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 قواعد وضوابط النشر
 واإلنجليزي، واملراجع.) كلمة، متضمنة امللخص�: العريب، 5000يجب أال يتجاوز البحث املقدم للنرش ( 

واآلخر باللغة اإلنجليزية، عىل أال تتجاوز كل�ت كل واحد منه� يعد ملخصان للبحث: أحده� باللغة العربية،  
 ) كلمة.200(

، كل�ٌت مفتاحية (  ) ال تزيد عىل خمس كل�ت (غ� موجودة Key Wordsييل امللخص�: العريبَّ، واإلنجليزيَّ
 فـي عنوان البحث)، تعرب عن املجاالت التي يتناولها البحث؛ لتستخدم فـي التوضيح. 

ب� ) سم، واملسافة 2.5أبعاد جميع هوامش الصفحة األربعة (العليا، والسفىل، واليمنى، واليرسى) ( ونتك-4 
 .Wordاألسطر مفردة عىل ان يقدم امللف بصيغة 

 Times)، وللبحوث اإلنجليزية (14(بحجم )، Simplified Arabicنوع الخط فـي املنت للبحوث العربية ( يكون 
New Roman ،(حجمب )10). والهوامش بحجم (14.( 

 ) فـي جميع ثنايا البحث. Arabic...3-2-1األرقام العربية (،  تستخدم 

 البحث فـي منتصف أسفل الصفحة. صفحات يكون ترقيم  

يكتب عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحث�، واملؤسسة التي ينتمي إليها، وعنوان املراسلة، عىل صفحة  
مستقلة قبل صفحات البحث. ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة األوىل حيث يكتب عنوان البحث فقط 

 متبوعاً بكامل البحث.

يراعى فـي كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحث�، فـي منت البحث رصاحة، أو بأي إشارة تكشف عن  
احث، أو الباحث�) بدالً من االسم، سواء فـي املنت، أو التوثيق، أو فـي لقابهم، وإ�ا تستخدم كلمة (البأ لقبه، أو 

 املراجع. قامئة 

بأن البحث مل يسبق يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقعاً منه ومن جميع الباحث� املشارك� (إن وجدوا) يفيد  
 جراءات تحكيمه، ونرشه فـي املجلة.إ تنتهي نرشه، وأنه غ� مقدم للنرش، ولن يقدم للنرش فـي جهة أخرى حتى 

منفذ نرش آخر ورقياً أو فـي حال قبول البحث للنرش تؤول كل حقوق النرش للمجلة، وال يجوز نرشه فـي أي  
 ، دون إذن كتايب من رئيس هيئة التحرير. إلكرتونياً 

  بالرضورة عن رأي املجلة. اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحث� فقط، وال تعرب  

 فـي تحديد أولويات نرش البحوث.الحق لهيئة التحرير  

 journal@eipss-eg.org:  يتم تقديم البحوث إلكرتونياً من خالل بريد املجلة اإللكرتو� 

الوقت  يجريها، ويسلمها يفن أ عىل الباحث  محددة،تعديالت  بإجراءحال أقرت اللجنة العلمية قيام الباحث  يف 
الدراسة. أو مل يجرها يحق للجنة العلمية رفض املطلوبة، ويف حال تأخر الباحث يف تسليم التعديالت  املحدد.

 رسال التعديالت.إمن تاريخ  ايوم 15خالل مدة  وذلك

 . وتاريخ نرشها الدراسة،ىل قبول إيش�  للباحث،يتم توجيه خطاب رسمي  الدراسة،حال قبول  يف 
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األبعاد  الدیمقراطي:الدیمقراطیة والتحول 

 النظریة والتأصیلیة
 

 •إیمان أحمد الباحثة
 

 

  

                                                

 جامعة- 2008العلوم السياسية  ماجست�-2016السياسية  الفلسفة يف العلوم دكتوراه-مرصيةباحثة  • 
 .القاهرة
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 مقدمة:

يوجد مفهوم استحوذ عىل اهت�م الفكر السيايس من ناحية وعىل اهت�م النظم السياسية من يكاد ال 
يكاد يوجد نظام ال ناحية أخرى مثل مفهوم الد�قراطية، فهو مفهوم ذائع االنتشار منذ أقدم العصور، بل 

ورها الحديث لها حكم ال يعترب الد�قراطية من س�ته وخصائصه الرئيسية، وذلك ألن الد�قراطية يف تط

. والد�قراطية كلمة )1(تطبيقات مختلفة ومتعددة تشمل الدول الغربية والدول النامية والدول االشرتاكية
مبعنى حكم. وبالتايل فإن  "Kratia"الشعب، و أي "Demos"تتكون من مقطع� يوناني�، ه�: 

 .)2(من هذا الشعبوليس مجرد فئة أو طبقة أو قطاع  "،الد�قراطية تعني "حكم الشعب

غ� أن هذا املفهوم األثيني للد�قراطية والخاص مبشاركة جميع املواطن� يف الحكم أثار العديد من 
التساؤالت، منها: من هو الشعب الذي سيحكم؟ وما هو تعريفه؟ وكيف يكون الشعب هو الحاكم؟ وهل 

ف �كن التعامل مع أولئك الذين البد من طاعة حكم الشعب؟ وما هو وجه اإللزام لطاعة الشعب؟ وكي
 يجاهرون بعدم املشاركة يف الحكم؟

وتثور تلك األسئلة يف العصور الحديثة بالنظر إىل كرب حجم التشكيالت االجت�عية، وزيادة عدد السكان، 
وتعقد العالقات ب� األفراد، وهو األمر الذي يتعذر معه مشاركة أفراد الشعب كافة بصورة مبارشة يف 

ألن دولة املدينة كانت غالبًا من الصغر  القد�ة؛مل ترث تلك األسئلة يف العصور يف ح� شئون الحكم،  إدارة
بحيث تسمح للشعب بأن يسهم مبارشة يف مهام الحكم، باإلضافة لذلك فإن أغلب املفكرين القدامى مل 

ومل تكن تعني الداللة الحديثة للكلمة التي تنرصف إىل  الحر،إال مبعنى الرجل  Demosيش�وا إىل كلمة 
واطن� يف التجمع السيايس فقد أعطيت يف النموذج األثيني لكل امل ومن ناحية ثانية عامة.بصورة الشعب 

فإننا نواجه مشكلة تفتيت أو تقسيم  الحديث،وبتطبيق ذلك يف العرص  .متساوية يف اتخاذ القرار حقوق

املدينة ح� أن �وذج دولة ، يف )3(م� يعوق عملية اتخاذ القرار السي� مع تزايد عدد السكان السلطة،

                                                

الدين هالل (محرر)، التطور الد�قراطي يف مرص. قضايا ومناقشات، (القاهرة:  عىلإكرام بدر الدين، "مفهوم الد�قراطية الليربالية"، يف:  )1(
 .175)، ص 1986مكتبة نهضة الرشق، 

 وملزيد من التفصيل، انظر: 

H.B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, (New York, Oxford University Press, 1960), pp21- 22 

 .21)، ص 2005د. ج�ل عيل زهران، األصول الد�قراطية واإلصالح السيايس، (القاهرة: مكتبة الرشوق الدولية،  )2(

، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1الدين هالل (إرشاف)، نيف� مسعد (تحرير وتقديم)، معجم املصطلحات السياسية، ط عىل
 .123-122)، ص 1994

)3( Michael Saward, The Terms of Democracy, (Cambridge: Polity Press, 1998), p 68 
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يف مبارشتها عىل حقيقة أنها كانت دولة محدودة السكان، فضالً عن أن حق التمتع بالحقوق  اعتمدت

 .)4(السكان من- أيضا-السياسية كان لفئة محدودة 

 أوالً: مفهوم الد�قراطية:

رغم أن دولة املدينة يف اليونان القد�ة هي التي قدمت للعصور الحديثة مصطلح ومفهوم الد�قراطية، 

لذلك فإنه يف العرص ، )5(العصور الحديثةمع مل تقدم النموذج التطبيقي الواضح لها مبا يتناسب  فإنها
بيتها من بيئات فكرية الحديث تباينت التعريفات التي تناولت مفهوم الد�قراطية، وقد انطلقت غال

إما عىل �� أو يسار الفكر السيايس، أو يف  معينة،متعددة، وأحياناً متناقضة، تدعو لد�قراطية عقائدية 
 موقع وسط بينه�. 

 ـ الد�قراطية يف املفهوم الليربايل:1

االستفتاء أو الد�قراطية هي نظام الحكم الذي يشرتك فيه الشعب عن طريق ممثل� أو عن طريق 
االقرتاع أو االعرتاف الشعبي، ويعرف عادة باسم "الد�قراطية النيابية"، فيكون الحكم الفعيل محصور يف 

 .)6(يد طبقة محدودة هي الحكومة الستحالة اشرتاك عدد أكرب من األفراد يف إدارة شئون البالد

 ـ الد�قراطية يف املفهوم املاركيس:2

رر الطبقة العاملة نفسها من استغالل الطبقة الرأس�لية، وتتوىل السلطة وهي التي تتحقق عندما تح
السياسية حينئذ إقامة حكم د�قراطي �ثل مصالح الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة، وذلك 

 . )7(كمرحلة رضورية ومؤقتة للتحول من الرأس�لية إىل االشرتاكية والد�قراطية الكاملة

 دول العامل الثالث:ـ الد�قراطية يف 3

الد�قراطية مفهوم انتقايل مل يأخذ بعد مالمح نظامية واضحة، وهو يأخذ من املذهب� الليربايل واملاركيس 
بعض خصائصه� ويرفض البعض اآلخر مبا يتفق مع ظروف ومشكالت تلك الشعوب، ف�فض بشكل عام 

ن الليربايل واملاركيس، فيعارض فكرة الفردية ينطوي عليه� املفهوما نالتجزيئي والرصاعي الذي �:املنطق
واملنافسة الحرة التي هي جوهر املذهب الليربايل، ك� يرفض أيًضا فكرة التقسيم والرصاع الطبقي 

                                                

(4) Op.cit, p 83 

(5) Anthony H. Birch, The Concepts and Theories of Modern Democracy, (London: Routledge, 1993), p 47 

 548-547ص  )،1968، (القاهرة: دار النهضة العربية، 3أحمد عطية الله، القاموس السيايس، ط )6(

 . 752-751)، ص 1981، (ب�وت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 2عبد الوهاب الكيايل (محرر)، موسوعة السياسة، ج

 .7-6أما� عبد الرحمن صالح، مرجع سابق، ص  )7(
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املاركسية، ولكن يؤكد عىل قضية الوحدة والت�سك مبا يعكس الظروف الخاصة لتلك املجتمعات النامية 

 .)8(قومي وبناء الدولةالتي التزال تسعى لخلق الوالء ال

 وسعيًا وراء تعريف إجرايئ للد�قراطية، �كن القول إن مثة أبعاًدا ثالثة يف تعريف املصطلح، وهي:

املنافسة ما ب� أحزاب متعددة عىل موقع السلطة، بحيث تتبدل املواقع دورياً وال يحتكر حزب واحد  -
 ودون اللجوء إىل استخدام القوة. بسهولة،ويتم االنتقال السلمي للسلطة  السلطة،

�كنهم من  هذا الحق الذي البالغ�،املشاركة السياسية من خالل حق التصويت املكفول للمواطن�  -
 انتخابات دورية ونزيهة.بغ�ها بواسطة  هاواستبدالاختيار القيادات 

وحرية  ،وحرية التعب� ع،واالجت�  العقيدة،كحرية  للمواطن�؛توافر حريات مدنية وسياسية ومكفولة  -
وحرية  املعلومات،حرية الوصول إىل  باإلضافة إىل لها،وحرية االنض�م  والتنظي�ت،تشكيل األحزاب 

 .)9(الصحف

 

 ثانياً: مفهوم التحول الد�قراطي:

مل ينل مفهوم التحول الد�قراطي ما يستحقه من جهد تعريفي بسبب ارتباط هذا املفهوم مبفهوم 
معظم االهت�م باملفهوم األخ�، وخاصة أن الد�قراطية يف تطورها الحديث  انصبة، حيث الد�قراطي

 .)10(لها تطبيقات مختلفة ومتعددة تشمل النظم الغربية وغ�ها من النظم

فقد بات التحول نحو الد�قراطية يف الحكم يشكل إحدى املوجات الكربى التي يشهدها  ذلك،ولكن مع 
العامل املعارص، والتي بدأت تتبلور منذ منتصف سبعينيات ومثانينيات القرن املايض، حتى تأكدت مالمحها 

ة يف خالل فرتة التسعينيات. فبعد أن كانت قضية االستقالل الوطني هي قضية الخمسينيات والتنمي
أصبحت قضية الد�قراطية يف مقدمة قضايا دول العامل الثالث يف الث�نينيات  والسبعينيات،الستينيات 

 ، وذلك لعدد من العوامل التي نجملها في� ييل:)11(من القرن العرشين

                                                

(8) Robert Pinkney, Democracy in the Third World, (New York: Lynner Rienner Publisher, 1996), pp 10- 11 

حسن محمد سالمة السيد، التحوالت الد�قراطية ورشعية النظام السيايس يف مرص، رسالة ماجست� غ� منشورة، كلية االقتصاد والعلوم  )9(
 14-13، ص 1997السياسية، جامعة القاهرة، 

غ� منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  دكتوراه، رسالة 2004-1995عيل سعيد صميخ املري، التحول الد�قراطي يف دولة قطر.  )10(
 17، ص 2006جامعة القاهرة، 

اهرة، مؤسسة األهرام، القالسياسة الدولية، مجلة د. حسن� توفيق إبراهيم، "التطور الد�قراطي يف الوطن العريب (قضايا وإشكاليات)"،  )11(
    . 8 ، ص2000، أكتوبر 142العدد 
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من هذه الدول أصبح يعيش يف ظل مستويات أد� من املعيشة عّ� كان عليه عشية االستقالل  اأن عددً  -
 الوطني، خاصة يف أفريقيا.

أن الدول التي نجحت يف إنجاز درجات مختلفة من التنمية وجدت نفسها يف إطار من التبعية الدولية  -
 التي جعلت من استقاللها الوطني رهنًا باملؤسسات املالية الدولية وأسواق الدول املستعمرة سابًقا.

ا أدى إىل استقطاب شديد يف هذه املجتمعات نجمت عنها يف الحالة األخ�ة فإن تفاوتًا اجت�عيًا شديدً  -
أسفرت عن ظاهرة االنقالبات العسكرية والعنف  والسيايس،مظاهر عدة من عدم االستقرار االجت�عي 

متمثًال يف حركات اإلرهاب الثوري، وإرهاب الثورة املضادة، وامتد يف بعض األحاي� ليك يعرب عن  املد�،
 نفسه يف حرب أهلية.

بدرجات مختلفة يف الشدة والعنف، مبظاهر  افإن التنمية والتخلف قد ارتبطت، يف معظم الحاالت -
متمثًال يف القهر االجت�عي  االجت�عي،والعنف  ،االستبداد السيايس وقهر حقوق اإلنسان األساسية

 واالستغالل االقتصادي.

عامل الثالث بطبيعة النظم السياسية يف وهذه الظواهر مجتمعة ارتبطت يف ذهن الكث�ين من مفكري ال
هذا العامل، وبدا عدم نجاحها يف تحقيق مهام التحرير اإلنسا� واالجت�عي والسيايس ره� بعدم قدرتها 
عىل إنجاز نظام للحكم يكفل لجموع املواطن� املشاركة يف إنجاز هذه املهام، ونتيجة لذلك فإن دول 

النظر يف الد�قراطية ومالءمتها لنظم الحكم بها، حتى باتت مسألة  العامل الثالث عادت مرة أخرى إىل

 .)12(إنجاز مهام التحول الد�قراطي واحدة من أهم املهام للحركات الثورية يف العامل الثالث

ولعل كرثة ما شهده العامل خالل فرتة السبعينيات والث�نينيات وحتى اآلن من تحول نحو الد�قراطية 

 . )13(دفع البعض إىل إطالق وصف "املوجة" عىل ذلك الفيض من حركات التحول

ف�ى "صموئيل ؛ وقد تناول العديد من الباحث� مفهوم التحول الد�قراطي من منظورات متعددة
أن "االنتقال هو اختزال املمر ب� مرحلت�: مرحلة االستبداد، ومرحلة تأسيس السلطة هنتنجتون" 

الد�قراطية، وأن عملية االنتقال إىل تأسيس سلطة د�قراطية تفرض عىل الحكام أن يتخذوا �اذج مختلفة 
مو العوائق نجد مستوى النتلك من الحواجز والعوائق التي تحول دون التحرك نحوها، ومن ب� 

حيث ينتصب الفقر حاجزًا أمام التحول الد�قراطي". أما الباحث "دوبري" ف�كز عىل بيئة  ؛االقتصادي
يولد يف خضم تغ� األنظمة عىل إثر األزمات السياسية التي تتوقف ه التحول الد�قراطي، حيث يعترب أن

ك من يتحول يف كل قطاع فهنا ؛عىل العالقة ب� مختلف القطاعات وحسب درجة األزمة السياسية تلك

                                                

 . 9-8الدين هالل (محرر)، مرجع سابق، ص  عىلعبد املنعم سعيد، "مدخل لدراسة قضية الد�قراطية يف مرص"، يف:  )12(

(13) Samuel P. Huntington, the Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, (London: University 
of Oklahoma press, 1993), p3.  
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إىل مدافع عن الرتايض بقصد ض�ن استمرار الوجود، من هنا تتغ� املواقف داخل مختلف القطاعات 

 .)14(وعندها تكون عملية التحول الد�قراطي قد متت الجميع،يعتاد  في� بينها، بعدئذٍ كذلك و 

للتحول الد�قراطي عىل مالحظة جوهرية " يؤكد يف سياق تعريفه Guy Hremetنجد الباحث " يف ح�
ال وجود  يشءهو حديث عن  قراطي من الناحية املنهجية الرصفمؤداها أن "الحديث عن التحول الد�

له من جهة، وموجود ويحدث يف أكرث من مكان من جهة أخرى. ولذلك فالتحول الد�قراطي يعد شيئا 
 ،القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين دون وعي بهبسيطاً ومعقداً يف الوقت نفسه، إذ تم يف نهاية 

 ك� حدث يف املجتمعات الغربية، وأما اليوم فيتم بوعي تام وإرادة مقصودة".

ويف السياق نفسه يرى "برهان غليون" أن املقصود بالتحول الد�قراطي هو "العمل عىل امتصاص 
التوتر العايل الذي ال �كن احت�له ويهدد املس�ة التناقضات الكربى والعنيفة، وتخفيف درجة 

 .)15(الد�قراطية قبل أن تبدأ"

 ،من قبل تطبقهاسواء يف مؤسسات مل  الد�قراطية،" بأنها "عملية تطبيق القواعد Schmitterويعرفها "
ية التحول أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفراداً أو موضوعات مل تشملهم من قبل". وطبًقا لذلك فإن عمل

الد�قراطي تش� إىل تضم� أو إعادة تضم� م�رسات التعددية الحزبية التنافسية املؤسسية يف الجسد 
السيايس، ويشمل ذلك تعديالت دستورية وتنظيمية، وقيمية وفكرية، ك� يتضمن إعادة توزيع السلطة 

 .)16(والنفوذ وتوسيع دائرة املشاركة فيها وبروز مراكز مختلفة

"، فيعرف التحول الد�قراطي بأنه "حركة النظام السيايس تجاه Etel Solingenلتعريف الذي قدمه "أما ا
تويل املناصب العامة يف حق والعرب انتخابات حرة نزيهة،  ب�نواب منتخوجود األخذ باإلجراءات التالية: 
قانونيًا، واستقاللية حرية التعب� وتوافر مصادر بديلة للمعلومات مدعومة و والوصول إىل السلطة، 

 ".املؤسسات 

فقد عرّف بعض الباحث� هذا االنتقال بأنه مبثابة مسلسل يتم فيه العبور من نظام  أخرى،من جهة 
سيايس مغلق وال يسمح باملشاركة السياسية إىل نظام سيايس مفتوح يتيح مشاركة املواطن� وتداول 

لدولة املتحولة إىل الد�قراطية بأنها تلك الدولة التي السلطة. ويف ضوء هذا الفهم عرّف بعض الباحث� ا
تعمل عىل تغي� النظام السيايس باالتجاه الد�قراطي؛ أي التحول من النظام التسلطي إىل النظام 

                                                

(14) Samuel P. Huntington, op.cit, p 13- 15 

 28- 27عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )15(

 21-20أم�ة إبراهيم حسن دياب، مرجع سابق، ص  )16(
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الد�قراطي، أو من النظام املختلط الذي يجمع ب� الس�ت الد�قراطية والس�ت التسلطية إىل النظام 

 .)17(الد�قراطي

التحول الد�قراطي هو "عمليات وإجراءات يتم اتخاذها  أن: مفادهاتايل �كن التوصل إىل خالصة وبال

 . )18(للتحول من نظام غ� د�قراطي (شمويل أو تسلطي) إىل نظام د�قراطي"

 وتكون من خالل الن�ذج التالية:

(كاعت�د أسلوب االنتخاب يف اختيار تطبيق قواعد د�قراطية يف مؤسسات مل تكن تطبقها من قبل.  -
 القيادات الحزبية).

رسيان القواعد الد�قراطية عىل أفراد أو ج�عات مل تكن ترسي عليها من قبل. (مثل منح املرأة حق  -
 الرتشيح وحق االنتخاب).

ضايا رسيان القواعد الد�قراطية عىل موضوعات مل تكن ترسي عليها من قبل. (نظر القضاء العادي لق -
 اإلجرام السيايس بدالً من القضاء االستثنايئ).

 وتتسم عملية التحول بعدد من الس�ت، لعل من أهمها:

أنها عملية معقدة للغاية، وتش� إىل التحوالت يف األبنية واألهداف والعمليات التي تؤثر عىل توزيع  -
ختلف الجوانب الثقافية م�رسة السلطة السياسية، وهي محصلة لعمليات معقدة تتفاعل فيها م

 واالجت�عية واالقتصادية.

مؤسسات النظام  ألنتتضمن مخاطر االرتداد مرة أخرى إىل النظام السلطوي؛ ؛ حيث عدم التأكد -
 جنباً إىل جنب مع مؤسسات النظام الد�قراطي الجديد.موجودة السلطوي 

ثم مرحلة  الليربالية،مرحلة التحول إىل  متر عملية التحول الد�قراطي مبرحلت� نوعيت�، تتمثالن يف -

 .)19(التحول إىل الد�قراطية

 ثالثاً: العالقة ب� التحول الد�قراطي والتحول الليربايل:

بالرغم من وجود عالقة ب� مفهومي التحول الد�قراطي والتحول الليربايل، فإن التعريف� غ� مرتادف�، 
وتوسيع نطاق الحريات املسموح بها لألفراد من خالل تقديم عدد حيث يش� األخ� إىل إعادة تعريف 

                                                

 .29-27عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )17(

 .14حسن محمد سالمة السيد، مرجع سابق، ص  )18(

غ� منشورة، كلية  دكتوراه، رسالة 2001-1991، األحزاب السياسية والتحول الد�قراطي يف اليمن. إصبعبلقيس أحمد منصور أبو  )19(
 .23، ص 2003االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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من الض�نات لح�ية الفرد والج�عة من تعسف الدولة، وتتضمن تلك العملية اإلفراج عن املسجون� 
السياسي� والس�ح بالتعب� عن الرأي يف عدد من القضايا ذات االهت�م العام، والحد من الرقابة عىل 

لتدخل فيها لصالح مرشحي الحزب الحاكم، وفتح قضايا معينة للنقاش العلني وتخفيف االنتخابات وا
 حدة الرقابة عىل الصحف وإجراء انتخابات نزيهة لبعض املناصب القيادية.

أما التحول الد�قراطي فيتجاوز هذه الحدود الضيقة لكل من الحقوق الفردية والج�عية، حيث يهدف 
تعكس قدًرا أكرث اتساًعا من محاسبة النخبة وصياغة آليات عملية صنع  إىل تحقيق إصالحات سياسية

 .)20(القرار يف إطار مؤسيس د�قراطي

عىل الرغم م� قد  الليربايل،وعىل ذلك فإن عملية التحول الد�قراطي ال تعترب مرادفة لعملية التحول 
قبضة الحكومية عىل املجتمع وإضفاء يوجد بينه� من ارتباط؛ فالتحول الليربايل عملية تتميز بتخفيف ال

قدر من املرونة بزيادة مساحة الحرية، لكن القبضة الحاكمة التزال هي نفسها وتستطيع أن ترتاجع يف 
قدر الحرية الذي منحته، يف ح� أن حرية اختيار القيادة السياسية هي جوهر عملية التحول الد�قراطي، 

 .)21(يًال ما ب� مواقع الحكومة واملعارضةوذلك من خالل انتخابات دورية تشهد تبد

وتنشأ العالقة ب� التحول الليربايل والتحول الد�قراطي من حقيقة أن األول قد يسهم يف إحداث األخ�، 
فالتحول الليربايل يدفع باملزيد من الضغوط يف اتجاه تحقيق تحول د�قراطي والذي يراه البعض مؤًرشا 

ملساءلة للنخبة الحاكمة مع إيجاد مؤسسات تكفل مشاركة شعبية حقيقية إىل تحقيق درجة عالية من ا
يف عملية صنع القرار، ويتم التوصل إىل القرارات التي تحقق مصلحة فئات املجتمع كافة من خالل 
املساومة والحلول الوسط وصوالً إىل ما يسمى بامليثاق السيايس والذي مبقتضاه يتم التوصل إىل قواعد 

م�رسة السلطة عىل أساس كفالة ض�نات متبادلة للمصالح الحيوية يف املجتمع. ويف  محددة تحكم
صلب هذا امليثاق وسعيًا للوصول إليه توجد عملية التفاوض املوصلة لحل وسط يحوز رضا أفراد املجتمع 

 .)22(كافة ويزيد من رشعية النظام القائم

فإن الد�قراطية  والج�عات،واحرتام لحقوق األفراد وبالتايل فإنه بدون ما تتيحه الليربالية من ح�ية 
فإنه بدون تحمل الحكومة للمسئولية  آخر،ستتعرض ملخاطر االرتداد بها إىل د�قراطية شكلية، ويف جانب 

فإن الليربالية �كن التالعب بها واالرتداد بها مرة أخرى إىل  األقليات،إزاء الج�ه� وح�ية حقوق 

 .)23(السلطوية

                                                

(20) Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy", Foreign Affairs, November/ December 1997 

 .5-3هالة ج�ل ثابت، مرجع سابق، ص  )21(

 .19حسن محمد سالمة السيد، مرجع سابق، ص  )22(

 .28-27، مرجع سابق، ص إصبعبلقيس أحمد منصور أبو  )23(
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 اً: أسباب التحول الد�قراطيرابع

يالحظ املتتبع لظاهرة التحول الد�قراطي واستمرارها يف أي دولة من دول العامل أن هناك مجموعة من 
 العوامل تسهم يف حفز عملية التحول الد�قراطي.

وقد أوضحت دراسات املوجة األوىل للتحول الد�قراطي، والتي حدثت بعد الحرب العاملية األوىل، أن 
من أهم أسباب هذا التحول الد�قراطي هو: النمو االقتصادي والتحول الحرضي وظهور الطبقة الربجوازية 

 واملتوسطة وخفض التفاوت االقتصادي، فضالً عن انتصار الحلفاء الغربي�. 

النسبة لثا� موجات التحول الد�قراطي، فكانت العوامل العسكرية واضحة فيها، ذلك أن معظم الدول وب
: الحلفاء املنترصون الذين �التي انتقلت إىل الد�قراطية يف غ�ر هذه املوجة تندرج تحت نوع�: أوله

عة الدول التي كانت مستعمرة مجمو  :�فرضوا الد�قراطية عىل الدول التي احتلتها قوات الحلفاء، وثانيه
 من ِقبَل القوى الغربية وتبنت النظام الد�قراطي. 

أما بالنسبة للموجة الثالثة من موجات التحول الد�قراطي، فإن "صموئيل هنتنجتون" يرى أنها جاءت 
 داخل مجموعة من الدول. الواحدة، أوبفعل عوامل متضافرة، سواء داخل الدولة 

باب التحول الد�قراطي تختلف من حالة إىل أخرى، فقد تكون أسباب التحول نابعة وبصفة عامة، فإن أس
من داخل املجتمع ذاته كالهند، ك� قد تكون الد�قراطية مفروضة عىل املجتمع من خارجه كحالة اليابان 

بًال يف عقب الحرب العاملية الثانية، حيث فرض عليها الحلفاء نظاًما د�قراطيًا وإن كان قد أصبح متق
اليابان يف مرحلة الحقة، أو �كن أن يكون سبب التحول مقرونًا بتلقي املساعدات الخارجية، حيث تربط 
الدول املانحة ب� درجة التحول الد�قراطي من ناحية وب� حجم املعونات من ناحية أخرى. كذلك فإن 

، األمر الذي يرتتب عليه اختالف كل دولة لها ظروفها وواقعها االجت�عي واالقتصادي والسيايس الخاص
أسباب التحول من حالة إىل أخرى، فقد تؤدي بعض األسباب إىل التحول الد�قراطي يف بلد ما يف ظل 
ظروف معينة، وهي نفسها قد تؤدي إىل التحول إىل الديكتاتورية أو السلطوية يف ظروف أخرى يف حالة 

 .)24(أخرى

إىل أسباب داخلية وأخرى خارجية، علً� بأن موجات التحول  و�كن تقسيم أسباب التحول الد�قراطي
الد�قراطي قد متت يف إطار تداخل شديد الرتابط ب� األسباب الداخلية والخارجية، ولكن سوف يتم 
الوقوف عىل دور كل منها يف عملية التحول الد�قراطي بشكل منفصل وذلك لغرض التحليل العلمي، 

 وهي كالتايل:

 وىل: العوامل الداخلية:املجموعة األ

                                                

، 2003منشورة، القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  أحمد ج�ل عبد العظيم، التحول الد�قراطي يف الص�، رسالة ماجست� غ� )24(
 .22ص 
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 بالنسبة للعوامل الداخلية للد�قراطية فقد حرصها الباحثون يف النقاط التالية:

 : القيادة السياسية:1

تش� العديد من الدراسات التي تناولت أسباب التحول الد�قراطي إىل أن هناك دوًرا مهً� للقيادة 
دما تكون هناك قيادة سياسية راغبة، ومؤمنة بالتغي�، السياسية يف حفز عملية التحول الد�قراطي، فعن

فرص نجاح عملية التحول الد�قراطي؛ حيث تحتاج عملية  زدادتوقادرة عىل مواجهة القوى املحافظة، 
التحول إىل قيادة ماهرة تتمكن من مواجهة املعارض� واملتشددين، وتوسيع نطاق املشاركة يف عملية 

د االقتصادية، ك� تعترب القيادة مسئولة عن عملية الت�سك الد�قراطي وعن صنع القرار وتوزيع املوار 
والتفاوض مع الج�عات االجت�عية التي تهدد عملية التحول مصالحها ، ح�ية الفرد من تعسف الدولة 

للوصول إىل أكرث صيغ التحول قبوالً يف املجتمع، لذا ال يعد توافر الرشوط االقتصادية واالجت�عية 
رغبة القيادة السياسية  كل ذلكالرضورية لقيام الد�قراطية كافيًا يف حد ذاته لنجاح التحول، وإ�ا يلزم 

 .)25(نفسها يف التحول

، واملجر يف عام 1986، وتايوان يف عام 1973وهكذا كان حال القيادات الجديدة يف الربازيل بدًءا من عام 
مثاالً شديد الرثاء يف هذا اإلطار؛ فوفاة الج�ال "فرانكو" سمح  1976يف عام  اإلسبانيةوتعد الحالة  .1989

يف  1982سبانيا، وقاد امللك "خوان كارلوس" عملية التحول الد�قراطي باقتدار يف عام إ بعودة امللكية إىل 

 .)26(أول تداول سلمي للسلطة يف أعقاب االنتخابات الربملانية

هنتنجتون" أن القيادة السياسية هي التي تسعى إىل تعزيز اإلصالح ويف هذا الصدد يرى "صموئيل 
ومن ثم استيعاب مطالب ج�عات جديدة باملشاركة يف العمل  ،االجت�عي والحضاري واالقتصادي

السيايس، ويف هذه الحالة تتبع القيادة السياسية ثالث خطط اسرتاتيجية: إما محاولة تقليص دور السلطة 
ء دورها، وبالتايل الدفع بالتحرك نحو ملكية دستورية عرصية تكون السلطة فيها من حق الحالية، أو إنها

الشعب (واألحزاب واملجالس النيابية)، أو أن تبادر إىل بذل جهد واع من أجل جمع السلطت� امللكية 
ا حًدا والشعبية يف نظام سيايس واحد. ويؤكد هنتنجتون أن الزع�ء يف النظم الشمولية �كن أن يضعو 

للنظام القائم واتخاذ اإلجراءات الكفيلة لبدء عملية تحول د�قراطي، إما إل�انهم بأن الد�قراطية هي 

 .)27(هدف بحد ذاتها، أو ألنها تؤدي إىل أهداف أخرى، أو ألنها نتيجة لتحقيق أهداف خاصة

                                                

-17)، ص 1999د. أحمد ثابت، الد�قراطية املرصية عىل مشارف القرن القادم، (القاهرة: مركز املحروسة للبحوث والتدريب والنرش،  )25(
23. 

طي يف النظم السياسية العربية يف التسعينيات، رسالة ماجست� غ� مبارك أحمد عبد الله، التغ� يف القيادة السياسية والتحول الد�قرا )26(
 .36، ص 2006منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

(27) Samuel P. Huntington, op. cit, p 107- 108. 
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الت�سك الد�قراطي، فهي " إىل أن القيادة السياسية مسئولة إىل حد كب� عن تحقيق Juan Linsويش� "
مسئولة عن ترسيخ اإل�ان بالقيم الد�قراطية الجديدة لدى األفراد، وأن تشعرهم بالحرية واألمان من 
تعسف الدولة، وأن توفر املتطلبات االقتصادية واالجت�عية الالزمة لتمك� الج�ه� من املشاركة الفعلية 

اإلشارة إىل دور القيادة السياسية يف حفز أو تقويض عملية  يف عملية التحول الد�قراطي. من هنا تجدر
التحول الد�قراطي، فك� أن للقيادة السياسية دوًرا يف دعم عملية التحول الد�قراطي، �كن أيضاً أن 
تسهم يف تقويض عملية التحول الد�قراطي، فعىل سبيل املثال: تصل بعض القيادات السياسية إىل سدة 

 السلطة، م�الستمرار يف للكنها ال تلبث أن تعمل بشتى الطرق  وحرة،انتخابات نزيهة  الحكم عن طريق

 .)28(يقوض أسس التحول الد�قراطي

وكذلك يؤكد كل من (دياموند، ولينز، ومارتن ليبست) عىل الدور الحاسم للقيادة التي تتسم بالكفاءة 
ايس عىل النظام السلطوي، هذا باإلضافة إىل تنامي وااللتزام بالد�قراطية يف املبادرة إىل إدخال إصالح سي

إدراك هذه القيادة بأن استمرارها يف الحكم يؤدي إىل إضعاف األبنية التي يوكل إليها دور مهم يف عملية 

 .)29(االنتقال إىل الد�قراطية، ك� أن النظام السلطوي ذاته يتعرض للتآكل

 السلطوية يتجهون نحو تأييد الخيار الد�قراطي، فمن بينها:أما عن األسباب التي تجعل قادة النظم 
وأنه  ،إدراك القيادة بأن تكاليف بقائها يف السلطة مرتفعة للغايةو ، تردي الرشعية السياسية للنظام القائم

ومنها ، منها انقسام التحالف الذي يؤيد بقاءها يف السلطة؛ التحول لعدة أسباب إىل من األفضل املبادرة 
يلجأ القادة إىل الد�قراطية باعتبارها بديالً عن النظام السلطوي الذي استنفد مربرات وجوده ومل يعد  أن

 قادراً عىل مواجهة احتياجات املجتمع أو الضغوط الداخلية والخارجية.

اعتقاد القادة أن التحول الد�قراطي سوف ينجم عنه اكتساب دولتهم العديد من املنافع، مثل وكذلك 
ة الرشعية الدولية، والتخفيف من العقوبات التي تفرضها الدول املانحة عىل دولهم، وفتح باب زياد

املساعدات االقتصادية والعسكرية، والحصول عىل القروض من صندوق النقد الدويل، واالنضواء تحت 
راطية قد تكون يف بعض الحاالت قد يجد هؤالء القادة أن الد�ق، ك� أنه لواء التجمعات الدولية الكربى

هي الشكل األمثل لنظام الحكم، وأن حكومتهم ودولتهم قد تطورت إىل الدرجة التي أصبحت معها 

 .)30(مؤهلة إلقامة نظام د�قراطي

  

                                                

 .34عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )28(

 .29-28، مرجع سابق، ص إصبعبلقيس أحمد منصور أبو  )29(

 .29املرجع السابق، ص  )30(
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 )31() أ�اط دور القائد يف عملية التحول الد�قراطي1جدول (

 املرحلةمالحظات عىل              خصائص هذا النمط             �ط القيادة

املرحلة األوىل: القائد 
 املؤسس

يقود معركة كفاحية أو حركة وطنية، 
ويتبنى دعوة سياسية أو مذهبية أو 

 أيديولوجية أو إصالحية

قد يؤسس أمة، أو دولة، أو كيان سيايس جديد، أو 
نظام سيايس، أو يحدث تغي�ات جذرية يف الدولة 

 واملجتمع

املرحلة الثانية: القائد 
 الوقور

قد يكون أكرب األبناء سناً (يف النظام 
الورايث) أو أكرب األتباع سناً أو مكانة 

املهم أنه  ).(دينية، رمزية، تاريخية
 يتسم بالوقار

هو من األتباع املقرب�، وفرتة واليته قص�ة غالباً، 
وهمه األكرب هو توطيد أركان النظام الجديد 

 واكتساب الرشعية

القائد  املرحلة الثالثة:
 الكاريزمي

هو أقوى األتباع املقرب�، وهو 
 كاريزمي يف الغالب

جزء من هذه الكاريزمية يرجع إىل الظرف التاريخي 
الذي يساعده عىل جني مثار التأسيس وتحقيق 

 .إصالحات كربى

املرحلة الرابعة: القائد 
 االنقاليب

هو من ب� األتباع أيضاً، وغالباً ما يبدو 
 أضعف من سلفه الكاريزمييف صورة 

يحاول االنقالب عىل النظام الذي تم تأسيسه، سواء 
إلثبات وجوده أو للتصحيح، وغالباً ما يتسم نهجه 

 .بالشطط

املرحلة الخامسة: القائد 
 املعتدل

يتسم بقدر كب� من االعتدال ويحاول 
الجمع أو التوفيق ب� النهج� السابق� 

 .املتعارض�

تعطي هذه املحاولة نتائج أقل من املرجوة، غالباً ما 
أو تتآكل الرشعية وينفتح الباب إلحداث تغي� جذري 

 .يف قواعد انتقال السلطة

 

 : انهيار رشعية النظام القائم:2

تعد الرشعية من أهم مرتكزات استمرار النظام السيايس، فإذا فقد رشعيته وأخفق يف حل مشاكل املجتمع 
والوفاء باحتياجات املواطن� ومواجهة األخطار الخارجية أدى ذلك إىل فقدانه الرشعية والقبول 

 الج�ه�ي والرضاء الشعبي. 

 ـ أسباب أزمة الرشعية:أ

لتي يؤدي توافرها أو بعضها إىل أزمة يف رشعية النظام م� يسهم يف إحداث وهناك الكث� من األسباب ا
 التحول الد�قراطي لتجاوز هذه األزمة، ومن هذه األسباب ما ييل:

مبعنى أنه إذا قامت ثورة أو انقالب عسكري يف بلد ما أسفر  ؛استنفاد النظام للغرض الذي قام من أجله *
ألة التنمية االقتصادية واالجت�عية، ويف حال بلوغ هذا الهدف عن نظام حكم سلطوي شغل نفسه مبس

                                                

 .104، ص 2005، أبريل 18د. صالح سامل زرنوقة، "دائرية انتقال السلطة"، مجلة الد�قراطية، العدد  )31(
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فإن النظام السيايس القائم يكون قد استنفد غرض وجوده م� يؤدي إىل تراجع رشعيته، ومن جهة أخرى 
 قد يفشل هذا النظام السيايس يف تحقيق الهدف الذي قام من أجله، فيفقد رشعيته أيضاً.

التغي� يف القيم االجت�عية التي تصبح أقل تقبًال للحكم التسلطي، مبعنى أن تكون هناك قيم معينة  *
وبالتايل يفقد النظام السيايس  القيم،تشكل أساس رشعية نظام الحكم ولكن بعد فرتة معينة تتغ� هذه 

 .)32(رشعيته من خالل تغّ� القيم

املتغ�ات الجديدة يف املجتمع، ويف مقدمتها ظهور فئات عدم قدرة النظام السيايس عىل استيعاب  *
جديدة يعجز النظام السيايس عن توف� فرص املشاركة لها، ويحدث هذا بشكل خاص يف الفرتات التي 

 يشهد فيها النظام السيايس تحوالت اقتصادية أو اجت�عية.

 ،ربملان هو الذي يجسد أفراده العامةضعف دور ومكانة الربملان يف النظام السيايس، فبالنظر إىل أن ال *
فإن عجزه يؤدي إىل خلق فجوة ب� النظام واملجتمع، ويصبح ضعف دور املؤسسة الترشيعية سبباً مبارشاً 

 ألزمة الرشعية التي قد يعانيها النظام.

نة عدم متثيل النظام السيايس ملختلف قيم ومصالح املجتمع؛ فالتمييز الذي قد �ارس ضد ج�عة معي *
يكون سبباً يف عدم قبول تلك الج�عة للنظام، وتزداد فرص عدم استقرار النظام السيايس بقوة ونفوذ 
حجم الج�عة أو الج�عات املعارضة له، ويف أحيان أخرى قد تتسع قاعدة عدم رشعية النظام حين� 

 ينفصل عن املجتمع أي ال يكون له مؤيدون.

فالنظام املعزول دولياً ألسباب مختلفة، قد يكون عرضة لتداعيات صورة النظام عىل الصعيد الدويل،  *
تشكك املواطن� الذين يعيشون يف ظله يف قدرته وأهلية بقائه، وتزداد أهمية هذا االعتبار يف الوقت 
الراهن بالنظر إىل الثورة التي شهدها العامل يف مجاالت االتصاالت، وتتسع فرص حصول ذلك إذا كان هذا 

 .)33(الفعل يعا� من أزمة كب�ة تتمثل يف عدم رشعيتهالنظام ب

وتختلف مشكالت الرشعية حسب طبيعة النظام، إال أن القاسم املشرتك بالنسبة للحكومات الد�قراطية 
هو أن رشعيتها تعتمد عىل األداء الناجح، حيث يقيّم الحكام رشعيتهم عىل أساس آدائهم وليس عىل 

يف ظل النظام السلطوي ليس هناك فرق ب� رشعية الحكام يف ح� أنه م، أساس ما يتوقعه منهم ناخبوه
ولذلك كان للقصور يف  ؛ورشعية النظام، فاإلخفاق يف أداء النظام يعني سقوط كل من الحكام والنظام

 األداء االقتصادي للنظم الديكتاتورية أثره يف ظهور أزمة الرشعية لهذه النظم.

 ـ عوامل االستقرار السيايس:ب 

                                                

 .32-31عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )32(

 .37-36أحمد عبد الله، مرجع سابق، ص  مبارك )33(
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إن مشاكل الرشعية بالنسبة لنظام ما قد ال تقود بالرضورة إىل انهياره، بل �كن أن تنذر قيادة النظام 
ية وإن كانت رشطاً رضورياً لبقاء النظام إال أنها ال تعد كافية بالعديد من التحديات املؤسسية، فالرشع

لبقائه أو انهياره، فقد يظل النظام مسيطراً عىل الحكم برغم تراجع رشعيته حيث ال يوجد بعد النظام 

 .)34(البديل واملقبول

استمراريته  ويحدد "املوند" مجموعة من العنارص والقدرات األساسية الواجب توافرها يف أي نظام لض�ن
 وبقائه، وإن كانت تختلف قوة كل عنرص فيها من نظام إىل آخر. وهذه العنارص هي كالتايل: 

القدرة االستخراجية: وهي مدى قدرة النظام عىل تعبئة املوارد البرشية واملادية واملعنوية بهدف تحقيق * 
 أهداف النظام.

لوك األفراد داخل املجتمع والتأث� يف املحيط� القدرة التنظيمية: وهي مدى قدرة النظام عىل ضبط س *
 اإلقليمي والدويل.

القدرة التوزيعية: وهي مدى قدرة النظام وكفاءته يف توزيع وتخصيص املوارد والخدمات ب� األفراد  *
والج�عات داخل املجتمع، ومدى االتساق والتناسب ب� املتطلبات واحتياجات األفراد وما يتم إشباعه 

 منها.

القدرة الرمزية: وهي قدرة النظام عىل االستخدام الفّعال للرموز، أي استخدامها بشكل يضمن له  *
 الحصول عىل تأييد املواطن�.

القدرة االستجابية: وهي تش� إىل مدى كون املخرجات (السياسات والقرارات) انعكاساً للمطالب، مبعنى  *

 .)35(ة والتنظيمية استجابة ملطالب أفراد املجتمعآخر: مدى كون األنشطة االستخراجية والتوزيعي

فإنها تعد من  ،وفضالً عن أن هذه القدرات تعد من املستلزمات الوظيفية التي يعتمد عليها النظام
املؤرشات التي عىل أساسها �كن تصنيف ومقارنة النظم السياسية، كذلك �كن عن طريقها التنبؤ 

فس�ه. من هنا يرى املوند أن رشعية النظام وقدرته عىل االستمرار باحت�الت حدوث التغي� السيايس وت
والبقاء متوقفة عىل هذه القدرات التي تحدث عنها، فكل� كانت هذه القدرات قوية ازدادت فرصة 

 .)36(استمرار وبقاء النظام، وبالعكس، كل� ضعفت هذه القدرات ازدادت احت�الت حدوث التغي�

  

                                                

 .30-29، مرجع سابق، ص إصبعبلقيس أحمد منصور أبو  )34(

 .24-23يم، مرجع سابق، ص أحمد ج�ل عبد العظ )35(

 .24املرجع السابق، ص  )36(
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 تصادي:دور العامل االق )3(

يعد العامل االقتصادي من العوامل ذات األهمية القصوى يف أي تحول أو تغ� سيايس، حيث تؤثر األبعاد 
االقتصادية عىل عملية التحول الد�قراطي تأث�ًا مزدوًجا؛ فاإلخفاق يف عملية التنمية االقتصادية هو أحد 

نمية االقتصادية يوفر آفاقًا رحبة لتفعيل األسباب الدافعة للتحول، ويف الوقت نفسه فإن وجود هذه الت

 ، وذلك عىل النحو التايل:)37(هذه العملية وما تنتجه من فرص إحداث هذا التحول

ـ تؤدي التنمية االقتصادية إىل تغي� قيم السكان؛ فنتيجة لزيادة نسبة املتعلم� وانتشار التعليم جراء 1
فإن ذلك يؤدي إىل زيادة قبولهم لفكرة التسامح واالعتدال والعقالنية، ومبوجب ذلك  ،التنمية االقتصادية

 .)38(تنشأ الثقافة السياسية للد�قراطية

ـ ينتج عن التنمية االقتصادية مستويات أعىل من الدخل واألمن االقتصادي لغالبية السكان، وبالتايل 2
ت، ومن التمييز القائم عىل أساس الطبقة، ك� أن تحد التنمية االقتصادية من احت�الت رصاع الطبقا

 هذه الزيادة تزيد من حجم الطبقة الوسطى التي تعمل عىل إحداث توازن واعتدال يف الرصاع.

ـ تؤدي التنمية االقتصادية إىل ظهور عدد كب� من املنظ�ت االجت�عية الخ�ية وغ� الحكومية، والتي 3
الحكومات، بل إنها أيضاً تزيد من املشاركة يف العمل السيايس  ال تعد فقط منظ�ت تراقب وتحاسب

 .)39(وتدعم املهارات السياسية وتخلق وتنرش آراء ووجهات النظر الجديدة

وقد أكد هذه العالقة ب� التنمية االقتصادية وتعزيز قيد الد�قراطية "صموئيل هنتنجتون" الذي أشار 
حقيق الد�قراطية، بل أسبقية التطور االقتصادي إلمكانية تحقيق إىل أهمية التطور االقتصادي إلمكانية ت

، إذ يعتقد هنتنجتون أن النمو االقتصادي الكب� قد مهد السبيل لقيام املوجة الثالثة )40(الد�قراطية
للد�قراطية ويرس انتشارها؛ فالتحول إىل الد�قراطية غ� وارد يف الدول الفق�ة ويتطلب حد أد� من 

االقتصادي. لكن الرثاء وحده ال يكفي لتحقيق الد�قراطية؛ م� دفع هنتنجتون إىل إضافة رشط النمو 
"النمو االقتصادي ذات القاعدة العريضة" كسمة للنظم املتوقع تحولها للد�قراطية، وارتبط هذا يف 

 . )41(تحليالته بإبراز األهمية التي متثلها الطبقة الوسطى

                                                

( 37 ) Heather Deegan, The Middle East and Problems of Democracy, (New York: Lunne Rienner 
publisher,Inc.1994), pp 3-5. 

ة ب، (القاهرة: مكت2عبد الغفار رشاد القصبي، "التطور السيايس والتحول الد�قراطي"، الكتاب الثا�: الحراك السيايس وإدارة الرصاع، ط )38(
 .90)، ص 2006اآلداب بحرم جامعة القاهرة، 

 .38مبارك أحمد عبد الله، مرجع سابق، ص  )39(

(40) Samuel P. Huntington, op. cit, p 39. 

 .89د الغفار رشاد القصبي، مرجع سابق، ص عب )41(



E
g

y
p

t
 

i
n

s
t

i
t

u
t

e
 

J
O

U
R

N
A

L
 

 الدیمقراطیة والتحول الدیمقراطي: األبعاد النظریة والتأصیلیة

 
 Page 20 2015مجلة املعهد املصـــرى ، العدد األول ، ینایر 

 

وبعض الباحث� الغربي� يرون أن الد�قراطية هي عملية سياسية غ� مرتبطة  فوكو ياماإال أن فرانسيس 
باالقتصاد، مستندين إىل تجربة النمور اآلسيوية والتي حققت معدالت اقتصادية عالية يف ح� أنها مل 

ك� يش� البعض إىل أن  تشهد إصالحات د�قراطية إال يف مرحلة الحقة ومتأخرة للطفرة االقتصادية،
وذلك بسبب أن النمو يتطلب بالرضورة توجيه الخرباء واستعداد  ،الد�قراطية قد تعوق النمو االقتصادي

األفراد ألن يضحوا باالستهالك الحايل من أجل مكاسب اقتصادية طويلة األجل، ويحتج آخرون بأن النظم 
أن النسق التعددي االقتصادي يقدم أساساً خالقاً لبناء السلطوية لها تكاليفها االقتصادية واالجت�عية و 

 .)42(االقتصاد

فبين� يرى البعض  ؛من هنا فإن العالقة ب� التنمية االقتصادية والتحول الد�قراطي هي قضية خالفية
ركة أنه ليس هناك عالقة بينه�، أو أن العالقة يف اتجاه أن التنمية االقتصادية متثل بداية ملد نطاق املشا

السياسية تدريجياً، فإن البعض اآلخر يرى وجود عالقة وثيقة ب� الد�قراطية والتنمية، وأن هذه العالقة 
تس� يف اتجاه تأثر التنمية االقتصادية مبدى وجود ركيزة د�قراطية لدعم عملية التنمية االقتصادية 

يه الدراسات الغربية والتي قام بها وتهيئة املناخ االستث�ري وتشجيع روح االبتكار، وهو ما خلصت إل
 "Leon Hurwitz"وليون ه�وتز  "Philips Cutright"وفليبس كرتايت  "Danial Lerner"دانيال ل�نر 

 يف شأن تفس� العالقة ب� التنمية االقتصادية والتحول الد�قراطي.

قتصادية وهامش الد�قراطية لكن بصفة عامة فإن االفرتاض الغالب هو وجود عالقة وثيقة ب� التنمية اال 
الذي يتمتع به النظام، وأنه دامئًا ما يكون هناك عالقة سلبية ب� التنمية االقتصادية واألنظمة الشمولية، 
حيث تسيطر الدولة مركزيًا عىل االقتصاد في� عدا حاالت قليلة من التجارب التنموية، كتجارب النمور 

جدل حول إمكانية حدوث تنمية يف ظل غياب الد�قراطية، فإن . وبغض النظر عن ال)43(اآلسيوية مثال
د�ومة هذه التنمية تتطلب وجود الد�قراطية مبا توفره من آليات تكفل الشفافية وحسن إدارة موارد 

 .)44(املجتمع

 تزايد قوة املجتمع املد�: )4(

يقصد باملجتمع املد� تلك املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجت�عية والنقابية التي تعمل يف استقالل 
منها ما هو سيايس، كاملشاركة يف صنع القرار، ومثال ذلك  متعددة؛عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض 

ا هو ثقايف ك� يف اتحادات األحزاب السياسية، ومنها ما هو نقايب كالدفاع عن مصالح أعضائها، ومنها م

                                                

 .34عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )42(

 .25أحمد ج�ل عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )43(

 .37مبارك مبارك أحمد عبد الله، مرجع سابق، ص  )44(
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الكتاب واملثقف� والتجمعات الثقافية التي تهدف إىل نرش الوعي الثقايف وفقاً التجاهات أعضاء كل 
 ج�عة، وبعضها يسعى إىل تحقيق أغراض اجت�عية مثل اإلسهام يف العمل االجت�عي لتحقيق التنمية.

ا املعارص أصبح دور املجتمع املد� قوة ال يستهان بها، التي يشهدها العامل يف وقتن االتصاالتوبفعل ثورة 
ليس فقط يف مواجهة النظم االستبدادية، وإ�ا أيضاً عىل املستوي� اإلقليمي والدويل، وذلك من خالل 

، إذ نجد أن مؤسسات املجتمع املد� تلعب )45(الدور الذي يلعبه يف مواجهة القضايا ذات الطابع الدويل
رفع معدالت النمو الثقايف للمجتمع م� يساعد عىل تهيئة ظروف مناسبة وبيئة مالمئة دوًرا مهً� يف 

ومن ثم  ،م� يرفع درجة الوعي لدى املواطن� ،لتوعية املجتمع مبا له من حقوق وما عليه من واجبات
مؤسسات خلق ثقافة د�قراطية تساعد عىل االنتقال إىل الد�قراطية واستدامتها، فضالً عن أن غالبية 

 .)46(املجتمع املد� ال تسعى للوصول إىل السلطة، وهذا ما يجعل طرحها دامئاً مفيداً للنظام الحاكم

ومن ثم يتضح أهمية دور املجتمع املد� يف عملية التحول الد�قراطي كونه أفضل وسيلة لتعبئة األفراد 
ضاع القامئة بهدف تحقيق األهداف م� يعد نقداً راديكالياً لألو  للمجتمع،وملا يطرحه من مثل عليا 

 السامية التي ينشدها مجتمع الحرية.

 �و ثقافة سياسية د�قراطية: )5(

يالحظ بهذا الصدد أن توسع التعليم وتطور برامجه، وانتشار الصحافة املكتوبة واإلعالم السمعي 
لثقايف لدى املجتمعات والبرصي، فضالً عن االحتكاك بالعامل الخارجي، ساعد عىل رفع معدالت النمو ا

وزاد من إدراك الناس لحقوقهم السياسية، ومن نتائج ذلك أن هذه املجتمعات باتت متتلك  املنغلقة،
رصيداً من األفكار السياسية الحديثة يسمح بالحديث عن بدايات تكّون وتوسع الثقافة الد�قراطية يف 

 .)47(هيل عملية التحول الد�قراطيمجتمعات العامل الثالث، وهو ما يوفر عامًال جديداً لتس

 املجموعة الثانية: العوامل الخارجية:

هناك أيضاً أسباب خارجية تؤثر يف اتجاه إيجايب نحو  الد�قراطي،إضافة إىل األسباب الداخلية للتحول 
الخارجية إجراء تحوالت د�قراطية يف تلك األنظمة التي مل تأخذ بعد بالد�قراطية. ومتثل العوامل 

مجموعة املتغ�ات السياسية واالقتصادية واأليديولوجية التي تنبع من املجتمع الدويل وتدفع يف اتجاه 
التحول نحو الد�قراطية. ويالحظ بصفة عامة أن الدول النامية يف العامل الثالث رسيعة التأثر بالعوامل 

                                                

 .26-25أحمد ج�ل عبد العظيم، مرجع سابق، ص ص  )45(

 .35عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )46(

 .37، مرجع سابق، ص إصبعبلقيس أحمد منصور أبو  )47(
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م �كن إيجاز هذه العوامل الخارجية يف الخارجية والتأث� الخارجي خاصة بالدول الغربية. وبشكل عا
 النقاط التالية:

 ضغوط القوى الخارجية: )1(

كانت النخب الحاكمة تستطيع في� مىض أن تتجاهل املطالب الد�قراطية الداخلية وم�رسة أنواع 
وعة االنتهاك للحقوق املدنية والسياسية للمواطن� دون أن تخىش االحتجاج الدويل، أما اليوم فهي مدف

دوراً مه�ً يف دفع العملية  تؤديإىل فتح ملف الد�قراطية وحقوق اإلنسان، فنجد أن القوى الخارجية 
 الد�قراطية، سواء كانت هذه القوى دوالً أو منظ�ت أو مؤسسات دولية، وذلك عىل النحو التايل:

ملية التحول الد�قراطي، ـ ضغوط الدول املانحة عىل الدول املتلقية للمعونات من أجل اإلرساع يف ع1
حيث ساد االعتقاد مع نهاية الث�نينيات بأن غياب الد�قراطية ومحاسبية الحكام كانا من أهم العوامل 

ولذلك فقد بدأت الدول  ؛التي أدت لألزمات والتدهور االقتصادي الذي تعا� منه دول العامل الثالث

 .)48(سياسيةاملانحة يف ربط املساعدات املالية باإلصالحات ال

ـ ضغوط املؤسسات الدولية، سواء املؤسسات املالية أو غ�ها من املنظ�ت األخرى، حيث تقوم هذه 2
املنظ�ت بتشجيع اإلصالحات السياسية يف الدول األخرى من أجل إنشاء منظ�ت مستقلة عن الدولة، 

حجر األساس للتنمية وفق الرؤية مبعنى تكوين مجتمع مد� فّعال، وذلك انطالقاً من أن الد�قراطية تعد 
املتداولة يف أع�ل املؤسسات الدولية املعنية؛ فالد�قراطية أو اإلصالح السيايس ليس فقط يف مستوى 

 األهمية التي �ثلها اإلصالح االقتصادي، بل هي الرشط لهذا اإلصالح االقتصادي.

اهتمت املؤسسات الدولية باملفهوم الشامل فقد  ؛ونظرًا العتبار الد�قراطية القاعدة األساسية للتنمية
 ،والشفافية مختلفة؛ كالفساد،ومؤرشات عديدة تتعلق بقضايا  االذي يتضمن أبعادذلك للد�قراطية، 

 ؛تتضمن إجراءات وعمليات ك� .واإلرهاب ،والعنف ،واالستقرار السيايس ،وفاعلية الحكومة ،واالنتخابات

 .)49(لحقوق اإلنسان وحرياته وكرامته عوتتس .السياسية واملشاركة ،واالنتخاباتت، كالتصوي

عن رغبة النظام يف االندماج يف املجتمع الدويل ومنظ�ته  اـ ك� قد يكون التحول الد�قراطي ناتج3
بهدف تلقي مساعدات ومنح خارجية، خاصة أن الدول  ،خاصة املنظ�ت الدولية املالية واالقتصادية

وسجل حقوق اإلنسان للدولة املمنوح لها  ،املانحة تأخذ بع� االعتبار درجة التقدم الد�قراطي

 .)50(املساعدات

                                                

 .12هالة ج�ل ثابت، مرجع سابق، ص  )48(

 د، معه1999-1989يوسف سالمة حمود املسيعدين، التحول الد�قراطي واالستقرار السيايس يف األردن. رسالة ماجست� غ� منشورة،  )49(
 .25، ص 2001راسات العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، البحوث والد

 .28أحمد ج�ل عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )50(
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إن دور القوى الخارجية ال يقف عند موضوع التحّول فقط، بل يتعداه إىل تفعيل هذا  و�كن القول
التحول عن طريق تتبع العمليات االنتخابية وغ�ها من اإلجراءات الد�قراطية، و�كن مالحظة ذلك من 

ل التي ومطالبة الدو  ،خالل ما يقوم به االتحاد األورويب من تدعيم للد�قراطية يف دول جنوب أوروبا
م�  ،وتحس� وضع حقوق اإلنسان ،تريد االنض�م إليه بإجراء إصالحات سياسية ودستورية واقتصادية

 .)51(يزيد من تدعيم العملية الد�قراطية

 :Domino Theoryنظرية "الدومينو" ) 2(

أسفل؛ حيث إن أطلق عليها "صموئيل هنتنجتون" ظاهرة "كرات الثلج" التي تتزايد حج�ً من أعىل إىل 
التحول الد�قراطي الناجح يف دولة ما يشجع عىل التحول الد�قراطي يف دولة أخرى في� يشبه "كرة 
الثلج" التي تتزايد حجً� كل� تدحرجت. ولقد ظهر أثر مثل هذه الن�ذج الناجحة يف التجربة الد�قراطية 

 اآلتية: األسباب-كل أو-ألحدوألبانيا. ويعود ذلك  ،ويوغوسالفيا ورومانيا، بلغاريا، ؛يف حاالت 1990عام 

 ـ تواجه جميع هذه الدول مشاكل مت�ثلة فتعترب الد�قراطية دواًء مفيًدا ملشكالتها.1

ـ الدولة التي تحولت إىل الد�قراطية قد تكون عىل درجة من القوة، أو تعد مثاالً سياسيًا وثقافيًا يحتذى 2

 .)52(به

التقارب الجغرايف والتشابه يف انتقال عملية التحول من دولة إىل أخرى، وهو ما حدث يف دول ـ دور 3
أوروبا الرشقية التي انفرط عقدها إثر تفكك االتحاد السوفييتي السابق، وبدأت سباقاً نحو الد�قراطية 

 .)53(لتنهي سيطرة شمولية امتد أجلها

تصال ودوره البارز يف عملية العدوى أو املحاكاة، حيث إن هذا ـ أثر التطور الرسيع يف مجال اإلعالم واال 4
التطور جعل العامل كله كالقرية الصغ�ة، فإذا وقع حدث يف بلد ما فقد يتأثر به بلد آخر بسهولة، وإذا 

تسارع الدول األخرى إىل التنديد باألمر والتهديد بفرض  ،حدث انتهاك خط� لحقوق اإلنسان يف بلد ما
 ل التلويح بالتدخل لألغراض اإلنسانية.عقوبات، ب

وعموماً يالحظ أن عملية املحاكاة لن تنجح يف أي بلد إال إذا كانت هناك عوامل محلية تشجع هذه 

 .)54(العملية، وهو ما يؤكد عىل الرتابط ب� العوامل املحلية والخارجية يف عملية التحول الد�قراطي

                                                

 .36-25عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص ص  )51(

 20هالة ج�ل ثابت، مرجع سابق، ص  )52(

 35، ص، مرجع سابقإصبعبلقيس أحمد منصور أبو  )53(

 26يوسف سالمة حمود املسيعدين، مرجع سابق، ص  )54(
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 الد�قراطية:التوجه العاملي نحو ) 3(

مع االتجاه املتزايد لعوملة الحياة السياسية واالقتصادية وإخفاق النظم الشمولية ونجاح النظم 
الد�قراطية وتزايد االعت�د املتبادل ب� دول العامل أصبح من الصعب عىل أي دولة أن تكون مبنأى عن 

سية مل تعد مجتمعات منعزلة، وإ�ا لها التحوالت العاملية نحو الد�قراطية، وخاصة أن املجتمعات السيا

 .)55(عالقاتها املعقدة مع القوى األخرى

" حول نهاية التاريخ وانتصار القيم الليربالية فوكو ياماويف هذا الصدد: تعكس مقوالت كل من "فرانسيس 
الثة من بقيادة املعسكر الغريب بعد انهيار االتحاد السوفييتي، و"صاموئيل هنتنجتون" حول املوجة الث

 التحول الد�قراطي، تزايد التوجه العاملي نحو الد�قراطية.

يف دراسته حول نهاية التاريخ إىل: "أن الطابع العاملي للثورة الليربالية قد اكتسب  فوكو يامافقد أشار 
 أهمية خاصة؛ إذ يشكل دليًال جديًدا عىل أن مثة اتجاهاً أساسياً يفرض عىل املجتمعات البرشية �طاً 

 .)56(واحداً يف تطورها، هو بإيجاز مبثابة تاريخ عاملي للبرشية متجه صوب الد�قراطية الليربالية

ب العسكري يف وأكد "صاموئيل هنتنجتون" عىل أنه "خالل الخمسة عرش عاًما التالية لحدوث االنقال 
إذ ؛اطية عاملية يف نطاقها، أصبحت املوجة الد�قر رساال زاالذي أطاح بديكتاتورية ، ذلك 1975الربتغال عام 

انتقلت حوايل ثالثون دولة من التسلط إىل الد�قراطية، وقد تأثر عىل األقل عدد كب� من الدول األخرى 

وتحول ، ، م� أدى التساع مساحة التحول الد�قراطي عىل الصعيد الدويل )57(بتلك املوجة الد�قراطية"

 .)58(غط عىل األنظمة غ� الد�قراطية للتحول للد�قراطيةنظم غ� د�قراطية إىل نظم د�قراطية، والض

 يالتحول الد�قراطخامساً: مراحل 

�ر التحول الد�قراطي بعدة مراحل، والتي توصف بأنها الفرتة الزمنية التي متر ب� االنتقال من النظام 
رى للنظام السلطوي، السلطوي إىل النظام الد�قراطي. وتتضمن مراحل التحول مخاطر االرتداد مرة أخ

وقد تتواجد يف إحداها مؤسسات النظام السلطوي جنباً إىل جنب مع مؤسسات النظام الد�قراطي 
الجديد. فالتحول الد�قراطي عملية معقدة تتكون من مراحل متعددة �كن التمييز بينها ألغراض 

 التحليل، لكنها تتداخل واقعياً. وهذه املراحل هي كالتايل:

  

                                                

(55) David Held, Key debates. Global Democracy, (London: Routledge, 2000), p26 

 40مبارك أحمد عبد الله، مرجع سابق، ص  )56(

(57) Samuel P. Huntington, op. cit, p 5  

 41مبارك أحمد عبد الله، مرجع سابق، ص  )58(
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 مرحلة انهيار النظام السلطوي: )1(

ويشهد املجتمع خاللها العديد من الرصاعات ب� الذين يقودون ؛ وهي املرحلة األوىل للتحول الد�قراطي
للحفاظ عىل رشعية النظام ، الذين يريدون عمل بعض اإلصالحات يف النظام ، و عملية التحول الد�قراطي 

، ففي ح� تحاول النخبة البقاء يف )59(ن إجراء أية إصالحاتالقائم، وب� املتشددين الذين ال يريدو 
تبدأ املعارضة يف لعب دور املهدد للنظام، وقد يحدث انشقاق يف صفوف القوى املساندة للنظام،  ،السلطة

وقد  -وجيل جديد أكرث انفتاحاً ، أو ما يسمى أحيانًا بالحرس القديم  -وآخر إصالحي ،ويربز اتجاه متشدد
غوط يف الداخل ومن الخارج، ويقدم النظام التنازالت. وتتوقف عملية انهيار النظام القديم تتصاعد الض

عىل درجة متاسكه، وقوة املعارضة ومتاسكها، ومقدار الضغوط الداخلية والخارجية، وحدة يف تلك الحالة 
 االستقطاب والرصاع ب� املتشددين واملعتدل�.

