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بلدان المغرب العربي
في مواجهة تداعيات االضطرابات العربية
جــابر القفيص
دكت�ور يف عل�م االجتم�اع ونائ�ب
رئيس مركز مسارات/تونس

المقدمة:

شهدت منطقة املغرب العريب بعد الثورات مرحلة

شديدة ،مل ختلفها بعد عالمات أو خيوط دالة عىل بداية

مؤرشات إىل حالة التفكك والتجزئة اليت يشهدها العديد

عىل احتمال املرور بمرحلة طويلة من الالنظام واالنفالت

غري مسبوقة تضع مستقبل اإلقليم عىل املحك .وثمة

من دول الثورات ،يف ظل ظواهر داخلية جديدة أبرزت

تشكل مشهد مغاريب وعريب جديد .األمر الذي قد يفتح
والعجز عن ممارسة صالحيات احلكم.

مشاهد العنف وعدم القدرة عىل حتقيق التوافق الداخيل،

والعجز عن اإلمساك باللحظة التارخيية اليت أسفرت عن

أو ً
ال :تونس :مخاطر التط ّرف واإلرهاب

مسار تغيري سيايس ربما يكون شامالً وحاسم ًا .ولعل

أحجمت احلركات السلفية يف العامل العريب ،بمعظمها،

العنيف وإصالح املنظومة القضائية ومقاومة الفساد

عن ذلك عىل األنشطة الدعوية لنرش أفكارها الدينية

االنقسام والتجاذب السيايس واالستزناف اجلماعي يف

الرامي إىل تغيري املجتمع من أسفل .لكن سلفييّ تونس
العامني
واجهوا الكثري من التحديات السياسية يف
َ

الرشعية ويأس الشباب من آفاق التطور واإلصالح يف

السلفية الدعوية والعلمية وكذا شعبية احلركات السلفية

مواجهة مشاكل وحتديات مقاومة اإلرهاب والتطرف

عن املشاركة يف العملية السياسية ،وركّ زت عوض ًا

وإرساء العدالة االنتقالية يف كل من تونس وليبيا ،وحالة

املحافظة ،وانخرطت يف العمل اخلريي واالجتماعي

قضايا جانبية ال تصلح إال لالستهالك احلزيب واألغراض

االنتخابية والعجز عن حل مشكلة اهلجرة الرسية غري

املاضيني ( .)2016-2015فقد تراجعت أمهية اجلماعات
َ

بالده .ثم إن نجاح ترامب واليمني املتطرف يف أمريكا وما

اجلهادية اليت ترفض االعرتاف باآلليات الديمقراطية

يمكن أن حيدثه من تداعيات وخلط لألوراق اإلقليمية

من جديد قد عمق مشهد االضطراب وفتح الباب أمام
احتماالت جمهولة وغري مسبوقة حمكومة باختالالت

كوسيلة ممكنة لتحقيق التغيري السيايس.

وحىت األحزاب السلفية السلمية القابلة باللعبة

الديمقراطية عجزت عن أن تؤ ّدي دور ًا
سياسي ًا فاعالً
ّ
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معين ًا من التأثري ومن استمالة ثقة
وأن حتقق مستوى ّ
صحي بني هياكلها
الشباب اإلسالمي ،وإجياد توازن
ّ

ولعل غياب حركة

سلفية قوية في
تتبنى
تونس،
ّ
إيديولوجيا دينية
محافظة ساعد
على انتشار
التشدد

السياسية والدينية ،وتقديم رؤية

سياسية أكرث شموالً لدور الرشيعة
1

اإلسالمية يف احلكم  .ولعل غياب
حركة سلفية قوية يف تونس ،عىل

غرار الدعوة السلفية يف مرص،

إرهابية يف آب /أغسطس  .2013ورسعان ما حققت

شعبية كبرية يف صفوف الشباب السلفيني من خالل عملها
يتضمن املطالبة بالتغيري السيايس والنشاط الدعوي
الذي
ّ

واالجتماعي .وبحسب بالل الشوايش ،وهو شخصية
بارزة يف احلركة السلفية اجلهادية“ ،إن أنصار الرشيعة

حركة رائدة يف جذب الشباب اإلسالميني مقارن ًة مع
احلركات واألحزاب اإلسالمية األخرى” .وهذا األمر

تتبنىّ إيديولوجيا دينية حمافظة ،إال
أهنا سلمية عموم ًا ،وتوافق عىل

يرتبط عاد ًة باالنتهازية والتنازل عن املبادئ واملساومة

وسيلة لتحقيق أهدافها ،ساعد عىل

أمر يتناقض مع خطاب التغيري الراديكايل الذي تتب ّناه

اآلليات

الديمقراطية

باعتبارها

انتشار التشدد واختيار قسم مهم من الشباب املتدين هنج

التطرف العنيف.

يعود إىل أن احلركة ال تنخرط يف العمل السيايس الذي

مع اخلصوم من اليساريني وبقايا النظام السابق وهو

اجلماعة ،وال جيد صدى لدى هؤالء الشباب.

وبعد مسلسل االغتياالت السياسية اليت طالت

ولعل مما زاد يف منسوب التطرف والتعاطف وحىت

الشهيدين شكري بلعيد واحلاج حممد الربامهي ،وإسقاط

القريبني من السلفية اجلهادية يف حزب النهضة واتهامه

لسدة الرئاسة ،حصلت أول عملية نوعية يف شكل هجوم

االنخراط يف تنظيم “داعش” هو خيبة أمل الشباب

بخيانة املرشوع اإلسالمي ،ورفضه اإلشارة إىل الرشيعة
ٍ
كمصدر أسايس للترشيع يف الدستور ،إضاف ًة
اإلسالمية
إىل سعيه املحموم للمصاحلة مع رموز النظام السابق ،من

خالل قبول املشاركة يف حكومة ائتالفية مع حزب نداء
يضم عدد ًا من العلمانيني.
تونس الذي ّ

بدأت السلفية اجلهادية يف تونس تشكّ ل حتدي ًا بارز ًا
للمشهد العام مبارشة بعد الثورة ،أي مع تأسيس حركة

أنصار الرشيعة يف العام  ،2011اليت أعلنتها احلكومة منظمة

الرتويكا وجميء نداء تونس للحكم والباجي قائد السبيس
مسلح عىل متحف باردو يف  18آذار /مارس 2015وعملية
يف نزل يف سوسة ضد السياح يف  25حزيران /يونيو .2015

ثم تال ذلك انفجار ضحم يف تونس العاصمة مساء 24
2

ترشن األول /نوفمرب من السنة نفسها.

استلمت تونس يف العام نفسه من دولة السودان معز

الفزاين أحد أبرز قيادات تنظيم "داعش" اإلرهايب املتورط
يف عمليات إرهابية يف تونس وكان يستعد لالنتقال من
3

السودان إىل إيطاليا لتنفيذ عمليات إرهابية هناك .ويف

 - 1جورج فخمي ،مستقبل السلفية يف تونس ومرص ،أوراق كارنجي  16جانفي 2015
 - 2حيث هاجم انتحاري حافلة كانت تقل أفراد ًا من األمن الرئايس التونيس عىل بعد حوايل مائيت مرت من وزارة الداخلية ،وقد خ ّلف اهلجوم  12قتيالً
و 16جرحياً.
 - 3ويعترب الفزاين حلقة الوصل يف شبكات استقطاب وجتنيد وتسفري الشباب والعنارص اإلرهابية اليت يتم توجيهها إما إىل سوريا أو لتلقي تدريبات
عسكرية يف ليبيا ثم العودة إىل تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البالد .وهو من املتورطني يف التخطيط لعملية متحف
باردو اإلرهابية اليت شهدتها العاصمة التونسية ،وحماولة تفجري قرب الرئيس التونيس الراحل احلبيب بورقيبة يف مدينة املنستري يف  30ترشين الثاين/
أكتوبر . 2013
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 7آذار /مارس  2016وقعت عملية نوعية تبناها تنظيم

التشدد لدى
للعمل يف شكل أسايس من أجل استئصال
ّ

احلدود التونسية الليبية حيث تواصلت االشتباكات

ضد القوى األمنية والسياح فقط إنما يشكّ لون أيض ًا العدد

داعش وهي عبارة عن هجوم مسلح يف مدينة بنقردان عىل
4

املتقطعة إىل  9آذار /مارس.

ويرتبط موضوع اإلرهاب بالتجاذبات واالتهامات

املتبادلة بخصوص املوقف من سوريا ومساندة حمور
املقاومة أو حمور الثورة وحقوق اإلنسان ،ومن قانون

عامني من
واسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب .فبعد
َ
أقر جملس نواب الشعب يف
االنقسامات حول بنود ّ
عدةّ ،

تونس قانون ًا جديد ًا ملكافحة اإلرهاب يف  24متوز /يوليو
وحيل هذا القانون مكان قانون مكافحة اإلرهاب
.2016
ّ

املتطرفني الشباب الذين ال ين ّفذون هجمات يف تونس
األكرب من املقاتلني األجانب يف سورية والعراق .وقد

فرضت تونس قيود ًا عىل سفر املواطنني دون سن اخلامسة

جلت
وس ِّ
والثالثني إىل تركيا واملغرب واجلزائر وليبياُ ،
أيض ًا موجة الفتة من التوقيفات منذ
بداية العام  .2017وغالب ًا ما ُتعتبرَ
تعسفية ،وتشكّ ل،
هذه اإلجراءات ّ

إىل جانب الظروف االقتصادية
البائسة يف املناطق الداخلية وشبكات

ليس من المتوقع
أن ينجح قانون
مرفق
تقييدي غير
َ

املتشدد ،أرض ًا خصبة
اخلطاب الديين
ّ

بحلول طويلة

للعام  2003الذي طبع معارك تونس مع اإلرهاب خالل
العقد املنرصم .وقد أُ ِ
نجز القانون اجلديد عىل عجل بعد

للتطرف .وليس من املتوقع أن ينجح
ّ

فعالية اجلهود اليت ُت َ
بذل حالي ًا ملكافحة اإلرهاب .وقد

طويلة األمد ملعاجلة املشكالت االجتماعية واالقتصادية

املرجح أن يزيد من
هجومي باردو وسوسة ،ومن غري
ّ
َ

تعرضت جوانب خمتلفة يف مرشوع القانون النتقادات
ّ
شديدة اعتربته قصري النظر ورجعي ًا .يف غضون ذلك ال
تزال البالد تفتقر إىل اسرتاتيجية شاملة وطويلة األمد

األمد

قانون تقييدي غري مر َفق بحلول

امللحة يف مكافحة اإلرهاب بطريقة فعالة.
ّ

 1.1تونس وخماض اشتغال هيئة احلقيقة والكرامة

ملكافحة اإلرهاب ومواجهة جاذبية التطرف وقدرته عىل

عصفت االضطرابات هبيئة احلقيقة والكرامة يف آب/

تؤمن هذه اإلجراءات إطار ًا قانوني ًا جديد ًا
ويف حني ّ
التصدي للتيارات اإلرهابية بفشل
للسلطات من أجل
ّ

العدالة االنتقالية عىل انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة

االستقطاب.

مرشوع القانون يف تقديم حل شامل للمشاغل األمنية
جرم التخطيط لألعمال
التونسية .فالقانون اجلديد ُي ِّ
اإلرهابية وتنفيذها ،لكنه ال يويل االهتمام الكايف ملنعها أو

أغسطس  –2015رغم أهنا متتلك تفويض ًا واسع ًا لتطبيق
بني متوز/يوليو  1955وكانون االول /ديسمرب  ،2013عىل
خلفية إعفاء نائب الرئيس زهري خملوف من مهامه ألنه

5

اتهم اهليئة بارتكاب جتاوزات قانونية وبالفساد املايل.

التحديات الداخلية ،يف جزء منها ،السياق
وتعكس هذه
ّ

 - 4وكانت حقيقة ملحمة شعبية كرس فيها املواطنون املدينيون حاجز اخلوف من اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية وبعثوا برسالة قوية إىل العامل إن
مسلحا .وقد شكلت هذه العملية
االرهاب ال مكان له يف تونس وال حاضنة شعبية له يف هذه البالد .وبلغ العدد الرسمي للضحايا  55قتيلاً  ،منهم 36
ً
رضبة قاسمة للمجموعات اإلرهابية بعد مقتل جميع املخططني للهجوم واعتقال آخرين ،وقد اعتقل أخطرهم يف  11أيار /مايو .2016
فعال،
فريق
تشكيل
 - 5كما واجه معظم أعضاء اهليئة القادمني من خلفيات خمتلفة صعوبة يف خت ّطي اخلالفات السياسية والشخصية بينهم من أجل
ّ
وحتولت رئيسة اهليئة ،سهام بن سدرين ،إىل شخصية استقطابية حمل جتاذب وجدال واسع يف اإلعالم والربملان.
ّ
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السيايس اإلشكايل األوسع نطاق ًا الذي حييط بالعدالة

االنتقالية -فقد خاض معارضوها معركة قوية من أجل
عارضت المؤسسات
الحكومية والقوى
السياسية
المتعاطفة مع
نظام بن علي
بشدة جهود
ّ
العدالة االنتقالية

منع قيام آلية راسخة ملمارسة العدالة
مؤيدهيا بذلوا
االنتقالية ،يف حني أن ّ

جهود ًا حثيثة لتجاوز االنقسامات

السياسية وااللتباسات.
عارضت

املؤسسات

احلكومية

والقوى السياسية املتعاطفة مع
بشدة جهود العدالة
نظام بن عيل
ّ
االنتقالية .فبعضهم خيىش ثبوت

ضلوعه يف جرائم سابقة ،يف حني

يعتقد آخرون أن ثمة مبالغة يف تصوير االنتهاكات

السابقة بما يؤ ّدي إىل اإلهلاء عن املسائل اآلنية األكرث

أمهية .وازدادت العزلة السياسية هليئة احلقيقة والكرامة
عقب انتخاب الرئيس باجي قائد السبيس يف كانون

األول /ديسمرب  2014وتشكيل حكومة ائتالفية بني
حزب نداء تونس وحركة النهضة ألن حزب نداء تونس

يضم يف صفوفه عدد ًا كبري ًا من املسؤولني من النظام

السابق ،ومنهم السبيس نفسه ،وهؤالء هلم شكوى
جدية بشأن العدالة االنتقالية مما فاقم من صعوبة إدارة
عالقات اهليئة مع جملس النواب ،والرئاسة ،والقوى

تسبب يف مشكالت مثل
األمنية اليت تع ّززت مكانتها ،ممّا ّ

التأخر يف إقرار موازنة اهليئة ،والصعوبات يف الوصول إىل
6

األرشيف والضغوط السياسية عىل أعضاء اهليئة .

