان –ة، مع انفجار صراعات ذات أبعاد ديني2992ولقد أعطت حالة العامل، منذ 

ألن "العدو اجلديد" الذي  ؛وخاصة يف الدائرة احلضارية العربية اإلسالمية، النبوءة دورها يف هذه االنفجارات لتداعيات هذه
ثقافية  وخطاابت   وهو األمر الذي أثر على مواقف الغرب واستنفاره أدوات   استدعته النبوءة كان "احلضارة اإلسالمية" ابألساس.

 .وأبدوات عسكرية مصاحل اسرتاتيجية كربىيف إدارة هذه الصراعات كوسائل حلماية 
وإذا كانت الدراسات السياسية والدولية املعاصرة لتفاعالت هذه الدائرة منذ هناية احلرب العاملية الثانية وحىت اندالع الثورة 

إال أن فهم  ،والسياسية التقليدية اإليرانية على األقل، مل تعط لألبعاد الدينية الثقافية احلضارية األولوية مقارنة ابألبعاد االيديولوجية
م ومل يستقم بدون يودراسة اتريخ العالقات الدولية بصفة عامة واتريخ الدائرة احلضارية العربية اإلسالمية بصفة خاصة، ال يستق

نت أدبيات استدعاء األبعاد الدينية والثقافية واحلضارية لفهم التفاعالت الداخلية واالقليمية والعاملية على حد سواء. وكا
فهي ال تفصل، مبوضوعية أو حتيز، بني "اإلسالم" وبني هذه  ؛عن هذا التوجه االستشراق التقليدي واحلديث خري معربمر 

ن دراسة اتريخ هذه الدائرة على األقل منذ القرون الثالثة األخرية، تبني أن اهلجمة األوروبية احلديثة إ التفاعالت، قدميًا وحديثًا.
للسياسات التدخلية  ة مل تسقط أبًدا من حساابهتا الدوافع واألهداف واألدوات ذات األبعاد الدينية الثقافيةعلى هذه الدائر 

 ( مل ختل  الثامن عشر، التاسع عشر، العشرين. فإن املفاصل الزمنية الكربى اليت شهدت االنتقال من قرن إىل قرن )االستعمارية

                                                           

  العالقات الدولية املتفرغ، بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ومدير مركز احلضارة للدراسات والبحوث. أستاذ 
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هذه األبعاد الثقافية واحلضارية، الظاهرة بضراوة يف قلب األدوات أو اخلافية واملسترتة  أحداثها الكربى أبًدا من أتثريات ودالالت
 األرض والثروة واملكانة والسالم واالستقرار، وتوازن القوة، واملصلحة. :ن الدوافع املعلنة منموراء العديد 

أمثلة على ذلك، ال إيست النماذج التالية الداخلية واإلقليمية والعاملية، ول ةصعدوهذه األبعاد لعبت دورها، على األ
قليمية وعاملية، يف إية، والصينية، واإليرانية، ثورات كربى أحدثت تغيريات جذرية داخلية أو فوالبلش ،الثورات الفرنسية، واألمريكية

حداها على إدائًما من  يعلوإذا كانت بعض التفسريات والرؤى ت   واملعنوية. ،املاديةظل تدافع وتفاعل بني جمموعتني من العوامل: 
سالمية ينطلق من التفاعل والتدافع بينها، برفض إحساب األخرى يف استقطاب ثنائي، فإن التحليل العلمي من رؤية حضارية 

 بو يف مرحلة أخرى.ختها عن األخرى يف مرحلة ما و احدإعلو توملاذا  ،ية ويبحث عن منط التفاعلئاثنهذه االستقطابية ال
(2) 

عاملية اثلثة  ( شهد العامل حرابً 1122 -2992عشرين )الو  اديفصل التاريخي الراهن بني القرن العشرين والقرن احلوعرب امل
(، 1122 -1112(، )1112 -2992) ثالثة عقودتراكمت حلقاهتا، وامتدت يف أرجاء العامل )القدمي( عرب ، من نوع جديد

كربى انتظمت   احلادي عشر من سبتمرب، والثورات العربية، أحدااثً  (. فكانت هناية احلرب الباردة؛ وأحداث1122 -1122)
 هلا أزمات وصراعات ساخنة يف دوائر حضارية عدة، وعلى رأسها الدائرة العربية اإلسالمية. حوهلا ونتيجةً 

دون حرب  تقد تم ، عشرينرب هناية القرن الـة الثنائية، ق  يفإذا كان تفكك االحتاد السوفييت وهناية احلرب الباردة والقطب
على و  ،عرب حرب عاملية اثلثة، ابلقطعة هعشرين جيري تشكيل توازانتالو  اديإال أن النظام العاملي يف القرن احل ،مفتوحة كربى

ودعًما  /حيث يبدو أن الغرب يقود هذه احلرب حفاظًا على ؛يف أقاليم العامل ودوائره احلضارية غري الغربيةو التوايل وليس التزامن، 
أمام ة األمريكية و دياحألأمام اوترتاكم التحدايت  ،يمنته "املهددة" املتآكلة عرب العامل يف عصر تتعدد فيه األقطاب ولو اإلقليميةهل
لنموذج احلضاري الغريب )الرأمسايل الليربايل( من خارجه ومن داخله على حد سواء. ومن مث فإن نقل أزمات الغرب الداخلية ا

أساسية يف مهمة النظام العاملي وانعكاساته على  ةاخلارج، وأبدوات جديدة يف عصر العوملة، أضحى معطا إىل ئهوفيما بني أعضا
دائرتنا احلضارية العربية اإلسالمية بصفة خاصة، انهيك عن الدوائر اآلسيوية واألفريقية، والالتينية، بل واألوروبية ذاهتا. وكل له 

 عن السياسة واالقتصاد أتثريًا وأتثرًا. أىاليت ليست مبنخصوصياته الدينية والثقافية واحلضارية 
تدمت فيهما احلروب األهلية يف البلقان ووسط أفريقيا وجنوب ح( ا1122 -2992فبعد عقدين من هناية حرب ابردة ) 

ة والعسكرية حيث انفجرت قضااي ومشاكل ذات جذور اتريخية وأبعاد دينية وثقافية أثرت وأتثرت ابألبعاد السياسي ،شرق آسيا
جاء الدور على املنطقة العربية وبعد ، هلذه احلروب، وبعد تدشني وتفعيل االسرتاتيجية األمريكية العاملية للحرب على اإلرهاب

، احلرب األهلية يف السودان 1112( وحصار العراق حىت 2992 -2991أزمات وحروب غري متزامنه: أزمة وحرب اخلليج )
احلروب اإلسرائيلية  ،1110، العدوان األمريكي على العراق 1112لعدوان على أفغانستان او  ،وانفصال جنوب السودان

شهدت املنطقة  ،وعقب موجه من الثورات الشعبية السلمية من أجل احلرية والكرامة والعدالة ،1119-1111وفلسطني احملتلة 
، وإن مل تشهد مصر مثل هذه احلروب، م واليمن وليبياسلسلة حروب أهلية متزامنة، شديدة الدموية والطائفية يف الشا 1121منذ 

دخل أن ت  من فبداًل إال إهنا مل تكن مبنأى عن أتثرياهتا وتداعياهتا يف إطار رفع النظام راية "احلرب على اإلرهاب" نيابة عن العامل. 
رق أورواب وأمريكا الالتينية وجنوب شمناطق هذه الثورات دول املنطقة مرحلة من التحرير والتحول الدميوقراطي، سبق وشهدهتا 

ابلثورات املضادة تنقلب على هذه الثورات ابسم احلرب على اإلرهاب وحاية الدول القائمة من  شرق آسيا بل ودول أفريقية، فإذا
لقومية واملذهبية قليمية وأتثريات التكوينات ااألوضاع الداخلية واإل :ن من أهم العوامل اليت مكنت هلذه االنقالابتاوك .االهنيار

 .وبرعاية خارجية2992نعت على شكل سليب وتنامت تدرجيًيا منذأيوالدينية اليت 
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وقبل رسم خرائط األدوات واجملاالت والنماذج اخلاصة بتأثريات هذه األبعاد وتداعياهتا على اجملتمعات العربية، جيدر ابتداء 
 (.1122 -1121توضيح بشأن املقصود هبا يف هذه املرحلة )تقدمي 

تثل تربة داخلية حتولت فيها التعددية والتنوع ها ولكن ليست أدوات تدخل خارجية يف نطاق مؤامرة على األوطانم إهنا 
الرشيد، الذي ازدهرت يف ظله احلضارة اإلسالمية ووصلت إىل ازهى عصورها، إىل ثنائيات استقطابية صراعية مدمرة )ألسباب 

 على ضيقالتوأدوات االستبداد ابلعقول و  ،لإلسالم بفعل اجلهل والفقر تراكم الفهم املشوهم  :اعلى رأسه ؛عديدة داخلية ابألساس
واتساع  وتعمق   وتنامي   ظهور   ،وهي الرتبة اليت سهلت، عرب التاريخ احلديث لألمة ؛احلرايت ابسم الدين خدمة للحكام،...(

بوترية الضعف واالحندار واالنقسام  لثقافية وغريها، على حنو أسرع  التدخل اخلارجي والتداعي على األمة ابستخدام هذه األدوات ا
بفجاجة مبا وصلت إليه العداءات املفتوحة داخل األوطان بني املذاهب  حضحت هذه الرتبة اآلن تنضأواالستعمار والتبعية. ولقد 

 ؟خالل الثورات املضادة  ا وحركات()مواطنني، وحكاًما وخنبً  فماذا فعلنا أبنفسنا ألغراض سياسيةوالقوميات واألداين: 
قوى السياسية الداخلية املتحاضنة بقوة اآلن مع قوى التدخالت اخلارجية يف شكل الومن انحية أخرى: صراعات 

من أمراض الرتبة القائمة لدرجة ال هتدد  ىتغذتاثر دينية وثقافية واجتماعية خطرية آأضحت ذات  ةحتالفات وحتالفات مضاد
 األمة برمتها يف قلب العامل. األوطان أيًضا بل وجود  هتدد ولكن  ،فقط أنظمة ودواًل 

(1) 
ورغم أن الثورات البد أن  :حتاضن الثورات املضادة من الداخل واخلارج: جماالت وأدوات انفجار العصبيات والطائفية

وعلى حنو يتجلى أيًضا يف شكل الصراع بني تستثري األبعاد الثقافية، سواء على مستوى الدوافع أو األهداف أو األدوات والنتائج، 
( التحام القوى السياسية خمتلفة 1122قوى الثورة والقوى املعادية هلا، إال أن الثورات الشعبية العربية شهدت عند انطالقها )

يف  -ضالتها–ولكن سرعان ما وجدت الثورات املضادة كعادهتا ؛ التوجهات الفكرية واأليديولوجية من أجل "احلرية والعدالة"
–وكما يقول لنا التاريخ ويعلمنا ، هشاشة الصفوف الداخلية لقوى هذه الثورات واختالفاهتا الدينية والثقافية والعسكرية والسياسية

 بقدر مساح هذا الداخل. إالمكن من الداخل تتفإن القوى املضادة للثورات ال  -قرون سابقة ثالثةع خربة قاو من 
 بقدر ما يتأثر هذا الداخل أيًضا ،ًدا لقدر وطبيعة أتثري القوى املضادةما تكون حالة الداخل حمدم بقدر  ،ومن انحية أخرى

 ، متدخالت هذه القوى على كافة املستوايت، وخاصة الثقافية واجملتمعية.ةوبدوره من التغذية املرتد
 عتبارين:ال النماذج العربية إال أن األمر يف املرحلة الراهنة كان أكثر خطورة على كافة

والظاهر علينا وبفجاجة غري معهودة بني قوى الثورة املضادة يف الداخل واخلارج ضد  التحالف االسرتاتيجي الفجم  -2
 ا ابملساندة اخلارجية.الشرعية رهنً  ةكلآتمبقاء النظم  ىفلقد أضح ،الشعوب وتطلعاهتا

ح أهل الطوائف واملذاهب أصأو مبعىن  ؛دولانفجار حروب دموية متزامنة عرب طول املنطقة وعرضها، أبيدي أهل ال -1
املتهافتة على  -امللكية منها أو العسكرية- كلسةمباركة من النظم املتو ، ويف ظل رعاية ةوالقوميات والفصائل املتناحر 

ولكن  ،وروبية أو الوالايت املتحدة أو روسيا أو الصني فقطاألقوى هو الاحلماية من اخلارج. ومل يعد هذا اخلارج 
السلمية –م املتهاوية أمام ثورات شعوهبا ظمساندهتا النطلب افت على هتتيف صدارة هذه القوى اليت  حت إسرائيل  أض

ي ولذا اكتسبت هذه النظم إىل جانب صفة االستبداد والظلم صفة اخليانة والتصهني وجبالء غري خمفم  -منها أو املسلحة
 أو مسترت.

 "الشعوبهو "ملرحلة سواء من جانب الثورة املضادة من الداخل أو اخلارج، ، أضحى املستهدف، يف هذه اىبعبارة أخر 
وليس النظم أو النخب السياسية املتصارعة، الشعوب جبمعياهتا وحركاهتا وتنظيماهتا املعربة عن ذاهتا احلضارية اإلسالمية )بتنويعاهتا 
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من  احلضاري ت وحبثًا عن جتديدها وتفعيلها من أجل النهوضهلذه الذا واليت تستند إليها حايةً  ،املذهبية والقومية والدينية(
حني تتدافع القوى من أجل املكاسب  ،ويف مراحل االنتقال ،وليس هناك أخطر من اهلجوم على الشعوب وقت احلروب جديد.

 السياسية الضيقة بذريعة حاية املصلحة واألمن القومي وحاية الدولة.
هنة على تشابك وامتزاج وتداخل وتقاطع جماالت وأدوات الثورة املضادة من الداخل مع وانعكست طبيعة هذه املرحلة الرا

مل جنظائرها التدخلية اخلارجية، ومجيعها موجهة للشعوب ابلدرجة األوىل، ومجيعها ذات أبعاد دينية وثقافية تلتحف هبا أو تت
خ االجتماعية والسياسية هلذه الشعوب تبني أمهية مرجعية املصاحل السياسية للنظم وحلفاءهم من اخلارج. ذلك ألن خربة التواري

وبني رأس  ،ولذلك تكونت حتالفات بني خنب علمانية وعلماء سلطان، وأذرع إعالمية ورجال أعمال ،الدين لدى هذه الشعوب
 خدمة ملصاحل هذه النظم يف البقاء ولو مبساندة خارجية. ؛النظم من العسكر

ديد اخلطاب الديين إلعادة تشكيل الصورة الذهنية للناس عن اإلسالم الدين ودعوات جت وكان قلب هذه العملية توظيف
وذلك خدمة ألهداف سياسية تتصل ابلصراع على السلطة مع  ،وعالقته ابحلياة وعمن ميثل اإلسالم دون غريه )اإلسالم الرمسي(

 مها ابإلرهابصو )لسياسية اإلسالمية بصفة خاصة م العلمانية ابإلحلاد( ومع احلركات اصبصفة عامة )و  ةاحلركات املعارض
لكافة التيارات إال  نةاضحواللعب ابإلسالم إلسقاط الدول...(. فرغم أن الثورات الشعبية السلمية كانت وطنية جامعة و  واخليانة

ر. وازداد هذا االستقطاب حني  اختذ أشكااًل خمتلفة من وطن إىل آخ اعلمانيً  -ا استقطااًب حاًدا إسالميً أن مسار هذه الثورات بنَي 
عن صعود احلركات السياسية اإلسالمية ابالنتخاابت أو احلركات املسلحة  –سواء السلمية أو املسلحة-كشفت مسارات الثورات

هل الثورات املضادة ضد الدميوقراطية أم ضد اإلسالمية؟ أم ضد  :)التكفريية أو غريها(. ومن هنا أضحى التساؤل الكبري هو
 ؟راطية أتيت ابإلسالميني؟ أم ضد دميقراطية وإسالمية تعصف ابلعسكر ومراكز القوى املالية والسياسية التقليديةدميوق

 ، ومنها:ولقد تعددت جماالت وأدوات إدارة الساحة بتوظيف الدين
  واخلطورة على مها ابخليانة وعدم الوطنية واإلرهاب صشيطنة احلركات السياسية اإلسالمية اليت صعدت ابالنتخاابت وو

سلمًيا أو عسكراًي، لتكوين دولة دينية تعصف ابلدولة  ،وللوصول إىل السلطة ،ألهنا توظفه يف السياسة ؛اإلسالم
 القومية.

   تزكية الفرقة واالنقسام بل والصراع بني روافد التيار اإلسالمي )الصوفية، السلفية، اإلخوان، اجلهاديني( وذلك بدعم
 الصورة املتشرذمة عن اإلسالمية. د  ى حنو جسَ خر علآتيار يف مواجهة 

 حركة اإلصالح )نية حلركات إسالمية سلمية س   ة( مناوئنيصعود حركات إسالمية مسلحة شيعية )احلوثي نالسكوت ع
دور لنية مسلحة يف العراق )دولة إسالمية يف العراق( مناوئة صعود حركة إسالمية س   ن، وابملثل السكوت ع(يف اليمن

 املتصاعد والتدخل اإليراين يف العراق. الشيعة
  تعبئة فتاوي علماء السلطان، لدرجة قد تصل )كما حدث يف السعودية( إىل انقالابت يف الفتاوي لتربير مسار سياسي

 .التغريات اجملتمعية املفروضة من أعلى وفجأةتربير وكذلك  ،داخلي وخارجي
 وذلك بتمويل مجاعات إسالمية مسلحة جرى  ،لنفوذ اإليراينعسكرة الثورات بذريعة حماربة اإلرهاب والتصدي ل

 شن حرب مفتوحة حتت مظلة حتالف دويل عريب على اليمن.يتوصيفها بكوهنا متشددة مث إرهابية )حالة سوراي( أو 
 والسكوت عنها ، مراقبة هجمة قوى علمانية على "اإلسالمية" بصفة عامة وليس احلركات السياسية اإلسالمية فقط

بطتها أحيااًن أخرى: )اهلجوم على األزهر، اجلمعيات اإلسالمية، مهامجة مظاهر التدين ولو الشكلية وخاصة ضااًن و أحي
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احلجاب، التطاول اجلاهل على الرتاث..(. فعلى سبيل املثال حني جتد حالة حتالف معلنة بني قوى علمانية والنظام 
 ائسة الدولة املدنية والتيار العلماين )تونس(.بني ر  ًياوجلَ  اظاهرً  االعسكري )مصر( جند حتالفً 

 اء للناس، من خالل األزمات املفتعلة على رسائل التواصل االجتماعي أو من خالل األذرع اإلعالمية. هلسياسة اإل
فبقدر ما ميثل الناس ضحااي "احلروب املسلحة" بقدر ما يقعون أيًضا فريسة حروب اجليل الرابع اليت تقودها النظم يف 

حلروب اجليل  –بفعل مؤامرات خارجية -داخل دوهلا بنفسها وضد مواطنيها رغم ادعاء هذه النظم أن دوهلا تتعرض 
 الرابع.

 : ومن أهم جماالت وأدوات قوى الثورة املضادة من اخلارج ذات التأثري على األبعاد اجملتمعية وأتثرًا هبا
وسرًا،  نيةً ن مل يكن دعمها عالإضد الثورات والسكوت عنها  املراقبة وإعطاء الضوء األخضر لالنقالابت العسكرية -

واملوافقة على ذريعة النظم املعلنة إلجهاض الثورات السلمية واملسلحة على حد سواء، وهي: حماربة اإلرهاب واحلفاظ 
 على الدول وحاية أمن واستقرار العامل.

على سبيل  ،املذهبية )سنة وشيعة( ضد بعضها البعضالتالعب ابجلماعات والكياانت القومية )ترك، كرد، عرب( أو  -
 ،االحتالل األمريكي ينة معارضلشيعة يف العراق على حساب الس  الوالايت املتحدة األمريكية لاملثال: مساندة 

 يف اليمن ملواجهة القاعدة من انحية واإلصالح من انحية أخرى. اللعب األمريكي بورقة نيالسكوت على منو احلوثي
سوراي يف مواجهة تركيا، التنسيق الروسي األمريكي حول أدوار تركيا وإيران رغم ما يعلناه من مواجهة بينهما على  أكراد

 مستقبل نظام األسد.
ها وامتداداهتا خارج العراق مث خارج سوراي إىل أورواب وآسيا حمن وراء داعش، ظهورًا واستمرارًا؟ من وراء تويلها وتسليف

 !وأفريقيا؟؟
ات بيع السالح: ملن؟ وإىل أين؟ يف مقابل إعالن عدم التدخل العسكري املباشر )عدا روسيا طبًعا( وعدم القيام منظوم -

وفق منطق -وذلك ألن حساابت املصاحل واملكاسب واخلسائر تقتضي  ؛ابلضغوط السياسية الالزمة لوقف احلروب
 التسوايت السياسية. أن يتم حسم املعارك عسكراًي أوالً قبل أن تبدأ -القوى الكربى

سواء من أجل حتقيق مكاسب ، ضدها، سواء احلركات املسلحة أو غريها ةالضغوط على األنظمة احلليفة أبوراق املعارض -
إعالن اإلخوان الوالايت املتحدة األمريكية فمثالً: رفض أورواب و ، مباشرة أو فرض تغيريات داخلية على بعض الدول

ضغوط روسيا على إيران بشأن تقييد وجودها ودورها العسكري يف جنوب غرب  ا،مجاعة إرهابية، على عكس روسي
ضد انتهاكات القوات  -الرمسية وغري الرمسية–احلملة الدولية  ،سوراي امتثااًل إلسرائيل وللتنسيق الروسي األمريكي

ع إيران، ويف املقابل تثل ورقة م ةالسعودية واإلماراتية يف اليمن، رغم استمرار الدعم األمريكي للدولتني يف املواجه
لشراء  )واخلليجية( زفت مبقتضاها املليارات السعوديةناست ،املساندة يف وجه التهديد اإليراين للسعودية ورقة أمريكية راحبة

انهيك عن املبادرة إبعالن سريع ومفاجئ لتغيريات داخلية جمتمعية وسياسية ترضى عنها  ،السالح أو أصول أمريكية
 ".األمريكية ا منذ زمن "الوالايت املتحدةوتطلبه

تغذية االنقسامات فيما بني الدول العربية وبينها وبني دول جوارها احلضاري، حول سبل التعامل مع الثورات والثورات  -
االختالفات بني مصر والسعودية واإلمارات وبني ، 1123وأبرز مثال: ما يسمى "حصار قطر" منذ يونيه ، املضادة

ويف حني أتخذ إيران جانب نظام األسد واالنقالب احلوثي على الثورة  ،أفريقيا حول سبل حل األزمة يف ليبيا دول مشال



9 

 

ويف حني ترفض قطر وتركيا حصار إيران فهما يرفضان أيًضا سياسات مصر  ،هنا ترفض حصار قطرأال إيف اليمن 
 واليك.واخلليج جتاه ليبيا والقرن األفريقي وابلطبع سوراي... وهكذا د

بقدر ما ميثل  ،اثر جممل هذه السياسات إىل قلب اجملتمعات ونبض شعوهبم فهم وقود احلرب ووقود التسوايتآوتتد 
وهي حاية الدول وحاية  ؛خنبهم وساساهتم، يف أعلى هرم السلطة، لوردات احلروب وحمصلي املكاسب حتت الذريعة املتهالكة

 مع بقاء ومصلحة رأس النظام. اليت تتطابق ،األمن واملصلحة القومية
(0) 

تكشف السنوات التالية على اندالع الثورات عن جمموعة من النماذج اجملتمعية اليت جتسد تداعيات أدوات الثورات 
 فبقدر ما كانت تربة هذه اجملتمعات ابنقساماهتا السياسية واملذهبية والدينية ،املضادة وجماالهتا ذات األبعاد الدينية والثقافية

جهاضية للتغيري بقدر ما ترتب عليها تداعيات زادت من حال هذه اجملتمعات اإل ةوالقومية، تربة خصبة هلذه األدوات التدخلي
 فرز الصيحة التالية:أسوًءا على سوء وعلى النحو الذي 

 إىل أين املآل هبذه اجملتمعات؟
 ة اليت حيارب فيها اجلميع ضد اجلميع يف ظل ضبابية منوذج اجملتمعات املتشرذمة املنهكة املنتهكة بفعل احلروب الدامي

وتداعيات هذا النمط من احلروب على تاسك األسر، ومستقبل جيل كامل بدون تعليم وصحة وأمن،  ،العدو والتهديد
 مة بل ولإلنسانية.ألالعدائية، أزمة اهلوية، وأزمة االنتماء لوطن أو  تاالستقطااب

 عات اليت مل تدمرها احلروب املفتوحة، تتآكل قدرات أفرادها وجمموعاهتا، بسياسات فحىت يف اجملتم ،فقارمنوذج اإل
قراض النظام وعدم إوهي منطان: منط مفروض من اخلارج "روشته صندوق النقد الدويل" الالزم تنفيذها ليتم  ،اإلفقار

الفقراء ابلفعل. النمط الثاين يزة ضد حمدودي الدخل أو الطبقة املتوسطة انهيك عن حمت ةوهي روشت ،إعالن افالسه
كل قطاعات   فيةانعدام الرؤية االسرتاتيجية عن التنمية الفاعلة الرشيدة اليت تصب يف عا همن سياسات اإلفقار، مرد

ية اخلدمية للطبقة الرأمسالية الطفيلية عاالقتصاد واملال وتعم نتائجها على كافة الناس، وال تظل قاصرة على القطاعات الري
 الصناعية أو الزراعية(.)وليس 

  وأًدا للحركات الشعبية أو السياسية املدنية أو  ،للمجتمعات والدولةو للسياسة واالقتصاد  ةمنوذج إحكام العسكر
 ،وذلك بذريعة حماربة اإلرهاب من انحية ؛اإلسالمية، اليت انتظمت من أجل احلرايت واملدنية وضد الفساد والتبعية

من انحية أخرى، ومبربر أن الشعوب ال تقدر بعد على أعباء  االختيار احلر يف ظل  رياواحلفاظ على الدول من االهن
 دميوقراطيات مباشرة تعددية تنافسية.

 منوذج اإلسالم العلماين أو املدين أو احلداثي )كما يصفه العلمانيون(  ،منوذج العلمانية الفجة، أو العلمانية املتحولة
بسونه من انحية يف نطاق شعائري حمدود بني جدران املساجد يف ساعات حمددة وعرب بقيادة علماء السلطان الذين حي

خصائصه الشاملة كنظام للحياة، ودافع ملقاومة الظلم،  -من انحية أخرى-وينزعون عنه  ،عالم علماء السلطانإأبواق 
لقيم واألخالق الفردية واجلماعية مناطًا لو وحمفز على اجلهاد ضد األعداء دفاًعا عن األرض والعرض والكرامة والدين، 

الدين ابلضرورة من مجاع أهل السنة واجلماعة حىت ولو فيما هو معروف إواإلنسانية، وجيردونه من انحية اثلثة من 
احلجاب، املواريث، احلرايت، عالقات املرأة والرجل خارج  ، مثل)رت عليه تقاليد األمة أو جاء يف أحكام قطعيةقوو 

 .(ه، األخالق والقيم، العدالةالزواج ويف اطار 
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  منوذج التصهني الكامن: املتمثل يف عدم االنتفاض ضد تصفية القضية الفلسطينية متمثلة ابألساس يف هتويد القدس
وإسرائيل،  العربية وإعالن إسرائيل دولة يهودية، وعدم االعرتاض على سياسات التحالفات اجلارية بني النظم ،واألقصى

تهديدها أمن سيناء ببذريعة إرهاب حاس و  ،ي على التداعيات الإلنسانية حلصار غزة املستمربل والسكوت املخذ
 وحتالفها مع إيران.

 اليت حتول دون حراك شعيب ضد كل النماذج السابقة من  ؛أو االستكانة أو اخلوف، أو اليأس واإلحباط ةالامنوذج الالمب
واليت ترجع مجيعها إىل اغتصاب كرامة "اجملتمع" ونزع قدراته ، ني، الرأمسالية املتوحشة، التصهةالطائفية، العسكر 

مل يعد األمر جمرد عدم تكني  ،غاثي احلر والفاعلمكانياته التنظيمية والتجميعية، وجتفيف موارد العمل األهلي واإلإو 
ة، ولكن وصل األمر إىل اجملتمع كما جيب لرقابة السلطة العليا يف الدولة وترشيدها من خالل معارضة سلمية مدنية حر 

 النظم مع اعداء األوطان واألمة. مرسكاته بعد "موت السياسة" أو وطأة احلروب الدامية أو وطأة آتإخنق اجملتمع و 
 :نيويف خاتة القول جيدر التوقف عند األمرين التالي

 فجائية أو حتولية بقدر ما تثل هنا ال تعكس قضاايإابلنظر إىل النماذج السابقة من التداعيات اجملتمعية، جيدر القول  -2
ختتلف ابلطبع، مقارنة مبا سبقها من مسائل، من حيث الدرجة والعمق واالتساع،  ،مسائل جديدة لنفس القضااي املمتدة

 اقات الزمانية وأتثرياهتا.يانهيك ابلطبع عن اختالف الس
 وأقل ظهورًا، ا إال أنه للعملة وجًها آخر أقل ملعاانً يجً رو ن كان األكثر تإوجه العملة "السليب"، و  الإال تثل هذه النماذج  -1

، ولكن انطالقًا من جتديد يف أنه األقوى واألكثر تعبريًا عن األمل يف مستقبل التغيري وضرورة التفاءل إبمكانية حدوثه
عات متمكنة رشيدة تقدر الفكر والثقافة والسلوك، وففي قلبهم "فهم اإلسالم"، ابتداء ابلفرد والسرة واجلماعات، نواة جملتم

 .على "التغيري احلضاري": ابتداء من أعلى رأس السلطة أو ابإلصالح التدرجيي وصواًل إىل قمة هرم هذه السلطة
***** 
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حال  -ملف العدد
ومآل جمتمعاتنا بعد سبع 
سنوات من الثورات 

 وتوابعها
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 مصر: زايدة األزمات وردود فعل متنوعة
 مروة يوسف

 مقدمة
اين املصــــــــريون مــــــــن تــــــــوايل األزمــــــــات السياســــــــية يعــــــــ

واالجتماعية واالقتصادية منذ عقود عديدة، وعادة ما يظهر 
رد فعـل علــى تلــك األزمـات، فتــوايل األزمــات االقتصــادية يف 

، وتـوايل األزمـات 2933عصر السادات أنتج ثورة اخلبـز يف 
السياســية يف عصــر مبــارك أنــتج ثــورة اخلــامس والعشــرين مــن 

هكــذا... كــان لألزمــات رد فعــل واضــح وقــوي علـــى ينــاير، 
 فشل السياسات احلكومية يف حلمر أو افتعال تلك األزمات.

أكثـــر مـــن ســـبع ســـنوات علـــى حلظـــات االنفتـــاح  مـــرَ 
علــى احلــراك السياســي يف الشــارع املصــري، تلــك اللحظــات 

، وكانـــت املطالـــب ت الشـــارع مبقومـــات لتحديـــد مطالبـــهمـــدَ 
بز )العيش( والعدالـة االجتماعيـة يف األساسية تدور حول اخل

إشــارة واضــحة لألزمــات االقتصــادية وســوء توزيــع املــوارد الــيت 
يعيشها املصريون خـالل العقـود السـابقة، ومـا نـتج عنهـا مـن 
أزمات يف القطاعات األكثر أمهية لدى اجملتمع املصـري ومهـا 
التعلــيم والصــحة، وارتبــاط تلــك األزمــات حبــاالت مــن القمــع 

املمـــنهج حلصـــار حتر كـــات الشـــارع ضـــده، ويَتضـــح  السياســـي
ينـاير املوافـق الحتفـال  11ذلك من رمزية اختيـار يـوم الثـورة 

 الشرطة بعيدها السنوي.
مــــارس اجملتمـــــع حَقـــــه يف التعبــــري عـــــن مطالبـــــه وزايدة 
حركته وردود أفعاله علـى مـدار عـامني بعـد حلظـات االنفتـاح 

ــــو  تبــــَدل الوضــــع، ، 1120تلــــك إال أنــــه وبعــــد مشــــهد يولي
وعــــادت حالــــة القمــــع السياســــي بشــــكل أكــــرب  ــــا كــــان يف 

 0هناايت عصر مبارك، وبنـاء عليـه ونتيجـة لسياسـات نظـام 
يوليــــــــو االقتصــــــــادية فقــــــــد تفاقمــــــــت األزمــــــــات االقتصــــــــادية 

                                                           

  .ابحثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث 

، 1120يوليــو  0والسياســية واالجتماعيــة بســرعة كبــرية بعــد 
بعـد  خاصة األزمات االقتصادية، حيث تسـارع هـذا التفـاهم

عملية حترير سعر صرف الدوالر يف مقابل اجلنيه املصـري يف 
 .1121نوفمرب 

وتبحث تلـك الورقـة يف سـؤال أساسـي، هـو: أيـن رد 
الشــــارع يف ظــــل تفـــــاقم األزمــــات الــــيت يعيشـــــها؟ وهــــل تعـــــد 
ســـخريته احلــــادة يف مقابــــل تلــــك األزمــــات رد ا منطقي ــــا علــــى 

بـة؛ سـوف يـتم حجم األزمات اليت يعانيها؟ ومـن أجـل اإلجا
أزمـة السياســة وغلـق مســاحات  -تقسـيم الورقـة كالتــايل: أواًل 

 -األزمـــات االقتصـــادية وزايدة املعـــاانة، اثلثًـــا -احلركـــة، اثنيًـــا
األزمــات اجملتمعيــة،  -أزمـات قطــاعي الصــحة والـتعلم، ورابًعــا

 ردود فعل اجملتمع املصري. -وخامًسا
 أزمة السياسة وغلق مساحات احلركة -أواًل 

مــــة السياســــة احلاليــــة متشــــابكة ومعَقــــدة، مارســــت أز 
فيهــــا الســــلطات أنواًعــــا خمتلفــــة مــــن أســــاليب الســــيطرة علــــى 
احلركـة يف الشــارع بعــد أعــوام االنفتــاح، علــى أصــعدة خمتلفــة، 
ال تتعَلـــــق فقـــــط ابلسياســـــي الضـــــيق املمـــــارس بفـــــرض نظـــــام 
سياسي ما، أو ابلقبضة األمنية على مجيع طوائـف الشـعب، 

يناير، حيث وصل عدد املعتلقـني  11كَرر مشهد حىت ال يت
ألف معتقل، وارتفعت  11حسب عَدة تقارير إىل أكثر من 

؛ (2)معــدالت القتــل خــارج إطــار القــانون واالختفــاء القســري
بل هناك الكثري من اجلوانب اليت جتعـل مـن األزمـة السياسـية 
يف مصـر كبـرية ومتشـابكة ومعقـدة، يصـعب تفكيكهـا، منهـا 

 يل املثال:على سب
االنقســــــام اجملتمعــــــي: بــــــدأت تلــــــك احلالــــــة يف أثنــــــاء 
حلظات االنفتاح نتيجة لالختالفـات بـني التيـارات السياسـية 
املختلفة، وزادت وتفاقمت مع صعود الثورة املضادة ورغبتها 
يف إهناء حالة الدميقراطيـة الوليـدة، وتثَلـت يف إقصـاء وختـوين 

                                                           

: األمن أم السياسة؟، بوابة الشروق، 1122( أحد عبد ربه، مصر يف 2)
، متاح عرب 1122مرب سبت 21، اتريخ االطالع: 1123ديسمرب  01
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مي، بـــل كـــل التيـــارات املعارضـــني، لـــيس فقـــط التيـــار اإلســـال
 .(1)املعارضة تباًعا، من أجل فرض رؤية واحدة على األرض

ـــــا لدســـــتور  زايدة صـــــالحيات جملـــــس الشـــــعب: فوفًق
حظي جملس الشعب بصالحيات دستورية وسياسية  1124

غــــري مســـــبوقة، وهـــــو مــــا  كـــــان مرغـــــواًب إذا مــــا تعلَـــــق بـــــدوره 
التشـــــريعي والرقـــــايب، ولكـــــن ذلـــــك مل حيـــــدث فكانـــــت تلـــــك 

لصالحيات من أجل ترير مئـات مـن التشـريعات والقـرارات ا
اليت صدرت بقوانني بدون مناقشة جديـة، وابإلضـافة هلـذا مل 
يشـــــــهد هــــــــذا الربملــــــــان منـــــــذ بــــــــدء جلســــــــات انعقــــــــاده، أَي 
استجواب أو مساءلة برملانية للحكومة أو النظـام السياسـي، 

لـى بل كان دائًما ما يتبع رغبات السلطة، ومشهد املوافقـة ع
 .(0)ترسيم احلدود بني مصر والسعودية أكرب دليل على ذلك

 0إصدار قوانني تقيد من احلرايت العامة: قـام نظـام 
يوليــــو إبصــــدار العديــــد مــــن القــــوانني الــــيت هتــــدف إىل تقييــــد 
احلـــــرايت العامـــــة وحصـــــر حركـــــة الشـــــارع، ومـــــن أهـــــم تلـــــك 

، وهــو ابألســاس 1120القــوانني، قــانون التظــاهر يف نــوفمرب 
ون ملنــــع التظــــاهر واالحتجــــاج حيــــث فــــرض قيــــوًدا علــــى قــــان

،  وكـــــــذلك قـــــــانون (4)عمليـــــــات احلشـــــــد والتعبئـــــــة والتظـــــــاهر
، 1121فربايــــر  14الكيــــاانت اإلرهابيــــة، والــــذي صــــدر يف 

والــــــذي يتضـــــــَمن العديــــــد مـــــــن العبــــــارات الفضفاضـــــــة الـــــــيت 
تســـــــتخدمها الســـــــلطة لتعقـــــــب املعارضـــــــني وإنـــــــزال العقـــــــاب 

ؤئــة لسياســات و ارســات النظــام، أبصــحاب التوجهــات املنا
حيث يتيح القانون للسلطة توجيه هتم اإلرهاب دون ضوابط 
وقواعد واضحة، وهو ما اَتضح جبالء يف قوائم اإلرهاب اليت 
صــدرت مـــؤخرًا، وأيًضــا قـــانون احملــاكم العســـكرية، والـــذي َ  

ــــــــوبر  13إصــــــــداره يف  ــــــــي  بقــــــــانون حايــــــــة 1124أكت ، ومس مر

                                                           

( إبراهيم العيسوي، مصر اليوم ومصر اليت أرادهتا ثورة يناير، مركز اجلزيرة (1
 .0، ص 1121أغسطس  21للدراسات، 

ة اجلديدة، ( علي النعماين، جملس النواب يف مصر: أداة لتمكني السلطوي(0
 .4 - 1، ص ص 1123مايو  2مركز اجلزيرة للدراسات، 

( خليل العناين، املقاومة حتت حكم العسكر، جملة سياسات عربية، املركز (4
 32، ص ص 1123، يوليو 13العريب لألحباث ودراسة السياسات، العدد 

- 39. 

ـــة املـــدنيمرني إىل  املنشـــآت واملرافـــق العامـــة، وهـــو مـــا أاتح إحال
احملاكم العسكرية، حيث وصل عدد احملـالني حملـاكم عسـكرية 

 .(1)إىل سبعة اآلف مدين 1121 - 1124بني عامي 
ـــــاك مالحظـــــات ســـــلبية علـــــى أداء  أداء القضـــــاء: هن
مرفق القضاء، ال تتعلق فقط خبروج كوادر نظام مبارك خارج 

ًضا ابألحكام اليت َ  مبوجبهـا احلكـم السجون، وإمنا تتعلق أي
على معارضي السلطة أبحكام جزافيـة مقابـل اهتامـات هَشـة 
وغري مؤَكـدة، ابإلضـافة إىل إصـدار قـوانني تزيـد الصـالحيات 
ـــــة للهيئـــــات القضـــــائية، منهـــــا: إزالـــــة احلـــــد األقصـــــى  القانوني

يف اجلــــــــرائم الــــــــيت تكــــــــون عقوبتهــــــــا -للحــــــــبس االحتيــــــــاطي 
( مـن الدسـتور، وهـو مــا 14ارض مـع املــادة )ابلتعـ -اإلعـدام

يعـــين أنـــه ميكـــن حـــبس األشـــخاص ملـــدد طويلـــة حتـــت ذريعـــة 
 .(1)احلبس االحتياطي دون حماكمة

التضــييق علــى العمــل األهلــي واجملتمــع املــدين: وجــاء 
فـرض مزيـد مـن  -تنفيذ هذا التضـييق بشـكلني خمتلفـني، أواًل 
عمـــــل املنظمـــــات  القيـــــود القانونيـــــة والبريوقراطيـــــة الـــــيت جتعـــــل

واجلمعيــات األهليـــة يف مصــر يف غايـــة الصــعوبة، وذلـــك مـــن 
خـــالل إصـــدار قـــانون تنظـــيم اجلمعيـــات األهليـــة الـــذي أقـــره 

، بعد أن جرى إعـداده 1121نوفمرب  19جملس النواب يف 
بشــكل شــبه ســري ودون مناقشــته مــع املعنــني، ابإلضــافة إىل 

ا علـى صـلة إغالق العديد من اجلمعيات األهلية بـدعوى أهنـ
جبماعة اإلخـوان، وهـي الـيت كانـت تقـوم بـدور جمتمعـي مـؤثمرر 

 -خاَصة فيما يتعلق ابلتنمية اجملتمعية والقطاع الصحي. اثنًيا
فرض حصار على التمويل اخلارجي، وهو الـذي كـان يعتمـد 
عليــه عــدد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين، ففــي نفــس القــانون 

ــــد آليــــات عمــــل وســــبل  ــــل اجلمعيــــات الســــابق يــــتم حتدي توي
األهليـــة، وكـــذلك العقـــوابت ضـــد مـــن يتجـــاوز هـــذا القـــانون 
سواء يف النشاط أو تلقي التمويالت من اخلـارج، ومـن أجـل 
إخضـــــاع منظومـــــة التمويـــــل مـــــن اخلـــــارج لقيـــــود  صـــــارمة مـــــن 
الســــلطة فقــــد   اســــتحداث "اجلهــــاز القــــومي لتنظــــيم عمــــل 

                                                           

 .3 - 1( علي النعماين، مرجع سابق، ص ص (1
 .1رجع سابق، ص ( إبراهيم العيسوي، م(1
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أو قبــول املنظمــات األجنبيــة غــري احلكوميــة" ليخــتَ  بــرفض 
 .(3)عمليه التمويل

القيود على احلرايت اإلعالمية: تعـد  هـذه القيـود مـن 
األزمات اخلطرية، وهلا عديد من اجلوانب، منها: فـرض رؤيـة 
النظام بشكل أو آبخر علـى القنـوات والصـحف، فقـد ي نظـر 
إىل بعـــض املـــواد والـــربامج اإلعالميـــة املختلفـــة مـــع النظـــام أو 

ًفا على أهنا تعارضـه أو تؤلـب الـرأي العـام اليت تطرح رأاًي خمتل
ضد سياساته وابلتـايل قـد تتعـَرض بعـض الصـحف والقنـوات 
ـــربامج إىل بعـــض التضـــييق،  الـــيت تنشـــر وتبـــث هـــذه املـــواد وال
وعلى جانب آخر، هناك ارتفاع يف حاالت انتهاك احلـرايت 

صـحفي ا نتيجـة  11اإلعالمية، حيث   القبض علـى حـوايل 
ـــــته ـــــة مهن ـــــذ منتصـــــف مزاول ، و  حصـــــار نقابـــــة 1120م من

، كمــــا َ  إلقــــاء القــــبض 1121الصــــحفيني واقتحامهــــا عــــام 
صحفي ا يومها، ومن جانب اثلث، هناك  41على أكثر من 

تضييق على اإلعالم اإللكرتوين، حيث طال احلجب العديد 
من املواقع اإللكرتونية اإلخبارية وغريها، فتَم إغالق وحجب 

موقــــع إخبــــاري، مثــــل "مصــــر العربي ــــة"  411مــــا يزيــــد عــــن 
و"مــدى مصـــر"، أَمـــا علـــى الصـــعيد القـــانوين فقـــد َ  إصـــدار 

( لسـنة 91قانون التنظيم املؤَسسـي للصـحافة واإلعـالم رقـم )
، والـــذي يتضـــَمن عبــــارات فضفاضـــة منهـــا "االلتــــزام 1121

مبقتضـــيات األمـــن القـــومي" حيـــث ميكـــن أن يـــتم إخضـــاعها 
 .(2)يزيد من أزمة احلرية اإلعالميةلتأويالت عديدة  ا 

 األزمات االقتصادية وزايدة املعاانة -اثنًيا
بــدأت حالــة التضــخم تزيــد يف مصــر مــع حتريــر ســعر 

، نتيجـــة للـــزايدة يف طبـــع األمـــوال 1121صـــرف الـــدوالر يف 
صــل و مــع عــدم وجــود غطــاء نقــدي لعمليــات الطبــع تلــك، و 

ــــــــــو  ٪، ومعــــــــــدل 00إىل  1122معــــــــــدل التضــــــــــخم يف يولي
التضخم يزيد وينق  على مدار شـهور السـنة حسـب تنفيـذ 
                                                           

( علي النعماين، حصار العمل األهلي يف مصر: خنق اجملال العام، مركز (3
 .4 - 0، ص ص 1123مارس  3اجلزيرة للدراسات، 

( حممد األمني موسى، أزمة احلرية اإلعالمية يف مصر وإشكالياهتا (2
 ديسمرب 11القانونية والسياسية، دراسات إعالمية، مركز اجلزيرة للدراسات، 

 .9 - 0، ص ص 1123

ـــــدويل ، احلكومـــــة خلطـــــة اإلصـــــالحات االقتصـــــادية للبنـــــك ال
حيث يزيد عادة يف شهر يوليو مع كل رفـع دعـم عـن الوقـود 
والسـلع األساســية األخـرى، ويعــرب معـدل التضــخم عــن زايدة 

 علـــــى أســـــاس ســـــلة مـــــن الســـــلع مســـــتوى األســـــعار، حمســـــوابً 
دما ينخفض فإنه يعرب عن تراجع وترية زايدة واخلدمات، وعن

. وملعـــدل التضـــخم العديـــد مـــن (9)األســـعار ولـــيس اخنفاضـــها
مــن أمههــا خفــض القيمــة املــواطن اآلاثر الســلبية علــى دخــل 

 اساسـي ارتفاًعــأالشـرائية للـدخل الثابـت، وهـذا يعـين بشـكل 
ســـر مــــن غـــذاء ودواء وملــــبس يف أســـعار كـــل مســــلتزمات األ  

 سـبيل املثـال: تـراوح االرتفـاع يف أسـعار الغـذاءوتعلـيم، فعلـى 
اللحوم( بنسب خمتلفة تراوحـت و اخلضر، و )السلع التموينية، 

٪ خالل األعوام املاضية ورمبـا أكثـر مـن 211٪ إىل 11بني 
211٪ (21). 

