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محمود محارب

*

الحرب اإلسرائيلية على غزة

تعالــج هــذه الدراســة الحرب العدوانية التي شــنتها إســرائيل على قطاع غزة فــي فجر الثامن
يومــا ،وارتكــب الجيــش اإلســرائيلي خاللها
مــن تموز /يوليــو  ،2014والتــي اســتمرت خمســين ً
سلســلة من جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنســانية بحق المدنيين الفلسطينيين ،وأوقعت نحو
جريحا ،ودمرت آالف البيوت ،وشرّدت نحو  400ألف فلسطيني من منازلهم.
شهيدا و10870
2150
ً
ً
وتقــف الدراســة باقتضــاب على خلفيــة العــدوان وأهدافه المعلنــة وغير المعلنة ،والوســائل
أساســا إلى ارتكاب المجازر المتتالية
التي اتبعتها إســرائيل لتحقيق هذه األهداف المســتندة
ً
بحــق المدنييــن الفلســطينيين .وتســتعرض عمليــة صنع القــرارات في لجنة الوزراء لشــؤون
األمــن "الكابينــت األمنــي" اإلســرائيلي ،والنقاشــات والخالفــات التــي دارت فيــه بشــأن أهداف
الحرب ووســائل تحقيقها ،ثم تلقي الضوء على خشــية إسرائيل من تشكيل لجنة التحقيق
الدوليــة ،وعلــى الخســائر االقتصادية اإلســرائيلية مــن جراء الحرب ،ثــم تعالج تأثيــر الحرب في
مستقبل بنيامين نتنياهو في الخارطة الحزبية في إسرائيل.
*

باحث غري مقيم يف املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات.

6
خلفية العدوان
شنت إرسائيل يف فجر الثامن من متوز /يوليو  2014عدوانًا واسع
النطاق عىل قطاع غزة ،هو األكرث رشاسة ودموية واألطول زم ًنا واألكرث
خسائر يف األرواح واملمتلكات ،يف سلسلة الحروب التي أعلنتها
إرسائيل عىل قطاع غزة منذ تأسيسها وحتى اليوم .وهذا العدوان هو
الثالث واسع النطاق الذي تشنه إرسائيل عىل قطاع غزة يف األعوام
الستة املاضية ،وهو التاسع ضد قطاع غزة منذ عام  .2002كام جاء
هذا العدوان استمرا ًرا وتصعي ًدا للعدوان الذي شنته قوات االحتالل
اإلرسائيلية عىل الضفة الغربية املحتلة بعد عملية الخليل التي أودت
بحياة ثالثة مستوطنني إرسائيليني يف  12حزيران /يونيو .2014
لقد جاءت عملية الخليل بعد فرتة وجيزة من اإلعالن عن وقف
املفاوضات الثنائية املبارشة بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل،
وعقد املصالحة بني فتح وحامس ،وتشكيل حكومة الوفاق الوطني
الفلسطينية ،وازدياد عزلة إرسائيل عىل الصعيد الدويل .وقد استغلت
إرسائيل عملية الخليل لتحقيق أهداف سياسية ليست ذات صلة
بهذه العملية ،وإمنا لتوجيه رضبة مؤملة لحامس وفصائل املقاومة
األخرى ،يف البداية يف الضفة الغربية ثم يف قطاع غزة ،وإلنهاء اتفاق
املصالحة بني فتح وحامس ،ونزع الرشعية الدولية عن حكومة الوفاق
الوطني الفلسطينية لتفكيكها يف أرسع وقت.
كل من حامس والسلطة الفلسطينية
ويف هذا السياق ،ح ّملت إرسائيل ً
املسؤولية عن العملية ،وفرضت عقوبات جامعية عىل الفلسطينيني يف
الضفة الغربية ،ونكلت بهم وال سيام يف منطقة الخليل ،واعتقلت أكرث
من ألف فلسطيني ،كانت أغلبيتهم من قادة حامس وناشطيها ،مبا يف
ذلك جميع أرسى حامس الذين أطلق رساحهم يف صفقة التبادل مع
الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط .ورشعت يف اتخاذ إجراءات قانونية
شكلية إلعادة هؤالء األرسى إىل السجن لقضاء األحكام املؤبدة التي
كانت صدرت بحقهم .ويف الوقت نفسه ،استمرت الحكومة اإلرسائيلية
يف تحميل حركة حامس املسؤولية عن عملية الخليل ويف توجيه
التهديدات إليها ،مرفقة باعتداءات جوية متكررة عىل قطاع غزة،
بهدف إرهاب حركة حامس وفصائل املقاومة يف قطاع غزة وإرغامها
عىل قبول خرق إرسائيل لكل من "صفقة شاليط" واتفاق التهدئة
الذي جرى التوصل إليه بوساطة مرصية يف ترشين الثاين /نوفمرب
 2012يف أعقاب العدوان اإلرسائييل عىل غزة .أ ّما حامس وفصائل
املقاومة يف قطاع غزة فطالبت إرسائيل بالتزام هاتني االتفاقيتني وفك
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الحصار عن قطاع غزة ،وحرصت يف الوقت نفسه عىل عدم التصعيد
والرد عىل االعتداءات اإلرسائيلية الجوية املتكررة بوترية منخفضة.
بيد أ ّن إرسائيل رسعان ما صعدت من عدوانيتها ورفضت الوساطات
التي دعت إىل التهدئة وشنت عدوانًا مبيتًا عىل قطاع غزة .وقد
ساهمت مجموعة من العوامل املحلية واإلقليمية والدولية يف شن
إرسائيل عدوانها عىل قطاع غزة ،وأهمها:
•التنافس يف العدوانية بني قيادات األحزاب اإلرسائيلية ،وال سيام
قيادات أحزاب االئتالف الحكومي التي انربت تزايد يف ما بينها،
يف الضغط بشدة لشن عدوان عىل قطاع غزة.
•عدم وجود ميزان قوى عسكري بني إرسائيل واملقاومة يف قطاع
غزة ،ورجحانه بشكل كبري للغاية ملصلحة إرسائيل.

•اعتقاد قادة إرسائيل أ ّن انشغال الــدول العربية بأوضاعها
ورصاعاتها الداخلية ويف تناقضاتها البينية ،وفقدان قادة هذه
الدول يف الوقت الحارض اإلرادة السياسية للتصدي للعدوانية
اإلرسائيلية ،مينح إرسائيل فرصة لشن العدوان عىل غزة من دون
أن يكون هناك ٍ
تصد لها من أغلبية الدول العربية ولو يف حده
األدىن.
•مناصبة العديد من األنظمة العربية العداء لحركة حامس
وفصائل املقاومة يف قطاع غزة ،وتواطؤ بعضها مع إرسائيل ضد
حامس عشية العدوان وأثناءه ،كام أكد املسؤولون اإلرسائيليون
ووسائل اإلعالم اإلرسائيلية ذلك مرا ًرا وتكرا ًرا.

•اعتقاد قادة إرسائيل الراسخ أ ّن محور إيران وحزب الله والنظام
السوري لن يحرك ساك ًنا ضد إرسائيل ،ولن ميد العون الفعيل
للمقاومة يف غزة أثناء العدوان ،ولن يفتح أو يسمح بفتح جبهة
ضد إرسائيل من الجنوب اللبناين.
•فقدان املجتمع الدويل واإلدارة األمريكية اإلرادة السياسية للجم
عدوان إرسائيل.

صمود المقاومة وإنجازاتها
وقبل التطرق إىل أهداف الحرب اإلرسائيلية عىل قطاع غزة ووسائل
تحقيقها ،والرصاعات الداخلية يف االئتالف الحكومي بهذا الشأن ،من
املهم اإلشارة باختصار شديد إىل صمود فصائل املقاومة والشعب
الفلسطيني يف قطاع غزة يف هذه الحرب وإىل اإلنجازات التي حققتها.

دراسات وأوراق تحليليّة
العراق :انهيار ترتيبات ما بعد االحتالل

لقد كانت هذه الحرب أطول حرب تخوضها حامس وفصائل املقاومة
يف قطاع غزة وأهمها منذ تأسيس حامس وحتى اليوم .وعىل الرغم
من رجحان ميزان القوى العسكري بشكل واضح ملصلحة إرسائيل،
وسلسلة املجازر املتتالية التي ارتكبها الجيش اإلرسائييل بحق
الفلسطينيني ،واملعاناة الشديدة التي كانت فوق طاقة تحمل البرش،
فقد حقق صمود املقاومة الفلسطينية الباسلة يف قطاع غزة جملة
من اإلنجازات املهمة ،كان أبرزها:
•خاضت املقاومة يف قطاع غزة حربًا طويلة دامت خمسني يو ًما
استمرت خاللها يف إطالق الصواريخ إىل العمق اإلرسائييل بكثافة
عالية ،ما أدى إىل نزوح اإلرسائيليني من الكيبوتسات والقرى
اإلرسائيلية الواقعة يف غالف غزة وإىل شل الحياة جزئ ًيا يف
جنويب إرسائيل .وقد فشلت إرسائيل يف وقف إطالق الصواريخ
إىل العمق اإلرسائييل ،عىل الرغم من املجازر والقصف الجوي
والربي والبحري ،وعمليات الجيش اإلرسائييل الربية داخل قطاع
غزة .وفشلت إرسائيل يف تطبيق أهم أسس العقيدة العسكرية
اإلرسائيلية التي تعتمد عىل الردع ونقل املعركة إىل أرض العدو
والحسم العسكري الرسيع.

فشل واض ًحا يف تحقيق الهدف الرسمي املعلن
•فشلت إرسائيل ً
الذي وضعه رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو للحرب
عىل غزة وهو تحقيق "الهدوء مقابل الهدوء" ،واضطر نتنياهو
إىل إجراء مفاوضات غري مبارشة مع حامس وفصائل املقاومة
األخرى ،واالستجابة للعديد من رشوطها املهمة لوقف إطالق
النار ،وهو الذي بنى نفسه سياس ًيا وعقائديًا خالل عقود طويلة
عىل رفض املفاوضات مع فصائل املقاومة ودعا إىل القضاء عليها.
•فشلت إرسائيل يف تحقيق أي إنجاز سيايس ذي قيمة يف الحرب؛
إذ مل تنجح يف تحقيق أي هدف من األهداف السياسية غري
املعلنة رسميًا للحرب .فقد فشلت يف كرس إرادة املقاومة لدى
حامس والفصائل األخرى بشكل خاص ،والشعب الفلسطيني
بشكل عام ،ويف استعادة قوة الردع اإلرسائيلية ،ويف رضب
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املصالحة بني فتح وحامس ،ويف الحفاظ عىل فصل قطاع غزة
عن الضفة الغربية ،ويف إضعاف حكومة الوفاق الفلسطينية
أو تفكيكها.

•متكنت املقاومة ألول مرة يف تاريخ الرصاع مع إرسائيل من
تعطيل مطار اللد (مطار بن غوريون) لعدة أيام ،وهو املطار
الوحيد الذي يربط إرسائيل بالعامل.
•نجحت املقاومة يف مفاجأة إرسائيل ليس يف القدرة عىل الصمود
فحسب ،وإمنا أيضً ا يف تنفيذ مجموعة من العمليات العسكرية
الجريئة واملهمة من األنفاق والبحر ،وأخذت زمام املبادرة يف
كثري من األحيان وهاجمت من األنفاق املعدة سلفًا جيش
االحتالل يف مواقعه داخل الخط األخرض املحاذية لقطاع غزة،
وأوقعت به خسائر مل يكن يتوقعها؛ إذ بلغت خسائر الجيش
اإلرسائييل التي اعرتف بها مقتل  64ضابطًا وجنديًا وإصابة أكرث
من  600ضابط وجندي بجروح بليغة ومتوسطة.
•رفعت الحرب من مكانة حامس وفصائل املقاومة يف نظر
الفلسطينيني ،وزادت من شعبيتها وأعادتها إىل مكان مهم
ليس يف مقاومة االحتالل فحسب ،وإمنا أيضً ا يف معادلة الرصاع
اإلرسائييل – الفلسطيني.

•كشفت الحرب طبيعة إرسائيل العدوانية أمام العامل وألحقت
أذًى جديًّا بسمعتها ومكانتها ،وظهر بشكل واضح أنّها ال تحرتم
القوانني واملواثيق الدولية ،وأنّها تفرض عقوبات جامعية عىل
الفلسطينيني ،وتستهدف قتل املدنيني ،وترتكب جرائم حرب
وجرائم ضد اإلنسانية بحق الفلسطينيني.
•أحدثت الحرب توت ًرا يف عالقات إرسائيل مع الدول الغربية
وخاصة مع اإلدارة األمريكية ،وزادت من التوتر يف عالقاتها مع
الكثري من الدول وال سيام مع تركيا وقطر ،ومع دول أمريكا
الجنوبية التي استدعى بعضها سفريه من تل أبيب احتجا ًجا
عىل العدوان اإلرسائييل عىل غزة ،وقادت إىل ازديــاد النقد
املوجه إلرسائيل يف معظم دول العامل ،وإىل زيادة عزلتها الدولية،
وتصاعد حملة املقاطعة ضدها وال سيام يف أوروبا وأمريكا.
•أدى العدوان الذي ارتكبت خالله إرسائيل جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية بحق الفلسطينيني ،إىل أن شكّل مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة لجنة تحقيق دولية للتحقيق يف
جرائم إرسائيل ،األمر الذي يحمل بني ثناياه إمكانات حقيقية
ملحاكمة املسؤولني اإلرسائيليني العسكريني واملدنيني ومعاقبتهم
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عىل جرائم الحرب التي ارتكبتها إرسائيل بحق الفلسطينيني يف
هذه الحرب.

أهداف العدوان المعلنة ووسائل
تحقيقها
حرص بنيامني نتنياهو رئيس الحكومة اإلرسائيلية عىل وضع
أهداف عامة "متواضعة" للحرب عىل قطاع غزة وذلك يف محاولة
منه لالستفادة من دروس الحروب املاضية التي خاضتها إرسائيل،
ومن توصيات لجان التحقيق اإلرسائيلية التي أعقبتها والتي وجهت
انتقادات لقيادات إرسائيل لفشلها يف تحقيق األهداف املعلنة للحرب.
فقد رصح نتنياهو يف بداية العدوان عىل غزة أ ّن هدف الحرب هو
إعادة الهدوء إىل جنوب إرسائيل ،ورفع شعار "الهدوء مقابل الهدوء"،
يف إشارة واضحة منه بأنّه لن يستجيب ملطالب املقاومة يف غزة
ورشوطها لوقف إطالق النار ،ويف مقدمتها فك الحصار عن القطاع.
بيد أ ّن نتنياهو ما لبث أن أضاف هدفًا آخر بعد عدة أيام من بدء
الحرب ،وهو إضعاف حامس من خالل توجيه الرضبات العنيفة لها،
ثم وضع بعد ذلك هدفًا جدي ًدا هو "القضاء عىل األنفاق".

وقد كان واض ًحا ملتخذي القرارات يف إرسائيل عىل املستويني السيايس
والعسكري ،أ ّن إرسائيل ال تستطيع تحقيق أهداف الحرب بالوسائل
العسكرية من دون ارتكاب سلسلة من املجازر املتواصلة بحق املدنيني
الفلسطينيني .فقد بات استهداف املدنيني وارتكاب املجازر املتواصلة
مهم ،ال غ ًنى عنه يف العقيدة العسكرية اإلرسائيلية يف
بحقهم جز ًءا ً
حروب إرسائيل ضد حركات املقاومة يف العقود املاضية .لقد استهدفت
إرسائيل املدنيني العرب يف حروبها السابقة ضد جيوش الدول العربية،
ولكن حربها األساسية يف تلك الحروب كانت ضد الجيوش ،ومل يكن
استهداف املدنيني وارتكاب املجازر بحقهم ،كام فعلت مرات عديدة،
رشطًا لحسم الحرب ملصلحة إرسائيل وهزمية الجيوش العربية .بيد
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أ ّن حرب إرسائيل ضد حركات املقاومة ،بعد أن تخلت الدول العربية
وجيوشها عن مواجهة إرسائيل ومحاربتها ،تختلف اختالفًا جذريًا عن
الحرب ضد الجيوش العربية .فالجيش اإلرسائييل يف حربه ضد حركات
املقاومة يستهدف بالرضورة املدنيني غري املشاركني يف الجهد الحريب
ويرتكب املجازر املتتالية بحقهم ،ويعترب ذلك رشطًا ال غ ًنى عنه لحسم
الحرب ملصلحته ،كام أكد العديد من الباحثني اإلرسائيليني والدراسات
الصادرة عن املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية((( .وهذا بالضبط ما قام
به الجيش اإلرسائييل يف حربه ضد حامس وفصائل املقاومة األخرى
يف قطاع غزة؛ فاستهداف الجيش اإلرسائييل للمدنيني الفلسطينيني يف
القطاع طوال الحرب ،وارتكابه املجازر املتتالية بحقهم ،يأيت يف صلب
عقيدته العسكرية التي تهدف إىل دفع عائالت املقاومة وجمهورها
بشكل خاص (غري املشاركني يف الجهد الحريب) والشعب بشكل عام،
مث ًنا مرتف ًعا ج ًدا يصعب تحمله إلرغام قيادة املقاومة عىل الخضوع
والركوع وقبول وقف القتال وفق الرشوط اإلرسائيلية .وعىل الرغم
من أ ّن قيادة إرسائيل السياسية والعسكرية تدرك أ ّن ارتكاب الجيش
اإلرسائييل للمجازر املتتالية بحق الفلسطينيني املدنيني يخالف القوانني
واملواثيق الدولية ،وأنّه قد يع ّرض املسؤولني السياسيني والعسكريني
اإلرسائيليني عن هذه املجازر للمالحقة القانونية الدولية؛ وعىل الرغم
من أنّهم يدركون أيضً ا أ ّن ارتكاب إرسائيل لهذه املجازر يلحق أرضا ًرا
سياسية بإرسائيل عىل الصعيد الدويل ويزيد من عزلتها ،فإ ّن قادة
إرسائيل يرصون عىل ارتكاب هذه املجازر وسيلة أساسية لكرس إرادة
قيادة فصائل املقاومة.
ال توجد معارضة يف إرسائيل يف صفوف قيادات األحزاب والنخب
اإلرسائيلية املختلفة ،الستهداف الجيش اإلرسائييل املدنيني الفلسطينيني
وارتكابه املجازر املتتالية بحقهم .وعىل أرضية اإلجامع يف صفوف
النخب اإلرسائيلية السياسية واألمنية بشأن رضورة ارتكاب الجيش
اإلرسائييل املجازر بحق الفلسطينيني ،دار نقاش – وال يزال  -يف ما بينها
مبا يف ذلك يف لجنة الوزراء لشؤون األمن "الكابينت األمني"((( ،حول
 1للمزيد ،انظر :يجيل ليفي ،من جيش الشعب إىل جيش األطراف (القدس :كرمل،
 .)2007وانظر كذلك :ميخائيل ميلشطاين ،مقاومة :صعود تحدي املقاومة وتأثريه يف مفهوم
أمن إرسائيل (تل أبيب :معهد دراسات األمن القومي.)2010 ،
 2يضم "الكابينت األمني" الذي يرأسه رئيس الحكومة مثانية وزراء ،وهم :رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو ،ووزير الدفاع موشيه يعلون من حزب الليكود ،ووزير املالية ورئيس حزب
"يوجد مستقبل" يائري لبيد ،ووزير الخارجية ورئيس حزب "إرسائيل بيتنا" أفيغدور ليربمان،
ووزير االقتصاد ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتايل بنيت ،ووزيرة القضاء ورئيسة حزب
"الحركة" تسيبي ليفني ،ووزير األمن الداخيل يتسحاك أهرونوفيتش من حزب "إرسائيل
بيتنا" ،ووزير االتصاالت جلعاد اردان من حزب الليكود .ويشارك يف اجتامعات هذه اللجنة
وزيران آخران بصفة مراقب من دون أن يكون لهام حق التصويت وهام :وزير الشؤون
اإلسرتاتيجية واملسؤول عن ملف املخابرات يوفال شطاينتس من حزب الليكود ،ووزير العلوم
ورئيس جهاز املخابرات العامة األسبق (الشاباك) يعقوب بريي من حزب "يوجد مستقبل".

دراسات وأوراق تحليليّة
العراق :انهيار ترتيبات ما بعد االحتالل

حجم هذه املجازر ،ووترية ارتكابها ،ومدى تسامح املجتمع الدويل
مع استمرار إرسائيل يف ارتكابها ،والنقطة أو الخط األحمر الذي عىل
إرسائيل أالّ يتعداه بشأنها ،خشية من تدخل املجتمع الدويل وإرغامه
إرسائيل عىل وقفها وفرض عقوبات عليها .فالعديد من أحزاب االئتالف
الحكومي ،وال سيام حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتايل بنيت وحزب
"إرسائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليربمان وقادة بارزين يف حزب الليكود،
يستخفّون باملوقف الدويل ،والرأي العام العاملي وإمكان قيامه باتخاذ
خطوات جدية ضد إرسائيل عقابًا لها عىل املجازر التي ترتكبها ،ويدعون
إىل عدم االلتفات إليه ،واالستمرار يف ارتكاب املزيد من املجازر بحق
املدنيني الفلسطينيني ،من دون توقّف حتى تستسلم حامس وفصائل
املقاومة يف قطاع غزة ،كام سرنى الحقًا.

صراع في الحكومة وفي
"الكابينت األمني" أثناء العدوان
تعترب الحكومة يف إرسائيل الجسم الوحيد املخ ّول رسم ًيا وفق القانون
اتخاذ قرار الحرب .ومن صالحيات الحكومة تخويل "الكابينت
األمني" اتخاذ القرارات بشأن الحرب أو العمليات العسكرية واسعة
النطاق .وقد خ ّولت الحكومة اإلرسائيلية "الكابينت األمني" ،اتخاذ
القرارات بشأن الحرب عىل غزة التي أطلق عليها الجيش اإلرسائييل
"عملية الجرف الصامد" ،وحرصت الحكومة اإلرسائيلية عىل تعريفها
بأنها عملية عسكرية واسعة وليست حربًا .وعقد نتنياهو اجتامعات
كثرية لـ "الكابينت األمني" خالل الحرب ،بلغت  28اجتام ًعا ،متشيًا
منه مع توصيات "لجنة فينوغراد" التي حققت يف حرب لبنان الثانية.
وشارك يف هذه االجتامعات كام هو متبع رئيس هيئة األركان العامة
يف الجيش اإلرسائييل ،وقادة األجهزة األمنية ،وعدد من جرناالت
الجيش .ويتضح من ترسيبات وسائل اإلعالم اإلرسائيلية ،أ ّن نتنياهو
ونسق بعمق يف عملية صنع القرارات يف "الكابينت األمني"
تفاهم ّ
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مع وزير الدفاع موشيه يعلون ،ومع بيني غانتس رئيس هيئة األركان
العامة الذي ال ميلك حق التصويت يف "الكابينت األمني" ،ولكنه يؤث ّر
هو وجرناالت الجيش الذين يشاركون يف االجتامعات بشكل كبري يف
عملية صنع القرارات((( .وشكلت ترويكا "نتنياهو – يعلون – غانتس"
محو ًرا أساس ًيا يف "الكابينت األمني" وقادت هذه الرتويكا عملية صنع
القرارات فيه بشأن الحرب عىل غزة .وقد ظهر منذ بداية العدوان
عىل غزة خالف ورصاع متواصالن بني نتنياهو املدعوم بقوة من وزير
الدفاع ورئيس هيئة األركان وعدد غري ثابت من أعضاء "الكابينت
األمني" من ناحية ،وأفيغدور ليربمان وزير الخارجية ورئيس حزب
"إرسائيل بيتنا" ونفتايل بنيت وزير االقتصاد ورئيس حزب "البيت
اليهودي" من ناحية أخرى.

جاءت الحرب عىل غزة يف ظل قيادة نتنياهو ائتالفًا حكوم ًيا صع ًبا،
مكونًا من خمسة أحزاب يتنافس الكثري من قادتها منذ اليوم األول
للعدوان يف توجيه االنتقادات العلنية له بشأن أهداف الحرب،
وإدارته لها ،والوسائل التي يجري اتباعها لتحقيق هذه األهداف.
وشكلت هذه االنتقادات والهجامت العلنية املستمرة ضد رئيس
الحكومة أثناء الحرب سابقة لفتت أنظار املحللني اإلرسائيليني.
فهي املرة األوىل التي يجري فيها بشكل علني ومستمر انتقاد حاد
لرئيس الحكومة خالل الحرب من رشكائه يف االئتالف الحكومي ،ومن
حزبه أيضً ا ،واألعضاء يف "الكابينت األمني" يف الوقت نفسه .وقد
اتسمت هذه االنتقادات والرصاعات بني مكونات االئتالف الحكومي
باملزايدات العدوانية يف محاولة من أصحابها ليس فقط للتأثري يف
سياسة الحكومة تجاه الحرب ،وإنّ ا أيضً ا لتحقيق شعبية يف أوساط
الجمهور اإلرسائييل ،وال سيام يف أوساط أنصار أحزاب اليمني واليمني
 3للمزيد عن مدى تأثري املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية يف عملية صنع القرارات املتعلقة
مبجريات الحرب واألمن القومي اإلرسائييل ،انظر :محمود محارب" ،عملية صنع قرارات األمن
القومي يف إرسائيل وتأثري املؤسسة العسكرية فيها" ،دراسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات 21 ،شباط /فرباير :2011
http://dohainstitute.org/release/2118ee56-8dfe-481a-8be0-b123c97dc8bd
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الفايش يف إرسائيل الذين ما انفكوا يتطلعون بأغلبيتهم الكبرية إىل
حلول عسكرية رسيعة ،والذين تستهويهم يف الوقت نفسه الشعارات
العدوانية الداعية إىل الفتك بالفلسطينيني .وسنعرض هنا أبرز
االنتقادات والرصاعات التي عانتها حكومة نتنياهو وائتالفه الحكومي
منذ بداية العدوان عىل غزة.

تفكيك التحالف بين حزبي
الليكود و"إسرائيل بيتنا"
•شهدت األسابيع التي سبقت الحرب عىل غزة ازديا ًدا يف التوتر
بني الوزير أفيغدور ليربمان رئيس حزب "إرسائيل بيتنا" ،ورئيس
الحكومة نتنياهو بشأن السياسة التي ينبغي إلرسائيل اتباعها
تجاه غزة وفصائل املقاومة يف ظل استمرار إطالق النار عىل
وترية منخفضة بني إرسائيل وقطاع غزة((( .وقد طالب ليربمان
مرا ًرا بانتهاج سياسة إرسائيلية أكرث عدوانية تجاه فصائل املقاومة
الفلسطينية ،واحتالل قطاع غزة عسكريًا بهدف تقويض حكم
حامس والقضاء عليها وعىل فصائل املقاومة يف قطاع غزة .وعىل
هذه الخلفية عقد ليربمان مؤمت ًرا صحف ًيا يف السابع من متوز/
يوليو  ،2014أعلن فيه انفصال كتلة حزب "إرسائيل بيتنا" عن
كتلة الليكود يف الكنيست وإنهاء التحالف الذي كان قد أبرم
بني الحزبني عشية انتخابات الكنيست األخرية .وعزا ليربمان
سبب إنهاء هذا التحالف إىل ازدياد االختالفات بينه وبني رئيس
الحكومة نتنياهو يف العديد من القضايا الجوهرية ،وأكد أ ّن
هذه الخطوة ال تعني إطالقًا انسحابه من االئتالف الحكومي،
وأنّه يعتزم البقاء يف هذا االئتالف((( .وهدف ليربمان من تفكيك
تحالفه مع الليكود الذي كان قد خطط له سلفًا ،إىل متييز نفسه
هو وحزبه عن سياسة نتنياهو وحزب الليكود يف قضايا األمن
ويف ملفات أوجه الرصاع املختلفة مع الفلسطينيني؛ إذ ما انفك
ليربمان يطرح مواقف أكرث عدوانية وفاشية تجاه الفلسطينيني
يف سياق تنافسه مع حزيب الليكود والبيت اليهودي ،عىل جمهور
معسكر اليمني واليمني املتطرف يف إرسائيل .وقد ظل ليربمان
منذ اليوم األول للحرب يوجه النقد تلو اآلخر لنتنياهو بشأن
 4براك رفيد" ،نتنياهو هاجم ليربمان :احرض اجتامعات الكابينت قبل أن تنتقد الحكومة"،
هآرتس ،2014/7/6 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2368645
 5يهونتنان ليس" ،ليربمان أعلن نهاية الكتلة املشرتكة ،إرسائيل بيتنا تنفصل من الليكود"،
هآرتس ،2014/7/7 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2369233
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سياسته يف الحرب عىل غزة ،وا ّدعى أ ّن نتنياهو مل يح ّدد هدفًا
إسرتاتيج ًيا واض ًحا للحرب ،ودعاه إىل وضع إسرتاتيجية تهدف
إىل تقويض حكم حامس يف قطاع غزة والقضاء عىل فصائل
املقاومة(((.

•وجه الوزير نفتايل بنيت رئيس حزب "البيت اليهودي" منذ بداية
الحرب عىل غزة انتقادات شديدة لسياسة نتنياهو ولألهداف
التي أعلنها لهذه الحرب .وطالب بنيت أن يكون هدف الحرب
عىل غزة إلحاق الهزمية الحاسمة والواضحة بحامس وبفصائل
املقاومة يف قطاع غــزة ،من دون احتالله ،وقصف ومدنه
ومخيامته وقراه بشكل متواصل من الجو والرب والبحر ،بال
رحمة وبال توقف ،عىل مدار الساعة وطوال األيام ،ما يعني
ارتكاب مجازر متتالية ،وجرائم حرب ،وجرائم ضد اإلنسانية
بحق الفلسطينيني املدنيني يف قطاع غزة .ودعا بنيت إىل تجاهل
املجتمع الدويل ورفض مطالبته بوقف القتال وإىل رفض "الهدنة
اإلنسانية" أيضً ا واالستمرار يف قصف قطاع غزة بال توقف حتى
تستسلم حامس وفصائل املقاومة(((.