ليتسنى امتصاص الضغوط  ،لكنها قد تكون تجميلية أو شكلية ،اتويتوقع أن تؤدي التنازالت إىل إصالح
وتجاوزها، وقد تربز إصالحات حقيقية لكنها رمبا تتعرض لالرتداد مرة أخرى بسبب سيولة املوقف 
واست�تة النخب صاحبة االمتيازات واملصالح للبقاء يف السلطة ألطول فرتة ممكنة. وقد تقاوم عنارص 

فيصمد  ؛كرية، وقد يلجأ النظام إىل تقوية قبضته عىل األمن أو االستخباراتمستفيدة، مدنية أو عس
النظام ومتارس الضغوط ثانية، ويشتد الرصاع يف حلقة جديدة من حلقات متتابعة إىل أن يتم إقرار 

 .)60(التحول

�كن  ويف هذه املرحلة ال يشرتط أن يعقب انهيار النظام السلطوي حدوث تحول للنظام الد�قراطي، إذ
أن يكون التحول لنظام سلطوي آخر. إذ يالحظ أن املرحلة األوىل من التحول الد�قراطي ال تعترب عملية 

، فبعض الد�قراطيات تجهض مبجرد Ascendingأو ذات اتجاه واحد تصاعدي  ،Unilinearخطية 
فالتحول الد�قراطي قد يفشل يف  .ال يصل البعض اآلخر إىل مرحلة الت�سك والتدعيم يف ح�ظهورها، 

بعض الدول نتيجة للعديد من األسباب، مثل املقاومة من جانب النخب املدنية أو العسكرية أو غياب 
حتى األوضاع االجت�عية والثقافية واملؤسسات املالمئة. فالد�قراطية البد لها من مقومات أساسية 

تتواجد، ك� أن الظروف التي تؤدي إىل ظهور الد�قراطية قد ال يرتتب عليها تحقيق الت�سك والتدعيم 

 .)61(للنظام الد�قراطي

  

                                                

 186، ص 2002، يوليو 7د. هويدا عديل، "املجتمع املد� العريب والتحول الد�قراطي"، مجلة الد�قراطية، العدد  )59(

 82-81عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع سابق، ص  )60(

 .85-84، ص 2005، أكتوبر 20عدد ع�د شاه�، "هل تتحول مرص د�قراطيا؟"، مجلة الد�قراطية، ال )61(
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 مرحلة إقامة النظام الد�قراطي:) 2(

تعترب هذه املرحلة من املراحل املهمة يف عملية التحول الد�قراطي، وذلك أن النظام فيها يقف عىل 
 Adamأو يرتد إىل النظام السلطوي. وقد وصف  ،الحافة، فإما أن يستكمل عملية التحول الد�قراطي

Przeworski  هذه املرحلة بأنها تشبه آلة الغزلPin ball فبمجرد أن ترتفع الكرة لتدور إىل أعىل فهي ،

قامئة لالرتداد عن إذ تظل املخاطر ، )62(أيضاً �كن أن تهبط وتدور إىل أسفل بطريقة شديدة رسيعة
خليط أو مزيج غ� متجانس من مؤسسات وأفراد  يوجد حيث ؛الد�قراطية إىل النظام السلطوي
وأخرى ترتبط بالنمط الوافد الحديث من مؤسسات وج�عات ، وج�عات ترتبط بالنظام القديم

ويحدث و التوافق. ، ومن خالل الرصاع أ ًها يتقاسمون السلطة طوعاً أو كر د�قراطية، ومن د�قراطي�
التحول السيايس عندما يتكيف النظام مع املطالب الجديدة، أو عندما يكون النظام غ� قادر عىل الحفاظ 

 عىل ذاته ويتم إحالله بنظام جديد. 

وقد يرتفع سقف مطالب الد�قراطي� وتتسع حركة االحتجاجات، وتربز مطالب ضد الفساد واالستبداد 
 كإصالح-الجزئيةتطالب بالد�قراطية الحقيقية الكاملة التي تتجاوز الخطوات والقمع، وتبدأ شعارات 

حاسبة كل الشخصيات والقيادات مبا فيها الزعيم ومساءلة م لتضمن-املؤسساتاالنتخابات أو األحزاب أو 
 الشفافية، والس�ح بتكوين وحرية األحزاب.تضمن كذلك السيايس، و 

الذي يعترب مقدمة للتحول الد�قراطي، إذ نجد تنازالت  ،التحول الليربايلوتشهد هذه املرحلة حالة من 
مطالب الشعب مبرحلة أعىل من ذلك ارتفاع  عىلتب معينة من ِقبَل القيادة السياسية الحاكمة، ك� يرت 

 . )63(مراحل التحول الد�قراطي

 :Democratic Consolidationمرحلة الت�سك الد�قراطي ) 3(

وقواعد لحل الخالفات والرصاعات السياسية بطرق سلمية،  أساليب-مبدئيًا–ول تحدد وترسم مرحلة التح
ومن املفرتض أنها تنتهي عند إصدار دستور جديد وإقامة انتخابات حرة، ولكن هذا التحول الناجح 

ث عنف نقالبات عسكرية وأحدااف ؛يضمن االستقرار للد�قراطية الوليدة ال-شكلية-لد�قراطية إجرائية 
اتفاق ثابت ب� النخب  تأسيسفإن  ؛أخرى قد تكون هي النهاية لهذه األنظمة الد�قراطية، لهذا السبب

وأهمية وقيمة املؤسسات الد�قراطية هو جوهر الت�سك  .يحدد قواعد اللعبة السياسية الد�قراطية
فلن يتحقق الت�سك إال إذا تخىل النظام عن املؤسسات املتوارثة عن النظام السلطوي القديم  ؛الد�قراطي

التي تقيد األداء الد�قراطي، وساد االلتزام الواضح بالد�قراطية وقيمها ب� النخبة والج�ه� مبا تلك 
 مؤسسات د�قراطية فّعالة.  يؤدي لخلق

                                                

 .23-22أم�ة حسن دياب، مرجع سابق، ص  )62(

 .82عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع سابق، ص  )63(
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ويحل محلها  ،ففي مرحلة الت�سك الد�قراطي يتخلص النظام السلطوي من جميع مؤسساته القد�ة
مؤسسات جديدة تعزز النهج الد�قراطي، ويسود اعتقاد لدى القيادة السياسية والفاعل� السياسي� 

تظهر القوى املعارضة وتطرح قضايا مهمة بحتمية الد�قراطية من أجل استمرار النظام وبقائه، ك� 
قيم الثقافة السياسية وتظهر هياكل جديدة ويكون هناك شفافية يف الطرح، باإلضافة إىل االهت�م بنرش 

 .)64(لرتسيخ الد�قراطية

االنتخابات ، و اإلصالح الدستوري والترشيعي ومن أهم الخطوات التي يجب أن تقوم عليها هذه املرحلة:
إرساء ، و استحداث وتفعيل الربملاناتو ، إطالق حرية تكوين األحزاب السياسية، و رة والنزيهةالعامة الح

إقرار وكفالة م�رسة الحقوق والحريات ، و االستقالل العام للسلطة القضائية، و مفاهيم دولة القانون

 .)65(العامة

متاسكه، فالت�سك واالستقرار  إال أنه البد من مالحظة أن مجرد بقاء النظام واستمراره ال يعني بالرضورة
ال يعدان ظاهرة واحدة، وإن كان االستقرار ينسب عادة إىل الت�سك الذي يش� إىل قدرة النظام 

من تحديات وعقبات. بعبارة أخرى، فإن الرسوخ  هيواجهالد�قراطي عىل االستمرارية والصمود أمام ما قد 
أو املناقضة لعمل النظام  ،سب النظام القديم املخالفةيتضمن بقايا ورواوالد�قراطي هو عملية معقدة، 

، وهنا تظهر أهمية املعارضة للعبةالد�قراطي وبناء مؤسسات جديدة تقوي وتعزز القواعد الد�قراطية 
من خالل طرح قضايا مهمة مل تكن تطرح من قبل، م� يخلف هياكل جديدة للمشاركة، وتزداد درجة 

 املحاسبية والشفافية.

فإن نرش الثقافة السياسية الد�قراطية قد يكون هو العامل املحوري يف تحقيق الت�سك والرسوخ لذلك 
عقوداً، بل أجياًال عديدة، حتى  الد�قراطيتستغرق مرحلة الرسوخ  ملاذا-أيضا-يفرسوالد�قراطي، 

  .)66(تتحقق

 مرحلة النضج الد�قراطي:) 4(

، حيث تتضمن عمليت� مستقلت� Consolidation االد�قراطي، ويطلق عليهوهي أعىل مراحل التحول 
ويقصد بالد�قراطية  .والد�قراطية االقتصادية، ولكنه� مرتابطتان، وه� الد�قراطية االجت�عية

أو أن يتم تطبيق املواطنة  .االجت�عية مشاركة فاعل� جدد يف العملية السياسية سواء الشباب أو النساء
 .للنظام الد�قراطي ومبدأ حاك� ،ىل املؤسسات السياسية، التي تعترب حجر الزاوية يف بناء الد�قراطيةع

                                                

 .31-30أم�ة حسن دياب، مرجع سابق، ص  )64(

 .464د. صفي الدين خربوش، مرجع سابق، ص  )65(

 .31أم�ة حسن دياب، مرجع سابق، ص  )66(



E
g

y
p

t
 

i
n

s
t

i
t

u
t

e
 

J
O

U
R

N
A

L
 

 الدیمقراطیة والتحول الدیمقراطي: األبعاد النظریة والتأصیلیة

 
 Page 28 2015مجلة املعهد املصـــرى ، العدد األول ، ینایر 

 

بالنسبة للد�قراطية االقتصادية، فهي ترتكز عىل امتالك املواطن�، أفراداً وج�عات، الحد األد� من أما 

 .)67(اديةمصادر االستقالل االقتصادي، وذلك من خالل تأم� حقوقهم االقتص

وبالتايل فإن مرحلة النضج تعني توف� الحقوق االقتصادية واالجت�عية للمواطن�، وتشمل هذه الحقوق 
والحق يف التنمية االقتصادية  ،وإتاحة التعليم والرعاية الصحية ،تقارب مستويات الدخل والرثوة

واالجت�عية، واملساواة يف الفرص دون متييز، وكذلك الض�ن االجت�عي للفقراء والعاطل� عن العمل 

 .)68(والعاجزين عنه واملتقاعدين

إرساء القواعد وامل�رسات ، و تدعيم املؤسسات السياسية ك� تشهد هذه املرحلة امليض قدًما يف طريق

 .)69(إشاعة قيم الثقافة السياسية الد�قراطية، و تعزيز منظ�ت املجتمع املد�و  ،الد�قراطية

إذا كان التحول الد�قراطي هو مبثابة عملية انتقال إىل نظام يأخذ بالتعددية �كن القول إنه  ،ومن هنا
و�ا د ،السياسية وما تتيحه من معارضة للنظام الحاكم وحرية تشكيل أحزاب أو تنظي�ت أو جمعيات

لجوء إىل العنف، فإن الدول التي تشهد التحول الد�قراطي قد ال تأخذ كلها باألبعاد السابقة مجتمعة، 
ومثة مجموعة أخرى ما تزال يف  ،مبعنى أن مثة دوالً قطعت شوطاً كب�اً عىل طريق التحول الد�قراطي

زئية عىل النظام السيايس بإنشاء املراحل األوىل من التحول؛ فبعض الدول قد ترشع يف إدخال إصالحات ج
 -ك� حدث يف عدد من دول الخليج يف أعقاب أزمة الخليج الثانية -مجالس للشورى عىل سبيل املثال

يف  ،للتداول ب� قوى سياسية متعددة ا قابًال  حد جعل القيادة السياسية منصبً لكنها مل تصل بعد إىل
 ،وإجراء انتخابات مبارشة ،سعاً أمام التعددية السياسيةالوقت الذي نشهد فيه بعض الدول تفتح الباب وا

 ثم ترتد عىل أعقابها مرة أخرى لتجهض التجربة الد�قراطية الوليدة.-مثال -كالجزائر 

إال أنها تختلف في� بينها يف درجة التحول وشدته  ،فالدول قد تشرتك يف وصفها بالتحول الد�قراطي
ودرجة اإل�ان بجدواه ومدى االستمرارية أو الرتاجع يف الد�قراطية، وهو ما يرتبط إىل حد كب� مبن كان 

 له زمام املبادرة يف إجراء عملية التحول الد�قراطي.

 يالتحول الد�قراطسادساً: أ�اط 

األشكال التي تتخذها عملية التحول من نظام سلطوي إىل نظام د�قراطي، مبعنى يقصد بأ�اط التحول 
اإلجراءات التي يتم اتباعها لإلطاحة بنظام غ� د�قراطي للوصول إىل نظام د�قراطي. و�كن تحديد 
أربعة مسارات نظرية للتحول من النظام السلطوي إىل النظام الد�قراطي، مع مالحظة أن حالة واحدة 

 د تتضمن مزيجاً من أكرث من مسار للتحول عىل املستوى التطبيقي. وهذه املسارات هي كالتايل:ق

                                                

 .6هالة ج�ل ثابت، مرجع سابق، ص  )67(

 .46-44عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )68(

 .463د. صفي الدين خربوش، مرجع سابق، ص  )69(
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 التحول من أعىل:) 1(

وذلك عندما تقوم النخبة الحاكمة بإدخال عدد من اإلصالحات والتعديالت الد�قراطية يف النظام 
نة بقوة املعارضة، لذا يأخذ النظام لشعورها بتزايد عدم الرضا والسخط الشعبي، وتناقص قوة النظام مقار 

املبادرة بالتحول ويدخل أو يعد بإدخال إصالحات، سواء لرغبة النظام يف القيام بالتحول الد�قراطي أو 

 .)70(المتصاص األزمة من خالل ميكانيزمات ملد سيطرته وسيادته السياسية

ادئ الد�قراطية، ولكن قد تكون هناك ففي هذا النمط قد ال يكون الدافع إىل اإلصالح هو اإل�ان باملب
تحديات داخلية أو خارجية تحتم عىل القيادة السياسية االتجاه يف هذا الطريق. وبهذا الخصوص يذكر 
هنتنجتون أن االعتبارات األمنية واألسباب املحلية هي التي تقود إىل التحول الد�قراطي، حيث يجد 

من الخارج، فيقوم بعملية التحول خوفاً من أن يقوم بذلك الحاكم نفسه عرضة للخطر من الداخل أكرث 

 . )71(شخص آخر

هي أكرث النظم استعداداً لعملية التحول من أعىل، وذلك ألنها عندما  "النظم العسكرية"ويف الغالب فإن 
تقوم بانقالب عسكري فإ�ا تهدف إىل تصحيح بعض األخطاء يف النظام السابق، وبعد تصحيح هذه 

ولكنهم يف الوقت نفسه  ،األخطاء يقود العسكريون عملية التحول أو اإلصالح الد�قراطياملساوئ و 

 .)72(يحتفظون ببعض األوراق التي تضمن لهم الفاعلية والتأث� يف النظام الجديد

فإنها أيضاً قد تأيت من جانب قيادة مدنية،  ،وإىل جانب أن تلك املبادرة قد تأيت من جانب قيادة عسكرية
فإن هذه القيادة عادة ما تحتفظ لنفسها بالحق يف  ،أتت من جانب قيادة عسكرية أو مدنية وسواء

وعدم تهديد مصالحها وامتيازاتها، ولذلك فإن التحول من أعىل غالباً ما ينتج عنه  ،التنافس عىل السلطة

اتخاذ بعض الخطوات  يففكث�اً ما يرشع النظام يف هذه الحالة  ؛)73(ما يسمى "الد�قراطية املقيدة"
وتخفيف القيود عىل الصحف مع  ،مع إفساح قدر من الحريات السياسية كحرية التعب� ،التحررية

هذه . وعدم تهديد مصالحها ،حتفاظ بحق ج�عة النخبة السلطوية يف الدخول يف العملية السياسيةاال 

 .)74(الد�قراطية املقيدة يراها البعض عائقاً أمام وضع إصالحات سياسية تهدد مصالح النخبة السلطوية

ا تكون عملية التحول فإن هذا النمط قد يتسم بنوع من الخدعة السياسية، مبعنى أنه ليس دامئا م لهذاو 
نتيجة ضغوط داخلية أو  ،الد�قراطي عملية حقيقية، وذلك عن طريق األخذ ببعض س�ت الليربالية

                                                

 .44-43هالة ج�ل ثابت، مرجع سابق، ص  )70(

 .54-53عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )71(

 .45ثابت، مرجع سابق، ص هالة ج�ل  )72(

 .463-463د. صفي الدين خربوش، مرجع سابق، ص  )73(

 .41-40، مرجع سابق، ص إصبعبلقيس أحمد منصور أبو  )74(
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فإنه إن نجحت عملية  ،أو تجاوز أزمة ما. وعىل الجانب اآلخر ،حتى �كن للنظام االستمرار ،خارجية
ت الد�قراطية التي تم تحقيقها إذا فإنه �كن حدوث انتكاسة تعصف باإلنجازا ،التحول يف هذا النمط

وسارت يف عكس  ،كانت تلك اإلنجازات أو التحوالت متثل رضراً مبصالح تلك القيادات أو النخب اإلصالحية

 .)75(ما هو مخطط له

، وكزامبيا  ذلكالتي تعترب أوضح مثال عىل كإسبانياوهناك دول عديدة عرفت تحوًال د�قراطياً من أعىل 
يادة فيها إىل التخيل عن نظام الحزب الواحد واألخذ بالتعددية الحزبية، حيث مرت التي بادرت الق

من نظام الحزب الواحد الذي كان يقوده "كينيث كاوندا" إىل نظام  1991بعملية تحول ناجحة عام 
سيايس متعدد األحزاب تحت قيادة الزعيم املنتخب فريدريك شيلوبا الذي توىل سدة الحكم استجابة 

، وتم تعزيز 1973بات يف املجتمع، والربازيل التي يؤرخ لبدايات تحولها نحو الد�قراطية يف عام ملتطل
بانتخاب رئيس مد� للبالد، واليونان والربتغال حيث جاءت  1985التحول نحو الد�قراطية يف عام هذا 

يف  1974ليونان، ويف ا 1973املبادرة فيه� إلنهاء النظام السلطوي من القيادة العسكرية يف عام 

 .)76(الربتغال

 التحول عن طريق التفاوض (اإلحالل التحويل):) 2(

يف هذا النمط تأيت املبادرة مشرتكة من قبل قيادة النظام والقوى االجت�عية املختلفة فيه بهدف التوصل 
خالل إىل أسس مشرتكة للتخيل عن النظام غ� الد�قراطي وإقامة نظام د�قراطي بديل، وذلك من 

انخراط النظام الحاكم يف حوار مثمر مع القوى السياسية املختلفة، رغبة يف الوصول إىل ميثاق يحافظ 
 ومن ثم الوصول إىل نظام د�قراطي. ،عىل مصالح كل القوى السياسية الفاعلة

ة للتحول الد�قراطي من خالل هذا النمط ئيل هنتنجتون" عن األسباب الرئيسوقد تحدث "صمو 
يف اآليت: فقدان النظام القائم للرشعية التي كان يتمتع بها، وانهيار األيديولوجية التي يقوم عليها  وحرصها

طالب مم� يؤدي إىل إخفاق النظام يف تلبية الحد األد� من  ،النظام، وتردي األوضاع االقتصاديةهذا 
نت معونات عسكرية أو سواء كا ،خارجية عىل النظامالضغوط باإلضافة إىل الشعب، و الحتياجات او 

القوى السياسية عىل  كذلك عجزو مساعدات اقتصادية تربط ب� اإلصالح السيايس وهذه املعونات، 

 .)77(به ظام آخرن نظام القائم واستبدالاإلطاحة بال

تدفع النظام نحو القبول بالدخول يف مفاوضات مع القوى  قد-جميعهاأحدها أو  –فهذه األسباب 
وما يستتبع ذلك من زيادة هامش  ،ضة واملطالبة بإجراء إصالحات سياسية واقتصاديةاالجت�عية املعار 

                                                

 .31أحمد ج�ل عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )75(

 .38، مرجع سابق، ص إصبعبلقيس أحمد منصور أبو  )76(

(77) Samuel P. Huntington, op. cit, p 165- 167.  
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نظراً لعدم قدرتها  ،املفاوضات تقبلالحريات، ومن ناحية أخرى قد تندفع تلك القوى نحو هذا املسار و 
وهو ما يطلق عليه هنتنجتون اإلحالل التحويل  غ�ه،  اإلطاحة بالنظام القائم وإحاللعىل

Transformation Replacement. أو محدودية  ،إما عن ضعف يف التنظيم ؛وقد يكون هذا ناتج
أو أن قدرة النظام القائم ال تزال متلك القدر الكايف من القوة التي متكنه من البقاء  ،اإلمكانيات املتاحة

  .)78(واالستمرار

ودامئاً ما يشهد هذا النمط يف حال نجاحه اتفاقاً يضمن تحقيق مصالح أطراف العملية التفاوضية، مبعنى 
األفراد، كالقيود التي دامئاً ما أن يتخىل النظام عن قدر من القيود التي يفرضها عىل الحريات وحقوق 

وحرية العقيدة والقيادة.  ،تُفرض عىل حرية التعب� عن الرأي والصحافة واإلعالم، وتأسيس أحزاب سياسية
: كبار الضباط، مثل-ومن الرضوري يف هذا النمط أال تتعارض مواقع النخب املهيمنة يف النظام التسلطي 

كذلك من املهم أيضاً لض�ن االستقرار  .النظام الجديد مع خطر-األرايضوالقوات املسلحة، وكبار مالك 
السيايس بعد املرحلة االنتقالية دمج النخب ضمن إطار مستقر من املؤسسات الد�قراطية الفّعالة التي 

فإنها لن  ؛ال تهدد مصالح هذه النخب، ألنه إذا مل تشعر هذه النخب بأن النظام الجديد يحمي مصالحها

 .)79(وسوف تبذل ما يف وسعها لتقويضه ،تهتقبل رشعي

، وكولومبيا وفنزويال يف 1984ومن أهم الحاالت التي أخذت بهذا النمط التفاويض حالة أورجواي يف عام 

من خالل املفاوضات التي دارت ب� "دي  ،1990-1989فريقيا يف عام أ ، كذلك حالة جنوب )80(1985عام 
يتزعم "املؤمتر الوطني اإلفريقي" آنذاك، وأورجواي يف أمريكا كل�ك" و"نيلسون مانديال" الذي كان 

 . )81(الالتينية والنيبال يف آسيا

 التحول من أسفل (التحول اإلحاليل):) 3(

يعد هذا النمط أكرثهم اتساماً بالعنف، فيأيت التحول الد�قراطي يف أعقاب رصاعات ومظاهرات شعبية 
اإلصالحات املنشودة، ك� أنه يتسم بضعف القيادات القامئة  عنيفة ومطالبات من ِقبَل الشعب بإنجاز

عىل النظام يف مواجهة القوى املعارضة بالقدر الذي يسمح للقوى املعارضة باإلطاحة بالنظام القائم عىل 
حيث بدأت قوى النظام يف فقد قوتها ؛ نحو ما جاء يف حاالت كل من أملانيا الرشقية واألرجنت� ورومانيا

استمد قوته من ضعف النظام  ظيم معارضها وشعبيتها عىل املستوى االجت�عي يف ظل تنومصداقيت
  تحقيق الحد األد� من احتياجاتومن خالل التأييد الشعبي الذي ضاق بنظامه وإخفاقه يفاملوجود ، 

                                                

 .32-31أحمد ج�ل عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )78(

 .31مبارك أحمد عبد الله، مرجع سابق، ص  )79(

 .55عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )80(

 .32ص  أحمد ج�ل عبد العظيم، مرجع سابق، )81(
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م� أفىض إىل إحالل قوى املعارضة محل النظام القائم، وهو ما يطلق عليه هنتنجتون  ،ومطالبه الشعب

 . )Replacement)82�ط "التحول اإلحاليل" 

لهذا النمط من عملية التحول الد�قراطي بروز دالئل عىل تدهور سلطة  حافز الرئيسوعادة ما يكون ال
التدهور، حيث إن النخب املعارضة ال تتمتع بالقوة النظام التسلطي وتحرك قوى املعارضة الستغالل هذا 

الكافية التي متكنها من فرض التغي�ات التي ترغب فيها، وأن سلطة وقوة النظام التسلطي قد تدهورت 
 بالدرجة التي ال متكنه من قمع املعارضة بصورة حاسمة.

الذي يعترب  "الديكتاتور الحاكم"من جهة أخرى �كن أن تدور األسباب املؤدية إىل هذا النمط حول وفاة 
القوة الرئيسة يف النظام، حيث تؤدي وفاته إىل ضعف النظام القائم، ومن ثم ظهور الرصاعات وأع�ل 

 الشغب واالضطرابات.

يرجع   عملية د�قراطية مستقرة، ومرد ذلكلكن من غ� املحتمل أن يؤدي هذا النمط من االنتقال إىل
أن عدم وجود اتفاقات ومواثيق خالل مرحلة االنتقال �ثل عقبة كب�ة أمام بروز أجواء االعتدال  إىل

ما يؤدي تغي� النظم التسلطية عن  اواملميزة لها، فنادًر  ،والتصالح الرضورية لعملية ترسيخ الد�قراطية
الضغوط الشعبية إىل قيام نظم د�قراطية ليربالية مستقرة، بل يبقى هناك طريق التعبئة الج�ه�ية و 

وتحل محلها أشكال جديدة من النظم التسلطية. ولن يحدث أي  ،احت�ل ألن تنتكس النظم الجديدة
إذا تضمنت املرحلة االنتقالية  إالّ -اإلحاليلوفقاً لنمط التحول -تقدم تجاه ترسيخ العملية الد�قراطية 

أن يؤثر يف ن هناك احت�ًال قوياً إ ضات واتفاقات ب� نخب النظام التسلطي ونخب املعارضة، بيد مفاو 
أن االستقرار املستقبيل مؤسس عىل منح ض�نات للنخب  يعود إىل مرد ذلكو ذلك سلباً عىل الد�قراطية، 

كم التسلطي، وبالتايل فإن وملنع أية مساءلة عن أية جرائم خالل الح ،الحاكمة القد�ة لح�ية امتيازاتها

 .)83(االتفاقات واملواثيق ب� النخب الحاكمة والنخب املعارضة قد تقود إىل د�قراطيات محدودة

ومن أمثلة هذا النمط يف عملية التحول الد�قراطي نجاح الحركات االجت�عية الغاضبة يف الفلب� يف 
تحت وطأة التظاهرات الشعبية العارمة التي إجبار الرئيس "جوزيف اسرتادا" عىل التنازل عن منصبه 

طالبت مبالحقته قضائياً عىل مخالفات مالية وانتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبها أو شارك مع قياداته يف 

 .)84(ارتكابها

  

                                                

(82) Samuel P. Huntington, op. cit, p 192. 

 .33-32ص أحمد عبد الله، مرجع سابق، مبارك  )83(

 41-40، مرجع سابق، ص صإصبعبلقيس أحمد منصور أبو  )84(
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 �ط التدخل األجنبي:) 4(

أجنبية. ومن ويحدث هذا النمط عندما يكون التحول الد�قراطي نتيجة لتدخالت وضغوطات أطراف 
أمثلة هذا النمط التدخل األمرييك يف هاييتي وبن� والصومال خالل تسعينيات القرن العرشين، والتدخل 

 األمرييك مؤخرًا يف العراق.

فقد كان نفوذ الدول واملؤسسات الدولية املانحة لإلعانات  ،وإضافة إىل التدخل العسكري املبارش
التحول الد�قراطي يف بعض النظم التسلطية الفق�ة. فخالل مثانينيات  االقتصادية قوياً ومؤثراً يف قرارات

وتسعينيات القرن املنرصم تقلصت قدرات هذه الدول الفق�ة عىل تبني برامج وسياسات محفزة للتنمية 
االقتصادية، وأصبح الكث� منها يعتمد بصورة متزايدة عىل إعانات وقروض الدول الغربية واملؤسسات 

املانحة التي طالبتها بالرشوع يف عملية الد�قراطية كجزء من برنامج متكامل للحكم الصالح الدولية 
الرشيد، وربطت استمرارية اإلعانات الخارجية مبوافقة النظم التسلطية عىل البدء يف عمليات الد�قراطية 

 واإلصالح السيايس.

حرب، وقد حدث ذلك يف العديد اليف  ويالحظ أن العوامل الخارجية كانت مؤثرة خصوصاً بعد الهز�ة
؛ حيث فرضت الواليات املتحدة األمريكية 1945ويف اليابان بعد عام  ،1918من الدول األوروبية بعد عام 

 .)85(2003�ط الد�قراطية الليربالية، وكذلك يف حالة التدخل العسكري األمرييك األخ� يف العراق يف عام 

� كانت درجة قوتهم االقتصادية والسياسية والعسكرية، ال يستطيعون بيد أن الفاعل� الخارجي�، مه
فرض خياراتهم السياسية، وملدة طويلة، عىل دول ال ترغب يف ذلك؛ فقد يؤدي التدخل األجنبي إىل تغي� 
التوازن لصالح عملية الد�قراطية، غ� أن الد�قراطية لن ترتسخ وتزدهر إال عندما تتوفر اشرتاطات 

واليونان التي  وإسبانياتجارب بعض الدول كالربتغال بداخلية محددة. و�كن التدليل عىل ذلك  وعوامل
تحولت إىل نظم د�قراطية راسخة بصورة رسيعة خالل سبعينيات القرن العرشين، ففي الوقت الذي 

لد�قراطية كان الدعم والتشجيع الخارجي�، خاصة من الج�عة األوروبية، مه�ً ومؤثراً، فإن ترسيخ ا
اعتمد أساساً عىل االتفاق العام واإلج�ع الداخيل عىل تفضيل الد�قراطية عىل أية ترتيبات سياسية أخرى 
وعىل غياب أية انقسامات إثنية أو دينية أو طبقية. ويوحي عدم توفر هذه االشرتاطات والعوامل يف 

 .)86(راطية سوف يكون أمراً صعباً وشاقاً وآسيا وأفريقيا بأن ترسيخ الد�ق الالتينيةمعظم دول أمريكا 

وهكذا تتعدد أ�اط التحول الد�قراطي، مع مالحظة أن سائر عمليات التحول مع متيزها بالتعقد وتعدد 
ب� أكرث من مسار من املسارات السابقة يف إحداث عملية التحول  تداخال-واقعياً -املراحل فإنها قد تشهد

 الد�قراطي أو البدء فيها.

                                                

(85) Fareed Zakaria, op. cit. 

(86) Steven A. Cook, "The Right Way to Promote Arab Reform", Foreign Affairs, March/April 2005 link. 

http://www.foreignaffairs.org/20050301faessay84209/steven-a-cook/the-right-way-to-promote-arab-reform.html
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 يالتحول الد�قراطسابعاً: مؤرشات 

معظم الدراسات التي تناولت عملية ظهور الد�قراطية واستمرارها أكدت عىل أن عوامل التحول 
الد�قراطي ليست هي العوامل التي تؤدي إىل تحقيق الت�سك الد�قراطي، وأن هناك مجموعة من 

ل الد�قراطي وصوالً الستك�ل النظام الرشوط التي البد أن تتوفر لنجاح واستمرار عملية التحو 
يش� البعض إىل وجود قواعد عدة تنظم اللعبة السياسية خالل عملية التحول الد�قراطي، الد�قراطي، إذ 

 ومتثل يف الوقت نفسه قواعد لض�ن عدم االرتداد عن العملية الد�قراطية. 

ن وجود تحوالت د�قراطية يف نظام ما عدة مؤرشات �كن من خالل رصدها وتحليلها أن تنبئ ع وهناك
ومن ب� هذه  .ملا تتضمنه من مؤرشات فرعية أخرى ،ذلك كونها مؤرشات تتمتع بالشمول ؛من عدمه
 املؤرشات:

 ب� السلطات: الفصل-1

تستوجب الد�قراطية عدم الجمع ب� السلطات يف قبضة فرد أو هيئة واحدة، وعىل الدستور أن يكفل 
ات، ولتحقيق ذلك عليه أن يب� اختصاصات كل مؤسسة من املؤسسات املناط بها أداء الفصل ب� السلط

سلطة من سلطات الدولة الثالث، ك� أن عىل الدستور أن يحدد اختصاصات الحكومة، واملجالس النيابية، 

 .)87(وهيئات القضاء

 املؤسسية للدولة: البنية-2

�قراطي وض�ن عدم عودته أو ارتداده إىل النظام يرى العديد من الباحث� أن استمرار النظام الد
السلطوي يرتبط بوجود مؤسسات سياسية تكفل أداء الوظائف املنوطة بالنظام، ومن ثم تكفل استمراره، 
وهو ما يطلق عليه البعض إضفاء الطابع املؤسيس عىل النظام، التي تعني االعت�د يف عملية صنع القرار 

 .)88(ظامية مختلفة من برملانات وأحزاب وج�عات مصالحالسيايس عىل هياكل وأطر ن

األسس التقليدية يف اإلدارة والعالقة بكونها تستبدل  ،ن املؤسسات ترتبط عضوياً بالتطور الد�قراطيإ إذ 
غ�ها أكرث تنظيً� وموضوعية، مبعنى أنها تلغي االعتبارات الشخصية أو القبلية أو  ،ب� األجهزة واألفراد

والتي تعني الخلط  Personalizing powerالعصبية، وهي تجنب ما يعرف بظاهرة شخصانية السلطة 
ب� الوظيفة العامة وشاغلها، وهو ما يضمن عدم حدوث تغ�ات جوهرية يف األهداف الوطنية استناداً 

 ىل رؤى ذاتية، هذا فضالً عن تغليب الدور الرقايب للمصلحة العامة والحد من ظاهرة الفساد.إ

                                                

 .30ابق، ص يوسف سالمة حمود املسيعدين، مرجع س )87(

 .15حسن محمد سالمة السيد، مرجع سابق، ص  )88(
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واملشاركة يف صنع القرار السيايس  ،وعىل ذلك فإن تأسيس مؤسسات تسمح لألفراد باملشاركة السياسية
تغي�  هو الض�نة إلجراء عمليات Institutional Engineeringفي� يطلق عليه هندسة املؤسسات 

 مستقرة عىل مستوى القيادات ويف جميع املستويات دون وقوع أزمات قد تعصف باستقرار املجتمع. 

يك تظل جميع الفئات  ،اوتزداد أهمية وجود تلك املؤسسات يف املجتمعات املتباينة عرقياً ولغوياً ودينيً 
مشرتكة يف الوالء لبلد واحد عىل أساس املشاركة السياسية، وهو ما يصعب تحقيقه يف ظل األنظمة 

تأخذ بصفة "الد�قراطية الشعبية"، م� يحول  يف ح�الشمولية التي تغيب عنها صفة "دولة املؤسسات" 
ملشاركة السياسية التي تكفلها املؤسسات دون تحقيق التوازن االجت�عي والسيايس وامل�رسة الحرة وا

 .)89(السياسية يف األنظمة الد�قراطية

وتقام مؤسسات الدولة الد�قراطية عادة مبوجب الدستور الذي �ثل سيادة الشعب وحكم الشعب، 
وتنص الدسات� الد�قراطية القد�ة منها والحديثة عىل تنظيم حكم الشعب مبوجب املؤسسات التالية 

حدد سلطاتها وصالحياتها مبوجب الدستور: مؤسسة العرش أو رئاسة الجمهورية التي ال ينفذ قرار التي ت
السلطة التنفيذية صاحبة الوالية  مؤسسةو  عليهمهم يتعلق بحياة الشعب دون تصديق امللك أو الرئيس 

القضاء  مؤسسةو مؤسسة السلطة الترشيعية النائبة عن الشعب يف الترشيع والرقابة، و يف الحكم، 

 .)90(التي تختص بسيادة العدل "املستقلة"

وقد وضع هنتنجتون عدداً من املؤرشات أشار إليها باعتبار أن تحقيقها �ثل نجاحاً يف إقامة املؤسسات 
رور الزمن مع تغ�ات املجتمع وتباين الوظائف التي مبالسياسية، ومنها: درجة تكيف هذه املؤسسات 

درجة استقاللها الذايت يف إدارة و لرتاتبية اله�اركية وتعدد هياكل املؤسسة، درجة او �كن أن تقوم بها، 
 شئونها، ودرجة االتساق الداخيل في� بينها.

أن يتحقق التواجد  ينبغيويجدر التأكيد عىل أن العربة ليست مبجرد التواجد الشكيل للمؤسسات، وإ�ا 
لها يف عملية إدارة املجتمع، ففرتة التحول تعترب مبثابة فرصة لتعلم كيف يعمل النظام الد�قراطي  الفعيل

الجديد من خالل مؤسسات ال يصح تجاوزها، ويتحقق التثبيت لدعائم النظام الد�قراطي عندما يعلم 
ملجتمع والدولة، الجميع من نخب وج�ه� كيفية احرتام تلك املؤسسات التي متثل الواسطة ما ب� ا

ل إىل هذه النقطة يتم الوصول إىل نهاية مرحلة التحول التي يش� إليها البعض بأنها تلك و ومتى تم الوص
الفرتة الزمنية املمتدة منذ سقوط النظام السلطوي ومحاولة السيطرة التي يبذلها النظام الد�قراطي 

 .)91(لرشعية والقبولالبديل حتى ينجح يف ذلك بوجود فّعال ملؤسسات تتمتع با

                                                

 .36-35أحمد ج�ل عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )89(

 .51عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )90(

 .16-15حسن محمد سالمة السيد، مرجع سابق، ص  )91(
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 ونزاهة العملية االنتخابية: حرية-3

وذلك لكونها مرتبطة بعنارص أخرى تعني بالتحول الد�قراطي، فنظام  ،تعترب العملية االنتخابية مهمة
إ�ا يتضمن عنارص أخرى تدعمه وتضمن له التنفيذ بشكل يتسم  ،االنتخابات ليس نظاماً قامئاً بذاته

ك� .وإرضاء لجميع التيارات املتصارعة عىل الساحة السياسية املؤيدة منها واملعارضة ،بالحياد والشفافية

، ومن ثّم نجد أن هناك مجموعة )92(أنها تشكل مناخاً سياسياً يتواءم مع نجاح تلك العملية االنتخابية
 من العنارص �كن من خاللها الحكم عىل نزاهة االنتخابات من عدمها، وهي كالتايل: 

أ) حرية االنتخابات: فتعترب االنتخابات حرة بالنظر إىل مدى الس�ح بالتعب� الكامل عن اإلرادة السياسية 
التي تشكل أساس الحكم. وليك تكون االنتخابات حرة البد أن تتوافر لها الحريات التالية: تلك للشعب، 

 دون متييز). املساواة-الجمعياتس تأسي حرية-السلميالتجمع  حرية-واإلعالمالتعب�  حرية-الرأي(حرية 

ب) سالمة االنتخابات: وهي تعد من أهم رشوط العملية االنتخابية الد�قراطية. وليك تكون االنتخابات 
البد من توافر الرشوط التالية: االقرتاع العام املتساوي، وصوت واحد لكل شخص، وتوف� الض�نات  ،سليمة

 يز ب� الفئات.بعدم التزوير والتالعب، وعدم التمي

ج) نزاهة االنتخابات: ويقصد بالنزاهة هنا نزاهة اإلجراءات، ونزاهة اآلثار املرتتبة عن االنتخابات، ونزاهة 

 .)93(االختيار الفعيل للناخب

 املشاركة أو املستبعدة من العملية السياسية: الج�عات-4

كاملؤسسة  ؛سيايس يف نظام د�قراطي هناك بعض القوى التي يكون من املفيد استبعادها من م�رسة دور
هناك قوى أخرى يسمح لها بالدخول يف مجال املشاركة السياسية للتعب� عن وجهة  يف ح� .العسكرية

وح�ية ملصالحها وإلنجاح عملية التوفيق واملساومة التي تنطوي عليها الد�قراطية. و�كن اإلشارة  ،نظرها
ة تلجأ إىل وضع قواعد دستورية تنص عىل حياد مؤسسات معينة إىل أن كث�اً من النظم الد�قراطي

 .)94(إذا كان الجيش ال ينرصف عن األمور السياسية من تلقاء نفسه ،كالقوات املسلحة خاصة

 الرأي والصحافة: حرية-5

وحرية تحّدث العديد من الباحث� والسياسي� عن الحريات بشكل عام، وما يهمنا هنا هو حرية الصحافة 
الرأي مبعناه� الواسع، مبعنى حرية الوصول إىل املعلومات وحرية إبداء الرأي وحرية تبادل املعلومات 

 راء.واآل 

                                                

 .34أحمد ج�ل عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )92(

 .49عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )93(

 .17-15حسن محمد سالمة السيد، مرجع سابق، ص  )94(
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كل مادة فلسفية أو  يف-مانع بال-عىل إظهار أفكاره القدرة  تعني أن يكون لدى اإلنسان والحرية الفكرية
تكون هناك رقابة من ِقبَل السلطة عىل ما تنرشه  أالدينية أو سياسية أو غ�ها. أما حرية الصحافة، فتعني 

والرقابة  ،تسهم بها يف توعية الج�ه�، إلخ .اتوكاريكات� الصحف من أخبار وتحقيقات وأعمدة ومقاالت 
ومناقشة السياسات العامة، وعرض مختلف اآلراء املؤيدة منها  ،ومحاربة الفساد ،عىل أجهزة الدولة

 .)95(مؤرشاً مه�ً من مؤرشات التحول الد�قراطيواملعارضة، وهو ما يعد 

 :Legal Stateالقانون  سيادة-6

يقصد بسيادة القانون أن تكون هناك مجموعة من القواعد التي تنظم الحياة االجت�عية واالقتصادية 
قانو� يتصف والسياسية يف املجتمع يلتزم بها الحكام واملحكوم�. وهو ما يعني قيام الدولة عىل نظام 

بالعمومية، وذلك النظام من شأنه تنظيم عالقات املجتمع، حيث يتم االلتزام والقبول بالقواعد القانونية 

 .)96(من قبل الحاكم� واملحكوم� عىل حد سواء دو�ا متييز

أو  فخضوع الدولة للقانون ووجود قواعد قانونية تلتزم الدولة باحرتامها دون أن يكون لها سلطة إلغائها
الطريق إىل الد�قراطية. ولهذا ذهب أحد كبار رجال الثورة الفرنسية إىل القول بأن: "القانون  هوتعديلها، 

سيد العامل، وسياج النظام الد�قراطي، الذي يجعل السيادة للج�عة وليس للحاكم، مع االعرتاف بحقوق 
 ، وتصونها السلطة وتحميها".األفراد وحرياتهم واعتبارها حقوقاً مقدسة ال يجوز املساس بها

كذلك فإن سيادة القانون هي الض�نة األساسية لحقوق األفراد وحرياتهم يف مواجهة تعسف السلطة، 
وكفالة املساواة ب� املواطن� دون متييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة، وبدون سيادة القانون ال 

 األخرى. �كن قيام الد�قراطية، حتى وإن اجتمعت العنارص

تكون السيادة العليا يف الج�عة عندما فعند خضوع الحاكم واملحكوم لقواعد قانونية معروفة سلفاً، و 
فإن ذلك �ثل ض�نة تكفل حقوق األفراد يف املجتمع وتضمن ح�يتهم  ،وليست إلرادة الحاكم ،للقانون

من تعسف السلطة إع�الً ملبدأ خضوع السلطة لسلطان القانون. من ناحية أخرى فإن غياب سيادة 
القانون أو انهياره بسبب أع�ل العصيان والتمرد واإلرهاب �ثل عائقاً أمام التحول الد�قراطي، بل 

ستقرار النظام ذاته وانخفاض رشعيته، ولذلك تعد سيادة القانون مؤرشاً مه�ً من مؤرشات مصدراً لعدم ا

 .)97(التحول الد�قراطي

  

                                                

 .51عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )95(

 .36أحمد ج�ل عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )96(

 .52عيل سعيد صميخ املري، مرجع سابق، ص  )97(
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 الد�قراطي (الثقافة السياسية): الوعي-7

الوعي الد�قراطي أو الثقافة السياسية الد�قراطية هي من أهم الرشوط الالزمة لرتسيخ الد�قراطية، 
شدد عل�ء السياسة ولهذا واطن� وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم تجاه دولتهم. بحيث يكون لدى امل

من أجل تطوير الد�قراطية وصونها، ك� رأوا أن عنارص الثقافة السياسية  ،عىل أهمية التوجهات الثقافية
اع �كن أن تساعد يف التغلب عىل املعضالت األساسية للد�قراطية، مثل معضلة إيجاد توازن ب� الرص 

 من جهة، واإلج�ع من جهة ثانية.

ويرتبط بأهمية انتشار قيم الثقافة السياسية املشاركة الواسعة للمواطن� يف العملية الد�قراطية التي 
املقابل تصاب الد�قراطية بأشد أمراضها ب .تعد من أهم الرشوط أيضاً لنجاح وترسيخ العملية الد�قراطية

أو العضوية اإليجابية يف  ،ع مشاركة شعبية، سواء يف استخدام حق التصويتفتكاً إذا مل تحظ بأكرب وأوس
 اتخاذ يتم ممكن نطاق أوسع عىل املشاركة غياب ففي .املد� املجتمع األحزاب وغ�ها من منظ�ت

 م�رسة كذلك �كن وال. الشعب غالبية أو العامة اإلرادة وحاجات رغبات عن بعيداً  السياسية القرارات
عىل تشجيع ظهور  التسامح يساعد حيث اآلخر، وقبول التسامح بخلق م�رسيها تحيل بدون الد�قراطية

 اآلراء واألفكار البديلة وتعددها، والحوار من أجل الوصول إىل القرار األفضل.

لرصد وجود تحول  إليهاوبصفة عامة، فإنه �كن القول إنه مع تعدد املؤرشات التي �كن االستناد 
فالعملية االنتخابية مثالً ال �كن  ؛د�قراطي يف بلد ما، بأنه ال مناص من وجود املؤرشات السابق ذكرها

 .تصورها باملعنى السالف الذكر بدون وجود احرتام الحريات املدنية والسياسية للمواطن�

السيايس يكون محصلة أفكار ومناقشات تتضمن مبدأ املشاركة السياسية، مبعنى أن القرار كذلك ك� أنها 
نوع من الرقابة  وجود-أيضا–حرية اإلعالم والصحافة تتضمن و  .السياسيةالفئات املشاركة يف العملية 

والشفافية بجانب توف� قنوات االتصال والتغذية االسرتجاعية ب� الشعب والسلطة. أما سيادة القانون 
حرياتهم يف مواجهة تعسف السلطة وكفالة املساواة ب� فهي الض�نة األساسية لحقوق األفراد و 

املحكوم� بغض النظر عن سلطتهم ونفوذهم ملا تشمله تلك القوان� من أحكام عامة مجردة، فهو بصفة 
عامة األداة التي تحقق االنضباط واالستقرار داخل املجتمع وبدون سيادة القانون ال �كن قيام 

وتحديد الج�عات املشاركة يف العملية السياسية يساعد  .نارص األخرىوإن اجتمعت الع ،الد�قراطية
عىل عدم تحويل مسار هذه العملية لخدمة أهداف فئة وغايات محددة، فضالً عن أن الوعي الد�قراطي 

 .)98(يعد هو الض�نة الرئيسة لنجاح وسالمة العملية الد�قراطية

  

                                                

 .38 -37أحمد ج�ل عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )98(
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ة السیاسات اإلسرائیلیة تجاه تنظیم الدول

 اإلسالمیة 
 

 •عامر أبو عدناند. 
 

 

 

  

                                                

رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة األمة للتعليم املفتوح، غزة، متخصص يف و عميد كلية اآلداب، • 
 .الشؤون اإلرسائيلية، قام برتجمة العديد من الدراسات واألبحاث من اللغة العربية إىل اللغة العربية
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 :مقدمة

فوجئت إرسائيل، مبنظومتيها األمنية والعسكرية، باقرتاب تنظيم الدولة اإلسالمية من حدودها الش�لية 
 حقيقي، وهي ملا تزل تواجه تحديات أمنية ارتباكمع سوريا، والجنوبية مع مرص، م� أوقعها يف حالة 

 ة.عىل غرار: حزب الله يف لبنان، وح�س يف غز  ،وعسكرية شبيهة بتنظيم الدولة

استنفرت إرسائيل دوائرها البحثية، وأجهزتها االستخبارية، يف محاولة منها الستباق أي خطر داهم عليها 
من تنظيم الدولة، حتى لو مل يكن مبارشاً، يف ضوء تورط التنظيم يف الحروب الحاصلة يف الدول العربية، 

لجوار، خشية من اقرتابه اللصيق وهي يف سبيل ذلك تجري متابعة أوالً بأول لتمدد التنظيم يف دول ا
 بحدودها، خاصة مع انخراط عدد من الفلسطيني� داخل إرسائيل يف صفوف التنظيم يف سوريا والعراق.

حجم اإلنتاج الذي شهدته الصحافة اإلرسائيلية خالل السنت� املاضيت�، لتتبع خطوات تنظيم  الفتاكان و 
العسكرية، تحض�اً ألي مواجهة مفرتضة معه، ولو و ، األمنيةو األيديولوجية الدولة، ودراسته من النواحي 

 محاكاة مخاوف كانت مستبعدة حتى كتابة هذه السطور. ك� اجتهدت اآللة الدعائية اإلرسائيلية يف
العامل من داعش، من خالل تشبيه حركات املقاومة الفلسطينية بتنظيم الدولة، الستجالب التأييد الدويل 
يف محاربتها للفلسطيني�، ومحاولة إقحام نفسها يف التحالفات اإلقليمية والدولية ملحاربة التنظيم يف أكرث 

 من قطر عريب.

 للدراسة:اإلطار املنهجي والنظري 

ال �كن االستخفاف باألهمية الفائقة لظاهرة تنظيم الدولة عىل إرسائيل، فقد تواصلت متابعاتها الحثيثة 
لتمدده امليدا� يف العواصم العربية، عىل مختلف األصعدة األمنية والعسكرية، وطغى مشهد مسلحيه 

ع تكريت واملوصل وتدمر والرقة شأناً عربياً ما يحصل يف شوار  بدُ وقادته يف املدن العراقية والسورية، ومل يَ 
وغصت الساحة اإلرسائيلية بسيل كب� من األسئلة، بدأ وملا ينتهي بعد، من  بامتياز!داخلياً، بل إرسائيلياً 

أهمها: ملاذا مل تتوقع األجهزة األمنية واالستخبارية اإلرسائيلية ظهور تنظيم الدولة؟ وكيف نظرت إرسائيل 
حراك مدى تأث�ه عىل واقعها القائم واملستقبيل؟ وإىل أي حد تدخلت إرسائيل يف الما و  ؟لهذا التنظيم

 ؟االسرتاتيجيةصالحها مخدمة  عىل هرب العسكري لهذا التنظيم، لتج

 أهداف الدراسة:

تنطلق الدراسة يف إيرادها للشواهد األمنية والعسكرية الدالة عىل أهمية الحراك امليدا� لتنظيم الدولة 
 إرسائيل، وتأخذ أبعادا أكرث جدية، بتطرقها للقضايا التي شغلت صانع القرار اإلرسائييل، من جهة: عىل

تقييم املوقف اإلرسائييل لظاهرة تنظيم الدولة، وأثرها عىل القضية الفلسطينية، التخوفات اإلرسائيلية 
ولها من "دول الجوار إىل دول من اقرتاب تنظيم الدولة من حدود الدول العربية املجاورة إلرسائيل، وتح

آفاق الحرب اإلقليمية يف املنطقة، واالستعداد اإلرسائييل لها، بفعل تصاعد املد اإلسالمي، السي� ، السوار"! 
 التنظي�ت التابعة للقاعدة.



E
g

y
p

t
 

i
n

s
t

i
t

u
t

e
 

J
O

U
R

N
A

L
 

 ت اإلسرائیلیة تجاه تنظیم الدولة اإلسالمیةالسیاسا

 
 Page 41 2015مجلة املعهد املصـــرى ، العدد األول ، ینایر 

 

 أهمية الدراسة:

ئيل، سواء يف يعترب صعود تنظيم الدولة اإلسالمية مثار حديث معظم األوساط السياسية والبحثية يف إرسا
مراحل تطوره وازدهاره، أو ح� وصل إىل مستويات غ� مسبوقة من التمدد والسيطرة عىل مساحات 

 واسعة من العراق وسوريا.

وقد شهد التقييم اإلرسائييل لصعود تنظيم الدولة مراحل متباينة من التخوف والحذر واالرتياح، وفقاً 
همية مبكان تسليط الضوء عىل أهم مراحل هذه التقيي�ت، ملتغ�ات داخلية وخارجية، م� يجعل من األ 

وتأث�اتها عىل الجانب� من جهة، وعىل القضية الفلسطينية من جهة أخرى، وعىل تطورات املنطقة العربية 
 من جهة ثالثة.

 تتمثل أهمية الدراسة يف عدد من الجوانب، لعل أهمها:

ي تناولت تنظيم الدولة، بصورة منهجية علمية، قلة الدراسات العلمية، العربية والعربية، الت •
 بعيداً عن تبني موقف بعينه، أو انتهاج مبدأ التحريض عىل التنظيم بشكل مسبق.

الجهود التي بذلتها إرسائيل، عرب أذرعها اإلعالمية ودوائرها البحثية، إلجراء كشف حساب بعوائد  •
اً، للخروج مبوقف موحد يف النهاية، نحو وجود تنظيم الدولة، ومتدده يف املنطقة، سلباً وإيجاب

مواجهته، أو مهادنته، أو إمكانية اإلقدام عىل عقد اتفاق غ� مكتوب معه، يحقق له� مصالح 
 مشرتكة.

 التساؤالت البحثية:

ملاذا اكتسب صعود تنظيم الدولة أهمية استثنائية لدى إرسائيل، رغم أنه ليس بينه� عالقات  •
 رسمية؟

 يل ألهمية وخطورة صعود تنظيم الدولة، ومدى تأث�ه عىل الجانب�؟كيف نظرت إرسائ •

إىل أي حد كان للبعد اإلقليمي دور فاعل يف تقدم أو تراجع التقييم اإلرسائييل لتنظيم الدولة،  •
وكيف استطاعت إرسائيل تجي� التطورات اإلقليمية املتالحقة تجاه التنظيم خدمة ملصالحها 

 ؟االسرتاتيجية

 ملستخدم:املنهج ا

الوصفي والتحلييل، يف محاولة منها لتتبع املوقف اإلرسائييل من تنظيم  :ستلجأ الدراسة إىل األسلوب�
الدولة يف مختلف مراحله، وتحليل أبعاده وتداخالته: املحلية واإلقليمية والدولية، مستعينة مبا صدر يف 

 ت وتقديرات موقف.وسائل اإلعالم ومراكز البحث اإلرسائيلية من دراسات وتقيي�
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اعتمدت الدراسة عىل كم كب� من املقاالت الصحفية والتحليالت السياسية، وتقديرات املوقف الصادرة 
عن مراكز البحث اإلرسائيلية باللغة العربية، وهنا واجهت الباحث خالل جمع املادة العلمية مشكلة 

ن املوقف اإلرسائييل من ظاهرة تنظيم الدولة مل كب�ة، مل يتوقعها منذ البداية، وهي أن املادة املتوفرة ع
 تخرج يف معظمها عن نوع�:

دراسات إرسائيلية تتبنى خطاً معادياً لإلسالمي� عموماً، وتعتربهم رأس الحربة يف مواجهة  •
 إرسائيل يف املنطقة، السي� يف السنوات األخ�ة.

عض عواصم اإلقليم، جعلت من مواد بحثية وصحفية عربية موجهة من دوائر صنع القرار يف ب •
ت هذه شغلها الشاغل إظهار ارتباط تنظيم الدولة باملرشوع اإلرسائييل يف الرشق األوسط، وجانب

 من توزيع األدوار بينه�. اجزءً  ذلك الدوائر الحقيقة، واعتربت

 محاور الدراسة

 املحاور التالية:ستتناول الدراسة املوقف اإلرسائييل من تنظيم الدولة، من خالل 

 أوالً: محددات الرؤية اإلرسائيلية لتنظيم الدولة اإلسالمية
 ثانياً: السياسات اإلرسائيلية يف مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية

 ثالثاً: مستقبل تنظيم الدولة وانعكاساته عىل أمن إرسائيل

 املحور األول

 اإلسالميةمحددات الرؤية اإلرسائيلية لتنظيم الدولة 

 أوالً: نشأة تنظيم الدولة اإلسالمية

اعتمدت األدبيات اإلرسائيلية يف كتاباتها عن نشأة تنظيم الدولة ما هو متوفر يف باقي الكتابات العربية 
والغربية، دون أن يكون إلرسائيل رواية خاصة بها. فقد جاء يف مراكز البحث اإلرسائيلية أن تنظيم الدولة 

"داعش"، تنظيم سلفي مسلح، يتبنى القسم العسكري منه الفكر السلفي  وف اختصاراً بـاإلسالمية املعر 
الجهادي، يهدف أعضاؤه إلعادة الخالفة اإلسالمية، وتطبيق الرشيعة، وينترش بشكل رئييس يف العراق 
وسوريا، مع أنباء بوجوده يف مناطق دول أخرى يف جنوب اليمن وليبيا وسيناء والصومال ونيج�يا 

 وزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. .وباكستان

ركزت الكتابات اإلرسائيلية عىل أن تنظيم الدولة انبثق من تنظيم القاعدة يف العراق، وابتداًء من عام 
�ت داعش بشكل ملحوظ، وحصلت عىل الدعم يف العراق بسبب التمييز  .تحت قيادة البغدادي ،2014

اقي� العرب، وتم لها وجود كب� يف املحافظات السورية من الرقة االقتصادي والسيايس ضد السنة العر 
وإدلب ودير الزور وحلب بعد الدخول يف الحرب السورية، لكن هذا التقدم توقف بعد إنشاء تحالف 
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% من األرايض 30-%25، خرس داعش 2015وأبريل  2014من عدة دول ملحاربة التنظيم، وب� أغسطس 
 عراق.التي يُسيطر عليها يف ال

ألفاً يف العراق، وكان  30ألف مقاتل يف سوريا، و 50، بلغ عدد أفراد تنظيم الدولة 2014يف آب أغسطس 
هدفه األصيل إقامة الخالفة يف املناطق ذات األغلبية السنية يف العراق، وبعد مشاركته يف الحرب السورية، 

 سوريا، وتم تغي� اسم التنظيم ليصبح توسع هدفه ليشمل السيطرة عىل املناطق ذات األغلبية السنية يف
 "الدولة اإلسالمية" فقط.

وقد عقدت املحافل السياسية ودوائر صنع القرار اإلرسائييل سلسلة طويلة من الجلسات ملناقشة 
التقديرات الخاصة بظهور تنظيم الدولة، مبشاركة أعضاء مجلس الوزراء املصغر للشؤون السياسية 

يئة االستخبارات العسكرية، وجميع الجهات واملراجع املختصة يف تقديرات واألمنية، وكبار ضباط ه
 املوقف.

وأكدت جميع التوصيات الصادرة عن تلك الدوائر ذات االختصاص عىل نتيجة خط�ة مفادها عدم معرفة 
ملنطقة، وتطلعاته، كونه غّ� قواعد اللعبة يف ا ،ومعتقداته ،أفكاره ؛إرسائيل لطبيعة تنظيم الدولة عن قرب

 )99(وسوريا. مع قدرته عىل بسط نفوذه وسيطرته عىل مساحات واسعة من العراق 

وطالبت هذه الجهات يف توصياتها بوجوب قيام الحكومة برئاسة "بنيام� نتنياهو" بخطوات دراماتيكية 
"املخاطر الدول املعتدلة" يف املنطقة أمام "بـ وصف ينزاع مع الفلسطيني�، لتقوية ما تؤدي لحل ال

املحدقة" التي يشكلها تنظيم الدولة، يف ظل التخوف من تداعيات متدده، م� قد يؤثر عىل استقرار 
 إرسائيل يف املنطقة.

ك� طرحت تخوفات من فرضية تفكك الدول العربية املحيطة بإرسائيل، وتحولها ألنظمة معادية، بفعل 
م� يُشّكل خطراً أمنياً وجغرافياً وسياسياً كب�اً عليها، نفوذ تنظيم الدولة املتنامي يف الحدود املجاورة، 

ألنها ستعيش يف منطقة غ� مستقرة، وستحاول الجهات اإلسالمية املعادية استغالل الوضع الناشئ لزيادة 
 سيطرتها.

، لكن ورغم أن اإلخوان املسلم� كانوا األكرث بروزاً يف مس�ة الثورات العربية، ضمن دائرة اإلسالم السيايس
تنظيم الدولة وجبهة النرصة وباقي الفروع املنبثقة عن تنظيم القاعدة، تبقى عنوان التغي� اإلقليمي 

نظر إرسائيل، نظراً ملخاطرها الكب�ة، وهو ما من شأنه أن يعكس التحول الذي بدأ يظهر يف يف األخطر 

 )100(بإرسائيل.توازن القوى اإلقليمية عقب سقوط األنظمة املحيطة 

                                                

 .27/8/2014تحليل اسرتاتيجي للمؤرخ اإلرسائييل "توم سيغيف"، صحيفة يديعوت أحرونوت،  )99(

 .1/3/2014بتاريخ  اإلرسائييل،مارك هيلر، ورقة عمل مقدمة إىل معهد دراسات األمن القومي  )100(
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لفتت بعض األوساط اإلرسائيلية أنه منذ اندالع الثورات العربية، ازدادت مخاطر صعود اإلسالمي� يف و 
م� دفع بها  .و�كن مالحظة املؤرشات الدالة عىل ذلك .املنطقة، وزاد الخطر مع صعود تنظيم الدولة

لزال اإلسالمي" الذي يرضب للتأكيد أنها تعيش فرتة من انعدام االستقرار يف الرشق األوسط، يف ضوء "الز 
 وظهر تنظيم الدولة ليحطم األرقام القياسية يف املخاوف اإلرسائيلية. .العامل العريب حالياً 

وتعّمق الخوف اإلرسائييل من التداعي الرسيع لألنظمة العربية، وانتقال الثورات من منطقة ألخرى، ألن 
من وجهة نظر بعض الباحث�  -ع املتشابه، يؤكد انتقالها من بلد آلخر بهذه الرسعة، وبقدر من اإليقا 

استفادة اإلسالمي� من التغي� الحاصل، فهم األكرث تنظي�ً، واألقدم خربة، بفعل امتالكهم  - اإلرسائيلي�
للجمعيات واملستشفيات والنوادي، وأغلب استطالعات الرأي تعطيهم الوزن األكرب قياساً بغ�هم، وهي 

أن تنظيم الدولة وأشباهه  هو الثورات العربيةمن عديد الملسلم�، لكن ما حصل يف تقصد بذلك اإلخوان ا
 هم من ظهروا يف صدارة املشهد.

ووصفت إرسائيل ما يحدث يف عواصم العرب، بأنها "مأساة" تحل بها نتيجة تغي� أنظمتها، ما يعني 
تخوفاً كب�اً، بالنظر لتبعاته ذلك رح ، ويط1967ترجيح عودة العالقات الثنائية ملا كانت عليه قبل عدوان 

 )101(لها. لقوى اإلسالمية املعادية ا تنتخببعيدة املدى، ح� تتوجه الشعوب العربية لصناديق االقرتاع، و 

بصورة أكرث تفصيالً، افرتضت إرسائيل أّن القوى املعادية، خاصة اإلخوان املسلم� وباقي التنظي�ت 
مقاليد الحكم، وبعد مرور فرتة زمنية سيمتدون للجيوش، لتشكل تهديداً اإلسالمية، سيسيطرون عىل 

ديد هألن ذلك سيعني بصورة أو بأخرى ت ؛لجيشها األقوى يف املنطقة، وهنا تكمن مشكلتها الكب�ة
اإلسالمي� يف العقود القادمة القريبة لألجندة السياسية والعسكرية يف هذه البقعة الجغرافية األكرث 

 )102(العامل.  سخونة يف

مجتمع املخابرات"، م� "بـ وقد اعرتفت إرسائيل بأن ظهور تنظيم الدولة جاء مبفاجأة تامة ملا يعرف 
تطلب الحاجة ملراجعة عميقة لألحداث التي قد تؤثر عىل مفهوم األمن اإلرسائييل، ألنها مل تتوقع شدة 

ستعرف كيف توقفه، خاصة سوريا  وخطورة هذا التنظيم، وقدرت بأن قوات األمن يف تلك البلدان،
والعراق ومرص، م� شكل مفاجأة غ� سارة لها، وسجلت أجهزة االستخبارات اإلرسائيلية يف غ� مصلحتها 

، بعد مرور عام� عىل اندالع الثورات 2013"قصوراً مجلجالً"، السي� مع ظهور تنظيم الدولة يف أواخر 
 العربية.

 صعود تنظيم الدولة ومتدده عن "أضغاث أحالم" لقادة ومسئويل أجهزة االستخبارات اإلرسائيلية، وعّرب 
م� دفع للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن فشلها يف تقدير املوقف يف العواصم العربية، ولفتت إىل 

                                                

 .2014ترصيحات الساسة اإلرسائيلي� حول التغي�ات الحاصلة يف الرشق األوسط، موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية، يوليو وأغسطس  )101(

 .15/3/2014صحيفة يديعوت أحرونوت،  )102(
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ناريوهات املستقبلية واإلمعان بعملها، خاصة في� يتعلق بالسي"رضورة "محاسبة الذات، وإعادة التقييم 

 .)103( ملدى استقرار األنظمة العربية، بالتزامن مع متدد تنظيم الدولة

ومنذ ظهور تنظيم الدولة وباقي التنظي�ت الجهادية عقب الثورات العربية، عربت الترصيحات الرسمية 
ع تسارع وت�ة األحداث، اإلرسائيلية، عن مخاوف أمنية واستخبارية، يف حالة انهيار األنظمة املوالية لها، وم

 وسقوطها، عملت مراكز تفك�ها االسرتاتيجية عىل دراسة هذه املخاوف، 

 

 : تثالثة اتجاهاوأثارت نقاشاً داخلياً واسعاً، أدى إىل انقسام األوساط اإلعالمية والسياسية واألكاد�ية إىل 

  ؛ائيلاألول يعتقد بوجود مخاطر حقيقية أمنية للتنظي�ت الجهادية عىل إرس  -1

  ؛يرى الثا� بأنه ال يشء جوهري عىل الصعيد األمني سيتغ� -2

لكنه يستبعد أن تظهر آثارها عىل املدى  يؤكد االتجاه الثالث وجود هذه املخاطر األمنية، -3
 القريب.

االتجاه اإلرسائييل الغالب، رأى أن التنظي�ت الجهادية، ومنها تنظيم الدولة،  فإنورغم هذا االنقسام، 
 .ستظهر آثار بعضها اآلخر عىل املدى البعيديف ح� ن لها تداعيات أمنية خط�ة، بعضها سيكون آنياً، كو يس

 ومن أهم هذه املخاوف:

فقدان الثقة بإمكانية استمرار إدارة الوضع األمني عىل الحدود املرصية والسورية، بنفس  -أ
عىل الجيش� املرصي فيها ظل االعت�د األكرب التي األسلوب السائد يف العقود الثالثة املاضية، 

 والسوري لضبط األمن،

ولبنان وسوريا  التخوف من إعادة الجيش اإلرسائييل الحتالل املناطق الحدودية مع مرص -ب
 مع اقرتاب التنظي�ت الجهادية منها،

القلق من انتقال عدوى التنظي�ت الجهادية، ومنها تنظيم الدولة، إىل األردن والسلطة  -ت
 لتداعيات خط�ة عىل األمن اإلرسائييل.-يف حال حدوثه -الفلسطينية، م� سيؤدي 

يم الدولة وباقي التنظي�ت الجهادية عىل األمن ونبع التخوف األساس يف إرسائيل من اآلثار الخط�ة لتنظ
يف حدودها املختلفة، خاصة مع مرص وسوريا، م� دفع باألجهزة األمنية اإلرسائيلية لإلعراب عن خشيتها 

 . )104(الشارع تفريق املتظاهرين، والسيطرة عىل إىل ه� يأن يُؤثر الوضع فيه� عليها، النرصاف جيش

                                                

 .17/3/2014اليوم"،  إرسائيلصحيفة " )103(

 .5، ص2014رشق األوسط، مركز دايان، جامعة تل أبيب، آذار "ماجدولينا ك�شن�"، انعكاسات الربيع العريب عىل رصاعات ال )104(
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، دعا زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية أبو بكر البغدادي، يف تسجيل 2015ول ويف أواخر ديسمرب كانون أ 
صويت، ملهاجمة إرسائيل، وقال "كال يا يهود ما نسينا فلسط� لحظة، وقريبا قريبا بإذن الله تسمعون 

 ها نحن نقرتب منكم يوما بعد  ،قريبادبيب املجاهدين، وتحارصكم طالئعهم يف يوم ترونه بعيدا ونراه 
 "وإن حسابكم لعس� عس�، لن تهنأوا يف فلسط� أبدا يا يهود، لن تكون فلسط� إال مقربة لكم يوم،

)105(. 

وقال  .ويبدو أّن جهاز األمن اإلرسائييل يرفض أن تؤثر تلك الترصيحات فيه، وال يعتربها تهديدا حقيقيًّا
البغدادي بجدية، ففي سوريا والعراق تجري نّه ليست هناك حاجة ألخذ أقوال إ مصدر إرسائييل مسئول 

حرب قاسية ب� العديد من الفصائل، لكن إرسائيل ال تتدخل، لكّن البغدادي يعترب إرسائيل هدفاً رشعياً 
 .الحتاللها، وضّمها إىل الدولة اإلسالمية، لكن هذه ليست رؤيا واقعية

روع داعش الواقعة قرب الحدود مع إرسائيل، في� كثف الجيش اإلرسائييل املتابعة االستخباراتية وراء ف
وتحديدا، يف الحدود الجنوبية مقابل سيناء، وأقسم الكث� من التنظي�ت العاملة يف شبه جزيرة سيناء 
�� الوالء لداعش، وأصبحت أحد الفروع األكرث كفاءة واألخطر للتنظيم، وتعمل يوميًّا ضّد أهداف الجيش 

 .)106(أيًضا هداف إرسائيلية املرصي، وتهدد بالعمل ضد أ 

، نرش تنظيم الدولة يف سيناء مقاطع فيديو موّجهة إلرسائيل، ظهر فيها 2015ففي شهر ترشين األول 
 عنرص التنظيم، وهو مسلّح ويرتدي لباسا عسكريا، ويهدد بالعربية باحتالل األقىص من أيدي الصهاينة.