إلغـــاء منظومـــة الـــدعم، بـــدأ إلغـــاء منظومـــة الـــدعم يف 
طبًقــــا  يه بشــــكل كلــــئــــجــــل إلغاأعلــــى مراحــــل مــــن  1121
ــــة املصــــرية لإلصــــال ــــيت جيــــب علــــى الدول حات االقتصــــادية ال

اتباعها، أكثر السلع أمهية يف إلغـاء منظومـة الـدعم تلـك هـو 
ة السـلع سـاس أسـعاره تتحـرك مجيـع أسـعار كافَـأالوقود فعلى 

واخلدمات، حيث رفعت احلكومة املصرية أسعار الوقود أربع 
ود مرات منذ بدء تطبيق احلـزم اإلصـالحية، لريتفـع سـعر الوقـ

                                                           

 وللمزيد حول معدل التضخم يف مصر، انظر اآليت:( 9)
أشهر، موقع سي  21التضخم يعاود االرتفاع يف مصر للمرة األوىل منذ  -

، 1122أغسطس  11، اتريخ االطالع: 1122يوليو  21إن إن ابلعربية، 
 N9FS2gl/N.tps://gooht متاح عرب الرابط التايل:

 21التضخم يف مصر عند مستوايت قياسية، موقع روسيا اليوم، بتاريخ  -
، متاح عرب الرابط 1122أغسطس  11، اتريخ الدخول 1122أبريل 
  NfZg1https://goo.gl/Rالتايل:

 للمزيد حول ارتفاع أسعار الطعام، انظر اآليت:( 21)
.. ابلتدريج جتنبا 1123حممود جنم، أسعار الغذاء تستكمل صعودها يف  -

، اتريخ 1121ديسمرب  01لصدمة املستهلك، موقع أصوات مصرية، 
، متاح عرب الرابط التايل: 1122أغسطس  11االطالع: 

LX3https://goo.gl/yqr 
شف أسباب ارتفاع أسعار املواد الغذائية حممود بدوي، "التموين" تك -

، 1122اغسطس  11، اتريخ االطالع: 1121سبتمرب  12واخلضراوات، 
 //:NVX3f1goo.gl/https متاح عرب الرابط التايل:

https://goo.gl/N8FS9N
https://goo.gl/R5NfZg
https://goo.gl/yqr7LX
https://goo.gl/yqr7LX
https://goo.gl/6f7NVX
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، وكمــا ســبق الــذكر، (22) ٪290٪ و21بنســب تــرتاوح مــن 
ـــــــبس ومســـــــتلزمات املنـــــــزل  ـــــــإن غـــــــالء أســـــــعار الغـــــــذاء واملل ف

ق بشــكل أساسـي أبســعار البـرتول، فــيمكن تعلَـتواملواصـالت 
ــــيت  املالحظــــة مــــن نســــب رفــــع ســــعر الوقــــود كــــم  النســــب ال

 ارتفعت هبا ابقي مستلزمات األسرة.
اته فقـط، بـل ود ومشـتقَ ق منظومة الدعم ابلوقـال تتعلَ 
مها احلكومــة ســعار اخلــدمات املنزليــة الــيت تقــدمر مشلــت أيًضــا أ

 هللمواطنني قد ارتفعت أيًضا، ومنها خدمات الكهرابء وامليـا
والتمــــوين، حيــــث   رفــــع تكلفــــة فــــاتورة الكهــــرابء يف مصــــر 

 ه٪ على مدار السنوات املاضية، أما أسعار امليا1991بنسبة 
٪، أمـــــا تكلفــــة الصــــرف الصـــــحي 4494فقــــد زادت بنســــبة 

مـــن قيمـــة اســـتهالك  ٪10بعـــد أن كانـــت  ٪31إىل فـــزادت 
 .(21)املياه

 -أمـــا منظومـــة الـــدعم العيـــين ، فلهـــا وجهـــان، األول
، من صعوبة ايف حد ذاهت ينالتمويالدعم  منظومة إشكاليات

إصــدار البطاقـــة، ووجـــود غــري مســـتحقني للبطاقـــة، ابإلضـــافة 
الشــق و والــيت مــن املفــرتض توافرهــا،  إىل نقــ  املــواد الغذائيــة

يف ضـــمن حتويـــل الـــدعم العيـــين املتيف غبـــة احلكومـــة ر  -الثـــاين
ــــدخل املــــواطن يف  بطاقــــة التمــــوين إىل دعــــم نقــــدي، وهــــذا ي
إثبـــات أحقيتـــه ابلـــدعم النقـــدي الـــذي مـــن املمكـــن طرحـــه، 
ابإلضــــافة إىل حجــــم الــــدعم النقــــدي الــــذي مــــن املمكــــن أن 

يكون منخفًضــــا مقارنــــة أبســــعار والــــذي ســــ ه احلكومــــة،وفمرر تــــ
ن الكثري من األسر تعتمد يف طعامها إحيث  املواد الغذائية،

علــــــــــى الــــــــــدعم العيــــــــــين املتمثــــــــــل يف دعــــــــــم اخلــــــــــرب والســــــــــلع 
 .(20)األساسية

                                                           

( تعرف على مراحل زايدة أسعار الوقود يف مصر، موقع جريدة املال، 22)
، متاح عرب الرابط 1122أغسطس  11، اتريخ االطالع: 1121نوفمرب  4

 /wu0Vd1https://goo.glالتايل: 
رفع أسعار الكهرابء أربع مرات يف عهد السيسي، موقع اجلزيرة.نت،  (21)

، متاح عرب 1122أغسطس  11، اتريخ االطالع: 1121يونيو  24
 qx1https://goo.gl/Disالرابط التايل: 

 للمزيد حول أزمة الدعم العيين يف مصر، انظر اآليت:( 20)

الضـــــــــــرائب: تســــــــــــتهدف احلكومــــــــــــة املصــــــــــــرية زايدة 
٪ مـــــــن حصـــــــلية النـــــــاتج 22حصـــــــليتها مـــــــن الضـــــــرائب إىل 

ضـــــريبة الـــــدخل  ، لـــــذلك فقـــــد   تعـــــديل قـــــانون(24)القـــــومي
الضريبة مبقدار من أقل شرحية زادت وتعديل شرائحها حيث 

، (21) ٪1191٪ وأكـــــــرب شـــــــرحية زادت ضـــــــرائبها مبقـــــــدار21
ابإلضــافة إىل البــدء يف تطبيــق ضــريبة القيمــة املضــافة والــذي 

                                                                                    

للقضاء على أزمة البطاقات التموينية، موقع « التموين»تعرف على خطة  -
، 1122أغسطس  11، اتريخ االطالع: 1122يناير  12التحرير، بتاريخ 

 xCj4https://goo.gl/Zw: يلمتاح عرب الرابط التا
أزمة بطاقات التموين يف طريقها للحل.. علي املصيلحى: قرار ابستخراج  -

"بدل التالف" و"الفاقد" املتأخرة هناية الشهر.. ويؤكد: مل يتحدد موعد 
البطاقات  إلضافة املواليد.. والوزارة تشن حالت مفاجئة ملتابعة تسليم

 11، اتريخ االطالع: 1122فرباير  10ألصحاهبا، موقع اليوم السابع، 
 ، متاح عرب الرابط التايل:1122أغسطس 

 https://goo.gl/X91eSn 
إللغاء الدعم العيين واالعتماد على « التموين»أمساء فتحي، خطة وزارة  -

، متاح 1122أغسطس  11، اتريخ االطالع: 1123يوليو  11النقدي، 
 gqaU9https://goo.gl/bعرب الرابط التايل: 

أحد حسن، تنفيًذا خلطة اإلصالح االقتصادي: مصر تتجه العتماد  -
مارس  11خطة التحول من الدعم العيين إىل النقدي، موقع إيالف، 

 ، متاح عرب الرابط التايل:1122أغسطس  11ع: ، اتريخ االطال1123
 https://goo.gl/A0Q12g 

 ( حول زايدة حصيلة الضرائب، انظر اآليت:24)
 9هل يتحمل املصريون زايدة جديدة يف الضرائب؟، موقع اجلزيرة.نت،  -

رب الرابط ، متاح ع1122أغسطس  11، اتريخ االطالع: 1122أبريل 
 Df31https://goo.gl/vcالتايل: 

احلكومة تستهدف زايدة حصيلتها من الضرائب املفروضة على  -
، بوابة الشروق، اتريخ االطالع: 1129 – 1122االتصاالت ىف موازنة 

 ، متاح عرب الرابط التايل:1122أغسطس  11
 http://bit.ly/1OGoZd2 

% العام املقبل، 10احلكومة تستهدف زايدة إيرادات الضرائب بنسبة  -
، 1122أغسطس  11، اتريخ االطالع: 1122أبريل  11موقع مصراوي، 

 v4://goo.gl/eQvQhttpsمتاح عرب الرابط التايل: 
ى تعديالت الضريبة على الدخل.. رفع حد اإلعفاء ( تعرف عل21)
 11،  اتريخ االطالع: 1122يونيو  4جنيه، املصري اليوم،  2111لـ

 ، متاح عرب الرابط التايل:1122أغسطس 
 https://goo.gl/xerdm2 

https://goo.gl/6Vd3wu
https://goo.gl/Dis5qx
https://goo.gl/Zw4xCj
https://goo.gl/X96eSn
https://goo.gl/X96eSn
https://goo.gl/b9gqaU
https://goo.gl/A3Q21g
https://goo.gl/A3Q21g
https://goo.gl/vc72Df
http://bit.ly/2OGoZd1
http://bit.ly/2OGoZd1
https://goo.gl/eQvQ4v
https://goo.gl/xerdm8
https://goo.gl/xerdm8
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٪ علــــــــــــى الســــــــــــلع 24٪ مث زادت إىل 20بــــــــــــدأت بنســــــــــــبة 
 .(21)1123/1122يف العام املايل   َ هو ما واخلدمات و 

 قطاعي الصحة والتعليم أزمات -اثلثًا
زادت نســبة أزمــات القطـــاعني األكثــر أمهيــة ابلنســـبة 
للمجتمع املصري ومها التعليم والصحة بشكل متصاعد على 
مــدار العقــود الســابقة، وســيتم التفصــيل يف كــل واحــد منهمــا 

 على حدة:
 أزمة قطاع الصحة: -2

يعـــاين قطـــاع الصـــحة يف مصـــر مـــن مشـــاكل هيكليـــة 
٪ 11تعـاين سياسية عدة تضر يف النهاية بصحة املـواطن، فو 

تفتقــر للخــدمات األوليــة حيــث  ،املستشــفيات احلكوميــة مــن
ـا وملحوظًـواضـحً  اللرعاية الصحية، وتشهد نقصً  ة رَ ا ىف األسر

وطـــاقم  ا يف فنيـــي األشـــعة، واألطبـــاءوأجهـــزة األشـــعة، وعجـــزً 
بعــــض  إىل أنووصــــل األمـــر ا يف األدويـــة، التمـــريض، ونقًصــــ

قامـــت بوضـــع صـــندوق خـــارج املبـــا   املستشـــفيات واملعاهـــد
 .جلمع التربعات حلل تلك األزمة داخلها

وجاء تعومي العملة احمللية ابلسلب على القطاع الطيب 
حتياجـات الطبيـة يف مصـر ال٪ من ا11ن إمصر، حيث  يف

وشــركات الــدواء املصــري اخلاصــة  تغطيهــا الشــركات الدوليــة،
فقـط،  ٪4 شـركات القطـاع العـام تغطـي٪، بينما 04تغطي 

 .ختيار إما زايدة السعر أو عدم توفري األدويةفأصبح اال
تعــاين أمــا فيمــا يتعلــق ابملوازنــة ونســبة الصــحة فيهــا ف

ال املوازنـة  -ة، أوالاملوازنة املصرية للصحة من مشكالت عدَ 
ابحتياجـات النظـام الطـيب يف مصـر، فجـزء مـن  تكفي للوفاء

نســـــبة مستشـــــفيات اجلـــــيش  بقـــــى بعـــــد احتســـــابامليزانيـــــة امل
ــــذهب كرواتــــب للعــــاملني يف القطــــاع الصــــحي،  والشــــرطة، ي

فبينمــا  ،وذلــك القطــاع لديــه مشــكالت يف عــدد العــاملني بــه
 عدد األفراد املدربـة العاملـة يف اجملـال الطـيب، يعاين من نق 

مــــــواطن، أي  2111طبيــــــب لكــــــل  11224حيــــــث يوجــــــد 

                                                           

ديسمرب  12ما الضريبة على القيمة املضافة؟، موقع اجلزيرة.نت، ( 21)
  ، متاح عرب الرابط التايل:1122أغسطس  11، اتريخ االطالع: 1123
GZ9qB9https://goo.gl/ 

بًـــا، وهـــي نســـبة منخفضـــة مواطنًـــا تقري 2104طبيـــب لكـــل 
املـوظفيني  تعـاين مـن زايدة يف عـددومـن جانـب آخـر  جًدا، 
 .نياإلدرايمر 

  1123كانـــت املوازنـــة العامـــة لقطـــاع الصـــحة لعـــام 
هـــــى وفـــــق املخصصـــــات ا مليـــــار جنيـــــه، بينمـــــ 14تســـــاوي 

بلغت نسـبة اإلنفـاق احلكـومي  .مليار جنيه 210الدستورية 
اخلدمـــــة  علـــــى علـــــى الصـــــحة الـــــيت تـــــنعكس بشـــــكل مباشـــــر

٪ من الناتج احمللي اإلمجايل املتوقع 2٫04املقدمة للمواطنني 
، وهــــــي النســــــبة الــــــيت تعــــــد أقــــــل مــــــن نصــــــف 1122 لعــــــام

٪، وبـذلك 0البـال   1123املـايل  -االستحقاق الدستوري 
تقـــل نســـبة اإلنفـــاق احلكـــومي علـــى الصـــحة هـــذا العـــام عـــن 

 .(23)1121 املايل العام
صـات نفـاق واملخصَ ضـعف اإلومن جانب آخر جند 

٪ 0  أكثـر مـن املالية، خاصة أن الدستور املصرى مل يخصمر 
من ميزانية الدولة لصاحل الصحة، ابإلضافة إىل غياب الرقابة 

د اهلياكـــل الطبيـــة، والعجـــز ســـات الصـــحية، وتعـــد  علـــى املؤسَ 
 .هبيئات التمريض، واحتكار سوق األدوية واملستشفيات

ىف الوحــــــــدات ويظهــــــــر انــــــــدماج تلــــــــك املشــــــــكالت 
الصحية ابحملافظات، والىت تعا  بطبيعة احلـال مـن نقـ  ىف 
مجيـــع املســـتلزمات الطبيـــة، واألطقـــم الطبيـــة بكـــل عناصـــرها، 

يضــعف مــن قــدرة املستشــفيات احلكوميــة علــى  ياألمــر الــذ
القيـــام بـــدورها ىف تقـــدمي خدمـــة صـــحية الئقـــة، كمـــا يعـــرض 

 .بعض األحيان حياة البعض للخطر يف
ا مشـكلة تضـاف إىل مـا سـبق، هـى زايدة هنـاك أيًضـ

رًا، بشكل جعـل مـن اإلقـدام علـى نسبة األخطاء الطبية مؤخَ 
 -أو حــــىت خــــاص- يعمليــــة جراحيــــة ىف مستشــــفى حكــــوم

إىل املـــــوت ىف بعــــــض  يجـــــزًءا مـــــن خمـــــاطرة ميكــــــن أن تفضـــــ
 .(22)األحيان، كما أكدت عدة شواهد وحوادث

                                                           

أزمة قطاع الصحة يف مصر: بني إمهال املستشفيات وضعف املوازنة  (23)
 9، ص ص 1123العامة للصحة، مركز هردو لدعم التعبري الرقمي، القاهرة 

 F2bzUg://goo.gl/https، متاح عرب الرابط التايل: 21 -
 للمزيد حول أزمة القطاع الصحي يف مصر، انظر اآليت: (22)

https://goo.gl/9qB9GZ
https://goo.gl/9qB9GZ
https://goo.gl/bzUg8F
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 أزمة قطاع التعليم: -1
مثــل قطــاع الصــحة مــن أزمــات  ويعــاين قطــاع التعلــيم

هيكليــة وأزمــات تتعلــق بسياســاته وأزمــات تتعلــق ابلتمويـــل، 
فعلـــى مـــدار األعـــوام الســـابقة القليلـــة اَتضـــحت أزمـــة التعلـــيم 
ــــة  بشــــكل كبــــري خاصــــة مــــع السياســــات املتغــــرية لــــوزارة الرتبي
والتعلـــيم حـــول املـــدارس أو الثانويـــة العامـــة، ويف اجملمـــل فـــإن 

اكمــة أَدت إىل أن تكــون مصــر يف الرتتيبــات أزمــة التعلــيم املرت 
املتــأخرة يف تصــنيفات التعلــيم ســواء كــان تصــنيفها يف جــودة 

 التعليم أو مستوى اجلامعات.
فعلـــــى مســـــتوى السياســـــات التعليميـــــة يَتضـــــح ختـــــب ط 
السياسات اليت يتم  تنفيذها من قبل وزراء التعليم، فكل وزير 

ي إىل عــــــدم دراســــــة خبطــــــة مســــــتقلة، وتعاقــــــب الــــــوزراء يــــــؤدمر 
ـــــري مـــــن  ـــــؤدمري إىل الكث ـــــذة بشـــــكل واف   ـــــا ي السياســـــة املنَف
التخب ط واالضطراب، ابإلضافة إىل تغيري السياسـات بشـكل 
كبـــري، ويف النهايـــة يـــؤدمري كـــل هـــذا إىل ســـوء اإلدارة وإهـــدار 

 .(29)املوارد
فعلــــى مســــتوى املقــــَدم خلدمــــة التعلــــيم، تَتضــــح أزمــــة 

ديــدة، والــيت تَتضــح يف إشــكالية اإلمهــال املعلمــني القدميــة اجل
من قبل الدولة وضعف الرواتب، وإشكاليات تعليم وتدريب 
هؤالء املعلمني، ابإلضافة إىل مجود املناهج،  ا يصعب على 

                                                                                    

مشكالت تواجه املنظومة الصحية ىف مصر.. أبرزها  21آية دعبس،  -
مريض واحتكار ضعف املخصصات املالية وغياب الرقابة.. وعجز هيئات الت

، اتريخ 1121يناير  12بعض الشركات سوق األدوية، موقع اليوم السابع، 
  ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب  11االطالع: 

https://goo.gl/2KxS2K 
-  .. اقرتاحات غري مكلمرفة لتطوير القطاع  4بدون إرهاق الدولة ماداي 
، اتريخ االطالع: 1122فرباير  21صحي يف مصر، موقع ساسة بوست، ال

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122سبتمرب  23
https://goo.gl/VtWdQc 

( عبد املؤمن قدر، بدراوي: أزمـة التعليـم يف مصـر ال تتعلـق ابألمـوال 29)
، اتريخ 1122يناير  11اإلذاعة والتليفزيون، لكـن بسـوء اإلدارة، جملة 

  ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب  22االطالع: 
https://goo.gl/x4vdAx 

املدرس االبتكار يف كيفية التدريس، واإلشكاليات اليت تعلق 
 .(11)ابألبنية التعليمية وتكدس الفصول

صوصــية مــن األزمــات الكــربى ومــا زالــت الــدروس اخل
راســــة صــــدرت عــــن مركــــز يف أزمــــة التعلــــيم يف مصــــر، ففــــي د

٪ مــن 33إىل  12بــني تنبــني أنــه  معلومــات جملــس الــوزراء، 
طــالب املــدارس حيصــلون علــى دروس خصوصــية، تســتنزف 

وهنـــاك ، مليـــار جنيـــه ســـنواي   21مـــن خزينـــة األســـر املصـــرية 
. مليـار جنيـه 01و 11تقديرات أخرى ترتفع هبـذا الـرقم إىل 

وأظهرت بياانت اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن 
٪ مـــن إنفـــاق املصـــريني علـــى التعلـــيم ذهـــب للـــدروس 0914

٪ للمصــــــــروفات 0219واخلصوصـــــــية وجمموعــــــــات التقويــــــــة، 
٪ للكتــــب الدراســـــية واألدوات 2210والرســــوم املدرســــية، مث 

إنفاقها علـى ٪   1و ،٪ النتقاالت الطالب912املكتبية، و
 .(12)املالبس والشنط

ويف الســـنوات األخـــرية ظهـــرت أزمـــة أخـــرى لتضـــاف 
إىل أزمـــات التعلـــيم وتعق ــــدها، وهـــي أزمــــة الغـــش وتســــريبات 
امتحــــاانت الثانويـــــة العامــــة،  ـــــا يضــــع املنظومـــــة كلهــــا حمـــــل 
تســـــاؤل عــــــن جــــــدواها وعــــــدالتها، فتزايــــــد معــــــَدالت الغــــــش 

ية وابلـــــرغم مـــــن والتســـــريب خـــــالل الســـــنوات اخلمـــــس املاضـــــ
احملــــــــــاوالت احلكوميــــــــــة يف إلقــــــــــاء القــــــــــبض علــــــــــى مســــــــــرمريب 

                                                           

املشكلة واحلل، موقع تعليم … ( اتمر املالح، أزمة املعلم املصري11)
، متاح 1122تمرب سب 22، اتريخ االطالع: 1121أكتوبر  11جديد، 

 /Kc2sQ4https://goo.glعرب الرابط التايل: 
 ( للمزيد حول الدروس اخلصوصية يف مصر، انظر اآليت:12)

املصريون يقتطعون من دوائهم وغذائهم لتأمني الدروس اخلصوصية  -
 23الطالع: ، اتريخ ا1122أغسطس  9لألبناء، موقع العريب اجلديد، 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122سبتمرب 
https://goo.gl/c1RSLs 

مىن ضياء، ابألرقام.. كم تنفق األسر املصرية على الدروس اخلصوصية؟،  -
سبتمرب  23، اتريخ االطالع: 1123ديسمرب  21موقع املصري اليوم، 

 Suzka1goo.gl/://https ط التايل:، متاح عرب الراب1122

https://goo.gl/1KxS8K
https://goo.gl/VtWdQc
https://goo.gl/x4vdAx
https://goo.gl/4sQ1Kc
https://goo.gl/c2RSLs
https://goo.gl/5Suzka
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االمتحــــاانت، إال أنــــه عمليــــات الغــــش والرتســــيب مــــا زالــــت 
 .(11)مستمرة كل عام وبنفس الوترية أو بوترية متصاعدة

أَمــا مــن حيــث التعلــيم اجلــامعي، فمــا زالــت إشــكالية 
ختـــــريج خـــــرجيني ال حيتـــــاجهم ســـــوق العمـــــل هـــــي اإلشـــــكالية 

 ربى فيه، ابإلضافة إىل سوء التعليم املقَدم من األساس.الك
 تزايد األزمات اجملتمعية -رابًعا

أَدت كــل تلــك األزمــات الــيت يعــاين اجملتمــع املصــري 
منهـا إىل زايدة نســبة الضـغط عليــه، ابإلضـافة إىل التحــو الت 
اليت يشهدها اجملتمع نتيجة للتحـو الت العامليـة واإلقليميـة إىل 

األمــــل يف مســــتقبل أفضــــل وفقــــدان األمــــل يف تغيــــريه فقــــدان 
علـــــى املســـــتوى القريـــــب بـــــل حـــــىت يف إصـــــالحه، فتفاقمـــــت 

 العديد من املشكالت االجتماعية على إثر ذلك، ومنها:
الطالق: حيث ارتفعـت نسـب الطـالق بشـكل كبـري 

لنشـــــرة الســـــنوية خاصـــــة يف فئـــــة حـــــديثي الـــــزواج، فحســـــب ا
درها اجلهـــاز املركـــزي إلحصـــاءات الـــزواج والطـــالق الـــيت أصـــ

ا ألًفــ 921بلــ  عــدد عقــود الــزواج  للتعبئــة العامــة واإلحصــاء
ــــل 1123عقــــد يف  111و ا عقــــدً  111ا وألًفــــ 902، مقاب

بينمــــا بلغــــت . ٪112، بنســــبة اخنفــــاض قــــدرها 1121عــــام 
ا عـــــام إشـــــهادً  119ا وألًفـــــ 292عـــــدد إشـــــهادات الطـــــالق 

، 1121ا عـــــــام إشـــــــهادً  39ا وألًفـــــــ 291، مقابـــــــل 1123
وبلــــ  عــــدد األحكــــام القضــــائية ، ٪011نســــبة زايدة قــــدرها ب

ــــــــ 9014ابلطــــــــالق النهــــــــائى  ــــــــل  1123ا عــــــــام حكًم مقاب
، وكانــــت أعلـــى نســــبة بســــبب 1121أحكـــام عــــام  1011

 .(10)٪ من احلاالت3119اخللع هى 
                                                           

التعليم العريب.. أزمة تسريب أم أزمة جيل، موقع سكاي نيوز عربية،  (11)
، متاح عرب الرابط 1122سبتمرب  23، اتريخ االطالع: 1121يونيو  9

 .gl/JUpsHHhttps://gooالتايل: 
 ( للمزيد حول إحصاءات الطالق يف مصر، انظر اآليت:10)

دقائق !!،  0حاالت زواج وحالة طالق يف مصر كل  1حممد مجعة،  -
، 1122سبتمرب  2، اتريخ االطالع: 1122يوليو  11بوابة أخبار اليوم، 

 zmm4o.gl/sxhttps://go متاح عرب الرابط التايل:
يوليو  29يف مصر.. الزواج يرتاجع والطالق يتزايد، موقع اجلزيرة.نت،  -

 ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب  2، اتريخ االطالع: 1122
 https://goo.gl/UhDeMJ 

من  ااملرتبة الثالثة عربي  يف مصر ارتفاع نسب اجلرائم: 
آخر تصنيف لقاعدة  ا، يفعاملي   14، والـحيث معَدل اجلرائم

، اخلــاص بتصــنيف الــدول حســب «انمبيــو»البيــاانت العامليــة 
لقطـــاع مصـــلحة تقريـــر  شـــف، حيـــث كمعـــدالت اجلرميـــة هبـــا

مصــــر عــــن ارتفــــاع  األمــــن العــــام حــــول معــــدالت اجلرميــــة يف
نسبة الزايدة ىف معـدل فبلغت  ، 1121يف  معدالت اجلرائم

ابإلكـــراه  ٪، أمـــا معـــدالت الســـرقة201جـــرائم القتـــل العمـــد 
جرميـــة، أمـــا  1122٪؛ إذ ســـجلت 011فقـــد زادت بنســـبة 

٪، وأكـــــــــدت 111ســـــــــرقة الســـــــــيارات فقـــــــــد زادت بنســـــــــبة 
إحصــــائيات رمسيــــة صــــادرة عــــن وزارة الداخليــــة أن ىف مصــــر 

ألــف بلطجــى ومســجل خطــر، ارتكبــوا جــرائم  91أكثــر مــن 
 قتل واغتصاب وخطف.

وتكمــن خطـــورة انتشـــار العنــف واجلـــرائم األســـرية إىل 
ـــوتر والصـــراع تكـــون بيئـــة أ ن األجـــواء األســـرية املشـــحونة ابلت

ة لإلصابة ابألمراض العقلية والنفسية والسلوكية لألبناء؛ أم هيَ 
ــررج للمجتمـــع أجيــااًل متأهمر إأي  بــة الرتكـــاب مزيــد مـــن هنــا خت 

 .(14)العنف واجلرمية واالحنراف دون شك
 يا للمسح القوموفقً زايدة نسب األمراض النفسية، ف

ل انتشــار االضــطراابت النفســية لعــام صــحة النفســية ومعــدَ لل
٪ من املصريني لديهم مشـاكل وأعـراض 1413فإن ، 1122
ا هــــــــي اضــــــــطراابت وأكثــــــــر االضــــــــطراابت انتشــــــــارً ، نفســــــــية

، واضــــــطراابت تعــــــاطي املخــــــدرات ٪40االكتئــــــاب بنســــــبة 
مــــن املصــــريني  ٪3، كمــــا كشــــفت أن نســــبة ٪0112بنســــبة 

فقـــــــط مـــــــن  ٪114ن نســـــــبة مصـــــــابون أبمـــــــراض نفســـــــية، وأ
                                                           

 ( للمزيد حول وضع اجلرائم يف مصر، انظر اآليت:14)
مايو  2ل عصر جرائم "الالمعقول"، موقع البوابة نيوز، مصر تدخ -

 ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب  2، اتريخ االطالع: 1123
 https://goo.gl/FzWE91 

حممد أبو العينني، اجلرائم األسرية: كيف يهدد االقتصاد تاسك اجملتمع  -
سبتمرب  2، اتريخ االطالع: 1122يوليو  2ضاءات، املصري؟، موقع إ

 MdSD2https://goo.gl/z ، متاح عرب الرابط التايل:1122
، 1122يونيو  10الغالء يدفع املصريمرني إىل اجلرمية، موقع العريب اجلديد،  -

 لتايل:، متاح عرب الرابط ا1122سبتمرب  2اتريخ االطالع: 
 https://goo.gl/qKYrwa 

https://goo.gl/JUpsHH
https://goo.gl/sx4zmm
https://goo.gl/UhDeMJ
https://goo.gl/UhDeMJ
https://goo.gl/FzWE96
https://goo.gl/FzWE96
https://goo.gl/z1MdSD
https://goo.gl/qKYrwa
https://goo.gl/qKYrwa
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األشخاص الذين يعانون من مرض نفسي هم الذين يتلقـون 
انتشـــــــار االضـــــــطراابت ، ابإلضـــــــافة إىل أن ا حلـــــــالتهمعالًجـــــــ

 .(11)النفسية أكثر يف املناطق الريفية عن املناطق احلضرية
زايدة نســـب االنتحـــار: يف الســـنوات القليلـــة املاضـــية 

از املركزي للتعبئة جلهزادت نسب االنتحار، ففي تقرير عن ا
واإلحصاء رصد زايدة كبرية أبعداد املنتحرين وأهنا قفزت من 

ــــــــــــــة  1111، إىل حنــــــــــــــو 1111حالــــــــــــــة يف  2211 يف حال
اتضــح دراســة لــوزارة الصــحة يف القــاهرة، ،  بينمــا يف 1121

، مــن طلبــة الثانويــة العامــة يفكــرون يف االنتحــار ٪1213 أن
والنطــاق اجلغــرايف هلــا جيــب التأكيــد هاهنــا أن الــدوافع خمتلفــة 

واســع النطـــاق ليشـــمل مجيـــع حمافظـــات مصـــر، إال  أن زايدة 
نســـب الضـــغوط الســـابقة يعـــد مـــن األســـباب الرئيســـية، وقـــد  
كشف مركز املصريني للدراسات االقتصادية واالجتماعية يف 

حالــــة انتحــــار بســــبب  4111أن مصــــر شــــهدت  لــــه تقريــــر
إىل يونيــــو  1121احلالــــة االقتصــــادية، يف الفــــرتة مــــن مــــارس 

1123(11). 
                                                           

 ( للمزيد حول الوضع النفسي للمصريني، انظر اآليت:11)
٪ مصابون 3٪ من املصريني يعانون من أعراض نفسية و1413الصحة:  -

، اتريخ 1122أبريل  22مبرض نفسى.. فيديو وصور، موقع اليوم السابع، 
 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122مرب سبت 2االطالع: 

https://goo.gl/pVm1HW 
دراسة حكومية تؤكد: ربع املصريني مصابون ابضطراابت نفسية، موقع  -

، متاح 1122سبتمرب  2، اتريخ االطالع: 1122أبريل  11، 12عريب 
 1https://goo.gl/sgikZعرب الرابط التايل: 

 ( للمزيد حول زايدة نسب االنتحار يف مصر، انظر اآليت:11)
ايسر خليل، ملاذا تزايدت حاالت االنتحار يف مصر أخريًا؟، موقع  -

، متاح عرب 1122سبتمرب  21، اتريخ االطالع: 1122يوليو  4النهار، 
 TPX13https://goo.gl/v الرابط التايل:

حاالت االنتحار يف تزايد مستمر مبصر.. وهذه أبرز دوافعها، موقع عريب  -
، متاح عرب 1122سبتمرب  21، اتريخ االطالع: 1122يونيو  4، 12

 //:goo.gl/HnFGWhhttps الرابط التايل:
ياة ابملوت".. االنتحار يضرب اجملتمع املصري، موقع "متمردون على احل -

،  متاح 1122سبتمرب  21، اتريخ االطالع: 1122فرباير  0البوابة نيوز، 
 //:SKw4H1goo.gl/httpsعرب الرابط التايل: 

طس أغس 21االنتحار يف مصر.. بديل حلياة ميتة، موقع اجلزيرة.نت،  -
 ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب  21، اتريخ االطالع: 1122

ردود فعل اجملتمع املصري على السياسات  -خامًسا
 احلكومية

بعــــد حلظــــات االنفتــــاح الــــيت شــــهدها حــــراك الشــــارع 
املصــري، يتســاءل العديــدون: ملــاذا يغيــب ذلــك احلــراك اآلن 
رغــم زايدة األزمــات الــيت يعــاين منهــا اجملتمــع؟ ولإلجابــة عــن 

هــذا التســاؤل يتضــَمن هــذا التســاؤل، جيــب البــدء ابلقــول إن 
رؤيـــة أحاديـــة لنوعيـــة احلــــراك املطلـــوب، حـــراك يشـــبه احلــــراك 
السابق، ابإلضافة إىل التحي زات يف هذا السؤال ضَد الشارع 
املصـــري، لـــذلك فاألفضـــل وضــــع تســـاؤل غـــريه، وهـــو: هــــل 
توقـــــف احلـــــراك يف الشـــــارع رغـــــم تزايـــــد األزمـــــات يف اجملتمـــــع 

 املصري؟
تمر ا وإن كــــان أبشـــــكال كــــان احلــــراك موجــــوًدا ومســــ

القضـااي  بعـضاسـتطاعت  حاالت خمتلفة، حيـثخمتلفة ويف 
لرؤيــة النظــام احلــايل،  أن تــدفع يف تشــكيل جبهــات معارضــة

عمــال غــزل احمللــة يف يوليــو  باســبيل مثــال: إضــر  ىعلــ منهــا
من مــــع تصــــاعد االحتجــــاج زا، والــــذي تــــ1123وأغســــطس 

فض النتقال راك الار احل ق، وقبلهماراالشعيب ألهايل جزيرة الو 
ن وصـــنافري" إىل اململكـــة العربيـــة االســـيادة علـــى جزيـــريت "تـــري 

 رادمواجهــــة اعتــــداء أفــــ ك نقابــــة األطبــــاء يفراالســــعودية، وحــــ
الشــــرطة علــــى األطبــــاء أثنــــاء عملهــــم إبحــــدى املستشــــفيات 

ــــذي تطــــوَ  ــــالعامــــة، وال ــــوفري  ا لتصــــعيد بشــــأن قضــــيةر الحًق ت
ضــــغط جمموعــــات مــــن  العــــالج اجملــــاين للمــــواطنني، وكــــذلك

ا وأخـريً  الشباب يف اجتاه املشاركة على مستوى احلكم احمللي،
مثـل صـفحة "املوقـف ، ي والتحليلأات بديلة للر ظهور منصَ 

املصري" على شبكة التواصل االجتماعي تعمل على معاجلة 
غيــاب املعلومــات ومســاءلة مؤسســات الدولــة عــن سياســاهتا 

األهــايل ضــد قــرارات وزارة  ابإلضــافة إىل حــراك .(13)هتــااراوقر 
التعلـيم سـواء كانـت تلـك التظـاهرات لطـالب مرحلـة الثانويـة 

                                                                                    

 https://goo.gl/iZZ3zQ 
( أحد عبد احلميد حسني ، يس حممد، حراك ينخر يف جدار 13)

، 1120الصمت: حالة احلراك االجتماعي والسياسي يف مصر بعد يونيو 
 .0 - 2تدي البدائل العريب للدراسات، ص ص أوراق البدائل، من

https://goo.gl/pVm5HW
https://goo.gl/sgikZ2
https://goo.gl/v67TPX
https://goo.gl/HnFGWh
https://goo.gl/5H4SKw
https://goo.gl/iZZ7zQ
https://goo.gl/iZZ7zQ
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ـــــري طبيعـــــة املـــــدارس (12)العامـــــة ـــــوزير تغي ، أو نتيجـــــة لقـــــرار ال
، وقـد قوبلـت كـل أنـواع احلـراك السـابق بتشـديد (19)التجريبية

أمــين مــن خــالل فــضمر تلــك التظــاهرات والقــبض علــى بعــض 
 املتظاهرين.

ـــــب آخـــــر ، ظهـــــر العنـــــف كســـــبيل لوقـــــف ومـــــن جان
، وذلك من خالل جلـوء بعـض عمليات القمع ضد املواطنني

واجلماعــــات والشــــبكات إىل العنــــف، ســــواء أكــــان  احلركــــات
ابإلضـــافة إىل ديـــين وأيـــديولوجي، و  بـــدافع سياســـي أم بـــدافع

 املقاومـــــة الســـــلمية أو املقاومـــــة احلقوقيـــــة مـــــن خـــــالل فضـــــح
، فلـــــم يتوقَـــــف ظـــــامالنيرتكبهـــــا  انتهاكـــــات حلقـــــوق اإلنســـــان

 .(01)احلراك يف الشارع على اإلطالق
إال أن أحــد مالمــح تلــك الفــرتة هــو صــعود موجــات 
الســـــــــخرية كـــــــــرد فعـــــــــل أويل وأساســـــــــي علـــــــــى  السياســـــــــات 
احلكوميـــة، وهنـــا جيـــب األخـــذ يف االعتبـــار أن الســـخرية تعـــد 
أحــد مســات الشخصــية املصــرية فمــن املعــروف عــن املصــريمرني 

، فمارس املصريون السخرية بشـكل خـاص تت عهم خبَفة الظ لمر
يف األوضــاع السياســية الســيئة علــى مــرمر العصــور، خاصــة مــع 

 .(02)تزايد حالت القمع ضَد اجملتمع
اعتــــــرب كثــــــري مــــــن املفكــــــرين أن الســــــخرية جــــــزء مــــــن 
املقاومـــــة السياســـــية وذلـــــك ألهنـــــا تقـــــوم علـــــى االســـــتخفاف 

عنــه،  ــا ابملســتبد واالســتخفاف بسياســاته، ورفــع كــل هيبــة 
يســـهل يف النهايـــة مـــن عمليـــة إزاحتـــه يف هنايـــة األمـــر، فعلـــى 

املمثل الفرنسي الشهري واملناضـل السـاخر،  سبيل املثال، قال 

                                                           

ابلصور.. طالب اثنوى يتظاهرون أمام وزارة التعليم كرستني سامي،   (12)
 11، اتريخ االطالع: 1121أغسطس  20للمطالبة إبلغاء التنسيق، 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122سبتمرب 
https://goo.gl/z1KiLa 

( حممود طه حسني، أولياء أمور املدارس الرمسية يهتفون أمام التعليم: 19)
سبتمرب  11، اتريخ االطالع: 1122مايو  0"ال ال لتعريب املناهج"، 

 //:B9Lq1goo.gl/vhttps، متاح عرب الرابط التايل: 1122
 .39 ( خليل العناين، مرجع سابق، ص01)
( طلعت رضوان، السخرية املصرية عرب عصور خمتلفة، موقع األهرام، 02)

، متاح عرب الرابط 1122سبتمرب  11، اتريخ االطالع: 1123أبريل  12
 AG1https://goo.gl/umuالتايل: 

ــــ  اكولـــو ،  ملوقــــف: "املـــزاح كــــان علــــى الــــدوام مجلــــة تلخمر
للســلطة". والنكتــة والســخرية وســائل معروفــة جملاهبــة  امناهًضــ

كنها قمـع مـا ي تـداول هبـذه الديكتاتورايت القاسية، اليت ال مي
حملاربــة  ايف البلـدان الـيت يكــون فيهـا اخلـوف سـالحً ، و الطريقـة

، حريــــــة التعبــــــري، تصــــــبح الســــــخرية أقــــــوى وســــــائل املقاومــــــة
الضــغينة ولكنهــا يف الوقــت  هلــا قــدرة علــى إخفــاء فالســخرية

ي إىل ذاتــــــه وســــــيلة للهجــــــوم ولكــــــن ابخــــــتالف كوهنــــــا تــــــؤدمر 
األكثــر  خــرىة ابلوســائل األمقارنــ إحــداث نتــائج أقــل وطــأة

ب عليهـــا يف أغلـــب األحيـــان يف التعبـــري والـــيت قـــد يرتتَـــ جـــرأة
 .(01)اعنفً  ردود أفعال أكثر

عــت بشــكل  يوليــو تنوَ  0والســخرية فيمــا بعــد مشــهد 
كبــري مــن الفيـــديوهات إىل الصــور والكـــوميكس حــىت وصـــل 

 رغـم املالحقـات األمنيـة- األمر إىل إنشـاء صـفحات خاصـة
ز فقــــــط علــــــى تركمرــــــ -الصــــــفحات واألشــــــخاص الــــــيت طالــــــت

الســــــخرية مــــــن السياســـــــات احلكوميــــــة والنظــــــام السياســـــــي، 
مــن أقــدم صــور الســخرية يف  ابإلضــافة إىل النكتــة والــيت تعــد  

مصــر، وللســخرية العديــد مــن املســامهات كمــا ســبق الــذكر، 
يف خلـــق مفـــردات ولغـــة ســـامهت  وابإلضـــافة إىل ذلـــك فإهنـــا

وانتشـــرت تلـــك  ســـاندون للثـــورةحـــوار جديـــدة يســـتخدمها امل
املفــردات يف مجيــع أحنــاء اجملتمــع،  ــا ســاهم يف نشــر معارضــة 

 .(00)النظام
 خامتة

يعـــاين اجملتمــــع املصــــري مــــن أزمـــات متواليــــة وخانقــــة، حيــــاول 
ــــومي قــــدر و ســــعه، تثــــل  التعامــــل والتعــــايش معهــــا بشــــكل ي
                                                           

 آليت:( للمزيد حول كون السخرية نوًعا من أنواع املقاومة، انظر ا01)
هدير املهدوي، مصر: السخرية كوسيلة للمقاومة، موقع السفري العريب،  -

، متاح عرب الرابط 1122سبتمرب  11، اتريخ االطالع: 1124يناير  13
 https://goo.gl/oVQZnYالتايل: 

 11اسي، السخرية سالح املقاومة يف مصر، موقع أوبن جلوابل دميقر  -
، متاح عرب الرابط 1122سبتمرب  11، اتريخ االطالع: 1121ديسمرب 

 hCtj4https://goo.gl/zالتايل: 
يناير: إعادة بناء  11( دينا مندور، السخرية السياسية يف أعقاب ثورة 00)

، ص 1121ريب، أبريل جمال للتعبري املقاوم، ورقة حبثية، مبادرة اإلصالح الع
11. 

https://goo.gl/z6KiLa
https://goo.gl/v5Lq9B
https://goo.gl/umu6AG
https://goo.gl/oVQZnY
https://goo.gl/z4hCtj
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ضغوطًا كربى عليـه، وبنـاء علـى تلـك األزمـات شـهد اجملتمـع 
من األعراض اليت تَتضح فيها معاانته خاصة األزمات  الكثري

اجملتمعيـــة والـــيت تثـــل ارتفـــاع نســـب الطـــالق، وارتفـــاع نســـب 
 اجلرمية واألمراض النفسية وحاالت االنتحار.

حيـــاول اجملتمـــع التعبـــري عـــن نفســـه ودائًمـــا مـــا ينـــاور الســـلطة، 
ســـواء يف الشـــارع فيبتعـــد عـــن املســـاس ابلســـلطة ألن تكلفـــة 

هبا عالية، ويدافع عن قضااي وطنية ال خالف عليها املساس 
جتنًبا لالستقطاب، يتحَرك ويقاوم طوال الوقت، ويسخر من  
كــل القــرارات احلكوميــة بشــىَت الوســائل لالســتخفاف بتلــك 

 القرارات واحلطمر من قيمتها.
ولإلجابة عن السؤال الذي سبق طرحـه وهـو ملـاذا ال يتحـرك 

ات؟ فيجـــب علـــى طـــارح ذلـــك املصـــريون نتيجـــة تلـــك األزمـــ

السؤال معرفة السياقات اليت يعيشها املصريون أواًل من أجـل 
فهم مسار ونطاق حركتهم، ابإلضافة إىل التخلمري عن الرغبـة 

ينــــــــاير اآلن، فالســــــــياقات ختتلــــــــف  11يف تكــــــــرار مشــــــــاهد 
واجملتمــع يعــي حجــم املخــاطر احملدقــة بــه وابلــوطن فضــال عــن 

كمــا ســبق الــذكر فإنــه جيــب عــدم وجــود بــديل واضــح، إذن و 
تغيري السؤال من ال ملاذا ال يتحركون؟، إىل كيف يتحركون؟، 
فالوعي بطبيعة التغريات تستلزم الوعي بطبيعة احلركة وتغرياهتا 
وفهمها من أجل الوصول إىل أسئلة واقعية عـن مشـهد غايـة 
يف الصعوبة على اجملتمع وأفراده على مجيع األصعدة سياسي ا 

 واجتماعي ا،  ا جيعل اجملتمع يف حال من التفك ـك واقتصاداي  
 واخللخلة.

*****
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للتوظيف  التغيريات االجتماعية يف السعودية

 السياسي فقط
 على حممد

 مقدمة
 / فرضها تشغل التغريات االجتماعية اليت جيري جتريبها

أو هكذا - ا واليت تعاظمترً مؤخَ  ة/ تسهيلها يف السعودي
منذ وصول ويل العهد احلايل إىل منصبه يف يونيو  -يراد هلا
م اهتمام دوائر عديدة داخل املنطقة وخارجها، وهي 1123

تغيريات متشابكة مع العديد من تلك الدوائر بصورة مباشرة 
ا كلما حاول البعض أو غري مباشرة، كما أهنا تزداد تعقيدً 

الغة ليس قوال من قبيل املب اذهتفسريها أو طرحها للنقا ، و 
 ولكن الواقع وطبيعته يفرضان ذلك.

هناك تداخل كبري حييط هبذه التغيريات ودوائرها 
وينطلق هذا التداخل من كثرة  ،وعناصرها ومفرداهتا

فال ميكن  ،التعقيدات والتشابكات مع هذه التغيريات
ارتباطاهتا الداخلية يف ظل لها يمن دون حتل فهمها

تشابكاهتا و اضر واملستقبل، اتصاهلا ابملاضي واحلو اخلارجية، و 
السياسية واالقتصادية االجتماعية والثقافية والدينية، إىل 
آخر هذه التعقيدات اليت ال ميكن حصرها. إال أن ذلك ال 

رسم خريطتها، وفك تشابك فواعلها  ةحيول دون حماول
 ،حاطة أببعادها الزمانية واملكانيةواإل ،الرمسيني وغري الرمسيني

 ا املتنوعة واالملام مبحدداهتا.وفهم ارتباطاهت
تدور معظم التغيريات / التحوالت بني ثنائيات وهي 
ال تعين أهنا متناقضات ولكن تعين أن هذه الثنائيات مرتبط 

ا وبشكل يصل قرار بتشابكها مجيعً رغم اإل ببعض، بعضها
التعقيد؛ فال ميكن يف النهاية فصل السياسي عن  إىل حدمر 

طار إاعي عن الديين عن الثقايف يف االقتصادي عن االجتم

                                                           

 .ابحث يف العلوم السياسية 

قليمي والدويل بيئة معقدة من الداخلي واخلارجي واإل
 والرمسي وغري الرمسي. 

ما زالت قطاعات عريضة من اجملتمع السعودي تنظر 
إىل التحوالت من زوااي الشك سواء يف اهلدف منها أو تقبل 

ة، كدة متشكمر اجملتمع هلا أو استمراريتها؛ فالفئات املؤيمر 
كة، األمر الذي يعيق هذه والفئات املعرتضة متشكمر 

لها بسهولة أو حيافظ على التحوالت وال يسمح بتقب  
ي إىل استمراريتها واستقرارها رغم أن النكوص عنها سيؤدمر 

 مشكالت أكرب من استمراريتها.
بيئة اجملتمعات اخلليجية بصفة عامة متفاوتة يف التعامل 

 الذي يساهم أكثر يف تعقيد ما مير   األمر ،مع هذه التغيريات
ا، فرغم أن اجملتمعني الكوييت به اجملتمع السعودي مؤخرً 

مع االحتفاظ لكل منوذج -ا ا كبريً مارايت قد قطعا شوطً واإل
يف مثل هذه التحوالت عن اجملتمع  -منهما بسماته اخلاصة

ا ميكن للسعودية السعودي ورمبا ميثالن أو أحدمها منوذجً 
ا وأن عدد خصوصً  ،اإال أن ذلك ال يفيد كثريً  استلهامه

ا مقارنة بدول جملس التعاون  السكان يف السعودية كبري جد  
ككل، وهلذا العامل دور مؤثر يف ذلك، إضافة إىل املكانة 

يف السعودية،  يةالدينالشخصيات وزها حتاخلاصة اليت 
 وتثيلهم  لفئة ال أبس هبا يف جمتمعهم.

نخبة السعودية الداعية هلذه الظروف احمليطة ابل
فعلى  ،ا يف زايدة تعقيد املشهدا مهم  التغيريات تلعب دورً 

الرغم من دفع هذه النخبة هذه التغيريات بكل ما لديها من 
إال أهنا قد تنتكس يف  ،قوة وتوفري احلماية والرعاية الالزمة هلا

سبيل احلفاظ على وضعها السياسي واملايل األمر الذي قد 
على تعاطيها مع ما تدعو إليه من تغيريات،  ينعكس
عة على القيادة السعودية إذا ا يف ظل الضغوط املتوقَ خصوصً 

 ما حدث تغيري حموري يف االدارة األمريكية احلالية.
ا سواء توظف القيادة السعودية هذه التغيريات سياسي  

يف ومن أبرز حماوالت هذا التوظ ،اا أو دولي  قليمي  إا أو داخلي  
الزعم من قبل ويل العهد السعودي يف أحاديثه للداخل 

ا أبن هذه صراره على شيوع هذا القول خارجي  إواخلارج و 
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عادة اجملتمع السعودي ملا كان عليه قبل إالتغيريات هدفها 
د الذي عرفته السعودية  يف إشارة إىل أن التشد   (2)م2939

قد للدقة فقط يرانية وهو أمر ال يفتكان فقط منذ الثورة اإل
ينزع كان   م2939فاجملتمع السعودي قبل  ،ابل للصحة كلي  

بذات املعايري اليت تصف اعتقادات ا أيضً  در تشد  حنو ال
وكان لرجال م أبهنا متشدمردة، 2939وسلوكيات اجملتمع بعد 

م، 2901الدين حضور قوي منذ أتسيس السعودية عام 
 عندالشيخ ل آل سعود و آفقد كان االتفاق الضمين بني 

ل اجملتمع على ساس يف تشك  قامة الدولة السعودية هو األإ
دخال الراديو والتلفزيون إهذه الشاكلة، ولعل مراجعة أتثري 

يف ستينيات القرن العشرين يف السعودية )قبيل سنوات قليلة 
وما أحدثه من صخب  ده ويل العهد(من التاريخ الذي يردمر 

عر عندما مسعوا لذ  يف صفوف رجال الدين، وشعورهم اب
صادر عن جهاز الراديو عام  مرأةاألول مرة صوت 

ض أول حمطة ا على ذلك من تعر  ب الحقً م، وما ترتَ 2910
، يكشف بوضوح عن (1)تلفزيونية يف الرايض هلجوم عنيف

عدم دقة معلومات ويل العهد، إال إن كان يريد توظيفها 
 والت.ا واستخدامها يف الرتويج هلذه التحسياسي  

 
 

                                                           

 14( خالل مشاركته يف منتدى "مبادرة مستقبل االستثمار"، بتاريخ 2)
يف العاصمة السعودية الرايض أكد حممد بن سلمان  رد ا  1123أكتوبر 

على سؤال بشأن النهج األكثر انفتاًحا الذي تتخذه اململكة مؤخرا: "أن 
، السعودية واملنطقة كلها انتشر 2939تكن كذلك قبل العام  السعودية مل

، ألسباب كثري ليس من جمال اليوم 2939فيها مشروع صحوة بعد عام 
ذكرها، فنحن مل نكن هبذا الشكل يف السابق". وقد ذكر تقرير نشره موقع 

أن إشارة ويل عهد السعودية تلك  CNNالشبكة التلفزيونية األمريكية 
، 2939ذهان ما شهدته السعودية واملنطقة من أحداث عام تعيد إىل األ

وخباصة "ما شهدته اململكة على يد متشددين من السَنة قاموا ابحتالل 
احلرم املكي بقيادة جهيمان العتييب، يف حني كان متشددون شيعة ميسكون 

وأن  مبقاليد السلطة يف إيران بعد اإلطاحة ابلشاه معلنني قيام دولة إسالمية"
 ذه االحداث دفعت اجملتمع السعودي للتشدد أكثر.ه
بول آرتس، وكارولني روالنتس، العربية السعودية  لكة يف مواجهة ( 1)

املخاطر، ترمجة ابتسام اخلضرا، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، يونيو 
 .90(، ص 1121

 التغيريات السياسية واالجتماعية -أواًل 
تنتاب السعودية فورة غري مسبوقة يف أوضاعها 

اتالداخلية و  جديدة على سياساهتا اخلارجية،  تغري 
 21ا منذ ما يزيد من ا رمسي  فالسعودية اليت شهدت اهتمامً 

فقد جرى األمر  (0)سيس جلنة البيعة(ا مبصري احلكم )أتعامً 
دراماتيكية وحامسة يف الوقت نفسه ودون  ا بصورةمؤخرً 

حروب أو دماء ولكن بصفقات وأبساليب ليست بعيدة 
ا، وبث لقطات متلفزة   فصدور القرارات فجرً  ،عن العنف

قاالت واسعة املدى، منتجتها بصورة حمرتفة وسريعة، واإل
غري معتاد؛ كل ذلك صنع الدراما  على حنوواملساس بثوابت 

د احلايل الذي استكمل الدراما بتمكني ن لويل العهومكَ 
دوائر نفوذه من خارج األسرة احلاكمة مع عدم جتاهل أبناء 

واالعتماد على الفروع  ،عمومته ولكن بشكل مدروس
وعلى تكتيف من مل يستطع جتاوزه مبستشارين ونواب من  

بة وحمل ثقته، كما عمل على القضاء على نفوذ دوائره املقرَ 
إال حممد بن  أحد يستطيع تقدمي خدماتاجلميع ومل يعد 

يفعل ذلك يف السعودية أي شخ  ن اكو  سلمان نفسه،
فالقول الرائج اآلن إن  -من قبل طاملا حيمل لقب آل سعود

مل تكن على عالقة مباشرة بويل العهد فلن تقضى 
 مصاحلك.