•شارك العديد من وزراء حزب الليكود وقسم كبري من نوابه يف
الكنيست يف املزايدات العدوانية التي أمل ّت بأحزاب االئتالف
الحكومي .وبرز من بينهم كل من يرسائيل كاتس وجدعون
ساعر اللذين يتطلعان للمنافسة عىل زعامة الليكود ،ونائب
وزير الدفاع داين دنون .وقد طالب الوزير جدعون ساعر أن
يكون تقويض حكم حامس يف غزة رشطًا رضوريًا ال مفر منه
لنزع السالح من قطاع غزة((( .وانتقد داين دنون نائب وزير
الدفاع ورئيس مركز حزب الليكود ،بشدة نتنياهو وسياسته
يف الحرب عىل غزة واتهمه بالضعف ،وبتبني "سياسة الخنوع
اليسارية" ،وبالتخيل عن قيمه ومواقفه السابقة إزاء حامس.
وقد أقال نتنياهو يف أعقاب هذه الترصيحات داين دنون من
" 6ليربمان :الحكومة مل تبلور هدفًا إسرتاتيجيًا واض ًحا لعملية الجرف الصامد" ،هآرتس،
 ،2014/8/23انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2413353
وانظر كذلك يويس فريطر" ،الطالق املتأخر بني ليربمان ونتنياهو" ،هآرتس ،2014/7/8 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2369980
 7براك رفيد" ،بنيت يهاجم سياسة نتنياهو :الهدف ليس القضاء عىل األنفاق وإمنا هزمية
حامس" ،هآرتس ،2014/7/20 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2390963
 8يهونتنان ليس" ،الوزير ساعر ال ميكن نزع سالح غزة من دون تقويض حكم حامس"،
هآرتس ،2014/8/3 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2395981
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العراق :انهيار ترتيبات ما بعد االحتالل

معلل قراره بقوله إنّه من غري املقبول
منصب نائب وزير الدفاعً ،
أن يهاجم عل ًنا نائب وزير الدفاع سياسة الحكومة اإلرسائيلية
يف الحرب عىل غزة أثناء الحرب ،وبأ ّن ترصيحات دنون خدمت
حامس وأفادتها أثناء الحرب((( .بيد أن نتنياهو مل يجرؤ عىل إقالة
أو توجيه إنذار لكال الوزيرين ليربمان وبنيت اللذين استمرا يف
انتقاده بشدة وعل ًنا املرة تلو األخرى طوال الحرب عىل الرغم
من أنهام عضوان يف "الكابينت األمني" ،ما يتيح لهام التعبري عن
مواقفهام وانتقاداتهام يف اجتامعات "الكابينت األمني" ،إلدراكه
أن إقالتهام قد تقود إىل إسقاط حكومته.

•وشهدت عالقات نتنياهو توت ًرا مع الوزير يائري لبيد رئيس حزب
"يوجد مستقبل" ،الذي مل ينتقد عل ًنا نتنياهو يف الشهر األول
للحرب ،ولكنه ما لبث أن شن هجو ًما الذ ًعا عىل نتنياهو عند
اإلعالن عن وقف مؤقت إلطالق النار ،واتهمه بإلحاق الرضر
بعالقات إرسائيل مع الواليات املتحدة بسبب خالفاته املستمرة
والعلنية بشأن الحرب عىل غزة( .((1أما الوزيرة تسيبي ليفني
رئيسة حزب الحركة التي أيدت نتنياهو بشكل عام خالل
مجريات الحرب ،فإنها ما لبثت أن انتقدت بشدة مواقفه من
املفاوضات غري املبارشة مع حامس ،ومن رشوط وقف إطالق
النار ،ومن السلطة الفلسطينية .وقد شاركها يف نقد سياسة
نتنياهو يف هذه القضايا حزبا العمل ومريتس من املعارضة،
اللذان دعام نتنياهو وأيدا سياسته وقراراته بشأن الحرب بشكل
عام ،إال أنّهام انتقداه لعدم وجود رؤية أو خطة لتحقيق السالم
مع الفلسطينيني(.((1
 9براك رفيد ويهونتنان ليس" ،بسبب انتقاده الحكومة :نتنياهو أقال نائب وزير الدفاع
دنون" ،هآرتس  ،2014/8/15انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2377994
 10يويس فريطر" ،نتنياهو خرج من الحرب قويًا يف الرأي العام ولكنه فقد احرتام الوزراء"،
هآرتس ،2014/8/8 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2400460
 11املرجع نفسه.

االحتجاج على عملية
صنع القرارات بشأن الحرب
وعىل خلفية توتر العالقات يف "الكابينت األمني" وال سيام بني كل من
ليربمان ونفتايل بينت مع رئيس الحكومة نتنياهو ،املدعوم من وزير
الدفاع موشيه يعلون ورئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلرسائييل
بيني غانتس وقادة األجهزة األمنية ،بشأن أهداف الحرب ومجرياتها؛
احتج عدد من الوزراء يف "الكابينت األمني" عىل عملية صنع القرارات
املتعلقة بالحرب ومجرياتها وعىل التأثري الكبري للمؤسسة العسكرية
رسب
يف عملية صنع القرارات .فبعد مرور أكرث من شهر عىل الحربّ ،
عدد من الوزراء األعضاء يف "الكابينت األمني" لوسائل اإلعالم أنه مل
يبحث ومل يناقش يف االجتامعات الكثرية التي عقدها خالل الحرب
األهداف السياسية للحرب ،وال كيفية إنهائها ،وال تفاصيل املفاوضات
غري املبارشة مع الفصائل الفلسطينية لوقف إطالق النار( .((1ومل تذكر
وسائل اإلعالم أسامء هؤالء الوزراء ،ولكن فُهم من السياق أنه كان
من بينهم ليربمان ونفتايل بينت .وذكر هؤالء الوزراء يف ترسيبهم
أنهم سمعوا من وسائل اإلعالم عن مواقف إرسائيل بشأن وقف
إطالق النار ،وإمكانات تخفيف الحصار عن قطاع غزة ،وإعادة
السلطة الفلسطينية إليه ،وإمكانات إطالق رساح أرسى فلسطينيني
مقابل جثتي الجنديني اإلرسائيليني ،من دون أن يجري نقاش هذه
املواضيع يف "الكابينت األمني" .وكان من أهم القضايا التي أشار
إليها هؤالء الوزراء يف نقدهم لنتنياهو وعملية صنع القرارات يف
"الكابينت األمني" ،التأثري الكبري للمؤسسة العسكرية يف صنع
القرارات وهيمنتها عىل مداوالته .وقد ذكروا أ ّن املؤسسة العسكرية
سيطرت عىل مضامني االجتامعات فيه وأ ّن وزراءه مل يحصلوا عىل
مواد مكتوبة قبل االجتامعات ،ال من املؤسسة العسكرية وال من
أي مؤسسة أخرى ،وأ ّن تلك املؤسسة احتكرت قراءة الواقع وتقديم
املقرتحات ومشاريع القرارات ،وأ ّن "الكابينت األمني" استند فقط
إىل املعلومات والتحليالت والتوصيات التي قدمها قادة املؤسسة
العسكرية واألمنية .وأكدوا أنّه إىل جانب ذلك ،مل تق ّدم املؤسسة
العسكرية لـ "الكابينت األمني" ،يف أغلب األحيان ،بدائل ليك يكون
بإمكان وزرائه االختيار من بينها ،ويف الحاالت القليلة التي ق ّدمت
فيها عدة بدائل ،فإنّها مل تكن واقعية ،وكان هدف املؤسسة العسكرية
 12براك رفيد" ،وزراء يف الكابينت :مل يحدث بحث حقيقي يف أهداف الحرب واملفاوضات
لوقف إطالق النار" ،هآرتس ،2014/8/11،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2402635
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من تقدميها دفع وزراء "الكابينت األمني" لقبول املوقف أو الخطة
التي تريدها املؤسسة العسكرية .وأشار هؤالء الوزراء أ ّن كل ذلك
يتناقض مع توصيات لجنة فينوغراد ،والتي انتقدت يف تقريرها التأثري
الكبري للمؤسسة العسكرية يف عملية صنع القرارات التي تتخذها
القيادة السياسية يف "الكابينت األمني" والحكومة ،وأكدت يف الوقت
نفسه رضورة أن تق ّدم "هيئة األمن القومي" ووزارة الخارجية وجهة
نظر أخرى كاملة ومستقلة ،إىل جانب وجهة نظر املؤسسة العسكرية
يف كل موضوع أمني – سيايس يبحثه "الكابينت األمني"؛ ليك يكون
فعل بني بدائل حقيقية مختلفة .وأكد هؤالء الوزراء
بإمكانه االختيار ً
عىل أ ّن هذا األمر مل يحدث ،واستمرت املؤسسة العسكرية يف احتكار
قراءة الواقع وتقديم اقرتاحاتها لـ "الكابينت األمني"(.((1

مسألة احتالل قطاع غزة
يف سياق الرصاع يف "الكابينت األمني" ومببادرة من رئيس الحكومة
نتنياهو ،بحث "الكابينت األمني" مسألة احتالل قطاع غزة عسكريًا،
وذلك بعد أن طالب عل ًنا عدد من الوزراء بتقويض حكم حامس يف
قطاع غزة ،إما بواسطة احتالله عسكريًا كام دأب عىل املطالبة بذلك
الوزراء أفيغدور ليربمان ويوفال شطاينتس وجدعون ساعر وغريهم،
أو بواسطة قصفه من الجو والرب والبحر بكل قوة وباستمرار ،حتى
تستسلم فصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة مثلام دعا إىل
ذلك رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير نفتايل بنيت وغريه .وقد
خصص "الكابينت األمني" لبحث هذه املسألة أكرث من أربع ساعات
قدم خاللها رئيس هيئة أركان الجيش اإلرسائييل ونائبه ورئيس
االستخبارات العسكرية ورئيس املخابرات العامة تقديراتهم بشأن
احتالل قطاع غزة(.((1
 13املرجع نفسه.
 14براك رفيد" ،السيناريو الذي عرض للوزراء :احتالل غزة يستغرق أشه ًرا ،ومئات الجنود
سيقتلون" ،هآرتس ،2014/8/5 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2398339
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وأكد هؤالء القادة العسكريون عىل أ ّن احتالل قطاع غزة بشكل
كامل سيستغرق عدة شهور وسيتكبد الجيش اإلرسائييل خاللها مئات
القتىل ،وسيحتاج الجيش إىل عدة سنوات من أجل مالحقة كوادر
فصائل املقاومة وأعضائها واعتقالهم والقضاء عليهم والبحث عن
األسلحة .وأضافوا ،أ ّن احتالل قطاع غزة سيؤدي بالرضورة إىل سقوط
عدد كبري ج ًّدا من املدنيني الفلسطينيني ما يلحق أذًى بإرسائيل عىل
الصعيد الدويل .إىل جانب ذلك ،سيعيد احتالل قطاع غزة املسؤولية
املبارشة إىل سلطات االحتالل اإلرسائيلية ،وسيقود ذلك إىل تحملها
مسؤولية تقديم الخدمات املختلفة لسكان قطاع غزة والتي تصل إىل
مليارات الشواقل .ويف أعقاب االستامع إىل تحليالت قادة املؤسسة
العسكرية واألمنية وتقديراتهم ومقرتحاتهم ،طلب نتنياهو من وزراء
"الكابينت األمني" بأن يصوتوا عىل املوضوع وسأل ع ّمن يؤيد منهم
احتالل قطاع غزة .وقد استنكر العديد من الوزراء طرح هذا املوضوع
للتصويت ،ومل يؤيده أحد منهم بعدما سمعوا ما قاله قادة الجيش
واألجهزة األمنية ،ولكن بعضهم احتج بأ ّن التحليالت والتقديرات
واملقرتحات التي ق ّدمت لهم هدفت إىل إفشال القيام باحتالل قطاع
غزة ،ودفع "الكابينت األمني" للتصويت وفقًا ملا يريده نتنياهو وقادة
املؤسسة العسكرية( .((1وقد ازداد حنق عدد من الوزراء عىل نتنياهو
العتقادهم أنه ووزير الدفاع ورئيس األركان قد "طبخوا" سلفًا هذا
القرار ،وأنهم نسقوا مسبقًا بشأن املداوالت التي جرت يف "الكابينت
األمني".

الخشية من لجنة التحقيق الدولية
أثار القرار الذي اتخذه مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
خالل الحرب عىل غزة ،القايض بتشكيل لجنة تحقيق دولية يف
الجرائم التي ارتكبها الجيش اإلرسائييل يف هذه الحرب ،سخط القيادة
اإلرسائيلية ومخاوفها .وقد هاجم القادة واملسؤولون اإلرسائيليون هذا
القرار وأعلنوا بأ ّن إرسائيل لن تتعاون بشأنه وال مع لجنة التحقيق
التي سيشكلها املجلس .ويف الوقت نفسه ،دأب القادة اإلرسائيليون
عىل التحضري سياسيًا وقانونيًا ملواجهة هذا القرار ونتائجه( .((1وقد أكد
 15املرجع نفسه؛ انظر كذلك أريئيل كهانا" ،نقد الجيش اإلرسائييل يف املستوى السيايس:
فشل يف تحقيق الهدف" ،موقع معاريف ،2014/8/4 ،انظر:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/604/021.html
 16زئيف كام" ،يف إرسائيل رشعوا يف االستعداد لتقرير جولدستون الجديد" ،موقع
معاريف ،2014/8/8 ،انظر:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/605/587.html?hp=1&cat=404&loc=59
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مصدر رفيع املستوى يف وزارة الخارجية اإلرسائيلية أنّه تقرر إقامة
طواقم عمل مشرتكة مكونة من مختصني من وزارة الخارجية ،وهيئة
األمن القومي ،ووزارة القضاء ،وأجهزة األمن اإلرسائيلية ،استعدا ًدا
ملواجهة عمل لجنة التحقيق الدولية .ويف معرض نقاشه لهذا القرار
أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست ،قال وزير الخارجية
أفيغدور ليربمان إ ّن وزارته تتعامل مع هذا القرار مبنتهى الجدية،
وتعترب أ ّن املعركة امتدت من ميدان الحرب إىل امليدان السيايس
جم ملواجهة هذا القرار ،وستعمل كل ما
والدويل ،وأنّها تبذل جه ًدا ً
يف وسعها للتأثري يف تركيبة لجنة التحقيق التي سيتم تعيينها ،وذلك
من أجل تقليل األرضار التي ستلحق بإرسائيل(.((1

وعىل الرغم من الجهد الذي بذلته إرسائيل ،فقد فشلت يف التأثري يف
تركيبة لجنة التحقيق التي شكّلها مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق يف
العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة( .((1ففي الثاين من آب /أغسطس
 ،2014أعلن مجلس حقوق اإلنسان عن تركيبة لجنة التحقيق ،وأنه
جرى تعيني الربوفيسور وليم شاباس الخبري الكندي يف القانون الدويل
رئيسا لهذه اللجنة ،وأنها ستق ّدم تقريرها للمجلس
وحقوق اإلنسان ً
يف مدة أقصاها آذار /مارس  .2015وأثار هذا القرار وبخاصة تعيني
رئيسا للجنة ،املعروف بنزاهته وبقدرته املهنية الرفيعة وبنقده
شاباس ً
املوضوعي للجرائم اإلرسائيلية بحق الفلسطينيني ،سخط القادة
اإلرسائيليني .وش ّن نتنياهو وليربمان والكثري من املسؤولني اإلرسائيليني،
هجامت شديدة عىل لجنة التحقيق ورئيسها ،وا ّدعوا أ ّن اللجنة منحازة
كليّة ضد إرسائيل ،وأ ّن "تقريرها كتب سلفًا" ضدها .كام أعلن نتنياهو

 17املرجع نفسه.
 18براك رفيد" ،رئيس لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة متنى يف املايض مقاضاة نتنياهو
يف الهاي" ،هآرتس ،2014/8/12 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2403411
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وليربمان أ ّن إرسائيل ترفض التعاون مع هذه اللجنة(.((1ويف خضم ردات
الفعل اإلرسائيلية املتوترة عىل قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية وعىل
تركيبتها ،دار نقاش عن الوسائل األجدى التي ينبغي اتباعها لتج ّنب
النتائج السلبية لهذا القرار ولاللتفاف مسبقًا عىل "لجنة شاباس" .وقد
ارتفعت أصوات كثرية نادت بتشكيل لجنة تحقيق إرسائيلية لتكون
بديل من لجنة التحقيق الدولية ،ولتقوم بفحص إمكان خرق إرسائيل
ً
يف حربها عىل غزة للقوانني الدولية ،عالوة عىل التحقيق يف قضايا
مهمة أخرى بشأن أداء القيادتني السياسية والعسكرية يف هذه الحرب.
ويسود ادعاء لدى العديد من الخرباء يف إرسائيل بأنّه إذا ما قامت لجنة
تحقيق أو مؤسسة إرسائيلية بالتحقيق يف إمكان خرق إرسائيل للقوانني
الدولية يف حربها عىل غزة ،فإن ذلك يسحب البساط من تحت أقدام
لجنة دولية يف القيام بهذا األمر .ويف هذا السياق ،أعلن مراقب الدولة
يوسف شبريا ،بعد اجتامعه مع رئيس الحكومة نتنياهو وبعد التنسيق
معه بشأن قيام مؤسسة مراقب الدولة بالتحقيق يف مجريات الحرب،
أنّه قرر فحص عملية صنع القرارات يف املستويني السيايس والعسكري
خالل الحرب عىل غزة ،وفحص احتامل خرق إرسائيل للقوانني واملواثيق
الدولية( .((2وقررت لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست أيضً ا اتخاذ
خطوة مشابهة وأعلنت عن رشوعها يف التحقيق يف مجريات الحرب
عىل غزة( .((2ويف مقابل ذلك ،أعرب الربوفيسور يحزكيل درور الذي كان
عض ًوا يف لجنة فينوغراد ،عن اقتناعه بأ ّن إقامة لجنة تحقيق إرسائيلية
لتكون بديال من "لجنة شاباس" الدولية أو إلحباطها أو إفشال عملها
لن يجدي إرسائيل نف ًعا أب ًدا ،أل ّن العامل سيعترب أن تشكيل هذه اللجنة
هو مناورة إرسائيلية إلفشال عمل لجنة التحقيق الدولية .لذلك ،دعا
الربوفيسور يحزكيل درور إرسائيل إىل التعاون مع لجنة التحقيق
الدولية وعدم مقاطعتها وتنسيق ذلك مع الواليات املتحدة األمريكية
والدول الغربية ،األمر الذي من شأنه أن يقود وفق ما أكده درور إىل
تحسني عالقات إرسائيل مع الدول الغربية وإىل التأثري يف استنتاجات
تلك اللجنة وتوصياتها(.((2
 19براك رفيد" ،نتنياهو ضد لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة :التقرير كتب سلفًا
وليس لهم ما يبحثونه هنا" ،هآرتس ،2014/8/1 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2405425
 20رفيطال حوفل" ،مراقب الدولة يفحص إذا ما اخرتقت إرسائيل يف غزة القانون الدويل"،
هآرتس ،2014/8/13 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2405038
 21عاموس هارئيل" ،مفاجأة األنفاق عرثات يف العمليات :الدروس التي عىل الجيش
اإلرسائييل استخالصها للحرب القادمة" ،هآرتس ،2014/8/5 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2397253
 22يحزكيل درور" ،التعاون مع لجنة شاباس" ،هآرتس ،2014/8/18 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2409085
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خسائر االقتصاد اإلسرائيلي
جاءت الحرب عىل غزة يف الوقت الذي كانت إرسائيل تعاين مظاهر
بدايات أزمة اقتصادية .ففي النصف األول من عام  2014تباطأ منو
االقتصاد اإلرسائييل وتراجع معدل منو الناتج املحيل إىل أقل من 3
يف املئة ،وانخفض االستهالك الفردي  2يف املئة .ال توجد حتى اآلن
تقديرات نهائية يف إرسائيل عن الخسائر املبارشة وغري املبارشة التي
لحقت باقتصادها من جراء الحرب عىل غزة .وقد أظهرت التقديرات
اإلرسائيلية األولية أ ّن االقتصاد قد خرس يف أول  25يو ًما للحرب أكرث
من  15مليار شيكل( .((2وتشمل هذه الخسائر التكاليف العسكرية
للحرب التي كانت تقدر حينئذ بسبعة مليارات دوالر ،ويأيت من
ضمنها تكاليف استدعاء أكرث من  80ألفًا من قوات االحتياط للخدمة
يف الجيش اإلرسائييل ،وكذلك تشمل األرضار االقتصادية املبارشة
وغري املبارشة التي لحقت بقطاعات االقتصاد اإلرسائييل املختلفة
مثل :السياحة والصناعة والزراعة والبناء واملواصالت والبنى التحتية
املختلفة( .((2وهناك خشية كبرية يف إرسائيل من أن تزيد الخسائر
االقتصادية كث ًريا عن التقديرات اإلرسائيلية ،ال سيام وأ ّن الحرب
استمرت بعد هذه التقديرات  25يو ًما آخر .أضف إىل ذلك أنّه من
الصعب يف الوقت الحارض حساب مجموعة من املتغريات والعوامل
ومدى حجم األذى الذي ستلحقه باالقتصاد اإلرسائييل مثل :تراجع
االستثامرات األجنبية يف إرسائيل ،وتراجع مكانة إرسائيل يف األسواق
العاملية ،وتراجع تصديرها ،وتراجع حجم جباية الرضائب .إىل جانب
ذلك ،ستزيد نتائج الحرب ودروس املؤسسة العسكرية منها األعباء
عىل املوازنة العامة يف إرسائيل يف السنوات املقبلة .فقد طالبت
املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية بزيادة  11مليار دوالر إىل ميزانية
وزارة الدفاع اإلرسائيلية لعام  2015لتبلغ هذه امليزانية  70مليار
شيكل( ،((2وهو ما يعادل  17يف املئة من موازنة إرسائيل العامة
 23موطي بسوك" ،الدولة خرست يف الجرف الصامد  15مليار شيكل" ،موقع جريدة ذي
ماركر االقتصادية ،2014/8/3 ،انظر:
http://www.themarker.com/news/1.2395110
" 24اقتصاد ما بعد الحرب ،هل سننتعش برسعة بعد الحرب عىل غزة" ،موقع جريدة ذي
ماركر االقتصادية ،2014/8/6 ،انظر:
http://www.themarker.com/news/1.2398259
 25موطي بسوك" ،قنبلة املؤسسة العسكرية :مطلوب زيادة  11مليار شيكل ملوازنة
 ،"2015هآرتس ،2014/8/10 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/tm/1.2401549
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لعام  .2015ومام يزيد من هذا العبء املايل أ ّن املؤسسة العسكرية
طالبت بزيادة الـ  11مليار شيكل هذه ليس لعام  2015املقبل فقط،
وإنّ ا أيضً ا لألعوام األخرى املقبلة؛ فاملؤسسة العسكرية ترص عىل
جعل الحد األدىن مليزانية وزارة الدفاع  70مليار شيكل يف كل عام
وليس بنحو  60مليار شيكل يف العام كام هو الحال يف األعوام األخرية.

ويدور رصاع يف الحكومة اإلرسائيلية بشأن كيفية تغطية خسائر
الحرب ،ومن سيتكفل بتغطيتها ،يف أجــواء الخشية السائدة يف
صفوف النخب السياسية واالقتصادية من مغبة استمرار تع ّمق
األزمة االقتصادية التي تعانينها إرسائيل ،واحتامالت حدوث تباطؤ
وركود عميق يف االقتصاد اإلرسائييل .ويحت ّد جدل ورصاع بني توجهات
مختلفة ومتضاربة داخل الحكومة اإلرسائيلية بشأن مجموعة من
العوامل التي ينبغي اتخاذ قرارات رسيعة فيها ،ويف مقدمتها حجم
التخفيضات يف ميزانيات الوزارات املختلفة ،ومسألة فرض رضائب
جديدة ،وزيادة العجز يف موازنة الدولة .ويف كل األحوال ،بات من
الواضح لدى املختصني اإلرسائيليني أ ّن تغطية تكلفة الحرب ستقود
إىل مزيد من تقليص ميزانيات قطاعات مهمة يف إرسائيل مثل التعليم
والصحة والخدمات االجتامعية لذوي الدخل املتوسط واملحدود.

تأثير الحرب في نتنياهو
والخارطة الحزبية
أظهرت نتائج استطالعات الــرأي العام يف إرسائيل التي أجريت
يف أعقاب التوصل إىل اتفاق وقف إطالق النار النهايئ ،تراج ًعا يف
شعبية نتنياهو مقارنة مبا كانت عليه يف بدايات الحرب وخاللها.
فقد أعرب  52يف املئة عن رضاهم عن أداء نتنياهو يف الحرب يف
 27آب /أغسطس  ،2014يف حني كانت النسبة  77يف املئة يف 5
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آب /أغسطس ،و 84يف املئة يف بداية الحرب( .((2وعىل الرغم من
أ ّن استطالعات الرأي العام أشارت بوضوح إىل عدم رىض املجتمع
اإلرسائييل عن نتائج الحرب ،وأ ّن ما يربو عىل  60يف املئة عارضوا
وقف إطالق النار وأعربوا عن رأيهم بأ ّن إرسائيل مل تنترص يف
الحرب ،وأ ّن  25يف املئة فقط قالوا إ ّن إرسائيل انترصت يف الحرب،
فإ ّن استطالعات الرأي العام نفسها كشفت أيضً ا أ ّن نتنياهو ال يزال
األكرث مالءمة لتب ّوؤ منصب رئيس الحكومة يف نظر املجتمع اإلرسائييل
اليهودي .فقد قال  42يف املئة من املستطلعني إ ّن نتنياهو هو األكرث
مالءمة ملنصب رئيس الحكومة ،متفوقًا بفارق كبري عىل جميع قادة
األحزاب الرئيسة يف إرسائيل؛ فقد حصل يتسحاك هريتسوغ رئيس
حزب العمل (ورئيس املعارضة يف إرسائيل) عىل  12يف املئة فقط،
وأفيغدور ليربمان عىل  11يف املئة ،ونفتايل بنيت عىل  11يف املئة،
ويائري لبيد عىل  4يف املئة فقط .ويعزى التناقض ما بني محافظة
نتنياهو بعد انتهاء الحرب عىل شعبية عالية نسبيًا واستمرار تفوقه
بنسبة كبرية عىل جميع قادة األحزاب يف مدى املالءمة ملنصب رئيس
الحكومة – عىل الرغم من إبداء  60يف املئة من الجمهور اإلرسائييل
عدم رضاهم عن نتائج الحرب  -إىل عدم وجود بديل جدي من
نتنياهو بني قادة األحزاب ،وإىل أ ّن انعكاس عدم رىض الجمهور عن
نتائج الحرب والتعبري عنه يف استطالعات الرأي العام يستغرق فرتة
من الزمن(.((2

ومن الالفت لالنتباه أ ّن استطالعات الرأي العام هذه أظهرت بوضوح
استمرار انزياح املجتمع اإلرسائييل إىل مواقف اليمني واليمني
املتطرف ،وازدياد قوة أحزاب معسكر اليمني واليمني املتطرف؛ إذ
 26للمزيد عن نتائج هذه االستطالعات ،انظر :يويس فريطر" ،أول استطالع بعد االتفاق:
نتنياهو خرس  %27من التأييد يف ثالثة أسابيع" ،هآرتس ،2014/8/27 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2418034
وانظر كذلك :أريك بندر %58" ،من الجمهور اليهودي :وقف إطالق النار خطأ" ،معاريف،
.2014/8/29
 27فريطر " ،أول استطالع بعد االتفاق".
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حصلت هذه األحزاب (الليكود والبيت اليهودي وإرسائيل بيتنا
وشاس ويهدوت هاتوراه) ،يف هذه االستطالعات عىل ما بني  70و80
مقع ًدا يف الكنيست ،يف حني تراجعت قوة أحزاب الوسط واليسار
الصهيوين (يوجد مستقبل ،وحزب العمل ،ومريتس ،وحزب الحركة)
بشكل كبري.
لقد أظهرت العديد من الحروب السابقة التي خاضتها إرسائيل مدى
تأثري هذه الحروب يف مصري رؤساء الحكومات الذين قادوا تلك
الحروب وفشلوا فيها .فقد أطاحت حرب ترشين األول /أكتوبر 1973
غولدا مئري من رئاسة الحكومة ،وأطاحت حرب لبنان األوىل التي
شنتها إرسائيل عىل منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان عام 1982
مناحم بيغن من رئاسة الحكومة ،ولقي إيهود أوملرت املصري نفسه
ج ّراء حرب لبنان الثانية .فبعد أن وضعت تلك الحروب ،أوزارها
اندلع رصاع سيايس بشأن من يتحمل مسؤولية الفشل يف الحرب.
من غري الواضح حتى اآلن ومن السابق ألوانه الحكم إذا ما كان
بنيامني نتنياهو سيواجه نفس مصري هؤالء .فذلك يعتمد كث ًريا عىل
النتائج النهائية للحرب ،ونتائج املفاوضات غري املبارشة بني إرسائيل
والفصائل الفلسطينية بشأن املطالب الفلسطينية املرتبطة برشوط
وقف إطالق النار ،وعىل تفاعالت األحـزاب والنخب اإلرسائيلية
وتجاذباتها ومواقفها من نتائج الحرب املختلفة وال سيام االقتصادية
والسياسية ،وعىل قدرة نتنياهو والكيفية التي اعتمدها يف معالجتها.
ولكن من الواضح أن نتنياهو واجه – وال يزال  -مشاكل جمة من
وطأة هذه الحرب مع رشكائه يف االئتالف الحكومي ،من منطلقات
مختلفة ،وال سيام يف العالقات مع حزب "إرسائيل بيتنا" بقيادة
ليربمان ومع حزب "البيت اليهودي" بقيادة بنيت ،وبدرجة أقل مع
حزب "يوجد مستقبل" بقيادة لبيد وحزب "الحركة" بقيادة ليفني.
بيد أ ّن التحدي األسايس الذي يواجهه نتنياهو هو السؤال الذي بدأ
يُطرح مؤخ ًرا بشأن قدرته عىل االستمرار يف قيادة حزب الليكود يف
انتخابات الكنيست املقبلة يف ضوء تقلص قوته داخل حزبه وازدياد
االحتجاج داخل الحزب عىل سياسته  -والذي تع ّزز أثناء الحرب عىل
غزة وبعدها  -مصحوبًا بظهور عدد من القادة يف الليكود يتطلعون
لتحدي نتنياهو واملنافسة عىل قيادة الحزب يف االنتخابات املقبلة.
وقد تقود مجمل تفاعالت هذه املشاكل والرصاعات يف العام املقبل
إىل تقصري فرتة عمر حكومته وقد تؤثر سلبيًا يف مستقبله السيايس.

