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وأليسرت دافيسون وعبدهللا الفقيه وكافة الزمالء اليت سامهوا يف مناقشة الورقة خالل اللقاء
الثامن ملنتدى قرطبة اآلن جبنيف (نوفمرب  ،)2014وآخرين فضلوا عدم ذكر أمسائهم .كما
يشكر الكاتب رضوى درويش جلهدها الكبري يف املساعدة يف ترمجة هذه الدراسة إىل
اإلجنليزية .وتظل كافة التحليالت واالستنتاجات أو أي قصور أو خطأ من مسؤولية
الكاتب.
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متهيد
مت االنتهاء من هذه الدراسة يف نوفمرب  2014حيث كان اهلدف منها هو دراسة عمليات
احلوار اليت متت ،أو متت الدعوة هلا ،يف أربع دول من دول الربيع العريب ،هي تونس
واليمن ومصر وليبيا .وال شك أن األحداث يف املنطقة تتالحق بشكل سريع على وضع
ال ميكن متابعته يف هذه الدراسة.
ولعل احلالة التونسية هي األكثر استقر ًارا من الناحية السياسية مقارنة ابحلاالت
الثالث األخرى ،وذلك برغم تدهور األوضاع األمنية واالقتصادية .وتظل التحدايت اليت
اقتصاداي وأمنيًا وخارجيًا حتدايت كربى .فاحلكومة ،اليت مل تستطع
تواجه البالد سياسيًا و
ً
الوفاء بتعهداهتا بتحسني الوضع االقتصادي ،تعاين من صراعات متعددة بني قوى
متقاطعة ،فهناك الصراع بني القوى اليت تريد احلفاظ على امتيازاهتا االقتصادية واحلفاظ
على امتيازات العهد السابق والقوى اليت تضغط من أجل حتقيق العدالة االجتماعية
لكافة الطبقات الفقرية واحملرومة وحتقيق مطالب الثورة .ومع غياب أي نظام للعدالة
االنتقالية أدى القرار القضائي إبلغاء مصادرة أمالك الرئيس املعزول زين العابدين بن علي
وأقاربه (الصادر يف يوليو  )2015إىل تصاعد املخاوف من نفوذ أنصار الثورة املضادة.
هذا فضال عن تصاعد نفوذ رئيس اجلمهورية برغم نصوص الدستور الذي تسند
صالحيات واسعة للحكومة مقارنة بصالحيات الرئيس .وهناك أيضا تصاعد الدور
السياسي الحتاد الشغل وقيامه بتحريك املظاهرات الفئوية .كما شهدت البالد تظاهرات
ضخمة أخرى لرفض قانون املصاحلة املالية واالقتصادية ،وتظاهرات يف احلوض املنجمي
ويف مناطق أخرى ابجلنوب ،جبانب محالت إلكرتونية وشعبية احتجاجا على إدارة ثروات
البالد أو ما مسى محلة "وينو البرتول" .ومن التحدايت األخرى الكربى التدخل اخلارجي
يف ا لوضع السياسي وشيوع شبهات متويل قوى إقليمية ألطراف سياسية ،جبانب
تداعيات األوضاع االقليمية الليبية واملصرية وما يسمى احلرب على اإلرهاب.
أما يف اليمن ،فقد سقطت احلكومة وسقطت معها خمرجات احلوار الوطين بعد
جلوء حركة أنصار هللا (احلوثيون) إىل السالح .وكما أشارت الدراسة مثّ َل التحدي احلوثي
التحدي األكرب أمام تنفيذ خمرجات احلوار .لقد أدى التدخل احلوثي العسكري يف صنعاء
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مث عدن ،مبساعدة قوات الرئيس املخلوع صاحل (وحبجة انتشار الفساد وارتفاع األسعار)
إىل اهنيار احلكومة اليمنية ابلكامل ودخول البالد يف حرب (هي السابعة على يد
احلوثيني) مل تقف عند كوهنا حرًاب أهلية داخلية وإمنا امتدت لتكون حرًاب إقليمية .لقد
أفضى دعم إيران للحوثيني إىل تدخل السعودية عسكراي ضمن حتالف خليجي وإقليمي
هبدف صد متدد النفوذ اإليراين يف املقام األول 1.ومع استمرار احلرب ،فشلت عدة
دعوات للحوار خالل العام ( 2015يف الرايض يف مايو ،ويف جنيف يف يونيو ،ودعوة
أخرى من جملس األمن يف سبتمرب) .وال شك أن الوضع اليمين ينذر بتداعيات سلبية
كبرية ،فبخالف ما ختلفه احلروب من تدمري وهتجري ومعاانة إنسانية ،فإن الصراع يف
اليمن حتول من صراع بني قوى سياسية حتاول إجناز االنتقال إىل دولة املؤسسات
الدميقراطية املنتخبة إىل صراع عنيف أببعاد قبلية وطائفية وإقليمية .هذا ابإلضافة إىل
استمرار وتصاعد نفوذ قوة تنظيم القاعدة ،وبقاء التحدايت األخرى املزمنة كالفقر
وضعف مؤسسات الدولة وانتشار السالح واملسألة اجلنوبية وغري ذلك.
ويف مصر مل تظهر أي دعوة للحوار طوال السنتني املاضيتني ،وذلك برغم تصاعد
املشكالت األمنية ،والسيما يف سيناء ،وتردي األوضاع االقتصادية وغلق اجملال
السياسي .ويستمر النظام يف صراعه الصفري مع املعارضة اليت صارت ال تشمل فقط
مجاعة اإلخوان املسلمني والقوى املتحالفة معها وإمنا كل من ال يصطف مع النظام
ويؤيده ،بل وكل من يدعو للمصاحلة واحلوار! ويعتمد النظام سياسة ممنهجة بذراعني
رئيسيني ،أوهلما ذراع أمين ابطش إلقصاء وقمع كل املخالفني يف الرأي ،والثاين ذراع
سياسي لرتسيخ دولة الفرد األوحد ومحاية الفساد وأتميم احلياة السياسية .ويستخدم
النظام عدة أدوات للرتويج هلذه السياسة داخليا وخارجيا ،فهناك أوال خطاب احلرب
على اإلرهاب والذي راح يُستخدم لتربير تكميم األفواه وإصدار سلسلة من القوانني
املقيدة للحياة السياسية والنشاط النقايب والطاليب واملدين واألهلي ،وهناك اثنيا محالت
الدعاية والرتويج لل كثري من املغالطات عرب وسائل اإلعالم العام واخلاص ،وهناك اثلثا
سلسلة من االحكام القضائية ضد املعارضني واليت تُظهر النظام وكأنه حيرتم القانون
وأحكام القضاء ،وهناك رابعا الرتويج ملشروعات اقتصادية كربى لزرع آمال عريضة يف
دعما من اخلارج عرب سلسلة من التحالفات مع قوى
نفوس اجلماهري .كما يستمد النظام ً
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إقليمية ودولية تسلطية انصبت ثورات الربيع العريب العداء منذ البداية ،وعرب الدعم املادي
واملعنوي من الدول الغربية اليت عادت إىل ممارسة سياسة املعايري املزدوجة يف التعامل مع
قضية الدميقراطية يف املنطقة العربية .وقد ساعد ما يسمى احلرب على اإلرهاب النظام يف
حتالفاته وعالقاته تلك إذ راح يصور نفسه على أنه القادر على القضاء على اإلرهاب،
بل وعلى جتديد اخلطاب الديين أيضا.
أما ليبيا فقد شهدت ،كما أشارت الدراسة ،تعدد دعوات احلوار وتنافس اجلهات
الداعية هلا منذ اهنيار حكومتها املنت خبة ومعاانة البالد من حالة من الفوضى األمنية ومن
االنقسام السياسي احلاد .ومنذ عام تقريبا بدأ حوار برعاية دولية حتت قيادة مبعوث
األمم املتحدة برانردينو ليون هبدف وقف إطالق النار ونزع سالح املدن وإقامة حكومة
وحدة وطنية تدير البالد يف مرحلة انتقالية حىت يتم وضع دستور دائم وانتخاابت
مؤسسات دائمة .وقد بدأت جلسات احلوار بدون ممثلني عن فريق املؤمتر الوطين
بطرابلس مث التحق املؤمتر ابحلوار بعد ذلك .كما دعت اجلزائر جلولة حوارية أخرى مكملة
يف مارس  2015إال أن الصوت اجلزائري ال يُسمع له .وقد أعلن املبعوث األممي التوصل،
يف سبتمرب  ، 2015إىل مسودة اتفاق تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية،
واعتبار برملان طربق اهليئة التشريعية مع أتسيس جملس أعلى للدولة تكون مهمته إبداء
الرأي يف مشاريع القوانني اليت ترسلها احلكومة إىل الربملان .وتظل هناك عدة إشكاليات
أمام هذا االتفاق ،أمه ها موافقة األطراف املختلفة عليه والعمل على تنفيذ بنوده على
أرض الواقع ،وغموض بعض العبارات واملفاهيم مثل مفهوم اإلرهاب ،واالتفاق على
طريقة تشكيل جملس الدولة ،وعلى طريقة نزع سالح امليليشيات وإقامة اجليش الوطين.
هذا جبانب بقية التحدايت اليت تواجهها ليبيا مثل جتاهل جوالت احلوار للقوى النافذة
على األرض لفرتة طويلة ،وتدخل قوى إقليمية لصاحل أطراف معينة وحماولة حتويل الصراع
إىل صراع صفري مع القوى السياسية اإلسالمية يف طرابلس بل وحماولة القضاء عليها
متاما وتكرار احلالة املصرية .هذا فضال عن تصاعد نفوذ تنظيمي الدولة والقاعدة يف ليبيا
يف ظل استمرار اخلالفات بني القوى السياسية .وستظل هناك عقبات أخرى أمام إعادة
بناء الدولة الليبية منها انتشار السالح ،وتصاعد النعرات القبلية واجلهوية وغري ذلك.
وبناءً على ما تقدم ،ميكن القول إن نضال الشعوب العربية من أجل دولة القانون
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واحلرايت واملؤسسات يتم اجهاضه عرب سلسلة من املمارسات واألخطاء أمهها عدم
استيعاب رسالة الشباب العريب السلمي ،واحلرب الشعواء على اإلسالم املعتدل ،وتدخل
قوى إقليمية ودولية وعودة الغرب إىل سياسة املعايري املزدوجة .إن هذه املمارسات هي
املسؤولة عن تصاعد اإلرهاب ودفع ا لشباب إىل احلركات السياسية العنيفة ومن مث إدخال
املنطقة فيما يسمى احلرب على اإلرهاب وحتويل نضال الشعوب من أجل احلرية والكرامة
إىل صراعات صفرية ال منتصر فيها يف هناية املطاف .كما أن اإلبقاء على نفوذ قوى
األنظمة اليت أسقطتها ثورات  ،2011بدال من حماسبتها ،مث حتالف هذه القوى مع قوى
إقليمية وخارجية تعادي الثورات العربية ،أدى إىل تقوية جبهات الثورات املضادة يف أكثر
من دولة عربية وإعادة ترسيخ نظم تسلطية جديدة أو إشعال حروب أهلية وإقليمية
مدمرة.
إن الدول األربع ،وغريها من الدول العربية ،لن خترج من أزماهتا ومشكالهتا احلالية
إال ابلعمل على حتقيق مطالب الثورات اليت اندلعت عام  .2011وهذا لن يتم إال بفهم
الصراع على حقيقته وإعادة حتويله ليكون نضاال مشرتكا حول القضااي املصريية املطالبة
ابلكرامة واحلرية والعدالة االجتماعية ودولة القانون واحلرايت واملؤسسات ،وحول القيم
واآلل يات واحلوافز اليت تضمن وضع هذه املطالب موضع التطبيق .فضال عن تصميم أي
حوارات مقرتحة لتتالءم مع متطلبات وآليات معاجلة تلك القضااي حتديدا ،وأتسيس هذه
احلوارات على قاعدة الدميقراطية وحقوق اإلنسان كخيار اسرتاتيجي إلنقاذ املنطقة والعامل
كله من تداعيات حماربة مطالب الشعوب واهنيار دول املنطقة.
عبدالفتاح ماضي
واشنطن يف  1نوفمرب
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مقدمة
تستهدف هذه الدراسة فهم وتقييم حاالت احلوار اليت جرت –أو حاولت بعض
األطراف إجرائها– يف أعقاب الثورات من أجل الدميقراطية يف كل من تونس واليمن
ومصر وليبيا ،وذلك يف مجيع مراحلها بدءًا من السياق العام الذي متت فيه عمليات
مرورا بتصميم عمليات احلوار وخمرجاهتا ،وانتهاءً ابلتحدايت اليت تقف أمام تنفيذ
احلوارً ،
خمرجات احلوار أو إجراء حوارات مستقبلية .وذلك كله وصوال إىل تقدمي بعض املقرتحات
لدعم وتنفيذ مبادرات مستقبلية لتحويل النزاعات ،وإحالل السالم ،وتعزيز عمليات
التحول الدميقراطي يف الدول حمل الدراسة.
وتستند منهجية هذه الدراسة على مدخل االنتقال إىل الدميقراطية الذي يهتم
بتحليل اختيارات ومواقف الفاعلني األساسيني خالل عملية االنتقال إىل الدميقراطية مع
الرتكيز على طرق التغيري الثوري ،ودراسة أثر هذه االختيارات واملواقف على عملية
التغيري ،مع عدم جتاوز أتثري حمددات السياق العام قبل وبعد الثورات على تلك
االختيارات واملواقف ،وذلك هبدف الوصول إىل تقييم موضوعي لعمليات احلوار .وال
شك أن اختيارات الفاعلني السياسيني ال تعمل يف فراغ ،كما أن احملددات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ليست حمددات حتمية ال أثر لعامل اإلرادة فيها .وتعتمد
أدوات هذه املنهجية على االطالع املعمق على عمليات وجتارب وحماوالت احلوار اليت
متت يف الدول حمل الدراسة عرب األدبيات والتقارير واألعمال التحضريية واللقاءات
والتصرحيات ذات الصلة وأعمال اخلرباء واملطلعني على شؤون هذه الدول.
وتضم هيكلية الدراسة أربعة أقسام وخامتة ،ونتناول يف كل قسم حالة من حاالت
الدراسة من حماور أربعة 2،هي:
أوال :السياق العام واستكشاف إمكانية احلوار :وهنا ستتم اإلجابة عن عدة أسئلة،
منها :ما السياق العام الذي متت فيه عملية احلوار أو متت الدعوة إليه؟ وما مسات املرحلة
اليت تلت إسقاط النظم التسلطية يف الدول حمل الدراسة؟ وما طبيعية العالقات اليت كانت
قائمة بني األطراف الرئيسة؟ وما مدى قابلية هذه األطراف للمشاركة يف حوار حقيقي؟
وملاذا ظهرت احلاجة إىل احلوار؟ وهل سبق عملية التصميم تقييم شامل للسياق والقضااي
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واألطراف الرئيسة؟
اثنيا :تصميم عملية احلوار  :وهنا تعاجل الدراسة أسئلة متعددة ،منها :هل مت وضع
اسرتاتيجية للحوار أبهداف واضحة ووسائل حمددة؟ وهل مت حتديد القضااي احملورية
واملصاحل املختلفة لكل طرف؟ وهل مت حتديد اجراءات لبناء الثقة بني األطراف؟ وهل مت
وضع هيكلية واضحة لعملية احلوار؟ وهل مت حتديد املوارد الالزمة للحوار ،ووسائل
فعالة للحوار؟ وهل من دور
االتصال ،واألطر الزمنية؟ وهل مت حتديد إجراءات حوكمة ّ
لطرف اثلث حملي أو إقليمي أو دويل؟ وهل متت االستعانة خبرباء؟
اثلثا :تنفيذ عملية احلوار وخمرجاهتا  :ويف هذا احملور تعاجل الدراسة تقييم عملية احلوار بعد
التنفيذ وحتاول اإلجابة عن أسئلة مثل :هل كان احلوار شامال؟ وكيف دارت جلسات
صممت مسبقا؟ وكيف
احلوار وفعالياته ومداوالته؟ وهل مت التقيد مبنهجية احلوار اليت ُ
كانت تتم معاجلة املواقف الصعبة؟ وما مواقف كل طرف جتاه القضااي الرئيسة؟ وماذا
كان دور الطرف الثالث؟ وهل اتسم هذا الدور ابحلياد؟ وكيف كانت خمرجات احلوار؟
فعالية عملية احلوار؟ وما اآلاثر اليت ترتبت
هل ظهرت واثئق مكتوبة؟ وكيف ميكن تقييم ّ
على عملية احلوار فيما يتصل بعالقات أطراف احلوار؟ هل أمثر احلوار نقاطًا أو مصاحل
مشرتكة بني هذه األطراف أم أن احلوار كشف عن مصاحل أكثر تضارًاب؟ وهل أدى احلوار
إىل إحداث تغيري ما على املستوايت الشخصية واملؤسسية لألطراف املختلفة؟ وهل ساهم
احلوار يف حتويل النزاع القائم؟ وهل ترتب على احلوار البدء يف مسار سياسي لتعزيز عملية
االنتقال إىل الدميقراطية؟
رابعا :حتدايت عملية احلوار  :وهنا ينصب اهتمام الورقة على عدة أسئلة ،منها ما
العقبات اليت ظهرت أثناء وبعد عملية احلوار؟ وهل من عقبات من أطراف مل تشارك يف
احلوار؟ وهل أظهرت عملية احلوار عقبات جديدة مل تكن يف حسبان مصممي منهجية
احلوار؟ وهل شكلت املوارد عقبة أمام احلوار؟ وإىل مدى ميكن القول أن حمددات السياق
العام متثل عقبة كبرية أمام احلوار؟ وهل من ضغوط داخلية أو خارجية إلفشال أو اجناح
احلوار؟
خامتة  :وفيها نقدم خالصات مقارنة عن أبرز نتائج الدراسة وأهم الدروس املستفادة من
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كل عملية حوارية ،فضال عن أهم النقاط احملورية اليت ميكن البناء عليها واقرتاح مبادرات
جديدة لتحويل النزاعات وتعزيز عملية التحول الدميقراطي.
وجتدر اإلشارة أخريا أن احلالتني التونسية واليمنية شهدات عمليات حوار منظمة وأمثرات
خمرجات حمددة ،وجدت طريقها إىل التنفيذ يف تونس ،بينما تعذر تطبيقها يف اليمن إىل
حد كبري .أما مصر وليبيا فلم تشهدا عمليات حوار شاملة وإمنا جتارب حوارية حمدودة
للغاية مل يرتتب عليها نتائج تذكر لتحويل النزاعات وتعزيز مسار االنتقال إىل الدميقراطية.
وترتيبا على هذا فإننا سنعاجل احلالتني التونسية واليمنية ارتباطا ابحملاور األربعة السابق
اإلشارة إليها ،أما احلالتان املصرية والليبية فسيتم فيها عرض السياق العام ،وحماوالت
احلوار ،وبعض املقرتحات لتأسيس حالة حوار شامل يف كل منهما.
عبدالفتاح ماضي
اإلسكندرية يف  5ديسمرب /كانون أول

2014
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 -1احلالة التونسية
استبدادا سيئًا يف سجل حكم القانون
برغم أن نظام زين العابدين بن علي ترك إرًاث
ً
واحلرايت والتعددية السياسية ،فإن تونس احتفظت بقدر من احليوية يف طبقتها الوسطى
وخنبتها الثقافية ونظامها التعليمي ،جبانب أهنا حظيت بوجود تيار إسالمي وسطي اتسم
السلوك السياسي لقادته بقدر من االعتدال واملرونة مقارنة بنظريه يف دول أخرى،
ومنظمات جمتمع مدين واحتادات مهنية على قدر من املسؤولية والوعي 3.وساعد هذا
كله ،مع عوامل أخرى ،على دخول البالد يف عملية حوار اتسمت بقدر من النجاح
مقارنة ببقية احلاالت الثالث األخرى ،إذ أمثرت نتائج حمددة وجدت طريقها للتنفيذ برغم
وجود حتدايت خمتلفة .وميكننا اإلجابة عن األسئلة ذات الصلة ابلسياق العام واليت وردت
يف مقدمة هذه الدراسة على النحو التايل.

 -1.1السياق العام
 -1.1.1الناحية األمنية
انفالات أمنيًا يف أعقاب اهنيار النظام القدمي ،شأهنا يف ذلك شأن كافة
شهدت تونس
ً
احلاالت املماثلة .فمع تضاؤل قدرة حكومات ما بعد الثورة على إجراء إصالحات
حقيقية يف أجهزة األمن ،تصاعدت حدة املشكلة األمنية ،وشهدت البالد اغتيال شكري
بلعيد ،الناطق ابسم اجلبهة الشعبية ،يف فرباير  ،2013مث النائب اليساري حممد الربامهي،
مؤسس التيار الشعيب ،يف يوليو  ،2013مث مت تفجري داببة ومقتل  8من رجال اجليش جببل
الشعابين على احلدود مع اجلزائر .ومع تصاعد العنف ،وتعميق االنقسام بني القوى
السياسية ،عاد خطاب "احلرب على اإلرهاب" ومفردات نظام بن علي عن األمن
والنظام إىل واجهة األحداث حىت وصل األمر إىل إصدار النقابة الوطنية لقوى األمن
الداخلي بياان يف  25أكتوبر  2013تطالب فيه بشكل مباشر ابإلفراج عن عناصر األمن
الذين متت حماكمتهم بعد الثورة 4.هذا فضال عن مشكالت االجتار ابلبشر واجلرمية
املنظمة5.
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وقد تعددت اجلهات اليت اُهتمت هبذا العنف ،فالرئيس حممد املنصف املرزوقي اعترب
أن العنف مسؤولية القوى املعادية للثورة داخل البالد وخارجها جبانب استغالل
اجلماعات السلفية اجلهادية ،أما بعض أعضاء النهضة يف اجمللس التأسيسي فقد اعتربوا
أن قوى النظام القدمي استغلت بعض العناصر السلفية الرتكاب أعمال عنف .ورأي
البعض اآلخر أن دوال مثل السعودية واإلمارات اجلزائر قد اخرتقت احلركات السلفية
هبدف زعزعة عملية االنتقال الدميقراطي .ويف املقابل اهتمت أحزاب املعارضة النهضة
ابلرتاخي يف الوضع األمين أو ابلتواطؤ املباشر مع السلفيني واالستقواء هبم يف مواجهة
العلمانيني6.
والواقع أن تونس شهدت عودة ما يسمى احلركات "السلفية اجلهادية" إىل الظهور
كفاعل سياسي بعد الثورة ،ويرتد ظهور هذه احلركات اترخييا أبحداث أفغانستان يف
الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاضي ،مث بعودة بعض املقاتلني من سوراي يف أعقاب
اندالع ثورات الربيع العريب .ويف اإلمجال تتبىن هذه احلركات أفكارا متشددة وال تعرتف
ابلقوانني الوضعية وال ابحلدود اجلغرافية بني املسلمني .وقد استهدفت هذه احلركات رجال
الشرطة واجليش والسفارات األجنبية ،وأدى ظهورها إىل تفاقم الصراع اإلسالمي العلماين،
إذا اهتمت األحزاب العلمانية حزب النهضة ابلرتاخي يف التعامل مع األحزاب السلفية
كما ذكران7.
وقد تزامن هذا الوضع األمين السيء مع خطاب إعالمي حتريضي ،فمع اتساع
جمال حرية الرأي وعدم وجود قانون منظم لإلعالم ،ظهر خطاب إعالمي منفلت يدعو
بشكل مباشر وغري مباشر للعنف ،ويعزز االنقسام اجملتمعي واالستقطاب السياسي8.
 -2.1.1املرحلة االنتقالية
اعتمدت تونس يف إدارة املرحلة االنتقالية بعد ثورة  14جانفي  2011على الشرعية
االنتخابية اليت متثلت يف انتخاب مؤسسات انتقالية (اجمللس الوطين التأسيسي ورئيس
انتقايل وحكومة انتقالية منبثقة عن اجمللس التأسيسي) أنتجت أوز ًاان حزبية نسبية 9.وهذه
قسمت اجملتمع إىل حكومة
األوزان أثرت ابلسلب على املشهد التونسي أبكمله ،إذا ّ
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قدرا
ومعارضة وأرست قاعدة التنافس السياسي يف مرحلة انتقالية أتسيسية كانت تتطلب ً
أكرب من املشاركة والتوافق.
وقد تضاءلت الشرعية االنتخابية االنتقالية مع مرور الوقت ،وضعفت مصداقيتها
لدى قطاعات كبرية من الشعب؛ نظرا لعدة أسباب ،فقد جتاوز اجمللس التأسيسي املدة
املقررة له وهي سنة من اتريخ االنتخاابت غري قابلة للتمديد كما جاء ابلوثيقة اليت وقعها
 11حزًاب يف  15سبتمرب  .2011كما ظهر تنازع يف شأن اختصاص اجمللس التأسيسي
وسع صالحياته وان تقل من مهمة صياغة الدستور وأتسيس املرحلة االنتقالية إىل
الذي ّ
القيام ابملهام املعتادة للربملاانت كتحديد صالحيات احلكومة ومراقبتها ومنح أو حجب
السلط الذي اعتمد يف  2ديسمرب
الشرعية عنها وسن التشريعات ،وذلك حسب قانون ُ
 .2013وقد اعرتضت األحزاب املعارضة على هذا األمر ،واعتربت أن األغلبية تفرض
منطقها على األقلية10.
هذا فضال عن الصراع حول الدستور ،حيث توالت مسودات الدستور لكن دون
االتفاق على بعض القضااي احملورية كمدنية الدولة وعالقة الدين ابلدولة وطبيعة العالقة
بني السلطات الثالثة وحقوق املرأة واحلرايت وما عرف بقانون حتصني الثورة 11.كما
فشل اجمللس التأسيسي يف انتخاب األعضاء التسعة للهيئة العليا لالنتخاابت خلفا للجنة
اليت أشرفت على انتخاابت أكتوبر .2011
هذا جبانب أن حكومة اجلبايل مل تستطع جتنب االنتقادات احلادة اليت وجهت إليها
خبصوص تشكيل احلكومة على أساس احملاصصة احلزبية وحماوالت الدفع بعناصر حمسوبة
على التيار اإلسالمي يف اجلهاز اإلداري للدولة 12.كما اهتمت النهضة أبهنا تفتقد خربة
احلكم ،وذلك برغم أن البعض اآلخر يرى أن النهضة مل تكن حاكمة ابلفعل بسبب نفوذ
قوى النظام القدمي يف قطاعات مؤثرة كالقضاء واإلعالم13.
وازداد األمر سوءًا مع تواضع األداء احلكومي يف اجلوانب االقتصادية واخلدمية
وعدم القدرة على إدخال اصالحات جوهرية أو فتح امللفات الكربى وعدم قدرة احلكومة
على الوفاء ابلوعود االنتخابية يف التنمية واألمن .هذا فضال عن التأخر يف ملف العدالة
االنتقالية الذي انقسمت بشأنه البالد بني من ينادي ابإلصالح التدرجيي وبني من
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يضغط من أجل القطع الدائم مع النظام القدمي واملضي قدما يف فتح امللفات الكربى
واختاذ إجراءات حامسة يف القطاع االقتصادي14.
كما تعرضت أحزاب احلكومة لبعض املشكالت الداخلية ،مثل غضب قطاعات
من القاعدة الشعبية للنهضة من بعض قرارات احلزب ومنها قرار التحالف مع املختلف
ايديولوجيا ،جبانب خروج بعض النواب من حزيب االحتاد والتكتل وانضمامهم ألحزاب
أخرى أو أتسيس أحزاب جديدة15.
ومثّلت بعض القوانني اليت كان اجمللس التأسيسي يزمع إصدارها حتدايت جديدة يف
املشهد التونسي ،فقد عارضت أحزاب املعارضة حماوالت احلكومة اصدار قانون حيرم
التجديف أو إضفاء أي طابع دستوري على الشريعة 16.أما مشروع قانون العزل
السياسي لكبار أعضاء احلزب احلاكم سابقا فقد مثّل مشكلة كربى أمام املؤسسات
املنتخبة اليت وقعت حتت الضغوط من مصدرين ،األول من القوى الثورية وأهايل الشهداء
واجلرحى ألجل حرمان رموز النظام القدمي من احلياة السياسية ،والثاين من قوى النظام
القدمي اليت عادت إىل املشهد بقوة ووقفت ابملرصاد أمام تنفيذ هذا القانون17.
كما أن هناك عوامل أخرى سامهت يف تعميق الصراع بني احلكومة واملعارضة مثل
الدور السياسي الحتاد الشغل ،إذ محّلت النهضة االحتاد مسؤولية أتجيج االحتجاجات
واالعتصامات ونظرت إليه على أنه واجهة لألحزاب اليسارية ،وسببًا يف تعطيل املسار
وعرقلة عمل احلكومة .وبرغم احنياز االحتاد للحراك االحتجاجي ضد احلكومة ،إال أنه يف
النهاية تبين مبدأ احلوار ملعاجلة األزمة السياسية كما سنرى الحقا18.
فضال عن أن "روابط محاية الثورة" -اليت تكونت يف ديسمرب  2010بشكل عفوي
حلماية الثورة -قد متت شرعنتها ملواجهة الثورة املضادة واحملافظة على الشرعية االنتخابية،
موضوعا آخر للصراع بني احلكومة واملعارضة .هذا جبانب عدم رضا بعض
ولتشكل
ً
األحزاب عن نسبة متثيلها ابلتأسيسي وتشكيلها كياانت موازية ،كما أتسست مجعيات
مدنية هي يف الواقع واجهة ألحزاب سياسية وايديولوجية 19.وحتدث البعض عن دعم
أجنيب لعدد من القنوات الفضائية مثل قناة "فرنسا 20."24
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 -3.1.1االنقسام السياسي وعودة رموز النظام القدمي
انتقلت الثورة ا ليت أشعلها الشباب إىل يد األحزاب والنخب التقليدية اليت مل تستطع إىل
حد كبري دمج مطالب الشباب وطموحاهتم يف رؤى ثورية قابلة للتطبيق على أرض الواقع
تغيريا عمي ًقا وجوهرًاي على عالقات القوة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف
وتنتج ً
البالد .وقد أفضى هذا إىل ضعف متثيل الشباب يف إدارة املرحلة االنتقالية ،بل وظهور
فجوة بني النخب التقليدية وفئات الزالت تعيش احلالة الثورية وعلى رأسها الشباب
وضحااي التمييز االقتصادي وسياسات التهميش ابملدن الصغرى والضواحي.
ولعل ما يثبت تلك الفجوة أنه بعد حنو أكثر من عامني من الثورة انقسمت
الساحة التونسية بني ثالثة فرق من األحزاب والقوى التقليدية 21،األول يضم أحزاب
وحليفيها (حزب املؤمتر من أجل اجلمهورية،
احلكومة (الرتويكا) ،أي حزب النهضة
ْ
وحزب التكتل الدميقراطي من أجل العمل واحلرايت) ،وهذا الفريق متسك يف خطابه
السياسي بشرعية االنتخاابت واملؤسسات املنبثقة عنها .وقد رفض حزاب النهضة واملؤمتر
احلوار مع نداء تونس واعتربا أنه يتآمر على الثورة وأنه امتداد حلزب التجمع الدستوري
احلاكم سابقا ،غري أن اغتيال الربامهي واالحتجاجات الضخمة اليت شهدهتا تونس دفعت
النهضة إىل التنازل وقبول احلوار على النحو الذي سنعرضه الحقا.
أما الفريق الثاين فيمثل املعارضة ،ويقوده حزب أطلق عليه حزب "نداء تونس"
أسسه ابجي قائد السبسي يف عام  ،2012ويضم مزجيًا من الليرباليني ورجال النظام القدمي
وبعض اليساريني والنقابيني .وقد دخل نداء تونس يف حتالف ابسم "االحتاد من أجل
تونس" مع حزب املسار االجتماعي ،واحلزب اجلمهوري 22،وعدد من أتباع التجمع
الدستوري املنحل ،ورجال أعمال وبعض النخب املثقفة .ومل يكن هلذا الفريق متثيل قوي
ابجمللس التأسيسي ،وطالب اخلطاب السياسي له ابلشرعية التوافقية .وجبانب هذين
الفريق يوجد فريق اثلث أقل أتثريا متثله اجلبهة الشعبية املكونة من اليسار الراديكايل
مؤثرا
(حزب العمال وحزب الوطنية الدميقراطية والقوميني العرب) ،ومتتلك اجلبهة
ً
حضورا ً
قواي يف الشارع وال ابجمللس
داخل النقاابت واجلمعيات احلقوقية إال أهنا ال متتلك
حضورا ً
ً
التأسيسي ،وتطرح نفسها كقوة ثورية ،برغم أنه ال ينظر إليها على أهنا متتلك رؤية
حمددة23.
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وال شك أن هناك عدة عوامل سامهت يف عودة رموز وقيادات حمسوبة على النظام
السابق إىل املشهد السياسي ،فهناك أوال الصراع بني األحزاب اإلسالمية والعلمانية
وتنافسها على شكل النظام السياسي املنشود ،وضعف هذه األحزاب من الداخل وشيوع
اخلالفات الداخلية .هذا فضال عن اإلرث االستبدادي والثقافة السياسية اليت تركها نظام
بن علي واليت مهّشت األحزاب ،وما يسميه البعض امتدادات الدولة العميقة إعالميًا
وماليًا وخارجيًا .بل ويرى البعض أن حتالف األحزاب العلمانية وفلول نظام مبارك يف
مصر أعط ى دفعة قوية لظهور حتالف مشابه يف تونس ،جبانب مساندة بعض السفراء
األجانب للمعارضة24.
 -4.1.1انعكاسات احلدث املصري
ألقى احلدث املصري -الذي أهنى املسار الدميقراطي يف مصر بعد تدخل اجليش يف
يوليو  2013إلسقاط الرئيس املنتخب وحل املؤسسات املنتخبة وتعطيل العمل ابلدستور-
بظالله على الوضع التونسي .فقد تشكلت يف  26يونيو " 2013جبهة اإلنقاذ الوطين"
نتيجة حتالف اجلبهة الشعبية ونداء تونس واالحتاد من أجل تونس وعدد آخر من
األحزاب االشرتاكية والليربالية وحركة مترد وعدد من املنظمات احلقوقية واملدنية ،وذلك
ملواجهة حزب النهضة وحلفائها.
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واستطاعت املعارضة تنظيم عدة احتجاجات طوال شهور صيف  2013ودخلت يف
اضراب مفتوح يف ساحة اجمللس التأسيسي ،وحاصرت اجمللس لفرض حله ومجيع
السلطات املنبثقة عنه ،واندت بتشكيل حكومة إنقاذ وطين .كما طالبت املعارضة
بتكوين جلنة لوضع الدستور ،وحل روابط محاية الثورة ،بل ودعا البعض اجليش التونسي
إىل حسم األمر على غرار ما فعل اجليش املصري .وقد ردت األغلبية ابجمللس التأسيسي
ابعتصام مواز يف ذات الساحة ،ما أدى إىل تعليق العمل ابجمللس التأسيسي وتعطيل
العمل يف الدستور وتصاعد حدة االستقطاب.
غري أن اجليش التونسي واصل سياسة احلياد وعدم التدخل يف السياسة ،وال شك
أن هذا املوقف خيتلف متاما عن موقف اجليش يف مصر ،فاجليش املصري هو الذي أنشأ
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اجلمهورية بعد  1952وظل جزءًا من املشهد السياسي واالقتصادي منذ ذلك الوقت ،كما
يرتبط بعالقات خارجية قوية ،وبعد ثورة يناير  2011انفرد اجليش إبدارة املرحلة االنتقالية
متفامهًا اترة مع اإلخوان وحلفائهم اإلسالميني ،ومتحالفا اترة أخرى مع خصوم اإلخوان
بعد  30يونيو .أما يف تونس فقد كانت من حسنات الرئيس الراحل احلبيب بورقيبة عدم
اقحام اجليش يف السياسة .هذا فضال عن ضعف الطبقة الوسطى املصرية ،مقارنة حبيوية
نظريهتا يف تونس25.
كما أن حزب النهضة يف تونس خيتلف عن مجاعة اإلخوان يف مصر ،فاحلزب منذ
منفردا ،هذا فضال عن أن مسألة الدستور يف تونس خضعت لنقاشات
البداية مل حيكم
ً
أعمق من النقاش الذي مت يف مصر ،وشهد النقاش التونسي تنازالت متبادلة من طريف
املعادلة 26،وهذا خيتلف متاما ما حدث يف مصر اليت شهدت دستورين كتبا على عجل:
واحد بقيادة اإلخوان وحلفائهم اإلسالميني ،واآلخر بعد إقصائهم متاما.
 -5.1.1الناحية االقتصادية
انعكست كل هذه األوضاع السياسية ابلسلب على االقتصاد ،فقد ظلت البالد تعاين من
عجز شديد يف امليزانية نتيجة زايدة رواتب املوظفني وارتفاع اإلعاانت املوروثة من النظام
السابق .وبرغم القرض األمريكي ( 500مليون دوالر) ومساعدات أخرى 27،إال أن األزمة
االقتصادية كانت حباجة إىل مزيد من االجراءات التقشفية وإىل اصالحات اقتصادية
هيكلية 28.ومع األوضاع األمنية املرتدية تراجعت السياحة واالستثمارات واحتياطي البالد
من العملية األجنبية ،كما ارتفعت أسعار السلع واحملروقات مما فاقم من األعباء االقتصادية.
وضعا
كما أن تضاؤل قدرة احلكومات املتعاقبة على صنع سياسات تنموية حقيقية مثلت ً
ضاغطًا من أجل استقرار الوضع السياسي وحتقيق االنتقال الدميقراطي.
وابإلمجال ،فقد دفعت األوضاع السابقة املتصلة ابلسياق السياسي العام األطراف
السياسية إىل إدراك أمهية احلوار للخروج من األزمة السياسية واالنتهاء من وضع الدستور
وقانون االنتخاابت حىت يتحقق االستقرار السياسي وتتمكن املؤسسات املنتخبة من معاجلة
التحدايت االقتصادية واالجتماعية واألمنية.
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 -2.1تصميم احلوار
يف هذا السياق العام ظهرت احلاجة إىل احلوار يف تونس وجنحت البالد ابلفعل يف
الدخول يف عملية حوارية وضعت حلوال ألولوايت املرحلة .وميكننا معاجلة األسئلة ذات
الصلة بتصميم عملية احلوار والواردة يف مقدمة الدراسة على النحو التايل.
كانت البالد يف حاجة إىل وسيط يستطيع فتح احلوار بني األحزاب املختلفة بعيدا
قدرا من املصداقية متكنه من إدارة احلوار .وقد توفرت
عن املزايدات االنتخابية وميتلك ً
بعض شروط هذا الوسيط يف االحتاد العام التونسي للشغل .وبرغم أن االحتاد كانت حتركه
بعض االعتبارات احلزبية وبرغم وجود قدر من عدم الثقة بني النهضة ،القطب السياسي
األبرز يف احلياة السياسية ،واحتاد الشغل طوال العامني األولني للثورة ،إال أن الثقة بينهما
بدأت يف العودة مرة أخرى مع اقتناعهما بضرورة جتاوز املاضي والنظر للمستقبل.
رصيدا وطنيًا - 29إىل التوسط والقيام مبهمة
وهلذا ابدر االحتاد – والذي كان ميتلك ً
بناء الثقة بني األطراف وتشكيل جلنة رابعية لتمارس الضغط وتدفع األطراف إىل احلوار.
واألطراف الثالثة األخرى هي االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ونقابة احملامني التونس يني ورابطة حقوق اإلنسان التونسية .وقيام اجملتمع املدين هبذا الدور
أمر ال مثيل له يف احلاالت الثالث األخرى كما سنرى.
وقد اتسمت عملية تصميم احلوار بقدر من املهارة ،فاحتاد الشغل كان على دراية
اتمة ابلسياق السياسي العام يف تونس وأولوايت املرحلة حبكم اخنراطه يف العمل السياسي
بشكل أو آبخر .وهلذا قاد االحتاد الرابعية بشكل انجح ،إذ مت مأسسة احلوار إىل حد
كبري ،ومت اقناع الغالبية العظمى من األحزاب الرئيسة حبضور احلوار .غري أن الرابعية
حصرت احلوار على األحزاب املمثلة ابجمللس التأسيسي وعددها  21حزًاب ،لكن مع
جتنب األ وزان النسبية هلا .حيث حضر احلوار ممثل عن كل حزب ممثل يف التأسيسي عدا
األحزاب اليت رفضت احلوار وهي حزب الوفاء وحزب املؤمتر .ويف الواقع العملي مل يتم
االتفاق على اسم مرشح رئيس احلكومة إال مبوافقة النهضة صاحبة أكرب متثيل
ابلتأسيسي .وهذا نوع من التوفيق والتوازن بني الشرعية االنتخابية اليت ميثلها اجمللس
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التأسيسي والنهضة وبني الشرعية التوافقية اليت ميثلها احلوار.
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كما مت حصر القضااي اخلالفية الرئيسية واالستعانة ابخلرباء وترتيب األولوايت
فخرجت مبادرة الرابعي مبسارات ثالثة هي :املسار احلكومي أي تشكيل حكومة
تكنوق راط غري حزبية ،واملسار الدستوري ،واملسار االنتخايب .وتشكلت ثالث جلان داخل
إطارا زمنيًا مدته  4أسابيع.
احلوار للمسارات الثالثة .كما وضعت الرابعية ً
مباشرا يف احلوار ،بل إن من عوامل جناح هذا احلوار
دورا
ومل تلعب األطراف الدولية ً
ً
امتناع اخلارج عن التدخل املباشر والسافر لصاحل طرف ضد آخر كما حدث يف احلالتني
اليمنية واملصرية .وهذا ابلطبع ال ينفي حضور اخلارج يف الكواليس وال سيما من قبل
فرنسا ،كما مت جتميد بعض األطراف الدولية بعض املساعدات املالية املخصصة للتحول
الدميقراطي لدفع األحزاب إىل احلوار 31.وبشكل عام مثّل استقرار الوضع يف تونس
مصلحة ملعظم الدول اإلقليمية والدولية ،فاجلزائر سعت إىل استقرار الوضع يف تونس
خمافة أن يتأثر الوضع األمين عندها ،واستقبلت عدة زايرات لكل من راشد الغنوشي
وقائد السبسي .أما االحتاد األورويب والوالايت املتحدة فقد اعتربا أن استمرار األزمة يف
تونس سيكون له تداعيات أمنية سلبية كما سيؤدي إىل تدفق اهلجرة السرية إىل أورواب.
ويف املقابل مثلت دول اخلليج العريب والتنظيمات اجلهادية بشكل عام األطراف األكثر
تضررا من جناح احلوار32.