بالفساد وجرائم مالية أخرى ينص عىل إنشاء هيئة رئاسية
جديدة ملراجعة هذه القضايا ،ول ِ َم ال يتم التوصل إىل
ترتيبات مع رجال األعمال لتسديد األموال املرسوقة
مؤيدو مرشوع القانون
يف مقابل العفو عنهم؟ ويقول ّ
إن من شأنه استكمال آلية العدالة االنتقالية بدالً من
احللول مكاهنا -فهم يعتربون أن هذا القانون رضوري

من أجل املساعدة عىل إنعاش االقتصاد التونيس املحترض

ماسة ،واستقطاب
عرب حترير األموال اليت تشكّ ل حاجة ّ
استثمارات جديدة.

أما املعارضون فيعتربون االقرتاح حماولة مبارشة لتقويض
ويعزت أنصار
العدالة االنتقالية عرب عزل اهليئة أكرث فأكرث.
ّ

العدالة االنتقالية يف تونس عىل وجه اخلصوص برتكزي
العملية عىل املسائل االقتصادية باعتبارها جزء ًا من
االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان اليت مارسها النظام

السابق ،كما أن تفويض هيئة احلقيقة والكرامة يقوم يف
جزء كبري منه عىل النظر يف اجلرائم االقتصادية .لكن من

شأن اهليئة الرئاسية املقرتحة أن تتجاوز عمل هيئة احلقيقة

حتل مكاهنا يف النظر يف هذه القضايا.
والكرامة ،بحيث ّ

جعل أنصار
وكانت نتائج هذا االقرتاح عكسية إذ أنه َ

العدالة االنتقالية يصط ّفون إىل جانب هيئة احلقيقة

والكرامة .حىت املنظمات األهلية واألحزاب السياسية
اليت ال تزال ختتلف يف الرأي مع أعضاء اهليئة ،أبدت يف

العلن معارضتها ملرشوع القانون ودافعت عن اهليئة.

يف كانون الثاين /يناير  2017سقط اقرتاح بصوت واحد

التحديات اليت
وكانت احللقة األحدث يف سلسلة
ّ

للتقص عن مزاعم فساد
يف الربملان يقيض بتشكيل جلنة
يّ

السبيس مرشوع قانون للمصاحلة مع التونسيني امل ّتهمني

املوجهة إىل
صوتوا باإلجماع ملصلحة التحقيق يف التهم
ّ
ّ

تواجهها اهليئة يف متوز /يوليو 2015عندما طرح الرئيس

 - 6سكوت ويليامسون ،العدالة االنتقالية تتعثرّ يف تونس 22 ،سبتمرب ،2015

بحق اهليئة .وقد عمد أعضاء حزب نداء تونس ،الذين

http://carnegieendowment.org/sada/61366
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بن سدرين ،إىل الطعن يف القرار هبدف جتريد اهليئة أكرث

واستخالص العرب وختليد ذكرى الضحايا .ويبقى سؤال

ُيعتقَد أن بن سدرين ختدم مصالح النهضة عىل حساب

مصاحلة التونسيني مع تارخيهم وهو

فأكرث من مصداقيتها .يف السياق السيايس األوسع،

الفرقاء السياسيني اآلخرين ،مثالً عرب إعطائها األولوية،
زعم ،للقضايا اليت تتقىص عن االنتهاكات بحق
كما ُي َ
املتشددين .بيد أن هذا املنطق يتجاهل واقع
اإلسالميني
ّ
أن الغالبية الكربى من القضايا اليت تندرج يف إطار

التفويض املمنوح هليئة احلقيقة والكرامة تتعلق باملعاملة
تعرض هلا اإلسالميون خالل حكم
غري اإلنسانية اليت ّ

بن عيل السلطوي .كما أن دعم النهضة للهيئة ليس دعم ًا

مطلق ًا ال لبس فيه ،فاحلزب يميل إىل حماية التوازن
الثنايئ مع نداء تونس أكرث منه إىل السعي وراء حتقيق
7

العدالة االنتقالية.

وعىل كل حال أغلقت اهليئة قبل عام واحد من انتهاء

تفويضها  21ألف قضية أي نحو ثلث امللفات املوجودة

امامها ،وهي تبذل قصارى جهدها للمسامهة بطريقة

فعالة يف عملية العدالة االنتقالية يف تونس ،األمر الذي

هل يشمل الطلب االجتماعي املزتايد عىل التاريخ
الذي يمثل ركزية أساسية هلويتهم

الثقافية؟ فالتاريخ ال ينحرص يف
رسد األحداث بل يف معرفة كيفيات
الوقائع وأسباهبا العميقة ،هبدف

مصاحلة التونسيني مع تارخيهم

وتاريخ الدولة الوطنية املمتد من

متوز /يوليو  1955إىل كانون األول/

ديسمرب  2013والتطلع الستيعاب

يبدو أن حافظ
قائد السبسي
يتجه نحو الفوز
ّ
لي األذرع
في ّ
الذي يشهده
الحزب

السياق العام ملا جرى إبان تلك احلقبة لتجاوز اآلثار
السلبية الناجمة عما عرفته املرحلة من أحداث أليمة

ولكي ال يعيد التاريخ نفسه .وجيدر التذكري بأن كشف
ملح وهو ال يتناقض مع جهود املؤرخني
احلقيقة مطلب ٌ

التونسيني وأصول الكتابة التارخيية اجلديدة اليت تقطع
مع ما يسمى بالتاريخ التقليدي.

جعلها حمل رضا منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو
الدولية .وقد غطت اال ّتهامات بتواصل أعمال التعذيب

الرسية
 1.2تونس وختطي مشاكل اهلجرة ّ

تطبقها إدارة السبيس
إجراءات مكافحة اإلرهاب اليت ّ
باستمرار قانون الطوارئ الذي يتيح للدولة تطبيق تدابري

املتوسط وبناء رشاكات أوثق مع دول شمال أفريقيا .وبعد
نجاح االتفاق املثري للجدل الذي ُع ِقد يف آذار/مارس
 2016بني تركيا واالحتاد األورويب ،يف احلد بدرجة كبرية

دورها إعادة كتابة التاريخ املعارص حتت شعار حفظ

وانتقل اهتمام ص ّناع القرار يف أوروبا إىل الطريق املركزي

والتجاوزات اليت شهدتها البالد بوترية مزتايدة يف إطار

استثنائية من خارج إطار اإلجراءات القانونية.

8

تسعى الدول األوروبية املعنية ملعاجلة أزمة اهلجرة عرب

كما وقع نقاش واختالف حول مهمة اهليئة وهل من

من وصول الالجئني إىل أوروبا عرب طريق رشق املتوسط،

الذاكرة الوطنية وحق األجيال املتعاقبة يف معرفة احلقيقة

للمتوسط .مع اقرتاب موعد االنتخابات يف عدد من

 - 7املرجع السابق
 - 8فاطمة الزهراء املالقي ،تونس واملسار احلزيب نحو العدالة االنتقالية 07 ،مارس،2017

http://carnegieendowment.org/sada/68208
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العواصم األوروبية وتزايد املخاوف بشأن تدفق أمواج

جديدة من املهاجرين عىل مشارف فصل الربيع .يسعى
النهضة ليست
مهتمة بالسيطرة
على السلطة في
الوقت الحاضر بل
هي تفضل أن
تكون قوة إقناع

السياسيون إىل إجياد حلول رسيعة
إلثبات قدرتهم عىل ‹إدارة› األزمة.

ويف الوقت نفسه ،يتعرض االحتاد

اإلنسانية للمهاجرين .ومن شأن مساعدة جريان ليبيا
عىل حتسني البيئة املستقبِلة لالجئني أن ُتمكِّ ن االحتاد

األورويب الحق ًا من تصنيف هذه الدول كبلدان ثالثة

آمنة– أي بلدان يمكن نقل الالجئني وطاليب اللجوء
إليها ،وحيصلون فيها عىل احلماية الدولية.

ككل لضغوط من أجل تقديم رؤية

ويمكن أن تصبح تونس بلد ًا ثالث ًا آمن ًا قد يساعد عىل

األمنية املوضوعة عىل عجل -ملعاجلة

و ّقعت تونس اتفاقية الرشاكة من أجل التنقل مع االحتاد

اسرتاتيجية أوسع– أبعد من احللول

التخفيف من العبء الثقيل امللقى عىل كاهل ليبيا .لقد

هذه الظاهرة .وعىل الرغم من

األورويب يف آذار/مارس  2014لتكون إطار ًا شامالً

فإن االحتاد األورويب مضطر إىل

تقدم أوروبا باقة من احلوافز من بينها
التعاون التونيس ّ

التضارب يف األجندات والسياسات

للنقاش حول املواضيع املتصلة باهلجرة .يف مقابل

النظر إىل دول شمال أفريقيا من أجل

فتح منافذ أوسع للتبادل العلمي والثقايف بني تونس

ولعل التعاون األورويب مع حكومة الوفاق الوطين يف

التكوين املهين ،إضافة إىل االستمرار يف دعم قدرات

أكبر على الحكومة
من وراء الستار

9

إجياد حلول هلذه املسألة .

ليبيا قد يؤدي إىل بروز طرق بديلة للهجرة والتهريب عرب

سيض َطر
بلدان جماورة مثل تونس واجلزائر واملغرب ،ما ُ
كافة دول شمال أفريقيا إىل اختاذ إجراءات وقائية وتعزيز

10

وأوروبا ،وحتديث مؤسسات التعليم العايل ،وتطوير
األجهزة األمنية التونسية.

التحول إىل بلد ثالث آمن .وجوبِه
غري أن تونس ُتمانع
ّ

االقرتاح األورويب بإقامة خميمات لالجئني برفض قوي

األمن عند احلدود ،وبالتايل سيعطي مساحة أكرب لقضية

وحملة إعالمية وسياسية رشسة كان عنواهنا رفض عودة

املستوى اإلقليمي ،هيدف املخطط األورويب إىل تكثيف

متعلقة بإمكانية تغذية اإلرهاب ،مما أجرب وزير اخلارجية

اهلجرة يف سياسات هذه الدول داخلي ًا وخارجي ًا .عىل

االرهابيني إىل البالد وسحب اجلنسية منهم لدواعي أمنية

التعاون بني تونس ومرص واجلزائر ملنع بروز طرق أخرى

خميس اجلهيناوي عىل أن يعلن يف ترشين الثاين/

للهجرة يف شمال أفريقيا .وتنوي أوروبا مساندة هذه
الدول يف صياغة سياسات متكاملة للهجرة تشمل قوانني

اللجوء وتدعيم قدراتها عىل توفري احلماية واملساعدة

نوفمرب  2016أن تونس لن تقبل أن تكون مركز ًا الحتواء

املهاجرين ألهنا ال متثّل مركز ًا أساسي ًا لتصدير اهلجرة أو
العبور .وفعال تق ّلص عدد املغادرين بحر ًا من السواحل

 - 9تسنيم عبد الرحيم مساعدة باحثة يف برنامج املؤسسات األفريقية يف املركز األورويب إلدارة سياسات التنمية ومركز الدراسات املتوسطية والدولية
 23فرباير 2017
 - 10تشمل هذه االتفاقية التعاون يف جماالت اهلجرة النظامية وإدارة احلدود والتنمية االقتصادية هبدف معاجلة األسباب الدافعة للهجرة .وقد انطلقت
يف ترشين األول/أكتوبر  2016مفاوضات موازية بني تونس واالحتاد لوضع مسودّتيَ اتفاقيتني منفصلتني حول تسهيل احلصول عىل التأشرية وإجراءات
إعادةالقبول للمهاجرين غري الرشعيني إىل بلداهنم األصلية أو إىل البلدان اليت عربوا منها قبل دخوهلم االحتاد األورويب الذي يأمل أن تكون هذه
االتفاقية رادع ًا ملن يعزتم العبور عرب تونس.
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التونسية بشكل مستمر عىل مدى السنوات القليلة املاضية

فراغ ًا عىل مستوى القيادة .ومنذ ذلك الوقت تتنافس

ليبقى يف حدود  900شخص عام  .2016كما إن نحو 0,5

شخصيتان أساسيتان -حمسن مرزوق الذي أصبح

للمتوسط خالل العام  2016غادروا من تونس .

وحافظ قائد السبيس ،نائب رئيس

يف املائة فقط من املهاجرين الذين عربوا الطريق املركزي

أمني عام احلزب يف مايي ،2015

مل تعد اهلجرة أولوية بالنسبة للسياسة التونسية اليت تسعى

احلزب ونجل الباجي قائد السبيس-

أولويات الديبلوماسية التونسية يف املرحلة القادمة .فلن

ويبدو أن حافظ قائد السبيس ي ّتجه

11

حالي ًا إىل تعزيز عالقاتها مع بقية القارة االفريقية كأحدى

يكون من مصلحة تونس أن يتم دفعها للتحاور مع دول

12

جنوب الصحراء حول استعادة تلك الدول ملواطنيها

خاصة وأن أغلب املهاجرين األفارقة غري الرشعيني

وأتباعهما عىل اهليمنة.