ويحافظون جيدا عىل األمن امليدا�، وتجد إرسائيل صعوبة يف ويعمل عنارص التنظيم بصورة رسية، 
 .الحصول عىل معلومات أولية عن نشاط التنظيم

ومع غياب التقديرات االستخبارية عن توقع ظهور تنظيم الدولة، فقد وضع خرباء إرسائيليون أيديهم 
ي تجمعت طوال السن� عىل مكمن اإلخفاق األمني، مستنكرين ما أسموه ظاهرة "محو املعلومات" الت

 عن امليدان العريب، واعتربوها "جر�ة ال تُغتفر". 

واستدل هؤالء الخرباء عىل نقدهم الشديد بأن الجهات اإلرسائيلية أعفت نفسها من جمع املعلومات 
عن التنظي�ت اإلسالمية، حتى املعلومات األساسية، مع العلم بأن إخفاقها ال يقاس  ةياتاالستخبار 

 .)107(الجوية نيات الضخمة، والفرق العسكرية، والطائرات بامليزا

وبات واضحاً أن إرسائيل تخىش من الناحية األمنية واالستخبارية ما يحصل من تحوالت مرتبطة بصعود 
تنظيم الدولة يف بعض الدول العربية، ورأت فيه تهديداً وجودياً لكيانها، مع التنامي املتزايد لنفوذ هذا 

                                                

 .26/12/2015) تسجيل منسوب للبغدادي: يتوعد السعودية وإرسائيل ودول التحالف، يب يب يس،  )105(

 .27/12/2015) هداس، هروش، إرسائيل تستعد للحرب ضد داعش، املصدر اإلرسائييل،  )106(

 .22/2/2014األكرث دراية بالشئون األمنية والعسكرية، يديعوت أحرونوت،  "أليكس فيش�ن" الخب� اإلرسائييل )107(
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بسوريا، وانتهاًء مبرص، ولذلك فهي تكن العداء له ولباقي التنظي�ت  ابالعراق، ومروًر  افيها، بدءً التنظيم 
 الجهادية.

اإلسالمية يف املنطقة،  الحركاتوطاملا أن إرسائيل مسكونة باملخاوف األمنية املتواصلة، فإنها تعادي كل 
، ومع توايل األحداث يف الرشق األوسط، من خالل استمرارها بالتلويح مبا تسميه "فزاعة اإلسالمي�"

وتداعي األنظمة العربية مثل أحجار "الدومينو"، استيقظت إرسائيل عىل واقع جديد يتشكل يف املنطقة، 
فاتسمت ردود مسئوليها بالتخبط حيناً، وبإظهار اتزان مفتعل حيناً آخر، وتبادل االتهامات ب� املستويات 

 حيناً ثالثاً. األمنية والسياسية والعسكرية 

وللخروج من أزمة مواجهة ظهور تنظي�ت جهادية جديدة عىل الساحة العربية، ومنها تنظيم الدولة، 
رأت إرسائيل بوجوب زيادة االستث�رات العسكرية بشكل كب�، والحفاظ عىل عالقاتها الوثيقة مع 

 .)108(معها السرتاتيجية الواليات املتحدة، ألنه ليس لديها خيار سوى مواصلة تعزيز رشاكتها ا

ورأت املحافل األمنية اإلرسائيلية أن املشهد اإلقليمي الجديد بعد الثورات العربية، وصعود التنظي�ت 
 الجهادية اإلسالمية، وعىل رأسها تنظيم الدولة، يحمل معه مخاطر عديدة، ومنها:

 مزيد من عدم اليق� حول سلوك قادة الدول املجاورة تجاه إرسائيل،  -1

 يادة األنشطة املسلحة املعادية، بفعل عدم قدرة أنظمة الحكم العربية عىل صدها ومواجهتها، ز -2

 انخفاض قوة الردع، والعزلة اإلقليمية املتنامية، مع الجمود املتوقع يف العالقات مع دول الجوار، -3

 شها.تطوير جيو يف التهديدات املتصاعدة يف رشق البحر املتوسط، مع رغبة األنظمة الجديدة  -4

ووصل األمر ببعض األوساط اإلرسائيلية إىل اتهام الحكومة بأنها تنتهج "سياسة النعامة" تجاه تصدر 
    اإلسالمي� وتنظيم الدولة للمشهد اإلقليمي، فتخفي رأسها يف الرمال، وال تبادر بإطالق مس�ة سياسية،

بها لتوسيع دائرة السالم مع الدول استغالل متدد التنظي�ت الجهادية يف املنطقة العربية املحيطة و 
املجاورة، والحفاظ يف املقام األول عىل ما يسمى "الذخائر االسرتاتيجية" كالسالم مع مرص واألردن، والعمل 

 عىل توسيعها، وإخراج مزيد من الدول املجاورة من دائرة النزاع. 

عىل رأسها تنظيم الدولة، أنها بصدد لقد شعرت إرسائيل منذ اللحظة األوىل لصعود التنظي�ت الجهادية، و 
"هزة أرضية" ترضب منطقة الرشق األوسط مل تشهد لها مثيل منذ عرشات السن�، م� جعل صناع القرار 
فيها يحثون الخطى لفهم املعا� الناشئة عن التطورات يف املنطقة، مع منح التغ�ات الحاصلة يف الدول 

ل، مع قدوم فاعل جديد فيها بقي مغيباً طوال عقود ماضية، وهم املجاورة حيزاً أكرب من البحث والتحلي
 اإلسالميون.

                                                

 .2014الثورات العربية واألمن القومي اإلرسائييل،  إيالن،الربوفيسور "إفرايم إنبار" أستاذ العلوم السياسية بجامعة بار  )108(
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وتعلقت مخاوف إرسائيل العسكرية من تبعات صعود التنظي�ت الجهادية، بفرضيات أساسية متعلقة 
-بأن الجيش اإلرسائييل فجأة، وبدون مقدمات، وجد نفسه أمام أربع جبهات عسكرية جديدة: لبنان 

وتنظيم الدولة جنوباً؛ وح�س  السلفي�-ش�الً؛ مرص -الدولة  النرصة، وتنظيمجبهة - رياالله، وسو حزب 
 يف غزة.

وهذا يعني أن وضع إرسائيل االسرتاتيجي والعسكري يف الرشق األوسط سيتغّ�، مبا يحمله ذلك من تقدير 
 بالنواحي التالية:باإلساءة لوضعها األمني، ودفع بها ألخذ إجراءات عسكرية أكرث تتعلق 

  ؛بناء القوة، ومستوى املخزون من الذخ�ة -1

 ؛رفع ميزانية الحرب، وإحداث تغي� يف تركيبتها -2

التوجه قدماً نحو مواجهة التحديات الجديدة، والتعهد مبالءمة الجيش أمامها، والقيام مبه�ته  -3

 .)109(جاهزيته عىل أحسن وجه، وتعزيز قوته، وتحس� 

حّل فرٍق نظامية يف قيادة املنطقة يف إدخال تعديالت هيكلية جذرية عىل الجيش، متثلت  -4
 الجنوبية، وتحويل أخرى إىل فرق احتياط.

ويف الوقت الذي اعتربت إرسائيل السالم مع بعض الدول العربية مكسباً اسرتاتيجياً، رست مخاوف من 
تنظيم الدولة ومتدده يف املنطقة، م� يحتم عىل الجيش تعزز املعسكر اإلسالمي املعادي لها، يف ظل تنامي 

أن يكون مستعداً، ويقاتل عىل جبهات عدة يف وقت متزامن، يف ظل خشية حقيقة من تحول الجيوش 
العربية لتصبح مناوئة لها، وأال تتمكن من االعت�د عليها يف أوقات األزمات، م� يجعلها تبحث عن بدائل 

 لها، لتعزيز استقرارها.

عل�ً بأن ما شهدته املنطقة العربية باتجاه صعود التنظي�ت الجهادية، وعىل رأسها تنظيم الدولة، تعترب 
تغ�ات كب�ة تحدث حولها، وتزيد من "سحب الضباب املتلبدة يف س�ئها"، ما يتطلب من إرسائيل أن 

�االت اإلرسائيليون باإلشارة إىل تجعل واجبها األساس الحفاظ عىل جيشها قوياً وجاهزاً، وهو ما يعنيه الج
أن "جبهات املواجهة" يف الرشق األوسط اتسعت يف اآلونة األخ�ة، وهو ما يستوجب من الجيش أن يكون 
عىل أهبة االستعداد للحرب املقبلة الشاملة يف بضع جبهات، معرتف� بأن االستخبارات ال متلك القدرات 

جديدة، عىل غرار اإلخفاق يف توقع ثورات مرص وتونس وليبيا  الكافية للتنبؤ بربوز تنظي�ت إسالمية

 .)110( وسوريا

                                                

 .الرابط موقع الجيش اإلرسائييل باللغة العربية: )109(

 .2014لعسكرية، الصادرة عن الجيش اإلرسائييل، مارس آذار مجلة "مبحانيه" ا )110(
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اإلرسائيليون عموماً يعتربون االنعكاس الفوري لصعود التنظي�ت اإلسالمية الجهادية، خاصة تنظيم 
قطار تحت األرض لتهريب وسائل قتالية"، لتوسيع قوى املقاومة يف غزة، وتحول الجبهة "بـ الدولة، أشبه 

 جنوبية إىل نقطة ذات خطورة عالية جداً، أكرث من القطاع اللبنا�. ال

ويكفي أن املرصي� سينقلون الجيش إىل سيناء بشكل دائم، في� سيعود اإلرسائيليون لوطأة أيام االحتياط 
، وليس معروفاً إىل أي مدى سيكون املجتمع 1967السنوات السابقة لحرب األيام الستة عام يف ك� 

 .)111( ئييل قادراً عىل البقاء يف وطأة كهذهاإلرسا

ك� أن مستجدات الواقع املحيط بإرسائيل، وتعّزز قوة املعسكر اإلسالمي املعادي لها يف املنطقة، وظهور 
تنظيم الدولة، انطوى عىل مخاطر جمة، م� يتع� عليها أن تكون مستعدة يف أكرث من جبهة، ألنه يحمل 

أفضل م�  الداخلية، لتصبحالوقت نفسه تجهيز الجبهة  ويف .اإلرسائييل دالالت مهمة بالنسبة للجيش
، وهو 2014، 2012، 2008غزة يف حروب حروب ، و 2006لبنان الثانية يف صيف  ناء حربأثيف كانت عليه 

 اسرتاتيجية.ما يستلزم قيامها باستعدادات سياسية وعسكرية ملنع هذه التغ�ات من التحّول إىل تهديدات 

بل إن وزارة الخارجية اإلرسائيلية خرجت عن صمتها، للتحذير من تبعات وآثار نفوذ اإلسالمي� يف البالد 
العربية جيداً، وتنظيم الدولة جزء منهم، ألنهم يريدون القضاء عىل إرسائيل، وهو ما يعني أن املنطقة 

سعي إليجاد الطرق املالمئة تعىل قوتها، و برمتها تتجه نحو صفحة جديدة، م� يحتم عليها أن تحافظ 

 .)112( لدفع هذه املخاطر املحدقة

و�كن تحديد أبرز مالمح االسرتاتيجية اإلرسائيلية يف معالجتها للتنظي�ت الجهادية، ومنها تنظيم الدولة، 
يف كون تل أبيب فشلت فشالً ذريعاً يف توقع صعودها، ومسارها، وشمل ذلك مراكز دراساتها 

باراتها، وتقديرات مفكريها عىل اختالف توجهاته، فضال عن انض�م املزيد من العرب الفلسطيني� واستخ

 .)113( 2015داخل إرسائيل إىل صفوف تنظيم الدولة يف أوقات مختلفة من عام 

م االرتباك اإلرسائييل الشديد يف تقدير التيارات الفكرية للنتائج املرتتبة عىل ظهور تنظييف ك� متثل ذلك 
 الدولة، رغم أن السمة العامة أكرث ميالً للتشاؤم، بفعل الصعود املتنامي لهذا التنظيم وحلفائه.

لكن هناك جملة من الضوابط واملحددات انتهجتها إرسائيل إزاء التنظي�ت الجهادية، ومنها تنظيم 
 لك عىل الجوانب التالية:الدولة، من خالل مواجهة املد اآلخذ بالتزايد بصورة مقلقة للتنظيم، وركزت يف ذ

                                                

 .2014الباحث مبركز الدراسات االسرتاتيجية بجامعة "بار إيالن"، تأث�ات الثورات العربية عىل املشهد الصهيو�، أبريل  هيالل باريش، )111(

  .7/11/2014املتغ�ات اإلقليمية وانعكاساتها عىل إرسائيل،  )112(

 .7/7/2015شالوم، القناة التلفزيونية اإلرسائيلية األوىل، -أم� بار)  )113(
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يف حال إتاحة املجال أمام قوى إسالمية معادية الستغالل عمليات د�قراطية للسيطرة عىل  -1
 ؛السلطة، فإن النتيجة ستكون إلحاق أرضار بعملية السالم مع العرب

ستحاول القوى اإلسالمية املعادية، ومنها تنظيم الدولة، تعزيز نفوذها يف الرشق األوسط، بعد  -2
ن يحظى أعداء إرسائيل بالسلطة، وإذا مل يستعجل هؤالء بخرق اتفاقية السالم معها، لكنهم أ 

 ؛سيُساعدون قدر اإلمكان حركات املقاومة الفلسطينية عىل تعزيز وضعها وقدراتها

حاجات إرسائيل األمنية ستزداد، م� يقتيض زيادة امليزانية الحربية، وإجراء تعديالت عىل  -3
 رسائييل.جاهزية الجيش اإل 

واتهمت إرسائيل التنظي�ت الجهادية، وعىل رأسها تنظيم الدولة، بالتسبب بإحداث "خلل اسرتاتيجي" 
 أصاب املنطقة، بفعل تناميه ومتدده، والتململ من "الرعونة" اإلرسائيلية يف مجال التسوية السياسية. 

اإلسالمية يف عدة أبعاد أساسية عىل وقد متحورت املناقشات حول فرتة ما بعد صعود التيارات الجهادية 
صعيد ما طرحه ظهور تنظيم الدولة يف املنطقة العربية ومتدده من بعض االحت�الت التي "تاه" الفكر 

 .)114(حولها عدم التوافق  يفاإلرسائييل يف مالبساتها، واتضح ذلك بقدر كب� 

اإلرسائيلية، يش� ملرحلة عنف وعدم استقرار ولعل ما حدث عقب صعود تنظيم الدولة، وفق وجهة النظر 
ستعم الرشق األوسط، م� قد يدفع بالواليات املتحدة وأوروبا للضغط عىل إرسائيل للتجاوب مع الجهود 
الدولية لتسوية الرصاع مع الفلسطيني�، متهيداً إلضعاف القوى اإلسالمية يف املنطقة، مع رضورة التنبه 

ا بعد إيران، وهي اآلن قلقة من فقدان دور مرص ككابح لحركة ح�س، رغم إىل أن إرسائيل فقدت تركي

 .)115( 2013ما شنته القاهرة من حرب شعواء عىل الحركة يف بداية عهد االنقالب أواسط 

وهناك تيار إرسائييل رأى أن اإلسالمي� الجهادي�، ومنهم تنظيم الدولة، خطفوا الثورات العربية، م� 
 حذراً يف موضوعات التسوية، ألن املنطقة مقبلة عىل حالة من عدم االستقرار، وهو يجعل إرسائيل أكرث

ما يدفعها لالنتظار، خشية أن تطال موجة األسلمة باقي املنطقة العربية، م� يضيق مجال دبلوماسيتها، 
 ويجعل الضغط عليها أقل حدة.

الدولة، خطوات استباقية من إرسائيل، لقد استدعت مخاطر صعود التيارات الجهادية، ومنها تنظيم 
كالدعوة إلعادة احتالل قطاع غزة، بزعم أن اإلسالمي� يف ظل املناخ الجديد يف املنطقة، سيمدونه بالعون، 

 .)116( مبا يهدد أمنها، رغم حالة التباين ب� ح�س وتنظيم الدولة يف الجوانب األيديولوجية والفكرية

                                                

 . 6/7/2014د."ديفيد بوكاي"، من جامعة حيفا، إرسائيل فشلت يف توقع املظاهرات العربية ونتائجها،  )114(

 إيالن مزراحي، نائب رئيس املوساد السابق. )115(

 .2/4/2014ة "كريستيان سيانس مونيتور" األمريكية، املحامي اإلرسائييل "داشيل شاب�و" يف مقال بصحيف )116(
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اإلسالمية، ومنها تنظيم الدولة، بنظر قطاع واسع من اإلرسائيلي� فصًال ومثل صعود التيارات الجهادية 
آخر يف تاريخ املنطقة مل يصل نهايته، وهناك املزيد يف طابور الجهادي�، وبالتايل بات "عامل الوقت" 

� العدو األكرب ملن تبقى من األنظمة الدكتاتورية، لكن األصولية اإلسالمية ستبقى العقبة والخطر الكب

 .)117( إلرسائيل

ولهذا وجدت تل أبيب صعوبة كب�ة يف تجاهل ما اعتربته تطورات ثقيلة الوزن يف الرشق األوسط، ليس 
أقلها القوى اإلسالمية الصاعدة، وعىل رأسها تنظيم الدولة، واالنطباع الذي يتم تكوينه أنها تُسحب مجدداً 

عالقة يف الوحل السيايس، م� دفع بوزير الدفاع األسبق نحو األحداث، ألنها "ترد وال تبادر"، في� العربة 
مرة بأن الدولة تقف أمام "تسونامي" سيايس إسالمي، م� يحتم عليها  يف أكرث من"إيهود باراك" لإلعالن 

 .)118( أن تضع نصب أعينها مصالحها العليا

 ثانياً: السياسات اإلرسائيلية يف مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية

طورات املتالحقة يف املنطقة العربية، مع صعود التنظي�ت الجهادية وتنظيم الدولة بشكل دفعت الت
خاص، بالساسة اإلرسائيلي� للتساؤل: هل فعلت الحكومة ما يكفي، وقامت بعمل جاد وعميق ملتابعة 

ألوسط تتطلب ألن األحداث التاريخية التي تعصف بالرشق ا ؛؟املعا� املختلفة للتغ�ات اإلقليمية بأرسها
رداً عىل التغي�ات التي تقف أمامها، وآثارها املحتملة عىل  ،منها وضع استنتاجات عمومية مستخلصة

 عالقاتها مع أنظمتها املستقبلية.

اهتمت األوساط البحثية اإلرسائيلية املقربة من دوائر صنع القرار بالدولة اإلسالمية، وسعت لتقديم رؤية 
التي قد يشكلها التنظيم عىل إرسائيل، من خالل متابعة متدده يف املنطقة،  استرشافية ملدى املخاطر

 .)119( واقرتابه من حدود إرسائيل عىل الجبهت�: الش�لية يف الجوالن السوري، والجنوبية يف سيناء املرصية

 صعود تنظيم الدولة عىل النحو التايل:من  ووضعت محافل اسرتاتيجية إرسائيلية خالصات أولية

إرسائيل، بفعل إمساك اإلسالمي� جهة من ، وذلك عدام االستقرار، وتبني مواقف ودية أقل ان -1
 ؛ببعض مفاصل القرار

إضعاف النفوذ اإليرا� يف سوريا ولبنان، بفعل صعود "اإلسالمي� السنة"، وتعزيز التحالف  -2
 ؛املناهض لها يف الخليج العريب

                                                

 .21/3/2014د. "تشيلو روزنربغ"، املؤرخ اإلرسائييل والخب� يف قضايا األمن القومي، مرحلة جديدة يف تاريخ الرشق األوسط،  )117(

 هد أبحاث األمن القومي."شمعون شتاين" الباحث يف الشئون االسرتاتيجية، العامل العريب يغيل، مجلة "نظرة عليا"، مع )118(

 .54، ص2015) يورام شوارترس، العلم األسود للدولة اإلسالمية يرفرف، معهد أبحاث األمن القومي، جامعة تل أبيب،  )119(
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إيجاد حلول للنزاع مع سوريا ولبنان والفلسطيني�، لقطع الطريق عىل حركات املقاومة   -3
 ؛اإلسالمية

 الداخلية، وارتفاع التأث� اإلقليمي لرتكيا ه� بشؤون�خفاض أهمية مرص وسوريا، املنشغلتان -4
 والسعودية.

يم الدولة يف بلدان الربيع تزايد نفوذ اإلسالمي� وتنظ منويف ذات الوقت أعربت تل أبيب عن خشيتها 
فهم قوة منظمة جيداً سياسياً واجت�عياً بشكل  ؛العريب، ألنهم يختلفون عن العل�ني� يف نظرتهم إليها

أفضل من أي قوة سياسية أخرى، ك� أن امتالء ميادين التحرير مبنارصيهم، أعطاهم رشعية ألنشطتهم 
 وفعالياتهم.

ة بزمام األمور يف بعض الدول العربية املحيطة بإرسائيل، فإنه وبغض النظر عن إمساك تنظيم الدول
سيواصل ضغطه، م� قد �نح حركة ح�س شعوراً بأريحية كب�ة، ألنها ستتلقى مزيداً من الدعم، ولو 

 .)120( بصورة غ� مبارشة

لدولة، ستعمل ولذلك بدت دوائر صنع القرار اإلرسائييل عىل قناعة بأن الحركات اإلسالمية، ومنها تنظيم ا
جاهدة عىل "إحالل الفراغ" الذي نشأ بعد سقوط عدد من األنظمة العربية، م� يدفع برضورة انشغالها 
بإعداد "خطة مارشال لوقف املد اإلسالمي" يف املنطقة العربية، عىل غرار �وذج الخطة األمريكية التي 

قها اآلن ملنع اإلسالمي� من السيطرة عىل جعلت أوروبا تتعاىف بعد الحرب العاملية الثانية، ويتم تسوي
 الرشق األوسط.

 وتتضمن الخطة اإلرسائيلية البنود التالية:

  ؛ترسيخ الد�قراطية يف املنطقة -1

  ؛إنشاء صندوق دويل لتشجيع املتغ�ات الد�قراطية -2

 .)121(العربية إنعاش النمو االقتصادي يف الدول  -3

جلبت هي التي تيارات الجهادية اإلسالمية، ومنها تنظيم الدولة، للوأتت هذه الخطة بعد اعتبار إرسائيل 
طلب منها أن تجري حساباتها بشأن العالقات مع األنظمة السياسية الناشئة، يتاملأساة للمنطقة، م� 

ظهرها لهم، ودفعها للمطالبة متهمة الواليات املتحدة بطعن حلفائها العرب من الخلف، وإدارة 
باالستعداد للتعامل املستقبيل مع حكومات عربية جديدة "غريبة" عليها، ألنها بعد هذه االنتفاضات 

                                                

 "رايف يرسائييل"، املحارض يف قضايا الرشق األوسط بالجامعة العربية، صعود اإلخوان املسلم� يف الدول العربية. )120(

 ائيلية ألحداث الربيع العريب.إرس "عوزي رايب"، رئيس دائرة دراسات الرشق األوسط ومركز ديان يف جامعة تل أبيب: رؤية الربوفيسور  )121(
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سرتفض االستمرار يف العالقة مع إرسائيل، وتزيد تعاطفها مع الفلسطيني�، يف ضوء انت�ءاتها األيديولوجية 
 اإلسالمية املعادية لها.

أن تأيت الثورات العربية بالتنظي�ت اإلسالمية إىل السلطة، خاصة تنظيم يف خشاه تل أبيب ومتثل أهم ما ت
الدولة، ألنها تشكل تحدياً اسرتاتيجياً كب�اً لها، فضالً عن التخويف والتهويل من مخاطر سيطرة الج�عات 

يكون له تأث�ات سلبية الجهادية عىل مساحات إضافية من بعض الدول العربية املجاورة إلرسائيل، م� س
يعد بالغة األهمية عىل وضعها اإلقليمي، وقد يعرض اتفاقيتي السالم مع مرص واألردن للخطر، وهذا 

 .)122(املتحدة األكرب بعد دعم الواليات االسرتاتيجي التحدي 

ة وال ك� كان لصعود تنظيم الدولة عواقب غ� متوقعة عىل الصعيد اإلرسائييل، ألن نتائجه مل تكن جيد
نقية مطلقاً، يف ظل االضطرابات التي عمت املنطقة عقب ظهوره، م� تطلب من أجهزة االستخبارات 

عدد من الدول العربية من أنظمة حليفة وحريصة عىل املصلحة  ائيلية التكيف معها، بعد أن تحولاإلرس 

 .)123(� األداإلرسائيلية، إىل معادية يف حدها األقىص، أو دول غ� محايدة يف حدها 

وكل ذلك من شأنه أن يلقي بظالل ثقيلة عىل تل أبيب وقراراتها، ألنها ستكون مضطرة، من اآلن فصاعداً، 
إلدخال العامل اإلسالمي الجهادي، ورّد فعله يف حساباتها لدى اتخاذ قراراتها تجاه ساحات املواجهة 

 .)124(مسمياتهم ملنطقة، عىل اختالف األخرى، بعد أن بات اإلسالميون أحد صناع القرار األساسي� يف ا

إبقاء الجارات العربية ضعيفة ومرشذمة  إىل هنا �كن إدراك سعي نظرية األمن القومي اإلرسائييل
ومحيَّدة، يف ظل متدد تنظيم الدولة وتوسعه أفقياً ورأسياً يف املنطقة العربية، فاألردن يلعب دوراً هامشياً؛ 

ي نفسه بنفسه؛ ومرص األهم، مكبَّلة ببنود اتفاقات السالم، التي ولبنان غارق يف فوىض جعلته يحتو 
تضمن بقاء سيناء منطقة عازلة، وإذا كانت سوريا ال تزال تشكل خطراً، فهذا غ� جّدي، ألنها أكرث اهت�ماً 

 .)125( يف األعوام املاضية بالحرب األهلية اغرقهباإلضافة إىل من سيطرة متآكلة،  ابالحفاظ عىل ما تبقى له

وهكذا أدى صعود التيارات الجهادية، ومنها تنظيم الدولة، لتداعيات خط�ة تؤثر يف الواقع االسرتاتيجي 
 اإلرسائييل بشكل مبارش، من خالل: 

                                                

 د."بارون فريدمان"، يدرس اللغة العربية ومحارض عن اإلسالم يف معهد "التخنيون": الربيع اإلسالمي يف املرحلة املقبلة. )122(

 .9/2/2015الكاتب الصهيو� "سيمون تيسدال": إيران تسعى للسيطرة عىل سوريا بعد سقوط األسد،  )123(

 . 17/3/2015، الرشق األوسط..امتحانات صعبة، "يعكوب عميدرور" رئيس مجلس األمن القومي اإلرسائييل )124(

 .27/9/2014"أهارون زئيفي فركش"، رئيس شعبة األبحاث يف االستخبارات العسكرية األسبق، الربيع العريب ٌرش إلرسائيل،  )125(
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القلق من نتائج الرصاع ب� القوى السياسية يف العامل العريب، ومنها اإلسالمية، عىل قيادة  -1
فها من حسم الرصاع لصالح سيطرة اإلسالمي� تخو  وإبداء ،الثوراتالدول يف مرحلة ما بعد 

 .عىل السلطة

فقدان الدور اإلقليمي الذي لعبته األنظمة السابقة املتساقطة، باعتبارها أكرب أصدقاء  -2
إرسائيل، وخسارة التوازنات الدقيقة التي قادتها يف الرشق األوسط، وصبت يف النهاية 

 .ملصلحتها

سة اإلرسائيلية يف املنطقة، مع توقعات بنشوء تضييق الهامش الذي تتحرك فيه السيا -3
حكومات إسالمية معادية يف بعض الدول العربية، يكون للرأي العام الشعبي دور أكرب يف 

 ا.تشكيل سياساته

الخوف من التحول التدريجي يف املنطقة بالتزامن مع صعود اإلسالمي� املتالحق، م� يضع  -4
 حكامه أفكاراً أيديولوجية إسالمية مناهضة لها.إرسائيل يف مواجهة محور إقليمي يحمل 

لقد وصفت املحافل السياسية واألمنية اإلرسائيلية صعود التيارات الجهادية اإلسالمية يف املنطقة، ومنها 
تنظيم الدولة، بأنه "زلزال" يهدد بإسقاط األنظمة العربية التي حكمت عىل مدى عقود، ومن شأنه أن 

 أكملها.يهدد استقرار املنطقة ب

ولنئ بدأت االضطرابات يف العامل العريب باسم الحداثة والد�قراطية، لكنها رسعان ما تصاعدت إىل 
انتفاضات واسعة النطاق، ثم ثورات زعزعت استقرار املنطقة، وبشكل متزايد، وأدت يف النهاية لتمك� 

 .)126( التنظي�ت الجهادية اإلسالمية

 تزايد التحذيرات اإلرسائيلية من انتشار الجو الديني اإلسالمي يف املنطقة ولذلك مل يكن عبثياً أو اعتباطياً 
العربية، ألنه يبعدها عن إرسائيل أكرث، يف ضوء تراجع عدد املمثليات اإلرسائيلية يف الدول العربية، وقطع 

ليكون وعاد القرآن  .ما توصف بـ"مس�ة تغريب" دول عربية كث�ة، ليحل محلها "الجالبيب السوداء"
"كتاب الكتب" يُسّ� كل يشء، يف ظل تحطم "املحور املعتدل" املوايل ألمريكا من البلدان العربية، كأحجار 

 .)127( الدومينو

وحفلت العرشات من أيام العمل والندوات السياسية التي عقدت يف إرسائيل، بجملة من السيناريوهات 
لبلدان العربية، وتركزت أهمها يف اندالع حروب أهلية، املتوقعة لصعود التيارات الجهادية اإلسالمية يف ا

فبعد أن يفشل الجيش يف بعض البلدان العربية يف محاوالته صد صعود اإلسالمي� للحكم، ك� حصل يف 

                                                

 .23/2/2015د استقرار املنطقة، الربيع العريب يهد "ع�ان ل�مان" مدير اللجنة اليهودية األمريكية وضابط يف االستخبارات العسكرية، )126(

 . 3/1/2015"إيتان هابر" الرئيس السابق لديوان "إسحاق راب�"، رشق أوسط عاصف،  )127(
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، م� يؤدي هذا األمر تعاظمي د. وقبعنفمعهم الجيش فقاإلسالميون للشوارع،  عندما خرجالجزائر، 
وهو احت�ل بات واقعاً قامئاً يف مرص وسوريا  .حرب أهليةوقوع النشقاق يف صفوفه، ويف نهاية املطاف 

 .)128(والعراق 

وأظهرت السنوات السابقة أنه ال �كن وصف حرسة إرسائيل عىل مغادرة أصدقاء مخلص� لها عروش 
اإلسالمي� عىل سدة الحكم، ومنهم تنظيم الحكم العربية، وقرب زوال آخرين، مقابل سيطرة أعدائها 

الدولة وفروعه يف املنطقة، خشية من نتائجها العكسية ب� الشعوب العربية، التي لو أدت النتخابات 
حقيقية عىل موقف سيايس، ستكون فيه بالتأكيد أول الخارسين، وهو ما أثبتته الثورات العربية يف األعوام 

واملقاعد  ،ومجالس الشعب الربملانات،مية بصورة ج�عية إىل منابر األخ�ة، بقدوم الحركات اإلسال 
 الوزارية.

وأكدت الشهور والسنوات األخ�ة حقيقة مخاوف املوقف اإلرسائييل من تعاظم "كرة الثلج اإلسالمية" 
، فلن رويداً رويداً، وتغ� األنظمة العربية املقربة منها، م� سيسفر عنه تغ� جذري يف املوقف اإلقليمي

يكون بوسع األنظمة الجديدة تجاهل مشاعر ج�ه�ها في� يتصل بالعالقة مع تل أبيب، حتى الدول 
التي قد ال تتغ� أنظمتها بالكامل العتبارات معينة، ستضطر لتغي� موقفها من القضية الفلسطينية، 

 والرصاع العريب اإلرسائييل.

سياسية، يف ضوء متدده يف عدة دول يف -ولة أبعاداً جيووقد أخذت السياسة اإلرسائيلية تجاه تنظيم الد
 املنطقة، عىل النحو التايل:

 

 ـ تنظيم الدولة يف إرسائيل:1

، انخرطوا يف صفوف تنظيم 48قال جهاز األمن العام اإلرسائييل "الشاباك" إن العديد من شبان عرب 
الدولة، ويشاركون يف املعارك الدائرة يف العراق وسوريا، وهم معروفون لديه باالسم، ويحملون أيديولوجيا 

 المية، وخضعوا للتحقيق. متطرفة، وتم اعتقال عدد منهم عادوا من سوريا بتهمة االنض�م لج�عات إس

عد تنظيم الدولة مبثابة منظمة غ� رشعية يف وأصدر وزير الدفاع اإلرسائييل "موشيه يعلون" قرارا يُ 
إرسائيل، وأعطى القرار أجهزة األمن اإلرسائيلية الحرية يف التحرك ضده يف الداخل والخارج، واتخاذ 

يم محيل يف إرسائيل يتبع املنظمة، أو يثبت خطوات قضائية وإجراءات أخرى ضد أي مجموعة أو تنظ
أنه قام بجمع األموال لها، أو تجنيد املوارد لصالحها، بناء عىل توصيات من جهاز الشاباك نفسه الذي 
 دفع باتجاه القيام بعمليات ونشاطات، حتى وإن كانت ذات طابع أمني ضد عنارص التنظيم يف إرسائيل.

                                                

 .2013) "أفيشاي أفرغون"، ماذا بعد سيطرة اإلخوان املسلم� عىل الدول العربية، مارس آذار 26
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ياهو" إن تنظيم الدولة يحارب الحضارة الغربية، والكث� يف العامل يدركون وقال رئيس الوزراء "بنيام� نتن
اليوم أفضل من أي وقت مىض أن التهديدات عىل إرسائيل هي نفس التهديدات التي يواجهونها بأنفسهم، 

 ومن ال يقوم بوقف هذه التهديدات، وهي يف مراحلها األوىل، سيجدها يف نهاية املطاف داخل بيته.

نتنياهو" عىل تشبيه تنظيم الدولة يف العراق وسوريا بحركة ح�س يف األرايض الفلسطينية، معترباً ودأب "
أن تنظي�ت مثل: "داعش، ح�س، جبهة النرصة، القاعدة، الشباب الصومالية، حزب الله" تشكل جميعها 

وأدها يف مهدها، ومن ال خطراً واضحاً وفعلياً عىل "حضاراتنا، وأسلوب حياتنا وقيمنا، واليشء األهم هو 

 .)129( "يقوم بذلك سيجدها غدا عىل أبوابه

ولكن، باستثناء بعض التحذيرات والتقارير االستخباراتية االحرتازية، يكاد يتفق جل الخرباء واملسؤول� 
اإلرسائيلي� عىل عدم وجود تهديد جاد ومبارش لـتنظيم الدولة بالنسبة إلرسائيل، فقد أكد وزير الدفاع 

وشيه يعلون"، ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية األسبق "عاموس يادل�"، أن التنظيم ال يشكل "م
 عديدة لهذا الطرح، من أهمها: اسرتاتيجيةخطراً مبارشاً أو جاداً عىل إرسائيل، ألن هناك أسانيد 

الكيلومرتات من حدود من الناحية اللوجستية ينشط التنظيم عىل مسافة بعيدة متتد ملئات  -1
 إرسائيل، خالفاً لح�س املوجودة مبحاذاة حدودها،

  .تنظيم الدولة ال �تلك أنفاقاً وال قدرات مدفعية أو صواريخ -2

 ليس لدى التنظيم حلفاء يزودونه بالسالح املتطور.  -3

ة والضفة هناك استبعاد إرسائييل من وصول تأث� تنظيم الدولة إىل الفلسطيني� يف قطاع غز  ،ولذلك
 : ، لهذه األسبابالغربية، من الناحيت� الفكرية والعسكرية

أيديولوجياً: لدى التنظيم أفكار موغلة يف التطرف إىل درجة تأىب قبولها أكرث التنظي�ت يف  -1
 املنطقة تشدداً، مبا فيها تنظيم القاعدة ذاته. 

آالف  10ت التي انضمت له، : ال يتخطى تعداد مقاتيل التنظيم، مبا فيه املليشيااسرتاتيجيا -2
مقاتل، مبا يعادل نصف حجم القوة العسكرية لح�س، وال يتجاوز مستوى تسليحه 

ورشاشات، رغم ما طرأ عليه يف الشهور  ،وبنادق "كالشينكوف" ،املتواضع سيارات "تندر"
 األخ�ة من مضاعفة هذه األعداد والقدرات، بعد اجتياح املوصل والرمادي وتدمر والرقة.

                                                

 .15/2/2015االنتخابية، التلفزيون اإلرسائييل، "داعش" لدعم حملته بـ نتنياهو يستع�  )129(
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بعدما نجح التنظيم أو كاد يف إعادة الجيش األم�يك للعراق مجدداً، فإنه مهدد بعرشات  -3
الدول األعضاء يف التحالف اإلقليمي والدويل ملحاربته، تقف جيوش بعضها كالعراق واألردن 

 .)130(إرسائيل ولبنان، إضافة لحزب الله، كحاجز بينه وب� 

رسائيل ال يختلف جوهرياً عن إ عىل-عامليةجهاد  كمنظمة-الدولة، وخطره تنظيم فإن تهديد  ،ولذلك
سنوات، ويف حال قيام تنظيم  10تهديد تنظيم القاعدة، الذي تتعايش إرسائيل معه منذ ما يربو عىل 

وطائرات  ،الدولة بنقل نشاطه من العراق وسوريا إىل إرسائيل، فسيقع فريسة لالستخبارات اإلرسائيلية
 قيق املتطور الذي بحوزة القوات الربية.والسالح الد ،سالح الجو

ومع ذلك، هناك من الخرباء اإلرسائيلي� من يرى وجود خطر فعيل آخر يشكله تنظيم الدولة عىل إرسائيل، 
يكمن يف إمكانية رصفه االهت�م اإلرسائييل والعاملي عن مخاطر الربنامج النووي اإليرا�، الذي �ثل تهديداً 

 عىل أمن إرسائيل، واستقرار املنطقة برمتها.اسرتاتيجياً حقيقياً 

مل تلبث أن أكدت إنها ورغم الغياب النسبي إلرسائيل يف التحالف الدويل واإلقليمي ضد تنظيم الدولة، ف
حيث  ؛من هذا التحالف عرب القيام بدور استخبارايت مؤثر اأنها حاولت بطرق غ� مبارشة أن تكون جزءً 

قدمت للناتو ودول عربية مشاركة يف الحرب عىل التنظيم معلومات قيمة عن مواقعه وقدراته وتحركاته 
 يف سوريا والعراق.

ك� وفرت معلومات استخبارية، وصوراً التقطت عرب أق�رها االصطناعية التجسسية لدعم الحملة 
التي تقودها الواليات املتحدة ضد التنظيم، وأعلنت واشنطن أن إسهامات األطراف املشاركة  العسكرية

ي ،واالقتصاد ،يف العمليات الحربية لن تكون عسكرية مبارشة فقط، بل ستتوزع أدوارها ب�: الدعايئ
 واالستخبارايت. ،واألمني ،واللوجيستي

ن الجانب�: اإلرسائييل واألمرييك، يتعاونان منذ إ ب�و"، وقال سف� الواليات املتحدة يف تل أبيب "دان شا
بداية ظاهرة تنظيم الدولة يف تبادل املعلومات االستخباراتية حوله، وسيواصالن التعاون أمنياً وعسكرياً، 
مؤكداً يف إشارة ال تقبل التشكيك، عىل اعرتاف واشنطن بوجود دور إرسائييل استخبارايت يف الحرب عىل 

األوسط، كفيل بأن للواليات املتحدة يف الرشق  اا محوريً ا اسرتاتيجيً كون إرسائيل رشيكً و  .دولةتنظيم ال

 .)131(التنظيم من أركان الحملة العاملية واإلقليمية الراهنة ملحاربة  يجعل منها ركنا مه�

ن وتتوخى إرسائيل من سعيها الحثيث للتعاون مع التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة وأعوانه م
 عديدة عىل أكرث من صعيد:  اسرتاتيجيةتحصيل مغانم ، التنظي�ت اإلسالمية السنية

                                                

 ، معهد أبحاث األمن القومي.24/9/2014خطر داعش رصف االنتباه عن إيران،  )130(

 .4/9/2014يجب القضاء عىل تنظيم داعش،  )131(
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تتطلع تل أبيب لتفويت الفرصة عىل طهران، وتقويض محاوالتها للمشاركة يف التحالف  -1
مبا يساعدها عىل تقليص فجوة  ،ترميم عالقاتها مع الغرب وج�انها العربيف الدويل، رغبة 

 بشأن برنامجها النووي.الثقة بينها وبينهم 

ترنو إرسائيل لتضييق الخناق عىل حزب الله يف لبنان، عرب تجييش االستياء الرسمي والشعبي  -2
 العريب من تعاظم دوره يف سوريا ولبنان واليمن والعراق وغ�ها.

يحاول اإلرسائيليون توظيف "الفزاعة الداعشية"، التي أضحت تحدياً إقليمياً وعاملياً بامتياز،  -3
للتوتر وعدم  امصدًر  ، باعتبارهاغية الخروج من دائرة العزلة واالتهام العريب املزمن لهاب

 كونها آخر دولة احتالل يعرفها التاريخ اإلنسا�.و االستقرار يف املنطقة والعامل أجمع، 

تسعى تل أبيب الستغالل فرصة هذا التحالف من أجل الرتويج ملزاعمها بأنها ال متثل الخطر  -4
األكرب عىل العرب واملسلم�، بقدر ما يشكلون هم تهديداً أعظم عىل أنفسهم وبعضهم 

بينهم  ن حصيلة الخسائر املادية والبرشية لرصاعاتهم البينية واقتتالهم في�إ البعض، حتى 
ورصاعهم املزمن واملمتد مع  ،مواجهاتهم العسكرية املتوالية ما متخضت عنهتفوق مبراحل 

 إرسائيل. 

ولذلك دعا وزير الدفاع "يعلون"، أجهزة املخابرات حول العامل للتعاون والتنسيق وتبادل املعلومات من 
وتعزيز أجل مواجهة هذا التهديد، في� تطلع "يادل�" لتدش� تفاه�ت مع دول االعتدال العريب، 

جديدة أمام  اسرتاتيجيةالتحالفات مع الدول الغربية، عرب استغالل ظاهرة تنظيم الدولة، التي تفتح فرصاً 
والدول األوروبية، ودول يف املنطقة ، كالواليات املتحدة  ؛إرسائيل، للتعاون مع دول أخرى مهتمة بتقويضه

ن خالل بناء عالقات عمل وتعاون وثيقة ب� عىل رأسها الدول السنية املعتدلة، كالسعودية واألردن، م
 األجهزة األمنية واالستخباراتية فيها.

لقد كشفت األجهزة األمنية اإلرسائيلية أن نتائج التحقيقات مع من اعتقلوا فور عودتهم إلرسائيل مرة 
األخ� طلقها أخرى، واعرتفوا أنهم انخرطوا يف القتال يف صفوف تنظيم الدولة، تم من خالل الدعاية التي أ 

عرب اإلنرتنت، وتجرى اتصاالت بواسطة رسائل مشفرة، إلعدادهم للتجنيد، ويطلب منهم عدم إبالغ أحد 
 لدى خروجهم من إرسائيل لالنض�م لصفوف التنظيم.

ويبدأ خط س�هم بداية بالتوجه لرتكيا، ثم الحدود مع سوريا، ويلتقون عنارص ارتباط محلي� يقودونهم 
بعد وقت قص� يشتاق ثم التدريبات العسكرية،  يبدؤونوبعد إجراء تحقيق طويل معهم،  لنقاط تجميع،

غالبيتهم لعائالتهم، فيحاولون إجراء اتصاالت معهم عن طريق املوبايل، وأرشطة مصورة تنرش عىل 

 .)132( اإلنرتنت

                                                

 .15/5/2014انضموا لتنظيم داعش بسوريا،  48القبض عىل شبان من عرب  )132(
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الحياة، وعندها بعض املنضم� لتنظيم الدولة رسعان ما يكتشفون أنه من الصعب الخروج منه عىل قيد 
يحاولون الهرب، ومن يتمكن منهم من العودة إلرسائيل مرة أخرى يعتقل يف مطار اللد، ويتوىل جهاز 

الذي يستعد ملعالجة هذه الظاهرة منذ أكرث من عام� بالتعاون هذا الجهاز "الشاباك" التحقيق معه، 
له مصدرا للمعلومات لألجهزة مع الرشطة، وأصبح قادرا عىل تحديد هؤالء الشباب برسعة، م� جع

 االستخبارية، خاصة يف أوروبا.

غ� مسموح به،  محظور تنظيم الدولة اتحادأن في� أعلن وزير الدفاع اإلرسائييل "موشيه يعلون" عن 
ولنئ كان بوسع إرسائيل وقف التنظيم، بل إلحاق الهز�ة بهذه املوجة اإلسالمية، لكنه اتهم الغرب بأنه 

د الكايف ملحاربته، مربراً قراره اعتبار التنظيم غ� مسموح بأن األمر مطلوب لغرض الدفاع ال يبذل الجه
 عن أمن الدولة، وسالمة الجمهور والنظام العام. 

ً ألية نشاطات لهذا التنظيم داخل إرسائيل واملناطق املحتلة من ناحية،  ويعترب القرار يف جوهره حظرا
ستقبل، يف إشارة للخطورة التي تنظر بها إرسائيل إىل تنظيم الدولة يف وتحسباً الحت�الت انتشاره يف امل

إطار نظرتها للحركات الجهادية، كتنظيم القاعدة ومشتقاته، خصوصاً بعد احتاللها مواقع يف الجوالن 
ـ ي نض�م شبان من فلسطينالسوري، وانتشار أنباء عن ا  للقتال يف صفوف التنظيم يف سوريا والعراق. 48ال

من الواضح أن تنظيم الدولة أثار يف إرسائيل اهت�ماً إعالمياً وسياسياً واستخبارياً واسعاً، دفع بالتلفزيون 
 .48الـ اإلرسائييل لبث سلسلة تقارير جوهرها "داعش هنا" داخل إرسائيل يف أوساط فلسطيني 

 األرض، وقدرته عىل فرض ومن البديهي أن زيادة اهت�م إرسائيل بتنظيم الدولة جاء إثر نجاحاته عىل
سيطرته عىل مناطق شاسعة يف العراق وسوريا، واحت�الت متدده جنوباً، لكن االهت�م اإلرسائييل األساس 
كان بسبب الخشية من متدد التنظيم إىل األردن، وهو ما ترى فيه إرسائيل خطراً جدياً ال �كن السكوت 

 عنه.

مجرد عدو يقع يف إطار ما كانت تتمناه تل أبيب من تصعيد  تنظيم الدولة ال يعني لدى اإلرسائيلي�
للخطر اإلسالمي، يف إطار نظرتها عن رصاع الحضارات، والفائدة التي �كن أن تجنيها جراء ذلك من رشاكة 
مع الدول الغربية، فقد أضاف التنظيم لذلك بعداً جديداً، يتمثل يف خطره عىل األنظمة العربية املعتدلة، 

 ح يشكل قاعدة لتعاون إقليمي واسع. بحيث أصب

وفضالً عن العالقات األمنية املرسخة يف معاهدات السالم ب� إرسائيل ومرص واألردن، فقد تطلعت األوىل 
لتوسيع هذه العالقات، لتشمل أساساً دول الخليج العريب، خصوصا السعودية، ك� أن تنظيم الدولة وفر 

اإلرسائييل والقضية الفلسطينية ليسا لب النزاع يف املنطقة، التي -عريبإلرسائيل فرصة الدعاء أن الرصاع ال
 تعا� مشكالت جوهرية مختلفة، يشكل تنظيم الدولة واحدة منها. 

، قام رئيس هيئة أركان الجيش اإلرسائييل "غادي آيزنكوت" بجولة عىل الحدود 2015ويف نهاية العام 
ائد املنطقة الش�لية "أفيف كوخايف" وقائد فرقة الجليل "أم� الش�لية يف منطقة الجوالن والجليل، مع ق

برعام"، حيث يقوم الجيش بعملية استنفار عىل الحدود بصورة مكثفة، حيث تش� التقديرات السائدة 



E
g

y
p

t
 

i
n

s
t

i
t

u
t

e
 

J
O

U
R

N
A

L
 

 السیاسات اإلسرائیلیة تجاه تنظیم الدولة اإلسالمیة

 
 Page 60 2015مجلة املعهد املصـــرى ، العدد األول ، ینایر 

 

لدى األوساط األمنية والعسكرية اإلرسائيلية إىل منظمة "شهداء ال�موك" التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية، 
عىل مثلث الحدود اإلرسائيلية السورية األردنية، مبا فيها املنطقة الجنوبية من هضبة الجوالن، وتسيطر 

وقد تقوم مبحاولة تنفيذ عملية عسكرية كب�ة ضد إرسائيل، تشمل إدخال قوات برية إىل حدودها، وهو 
 .ما يعترب هجوما اسرتاتيجيا عىل طول الحدود املقدر بعرشة كيلومرتات

املستوى األمني اإلرسائييل من هذه املحاوالت والنوايا، لكن التقدير السائد بأن هذه ورغم مخاوف 
العملية لن تكون قريبة، عىل اعتبار أن سلسلة العمليات التي قام بها تنظيم الدولة مؤخرا يف فرنسا، 

كانت تتوجه عموما  الواليات املتحدة، سيناء، قد تش� إىل تغ� اسرتاتيجي يف طبيعة عملياته الدامية، التي
 إىل أهداف غربية. 

مع أن أحد السيناريوهات التي يخشاها الجيش اإلرسائييل يتمثل يف تسلل مركبات مفخخة داخل 
حدودها، ويتنم تفج�ها عقب دخولها إىل أراضيها، وفقا ملا ذكرته قيادة املنطقة الش�لية يف الجيش 

ة وهجوم عىل �ط داعش، الذي قد يتضمن اجتياحا اإلرسائييل، وضباطها يفرقون ب� عملية تكتيكي

 )133(.لألرايض اإلرسائيلية، وتشمل صواريخ موجهة وعبوات ناسفة يتم وضعها بصورة مسبقة

وتكمن مخاوف الجيش اإلرسائييل يف متكن مقاتيل تنظيم الدولة اإلسالمية داعش من استخدام أسلحة 
املئات من صواريخ كورنيت تم االستيالء عليها من نوعية يف هجمتهم املتوقعة عىل إرسائيل، وتشمل 

مخازن الجيش السوري، وهي من األكرث تطورا يف العامل، عىل أن تشمل العملية املفرتضة اقتحام الحدود 
اإلرسائيلية بدبابات وناقالت جند وانتحاري�، مقدرا عدد عنارص داعش يف األرايض السورية بخمسة عرش 

 .)134( ألف مقاتل

 م الدولة عىل حدود مرص:ـ تنظي2

-ال تتوا� تل أبيب يف إجهاض أية محاوالت جنينية لتموضع تنظيم الدولة قرب الحدود املرصية
اإلرسائيلية، خصوصاً بعدما رصدت دوائر استخباراتية إرسائيلية مؤرشات عىل تبلور حلف جديد ب� 

ما، ويف النهاية إعالن البيعة للتنظيم، التنظيم و"أنصار بيت املقدس"، الذين ينشطون يف سيناء ومرص عمو 
 والية سيناء"."بـ وتسمية نفسه 

هذا التطور قابلته إرسائيل بقلق بالغ، يف ضوء قيام ما اعتربته منظومة األحالف ب� تنظي�ت الجهاد 
العاملية الناشطة عىل طول حدودها، باعتباره مصدر تهديد مبارش ألمنها، السي� بعد أن حاول التنظيم 

                                                

 .30/12/2015) غييل كوه�، هآرتس،  )133(

 .28/12/2015) أم� بوخبوط، موقع ويلال اإلخباري،  )134(
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 وسعى إلطالق صواريخ نحو ميناء إيالت، جمة إرسائيل عرب الرشيط الحدودياملرصي مراراً يف املايض مها
)135(. 

 ويف الوقت ذاته، تأمل تل أبيب أن تسفر هذه املعطيات مجتمعة عن اتساع رقعة التحالف الدويل ضد

 .)136( وغزةتنظيم الدولة ليشمل تنسيقاً مرصياً إرسائيلياً ملحاربته يف سيناء 

ودأبت القوات اإلرسائيلية عىل مشاركة نظ�تها املرصية يف عديد من اإلجراءات العسكرية عقب مقتل 
عدد من رجال األمن ب� ح� وآخر يف سيناء، وحصل يف أحد العمليات أن توجه املسلحون إىل الحدود 

ن قبل املسلح� الجهادي�، م� اإلرسائيلية، وتعاملت معها طائرات سالح الجو، ومنعت هجوماً مدمراً م
 يش� لتنامي االنفالت األمني، عىل طول الحدود املرصية اإلرسائيلية.

في� قال "دان هارئيل" ج�ال متقاعد، وقائد املنطقة الجنوبية السابق، مبا فيها منطقة الحدود مع مرص، 
إرسائيل، حيث تسيطر القبائل أن قوات األمن والجيش املرصي ليس لديهم سيطرة فاعلة عىل الحدود مع 

اإلسالمية هناك بالفعل، وتتحدى النظام، وتترصف كيف� تشاء يف سيناء، وتنقل إرسائيل معلومات 
استخباراتية ملرص عن نشاطات الج�عات الجهادية يف سيناء، ومنها تنظيم الدولة، لكن املرصي� يفشلون 

 .)137( باتخاذ إجراء مناسب

جيش اإلرسائييل يف وحدة االستطالع والهندسة العسكرية، أن تنظيم الدولة وقد كشف عدد من ضباط ال
يستعد لتنفيذ هج�ت ضخمة داخل سيناء وقرب الحدود املرصية اإلرسائيلية، وهي فقط مسألة وقت 
فقط قبل تنفيذ العملية، والجيش يستعد لهج�ت مرتقبة للتنظيم ينوى تنفيذها بسيناء قرب الحدود، 

دات هائلة من جانب الجيش بتجهيز وسائل تكنولوجية للمراقبة عالية املستوى وكام�ات وهناك استعدا
 تم نرشها عىل طول الجدار الحدودي ب� مرص وإرسائيل.

وقال أحد الضباط أنه تم استخدام أحدث األساليب التكنولوجية املتقدمة ووسائل املراقبة املتطورة عن  
ميال، والحدود  450ة والرادارية عىل طول الحدود مع مرص، وتصل بعد، مبا يف ذلك الكام�ات البرصي

 الجنوبية املشرتكة مع األردن.

 ـ تنظيم الدولة يف سوريا:3

لعل أكرث ما يشغل بال اإلرسائيلي� يف الوقت الحايل هو تغلغل الج�عات الجهادية التي تقاتل ضد النظام 
بحت الخشية اإلرسائيلية من انتقال دائرة الرصاع السوري، ومواصلتها نحو هدفها يف سقوطه، حتى أص

                                                

 .31/5/2015ألف مرصي انضموا لتنظيم الدولة،  70 )135(

 . 25/9/2014ارسائيل: الحارض الغائب يف الحرب عىل داعش،  )136(

 .13/6/2014متدد داعش يف العراق تزيد أهمية السيطرة عىل غور األردن،  )137(



E
g

y
p

t
 

i
n

s
t

i
t

u
t

e
 

J
O

U
R

N
A

L
 

 السیاسات اإلسرائیلیة تجاه تنظیم الدولة اإلسالمیة

 
 Page 62 2015مجلة املعهد املصـــرى ، العدد األول ، ینایر 

 

إىل جوارها، وهو ما دفع بعض املسئول� اإلرسائيلي� للمطالبة برضورة توجيه رضبة استباقية ضد الحركات 
 الجهادية العاملة يف سوريا، وعىل رأسها تنظيم الدولة كونها تشكل خطراً عىل األمن القومي اإلرسائييل.

لدولة يف األرايض السورية عىل مرأى ومسمع الجيش اإلرسائييل وعىل حدود هضبة لكن متدد تنظيم ا
الجوالن، يطرح جملة تساؤالت حول مدى جدية إرسائيل يف توجيه رضبة للتنظيم وسواه من التنظي�ت 

 يف سوريا؟ وملاذا تخىش هذه الج�عات؟ وما عالقة الرضبة باحت�ل سقوط نظام األسد قريباً؟

نها ليست املرة األوىل التي ترصح بها األوساط اإلرسائيلية عن رضورة توجيه رضبة للج�عات مع العلم أ 
الجهادية يف سوريا، ومنها تنظيم الدولة للحد من انتشارها، وتغلغلها يف دول الجوار، السي� عىل الحدود 

مات عن تطور األوضاع يف املشرتكة إلرسائيل، مع تزايد تقديرات االستخبارات اإلرسائيلية وجمعها للمعلو 
سوريا، ألن كل الدالئل يف الفرتة األخ�ة تش� إىل عدم قدرة قوات النظام السوري عىل الصمود، وإمكانية 

 سقوطه يف أية لحظة.

حتى أن شعبة االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية "أمان" دشنت وحدة خاصة تعنى بجمع وتحليل 
قاتلة داخل سوريا، ومنها تنظيم الدولة، ما يعني جديتها يف احت�ل املعلومات عن الحركات الجهادية امل

توجيه رضبة الحقة لها، يف أعقاب تعاظم املخاطر التي باتت تشكلها هذه الج�عات بعد اندالع ثورات 
 الربيع العريب، مع أن الرصاعات الدائرة ب� هذه الج�عات ال تقلص من أخطارها عىل إرسائيل.

وقالت "كرميت فالنسو" الباحثة البارزة يف مركز أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن قتال 
إرسائيل لهذه الج�عات، ومنها تنظيم الدولة، يأيت من منظور القاسم املشرتك لها، حول موقفها تجاه 

عاملي للتمركز قرب الحدود الش�لية إرسائيل، واعتبارها العدو األكرب، وبالتايل فإن انتقال حركات الجهاد ال
والرشقية من إرسائيل يعاظم من درجة التهديد الذي تشكله عليها، ولذلك باتت مواجهتها التهديد 

 .)138( 2015عىل إرسائيل خالل عام  االسرتاتيجي

يف ضوء وتواصلت التحذيرات اإلرسائيلية أن تداعيات األوضاع يف سوريا قد تكون كارثية بالنسبة إلرسائيل، 
ضعف النظام السوري، وتواصل فقدانه السيطرة عىل معظم املناطق، م� حول معظم سوريا ألرايض 

 تستقر فيها الج�عات الجهادية، ومنها تنظيم الدولة، الذي قد يستهدف إرسائيل يف كل وقت.

نظيم الدولة، وترى دوائر البحث والتخطيط العسكري يف إرسائيل أن خطورة الج�عات الجهادية، ومنها ت
تكمن يف أن مواجهتها غ� متناسبة، ومن املستحيل عىل جيش متطور تحقيق حسم عسكري فيها بشكل 
واضح وجيل، فضالً عن أن آليات العمل التي تتبعها التنظي�ت الجهادية متثل بحد ذاتها تحديًا للجيش 

 رسائيلية.اإلرسائييل، ألنها تستخدم وسائل قتالية تستهدف الجبهة الداخلية اإل 

                                                

 . 18/3/2015ة التنظي�ت الجهادية يف غزة ولبنان وسورية وسيناء، خارطة طريق ملواجه )138(
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وهو ما دفع إرسائيل لالستعداد لرضب مواقع الج�عات الجهادية العاملة يف سوريا، ومنها تنظيم الدولة، 
بعدما تأكد من صعوبة بقاء نظام األسد رغم الدعم اإليرا� وحزب الله، حتى أن الجيش اإلرسائييل يعمل 

ة لرضبها، مستعينًا باملعلومات جاهداً يف الوقت الحايل عىل إعداد بنك أهداف خاّص بالج�عات الجهادي
 االستخبارية التي قدمتها له أجهزة االستخبارات املختلفة. 

وستكون إرسائيل مضطرة للتعامل مع الج�عات الجهادية يف سوريا آجًال أم عاجًال، عىل افرتاض أن هناك 
 سد.اعتقاًدا سائًدا بأن هذه التنظي�ت ستوجه سالحها ضد إرسائيل بعد سقوط نظام األ 

وبالتايل، ال �كن إلرسائيل أن تسلم بتواجد الجهادي� عىل حدودها، وإن مل تقم برضبهم، فإن هذه 
الج�عات لن ترتدد بإطالق صواريخ الكاتيوشا عليها، لذلك هم ال يستهدفون إرسائيل حالياً ألنهم معنيون 

ليه بعد إسقاطه هو توجيه بإسقاط األسد، وبعد أن ينتهوا من هذه املهمة، لكن أول ما سيقدمون ع
 ن�انهم ضد إرسائيل.

وقال "ديفيد بوكاي" أستاذ دراسات الرشق األوسط بجامعة حيفا، أن إرسائيل بدأت تصحو أخ�اً، وتدرك 
أن عدم االستقرار يف سوريا يسمح للج�عات الجهادية بدخول الساحة، وعىل رأسها تنظيم الدولة، وصناع 

قرتبون من قناعة مفادها أن البديل لألسد هو تنظيم القاعدة وفروعه، مبا فيه القرار يف إرسائيل باتوا ي
تنظيم الدولة، الذي قد يقرتب أكرث فأكرث من مرتفعات الجوالن، املنطقة الحدودية الجبلية مع إرسائيل، 

هذه بالتزامن مع تشابك ضعف السلطة املركزية، واحت�الت وقوع األسلحة الكي�وية السورية يف أيدي 

 )139(الج�عات الجهادية، وهو ما يث� تكهنات سوداء.

وقال مدير االستخبارات العسكرية السابق "أفيف كوخايف" ألعضاء الكنيست أن من املحتمل أن تصبح 
الجوالن ساحة للعمليات ضد ارسائيل بذات الطريقة التي تبدو فيها سيناء اليوم، وأن منشأ ذلك تنامي 

 .)140( سوريا، مبا يف ذلك تنظيم الدولة تحصن الجهاد العاملي يف

 ـ تنظيم الدولة عىل حدود غزة4

تشعر إرسائيل بأن أي ضعف لسلطة ح�س يف قطاع غزة قد يحمل يف طياته مخاطر جدية وجديدة، 
ألن الواقع قد ال يسفر عن نشوء قوة بديلة للحركة قادرة عىل ضبط األمور، بل العكس هو الصحيح، 

س يف قطاع غزة يف نظر إرسائيل، هي منظ�ت الجهاد العاملي، ومنها تنظيم الدولة، فالبديل البادي لح�
وهناك منذ اآلن من يتخوفون من زيادة الضغط عىل ح�س، ألنه قد يجعل إرسائيل يف مواجهة مبارشة 

 الحقاً مع قوى أشد تطرفاً ورشاسة.

                                                

 .11/8/2014ارسائيل تخىش الجيل الجديد من الجهادي� عىل حدودها،  )139(

 .24/7/2013سوريا تستقطب اآلالف من املتطرف� من دول املنطقة والعامل،  )140(
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 العسكري� اإلرسائيلي� قناعات بأن هذا الشعور ليس مقترصا عىل قطاع غزة، إذ تسود أوساط املعلق�
الجهادي� من مدرسة القاعدة باتوا عىل السياج الحدودي يف كل املواضع، فإضافة لقطاع غزة هناك 
العمليات التي يشنها يف أوقات متفرقة جهاديون يف سيناء خصوصاً ضد إيالت، وهو ما تكرر صاروخياً يف 

 األعوام القليلة املاضية.

يل قلقاً متزايداً من احت�ل انتشار منظ�ت قاعدية، ومنها تنظيم الدولة أو أنصاره، يف تستشعر إرسائ
األرايض الفلسطينية عموماً، وقطاع غزة خصوصاً، وينبع القلق اإلرسائييل من هذه املنظ�ت ليس لتطرفها 

يعرضها ملالحقات فقط، ولكن لطبيعتها أيضاً، فهي منظ�ت صغ�ة ال تتطلع لتحقيق انتشار واسع، ألنه 
ورضبات، وال يعني كونها صغ�ة أنها عصية عىل االنكشاف، ولكن بالنسبة لدولة مثل إرسائيل تستسهل 
الوقوف عىل نيات وخطط مؤسسات وجهات كب�ة، ترى من الصعب عليها مالحقة تنظي�ت عنقودية 

 تنشأ كالفطر، وتنفذ عمليات مفاجئة دون إشعار مسبق.

نت تنظي�ت الجهاد العاملي القريبة من القاعدة، ومنها تنظيم الدولة ، تعترب يف وحتى وقت قريب، كا
إرسائيل إزعاجاً ال أكرث، بسبب تعدد وجهات القتال لديه، وتنوع أعدائه، وكرثتهم، لكن املعلق العسكري 

 2014"يوآف ليمور" أكد أن شعبة االستخبارات العسكرية (أمان) ضمت يف تقديرها السنوي لعام 

 )141(منظ�ت الجهاد العاملي إىل املخاطر املركزية الخمسة التي تواجهها إرسائيل، ومنها تنظيم الدولة.

هذا التقدير ينبع من حجم هذه التنظي�ت، وعىل رأسها تنظيم الدولة، وكمية نشطائها، وتوفر األسلحة 
اً من االهت�م االستخباري لديها، والحافز لديها، وينتظر أن تحتل هذه املنظ�ت قريباً جزًء أساسي

 اإلرسائييل يف األعوام القريبة، خصوصاً بسبب ما يجري يف سوريا، لبنان، سيناء وغزة.

يف نظر إرسائيل، ال يكمن الخطر يف أساليب هذه املنظ�ت، ومنها تنظيم الدولة، بل يف الفكرة والهدف، 
لحرب الشاملة واملستمرة ضد كل ما هو غريب، ألنها تسعى إلقامة الخالفة اإلسالمية من جديد، مبا يعني ا

ورمبا تجد إرسائيل العزاء يف تطرف تنظيم الدولة، وتركز عىل محاربة الشيعة واملعتدل� من السنة، قبل 
 أن تحارب اليهود والنصارى. 

شكلت إرسائيل حتى زمن قريب هدفاً هامشياً لدى هذه الج�عات الجهادية، ومنها تنظيم الدولة، لكن 
ة من يالحظ تغي�اً ما يف هذا التوجه، وهناك يف دوائر الفكر البحثي والتخطيط االستخباري اإلرسائييل مث

 من يعتقد أن تنظيم الدولة يتعزز مبقدار ما يفشل الربيع العريب يف تحقيق األهداف املعلنة للشعوب. 

عة، وعىل موارد نفطية، فقد راقبت إرسائيل عن كثب كيف بات تنظيم الدولة يسيطر عىل مناطق شاس
شارة تحذير من مستقبل قادم، بقدر ما تراه واقعاً جديداً يتبلور أمام إ ومل تعد ترى يف هذا التنظيم فقط 

                                                

 .17/1/2015توجيه رضبات داعش إلرسائيل مسألة وقت،  )141(
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ناظريها، م� حدا ببعض مسؤوليها للحديث علناً عن احت�ل الخروج عن دائرة "الحياد"، والتدخل مبارشة 
 لتنظيم الدولة من حدودها.في� يجري يف املحيط، لصد أي اقرتاب محتمل 

"رو� شاكيد" الخب� اإلرسائييل يف الشئون العربية يرى أن وجود نويات بسيطة لتنظيم الدولة يف غزة أو 
عىل حدودها ال يشكل حالياً خطراً عىل إرسائيل، ألنها تساعد بشكل رسي يف مواجهته، فهي تريد نظاماً 

عىل الحدود بجانب سوريا، ولديها مخابراتها واألجهزة  قوياً يسيطر عىل األمن يف غزة، وهي موجودة
 األمنية القادرة عىل محاربة التنظيم، وهذا هو الدور الذي تقوم به إرسائيل حالياً.

إرسائيل لديها مشكلة مع تنظيم الدولة إذا بات قريباً من حدودها مع غزة، فمن وقت آلخر تنزل قذائف 
فرصة لحدوث مشكلة عىل الحدود، وال تريد أن تتمدد هذه الحرب  نها لن تعطي أيإ هاون عليها، وتقول 

يريدون التطوع يف التنظيم، وهذه مشكلة إلرسائيل، ألن هؤالء  48داخلها، ألن هناك العديد من عرب
 املتطوع� إذا عادوا إليها، كعودة أمثالهم إىل أملانيا أو بلجيكا أو هولندا، فهذه مشكلة كب�ة ألمن إرسائيل

)142(. 

 :داعش عىل حدود األردن

شهدت إرسائيل العديد من الترصيحات التي تش� إىل قلقها من خطر قد يشكله تنظيم الدولة من جهة 
األردن، وقال رئيس الوزراء "بنيام� نتنياهو" إن خطر التنظيم عىل إرسائيل قد يأيت من بوابة الرشق مع 

الواليات املتحدة ارتفع منسوب القلق يف إرسائيل، ألنه عىل األردن، ومع تشكيل الحلف األخ� بقيادة 
خلفية برنامج العمليات الجديدة للحكومة األم�كية ضد تنظيم الدولة، الذي قد يزعزع االستقرار يف 

 األردن، وهذا يعني خلق توتر أمني حقيقي عىل حدود إرسائيل.