 -3.1تنفيذ احلوار وخمرجاته
وميكننا هنا اإلجابة عن األسئلة ذات الصلة بتنفيذ احلوار والعقبات اليت واجهته والواردة
يف مقدمة الدراسة على النحو التايل:
بدأ احلوار يف  25أكتوبر  2013يف ظل توفر عدة عوامل إجيابية ،هي عدم تدخل
اخلارج بشكل سافر ،وحياد اجليش ،وتوفر وسيط وطين من اجملتمع املدين ،واعتدال
مواقف األحزاب اإلسالمية والعلمانية .فقد وافقت النهضة على احلوار وقبلت وساطة
احتاد الشغل وتراجعت عن التعديالت اليت أدخلت على النظام الداخلي للمجلس
التأسيسي يف غياب املعارضة .كما وعد رئيس احلكومة علي العريض ابالستقالة يف
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الوقت املناسب .ووافقت كل األحزاب املشاركة على خارطة الطريق املعلنة يف  17سبتمرب
 2013ووقعت عليها ما عدا حزب املؤمتر وتيار احملبة33.
وشهدت جلسات احلوار اليت أجريت يف مقر وزارة حقوق اإلنسان والعدالة
االنتقالية مفاوضات شاقة برعاية الرابعية وتوقفت اجللسات أكثر من مرة بعد أن تباينت
اآلراء حول اسم رئيس الوزراء ،ومطالبة املعارضة حبل اجمللس التأسيسي ،وبعض النقاط
اخلالفية يف الدستور ويف قانون االنتخاابت ،كما تباينت املواقف حول بقاء أو إلغاء رقابة
اجمللس التأسيسي على احلكومة القادمة ،وحول صعوبة إعادة النظر يف جلنة االنتخاابت
بعد أن أوقفت احملكمة العليا يف سبتمرب  2013عمل جلنة فرز الرتشيحات34.
وبرغم توقيع حركة النهضة على مبادرة الرابعي خالل اجللسة االفتتاحية ملؤمتر
احلوار ،فإن تصرحيات خمتلفة لعدد من قادهتا شككت يف ابدئ األمر يف تقيد احلزب
ابخلارطة ،فقد رأى البعض أن مبادرة الرابعي متثل أرضية للحوار وأن بنودها ليست ملزمة
وإمنا هي مطروحة ل لحوار .أما جملس شوري النهضة فأصدر بياان يف ذات اليوم الذي
انطلق فيه احلوار معتربا أن احلركة قبلت ابملبادرة كمنطلق للحوار ،ما يعين أهنا ال تلتزم
حىت انتهاء اجمللس الوطين
أبي التزام مسبق ودعت إىل "مواصلة احلكومة احلاليّة أعماهلا ّ
التأسيسي من مهامه التأسيسية"35.
ّ ّ
ّ
ّ
لكن وبرغم رفض النهضة يف البداية تسليم السلطة إىل حكومة غري منتخبة ،إال أهنا
قبلت التنازل عن احلكومة .وكتب الغنوشي مطمئنا قاعدته الشعبية أن حزب النهضة
غادر احلكومة لكنه مل يرتك السلطة أو احلكم ،36على اعتبار أن احلكومة املقبلة يف رأي
الغنوشي حمدودة ومقيدة ابملدة اليت تفصل البالد عن االنتخاابت .وقال "حركة النهضة
على رغم كل ما قدمته من تنازالت هي يف الطريق الصحيح وليست مهزومةً ما دامت
تونس هي الرابح األول من هذه التنازالت ،فنحن إن خسران السلطة فإننا سنعود إليها
ولكن إن خسران أمن تونس واستقرارها فستكون خسارة للجميع".37
كما وافقت النهضة على أن يتضمن الدستور ضماانت حلرية الوجدان ،وحقوق
واسعة للمرأة ،وحظر ضد االهتامات ابالرتداد عن الدين والدعوة إىل العنف .لكنها
أصرت على بقاء اجمللس التأسيسي ،وقد أيد احتاد الشغل اإلبقاء على اجمللس التأسيسي
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حلني االنتهاء من الدستور وحتديد مواعيد االنتخاابت 38.وعزز احتفاظ النهضة ابجمللس
التأسيسي من موقفه على الساحة السياسية إبظهار مرونته السياسية وتقدمي تنازالت
ألجل املستقبل وااللتزام الراسخ ابلدميقراطية واحلفاظ على املؤسسة املنتخبة إبرادة شعبية.
ويرى البعض أن نتائج احلوار جاءت ضد اإلسالميني بشكل أو آخر ألن خارطة
الطريق تعكس مصاحل املعارضة بشكل أكرب (دستور علماين وحكومة تكنوقراط) كما أن
النهضة فقد جزءا من متاسكه نتيجة غضب قاعدته الشعبية ،ومن احملللني من يرى أن
متتع الغنوشي بقدر من املرونة والرباغماتية ونظرته اإلصالحية املتدرجة هي اليت دفعت
النهضة إىل تقدمي التنازالت ،كما يرى آخرون أن احلدث املصري عمل على تضييق
هامش املناورة أمام النهضة فاختارت اخلروج طواعية من السلطة خوفا من تكرار
السيناريو املصري39.
وقد أظهر احلوار أيضا مدى انقسام املعارضة وتفككها فقد تصدعت جبهة اإلنقاذ
وقت اختيار رئيس الوزراء ،وخرج احلزب اجلمهوري من االحتاد من أجل تونس .كما
شاركت اجلبهة الشعبية يف احلوار مشاركة حمدودة ووضعت شروطا لقبول نتائج احلوار
منها إعادة النظر يف امليزانية املالية لسنة  2014وتشكيل جلنة للنظر يف التعيينات اليت
أدخلتها احلكومة يف السابق .كما ظهرت بعض االنشقاقات داخل نداء تونس وظهرت
دعوات إلحياء حزب التجمع الدستوري40.
وحاولت بعض القوى تسييس احتاد الشغل وخلط العمل النقايب ابلسياسي ،فقد
دعا السبسي يف  9ديسمرب  2013أبن يكون الرابعي طرفا يف احلوار وليس راعيا له .أما
القيادي اليساري محّة اهلمامي فقد اندى برتشيح رئيس احتاد الشغل حسن العباسي
لرائسة احلكومة41.
وقد أقر احلوار ما أطلق عليه تالزم املسارات التأسيسية ،أي مسار كتابة الدستور
ومسار انتخاب اللجنة العليا املستقلة لالنتخاابت ،ومسار تغيري احلكومة .وانتهى احلوار
إىل خمرجات حمددة تعاجل األزمة السياسية ،ومتثلت يف نص مبادرة الرابعي واليت مت
اإلعالن عنها يف  23ديسمرب  42،2013وهي:
 استكمال أعمال اجمللس التأسيسي.
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تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة ،على أال يرتشح
أعضاؤها لالنتخاابت القادمة حتل حمل احلكومة القائمة اليت تتعهد بتقدمي
استقالتها .وتكون احلكومة اجلديدة كامل الصالحيات لتسيري البالد ،وال تقبل
الئحة لوم ضدها إال إبمضاء نصف أعضاء اجمللس التأسيسي ،ويتم التصويت
على حجب الثقة عنها مبوافقة ثلثي أعضائه على األقل.
اختيار أعضاء اهليئة العليا لالنتخاابت يف مدة أقصاها أسبوع.
إصدار القانون االنتخايب يف مدة أقصاها أسبوعني.
حتديد املواعيد االنتخابية خالل أسبوعني.
التصديق على الدستور يف مدة أقصاها  4أسابيع مع االستعانة ابخلرباء.
االلتزام مبواصلة احلوار لبحث بقية املسائل اخلالفية.

وقد أثبت الواقع السياسي عدم واقعية املواقيت الزمنية اليت اعتمدها احلوار ،إذ مل يتم
االلتزام هبا نظرا لتباين اآلراء حول الكثري من األمور .وكان من القضااي املتبقية حتديد
ترتيب ومواعيد االنتخاابت وال سيما بعد التصديق على القانون االنتخايب يف مايو
 ، 2014والذي أسقط إقصاء قيادات احلزب احلاكم سابقا وحدد الدوائر واعتمد النظام
النسيب مع ا ألخذ أبكرب البقااي .وقد انقسمت اآلراء بني مناد ابلتزامن (النهضة) أو
ابلتشريعية أوال (اليسار) أو ابلرائسية أوال (نداء تونس) ،وانتهى األمر إىل إجراء
االنتخاابت التشريعية يف أكتوبر مث الرائسية يف ديسمرب .2014
ويف شأن رئيس احلكومة ،وقع االختيار أوال على مصطفى الفياليل ( 92عاما) ،مث
طرحت أمساء أخرى مثل أمحد املستريي وحممد الناصر ،وانقسمت األحزاب حول هذه
األمساء مث مت اختيار مهدي مجعة وزير النفط يف حكومة العريض عرب آلية االنتخاب
وليس التوافق ،إذ وافق عليه  9أحزاب وامتنع  7وانسحب احلزب اجلمهوري من اجللسة.
وقد اع رتض البعض على مجعة لقربه من الرتويكا ،كما انتقد البعض طريقة االنتخاب
بدال من التوافق.
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 -4.1تقييم احلوار وحتدايت ما بعد احلوار
لعل اإلجيابية األوىل من احلوار هو أنه أظهر أن عناصر التقارب بني األطراف أكثر من عناصر
التباعد ،فقد أدرك الغنوشي وغريه من اإلسالميني املعتدلني أن استكمال املسار الدميقراطي
وانتقال السلطة إىل حكومة توافق مؤقتة أفضل حلزب النهضة يف هذا السياق ،ويف املقابل اعرتف
اقعا
السبسي وعدد من املعتدلني يف األحزاب العلمانية أبن اإلسالم السياسي صار ميثل و ً

اجتماعيًا وسياسيًا ،وأن البديل للحوار والتوافق هو الفوضى السياسية 43.وتبقى ابلطبع املمارسة
العملية اليت تثبت هذه املواقف وتؤكد على االلتزام بقواعد اللعبة الدميقراطية واحرتام الدستور
وقواعده وترسي ،بعد البناء والتأسيس ،قاعدة التنافس من أجل تقدمي برامج سياسية ختدم الصاحل
العام.
وبشكل عام ،كان األثر النهائي للحدث املصري إجيابيا ،إذ دفع حزب النهضة إىل
االعتدال يف مطالبه وتقدمي بعض التنازالت .كما أن حالة عدم االستقرار يف مصر وانتهاكات
حقوق اإلنسان اجلسيمة هناك دفعت كافة األطراف يف تونس إىل التدبر يف مغبة االنقالب
ابلكامل على املسار االنتقايل.
ومن اإلجيابيات أيضا أنه مت اعتماد طريق احلوار والتوافق للنظر يف قضااي أخرى ،فقد جرى
االتفاق على أن جيرى حوار اقتصادي يف مايو  2014حيث سادت قناعة أن امللفات الكربى
البد أن حتسم من خالل توافق وطين.
وجيادل البعض أبن احلوار ختطى اإلرادة الشعبية ونقل السجال السياسي من اجمللس
التأسيسي  -الذي ينوب عن هذه اإلرادة الشعبية -إىل خارجها وهو ما أمساه البعض وصاية
اخلرباء والنخب السياسية على اإلرادة الشعبية.
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وقد يكون هذا صحيحا من الناحية النظرية،

لكن توسيع دائرة احلوار إىل خارج اجمللس التأسيسي هو عمل سياسي اقتضته الضرورة وإكراهات
السياق العام ،وهو يف نظري يعاجل التداعيات السلبية اليت ترتبت على اللجوء إىل االنتخاابت يف
وقت مبكر دون بناء التوافقات الكربى .كما أن املعيار النهائي للحكم على هذا األمر هو ما إذا
كان توسيع قاعدة املشاركة عرب احلوار والتوافق قد اقرتب ابلبالد من اهلدف السياسي األساسي
وهو بناء دولة القانون واملؤسسات واحلرايت أم ال .والبد لنا أن نتذكر أن الكثري من االجنازات
الكربى يف صياغة الدساتري وبناء الدول إمنا هي يف واقع األمر نتاج لعلميات توافق ومساومات
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وتنازالت وحلول وسط.
أما القول أبن ما مت يف احلوار هو جمرد توافق حزيب مت يف غرف مغلقة وال ميثل تواف ًقا

حقيقيًا بني قوى اجتماعية ،فأمر غري دقيق ،إذ أن األحزاب املشاركة يف احلوار تعرب فعال عن
أحزاب الطيف السياسي وأهم منظمات اجملتمع املدين املتواجدة يف املشهد العام يف تونس قبل
وبعد الثورة ،مبا يف ذلك رموز كانت حمسوبة على النظام القدمي .هذا فضال عن أن حياد اجليش
أمر إجيايب ويشري إىل موافقة اجليش على هذا املسار الدميقراطي ،ما ميثل ضمانة مهمة على طريق
بناء الدميقراطية .والبد من اإلشارة هنا إىل أن هذا املسار وما ينتج عنه إمنا هو توافق يف مرحلة
اترخيية معينة ونتيجة لظروف حمددة ،وهو بطبيعته ميثل تعاقدا متجددا ميكن ألجيال قادمة أن
تضيف له أو تعدله.
لكن ،ويف املقابل ،شرعن احلوار عودة رموز النظام القدمي ،وفتح هلم اباب شرعيا للدخول
إىل احلياة السياسية متخطيا فكرة العزل السياسي حلماية الثورة اليت كانت قوى الثورة تتطلع إىل
تنفيذها .ويف واقع األمر إذا حتققت مطالب الثورة يف إرساء أسس دولة القانون واملؤسسات
الدميقراطية واحلرايت والتداول السلمي على السلطة بضماانهتا املتعارف عليها ،فلن تكون هناك
حاجة إىل محاية الثورة من رموز النظام القدمي ،وستكون على الشعب ،عرب صناديق االنتخاابت
الدميقراطية ،مهمة اختيار األصلح للحكم الحقا .كما أن ابلدميقراطية آليات للرقابة وآليات
لتصحيح نفسها ،وأمهها آلية احلوار ذاهتا والتوافق على كل ما من شأنه حتسني النظام وتعزيز
إجراءاته ومؤسساته .أما إذا جلأ أنصار النظام القدمي إىل تغيري قواعد اللعبة وعادوا إىل املمارسات
القدمية فسيكون هناك خطر جسيم على الثورة ومستقبلها وقد تشهد البالد موجات ثورية
أخرى.
ويتبقى أن تونس يف حاجة إىل تنفيذ نظام العدالة االنتقالية الذي أقره اجمللس التأسيسي يف
ديسمرب  2013والذي يتضمن الكشف عن احلقيقة وحفظ الذاكرة ،واملساءلة واحملاسبة ،وجرب
الضرر ورد االعتبار ،واصالح املؤسسات ،واملصاحلة ،وإنشاء هيئة احلقيقة والكرامة.
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كما أن

هناك مسائل أخرى خالفية أاثرهتا جلسات احلوار ومتثل حتداي أمام حكومة التوافق ،أمهها مراجعة
التعيينات اليت قامت هبا حكومات الرتويكا ،وحل روابط محاية الثورة ،والسيطرة على املتشددين،
وبقاء احلكومة حمايدة يف الواقع العملي ،وما إذا كانت ستخضع لفيتو من التأسيسي يف بعض
األمور ،واحتمال تعرضها البتزاز من األحزاب أي دعمها إن جنحت ومعارضتها إ ْن فشلت.
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 -2احلالة اليمنية
شهدت اليمن بعد ثورة  11فرباير  2011مؤمترا للحوار الوطين استمر لـ 10اشهر ونتج عنه
جمموعة من املخرجات يف شكل تفامهات ومبادئ سياسية كان وما زال من املفرتض أن
حتدد مسار االنتقال إىل الدميقراطية يف اليمن وحتقق املطالب اليت رفعها الشعب اليمين يف
ثورته عرب تضمني بعضها يف الدستور وترمجة بعضها اآلخر يف سياسات احلكومة وبرامج
عملها.
ولليمن خربات سابقة يف احلوار ،فبعد الوحدة اليمنية عام  ،1990كان من املفرتض
أن تتم ،خالل مرحلة انتقالية ،إعادة بناء الدولة مبا يتناسب مع شكل الدولة املوحدة،
إال أن عملية الدمج مل متتد إىل عدد من املؤسسات احليوية كاجليش واألمن وغريها بسبب
أزمة عدم الثقة بني طريف السلطة آنذاك ومها احلزابن احلاكمان يف شطري اليمن قبل
الوحدة أي املؤمتر الشعيب العام واحلزب االشرتاكي .وبعد الكثري من األزمات الشخصية
واحلزبية عقد حوار سياسي أنتج "وثيقة العهد واالتفاق" اليت مت التوقيع عليها يف األردن
وتضمنت عدة معاجلات لتصحيح مسار الوحدة ،لكن املعاجلات اليت خرجت هبا الوثيقة
مل تر النور.
مث جنحت أحزاب املعارضة الرئيسة عام  2004يف بناء حتالف وطين هو "اللقاء
املشرتك" 46الذي عارض نظام صاحل وقدم برانجما إصالحيا شامال يستهدف بناء دولة
دميقراطية حديثة .وتوافقت أحزاب اللقاء املشرتك على أن معاجلة قضية اجلنوب هي
املدخل األساسي لإلصالح السياسي الشامل يف اليمن ،وهلذا قدمت "مشروع اللقاء
املشرتك لإلصالح السياسي والوطين الشامل" 47عام  2005والذي حيتوي على تشخيص
لألزمات اليت نعاين منها البالد واحللول املقرتحة هلا ،ومن ضمنها تبين النظام الربملاين
كزي48.
وحل قضية اجلنوب ولكن يف إطار الدولة املوحدة مع نظام حملي وال مر
ومع تصاعد أزمات البالد يف أعقاب االنتخاابت الرائسية التنافسية لعام ،2006
رفعت أحزاب اللقاء املشرتك من سقف مطالبها وشكلت "اللجنة التحضريية للحوار
الوطين" ،وأصدرت هذه اللجنة وثيقة جديدة عام  2009هي "وثيقة االنقاذ الوطين"
تضمنت تطويرا لشكل الدولة لتصبح دولة المركزية وحل مشكلة اجلنوب حقوقيا
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وسياسيا بشكل شامل وعادل ،وليصبح اجلنوب شريكا أساسيا يف السلطة والثروة ،ومنع
التوريث والفساد واالستبداد49.
ونعرض فيما يلي للتجربة احلوارية اليت متت يف اليمن خالل الفرتة من  18مارس
 2013إىل  25يناير  ، 2014وذلك من حيث السياق العام ،وتصميم احلوار وتنفيذه،
ونتائجه وآاثره.