يل األذرع الذي يشهده
نحو الفوز يف ّ
14

احلزب .ومع احتدام الصدام بني

فصيليَ

مرزوق والسبيس ،ألقى

تحاول الرئاسة
تكييف العقائد
العسكرية
واألمنية في البالد
مع عقيدتها في
السياسة الخارجية

صاروا يقصدون وجهة ليبيا.

الرئيس خطاب ًا عام ًا يف  29ترشين

 1.3أزمة حزب النداء مرشحة ألن تصبح أزمة حكم

حزب نداء تونس ،مصطف ًا ضمني ًا إىل جانب نجله عىل

حتدث فيه عن "أزمة القيادة" داخل
الثاين/نوفمرب املايض ّ
15

يتسبب االنقسام داخل حزب نداء تونس واخلالفات
ّ
العلنية بفقدان احلزب مصداقيته لدى الرأي العام

حساب مرزوق  .وعىل ضوء هذا اخلطاب استقال
مرزوق من احلزب .

التونيس ،وبعد أن شهد حزب نداء تونس حىت العام

تعاظمت االنقسامات داخل حزب نداء تونس منذ

العزيمة ،عىل الرغم من أنه عبارة عن خليط سيايس أنشئ

يف البالد ظهر التململ إىل السطح وبدأت صفوف احلزب

اضطر الباجي قائد السبيس إىل التخيل عن قيادة
النهضة .
ّ

يف احلملة االنتخابية أن حيصلوا عىل مكافأة بتعيينهم يف

16

 2015نمو ًا رسيع ًا ،وأظهر نوع ًا من التماسك وقوة

وصوله إىل احلكم .ومع استمرار تدهور األوضاع العامة

إلرساء ثقل ِ
موازن يف مقابل النفوذ الذي تتمتع به حركة

تهزت .وقد تو ّقع عدد كبري من أعضاء احلزب الذين عملوا

13

احلزب عندما أصبح رئيس ًا للبالد ،األمر الذي أحدث

مناصب حكومية أو مناصب رسمية أخرى لكنها ذهبت

 - 11املرجع السابق
 - 12املرجع السابق.
 - 13عمر بلحاج صالح ،انقسام يف صفوف حركة نداء تونس؟ 14 ،جويليا ،2015

http://carnegieendowment.org/sada/60700
زمر غاضبة عىل صلة بحافظ
 - 14يف التاسع من ترشين الثاين/نوفمرب  2015أعلن ّنواب موالون ملرزوق عن نيتهم االستقالة من احلزب -بعدما منعتهم ٌ
قائد السبيس من عقد اجتماعات حزبية ،ولكن رئيس كتلتهم النيابية مل يصادق بعد عىل استقاالتهم .عىل إثر ذلك عقد مرزوق اجتماع ًا دعا فيه إىل
إجراء انتخابات داخلية يف احلزب.
 - 15يوسف الرشيف ،أزمة القيادة يف حزب نداء تونس 08 ،ديسمرب ،2015
http://carnegieendowment.org/sada/62219
 - 16املرجع السابق
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يف شكل أسايس إىل القياديني يف احلزب .وكانت هناك

املتعاظمني ،لكن
حاجة إىل احتواء الغضب والتململ
َ
فرتض هبم النهوض هبذه
احلزب يفتقر إىل القادة الذين ُي َ
املهمة.

فعال .وبعد أن
القوة األوىل يف تونس ،مفكّ ك ًا وهش ًا وغري ّ
قدم النواب االثنان والثالثون املوالون ملرزوق استقالتهم
ّ
تدحرج احلزب إىل املرتبة الثانية يف الربملان ب  53نائب ًا

فقط بعد النهضة ( 69مقعد ًا) اليت أصبحت احلزب األول

بعد انتقال الباجي قائد السبيس إىل قرص قرطاج ُت ِركت

يف البالد .ولكن رغم ذلك ستظل احلكومة حتظى بدعم
رشعي كافٍ ،ألن النهضة ليست مهتمة بالسيطرة عىل

الثانية .وكان احلزب بحاجة إىل إعادة

السلطة يف الوقت احلارض بل هي تفضل أن تكون قوة

قيادة حزب نداء تونس يف عهدة نشطاء من الدرجة

عدد المقاتلين
المغاربة في
تنظيم داعش

يقترب من ثالثة
آالف ،ويصل
عند المقاتلين
التونسيين

إلى 1500

هيكلة صفوفه بصورة ملحة ،وإجراء
انتخابات ديمقراطية يف صفوفه تفرز
قيادة رشعية هلا مصداقية ورشعية

ونفوذ ،لكنه سقط ،بدالً من ذلك
يف مستنقع رصاع ًات األطماع

الشخصية للسيطرة عىل النفوذ يف

ظل الفراغ..

حتمس حمسن مرزوق
ويف حني ّ
أمني عام احلزب الجراء انتخابات

مستعجلة حرص حافظ قائد السبيس عىل تأجيلها
للحفاظ عىل وحدة احلزب وانضباطه ،حيث ال يملك

نداء تونس بىن قوية يف الوقت احلايل لتنظيم انتخابات عىل
مستوى البالد ،وهو عبارة عن فسيفساء من املجموعات.
سوف يكون لكل عضو احلق يف التصويت ،األمر الذي

يشجع عىل االجتار باألصوات ويؤ ّدي
يزعم حافظ أنه قد ّ
إىل اخلالفات يف وجهات النظر .وترتب عىل انتصار
خيار حافظ قائد السبيس كلفة باهظة أغرقت احلزب يف

االتهامات املتبادلة والشجارات العلنية اليت أثرت عىل
حتوله إىل
مصداقيته وجعلته يبدو ،بعد أقل من عام عىل ّ

17

إقناع أكرب عىل احلكومة من وراء الستار .
تواصلت يف عام  2016االضطرابات داخل حزب نداء
تونس وهذا حسب بعض املحللني ليس باألمر املفاجئ،
إذا علمنا أنه قبل انتخابات  2014كانت األحزاب
صعيدي األيديولوجيا
العلمانية يف تونس منقسمة عىل
َ
واهلوية الذاتية .ووجدت كلها صعوبة يف تطوير برامج
وهويات حزبية متماسكة ،وافتقرت إىل اآلليات التنظيمية
فعالة وجمدية .ولنئ
لتسوية الزناعات الداخلية بطريقة ّ
نجح السبيس يف توحيد عدد كبري من هذه الفصائل

املتنافسة حتت راية نداء تونس ،مستند ًا يف شكل أسايس
إىل النفور من النهضة ومن حكومة الرتويكا .فإن هذا
النرص قد ترافق من ناحية أخرى مع ظهور التشنجات
القديمة من جديد.
ال شك أن املشاحنات العلنية داخل حزب نداء تونس
سوف تؤ ّدي إىل تعاظم املخاوف بشأن النظام السيايس
التونيس .وتبدو الصدامات واخلالفات الشخصية حول

قيادة احلزب تافهة عندما تكون الرهانات مرتفعة إىل هذه
الدرجة .واألسوأ هو أن االنقسام قد جعل احلكومة جتد

 - 17سكوت ويليامسون ،اجلانب اإلجيايب يف إنقسام حزب نداء تونس 29 ،جانفي ،2016

http://carnegieendowment.org/sada/62625
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صعوبة أكرب يف حتسني أدائها ،مما دعا الرئيس الباجي قائد
السبيس إىل الدعوة حلل احلكومة وإنشاء حكومة وحدة
وطنية جديدة برئاسة الوزير الشاب يوسف الشاهد ،بناء
18

عىل وثيقة وبرنامج جديد عرف باسم وثيقة قرطاج .
ثاني ًا :الجزائر :عودة وتيرة االرهاب بعد انطالق
الثورات العربية

من أهم اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف اجلزائر بعد

انطالق موجة الثورات العربية كان هجوم مصنع الغاز

يف تيقنتورين (جنوب رشق اجلزائر) يف  16كانون الثاين/

يناير  ،2013اليت أفرزت أزمة احتجاز رهائن بعني
وتندرج العملية يف إطار رد الفعل عىل التدخل العسكري
19
الفرنيس يف مايل الذي ِ
وصف بأنه «عدوان»  .وبلغ عدد

ِ
املحتجزين أكرث من  650شخص ًا منهم حوايل  150من

األجانب الذين يعملون يف حقل استغالل الغاز .وبلغ
عدد املشاركني يف العملية 32عنرص ًا إرهابي ًا .وقالت

مصادر «اخلرب اجلزائرية» إن املجموعة املسلحة تسللت

من النيجر ثم تسللت إىل ليبيا عرب مسالك صحراوية.

وقد كشف هذا اهلجوم النوعي غري املسبوق يف عهد

الرئيس بوتفليقة عن احلاجة إىل التعجيل يف إصالح
أجهزة االستخبارات وحتسني فعالية اجليش .من خالل
التحول عىل مستوى األجيال مع انتقال قيادة دائرة
/1
ّ
االستعالم واألمن إىل العنرص الشاب /2 .إعادة التنظيم
اهليكلية من أجل إعادة الرتكزي عىل النشاطات األساسية

والتهديدات اجلديدة /3 .جعل أجهزة االستخبارات
وتتحول أكرث نحو
تتو ّقف عن العمل كـ»رشطة رسية»
ّ
أداء الوظائف الفعلية لوكاالت االستخبارات بغية

التكيف مع التهديدات اإلقليمية القائمة واالنتقال
ّ
20
السيايس الداخيل .
إىل جانب ذلك قامت الرئاسة بإنشاء مصلحة التحقيق
حول التهديدات لألمن القومي (اإلرهاب ،والتخريب،
واجلريمة املن ّظمة ،والفساد) بعيد ًا عن التدخل يف الشؤون

السياسية .وعىل الرغم من أن اجليش

انسحب نظري ًا من املشهد السيايس
منذ أواخر الثمانينيات ،ما زال عىل
دائرة االستعالم واألمن أن تقطع

روابطها العضوية واهلرمية مع وزارة

الدفاع .وحتاول الرئاسة تكييف
العقائد العسكرية واألمنية يف البالد

 - 21املصدر السابق

من مصر وسورية
تستحضر ذكريات
مؤلمة بالنسبة
إلى الجزائريين

مع عقيدتها يف السياسة اخلارجية.

يف ما خيتص باألمن ليس من املؤكد بعد ما كان يمكن
حتقيق التحسني يف احلكم املؤسسايت من دون اإلخالل

والتحدي األسايس يف املستقبل هو االنتقال
باالستقرار.
ّ
21

من فن احلكم إىل فن القيادة.

كقوة عسكرية
يأيت كل هذا يف إطار صعود تنظيم داعش ّ

منذ عام  2013متثل تهديد ًا وجودي ًا يف منطقة املغرب

العريب وال سيما يف اجلزائر اليت عادت من جديد إىل
مرسح اسرتاتيجي عاملي للمتطرفني ،األمر الذي يقتيض

 - 18يوليوس ديستلهوف ,كاترين سولد ،اتفاق قرطاج حتت املجهر 29 ،نوفمرب ،2016
 - 20ارسالن شيخاوي ،دور دائرة االستعالم واألمن 16 ،اكتوبر ،2014

المشاهد اآلتية

http://carnegieendowment.org/sada/66284
19 - Le Monde, 16/01/2013
http://carnegieendowment.org/sada/56954
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املستويني اإلقليمي والعاملي .ويقود اإلهلام
منسق ًا عىل
َ
رد ًا ّ

والزخم اللذان و ّلدمها التنظيم يف أوساط اجلهاديني
تحول موضوع
ّ
خالفة بوتفليقة
إلى نقاش أوسع

املتشددين يف شمال أفريقيا إىل إعادة
ّ

متوضع جيوسياسية لألدوار اليت
22

تؤ ّدهيا كل من اجلزائر واملغرب .

يسبب العدد املرتفع نسبي ًا من
ّ
توجهوا من
املقاتلني األجانب الذين ّ

نطاقاً قادراً على

شمال أفريقيا إىل سورية وانضمامهم

إثارة االستقطاب

املشاكل للجزائر مما جعلها أول

في صفوف
الطبقة السياسية
23

إىل تنظيم داعش ،جمموعة من
بلد يشهد بعد سورية إعدام رهينة
مروعة عن طريق
غريب بطريقة
ّ
قطع رأس يف أواخر شهر نيسان/

أبريل  2014.وعىل الرغم من رفض تنظيم القاعدة يف
بالد املغرب اإلسالمي بداي ًة للخالفة اليت أعلنها تنظيم

داعش قالت بعض املجموعات التابعة له يف تونس وليبيا

إهنا تنوي أو تنظر يف تبديل والءاتها وااللتحاق بتنظيم
داعش.