ات التحوالت احلادثة يف ال ميكننا التعبري عن متغريمر 
هذه املتغريات ابتداء،  هعن كنالسعودية دون احلديث 

ما حيدث من تغيريات )بغض النظر عن أن ح يوضتفيجب 
كثري   يفبديهية  اأمورً وإن كانت حتديد مستواها أو سقفها( 

 ،تهابساطمن فرط ها وال تطرح للنقا  في اتتمعمن اجمل
من منطلق حداثتها انبع ولكن إاثرهتا للجدل يف السعودية 

االهتمام هبا كبرية من درجة  ثري ي يعلى اجملتمع، األمر الذ
عالمية واالجتماعية، وانشغال عرب الوسائط املختلفة اإل

اجملتمع السعودي مبا فعلته الرايح بعباءة قطاعات كبرية من 

                                                           

وويل ويل  ( هيئة البيعة: هي هيئة سعودية تعىن ابختيار امللك وويل العهد0)
س امللك عبد العزيز آل سعود، ولقد  العهد، وتتكَون من أبناء وأحفاد املؤسمر

 .1111أكتوبر  11هـ املوافق  2413رمضان  12أسست اهليئة يف 
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و مقطع فيديو لفتاتني يف حمل أعالميات، حدى اإلإ
وانتشار ، و فتاة تقف على سيارة يف الشارعأ ،عملهما

عينة "عارية تقود"، "سعودية من  "هاشتاجاتوسوم "
تدل بصورة ، تتناول الطعام مع وافد"، "النقاب ال ميثلين"

مستوى االهتمام مبثل هذه احلاالت الفردية  لىبليغة ع
دانة اجملتمع ككل من خالهلا، وتشويه صورة إواحلرص على 

 هذه التغيريات أبهنا هتدف الحنالل اجملتمع وانفراط عقده.
ة اجملاالت اجلارية يف اململكة كافَ  رغم مشول التغيريات

السياسية واالقتصادية والثقافية والدينية وبشكل مؤسسي 
وجذري إال أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة الصادر 

م، اختزل قصة التحوالت السعودية 11/9/1123بتاريخ 
وكان هذا القرار صاحب النصيب األكرب من االهتمام سواء 

ا للمرأة، و خارجها حيث اعترب انتصارً داخل السعودية أ
، وحرص (4)وبوابة التمكني هلا لالخنراط يف عجلة التنمية

العديد من رموز اجملتمع السعودي على املشاركة يف تنفيذ 
القرار بشكل عاجل وفوري من الدقيقة األوىل له )منتصف 
الليل(، كما حرصت العديد من الشركات على املشاركة يف 

برجر  "فعلى سبيل املثال رحبت مطاعم  هذا االحتفال
بقرار قيادة املرأة للسيارة يف اململكة العربية  "كينج

حلة بفرتة زمنية معينة حتصل املرأة  وأطلقت ،السعودية
كتبوا على هذه   ،مبقتضاها على بعض منتجات املطاعم جماانً 

ابللغتني العربية « احتفااًل بقيادة املرأة»املنتجات عبارة 
وشركات  "أوبر"، وعمدت شركات أخرى مثل (1)ليزيةواإلجن

التأمني على السيارات وشركات بيع السيارات على 
االستفادة من القرار و ارسة دعاية لنفسها على أعلى 

فحجم التغيري يف حياة املواطن السعودي العادي مستوى، 
ا يف االنفتاح االجتماعي وغياب حاالت يظهر حتديدً 

                                                           

احتفال شعيب بقرار قيادة املرأة للسيارة... وتبادل  ( إميان اخلطاف،4)
(، 24224)، رقم العدد 1123سبتمرب  12وسط، للتهاين، الشرق األ

 //:mibB2goo.gl/Whttps :التايل الرابطمتاح عرب 
 29وسط، "برغر كن " حيتفل بقيادة املرأة يف السعودية، الشرق األ (1)

  :التايل الرابطمتاح عرب (، 24432رقم العدد ) ،1122يوليو 
https://goo.gl/FALR9A 

ت أمهية جهات كانت تتعامل حيث قلَ ت السابقة، لتزم  ا
ة، ويف الوقت نفسه استحدثت هيئة جديدة خمتصة بشدَ 

هتتم  -1121مايو  3أسست يف -« الرتفيه»تسمى هيئة 
بشؤون الرتفيه للشباب السعودي الذي يشكل الشرحية 

 .(1)العظمى من سكان اململكة
يف الوقت نفسه ما تزال السعودية تعتقل العديد من 

نسان ومن بينهم نساء، وتعمل على قوق اإلنشطاء ح
استغالل ذلك بصورة كبرية يف تصفية حساابهتا مع العديد 

ا تلك اليت حرصت على التوازن من الدول األخرى وخصوصً 
فقد سعت السعودية إىل  ،يف أزمة السعودية مع قطر

استخدام كل ما أمكنها من أدوات يف صراعها مع كندا 
اخلارجية الكندية اعتقال السعودية  على خلفية انتقاد وزيرة

حيث جلأت إىل قطع العالقات  (3)لناشطتني سعوديتني
السياسية واالقتصادية وسحب سفريها وطرد السفري 

والطالب بشكل عاجل دون ترتيب  ىالكندي، ونقل املرض
ألوضاع هؤالء أو أولئك، األمر الذي يكشف عن أهداف 

ابملواطن  اليت ال تعىنالسياسة السعودية اجلديدة احلقيقية 
ولكن ما يهمها هو صورة ويل العهد يف الداخل واخلارج، 
اليت جيب أن تكون براقة وقوية وحازمة وحامسة مع أي أحد 

 سواء مواطنني أو دول صغرى أو كربى.
كما أن ما حدث مع هيئة األمر ابملعروف والنهي عن 

ر فعلى الرغم من أنه مل يصد ،املنكر ليس ببعيد عن ذلك
ك هو تقلي  سلطاهتا لاهليئة وكل ما هنا أمر رمسي حبلمر 

فإن السلطة عمدت إىل إهناء وجودها يف الشارع  (2)فقط

                                                           

 14وسط، ، التحوالت يف السعودية، الشرق األ( مشالن يوسف العيسى1)
  التايل: الرابط متاح عرب (،20991، رقم العدد )1123مارس 

https://goo.gl/THpYFb 
لسعودية وكندا: هل جنحت الرايض إبيصال رسالتها؟، األزمة بني ا (3)

 ، متاح عرب الرابط التايل:1122أغسطس  21موقع يب يب سي عريب، 
 https://goo.gl/4nNMoK 

( السعودية تقل  سلطات هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، موقع 2)
 متاح عرب الرابط التايل:، 1121أبريل  20رويرتز، 

 https://goo.gl/41wAUZ 

https://goo.gl/W8mibB
https://goo.gl/FALR9A
https://aawsat.com/node/408486
https://goo.gl/THpYFb
https://goo.gl/4nNMoK
https://goo.gl/4nNMoK
https://goo.gl/45wAUZ
https://goo.gl/45wAUZ
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هاانت العلنية ألعضاء اهليئة بشكل عملي وذلك بتوجيه اإل
من لقاء القبض عليهم بواسطة رجال األإمن خالل 

، بل إن اإلهانة (9)العرتاضهم على بعض أنشطة هيئة الرتفية
، إال أن (21)ت إىل املواطنني أنفسهمألعضاء اهليئة امتدَ 

التعامل األكثر شدة كان من نصيب العلماء ورجال الدين 
حوا بذلك غري املؤيدين لسياسة حممد بن سلمان سواء صرَ 

أو على أقل تقدير امتنعوا عن أتييدها أو الدعاية هلا أو 
لمصاحلة مع وا وأدلوا برأي قد يفهم منه أهنم يدعون لؤ جترَ 

ا بعد فرتة طويلة ا مؤخرً فإن مصري هؤالء ابت معلومً  ،قطر
عالن عن بدء اإل من احتجازهم يف السجون أبن  َ 

 .(22)حيث تطالب النيابة العامة إبعدامهم ،حماكمتهم
 ردود الفعل على هذه التغريات -اثنًيا

ر املعرتضون على التغيريات االجتماعية يف حتسَ 
أصاب اجملتمع السعودي من وجهة نظرهم السعودية على ما 

وعلى غياب هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
انتشار بعض  ا يف ظلمر خصوصً  ،واستبداهلا هبيئة الرتفيه

املظاهر السلبية وتروجيها بكثافة واصطياد أي لقطة حىت 
وإن كانت عفوية أو ال تستحق االهتمام أو حىت حالة 

تعميمها، وصوال إىل السخرية من  نة وال ميكنفردية معيَ 
القواعد اليت وضعهتا هيئة الرتفيه يف احلفالت الفنية اليت 
جرت مبشاركة مشاهري الغناء يف العامل، يف ظل املساحة اليت 
ابتت حتتلها وسائل التواصل االجتماعي يف اجملتمع 

ن مستخدمي الفيس بوك فقط يف السعودية إالسعودي حىت 
العامل، انهيك عن مستخدمي تويرت من أعلى النسب يف 

                                                           

( القبض على أحد دعاة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أثناء 9)
، متاح 1123سبتمرب  YouTube ،12االحتفاالت، فيديو على موقع 

 am1p0https://goo.gl/Vعرب الرابط التايل: 
( سعودية تصفع أحد أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 21)

، متاح على الرابط 1124سبتمرب  YouTube ،1فيديو على موقع 
 43q3https://goo.gl/coالتايل: 

ان العودة، موقع هتمة.. حمكمة سعودية تطالب إبعدام سلم 03( 22)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122سبتمرب  4اجلزيرة.نت، 

https://goo.gl/PZDff1 

 حيوزها هناك، كما أن مستخدمي يوتيوب يف يتوالشهرة ال
 .(21)رهيب وال تقل شعبيته عنهما ازدايد

ات هلا أبعاد داخلية أن التغري  يرى املؤيدون  ،يف املقابل
ل اجملتمع السعودي إىل ا تعين حتو  داخلي  ف ،وخارجية مهمة

مية واحلداثة إبشراك املرأة يف  جمتمع مدين يواكب عصر التن
ة أنشطته االقتصادية واالجتماعية، ووجود الرتفيه كافَ 

"الربيء" سوف يبعد الشباب عن آفة املخدرات كما يبعد 
ف واملغاالة يف الدين واإلرهاب، بعض الشباب عن التطر  

يف صاحل اململكة يف  ا على املستوى اخلارجي فهي تصب  أمَ 
، وأن السعودية قد (20)العامل اخلارجي حتسني صورهتا أمام

ا طرح حاليً ه، وأن كل الثرثرة اليت ت  جتاوزت ذلك التاريخ املشوَ 
هي عناصر مقاومة ضعيفة لتيار التغيري والتنمية 

 .(24)الصاعد
ا يف اململكة على مسامهة التطور يعول املسؤولون كثريً 

ول االقتصادي يف تثبيت أركان حكمهم وإقناع اجملتمع ابلقب
ا صناعة وتستهدف أيضً  له، ابلتغيريات االجتماعية املواكبة

خنبة مالية جديدة يف اململكة تدور حول ويل العهد ومن يراه 
، 1101أهال حليازة األموال ويغلف ذلك برؤية اململكة 

ن العمل على تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واليت تتضمَ 
طاب أكرب عدد دة غايتها استقواخلاص حتت منصة موحَ 

من املستثمرين ورجال األعمال على كل األصعدة، وتوفري 
فرص استثمارية يف قطاعات التنمية الصناعية الوطنية، 
واألعمال اللوجستية، وصندوق االستثمارات العامة 
والسياحة، وإثراء جتربة احلج والعمرة، وتوطني الصناعات 

عودية ات الدفاع، إذ قامت الستوطني معدَ  وابألخ مر 
م حتت إدارهتا 1123إبنشاء شركة تصنيع أسلحة يف عام 

ع ألف سعودي، حيث تتوقَ  41لتوفري فرص وظيفية لـ

                                                           

 .90بول آرتس، وكارولني روالنتس، مرجع سابق، ص  (21)
 يف السعودية، مرجع سابق.، التحوالت مشالن يوسف العيسى( 20)
الشرق  ،«املرجفون يف املدينة»، السروريون... فهد سليمان الشقريان( 24)

 الرابط (، متاح عرب24432)، رقم العدد 1122يوليو  29األوسط، 
 2EX2https://goo.gl/Gnالتايل: 

https://goo.gl/V3p2am
https://goo.gl/co7q47
https://goo.gl/PZDff2
https://aawsat.com/node/408486
https://aawsat.com/home/writer/fahadalshigeran
https://goo.gl/Gn8EX8
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مليار رايل  21احلكومة أن يسهم قطاع الدفاع مبا يزيد على 
 .(21)1101 يف االقتصاد حبلول عام سعودي سنواي  

إال أن هناك من يرى أن األمر ميس جوهر اجملتمع 
نه نتيجة لتصاعد التغري بل إمن قبل احلكومة  نعطوغري مص

االجتماعي، واتساع أتثري العوامل اخلارجية، إضافة النفتاح 
اجملتمع على اآلخر بفعل دواعي السفر للدراسة أو السياحة 
على حنو غري مسبوق، وظهور البث الفضائي، هذه العوامل 

من رة وغريها أسهمت يف إجياد هوامش تعبريية مل تكن متوفمر 
ت العالقات اإلنسانية يف الصميم، ا وأهنا مسَ قبل، خصوصً 

 فمن جمتمع كان يعيش حد الكفاية يف كل شيء اقتصاداي  
الطفرة والبىن االقتصادية واالجتماعية  ا إىل حدمر واجتماعي  
 .(21)املتداخلة

الحات والتغيريات يف السعودية صوهكذا جتاذبت اإل
ن قبل، وبني من ال يرى اجلديدة بني من يراها مل حتدث م

سع نطاق املنتج الفكري لتقييمها لدرجة ا، وقد اتَ فيها خريً 
تستعصي على احلصر، ومن مث من املمكن استعراض مناذج 

 هلذه املعاجلات وذلك على النحو التايل:
"القفزة وصف أحدهم ما جيري يف اململكة أبنه 

كة اإلصالحية النوعية" وأهنا "جاءت يف سياق جماراة حر 
التاريخ وكخطوة ضرورية لالنتقال من قرن سابق إىل قرن 

ا انتقال أتثريها إىل إيران دً مؤكمر  ،باته"جديد له معطياته ومتطلَ 
ا يبحثون عن حممد بن سلمان إيراين وابت الشباب حتديدً 

ليحمل راية التحديث يف بالدهم كما حلها هذا األمري 

                                                           

( تقرير منتدى مكة: التحول من اقتصاد قائم على النفط يسهم يف 21)
(، 24410)، رقم العدد 1122مايو  11وسط، تعزيز النمو، الشرق األ

 .gl/BPzBGMhttps://gooالتايل:  الرابطمتاح عرب 
نعمي: الرواية السعودية اخرتقت التحصينات ( مريزا اخلويلدي، حسن ال21)

(، 24234، رقم العدد )1123سبتمرب  22احملافظة، الشرق األوسط، 
 .gsqF2dgl/https://goo الرابط التايل:متاح عرب 

يف الدول العربية السعودي الذي أصبح مثااًل ألبناء جيله 
 .(23)ويف الدول اإلسالمية"

الت فرتة امللك سلمان بن عبدالعزيز حفلت بتحو  ن إ
رة، تتجاوز يف وإصالحات سياسية واقتصادية عميقة ومؤثمر 

فعاليتها وأتثريها على الداخل السعودي واملنطقة، العديد 
من التجارب السياسية يف العامل، فالتغيري جتاوز إصالحات 

، وترميم بيت احلكم، بتصعيد جيل الشباب الذي الداخل
اهنا، إىل نسج ل الشرحية األكرب من نسبة سكَ يشكمر 

سياسات خارجية جيمعها التحالف الوثيق مع األصدقاء، 
 تقتات طوياًل  ت  واحلزم غري املسبوق مع كل الدول، اليت ظلَ 

 .(22)على صمت احلكمة السعودية
صالحات كل هذه اإلكما أن هناك من يرى أن  

تصب يف اجتاه سياسة االنفتاح والتغيري يف اجملتمع السعودي 
دها امللك سلمان بن عبد العزيز ضمن الضوابط اليت حدَ 

وكلها هتدف إىل تشجيع السياحة الداخلية وتشجيع 
، بل وصل األمر (29)املواطنني على اإلنفاق داخل بلدهم

لشباب ملاذا حيب اجابته ا إبأبحدهم لصياغة سؤال مشفوعً 
 السعودي خباصة، والعريب بعامة األمري حممد بن سلمان؟

أبن جيله الذي حلم ابلسعودية  -فورية-وجاءت االجابة 
ا أن اجلديدة استيقظ على حميا حممد بن سلمان، مؤكدً 

العقول النرية هي تلك اليت ترى الربكة يف احلركة ال السكون، 
خرب البقاء يف العمل ال اخلمول، وال أصدق من عزمية رجل 

ا، وأن حممد بن سلمان يرى ساعة يومي   22يف مكتبه لـ
ا، ث إليه، وهو ميشي واثق اخلطى مسرعً ي، ويتحدَ التحدمر 

                                                           

( صاحل القالب، اإلجنازات السعودية تتحول إىل قنبلة حضارية تضرب 23)
، متاح (24421، رقم العدد )1122مايو  23لشرق األوسط، إيران، ا

 A2g9https://goo.gl/nUعرب الرابط التايل: 
يوليو  4الشرق األوسط،  !( تركي الدخيل، أولوايت السعودية اجلديدة22)

 الرابط التايل: ، متاح عرب(24410، رقم العدد )1122
 https://goo.gl/nNDgHH 

 رجع سابق.، التحوالت يف السعودية، ممشالن يوسف العيسى (29)

https://goo.gl/BPzBGM
https://goo.gl/d8gsqF
https://goo.gl/nU9g8A
https://goo.gl/nNDgHH
https://goo.gl/nNDgHH
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، ويبدو (11)ع حلمه إال املوتمشية رجل لن يوقفه عن تتب  
أن حممد بن سلمان نفسه قد قرأ هذه الرؤية أو أن صاحبها 

ئلة حواراته، فقد عن أس نله تصرحياته وجييبو  ن ن يكتبو 
د حممد بن سلمان يف إجابته عن سؤال للكاتب أكَ 

الذي ال يستبعد أنه أحد - توماس فريدماناألمريكي 
قائال: "، ا كأن "الوقت ي دامههملاذا يعمل دومً  -مستشاريه

ن أحقق ما ألنين أخشى أنه يف يوم وفايت سأموت دون أ
ا، وقد حتدث الكثري يدور يف ذهين، إن احلياة قصرية جد  

ا على مشاهدته أبم عيين، من األمور، كما أنين حري  جد  
 .(12)وهلذا السبب أان يف عجلة من أمري

يرى البعض أن ما جيري يف السعودية ليس  ،يف املقابل
ه موالعمل على تسل   -امللك القادم-ا لويل العهد إال تكينً 

السعودية اجلديدة وهي حتت سلطته الكاملة وهيمنته املطلقة 
نه من الداخل السعودي ونفوذه الالهنائي، من خالل تك  

هبذه السياسات، وصياغة واقع إقليمي داعم له ومرحب به 
وقيامه ابلتنسيق مع الوالايت املتحدة  ،والفظ خلصومه

ه لن يتورع ، وأنزال يدفعه نقداي   األمريكية بثمن دفعه وما
، مبا يف ذلك (11)عن القيام أبي أمر يف سبيل ذلك اهلدف

                                                           

 22( تركي الدخيل، ملاذا حيبون حممد بن سلمان؟، الشرق األوسط، 11)
  التايل: الرابطمتاح عرب ، (24431)، رقم العدد 1122يوليو 

https://goo.gl/1MZRux 
( حممد بن سلمان: أخشى أن أموت دون أن أحقق ما بذهين لوطين، (12

 https://goo.gl/kohBzLقناة العربية، متاح عرب الرابط التايل: 
امللك سلمان بن عبد العزيز  أعلن ا( ففي خطوات سياسية معَدة سلفً 11)

نشاء هيئة ملكافحة الفساد أوكل رائستها إىل ابنه ويل العهد حممد بن عن إ
سلمان، وقد قامت اهليئة خالل ساعات من إنشائها إبصدار أوامر إقالة 

أمريًا من العائلة املالكة، إضافة إىل أربعة وزراء حاليني وعشرات  22واعتقال 
مصادرة أموال الوزراء السابقني ورجال األعمال واملسؤولني احلكوميني و 

إقالتهم  من جرت أبرز الدوالرات، وكان قَدرهتا وسائل إعالم مبليارات
واعتقاهلم وزير احلرس الوطين األمري متعب بن عبد هللا وشقيقه أمري منطقة 
الرايض السابق تركي بن عبد هللا. وإبقالة األمري متعب، يكون األمري حممد 

ل الدولة بعد على آخر جهاز عسكري داخ سيطرته أحكم قد
سيطرته على اجليش ووزارة الداخلية بعد إقالة ويل العهد ووزير  أكمل أن

 .1123الداخلية السابق األمري حممد بن انيف يف  يونيو 

حلة االعتقاالت اليت مشلت أمراء انفذين يف العائلة املالكة 
يشكلون آخر مراكز القوى داخل األسرة ويف النظام، وقد 

كات حتظى بتأييد الرئيس ترامب ا أن هذه التحر  وضح جلي  
 ،ره كوشنرومساعديه املقربني وعلى رأسهم صه

وسائل إعالمية أمريكية عن عالقة خاصة  ثتحتدَ  الذي
ا هناك تقارير تربطه بويل العهد حممد بن سلمان، )مؤخرً 

ب يف حلة مين تسبَ أهم كوشنر بتسريب تقرير عالمية تتَ إ
وزامن ذلك ارتفاع نربة  ،((10)االعتقاالت يف السعودية

رات على تقارب وتزايد املؤش "حزب هللا"التصعيد مع إيران و
كية ملواجهة النفوذ اإليراين، يإسرائيلي برعاية أمر -خليجي

 .(14)األزمة اخلليجية انر اءكإذ و 
ن ويل العهد إصل األمر أبعد من ذلك ابلقول و بل 

على تطوير "قومية سلمان عازم  حممد بن احلايل األمري
شعارها "السعودية  ،سعودية جديدة" بني الشباب

للسعوديني"،  وأن الغرض منها ابتكار غراء يلصق الشباب 
ابمللكية، وتعزز القومية اجلديدة اجلبهة الداخلية ضد أعداء 

، ويعتمد يف ذلك على (11)إيران حقيقيني وومهيني مثل
ي أالذي ال حيوز -جمموعة تساعده أبرزهم تركي آل الشيخ 

منوذج وهو  -مكاانت سوى صداقته مع حممد بن سلمانإ
معرب عن طبقات احلكم احلالية يف معظم دول اخلليج العريب 

األموال اليت ال حصر ، وهي: وخاصة السعودية واإلمارات
مسية الضخمة، واخلربات شبه املنعدمة، هلا، واملناصب اال

                                                                                    

السياسات السعودية يف املشهد اإلقليمي: تعزيز فرص انتقال السلطة  -
اسة وإعادة تشكيل املنطقة؟، تقدير موقف، املركز العريب لألحباث ودر 

 الرابط التايل: ربمتاح ع ، 1121نوفمرب  1السياسات، 
 https://goo.gl/NwTMqj 

وثيقة مسربة ومطالب ابلتحقيق حول حديث "األمراء غري األوفياء"  (10)
، متاح 1122مارس  19عريب،  sputnik، موقع بني ابن سلمان وكوشنر

 /mzaAcuhttps://goo.gl :عرب الرابط التايل
( السياسات السعودية يف املشهد اإلقليمي: تعزيز فرص انتقال السلطة 14)

 وإعادة تشكيل املنطقة؟، مرجع سابق.
( قومية ابن سلمان.. كراهية األجانب والقبلية واألعداء الومهيون، موقع 11)

 ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب  1اجلزيرة.نت، 
 https://goo.gl/NK9xSK 

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/11/24/$%7blink:%7buuid:%7bcda14766-2c49-4527-b0f2-c71fb31ec165%7d,repository:%7bwebsite%7d,handle:%7b/ar/tools/tags%7d,nodeData:%7b%7d,extension:%7bhtml%7d%7d%7d?tags=f6ea594b-56e5-4c30-ba5c-6a1b01c18b53&tagLabel=توماس_فريدمان
https://goo.gl/2MZRux
https://goo.gl/kohBzL
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
https://goo.gl/NwTMqj
https://goo.gl/NwTMqj
https://goo.gl/mzaAcu
https://goo.gl/NK9xSK
https://goo.gl/NK9xSK
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واملهارات الضئيلة اليت ال تشفع لصاحبها إبجناز تطور يف 
، ي آل الشيخجماالت حيوية سياسية أو غريها، ميثل ترك

اجلمهور العريب رجل املرحلة املتوسطة،  ابلنسبة إىل معظم
. وميكن التعرف على حجم ما حدث يف (11)وابمتياز

اململكة من تغيري ابملقارنة بني السنوات املكثرية اليت قضاها 
ا للنادي األهلي املصري ا شرفي  هللا الفيصل رئيسً  األمري عبد
سرية طيبة وعالقات ودية مع جنازات حقيقية و إ مبا تركه من

اجلميع، وبني األايم القليلة اليت قضاها تركي آل الشيخ 
وحجم ما خلفه من استنكار  ،ا لنفس الناديا شرفي  رئيسً 

واستهجان وغضب وإساءة.  ومن مث فإن جتربة حممد بن 
سلمان ال ختتلف يف كثري من تفاصيلها عن جتربة أبناء 

لقذايف يف ليبيا، وغريمها يف مبارك يف مصر وسيف اإلسالم ا
مهم الدولة مجيع اإلمكانيات الوطن العريب  ن ت سلمر 

ويستغلوهنا يف بيع الوهم وحتشيد الناس وإقامة حفالت 
للمبايعة والوالء، إذ ترفع شعارات والفتات تنادي بوضع 
حد لشبه الدولة، كما ت عرد بدولة فيها طرقات وإضاءة 

ات وصناعة وكل ما حيلم به وشوارع وجمار  حقيقية وجامع
أوجه القصور هي مرياث حكم  املواطن، دون أن يذكر أن 

، وطبعا دون أن يقرتب من احلديث عن السياسة عائلته
 .(13)وأتسيس نظام حكم عادل ودميقراطي وما يرتبط به

خامتة: الدولة على قمة منحدر واحلاكم هو من مينع 
 سقوطها

مبستقبل السعودية يف  هناك العديد من احملاوالت للتنبؤ
مهية االقتصادية الكبرية اليت تثلها يف العامل وأتثريها األ ظلمر 

وسط قليم اخلليجي بصفة خاصة والشرق األالقوي يف اإل
األمر الذي يعين أن اهنيار السعودية او  ،بصفة عامة

ومن مث اجتهد  ،انفجارها سيمتد أثره للعديد من دول العامل
                                                           

( أسامة الصياد، "الكفيل".. هلذه األسباب يتحكم "آل الشيخ" 11)
متاح على  ، 1122سبتمرب  9 ابملشهد الرايضي املصري، موقع ميدان،

 /BaoVs2https://goo.glالتايل:  الرابط
 الفنكو "السياسي.. كيف يتقن احلكام بيع الوهم؟،"، مراد بن حممد( 13)

 التايل:  الرابطمتاح عرب  ،1122سبتمرب  2موقع ميدان، 
https://goo.gl/exu3f2 

 ،لصياغة سيناريوهات مستقبل اململكةالعديد من الباحثني 
حيث تناول كتاب "العربية السعودية  لكة يف مواجهة 

تثلت يف سيناريو التخبط،  (12)املخاطر" مخسة سيناريوهات
وسيناريو االنفجار االجتماعي، وسيناريو 

معضلة امللك، وسيناريو القمع الصارم، /صالحاتاإل
د رأى أجمد جربيل وسيناريو االنفجار الداخلي الكامل، وق

أن السيناريو األمثل هو خليط من هذه السيناريوهات 
ا إىل أن ما حيدث يف السعودية هو مزيج من مشريً اخلمسة، 

خطوات جزئية قصرية املدى، على الصعد االقتصادية 
د للمجال السياسي، واالجتماعية والثقافية، مع إغالق متعمَ 

ة، وتراجع مكانتها ي إىل إضعاف السعوديسيؤدمر األمر الذي 
، يف ظل سياسة (19)اإلقليمية والدولية، عاجاًل أم آجالً 

ا يف ا حامسً قليمية والدولية اليت تنتهج هنجً السعودية اإل
ولعل أبرز النماذج على ذلك خالفها مع كندا،  ،اخلالفات

 ومع قطر، ومع اليمن، ومع مصر يف )تريان وصنافري(.
من السيناريوهات ال ميكن االحنياز بسهولة إىل أي 

طار أن السابقة، إال أن أبرز ما يكن إضافته يف هذا اإل
حممد بن سلمان يسعى إىل ربط مستقبل السعودية ببقائه 
يف احلكم، فقد عمد إىل بسط سيطرته بصورة كاملة على 

ا مصادر القوة العسكرية يف السعودية، كما يعمل جاهدً 
لرمسي، حىت ولو ارة الوضع االقتصادي مبا فيه غري اإدعلى 

ىل احتمالية حتديده إ   ذلك ابملصادرة والتأميم، وصواًل 
موال اليت ميكن أن حيوزها املواطن السعودي، كما لأل اسقفً 

على  -مكاانهتمإبغض النظر عن -أنه فرض أهل ثقته 
فقد  ،مواقع النفوذ مجيعها يف السعودية، ومل يرتك اجملتمع

شغال إواألجانب يف ه العرب و ه ومستشار و اجتهد ومعاون
فقد شغلوا األغنياء  ،اجملتمع السعودي بصورة غري مسبوقة

ابلرتفيه وشغلوا الفقراء ابلضرائب والغالء، وأقنعوا األغنياء 

                                                           

 .212 - 210ص مرجع سابق، ( بول آرتس، وكارولني روالنتس، 12)
السعودية اجلديدة".. صورة أم حقيقة؟، العريب "( أجمد أحد جربيل، 19)

 :التايل الرابط ، متاح عرب 1122أغسطس 3 اجلديد، 
 https://goo.gl/QcFsE0 

https://goo.gl/8BaoVs
http://touts86spew-1515342292.eu-west-1.elb.amazonaws.com/benmedmourad
https://goo.gl/exu7f1
https://goo.gl/QcFsE3
https://goo.gl/QcFsE3
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نفاق أموال السياحة إهم يف اململكة و ءبقاإأهنم يستهدفون 
فيها، وأقنعوا الفقراء أن الضرائب على اجلميع وأهنا 

دولة على تقدمي اخلدمات هلم، تستهدف استمرار قدرة ال
ويف الوقت نفسه يعمل على صنع قطاع يف اجملتمع يرتبط 
معاشه بصورة مباشرة ابلوالء حملمد بن سلمان، ببساطة 
يستلهم حممد بن سلمان جتربة اجليش املصري يف مصر 

ن اهنيار حكمه يعين اهنيار الدولة، وما أقناع املواطنني إب
ويني الداخلي واخلارجي ويعزز سيتبعه من أتثري على املست

ما يراه  املواطن السعودي من حججه هذه تسوي  من 
الدول العربية بعد إفشال العديد من وضاع مؤسفة تعيشها أ

 فشال.ىل املسؤول عن هذا اإلإشارة ابلطبع ثوراهتا دون اإل
***** 
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 قل السفارة األمريكية إىل القدس:تداعيات ن

 ةة املقيدنتفاضمسريات العودة واال
 ()طارق جالل

 :مقدمة
مل يكــن اإلعــداد ملســـريات العــودة الـــيت تــنظم لالحتفـــال 
بيــوم األرض وذكــرى النكبــة يف هــذا العــام شــبيًها ابلســنوات 
املاضية، رغم استمرار مكوانت املشهد كما هي؛ حيث كان 
قرار نقل السفارة األمريكية إىل القدس أبرز مستجدات هذا 

امن تنفيـــــذ القـــــرار يف ذكـــــرى النكبـــــة العـــــام، الســـــيما مـــــع تـــــز 
 وإعالن دولة إسرائيل.

قضــييت الفلســطينية مرحلــة الصــراع حــول  احملنــةجتــاوزت 
فلســـــــطني التاريخيـــــــة الكـــــــربى أم حـــــــل الـــــــدولتني، ومواجهـــــــة 
سياســات التهويــد يف األقصــى أم الــدفاع عــن غــزة، ودخلــت 

عــرف بنفــق تصــفية القضــية الفلســطينية تاًمــا يف نفــق  يــت ي  
بعـد  ني األصيل يف احلياة فوق أرضهم.ياء حق الفلسطينوإهن

ــــــد ترامــــــب نقــــــل  ــــــة برائســــــة دوانل أن قــــــَررت اإلدارة األمريكي
الســفارة األمريكيــة إىل القــدس، وهــو مــا يعــين خــروج األخــرية 

 من معادلة التفاوض، وإعالهنا عاصمة للدولة الصهيونية.
وكـــان الفلســـطينيون علــــى مســـتوى احلـــدث الســــيما يف 

حيث شهدت مسريات العودة أحـدااًث دمويـة ومشـاهد غزة؛ 
بطوليــة ســطرهتا أيــديهم يف الضــَفة والقــدس، وكانــت غــزة درة 
التـــــاج ورأســـــه مبـــــا قـــــَدمت مـــــن عشـــــرات الشـــــهداء ومئــــــات 
املصــــابني. وقــــد اســــتهدف احلشــــد علــــى مــــدار أايم وأســــابيع 
حتفيــــــــز النــــــــاس للخــــــــروج يف يــــــــوم األرض مبســــــــرية "مليونيــــــــة 

ات احلــــق الفلســــطيين يف التــــاريخ واجلغرافيــــا. إلثبــــ (2)للعـــودة"

                                                           

(.ابحث يف العلوم السياسية ) 
( ذروة مسريات العودة ابليومني املقبلني واالحتالل يتأهب، موقـع اجلزيـرة، 2)

، متــاح عـرب الــرابط 1122يوليـو  10، اتريـخ دخــول املوقـع 1122مـايو  20
 KS9https://goo.gl/bgzالتايل: 

ا إىل مصـــطلح حــــق وأعـــادت تلـــك املســــريات األنظـــار جمــــددً 
العــــودة الفلســــطيين الــــذي ظهــــر عقــــب النكبــــة الــــيت حلـــــت 

، بعـــدما أســـفرت سلســـلة مـــذابح 2942ابلفلســـطينيني عـــام 
ارتكبتها العصاابت الصهيونية حبق القرى واملدن الفلسـطينية 

 .(1)لف فلسطيين آنذاكأ 211إىل نزوح حنو 
تنوَع احلراك املقاوم وأحدثت مسريات العودة زمخًا كبـريًا 
ـــــعها اجلغـــــرايف، إال أهنـــــا مل تـــــتمَكن مـــــن إشــــــعال  نتيجـــــة توس 
انتفاضة نتيجة عَدة عوامل حملية وإقليمية ودولية، تدور هذه 
الدراســـــة حـــــول حتليـــــل مشـــــاركة النـــــاس يف مســـــريات العـــــودة 

ركة علــى املســتوى اجلغــرايف، مــع تفســري وتنو عــات هــذه املشــا
أبعـــــاد هـــــذه املشـــــاركة ودالالت عـــــدم قـــــدرهتا علـــــى إشـــــعال 

 انتفاضة جديدة، رغم استمراريَتها ألسابيع طويلة.
 الغضب يف غزة بني رفع احلصار وكسر القرار: -أواًل 

ـــون أبعـــالم فلســطني التاريخيـــة وأمســـاء قراهـــا  جتَهــز احملتج 
ويتها االحتالل، وعادت مفاتيح العودة ومناطقها اليت غرَي ه  

يف سـت منـاطق  خيـام العـودةن صـبت اليت تتوارثهـا األجيـال. 
، علـــى احلـــدود الشـــرقية والشـــمالية لغـــزة مـــع األراضـــي احملتلـــة

جـرى  دةمنـاطق حمـدَ  يف عات واالعتصاماتلتجم  ا واحنصرت
مشـــــال ، ، ومنهـــــا مـــــدخل معـــــرب بيـــــت حـــــانوناالتوافـــــق عليهـــــ

النجـــار شــــرق خزاعـــة، شــــرق خـــان يــــونس،  القطـــاع، وبوابــــة
وبوابة املطبق، شرق رفح، وشرق خميم الربيج، وسط القطاع، 

توَجهـت اجلمـاهري حنـو ف .وشرق حي الزيتون عند بوابة ملكة
شــــرق ومشـــــال غــــزة حيـــــث الســــياج احلـــــدودي مــــع األراضـــــي 
ــــواًب جتــــاه ســــيناء/ مصــــر؛ فقــــد خابــــت  احملتلــــة، ومل تَتجــــه جن

ويــــــل بوصــــــلة الصــــــراع إىل القــــــاهرة، مســــــاعي إســــــرائيل يف حت
ــــوطن البــــديل، ويف  فالفلســــطينيون يرفضــــون كــــل حمــــاوالت ال

                                                           

أبريـــل  4ون يف مســرية العـــودة الكـــربى، موقــع اجلزيـــرة، ( شــباب غـــزة ماضـــ1)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122يوليو  01، اتريخ دخول املوقع 1122

https://goo.gl/VVSZiK 

https://goo.gl/bgz9KS
https://goo.gl/VVSZiK


31 

 

ــــن نقبــــل بتســــوية (0)مقــــدمتهم الغــــزواين ، أعلنوهــــا صــــرحيًة: ل
 تناهض حق العودة، ولن نفرمرط يف القدس ولو بعد حني.

يف الطرقـــات مســـع املـــارَة مكــــربات الصـــوت مـــن املنــــازل 
التظـــــاهرات، حلمايـــــة احلـــــق  واملســـــاجد بواجـــــب املشـــــاركة يف

ــــذي يواصــــل عامــــه  الفلســــطيين يف العــــودة وكســــر احلصــــار ال
الثاين عشر، ومن جهتهـا أعلنـت وزارة الصـحة يف غـزة إلغـاء  
كافــــة أجــــازات موظفيهــــا لتهيئــــة الوضــــع الســــتقبال اجلرحــــي 
والشــهداء. كانــت األجــواء خمتلفــة هــذه املــرة، هكــذا ظهــرت 

راهنـــت الفصـــائل علـــى  املؤشـــرات والـــدالئل، ومـــن انحيتهـــا،
قدرة األهايل يف غزة على الصمود ألايم وأسابيع طويلة حىت 

 .(4)حتق ق مطالبهم
هـــذا اإلعـــداد القـــوي مـــن شـــعب يعـــاين الـــويالت جـــرَاء 
صموده يدعو للفخر، فها هم أهل غزة احملاصـرين املهَمشـني 
الذين تضيق عليهم األرض مبا رحبت، مث هم يضيقوهنا أكثر 

علـــى مواجهـــة آلـــة القتـــل احلداثيـــة أبدوات بدائيـــة إبصـــراراهم 
وحبنــاجر أرهقتهــا كثــرة انقطــاع الكهــرابء وأجســاد بليــت مــن 

 وقف الرواتب واملستحقات.
، (1)1122بـــــدأت املســـــريات يف الثالثـــــني مـــــن مـــــارس 

واســتمَرت مــا يزيــد عــن ثالثــة وعشــرين أســبوًعا مــن التظــاهر 
ب منـه الكثـريون املسـتمر، وقـد شـهدت تنو ًعـا وصـموًدا تعَجـ

لقـــدرهتا علـــى اإلبـــداع يف أســـاليب املقاومـــة، وإصـــرارها علـــى 
الصـــــمود أكثـــــر مـــــن أي مكـــــان آخـــــر، ورهاهنـــــا علـــــى كســـــر 
احلصــار، وهــو مــا اضــطَر وزيــر األمــن اإلســرائيلي ليربمــان أبن 

                                                           

، 42( أســباب القلــق اإلســرائيلي مــن مســرية العــودة الكــربى، موقــع عــرب 0)
، متــاح عــرب 1122أغســطس  01دخــول املوقــع ، اتريــخ 1122مــارس  19

 https://goo.gl/fDpxoKالرابط التايل: 
( ضــياء خليــل، مســرية العــودة يف غــزة: رســالة بــرفض تصــفية حــق العــودة، 4)

ســـبتمرب  3، اتريـــخ دخـــول املوقـــع 1122مـــارس  01موقـــع العـــريب اجلديـــد، 
 //:Z12L1goo.gl/shttpsط التايل: ، متاح عرب الراب1122

يوليـو  1جرحيـا بتجـدد مسـرية العـودة بغـزة، موقـع اجلزيـرة،  241( شهيد و1)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122يوليو  10، اتريخ دخول املوقع 1122

https://goo.gl/9ybb1w 

، (1)يهـدمرد القطــاع حبملـة موَســعة ومؤملـة إذا اســتمَرت مســرياته
 وأكثــر شــهيًدا 221 عــن يزيــد ملــا الشــهداء عــدد وصــل وقــد
 والشـــــــباب والشـــــــيو  النســـــــاء مـــــــن جـــــــريح، ألـــــــف 22 مـــــــن

واألطفــــال، معظمهــــم كــــانوا مــــن غــــزة. فضــــاًل عــــن املشــــاهد 
البطوليـــة الـــيت ســـطرها آخـــرون مثـــل األســـري احملـــرر ابـــن بيـــت 

 دراجتــــه الرابعيــــةحــــانون إمساعيــــل العثمانــــة الــــذي اســــتخدم 
 حى ونقلهـم مـنمبالمح وجهه الغاضبة إلنقاذ املتظاهرين اجلر 

 األمــاكن الــيت ال تســتطيع ســيارات اإلســعاف الوصــول إليهــا
عنــــــد الســــــياج احلــــــدودي نتيجــــــة كثافــــــة الرصــــــاص. وصــــــورة 
انتشـرت يف تـويرت لطفـل وضــع قناًعـا مـن البصـل للصــمود يف 
وجه قنابل الغاز، ومسعف أصر على القيام بعمله يف عالج 

رابــــــع املصــــــابني رغــــــم إصــــــابته برصــــــاص يف ذراعــــــه األميــــــن، و 
ن عــدد مــن تَكــ. كمــا "(3)استشــهد أثنــاء رمســه علــى األرض

املشـــاركني يف فعاليـــات العـــودة، مـــن اخـــرتاق احلـــدود الشـــرقية 
لوســـــط القطــــــاع أبدوات بســــــيطة ودون حـــــل أي نــــــوع مــــــن 
ــــود  ــــة عســــكرية يســــتخدمها جن الســــالح، والوصــــول إىل ثكن

دة القناصة اإلسرائيلية يف إصابة املتظاهرين، وحرقها قبل العو 
ا لني عملية االقتحام الـيت أحرجـت كثـريً ا إىل غزة، مسجمر دً جمدَ 

ودفــــع هــــذا  .جــــيش االحــــتالل بكــــامريات هــــواتفهم احملمولــــة
ل الفشــــل العســــكري اإلســــرائيلي يف اكتشــــاف عمليــــة التســــل  

قـــوة الطـــريان احلـــريب ملـــداراة لالناجحـــة للنشـــطاء، إىل اللجـــوء 
يف مسـعى  قصف أهداف مشلت مواقع للمقاومـة،بضعفها، 

أرادت من خالله إسـرائيل تكـرار جتربتهـا السـابقة الـيت بـدأهتا 
فعاليــات والــذي يقــوم إىل حرفهــا مــن طابعهــا المــع انطــالق 

                                                           

 11( شـــهيدان وجرحـــى مـــع جتـــدد مســـريات العـــودة بغـــزة، موقـــع اجلزيـــرة، 1)
، متــــاح عــــرب الــــرابط 1122يوليــــو  19، اتريــــخ دخــــول املوقــــع 1122يوليــــو 
 /jXsXS1https://goo.glالتايل: 

اقع بطوالت وتضامن... "مسرية العودة الكربى" على مو  ( جهاد عوي ،3)
، اتريــخ دخــول املوقــع 1122أبريــل  2اقــع التواصــل، موقــع العــريب اجلديــد، مو 
 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122سبتمرب  2

https://goo.gl/vmr2Ma 

https://goo.gl/fDpxoK
https://goo.gl/s2L58Z
https://goo.gl/9ybb5w
https://goo.gl/2jXsXS
https://goo.gl/vmr1Ma
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لتســـتغل األمـــر يف  "العمـــل العســـكري"الشـــعيب الســـلمي إىل 
 .(2)"تربير عمليات قتل املتظاهرين

لقد برز مصطلح رفع احلصار يف مسـريات العـودة علـى 
 القطـــاع وتصـــرحيات قيـــادات الفصـــائل، جبانـــب ألســـنة أهـــايل

مواجهة صفقة القرن وعدم ترير قرار الرئيس األمريكي بنقـل 
السفارة. لقد كان أهـايل القطـاع األكثـر تعرًضـا للظلـم طـوال 
الســــنوات املاضــــية، عــــن طريــــق اغتيــــاالت مســــتمرة وتضــــييق 
واعتقــاالت وصــلت لشــنمر حصــار كامــل أوقــف كافَــة مظــاهر 

يبـــدو أن أزمـــة احلصـــار كانـــت حاضـــرة بوضـــوح يف احليـــاة. و 
غضبهم واحتجاجـاهتم، نعـم "نريـد رفـع احلصـار وكسـر القـرار 
األمريكـــي بنقـــل الســـفارة"، ولكـــن يف حالـــة ضـــعفت أدوات 
تنفيــذ املطلــب الثــاين، فرمبــا يكــون املطلــب األول أكثــر أمهيــة 
ألنـــه ســـيمنحنا القـــوة لتحقيـــق املطلـــب الثـــاين، هكـــذا دارت 

ــا، وهــو مــا يفهــم مــن اســم جهــة تنظــيم أفكــار الغــ زاويني غالًب
الفعاليـات اإلحتجاجيــة هنــاك "اهليئــة الوطنيــة العليــا ملســريات 
العـــودة وكســـر احلصـــار". كمـــا تَكنـــت مســـريات العـــودة مـــن 
إعـــــادة مفـــــاهيم األرض وحـــــق العـــــودة والالجئـــــني إىل جيـــــل 
جديــد مـــن األطفـــال الـــذين نشـــؤوا يف ســـياق تضـــييق العـــيش 

لسياســـــي الـــــداخلي علـــــى الســـــلطة، لتتفـــــَتح أمـــــام والصـــــراع ا
 أعينهم رحابة القضية وأصل الصراع.

وكـــــــان اإلبــــــــداع حاضــــــــرًا كعادتــــــــه يف غــــــــزة، حيــــــــث   
اســـــتخدام الطـــــائرات والبـــــالوانت احلارقـــــة الـــــيت تَكنـــــت مـــــن 

، هكتـار مـن األراضـي 2111 يزيـد عـناحلرائـق فيمـا  إشعال
، لـــيس يف حجـــم ويبـــدو أنـــه ســـيكون ســـالًحا جديـــًدا وفَعـــااًل 

 رئيس أتثريه اآلن، ولكن يف تطو راته املستقبلية، لذلك "هَدد
ــــة ــــة جلن  والــــرئيس اإلســــرائيلي، الكنيســــت يف واألمــــن اخلارجي

 إىل إســــرائيل بلجــــوء ديخــــرت، آيف "الشــــاابك"، جلهــــاز الســــابق
 الورقيـــة "الطـــائرات ظـــاهرة إلهنـــاء غـــزة، ضـــد عســـكرية حلـــة

                                                           

مســريات العــودة تنطلــق مــن غــزة إىل حيفــا وتفــتح ميــادين ( أشــرف اهلــور، 2)
 1، اتريــخ دخــول املوقـــع 1122مــايو  11يب، موقــع القــدس العـــر االشــتباك، 

 ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب 
http://www.alquds.co.uk/?p=941401 

 االغتياالت، سياسة إىل العودة عديستب ال إنه وقال احلارقة"،
 .(9)السنوار" حيىي غزة يف حاس حركة قائد وتصفية

ومــــع زايدة حجــــم الشــــهداء واملصــــابني، وارتفــــاع حــــَدة 
القمع ضـد أهـايل غـزة، اضـطرت األمـم املتحـدة للتـدخل مـن 

 نيكـــــوالي مالدينـــــوفخـــــالل منســـــقها يف الشـــــرق األوســـــط 
فلســـطينية أال تثـــري انشـــدت الفصـــائل الالـــذي أعلـــن قـــائاًل: "

أي أحداث عند السياج، وأن تكف على الفور عن إطـالق 
الصـــواريخ والطـــائرات الورقيـــة والبـــالوانت احلارقـــة. وانشـــدت 
ـــد فـــتح املعـــابر وتوقـــف القصـــف، خاصـــة يف  إســـرائيل أن تعي

 .(21)"املناطق املأهولة، وأن تارس ضبط النفس جتاه غزة
ات الغاضـــبة مل تســـتقر األوضـــاع بســـبب اســـتمرار املســـري 

لغــــزة، نتيجــــة إدارة الفصــــائل للمشــــهد االحتجــــاجي بصــــورة 
جيــدة جــد ا وتك نهــا مــن حتقيــق تقــد م علــى األرض، وهــو مــا 
أجــرب األمــم املتحــدة علــى تشــكيل جلنــة حتقيــق أ يــة يرأســها 

للتحقيـق يف عمليـات العنـف الـيت  (22)األمريكي ديفيـد كـرين
ئيل للــدفاع عــن تعــَرض هلــا قطــاع غــزة، حيــث اضــطرت إســرا
 .(21)نفسها أبهنا تتعَرض لعملية تشويه لسمعتها

يف حقيقــة األمــر، ال ينبغــي أن أتخــذان تفاصــيل أعــداد 
الشـــهداء واجلرحـــي واهتامـــات الـــبعض أبهنـــا تـــذهب ســـدى، 
ات يف معطيات الواقع، فبالفعـل تَكنـت  عَما حيدث من تغري 
غــــزة مــــن تغيــــري حقــــائق ترَســــخت لســــنوات مضــــت وقلبــــت 
                                                           

والفصـــائل تؤكـــد « مـــن غـــزة للضـــفة»إصـــاابت يف مجعـــة أشـــرف اهلـــور، ( 9)
إســـــرائيلي يتوعـــــد حبـــــرب ملنـــــع ومســـــؤول « مســـــريات العـــــودة»االســـــتمرار يف 

، اتريـخ دخـول املوقـع، 1122يونيـو  01، موقع القدس العـريب، «الطائرات»
 ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب  1

http://www.alquds.co.uk/?p=914414 
ي أبحــــداث "مســــريات ( ديفيــــد كــــرين... أمريكــــي يتــــوىل التحقيــــق األ ــــ21)

ـــو  11العـــودة"، موقـــع العـــريب اجلديـــد،   1، اتريـــخ دخـــول املوقـــع 1122يولي
  ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب 

https://goo.gl/v1KWLk 
ـــه ( 22) بغـــض النظـــر عـــن اســـتقالته بعـــد ذلـــك بشـــهر فقـــط بـــدعوى أن لدي

 "ظروف شخصية".
ويب ســـتريلنج، اســـتقالة رئـــيس حتقيــق األمـــم املتحـــدة يف العنـــف بغـــزة، ( تــ21)

ســــــبتمرب  1، اتريــــــخ دخــــــول املوقــــــع 1122أغســــــطس  10موقــــــع رويــــــرتز، 
 //:goo.gl/MyVepdhttps ، متاح عرب الرابط التايل:1122

http://www.alquds.co.uk/?p=942430
http://www.alquds.co.uk/?p=964404
https://goo.gl/v6KWLk
https://goo.gl/MyVepd
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ملعادلـــة اإلســـرائيلية رأًســـا علـــى عقـــب، فقـــد احنصـــرت فكـــرة ا
املقاومــة لعقــود يف تصــد ر خنبــة معينــة لتحريــك املشــهد ســواء  
كانت عسكرية أو سياسية، أما يف اللحظة اليت تعيشها غزة 
اآلن: فالشعب هو احملرك الرئيسي يف املشهد، اجلمـاهري هـي 

حتمـاء هبـا من جترب وحترك الفصـائل مـن خلفهـا وتطالبهـا ابال
وتــرك تفامهــات السياســة وإكراهــات الســياق، وال يقلمرــل هــذا 
مــن الــدور الــذي تلعبــه "حــاس" وابقــي الفصــائل، فقــد راهــن 
إمساعيل هنية على استمرار املسريات لفرتة طويلة حىت تنتقل 
إىل الضـــفة الغربيـــة وابقـــي منـــاطق الـــداخل الفلســـطيين مـــرورًا 

أبنـه ةـة حتـول يف بـرانمج ابلشتات، ما دفع البعض لالعتقاد 
"حـــاس" الـــوطين، بتحويـــل مســــريات العـــودة لـــربانمج طويــــل 

 املدى للتأثري يف املشهد، وإعادة اهتمام العامل ابلقضية.
لكــن حركــة "حــاس" تعــاين مــن ضــغوط خارجيــة كبــرية 
ـــــول بتصـــــفية القضـــــية الفلســـــطينية، ظهـــــرت يف تصـــــريح  للقب

 الـــذي األخطـــر التحـــدي أمـــام حنـــن" هنيـــة القائـــل: إمساعيـــل
 برَمتهــــا الفلســــطينية والقضــــية والالجئــــني القــــدس يســــتهدف

 هـذه مـع واإلقليمـي الصـهيوين والتواطـؤ" القـرن صفقة" بفعل
 .(20)"الصفقة

ــــــة  ــــــة والدولي ــــــة واإلقليمي مل ترضــــــخ غــــــزة للضــــــغوط احمللي
صـــحيفة "جريوزالـــيم واســـتمَرت يف مســـرياهتا، حيـــث كشـــفت 
الداخلية اإلسرائيلي بوست"، أن رئيس جهاز االستخبارات 

، نـــــــداف أرغمـــــــان، طلـــــــب مـــــــن رئـــــــيس جهـــــــاز "الشـــــــاابك"
االستخبارات العامة املصرية، عباس كامل، نقل رسالة هتديد 
حلركــة "حــاس"، حتــذرها مــن مواصــلة تصــعيد االحتجاجــات 
 اليت ينظمها الفلسطينيون ضمن فعاليات "مسريات العودة".