 -1.2السياق العام
 -1.1.2ثورة  11فرباير وإرث نظام صاحل
اندلعت الثورة اليمينة يف  11فرباير  2011ألسباب متعددة من النواحي السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،فإرث نظام علي عبدهللا صاحل كان ثقيال إ ْن من انحية الفساد
السياسي وتوريث السلطة واملناصب وتردي احلرايت وغياب حكم القانون ،أو من انحية
ابتالع الفساد والصراعات كل حماوالت اإلصالح االجتماعي واالقتصادي وتدهور كافة
مؤشرات التنمية االقتصادية والبشرية .هذا انهيك عن األسباب األمنية والفشل األمين
جزرا مينية ابلبحر األمحر عام ،1996
والعسكري والذي كان من جتلياته احتالل إريرتاي ً
ورسم احلدود مع السعودية عام  2000بطريقة مل ترض ُجل اليمنيني ،ونشاط تنظيم
القاعدة والتحاق اليمن مبا يسمى احلرب على اإلرهاب ،مث ظهور حتدي أمين آخر من
مجاعة هامشية زيدية مسلحة (هي مجاعة احلوثي) بدءا من عام  ،2004وأخريا إخفاق
نظام صاحل يف التعامل مع احلراك اجلنويب 50.فضال عن إنشاء وحدات عسكرية اتبعة
للرئيس السابق على عبدهللا صاحل مثل احلرس اجلمهوري واألمن املركزي ،وتعيني الكثري
من أفراد أسرت ه وقبيلته على رأسها ،وإقامته شبكة عالقات وحتالفات سياسية وقبلية
وعسكرية على حساب الدولة ومؤسساهتا املختلفة51.
كبريا أمام االنتقال إىل الدميقراطية ،وملا قامت
ولقد مثل هذا اإلرث الثقيل ً
حتداي ً
ّ
الثورة ،استهدف الثوار -كما استهدف نظراؤهم يف دول الربيع العريب األخرى -القضاء
على منظومة احلكم اليت كانت قائمة وتغيري عالقات القوة السياسية واالجتماعية وبناء
دولة دميقراطية حديثة .إال أن سياق األحداث ابليمن وتفاعالته الداخلية واخلارجية
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أوصلت البالد – مبساعدة قوى إقليمية ودولية  -إىل حتويل مسار التغيري الشامل للثورة
إىل مسار تفاوضي بني النظام القدمي وحلفائه من جهة واألحزاب السياسية املعارضة من
جهة أخرى ،جبانب هتميش الشباب الذين أشعلوا الثورة.
وقد أسفرت هذه العملية التفاوضية عن التوقيع على مبادرة جملس التعاون لدول
ومهدت الطريق أمام عقد
اخلليج العربية اليت أوقفت الصراع بني قوى الثورة ونظام صاحل ّ
مؤمتر للحوار الوطين الشامل كما سنعرض يف اجلزء التايل.
 -2.1.2املبادرة اخلليجية
جاءت املبادرة اخلليجية كاتفاق بني النخب السياسية احلاكمة واملعارضة ،يف  3أبريل
 ، 2011بعد تدخل قوى إقليمية ودولية للوساطة يف الصراع بني قوى الثورة ونظام صاحل،
وذلك هبدف معلن هو حتقيق التوافق بني مجيع األطراف املعنية لضمان حتول سياسي
آمن يف اليمن .وتضمنت املبادرة آلية تنفيذية أعدت إبشراف األمم املتحدة وفقا لقرار
جملس األمن رقم  2014الصادر يف  21أكتوبر  .2011وبعد الكثري من املماطالت ،وافق
صاحل على املبادرة ،ومت يف  23نوفمرب  2011التوقيع على خطة االنتقال السلمي للسلطة
وفقا للمبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية يف الرايض ،مث تنازل صاحل عن الرائسة لنائبه
عبدربه منصور هادي مقابل منح صاحل احلصانة من املالحقة القضائية له وألسرته،
ووافق جملس النواب اليمين على قانون احلصانة ،مث نزل هادي كمرشح وحيد ملنصب
الرئيس52.
وقد تضمنت املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية خطوات لالنتقال السلمي للسلطة،
والتحضري حلوار وطين شامل يعاجل كافة القضااي األخرى وعلى رأسها قضية اجلنوب،
وصياغة دستور جديد ،وقانون االنتخاابت .على أن يتم االنتقال السلمي للسلطة إىل
سلطة انتقالية مؤقتة تدير عملية االنتقال عرب مرحلتني انتقاليتني ،األوىل تنتهي عند نقل
السلطة واالنتخاابت املبكرة لرئيس توافقي يف  21فرباير  ،2012والثانية تبدأ من استكمال
نقل السلطة بتوحيد اجليش واألمن حتت قيادة واحدة والشروع يف حوار وطين شامل.
ولقد مت تنفيذ بنود املرحلة األويل يف مواعيدها احملددة عقب التوقيع على املبادرة،
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ومت تكليف حممد سامل ابسندوه (من أحزاب اللقاء املشرتك) بتشكيل حكومة الوفاق
الوطين مناصفة بني املؤمتر الشعيب العام (احلاكم سابقا) ،وأحزاب اللقاء املشرتك ،وذلك
يف  7ديسمرب  .2011مث صدق جملس النواب يف  21يناير  2012على قانون احلصانة.
وأجريت االنتخاابت الرائسية يف موعدها احملدد يوم  21فرباير  ،2012ومت انتخاب هادي
كة هي  %56من إمجايل الناخبني53.
بنسبة  %99.8من األصوات ،وبنسبة مشار
وكان من املفرتض أن تشهد اليمن املرحلة الثانية من عملية االنتقال واليت تنتهي يف
فرباير  2014ابنتخاابت رائسية وبرملانية بعد االنتهاء من وضع دستور جديد يتضمن
خمرجات احلوار .وخالل املرحلة الثانية كان جيب – وفقا لقرار جملس األمن رقم 2051
( - )2012إعادة هيكلة قوات األمن واجليش يف هيكل موحد ذي طابع مهين ،وإهناء
مجيع النزاعات املسلحة ،والتحضري للحوار الوطين .وابلفعل صدر -حسب آلية املبادرة
 قرار مجهوري بتاريخ  14يوليو  2012إبنشاء "اللجنة الفنية لإلعداد والتحضري ملؤمتراحلوار الوطين الشامل" 54،وحتديد مهامها واختصاصاهتا .وترأس هذه اللجنة عبدالكرمي
اإلرايين ،انئب رئيس حزب املؤمتر احلاكم سابقا.
وحددت اآللية التنفيذية للمبادرة أطراف احلوار الوطين لتشمل كل مكوانت العمل
السياسي والثوري واالجتماعي واملرأة ومنظمات اجملتمع املدين كاألحزاب السياسية
والشباب واحلراك اجلنويب ومجاعة احلوثيني وغريهم .كما حددت قضااي احلوار الوطين مثل
اإلصالح الدستوري وهيكل الدولة والنظام السياسي والنظام االنتخايب ،والقضية اجلنوبية
واملصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية وحتديد أولوايت برامج التعمري والتنمية االقتصادية
واالجتماعية املستدامة.
ويف واقع األمر جتاهلت املبادرة اخلليجية معاجلة جذور الصراعات اليمنية ،فبدا أن
هشا وجتديد النظام بدال من تغيري جوهر
هدفها هو التوصل إىل وقف العنف ولو كان ً
السلطة فيه ،األمر الذي يتناقض مع مطالب الثورة وقد يؤدي إىل تعميق اخلالفات يف
املستقبل .ومن املعروف أن جمرد التوقيع على املبادرات ال يضمن انتهاء الصراعات.
فحس ب بعض الدراسات فإن فقط ثلث االتفاقيات اليت مت التفاوض والوصول إليها يف
أعقاب احلروب األهلية بني  1945و 1993أدت إىل سالم مستقر55.
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وقد تعرضت احلصانة اليت منحت لصاحل وحلفائه لنقد من منظمات دولية،
وحسب منظمة العفو الدولية فإن قانون احلصانة ،الذي صدر بعد ذلك ،يعد خرقا
لتعهدات اليمن القانونية الدولية مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ،أما املفوضة
السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان فأكدت على أن القانون يعفي األفراد من
املالحقة القضائية داخل اليمن فقط ،وليس من مالحقتهم دوليا56.
 -3.1.2الفاعلون السياسيون الرئيسيون عشية احلوار الوطين
كان ابلساحة اليمنية عشية بدء جلسات احلوار الوطين عدد من الفاعلني السياسيني،
على رأسهم أحزاب اللقاء املشرتك .وكان حزب اإلصالح ـ وهو حتالف إسالمي معارض
يضم كتال سياسية خمتلفة أمهها اإلخوان املسلمون وما بداخله من مكون أكثر قراب من
التيار السلفي ،والزعامات القبلية ،وهلذا التحالف عالقة وثيقة مع كبار التجار يف اليمن ـ
حضورا يف اليمن ،وقد شارك بقوة يف الثورة ،مث مت متثيله بشكل
تنظيما واألقوى
األكثر
ً
ً
جيد يف دوائر صنع القرار وحكومة الوفاق .والشريك الثاين يف اللقاء املشرتك هو احلزب
االشرتاكي ،الذي أبدى عدم ارتياحه من بعض القرارات الرائسية املتعلقة ابلتعيينات
اإلدارية يف أجهزة الدولة احليوية ،وحذر يف بيان أصدره يف  12سبتمرب  2012من اإلقصاء
أو اإلخالل ابلتوازن التوافقي57.
أما حزب املؤمتر الشعيب العام احلاكم سابقا ،فقد جنا من مصري نظرييْه يف مصر
وتونس ،لكنه مل يعد يدير السلطة وموارد الدولة بشكل منفرد ،كما أن جزءًا من املؤسسة
العسكرية اليت كانت اتبعة له ختلت عنه .وبرغم هذا ،فقد ظل الرئيس السابق – مبا
ميتلك من قدرات مالية ونفوذ – يقود احلزب ومينع أي عملية إصالح داخلية ،كما ظل
حزبه يعمل كفاعل سياسي أساسي .ومثة حرص من قوى حملية وإقليمية ودولية على
استمرار هذا الدور للحفاظ على التوازن السياسي الداخلي58.
أما مجاعة احلوثيني ،فقد خاضت ست حروب مع الدولة خالل الفرتة من
إىل  2010وحصلت على تعاطف بعض القوى السياسية واجملتمعية ،كما تعرضت اجلماعة
لعمليات اغتيا ل استهدفت بعض عناصرها .وبرغم مشاركة بعض عناصرها يف الثورة ،إال
2004
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أن اجلماعة اختارت الدخول يف مواجهات مسلحة يف أكثر من جبهة ،فقد حاربت،
خالل مرحلة الثورة وما بعدها ،قبائل تنتمي حلزب اإلصالح ،واشتبكت مع قبائل أخرى
تعارض ما تراه التمدد املسلح جلماعة احلوثي يف حمافظة صعدة وبعض مديرايت
احملافظات اجملاورة .وأدت هذه املواجهات املسلحة إىل معارضة قوى سياسية ومدنية
وقبلية عديدة للحركة على عكس ما كان عليه الوضع سابقا 59.وقد أغضبت حتركات
احلوثيني قوى خارجية كالسعودية والوالايت املتحدة يف ضوء املساعدات اليت حتصل
عليها اجلم اعة من إيران .وبرغم رفض احلوثيني للمبادرة اخلليجية والنظر إليها على أهنا
مؤامرة سعودية أمريكية على الثورة ،إال أهنم شاركوا يف احلوار كما سنرى الحقا.
وجبانب مجاعة احلوثي املسلحة ،هناك عدة مجاعات مسلحة أخرى ذات أهداف
سياسية ،كتنظيم القاعدة وبعض فصائل احلراك اجلنويب ،وبعض القبائل ذات النفوذ
واملوالية ألحزاب سياسية.
أما احلراك اجلنويب ،الذي بدأ عام  2007عندما نظمت مجعيات املتقاعدين
العسكريني واملدنيني سلسلة مظاهرات وحركات احتجاج حقوقية انتهت مبطالب سياسية
بفك االرتباط بني الشمال واجلنوب ،فقد عاىن من االنقسامات الداخلية اليت امتدت من
القضااي احملورية لقضية اجلنوب إىل قضااي صغرية تدور حول الزعامة والتمثيل ،بل واخرتقته
دول إقليمية كإيران والسعودية ليصبح احلراك حمل تتنازع بني هذه القوى 60.وقد انعكس
هذا األمر على مستوى متثيل احلراك يف احلوار ونوعية املشاركني على النحو الذي
سنعرض له الحقا.
وابلنسبة للشباب الذين أشعلوا الثورة فهم بال شك قوة صاعدة إال أهنم  -كما
شباب ثورات الربيع العريب األخرى ونظرا الستالم األحزاب والقوى التقليدية زمام األمور
بعد الثورات  -ليسوا كتلة واحدة ،وإمنا يتوزعون على مكوانت حزبية وجمتمعية خمتلفة
االنتماءات السياسية ،ومنهم أيضا املستقلون .كما تتعدد مواقفهم جتاه القضااي الكربى
فمنهم من رفض التسوية مع النظام السابق واندي بدماء الشهداء ومنهم من أيد التسوية،
ومنهم من آمن أبمهية التحزب بينما هناك من رأوا ضرورة البقاء على العمل الثوري حىت
هناية املرحلة االنتقالية61.
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ويف هذا السياق السياسي ظهرت حتالفات جديدة بني قوى كانت متصارعة يف
السابق ،ومن أمهها حتالف الرئيس السابق وبقااي نظامه وحزب املؤمتر مع احلوثيني وبعض
مكوانت احلراك اجلنويب املطالبة بفك االرتباط ،وحتدث البعض عن حماوالت إلنشاء
جبهة موحدة من هذه األطراف بدعم إيراين .ويف املقابل عقد –يف أكتوبر  -2012مؤمتر
لقبائل اليمن بدعم من السعودية ،بغرض إنشاء جبهة موحدة ضد التدخالت اإليرانية يف
اليمن62.

 -2.2تصميم احلوار
يف إطار ذلك السياق العام ،مت من الناحية الشكلية تصميم عملية احلوار بشكل يتسم
نظراي بق در من التنظيم واملنهجية .وقد حدد النظام الداخلي للمؤمتر ،الذي صدر بقرار
من رئيس اجلمهورية ،أجندة شاملة للحوار مشلت كل القضااي اليت يعاين منها اليمن
ومستقبله تقريبا وعددها تسع قضااي .فعلى العكس من احلالة التونسية اليت رتبت
أولوايت املرحلة يف ثالث قضااي رئيس ية وتركت بقية القضااي إىل مرحلة الحقة ،فإن
احلوار اليمين وضع على طاولة احلوار كافة القضااي .وقد اعترب البعض أن هذا الشمول
كني ملناقشة هذه القضااي ابلعمق املطلوب63.
مصدر ضعف ،إذ مل يتح الفرصة للمشار
وقسم النظام الداخلي املشاركني إىل تسعة فرق ،خيتص كل فريق مبعاجلة قضية من القضااي
ّ
اليت مت حتديدها يف جدول األعمال ،وهي :القضية اجلنوبية ،قضية صعدة ،القضااي ذات
البعد الوطين واملصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية ،احلكم الرشيد ،بناء الدولة ،أسس بناء
اجليش واألمن ،احلقوق واحلرايت ،استقاللية اهليئات ذات اخلصوصية ،والتنمية الشاملة
واملتكاملة واملستدامة.
ويف شأن التمثيل ،فكما ذكران شارك يف املؤمتر كل القوى السياسية التقليدية جبانب
مكوانت وأطراف مل تكن جزءا من املشهد السياسي من قبل أو مل تشرتك يف التوقيع على
املبادرة اخلليجية وهلا نفوذ يف الشارع مثل احلراك اجلنويب ،واحلوثيني ،والشباب واملرأة .وقد
توزعت مقاعد مؤمتر احلوار برائسة الرئيس هادي حسب اقرتاح من مجال بن عمر ،ممثل
األمني العام لألمم املتحدة (بعد أن فوضته القوى السياسية املشاركة يف التحضري للحوار
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بذلك) بشكل يضمن املناصفة يف مقاعد احلوار بني الشمال واجلنوب ويضمن أن يكون
للنساء  %30من املقاعد ،وللشباب  %20على األقل64.
وأثناء اإلعداد للحوار ،اشرتطت بعض فصائل احلراك اجلنويب أن يكون احلوار بني
الشمال واجلنوب خارج اليمن وحتت إشراف إقليمي ودويل ،لكن مع رفض معظم القوى
السياسية مت اعتماد مبدأ مشاركة اجلنوب بتمثيل متساو مع الشمال ( %50للشمال،
 %50للجنوب) يف فريق القضية اجلنوبية ويف جممل حماور املؤمتر ،كما مت إقرار مبدأ
حصول مكوانت احلراك اجلنويب على  %75من حصة اجلنوب يف فريق القضية اجلنوبية
املكون من  40عضوا65.
ً
وقد وضع املؤمتر آلية متابعة وحوكمة واضحة للجهات اليت تقوم مبتابعة وتنفيذ
حمرجات احلوار ،برغم أهنا منحت دورا كبريا لرئيس اجلمهورية يف اختيار أعضائها .وأهم
آليتني مها ،األوىل آلية "جلنة التوفيق" واليت تتكون من الرئيس ومن رؤساء الفرق التسع
وعدد آخر من األعضاء يعينهم الرئيس ،وختتص ابلتوفيق بني أعضاء اجملموعات يف
القضااي املخ تلف فيها وتقدمي مقرتحات حللها والتنسيق بني خمرجات فرق العمل وتفسري
النظام الداخلي للمؤمتر ،ومتابعة تنفيذ قرارات املؤمتر .واآللية الثانية هي جلنة املعايري
واالنضباط اليت تتكون من سبع شخصيات قضائية وإدارية مشهود هلا ابلنزاهة واحليادية
خيتارهم الرئيس لتتوىل مهمة البت يف حاالت عدم االلتزام بضوابط املؤمتر أو التغيب
املستمر عن اجللسات ،ويف شكاوى األعضاء خبصوص أي أعمال ختويف أو هتديد أو
إساءة66.

ووفقا للنظام الداخلي فإن اختاذ القرارات يتم ابلتوافق بقبول  %90من احلضور على
األقل ،وإذا تعذر التوافق ،يتم رفع القرار املختلف عليه إىل جلنة التوفيق ،ويف حال تعذر
التوافق يتم التصويت على القرار ويعترب انفذا مبوافقة نسبة  %75من أعضاء فريق العمل.
فإذا مل حيصل على هذه النسبة حيال القرار إىل رئيس اجلمهورية بوصفه رئيس مؤمتر احلوار
ليتخذ ما يراه مناسبا .وقد ساعد هذا النظام يف منع أي من األطراف املشاركة من
االنفراد ابختاذ القرارات ،ومنع األكثرية من فرض إرادهتا ،واألقلية من تعطيل احلوار67.
واعتمد النظام يف تنظيم املناقشات وجلسات احلوار على أسلوب قوامه أن يقدم
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كل طرف رؤيته مكتوبة حول القضااي املطروحة بشأن جذور وحمتوى كل قضية ،وذلك
حىت تتم مناقشتها لبلورة رؤية مشرتكة يتم على أساسها ،كمرحلة اثنية ،تقدمي كل طرف
رؤيته حول احللول واملعاجلات .وبرغم غلبة اللغة الدبلوماسية وحساابت املصاحل اخلاصة
على حساب املوضوعية يف كثري من القضااي ،إال أنه ال شك أن هذا األسلوب ساهم يف
اختصار الكثري من الوقت وقلل من النقاش الشفهي وساهم يف بناء الثقة وختفيف التوتر
مهما لرؤى كافة األطراف جلذور
اكما نظرًاي ً
بني األطراف املختلفة ،كما أنه أنتج تر ً
املشكالت وسبل حلها .وهذا ابلطبع مل مينع إجراء مناقشات موازية غري معلنة خارج
جلسات احلوار إلجياد توافق حول القضااي البارزة.68

 -3.2تنفيذ احلوار وخمرجاته
استمر احلوار حنو عشرة أشهر (مارس  - 2013يناير  )2014إبشراف مجال بن عمر
والدول العشر الراعية للمبادرة اخلليجية (سفراء الدول دائمة العضوية يف جملس األمن
الدويل ،ابإلضافة اىل أملانيا والسعودية والكويت واإلمارات وعمان) .وشارك يف احلوار
 565عضوا حسب اآللية السابق اإلشارة إليها .وبفعل انتماء الرئيس للجنوب ،فقد جنح
يف اقناع الكثري من العناصر الفاعلة يف تيارات احلراك حبضور احلوار ،وجنح أيضا يف
استبدال أي عناصر تظهر أي تشدد خالل مشاركتها ابحلوار .كما جنح يف عزل
واضعاف عناصر أخرى أكثر تشددا 69.كما سامهت ضغوط إقليمية ودولية يف الدفع
مبكوانت من احلراك اجلنويب حلضور اللقاء .غري أن فصائل جنوبية أخرى تعيش ابخلارج
كفصيل الرئيس السابق علي سامل البيض املدعوم من إيران -رفضت املشاركة واستمرتأثناء احلوار يف استخدام العنف ضد املعسكرات يف اجلنوب70.
ومتثلت خمرجات املؤمتر يف وثيقة من
الشامل " ،وهي تتضمن البياانت الصادرة عن املؤمتر وتقارير فرق العمل التسع النصفية
والنهائية ،ووثيقة ضماانت تنفيذ خمرجات احلوار والبيان اخلتامي ،وعدد آخر من
النصوص والبياانت والواثئق.
350
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وال شك أن قضية اجلنوب استولت على اهتمام املؤمتر برغم أن بقية القضااي كانت
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يف غاية األمهية أيضا 71.وبعد جلسات حوار مطولة ،شهد املؤمتر توافقا بني املشاركني
على كافة القضااي عدا قضية اجلنوب ،حيث اختلف الفريق املكلف هبا حول عدد أقاليم
الدول االحتادية .وقد تعددت الرؤى املقدمة يف املؤمتر لعالج القضية اجلنوبية بني
االستقالل التام الفوري أو بعد فرتة فيدرالية يعقبها استفتاء تقرير املصري (احلراك اجلنويب)،
أو االحتاد الفيدرايل مع االحتفاظ حبق اجلنوب يف تقرير مصريه (حزب احلق) ،أو احتاد
فيدرايل من إقليمني بصورة مبدئية يتم خالل فرتة انتقالية إحداث حتوالت جذرية يف
شكل الدولة وقيام حكومة انتقالية ابلتساوي بني الشمال واجلنوب واملناصفة يف كل
املناصب ويف الربملان على أن يتم يف هذا الربملان حتديد شكل الدول االحتادية الدائم
(احلزب االشرتاكي) ،أو دولة احتادية متعددة االقاليم مع حق اجلنوب يف مشاركة عادلة
يف السلطة والثروة مع الشمال ،وذلك للحفاظ من وجهة نظرهم على الوحدة بني
الشمال واجلنوب (أحزاب املؤمتر الشعيب العام ،واإلصالح ،والتنظيم الوحدوي الشعيب
الناصري ،وحزب العدالة والبناء ،واحلزب القومي االجتماعي ،وجزء من مكوانت اجملتمع
املدين ،والشباب املستقلني ،والنساء املستقالت ،والرئيس هادي وجزء من قائمته) ،أو
خيار الدولة البسيطة مع تطبيق حكم حملي كامل الصالحيات حيقق التوزيع العادل للثروة
والسلطة وجينب البالد خماطر التقسيم إىل أقاليم فيدرالية (حزب الرشاد السلفي وحزب
البعث العريب االشرتاكي القومي وغريها).
وبعد مناقشات طويلة وتدخالت وضغوط ،لعب الوسيط الدويل بن عمر ،دورا يف
اخلالف اجلنويب ،إذ اقرتح يف  10سبتمرب  2013تشكيل فريق مصغّر لبحث القضية مكون
من  16عضوا ( 8من الشمال و 8من اجلنوب) .وبرغم أن هذا الفريق اجلديد عقد 32
ً
اجتماعا خالل الفرتة  10سبتمرب –  21ديسمرب  ،2013إال أنه مل يصل إىل توافق على
ً
عدد أقاليم الدولة االحتادية ،وانتهي األمر إىل تفويض رئيس اجلمهورية بتشكيل جلنة
برائسته لتحديد عدد األقاليم ودراسة خيار ستة أقاليم (أربعة يف الشمال واثنان يف
إقليمني ،أو أي خيار آخر .وبعد دراسة عدة مقرتحات تبنت اللجنة
اجلنوب) ،وخيار
ْ
الرائسية خيار ستة أقاليم ،وصنعاء عاصمة إدارية مستقلة ،وهو اخليار الذي قدمه املؤمتر
الشعيب العام والتجمع اليمين لإلصالح .وصدرت وثيقتان "وثيقة حل القضية اجلنوبية"،
و"الوثيقة النهائية لتحديد عدد األقاليم يف الدولة االحتادية" ،وقعتها معظم األطراف
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املشاركة .كما أقرت الوثيقتان شكالً من الدميقراطية التوافقية بني الشمال واجلنوب ،ال
يعتمد على األغلبية العددية فحسب وإمنا يقر أيضا املوازنة بني األرض والسكان،
وخيصص للجنوب  %50من مقاعد الربملان االحتادي واحلكومة االحتادية والقيادات
العسكري ة واألمنية والقضائية والدبلوماسية العليا يف الدولة 72.ويرى أنصار الفيدرالية أهنا
وليدة الظرف التارخيي الراهن وأن ال بديل هلا إال االنفصال ،وأن هناك طرق عديدة
ملعاجلة آاثرها السلبية73.
كما أقر املؤمتر متثيل اجلنوب خالل الدورة االنتخابية األوىل بعد إقرار الدستور
االحتادي بنسبة  %50يف ك افة اهلياكل القيادية يف اهليئات التنفيذية والتشريعية والقضائية
مبا يف ذلك اجليش واألمن .ويتم التعيني عن طريق رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء.
وكانت هذه النسبة قد طبقت خالل السنوات الثالث األوىل بعد الوحدة االندماجية
كانت من أبرز أسباب الصراع الذي انتهى حبرب 74.1994
و
غري أن خيار الفيدرالية تلقى الكثري من النقد ،فدعاة االنفصال يف اجلنوب رأوا أن
الشمال مبوجب هذا االختيار سيسيطر على السلطة التشريعية االحتادية (املكونة من
جملس النواب واجمللس االحتادي واجلمعية الوطنية) .أما احلوثيون فقد رفضوا التوقيع على
وثيقة األقاليم ألهنا ،يف نظرهم ،تقسم اليمن إىل فقراء وأغنياء ،غري أن السبب احلقيقي
رمبا يكون عدم وجود منفذ حبري لإلقليم املخصص هلم.
ومثة من يرى أنه ،وبرغم بعض إجيابيات الفيدرالية ،إال أهنا ليست احلل األمثل
لليمن يف ظل ضعف الدولة وبناها السياسية والقانونية وحمدودية قدراهتا االقتصادية
وعمق صراعاهتا االجتماعية والسياسية .هذا فضال عن اختالل املؤسسة العسكرية
وانقسامها .ويرى هؤالء أن تبين الفيدرالية قبل بناء الدولة املركزية أوالً ،قد يفضي إىل
تفكك الدولة إىل مكوانت مذهبية ومناطقية متعددة .ويرون أيضا أن مشكلة اجلنوب
تتعلق أساسا ابلتوزيع العادل للسلطة والثورة بني الشمال واجلنوب وابملمتلكات واألراضي
املنهوبة والتسريح القسري للموظفني بعد حرب  ،1994وهذه قضااي حقوقية ومن مث ال
حتتاج إىل حوار وطين ،وإمنا إىل قرارات تنفيذية من احلكومة وقدرات مالية لتنفيذها75.
وهو أمر ميكن حتقيقه عرب ترتيبات متنح اجلنوب وضعا خاصا يف تقاسم السلطة على
املستوى املركزي جبانب تبين نظام حكم حملي حمكم يقوم على معايري حمددة لتوزيع الثروة
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وحل مشكلة املركزية املالية واإلدارية الشديدة بصورة منصفة للجنوب.
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وحسب عبدالوهاب الشريف ،فإن الفيدرالية املقرتحة يف اليمن تقوم  -وعلى عكس
الفيدراليات األخرى واليت قامت على أساس جتميع أقاليم مفككة يف نظام فيدرايل موحد
 على أساس تقسيم إقليم موحد دون وجود بنية مؤسسية وإدارية أو ثقافة سياسيةتساعد على إقامة بناء جديد متماسك 77.ومثة خماوف من إعادة تكريس احملاصصة على
أساس شطري وما يرتتب على هذا من تداعيات سلبية مثل تعزيز ثقافة االنتماء للمنطقة
على حساب اهلُوية الوطنية اجلامعة ،وتكريس مبدأ شغل املراكز القيادية والوظائف العليا
حسب االنتماء اجلغرايف وليس استنادا لعنصر الكفاءة واملؤهالت .وتزداد خطورة هذه
اآلاثر عندما تصل إىل املؤسسات العسكرية ،األمر الذي يعرقل االندماج ويكرس
االنفصال على املدى الطويل 78.كما رأي عبدهللا الفقيه أن قرار تبين مؤمتر احلوار
الشكل الفيدرايل اختذ منذ وقت مبكر ،ومل يكن هناك أي معارضة له بني القوى
املشاركة ،بل إن تبين خيار األقاليم الستة اختذ أيضا يف وقت مبكر ،وحتدث الرئيس
هادي ،كثريا عن األقاليم الستة قبل بدء مؤمتر احلوار79.
أما يف ما يتصل بقضية صعدة ،فقد أقر املؤمتر  59بندا يف حمور احللول ،منها:
"ضمان احلرية املذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وحترمي فرضها أو منعها ابلقوة من أي
جهة كان ت ،وأن تكون الدولة وأجهزهتا حمايدة ،وال تقوم بتبين أو تقدمي دعم مادي أو
معنوي أو تسهيالت ألي مذهب أو فكر ومبا يضمنه الدستور وينظمه القانون" .فضال
عن "وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديين واألهلي حبيث يكون ذلك حتت
جترم احلصول على األموال من جهات خارجية
إشراف الدولة" ،و"وضع نصوص دستورية ّ
حتت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى" ،ووضع "برانمج تنمية شامل لصعدة
واحملافظات واملديرايت املتضررة واضح املعامل وحمدد مبدة ال تزيد عن مخس سنوات وموازنة
حمددة" ،و"عودة النازحني إىل بالدهم ومساكنهم من كل األطراف دون قيود وشروط
وتعويضهم " ،و"حترمي وجترمي استخدام اجليش يف الصراعات الداخلية" ،و"نزع واستعادة
األسلحة الثقيلة واملتوسطة من كافة األطراف واجلماعات واألحزاب واألفراد اليت ُهنبت أو
مت االستيالء عليها وهي ملك للدولة" ،جاء أيضا منع "امتالك األسلحة الثقيلة
واملتوسطة عن طريق التجارة ،ويكون ملك هذه األسلحة حصرًاي ابلدولة وينظم القانون
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حيازة السالح الشخصي" ،كما أكدت الوثيقة على "معاجلة الثارات والنزاعات النامجة
عن حروب صعدة يف إطار العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية" 80.وال شك أن هذه
املعاجلات حتتاج إىل موارد ضخمة ،كما أن الكثري منها سيعتمد على إقامة مؤسسات
الدولة وترسيخ حكم القانون.
وفيما عدا قضية اجلنوب ومسألة صعدة ،فإن الكثري من خمرجات املؤمتر قد تبدو
أهنا جاءت متوازنة بشكل عام بني مصاحل القوى التقليدية يف احلفاظ على بعض
مكاسبها ،وبني مطالب القوى املدنية اليت أرادت بناء دولة دميقراطية جديدة .فعلى
سبيل املثال أقرت وثيقة املؤمتر حق القوى التقليدية يف الشمال يف احلفاظ على مصاحلها
االقتصادية يف جمال الصناعة النفطية ألهنا أكدت أن إدارة املوارد النفطية والغازية ومنح
عقود االستكشاف والتطوير وتنظيم عقود اخلدمات النفطية من اختصاصات سلطات
الوالية املنتجة للنفط ،وليس لسلطة اإلقليم أو السلطة االحتادية81.
كما مت متكني األحزاب السياسية على حساب القوى القبلية التقليدية مع تغيري
نظام االنتخاابت من النظام الفردي إىل نظام االنتخاب ابلقائمة ،وإن كان هذا النظام
األخري حيتاج هو اآلخر إىل مقومات أخرى كأحزاب دميقراطية من الداخل وضماانت
لعدم هيمنة القيادات احلزبية على القوائم وغريها .وعلى الرغم من أن معظم
القوى املشاركة اقرتحت النظام تبىن النظام الربملاين ،إال أن فريق بناء الدولة تبين النظام
الرائسي على أن تتم مراجعته بعد دورتني انتخابيتني ودراسة امكانية االنتقال اىل نظام
برملاين .وقد فهم البعض هذا األمر على أنه حماابة للرئيس هادي 82.هذا فضال عن معظم
الدول اليت جنحت يف االنتقال إىل الدميقراطية تبنت النظام الربملان أو املختلط ،نظرا ألنه
األقدر على مواجهة إرث حكم الفرد االستبدادي83.
أما املرأة فقد حصلت على مكاسب جيدة ،إذ إهنا ستمثل بنسبة  %30على األقل
يف كل من فريق صياغة الدستور ،وعضوية قيادة اهليئات املستقلة ،ومقاعد اجملالس
التشريعية املنتخبة ،ويف كل القوائم احلزبية .كما سيتم أتسيس هيئة وطنية عليا لألمومة
والطفولة ،وهيئة ختتص حبماية املرأة والطفل من العنف االجتماعي واألسري ،جبانب
إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للمرأة .كما سيتضمن الدستور مادة تنص على" :تتخذ
الدولة اإلجراءات القانونية اليت من شأهنا متكني النساء من ممارسة كل حقوقهن السياسية
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واملشاركة اإلجيابية يف احلياة العامة وف ًقا ألحكام الدستور".

84

واقرتح البعض يف احلوار إقرار قانون حلظر استخدام الطائرات األمريكية بدون طيار
بعد الغارات اليت شنتها هذه الطائرات يف يوليو وأغسطس  ،2013أي أثناء املؤمتر ،ضد
تنظيم القاعدة ابليمن األمر الذي أسهم يف توسيع دائرة التعاطف مع هذا التنظيم
وتصاعد االحتجاج على الرئيس هادي وحكومته وانتهاك سيادة البالد85.