ل تعرض لهجوم عسكري من قبل مقاتيل حا األردن،وأبدت إرسائيل استعدادها للتدخل العسكري يف 
محادثات رسية جرت بينهم وب� مسئول� إرسائيلي�، تركزت حول الوضع األمني  هناكتنظيم الدولة، و 

 يف الرشق األوسط، وكان نصيب األسد هو الوضع األمني يف األردن، حيث ركز الجانب اإلرسائييل عليه.

ا يف حال شن تنظيم الدولة هجوماً عىل األردن، ألن التنظيم وأكدت إرسائيل تدخلها الفوري بكافة أجهزته
يضع عينه عىل اململكة، حيث يقوم أنصاره بالتغريد عىل حساباتهم عىل "تويرت" بأنهم يسيطرون بالفعل 
عىل البلدان األساسية يف العراق، وأي هجوم محتمل لـه عىل األردن، سيزيد من تعقد النزاع املحتدم 

لدول، وإذا استشعر األردنيون وجود خطر منه، فسيحشدون ويرشكون إرسائيل يف الحرب بالفعل يف هذه ا
 التي اجتاحت الرشق األوسط.

                                                

 . 23/10/2014إرسائيل تساعد رسا يف مواجهة داعش،  )142(
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وم� زاد من القلق اإلرسائييل ظهور أعالم تنظيم الدولة يف مدينة معان الفق�ة جنوب األردن، التي تُعد 
منطلقاً للعنارص الجهادية يف اململكة، والكث� من سكانها باتوا يدعمون التنظيم يف ظل  قص�ة،منذ فرتة 

 انتصاراته يف سوريا والعراق.

ه االحت�الت، لكنها ترفض اإلعالن أنها تنوي العمل مع األردن ويف ضوء أن إرسائيل تستعد ملثل هذ
ة حول يملواجهة مثل هذا االحت�ل اآلن، أو يف حال وقوعه، وغ� معروف إذا كانت متلك معلومات حقيق

 إمكانية أن يهدد تنظيم الدولة أمن األردن، لكن هناك قرار إرسائييل واضح بعدم الس�ح بسقوط اململكة.

قلت موقفها بشأن عدم الس�ح لسقوط األردن يف قبضة تنظيم الدولة للواليات املتحدة، إرسائيل ن
وأبلغتها بأنها ستتحرك ضد التنظيم فورا إذا وصل ع�ن، وستتحرك وفق كل إمكانياتها إلحباط أي نشاط 

نها أعلنت يف األردن، دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك الذي قد يكون مرفوضاً من قبل اململكة نفسها، أل 
 قدرتها عىل ح�ية حدودها.

بجانب الترصيحات اإلرسائيلية املتخوفة من اقرتاب تنظيم الدولة من األردن، يجري خلف الكواليس 
تعاون عىل قدم وساق ب� املخابرات اإلرسائيلية واألردنية، يف ظل مخاوف أن يكون ب� الالجئ� السوري� 

لتنظيم الدولة، وقد تعمل ضد األردن يف أي وقت، وبالتايل، فإن األردن  الذين فروا إىل األردن خاليا نامئة
يساعد إرسائيل يف مراقبة تحركات الج�عات الجهادية التي تعمل جنوب سوريا، ويف محيط منطقة 

 القنيطرة يف هضبة الجوالن، والتأكد من عدم استغالل املنطقة يف تنفيذ عمليات ضد العمق اإلرسائييل.

رى أن العالقات ب� أجهزة األمن اإلرسائيلية واألردنية تعززت خالل العام� األخ�ين، يف أعقاب ومثة من ي
ظهور تنظيم الدولة، وتعمل كلتاه� من أجل الدفاع عن حدوده� املشرتكة، وتأيت الخشية اإلرسائيلية 

ة األمنية األردنية، يف سياق أن بعض املجموعات املوجودة يف جنوب سوريا، عىل عالقة وثيقة باألجهز 
وأرشفت عىل تدريبها وتأهيلها؛ م� �كنها من الحصول عىل معلومات تتعلق بالتحركات يف املنطقة، 

 ونقلها إلرسائيل.

الوضع يف  ناهيك عنك� أن األردن يحوطه تنظيم القاعدة من جهة الش�ل، وتنظيم الدولة من الرشق، 
بلورة آلية حافظت عىل مصالح العشائر يف كبار املسؤول� األردني� نجح امللك عبد الله الثا� و لقد  .سوريا

املوجودة عىل الحدود، وقد يساهم يف صد التهديدات، بجانب امتالكه أجهزة أمنية واستخبارية قوية 
 قياًسا بالدول األخرى من حوله. 

ألردن، عىل اعتبار أن وتخوف السف� اإلرسائييل األسبق "بوعاز بيسموت" من وصول تنظيم الدولة إىل ا
"رفاقنا خلف الحدود"، هم الهدف القادم للتنظيم، ما يعني أنها ليست ك� يقول هواململكة الهاشمية 

مشكلة األردن، بل مشكلة كل واحد منا، محذراً قيادة الجيش من مؤرشات اقرتاب التنظيم من إرسائيل، 
 .وريا ولبنان، ويهدد األردن، وقد بات متاماً بقربناوملن مل ينتبه، فإن التنظيم بات موجوداً يف العراق وس
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رمبا حان الوقت لنفهم أين نعيش، وماذا �ا يف محيطنا من الرشق األوسط، يف الوقت الذي كنا نتعجب 

 .)143( فيه من عدم تحقق السالم حتى اآلن

 تأييد العشائر مصادر عسكرية باملنطقة الجنوبية يف الجيش االرسائييل حذرت من االرتفاع امللحوظ يف
البدوية األردنية يف منطقة الجنوب لصالح تنظيم الدولة، مبدية تخوفات كب�ة بأن هذا التأييد قد يشكل 
أرضية خصبة لتنامي التنظي�ت املسلحة التي قد تتسلل إلرسائيل، خاصة بعد عودة العديد من األردني� 

 وبعضهم من مؤيدي تنظيم الدولة وجبهة النرصة.ردن، األ  إىلمن سوريا، ووجود نازح� من سوريا 

إنشاء خاليا مسلحة بناء عىل هذا التأييد الواسع، وتسلل عنارص هذه الخاليا إليها هو ما يزعج إرسائيل 
لتنفيذ عمليات، م� دفعها بالتفك� الجدي يف تشييد جدار عىل طول الحدود مع األردن، خاصة بأن هذه 

ـ الحدود هي األطول، وأكرث   مرات من الحدود مع مرص، وتحتاج لجهد كب� لتأم� الحراسة عىل طولها. 3ب

لقد كان لسيطرة تنظيم الدولة عىل مدينة املوصل العراقية وقع الصاعقة يف االوساط اإلرسائيلية، وسط 
يل، إج�ع املعلق� اإلرسائيلي� عىل أن التوسع الجغرايف للتنظيم يشكل خطراً حقيقياً عىل أمن إرسائ

هلية سبة لها، وقد ينعكس عىل الحرب األ ويهدد بصورة كب�ة استقرار األردن الذي له أهمية كب�ة بالن
يف سوريا والوضع القائم يف هضبة الجوالن، ويفتح الباب عىل مرصاعيه أمام مرحلة جديدة يف تاريخ 

 .)144( الرشق األوسط

ردن قادرا عىل مجابهة تنظيم الدولة مبفرده، وطرحت تث� الترصيحات اإلرسائيلية تساؤالت ع� إذا كان األ 
إمكانية أن تكون ع�ن غ� قادرة وحدها عىل مواجهة تهديده، رغم أن األردن قوي مبا يكفي، ومع بعض 

 الدعم األم�يك سيجابه من يدقون أبوابه.

ا اكتفت، بتزويد مع العلم أن إرسائيل حتى اليوم مل تنخرط يف أي عمل عسكري مبارش ضد التنظيم، لكنه
الواليات املتحدة بصور أق�ر صناعية، وتعلن أنها لن تشارك يف الحرب الفعلية ضده، ألنها تعلم أن 

 مشاركتها قد ترض بالتحالف الدويل، وتظهر الرصاع ضد التنظيم كأنه يخدمها.

 ثالثاً: مستقبل تنظيم الدولة وانعكاساته عىل أمن إرسائيل

ة من قبل، ما أثاره ظهور تنظيم الدولة، وصعوده الدراماتييك، من التعليقات مل يرث ظهور منظمة عسكري
والتحليالت والتكهنات اإلرسائيلية، وهي يف مجملها ترجع لطبيعة هذه املنظمة املنضبطة، وقوتها ورسعة 
، متددها عىل األرايض السورية والعراقية، بعد احتاللها املوصل، وإحكامها السيطرة عىل هذه األرايض

 وصوالً إلعالنها الخالفة هناك.

                                                

 .13/6/2014إرسائيل: داعش مثرة فّجة للسلوك األم�يك املغلوط،  )143(

 .27/5/2015تقدم داعش ال يستلزم النف� العام يف األردن،  )144(
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لكن أكرث األسئلة اإلرسائيلية التي أثارها ظهور التنظيم متحورت في� طرحته صحيفة هآرتس يف حمى 
، بقولها: "ملاذا داعش ليست يف عجلة من أمرها 2014الحرب اإلرسائيلية عىل قطاع غزة يف يوليو أغسطس 

سحق" غزة، وهو تساؤل يف محله، وجاء ليكرس ما بات "بـ ئيل ملهاجمة إرسائيل؟" يف وقت تقوم فيه إرسا
 معروفاً عن عدم اهت�م تنظيم الدولة بإرسائيل.

عل�ً بأن أي هجوم أو رضبة، كب�ة أم صغ�ة، يتجرأ تنظيم الدولة عىل توجيهها إلرسائيل، ال تندرج، سوى 
ا من دول إسالمية خارج املنطقة، مثل يف خانة سعيه الست�لة منارصين جدد له من العامل العريب، ورمب

كث� من أنظمة املنطقة التي درجت عىل توظيف عدائها، أو مقاومتها إلرسائيل، لزيادة تالحم الشعب 

 .)145( حولها، واقرتفت جرامئها بحق شعوبها

ها ورغم أن "بيني غانتس" رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلرسائييل السابق، هدد، بأن أي خطط يضع
تنظيم الدولة ملهاجمة إرسائيل، ستجعله يخرس بشكل كيل، وعىل عكس عقيدة "الصدمة والرعب" التي 
تبنتها الواليات املتحدة، ونصبت عىل أساسها آالفاً من صواريخ توماهوك يف العراق، فإن عقيدة "الصدمة 

إرسائيل ليست معنية  ديدٌ والرعب" التي يتبناها تنظيم الدولة تقوم عىل قطع رؤوس األبرياء، وهذا ته
 ه، بل تستطيع، بكل بساطة، احتواءه، إن اقرتب منها.ب

ها عليهم، ال تقل ويعلم اإلرسائيليون أن أية رضبة يتلقونها من تنظيم الدولة ستكون لها منافع ال حرص ل
سنة  يف أعقاب تعرضها لهج�ت بصواريخ سكود العراقية، أثناء حرب الخليج الثانية ع� حصلوا عليه

، لكنهم رغم هذه الحقيقة، يريدون البقاء مبنأى عن هج�ت من هذا النوع، بعدم إثارة عش 1991
 الدباب� ضدهم.

ونظرا ألن تل أبيب تعي جيداً أن التحالف الدويل واإلقليمي ملحاربة تنظيم الدولة يحمل يف طياته فرصة 
تتجاوز هدفه املعلن، املتمثل يف القضاء عىل التنظيم  اسرتاتيجيةذهبية ألطرافه من أجل تحقيق مآرب 

 وأعوانه من التنظي�ت املنترشة يف ربوع العراق وسوريا التي تنذر بالتمدد يف سائر أرجاء املنطقة.

قوة باعتبارها أعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل "بنيام� نتنياهو" بأن هز�ة تنظيم الدولة وترك إيران قد و 
أنواع كسب املعركة وخسارة الحرب، ولذلك ال ينبغي أن تكون عدم محاربة إرسائيل نووية هو أحد 

 للتنظيم أمر مفاجئ، فحتى اآلن مل تتخذ الحكومة أي خطوة فورية ضده.

ن حالة الهلع التي أ في� أكد رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية السابق "عاموس يدل�" 
انترشت يف إرسائيل من تنظيم الدولة يجب أن تنتهي، ألنه ال يشكل خطراً عليها رغم أنه ينشط عىل بعد 

 عىل املس بإرسائيل مئات الكيلومرتات من حدودها، ولو كان أقرب من ذلك، فثمة شك إذا كان قادراً 
 وسكانها. 

                                                

 .28/2/2015هل من عالقة؟  وإرسائيل.داعش  )145(
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وأضاف: الحديث يدور يف نهاية املطاف عن بضعة آالف من املسلح� املنفلت� من عقالهم، يركبون 
 .ورشاشات، مع عدة ميليشيات أخرى انضمت إليه، سيارات "تندر"، ويطلقون النار من كالشينكوفات 

 ن املقاتل�.يقدر حجم تنظيم الدولة اآلن بعدة عرشات من اآلالف مو

الالفت يف كالم "يدل�"، أنه يكرر أقوال "نتنياهو"، من خالل املقارنة ب� تنظيم الدولة كتنظيم مسلح 
تعاديه كافة دول العامل، وب� ح�س التي تعتربها دول كث�ة يف العامل، حتى املتخاصمة معها، بأنها حركة 

ة القضاء السابقة "تسيبي ليفني" فاوضت مقاومة، ليس هذا وحسب، بل إن إرسائيل باعرتاف وزير 
هو ح�س، ورغم أن إرسائيل تستبعد وصول تأث� تنظيم الدولة إىل الفلسطيني�، لكن تحسبها وقلقها 

 .)146( من استقرار أيديولوجيته ب� الفلسطيني� يف قطاع غزة والضفة الغربية

عض األوساط العسكرية واألمنية بإطفاء وللتخفيف من روع اإلرسائيلي� من تنظيم الدولة، فقد طالبت ب
جديدة  اسرتاتيجيةصفارات اإلنذار يف إرسائيل، ودعت الستغالل وجود تنظيم الدولة، ألنه يفتح فرصاً 

أمام إرسائيل، للتعاون مع دول أخرى مهتمة باملس به، كالواليات املتحدة والدول األوروبية ودول عربية 
 ز عالقات عمل وثيقة ب� مختلف أجهزتها األمنية.يف املنطقة، من خالل إنشاء وتعزي

وتختلف التقديرات اإلرسائيلية إزاء نتائج انشغال دول العامل واإلقليم بالحرب عىل تنظيم الدولة، يف 
الثمن الذي ستدفعه؟ مع وجود اتفاق يف آراء مسئوليها ما و  ؟سؤال: ما الذي سرتبحه إرسائيل عناإلجابة 

األخ�ة، باشتعال حروب  كرب إقليمياً يف السنوات األربعالعسكري� عىل أنها الرابح األ ومحلليها السياسي� و 
وكان ، 1948أهلية يف بعض البلدان العربية، وقد أبعدت املخاطر التقليدية التي بقيت تواجهها منذ عام 

ت األنظار عن فُرص سببا يف أن بروز تنظيم الدولة، الذي أصبحت الحرب عليه أولوية دولية وإقليمية، 
 .اإلرسائييل-والفلسطينيالرصاع العريب 

ومع ذلك، فإن بروز تنظيم الدولة، والج�عات املسلحة األخرى املتعددة واملتنوعة، يضع إرسائيل يف 
خضم بيئة اسرتاتيجية جديدة، مل تواجهها من قبل، وتفرض عليها حسابات سياسية وعسكرية غ� تقليدية، 

لها حتى اآلن، لكن لحظة الحقيقة ليست ببعيدة، وعندها ستضطر ملراجعة ما زالت حكومتها تتجاه
حساباتها، ودفع أمثان مستحقة حتى ال تنقلب مكانتها الحالية، من "رابح أكرب" إىل "خارس أكرب" يف 

 املحصلة.

تهديدات مركزية سيواجهها رئيس األركان الجديد "غادي  3املحلل العسكري "أليكس فيش�ن" حدد 
كوت"، من بينها املواجهات يف سوريا، التي تغ� وجهتها كل لحظة، واحت�ل فتح جبهة رصاع جديدة آيزن

                                                

 .4/9/2014داعش نصف قوة ح�س العسكرية،  )146(
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ضد إرسائيل، لن تكون تقليدية ك� املواجهات السابقة عىل الجبهة الش�لية، مع سورية ولبنان، يف ضوء 

 .)147( دخول تنظيم الدولة عىل خط املواجهة

السيايس أجاب عليها "غلعاد ش� ول�ان أوفيك"، الباحثان يف معهد دراسات التهديدات عىل املستوى 
سياسية متكاملة"، حددا فيها مجموعة  ةعرب ورقة عمل بعنوان "اسرتاتيجي األمن القومي اإلرسائييل،

خطوات يجب عىل إرسائيل القيام بها، يك ال تنقلب أرباحها لخسائر، ومن أهمها إمكانية استغالل الحرب 
  تنظيم الدولة يف هذا السياق. عىل

وأغفل الباحثان حقيقة أن كل األرباح التي يتحدثون عنها، برصف النظر عن دقة ذلك أو عدمه، وليدة 
كان قبل  اإلرسائييل-الفلسطينيحسابات بيئة متغ�ة، وأي خطأ فيها يحولها إىل خسائر، فالرصاع العريب 

 إرسائيل لرشوط تسوية تلبي حقوق الشعب الفلسطينيمل تستجب إن ظهور تنظيم الدولة، وسيستمر 
)148(. 

ووصف "بن درور �يني" ما حدث يف العراق عقب سيطرة تنظيم الدولة عىل مساحات واسعة منه 
الرشق األوسط يف عادة التفك� إ بـ"حرب الخليج الثالثة"، وأن التطورات األخ�ة هناك تحتم عىل إرسائيل 

 من الكيان �م ناظريها، يف ظل نشوء كيان سيايس جديد يف العراق أخطر بكثالجديد الذي بدأ يتبلور أما
الفلسطيني املوحد، معرباً عن تخوفه الكب� من توسع الكيان الجديد نحو األردن، وألول مرة تربز مصلحة 

 .)149( مشرتكة تجمع ب� حزب الله واألردن والعراق وإرسائيل، وهي وقف تقدم تنظيم الدولة

 نقاط أساسية:  3لق العسكري "عاموس هرئيل" أن عىل إرسائيل تركيز جهودها حالياً عىل ورأى املع

 تعزيز قوة األردن والدول الصديقة، واملساهمة يف صمودها أمام متدد تنظيم الدولة؛  -1

االستعداد ملواجهة مفاجآت غ� متوقعة بسبب التطور الرسيع لألحداث، كوقوع هج�ت  -2
الجوالن ضدها، رغم أنه مشغول بالقتال ضد األسد وحزب الله لتنظيم الدولة يف هضبة 

 والجيش الحر؛ 

طبيعة الرتتيبات األمنية التي يرتكها األم�كيون وراءهم، فانهيار الجيش العراقي هو الحادثة  -3
الثانية لقوات عربية دربها وسلحها األم�كيون يف األعوام االخ�ة، فقد سبقها انهيار القوات 

                                                

 .29/12/2014، 2015التحديات أمام إرسائيل يف العام  )147(

 .9/3/2015اسرتاتيجية سياسية متشابكة: اقليمية، ثنائية وخطوات مستقلة،  )148(

 .30/6/2014ب� لندن وداعش،  )149(
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، وفرارهم من غزة تحت وطأة الهجوم الذي 2007لطة الفلسطينية يف حزيران األمنية للس

 .)150( شنته ح�س

وتوقف "عوديد ع�ان ويوآل غوزنسيك" يف دراسة عن "االنعكاسات االسرتاتيجية النهيار العراق"، أمام 
ائيل مصلحة التقاطع املث� يف املصالح الذي أوجدته سيطرة تنظيم الدولة عىل وسط العراق، ألن إلرس 

كب�ة يف محاربة متركز التنظيم بأي منطقة يف الرشق األوسط، حتى لو مل يوجه عملياته ضد إرسائيل، لكن 
توسعه الجغرايف يشكل خطراً أمنياً عليها، ويجذبان االنتباه اىل انعكاسات سيطرته لفرتة طويلة عىل 

 .)151( تقبالًاملناطق النفطية يف العراق، وتأث� ذلك عىل أسعار النفط مس

ويف نظر عدد ال يستهان به من املعلق� اإلرسائيلي�، فان انهيار الجيش العراقي، وتفكك الدولة، هو 
بالدرجة االوىل دليل عىل الفشل األم�يك الذريع، والتعامل مع مشكالت الرشق األوسط بصورة عامة، م� 

دولت� مع الفلسطيني� الذي ترعاه الواليات يؤكد صوابية املواقف اإلرسائيلية املتشددة الرافضة لحل ال
 املتحدة.

ودعا نائب وزير التعاون االقليمي االرسائييل "أيوب قرا" لشن عملية عسكرية موسعة ضد قوات تنظيم 
الدولة التي تحاول السيطرة عىل املنطقة املحاذية للجوالن السوري، ويف حال مل تشن هذه العملية يف 

الكاتيوشيا سترضب إرسائيل خالل الفرتة القادمة، ألن قوات تنظيم الدولة قد القنيطرة، فإن صواريخ 
تسيطر عىل محيط الجوالن، م� يتطلب تدخل سالح الجو اإلرسائييل لتأم� الح�ية وتقديم العون لقوات 

 .)152( الجيش الحر

 الخامتة

تنظيم الدولة وفق نظرة مزدوجة: من الجائز أن جملة األوضاع والظروف دفعت إرسائيل للتعامل مع 
فالتنظيم مفيد وضار يف الوقت ذاته، وإرسائيل تتعامل بازدواجية مع هذه الظاهرة، فرئيس الحكومة 

، إعالن حركة ح�س بأنها 2014اإلرسائيلية "بنيام� نتنياهو" حاول مع بدء الحرب األخ�ة عىل غزة 
 والعريب، بالوقوف بجانبه، ألن الحرب واحدة ضد اإلسالم "داعش إرسائيل"، وبالتايل طالب العامل� الغريب

 املتطرف.

ومل يخف عدد من القادة اإلرسائيلي� حقيقة رغبتهم بأن تكون املعركة العاملية واإلقليمية، ضد اإلسالم 
 بكل تعاب�ه السياسية.

                                                

 .20/2/2015داعش تُعزز التحالف ب� إرسائيل واألردن ومرص،  )150(

 .14/6/2014خوف إرسائييل من االنعكاسات االسرتاتيجية لسيطرة داعش،  )151(

 .17/5/2015دعوات إرسائيلية لرضب داعش يف سوريا،  )152(
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التعامل مع الخطر الذي  عىل أن االزدواجية نفسها قادت القادة اإلرسائيلي� إلظهار نوع من االختالف يف
فقد أراد جزء منهم التوضيح بأنه ال يشكل خطراً البتة عىل إرسائيل، مقابل جزء آخر ؛ �ثله تنظيم الدولة

 يرى أنه يشكل خطراً، لكنه ليس الخطر األول.

ون ويف نظر الجانب� فإن ح�س أشد خطراً عىل إرسائيل من تنظيم الدولة، لكن قس�ً من اإلرسائيلي� ير 
 أن املشاركة يف الحرب عليه قد تفسح الطريق لتفهم دويل وإقليمي أكرب للحرب عىل ح�س.

لكن بعضاً من كبار االسرتاتيجي� اإلرسائيلي� يحذرون من التجاوب مع النظرة الدولية التي تعترب تنظيم 
يران هي الخطر األساس الدولة الخطر األبرز يف املنطقة، فإرسائيل الرسمية ال تريد ألحد أن ينىس أن إ 

 بسبب مرشوعها النووي، وهو ليس خطراً عليها فقط، بل عىل القوى اإلقليمية العربية األخرى. 

وتخىش إرسائيل أن تسهم الحرب املشرتكة عىل تنظيم الدولة يف تنايس بعض العرب للخطر اإليرا�، واألهم 
ولة إلدراج إيران يف "الحرب العاملية" التي تنايس أم�كا لهذا الخطر، لهذا سعت بقوة ملنع أي محا هو

 أعلنتها أم�كا عىل التنظيم. 
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الواقع  .غزة.قطاع  يفحماس والحرکة السلفیة 

 واآلفاق
 

 •. محمد أبو سعدةأ
 

 

 

  

                                                

 .جامعة سكاريا الرتكية يف دراسات الرشق األوسطباحث دكتوراه • 
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 مقـدمـة 

العنف من األسئلة التي تتكرر كث�اً يف اآلونة األخ�ة: هل السلفية الجهادية املسلحة التي متيل إىل 
واملعروفة اآلن باسم "داعش" موجودة يف قطاع غزة؟ يف الحقيقة هناك العديد من املؤرشات التي تدل 
عىل وجود الج�عة السلفية الجهادية يف قطاع غزة، وهم يف الغالب ج�عة تشكلت من مجموعة 

املقاومة  ولجان ،أشخاص ينتمون إىل مجموعات عسكرية متعددة أغلبها جاء من الج�عات السلفية
 ،وبعض عنارص حركة ح�س، الذين تخلوا عنها نتيجة لبعض املواقف التي اتخذتها الحركة ،الشعبية

القتال يف يف م، ومنهم من عاد إىل غزة بعد اشرتاكه 2006االنتخابات الترشيعية عام  يفأهمها املشاركة 
الجهات األمنية املرصية أو الرتكية  مستغل� عدم معرفة ،غزة عن طريق تركيا مقاتلوالتي يصلها ، سوريا 

 لهويتهم أو انت�ئهم.

فال يكاد  ،ونظرا ألن السلفية الجهادية حديثة عهد بفلسط�، فهي ترتكز بشكل كامل تقريبا يف قطاع غزة
يكون لها وجود تقريبا يف الضفة الغربية. ولكن بعد تدهور األوضاع يف الوطن العريب وسيطرة "داعش" 

التحرك ضد مؤيدي داعش يف املناطق، بدأت حركة ح�س بصفتها الحاكمة يف قطاع غزة  عىل الكث� من
يف غزة بعد أن قاموا بتنفيذ عدة تفج�ات تستهدف مراكز ثقافية دولية، من خالل استهدافهم بأكرث من 

 حملة اعتقاالت، خاصة بحق قادتهم الذين يعتقد أنهم بايعوا "داعش".

أرض الجهاد فلم تتعرض دولة االحتالل ألي هجمة منظمة من قبل  هيوعىل الرغم من أن فلسط� 
قطاع غزة مل يكن  يفالسلفي� الجهادي�، بل املالحظ بأن الج�عات السلفية املسلحة القليلة املتواجدة 

، م� جعل 2014-2012 – 2008األعوام  يفالحروب التي شهدها قطاع غزة  يفتقريبا  لها دور فعال
 الباحث� واملهتم� بهذا الشأن يث�ون العديدة من التساؤالت.

أوقات  يفأع�ل عسكرية  يفالقطاع تحاول التحرك  يفإال أن األشد غرابة أن الج�عات السلفية املسلحة 
التي تعقد ب� فرتة وأخرى ب� املقاومة الفلسطينية ودولة االحتالل. لتشكل عبئا إضافيا عىل حكم  ةالهدن
 سنوات.  املفروض عىل قطاع غزة منذ مثا� ح�س يف غزة املتصدع أصال نتيجة الحصار حركة

ويبقى التفك� والشغل الشاغل لكل املهتم� بالشأن الفلسطيني عموما وبشأن الحركات االسالمية عىل 
وجه الخصوص، إىل أين تذهب األمور؟ وهل ستكون الحركات السلفية بديال عن الحركات اإلسالمية 

 املعتدلة؟ وملصلحة من؟ وما هو موقف دولة االحتالل من ذلك؟

 أوالً: مشكلة الدراسة:

منطقة الرشق األوسط، يف ظل تزايد األسئلة  يفتنامي القوة السلفية الجهادية  يفتكمن مشكلة الدراسة 
دور حركة  لعريب، ويف ظل تناميعن أسباب ظهورها وطبيعة أدائها، والذي جاء مقرونا مع ثورات الربيع ا

أفرع اإلخوان املسلم� (حركة ح�س)  حدأ ه الثورات، وكذلك يف ظل وجود هذ يفخوان املسلم� اإل 
االرسائييل؛ فقد بدأت أصوات تتعاىل من السلفية الجهادية بتكف� حركة ح�س بل  لالحتاللاملقاومة 

ة البحث والتحليل يف مدى محاولة املساس بأرواح وممتلكات تعود للحركة. لذا فقد رأى الباحث رضور 
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ر كل  يفالسلفية الجهادية  تأث� غزة عىل حركة ح�س ومستقبل قطاع غزة، يف ظل تواجد صهيو� يسخَّ
 اإلمكانيات ويستغل كل الظروف لصالحه.

 الدراسة: تساؤالت-ثانياً 

 غزة وحركة ، مفاده ما طبيعة العالقة ب� الحركة السلفية الجهادية يفأسايستنطلق الدراسة من سؤال 
 ح�س الفلسطينية ومستقبلها؟

 الدراسة: فرضيات-ثالثاً 

 زمة سياسية لحركة ح�س الحاكمة للقطاع.أسلوك الحركة السلفية يف قطاع غزة يشكل  -1

ىل عاسترشاف مستقبل العالقة ب� الحركة السلفية وحركة ح�س يف قطاع غزة يساعد حركة ح�س  -2
 الحركة السلفية يف القطاع. احتواء

 الدراسة:  منهج-رابعاً 

 اعتمدت الدراسة عىل املََناِهجِ التالية:

 ـ املنهج التاريخي التحلييل املقارن:1

ن متر من أ ن رسم السياسات والعالقات الدولية يجب أ يعتقد  ألنهاعتمد الباحث عىل املنهج التاريخي 
ن الروايات التاريخية هناك عيب يتمثل يف أ ب� الطرف�. ولكن خالل معرفة العالقات التاريخية السابقة 

إىل حدوث تغ�ات جوهرية. فاملنهج يقصد به الطريق أو األسلوب أما  باإلضافة، خطاءأ غ� دقيقة وبها 
املقارنة فتعني تلك العملية التي يتم من خاللها إبراز أو تحديد أوجه االختالف وأوجه االئتالف ب� شيئ� 

ل� أو أكرث، وهذا يعني بدوره استحالة عقد مقارنة ب� شيئ� متناقض� متاما. واعتمد الباحث هذا مت�ث
ح�س، والحركات السلفية  –املنهج بغرض تتبع الجذور التاريخية لنشأة كلًّ من حركة املقاومة اإلسالمية 

 أنخصوصا  ،� الج�عت�يف فلسط�، ورصد بعض األحداث التي وقعت في� بينه�. وكذلك املقارنة ب

 .)153(دوار في� بينه�نتيجة لتشابه بعض األ  من يدمج بينه�العديد مهناك 

 ـ نظرية إدارة األزمة 2

لألزمات بأنواعها املختلفة أدوار كب�ة يف تحديد تأريخ ومص� الشعوب واملجتمعات. ويف حقيقة األمر؛ 
واملجتمعاِت التي اعتمدت عىل سياسة فعالة يف التعامل مع األزمات، فإن قراءة التاريخ تثبت أن األمَم 

كانت أكرث قدرة عىل االستمرار من األمم واملجتمعات التي كانت تلجأ إىل األساليب غ� الرشيدة يف 
التعامل مع أزماتها. وقد تظهر األزمة نتيجة لغياب السياسة أو الخطط أو عدم الرشد يف اتخاذ القرارات 

                                                

)، 1991، 4ط ،كاد�يةدار النرش املكتبة األ  والنظريات، (القاهرة:صول األ  يفالسياسية الدولية، دراسة  مقلد، العالقاتس�عيل صربي إ  )153(
 .14ص
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سباب أخرى عديدة قد تخرج عن سيطرة اإلدارة، ك� أن األزمة رمبا تكون نتيجة لخلل ما يف إنجاز أو أل 
أو قصور يف إدارة البيئة الكلية ، قرارات)  تخطيط، وتنظيم، وتوجيه، ورقابة، واتخاذالوظائف اإلدارية (

 .)154(للمنظمة

 خامساً: حدود الدراسة: 

 الحدود املكانية: قطاع غزة.

وتأث�ها عىل  ،سالمية ح�سلفية الجهادية وحركة املقاومة اإل ملوضوعية: مستقبل العالقة ب� السالحدود ا
 قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

 سادساً: تقسي�ت الدراسة: 

 الفصل االول: حركة ح�س والسلفية يف فلسط�: الجذور والنشأة. 

 الفصل الثا�: عالقة الحركة السلفية بحركة املقاومة اإلسالمية ح�س. 

 املبحث األول: نقاط االتفاق واالختالف.

 املبحث الثا�: أسباب تصاعد األزمة.

 �س " دراسة استرشافية ".الفصل الثالث: مستقبل العالقة ب� الحركات السلفية وحركة ح

 السيناريو األول: الهدنة ب� ح�س وإرسائيل 

 : التفاهم ب� ح�س والسلفي�. الثا�السيناريو 

 السيناريو الثالث: التصعيد العسكري ضد ح�س.

 الفصل األول

 والنشأةفلسط�: الجذور  يفحركة ح�س والسلفية 

فروع ج�عة اإلخوان املسلم�  إحدى-فلسط� "ح�س"  يفومة اإلسالمية تحمل عالقة حركة املقا
نشأة وهوية الالسلفية الفلسطينية غموضا يعود إىل األسس الفكرية لكليه�، وظروف  بالتيارات-العاملية

غفال تلك املراجعات إ ومرجعية كل منه� وعالقته� باملحيط والبيئة القريبة والبعيدة، حيث ال �كن 

                                                

 .123)، ص2012دار الكتاب الحديث، ، (القاهرة:1دراسة نظرية وتطبيقية، ط التسي�.إدارة األزمات وفعالية  اسرتاتيجيةمليكة مرياح،  )154(
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فلسط�  سالمية يفكل من حركة املقاومة اإل  ونشأة، لذا سنتناول موجزاً مخترصاً لجذور )155(همة لكليه�امل
 فلسط�. يف"ح�س" والحركات السلفية 

 ):(ح�سأوالً: حركة املقاومة االسالمية 

م، بهدف إنشاء دولة 1987تأسست حركة املقاومة اإلسالمية "ح�س" يف ديسمرب/كانون األول عام 
 من عبد حمد ياس� وبحضور كلٍّ أ منزل الشيخ  يفلسطينية أساسها "اإلسالم"، وذلك بعد أن عقد اجت�ع ف

العزيز الرنتييس وإبراهيم املقادمة ومحمد شمعة وقد ترأس هذه الحركة الشيخ أحمد ياس� من ديسمرب 

م، حيث ترأس الحركة من بعده عبد العزيز 2004مارس/آذار عام  22حتى اغتياله يف ) 156(م 1987
الرنتييس الذي اغتيل أيضاً بعد أقل من شهٍر من اغتيال ياس�، ثم ترأس خالد مشعل الحركة منذ عام 

 اليوم. وحتىم  2004

البداية  يفاملسلم�" انطلقت " كمجموعة من اإلخوان  تتمثل يف أنهافجذور الحركة قبل تأسيسها أما 
ات، كالعيادات الطبية واملدراس الخاصة، يالث�نين إىلات يكمؤسسات خ�ية ودينية منذ فرتة الستين

ومؤسسات إغاثية ترعى األرس املحتاجة، عل� أن هذه املؤسسات ما زالت تعمل حتى اآلن إىل جانب 

 .)157(دور حركة ح�س كحكومة ومقاومة

ثة محاور:تنقسم حركة ح�س إىل ثال   

 أوال: املحور الديني: 

 ترتكز هوية ح�س األيديولوجية وطرحها السيايس والفكري عىل النقاط التالية:

إنها حركة جهادية شعبية إسالمية تستند يف فكرها ووسائلها وسياساتها ومواقفها إىل تعاليم اإلسالم   -1
 وتراثه الفقهي.

تؤمن بتوسيع دائرة الرصاع ضد املرشوع الصهيو� إىل اإلطارين العريب واإلسالمي، وأن تحرير   -2
و املؤهل الوحيد لتفج� طاقات فلسط� لن يتم إال بتضافر جهود املسلم� جميعاً، وأن اإلسالم ه

 األمة وتحرير األرض املقدسة.

                                                

خوان املسلم� وأثرها عىل عملية التحول الد�قراطي يف مرص، ب� التيارات السلفية وج�عة اإل  العالقة كاليةشإ حسن عبد الفتاح،  )155(
 .38)، ص 2014 النجاح، (نابلس: جامعةرسالة ماجست� غ� منشورة، 

 .22)، ص2002والتوزيع،: دار الرشوق للنرش الداخل، (ع�نمهيب النوايت، ح�س من  )156(

زهر، : جامعة األ (غزةسالمية يف فلسط�، رسالة ماجست� غ� منشورة، يرانية تجاه حركات املقاومة اإل بو سعدة، السياسة اإلأ محمد  )157(
 .77)، ص2013
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تؤمن بأن قضية فلسط� قضية إسالمية أساساً، وأنها أمانة يف عنق كل مسلم. وأن تحريرها فرض  -3
 ع� عىل كل مسلم حيث� كان.

تؤمن بأن املعركة مع العدو اليهودي الصهيو� معركة وجود وليس معركة حدود. وأنها معركة  -4
 ارثها األجيال، وأنها صورة من صور الرصاع ب� الحقِّ والباطل.تتو 

تؤكد عىل أن شعب فلسط� هو رأس الحربة يف مواجهة املرشوع الصهيو�، وأنه ال بد من إعداده  -5
 ودعمه بكافة الوسائل ليقوم بدوره املنشود.

التفريط أو التنازل  ترى أن فلسط� أرض وقف إسالمي ألجيال املسلم� إىل يوم القيامة؛ وال يصح -6
 عنها أو عن أي جزء منها.

تُقرُّ ح�س التعددية الدينية، وترى أن املسيحي� رشكاء يف الوطن، ولهم من الحقوق والواجبات مثل  -7

 .)158(غ�هم، وأنهم يجب أن يأخذوا نصيبهم كامالً يف مقاومة االحتالل

 ثانياً: املحور السيايس: 

لقيادتها منذ تأسيسها ويرأس املكتب السيايس حاليا السيد خالد مشعل  متتلك حركة ح�س مكتباً سياسياً 
 برنامجن شكلت حكومة ذات أ س�عيل هنية، ك� يوجد متثيل سيايس آخر للحركة بعد إ ونائبه السيد 

يناير/كانون الثا� يف عام  25سيايس. نتيجة ملشاركتها يف االنتخابات الربملانية الفلسطينية للمرة األوىل يف 
مقعداً يف املجلس  132مقعداً من أصل  76م، تحت تسمية "كتلة التغي� واإلصالح"، وفازت بأغلبية 2006

 ظمة التحرير الفلسطينية. مقعداً لحركة فتح املمثلة ملن 43الترشيعي الفلسطيني، مقابل 

يجابية وسلبية "داخليا وخارجيا" إ وقد كان ملشاركة حركة ح�س ىف االنتخابات الترشيعية ردود فعل 
خصوصا إذا علمنا أن هناك عنارص من الحركة قررت التخيل عنها واللجوء إىل التنظي�ت السلفية 

وعىل رأسهم "أبو  دنيويةجل تحقيق مكاسب "املتشددة" متهم� الحركة بالتنازل عن بعض مبادئها من أ 

 .)159(ضمن الجناح العسكري لحركة ح�س انالذي كاملتفجرات،  يفعبد الله السوري" الخب� 

 العسكري: املحور-ثالثاً  

ويتمثل يف "كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة ح�س، وتبلغ ميزانية حركة ح�س 
مليون دوالر، ومصدر متويلها يأيت  70الشهيد عز الدين القسام، السنوية نحو كتائب  العسكريوجناحها 

                                                

زهر، األ  غزة:شورة، (ماجست� غ� من ، رسالة2013-2007حكم قطاع غزة: يفمحمد احمد الزينايت، التجربة السياسية لحركة ح�س  )158(
 .30)، ص2013

 .26 )، ص2007: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، (ب�وتو النمل، ح�س من املعارضة للسلطة، أبحس�  )159(
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قبل اندالع  ،باإلضافة إىل إيران ،من املؤسسات الخ�ية اإلسالمية يف الغرب واملتربع� يف الرشق األوسط

 .)160(الثورة السورية

نظمة التحرير الفلسطينية مع ونتيجة ملوقف الحركة املعارض بشكٍل كامل التفاقية السالم التي عقدتها م
م، تبنى الجناح العسكري التابع "لح�س" العديد من التفج�ات التي 1993دولة االحتالل يف أوسلو عام 

تفرض نفسها كقوة معارضة فلسطينية حقيقية التفاق  أنوقعت يف قلب دولة االحتالل واستطاعت 

 .)161(وسلوأ 

 يفالعسكري لحركة ح�س التخلص ممن أس�هم العقبات م، قرر الجناح 2007وىف حزيران / يونيو عام 
تأدية حكومة ح�س لعملها كحكومة؛ متهمة إياهم بالخيانة وهم "ممثلون بعنارص حركة فتح التابع� 

النظام السيايس، مت�شيا مع االنقسام  يفللقيادي محمد دحالن" م� ترتب عليه انقسام فلسطيني 

 .)162(اع غزةب� الضفة الغربية وقط الجغرايف

م، 2012فرباير  6إال أنه وىف محاولة إلصالح األمور؛ تم اإلعالن عن مصالحة ب� حركتي فتح وح�س يف 
وذلك بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كجزء من عدة اتفاقيات أخرى سبقتها، ليتمم بعد ذلك 

ات التي وقعت مل من هذه االتفاقي أيم، لكن 2014بعقد اتفاق آخر يعرف باسم "اتفاق الشاطئ "عام 

 .)163(رضتغ� ملموس عىل األ  أيتحقق 

م، هدنة لوقف إطالق النار مع دولة االحتالل وبوساطة 2008يوليو/حزيران عام  19وقد طُبقت يف 
مرصية، وعدت حركة ح�س فيها بوقف إطالق الصواريخ عىل دولة االحتالل، ويف املقابل وعدت دولة 

لتجاري مع قطاع غزة. الهدنة أعلنت ملدة ستة أشهر، ومن ثم تواصل االحتالل بإتاحة املجال للتبادل ا
بعدها القتال ب� الطرف� وقد بلغ ذروته عندما شنت دولة االحتالل عدوانا رشسا عىل قطاع غزة، أواخر 

 .)164(م2009م، واستمر حتى بدايات عام 2008

                                                

 .88م)، ص2013: رياض الريس للكتب والنرش،، (ب�وت1رضوان زيادة، السلطة واالستخبارات السورية، ط )160(

 .55)، صم2002دار التنوير للنرش والرتجمة والتوزيع، الله: تقييم، (رامفاضة محاولة عبد املجيد حمدان، االنت )161(

مركز الزيتونة  ، (ب�وت:1، ط2007-2006 ، رصاع االرادات السلوك االمني لفتح وح�س واالطراف املعنيةخرونآ ابحيص، و حسن  )162(
 .44)، ص2009للدراسات واالستشارات، 

 ، وثيقة تفاه�ت حركتي فتح وح�س لتنفيذ اتفاق املصالحة،2015-11-1موقع الجزيرة نت، قمت بزيارته بتاريخ  ) 163(
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/26/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8 

)، 2009مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  (ب�وت:، 1رسائييل عىل قطاع غزة، طخرون، دراسات يف العدوان اإل آ م� حطيط، و أ  )164(
 .213 ص
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م، يف 2011بر/ترشين أول عام أكتو 17ثم جاء إفراج الحركة عن السج� الصهيو� جلعاد شاليط يف 
 سجيناً فلسطينياً. 1012اتفاقية لتبادل األرسى مقابل إفراج سلطات دولة االحتالل عن 

ثم قيام دولة االحتالل باغتيال قائد الجناح العسكري لكتائب القسام، أحمد الجعربي، يف هجوم استهدفت 
بعدها الصواريخ املنطلقة من قطاع غزة إىل م، وبدأت 2012نوفمرب  14الطائرات اإلرسائيلية سيارته يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة، واستمرت االشتباكات عىل إثرها لتسعة أيام، وانتهت الهج�ت بعد أن لعبت 
عل� بأن حركة ح�س متكنت . غزةىل وقف العدوان ع يفدولة مرص فرتة الرئيس محمد مريس دوراً مه�ً 

نوفمرب  16" من قطاع غزة وتفج�ه يف مدينة القدس، يف 5-خ "فجريف هذا العدوان من إطالق صارو 

 .)165(إنجازا لجناحها العسكري واعترب ذلكم، 2012

وخاضت حركة املقاومة اإلسالمية ح�س وإىل جانبها فصائل املقاومة الفلسطينية األخرى يف صيف العام 
نت دولة االحتالل هجوما كاسحا عىل املنطقة العربية، بعد أن ش يفعنف واأل  ، حربا ُعدت األقوى2014

يوماً، استشهد فيها  51واستمرت غارة وهجمة عىل قطاع غزة،  6660من  أكرثقطاع غزة، نفذت خالله 

 .)166(صابةإ  13000من  وأكرث ،شهيد 2500ما يقارب 

 ح�س: املوقف والرؤية من الحركة السلفية

قطاع غزة: آفاق الرؤية والعمل املشرتك" إن  يفكتابه "ح�س والحركة السلفية  يفيقول د. أحمد يوسف 
حركة ح�س تنطلق من منطلقات اإلسالم املعتدل، وتؤمن بفكرة الوسطية يف الدعوة والقتال، وهي حركة 
تحرر وطني ذات خلفية إسالمية، ك� تقف عىل مسافٍة واحدة من جميع التنظي�ت اإلسالمية، وهي 

أن تحقيق الوحدة اإلسالمية الشاملة هي األُمنية التي مل تتحقق بعد، وتحاول أن تضم تحت جنباتها ترى 
 اإلسالمي� اآلخرين يف الساحة الفلسطينية. كلَّ -خالل التفاهم والقواسم املشرتكة  من-

د مصالحها؛ بل لدي -كأنشطٍة وأفكار –ن ح�س ال ترى يف التيار السلفي أ وأكد  ها مخاوفها من خطراً يهدِّ
موجة العنف الدامي التي تجتاح الوطَن العريب، وتحرص عىل توسيع قنوات التواصل مع مشايخ السلفية 
يف داخل القطاع وخارجه، حيث تعطي الحركة مساحًة واسعًة للسلفية ودعاتها وجمعياتها بالتحرك يف 

ت ومواجهات ومناظرات حول ساحة العمل الدعوي، والخ�ي، والعلمي، وال تتصادم معهم يف سجاال 
العمل اإلسالمي، إ�ا الساحة مرتوكة لكلِّ وجوه العمل وأشكاله الدعوية والنضالية املختلفة، خصوصاً 

 .)167(وأننا شعب تحت احتالل استيطا� بغيض، له طبيعة تختلف عن باقي شعوب العامل

                                                

 .97 ذكره، صسالمية يف فلسط�، مرجع سبق يرانية تجاه حركات املقاومة اإل بو سعدة، السياسة اإلأ محمد  )165(

 م.2014-9-1بتاريخ  –فلسط�  –تقرير صادر عن مؤسسة رشكاء السالم والتنمية، غزة  )166(

 .30)، ص2015: بيت الحكمة،املشرتك، (غزةاق الرؤية والعمل آفقطاع غزة:  يفحمد يوسف، ح�س والحركة السلفية أ  )167(
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 فلسط� يفثانيا: الحركة السلفية 

 النشأة والتطور

العمل الدعوي  يفبداية الث�نينات، وقد انحرص دورها  يففلسط� نشاطها  يفلسلفية بدأت الحركة ا
فلسط� تطورت بعد ذلك لتضم  يفن الحركة السلفية أ والخ�ي، نائية بنفسها عن املعرتك السيايس. إال 

يلتزم بالدعوة والعمل الخ�ي، والجهادي الذي يدعو إىل  الذيتيارات مختلفة، بينها املعتدل الوسطي، 
تبدو حذرة هي و فلسط�،  يفنواع السلفية أ  أقدمالجهاد واملقاومة املسلحة. وتعد السلفية الدعوية من 

الرئيس محمود عباس عىل أنه وىل  وتنظر إىلاالنخراط فيه؛ و أ جداً في� يتعلق مبقاربة العمل السيايس 

 . )168(وجبت طاعته حسب ما أمر الرشعالذي األمر 

 فلسط�: يفومن أهم املؤسسات السلفية الدعوية 

يهتم بتقديم الخدمات  ،املجلس العلمي للدعوة السلفية: برئاسة ياس� األسطل، ومركزه مدينة غزة -1
 االجت�عية.

 وهيالضفة الغربية وقطاع غزة،  يفمؤسسات  نعيمي، لها: برئاسة الشيخ نبيل ةوالسنن آ جمعية القر  -2
 يضا تهتم بتقديم خدمات اجت�عية.أ 

محافظة خانيونس جنوب القطاع ويرأسها  يفقطاع غزة أهمها  يفدار الكتاب والسنة: لها عدة فروع  -3
 ضافة إىل العديد من املخابز.إ املدارس واملكاتب الدينية  وتهتم بإنشاء، املرصيعبد 

جمعية ابن باز الخ�ية: برئاسة عمر الهمص، مقرها غزة، تهتم بتقديم خدمات خ�ية للمحتاج�،  -4
نية عديدة، ومن بينها ن جهات فلسطيأ  إالسلفية دعوية،  مؤسسة- ظاهريا – من أنهاوعىل الرغم 

 إىل السلفية الجهادية.  أقربس، تعتربها حكومة ح� يفمنية جهزة األ األ 

إبراز ومتدد التيارات السلفية بشقيها الدعوي الذي ال يؤمن بالعنف؛  يف وقد كان لهذه املؤسسات دور هام
والجهادي الذي يؤمن بالجهاد طريقا إلعالن دولة الخالفة. وتعترب أحزاب مثل أنصار السنة والتوحيد 

أهم فصائل السلفية الجهادية يف األرايض الفلسطينية.  ،نب جيش األمةوالجهاد وجيش اإلسالم، إىل جا
وينظر املتابعون للشأن السيايس الفلسطيني إىل الج�عات السلفية الناشئة بشك، ويختلفون بشأن ما إذا 

ن األحزاب والحركات اإلسالمية مثل عكانت تزداد قوة أم ال، مؤكدين أنها ال تشكل حتى اآلن البديل 

 .)169(والجهاد اإلسالميح�س 

 فلسط�  يفمنطلقات السلفية 

                                                

 .22)، صم2015بحاث املستقبل،أ : مركز السلفية، (غزةسالمية والحركات حاث املستقبل، الحركات اإل أبمركز  )168(

 .164)، ص2014: مركز الجزيرة للدراسات، والسياسات، (الدوحةالتعددية التنظيمية  السلفية:خرون، الظاهرة آ بش� مويس نافع، و  )169(
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ن أ تؤكد ب فهيتعريف نفسها  يفالعامل،  يففلسط� كبقية التيارات السلفية املنترشة  يفتعترب السلفية 
وسلم والصحابة والقرون الخ�ة، أي أجيال الصحابة  وآلهمفهوم السلف يعني النبي محمد صىل الله عليه 

والتابع� وتابعي التابع�. ويش� قادة السلفية إىل أن الدعوة السلفية يف فلسط� موجودة منذ جاء 
الصحابة إىل هنا، ألنهم جاءوا بالدعوة إىل فلسط�، إال أن املجموعات السلفية الحديثة ظهرت يف بداية 

ايض يف قطاع غزة عىل أيدي عدد من الطلبة واملدرس� الذين تلقوا تعليمهم يف مثانينيات القرن امل
السعودية ودول الخليج، وعندما عادوا إىل غزة اختاروا مواصلة الدعوة التي حملوها من عل�ء كبار 

 هناك.

دينية  ك� ال تعترب الج�عات السلفية نفسها جزءا من النظام السيايس الفلسطيني، بل جزءا من منظومة
أكرب تشمل العامل اإلسالمي وتتباهى بالعالقة مع الجهاد العاملي والقاعدة. وتنكر الحركة السلفية يف 

التزم به فهو  منا، منهجحزاباً أو قوى سياسية أو مجتمعية، مؤكدة أنها متثل أ األرايض الفلسطينية كونها 
 سلفي أكان معهم يف تجمعاتهم أو مل يكن. 

ن قيادات الحركة السلفية أ ويقدر عنارص الحركة السلفية املوجودون يف األرايض الفلسطينية باآلالف، إال 
تقول بأنه تتم محاربتهم من عدة جهات أولها االحتالل والحكومات يف الضفة الغربية وقطاع غزة من 

تسعي إىل تشويه مفهوم كلمة  التيوكذلك من التيارات العل�نية واليسارية  ،خالل االعتقاالت والتعذيب
ذهن العامة من خالل ندوات ومقاالت تحريضية. وبقي نشاط السلفي� يف غزة ضعيفا يف بداية  يفسلفي 

م، التي أعطت الرتاخيص 1994عملهم، إال أنهم ازدادوا واتسع عملهم مع عودة السلطة الوطنية عام 

 . )170(عروف والنهي عن املنكر بالوسائل السلميةلبعض الجمعيات التي أقاموها لنرش الدعوة واألمر بامل

 غزة: يفساعدت عىل ظهور السلفية الجهادية  التياألسباب 

 يفاملنظومة السياسية الفلسطينية، مبا  يفاالنتخابات الترشيعية، وسعيها لالنخراط  يفـ مشاركة ح�س 1
عل�نية، وتبنياً لألسلوب  السلفي� اتباعا من ح�س لوسائل برأيذلك منظمة التحرير، ما اعترب 

ليها السلفية إالوصول للسلطة، وهو ما يتعارض مع األسس الرشعية والفكرية التي تستند  يفالد�قراطي 
 الجهادية.

منذ وصول ح�س  –مع فرتات تصعيد متقطعة  –ـ التهدئة التي سادت قطاع غزة بشكل شبه متواصل 2
سياق تخيل ح�س عن خيار املقاومة،  يفلسلفيون الجهاديون م، وهو ما وصفه ا2006يناير  يفإىل السلطة 

مواجهة امل�رسات االرسائيلية، وتحديدا  يفوتكرارها لتجربة حركة فتح، وتقاعسها عن واجب الجهاد 
 القدس بشكل خاص والضفة الغربية بشكل عام. يفاالستيطانية والتهويدية 

                                                

 .44م)، ص2015: مكتبة مرص الجديدة، االسود، (القاهرةفادي عاكوم، السيد عبد الفتاح، داعش الكتاب  )170(
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باعتباره أحد أسباب �و الحركات السلفية الجهادية، خاصة أن البعض وضعه يف  ،الفلسطيني االنقسامـ 3
سياق الرصاع عىل السلطة، والذي أدى إىل تفيش التطرف يف صفوف فئة من الشباب شعرت بالغنب 
والظلم وهو ما يفرس وجود أعضاء سابق� من ح�س وفتح يف صفوف الج�عات السلفية الجهادية 

 املختلفة.

تنظيم القاعدة يف السنوات العرش املاضية وانتشار أفكاره ولو بشكل متفاوت يف العامل العريب،  دصعو ـ 4
الشباب ألسلوب القاعدة بوصفه النموذج املناسب ملواجهة الهيمنة  من-محدودةولو -وميل رشيحة 

 .)171(األم�كية والغربية اإلرسائيلية عىل املنطقة

إىل فلسط�، إىل عدة أسباب منها ما امتازت به الحركة الوطنية ويعود تأخر وصول السلفية الجهادية 
الفلسطينية تاريخياً من فاعلية وحضور لرثاء تجربتها، وإلمساكها بكث� من مفاصل القوة داخل املجتمع. 
إضافة لقوة الحركة اإلسالمية الفلسطينية وتجذرها داخل املجتمع؛ وهو ما كان له أثره امللحوظ يف الحد 

تداد السلفية الجهادية، فقد متكنت من استيعاب الطاقات الشبابية املتدينة التواقة إىل العمل من ام
املقاوم، وخصوصاً يف إبان االنتفاضت�، ك� نجحت يف إدارة حوار جاد مع اإلسالمي� الشباب مّمن تأثروا 

 عات.بنوازع سلفية جهادية، وقد متت أغلبية النقاشات يف املساجد والسجون والجام

ك� كان لالحتالل اإلرسائييل دوُر يف تأخر وصول السلفية الجهادية إىل فلسط� بحكم سيطرته املحكمة 
عىل الحدود وإجراءاته القمعية بحق الفلسطيني�، وعرقلته إقامة دولة فلسطينية مستقلة قد يشكل 

 نظامها السيايس وأداء مؤسساتها فرصة النتشار أفكار السلفية الجهادية. 

الحركات السلفية  من-واالسالمية  الوطنية-إضافة إىل تقارب املوقف لدي الفصائل الفلسطينية املختلفة 
الجهادية، وذلك من خالل منع متك� هذه الحركات السلفية الجهادية من التمدد واالنتشار وهذا يفرس 

من خالل اعتقال أي ناشط أداء حكومة فتح ىف الضفة واداء حكومة ح�س بغزة ضد السلفي� الجهادي�، 

 .)172(الغربيةسواء بقطاع غزة او الضفة  اكتشافهعسكري تابع للسلفية الجهادية يتم 

 التشكيالت الرئيسية للسلفية الجهادية يف قطاع غزة:

 ـ جيش اإلسالم: 1

م، بعد االنسحاب االرسائييل من قطاع غزة مبارشة. ح� بادرت 2005تعود جذوره إىل أواخر سنة 
م، 2006 /5 /8مجموعة من "لجان املقاومة الشعبية" إىل تشكيله. وقد صدر بيانه التأسييس بتاريخ 

ط عىل وسطع اسم جيش االسالم عىل إثر مشاركته يف عملية اختطاف الجندي اإلرسائييل جلعاد شالي

                                                

 .167ره، صبش� مويس نافع، واخرون، الظاهرة السلفية التعددية التنظيمية والسياسات، مرجع سبق ذك )171(

 .55-45 ، ص2015، شتاء 101، عدد 26عو� فارس، السلفية الجهادية يف فلسط�، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد  )172(
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وقام جيش االسالم بتسليم شاليط للجناح العسكري لحركة ح�س؛ بسبب عدم مقدرتهم يف تخوم غزة، 
 االحتفاظ به.

وقد أعلن تنظيم جيش االسالم مواالته لتنظيم القاعدة؛ وقد تزّعمه الضابط السابق يف جهاز األمن الوقايئ 
وم امللقب بخطّاب املقديس، وقد متكن الفلسطيني " ممتاز دغمش " والذي ربطته عالقة بأحمد مظل

 . )173(عنرص 300إىل  200التنظيم من حشد عدد من األتباع قُّدر من قبل بعض املصادر ما ب� 

قطاع  يفجيش اإلسالم بتنفيذ بعض الهج�ت عىل املؤسسات اإلعالمية الغربية العاملة وقد قام تنظيم 
نيوز" األم�كية ألسبوع� تقريباً، مطالباً بإطالق رساح � تابع� لوكالة "فوكس يَّ غزة، مثل احتجاز صحف

يب يب يس، ألن  يفمر بعد خطف الصحفي العامل وتكرر األ  .مريكيةلم� من السجون األ سجناء مس
م، وطالب التنظيم بإطالق رساح أبو قتادة الفلسطيني، ويُعتقد أنه نّفذ 2007جونستون، يف آذار/ مارس 

ضد بعض كذلك هج�ت معية الشبان املسيحية واملدرسة األم�كية يف غزة، و هج�ت أُخرى عىل مقاّر ج
من الداخيل، وقد أسفرت هذه الهج�ت عن مقتل جهاز األ  يفقيادات حركة ح�س وبالتحديد العامل� 

 . )174(عدد من أفراد كتائب القسام

 ؛ا الهجوم عىل قافلة أجنبيةمنه ،ويُتهم جيش اإلسالم بأنه استمر يف استهداف مؤسسات أجنبية يف القطاع
، ونسج عالقات مع جهادي� من م2010فرباير كاالعتداء عىل قافلة للصليب األحمر الدويل يف شباط/ 

 .)175(مرص

وقد تراجعت مكانة تنظيم جيش اإلسالم بعد قيام الحكومة يف غزة مبحارصة عائلة دغمش يف جنوب 
م، واالشتباك مع عنارص من جيش اإلسالم ومصادرة أسلحتهم، وقد أصدر 2007مدينة غزة يف متوز / يوليو 

 التنظيم منذ ذلك التاريخ ترصيحات تنفي عالقتهم بالقاعدة. 

م،  2008وبدأ املواطن العادي البسيط يشعر به يف أواخر سنة  ،د ظهر إىل العلنن هذا التنظيم قأ عل� 
عترب الشيخ العالمة عبد اللطيف موىس األب الروحي للتنظيم ومفتيه، ومعه خالد بنات أم�ه ان أ بعد 

 من ومسؤوله العسكري. وقد نشط التنظيم يف مدينتَي خان يونس ورفح تحديدا، وقُّدر عدد عنارصه
 جانب.  تقريباً، يضاف إليهم عدد من األ عنرص300إىل  200

وقد بدأ التنظيم باختبار قدراته عرب هج�ت ضد االحتالل، ثم توترت عالقاته بحركة "ح�س"، وخصوصاً 
م، فرفض بحجة املوقف الفكري من "ح�س"،  2009- 2008عندما طلبت منه األخ�ة العون إبان حرب 

                                                

 .55-45ص الفلسطينية، صعو� فارس، السلفية الجهادية يف فلسط�، مجلة الدراسات  )173(

ن مركز كرون لدراسات الرشق االوسط، جامعة برانديز، ترجمة يزيد صايغ، "ثالث سنوات من حكم ح�س يف غزة"، تقرير صادر ع )174(
 .45 )، صم2010واالستشارات،  تللدارسا: مركز الزيتونة (ب�وتمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 .89املرجع السابق، ص  )175(
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ومنهم شخصيات من حركة "فتح". وتُعترب حادثة مسجد ابن تيمية  مواطن�،للك� اتُّهم مبهاجمة أمالك 
يف مدينة رفح نقطة التحول الكربى يف العالقة مع الحكومة وحركة "ح�س"، ح� أعلن الشيخ عبد 

م، ف� كان من القوات التابعة لحكومة  2009اللطيف موىس إقامة إمارته اإلسالمية يف رفح يف سنة 
حارصة املسجد واالشتباك مع املعتصم� يف داخله، األمر الذي أدى إىل مقتل عبد اللطيف "ح�س" إالّ م

 . )176(مويس ومساعده خالد بنات، وقد تراجع حضور التنظيم كث�اً بعد تلك الحادثة

 ـ جيش األمة أهل السّنة والج�عة:2

وبيت الهيا، وقد دشن  م، واستقطب عدداً من األنصار يف مدن خان يونس ورفح 2007ظهر يف يونيو 
بداياته بإطالق ثالثة صواريخ عىل بلدات إرسائيلية يف جنوب فلسط� املحتلة. وكان لجيش األمة مشاركة 

م، وعىل الرغم من تأكيده عدم استخدام العنف يف 2009، 2008متواضعة يف إبان الحرب عىل غزة يف 
صالح الغربية ح� أعلن يف مؤمتر صحايف يف التغي� داخل املجتمع، فإنه أعرب عن تطلعاته بتهديد امل

م، نيته استهداف الرئيس األم�يك جورج بوش (االبن) يف أثناء زيارة كان ينوي القيام بها 2008سنة 

 . )177(للمنطقة

 ـ مجموعة "جلجلت": 3

طالب اسم أطلقه الغزيون عىل مجموعات عسكرية تتبع نهج السلفية الجهادية، ويُعترب محمود محمد 
(أبو املعتصم) الناشط السابق يف حركة "ح�س"، أحد أهم قادتها. ويُعتقد أن جلجلت ظهرت إىل العلن 

م، وتختلف التقديرات بشأن عدد عنارصها، وتش� بعض املصادر إىل أنها تضم ما ال يزيد  2007يف يونيو 
قادة القاعدة يف أفغانستان، أحد  )أبو الليث الليبي(مقاتل. ويُعتقد أن جلجلت تواصلت مع  700 ىلع

 .)178(لكنها مل تنضم إليها وال إىل أي من تفريعاتها خارج فلسط�

وقد نفذت جلجلت عدداً من العمليات ضد االحتالل، كان من أبرزها العملية التفج�ية يف أوائل سنة 
موكبَي الرئيس األم�يك عبوات ناسفة الستهداف دورية إرسائيلية، ك� حاولت استهداف  3، بوضع 2009

كانا يف زيارت� منفصلت� لغزة،  ينورئيس الحكومة الربيطانية السابق تو� بل�، اللذ ،األسبق جيمي كارتر
ويُنسب إليها أيضاً تفج� العرشات من مقاهي اإلنرتنت، وكذلك تفج� منزل مروان أبو راس، أحد نواب 

 م.2010فرباير  16حكومي يف رفح. وقد اعتُقل قائدها يف املجلس الترشيعي عن حركة "ح�س"، ومقر أمن

 ـ سيوف الحق4

                                                

 .77، ص)2014: دار روعة للنرش والتوزيع،(القاهرةخرائط الدم والوهم،  داعش.محمود الشناوي،  )176(

 .101)، ص2014الساقي،  ب�وت: داراملستقبل، ( التوحش، ،الجذور سالمية:اإل عبد الباري عطوان، الدولة  )177(

 م.2009/  7/  11تقرير حسن جابر، "جلجلت تنتظر عملية كب�ة ملبايعة بن الدن"، " صحيفة األيام" (رام الله)،  )178(
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م، ويقودها أبو صهيب 2007ظهرت هذه املجموعة بعد سيطرة "ح�س" عسكرياً عىل قطاع غزة يف سنة  
املقديس الذي ترك حركة "ح�س" احتجاجاً عىل مشاركتها يف االنتخابات الترشيعية. وتركز وجود 

حانون، وانخرطت يف هج�ت ضد مقاهي اإلنرتنت ومحالت املوسيقى ومقر فضائية املجموعة يف بيت 
م، وراء اغتيال مسؤول األمن 2007"العربية" وغ�ها، وقد اتهمتها بعض املصادر بوقوفها يف سنة 

 الفلسطيني جاد تايه، بتهمة الع�لة للموساد اإلرسائييل. 

 ـ ج�عات أُخرى: 5

عات سلفية غ� معروفة، مثل: تنظيم "جند الله"؛ "الجبهة اإلسالمية لتحرير ظهرت أيضاً بيانات لعدة ج�
فلسط�"؛ "أبناء أهل السنّة والج�عة"؛ "جحافل التوحيد والجهاد"؛ "جيش القدس اإلسالمي"؛ "قاعدة 

 . )179(جهاد والية فلسط� اإلسالمية"؛ "فتح اإلسالم"؛ "عصبة األنصار"

 الفصل الثا�

 فلسط� يفسالمية سلفية بحركة املقاومة اإللحركة العالقة ا

فلسط�، خالف معلوم ومنشور وكل  يفسالمية ح�س ب� السلفي� وحركة املقاومة اإل  الفكريالخالف 
فريق يربز خالفه عرب أدواته اإلعالمية واملعارك الفكرية املستعرة ب� الطرف� عرب الكتب واملواقع عىل 
اإلنرتنت. إال أن نقاط الخالف بينها ال تنكر وجود نقاط التقاء في� بينه� لذا سيقوم الباحث بعرض نقاط 

 :في� بينها واالختالفاالتفاق 

 املبحث االول: نقاط االتفاق واالختالف

 أوالً: نقاط االتفاق:

هناك العديد من نقاط االلتقاء ب� ح�س والسلفية يف قطاع غزة، حيث املجال الخ�ي لدعم األرس 
الدور األكرب يف التخفيف من وطأة الحصار،  -من كال الطرف�  -املحتاجة، وقد كان للجمعيات الخ�ية 

ملوظف�، وكذلك العمل الدعوي الذي يحتل مساحة واسعة يف عمل التنظي�ت اإلسالمية، وأزمة رواتب ا
حيث الخطب والندوات، واملخي�ت القرآنية، والدروس الدعوية وغ�ها، وكذلك العمل املشرتك يف محاربة 

ة الشباب كلِّ أشكال االنحراف والرذيلة من ناحية، وكذلك يف معالجة الفكر املتشدد واملتطرف، وتوعي
 الواعد أخالقياً ووطنياً، واألخذ بيده إىل طريق الهداية والرشاد والفعل املقاوم. 

 وىف ترصح للشيخ اس�عيل حميد القيادي يف جيش األمة " السلفية الجهادية" بأننا نؤيد ح�س حركةً 
مسألة فكرية،  هي-النهاية  يف-، ونختلف معها يف بعض األمور الخاصة بعمل الحكومة، وهذه مجاهدةً 

والطريق إىل حلها هو عرب الحوار، وأكد الشيخ إس�عيل حميد بأنه مل يبق يف صفوف جيش األمة شخص 

                                                

 .55-45 ذكره، صعو� فارس، السلفية الجهادية يف فلسط�، مجلة الدراسات الفلسطينية، مرجع سبق  )179(
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واحد يُكفر حركة ح�س، إذ تمَّ إبعاد كل العنارص التي أرصت عىل مواقفها ونهجها املغاير للوسطية 
أننا نسعى جاهدين ليك نلتقي مع  وأضاف: ال يوجد عندنا كذلك من يبيح دم املسلم�، ك� واالعتدال.