16

أسامة أبو ارشيد

*

العدوان اإلسرائيلي على غزة:
امتحان خارجي جديد تفشل فيه إدارة أوباما

أن العــدوان اإلســرائيلي األخيــر على قطاع غــزة ّ
مثل
يتفــق الكثيــر مــن المراقبيــن األميركييــن ّ
تحد ًيــا كبيــ ًرا إلدارة الرئيــس األميركــي بــاراك أوبامــا؛ ألنــه ضاعــف األزمــات الدولية التــي تواجه
السياســة الخارجية األميركية ،وأعاد األضواء من جديد على موضوع "تراجع الزعامة والقيادة
األميركية عالم ًيا" .تناقش هذه الورقة تراجع قدرات الرئاسة األمريكية في حقبة أوباما الراهنة،
وتســلط الضــوء علــى فشــل أمريكا فــي التعامــل كما ينبغــي مع العــدوان اإلســرائيلي غير
حجمــا ودمــارًا ومدى زمن ًيا على قطاع غزة.وتركز بصورة رئيســة علــى عجز الواليات
المســبوق
ً
المتحدة المتزايد عن مجابهة التعنت اإلسرائيلي.
*

باحث غري مقيم يف املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
العدوان اإلسرائيلي على غزة:
امتحان خارجي جديد تفشل فيه إدارة أوباما

مقدمة
أضاف العدوان اإلرسائييل عىل غزة وفشل الجهد األمرييك يف وقفه،
أزم ًة أخرى إىل جانب أزمات أوكرانيا والتوتر مع روسيا بشأنها ،وبحر
الصني الجنويب ،وأفغانستان ،والعراق ،وليبيا ،وسورية ،والتي تؤرش -
كام يقول ناقدو إدارة أوباما  -إىل إدارة مرهقة وتقود بل ًدا أرهقته
األعباء والحروب وااللتزامات الكثرية((( .بل إ ّن جدلية غياب الزعامة
والقدرات القيادية لدى أوباما وإدارته ،ال تتعلق بالسياسة الخارجية
فحسب ،فهي أيضً ا تنسحب عىل صورته يف الداخل األمرييك .ويف هذا
السياق ،فقد كان من الالفت نتائج االستطالع الذي أجرته جامعة
كوينيبياك يف حزيران /يونيو املايض ،وأظهر أ ّن  %33من األمريكيني
يعتربون أ ّن أوباما أسوأ رئيس أمرييك منذ الحرب العاملية الثانية،
مقابل  %28فقط لجورج بوش االبن ،والذي كانت هذه الصفة حك ًرا
عليه إىل أن ورثها أوباما(((.
إذًا ،يتعلق االستياء الشعبي من أداء إدارة أوباما بسياساتها الداخلية
والخارجية ،وهذا ما أكده استطالع آخر للرأي أجرته شبكة إن يب يس
نيوز التلفزيونية وجريدة وول سرتيت جورنال يف حزيران /يونيو
املايض ،وأظهر أن  37يف املئة فقط من األمريكيني يوافقون عىل طريقة
إدارة أوباما للسياسة الخارجية يف مقابل عدم رضا  57يف املئة(((.
ويف سياق مساعيه الحثيثة لتغيري هذا االنطباع السائد عنه ،قال
أوباما يف مؤمتر صحفي يف متوز /يوليو" :نعيش يف عامل معقد ويف
مرحلة مليئة بالتحديات التي ال تقبل الحلول السهلة أو الرسيعة
ولكن جميعها تتطلب قيادة أمرييك" ،وأضاف "بوصفي قائ ًدا أعىل،
فإنني واثق من أننا سنتمكن يف الواقع من التصدي لهذه التحديات
إذا بقينا صابرين ومصممني"((( .غري أ ّن هذه الترصيحات مل تغ ّي شيئًا
يبي أ ّن إدارته تعيش حالة من الرتدد واالرتباك عىل
يف الواقع الذي ّ
الصعيد الدويل.
"1 Charles Krauthammer, "Obama's foreign policy of denial,
The Washington Post, May 1, 2014, at: http://www.washingtonpost.
com/opinions/charles-krauthammer-obamas-foreign-policy-of-selfdelusion/2014/05/01/3e17ad48-d16c-11e3-937f-d3026234b51c_story.html
2 "Obama is First as Worst President since WWII," Quinnipiac University,
July 2, 2014, at: http://www.quinnipiac.edu/news-and-events/quinnipiacuniversity-poll/national/release-detail?ReleaseID=2056
3 Patrick O'Connor, "Poll Shows Erosion in President's Support," The Wall
Street Journal, June 18, 2014, at: http://online.wsj.com/articles/poll-showserosion-in-presidents-support-1403064301
4 "Remarks by the President on Foreign Policy," The White House, Office
of the Press Secretary, July 16, 2014, at: http://www.whitehouse.gov/thepress-office/2014/07/16/remarks-president-foreign-policy
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العجز أمام إسرائيل
يرتبط ما تقدم بحصاد فشل إدارة أوباما يف الكثري من امللفات السياسية
الخارجية ،ومنها ملف الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،وبخاصة اصطدام
جهد وزير الخارجية جون كريي بالعناد اإلرسائييل يف أواخر آذار /مارس
املايض ،وسقوط مرشوعه لتحقيق تسوية فلسطينية – إرسائيلية بشأن
اتفاق إطار للمفاوضات النهائية خالل تسعة أشهر من املفاوضات
(متوز /يوليو  - 2013نيسان /أبريل .)2014

ويلفت االنتباه هنا أ ّن أوباما وكريي سبق أن حذرا مرات عدة ،خالل
فرتة األشهر التسعة تلك ،رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو من
أ ّن تعنته يف املفاوضات قد يقود إىل عزلة إرسائيلية دولية وانتفاضة
شعبية فلسطينية((( .غري أ ّن نتنياهو مل يأبه لتحذيراتهام وضغطهام؛
فاستمر يف بناء املستوطنات وتوسيعها يف الضفة الغربية والقدس
الرشقية ،وحطم بذلك فكرة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات
السيادة واملرتابطة جغرافيًا ،وأضعف أكرث موقف الرئيس الفلسطيني
محمود عباس .وبسبب عجز إدارة أوباما عن إقناع نتنياهو باإلفراج
عن الدفعة الرابعة من األرسى الفلسطينيني أواخر آذار /مارس املايض،
كام هو متفق عليه من قبل ،فقد انهارت املفاوضات كل ًيا .ومل يجد
5 Special Address by Secretary of State John Kerry before AJC Global
Forum 2013," June 3, 2013, at: http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content2.as
px?c=7oJILSPwFfJSG&b=8712787&ct=13168621; "Remarks by Secretary of
State John Kerry at Munich Security Conference," U.S Department of State,
February 1, 2014, at: http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/02/221134.
htm; Jeffrey Goldberg, "Obama to Israel -- Time Is Running Out," Bloomberg
View, March 2, at: http://www.bloombergview.com/articles/2014-03-02/
obama-to-israel-time-is-running-out; Michael R. Gordon, "Kerry Expresses
Regret After Apartheid Remark," The New York Times, April 28, 2014, at:
http://www.nytimes.com/2014/04/29/world/middleeast/kerry-apologizesfor-remark-that-israel-risks-apartheid.html
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كريي ،وال املبعوث األمرييك املستقيل لعملية السالم مارتن إنديك ،إال
تحميل إرسائيل ضمن ًيا املسؤولية األكرب عن انهيار املفاوضات((( ،ولكن
من دون أن تتحول هذه االنتقادات إىل سياسيات عقابية بحقها.

انحياز من حيث المبدأ يضاعفه
العجز
مع بدء إرسائيل عدوانها عىل قطاع غزة يف  7متوز /يوليو ،2014
"حق
أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما تأييدها ملا أطلقت عليه ّ
إرسائيل يف الدفاع عن نفسها" ،مع التشديد "اللفظي" عىل رضورة
مامرسة أقىص درجات ضبط النفس حيال املدنيني((( .ويبدو أ ّن إدارة
أوباما مل تكن راغبة يف عملية عسكرية إرسائيلية بهذا الحجم؛ فبعد
وعب عن
ّ
أقل من يومني من بدء العدوان ،اتصل أوباما بنتنياهو ّ
قلقه من التصعيد العسكري ض ّد غزة ،وأبلغه بأ ّن الواليات املتحدة
مستعدة للتح ّرك دبلوماس ًيا من أجل العودة إىل اتفاق عام ،2012
والذي قامت الواليات املتحدة ومرص تحت حكم الرئيس السابق
محمد مريس بدور الوساطة فيه لوقف إطالق النار بني إرسائيل
واملقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة(((.
ولكن مع تصاعد العمليات العسكرية اإلرسائيلية ،وأداء املقاومة
كل من إرسائيل والواليات املتحدة ،فإ ّن إدارة
الفلسطينية الذي فاجأ ً
أوباما  -الواقعة بني انتقادات جمهورية وضغوط الكونغرس من
أجل دعم إرسائيل  -بالغت يف رفع سقف االنحياز ملصلحة إرسائيل،
وح ّملت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،املسؤولية كلها بشأن ما
طلب
يرتتب عىل العدوان اإلرسائييل من جرائم .بل سارعت إىل تقديم ٍ
إىل الكونغرس لتخصيص متويل إضايف مبئات ماليني الدوالرات لدعم
النظام الصاروخي اإلرسائييل وتطويره ،واملعروف بـ "القبة الحديدة"
املخصصة العرتاض صواريخ املقاومة الفلسطينية .وبالفعل ،أق ّر
ّ
الكونغرس يف مطلع آب /أغسطس تخصيص  225مليون دوالر كتمويلٍ
6 "Israel slams Indyk accusations on peace talks," May 9, 2014, at: http://
www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4517947,00.html
"7 "Remarks by the President on Foreign Policy.
8 Raphael Ahren, "Obama, in call with Netanyahu, offers to mediate
ceasefire," Times of Israel, July 11, 2014, at: http://www.timesofisrael.com/
obama-in-call-with-netanyahu-offers-to-mediate-ceasefire/
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عاجلٍ لهذه املنظومة((( .وقبل ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع األمريكية،
أواخر الشهر املايض بأ ّن الواليات املتحدة سمحت إلرسائيل بالحصول
عىل ذخائر من مخزونٍ محيل لألسلحة األمريكية ضمن برنامج يديره
الجيش األمرييك ويطلق عليه" :مخزون احتياطيات الحرب  -إرسائيل"؛
إلعادة تزويدها بالقنابل وقذائف الهاون .وسمحت الواليات املتحدة
إلرسائيل بالدخول إىل املخزون اإلسرتاتيجي إلعادة التز ّود بقذائف
من عيار  40ملليمرتًا وقذائف هاون من عيار  120ملليمرتًا الستنزاف
املخزونات القدمية التي سيتعني يف نهاية األمر تعويضها( .((1وحسب
ناطق باسم وزارة الدفاع ،فإ ّن واشنطن تتعامل أيضً ا مع طلبات
إرسائيلية إضافية لذخائر مصنعة يف الواليات املتحدة(.((1

ال يحتاج موضوع االنحياز األمرييك التاريخي إلرسائيل والتحالف معها
إىل أدلة كثرية ،فهو يع ّد فوق الخالفات السياسية واألحزاب .وال تع ّد
إدارة أوباما استثنا ًء يف هذا السياق .ولكن ما مييّز انحياز إدارة أوباما
إىل إرسائيل كونه يأيت يف سياق العجز أكرث منه يف سياق االقتناع؛
فالرئيس وأركان إدارته ،ش ّددوا غري مرة عىل أ ّن سياسات إرسائيل
وتع ّنتها يف ملف التسوية مع الفلسطينيني تؤدي إىل نتائج سلبية
تجاه املصالح األمريكية يف الرشق األوسط .وقد أل ّحت إدارة أوباما عىل
الجانب اإلرسائييل بشكلٍ غري مسبوقٍ لتحقيق تق ّدم يف هذا املسار،
ولكنها اصطدمت بالعناد اإلرسائييل املدعوم من قبل تيارات وقوى
أمريكية إعالمية وسياسية واقتصادية ودينية ساهمت يف ترويض
"جموح" إدارة أوباما نحو إرسائيل كام يتهمها خصومها.
وعىل الرغم من تحذيرات إدارة أوباما لحكومة نتنياهو بأ ّن سياساتها
املتصلبة يف سياق التسوية املرجوة مع الفلسطينيني تعود أيضً ا عىل
9 Dana Bash and Tom Cohen, "Congress approves more money for Israel's
Iron Dome," CNN, August 3, 2014, at: http://www.cnn.com/2014/08/01/
politics/congress-israel-iron-dome/
10 Phil Stewart, "U.S. defends supplying Israel ammunition during Gaza
conflict," Reuters, July 31, 2014, at: http://www.reuters.com/article/2014/07/31/
us-mideast-gaza-usa-pentagon-idUSKBN0G022120140731
11 Ibid.

دراسات وأوراق تحليليّة
العدوان اإلسرائيلي على غزة:
امتحان خارجي جديد تفشل فيه إدارة أوباما

إرسائيل بالرضر ،ومن ذلك احتامل خسارتها صبغتها "اليهودية"
و"الدميقراطية" ،كام يقول أوباما وكريي( ،((1إن مل تقبل بحل الدولتني
ما يؤدي إىل دولة واحدة عمليًا باستمرار احتاللها للضفة الغربية ،فإ ّن
ذلك مل يُ ْج ِّد نف ًعا مع تلك الحكومة .كام أ ّن إرسائيل مل تلق بالً أيضً ا
للتحذيرات املتعلقة بأ ّن عدم التقدم يف مسار املفاوضات مع السلطة
الفلسطينية باتجاه دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وذات سيادة
يف الضفة الغربية وقطاع غزة وحل مقبول من الطرفني بشأن القدس
الرشقية وتوافق حول موضوع الالجئني ،قد يوصد أبواب الخيارات
السلمية أمام الفلسطينيني ويدفعهم للقيام بانتفاضة ثالثة للوصول
إىل حقوقهم(.((1

قاد الضعف واالرتباك والرتدد الذي الزم إدارة أوباما أمام حكومتي
نتنياهو ،إىل أن ترى أحد أهم أعمدة سياستها الخارجية تنهار أمامها
جراء عجزها عن مامرسة أي ضغط عىل إرسائيل .وهكذا يضاف هذا
الفشل إىل ملفات أخرى ،فشلت السياسة الخارجية فيها ،وجلبت
خصوصا أولئك الذين يتهمونها بالتخيل
انتقادات خصومها الداخليني،
ً
عن إرسائيل ،مع أنها أكرث إدارة أمريكية قدمت مساعدات أمنية
وعسكرية غري مسبوقة إليها.

القيادة من الخلف
يع ّد تح ّرك إدارة أوباما املتأخّر الحتواء التصعيد يف قطاع غزة إحدى
عالمات اإلعياء التي عانتها هذه اإلدارة .فعىل الرغم من عدم انقطاع
االتصاالت األمريكية  -اإلرسائيلية ،واألمريكية  -العربية ،وتحدي ًدا مع
ظل حكم عبد الفتاح السييس ،الساعية إلعادة تأكيد النفوذ
مرص يف ّ
األمرييك اإلقليمي عرب مدخله الفلسطيني  -اإلرسائييل ،فإ ّن إدارة
12 Goldberg.
13 "Remarks by Secretary of State John Kerry at Munich Security
"Conference.
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أوباما تركت لفرتة طويلة إدارة ملف العدوان اإلرسائييل عىل قطاع
غزة ومحاوالت التوصل لتهدئة إىل مرص ،بالتوافق مع إرسائيل .ومل
تتخل عن سياسة "القيادة من الخلف" ومل تبادر إىل التح ّرك املبارش،
ّ
إال بعد نهاية األسبوع الثاين من العدوان .وقد متثّل ذلك بإرسال
وزير الخارجية جون كريي إىل املنطقة يف  21متوز /يوليو .لك ّن املهم
هو السياق الذي جاء ضمنه هذا التحرك؛ فقد جاء أولً بعد سقوط
مئات الشهداء من املدنيني الفلسطينيني جراء استهداف اآللة الحربية
الصهيونية للتجمعات السكنية يف القطاع الصغري جغراف ًيا واملكتظ
عب أوباما ،ضمن ًيا ،يف مؤمتر صحفي يف البيت األبيض،
سكان ًيا .وقد ّ
يف  21متوز /يوليو ،عن امتعاضه من حجم الخسائر يف صفوف
املدنيني الفلسطينيني ،وأبدى "القلق العميق" جراء ذلك ،لك ّنه -
"حق إرسائيل يف
ضمن االنحياز املبديئ األمرييك  -أكد عىل ما أسامه ّ
الدفاع عن نفسها"( .((1وقد فعل كريي األمر نفسه قبل ذلك بيومٍ
ٍ
مفتوح ،أثناء مقابلة تلفزيونية
واحد ،وذلك عندما التقط ميكروفون
ٌ
مع محطة فوكس نيوز ،حوا ًرا هاتفيًا له مع أحد مساعديه ،يتهكم
فيه عىل مزاعم إرسائيل بقيامها بعمليات دقيقة تستهدف املقاتلني
وليس املدنيني( .((1وسواء أكانت تلك "صدفة" التقطها امليكرفون
والكامريا التلفزيونية ،أم أنها أمر محسوب بهدف مامرسة ضغوط
تعب عن اقتناع هذه اإلدارة بأ ّن
عىل إرسائيل ،فإنها يف كل األحوال ّ
إرسائيل ذهبت بعي ًدا يف عدوانها عىل قطاع غزة ،حتى إن مل تكن
إدارة أوباما قادرة عىل قول ذلك عل ًنا.
رشف
وجاء هذا التح ّرك – ثان ًيا  -بعد األداء الفلسطيني املقاوم امل ِّ
الذي فاجأ الجميع ،والذي متكّن من إيقاع خسائر عسكرية كبرية يف
صفوف جيش االحتالل اإلرسائييل بعد أن بدأ معركة برية يف  17متوز/
يوليو ،وذلك بعد فشل هجامته الجوية واملدفعية والبحرية يف وقف
إطالق الصواريخ الفلسطينية التي طالت مدن إرسائيل الرئيسة.
وثالثًا ،مل يأت هذا التح ّرك إال بعد فشل نظام الرئيس عبد الفتاح
السييس يف إرغام حامس وفصائل املقاومة الفلسطينية األخرى عىل
املوافقة عىل "مبادرته" للتهدئة بني الطرفني ،والتي مل تُسترش فيها
هذه الفصائل ،وساوت بني املعتدي والضحية ،وتجاوزت كل ما ترت ّب
"14 "Statement by the President on the Situation in Ukraine and Gaza,
The White House, Office of the Press Secretary, July 21, 2014, at: http://www.
whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/21/statement-president-situationukraine-and-gaza
15 Arthur Delaney, "John Kerry's Hot Mic Reaction To Gaza: 'Hell Of
A Pinpoint Operation,'" The Huffington Post, July 20, 2014, at: http://www.
huffingtonpost.com/2014/07/20/john-kerry-israel_n_5603389.html
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من آثا ٍر عىل العدوان األخري من قتلٍ وتدمريٍ واعتقاالت ،واقرتحت
"هدو ًء مقابل هدو ٍء" ،وبعد ذلك يجري التباحث يف القضايا األخرى،
وتحدي ًدا رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح املعابر مع إرسائيل ،والتي
ترهنها املبادرة بـ "تحقق االستقرار األمني عىل األرض" ،وهو األمر
الذي ربطه بعضهم بنزع سالح املقاومة الفلسطينية(.((1
وهكذا ،ومع تزايد التكاليف البرشية الباهظة فلسطين ًيا بسبب
العدوان ،وفشل إرسائيل يف سحق املقاومة ،وفشل ضغوط نظام
السييس عىل حامس ،مل يعد أمام اإلدارة األمريكية إال التح ّرك مبارشة.
ولك ّن هذا التحرك ت ِّوج بفشل مهني واجهه كريي شخصيًا ،وإدارة
أوباما عمو ًما ،ال عىل يد إرسائيل فحسب ،بل أيضً ا عىل يد بعض
الحلفاء العرب الذين ضغطوا من أجل إفساح املجال والوقت أمام
إرسائيل لتدمري حركة حامس وسحقها .لقد تعلّمت بعض األنظمة
العربية التحالف مع إرسائيل يف وجه النقد األمرييك أثناء الثورات
العربية ،أل ّن إرسائيل تعرف املنطقة أكرث من أمريكا ،وألنها تدرك أ ّن
الخطر عىل األنظمة يع ّد خط ًرا عليها أيضً ا.

حلفاء ضد ضغوط حليفهم
يف سابقة قد تكون األوىل من نوعها يف تاريخ الرصاع العريب  -اإلرسائييل،
تقف مرص الرسمية مع إرسائيل ضد الواليات املتحدة يف ما يتعلق
باتفاقات التهدئة املقرتحة إليقاف العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة.
فقد اصطدم جهد كريي ،خالل زيارته للمنطقة من أجل الوصول
إىل هدنة أو تهدئة بني الطرفني ،بالرفض اإلرسائييل ملا قدمه من
أفكا ٍر ومقرتحات خالل جولته يف املنطقة(((1؛ إذ أعلن رئيس الوزراء
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف سلسلة من اللقاءات مع محطات التلفزة
اإلخبارية األمريكية ،يف  27متوز /يوليو ،بأ ّن املبادرة الوحيدة التي
تقبل بها إرسائيل هي املبادرة املرصية( .((1واملفارقة األكرث أهمية هنا،
" 16مبادرة مرصية لوقف إطالق النار بغزة" ،الجزيرة نت ،2014/7/16 ،انظر:
http://goo.gl/M7zDQZ
"17 Michael R. Gordon, "Even Gaza Truce Is Hard to Win, Kerry Is Finding,
The New York Times, July 27, 2014, at: http://www.nytimes.com/2014/07/28/
world/middleeast/kerry-finds-even-a-truce-in-gaza-is-hard-to-win-ceasefire-hamas.html
18 "Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Mohammed Stayyeh
offer insights on both sides of the Israeli-Palestinian conflict," CNN, July
27, 2014, at: http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2014/07/27/israeli-primeminister-benjamin-netanyahu-and-mohammed-stayyeh-offer-insights-onboth-sides-of-the-israeli-palestinian-conflict/
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هي إعالن الرئاسة والخارجية املرصيتني غري مر ٍة ،ويف تناغمٍ واض ٍح
بأي تعديالت عىل مبادرتهام
مع املوقف اإلرسائييل ،أنهام ال تقبالن ّ
األصلية لوقف إطالق النار ،حتى بعد زيارة كريي إىل القاهرة يف 21
متوز /يوليو( .((1فام هي األفكار التي تضمنتها وثيقة كريي ،والتي
رسبتها الحكومة اإلرسائيلية إىل الصحافة العربية بشكل أثار الجانب
ٌ
"ترصف مؤ ٍذ"( ،((2ومباذا تختلف عن
األمرييك ووصف كريي ذلك بأنه
املبادرة املرصية؟
استنا ًدا إىل الخطوط العامة للمبادرة األمريكية املرسبة إرسائيل ًيا والتي
ُسلِّمت لنتنياهو يف  25متوز /يوليو بوصفها "مسود ًة خاصةً" تحت
عنوان "إطا ٍر لوقف إطالقِ نا ٍر إنساين يف غزة" ،اقرتح كريي وقف
إطالق النار من الجانبني وملدة أسبوع ابتدا ًء من يوم  27متوز /يوليو.
وبعد  48ساعة من دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ ،تقوم
القاهرة بتوجيه دعوة إىل إرسائيل والفصائل الفلسطينية للدخول
يف مفاوضات حول "وقف إطالقِ نا ٍر مستدامٍ " و"حلٍ دائــمٍ " ملا
وصفتها الوثيقة بـ "األزمة يف غزة" ،ومبا يتضمن ترتيبات لفتح املعابر،
والسامح بدخول البضائع وحركة الناس ،وضامن األحوال املعيشية
فضل عن السامح بتحويل األموال إىل غزة
واالجتامعية لسكان غزةً ،
لدفع رواتب املوظفني العموميني .كام أشارت الوثيقة املرسبة ،إىل
أنه خالل "وقف إطالق النار اإلنساين" ،فإ ّن األطراف كلها ستمتنع
عن القيام بأي عمليات عسكرية أو أمنية تستهدف الطرف اآلخر،
كام أنها ستسمح بإيصال املساعدات اإلنسانية ،والتي تتضمن ،من
دون أن تكون مقترصة عىل ،الطعام والدواء واملأوى للفلسطينيني يف
غزة( .((2وأكدت وثيقة كريي أ ّن أعضاء األرسة الدولية ،وتحدي ًدا األمم
املتحدة واالتحاد األورويب والواليات املتحدة وقطر وتركيا وغريهم،
أي وقف إلطالق النار بني الطرفني ،وسيساهمون يف
سيدعمون ّ
(((2
املبادرات اإلنسانية لالستجابة للحاجات العاجلة لشعب غزة .
ويف مقابل ذلك ،فإ ّن وثيقة كريي أشارت إىل أ ّن املفاوضات املقرتحة
يف القاهرة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني بدعوة مرصية "ستناقش
كل القضايا األمنية" .وكان الرهان األمرييك عىل أ ّن العبارة األخرية:
ّ
"ستناقش كل القضايا األمنية" ،باإلضافة إىل اإلحالتني السابقتني
لـ "وقف إطالقِ نا ٍر مستدامٍ " و"حلٍ دائمٍ " ،ميكن أن تسهم مجتمعة
يف تجاوز أي اعرتاضات أو عقبات من قبل إرسائيل وحركة حامس.
" 19وزير الخارجية عقب مباحثاته مع كريي :ال تعديل يف املبادرة املرصية" ،اليوم السابع،
 22متوز /يوليو  ،2014انظر:
http://goo.gl/kxt2k3
"20 Gordon, "Even Gaza Truce Is Hard to Win, Kerry Is Finding.
21 Ibid.
22 Ibid.
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فحسب منطق مساعدي كريي عند تقدميهم لتلك الوثيقة ،قد تقرأ
حامس مثل هذه اإلحاالت عىل أنها تتضمن رفع الحصار عن قطاع
غزة ،يف حني ميكن إلرسائيل أن تقرأها عىل أنها دعوة لنزع سالح
املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة(.((2

لك ّن إرسائيل رفضت املبادرة واعتربت أنها تساوي بينها وبني حامس يف
الخطاب واملطالب .وأبدت امتعاضً ا كب ًريا ،وبخاصة لجهة عدم إشارة
مقرتحات كريي إىل مسألة أنفاق املقاومة الفلسطينية ،والتي كان لها
دور كبري يف إحداث إصابات يف صفوف جيش االحتالل اإلرسائييل،
أصل إىل رضورة توقف إرسائيل
عىل الرغم من أ ّن الوثيقة مل ترش ً
عن البحث عن هذه األنفاق وهدمها خالل فرتة التهدئة األولية التي
تقرتحها ملدة أسبوع(.((2
وبعد ترسيب هذه الوثيقة بشكل متع ّمد إىل الصحافة اإلرسائيلية،
ش ّنت األخــرة هجو ًما حــا ًدا عىل كريي متهمة إياه بعدم صلته
بالواقع( ،((2كام نقلت ترصيحات عن مسؤولني إرسائيليني من دون
أن تحددهم ،يتهمون فيها كريي وأوباما بعدم التزامهام الجاد أمن
إرسائيل( .((2وكان ر ّد اإلدارة األمريكية عىل هذه اإلهانات هو التعبري
فحسب عن "انزعاجها" ،مع إعادة التأكيد عىل انحيازها ملصلحة
إرسائيل ،والتأكيد عىل أ ّن كريي هو أحد أبرز أصدقائها يف واشنطن(.((2

21
من "ورطتها" ،ورضورة اإلرصار عىل املبادرة املرصية .ومام زاد يف
استفزاز القاهرة هو اجتامع باريس الذي ض ّم يف  26متوز /يوليو،
باإلضافة إىل كريي ،وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وأملانيا
وإيطاليا وقطر وتركيا ،إضافة إىل وزيرة خارجية االتحاد األورويب ،ومل
ت ُد َع له إرسائيل وال مرص وال حتى السلطة الفلسطينية( .((2وب ّررت
واشنطن دعوة كل من قطر وتركيا بحاجتها إىل قنوات اتصال مع
حامس التي تسيطر عىل قطاع غزة إلدماجها يف أي صفقة سياسية
لتهدئة قادمة( .((2وعىل الرغم من أ ّن األمريكيني ظلّوا يشددون عىل
"الدور املركزي" ملرص يف جهد "التهدئة" وعىل أ ّن املبادرة املرصية
يغي موقف مرص وال
تشكِّل اإلطار للمقرتحات األمريكية ،فإ ّن ذلك مل ّ
إرسائيل .فاملبادرة املرصية تق ّدم إلرسائيل أكرث مام تقدمه املقرتحات
األمريكية ،كام أنها تع ّزز جهد نظام الرئيس السييس يف حربه عىل
جامعة اإلخوان املسلمني ،والتي تع ّد حامس – برأي القاهرة  -أحد
امتداداتها .ولذلك مل يكن من املستغرب أن نقرأ يف اإلعالم األمرييك أ ّن
إرسائيل ومرص هام من أخّرتا قدوم كريي إىل املنطقة ملدة أسبوعني
بعد العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة ،عىل أساس أ ّن مرص تتوىل
مسألة "الوساطة" بني الطرفني( .((3بل إ ّن السفري اإلرسائييل السابق
يف أمريكا ،مايكل أورين ،مل يرت ّدد عشية إعالن كريي عن نيته زيارة
املنطقة يف القول بأ ّن األخري "غري مدعوٍ" للمحادثات بشأن مبادرات
التهدئة يف غزة ،منتق ًدا إدارة أوباما بسبب ما وصفه بتوتر عالقاتها
مع مرص وإرسائيل ،وموقفها من "الربيع العريب" وتحميلها إرسائيل
مسؤولية انهيار املفاوضات الفلسطينية  -اإلرسائيلية يف نيسان/
أبريل املايض(.((3

متثلت املعضلة األخرى التي واجهها كريي يف هذا السياق يف ضغط
مرص وحلفائها من دول "االعتدال" العربية عليه لعدم "إنقاذ" حامس

غري أ ّن فشل الجهد املرصي يف استدراج املقاومة الفلسطينية التفاق
ترى فيه املقاومة الفلسطينية ،اتفاق استسالم ،وقبل ذلك فشل
وفضل عن ذلك أداء املقاومة
العدوان اإلرسائييل يف كرس إرادة املقاومةً ،
الفلسطينية والذي فاجأ إرسائيل ومحور حلفها العريب ،باإلضافة إىل

23 Ibid.
24 Ibid.
25 Robert Tait, "John Kerry is an alien, an ongoing embarrassment: what
Israel thinks of US secretary of state," The Telegraph, July 27, 2014, at: http://
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/10994154/JohnKerry-is-an-alien-an-ongoing-embarrassment-what-Israel-thinks-of-USsecretary-of-state.html; and Barak Ravid, "Kerry's latest cease-fire plan: What
was he thinking?" Haaretz, July 27, 2014, at: http://www.haaretz.com/blogs/
diplomania/.premium-1.607332
26 Ibid.
"27 "US, Israel clash over criticism of Kerry.