 -4.2تقييم احلوار وحتدايت ما بعد احلوار
جتدر اإلشارة ،بداية ،إىل أن هناك عدة أمور سامهت يف جناح مؤمتر احلوار الشامل،
فخارجيا ألزم قرار جملس األمن رقم  2051األطراف املختلفة ابحلوار ،وشكل رادعا لكل
من أراد عرقلة احلوار 86.كما سامهت الضغوط الدولية واإلقليمية ذات املصلحة يف
استقرار اليمن يف جناح املؤمتر .وهناك ضغوط إقليمية ودولية قد تعمل لصاحل تنفيذ
مقررات املؤمتر ،منها الفقرة السادسة من قرار جملس األمن رقم  2051اليت تشري إىل
استعداد اجمللس للنظر مبزيد من اإلجراءات مبا يف ذلك اختاذ تدابري وف ًقا للمادة  41من
ميثاق األمم املتحدة ،حيث تتيح فرض عقوابت على من يعرقل قرارات اجمللس.
أما داخليا ،فلعل من العوامل األساسية اليت هيئت لنجاح احلوار هو غياب الثنائية
احلادة ،فلم جيرى احلوار بني قطبني متنافسني وإمنا بني عدة أطراف سياسية واجتماعية
مؤثرة وشبه متساوية .كما أن مشاركة قوى جديدة كالشباب والنساء واحلوثيني والسلفيني
واحلراك اجلنويب ،عززت أيضا من فرص النجاح 87.كما رأى البعض أن وجود الرئيس
التوافقي الذي يقف على مسافة متساوية من مجيع القوى لعب دورا مهما يف جناح
احلوار88.
وال شك أن إقرار مبدأ احلوار كطريق للتغيري وحل اخلالفات بدال عن العنف هو
من إجيابيات احلوار اليمين .كما أن هذا احلوار -وعلى خالف بقية احلاالت العربية
األخرى -مجع معظم القوى السياسية واالجتماعية احلاكمة واملعارضة (ابستثناء اليت
رفضت املشاركة) ،جبانب أطراف من خارج املشهد السياسي ،كمنظمات اجملتمع املدين،
والشباب ،واملرأة ،واليهود ،واملهمشني( 89،وذلك على افرتاض أن هذه القوى مجيعا
46

ترغب يف حتقيق مطالب التغيري اليت رفعتها الثورة).
لكن املؤمتر شهد سيطرة النخب والقوى التقليدية ،كما سيطر الرئيس هادي
وأنصاره على جلانه املهمة 90،لكن ال شك أن الضمانة األساسية لتنفيذ خمرجات احلوار،
الذي سيجري تضمينها يف الدستور ،هي توفر إرادة لدى القوى السياسية يف تنفيذها مبا
يؤدي يف النهاية إىل انتشال البالد من حالة الفوضى وغياب األمن والتنمية ،وبناء دولة
مدنية دميقراطية حديثة تستوعب كافة مكوانت اجملتمع.
ويف املقابل هناك عدة عقبات وحتدايت أمام تنفيذ خمرجات املؤمتر ،البد من أن
تبذل كل اجلهود املمكنة ملعاجلتها يف أي حوارات مستقبلية ،لعل أمهها ما يلي:
 -1.4.2التحدي احلوثي وإرادة األطراف اإلقليمية والدولية
فالعقبة األحدث واألخطر أمام تنفيذ خمرجات احلوار هي التحدي احلوثي .فلقد صدرت
وثيقة احلوار والساحة اليمنية تنتظر قبول وتقيد احلوثيني هبا .وهؤالء كانوا -وقت انعقاد
املؤمتر -يسيطرون على صعدة وعلى أجزاء أخرى ،أما اآلن فقد دخل احلوثيون العاصمة
صنعاء يف  21سبتمرب  2014وصاروا شركاء للرئيس واحلكومة.
ويف واقع األمر ،شارك احلوثيون يف احلوار الوطين بغية احلصول على بعض املكاسب
السياسية ،أمهها احلصول على شرعية سياسية كفاعل وطين واحلصول على إقليم من
األقاليم الستة اليت تقرر قيام الدولة االحتادية على أساسها .غري أهنم يرون أن هذه
املكاسب حمدودة ابلنظر إىل تصاعد دور خصمهم اللدود حزب اإلصالح يف دوائر صنع
القرار وحتالفه مع القائد السابق للمنطقة العسكرية الشمالية اللواء الركن علي حمسن
األمحر وهلذا فاحلوثيون خيافون من أن ترسخ أي انتخاابت حرة سيطرة اإلصالح ،ومن مث
فهم يستخدمون أيضا القوة املسلحة واحلشود الشعبية لفرض خيارات أخرى قد ال
حيصلون عليها على مائدة احلوار .وابلفعل استطاعوا تغيري معادلة القوة بدخول صنعاء.
وألن اإلقليم املخصص هلم تنقصه املوارد واملنافذ فقد حتركوا لضم منطقة اجلوف اليت يقدر
أهنا حتتوي على مصادر للطاقة ،كما أهنم يستهدفون الوصول إىل ميناء ميدي .غري أن
استخدام القوة قد تفضي يف النهاية إىل حرب طائفية تقضي على كل املكاسب
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السياسية ،كما أهنا بال شك تؤدي إىل حتالف اخلصوم ضدهم .وتزداد األمور صعوبة مع
تدخل قوى خارجية يف الصراع كما هو قائم اليوم91.
وهناك أيضا إرادة األطراف اإلقليمية والدولية ومدى توافق مصاحلها مع وجود دولة
م دنية دميقراطية مستقرة ابليمن ،ومدى قدرة هذه األطراف اإلقليمية والدولية على
التخلي عن منطق التدخل يف الشؤون الداخلية اليمنية أو دعم فصيل سياسي ضد فصيل
آخر ،وهذا أمر مشكوك فيه ابلنظر إىل مواقف دول اجلوار والقوى الكربى من الوضع يف
اليمن.
 -2.4.2تصاعد نفوذ الرئيس هادي وتعديل خارطة االنتقال
التحدي الثاين أمام خمرجات احلوار أييت من الرئيس هادي ومن تغيري خارطة االنتقال.
فربغم أن هادي استطاع اجناز بعض األمور اإلجيابية كحل مؤسستني عسكريتني مهمتني،
مها احلرس اجلمهوري ،بقيادة أمحد علي عبدهللا صاحل جنل الرئيس السابق ،والفرقة األويل
اليت يقودها علي حمسن ،إال أنه يتبقى الكثري من املهام لتحويل قوات األمن واجليش إىل
مؤسسات احرتافية مهنية وإدماج رجال القبائل يف قوات األمن ،وضمان الرقابة املدنية
على القوات املسلحة ،وصياغة اسرتاتيجية أمنية وطنية للبالد92.
وويف واقع األمر ،فإ نه وبرغم أن البعض يرى أن مؤمتر احلوار رفع من شرعية وشعبية
هادي ،فإن البعض يرى أن هذا األمر قد حيمل بعض املخاطر على خمرجات املؤمتر منها
أتجيل االنتخاابت الرائسية والربملانية واستمرار حكومة الوفاق الوطين ما يشكك يف
العملية برمتها93.
وقد أاثرت بعض قرارات الرئيس بعد احلوار بعض املشكالت ،فعلى سبيل املثال،
يف  8مارس  2014ومبجرد إعالن الرئيس هادي تشكيل جلنة صياغة الدستور ،اعرتضت
أحزاب وقوى سياسية عدة (منها احلزب االشرتاكي ،والشباب املستقل ،وشخصيات
اتبعة لإلصالح) على ما اعتربته هتميشا هلا يف التمثيل يف جلنة صياغة الدستور .ويُعد
املؤمتر واإلصالح والنساء األكثر متثيال داخل اللجنة .وكان هادي قد قلّص عدد أعضاء
جلنة صياغة الدستور من  30إىل  17عضوا فقط بناءً على رأي جلنة التوفيق اليت تعمل
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كمرجعية لكل فرق احلوار دون سبب معلن ،ومل خيتار فيها من املتخصصني يف القانون
الدستوري إال شخصا واحدا مل ميارس ختصصه ملدة عشر سنوات كما تشرتط وثيقة
احلوار .كما منح هادي اللجنة صالحيات اإلشراف على االستفتاء على الدستور وتنفيذ
محالت توعية به ،ومنحها أيضا مدة سنة قابلة للتجديد لالنتهاء من الدستور .وكانت
وثيقة احلوار حددت هذه املدة بثالثة أشهر.
وترى بعض القوى السياسية أن إطالة هادي مدة اللجنة هدفه األول "وضع
األحزاب السياسية املتخاصمة أمام األمر الواقع من خالل متديد املرحلة االنتقالية يف
اليمن كي يضمن بقاءه [أي هادي] يف السلطة لفرتة أطول مما كان متوقعا"94.
ًّ
كما يرى البعض أن املؤمتر قد احنرف عن هدفه األساسي وهو إجياد حلول لقضااي
مصريية وانتهى إىل "تدريب وتلميع خنبة سياسية جديدة بقيادة الرئيس هادي،
والبحث يف الطرق واألساليب املختلفة اليت ميكن من خالهلا لتلك النخبة اجلديدة اهليمنة
والتمديد والتأبيد لنفسها يف السلطة 95".ويرى عبدهللا الفقيه أن هذه النخبة جنحت يف
أتخري االنتقال ،مث دعت إىل حل حكومة الوفاق املشكلة مبوجب املبادرة اخلليجية وآليتها
التنفيذية وحل جملسي النواب املنتخب والشورى املعني (اللذين مت التمديد هلما مبوجب
املبادرة اخلليجية حىت انتهاء الفرتة االنتقالية) حىت ميكن إعادة تشكيل احلكومة وجملسي
النواب والشورى من قبل الرئيس هادي ومن بني أعضاء مؤمتر احلوار .كما اقرتحت أيضا
إنشاء مرحلة أتسيسية ملدة مخس سنوات تقوم خالهلا هذه املؤسسات اليت تشكلها
الرائسة ببناء الدولة االحتادية96.
وعندما مل تفلح يف مترير هذه املقرتحات ،اتفقت على املد املفتوح لفرتة الرئيس حىت
يتم تنصيب رئيس جديد للبالد مبوجب الدستور املزمع صياغته ،وذلك بعد أن كانت
مدته تنتهي يف  21فرباير  .2014كما منح الرئيس احلق يف ممارسة صالحياته الدستورية
للتغيري يف احلكومة "مبا يضمن حتقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية" .ومت أيضا توسيع
جملس الشورى املعني وذي الصالحيات الشكلية ،والذي يبلغ عدد أعضائه اآلن ،111
ليضمن متثيل كل القوى اليت شاركت يف احلوار ،وبنفس النسب ومع مراعاة قاعدة
ختصيص  %50من املقاعد للجنوب .ومت توسيع "جلنة التوفيق" ،وحتويلها إىل هيئة وطنية
متثل فيها مجيع القوى اليت شاركت ابحلوار بنفس نسب التمثيل ،لتتوىل متابعة تنفيذ
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خمرجات احلوار ،وعمل جلنة صياغة الدستور.

97

 -3.4.2التمثيل
ومن انحية أخرى ،وبرغم أن مؤمتر احلوار كان أكثر متثيالً لفئات اجملتمع من الكياانت
السياسية األخرى مبا يف ذلك احلكومة وجملسي النواب والشورى واحلكومة ،بيد أن حصر
متثيل قضية اجلنوب يف بعض فصائل احلراك اجلنويب أمر قد يضعف من فرص تطبيق
خمرجات املؤمتر يف هذا الصدد .كما أن عدم تطبيق النقاط العشرين – اليت يتصل
معظمها ابجلنوب واليت أعدهتا اللجنة الفنية للتحضري ملؤمتر احلوار -قد يكون من أهم
األسباب اليت تشكك يف مدى إمكانية تنفيذ خمرجات قضية اجلنوب ،هذا فضال عن
مشاركة شخصيات جنوبية كانت حليفة لنظام صاحل يف السابق وانسحاب قادة جنوبيني
آخرين98.
كما يرى البعض أن املؤمتر أاتح متثيال أكرب لألطراف اليت متتلك السالح ،أما
القضااي األخرى اليت ال يدافع عنها مجاعات مسلحة فلم جتد هلا مكاان يف املؤمتر كقضية
هتامة واليت هي قضية اترخيية وحقوقية منذ عهد اإلمام .هذا فضال عن نوااي حزب املؤمتر
وحلفائه يف الداخل واخلارج ،وما إذا كان ابلفعل يريد اإلصالح وتغيري منظمة احلكم
الفاسدة اليت أوجدها احلزب لعدة عقود.
 -4.4.2حتدايت أخرى
هناك ابلطبع حت دايت أخرى أمام تنفيذ مقررات املؤمتر ،منها ضعف مؤسسات الدولة
وانتشار السالح وانقسام اجليش ،ومدى توافر القدرات املادية لتعويض أُسر الشهداء
واجلرحى وإعادة تعمري املناطق املتضررة من احلروب .كما أن هناك أطراف داخلية ال
ترغب يف تنفيذ بعض املخرجات كموقف حزب املؤمتر من ملف العدالة االنتقالية
واملصاحلة الوطنية ،وموقف حزب اإلصالح واللواء علي حمسن األمحر ،والقبائل املتحالفة
معهما فيما يتعلق بقضية صعدة (قبل تقدمي احلوثيني تنازالت مقابلها).
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وتعاين اليمن كذلك من حتدايت اقتصادية جسيمة وتشهد الكثري من الرتاجع يف
املؤشرات االقتصادية  ،ومنها سعر الصرف ،االحتياطي النقدي يف البنك املركزي نظرا
الستخدامه لتغطية االحتياجات األمنية واخلدمية ،الناتج احمللي وكافة القطاعات
االنتاجية ،اإلنتاج النفطي ،تراجع الدخل القومي نتيجة كل ما سبق ،وتراجع السياحة
والثروة السمكية وأنشطة خدمية أخرى  .هذا فضال عن الفساد املايل واإلداري وغريها99.
ومثة من يعتقد – مثل عادل الشجاع أستاذ النقد األديب يف جامعة صنعاء  -أن
أي حوار يؤدي يف
هناك حتد آخر أييت من اجلماعات اإلسالمية ،اليت يرى أهنا تعرقل ّ
النهاية إىل إقامة دولة مدنية ،ويرى أن شعارات الدولة املدنية اليت ترفعها األحزاب
اإلسالمية ليست شعارات حقيقية ألهنا ترى أن الدولة املدنية تتعارض مع اإلسالم ،كما
أن اإلسالميني يرفضون مبدأ املساواة بني املسلمني وغري املسلمني ،وبني الرجال
والنساء100.
ومن جهة أخرى فإن املؤمتر مل يبذل اجلهد الالزم لالستفادة من البعد القبلي ،وهو
رمبا ما يفسر احتشاد القبائل خلف زعيم احلوثيني .فالقبائل ميكن أن تلعب دورا مهما يف
املصاحلة الوطنية من عدة وجوه .فمع ضعف احلكومة املركزية ميكن للقبائل أن تلعب دورا
مؤثرا يف األمن .كما أن منظومة القيم واألعراف القبلية اليت استخدمت منذ قرون يف
احتواء األزمات والصراعات ال تتضمن  -حسب ما هو شائع  -مبدأ الثأر فقط وإمنا
أيضا مبادئ التسامح والعدالة واألمانة وهذه املبادئ متثل أسس ألي مصاحلة حقيقية.
ومتتلك القبائل خربة طويلة يف التوسط يف الصراعات والنزاعات عرب نظام العرف
القبلي .وقد أظهرت إحدى الدراسات أن  %90من النزاعات يف اليمن يتم حلها هبذا
األسلوب ،كما جلأت الدولة لوساطة القبائل إلقناع القاعدة ابالنسحاب من منطقة رداع
اليت سيطرت عليها وفشل اجليش يف إخراجهم يف يناير  .2012وجنح رجال القبائل يف
إطالق سراح  73مسلحا يف أبني يف أبريل  101،2012مثل زعيم قبائل حاشد الشيخ
صادق األمحر الذي يقال أنه عضو يف حزب اإلصالح ،والشيخ البكيلي حممد أبوحلوم،
رئيس حزب العدالة والتنمية) ،والكثري من وجهاء القبائل يبدون استعدادهم للمسامهة يف
بناء دولة شرعية وفعالة102.
ّ
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وتتبقى اإلشارة أخريا إىل أن ُجل اهتمام املواطن العادي يف اليمن إمنا ينصرف إىل
جتنب احلروب والدماء ،ولعل العبارة اليت وردت على لسان أحد ابعة الفواكه يف اليمن
ألبلغ دليل على ذلك ،حيث قال" :نريد من املشاركني يف احلوار أن يقوموا مبا عليهم ،ال
حيسنوا معيشيت على اإلطالق[ ،لكن]
نريدهم أن يعودوا إىل احلروب .ال أتوقع منهم أن ّ
احلرب أسوأ بكثري"103.
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 -3احلالة املصرية
ترك مبارك إرًاث سياسيًا ثقيال ،فالرئيس كان يتمتع بصالحيات دستورية وفعلية واسعة دون
آليات حقيقية للمساءلة واحملاسبة ،وحالة الطوارئ واحملاكم االستثنائية وسياسة الرتغيب
والرتهيب استخدمت لقمع املعارضني وأتمني النظام ،والتحكم ابلقانون والتشريعات
واالنتخاابت املزورة واالستفتاءات املشكوك يف صحتها كانت أدوات دائمة لعرقلة نشاط
األحزاب السياسية والعمل املدين واألهلي ،واعتبارات األمن الداخلي واخلارجي لعبت
دورا حمورًاي يف بقاء النظام .أما ثروات البالد فقد استخدمت يف برامج انتهت إىل إثراء
ً
األثرايء وإفقار الفقراء مع شيوع ثقافة الفساد واإلفساد وترهل اجلاهز اإلداري
وفساده104.
وعلى الرغم من هذا فقد شهدت الساحة املصرية عدة جتارب للتنسيق والعمل
املشرتك بني قوى املعارضة قبل ثورة  25يناير لكنها مل تصل إىل مرحلة دفع النظام للتنازل
أو التحاور م ع املعارضة ،وأبرز هذه احملاوالت جتربة حركة كفاية اليت قامت ضد التوريث،
ونشاط اجلمعية الوطنية للتغيري اليت مجعت أحزاب وقوى املعارضة املصرية ضد النظام
وكانت قوة دافعة أساسية للضغط على النظام وإيصال البالد إىل ثورة يناير .وابلرغم من
أن اجلمعية الوطنية للتغيري مجعت التيارات اإلسالمية والليربالية واليسارية على احلد األدىن
املشرتك ،إال أن التنسيق بني مكوانت اجلمعية مل يكن على مستوى احلدث وعانت
اجلمعية من شقاق داخلي بني اإلخوان من جهة وبقية التيارات الليربالية واليسارية من
جهة أخرى.
وهلذا وبعد أن أشعل الشباب -من كافة التيارات ومن داخل وخارج اجلمعية
الوطنية -الثورة واستطاعوا إسقاط رأس النظام يف  11فرباير  ،2011عادت القوى
كبريا من
السياسية التقليدية إىل الواجهة السياسية وهي حتمل هواجسها القدمية ً
وقدرا ً
عدم الثقة .ومل تدرك هذ القوى السياسية أمهية اإلبقاء على العمل املشرتك بل وتعزيزه يف
مرحلة بناء النظام البديل ،وهلذا مل تشهد املرحلة االنتقالية األوىل أي حماوالت حقيقية
للحوار والتوافق حول بناء دولة احلرايت والقانون واملؤسسات .وسوف نقوم يف هذا
القسم بعرض أبرز التحدايت والعقبات أمام إجراء حوار سياسي حقيقي يف مصر بعد
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ال ثورة ،وكذا أبرز احملاوالت اليت بذلت يف هذا الصدد ،فضال عن بعض املقرتحات
للوصول إىل حوار وطين شامل.

 -1.3عقبات احلوار الوطين
سنقوم يف هذا اجلزء بتحليل األوضاع السياسية اليت أدت إىل غياب أي حماولة جادة
للحوار الوطين واهنيار املسار الدميقراطي واندالع مظاهر خمتلفة للعنف خالل مرحلتني
انتقاليتني ،األوىل منذ  11فرباير  2011وحىت  30يونيو  2013وفيها مت انتخاب برملان
ووضع دستور وانتخاب رئيس مدين ،والثانية من  30يونيو  2013وحىت اليوم وهي املرحلة
اليت تدخل فيها اجليش لعزل الرئيس املدين وحل املؤسسات املنتخبة وتعليق العمل
ابلدستور.
 -1.1.3املرحلة األوىل :من  11فرباير  2011حىت  30يونيو 2013

خيارات اجمللس العسكري
اخلطأ األول الذي ارتكب يف هذه املرحلة املمتدة هو انفراد اجمللس األعلى للقوات
املسلحة إبدارة املرحلة االنتقالية واخليارات اليت اعتمدها .ففي حاالت االنتقال الناجحة
دورا يف األنظمة القدمية ،اقتصر دور اجليش يف مرحلة االنتقال إما على
اليت لعب اجليش ً
متهيد املشهد السياسي النتخاابت دميقراطية حقيقية أو تسليم السلطة للمدنيني ليديروا
هم املرحلة االنتقالية والتوافق على األطر الدستورية والقانونية واملؤسسية للبناء 105.ويف
هذه ا حلاالت الناجحة أيضا ال يلجأ فصيل ما إىل تسييس اجليش ،ال ابلتحالف معه
واالستقواء به ضد منافسيه ،وال بدعوته إىل االنقالب على املؤسسات املنتخبة.
ما حدث يف مصر هو العكس متاما من عدة وجوه .فاجمللس العسكري مل تظهر
منه أفعال تثبت أنه فَـ َه َم ما شهدته مصر من حالة ثورية تستهدف تغيري منط ممارسة
السلطة ومتكني اجلماهري والشباب .كما اعتقد البعض خالل تلك الفرتة أن اجليش هو
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املؤسسة الوحيدة القادرة على خلق التوازن بني القوى السياسية ،وابلتايل ال خطورة (على
اجليش أو منه) من ترك السلطة للجيش مبفرده .كما اعتقد أعضاء ابجمللس العسكري أهنم
هم فقط الذين لديهم القدرة على التصرف واحلكم يف ظل جمتمع ُجّرفت فيه السياسة
لعقود .ورمبا يكون يف هذين األمرين قدر من الصحة لكن ما كان منتظرا من اجمللس
العسكري هو قيادة البالد حنو وضع أسس دولة القانون واملؤسسات الدميقراطية احلقيقية،
وهذا مل يتم106.
ولقد اختلف املسار السياسي يف مصر بعد اسقاط النظام القدمي عن مسار الثورات
107
ع اجليش فتيل الثورة يف  11فرباير  2011ومحى
الدميقراطية يف أورواب الشرقية ،فقد نـََز َ
قوض مسار الدميقراطية (أو
بقية النظام من االهنيار التام مث أدار العملية االنتقالية بشكل ّ
صار أكرب هتديد للدميقراطية كما كتبت مارينا أواتوا) 108،بل ويرى آصف بيات أن
اجليش بفرضه الالعنف أوقف الصراع من أجل احلرية السياسية ،والعنف املقصود هنا،
عنده ،هو استمرار النضال من أجل عدم العودة إىل وسائل ما قبل  25يناير109.
لقد سقط رأس النظام السابق يف فرتة زمنية قصرية مث بدأ احلديث مباشرة عن
إصالح دستوري وسياسي من خالل املؤسسات القائمة وحتت قيادة اجليش نيابة عن
الثورة ،وذلك بدال من وضع رؤية شاملة إلصالح جذري هلذه املؤسسات .كما مل يستلم
أنصار النظام القدمي بل وحصلوا على دعم إقليمي وخارجي .وهلذا مل حيدث تغيري
جوهري وبقيت مؤسسات الدولة والشبكات القدمية للقوى التقليدية ،برغم إجراء
انتخاابت نيابية ،كما مت تقدمي  1200شخصا للمحاكم العسكرية إابن حكم اجمللس
العسكري110.
وقد بدأت اإلخفاقات السياسية للمجلس العسكري من الطريقة اليت أدريت هبا
املرحلة االنتقالية نتيجة ارتباك املسار الذي حدده اجمللس العسكري بعد ساعات من
سقوط مبارك .فقد شكل جلنة لتعديل الدستور غري متوازنة يف عضويتها ،مث صمم اجمللس
على مترير التعديالت عرب استفتاء شعيب دون أي حوار أو نقاش حقيقي ،مث انفرد
إبصدار إعالن دستوري وبتعديل القوانني املكملة للدستور111.
ومل تفطن مجاعة اإلخوان املسلمني هلذا األمر ،ورفضت االستماع إىل كل النصائح
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اليت قدمت يف هذا الشأن ،بل واألخطر من كل هذا أن اجلماعة قادت التيار اإلسالمي
كله تقريبا وراء هذا املسار ،فخرجوا مجيعا عن اإلمجاع الوطين الذي كان قائما قبل
تشكيل جلنة تعديل الدستور تلك .ولألسف ربط الكثري من اإلسالميني بني تعديل
الدستور من جهة وبني بقاء املادة الثانية من الدستور وصد هجوم "علماين" متخيل على
صورت األمور هلم .وساهم كل هذا
احلياة السياسية يف مصر من جهة أخرى ،أو هكذا ُ
يف زرع الشك وعدم الثقة بني التيارات السياسية.
وواقع األمر أن خطأ هذا املسار ليس ابألمر اهلني ،ففي معظم جتارب االنتقال
الدميقراطي الناجحة ال يتم اللجوء إىل الشعب -إ ْن يف شكل استفتاءات أو انتخاابت-
بعد أسابيع من اهنيار النظام القدمي ،ليس لعدم جاهزية قوات الشرطة لضبط األمن يف
الطرقات واللجان االنتخابية كما تصور البعض يف مصر وقتذاك ،وليس لعدم استعداد
األحزاب اجلديدة للحشد أو التعبئة كما تصور البعض اآلخر ،وإمنا لسبب آخر أكثر
أمهية هو عدم تصدير خالفات النخب إىل الشارع قبل التوافق حوهلا112.
وعرض البالد إىل خطر ال مثيل له
كما أخفق اجمللس العسكري يف سياسته األمنية ّ
من عدة وجوه ،فلم يتحقق األمن للمواطن ،كما أخفق اجمللس يف معاجلة ملف
احملاكمات ما أدى إىل مزيد من االحتقان والغضب .مث امتد اخلطر إىل املؤسسة
العسكرية بعد إقحام بعض العسكريني يف صدام مع الثوار وسقوط شهداء يف أحداث
العباسية وماسبريو وحممد حممود وفض ميدان التحرير يف  17ديسمرب  2011وغري ذلك.
وأخفق اجمللس العسكري يف فهم احلالة الثورية اليت مرت هبا البالد واختار أن تظهر
إىل جانبه حكومات ضعيفة بال صالحيات حقيقية ،وغري قادرة على التعامل مع
املطالب االجتماعية ،ومل يقم اجمللس بعمليات تطهري حقيقية ألتباع النظام السابق يف
مؤسسات الدولة املتورطني يف قضااي الفساد ،وهلذا مل يشعر الناس أن الثورة وصلت
إليهم .فضال عن أن اجمللس اعتاد على اختاذ القرارات حتت الضغوط الشعبية.
لكن بعد تغيري قيادة اجليش عقب انتخاب الرئيس املدين ،وبعد االستقطاب احلاد
بني القوى السياسية يف أعقاب اإلعالن الدستوري ،استطاعت قيادة اجليش تغيري هذه
الصورة السلبية للمؤسسة ،حىت صارت هناك قوى سياسية وشخصيات عامة تطالب
56

اجليش ابلتدخل من جديد وإقصاء اإلخوان على النحو الذي سنعرض له الحقا.

التنافس قبل التأسيس
اخلطأ الثاين الذي شهدته هذه املرحلة مرتبط بسلوك القوى السياسية يف مصر بعد
اإلطاحة ابلنظام القدمي وحىت  30يونيو  2013وأصبح عائقا أمام جناح املسار الدميقراطي
أو أي عملية حوارية جادة ،وهو تنافسها على حتقيق أجنداهتا احلزبية مبجرد سقوط رأس
النظام يف  11فرباير  ، 2011حيث ساد انطباع عام بني كل القوى السياسية تقريبا أن ما
ال يتم احلص ول عليه اآلن لن يتم احلصول عليه أبدا ،ومن مث مت اعتماد قاعدة التنافس
السياسي أثناء مرحلة التأسيس ،وصارت املباراة صفرية بني فصائل ال تقرأ الواقع جيدا،
وال تفهم سنن االنتقال الدميقراطي يف أعقاب الثورات.
وهناك يف أدبيات التحول الدميقراطي مصطلح هو "الثورات االنتخابية" ،أطلق على
بعض الثورات واالنتفاضات يف مطلع األلفية اجلديدة 113.ويشري املصطلح إىل حصر
الدميقراطية ومطالب الثورة يف االنتخاابت واختيار احلكام بدال من االهتمام بكل أركان
الدميقراطية املتعارف عليها ومبتطلبات معاجلة القضااي الشائكة األخرى ،أو التسرع يف
إ جراء االنتخاابت على أسس دستورية وقانونية مرتبكة ،ومل حتظ بقدر كاف من التوافق
واملشاركة .فتكون النتيجة هي قيام االنتخاابت بتعقيد املشهد السياسي وزرع االنقسام
ومن مث املسامهة يف إجهاض الثورات ،كما أن النخب القدمية -اليت كانت تعمل يف ظل
النظام التسلطي -تكون هي املستفيد األكرب ،ومن مث تستطيع العودة من جديد إىل
صدارة املشهد مبا متتلك من شبكة عالقات ونفوذ ومال وإعالم114.
لقد ساعدت خارطة الطريق على ترسخ التنافس احلزيب خالل مرحلة البناء ،فمنذ
استفتاء مارس  2011على التعديالت الدستورية ،دخلت البالد يف جداالت عقيمة حول
قضااي ليست من صلب النظام السياسي البديل ،فتعاظمت املشكالت واألزمات .وذلك
بدال من الشروع يف عملية حوار حقيقية حول جوهر الثورة املصرية وهو االنتقال من
حكم الفرد إىل النظام الدميقراطي وتغيري منط ممارسة السلطة ومتكني الشعب115.
مث تكرر اخلطأ عندما تصورت النخب أن االحتكام إىل الصناديق هو احلل ،فبعد
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استفتاء التعديالت الدستورية ،جاءت االنتخاابت الربملانية والرائسية ،مث استفتاء دستور
 . 2012ومشكلة هذه االستحقاقات االنتخابية ليس يف مبدأ اللجوء إىل االنتخاابت يف
حد ذاته ،وإمنا يف اللجوء إىل االنتخاابت بشكل متسرع وقبل الوصول – أبكرب قدر من
التوافق واملشاركة – إىل قواعد اللعبة أو التنافس (القوانني واإلجراءات املنظمة لالنتخاابت
وضماانهتا).
ومل يكن صحيحا مقارنة البعض ألوضاع مصر (اليت كانت متر مبرحلة انتقالية ومل
يتم بعد بناء بقية مؤسسات الدولة وكانت تعيش حالة من االستقطاب السياسي احلاد)
أبوضاع الدول املستقرة دميقراطيا من النواحي السياسية والدستورية والقانونية ،واليت
استقرت فيها ثقافة سياسية تسمح ابالحتكام إىل صناديق االقرتاع حلسم القضااي الكربى
أو اخلالفية .هذا فضال عن أن الدميقراطية ليست هي االنتخاابت ،فاالنتخاابت ركن
وا حد من أركان الدميقراطية ،وهي ذروة الدميقراطية وآخر مراحلها كما كتب روبرت
دال 116.وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه منذ  1991هناك أكثر من  30رئيسا مت تغيريه من
خالل انتخاابت دورية يف افريقيا جنوب الصحراء إال أن الدميقراطية ليست موجودة يف
كثري من دول تلك املنطقة117.
ص َد َرت معظم قواعد التنافس إبرادة طرف واحد ووسط عراك
ويف واقع األمر فقد َ
سياسي وبدون حوار حقيقي وال نقاش هادئ .هذ الطرف هو اجمللس العسكري والقوى
والشخصيات اليت تفامهت معه أو وثقت فيه خالل هذه الفرتة ،وعلى رأسها مجاعة
اإلخوان املسلمني وبعض القوى اإلسالمية واملدنية األخرى .مل تفهم هذه القوى مجيعها
أن البناء يتم على "جرف هار" وأن أي قواعد مشوهة يتم زرعها لن تقيم احلد األدىن
املطلوب لدولة القانون واملؤسسات ،وإمنا –وهذا هو األخطر -ستعمق األزمات وتزرع
عدم الثقة يف نفوس اجلماهري فيما خيص املسار الدميقراطي والثورة برمتها .وهذا ما مت،
فثغرات قانون االنتخاابت الربملانية وضعف املؤسسة القضائية اُستخدمتا من قبل خصوم
الثورة حلل أول برملان منتخب بعد أن صارت احملاكم ساحة حلل اخلالفات السياسية اليت
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صنعتها النخب.