ويذكر أنه منذ ظهور تنظيم داعش وما يشكّ له من تهديد
حضت الواليات املتحدة املغرب عىل االنضمام
إقليمي ّ

إىل االئتالف العسكري ضد داعش ،يف حني ظلت اجلزائر
خارجه هبدف الرتكزي عىل مهامها يف بؤر االضطرابات
املجاورة .وقد حصل املغرب عىل فرصة نادرة جراء

عجز اجلزائر عن تلبية التو ّقعات الدولية باستخدام

إمكاناتها األمنية واالستخباراتية املهمة يف الساحل
التمرد يف مايل ،ما أتاح له اكتساب بعض النفوذ
إلخماد
ّ
يف الساحل واستعماله من أجل السعي إىل إجياد حل

للزناع يف الصحراء الغربية ،بيد أن الطاوالت تنقلب من
جديد اآلن .فالرباط يف حالة اهلجوم نظر ًا إىل دورها يف
االئتالف املناهض لداعش وارتفاع عدد املقاتلني املغاربة
يف صفوف داعش .ويف غضون ذلك تكتسب اجلزائر من

جديد تأثري ًا يف الساحل .
24

واذا كان عدد املقاتلني املغاربة يف تنظيم داعش يقرتب من
ثالثة آالف ،ويصل عند املقاتلني التونسيني إىل ،1500
جدا عند اجلزائر بحيث ال يتجاوز 63
ضئيالً ً
يبدو الرقم ً
25

حسب ترصحيات رسمية  .واألسباب يف ذلك متعددة،

لكن يمكن إجماهلا يف ثالثة:
األول ،هو اجلرح الغائر للعرشية السوداء ،تلك
السبب ّ

السنوات العرش اليت قتل خالهلا  150ألف شخص،
واختفى  7آالف آخرين ،وذلك بعد إلغاء االنتخابات
اليت فازت فيها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ باجلولة األوىل،
ثم بروز جماعات جهادية سامهت يف حرب أهلية ،ممّا
أمرا
جعل التوق إىل األمن واالستقرار بعد تلك املرحلة ً

حا .ومع اندالع نزاعات يف بلدان جماورة ،عملت
م ّل ً
الدولة اجلزائرية عىل آثار الصدمة الشعبية من أعمال
العنف وعىل اخلوف من عدم االستقرار كي ّتركز عىل

رضورة أن يسود األمن التام يف اجلزائر.

 - 22جاك روسيلييه ،داعش يغيرّ قواعد اللعبة للجزائر 21 ،ترشين األول/أكتوبر ( ..2014جاك روسيلييه هو أستاذ مادة العالقات الدولية يف اجلامعة
العسكرية األمريكية؛ شارك يف حترير «آراء استرشافية حول الصحارى الغربية :األساطري والقومية واجليوسياسة»  ،2013 ،رومان وليتلفيلد).
 - 23وكما أعدم تنظيم «جند اخلالفة يف أرض اجلزائر» املرتبط بتنظيم داعش ،وهو أيض ًا جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي،
السائح الفرنيس هريف غوردل.
 - 24جاك روسيلييه ،مصدر سابق
 - 25وذلك وفق ما نرشته دراسة ملركز كارنيغي للرشق األوسط ،قامت هبا دالية غانم-يزبك.
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26

السبب الثاين ،هو صعود حركة الدعوة السلفية ،

موجة ثانية من اإلصالحات بعد املوجة األوىل يف مطلع

بدعم كبري منذ هناية احلرب األهلية ،وبخاصة توظيف

التهديدات اإلقليمية املتنامية وحسب

املوجودة منذ عرشينيات القرن املايض ،إلاّ أهنا حظيت

أعضائها يف اجلامعات واملساجد .ومن أبرز وجوهها اليوم
عيل فركوس ،وعبد الغين عوسات ،وحممد تشاليب .ومن
أسباب تناميها خيبات األمل من األحزاب اإلسالمية

عموما ،كما أهنا شكّ لت حض ًنا للكثري
والواقع السيايس
ً
من املتعاطفني سابقًا مع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ.

السبب الثالث ،هو الرصامة األمنية ،فرغم بعض
املتفرقة ،إلاّ أن قوات األمن اجلزائرية
اهلجمات اجلهادية ّ
متتلك قدرات عالية ،إذ تصل أعدادها إىل  209أالف

عنرص ،يتمتعون بحوافز مالية مهمة ،ويدعمهم اجليش

الوطين وجهاز املخابرات التابع له .كما أن هذا اجليش
متطور
البالغ عدد أفراده  512أل ًفا يستفيد من تدريب
ّ

نجاحا
وخربات كبرية يف مكافحة اإلرهاب ،وقد حقق
ً
نسبيا يف غلق احلدود أمام املقاتلني القادمني من اخلارج.
ً
 2.1معضلة الفراغ السيايس

التسعينيات .وال تسعى هذه اإلصالحات إىل معاجلة
إنما أيض ًا إىل االستجابة للتطورات

الداخلية الراهنة .بيد أن هناك حاجة

تقدمية كي تتخلىّ
إىل مقاربة أكرث ّ

الدائرة عن وظيفتها التقليدية يف أداء
وتتحول نحو
دور الرشطة السياسية
ّ

العمل االستخبارايت احلقيقي.

لقد كشفت اهلجمات اإلرهابية يف

مصنع الغاز يف تيقنتورين (جنوب
رشق اجلزائر) يف كانون الثاين/
يناير  ،2013عن احلاجة إىل التعجيل
يف إصالح أجهزة االستخبارات

ُيظهر النظام
الجزائري ألول
مرة استعداداً
حذراً لمعالجة
بعض المسائل
تسببت
التي
ّ
تاريخياً بالحد من
تطوره السياسي
واالقتصادي

28

وحتسني فعالية اجليش  .وقد استندت اإلصالحات إىل

التحول عىل مستوى
ثالثة عوامل .العامل األول هو
ّ
األجيال مع انتقال قيادة دائرة االستعالم واألمن إىل
العنرص الشاب والسماح جليل ما بعد االستقالل بتس ّلم

زمام األمور .العامل الثاين هو إعادة التنظيم اهليكلية من

التجاذب السيايس واالختالفات مل تقترص عىل بلدان

أجل إعادة الرتكزي عىل النشاطات األساسية والتهديدات

ففي اجلزائر مثال هنالك مطالبة بوجوب إصالح

وتتحول
االستخبارات تتو ّقف عن العمل كـ"رشطة رسية"
ّ

السوفيايت لضمان عدم تد ّخله يف احلكم السيايس املدين.

التكيف مع التهديدات اإلقليمية القائمة واالنتقال
بغية
ّ

اجلزائري  ،منذ إعادة هيكلتها يف أيلول/سبتمرب ،2013

الرئاسة ،بموجب اتفاق بالرتايض ،جهود ًا دؤوبة إلظهار

الثورات بل شملت ايض اجلزائر واملغرب االقىص.

اجلديدة .أخري ًا ،تسعى جهود التحديث إىل جعل أجهزة

النموذج السيايس البنيوي املمركز الشبيه بالنموذج

أكرث نحو أداء الوظائف الفعلية لوكاالت االستخبارات

وقد شهدت دائرة االستعالم واألمن التابعة للجيش
27

السيايس الداخيل .إىل جانب هذه اإلصالحات ،تبذل

 - 26أو ما ُيعرف بالسلفية العلمية اليت ح ّلت بديالً عن اجلهاد والعمل السيايس.
 - 27ارسالن شيخاوي ،دور دائرة االستعالم واألمن 16 ،اكتوبر http://carnegieendowment.org/sada/56954 ،2014
أرسالن شيخاوي ،هو الرئيس التنفيذي ملركز  NSVاالستشاري اجلزائري16 ،أكتوبر 2014
 - 28نقاش صدى ،ماذا حيمل املستقبل للجزائر؟ 16 ،أكتوبر http://carnegieendowment.org/sada/56951 ،2014
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التقرير اإلستراتيجي

أن دائرة االستعالم واألمن أصبحت أكرث شفافية ،وأهنا

تنأى بنفسها شيئ ًا فشيئ ًا عن التد ّخل يف السياسة.

29

تلك االنتخابات ،والنتائج اليت حقّقتها ،بأزمة يف داخل
"حركة جمتمع السلم" ،ما أ ّدى إىل عدد من االنشقاقات

هذا وقد ترافقت فرتة حكم بوتفليقة برتاجع األحزاب

قرر أبو جرة سلطاين،
وظهور أحزاب فرعية صغرية .فقد ّ

دفعها إىل قرار مقاطعة االنتخابات الرئاسية املقبلة يف

ائتالفية ودعم تر ّشح الرئيس بوتفليقة ،فكانت هلذه

30

اإلسالمية املعتدلة يف اجلزائر وضعف تأثريها مما
اجلزائر .قبيل أشهر من االنتخابات الرئاسية ،يتبينّ أن
مستعدين،
اإلسالميني -عىل الرغم من ترصحياتهم -غري
ّ

ال بل إهنم عاجزون عن حشد قواهم خلف مر ّشح
توافقي .وهذا مؤشرّ قوي عن انعدام آفاقهم االنتخابية يف
املستقبل .منذ أكرث من عرش سنوات مل ُيجمع اإلسالميون
31

عىل مر ّشح لالنتخابات الرئاسية يقودونه إىل الفوز.

ولقد سعت معظم األحزاب اإلسالمية ،منذ العام
املتشددة للحرب
 ،1995إىل النأي بنفسها عن التيارات
ّ
األهلية ،وتب ّنت اسرتاتيجية تقوم عىل املشاركة .وعقب
هزيمة "اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ" يف احلرب األهلية
اجلزائرية يف التسعينيات اندجمت تلك األحزاب من
جديد يف املشهد السيايس ،لكن صفوفها ترزح حتت وطأة
اخلالفات الشخصية واإليديولوجية اليت يعود اجلزء
األكرب منها إىل االنتخابات الرئاسية يف العام .2009
تسببت اسرتاتيجيات األحزاب اإلسالمية خالل
فقد ّ

زعيم "حركة جمتمع السلم" آنذاك ،املشاركة يف حكومة
االسرتاتيجية تداعيات كارثية عىل احلزب ،إذ أسفر
القرار عن رصاع عىل السلطة بني سلطاين والرقم الثاين يف
احلركة ،عبد املجيد منارصة ،الذي ا ّتهم أنصاره سلطاين

بتقديم تنازالت كبرية للحكومة.

وكان هلذه اخلالفات وتضارب املصالح واالتهامات
املتبادلة واالنقسامات وغياب التوافق يف داخل التيار
اإلسالمي أثر كاريث عىل قاعدته االنتخابية بحسب ما
أظهرت نتائج االنتخابات الترشيعية ،ثم االنتخابات
البلدية يف  29ترشين الثاين/نوفمرب  .2012فضالً عن

كرث أن يقود اإلسالميون البالد ،يف حال
ذلك ،خيىش ٌ
وصوهلم إىل السلطة ،إىل "عقد أسود" جديد .فاملشاهد
اآلتية من مرص وسورية تستحرض ذكريات مؤملة بالنسبة
إىل اجلزائريني الذين يزدادون اقتناع ًا عىل مايبدو يف أن

تتخبط فيها
التصويت لإلسالميني لن ّ
حيل املشاكل اليت ّ
بالدهم.

نص املرسوم الرئايس الصادر يف  11حزيران/يونيو 2014عىل إنشاء مصلحة التحقيق القضايئ عىل أن تكون خاضعة لسلطة دائرة االستعالم
َّ - 29
ومهمتها إجراء حتقيقات حول التهديدات لألمن القومي (اإلرهاب ،والتخريب،
واملدعي العام يف القسم اجلنايئ يف حمكمة االستئناف،
واألمن ّ
ّ
نص املرسوم عىل أنه ُيم َنع عىل مصلحة التحقيق القضايئ التد ّخل يف الشؤون اليت ال صلة هلا بمهامها
واجلريمة املن ّظمة ،والفساد) .عالو ًة عىل ذلكّ ،
ويعتبرَ نرش مرسوم حول املسائل اخلاصة بدائرة االستعالم واألمن وعرضه عىل املأل مؤرش ًا
ّ
املحددة الواردة يف املرسوم املذكور ،مثل الشؤون السياسيةُ .
عن املحاوالت اليت ُت َ
بذل من أجل إضفاء مزيد من الشفافية عىل عمل الدائرة..
 - 30دالية غانم-يزبك ،تراجع األحزاب اإلسالمية يف اجلزائر 13 ،فيفري .2014
http://carnegieendowment.org/sada/5451
 - 31كان اإلجماع الوحيد كان يف العام  2009عندما تر ّشح جهيد يونيس من حزب «اإلصالح» لالنتخابات ،لكنه نال نسبة ضئيلة من األصوات مل
تتعد  1,37يف املئة .ومن املر ّشحني اإلسالميني اآلخرين الذين مل يتمكّ نوا من الفوز عبداهلل جاب اهلل الذي تر ّشح مستقالً يف العام  1999قبل أن ينسحب
َّ
برسعة من السباق .ثم عاد جاب اهلل وتر ّشح عن «حزب اإلصالح» يف االنتخابات الرئاسية للعام  ،2004وهذه املرة كانت حظوظه ضئيلة أيضاً ،ومل
حيصل سوى عىل  5يف املئة فقط من األصوات .فكانت هذه حماولة اإلسالميني األخرية للتنافس يف االنتخابات الرئاسية.
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بلدان المغرب العربي في مواجهة تداعيات االضطرابات العربية

وعىل كل حال ،هناك من يرجع فراغ وتشتت الساحة

إنما مهمة من أجل حتقيق االنفتاح السيايس وتنفيذ

وإىل األسلوب الذي يتعاطى به الرئيس عبد العزيز

بوتفليقة إىل نقاش أوسع نطاق ًا قادر ًا

السياسية واحلزبية إىل تشديد القيود عىل املجتمع املدين

تسبب بخنق املعارضة
بوتفليقة مع املنظمات املدنية مما ّ
32
وإسكات أي انتقاد حلكومته  .لقد أقِ ّرت سلسلة من
اإلجراءات والقوانني اجلديدة يف مطلع العام 2012
للحؤول دون وصول االنتفاضات العربية اليت اندلعت

يف العام  2011إىل اجلزائر .وعىل الرغم من أن هذه
الترشيعات و ِ
صفت بأهنا تساهم يف تعزيز الديمقراطية إال
ُ
تسببت يف الواقع بتقييد احلريات وانتهاك االلزتامات
أهنا ّ
الدولية اليت قطعتها اجلزائر ،ومنها العهد الدويل اخلاص

باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عن األمم املتحدة.

استغل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حيكم
وقد
ّ
البالد لوالية رابعة احلاجة إىل اإلصالح من أجل إغالق

حتول موضوع خالفة
إصالحات اقتصادية ّ
جد حذرةّ .