 . )180(أيِّ جهة أو شخص يعمل لخدمة دين اإلسالم

 ثانياً: نقاط الخالف:

 ـ نقاط الخالف من منطلقات حركة ح�س1

عىل الساحة الفلسطينية، لكن هناك العديُد من املخاوف  خطراً -عام  بشكلٍ  –شكل الحركُة السلفيُة ال ت
دات الفكر السلفي، وخطورة استغالله من ِقبل بعض الجهات لدى حركة ح�س من جنوح بعض مفر 

 واملخاوف تتمثل يف النقاط التالية: . واألطراف؛ لتحقيق بعض األهداف املشبوهة

تخىش حركة ح�س أن يكون ذلك التيار بجمعياته ومعاهده تربًة خصبة، ومأوى للشباب  •
دد، حيث يجد يف املؤلفات، والفتاوى، املتشدد الذي تجول يف ذهنه أفكار الغلوِّ والتطرف والتش

والنصوص الرشعية، ضالته املنشودة؛ إن مل يجد من أولئك العقالء من يرشده، ويوضح له املنهج 
 الصحيح لالستدالل.

إنَّ هناك جهالً كب�اً يف العلم الرشعي لدى أولئك الشباب، وهو الذي يجعل الكث� منهم ينحو  •
والتطرف، دون وعٍي لدينه ورشيعته، فاإلسالم بشموليته وصالحه لكل زمان ومكان، باتجاه الغلوِّ 

 وقد وسع الناَس جميعاً.

 انض�م مؤيدي (داعش) تحت راية املقاومة الشعبية، وتشكيل جناح باسم لواء التوحيد. •

مشاهد حرق األقباط، وذبح املسلم�، وسفك دماء املجاهدين، وموجة التكف� التي اجتاحت  •
بالد املسلم�، هي من أعظم املخاوف لدى حركة ح�س، حيث إن أول من سيكتوي بنار تلك 
السك� هم تيار اإلسالم السيايس، الذي يرى فيه التيار السلفي الجهادي بأنه "املرتد" الذي ترك 

 . )181(تطبيق الرشيعة، وأوقف الجهاد ضد األعداء

قطاع غزة، واملقرب من  يفكوادر الحركات السلفية  أحد، )سعدأ بو حمزة (أ ما جاء عىل لسان  •
، »ألنها ال تحكم مبا أنزل الله وتقتل وتعتقل املسلم�«بالكفر » ح�س«سالم، باتهام جيش اإل 

                                                

 .38ة والعمل املشرتك، مرجع سبق ذكره، صقطاع غزة: آفاق الرؤي يفأحمد يوسف، ح�س والحركة السلفية  )180(

 .38فاق الرؤية والعمل املشرتك، مرجع سبق ذكره، ص آ قطاع غزة:  يفحمد يوسف، ح�س والحركة السلفية أ  )181(
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تنظيم سيايس له أهداف وتطلعات سياسية تتمثل يف السيطرة عىل الحكم. » ح�س«مؤكدا أن 

 . )182(، وألنها تحل محل الشورى»حرام رشعاً «هي  لقبولها مبدأ االنتخابات التي» ح�س«وانتقد 

 

 ـ نقاط الخالف من منطلقات السلفي�:2

سلوب االقتتال أ سلوب " العمليات االستشهادية" ك� ترفض أ فلسط� ترفض  يفالدعوة السلفية  •
كده رئيس املجلس العلمي للدعوة السلفية أالشئون الداخلية، وهذا ما  يفوالحسم العسكري 

م، وسيطرة ح�س عىل قطاع 2007اشتباكات عام  سطل، بعداأل  الشيخ ياس� فلسط� يف

 . )183(غزة

 يفمر الواجب طاعته، تتبني األ  إىل الرئيس محمود عباس، بصفته ويلنظرة السلفية الدعوية  •
سالمي مر، مبا يخالف الرشع اإل كة ح�س، التي انقلبت عىل ويل األ وانتقاداً لحر  بعدها جفاءً 

 . )184(رأيهمحسب 

يقول الشيخ عدنان َميَّط؛ رئيس مجلس شورى املجاهدين سابقاً، كانت بدايايت مع حركة ح�س،  •
ام، ثم مع املجاهدين، ثم اليوم أنا مع ج�عة التبليغ، لكنَّ النقطة  يف  الفاصلةومع كتائب القسَّ

حيث إننا قد تربينا عملية التحول بالنسبة يل كانت "مشاركة ح�س يف االنتخابات الترشيعية"، 

 . )185(يف مدرسة اإلخوان املسلم� عىل (ُحرمة االنتخابات)

خوان املسلم� عىل نه "قد تريب يف مدرسة اإل أ جاء عىل لسان الشيخ عدنان ميط ب ويري الباحث في�
ال  املسلم� فاإلخوانخوان املسلم�، مخالف متاماً ملبادئ حركة اإل هذا الكالم  ات"؛ بأنحرمة االنتخاب

نه كان عنرصاً يف أ تعارض الدخول يف العملية السياسية، وأن هذه املعرفة لدي الشيخ ميط قد تش� إىل 
�ا تردد موقف الحركة إ خوان املسلم�. و عىل مبادئ اإل  املطلعةبعض العنارص غ�  بآراءح�س وأخذ 

 م. عندما رفضت ح�س املشاركة فيها.1996الرافض لالنتخابات عام 

مل تترصف يف السلطة عىل نحو يوحي بأنها تحمل مرشوع إقامة خالفة، فلم تصدر » سح�«إن  •
قامئة املحظورات التقليدية مثل منع األحزاب العل�نية واليسارية، ومل تقم بتطبيق الرشيعة 

                                                

 سعد.أ حمزة  يبأ م، مع القيادي السلفي 2015-11-18مقابلة عرب الهاتف، بتاريخ  )182(

 .162ذكره، صالتعددية التنظيمية والسياسات، مرجع سبق  :خرون، الظاهرة السلفيةآ بش� مويس نافع، و  )183(

 .161السابق، صاملرجع  )184(

 .34فاق الرؤية والعمل املشرتك، مرجع سبق ذكره، ص آ قطاع غزة:  يفحمد يوسف، ح�س والحركة السلفية أ  )185(
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اإلسالمية، ومل تفرض الحجاب بالقوة عىل الفلسطينيات، ومل تغلق محال الرتفيه التي يؤمها غ� 
أنها حركة معتدلة، » ح�س«لفكرها اإلسالمي. ورأى أن هذه السلوكيات تتفق مع إعالن  املنتم�

وذات منهج مختلف عن التنظي�ت السلفية. وقد خال األداء امليدا� والسلوك االجت�عي لحركة 
ح�س وحكومتها من أية إشارة للدولة اإلسالمية، أو تطبيق للرشيعة. وهذا يختلف مع تطلعات 

 الجهادية. السلفية

ك� أن السلفي� انتقدوا حركة ح�س، ألنها مل تعلن قيام اإلمارة اإلسالمية بعد السيطرة عىل قطاع غزة،  
ما يعترب تقص�اً يف إك�ل أداء الواجب الرشعي الذي كلف الله به املجاهدين. وأكد أن البدايات األوىل 

ة إقامة الدولة اإلسالمية وتطبيق والسلفي�، في� يتعلق مبسأل» ح�س«للخالف الفكري والفقهي ب� 
حركة ح�س، بأنها لحقت بركب السادات. أما أبرز » أ�ن الظواهري«الرشيعة وصل إىل حد وصف فيه 

السيايس هو يف انخراطها بالعملية السياسية » ح�س«انتقادات السلفي� الجهادي� يف فلسط� لسلوك 
تخلت عن أكرث من ثالثة أرباع أرض «ت أوسلو، التي ، وعىل أساس اتفاقيا»وضعي عل��«يف ظل دستور 

 .)186(»فلسط� لليهود

رسائيل إوسلو التي وقعت ما ب� منظمة التحرير الفلسطينية و أ ن حركة ح�س قد عارضت اتفاقية أ عل� 
م؛ حيث رأت أن بعض أبناء القضية الفلسطينية خانوها، وخانوا نضال الشعب الفلسطيني 1993عام 

 وتضحياته. 

أريحا أوالً"، هو قبول بترصيح بلفور الربيطا�، وقد انطلق  –اعتربت ح�س، أن القبول باتفاق "غزة و 
 موقف حركة ح�س الرافض لالتفاق، من املحاور اآلتية:

 أريحا أوالً، يعني القبول برشعية الوجود اإلرسائييل يف فلسط� املحتلة. –إن القبول باتفاق غزة  •

 عىل االنتفاضة، وإلغاء موضوع القدس عىل األقل خالل املرحلة االنتقاليةألنه يهدف إىل القضاء  •

إن الوثيقة التي حملت الرؤية الفلسطينية لالتفاق، مل تطالب حتى باالنسحاب من شرب واحد  •
من األرايض املحتلة، مكتفية ببدء تطبيق تجربة الحكم الذايت ولفرتة تجريبية، وهو ما يعني 

السيادة الجغرافية، مبا يطلق يد إرسائيل لتستويل عىل املزيد من  عدم التطرق إىل موضوع

 .)187(األرايض

 زمةاملبحث الثا�: أسباب تصاعد األ

                                                

 م،.2015-11-6بتاريخ  - غزة-مقابلة عرب الهاتف، مع الدكتور خالد شعبان، مدير مركز التخطيط التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية  )186(

املشاط، عبد املنعم  ، تحرير:الندوة التي عقدت باإلسكندرية "، أع�ل، "الدور اإلقليمي ملرص يف الرشق األوسطثابت، وآخرونأحمد  )187(
 ).1994ديسمرب  17-15الفرتة من (
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 قطاع غزة ترجع إىل عدة أسباب وهي: يفزمة ب� السلفي� وحركة ح�س األسباب املبارشة لتصاعد األ 

 أوال: أسباب األزمة من منظور حركة ح�س 

يد مجموعة موصوفة  م، عىل2008غسطس أ اختطاف املتضامن اإليطايل فيتوريو أريغو� وقتله يف  -1
يطايل كان قادما لغزة مع وفود كرس الحصار املفروض ن املتضامن اإلأ "بالسلفية " يف قطاع غزة، عل� 

لسبب� األول أن حركة ح�س وبصفتها الحاكمة هي عىل غزة، م� أوقع ح�س يف حرج شديد 
جانب القادم�، أما السبب الثا� لرفض أرسه القتيل إعادة سؤولة عن توف� الح�ية لكافة األ امل

كان يرفض التعامل مع دولة االحتالل، لتوقع الفلسطيني�  ابنهاجث�نه إىل بالده عرب إرسائيل ألن 
 .ديدعموما وح�س بالتحديد يف حرج ش

دعا أبو حفص املقديس أم� ج�عة "جيش األّمة" السلفيّة يف غزّة إىل الجهاد يف مرص من أجل  -2
تخليصها من حكم من أطلق عليه اسم "فرعون مرص الجديد"، يف إشارة إىل وزير الدفاع املرصي عبد 

 الفتاح السييس، وذلك من أجل "وقف إراقة الدماء وتحكيم رشع الله".

مركبات تعود إىل كوادر كب�ة  5م، تفج�ات متتالية استهدفت 2015يوليو  19ة فجرشهدت مدينة غّز  -3
 يف ح�س والجهاد اإلسالمّي، ووضعت أمام التفج�ات شعارات تعود إىل تنظيم الدولة.

القتل، “بـ توّعد تنظيم الدولة اإلسالمية املعروف باسم "داعش"، حركة املقاومة اإلسالمية "ح�س"،  -4
 موجها رسالًة إىل أنصاره يف غزة بأن "فتح غزة، وطرد املرتدين منها قد اقرتب". والتنكيل"،

ويف إصدار جديد حمل عنوان "رسالة إىل أهلنا يف بيت املقدس"، تحدث عدد من عنارص التنظيم الذين 
 ايحكمهقدموا إىل مدينة حلب السورية من قطاع غزة، قائل� إنهم يُحكمون بالرشيعة، بعكس غزة التي 

 "طواغيت ح�س بالد�قراطية"، وفق قولهم.

ووصف العنارص يف اإلصدار الرسمي الصادر عن تنظيم الدولة، حركة "ح�س"، بالردة، قائل� إنها تعمل 
فقط إلرضاء أمريكا، وقطر، وإيران، وتركيا، وأضاف أحدهم: "ال تغركم تلك الصواريخ التي تطلقها ح�س 

 .)188(زب الله"عىل اليهود، فهي مثل صواريخ ح

بعض املؤرشات تفيد أن تنظيم (داعش والية سيناء) الذى يعرف باسم (أنصار بيت املقدس)،  وجود -5
يوجد بداخله عنارص فلسطينية سلفية وبدوية من أهل سيناء، وهذا يرجع إىل النشأة األم لهذا 

والذى إليه ، د) م، وكان االسم املعروف به هو (التوحيد والجها 2004التي بدأت عام ، التنظيم 
م، والذي كان يقوده 2005 – 2004أعوام  يفرشم الشيخ)  –ذهب  –تنسب أحداث إرهاب (طابا 

) الشه� بـ(أىب الوليد املقديس)، وهو الرجل الذي تتلمذ عىل السعد�(هشام  السلفي الفلسطيني

                                                

 .م2015-11-11بتاريخ  مقابلة عرب الهاتف، مع العميد محمد ابو زيد، نائب مدير رشطة قطاع غزة. )188(
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غزة بعد قصفه من الط�ان  يفم، 2011 يفقد قتل  السعد�ن أ ، عل� الحوينيإسحاق  أيب يد

 . )189(الصهيو�

 زمة من منظور السلفي� ثانيا: أسباب األ

يقول أحد قياديي الجناح  ؛منية بغزة التابعة لح�سجهزة األ يب املجاهدين السلفي� عىل يد األ تعذ -1
فلسط�، لقد تعرضت للرضب والشتائم واالتهامات التي متس أخالقي  يفالعسكري للسلفية الجهادية 

وكرامتي، وكان الذي يرضبني يسخر مني بطريقة يصعب عىل املرء تخيلها، لقد قلت لهم وأنا أتوجع 
ال تجرب� يا أخي  القلب،فإن الرضب ال يرتك أثراً عىل الجسد، بل أثره يف  ترضب.تحت سياطهم: ال 

ٌد باالغتيال من قبل العدو الصهيو�ول عليك.أن أدعو   . )190(لعلم أنا اليوم مهدَّ

م يف مسجد ابن تيمية مبدينة رفح، وذلك عىل إثر إعالن 2009األحداث املأساوية الدامية يف أغسطس  -2
رئيس ج�عة "جند أنصار الله"؛ الشيخ د. عبد اللطيف مويس عن إمارته اإلسالمية. م� أدى إىل 

 . )191(البالغ عددهم عرشون رجالً ورفاقه، ،مويسمقتل عبد اللطيف 

 .)192(وجود "حركة الصابرين"، املقّربة من إيران، التّهامها بنرش الفكر الشيعّي ب� أوساط سّكان غزّة -3

 تعد السلفية الجهادية خطراً عىل ح�س  املاذثالثا: 

ونفوذها يف القطاع بعد، لكنها باتت » ح�س«مل تبلغ املجموعات السلفية الجهادية يف غزة مرحلة تهديد 
ن شهد قطاع غزة انفجار خمس سيارات لقيادات من حركة ح�س يف توقيت أ تث� القلق، خصوصا بعد 

�هم يف القطاع وقادتها بأن يكون مص» ح�س«ضافة إىل بث التنظيم تسجيل مصور يتوعد حركة إ واحد، 
مشابهاً ملا حصل لعنارص أكناف بيت املقدس (املحسوب� عىل الحركة) يف مخيم ال�موك يف نيسان (أبريل) 

تحكم قبضتها األمنية عىل » ح�س«م. ال شك أن مثل هذه التهديدات ال تتسم بالواقعية، ألن 2015
 سباب:أ  ةوشيئاً من اإلرباك وذلك يرجع لعد ،مفاصل القطاع، لكنها قد تث� بعض املخاوف

داعش ال يؤمن جانبهم، فهم يعتمدون يف املرحلة األوىل التي ينشئون  ح�س جيداً أن عنارص تدرك-1
فيها خالياهم ومجموعاتهم عىل أمرين: املهادنة الظاهرية للسلطة الحاكمة أو لألحزاب املوجودة 

تصبح عصية عىل االستئصال والكرس؛ والثا�، توجيه رضبات وخصوصاً اإلسالمية، حتى تقوى شوكتهم، و 

                                                

 .278 )، ص2015: مركز يافا للدراسات واالبحاث، (القاهرةالقصة الكاملة،  سيناء.داعش والية  ع�ال:أ خرسين حمد، األ أ رفعت سيد  )189(

 .34فاق الرؤية والعمل املشرتك، مرجع سبق ذكره، ص آ قطاع غزة:  يفلحركة السلفية حمد يوسف، ح�س واأ  )190(

 .29املرجع السابق، ص  )191(

 .)سعدأ بو حمزة (أ م، مع القيادي السلفي 2015-11-18مقابلة عرب الهاتف، بتاريخ  )192(
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محددة بهدف إثارة الفوىض، وإضعاف السلطة الحاكمة، وهو ما يطلق عليه يف أدبياتهم مرحلة الشوكة 
 والنكاية.

أيديولوجية خط�ة جداً، وأخطر ما فيها هو االعتقاد السائد عندهم بأن قتال » داعش«عنارص  تحكم-2
يف نظرهم كفرة ومرتدون ألنهم ال » ح�س«مقدم عىل قتال العدو البعيد. ومبا أن عنارص  العدو القريب

 يحّكمون رشع الله، لذا فإن املواجهة معهم لها األولويـة عىل قتال االحتالل اإلرسائييل.

إىل إعادة ترميم ما دمرته الحرب. » ح�س«يف غزة، يأيت يف وقت تسعى فيه » داعش«نفوذ  تنامي-3
لتايل، فإن العمليات التي ينفذها عنارص السلفية الجهادية ضد إرسائيل من إطالق صواريخ أو وبا

أمام املجتمع الدويل، وتعطي الذريعة إلرسائيل لتوجيه رضبات للقطاع، » ح�س«استهداف جنود، تحرج 

 .)193(ورمبا جر غزة مجدداً إىل حرب ال يريدها أحد اآلن

القطاع، وجزء من النسيج االجت�عي، ويعرفون شوارع غزة وأزقتها، من أبناء » داعش«عنارص  معظم-4
 وليس من املستغرب أن يكونوا عىل دراية ببعض مخازن السالح، واألنفاق، ومرابض إطالق الصواريخ.

الرتكيبة العائلية يف غزة، تدفعها لالنحياز إىل أفرادها، وح�يتهم إذا ما تعرضوا ألي مالحقة أو  طبيعة-5
قد متتد إىل رصاع مع العائلة، ك� حصل مثًال » داعش«وبالتايل فإن أي مواجهة مع أحد عنارص  تهديد.

بعد أن كان محسوباً عليها، وبدأ بتشكيل حالة » ح�س«يف حالة ممتاز دغمش، الذي اختلف مع 
ب لرض » ح�س«عسكرية، خارج نطاق األطر املعرتف بها. وح� تدخلت األجهزة األمنية التابعة لـ 

 إىل إبرام اتفاق مع عائلته.» ح�س«مجموعة دغمش، آزرته عائلته ورفضت التخيل عنه، م� اضطر 

إىل زعزعة االستقرار يف شكل مستمر داخل القطاع، لرضب الحاضنة الشعبية » داعش«قد يسعى عنارص -6
 ، وتنفيذاً لبعض األجندات الخارجية املخرتقة للتنظيم.»ح�س«لـ 

باعتبارها منظمة براغ�تية، » ح�س«ية داخل القطاع ال تفّوت فرصة يف التحريض عىل الداعش الدعاية-7
تهادن االحتالل، وتربم مصالحات مع الفصائل الفلسطينية العل�نية، وال تسعى إىل تطبيق رشع الله (من 

ثر بعض تخىش من تأ » ح�س«قتل املرتدين، وإقامة الحدود، وفرض الجزية عىل املسيحي�). وقد باتت 
عنارصها بهذا الخطاب، يف ظل الثوران الداعيش الذي تشهده املنطقة. حيث سجلت حاالت انشقاق 

 عديدة خالل األشهر املاضية، وإن كانت ال تزال محدودة.

 قوة الج�عات املتطرفة يف سيناء، ومبايعتها أليب بكر البغدادي، قد يدفعها للتمدد إىل غزة. تنامي-8

من خالل أمرين رئيسي�: األول، الحوار الفكري ». داعش«احتواء خطر » ح�س«تحاول أمام هذا املشهد، 
املكثف معهم من خالل العل�ء واملشايخ. بيد أن املعضلة التي يشتيك منها الدعاة هي صعوبة إقناع 

ية، تقوم عىل احتكار الحقيقة، واعتبار أنفسهم هم فقط الفرقة الناج مأيدولوجيتههؤالء الشبان، ألن 

                                                

 بو زيد، نائب مدير رشطة قطاع غزة.أ م، مع العميد محمد 2015-11-11مقابلة عرب الهاتف، بتاريخ  )193(
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فهم أصالً ال يثقون بالعل�ء وال يعرتفون بهم، ويعتربونهم مرتدين وعىل ضالل. أما الطريق اآلخر الذي 
تسلكه السلطة يف غزة للحد من خطورتهم، فهو املتابعة األمنية، حيث تعمل أجهزة املخابرات داخل 

 .)194(القطاع عىل اعتقال كل من تيش تحركاته بأنه بات يشكل تهديداً 

 الثالث الفصل

 مستقبل العالقات ب� حركة ح�س والحركة السلفية

 اتفاق ب� حركة ح�س ودولة االحتالل  أو ول: التوصل إىل تهدئةالسيناريو األ 

تناولت تقارير عديدة، يف اآلونة األخ�ة، عن وجود اتصاالت ب� مبعوث� دولي�، بتفويض من دولة 
املقاومة اإلسالمية "ح�س"، بخصوص إمكانية التوّصل إىل هدنة محدودة االحتالل، ومسؤول� يف حركة 

زمنيًا ب� دولة االحتالل وفصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة، مقابل رفع الحصار املستمر عىل 
من  لٌّ خبار ترصيحات أخ�ة أدىل بها كالقطاع منذ أكرث من مثانية أعوام. وم� يعّزز مصداقية هذه األ 

وخالد مشعل. وما مل تحصل مفاجآت، فمن غ� املستبعد أن يتم التوصل إىل  هنية،إس�عيل  :سيدانال
ثالث إىل خمس سنوات عىل األقل، وذلك يف ضوء رغبة كل من "دولة االحتالل" وح�س من تهدئة ملدة 

 .)195(يف إمتامها

  

                                                

 زهر.اسية بجامعة األ ستاذ العلوم السيأ حمد، أ م، مع الدكتور سامي 2015-11-21مقابلة عرب الهاتف، بتاريخ  )194(

 .الرابط ودراسة السياسات. لألبحاثركز العريب م، امل2015-11-29رسائيل، زيارة بتاريخ إالهدنة ب� ح�س و  أحاديث )195(

http://www.dohainstitute.org/release/9415f4a4-2367-4d67-863e-3e3766d118ab
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 ؟ملاذا تريد دولة االحتالل هذه الهدنة

الهز�ة ب� الفلسطيني� ودولة االحتالل، ألن املقارنة ليست علمية وال بعيداً عن مصطلحات النرص و 
يوما هي أن: "إرسائيل مل تنترص، وغزة مل  51حرب غزة التي استمرت  إن خالصةموضوعية، �كن القول 

 تنكرس"!، أمام االعتبارات التالية:

ياتية، اسات ميدانية وخسائر عملـ الخسائر التي ُمنيت بها املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية، من انتك1
فقد أسفرت حرب غزة الثالثة التي أسمتها دولة االحتالل "الجرف الصامد"،  ؛وىلأعلنتها يف ذكرى الحرب األ 

عندما  ،ضابطا وجنديا سقطوا أثناء املعارك مع املقاومة عىل حدود غزة 65صهيونيا، منهم  70عن مقتل 
صهيو� بجراح، أكرث  2300حاولت ما تسمي قوات النخبة الدخول براً إىل القطاع. وأصيب ما ال يقل عن 

صاروخا، أي أن مستوى  3792إىل فشل القبة الحديدية يف اعرتاض  باإلضافةمن نصفهم من الجنود. هذا 
جاوزت تكلفة الحرب اإلج�لية %. وأخ�ا التكاليف العسكرية الباهظة، فقد ت16أداء القبة مل يتجاوز 

 مليارات دوالر يف الجانب املد�. 7مليارات دوالر يف الجانب العسكري، و 4عىل غزة 

ـ اإلشارات التي تطلقها ح�س عن وجود جنود صهاينة أرسى لديها، أحياء كانوا أم أمواتًا، ولذا قد تكون 2
 راج عنهم أو استالم رفاتهم.دولة االحتالل ترغب ببدء مفاوضات لتحديد مص�هم، واإلف

داعش" وتنظي�ت أخرى صغ�ة، “لـ ـ علم ارسائيل املُسبق أن إضعاف ح�س اليوم سوف يعني متدًدا 3

 .)196(ال متلك حًسا باملسؤولية والعقالنية

 ملاذا تسعي ح�س للتهدئة؟

تسعى ح�س إىل التوّصل إىل هدنة طويلة نسبًيا مع دولة االحتالل، إّال أّن ذلك ال يعني أنّها تطلبها بأّي 
مثن؛ فالحركة ما زالت تّرص عىل رفض االعرتاف مبا يسمي دولة إرسائيل، وهي ال تقبل نزع سالحها؛ إال 

 اآلتية: لألسبابأن حركة ح�س تبحث عن هدنة 

ري غ� املسبوق لح�س يف املواجهة العسكرية األخ�ة، فإن الحركة مل تتمكن من ـ رغم األداء العسك1
ترجمة اإلنجاز العسكري إىل إنجاز سيايس يرفع الحصار عن القطاع ويعيد اإلع�ر ويوفر األموال الالزمة 

 إلعاشة عرشات اآلالف من املوظف�. 

، منذ أكرث من مثانية أعوام. ويضاف إىل الحصار ـ تعيش ح�س مأزقًا كب�ًا يف إدارة قطاع غزة املحارص2
م. ولذلك، ال تريد ح�س أن تُجّر إىل 2014م، 2012م، 2008/2009ثالثة اعتداءات إرسائيلية كربى أعوام 

 معركة أخرى مدمرة مع دولة االحتالل. 

                                                

م، موقع دنيا 2015-8-25خيارات منطقية ورؤية مستقبلية، نرش بتاريخ ..والضفة  بعنوان: غزةبو سعدة، تقدير موقف أ محمد  )196(
 .الرابط املوطن.

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/08/25/376186.html
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يف إبريل/نيسان  لَتْها ح�س وجّسدها "اتفاق الشاطئ"لحة الوطنية" الفلسطينية التي أمَّ ـ أّن "املصا3
نه "حكومة توافق وطني"، مل تطبّق عمليًا، ومل تأت بالفرج لقطاع غزة، ومل ترفع الحصار عم، ونتج 2014

 عنه يف ظّل استمرار الخالفات ب� السلطة الفلسطينية وحركة ح�س. 

ألفق، ـ تخىش سلطة ح�س يف غزة تزايد النقمة الشعبية الناجمة عن الحرمان والحصار وانسداد ا4
 فاألوضاع اإلنسانية يف قطاع غزة تتدهور بشكل متسارع وغ� مسبوق، عىل كافة األصعدة.

قليمية املتسارعة، التي تدفع القادة السياسي� يف حركة ح�س إىل الرتيث واستغالل ـ التغي�ات اإل 5
 اخرى.وراق مرة ترتيب األ  إعادةجل أ الوقت من 

 قطاع غزة يفتداعيات الهدنة عىل مستقبل العالقة ب� حركة ح�س والسلفية الجهادية 

ن كانت لفرتة زمنية إ يجابية، و إ قطاع غزة ستكون  يفإن التداعيات عىل مستوى الجوانب الحياتية 
ان حركة ح�س ستعمل أ إالم، 1994محدودة تشبه إىل حد قريب بدايات دخول السلطة الفلسطينية عام 

 سباب:ة أ وكار السلفي� الجهادي� وذلك لعدأ  تجفيف منابع و عىل

غزة  يفك� متثل السلفية الجهادية  غزّة؛ـ رغبة السلفية الجهادية يف قطاع غزة عىل مزاحمة ح�س يف 1
 تهديدا ملرشوعها "اإلخوا�".

لة م� يعطل اتفاق رض املحتصواريخ باتجاه األ  بإطالقن تقوم فصائل السلفية الجهادية أ ـ من املرجح 2
 انجرار غزة إىل حرب. وبالتايل ،الهدنة

�كن التعاون  معتدال اسالميإ  باعتبارها تنظي� ،فاق للتواصل مع العامل الخارجيآ فتح  يفـ رغبة ح�س 3
 وأنها ،عىل الساحة الفلسطينية اساسيأ  امعه والتوصل إىل تفاه�ت، وليك تثبت حركة ح�س نفسها العبً 
ن تبعد عن كاهلها وعن املواطن� أ  يفمعادلة صعبة ال �كن تجاوزها. وكذلك محاولة حركة ح�س 

نها أ قطاع غزة ب يفة ح�س وقياداتها عباء الضغط املرصي؛ الذي دامئا ما يوجه التهم لحركأ  الفلسطيني�
 سيناء. يفعىل تعاون مع السلف� الجهادي� 

 : اتفاق ب� حركة ح�س والسلفي� الثا�السيناريو 

م، إعالن مبادرة للمصالحة ب� ح�س والسلفيّ�، قّدمها الشيخ 2015متّوز/يوليو  4شهدت مدينة غزّة يف 
ة البارزة يف غزّة، عرب مؤمتر صحاّيف عقده يف ساحة الجندي الشخصيّات السلفيّ  أحدعصام صالح، وهو 

 املجهول وسط مدينة غزّة.
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أيّام فقط، من توجيه تنظيم الدولة االسالمية  3وقد صدرت مبادرة املصالحة ما ب� ح�س والسلفيّ� بعد 
من الدماء ألنّه م، مهدداً بتحويل غزّة إىل بركة 2015حزيران/يونيو 30" داعش" تهديدات إىل ح�س يف 

 .)197(من أم�كا وإيران تسعي فقط إلرضاء كلٍّ  نهاأ و  غزة؛يري حركة ح�س مل تطبّق الرشيعة اإلسالمّية يف 

 املبادرة: يفواهم ما جاء 

 أو ،السلفيةها أحد من الحركات مل يتبنَّ  التيتلك  واستنكارها، ـ رضورة منع التفج�ات الداخليّة يف غزّة1
 .فتحالفصائل الوطنية املختلفة مع حركة ح�س كحركة 

ـ منع التعذيب يف سجون أجهزة األمن يف غزّة، إّال ضّد املتورّط� بالتعاون مع إرسائيل، وعدم مهاجمة 2
السلفي�، وإعادة أموالهم وأسلحتهم  املعتقل�ك� يجب عىل ح�س إطالق رساح . ح�س لبيوت السلفيّ�

 إليهم.

تهديدات املوّجهة ضّد ح�س، من أّي جهة كانت، وطالبت بالتنسيق معها يف املهام للاملبادرة  ـ رفض3

 .)198(الجهاديّة ضّد إرسائيل، وإتاحة التدريب العسكرّي للسلفيّ� يف غزّة، وتوف� اإلمكانات الالزمة لذلك

 التوجه إىل مصالحة: يفدوافع السلفي� وح�س 

أوال: اتّهام إرسائيل والسلطة الفلسطينيّة بأّن غزّة باتت حاضنة لتنظيم الدولة، السي� بعد تفج�ات قامت 
 م، يف سيناء.2015متّوز/يوليو 1بها والية سيناء استهدفت الجيش املرصّي يف 

 التيحركة الصابرين" “لـ م، بحظر 2015متّوز/يوليو  6 غزة يوم يفثانيا: صدور قرار من حكومة ح�س 
يتزعمها هشام سامل، واملقّربة من إيران، التّهامها بنرش الفكر الشيعّي ب� أوساط سّكان غزّة، دون توضيح 
طبيعة طريقة الحظر. وقد رّحبت األوساط السلفيّة يف غزّة بقرار الحظر، عىل لسان الداعية السلفي 

 م. 2015يوليو  7جدي املغريب يوم البارز الشيخ م

قابل اتساع الفجوة ب� ، يف ماألخ�ة اآلونة يفثالثا: التقارب ب� حركة ح�س واململكة العربية السعودية 
سوريا  يفوتحديدا  ،املواقف واألزمات التي تشهدها املنطقة يفيرا� وح�س، نتيجة الختالف النظام اإل

قريبون  بأنهمالذين يعدون أنفسهم أولئك  ،غزة يفمن السلفي� املوجودين واليمن. وهذا ما يريض أطرافاً 
ما قد يدمر هذا التقارب هو وجود بعض املؤرشات التي تُرجح إحياء التقارب ب�  من السعودية. إال أن

 مقتل سم� القنطار من قبل ح�س بالرغم من دوره الطائفي. كإدانةح�س وإيران؛ 

                                                

 .الرابط م،2015-11-20، زيارة بتاريخ 2015يوليو  23بو عامرأ عدنان  .موقع املنيتور، ح�س تفّضل الصفقة بدل الرضبة مع السلفيّ� )197(

 .77فاق الرؤية والعمل املشرتك، مرجع سبق ذكره، ص آ قطاع غزة:  يفحمد يوسف، ح�س والحركة السلفية أ  )198(

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/07/palestine-gaza-hamas-salafists-reconciliation-truce.html#ixzz3nuNF3kDV
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رابعا: وجود رغبة لدي الطرف� "ح�س والسلفي�" برضورة ضبط الوضع األمنّي يف القطاع، ووقف ظاهرة 

 .)199(ةالتفج�ات األخ� 

 موقف ح�س من املبادرة:

عىل الرغم من أن ح�س مل تعلن موقفها من مبادرة املصالحة مع السلفيّ�، لكنّها في� يبدو تفضل 
الذهاب إىل خيار الصفقة معهم بدل الرضبة، والتسوية بدل املواجهة، ألنّها تعلم أّن الصدام مع السلفيّ� 

ملتأزّم أصالً يف غزّة، ك� أن ح�س ال تريد أن تضع عىل نفسها أعباء يعني مزيداً من تأزيم الوضع األمنّي ا
 إضافيّة داخل القطاع املحارص.

 و�كن اختصار موقف ح�س من املبادرة بوجود اتجاه�:

اإلفراج عن بعض يف  التصالحي مع السلفي�، وقد متثل ول: يش� إىل توجه جدي يف االتجاهاالتجاه األ 
ن أ ساس أ غزة عىل  يفمصالحة السلفي�  يفة عيد الفطر املايض. وترجع رغبة ح�س السلفي� خالل إجاز 

ساس من أبنائها، وقد خرجوا منها بعد خالفهم معها حول قضايا األ  يفبناء السلفي� الحالي� هم أ معظم 

 .)200(م2006فكريّة إيديولوجيّة مرتبطة بدخولها يف االنتخابات الترشيعيّة الفلسطينيّة عام 

خشية أن متنحهم  ،تجاه الثا�: هناك بعض قيادات حركة ح�س تتحفظ عىل عقد مصالحة مع السلفي�اال 
تدفعهم إىل إحداث قالقل أمنيّة فيها، أو استقطاب عنارص جديدة إىل  ،املصالحة موطئ قدم يف غزّة

 )201(مجموعاتهم، ورمّبا تعطيهم بعض الوقت لتنظيم صفوفهم، واالستعداد ملواجهة ح�س.

 مصلحة ح�س من إمتام مصالحة مع السلفي�:

يصبح سو  ،فضل لحركة ح�سلحة مع السلفي� هو األ متام مصاإ  يفن هذا السيناريو املتمثل أ يري الباحث 
 وذلك للعوامل اآلتية: ،صالحها يف

ـ تواجه ح�س عدة جبهات أمنية وعسكرية يف آن واحد: السلطة الفلسطينية ومرص واالحتالل، وهي 1
يست يف وضع مريح أمنيًّا لتضيف جبهة أخرى من داخل البيت يف غزة، وهذا قد يدفعها إىل البحث ل

 عن خيار املصالحة مع السلفي� ال مواجهتهم.

ـ تدرك ح�س أن املنطقة مقدمة عىل تطورات عسكرية ملتهبة يف سوريا والعراق، ورمبا يف لبنان وسيناء، 2
واجهات هو التنظي�ت السلفية مبسمياتها املختلفة: تنظيم الدولة، وسيكون الالعب األبرز يف هذه امل

وجبهة النرصة، وجيش الفتح الذي يضم عدًدا من التشكيالت املسلحة اإلسالمية، وهي جميًعا ذات جذور 

                                                

 زهر بغزة.ستاذ املحارض يف جامعة األ و نحل، األ أبسامة أ م، مع الدكتور 2015-11-23بلة عرب الهاتف، بتاريخ مقا )199(

 س�عيل هنية.إ حمد يوسف، املستشار السيايس لرئيس الوزراء السابق أ م، مع الدكتور 2015-11-27مقابلة عرب الهاتف، بتاريخ  )200(

 و زايد، مرجع سبق ذكره.أب محمد، مقابلة عرب الهاتف، مع العميد  )201(
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سلفية، تقرتب كث�ًا م� يعتنقه السلفيون يف غزة. وهو ما قد يدفع ح�س إىل التعامل بحذر شديد مع 
� قد ملجهادية يف غزة لئال تظهر جزًءا من التحالف اإلقليمي والدويل ضد هذه التنظي�ت، الظاهرة ا

 يفقدها بعًضا من التأييد يف أوساط الحركات اإلسالمية. 

منية عىل قطاع غزة، بعد نجاحها ن تحكم قبضتها األ أ ـ من خالل املصالحة سيكون مبقدور حركة ح�س 3
مواجهة العدو، انطالقا من  يفضبط الساحة امليدانية عىل فة إىل قدرتها ضاإ السيطرة عىل السلفي�،  يف

ن يشهد قطاع غزة أ وبالتايل من املمكن  االحتالل؛اختيار توقيت التصعيد والتهادن مع دولة  يفرؤيتها 
 وفرتات عنف. ،فرتات هدوء

 السيناريو الثالث: تعرض ح�س لحرب رشسة تقيض عىل قوتها يف قطاع غزة

تاريخ وسلوكيات السلفي� الجهادي� يف كل من سوريا  يفيش� بعض الكتاب إىل وجود حلقة غامضة 
السلفية الجهادية هم شباب مضلل ويتم  يفن الشباب املسلح أ إىل  فيش� بعضهم ؛والعراق وسيناء

يف � مبارشة، و غأ بطرق مبارشة  ،مريكية مثالكاملخابرات األ  ،توجيههم من قبل بعض املخابرات الدولية
 يفمريكية صهيونية أ  بأجندةيذهب بعض املختص� إىل ما هو أبعد من خالل ربط قيادات داعش ح� 

الدول  مقدراتمن خالل استهداف  ،رضتتبعها داعش عىل األ  التيذلك بامل�رسات  معلل�املنطقة، 
ب� من قرص املسافة التي تفصل عىل الرغم هج�ت  أيرسائيل إىل إيف ح� مل تتعرض  .سالمية وآثارهااإل 

ار مترسائيل هو بضع مئات من األ إرسائيل؛ وكذلك ب� داعش يف سوريا وحدود إسيناء وحدود  يفداعش 
 ،من اخرتاق السلفية الجهادية بغزة ةاألمريكيرسائييل أو املخابرات ن استطاع املوساد اإل إفقط، وعليه ف

 .)202(السلفي� بديال عن حكم حركة ح�س لغزة  يزتجهن تسعي دولة االحتالل إىل أ فمن املرجح 

 القضاء عىل ح�س؟ يفرسائيل إترغب  املاذ :وهنا يبقي السؤال

 سباب املبارشة:أوال: األ

رسائيل بأن ح�س باتت تشكل عقبة يف طريق كل املشاريع التي تستهدف تصفية القضية إـ شعور 1
 الفلسطينية. 

، بعد أن استطاعت املقاومة الفلسطينية رضب العمق اإلرسائييل، م2014م، و 2012ـ محو آثار حريب 2
 وبالتحديد مدينتي القدس وتل أبيب.

وقدوم عبد  ،خصوصا بعد عزل الرئيس محمد مريس ،صالحهايف ـ أن التغ�ات اإلقليمية الجارية تصب 3
 وارتفاع نربة العداء للسلطة السياسية مبرص تجاه حركة ح�س. ،الفتاح السييس

                                                

 .60ذكره، صسبق  السلفية، مرجعسالمية والحركات بحاث املستقبل، الحركات اإل أ عداد مركز إ  )202(
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مة ـ محاولة الكيان اإلرسائييل إعادة ترميم قوة الردع التي تزعزعت يف الفرتة السابقة إثر قوة املقاو 4

 .)203(اآلخذة بالصعود

 ثانيا: األسباب غ� املبارشة

الحلم الصهيو� واملعروف بـ " البدائل اإلقليمية لفكرة دولت� لشعب�" أو ك� يعرف باسم يف تمثل ت
 من القومي السابق. وينص املرشوع عىل ما ييل:اللواء غيورا ايالند" مستشار األ  "مرشوع

سيناء لصالح الدولة الفلسطينية املقرتحة. وهذه  أرايضكيلومرتاً مربعاً من  720أوال: تتنازل مرص عن 
كيلومرتاً، و�تد بطول ساحل البحر املتوسط من مدينة رفح  24عبارة عن مستطيل، ضلعه األول  األرايض

"، أبو ساملمرتاً من غرب "كرم كيلو  30فيصل طوله إىل  الثا�غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع 
كيلومرتاً مربعاً) التي سيتم ضمها  720( األرايضو�تد جنوبا مبوازاة الحدود املرصية اإلرسائيلية. وهذه 

 كيلومرتاً مربعاً فقط. 365إىل غزة تضاعف مساحة القطاع مرت�، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 

مرص للفلسطيني�، تحصل القاهرة عىل أراض من إرسائيل  التي ستتنازل عنها األرايضمقابل  يفثانيا: 
 720ف�ان). املنطقة التي ستنقلها إرسائيل ملرص �كن أن تصل إىل  واديالنقب (منطقة  غريبجنوب 

مقابل كل املميزات االقتصادية واألمنية والدولية التي  يفكيلومرتاً مربعاً (أو أقل قليال)، لكنها تتضاءل 

 .)204(قاهرة الحقاستحصل عليها ال

املناطق التي وضعت ضمن خطة  يفسيناء يتواجد بالفعل  يفسالمية نا يري الباحث أن تنظيم الدول اإل وه
سيناء واحتوائهم إىل جانب اخرتاق  يفغيورا ايالند، وهذا يعني يف حال تم اخرتاق السلفي� الجهادي� 

 تأسيستواصل بدون عائق؛ مبا �كنهم من غزة واحتوائهم سوف يسمح لهم بال يفالسلفي� الجهادي� 
وفقا ملرشوع غيورا ايالند،  ،رسائيلإ إليها وهذه باختصار الدولة الفلسطينية التي تسعي ،دولة واحدة لهم

رسائيل إىل الخالص من إ ستسعىلهذا و  ،قطاع غزة يفحركة ح�س الحاكمة  ترفضها-تأكيد بكل- هذهو 
 ح�س.

يبذل جهوداً من أجل ترسيخ حكمه وتثبيت  ، الذيالسييسوم� يعزز هذه الخطة هو وجود عبد الفتاح 
رسائيل والواليات املتحدة إرضاء إالنقالب عىل الرئيس محمد مريس، وذلك من خالل اأركانه بعد تنفيذه 

 مريكية والغرب؛ وهذا قد يدفع السييس إىل قبول مرشوع غيورا ايالند.األ 

كافة االجراءات التي تجري عىل سيناء منذ قدوم السييس يالحظ أن  يفاملتابع للم�رسات املرصية  نأ غ� 
عهد السييس بتجريف  يفوم� يدلل عىل ذلك هو قيام السلطات املرصية  ،رض تس� وفقا للمرشوعاأل 

                                                

 .114)، ص2014بيت الحكمة،  (غزة:وح�س والربيع العريب،  إيرانبو سعدة، أ محمد  )203(

م. الرابط: 2015-12-5، ماهي تفاصيل مرشوع "غيورا أيالند" اإلرسائييل لدولة فلسطينية يف سيناء ؟!، زيارة بتاريخ لألنباءموقع وطن  )204(
http://www.wattan.tv/news/140125.html 
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هولة كانت مأ  التيتلك وبيوت سكان مدينة رفح املرصية والشيخ زويد،  ألرايضمساحات شاسعة 
 خطة غيورا ايالند. يفمع ترحيلهم إىل مناطق خارج الحدود املرسومة  ،بالسكان

 

 

 الخامتة

عىل الرغم من ترجيح سيناريو استمرار الوضع الراهن في� يتعلق بحضور السلفية الجهادية يف الساحة 
الفكر املتشدد، يف ظل ينبغي التأكيد عىل أنه ال توجد دول أو ساحة محصنة ضد اخرتاق فالفلسطينية، 

حضور الج�عات املتشددة يف اإلقليم، وتنامي ظاهرة العنف واستمرار حالة الفوىض يف املنطقة؛ األمر 
الذي يستدعي من الفاعل� وأصحاب القرار يف الساحة الفلسطينية التنبه واتخاذ اإلجراءات املناسبة التي 

اريو ما حصل يف ساحات عربية أخرى. خصوصا أن من شأنها أن تجنّب الساحة الفلسطينية تكرار سين
ال يكل وال �ل يف سعيه لتبديد قوة الفلسطيني�  لوجود عدوٍّ  ،للساحة الفلسطينية خصوصية مغايرة

 ضعاف عز�تهم.إ و 

 النتائج:

 بالتيارات-العامليةفروع ج�عة االخوان املسلم�  أحد-" " ح�سسالميةعالقة حركة املقاومة اإل  •
لذي ال يعرتف بالواقع؛ وب� ممي اثناياها خالفا ما ب� الفكر األ  يفلفلسطينية، تحمل السلفية ا

 ويجعله يف قلب اولوياته. ،همية كب�ةأ ممي يويل الواقع أ فكر 

أن حركُة ح�س تنطلق من منطلقات اإلسالم الصحيح، وتؤمن بفكرة الوسطية يف الدعوة  •
 المية.والقتال، وهي حركة تحرر وطني ذات خلفية إس

د مصالحها؛ بل لديها مخاوفها  خطراً -ا وأفكاًر  أنشطةً  –أن ح�س ال ترى يف التيار السلفي  • يهدِّ
 من موجة العنف الدامي التي تجتاح الوطَن العريب.

 فهي ،تعريف نفسها يفالعامل،  يففلسط� كبقية التيارات السلفية املنترشة  يفتعترب السلفية  •
ة، وسلم والصحابة والقرون الخ�ِّ  وآلةن مفهوم السلف يعني النبي محمد صىل الله عليه أ تؤكد ب

 أي أجيال الصحابة والتابع� وتابعي التابع�. 

املنظومة السياسية الفلسطينية،  يفاالنتخابات الترشيعية، وسعيها لالنخراط  يفمشاركة ح�س  •
 اتباعا من ح�س لوسائل عل�نية، وتبنياً السلفي� برأيذلك منظمة التحرير، اعترب  يفمبا 

 التيسس الرشعية والفكرية صول للسلطة، وهو ما يتعارض مع األ الو  يفلألسلوب الد�قراطي 
 ليها السلفية الجهادية.إتستند 
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يعترب االنقسام الفلسطيني أحد أسباب �و الحركات السلفية الجهادية، خاصة أن البعض وضعه  •
الذي أدى إىل تفيش التطرف يف صفوف فئة من الشباب وهو السلطة، يف سياق الرصاع عىل 
ما يفرس وجود أعضاء سابق� من ح�س وفتح يف صفوف الج�عات  ذاوه ،شعرت بالغنب والظلم

 السلفية الجهادية املختلفة.

منها ما امتازت به الحركة  ؛يعود تأخر وصول السلفية الجهادية إىل فلسط�، إىل عدة أسباب •
ية الفلسطينية تاريخياً من فاعلية وحضور لرثاء تجربتها، وإلمساكها بكث� من مفاصل القوة الوطن

 لقوة الحركة اإلسالمية الفلسطينية وتجذرها داخل املجتمع. ةضافإ املجتمع. داخل 

ونفوذها يف القطاع بعد، » ح�س«مل تبلغ املجموعات السلفية الجهادية يف غزة مرحلة تهديد  •
 ث� القلق.لكنها باتت ت

ستعمل حركة ح�س  ،و اتفاق ب� حركة ح�س ودولة االحتاللأ يف حال تم التوصل إىل تهدئة  •
 وكار السلفي� الجهادي�.أ عىل تجفيف منابع و 

ن تحكم قبضتها أ يف حال متت مصالحة ب� ح�س والسلفي� سيكون مبقدور حركة ح�س  •
وفرتات  ،ن يشهد قطاع غزة فرتات هدوءأ كن بالتايل من املمو عىل قطاع غزة،  بإحكاممنية األ 

 حسب رؤية حركة ح�س. ،عنف

جل مترير أ من من فلسط� وسيناء  كلٍّ  يفن تخرتق دولة االحتالل الحركات السلفية أ من املمكن  •
؛ دولة فلسطينية إلقامةجزء من سيناء يف مرشوع غيورا ايالند، الذي ينص عىل دمج قطاع غزة 

 صهيو� يهدف إىل تدم� القوة العسكرية لدى ح�س.وذلك بعد عدوان 

 التوصيات

. الحفاظ عىل روح التعايش ب� املكونات الدينية واالجت�عية والسياسية يف املجتمع الفلسطيني، 1
والتأكيد عىل أن التناقض الرئيس هو مع االحتالل اإلرسائييل الذي يواصل ارتكاب جرامئه بحق كل 

 ز، وتجريم فكرة استخدام السالح يف الخالفات داخل املجتمع الفلسطيني.الفلسطيني� دون متيي

. تعزيز حالة االنفتاح يف املجتمع الفلسطيني ونرش الفكر املعتدل، واحتواء حاالت التشدد الفكري، 2
 واعت�د آلية الحوار قبل اللجوء إىل املعالجات األمنية التي تبقى رضورية عند فشل الوسائل األخرى.

ورمبا إيجاد تشكيالت متشددة  ،التنبه إىل محاوالت بعض األطراف الفلسطينية واإلقليمية الخرتاق. 3
داخل املجتمع الفلسطيني، وعىل وجه الخصوص يف قطاع غزة، بهدف خلط األوراق وإحداث حالة بلبلة 

جتمع الفلسطيني أمنية وترويج مقولة رعاية غزة للتشدد والتطرف، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحص� امل
 تجاه تلك االخرتاقات.
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والتوافق عىل برنامج  ،. تعزيز وحدة املجتمع الفلسطيني والسعي الجاد إلنهاء االنقسام الفلسطيني4
 مشرتك إلدارة املواجهة مع االحتالل اإلرسائييل.

ملنفلت وغ� . ترويج �وذج املقاومة الفلسطينية الناضج والراشد يف مواجهة �اذج التشدد والعنف ا5
 املرّشد.

. إعطاء البعد العريب واإلسالمي للقضية الفلسطينية حقه من الرعاية واالهت�م يف ضوء مرشوع نهضوي 6
 حضاري يوظف الطاقات بشكل إيجايب نحو مرشوع التحرير.
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  الدور املصري يف لیبیا: املحددات واألبعاد
 

 •د. عصام عبد الشايف
 

 

  

                                                

 و    دمنهور،و سكندرية، عمل أستاذاً زائراً بجامعات: اإل  .أستاذ العالقات الدولية، جامعة سكاريا الرتكية• 

 .(2009) دكتوراه الفلسفة يف العلوم السياسية، جامعة القاهرة .ب�وت العربيةو  أكتوبر، 6
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 مقدمة

 امل، وبيان االنقالب العسكري يف مرص، بداية ألهم تحول نوعي يف دول الع2013الثالث من يوليو كان 
؛ وخاصة يف بلدان الثورات العربية ،الدويل واإلقليمي يف تحوالت األوضاع السياسية يف املنطقة العربية

، الدولاملضادة يف هذه والقوى الداعمة للثورة  ،مقدمة لدعم عدد من الحركات االنقالبيةذلك حيث كان 
وهو ما متثل يف استخدام قادة االنقالب العسكري يف مرص كأداة من أدوات دعم  .مقدمتها ليبيا ويف

الذي يقوده اللواء املتقاعد خليفة حفرت، بدعم سيايس ومايل وإعالمي شبه  ليبيا،االنقالب العسكري يف 
 ة املتحدة. كامل من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربي

ويف مواجهتها برزت عدة قوى ثورية تحت العديد من املسميات  ،قاد حفرت ما أطلق عليه "عملية الكرامة"
منها "فجر ليبيا"، و"ثوار بنغازي"، ومع كل تعرث لعملية الكرامة يأيت اإلمارايت السعودي املبارش أو غ� 

 املبارش عرب عسكر مرص وقادة انقالبها.

ه التطورات وخريطة الرصاعات، وطبيعة دور سلطة االنقالب العسكري يف مرص فيها، وللوقوف عىل هذ
 تأيت هذه الورقة، التي تم تقسيمها إىل املحاور التالية:

 املحور األول: تطورات األوضاع يف الداخل الليبي

 املحور الثا�: أبعاد دور االنقالب العسكري املرصي يف ليبيا

 لحاكمة ملستقبل االنقالب الليبياملحور الثالث: العوامل ا

 خالصة تنفيذية
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 املحور األول

 تطورات األوضاع يف الداخل الليبي

 أوالً: انقالب حفرت وتطوراته:

، الذي أعلن عنه اللواء خليفة حفرت محط استهزاء وسخرية عىل نطاق واسع 2014فرباير  14كان انقالب 
نكسة التي أملّت به. وتحرك إىل رشق ليبيا للتعايف من ال نظراً لضعفه. لكنه توّجه ،يف جميع أنحاء ليبيا

الجنود ورجال القبائل الساخط�.  ايته املناهضة لإلسالمي� ومجنّدً الخطابات السياسية لدعم قض املقيً 
وعدم القيام بأي  ،واتهم األحزاب اإلسالمية يف "املؤمتر الوطني العام" بإحباط عملية إعادة تأهيل الجيش

للتصدي لحملة االغتياالت التي تستهدف األعضاء الحالي� والسابق� يف املؤسسة األمنية. وتحدث  ،يشء
ب والء القوات التي تحرس القواعد الجوية يف األبرق، إلرهاب، وكسكرات تدريب ملكافحة اعن إنشاء معس
 وبنينا، وطربق.

وقد أنشأ هؤالء  .جندي وموال� من القبائل 6000وما يقرب من  ،القوة الجوية ؛وتشمل قوات حفرت
حواجز تفتيش خارج بنغازي. ورداً عىل ذلك، فرض "املؤمتر الوطني العام" الذي يسيطر عليه اإلسالميون 

لذلك تأث� يذكر؛ فالتهديد  نخاصة، ولكن مل يكمنطقة حظر جوي فوق بنغازي ضد طائراته املقاتلة ال
حة املضادة للطائرات، مبا يف ذلك منظومات الفعيل لسالح حفرت الجوي هو الوجود الواسع االنتشار لألسل

 فرباير". 17الدفاع الجوي املحمولة التي متلكها "كتائب 

وتنظيم  ،وجاءت عملية حفرت يف أعقاب االشتباكات املتصاعدة ب� القوات الخاصة املعروفة بـ "الصاعقة"
خابرات العامة يف بنغازي إبراهيم "أنصار الرشيعة يف ليبيا"، ومن ضمنها تفجٌ� انتحاري، واغتيال مدير امل

السنويس بعد يوم من ظهوره عىل شاشة التلفزيون للتحذير من مؤامرة إسالمية. وأدى االقتتال ب� 
 و"أنصار الرشيعة يف ليبيا" إىل تعاون عسكري مع ميليشيا القائد االتحادي الجرثان. ،"الصاعقة"

مايو  19عملية حفرت يف  ،ونيس بوخ�دة رسمياً  "؛ةم تعاون حفرت مع الجرثان وآمر قوات "الصاعقودعَّ 
. ومنذ بدء الحملة، اتخذت وحدات "الصاعقة" موقع الهجوم ضد "أنصار الرشيعة يف ليبيا" يف 2014

سيدي فرج والهواري والقوارشة ومناطق تيكا يف بنغازي، ودعت جميع الليبي� إىل التظاهر دع�ً لهذه " 

 .)205( لوطن"الحركة القومية للدفاع عن ا

قد تم الربط ب� الحملة العسكرية التي شنّها رئيس هيئة األركان السابق يف ليبيا الج�ال خليفة حفرت و 
وقيام وزير الدفاع  ،، لإلطاحة بالقوى اإلسالمية التي تهيمن عىل املؤمتر العام الوطني2014مايو  16يف 

السييس بعزل الرئيس محمد مريس وج�عة اإلخوان املسلم� الحاكمة يف مرص يف  حعبد الفتا املرصي 
. وعىل املنوال نفسه اتَّهم حفرت حزب العدالة والبناء التابع لج�عة اإلخوان الليبية وكتلة 2013يوليو 

                                                

 .الرابط، 2014مايو  20، معهد واشنطن لسياسات الرشق األد�، ليبيا وخطر الحرب األهلية املتنامي، أندرو اينجل )205(

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/libyas-growing-risk-of-civil-war
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لقضائية لتشكيل "الوفاء للشهداء" الربملانية اإلسالمية األكرث تحّفظاً بـ "تعزيز اإلرهاب"، ودعا السلطة ا
واإلرشاف عىل انتخابات برملانية جديدة. ك� رّدد رئيس الرشطة العسكرية العقيد مختار  ،حكومة طوارئ

حيث أكّد عىل أن تحركهم جاء استجابة  ؛فرنانة، أحد الحلفاء الرئيسي� لحفرت، ما قاله السييس يف مرص
 لـ "اختيار الشعب " وليس انقالباً.

أو من مدن رشقية أخرى، وهو ما يفرس دعم القوات  ،كبار مؤيديه هم من بنغازي إن حفرت والعديد من
يزعم فرنانة متثيل "املجلس العسكري للمنطقة الغربية" املستند  عىل ح�الخاصة وسالح الجو العلني له، 

يبي" التي زنتان القوية. وقد نظّم االثنان سلسلة "املؤمترات االستثنائية للجيش الل-إىل ميليشيات نفوسة
، ثم أعلنا عن تشكيل املجلس 2013أسفرت عن تشكيل "تجمع الضباط الليبي� األحرار" يف أبريل 

 .)206( العسكري األعىل ملضاهاة األركان العامة التي مقرها طرابلس الغرب

 ثانياً: أهداف عملية حفرت:

من الج�عات اإلسالمية املسلحة وفًقا ملا رصح به حفرت، فإن عمليته يف رشق ليبيا تستهدف تطه� الدولة 
التي تصاعد خطرها يف الرشق الليبي، بسبب عدم قدرة الدولة عىل نزع سالحها، وبالتايل، امتدت تأث�اتها 
إىل الجوار اإلقليمي لليبيا عرب نسج عالئق عابرة للحدود مع تنظي�ت جهادية يف مرص وتونس والجزائر، 

باتت تشكل خطرًا عىل املصالح الغربية التي تعرضت لالستهداف ك� أن تلك الج�عات، من جانب آخر، 
، إثر هجوم أُلقي فيه بالالمئة عىل 2012املتكرر، وكان من أبرزها قتل السف� األمرييك يف بنغازي يف 

 ج�عة "أنصار الرشيعة" ذات االمتدادات اإلقليمية.

ا، وهي ج�عات إسالمية مسلحة تشكل ومن هنا، تستهدف "حملة الكرامة" أطرافًا محددة يف رشق ليبي
و"ألوية الشهيد  ،و"كتيبة شهداء بوسليم" ،أنصار الرشيعة""كـ  ؛يف مضمونها استنساًخا ألفكار "القاعدة"

شكل حال نجاحها ، فقد تُ من ثَمفرباير". و  17عمر عبد الرحمن"، و"ج�عة التوحيد والجهاد"، و"قوات 
أن عملية حفرت اتسعت لتشمل أهدافًا منها: تعليق عمل السلطات نقطة لجذب تأييد إقليمي ودويل. ك� 

                                                

ات" بشأن جما تضمنه "بيان تأيت يف إطار  اأنهتندرج يف إطار الحرب عىل اإلرهاب، و وإ�ا ليست انقالبا،  تهعمليأن  أعلنحفرت  )206(
ة للج�عات املتشددة يف ليبيا، وتشهد ارتفاعا وهي املدن التي أضحت معاقل رئيس مدن بنغازي ودرنة ورست،تطورات املوقف األمني يف 

قد اعترب "بيان غات" ألول مرة أن مدن بنغازي ودرنة ورست ف رهاب واالغتياالت منذ الثورة وحتى اآلن.لحوظا يف وت�ة أع�ل العنف واإلم
اتها العسكرية واألمنية ملكافحة  أن الحكومة الليبية ستضع إمكانإرهابية ليبية وأجنبية، وأكد عىل تتعرض لحرب إرهابية تقوم بها عنارص

بهدف إعادة األمن واألمان إىل مدن وطننا  ،وأنها ستستع� "بالقوة العسكرية الوطنية املختلفة أيا كانت يف هذه املواجهات ،فةهذه اآل 
 الحبيب".

ات" جأن العملية العسكرية التي قام بها اللواء خليفة حفرت تأيت متسقة مع ما نص عليه "بيان  البعض يرىومن هذا املنطق وهذا النص، 
وكذلك استنجدت بالقوى الدولية  ،الحكومي، الذي أكد أن الحكومة الليبية ستستع� بالقوى العسكرية والوطنية املختلفة ملكافحة اإلرهاب

لقد أعطى "بيان غات" لتحرك حفرت العسكري تجاه املتشددين مسوغا قانونيا �كن أن يعفيه  فة.اجتثاث هذه اآل  يفواإلقليمية ملساعدتها 
عليه رئيس الحكومة الذي منح تحركه قبل أن يبدأ ما �كن  ادعىسواء باالنقالب أو الخروج عىل القانون، مثل�  ،وينفي عنه أي اتهام

. م2014مايو  19 -اإلثن� هـ ، ربية للدراساتمركز العوأطرافه، الرصاع ـ  كرامة ليبيا، معركة كامل عبد اللهنظر: ا. تسميته بالغطاء الرشعي
 .http://ara.tv/5sa7mالرابط: 

http://studies.alarabiya.net/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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االنتقالية، وبرامج املصالحة، ونقل صالحيات املؤمتر الوطني إىل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بل 
 20مقابلة مع صحيفة الرشق األوسط، يف يف اإلعالن رصاحة عن مواجهة ج�عة اإلخوان؛ إذ قال حفرت (

إن هدف عمليته ليس فقط تطه� ليبيا من املتطرف�، ولكن أيًضا من ج�عة اإلخوان،  :)2014مايو 

 .)207( للمحاكمةمتوعًدا بتقد�هم 

فيتّهمونه ورفاقَه بالسعي الستعادة النظام القديم، خاصة أن تحالفه حظي بدعم متزايد  ،أما خصوم حفرت
يف أوساط الجنود وضباط الصف من عهد القذايف. غ� أن مشاعر االستياء إزاء التهميش الكامل تتجاوز 

، 2013نوفمرب  املوايل واملناهض للقذايف، ألنه� مستهدفان بقانون العزل السيايس الصادر يف :املعسكرين
 ذلك، فإنالذي يحظر عىل أعضاء النظام السابق توّيل الوظائف العامة ملدة عرش سنوات. باإلضافة إىل 

وضع حّد لعمليات االغتيال املتواصلة لكبار ضباط يف ن قضية مشرتكة تتمثّل يف رغبته� لدى املعسكريْ 
نائب رئيس هيئة األركان السابق بذلك  كومي� كبار آخرين. ك� دفعسؤول� حملالجيش واملخابرات، و 

-الثوريةاحتجاجا عىل استمرار سلطة امليليشيات  2013استقال من منصبه يف نوفمرب  الذي-جنيديسامل 
إىل صفوف  لالنض�م-الثّني، الذي يشغل حالياً منصب رئيس الوزراء املكلف هعبد اللالدفاع  وبوزير

فإن هذا يؤكّد الطبيعة  ،املعسكر نفسه. وكون جنيدي والثنّي ينتميان إىل منطقة الحدود الغربية يف ليبيا
 اإلقليمية املتقاطعة لتحالف الضباط.

وهناك معسكر ثاٍن يستند إىل مؤّسسات الدولة الرسمية، لكنه اعتمد هياكل أمنية "هجينة" منذ العام 
للواء يوسف منقوش، الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع املؤقّت إىل أن تم ب� رموزه ا ن؛ وم2011

جادالله العبيدي، الذي توّىل املنصب يف  معبد السال ، وخليفته اللواء 2012تعيينه رئيساً لألركان يف يناير 
. وإذ افتقرا إىل قاعدة مؤسسية قوية داخل الجيش، فقد اضطرا إىل التعامل مع قوات 2013أغسطس 

القوية يف غرب ليبيا لدمج العديد من  ةرع ليبيا، وهي اإلطار الجديد الذي دفعت به مليشيات مرصاتد
 .2011فرباير  17املليشيات الثورية التي ظهرت خالل وبعد ثورة 

ويرى أحد الباحث� أن مثة عوامل عدة قد تشكل محفزات للتحالفات البازغة املؤيدة لحملة "الكرامة"، 
حيث  ؛) عىل مؤسسات الدولة االنتقاليةةمرصات-فض تصاعد هيمنة تحالف (اإلسالمي� لعل أبرزها، ر 

نجحت ج�عة اإلخوان املسلم�، عرب حزبها العدالة والبناء، وقوى جهادية سابقة منخرطة يف العمل 
وى األمنية والق مرصاتةمع  وميلشياتيةالسيايس (الج�عة الليبية املقاتلة السابقة) يف بناء تحالفات قبلية 

 يف طرابلس، لض�ن هيمنتها عىل السلطة السياسية، مدعومًة بقوى إقليمية ودولية.

واستطاع التحالف تقليص املساحة السياسية التي حازها تحالف القوى الوطنية ذو التوجه الليربايل بزعامة 
عرب الضغط بالقوة  ،2012وتيارات مدنية أخرى يف انتخابات يوليو  ،ومن خلفه الزنتان ،محمود جربيل

                                                

مجلة السياسة الدولية، املوقع ، هل تستطيع عملية حفرت تغي� موازين الرصاع يف ليبيا؟: تأث�ات مرشوطة، د. خالد حنفي عيل )207(
 .2014مايو  21لكرتو�، اإل
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املسلحة لتطبيق قانون العزل السيايس الذي أحدث خلال يف موازين القوى السياسية لصالح اإلسالمي� يف 
املؤمتر الوطني. ويف الوقت ذاته، تغلغل التحالف يف املؤسسات الوليدة للدولة الليبية، إذ بدا أن هناك 

زارة الدفاع، ك� تم متديد والية املؤمتر الوطني جهادي� سابق� يتولون مناصب محورية، وخاصة يف و 
، لكن رسعان ما تراجع املؤمتر عن قراره، 2014، علً� بأنها انتهت يف فرباير 2014العام حتى ديسمرب 

 .)208( وأعلن إجراء انتخابات مبكرة دون أن يحدد موعدها

 ثالثاً: رصاع الرشعيات:

التي أفرزت مجلًسا للنواب،  ،2014يونيو  25تحوالت منذ انتخابات شهد املشهد السيايس الليبي عدة 
أثار جدالً دستوريًّا يُنظر فيه أمام الدائرة الدستورية باملحكمة العليا الليبية، بسبب مخالفات دستورية 
متعلقة بانعقاده خارج مدينة بنغازي، املقر املنصوص عليه مبوجب التعديل السابع لإلعالن الدستوري. 