58

سلوك القوى السياسية
وهنا ميكن احلديث عن مجاعة اإلخوان املسلمني والرئيس املنتخب من جهة ،وعن القوى
املدنية املعارضة من جهة أخرى .أما مجاعة اإلخوان املسلمني – وقد كانت أكرب تنظيم
سياسي يف البالد  -فقد رتبت حساابهتا يف هذه املرحلة على أساس خطاب إصالحي
غري مصطدم مع مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية ،وكان لسان حاهلا يقول
للجماعات الثورية أن الثورة انتهت وأن الوقت هو وقت بناء املؤسسات.
وكانت املشكلة األساسية هنا هي انفراد اجلماعة -أو تصورها أهنا ميكن أن تنفرد-
إبدارة املرحلة دون احلاجة إىل شركاء من تيارات أخرى .وعندما وصل مرشحهم إىل
الرائسة كأول رئيس مدين منتخب ،مل يستطع البدء يف معاجلة امللفات امللحة بشكل
علمي وشامل ،ومل يكن قادرا على احلكم وإدارة البالد عرب شراكة وطنية حقيقية أو حىت
بطريقة شفافة.
ومنذ األسابيع األوىل حلكمه وقبل أن تتأزم األمور ،ارتكب الرئيس خطأين
جوهريني على عكس ما وعد به قبل تنصيبه ،ومها عدم اختيار "شخصية وطنية مشهود
هلا ابلكفاءة" يف رائسة الوزراء ،وعدم استطاعته حتقيق أكرب قدر من التوافق حول
الدستور كما وعد يف اتفاق فريمونت 119.وبعد أتزم األمور مل يصل احلوار الوطين الذي
دعا إليه الرئيس إىل نتائج ملموسة على النحو الذي سنعرضه الحقا.
ومل يكن الرئيس قادرا على -أو راغبا يف -مجع القوى السياسية وراءه واالستقواء
هبم ومشاركتهم له يف حتمل مسؤولية ملفات اإلرث الثقيل للعهد السابق وتوزيع العبء
على كل الكفاءات الوطنية ،بل وانتهى األمر بعد شهور من حكم البالد إىل تصاعد
املآزق السياسية ،فبجانب تدهور املشكالت االقتصادية وتصاعد االحتجاجات
االجتماعية ،أتزمت املسألة األمنية وصارت هناك احتجاجات متصاعدة داخل جهاز
عصياان مدنيًا يف منطقة اسرتاتيجية من البالد (بورسعيد)،
الشرطة ذاته ،وشهدت البالد
ً
بل وازدادت حدة االستقطاب السياسي ليصل إىل داخل التيار اإلسالمي ذاته.
أما بشأن مسألة وضع الدستور ،فيبدو أن الرئيس املنتخب اعترب أن إقرار الدستور
سيكفل حل كل اآلاثر اليت نتجت عن اإلعالن الدستوري يف  22نوفمرب  .2012وهذا
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خطأ جسيم ألن مصر يف ذلك الوقت كانت يف مرحلة انتقالية ال يصلح معها االحتكام
إىل الصناديق حلسم اخلالفات السياسية اليت تصنعها النخب كما أشران من قبل ،بل إن
االحتكام للناخبني حلل اختالفات القوى السياسية يزيد من االنقسام القائم ألنه يُصدر
خالفات النخب إىل الشارع فتزداد األمور سوءا وخاصة يف ظل تلك احلالة من السيولة
الثورية ،وأيضا يف ظل استقواء النخب ابلشارع للضغط على خصومها ودفعها إىل
مواجهات قد تؤدي إىل عنف ال ميكن تداركه.
واألخطر من كل هذا هو استمرار الرئيس وحزبه يف التقليل من شأن أي حترك
شعيب يف الشارع واعتبار أن الوقت كفيل لوحده ابلقضاء عليه ،وحصر الشرعية يف
الصناديق فقط قبل االنتهاء بشكل توافقي على بقية قواعد اللعبة والدستور ،وتصوره أنه
ميكن االستناد إىل منطق األغلبية واملعارضة فقط وذلك ابلرغم من احلالة الثورية القوية
اليت كانت موجودة ابلشارع ،ومن مقاومة أجهزة كثرية ابلدولة للتغيري وللرئيس.
صعدت من مطالبها وذهبت إىل
ومن جهة املعارضة ،أخطأت املعارضة عندما ّ
احلد األقصى دون رؤية متكامل ة أو استعداد حقيقي ،ودون تقدير لكافة اآلاثر احملتملة.
لقد كان من أول األخطاء املطالبة إبسقاط الدستور برغم أهنا اشرتكت يف االستفتاء
عليه ،مث االنقالب على شرعية الصناديق وعلى أول رئيس منتخب .مث كان اخلطأ القاتل
الثاين هو االستقواء ابجليش .ويف هذا تسييس للمؤسسة العسكرية مل ينتج عنه يف
احلاالت املماثلة إال إجهاض املسار الدميقراطي أبكمله120.
ومن األخطاء القاتلة للطرفني معا (احلكومة واملعارضة إابن فرتة الرئيس املنتخب)
اللجوء إىل الشارع وحشد األنصار الستعراض القوة أو فرض وجهة نظر معينة ،ما أدى
إىل أعمال عنف مل يشهد التاريخ املصري احلديث مثيال هلا من قبل .هذا مع عدم إغفال
قيام خصوم الثورة ابخرتاق الصفوف واستخدام البلطجية لبث الفرقة ونشر الفوضى،
وابلتايل دفع اجلماهري إىل معاداة الثورة والتطلع إىل رجل قوي حيقق من وجهة نظرهم
األمن واالستقرار وهو ما حدث يف املرحلة الثانية .ومتدان جتارب التحول الدميقراطي
حبقيقة مفادها أن فشل السياسيني يف التوافق السياسي وإهناء االستقطاب يؤدي فعال إىل
تدخل اجليش بشكل مباشر أو غري مباشر مللء الفراغ ،مما حيقق األمن لبعض الوقت
لكنه حتما يؤخر عملية االنتقال إن مل يوقفها لسنوات.
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 -2.1.3املرحلة الثانية :ما بعد  30يونيو
ارتبط غياب أي حوار حقيقي يف هذه املرحلة ابهنيار مسرية االنتقال إىل الدميقراطية يف
 30يونيو  2013وما ترتب على هذا االهنيار من تداعيات أدت إىل مزيد من
االستقطاب وتصاعد أعمال العنف .وميكننا تناول هذه األوضاع ابلعرض والتحليل على
النحو التايل.
أول ملمح يف املسار السياسي اجلديد كان تسييس املؤسسة العسكرية ،واستدعائها
من قبل فريق سياسي إلقصاء الفريق الثاين ،وعودة املؤسسة العسكرية للتدخل بشكل
سافر مللء الفراغ الناتج عن صراعات القوى السياسية .ومن الناحية النظرية كان من
املمكن على املؤسسة العسكرية أن تدفع الطرفني املتصارعني إىل طاولة حوار وطنية
ورعاية مصاحلة سياسية شاملة .لكن هذا مل حيدث واصطف اجليش مع القوى املدنية
مسارا سياسيًا بدون اإلسالميني ،واعتمد سياسة إقصائية
ور َس َم
ً
ضد التيار اإلسالميَ ،
جتاه حركة اإلخوان املسلمني وحلفائها.
وال شك أن هناك خطورة كربى من انشغال اجليش عن مهامه األساسية وتورطه يف
السياسة ،وذلك على مسرية التحول الدميقراطي من جهة ،وعلى األمن القومي املصري
والعريب من جهة أخرى .إن احلكومات العسكرية املباشرة (أو العسكرية بواجهات مدنية)
تكاد تنقرض يف دول اجلنوب اآلن ،وما تبقى منها إال بضعة أنظمة يف دول صغرية
وفقرية وشبه حماصرة .أما ما هو شائع ومطلوب اآلن فهو اخضاع املؤسسة العسكرية
للسلطة املدنية املنتخبة آبليات ووسائل متدرجة تؤدي يف النهاية إىل تقوية اجليش
خطرا على اجليش ،بل على
والدميقراطية معا .وال جيب أبدا تصور أن الدميقراطية متثل ً
العكس متاما .واألمثلة هنا تضم دوال صارت جيوشها أقوى بعد حتوهلا إىل الدميقراطية،
كوراي اجلنوبية وفنزويال وغريها121.
مثل اسبانيا والربازيل وجنوب افريقيا واألرجنتني و
أما امللمح الثاين هلذا املسار فهو طريقة التعامل مع أخطاء اإلخوان السياسية.
فبجانب أن كل القوى السياسية أخطأت مبا يف ذلك اجمللس العسكري ،فقد كان من
اخلطأ حماسبة التيار اإلسالمي أبكمله وحتميله أخطاء املرحلة االنتقالية ابلكامل .ففي
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هذا تعميم أدى إىل كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية ،وأهم هذه الكوارث دفْع
الكثري من الشباب إىل التخلي عن العمل السياسي السلمي واعتماد العنف وسيلة للثأر
واالنتقام .كما أن اعتماد احلل األمين يف التعامل مع األزمة مل حيقق نتائجه فالدم ال
جيلب إال الدم 122.وجتارب تركيا واجلزائر وليبيا مهمة للغاية ،ففي كل هذه احلاالت
ضرب التيار اإلسالمي بقوة لكنه ظل قائما بل وعاد يف بعضها وبقوة بعد دفع مثن كبري.
ُ
وليس من الصواب القياس على ما مت يف التسعينيات ،فالقضاء على احلركات العنيفة
وقتذاك كان له ظروف خمتلفة متاما .فتلك احلركات كانت حركات سرية وبدون قاعدة
شعبية كما اإلخوان املسلمني والقوى املتحالفة معهم.
وواقع األمر أن تصور أنه ميكن ملسار سياسي أن ينجح يف إقصاء تيار ابلكامل مل
حيدث من قبل يف أي مكان .فلم حيدث ،مثال ،أن قضى اليساريون على اليمينيني وال
اليمينيون على اليساريني يف أي دولة يف العامل .وكل ما يرتتب على حماوالت إقصاء
اخلصم هو الدخول يف صراعات سياسية حادة أو حروب أهلية .وكل احلروب األهلية
هي يف واقع األمر نتيجة حماوالت طرف إقصاء طرف آخر .كما حدث يف دول كثرية
منها السلفادور وزائري والسودان والصومال واندونيسيا والكونغو ولبنان وموزبيق وانغوال
كولومبيا وجواتيماال واجلزائر والفلبني ولبنان وغريها123.
وسريالنكا ورواندا و
ويف كل احلروب األهلية مل خيتف التيار الذي اُستهدف برغم تصور كل طرف أنه
سيقضي على اآلخر .ويف بعض احلاالت يصبح للذي اُستهدف دولة مستقلة كما يف
جنوب السودان وشرق إندونيسيا وغريها .وعادة ما تؤدي احلروب األهلية إما إىل تقسيم
اجليوش أو تدمريها ابلكامل .بل وقد تنتهي ،يف كثري من احلاالت ،إىل التقسيم ،أو
تدخل اخلارج ،أو األمرين معا .جبانب تراجع اقتصادايت هذه الدول عشرات السنني إىل
الوراء .ويف كثري من احلاالت ال تسقط قضااي انتهاك حقوق اإلنسان وتتم مالحقة قادة
اجليش قضائيا .وبعد ظهور احملكمة اجلنائية الدولية ،ارتفعت احتماالت مالحقة هؤالء.
وهناك اليوم عدة حاالت مت فتح التحقيق فيها ومالحقة قادة احلروب يف افريقيا وأمريكا
الالتينية وآسيا.
وهناك سبب اثلث وهو أن هناك قطاعات كبرية من الشعب وحركات ثورية تلوذ
ابلصمت اآلن لكنها تعارض ما جرى يف  3يوليو وتعتربه انقالاب عسكراي .وال جيب أبدا
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التهوين من قدرة هؤالء على قلب الطاولة .وهناك قطاعات أخرى أيدت اجليش ألجل
حتقيق أهداف ثورة يناير وتصحيح أخطاء الرئيس مرسي من وجهة نظرها وحتسني
األوضاع االقتصادية .لكن وابلنظر إىل صعوبة حتقيق هذه األهداف يف ظل عدم
االستقرار السياسي واالنقسام اجملتمعي الكبري ،وابلنظر إىل أخطاء حكومات ما بعد 30
يونيو ،فإن من املتصور أن تظهر حتالفات جديدة لن جتد غري اجليش لتحميله مسؤولية
اإلخفاق يف تلك امللفات كما حدث يف السابق مع اجمللس العسكري ،ومع الدكتور
سرع األوضاع االقتصادية السيئة االجتاه إىل هذه التحالفات
مرسي ذاته .وسوف تُ ّ
اجلديدة.
وهناك ملمح آخر الستمرار األزمة هو املضي يف خارطة الطريق املعلنة يف  8يوليو
 2013يف استحقاقات ثالثة يف ظل إقصاء اإلسالميني وقمعهم ابلقوة ،وهذا أمر من
الصعوبة تصور جناحه ألنه يفاقم من األزمة السياسية بدال من معاجلة جذور األزمة
السياسية وحتقيق االستقرار السياسي .وكان االستحقاق األول هو وضع دستور جديد،
فقد قام الرئيس املؤقت بتعيني جلنة من مخسني عضوا لتعديل دستور  .2012وبعد أن
انتهت اللجنة من عملها أخرجت وثيقة ،عيوهبا أكثر من حماسنها ،ومشكالهتا أكرب من
مشكالت دستور  124.2012أما االستحقاق الثاين فكان االنتخاابت الرائسية اليت مل
تشهد تنافسا حقيقيا يف ظل احلمالت الدعائية واإلعالمية اليت عملت لصاحل وزير
الدفاع ،كما مل تشهد االنتخاابت اإلقبال الذي توقعه البعض مما دفع جلنة االنتخاابت
إىل مد فرتة التصويت ليوم اثلث إضايف ،وعند إعالن النتائج مت اإلعالن عن أن نسبة
التصويت هي  47يف املائة!

 -2.3حماوالت احلوار
تعددت حماوالت احلوار اليت شهدهتا مصر طوال األعوام الثالثة السابقة ،إال أن ًأاي منها
مل ينتج عنه عملية حوار شاملة وحقيقية .وسوف نستعرض فيما يلي أبرز هذه احملاوالت
الستخالص الدروس واقرتاح ما ميكن عمله لنزع فتيل األزمة يف مصر.
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 -1.2.3حوارات اإلخوان ووثيقة التحالف الدميقراطي
شهدت املرحلة االنتقالية األوىل عدة حماوالت للحوار ،كان أوهلا وأكثرها مشوال استمرار
مجاعة اإلخوان يف عقد جوالت حوارية كانت قد بدأهتا قبل اندالع ثورة يناير حتت
عنوان "معاً نبدأ البناء :حوار من أجل مصر" .وقد عقدت اجلولة اخلامسة يف  16مارس
 2011مبقر اإلخوان (قبل أتسيس حزب احلرية والعدالة) أي بعد أايم من سقوط النظام
وذلك ملناقشة خمتلف القضااي والتفكري يف كيفية إخراج البالد من أزماهتا الراهنة،
وحضرها رؤساء أحزاب من كافة التيارات (الوفد والتجمع والناصري والدستوري احلر
والكرامة والعمل واألحرار والغد وغريها) وعدد من الشخصيات العامة .واقرتحت اجلماعة
مبادئ أساسية لإلصالح يف  8جماالت ،هي :جمال بناء اإلنسان ،واجملال السياسي،
واحلرايت العامة ،واجملال االقتصادي واجملال االجتماعي واجملال الزراعي واجملال اخلارجي
وإصالح الشرطة .كما حتدث اإلخوان عن جلنة لدراسة اقرتاح القائمة التوافقية والتنسيق
مع بقية األحزاب .وتقرر يف املؤمتر تشكيل جلان لصياغة املبادرة أو الوثيقة ووضعها
موضع التنفيذ على أن تكون أساس الربانمج االنتخايب عند خوض االنتخاابت التشريعية
بقائمة وطنية مفتوحة.
واستمرت االجتماعات إىل أن مت االتفاق يف اجتماع مبقر الوفد يف  14يونيو
أساسا لتحالف دميقراطي يقوم على التعاون من أجل بناء نظام
على أن تكون الوثيقة
ً
دميقراطي والتوافق على املبادئ األساسية للدستور اجلديد .ونوقش املوضوع مرة أخرى يف
مقر حزب احلرية والعدالة يف  21يونيو  2011حبضور  18حزًاب ،مث توالت االجتماعات يف
مقار أحزاب خمتلفة إىل أن أعلنت الوثيقة يف اجتماع مقر الوفد يف  7يونيو  .2011وكان
املخطط هو أن يتضمن مشروع الوثيقة يف البداية قسمني :أوهلما املبادئ العامة الرئيسية
اليت ميكن التوافق عليها كأساس للنظام الدميقراطي ،واثنيهما جمموعة إجراءات عاجلة
على املدى القصري .مث استقر الرأي على استبعاد القسم الثاين وإدراج بعض ما ورد فيه
مما ينطوي على مبادئ عامة ضمن املبادئ األساسية .ويذكر أن فكرة تبين املؤمتر جمموعة
من القيم واملبادئ األساسية كأساس للنظام الدميقراطي كانت فكرة اإلخوان يف البداية.
2011

اسعا لألحزاب
كما مت التوافق على مشروع قانون جملس الشعب مبا يضمن متثيالً و ً
مجيعا ،ومينع اخرتاق املال والعصبيات وفلول النظام السابق ،وذلك
والقوى السياسية ً
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لتقدميه للمجلس العسكري العتماده .وابلفعل صدرت وثيقة "التحالف الوطين
أساسا لتحالف
الدميقراطي من أجل مصر" يف يوليو  ،2011وهي الوثيقة اليت صارت
ً
انتخايب من  16حزًاب منهم حزب احلرية والعدالة والوفد والكرامة الناصري والغد الليربايل،
مث انسحب كل من الوفد والنور الح ًقا بعد أن اختلفت األحزاب حول حصص التمثيل
يف قوائم التحالف125.
ومن األمهية اإلشارة إىل ثالثة أمور مهمة يف الوثيقة:
األوىل :أن الوثيقة أكدت بوضوح عن رفض األحزاب انفراد احلكومة بوضع مشروع
قانون جملس الشعب ،إذا جاء يف صدر الوثيقة أن أحزاب التحالف الدميقراطي تؤكد
"متسكها ابملبادئ االساسية يف مشروع قانون جملسي الشعب والشوري الذي قدمته إيل
اجمللس األعلى للقوات املسلحة وجملس الوزراء ويف مقدمتها اجراء االنتخاابت ابلقائمة
النسبية املغلقة غري املشروطة مبا يسمح لقائمة االحزاب وقائمة املستقلني حتقيقا لتكافؤ
الفرص بني املواطنني ،وتدين أحزاب التحالف موقف جملس الوزراء الذي أصدر مشروع
قانون جمللسي الشعب والشوري دون أن يتشاور مع األحزاب السياسية ابعتبارها املعنية
ابالنتخاابت ابلرغم من اعالن اجمللس األعلى للقوات املسلحة ضرورة اجراء حوار جمتمعي
126
حتمل الوثيقة اجمللس العسكري أي مسؤولية عن انفراد
قبل إصدار هذا القانون" .ومل ّ
احلكومة ،إذ كانت األحزاب تعتقد حىت ذلك الوقت استقالل احلكومة عن اجمللس
العسكري وهو أمر أثبتت األحداث عدم صحته إذ كانت الوزارة أشبه بسكراتراي عند
اجمللس العسكري.
أما األمر الثاين فقد أكدت الوثيقة على أن أحزاب التحالف توقن "أن األهداف
حزب مبفرده ،ولكن ال
العظيمة واآلمال العريضة ال يستطيع أن يقوم هبا
فصيل وحده أو ٌ
ٌ
بد من تضافر كل اجلهود ،وتكاتف كل القوى الشعبية حىت تَعرب الثورة إىل شاطئ
النجاح 127".وهذا أمر راحت األحزاب تتخلى عنه بقصر نظرها وهتافتها على مصاحلها
الذاتية كلما اقرتب موعد االنتخاابت ،وهو ما يثبت أن التسرع يف عقد االنتخاابت أثر
ابلسلب على جهود احلوار والتوافق.
أما األمر الثالث فهو اتفاق أحزاب التحالف على أن تتضمن الوثيقة "املبادئ
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العامة األساسية اليت تتوافق عليها أطياف اجملتمع املصري ومتثل البنية األساسية للنظام
الدميقراطي احلر العادل الذي انضلت أجيال متوالية من أجله لكي هتتدى هبا اجلمعية
التأسيسية اليت سينتخبها الربملان القادم إلعداد مشروع الدستور اجلديد 128".وبرغم أمهية
هذه املبادئ إال أن األحزاب اختلف فيما بعد على أمرين ،تسمية هذه املبادئ ،وما إذا
كانت ملزمة للجمعية اليت ستضع الدستور أما ال .الوثيقة كما هو واضح أرادت أن
تكون املبادئ جمرد مبادئ اسرتشادية لواضعي الدستور ،لكن هناك من أراد هلا أن تكون
مبادئ حاكمة فوق دستورية ،وذلك كما أراد اجمللس العسكري يف بيان إىل األمة بعد
أايم معدودة من صدور وثيقة التحالف من أجل الدميقراطية وذلك على النحو الذي
سنعرض بعد قليل.
أما مض امني الوثيقة فمن األمهية اإلشارة إىل أن الوثيقة حسمت يف وقت مبكر
عددا من القضااي اخلالفية واليت لألسف عادت األحزاب لالختالف حوهلا بعد هذا قبل
ً
وداخل اجلمعية اليت وضعت دستور  2012وبعد إصداره .ومن هذه القضااي النص على
أن "مبادئ الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع مع حق غري املسلمني يف
االحتكام إىل شرائعهم يف أحواهلم الشخصية" ،و"القيم واملبادئ األخالقية أساس بناء
اإلنسان" و"املواطنة أساس اجملتمع" ،و"التمسك بثوابت األمة املتوافق عليها وهويتها
والقيم الروحية اليت أرستها األداين السماوية" ،و"القوات املسلحة حامية ألمن واستقالل
الوطن وسالمة أراضيه" ،و"احرتام حقوق اإلنسان وفقاً للمواثيق والعهود الدولية مبا ال
يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية واحلفاظ علي اهلوية العربية" ،و"احلق يف تداول
السلطة عرب االقرتاع العام احلر النزيه" و"حرية تشكيل األحزاب السياسية ابإلخطار على
أال تكون أحز ًااب دينية أو عسكرية أو فئوية ،وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي اليت
تفصل يف تقرير ما هو خمالف للدستور والقانون والنظام العام واآلداب واملقومات
األساسية للمجتمع ،أو ما يعترب خروجا على االلتزام ابلعمل السلمي" و"الشرطة هيئة
مدنية تعمل للمحافظة على أمن اجملتمع والشعب وختضع لرقابة قضائية ومدنية وحترتم
حقوق اإلنسان .كما ختضع ميزانيتها إلجراءات الشفافية الكاملة والرقابة اجملتمعية" ،وغري
ذلك يف جمال القضاء واجليش والشرطة واجلامعات والنقاابت واالقتصاد والعدالة
كاة ،وغري ذلك129.
االجتماعية وإحياء نظام الوقف وإنشاء مؤسسة للز
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ومن املهم اإلشارة أيضا إىل أن الوثيقة احتوت على مبادئ للسياسة اخلارجية
تضمنت أمورا كثرية ،منها" :إعادة النظر يف منهج وآليات التكامل االقتصادي املتبعة منذ
حنو نصف قرن ،والتوافق على صيغة جديدة هلذا التكامل تعىن ابملدخل اإلنتاجي وليس
فقط املدخل التجاري متهيداً لبناء وحدة اقتصادية" ،و"بناء عالقات مصر اإلقليمية على
أساس من التعاون والتكامل ،وإجراء حوار اسرتاتيجي مع إيران وتركيا حول مستقبل
املنطقة ،ومراجعة عملية التسوية واالتفاقات مع إسرائيل على أساس أنه ال سالم حقيقيًا
يف ظل العدوان واإلجحاف وانتهاك احلق يف تقرير املصري" ،و"تدعيم العالقات مع دول
حوض النيل ،وبناء عالقة خاصة مع السودان والسعي إىل إقامة تكامل اقتصادي مع
مشاله وجنوبه"" ،حتديد عالقات مصر الدولية يف ضوء مصاحلها ودورها العريب واإلسالمي
واإلقليمي سعيًا إىل نظام عاملي أكثر توازًان وأقل إجحافًا ..وإعادة النظر يف منهج وطبيعة
انسجاما مع متطلبات السياسة اخلارجية اليت تليق مبصر
العالقات مع الوالايت املتحدة
ً
وبعيدا عن التبعية واهليمنة" .وال شك أنه برغم أمهية ومشروعية إعادة تقييم السياسة
ً
مبكرا ،فغالبًا ما يكون
اخلارجية املصرية بعد الثورة ،إال أن النص على هذه األمور جاء ً
تركيز قادة التغيري السياسي على هدف اسرتاتيجي ،مركزي ،واحد هو تغيري جوهر النظام
القدمي وإرساء قواعد النظام اجلديد ،وال يتم فتح كافة امللفات الكربى يف بداية
الطريق130.
وال شك أن هذه املبادرة اقرتبت من حتقيق الكثري من التوافقات املطلوبة يف وقت
مبكر ،إال أهنا أخفقت يف فهم بعض األمور ،فكما أشران مل يدرك قادة أحزاب التحالف
خطورة السياسة االنفرادية للمجلس العسكري ،وال خطورة جتاوز وحدة الصف أثناء
مرحلة البناء ،فضال عن خلطهم بني قضية الداخل املركزية وبني إعالهنم ملبادئ السياسة
اخلارجية املنشودة .لكن النقد األهم هلذه احملاولة ،هو ابتعاد أصحاهبا تدرجييًا عن القضية
الكربى املتعلقة ابلتوافق حول قيم ومبادئ النظام الدميقراطي اجلديد ،وحصر اهتمامهم
ابالنتخاابت فقط وعلى حصص كل حزب يف قوائم التحالف .لقد كانت البالد يف
حاجة ماسة إىل احلوار والتوافق على قضااي جوهرية كقواعد اللعبة الدميقراطية وأسس
النظام الدميقراطي البديل وطرق متكني اجلماهري وتفكيك بنية االستبداد ثقافيًا ومؤسسيًا،
كما كانت يف حاجة إىل اعتماد فكرة احلكومة الوطنية الواسعة خالل السنوات األربع أو
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اخلمس األوىل من عمر الربملان األول .هذا فضال عن رفض اإلخوان فكرة وجود مبادئ
حاكمة للدستور كما سنعرض له الحقا .ويف اإلمجال ،أهدرت هذه األخطاء فرصة
اترخيية كان من املمكن هلا أن تغري مسار مصر واملنطقة كلها.
 -2.2.3حوارات احلكومة واجمللس العسكري
احملاولة الثانية للحوار جاءت من رئيس جملس الوزراء عصام شرف الذي دعا إىل حوار
وطين ملناقشة مستقبل البالد .وبدأت اجللسة األوىل واألخرية يف  29مارس  2011حبضور
حنو  150شخصية عامة كان من بينهم رموز من احلزب الوطين احلاكم سابقا (آخر أمني
عام للحزب الوطين حسام بدرواي ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية) .وقد أاثر
حادا .مث رأت احلكومة نقل اجلوالت التالية إىل اجملتمع
حضور هاتني الشخصيتني
انتقادا ً
ً
املدين ،وكلفت رئيس الوزراء األسبق عبدالعزيز حجازى إبدارته .مث أعلن انئب رئيس
الوزراء حيىي اجلمل عن تشكيل جلنة ابسم "حوار الوفاق القومي" يوم  19إبريل  2011ومت
مساعدا هلا ،وكان
مقررا
ً
تعيني اللواء ممدوح شاهني عضو اجمللس األعلى للقوات املسلحة ً
اهلدف منها التوصل إىل توافق وطين حول مالمح الدستور .لكن فكرة احلوار واللجنة
ولدات ميتتني.
مث ابدر اجمللس العسكري بشكل مباشر ابلدعوة للحوار حول "املبادئ احلاكمة
لتشكيل اجلمعية التأسيسية للدستور" ،وذلك يف  12يوليو  2011عندما أعلن يف أحد
بنود بيان صدر ابسم "بيان إىل األمة" نيته يف إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط
الختيار اجلمعية التأسيسية إلعداد دستور جديد للبالد ،وإصدارها يف "إعالن دستوري"
بعد اتفاق القوى واألحزاب السياسية عليها ،وذلك حىت ال ينفرد أي فصيل إبعداد
الدستور 131.وقاد انئب رئيس الوزراء علي السلمي هذه احلوارات خالل الفرتة من 25-8
أغسطس  ،2011وشارك فيها الكثري من األحزاب السياسية املشهرة رمسيًا وحتت التأسيس
واجلمعية الوطنية للتغيري ،وحركات وائتالفات شباب الثورة ،واحتادات ونقاابت العمال
والفالحني والنقاابت املهنية ،ومنظمات حقوقية ونسوية وطرق صوفية واجلمعية الشرعية
واجلماعة اإلسالمية ،وعدد من الشخصيات العامة.
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وخرجت عن هذه اللقاءات وثيقة عرفت إعالميًا ابسم "وثيقة علي السلمي".
ويقول علي السلمي أن فكرة االتفاق على هذه املبادئ نبعت أثناء اجلولة اخلامسة من
احلوارات اليت دعت هلا مجاعة اإلخوان حتت اسم "حوارات من أجل مصر" السابق
اإلشارة إليها واليت اقرتحت االتفاق على أن تشمل املبادرة على "املبادئ األساسية اليت
نعتقد أهنا حمل إمجاع من كل أطياف اجملتمع املصري للوصول ابلوطن إىل حالة
االستقرار ،آملني أن حتظي ابلقبول لتكون دليال حلركة الشعب املصري إيل األمام
للوصول ابلوطن إىل حالة االستقرار والتنمية" 132.وكان هذا هو رأي أسامة الغزايل حرب
أيضا133.
وقد تعرضت هذه الوثيقة للكثري من النقد ،إذ رفضت أطراف كثرية اعتبارها "وثيقة
مبادئ فوق دستورية" أي أهنا فوق الدستور وملزمة للجمعية التأسيسية ،ورأت أهنا
تصادر اإلرادة الشعبية وإرادة األجيال القادمة .أما النقد الثاين فهو إقراراها سلطة
للمجلس العسكري فوق سلطة اجلمعية التأسيسية ،وحتديد وضع خاص للقوات املسلحة
يف املادتني التاسعة والعاشرة من الوثيقة قبل تعديلها .وبرغم تعديل الوثيقة وإصدارها يف
 16نوفمرب  2011بدون املادتني اخلاصتني ابجمللس العسكري ،إال أن اعرتاضات القوى
اإلسالمية تواصلت وجنحت الضغوط الشعبية يف إسقاط الوثيقة واعتبارها جمرد وثيقة
اسرتشادية ال إلزامية للجمعية التأسيسية للدستور.
وبدون اخلوض يف تفاصيل هذه املرحلة ،جتدر اإلشارة هنا إىل ثالثة أمور مهمة،
األوىل أن فكرة التوافق على مبادئ حاكمة للمرحلة االنتقالية يف حد ذاهتا ليس املشكلة،
وإمنا كانت املشكلة يف مدى فهم النخب والقوى السياسية هلذه املبادئ ولوظيفتها خالل
املرحلة االنتقالية .كما أن أي توافقات يتم الوصول إليها إمنا هي توافقات اللحظة
التارخيية وهي بطبيعتها قابلة للتطوير والتعديل عرب حوارات وتوافقات مستقبلية .هذا
فضال عن وجود مواد ال جيوز تعديلها يف كثري من الدساتري مبا يف ذلك دستور 1923
املصري.
أما األمر الثاين فهو أن هذه األزمة أدت إىل نقض التوافقات اليت مت التوصل هلا يف
وثيقة التحالف الدميقراطي من أجل مصر ،وتوسيع اهلوة بني اإلسالميني وغريهم من
القوى السياسية .فقد ظنت قطاعات كبرية من التيار اإلسالمي أن املبادئ احلاكمة
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ستقف حائال دون تطبيق الشريعة اإلسالمية وأهنا سرتسي دعائم دولة علمانية ،يف وقت
كان ا إلسالميون يظنون فيه أهنم احلكام اجلدد ملصر .ويف املقابل اعترب قطاع كبري من
التيارات الليربالية واليسارية أن خوف اإلسالميني من إلزامية املبادئ دليل قوي على نيتهم
إقامة دولة دينية .ولألسف توقف احلوار هنا ودامهت االنتخاابت هذه األحزاب السياسية
فذهب كل حزب يف مساره سعيًا وراء املقاعد .وملا أتت االنتخاابت بوزن نسيب لصاحل
اإلسالميني ارتفعت حدة االستقطاب السياسي ،فاإلخوان صاروا حزب األكثرية ،إذ
مقعدا أي حنو  %43.7من األصوات يف جملس الشعب الذي
حصل حزهبم على ً 222
مقعدا بنسبة %58
انتخب يف الفرتة من  28نوفمرب  2011إىل  11يناير  ،2012وعلى ً 105
من جممل األعضاء املنتخبني مبجلس الشورى الذي انتخب خالل الفرتة من  28يناير
 22 - 2012فرباير  .2012أما حزب النور السلفي فقد حصل على  112مقعدا بنسبة
 %22يف الشعب ،و 45مقعدا بنسبة  %25يف الشورى134.
ويتصل األمر الثالث مبسألة العالقات املدنية العسكرية ،فلقد كان على اجمللس
العسكري طرح هذه املسألة على مائدة حوار حقيقية ،ابعتبار أن مصاحل املؤسسة
واعتبارات األمن القومي تقتضي ذلك من وجهة نظره ،وذلك بدال من حماولة مترير وضع
خاص للمؤسسة العسكرية دون مناقشة حقيقية .ولألسف أسهم هذا اجلانب من األزمة
يف أتجيل املسألة ،وتعميق فجوة عدم الثقة بني اجمللس العسكري والقوى الثورية .وعندما
بدأت اجلمعية اخلاصة بدستور  2012أعماهلا استطاع اجمللس العسكري مترير ما يريد عرب
135
قطاعا من القوى السياسية والسيما
تفامهاته مع اإلخوان املسلمني .وهذا أمر أغضب ً
الشباب وا حلركات الثورية وحزب مصر القوية وعدد من الشخصيات العامة .أما األحزاب
الليربالية واليسارية فقد انصب جام غضبها على مواد اهلوية واحلرايت يف الدستور.
ع اجمللس العسكري يف
وميكن اإلشارة هنا أيضا إىل أنه خالل صيف َ ،2011شَر َ
عقد لقاءات مع شباب الثورةُ ،مسيت "جوالت احلوار" ،حيث كان جيتمع يف كل مرة
عدد من أعضاء اجمللس مع حنو ألف شاب يف أحد املسارح الكربى التابعة للقوات
املسلحة .وكان من الطبيعي أن توجه انتقادات كثرية لطريقة الدعوة إىل احلوار حيث
كانت الدعوات تصل للمستهدفني قبل  48ساعة من موعد اللقاء ،كما مل يتم حتديد
أسس أو موضوعات احلوار أو آلية للمتابعة والتنفيذ .كما رفض الكثريون أسلوب "طلب
70