عىل إثارة االستقطاب يف صفوف
الطبقة السياسية .هل يمكن أن خيلف

سعيد بوتفليقة شقيقه عبد العزيز

رئيس ًا للجزائر عندما حيني الوقت؟

املفضلة بالنسبة
غالب الظن أن اخلطة ّ

إىل الفصيل الرئايس هي أن ينتقل
احلكم إىل سعيد بوتفليقة ،شقيق
الرئيس احلايل ،لكن قبل طرح اسمه

يمهد
يف العلن ،يتعينّ عىل النظام أن ّ
الطريق هلذه العملية االنتقالية.

مد تنظيم داعش
ّ
يده إلى القبائل
التي كانت موالية
للنظام السابق
ولديها تاريخ
طويل من النزاع
مع مصراتة

مسارين أساسيني لتحضري اجلزائريني
يعمل النظام عىل
َ

املساحة املتوافرة يف املشهد السيايس أمام املجموعات

لعملية انتقال احلكم إىل رئيس جديد يف شكل عام– وإىل

ومن هذه اإلجراءات قانون اجلمعيات ( )06-12وقانون

انفتاح ًا سياسي ًا مضبوط ًا بعناية اهلدف منه الفوز بدعم

األهلية ،وبالتايل تشديد الرقابة عىل املجتمع اجلزائري.

األحزاب السياسية (.)04-12
 2.2زمن ما بعد بوتفليقة:

سعيد بوتفليقة يف شكل خاص .أوالً ،تهندس السلطات
عدد كبري من املجموعات الناخبة األساسية ،وذلك عرب

الرتويج لشعار فارغ عنوانه بناء الدولة املدنية ،واقرتاح

34

سلسلة من التعديالت الدستورية الشكلية يف معظمها.

وهناك من يفرس التضييق عىل املعارضة ومنظمات

فضالً عن ذلك ،حتاول سلسلة من اإلجراءات اسرتضاء

بوتفليقة حيث تتخذ النخبة اجلزائرية ،يف مسعى هيدف

وسائل اإلعالم ،فيما يتم عزل املعارضة املوجودة خارج

املجتمع املدين يف إطار متهيد الطريق أمام خالفة
33

إىل تعبيد الطريق أمام خليفة بوتفليقة ،خطوات متواضعة

املعارضة الرسمية عرب ضمان حقها يف التعبري عن رأهيا يف

الربملان (عىل غرار األعضاء السابقني يف اجلبهة اإلسالمية

 - 32كوسيال زرقني ،حمام ٍ مقيم يف عنابة وعضو يف الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ( ،)LADDHويف شبكة املحامني للدفاع عن حقوق
اإلنسان يف اجلزائر ( RADDH) 16أكتوبر 2014
 - 33ريكاردو فابياين ،متهيد الطريق أمام خالفة بوتفليقة 17 ،فيفري ،2016
http://carnegieendowment.org/sada/62804
 - 34وتهدف التعديالت يف شكل خاص إىل إقناع السكان الناطقني باللغة األمازيغية ،والنساء ،ورجال األعمال املحليني ،بأن مطالبهم قد متت تلبيتها–
وبأن مصلحتهم تقتيض بالتايل أن يدعموا الفصائل املوجودة يف السلطة ،وذلك عن طريق االعرتاف باللغة األمازيغية لغ ًة رسمية يف البالد ،وتعزيز
حقوق املرأة ومتثيلها يف القطاع العام ،وترسيخ األحكام الدستورية حول القطاع اخلاص.
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لإلنقاذ املحظورة) .ومؤخر ًا بثّت حمطات التلفزة اململوكة

من الدولة برامج حوارية عبرّ فيها السياسيون املعارضون
بحرية عن آرائهم املناهضة للنظام– وهذه خطوة غري
معهودة اهلدف منها تسليط الضوء عىل األجواء السياسية

سوق خلليفة
اجلديدة يف اجلزائر .يأمل النظام بأن ُي ِّ
بوتفليقة يف صورة الرئيس الذي سيميض قدم ًا يف تنفيذ

هذه السياسات اإلصالحية.

التقرير اإلستراتيجي

وهناية طفرة النفط .ويدفع مزيج االنخفاض يف أسعار
النفط واحلاجة إىل تدعيم رشعية النظام قبيل االنتقال

احلساس بالنخبة احلاكمة يف اجلزائر إىل تطبيق
السيايس ّ
سياسة إصالحية حذرة .وألول مرة أجازت السلطات

للرشكات اخلاصة االستدانة من اخلارج وتأسيس
عقارات صناعية وإدارتها.

ُتظهر هذه التدابري املتواضعة أن الفصائل احلاكمة بحاجة

كما أ ّن دعم اجليش النجاح خطة التحرير االقتصادي

ماسة إىل اسرتضاء رشائح واسعة من السكان ،وأهنا
ّ
جاهزة بالتايل لتقديم تنازالت لقواعدها الناخبة .وعىل

رئيس ًا يف معارضة فكرة وصول سعيد بوتفليقة إىل سدة

إال أهنا مهمة جد ًا من ناحية تارخيية .فالضغوط الداخلية

اخلجولة سيكون أساسي ًا ألي مرشح ختتاره الفصائل
األخرى .يف املايض أ ّدت االستخبارات العسكرية دور ًا

الرئاسة .لكن إطاحة الفريق حممد "توفيق" مدين من

رئاسة دائرة االستعالم واألمن يف أيلول/سبتمر 2015
أ ّدت إىل حلول اجليش مكان الدائرة يف موقع املحاور
األسايس للفصيل الرئايس .ففي حني كانت دائرة

االستعالم واألمن بمثابة الثقل املوازن يف مقابل الرئيس

عرب تقويض املحاوالت اليت قام هبا هذا األخري الحتكار
السلطة وفرض خليفة له عىل رأس الدولة ،كان اجليش

متعاون ًا بطريقة الفتة مع آل بوتفليقة وموالي ًا هلم .حىت
اآلن تعاون هذان الفريقان ،أي اجليش والرئيس عن

كثب ،نظر ًا إىل أن قايد صالح يدين آلل بوتفليقة بمسريته

املهنية الناجحة وصعوده إىل السلطة .بيد أن الفصيل
الرئايس سيجد صعوبة يف خت ّطي املعارضة من اجليش،

الرغم من أن خطوات االنفتاح تبدو صغرية إىل حد كبري

عىل النظام اجلزائري تساهم يف متكني تلك القواعد

يؤيدون اإلصالح
الناخبة واملسؤولني يف النظام الذين ّ
التدرجيي .ويف حني أن نتيجة العملية االنتقالية ال تزال
غري مؤكدةُ ،يظهر النظام اجلزائري ألول مرة استعداد ًا
تسببت تارخيي ًا باحلد من
حذر ًا ملعاجلة بعض املسائل اليت ّ

تطوره السيايس واالقتصادي.

ثالث ًا :ليبيا :داعش والصراع المسلح مع
إسالميي الثورة

تتمثل اسرتاتيجية تنظيم "داعش" يف ليبيا ،يف مراحلها
األوىل بسيطرة التنظيم الرسيعة عىل األرايض وتوسيع
سلطة اخلالفة نحو ليبيا اليت ت ّتسع فيها رقعة الفوىض.

الذي ُيعتبرَ الركزية األساسية لالستقرار يف البالد ،يف
حال رفض وصول سعيد بوتفليقة إىل سدة الرئاسة خلف ًا

لكن جهود “داعش” يف هذا البلد مل تنجح يف حتويل

حليفان ،يمكن أن يؤ ّدي خالف حول اختيار الرئيس

ُيعتقَد أنه يسيطر عىل مدن مثل درنة ورست– واحلقيقة

لشقيقه .ويف حني أن الفريق قايد صالح وآل بوتفليقة

العتيد إىل انتهاء الرشاكة بينهما.

كذلك كشفت احلكومة يف األشهر األخرية عن حترير

اقتصادي حمدود للتعويض عن اآلفاق االقتصادية املتعرثة

هذه املخاوف واقع ًا عىل األرض ،ألن التنظيم كان

أنه جمرد واحد من فصائل كثرية تتنافس عىل النفوذ يف
هذه املناطق .وال يعين ذلك أن داعش تفشل يف ليبيا -بل
إن مسار التنظيم داخل ليبيا يعكس اسرتاتيجيته العراقية
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اليت سعت إىل زيادة مزاياه التنافسية إىل أقىص حد عىل

توسع داعش يف رست منذ منتصف العام 2014
وقد منح ّ

متعمد إىل حد كبري انطالق ًا من
رست قرار اسرتاتيجي
ّ

إيواء املدينة ملجموعات إسالمية وجهادية منذ 2012

املستوى املحيل .وحتويل داعش مركز الثقل من درنة إىل

تؤمن فرص ًا أكرب للتنظيم باملقارنة
االفرتاض بأن رست ّ
35

مع درنة .

التنظيم العديد من املزايا االسرتاتيجية اإلضافية .أوالً،

كانت تستعرض قواها بصورة مستمرة يف رست ،عرب
تنظيم مواكب من اآلليات احلربية اليت ترفع االعالم

لكن عىل النقيض من العراق وسورية ،ال تتوافر يف

التقيد بالرشيعة يف
التشدد أكرث يف
السوداء ،وفرض
ّ
ّ
رصت هذه املجموعات صفوفها يف كانون
املدينة .وقد ّ

الروابط الراسخة مع القبائل واملجموعات االجتماعية

أنصار الرشيعة يف رست ،مع احلفاظ عىل روابط قوية

ليبيا الظروف األساسية اليت سمحت للدولة اإلسالمية

بتحقيق مكاسب رسيعة يف املرشق ،فالتنظيم يفتقر إىل
الليبية النافذة ،كما أنه ال وجود النقسام مذهيب قوي يف

ليبيا أو لعدو مشرتك يمكن حشد الدعم ضده .لذلك
موجهة نحو الترسيع
تبدو اسرتاتيجية داعش يف ليبيا
ّ
يف اهنيار الدولة وتقويض مشاعر القومية املشرتكة لدى
الليبيني .يف غضون ذلك يعمل التنظيم أيض ًا عىل تعزيز
الظروف اليت من شأهنا أن تتيح له ترسيخ نفوذه وبناء

هوية وطنية -دينية تنسجم مع آراء اخلالفة.

رجح أن اهلجوم الذي ش ّنته داعش عىل
يف هذا اإلطار ُي َّ
البىن التحتية النفطية يف حوض رست مل يكن بدافع
الرغبة يف االستيالء عىل النفط وبيعه من أجل حتقيق

األرباح ،إذ يدرك داعش جيد ًا أنه ال يزال من الصعوبة
بمكان تهريب النفط اخلام من دون علم الدولة الليبية،

وذلك بفضل املساعدات الدولية لليبيا .وتدرك داعش
ذلك جيد ًا .ولكنها تسعى ،من خالل عرقلة وصول
السلطات احلاكمة الليبية إىل النفط ،لترسيع اهنيار البالد

التسبب بتفاقم مشكالت الدولة املالية وتقويض
عرب
ّ
قدرة احلكومة عىل تأمني السلع واخلدمات العامة.

الثاين /يناير  2013وأعلنت رسمي ًا عن إنشاء جماعة
وحتدثت تقارير
مع جماعة مرصاتة والكتائب الثورية.
ّ

إضافية عن بذل جهود لتجنيد أشخاص لالنضمام إىل
اجلهاد يف العراق وسورية ،ومنها اجلهود اليت ُبذِلت
انطالق ًا من مسجد الرباط يف رست ،الذي استضاف
أيض ًا الشيخ تركي البنعيل  ،الذي ُيعتبرَ اآلن من أبرز
املن ّظرين العقائديني يف تنظيم داعش ،إللقاء سلسلة من
36

املحارضات  يف كانون الثاين /يناير .2013

سعت داعش إىل تعبئة السكان املتعاطفني معها يف رست،

كما يف العراق وسورية ،مانحة األولوية لبناء الشبكات

وجهود التجنيد اليت تستهدف األشخاص واملجتمعات

املهمشة بفعل الديناميات احلالية للنفوذ السيايس .ففي
َّ
مد تنظيم داعش يده
رست ،مسقط رأس معمر القذايفّ ،
إىل القبائل اليت كانت موالية للنظام السابق ولدهيا تاريخ

طويل من الزناع مع مرصاتة.

أما يف رشق ليبيا فقد استهدفت رسائل داعش اللواء
خليفة حفرت وجملس النواب اللذين يلقيان دعم ًا يف

أوساط القبائل اليت كانت موالية للنظام السابق يف حوض

 - 35كيفن كاييس ,ستاييس بوالرد ،اسرتاتيجية الدولة اإلسالمية يف ليبيا 25 ،مارس ،2015

http://carnegieendowment.org/sada/59491
 - 36اسمه احلقيقي هو تركي بن مبارك بن عبد اهلل ،وهو مواليد البحرين عام  .1984معروف أيض ًا بـ”أبو سفيان السلمي” إضافة إىل عدة ألقاب أخرى
منها “أبو رضغام” و”أبو مهام األثري”.
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رست .يف حني يركّ ز التنظيم يف مدينة رست عىل املؤمتر

واألغلب هو أن داعش ستستمر يف التموضع بني الفرقاء

الوطين العام وقوات فجر ليبيا وقوات مرصاته حماوالً

املتناحرين يف البالد ،والعمل عىل استقطاب املجموعات

ونظر ًا إىل موقع رست عىل مقربة من اجلبهة األمامية

للترسيع يف اهنيارها ،وترويج رؤيتها الوطنية .يف املدى

استغالل هذه املظامل وهذا الشعور بالتهميش.