أبن إســـرائيل وأشـــارت الصـــحيفة إىل أن أرغمـــان أبلـــ  كامـــل 

                                                           

اليــوم ضـد نقــل ( انديـة ســعد الـدين، "مســريات العـودة" جتــوب فلسـطني 20)
، اتريــــخ دخــــول 1122مــــايو  22الســــفارة األمريكيــــة للقــــدس، موقــــع الغــــد، 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122أغسطس  12املوقع 
https://goo.gl/VLMXKZ 

. ورغــم (24)"لـن حتتمــل مواصــلة االحتجاجــات علــى احلــدود"
أن هنيــة أعلــن نفيــه هلــذه األخبــار، مؤكــًدا أن مصــر طالبـــت 
ابلسيطرة على الوضع وعدم تدحرج األمور ملواجهـة مسـلحة 

 .(21)شاملة
مل تنتـــــهر املظـــــاهرات مـــــن غـــــزة حـــــىت اتريـــــخ كتابـــــة هـــــذه 

هـــا أن اســـتمرار الســـطور، وهـــو أمـــر يعـــود لعـــدة أســـباب، أمه
املقاومــة الفلســطينية يف غــزة ســاهم يف مزيــد مــن تعبئــة النــاس 
هبويـــة وعقيـــدة النضـــال حـــىت حتـــرر فلســـطني رغـــم سياســـات 

انتفضـت غـزة انتفاضـة الرتكيع اليت يتبعها االحـتالل وأذانبـه. 
كـــام الـــذي أثقـــل  ر  مـــن ال ااحليـــاة ونفضـــت عـــن نفســـها أكواًمـــ

القــوى املعاديــة حبــرف  عــادة كــل إجنــازاتإوأرادت  ،كاهلهــا
جــل الــوطن إىل صـــراع سياســي داخلـــي أبوصــلة الصــراع مـــن 

ابـة املعـرب، إىل ة الدواء وبوَ م يف أبعاده لقمة العيش وحبَ تتحكَ 
َـــ ـــوطن الضـــائع، مرب ع الصـــفر، إىل مربـــع األرض املســـلوبة، وال

، والـــيت أتَكـــدت مـــع (21)وحـــق العـــودة، وحريـــة تقريـــر املصـــري
كسر معادلة حيـرص ي الراغب بوعي لحجم احلشد اجلماهري 

ابختصـــــــار، يريـــــــد ، االحـــــــتالل اإلســـــــرائيلي علـــــــى تكريســـــــها
االحتالل اإلسرائيلي حتويل سالح املقاومة يف غزة إىل عبء 
ــــــــى مجــــــــاهري النــــــــاس بطبيعــــــــة  علــــــــى املقاومــــــــة نفســــــــها، وعل

ل يف مسـريات ز استهدف االحتالل اجلماهري العـ ..االحتالل
حـتالل، الـذي ال ميلـك أي مـربر العودة بقوة هائلة. لكن اال

أخالقـــي أو أي مســـوغ قـــانوين جلرائمـــه الشـــنيعة، سيســـتخدم 
ا حة حتكــــــم أرًضــــــة، وهــــــي وجــــــود ســــــلطة مســــــلَ ذات احلَجــــــ

                                                           

إســـرائيل تطلـــب مـــن رئـــيس املخـــابرات املصـــرية نقـــل صـــاحل النعـــامي، ( 24)
، اتريـخ دخـول املوقـع 1122أبريـل  1، موقع العريب اجلديد، هتديد لـ"حاس"

 ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب  1
 https://goo.gl/XQJqp1 

تتواصــــــل واملتظــــــاهرون يتنــــــاولون « مســــــريات العــــــودة»( أشــــــرف اهلــــــور، 21)
، اتريـخ دخـول 1122مـايو  29اإلفطار على احلدود، موقع القـدس العـريب، 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122أغسطس  19املوقع 
http://www.alquds.co.uk/?p=903113 

ــــو عــــومير، مســــريات العــــودة.. حمَطــــات وإجنــــازات، مــــدوانت 21) ( حممــــد أب
، متـــاح 1122ســـبتمرب  2 ، اتريـــخ دخـــول املوقـــع1122أبريـــل  24اجلزيـــرة، 

 1https://goo.gl/vUWjiعرب الرابط التايل: 

https://goo.gl/VLMXKZ
https://goo.gl/XQJqp2
https://goo.gl/XQJqp2
http://www.alquds.co.uk/?p=937507
https://goo.gl/vUWji5
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فلسـطينية هــو ال يــدخلها وإن كـان حياصــرها. هــذه الســلطة، 
حبســــــب دعايــــــة االحــــــتالل، هــــــي الــــــيت تــــــدفع اجلمــــــاهري يف 

 .مسريات العودة
ت وفـــــــــازت وشـــــــــكلت االنتخـــــــــااب "حـــــــــاس"دخلـــــــــت 

حكومة، سرعان ما اقتصرت على قطاع غزة بعـد االنقسـام، 
د الســـــلطة ابلضـــــفة الغربيـــــة، وهكـــــذا ارتبطـــــت معادلـــــة لتتفـــــرَ 

املقاومــــة مبعادلــــة الســــلطة، بشــــكل مركــــب وشــــديد التعقيــــد. 
فسياســات الســلطة يف الضــفة اشــتغلت علــى تفكيــك احلركــة 

يــــة؛ األمــــر الوطنيــــة وصــــرف اجلمــــاهري عــــن مســــؤوليتها التاريخ
أن املقاومـــة قـــد احنصـــرت يف غـــزة، ومـــن انحيـــة أظهـــر الـــذي 

ــــوين  ــــة ملــــا يقــــرب مــــن ملي أخــــرى أصــــبحت حــــاس قــــوة معيل
 .إنســان، وابلتـــايل دخلـــت يف معادلــة الـــدمار والبنـــاء املعقـــدة

مبعــــىن أن االحــــتالل أراد حتويــــل ســــالح املقاومــــة إىل ســــالح 
يف وظــروف قطــاع غــزة، و  "حــاس"دفــاعي، مســتغال ظــروف 

مرحلة الحقة أراد جتريد سالح املقاومة من طابعه الدفاعي، 
ا من حالة احلصار، ومـن  وحتويله إىل عبء خال ، مستفيدً 

سلطة أمر واقع حترص على احلفاظ على هذا  "حاس"كون 
ات هجمــــــات ة مــــــرَ االحــــــتالل عــــــدَ  املكتســــــب. وهبــــــذا شــــــنَ 

مســـلحة علـــى غـــزة، ال إلحـــراز أهـــداف أمنيـــة فحســـب، بـــل 
راز أهــداف سياســية، مفادهــا أن يــده هــي العليــا، وأنــه وإلحــ

ميكنه أن يضرب يف كل وقت دون أن ترد املقاومـة، وابلتـايل 
يعيـــد تقـــدمي ســـالح املقاومـــة علـــى أنـــه عـــبء، أو مكتســـب 

ستخدم ضـد االحـتالل ولكنـه يسـتجلب احلصـار ضيق، ال ي  
يف املقابل، تسعى املقاومة لكسر املعادلة اليت  !وجتويع الناس

حيرص االحتالل على فرضـها، وهكـذا أتيت ردودهـا بـني فـرتة 
 اردودً  ان كوهنــوأخــرى، وابلتــايل فهــي ردود سياســية، أكثــر مــ

عســكرية أمنيــة، فغايتهــا كســر معادلــة االحــتالل، لكــن هــذه 
احملاولة على أمهيتها، ابإلضافة للمساعي احليوية اليت تنظمها 

الفلسطينية وكسر املقاومة الستعادة مكانتها ومكانة القضية 
احلصار، فإن ذلك كله ال حيل بعد معضلة وال أزمة املقاومـة 
الفلســـــطينية، ابإلضـــــافة إىل أن أصـــــل وظيفـــــة املقاومـــــة هـــــي 
الســـعي يف ســـبيل التحريـــر، ال معاجلـــة املشـــاكل النامجـــة عـــن 

لكن معاجلة املشاكل النامجة عن وجـود  ؛لهذا السعي األص
لتعزيــز صــمود النــاس؛ دون املقاومـة أو عــن  ارســتها ضــرورية 

أن يعــــين هــــذا أن تتحــــول هــــذه املعاجلــــة إىل الغايــــة الرئيســــة. 
وضــــمن الظــــروف الــــيت ســــبق بيــــان جانــــب منهــــا، احنصــــرت 

ا يف غــــزة، واحنســــرت عــــن الضــــفة بطابعهــــا املقاومــــة مؤسســــي  
ســـــــي، وبطابعهـــــــا اجلمـــــــاهريي الشـــــــامل، وإن أخـــــــذت املؤسَ 

منــذ منتصــف العــام تســتعيد ذاهتــا يف الضــفة، بــوترية حمــدودة 
، وهــــذا التبــــاين إىل جانــــب احلصــــار املطبــــق؛ ي شــــغل 1124

املقاومة يف غزة يف غري الغاية الرئيسة، أو يف ختصي  القسم 
األكرب من جهـدها لفـك احلصـار، وهـذا يبـدو يف بعـض منـه 

ل قطاع غزة العبء األوحد يف القيـام ا ابلنظر إىل حتم  مفهومً 
م حجـــم التضـــحيات الـــيت لـــذلك رغـــ .(23)"بواجـــب املقاومـــة

تقــــــدمها املســــــريات الســــــتمراريَتها، ومقــــــدار املكاســــــب الــــــيت 
حتققهـا، إال أهنـا التـزال مكبلـة بقيـود عديـدة سـيتم مناقشــتها 

 الحًقا.
 الضفة الغربية: الوجه اآلخر لالحتالل -اثنًيا

مل تتجاوز حالة الرفض يف الضفة الغربية ما كان متوقًعا 
ومقاومـــة قويـــة ولكنهـــا  هلـــا، حيـــث شـــهدت أعمـــال غضـــب

حلظيـــة، أي أهنـــا مل تســـتمر ســـوى ســـاعات قليلـــة، ومل تتطـــَور  
كمــــــا يف غــــــزة الخــــــتالف الســــــياقني، ومــــــع ذلــــــك، تعــــــَرض 

بغشــــــم يف يــــــوم ا كــــــان حاضــــــرً   الــــــذيالعتــــــداء ل املتظــــــاهرون
ا جبــــــــراح وحــــــــاالت فلســــــــطيني   11، حيــــــــث أصــــــــيب األرض

نَوعـت ؛ وتاختناق، خالل مواجهات مـع القـوات اإلسـرائيلية
أمـــاكن التظـــاهرات، ومشلـــت عـــدًدا كبـــريًا مـــن مـــدن ومنـــاطق 

انــــــدلعت مواجهـــــات عنيفــــــة عنــــــد املــــــدخل  الضـــــفة؛ حيــــــث
الشــمايل ملدينــة رام هللا، وســط الضــفة. كــذلك أصــيب عــدد 
من الشبان خالل مواجهات عنيفة انـدلعت يف بلـدة قصـرة، 
جنـــويب مدينـــة انبلـــس، إضـــافة إىل مواجهـــات يف بلـــدة كفـــر 

نويب مدينة انبلـس، اسـتهدف خالهلـا الشـبان جنـود قليل، ج

                                                           

( ساري عرايب، التصعيد األخري يف غزة.. عودة إىل أزمـة املقاومـة، موقـع 23)
، متـاح 1122سـبتمرب  3، اتريـخ دخـول املوقـع 1122مايو  19، 12عريب 
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ــــدلعت مواجهــــات  االحــــتالل ابلزجاجــــات احلارقــــة، بينمــــا ان
 اثلــة يف بلـــدة كفـــر قـــدوم، شـــرقي مدينـــة قلقيليـــة. وانـــدلعت 

ا يف بلــدة املزرعــة الغربيــة، مشــال غــريب مدينــة مواجهــات أيًضــ
رام هللا، وبلـــدات نعلـــني وبلعـــني وديـــر نظـــام، غـــريب املدينـــة، 
إضــافة إىل املــدخل الشــمايل ملدينــة بيــت حلــم، ومنطقــة ابب 
الزاوية، وسط مدينة اخلليل، جنوب الضفة، ومدخلي مدينة 
أرحيـــــا اجلنـــــويب والشـــــمايل، إضـــــافة إىل مواجهـــــات يف بلـــــديت 

. (22)"أبـوديس والعيزريـة، جنـوب شـرقي مدينـة القـدس احملتلــة
هلــــا إال أنــــه رغــــم اتســــاع جغرافيــــة االحتجــــاج فإنــــه مل يكتــــب 

االستمرارية، وتفسري ذلك يعود لعَدة أسـباب بعضـها مـرتبط 
بسياسات االحتالل القمعية واعتقاالته املستمرة يف صـفوف 
النشـــــطاء، جبانـــــب تضـــــاعف أعـــــداد مســـــتوطناته ومتاريســـــه 
بغـــزارة، بشــــكل أعـــاد تصــــميم اهلندســـة اجلغرافيــــة للضـــفة مبــــا 

مـا حـَول  حيول بني إمكانية حتويل املسريات النتفاضة  تدة،
 الضفة لبؤرة سكون.

كمــا أن هنــاك ســبًبا ال يقــل أمهيــة، بــل رمبــا يزيــد، وهــو 
الذي يعود ابألساس ملمارسات السلطة الفلسـطينية وابلطبـع 
حركـــة "فـــتح" الـــيت رَســـخت حالـــة مـــن القنـــوع لـــدى األهـــايل 
أشـــعرهتم بضـــآلة أتثـــريهم يف معادلـــة حتريـــر فلســـطني، وإميـــاهنم 

اســــــــية، وابلتــــــــايل غيــــــــاب فاعليــــــــة بقضــــــــية املفاوضــــــــات السي
حتركــاهتم، فمســـتقبل القضــية ســـيناقش علــى مائـــدة التفـــاوض 
الـدويل، وعلــى اجلهــة األخــرى، تســود حالــة مــن فقــدان الثقــة 
لـدى األهـايل جتـاه خطـاب السـلطة بوجـه عـام، ولـذلك كــان 
ــــا وضــــعيًفا بصــــورة كبــــرية، وغــــري  كــــن  مشــــهد املشــــاركة هش 

على األقل لتقليل الضغط عـن تطويره النتفاضة حقيقية، أو 
غــــزة، وهــــو أمـــــر حيَمــــل بصـــــورة رئيســــية علـــــى عــــاتق "فـــــتح" 

زمـــــة قدميــــــة هــــــذه األميكــــــن القـــــول إن و ارســـــات الســـــلطة. 
، فمحــض "أوســلو"وعميقــة، علــى األقــل منــذ توقيــع اتفاقيــة 

ني من الكثري من أدوات د الفلسطينيمر وجود سلطة حملية مل جيرمر 

                                                           

، موقـــع العـــريب اجلديـــد، جمـــزرة إســـرائيلية يف يـــوم األرض ضـــياء خليـــل، ( 22)
، متـــــاح عـــــرب 1122ســـــبتمرب  9، اتريـــــخ دخـــــول املوقـــــع 1122مـــــارس  02

 xo3https://goo.gl/hYp الرابط التايل:

النتفاضة األوىل فحسب، وال هي النضال اليت احرتفوها يف ا
)أي السـلطة احملليــة( تكتفــي ابلتحــول إىل حــاجز حملــي؛ مــن 

عمل تنع احتكاك اجلماهري ابلعدو، ومن جهة أخرى تجهة 
علــــــى حتييــــــد اجلمــــــاهري عــــــن دورهــــــم الطبيعــــــي ومســــــؤوليتهم 

ل إىل هــا فــوق ذلــك تتحــوَ ، ولكنَ ي للعــدومر التاريخيــة يف التصــدمر 
 .(29)"ه العقبة الكربى أمام املقاومةمكتسب هو يف حقيقت

نـــدرك أن تصـــفية القضـــية ال يعفـــي أحـــًدا مـــن ضـــرورة  
التحر ك، ولكن التفسري يوضمرح طرق العالج، فلحركة "فـتح" 
دور كبـــري فيمـــا وصـــلت إليـــه النتـــائج، وبـــداًل مـــن حبثهـــا عـــن 
حلول لتجاوز هذا الوضع، أخذت بعض عناصرها تؤكـد أن 

غــزة يؤكــد جــدوى الطــرح السياســـي  جنــاح احلــراك الشــعيب يف
الســـلمي للحركـــة، وهـــي كلمـــات هَشـــة تـــذهب أمـــام أبســـط 

 .(11)موجة نقد
 فلسطينيو الداخل وفاعلية اهلامش -اثلثًا

تعَرضـــت منـــاطق األغلبيـــة العربيـــة ابلـــداخل الفلســـطيين 
)األراضـــي احملتلـــة( لعقـــود مـــن إعـــادة التـــدجني داخـــل بوتقـــة 

ك اجلــوار اجلغــرايف العــائلي ذي الدولــة الصــهيونية، فــتَم تفكيــ
االمتــداد التــاريخي والثقــايف لتشــعر كــل كتلــة أبهنــا وحيــدة عــن 

 ابقي إخواهنا يف مواجهة آلة القمع املتوحشة.
ــــرزت  وللــــداخل الفلســــطيين إرث عظــــيم مــــن املقاومــــة ب

ســــقط ســــتة ، عنــــدما 2931ذروتــــه يف الثالثــــني مــــن مــــارس 
إثر قيام حكومة  شهداء يف سخني وعرابة ودير حنا والطيبة،

االحــتالل اإلســرائيلي مبصــادرة عشــرات آالف الــدومنات مــن 
ـــــــوم األرض ـــــــث ي ـــــــة يف مثل ـــــــث بـــــــدأت األراضـــــــي العربي ؛ حي

املواجهــات يف الــداخل الفلســـطيين يف التاســع والعشــرين مـــن 
مــارس يف قريــة عرابــة، الــيت اقتحمتهــا املــدرعات اإلســرائيلية، 

م األرض، وأســـفرت املواجهـــات عـــن ســـقوط أول شـــهداء يـــو 
، مث تطــَورت بعــد ذلــك خــري ايســني، برصــاص حــرس احلــدود

                                                           

 اري عرايب، مرجع سابق.س( 29)
 2، مدوانت اجلزيرة، موقع الضفة الغربية من مسرية العودةملى خاطر، ( 11)

، متـــاح عـــرب الـــرابط 1122ســـبتمرب  21، اتريـــخ دخـــول املوقـــع 1122أبريــل 
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، استشـــــهاد خــــري ايســـــني يف الثالثــــني مـــــن مــــارس علـــــى إثــــر
ــــل واملثلــــث والنقــــب،  فتفَجــــرت انــــدلعت و األوضــــاع يف اجللي

مظــاهرات صــاخبة ومواجهــات بــني آالف املتظــاهرين العــزل 
يف خمتلـــف أحنـــاء الـــداخل الفلســـطيين، واآلالف مـــن عناصـــر 

شـــــرطة وحـــــرس احلـــــدود، علـــــى الـــــرغم مـــــن فـــــرض حكومـــــة ال
االحتالل منع التجول والدفع آبالف اجلنود وعناصر الشرطة 

 للبلدات الفلسطينية يف الداخل.
ا مئــات اجلرحــى، وخــالل تلــك املواجهــات، ســقط أيًضــ

فضــــاًل عــــن اعتقــــال مئــــات آخــــرين، وفصــــل آالف العمــــال 
ورفضـت  م.الذين استجابوا لقرار اإلضراب من أماكن عمله

حكومــــة االحــــتالل اإلســــرائيلي، برائســــة إســــحاق رابــــني، يف 
ذلــــــــك الوقــــــــت، التحقيــــــــق يف حــــــــاالت ســــــــقوط الشــــــــهداء 

، (12)"واجلرحــى، وحلــت املســؤولية لقيــادات اجلمــاهري العربيــة
شعرت سلطة االحتالل خبطورة الـداخل الفلسـطيين، وأنـه ال 
يقـــــل عـــــن مقاومـــــة الفـــــدائيمرني يف اخلـــــارج، فأخـــــذت تســـــعى 

تقويضهم، وساعدهتا يف ذلك الصراعات اليت نشأت داخل ل
 املقاومة نفسها بني "اجلبهة الشعبية" و"منظمة التحرير".

تعاين مناطق الداخل الفلسطيين من هتميش حاد وقمع 
دائم، ومع ذلك حاولت أاَل خترج عن صورة مسريات العودة 
ـــــات  ـــــا للهيئ ـــــه حـــــراك يظـــــل  اتبًع ورفـــــض قـــــرار ترامـــــب، ولكن

ثيليــة والنيابيــة، ولــيس لفصــائل مقاومــة عســكرية، لــذلك التم
مبسـرية مركزيـة يف مدينـة فهي مقيـدة النطـاق علـى كـل حـال، 

عرابــة، وبنشــاطات حمليــة متفرقــة تبــدأ بعــد صــالة اجلمعــة يف 
اجتمــاع شـــعيب يف قريـــة راس جـــرااب يف النقـــب، شـــرقي مدينـــة 

 جابـــتيف بلـــدة عرابـــة، مســـرية حمليـــة  انطلقـــت كمـــا  دميـــوان.
املدينــة، مــع املســرية القطريــة الرمسيــة الــيت شــارك فيهــا اآلالف 

زايرة ألضـــرحة شـــهداء  فضـــاًل ني يف الـــداخل، مـــن الفلســـطينيمر 
 يوم األرض األول.

                                                           

داخل الفلســطيين: ذاكــرة حيــة إحيــاء يــوم األرض يف الــنضــال حممــد، ( 12)
، اتريــــخ 1122مــــارس  01، موقــــع العــــريب اجلديــــد، ووفــــاء ألرواح الشــــهداء

  ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب  21دخول املوقع 
https://goo.gl/BcwMgi 

لقــد ازدادت الــدعوات يف األراضــي احملتلــة ابلزحــف إىل 
ــر منهــا أهلهــا مبســريات عــودة، شــبيهة بتلــك  القــرى الــيت ه جمر

 .(11)شر قرى فقطاملشتعلة يف غزة، حىت لو ع
ورد ا علـــى الوحشـــية الـــيت تعاملـــت هبـــا قـــوات االحـــتالل 
مــــع املتظــــاهرين الســــلميني يف غــــزة، قــــَرر  فلســــطينيو الــــداخل 
تنظيم إضراب عام ملدة يوم واخلروج يف تظاهرة يف حيفا ضد 
 ارسات الشرطة حبق األهايل يف غزة، ولكن الشرطة قابلتها 

متظـاهرًا،  12ابعتقال  بعنف شديد هذه املرة، حيث قامت
 تعر ضـــهم بعـــد املستشـــفى إىل املعتقلـــني مـــن ســـبعة بـــل أحيـــل
 إصابة بينها من كان الشرطة، عنف نتيجة خمتلفة إلصاابت

 قيــام بعــد رجلــه، يف بكســر فـرح جعفــر "مســاواة" مركــز مـدير
ـــــه شـــــرطي ـــــه يف بركل ـــــث أظهـــــرت   خـــــالل ركبت ـــــق؛ حي التحقي

ميـه جيـًدا، مـا يعـين كامريات اعتقاله أنه كـان ميشـي علـى قد
أن الكسر الذي حدث يف قدمه كان نتيجـة تعـذيب ضـباط 

 الشرطة.
ي ــت  مســريات العــودة  شــعور  -الــيت قادهتــا غــزة-لقــد أح 

الوحــدة يف األمل واملعــاانة واملصــري بــني الفلســطينيمرني، وهــو مــا 
ـــــب ـــــه النائ ـــــيس زحالقـــــة، مجـــــال عـــــرَب عن ـــــوطين التجمـــــع رئ  ال

 غــزة يف يســيل الــذي "الــدم ئاًل:الــدميقراطي يف الكنيســت قــا
 أننـــا والـــداين والقاصـــي ألنفســـنا نثبـــت أن وعلينـــا دمنـــا، هـــو

 الغـــــن تصــــحيح عنواهنــــا واحــــدة قضـــــية لديــــه واحــــد شــــعب
 والعدالـة، احلريـة وحتقيـق فلسطني بشعب حلق الذي التاريخي

 وكـــل معنـــا العـــامل أحـــرار كـــل أن نعـــرف حنـــن املعركـــة هـــذه يف
. كمـا طالـب (10)اإلسـرائيليمرني" حلـربا جمرمي مع العامل أنذال

 املتظــــاهرين جتــــاه الشــــرطة تَتبعــــه الــــذي العنــــف يف ابلتحقيــــق

                                                           

سياســـــي  تعيـــــد االعتبـــــار ملشـــــروع« مســـــرية العـــــودة»( وديـــــع العـــــواودة، 11)
، اتريخ دخول املوقع 1122أبريل  3فلسطيين مشرتك، موقع القدس العريب، 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122سبتمرب  3
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يف غـزة فلسطينيو الداخل يواصلون االحتجاج على العنف اإلسـرائيلي ( 10)
ــــع القــــدس العــــريب،   1، اتريــــخ دخــــول املوقــــع 1122مــــايو  11وحيفــــا، موق

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122سبتمرب 
http://www.alquds.co.uk/?p=909131 
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 واملظــاهرات االحتجاجــات اســتمرارية علــى وأكــد واملعتقلــني،
 يف النضـال تصـعيد إىل ودعـا. واالحـتالل والقتـل القمـع ضدَ 

 القـدس يف وابألخ  الفلسطيين الشعب وجود أماكن كافة
 .(14)فة الغربيةوالض احملتلة

مل تكتــــــف مجــــــاهري الــــــداخل الفلســــــطيين مبشــــــاركتها يف 
 مسريات العودة، بل قاومـت قـانون القوميـة اليهـودي، حيـث

ك ل حتــر  أوَ الــداخل  ني يفبــدأت اهليئــات التمثيليــة للفلســطينيمر 
 الكنيســت هاليهــودي الــذي أقــرَ  قــانون القوميــة ملواجهــة فعلــيم  

ة جلنــــــة املتابعــــــة العليــــــا فقــــــد عقــــــدت ســــــكراتريي. اإلســــــرائيل
ا للتشاور بشأن اخلطوات ا استثنائي  للجماهري العربية، اجتماعً 

الواجب اختاذها على الصعيد احمللي والفلسطيين العام وعلـى 
ا لبيــــان أصــــدرته اللجنــــة، فــــإن هنــــاك ووفًقــــ .الصــــعيد الــــدويل

ه لتوج ـلا حنـو عقـد مـؤتر عـام حـىت هنايـة العـام اجلـاري، توجهً 
تحــــدة وعقــــد لقــــاءات سياســــية مــــع هيئــــات األمــــم لألمــــم امل

مــع مواصــلة التشــاور مــع ، ة حبقــوق اإلنســاناملتحــدة املختَصــ
مركـــــــز "عدالـــــــة"، لرفـــــــع التمـــــــاس ضـــــــد القـــــــانون للمحكمـــــــة 

مبـــــوازاة سلســـــلة مـــــن اخلطـــــوات امليدانيـــــة  ،اإلســـــرائيلية العليـــــا
 .املباشرة، وعلى رأسها تنظـيم مظـاهرة مجاهرييـة يف تـل أبيـب

يس اللجنة، حممد بركة يف اجتماع اللجنة: "إن البند وقال رئ
األول يف القــــــانون يســــــتهدف شــــــعبنا يف وطنــــــه، يســــــتهدف 
فلسطني الكاملة، فهو يؤسس بقانون أساس مشـروع اليمـني 
املتطرف بشـأن "احلـق التـاريخي لليهـود علـى أرض إسـرائيل"، 

ــ ر حلقــوق شــعبنا الفلســطيين يف وطنــه، مل يعــد مبعــىن أن التنك 
ب ا هلـذا احلـزب أو ذاك، إمنـا قـانون دولـة )غـاَل ا سياسي  انجمً بر 

وأضاف بركـة: "حنـن نقـول إن فلسـطني  ). على كل القوانني
الكاملة هي وطن الشعب الفلسطيين وإسقاط حل الـدولتني 
يعيــدان للمربــع األول: فلســطني التاريخيــة هــي وحــدة واحــدة، 

يف وال ميكـــــن أن نقبـــــل أن نعـــــيش يف نظـــــام فصـــــل عنصـــــري 

                                                           

 املرجع السابق. (14)

وطننــا، ألننــا أصــحاب الــبالد وحنــن مل هنــاجر إىل الــوطن مــن 
 .(11)مل"أي مكان يف العا

علـــــى كـــــل حـــــال، رغـــــم احلـــــراك القـــــوي الـــــذي أحدثتـــــه 
مسريات الفلسطينيمرني داخـل األراضـي احملتلـة، إال أنـه سـيظل 
حمصورًا وقاباًل للسيطرة عليـه، ولكنـه سـيظل  حراًكـا لـه داللـة 

 دى املتوسط.ونتائج منتظرة على امل
 عوامل تقييد االنتفاضة -رابًعا

تعاين مسريات العودة من فقدان للـدعم احلقيقـي الـذي 
يعينها على اسـتكمال أهـدافها نتيجـة وجـود عوامـل عديـدة، 
بعضـــها خـــاص ابلوضـــع الـــداخلي لفلســـطني، والثـــاين مـــرتبط 

اتــــه الـــيت طــــرأت  منــــذ عــــام   1120ابملشـــهد اإلقليمــــي ومتغريمر
ملضــــادة يف هزميــــة الثــــورة يف مصــــر، والثالـــــث بنجــــاح الثــــورة ا

لصيق الصلة ابملشهد الدويل، ومرحلته االنتقالية اليت مير  هبا، 
 وتصد ع حتالفاته التقليدية:

جــاء قــرار نقـل الســفارة األمريكيــة إىل القــدس يف حملمري ـا، 
ســياق شــديد التعقيــد علــى مســتوايته املتنوعــة: الفــاعلني  ظــلمر 

يف  ادً فعلـــى مســـتوى الفـــاعلني جنـــد تعـــد   والســـياق وامللفـــات.
خــر آبــني فاعــل أتثــريه قــوي و  ؛انســبي  ا األطــراف وفًقــا ألوزاهنــ

ا ا لتوزيعهــا جغرافي ــمتوســط واثلــث هامشــي مــن جهــة، ووفًقــ
والثانيـة يف  ،يف غزة أربع مناطق: األوىلفيمكن توزيعها على 

ابقـــي  والرابعـــة يف ،والثالثـــة يف القـــدس احملتلـــة ،ة الغربيـــةفالضـــ
األراضــي احملتلــة الــيت تســيطر عليهــا حكومــة الكيــان، ولكــل 

 .طبيعة مغايرة من النشاط واحلركيةمنطقة 
فالعمل املقـاوم النضـايل يزيـد بقـوة يف غـزة لوجـود حركـة 

رغــــم -زالــــت تســــتخدم قوهتــــا العســــكرية  الــــيت مــــا "حــــاس"
بينمــــــا يزيــــــد العمــــــل الســــــلمي يف  -اخنفاضــــــه بصــــــورة كبــــــرية

ع املـــدين يف الضـــفة الغربيـــة والقـــدس، إال أن منظمـــات اجملتمـــ
لــــــديها فاعليــــــة أقــــــوى يف اســــــتخدام القــــــوة  وىل )حــــــاس(األ

                                                           

واجهـــة "قـــانون فلســـطينيو الـــداخل يباشـــرون حتركـــات ملنضـــال حممـــد، ( 11)
 22، اتريــخ دخــول املوقــع 1122يوليــو  10، موقــع العــريب اجلديــد، القوميــة"
 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122سبتمرب 
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الـــــيت  ثانيـــــة )املنظمـــــات(بعملياهتـــــا االستشـــــهادية، عكـــــس ال
ا هلـا يف خـذها مقـر  الـيت تتَ  "فـتح"خت لـديها قناعـة حركـة ترسَ 

ضــرورة العمــل السياســي الســلمي والدبلوماســي وتــرك ميــدان 
ة أهنــــا تعقــــد الوضــــع أكثــــر، بينمــــا يغيــــب العمــــل حبَجــــالقــــوة 

 نضــــال ز يفاملقــــاوم بصــــورة أكــــرب يف األراضــــي احملتلــــة، ويرتَكــــ
النــــواب العــــرب يف الكنيســــت اإلســــرائيلي وبعــــض منظمــــات 
اجملتمـــع املـــدين، ولـــذا فخـــرائط الفـــاعلني ومســـتوى أتثـــري كـــل 
فاعــــــل ومســــــاحة هــــــذا التــــــأثري ختتلــــــف ابخــــــتالف اجلغرافيــــــا 

ل ونطاقات التفعيل، لذلك كـان املشـهد االحتجـاجي والفاع
،وقــو  ايف غــزة مبســريات يــوم األرض مهيًبــ م أكــرب عــدد وقــدَ  اي 

من الشهداء واملصابني، واستطاع أن يرسـل رسـائله بقـوة ملـن 
مــــن قــــدرًا يشــــكك بقــــدرة احلصــــار علــــى تركيعــــه، وأعــــادت 

م األكـــــــــرب لتلـــــــــك ابعتبارهـــــــــا املــــــــنظمر  "حـــــــــاس"الشــــــــرعية إىل 
ــــــك عكــــــس ابقــــــي االح تجاجــــــات ونقــــــاط اشــــــتباكاهتا، وذل

ر بــــنفس الشــــكل نظــــرًا لوجــــود معوقــــات املنــــاطق الــــيت مل تــــؤثمر 
حتالل وقوات األمن الفلسطينية، ولكن أخرى مثل قوات اال

يف حقيقــة األمــر، هــذا ال يعــين أن اجلهــات األخــرى منزوعــة 
الفاعلية، ولكن مساحات أتثريها خمتلفة وفًقا لثالثة عوامل، 

هــــــــــو مــــــــــا ميلكونــــــــــه مــــــــــن أدوات الســــــــــلطة واملــــــــــال  -ولاأل
فـــإن م اخلـــدمات للمـــواطنني، ولـــذلك ســـات الـــيت تقـــدمر واملؤسَ 

ـــاة املـــواطنني بـــل  ة "حـــاس"مســـتوى قـــدر  علـــى التـــأثري يف حي
 -وقمعهم يف بعض األحيان كما حيدث يف غزة كبري، والثاين

هو مقـدار  -هو طبيعة ارتباطاهتا اإلقليمية والدولية، والثالث
الثقــــة الــــيت يتمتــــع هبــــا هــــؤالء جتــــاه مــــواطين الضــــفة والقــــدس 

ر العامل يتأثَ و واألراضي احملتلة، ومدى تفاعلهم مع دعواهتم، 
لكـــــل فـــــرد  ةاألخـــــري ابلتصـــــور األيـــــديولوجي والرؤيـــــة الفكريـــــ

وتقييمـــه جلـــدوى العمـــل املقـــاوم مـــن العمـــل الســـلمي وأيهمـــا 
 م.يقدمر 

ك كـل دات حتـر  اخلريطة يف فهم حمـدَ  هيساعد تشريح هذ
عنصــــر ألهنــــا ســــتعطي نتيجــــة خمتلفــــة عــــن اآلخــــر، لــــذا جتــــد 
مستوايت التأثري خمتلفة يف كل حالة وكل منطقة ووفًقـا لـوزن  

ـــــك يف الفهـــــم  ـــــري داعمـــــه، ويســـــاهم ذل ـــــوة أتث كـــــل فاعـــــل وق
 والوصف ومن مث صحة التفسري.

وجــد بــداخلهم تواجلــدير ابلــذكر، أن الفــاعلني أنفســهم 
مـرتبط ابلـرؤي وأخـرى مرتبطـة ابملصـاحل، بعضـها  ،اختالفات

واثلثـــــة مرتبطـــــة ابلتنـــــاقض بـــــني الـــــداعمني الـــــدوليني يف ذات 
واحـــــدة ولكنهـــــا جبتهــــــني  تليســــــ "فـــــتح"الفاعـــــل، فحركـــــة 

هــي جبهــة الســلطة الفلســطينية ويقودهــا  -األوىل ،رئيســيتني
ف نفســــــها تعــــــرمر  -والثانيــــــة ،الــــــرئيس الفلســــــطيين أبــــــو مــــــازن

مــــن منهمــــا  ولكـــلم   ،هــــا حممـــد دحــــالنني ويتزعم  ابإلصـــالحيمر 
مــــه قليمــــي تتزعَ إالــــداخل واخلــــارج، وهنــــاك اجتــــاه يف دعمــــه ي

مصــر واإلمــارات إلزاحــة أبــو مــازن وتوليــة حممــد دحــالن، يف 
ران مبـــا حــدث مــع الـــرئيس الراحــل ايســر عرفـــات مشــهد يــذكمر 

ــ عنــدما   إعــداد حممــود عبــاس ليحــلَ  ه، صــريورة متداولــة حمَل
ني يف اختيار من يمر فيها غياب فاعلية الفلسطين التكرار يستمر

 ميثلهم وينوب عنهم.
كمـــا أن الســـياق اخلـــارجي مـــؤثر بـــدرجات كبـــرية علـــى 
املشـــهد احمللـــي، وهـــو مـــا ظهـــر مـــن التهديـــدات الـــيت ترســـلها 
اإلدارة األمريكية للسلطة الفلسطينية، ملنعها من اخلـروج عـن 

جه حنو الفصائل مسار املفاوضات والتسوية السياسية أو التو 
الفلســـــطينية بـــــدون تبـــــين األخـــــرية ألجنـــــدة الرابعيـــــة الدوليـــــة 
وشــــــروطها اخلاصــــــة ابالعــــــرتاف إبســــــرائيل وعــــــدم اســــــتخدام 
ـــــــــاق مبـــــــــاد  العمـــــــــل السياســـــــــي ومســـــــــار  الســـــــــالح، واعتن

إســــرائيل فعلــــه علــــى  املفاوضــــات الدوليــــة. وهــــو مــــا حاولــــت
ل عندما أرسلت إلمساعي "حاس"احلكومة املصرية مع  لسان

 .(11)هنية لتهديده بضرورة إيقاف مسريات العودة
د املشهد أكثـر فـأكثر حبجـم على مستوى امللفات يتعقَ 

خطـــورة كـــل ملـــف، ويف مقدمـــة تلـــك امللفـــات جنـــد موضـــوع 
لـــيس  ااملصـــاحلة الفلســـطينية الـــذي اقـــرتب أن يكـــون كابوًســـ

ابلســهل االســتيقاظ منــه دون جتــاوزه ابلكليــة، نظــرًا لســـيولته 

                                                           

، موقــع «مســرية العـودة»تـرفض عرًضــا لوقـف « حــاس»( فتحـي صـباح، 11)
، متـاح عـرب 1122يوليـو  10، اتريخ دخول املوقع 1122أبريل  22احلياة، 

  zW1https://goo.gl/ZKnالرابط التايل:
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وغياب مقومات جناحـه، مـع تكـرار ترديـد مقوالتـه  املستمرة،
للمــواطن الفلســطيين،  يمــن الــروتني اليــوم احــىت أصــبح جــزءً 

ا، تهـــا. اتريخي ــــفقـــده الثقـــة يف النخبـــة السياســـية برمَ أوهـــو مـــا 
على رعاية الوحدة الوطنية وجتاوز إرث  "فتح"خت رؤية ترسَ 

ــــة، اخلالفــــات األيديولوجيــــة لصــــاحل تشــــكيل اجلماعــــة الوط ني
حبيـــــث نظـــــرت لتحريـــــر فلســـــطني ابعتبـــــاره خطـــــوة ال ميكـــــن 
حتققها دون تكتل القوى جمتمعة مًعا. لقـد تغـري هـذا الوضـع 
مع اجليل الثاين والثالث، حيث أصبحت لغة النقـد مرفوضـة 

ـــــا ـــــآمر، مـــــا  ،تاًم ـــــارات اخليانـــــة والت ـــــل ويـــــتم مواجهتهـــــا بعب ب
الــذي "والســؤال يســتدعي سلســلة إجــراءات انتقاميــة قاســية، 

فكـــرة  يطـــرح نفســـه كيـــف وصـــلت األمـــور هنـــا؟ واجلـــواب أنَ 
حشــد الطاقــات والوحــدة الوطنيـــة تراجعــت لصــاحل اخلطـــاب 
األمــين، واختفـــى مـــن كـــان ميكــن جمـــازاً تســـميتهم "إطفـــائيمي" 

 (13)"احلرائق السياسية، "عرمايب" الوحدة الوطنية
لطاملا كان خطاب املصـاحلة طـوق النجـاة الـذي حتـاول 

ن تنـــــــأى بـــــــه مـــــــن مصـــــــري اهلـــــــالك، إال أن األايم "حـــــــاس" أ
واحلقائق اليت ترتَسخ يوًما بعـد يـوم تؤكمرـد حقيقـة أن املصـاحلة 
مل تكن سوى الوجه اآلخر الناعم لغايـة االحـتالل يف تصـفية 
ســـالح القضـــية الفلســـطينية. وتـــدرك حركـــة "فـــتح" جيـــًدا أن 
 حمـاوالت "حـاس" إشـعال االنتفاضـة لرغبتهـا يف الفكـاك مـن

أسـر املصـاحلة وشـروطها، لـذلك لـيس غريبًـا أن يكـون لســان 
حـــال قيـــادات "فـــتح" مطالبًـــا بضـــرورة تـــرك ملـــف إدارة غـــزة 

ال يخفـــى علـــى و  (12)للســلطة لتخليصـــها مـــن معاانهتــا اليوميـــة
ليــة ونتــائج احلــراك املنــاهض عأحــد أن أبــرز معوقــات زايدة فا

ركيت ة الصــراع السياســي بــني حــلقــرار نقــل ترامــب تعــود حلــدَ 
فـــتح وحـــاس، الـــذي أدى لفقــــدان التنســـيق بينهمـــا وغيــــاب 

                                                           

، موقـــع الغـــد، اللســـان الطويـــل" واملـــؤامرات الكثـــرية"أحـــد مجيـــل عـــزم، ( 13)
، متـــاح عـــرب 1122أغســـطس  2، اتريـــخ دخـــول املوقـــع 1123ســـبتمرب  21

 https://goo.gl/GuSqfj يل:الرابط التا
إىل الضـــــفة الغربيـــــة « مســـــريات العـــــودة»يعـــــد بنقـــــل « حـــــاس»( زعـــــيم 12)

، اتريخ دخـول املوقـع 1122أبريل  11، موقع الشرق األوسط، 42وأراضي 
 ، متاح عرب الرابط التايل:1122سبتمرب  20

 https://goo.gl/ubQMkp 

ـــــادل  ـــــرانمج عمـــــل وطـــــين لتب ـــــى صـــــياغة ب حماولـــــة للعمـــــل عل
األدوار. يــــــــؤثر هــــــــذا الوضــــــــع علــــــــى ســــــــيكولوجية الشــــــــعب 

تقــوده  امصــلحي   االفلســطيين الــذي يــرى يف هــذا الصــراع عبثًــ
ســـــم الشـــــعب. انهيـــــك عـــــن شـــــعور بعـــــض خنـــــب منتفعـــــة اب

رة ابخلطــــاب الرمســــي ألنظمــــة الثــــورة ملتــــأثمر القطاعــــات العربيــــة ا
 هـــــــم مـــــــن ابعـــــــوا أرضـــــــهم واآلن نياملضـــــــادة، أن الفلســـــــطينيمر 

يتنافسون على كعكعة السلطة، وابلتايل أيخذ ذلـك السـياق 
مـــن رصـــيد الـــدعم العـــريب والضـــغط الشـــعيب الـــذي كـــان مـــن 

 املمكن أن ميارس.
لقـــــد أصـــــبحت عبـــــارات التحريـــــر والنضـــــال وفلســـــطني 

ــــة  مــــن الفلكــــور  اجــــزءً  "فــــتح"لــــدى الســــلطة وحركــــة التاريخي
 وتضـــاعف   ،معـــىن يالرمســي الـــذي يطلـــق كمبـــىن مفــرغ مـــن أ

ـــــره الســـــليب ابلصـــــراع مـــــع حركـــــة  م هَشـــــ، حيـــــث "حـــــاس"أث
م نقسام الفلسطيين الصورة املثاليـة لتماسـك الشـعب، وقـدَ اال

القضية النبيلة يف سياق صـراع سياسـي تنـاحري، مـا أضـعف 
 .(19) عضد املفهوم الناصع للمقاومةحمة، وفَت يفالل  

 غيــاب احلــدمر  ل جنــاح املصــاحلة يف ظــلمر مــن الصــعب ختي ــ
األد  مــــن قبــــول أطرافهــــا هبــــا، انهيــــك عــــن إرادة األطــــراف 

متـــابع للوضـــع  ي  ًدا أمـــة فيهـــا، وهـــو وضـــع يدركـــه جيمرـــاملتحكمر 
رتبــاط هــذا امللــف مبلفــات أخــرى ال ا هنــاك، الســيما يف ظــلمر 

عنه، مثل ملـف سـالح املقاومـة يف غـزة، وكيفيـة صعوبة  تقل  
إذ يبدو هناك اتفـاق علـى  ،إدماجه يف جهاز السلطة األمين

ضـــرورة تفكيـــك جهـــاز املقاومـــة العســـكري، وهـــو مـــا تدركـــه 
ني يف الضــغط مبلــف املــوظفني املــدنيمر  ، لــذا يــتم  "حــاس"جيــًدا 

جـوا فني الـذين خر نتهم حاس بداًل من املوظَ القطاع الذين عيَ 
هلم ابإلضـراب عـن  "فتح"على حكومة إمساعيل هنية بدعوة 

، ومــن هنــا "حــاس"لتها العمــل وعصــيان احلكومــة الــيت شــكَ 
 "حـاس"تستخدم السـلطة أداة منـع املرتبـات وغريهـا إلجبـار 

                                                           

القضية الفلسطينية.. ملاذا خفت ألقها وكيف يتوهج من ( بسام انصر، 19)
 21، اتريــــخ دخـــــول املوقـــــع 1123فربايـــــر  11، 12، موقـــــع عــــريب جديــــد؟

  ، متاح عرب الرابط التايل:1122أغسطس 
https://goo.gl/eauZ0C 
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على املوافقة، ولذا حاولت األخرية أن تستخدم ورقة الوثيقـة 
طبـة أطـراف أخـرى ا ملخاالسياسية اليت أعلنتها من عام تقريبًـ

 "فــتح"ميكــن أن يثمــر احلــديث معهــا يف الضــغط علــى حركــة 
 أو خلق مساحات جديدة للحركة.

رمبـا هنــاك طريــق وحيــد للمصــاحلة وفًقــا ملعطيــات الواقــع 
مبـا جيربهـا  "حـاس"  يف إعـادة تـدجني تلخَ يـ و مااحلايل وه

ي عــن ســالح املقاومــة ودخوهلــا يف املســار الــدويل علــى التخلمرــ
طه السياســــية الدوليــــة، وهــــو مــــا حتــــاول أطــــراف الثــــورة بشــــرو 

املضــادة فعلــه حتــت ضــغط إكراهــات الواقــع املأســاوي الــذي 
ا كبــريًا العــام حيــث شــهد ملــف املصــاحلة حراًكــتعيشــه غــزة، 

 "فتح"املاضي، نتيجة توافد الزايرات على القاهرة من جانيب 
علـى ن احلكومة اإلسرائيلية، مل تقـم ابهلجـوم إ، بل "حاس"و

ا، عكــس مواقفهــا اتفاقيــات املصــاحلة، أو حتــاول عرقلتهــا علنًــ
ا املعتادة، وهتديداهتا حملمـود عبـاس، ابعتبـاره ال يصـلح شـريكً 

الــيت مل دارة األمريكيــة وهــو نفــس رد فعــل اإل ملفاوضــات.يف ا
، إال أن (01)ابلتجاهــل والصــمت، بــل أعلنــت املباركــة تكتـفر 

ــ نقســام، املنتظــرة إلهنــاء اال ق النتيجــةذلــك يف النهايــة لــن حيقمر
عــــن ســــالح املقاومــــة،  "حــــاس"ي ألن ضــــريبته ســــتكون ختلمرــــ

حكومــــة فلســــطينية  د أن أيَ وتفســــري املوقــــف األمريكــــي يؤكمرــــ
ابلالعنف، واالعرتاف  جيب أن تلتزم بدون غموض وصراحةً 

بدولة إسرائيل، والقبول ابالتفاقيات السابقة وااللتزامات بني 
 .(02)ت السلميةاألطراف واملفاوضا

لت قضـية فلسـطني اخلطـاب الرمسـي العـريب مثَ وإقليمي ا، 
ذهتا احلكـــام علـــى مـــدار عقـــود مضـــت، واخَتـــ -اولـــو شـــكلي  -

رًا لتجـــاوز املطالـــب املشـــروعة يف املشـــاركة السياســـية ومـــا مـــربمر 
يســتتبعها مــن قضــااي احلقــوق واحلــرايت، كــان التكــرار دائًمــا، 

جتــاوز الدميقراطيــة والوقــوف  أن اخلطــر اإلســرائيلي يســتوجب
خلف الزعيم الذي سيدافع عن سيادة البالد ضد الصهاينة، 

                                                           

 1، موقــع الغــد، "حــد مجيــل عــزم، املفاوضــات األمريكيــة مــع "حــاس( أ01)
، متـــــاح عـــــرب 1122أغســـــطس  21، اتريـــــخ دخـــــول املوقـــــع 1123أكتـــــوبر 

 y2W1https://goo.gl/bQالرابط التايل: 
 املرجع السابق. (02)

لـــذا كانـــت النتيجـــة رضـــو  الشـــعوب حتـــت وطـــأة االســـتبداد 
 وسوط القمع األمين.

ســامهت األحــداث الــيت شــهدهتا املنطقــة بســقوط الربيــع 
العريب وتك ن الثورة املضادة من قيادة النظام اإلقليمي العريب 

أدركـــت الثـــورة املضــــادة  التـــأثري علـــى الوضـــع الفلســـطيين، يف
وقـــت مضـــى  يســـريًعا أن الفرصـــة اآلن ســـاحنة أفضـــل مـــن أ

ــــتخل     مــــن التهديــــدات لتصــــفية الصــــراعات يف املنطقــــة وال
تيـارات  -أواًل  :ل عناصر املروق داخلهـا وهـيالثالث اليت تثمر 

هـــــا متها مجاعــــة اإلخـــــوان وأفرعاإلســــالم السياســـــي ويف مقـــــدمر 
التنظيميــة املنتشــرة يف أحنــاء العــامل، حبيــث يــتم جتفيــف منـــابع 

هـــــو  -ة الســـــبل، والثـــــايناســـــتمرارية تلـــــك التنظيمـــــات بكافَـــــ
أحــد أهــم عناصــر تغذيــة  ،الــتخل  مــن القضــية الفلســطينية

ــــــب التنظيمــــــي املتجــــــدمر  ــــــديولوجي واجلي د هلــــــذه اخلطــــــاب األي
لنظـام اجلماعات، فضاًل عـن كوهنـا أحـد أبـرز جتليـات فشـل ا

الربط بينه  الرمسي العريب، والثالث هو اخلطر اإليراين الذي  َ 
وبني القضية الفلسطينية واجلماعات اإلسالمية حبيـث يرتكـز  

 .(01)خر بوسائل متباينةكل منهما على اآل
حـــتالل وضـــًعا الاذ نـــلـــم تواجـــه القضـــية الفلســـطينية مف

سـي سَ أصعب من وضعها احلايل، فلم جيرؤ النظام العـريب املؤ 
علـــى تغيـــري لغـــة خطابـــه ومضـــامينه جتـــاه القضـــية الفلســـطينية 

بعض أقطاب النظام  يقوم ت احلالية من قبل، فاآلنستوايابمل
سـتمرار األزمـة اني مباشرة مسـؤولية يمر ل الفلسطينيحمبتالعريب 

والعنف، بل ويتم املساوة بني اجلانب الفلسطيين واإلسرائيلي 
 .(00)فيما يخ  درجات ذلك العنف

تعاين مسريات العودة من سياق إقليمي مناو  ولذلك 
املوقــف العــريب بصــورة واضــحة يف هلــا بقــوة، ظهــرت دالالتــه 

علــى القــرار األمريكــي،  دمر أثنــاء الــدعوة الــيت وجهتهــا تركيــا للــرَ 
                                                           

م، موقــــع ( السيســـي "يخــــرج عــــن الــــن " ويـــدعو إســــرائيل لصــــنع الســــال01)
أغسـطس  21، اتريـخ دخـول املوقـع 1121سبتمرب  12سكاي نيوز عربية، 

  https://goo.gl/xwFQmj :، متاح عرب الرابط التايل1122
( ابلفيديو.. ننشر ن  كلمة الرئيس السيسى أمام األمم املتحدة، اليـوم 00)

، 1122أغســـطس  21يـــخ دخــول املوقـــع ، اتر 1123ســـبتمرب  11الســابع، 
  2rB42https://goo.gl/uمتاح عرب الرابط التايل: 

https://goo.gl/bQ6W8y
https://goo.gl/xwFQmj
https://goo.gl/u41rB8
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القمة اإلسالمية الطارئة  عنلقد غاب معظم قيادات العرب 
هـات توج  اليت عقدت يف إسطنبول، وهو مـا يعـين اسـتكمال 

كــه دول اخللــيج، وهــو مــا يعكــس يف النظــام العــريب الــذي حترمر 
ســـتمرار غيـــاهبم، وبـــروز املعادلـــة الثالثيـــة بـــني احقيقـــة األمـــر 

 .(04)الدور الرتكي واإليراين واإلسرائيلي أكثر فأكثر
ال يقــــــل البعــــــد الــــــدويل يف وزنــــــه النســــــيب مــــــن وأخــــــريًا، 

بعـــدين احمللـــي الفاعليـــة يف مســـار القضـــية الفلســـطينية عـــن ال
اجملتمــع الــدويل مبرحلــة  ميــر  إذ واإلقليمــي بــل يتجاوزمهــا بقــوة. 