حضور عشرة أفراد من أية جمموعة يطلق عليها أهنا حركة من حركات الثورة" ،ونظروا إليه
على أنه نوع من الدعاية اإلعالمية وتفتيت لصف الثورة .كما انتقدت أحزاب وحركات
ثورية هذه الدعوات احتجاجا على السياق الذي كانت تتم فيه ،إذ شهدت البالد وقتها
حماكمات عسكرية للثوار ،وجتاوزات جلهاز الشرطة العسكرية .وقد وافقت قوى سياسية
على املشاركة يف احلوار ،منها مجاعة اإلخوان املسلمني ،وعدد من شباب اجلمعية الوطنية
للتغيري ،وجملس أمناء الثورة ،أما األطراف اليت رفضت فمنها حركة كفاية ،وحركة  6أبريل،
وائتالف شباب الثورة ،واحتاد شباب ماسبريو ،احلزب االشرتاكي املصري (حتت
التأسيس) ،شباب العدالة واحلرية ،وغريها136.
 -3.2.3لقاء فريمونت
ويف أعقاب اجلولة الثانية من االنتخاابت الرائسية  18-17يونيو  ،2012وبعد أتخر
إعال ن النتيجة ،تصاعد قلق القوى الثورية اإلسالمية واملدنية من نوااي اجمللس العسكري
ومن احتمال إعالن فوز مرشح النظام القدمي ،وهلذا حترك اإلخوان للحشد واستجاب
عدد من رموز القوى السياسية والتقوا يف فندق فريمونت ابلقاهرة يومي  20و 21يونيو
قبل  3أايم من إعالن النتيجة رمسيًا .وبعد نقاشات متعددة صدرت وثيقة فريمونت لتعلن
ستة مبادئ :التأكيد على الشراكة الوطنية  -أن تتوىل شخصية وطنية مستقلة رائسة
احلكومة وأن يضم الفريق الرائسي وحكومة اإلنقاذ الوطين مجيع التيارات الوطنية -
رموزا وطنية للتعامل مع الوضع احلايل وضمان استكمال
تكوين فريق إدارة أزمة يشمل ً
إجراءات تسليم السلطة للرئيس املنتخب وفريقه الرائسي وحكومته بشكل كامل  -رفض
اإلعالن الدستوري املكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صالحياته137،
ورفض قرار اجمللس العسكري حبل الربملان ورفض قرار تشكيل جملس الدفاع الوطين -
السعي لتحقيق التوازن يف تشكيل اجلمعية التأسيسية مبا يضمن صياغة مشروع دستور
لكل املصريني  -والشفافية والوضوح مع الشعب يف كل ما يستجد من متغريات تشهدها
الساحة السياسية 138.ومثلت الوثيقة أحد عوامل الضغط إلعالن النتيجة يوم  24يونيو
لصاحل حممد مرسي.
71

ويف واقع األمر ص درت هذه الوثيقة يف أجواء صعبة للغاية ووسط رفض بعض
الرموز السياسية املدنية اليت كانت ال تثق يف اإلخوان .وبعد تنصيب مرسي ،شهدت
الساحة املصرية آراءً متعارضة يف شأن مدى التزام الرئيس مببادئ فورمونت .غري أنه ميكن
القول أن الرئيس جتاهلها بعد وصوله للمنصب ،وخاصة فيما يتصل بشخص رئيس
الوزراء والفريق الرائسي واجلمعية التأسيسية والشفافية يف احلكم.
 -4.2.3حوارات حممد مرسي
موضوعا آخر من موضوعات االستقطاب داخل وخارج اجلمعية
شكل الدستور
ً
التأسيسية اليت ُشكلت مرتني .كما ظهرت يف هذه املرحلة ،بشكل علين ،دعوات تطالب
ببقاء حكم اجمللس العسكري ،من ذلك دعوة أسامة الغزايل حرب ،وكان آنذاك رئيسا
حلزب ليربايل هو اجلبهة املصرية139.
وقد أفضت مسألة الدستور إىل جدل كبري ،خالصته أن اجلمعية التأسيسية
للدستور اليت اختارها الربملان املنتخب واليت جاء تشكيلها لصاحل اإلسالميني ،شرعت يف
حكما يف  10إبريل
عملها يف  3مارس  ،2012لكن حمكمة القضاء اإلداري أصدرت
ً
حبلها حبجة أن تشكيلها مناقض للمادة  60من اإلعالن الدستوري الصادر يف  30مارس
 . 2011فأعاد الربملان املنتخب بغرفتيه تشكيل مجعية أتسيسية جديدة يف  13يونيو
 ،2012بعد أن توافقت اإلخوان والقوى املدنية على املناصفة يف تشكيلها .ويف الوقت
الذي أحالت فيه حمكمة القضاء اإلداري للمحكمة الدستورية العليا دعاوى حبل اهليئة
يوما للبدء يف النظر
التأسيسية اجلديدة (وكان أمام احملكمة الدستورية العليا على األقل ً 45
يف هذه الدعاوى حسب القانون) انتهت اجلمعية التأسيسية من عملها يف  30نوفمرب
إعالان
 2012بعد أن انسحبت القوى املدنية من جلساهتا .وكان الرئيس مرسي قد أصدر
ً
جديدا يف  22نوفمرب هدفه حتصني اجلمعية التأسيسية والشورى وكل قرارات
دستورًاي
ً
الرئيس .وكان رد القوى املدنية على اإلعالن الدستوري هو التكتل وأتسيس جبهة
معارضة هي جبهة اإلنقاذ الوطين اليت ضمت معظم األحزاب واحلركات والقوى الليربالية
واليسارية .وقد حشدت املعارضة شعبيًا أمام القصر اجلمهوري يومي  4و 5ديسمرب
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إلسقاط اإلعالن الدستوري.
ومع تدهور الوضع سياسيًا ،دعت مؤسسة الرائسة إىل حوار بني القوى السياسية
حول الدستور يوم  8ديسمرب  .2012وكان موقف جبهة اإلنقاذ هو رفض احلوار واملطالبة
بتأجيل موعد االستفتاء على الدستور املقرر يف  15ديسمرب .وبدأت جلسات احلوار مع
أنصار الرئيس من اإلسالميني ابإلضافة إىل بعض الوجوه الليربالية القليلة ،وهي أمين نور
وحممد أنور السادات ورامي لكح ،وأعلنت الرائسة وقتها أن  54حزًاب وحركة وشخصية
شاركت يف احلوار .وانتهى احلوار إبلغاء اإلعالن الدستوري يف  9ديسمرب واإلبقاء على
موعد االستفتاء على الدستور.
ويف هذه األثناء ومع تصاعد األزمة ،دعت املؤسسة العسكرية إىل حوار وصفته بـ
"حوار ملّ الشمل" يف  12ديسمرب  ،2012فوافقت جبهة اإلنقاذ ،مث تراجعت املؤسسة عن
الدعوة بسبب ما وصفته "ضعف" ردود الفعل .وملا كان إلغاء اإلعالن الدستوري ميثل
تنازال من قبل الرائسة ،فقد طلبت جبهة اإلنقاذ من أنصارها املشاركة يف االستفتاء
والتصويت ضد مشروع الدستور .وبرغم أن نسبة  %64تقريبًا أٌقرت الدستور ،إال أن
جبهة اإلنقاذ مل تتقيد ابملنطق الدميقراطي وراحت تدعو إىل إسقاط الدستور اجلديد اليت
جديدا هو إسقاط الرئيس املنتخب وإجراء
شاركت يف االستفتاء عليه .مث أضافت هدفًا
ً
انتخاابت رائسية مبكرة .مث تشكلت حركة مترد ،وصدرت أصوات عدة تنادي بتدخل
اجليش إلسقاط الرئيس ،واستطاعت املعارضة حشد املاليني يف  30يونيو ،مث تدخل
اجليش وعزل الرئيس وحل جملس الشوري وعلق العمل ابلدستور ووضع خارطة طريق
جديدة.
 -5.2.3مبادرات ما بعد  30يونيو
ويف املرحلة اليت تلت  30يونيو ،انصب ُجل املبادرات اليت قدمت على حتقيق مصاحلة
وطنية شاملة تنهي املعادلة الصفرية اليت أوجدهتا خارطة الطريق املعلنة يف  3و 8يوليو
.2013
ومن هذه املبادرات مبادرة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق يف

25

يوليو
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 ، 2013وتتضمن ثالث مراحل تبدأ إبجراءات للتهدئة ،مث االتفاق على املبادئ العامة
واليت ميكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك ،وصوالً إىل خارطة طريق جديدة تلتزم
ابلشرعية .ورفض النظام املبادرة .مث كانت مبادرة عدد من الشخصيات العامة واليت
العوا يف  27يوليو  ،2013وهي تستند إىل دستور  ،2012حيث
عرفت مببادرة سليم ّ
اقرتحت أن يقوم رئيس اجلمهورية بتفويض سلطاته كاملة لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق
عليها ،مث جترى انتخاابت نيابية تنبثق عنها حكومة مث جترى انتخاابت رائسية ،مع
تعديل بعض النصوص الدستورية140.
كما قدم عدد من الشخصيات العامة ابإلسكندرية يف  12أغسطس  2013عن
مبادرة مسيت مبادرة  12فرباير ،قامت على مرحلتني ،األوىل إجراءات متبادلة لبناء الثقة
تتضمن وقت االعتقاالت والتحريض من جانب النظام ووقف التصعيد يف امليادين من
جانب اإلخوان وحلفائهم ،والثانية الدعوة إىل طاولة حوار مستديرة إلعادة رسم املسار
السياسي بعد أن يفوض الرئيس صالحيته لرئيس وزراء توافقي وعلى أن تقوم الوزارة
التوافقية بتعديل الدستور واإلعداد لالنتخاابت وتشكيل جلنة قومية لوضع نظام للعدالة
االنتقالية تُرسل إليه كافة انتهاكات حقوق اإلنسان قبل وبعد  25يناير وبعد  30يونيو،
ووضع ميثاق شرف إعالمي .وكانت لألزهر حماولة جلمع كل هذه املبادرات يف مبادرة
وحدد يوم  14أغسطس لالجتماع ابألزهر ومتت دعوة أصحاب املبادرات احمللية،
واحدة ُ
إال أن النظام كان قد اختار ذات اليوم لفض اعتصامي رابعة والنهضة ،ومن مث مل يتم
اللقاء.
كما ظهرت بعض الوساطات الدولية كجهود جلنة احلكماء التابعة لالحتاد
اإلفريقي ،وممثلة االحتاد األورويب ،وجهود وفد دويل ضم مساعد وزير اخلارجية األمريكي
ويليام برينز ،ومندوب االحتاد األورويب برانردو ليون ،ووزير اخلارجية القطري خالد العطية،
ووزير خارجية اإلمارات عبدهللا بن زايد .والتقى الوفد أطراف األزمة دون الوصول إىل
نتيجة بعد أن كان مهمة الوفد إقناع اإلخوان بقبول خارطة الطريق مقابل إطالق سراح
بعض احملبوسني احتياطيا واإلبقاء الوضع القانوين والسياسي للجماعة واحلزب وإعادة فتح
القنوات الفضائية املغلقة ،والسماح ملرشحي اجلماعة خبوض االنتخاابت .مث أعلنت
مؤسسة الرائسة يف  7أغسطس فشل هذه اجلهود الدولية ومحلت اإلخوان املسؤولية.
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وبعد فض االعتصامات ابلقوة ،صدرت مبادرة من الدكتور زايد هباء الدين انئب
رئيس الوزراء يف  21أغسطس  2013تتضمن عدة مبادئ منها نبذ العنف ،واستكمال
خارطة الطريق مبا يضمن مشاركة كل القوى ،مع رفض العزل أو اإلقصاء السياسي ،لكن
احلكومة مل هتتم ابملبادرة .ويف  5أكتوبر قدم الدكتور أمحد كمال أبو اجملد مبادرة أخرى
تدور حول احلل الدستوري ،مث قدم الدكتور حسن انفعة مبادرة أخرى يف  17أكتوبر
 2013مث أعاد طرحها يف  4فرباير  .2014وتتضمن عدة إجراءات للتمهيد ملصاحلة وطنية
شاملة عن طريق تشكيل جلنة حكماء حمدودة العضوية ،وهتدئة متبادلة تستهدف وقف
املظاهرات والتصعيد اإلعالمي واإلفراج عن القيادات ،وتشكيل جلنة تقصي حقائق
حمايدة ،والبحث عن آلية تضمن مشاركة اجلميع يف االنتخاابت الربملانية والرائسية .كما
قدم حزب البديل احلضاري اقرتاحا ابالستفتاء على خارطة الطريق141.
مث أعلنت الرائسة ،على لسان الرئيس املؤقت عديل منصور ،عن إغالق ابب
التصاحل مع اإلخوان نظرا لتزايد أعمال العنف واإلرهاب من قبل اإلخوان يف اعتقاده142.
مث أعلنت احلكومة مجاعة اإلخوان مجاعة إرهابية ،وصار كل من يتحدث عن املصاحلة
معها موضع شك واهتام .وبعد انتخاب رئيس جديد ،مل تظهر أي إشارات حقيقية عن
نية النظام احلوار أو التصاحل .ومن األمهية اإلشارة هنا إىل انتهاكات حقوق اإلنسان
اجلسيمة اليت شهدهتا مصر بعد  3يوليو (واليت ال مثيل هلا يف اتريخ مصر املعاصر إذ قتل
اآلالف يف امليادين واعتقل عشرات اآلالف هذا جبانب السيطرة األمنية على مؤسسات
الدولة واجملتمع املدين واألهلي وعلى األحزاب والنقاابت واجلامعات وغريها) قد أدت إىل
تعقيد املوقف يف مصر ووضع الكثري من العقبات أمام أي عملية حوار جادة.

 -3.3مالحظات ختامية
مل تستهدف حماوالت احلوار اليت شهدهتا مصر بعد  30يونيو التأسيس حلالة حوار شامل
لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة يناير  .2011وهلذا تظل القوى احملسوبة على ثورة يناير
مسؤولة عن التعبري والدفاع عن تلك املبادئ واملطالب والتأسيس حلالة حوار تستهدف
أوال مجع هذه القوى حول قيم ومطالب ثورة يناير .ومن األمهية يف هذا املقام التفكري يف
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وسيط حمايد من الشخصيات العامة ومن املنظمات احلقوقية واجملتمع املدين ليقوم بتحديد
مخسة أمور:
 -1خماطر املسار احلايل ،وذلك ابلرتكيز على:
 خماطر استمرار املباراة الصفرية املعتمدة من قبل احلكومة على النسيج اجملتمعي
املصري وعلى مستقبل الدميقراطية واحلرايت.
 خماطر تسييس املؤسسة العسكرية على األمن القومي املصري والعريب وعلى
وحدة املؤسسة العسكرية يف منطقة متوج بتحدايت خارجية جسيمة.
 خماطر عدم إدراك األحزاب املدنية أنه ال ميكن إقصاء التيار اإلسالمي ألنه
جزء من النسج اجملتمعي.
 خماطر عدم إدراك التيار اإلسالمي أن عليه أن جيد شركاء من التيارات األخرى
للعمل من أجل حتقيق األجندة الوطنية املشرتكة.
 خماطر عدم إدراك قادة املؤسسة العسكرية أن ما حدث يف مصر عام
هو ثورة حقيقية ضد االستبداد والفساد وأن الثورة لن تتوقف إال بعد الوصول
إىل الطريق املؤدي إىل بناء الدولة احلديثة مبؤسساهتا الدميقراطية وحكومتها
املدنية املنتخبة اليت ال يكون ال للجيش وال ألي مؤسسة أخرى غري منتخبة
143
سيطرة فيها على املؤسسات املنتخبة.
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 خماطر عدم إدراك القوى الدولية واإلقليمية الداعمة للنظام احلايل أن مصر
واملنطقة كلها لن تستقر إال بتغيري حقيقي يف مصر وأن احلالة الثورية يف مصر
ال زالت حية وأن حتالفات جديدة قد تتشكل وتغري املعادلة القائمة من جديد.
 -2طبيعة علميات التغيري الثوري ،من خالل حتديد مسات هذا النوع من التغيري ،مثل
تالزم التغيري مع قدر من العنف – أمهية الرتكيز على اهلدف االسرتاتيجي يف فرتات ما
بعد الثورة – تداعيات اختيارات النخب والقوى على املسار – خطورة التنافس وإجراء
انتخاابت متسرعة قبل التوافق ..وغري ذلك.
 -3املبادئ احلاكمة ألي مسار سياسي مستقبلي ،واليت البد أن تتضمن حرمة الدماء
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ووقف كل صور التحريض والكراهية  -وحدة الصف خالل مرحلة التأسيس وأتجيل
التنافس االنتخايب إىل ما بعد التأسيس  -أولوية بناء النظام الدميقراطي البديل بقيمه
ومؤسساته وآلياته على األجندات احلزبية األخرى مع احرتام احلق يف االختالف يف
الطرق املؤدية إىل هذه األولية  -اعتماد قاعدة التوافق حلسم اخلالفات  -جتنب تسييس
ما ال جيب تسييسه كاجليش والدين والقضاء واإلعالم واجلهاز اإلداري ،وغري ذلك.
 -4حتديد القضااي اجلوهرية اليت حتتاج إىل حوار حقيقي ،واليت أمهها:
 بناء الدولة الدميقراطية احلديثة :آليات مواجهة االستبداد واالنفراد ابلرأي على
مستوى املؤسسات السياسية وغريها من القطاعات األخرى والعمل على تغيري
منط ممارسة السلطة على حنو ُميكن كل فئات اجملتمع ويرسي قاعدة الكفاءة يف
اختيار القيادات واملسؤولني على كافة املستوايت.
 العالقة املدنية العسكرية :طرق معاجلة العالقة املدنية العسكرية مبا حيافظ على
وحدة وقوة وجاهزية املؤسسة العسكرية ،ويقيم دولة القانون واملؤسسات
واحلرايت والرقابة املدنية على املؤسسات األمنية والعسكرية يف ذات الوقت.
 قضااي انتهاكات حقوق اإلنسان قبل وبعد  25يناير وبعد  30يونيو :وذلك من
خالل نظام شامل للعدالة االنتقالية ،مستقل متاما عن السلطة التنفيذية،
مبكوانته األربعة املتعارف عليها (كشف احلقيقة ،جرب األضرار والتعويضات،
حماسبة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان ،وإصالح مؤسسات الدولة وال
سيما القضاء واألمن واإلعالم واجلهاز اإلداري).
 إشكالية الدين والسياسة :آليات لضمان استخدام قيم الدين للحض على
العمل واملشاركة ،ومنع استغالل الدين للحصول على مكاسب سياسية أو
حزبية ضيقة.
 إشكالية ضعف األحزاب واجملتمع املدين :آليات تقوية األحزاب وتعزيز قوة
اجملتمع املدين حىت تظهر قوى اجتماعية وسياسية حقيقية تدافع عن التغيري
احلقيقي وتفهم أولياته ومتطلباته وخماطره الداخلية واخلارجية.
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 املشكلة األمنية يف سيناء وعلى احلدود.
 قضااي الواقع ا القتصادي واالجتماعي واسرتاتيجيات حتقيق تنمية حقيقية
وعدالة اجتماعية حقيقية وتنمية املناطق احملرومة واملهمشة.
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 -4احلالة الليبية
من األمهية يف البداية اإلشارة إىل أمرين حموريني لفهم الوضع يف ليبيا وإمكانية جناح أية
عملية حوارية هناك ،أوهلا أن نظام حكم معمر القذايف ترك  -كما بقية حاالت الربيع
استبداداي ثقيال ،ميثل سببًا أساسيًا من أسباب ما متر به البالد.
العريب األخرى  -إرًاث
ً
وكما حدث يف حاالت أخرى فإن هذه األوضاع تنفجر كلها مبجرد سقوط النظام
ويصبح من الصعب معاجلتها يف فرتة زمنية حمدودة وبدون توافقات وطنية واسعة بني قوى
سياسية واعية.
أما األمر الثاين فهو أن طريقة التغيري العنيفة اليت متت يف ليبيا عن طريق ثورة
اجلماهري وعصيان فئات من القوات املسلحة وظهور ميليشيات متصارعة هي أكثر
شيوعا لتغيري منط احلكم الفردي الشمويل ،لكنها أيضا من أكثر الطرق صعوبة
الطرق
ً
وأعالها تكلفة من النواحي البشرية واملادية 144.فلم يكن الصراع يف ليبيا بني سلطة
ومعارضة على سياسات حمددة ميكن التنافس أو احلوار بشأهنا وإمنا كان – كما كان يف
معظم الدول الشمولية الفردية األخرى يف افريقيا وآسيا على وجه اخلصوص – بني النظام
وخصومه على البقاء ،ف إما بقاء النظام وسحق املعارضني ،وإما انتصار املعارضة واهنيار
النظام145.
وبرغم أن الثورات متثل فرصة للتغيري الشامل ،إال أن احلاالت املختلفة أظهرت أن
أسلوب التغيري الثوري قد يؤثر ابلسلب يف عملية البناء ويضيف صعوابت مجّة أمام
االنتقال ،كما قد يؤدي يف كثري من احلاالت إىل ظهور نظم تسلطية جديدة أو فشل
االنتقال وسيطرة عسكريني جدد أو مجاعات مسلحة على السلطة كما حدث عدة دول
يف افريقيا 146.إ ّن عملية التحول الدميقراطي  -اليت يتصور البعض أهنا ستبدأ مبجرد
سقوط رأس النظام القدمي  -عملية معقدة ،فهي تعيد ترتيب قواعد التنافس السياسي
وتغري عالقات القوة واألنظمة واهلياكل القائمة ،وترفع من درجة عدم التيقن .وغالبا ما
ترتتب على هذه العملية يف املدى القصري مشكالت سياسية واجتماعية 147،كما أن
التحول السريع ،أو التحول بطريقة خاطئة ،قد يؤدي إىل عنف سياسي ،وأي اصالح
دميقراطي غري مكتمل قد يؤدي إىل مشكالت عدة148.
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نظرا لرصيد عدم
والتكلفة املرتفعة هلذا النوع من التغيري أتيت مبجرد اهنيار النظام ً
الثقة القائم بني القوى السياسية وعدم وجود أي خربة سابقة ملمارسة السياسة كمباراة
غري صفرية .ويف حاالت كثرية حيتاج مثل هذا النوع من التغيري إىل وسيط خارجي نزيه.
وهذا األمر األخري يعتمد يف الغالب على األوضاع اجليوسياسية احمليطة ابلبلد املعين .فمىت
كان استقرار هذا البلد يف مصلحة القوى اإلقليمية والدولية ذات الصلة ،كان األقرب هو
جناح عملية االنتقال ،أما إذا كانت للدول اإلقليمية والدولية مصلحة يف التدخل فغالبا
ما يطول عمر الصراعات املسلحة كما حدث يف زائري (ساب ًقا) ،وأفغانستان ،والعراق،
وكمبوداي ،والكونغو ،وأنغوال ،وسرييالنكا ،والسلفادور ،وغريها.
وألن احلالة الليبية مل تشهد حالة حوار حقيقية كما أشران من قبل ،فإن هذا القسم
من الدراسة يستعرض التحدايت اليت تواجه مسار االنتقال يف ليبيا ،واحملاوالت املتواضعة
إلجراء حوار وطين يف ليبيا ،وبعض املقرتحات إلجراء حوار شامل.