للمعارك بني قوات فجر ليبيا وقوات الكرامة ،التحال َفني
املتناحرين يف البالد ،تستغل داعش الزناع عرب تأليب كل
َ
واحد من التحال َفني عىل اآلخر ،كما فعلت يف سورية .إذ ًا

أي
تتموضع داعش بني التحال َفني ،فال يعود من مصلحة ٍّ
منهما الدخول يف مواجهة معها ،ألن ذلك جيعله عرض ًة
37

للهجوم من التحالف اآلخر  .يبدو أن هذه الديناميات

املهمشة واملظلومة ،والسعي إىل تقويض قدرات الدولة
ّ
القصري ستحتل السيطرة عىل األرايض املرتبة الثانية

فيما ُتعطى األولوية هلذه األهداف األساسية بالنسبة إىل
التنظيم.

38

أما يف بنغازي فهناك عودة تدرجيية لألمن حيث

يستعيد اجليش وقوات الرشطة عافيتهما تدرجي ًا بعد

عامني ،ما يتيح للمواطنني
موجة االغتياالت عىل امتداد َ

تصب من جديد يف مصلحة داعش؛ فقد اض ُط َّرت
ّ
قوات مرصاتة إىل وقف القتال ضد داعش يف رست

العرشات من رشطة املرور يف عام  2015وسط املدينة

عىل طرابلس يف أواخر آذار /مارس .2015

واالغتياالت يف أعىل معدالتها .وتستعيد األجهزة

واهليئات القضائية استئناف أعماهلم .ويستعرض

جددت هجماتها
من أجل مواجهة قوات الكرامة اليت ّ

عامني ،حيث كانت اجلريمة
يف مشهد مل تعهده منذ نحو َ

وعىل الرغم من أن داعش فشلت حىت اآلن يف احلصول

األمنية التابعة حلكومة البيضاء يف ليبيا عافيتها بعد انتهاء

رست ال يزال التنظيم يرفض حكومتيَ طرابلس وطربق
اللتني أنشئتا بعد الثورة ويعتربمها غري رشعيتني .قد

عامي  2013و ..2014يف تلك
والعنارص األمنيني بني َ
الفرتة كانت بنغازي حتت سيطرة اجلماعات املسلحة ذات

أي من القبائل الكبرية يف حوض
عىل الدعم الكامل من ٍّ

يلقى هذا املوقف أصداء لدى الشباب يف رست والقبائل
اليت كانت موالية للنظام السابق ،والذين يشعرون بأهنم

منبوذون من املنظومة السياسية احلالية .وعىل نطاق أوسع

موجة االغتياالت اليت أسفرت عن مقتل مئات املواطنني

اخللفية اإلسالمية املتشددة مثل جماعة أنصار الرشيعة،
وكتيبة  17فرباير ،وغريها من امليليشيات اليت سامهت يف

إسقاط نظام القذايف.

39

تهدف هذه الرسالة عىل األرجح إىل كسب الدعم من

كان لالستقرار األمين منذ عودة األجهزة األمنية للعمل

الوطين العام وال جملس النواب.

املحال التجارية واملقاهي باإلضافة إىل األسواق التجارية

تؤيد املؤمتر
الرشائح السكانية الكبرية واملزتايدة اليت ال ّ

من جديد األثر الواضح عىل احلياة يف بنغازي .عاودت

وعىل كل حال يبقى من املستبعد أن يسعى تنظيم داعش

واملنزتهات استقبال الناس ،بعدما كانت تغلق يف ساعة

إىل خوض مواجهة يف حوض رست يف املدى القريب.

مبكرة خوف ًا من عمليات االغتيال اليومية منذ انطالقة

 - 37املصدر السابق
مصور :األمن يعود تدرجي ًا لبنغازي 05 ،ابريل،2016
 - 38عبد احلكيم اليمين ،مقال
ّ
 - 39املصدر السابق

http://carnegieendowment.org/sada/63241
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العملية العسكرية يف املدينة .أما اآلن فاإلحساس باألمن

التيار املدخيل السلفي ،الذي بات حفرت يتخوف من

يف الشوارع من جديد .

قواته ،فإن الالفت للنظر هو أن هذه اجلرائم مل تكن

ارتفع لدى املواطن يف بنغازي نتيجة رؤيته رجال األمن
40

عىل الرغم من أنه يبدو أن عملية الكرامة العسكرية
نجحت يف إضعاف اجلماعات املتطرفة داخل بنغازي
41

بفعل الدعم الدويل الواسع وال سيما الرويس منه  ،إال
أهنا تبقى حالً مؤقت ًا نظر ًا لعدم وجود مرشوع حقيقي

يدعم األجهزة األمنية يف ليبيا .ومع أن األمن يبقى
الشغل الشاغل للحكومات الليبية املتعاقبة سوف تؤ ّدي

إزعاجه ،وخيىش انقالبه عليه ،لتضخم نفوذه يف أوساط
43

وحدها بل صاحبتها تعديات صارخة أخرى.

ولعل من بني عوامل تغذية وتفاقم اإلرهاب تع ّطل أو
غياب العدالة االنتقالية اليت من شأهنا أن تدمج رجاالت

النظام القديم يف املنظومة اجلديدة وحتول بينهم وبني
االنخراط يف الثورة املضادة واالستثمار يف االرهاب

إلفشال املرحلة االنتقالية.

االنقسامات السياسية ،وعدم وجود حكومة وطنية
تعرتف هبا األطراف الليبية كافة ،إىل تأخري بناء األجهزة

ومعضلة حماكمة رموز النظام القديم
 3.1ليبيا ُ

وحدهم فاتورة هذه االنقسامات.

عهد القذايف وسط املشاغل املتعلقة بمدى شفافية هذه

األمنية بشكل صحيح ،ويبقى املدنيون هم الذين يدفعون

تراجع االهتمام املحيل والدويل بمحاكمة رموز
يف ليبيا َ

ولكن يف بداية  2017أوضحت الصور ومقاطع الفيديو،

املحاكمات ،وحجب وقائعها عن الرأي العام ،وعدم

مروعة ارتكبتها قوات اللواء خليفة حفرت ،مثل
حرب ّ

املتنافستان يف ليبيا نزاع ًا أهلي ًا  ،ما يستقطب االهتمام

عىل األرسى بالرضب واإلهانة يف بنغازي .ولقيت هذه

تطال شخصيات بارزة يف نظام معمر القذايف .ففي كانون

والدويل ،األمر الذي اضطر حفرت إىل إصدار أوامر

وقدم املحامون املرافعة األخرية دفاع ًا
الساعدي القذايفّ ،

اليت انترشت عىل مواقع التواصل االجتماعي جرائم

ضمان حقوق املدعى عليهم .يف حني ختوض احلكومتان

مشاهد نبش القبور والتنكيل بجثث املوىت واالعتداء

املحيل والدويل ،تستمر يف طرابلس املحاكمات اليت

44

اجلرائم استنكار ًا واستهجان ًا واسعني عىل الصعيد املحيل

الثاين /يناير  ،2015تواصلت اإلجراءات القضائية بحق

بالقبض عىل مرتكيب هذه اجلرائم وتقديمهم للمحاكمة

عن سيف اإلسالم القذايف و 36من املسؤولني اآلخرين

42
العسكرية  .وبعيد ًا عن التساؤالت حول صدقية قرار

حفرت ،وال سيما أن القائم عىل ارتكاب هذه اجلرائم قائد

بارز يف قواته ،وهو النقيب حممود الورفيل ،أبرز قيادات

يف عهد القذايف الذين يواجهون جميع ًا تهم ًا بارتكاب
جرائم حرب ضد الشعب اللييب خالل انتفاضة .2011

عىل الرغم من أن رئيس قسم التحقيقات يف مكتب

 - 40املصدر السابق
 - 41طارق املجرييس ،ماتيا توالدو ،روسيا يف ليبيا :عامل تصعيد؟ 08 ،ديسمرب ،2016
 - 42املصدر نفسه.
 - 43املصدر نفسه
 - 44طوم وستكوت ،العدالة االنتقالية يف ليبيا 09 ،جويليا ،2015

http://carnegieendowment.org/sada/66392

http://carnegieendowment.org/sada/60349
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يرص عىل أن املحاكمات يف
املدعي العام ،صادق السورّ ،

أرضية ،وتسليح امليليشيات املوالية للقذاقي ،واستقدام

بغض النظر عن السلطة التنفيذية يف البالد"،
مستقل متام ًاّ ،

وثمة صعوبة أكرب يف متابعة وقائع حماكمة سيف

وعىل الرغم كذلك مما كان متوقع ًا من صدور حكم

يف بلدة الزنتان اجلبلية غرب ليبيا .ويتولىّ املدعي العام

طرابلس "مستقلة وال تتأ ّثر باحلرب" ،مضيف ًا أن "القضاء
عدة باإلجراءات القضائية.
حتيط عالمات استفهام ّ

هنايئ يف قضية سيف اإلسالم واملسؤولني اآلخرين يف
 28متوز /يوليو  ،2015وغالب الظن أنه لن يكون لذلك
تأثري مبارش عىل املفاوضات بني طرابلس وطربق أو أنه

يقدم مسامهة مهمة ملسار العدالة االنتقالية .وبعد
لن ّ
استئناف حماكمة رموز النظام السابق يف طرابلس أصدرت

وزارة العدل يف البيضاء بيان ًا جاء فيه" :ال يمكن إصدار

أحكام حيادية ومستقلة بحد السالح يف ظل ميليشيات
يدهيا عملي ًا من أية مسؤولية
غري رشعية" ،وغسلت َ

عن اإلجراءات القانونية يف طرابلس ،مبدي ًة معارضتها
للمؤسسات القانونية وممارساتها.

يف العارش من أيار /مايو  ،2014بدأت اإلجراءات

القضائية بحق الساعدي ،االبن الثالث للقذايف املعروف

مرتزقة أجانب إىل ليبيا.

اإلسالم ،وهو موقوف ،منذ القبض عليه يف العام ،2011
يف طرابلس حالي ًا حماكمته غيابي ًا بتهمة ارتكاب جرائم
حرب بحق الشعب اللييب خالل الثورة .ونظر ًا للوضع

األمين واألزمة يف البالد ،ال يمكن إحضاره إىل طرابلس
يف حني يشكك املناوئون للحكومة يف ما إذا كان ال
يزال عىل قيد احلياة .وقد عبرّ ت منظمة “هيومن رايتس
سمع صوته منذ
ووتش” عن قلقها من أنه مل ُيشا َهد أو ُي َ

أطل عرب شاشة يف قاعة املحكمة العام املاض .يف غضون
ّ

ذلك ،تبقى قضية سيف اإلسالم يف صلب خالف دائر
بني ليبيا واملحكمة اجلنائية الدولية اليت أصدرت مذكّ رة

توقيف بحقه يف أيار /مايو  ،2011كما أصدرت أمر ًا من
45

املحكمة برتحيله إىل الهاي ،لكن ليبيا اعرتضت عليه .

املدعى
يتعرض أي من ّ
وتصرّ اجلهات الرسمية عىل أنه مل ّ
عليهم ألي شكل من أشكال التعذيب وسوء املعاملة .بيد

بحبه لكرة القدم وحياة الرتف واالنغماس يف امللذات

أن تقارير صادرة عن منظمات حقوقية وصحافيني تشري

اجلرائم قبل الثورة ،بما يف ذلك مقتل العب كرة القدم

بالرضورة بسيطرة كاملة عىل سجن احلدباء حيث يوجد

ملواجه عقوبة اإلعدام .فضالً عن ذلك ،يواجه الساعدي

املوجهة إىل هؤالء املسؤولني يف جلسة
حكم هنايئ يف التهم ّ

وعنف تعود إىل ما قبل الثورة ،كما أنه متهم بارتكاب

حكم غيابي ًا يف قضية سيف اإلسالم ،لكن يف حال ظهر
ٌ

والـ”بالي بوي” .والساعدي متهم بارتكاب العديد من

إىل أنه ال مكتب املدعي العام وال وزارة العدل يتم ّتعان

واملدرب اللييب بشري الرياين يف العام  2006مما يرشحه

أغلب معتقيل النظام السابق  .وكان من املتوقع صدور

سبع تهم أخرى عىل األقل يف قضايا اعتداء وخطف

املحاكمة املقبلة يف  28متوز /يوليو ( .2015سيصدر أيض ًا

جرائم عدة خالل مرحلة الثورة ،تتمثّل يف زرع ألغام

من جديد ،ستتم إعادة حماكمته حضوري ًا).

46

 - 45املصدر السابق
 - 46وقد أورد تقرير منظمة العفو الدولية يف  2014أ ّن «دخول املجمع خيضع لسيطرة مسؤويل السجن الذين يتبعون إسمي ًا فقط لوزارة العدل عىل
ما يبدو» .وذكرت أيض ًا أن السجناء السابقني الذين كانوا من رموز نظام القذايف هم من ضمن األشخاص الذين يتو ّلون إدارة منشأة احلدباء ،وكانت
الواليات املتحدة قد س ّلمت بعض ًا منهم إىل ليبيا بطريقة غري قانونية واح ُت ِ
جزوا يف سجن أبو سليم السيئ السمعة.
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فرتض أن تشكّ ل املحاكمات خطوة مهمة
لقد كان ُي َ

نحو األمام عىل الطريق باجتاه حتقيق العدالة بعد الثورة

يف ليبيا ،إال أن الرأي العام مل يعد ُيبدي اهتمام ًا هبا .فمع
تبددت أحالم
االهنيار الذي تشهده ليبيا بعد الثورةّ ،

عدد كبري من الليبيني العاديني بالعدالة واحلرية واليت
وحل مكاهنا التوق إىل السالم
كانت وراء اندالع الثورة،
ّ
واألمن واالستقرار .فضالً عن ذلك ،فإن عدم السماح

للجمهور بحضور املحاكمات ،وعدم االنتظام أحيان ًا يف
مواعيد اجللسات ،والتغطية التلفزيونية املتقطعة جعلت

تتبع وقائع املحاكمات.
من الصعب ُّ

حيول دون معاجلة هذه املشاغل عىل نحو أوسع نطاق ًا أو
47

أكرث جوهرية.