28 Benny Avni, "Kerry's Ceasefire Pivot Angers Egypt, Israel—Even
the Palestinian Authority," Newsweek, July 28, 2014, at: http://www.
newsweek.com/kerrys-ceasefire-pivot-angers-egypt-israel-even-palestinianauthority-261834
29 Josh Rogin Eli Lake, "Inside the Kerry-Israel Meltdown," The Daily
Beast, July 29, 2014, at: http://www.thedailybeast.com/articles/2014/07/29/
inside-the-kerry-israel-meltdown.html
30 Ibid.
31 Lazar Berman, "Ex-Israeli envoy to US: Clearly, Kerry was not
invited for ceasefire talks," The Time of Israel, July 21, 2014, at: http://www.
timesofisrael.com/former-envoy-to-us-says-kerry-wasnt-invited-to-region/
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وصول شالل الدماء الفلسطينية من املدنيني إىل مستويات ال ميكن
التغايض عنها ،دفع باإلدارة األمريكية إىل ذاك التحرك املتأخر ،ولكن
الفاشل ،جراء العناد اإلرسائييل ،مدعو ًما هذه املرة ،مبحور عريب رشس.
وحسب دانييل كريتزر ،وهو سفري أمرييك سابق يف إرسائيل ومرص،
فإ ّن النفوذ األمرييك من دون شك يرتاجع يف العامل العريب( .((3وهو
يف ذلك يحيل إىل اتهامات خصوم إدارة أوباما وناقديها ،داخليًا
وخارج ًيا ،والتي تش ّدد عىل تقويض الصدقية األمريكية وتراجع زعامتها
يف املنطقة ،بسبب عدم استعدادها للت ّدخل يف الرصاع السوري،
وفشل مساعي كريي يف نيسان /أبريل يف إبرام اتفاق سالم أشمل
بني اإلرسائيليني والفلسطينيني ،إىل جانب االضطرابات يف العراق
عىل الرغم من التدخل األمرييك عىل مدى عرش سنوات .أضف إىل
ذلك استياء حلفاء واشنطن من العرب وإرسائيل من املفاوضات مع
إيران بشأن برنامجها النووي ،والذي قد يفيض إىل تقارب مع طهران.
ويش ّدد كريتزر عىل أنه "يبدو األمر كأ ّن الواليات املتحدة ال تدرك
بشكل كامل مدى تعقيد األوضاع يف املنطقة" ،وأشار إىل أ ّن هناك
ترتسخ لدى بعض الدول يف املنطقة وهي أ ّن بإمكانها
فكر ًة بدأت ّ
تحدي الواليات املتحدة من دون أن تدفع الثمن.
وعــى الرغم من أ ّن أوبــامــا سخر يف مؤمتر صحفي يف مطلع
آب /أغسطس من فكرة أ ّن الواليات املتحدة خرست نفوذها ،فإنه
أق ّر يف الوقت ذاته بأ ّن "أمريكا بوصفها أقوى دولة عىل وجه األرض ما
زالت ال تتحكم يف كل ما يجري يف أنحاء العامل  ...مساعينا الدبلوماسية
كث ًريا ما تستغرق وقتًا .وكث ًريا ما نشهد تقد ًما ثم تراج ًعا .هذه طبيعة
الشؤون الدولية .ليست منظمة وال سلسة"(.((3

مباركة الهدنة
من مقاعد المتفرجين
بعد نحو خمسني يو ًما من بدء إرسائيل عدوانها عىل قطاع غزة،
متكنت الدبلوماسية املرصية يف  26آب /أغسطس ،من إقناع الوفدين
 32أرشد محمد" ،أمريكا تتعرث يف الرشق األوسط مع تضاؤل الحلفاء وتراجع النفوذ"،
رويرتز 2 ،آب /أغسطس  ،2014انظر:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0G20JZ20140802?sp=true
33 "Press Conference by the President," The White House, Office of the
Press Secretary, August 1, 2014, at: http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2014/08/01/press-conference-president
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املفاوضني يف القاهرة الفلسطيني املوحد واإلرسائييل ،بالتوقيع عىل
هدنة طويلة األمد بني الطرفني .والالفت أ ّن الواليات املتحدة باركت
االتفاق ،ولكن من مقاعد املتفرجني هذه املرة؛ مبعنى أنها مل تكن
حارضة مبارشة يف تفاصيل االتفاق عىل عكس سوابق أخرى مامثلة،
وإن كانت دفعت باتجاهه.

واستنا ًدا إىل الخطوط العامة لالتفاقية( ،((3فإ ّن الطرفني وافقا عىل ٍ
وقف
متباد ٍل وطويل األمد إلطالق النار؛ فمقابل وقف املقاومة الفلسطينية
إطالق الصواريخ والقذائف عىل إرسائيل ،فإ ّن األخرية توافق عىل فتح
املزيد من املعابر مع قطاع غزة وتسمح بدخول املعونات اإلنسانية
ومعدات اإلعامر ومواده ،رشط أن تتوىل السلطة الفلسطينية برئاسة
فضل
محمود عباس تنسيقها مع املانحني الدوليني واإلرشاف عليهاً ،
عن تسلّم مسؤولية حدود القطاع مع مرص وإرسائيل .كام التزمت
إرسائيل أيضً ا توسيع نطاق الصيد البحري للصيادين الفلسطينيني من
ثالثة أميال إىل ستة أميال مع احتامل توسيعه تدريجيًا يف املستقبل
ميل.
ليصل إىل اثني عرش ً
وحسب بنود التفاهم ،يدخل ما سبق ضمن الخطوات الفورية ،ولك ّن
القضايا املركزية األكرث تعقي ًدا تُركت ملفاوضات الحقة ،يفرتض أن
تجري يف القاهرة يف غضون شهر من توقيع هذه االتفاقية .وأهم
ما ت َّم تأجيله إىل املفاوضات الالحقة اإلف ـراج عن مئات األرسى
الفلسطينيني الذين اعتقلوا يف الضفة الغربية منذ حزيران /يونيو
فضل عن قدامى األرسى الذين كان ينبغي أن تفرج عنهم
املايضً ،
إرسائيل يف أواخر آذار /مــارس املايض ،بحسب خطة كريي سابقة
الذكر ،الستئناف املفاوضات بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل .كام
أُ ِّجل موضوع تبادل األرسى بني الجانبني إىل املفاوضات الالحقة،
وكذلك رواتب موظفي حكومة حامس السابقة يف القطاع ،وامليناء
 34ملزيد من التفاصيل عن الخطوط العامة التفاقية الهدنة بني الفلسطينيني وإرسائيل،
انظر :نضال املغريب ولوك بيكر" ،ماذا يف اتفاق وقف إطالق النار يف غزة؟" ،رويرتز26 ،
آب /أغسطس  ،2014يف:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0GQ20K20140826
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البحري واملطار ،باإلضافة إىل نزع سالح املقاومة يف قطاع غزة ،وهو
ما تطالب به إرسائيل(.((3

سارعت الخارجية األمريكية مبارشة ،وبعد إعالن توقيع الهدنة ،إىل
إعالن تأييدها ودعمها لها ،مؤكدة أنها عملت عىل مدى أسابيع مع
مرص وإرسائيل والسلطة الفلسطينية وقوى إقليمية أخرى للوصول
إىل هذه املرحلة .وعىل الرغم من أنها أكدت عىل رضورة السامح
بإدخال املساعدات اإلنسانية العاجلة إىل قطاع غزة ،والعمل مع
رشكاء دوليني آخرين إلعادة إعامر القطاع ،فإنها ش ّددت ،يف الوقت
ذاته ،عىل رضورة أال تستفيد حامس من هذا الجهد ،وأن يجري ذلك
كله عرب الرشاكة مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس(.((3
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أثارها أسلوب إدارة إرسائيل للعدوان األخري عىل القطاع عىل عالقة
الطرفني .وبحسب هذا التقرير ،فإ ّن إرسائيل فتحت خطوطًا مبارشة
مع الكونغرس األمرييك ،املؤيد لها بشكل مطلق ،للضغط عىل إدارة
أوباما .ولك ّن أهم ما جاء فيه هو التأكيد عىل أ ّن حكومة نتنياهو
رشا عرب املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية مع املؤسسة
فتحت خطًا مبا ً
العسكرية األمريكية متجاوزة صانعي القرار السيايس من املدنيني
يف واشنطن .وقد تُرجم ذلك بحصول إرسائيل عىل ذخائر هجومية
أمريكية ،وبخاصة القذائف التي استعلمت يف العدوان وقصف
املنشآت املدنية الفلسطينية ،مبا يف ذلك بعض مدارس وكالة غوث
وتشغيل الالجئني "األونروا" ،والتي لجأ إليها النازحون الفلسطينيون
خالل العدوان وقتل وأصيب عدد منهم .ونتيجة لذلك ،فقد صدرت
توجيهات من البيت األبيض إىل جميع الوكاالت األمريكية العسكرية
بطلب الحصول عىل موافقة مسبقة من البيت األبيض والخارجية
قبل تسليم إرسائيل أي أسلحة إضافية ،مبا يف ذلك تلك "املعتادة" التي
كانت ال تحتاج إىل موافقة مبارشة من البيت األبيض أو الخارجية يف
املايض(.((3

إ ّن العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة يؤكد مرة أخرى عىل أ ّن
الواليات املتحدة بقيادة أوباما فقدت الكثري من زعامتها دول ًيا ،كام
أنها أصبحت يف وضع أكرث عج ًزا أمام تع ّنت إرسائيل .ولعل التقرير
الذي نرشته جريدة وول سرتيت جورنال عن تصاعد التوتر بني
إدارة أوباما وحكومة نتنياهو خالل العدوان ،وتجاوز األخرية للبيت
األبيض والخارجية األمريكية ،يوضح جان ًبا من التداعيات السلبية التي

وهكذا ،فعىل الرغم من أ ّن إدارة أوباما رفعت من حدة النربة مع
إرسائيل ومارست ضغطًا غري مسبوقٍ عليها ،فإ ّن ذلك مل ِ
يفض إىل
نتائج تذكر .إ ّن العدوان اإلرسائييل األخري عىل قطاع غزة أظهر عجز
هذه اإلدارة أمام حكومة نتنياهو اليمينية .بل إ ّن التقرير ذاته ،ينقل
عىل لسان مسؤولني إرسائيليني ،بأ ّن نتنياهو ميكنه أن يعتمد عىل
دعم الكونغرس وعىل حلفاء آخرين له يف واشنطن ،إىل حني انتهاء
رئاسة أوباما ،وبخاصة بعد أن نجح يف تحييده وإدارته طوال فرتة
العدوان(.((3

 35املرجع نفسه.
36 Remarks by Secretary Kerry, "Statement on Today's Cease-fire
Agreement," Department of State, August 26, 2014, at: http://www.state.gov/
secretary/remarks/2014/08/230910.htm

37 Adam Entous, "Gaza Crisis: Israel Outflanks the White House on
Strategy," The Wall Street Journal, August 14, 2014, at: http://online.wsj.com/
articles/u-s-sway-over-israel-on-gaza-at-a-low-1407979365
38 Ibid.

24

وحدة تحليل السياسات

*

اختالفخطاب"الممانعة"لدىالنظامالسوري
تجاه العدوان اإلسرائيلي على غزة

*

وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب ألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة

25

اختالف خطاب "الممانعة" لدى النظام السوري تجاه العدوان اإلسرائيلي على غزة

ش ّنت إرسائيل عدوانًا عىل قطاع غزة يف  8متوز /يوليو  ،2014اختلف
عام سبقه من حيث إنه جاء يف مرحلة ما بعد الثورات العربية ونجاح
الثورة املضادة يف مرص التي أوصلت مرشح الجيش وقائد االنقالب
العسكري املشري عبد الفتاح السييس إىل منصب رئاسة الجمهورية.
اختلفت املواقف العربية واإلقليمية من العدوان اإلرسائييل عىل غزة؛
إذ ق ّدمت قطر وتركيا الدعم السيايس واإلعالمي ،ورمبا املايل أيضً ا،
لحركات املقاومة الفلسطينية .أما دول "االعتدال" العربية التقليدية
فرتاوحت مواقفها بني أخذ مسافة "متساوية" بني طريف الرصاع،
وميلها للوقوف ضد املقاومة الفلسطينية عرب تحميلها مسؤولية
سقوط ضحايا أبرياء عىل يد اإلرسائيليني ،وذلك ألنها رفضت املبادرة
املرصية بصيغتها األولية الداعية اىل االستسالم غري املرشوط أمام
املطالب اإلرسائيلية.
وكان الغائب األكرب عن هذه املعادلة هو املحور الذي اصطلح عىل
تسميته مبحور "املامنعة" ويضم إيران وسورية وحزب الله .ومن بني
هؤالء ،يستدعي موقف النظام السوري أهمية خاصة يف نقاش فكرة
دعم املقاومة الفلسطينية لتباينه بحسب الظروف السياسية التي متر
بها املنطقة العربية ،وارتباط املوقف من دعم املقاومة عمو ًما مبصالح
النظام وسياساته خاصة يف ظل ظروف الثورة عليه.

حماس في محور المقاومة!
كان مطلب وقف دعم حركتي املقاومة الفلسطينيتني حامس والجهاد
اإلسالمي وإخراجهام من األرايض السورية باعتبارهام "جامعتني
إرهابيتني" ،عىل قامئة الرشوط التي وضعها وزير الخارجية األمرييك
كولن باول أمام النظام السوري خالل زيارته دمشق يف  3أيار /مايو
 .2003لك ّن الضغوط األمريكية مل تفلح يف إخراج القيادات الفلسطينية
املقيمة يف دمشق؛ إذ ّ
تعث املرشوع األمرييك يف العراق ،وصمدت
حركات املقاومة يف فلسطني ولبنان يف مواجهة محاوالت إرسائيل
املتكررة سحقها .وتشكّل إثر ذلك ما أصبح يعرف مبحور "املامنعة"
أو "املقاومة" ،وض ّم إىل جانب سورية ،إيران وحركتي حامس والجهاد
اإلسالمي وحزب الله اللبناين.
وعندما شنت إرسائيل عدوانها عىل قطاع غزة يف  28كانون األول/
ديسمرب  ،2008قادت سورية نشاطًا دبلوماس ًيا مشرتكًا مع دولة
قطر لعقد قمة عربية طارئة للعمل عىل وقف العدوان .إال أ ّن دول
"االعتدال العريب" حينها نجحت يف منع اكتامل النصاب القانوين
لعقد القمة ،ما دفع سورية وقطر إىل عقد قمة سميت "قمة غزة"

يف الدوحة يف  16كانون الثاين /يناير  ،2009وجمعت دولً عربية
وغري عربية اتفقت عىل الوقوف ضد العدوان اإلرسائييل ودعم
صمود الشعب الفلسطيني .أما عىل الصعيد امليداين ،فقد قامت
سورية بإسناد الجهد الحريب لحركة املقاومة اإلسالمية "حامس" عرب
إبالغها عن توقيت الطلعات الجوية اإلرسائيلية التي كانت ترصدها
الرادارات السورية((( ،كام أطلقت الحكومة حملة تربعات شعبية
لدعم أهايل غزة.

حماس خارج محور المقاومة!
مع انطالق الثورة السورية يف  15آذار /مارس  ،2011حاولت قيادة
"حامس" مبا لها من رصيد شعبي ورسمي داخل سورية املساهمة
يف احتواء األزمــة عرب وساطة قامت بها بني النظام والقطاعات
الشعبية املنتفضة ضده والقوى السياسية املعارضة له .وكان جوهر
الوساطة يقوم عىل أن توقف الحكومة السورية استخدام العنف،
وتبدأ خطوات إصالحية جدية تفيض إىل وقف االحتجاجات .إال
أ ّن السلطات السورية رفضت أي دور لحامس يف تهدئة األوضاع.
ومع تطور الحركة االحتجاجية من مظاهرات سلمية إىل العمل
العسكري نتيجة استخدام العنف ضد املحتجني يف املدن والقرى
السورية ،طالب النظام الحركة الوقوف إىل جانبه من دون قيد
أو رشط ،وكذلك طلبت إيران عرب موفدها قاسم سليامين .وعندما
رفضت حامس ذلك ،ازدادت حدة التوتر بني النظام السوري وحركة
حامس .وبالنتيجة ،بدأت قيادات من حامس مبغادرة سورية اعتبا ًرا
من كانون األول /ديسمرب  .2011ويف ترشين الثاين /نوفمرب ،2012
أغلقت السلطات السورية مكاتب حامس يف دمشق بشكل نهايئ.
أما حركة الجهاد اإلسالمي فظلت تحتفظ بعالقاتها مع السلطات
السورية ،إذ مل تتخذ موقفًا رصي ًحا ضد النظام وإن كانت دعت إىل
 1مقابلة شخصية مع عضو يف املكتب السيايس لحركة حامس ،أجراها معه باحثون من
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة يف  23متوز /يوليو .2014
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الحوار بني األطراف السورية املختلفة وتقديم "تنازالت مؤملة لحقن
الدماء والحفاظ عىل وحدة سورية"((( .ومع ذلك ،غادر أمينها العام
إىل القاهرة يف أغسطس /آب  2012نظ ًرا لألوضاع األمنية املرتدية يف
مقيم يف بريوت كام يبدو.
دمشق ،وكان أثناء الحرب األخرية عىل غزة ً
أث ّر موقف النظام السوري تجاه حركة حامس ،والتي رفضت تأييده
يف قمع شعبه ،يف مجمل مواقفه من دعم املقاومة؛ فعندما قامت
إرسائيل بعدوانها عىل قطاع غزة يف  14ترشين الثاين /نوفمرب ،2012
مقتضب يف اليوم
صدر عن الحكومة السورية طوال أيام العدوان بيا ٌن
ٌ
األول فحسب ،شجب العدوان ون ّدد باغتيال القيادي يف حركة حامس
أحمد الجعربي ،واصفًا إياه بالشهيد((( .ويف الوقت نفسه ،قامت
الصحف املحلية واإلعالم الرسمي بتغطية تطورات العدوان بشكل
يومي .أما يف القنوات غري الرسمية ووسائل التواصل االجتامعي ،فقد
ظهرت آراء وكتابات ملؤيدي النظام تنتقد مواقف حركة حامس من
األزمة السورية وتشكّك يف قدرتها عىل الصمود يف وجه العدوان
اإلرسائييل.

مل يتغري املوقف السوري كث ًريا يف عدوان إرسائيل األخري عىل قطاع
غزة؛ إذ صدرت بيانات إدانة من القيادة القطرية لحزب البعث
العريب االشرتايك ومجلس الشعب يف  12متوز /يوليو  ،2014ومن
الحكومة أيضً ا يف السادس عرش من الشهر نفسه .وصفت جميع
البيانات العدوان بـ "حرب إبادة تستوجب محاكمة دولية لالحتالل
 2مقابلة األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد الله شلح يف برنامج لقاء اليوم
عىل قناة الجزيرة 15 ،آذار /مارس  ،2014انظر:
http://goo.gl/2CNedb
" 3استشهاد  9فلسطينيني وإصابة العرشات بعدوان إرسائييل مفتوح عىل غزة ..واملقاومة
ترد باستهداف املستوطنات ..وتل أبيب ..سورية تدين  ..أمريكا تربر  ..يك مون ينحاز ..بريطانيا
تحايب" ،جريدة الثورة 15 ،ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012انظر:
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileNa
me=35192286420121115013754

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

وداعميه" ،لكنها حاولت استثامره سياس ًيا لخدمة سياسات النظام
ومواقفه يف األزمة الداخلية؛ إذ اعترب البيان الصادر عن الحكومة أ ّن
العدوان اإلرسائييل عىل غزة يتكامل يف أهدافه مع ما تسعى لتحقيقه
"الحرب اإلرهابية عىل سورية" من استهداف ملحور املقاومة ومحاولة
فرض رشوط االستسالم عليه(((.

أما رئيس النظام بشار األسد ،فقد اعترب يف خطاب القسم يف 17
متوز /يوليو  2014أ ّن حكومته سوف تبقى ملتزمة مبادئ القضية
الفلسطينية ،لكنه م ّيز بني املقاومة الفلسطينية وحركة حامس معت ًربا
األخرية حركة ت ّدعي املقاومة ،إذ جاء يف خطابه "هذا يتطلب منا أ ّن
منيّز متا ًما بني الشعب الفلسطيني املقاوم الذي علينا الوقوف إىل
جانبه وبني بعض ناكري الجميل منه  ...بني املقاومني الحقيقيني الذين
علينا دعمهم والهواة الذين يلبسون قناع املقاومة وفق مصالحهم
لتحسني صورتهم أو تثبيت سلطتهم ،وإال سنكون بشكل وا ٍع أو
غري وا ٍع نخدم األهداف اإلرسائيلية"((( .وبناء عليه ،ظلت القنوات
اإلعالمية الرسمية السورية وشبه الرسمية تلتزم تسمية الفصائل
الفلسطينية املقاتلة يف غزة باملقاومة ،لكنها تتجنب ذكر اسم حركة
املقاومة اإلسالمية "حامس" كفصيل مقاوم .بل إنها ذهبت إىل حد
القول إ ّن املقاومة الحقيقية تأيت من فصائل املقاومة املحسوبة عىل
" 4مجلس الشعب والقيادة القطرية لحزب البعث واتحاد علامء بالد الشام :العدوان
اإلرسائييل عىل غزة حرب إبادة تستوجب محاكمة دولية لالحتالل وداعميه" ،سانا 12 ،متوز/
يوليو  ،2014انظر:
؛http://goo.gl/we8o6L
وانظر كذلك" :إقرار مرشوع قانون يسمح بالتنازل عن العضوية يف الجمعيات السكنية دون
اللجوء للقضاء" ،جريدة ترشين 16 ،متوز /يوليو  ،2014يف:
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/320343
" 5الرئيس األسد يؤدي القسم الدستوري :السوريون أسقطوا اإلرهابيني وأسيادهم..
سنعيد إعامر سورية وسنستمر برضب اإلرهاب وإجراء املصالحات" ،سانا 17 ،متوز /يوليو
 ،2014انظر:
http://goo.gl/jMUHMW
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النظام السوري ،مثل كتائب "جهاد جربيل" التابعة للجبهة الشعبية –
القيادة العامة ،والتي يذهب اإلعالم الرسمي السوري إىل أنه وقع
عىل عاتقها العبء األكرب من مقاومة العدوان اإلرسائييل وإلحاق أكرب
الرضر بجيش االحتالل .واملعروف أ ّن هذه الجبهة تقف إىل جانب
النظام السوري متا ًما ،وتقاتل إىل جانبه يف العديد من الجبهات ضد
قوات املعارضة يف ريف العاصمة دمشق ،أما وجودها يف غزة فيكاد
ال يذكر.

في تعريف المقاومة!
ظلت عالقة النظام السوري بحركات املقاومة محدد ًة عىل الدوام
مبدى توافقها مع إسرتاتيجية بقائه واستمراره وخدمة سياساته
الخارجية والداخلية عىل حد سواء؛ فعندما كانت العالقة مع حامس
تخدم إسرتاتيجية النظام اإلقليمية وتزيد من قوة الضغط لديه عند
التفاوض مع واشنطن ،كان النظام السوري يوفّر لها وسائل الدعم
والقوة .وعندما رفضت حامس أن تقف إىل جانبه يف قمع الشعب
السوري ،فقد أصبحت الحركة "ناكر ًة للجميل ومدعي ًة للمقاومة"!
وكان هذا موقف النظام سابقًا من حركات املقاومة الفلسطينية كافة،
وال سيام حركة فتح.
وفضل عن ذلك ،يصح القول بأ ّن النظام السوري ،وبخاصة يف عهد
ً
الرئيس بشار األسد ،كان أبعد ما يكون يف تركيبته ومنط حياة أفراده
عن فكر املقاومة ومبادئها ،ولكن تدهور عالقاته مع الغرب خاصة
بعد احتالل العراق واغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري،
اضطره إىل ترسيخ تحالفاته مع حركات اإلسالم السيايس التي تتبنى
خطاب املقاومة .هذا املنطق يوضحه انهيار تقاطعات النظام
السوري املصلحية مع الحركات املناوئة لسياسات الواليات املتحدة
يف فلسطني والعراق؛ إذ اتهمت السلطات السورية حركة حامس بأنها
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ليست حركة مقاومة مع أول حالة صدام يف املبادئ والقيم الوطنية
واإلنسانية ،عىل الرغم من أنها هي التي تقاتل إرسائيل فعليًا عىل
أرض الواقع إىل جانب الفصائل الفلسطينية األخرى .كام بنى النظام
يف دمشق تحالفًا وثيقًا مع حكومة رئيس الوزراء العراقي املنتهية
واليته نوري املاليك بعد الثورة السورية ،مع أ ّن هذه الحكومة جاءت
محمول ًة عىل دبابات االحتالل األمرييك وتكرست سلطتها من خالله.
إ ّن "املقاومة" يف عرف النظام السوري تقترص عىل كل من يقف
معه ،حتى لو كان مؤي ًدا إلرسائيل .أما من يقف ضده فهو خائن،
ومد ٍع للمقاومة ،حتى لو كان يحارب إرسائيل( .ومؤخ ًرا ظهرت بوادر
نسبة هذه التسمية بحسب التصنيف الطائفي؛ فالصحف اإليرانية
مثل تس ّمي حركة الحوثيني يف اليمن "املقاومة اليمنية" .بهذا ،بلغت
ً
رصاحة الربط بني املقاومة واالنتامء الطائفي ،أو االنتامء لسياسة
الدولة الخارجية ،حد العبث).

وعمو ًما ،ميكن القول إ ّن املوقف السوري من العدوان اإلرسائييل
عىل غزة ال يختلف كث ًريا عن املوقف املرصي الذي يتحكّم بسياساته
هاجس بقائه يف
الخارجية وعالقاته بالحركات والقوى اإلقليمية
ُ
مواجهة قوى سياسية داخلية تنازعه الرشعية .لك ّن املوقف السوري
يعب عن مواقفه بطريقة مختلفة؛ تعتمد عىل التمسك بلفظ املقاومة
ّ
كاستمرار للنظام عىل مستوى الخطاب ،ويك يستمد مرشوعي ًة أيضً ا
من قضايا وطنية عادلة.

28

غسان العزي
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السياسات األميركية تجاه التحول الديمقراطي
األوروبي ( )1989والعربي ()2011

منذ عهد الرئيس توماس جيفرســون ،مرورًا برؤســاء القرن العشرين ،ومنهم وودرو ويلسون،
ورزوفلت ،وترومان ،وكيندي ،ظلت الواليات المتحدة األمريكية تتحدث عن نفســها على أنها
ناشــر للديمقراطيــة فــي العالم وحام لهــا ومدافع عنها .على الرغم مــن ّ
كل ذلك لم تخجل
يوما من إقامة أحالف عســكرية وسياســية مع أنظمة استبدادية في أميركا
الواليات المتحدة ً
الالتينيــة ،وأوروبــا ،وآســيا ،وأفريقيــا (ســاالزار فــي البرتغــال ،والجنــراالت فــي اليونــان ،والنظــام
العســكري في تركيا ،وفرانكو في إســبانيا ،على ســبيل المثال) .وهي تبرر تحالفاتها الدولية
وأن
أن "الدكتاتوريات في العالم ليســت ك ّلها
أعــداء للواليــات المتحدةّ ،
هــذه علــى أســاس ّ
ً
مزدوجــا؛ ففي الوقت
أعداءهــا ك ّلهــم دكتاتوريــات" .وقد اتبعت في ذلك مســارًا دبلوماســ ً ّيا
ً
ً
(مباشــرة أو عبــر مؤسســات دولية ومنظمــات غير
الــذي تعمــل فيــه علــى نشــر الديمقراطية
نحو كانت
حكوميــة) ال تتــردد في دعم حكومات أوتوقراطية لديهــا مصالح معها .فعلى ّ
أي ٍ
سياســات الواليات المتحدة تجاه التحول الديمقراطي في دول المعســكر الشــرقي السابق
ثــم غداتــه ،حينمــا اتفقــت القيــم والمصالــح
األوروبيــة ،عشــية انهيــار جــدار برليــن عــام ّ 1989
الســياق واختلفت
األميركيةّ ،
س َ
ثم تجاه ما ُ
ــمي "الربيع العربي" عام  ،2011وقد اتفقت في هذا ِّ
تبعــا لحالــة ّ
كل بلد وأهميته اإلســتراتيجية مــن المنظور األميركــي؟ وما هي نتائج
فــي ذاكً ،
التنفيذي
الملخص
ثم ما هي الفــروق التي تخرج بها مثل هذه المقارنة بيــن الحالتين العربية
هــذه
السياســات؟ ّ
واألوروبية  -الشرقية؟
*

أستاذ العلوم السياسية يف الجامعة اللبنانية.
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مقدمة
لفكرة النهوض بالدميقراطية جذور عميقة يف الواليات املتحدة
ظل
األمريكية ،رمبا تعود إىل عهد الرئيس توماس جيفرسون((( .وقد ّ
دعم الدميقراطية يرد يف الخطابات الرئاسية طَوال القرن املنرصم ،منذ
ترصيحات الرئيس وودرو ويلسون املتعلقة بتدخل بالده يف الحرب
العاملية األوىل "حامي ًة للدميقراطية" ،مرو ًرا بروزفلت الذي اقرتح
عام  1940تحويل بالده إىل ترسانة كبرية من أجل حامية الدميقراطية،
حق الشعوب يف
والذي طرح يف البند الثالث من ميثاق األطليس ّ
اختيار حكوماتها ،األمر الذي كان موج ًها ض ّد اإلمرباطوريات األوروبية
واالستعامر(((.
يف عام  1947أعلن هاري ترومان اليونان "دول ًة دميقراطي ًة يف وجه
الشيوعية" وبعدها بعام جرى إنشاء "منظمة الواليات املتحدة
األمريكية" لحامية الدميقراطية من الخطر الشيوعي ،كام وقَّعت
واشنطن "وثيقة بوغوتا النهائية"  Final Act of Bogotaلحامية
الدميقراطية وسيادة الحريات الفردية ومكافحة الشيوعية أينام
ُوجــدت((( .وعــام  1961أرىس الرئيس كينيدي "التحالف من أجل
املبني عىل القواعد الدميقراطية والتقدم االقتصادي ضمن
التقدم"
ّ
مؤسسات دميقراطية ،تبعه كارتر عــام  1977يف إعــان املبادئ
التوجيهية لسياسته الخارجية املتمثّلة بحامية الحقوق الفردية.
وأنشأ ريغان عــام " 1983الصندوق الوطني للدميقراطية" NED
 ،National Endowment for Democracyويف العام التايل اجتمع
قادة جامعة السبعة  G7يف لندن إلعالن التزامهم الحريات العامة
ودعم القيم الدميقراطية األساسية .ويف غمرة انتصاره عىل العراق يف
آذار /مارس ،1991أعلن جورج بوش األب ،عن قيام نظام عاملي جديد
تسوده العدالة والحرية والدميقراطية .وكان فرنسيس فوكوياما قد
بش ،يف مؤلفه الذائع الصيت "نهاية التاريخ"((( ،بانتصار القيم الغربية
َّ
1 Christopher Hitchens , Thomas Jefferson: Author of America, 1st edn.,
eminent lives (New York, Harper Collins Publishers, 2005), p. 92.
2 Daniel Silander, Democracy From the Outside-In?: The Conceptualization
and Significance of Democracy Promotion, ( Sweden: vaxjo university press,
2005), p.141.
3 Documents from Foreign Relations of the United States, 1948, Volume
9, at:
https://www.digital.library.wisc.edu
4 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (London:
penguin, 1992).
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من حرية ودميقراطية وغريها .وعىل لسان مستشاره لألمن القومي
أنتوين ليك ،كشف الرئيس بيل كلينتون ،عام  ،1993عن إسرتاتيجيته
القامئة عىل نرش الدميقراطية وتوسيعها يف العامل بعد انتفاء الرضورة
ملبدأ صد التمدد الشيوعي مع انتهاء الحرب الباردة .وعىل املنوال
نفسه سوف تسري إدارتا بوش االبن وأوباما لجهة اإلعالنات املتكررة
عن التزام دعم الدميقراطية.