 -1.4حتدايت مسار االنتقال واحلوار
 -1.1.4تداعيات اللجوء إىل االنتخاابت وسط الصراعات املسلحة
َح َك َم ليبيا بعد سقوط القذايف اجمللس الوطين االنتقايل ،وهو جملس غري منتخب أتسس
يف بنغازي ككيان مت النظر إليه على أنه ميثل ثورة فرباير  2011وبلغ عدد أعضائه 33
عضوا .مث اختار اجمللس خارطة طريق تبدأ من إجراء االنتخاابت .وكان هذا اخليار أول
األخطاء القاتلة يف إدارة املرحلة االنتقالية .لقد أصدر اجمللس االنتقايل إعالان دستوراي
كأساس للحكم على أساس فرتات زمنية حمددة ،تنتهي بعد حنو عامني (أي هناية 2013
تقريبا وعندها تكون البالد – كما كان خمططا قد وضعت دستورها الدائم وانتخبت
مؤسساهتا التشريعية والتنفيذية الدائمة طبقا هلذا اإلعالن) 149.فما مشكلة هذا املسار؟
وملا فشل يف التوصل إىل غاايته.
إن املشكلة الرئيسية لعملية االنتقال اليت تبدأ ابالنتخاابت يف دول ال خربة هلا يف
املمارسات الدميقراطية وال زالت تتلمس طريقها يف اخلروج من اإلرث االستبدادي هي أن
االنتخاابت تزرع مبدأ التنافس أثناء مرحلة التأسيس وختلق أوزاان نسبية للقوى السياسية
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األمر الذي يوسع فجوة عدم الثقة واالستقطاب بني القوى السياسية .فضال عن صعوبة
االلتزام هبذه االستحقاقات االنتخابية على أرض الواقع نظرا لتعاظم التحدايت.
وهذا ما مت ابلفعل يف ليبيا فاجمللس االنتقايل مل يستطع االلتزام مبا وعد به ،وقام يف
 16مارس  2012بتعديل دستوري للمادة ( 30اليت تتضمن خارطة الطريق) قرر مبوجبه
إنشاء جلنة مكونة من ستني عضوا بدالً من اهليئة التأسيسية اليت كان من املقرر أن
خيتارها هو ،أي سلب الصالحية الدستورية من املؤمتر الوطين العام .وقد أغضب هذا
التعديل أطرافًا كثرية ،فقام اجمللس االنتقايل يف  6يوليو  - 2012قبل إجراء انتخاابت
املؤمتر الوطين العام يف  7يوليو  2012وحتت ضغوط جهوية والسيما من أنصار انفصال
إقليم برقة ومظاهرات بنغازي – بتعديل آخر على املادة  30لضمان تساوي املقاعد بني
األقاليم الثالث (برقة ،فزان ،طرابلس) ،وأن تكون اللجنة منتخبة من الشعب وليست
معينة من الربملان .وقد أوقف التعديل األزمة يف ذلك الوقت ،إال أنه عزز من عوامل
التنافس بني القوى بدال من اجللوس معا واحلوار والتوافق حول قضية حمورية كقضية
الدستور150.
كما مل يتم التقيد مبواعيد كل االستحقاقات اليت حددها اإلعالن الدستوري
وتعديالت ه بعد انتخاب املؤمتر الوطين العام .إذ راح املؤمتر يعيد النظر يف التعديالت اليت
أجريت على املادة  30من جديد ،وكلف جلنة خاصة ابحلوار اجملتمعي ملناقشة تشكيل
اهليئة التأسيسية .وهذه خطوة جيدة وكان من املمكن أن تقود إىل حوار وطين أوسع
وتوافق سياسي حقيقي ،إال أن احلوار توقف عندما قرر املؤمتر الوطين أتكيد اختيار جلنة
إعداد الدستور عرب آلية االنتخاب داخله ،فصادق اجمللس على القرار مبوافقة  87عضوا
عضوا! ومرة أخرى
من أصل  97عضوا فقط هم من حضروا تلك اجللسة من أصل ً 200
ختتار النخب اليت تصدرت املشهد السياسي عدم التوافق يف قضية الدستور املصريية إ ْن
ابمتناعها عن حضور جلسات املؤمتر أو ابملضي قدما واختاذ قرار مبن حضر.
واألخطر من هذا هو أن املؤمتر منح نفسه سلطة إقرار أو رفض مشروع الدستور
الذي تضعه جلنة الستني ،وحق عرضه على االستفتاء الشعيب .وهذا أمر خيلق تناقضا
ومينح للمؤمتر املنتخب سلطة على هيئة أخرى منتخبة ،من املفرتض أن تكون هيئة
أتسيسية .هذا انهيك عن أن املؤمتر احتفظ لنفسه ابحلق يف تعديل اإلعالن الدستوري
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أيضا.
وكما حدث يف مصر فقد كان طبيعيا مع هذا التخبط الدستوري أن يصل هذا
اخلالف إىل احملاكم ،إذ قبلت احملكمة العليا الطعن الدستوري الذي قدمه عدد من
احلقوقيني ،وحكمت بعدم دستورية التعديل الثالث لإلعالن الدستوري حبجة عدم توافر
النصاب القانوين الالزم الختاذه .وبدون الدخول يف تفاصيل ال حتتملها هذه الدراسة،
انتهى املؤمتر الوطين إىل إصدار قانون جديد يف  20يوليو  2013بشأن انتخاب اهليئة
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ،أقر فيه مبدأ انتخاب اهليئة التأسيسية مع توزيع
املقاعد ابلتساوي على املناطق الثالث151.
ومبوجب هذا األساس الدستوري املتخبط ،ذهب الليبيون إىل صناديق االقرتاع
ثالث مرات بعد إسقاط النظام السابق :األوىل يف يوليو  2012الختيار  200عضو هم
أعضاء املؤمتر الوطين العام والذي عمل كربملان مؤقت للبالد ومبدة قانونية هي  18شهرا.
وخصص النظام االنتخايب  80مقعدا لألحزاب والتكتالت السياسية ،و 120مقعدا
للمستقلني .والثانية يف مارس  2013الختيار اهليئة التأسيسية لوضع الدستور .والثالثة يف
يونيو  2014الختيار  200عضوا يف جملس النواب الذي خيلف املؤمتر الوطين العام .ويف
هذه املرة اعتمد النظام الفردي بدال من املختلط.
واألخطر أن كل هذه االنتخاابت أجريت وسط صراعات مسلحة عنيفة وقبل أن
تنزع أسلحة الكتائب املسلحة 152،بل ويف االنتخاابت األخرية عقدت االنتخاابت بعد
أربعة أايم من عملية عسكرية كربى شنها أحد قادة اجليش املتقاعدين يف بنغازي على ما
وصفهم اإلسالميني املتشددين ،والذي دعا أيضا إىل حل املؤمتر الوطين العام الذي اعتربه
يتآمر مع مجاعة أنصار الشريعة املسلحة .هذا أمر ليس ابهلني فاالنتخاابت الدميقراطية ال
تقوم يف ظل صراعات مسلحة أو مع انتشار السالح وغياب األمن .هذا معيار أساسي
ملثل هذا النوع من االنتخاابت153.
وقد أنتجت هذه االنتخاابت أوزاان نسبية لألحزاب ،حلت فيها القوى املدنية يف
الرتتيب األول مث القوى اإلسالمية يف الرتتيب الثاين .وقد كان الفتا أن ثقة اجلماهري يف
االنتخاابت كآلية حلسم اخلالفات السياسية يف املراحل االنتقالية قد تضاءلت ،ففي اثلث
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انتخاابت ،ونتيجة الهنيار األمن ونقص االستعدادات ،سجلت نسبة مشاركة أقل من
االنتخاابت األوىل ،وحسب املفوضية العليا لالنتخاابت ،فقد قام حنو  1.5مليون شخص
بتسجيل أنفسهم للمشاركة يف االنتخاابت (من إمجايل  3.4مليون شخص لديهم حق
االنتخاب) وهو ما يقرب من نصف من سجلوا أنفسهم يف االنتخاابت األوىل (2.8
مليون شخص) .لقد أدركت اجلماهري خطأ املسار يف الوقت اليت أصرت فيه النخب
على االنتخاابت قبل التوافق.
 -2.1.4إرث القذايف وتداعيات التعامل معه
التحدي الثاين األساسي هو اإلرث االستبدادي لنظام القذايف وتداعيات طريقة التعامل
معه .فكما سبق وأشران ترك ن ظام القذايف إراث ثقيال ،ميثل سببا أساسيا من أسباب ما متر
به البالد من ختبط وفوضى ،ويعرقل جناح االنتقال إىل الدميقراطية .فالقذايف ترك جمتمعا
بال قانون وال سياسة وال جيش وطين وال تنمية حقيقية .فضال عن انتهاكات واسعة
حلقوق اإلنسان ،وتداعيات مؤملة لقانون امللكية ،154وإهدار املال العام يف حروب
خارجية ،ومطالب تشاد بكشف احلقيقة وتعويضها عن احلرب اليت شنها القذايف عليها،
وكذا كشف حقيقة صفقة لوكرييب عام  ،2003ومسألة أطفال اإليدز ،ومطالب لبنان
بكشف احلقيقة عن اختفاء اإلمام موسى الصدر ،وغري ذلك .جبانب مشكلة النازحني
يف الداخل واخلارج نتيجة صراعات ما بعد ثورة فرباير ،ويقدر البعض أن هناك ما بني
املليون ونصف املليون الذين خرجوا إىل دول اجلوار العريب واألفريقي مثل تونس ومصر
وتشاد والنيجر ومايل واجلزائر155.
جراء التداعيات اليت ترتبت على طريقة تعامل اإلدارة
وقد ازدادت األمور صعوبة ّ
االنتقالية مع هذا اإلرث ،والذي تُرجم فيما يعرف بقانون العزل السياسي الذي اعتمده
املؤمتر الوطين العام يف  5مايو  2013أبغلبية  164صوات ومعارضة  4من أصل  200بعد
حصار عناصر من ميليشيات عدة وزارات ومقر املؤمتر الوطين العام ،والذي مل يتم رفعه
إال بعد املوافقة على القانون ،كما مت حتصني القانون دستوراي بتعديل اإلعالن الدستوري
ملنع مراجعة قانون العزل قضائيًا.
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وقد نص القانون على جترمي توىل املناصب والوظائف العليا يف العمل السياسي
واإلداري والقضائي واإلعالمي والدبلوماسي واجلامعي وعضوية جمالس اإلدارة والوظائف
اإلدارية واملالية والتنفيذية والرقابية يف اهليئات العامة اململوكة كليا أو جزئيا للدولة يف
الداخل واخلارج ،وذلك ملدة عشر سنوات على كل من توىل مسؤولية عسكرية أو
سياسية أو إدارية خالل الفرتة من  1969وحىت  ،2011جبانب من كان شريكا جتاراي
ألسرة القذايف ،ورؤساء االحتادات الطالبية ،وكل من توىل وظيفة مدير أو ابحث يف مركز
دراسات الكتاب األخضر ،واملدنيني الذين تعاونوا مع األجهزة األمنية ،والذين جمدوا
نظام ال قذايف يف اإلعالم أو ابحلديث املباشر ،وكل من عادى ثورة فرباير ابلفعل أو
التحريض أو الدعم املادي ،وكل من ساهم أبي شكل يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف
الداخل واخلارج لصاحل النظام ،وكل من تورط يف هنب ثروة الشعب ،وكل من استخدم
اخلطاب الديين إلضفاء الشرعية على حكم القذايف ،وكل من كان له نشاط علمي أو فين
أو فكري أو ديين أو ثقايف أو اجتماعي هبدف متجيد القذايف ونظامه156.
وقد علق أحد الباحثني على هذا القانون قائال أن القانون يفرتض أن كل من ارتبط
بنظام القذايف غري قابل للتغيري من الناحية األخالقية .ويف الواقع مل تدرك بعض القوى
السياسية خماطر هذا القانون ،فحزب العدالة والبناء ،الذراع السياسي لإلخوان املسلمني،
اعترب أنه إجراء وقائي وليس عقايب ألجل محاية الثورة ،بينما رأي آخرون أن املستفيد
األكرب من القانون هم اإلخوان والسلفيون الذين مل يُسمح هلم ابملسامهة يف أي عمل عام
طوال حكم القذايف ،بل واعترب البعض أن هناك أهدافا شخصية من وراء القانون هي
تصفية املنافسني واحلصول على مكاسب سياسية أمهها إبعاد التيار الذي يقوده حممود
جربيل وحلفاؤه157.
ولعامل اجلوار اجلغرايف دور هنا ،فقد خرج القانون وهناك نقاش مماثل يف كل من
مصر وتونس حول التعا مل مع بقااي النظام القدمي حيث اعتمدت مصر قانوان مماثال يف
 2011مث أبطلته احملكمة الدستورية الحقا .ويف تونس اعتمد اجمللس التأسيسي قانوان أقل
إقصائية يف  2013مث تراجعت عنه ومت تعليقه بعد الضجة اليت اثرت يف ليبيا.
وقد اعترب الكثري من املراقبني أن هذه الطريقة هي الطريقة األسوأ يف التعامل مع
هذا األمر 158،وابلفعل أدى القانون إىل نتائج سلبية كثرية أمهها انقسام اجملتمع وتعميق
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اخلالفات بني القوى السياسية ،ودفع زعماء احلرب املتضررين من القانون إىل معاداة أي
عملية مصاحلة وطنية وختريب كل مساعي نزع السالح وحتقيق السالم 159.بل وساهم
القانون يف تكتل الكثري من املتضررين مع بقااي النظام السابق ملواجهة الثورة بدال من
محايتها.
كما ال يضمن هذا القانون أبدا القضاء على االنتهاكات بل على العكس متاما
فقد يُدخل البالد يف سلسلة من االنتقام واالنتقام املضاد .وهلذا استقال حممد يونس
الت ومي رئيس اللجنة اليت كلفت بوضع معايري العزل عندما أدرك تالعب البعض هبذه
املعايري واستخدامها لقمع اخلصوم 160.كما أنه قد يؤدي إىل ارتباك الكثري من املؤسسات
احليوية كالقضاء ابلنظر إىل أن مثة من يقدر أن نصف القضاة سيتم عزهلم إذا ما طبق
القانون عليهم161.
ويف الواق ع ،فإن أسلوب التطهري الشامل املتبع يف ليبيا هو النقيض متاما لنظام
العدالة االنتقالية الشاملة الذي ثبت جناحه يف العديد من احلاالت األخرى ،والذي يقوم
على كشف احلقيقة وإعالهنا ،وتنفيذ برامج جرب الضرر ودفع التعويضات ،واملالحقات
القضائية وحماسبة كبار املسؤولني وكل من ارتكب جرائم حرب مع استيعاب الباقي ضمن
برامج مصاحلة وطنية شاملة ،فضال عن إصالح مؤسسات الدولة (األمن والقضاء
واإلعالم واجلهاز اإلداري) إصالحا جذراي لضمان عدم تكرار هذه االنتهاكات .وهذا
يتطلب حوارا وطنيا شامال مل تنجح البالد يف الوصول إليه حىت اليوم على النحو الذي
سنعرض له الحقا162.
وبرغم اعتماد املؤمتر الوطين حال آخر هو إنشاء "اهليئة العليا لتطبيق معايري النزاهة
والوطنية" حىت إقرار الدستور وذلك للتأكد من خلفية أي مرشح ملنصب قيادي مع حق
االستئناف أمام احملاكم ،إال أن اهليئة مل حتقق جناحا ملحوظا ابلنظر إىل غياب أي توافق
وطين على هذا األسلوب واعرتاض البعض على االنفراد بوضع هذه املعايري .كما أن
"جلنة احلقيقة واملصاحلة" اليت ترفع تقاريرها للمؤمتر الوطين العام وتعمل كهيئة مستقلة عن
السلطة التنفيذية ،جتد أمامها الكثري من الصعوابت فهي ال تعمل ضمن نظام شامل
ومتكا مل للعدالة االنتقالية الذي حيتاج بدوره إىل إصالح جذري ملؤسسات الدولة،
وتعاين اللجنة أيضا من فقدان األدلة أو تلفها يف ظل ضعف املؤسسات وعدم وجود
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إطار قانوين مالئم ،كما أن مثة من يشكك يف قدرهتا على إجناز مهامها يف ضوء أن
رئيسها شغل سابقا منصب رئيس احملكمة العليا يف عهد القذايف وهو حسني البوعيشي
الذي استقال قبل الثورة لكن قانون العزل ال يستثنيه163.
 -3.1.4امليليشيات واملدن املسلحة وضعف سيادة الدولة
وميثل وجود الكتائب وامليليشيات املسلحة وانتشار السالح أحد أهم التحدايت أمام
احلوار وجناح مسار االنتقال يف ليبيا ،إذ يقدر أن هناك ماليني من قطع السالح يف يد
امليليشيات املسلحة ،وهناك اخرتاقات من قبل بعض االنتهازيني واهلاربني اجلنائيني من
السجون بعد ثورة فرباير  2011هلذه الكتائب املسلحة والذين ليس من مصلحتهم استقرار
الدولة 164.فقد كان عدد الثوار املسلحني ضد القذايف يقدر بـ  40ألف يف كل أحناء
البالد ،أما اآلن فصار عددهم أكثر من  200ألف مسلحا (حنو  3ابملائة من سكان
ليبيا) والسبب األساسي هلذا هو اعرتاف الدولة الرمسي هبم ودفعها رواتبهم ،وضعف
الربامج اليت اعتمدت لدمج هؤالء يف القوات الرمسية للشرطة واجليش ،وهذه القوات
الرمسية قوا ت ضعيفة ابألساس؛ نظرا ألهنا تعمل بتنسيق ضعيف مع امليليشيات غري
الرمسية املدعومة بقوة من القوى القبلية والدينية165.
هذا جبانب بروز مدن ومناطق متتلك أسلحة ثقيلة وقدرات مالية ضخمة ،أمهها
مدن مصراته والزنتان والزاوية ،ومجاعات التبو يف اجلنوب واجلماعات اإلسالمية يف مدن
درنة وبنغازي واجدابيا واملنطقة الوسطى يف سرت .لقد استوىل املقاتلون يف هذه املناطق
على خمازن السالح وحصلوا على مساعدات خارجية ،بل إن بعض املدن هلا سجون
وبواابت تفتيش وحماوالت لفتح قنصليات عربية وأجنبية فيها مثل مصراتة .ويف الشرق
هناك تيار أطلق على نفسه التيار الفيدرايل ،حتالف مع قوة مسلحة سيطرت على املوانئ
النفطية يف الربيقة والسدرة وراس النوف 166.هذا فضال عن االنتهاكات اليت تنسب إىل
هذه الكتائب املسلحة فثمة من حتدث عن جتاوزات جسيمة لثوار مصراتة عندما دخلوا
اتورغاء وبين وليد ،وغري ذلك167.
ويرتبط مبا سب ق ضعف سيادة القانون يف البالد ،فاليوم يوجد يف ليبيا حكومتان
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وبرملاانن وكتائب مسلحة متعددة ومتنافسة 168.وقد تفاقم هذا الوضع ابلنظر إىل
القانونني الذين أصدرمها اجمللس االنتقايل – حتت الضغط – يف أبريل  2012والذين
ْ
مينحان احلصانة ضد مقاضاة الثوار الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء الثورة
ابعتبارها من أعمال "الضرورة" 169.ومثة جتليات كثرية أخرى لغياب سيادة القانون ،منها
رفض اجمللس الثوري ابلزنتان تسليم سيف اإلسالم القذايف للمحكمة اجلنائية الدولية
ورفضه تسليمه للمحاكم يف طرابلس .هذا فضال عن حماصرة ميليشيات مسلحة
للمجلس الوطين إلصدار قانون العزل كما أشران سابقا ،واختطاف رئيس الوزراء لعدة
ساعات يف أكتوبر 170.2013
ويف ظل االهنيار التام وغياب السلطة والقانون ،فإن هناك بعض املنافسات القبلية
والتارخيية بني بعض املدن والقبائل عادت إىل الظهور ،منها التنافس القدمي بني مصراتة
وبين وليد والذي يربطه البعض إىل عشرينيات القرن العشرين حيث حتمل مصراته بين
وليد مسؤولية مقتل اجملاهد رمضان السوحيلي .وعندان رفضت بين وليد االنصياع إىل قرار
املؤمتر الوطين بتسليم مطلوبني ،قامت كتائب مصراتة حبصار املدينة ملدة  25يوما انتهت
بسقوط املدينة ومقتل املئات 171.كما أن هناك صراعات أخرى قدمية غري سياسية تدور
حول األراضي ومظامل اترخيية أو عرقية قدمية كالنزاع يف جبل نفوسة على األراضي بني
قبائل الزنتان وقبيلة املشايشة .ولألسف فإن هذه النزاعات القدمية يتم استدعائها أو
إحيائها من أصحاب املصلحة يف إشعال البالد  -أو بضيق أفق النخب -يف ظل غياب
الدولة وأي حماولة حقيقية جلمع األطراف حول طاولة حوار حقيقية.
 -4.1.4اخلارج وتداعيات احلدث املصري
ومثة حتدايت أخرى أمام أي مصاحلة وطنية مصدرها عالقة ليبيا ابخلارج ،فمع ضعف
مراقبة احلدود ،عانت ليبيا ذاهتا ،إذ التحق ببعض الكتائب املتصارعة مقاتلون أجانب من
دول عربية وأجنبية .هذا فضال عن وصول أسلحة من اخلارج هلذه الكتائب .ويف املقابل
عانت دول اجلوار من فتح احلدود ،إذ انتشر هتريب السالح واملخدرات والتبغ واهلجرة
غري املشروعة ،وترتب على هتريب السالح اللييب للخارج حتديدا الكثري من التداعيات يف
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دول اجلوار ،مصر وتونس واجلزائر ومايل .كما استفاد تنظيم القاعدة يف بالد املغرب من
هتريب السالح من ليبيا وفتح احلدود بدون رقابة ،وانضم مقاتلون جدد من دول أخرى
مثل تونس ومصر ومن ليبيا وبلدان أخرى ملنطقة مشال مايل ،وأعلنت دولة أزواد هناك،
مما استدعي تدخل فرنسا والناتو وتصاعد ما يسمى احلرب على اإلرهاب.
ويتجلى أثر اجلوار اجلغرايف أيضا يف تداعيات احلدث املصري على األوضاع يف
ليبيا ،فاملباراة الصفرية اليت اعتمدت يف مصر بعد  3يوليو  2013سرعان ما أثّرت على
األوضاع يف ليبيا من خالل ما يسمى "عملية الكرامة" اليت قادها اللواء خليفة حفرت ضد
ميليشيات التيار اإلسالمي يف ليبيا اليت اهتمت بقتل املئات من قادة اجليش وإجبار
املئات على التقاعد ،بكل ما ترتب على هذه العملية من تداعيات ،وال سيما املواقف
الدولية غري احلامسة جتاه هذه العملية 172.هذا انهيك عن حتول اإلسالميني إىل الدفاع
عن أنفسهم وظهور التيارات األخرى كفاعلني إقصائيني وال يقبلون التسوايت
السلمية173.
غري أن األوضاع يف ليبيا أكثر تعقيدا عن الوضع يف مصر ،فبينما هناك جيش
موحد يف مصر ،ينتشر السالح وتتعدد امليليشيات املسلحة يف ليبيا ،فضال عن وجود
دور للقبيلة يف دعم اجلماعات املسلحة يف ليبيا .ويبدو من التحركات املصرية األخرية أن
خيارا أمنيًا يف معاجلتها للوضع اللييب ،ففي مؤمتر دول
مصر ،وحلفاؤها يف اخلليج ،تتبىن ً
جوار ليبيا انصب االقرتاح املصري ملعاجلة األزمة الليبية على مبادرة جلمع السالح دون
السعي لتقدمي رؤية متكا ملة وشاملة حلوار وطين شامل يكون مجع السالح أحد أركانه.
وقد أدى احلدث املصري إىل تصاعد حدة التوتر بني اإلسالميني وغري اإلسالميني
يف ليبيا كان أول جتلياهتا انسحاب اإلسالميني من حكومة زيدان يف يناير  2014بعد
أتييد زيدان النظام اجلديد يف مصر وزايرته ملصر يف سبتمرب  .2013وامللفت أن زيدان دعا
الشعب املصري إىل انتخاب السيسي بعد أايم فقط من تصرحيات السيسي اليت قال فيها
أن مصدر اإلرهاب يف مصر هو ليبيا وبعد لومه للناتو على خروجه من ليبيا قبل القضاء
على اإلرهاب واملتشددين174.
وقد حصل جملس النواب اللييب -الذي انعقد يف طربق -175على دعم قوي من
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السلطة يف مصر ،وزار صاحل عقيلة رئيس جملس النواب اللييب واللواء عبد الرزاق الناظوري
رئيس هيئة األركان العامة للجيش اللييب مصر يف أغسطس  2014وكان من املوضوعات
املعلنة عن اللقاء دعم احتياجات اجليش اللييب من تدريب واستشارات فنية ،مث زار رئيس
الوزراء اللييب – التابع جمللس النواب اللييب املنعقد بطربق  -عبدهللا الثين مصر يف أكتوبر
 2014ملناقشة مكافحة اإلرهاب ،وتنسيق املساعي األمنية والعسكرية لضبط احلدود الربية
بني البلدين ،ومسامهة مصر يف إعادة أتهيل اجليش الوطين اللييب وتدريب عناصره .وتتهم
أطراف ليبية ودولية 176مصر واإلمارات ابملشاركة عسكراي إىل جانب ميليشيات حفرت
األمر الذي نفته مصر مرارا .وال شك أنه لو صحت أنباء التدخل املصري اخلليجي يف
ليبيا فلن تؤدي هذه السياسة إال إىل دخول البلدين إىل نفق مظلم من الصراعات
واملشكالت األمنية وتعميق الصراعات الليبية وتوسيعها.
ويف اجلزء التايل من هذا القسم سنعرض حملاوالت احلوار اليت شهدهتا الساحة الليبية
خالل السنوات السابقة.

 -2.4حماوالت احلوار يف ليبيا
ظهرت يف السنوات املاضية عدة دعوات ومبادرات للحوار الوطين ،بل إن ليبيا تعاين كما
يرى كثريون من تعدد املبادرات وتضارهبا وتنافسها .كما قامت عدة جهات ،داخلية
وخارجية ،بتحركات من أجل تقدمي مبادرات للحوار ،إال أن كل هذه احملاوالت مل تثمر
عن عملية حوار شاملة.
ويعد "جملس حكماء ليبيا والشورى" أحد األطراف اليت توسطت يف بعض
النزاعات يف ليبيا ،وهو جملس انتخب عن شيوخ وأعيان املدن الليبية .وجنح هذا اجمللس
يف الوساطة وحل النزاعات احمللية ،إذ عمل يف مناطق توتر يف بنغازي ويف جبل نفوسة
وغريها ،وأهنى عدة اشتباكات قبلية مسلحة اندلعت بني الزنتان واملشايشة يف ديسمرب
 2012يف خالفهما على األرض واهتامات بتأييد املشايشة للقذايف ،وجنح اجمللس يف
ودفَ َع الطرفني إىل التوقيع على مدونة قواعد
إيقاف النزاع بعد سقوط حنو  300قتيل َ
السلوك وتشكيل جلنة حتكيم 177.كما توسط اجمللس إلطالق عدد من احملتجزين من
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غراين ورشفانة وتبادل احملتجزين من الطرفني يف سبتمرب  178.2014كما طالب اجمللس من
األحزاب جتميد عملها يف املرحلة االنتقالية وطلب من املؤمتر الوطين تشكيل حكومة
صغرية العدد كحكومة أزمات.
ويف أغسطس  ،2014قدم اجمللس مبادرة حلل الصراع العسكري يشمل إعالن
طرابلس وبنغازي مدينتني خاليتني من مظاهر التسلح مع حتديد إطار زمين لتنفيذ بنود
هذه املبادرة ابلتزامن مع تسليم املواقع من األطراف املتنازعة .وتبدأ املبادرة ابإلعالن عن
إيقاف إطالق النار من مجيع األطراف املتنازعة ،مث يبدأ اجمللس احلوار مع كافة األطراف،
هبدف التوصل إىل حل يضمن بسط سيطرة الدولة وتسليم كل املواقع التابعة للدولة إىل
جهات االختصاص كوزارة الداخلية واجلمارك واملوانئ وكذا تسليم املعسكرات لرائسة
األركان .كما تضمنت املبادرة وقف مجيع احلمالت االعالمية اليت تبثها القنوات التابعة
لألطراف املتنازعة179.
وهناك منظمات جمتمع مدين أخرى سامهت يف حتقيق بعض اإلجنازات على
األرض ،مثل "مجعية ليبيا بال حدود" اليت توسطت وسامهت يف إيقاف القتال يف زوارة
ومناطق أخرى ،و"مجعية الوفاق واملصاحلة الوطنية" اليت قدمت الكثري من املساعدات
للمناطق احملرومة ووسعت نشاطها إىل اجلنوب .وهناك "حركة أبوسليم النسائية" اليت
سامهت يف زرع ثقافة املقاومة قبل اندالع الثورة وعملت كجماعة ضغط للدفاع عن
حقوق املرأة180.

ويف  25أغسطس  2013أعلن رئيس الوزراء اللييب علي زيدان انطالق مبادرة للحوار
الوطين تشمل قضااي متعددة ،أمهها املصاحلة الوطنية ،ونزع السالح ،وكافة القضااي

األخرى االقتصادية واالجتماعية ،كما قرر جملس الوزراء إقامة هيئة إعداد لتنظيم
احلوار 181.وابستلهام التجربة اليمنية والتونسية ،ظهرت "اهليئة التحضريية للحوار
الوطين" 182يف أغسطس  2013وهي هيئة تضم عددا من املستقلني فكرًاي وسياسيًاـ وتطرح
نفسها كراعية لعملية حوار مستقلة عن العملية السياسية الرمسية ،وتستهدف إاتحة
الفرصة لكافة فئات اجملتمع إلبداء آرائهم حول مستقبل البالد .وتقول اهليئة أن الدولة
الليبية تقدم الدعم اللوجسيت واملايل لإلعداد والتحضري دون أن تتدخل يف إدارة أو توجيه
عمل اهليئة التحضريية للحوار ،كما تقول أن مهمة فريق األمم املتحدة تقدمي الدعم الفين
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ابخلربات والتجارب الدولية والتدريب التقين فقط.
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وترى اهليئة أن املرحلة األوىل من احلوار ستسفر عن امليثاق الوطين الذي سيعكس
التوافقات الوطنية والقيم واملبادئ الوطنية املشرتكة وأسس التعامل السلمي وأسس النظام
الدميقراطي املنشود ،أما املرحلة الثانية فهي مرحلة احلوار االسرتاتيجي حيث سيتم احلوار
حول القضااي وامللفات اهلامة مثل األمن واملصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية والتنمية
وتوزيع الثروة واإلعمار وغريها 184.وتقول اهليئة أهنا ستقوم بدعوة اهليئة التأسيسية لصياغة
عضوا مراقبًا يف مؤمتر احلوار لالطالع على نتائج املؤمتر والتوافقات
الدستور لتكون
ً
الوطنية اليت سيصل هلا185.
ويف أبريل  2014أعلنت اهليئة التحضريية للحوار الوطين – مبساعدة فريق استشاري
من  75عضو وجلنة فنية  -عن شرائح اجملتمع التسع اليت سيتوىل  300مندوب مهمة
متثيلها يف مؤمتر احلوار ،وهي اجملتمع املدين ،الثوار (اجلناح املسلح للثورة الليبية) ،األحزاب
والت يارات السياسية ،األعيان واحلكماء واملشايخ ،الشخصيات الوطنية املستقلة ،املكوانت
الثقافية الليبية (األمازيغ والتبو والطوارق) ،مؤسسات الدولة (اجلناح التنفيذي واجلناح
التشريعي واإلفتاء والقضاء) ،الليبيون املقيمون يف اخلارج ،وآخرون يتم اختيارهم من أجل
ضمان املش اركة الشاملة واملتوازنة لكل الشرائح .كما أكدت اهليئة على أنه سيتم ضمان
مشاركة املرأة والشباب بنسبة ال تقل عن  %30لكل منهما .وحددت اللجنة مدة  3شهور
لكل مرحلة186.
وهناك أيضا جهد مبذول من جملس أعيان/حكماء ليبيا ،الذي أعلن خطة
للمصاحلة قال أهنا قدمت من "ثوار مدينة مصراتة" ،وتتضمن هتدئة ملدة  24شهرا
مقسمة إىل ثالث مراحل برعاية جملس أعيان ليبيا للمصاحلة واألمم املتحدة ،وعلى أن
تدعى هلا كافة األطراف املتنازعة واجلهات التشريعية والتنفيذية ،كما تتضمن املبادرة
استفتاء الشعب عليها 187.وهناك حماوالت أخرى للحوار ،مثل برانمج الوفاق الوطين،
ومبادرة احلوار الوطين ،ومبادرة حتالف القوى الوطنية للمصاحلة ،وغريها.
كما شهدت مدينة غدامس الليبية ما مسي حوار غدامس يف  29سبتمرب
برعاية البعثة اخلاصة لألمم املتحدة بليبيا ورئيسها برانردينو ليون ،انطالقا من قاعدة أن
2014
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جملس النواب اللي يب املنعقد يف طربق هو صاحب الشرعية نظرا ألنه نتاج انتخاابت
يونيو  ، 2014ومن احرتام اإلعالن الدستوري اللييب وتعديالته واعتباره املرجعية العليا حلل
مجيع اخلالفات الدستورية والقانونية .وهلذا اقتصر احلوار على األطراف املؤيدة جمللس
النواب وبدون بقية األطراف أو التنظيمات املسلحة كقوات فجر ليبيا يف الغرب وجملس
شورى ثوار بنغازي 188.وقد لوح ليون قبل انعقاد جلسات احلوار جلميع األطراف الليبية
بقرار جملس األمن رقم  2174الصادر يف  27أغسطس  2014لاللتزام مبخرجات احلوار.
25