الرسيني
 3.2ليبيا بؤرة جديدة لتصدير املهاجرين ّ

لطاملا كانت ليبيا حمطة انطالق للمهاجرين اليائسني-
وعدد كبري منهم ينتمي إىل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

اليت م ّزقتها احلروب -الذين يأملون يف الوصول إىل
الشواطئ األوروبية .منذ إطاحة معمر القذايف وغرق ليبيا
سجلت أعداد املهاجرين زيادة كبرية يف خضم
يف الفوىض ّ

الفراغ األمين .ولقي أكرث من ألفي مهاجر مرصعهم

ومع نزوح السفارات الغربية واجلزء األكرب من املجتمع

خالل العام اجلاري لدى حماولتهم عبور املتوسط،

تراجع أيض ًا االهتمام الدويل باملحاكمات .حيث
ليبيا”َ ،

باالستناد فقط إىل املراكب واجلثث اليت تم العثور عليها.

الدويل من العاصمة طرابلس بعد وصول قوات “فجر

بحسب تقديرات املنظمة الدولية للهجرة ،وذلك

عبرّ بعض املراقبني واملنظمات الدولية عن قلقهم بشأن
النظام القضايئ “احلر والعادل” الذي ال يزال وليد ًا

رسلون إىل مراكز االحتجاز
ومن يتم إيقافهم يف ليبيا ُي َ
املكتظة أصالً ،ويصبحون جزء ًا من األزمة اإلنسانية

الليبية يف منظمة “هيومن رايتس ووتش”“ :واذا كانت

مل تثمر بعد جهود االحتاد األورويب للتوصل إىل اتفاقات مع

نظام القذايف ،أساسية ليتمكّ ن الليبيون من السري قدم ًا،

املكثّف مع النيجر منذ حزيران 2016يف أن يق ّلص بشكل

يف ضمان حسن سري اإلجراءات القانونية” ،السيما

من  70,000يف أيار  2016إىل  1500يف ترشين الثاين

وقد عربت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عن رأي

والالجئون يف املخيمات الليبية– اليت هي أشبه ما يكون

يف ليبيا .فقد ّ
حذرت حنان صالح ،الباحثة يف الشؤون

املتفاقمة يف البالد.

املساءلة عن اجلرائم اخلطرية ،السيما تلك اليت ارتكبها

دول املنشأ باستثناء النيجر حيث نجح التعاون األورويب

فإنه ال جيوز أن تأيت عىل حساب احلقوق األساسية املتمثلة

ملحوظ من تدفق املهاجرين عرب حدود ليبيا اجلنوبية،

املدعى عليهم من احلصول عىل التمثيل القانوين.
حرمان ّ

 .2016كما أن األوضاع املزرية اليت يعيشها املهاجرون

مماثل" :إذا استمرت املحاكمة عىل هذا النحو فلن تلبيّ
تتسبب أيض ًا بإضاعة فرصة
املعايري الدولية .وسوف
ّ

األورويب الذي اقرتح خطة العرتاض املهاجرين ونقلهم

والتقص بشأهنا" .بيد أن االستمرار يف احلد
النظام السابق
يّ

التقدم بطلبات اللجوء .ووصل
ومن هناك يستطيعون
ّ

تارخيية للكشف علن ًا عن اجلرائم اليت ار ُتكبت يف عهد

من قدرة املراقبني الدوليني عىل مواكبة سري املحاكمات
 - 47املرجع السابق

حدت من اخليارات املتاحة لالحتاد
بمعسكرات اعتقال ّ
مبارشة إىل تونس أو مرص حيث ستقام مراكز احتجاز
األمر إىل دعوة البعض يف حال رفض هذه اخلطة إىل
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رضورة التلويح بتقليص املعامالت االقتصادية مع

من أجل احلد من مغادرة املهاجرين عرب ليبيا .هيدف

دول املنشأ أو العبور إن تراخت هذه الدول يف مساعدة

املخطط إىل إرجاع املهاجرين إىل بلداهنم األصلية أو

أوروبا ،وهو ما القى انتقادات عدة

منحهم احلماية واالستقرار يف بلدان ثالثة خارج أوروبا.

نقطة االنطالق

رأت فيه حماولة تهدف إىل تصدير

األساسية للعابرين

األزمة إىل البلدان الواقعة عند

وايطاليا حول اهلجرة اليت ُو ِّق َعت يف الثاين من شباط/

ُت ّ
مثل ليبيا حالياً

نحو شمال
المتوسط ،إذ يغادر

من جمموعات حقوق اإلنسان اليت

48

سواحل جنوب املتوسط .
ُتمثّل ليبيا حالي ًا نقطة االنطالق
األساسية للعابرين نحو شمال

 90في المئة

املتوسط ،إذ يغادر  90يف املئة من

من المهاجرين

املتوجهني إىل أوروبا عرب
املهاجرين
ّ

المتوجهين
ّ

سواحلها .وقد دعت مالطا ،مع

استالمها الرئاسة الدورية لالحتاد

إلى أوروبا عبر

األورويب مطلع كانون الثاين 2017

سواحلها

إىل صياغة اتفاق مع ليبيا عىل
غرار االتفاق الذي أُ ِ
برم مع تركيا

يف آذار  2016لوقف تدفق املهاجرين .يقرتح خمطط
مالطا باألساس حترك الدوريات األوروبية نحو املياه
اإلقليمية الليبية حيث يمكن التعاون أكرث مع القوات
البحرية الليبية بغية اعرتاض قوارب املهاجرين وإعادتهم
مبارشة إىل ليبيا .إال أن هذه املبادرة قوبلت بالرفض من

وأعلن القادة أيض ًا دعمهم ملذكرة التفاهم بني ليبيا
فرباير  .2016وينص االتفاق عىل قيام إيطاليا بتأمني املال
واملعدات لدعم حكومة الوفاق الوطين يف
والتدريب
ّ
49

إدارة احلدود وتعزيز قدرات خفر السواحل الليبية.

حيتوي املقرتح األورويب اجلديد عىل نداء لتطوير قدرات
مدهم بالتدريب واملعدات
خفر السواحل الليبية عرب ّ
الالزمة ملراقبة احلدود ورصد خطوط إمداد املهربني،

إضافة إىل مساعدة ليبيا عىل حماية حدودها اجلنوبية
من خالل تنشيط التعاون األمين اإلقليمي يف منطقة
الساحل .من ناحية أخرى ،يسعى االحتاد األورويب إىل
التنسيق مع البلديات الليبية واملنظمات الدولية ،وحتديد ًا

املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة واملنظمة
الدولية للهجرة ،من أجل تطوير برامج العودة وإعادة
القبول إلعادة املهاجرين الذين ال حيتاجون للحماية إىل
بلداهنم ،وإجراء حتسينات يف حماية طاليب اللجوء ويف
تقديم املساعدات اإلنسانية إليهم ،وتسهيل اندماجهم
يف االقتصاد املحيل عرب خلق موارد رزق حيث يتمركز

قبل املفوضية األوروبية الختالف الظروف الشديد بني
ليبيا وتركيا.

املهاجرون .وتبقى إمكانية االنتقال إىل أوروبا متاحة

لألشخاص األكرث ضعف ًا.

غري أن املفوضية أعلنت يف  25كانون الثاين  2017عن

ورغم كل يشء يبقى املهاجرون األفارقة املوقوفون يف

يف الثالث من شباط للتفاوض مع حكومة الوفاق الوطين

وتر ّدي ظروف االحتجاز .ومما يزيد قضية اهلجرة الرسية

خطة خمتلفة ومدعومة من القادة األوروبيني يف قمة مالطا

 - 48املرجع السابق.
 - 49املرجع السابق

ليبيا عالقني يف أزمة إنسانية بسبب قصور املساعدات
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تأزم ًا وامهاالً االنقسامات السياسية والتجاذبات احلزبية
واحلسابات االنتخابية.

عىل التوازن بني عدد من املجموعات املتنافسة ،وعىل
الرغم من أنه قد يكون مفهوم ًا من الناحية العملية ،مل

يو ّلد ،لسوء احلظ ،مزيد ًا من الزخم باجتاه التسوية.

 3.3ليبيا وغياب هيمنة الدولة عىل أراضيها
من أوكد واجبات الدولة املمأسسة اليت تتم ّتع بالرشعية يف
نظر من حتكمهم أن تفرض األمن عىل كامل تراهبا الوطين.

ولكن ليبيا ال تزال تواجه صعوبات سياسية خطرية سيكون
هلا يف هناية املطاف تأثري عىل مستوى األمن يف البالد.

ولعل حماولة إطالق حوار وطين تكشف إىل حد ما بعد
تعثرّ املؤسسات السياسية (مثل املؤمتر الوطين العام) ،أنه

من دون إنشاء مؤسسات فاعلة قادرة عىل معاجلة املشاكل

تتخبط فيها البالد ،فلن يؤ ّدي إصالح
السياسية اليت
ّ
القطاع األمين وإعادة هيكلته سوى إىل استمرار حالة عدم
50

االستقرار والفوىض اليت تشهدها ليبيا .

ويف حني تواظب بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا

عىل حض األفرقاء السياسيني وجمموعة من األطراف
ٍ
حوار تأمل يف
السياسية غري الرسمية عىل االنخراط يف
أن يؤ ّدي إىل نوع من التسوية ،عىل الطريقة التونسية،

يمهد الطريق نحو أهداف سياسية مشرتكة ،شهدت
وأن ّ

أحداث األشهر األخرية من عام  2014أن هذا املسار
اليزال معقّد ًا وشاق ًا .ففي ليبيا ،مل يتم االتفاق بعد عىل

قواعد مشرتكة للعبة ،والتوافق السيايس شبه معدوم.
كما أن البالد تفتقر إىل منظمات أهلية وترتيبات مؤسسية
التوصل إىل تسوية سمة
فاعلة ،ماجيعل العجز عن
ّ
أساسية ودائمة يف احلياة السياسية الليبية .هذا فضالً عن

أن استخدام احلكومة ملوارد البالد املالية هبدف احلفاظ

وحتجب املأسسة اليت تشهدها حالي ًا احلياة السياسية يف
البالد واقع أن املؤسسة السياسية األبرز اليت أنتجتها

حتولت
االنتخابات الوطنية ،أي املؤمتر الوطين العامّ ،
إىل هيئة جوفاء تكتسب مكانتها من

تقدمها للمجموعات
اخلدمات اليت ّ
املختلفة عىل أساس املحسوبيات،

بدالً من أن تكون مؤسسة سياسية

وطنية تصغي إىل مهوم املواطنني
وتعمل عىل معاجلتها..

ولقد شكّ لت فكرة احلوار الوطين،

يف جزء منها ،حماولة ملعاجلة هذا

التنافر املزتايد بني السياسة وواقع

في ليبيا ،لم يتم

االتفاق بعد على
قواعد مشتركة
للعبة ،والتوافق
السياسي شبه
معدوم

احلياة يف ليبيا ،عرب ردم اهلوة بني اإلطار السيايس الرسمي

واملجموعات اليت تم إقصاؤها .ولكن يبدو أن هذا
احلوار الوطين املتأخر جد ًا يف الزمن ُولد ميت ًا ،ومل يفلح يف

بث نفحة تفاؤلية ترشحه ألن يصبح أداة وساطة يف احلياة
51

التصدع .
السياسية الليبية الشديدة
ّ

ولنئ كان بإمكان الليبيني ورشكائهم الدوليني التوحد
ضد داعش فإ ّن املقاربة السياسية والعسكرية اخلارجية

تقوض بناء األمة الذي ُيعتبرَ رشط ًا مسبق ًا ملواجهة
ّ
التنظيم والقضاء عليه .حيث ختىش أوروبا اليت ال تزال
متطرف
تتعاىف من صدمة باريس وبروكسل قيام جيب
ّ
عىل بعد بضع مئات الكيلومرتات من حدودها .وهذا

 - 50ديرك فانديفال ،أستاذ يف ما ّدة اإلدارة احلكومية يف جامعة دارمتوث ومؤ ّلف «تاريخ ليبيا احلديثة» 31 .اكتوبر 2014
 - 51طارق املجرييس ،يف ليبيا ،السياسة تأيت قبل النرص 18 ،ماي ،2016
http://carnegieendowment.org/sada/63622
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جيعل أولوية مقاومة اإلرهاب مبجلة وسابقة عىل أولوية

الوحدة القومية الليبية اليت ستبقى مهددة وضعيفة.

وتتزنل حالة االنفالت وعدم االستقرار يف إطار املرحلة
52

االنتقالية اليت يعتربها أغلب الليبيني بمثابة إعادة
كان القادة
التونسيون موضع

متوضع سيايس حيث ال غالب وال
عىل كل منطقة

مغلوب ،ويتعينّ
وجمموعة أن تفرض نفسها للحصول
عىل حقوقها اإلنمائية .وقد تع ّززت

إشادة من مجلس

هذه النظرة بفعل ممارسات صانعي

الشيوخ األميركي

عىل الدوام يف اتباع مقاربة شاملة

السياسات يف طرابلس الذين فشلوا
شك أ ّن وضع
وشفافة وفاعلة .وال ّ

حدة املشاكل األمنية الكثرية
اسرتاتيجية للتخفيف من ّ
اليت تعاين منها ليبيا مهمة شا ّقة ،فما بالكم بالعمل عىل

ح ّلها .إال أن تسليط الضوء عىل الظروف اليت أ ّدت إىل
انطالق هذه الزناعات يمكن أن يساعد املجتمع الدويل
عىل حتديد طرق ملعاجلة املشاكل البنيوية اليت تقف خلف

الفلتان األمين املسترشي يف ليبيا.