الواليات المتحدة األميركية
والتحول الديمقراطي في أوروبا
الشرقية السابقة
يشري لفظ التحول لغ ًة إىل االنتقال من مكان إىل آخر ،أو التغري من
حال إىل حال((( .ويف اإلنكليزية تعني كلمة  Transitionاملرور أو
االنتقال؛ من مرحلة معينة ،أو مكان معني ،أو من حال إىل أخرى((( .أ ّما
الدمقرطة  ،Democratizationفيعرفها فيليب شميرت بأنها "عملية
قبل،
تطبيق قواعد الدميقراطية سواء يف مؤسسات مل تطبق فيها من ُ
أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفرا ًدا أو موضوعات مل تشملهم من
ُ
قبل"((( .وقد كتب عدد كثري من املفكرين يف مجال الرتنزيتولوجيا
(أمثال روستو ،ومور ،وشميرت ،وليبست ،وأودونيل ،وهنتنغتون ..إلخ)
فاختلفوا بني املقاربات واملداخل البنائية ،والوظيفية ،واالنتقائية ،أو
االنتقالية ،لكنهم اتفقوا عىل أ ّن مرحلة تعزيز الدميقراطية أو ترسيخها
( Consolidationتثبيت قواعد الدميقراطية وإرساؤها ليك تصبح
مستدام ًة بحسب تعبري روالند إنجلهارت((() هي األه ّم واألصعب
بعد مرحلتي ما قبل االنتقال  pre-transitionمن نظام سيايس إىل
آخر ث ّم التحول Transition؛ وهو مرحلة بناء مؤسسات جديدة
مبعايري دميقراطية.
 5املعجم الوسيط (القاهرة :مؤسسة دار الدعوة للطباعة والنرش والتوزيع،)1989 ،
ص .216
6 Oxford Wordpower Dictionary, 2nd ed (Oxford: Oxford University
Press, 2006), p. 818.
7 Philippe Schmitter, ''Transitology: The Science or the Art of
Democratization?," in J. S. Tulchin, The Consolidation of Democracy in Latin
America (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1995), pp.11 – 44.
نقل عن زايد عبيد الله مصباح" ،إشكاليات بناء الدولة الدميقراطية يف ليبيا :القيم واتخاذ
ً
8
القرار" ،املستقبل العريب ،العدد ( 403أيلول /سبتمرب  ،)2012ص .68
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عىل صعيد آخر انقسمت دراسات الرتنزيتولوجيا بني رأيني؛ أحدهام
يقول إ ّن التحول الدميقراطي هو من صميم الشؤون الداخلية ،يف
حني يقترص الدور الخارجي  -إن ُوجد  -عىل املساهمة يف إيجاد
بيئة مواتية أو غري مواتية للتحول .أ ّما الرأي اآلخر فيقول إ ّن تحقّق
مم يعتمد عىل
الدميقراطية يعتمد عىل جهات فاعلة خارجية أكرث ّ
العوامل السياسية واالجتامعية .ويذهب هنتنغتون يف املبالغة
(((
إىل ح ّد القول إ ّن "الدميقراطيات ال تُبنى بأسباب ،بل مبسبِّبني"
(،)Democracies are created not by causes but by causers
وهو مييز ما بني اللربلة أو التحول الليربايل ،Liberalization
والدمقرطة  Democratizationأو التحول الدميقراطي( ،((1عىل
الرغم من ترابط العمليتني ضمن مسار اإلصالح السيايس الجاري،
بحسب إشارته.

مم ال شك فيه أ ّن البيئة الداخلية يف بلدان املعسكر الرشقي األورويب
ّ
كانت مواتي ًة للتحول الدميقراطي ،فقد كانت شعوب هذه املنطقة
متعطش ًة للخروج من النظام الشيوعي والهيمنة السوفياتية .لك ّن
حاسم؛ إذ إ ّن دولة عظمى (االتحاد السوفيايت)
العنرص الخارجي كان
ً
أي إمكانية لتح ُّول ما ،ولو بالقوة العسكرية واالجتياح
كانت متنع ّ
(بودابست ،وبـراغ) ،يف حني أ ّن دولً أجنبية هي األخرى (أمريكا
وأوروبا) كانت تحثّ عىل مثل هذا التحول الذي بدأ ما إن أرخت
موسكو قبضتها عىل دول املعسكر املذكور.
ما هي السياسات التي انتهجتها الواليات املتحدة تجاه التحول
الدميقراطي ث ّم تجاه ترسيخه الحقًا؟ أكانت مدفوع ًة بالقيم أم
باملصالح أم بهام م ًعا؟
9 Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late
Twentieth Century (Oklahoma: University of Oklahoma Press , 1993) p. 34.
10 Ibid., p. 116 – 117.

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

مرحلة االنتقال والتحول الديمقراطيين
كل
استخدمت الواليات املتحدة يف رصاعها ض ّد االتحاد السوفيايت ّ
أنواع األسلحة األيديولوجية ،واإلعالمية ،والسياسية ،والدبلوماسية،
واالقتصادية (العسكرية كانت بالوساطة ومل تكن مبارشةً ،بنا ًء عىل
خلفية توازن رعب نووي) وغريها .ومارست الضغوط عىل حلفائها
ليحذوا حذوها ،ولو عىل حساب مصالحهم يف بعض األحيان؛ من
ذلك عىل سبيل املثال ضغوطها عىل أوروبا الغربية ملنع مرور أنابيب
النفط السوفيايت عرب أراضيها ،وعىل دول الخليج العريب لتخفيض سعر
النفط وزيادة إنتاجه .ودعمت األطراف املعارضة للشيوعية داخل
املعسكر الرشقي نفسه ،مثل بولونيا التي أرادت منها إدارة ريغان أن
تكون حجر الدومينو األول يف محاوالتها خلخلة بُنى هذا املعسكر.
كام دعمت الثوار األفغان ،مبارش ًة ومداورةً ،عالو ًة عىل حرب النجوم
التي أرادت منها إجبار موسكو عىل الخوض يف سباق تسلُّح ال قدرة
لها عىل تح ُّمل أعبائه.
كل ذلك أنهك االتحاد السوفيايت اقتصاديًّا وعسكريًّا ،فساهم يف
ّ
رشا لهذا السقوط .وإ ّن تراكم
سقوطه من دون أن يشكِّل سب ًبا مبا ً
األسباب الداخلية واألعباء الناتجة عن الرصاعات الدولية عىل خلفية
اإلصالحات التي حاول الرئيس غورباتشوف القيام بها (الربيسرتويكا
والغالسنوست) هو ما قاد إىل تفكُّك االتحاد السوفيايت عىل يد قادته
زعيم ملا تبقى من
أنفسهم وقد غدا أحدهم (بوريس يلتسني) ً
اإلمرباطورية البائدة.

لقد تراوحت السياسة األمريكية يف مواجهة االتحاد السوفيايت بني
سياسات االحتواء التي بدأت مع هاري ترومان والردع املبارش التي
واصلها إيزنهاور ،وصولً إىل املواجهة الدولية مع رونالد ريغان
رش وعقَد العزم عىل
الذي وصف االتحاد السوفيايت بإمرباطورية ال ّ
إنهاكه بكل السبل ،وقد ساعده عىل ذلك تخبّط الجيش السوفيايت
يف أفغانستان ووصول قيادة شابة إصالحية (غورباتشوف) مقتنعة
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كل السياسات الداخلية والخارجية التي كانت
برضورة إعادة النظر يف ّ
تتبعها موسكو حتى ذلك الحني.

الدور قال رصاحةً" :أنا مل أتسبب يف حدوث ذلك أل ّن الشجرة كانت
فاسدةً .أنا أعطيتها هز ًة قوي ًة فقط؛ فتساقط التفاح الفاسد منها"(.((1

اقتنعت إدارة ريغان بنظرية أحجار الدومينو( ،((1وبأ ّن بولونيا التي
كانت تغيل تحت وقع املواجهات بني العامل والحكومة ،قد تكون
حجر الدومينو األول يف املنظومة الشيوعية القابلة للسقوط .كام
أيقنت بأ ّن الفاتيكان ق َّوة عظمى ثالثة متتلك أسلح ًة روحي ًة قادر ًة
عىل قلب املوازين يف الحرب الباردة .وقد وجد البابا يوحنا بولس
الثاين  -وهو بولوين األصل  -مصلح ًة مشرتك ًة مع الرئيس ريغان
يف التعاون ض ّد الشيوعية .وهذا ما اتفقا عليه يف خلوة عقداها
يف السابع من حزيران /يونيو 1982؛ إذ اتفقا عىل دعم املعارضة
كل ما
البولونية املتمثّلة بحركة سوليدارنوسك (تضامن) واستخدام ّ
لديهام من موارد لزعزعة استقرار الحكومة البولونية( .((1كان هذا
اللقاء واملعلومات املتبادلة خالله غاي ًة يف األهمية ،وساهم يف بلورة
قناعة ريغان بأ ّن البابا سيكون له دور حاسم يف إعادة رسم أوروبا
الرشقية ،وبأنه القوة الحقيقية داخل بولونيا "حتى وهو جالس يف
مكتبه يف الفاتيكان"( .((1وكان البابا قد قام بزيارة تاريخية لبلده األم،
يف الثاين من حزيران /يونيو ،1979وهي أ َّول زيارة بابوية من نوعها
إىل دولة شيوعية .وقد كشفت هذه الزيارة عن مدى ما يحظى به
الكريس الرسويل من شعبية ونفوذ يف املجتمع البولوين.

خصوصا قد بدؤوا بدعم
وكان الغرب عمو ًما والواليات املتحدة
ً
الحركات العاملية يف بولونيا منذ عام  ،1980عرب الترصيحات العلنية
املنددة باملامرسات القمعية وغريها ،ولكن من دون أن يذهبوا أبعد
تدخل يف الشؤون الداخلية البولونية؛ ما
ً
من ذلك خشية ع ِّد ذلك
قد يتسبب يف ر ّد فعل سوفيايت يه ّدد استقرار الدول األوروبية .لقد
دانت واشنطن الجرنال ياروزلسيك غداة إعالنه الحكم العسكري،
أي خرق التفاقية هلسنيك( ،((1ومن التعدي عىل الحقوق
وحذّرت من ّ
اإلنسانية ،ورحبت بطلب السفراء البولونيني يف واشنطن وطوكيو
اللجو َء السيايس .بعد ذلك تطور املوقف ،لتغد َو السفارة األمريكية
يف وارسو صلة الوصل بني املعارضة البولونية واإلدارة األمريكية ،وذلك
بني العامني  1983و 1987اللذين كانت تُجرى فيهام لقاءات رسية
دورية .كام عملت واشنطن عىل الرتويج للقضية البولونية عامل ًّيا،
فجهدت ليك مينح ليش فاليسا جائزة نوبل للسالم عام  ،1983ث ّم
جائزة كينيدي لحقوق اإلنسان عام 1986؛ حتى تُ ارس ضغو ٌط دولي ٌة
عىل حكومة ياروزلسيك من أجل إطالق رساح املعتقلني السياسيني(.((1

وهكذا أخذت املساعدات املادية والعينية( ((1تدخل إىل بولونيا
عن طريق الكنيسة التي فتحت حسابات مرصفي ًة رسي ًة لهذه
الغاية ،ونقابات عاملي ًة غربي ًة و"الصندوق الوطني األمرييك" وعمالء
الـ "يس آي آيه"( ،((1والحقيقة أ ّن البابا الحقًا مل ينكر البتة دوره يف
"تحرير شعبه وكنيسته من القبضة الشيوعية"؛ فعندما ُسئل عن هذا
 11كان الرئيس ترومان أول من أشار إىل هذا املصطلح الذي مل يصبح شائ ًعا إال مع الرئيس
إيزنهاور منذ خطابه الشهري عام  1954الذي توجه به إىل البلدان املهددة بالوقوع تحت
مثل .وتقوم هذه النظرية عىل أساس أ ّن الدول املتامثلة
الهيمنة الشيوعية كفيتنام الجنوبية ً
تصطف إىل جانب
يف البيئة السياسية والجوار الجغرايف تتشابه مع أحجار الدومينو التي
ّ
عظيم
بعضها ،وما إن تسقط واحدة منها حتى يتواىل سقوط األخرى تبا ًعا؛ ما يُحدث اختاللً
ً
يف بنية ميزان القوى الذي يقوم عليه النظام الدويل.
12 Carl Bernestein & Marco Politi, His Holiness John Paul II and the
hidden history of our time (New York: Penguin Books, 1997), p. p. 355 – 361.
13 "Ronald Reagan and Pop", Time, 24/2/1992.
 14عىل سبيل املثال كانت ماكينات االتصال ،والحواسيب ،واإللكرتونيات ،وغريها ،تدخل
مج َّزأةً ،ويجري تجميعها داخل بولونيا.
مهم يف نقل املعلومات من بولونيا وإليها عرب
 15أدَّت وكالة االستخبارات األمريكية دو ًرا ًّ
السفارة األمريكية يف وارسو ،وقد غدت محطة االستخبارات املركزية هي املحورية واألكرث
فاعلي ًة يف قلب املنظومة الشيوعية.

بولونيا كانت املثال األسطع عىل التدخالت األمريكية يف قلب املعسكر
الرشقي بغية إخراج دوله من الفلك الشيوعي .لك ّن هذا التدخل مل
يقف عند الحدود البولونية؛ ففي منتصف عام  1982تب َّنت واشنطن
إسرتاتيجي ًة مؤلف ًة من خمسة مستويات ُعرفت باسم ،((1(NSDD32
وتتلخص أهدافها يف ما ييل(:((2
•دعم وزارة الدفاع األمريكية يف معركة سباق التسلح عىل نح ٍو
غري مسبوق لجعل املنافسة السوفياتية مكلف ًة ج ًّدا ،وقد ُعرف
ذلك بحرب النجوم.
16 Brnestein & Politi, Ibid., p. 358.
 17عام  ،1975وقد جعلت هذه االتفاقية موسكو توقِّع ،إىل جانب  34بلدًا من أوروبا
الرشقية ،والغربية ،والواليات املتحدة ،اتفاقًا تلتزم مبوجبه احرتام الحقوق والحريات الفردية.
 18أمثال "جريمييك" املدير املايل لحركة تضامن ،واملسؤول عن التمويل الخارجي الذي
كانت الحكومة البولونية قد ألقت القبض عليه يف متوز /يوليو  .1963وقد أعلنت هذه
الحكومة العفو العا ّم يف آب من السنة عينها؛ وذلك تحت الضغوط األمريكية والدولية.
 19هو قرار رسي أجاز لإلدارة األمريكية مجموعة تدابري دبلوماسية واقتصادية تهدف إىل
زعزعة استقرار النظام الشيوعي.
20 Peter Schweizer, Victory: the Reagan Administration's Secret Strategy
That Hastened The Collapse of The Soviet Union ( New York: the Atlantic
Monthly Press, 1994), p. 121.
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كل من املجر ،وبولونيا،
رسا يف ّ
•دعم الحركات التحررية ًّ
وتشيكوسلوفاكيا.
•تقديم مساعدات مالية لدول حلف وارسو من أجل حامية
الحقوق اإلنسانية والسياسية وإجراء إصالحات اقتصادية.
•دعم وسائل اإلعالم املسموعة خارج املنظومة الشيوعية يف
تشجيع الحركات التحررية واملعارضة الداخلية ونقل واقعها
وهواجسها.
•حجب التكنولوجيا الغربية واليابانية والعمل عىل عزل االتحاد
السوفيايت اقتصاديًّا.

كانت موسكو تحارص دول أوروبا الرشقية إعالم ًّياَّ ،إل أ ّن هذه الدول
متكنت من إسامع صوتها خارج الكتلة الشيوعية عرب إذاعة جرى
إنشاؤها بدعم من واشنطن عام  ،1953وهي "إذاعة أوروبا الحرة"
التي كان ميولها الكونغرس ،والتي كانت تبثّ من ميونيخ ،وقد
أوجدت مصد ًرا للمعلومات املحجوبة عن اإلعالم العاملي واملضلِّلة
عرب اإلعالم املحيل ،فكانت تبثّ رسائل ووثائق وترصيحات للمعارضة
مرتجم ًة إىل لغات عديدة ،لتصل كلامتها إىل أبعد حدود ممكنة.
وكانت تلك اإلذاعة تستخدم لتحديد املكان والزمان التظاهرات التي
كان يصعب تنسيقها ميدان ًّيا .إضاف ًة إىل ذلك استثمرت واشنطن يف
أنواع متنوعة من اإلعالم؛ ما أ َّدى إىل إضعاف إمكانات استخدام
الدول الشيوعية للعنف املفرط ،فزادت إمكانات مطالبة املجتمع
املدين بتطبيق اتفاقية هلسنيك واحرتام الحريات بدرجة أقوى .وعىل
الرغم من محدودية املصادر اإلعالمية داخل املنظومة الشيوعية،
استطاعت واشنطن أن تساهم يف توسيع دائرة نقْل املعلومات داخل
أوروبا الرشقية لتنترش تجربة حركة تضامن البولونية بني باقي الدول.
وعندما كانت اإلدارة األمريكية تبدي تحفظًا يف مساعدة الحركات
املعارضة ،خوفًا من استفزاز موسكو ،كانت النقابات العاملية
األمريكية تتدخل لدعمها من خالل "صندوق دعم العامل البولونيني"
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 ،Polish Workers Aid Fundومن خالل التواصل املبارش مع
املعارضة الخارجية ،واتحادات العامل الدولية ،واملنظامت األهلية.
كام قدمت املؤسسة القومية للدميقراطية National Endowment
 ،For Democracyوهي منظمة أمريكية غري حكومية ميولها
الكونغرس هدفها نرش الدميقراطية عرب العامل ،مساعدات متنوع ًة
لتلك الحركات .وهكذا تدفقت املساعدات عىل حركة تضامن يف
وقت كانت البالد تعاين فيه ترديًا اقتصاديًّا حا ًّدا؛ ما زاد الحركة قدر ًة
عىل استقطاب املزيد من الناشطني واملؤيِّدين.
كان دور واشنطن االقتصادي ذا فاعلية أكرب من دورها السيايس يف
رسم مستقبل بولونيا وبعض دول املعسكر الرشقي يف الثامنينيات؛
وذلك من خالل اإلغراءات االقتصادية (مساعدات طارئة واعتامدات
وغريها) ،ث ّم من خالل العقوبات االقتصادية بعد إعالن الحكم
العسكري .وقد هدفت إىل إرغام وارسو عىل إطالق رساح السجناء
السياسيني والتفاوض املبارش مع ممثلني عن الشعب .وبدأت العقوبات
بالرتاجع مع اإلصالحات السياسية للحزب الحاكم حتى أعلن الرئيس
ريغان رفْعها نهائيًّا ،عام  ،1987قبل أن يعود للتهديد بها م َّر ًة أخرى
بعد عام بغية إجبار الحكومة عىل التفاوض املبارش مع حركة تضامن
املحظورة .وهذا ما حصل قبل أن يوسع الرئيس بوش األب دائرة
التعاون مع بولونيا ملساعدتها عىل تبني إصالحات اقتصادية جعلتها
تخرج تدريجيًّا من االقتصاد امل ُو َّجه .وبالطبع استخدمت واشنطن
نفوذها لدى نا ِديَ ْي باريس ولندن ،واملؤسسات املالية الدولية يف
مامرستها لسياسة العصا والجزرة تجاه دول أوروبا الرشقية .ومبا أ ّن
دول الكوميكون كانت قد غرقت يف مستنقع الديون فإنها مل تع ْد
سن ًدا ميكن االتكال عليه بالنسبة إىل الدول املذكورة؛ لذا مل تجد من
فرصة سوى التعاون مع الغرب للحصول عىل التمويل الدويل لسداد
عجزها املرتاكم .وقد أُسقط يف يد االتحاد السوفيايت الذي كان هو
اآلخر يعاين أزمات اقتصادي ًة واجتامعي ًة وسياسي ًة جعلته يتخىل عن
الضغوط التي اعتاد مامرستها عىل الدول الدائرة يف فلكه.
شكّلت بولونيا منوذ ًجا إيجابيًّا متثّلت به دول املنظومة الرشقية األوروبية
ورأت فيه بابًا للمطالبة باإلصالحات الداخلية التي ما لبثت أن تحولت
إىل مطالبة باالستقالل والتحول الدميقراطي .مل تكن عملية االنتقال يف
هذه الدول يف البداية ثورات حقيقيةً ،بل كانت مقترص ًة عىل كونها
تظاهرات واحتجاجات سلمية الطابع .واعتقدت بعض ال ُّنخب السياسية
األوروبية  -الرشقية أ ّن ما جرى يف بولونيا ال ينطبق بالرضورة عىل باقي

دراسات وأوراق تحليليّة
السياسات األميركية تجاه التحول الديمقراطي األوروبي ( )1989والعربي ()2011

دول املنطقة .لك ّن النموذج البولوين تح ّول برسعة إىل حجر دومينو
رمى بدول املنطقة بأرسها يف ملعب االنتقال السيايس ،وإن مل يكن هذا
امللعب يف املستوى نفسه من "السلمية" املذكورة.

مرحلة تكريس التحول الديمقراطي
حذّر بعض املفكرين من التحول الرسيع الذي قد يولد "دميقراطية غري
ليربالية"( ((2تنفجر يف بعض األحيان يف شكل رصاعات عرقية كام حصل
يف يوغوسالفيا السابقة ،أو قد يأيت بقادة منتخبني لكنهم مقيِّدون
للحريات العامة ومست ِغلون للسلطة ،كام حدث يف كازاخستان
والفيليبني واألرجنتني .ومث َّة من اقرتح تطبيق املعايري الدميقراطية
ببطء؛ أي ما يسمى "التدرج" أو "التسلسل الدميقراطي"(.((2
عىل الرغم من أهمية الدور الذي أدته الواليات املتحدة يف تفكيك
املنظومة الشيوعية ،فإنها فوجئت برسعة انهيار جدار برلني ،يف وقت
مل تكن متلك فيه بع ُد إسرتاتيجي ًة واضح ًة ملا بعد انتهاء الحرب الباردة.
غري أنها اعتادت مامرسة السياسة االقتصادية املتمثِّلة بالعصا والجزرة
مع دول كثرية يف العامل؛ إلرغامها عىل اتباع سياسات معينة ،أو ردعها
عن أخرى .وهذا ما سوف تستم ّر يف مامرسته مع الدول الخارجة
لتوها من االقتصاد املوجه بغية مساعدتها عىل االنخراط يف الليربالية
واقتصاد السوق ،عىل أ ّن الفارق هذه املرة يكمن يف أ ّن الفشل يحمل
مخاطر عودة هذه الدول إىل النظام البائد.
ترى املدرسة البنائية يف العالقات الدولية (Constructivist Model((2
أنه ال ميكن التأثري يف عملية التحول الدميقراطي من أعىل إىل أسفل،
21 Farid Zakaria "The Rise of Illiberal Democracy", Foreign Affairs, vol.76
(Nov - Dec, 1997).
"22 Thomas Carothers, "How Democracies Emerge: The "Sequencing
Fallacy", Journal of Democracy, vol. 18, N1 (Janvier, 2007).
23 Samuel Barkin, ''Realism, Constructivism, and International Relations
Theory,'' University of Florida, Department of Political Science, APSA 2009,
Toronto Meeting Paper.
at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1451682
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بل ينبغي أن يبدأ التعاون الدويل بعمليات التنشئة االجتامعية من
خالل تبادل الثقافات ،ونرش األفكار الدميقراطية ومبادئها .وت ِج ُد هذه
املدرسة أ ّن فعالية الدور الخارجي تنحرص يف دعم املجتمعات املدنية
واإلدارات املحلية.
أ ّما املدرسة الواقعية( ،Realist Model ((2فهي ترى أ ّن حافز تعزيز
الدميقراطية يكون من خالل ف ْرض رشوط محددة ،وأ ّن محور العملية
هو اإلدارة املركزية أو الدولة التي تدرس مستوى املنفعة من وراء
الرشوط قبل تطبيقها ،فتكون العملية الدميقراطية من أعىل إىل
أسفل .وتطرح هذه املدرسة نظرية املرشوطية Conditionality
إسرتاتيجي ًة لتحقيق الدميقراطية.
واملرشوطية "هي استخدام الوفاء بااللتزامات السياسية بوصفها رشطًا
مسبقًا للحصول عىل املساعدات االقتصادية ،وتخفيف عبء الديون،
وم ْنح وضعٍ أكرث رعاي ًة للدولة ،والحصول عىل قروض مدعومة أو
عضوية يف منظمة إقليمية"( .((2إنها عملية التوصل إىل اتفاق بني
طرفني ،يق ِّدم األول مبوجبه مكافأ ًة للثاين يف حال استيفائه رشوطًا
معينةً ،ويحجبها عنه يف حال عدم استيفائه إيَّاها (مرشوطية
إيجابية) ،أو يعاقبه يف بعض األحيان (مرشوطية سلبية) .ويفرتض يف
الطرف األول ،بطبيعة الحال ،أن يكون قاد ًرا عىل تقديم حوافز مغرية
أمس الحاجة إليها.
يكون الطرف الثاين راغ ًبا فيها ،أو يف ِّ
نهج من أعىل إىل أسفل ومن جهة دولية إىل أخرى،
ومبا أ ّن املرشوطية ٌ
فإنه ميكن عندئذ إحداث تغيريات عىل املستوى الحكومي فقط.
فليس من املؤكد الوصول إىل املجتمع املدين ،واألحزاب السياسية،
وال ُّنخب االقتصادية ،واإلدارة ،والقضاء ،وغري ذلك ،من خالل تطبيق
املرشوطية التي تعمل عىل خط املفاوضات واإلج ـراءات الرسمية
وتعتمد عىل رشوط واضحة؛ إذ ميكن قياسها لتقييم مدى شفافيتها،
وميكن تطبيقها من خالل إضفاء الطابع املؤسيس عىل اإلجراءات
الدميقراطية الرسمية ،من دستور دميقراطي ،أو تدوين لحقوق
اإلنسان ،أو إجراء النتخابات ح َّرة نزيهة .لكنها ليست بالرضورة سببًا
رشا النتشار القواعد الدميقراطية ،أو وجود مجتمع مدين ،أو إنشاء
مبا ً
نظام حزيب ذي جذور يف املجتمع ،أو نظام قضايئ ف َّعال ،أو بناء ثقافة
24 Ibid.
25 Philippe Schmitter, "International Context and Consolidation," in The
International Dimensions of Democratization: Europe and the Americas
(Oxford: Oxford, University Press, 2001), p. 42.
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اجتامعية أو سياسية .فمثل هذه الثقافة ،ونحوها ،إمنا تنتج عن
املامرسة والتجربة.
ولقد كانت مامرسة منظمة حلف شامل األطليس "الناتو" املرشوطية،
يف وسط أوروبا ورشقيِّها ،ب َحفْز من الواليات املتحدة ،أكرث منها التزا ًما
باملبادئ الدميقراطية .وقد سعت دول أوروبا الرشقية والوسطى
لتطبيق املرشوطية األطلسية من أجل إثبات ُحسن نيّاتها واالستفادة
من اإلغراءات .يف املقابل سعى "الناتو" من خالل هذه املرشوطية
لفرض هيمنته عىل ما تبقى من أوروبا ومحارصة روسيا ملنعها من
العودة إىل ما كانت عليه من ق َّوة دولية عظمى ،واالستعداد ملواجهة
تحديات جديدة يف آسيا والرشق األوسط .وعندما نتكلم عىل "الناتو"،
فإننا نعني أيضً ا الواليات املتحدة التي مل ت ّدخر جه ًدا يف سعيها إلقامة
أنظمة سياسية موالية لها.
وحل حلف وارسو وزوال الخطر الشيوعي
فبعد انتهاء الحرب الباردة ّ
يحل
عن العامل وأوروبــا الغربية بالتحديد ،كان من الطبيعي أن ّ
مهمت جديدة كأن تكون إنساني ًة
"الناتو" نفسه ،أو أن ينرصف إىل ّ
مثل .ولكن مل يحصل ذلك ،بل عكسه هو الذي حصل؛ فقد أعلنت
ً
قمة األطليس املنعقدة يف  7و 8ترشين الثاين /نوفمرب  1991بروما،
عن متسكها بالهيكلية القامئة للحلف ،وأعلنت عالو ًة عىل ذلك عن
توسيعه بانضامم دول جديدة إليه( .((2وأعربت معظم دول املعسكر
الرشقي السابق عن رغبتها يف االنضامم إليه .وراحت ،لتحقيق ذلك،
تطبِّق اإلصالحات الليربالية الداخلية (املرشوطية األطلسية) وتسعى
للتقرب من واشنطن ومن بعض الدول األوروبية النافذة التي تق ِّدم
مثل دعمت ترشيح رومانيا وسلوفاكيا ،وإيطاليا
لها الدعم( .((2ففرنسا ً
حبذت ليتوانيا ،وأملانيا راحت متد نفوذها إىل معظم الدول الواقعة
إىل رشقها .لك ّن الرئيس كلينتون وضع ح ًّدا لذلك عندما أعلن ،يف
حزيران /يونيو  ،1998أ ّن صوفيا وبراغ وبودابست هي التي ستنضم
26 International Herald Tribune, 9/11/1991.
 27عىل سبيل املثال ،ال الحرص ،أعلن زعامء دول البلطيق الثالث إستونيا ،والتفيا ،وليتوانيا،
رغبتهم يف هذا االنضامم يف غري مناسبة ،وكذلك أوكرانيا التي وقعت ميثاقًا أمنيًّا مع الحلف
يف صيف  .1997وقد اقرتح الرئيس الجيورجي شيفارنادزة استبدال قوات السالم الروسية يف
جورجيا بقوات دولية أمريكية ،واعتامد الحل البوسني .كام أعلن الرئيس األذري حيدر علييف
استعداد بالده للمشاركة يف برنامج "الرشاكة من أجل السالم" األطليس ،ووقَّع مع واشنطن
اتفاقًا للتعاون العسكري .وكان لدى واشنطن الئحة من الدول التي تنتظر دورها بفارغ الصرب
تض ّم جمهوريات أوروبي ًة رشقي ًة وجنوبيةً؛ مثل رومانيا ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،ومقدونيا،
وألبانيا ،وبلغاريا ،وحتى جمهوريات من القوقاز ،وآسيا الوسطى ،وأعضا ًء يف "مجموعة الدول
املستقلة" .بل مث َّة من طالب يف داخل روسيا ِ
نفسها باالنضامم إىل "الناتو".
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فقط إىل الحلف .أ ّما فرنسا التي ظلَّت حتى اللحظة األخرية ،متارس
وخصوصا يف قمة الحلف التي ُع ِقدت يف
ضغطًا ملصلحة بوخارست،
ً
مدريد ،يف متوز /يوليو  ،1998فإنها عجزت عن تغيري رأي األمريكيني
الذين كانت لهم الكلمة الفصل.
تركت هذه القمة انطبا ًعا سلبيًّا لدى األوروبيني الذين راحوا
يتحدثون عالني ًة عن "العنجهية األمريكية" .لك ّن األمريكيني طأمنوهم
بأ ّن هذه الدول الثالث لن تكون آخر ما ينضم إىل الحلف ،فالبقية
ستأيت تبا ًعا ،ويف وقت ليس ببعيد ،قبل أن يؤكِّد األمني العا ّم الجديد
لـ "الناتو" خافيري سوالنا أ ّن "باب الحلف سيبقى مفتو ًحا أمام جميع
الدميقراطيات الناشئة يف أوروبا الوسطى والرشقية التي تريد االنضامم
إىل املؤسسات األوروبية واألطلسية ،واملستعدة لتحمل مسؤوليات
ذلك وفوائده"( .((2وهذا ما حصل؛ إذ إ ّن دول املعسكر الشيوعي
السابق يف أوروبا الرشقية والوسطى أخذت تنضم تبا ًعا إىل "الناتو"،
وإىل االتحاد األورويب أيضً ا ،بعد تنفيذها رشو َط مثل هذا االنضامم.
السياق لعرض املساعدات املالية ،والعينية،
وال يتسع املجال يف هذا ِّ
والفنية ،وغريها من املساعدات التي قدمها الحلف ،والواليات
املتحدة ،واملجتمعات املدنية الغربية ،واملؤسسات املالية العاملية،
واالتحاد األورويب ،لهذه الدول من أجل ترسيخ التحول الدميقراطي
فيها ،متهي ًدا لتحقيق رشوط مثلِ هذا االنضامم .فتكون الواليات
املتحدة بذلك قد اكتسبت حلفاء جد ًدا ميكنها عربهم محارصة
أعدائها يف الساحة الدولية .فعىل سبيل املثال خالل التحضريات لغزو
العراق عام ُ ،2003ووجهت واشنطن مبعارضة حلفاء قدامى لهذا
الغزو؛ مثل فرنسا ،وبلجيكا ،وأملانيا ،ث ّم إسبانيا .لك ّن عرش دول من
املعسكر الرشقي األورويب السابق أرسلت للرئيس األمرييك بوش االبن
رسالة تضامن تحضُّ ه فيها عىل الحرب وتعلن عن تأييدها الكامل
له ،األمر الذي دفع الرئيس الفرنيس شرياك إىل استخدام عبارات
الذعة يف انتقاده لهذه الدول التي كانت تستعد لالنضامم إىل االتحاد
األورويب يف مطلع عام  .2004ومن املعروف أ ّن توسع حلف األطليس
يف أوروبا الرشقية يساهم يف محارصة أعداء واشنطن وخصومها يف
الساحة الدولية ،فهي اختارت الجمهورية التشيكية وبولونيا لنرش
الدروع الواقية من الصواريخ .يف حني ترى روسيا يف ذلك تهدي ًدا لها،
وخصوصا أ ّن دول البلطيق الثالث التي دخلت يف الحلف ،ويف االتحاد
ً
تطل مبارش ًة عليها ،عالو ًة عىل ما يشكِّله انضامم جورجيا
األورويبّ ،
28
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وأوكرانيا  -وقد دعمت واشنطن الثورات امللونة فيهام – إىل الحلف
من خطر عىل األمن القومي الرويس ،وهو ما حدا بالرئيس بوتني إىل
جعله خطًّا أحمر ال يسمح بتجاوزه.