وقد وافق جملس النواب ورائسة األركان العامة املنبثقة منه على احلوار وأعلنت رائسة
األركان موافقتها على وقف إطالق النار بشرط أن توقف فجر ليبيا وجملس شورى الثوار
عملياهتا العسكرية .ويف املقابل ،رفض احلوار جملس شورى ثوار بنغازي ورفض كل
التدخالت اخلارجية واعترب أن هدف احلوار هو إقصاء الثوار 189.كما أعلنت قوات فجر
ليبيا رفضها لوقف العمليات العسكرية قبل نزع سالح ما أمسته "الثورة املضادة" .أما
األحزاب السياسية املؤيدة لفجر ليبيا فلم يكن هلا موقف واضح خوفا من اهتامها بدعم
العمليات العسكرية أو التفريط يف املنجزات العسكرية اليت تتحقق على األرض ،وهلذا
أعلن حزب العدالة وا لبناء موقفا وسطا إذ أيد موقف دار اإلفتاء الليبية املطالب بتأجيل
احلوار حىت يتم الفصل يف شرعية جملس النواب أمام احملكمة العليا190.
وال شك أن هذه العملية ال ميكن أن تكون شاملة ،فاألمم املتحدة اعرتفت مبجلس
النواب ابعتباره ميثل الشرعية الكاملة ،بينما شرعية هذا الربملان غري مكتملة نظرا ألن
احملكمة العليا الليبية تنظر يف األمر بعد أن رفع أعضاء ابملؤمتر الوطين وشخصيات
وأحزاب سياسية دعاوى قضائية تطعن يف شرعية جملس النواب من حيث طريقة التسليم
والتسلم ومن حيث مكان انعقاده ،ويف شرعية دستورية قانون االنتخاابت ،ويف التعديل
الدستوري الذي دشن مرحلة انتقالية اثلثة 191.ويبدو أيضا أن هناك قلق لدى دوائر
غربية وأممية من أن حتكم احملكمة العليا بعدم دستورية هذه القوانني والتعديالت ومن مث
تعود الشرعية للمؤمتر الوطين العام الذي يسيطر عليه اإلسالميون.
وكان املبعوث األممي السابق طارق مرتي قد دعا مجيع القوى السياسية واجملتمعية
والعسكرية إىل حوار قبيل انتخاابت جملس النواب اللييب يف يونيو إال أن حزب حتالف
القوى الوطنية والقوى السياسية والعسكرية املؤيدة له رفضت الدعوة على اعتبار أن
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الدعوة حماولة إلنقاذ األطراف اإلسالمية اليت ستخسر االنتخاابت.
كما انعقد مؤمتر مدريد يف سبتمرب  2014مبشاركة أكثر من عشرين دولة ومنظمات
دولية كاألمم املتحدة واالحتاد األورويب واجلامعة العربية .وأعلن منظمو املؤمتر أنه
يستهدف البحث عن سبل لدعم احلوار بني األطراف يف ليبيا وجتنب حتول البالد ملنطقة
نزاعات هتدد أمن املنطقة 192.بينما يرى آخرون أنه يصعب اعتبار هذا املؤمتر مبادرة
للحوار لسببني أساسيني ،أوهلما أن فريق طرابلس مل تتم دعوته يف املؤمتر ،واثنيهما أن
هدف حلفاء حكومة الثين يف دول اجلوار ،أي مصر واالمارات والسعودية ،هو حتويل
املؤمتر إىل منرب ملنح الشرعية حلكومة الثين واحلرب على اإلرهاب (أي حماربة حكومة
احلاسي وقوات فجر ليبيا)193.
كما حتاول تونس التوسط يف الشأن اللييب حيث يقدر وجود مئات اآلالف من
الليبيني يف تونس ،كما تعاين تونس من تدفق السالح وتسلل املتشددين إليها من احلدود
الليبية ،وهلذا فثمة مصلحة تونسية يف استقرار الوضع يف ليبيا .ودعت تونس يف أبريل
 2014األطراف الليبية للمشاركة يف حوار غري أن أطراف ليبية مثل رئيس حتالف القوى
الوطنية حممود جربيل رفض احلضور معتربا أن أي حوار سيكون هدفه التوقيع على ما
فرض ابلقوة على األرض 194.مث بذل كل من منصف املرزوقي وراشد الغنوشي جهودا
جلمع فرقاء الصراع ،انتهت مببادرة تونسية برعاية األمم املتحدة ،إال أن األمر توقف نظرا
ألن دوال عربية أخرى تسعى حلسم عسكري على األرض قبل احلوار حسب ما نُقل على
لسان وزير اخلارجية التونسي 195.كما عرضت اجلزائر الوساطة ابلشراكة مع تونس رافضة
التدخل األجنيب196.
كما يُعقد بشكل دوري مؤمتر دول جوار ليبيا الذي جيمع وزراء خارجية دول
اجلوار ابإلضافة إىل االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب واألمم املتحدة هبدف مناقشة
احللول املمكنة ملعاجلة الصراع يف ليبيا .وكان آخر اجتماع ابلقاهرة يف أغسطس .2014
ومن املالحظ أن هذه االجتماعات غري فعالة ابلنظر إىل تباين وجهات نظر دول اجلوار
بشأن كيفية حل األزمة ،فبينما ترى اجلزائر ضرورة احلوار واحلل السلمي مبشاركة اجلميع
مبا يف ذلك قوات فجر ليبيا وذلك ابلنظر إىل البعد األمين على حدودها املمتدة مع
ليبيا 197،ترى مصر ضرورة احلل العسكري وقد وقعت مع حكومة الثين اتفاقا
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عسكراي 198.أما االحتاد األورويب فيعاين هو اآلخر من تباين وجهات النظر داخله ،إذ
تدفع فرنسا حنو التدخل العسكري نظرا الرتباطها التارخيي جبنوب ليبيا الغين ابلثروات
واحملاذي ملستعمراهتا القدمية.
وواقع األمر أن التدخل اخلارجي للوساطة سالح ذو حدين ،فقد يكون التدخل
مطلواب عندما يكون لألطراف اخلارجية مصلحة يف استقرار البالد ودفع األطراف إىل
التفاوض واحلوار احلقيقي ،أو لتقدمي املساعدة الفنية والتدريب واملشورة يف قطاعات
معينة .لكن يف حاالت أخرى يكون تدخل اخلارج مضرا وذلك إذا استخدم لرتسيخ
أوضاع معي نة أو ترجيح كفة فريق أمام آخر أو هتريب سالح ألحد األطراف املتصارعة
(مثة أخبار تؤكد وجود سالح قطر وتركي للكتائب اإلسالمية وسالح إمارايت للكتائب
املدنية).
وقد سبق وأشران إىل أن التدخل اخلارجي يف احلالة اليمنية قد حقق بعض
اإلجيابيات عندما دفع األطراف املختلفة إىل احلوار ،إال أن خمرجات احلوار وإمكانية
تنفيذ هذه املخرجات تصادم مع تنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ يف اليمن مما
عرقل مسار االنتقال .أما يف تونس فقد كان الوسيط وطنيا األمر الذي مهد الطريق
للوصول إىل توافقات وطنية وجدت طريقها إىل التنفيذ.
إن احلا لة الليبية أكثر تعقيدا ألن التدخل اخلارجي بدأ مبكرا عرب قرار جملس األمن
رقم  1973يف مارس  2011والذي فرض منطقة حظر جوي ومسح بتدخل الناتو عسكراي.
لكن مبجرد سقوط النظام تُركت البالد والقوى السياسية املسلحة لتفاعالهتا الداخلية،
ومثة غموض يف شأن الدور الفرنسي وحجم دعمه للتيار املدين وكذا بشأن الدور
األمريكي ،أما دور األمم املتحدة فقد اقتصر على تقدمي االستشارة فيما خيص بناء الدولة
يف الوقت الذي كانت فيه األوضاع تتدهور يوميا على األرض دون مبادرة حقيقية
للحوار .أي أن الدور اخلارجي يف احلالة الليبية – كما كان يف احلالة األفغانية والعراقية –
اهتم بتدمري النظام القدمي دون تقدمي مساعدة حقيقية لبناء نظام بديل كما حدث يف
حاليت الياابن وأملانيا مثال.
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 -3.4متطلبات احلوار الوطين الشامل
اتضح مما سبق أنه برغم تعاظم اإلرث االستبدادي للنظام السابق ومسؤوليته عن الكثري
من التحداي ت الراهنة ،إال أن طرق معاجلة هذه التحدايت وسلوك خنب ما بعد اهنيار
النظام القدمي تتحمل هي األخرى جزءا كبريا من مسؤولية فشل مسار االنتقال .وليس
أدل على ذلك من أن دوال أخرى مرت بتجارب صعبة إال أهنا استطاعت أن تعاجلها
عندما توفرت هلا قيادات وخنب برؤى كلية حمددة وقدرات ومهارات على التعامل مع
التحدايت الداخلية واخلارجية.
إن القوى صاحبة املصلحة يف جناح الثورة يف ليبيا مل تستطع تقدمي رؤية متكاملة
ومشرتكة ملا بعد إسقاط النظام القدمي .لقد مجع هدف التخلص من القذايف كل هذه
القوى لكن مبجرد سقوط النظام مل ختتلف هذه القوى على نظام بديل يضمن بناء دولة
حديثة يف ليبيا فحسب وإمنا عانت معظم هذه القوى من صراعات وانشقاقات داخلية.
كما اتضح أيضا تعدد اجلهات اليت حتاول التوسط يف الصراعات الليبية دون أي حماولة
للتنسيق بينها.
إن سيادة ثقافة املنتصر ،وقلة اخلربة السياسية ،واعتقاد كل فصيل أنه الوحيد القادر
على محاية الثورة ،ومن مث عدم قدرة النخب على ترتيب األولوايت والبحث عن مصاحل
مشرتكة ،والقراءة االنتقائية واجملتزئة للتاريخ واألحداث - 199ورمبا سعي البعض لتحقيق
مصاحل شخصية -كل هذه العوامل أدت جمتمعة إىل تعميق االنقسامات وعرقلة أي
مساع محيدة للحوار يف جمتمع ميتلك الكثري من عوامل التجانس والتكامل.
ومن هنا ،كان أمام هذه القوى ،وال يزال ،عدة طرق إلنقاذ ليبيا أوهلا الطريق
اجملرب اترخييا وهو ظهور حتالف عابر لالنتماءات الضيقة  -القبلية واجلهوية
وااليديولوجية  -على احلد األدىن املشرتك واتفاق أطرافه على وضع أسس النظام
الدميقراطي مببادئه وقيمه ومؤسساته املتعارف عليها والذي يضمن قيام دولة القانون
واحلرايت واملؤسسات واملواطنة خالل مرحلة انتقالية ال يتم خالهلا التنافس على مقاعد
السلطة .وعلى أساس أن هذا النوع من احلكم هو اللبنة األوىل اليت تتيح لكافة األطراف
من العمل يف ظل دولة قانون واملؤسسات وطرح براجمها وأفكارها وحسم القضااي
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اخلالفية .وقد شهدت جمتمعات مثل اهلند وماليزاي وبولندا واسبانيا وغريها مثل هذا النوع
من التحالفات الوطنية200.
أما الطريق الثاين فهو أتسيس حالة حوار وطين شامل تؤسس لوضع أسس النظام
الدميقراطي خالل املرحلة االنتقالية من خالل ترتيبات انتقالية ال يتم خالهلا أيضا التنافس
على مقاعد السلطة .كما يتم خالل عملية احلوار التوافق على حسم القضااي اخلالفية
ووضع كافة الضماانت اليت حتول دون عودة الصراعات املسلحة من جديد .ولعل
املقرتحات التالية تسهم يف أتسيس حالة احلوار تلك:
 -1دعم كافة اجلهود الساعية إىل تشكيل جلنة وطنية موحدة من كافة الوسطاء احملليني
املتواجدين على الساحة كمجلس حكماء ليبيا والشورى واهليئة التحضريية للحوار الوطين
وجملس أعيان ليبيا وكافة منظمات اجملتمع املدين األخرى ،وذلك للعمل كوسيط وطين
حيظى بثقة معظم أطراف الصراع يف ليبيا والتنسيق مع األمم املتحدة لتشكيل جلنة
حتضريية مشرتكة للتحضري حلوار وطين واسع.
 -2املساعدة يف أتسيس احلوار الوطين على مخس مبادئ أساسية ،هي :قاعدة احلد
األدىن املشرتك ،والتوافق الوطين الواسع ،وترتيب األولوايت ،وتزامن مكوانت احلوار،
واستدعاء واستحضار كل اجلوانب اإلجيابية يف العامل القبلي كقيم القبيلة الداعية إىل
العدالة واإلنصاف واإلخاء ،واخلربات املرتاكمة من تدخل القبائل كوسيط حلل النزاعات
احمللية.
 -3أن يتم اجناز املهمتني التاليتني بشكل متزامن ومبواقيت زمنية واضحة وحمددة :مهمة
بناء املؤسسات الوطنية للجيش والشرطة وبناء مؤسسات سيادة القانون وفق رؤية شاملة
للنظام الدميقراطي املنشود تقوم على التوافق وليس التنافس خالل مرحلة التأسيس،
ومهمة اجناز نظام شامل للعدالة االنتقالية يستهدف كشف احلقيقة وجرب األضرار الناجتة
النظام القدمي وحماسبة كبار املسؤولني يف النظام السابق وإصالح مؤسسات الدولة ،مع
فتح الباب أمام دمج أكرب عدد ممكن من الذين عملوا مع النظام السابق غري أهنم
يؤيدون مطالب ثورة فرباير يف التغيري .هذا فضال عن إرسال كافة انتهاكات حقوق
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اإلنسان اليت جرت بعد اهنيار ا لنظام القدمي إىل جلنة مصاحلة وطنية تنبثق عن نظام
العدالة االنتقالية.
 -4حث اجلماعة الدولية وكافة املنظمات الدولية وكل دول اجلوار اإلقليمي على ضرورة
دعم هدف وحيد يف ليبيا خبالف املساعدات اإلنسانية ،وهو :التوقف هنائيا عن مساعدة
أي فصيل عسكراي ودعم مساعي بناء دولة القانون واملؤسسات الدميقراطية يف ليبيا،
وذلك على اعتبار أن ظهور هذه الدولة هو الضمان الوحيد الستقرار املنطقة وقطع
الطريق على كافة مجاعات العنف السياسي ووقف عمليات اهلجرة غري الشرعية ألورواب.
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خامتة
تناولت هذه الدراسة حاالت احلوار اليت شهدهتا أربع دول عربية هي تونس واليمن ومصر
وليبيا يف أعقاب اندالع الثورات من أجل الدميقراطية فيها .وميكننا االنتهاء إىل نوعني
من اخلالصات ،أوهلا يتعلق مبجمل عملية االنتقال إىل الدميقراطية ،واثنيها تتصل
بعمليات احلوار اليت متت ابلفعل يف الدول األربع.

 -1خالصات متصلة بعمليات االنتقال بشكل عام
 -1تتعثر عمليات االنتقال إىل الدميقراطية واحلوار والتوافق يف الدول اليت شهدت ثورات
من أجل الدميقراطية يف العامل العريب لسبب جوهري هو عدم تسلم قوى الثورة يف كل
تلك الدول السلطة يف هذه املرحلة من مراحل الثورات واستمرار الصراع بينها وبني قوى
الثورة املضادة .فقد سقطت رؤوس األنظمة القدمية إال أن أركان هذه األنظمة ظلت
تعمل داخل مؤسساهتا وأجهزهتا األمنية والقضائية واإلدارية واإلعالمية.
 -2مل تتمكن قوى الثورة من احلكم ألن مسار الثورات العربية حتول سريعا –ومبجرد
سقوط األنظمة– إىل احلديث عن مطالب ما قبل الثورات ،أي اإلصالح وتعديل
الدساتري والقوانني أو تبديلها وإجراء االنتخاابت يف أسرع وقت الختيار رؤساء وبرملاانت
وحكومات جديدة مكان الرؤساء والربملاانت واحلكومات القدمية ،وذلك بدال من بذل
كل اجلهد املمكن لتحويل مطالب الثورات إىل واقع ملموس من خالل تغيري منط السلطة
القائم وتغيري طبيعة عالقات السلطة داخل اجملتمع من خالل تفكيك ُعرى االستبداد
داخل كافة املؤسسات والقطاعات ومتكني قطاعات أوسع من ممارسة هذه السلطة.
مبكرا على مكاسب االنتخاابت خالل مرحلة البناء
 -3كان تنافس قوى الثورة
ً
وقسمت اجملتمع إىل
والتأسيس من األخطاء القاتلة اليت أوجدت أوز ًاان حزبية نسبية ّ
حكومة ومعارضة وأحيت اخلالفات القدمية ومسحت لقوى الثورة املضادة ابخرتاق الثورة
قدرا أكرب من املشاركة والتوافق .وهذا ما
يف مرحلة انتقالية أتسيسية كانت تتطلب ً
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اصطلح على تسميته يف أدبيات التحول الدميقراطي "الثورات االنتخابية" ،حيث يتم
حصر الثورة يف اجراء االنتخاابت ،ومن مث تكون وظيفة هذه االنتخاابت يف واقع األمر
هي "اجهاض" الثورات وااللتفاف على مطالبها .لقد كان املطلوب هو احلوار وبناء
التوافقات حول أنسب الطرق لتمكني قطاعات أوسع من املشاركة وتعزيز حكم القانون
ودولة املؤسسات واملواطنة والعدالة االجتماعية وزرع ثقافة املساءلة واملسؤولية ومواجهة
الفساد واالستبداد.
 -4مل تتمكن قوى الثورة ،احلاملة ابلتغيري واليت ال خربة هلا بدهاليز السياسة ،من إدراك
الفروقات اجلوهرية بني مهمة إسقاط األنظمة وبني متطلبات وسنن بناء األنظمة البديلة.
وهلذا مل تتمكن حىت اآلن من إجناز مهمتني أساسيتني ،األوىل هي مل تستمر هذه القوى
يف تثوير قطاعات واسعة من اجلماهري وتعبئتها راء مطالب الثورات ،فضال عن حماربة
جهات عدة ،داخلية وخارجية ،كل احملاوالت املتواضعة اليت بذلت يف هذا اإلطار.
واملهم ة الثانية هي أن قوى الثورة مل هتتم ابلتنظيم الداخلي هلا وتشكيل كيان أو كياانت
قوية تعرب عن الثورة ومطالبها وإفراز قيادات وطالئع تقود الشعوب حنو حتقيق أهدافها.
عابرا
 -5بعد أن شهدت امليادين يف كل دولة من دول الثورات العربية حتال ًفا ً
قواي ً
لأليديولوجيات واال نتماءات الضيقة للقضاء على النظام القدمي ،شهدت امليادين افرتاق
الثوار وتركهم امليدان للقوى التقليدية املمثلة ابألحزاب واحلركات السياسية اليت كانت
يوما رؤى ثورية للتغيري اجلذري .أما
تعارض األنظمة القدمية يف السابق غري أهنا مل متتلك ً
عمليات دمج قوى الثورة الصاعدة من الشباب والقوى االجتماعية األخرى يف هذه
األحزاب التقليدية فقد ظلت ضعيفة للغاية يف معظم احلاالت ،كما مل تشهد األحزاب
التقليدية أي تغيري جوهري يف قياداهتا وخنبها الداخلية لتمكني الشباب والنخب اجلديدة.
 -6ازداد األمر صعوبة مع قيام قوى الثورة املضادة إبقامة حتالفات قوية مع اخلارج ،إذ مل
جتد القوى اإلقليمية والدولية مصاحلها مع قيام نظم وطنية دميقراطية مبؤسسات قوية يف
الدول العربية .وهلذا حصلت قوى الثورة املضادة على دعم إقليمي ودويل قوي أو على
األقل على حياد هذه القوى وعدم تدخلها إلدانة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت
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قبل وبعد الثورات .كما وجدت الثورات املضادة حلفاء جدد هلا مع بعض رجال األعمال
والقوى التقليدية يف اجملتمع ،واستخدمت أدوات اإلعالم لتشويه الثورات والثوار وحشد
الناس مع استخدام مفردات النظم القدمية يف احلديث عن االستقرار واألمن.
 -7واقرتن ما سبق مع حتويل الثورات العربية من أجل الكرامة واحلرية والعدالة االجتماعية
إىل صراع بني اإلسالميني من جهة والليرباليني أو املدنيني من جهة أخرى .وقد سامهت
عوامل كثرية يف إذكاء هذا الصراع منها أخطاء األطراف اليت متثل هذين التيارين ومحالت
التضليل يف اإلعالم وغري ذلك .مث تطور هذا األمر ليصل إىل قيام قوى الثورة املضادة
خبلط األوراق واستخدام مصطلح "احلرب على اإلرهاب" ملواجهة الثورات ،وتصوير
الصراع يف أكثر من بلد عريب على أنه صراع ضد قوى الظالم والتشدد واإلرهاب ،وذلك
بعد أن حققت قوى الثورة املضادة اخرتاقات مؤثرة يف صفوف القوى احملسوبة على الثورة
وحتالفت مع بعض القوى الليربالية واليسارية ضد قوى أخرى حمسوبة على التيار
اإلسالمي وعلى قوى الثورة األخرى من كافة التيارات والشباب واحلركات واألحزاب
السياسية اجلديدة .وقد كانت مصر املكان األهم ،واألول ،الذي حدث فيه هذا
االخرتاق.
 -8ما حيدث يف مسار الثورات العربية ليس غريبًا ،فما من ثورة وإال وتصحبها ثورة
مضادة ،وال تغيري بال مثن .وانتج التفاعالت بني قوى الثورة والثورة املضادة يف بالدان هو
حصاد اختيارات وسلوك كل طرف وأساليب تعامله مع حمددات السياق العام وحتدايت
حمتوما ال فكاك منه وليس عيبًا يف اجلينات
قدرا ً
الداخل واخلارج .ومن مث ما حيدث ليس ً
العربية .ومن األمهية هنا تذكر أنه وعلى الرغم من أن انتصار الثورات وحركات التغيري
السياسي يبدو بعيد املنال اآلن يف بعض دولنا العربية ،إال أنه كان أيضا بعيد املنال يف
يوم من األايم يف دول أخرى مثل جنوب افريقيا وجنوب كوراي وبولندا والربتغال وتشيلي
وغريها.
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 -2خالصات بشأن عمليات وحماوالت احلوار
 -1أدت تطورات املراحل االنتقالية والسيما اضطراب املسارات السياسية اليت اعتمدت
جبانب بعض العوامل األخرى املؤثرة (كالتدهور األمين واالقتصادي) يف بلدان الدراسة
إىل ظهور احلاجة إىل احلوار ،إال أن تطورات األمور يف هذه الدول أظهرت تعدد هذه
املسارات .فقد ظهرت عمليتان حواريتان منظمتان يف تونس واليمن ،بينما تعددت
حماوالت ومبادرات احلوار يف ليبيا دون أن حتظى أي منها أبدىن مقومات النجاح ،ويف
مصر مل تظهر حماوالت حوارية حقيقية تسهم يف انقاذ البالد.
 -2لعب العامل اخلارجي أدو ًارا متفاوتة يف عمليات احلوار ،فبينما كان احلضور املكثف
للخارج هو العامل األول واألساسي يف دفع األطراف إىل طاولة احلوار يف اليمن 201،فإن
عدم وجود هذا العامل بشكل سافر يف تونس ساهم يف ترك الشأن السياسي لألطراف
احمللية اليت استطاعت الوصول إىل حل توافقي.
أما يف ليبيا ومصر فقد كان التدخل اخلارجي من العوامل املعرقلة للحوار ،فقد
حصل طرف حمدد يف املشهد املصري على دعم خليجي سخي يف صراعه مع
اإلسالميني ،كما أن انتهاكات حقوق اإلنسان يف مصر بعد  30يونيو مل جتلب أي
ضغط دويل لدفع األطراف إىل االعتدال يف مواقفها.
ويف ليبيا يظهر الوضع بشكل أسوأ مع حصول ُجل األطراف املتصارعة على
األرض على دعم خارجي مادي ومعنوي ،جبانب ضعف الدور الذي يقوم به الوسيط
األممي نتيجة غياب إرادة القوى الكربى يف حل الصراع اللييب أو رفع يدها عن تقدمي
الدعم للفاعلني احملليني.
وال شك أنه ال ميكن ألي حماولة جادة لدعم احلوار يف مصر وليبيا جتاهل هذا
العامل اخلارجي .لكن البد أيضا أن تتوفر يف أي وسيط دويل املهارات الالزمة للوساطة
واحلوار وبناء الثقة .كما تظل هناك حاجة دائما إىل قيام الوسيط الدويل بتقدمي الدعم
املتعلق ابملواد التعليمية اخلاصة ابحلوار وبناء الثقة ومهارات االتصال وغري ذلك202.
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 -3لدرجة الوعي والثقافة السياسية وحيوية الطبقة الوسطى وقوة اجملتمع املدين دور مؤثر
يف إمكانية احلوار يف دول الدراسة .فالسجل اإلجيايب النسيب لتونس -مقارنة ابحلاالت
الثالثة األخرى -ساهم بدرجة أو أبخرى يف جناح احلوار ،بينما أدى إرث األنظمة القدمية
يف السيطرة على اجملتمع املدين واخرتاقه -أو غيابه كما يف ليبيا -إىل عجز مؤسسات
اجملتمع املدين عن القيام بدور إجيايب يف التوسط أو التفاوض أو على األقل املسامهة يف
توعية اجلماهري مبخاطر املرحلة .ومن هنا تكتسب علميات التثقيف وبرامج التمكني
السياسي وتعزيز مقدرات اجملتمع املدين الكثري من األمهية يف هذا الصدد.
متفاوات يف جناح أو فشل عمليات احلوار ،فبينما مثّل
دورا
ً
 -4لعبت املؤسسات العسكرية ً
حياد املؤسسة يف تونس أحد العوامل املهمة يف ترك الشأن السياسي لألطراف املدنية
ومن مث دفعها إىل احلوار ،فإن تسييس املؤسسة يف مصر مثّل أحد أهم العوامل السلبية،
إذ حلت التفامهات أو الصفقات أو التحالفات مع هذه املؤسسة حمل حاجة القوى
السياسية إىل إجراء عمليات حوار حقيقية تعاجل جذور العالقات املدنية العسكرية وترسي
دولة القانون واملؤسسات.
أما يف اليمن ،فإن إرث صاحل يف تسييس املؤسسة العسكرية ،مث انقسام املؤسسة
بعد قيام الثورة ،جبانب التحدي احلوثي املسلح سامهت مجيعها بشكل قوي يف االلتفاف
على مقررات احلوار الوطين وإعادة العملية السياسية إىل الشارع والصراعات املسلحة من
جديد .وال شك أن الدعم اخلارجي الذي حتصل عليه بعض األطراف املسلحة هناك
يعقد الكثري من األمور.
متاما وانتشار السالح
ويبدو املشهد يف ليبيا أكثر
ً
تعقيدا مع حل اجليش القدمي ً
واملدن املسلحة وحصول كل طرف على دعم خارجي ،وهلذا فال ميكن تصور جناح أي
عملية حوارية من دون معاجلة هذا العامل وقبول قادة الكتائب وامليليشيات املسلحة -أو
دفعا من خالل ضغوط دولية حقيقية إىل -الدخول يف عملية مصاحلة سياسية
دفعهم ً
شاملة تؤدي إىل نزع سالح هذه األطراف وبناء جيش وشرطة وطنيني وبناء مؤسسات
الدولة الدميقراطية.
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 -5يتفاوت الدور ا لذي لعبته القوى السياسية ذات املرجعية اإلسالمية يف الدول حمل
الدراسة ،فقد اتسم أداء حزب النهضة بقدر من املرونة واالعتدال وامليل إىل عدم االنفراد
ابحلكم واالهتمام بتأسيس دولة القانون واحلرايت أوال .أما يف مصر ،فقد اختارت حركة
اإلخوان املسلمني العمل منفردة ومل متتلك القدرة على إجياد شركاء مدنيني هلا يف احلكم،
كما أدى دخول القوى السلفية للعمل السياسي إىل سحب البالد إىل احلديث عن
تطبيق الشريعة بدال من الرتكيز على بناء دولة القانون واحلرايت أوال .ومع حتالف
اإلخوان مع السلفيني ،تصاعدت حدة االستقطاب اإلسالمي العلماين واليت كانت البالد
يف غىن عنه ،كما دفع هذ التحالف اإلخوان حنو اليمني ،ما ساهم يف هزلية كل علميات
احلوار اليت متت.
ويف اليمن استمر حزب اإلصالح يف هنجه يف العمل املشرتك مع بقية القوى
السياسية ،غري أن هناك أمرين آخرين هلما صلة هبذا األمر مها وجود بعد طائفي يف
املسألة احلوثية ووجود القاعدة .ويف ليبيا فقد سامهت عوامل كثرية يف التأثري ابلسلب على
األداء السياسي لإلسالميني ،أمهها انتشار القوى اإلسالمية املسلحة ،وانعكاسات
احلدث املصري على املشهد اللييب ،وتدخل اخلارج لدعم أطراف سياسية إسالمية ،هذا
جبانب ضعف اخلربة السياسية لإلسالميني وتشرذمهم.
 -6شهدت احلالتان التونسية واليمينة حاالت حوار مت تصميمها بشكل ممنهج ،مع
اختالف درجة مشول أجندة احلوار .ففي تونس مت تصميم عملية حوارية هتتم فقط
أبولوايت املرحلة اليت تضمنت ثالثة موضوعات هي الدستور واالنتخاابت واحلكومة ،مع
االتفاق على اعتماد آلية احلوار ملعاجلة بقية القضااي احملورية الحقا ،كامللف االقتصادي
وغريه .أما يف اليمن فقد صممت العملية احلوارية لتتناول كافة القضااي اليت تعاين منها
البالد ومنها قضااي مصريية كقضية اجلنوب ومسألة التحدي احلوثي وشكل الدولة .وقد
اتسمت العمليتان بقدر من التنظيم كما متت االستعانة ابخلرباء ووضع نظم للمتابعة
واحلوكمة وغري ذلك.
ويف املقابل اتسمت احملاوالت اليت جرت يف مصر بسيطرة الطرف الداعي للحوار
(اجمللس العسكري والرئيس املنتخب) على جمرايت األمور وشكلية احلوار بشكل عام.
ويف ليبيا تتعدد املبادرات دون وجود مبادرة واحدة تتسم بقدر من الشمول ويقوم عليها
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وسيط حيظى بقدر من الثقة من كافة األطراف الرئيسية وبدون أي قدر من التنسيق بني
هذه املبادرات .كما أن األوضاع اجليوسرتاتيجية احمليطة ابلوضع اللييب حالت دون اتفاق
األطراف اإلقليمية والدولية على أمهية احلوار.
 -7اختلفت عمليات احلوار اليت تعرضت هلا الدراسة من حيث أطرافها ومن حيث
القدرة على تنفيذ خمرجات احلوار يف كل من اليمن وتونس .ففي اليمن مت احلوار بني
النظام القدمي والقوى اليت شاركت يف الثورة وبوجود الفاعلني اإلقليمي والدويل أيضا
بشكل واضح (دول اخلليج وجملس األمن) .كما كانت بعض هذه األطراف مسلحة أو
هلا كتائب مسلحة (احلوثيون وحزب املؤمتر أو حتالف صاحل ونظامه القدمي).
وبرغم أن احلوار أمثر خمرجات جيدة من الناحية الشكلية إال أن تطبيق هذه
املخرجات على أرض الواقع يصطدم أبمرين أساسيني ،األول إرادة القوى اإلقليمية
والدولية ومدى صدقها يف وصول اليمن إىل مرحلة دولة القانون واملؤسسات واحلرايت،
وذلك يف ضوء تعقد املشكالت الرئيسية لليمن (اجلنوب واحلوثيني والقاعدة) وتدخل
اخلارج (اخلليج وإيران وأمريكا ) ،وتقاطعها مع عوامل حملية (القبيلة ،اجليش واألمن،
ونفوذ صاحل وشبكة عالقاته احمللية واإلقليمية ،والوضع االقتصادي واالجتماعي املرتدي).
كما يصطدم أيضا بقدرة األطراف املختلفة على نزع سالح األطراف املسلحة وإنشاء
جيش وطين .وقد أثبتت األحداث األخرية هناك صعوبة توفر هذين العاملني .ومن مث
فإن أي حماوالت ملعاجلة الشأن اليمين البد أن هتتم هباذين البعدين.
أما يف تونس فقد جرى احلوار بني القوى السياسية املختلفة بعد عودة رموز النظام
القدمي بشكل جديد وحتالفهم مع مكوانت يسارية ونقابية وليربالية (نداء تونس) وبرعاية
نقابية يف األساس .وبرغم جتاوز هذا احلوار مسألة حتصني الثورة وعزل رموز النظام
السابق ،إال أن املطالبة بنظام للعدالة االنتقالية الزالت قائمة وهي تتطلب عملية حوارية
جادة حتافظ على اجنازات اجلولة احلوارية األوىل وحتقق أهداف العدالة االنتقالية يف الوقت
ذاته ،وهذا أمر ليس سهال ابلنظر إىل وجود قوى سياسية صار هلا األكثرية يف الربملان
(ندا ء تونس) ستقف ابملرصاد أمام أي إدانة للنظام القدمي.
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 -8كما أدت طريقة وتوقيت التعامل مع إرث األنظمة القدمية وامللفات الكربى األخرى
إىل آاثر عكسية فيما يتصل إبمكانية احلوار وال سيما يف احلالتني املصرية والليبية .ففي
مصر أدت حماولة سن قانون للعزل أو حماوالت فتح ملف السياسات اخلارجية يف
القضااي املعقدة (كالعالقة مع أمريكا واتفاقية السالم املصرية اإلسرائيلية) أدت إىل حتالف
املتضررين يف الداخل وتكتلهم ضد الثورة وحصوهلم على دعم قوى إقليمي ودويل .وهذا
أمر ساهم يف حتويل مسألة النضال من أجل الدميقراطية إىل صراع صفري بني طرفني ومن
مث صعوبة تصور الوصول إىل عملية حوارية حقيقية بينهما ،بل وإىل تسفيه وختوين من
يدعو إىل احلوار أو املصاحلة مع اإلسالميني بعد  30يونيو.
ويف ليبيا ،ساهم قانون العزل الكامل يف تعقيد األمور على األرض وتكتل املتضررين
من القانون ضد أنصار القانون ،ومن مث حتويل املسألة من بناء الدولة ومؤسساهتا
الدميقراطية إىل صراع عنيف بني جبهتني متصارعتني ،وصعوبة الوصول إىل حوار حقيقي
بينهما بعد أن صار الصراع صفرًاي أيضا .وقد سامهت عوامل أخرى ابلطبع يف الوصول
إىل هذا الوضع سبق وأشران إليها يف النقاط السابقة .وما غاب يف احلالتني املصرية والليبية
هو عدم القدرة على اختيار الطريق األنسب واجملرب اترخييا وهو نظام العدالة االنتقالية،
معا (كشف احلقيقة واالعرتاف ،واحملاسبة
الذي من املمكن أن حيقق عدة أهداف ً
وحماكمة منتهكي حقوق اإلنسان ،وجرب الضرر ،واإلصالح اجلذري احلقيقي،
واملصاحلة).
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