بني قوى تسـعى  انتقالية يسودها التخبط والضبابية، وتسارع  
وأخــرى راغبــة يف الوصــول للمجــد، وبــني  ،للصــمود يف القمــة

هذا وذاك تذوب التفاصيل املأزومة غري القادرة علـى إيصـال 
حــــالم الكــــربى، ويف هــــذه األثنــــاء أصــــواهتا لصــــاحل هيمنــــة األ

فلســطني حتديــًدا، رغــم  مــا فيمــا يخــ    ايبــدو أن هنــاك تواطــؤً 
 ع ابقي التحالفات فيما يخ  األزمات األخرى.تصد  

خر ألزمة وجودية بعد صعود ض العامل الغريب هو اآلتعرَ 
التيــــارات اليمينيــــة املتطرفـــــة، حيــــث هتـــــدد منجــــزات احلداثـــــة 

واحلضـــارية الـــيت أجنزهـــا رموزهـــا علـــى السياســـية واالقتصـــادية 
، كمــــــا أن تبنمريهــــــا لقضــــــية اهلجــــــرة مــــــن مــــــدار عقــــــود طويلــــــة

املسلمني للغرب مسـتغلمرني إرهـاب تنظـيم "داعـش" سـاهم يف 
ضــــعف القضــــية الفلســــطينية وقضــــااي العــــرب عموًمــــا هنــــاك، 

حيــث انهيــك عــن زايدة األزمــات الــيت ميــر هبــا الغــرب ذاتــه، 
 .ته إىل الرتكيز على قضاايهملقضيَ  من الداعمني انقلت جزءً 

 خامتة
إن املتأمل يف التاريخ بدقة سيدرك أن اخلربة الفلسطينية 
تفاجئــــك عنــــدما تعلــــم أن أكثــــر حلظاهتــــا املضــــيئة كانــــت يف 

ات ويف أوج النكسـة العربيــة، يأصـعب الظــروف، ففـي الســتين
هيمنـــــة إســـــرائيل علـــــى املشـــــهد، خرجـــــت املقاومـــــة  ويف ظـــــلمر 

لتسطر أقوى مالحها يف مواجهة غطرسة الكيان الفلسطينية 
الصهيوين، بعدد كبري من العمليـات الفدائيـة، وبعـد أحـداث 

                                                           

ديســـمرب  21، 42( ســـليمان أبـــو ارشـــيد، غيـــاب العـــرب، موقـــع عـــرب 04)
 ، متاح عرب الرابط التايل:1123يوليو  12، اتريخ دخول املوقع 1123

 https://goo.gl/gEUCLy 

نـــــدلعت بـــــني النظـــــام األردين اأيلـــــول األســـــود واحلـــــرب الـــــيت 
قليمــــي العــــريب واملقاومــــة الفلســــطينية، مث انشــــغال النظــــام اإل

اإليرانيــــــة، انــــــدلعت االنتفاضـــــــة -والــــــدويل ابحلــــــرب العراقيـــــــة
ــــاه إلســــطينية األوىل الــــيت أجــــربت العــــامل علــــى الف عــــادة االنتب

للقضــية، وحــدثت بعــدها املفاوضــات السياســية الــيت انتهــت 
فيهـــــا  ن ملرحلــــة جديــــدة ظــــنَ ، الــــذي دَشـــــ"أوســــلو"ابتفــــاق 

الـبعض أن املـوت الســريري يقـرتب أكثـر فــأكثر مـن القضــية، 
 ع النظـام اإلقليمــيالسـيما بعـد غـزو العــراق للكويـت، وتصـد  

العـــريب، وتزايـــد الصـــراع بـــني تنظـــيم القاعـــدة واجملتمـــع الـــدويل 
تامـــــة قبقيـــــادة أمريكـــــا مث غـــــزو األخـــــرية ألفغانســـــتان، ورغـــــم 

شعال االنتفاضة الثانية إاستطاع الشعب الفلسطيين  ،املشهد
 .ساحة األقصى لألقصى، بعد دخول شارون

مـا ضـاقت هبــم ني يقرتبـون أكثـر كلَ يبـدو أن الفلسـطينيمر و 
خ ا كلما فقدوا الثقة يف غريهم، إذ ترتسَ ل، ويبدعون دومً احلي

أن انتظــار اخلــالص العــريب هــو الســراب يف القناعــات لــديهم 
األكـــرب، وأن مصـــريهم أن حيملـــوا علـــى عـــاتقهم هـــم القضـــية 

 األثقل يف العامل.
الشــــعب الفلســــطيين يف الــــداخل ويف الشــــتات أعلنوهــــا 

ريط يف واجااب ال تنااازل عاان حااق العااودة  وال تفااصــرحية: 
مهمـــا كانـــت جـــدواها غـــري واضـــحة اآلن، ولكنهـــا  املقاوماااة

حتًما ستعرب عن وجودها حينما تتاح الفرصة، ولذلك يواجه 
اإلسرائيليون الذين طاملا تغنوا بقبول التظاهر السلمي بوضـع 
حــــرج مــــن صــــعوبة طــــرح احلــــل النهــــائي القــــائم علــــى تصــــفية 

تمع الـدويل مل يتفـرَغ القضية مبا أظهرته مسـريات العـودة، فـاجمل
بعــد مــن حــل األزمــة الســورية واليمينــة والليبيــة حــىت تظهــر لــه 
أزمـــة جديـــدة أشـــد خطـــورة، ولـــذلك يســـاعد الســـياق احلـــايل 
الـــذي تعيشـــه املنطقـــة رغـــم صـــعوبته يف عـــدم جنـــاح حمـــاوالت 
التصـــــفية بفضـــــل شـــــجاعة ويقظـــــة الفلســـــطينيمرني عاَمـــــة، ويف 

 القلب منهم غزة هاشم.
يف الضفة الغربية واألراضي احملتلة رمبـا يكـون إن الوضع 

يف مرحلـــة أســـوء نتيجـــة خفـــوت شـــعلة املقاومـــة ابملقارنـــة مـــع 
غزة، إال أن ذلك ال يرفع عنهم ضرورة التأكيد على استمرار 

https://goo.gl/gEUCLy
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النــبض وســراين الــدماء داخــل اجلســد املعتــل، أَمــا فلســطينيو 
الشــــتات فالواجــــب أشــــد لقــــدرهتم علــــى التحــــر ك أكثــــر مــــن 

هم، والبــد أن يكــون هنــاك تصــور للمرحلــة املقبلــة، يقــوم غــري 
علــــى نقــــل املعركــــة إىل داخــــل معــــادالت وحقــــائق االحــــتالل 
اإلسرائيلي كما تفعل وتغريمر غـزة. لـذلك سيسـاعد االسـتمرار 

 يف مسريات العودة على أتكيد تلك املعطيات اجلديدة.
إن البحـــــث وراء قضـــــية املصـــــاحلة لـــــن يزيـــــد عـــــن كونـــــه 

رمبــــا يخــــدم أجنــــدات معينــــة،  اأو أكادميي ــــ اإعالمي ــــ ااســــتهالكً 
ا نـــؤمن أبن وحـــدة منـــه، وإن كنَـــ اليســـت تلـــك الدراســـة جـــزءً 

منــه، ولكــن عنــدما تتــوافر شــروطه، أمــا  الشــعب أمــر ال مفــرَ 
اسـتمرار هـذا الوضـع بنخبـه احلاليـة فلـن يفيـد خطـوة لألمــام. 

ة واجلــــدير ابلــــذكر، أن حمــــاوالت التضــــييق أكثــــر علــــى الضــــف

الغربيــة وأهــايل فلســطني احملتلــة، وعــدم الســماح هلــم ابملشــاركة 
مرحلـة جديـدة مـن يف مسريات العـودة، سـيجربهم علـى تبـينمر 

مسته املقاومة الفردية غري املركزيـة الـيت سـتعرب ستكون النضال 
يف كــل حالــة ار هلــا عــن رفضــها هلــذا الواقــع أبطرافــه وأســبابه 

ـــــب اآل ـــــى اجلان ـــــومســـــبباته. وعل دو أن دور الفصـــــائل خـــــر يب
الفلســــطينية ســــواء كانــــت يف الضــــفة أو القطــــاع يف احنســــار 

ـــــر، الســـــيما أن تكلفـــــة أ ـــــب حتـــــر   يوتراجـــــع أكث ك مـــــن جان
م ستكون كارثية، ورغم ذلك فهـذا الرتاجـع رمبـا يقـدمر  "حاس"

ني خدمـــة جليلـــة للقضـــية خبـــروج جيـــل مـــن املقـــاوميني الـــذاتيمر 
 الذين يؤمنون حبقهم على هذه األرض.

 
***** 
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ني الثقايف والسياسي: ماذا ة بالثورة التونسي 

 يراد ابجملتمع التونسي؟
 الدين رجب السيد عز

 مقدمة:
 اقتصادية مشاكل من العربية الثورات تعاين بلدان

 ظلمر  يف مضت عقود مدار على ومرتاكمة مزمنة واجتماعية
 حضور األبعاد كان وقد ارثة،متو  استبدادية حكم أنظمة

 اخلصوص، وجه على التونسية الثورةيف  واضًحا االقتصادية
 1121 ديسمرب 23 يف املباشر اندالعها سبب يعود والىت

 البوعزيزي حممد الشاب مع املتضامنة الشعبية املظاهرات إىل
 مات) اليوم نفس يف جسده يف النار إبضرام قام الذي
 يف البلدية السلطات مصادرة على احتجاًجا( أبايم بعدها
 واخلضار، الفاكهة عليها يبيع لعربة بوزيد سيدي مدينة

 تقدميها أراد شكوى قبول احملافظة سلطات برفض وللتنديد
 وقد. وجهه على صفعته الىت الشرطيات إحدى حق يف

 22  اجلمعة يوم املظاهرات شرارة اندالع إىل ذلك أدى
 على الناقمني سينيالتون آالف وخروج 1121 ديسمرب
 وتفاقم االجتماعية والعدالة املساواة وغياب البطالة أوضاع
 األحداث تلك وتطورت احلاكم، النظام داخل الفساد
 طابًعا لتأخذ واتسعت االحتجاجات متسارع بشكل
 وابحلرايت علي بن الرئيس بتنحي الشعب ويطالب سياسي ا
 .الفساد بقضااي والتحقيق العامة ابألموال العابثني وحماسبة

ورغم وضوح القضااي االقتصادية واملعيشية على 
فاعليات الثورة التونسية وشعاراهتا الرمزية إال أن ةة حتو اًل  
كبريًا يف أولوايت القضااي املطروحة للنقا  العام يف تونس 

                                                           

  يف كلية االقتصاد والعلوم  هابحث يف العلوم السياسية، وطالب دكتورا
 .جامعة القاهرة - السياسية

منذ الثورة وحىت اللحظة الراهنة، لصاحل حالة من اجلدل 
وسط حالة من تمعية حبتة املتصاعد حول قضااي دينية جم

بني التيارات العلمانية  واجلذب واالستقطاب احلادمر  الشدمر 
 .واإلسالمية

أشكال خمتلفة تبلور هذا اجلدل الثقايف املتصاعد يف 
بدأت أثناء عملية وضع الدستور اجلديد الذى شهد 

 علمانية - ا حول توصيف طبيعة الدولة "مدنيةا حاد  خالفً 
وكذلك طبيعة  "،برملاين - حلكم "رائسىدينية"، ونظام ا -

ضافة إىل قضااي ذات إالعالقة بني الدين والدولة والتشريع 
 صلة بوضع املرأة العام واخلاص.

ر إىل حالة مناذجية شديدة هذا اجلدل وتطوَ  متدَ ا
الوضوح خالل الشهور املاضية بعد صدور "تقرير احلرايت 

اه رئيس ذى تبنَ وال 1122 يف يونيو "واملساواة الفردية
ووعد بتحويله إىل مشروع قانون يطرح  ياجلمهورية التونس

رغم ما حيتويه من آراء علمانية صادمة  يعلى الربملان التونس
مثل املرياث  تعلمرقة ابملرأةجتاه عدد من القضااي الدينية امل

ضافة إىل إة واملهر  والنفقة والزواج من غري املسلم دَ والعر 
صلة ابملسألة اجلنسية مثل الزان واللواط  قضااي أخرى ذات

وشرب اخلمر وغريها من القضااي ذات الصلة بظاهرة 
 ية بدعوى احلرية.أحكام إهل يل من أالتحل  

نحاول يف هذا التقرير رصد مظاهر هذا الصراع وس
يف هذا  تنيمنوذجي خالل حتليل قضيتنيالثقايف يف تونس من 

املرأة ومسألة احلرية و" "لةعالقة الدين ابلدو " ، مها:السياق
 يف ختام الورقة. يطار تفسري إ"، مع حماولة تقدمي واملساواة
 
الغموض املقصود.. جدل الدولة  -قضية األوىلال

 املدنية والعلمانية:
شهدت عملية وضع الدستور اجلديد لثورة تونس 
جداًل واسًعا بني التيارات العلمانية واإلسالمية حول قضية 

ا وموضعه يف الدستور ما بني تيار منكر رافض الدين حتديدً 
ألي إشارة له يف أي مادة دستورية، وتيار آخر مؤيمرد هليمنته 
على عملية التشريع من خالل التمس ك ابلن مر على صيغة 
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"الشريعة اإلسالمية املصدر األساسى للتشريع"، لينتهي 
األمر بعد حالة استقطاب حاَدة إىل حالة خفيفة التصريح 
  االكتفاء فيها ابإلشارة من بعيد إىل أن دين تونس هو 
اإلسالم ولغتها العربية، ومن املفارقات الدالة يف هذا السياق 
اعرتاض التيارات العلمانية على تلك اإلشارة اخلفيفة بشَدة، 
رغم أهنا نفس اإلشارة املوجودة يف الفصل األول من دستور 

ق احلبيب بورقيبه املوضوع يف عهد الرئيس األسب 2919
)رائد العلمانية احلديثة يف تونس(، كما حاولت تلك 

 يتبَناه التيارات االلتفاف على تلك اإلشارة اخلفيفة بتأويل
 عبارة "دينها اإلسالم"، اليف  املتصل الضمري أبن البعض
 مرتبة يتجاوز ال األمر وأن بتونس، وإمنا ابلدولة يتصل
 قانونية نتائج أي يبترت دون اجتماعي بوضع اإلقرار

وكان من الالفت للنظر أيًضا اقرتاح املعرتضني أن  .(2)عليه
يكون اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان هو املصدر األساسى 

 .(1)للتشريع بدال من الشريعة اإلسالمية
كما تفرَع هذا اجلدل إىل قضية أخرى تتعَلق بطبيعة 

صراحة على  للَن مر  العالقة بني الدين والدولة ما بني مؤيمرد  
لون ن يفضمر يوآخر  ،كوهنا دولة علمانية ال عالقة هلا ابلدين

ي اجلدل لصاحل التيار "املدنية"، لينته هو أخفَ  امصطلحً 
الثاين من الدستور يف الفصل   مر النَ العلماين من خالل 

اجلديد على أن "تونس دولة مدنية، تقوم على املواطنة 
ال جيوز تعديل هذا و  ،قانونال علويةوإرادة الشعب و 

"، إضافة إىل تضمني الفصل السادس نص ا حول الفصل

                                                           

قيس  يستاذ القانون الدستور إلسالم" ألادينها "راجع حماضرة بعنوان ( 2)
 لوطينسعيد حيكى فيها كواليس اجلدل حول هذه املادة يف اجمللس ا

 21، بتاريخ YouTube، على موقع املخول بوضع الدستور يالتأسيس
 :الرابط التايل ربع متاح، 1122سبتمرب 

 https://goo.gl/3Pgtem 
تونس: الشريعة يف الدستور نقطة خالف وهتديد ملدنية ( منري السويسي، 1)

، متاح عرب 1121مارس  DW ،21ملاين ، موقع التليفزيون األالدولة
 /9KN1c9https://goo.glالرابط التايل: 

 حاية"و" والضمري املعتقد حرية" إلزام الدولة بضمان
 .(0)"املقَدسات

ومن املفارقات الَدالَة يف هذا السياق أيًضا احنصار 
اجلدل حول مصطلح "مدنية الدولة" يف الدستور التونسي 

د فقط خاص بنقيض كل ما هو ديين دون ابجتاه معىن واح
اإلشارة مطلًقا إىل املعىن األصلى املناقض لكل ما هو 
"عسكري"، األمر الذي دفع كثريين إىل التشك ك يف حلة 
الرتويج ملصطلح الدولة املدنية ابعتباره صيغة مراوغة ملفهوم 
آخر وهو "الدولة العلمانية"، وقد قطع رئيس اجلمهورية 

د السبسي هذا اجلدل الدمراليل يف تصريح أكثر الباجي قاي
 مرجعية أبن حني قال: "القول 1122صراحة يف أغسطس 

فاحش.. تونس دولة  خطأ دينية مرجعية التونسية الدولة
مدنية مرجعها الدستور وليس هلا عالقة ابلدين أو 

 .(4)القرآن"
العلمنة الشاملة للمجتمع: قضااي املرأة  -القضية الثانية

 ًجا:منوذ
مل يقتصر الصراع الثقايف يف تونس على قضااي العالقة 
بني الدين والدولة بل امتَد إىل قضااي أخرى ذات صلة 
بعالقة الدين ابجملتمع، وقد حازت قضية املرأة على النصيب 
األكرب من اجلدل العلماين املتصاعد يف تونس حول احلقوق 

ا بشكل  نهج واحلرايت العامة والفردية والىت َتت إاثرهت
عرب مسارات خمتلفة سياسية وثقافية وإعالمية وحقوقية 
للضغط على دوائر السياسة والتشريع لتعديل منظومة 
القوانني املنظمرمة للعالقة بني الرجل واملرأة يف تونس. ويبدو 
أن هذه الضغوط قد جنحت يف حتريك رأس الدولة يف هذا 

يس التونسي دعا الرئ 1123االجتاه؛ ففي شهر أغسطس 
احلقوق،  من مزيًدا املرأة تنح قانونية مراجعات إىل إجراء

                                                           

، املواد األوىل والثانية والسادسة وغريها 1124راجع دستور تونس ( 0)
 ونصوصه متاحه على موقع بوابة التشريع.تونس، متاح عرب الرابط التايل:

 https://goo.gl/To44JP 
أو  ينالسبسي: تونس دولة مدنية مرجعها الدستور.. وال عالقة لنا ابلد( 4)

، متاح عرب الرابط 1122أغسطس  24، موقع سي إن إن ابلعربية، القرآن
 Eac4https://goo.gl/Nvالتايل: 

https://goo.gl/7Pgtem
https://goo.gl/7Pgtem
https://goo.gl/9c2KN9
https://goo.gl/To44JP
https://goo.gl/To44JP
https://goo.gl/Nv4Eac
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 متعلمرقة تشريعية إصالحات يتضَمن تقرير وكَلف جلنة إبعداد
املرياث، يف  املساواة إقرار منها واملساواة، الفردية ابحلرايت

وقد كان من الالفت للنظر تصريح الرئيس أبن موضوع 
 تركها هللا الجتهاد البشر يف املرياث من املوضوعات الىت

إشارة غريبة إىل جهله واستنكاره ما هو معلوم من الدين 
. (1)ابلضرورة من ن ظم املرياث املفَصلة تفصياًل دقيًقا

سبتمرب من  24واستكمل الرئيس التونسي هذا املسار يف 
 نفس العام عندما فاجأ اجلميع إبلغاء احلظر املقَرر على زواج

 مراجعة ضرورة املسلمني، كما شَدد على ريبغ املسلمات
 ومالءمة اجملتمع تطو ر ملواكبة الشخصية األحوال قانون

 اجلمهورية دستور عليه ن  َ  ما مع هبا املعمول التشريعات
 .(1)الثانية

انتهت اللجنة )املشكلة من تسعة أعضاء( من عملها 
 صفحة 100 من وقَدمت للرئيس تقريرًا 1122يف يونيو 

 الفردية، واحلرايت لـلحقوق خمص  األول جزءين، نم
يف  خاصة اجلنسني، بني التامة املساواة الثا  ويتناول
 بني واملساواة اختياري، بشكل أو إلزامي بشكل إما املرياث،

 كما الزواج، إطار خارج املولودون فيهم مبن األطفال، مجيع
 احلاالتيف  عليها اإلبقاء أو اإلعدام عقوبة إلغاء اقرتحت
 اجلنسية، املثلية جترمي وعدم املوت، عنها ينتج اليت القصوى

 األرمل أو للمطَلقة العَدة وإلغاء للزواج كشرط املهر وإلغاء
 بتغري   اإلرث،يف  املساواة اللجنة، وبَررت للزواج، كشرط
 الرجل مع تتقاسم أصبحت الىت املرأة دور وتطو ر اجملتمع

 .(3)األسرة خلدا املالية املسؤوليات
                                                           

مبادرة رئيس تونس للمساواة يف املرياث تثري جدال واسعا ة، ( طارق عمار 1)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122أغسطس  21، رويرتز، يف تونس وخارجها

https://goo.gl/9StQ0f 
، يب يب تونس "تلغي احلظر" على زواج التونسيات من غري املسلمني( 1)

  ، متاح عرب الرابط التايل:1123سبتمرب  24سي عريب، 
https://goo.gl/Vf2Fv1 

 :أهم توصيات جلنة احلرايت الفردية واملساواة( 3)
إلغاء و  إقرار املساواة يف اإلرث إما بشكل إلزامي أو بشكل اختياري،

الذي جيرم املثلية اجلنسية، من القانون اجلزائي )اجمللة اجلزائية(  101الفصل 
إلغاء عقوبة اإلعدام أو اإلبقاء  أو اإلبقاء على التجرمي مع غرامة مالية،

ومن املفارقات الدالَة يف هذا السياق غلبة التيار 
العلماين على تشكيل اللجنة بشكل كامل )تسعة أشخاص 

وكان من الالفت للنظر هتميش  (،(2)من نفس التيارات

                                                                                    

جترمي الدعوة لالنتحار و  عليها يف احلاالت القصوى اليت ينتج عنها املوت،
وإقرار حق الفرد يف رفض أو  ،منع الكشوف الشرجيةو والتحريض عليه، 

مفهوم اجلرائم املتعلقة ابألخالق احلميدة  تدقيقو قبول كل أنواع العالج، 
إقرار ضماانت تشريعية لفرض احرتام حرية الفكر و واجملاهرة ابلفحش، 

جترمي كل حتقري لداينة و واملعتقد والضمري بدون تييز بني خمتلف الدايانت، 
الغري بغاية التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز مهما كان شكله، 

ا عن األشكال والصي  عاء زواج يكون خارجً منع كل ادمر و ، جترمي التكفريو 
إلغاء التمييز يف شروط منح و حرية الفنون والبحث العلمي، و القانونية، 
ا غري دستوري حلرية زواج إلغاء العدة ابعتبارها تقييدً و إلغاء املهر، و اجلنسية، 

ون دخول، املرأة أو احملافظة عليها ابستثناء عدة الفقدان وحالة الزواج د
إلغاء التمييز يف و إلغاء اإلشارة القانونية إىل أن احلضانة شأن يخ  املرأة، و 

 .املساواة يف الضرائب املفروضةو إسناد اللقب العائلي، 
 :أعضاء اللجنة التسعة هم (2)

بشرى بلحاج حيدة: حمامية وانشطة يف اجملتمع املدين، وانئبة مؤسسة يف 
انئبة يف جملس نواب الشعب عن حزب نداء اجمللس الوطين التأسيسي مث 

 .تونس
أدارت لثالث  ،أستاذة أدب إجنليزي ومنتجة وخمرجة أفالم درة بوشوشة:

 أايم قرطاج السينمائية.مهرجان سنوات 
دكتور يف علم اإلنسان، جامعي وخبري دويل يف االسرتاتيجية  كرمي بوزويتة:

ت تونسية وأجنبية مثل درس يف عدة جامعا ،واملرافعة مع األمم املتحدة
 جامعة لويوال شيكاغو وجامعة كانرتبري.

دكتور وأستاذ جامعي خمت  يف اتريخ الفكر اإلسالمي  عبد اجمليد الشريف:
يف اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة  اكان عضوً   ،يف اجلامعة التونسية

 "بيت احلكمة"واإلصالح السياسي واالنتقال الدميقراطي، ورئيس مؤسسة 
 .1121منذ 

سليم اللغماين: أستاذ القانون العام والعلوم السياسية يف كلية العلوم القانونية 
كان عضو اهليئة العليا   ،والسياسية واالجتماعية بتونس )جامعة قرطاج(

ترأس  ،لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الدميقراطي
عضو اجمللس العلمي لألكادميية اجلمعية التونسية للقانون الدستوري وكان 

 الدولية للقانون الدستوري.
صالح الدين اجلورشي: كاتب وانشط حقوق إنسان، كان انئب رئيس 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، وهو مؤسس منتدى اجلاحظ 

 ري اليسار اإلسالمي.يعترب أحد منظمر ، للفكر اإلسالمي
العام يف كلية العلوم القانونية والسياسية سلوى احلمروين: أستاذة القانون 

ة يف القانون الدويل العام يف خمتصَ  ،واالجتماعية بتونس )جامعة قرطاج(

https://goo.gl/9StQ3f
https://goo.gl/Vf8Fv2
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اللجنة لعلماء الفقه والشريعة يف جامعة الزيتونة اليت يعادل 
ا األزهر الشريف يف مصر، فقد رفض أغ لب أعضاء وزهن 

اللجنة املناظرة حول مضمون التقرير وقضااي يف اإلعالم أو 
حىت يف جلسات خاصة وفًقا ملا صرَح به د. إلياس دردور 

وكانت جامعة الزيتونة ، (9)أستاذ الفقه املقارن جبامعة الزيتونة
للترب ؤ  َا جاء يف  1122يونيو  19قد أصدرت بيااًن يف 

 عَما أخالقية أو علمية مسؤولية يمر أل حتم لهاالتقرير وعدم 
 فيه ترى بل موقفها، عن يعرب ال أنه فيه، مؤكمردة جاء

 وتعاليمه. اإلسالم قيم على م شيًنا التفافًا
ك بصفة رمسية جامعة الزيتونة مل تشر  وقالت اللجنة إن 

يف أعمال هذا التقرير وال يف صياغته ومل يكن هلا حضور 
حالة التهميش اليت تعَرض هلا  مشرية إىل علمي فاعل فيه،

أساتذة الزيتونة، فقد وقع استدعاؤهم بعض من حضر من 
ة رات العامَ يف بداية أشغال اللجنة، للحديث عن التصو  
وا ومل يقع ب  يمر ملباد  احلرية واملساواة والعدالة اإلجتماعية مث غ  

 تتلَق اجلامعةكما مل ،  اتهيف تفاصيل التقرير وجزئيَ إشراكهم 
قبل عرضه على  التقرير إلبداء الرأي العلمي يف أي مراسلة

ا من مسائله القانونية رائسة اجلمهورية، خاصة وأن كثريً 
والسياسية حتتاج إىل مقاربة دينية، بل إن مجيع مسائله 
قدمت على أساس مناقشة البعد الديين واالجتماعي 

 .(21)فيها

                                                                                    

جمايل حقوق اإلنسان والقانون الدستوري، وهي بذلك خبرية لدى العديد 
 من املنظمات الدولية.

 قاض وانئب رئيس احملكمة االبتدائية بتونس. مالك الغزواين:
جامعية وخمتصة يف األنثروبولوجيا الدينية يف املعهد العايل  الغريب:إقبال 

 ألصول الدين بتونس )جامعة الزيتونة(.
اجلمعة حول تفاصيل يف أايم قدم الدكتور إلياس دردور سلسة خطب ( 9)

راجع خطبة بعنوان "ردا على جلنة  التقرير وحماوره ونقد ما جاء فيه مفصال ،
، متاح 1122يونيو  YouTube ،14موقع  احلرايت التونسية" على

 gl/opHYSWhttps://goo. :الرابط التايلعرب 
تقرير جلنة احلرايت الفردية واملساواة التفاف مشني "جامعة الزيتونة: ( 21)

، متاح 1122يونيو  19قناة نسمة التونسية، "، موقع اإلسالم على قيم
 G1JT4https://goo.gl/zبط التايل: عرب الرا

ملساجد اللجنة أئمة ا رئيسة األكثر مفارقة أن هتاجم
الذين اعرتضوا على التقرير حبَجة تدخ ل املساجد يف 
السياسة، مع أن ما جاء به التقرير ال ميت  للسياسة بصلة، 
بل ينصب  على قضااي دينية حبتة كما يف املرياث والعَدة 

 .(22)واملهر والزواج من غري مسلم على سبيل املثال
نة بشرى كما كان من الالفت للَنظر رفض رئيسة اللج

بلحاج حيدة اللجوء لالستفتاء الشعيب على ذلك التقرير 
الذى واجه معارضة شعبية كبرية منذ صدوره وصوال إىل 
حالة تظاهرات ضخمة انطلقت يف عَدة مدن تونسية وأمام 
الربملان التونسي احتجاًجا على هذا التقرير وما جاء 

 ، إذ رفضت رئيسة اللجنة االستفتاء حبجة أن(21)فيه
الشعب غري مؤَهل للحكم على التقرير، مشرية إىل أن مثل 
هذه املوضوعات ال حتتاج إىل استفتاءات، فعلى سبيل 
املثال ويف  اثلة مع فرنسا تر مثل تلك التقارير عرب 

 .(20)الربملان
ما  (24)تبىَن رئيس اجلمهورية وحزبه "نداء تونس"   

املرياث، ووعد  جاء يف التقرير، وابألخ  قضية املساواة يف

                                                           

 ( للمزيد حول هجوم بشرى بلحاج، انظر اآليت:22)
ون حلة على تقرير اللجنة ابون يشن  بشرى بلحاج حيدة: أئمة كذَ  -

 ، موقع ابب انت، متاح عرب الرابط التايل: 1122أغسطس  0، وأعضائها
http://bit.ly/1N2GduQ 

النقاشات اليت تت يف املساجد ويف مواقع "بشرى بلحاج حيدة:  -
"، موقع قناة نسمة الفضائية، التواصل حول تقرير جلنة احلرايت ال أخالقية

 :، متاح عرب الرابط التايل1122أغسطس  19
 https://goo.gl/tZhhq1 

، موقع آالف التونسيني حيتجون على تقرير جلنة احلرايت الفردية( 21)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122أغسطس  21سكاي نيوز عربية، 

https://goo.gl/Ctvd2N 
عي ىل مرحلة من الو إبشرى بلحاج حيدة: الشعب التونسي مل يصل ( 20)

أغسطس  3موقع ابب انت، ، لة احلقوق واحلرايتألنعتمد االستفتاء يف مس
 /xWHShy1http://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 1122

ردود أفعال متضاربة من النهضة والنداء حول مقرتح السبسي  (24)
 20جريدة الشروق التونسية، ، موقع ابملساواة يف املرياث بني اجلنسني

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122أغسطس 
http://bit.ly/1zEKDpS 

https://goo.gl/opHYSW
https://goo.gl/z4JT6G
http://bit.ly/2N8GduQ
https://goo.gl/tZhhq6
https://goo.gl/tZhhq6
https://goo.gl/Ctvd1N
http://bit.ly/2xWHShy
http://bit.ly/2zEKDpS
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بتحويلها إىل قانون سيتقَدم به إىل الربملان التونسي حبكم 
صالحيته لتقدمي مشروعات قوانني للربملان، وكان من 
الالفت للنظر أن يعلن الرئيس هذا التبينمر بشكل قاطع يف 

، قائاًل: 1122أغسطس  20مؤتر صحفي كبري يف 
عية تونس "موضوع املرياث حسمنا فيه، والقول أبن مرج

دينية خطأ فاحش.. تونس دولة مدنية وال عالقة لنا ابلدين 
 الرئيس ي علن أن أيًضا املتوَقع من ، وكان(21)أو القرآن"
جنسي ا كما جاء يف  املثليمرني حبقوق تتعَلق قوانني مشروعات

فَضل كسب الوقت عرب تشكيل  لكنه توصيات التقرير،
حبجة لطيفة للغاية  نشرها، قبل املقرتحات لدراسة جلنة

استفزازه"، وكأن  وعدم التونسي الشعب مشاعر "احرتام
مسائل املرياث والعَدة واملهر والعالقات اجلنسية والزواج من 
غري املسلم ال تشكمرل استفزازًا ملشاعر غالبية الشعب 

 .(21)التونسي نساًء ورجااًل 
ومن املفارقات الدالَة يف هذا السياق اعتماد الرئيس 

لتونسي على منطق مقلوب من زاوية األقلية واألغلبية، ا
وذلك حينما صرَح أبن املعرتضني على املساواة يف املرياث 
ميكنهم اللجوء إىل تقسيم املرياث حسب الشريعة اإلسالمية 
بشرط الوصية الكتابية بذلك، وهو ما أاثر جداًل واسًعا 

الة املوت حول تفاصيل ذلك الطرح وآاثره وإشكالَياته يف ح
الفجائي أو تعد د الزوجات أو األبناء غري األشقاء.. إخل،  
كما اثر اجلدل حول املنطق املقلوب الذى اعتمده الرئيس 
يف حديثه والذي ينطوي على رؤية أغلبية الشعب التونسي 
املتجانس ديني ا ومذهبي ا ابعتبارهم أقلية مأزومة يبحث هلا 

بية مهدورة احلقوق جيب عن حل، بينما يرى أقليتهم أغل
تكينها من حقوقها إبعادة تفصيل كافَة القوانني 
والتشريعات ابعتبارهم أصل الشعب وغريهم استثناء، 
                                                           

الرئيس التونسي يدعو إىل "املساواة يف ( موقع اليب اليب سي العربية، 21)
، متاح عرب 1122أغسطس  20 ، منشور بتاريخ"املرياث بني الرجل واملرأة

 3LK2https://goo.gl/zgالرابط التايل: 
، موقع مبادرة السبسي حول املرياث تتفاعل وتثري جدال غري مسبوق( 21)

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1123أغسطس  DW ،21التليفزيون األملاين 
https://p.dw.com/p/1iMwF 

ويلخمر  أحد املنتقدين هذا املنطلق املقلوب قائاًل " كان 
األوىل ابلرئيس أن يتحدث عن خمرج لتلك األقلية ال أن 

 .(23)يبحث عن مأزق للغالبية "
فارقات الداَلة يف هذا السياق أيًضا استخدام ومن امل

بعض الرموز النقابية البارزة املؤيمردة للتقرير وصف "داعش" 
إلرهاب األحزاب واحلركات السياسية اإلسالمية الرافضة 
للتقرير، فقد وصف نقيب الصحفيمرني يف تونس )انجي 
البغوري( موقف حركة النهضة الرافض للمساواة يف املرياث 

، بينما اهتمها آخرون ابخلداع وعدم االلتزام (22)لداعشى""اب
( من كوهنا حركة مدنية 1121مبا أعلنته سابًقا )مايو 

، وعلى هذا املنوال ذهب (29)تفصل بني الديين والسياسي
آخرون للتشكيك يف مدنية احلركة، وكأن املدنية لديهم ال 

ى كل تعين إال االنسال  من الدين كلمري ا، بل واهلجوم عل
 ثوابته وقواعده األساسية.

ومن املفارقات األخرى يف هذا السياق أيًضا اعتماد 
اللجنة املعرَدة للتقرير على املنظومات التشريعية الغربية  
كمرجع أساسي لصياغة احلقوق واحلرايت الفردية، ولعل 
هذا يفسر ترحيب منظمة األمم املتحدة وعدد من دول 

صيغته النهائية، بل ومطالبة  العامل الغريب ابلتقرير يف
، وقد  (11)السلطات التونسية بتفعيله على املستوى التشريعي

                                                           

٪ من 21د. إلياس دردور: السبسي يفرض املساواة يف اإلرث على  (23)
، متاح 1122سبتمرب  21، موقع هوية برس، ٪11التونسيني ألجل خاطر 

 TKo9https://goo.gl/Cp عرب الرابط التايل:
 التونسيني يف يضع نقيب الصحفيني« داعش»بـ« النهضة»وصف  (22)

، متاح عرب الرابط 1122أغسطس  12موقع التحرير اإلخباري، ، مأزق
 CW1https://goo.gl/hmY  التايل:

موقع ، فصل بني الدين والدولة.. والسبسي يرحب حبذرتالنهضة  (29)
 ، متاح عرب الرابط التايل:1121مايو  12احلرة، 

 https://goo.gl/1EXPsw 
منظمة األمم املتحدة هتنئ تونس وترحب بتقرير جلنة احلرايت الفردية ( 11)

، متاح عرب الرابط 1122يوليو  fm ،20موقع راديو مشس ، واملساواة
 /Q0rBj2https://goo.gl التايل:
موقع  فرنسا ترحب بتقرير احلرايت الفردية واملساواة يف تونس،أيًضا:  وانظر

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122يونيو  11السفارة الفرنسية يف تونس، 
https://goo.gl/Xk1km1 

https://goo.gl/zg8LK7
https://p.dw.com/p/2iMwF
https://goo.gl/Cp9TKo
https://goo.gl/hmY6CW
https://goo.gl/5EXPsw
https://goo.gl/5EXPsw
https://goo.gl/8rBj3Q
https://goo.gl/Xk6km5
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أقَر بعض أعضاء اللجنة مبشاركة رموز سياسية فرنسية يف 
، (12)صياغة التقرير واقرتاح مواد خاصة ابملثلية اجلنسية

األكثر مفارقة يف هذا الشأن أن يشن بعض أعضاء اللجنة 
ى موقف األزهر الرافض للتقرير حبجج غريبة هجوًما حاد ا عل

، فتارة يقولون إن ما جيري يف تونس شأن وطين (11)ومرتبكة
 ، واترة يقولون إن شيو (10)داخلي ال عالقة لألزهر به

 علماء لدينا التونسيمرني، وحنن على سلطة لديهم ليس األزهر
، وال ندري أي صنف من (14)التونسي ابجملتمع أدرى

ر إليه يف هذا السياق يف ظلمر استبعاد اللجنة العلماء ي شا
لكل علماء الشريعة والفقه جبامعة الزيتونة بل ورفض املناظرة 

 .(11)معهم أو أخذ رأيهم يف مضمون التقرير ومواده
هكذا صارت "الوطنية" و"الداعشية" أوصافًا سهلة 
االستخدام إلرهاب اخلصوم يف تونس. ويبدو أيًضا أن مثل 

ت قد تناس ت  فجأة أهنا ليربالية ترومرج لنقا  هذه التيارا
الفكرة ابلفكرة والرأي ابلرأي واحلوار ابحلوار.. إخل ،كما 
تناسى هؤالء أيًضا أن االعتماد على نس خ منظومات 

                                                           

ائها تقرير جلنة املساواة واحلرايت الفردية: اعرتافات خطرية الحد أعض (12)
يوليو  21شبكة تونس اآلن، ، واللجنة تتهاوى حتت القصف الشعيب

 dLg0https://goo.gl/kZ ، متاح عرب الرابط التايل:1122
 ،ردود تونسية على علماء األزهر: اهتموا بشؤونكم ( حسن سلمان،11)

   الرابط التايل:، متاح عرب1122أغسطس  21، موقع القدس العريب
https://goo.gl/tT2Gkg 

، موقع تصادم بني األزهر وإفتاء تونس.. وجدل إقليمي حول املساواة( 10)
 ، متاح عرب الرابط التايل:1122أغسطس  21قناة العربية، 

 https://goo.gl/tr3Kdg 
راجع حوار بشرى بلحاج رئيسة جلنة احلرايت مع جريدة الوطن ( 14)

  :الرابط التايلمتاح عرب  ،1122أغسطس  19املصرية يف 
https://goo.gl/TiRC4W 

أساتذة جامعة الزيتونة بتونس يرفضون قرار ( عبد احلكيم شق الطني، 11)
، متاح عرب الرابط 1122أغسطس  19ونالين، ، موقع النهار أالرئيس
 p1tE1https://goo.gl/rالتايل: 

علماء تونس يرفضون مقرتحات جلنة احلرايت انظر أيًضا: وفاء احلكريي، 
، متاح عرب الرابط 1122يونيو  13، موقع جملة ميم، الفردية واملساواة

 /MPMxV2https://goo.glالتايل: 

تشريعية غربية بتونس ال يـ ع د  عماًل وطني ا أبيمر شكل  من 
 .األشكال، بل يشكمرل حالة من التبعية العمياء لألجنيب

تونس: من العلمانية اجلزئية إىل الشاملة.. 
 مالحظات وإطار تفسريي

من خالل ما سبق ميكن استنتاج عدد من املالحظات 
ذات الداللة، أبرزها احنسار اجلدل حول القضااي االقتصادية 
واالجتماعية الىت تس  حياة ومعيشة أغلبية الشعب التونسي 

ب عليها الطابع لصاحل قضااي ثقافية خنبوية ضيقة يغل
السياسي يف إطار حالة استقطاب حاَدة بني التيارات 
العلمانية واإلسالمية، وتكفي اإلشارة إىل مؤشرات احلالة 
االقتصادية املتعثرة يف تونس بعد مرور ةاين سنوات على 

 الثورة للداللة على هذا االستنتاج.
املالحظة الثانية تتعلق ابنتقال اهلجمة العلمانية يف 
تونس من الدولة إىل اجملتمع يف حماولة لرتسيخ مزيد من 
عمليات التغريب والعلمنة للمجتمع التونسي بشكل غري 

 عدة اندت ما مسبوق حىت يف عهود علمانية سابقة، فكثري ا
 بضرورة املاضيني العقدين طيلة املدين للمجتمع منظمات

 مل ولكنها واملرأة الرجل بني املرياث يف للمساواة قوانني س نمر 
 علي بن العابدين زين السابق الرئيس من صاغية آذاانً  تلق
 لشَدة -للتغريب ومناصر علماين أبنه ع رف الذي-

 األرجح، بل إن احلبيب بورقيبه على املوضوع حساسية
 من يتمَكن مل تونس يف املرأة حمرر أنه على إليه ي نظر الذي

 بسبب املرياث يف املساواة موضوع بشأن تعديل أيمر  إدخال
 القرآين. الن  وضوح

املالحظة الثالثة تتعلق ابنتقال اهلجمة العلمانية من    
فروع الفقه إىل أصوله، ومن قضااي ذات بعد اجتهادى 
مرتبط بظروف ومالبسات اتريخية إىل ثوابت الشريعة 
اإلسالمية وأحكامها الواضحة املنظمرمة للعالقات 

اث والزان واللواط واإلجهاض االجتماعية، كما يف قضااي املري 
وغريها من املسائل الىت تعَرض هلا التقرير وصواًل إىل قضااي 
ال ميكن ختي ل مناقشتها لو كانت خت   أدايًن أخرى، كما 
يف قضية العَدة اخلاصة ابملرأة املطلقة أو املتوىف عنها زوجها 

https://goo.gl/kZ3dLg
https://goo.gl/tT1Gkg
https://goo.gl/tr7Kdg
https://goo.gl/tr7Kdg
https://goo.gl/TiRC4W
https://goo.gl/r5tE2p
https://goo.gl/1MPMxV
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واملقررة بثالثة أشهر وفق ما جاء يف القرآن الكرمي، إذ 
للقار  أن يتخَيل على سبيل املثال رد فعل جلنة احلرايت 
املزعومة لو كانت تلك القضية خت   املرأة اليهودية أو 

 املسيحية أو حىت البوذية أو اهلندوسية.
املالحظة الرابعة ترتكز حول آلية اهلجمة العلمانية    

األخرية والىت اعتمدت ابألساس على االستقواء ابلدولة 
ة تغيري قسرية من أعلى لثقافة اجملتمع التونسي لفرض حال

وهويته العربية واإلسالمية مبا يعيد االعتبار للجدل الدائر 
منذ عقود يف أوساط احلركات اإلصالحية يف العامل العريب 
حول مقوالت اإلصالح من أعلى أو أسفل وآاثرها ومدى 

 فاعلَيتها.
إلرهاب أَما املالحظة األخرية فتتعَلق أبساليب ا

الفكري املتصاعدة لقمع أغلبية املسلمني التونسيمرني وغري 
التونسيمرني  َن يعارضون التقرير ويرونه خمالًفا لثوابت دينهم 
وقواعده األساسية، وقد اعتمد أسلوب اإلرهاب الفكرى 
على ثالثة مقوالت موجهة حسب الفئة املعرتضة ، فمقولة 

أغلبية الشعب  "اجلهل" ميكن استخدامها يف مواجهة
املعرتض، ومقولة "داعش" ميكن استغالها إلرهاب حركة 
النهضة اإلسالمية وابتزازها فكراي  وثقافي ا، ومقولة "الوطنية" 
ميكن إطالقها يف وجه األزهر للكفمر عن االزعاج املتجاوز 

 للحدود.
هذه الورقة يبدو للباحث أن ما طرحه  ويف ختام

حول العلمانيَتني  -رحه هللا-ي الدكتور عبد الوهاب املسري 
اجلزئية والشاملة يصلح إطارًا تفسرياي  لتحليل حتوالت 
الظاهرة العلمانية يف تونس خالل السنوات املاضية ومآالهتا 
املستقبلية ومن ورائها بلدن الربيع العريب األخرى الىت تشهد 
 صعوًدا  اثاًل لنزعات العلمانية الشاملة بدرجات متفاوتة يف

 احلَدة.
العلمانية على  الدكتور املسريي ظاهرةتناول حيث 

ابلدولة  عىنوي   ياألول جزئ ،(11)يف جملدين كبريين مستويني

                                                           

 ،العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة ،يعبد الوهاب املسري ( 11)
 (.1111دار الشروق، : القاهرة)

عىن شامل وي   ، والثاينويسممريها العلمانية اجلزئيةومؤسساهتا 
ويسممريها العلمانية ابجملتمع وثقافته وأمناط عيشه وحياته 

ا من رً حمذمر ليل النموذج الثاين حتا يف وقد أسهب كثريً  ،الشاملة
نزعات العلمنة الشاملة يف اجملتمعات العربية  انتشار

ضافة إواإلسالمية على مستوى الفكر والسلوك واألخالق 
 .(13)وغريهاوالسياسة  إىل جماالت االقتصاد

من هذا املنطلق ميكن مالحظة حالة االرتباط الوثيقة 
شاملة املتوحشة، وما بني ما طرحه املسريي حول العلمانية ال

خالل الفرتة األخرية سالمية اإلالعربية و اجملتمعات تتعَرض له 
هجوم منظمة على ثوابت اإلسالم وقواعده  عملياتمن 

وصلت حلالة مناذجية  واليت ،األساسية احلاكمة للمجتمع
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن ما . ة يف تونسفجَ 

يَته حول أمناط العلمانية، رصده املسريي يف أتسيس نظر 
ارتكز على استقراء فرتات الثمانينيات والتسعينيات وبداية 
األلفية اجلديدة، مبا يعىن أن ةة تطو رات هائلة حباجة 

تفسري(، ميكن من  -حتليل  -تسكني  -)رصد  لعمليات
خالهلا اختبار مدى القدرة التفسريية ألمناط العلمانية لدى 

املفكمررين الذين تصد وا لدراسة الظاهرة املسريي وغريه من 
العلمانية يف العامل العريب، ولعَل أبرز ما ميكن مراجعته يف 
هذا اإلطار مسألة تصنيف العلمانيمرني العرب ومدى تبنمريهم 
للعلمانية اجلزئية أو الشاملة، فقد كان املسريي  ن يعتقدون 

ري هل كان أن أغلب العلمانيمرني العرب جزئيمرون، وال ند
سيظل على هذا الرأي لو كان حي ا بني أيدينا اليوم أم كان 

 سيكون له رأي آخر؟
 

*****

                                                           

سواء  يني بفكر املسري للباحثني املهتممر  مثل هذا البعد مل ينل االهتمام الكايف( 13)
سالمية من تلك العمليات ذير اجملتمعات اإليف اإلشارة إليه أو يف البناء عليه لتح

عالمية وفكرية إا عرب مسارات خمتلفة ب إليهم يومي  العلمانية الشاملة الىت تتسرَ 
 ونفسية واقتصادية، ذلك أن أغلب الباحثني العرب استهواهم االستقطاب العلماين

حول  يا  ا طرحه املسري فراحوا يطرحون جانبً  ،حول الدولة والسلطة يسالماإل
لقاء الضوء على إبينما خفت  العلمانية اجلزئية يف حماولة للتقريب بني اخلصوم،

وين أغلب األحباث اولعل املطلع على عن العلمانية الشاملة وما تفعله يف اجملتمعات،
 .يدرك هذه النقطة بسهولة يوالرسائل الىت كتبت حول املسري 
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السياسات الطائفية وأزمات التهجري  ( أ

 والنزوح يف العراق
 حممد علي إمساعيل

 ةمقدم
يوليو  2نوبية، منذ تشهد احملافظات العراقية اجل

، احتجاجات على تردي األوضاع املعيشية، وسوء 1122
وتصاعد معدالت الفقر واستشراء الفساد، اخلدمات، 

ني العراقيني يف والبطالة، وهي مطالب متكررة من احملتجمر 
ي بـ"الربيع خمتلف أرجاء العراق منذ انتفاضات ما مس  

يف املناطق . كان قد احتشد مئات احملتجني (2)العريب"
، خاصة يف 1122احلضرية العراقية، منذ فرباير عام 

العاصمة بغداد ومدن كربالء والسليمانية واملوصل وغريها، 
منادين أبربعة مطالب أساسية، وهي حتسني اخلدمات والبين 
التحتية، والقضاء على الفساد، واملطالبة بتوفري فرص عمل 

وأخريًا  ،ومصر تونسمثل أسوة مبا حدث يف بلدان الربيع 
 .(1)مسألة احلرايت العامة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون

جانب مطالب  ت املناداة هبذه املطالب إىللقد تَ 
خاصًة عودة –ة يَ نمر ق ابلتمييز ضد الطائفة الس  تتعلَ  ىأخر 

                                                           

 .ابحث يف العلوم السياسية 
، 1122استخدامه يف وسائل اإلعالم منذ مطلع عام  اصطالح شاع(2) 

ويعين تلك االنتفاضات واالحتجاجات السلمية اليت قامت ضد الفساد 
نظمة القائمة، وانطلقت منذ والظلم واالستبداد واندلعت لتنادي إبسقاط األ

أن أشعلتها انر املواطن التونسي حممد البوعزيزي يف مجهورية تونس، 
 مجهورية مصر العربية ، مث يفيالعابدين بن عل وأسقطت رئيسها زين

معمر  حسين مبارك، كما أسقط الليبيون نظام وأسقطت أيًضا رئيسها
 راي والبحرين وغريها.و القذايف يف ليبيا، واندلعت كذلك يف اليمن، وس

(1) Protesters In Iraqi Cities Demand Better 
Social Services, Corruption Probes, Radio free 
Europe "Radio liberty", 22 February  1122, 
available at: https://goo.gl/PQhJrV 

املهَجرين قسراي  من حمافظة دايىل إىل منازهلم، واإلفراج عن 
ة نيَ يف االنتفاضة السلمية للمناطق الس   –املعتقالت الس نَيات

)بعض املناطق من حمافظات بغداد، وصالح الدين، 
وكركوك(، واليت جرت يف الفرتة  ،األنبارو ، ، ودايىلىونينو 
، قبل أن 1120فرباير  1وحىت  1121ديسمرب  12من 

العنف الطائفي بعد  ىأتخذ التظاهرات السلمية منح
أتسيس حزب هللا العراق  من مثَ ، و (0)أحداث احلوجية الدامية

ا "جيش املختار" الشيعية هبدف دعم حكومة يمليليش
املالكي وحماربة تنظيم القاعدة، وتصاعد أحداث العنف 