د أفرزت هذه األزمة السياسية مطالبات من مؤيدي فجر ليبيا بعودة املؤمتر الوطني العام السابق وق
باعتباره صاحب الوالية الترشيعية، لح� تصحيح الوضع الدستوري ملجلس النواب الليبي املنعقد بطربق 

أغسطس  25يس" يف ؛ حيث شكَّل املؤمتر الوطني حكومة إنقاذ وطني برئاسة "عمر الحا)209( ليبيارشقي 
 ، سلَّمتها قوات فجر ليبيا مقار الوزارات بالعاصمة طرابلس.2014

سبتمرب  22يف ح� وافق مجلس النواب بطربق عىل التشكيلة الوزارية التي قدمها له عبد الله الثني يف 

 كلم. 275 ،التي بدأت متارس مهامها من مدينة البيضاء غريب طربقتلك ، )210(2014

 النقسام السيايس:وبذلك تعزز ا

ب� برملان�: األول يحظى بدعم واعرتاف دويل وهو مجلس النواب بطربق يف رشق ليبيا، والثا�  •
وهناك  ،يف العاصمة الليبية طرابلس غ� معرتف به، ولكنه يطعن يف دستورية مجلس طربق

 الدستورية العليا يف ليبيا. املحكمةدعوى مرفوعة بهذا الشأن أمام 

ب� حكومت�، تسيطر إحداه� من خالل مؤيديها عىل مساحات شاسعة بليبيا، وتهيمن عىل  •
ويقودها عمر  ،مراكز القرار السيادي واملايل بالدولة كمرصف ليبيا املركزي، وأغلب منابع النفط

همة بالدولة الليبية، وقرارتها الحايس، وأخرى تتحرك يف الرشق وبعيدة جغرافيًّا عن اإلدارات امل

 .)211( لتنفذها األرض عىل قوة ال تلقى

                                                

 املرجع السابق.، د. خالد حنفي عيل )208(

 الرابط ،2014أغسطس  23فجر ليبيا تدعو النعقاد عاجل للمؤمتر الوطني العام بتاريخ  )209(

 .الرابط ،2014سبتمرب  22الربملان �نح الثقة لحكومة عبد الله الثني بتاريخ  )210(

 .2014أكتوبر  14الثالثاء ، مركز الجزيرة للدراسات، حوار غدامس وغياب القوى الليبية الفاعلة، هشام الشلوي )211(

http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/32837/
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/55785
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ن هنا شهد الرصاع يف ليبيا شكالً جديداً، تحت مسمى "رصاع الرشعيات املنقوصة"، إذ إن "مجموعة وم
الست"، وهي دول جوار ليبيا، (مرص والسودان وتشاد والنيجر والجزائر وتونس)، لها مواقف متباينة من 
الكيانات السياسية والعسكرية الليبية. فالجزائر والسودان وتونس تعارض بشكل قاطع أي تدخل عسكري 
أجنبي، بسبب ما تعتقد أنه سينعكس عليها أمنياً، واحت�ل تدفق ج�عات إسالمية متشددة عىل ليبيا 

سكرياً. أما مرص من الصعب السيطرة عليها ع ،ة تصل إىل خمسة آالف كيلومرتالتي متلك حدوداً بريّ 
منحازة للطرف السيايس والعسكري املتحالف مع مجلس النواب الليبي  والسعودية واإلمارات، فتبدو

وحكومة الثني املستقيلة، وضد تيارات اإلسالم السيايس، ويف مقدمتها األحزاب املنبثقة عن ج�عة اإلخوان 
  املسلم�.

مت السلطة يف وخلص البعض إىل القول بأن الحالة الليبية قد  تصل إىل "اتفاق طائف جديد"، كالذي قُسِّ
لبنان مبوجبه عىل أساس طائفي، لكن قد يكون املعيار مناطقياً يف الحالة الليبية. وقد يصل املشهد الليبي 
إىل حالة الرشعيات املنقوصة التي يحوزها كل فريق، مبا أن معظم دول العامل تعرتف مبجلس النواب 

ينبثق عنه من حكومات. كذلك، مثة واقع ال �كن تجاهله يف طرابلس وبنغازي، وهو املنتخب، وما قد 
سيطرة قوات مسلحة عىل األرض، هي "فجر ليبيا" التي متكنت من خلق واجهة سياسية لها متمثلة يف 

  "املؤمتر الوطني العام"، وقد تنبثق عنه "حكومة إنقاذ وطني".

عة إىل تساوي أوزانها السياسية والعسكرية، م� سيجعل دول جوار و�كن أن يصل األمر باألطراف املتصار 
ليبيا والدول الكربى يف سعي إىل تقسيم السلطة ب� هذه األطراف عىل أساسات أيديولوجية وجهوية 
وسياسية، وهو ما سيؤدي إىل تراجع دور الدولة. وتواجه ليبيا خطر التقسيم السيايس ومراكز النفوذ، بعد 

طر التقسيم الجغرايف عىل أسس فيدرالية، ب� عدة مجموعات وكيانات يحظى كل منها أن اجتازت خ

 .)212( خارجيبدعم 

 رابعاً: التطورات امليدانية:

(كانت األويل  2014مايو  16منذ إعالم اللواء السابق يف الجيش الليبي عن محاولته االنقالبية الثانية يف 
"عملية كرامة ليبيا"، شهدت البالد العديد من التطورات والتحوالت ) والتي أطلق عليها 2014يف فرباير 

 امليدانية، يربز منها:

، أطلق اللواء السابق يف الجيش الليبي خليفة حفرت "عملية كرامة ليبيا" يف 2014مايو  16يف  •
منطقة بنغازي رشق ليبيا بهدف ما أس�ه "تطه� املدينة من اإلرهابي�". وجاءت هذه الخطوة 

عد ثالثة أشهر من إعالن حفرت عن اإلطاحة بالحكومة، لكنه فشل يف اتخاذ أي خطوات يف ب
أعقاب إعالنه ذلك. ومع هذا، تتحدى وحدات الجيش املوالية لحفرت، رئيس أركان القوات 

                                                

 2014سبتمرب  2، العريب الجديد، لندن، ليبيا نحو انقسامات جديدة، هشام الشلوي )212(
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االنقالب". وقامت قوات مؤيدة "بـ املسلحة اللواء سامل العبيدي، الذي وصف هذه العملية 
 لزنتان بتوسيع العملية إىل طرابلس.لحفرت مقرها يف ا

، هاجمت قوات الزنتان "املؤمتر الوطني العام" يف محاولة العتقال ممثليه وحّل 2014مايو  18يف  •
 كان لذا املتطرفة، الكيانات يدعم ن هذا الربملانإ املجلس بالقوة. وقال املتحدث باسم حفرت: "

 ."السياسة عباءة ذين يتخفون تحتئك اإلسالمي� الأول عىل القبض هو ذلك من الهدف

قائد الرشطة العسكرية  بقيادة-"مايو، قامت بعثة تدعو نفسها "قيادة الجيش الليبي 18يف  •
ببياٍن عىل قناة "ليبيا لكل األحرار" دعت فيه إىل تعليق  باإلدالء-العقيد مختار فرنانة، من الزنتان 

 مدينة البيضاء، املنوط بها صياغة الدستور، عمل "املؤمتر الوطني العام" وتكليف لجنة الست� يف
بالسيطرة عىل "املؤمتر" لفرتة مؤقتة، وتفعيل القوات املسلحة والرشطة، وإحياء عملية الحوار 

 لإلرهاب. ادً ال تكون ليبيا مهن الوطني، وعودة النازح� الليبي�. وتعّهد البيان أيضاً بأ 

املؤمتر « إ�ا هي تعب� عن إرادة الشعب بوضع حد لـ وادعى فرنانة أن عملية حفرت "ليست انقالباً 
وال هي محاولة لالستحواذ عىل السلطة، بل معركة ضد  ،والتأكيد عىل أنها ليست قبلية»". الوطني العام

 .ودعمت امليليشيات اإلرهابية" ،وهّمشت الجيش ،هيئة ترشيعية "فقدت رشعيتها

 الرسمي العملية برمتها مبثابة انقالب. وصفت "غرفة عمليات ثوار ليبيا" يف بيانها  •

يف ح� يشارك القادة يف الزنتان األهداف نفسها مع حفرت، إال أنه من غ� الواضح مدى التنسيق  •
رؤية سياسية محددة؛ فمن املمكن أن يعارض الزنتانيون أي  يف أو مدى تشاركه� ،ب� الجبهت�

 ئد السيايس لهذه املعركة.محاولة يقوم بها حفرت لوضع نفسه يف مكانة القا

امتدت رقعة القتال من "طريق املطار" الخاضع لسيطرة الزنتاني� إىل مناطق أبو سليم وباب  •
بن غش�. وشنت القوات الزنتانية هجوماً عىل "غرفة عمليات ثوار ليبيا"، في� زعمت "قوة 

الجمعة أنها صّدت هجوماً  الردع الخاصة" اإلسالمية املتمركزة يف قاعدة معيتيقة الجوية يف سوق
هي أيضاً. وتم إطالق صواريخ غراد عىل "طريق املطار" من جهة الرشق، بالقرب من وادي 
الربيع يف املنطقة الخاضعة للج�عات اإلسالمية، وزُعم أن أحدها أصاب السفارة األمريكية. وال 

لقوات املركزية والغربية  تزال خطوط املعارك تتكاثر يف طرابلس ومن حولها، في� تهدد الفصائل

 .)213( الثقيلةالقوات الزنتانية عن حركة للدبابات واملدافع  العاصمة.وتكشف"درع ليبيا" بدخول 

 ةظهر تحالف كتائب مسلحة مبدن الغرب الليبي من اثنتي عرشة مدينة تتزعمه مدينة مرصات •
ذات الوزن العسكري من حيث عدد املقاتل� ونوعية التسليح، تحت اسم "فجر ليبيا" ليواجه 

                                                

 .الرابط، 2014مايو  20، معهد واشنطن لسياسات الرشق األد�، األهلية املتناميليبيا وخطر الحرب ، أندرو اينجل )213(

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/libyas-growing-risk-of-civil-war
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كتائب القعقاع والصواعق واملد� بالعاصمة طرابلس الذراع العسكرية لحزب "تحالف القوى 
الوطنية" بقيادة محمود جربيل، واملؤيدة لعميلة الكرامة. وملواجهة ما اصطُلح عىل تسميته 

بائل" من مناطق ورشفانة بضواحي العاصمة طرابلس، والذي رفع مقاتلوه األعالم "جيش الق
 الخرضاء وتحالفوا مع حفرت.

انتهت املواجهات املسلحة ب� قوات فجر ليبيا وكتائب القعقاع والصواعق واملد� بسيطرة قوات  •
املرافق  فجر ليبيا عىل مطار طرابلس الدويل، وطرد الكتائب املؤيدة للواء حفرت من كل

 واملعسكرات بالعاصمة، ك� سيطر تحالف كتائب فجر ليبيا عىل مناطق ورشفانة بالكامل.

الذي أعلن أنه سيكون يوماً أكتوبر دون أن يحقق حفرت ( 15انتهى يوم  :الوضع يف بنغازي •
وقاموا بتفج� مطعم  .أو دخولها ،) وصحوات بنغازي أي هدف تجاه استعادة بنغازيحاسً� 
حد الداعم� للثوار. نجح الثوار يف الدخول آلخر معسكرين تؤيدان حفرت وه� معسكر �لكه أ 

معلومات هناك  .صاعقة، وواصل الط�ان التابع لحفرت قصف بنغازي 21دبابات ومعسكر  204
تحدثت وسائل إعالم ك� وخزان املياه يف منطقة قاريونس،  ،عن قصف مخازن الكتب الدراسية

شاركة الط�ان الحريب املرصي يف قصف بنغازي، وقد حافظ الثوار عىل عربية ودولية عن م
، مع ومل تستطع قوات القبائل وحفرت من التقدم نحو بنغازي ،مواقعهم يف محيط منطقة بنينا

 .أنباء عن توافد ثوار من مناطق ليبية لدعم ثوار بنغازيوجود 

 الوضع يف الجبل الغريب

o حاولة كتائب الزنتان اخرتاق مواقع ح�سة الثواراستمرت املواجهات يف ككلة بعد م، 
 .من ككلة جراء قصف كتائب الزنتان ونالثوار من صدها وسقط قتىل مدني ومتكن

o بعد  ،استطاع ثوار فجر ليبيا استعادة مواقعهم يف منطقة بوشيبة والوادي الحي
 .بسبب عملية التفاف قامت بها قوات الزنتان والقبائل ،تراجعهم منها

o  انتهت اشتباكات يف منطقة برئ الغنم ب� قوات فجر ليبيا وقوات ورشفانة أسفرت عن
 .ومتكن ثوار فجر ليبيا من السيطرة عىل املنطقة ،سقوط قتىل من الطرف�

وتحقيق عدد  ،بنغازيأعلنت حكومة الثني حملة للتحرك عسكريا نحو طرابلس بعد تقدمها يف  •
أحد  ،فرباير 17، واستيالئها عىل معسكر 2014أكتوبر  27و 22من النجاحات عىل األرض ب� 

 لإلسالمي� يف بنغازي.التابعة ة املعسكرات الرئيس

 خامساً: التطورات السياسية:

أعلنت الهيئة عرب دشنت هيئة الست� لكتابة الدستور موقعاً إلكرتونياً جديداً عىل شبكة اإلنرتنت، و ـ 1
املوقع أنها ستجري استفتاء حول نظام الحكم يف ليبيا الذي تّنوع ما ب� رئايس وبرملا� ومليك. لكن مصدراً 
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فلجان الهيئة الث�� مل  ؛ إن "إعالنات قرب نرش مسودة الدستور غ� صحيحة: من هيئة الست�، قال 
تي قدمت تصّورات ال ترقى إىل مستوى مرشوع تنجز عملها حتى اآلن، عدا لجنة الجيش والرشطة ال

مسودة دستور". وأضاف أن "هيئة الست� ستطلب متديداً حتى نهاية العام الحايل إلنجاز مسودة الدستور، 
، إذ من املقرر أن تنتهي الهيئة من تقديم مرشوع 2014التي انتهت مدة عملها يف العرشين من أغسطس 

 أربعة أشهر".الدستور لالستفتاء الشعبي خالل 

ـ شكل مجلس النواب الليبي املنعقد يف طربق لجنة برملانية تتوىل إدارة مرصف ليبيا املركزي، يف خطوة 2
تهدف إىل إقالة محافظ املرصف "الصّديق الكب�" املقيم يف دولة مالطا بعد تلقيه تهديدا بالقتل. وأشار 

أن والية مدير مرصف عىل ن قانون املصارف ينّص البعض إىل أن "مجلس النواب عاجز عن إقالة الكب�، كو 
ليبيا املركزي متتّد لخمس سنوات، والكب� مل ينِه واليته، إال إذا أُقيل بسبب جر�ة جنائية تفيض إىل فساد 

يعني الهيمنة  هو ماسيطرة عىل املرصف املركزي و لل"من هنا يسعى مجلس النواب  همايل". واعتربوا أن
 .عىل القرار املايل"

ـ بدء فعاليات حوار "غدامس" عىل حدود الجزائر برعاية البعثة الخاصة لألمم املتحدة بليبيا ورئيسها 3
وانطلق من قاعدت� أساسيت�، األوىل: أن مجلس النواب الليبي املنعقد  .2014سبتمرب  29برناردينو ليون، 

. والثانية: احرتام اإلعالن 2014يونيو  25بطربق صاحب الرشعية الكاملة، باعتباره نتاج انتخابات 
الدستوري الليبي وتعديالته، واعتباره مرجعية عليا لحل جميع الخالفات الدستورية والقانونية 

 .)214(العالقة

ويبدو من املنطلق الذي خطَّه برناردينو ليون لس� الحوار، أنه من الطبيعي أن يكون مقتًرصا عىل نواب 
مستبعًدا يف ذات الوقت أطراف األزمة السياسية واألمنية الليبية املؤثرين، مؤيدين النعقاد الربملان بطربق، 

واملكون� باألساس من تنظي�ت مسلحة مسيطرة عىل األرض كقوات فجر ليبيا بغرب ليبيا، ومجلس 
 شورى ثوار بنغازي برشقها. 

لرشعية الكاملة، وأنها ينتقد البعض إعالن بعثة األمم املتحدة اعتباره أن مجلس النواب الليبي �ثل ا
انتقلت من طور ومرحلة الدعم حسب مهمتها املعلنة، إىل مرحلة وطور الفصل يف قضايا دستورية 
وقانونية ما زالت عالقة أمام املحكمة العليا الليبية؛ حيث إن أعضاًء باملؤمتر الوطني وأحزابًا سياسية 

ة مجلس النواب، ويف دستورية قانون وشخصيات عامة رفعت دعاوى قضائية دستورية تطعن يف رشعي
وبالتعديل الدستوري السابع الذي دشن مرحلة انتقالية ثالثة، جاءت . انتخابات مجلس النواب الليبي

الذين تزعمهم  -نتيجة انسداد املسار السيايس باملؤمتر الوطني بسبب الخالفات الحادة ب� اإلسالمي� 
والليربالي� الذين �ثلهم حزب تحالف القوى   -العام حزب العدالة والبناءوقتها تحت قبة املؤمتر الوطني 
 الوطنية برئاسة محمود جربيل.

                                                

 .الرابط ،2014سبتمرب/أيلول  21موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا بتاريخ  )214(

http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5120&ctl=Details&mid=8563&ItemID=1975302&language=en-US
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، لتأكيد مساندته ملبادرة 2014أكتوبر  11ـ زيارة األم� العام لألمم املتحدة بان يك مون لطرابلس يف 4
حكومة مجلس نواب طربق عبد الله حوار غدامس برعاية مبعوثه الخاص برناردينو ليون، وقيام رئيس 

الثني، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء املتقاعد حفرت بزيارات مكوكية قبل موعد جلسة 
 .الفصل يف رشعية مجلس نواب طربق، ومحاولة جمع التأييد السيايس والدعم اللوجستي والعسكري

 نتقاد دويل أو إقليمي.وال ا ،ا بال مواربةيً بات الحديث عن الدعم العسكري علنو 

؛ 2014أكتوبر  20ـ االهت�م الدويل واإلقليمي واإلعالمي بأنباء مبايعة وشيكة لتنظيم الدولة يف درنة قبل 5
لغة عاملية غ�  ذلك م� يعني االرتكاز عىل واقع سيايس يقوم عىل محاربة اإلرهاب يف رشق ليبيا باعتبار

 . )215( قابلة للنقاش أو الجدل

قامت ت حكومة الثني: أعلنت حكومة الثني دعمها عمليات حفرت والزنتان وقوات ورشفانة، و ـ تحركا6
وط عرشات القتىل املدني� بجوالت خارجية ملرص واإلمارات ومالطة، مع وجود صمت دويل بخصوص سق

ة ويفرن بسبب قصف كتائب الزنتان للمدينت�، واستخدام حكومة الثني ونواب طربق لألصول الليبي يف

 .)216( حفرتيف مرص لإلنفاق عىل عملياتهم وتحركاتهم ودعم 

 )217(.اتساع دائرة القبول ملبادرة الحوار الجزائرية، وقيام ويل عهد أبوظبي بزيارة للجزائر لتغي� مواقفهاـ 7

                                                

 .الرابط ،2014أكتوبر  1 الشخصية،منشور محمود سالمة الغريا� عضو املؤمتر الوطني عىل صفحته  )215(

أكتوبر ملدة يوم�، وتأيت يف أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس السودا� عمر البش�  27يقوم عبد الله الثني بزيارة للسودان االثن�  )216(
 وحكومة الثني. إىل مرص، م� يؤرش ملرحلة جديدة من العالقات ب� حكومة االنقالب يف مرص وحكومة البش�

املقرتحات والتصورات التي ستشكل خارطة الطريق ملبادرة املصالحة الجزائرية التي من  اأعّد مجموعة من الخرباء الجزائري� عدد )217(
الحوار  تلقى دعً� غربيًّا، بهدف إيجاد تسوية لألزمة الليبية ب� الفرقاء الليبي�. وتتضمن هذه الخارطة جملة من التداب�، قبل إطالقها يف

إرشاك كافة األطراف دون إقصاء، باستثناء املجموعات التي صنفت عىل بادرة الجزائرية املوتقوم  بالجزائر العاصمة. أكتوبراملنتظر نهاية 
 ومن ب� هذه الخطوات التي جاءت عىل شكل توصيات أعدتها مجموعة من الخرباء:، ضمن (التنظي�ت املسلحة املتطرفة)

ملجموعة عمل تابعة ملنظمة األمم املتحدة، بتحديد قوائم قادة امليليشيات التي تشكل عائًقا أمام استتباب األمن واالستقرار يف  الرتخيص-1
ليبيا، وهذه الخطوة ستكون لها آثار ردعية، اعتباًرا إىل أنها ستدفع قادة آخرين إىل مراجعة مقارباتهم ومواقفهم وإيقاف مسلسل العنف 

تتطلب تحييد بعض القوى الرافضة للحوار أو تلك املصنفة ضمن املنظ�ت املتطرفة، فضًال عن تحديد طبيعة  ذهوهيا. الضحاوسقوط 
 الخليجي� ومرص وفرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة.كالعالقات القامئة لتواجد العديد من الالعب� الفاعل� يف األزمة الليبية، 

وإلغاء حالة التجنيد لدى امليليشيات وإعادة اإلدماج،  ،املساعدة الدولية لليبيا، يف مجال نزع السالحآليات لتقديم الدعم و  تحديد-2
 وإحداث إصالحات ملصالح األمن الليبية. وهذان العامالن رضوريان لرتسيخ السلم وإعادة بناء هياكل الدولة الليبية.

ر، ك� �كن لبعض الدول أيًضا وفًقا الستعداداتها أن توفر التكوين السيايس يف تقديم دعم دويل واستشارات ومصاحبة ليبيا إلعداد دستو ـ 3
 مجال الحوكمة الد�قراطية، لض�ن متثيل كافة الرشائح ومكونات الشعب الليبي يف البنية السياسية الليبية الجديدة.

سائل، لوزنها وثقلها ليها ليبيا للس�ح بتقديم املشورة يف عدد من املمنح القبائل دورًا استشاريًّا يف املرحلة االنتقالية املؤقتة التي ستمر عـ 4
مع تشجيعها عىل االبتعاد عن سياسات املليشيات، واالبتعاد عن أّي مسعى  ،وتشجيع الحوار في� بينها ،االجت�عي والسيايس ي�:عىل املستو

https://www.facebook.com/abuaasem.abuaasem/posts/10203729817979087
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 املحور الثا�

 أبعاد دور االنقالب العسكري املرصي يف ليبيا

تأسس املوقف املرصي تجاه ليبيا عىل بناء عالقات وثيقة مع مكّونات "عملية الكرامة"، باعتبارها عملية 
عسكرية تهدف إىل بناء نظام سيايس يقوم عىل محورية دور "الجيش الوطني الليبي"، يف إنجاز مهام 

اء الجيش الليبي ومكافحة املرحلة االنتقالية. واعتمد عىل أن التدخل العسكري الخارجي �ثّل خطوة لبن
أن فرص التدخل العسكري صارت  يرى لبعضفإن ااإلرهاب. لكن، عىل الرغم من طرح هذه السياسة، 

منع التدخل العسكري بشكل يفرض قيوداً  2174 رقم محدودة، خصوصاً بعد تأكيد قرار مجلس األمن

 .)218( ليبياها الخارجية تجاه وتحدياٍت عىل السياسة املرصية، �كن أن تدفع باتجاه تعديل سياست

وقد تعددت محاوالت مرص لتفضيل خيار التدخل العسكري، ودعمت ذلك يف اجت�عات دول الجوار يف 
، والعمل عىل وضع خطة مشرتكة لوقف مسار عملية "فجر ليبيا" باعتبارها 2014يوليو  25تونس، يف 

لعوامل واملحددات التي تؤثر يف السياسة املرصية تهديداً لألمن اإلقليمي، وهنا، تبدو رضورة االقرتاب من ا
 تجاه التدخل، أو املعالجة السياسية السلمية لألزمة.

وقد ظلت الفكرة املحورية يف السياسة املرصية تكمن يف تكوين نظام سيايس يف ليبيا، يت�ثل يف خصائصه 
ياً يف السياسة الخارجية لالنقالب، . وشكل هذا الجانب محوراً اسرتاتيج2013مع النظام املرصي، بعد يوليو 

وانعكس، بوضوح، يف الترصيحات الرسمية والحمالت اإلعالمية، وقد عّربت سلطة االنقالب عن سياستها 
 وعرب العديد من املؤرشات وامل�رسات منها: ،يف مواقف كث�ة

رار : مع استموبن زايد يؤيد اقرتاح السييس ،اإلمارات تدعم مقاتل� يف ليبيا باملال والسالح •
التحالف املرصي الخليجي الذي أطاح بنظام اإلخوان املسلم� يف مرص، استمرت السعودية 
واإلمارات يف حربه� ضد الج�عات اإلسالمية السياسية منها والجهادية، خاصة مع تنامي نفوذ 

ات هذه الج�عات يف ليبيا مع سيطرة اإلسالمي� عىل أغلبية املؤمتر الوطني وتنامى نفوذ الج�ع
 وبخاصة أنصار الرشيعة وجيش اإلسالم يف الرشق الليبي. ،الجهادية

صحيفة الواشنطن بوست األمريكية خربًا عن قيام ويل عهد أبو ظبي،  نرشت ،2013يف ديسمرب  •
الشيخ محمد بن زايد، بتوريد أسلحة إىل ميليشيات عل�نية ليبية ملواجهة متدد النفوذ اإلسالمي 

                                                

بدعم من املؤمتر الوطني العام، وهو السلطة الترشيعية يف ” استثناءمبادرة مصالحة وطنية دون “لإلقصاء والتهميش، من خالل الدعوة إىل 
 ليبيا، وإعادة الدمج والقبول بأعضاء قبيلة القذاذفة وغ�هم من القوى التي كانت قريبة من الرئيس معمر القذايف.

نظر: . اة دور الشباب يف الحياة السياسيةومراعا ،تأط� وتنمية املجتمع املد� الليبي كرشيك اسرتاتيجي يف طريق ترقية الد�قراطيةـ 5
 .13/10/2014، موقع التقرير، االثن� خارطة طريق جزائرية لحّل األزمة الليبية

 .2014أكتوبر  4، العريب الجديد، لندن، السياسة املرصية ومستقبل العالقة مع ليبيا، خ�ي عمرد.  )218(
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والقيام  ،يبة القعقاع التي تم اتهامها في� بعد بخطف سائق� مرصي�هناك، وذكرت باالسم كت
 بأنشطة تهريب عرب الحدود.

أمريكية الصنع،  (C130) نرش نشطاء ليبيون خرب وصول طائرة عسكرية من نوع 2014يف يناير  •
البالد، تابعة لرشكة الط�ان اإلماراتية إىل قاعدة "متنهنت" العسكرية مبحافظة سبها جنويب 

بدعوى توصيل مساعدات إنسانية، لكنها وضعت أسلحة وعتاًدا لصالح ميليشيات متكنت بعد 
 ذلك من السيطرة عىل القاعدة العسكرية ذاتها.

، عن تأييده ملا طرحه عبد الفتاح السييس أكرث من مرة يأبو ظبأعلن محمد بن زايد، ويل عهد  •
ما لتقليص نفوذ الج�عات التي وصفها  حول خطورة الوضع يف ليبيا وحتمية وجود تدخل

 التي تقوم بتهريب السالح عىل الحدود املرصية.و  باإلرهابية،

ويف أعقاب محاولة االنقالب الفاشلة  ،2014عرض السييس الدعم عىل حفرت: يف أواخر مارس  •
رض عليه ، أعلن حفرت أن الجيش املرصي ع2014األوىل التي قام بها اللواء خليفة حفرت، يف فرباير 

إرسال قوات عسكرية مرصية يف منطقتي "الوادي األحمر ودالك" للسيطرة عىل جميع الحقول 
وهي من أهم حقول النفط يف ليبيا. وتأيت ترصيحات حفرت مناقضة  ،النفطية يف منطقة الهالل

 . )219( ليبيالترصيحات املش� عبدالفتاح السييس الذي أكد وقتها دعمه للرشعية يف 

اإلعالم املرصي عىل ليبيا وشائعة الجيش املرصي الحر: حيث جاء يف ترصيحات اللواء هجوم  •
ن ليبيا ال يوجد بها حكومة مركزية تسيطر أ حمدي بخيت، املقرب من السلطات العسكرية: "

عىل األمور هناك، وأن الج�عات اإلرهابية املوجودة بليبيا هي عبارة عن إعادة متركز لكث� من 
رهابية من أفغانستان، والجهاز السلفي الجهادي، واإلخوان"، منوًها بأن "هذه العنارص اإل

الج�عات تتحرك وتراقب من قبل أجهزة استخبارات لدول عظمى ضد مرص، ونحن يف أقىص 
درجات االنتباه، ولدينا قوات مدربة جيًدا ملواجهة هذه األمور إذا كان األمر يتعلق باألمن 

 إىل العمق الليبي إذ استشعرت القوات املسلحة الخطر". القومي املرصي، وسندخل

يف مقال له بعنوان "الخطر اآليت من ليبيا" قال اإلعالمي ع�د أديب (املقرب من السلطات يف  •
مرص): "يبدو أن قوات التدخل الرسيع، وهي آخر أع�ل املش� عبد الفتاح السييس يف الجيش 

                                                

أن السييس قد  "فوكس نيوز"يف تعليق له عىل حوار املش� السييس مع  )تهافنجتون بوسصحيفة يف مقال ب(أكد ديفيد ه�ست  )219(
الذين يعملون بالتنسيق مع  "معسكرات تدريب للجهادي�"ألقى خطبة جديدة يف وجه اإلدارة األمريكية مفادها أن رشق ليبيا بات يؤوي 

وأبرزها ج�عة أنصار الرشيعة التي تحملها واشنطن املسؤولية عن الهجوم عىل القنصلية األمريكية يف بنغازي، وج�عة  ،اإلخوان املسلم�
، وأكد ه�ست أنه ال يوجد أي دليل عىل تجمع الجهادي� يف كتائب وألوية عىل الحدود متهيًدا للهجوم "جيش اإلسالم"أخرى تسمي نفسها 

، فإن أعدادهم تعد عىل أصابع اليد بريطانيا يفنع�ن بن عث�ن، رئيس مؤسسة قويلم ملكافحة التطرف  عىل مرص، وبحسب ما رصح به
 الواحدة.
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اإلرهاب املحتمل، إىل رضورة القيام بعمليات استباقية املرصي، سوف توسع من مهامها ملواجهة 
 خارج الحدود ملواجهة أخطار تأيت من ليبيا والسودان وغزة".

وا عن ترديد األنباء حول ما يسمى بالجيش املرصي الحر اإلعالميون املؤيدون لالنقالب مل يكفّ  •
 ،لرضب الج�عات املسلحة وطالبوا الجيش املرصي برسعة التدخل يف ليبيا ،عىل الحدود الليبية

وتوفيق عكاشة، املعروفون بالقرب من  ،ومصطفى بكري ،أحمد موىس :ك� فعل اإلعالميون
األجهزة السيادية. ووفًقا لصحف االنقالب فإن هناك ما يسمى بـ"الجيش املرصي الحر" عىل 

 –إيرانية تأسس مبشاركة تنظيمي "اإلخوان" و"القاعدة"، وتحت رعاية  قدالحدود الليبية و 
تركية، وأن هناك مخططات الستهداف منشآت حيوية يف مرص، منها مطار القاهرة  –قطرية 

الدويل، واقتحام السجون لتهريب قيادات اإلخوان، ونرش الفوىض، ويذكر أن املش� السييس نفى 

 .)220( الحريف أحد ترصيحاته وجود الجيش املرصي 

حيث وفرت وسائل اإلعالم  ية النقالب حفرت األول:التغطية املتحيزة لوسائل اإلعالم الخليج •

 .)221(2014السعودية واإلماراتية الدعم لالنقالب اإلعالمي الذي قام به اللواء حفرت يف فرباير 

إىل تشاد: كانت أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء  املرصي إبراهيم محلبزيارة رئيس الوزراء  •
وهدفت يف املقام  2014املرصي، إبراهيم محلب، عقب توليه مهام منصبه، يف منتصف أبريل 

األول إىل تخفيف العزلة اإلفريقية عن نظام االنقالب يف مرص، لكن السف� محمود سعد، سف� 
وهو أن مرص تسعى ألن يكون لها دور مهم  ،إن الزيارة لها شق سيايس مهم: مرص بتشاد قال 

خاصة بعد  ،ليك تكون قوة إقليمية مهمة ،يف حفظ السلم واألمن اإلفريقي مبنطقة وسط إفريقيا
األحداث التي شهدتها ليبيا، مضيًفا أن تشاد من الدول القريبة من حدود مرص، باإلضافة إىل 

                                                

أشاد و وفًقا ملركز كارنيجي فإن االنقالب العسكري يف مرص قد أثار مناقشات حول العالقات ب� السلطت� املدنية والعسكرية يف ليبيا،  )220(
التي لها روابط عائلية مع قبائل يف مرص، بالحملة التي شنّها السييس عىل تلك  للفيدرالية،فيهم القبائل املؤيدة خصوم اإلسالم السيايس، مبن 

ص نفوذ القوى اإلسالمية، وهو األمر الذي تفرسه القوى اإلسالمية بأنه يقللتج�عة اإلخوان املسلم�، ودعوا إىل حضور أقوى للجيش الليبي 
من جانبه يش� ديفيد ه�ست إىل أن . و وهو ما يربر سعيها لإلطاحة بحكومة عيل زيدان ،انقالب مرص يف ليبيامحاولة الستنساخ تجربة 

للتحالف الخليجي املرصي؛ فمن ناحية فإنه سيكون أحد خطوات الحرب عىل اإلسالمي�  اسرتاتيجياالتوغل يف رشق ليبيا رمبا يكون هدفَا 
فإنه سيخفف من فاتورة انقالب مرص التي يدفعها الخليج عرب حصول مرص عىل حصة من النفط  التي يشنها التحالف، ومن ناحية أخرى

 الليبي.

أذاعت قناة العربية السعودية بيان حفرت الذي قال فيه إن هذا ليس باالنقالب العسكري، ألن زمن االنقالبات قد وىل، ك� شدد أن  )221(
ك� أشاعت قناة  بنود، 5وأعلن خارطة طريق مؤلفة من  .إىل جانب الشعب الليبي وقوفهو متهيًدا للحكم العسكري، بل تحركه ليس 

العربية انقطاع االتصاالت واإلنرتنت عن العاصمة الليبية، وأن قوات تابعة لحفرت، سيطرت عىل مرافئ حيوية يف العاصمة طرابلس، وركزت 
في� وصف بأنه تلميع لدوره؛ حيث وصفته أنه ذو خربة كب�ة يف املجال  ،قناة العربية كث�ًا عىل دور حفرت يف الحرب الليبية التشادية

تغطية جريدة الرشق األوسط السعودية ك� جاءت  العسكري، وقاد الحرب ضد تشاد التي خذله فيها القذايف خوفًا من زيادة نفوذه.
حد كب�؛ حيث وصفتها بأنها عملية تطه� للرشق الليبي جاءت متحيزة إىل  )2014مايو  16( غازي ة حفرت الثانية االستيالء عىل بنملحاول

 من الج�عات اإلسالمية.
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األمر الذي يحتم رضورة ملء  ،تشددوجودها يف محيط عدة دول بها خريطة لج�عات للفكر امل
هذه املنطقة من قبل دولة بحجم مرص، وهو األمر الذي يش� إىل كون الزيارة متعلقة يف الفراغ 

إدريس ديبي، لليبيا بأنها  ،خاصة مع االتهامات التي يوجهها الرئيس التشادي ،بالوضع الليبي
أن عن يف بالده ، وهو ما ينبئ بوضوح معقل للحركات املسلحة التي تسهم يف زعزعة االستقرار 

 امللف الليبي صار أحد أهم أولويات النظام املرصي.

ديبكا االستخبارايت اإلرسائييل تقريرًا جاء فيه أن املش� عبد الفتاح موقع  نرش 2014يف مايو  •
السييس يخطط لحل املشكلة االقتصادية يف مرص عىل حساب النفط الليبي؛ حيث سيتذرع 

تنتهي برسقة  الليبي�عىل الحدود املرصية الليبية من أجل تربير عملية عسكرية ضد  باإلرهاب
كميات من النفط املوجود يف الرشق. وذكر التقرير اإلرسائييل أن رئيس االستخبارات يف مرص، 
محمد فريد التهامي، زار واشنطن مؤخرًا وقدم لإلدارة األمريكية رشًحا مفصالً عن "مخاطر 

عدة يف منطقة السويس واملناطق الحدودية مع ليبيا"، وأن مقاتل� من دولة العراق تنظيم القا
والشام يأتون إىل مرص عرب األردن، وأن النظام يف مرص يقوم مبحاربتهم، ك� نقل التقرير تردد 

عىل الحدود  الليبي،اإلدارة األمريكية بشأن مشاركة الطائرات املرصية يف قصف محتمل للرشق 
 الليبية. املرصية

ترصيحات هيكل حول نفط ليبيا من حق مرص: قال محمد حسن� هيكل: "يف ليبيا هناك مشكلة  •
وأنا يف حقيقة األمر اتُهمت قد�ًا أننا كنا نريد  ،كب�ة جًدا أمتنى أن يتنبه لها الجيش يف مرص

إن  :"، وقالوأنا كنت أريد دولة كاملة يف هذه املنطقة من رشق البحر األبيض ،وحدة مع ليبيا
منطقة برقة الليبية الغنية بالنفط تابعة لألرايض املرصية وعليها املطالبة به، وأن نفط ليبيا يرتكز 

فإن ذلك يُعد  ،وبوجود ج�عة متطرفة يف الجبل األخرض أي بالقرب من مرص ،يف الرشق الليبي
رص يأيت من الحدود خطرًا عىل األمن القومي املرصي". وزعم هيكل أن "القلق الحقيقي عىل م

كالجيش املرصي الحر"، أكرث م� يأيت من  ،الغربية مع ليبيا التي صارت مرسًحا للميليشيات

 .)222( وإرسائيلالذين وصفهم هيكل بأنهم محارصون ب� مرص  ،وسيناء ،مسلحي الرشق

فرباير عن مشاركة طائرات مرصية يف  17إسقاط طائرة مرصية يف ليبيا: جاء إعالن جبهة ثوار  •
) ليث� موجة واسعة من الجدل 2014مايو  16القصف الجوي الذي استهدف مقارها (الجمعة 

حول مشاركة الط�ان املرصي فعليًا يف دعم محاولة حفرت االنقالبية، ك� نرشت صحف مرصية 

                                                

خاصة مع توفر املسببات الداعية  ،لكن طرحها يف هذا التوقيت ال يخلو من إثارة للجدل ؛أفكار هيكل حول ليبيا ليست جديدة )222(
الذي قال فيه إن دبلوماسيًا  ،حواره مع اإلعالمية مليس الحديدي للتوتر ب� مرص وليبيا، وأيضا مع الرصاحة الفجة التي انتهجها هيكل يف

 ".املوجود يف درنة الليبية؟ "تنظيم القاعدة"مل ال يتحرك الجيش املرصي للعدوان عىل ليبيا لإلجهاز عىل "غربيًا سأله مندهًشا: 
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مل تصدر ترصيحات  يف ح�ا ملا قيل إنه حطام طائرة مرصية شاركت يف الهجوم وعربية صوًر 
 رسمية من الجانب املرصي أو الليبي حول الواقعة.

تحرك املارينز األمرييك: كشفت تقارير صحفية عن انتقال وحدات عسكرية أمريكية مكونة من  •
قوة "االستجابة لألزمات"، التي من عنارص املارينز من إسبانيا إىل إيطاليا، وهي جزء من  200

، وهي 2012ُشكلت عقب الهجوم عىل البعثة الدبلوماسية األمريكية يف مدينة بنغازي يف 
الخطوة التي فرستها واشنطن مبخاوفها بشأن تزايد العنف يف ليبيا، لكن هناك تقارير غربية 

وتنتظر  ،ت عىل الخطةوأن آخر اللمسات قد ُوضع ،أشارت إىل قرب تدخل عسكري غريب يف ليبيا

 .)223( لتنفيذهاالضوء األخرض  إشارة-فقط -

خالل معارك طرابلس ب� قوات عملية "فجر ليبيا" ولواء حرس الحدود (القعقاع) وكتائب أخرى،  •
انحازت املواقف املرصية، بوضوح، للخيارات املؤيدة لعملية "الكرامة"، حيث اعتربتها آلية 

ابية. وقد زاد التضامن املرصي مع خليفة حفرت، بعد اإلعالن عسكرية ملواجهة الحركات اإلره
عن تشكيل مجلس النواب يف طربق، باعتباره �ثّل إطاراً رشعياً. ك� دّشنت مرص حملة إعالمية 

 وسياسية ضد "غرفة ثوار ليبيا" والحركات الثورية يف رشق ليبيا.

األزمة يف ليبيا يكون بالتدخل العسكري، يف ملتقياٍت دوليٍة كث�ة، عّربت مرص عن رؤيتها بأن حل  •
وليس بالحوار السيايس، وأعلنت استعدادها للتدخل يف حالة توفر غطاء دويل، أو بتفعيل 
العالقات الثنائية من خالل "مجلس النواب (طربق)" والحكومة القريبة منه، حيث بدأ التعاون 

الدويل، والرشوع يف عقد اتفاقية للدفاع الوثيق بينه�، بداية من التعزيز املتبادل لطلب التدخل 
 املشرتك، متنح مرص صالحيات واسعة عىل األرايض الليبية.

إن السياسة املرصية سعت، يف مسارات موازية، إىل وضع إطار دستوري للعالقة مع ليبيا،  •
باتفاقات عسكرية تتيح لها التدخل لح�ية املؤسسات الليبية. ويف هذا السياق، ثار جدل حول 
توقيع اتفاقية عسكرية للدفاع املشرتك، ولكن مل تتضح كيفية دخولها حيّز التنفيذ يف ظل 
النزاعات الدستورية والسياسية يف ليبيا، وهناك تفس� يذهب إىل أن االتفاقية هي للتغلّب عىل 

السقف  2174معّوقات التدخل الدويل، لكنه، من الوجهة القانونية، يعّد قرار مجلس األمن 
نو� للترصفات الدولية تجاه ليبيا، وبالتايل، فإن وجود اتفاقات أخرى (بفرض التصديق عليها) القا

 ال �كنها تجاوز "الرشعية الدولية".

حاولت مرص توظيف التعاون مع فرنسا واإلمارات يف تكوين إطار دويل، يعزز مسار التدخل  •
لدفاع الفرنيس إىل مواجهة خطر العسكري يف ليبيا، وكانت ذروة هذا التوجه يف دعوة وزير ا

                                                

 .2014مايو  19اإلثن� ، اهد حول دعم مرصي خليجي لتدخل عسكري يف ليبياشو  10ساسة بوست،  )223(
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اإلرهاب يف الجنوب الليبي، ومنعه من االنتشار يف ش�ل البالد، لكن الوزير الفرنيس مل يلَق 
إسناداً من الرئيس فرانسوا هوالند. وتحت تأث� رفع املتظاهرين صوره، وتوجيه انتقادات مبارشة 

تدخل، لكنه حّذر من وجود اإلرهاب يف لسياسة فرنسا، حاول تفس� موقفه بأنه مل يَدُع إىل ال
 ش�ل ليبيا.

استمر املوقف املرصي يف التبلور عىل مستوي�: األول: تقديم مساعدات غ� مبارشة لفريق  •
عملية الكرامة، وتسهيل اجت�عاته يف القاهرة، وتوف� اإلسناد السيايس ملجلس النواب (طربق). 

يف شن غارات جوية عىل طرابلس. وعىل الرغم من  ويف هذه الفرتة، أث�ت اتهامات بضلوع مرص
هناك قناعات لدى الليبي� بوجود محور مشرتك، يضم مرص واإلمارات وفرنسا، فنفي مرص، 

يهدف إىل تقويض ثورة فرباير. والثا�: مساعدة حكومة (عبد الله الثني) يف امللتقيات الدولية، 
أكرثها بروزاً يف بلورة املبادرة اإلقليمية  وهناك مسارات عديدة للدعم السيايس دولياً، كان

). حرصت القاهرة عىل وضع تصورها 2014أغسطس  27وطرحها وثيقة أمام مجلس األمن (

 . )224( ليبياملالمح الحوار الوطني يف 

، واجهت مرص اتهامات باخرتاق سيادة ليبيا، ومهاجمة مناطق يف 2014يف أواخر أغسطس  •
االتهامات من "قوات فجر ليبيا" والواليات املتحدة، ك� أصدر االتحاد األورويب طرابلس. وجاءت 

تحذيراً من التدخل اإلقليمي يف ليبيا. وتضع هذه املواقف تعقيدات أمام السياسة املرصية يف 
 ليبيا.

دخلت نحو  2014من شهر أغسطس  ناألخ�يكشف مصدر عسكري ليبي أنه "خالل األسبوع�  •
مرصية محملة بذخائر أسلحة ثقيلة متنوعة، كان قد طلبها اللواء املتقاعد خليفة عرشين سيارة 

حفرت، من مسؤول� أمني� مرصي� رفعوا الطلب للرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ووافق 
عليه". وأضاف املصدر أن "الشاحنات املرصية أفرغت حمولتها يف مدينة طربق رشقي ليبيا، أحد 

عملية الكرامة التي يتزعمها حفرت، تحت إرشاف رجال مخابرات مرصي� أهم معاقل مؤيدي 
وليبي�، عىل أن يتم نقلها عىل دفعات إىل القوات املوالية لحفرت يف مطار بنينا والقاعدة الجوية 

 بها، ومعسكر الرجمة آخر املناطق التي تسيطر عليها تلك القوات".

وزير الدفاع الفرنيس جان إيف لودريان، يف القاهرة، طالب عبد الفتاح السييس، خالل لقائه  •
يساندون قوى التطرف واإلرهاب الساعية لفرض “) املجتمع الدويل برسالة ضد من 16/9/2014(

سم الرئاسة املرصية إيهاب بدوي، املُتحدث الرسمي با األمر الواقع بقوة السالح يف ليبيا، وقال

                                                

)، إىل أن الحوار ال يشمل الج�عات 2014سبتمرب  17 ـ 16يف ملتقى أسبانيا بشأن ليبيا (االنقالب أشارت ترصيحات وزارة خارجية  )224(
يضمن  املسلحة اإلرهابية. وتكشف هذه الصياغات عن الرغبة يف توسيع خيارات مرص ب� التدخل املبارش ووضع إطار للحوار السيايس،

 استبعاد القوى التي تعارض الدور املرصي يف ليبيا.
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دة الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله الثني والربملان إن السييس أشار خالله إىل "أهمية مسان
الليبي املنتخب املعرب عن إرادة الشعب الليبي". ك� دعا إىل العمل الجدي نحو بناء مؤسسات 
دستورية تساعد البالد عىل النهوض من كبوتها، التي تسببت يف استنزاف قدرات البالد، يف إطار 

يخالف إرادة وطموحات الشعب الليبي الشقيق".  ،األرضسعيها لفرض واقع جديد بالقوة عىل 
ك� شدد السييس، عىل "أهمية أن يصدر عن املجتمع الدويل رسالة تأييد واضحة إلرادة الشعب 

وأخرى ال تقل وضوحاً إزاء من يساندون قوى التطرف واإلرهاب الساعية لفرض األمر  ،الليبي
إىل أن السييس، نوه إىل "رضورة عدم اقتصار املواجهة  الواقع بقوة السالح يف ليبيا". وأشار بدوي

أو القضاء عىل بؤرة إرهابية بذاتها، ولكن من األهمية مبكان أن �تد ليشمل  ،عىل تنظيم بعينه
 اسرتاتيجيةكافة البؤر اإلرهابية سواء يف منطقة الرشق األوسط أو يف أفريقيا، يف إطار 

 .)225(شاملة"

) خالل استقباله ما يسمي برئيس الحكومة الليبية، 2014أكتوبر  8شّدد عبد الفتاح السييس ( •
عبد الله الثني، عىل مساندة بالده "خيارات الشعب الليبي، ودعم مؤسسات الدولة الليبية، 
وعىل رأسها الربملان املُنتخب وحكومة عبد الله الثني، لتحقيق االستقرار يف البالد". وأكد السييس 

ناء الجيش الليبي يف إطار دعم القيادة الرشعية لليبيا، حسب وصفه، عىل دعم جهود إعادة ب
نزع وجمع السالح من جميع التيارات والقبائل والطوائف، ووضعها تحت "لـ ك� جدد دعوته 

العمل "بـ ترصف الجيش الوطني البعيد عن القبلية والطائفية". وأمر السييس عدداً من الوزراء 
لتي حملها الثني، أبرزها تويل وزارة الصحة املرصية عالج الجرحى عىل تلبية بعض املطالبات ا

واملصاب� الذين ال تتمكن املستشفيات الليبية من استيعابهم"، فضًال عن معادلة شهادات 
الطالب الليبي� الدارس� يف مرص وتيس� إجراءات دخولهم وإقامتهم يف مرص. واتفق السييس 

تيارات املتطرفة، ـ"التي تتخذ من الدين ستاراً لتربير أع�لها مع الثني، عىل رضورة محاربة ال
اإلجرامية، والتي تستهدف النيل من مقدرات دول وشعوب املنطقة". وكرر السييس دعوته لتبني 
اسرتاتيجية شاملة ملحاربة هذه التيارات، ال تقترص فقط عىل املواجهة األمنية والعسكرية، بل 

عتباره "منارة للقيم اإلسالمية طاب الديني، ودعم دور األزهر باختقوم عىل تجديد وتصويب ال

 .)226(الصحيحة باعتدالها وس�حتها"

  

                                                

 .16/9/2014، السييس خالل لقائه وزير الدفاع الفرنيس يطالب برسالة ضد من يساندون قوى التطرف يف ليبيا، األناضول )225(

 .2014أكتوبر  8، لندن، العريب الجديد، لسييس بعد استقباله الثني: ندعم بناء جيش ليبيا )226(
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 املحور الثالث

 العوامل الحاكمة ملستقبل االنقالب الليبي

ليبيا، تربز مجموعة من العوامل الحاكمة  النقاليبمرص  انقاليبمن خالل الرصد السابق ملؤرشات دعم 
ملستقبل األوضاع يف الداخل الليبي، البد من الوقوف عليها قبل بيان عدد من التوصيات التي �كن أن 
تساهم يف نجاح الثورة الليبية والقضاء عىل االنقالب العسكري فيها، وهو ما �كن أن ينعكس إيجاباً عىل 

 ب العسكري يف مرص:الثورة املرصية، وكرس االنقال 

 أوالً: البيئة الدولية والتحوالت الليبية:

أشار تقرير بعثة األمم املتحدة إىل وجود إمكانيٍة ملخرج سلمي لألزمة السياسية، عرب إطار الحوار الوطني 
)، 2014سبتمرب  15الذي تشارك فيه كل األطراف من دون استثناء. وقد اعتمدت جلسة مجلس األمن (

مبعوث األم� العام أساساً للتواصل مع أطراف األزمة السياسية، وأيضاً، للمناقشات الدولية عىل تقرير 
 بشأن ليبيا، بحيث يتكّون إطار مت�ثل لتخفيف حدة األزمة الليبية.

وتعّد سياسة عدم التدخل استمراراً للمواقف األم�كية واألوروبية من األزمة السياسية يف ليبيا، حيث 
ت الصادرة عن دول رشكاء ليبيا إىل دعم املسار السيايس، من دون توجيه اتهامات مسبقة ألي تش� البيانا

طرف. ولعّل الجوانب املشرتكة لهذه املواقف متثلت يف استيعاب كل الكيانات الليبية يف مسار الحوار 
الخيارات السياسية،  توسيعو  -حالً وحيداً لألزمة،باعتباره من دون الرتكيز عىل املسار العسكري  -السيايس

 نظراً لتعّقد أبعاد الرصاع. 

أن دخول قوات دولية يف ظل غياب  يفوتبلورت فكرة عدم التدخل، وخصوصاً لدى الواليات املتحدة، 
املؤسسات والحد األد� من السلطة، سوف يفاقم األزمة، ويعزز الرصاع االجت�عي. وأنه عىل الرغم من 

إدارة يف يعا� من االنقسامات، ويصعب االعت�د عليه  فإنهعية، وجود مجلس النواب كسلطة ترشي
 الشؤون السياسية، والتصدي ملسألة الحوار السيايس.

 :الليبيةثانياً: تعدد املعوقات التي تواجه سلطة االنقالب املرصية يف األزمة 

أن تدفع باتجاه تغي�ها تواجه سياسة قادة االنقالب يف مرص تجاه ليبيا العديد من املعّوقات التي �كن 
 أو حدوث تعديالت عليها؛ ومن ذلك:

 ـ العائق الدويل:1

عىل هامش اجت�عات الجمعية العامة لألمم املتحدة، وقّعت مرص، إىل جانب إحدى عرشة دولة أخرى، 
ا، وفق ، برعاية االتحاد األورويب، يدعو إىل التعامل مع األزمة يف ليبي2014سبتمرب  23عىل بيان مشرتك، يف 

مبدأ الحل السيايس بالحوار الوطني، ووقف إطالق النار. وتشكل هذه الصيغة اإلطار الواسع للتناول 
الدويل لألوضاع يف ليبيا، حيث يشمل عدة دول تتخذ مواقف متناقضة ومتعارضة، كاإلمارات ومرص 

بذلك، يشكل اإلطار الدويل وفرنسا من جهة، والجزائر وإيطاليا وتركيا وأملانيا وقطر من جهة أخرى، وهو، 
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الذي يشمل كل وجهات النظر واملصالح املتعددة تجاه منطقة البحر املتوسط، ويتضافر مقرتح بعثة 
حيث وضع جدوالً للحوار الوطني، يتضمن تصحيح  ؛األمم املتحدة للدعم يف ليبيا مع البيان املشرتك

 ة يف الخالف ب� األطراف الليبية.الوضع الدستوري ملجلس النواب، باعتباره املشكلة املحوري

فإىل جانب تأكيده عىل عدم التدخل  ؛)2174ويشكل البيان مرحلة متقدمة من تنفيذ قرار مجلس األمن (
العسكري، فإن توقيع مرص واإلمارات والسعودية يعترب تأكيداً اللتزامهم بالقرارات الدولية التي تقيض 

ولعّل الصيغة الدولية التي صدر بها البيان املشرتك، تكشف عن مبنع دخول السالح عرب الحدود الليبية. 
االنتقال من اإلطار اإلقليمي وصيغة دول الجوار إىل شكل آخر من املناقشات واملفاوضات حول ليبيا، 
�كن أن يكون من شأنها كبح الترصفات الفردية تجاه املسائل واألوضاع املعقدة يف ليبيا، والتي تعني، 

ض قيود واسعة عىل الدعم العسكري ألي من األطراف الليبية. ويتضافر هذا التوجه الدويل باألساس، فر 
مع رؤية بعض دول الجوار، وخصوصاً الجزائر والسودان وتونس، التي رفضت بوضوح التدخل العسكري 

 يف ليبيا.

 ـ العائق اإلقليمي:2

 تكن هناك اتجاهات حاسمة يف تأييد يف تونس، مل 2014يوليو  25منذ انعقاد لجنة دول جوار ليبيا يف 
، صارت اللجنة متيل إىل أهمية مراعاة الجوانب السياسية 2014أغسطس  25التدخل الدويل، ويف بيان يف 

يف حل األزمة الليبية، من دون التدخل العسكري الخارجي، ولكن صدور بيان مشرتك ب� وزاريت خارجية 
لسالح "امليليشيات املسلحة"، يعكس اختالف املوقف املرصي  مرص وليبيا الذي يركز عىل النزع الرسيع

عن مواقف دول الجوار األخرى، حيث التضامن املرصي مع حكومة عبد الله الثني وتعّدد االجت�عات 
أن معظم مواقف دول الجوار  املشرتكة، واإلعالن عن خطط لتكوين الجيش الليبي وتدريبه. يف مقابل

ويل، والعمل عىل مساعدة الليبي� يف الوصول إىل حل سيايس. وكانت الجزائر تش� إىل رفض التدخل الد
 رصيحة يف رفض التدخل اإلقليمي أو الدويل، باعتباره تهديداً ألمن دول الجوار.

 ـ العائق الداخيل: 3

الغربية فقد حققت عملية فجر ليبيا إنجازات سياسية، ليس فقط عرب حسم الرصاع العسكري يف املنطقة 
وسيطرة الثوار عىل مناطق عديدة أخرى، ولكن، يف قدرتها عىل تطوير اإلطار السيايس بتشكيل حكومة 

ووجود اعرتاف ضمني من بعض الدول، مقارنة باندالع الرصاعات يف  ،اإلنقاذ وتضامن البنك املركزي معها
الليبية. وبهذا املعنى، يفقد  مجلس النواب، وتأخره يف تشكيل الحكومة، وانحسار سيطرته عىل األرايض

 حلفاء مرص يف الداخل الليبي األرضية السياسية والعسكرية التي تساعد يف ثبات مطالبهم.

ومع تعدد الترصيحات املرصية بدعم مجلس النواب (طربق) وقراراته، اتجهت مواقف الرأي العام وأنصار 
. وبرزت ترصيحات برضورة إجراء تحقيق يف وتدخليةالعتبار هذه املواقف عدائية  ،"عملية فجر ليبيا"
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الهج�ت الجوية عىل طرابلس. وعىل الرغم من تجنب حكومة عمر الحايس التعليق عىل السياسة 

 .)227( الثنائيةاملرصية، فإن مثة اتجاهاً لدى رشائح اجت�عية للمطالبة بإعادة النظر يف العالقات 

 ثالثاً: موقف األطراف الليبية من حوار غدامس:

تحديات وأزمات قوات فجر ليبيا: مثة خالفات حقيقية ب� قادة قوات فجر ليبيا ال عىل مستوى  -1
جدوى مخرجات حوار غدامس السياسية، بل أيًضا عىل مستوى الثقة املتبادلة ب� هؤالء القادة 

 أنفسهم، ومع األحزاب السياسية املؤيدة لهم:

لوقف العملية العسكرية قبل نزع سالح ما  أعلنت الصفحة الرسمية لعملية فجر ليبيا رفضها •
الثورة املضادة" كأحد أهم بنود اتفاق حوار غدامس. يف ح� نفى املتحدث باسم "بـ أسمتها 

قوات درع ليبيا الوسطى أحمد هدية، إصدار عملية فجر ليبيا بيانًا يرفض جلسات الحوار مبدينة 

 . )228( رشوطع تلبية عدة لكن م ،غدامس، مؤكًدا أنهم مع مبدأ الحوار الوطني

تتجىل أزمة ثقة أخرى ب� قادة فجر ليبيا تتمثل يف عدم قدرتهم عىل إنشاء جسم سيايس يعربِّ  •
أوالً عن الرؤية السياسية واألهداف الحقيقية من وراء استمرار العمليات العسكرية، ويفصل 

حتى ال تختلط أوراق املد� السيايس بالعسكري  ،ثانيًا ب� القادة امليداني� والجسم السيايس
امليدا�. ومل تستطع األحزاب السياسية املؤيدة لفجر ليبيا هي األخرى اتخاذ موقف واضح وجيل 
من حوار غدامس، خشية أن تُتهم بدعمها للحرب ورفضها ألي حل سيايس يُنهي األزمة برمتها. 

�نات تحميها من االتهام بالخيانة والتفريط مثة ض ليسف ،وار غدامسوحتى يف حالة دعمها لح
فجر  يفيسميها بعض القادة العسكري�  ، ك�2011يف مكتسبات املوجة الثانية لثورة فرباير 

ليبيا؛ فمثالً أمسك حزب العدالة والبناء العصا من املنتصف بتأييده ملوقف دار اإلفتاء الليبية 

 .)229( العلياعية مجلس النواب أمام املحكمة الداعي إىل تأجيل الحوار لح� الفصل يف رش 

ت فيه دار  • انقسمت املؤسسة الدينية بليبيا حول توقيت حوار غدامس؛ ففي الوقت الذي عربَّ
اإلفتاء عن رؤيتها حول حوار غدامس برضورة تعليقه إىل ح� فصل الدائرة الدستورية باملحكمة 

                                                

 .2014أكتوبر  4، العريب الجديد، لندن، السياسة املرصية ومستقبل العالقة مع ليبيا، خ�ي عمرد.  )227(

يف "تقديم االعتذار عن البيان الصادر بوصفهم ج�عة إرهابية، وأن يكون هناك موقف واضح بشأن الغارات هذه الرشوط تتمثل  )228(
ها حفرت عىل بعض املدن الليبيةالجوية التي شنَّها الط�ان اإلمارايت واملرصي عىل   ."طرابلس، باإلضافة إىل عمليات القصف الجوي التي يشنُّ

وهي رشوط يف مجملها مل تتعرض ملسألة وقف إطالق النار بطريقة توحي بعمق الخالف داخل أجنحة فجر ليبيا؛ حيث يرى عضو املؤمتر 
 هذه الفرتة ما هو إال محاولة إلنقاذ الطرف العسكري الخارس بطرابلس الوطني السابق وأحد أهم قادة العملية صالح بادي أن الحوار يف

 وبنغازي، ومنحه جرعة إحياء عن طريق الدول الكربى وهيئة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.

 .الرابط ،2014سبتمرب/أيلول  27تدوينة لرئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان عىل الصفحة الرسمية للحزب بتاريخ  )229(
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؛ فقد أصدرت رابطة عل�ء ليبيا بيانًا )230( لهاالعليا الليبية يف رشعية مجلس النواب يف بيان 
بت فيه بالحوار الوطني املنعقد مبدينة غدامس، ومبارِكة ما صدر عنه من توافق وحسن  رحَّ

ومدعومة من سف� ليبيا بدولة  ،، وهي رابطة أغلب منتسبيها من التيار الصويف بليبيا)231( نوايا
 نعقاد مجلس النواب بطربق.اإلمارات العربية املتحدة عارف النايض املؤيد ال 

النواب الرافضون النعقاد مجلس النواب بطربق تباينت مواقفهم من دعوة برناردينو ليون  •
ملفاوضات غدامس؛ فمثالً رفض النائب عن طرابلس عبد الرؤوف املناعي حضور جلسة حوار 

ذلك بتهديده غدامس، معتربًا أن ليون مارس سياسة العصا لفرض إرادته إلنجاح حوار غدامس؛ و 
اعترب عضو مجلس  ، يف ح�2174بالعقوبات الدولية املنصوص عليها بقرار مجلس األمن رقم 

كون جدول  ؛محمد إبراهيم الرضاط أن نسب نجاح حوار غدامس ضئيلة ةالنواب عن مرصات
 أع�ل الحوار مل يتم التشاور فيه، بل فرضه املبعوث األممي عىل طريف الحوار.

رفض مجلس  هو-بصفوفهانشقاقات داخلية  دون-من حوار غدامس الواضح املوقف الوحيد  •
الذي يضم ب� صفوفه كتائب إسالمية بعضها مصنَّف كمنظمة إرهابية ، شورى ثوار بنغازي

أن  مجلس شورى ثوار بنغازي حيث اعترب .ككتيبة أنصار الرشيعة ؛حسب القوان� األم�كية
حوار غدامس "محاولة إلقصاء الثوار من املشهد عىل الرغم من أنهم أصل فيه"، معتربًا أن "الثوار 
من يقاتلون عىل األرض لح�ية البالد وصونها من التدخالت األجنبية السياسية والعسكرية"، 

 .)232( الثواروذلك حسب نص البيان الذي أصدره مجلس شورى 

ئاسة األركان العامة املنبثقة منه عىل نتائج حوار غدامس، وأعلنت وافق مجلس النواب الليبي ور  •
ومجلس شورى  ،رئاسة األركان وقفها إطالق النار مشرتطة أن توقف قيادة فجر ليبيا بطرابلس

 الثوار ببنغازي عملياته العسكرية.

الضغط مثة عامل آخر ال �كن ألطراف الحوار وال لبعثة األمم املتحدة بليبيا تجاهله، وهو  •
الشعبي املتمثل يف مظاهرات شعبية تخرج كل جمعة ترفض إجراء هذا الحوار من األساس مع 
من تعتربهم باركوا الرضبات اإلماراتية ـ املرصية الجوية لعدة مواقع بالعاصمة الليبية طرابلس، 

 .)233( ليبياولعملية الكرامة التي تقصف املدني� ببنغازي ودرنة رشقي 

                                                

 .الرابط ،2014سبتمرب/أيلول  30دار اإلفتاء الليبية تطالب بتعليق حوار غدامس بتاريخ  )230(

 .الرابط ،2014أكتوبر/ترشين األول  1رابطة عل�ء ليبيا ترحب بحوار غدامس بتاريخ  )231(

 .الرابط ،2014أكتوبر  1مجلس ثوار بنغازي ينضم لرافيض الحوار ب� "برملان طربق" ومقاطعيه،  )232(

 .2014أكتوبر  14الثالثاء ، مركز الجزيرة للدراسات، يبية الفاعلةحوار غدامس وغياب القوى الل، هشام الشلوي )233(

http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/56126
http://www.ajwa.net/news/view/4474
http://www.libyaakhbar.com/libya-news/31028.html
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 ملليشيات الليبية:رابعاً: خريطة ا

من العوامل املؤثرة واملحددة ملستقبل الرصاع يف ليبيا خريطة الكتائب والقوى املسلحة، حيث تنترش يف 
ليبيا كتائب مسلّحة عدة، قبلية وجهوية ومدينية، تنتسب من الناحية الشكلية، إما اىل رئاسة األركان 

، لكنها ال تتبع أوامر رئاسة األركان العامة أو وزارة العامة الليبية، بفروعها املختلفة، أو وزارة الدفاع
 انت�ءاتهم تتوزع الذين املبارشين، قادتها تعلي�ت اتباع اىل الدفاع، بل يستند والؤها بشكل رئييس،

 أو معتدل� إسالمي� أو جربيل، محمود برئاسة،" الوطنية القوى تحالف" حزب تيار ب� ما السياسية،
ي"، الذي تصفه بعض الدوائر الغربية بـ"التيار الوطني املتشدد". وتتصدر هذا الوطن التيار" أو متشددين،

التيار كتائب مرصاتة، ومليشيات مسلّحة يقودها اللواء املتقاعد، خليفة حفرت، يف بنغازي، وهي خليط 
 من القبلي� والفيدرالي� وضباط جيش سابق� أو حالي�.

 ـ الرشق الليبي:1

ربق، يف الرشق الليبي، كتيبتان: كتيبة "عمر املختار"، التابعة لرئاسة األركان، يف املنطقة توجد يف ط •
 مشاة" التابعة لرئاسة ركن الحدود. 71العسكرية يف طربق، والثانية كتيبة "

وعدد كب� منها متشدد: كتيبة "شهداء أبو  ،أما يف درنة، فجميع الكتائب "عقائدية" إسالمية •
إىل "جبهة النرصة"، وكتيبة "مجلس شورى شباب اإلسالم"، األقرب اىل تنظيم سليم"، األقرب 

 "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" (داعش).

يف البيضاء، تنترش كتائب الدروع القريبة من التيار اإلسالمي، وكتيبة "حس� الجويفي"، وهي  •
 واألفراد، الذين يدينون بالوالء لحفرت.كتيبة أمن نظامية، ينتسب إليها مجموعة من الضباط 

يف املرج، تتمركز كتيبة "عيىس الوكواك"، وهي كتيبة أمنية نظامية، تابعة لرئاسة األركان، باإلضافة  •
جيش برقة". "لـ اىل كتيبة "قوات الردع"، التابعة بدورها اىل األركان، وكتيبة "الصقور" التابعة 

 والء وتقاتل اىل جانب حفرت، يف ما يُسّمى "عملية الكرامة".عىل أن جميع تلك الكتائب، تدين بال

من التيار اإلسالمي، ومنضوين كتائبها باألساس، من ثوار جبهات، وقريب� تتكّون يف بنغازي،  •
فرباير"، وكتيبة "شهداء ليبيا الحرة"، وكتيبة "راف لله السحايت"،  17رئاسة األركان، ككتيبة " تحت

 ما لواء ة"، املنترشة يف رست أيضاً. وتتجّمع جميع تلك التشكيالت، تحتوكتائب "أنصار الرشيع
 خوض حرباً رشسة ضد مليشيات حفرت. ي الذي ،"الثوار شورى مجلس"بـ  يُسّمى

ك� توجد يف املدينة، كتيبة اللواء أول مشاة، املكون أساساً من كتيبة "الفضيل بو عمر" األمنية، التي 
، تأمتر ظاهرياً بآمر 319، و36، و21ثالث كتائب:  ،"الصاعقة "ولـ بنغازي، وتنّسق مع حفرت.قمعت ثوار 

ً فالحاكم الفعيل للكتيبت�،  ، هو سامل 21، و36القوات الخاصة بليبيا، العقيد ونيس بوخ�ده، أما فعليّا
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"الزوي"، وه� يف رصاع دائم بنغازي، كتائب تابعة لقبيلتي "املغاربة" و وتنترش يف أجدابيا، غريب .الناييل
 عىل الحقول النفطية.

 ـ ميليشيات الجنوب:2

شّق عريب بقيادة قبيلة  عىل تُسيطر القبائلية عىل املشهد العسكري يف الجنوب، فتتوزع كتائبه •
أوالد سلي�ن وأوالد بوسيف من جهة، وشّق تاباوي من جهة أخرى. ففي مدينة سبها، ينترش 

لتابع لرئاسة األركان، لكنه يدين بالوالء لقبيلة أوالد سلي�ن، ولكتيبة اللواء السادس مشاة، ا
  "شهد املهدية" التي تتبع قبيلة أوالد بوسيف.

"، املكونة يف األساس من 22لواء القعقاع" الزنتا�، و"كتيبة "لـ توجد كتيبة حرس الحدود التابعة  •
ـ عبد الجليل الحسناوي"، التابعة عسكري� نظامي� تابعة لرئاسة األركان، وكتيبة "أحمد  أنصار "ل

 الرشيعة"، يف مدينة الشاطئ.

ولد ورادكو، و"شهداء القطرون"،  ة"شهداء أم األرانب"، بقيادة، بركقبائل "التبو" ولها كتيبتان:  •
قبائل "الطوارق" لها كتيبة "تن�ي"، املكّونة من و  بزعامة، الاليش، متمركزتان يف مدينة مرزق.

"، وهي 412ابق�، قاتلوا إىل جانب نظام القذايف يف مرصاتة والربيقة ورست، وكتيبة "عسكري� س
 مجموعة صغ�ة من الطوارق، يف مدينة أوباري.