كام أنها رافقت هذا التحول بغية ترسيخه وتعزيزه بإدماج هذه
الدول يف ما يسمى "العامل الحر" من بوابتي حلف األطليس واالتحاد
األورويب.

ميكن القول إ ّن الواليات املتحدة ،بعدما قدمت مساهم ًة أكيد ًة
يف االنتقال السيايس من املعسكر الشيوعي إىل الليربالية السياسية
واالقتصادية ،استمرت يف مساعدة دول أوروبا الرشقية والوسطى
املتحولة عىل ترسيخ تحولها هذا ،عرب تقديم مساعدات لها من خالل
املرشوطية ،وعرب َحفْز الفاعلني اآلخرين األوروبيني والدوليني عىل
مامرسة هذه املرشوطية .وهكذا تع َّرض هذا املسار لنكسات فانفرط
عقد يوغوسالفيا السابقة بأكرث الطرق دمويةً ،وساهمت واشنطن
يف تفكيكها (اتفاق دايتون عام  ،1995إضاف ًة إىل القصف األطليس
العنيف لرصبيا يف ربيع عام  ،)1999ويف مساعدة الدول الخارجة من
رحمها عىل االستقالل؛ متهي ًدا لالنضامم إىل املنظومة الغربية املتمثّلة
بحلف األطليس واالتحاد األورويب (كان آخرها كرواتيا يف مطلع
عام  .)2013وللتذكري فإ ّن رشوط االنضامم إىل االتحاد األورويب من
الصعوبة إىل ح ّد أنه مل يكن ليحصل لوال املساعدات الهائلة ،عىل
جميع املستويات التي تلقتها الدول التي ظفرت يف النهاية بـ "نعمة"
الدخول يف االتحاد ،ويف الناتو.

يف الرشق األوسط كان األمر مختلفًا متا ًما؛ إذ إ ّن صد املد الشيوعي،
مبوجب نظرية كينان ،مل يكن يتطلب بالرضورة تغيري األنظمة القامئة
التي مل متنع طبيعتها االستبدادية من التحالف مع واشنطن ،أو التعامل
معها حني تفرض املصالح املشرتكة ذلك ،عىل الرغم من الخالفات
الناشئة يف بعض األحيان .ما كان يهم واشنطن يف الرشق األوسط
طَوال الحرب الباردة هو ضامن أمن إرسائيل وتفوقها العسكري عىل
كل العرب ،وضامن تدفق النفط للغرب الصناعي بأسعار مقبولة،
ّ
وعدم متدد االتحاد السوفيايت إىل الشواطئ الدافئة(.((2

هذا باختصار ما كان عليه املوقف األمرييك من التحول يف أوروبا
بكل مراحله؛ من االنتقال السيايس ،إىل التحول
الرشقية والوسطى ّ
الدميقراطي ،وصولً إىل ترسيخ هذا التحول وتعزيزه .فكيف كان
املوقف األمرييك نفسه تجاه التحول الدميقراطي يف العامل العريب؟

السياسات األميركية تجاه
التحول الديمقراطي العربي
خالل الحرب الباردة قامت أسس السياسة الخارجية األمريكية عىل
الرصاع مع االتحاد السوفيايت ومكافحة ما س َّمته "الخطر الشيوعي"،
عىل خلفية توازن رعب مينع الحرب املبارشة بني العمالقني ،لكنه
أي جهد منهام لزعزعة استقرار املعسكر املنافس .وقد
ال مينع ّ
ٍ
أدوات
استخدمت واشنطن قيم الحرية والدميقراطية التي تفاخر بها
يف رصاعها ذاك ،وال سيام حينام تتفق هذه األدوات مع أهدافها
ومصالحها .وقد حدث مثل هذا التوافق يف أوروبا الرشقية والوسطى؛
فساهمت واشنطن يف انتقال هذه الدول من الشيوعية إىل الليربالية،

وبعد انتهاء القطبية  -الثنائية أخذت دول عديدة ،من أوروبا
الرشقية والوسطى ،إىل آسيا ،وأمريكا الالتينية ،وأفريقيا ،تدخل مبقدار
أو آخر يف النظام الدميقراطي ،ما عدا املنطقة العربية التي ظلت
عصي ًة عىل التحول الدميقراطي .وعىل الرغم من أ ّن إسرتاتيجية
إدارة كلينتون قامت عىل أساس توسيع نطاق الدميقراطية ليشمل
العامل ،كام أعلن أنطوين ليك عام  ،1993فإنها استمرت يف التعامل
مع األوتوقراطيات العربية مبعزل عن تجاوزاتها وخروقاتها املستمرة
لحقوق اإلنسان .وكانت إدارة بوش األب قد دعمت النظام الجزائري
عندما ألغى االنتخابات الترشيعية التي فازت فيها الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ عام  ،1991فوضعت بذلك ح ًّدا لالنفتاح الدميقراطي الذي بدأ
عام  ،1988وقد ب َّرر ذلك وزير الخارجية األمرييك آنذاك جيمس بيكر
بقوله" :بوج ٍه عا ّم عندما ندعم الدميقراطية فإننا نقبل مبا تقدمه لنا
 ...مل نطبق ذلك عىل الجزائر أل ّن الخيارات األصولية كانت معاكس ًة
لقيمنا وما نع ّده مصلحتنا"(.((3
يبدو أ ّن هذه االنتخابات بعد عقد ونيف من انتصار الثورة اإلسالمية
يف إيران عــام  ،1979ث ّم بزوغ أحزاب إسالمية يف عدد من الدول
العربية ،ونجاح األوتوقراطيات العربية يف مكافحة ما كانت النخبة
السياسية يف الغرب تسميه "الخطر األصويل اإلسالمي" قد أقنع هذه
النخبة بأ ّن األنظمة القامئة هي الضامن لالستقرار ،وأ ّن البديل منها
 29انظر :مجموعة من الباحثني ،السياسة األمريكية والعرب ،سلسلة كتب املستقبل
العريب ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1982 ،
30 Interview with J. A. Baker III, in D. Pipes, "Looking Back on the
Middle East", Middle East Quarterly, Vol. 1, N 3, (1994).
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هو اإلسالم السيايس ،وهو خيار ال ميكن للغرب تبنيه( .((3وهكذا
راجت يف األدبيات السياسية الغربية مقولة أ ّن اإلسالم ال يتفق مع
الدميقراطية الغربية ،وأ ّن الشعوب العربية عصية عىل مثل هذه
مي "االستثناء العريب" يف ذلك الوقت .غري أ ّن
الدميقراطية ،وهو ما ُس َ
إشكالية االستقرار والدميقراطية يف الرشق األوسط عادت م َّر ًة أخرى
بطريقة مختلفة ج ًّدا ،مع تفجريات  11سبتمرب  ،2001لتطبع عهد
مي "الربيع
املحافظني الجدد بطابعها ،قبل أن تفا َجأ إدارة أوباما مبا ُس َ
العريب" الذي تعاملت معه ،هذه املرةَ ،من خالل معضلة التوفيق بني
القيم واملصالح.

أميركا "الثورية" وإشكالية االستقرار
والديمقراطية في الشرق األوسط
كشفت تفجريات  11سبتمرب  2001أ ّن استقرار األنظمة العربية
عب الرئيس بوش
املوالية ال يعني بالرضورة أمن الواليات املتحدة .وقد َّ
عن ذلك بقوله" :الحقيقة أنه خالل الستني سنة املاضية كانت األمم
الغربية متعايشة مع نقص الحرية يف الرشق األوسط ،وأ ّن ذلك مل يكن
كاف ًيا لضامن أمننا .إ ّن األمن واالستقرار ال ميكن تحقيقهام من دون
حرية وال عىل حسابها"( .((3وهذا ما كررته وزيرة الخارجية كوندليزا
رايس عىل مسامع طالب جامعة القاهرة يف حزيران /يونيو 2005
حني قالت" :من اآلن فصاع ًدا تُفضِّ ل الواليات املتحدة الحرية عىل
االستقرار" .وقد وعدتهم بأ ّن "كل األمم ستكون إىل جانبهم عندما
سيتمكنون أخـ ًرا من التمتع بحريتهم"( .((3وكانت قد تفوهت
بكلامت مامثلة أمام طالب معهد العلوم السياسية يف باريس عندما
وصفت إصالحات حسني مبارك بأنها غري كافية ،مضيف ًة أنه "يجب
يحل النظام القضايئ
تحل دولة القانون محل حالة الطوارئ ،وأن ّ
أن ّ
محل العدالة االنتقائية ،ويجب أن تؤمن الحكومة املرصية
املستقل ّ
 31يف هذا الوقت ،يف تسعينيات القرن املنرصم ،انترشت انتشا ًرا الفتًا لالنتباه الكتابات
يف الدول الغربية ،عمو ًما ،عن الخطر األصويل اإلسالمي وراجت أطروحة هنتنغتون حول
صدام الحضارات .كام أ ّن مراكز العصف الفكري يف الواليات املتحدة اجتمعت عىل أ ّن الخطر
محل الخطر الشيوعي ،األمر الذي يفرض االنكباب عىل مكافحته كام كان الشأن
اإلسالمي َح َّل ّ
مع مكافحة الشيوعية يف السابق .لقد وجدت القوة العظمى نفسها من دون عد ٍّو يربر لها
ميزانيات دفاعي ًة مرتفعةً ،وسياسات هيمنة يف العامل ،وما إىل ذلك؛ فكان ال ب َّد لها من اخرتاع
مثل هذا العدو ،ووجدت ضالتها يف اإلسالم السيايس ،عىل الرغم من أنه حليف سابق يف
أفغانستان عىل األقل ،ويف غريها.
32 His discourse in National Endowment for Democracy, "Forward
Strategy foe Freedom in the Middle East", 6/11/2003.
33 https://www.aidh.org/txtref/2005/us-02.htm
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بشعبها"( .((3كام أعلنت عن تبني إدارتها لدبلوماسية جديدة وصفتها
بالتحويلية( ،Transformative Diplomacy ((3وهي دبلوماسية
تقوم عىل أملٍ يف التغيري الدميقراطي يف املنطقة عىل املدى األطول.
لكن هذه اإلعالنات التي تكاثرت عىل ألسنة كبار املسؤوليني
األمريكيني يف ذلك الوقت ،مل تقنع الشعب املرصي؛ فقد كشفت
استطالعات الرأي عن كُره الشعوب العربية للواليات املتحدة .وعلّق
حسني عبد الرازق األمني العام لحزب التجمع املرصي املعارض بالقول
إ ّن "واشنطن تريد بعض التغيريات ذات املظهر الدميقراطي لكنها
لن تذهب إىل ح ّد دعم تغيريات جوهرية نحو دميقراطية حقيقية
قامئة عىل تداول السلطة ميكنها أن ِ
توصل إىل الحكم ق ًوى معادي ًة
لسياساتها يف املنطقة"(.((3

والحقيقة أنه كان من الصعوبة أن تص ِّدق الشعوب العربية أ ّن
ما تسعى له إدارة املحافظني الجدد هو تحريرها من األنظمة
االستبدادية .فمرشوع الدمقرطة األمرييك مل يكن سوى غطا ًء لغزو
العراق أرصت عليه عام  ،2003عىل الرغم من معارضة األمم املتحدة
وحلف األطليس وأقرب حلفائها إليها؛ من فرنسا ،إىل بلجيكا وأملانيا،
ث ّم إسبانيا ،الحقًا .ولقد استخدمت واشنطن يف البداية ذريعتني لهذا
الغزو هام :وجود أسلحة دمار شامل يف العراق ،وتعاونه مع تنظيم
تبي بعد وقت قصري أ ّن هذا غري صحيح ،لجأت إىل
القاعدة .وإ ْذ َّ
ذريعة الدمقرطة فكشفت ،يف شباط /فرباير  ،2004عن مرشوعها
الشهري لـ "الرشق األوســط الكبري" أو "األكــر" الذي يهدف بعد
دمقرطة العراق إىل تغيري وجه املنطقة بكاملها .وقد نرشت صحيفتا
واشنطن بوست والحياة( ((3تفاصيل هذا املرشوع الذي يتضمن بنو ًدا
34 Le monde, 9/5/2005.
35 Cf. Philippe Droz - Vincent "Du 11 septembre aux révolutions arabes:
les États Etats - Unis et le Moyen-Orient," Politique étrangère, (Mars 2011),
pp. 459 – 506.
36 Ibid.
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متعلق ًة بالحكم الرشيد ،وحرية املرأة ،والحريات العامة ،واالنتخابات،
وغريها .لك ّن سياساتها يف العراق نفسه كانت تتجه نحو فشل ذريع
فضل عن حلفائها قبل خصومها .فلقد كان العراق
كل املراقبنيً ،
توقعه ّ
تحت االحتالل األمرييك يعيش كارث ًة حقيقيةً ،ويتجه صوب التفكُّك،
واالنحالل ،والترشذم ال ِعرقي واملذهبي ،واإلرهاب ،يف وقت كانت
تتعرض فيه قوات االحتالل األمرييك ملقاومة رشسة سوف تجربها أخ ًريا
عىل االنسحاب.
تعرض مرشوع الرشق األوسط األكرب ملعارضة ال ُّنخب العربية (وثيقة
اجتامع مكتبة اإلسكندرية يف نيسان /أبريل  )2004واألنظمة أيضً ا.
فقد ذهب إىل واشنطن تبا ًعا زعامء عرب ،منهم الرئيس مبارك وامللك
حسني ،إلقناع اإلدارة األمريكية بأ ّن الدميقراطية ال ت ُرمى من الطائرات
الحربية ،وبأنها ال ميكن أن تُفرض فرضً ا من الخارج .إضاف ًة إىل ذلك
أعلنت قمة االتحاد األورويب يف بروكسل ،يف آذار /مــارس ،2004
أ ّن املرشوع يف صيغته األمريكية غري قابل للتطبيق ،وأ ّن األوروبيني
يدعمون الدميقراطية يف العامل العريب ،ولكنهم ال يدعمونها بالغزو
العسكري.
يف هذا الوقت كانت إدارة بوش قد أهملت كليًّا امللف الفلسطيني،
األمر الذي يحصل للمرة األوىل يف تاريخ التعامل األمرييك مع املنطقة،
ث ّم دعمت العدوان اإلرسائييل عىل لبنان يف متوز /يوليو 2006
الذي هو ،بحسب ما أعلنته رايس ،املدخل إىل "الرشق األوسط
الجديد" .عالو ًة عىل ذلك مل تعرتف رايس يف العام نفسه باالنتخابات
الفلسطينية التي فازت فيها حامس .وهذه سلبيات كثرية تعوق
بأي د ْعم شعبي أو رسمي
مرشوعها املعلن للمنطقة الذي مل يح َظ ِّ
عريب ،بل إ ّن استطالعات الرأي التي كانت تقوم بها مؤسسات أمريكية
كل مرة سلبية النظرة الشعبية للواليات املتحدة
وغربية كانت تؤكِّد يف ّ
حتى يف أكرث دول املنطقة تحالفًا معها .فبعد أن أيقنت واشنطن بأ ّن
األحزاب اإلسالمية املناوئة لها هي التي تحظى بالتعاطف الشعبي
كام كشفت عن ذلك االنتخابات يف مرص (اإلخوان املسلمون) ،ويف
ولبنان (حزب الله وغريه) ،ويف فلسطني (حامس) ،قررت التخفيف
من لهجتها تجاه الدميقراطية يف العامل العريب خالل السنة املتبقية من
والية بوش الثانية.
يف هذا الوقت كان تقرير هاملتون  -بيكر عــام ( 2007األول
دميقراطي والثاين جمهوري) ،بطلب من الكونغرس ،يعلن فشل
السياسة املتبعة يف العراق ويقرتح إسرتاتيجي ًة للخروج .وهكذا مل ي ُعد
للدميقراطية مكان يف جدول األعامل األمرييك (هذا إن كان لها وجود
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بالفعل ومل تكن ذريع ًة فحسب) وال سيام بسبب الكلفة املرتفعة يف
العراق ( 4.97مليار دوالر شهريًّا) ويف أفغانستان (  5.76مليار دوالر
شهريًّا) التي تتحملها امليزانية الدفاعية (رقم  4000مليار دوالر يف
عرش سنوات هو الرائج يتحمل نصفه البنتاغون تقري ًبا)( ،((3وبسبب
تخبطها يف املستنقعني ،يُضاف إىل ذلك وجود توترات من حيث
عالقة الواليات املتحدة بالحلفاء ،ومن حيث الجانب األمني ،وتصاعد
اإلرهاب الذي ك ّرس بوش واليتيه كلّها ملحاربته.
كان من الطبيعي بعد إخفاقات إدارة بوش يف سياساتها الخارجية
أن يَ ِع َد املرشّ ح الدميقراطي باراك أوباما بإحداث قطيعة بينها وبني
إدارته يف حال وصوله إىل البيت األبيض .وهذا ما حصل .فرتت ّب عىل
ذلك ت ْرك منطق بوش األحادي؛ من قبيل "من ليس معنا فهو ضدنا"،
و"الحرب الشاملة عىل اإلرهاب" ،و"الحرب الصليبية واالستباقية"،
مكانَه ملنطق الرضورة املتمثل بقيادة حربني وإنهائهام ،والتطبيع
املعارض لثوروية املحافظني الجدد(.((3
لقد كانت النظرة األمريكية للمنطقة ،عىل الدوام من فوق؛ فهي
استعالئية خارجية ال تهتم باملجتمعات ودينامياتها املحلية بقدر
اهتاممها باملصالح العليا األمريكية (الحرب الباردة ،وأمن إرسائيل،
والنفط وأسعاره ومام ّره اآلمنة ،واإلرهاب ،وانتشار أسلحة الدمار
وتعب هذه املسافة عن أسلوب أمرييك خاص سبق أن
الشامل ..إلخ)ِّ .
(((4
رشحه ستانيل هوفامن من خالل تحليله للعالقة األمريكية  -األوروبية .
وقد دفعت إدارة بوش بهذا االستعالء إىل حدود بعيدة؛ ما أفقد
ادعاءاتها بالدمقرطة كث ًريا من الصدقية والفعالية .لذلك جاء الرئيس
أوباما ليعيد ترميم الصدقية؛ فاعرتف بدور الالعبني اآلخرين من
دول ،ومنظامت دولية ،وأمم متحدة ،ومجتمعات مدنية .فشكّلت
خطاباته عام ( 2009خطاب التنصيب ،واستالم جائزة نوبل للسالم،
وخطاب إسطنبول ،ث ّم القاهرة ،وتهنئته لإليرانيني شع ًبا وقياد ًة بعيد
النريوز) قطيع ًة واضح ًة بينه وبني العهد السابق ،وحملت تعابري مثل
"االنفتاح" ،و"الحرية" ،و"االحرتام املتبادل" ،و"االستامع" ،وغريها من
38 Amy Belasco, "The Costs of Iraq, Afghanistan and other Global War on
Terror Operations Since 9/11", Congressional Research Service, 28/9/2009,
at: http://www.comw.org/pda/fulltext/CRSbelasco.pdf; Project Costs of War
Report, Brown University, Waston Institute for International Studies (July
2011), at: http://costsofwar.org
39 Richard Haas, War of necessity, War of Choice (New York: Simon
&Schuster, 2009).
40 Stanley Hoffmann Gulliver's Troubles: Or, the Setting of American
Foreign Policy," (New York: Mc Graw - Hill, 1968).
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تعابري املصالحة مع العاملني اإلسالمي والعريب .وارتبط هذا الخطاب
لحل املشكلة الفلسطينية (دعوة محمود عباس
بإجراءات عملية ّ
خاصا للسالم ..إلخ)
إىل البيت األبيض ،وتعيني جورج ميتشل مبعوث ًا ًّ
كان من شأنها فتْح آمال عريضة بإدارة جديدة تعيد متوضع القوة
األمريكية ،مع االهتامم مبا أهملته إدارة بوش؛ أي الالعبني املحليني
وتطلعاتهم .فباتت أمريكا أوباما ق َّو ًة "عاديةً" ومل ت ُع ْد "ثوريةً" ،األمر
الذي ال يعني البتة تخليها عن املصالح وال عن القوة العسكرية بدليل
االحتفاظ بامليزانية العسكرية الهائلة ( 750مليار دوالر) ،وبالقيادة
املركزية يف الرشق األوسط مع جيل جديد من الجرناالت النافذين
يف فلوريدا (مركز قيادتها) ،والبنتاغون ،وعىل األرض؛ إذ احتفظت
واشنطن ببنية عسكرية ضخمة ،وتعادل تلك امليزانية خمس عرشة
مر ًة ميزانية وزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية م ًعا.
مل يطل األمر حتى بدأت اآلمال بالتبخر تدريجيًّا ،مع عجز أوباما عن
َ ِّل ذراع نتنياهو يف ما يخص االستيطان اإلرسائييل املتسارع يف األرايض
الفلسطينية املحتلة .وجاءت استقالة ميتشل ،يف أيار /مايو ،2011
لتؤكِّد الفشل يف املوضوع الفلسطيني ،وهو أم ٌر يحمل رمزي ًة خاص ًة
بالنسبة إىل الشعوب العربية .فلقد عادت استطالعات الرأي لتربهن
عن عدم ثقتها باإلدارة الجديدة التي اتبعت التقليد األمرييك يف دعم
كل األحوال .ث ّم إ ّن أوباما فوجئ يف النصف
إرسائيل بكل الوسائل ويف ّ
الثاين من واليته األوىل باندالع الثورات الشعبية العربية انطالقًا من
كل
تونس ،من دون أن يكون جاه ًزا للتعامل معها ،عىل الرغم من أ ّن ّ
الدراسات األكادميية وتقارير االستخبارات كانت تؤكِّد أ ّن الوضع مل
محتمل يف عدة دول عربية باتت تعيش عىل فوهة بركان انفجار
ً
ي ُع ْد
غضب شعبي قد يتحول إىل ثورات حقيقية.

الربيع العربي وإشكالية المصالح والقيم
األميركية
يصعب توقع حدوث الثورات ،فهي كالزالزل التي يقول عنها علامء
معي ،ولكنهم يجهلون متى
الجيولوجيا إنها ستحدث يف مكان َّ
ستحدث بالتحديد .فعىل الرغم من أ ّن اإلدارة األمريكية ،كام دلَّت
برقيات ويكيليكس(((4عىل األقل ،كانت عىل علمٍ تا ٍّم بتدهور الحالة
االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية يف تونس ومرص وغريهام ،فإنها
فوجئت ،مثل غريها مبا حدث .لقد كانت مفاجأ ًة ومفارق ًة ألوباما
الذي مل تكن الدميقراطية من أولويات سياسته الخارجية ،سواء كانت
41 Philippe S. Golub, "les Etats - Unis face aux révolutions démocratiques
arabes, vol.2, N. 66, Mouvements, pp. 127 – 134.