عناصر جمالس هبجوم تنظيم دولة العراق اإلسالمية على 
كما أن املطالب احلالية . (4)الصحوة مبدينة "التاجي"

ماثل مع مطالب متظاهري ملتظاهري احملافظات اجلنوبية تت
ظاهرات اليت تساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، وهي ال

فرباير  22الصدر يف  ىهلا رجل الدين الشيعي مقتد ادع
وخرجت بثالثة مطالب وهي: إصالح النظام ، 1123

وعلى . (1)السياسي، ومكافحة الفساد، وأتمني اخلدمات
ليمانية الصعيد الكردي، خرجت تظاهرات يف مدينة الس

ابستقالة  على خلفية فشل االستفتاء الكردي تطالب
زمة االقتصادية بسبب األ ،قليم، وحماربة الفسادحكومة اإل

 .(1)قليميف اإل
إن املطالبة مبكافحة الفساد، هي القاسم املشرتك لكل 

، حيث 1122التظاهرات واالحتجاجات العراقية منذ 

                                                           

( تصاعد حدة التوتر يف العراق بعد سقوط عشرات القتلى يف (0
 ، متاح عرب الرابط التايل:1120بريل أ 14، رويرتز، احتجاجات احلوجية

 https://goo.gl/ZzXiFi 
عربية، ابل، سي إن إن "قتياًل يف هجوم انتحاري بـ"التاجي 10( العراق: (4
  ، متاح عرب الرابط التايل:1120مارس  1

https://goo.gl/qAxGJy 
عنفي مستمر، املبادرة  ( شهداء ساحة التحرير، شهداء نضال عراقي ال1)

، متاح عرب 1123فرباير  11الدولية للتضامن مع اجملتمع املدين العراقي، 
 LEjE1https://goo.gl/e الرابط التايل:

( تظاهرات يف السليمانية... أكراد غاضبون أحرقوا مقرات حزبية رفًضا 1)
  ، متاح عرب الرابط التايل:1123ديسمرب  22، النهار، لفساد احلكومة

http://cutt.us/U19gU 

https://goo.gl/PQhJrV
https://goo.gl/ZzXiFi
https://goo.gl/ZzXiFi
https://goo.gl/qAxGJy
https://goo.gl/e5LEjE
http://cutt.us/U29gU


52 

 

 1110منذ عام يقبع العراق يف ذيل مؤشر مدركات الفساد 
، األمر الذي يهدد ابحنسار فرص التنمية 1123وحىت عام 

، (3)واالستثمار وتقويض شرعية اإلجناز ألي نظام سياسي
دولة على  221 من أصل 219احتل العراق املركز  حيث

مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 
 .(9)1121م ، مرتاجًعا ثالثة مراكز عن العا(2)1123لعام 

ي نت ج هذا الفساد بشكل بنيوي، يف العراق، عن 
اهلياكل السياسية السائدة "كالطائفة، واملذهبية، والعشائرية 

ل مبجملها أهم حاضنات الفساد ثنية" واليت تشكمر واإل
السياسي واملايل يف العراق، واليت   إنتاجها على مدار 

مللكي، مرورًا ابلعهد اتريخ الدولة العراقية احلديثة منذ العهد ا
أمريكي -اجلمهوري وتشهد ذروهتا منذ االحتالل األجنلو

 للعراق وحىت يومنا هذا.
، سقطت 1110أمريكي عام -منذ الغزو األجنلو

الدولة العراقية يف دورات من فشل مسرية إعادة بناء الدولة، 
                                                           

، متاح عرب 1122يوليو  29، اتريخ الدخول مؤشر الفساد -( العراق 3)
 vYXQ4https://goo.gl/fالرابط التايل: 

)2) Corruption perceptions index 1123, 
transparency, 12 February 1122, available at: 
https://goo.gl/rdARPo 
(9) Corruption perceptions index 1121, 
transparency,  11 January 1123, available at: 
https://goo.gl/12eZnh 

 
 .1123وحىت  1112: العراق يف مؤشر الفساد منذ عام 2شكل 

 اسياسي   احيسب املؤشر مدى انتشار الفساد يف كل دولة، سواء كان فسادً 
، ويقوم التقييم ىأو فساد مسؤولني أو وجود تعامالت سرية ورشاو  أو إداراي  

يعين أن الفساد  مئة فهذا، وكلما اقرتبنا من 211:  1على شكل نقط من 
يعين ذلك أن الفساد فت درجات الدولة على املؤشر، صأقل وكلما نق

 .أبشكاله السياسية واإلدارية يزداد

حيث مسح ضعف الدولة اجلديدة وعمليات "احملاصصة 
ولية أن تنطلق لتستعرض عضالهتا الطائفية" للهوايت األ

السياسية، وتقوم ابملنافسة على الزعامة والتأثري يف صراع 
دائم من أجل السلطة والثروة. وكما يصنف جارث 

ه على الدولة م شبح  ستانسفيلد "مثلث النزاع الذي خيَ 
ل يف العراقية منذ أتسيسها"، جند معضلة الدولة العراقية تتمثَ 

فقدان  يرجع إىل 1110 ين الدائم بعد عامالتمرد الس  "ن أ
 
 
ة منذ أتسيس الدولة احلديثة نَ الس   ا إىلوكلة اتريخي  السلطة امل

وإن القومية الكردية عملت منذ اإلطاحة  ،2912عام 
ندفاعات بنظام البعث على أتسيس حكم ذايت مقرون اب

حنو االستقالل وتشكيل دولة كردية؛ يف حني يدفع 
فرض سيطرهتا على  لألغلبية الشيعية إىل التهميش السابق

 .)21(مؤسسات الدولة العراقية"
ت الدولة العراقية بدورتني من فشل مسرية إعادة مرَ 

بعد الغزو األمريكي  ، كانت األوىل1110البناء، منذ عام 
،   خالهلا السري يف طريق 1111و 1110يف الفرتة بني 

الزعماء الشيعة بناء الدولة اجلديدة نتيجة التحالف بني 
نة الذين قاطعوا عملية إعادة واألكراد، ومل يتم تثيل الس  

د على البناء تلك، حيث اخنرط قطاع منهم يف عملية تر  
حتدام ااحلكم اجلديد. ك سرت مسرية إعادة البناء هذه عند 

دولة العراق "بعد هزمية  ،1112 - 1111احلرب األهلية 
 .(22)املباشر "داعش"، سلف تنظيم "اإلسالمية

                                                           

االنتقال إىل الدميقراطية: اإلرث التاريخي واهلوايت  ،جارث ستانسفيلد 21))
اجملتمع العراقي حفرايت سوسيولوجية يف اإلثنيات  ،الصاعدة وامليول الرجعية

معهد الدراسات االسرتاتيجية، : بريوت – ائف والطبقات )بغدادوالطو 
 .021 - 009ص ،(1111 ،الطبعة األوىل

 ااملعروف إعالمي   "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"تنظيم  مرَ ( 22)
ة، ففي فيات خمتلمسمَ  ةوأطلق عليه عدَ  ،راتتطو   ةبتنظيم "داعش" بعدَ 

رف التنظيم ابسم "قاعدة اجلهادة يف بالد ع 1114 - 2999الفرتة ما بني 
وحىت العام  1114الرافدين"، وبعد انضمام أبو مصعب الزرقاوي يف العام 

عرف التنظيم ابسم "التوحيد واجلهاد"، وبعد انضمام مجاعات  1111
سم "دولة العراق اتشكيل مجاعة جديدة حلت  للتنظيم  َ  ىأخر 

 اإلسالمية".

https://goo.gl/f4vYXQ
https://goo.gl/rdARPo
https://goo.gl/51eZnh
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بدأت القيادة العراقية املرحلة الثانية  1112يف عام و 
، وعلى 1122 - 1112مسرية إعادة بناء الدولة  من

نة، الرغم من فوز ائتالف العراقية، املدعوم من العرب الس  
مه نوري املالكي، الذي يتزعَ  "ائتالف دولة القانون"على 

لقائمة  29ل ا مقابمقعًدا برملاني   92حيث حصل على 
شكل شت أيًضا، ومل ت  نية مه مر املالكي، إال أن الكتلة الس  

احلكومة العراقية وقام بتشكيلها املالكي للمرة الثانية. منذ 
نية ، استهدف املالكي حركة االحتجاج الس  1122عام 

نة، حيث استخدم )احلراك الشعيب( وسجن العديد من الس  
ليفة له يف قمع النشطاء جهاز أمن الدولة وامليليشيات احل

كما  السمعة. يءابالعتماد على قانون مكافحة اإلرهاب س
نية من خالل نشاطات خمتلفة، الس  السياسية ض القيادة قوَ 

مبا يف ذلك دعمه العتقال انئب الرئيس السابق طارق 
وكذلك رفض  ،اهلامشي ووزير املالية رافع العيساوي

 .نيةر الس  االستمرار يف دفع مستحقات العشائ
اهنارت  ؛سياسات املالكي الطائفية والسلطويةلنتيجة و 

إعادة بناء العراق، واستمرت الدولة يف من الدورة الثانية 
، 1124ط حىت اهنارت يف هناية املطاف يف عام التخب  

عندما قام بضعة آالف من مقاتلي داعش بغزو ثلث أراضي 
ولة اإلسالمية يف الدولة يف حماولتهم إلقامة ما أمسوها "الد

 .(21)العراق والشام"
، يدخل "داعش"على تنظيم  نتصاراليوم، بعد االو 

العراق املرحلة الثالثة يف مسرية إعادة بناء الدولة. ففي 

                                                           

والسيما  1110السياسي العراقي ما بعد  خبصوص أزمة النظام (21)
جملة الطريق إىل سقوط املوصل،  ،حقبة املالكي، انظر: حيدر سعيد

 وما بعدها. 21 ص ،1124سبتمرب  ،21سياسات عربية، العدد 
 :نظر أيًضااو 

- Zaid Al-ali, How Maliki Ruined: Iraq, 
foreign policy,  29 June 1124, available at: 
https://goo.gl/r2JMqA 
- Faleh A. Jabar, Renad Mansour and Abir 
Khaddaj, Maliki and the Rest: A Crisis within a 
Crisis, Iraq Institute for Strategic Studies, 
available at: https://goo.gl/pdzBD4 

)بعد  1123ديسمرب  9خطاب النصر الذي ألقاه يف 
اهلزمية العسكرية لداعش(، أعلن رئيس الوزراء حيدر 

ا لعمليات ون امتداًدا طبيعي  ن "حماربة الفساد ستكأالعبادي 
نسان واألرض، ولن يبقى للفاسدين مكان يف حترير اإل

على  ىالعراق، كما مل يبق  مكان لداعش.. وهذه معركة أخر 
 ،يف حميطه وساحة عمله كل    ،اجلميع املشاركة فيها جبدية

وعدم االكتفاء مبراقبة نتائجها فهي ليست مسؤولية فرد أو 
 .(20)"جهة واحدة

ى الرغم من أن هذه املرحلة تدعو إىل االنتقال من وعل
السياسة القائمة على اهلوية الطائفية واملذهبية إىل سياسة 

توافق شراكة وطنية حقيقة من خالل ترسيخ دعائم ال
املرحلة هي نفس  هذه ، فإن من يقودالسياسي والوطين

القيادة اليت مل تكن قادرة على دفع البالد للخروج من 
س يف أن هذه الدورة تتأسَ  ىنكواأل ،فشل السابقةدورات ال

نة وتقويض نفوذ األكراد من عملية بناء هتميش الس   ظلمر 
ن الشيعي على هيمنة كبرية ومتنامية للمكومر  الدولة، ويف ظلمر 

للدورة الثالثة  األمر الذي يؤذن بسقوط مدوم   ،الدولة العراقية
 يف مسرية بناء الدولة يف املهد.

ه الورقة أبن الفساد وعمليات التهجري جتادل هذ
القسري وتدمري الرتاث تنبين على الطائفية السياسية اليت 

ت يف صراع الكتل املتنافسة على السلطة يف العراق جتلَ 
كالتنافس   ،وحىت داخل الطائفة الواحدة بل احلزب الواحد

األخري بني قائميت النصر ودولة القانون املنبثقتني عن حزب 
 .الدعوة
 1112األزمة العراقية ما بعد  -أواًل 

يتمثل اإلطار العام ملشكلة الدولة العراقية يف أنه   
ني على أساس األمة من قبل الربيطانيمر /  تنظيم هذه الدولة

. (24)نة والشيعة مع هتميش املكون الكرديالربط بني الس  
                                                           

رت يها العراقيون الشرفاء حترَ أخطاب النصر للعبادي:  -العراق  (20)
متاح عرب ، 1123ديسمرب  9، وكالة يونيوز لألخبار، أرضكم ابلكامل

 /4S1L2http://cutt.usالرابط التايل: 
جملتمع العراقي ا ،ندماجحنا بطاطو، الدور السياسي للشيعة وعملية اال (24)

 – )بغداد ،العراقي حفرايت سوسيولوجية يف اإلثنيات والطوئف والطبقات

https://goo.gl/r1JMqA
https://goo.gl/pdzBD4
http://cutt.us/1L2S4


54 

 

قلب ا، وأخريًا ان هذا اهليكل تدرجيي  من الناحية العملية، تغرَي 
. وابستيالء البعث على 2912رأًسا على عقب بعد عام 

نة على السلطة، من خالل العشرية احلكم سيطر الس  
، 1110يف عام و  ،هتميش األكراد والشيعة و َ  ةالتكريتي

قامت الوالايت املتحدة األمريكية، إبعادة هندسة "الدولة" 
ن الكردي، ومه مرش املكومر -على أساس التحالف الشيعي

ين. إن هذا التهميش للمكوانت الطائفية والقومية هو ما الس  
 إىل ىأنتج التمرد الدائم من قبل اجملموعات املهمشة وأدَ 

 1110ابلتبعية بعد  ىأدَ كما عدم استقرار الدولة العراقية،  
 هنيار وفشل الدولة.دورات اال وحىت اآلن إىل

لعراقية قام االحتالل األمريكي إبعادة هندسة الدولة ا
ت، على أن دة اهلوايَ دولة متعدمر  أمة" إىل /من كوهنا "دولة 

انت العراقية، النظام السياسي على شراكة بني املكومر  س  يتأسَ 
تضمني هذا التعديل يف قانون إدارة الدولة للمرحلة  و َ 

، ولكن شهد الدستور 1114االنتقالية الصادر يف مارس 
 فريقني: فريق يؤمن بني اتنازعً  1111العراقي لسنة 

يف قانون إدارة الدولة للمرحلة  ت  ن  دية، اليت ض ممر ابلتعد  
االنتقالية، وفريق سلطوي، يتعامل مع الدولة والدستور  

 كوهنما غنيمة.
 خبة السياسية الشيعية الفريق السلطوي إىلقادت الن  

ت، دة اهلوايَ خلق نظام غري منسجم مع فكرة الدولة املتعدمر 
دي لصاحل نظام القضاء على النظام التعد   ىر وهكذا ج

سلطوي هتيمن عليه ديكتاتورية األغلبية السياسية الشيعية. 
يف بداية رائسته جمللس  اضعيفً  وعلى الرغم من اعتباره رجاًل 

 ىر املالكي تلك النزعة السلطوية حىت انتهالوزراء، فقد طوَ 
انون ت حلته "القبه املطاف كرجل دولة قوي، حيث أدَ 

نية واستخدامها يف استيعاب الصحوات الس   والنظام" إىل
، وكذلك قام املالكي يف عام "القاعدة"حربه ضد تنظيم 

أن  مبواجهة شرسة مع جيش املهدي يف البصرة إىل 1112
إيران،  الصدر عن املشهد بسفره إىل ىت إزاحة مقتدتَ 

                                                                                    

 111ص ، (1111 ،معهد الدراسات االسرتاتيجية، الطبعة األوىل: بريوت
 وما بعدها.

قني حمدودة مع األكراد )يف قضاء خان ةأيًضا مواجه وشنَ 
مبحافظة دايىل(، وقام بوقف األنشطة املسلحة خارج 

سات، كما حصل على دعم من الوالايت املتحدة، املؤسَ 
 وابتعد قلياًل عن املعسكر اإليراين.

أَدت  سياسات املالكي إىل تزكية الطائفية واملذهبية 
خالل فرتات حكمه، منها على سبيل املثال ويف أثناء فرتة 

ح أغلبهم مرشَ  111من بينها حرمان وزراء رائسته الثانية لل
لة ءنة من خوض االنتخاابت بقرار من جلنة املسامن الس  

انئًبا من  22ابستبعاد  والعدالة املعنية ابجتثاث البعث، مثَ 
صالهتم املزعومة  دعوىنة بفاز هبا الس   ةربملانيال دهمعامق
يا د احتجاز رئيس املفوضية العلوقد أكَ "، البعثزب "حب

، 1121أبريل  21نتخاابت، فرج احليدري، يف املستقلة لال
 .(21)على النهج السلطوي اجلديد

احملافظات العراقية  رفض املالكي مطالب  ابإلضافة إىل 
أقاليم حكم ذايت، يف انتهاك للدستور والقانون  ل إىلللتحو  

قانون "إنشاء املناطق"، الذي املعروف ب( 1112لسنة ) 20
دمر  عندما فلية الرمسية لتشكيل مناطق احلكم الذايت. د العمحي 

احملافظات يف البصرة وواسط، على سبيل  رسلت جمالس  أ  
املثال، طلبات استفتاء رمسية مبوجب هذا القانون يف عام 

، جتاهلها املالكي ببساطة. بعد ذلك، عندما 1121
، مل 1121ديسمرب  21حاولت دايىل إجراء استفتاء يف 

ب فقط، ولكن   نشر القوات العراقية يف يتم جتاهل الطل
 املنطقة وفرضت األحكام العسكرية.

من اجلدير ابملالحظة، أنه على الرغم من الصراع 
حتدم داخل الطوائف وا

 
يف العراق، إال أن إلثنيَات امل

مع تلك الطوائف يف مواجهة  خطاب املظلومية التاريخي جي 
و يف مواجهة أ ىاملخاطر اخلارجية سواء من طوائف أخر 

ي الدولة، وكذلك فإن السيطرة وتوزيع كعكة السلطة يؤدمر 
ابلنسبة لإلطار و الطائفي.  ىهذه الوحدة على املستو  إىل

                                                           

، احلرة، عتقال رئيس مفوضية االنتخاابت فرج احليدريأمر قضائي اب (21)
  متاح عرب الرابط التايل:، 1121بريل أ 21

https://goo.gl/zMDt1t 

https://goo.gl/zMDt5t
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لم تكن القيادة ف، 1110العام للسياسة العراقية بعد عام 
الشيعية كتلة متجانسة، ومع ذلك، بعد كل انتخاابت، 

ة. على سبيل رقاء خالل عملية تشكيل احلكومد الف  توحَ 
 ضدَ  احراًب ضروسً  1112املثال، خاض املالكي يف عام 

الصدر وجيش املهدي التابع له. لكن يف أعقاب انتخاابت 
د الطرفان عندما دعم حزب الصدر )حركة ، توحَ 1121

 للوزراء. ااألحرار آنذاك( إعادة انتخاب املالكي رئيسً 
حلداثتها نية، فنظرًا وعلى صعيد القيادة السياسية الس  

؛ نتيجة 1110وعدم امتالكها أي خربة سياسية قبل عام 
ين، جند هذه على الفضاء السياسي الس   "البعث"سيطرة 

ين، بل هي عات اجملتمع الس   عن تطل  وال تعربمر  ةتخبة مفتَ الن  
 همة دائًما بتغليب مصاحلها الضيقة.متَ 

اسرتاتيجية ر األكراد وعلى الصعيد الكردي، طوَ 
د عليه اتفاق لوحدة يف مواجهة بغداد". هذا ما أكَ "ا

االحتاد "و "احلزب الدميقراطي الكردستاين"اسرتاتيجي بني 
إىل أتسيس )التحالف  ىأفض "الوطين الكردستاين

حىت و . 1121و 1111الكردستاين( يف انتخاابت عامي 
كحركة   1119عندما ظهرت حركة التغيري )غوران( يف عام 

د زعيمها نوشريوان كردستان، أكَ   معارضة يف إقليم
 قليم كردستان.مصطفى، على اهتمامه ابلسياسة الداخلية إل

ضت الوحدة الداخلية الكردية يف مواجهة اآلخر، قوَ 
حتاد الوطين اال"ض جالل طالباين رئيس حزب منذ تعر  

، األمر 1121كتة الدماغية يف ديسمرب للسَ  "الكردستاين
 "االحتاد الوطين الكردستاين"حزب انقسام  إىل ىالذي أدَ 

ة اخلربة. بعد االستفتاء دد من قلَ ه اجل  الذي يعاين قادت  
ن، حيث ق هذا االنقسام وظهر للعل  تعمَ  ؛الكردي األخري

خطوة مسعود  كوسرت رسول وقباد طالباين  من د كل  أيَ 
إبقامة " احلزب الدميقراطي الكردستاين" البارزاين رئيس

الهور  من ، بينما عارض كل  تقالل اإلقليماستفتاء على اس
ل . نتيجة هلذا االنقسام، توصَ وابفل طالباين هذه اخلطوة

ابفل طالباين إىل اتفاق مع بغداد استعادت مبوجبه احلكومة 
 املركزية منطقة كركوك واملعابر املتنازع عليها.

 و"داعش"الربيع العريب واحملاور الطائفية  -اثنًيا
طلقة حراك مجاهريينتج عن هذه ال

 
يف  سلطة امل

تزامن مع الربيع العريب، تنديًدا بعمليات نية املناطق الس  
االعتقال العشوائي، واحتجاز النساء من أقارب املطلوبني 

 املالكي، تعامل. (21)لغرض الضغط عليهم لتسليم أنفسهم
احملاور اإلقليمية  صراع من جزًءا بوصفه مع احلراك الشعيب

 من جزءك  اإليراين احملور إىل االنضمام اختارو  الطائفية،
 .(23)االحتجاجات ملواجهة بعهااتَ  اليت االسرتاتيجية

ق قام املالكي بسح  على احلراك اجلماهريي،  ارد  
ني أبهنم "إرهابيون" ف احملتجمر التظاهرات بعنف، ووص  

القبض على الكثري منهم  .  َ "القاعدة"مرتبطون بتنظيم 
رساهلم للمنطقة اخلضراء ببغداد، إ ، و َ بذريعة اإلرهاب

شراف على حالت  أحد، جنل املالكي اإلليتوىَل 
 نية،الس   السياسية ابلرموز نكيلابلت . كما قام(22)التعذيب

 طارق اجلمهورية، رئيس انئب على القبض مبذكرة بدًءا
 مرورًا ،1122 عام أواخر ابإلعدام، عليه واحلكم اهلامشي،

 نةالس   ءامزع أبرز وأحد املالية، وزير مكتب مبدامهة
 حايته، من عناصر واعتقال رافع العيساوي، ني،السياسيمر 

 بعد العلواين، أحد النائب اعتقال مثَ  ،1121 عام أواخر
 احلرب احلكومة إعالن إثر أخيه، وقت ل بيته، على اهلجوم

من  عشراتال عن فضاًل  األنبار، صحراء يف "داعش" على
 السياسية النخبة من واسع طيفعلى  لقبضا مذكرات

 .نيةالس  

                                                           

، 1120عقد من االنتهاكات، منظمة العفو الدولية، مارس  ..العراق( 21)
 /Q0W2w0https://goo.glمتاح عرب الرابط التايل: 

(23) Aaron Reese, Sectarian and Regional 
Conflict in the Middle East, institute for the 
study of war, July 1120, available at: 
https://goo.gl/zk1Xu2 
(22) Faleh A. Jabar, Renad Mansour and Abir 
Khaddaj, Maliki and the Rest: A Crisis within a 
Crisis, Iraq Institute for Strategic Studies, 
available at: https://goo.gl/QAoBrP 

https://goo.gl/3w8W3Q
https://goo.gl/zk2Xu1
https://goo.gl/zk2Xu1
https://goo.gl/QAoBrP
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نتج عن قمع احلركة االحتجاجية، وإلقاء القبض على 
ة واستبعادها من املشهد السياسي ينالرموز السياسية الس  

كة نية، وهي القيادة املفكَ فراغ يف القيادة السياسية الس  
مية صعود تنظيم الدولة اإلسال إىل ىأصاًل، األمر الذي أدَ 

 ة.ينمللء فراغ القيادة، وكذلك لالستفادة من املظلومية الس  
يونيو  9التنظيم املوصل وسيطر عليها يف  حاجتا 

طر على ث لث األراضي العراقية ينطلق منها ليسا، و 1124
ل هتديًدا كبريًا للمجموعات الشيعية األمر الذي مثَ  ،تقريًبا

 ييد علاملرجع الشيعي الس ىدت بعد فتو اليت توحَ 
"، وعلى يني بضرورة "الواجب الكفائالسيستاين للعراقيمر 

الرغم من أن فتوي السيستاين كانت عامة وتدعو املواطنني 
العراقيني للتطوع يف قوات اجليش والشرطة إال أن املالكي 

منها يف  ةواالستفاد ىه عملوا على حتوير هذه الفتو ءوحلفا
 .(29)دها ابملقاتلنيمداإتعزيز قدرات امليليشيات الشيعية و 

 الطائفية ةومأسس "احلشد الشعيب" -اثلثًا
فور اهنيار قوات اجليش العراقي يف املوصل يف يونيو 

، وَقع املالكي مرسوًما يقضي بتشكيل "هيئة احلشد 1124
ميليشيا، ويف  11تها ع حتت مظلَ الشعيب"، وهي هيئة جتمَ 

حدات من تها من الشيعة، فهي تضم كذلك و حني أن غالبيَ 
مبثابة قوات  الطائفية واليت تعد  و خمتلف اجلماعات العرقية 

يزيديني، نية والرتكمان واألأمنية حملية صغرية من العشائر الس  
ألف  11ها ما بني ئوح أعداد األفراد املنضوين حتت لواايرت 
. ي عد هذا املرسوم انتهاًكا صارًخا (11)ألف مقاتل 241 إىل

من الدستور العراقي اليت تن  على  (ب)الفقرة  (9)للمادة 
حظر تكوين امليليشيات العسكرية خارج إطار القوات 
املسلحة، ومع ذلك، كان املالكي قادرًا على ترير قراره غري 

دستوري بفعل هيمنته على اجلهاز القضائي واحملكمة ال
 العليا.

                                                           

ريناد منصور وفاحل عبد اجلبار، احلشد الشعيب ومستقبل العراق، مركز   (29)
 .21 ، ص1123بريل ألشرق األوسط، اي جكارني

 املرجع السابق. (11)

ثر طلب إتقدمي استقالته على  املالكي إىل اضطرَ 
لسيد علي السيستاين من طهران وقف املرجع الشيعي ا

دعمها للمالكي كرئيس للوزراء، األمر الذي امتثلت له 
جرته جلنة أجاء هذا الطلب بعد حتقيق برملاين و طهران. 

األمن والدفاع َحل مسؤولية اهنيار القوات األمنية والعسكرية 
 للمالكي إىل "داعش"يف املوصل، وسقوط املدينة بيد 

م من بعده حيدر ؤولني اآلخرين، ليتسلَ جانب عشرات املس
وهو  ،العبادي رائسة الوزراء والقيادة العامة للقوات العراقية

 احلاكم منذ  "الدعوة"أحد األعضاء البارزين يف حزب 
1111)12(. 

طرح العبادي نفسه كشخصية توافقية ت عارض 
د ابلعمل السياسات الطائفية واالستبدادية للمالكي، وتعهَ 

شراكهم يف السلطة، إنة، و الضيم عن املواطنني الس  على رفع 
نة كصاحل املطلك  بعض الزعماء الس  وعلى الرغم من تويلمر 

 صوراي   امنصب انئب رئيس احلكومة، إال أنه كان منصبً 
 ر يف صناعة القرار.وغري مؤثمر 

بتمرير األمر الديواين رقم  1121قام العبادي يف فرباير 
يكون احلشد تشكياًل " (، الذي ين  على أن92)

من القوات املسلحة العراقية ويرتبط  ا وجزءً  مستقال  عسكراي  
ابلقائد العام للقوات املسلحة". وعلى الرغم من أن خطوة 

سات يف مؤسَ  "احلشد"العبادي هذه كانت حماولة لدمج 
احتفظت  "احلشد"الدولة، إال أن اجملموعات املسيطرة على 

ة عن القوات املسلحة العراقية، ابستقالليتها التنظيمي
ضفاء املشروعية القانونية إواستفادت يف الوقت نفسه من 

 عماهلا.أعلى 
نة يف حكومته، وزاد من الس   العبادي ثقة   عرقل قرار  

االنتهاكات اليت يقوم هبا احلشد يف  ًة يف ظلمر فاهتم، خاصَ ختو  
ية صدرت منظمة العفو الدولأ، 1124نة. يف عام حق الس  

تقريرًا بعنوان "حصانة مطلقة: حكم امليليشيا يف العراق" 

                                                           

 23وط املدينة... وشخصية مدانة بسق 01تقرير جلنة املوصل:  (12)
متاح عرب ، 1121أغسطس  21برس،  ى، املداعضوً  11صوتوا من أصل 

 /Lcjl1http://cutt.usالرابط التايل: 

http://cutt.us/0Lcjl
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رصدت فيه املنظمة الدولية اجلرائم اليت تقوم هبا مجاعات 
. وأصدرت منظمة "هيومان (11)"احلشد"منضوية حتت لواء 

، تقريرًا بعنوان "بعد التحرير 1121رايتش ووتش" يف يناير 
ريل" يرصد الدمار امليليشيات الشيعية وما بعد آم حلَ 

ا ني وإحراق منازهلم وهنب  تلكاهتم رد  عمليات خطف مدنيمر 
. وكذلك أصدرت (10)"داعش"على انتهاكات تنظيم 

، تقريرًا آخر 1121يف سبتمرب  "ووتش سهيومان رايت"
، مثل "احلشد الشعيب"مرة إتدين فيه ميليشيات تعمل حتت 

عصائب أهل احلق" ابلقيام "و ""كتائب حزب هللا
اكات منهجية واسعة النطاق حلقوق اإلنسان والقانون ابنته

 .(14)الدويل اإلنساين
 "احلشد"جانب قرار العبادي اخلاص بربط ميليشيا  إىل

ني ابلدولة، واالنتهاكات اليت تقوم هبا امليليشيا حبق املدنيمر 
نة يف مسرية نة، ةة عامل آخر حيول دون مشاركة الس  الس  

ا، العامل يف وضع النازحني داخلي  إعادة البناء، يتمثل هذا 
نة هم قادة س  . حيث يتَ ىمناطقهم مرة أخر  وعودهتم إىل

عضو جلنة اهلجرة واملهجرين يف )منهم النائبة لقاء الوردي 
سياسية مبنع عودة األسر النازحة  جهات   (الربملان العراقي

حمافظة صالح الدين هبدف تغيري الرتكيبة السكانية  إىل
 .(11)نيةللمدينة الس  

 أزمتا التهجري والنزوح -رابًعا
هناية  "الدولة اإلسالمية"  من خطر تنظيم بعد التخل  

هجرينأ، 1123العام 
 
 ضحت قضية عودة النازحني وامل

                                                           

(11) Iraq: Absolute Impunity: Militia Rule in 
Iraq, Amnesty International, 24 October 1124, 
available at: https://goo.gl/LzYve2 

امليليشيات العراقية وما بعد آمريل، هيومن  ..بعد التحرير حَل الدمار (10)
  متاح عرب الرابط التايل: ،1121مارس  22رايتس ووتش، 

https://goo.gl/1rKUZh 
 ،1121يناير  ، هيومن رايتس ووتش،1121اث عام أحد ..العراق( 14)

 /23yqo0https://goo.glمتاح عرب الرابط التايل: 
اهلجرة الربملانية تتهم جهات سياسية إبحداث "تغيري دميوغرايف" يف ( 11)

متاح عرب ، 1121ديسمرب  11وحدة إدارية بصالح الدين، السومرية، 
 S0https://goo.gl/ZyDFرابط التايل: ال

ت نة، حيث أدَ املظامل الرئيسية لدي الس   ىحدإ داخلي ا
ة يف خاصَ  ،يف مجيع أحناء العراق "داعش"احلرب ضد 

، دايىلو نة )األنبار، اجد فيها العرب الس  املناطق اليت يتو 
نزوح  ( إىلىونينو  ،صالح الدينو كركوك، و بغداد، و اببل، و 

٪ من جمموع سكان البالد 21ستة ماليني عراقي ميثلون 
 .(11)حبسب تقديرات املنظمة الدولية للهجرة

رايف جشهد العراق عمليات جتريف سكاين وتغيري دمي
على أربعة مراحل:  تطائفي امتدَ  /طابع سياسي  اتذ

اإليرانية، واليت -ات أثناء احلرب العراقيةيمرحلة الثمانين
رافيا املناطق الكردية خالل حلة جت على تغيري دميانصبَ 
ام لتعريب املناطق املتنازع عليها. ومرحلة التسعينيات، صدَ 

ثناءها بتغيري أ "البعث"بعد حرب الكويت اليت قام نظام 
 اأمني   ال مأزقً ر الشيعية واليت كانت تثمر رافيا األهواجدمي

ر ومرحلة اال .للنظام حتالل وسقوط الدولة العراقية واليت ه جمر
ين ومسيحي وشيعي اعتربوا من أنصار نظام س   خالهلا مليوان

، وما تالها من حرب أهلية خالل الفرتة من "البعث"
يف معدالت  اواليت شهدت ازدايدً  1112 إىل 1111

. وأخريًا، مرحلة النزوح اليت ترافقت مع (13)ينس  النزوح ال
واليت بدأت يف يناير  "الدولة اإلسالمية"بروز تنظيم 

1124. 
احلرب األهلية  تتد جذور أزمة التهجري احلالية إىل

ى تفجري ، حيث أدَ 1112و 1111خالل الفرتة بني 
د الثقايف الذي مسجد العسكري يف سامراء إىل اهنيار التعد  

ل تدمري املزار عجَ فقد من املناطق العراقية.  ز به كثري  تتميَ 
الشيعي ابندالع العنف الطائفي يف مجيع أحناء البالد. ومنذ 

ني خارج منازهلم، وأصبح ذلك احلني، أصبح ماليني العراقيمر 
التهجري اسرتاتيجية أساسية يف احلرب األهلية. وعلى غرار 
                                                           

، عودة أربعة ماليني انزح واخنفاض أعداد 1124ألول مرة منذ ( 11)
سبتمرب  4، أخبار األمم املتحدة، النازحني العراقيني إىل أقل من مليونني

 /fPDm41https://goo.glمتاح عرب الرابط التايل: ، 1122
التهجري الطائفي وميليشيات املوت  ..ديبورا آموس، أفول أهل السنة( 13)

الشبكة العربية لألحباث  :وحياة املنفي بعد الغزو األمريكي للعراق، )بريوت
 .29( ص 1124والنشر الطبعة األويل، 

https://goo.gl/LzYve1
https://goo.gl/2rKUZh
https://goo.gl/3yqo87
https://goo.gl/ZyDF3S
https://goo.gl/46fPDm
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موعات املسلحة التطهري العرقي يف البوسنة، قامت اجمل
انية الضخمة لتعزيز سلطتها كات السكَ هبندسة هذه التحر  

وتوسيع نطاق نفوذها كجزء من سياسة احملاور الطائفية كما 
 .حدث يف دايىل

، 1124على الفلوجة يف يناير  "داعش"أطلق استيالء 
العنان لعمليات النزوح اجلماعي داخل احملافظة، وإبحكام 

، 1124حمافظة األنبار يف عام  لسيطرته على "داعش"
ل النزوح بشكل كبري من مدن الفلوجة والرمادي، ارتفع معدَ 

نتيجة عدة أسباب من بينها اخلوف من االضطهاد من قبل 
، أو من جراء قصف التحالف الدويل "داعش"مسلحي 

، وكذلك بسبب املعارك اليت كان "داعش"ملناطق سيطرة 
 ."التنظيم"ضد  "احلشد"يخوضها 

يلقي النازحون واملهجرون داخلًيا، خاصًة السَنة، 
وثَق وقد معاملة سيئة من امليليشيات الشيعية والكردية. 

مركز "سيسفاير حلقوق املدنيني" و"اجملموعة الدولية حلقوق 
األقليات" يف تقرير مشرتك حيمل عنوان "أزمة النزوح يف 

َنة قامت العراق: األمن واحلماية" انتهاكات حبق مواطنني س  
ثر إقليم كردستان "اآلسايش" على إهبا عناصر األمن يف 

تفجري سيارة مفخخة خارج مبين حمافظة أربيل يف نوفمرب 
1124(12). 

، وبعد حصار دام ثالثة 1124يف هناية أغسطس 
وهي بلدة  "آمريل"أشهر من قبل مسلحي داعش ملدينة 

الح يقطنها العرب السنة والرتكمان الشيعة يف حمافظة ص
الدين، قامت الضرابت اجلوية من قبل التحالف الدويل 
الذي تقوده الوالايت املتحدة والعمليات الربية لقوات 

والقوات الربية العراقية والكردية بفك  "احلشد الشعيب"
 ىبعاد عناصر التنظيم عن املدينة، األمر الذي أدَ إاحلصار و 

حلكومية مدامهة ميليشيا "احلشد الشعيب" والقوات ا إىل
نية يف حمافظيت صالح الدين العراقية للقري واألحياء الس  

                                                           

اير حلقوق املدنيني" سيسف"أزمة النزوح يف العراق: األمن واحلماية،  (12)
متاح عرب الرابط ، 1121مارس ، و"اجملموعة الدولية حلقوق األقليات"

 GV1V0https://goo.gl/Rالتايل: 

يف فرض احلصار  "داعش"وكركوك اليت استخدمها مسلحو 
هنب  تلكات  املدامهات،  َ هذه ثر إعلى آمريل. على 

وا من القتال أثناء اهلجوم، وحرقت املنازل ني الذين فر  املدنيمر 
هيومان رايتش "قت ، ووثَ نةواحملال التجارية اخلاصة ابلس  

، ونقلت عن 01قرية من أصل  01تدمري املباين يف  "ووتش
ضباط البيشمركة الكردية الذين شاركوا يف القتال أهنم رأوا 

- قرية ذات أغلبية سني ة، دمرهتا امليليشيات الشيعية 43
 "كتائب حزب هللا"و "عصائب أهل احلق"و "كتائب بدر"
 .(19)رافيتهاجهبدف تغيري دمي -" سرااي طالئع اخلراساين"و

ا حمافظة صالح الدين ذات األمهية االسرتاتيجية أمَ 
نة والشيعة لكوهنا مسقط رأس الرئيس الراحل الكبرية للس  

ام حسني )تكريت(، وهبا مدينة سامراء املقدسة عند صدَ 
على مدينة  "داعش"الشيعة. فبعد فرتة وجيزة من سيطرة 

 "سبايكر"قام التنظيم مبذحبة  ،1124تكريت، يف يونيو 
طالب شيعي، جراء هذه املذحبة  311اليت راح ضحيتها 

ألف أسرة من املدينة. وعندما  01نزحت أكثر من 
استعادت القوات احلكومية وامليليشيات الشيعية املدينة، يف 

، شهدت عمليات هتجري ونزوج مجاعي 1121مارس 
 .(01)ألف أسرة 11ألكثر من 

سرتاتيجية ابلنسبة للمشروع اإليراين، حيث ألمهيتها االو 
على طريق سريع واسرتاتيجي يربط احلدود  تقف دايىل

نية ابلسورية مرورًا ااإليرانية ببغداد، ويربط احلدود اإلير 
وية، كما تتاز حبدودها ابصالح الدين وطرق ريفية وصحر 
مهيتها كيلو مرتًا، أل  141املشرتكة مع إيران ملسافة تتد إيل 

عمليات هتجري قسري، وجرائم  ك شهدت حمافظة دايىلتل
 "احلشد"ذهتا جمموعات من ميليشيا تطهري عرقي وطائفي نفَ 

 .(02)نم رتبطة بطهرا

                                                           

 بعد التحرير حَل الدمار، هيومن رايتس ووتش، مرجع سابق. ( 19)
 جع سابق.أزمة النزوح يف العراق: األمن واحلماية، مر  ( 01)
، مركز جنيف الدويل للعدالة، جرائم التطهري العرقي والطائفي يف دايىل( 02)

 .z4R3gl/bhhttps://goo متاح عرب الرابط التايل:،1121يناير  22

https://goo.gl/R3V2GV
https://goo.gl/bh7R4z
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أواخر يناير  من دايىل "تنظيم الدولة"م نذ طرد عناصر 
 "عصائب أهل احلق"و "بدر"، سيطرت ميليشيات 1121

دينة، وقامت املعلى  "سرااي السالم"و "حزب هللا"كتائب و
رقها، كما قامت حبمث  نهبتهابيوت األسر املهجرة ف ةستباحاب

نية وقتل جرفت أراض زراعية، وواصلت هدم املساجد الس  
ني فيها، ومنعت السكان الذين كانوا قد نزحوا األئمة واملصلمر 
 منازهلم. على املدينة من العودة إىل "داعش"أثناء سيطرة 

إليها القوات احلكومية  أاثرت التكتيكات اليت جلأت
يف غرب املوصل،  "الدولة اإلسالمية"ضد مسلحي 

اكرتاث قيادة العمليات املشرتكة  ىالتساؤالت عن مد
 ىني، وكذلك مبدوقوات التحالف الدويل أبرواح املدنيمر 

نتيجة اخلسائر ف .كرتاثهم ابلرتاث البشري واألماكن املقدسةا 
يف عمليات شرق تها قوات مكافحة اإلرهاب اليت تلقَ 

املوصل، اعتمدت القوات تكثيف الغارات على غرب 
املدينة، وقامت ابستخدام أسلحة م تفجرة تتد آاثرها 
ملساحات واسعة، مثل القذائف الصاروخية املرجتلة وصواريخ 

سم به هذه األسلحة من قدرات بدائية يف ا ملا تتَ جراد؛ ونظرً 
نطقة غرب املوصل ا يف ما واسعً التصويب، فقد خلفت دمارً 
نظمة "إيروارز"، فإن اهلجمات الكثيفة السكان، ووفًقا مل

تها القوات العراقية وقوات التحالف رمبا أسفرت عن اليت شنَ 
فرباير  29من املدنيني خالل الفرتة بني  1211مقتل حنو 

 .(01)1123يونيو  29و

                                                                                    

 
وابقي احملافظات واملدن  خريطة للطرق الربية اليت تربط إيران بدايىل

 .العراقية
مهما كان الثمن، الكارثة املدنية يف غرب املوصل ابلعراق، منظمة ( 01)

 متاح عرب الرابط التايل: ، 1123يونيو  12العفو الدولية، 
https://goo.gl/LqaR1G 

وعلى الرغم من جهود وزارة اهلجرة واملهجرين يف توفري 
النازحني واملهجرين داخلي ا، فإن احلكومة العراقية  مستلزمات

مل تطرح سياسات عامة لعودة املهجرين إىل مناطقهم، ومل 
تق م مبعاجلة آاثر االحتقان السياسي اليت تغذمري عمليات 

مركز البيان املقَرب من وفق مالحظات العنف والتهجري. 
ام عودة ثالثة عوائق أمإن هناك ف دوائر احلكومة العراقية،

٪( من جمموع 49نسبتهم ) ةاملتبقني والبالغ نيالنازح
 وهي: نيالنازح

، أ. التوترات الطائفية: كما يف حالة اببل، ودايىل"
 ح الدين، وكركوك، وبغداد.وأجزاء من صال

ح الدين، ب. التوترات العشائرية: كما يف حالة صال
 نبار.ألوا

ما يف حالة األغلبية(: ك-. التوترات اإلثنية )األقليةج
 .(00)"نينوى، وأجزاء من دايىل

 خامتة
تكمن مشكلة الدولة العراقية يف الطائفية السياسية 
لتزمة بسيادة الدولة 

 
بشكل عام والطائفية السياسية غري امل

الوطنية خاصًة، فاتمرباع بعض قادة األحزاب وامليليشيات 
ق  العرا ة االنقسامات الداخلية. عا دولة أجنبية يزيد حدَ 

كثريًا من سياسات احملاور الطائفية يف املنطقة، حتديًدا 
امليليشياوية الشيعية املنضوية حتت  / اجملموعات السياسية

 فتخر أحد قادهتا بكونه جنداي  الواء احملور اإليراين والذي 
يف احلرس  "فيلق القدس"من جنود قاسم سليماين قائد 

 .(04)الثوري اإليراين
نظام سياسي طائفي،  يف ظلمر  وبطبيعة احلال، فإنه

وثقافة سياسية طائفية، يسهل حتويل مسار أي صراع 
نه من إا، حيث خذ مسارًا طائفي  اجتماعي أو سياسي ليتَ 

                                                           

جتاهات النزوح يف العراق )جغرافيا االنتشار اأحد قاسم مفنت، ( 00)
متاح عرب ، 1122بريل أ 21واإلغاثة(، مركز البيان، وسياسات الدعم 

 91https://goo.gl/ZtZeالرابط التايل: 
موقع قناة لدى سليماين،  قائد احلشد الشعيب: أفخر بكوين جنداي   (04)

  متاح عرب الرابط التايل:  ،1123أبريل  4 ،العربية
http://cutt.us/wr1Ca 

https://goo.gl/LqaR6G
https://goo.gl/ZtZe95
http://cutt.us/wr5Ca
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ني حتويل الصراعات املطلبية األسهل على الفرقاء السياسيمر 
افتقار  خاصًة يف ظلمر  ،صراعات طائفية واالجتماعية إىل

حلول للمشاكل البنيوية اليت  ية إىلخب السياسية العراقالن  
 تعاين منها الدولة العراقية.