مل تفلح اجلهود الدولية يف وضع حد لالنقسام السيايس

وتسبب باندالع حرب
الشديد الذي ظهر بعد الثورة
َّ
أهلية فوضوية وقيام حكوم َتني متنافستني .وقد ن ّظم
املجتمع الدويل نقاشات بقيادة مبعوث األمم املتحدة

اخلاص آنذاك ،برناردينو ليون ،هبدف التوصل إىل إجماع
لتشكيل حكومة وحدة منبثقة من املؤمتر الوطين العام

يف طرابلس وجملس النواب يف طربق .وكان يف اعتقاد
التصدي لعدم
املجتمع الدويل أن من شأن ذلك أن ُيتيح
ّ
 - 52طارق املجرييس ،انتخابات جديدة يف ليبيا؟  31جانفي 2014
 - 53املرجع السابق

تسببا يف البداية بالفراغ
االستقرار واالنقسام اللذين ّ
السيايس الذي أ ّدى إىل ظهور داعش .وحىت مرشوع
حكومة الوفاق الوطين مل ينجح نظر ًا للطبيعة املشاكسة

الضيق
للسياسيني الليبيني وصوالً إىل نطاق السياسات
ّ
الذي ركّ ز فقط عىل الالعبني السياسيني بدالً من إرشاك

استغل
القادة العسكريني واملجتمعيني األكرث نفوذ ًا .وقد
ّ

أعضاء املؤمتر الوطين العام وجملس النواب املحادثات،
ِ
املسيطرة يف املنظومة
إذ حاول كل فريق أن يصبح القوة
اجلديدة ،واختلف الفريقان يف شكل خاص حول القطاع
53

األمين وتفويض السلطات.

موحدة
ختام ًا ،لقد ُربِطت قابلية ليبيا للحياة كدولة قومية ّ
ٍ
تكهنات
وسلمية بالسياسة املحلية ،وبسياسة دولية قوامها ّ
حممومة عن التهديدات األمنية .وأدى جتا ُهل السياق
اللييب إىل تقويض التدخل العسكري يف العام .2011

وساهم غياب املساعدات السياسية واإلنسانية استكماالً

حتول ليبيا دولة
جلهود حلف شمال األطليس (الناتو) يف ّ
فاشلة .وتراكمت إخفاقات ليبيا بعد الثورة نتيجة متكني

سياسيني ليس لدهيم تأثري فعيل بل فقط أطماع شخصية
كبرية ،بدالً من إرشاك األفرقاء املعنيني بطريقة مبارشة.

وبعد مرور خمس سنوات كان عىل املجتمع الدويل أن
يتع ّلم دروس ًا من أخطاء االنخراط األحادي من دون

أخذ السياق يف االعتبار ،وأن يبتعد عن املجازفة بتكرار
هذه املقاربة التقسيمية يف بلد ٍ تعاظمت فيه الرهانات
كثري ًا.

وضع القطاع األمين حتت سيطرة احلكومة رشط ًا
ويبقى ْ

أساسي ًا من أجل ضمان استقرار البالد يف املستقبل.

http://carnegieendowment.org/sada/54646
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لكن إذا مل يتمكّ ن الليبيون من إقرار الرتتيبات املؤسسية

الفكري والتنظيمي بجماعة اإلخوان املسلمني ،يضعها

والرشعية يف املدى الطويل ،فلن يكون إصالح القطاع

متام ًا بحسب ترصحيات ترامب لرهان اإلدارة األمريكية

السياسية اليت البد منها من أجل حتقيق االستقرار
األمين كافي ًا ،خاصة وأن قدوم ترامب إىل سدة الرئاسة يف
الواليات املتحدة األمريكية سيعيد ترتيب أوراق القوى

يف تناقض واضح مع املوقف األمريكي اجلديد املعاكس

اإلسالميني خالل موجة التغيريات السياسية
السابقة عىل
ّ

اليت طالت املنطقة.

السياسية ومواقعها يف منطقة املغرب العريب من جديد.

االقتصادي ،فيبدو موقف ترامب من
أما عىل الصعيد
ّ
اتفاقيات التجارة احلرة ّ
الذي عبرّ عنه يف أكرث من كلمة

عىل الرغم من أن العالقات االقتصادية مع الواليات

مداخلة السفري التونيس يف واشنطن فيصل قويعة عقب

رابع ًا :تداعيات انتخاب ترامب

املتحدة ضعيفة ،فإن بلدان شمال أفريقيا قد تشهد بدء ًا من
تونس تغيري ًا يف جماليَ املساعدات والدعم .لقد كان القادة
التونسيون موضع إشادة من جملس الشيوخ األمريكي
الذي أثىن عىل االنتقال السيايس يف البالد .وقد متكّ نت

تونس من اإلفادة من مبادرات يف جمال املساعدات عىل
غرار صندوق املبادرة التونسية -األمريكية ،فضالً عن

جهود اللويب اليت تبذهلا اجلمعية التونسية للمهنيني
الشباب .وقد تعمد إدارة ترامب إىل إعادة النظر يف هذه

املبادرات ويف االلزتامات األمريكية األوسع يف جمال
املساعدات ،وإىل ترشيدها ،عىل الرغم من األوضاع
54

االقتصادية واألمنية امللتبسة يف تونس .

التونسية .وهو ما جتلىّ بوضوح يف
أحد أكرب اهلواجس
ّ
إعالن نتائج االنتخابات ،حيث أشار إىل مواصلة العمل

من أجل التوقيع عىل اتفاقية التبادل احلر مع الطرف

األمريكي .وقد اعترب السفري التونيس أ ّن التغيري السيايس
ّ
األمريكية قد جيعل من
املتحدة
الذي تشهده الواليات
ّ
ّ

االتفاقية أكرث صعوبة وتعقيد ًا،
املساعي لتوقيع هذه
ّ
ضبابية بخصوص اإلدارة
موضح ًا أ ّن الرؤية ما تزال
ّ
ّ
55
املستقبلية .
األمريكية
املقبلة وطبيعة السياسات
ّ
ّ
وعىل كل حال ركّ ز اخلطاب التونيس الرسمي وبيانات

األحزاب واملسؤولني إزاء النتائج الصادمة لالنتخابات

التونسية
األمريكية عىل استعمال مصطلح الصداقة
ّ
ّ
األمريكية
األمريكية لبعث الرسائل والتطمينات لإلدارة
ّ
ّ

كانت معاداة اإلخوان املسلمني واإلشادة بنظام عبد الف ّتاح

األمريكي مع الشأن
املحدد للتعامل
اجلديدة ،إالّ أ ّن
ّ
ّ
التونيس يف املستقبل لن تكون حتم ًا الصداقة ،فما يصنع
ّ

ممثّلني يف حركة النهضة يلعبون دور ًا أساسي ًا يف احلياة

قدم نفسه يف صورة احلليف األسايس
أما املغرب ُفي ِّ
صعيدي األمن والتحالفات
للواليات املتحدة عىل
َ

السييس أبرز الترصحيات اليت أثارت اجلدل يف املنطقة
وطالت ارتداداتها تونس حيث ما يزال اإلسالميون

العدايئ ّ
الذي اختذته حركة النهضة
السياسية .إن املوقف
ّ
ّ
من الرئيس املرصي احلايل عبد الف ّتاح السييس وارتباطها

 - 54ادريس جباري ،شكوك يف أوساط احللفاء يف املغرب العريب
 - 55املرجع السابق

األمريكية مصاحلها ال صداقاتها.
السياسة
ّ

اإلقليمية ،ما يتيح له احلصول عىل دعم ّقيم يف مسألة
http://carnegieendowment.org/sada/65105
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الصحراء الغربية .ويستضيف املغرب عىل أراضيه أعداد ًا
كبرية من املتطوعني يف فيلق السالم سنوي ًا ،ويتعاون
يف املسائل االستخباراتية ،ويشهد تدريبات عسكرية
متقدمة عىل أراضيه ،حىت إنه جيري النظر يف نقل مقر
القيادة العسكرية األمريكية اخلاصة بأفريقيا (أفريكوم)
إىل املغرب بدالً من أملانيا .بيد أن إدارة ترامب قد خت ّفض
ِ
املنافسة
وتتحول نحو اجلزائر،
هذا الوجود األمريكي
ّ

األساسية للمغرب يف املنطقة ،وتتخذ منها رشيك ًة هلا
تعتربها أقرب إىل تفضيالتها األيديولوجية.
وقد شعر اجلزائريون بالريبة من هيالري كلينتون
مؤكّ دين أهنم يتعاونون يف شكل أفضل مع اإلدارات
القيمة اليت يتمتع هبا
اجلمهورية
ّ
ومشددين عىل اخلربة ّ
جيشهم وأجهزتهم األمنية يف مواجهة اإلرهاب اجلهادي
منذ التسعينيات .قد يكون بإمكان اجلزائريني تأدية دور

يف غضون ذلك قد تكون إدارة ترامب أقل تدقيق ًا من
سجل املغرب واجلزائر يف جمال حقوق
إدارة أوباما يف
ّ
اإلنسان ،وذلك ملصلحة التعاون يف درء التهديدات

اإلرهابية حول البحر املتوسط ،مما يرشح البيت األبيض
للتعامل يف ليبيا أكرث من أي وقت مىض مع حفرت الذي

يقدم نفسه كمحارب لالرهاب والتطرف الديين العنيف.
يعترب اللواء خليفة حفرت أن من شأن نتائج االنتخابات

األمريكية أن تع ّزز مكانته وطموحاته حلكم ليبيا  .نتيج ًة
57

لذلك تتع ّزز ذهنية احلصار لدى اإلسالميني السياسيني
يف ليبيا والكوادر األكرث صخب ًا ونفوذ ًا املوالني ملفيت

البالد املتطرف صادق الغرياين .ويدرك هؤالء أن الرئيس

ترامب لن يتعامل معهم برتحاب ،لذلك يأملون أن ي ّتجه
نحو االنعزالية وين ّفذ تلميحاته باالنسحاب من املنطقة.
فمن شأن ذلك أن يتيح للجهات الراعية هلم ،عىل غرار

جيواسرتاتيجي أسايس للحفاظ عىل األمن يف الساحل

تركيا وقطر ،أن تستمر يف دعمهم بحرية .تشري حمورية

صعبة ،وكذلك األمر بالنسبة إىل أزمة الرهائن يف عني

ويفضل "نرص ًا
األرجح بالتورط عميق ًا يف ذلك البلد،
ّ

وليبيا ،لكن أحداث مايل يف العام  2012كشفت أهنا مهمة

ليبيا يف انتقادات ترامب لكلينتون إىل أنه لن جيازف عىل

أميناس يف العام  ،2013بسبب شكوكهم حول املخططات

بغض النظر عن مدى سطحية
رسيع ًا" يستطيع التباهي به ّ

املؤيد للسيادة.
األمريكية واخلط ّ

56

ذلك "النرص".
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 - 57حيث يعتقد أ ّن «شعبوية ترامب اليمينية سوف تساهم يف تعزيز مكانة السييس ،دولي ًا وحملياً ،ألهنا ستو ّلد عىل األرجح دعم ًا حلملته املستمرة
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الخاتمة

تشهد اإلشكاليات اليت عرضناها يف هذا املقال أن منطقة

ويبقى السؤال امللح من وجهة نظر اسرتاتيجية هو إىل

املغرب العريب بصدد مسار جديد يفتح عىل تبدل يف عقيدة

أي مدى يمكن أن تنجح النخب احلاكمة يف املنطقة

النظام السيايس وأسلوب احلكم .فقد أدخلت الثورات
العربية تغريات كثرية عىل قِ َيم األنظمة السياسية يف هذه
ترسبات
البلدان رغم بقايا ممانعة من فئات وجهات متثل ّ
أشكال احلكم االستبدادي السابقة.

ومتثل إشكاليات مقاومة اإلرهاب واهلجرة غري الرشعية
وإصالح منظومة العدالة واحلكم الرشيد والعالقة
باخلارج وال سيما تداعيات نجاح ترامب حلكم القوة
العظمى األوىل يف العامل ،قواسم مشرتكة ربما حتد من
انعزال كل نظام سيايس يف حدوده السيادية ،واستعداده
إلقامة نوع من التحالفات اجلدية االسرتاتيجية اليت من
شأهنا أن توفر مناعة أوفر لدول املنطقة .ولعل االهنيار
الدراماتيكي للدولة يف ليبيا ،والتدخل العسكري
والسيايس بشكل رسمي وفعيل يف شؤوهنا بصفة تشابه
تقريب ًا املثال السوري قد زاد الوضع اإلقليمي تأزم ًا وعقّد
الوصول إىل حل للمشاكل الداخلية اليت ختص االرهاب
واهلجرة وحىت التشغيل بالنسبة لتونس اليت راهنت عىل
نجاح الثورة يف ليبيا واملسامهة يف إعادة بناء املؤسسات
هناك.

يف حتويل هذه التهديدات اجلدية إىل فرص للنهوض
والتنمية والتقارب االقتصادي والسيايس إذ ما من دولة
قادرة بمفردها عىل أن حتل جميع مشاكلها خاصة إذا
علمنا أن جزء ًا من أزمة الدولة الوطنية راجع إىل سياقات
العوملة ونمط احلياة والتفكري والتواصل املعومل؟ وإىل
أي مدى يمكن أن تستثمر األنظمة القائمة يف املنطقة
هذه الديناميكية التارخيية غري املسبوقة منذ ديناميكيات
االستقالل الوطين يف الستينيات لصالح بناء أنظمة حكم
جديدة تزاوج بني الديمقراطية وحقوق االنسان والتنمية
والوحدة ومنطق التكتالت الديمقراطية واجلغرافية
املعتربة ،بحيث تكون سباقة قبل منطقة املرشق العريب يف
اإلصالح والوحدة والتنمية وإعادة طرح قضية العرب
األم ،قضية حترير فلسطني ،من خارج أفق اتفاق أوسلو
املذل الذي ساهم من وجهة نظرنا يف زيادة ترهل النظام
العريب وغذى بصفة غري مبارشة اإلرهاب والتطرف
واليأس من النظام الدويل اجلائر؟.