 ـ مليشيات الغرب:3

كتيبة،  230ألف مقاتل، وتنترش فيها قرابة  25حوايل بمرصاتة: يُقّدر عدد املقاتل� الفعلي� فيها  •
 3500 ىل"درع ليبيا الوسطى". ومتتلك هذه الكتائب مجتمعة ما يزيد عشّكلت ما يُعرف بقوة 

ويتمركز  .دبابة 200 ىل، وراج�ت الصواريخ، وما يزيد عسيارة مجهزة مبضادات للطائرات

 . )234( املدينةمعظمها يف معسكرات تابعة للنظام السابق، ك� تتمركز باقي الكتائب يف ضواحي 

لزنتان يف طرابلس، رغم إعالنها تسليم مقراتها للجيش، إال أن هذا تتمركز كتائب تابعة ملدينة ا •
التسليم كان شكلياً، وما زالت القوات متمركزة يف العاصمة، وتتألف من كتيبة "الشهيد محمد 
املد�"، التابعة لـ"لواء القعقاع"، وقوة الردع الخاصة بقاعدة أمعيتيقة الجوية، والتي سلّمت 

و"لواء القعقاع"، أو ما يُعرف بكتيبة "اللواء األول لحرس الحدود،  مقرها إىل سالح الجو،
التي عىل الرغم من أن مهمتها تتلّخص يف حفظ  واألهداف واملنشآت الحيوية واالسرتاتيجية"،

                                                

، عندما خرجت تظاهرات من 2013نوفمرب  15كانت كتائب مرصاتة خرجت من طرابلس، بعد سقوط ضحايا يف أحداث غرغور يف  )234(
، الخاص� بإخالء العاصمة من مظاهر 53و 27مسجد القدس يف طرابلس، مطالبة بتطبيق قراري "املؤمتر الوطني العام" (الربملان)، رقمي 

 التسلح. وحذت كتائب جادو، وغريان، ونالوت، حذو كتائب مرصاتة، وخرجت من العاصمة.



E
g

y
p

t
 

i
n

s
t

i
t

u
t

e
 

J
O

U
R

N
A

L
 

 الدور املصري يف لیبیا: املحددات واألبعاد

 
 Page 128 2015مجلة املعهد املصـــرى ، العدد األول ، ینایر 

 

كتيبة "الصواعق"، من مجمع "الدعوة تتخذ تتخذ من العاصمة مقراً لها، ك�  فإنهاأمن الحدود، 

 .)235(اإلسالمية" مقراً لها

تنترش يف الغرب قوة "درع الغربية"، يف غريان وصرباتة والزاوية، وقوات عسكرية، تحت إمرة  •
غرفة عمليات "ثوار ليبيا"، وهي قوات غ� صلبة، سبق لرئيس "املؤمتر"، نوري أبو سهم�، 

 تكليفها ح�ية طرابلس. 

"، أو غ� املنضوية تحتها وقد دخلت جميع كتائب مرصاتة، سواء تلك التي تتبع "لواء درع الوسطى
كـ"كتيبة الحلبوص"، و"املريس"، وقوات "درع الغربية"، يف حرب مع "القعقاع" و"الصواعق"، التي يُسيطر 
عليها قادة من الزنتان، للسيطرة عىل مطار طرابلس الدويل، ومعسكر "النقلية"، وجمعية "الدعوة 

اّر رسمية حكومية، تسيطر عليها تلك املليشيات، اإلسالمية"، ورئاسة األركان العامة. وهي جميعها مق
وتفرض من خاللها نفوذها عىل جميع أع�ل الحكومة، وساهمت يف اقتحام مقّر "املؤمتر"، مرات عدة، 

 .)236( الليبيواعتدت عىل أعضاء الربملان 

 خامساً: طبيعة الدور الذي �كن أن تقوم به بعثة األمم املتحدة يف ليبيا

بقرار من  2011أسست يف  ،األمم املتحدة للدعم يف ليبيا (يونسميل) بعثة سياسية خاصةتعترب بعثة 
بناء عىل طلب من السلطات الليبية، يف أعقاب ستة  ،)2011(سبتمرب  2009مجلس األمن الدويل رقم 

لرصاع. أشهر من النزاع املسلح، وذلك لدعم جهود السلطات االنتقالية الجديدة للبالد يف مرحلة ما بعد ا
 .جل الشعب الليبيأ ويقود مبدأ امللكية الوطنية جميع أنشطة األمم املتحدة من 

مم املتحدة وقد تم تكليف بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، تحت قيادة املمثل الخاص لألم� العام لأل 
أشهر أخرى. ومن  ةمتديدها بعد ذلك اىل ثالث تم، أشهر ة، بفرتة أولية ملدة ثالثعنه ومدعوماً بنائب ينوب

. وتم إجراء املزيد من )237( )2011(ديسمرب  2022ثم مدد مجلس األمن الدويل والية البعثة يف قراره رقم 
القرار رقم  بنصإضافية  اشهر  12ىل إعندما قام مجلس األمن الدويل بتمديد البعثة  ،التعديالت يف الوالية

                                                

 معزز"، الذي شارك يف قمع ثورة فرباير 23"لواء لـ ألف مقاتل، أغلبهم كانوا تابع� يف السابق  15يُقّدر عدد هذه القوات بحوايل  )235(
معمر القذايف. وكتيبة "الصواعق" هي: مليشيات تابعة للربنامج السيايس لتحالف "القوى الوطنية" التابع لجربيل، وقد بقيادة خميس  2011

 ، إجبار "املؤمتر الوطني" (الربملان) عىل االستقالة، بعد منحه خمس ساعات لتسليم السلطة.2014 فرباير 15حاولت يف 

 .2014يوليو  29، العريب الجديد، لندن، املليشيات الليبية محاولة فّك الطالسمخريطة ، هشام الشلوي )236(

 .الرابطرابط القرار:  )237(

http://unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=ZPFCnIhkH9c%3d&tabid=5331&language=ar-JO
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والية البعثة الثني  2144، مدد قرار مجلس األمن رقم 2014مارس  14ويف  .2012مارس  12يف  2040

 .)238( عرش شهرا إضافية

مبساعدة  البعثة-6املادة  2012مارس  12بتاريخ 2040قراره رقم  يف-وقد كلف مجلس األمن الدويل 
ولويات الوطنية يف السلطات الليبية مبا يتفق متاما مع مبادئ امللكية الوطنية، يف تحديد االحتياجات واأل 

ومواءمة هذه االحتياجات واألولويات مع العروض الخاصة بتقديم املشورة االسرتاتيجية  ،جميع أنحاء ليبيا
 والفنية حسب الحاجة، ودعم الجهود الليبية يف خمسة مجاالت:

نتخابات ـ إدارة عملية التحول الد�قراطي، من خالل تقديم املشورة واملساعدة التقنية لعملية اال 1
وعملية إعداد وإقرار دستور ليبي جديد، عىل النحو الوارد يف خريطة الطريق الدستورية للمجلس  ،الليبية

الوطني االنتقايل، وتقديم املساعدة لتحس� القدرة املؤسسية والشفافية واملساءلة، وتعزيز متك� املرأة 
 املد� الليبي. ودعم زيادة تطوير املجتمع ،واألقليات ومشاركتها السياسية

ـ تعزيز سيادة القانون ورصد وح�ية حقوق اإلنسان، وفقا لاللتزامات القانونية الدولية لليبيا، وال سي� 2
االلتزامات املتعلقة باملرأة واألفراد املنتم� للفئات الضعيفة، مثل األطفال واألقليات واملهاجرين، مبا يف 

وأنظمة للسجون شفافة وخاضعة  ،وبناء أنظمة قضائية ،حذلك مساعدة السلطات الليبية عىل اإلصال 
للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ اسرتاتيجية قضائية انتقالية شاملة، وتقديم املساعدة من أجل املصالحة 

 الوطنية، وتوف� الدعم لض�ن املعاملة املالمئة للمحتجزين، وترسيح أية أطفال مرتبط� بكتائب الثوار.

شورة ومساعدة اسرتاتيجية وفنية مالمئة للحكومة الليبية من ـ استعادة األمن العام، من خالل تقديم م3
وتنفيذ نهج مت�سك عىل الصعيد الوطني إلدماج املقاتل� السابق� يف قوات  .أجل إنشاء مؤسسات قادرة

أو ترسيحهم وإعادة إدماجهم يف الحياة املدنية، من خالل التعليم وإتاحة فرص  ،األمن الوطنية الليبية
ليك تكون قادرة وخاضعة للمساءلة وملتزمة  ؛ير مؤسسات الرشطة واملؤسسات األمنيةالعمل، وتطو

 باحرتام حقوق اإلنسان، و�كن الوصول إليها، وتستجيب لقضايا املرأة والفئات الضعيفة.

، وال سي� القذائف ـ التصدي لالنتشار غ� املرشوع لجميع األسلحة واملعدات ذات الصلة بجميع أنواعها4
، وإزالة بقايا املتفجرات الحربية، واالضطالع بربامج إلزالة األلغام، وتأم� وإدارة جو-مولة أرضاملح

الحدود الليبية، وتنفيذ االتفاقيات الدولية بشأن األسلحة واملعدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، 
ائية، والرشكاء الدولي� بالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة املختصة، ومنظمة حظر األسلحة الكيمي

 واإلقليمي�.

                                                

لدى بعثة األمم يرشف عىل إدارة البعثة قسم الشؤون السياسية باألمم املتحدة، الذي يقدم املساعدة املتعلقة بالتوجيه والعمليات. و  )238(
ك� أن لدى البعثة موظف� دامئ� يف الشؤون السياسية . يف العاصمة الليبية طرابلس، ومكاتب يف كل من بنغازي وسبها رئيساملتحدة مقر 

باإلضافة اىل االتصاالت واإلعالم، فضالً عن  ،وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية واألع�ل املتعلقة باأللغام والترسيح والتنمية ومتك� املرأة
 ).2012ب� وطني ودويل (يناير  �،موظف 205مات الدعم. وتضم البعثة لخدموظف� 
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من ـ تنسيق املساعدة الدولية وبناء القدرات الحكومية يف جميع القطاعات ذات الصلة وفقا للفقرات 5
 ٣١عن طريق دعم آلية التنسيق داخل الحكومة الليبية التي أُعلن عن تشكيلها يف  املذكورة،(أ) إىل (د) 

تحديد االحتياجات ذات األولوية للدعم  يفالحكومة الليبية ملساعدتها ، وتقديم املشورة إىل ٢٠١٢يناير 
الدويل، وإرشاك الرشكاء الدولي� يف العملية حسب االقتضاء، وتيس� املساعدة الدولية للحكومة الليبية، 

 وكفالة التواصل املنتظم املتواتر ب� جميع مقدمي املساعدة إىل ليبيا. ،وإقرار تقسيم واضح للعمل

 ادساً: فجر ليبيا وغياب القيادة السياسيةس

يقودان املواجهة ضد  انإن غياب قيادة سياسية فاعلة لعملية فجر ليبيا ومجلس شورى ثوار بنغازي، اللذ
محاولة االنقالب العسكري التي يتزعمها حفرت، بسبب بعض الحساسيات ب� القيادات العسكرية 

القادة العسكري� قدرتهم عىل إدارة ملفي امليدان والسياسة،  واألحزاب السياسية املؤيدة لها، واعتقاد
سيكون عامل هدم ألية مفاوضات تجري حاليًا أو مستقبًال، سواء أكانت  -وغياب الثقة ب� جميع األطراف

ليبية، أم برعاية أممية دولية؛ وذلك عكس ما تتمتع به القوى األخرى املضادة لفجر ليبيا واملؤيدة -ليبية
الكرامة؛ حيث يغلب عىل أدائها السيايس التناغم والتنسيق في� بينها وب� الدول اإلقليمية الراعية  لعملية

 .)239( هاوخارجليبيا لها داخل 

 وبرزت فاعلية حكومة الثني مؤخراً يف العديد من املؤرشات لعل أبرزها: 

السودان، والحصول  إىل بها إىل مرص واإلمارات ومالطة ثم مؤخراً  تالزيارات املتعددة التي قام •
 وترسيخ املزيد من االعرتافات الدولية بها. ،عىل الدعم السيايس الكب�

الزيارات التي قام بها وزير الخارجية املرصي وويل عهد أبو ظبي إىل الجزائر لتوف� مزيد من  •
ن الضغوط السياسية عىل الحكومة الجزائرية، الدعم السيايس لحكومة الثني، وم�رسة عدد م

ويربز يف هذا السياق الزيارة التي قام بها أحمد قذاف الدم  .لدفعها باتجاه تأييد حكومة الثني
(املقيم يف القاهرة، واملحسوب عىل نظام القذايف والداعم لخليفة حفرت وحكومة الثني) إىل 

 الجزائر لدعم نفس التوجهات والتحركات).

       املقابل مل تقدم حكومة الحايس واملؤمتر الوطني من امله�ت وامل�رسات واألدوار ما �كن القول ويف 
ولو افرتضنا أنها متارس العديد من املهام . تشكل القيادة السياسية لعمليات فجر ليبيا إنها-إليه استناداً -

 واألدوار، فإن إبرازها إعالمياً وتأث�ها خارجياً غ� واضح.

 خالصة تنفيذية

                                                

 .2014أكتوبر  14الثالثاء ، مركز الجزيرة للدراسات، حوار غدامس وغياب القوى الليبية الفاعلة، هشام الشلوي )239(
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ترتبط األوضاع يف مرص واستقرار االنقالب العسكري فيها باألوضاع يف املنطقة العربية ويف مقدمتها 
األوضاع يف ليبيا، نظراً ألن هدف االنقالب� (يف مرص وليبيا) واحد (الج�عات اإلسالمية وخاصة اإلخوان 

والداعم واحد (الواليات املتحدة األمريكية  ،املسلم�)، والقضية واحدة (القضاء عىل الثورة الشعبية)
واإلمارات)، وبالتايل أمام هذا االرتباط �كن القول إن استقرار األوضاع  ،السعودية :وأذرعها اإلقليمية

 لالنقالب العسكري يف ليبيا سينعكس إيجاباً عىل استقرار األوضاع لالنقالب العسكري يف مرص.

وز نوع من اإلرصار من جانب قوات حفرت وحكومة الثني مدعومة ومع تحوالت الوضع امليدا� وبر 
مارات والسعودية)، وتزايد الضغوط العسكرية عىل قوات فجر  وعسكرياً وإعالمياً من مرص واإل (سياسياً 

هناك توزيع  نإ ليبيا، والقوى الثورية الرافضة لالنقالب العسكري الذي يقوده خليفة حفرت، �كن القول 
تعلق بالقوى اإلقليمية والدولية يف مواجهة التيارات السياسية ذات املرجعية اإلسالمية، بصفة أدوار في� ي

حيث تم إعطاء دور أكرب للجيش املرصي وحكومة  ؛خاصة والقوى الداعمة للثورات الشعبية بصفة عامة
والعسكري وتقديم كل صور الدعم السيايس واالقتصادي  ،االنقالب العسكري لتحقيق الحسم يف ليبيا

واألمني لحكومة الثني، لفرض واقع جديد وتحقيق انتصارات ميدانية، والتقدم باتجاه طرابلس حتى لو 
 مل يتم الحسم يف بنغازي، مع حمالت إعالمية مكثفة للرتويج لهذه االنتصارات وهذا التقدم.

واألطراف الداعمة لها تبني عدد من الخطوات  ،وهذه التطورات تفرض عىل مختلف القوى الثورية الليبية
ولكنها  ،اإلجرائية، ألن التحدي الفعيل أصبح قوياً واملواجهة مل تعد قارصة عىل قوات حفرت وحكومة الثني

 ،وعدد من القوى الغربية بشكل غ� مبارش ،مواجهة دولية تقف خلفها الواليات املتحدة األمريكية
 :هذه اإلجراءات يف اآليت ل. وتتمثمبارشالسعودية بشكل و  تواإلماراوتشارك فيها مرص 

 أوالً: توصيات للحراك الثوري وحكومة الحايس:

حتى يتم القضاء عىل االنقالب  ،وترك الحديث عن املغانم يف هذه املرحلة ،وحدة الصف •
 والحفاظ عىل وحدة الدولة يف مواجهة املخططات التي يتم العمل عىل تنفيذها. .العسكري

 اسرتاتيجيةوترتيب األدوار ب� مختلف الفصائل وفق خطة  ،ووضوح مهامها ،ة القيادةوحد •
 واضحة.

وبناء املرشوع السيايس الجامع ملختلف التيارات، وعدم االكتفاء بسياسة رد الفعل  ،وحدة الرؤية •
 يف مواجهة االنقالب العسكري ومن خلفه.

سبوع األخ� من أكتوبر عىل األقل خالل األ األوضاع العسكرية تتحرك باتجاه حفرت يف بنغازي ( •
نجاح �كن أن تحققه قوات حفرت سيتم تضخيمه إعالمياً، وهو ما يتطلب تفعيل  ي) وأ 2014

األدوات اإلعالمية لقوات فجر ليبيا وحكومة الحايس واملؤمتر الوطني، سواء عرب شبكات التواصل 
تغطية برب وسائل اإلعالم األخرى التي تقوم االجت�عي، أو عرب القنوات الفضائية الداعمة، أو ع

 األحداث.
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واملؤيدين للحراك الثوري وتقد�هم كرأس  الليبي�استقطاب عدد من الباحث� واألكاد�ي�  •
حربة إعالمية وسياسية يف التعاطي مع وسائل اإلعالم العربية والدولية، لتقديم صورة أكرث 

 موضوعية ومنطقية عن األوضاع يف ليبيا.

ة التي �كن أن تتحرك يف الداخل والخارج، وقيادة العسكرية وزيع األدوار ب� قيادة السياست •
العمل امليدا�، واالستفادة يف هذا اإلطار من تجربة حركة املقاومة الفلسطينية بالتي تقوم 

ح�س، عىل أن تتصدر القيادة السياسية املشهد، يف مواجهة محاوالت التشويه املتعمد التي 
 ارس بحق الثوار.متُ 

البناء عىل الزيارة التي قام بها املبعوث الشخيص للرئيس الرتيك إىل طرابلس ولقائه بالحايس  •
رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني، يف توثيق العالقات والروابط مع الحكومة الرتكية، وحلفائها 

ياً في� يتعلق اإلقليمي�، وما �كن أن تقوم به من دعم سيايس، وكذلك التنسيق معها سياس
مبواجهة تحركات حكومة الثني واألطراف اإلقليمية التي تقف خلفها. وكذلك االستفادة من 

السياسية واإلعالمية والعسكرية  الكوادرالخربة الرتكية يف مواجهة االنقالبات العسكرية وتدريب 
 حفرت ومن يدعمه.القادرة عىل إدارة املشهد يف مختلف مراحل الرصاع مع االنقالب الذي يقوده 

االستفادة من دعم القوى الثورية واإلسالمية يف تونس، خاصة مع وجود توجه تونيس رافض  •
النقالب حفرت ومن يقف خلفه، وكذلك االستفادة من املؤسسات التونسية يف تدريب وتأهيل 

 الكوادر الليبية، وخاصة عىل املستويات السياسية واإلعالمية والبحثية والحقوقية.

يم عدد من الفعاليات يف العواصم الكربى وأمام سفارات وقنصليات الدول الداعمة النقالب تنظ •
 .حفرت يف مختلف دول العامل، وأمام مقرات املنظ�ت الدولية

وتحريك دعاوي دولية حقوقية يف  ،توثيق االنتهاكات وامل�رسات التي تقوم بها قوات حفرت •
 مواجهتها.

 ثانياً: توصيات للحلفاء اإلقليمي� للثورة الليبية:

كشف األطراف الداعمة لالنقالب وحجمهم الحقيقي وتدخالتهم غ� املرشوعة يف الداخل  •
 الليبي.

 شن حمالت إعالمية وسياسية مضادة لألطراف الداعمة لالنقالب يف ليبيا وآلتها اإلعالمية •
السياسية واالقتصادية التي متارسها عىل دول الجوار الليبي (السودان، تشاد، مايل،  والضغوط

 النيجر، الجزائر، تونس) لتشديد الخناق عىل الثوار الليبي� عرب مختلف الحدود الليبية.
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د عىل استمرار التواصل والتنسيق مع املنظ�ت الدولية واإلقليمية املعنية باألزمة الليبية للتأكي •
 وحدة األرايض الليبية، وفرض الحوار كآلية لتسوية األزمة، وإقرار نظام للعدالة االنتقالية يف ليبيا.

يف مرص  العسكريالتصدي لسياسة شد األطراف التي مُتارس ضد السودان من جانب االنقالب  •
ليبيا، والحد من خلفه، لض�ن استمرار الدعم السودا� للقوى الثورية وخاصة اإلسالمية يف  نْ ومَ 

تأث�ات الزيارة التي قام بها الرئيس السودا� إىل مرص، وتبني حملة إعالمية داعمة للسودان، 
ملواجهة هذه الضغوط، وكذلك االتفاق عىل تقديم بعض الفرص االقتصادية للسودان، لتجاوز 

 األرضار التي فرضتها عليه كل من السعودية واإلمارات.

 اإلسالمية وج�عة اإلخوان املسلم� يف ليبيا: ثالثاً: توصيات للقوى

التأكيد عىل الربط ب� الوضع يف ليبيا والوضع يف مرص وتونس واليمن، وأن املواجهة شاملة  .1
 للج�عة عرب كل دول اإلقليم، إن مل يكن عرب كل دول العامل.

مقدمتها القوى رضورة التنسيق والتعاون ب� مختلف القوى الثورية يف الداخل الليبي ويف  .2
 اإلسالمية، وفق رؤية واضحة تقوم عىل توزيع األدوار واملحاصصة ملا بعد إسقاط االنقالب.

وخاصة الثورية، ملا لرتاجع عامل الثقة  ،وكل التيارات السياسية ،إعادة بناء الثقة ب� الج�عة .3
 من تأث� سلبي عىل فرص نجاح الثورة، وخاصة مع قوة الخصم ومن يقف خلفه.

نسيق الحركة الخارجية ب� كل املنتم� للج�عة عرب دول العامل، والتحرك ككيان واحد يواجه ت .4
 رصاعاً وجودياً، تقف خلفه قوى دولية.

إصدار عدد من البيانات الدورية املؤكدة عىل استمرار الثورة مه� كانت التضحيات واستمرار  .5
 لتضحيات.التنسيق والتعاون مع كل القوى الثورية، مه� كانت ا

شد األطراف يف مواجهة االنقالبي� يف مرص وليبيا عرب دول الجوار، وفق رؤية  اسرتاتيجيةتبني  .6
 �كن أن تتم عرب عدة مستويات: االسرتاتيجيةواضحة ومحددة، وهذه 

الضغوط عرب الع�لة املرصية يف ليبيا سواء الداعمة للثورة يف ليبيا، أو إصدار بيانات  )1
ه الع�لة من جانب الثوار، أو ترحيلهم إىل مرص، حتى ال يكونوا تهدد باستهداف هذ

 عرضة لالستهداف، وحتى يكون أداة لنقد انقالب مرص والضغط عليه.

التحرك عرب أرايض مايل والنيجر وتشاد، وهي دول ال متلك من القدرات العسكرية  )2
ني وقوات حفرت واألمنية ما يكفل لها ضبط الحدود مع ليبيا، لتشتيت جهود حكومة الث

 وكذلك جهود الدول الداعمة النقالب حفرت.

التنسيق غ� املعلن مع حكومة السودان للتدريب العسكري والعمليايت، انطالقاً من  )3
ن خلفه ، وأن انقالب مرص ومَ أن نجاح حفرت سيكون خطوة نحو استهداف السودان
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افها ومتزيقها وإضعاف ضغوطاً كب�ة عىل السودان، وأنهم لن يتوقفوا عن استهد مارسو
 اقدرات البش�، وأن نجاح الثورة يف ليبيا �كن أن يوفر ورقة ضغط قوية وحليف

 للبش�. ااسرتاتيجي

أو غ� مرصي�  ،نرش صور وبيانات ممن يتم القبض عليه أو قتله من جنود مرصي� )4
 يف العمليات يف ليبيا، لفضح الدور املرصي وجيش االنقالب يف هذه العمليات.

توت� األوضاع يف محافظات مطروح والوادي الجديد املرصيت� عرب عمليات نوعية  )5
تستهدف املناطق األمنية والعسكرية واملصالح االسرتاتيجية، للتأكيد لقادة االنقالب يف 

 مرص أن تورطهم يف ليبيا ستكون تكلفته شديدة.

جزيرة سيناء يف  البحث عن آليات للتنسيق والدعم ب� الج�عات العاملة يف شبه )6
 مواجهة م�رسات العسكر واألمن يف حق األهايل واملواطن�.

استهداف املصالح واملنشآت اإلماراتية والسعودية يف ليبيا وتشاد ومايل والنيجر ومالطة  )7
 وقربص وإيطاليا وتونس والجزائر، إلجبارها عىل تغي� سياساتها.

الجزائرية املعارضة للنظام الجزائري، وخاصة يف التنسيق مع الج�عات والقوى  )8
الجنوب، والتأكيد عىل ترابط املصالح يف مواجهة النظم العسكرية يف مرص وليبيا 

 والجزائر.

التفك� يف بعض العمليات النوعية يف الداخل املرصي واإلمارايت والسعودي، وهي أمور  )9
جهودها  الثالث، وخاصة مع تركيز الدول ممكنة يف ظل االختالالت األمنية الكب�ة يف

 وعدم تفرغها بنفس الدرجة لألوضاع الداخلية. ،عىل قضايا وملفات خارجية
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 الشعبیة.نظم ما بعد الثورات  يفبناء السلم 

 مصر نموذجًا
 

 •غیث يمالباحثة: 
 

 

 

  

                                                

 .يف العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة دكتوراهباحثة • 
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 مقدمة:

ولكنها مازالت تحمل آثاراً من  ،اختلفت اآلراء حولها 2011شهدت الدول العربية ثورات شعبية منذ عام 
ن غالبية الدول أ خاصة  ،نتائج الثورات يف املدى القريبال تظهر فعادة  ،عدم االستقرار يف الدول العربية

 ،تتبني أسلوبا د�قراطيا يف الحكمفيها العربية التي شهدت هذه الثورات مل تكن األنظمة الحاكمة 
عة الحال إىل انتشار الفساد وغ�ه من النتائج السلبية لنظم م� أدى بطبي ،واستمرت عقودا يف السلطة

االت لإلصالح وخلق جمنية طويلة يف الحكم، دون وجود مالحكم غ� الد�قراطية املستمرة فرتات ز 
 قيادات شبابية قادرة عىل توىل مناصب ومسئوليات الحكم في� بعد. 

له العديد من االنعكاسات السلبية عىل الت�سك  ، كان2011يناير  25وقد شهدت مرص حراكاً شعبياً منذ 
إىل املجتمعي نتيجة سوء إدارة املرحلة االنتقالية، وافتقاد الشعب املرصي واملجتمع املرصي بصفة عامة 

 ا عىل وحدة املجتمع املرصي.يإدارة االختالف، وهو ما أثر سلب ثقافة الد�قراطية وتقبل اآلخر، وثقافة

راسة وتحليل كيفية بناء السلم املجتمعي الداخيل يف مرص مبا يحول دون تطور من هنا تأيت أهمية د
 االنقسامات الراهنة إىل مرحلة الحرب األهلية.

 و�كن تناول هذا املوضوع من خالل املحاور التالية:

 الت�سك املجتمعي: املفهوم واملؤرشات .1

 بناء السلم: املفهوم والخطوات واإلجراءات .2

 الت�سك املجتمعي يف مرص تأث� الثورة عىل .3

 مرص: برنامج عمل تنفيذي يفآليات بناء السلم وتعزيز الت�سك الداخيل  .4

 أوالً: الت�سك املجتمعي: املفهوم واملؤرشات:

يُعد مصطلح الت�سك االجت�عي، أو البناء االجت�عي واملعروف سياسيًا بالوحدة الوطنية، أحد 
يف وصف الحاالت التي يرتبط فيها األفراد، أحدهم باآلخر بروابط مصطلحات علم االجت�ع التي تستعمل 

اجت�عية وحضارية مشرتكة، ويستعمل عادة يف تفس� أسلوب متاسك أفراد الج�عات الصغ�ة الذي 
أي املصالح  ،أو بدافع املصالح واألهداف ،أي إغراء الج�عة الصغ�ة ألعضائها ،يكون إما بدافع اإلغراء

 أعضاء الج�عة خالل انتسابهم إليها. التي يحققها 

طبيعة الج�عات واملنظ�ت واملجتمعات التي تؤثر  عىلوتعتمد درجة الت�سك االجت�عي ألي مجتمع، 
وهو يستعمل عادة من قبل عل�ء االجت�ع يف  ،أ�اط سلوك األفراد داخل املجتمع يفتأث�اً كب�اً ومبارشاً 

حالة الج�عات االجت�عية الصغ�ة والكب�ة خصوًصا عندما تتوفر يف هذه الج�عات الصفات التالية: 
وأخ�اً التزام  ،متاسك أفراد الج�عة بسبب املصالح املشرتكةو املقاييس والقيم املشرتكة،  عىلاعت�د الفرد 
 ج�عته. أي أنه عالقة تعب�ية إيجابية تقع ب� شخص� أو أكرث. اتوكيوسل اتالفرد بأخالقي
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ومن املعروف أيضاً أن الت�سك االجت�عي ما ب� أبناء الوطن الواحد، يظهر جلياً عندما يواجه الوطن 
بعض املحن أو األزمات، وبخاصة عندما يكون هذا الخطر خارجيا، فتتوحد األمة وتقوي روابطها دفاًعا 

وطنها الذي يضم الجميع دون متييز أو تفرقة. فوحدة الوطن هي الغاية، وهي الوسيلة للت�سك عن 
 والتضامن.

 ويرتبط بهذا املفهوم عدة مفاهيم تعمل عىل توضيحه أكرث مثل اإلدماج االجت�عي واإلقصاء االجت�عي:

املجتمع تسمح بإدماج الجميع  يفمفهوم اإلدماج االجت�عي: يدل عىل عملية مشاركة ديناميكية  .1
محاولة إلنشاء "مجتمع للجميع"  هيمع الحفاظ عىل التنوع والفردية. بعبارة أخرى،  ،اجت�عيا

ذ مع احرتام االختالفات. وقد يشمل ذلك مبادرات حكومية، وسياسات، وبناء قدرات، وأيضا النفا
مع اإلدماج والتكامل  ويت�ىشإىل البنية التحتية التي تسمح بالحوار والتبادل يف اآلراء. 

االجت�عي� الت�سك االجت�عي الذي يعطي كل فرد من أفراد املجتمع حساً باالنت�ء والتقدير 
 .)1(والرشعية ليس نتيجة التجانس الد�وغرايف، بل احرتاماً للتنوع

أو التمييز ضد أشخاص. وقد  ،أو اإلجحاف ،ت�عي: يعني اإله�ل املنهجيمفهوم اإلقصاء االج .2
وتفاوت الدخل مع  ،تم استحداث هذا املفهوم مؤخراً من أوروبا نتيجة ارتفاع معدالت البطالة

فإن مفهوم اإلقصاء االجت�عي هو "العملية التي يُستبعد من  ،نهاية القرن العرشين. ومن ثم
من املشاركة الكاملة يف املجتمع الذين يعيشون  جزئياً،متاماً أو  ،ملجموعاتأو ا ،خاللها األفراد

 فيه". ويرى البعض أن لإلقصاء ثالثة �اذج هي:

حيث يُبنى التكامل حول قيم وأعراف  واملجتمع،فسخ الروابط االجت�عية ب� الفرد  •
 .مشرتكة من خالل مؤسسات وسيطة وسياسات التكامل

حيث  ؛الناتج عن سلوك وتبادالت فردية بالتمييز،ص اإلقصاء التخصّ �وذج يربط  •
يتشكل من خاللها التكامل عرب شبكات للتبادل االختياري ب� أفراد مستقل� يتمتعون 

 باهت�ماتهم ودوافعهم الخاصة؛

�وذج االحتكار أن اإلقصاء ينتج عن هيكل هرمي يحول دون نفاذ الذين ال يعترب  •
يتحقق التكامل من خالل  والخدمات؛ حيثات املهيمنة إىل السلع ينتمون إىل الفئ

 .)1( الح�ية االجت�عية

                                                

 .8، ص 2013العامل العريب، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، مكتب ب�وت،  يفاإلدماج االجت�عي والد�قراطية والشباب  )1(

 .9،10املرجع السابق، ص  )1(
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وخاصة  ،وبالتايل؛ فإن الت�سك االجت�عي �كن استنتاجه من تلك املفاهيم املرتبطة به واملضادة له
� يف الحياة مفهوم اإلقصاء االجت�عي. فالت�سك االجت�عي يعنى مشاركة جميع أفراد الشعب واملواطن

 ،دينية عرقية، أوبناءً عىل أية استثناءات  ،دون استثناء ألحد ،واالقتصادية ،والسياسية ،واالجت�عية ،العامة
 أو سياسية. 

 

 ثانياً: مفهوم بناء السالم:

عىل الرغم من بداية م�رسة مفهوم "بناء السالم وإجراءات بناء السالم الداخيل" يف سبعينيات القرن 
نه تبلور بصورة واضحة يف بداية تسعينيات هذا القرن مع صدور تقرير األم� العام لألمم أ إال  املايض

يف يونيو  "Agenda for Peace"املتحدة آنذاك الدكتور/ بطرس بطرس غايل بعنوان "أجندة السالم" 
ء الرصاع، فإن بناء السالم هو " مجموعة اإلجراءات التي مُتارس بعد انتها ،. ووفقاً لهذا التقرير1992

 .)2(" بهدف مواجهة الرصاعات الداخلية، والحيلولة دون تجددها

استعادة الدولة  اردة تتضمن مجموعة من اإلجراءات:ومن ثم فإن عملية بناء السالم بعد انتهاء الحرب الب
ناء إعادة ب، إعادة توط� الالجئ�، إزالة األلغام حال وجودها، نزع أسلحة األطراف املتحاربة، النظام

، إصالح املؤسسات الحكومية عىل أسس د�قراطية، إعادة بناء قوات الجيش، القوات الرشطية وتدريبها
 .تعزيز الد�قراطيةو 

ويتضح من هذا التعريف أن األم� العام لألمم املتحدة كان يقصد بناء السالم يف املجتمعات التي شهدت 
ة من املفاهيم األخرى، مثل: الدبلوماسية الوقائية وترتبط منظومة بناء السالم مبجموعة. حروباً أهلي

 وصنع السالم وحفظ السالم وفرض السالم:

ـ الدبلوماسية الوقائية: هي: "مجموعة اإلجراءات السلمية التي تهدف منذ البداية ملنع نشوب النزاعات 1
أو حرب  ،مسلحةوتحولها إىل رصاعات  ،والرصاعات داخل الدولة، ومنع تصاعد حدة الخالفات القامئة

 .)2(أهلية، وكذلك العمل عىل منع انتشار الرصاعات يف حال تصاعدها"

"الجهود والعمليات التي تتضمن أي عمل يهدف إىل دفع األطراف املتصارعة  :ـ صنع السالم: هو2
 (املتحاربة) للتوصل إىل اتفاق سالم". وتتضمن عملية صنع السالم مرحلت� أساسيت� ه�:

                                                

)2(  Allen G. Sens, "The United Nations and Peace-building: Building the liberal peace", Paper presented to a 
conference titled: The United Nations and Global Order, P:10 link. 

 .38، ص1998، أكتوبر 134محمود عبد الحميد سلي�ن، عمليات حفظ السالم يف نهاية القرن العرشين، السياسة الدولية، العدد  )1(

http://www.udc.ca/unconf/sens.doc


E
g

y
p

t
 

i
n

s
t

i
t

u
t

e
 

J
O

U
R

N
A

L
 

 بناء السلم يف نظم ما بعد الثورات الشعبیة. مصر نموذجًا

 
 Page 139 2015مجلة املعهد املصـــرى ، العدد األول ، ینایر 

 

من خالل  ،قبل تدخل قوات حفظ السالم ،املرحلة األوىل عقب تعرث الدبلوماسية الوقائيةتتم  •
 إليقاف الرصاع أو تحييده. ،تفعيل الجهود السلمية

أما املرحلة الثانية؛ فتبدأ عقب تدخل قوات حفظ السالم، بغرض التوصل إىل تسوية سلمية  •
 .)1( مستدامة

تعرب عن "التداب� املؤقتة التي �تلك مجلس  وهيـ حفظ السالم: هو أكرث املفاهيم شيوعاً يف االستخدام 3
األمن اتخاذها دون أن يحسم الخالف ب� األطراف املتنازعة آو يخل بحقوق املتنازع� أو يؤثر عىل 

 )2(ة"" من ميثاق األمم املتحد40مطالبهم وذلك عىل النحو الذي أقرته املادة "

ـ فرض السالم: هو "التطرق الستخدام القوة املسلحة أو التهديد باستخدامها إلرغام األطراف املعنية 4
بأهمية االمتثال للقرارات والعقوبات املفروضة من اجل الحفاظ أو استعادة النظام واألمن والسالم يف 

 الدولة مرة أخرى.

 ثالثاً: مستويات عملية بناء السالم:

السالم داخل الدولة إىل أن يتمتع كافة املواطن� بحقوق املواطنة يف إطار حقوق اإلنسان  تهدف ثقافة
املكفولة للجميع من خالل عدم التمييز بينهم بسبب اختالف العقيدة أو العرق أو النوع، ومن خالل 

في�  ،ديجايب ملموس ومطر إ الحفاظ عىل تنفيذ سياسات وبرامج التنمية املستدامة بهدف تحقيق تقدم 
يتعلق برفع مستوي املعيشة لكل الفئات بشكل متوازن، وهو ما يؤدي إىل أن تسود حالة من السالم 

 . )2( وتقدمها الدولةساعد عىل استقرار تاالجت�عي 

 ويف هذا اإلطار تقوم عملية بناء السالم الداخيل عىل قسم� ه�:

 األول: بناء السالم الداخيل عرب الجهود الوطنية: 

يتطلب هذا األمر وصول الدولة إىل مستوى مناسب من التنمية االجت�عية واالقتصادية والسياسية 
والعمل عىل اختفاء كل أنواع التمييز ب� املواطن�، وتوجيه املصادر إىل  ،والحفاظ عىل حقوق اإلنسان

وإنهاء  ،هيأة لبناء السالمالتنمية الشاملة بدال من التوسع يف القدرات العسكرية. ومن هنا تكون الدولة م
بل من املمكن أن يساهم فيه املجتمع الدويل  ،فقط بالجهود املحلية االنزاعات. ومل يكن هذا األمر مختص

 ،والسياسية ،واإلنسانية ،ممثالً يف مؤسسات األمم املتحدة املختلفة التي تعمل يف املجاالت االقتصادية
 دور املنظ�ت اإلقليمية. والثقافية. هذا إىل جانب  ،واالجت�عية

 الثا�: بناء السالم داخل الدولة بالدعم الدويل: 

                                                

، العدد الثالث، 27الدين يوسف، دور األمم املتحدة يف بناء السالم، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، مجلد  خولة محي )2(
 .494، ص 2011
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حيث تقوم األمم املتحدة بدور رئييس يف بناء السالم ودعمه يف املناطق املهيأة لالضطرابات الوطنية 
 سواء كان ذلك من خالل مساندة الجهود الوطنية بتقديم املساعدات واملنح ،وانهيار النظم السياسية

والتدخل من أجل تحقيق العدالة اإلنسانية، ومراقبة إجراء  .أو املساعدات اإلنسانية ،االقتصادية
بهدف الوصول إىل دولة  ،لض�ن تحقيق الد�قراطية، وذلك يف مرحلة ما قبل الرصاعات ،االنتخابات

سواء  ،السالميف تحقيق  دورب تسهممستقرة قامئة عىل املؤسسات، وبالتايل تستطيع هذه الدولة أن 
 وتجنب الرصاع أو الصدام.  ،اإلقليمي أو العاملي

 رابعاً: عملية بناء السالم: اإلجراءات واآلليات: 

وكذلك الفاعل�  ،وفقاً ملا جاء يف األمم املتحدة ،وتتم عملية بناء السالم عرب العديد من اإلجراءات واآلليات
يف  ن كان العامل الدويل هنا متمثالإ العامل الدويل و  أي أن العملية مل تكن مقترصة فقط عىل .املحلي�

والوكاالت وأجهزتها املتخصصة يف دعم هذه العملية ومساعدة األطراف املحلي�  ،منظمة األمم املتحدة
األمم املتحدة من خالل بلورة هذا املفهوم إىل مساعدة الدولة املعنية  تهدفحيث  ؛يف تحقيق هذا األمر

استعادة قدرة مؤسساتها يف حفظ النظام العام وإرساء األمن، وتعزيز حكم القانون واحرتام حقوق عىل 
اإلنسان، ودعم املؤسسات الرشعية يف الدولة، وتعزيز االستقرار االجت�عي من خالل العمل عىل عودة 

س الالزمة لتحقيق كذلك إرساء األس .وإعادة توطينهم ،الالجئ� والنازح� عقب انتهاء الحرب األهلية
 وتحقيق النمو االقتصادي.  ،التنمية املستدامة

ومن ثم فقد طورت األمم  ،وبالتايل تتضمن األمم املتحدة تطوير أجهزتها لتطبيق مفهوم بناء السالم
 ،التي أنشئت من قبل مجلس األمنتلك لجنة بناء السالم  مثل؛ ،املتحدة عدة أجهزة خاصة ببناء السالم

 S/RES/1645(2005)األمن  سقرار مجل :لكن بقرارين منفصل� ه� ،عامة بشكل مشرتكوالجمعية ال
 اوهذه اللجنة تختص بتقديم توصيات بصفتها جهازا ذ .A/RES/60/180(2005)وقرار الجمعية العامة 

بتقديم اقرتاح اسرتاتيجيات متكاملة لبناء السالم عقب انتهاء الحرب األهلية  استشارية، تقومطبيعة 
الطويل واملتوسط، فضالً عن ى داملاملساعدة عىل ض�ن متويل �كن االعت�د عليه يف و والرصاع الداخيل، 

 ،وتعاوناً ب� األطراف السياسية ،تطوير أفضل امل�رسات للموضوعات التي تتطلب مشاورات مكثفة
 والتنموية. ،واإلنسانية ،واألمنية

 وتشمل إجراءات بناء السالم:

إصالح املنظومة و ، إدارة مشكلة األلغامو ، إعادة اإلدماجو ، نزع السالح ة تشمل:إجراءات أمني •
 إصالح قوات الرشطة.و ، الدفاعية

 تحقيق املصالحة الوطنية.و ، تدعيم القانونو ، إجراءات قضائية تتضمن: إصالح النظام القضايئ •

 املعلومات واإلعالم.تطوير أنظمة و ، دعم عملية التحول الد�قراطي إجراءات سياسية تشمل: •
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، إعادة تدامج وتوط� الالجئ�و ، توف� مساعدات اإلغاثة اإلنسانية إجراءات إنسانية تشمل: •
 .)1( االقتصاديدعم النمو و ، إعادة إع�ر البنية األساسيةو 
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 خامًسا: آليات بناء السلم وتعزيز الت�سك الداخيل يف مرص:

والرتابط رغم مروره بتحديات من االنقسام. ومن هنا �كن  يتميز املجتمع املرصي مبزيد من الت�سك
االستفادة من مصطلحات سبق توضيحها مثل الدبلوماسية الوقائية وبناء السالم، ك� �كن االستفادة من 

 التجارب السابقة يف دول أخري مع مراعاة خصوصية الحالة املرصية.من العديد 

 ـ بناء الثقة1

ازدادت  داملرصي منذ فرتة طويلة من أزمة ثقة بينه وب� الحكومة والنظام املرصي، وقيعا� الشعب 
وكذلك وجود انحياز إعالمي  ،هذه األزمة تلك األيام نتيجة عدم وجود شفافية يف املعلومات والبيانات

 وبالتايل البد من إعادة بناء الثقة ب� الشعب من خالل: وصحفي واضح ضد من يعارضون.

 وخاصة املرئية وبرامج التوك شو. ،وسائل اإلعالم تحييد •

 وعدم التخوين ألي تيار معارض للحكومة والنظام، وكذلك الصحف. ،تجديد الخطاب اإلعالمي •

 تقليل الخطاب اإلعالمي املحرض والعدوا�.  •

 منع النرش يف القضايا التي مل يتم البت فيها. •

 األمر. عدم إلصاق التهم بتيار بعينه دون التحقيق يف  •

م�  ،تفعيل أجهزة الدولة التي تستمع إىل آراء املواطن� ومشاكلهم وتقيمهم ألداء الحكومة •
 أشهر،داء الحكومة كل ثالثة أل ويُفضل مناقشة املسئول� تقييم املواطن�  ،يخلق نوعاً من الثقة

يجب أن م� يخلق نوعا من الثقة ب� الطرف�. وتُعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي 
وإزالة الغموض إزاء كث�  ،فعندما تكون هناك ثقة وشفافية يف تداول املعلومات ،يتخذها النظام

 يخلق نوعا من الصدق ب� الطرف�.، كل ذلك من األمور

 ـ إنشاء لجنة تقيص الحقائق:2

حتى اآلن،  2011يناير  25من األهمية التحقيق يف الجرائم التي تم ارتكابها السنوات التالية لثورة 
وتعمل بصورة مستقلة  ،النزاهةب لهاوتأسيس لجنة يتم تشكليها من قضاة وشخصيات محققة مشهود 

وذلك تحت رقابة من األمم املتحدة التي يكون دورها استشارياً وداع� لهذه  ،عن النظام والحكومة
ض�ن عدم التأث� عليها وعىل ل ،أن يتم التحقيق بعيداً عن األضواء اإلعالمية مبكان اللجنة. ومن األهمية

 إجراء التحقيقات الالزمة.

 ـ نزع السالح3
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وفتح السجون واقتحامها واالستيالء عىل أسلحة الدولة من قبل  2011يناير  25شهدت مرص عقب ثورة 
وقد أدي هذا إىل إثارة  ،املجرم� انتشار األسلحة ب� املواطن� دون القدرة عىل التحكم يف هذا األمر

سواء يف  ،وكذلك ارتفاع معدالت الجر�ة والعنف يف املجتمع املرصي ،الخوف والرعب ب� املواطن�
 ن زادت معدالتها يف محافظات الجنوب. إ و  .محافظات الش�ل أو الجنوب

إىل عدم تحديد هوية فقد أدى ذلك  ،ونظراً النتشار األسلحة التابعة للدولة يف أيدي املجرم� واملتطرف�
 حيث من ،وهو ما سبب فويض وعدم وضوح يف الرؤى لدي الرأي العام ،مرتكبي جرائم العنف واإلرهاب

  ؟اإلرهابي�أجهزة الدولة األمنية أم املجرم� واملتطرف� من  هل؛ الجرائممرتكب هذه 

وهذا األمر  ،املواطن� الذين استولوا عليهمن األهمية العمل عىل نزع السالح وجمعه من كان ومن ثم 
ولكنه أيضاً يتطلب مزيدا من الذكاء والحنكة يف التعامل مع مثل هذا األمر  ،قد يتطلب مزيداً من الوقت

لتسهيل عملية  ،إذ يتطلب جلوس قيادات األطراف معاً بواسطة طرف محايد كاألمم املتحدة ؛الحساس
تها وتجاربها السابقة يف دول ابحكم خرب  ،من االستشارات يف هذا اإلطار وتقديم مزيد ،الحوار ب� الطرف�

 . م�ثلة أخري

هذا اإلطار من خالل تقديم الدولة مزيدا من  "يف والجزرةالعصا "سياسة  نه البد من استخدامأ ك� 
 . يسلمهاوتغليظ العقوبة عىل من �تلكها دون رخصة ومل ،الحوافز ألولئك الذين يقومون بتسليم األسلحة

ملا لها من خصوصية  ،وهذه الخطوة تحتاج مزيدا من الدراسة ومراعاة خصوصية وضع محافظات الجنوب
 يف الطبيعة القبلية.

 ـ تشكيل لجنة املصارحة والحقيقة:4

وذلك عرب تشكيل لجنة تختص  ،من األهمية اجتثاث بذور االحتقان والفرقة ب� أفراد الشعب املرصي
يقوم من خاللها األفراد املتهم� بارتكاب جرائم انتهاك حقوق اإلنسان وأخطاء  ،باملصارحة والحقيقة

حتى اآلن باإلعالن عن  2011خالل فرتات الحكم املختلفة التي أعقبت ثورة الخامس والعرشين من يناير 
لكنه سيمنح ميزة هامة  ،يواجه بصعوبة يف االعرتافندمهم بالقيام مبثل هذا األمر. وهذا األمر قد 

نهم �تلكون الشجاعة الكافية أل  مشاركتهم؛وتقبل  ،تقبلهم يف املجتمعيتم حيث  ؛للمعرتف� بأخطائهم
 واإلقرار بعدم تكرارها مرة أخري. ،والندم عليها بأخطائهم،لالعرتاف 

الكثيف  ألنها ستخفف االحتقان ،خاذها يف الدولةوهذه اللجنة تعترب من الخطوات الهامة التي البد من ات
إعادة إدماج تلك التيارات السلمية يف تعمل عىل و  ،أفراد الشعب املرصي وجميع تياراته السياسية ب�

وكذلك  ،التعب� عن معارضتهم عرب قنوات رشعية سياسيةيكون لديهم القدرة عىل و ،الحياة السياسية
 ة السياسية.املشاركة يف الحيالديهم فرصة 

 ،هذا فضًال عن قيام الدولة بإجراء تحقيقات نزيهة ورسيعة مع أولئك الذين تم إلقاء القبض عليهم
ويخلق نوعا من الثقة  ،وهذا سيظهر نزاهة أجهزة الدولة .ليس لديهم تهمة موجهة إليهم عمنواإلفراج 

 ب� األطراف املتحاورة. 
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أفريقيا وتجاوز فرتة الحرب األهلية، وقد كان هناك دور ملنظ�ت  يف جنوب كب�ٌ  وقد كان لهذه اللجنة دورٌ 
املجتمع املد� املحلية يف هذا األمر من خالل تزويد األجهزة الحكومية باملعلومات ومساعدتها يف اإلرشاف 

 عىل تنفيذ القوان� وسبل نزع السالح.

 ـ إصالح جهاز الرشطة:5

ومة األمنية، مبا يسمح بتطوير عقيدة املنتم� إىل هذه املنظومة إعادة بناء هيكلية الجهاز الرشطي واملنظ
للعمل وفق معاي� ح�ية حقوق اإلنسان وعدم انتهاكها، فضالً عن تحس� طرق التعامل مع املواطن�. 

وح�ية املواطن� من الجر�ة  ،ح�ية األمن العام الداخيل يس قيمة يف وظيفة الجهاز الرشطي هوغر 
 وعدم استخدامها كوسيلة ضغط عىل املواطن�. ،وانتهاكات حقوق اإلنسان

التأكيد عىل إبعاد الجيش والقوات املسلحة من فيكون ب ،في� يتعلق بالقوات املسلحة والجيشأما 
 تعا��ية الحدود، فمرص والتفرغ لح�ية األمن القومي، وح ،التدخل يف الحفاظ عىل األمن العام الداخيل

من العديد من املخاطر والتهديدات عىل الحدود الرشقية والغربية والجنوبية التي البد من االنتباه إليها 
لض�ن  ،والشأن السيايس ،من قبل القوات املسلحة، فضالً عن إبعادها عن التدخل يف األمور السياسية

 لدستورية والقانونية.والتأكيد عىل هذا األمر يف النصوص ا ،حيادها

 ـ إجراء انتخابات ترشيعية حرة ونزيهة6

يجب إجراء انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها جميع األطراف دون استبعاد ألحد التيارات السياسية، مع 
استبعاد األس�ء التي كان لها دور بارز يف أع�ل الفساد والعنف سواء يف النظام األسبق أو السابق. 

سيشعر  ،وجمع جميع التيارات السياسية فيه دون تفرقة ،االنتخابات وبصورة حرة ونزيهةوبإجراء هذه 
إىل حد ما مبصداقية الدولة يف املصالحة وااللتزام بتطبيق املصالحة والرغبة يف العمل السيايس السليم 

 النزيه وقبول املعارضة وعدم وجود سياسات إقصائية ألي من التيارات السياسية.

 ية الشاملةـ التنم7

ن الفساد إ حيث  ،وهنا يُقصد محاربة الدولة للفساد املنترش يف الجهاز اإلداري بالدولة واألجهزة الحكومية
أو تم كشف  ،وقد ازداد هذه الفرتة ،من أهم التحديات التي تواجهها الدولة املرصية منذ زمن بعيد

من خالل  ،وتقليل نسب البطالة ،د الدولةومن األهمية مواجهته ومحاربته لعدم إهدار موار  .النقاب عنه
والحث عىل املرشوعات اإلنتاجية وليست االستهالكية، ومحاولة  ،تنشيط حركة االستث�رات األجنبية

 التخفيف من أعباء الرأس�لية عىل املواطن� عرب االستفادة من سياسات رضيبية حسب الرشائح املالية.

وخلق قيادات شبابية قادرة عىل قيادة البالد واملشاركة يف  ،القيادة عىلهذا فضال عن تشجيع الشباب 
ورفع الوعي لدي املجتمع  ،ونشاط املجتمع املد� ،وذلك عرب الربامج والدورات التدريبية ،الحياة العامة

والتشجيع  ،األمية يف املجتمعمن خالل دور املجتمع املد�. وتحس� السياسات التعليمية لتخفيض نسبة 
 .تهوجود ورفع كفاءة التعليم ،عىل التعليم
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 خامتة:

 ،وكذلك األطراف األخرى ،تعتمد عملية تطبيق هذه اإلجراءات عىل قبول النظام مثل هذه االقرتاحات
وإقناع األطراف األخرى بأهمية تسليم السالح مقابل إعادة اإلدماج يف الحياة العامة والسياسية. وكذلك 

كأهم املنظ�ت الدولية التي  ،تدخل أطراف دولية تقوم بدور استشاري ورقايب للتنفيذ مثل األمم املتحدة
 قامت ببلورة مفهوم بناء السالم. 

بكراً قبيل تدهور األوضاع يف املجتمع وحدوث مزيد من االنقسام ومن األهمية اتخاذ هذه الخطوات م
م� يؤثر عىل استقرار الدولة وتهديد  ،قد يؤدي تطوره إىل رصاع داخيل الذي يف نسيج املجتمع املرصي

من انتشار التيارات املتطرفة  ،خاصة يف ظل الظروف الدولية واإلقليمية التي متر بها املنطقة القومي،أمنها 
 سلحة ومحاربة اإلرهاب.وامل
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النظم  يفاستئناف األحکام الجنائیة  يفالحق 

 القضائیة املعاصرة
 

 ضوء مواثيق حقوق اإلنسان والقوان� الوطنية راسة يفالنظام املرصي �وذجاً: د

 

 •املتوليد. خالد السید 
  

                                                

ماجست� القانون العام، كلية الحقوق،  ،العام، كلية الحقوق، جامعة املنوفية الدويلدكتوراه القانون • 
 .جامعة القاهرة
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 مقدمة:

الحمد لله رب العامل�، والصالة والسالم عىل سيد املرسل�، وخاتم النبي�، نبينا محمد وعىل آله وصحبه 
 أجمع�، ومن اهتدى بهداهم واتبع سنتهم إىل يوم الدين، أما بعد: 

ض�نات تضمن للناس أن يكون هناك  منيكون كذلك البد  وليكهو عنوان الحقيقة،  القضايئإن العمل ف
ن املراجعة إف ،وهذا العمل قابل للخطأ والصواب ،للحقيقة. وملا كان العمل القضايئ عمال برشياوصوله 

 أسايساالستئناف، كمكون  يفمواثيق حقوق اإلنسان، الحق  جل-رصاحة-أمر رضوري بالنسبة له. لذا أقرت
من مكونات املحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة عىل سيادة القانون. واالستئناف هو طريق 

موضوع الدعوى  يفيتيح النظر مرة أخرى  ،من محاكم أول درجة الصادرة األحكام يف )240( للطعن يعاد

كم املطعون فيه ويستهدف إلغاء الح .)241( درجت�عىل  التقايضتطبيقا ملبدأ  ،أمام محكمة أعىل درجة

استئناف الحكم الصادر ضده  يفويرتتب عىل استع�ل املتهم حقه  )242( أو تعديله ملصلحة املستأنف.
من تلك  يقتيضنقل الدعوى إىل املحكمة االستئنافية، م�  –ذلك الحكم الصادر باإلعدام  يفمبا  –باإلدانة 

                                                

وأخرى غ� عادية، وذلك تبعا ملوضوع الطعن املقرر لكل  ،إذ تنقسم طرق الطعن املقررة يف القانون الجنايئ إىل طرق طعن عادية )240(
سواء من جهة خطأ يف تطبيق  طريق. فطريق الطعن العادي هو الذي يستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى برمته عىل القضاء من جديد،

تقدير وقائع الدعوى. وطرق الطعن العادية التي نص عليها قانون اإلجراءات الجنائية املرصي هي املعارضة أو من جهة إعادة  ،القانون
واالستئناف. والطعن باملعارضة طريق مخصص للطعن يف األحكام الغيابية الصادرة يف الجنح واملخالفات فقط، سواء كانت صادرة من 

باإلدانة يف مواد  يبطل حت� الحكم الغيايب الصادر من قانون اإلجراءات الجنائية، 395دة محكمة أول درجة أو ثا� درجة. إذ عمال باملا
 الجنايات، إذا حرض املحكوم عليه، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة مبيض املدة، ويعاد النظر يف الدعوى أمام املحكمة. 

فال ينظر مبوجبه إال هذا العيب فقط. وطرق الطعن غ�  ،مع� بلنظر عي فهو الطعن الذي خصصه القانون ،أما طريق الطعن غ� العادي
والت�س إعادة النظر. وطرق الطعن غ� العادية، تواجه أحكاما نهائية،  ،العادية التي نص عليها قانون اإلجراءات الجنائية املرصي هي النقض

يل االستثناء، ومنها األحكام الصادرة باإلعدام. إذ نصت املادة وواجبة التنفيذ، وال يرتتب عىل أحد هذه الطرق إيقاف التنفيذ إال عىل سب
 من قانون اإلجراءات الجنائية املرصي، أنه:" ال يرتتب عىل الطعن بالنقض إيقاف التنفيذ إال إذا كان الحكم صادراً باإلعدام".  469

، ص 1017، بند 2003الجنائية، نادي القضاء، القاهرة، مهدى، رشح القواعد العامة لإلجراءات  الرؤوفعبد د. ملزيد من التفاصيل، راجع 
، 1986راجع أيضا أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، رشح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، و وما بعدها.  1450

 وما بعدها.  671، ص 589-581البنود أرقم 

ت� من املبادئ األساسية التي تقوم عليها النظم القضائية املعارصة، التي ال يجوز للمحكمة جدير بالذكر أن مبدأ التقايض عىل درج )241(
وال لصاحب الشأن التنازل عنها. ملزيد من التفاصيل انظر أستاذتنا الدكتورة  ،مخالفتها، ك� ال يجوز للخصوم أنفسهم االتفاق عىل خالفها

، املوسوعة الشاملة يف املحاكم موايفوما بعدها. وراجع أيضا املستشار أحمد محمود  750 ، ص646فوزية عبد الستار، مرجع سابق، بند رقم 
. وانظر أيضا الدكتور فتحي واىل، الوسيط يف قانون القضاء املد�، دراسة 475، ص 1، الجزء 2009االقتصادية، النارشون املتحدون، القاهرة، 

. وراجع أيضا الدكتور أحمد 247، ص 1981دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  ملجموعة املرافعات وأهم الترشيعات املكملة لها،
، 1994، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992لسنة  23السيد الصاوي، الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية معدال بالقانون رقم 

 وما بعدها. 62ص 

مهدى، مرجع سابق،  الرؤوفعبد د. . وراجع أيضا 709، ص 608فوزية عبد الستار، مرجع سابق، بند رقم راجع أستاذتنا الدكتورة  )242(
 . 1477، ص 1037بند رقم 



E
g

y
p

t
 

i
n

s
t

i
t

u
t

e
 

J
O

U
R

N
A

L
 

 الحق يف استئناف األحکام الجنائیة يف النظم القضائیة املعاصرة

 
 Page 148 2015مجلة املعهد املصـــرى ، العدد األول ، ینایر 

 

وضوعية والقانونية، ال عىل أساس ما كان الحكم املستأنف من الناحية امل يفاملحكمة أن تعيد النظر 
مقدما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضا عىل أساس ما يطرح 

ويكون قد فات عىل املتهم إبداؤه أمام محكمة أول درجة، لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب  ،منها عليها

  )243( يواجه عنارص النزاع الواقعية والقانونية عىل السواء.

أن يُوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة  هي املرصي القانو�النظام  يفوالقاعدة املقررة 
خالل هذا امليعاد استمر وقف تنفيذ  يفاالستئناف، فإذا حدث االستئناف خالل امليعاد املحدد للطعن ب

من قانون اإلجراءات  466، 460 �اف. وقد قررت هذه القاعدة املادتاالستئن يفالحكم حتى يتم الفصل 
ناء غ� األحوال املتقدمة يوقف التنفيذ أث يفسالفة الذكر ما نصه:"  466املادة  يف، إذ جاء املرصيالجنائية 

املادة  يفاملدة املذكورة". ك� جاء  يفيرفع  الذيوأثناء االستئناف  ،406امليعاد املقرر لالستئناف باملادة 
سالفة الذكر ما نصه:" ال تنفذ األحكام الصادرة من املحاكم الجنائية إال متى صارت نهائية، ما مل  460

 القانون نص عىل خالف ذلك".  يفيكن 

ال يجوز استئنافه، إما لصدوره من محكمة الدرجة الثانية، وإما  الذي، الحكم النهايئويقصد بالحكم 

األحكام الصادرة من محاكم  يفألن القانون يحظر الطعن باالستئناف  ؛)244( لصدوره من محكمة الجنايات،
 –قانون تحقيق الجنايات  –ذلك األحكام الصادرة باإلعدام. ولقد كان القانون املرصي  يفالجنايات مبا 

بصدور قانون  )245( ألغىالجنايات، إال أن هذا النظام  يفاألحكام الصادرة  يفيجيز الطعن باالستئناف 
جرد صدورها، اإلجراءات الجنائية املرصي الحايل، فأصبحت األحكام الصادرة من محاكم الجنايات نهائية مب

تحظر مطلقا استئناف أحكام محاكم الجنايات،  التيومن أمثلة النصوص  وإن قبلت الطعن عليها بالنقض.

ونص املادة الثامنة من القانون  )246( ) من قانون اإلجراءات الجنائية.381نص الفقرة األخ�ة من املادة (

                                                

أكدت هذا املعنى محكمة النقض املرصية، إذ " قُىض بأن املحكمة االستئنافية وإن كانت مقيدة بالوقائع التي سبق طرحها عىل  )243(
ة أو دفعا لها ولو كان يدة بالنسبة إىل الدفوع وطرق الدفاع، فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييدا للتهمالقايض االبتدايئ، غ� مق

، 1945يناير سنة  15). وانظر أيضا نقض 279، ص 91، رقم 1، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1950يناير سنة  30نقض جديدا". (
، 652. مشار إليه� لدى أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، مرجع سابق، البند 603، ص 460، رقم 6مجموعة القواعد القانونية، جـ 

. وانظر أيضا املستشار 1477، ص 1037مهدى، مرجع سابق، بند رقم  الرؤوفعبد د. وما بعدها. وانظر أيضا  754)، ص 2)، (1هامش رقم (
ضوء أحكام محكمة النقض ومبادئ التفتيش القضايئ، نادي القضاة، القاهرة، السيد خلف محمد، قضاء املحاكم الجزئية واالبتدائية يف 

 . 395، ص 1988الطبعة األوىل، 

مهدى، بند رقم  الرؤوفعبد د. وما بعدها. وانظر  598، ص 522انظر أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، مرجع سابق، بند رقم  )244(
 وما بعدها.  1480، ص 1041

 وما بعدها.  1480، ص 1041مهدى، بند رقم  الرؤوفعبد د. انظر  )245(

) من قانون اإلجراءات الجنائية، ما نصه: وال يجوز الطعن يف أحكام محاكم الجنايات 381إذ جاء يف الفقرة األخ�ة من نص املادة ( )246(
  إال بطريق النقض أو إعادة النظر".
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لسنة  25) من القانون رقم 50املادة ( ونص )248( بإنشاء محاكم أمن الدولة. )247( 1980لسنة  105رقم 

  )249( وتعديالته.بإصدار قانون األحكام العسكرية  1966

األحكام  يفإىل أن عدم جواز الطعن باالستئناف  –بحق  –ويذهب أستاذنا الدكتور عبد الرؤف مهدي 
شأنها تستحق مواد الجنايات أمر منتقد، ألن الجنايات أخطر الجرائم واألحكام الصادرة ب يفالصادرة 

وال يغنى عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة  ،اهت�ما أكرب لخطورة العقوبات الصادرة فيها

وقد فطنت جل الترشيعات العربية إىل هذه الحقيقة، فنصت عىل إجازة الطعن باالستئناف  )250(النقض.

املوحد لإلجراءات الجزائية، إذ أقر  العريب، نذكر من بينها عىل سبيل املثال القانون )251(ىف مواد الجنايات

ة عرش يوما من خالل خمس )252( الجنايات والجنح، يفاستئناف األحكام الصادرة  يفرصاحة بحق املتهم 

                                                

ساوى ب� محاكم أمن الدولة الجزئية ومحاكم  1980لسنة  105جدير بالذكر أن املحكمة الدستورية العليا قضت بأن القانون رقم  )247(
سواء من ناحية تشكيلها أو اإلجراءات التي تتبعها وسلطة االتهام أمامها وطرق الطعن يف أحكامها، فباتت جزءا من القضاء العادي.  ،الجنح

ق. دستورية، مجموعة أحكام املحكمة،  8لسنة  12يف القضية رقم  1989من فرباير سنة  4كمة الدستورية العليا الصادر يف انظر حكم املح
  .1462)، ص 9، هامش رقم (1024مهدى، بند رقم  الرؤوفعبد د. . مشار إليه لدى 9، رقم 469الجزء الرابع، ص 

بإنشاء محاكم أمن الدولة، ما نصه: تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا  1980سنة ل 105إذ جاء يف املادة الثامنة من قانون رقم  )248(
جدير بالذكر أنه عمال بنص املادة الثالثة من ذات القانون، تختص محكمة  نهائية وال يجوز الطعن فيها إال بطريق النقض وإعادة النظر".

ا يف األبواب (األول) و (الثا�) و(الثا� مكرر) و(الثالث) و (الرابع) من الكتاب أمن الدولة العليا دون غ�ها بنظر الجنايات املنصوص عليه
مكرر بتاريخ  22لخ. راجع الجريدة الرسمية العدد إالثا� من قانون العقوبات، والجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ...، والقانون .......

  .1980مايو  31

بإصدار قانون األحكام العسكرية، ما نصه: تختص املحكمة العسكرية العليا  1966 لسنة 25نون رقم ) من قا50إذ جاء يف املادة ( )249(
الجنايات الداخلة يف اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون". -2كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضابط. -1بالنظر يف اآليت: 

) 43العليا تعد املحكمة األعىل درجة يف سلم تدرج املحاكم العسكرية، أكدت هذا املعنى املادة ( تجدر اإلشارة إىل أن املحاكم العسكرية
املحكمة العسكرية املركزية لها السلطة -2املحكمة العسكرية العليا. -1من ذات القانون، إذ جاء فيها ما نصه:" املحاكم العسكرية هي: 

كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون". راجع الجريدة الرسمية يف أول يونية  املحكمة العسكرية املركزية. وتختص-3العليا. 
  .123، العدد 1966سنة 

وما بعدها. جدير بالذكر أن محكمة النقض تعد طبقة بذاتها، أعىل من  1480، ص 1041، بند رقم يمهد الرؤوفعبد د. انظر  )250(
ن التقايض عىل درجت� فقط، ابتدائية إ ئنافية. وليس الهدف منها جعل التقايض عىل ثالث درجات. إذ محاكم الدرجة األوىل واملحاكم االست

واستئنافية، وليس عىل ثالث درجات. ويبدو هذا واضحا من اختالف وظيفة محكمة النقض عن وظيفة املحكمة االستئنافية. فاملحكمة 
لرتاقب مدى صحته أو عدالته، وإ�ا هي تبحث القضية  –رف باملحكمة االبتدائية أو ما يع –االستئنافية ال تبحث حكم محكمة أول درجة 

هي نفس  –رغم وجود درجتي التقايض  –التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهي تعيد بحث القضية من جديد. ولهذا فان القضية 
كذلك بالنسبة ملحكمة النقض. فمحكمة النقض، ال تنظر القضية. أي تُطرح القضية عىل محكمة االستئناف برمتها مرة أخرى. والوضع ليس 

بواسطة الحكم محل الطعن، إذ  –سواء القانون املوضوعي أو القانون اإلجرايئ  –القضية مرة أخرى، وإ�ا هي تراقب صحة تطبيق القانون 
كم الحكم ذاته" وال تنظر النزاع برمته. ن وظيفة محكمة النقض تنحرص يف بحث صحة الحكم ذاته ومدى مطابقته للقانون، أي أنها " تحاإ 

 أوجه مخالفة الحكم املطعون فيه للقانون دون نظر املسائل املوضوعية. إىل ن محكمة النقض ال تنظر إال إ إذ 

 وما بعدها.  1480، ص 1041، بند رقم يمهد الرؤوفعبد د. انظر  )251(

ات الجزائية عىل أنه:" يجوز لكل من املتهم والنيابة العامة استئناف األحكام ) من القانون العريب املوحد لإلجراء275إذ تنص املادة ( )252(
. الصادرة ىف الجنايات والجنح. يرتتب عىل استئناف الحكم عدم تنفيذه ما مل تقرر املحكمة التي أصدرته غ� ذلك وفقا للرشوط التي تراها"
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، وحينئذ تحدد محكمة االستئناف جلسة لنظر االستئناف خالل خمسة  )254(أو إعالنه به )253(تاريخ الحكم

 يفوتسمع املحكمة أقوال املستأنف واألوجه املستند إليها  )255(عرش يوما من تاريخ التقرير باالستئناف،

ن كان يجب س�عهم أمام محكمة أول ك� تسمع محكمة االستئناف بنفسها الشهود الذي )256(استئنافه،

وىف ذات اإلطار ولض�ن املحاكمة العادلة،  )257(إجراءات التحقيق.  يفدرجة، وتستوىف كل نقص آخر 
األحكام الصادرة عن  يفمن ذات القانون بحق املحكوم عليه بالطعن بطريق النقض  288املادة أقرت 

بإصدار قانون  1960لسنة  17رقم  الكويتيونذكر أيضا القانون  ) 258( االستئناف الجنائية. محاكم

                                                

من املدعى بالحقوق املدنية واملسئول عنها واملؤمن لديه واملتهم استئناف  ) من ذات القانون ما نصه:" يجوز لكل278ك� جاء ىف املادة (
  الشق املتعلق بالحقوق املدنية".