، بدورتني من 1110ت الدولة العراقية منذ وأخريًا، مرَ 
ثنية اليت تقوم بتفريج صة الطائفية واإلاالهنيار، نتيجة احملاص  

 ي إىلالفساد، واملظلومية، اليت ينتج عنها صراع مرير يؤدمر 
لن خترج الدولة  رايف.جدميعمليات هتجري قسري وتغيري 

العراقية من دورات الفشل تلك، وتقوم ببناء دولة حقيقية يف 
قليمية ودولية إالقيادة السياسية احلالية املرتبطة مبحاور  ظلمر 

 وال تراعي املصلحة الوطنية العراقية.
***** 
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 :سورية.. تقطيع أوصال شعب ووطن ( ب

 تقسيم اجلغرايفالتغيري السكاين.. التدمري الثقايف.. ال
 نبيل شبيب

 
 :حلقة من مسلسل طويل -مقدمة

م، بداية التأريخ 1122يف سورية مل يكن عام 
للتغريات السكانية عرب التشريد وما يسمى التطهري العرقي 
والطائفي، وللتغريات العمرانية احلضارية عرب قصف املدن 

إبراز والبىن التحتية وعرب تدمري آاثر تراثية وإمهال بعضها و 
ا بعضها اآلخر على خلفية عقدية، فجميع ذلك شهد تهيدً 

مث كانت ذروته يف السنوات التالية لعام انطالق  ،امسبقً 
"الثورة الشعبية"، بل أصبح حىت توصيف "الثورة" ضحية 

وضحية ما دخل على مسارها من  ،التمييع املمنهج
  ارسات تناقض جوهرها الشعيب والتاريخي، فانتشرت تعابري

 احلرب، واحلرب األهلية، واألزمة، إىل آخره.
لقد شهدت سورية  ارسات التغيري يف مراحل 
متتابعة عرب عقود عديدة، يبين كل منها على ما سبق، مبا 
يف ذلك إجياد أحياء "طائفية" يف بعض املدن مثل ح ، 
أو تركيز التطوير العمراين على مناطق ومدن بعينها، مثل 

، فضال عن تركيز الثروات يف أيدي بعض الالذقية والساحل
أبسلوب "املنفعة املتبادلة" مع السلطة -العائالت وتكينها 

من السيطرة على قطاعات اقتصادية كقطاع  -السياسية
االتصاالت، وأسواق جتارية بكاملها، كما كان يف املدن 

 الكبرية ال سيما دمشق وحلب.
فدراسته  ورغم أن التاريخ حركة انسيابية ال تتوقف،

تعتمد على إبراز أحداث مفصلية أكثر من سواها، وميكن 

                                                           

 .الكاتب واإلعالمي 

القول بصدد املوضوع املطروح إن سورية شهدت على 
 امتداد نصف قرن وأكثر:

مرحلة أوىل بدأت مع االنقالب العسكري سنة  -
م الذي أوصل حزب البعث العريب االشرتاكي إىل 2910
 السلطة.
م 2931سنة  مرحلة اثنية مع االنقالب العسكري -

  ابلسلطة.الذي أوصل حافظ األسد إىل االنفراد عسكراي  
مرحلة اثلثة مع التحالف مع السلطة يف إيران، فور  -

 م.2939وصول التنظيم الشيعي بزعامة اخلميين إليها سنة 
ا دً مرحلة رابعة مع التمكني للسلطة األسدية جمدَ  -

 م يف سورية.2921 - 2939عقب أحداث 
مسة مع استنجاد السلطة األسدية عام مرحلة خا -
ا روسيا( ضد م مبيليشيات إيران )والحقً 1121/ 1122

 الثورة الشعبية.
 :مرتكزات أوىل قبل الثورة لتقطيع األوصال -أواًل 

على املرحلة اخلامسة املذكورة أعاله ما يلي إن تركيز 
 يعين انطالق احلديث من "منتصف الطريق"، فيحسن ربط

 حلة مبسارات ما سبقها دون تفصيل.مسار هذه املر 
البداية مع بداية السلطة االنقالبية عرب حزب  -2

ة من قبل، دية احلزبيَ ا بقااي التعد  البعث، الذي أهنى رمسي  
لسلطة احلزب الواحد وكان تعداد أعضائه بضع  س  وأسَ 

ا منيف الرزاز يف كتابه مئات كما يذكر أمينه العام سابقً 
، وهذا  ا جعل عملية التغيري التالية على "التجربة املرة"

حساب قوة البنية اهليكلية للدولة، إذ مل ميلك احلزب ما 
طات لة لتنفيد ما اعتمده من خمطَ ادر املؤهَ و يكفي من الك

ا لعملية التغيري يف الدوائر الرمسية ويف دية وثقافية أساسً يعق
وة على أجهزة التعليم والثقافة واإلعالم وما شاهبها، عال

الشروع يف تشكيل أجهزة أمنية )قمعية( وتغيريات قيادية 
ا" ي   وتوجيهعسكرية. وأبرز ما صنعه تفري  بنية الدولة "قياداي  

من مجيع من هلم صلة بدعوة إسالمية شاملة للجانب 
السياسي، وتعبئته أبنصار اجتاهات قومية أقرب إىل اجلهر 

حملاصرة الناشطني ابإلحلاد، واقرتن ذلك حبمالت متتابعة 
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 اسة، قضائية ونقابية وفكرية، فضاًل ا يف أجهزة حسَ عمومً 
دي والثقايف يعن انطالق ما ميكن وصفه بغسيل الدماغ العق

واالجتماعي جليل املستقبل، عرب خميمات ومعسكرات 
 .مستحدثة وأنشطة طالبية موجهة

ات القرن امليالدي املاضي بدأ حافظ ييف سبعين -1
اثرة نعرات طائفية وعرقية، اقرتنت حبملة استئصال األسد إب

ا يف مسلسل صراعات حزبية مشلت من حتالف معه سابقً 
وانقالابت عسكرية، وقد مشلت هذه احلملة املعارضني من  
كافة االنتماءات واالجتاهات، مبن فيهم مؤسسو حزب 
البعث العريب االشرتاكي، صالح البيطار وميشيل عفلق، ومل 

ن ود "طائفته العلوية" بنسبة معينة، فكان  َ تقف عند حد
 حممد عمران وصالح جديد  واعتقااًل استهدفتهم اغتيااًل 

موجات تسريح مجاعي  عوحىت الشاعر بدوي اجلبل، م
رفع نسبة املنتمني إىل و لقيادات عسكرية )واستخباراتية( 

الطائفة العلوية )النصريية( يف القيادات واملواقع احلساسة، 
ا ترسيخ "معيار الوالء املطلق للسلطة آنذاك أيضً  فقد  َ 

األسدية" للتعامل مع مجيع األطراف والفئات األخرى )من 
خب السياسية ة الن  ذلك إىل كافَ  وامتدَ  األقليات واألكثرية(

 .دية والثقافية وغريهايوالفكرية والعق

                                                           

  من املصادر املباشرة حـول حـزب البعـث ووصـوله إىل السـلطة يف سـورية
وحول بنيتـه الداخليـة و ارسـاته وصـراعاته، كتـاب "التجربـة املـرة" بقلـم منيـف 

به يف يونيــو الــرزاز )والــد رئــيس الــوزراء األردين عمــر الــرزاز الــذي اســتلم منصــ
م(، وصــدرت الطبعــة األوىل منــه عــن دار غنــدور يف بــريوت يف إبريــل 1122
م. وكــان منيــف الــرزاز قــد شــغل مناصــب قياديــة يف احلــزب، وتــويف يف 2913

 .م2924ألردن سنة ابان عمَ 

 :للتفاصيل، انظر اآليت 
( للكاتـــب، نشـــرت يف اخللفيـــة الطائفيـــة للســـلطة األســـديةدراســـة بعنـــوان )  -
م وميكـــــن االطـــــالع عليهـــــا 1110 مـــــارس 11كـــــز دراســـــات اجلزيـــــرة يـــــوم مر 

  التايل: عرب الرابطوحتميلها من املوقع الشخصي للكاتب )مداد القلم( 
https://goo.gl/kNW0t0 

ـــــــــــة رامـــــــــــي منصـــــــــــور،   - ، موقـــــــــــع واجلـــــــــــيش البعـــــــــــثســـــــــــورية: عـــــــــــن عروب
  اح عرب الرابط التايل:م، مت1121أكتوبر  20، 42عرب 

https://goo.gl/EQUyqN 
 Eine alawitische -فصــــل "ديكتاتوريــــة علويــــة عســــكرية؟ -

Militärdiktatur? " ،بقلم الكاتبة الصحفية النمسـاوية العراقيـة األصـل

هذا ما يؤكد أن "االستبداد" ال دين له سوى 
ه".. وتقول دراسة بعنوان "التغري الدميوغرايف "االستبداد نفس

 يف سورية" لعدد من الباحثني الشباب يف مركز "نصح":

)فمن جهة عمل حافظ األسد على استمالة 
هات اليسارية ة التوج  األكثرية من خالل ختفيف حدَ 

مبحاوالت إظهار تاهيه مع  الراديكالية للبعث، كما اهتمَ 
هم الطائفية عن نظامه. ومن جهة ا لت  هوية األكثرية نفيً 

األسد ابلعمل على إفقاد األكثرية مقومات  أخرى، استمرَ 
ستني األمنية التأثري عرب استهداف مراكزها يف املؤسَ 

والعمل على تعزيز حضور األقليات يف  والعسكرية
                                                                                    

 -" يف كتـــاب "ســـورية.. بلـــد يف حـــرب Tyma Kraittتيمـــا كرايـــت "
„Syrien – Ein Land im Krieg“  جملموعــة كتمـاب، وقــد "

(، Promediaشاركت كرايت يف حتريره، وصدر عن دار نشر برو ميداي )
 م.1121فيينا عام 

السـيطرة علـى " عنـوان" ب Daniel Gerlachكتـاب "دانييـل جـريال    -
"، Edition Körber Stiftung"، صـــدر عــن دار نشـــر "ســورية

االطـالع علـى تعريـف مـوجز بـه للكاتـب يف م، وميكـن 1121 عام ،هامبورج
 kK2.gl/Vophttps://goo موقعه الشخصي مداد القلم:

   حـول بنـاء شـبكة السـيطرة األمنيـة ضـمن شـبكة اسـتبدادية فرديـة انظـر
 املخطط التوضيحي:

 
م عــن 1123وبر  نقــال عــن كتــاب "التغيــري األمــين يف ســورية"، صــدر يف أكتــ

يف امللــف اإللكــرتوين املتـــوافر  34مركــز عمــران للدراســات االســرتاتيجية، ص 
 //:goo.gl/ZCmbDihttps لدى الكاتب، ويف موقع املركز:

 وللتفاصيل حول "تقنني القمع األمين": 
ه داخــل ســورية، وصــدرت هيــثم املــاحل، "ســورية.. شــرعنة اجلرميــة"، بــدأ إعــداد

م، بعــــد مغــــادرة 1121طبعتــــه الثانيــــة عــــن "دار مــــدارك للنشــــر"، ديب، عــــام 
 الكاتب امللقب بشيخ احلقوقيني سورية، إثر تعر ضه حملاولة اغتيال.

https://goo.gl/kNW3t3
https://goo.gl/EQUyqN
https://goo.gl/Vop1kK
https://goo.gl/ZCmbDi


63 

 

ا على الصعيد سيما العلويني. أم  المؤسسات الدولة 
لورقتني الكردية والشيعية ف األسد ااخلارجي، فلقد وظَ 

لتحصيل مكاسب سياسية لنظامه سواء بعالقته مع تركيا أم 
مع إيران. ابحملصلة ميكن القول، مل يستهدف األسد األب 
إحداث تغيري دميغرايف جدي لكونه يدرك صعوبة ذلك، 
وإمنا جلأ إىل إدارة الدميغرافيا بسياسات توازن حرجة هدفها 

ابلشكل الذي يضمن ترسيخ  نيةإضعاف األكثرية الس  
 .نظامه(
م )وليس أثناء احلرب العراقية 2939/2921سنة  -0

 م، كما تردد أحياانً 2921اإليرانية اليت نشبت آخر سنة 
بصيغة "تربيرية"( نشأ حتالف فوري ووثيق بني نظام األسد 
والنظام اجلديد للثورة )اإلسالمية( يف إيران، بينما كانت 

توجه ضرابت عسكرية وقمعية استئصالية السلطة يف سورية 
للتيار )اإلسالمي( وحلاضنته الفكرية، وكان من أبرز املظاهر 
االستعراضية األوىل لذلك التحالف دعوة طهران للنظام 

م ليكون يف مكانة 2921األسدي يف سورية يف فرباير سنة 
ضيف "شرف" يف احتفال طهران السنوي األول ابنطالق 

 .الثورة اإليرانية
كذلك على صعيد التدمري الثقايف قبل الثورة   -4

ضت سورية إىل ما ميكن وصفه بعملية "اغتيال للتاريخ تعرَ 
احلضاري"، وهو ما توبع أثناء سنوات الثورة كما سيأيت 

ا، واملوضوع أوسع من قابلية حصره يف حبث موجز، الحقً 
ضت له وميكن التنويه كمثال على املرحلة التمهيدية، مبا تعرَ 

                                                           

  ،نـــــــوفمرب  12دراســــــة "التغــــــري الــــــدميوغرايف يف ســـــــورية"، موقــــــع نصــــــح
 /b2BrZ1https://goo.gl، متاح عرب الرابط التايل: 1121
  حضــــر كاتــــب هــــذه الســــطور االحتفــــال املــــذكور يف طهــــران نيابــــة عــــن

منظمــــــات إســــــالمية يف أورواب، إذ كانــــــت الســــــلطة اإليرانيــــــة تســــــعى آنــــــذاك 
الستقطاب العاملني لإلسالم عموًما، وقد اثرت اثئرة الضيوف، عندما اعترب 

ألوقـــاف يف ســـورية آنـــذاك( يف كلمـــة افتتاحيـــة أن عبـــد الســـتار الســـيد )وزيـــر ا
رئيسـه حـافظ األسـد كـان يـدافع عـن اإلسـالم مبـا يصـنعه يف سـورية، وهـذا يف 
ــــدمر  مواكبــــة انطــــالق سلســــلة املــــذابح يف جســــر الشــــغور وحلــــب وســــجن ت

 والحًقا يف حاة أيًضا.

مواقع أثرية من عصور إسالمية سابقة كاألضرحة 
 .واملساجد

من املرتكزات التمهيدية على صعيد التشريد  -1
ا، وبغض النظر عن بضعة عشر واهلجرة قبل الثورة أيضً 

مليون نسمة من أصول سورية، من املهاجرين املستقرين يف 
ن م، ميك2931و 2211األمريكتني وأورواب، يف الفرتة بني 

ا بعد ذلك ا وقسرً ة ماليني آخرين هاجروا طوعً القول إن عدَ 
ات امليالدية.. وكانت يالعام والسيما بعد أحداث الثمانين

ث يف ا، تتحدَ بثينة شعبان، وزيرة شؤون املغرتبني سابقً 
 1114"مؤترات املغرتبني" ويف جوالهتا يف بلدان االغرتاب )

املغرتبني  م، يف إطار حلة استهدفت تشجيع1121 -
مليون  21:  2السوريني على االستثمار يف سورية( عن 

تهم يفقدون جنسيَ  ني الذين الت من السوريمر اب  نسمة يف املغرت  
األصلية وإن اكتسبوا جنسيات أجنبية. أما املكتب املركزي 

لة اجلنسية السورية لإلحصاء يف دمشق فيذكر أن عدد ح   
نسمة، منهم حوايل  مليون 1411 م بل  زهاء1122مطلع 

، أي أنه اعترب عدد املغرتبني يف مليوان داخل البالد 12
س مليون، دون اإلشارة إىل وجود من "جتنَ  011 حدود 
 وانصهر" يف بلدان مضيفة يف أحناء العامل. واستقرَ 

إن ما جرى من تغيريات سكانية وعمرانية وثقافية  
"رد فعل م مل يكن جمرد 1122 - 1122كربى يف سنوات 

                                                           

 ( الحًقا.11انظر اهلامش رقم ) 

  ـــــــــــــب انقـــــــــــــال ـــــــــــــع الشـــــــــــــبكي للمكت ملركـــــــــــــزي لإلحصـــــــــــــاء عـــــــــــــن املوق
(http://www.cbssyr.sy ـــــــــع املكتـــــــــب املركـــــــــزي ( هـــــــــذا وقـــــــــد امتن

م 1121لإلحصـــاء عـــن نشـــر معلومـــات إحصـــائية عـــن الســـكان ابتـــداء مـــن 
م، وذكر ذلـك يف صـفحة موقعـه الرئيسـية )املصـورة يـوم 1122حىت منتصف 

 (، حيث يقول:م لدى كاتب هذه السطور1122أغسطس  9
يسر املكتب املركزي لإلحصاء أن ينشر اجملموعـات اإلحصـائية السـنوية مـن )

والــــــيت تتضـــــمن بيــــــاانت اقتصـــــادية واجتماعيــــــة  1123وحـــــىت  1121عـــــام 
ا أبن املكتـب مل ينشـرها بتـاريخ ًهـمنومر . وسكانية عن اجلمهورية العربيـة السـورية

ــــب مل يتوقــــف عــــن  ،صــــدارهاإ ــــرغم مــــن أن املكت ــــى ال عملــــه خــــالل هــــذه عل
ا لتوجيــــــه اللجنــــــة وتنفيــــــذً . الســــــنوات والتــــــزم بتوصــــــيات اللجنــــــة االقتصــــــادية

للســـماح بنشـــر  م1122مـــارس  11/ اتريـــخ  24االقتصـــادية جبلســـتها رقـــم 
ـــــإن املكتـــــب يضـــــع هـــــذه املعلومـــــاتاإلحصـــــائية، اجملموعـــــات  ـــــني أايدي  ف ب
 (.املستخدمني

https://goo.gl/6BrZ1b
http://www.cbssyr.sy/
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ز عليها السلطة" على ثورة شعبية، بل كان حلقة ترتكَ 
ا، وألهنا األنظار ألن أحداثها وقعت يف حقبة دامية علنً 

، ولكن مل تكن اا ونوعً ، كم  غري مسبوقةبلغت مستوايت 
ت لتبل  ذلك لوال التمهيد هلا يف مراحل زمنية سابقة، امتدَ 

لعلنية فيها، إمنا ة واة عقود، وتفاوتت درجات احلدَ لعدَ 
طات تنفيذية ا، وفق سياسات وخمطَ ا اثبتً ذت اجتاهً اختَ 

 جارية على قدم وساق.
اخللفية الطائفية لثنائية "التشريد والتوطني" أثناء  -اثنًيا
 :الثورة

أهم ما اعتمدت عليه حركة التغيري الطائفي 
الدميغرايف أثناء الثورة، هو ما سبق وأجنزته قبل الثورة حركة 

ع عرب أنشطة إيرانية مكثفة، ازدادت يف عهد األسد التشي  
االبن، وانتشرت يف معظم املناطق السورية، السيما يف 

ن الشيخ حممد إح  وريفها والساحل ودمشق، حىت 
سعيد رمضان البوطي، الذي كان شديد االرتباط ابلنظام 

م، 1111أبريل  12ر من ذلك حبدة يف خطبة له يوم حذَ 
 ع، مث قال:ما جيري لنشر التشي   فعدد فيها

)آمل أن يكون يف وعي هذه األمة السيما يف هذه 
ما ينبهها إىل اخلطر الداهم، ما  -يعين: دمشق-البلدة 

ا ينبهها إىل نشاط يتحرك ابسم اإلسالم، ولكنه يبتغي شيئً 
 .آخر، يبتغي إاثرة فتنة(

مل تكن نسبة الشيعة تصل إىل نصف يف املئة من 
بيكو -سورية عندما بدأ تنفيذ اتفاقية سايكسسكان 

وظهرت حدودها كدولة قائمة بذاهتا بعد احلرب العاملية 
األوىل، وكان الشيعة موزعني كمجموعات صغرية يف بعض 

د ذكر بعض الضواحي من مدينيت دمشق وحلب، وقد تردَ 
تلك الضواحي أثناء الثورة كتجمعات سكانية شيعية مثل 

يف حلب، وعني ترما وقرية راوية، يف نبل والزهراء يف ر 
أطراف دمشق، حيث يوجد مقام حول ضريح منسوب 

                                                           

  هــــــــــد الــــــــــدوىل م"، املع1113-2929الشــــــــــيعي يف ســــــــــورية "البعــــــــــث
، الصادر بدعم من حركة العدالـة والبنـاء السـورية 1119للدراسات السورية، 

 .211يف لندن، ص 

)دون إثبات اتريخي.. مثله يف ذلك كمثل ضريح آخر يف 
 .مصر( إىل السيدة زينب رضي هللا عنها

وتفصل دراسات عديدة احلديث عن جهود إيرانية 
ت الع يف سورية، عرب استغالل حتو  مل تنقطع لنشر التشي  

اقتصادية واجتماعية طارئة أو مصطنعة، كما يف بعض 
مناطق األكراد يف الشمال الشرقي من سورية ويف بصرى يف 

. وكان من النتائج املباشرة لذلك أن اجلنوب وغريها
، املرتبطة إبيران، عندما "حزب هللا"ميليشيا منظمة 

استجابت الستنجاد رئيس السلطة يف سورية هبا بدأت 
الدعائية بني الشيعة يف لبنان حتت عنوان "حاية  حلتها

ض قبل ذلك املقامات الشيعية" يف سورية، رغم أهنا مل تتعرَ 
 ألي خطر.

يف السنوات التالية مل يعد التغيري الدميغرايف عرب 
ني" نة على خلفية طائفية مييز ما بني "علويمر استبعاد الس  

الطرفني  و"شيعة"، ولكن ال يستبعد نشوب نزاعات بني
، رغم حالت توطني الشيعة وتليكهم العقارات أو مستقباًل 

تكينهم من سوق املقاوالت العقارية بصورة ظاهرة 
، وكأن ذلك ةن مشاركة امليليشيات التابعة للعيان

                                                           

  13و 11املرجع السابق، ص. 
 :حول النسب املئوية للطوائف يف سورية وتوزعها جغرافي ا 

 .0"التغري الدميوغرايف يف سورية" ص انظر املصدر السابق، دراسة  -2
رطــة التــوزع الســكاين املتنــوع يف ســورية قبــل الثــورة )مركــز نصــح( انظــر خا -1

 ويشمل نسب الطوائف املتعددة قبل الثورة.

 
 

  مل تنقطع سلسلة الشواهد على اقتحام إيراين/طائفي للقطـاع العقـاري
يف السنوات املاضية، وآخرها كمثال ساعة كتابة هذه السطور من وكالة أنباء 

اتفقـت وزارة األشـغال م، إذ تقـول )1122أغسـطس  21م "إران" اإليرانية يـو 
العامة واإلسـكان يف سـوراي مـع وفـد اقتصـادي إيـراين يـزور دمشـق علـي تنفيـذ 
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إليران يف احليلولة دون سقوط النظام. ومن أبرز الشواهد 
اليت على ذلك بعض ما عرف ابتفاقات اهلدن احمللية، 

نية سكانية"، وهو ما بدأ على تنطوي على "هتجري فئات س  
م، مث 1120نطاق واسع يف مدينة القصري منتصف سنة 

بل  درجة بعيدة املدى يف مدينيت الزبداين ومضااي سنة 
، وكان االتفاق على إهناء "حصار التجويع" م1123

ما نة منهعلى املدينتني مقرتان بتبادل "هتجري سكاين" للس  
وللشيعة من بلديت نبل والزهراء وكانتا حتت حصار الثوار، 

م 1122وانقطع تطبيق جزء من االتفاق، مث استؤنف سنة 
إبجالء الشيعة هناك، مقابل تشريد نسبة عالية من أهل 

 ا، إىل الشمال.نة أيضً الغوطة الشرقية، وهم من الس  
لقد كان هذا التغيري الطائفي للرتكيبة السكانية حتت 
اإلعداد يف البداية، مث قيد التخطيط أثناء الثورة، ومل يكن 

ده الباحث ا يؤكمر "ردود فعل" على أحداث بعينها.. وهذا  َ 
غازي دحان إذ يشري يف إحدى دراساته إىل إقدام النظام 
منذ مطلع الثورة على سحب القوات واإلدارات التابعة له 

دها، من بعض املناطق دون وجود خطر حقيقي يتهدَ 
ا على ح  وأرايفها، إذ تشكل اجلزء ويسري هذا ختصيصً 

الرئيسي من الشريط اجلغرايف العريض الواصل بني دمشق 
والقلمون على احلدود مع لبنان وبني الساحل السوري يف 
الشمال الغريب، وكان األسلوب املتبع يف معظم عمليات 

يع" التشريد اجلماعي حتت عنوان "هدن" يبدأ حبصار "التجو 
ويشمل ارتكاب سلسلة من األعمال الدموية الرتهيبية 
                                                                                    

ألـف وحـدة ســكنية مـن مشــاريع املؤسسـة العامــة لإلسـكان يف حمافظــات  01
وخـالل لقائـه معـاون  .دمشق وحلب وحـ  بواسـطة القطـاع اخلـاص اإليـراين

ـــا ـــوزير حســـني عرنـــوس عـــن وزيـــر الطـــرق والبن ـــراين أمـــري أميـــين، أعـــرب ال ء اإلي
االستعداد لتلبية رغبة الشركات اإليرانية ابلعمـل يف سـوراي وتـذليل الصـعوابت 

كما اتفق الطرفان علي تشكيل فريق مـن . واملعوقات إلطالق العمل املشرتك
ل عمــل قطــاع املقــاوالت الســورية والــدخو  ىني لالطــالع علــاملقــاولني اإليــرانيمر 

ره ي يف إعـــادة مــا دَمـــبشــراكات يف قطــاع املقـــاوالت للمســامهة وبشـــكل جــدمر 
 //:goo.gl/cWCishhttps (، متاح عرب الرابط التايل:اإلرهاب

  م، اتفــاق اهلدنـــة 1123أبريــل  0وصــفت جريــدة النهــار اللبنانيــة يــوم
ــَنة الزبــداين مكــان شـــيعة  احملليــة حــول الزبــداين ومضــااي، أبنــه: "جهنمــي": س 
 الفوعة، تغيري دميوغرايف "وقح".

للسكان، مث اعتماد أقصى درجات العنف العسكري 
ا وصنع تركيبة سكانية جديدة إلخالء تلك املناطق الحقً 

 .فيها
ده أيضا دراسة صدرت يف هناية شبيه ذلك ما تؤكمر 

أن ا ورد فيها م عن مركز واشنطن للدراسات و َ 1121
د نتيجة كات السكانية واسعة النطاق مل تكن جمرَ التحرم )

ل اسرتاتيجيات تطهري اثنوية أسفرت عنها احلرب، بل تثمر 
، والواقع أن ذها كل الفصائل(عرقي واعية تنفمر 

ا مارست ذلك بنسبة حمدودة ميليشيات "داعش" حتديدً 
فئات من السكان  ، كما وقعت  ارسات مشاهبة حبقمر عدداي  

املدن والقرى، وحلت مسؤوليته فصائل مسلحة يف بعض 
ا من األكراد ابسم "وحدات حاية الشعب"، تضم فريقً 

ة الوالايت العاملة على طول احلدود مع تركيا حتت مظلَ 
ا.. رغم ذلك  وسياسي  املتحدة األمريكية وبدعمها عسكراي  

"كل الفصائل"، الوارد يف دراسة مركز  فإن "التعميم" على
 للدراسات مل يستند إىل أدلة توثيقية.واشنطن 

اجلدير ابلذكر أن مجيع جهود التشيع مل ترفع عدد 
يف املئة خالل أكثر من أربعة  1:  2الشيعة إىل ما يزيد عن 

عقود مضت، كما أن املصادر املتعددة حول االنتماءات 
ني دية والعرقية يف سورية، ال تصل بنسبة الشيعة والعلويمر يالعق
 .يف املئة 20أكثر من ا إىل معً 

                                                           

  غـــازي دحـــان، التغيـــري الـــدميغرايف والطريـــق إىل ســـورية املفيـــدة، معهـــد
 م، متاح عرب الرابط التايل:1121أكتوبر  02العامل للدراسات، 

 https://goo.gl/eJLxdH 
   كيف يهدد التطهري العرقي وحدة سـوراي؟ )إنفوجرافيـك(، موقـع عـريب

 م، متاح عرب الرابط التايل:1121ديسمرب  1، 12
 https://goo.gl/U2xAtH 

ـــة علـــى موقـــع  ـــونش، ونـــ  التقريـــر ابلعربي واضـــع التقريـــر الباحـــث فـــابريس ابل
 عرب الرابط التايل: معهد واشنطن، متاح 

https://goo.gl/FeMHVD 
  ــــدميوغرايف ــــري ال مــــن أحــــدث الدراســــات وأمشلهــــا حــــول حصــــيلة التغي

بصـــبغة التشـــيع وتفاصـــيل ذلـــك يف املـــدن الســـورية، دراســـة البـــاحثني حســـام 
 11اريخ الســعد وطــالل مصــطفى مــن مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة، بتــ

 م، متاح عرب الرابط التايل: 1122يونيو 
https://goo.gl/gdhwKz 

https://goo.gl/cWCish
https://goo.gl/eJLxdH
https://goo.gl/eJLxdH
https://goo.gl/U1xAtH
https://goo.gl/U1xAtH
https://goo.gl/FeMHVD
https://goo.gl/gdhwKz
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كلمة "التطهري" كما شاعت، متناقضة من حيث 
 املقصود هبا مع ما قد توحيه )ابللغة العربية( التصاهلا لغواي  
 بكلمات طهر وطهارة، والواقع أهنا من أبشع اجلرائم ضدَ 

اإلنسانية كما هو معروف، ويعين التطهري الطائفي والتطهري 
ل غري املشروع للنسب املئوية للفئات ا التبديالعرقي اصطالحً 

 السكانية يف مناطق بعينها.
ضح معامل املشهد عرب "التطهري يف سورية ال تتَ 

الطائفي" وحجمه الفعلي دون الوقوف عند مفعول عنصرين 
 .ا واالستيطان اغتصاابً ني، مها التشريد إكراهً إضافيَ 

 ا:من حيث مفعول عنصر التشريد إكراهً 
دين ما يناهز نصف السكان وفق شرَ بل  تعداد امل

متها مفوضية األرقام اليت تنشرها املنظمات الدولية ويف مقدمر 
 111 م(1122شؤون الالجئني، منهم )حسب أرقام عام 
مليون يف  111مليون من النازحني داخل احلدود، وزهاء 

. .تركيا ولبنان واألردن ومصر والعراق وبلدان أخرى
ني، وأن ا من املسيحيمر ل فريقً وصحيح أن التشريد مش

ني ميليشيات "داعش" استهدفتهم كما استهدفت اإليزيديمر 
دين هم من يف العراق، إمنا ال يخفى أن الكثرة من املشرَ 

دة ما لوا يف سورية حسب تقديرات متعدمر نة، الذين شكَ الس  
٪ من السكان، وإن تركيز حركة التشريد 21٪ و31بني 

ه النسبة داخل البالد ابملقارنة مع عليهم يعين هبوط هذ
 جمموع "من بقي" من السكان يف سورية.

                                                           

  أبريـــل  29املوقـــع الرمســـي ملفوضـــية شـــؤون الالجئـــني، املعلومـــات مـــن
  tTpohttps://goo.gl/Mtم، متاح عرب الرابط التايل:1122

ا( يف دول  رمسي ــني )املســجلني الســوريمر نين/الالجئيداملشــرَ وانظــر خارطــة تــوز ع 
 :حسب املفوضية الدولية لشؤون الالجئني ،م1123عربية وأوروبية  نوفمرب 

 

 : ومن حيث مفعول عنصر االستيطان اغتصاابً 
هو مفعول تبديل نسب الفئات السكانية عرب 

ني وجلب سواهم وتوطينهم، فهذا ما تشريد املقيمني األصليمر 
ى "التطهري" برفع نسب مَ س  يسفر يف حالة سورية عما ي  

ائف بعينها على حساب أخرى، عرب التوطني املقرتن يف طو 
، معظم األحيان ابلتجنيس وتليك عقارات مغتصبة

ا هي الغالبية لتكون تلك الطوائف العلوية والشيعية ختصيصً 
ا بسورية "املفيدة"، أي األرض فيما وصفه بشار األسد رمسي  

املمتدة من الساحل عرب أرايف حاة وح  ومنطقة 
 أن هذا يعين لمون إىل دمشق وريفها، ومل يعد جمهواًل الق

ا يف ذلك "تركيز القوة البشرية" اليت ي عتمد عليها طائفي  
، هذا.. مع الشريط اجلغرايف الزراعي والتجاري العريض

استمرار احلرص على استعادة السيطرة ابلقوة العسكرية على 
تقتصر هذه  مناطق أخرى من سورية حبدودها الرمسية، بينما

 ا.يف املئة كما سيأيت الحقً  31ا على السيطرة  حالي  

                                                           

  يسلط اإلعالم الضوء على "ما يشتهر" من مصادرة العقـارات وتغيـري
ثال ذلك التقرير املصَور يف حمطـة ملكيتها حبكم شهرة أصحاهبا األصليمرني، وم

م حتـت عنـوان: )آخرهـا منـزل رايض 1123نوفمرب  24"أورينت" للتلفزة يوم 
 ، متاح عرب الرابط التايل: حجاب.. هل تسقط أمالك املعارضني ابلتقادم؟(

https://goo.gl/UnDyaG 
لـى الغوطـة الشـرقية املرسـوم الرائسـي ابسـم واشتهر فور سـيطرة قـوات النظـام ع

م وهـــو واقعي ـــا توســـيع جغـــرايف وموضـــوعي لتطبيـــق 1122/ 21القـــانون رقـــم 
م، ويسـتند إىل مصـادرة عقـارات املشـَردين مـا مل 1121من سـنة  11القانون 

يقدموا خالل فرتة زمنية قصرية تعجيزيـة )وهـم مـن األصـل عـاجزون أمني ـا عـن 
لوها لدى الـدوائر املختَصـة، وهـو العودة( أوراقًا جد يدة تثبت ملكَيتهم ويسجمر

مــــا أاثر ضــــجة إعالميــــة وسياســــية عنــــد صــــدوره، ومــــا يــــزال ســــاري املفعــــول 
 21 القــــــانون :)دمشـــــقبتعـــــديالت طفيفـــــة، واملزيـــــد عنـــــه يف مقالـــــة بعنـــــوان 

 1( حملمود اللبابيـدي، موقـع املـدن، السوريني املهجرين أمالك على لالستيالء
 ، متاح عرب الرابط التايل: 1122 أبريل

https://goo.gl/wyGJQ1 
 :حول تفاصيل عملية التوطني اغتصااًب لألرض، ميكن الرجوع إىل 

 غازي دحان، "التغيري الدميغرايف والطريق إىل سوراي املفيدة"، مرجع سابق. -
التغيــــري الــــدميوغرايف يف ســــورية: مــــن رة، "مركــــز حرمــــون للدراســــات املعاصــــ -

ــــــع جــــــريون، السياســــــة العشــــــوائية إىل السياســــــة املمنهجــــــة أبريــــــل  22"، موق
 N2https://goo.gl/hJUrم، متاح عرب الرابط التايل: 1123

https://goo.gl/MttTpo
https://goo.gl/UnDyaG
https://goo.gl/wyGJQ2
https://goo.gl/hJUr1N
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التطهري "ى مَ س  ويبقى السؤال عن "جدوى" ما ي  
 ، فالواقع يقول مع املنطق:"الطائفي

)ال تتوافر يف مشاريع التغيري الدميغرايف اليت ي ديرها 
مات االستمرارية واالستقرار، ، مقومر "سورية املفيدة"النظام يف 

يطهم امتدادات سكانيَ  ذلك ة  أن القائمني عليها أقلية حت 
هجَ 

 
رين، األمر الذي كبرية من نسيج السكان الق دامى امل

ات الدميغرافية اليت جنح النظام يف حتقيقها، يف جيعل التغري  
د  حماوالت من أكثر من مكان خاضع لسيطرته، جمرَ 

وحىت  على األمد التاريخي الطويل، املستبعد أن تستقرَ 
 .ل إىل حقيقة دميغرافية اثبتة(املتوسط، وتتحوَ 
ى "التطهري الطائفي" ال يغري الرتكيبة مَ س  إن ما ي  

السكانية من حيث النسب املئوية من تعداد سكان سورية 
تات، ولكن يصنع غالبيات ا، يف وطنهم ويف الشَ مجيعً 

جديدة يف بعض مناطق سورية، وي ستخدم هلذا الغرض 
ني وتوطني سواهم، فيزرع بذور أحقاد سكان أصليمر  تشريد

واثرات وعداوات جديدة لسنوات قادمة ورمبا لعقود وأجيال 
 .عديدة
 :متزيق اهلوية عرب التدمري الرتاثي والثقايف -اثلثًا

سبقت اإلشارة إىل أن التمهيد للتدمري الثقايف 
ابستهداف اآلاثر خالل أعوام الثورة، قد بدأ من قبل 

اف األضرحة، ال سيما يف دمشق، واملقصود أضرحة ابستهد
خلفاء وعلماء تعاديهم التعاليم العلوية والشيعية، وأبرز 
األمثلة على ذلك أضرحة ابن عساكر وابن كثري وابن تيمية 
احلراين الدمشقي من العلماء، إضافة إىل أضرحة خلفاء 
أمويني مثل معاوية بن أيب سفيان، حىت أصبح معظم تلك 

ا ابملقارنة مع حة يف حكم املهرت  بسبب إمهاله رمسي  األضر 
ات يا ابآلاثر احلضارية السياحية. ومنذ سبعيناالهتمام عمومً 

القرن امليالدي العشرين ابت من العسري على زوار دمشق 
ني أو من السياح األجانب العثور على من املغرتبني السوريمر 

زالة بعضها مواقع تلك األضرحة وما يشاهبها، وهذا قبل إ
عن وصول احلملة بعد اندالع الثورة إىل  ا، فضاًل هنائي  

                                                           

 .املرجع السابق 

 ،واألموي يف حلب ،املساجد أيضا، كالعمري يف درعا
 .وخالد بن الوليد يف ح 

اليت اتبعت  -مثل اليونسكو-معظم اجلهات الدولية 
قضية تدمري الرتاث العمراين واآلاثر التاريخية يف سورية أثناء 

ا يف ي  ة، واتبعت عمليات هنب اآلاثر وبيعها عاملسنوات الثور 
ث ابسم الثورة، السوق السوداء، وكذلك املصادر اليت تتحدَ 

ني مها النظام نفسه هون أصابع االهتام إىل طرفني رئيسيَ يوجمر 
بعمليات القصف كما كان مثال مع قلعة حلب، 

ام لة للنظل الصورة املكممر وميليشيات "داعش" اليت تكاد تثمر 
ته من أعمال من هذا القبيل وسواها، بينما ايف معظم  ارس

ا أيضً  "ه مصادر النظام نفسه أصابع االهتام إىل "داعشجمر و  تـ  
وسواها  ن تصفهم ابملنظمات املسلحة أو اإلرهابية 

 . املدعومة من دول أجنبية
م مركز سوري مستقل ابسم 1120وقد أتسس عام 

قة حول ما دراسة موثَ أو  اتقريرً م 1121"مدماك" وأجنز عام 

                                                           

 :ملزيد من التفصيل، انظر 
ـــرابط زهـــري ظاظـــا، قـــرب -  ابـــن تيميـــة يف دمشـــق، موقـــع الـــوراق، متـــاح عـــرب ال

 aRWM2https://goo.gl/oالتايل: 
فلتـــان )م بعنــوان: 1124أكتــوبر   11تقريــر ملوقــع )أورينــت نــت( بتــاريخ  -

، متاح عرب الـرابط (!أمين أم ار مذهيب: كيف أزيل قرب ابن تيمية يف دمشق؟
 DEs9https://goo.gl/quايل: الت
إمهال ضريح الصـحايب معاويـة يف دمشـق، إىل درجـة عـدم العثـور عليـه مـع  -

مشاتــة خصــومه مــن الشــيعة بــذلك كمــا يظهــر فيمــا يكتــب عــن ذلــك كمــا يف 
ن قرب وكالة أنباء برااث )احلشد الشعيب/العراق( حتت عنوان: "جمازفة البحث ع

م، بقلــــم عبــــد احلــــافظ البغــــدادي اخلزاعــــي، 1121يوليــــو  1معاويــــة" بتــــاريخ 
مستشهًدا أببيات شعر منسـوبة إىل د. حممـد اجملـذوب رحـه هللا )مـع االدعـاء 

كتل من الرتب املهني خبربـة... سـكر أهنا اختفت من ديوانه الحقا!( وفيها )
  (، متاح عرب الرابط التايل:الذابب هبا فراح يعربد

https://goo.gl/HK10rM 
  انظــر مــثال: د. عمــار عبــد الــرحن، دراســة بعنــوان "اآلاثر الســورية يف

ظـــــل األزمـــــة: التحـــــدمري واالســـــتجابة"، مركـــــز دمشـــــق لألحبـــــاث والدراســـــات 
م، ولـــيس فيهـــا أو يف هوامشـــها أي ذكـــر 1121نـــوفمرب  3 "مـــداد"، بتـــاريخ

غري مصادر السلطة، حـول مـا تقـول بـه بشـأن قيـام مجاعـات مسـلحة  ملصدر
  بتدمري اآلاثر وهنبها، متاح عرب الرابط التايل:

https://goo.gl/vtZeu7  

https://goo.gl/o1aRWM
https://goo.gl/qu9DEs
https://goo.gl/HK63rM
https://goo.gl/vtZeu7
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 "جريون"، نقلت عنه شبكة أصاب اآلاثر السورية
 اإلعالمية السورية:

د الرتاث دت، وهتدمر أمجل التقرير األضرار اليت هدَ )
 :الثقايف املادي السوري خبمسة عوامل أساسية

ل املواقع األثرية السورية إىل مواقع عسكرية، أو و  حت (2
ات عسكرية، أو متاريس، أو خمازن ع لقوَ أماكن جتم  

ذخرية، ما جعلها ساحات للمعارك، وعرضة 
لالستهداف املباشر ابلقصف أو ابلتفجري من قبل 

 .األطراف املتصارعة
عمليات التنقيب غري املشروع من لصوص اآلاثر، أفراًدا  (1

 .أو مجاعات منظمة
ا، عمليات السرقة والتهريب، اليت كانت قائمة سابقً ( 0

لت بيئة واستشرت؛ بسبب الفوضى السائدة اليت شكَ 
خصبة تعمل فيها "مافيات" اآلاثر الدولية وشبكاهتا، 

 .نييمر جنًبا إىل جنب مع اللصوص احمللمر 
عمليات التزييف والتزوير املتزايدة، وخاصة للتماثيل ( 4

 .والفسيفساء
 التخريب والتدمري املمنهج لآلاثر، على خلفية عقائدية،( 1

والذي برز بشكل واضح لدى التيارات اإلسالمية 
املتشددة، وبشكل خاص لدى "تنظيم الدولة 

 .اإلسالمية"(
استهداف قوات النظام لقلعة  ؛و ا يفصل التقرير

املضيق مباشرة، وقصف مئذنة اجلامع األموي الكبري يف 
حلب وتدمريها، وتدمري عدد من األسواق واملناطق السكنية 

لقدمية مثل أسواق "الزرب" و"العيب" و"العتمة" األثرية ا

                                                           

  مصــطفى الســكاف، مصــطفى أحــد، حتريــر: خالــد اإلختيــار، الــرتاث
م(، مركــــز دراســــات 1121 - 1122الثقــــايف املــــادي الســــوري بــــني عــــامي )

 اآلاثري السوري "مدماك"، متاح عرب الرابط التايل: 
https://goo.gl/r2sR9k 

  انظر التقرير املشار إليه يف اهلامش السـابق، والـن  املستشـهد بـه هـو
والصـراع القـائم"، موقـع من التعريف ابلتقرير بعنوان: "الـرتاث الثقـايف السـوري 

 م، متاح عرب الرابط التايل:1121أغسطس  12شبكة جريون اإلعالمية، 
 https://goo.gl/DSTZ1s 

و"العطارين" و"النسوان" و"الصوف" و"الصاغة"، وأمام 
حجم التدمري والثقايف الكبري واملمنهج مل تكن اجلهود املدنية 

ني كافية، ويذكر التقرير منها ما ة من جانب السوريمر املضادَ 
 مثلهلذا الغرض  ت  س  ات أتسَ سعت إليه روابط ومجعيَ 

ا لنحمي آاثران من النهب "اآلاثر السورية يف خطر"، و"معً 
يف حال حصول فراغ أمين"، ومجعية "حامية"، ومؤسسة 
"الرتاث من أجل السالم"، ومبادرة "الرتاث السوري يف 

 كية" وغريها.ياملدارس األمر 
معلومات  "اجلزيرة"كما ورد يف تقرير نشرته شبكة 

دمري الثقايف يف دمشق تفصيلية موثقة حول عمليات الت
وحلب وتدمر وبصرى، والعديد من القالع ومن القرى 

م 1121األثرية يف الشمال، وهو ما بدأ منذ مطلع سنة 
ذ صيغة سرقة آاثر كما كان مع متحف حاة ومدينة واختَ 

د ا صيغة تدمري متعمَ ذ الحقً إيبال يف حمافظة إدلب، كما اختَ 
ية ومعابد اتريخية كما صنعت "داعش" مع أضرحة إسالم

 "املوسوعة" يف قسم "اجلزيرة"يف تدمر، واستشهدت شبكة 
رير إعالمية أمريكية وتقارير اعلى بعض ما أوردته بتق

 .اليونسكو
 :تقسيم الوطن إىل مناطق نفوذ -رابًعا

ز العالقات اخلارجية يف حقبة األسد أكثر ما ميَ 
ها بعملية لياألب كان ما يوصف من جانب دارسيها وحملمر 

"توازن العالقات" الذي أتقن  ارسته، وميكن التنويه هنا 
جبانبني  ا بقي أثره إىل فرتة التعامل اإلقليمي والدويل مع 

 الثورة الشعبية ومسارها:
العالقات السياسية والعسكرية مع موسكو الشيوعية  -2

وبعد الشيوعية تقابلها عالقات اقتصادية وجتارية 
اب وتعاون استخبارايت وسياسي ال سيما وثقافية مع أورو 

حول لبنان وقضية فلسطني مع الوالايت املتحدة 
 األمريكية.

                                                           

 نـــت، اجلزيرة، موقـــع اآلاثر الســـورية يف ظـــل احلـــرب.. تـــدمري وهتريـــب.
 ، متاح عرب الرابط التايل: م1121أكتوبر  21

https://goo.gl/y4hNGT 

https://goo.gl/r1sR9k
https://goo.gl/DSTZ1s
https://goo.gl/DSTZ1s
https://goo.gl/y4hNGT


69 

 

عالقات التحالف مع إيران واليت بلغت مستوى  -1
ا يف فرتة سلطة األسد االبن، تقابلها عالقات اندماجي  

التعاون املايل واالستثماري وحىت املصاهرات ابإلضافة 
 بنان وتقييد العمل الفلسطيين.إىل التفامهات حول ل

هذا التوازن بدأ ابلتآكل منذ مطلع األلفية امليالدية 
الثالثة عرب سياسات األسد االبن، وكانت أول االهنيارات يف 
لبنان، بعد أن مضى ابلتحالف مع إيران إىل مستوى حتالف 

ع أكثر من أي وقت اندماجي مع فتح األبواب ملراكز التشي  
ل يف العالقات مع دول اخلليج العربية،  مضى، فبدأ اخلل

كذلك مل تعد املشاركة السابقة يف حرب احتالل العراق 
و"اهلدوء" يف جبهة اجلوالن كافيني حلفاظ النظام القائم يف 
سورية على عالقات متميزة مع الوالايت املتحدة األمريكية  

 كمستند رئيسي لوجوده يف لبنان.
ت القدمية دون على هذه اخللفية ضعفت املرتكزا

تعويضها مبرتكزات بديلة خللق توازانت جديدة، عندما 
بدأت خيوط العالقات اخلارجية ابلنظام السوري وابلقوى 

 عما كانت ا بدياًل م تنسج وضعً 1121الثورية منذ عام 
ة عقود سابقة. حتتضنه القوى اإلقليمية والدولية لعدَ 

ليمي ا يف التموضع اإلقوشهدت سنوات الثورة أترجحً 
والدويل من قضية سورية والثورة، ابلتوازي مع حماوالت إجياد 

من خالل التواصل  -م إجيادهاأو توه  -مرتكزات جديدة 
ني يف مسار الثورة، ومع اهنيار مع "الفاعلني" من السوريمر 

" مبنظور تلك املرتكزات عند امتحان قابلية أن تكون "بدياًل 
هذا بغض النظر عن شروط القوى اخلارجية أو ال تكون، و 

 أهداف الثورة نفسها.
ر وتطو   ،أوصل هذا املسار "اخلارجي" من جهة

مسار املواجهات امليدانية من جهة أخرى، يف الوصول 
ابلتعامل مع قضية سورية يف هناية املطاف إىل توافق غري 
مكتوب على تقسيم مناطق النفوذ، وهو ما انتقل إىل مرحلة 

ا بصورة علنية سنة  وسياسي  كراي  رسم حدودها اجلغرافية عس
ل العسكري بعها األخري التدخ  م اليت شهدت يف ر  1121

الروسي العنيف للسيطرة على مسار األحداث ابلقوة 

العسكرية املفرطة، بعد أن خرجت "إدارة األزمة" عن سيطرة 
النظام وامليليشيات احلليفة له، ابلتوازي مع الرتاجع اجلغرايف 

يف املئة من  29وإدارة مدنية( ابستثناء  )سيطرة عسكرية
 .األرض

كات اخلارجية مل تكن ال ينبغي هنا إغفال أن التحر  
انت  كنة لوال ما سبق إعداده أو سبقت نشأته داخل مكومر 

الثورة العسكرية والسياسية والشعبية، وعلى وجه التحديد 
( احلصار وتوجيه الضرابت ملقومات معيشة 2) :عرب

( ضرب الفصائل العسكرية 1ة الشعبية للثورة، و)احلاضن
بعض بسبب اخنفاض مستوى الوعي السياسي ببعضها 

( إىل 0دي والفكري فضال عن العمليايت امليداين.. و)يوالعق
ا، وهو ما حيتاج إىل جانب ما صنعته ظاهرة "داعش" ميداني  

 سع له هذه الدراسة املوجزة.ل ومنفصل ال تتَ حديث مفصَ 
ع ذلك كانت القنوات الفاعلة هي قنوات يف مجي

"التمويل وحصول الثورة على السالح والذخرية"، ابعتبار 
 بصناعة ا وعسكراي  م مالي  أن القوى اخلارجية اليت تتحكَ 

احلدث، سواء حتت عنوان "دعم السلطة األسدية" أو حتت 
ك لتحقيق أهدافها عنوان "دعم الثورة الشعبية"، إمنا تتحرَ 

ل يواري ة حتت عنوان "لغة املصاحل" وهو عنوان مضلمر الذاتي
خلفه عناوين عديدة من بينها حتصني "مناطق اهليمنة 

 والنفوذ".
إن مسار النجاح يف انتشار الثورة الشعبية السريع 

مقابل قمع عسكري و"أمين" شديدين،  ،امن البداية سلمي  
 تقديرات و ارسات ذاتية خاطئة اقرتنت بضغوط ه  ت  ل  تـ  

مات وإغراءات خارجية مغرضة، فنقلته إىل مرحلة مقدمر 
 انتشار النفوذ األجنيب يف هناية املطاف.

 وكان احملور الفقري يف سلسلة هذا التطور:
 تنامي الثورة الشعبية.. -2

                                                           

 ،انظر: حول تطور السيطرة اجلغرافية عرب سنوات الثورة 
ابلصور: كيف تغريت اخلريطة على األرض يف سوراي منذ عالء الدين السيد، 

، وفيـــــه خـــــرائط 1121فربايــــر  21موقــــع ساســـــة بوســـــت،  ،انــــدالع الثـــــورة؟
اراهتا الفقرات التالية أيًضا من هذا الفصل، متـاح عـرب توضيحية تشري إىل مس

 https://goo.gl/aCmZxkالرابط التايل: 

https://goo.gl/aCmZxk
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حترك "استباقي" حنو "الواجهة" من جانب قوى  -1
سياسية توصف ابملعارضة.. وقد شاع هذا الوصف 

هية الثورة".. فالكلمة عبارة عن املتناقض مع "ما
مصطلح سياسي له شروطه اليت ال عالقة هلا حبالة 
ثورية.. ومن بينها وجود دولة ودستور وأطراف 

ا حزبية يف السلطة ويف مقاعد املعارضة، متنافسة، غالبً 
 ومجيع ذلك مل يتوافر يف سورية قبل الثورة وال أثناءها..

وابلتايل السكانية حتت ازدايد حجم املساحة اجلغرافية  -0
 ا..سيطرة الفصائل املسلحة واقعي  

تنامي األعباء املالية واإلدارية على "الثورة" مبا يتجاوز  -4
حدود طاقات قياداهتا العسكرية والسياسية على 

ى بدوره إىل تنامي أتثري اإلرادات السواء.. وهو ما أدَ 
 السياسية واملالية األجنبية عليها..

اهنيار القوة الذاتية للسلطة األسدية.. وهو  ،لوابملقاب -1
ى إىل ازدايد نفوذ ما يوصف ابحللفاء، ال سيما ما أدَ 

 ا، أي إيران وروسيا.علنً  ""الرمسيني
ستغرب مجيع ذلك كان جيري بسرعة كبرية ال ت  

مبنطق الثورة، ولكن ال يفيد التعامل معها مبنطق املوازين 
 عن ات االعتيادية، فضاًل لتغري  التاريخية ملسارات التطورات وا

أتثري حجم املآسي اإلنسانية املتفاقمة، حيث تقاس آبالم 
ع ما د تتب  متواصلة حلظة بلحظة. لقد ابت من العسري جمرَ 

الت خطوط اخلارطة اجلغرافية ترمسه سرعة األحداث من حتو  
لألرض كما كانت معروفة منذ قيام سورية كدولة قائمة 

 قتسام الدويل لإلرث اجلغرايف العثماين.بذاهتا ضمن اال
ب السيطرة "العسكرية" ورسم كان تقل    ،بتعبري آخر

ا من "الروتني الشهري" لنشر لة أسرع نسبي  حدود متبدمر 
خرائط جديدة حسبما اعتمدته مراكز دراسات عديدة، 

 ومع ذلك ميكن تييز أمرين اثنني على "اخلرائط" املتعاقبة: 
ار على األرض يطرة ثنائي النظام والثوَ تبدالت يف سال -2

اقرتنت ابهنيار متواصل يف استقاللية "الطرفني" على 
 صعيد صناعة القرار.

النظر  ضتبدالت اخلطوط اجلغرافية للسيطرة امليدانية بغ -1
يات )نظام / ميليشيات / اجليش احلر/ عن املسمَ 

فصائل / داعش اإلرهابية / وحدات عسكرية كردية.. 
يف أي مرحلة إىل "تبدل جوهري" يف  آخره( مل تؤدمر إىل 

استكمال صناعة خرائط تقسيم مناطق النفوذ اخلارجي 
 يف هناية املطاف.

ع ما سبق ذكره واستخالص احلصيلة عرب ميكن تتب  
 م:1122و 1122تعداد حمطات كربى رئيسية ما بني 

استمرار سيطرة  -(م1122سنة ) احملطة األوىل
 :جمموع اجلغرافيا السوريةنظام األسد على 

تصعيد عنف السلطة للقمع والتخويف من   
ا إىل خلق ذرائع لتوجيه املشاركة يف الثورة السلمية، مث الحقً 

ضرابت ابلغة اهلمجية )كاستخدام الكيمياوي.. والرباميل 
املتفجرة( مع تقدير أن هذا العنف املفرط سيؤدي إىل ردود 

لثورة وابلتايل القضاء فعل يف صيغة ما يوصف بعسكرة ا
على مفعول "طهر سلميتها".. ومل تنطلق عمليات مسلحة 

م مع بداية انشقاقات 1122 سبتمربثورية حىت شهر 
 عسكرية.

تراجع سيطرة  -(م1121/1120) احملطة الثانية
 :االنظام جغرافي  

تسارعت السيطرة الثورية على مناطق جغرافية 
حان كما سبقت لون )مثل غازي دواسعة، ورأى حملمر 

اإلشارة( أن تراجع السلطة عن بعض املناطق مثل ح   
ا مع إطالق ا لتربير الفتك العسكري الحقً كان مقصودً 

 موجة التشريد والتغيري الدميغرايف األوىل.
ورغم استعانة النظام مبيليشيات مستوردة مرتبطة 

ى ابستمرار إىل إبيران.. فإن ارتكاب املذابح الكربى أدَ 
ع السيطرة الثورية اجلغرافية، كما كان يف الغوطة الشرقية توس  

م، وقد بل  عدد الضحااي يف أحناء سورية يف 1121عام 
مذحبة  يفضحية.. منهم املئات  1111ذلك الشهر وحده 

 11داراي )رمز سلمية الثورة( يف الغوطة الغربية يوم 
م.. وكذلك يف الغوطة الشرقية وجنوب 1121أغسطس 
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م بعد جمزرة الكيماوي الكربى يف غوطة 1120دمشق عام 
م.. ويسري شبيه ذلك 1120أغسطس  11دمشق يوم 

حي الثورة يف إدلب وريفها وأجزاء على توسع سيطرة مسلَ 
من حلب وأرايفها، حىت احنسرت السيطرة العسكرية 

يف املئة من جمموع املساحة  11واإلدارية للنظام إىل أقل من 
 اجلغرافية.