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

ينس أ ّن تأييده ،ولو اللفظي،
يف الوطن العريب أو يف غريه .وهو مل َ
لتظاهرات اإلصالحيني اإليرانيني ،يف صيف عام  ،2009عاق سياسة
اليد املمدودة لطهران التي متكنت يف النهاية من السيطرة عىل
االنتفاضة اإلصالحية .أوباما ال يريد تكرار التجربة نفسها مع العرب،
وهو الذي وعدهم يف خطاب القاهرة يف حزيران /يونيو  2009بفتح
طي صفحة سلفه بوش.
صفحة جديدة معهم بعد ِّ
لكن الثورة الشعبية التونسية كانت جارف ًة ومتكنت يف أسابيع ثالثة
من إطاحة الرئيس بن عيل .وأوباما الذي يريد أن يقف يف "الجانب
الصائب من التاريخ" ،عىل ح ّد تعبري الوزيرة الخارجية كلينتون ،ووفيًّا
للقيم األمريكية ،أعلن وقوفه "إىل جانب الشعب التونيس وتطلعاته
الدميقراطية" بعد أن أبدى بعض الحذر يف وقت كان اإلعالم العاملي
ينقل وقائع التظاهرات الصاخبة والضحايا األوىل للقمع البولييس
يف تونس .ففي خطابه السنوي عن حال االتحاد ،يف  14كانون
الثاين /يناير  ،2011بعد مرور ساعات عىل فرار بن عيل ،أعلن عن
دعمه للثورة التونسية وتهنئته للشعب التونيس بكرامته وشجاعته.
ويرشح املراقبون هذا املوقف بقلة األهمية اإلسرتاتيجية لتونس
الواقعة يف أطراف العامل العريب ،وبخاصة أ ّن واشنطن تع ُّدها من
ضمن مناطق نفوذ حلفائها الفرنسيني واألوروبيني.
تجاه الثورة الشعبية املرصية كان الوضع أكرث تعقي ًدا .فمرص هي
حجر الزاوية يف اإلسرتاتيجية األمريكية املتعلقة باملنطقة ،وهي البلد
العريب األه ّم واملتلقي الثاين يف العامل للمساعدات األمريكية بعد
إرسائيل (باستثناء العراق وأفغانستان) منذ عام ( 1979ما يعادل
ملياري دوالر سنويًّا) ،وهي طرف السالم مع إرسائيل ،كام أ ّن استقرار
املنطقة يتعلّق بها ،عالو ًة عىل أ ّن حسني مبارك بقي طَوال عقود
ثالثة طويلة من أوىف الحلفاء لواشنطن .وأمام الحشود الهائلة يف
ميدان التحرير وعمليات القمع البولييس التي يتعرض لها متظاهرون
سلميون يطالبون بإصالحات داخلية ،وال يطالبون بحكم إسالمي أو
بإلغاء كامب دافيد أو ما شابه ذلك ،كان عىل أوباما أن يجد صيغ ًة
للتوفيق ما بني القيم واملصالح األمريكية .لقد الذ بالصمت يف البداية،
ث ّم أخذ يطالب مبارك بالحوار مع املعارضة ،وبإصالحات حقيقية بعد
ذلك ،ث ّم باإلرشاف عىل انتقال سلمي للسلطة قبل أن يطلب منه
الرحيل .وهكذا يكون أوباما بذلك قد رافق التطورات امليدانية التي
كانت تتجه صوب انتصار الثورة الشعبية؛ فهو قد اختار ،م َّر ًة أخرى،
"الوقوف يف الجانب الصائب من التاريخ" ،من دون املجازفة باملصالح.
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وخصوصا أ ّن الجيش املرصي الذي تسلَّم السلطة االنتقالية يعرفه
ً
األمريكيون جي ًدا منذ عقود طويلة ،وأنهم يقدمون له املساعدات
ويثقون به إىل ح ّد كبري.
لقد أخاف تخيل واشنطن عن حليفها املرصي القديم واملوثوق به دول
الخليج العريب ،وال سيام السعودية ،وألَّب عليها الجمهوريني الذين
اتهموها بأنها بصدد خسارة مرص كام خرس ترومان الصني عام ،1949
وكارتر إيران عــام  .1979واضطرت واشنطن لتبديد هذا القلق من
خالل العزوف عن دعم التظاهرات يف البحرين ،األمر الذي سبَّب لها
انتقا ًدا يف أوساط املراقبني الدوليني الذين اتهموها بالكيل مبكيالني .لكن
ينبغي أن نتذكر أيضً ا أ ّن الواليات املتحدة ال تستطيع املجازفة برحيل
النظام البحريني الذي يفتح الباب واس ًعا أمام النفوذ اإليراين يف الخليج
العريب ،ورمبا قالقل داخلية ،وتوترات أمنية يف دوله الضعيفة ،عالو ًة عىل
أنه يغلق الباب أمام األسطول األمرييك الخامس الرايس أمام الشواطئ
السياق ،و َّجهت املصالح األمنية
املوقف األمرييك
َ
البحرينية .ويف هذا ِّ
الذي تكرر تقريبًا تجاه اليمن؛ إذ إ ّن خروج عىل عبد الله صالح من هذا
البلد للعالج  -وهو الذي كان يحارب القاعدة ويحافظ عىل املصالح
األمريكية  -كان فرص ًة لواشنطن يك تش ِّجع عىل بدء املرحلة االنتقالية،
وقد تركت واشنطن للرياض ودول مجلس التعاون الخليجي قيادة
األزمة إىل خواتيمها كام فعلت تقريبًا تجاه البحرين.
هذا االضطراب بني املصالح والقيم سوف نالحظه يف خطاب أوباما
يف  19أيار /مايو  2011بشأن الرشق األوسط( .((4وإذا كان من املؤكد
أ ّن لواشنطن مصالح أمنيةً ،وإسرتاتيجيةً ،وغريها ،يف املنطقة ،فإنه يف
مواجهة فرصة تاريخية كهذه يصعب التمسك بـ "الستاتيك"؛ ألنه
كل العالقة العربية -األمريكية ،عدا أنه ال ميكن لواشنطن
سيؤثر سلب ًّيا يف ّ
إدارة ظهرها لتطلعات الشعوب التي تطالب بتطبيق قيمٍ طاملا فاخَر
األمريكيون برتويجها والدفاع عنها .ولك ّن هذه املصالح األمنية تفرض
عبت عن ذلك وزيرة
الحذر والرباغامتية ،وأحيانًا الكيل مبكيالني كام َّ
الخارجية هيالري كلينتون عل ًنا حني قالت" :كوننا بل ًدا ذا مصالح عديدة
ومتشعبة ،علينا دامئًا أن نفعل أكرث من يشء ٍ
واحد يف الوقت نفسه .هنا
(((4
يكمن التحدي بالنسبة إلينا تجاه بلد مثل البحرين" .
42 "Remarks by the President on The Middle East and North Africa," The
White House, Office of the Press Secretary, 19/5/2011.
 43مـــن خطابها أمــام املعهد الوطني الدميقراطي يف واشنطن يف  7ترشين
الثاين /نوفمرب .2011
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وأ ّما ليبيا ،فال قيم َة إسرتاتيجي ًة مه ّم ًة لها بالنسبة إىل واشنطن.
وقد كمنت املعضلة يف رضورة م ْنع قوات القذايف من الدخول إىل
بنغازي التي كانت تحارصها ،ولكن من دون تدخُّل عسكري مبارش
(وزير الدفاع غيتس أبلغ أوباما بأ ّن هذا األمر هو قرار البنتاغون).
وعندئذ لجأ أوباما إىل مجلس األمن فحصل عىل القرار  ،1970ث ّم
عىل القرار  .1973كام أنه لجأ إىل حلفائه األوروبيني يف "الناتو"،
فأوكل إليهم مه ّمة التدخل ،مع وعدهم باملساعدة وبـ "القيادة من
الخلف"( .leading from behind ((4ويرشح هذا املفهوم محاولة
التوفيق بني الرباغامتية تجاه الرشق األوسط من جهة ،واالستدارة
نحو آسيا من جهة مقابلة .وتعني فكرة االستدارة نحو آسيا ،ببساطة،
االهتامم األقل بالرشق األوسط؛ إذ يريد أوباما التوقف عن إنفاق
األموال الطائلة ،ورصيد بالده السيايس ،وصورتها ،يف حروب غري
علم أنه من السذاجة أن نظ ّن أ ّن واشنطن ستتخىل نهائ ًّيا
مجديةً ،
عن هذه املنطقة حيث إرسائيل ،وإيران ،والنفط ،واإلسالم السيايس،
واملام ّر اإلسرتاتيجية ،وغريها .وهذا األمر يساهم يف رشح املوقف من
الثورتني الليبية والسورية؛ فأوباما مل ي ُع ْد يريد أن يفعل يف الرشق
األوسط شيئًا كث ًريا ،يف الوقت الذي ما تزال فيه أشياء كثرية ج ًدا ينبغي
أن يفعلها .وإذا كان األوروبيون يريدون أن يفعلوا شيئًا ما بشأنه
برشوط معينة ،فهذا أفضل(.((4
لقد شكلت سورية مأزقًا حقيق ًّيا ألوباما الذي تدرج يف مواقفه ،هذه
املر َة أيضً ا؛ بد ًءا من مطالبة األسد باإلصالحات الدميقراطية الحقيقية،
وصول إىل مطالبته بالرحيل والبدء بفرض
ً
ث ّم بالحوار مع املعارضة،
عقوبات عىل نظامه( .((4ومل تحظ املعارضة السورية سوى بإعالنات
تأييد ،وبعض املعونات العسكرية الخفيفة ،ومعونات أخرى "غري
قاتلة".
أي تدخل عسكري مبارش واضح ًة للجميع،
أضحت رغبة واشنطن عن ّ
سواء كان ذلك يف سورية أو يف غريها .وقد وضع أوباما خطًّا أحمر
44 Frédérick Douzet, "Obama, le président du pivot," entretien avec Justin
Vaisse, Hérodote, N. 149 (Février/ 2013), p.7.
 45كان هذا موضوع املكاملة الهاتفية ألوباما مع كل من الربيطاين كامريون والفرنيس
ساركوزي يوم صدور القرار  1973يف  17آذار /مــارس  .2011قال أوباما إنه موافق عىل
دعم لوجست ًّيا
الذهاب إىل ليبيا عىل أن ينسحب بعد عدة عمليات عسكرية ،وإنه سيقدِّم ً
بطائرات "الدرون" ،ولكن عىل األوروبيني أن يقوموا باملهمة بأنفسهم .هذه هي "القيادة من
الخلف" :التوصل إىل التوفيق بني القدر األقل املمكن من االنخراط العميل ،مع االحتفاظ
بالزعامة يف املنطقة .انظر املرجع السابق.
 46انظر" :الطريق إىل جنيف وتعرث السياسة األمريكية" ،سياسات عربية ،العدد 3
(متوز /يوليو  ،)2013ص .67 – 60
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أمام النظام السوري ،وهو أ ّن استخدام السالح الكياموي يف حربه
عىل املعارضة سيدفع واشنطن للتدخل .لك ّن هذا السالح استُخدم
مرات عديد ًة (مبوجب تحقيقات أجرتها صحف أوروبية ،منها لوموند
الفرنسية ،ونرشتها عىل موقعها اإللكرتوين( ،)((4من دون أن تحرك
واشنطن ساك ًنا .وإزاء انتشار الصور املريعة لجثث األطفال ،واملسنني،
والنساء ،من الذين قضوا اختناقًا وتشو ًها بالسالح الكياموي يف غوطة
دمشق يف  21آب /أغسطس  ،2013يف وسائل اإلعالم واالتصال يف
العامل أجمع ،مل تستطع اإلدارة األمريكية التزام السكوت ،وال سيام
أنها كررت الكالم عىل الخط الكياموي األحمر مرا ًرا وتكرا ًرا .وهكذا
حشدت األساطيل يف املتوسط وهددت بقصف مراكز النظام السوري
يف دمشق ،لترتاجع يف اللحظة األخرية وتوقع اتفاقًا مع موسكو
يجرب دمشق عىل التخيل عن مخزونها من السالح الكياموي يف فرتة
ال تتجاوز حزيران /يونيو  .2014وقد ع َّد الباحث الفرنيس فرانسوا
هايزبورغ هذا الرتاجع املهني أسطع مؤرش عىل الرتاجع اإلسرتاتيجي
الغريب يف العامل( ،((4ورشحه زميله فرانسوا غوران من خالل أربعة
عوامل( ،((4هي:
•شخصية أوباما املرتددة وسلوكه الضعيف يف السياسة الخارجية.
وقد نرشت النيويورك تاميز ،يوم  22ترشين األول /أكتوبر ،2013
عم سمته "هاملت البيت األبيض" املرتدد الضعيف
تقري ًرا مث ًريا ّ
الــذي ال يأبه للفاجعة السورية عىل املستويني اإلنساين
واإلسرتاتيجي ،وحوله مستشارون يعانون مثله االفتقاد لشجاعة
وص ْوغ اإلسرتاتيجيات .وقد كان أحدهم ،وهو دنيس
اتخاذ القرار َ
ماكدوناف ،يذهب إىل الكونغرس ليكرر عىل مسامعه مقول ًة
إرسائيلي ًة مفادها أنه ال بأس بأن يتقاتل يف سورية البعثيون،
والجهاديون ،وحزب الله ،وإيران وغريهم من أعداء أمريكا.
•"عقدة ما بعد العراق" (وأفغانستان) ،وما بعد الثورات
فكل استطالعات الرأي والنقاشات الربملانية تربهن
العربيةّ .
كل تدخل يف أرض اإلسالم
عىل أ ّن الرأي العا ّم الغريب يعتقد أ ّن ّ
يقود  -ال محالة  -إىل كوارث؛ فالتطورات الليبية الالحقة (مقتل
السفري األمرييك يف بنغازي) ،إضاف ًة إىل التطورات التونسية
47 "Armes chimiques en Syrie : 'La ligne rouge a été franchie'," Le Monde,
1/5/2013, at: http://goo.gl/qQs2QF
48 François Gorand, "peut - on encore sauver la Syrie ?," N.144 (4/ 2013),
p.794.
49 Ibid., pp. 794 – 795.
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واملرصية (فوز اإلسالميني يف االنتخابات) تفرض الحذر تجاه
وخصوصا أ ّن الجهاديني املتطرفني أخذوا
الثوار السوريني،
ً
يحتلون املشهد.

•الغموض الذي يكتنف الرهانات الحقيقية للرصاع السوري،
أهو انعكاس للتوتر املذهبي السني  -الشيعي يف املنطقة أم
لتنافس بني اإلخوان املسلمني والقوميني العلامنيني أو لتنافس
سعودي – قطري؟ عىل ألَّ ننىس أ ّن نظام األسد نجح يف تصوير
نفسه محاربًا لإلرهاب ،وذلك بعد أن أخرج من سجونه قادة
الجامعات الجهادية األساسية الثالث ،وعد ًدا كب ًريا من املتطرفني
اإلسالميني الذين متتنع طائراته الحربية  -وهي التي تلقي
بالرباميل املتف ّجرة عىل املدنيني( - ((5عن رضب مراكز قيادتهم
مثل.
يف الرقة ً
•الحذاقة الدبلوماسية للرئيس الرويس بوتني ووزير خارجيته
الفــروف اللذين وفَّـرا باب الخروج ألوباما من مأزق وض َع
نفسه فيه .فلقد متكنت موسكو من العودة بق َّوة إىل الساحة
الدولية من الباب السوري؛ إذ استطاعت مع حليفها اإليراين
إنقاذ األسد من السقوط ،وفرضت نفسها ق َّو ًة عظمى ال ميكن
لألمريكيني تجاهلها .ففي مقابلة صحافية ،يف السابع من ترشين
األول /أكتوبر  ،2013عىل هامش قمة مايل قال الفروف إ ّن
االتفاق الكياموي بني موسكو وواشنطن يعني أ ّن الواليات
املتحدة أذعنت لقراءة روسيا للحدث السوري( .((5وهذه القراءة
تعني أ ّن ما يجري هناك ليس سوى حرب عىل اإلرهاب الجهادي
اإلسالمي ،وهو أمر ال ِقبل لواشنطن مبعارضته.
خالصة األمر أ ّن أوباما حاول أن يضع نفسه يف الجانب الرابح
بقدر ما يستطيع؛ ألنه براغاميت ج ـ ًّدا .إنه النموذج األسطع يف
الواقعية السياسية القائلة بالذهاب إىل حيث تسري األمور وتفادي
التوجه إىل حيث تتعقد .مشكلة هذه اإلدارة أنها مل تتمكن من
وضع مبادئ أو قواعد واضحة ميكن الدفاع عنها ،فكان التك ُّيف مع
كل حالة عىل حدة وفقًا للمصالح األمريكية ،بل كان النفاق  -كام
ّ
(((5
يقول بعض املراقبني  -هو سيد املوقف األمرييك تجاه الثورات
العربية .فعىل سبيل املثال تكيَّفت هذ اإلدارة مع وصول اإلخوان
"50 "Syrie. Les vrais ennemis de Bachar al-Assad, pas les 'amis de Sadnaya,
mais les révolutionnaires et les démocrates," at: http://syrie.blog.lemonde.
fr/2013/10/19/; Ibid., p.795.
51 Ibid.
52 Douzet, Ibid.
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السياسات األميركية تجاه التحول الديمقراطي األوروبي ( )1989والعربي ()2011

املسلمني إىل الحكم يف مرص إىل درجة أنّه مث ّة من اشتبه يف وجود
رسي ما معهم يف سبيل مواجهة اإلسالم األصويل واملتشدد.
اتفاق ٍّ
وعندما أُطيح الرئيس مريس ،يف حزيران /يونيو  ،2013عادت اإلدارة
األمريكية لتتكيف من جديد مع الجيش املرصي الذي تسلّم السلطة
موقّتًا .حدث ذلك بعد مرحلة قصرية من الخالفات حاولت خاللها
مامرسة الضغوط والتهديد بإيقاف تقديم املساعدات له ،وهي
تبلغ  1.3مليار دوالر سنويًّا .وكذلك الشأن تجاه حركة النهضة يف
تونس؛ فقد حصل مثل هذا التكيف حتى إذا أُطيحت ،سارع أوباما
إىل استقبال رئيس الوزراء التونيس الجديد محمد جمعة يف البيت
األبيض ليَ ِعده بالدعم واملساعدة .ويف ليبيا ،أُصيبت واشنطن بنكسة
حقيقية؛ إذ قتل سفريها ،وارتفعت الشعارات املعادية لها .ويف سورية
أذعنت للضغوط الروسية واإليرانية ،وللخوف من أن تتحول سورية
إىل موطن لتنظيم القاعدة ،عىل ح ّد قول دنيس روس(.((5

إ ّن سياسة أوباما مل تع ْد عليه بنفعٍ كثري ،وال عىل بلدان "الربيع
العريب" ؛ إذ تدل استطالعات الرأي عىل عدم ثقة شعوب هذه
البلدان بالواليات املتحدة (آخرها استطالع أجرته مؤسسة غالوب يف
نيسان /أبريل  .)2014عالو ًة عىل ذلك ،مل تح َظ سياسته برضا إرسائيل
كل مواقفه
التي وقف رئيس وزرائها يف وجه أوباما عىل الرغم من ّ
املؤيّدة للرغبات اإلرسائيلية ،ومن ضمنها مسألة يهودية الدولة .ومل
تح َظ سياسته أيضً ا برضا الفلسطينيني الذين ملُّوا انتظار يشء ما
من واشنطن ،فتوجهوا مبارشة إىل األمم املتحدة عىل ال ّرغم من أ ّن
أوباما حاول ثنيهم عن ذلك .وبعد إيران ،فإ ّن سورية برهنت عىل
أ ّن أمريكا مل ي ُعد يخشاها أحد ،فهي قد أضحت عاجزةً .وهذا ما
أكدته أيضً ا األزمة األوكرانية .وحتى السعودية متردت عىل اإلدارة
األمريكية؛ بسبب مواقفها من إيران ،وسورية ،وفلسطني .ويف الداخل
األمرييك يعاين الرئيس صعوب ًة يف عالقته بالكونغرس الذي يسيطر عليه
الجمهوريون عىل خلفية أزمة مالية ما تزال عصي ًة عىل الحل.
 53محمد املرصي" ،سياسات الواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط" سياسات عربية،
العدد  ( 7آذار /مارس  )2014ص .60

خاتمة
يف الحالتني األوروبية – الرشقية ،والعربية ،فوجئت واشنطن بتسارع
التطورات .لك ْن إذا كانت لها يف الحالة األوىل مساهمة كربى يف
التحوالت ،فإ ّن الثورات العربية قد كانت صناع ًة محليةً؛ من غري
إيعازٍ ،أو تشجيعٍ ،أو تدخلٍ
خارجي .مل يكن لهذه الثورات قادة
ٍّ
معروفون من الخارج ،وكانت مطالبها ذات طبيعة داخلية خالصة،
اخترصتها بشعار "إسقاط النظام" (اِرحل).
كل
يف الحالة األوىل ،رعت واشنطن التحول ،ورافقته ،مقدم ًة له ّ
دول
أسباب الدعم واملساندة ،وصولً إىل تعزيزه وتكريسه؛ فكسبت ً
جديدة تدور يف فلكها .أ ّما يف الحالة الثانية ،فإنها تعاملت معه بحذر
وتردد وفق األوضاع ،واملصالح ،والحاالت املختلفة ،من بلد عريب إىل
آخر؛ فلم يكن لها فضل فيها وال مساهمة ،بل إنّه مث َّة من يرى أ ْن
ال مصلح َة لها البتة يف تح ُّول دميقراطي عريب صحيح(.((5
إ ّن تنوع الحاالت واختالفها بني تونس ،وليبيا ،والبحرين ،وسورية ليس
خصوصي ًة عربيةً .فالحاالت كانت مختلف ًة هي األخرى بني الدول
سبيل مستقيم ًة
عب بعضها بسالسة ً
األوروبية – الرشقية .فمنها ما َ
من التحول الدميقراطي (بولونيا ،والجمهورية التشيكية ،وسلوفينيا،
والبلطيق ،وكرواتيا ..إلخ) ،ومنها ما عرف مسا ًرا متعر ًجا كان فيه
بقي
خوف من رجعة ما (هنغاريا ،وبلغاريا ،ورومانيا ..إلخ) ،ومنها ما َ
تحت هيمنة توتاليتارية ملسؤولني سابقني يف الحزب الشيوعي السابق
(بيالروسيا وبعض الجمهوريات السوفياتية السابقة) ،ومنها ما يزال
ينتظر تحت خطر التفكُّك والهيمنة الروسية (أوكرانيا وجورجيا)،
ومنها أيضً ا ما غرق يف حرب أهلية (رصبيا ،وكوسوفو ..إلخ).
يف الحالة العربية كانت إدارة الواليات املتحدة الحتالل العراق
وأفغانستان كارثيةً .إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن الفشل الذريع للتحول
الدميقراطي يف البلدين ستكون له ارتدادات سلبية ج ًّدا بالنسبة إىل
الصدقية األمريكية تجاه تحوالت عام  .2011كام أنه مل يحدث ،يف هذا
أي اتفاق غريب عىل عمل جامعي لدعم التحول العريب .يف حني
العامّ ،
 54هذا ،عىل سبيل املثال ،رأي نوعام تشومسيك الذي عرب عنه يف محارضة له بالجامعة
األمريكية يف القاهرة ،يف األول من ترشين الثاين /نوفمرب .2012ففي رأيه أ ّن الدميقراطية التي
تعني استقالل الشعوب وسيطرتها عىل ثرواتها ال يريدها الغرب يف هذه املنطقة التي تكتنز
بأه ّم االحتياطات من الطاقة يف العامل .هذا الغرب مقتنع بأ ّن الرأي العا ّم العريب ينظر إليه
بسلبية؛ ومن مث ّة فإ ّن الدميقراطية ال بد أن ترتجم النزعات السلبية إىل مواقف عملية سياسية
ستكون كارثية عىل املصالح األوروبية – األمريكية ،واإلرسائيلية.
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جرى إنشاء البنك األورويب للتنمية  BERDاملخصص ملساعدة أوروبا
الرشقية يف تحولها الدميقراطي يف أسابيع قليلة من خريف  ،1989ومل
ينجح الغرب يف فعل اليشء نفسه تجاه العرب .ولقد أُسندت إىل هذا
البنك امله ّمة نفسها يف العامل العريب؛ ففق َد بذلك هويته األوروبية
من دون أن يكسب يف مقابل ذلك الصدقية وال الرشعية الرضوريتني
(((5
لالهتامم بجدية بهؤالء "الزبائن" الجدد ،عىل ح ّد قول جاك أتايل
الذي ُع ِّي مدي ًرا لذلك البنك عند تأسيسه.

من ناحية أخــرى ،ال بــد من اإلشــارة إىل مواطن االختالف بني
الحالتني األوروبية والعربية ،وإىل األوضاع املحيطة بهام واملساهمة
يف َص ْوغ املوقف األمرييك املختلف منهام .ففي أوروبا الرشقية ،مل
يرتك انهيار النظام الشيوعي الشعوب أمام املجهول؛ أل ّن النموذج
بديل جاه ًزا كانت
(االستهاليك الليربايل) الغريب ف َرض نفسه فو ًرا ً
هذه الشعوب تو ُّده وتتمناه ،بل تحلم به .وإ ّن هذا النموذج ،يف
مرحلة ريغان – تاترش ،مل يكن يعاين ما يعانيه اليوم من أزمة مالية
واقتصادية واجتامعية خانقة .بل إ ّن النموذج الشيوعي هو الذي
كان يعاين آفات أودت به يف نهاية املطاف .وأ ّما يف الحالة العربية،
فلم يكن مث َّة من منوذ ٍج تسعى له الثورات؛ فقد كانت تريد إسقاط
النظام القائم فقط( .((5وبعد سقوطه ،انفتح باب الرصاع بني "اإلسالم
وأي إسالم؟ أهو السلفي أم األصويل أم املعتدل؟ من جهة،
هو الحل" ّ

55 Jacques Attali, "Recettes pour un printemps réussi,"l'Express, 19/8/2013.
56 Edith Lhomel, "Révolutions des pays de l'Est, révolutions arabes:
comparaison n'est pas raison," Questions internationales (Janvier - février
2012) pp.74 – 81.
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والتيارات القومية والعلامنية بألوانها املختلفة ،من جهة مقابلة.
أي بقايا النظام القديم الذين
يُضاف إىل ذلك تربص "الفلول"؛ ْ
يسيطرون عىل مفاصل "الدولة العميقة".
لقد صار الرصاع دمويًّا يف بعض الحاالت ،وصار يشكل تهدي ًدا حقيق ًيا
لوحدة الدولة يف حاالت أخرى ،عىل خلفية تدخالت خارجية ليست
بالرضورة يف مصلحة التحول الدميقراطي .وإ ّن هذا التحول مل ي ُع ْد
مثل)،
يرد يف الترصيحات والخطب (خطاب الرئيس عن حالة األمة ً
والتقارير األمريكية (تقارير وزارة الخارجية السنوية عىل سبيل املثال)
منذ بداية عام  ،2004بعد أن كان خطاب دعم الدميقراطية يرتدد
يف العامل العريب يف مثل هذه التقارير ،ويف الترصيحات منذ بداية
عام  .2011لذا ،يبدو أ ّن مسار التحول الدميقراطي العريب قد انتهى
بالنسبة إىل اإلدارة األمريكية ،وأننا بتنا إزاء أزمات أكرث من كوننا إزاء
مخاض تح ُّول دميقراطي.
يف حالة أوروبا الرشقية مل يكن مث َّة من ٍ
نفط ،أو ثروات ،تخىش عليها
الواليات املتحدة ،كام هي الحال يف الرشق األوسط .واألهم من ذلك
ليس مث َّة من إرسائيل التي متارس أبلغ التأثري يف القرار األمرييك املتعلق
باملنطقة العربية ،من خالل اللويب الصهيوين يف واشنطن ،وال يبدو أ ّن
إلرسائيل مصلح ًة يف أن تخرس الفرادة الدميقراطية التي تفاخر بها إزاء
الغرب الذي تدعي اعتناقها لقيمه يف وسط عريب تحكمه دكتاتوريات
متخلفة .إ ّن إرسائيل التي تدعمها الواليات املتحدة ،وتؤ ِّمن لها
كل أسباب التفوق عىل العامل العريب ،وتنحاز إليها ،عىل الرغم من
ّ
احتاللها ،وتعدياتها عىل الحقوق اإلنسانية يف فلسطني ،وعىل القانون
أي دعم أمرييك لتحو ٍل دميقراطي
الدويل ،تقف عقب ًة كأْداء يف وجه ِّ
عريب ال مصلحة لها فيه.
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*
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فــي مطلــع آب /أغســطس  ،2014اندلعــت مواجهــة فــي بلــدة عرســال اللبنانيــة بيــن فصائــل
مســلحة تقاتل في ســورية ،من ضمنها فصائل جهادية؛ كتنظيم الدولة اإلســامية ،وجبهة
النصرة من جهة ،والجيش اللبناني من جهة أخرى .واستمرت هذه مواجهة نحو خمسة أيام،
ً
تطبيقــا لمبــادرة رعتهــا هيئــة علمــاء
وانتهــت بانســحاب المســلحين الســوريين مــن البلــدة
المســلمين فــي لبنــان ،والمؤسســة اللبنان ّيــة للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان (اليــف)
للديمقراطية وحقوق اإلنســان .في ّ
ظل الروايــات المتناقضة واالتهامات المتبادلة نقف في
الملخص
التنفيذيحقيقــة ما جــرى فــي عرســال ،وســياقات تطــور األزمــة ،ومواقــف األطــراف
الورقــة علــى
هــذه
المختلفة وحساباتها ،والتداعيات الناجمة عنها سور ًيّا ،ولبنان ً ّيا.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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خصوصية عرسال في الثورة
السورية

املحرقات يف سورية) عصب التهريب يف املنطقة؛ لكونها املادة األكرث
رب ًحا ،واألكرث طلبًا يف السوق اللبناين ،وذلك بسبب الفارق الكبري يف
أسعار املازوت بني سورية ولبنان(((.

تقع عرسال يف قضاء بعلبك يف محافظة البقاع اللبنانية ضمن سلسلة
جبال لبنان الرشقية ،وهي بلدة حدودية تشرتك مع سورية بخط
حدودي طوله  50كم .كام أنها بلدة معزولة من جهة محيطها
الجغرايف؛ إذ تبعد  38كم عن بعلبك ،مركز القضاء ،و 75كم عن زحلة
مركز محافظة البقاع((( ،و 120كم عن العاصمة بريوت ،و 10كم عن
الطريق العا ّم بعلبك – اللبوة  -الهرمل .وت ُعد عرسال من كربيات
البلدات اللبنانية؛ فمساحتها تبلغ نحو  316.9كم ،٢وأراضيها تشكّل
نحو  %5من مساحة لبنان((( .ويعتمد أهاليها البالغ عددهم نحو 40
ألف نسمة تقري ًبا((( عىل ثالثة مصادر بوجه عا ّم؛ هي التجارة،
والكسارات (مقالع الحجر العرسايل) ،والزراعة ،يف حني يشكّل قطاع
الخدمات والوظائف العامة والخاصة ،بحسب إحصاءات غري رسميّة،
مصد ًرا لنحو  %10من سكانها((( .ومعروف عن هذه البلدة أيضً ا
صناعة السجاد املحيل ،وانضامم عدد كثري من شبابها إىل الجيش
اللبناين والدرك.

وقد خلقت عقود التهريب ،والحركة التجاريّة النشطة بني البلدة
وقرى القلمون يف الجانب السوري ،إضاف ًة إىل خصوصيتها الطائفية،
خاصا بعرسال مم ّي ًزا لها من غريها من قرى البقاعني
واق ًعا اجتامع ًّيا ًّ
األوسط والشاميل (عرسال بلدة سنية تحيط بها ق ًرى وبلدات ذات
أغلبية شيعية) .فازدادت املصاهرات مع الجانب السوري ،وتع ّززت
صالت القرىب ،وتشابهت العادات والتقاليد ،فأصبحت البلدة ،يف حال
مقاربة املسألة من زاوية اقتصادية واجتامعية ،أقرب إىل أن تكون
بلد ًة "سوريةً" تقع ضمن الجغرافيا اللبنانية .ويف ذاكرة التاريخ أيضً ا؛
أ ّن أهلها قاوموا األتراك أواخر العهد العثامين ،مق ِّدمني عد ًدا كث ًريا
من أبنائهم؛ إذ شُ نق ما يزيد عىل أربعني منهم يف "حي البستان" يف
بلدتهم ،وأُعدم آخرون يف بعلبك ودمشق"((( .ويذكر البقاعيون أ ّن
عرسال كانت من أبرز البلدات الرافضة لتشكيل دولة لبنان الكبري
واملطالِبة بالوحدة مع سورية .وتقف جرود البلدة ،من خالل ذاكرة
أهاليها ،شاهد ًة عىل انضاممهم إىل الثورة السورية الكربى عام ،1925
خصوصا يف املعركة الرشسة ض ّد الجيش الفرنيس يف محلة "جوار
ً
(((
النقّار" التي قُتل فيها  13جنديًّا فرنسيًّا"  ،والتي ُرفع فيها العلم
السوري (علم الوحدة) عىل مركزين حكوميني (املخفر واملدرسة)
إبان أحداث  1958يف لبنان(((.