) من القانون العريب املوحد لإلجراءات الجزائية عىل أنه:" يحصل االستئناف بتقرير ىف قلم 279تنص الفقرة األوىل من املادة ( إذ )253(
 عرش يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر ىف املعارضة. ...".  كتاب محكمة االستئناف خالل خمسة

) من القانون العريب املوحد لإلجراءات الجزائية، إذ جاء فيها ما نصه:" األحكام املعتربة حضورية طبقا 280أكدت هذا املعنى املادة ( )254(
 ) يبدأ أجل استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم ىف غيبته من تاريخ تبليغه". 238)، (237لل�دت� (

ون العريب املوحد لإلجراءات الجزائية، إذ جاء فيها:" تحدد محكمة االستئناف جلسة لنظر االستئناف ) من القان281راجع نص املادة ( )255(
وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم بالحضور ىف الجلسة التي حددت. إذا كان  ،خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ التقرير باالستئناف

بها محكمة االستئناف. وعىل محكمة االستئناف  املنشأة العقابية املوجود ىف الوقت املناسب إىل املتهم محبوساً، وجب عىل النيابة العامة نقله
 الفصل ىف االستئناف عىل وجه الرسعة".

) من القانون العريب املوحد لإلجراءات الجزائية، إذ تنص عىل أنه:" تسمع املحكمة أقوال املستأنف 282أكدت هذا املعنى املادة ( )256(
ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون املتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر املحكمة حكمها بعد اطالعها  ،املستند إليها يف استئنافهواألوجه 

 عىل األوراق". 

ا، ) من القانون العريب املوحد لإلجراءات الجزائية، إذ تنص عىل أنه:" تسمع محكمة االستئناف بنفسه283أكدت هذا االلتزام املادة ( )257(
الشهود الذين كان يجب س�عهم أمام محكمة أول درجة، وتستوىف كل نقص آخر يف إجراءات التحقيق. ويسوغ لها يف كل األحوال أن تأمر 

 مبا ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو س�ع شهود، وال يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إال إذا أمرت املحكمة بذلك". 

لقانون العريب املوحد لإلجراءات الجزائية عىل أنه:" لكل من النيابة العامة واملحكوم عليه واملسؤول عن ) من ا288تنص املادة ( إذ )258(
الحقوق املدنية واملدعى بالحقوق املدنية واملؤمن لديه الطعن بطريق النقض يف األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف الجنائية ومحاكم 

 االستئناف يف األحوال اآلتية:

 كان الحكم املطعون فيه مبنيا عىل مخالفة القانون أو الخطأ يف تطبيقه أو يف تأويله. إذا-1

 إذا وقع بطالن يف الحكم أو يف اإلجراءات أثر يف الحكم.-2

 إذا حكمت املحكمة يف االدعاء املد� مبا يجاوز طلب الخصم.-3

 و غامضة.إذا خال الحكم املطعون فيه من األسباب أو كانت هذه غ� كافية أ -4

 إذا صدر حك�ن متناقضان يف واقعة واحدة.-5

وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن اإلجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا مل تكن مذكورة يف محرض الجلسة وال يف الحكم املطعون 
  تباعها إال بطريق الطعن بالتزوير".افإذا ذكر يف أحده� أنها اتبعت فال يجوز إثبات عدم  فيه،
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وقانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، القانون . )259( الجزائيةاإلجراءات واملحاك�ت 

االستئناف، وقابلية األحكام  يفك� أقرت رصاحة بحق املحكوم عليه  )260( .1992لسنة  35االتحادي رقم 
اململكة العربية السعودية، الصادر  يفائية لالعرتاض، املادة التاسعة من نظام اإلجراءات الجزائية الجز 

ومن قبلها املادة التاسعة من نظام اإلجراءات  )261( هـ، 22/1/1435) وتاريخ 2رقم (م/ املليكباملرسوم 

هـ املصادق  41/7/1422وتاريخ  200الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  )262(هـ،  1422الجزائية لعام 
  هـ. 28/7/1422وتاريخ  39رقم م/ املليكعليه باملرسوم 

قد  –أحكام الطعن باالستئناف  املرصياستمد منه الترشيع  الذياملصدر  وهو- الفرنيسورغم أن املرشع 
من  15بتاريخ  ترشيعيمواد الجنايات، إذ قام بتعديل  يفألغى الحظر املفروض عىل الطعن باالستئناف 

 فقط،األحكام الصادرة باإلدانة  يفمواد الجنايات  يف، أجاز مبوجبه الطعن باالستئناف 2000سنة  يونية

. إذ مازالت تحظر جل الفرنيسأخذ به املرشع  الذيلنهج مل ينتهج نفس ا املرصيإال أنه املرشع  )263(
 يفالجنائية، الطعن باالستئناف  األحكام الصادرة من املحكمة يفالنصوص املنظمة إلجراءات الطعن 

 القانو�النظام  يفمواد الجنايات، باملخالفة التفاقيات حقوق اإلنسان النافذة  يفاألحكام الصادرة 

الدسات� املرصية  يفعىل إدماج مواثيق حقوق اإلنسان  الدستورياملرشع حرص  والتي، ) 264(املرصي

                                                

إذ أكد رصاحة قانون اإلجراءات واملحاك�ت الجزائية الكويتي، حق املحكوم عليه يف استئناف األحكام الصادرة يف الجنايات، إذ جاء  )259(
اف ستئنيف املادة الثامنة منه:" األحكام الصادرة يف الجنايات تكون جميعها قابلة لالستئناف من املحكوم عليه ومن النيابة العامة، وينظر اال 

من ذات القانون ما نصه:" تجوز املعارضة من املحكوم عليه حك�  187محكمة االستئناف العليا يف دائرتها الجزائية". ك� جاء يف املادة 
قر رصاحة قانون اإلجراءات واملحاك�ت أ غيابيا يف الجنح والجنايات، وتكون املعارضة أمام املحكمة التي أصدرت الحكم الغيايب". ك� 

منه  199ائية الكويتي، بحق املحكوم عليه يف استئناف األحكام الصادرة من محكمة أول درجة يف الجنح والجنايات، إذ جاء يف املادة الجز 
ما نصه:" يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية، بالرباءة أو باإلدانة من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات، سواء صدر حضوريا 

 ا وانقىض امليعاد دون أن يعارض فيه، أو صدر يف املعارضة يف حكم غيايب".أو صدر غيابي

من قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أنه:" تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو  192إذ نصت املادة  )260(
لقانون عىل أنه:" يجوز لكل من املتهم والنيابة العامة استئناف من نفس ا 230أكرث للجنايات تؤلف من ثالثة من قضاتها. ونصت املادة 

 األحكام الصادرة يف الدعوى الجزائية من املحاكم االبتدائية". 

، إذ جاء فيها نصه:" تكون األحكام الجزائية قابلة لالعرتاض 1435راجع نص املادة التاسعة من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي لعام  )261(
قا لألحكام املنصوص عليها يف هذا النظام ". وراجع أيضا نص الفقرة األوىل من املادة الثانية والتسعون بعد املائة من ذات النظام، عليها وف

للمحكوم عليه وللمدعى العام وللمدعى بالحق الخاص، طلب استئناف أو تدقيق األحكام الصادرة من محاكم الدرجة -1إذ جاء فيها ما ييل: 
  ل املدة املقررة نظاما. وعىل املحكمة التي تصدر الحكم إعالمهم بهذا الحق حال النطق بالحكم".األوىل خال

نصه:" تكون األحكام الجزائية قابلة ما ، إذ جاء فيها 1422راجع نص املادة التاسعة من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي لعام  )262(
 العام". لالعرتاض عليها من املحكوم عليه أو من املدعى 

 وما بعدها.  1480، ص 1041مهدى، بند رقم  الرؤوفعبد د. انظر  )263(

" أكدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أن الحق 1986جدير بالذكر أنه يف قضية ما يعرف بـ " إرضاب ع�ل السكة الحديد عام  )264(
ة بعد يف اإلرضاب يستند إىل املادة الثامنة من اتفاقية العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجت�عية والثقافية، وهي األجدر بالتطبيق، خاص

 بالتصديق عليها ونرشها يف الجريدة الرسمية، ومن ثم أباح املرشع املرصي تلقائيا م�رسة الحق يف اإلرضاب. قيام مرص 
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املعدل، ومن ثم أصحبت جزء ال يتجزأ  2012، ودستور 2012، ودستور 1971ذلك دستور  يفاملتعاقبة مبا 
تحظر الطعن  التيمن الدستور املرصي، وهو األمر الذى يث� شبهة عدم دستورية النصوص الترشيعية 

 يفذلك األحكام الصادرة باإلعدام. ك� يث�  يفاألحكام الصادرة من محاكم الجنايات مبا  يفف باالستئنا
 1969من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  27املادة الوقت نفسه مسئولية مرص الدولية، خاصة وأن 

دولة طرف أن تحتج بأحكام  ألي، نصت رصاحة عىل أنه ال يجوز 1980عام  يفدخلت حيز النفاذ  التي
قانونها الدستوري أو غ�ه من القوان�، لتربير عدم أداء أو تنفيذ التزاماتها مبوجب معاهدة ما. ومن ثم 

ل النظام القانو� املحيل حسب االقتضاء للوفاء بالتزاماتها   .التعهديةتلتزم الدول بأن تعدِّ

 يم:تقس -

، مبا املرصي القضايئالنظام  يفاستئناف األحكام الجنائية  يفللحق  القانو�األساس  يف ةيس�  ةنبذ ييلفي� 
االستئناف، ومبدأ التقايض عىل درجت�،  يفذلك األحكام الصادرة باإلعدام، وبيان العالقة ب� الحق  يف

الله  ألالله بها، وأن تكون مؤدية للغرض، وأسومبدأ الرشعية الجنائية، أعددتها عىل عجل، أرجو أن ينفع 
يحقق الفائدة املرجوة منه عىل  الذيسبحانه وتعاىل أن يوفقني الستيفاء هذا املوضوع حقه عىل الوجه 

 الوجه األكمل، إنه وىل ذلك والقادر عليه. وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمع�.

  استئناف األحكام الجنائية: يفللحق  القانو�أوال: األساس 

لذا تم  )265( القضاء اإلسالمي. يفاستئناف الحكم برفعه إىل قاىض أعىل درجة، فكرة لها أصولها  يفالحق 
تنظم أحكامه، عمال  التي الجزائية،املوحد لإلجراءات  العريبالقانون  يف ا، النص عليهالعريبعىل املستوى 

أما عىل  )266( باملادة األوىل منه، اإلجراءات املتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية والجرائم التعزيرية.
فقد حرص النظام اإلجرايئ السعودي عىل استمداد مبدأ التقايض عىل درجت�، واألمر به  الوطنياملستوى 

) وتاريخ 2رقم (م/ املليكالجزائية، الصادر باملرسوم نظام اإلجراءات  يفوتطبيقه، إذ تم النص عليه 

                                                

فقد روى أن عىل بن أىب طالب رىض الله عنه ملا وىل أمر اليمن يف عهد رسول الله صىل الله عليه وسلم حدث أن حفر الناس حفرة  )265(
فرة تزاحم الناس حولها لينظروه، فوقع واحد منهم يف الحفرة، فأمسك بثا� فوقع، والثا� بثالث والثالث ألسد ليقع فيها، فل� وقع األسد بالح

لثالث برابع حتى وقع األربعة يف الحفرة وقتلهم األسد، فاحتكم أهل القتىل إىل عىل رىض الله عنه، فقىض لألول بربع الدية وللثا� بالثلث وا
أوجب هذه الديات عىل عواقل املزدحم� حول الحفرة. فلم يرتح أهل القتىل لهذا الحكم، وأتوا الرسول صىل بالنصف وللرابع بدية كاملة، و 

: هو ما قىض بينكم. راجع الشيخ أحمد ىل الله عليه وسلم قضاء عيل وقالقر صموسم الحج، وعرضوا عليه األمر، فأ الله عليه وسلم يف 
. وراجع أيضا د. محمد سالم مدكور، املدخل للفقه اإلسالمي، 146دبلوم الرشيعة اإلسالمية، ص هريدي، القضاء يف اإلسالم، مذكرات لطلبة 

 وما بعدها. 64. مشار إليه� لدى الدكتور أحمد السيد الصاوي، مرجع سابق، ص 333، ص 1969الطبعة الرابعة، 

جزائية، إذ جاء فيها:" تطبق أحكام هذا القانون يف شأن أكدت هذا املعنى املادة األوىل من القانون العريب املوحد لإلجراءات ال )266(
م اإلجراءات املتعلقة بالجرائم التعزيرية، ك� تطبق يف شأن اإلجراءات املتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية في� ال يتعارض مع أحكا

 .الرابطالرشيعة اإلسالمية". لالطالع عن نص القانون، متاح عىل 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/PublishingImages/Lists/TypicalArabLaws/AllItems/09.%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
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الصادر بقرار مجلس  )268(هـ،  1422الذى حل محل نظام اإلجراءات الجزائية لعام  )267(هـ، 22/1/1435
 28/7/1422وتاريخ  39هـ املصادق عليه باملرسوم املليك رقم م/ 14/7/1422وتاريخ  200الوزراء رقم 

العديد من مواثيق حقوق  يف، القانو�أو االعرتاض أو املراجعة ، أساسه ناف االستئ يفويجد الحق  )269(هـ.
االستئناف العديد من االتفاقيات  يفاإلنسان، هذا فضال عن الدسات� والترشيعات الوطنية. إذ أقرت بالحق 

للحقوق املدنية  الدويل) من العهد 14/5املادة ( ، نذكر من بينها عىل سبيل املثال،)270(والقرارات الدولية 

الذى  – )The International Covenant on Civil and Political Rights ،)271 (ICCPR)والسياسية 

 )272(،1966كانون األول /ديسمرب  16 يف(ألف)، املؤرخ  2200تم اعت�ده بقرار الجمعية العامة رقم 

إذ أقرت الفقرة الخامسة من  – )273(،1976مارس  آذار/ 23 يفنه، م 49ودخل حيز النفاذ عمال باملادة 
إذ جاء فيها أنه " لكل شخص أدين بجر�ة حق اللجوء وفقا للقانون االستئناف،  يفمنه، بالحق  14املادة 

 العقاب الذى حكم به عليه".  يفقرار إدانته و  يفإىل محكمة أعىل لىك تعيد النظر 

للحقوق  الدويلاالستئناف كحق من حقوق اإلنسان حق يضمنه العهد  يف ويفهم من ذلك رصاحة أن الحق
املدنية والسياسية ذاته ووجوده عىل هذا النحو ليس متوقفا من الناحية النظرية عىل القانون املحىل، 

، إذ جاء فيه أن " تعب� " وفقا 32التعليق العام رقم  يفأكدت هذا املعنى اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، 
 يفتقدير الدول األطراف، فهذا حق معرتف به هذا الحكم ال يُراد به ترك حق إعادة النظر ل يفللقانون" 

                                                

 .الرابط، متاح عىل 1435لالطالع عىل نظام اإلجراءات الجزائية يف اململكة العربية السعودية لعام  )267(

هـ، الصفحات  1422ام اإلجراءات الجزائية يف اململكة العربية السعودية، انظر مجلة العدل، العدد الثا� عرش، شوال، لالطالع عىل نظ )268(
118 -163 . 

، قد نصت عىل إلغاء العمل بنظام 1435جدير بالذكر أن املادة الحادية والعرشين بعد املائت� من نظام اإلجراءات الجزائية لعام  )269(
) 39، إذ جاء فيها ما نصه:" يحل هذا النظام محل نظام اإلجراءات الجزائية، الصادر باملرسوم املليك رقم ( م/1422زائية لعام اإلجراءات الج

 ، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام".28/7/1422وتاريخ 

، رقم الوثيقة 2014لطبعة العربية الثانية، ملزيد من التفاصيل، انظر منظمة العفو الدولية، دليل املحاكمة العادلة، اململكة املتحدة، ا )270(
POL 30/002/2014 وما بعدها.  182، ص 

)271( UN General Assembly Resolution 2200 A (XXI), 16 December 1966, entered into force 23 March 1976. 

ثالث وثائق دولية تتعلق بحقوق اإلنسان،  نجحت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف إقرار 1966ديسمرب  16بالذكر أنه يف  يحر  )272(
لحقوق اإلنسان، من بينها  اإلنسان، وترسيخا للقانون الدويل والتي تعد تتويجا للجهود الدولية املتعاقبة يف مجال الح�ية الدولية لحقوق

ىل العام، دار النهضة العربية، القاهرة، صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدود. العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية. راجع 
 وما بعدها.  106، ص 136الفقرة 

قامت جمهورية مرص العربية بالتوقيع عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،  4/8/1967جدير بالذكر أنه بتاريخ  )273(
هـ املوافق األول  1401ذي الحجة سنة  2، الصادر يف 1981لسنة  536ك� تم االنض�م إليه مبوجب قرار رئيس جمهورية مرص العربية رقم 

يف  15، راجع الجريدة الرسمية، العدد 1966لالطالع عىل نصوص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام . 1981من أكتوبر 
 .281ـ  251، الجزء األول، الصفحات 1982. وراجع أيضا مجلة املحاماة، ترشيعات عام 15/4/1982

http://www.moj.gov.sa:50/downloades/file1.pdf
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القانون املحىل فحسب. ويتعلق هذا التعب� باألحرى بتحديد أساليب إعادة النظر من  يف العهد، وليس
 تقتيضقبل هيئة قضائية أعىل، فضال عن تحديد املحكمة املسئولة عن إعادة النظر وفقا للعهد. وال 

ول األطراف عدة هيئات االستئناف، بيد أن اإلشارة إىل القانون املحىل أن توفر الد 14من املادة  5الفقرة 

  )274(ل بفاعلية عىل هيئات استئناف أعىلالوصو  يفحق املدان  يالحكم يجب تفس�ها عىل أنها تعن هذا يف
. 

 يفاملحكمة االبتدائية والوحيدة، فإن عدم توافر حق إعادة النظر  هيبلد ما  يفوإذا كانت أعىل محكمة 
الدولة الطرف املعنية، فهذا النظام  يفالحكم ال يعوضه كون املتهم قد حوكم أمام الهيئة القضائية العليا 

اإلدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعىل،  يفإعادة النظر  يفوالحق  )275( العهد.ال يتوافق باألحرى مع 
، يفرض عىل الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعليا، من حيث كفاية 14من املادة  5الفقرة  يفك� ورد 

الجوانب القانونية أو  يفتنحرص  التياإلدانة والحكم. وإعادة النظر  يف، القانو�األدلة ومن حيث األساس 

وال �كن أن ُ�ارس  )276(جانب أخر ال تعترب كافية مبوجب العهد.  أليالرسمية من اإلدانة دون مراعاة 
إال إذا كان من حق الشخص املدان الحصول  ،اإلدانة الصادرة يفاملطالبة بإعادة النظر  يفبفاعلية الحق 

عىل نسخة مكتوبة تب� حيثيات الحكم الصادر عن محكمة املوضوع، هذا فضال عن الحصول عن الوثائق 

  )277( ثل محارض املحاكمة.األخرى الالزمة لالستفادة بفاعلية من حق االستئناف، م

املادة و  ،) 278(1990دخلت حيز النفاذ عام  التي، 1989اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل لعام و  
 AMERICAN CONVENTION ONح) من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان " /8/2(

HUMAN RIGHTSمدينة سان خوسيه ، كوستاريكا " يفتم اعت�دها  التي " ـSAN JOSE، COSTA 
RICA 74/2إطار منظمة الدول األمريكية ودخلت حيز النفاذ عمال باملادة ( يف 22/11/1969" بتاريخ (

ح) من املادة الثامنة من االتفاقية األمريكية /2إذ تنص رصاحة الفقرة ( – )279( 18/7/1978 يفمنها، 

                                                

جلد األول، تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها راجع وثائق األمم املتحدة، الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، امل )274(
. وراجع أيضا وثائق األمم  261، ص 2008مايو  HRI/GEN/Rev.9(Vol.1( ،27هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، مذكرة األمانة، الوثيقة (

، الدورة التسعون، جنيف 32حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم املتحدة، العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، اللجنة املعنية ب
 .الرابط. متاح عىل 17، ص 45)، الفقرة CCPR/C/GC/32. الوثيقة (2007متوز/ يوليه  9-27

 . 18، ص 47، مرجع سابق، الفقرة 32عام رقم نقال عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق ال )275(

 . 18، ص 48، مرجع سابق، الفقرة 32نقال عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )276(

 . 19، ص 49، مرجع سابق، الفقرة 32نقال عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )277(

مم املتحدة لحقوق الطفل، قد اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنض�م مبوجب قرار الجمعية جدير بالذكر أن اتفاقية األ  )278(
 منها.  49، وفقا لل�دة 1990أيلول/سبتمرب  2 ، ودخلت حيز النفاذ يف1989ترشين الثا�/ نوفمرب  20املؤرخ يف  25/44العامة لألمم املتحدة 

)279( http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf 

 http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-32.html 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc32.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-32.html
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ن يحق له " أثناء اإلجراءات الجنائية " عىل قد املساواة الكاملة، االستئناف لحقوق اإلنسان، أن " كل إنسا
 حكم أمام محكمة أعىل". أيضد 

ته من قبل مجلس ز متت إجا الذي-واملادة السابعة من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 
. 1986عام  يفودخل حيز النفاذ  ،1981يف ن�ويب (كينيا) يونيو  18الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم 

االتحاد  يفلكل الدول العربية األفريقية األعضاء  القانو�ومن ثم أصبح امليثاق جزءاً ال يتجزأ من النظام 

أ) من املادة السابعة منه، /1تنص الفقرة ( ـ إذ )281(ذلك جمهورية مرص العربية  يفمبا  )280(األفريقي 
قضيته"، وهو حق يشمل " االستئناف أمام محاكم وطنية أعىل  يفأن يُنظر  يفعىل أن " لكل فرد الحق 

تسلم بها وتضمنها االتفاقيات والقوان� واللوائح واألعراف  التيتنتهك حقوقه األساسية  التيضد األفعال 
ألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن غلق باب الطعن أمام املحاكم الوطنية السارية. ولقد رأت اللجنة ا

أ) /1قضية جنائية تستوجب عقوبة شديدة كعقوبة اإلعدام يخرق بشكل واضح " الفقرة ( يفاملختصة 
من املادة السابعة من امليثاق األفريقي. وىف نظر اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن عدم 

الفقرة السادسة من ض�نات األمم املتحدة  يفأيضا باملعيار الوارد  يفيحاالت كهذه ال  يفاف االستئن
تنص عىل أن " لكل  التيالفقرة  وهيالكفيلة بح�ية حقوق األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام 

 من يحكم عليه باإلعدام الحق ىف االستئناف لدى محكمة أعىل....". 

) من املبادئ التوجيهية بشأن الحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف N/10البند (وكذلك أيضا 
 Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal"  2003أفريقيا 

Assistance in Africa،2003 " ،)282( 

                                                

والجزائر وموريتانيا والصومال  جدير بالذكر أن الدول العربية األفريقية األعضاء يف االتحاد األفريقي، هي السودان وليبيا وتونس )280(
 وجيبويت وجزر القمر، والجمهورية العربية الصحراوية الد�قراطية ـ إذ اعرتف بها االتحاد األفريقي ـ وجمهورية مرص العربية. متاح عىل

 الرابط.

ونرش  ،1984لسنة  77ري رقم تجدر اإلشارة إىل أن "مرص انضمت إىل امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بالقرار الجمهو  )281(
، وقد تحفظت مرص عند االنض�م 21/10/1996وأصبح قانونا من قوان� البالد اعتبارا من  امليثاق بالجريدة الرسمية للبالد وباللغة العربية،

املستشار سناء سيد خليل، تقرير مرص يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية وعد التعارض معها". نقال عن  18/3و 8إىل أن يكون تطبيق املادة 
 . 2ص  ،2000الدوري الثا� والثالث والرابع والخامس والسادس املقدم إىل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان. وزارة العدل، القاهرة، أبريل 

 ، ما نصه:2003ونية يف أفريقيا ) من املبادئ التوجيهية بشأن الحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانN/10إذ جاء يف البند ( )282(

N. PROVISIONS APPLICABLE TO PROCEEDINGS RELATING TO CRIMINAL CHARGES: 1-…, 10. Appeal 

(a) Everyone convicted in a criminal proceeding shall have the right to review of his or her conviction and sentence 
by a higher tribunal.  

1. The right to appeal shall provide a genuine and timely review of the case, including the facts and the law. If 
exculpatory evidence is discovered after a person is tried and convicted, the right to appeal or some other post-
conviction procedure shall permit the possibility of correcting the verdict if the new evidence would have been 
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اإلنسان، إذ رغم أن املادة السادسة من واملادة الثانية من الربوتوكول السابع لالتفاقية األوروبية لحقوق 
االستئناف، ولكن هذا الحق تم النص  يفحد ذاتها، حقا  يفاالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، ال تضمن 

ة األوروبية لحقوق اإلنسان، إذ تقر رصاحة –املادة الثانية من الربوتوكول السابع لالتفاقي يف عليه رصاحة
أن يعاد النظر  يفاملادة الثانية من الربوتوكول بحق كل إنسان أدين بارتكاب جر�ة جنائية بحكم قضايئ 

 )283( هذا الحكم أمام محكمة أعىل. يف

االستئناف، نذكر من بينها، امليثاق  يف، أكدت العديد من الوثائق القانونية الحق العريبوعىل املستوى 

الذى وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية عىل مستوى القمة مبوجب  – )284(لحقوق اإلنسان  العريب
اريخ )، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من ت16دورته العادية ( يف 23/5/2004الصادر بتاريخ  270قراره رقم 

 ا) منه بحق املتهم إذ16/7املادة ( يفإذ أقر رصاحة  –منه  49) من املادة 2، إع�ال للفقرة (15/3/2008
من امليثاق ما نصه:" :  )16/7املادة ( يفدرجة قضائية أعىل، إذ جاء  مالطعن أما يفأدين بارتكاب جر�ة 

أن يتمتع خالل إجراءات التحقيق  وفقا للقانون، عىل ئ حتى تثبت إدانته بحكم باتٍّ يكل متهم بر
الطعن وفقا للقانون أمام  يفحقه، إذا أدين بارتكاب جر�ة،  -7...  -1واملحاكمة بالض�نات الدنيا التالية: 

 درجة قضائية أعىل".

 استئناف أحكام اإلعدام:  يفثانيا: الحق 

                                                

likely to change the verdict, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or 
partly attributable to the accused. 

2. A judicial body shall stay execution of any sentence while the case is on appeal to a higher tribunal. (a) Anyone 
sentenced to death shall have the right to appeal to a judicial body of higher jurisdiction, and States should take 
steps to ensure that such appeals become mandatory. (b) When a person has by a final decision been convicted of 
a criminal offence and when subsequently his or her conviction has been reversed or he or she has been pardoned 
on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, 
the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law. (c) 
Every person convicted of a crime has a right to seek pardon or commutation of sentence. Clemency, commutation 
of sentence, amnesty or pardon may be granted in all cases of capital punishment. link 

 . 1477، ص 1037مهدى، مرجع سابق، بند  الرؤوفعبد د. راجع  )283(

. وراجع أيضا بصفة عامة: 2004راجع امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، املنشور يف املجلة املرصية للقانون الدوىل، املجلد الستون،  )284(
األمن القومي العريب والنظم  الدكتور إبراهيم عىل بدوي الشيخ، امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، دراسة يف خلفيته ومضمونه وأثره عىل

 م.2004هـ ـ  1425السياسية يف الوطن العريب، دار النهضة العربية، القاهرة، 

Ahmed Abou-el-Wafa: Les Droits des Relations Sociales Dans la Charte Arabe des Droits de l' Homme, Revue 
Egyptienne De Droit International, Vol.60,2004, pp.1-30. link. 

http://www.achpr.org/instruments/principles-guidelines-right-fair-trial/
http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
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لذا أكد  )285( تصدر فيها أحكام باإلعدام. التيالدعاوى  يفاالستئناف أهمية خاصة  يفيكتسب الحق 
، 1984أيار/مايو  25املؤرخ  1984/50رصاحة القرار الصادر عن املجلس االقتصادي واالجت�عي برقم 

الفقرة الخامسة منه،  يف )286(تكفل ح�ية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، التيبشأن الض�نات 
صادر من محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية  نهايئمبوجب حكم  أنه " ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال

من  14املادة  يفتوفر كل الض�نات املمكنة لتأم� محاكمة عادلة، م�ثلة عىل األقل للض�نات الواردة 
الخاص  الدويلمن العهد  14املادة  يفالخاص بالحقوق املدنية والسياسية، للض�نات الواردة  الدويلالعهد 

استئناف الحكم الصادرة  يفمن بينها الض�ن الخاص بالحق  والتي )287(وق املدنية والسياسية"،بالحق

الصادرة باإلعدام. أكدت هذا املعنى رصاحة،  ذلك األحكام يفمبا  )288(باإلدانة أمام محكمة أعىل درجة،
أيار/مايو  25املؤرخ  1984/50الفقرة السادسة من القرار الصادر عن املجلس االقتصادي واالجت�عي برقم 

االستئناف لدى محكمة أعىل،  يفلكل من يُحكم عليه باإلعدام الحق  :")289(إذ جاء فيها ما نصه، 1984

وىف الوقت نفسه أكدت الفقرة  )290(بجعل هذا االستئناف إجباريا". وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة
ذلك شأن الفقرة  يفشأنها  – 1984/50الثامنة من القرار الصادر عن املجلس االقتصادي واالجت�عي برقم 

التزام الدول باالمتناع عن تنفيذ حكم اإلعدام إىل أن يتم الفصل  –الخامسة من ذات القرار املار بيانها 

                                                

 . 19، ص 51، مرجع سابق، الفقرة 32نقال عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )285(

. انظر وثائق األمم املتحدة، املجلس االقتصادي 1984آيار/مايو  25املؤرخ  1984/50لالطالع عىل قرار املجلس االقتصادي واالجت�عي  )286(
مم املتحدة وقواعدها يف مجال منع الجر�ة والعدالة الجنائية، عقوبة اإلعدام وتنفيذ الض�نات واالجت�عي، تقرير األم� العام، معاي� األ 

الوثيقة  التي تكفل ح�ية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، لجنة منع الجر�ة والعدالة الجنائية، الدورة الخامسة،
)E/CN.15/1996/19 الرابطوما بعدها. متاح عىل  55)، ص. 

فصل ر أيضا وثائق األمم املتحدة، خالصة وافية ملعاي� األمم املتحدة وقواعدها ىف مجال منع الجر�ة والعدالة الجنائية، الجزء األول، الوانظ
 الرابطمتاح عىل  وما بعدها. 155الخامس، عقوبة اإلعدام، ص 

، إذ جاء فيها:" ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال مبوجب 1984/50انظر نص الفقرة الخامسة من قرار املجلس االقتصادي واالجت�عي  )287(
حكم نهايئ صادر من محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الض�نات املمكنة لتأم� محاكمة عادلة، م�ثلة عىل األقل للض�نات 

من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك حق أي شخص مشتبه يف ارتكابه جر�ة �كن أن تكون  14ادة الواردة يف امل
 عقوبتها اإلعدام أو متهم بارتكابها يف الحصول عىل مساعدة قانونية كافية يف كل مراحل املحاكمة". 

 الحقوق املدنية والسياسية. ) من العهد الدويل الخاص ب14/5راجع نص املادة ( )288(

 .1984/50راجع نص الفقرة السادسة من قرار املجلس االقتصادي واالجت�عي  )289(

من أمثلة الترشيعات العربية التي تأخذ بنظام االستئناف اإلجباري لألحكام الصادرة من محكمة الجنايات بعقوبة اإلعدام، نذكر  )290(
) منه ما نصه:" كل حكم صادر 211املادة (يف دار قانون اإلجراءات واملحاك�ت الجزائية، إذ جاء بإص 1960لسنة  17القانون الكويتي رقم 

من محكمة الجنايات بعقوبة اإلعدام، تحيله املحكمة من تلقاء نفسها إىل محكمة االستئناف العليا، وتكون اإلحالة يف ظرف شهر من تاريخ 
ب املحكوم عليه. تبارش محكمة االستئناف العليا، يف هذه الحالة، كل الحقوق املخولة لها الحكم إذا مل يكن قد رفع عنه استئناف من جان

 عند نظر االستئناف". 

https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar_part_01_05.pdf
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هذا فضال عن أية إجراءات أخرى تتصل بالعفو أو  )291(درجة، ثا�االستئناف املرفوع أمام محكمة  يف

إىل أن يتم الفصل  الفقرة الثامنة ما نصه:" ال تُنفذ عقوبة اإلعدام يف، إذ جاء )292(تخفيف عقوبة اإلعدام

  )293(إجراءات االستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم".  يف

، 1984/50نص عليها القرار الصادر عن املجلس االقتصادي واالجت�عي برقم  التيفضال عن الض�نات و 
أيار/ مايو  24 يفاملؤرخ  1989/64واملشار إليها أعاله، أوىص املجلس االقتصادي واالجت�عي ىف قراره 

، بأن تتخذ الدول األعضاء خطوات لتنفيذ تلك الض�نات وزيادة تعزيز ح�ية حقوق أولئك الذين 1989
، حيث� انطبق: (أ) ...، (ب) النص عىل وجوب االستئناف ييليواجهون عقوبة اإلعدام وذلك عن طرق ما 

م، مع توف� احتياطات طلب الرأفة أو يعاقب عليها باإلعدا التيجميع قضايا الجرائم  يفأو املراجعة 

 .)294( "العفو فيها جميعا

 عىل درجت�:  التقايضاستئناف األحكام الجنائية ومبدأ  يفثالثا: الحق 

لعملة واحدة، إذ يعنى مبدأ  انعىل درجت�، وجه التقايضاالستئناف ومبدأ  يفمن املسلم به أن الحق 
عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعىل  التقايض عىل درجت� إتاحة الفرصة للمحكوم

، إذ يكون التوايلأصدرته. مبعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمت� عىل  التيدرجة من املحكمة 
درجة أو محكمة  ثا�الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل للطعن عليه باالستئناف أمام محكمة 

كم نهائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة األوىل، إال إذا شاء املحكوم عليه استئناف أعىل، وال يصبح الح

أن  يفعىل درجت�،  التقايضوال تكمن أهمية  )295( املواعيد املحددة قانونا لذلك. يففيه أال يستأنفه 
إذ تنظر القضية  وهيأنها محكمة أخرى.  يفدرجة أعىل من محكمة أول درجة، وإ�ا تكمن  ثا�محكمة 

لهذا �كنها  وهيفإنها تنظرها بعد أن تكون قد بحثت ونوقشت أمام محكمة أول درجة،  ،للمرة الثانية

                                                

بإصدار قانون اإلجراءات واملحاك�ت  1960لسنة  17من أمثلة الترشيعات العربية التي تنتهج هذا النهج، نذكر القانون الكويتي رقم  )291(
 ) منه ما نصه:" األحكام الصادرة من املحاكم الجزائية ال يجوز تنفيذها إال أصبحت نهائية. ....". 214(املادة يف الجزائية، إذ جاء 

بإصدار قانون اإلجراءات واملحاك�ت  1960لسنة  17من أمثلة الترشيعات العربية التي تنتهج هذا النهج، نذكر القانون الكويتي رقم  )292(
نه ما نصه:" كل حكم باإلعدام ال يجوز تنفيذه إال بعد مصادقة األم� عليه، ويوضع املحكوم عليه يف ) م217املادة (يف الجزائية، إذ جاء 

صدق األم� عىل الحكم، أصدر رئيس املحكمة أمره بتنفيذه،  إذاالسجن عىل أن يصدر األم� قراره باملصادقة أو تخفيف العقوبة، أو العفو، ف
ات القانون، ما نصه:" إذا تب� أن املرأة املحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حيا، يجب وقف تنفيذ ) من ذ218....". ك� جاء يف املادة (

 اإلعدام، ويعرض األمر عىل املحكمة التي أصدرت الحكم إلبدال الحبس املؤبد بعقوبة اإلعدام". 

 . 1984/50راجع نص الفقرة الثامنة من قرار املجلس االقتصادي واالجت�عي  )293(

 .1989أيار/ مايو  24املؤرخ يف  1989/64راجع قرار املجلس االقتصادي واالجت�عي  )294(

. وراجع أيضا املستشار الدكتور محمد فتحي نجيب، التنظيم القضايئ 1479، ص 1038مهدى، مرجع سابق، بند  الرؤوفعبد د. راجع  )295(
صاوي، مرجع وما بعدها. وراجع أيضا الدكتور أحمد السيد ال 247، ص ، مرجع سابق. وراجع أيضا د. فتحي وايل77ق، ص املرصي، مرجع ساب

 .62، ص 27سابق، بند 
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تحقيق الدعوى من نقص أو قصور. وال �كن تحقيق هذا الهدف بالتقايض  يفاستك�ل ما يكون قد ظهر 
يحا أنه من غ� املؤكد أن أحكام درجة مبارشة. ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان صح ثا�إىل محكمة 

درجة أعدل من أحكام الدرجة األوىل، إال أن فرصة تحققها للعدالة دامئا أكرب، ففضال عن  ثا�محكمة 

 )296( العمل. يفأنها تعيد نظر قضية سبق بحثها، فإنها عادة تشكل من قضاة أكرث عددا أو أقدم خربة 
عىل العديد من االعتبارات  –االستئناف  يفلك شأن الحق ذ يفشأنه  –عىل درجت�  التقايضويقوم مبدأ 
 :ييلمن بينها ما 

عمل برشى قد يكون غ� عادل بسبب خطأ القايض، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية  كأيأن الحكم  -
أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت  التيمرة أخرى عىل املحكمة غ� 

ة أول درجة من خطأ. ولقد أكدت هذا املعنى محكمة النقض املرصية، إذ قضت بأن" املقصود فيه محكم
هو تصحيح ما قد يقع فيه الحكم املستأنف الصادر من  االستئنافيةمن عرض الدعوى عىل املحكمة 

 محكمة أول درجة من خطأ، فمن حقها بل من واجبها، وقد نقل املوضوع برمته إليها، أن ترجع األمور
من واقع أوراقها واألدلة القامئة فيها  هيموضوع الدعوى بناء عىل ما تراه  يفإىل نصابها الصحيح وتفصل 

)297(. 

يعلم أن حكمه سيكون محل بحث وُمعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصاً  الذي القايضأن  -
 بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه.  يفأكرب وعناية أشد 

أهميتها االقتصادية والقانونية، ومنها ما تبلغ أهميته ما  يفمن نفس النوع تختلف  التيأن القضايا  -
مواد  يفيستوجب أن يكون التقايض بشأنها عىل درجت�، ومثالها األحكام الصادرة من املحاكم الجنائية 

  .)298( والجناياتالجنح 

 صة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة األوىل.إتاحة الفر  -

 يفشأنها  –عىل درجت�، أن تقسم املحاكم الجنائية  التقايضاالستئناف ومبدأ  يفويتطلب إنفاذ الحق 
مجموعت�: محاكم الدرجة األوىل وتنظر الدعوى  إىل-ذلك شأن املحاكم املدنية وغ�ها من املحاكم 

نائية ألول مرة. ومحاكم الدرجة الثانية أو ما يعرف مبحاكم االستئناف، وتنظر الدعوى الجنائية للمرة الج
بإصدار قانون اإلجراءات  1960لسنة  17رقم  الكويتيالثانية. أكدت هذا املعنى املادة الثالثة من القانون 

ة عىل درجت�: أوال: محاكم الدرجة األوىل، املادة ما نصه:" املحاكم الجزائي يفجاء واملحاك�ت الجزائية، إذ 

                                                

  .248، مرجع سابق، ص نقال عن د. فتحي وايل )296(

مهدى، مرجع سابق،  الرؤوفعبد د. . مشار إليه لدى 42رقم  140ص  8، مجموعة أحكام النقض، س 1957من فرباير سنة  11نقض  )297(
 . 1478)، ص 5هامش رقم (

، مرجع سابق، ص وايل . وراجع أيضا د. فتحي77املستشار الدكتور محمد فتحي نجيب، مرجع سابق، ص  راجع قرب هذا املعنى، )298(
 وما بعدها. 247
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محكمة الجنح املستأنفة  وهيمحكمة الجنح ومحكمة الجنايات. ثانيا: املحاكم االستئنافية:  وهي
اململكة العربية السعودية، الصادر  يفولقد نهج هذا النهج نظام القضاء  ومحكمة االستئناف العليا".

املادة التاسعة من الفصل األول  يفهـ، إذ جاء  19/9/1428) والتاريخ 78الرقم (م/ ذي املليكباملرسوم 
العليا.  املحكمة-1: ييلاملعنون بـ " ترتيب املحاكم"، من الباب الثالث منه، ما نصه:" تتكون املحاكم م� 

 االستئناف. محاكم-2

: املحاكم العامة. املحاكم الجزائية. محاكم األحوال الشخصية. املحاكم وهيالدرجة األوىل،  محاكم-3
 التجارية. املحاكم الع�لية. 

ترفع إليها طبقا لهذا النظام، ونظام املرافعات الرشعية، ونظام اإلجراءات  التيوتختص كل منها باملسائل 
 حاكم متخصصة أخرى بعد موافقة امللك".الجزائية. ويجوز للمجلس األعىل للقضاء إحداث م

طبقتان من املحاكم: محاكم الدرجة األوىل واملحاكم االستئنافية. فالحكم  املرصيالقانون  يفك� توجد 
أمام محكمة الدرجة  أيالصادر من محكمة أول درجة �كن أن يستأنف أمام املحكمة االستئنافية، 

جاء فيها  إذ ،)299(1972لسنة  46من قانون السلطة القضائية رقم  الثانية. أكدت هذا املعنى املادة األوىل
ما نصه: " تتكون املحاكم من: (أ) محكمة النقض. (ب) محاكم االستئناف. (ج) املحاكم االبتدائية. (د) 

 ترفع إليها طبقا للقانون". التياملحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر املسائل 

ال يجوز  التي تقوم عليها النظم القضائية املعارصة، التيعىل درجت� من املبادئ األساسية  التقايضومبدأ 
ا وال لصاحب الشأن التنازل للمحكمة مخالفتها، ك� ال يجوز للخصوم أنفسهم االتفاق عىل خالفه

  .)300(اعنه

ئنافية أن تحكم أكدت هذا املعنى، محكمة النقض املرصية، إذ قضت بأنه:" ال �كن للمحكمة االست
الفصل فيه، وإال فوتت بذلك درجة من  يفأمر مل تستنفد محكمة أول درجة بعد واليتها  يفبنفسها 

 . )301(عىل املتهم" التقايضدرجات 

                                                

املنشور يف الجريدة الرسمية، العدد بشأن السلطة القضائية،  1972لسنة  46راجع قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  )299(
 . 1972أكتوبر سنة  5يف  40

وما بعدها. وراجع أيضا املستشار أحمد محمود  750، ص 646انظر أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، مرجع سابق، بند رقم  )300(
أيضا الدكتور أحمد السيد الصاوي، مرجع  . وراجع247، مرجع سابق، ص . وانظر أيضا الدكتور فتحي وايل475، مرجع سابق، ص  موايف

 وما بعدها. 62سابق، ص 

. مشار إليه لدى أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد 546، ص 138رقم  13، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1962يونية  12نقض  )301(
 . 750)، ص 1، هامش رقم (646الستار، مرجع سابق، بند رقم 
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بالنظام العام  متعلقا-درجت�عىل  التقايضمبدأ  –" وملا كان هذا املبدأ أنه:ك� قضت محكمة النقض 

 . )302(خالفته يرتتب عليها البطالن املطلق فال يصححه موافقة املتهم"ن مإف القضايئالتصاله بالنظام 

 استئناف األحكام الجنائية ومبدأ الرشعية اإلجرائية:  يفرابعا: الحق 

إذا كان قانون العقوبات يحمى املواطن الحر من خالل مبدأ رشعية الجرائم والعقوبات، فإن قانون 
غ�ه الح�ية الحقيقية لحقوق اإلنسان، إذ يتعرض ألهم حق له اإلجراءات الجنائية تتجىل فيه أكرث من 

ولقد عربت محكمة النقض املرصية عن أهمية قانون اإلجراءات الجنائية  )303(وهو حريته الفردية. 

فالبد من إقامة التوازن  )304( "،واحد ءيبر ن تربئة عرش مجرم� خ� من إدانة إ لح�ية األبرياء بقولها "
التمسك بأن األصل  يفالعقاب عن طريق حصولها عىل دليل اإلدانة، وب� حق املتهم  يفب� حق الدولة 

محاكم عادلة وفرت له فيها  يفحتى تثبت إدانته  بريئااإلنسان الرباءة، وهو يعنى أن كل إنسان يعد  يف

  .)305( نفسهوسائل الدفاع عن 

خضوعها ملبدأ الرشعية الجنائية، وإذا كانت  يفويتفق قانون العقوبات مع قانون اإلجراءات الجنائية 
وال عقوبة إال بقانون. فإن الرشعية اإلجرائية تعنى كذلك قانون العقوبات تعنى أنه ال جر�ة  يفالرشعية 

إذ يفرض مبدأ الرشعية اإلجرائية الجنائية، أن القانون وحده هو املنوط  أنه ال إجراء بغ� سند من القانون.
جميع  يف�كن اتخاذها منذ وقوع الجر�ة وتحريك الدعوى الجنائية ومبارشتها  التيبه تحديد اإلجراءات 

  مراحلها حتى صدور حكم بات فيها.

ويتطلب مبدأ الرشعية الجنائية خضوع القاعدة القانونية األد� للقاعدة القانونية األعىل سواء من حيث 
حددتها  التيالشكل أم املوضوع. واملقصود بالشكل هنا أن تصدر القاعدة القانونية األد� من الجهة 

قصود باملوضوع أن تكون القاعدة نصت عليها. وامل التيتباع اإلجراءات القاعدة القانونية األعىل منها وبا
هذا أن كل قاعدة يجب أن تصدر مطبقة  يتعلوها. ويعن التيمضمونها مع القاعدة  يفاألد� متفقة 

                                                

. مشار إليه لدى أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد 634، ص 374، رقم 5عة القواعد القانونية، جـ ، مجمو 1942مارس سنة  30نقض  )302(
 . 750)، ص 2، هامش رقم (646الستار، مرجع سابق، بند رقم 

 .10، ص 4مهدى، مرجع سابق، بند  الرؤوفعبد د. راجع  )303(

مهدى، مرجع سابق،  الرؤوفعبد د. مشار إليه لدى . 88رقم  524ص  36، مجموعة أحكام النقض، س1985من أبريل  3نقض  )304(
 . 11)، ص 16هامش رقم (

بالذكر أن القانون يجب أن ينطلق يف تنظيمه لس� اإلجراءات الجنائية من أصل الرباءة املفرتض يف كل إنسان، األمر الذى  يحر  )305(
يتطلب أن تتحمل سلطة االتهام عبء إثبات الجر�ة، وىف حالة الشك يجب تربئة املتهم. ك� يستلزم أصل الرباءة رضورة توجيه سلطات 

أو غ�ها يف القضية الجنائية، عىل معاملة املتهم بوصفه بريئا وما يتطلبه ذلك من احرتام حريته الشخصية  الدولة سواء كانت قضائية
مهدى، مرجع سابق،  الرؤوفعبد د. وكرامته كإنسان، واستبعاد التعذيب واألدلة التي يتم الحصول عليها بوسائل غ� مرشوعة. نقال عن 

 .16، ص 7بند 
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ن أ خاصة  .)306( األسمىبوصفه القانون  وأن تطابق جميع هذه القواعد الدستورَ  منها،للقاعدة األسمى 

املعدل، نصت  2012 ودستور ،)308(2012 ودستور ،1971)307(ذلك دستور  يفالدسات� املرصية املتعاقبة مبا 
املعدل عىل العديد من النصوص الدستورية  2012رصاحة عىل قواعد إجرائية جنائية. إذ اشتمل دستور 

، 67، 58، 55، 54سبيل املثال ال الحرص، نصوص املواد عىل نذكر من بينها  إجرائية،تضمنت قواعد  التي
 منه.  100، 97، 96، 95

االعتبار أنه  يفويتوىل قانون اإلجراءات الجنائية التنظيم التفصييل لتطبيق املبادئ الدستورية. مع األخذ 
ن بوصف الدستور القانو  ،ال تستطيع نصوص قانون اإلجراءات الجنائية مخالفة النصوص الدستورية

الدستور،  يفورد النص عليها  التياملبادئ  يفاألسمى. إذ تجد نصوص قانون اإلجراءات الجنائية حدودها 
النص عىل ما يخالف هذه املبادئ وإال قىض بعدم دستورية  الوضعي الجنايئإذ ليس من سلطة املرشع 

 تخالف الدستور.  التيالنصوص 

 بهة عدم الدستورية: خامسا: حظر استئناف أحكام محاكم الجنايات وش

فكل جهة مطالبة باحرتام قاعدة  ،الرقابة عىل رشعية اإلجراءات الجنائية متلكها جميع الهيئات القضائية
ال تبارش إجراء ليس له سند من القانون، فإذا كان له سند ن الرشعية اإلجرائية، مبعنى أن تلتزم كل جهة بأ 

 يفقانونية أعىل منه، ك� لو كان النص عليه قد ورد  يكون متعارضا مع قاعدة الأ من القانون فيجب 
ترشيع يتعارض مع الدستور. هنا ال يجوز اتخاذ هذا اإلجراء لعدم مرشوعيته ويتع� عىل الجهة املطلوب 

إذ قضت  ؛أكدت هذا املعنى محكمة النقض املرصية .)309( اتخاذهمنها اتخاذ هذا اإلجراء أن متتنع عن 
نص يخالف الدستور يعترب منسوخا حت� بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي  أي بأن

  .)310(األسمى

فكان  ؛األسمى صاحب الصادرة الوضعيك� قضت محكمة النقض املرصية، بـ " أن الدستور هو القانون 
ذه وتلك وجب عىل ما دونه من الترشيعات سابقة أم الحقة عليه النزول عىل أحكامه، فإذا تعارضت ه

                                                

 .18، ص 8مهدى، مرجع سابق، بند  وفالرؤ عبد د. نقال عن  )306(

عىل العديد من النصوص الدستورية التي تضمنت قواعد إجرائية، نذكر من بينها عىل سبيل  1971اشتمل الدستور املرصي لعام  )307(
مهدى، مرجع سابق،  الرؤوفعبد د. . ملزيد من التفاصيل، راجع 72، 71، 70، 69، 67، 66، 45، 44، 42، 41املثال ال الحرص، نصوص املواد 

 وما بعدها. 21، ص 11بند 

تحت عنوان " الحقوق والحريات". وجاء تحت هذا الباب، فصول أربعة: األول  2012إذ جاء الباب الثا� من الدستور املرصي لعام  )308(
الث جاء تحت عنوان " الحقوق الثو جاء تحت عنوان " الحقوق الشخصية"، والثا� جاء تحت عنوان " الحقوق املدنية والسياسية"، 

 االقتصادية واالجت�عية". أما الفصل الرابع فقد جاء تحت عنوان " ض�نات ح�ية الحقوق والحريات". 

 .18، ص 8مهدى، مرجع سابق، بند  الرؤوفعبد د. نقال عن  )309(

 .22)، ص 38مهدى، مرجع سابق، هامش رقم ( الرؤوفعبد د. نقال عن  )310(
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بذاته لإلع�ل بغ� حاجة إىل سن ترشيع أد� لزم إع�ل هذا  زام أحكام الدستور، فإذا ورد نص صالحالت

. ومثالها ) 311(النص من يوم العمل به، ويعترب الحكم املخالف قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه"
نها عىل سبيل املثال ال الحرص، من بي التيتحظر مطلقا استئناف أحكام محاكم الجنايات،  التيالنصوص 

، ونص املادة الثامنة من القانون )312( الجنائية) من قانون اإلجراءات 381نص الفقرة األخ�ة من املادة (

 1966لسنة  25) من القانون رقم 50ونص املادة (  ،)313(الدولةبإنشاء محاكم أمن  1980لسنة  105رقم 

) من 93)، (92) و(54) و (53خالف تلك النصوص املواد (، إذ ت)314(بإصدار قانون األحكام العسكرية
من الدستور  96املعدل. ك� تتعارض رصاحة تلك النصوص مع نص املادة  2012لعام  املرصيالدستور 

استئناف األحكام  يفاملعدل، بالحق  2012لعام  املرصياملعدل، إذ أقر رصاحة الدستور  2012لعام  املرصي
 96املادة  يفمن مكونات املحاكمة القانونية العادلة، إذ نص رصاحة  أسايسالجنايات، كمكون  يفالصادرة 

" املتهم :أنعىل  )315( ،2012لعام  املرصيذلك الدستور  يف شأنه-املعدل،  2012لعام  املرصيمن الدستور 
فل له فيها ض�نات الدفاع عن نفسه. وينظم محاكمة قانونية عادلة، تك يفتثبت إدانته  حتى يءبر 

الجنايات. وتوفر الدولة الح�ية للمجني عليهم والشهود واملتهم�  يفالقانون استئناف األحكام الصادرة 
 واملبلغ� عند االقتضاء، وفقا للقانون". 

                                                

مهدى، مرجع  الرؤوفعبد د. . مشار إليه لدى 60، رقم 258، ص 26، محكمة أحكام النقض، س 1975ارس سنة من م 24نقض  )311(
 .29)، ص 48سابق، هامش رقم (

) من قانون اإلجراءات الجنائية، ما نصه: وال يجوز الطعن يف أحكام محاكم الجنايات 381إذ جاء يف الفقرة األخ�ة من نص املادة ( )312(
  نقض أو إعادة النظر".إال بطريق ال

بإنشاء محاكم أمن الدولة، ما نصه: تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا  1980لسنة  105إذ جاء يف املادة الثامنة من قانون رقم  )313(
ون، تختص محكمة جدير بالذكر أنه عمال بنص املادة الثالثة من ذات القان نهائية وال يجوز الطعن فيها إال بطريق النقض وإعادة النظر".

الكتاب أمن الدولة العليا دون غ�ها بنظر الجنايات املنصوص عليها يف األبواب (األول) و (الثا�) و(الثا� مكرر) و(الثالث) و (الرابع) من 
مكرر بتاريخ  22ة العدد خ. راجع الجريدة الرسميإلالثا� من قانون العقوبات، والجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ...، والقانون .......

  .1980مايو  31

بإصدار قانون األحكام العسكرية، ما نصه: تختص املحكمة العسكرية العليا  1966 لسنة 25) من قانون رقم 50إذ جاء يف املادة ( )314(
قضاء العسكري طبقا لهذا القانون". الجنايات الداخلة يف اختصاص ال-2كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضابط. -1بالنظر يف اآليت: 

) 43تجدر اإلشارة إىل أن املحاكم العسكرية العليا تعد املحكمة األعىل درجة يف سلم تدرج املحاكم العسكرية، أكدت هذا املعنى املادة (
عسكرية املركزية لها السلطة املحكمة ال-2املحكمة العسكرية العليا. -1من ذات القانون، إذ جاء فيها ما نصه:" املحاكم العسكرية هي: 

املحكمة العسكرية املركزية. وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون". راجع الجريدة الرسمية يف أول يونية -3العليا. 
  .123، العدد 1966سنة 

انون، ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من جهة ، عىل أنه:" في� عدا األحوال التي يحددها الق2012إذ نص الدستور املرصي لعام  )315(
حتى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ض�نات الدفاع؛ وكل متهم يف جناية يجب أن يء بر  مقضائية مختصة. واملته

نون استئناف األحكام الصادرة يف جنحة كون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القاي
  أو جناية. وتوفر الدولة الح�ية للمجني عليهم والشهود واملتهم� واملبلغ� عند االقتضاء".



E
g

y
p

t
 

i
n

s
t

i
t

u
t

e
 

J
O

U
R

N
A

L
 

 الحق يف استئناف األحکام الجنائیة يف النظم القضائیة املعاصرة

 
 Page 164 2015مجلة املعهد املصـــرى ، العدد األول ، ینایر 

 

 التقايضمبدأ  – تحظر مطلقا استئناف أحكام محاكم الجنايات واملار بيانها التي-النصوصك� تخالف تلك 
ال يجوز  التي القضايئقضت محكمة النقض بشأنه أنه " من املبادئ األساسية للنظام  الذيعىل درجت�، 

ك� ال يجوز للخصوم أنفسهم االتفاق عىل خالفها وال لصاحب الشأن التنازل  مخالفتها،للمحكمة 

تراقب التطبيق  وهيإىل أنه " ال يجوز ملحكمة النقض  –بحق  –وتطبيقا لذلك يذهب البعض  .)316(عنها"

، )317(الصحيح للقانون أن تخالف مبدأ التقايض عىل درجت� وهو من املبادئ األساسية للنظام القضايئ"
 . املرصي القانو�النظام  يفيكفلها الدستور ومواثيق حقوق اإلنسان النافذة  التي

سلم به فقها وقضاء أن القضاء العادي كله يبارش رقابة مدى تعارض الترشيع العادي مع نصوص ومن امل
فيمتنع عن تطبيق النص الذي ينتهي إىل أنه متعارض مع  ،النص األعىل وهو الدستور ليعيلالدستور 

  .)318( الدستور

ع عن التطبيق، ملخالفة قانون بارشت فيها محكمة النقض رقابة االمتنا  التيومن أمثلة السوابق القضائية 
من قانون اإلجراءات  49بأن نص املادة  ءهااإلجراءات الجنائية للمبادئ األساسية للدستور، نذكر قضا

من قانون  35ك� قضت محكمة النقض بتعارض املادة  .)319) الدستورمن  41الجنائية مخالف لنص املادة 

(أ) من  9وقضت محكمة النقض بتعارض الفقرة  .)320( الدستورمن  41اإلجراءات الجنائية مع املادة 
من الدستور، ألنها تفرتض العلم بالتهريب،  67من قانون الرضيبة عىل املبيعات، مع املادة  47املادة 

  .)321( الدستورمن  67وتنقل عبء إثبات الرباءة وكاله� ممتنع ملخالفته املبادئ األساسية املقررة باملادة 

 ينتهي الذيبة مدى تعارض النص األد� درجة مع النص األعىل درجة، واالمتناع عن تطبيق وتسمى رقا
 إىل أنه متعارض مع النص األعىل درجة، بـ " رقابة االمتناع عن التطبيق".

متلكها املحاكم العادية باختالف درجاتها وأنواعها، ال تلزم غ� املحكمة  التيعن التطبيق  ورقابة االمتناع
 أعملتها.  التي

                                                

، مرجع موايف، مشار إليه لدى املستشار أحمد محمود 748، ص 24، مكتب فني 15/5/1973ق، جلسة  38لسنة  115الطعن رقم  )316(
 وما بعدها.  475سابق، ص 

 . 475انظر املستشار أحمد محمود موايف، مرجع سابق، ص  )317(

 .29، ص 12عبد الرؤوف مهدى، مرجع سابق، بند د.نقال عن  )318(

، دائرة املستشار 110رقم  703ص  44القضائية، مجموعة أحكام النقض س  62لسنة  2605طعن رقم  1993سبتمرب سنة  15نقض  )319(
 .30)، ص 50عبد الرؤوف مهدى، مرجع سابق، هامش رقم ( د.اجى إسحاق. نقال عن ن

 ).51القضائية، املرجع السابق، هامش رقم ( 63لسنة  3294الطعن رقم  1995من فرباير سنة  15نقض  )320(

  ).52القضائية، املرجع السابق، هامش رقم ( 63لسنة  22064الطعن رقم  1998من يوليه سنة  22نقض  )321(
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النص  ليعيلوإذا كان القضاء العادي كله يبارش رقابة مدى تعارض الترشيع العادي مع نصوص الدستور 

فإن املحكمة  .)322( الدستورفيمتنع عن تطبيق النص الذي ينتهي إىل أنه متعارض مع  ،األعىل وهو الدستور

تبارش الرقابة عىل دستورية القوان� واللوائح، وتسمى برقابة  )323( غ�هاالدستورية العليا وحدها دون 
صدرت باإلدانة  التيرقابة تلزم جميع الجهات مبا فيها الجهات القضائية، ك� تعترب األحكام  وهياإللغاء. 

للحكم بعدم  الوضعي، إذ جعل املرشع حكم بعدم دستوريته كأن مل تكن الذياستنادا إىل النص 

  .)324( رجعياً دستوريتها أثراً 

بارشت فيها املحكمة الدستورية العليا رقابة اإللغاء، ملخالفة قانون  التيومن أمثلة السوابق القضائية 
من قانون اإلجراءات  47ها بإلغاء نص املادة ءاإلجراءات الجنائية للمبادئ األساسية للدستور، نذكر قضا

ها بعدم دستورية الفقرة الثانية من املادة ءوقضا .)325( الدستورمن  44الجنائية، لتعارضها مع نص املادة 

مكررا  208ها بعدم دستورية نص الفقرة األوىل من املادة ءوقضا .)326( الجنائيةمن قانون اإلجراءات  123
(ب) من هذا  208والثالثة وكذلك املادة (أ) من قانون اإلجراءات الجنائية، وسقوط فقرتيها الثانية 

شأن املحال  يف 1954لسنة  453من القانون رقم  21قضائها بعدم دستورية نص املادة يف و  .)327(القانون
الصناعية والتجارية وغ�ها من املحال املقلقة للراحة واملرضة بالصحة والخطرة لحظرها الطعن باملعارضة 

مجال حظره الطعن باملعارضة  يف –واالستئنافية، تأسيسا عىل أن هذا النص  األحكام الغيابية االبتدائية يف
 ،تت�ثل ظروفها معها التيشملها بالتنظيم وغ�ها من املحال  التيقد مايز دون مسوغ ب� املحال  –

ال ينفصل حق  التيوأخل كذلك بالحرية الشخصية للمتهم�، وبتساويهم أمام القانون، وبض�نة الدفاع 

                                                

 .29، ص 12عبد الرؤوف مهدى، مرجع سابق، بندد. نقال عن  )322(

بشأن املحكمة الدستورية العليا، إذ جاء فيها ما نصه:" تختص املحكمة  1979لسنة  48) من القانون رقم 25أكدت هذا املعنى املادة ( )323(
 الدستورية العليا دون غ�ها بالرقابة عىل دستورية القوان� واللوائح". 

 168املعدلة بالقرار بقانون رقم  -بشأن املحكمة الدستورية العليا،  1989لسنة  48من القانون رقم  49أكدت هذا املعنى نص املادة  )324(
يف فقرتيها الثالثة والرابعة عىل أنه:" يرتتب عىل الحكم بعدم دستورية نص يف القانون أو الئحة عدم  -1998يوليو  10الصادر يف  1998لسنة 

خر أسبق، عىل أن الحكم بعدم دستورية نص رضيبي ال يكون ، ما مل يحدد الحكم لذلك تاريخا آ طبيقه من اليوم التايل لنرش الحكمجواز ت
، وذلك دون إخالل باستفادة املدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص، فإذا كان الحكم بعدم جميع األحوال إال أثر مبارش له يف

بنص جنايئ، تعترب األحكام التي صدرت باإلدانة استنادا عىل ذلك كأن مل تكن، ويقوم رئيس هيئة املفوض� بتبليغ النائب  الدستورية متعلقا
 العام بالحكم فور النطق به إلجراء مقتضاه".

سابق، هامش رقم ق دستورية. املرجع ال 4لسنة  105القضية رقم  1984يونية  2حكم املحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة  )325(
 . 26)، ص 44(

ق. دستورية. املرجع السابق، هامش رقم  11لسنة  37يف القضية رقم  1993فرباير  6حكم املحكمة الدستورية العليا، الصادر يف )326(
 . 28)، ص 45(

)، 47لسابق، هامش رقم (ق دستورية. املرجع ا 12لسنة  26يف القضية رقم  1996أكتوبر  5حكم املحكمة الدستورية العليا بجلسة  )327(
 . 29ص 
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 69و  68و 67و 41و  40 يكون بذلك مخالفا ألحكام املواد هإطار محاكمتهم إنصافا، فإن يفعنها  قايضالت

  .)328(من الدستور

 

 : ييلضوء ما تقدم نخلص إىل ما  يف

الجنايات، إال  يفاألحكام الصادرة  يفكان يجيز الطعن باالستئناف  املرصيأوال: أن قانون تحقيق الجنايات 
أن هذا النظام ألغى، فأصبحت هذه األحكام نهائية مبجرد صدورها، عمال بأحكام قانون اإلجراءات 

، والذي استمد أحكام الطعن باالستئناف من الترشيع 1950سبتمرب  3 يفالصادر  150الجنائية رقم 
أجاز مبوجبه  2000سنة  ونيةيمن  15الفرنيس، عل� بأن املرشع الفرنيس قام بتعديل ترشيعي بتاريخ 

 األحكام الصادرة باإلدانة.  يفمواد الجنايات  يفالطعن باالستئناف 

الجريدة  يفالعديد من مواثيق حقوق اإلنسان، ونرشها  )أو االنض�م إىل(ثانيا: قامت مرص بالتصديق عىل 
، نذكر من بينها عىل رصيامل القانو�الرسمية، ومن ثم أصبحت تلك املواثيق جزءا ال يتجزأ من النظام 

لحقوق اإلنسان  األفريقيللحقوق املدنية والسياسية، وامليثاق  الدويلسبيل املثال ال الحرص، العهد 
استئناف أحكام الصادرة  يفأقرت نصوصها رصاحة بالحق  والتيوالشعوب، واتفاقية حقوق الطفل، 

ومن ثم تتعارض نصوص مواثيق حقوق اإلنسان مواد الجنايات،  يفذلك األحكام الصادرة  يفباإلدانة مبا 
مواد الجنايات،  يفتحظر استئناف األحكام الصادرة  التي -املار بيانها وغ�ها  –سالفة الذكر، مع النصوص 

تحظر  التيأصبحت النصوص و عمال بقاعدة القانون الالحق ينسخ أو يعدل القانون السابق عليه، 
النظام  يفلجنايات ملغاة ضمنا منذ بدء نفاذ مواثيق حقوق اإلنسان مواد ا يفاستئناف األحكام الصادرة 

 . املرصي القانو�

املعدل،  2012، ودستور 2012، ودستور 1991ذلك دستور  يفدسات�ها املتعاقبة مبا  يفثالثا: حرصت مرص 
استئناف األحكام  يفذلك الحق  يفاملواثيق الدولية، مبا  يفعىل إدماج حقوق اإلنسان املنصوص عليها 

تصادر  التي-املار بيانها وغ�ها  –الصادرة من محاكم الجنايات. ومن ثم أصبحت كل النصوص الترشيعية 
ضمنا بقوة  ةلصادرة من محكمة الجنايات، منسوخاستئناف األحكام ا يفأو تلغى حق املحكوم عليه 

 انون أد�. الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور ق

 

  

                                                

)، 47ق دستورية. املرجع السابق، هامش رقم ( 17لسنة  646القضية رقم  1997فرباير  7حكم املحكمة الدستورية العليا يف جلسة  )328(
 . 28ص 
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