انتشار  -(م1121 - 1120) لثةاحملطة الثا
 :امليليشيات من خارج سورية

ثقافة التعاون والتناصر من وراء احلدود هلا ضوابطها 
دية والتشريعية يف اإلسالم، وهلا ضوابطها العامة يالعق

والتقنينية يف القانون الدويل، وال جمال حلديث تفصيلي عن 
على الطريقة  هذا وذاك هنا، إمنا هو التنويه إىل أهنا ال تسري

وال على األطروحات اليت رافقت انتشار ميليشيات من 
خارج سورية حتت مظلة "دعم الثورة" أو حتت عنوان "إنقاذ 

ع نطاقه إىل ما يستحق وصفه من النظام"، وهو ما توسَ 
ابب املشاكلة "مبيلشيات" سالح جوي روسي وسالح 

ه جوي دويل بزعامة أمريكية. األهم من التفاصيل أن هذ
قلة اجلذرية من احلديث الت أصبحت هي "بوابة" الن  التدخ  

نظام استبدادي إىل احلديث  ك شعيب ضدَ عن الثورة كتحر  
الت رمسية أجنبية، إيرانية عن "مربرات" مزعومة لتدخ  

وروسية وإقليمية ودولية، مجيعها يشكل مقدمة خلرائط 
 اهليمنة والنفوذ التالية.
رسم خطوط  -(م1122 - 1121) احملطة الرابعة
 :التقسيم للنفوذ الدويل

يف هذه الفرتة بدأ ظهور معامل التدخل العسكري 
اخلارجي املباشر، وابلتايل ظهور ما يوصف بتقسيم مناطق 

 النفوذ أو حىت االحتالل األجنيب يف سورية.
ما  يف هذه الفرتة بدأ احلديث العلين ينتشر عن دورر 

العمليات العسكرية" مع أن أو "مركز  غرفة )موك( ي  مس مر 
م، إمنا كانت حتاط من قبل 1121تشكيلها كان منذ 

بدرجة معينة من الضبابية بسبب دورها املتناقض مع الثورة 
وحاضنتها الشعبية، إذ يتجاوز حدود "إدارة مركزية 

للفصائل.." إىل "فرض توجهات وخطوط حر عليها.." ال 
تبداد داخلي، بل كان ر من اسعالقة هلا بثورة شعبية للتحر  

ا أجنبية فرض االلتزام بتلك اخلطوط احلمر يخدم أغراضً 
 حمضة.

ورغم أن "موك" هذه كانت تضم بعض الفصائل 
املسلحة من الشمال، إال أهنا كانت ترتكز على اجلنوب 
السوري، وابلتايل ترسم من خالل أجهزة املخابرات 

اإلسرائيلية، األمريكية والربيطانية واألردنية، ومن ورائها 
اخلطوط احلمر اليت تضمن على األقل استمرارية الوجود 
اإلسرائيلي يف اجلوالن احملتل، فضال عن العالقة اخلاصة بفئة 

 الدروز يف السويداء.
ك أو االمتناع عن مر فرض التحر  وتشمل اخلطوط احل  

 ،ك على الفصائل املعنية حتت طائلة قطع اإلمداداتالتحر  
وابلتايل املعيشة  ،ة اخلاصة برواتب عناصرهاالسيما املالي

اليومية لذويهم وحلواضنهم الشعبية، كما تشري عمليات 
االغتيال العديدة لبعض قيادات تلك الفصائل أن اخلطوط 
احلمر أبعد مدى من قطع اإلمدادات، وإن استحال بطبيعة 
احلال تقدمي دليل قاطع على من يقف وراء تلك االغتياالت 

 ا.غالبً 
إسرائيلية يف -قد بدأ رسم منطقة نفوذ أمريكيةل

م ليأخذ مداه ويظهر إىل 1121اجلنوب السوري منذ 
م، وأبرزها 1122السياسات واملمارسات الرمسية العلنية سنة 

ما مارسه اجلانب اإلسرائيلي حتت ذريعة رفض الوجود 
 عرب امليلشيات املقاتلة مع بقااي اإليراين املهيمن عسكراي  

 نظام األسدي يف سورية.قوات ال
واألرجح أن التوافق خبطوط عريضة على "تقاسم 

ني يف لقائهم الثنائي يف بني الروس واألمريكيمر  ا"  َ النفوذ دولي  
ا، وال ميكن القول إن حدود م أيضً 1121جنيف منذ عام 

منطقة النفوذ الروسي قد بدأت مع بداية الغزو العسكري 
فقد سبق اإلعداد لذلك  م،1121سبتمرب  01اجلوي يوم 

من خالل توسيع القواعد العسكرية على الساحل السوري، 
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ومن خالل اإلمدادات العسكرية املتواصلة للسلطة األسدية 
 م.1122منذ بداية الثورة عام 

يف الوقت احلاضر  ت  حَ إذا ص  ، اجلدير ابلذكرومن 
مقوالت مرتبطة ابلنظام وحلفائه حول "هناية الثورة" والعمل 

رين.. إىل على تعديالت دستورية وانتخاابت وعودة املهجَ 
فالواقع على األرض يقول إن مجيع ما مضى عرب  ،آخره

سنوات القصف املتواصل، األسدي واإليراين والروسي 
ا، مل يوصل إىل سيطرة النظام  وسياسي  والدويل، عسكراي  

٪ من 11وامليليشيات املرتبطة إبيران على ما يتجاوز 
 .حة اجلغرافية الرمسية لسوريةاملسا
 :خامتة

ال ميكن ساعة كتابة هذه السطور التنبؤ بصورة 
مرجحة مبا ميكن أن يرتتب يف املستقبل املنظور على فرض 
خرائط تقسيم النفوذ األجنيب يف سورية، وحتويل الثورة 
الشعبية إىل أزمة صراعات إقليمية ودولية، إمنا ميكن التكهن 

 لعامة الكربى:ببعض اخلطوط ا
احتاجت النقلة الدولية من التعامل مع الثورة إىل  -2

التعامل مع صراع نفوذ لسبع سنوات ونيف، وهذا غري 
ات احلديثة خلطوط تاس النفوذ معتاد يف اتريخ التغري  

 ا منذ احلرب العاملية الثانية.ا وصراعً توافقً 
 النظر عن درجات ن القوى اخلارجية بغضمر مل تتمكَ  -1

توافقها واختالفاهتا، من إجياد وضع جديد لسورية تقبل 
بغض النظر عن اإلرادة الشعبية واملشروعية والقيم -به 

 ا وعسكراي  ا اهرتأ سياسي  ليخلف وضعً  -إىل آخره
                                                           

  آخر ما يتوافر من خرائط توزيع السيطرة العسكرية علـى األرض، مـن
ـــو  ـــاح عـــرب الـــرابط 1122موقـــع مركـــز نـــورس للدراســـات مـــن شـــهر يولي م، مت

 3https://goo.gl/ssMPY يل:التا

 

لت ا، وهو وضع كان يتوافق مع سياساهتا فتقبَ ومالي  
 ا.وجوده عرب نصف قرن تقريبً 

شتات" تسري عليه ليس "الشتات السوري" جمرد " -0
ا من دراسة عمليات التشريد القواعد املستخلصة سابقً 

لت املعطيات العاملية.. والتقنية.. اجلماعي، فقد تبدَ 
دين" أنفسهم عن وغريها، كما اختلفت نوعية "املشرَ 

أمثاهلم يف موجات تشريد وأحداث ماضية، وميكن أن 
امله ر جديد ال يفيد استباق معب على ذلك تطو  يرتتَ 

ؤات ما، فهو مرتبط مبا ميكن أن أييت به نات وتنب  بتكه  
من "عناصر جديدة" هي من جنس ما نطلق عليه 

 وصف "يف حكم الغيب".
***** 

https://goo.gl/ssMPY7
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اليمن بني سياسيات التدمري واألزمة ج( 

 اجملتمعية اإلنسانية
 وردة مساعد الشاعري

 مقدمة
دي سـام الوضـع السياسـي واالقتصـاعلى الـرغم مـن اتمر 

ل العـــــام يف الـــــيمن، قبيـــــل انـــــدالع احلـــــرب األهليـــــة والتـــــدخ  
نـــدلعت يف اأن احلـــرب الـــيت  اإلقليمـــي ابلوضـــع املتـــدهور، إال

بت أبزمـــــــة إنســـــــانية كارثيـــــــة قـــــــد تســـــــبَ  ،1121 مـــــــارس 11
زمة اإلنسانية اليت قبل احلديث عن األولكن  ؛ان اليمنلسكَ 
ســــية الــــيت زمــــة السياا، البــــد مــــن ذكــــر األابلــــيمن حالًيــــ حتــــل  
بت يف ذلـــــك. فمنـــــذ ســـــقوط العاصـــــمة صـــــنعاء يف يـــــد تســـــبَ 

 وهــروب الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي إىل عـــدن نياحلــوثيمر 
وإعالهنــــا عاصــــمة للــــبالد ومــــن مث دخــــول التحــــالف العــــريب 

ىل إ "عاصـفة احلـزم"بقيادة اململكة العربية السـعودية بواسـطة 
ـــــيمن إليقـــــاف تـــــد   ـــــوب وطـــــإني د احلـــــوثيمر ال ردهم مـــــن ىل اجلن

دت حتالفـــــــات املنـــــــاطق الـــــــيت ســـــــيطروا عليهـــــــا، حينهـــــــا تولَـــــــ
كــــرب بــــني النظــــر عــــن اخلــــالف األ وخالفــــات جديــــدة بغــــضمر 

بــرز بــني احلكومــة ني واحلكومــة الشــرعية، والتحــالف األاحلــوثيمر 
الشــرعية والتحــالف العــريب بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية. 

يس الســـابق ففـــي الشـــمال، حتـــالف احلوثيـــون مـــع حـــزب الـــرئ
صـبح هنـاك أهللا صاحل  وبعـد مقتلـه علـى أيـديهم،  علي عبد

مـا يف أخالف مع حزب املـؤتر الشـعيب العـام املـوايل لصـاحل. 
مـارات اجلنوب، فتحالف اململكـة العربيـة السـعودية ودولـة اإل

املتحــدة مــع قــوات الشــرعية املواليــة لعبــد ربــه منصــور هــادي،   
قيـام  1123تحـدة يف مـايو كاد أن ينهار بدعم اإلمارات امل

اجمللـــــس االنتقـــــايل اجلنـــــويب بقيـــــادة عيـــــدروس الزبيـــــدي ضـــــد 
ث شـغب وإغـالق احدأى إىل أدَ  ا  ،حليفها الرئيس هادي

                                                           

 .ابحثة يف العلوم السياسية 

 01-12نتقـــــايل يف ن اجمللــــس االوتَكـــــ ،اين واملطــــاراتو لمــــل
كامــــل، بوجــــود ل، مــــن الســــيطرة علــــى عــــدن اب1122 ينــــاير

وذلــك بســبب  قطــاع عــريض مــن الشــعب معــارض للحكومــة
فشلها يف انتظام تسليم رواتـب املـواطنني، إىل جانـب فشـلها 

ل الذريع يف جانب اخلدمات. وانتهت هذه األحداث بتـدخ  
التحــــالف العــــريب ودعــــا مجيــــع األطــــراف إىل الوقــــف الفــــوري 

عت احلكومة مع اجمللس االنتقـايل إلطالق النار، ومن مث، وقَ 
 .(2)على اتفاق لوقف إطالق النار

ن انحيـــة أخـــرى، جـــاء دعـــم اإلمـــارات لكيـــاانت ومـــ
هتــا وســيطرهتا جديــدة علــى حســاب احلكومــة الشــرعية مــن قوَ 

ـــــبالد، حيـــــث تفـــــرض اإل مـــــارات علـــــى األرض يف جنـــــوب ال
ة االســـرتاتيجية يف حبـــر ر ســـيطرة كاملـــة علـــى "ســـقطرى" اجلزيـــ

العرب، وتديرها بشكل كامل مـن قبـل مسـؤولني اتبعـني هلـا، 
بنــــاء قواعــــد عســــكرية فيهــــا ويف جــــزر يف مــــارات بــــدأت اإلو 

ــــــرة ميــــــون املتحكمر  مــــــة يف ابب اســــــرتاتيجية أخــــــرى مثــــــل جزي
 .(1)املندب

نســــاين، فقــــد أنزلــــت احلــــرب الــــيت اجلانــــب اإل علــــىو 
دامــت أكثــر مــن ثالثــة أعــوام الــدمار ابلشــعب اليمــين والبنيــة 
التحتيـة يف الـبالد. ويعـاين مـا يقـرب مـن نصـف مليـون طفــل 

ة، األمـر الـذي ينهـك أجسـادهم احلـدَ  من سوء تغذيـة شـديد
د حياهتم. كما أسفرت احلرب عـن جلـب نظـام الرعايـة ويهدمر 

شـــــــخ   دت مليـــــــوينالصـــــــحية إىل حافـــــــة االهنيـــــــار، وشـــــــرَ 
االعتمــاد علــى مليــون ميــين علــى  1111مــا يقــارب وأرغمــت 

                                                           

)2( Robert Forster, The Southern Transitional 
Council: Implications for Yemen Peace 
Process, Accessed in 21 September 1122, 
Available at: https://goo.gl/dYdKgK 

عاصفة احلزم يف عامها الرابع: هل يريد اخلليج االنتصار على إيران أم ( 1)
لديه أطماع يف اليمن، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، اتريخ النشر: مارس 

  التايل: الرابط رب،  متاح ع1122مايو  11، ، اتريخ االطالع: 1122

https://goo.gl/SSFYzz 
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 2119، مقابــل املســاعدات اإلنســانية للبقــاء علــى قيــد احليــاة
 .(0)1121 مليون يف مارس

نســانية يف العـامل، فقــد إكمـا يشــهد الـيمن أســوأ أزمـة 
رة علـى اجملتمـع اليمـين، حيـث يفتقـر مـدممر  اف الصراع آاثرً خلَ 

املاليـــني إىل ميـــاه الشـــرب اآلمنـــة والصـــرف الصـــحي املالئـــم. 
ا يقرب مبحناء البالد، فقد وصل احلال أنتشر اجلوع يف كل وا

 ســكان المجــايل عــدد الإ٪ مــن 11ي أمليــون ميــين  23مــن 
 .(4)يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم املقبلة

 سياسيات التدمري ما بعد الثورة -أواًل 
 :سقوط االقتصاد اليمين إىل اهلاويةأ( 

دخــــل االقتصــــاد اليمــــين يف مواجهــــة مــــع مشــــكالت 
ني للعاصــمة "صــنعاء" منهــا: فــرار عديــدة منــذ إســقاط احلــوثيمر 

املشـاريع االسـتثمارية  فجنبية واحملليـة وتوقـ رؤوس األموال األ
ب الضــرييب وجتميــد بعــض الــدول املاحنــة ل التهــر  وارتفــاع معــدَ 

ضــافة إىل ني ابإلملســاعدهتا املاليــة بســبب عــدم ثقتهــا ابحلــوثيمر 
إغــالق أبــواب ســفارهتا بســبب األوضــاع األمنيــة. وقــد خســر 
االقتصــاد اليمــين مليــارات الــدوالرات منــذ بــدء عاصــفة احلــزم 

ر عــــدد مــــن املنشــــآت ، حيــــث تضــــرَ 1121مــــارس  11يف 
االقتصــــادية. وتوقفــــت حركــــة االســــترياد والتصــــدير وأغلقــــت 
منشأة الغاز املسال الوحيد أبواهبا بسبب اقرتاب املعارك اليت 

وغادر موظفون أجانـب الـيمن، وقـام  ،يقودها احلوثيون منها
 .(1)احلوثيون بسرقة وهنب عدد من البنوك

 
 

                                                           

)0( Eric Pelofsky, Escalation in Yemen Risks 
Famine, Collapse, Iranian Entrapment, The 
Washington Institute, Accessed in 10 February 
1123, Available at: https://goo.gl/iFmohP 

أخبار ، األزمة اإلنسانية يف اليمن يف الذكرى الثانية لتصعيد الصراع( 4)
، 1122سبتمرب  21، اتريخ االطالع: 1122مارس  13األمم املتحدة، 

 https://goo.gl/yzuieL متاح عرب الرابط التايل:
، مركز هيمن وتداعياتسيدي أحد ولد أمري، تطورات الصراع يف ال( 1)

، 1122سبتمرب  21، اتريخ االطالع: 1121فرباير  1اجلزيرة للدراسات، 
 2https://goo.gl/AEKjo متاح عرب الرابط التايل:

 :رواتب املوظفني تدهور العملة اليمنية وقطعب( 
واجـــه البنـــك املركـــزي اليمـــين ومصـــارف مينيـــة أخـــرى 

منــذ فــرتة طويلــة قبــل نقلــه إىل  نقديــةا يف العملــة الا نقًصــأيًضــ
حمافظــــة عــــدن. فخــــالل احلــــرب، أصــــبح هــــذا الــــنق  أكثــــر 

ا لتســديد ي ــا، حــىت عنــدما كانــت األمــوال متــوافرة إلكرتونتــواترً 
البنـــك املركـــزي اليمـــين" مـــدفوعات الرواتـــب. وأ لزرم ـــت فـــروع "

على أتجيل التدمري املزمع لألوراق النقدية املتدهورة من أجل 
 عمــــالتضــــمان امــــتالك القطــــاع املصــــريف مــــا يكفــــي مــــن ال

. كمـــا قـــام "البنـــك املركـــزي اليمـــين" ابلتفـــاوض علـــى نقديـــةال
ـــــــة بطباعـــــــة جـــــــاتفـــــــاق مـــــــع الشـــــــركة الروســـــــية " وزانك" املعني
رايل ميـين يف العـام املاضـي،  العمالت، لطباعة أربعمئة مليار

ن أصبحت حكومة هـادي غـري موافقـة علـى قيـادة إلكن ما 
ذت خطــــوات ملنــــع تســــليم ني، اخَتــــاملصــــرف مــــن قبــــل احلــــوثيمر 

-النقـــود اجلديـــدة إىل صـــنعاء مـــن أجـــل منـــع حتـــالف احلـــوثي
 .(1)اصاحل من الوصول إليه

فــور انتقــال البنــك املركــزي اليمــين إىل حمافظــة عــدن، 
لصـيغة النهائيـة لرتتيبــات العملـة اجلديـدة الـيت ســيتم ا تضـعو  

وزانك" بتســليم جــا إىل عــدن. وقامــت شــركة "تســليمها حصــرً 
ا إىل هنــاك، ويقـوم املصــرف بنشــر النقــود رً الدفعـة األوىل مــؤخَ 

يف األراضــــــي اخلاضــــــعة لســــــيطرة هــــــادي عــــــرب فــــــروع البنــــــك 
ومكاتبــه الربيديـــة. ومـــن أجـــل املســـاعدة يف دفـــع الرواتـــب يف 

ن، يعتمــد "البنــك املركــزي و عليهــا احلوثيــ املنــاطق الــيت يســيطر
اليمـــين" علـــى بعـــض املصـــارف اخلاصـــة ومؤسســـات الصـــريفة 

 نـــت مـــن احلفـــاظ علــى مســـتوايت كافيـــة مـــن العملـــةالــيت تكَ 
 .(3)نقديةال

                                                           

(1) Katherine Bauer and Eric Pelofsky, Yemen's 
Banking Problems Could Have Dire 
Humanitarian Implications, The Washington 
Institute, 14 March 1123, Accessed in: 23 
September 1122, Available at: 
https://goo.gl/r20LVw 
)3( Ibid. 

https://goo.gl/iFmohP
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ومـــــــــع ذلـــــــــك، مل يتقـــــــــاض  العديـــــــــد مـــــــــن املـــــــــوظفني 
ف احلكـــوميني أجـــورهم منـــذ أن قـــررت حكومـــة هـــادي التوق ـــ

تزويـــــد الـــــوزارات مببـــــال  ماليـــــة كبـــــرية للتوزيـــــع. ويســـــعى عـــــن 
جـداول الرواتـب يف كـل وزارة دقيق يف تـالاملسؤولون اآلن إىل 

فني و منشــأة علــى أمــل ضــمان عــدم دفــع أي أمــوال للمــوظَ 
حتويلهـــا إىل  تعييـــنهم بعـــد االنقـــالب احلـــوثي، أو  َ  الـــذين  َ 

 ا لذلك.ني خالفً احلوثيمر 
سااالع الضااارورية يقابلاااه تااادهور ساااعار الأارتفاااا  أ( 
 الدخول

ت احلـــرب إىل تراجـــع دخـــل األســـر بســـبب اهنيـــار أدَ 
ر دفـــــع رواتـــــب القطـــــاع العـــــام يف اإليـــــرادات احلكوميـــــة وتعث ـــــ

ن. وتعتمـــد الـــيمن بنســـبة و املنــاطق الـــيت يســـيطر عليهـــا احلوثي ـــ
٪ علـــى املـــواد الغذائيـــة والوقـــود املســـتوردة، حيـــث بلغـــت 91

ا يف كليهما بسبب القيود اليت تفعة جد  األسعار مستوايت مر 
يفرضها التحالف على الشحنات التجارية والضرائب الكبرية 
الـــــــيت يفرضـــــــها احلوثيـــــــون علـــــــى الســـــــلع املســـــــتوردة. ويقـــــــدمرر 

٪ يف عـــام 14"صـــندوق النقـــد الـــدويل" ارتفـــاع التضـــخم إىل 
ــــة أضــــعاف خــــالل 1123 ، مــــع ازدايد أســــعار البنــــزين ثالث

فاع تكلفة وقود الطهي مخسة أضعاف.  عن ارتاحلرب فضاًل 
ابلــرغم -وت عتــرب أســعار املــواد الغذائيــة والوقــود الباهظــة للغايــة 

ـــــيمن  -توافرهـــــامـــــن عـــــدم  ـــــذي يواجـــــه ال اخلطـــــر الرئيســـــي ال
 .(2)احاليً 

ــــ ــــك أن اإلمــــدادات املقَي  ل عــــاماًل دة تشــــكمر ويعــــين ذل
يؤدي إىل ارتفاع األسعار. وقد خل  التقرير السنوي  اداعمً 

ه "فريق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين ابلـيمن" الـذي ذي أعدَ ال
إىل أن "مجيــــع أطــــراف الصــــراع عرقلــــت  1123صــــدر عــــام 

ومــــن انحيــــة احلــــوثيني، فقــــد  ،توزيــــع املســــاعدات اإلنســــانية"
ـــ ل التكـــاليف مـــن خـــالل ســـامهوا يف تفـــاقم القـــدرة علـــى حتم 

                                                           

)2( Michael Knights, Supporting the New Gulf 
Effort to Ease Yemen's Humanitarian Crisis,  1 
February 1122, Accessed in: 21 September 
1122, Available at: https://goo.gl/AYkbk1 

ــــى الشــــاحنات التجاريــــة  افرضــــهم رســــومً  ــــة إضــــافية عل مجركي
ى إىل مضـاعفة ا أدَ قالت الوقود اليت تدخل منـاطقهم،  َـوان

 .(9)الرسوم اليت د فعت ابلفعل يف املواين
نااااادرة امليااااااه وأثرهاااااا علاااااى القطاااااا  الزراعاااااي ب( 

 واألمن الغذائي

ــــــيمن واحــــــدة مــــــن التحــــــدايت  ــــــاه يف ال ــــــدرة املي إن ن
الرئيسية اليت يواجهها القطاع الزراعي، حيث ذكـرت منظمـة 

م تـــوفر امليـــاه للزراعــة هـــو العامـــل األكـــرب الـــذي ن عـــدإالفــاو 
فقد  ،(21)حيد من القدرة على حتقيق األمن الغذائي يف اليمن

أثرت احلرب على القطـاع الزراعـي بشـكل كـارثي وهـو الـذي 
مشــكلة ى إىل تفــاقم دَ أيعمــل فيــه نصــف ســكان الــبالد  ــا 

 ،مليـون ميـين 23ر بـــيقـدَ  من الغذائي، الذي يعـاين منـه مـااأل
ات النفطيـــة وانعـــدامها بشـــكل  ســـعار املشـــتقَ أا ارتفـــاع وأيًضـــ

وىل للحرب على حنو خاص كبري يف األسواق يف الشهور األ
 .(22)ى إىل تلف احملاصيل الزراعيةأدَ 

انتشااااار األلغااااام يف الاااايمن وارتفااااا  معاااادالت ج( 
 الضحااي

رات نتيجة لقد عانت اليمن من األلغام وبقااي املتفجمر 
إىل  2911ديدة اليت شهدهتا البالد منذ عـام للصراعات الع

، كمـــا تشـــري إىل ذلـــك العديـــد مـــن التقـــارير الدوليـــة 1121
واحملليــة املعنيــة مبشــكلة األلغــام، ولكــن تفاقمــت هــذه املعــاانة 

خـــــــرية منـــــــذ قيـــــــام مليشـــــــيات احلـــــــوثي خـــــــالل الســـــــنوات األ
تحالف مع قوات صاحل واالنقالب على احلكومة الشرعية لاب

حيــــث ،  1124ســــبتمرب  12ربــــه منصــــور يف  برائســــة عبــــد
ســتخدام األلغــام األرضــية بكثافــة؛ ابعتبارهــا إحــدى قــاموا اب

أهــم الوســائل واألســاليب احلربيــة يف مواجهتهــا املســلحة مـــع 
                                                           

)9( Ibid. 
الفاو وحل سلمي للصراع على املاء يف اليمن مبشاركة نسائية قوية،  (21)

سبتمرب  11ع: ، اتريخ االطال1122أغسطس  02 أخبار األمم املتحدة،
 https://goo.gl/tmmznq ، متاح عرب الرابط التايل:1122

، موقع التليفزيون ضريبة احلرب تدفعها الزراعة والغذاء –اليمن ( 22)
سبتمرب  11، اتريخ االطالع: 1122سبتمرب  21، (DWاألملاين )

 https://goo.gl/YnByFkالتايل:  الرابط ربع ، متاح1122

https://goo.gl/AYkbk2
https://goo.gl/tmmznq
https://goo.gl/YnByFk
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مها يف كبحهـــا وإعاقـــة تقـــد   قـــوات احلكومـــة الشـــرعية بغـــرض
املناطق الـيت كانـت تسـيطر عليهـا أو يف املنـاطق الـيت ال تـزال 

 عليها.تسيطر 

وقــد ذكــر التحــالف اليمــين لرصــد انتهاكــات حقــوق 
تلـوا ص ق  اشخأ  911اإلنسان يف تقرير له أن هناك حوايل  

ة مـــــن ســـــبتمرب جـــــراء انفجـــــار األلغـــــام األرضـــــية خـــــالل املـــــدَ 
 29ع هــــؤالء القتلـــــى علـــــى ، تـــــوزَ 1122 إىل يونيــــو 1124

 11حمافظة مينية من إمجايل احملافظـات اليمنيـة البـال  عـددها 
حمافظة مينية، وكان أعلى عدد هلؤالء القتلى يف حمافظـة تعـز، 

ــــياًل  129حيــــث بلــــ  عــــددهم  ، تلتهــــا مباشــــرة حمافظــــات قت
الضـالع، ومـأرب، وعـدن، وقـد و أخرى مثـل حمافظـات حلـج، 

 320بلــ  عــدد الرجــال الــذين ق تلــوا بســبب األلغــام األرضــية 
د كبـري امرأة،  كما ق تل عـد 11، فيما بل  عدد النساء رجاًل 

وميثـل املـدنيون العـدد  ،طفـاًل  200من األطفال بل  عددهم 
مــن إمجــايل  111حيــث بلــ  عــدد الضــحااي املــدنيني  األكــرب

من قتلوا بسبب األلغـام األرضـية يف الـيمن خـالل الفـرتة الـيت 
تلـوا بسـبب ق   (114)كما أن معظـم الضـحااي   ،مشلها التقرير

ــــــــــون  ن إمجــــــــــايل مــــــــــ ٪31األلغــــــــــام املضــــــــــادة لألفــــــــــراد وميثل
 .(21)الضحااي

 اخلسائر املادية للحربد( 
تشــري تقــديرات االحتياجــات اإلنســانية الصــادرة عــن 

، 1122مكتـب األمـم املتحــدة للشـؤون اإلنسـانية، يف ينــاير 
 11إىل وصــــول عــــدد ضــــحااي احلــــرب يف الــــيمن إىل حــــوايل 

ألـــف  1112آالف قتيـــل وحـــوايل  911ألـــف شـــخ  مـــنهم 
،  الف طفــل مــا بــني قتيــل وجــريحآ 010جــريح، مــنهم قرابــة 

مليــــون  1111كمــــا تشــــري تلــــك التقــــارير إىل وجــــود حــــوايل 
 ٪31شــــخ  حيتــــاجون إىل مســــاعدات إنســــانية يشــــكمرلون 

مليـــون شـــخ  يف  2210مـــن إمجـــايل عـــدد الســـكان، مـــنهم 
                                                           

 : 1124ضحااي األلغام األرضية يف اليمن خالل الفرتة من سبتمرب ( 21)
، 1122، التحالف اليمين لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان، 1122يونيو 

  :التايل ،  متاح عرب الرابط1122سبتمرب  12اتريخ االطالع: 
http://bit.ly/1Pho4Ng 

 214حاجــــة ماَســــة وشــــديدة للمســــاعدات اإلنســــانية مــــنهم 
يواجهـون ماليني شخ  يعانون من انعدام األمـن الغـذائي و 

فضـــاًل  ،ماليـــني انزح يف الـــداخل 0خطـــر اجملاعـــة مبـــن فـــيهم 
عــــن وفــــاة حــــوايل عشــــرة آالف ميــــين  ــــن حيتــــاجون للعــــالج 
خــارج الــبالد، بســبب إغــالق مطــار صــنعاء مــن قبــل قــوات 

 .(20)التحالف
، 1122 ففـــي جانــــب اخلســــائر املاديــــة وحــــىت يوليــــو

ر البنيـــة تشـــري بعـــض التقـــارير احلقوقيـــة غـــري الرمسيـــة إىل تضـــر  
ر التحتيـــة بشـــكل كبـــري جـــرَاء احلـــرب؛ حيـــث تشـــري إىل تضـــر  

 313وطريًقــــا وجســــرًا،  1121ومينــــاء،  24ومطــــارًا،  21
 412حمطــــة ومولــــد كهــــرابء، و 221خـــزااًن وشــــبكة ميــــاه، و

 022مدرســــــــــــة ومعهــــــــــــًدا، و 221شــــــــــــبكة اتصــــــــــــاالت، و
 011منشـأة حكوميـة، و 2393مستشفى ومركزًا صحي ا، و

مصـــنًعا،  021انقلـــة وقـــود، و 111يارات، وحمطـــة وقـــود ســـ
، و 191و موقًعــا أثــراي  ومنشــأة  491مزرعــة دواجــن ومــوا  

 .(24)منشأة رايضية 221سياحية، و
 االعتقاالت واالختفاءات القسريةها( 

ـــــوات احلـــــوثيني ـــــوات احلكومـــــة -شـــــاركت ق صـــــاحل وق
اليمنيــة والقــوات اليمنيــة املواليــة لدولــة اإلمــارات يف عمليــات 

في وغـري قـانوين. ووثَقـت منظمـة العفـو الدوليـة ز تعس  احتجا
حــــــاالت قليلــــــة يف مــــــدينيت صــــــنعاء ومــــــأرب احت جــــــز فيهــــــا 
أشخاص دومنا سبب سوى استخدامهم كعامل نفـوذ يف أيـة 
عمليــات مســـتقبلية لتبـــادل األســـرى، وهـــو األمـــر الـــذي ي عـــد 

ا للقـــانون مبثابـــة احتجـــاز للرهـــائن، ومـــن مث فهـــو ميثـــل انتهاًكـــ
وواصــــلت قــــوات احلــــوثيني وحلفــــائهم، يف  ،يل اإلنســــاينالــــدو 

صــــــنعاء واملنــــــاطق األخــــــرى اخلاضــــــعة لســــــيطرهتا، االعتقــــــال 
ـــــ في علـــــى املنتقـــــدين واخلصـــــوم، وكـــــذلك علـــــى بشـــــكل تعس 

                                                           

كتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، خطة االستجابة اإلنسانية م( 20)
أغسطس  11، اتريخ االطالع: 1122، يناير 1122الطارئة لليمن 

 /Ria1zZ1http://bit.ly ، متاح عرب الرابط التايل:1122
يوليو بتاريخ املركز القانوين للحقوق والتنمية، نشرة إحصائية،  ( 24)

  :التايل ، متاح عرب الرابط1122أغسطس  11، اتريخ االطالع: 1122

https://goo.gl/2YCCbh 

http://bit.ly/2Pho4Ng
http://bit.ly/2zZ5Ria
https://goo.gl/1YCCbh
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صـحفيني وأشـخاص عـاديني ومـدافعني عـن حقـوق اإلنســان 
ني، واحتجـــازهم، كمـــا عرضـــت عشـــرات األشـــخاص والبهـــائيمر 

ني هناية العام، ظل مخسة مـن البهـائيمر  ويف ،لالختفاء القسري
ا منـــــذ حـــــوايل أربـــــع رهـــــن االحتجـــــاز، كـــــان أحـــــدهم حمتجـــــزً 

مـه احلوثيـون بـــ"الرَدة"، الـيت ي عاقـب عليهــا هتَ ا سـنوات، حيـث
 .(21)ابإلعدام مبوجب القانون اليمين

وشَنت القوات اليمنية املدعومـة مـن دولـة اإلمـارات، 
الت تعســــــفية وحــــــوادث واملتواجــــــدة يف عــــــدن، حلــــــة اعتقــــــا

حالــة  20إخفــاء قســري. وقــد وثَقــت منظمــة العفــو الدوليــة 
، واحت جــــز بعــــض هــــؤالء 1122احتجــــاز تعســــفي يف عــــام 

ض بعضـــــــهم املعتقلـــــــني مبعـــــــزل عـــــــن العـــــــامل اخلـــــــارجي، وتعـــــــرَ 
ني بشــكل كمــا احت جــز أفــراد مــن البهــائيمر   ،لالختفــاء القســري

ليـة مواليـة تعسفي يف مطار عدن الدويل على أيدي قوات حم
 .(21)لدولة اإلمارات، واحت جزوا بدون هتمة ملدة تسعة أشهر

ا، أشارت فيـه كما نشرت منظمة العفو الدولية تقريرً 
ض ســــجناء حمتجــــزين يف ســــجون ســــرية يف املنــــاطق إىل تعــــر  

ــــــيمن، للتعــــــذيب علــــــى أيــــــدي القــــــوات املواليــــــة  اجلنوبيــــــة ابل
الوقـــــائع للحكومـــــة واإلمـــــارات، مطالبـــــة ابلتحقيـــــق يف تلـــــك 

ختفـــــاء ويـــــورد التقريـــــر وصـــــًفا ال ،ابعتبارهـــــا "جـــــرائم حـــــرب"
ا ا عقـــب اعتقـــاهلم واحتجـــازهم تعســـفي  عشـــرات الرجـــال قســـرً 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة والقــوات اليمنيــة قــوات علــى أيــدي 
الــــيت تعمــــل خــــارج نطــــاق ســــيطرة حكومــــة بالدهــــا، حيــــث 

شــى مــن أن بعضــهم تعــرَ  قــد ض الكثــري مــنهم للتعــذيب، ويخ 
 .(23)ويف يف احلجزت  

 تدمري املدارسو( 

صـــــــة قامـــــــت األمـــــــم املتحـــــــدة مـــــــع وكاالهتـــــــا املتخصمر 
ة علــى املعاهــد واملــدارس بتســجيل اعتــداءات مســلحًة مســتمرَ 

                                                           

، متاح عرب 1122 - 1123التقرير السنوي ملنطمة العفو الدولية ( 21)
 2https://goo.gl/dakhZ: تايلال الرابط

 .املرجع السابق( 21)
ختفاء القسري واالنتهاكات املرتبطة ابالحتجاز يف جنوب اليمن،  اال (23)

، متاح 1122سبتمرب  19، اتريخ االطالع: 1122 منظمة العفو الدولية،
 https://goo.gl/JRrdus: التايل عرب الرابط

يف الــــــيمن، حيــــــث َ  تــــــدمري مــــــا ينــــــاهز مخســــــمئة مدرســــــة، 
واســـــتخدام عـــــدد كبـــــري مـــــن املؤسســـــات التعليميـــــة ألغـــــراض 

املــدارس املتضــررة هــي  مــن ٪31هنــاك مــا يقــرب  عســكرية.
يعــرف مبــدارس الطــوق الــيت  و مــاأمــن مــدارس مراكــز املــدن 

تتميـــــز ابلكثافـــــة الطالبيـــــة، حيــــــث يـــــرتاوح متوســـــط الطلبــــــة 
طالـــــب، األمـــــر الـــــذي  211:  31الواحـــــد مـــــابني للفصـــــل 

على مـدارس األرايف الـيت تفتقـر إىل التأهيـل  اأحدث ضغطً 
 .(22) مؤهالهتممني وتدينمر اجليد ونق  املعلمر 

ضرار يف البنية التحتية للتعلـيم، فاحلرب زادت من األ
خـــذ مـــدارس زالـــت تتَ  ا وأن اجلماعـــات املســـلحة مـــاخصوًصـــ

ابإلضـافة إىل عماهلـا العسـكرية،  ألسات التعلـيم مكـاانً ومؤسَ 
 ا اليًضـــأمـــة يف الـــبالد واملـــاحنني احلكومـــة الشـــرعية املتحكمر  أن

ر القطاعـــات تتصـــدَ ولويـــة يف هـــذه املرحلـــة و أيعطـــون التعلـــيم 
 ولوايت احلكومة.أخرى األ

رت منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة للطفولـــــة يف حـــــني حـــــذَ 
مـن اخلطـر احملـدق بتعلـيم  1122يوليـو  02)اليونيسف( يف 

مليــــون طفــــل يف مشــــال الــــيمن نتيجــــة التصــــعيد األخــــري  013
ة جبهـــــات، والســـــيما يف حمافظـــــة لألعمـــــال العدائيـــــة يف عـــــدَ 

تني مــــن املرتبــــات غــــري املدفوعــــة  احلديــــدة، وبعــــد حــــوايل ســــن
ا للمعلمـني يف احملافظـات الشـمالية ابلـيمن، فـإن كثـريين تقريبً 

ر وتقـدمر  ،من هؤالء غادروا منازهلم أو التحقـوا بوظـائف بديلـة
مليـــــــون طفـــــــل يف الـــــــيمن حباجـــــــة إىل  2210اليونيســـــــف أن 

ــــــــــون طفــــــــــل حباجــــــــــة إىل  412مســــــــــاعدات إنســــــــــانية، و ملي
 .(29)مساعدات تعليمية

 
 

                                                           

خارج أسوار املدارس: تداعيات احلرب وآاثرها على التعليم يف اليمن،  (22)
سبتمرب  10، اتريخ االطالع: 1121 مركز الدراسات واإلعالم الرتبوي،
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 مراض الوابئيةانتشار األز( 

 امتســـارعً  اشـــهدت معظـــم احملافظـــات اليمنيـــة انتشـــارً 
مكانيـــات الطبيـــة الالزمـــة نقـــ  اإل لـــوابء "الكـــولريا" يف ظـــلمر 

مــرض الكــولريا مــرض تنتقــل عــدواه عــن ن إملواجهتــه، حيــث 
طريق املياه، وميكن أن ينتشر بسرعة يف املناطق ذات الكثافة 

ي مستوى النظافة وأنظمة ين من تردمر السكانية العالية اليت تعا
 وتشــري تقــارير منظمــة الصــحة العامليــة ،(11)الصــرف الصــحي

ل عـــدد الوفيـــات ســـجَ  1123نـــه حـــىت شـــهر أغســـطس أ إىل
صـاابت بـه إىل ، ووصل عـدد اإلاشخصً  2911هبذا املرض 
حصـائيات تصـل نسـبة ا لتلـك اإلوفًقـو  ،شـخ  494111

ا، كــذلك تصــل يومي ــ ٪4مبــرض الكـولريا إىل ميــة صـابة اليو اإل
 .(12)ايومي   ٪011نسبة الوفيات إىل 

ر يف فريوس "حى الضنك" بسبب التـأخ  شر كما انت
تـــزامن مـــع  ، والـــذيانتشـــال جثـــث القتلـــى وانتشـــار القمامـــة

عدم قدرة املستشفيات علـى اسـتيعاب مجيـع املرضـى بسـبب 
األوضـــــاع الصـــــعبة مـــــن انقطـــــاع للتيـــــارات الكهرابئيـــــة وشـــــبه 

 .(11)ةألدوية واملواد الطبيجود او  انعدام
 جتنيد االطفالح( 

درجــــت قواهتــــا ا مــــن ةــــاين دول أ  يعتــــرب الــــيمن واحــــدً 
من قبل األمني العام على قائمة  1121منية الوطنية سنة األ

 ،طفــــال يف النزاعــــات املســــلحةشــــرك األنــــد وت  الــــدول الــــيت جت  

                                                           

لريا ليمن: منظومة صحية على حافة االهنيار تزامًنا مع تفشي الكو ا (11)
، 1123يونيو  20مبعدالت غري مسبوقة، اللجنة الدولية للصليب األحر، 

  :التايل ، متاح عرب الرابط1122سبتمرب  11اتريخ االطالع: 

https://goo.gl/Wr0exs 
زمة وسينايوهات املستقبل، مركز البديل االقتصاد اليمين يف ظل األ (12)

، اتريخ االطالع: 1123ديسمرب  14سرتاتيجية، طيط والدراسات االللتخ
 : التايل ، متاح عرب الرابط1122سبتمرب  10

https://goo.gl/HvZjR9 
يف السياسة  بورحلة عبد الرحن، تونسي فاطنة، الثابت واملتغري (11)

، رسالة 1121 - 1122يمن اخلارجية السعودية : دراسة حالة ال
، قسم العلوم السياسية والعالقات اجلزائر -ماجستري، جامعة بومرداس

 .21، ص1121الدولية، 

ــــد األاعــــدأ تتزايــــد وابلــــرغم مــــن ذلــــك فقــــد دين طفــــال اجملَن
، حيــث شــهد هــذا العــام زايدة كبــرية يف 1124ول عــام حبلــ

 ،عـــوام الــيت ســـبقتعــن األ ٪43عمليــات التجنيـــد تقــدر بــــ 
وذكر رئيس منظمة "سياج" حلماية الطفولة يف الـيمن، أحـد 

طفــــــــال كمقــــــــاتلني القرشــــــــي، أن احلــــــــوثيني يســــــــتخدمون األ
كما   ،وكوسائل اتصال بني مجاعات املقاتلني وكحملة رسائل

ل إىل إحصـــاء دقيـــق بشـــأن جتنيـــد ة علـــى التوص ـــتظـــل القـــدر 
 .(10)طفال يكتنفها قدر كبري من الصعوبةاأل

ـــــــرة الشـــــــؤون  ـــــــك، ذكـــــــرت وزي ـــــــرغم مـــــــن ذل ـــــــى ال عل
ن أاالجتماعية والعمل يف احلكومة اليمنية، ابتهاج الكمـال، 

ألـف طفـل، بصـورة  10 لـىاحلوثيني قاموا بتجنيـد مـا يزيـد ع
نني حايـــة حقـــوق الطفـــل، قـــوا، و خمالفـــة لالتفاقيـــات الدوليـــة

ـــــــــة العـــــــــام احلـــــــــايل  111مـــــــــنهم ألفـــــــــان و ـــــــــذ بداي طفـــــــــل من
1122(14). 
نسانية زمة اإلأتثري سياسات التدمري املتبعة على األ -اثنًيا

 يف اليمن
كـــان للسياســـات الســـابقة ســـواء كانـــت متعَمـــدة أو 
غـري متعَمــدة العديــد مــن اآلاثر الكــربى علــى اجملتمــع اليمــين، 

 :من ضمنها ما يلي
ــــرايل اليمــــين مبــــا يقــــارب  -2  ،٪11تراجــــع قيمــــة ال

ر علـــى ثَـــأالـــذي  ترافـــق معـــه ارتفـــاع حـــاد يف األســـعار األمـــر 
 ،وأعـــاق وصـــول املـــواد األساســـية التشـــغيل املتفـــاوت للمـــواين

وقـد أثـرت هـذه العوامـل بشـكل مباشـر علـى القطـاع اخلــاص 
وعلــــى رواتــــب القطــــاع احلكــــومي، فــــال شــــك أن عــــدم دفــــع 

ا  ل عبًئــة شــكَ ا يزيــد عــن عــام كامــل يف منــاطق عــدَ الرواتــب ملــ
يرادات  أنه يتم استخدام اإلذ تبنَي إا على املواطن اليمين كبريً 

ــــيت مــــن املفــــرتض  ن تســــاهم يف تســــديد الرواتــــب وأتمــــني أال
اخلـــــدمات األساســـــية وحتفيــــــز االقتصـــــاد، مــــــن أجـــــل تويــــــل 
                                                           

حممد النادي، األطفال اجلنود يف ظل القانون الدويل اإلنساين،  (10)
 .44 - 40، ص ص 1121يوليو  ،403 العدد املستقبل العريب،

ود احلوثيني يف معاركهم، سكاي نيوز أرقام خميفة.. جتنيد األطفال وق (14)
، متاح عرب 1122سبتمرب  11: االطالع، اتريخ 1122يوليو  3عربية، 
 fX0https://goo.gl/TtD: التايل الرابط 
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ىل ذلــك، تتنــامى ظــاهرة  الضــرائب غــري إضــافة وابإل ،احلــرب
ي الوضـع شكال الفساد  ا يزيـد مـن تـردمر أالرمسية وغريها من 

 .(11)نسايناإل
طفال يف اليمن فاتورة احلرب الراهنة مـن األ ع  ف  د   -1

تهم النفســــــية ومــــــن حتصــــــيلهم الدراســــــي، فكثــــــري مــــــن صــــــحَ 
عاقـات، إو أصـيبوا جبـروح أو أاألطفال استشهدوا يف احلرب 

ساسي بشكل م األل االلتحاق ابلتعلينه اخنفض معدَ إحيث 
إىل  1121ليهــــا عــــام إكــــان قــــد وصــــل  ٪31حقيقــــي مــــن 

، وهــــــو 1121 - 1124يف بدايــــــة العــــــام الدراســــــي  10٪
مليـون  211) ٪12مايعين زايدة االطفال خارج املدرسة مـن 

 .(11)(مليون طفل 119) ٪43طفل( إىل 
اجلانـب األمـين وحــاالت النـزوح مـن املــدن  لعـب   -0

جتمــاعي زايدة فجــوة النــوع اال إىل الريــف بســبب احلــرب إىل
ـــــيم األإ – )ذكـــــور نقطـــــة يف  30ساســـــي مـــــن انث( يف التعل

نقطــــة، كمــــا أن غيــــاب مـــــدارس  21ساســــي إىل التعلــــيم األ
ســاس مبــدأ أعلــى -البنـات وعــدم وجــود معلمــات يف الريــف 

ـــــيمن وارتفـــــاع نســـــبة الفقـــــر وغـــــالء  -عـــــدم االخـــــتالط يف ال
ة. كمــا تتســبب املعيشــة سيوســع الفجــوة يف الســنوات القادمــ

احلرب يف إيقـاف العمـل يف مراكـز حمـو األميـة وتعلـيم الكبـار 
مية يف اليمن واليت كانت والذي من شأنه زايدة معدالت األ

 .(13)قبل احلرب ٪11تثل حوايل 
ــــــــزوح القســــــــري أدَ  -4 ــــــــيمن إىل الن ت احلــــــــرب يف ال

ني واالعتمـــــاد علـــــى املعـــــوانت بـــــني نســـــبة كبـــــرية مـــــن لليمنيمرـــــ
ومكتب  (12)وفق ما ذكرته الوكالة الدولية للهجرةو ، انالسكَ 

                                                           

)11 (The UN Special Envoy for Yemen briefs 
the Security Council, Office of the Special 
Envoy of the Secretary-General for Yemen, 
Accessed in: 12 September 1122, Available at: 
 https://goo.gl/xibQRT 

خارج أسوار املدارس: تداعيات احلرب وآاثرها على التعليم يف اليمن، ( 11)
 .بقامرجع س

 .املرجع السابق (13)
(12) Yemen Crisis Regional Response, 
International Organization for Migration, 

، فقد اضطر حنو (19)األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 وفـرَ  ،ا اتركـني منـازهلممليون ميين للنـزوح القسـري داخلي ـ 112

شـــــخ  إىل  212111ر بنحـــــو عـــــدد إضـــــايف مـــــنهم ي قـــــدَ 
ــــ ،جيبــــويت وإثيوبيــــا والصــــومال والســــودان األشــــهر  رمر وعلــــى م 

شـخ  مـن  011111ر بنحـو الستة املاضية، عـاد مـا ي قـدَ 
ي عـــــــد حجـــــــم االحتياجـــــــات ، و ا إىل عـــــــدنالنـــــــازحني داخلي ـــــــ

ـــــــني املضـــــــيفني، والعائـــــــدين،  اإلنســـــــانية األساســـــــية هـــــــائال ب
ا ا علــى حــد ســواء، ولــو أن النــازحني داخلي ــوالنــازحني داخلي ــ

ى ق  يف اخلــدمات عــالوة علــالــنَ  يف الــيمن يعــانون مــن أشــدمر 
 .(01)ما يعانونه من تشريد اجتماعي، وصدمة، وعزلة

رت احلـــــــرب علـــــــى النســـــــيج االجتمـــــــاعي يف أثَـــــــ -1
تفــاقم االنقســامات السياســية والطائفيــة  ى إىلا أدَ الــيمن،  َــ

ــ فى عليهــا الطــابع العســكري، بطريقــة جتعــل واإلقليميــة، وأض 
بيق ا صعب التط ومن الوحدة أمرً حتدايً  ا أشدَ من املصاحلة أمرً 

رض الواقـــــع.  كمـــــا أن اخلســـــائر البشـــــرية واعتقـــــاالت أعلــــى 
ي فقـط إىل تصـاعد النشطاء والشخصيات السياسـية ال تـؤدمر 

 .(02)ااالنقسام السياسي فحسب بل واالنقسام القبلي أيضً 
 خامتة

ذا مل إزمـة اإلنسـانية إىل كارثـة يف الـيمن، األ قد تصل
نية واجلهــات يــتم تــداركها مــن قبــل املنظمــات الدوليــة اإلنســا

حنــاء أة الــىت ت عــىن ابلعمــل اإلنســاين يف مجيــع اليمنيــة املختَصــ
اجلمهوريــــة، ولكــــن هــــذا يتصــــادم مــــع رغبــــة كــــل طــــرف مــــن 

ـــــ ـــــات أطـــــراف احلـــــرب ابلتوس  ـــــق العملي ع والســـــيطرة عـــــن طري
                                                                                    

Accessed in: 11 September 1122, Available at: 
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(19) Humanitarian Needs Overview, 1121, 
Accessed in: 11 September 1122, Available at: 
 https://goo.gl/vnBdti 
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ا، ويهـدد ذلـك ماليـني اليمنيـني إمـا رًضـأالعسكرية  والتوسع 
و أفـذ البحريـة والربيـة و اجملاعـة إبغـالق املناأعن طريـق القتـل 

اســتهداف املنــاطق ذات الكثافــة الســكانية املرتفعــة مــن قبــل 
 .طراف احلربأي طرف من أ

كثــــر مــــن ســــنتني أفبعـــد حصــــار احلــــوثيني الــــذي دام 
ت القــوات املواليــة للشــرعية املدعومــة مــن ملينــاء احلديــدة، شــنَ 

الطريق  ثلا على مدينة احلديدة اليت تالتحالف العريب هجومً 
 11ىل إنســــــانية لوحيــــــد لوصــــــول املســــــاعدات الغذائيــــــة واإلا

ـــــون ميـــــين ـــــيت يســـــيطر عليهـــــا يعيشـــــون علـــــى األ ملي راضـــــي ال
وحبســـــب صـــــحيفة  ،ن مـــــن بينهـــــا العاصـــــمة صـــــنعاءو احلوثيـــــ
من املعـوانت  ٪21ن ميناء احلديدة يوفر حوايل فإن اياجلارد

و التجاريـــة، ويف حالـــة حـــدوث أي أنســـانية للـــيمن ســـواء اإل
 111تكـون هنـاك خسـائر كبـرية تقـدر حبـوايل هجوم سـوف 

 .(01(يدةألف قتيل يف حمافظة احلد
ح أن يكــــــون هلــــــذا التصــــــعيد مــــــن قبــــــل ومــــــن املــــــرجَ 

احلكومـــة الشـــرعية وقـــوات التحـــالف أتثـــري علـــى النـــزاع علـــى 
ـــــداخل اليمـــــين ويف حالـــــة إذا  ،ســـــاحل البحـــــر األحـــــر ويف ال

الواقعــة علــى اليمنيــة  اســتعادت احلكومــة اليمنيــة كافــة املــواين
من بينهـا احلديـدة(، فقـد ختفـض اإلمـدادات و البحر األحر )

ا الغذائيـــة لليمنيـــني أو تقطعهـــا يف وســـط الـــبالد ومشاهلـــا؛ ظن ـــ
هنــــا ستضــــيق اخلنــــاق علــــى العاصــــمة صــــنعاء ومعقــــل أمنهــــا 
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