وتعاين عرسال ،مثل غريها من قرى بعلبك وبلداتها ،التهميش
االقتصادي واالجتامعي ،وغياب التنمية والخدمات الصحية
والتعليمية .ويضاعف من تهميشها التنموي قلة مواردها ،وطبيعتها
الصحراوية الجرداء ،وموقعها عىل الحدود السورية .نتيج ًة لذلك،
اعتمد عدد كثري من أهاليها عىل "حرفة" التهريب ،فأصبحت مرك ًزا
للبضائع والسلع املهربة بني سورية (القلمون) ولبنان ،وبخاصة
مادة املازوت التي كانت تشكّل قبل عام ( 2010تاريخ رفع أسعار
" 1عرسال :بلدة لبنانية تؤيد الثورة السورية" ،الجزيرة نت ،2014/1/17 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/lwCtL0
رشا وحج ًرا" ،مجلة الجيش( ،حزيران ،)2008 ،العدد ،276
" 2عرسال عرش إيل ّ
يتجسد ب ً
عىل الرابط:
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?18473#.U_NK-vmSy-0
 3يُقدر عدد السكان اإلجاميل بنحو  40000نسمة ،موزعني عىل  6000أرسة ،مبعدل 6,6
أشخاص لألرسة الواحدة (بنسبة  %48ذكو ًرا و %52إناث ًا) .ويبلغ عدد الناخبني يف هذه البلدة
 14000ناخب ،وهي تعرف نحو  700والدة سنويًّا؛ ما يرفع نسبة الزيادة السكانية إىل أكرث
من  .%2ومن أبرز العائالت يف عرسال :الحجريي ،والفليطي ،وعز الدين ،واألطرش ،وزعرور،
وكرنبي ،وخلف ،وأمون ،وغريها .ويُقدر عدد املقيمني يف البلدة بنحو  35000نسمة ،وعدد
النازحني بنحو  5000نسمة موزعني عىل مشاريع القاع ،وقب إلياس ،وبعلبك ،وبريوت .وقد
شهدت البلدة قبل األحداث السورية حركة نزوح معاكسة نظ ًرا إىل ازدياد فرص العمل فيها
(الكسارات والتهريب) .وتُع ُّد نسبة الهجرة واالغرتاب يف البلدة ضئيل ًة (نحو  30عائل ًة مغرتب ًة
يف دول أوروبا ،وكندا ،والخليج العريب ،وليبيا ..إلخ).
" 4عرسال :بلدة لبنانية ،"..املرجع نفسه.

مل تكن عرسال ،منذ انطالق الثورة السورية حتى مطلع عام
 - 2013عىل الرغم من تفاعل أهلها وتأييدهم لها بحكم الخصوصية
السابقة  -يف دائرة الضوء لبنانيًّا أو سوريًّا ،واقترص دور البلدة
خالل مرحلة االحتجاجات السلم ّية عام  2011عىل احتضان بعض
العائالت النازحة طو ًعا أو كر ًها ،وتزويد قرى القلمون السورية عرب
التهريب العكيس بالبضائع األساسية (مثل الطحني ،والسكر ،واألرز،
واملــازوت ..إلــخ) .غري أ ّن هذه البضائع تناقصت تدريجيًّا متأثر ًة
باالرتدادات االقتصادية لألزمة السياس ّية .وازدادت أهمية عرسال
 5حسني سلطان" :التهريب بني عرسال وسوريا ..ر ّد للجميل" ،املدن ،2014/7/31 ،عىل
الرابط:
http://www.almodon.com/economy/e128a4c5-01a6-40fe-bc35-9ff47aa2125e
" 6عرسال عرش إيل ،"..املرجع نفسه.
 7املرجع نفسه.
 8سعود املــوىل ،الشيعة اللبنانيون يف تبلور وعيهم الوطني ،ط ( 1بـــروت :دار
الجديد ،)2007 ،ص .37
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تدريج ًّيا يف مرحلة الثورة املسلحة؛ إذ تحولت البلدة إىل منفذ
إلمدادات األسلحة املقبلة من لبنان يف اتجاه القلمون ،وريف حمص.
وخالل الفرتة املمتدة ما بني مطلع عام  2012ومنتصف عام ،2013
كانت منفذًا من املنافذ واملعابر غري الرشعية (عددها نحو  17مع ًربا)
املمتدة عرب رشيط حدودي من القصري يف ريف حمص الجنويب ،إىل
ظل الدور
الزبداين يف ريف دمشق .وعىل الرغم من ذلك مل تحظَ ،يف ّ
األسايس واملحوري ملدينة القصري الحدودية الذي يكمن يف تزويد
املعارضة السورية يف حمص وريفها بالسالح واملساعدات األخرى،
باهتامم كبري ،سواء كان ذلك من املعارضة ،أو من النظام السوري ،أو
من الدولة اللبنانية نفسها.

ولكن طرأت يف الربع األول من عام  2013تغريات يف الوضع السوري
خصوصا .فحلفاء النظام
ألقت بظاللها عىل لبنان عمو ًما ،وعرسال
ً
يف اإلقليم الذين قيَّموا الوضع امليداين خالل عام  ،2012توصلوا إىل
السوري وامليليشيات املدنية التي
قناعة مؤداها عدم نجاح الجيش
ّ
متأسست يف جهاز عسكري ( ُعرف باسم جيش الدفاع الوطني) يف
وقف تق ُّدم املعارضة ،وال سيام بعد أن هددت دمشق ،وتقدمت
بخصوص ع ّدة مناسبات يف اتجاه ساحة العباسيني وأوتوسرتاد العدوي
يف قلب العاصمة نفسها .وبنا ًء عليه ،بدأت إيران ،الحليف الرئيس
تزج ميليشيات وأحزابًا تابع ًة لها يف القتال إىل
للنظام يف املنطقةّ ،
جانب النظام .فجاء تدخُّل حزب الله وامليليشيات العراقية لوقف
تق ُّدم املعارضة املسلحة وإنقاذ النظام يف العاصمة يف املرحلة األوىل،
وقلْب املعادلة العسكريّة يف مراحل أخرى .والجدير بالذكر أ ّن نائب
وزير الخارجية الرويس ،ميخائيل بوغدانوف ،نقل يف لقاء صحايف
مع جريدة الحياة ( 22حزيران /يونيو  ،)2013عن األمني العام
لحزب الله ،حسن نرص الله ،قوله" :إ ّن التدخل يف سورية تق ّرر بعدما
وصل املقاتلون املعارضون إىل دمشق ،وكادوا يحتفلون بالنرص"(((.
 " 9بوغدانوف لـ "الحياة" :نرص الله أبلغني أنه تدخل ملنع سقوط دمشق" ،الحياة،
 ،2013/6/20عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/525592
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غي دخول حزب الله وامليليشيات العراق ّية ومقاتلني أجانب
لقد َّ
(((1
آخرين املوازين العسكرية يف الربع األول من عام 2013؛ إذ ص ّد
هجوم املقاتلني املعارضني عىل العاصمة ،ومن مث ّة ط َّوقهم يف الغوطتني
الرشقية والغربية ،وقطع ،عند بلديت العبادة والعتيبة ،جميع طرق
اإلمداد الرئيسة لألسلحة واملساعدات املقبلة عرب البادية السورية،
وعرب األردن أيضً ا؛ وهو ما زاد منطقة القلمون أهميةً ،بالنظر إىل أنها
أصبحت رشيان الحياة الوحيد بالنسبة إىل الغوطة الرشقية من خالل
منطقة عدرا ،وزاد املعارضة اعتام ًدا عىل املعابر اللبنانية غري الرشعية،
وبخاصة معابر عرسال.
واستكاملً لتكتيك عزل املعارضة املسلحة ،بدأت معركة القصري التي
أعلن خاللها األمني العا ّم لحزب الله حسن نرص الله رصاح ًة عن
مشاركة مقاتليه إىل جانب النظام ،تحت ذريعة حامية ق ًرى سورية
(يقطنها لبنانيون شيعه) قرب القصري .وقال الحزب بعد ذلك إنه
يقوم بحامية املقدسات الدينية الشيعية (مقام السيدة زينب يف
دمشق) ،ث ّم أعلن أنه يقوم باستباق الخطر التكفريي عىل لبنان ،إىل
جانب اعتامده ح ّجة حامية ظهر املقاومة.
كيفام كان األمر ،نجح النظام السوري ،وحزب الله يف السيطرة عىل
القصري ،والقرى املحيطة بها ،لتفقد املعارضة ،كام ذكرنا سابقًا ،أه ّم
منفذ إلمدادات السالح املقبلة من لبنان ،ولتصبح بلدة عرسال التي
كانت قد استقبلت آالف الالجئني من القصري ،الرئ َة الوحيدة الباقية
للثورة يف الرشيط الحدودي مع لبنان.
رشا عىل واقع عسكري جديد تتعرض فيه
كانت معركة القصري مؤ ً
املعارضة السورية املسلحة لسلسة من االنتكاسات يف مناطق حيوية؛
كريف حمص الجنويب ،والقلمون ،ومدينة حمص ،والغوطتني،
ظل الرتاكم العسكري واملعنوي ،أطلق النظام وحلفاؤه
وحلب( .((1ويف ّ
أواخر عام  ،2013حمل ًة عسكري ًة ُس ِّميت "معركة القلمون" التي
جاءت عىل جوالت عديدة ،والتي سعى النظام خاللها للسيطرة
عىل ما اصطلح عىل تسميته "سورية املفيدة" التي تصل العاصمة
دمشق بالساحل ،مرو ًرا باملنطقة الوسطى يف القلمون وحمص؛ لعزل
 10تشري التقديرات إىل أ ّن عدد املقاتلني األجانب إىل جانب النظام يصل إىل نحو  30ألف
مقاتل .للتوسع يف هذا املوضوع ،انظر :حمزة املصطفى" ،جهاد املامنعة والغيب ّيات ..املقاتلون
األجانب مع النظام السوري" ،العريب الجديد ،2014/5/5 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/opinion/cea40a90-8793-4e2a-8f680b1ffdcef0e3#sthash.urQdIGqS.dpuf
 11للوقوف عىل تداعيات معركة القصري ،انظر" :معركة القصري :التداعيات واآلثار" ،املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2013/5/23 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/23f50d5e-ec95-48d6-8cca-90d73030af6f
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خريطة موقع عرسال

املصدر :الخريطة من إعداد الباحث .وتشري األسهم إىل حركة اللجوء من قرى القلمون إىل عرسال.

املعارضة يف الهوامش واألطراف ،وذلك قبل االستحقاقات السياسية
التي كانت مطروح ًة يومئذ؛ كمؤمتر جنيف  ،2واالنتخابات الرئاسيّة
مثل.
ً
وكان املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات قد نرش يف مطلع كانون
األول /ديسمرب  ،2013ورقة تقدير موقف بعنوان "معارك القلمون:
حسابات أطراف الرصاع ورهاناتها"( .((1وقد تطرقت هذه الورقة إىل
أهمية منطقة القلمون وحسابات األطراف الفاعلة ،وخلصت إىل أ ّن
حسم معارك القلمون يتطلب أربع جوالت رئيسة داخل سورية،
أُوالها يف املناطق القريبة من الطريق الدولية؛ وهي النبك ،وقارة،
ودير عطية ،ومعلوال (حسمها النظام يف ترشين األول /أكتوبر -ترشين
الثاين /نوفمرب  .)2013وثانيتها يف يربود (حسمها النظام يف شهر
آذار /مــــارس  ،)2014وثالثتها يف مثلث عسال الــورد ،ورنكوس،
 12املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2013/12/4 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/c1979ab6-0f28-4621-aa58-1595999984b1

والزبداين (حسمها النظام يف شهر نيسان /أبريل  ،)2014ورابعتها
يف ريف حمص (عزله النظام تدريجيًّا خالل النصف األول من
عام  .)2014وبعد ذلك ،يتطلب األمر جول ًة خامس ًة داخل األرايض
اللبنانية؛ أي يف عرسال تحدي ًدا(.((1
نتج من معارك القلمون ،فقدان املعارضة ملراكز املدن والقرى يف
املنطقة ،وانتقالها إىل الجرود ،ودخولها يف معارك استنزاف ض ّد
حزب الله والنظام .كام تسببت معارك القلمون يف تهجري عرشات
آالف الالجئني ،الذين مل يجدوا إال عرسال ملجأً بحكم دميغرافية
وخصوصا أنها قريبة من سورية؛ ما ُيكِّن املقاتلني
قضاء بعلبك،
ً
يف سائر جبهات القلمون (رأس املعرة ،وفليطة ،وأطراف رنكوس)
من التواصل مع عائالتهم وأقاربهم الذين سكنوا يف البلدة .وقد
 13انظر" :معارك القلمون :حسابات أطراف الرصاع ورهاناتها" ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2013/12/4 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/c1979ab6-0f28-4621-aa58-1595999984b1

دراسات وأوراق تحليليّة
أزمة عرسال:
سياقات المواجهة المسلحة وتداعياتها

تراوح عدد السوريني الالجئني إىل عرسال ،بحسب تقديرات غري
أي ما يفوق عدد سكانها ثالث َة
رسمية ،بني  100و 120ألف شخص؛ ْ
ٍ
أضعاف( .((1وتدريجيًّا تحولت عرسال إىل بلدة لبنانية ،لكنها سورية
يف حسابات جميع األطراف الفاعلة.
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أحمد األسري التي بدأت أواخر عــام  ،2012وانتهت مبواجهة مع
الجيش اللبناين قُتل خاللها  16جنديًّا قبل أن يحسمها هذا الجيش
يف  25حزيران /يونيو  ،((1(2013وباشتباكات طرابلس بني باب التبانة
(السنة) وجبل محسن (العلويني) التي تدخَّل فيها الجيش ع ّدة
ُّ
محاول تطويقها.
ً
مرات،

لبنان ًيّا :عرسال ملف أمني طارئ
بخالف ارتباطها الوثيق بسورية اقتصاديًّا واجتامع ًّيا ،مل تكن عرسال
قبل ،عانت
ضمن أولويات الدولة اللبنانية .وعىل غرار ما أوضحنا من ُ
البلدة التهميش وغياب التنمية ،شأنها يف ذلك شأن قرى قضاء بعلبك
ومدنها .وباستثناء بعض الحواجز العسكرية يف الطرق املؤدية إليها،
والواقعة عىل مداخلها ،غابت الدولة اللبنانية عن عرسال غيابًا شبه
يل.
ك ٍّ
وغدا َة انطالق الثورة السورية ،انقسم الفرقاء اللبنانيون رسي ًعا يف
املوقف تجاهها بني مؤيّد ،ومناوئ ،ومتحفِّظ .ومبرور الشهور ،ع ّمق
املوقف من الثورة السورية االستقطاب اللبناين ،وزاد الرشخ القائم
أصل بني القوى السياسية .ويف محاولة لتجنيب لبنان ارتدادات األزمة
ً
السوية توافقت القوى اللبنانية يف  11حزيران 2012 /عىل إعالن
بعبدا الذي ح ّدد يف بنديه  12و 13األطر العامة للموقف اللبناين من
األزمة( ،((1وذلك عىل النحو اآليت:
•تحييد لبنان عن سياسة املحاور والرصاعات اإلقليمية والدولية،
وتجنيبه االنعكاسات السلبية للتوترات واألزمات اإلقليمية.

•الحرص عىل ضبط األوضاع عىل طول الحدود اللبنانية السورية،
وعدم السامح بإقامة منطقة عازلة يف لبنان وباستعامل لبنان
مق ًّرا لتهريب السالح واملسلحني ،أو مم ًّرا لهذا التهريب.
لك ّن إعالن بعبدا ،أو ما أُطلق عليه "سياسة النأي بالنفس" ،مل يصمد
ظل اندفاع الفرقاء السياسيني يف لبنان للتدخل يف األزمة
طويل يف ّ
ً
السورية ودعم حلفائهم ،سواء كان هذا الدعم ماديًّا ،أو لوجستيًّا،
رشا ،وهو ما ترك تداعيات مختلف ًة وأ َّدى إىل حرائق
أو عسكريًّا مبا ً
ومواجهات طائفية ع ّدة؛ كأحداث صيدا يف مجمع الشيخ "السلفي"
" 14عرسال الحدودية تستفيد طب ًّيا من وجود الالجئني السوريني ..وتخرس اقتصاديًّا
ومال ًّيا" ،الرشق األوسط ،2014/7/29 ،عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/home/article/147631
 " 15إعالن بعبدا الصادر عن هيئة الحوار" ،موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية،2012/6/11 ،
عىل الرابط:
http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=14483

مل يُ ِ
جد التكتيك "اإلطــفــايئ" نف ًعا يف تحييد لبنان عن األزمــة
السورية .وجاء خطاب األمني العا ّم لحزب الله حسن نرص الله،
بتاريخ  1أيار /مايو  ،2013معل ًنا عن مشاركة مقاتيل الحزب يف القتال
داخل سورية ،ليخلط األوراق يف لبنان .فمبدأ النأي بالنفس مل ي ُعد
قامئًا ،حتى وإن دأبت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة نجيب ميقايت
عىل إعالن متسكها به .وبنا ًء عليه ،دخل لبنان مرحل ًة جديد ًة يعيش
فيها عىل وقْع ما يجري يف سورية أمنيًّا وسياسيًّا ،وشهد خاللها سلسل ًة
من التفجريات املفخخة واالنتحارية ،قبل أن تندلع أزمة عرسال عىل
النحو اآليت(:((1
•الضاحية الجنوبية 9 ،متوز /يوليو .2013

•السفارة اإليرانية 19 ،ترشين الثاين /نوفمرب .2013
•الضاحية الجنوبية 2 ،كانون الثاين /يناير .2014
•الهرمل 16 ،كانون الثاين /يناير .2014

•حارة حريك 21 ،كانون الثاين /يناير .2014
•الشويفات 3 ،شباط /فرباير .2014

•برئ حسن 19 ،شباط /فرباير .2014

•ضهر البيدر يف البقاع 20 ،حزيران /يونيو .2013
 " 16الجيش اللبناين يحكم سيطرته عىل مجمع الشيخ أحمد األسري بعد مقتل  16من
جنوده" ،فرانس  ،2013/6/25 ،24عىل الرابط:
http://goo.gl/bCRJ9b
 17انظر" :أخبار تفجريات لبنان" ،سكاي نيوز عربية ،عىل الرابط:
http://goo.gl/R6Fiz3
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خلل أمن ًّيا يف لبنان عمو ًما ،ويف مناطق
لقد أحدثت التفجريات ً
خصوصا ،وبرزت انتقادات ح َّملت هذا الحزب مسؤولية
حزب الله
ً
استدراج الجهاديني وتفخيخ السيارات .ويف محاولة لوقف تلك
التفجريات ،أع َّد حزب الله ،يف مطلع آذار /مارس  2014ملعركة يربود؛
ذلك أ ّن تقييمه لألمر ينبني عىل أ ّن املفخخات التي تستهدف مناطقه
كانت ت ُصنع يف يربود السورية ،ث ّم ت ُنقل عرب عرسال إىل الداخل
اللبناين .ف ّجيش عنارصه لحسمٍ رسيع يف يربود من أجل القضاء عىل
"التكفرييني" ،عا ًّدا أ ّن انتصاره فيها سيوقف التفجريات .ومل ت َخ ُْل
الحملة اإلعالمية والدعائية أثناء معركة يربود من إشارات إىل دور
عرسال "التخريبي"؛ ومن مث ّة إىل رضورة الحسم يف أمرها.

أيلول  /سبتمبر 2014

سوريي ،يف
وعمليات انتقامية قامت بها فصائل جهادية؛ مثل اغتيال
ْ
 26شباط /فرباير  ،2014يف جرود عرسال ،هام عيل ومحمد الكوز،
بتهمة العاملة للنظام السوري ،واتهامها جبهة النرصة بالوقوف وراء
عمليات االغتيال( ،((2ومثل مقتل مصطفى نجيب عز الدين وولده،
يف  8متوز /يوليو  ،2014واتهام مجموعة من تنظيم الدولة اإلسالمية
بذلك إثر تسلّلها إىل عرسال(.((2
ميكن القول إ ّن تدخل حزب الله قد ساهم يف ج ِّر لبنان إىل الرصاع
السوري ،وفتح ثغر ًة مكَّنت الفصائل الجهادية من التغلغل إىل لبنان،
وتفعيل خاليا نامئة فيه .وعىل الرغم من االنتقادات املو َّجهة إىل حزب
الله واملطالبات الرسمية والشعبية بسحب قواته من سورية ،فإنه
رفض ذلك ،واستمر عىل معاركه يف القلمون ،مستفي ًدا من هشاشة
الحكومة اللبنانية ،وضبابية موقف الجيش ،بل انحيازه إىل الحزب
يف كثري من املواقف واملواجهات ،والقبول الضمني دوليًّا بتدخله
العسكري؛ وهو ما قاد إىل تفجريات كان آخرها ما جرى يف عرسال.

ما الذي جرى في عرسال؟
إ ّن استمرار التفجريات يف لبنان من جهة ،وتدفق الالجئني إليها من
جهة أخرى ،جعل من بلدة عرسال ملفًّا أمنيًّا طارئًا تقع معالجته
عىل الحكومة الجديدة برئاسة متام سالم .وقد شُ كِّلت هذه الحكومة
بعد انكشاف الحسابات السورية ،وفشل مؤمتر جنيف  2يف َص ْوغ
حل لألزمة( .((1كام ساهمت ع ّدة أحداث يف تسليط الضوء عىل
ّ
عرسال وأزمتها املتفاقمة؛ كقيام طريان النظام السوري باستهداف
الليئ جرى خطفه ّن
البلدة يف ع ّدة مناسبات ،وأزمة راهبات معلوال َّ
والليئ أُطلق رساحهن
من جبهة النرصة أثناء دخولها إىل البلدةَّ ،
مبوجب صفقة أرشف عىل تنفيذها عباس إبراهيم املدير العا ّم لألمن
اللبناين ،تضمنت اإلفراج عن بعض املعتقالت يف السجون السورية،
من بينه ّن سجى الدليمي زوجة أحد قادة الفصائل الجهادية يف
سورية التي جرى تسليمها إىل جبهة النرصة يف أطراف بلدة عرسال،
وذلك يف مطلع شهر آذار /مارس  ،((1( 2014إضاف ًة إىل أحداث أمنية
" 18لبنان :حكومة تستبق الفراغ الرئايس" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2014/2/25عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/0a2e352f-7081-450b-b3cf6cc894bc8bf7
 19ملشاهدة عملية التبادل ،انظر" :عملية تبادل راهبات معلولة" ،مقطع فيديو ،يوتيوب،
 ،2014/3/10عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=zf9dZw0nC9s

منذ اندالع أزمة عرسال ،ظهرت روايتان متعلّقتان بها .فاألوىل لبنانية،
وقد اتفق فيها الجانبان الرسمي والشعبي (باستثناء رشائح يف الشارع
اللبناين السني) عىل أ ّن ما جرى يف عرسال هو بداية مخطط جهادي
ينفِّذه تنظيم الدولة اإلسالمية؛ للسيطرة عىل لبنان ،وإلحاقه بالخالفة
اإلسالمية التي أعلنها التنظيم يف  29حزيران /يونيو  .2014أ ّما
الرواية الثانية ،فهي سورية (من املعارضة) ،وقد ادعت أ ّن ما جرى
هو مخطط نفَّذه الجيش اللبناين بالتنسيق مع حزب الله؛ الستدراج
الفصائل السورية وإشغالها عن استنزاف هذا الحزب ،وال سيام بعد
خسائره الكبرية يف القلمون .كام ادعى أصحاب هذه الرواية أ ّن اتخاذ
قرار الدخول إىل عرسال كان بعد نداءات استغاثة من أقاربهم،
وذويهم ،وعائالتهم املوجودة يف عرسال ،بعد اشتداد القصف
العشوايئ عىل مخيامتهم.
وتستند الروايتان إىل حقائق قامئة ،لك ّن السياق الذي جرت فيه
املواجهة مختلف متا ًما .فال ّ
شك يف أ ّن الفصائل املسلحة يف القلمون
" 20انسحاب مقاتلو داعش من بلدات يف شامل سوريا وجبهة النرصة تعدم اثنني بجرود
عرسال رشق لبنان" ،القدس العريب ،2014/2/28 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=138457
شخصا يف منزله يف عرسال" ،الجمهورية ،2014/7/8 ،عىل الرابط:
" 21داعش تعدم ً
http://www.aljoumhouria.com/pages/view/151856

دراسات وأوراق تحليليّة
أزمة عرسال:
سياقات المواجهة المسلحة وتداعياتها

فكّرت مؤخ ًرا يف نقل املعركة إىل الجانب اللبناين ،وتحدي ًدا إىل القرى
املؤيّدة لحزب الله التي تُع ّد الخزان البرشي ملقاتليه يف سورية .لكنها،
يف ضوء نجاح تجربة حرب العصابات يف استنزاف الحزب وازدياد
خسائره البرشية ،إضاف ًة إىل النتائج السلبية التي قد ترتتب عىل
دخولها إىل لبنان ،غضَّ ت الطرف عن هذا املخطط ،واستمرت عىل
تكتيكها العسكري القائم عىل توجيه رضبات مباغتة ورسيعة لنقاط
متركز الحزب يف القلمون ،واستهداف مواكبه وتحركات عنارصه من
سورية وإليها .وبنا ًء عليه ،ونظ ًرا إىل األسباب السابقة ،وإىل خصوصية
عرسال ،مل تفكر الفصائل السورية يف افتعال مواجهة مسلحة ،أو
السيطرة عىل البلدة التي هي يف األصل خارج سلطة الدولة اللبنانية
من الناحية العملية(.((2
ويف تفاصيل مــا جـــرى أ ّن الــجــيــش الــلــبــنــاين اعــتــقــل ،يف
 2آب /أغسطس  ،2014قائد لواء فجر اإلسالم عامد جمعة الذي كان
قد بايع تنظيم الدولة اإلسالمية مؤخ ًرا ،يف كمني نُصب له بالقرب من
حاجز املصيدة يف جرود عرسال( ،((2ونقله إىل أحد مقا ّره للتحقيق
معه بتهمة التخطيط لش ّن هجوم عسكري عىل حواجز الجيش
اللبناين ومراكزه(.((2
كان انضامم جمعة إىل تنظيم الدولة اإلسالمية ،يف ما يبدو ،الدافع
الظاهر العتقاله ،وال سيام بعد تهديدات التنظيم للجيش اللبناين
ودعوته العسكريني (السنة) إىل االنشقاق عنه .لك ّن هذا األمر مل
يكن ذا أهمية بالنسبة إىل الفصائل السورية؛ نظ ًرا إىل أ ّن املرجعية
العسكرية والسياسية للكتائب واأللوية الصغرية تتغري باستمرار.
فهي تنضوي إىل تنظيامت ومجالس عسكرية تكفيها الدعم املادي
بغض النظر عن قناعتها بأفكارها أو توجهاتها .ويف سرية
العسكريّ ،
لواء فجر اإلسالم وقائده ما يؤكِّد ذلك ،فقد برز اسم عامد جمعة يف
منطقة القصري بريف حمص ،أوائل عام  ،2012عندما تحولت الثورة
وأسس آنئذ كتيب ًة ُس ِّميت "أيب الخباب"،
السورية إىل ثورة مسلحةَّ ،
وقد ض ّمت مجموع ًة قليل ًة من أهايل القصري والقرى املحيطة بها.
ولكن توسع العمل املسلح ،وخروج القصري عن سيطرة النظام،
وانضامم مزيد من املقاتلني إىل هذه الكتيبة ،جعلها تتح ّول إىل لواء
 22شهادة من قائد ميداين يف جبهة النرصة يف القلمون ال يرغب يف ذكر اسمه.
 23بخالف بعض الروايات اإلعالمية اللبنانية ،مل يكن عامد جمعة مسل ًحا ،فعندما كان
ينقل أحد جرحى معارك القلمون إىل عرسال ،اعتقل خلف حاجز الجيش يف كمني ،من دون
أي اشتباك.
أن يقاوم أو يطلق النار ،ومن دون حصول ّ
 24انظر" :املخطط اإلرهايب يسعى لزج لبنان يف حرب املنطقة" ،إذاعة النور،2014/8/5 ،
عىل الرابط:
http://www.alnour.com.lb/newsdetails.php?id=69504
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سامه جمعة "فجر اإلسالم" .ث ّم إ ّن هذا اللواء نفسه قد انض ّم إىل
غرفة عمليات القصري التابعة للمجلس العسكري الثوري يف حمص
وريفها .وبعد معركة القصري ،انتقل جمعة إىل القلمون ،وانض ّم
إىل غُرف عمليات عديدة ،قبل أن يبايع تنظيم الدولة يف منتصف
متوز /يوليو .((2(2014
ولدى سامع عنارص اللواء باعتقال قائدهم املعروف بـ "أبو أحمد"
ذي الصيت الذائع يف القصري والقلمون ،بسبب ما يرون من "بسالته"
يف قتال حزب الله ،نظرت إىل اعتقاله عىل أنه مخطط جديد ينفِّذه
الجيش اللبناين نياب ًة عن حزب الله ،وعىل أنه مرتبط مبعارك القلمون
األخرية وخسائر حزب الله فيها .فه ّددت تلك العنارص  -مبعية كتائب
أخرى  -بإخراجه عنوةً ،وبرضب حواجز الجيش إ ْن مل يُفرج عنه يف
متام الساعة الخامسة من عرص يوم االعتقال( .((2ومل يُعرف حتى اآلن
الدافع الحقيقي العتقال جمعة ،فرواية الجيش التي تناقلتها وسائل
اإلعالم اللبنانية بعد ساعات من الحادثة تقول إ ّن جمعة اعرتف
بانتامئه إىل جبهة النرصة ،وإنه ينفذ مخططًا لش ّن هجامت عسكرية.
غري أ ّن هذه الرواية مل تكن مقنعةً ،بل دحضتها ع ّدة وقائع؛ منها أ ّن
جمعة قد بايع تنظيم الدولة وهو عىل خصومة وعداوة مع جبهة
النرصة ،كام أنّه كان يرتدد  -حتى بعد مبايعته للدولة  -عىل عرسال
أسبوع ًّيا ،وكان مي ّر عىل حواجز الجيش ويُفتَّش؛ فال يحتاج اعتقاله،
إذن ،إىل كمني خاص.
بعد انقضاء املهلة ،ش ّن عنارص فجر اإلسالم ومسلحون آخرون ،من
ضمنهم مجموعة من جبهة النرصة ،هجو ًما استهدف حواجز الجيش
اللبناين ،واختطفوا عد ًدا من الجنود ملبادلتهم بجمعة وآخرين م ّمن
كان الجيش قد اعتقلهم( .((2ومل يكن أمام الجيش الذي أعلن قائده
جان قهوجي يف عيد الجيش األ ّول من آب /أغسطس  ،2014قبل
"أي منطقة
يوم من اندالع األزمة يف عرسال ،أنه لن يسمح بإقامة ّ
وفاعل
ً
حاسم
عازلة خارجة عن سلطة الدولة" ،وأ ّن ر َّده "سيكون
ً
عرب خطة محكمة ستظهر تبا ًعا عىل أرض الواقع وفقًا ملسار األحداث
 25انظر :عبد الرحمن عرايب" :عامد جمعة ...قائد 'فجر اإلسالم' الذي أشعل عرسال"،
العريب الجديد ،2014/8/3 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/b861a8d0-880e-46cc-984a-3ba2befce8d6
 26مقابلة أجراها حمزة املصطفى مع محمد أبو يارس ،أحد املقاتلني السابقني يف القصري،
املقيم يف بلدة عرسال اللبنانية.
 27الجنود املخطوفون هم :ناهي بو خلفون ،ومحمد حميش ،ومحمد القادري ،وإبراهيم
شعبان ،ووائل درويش ،وأحمد غية ،وريان سالم ،والرقيب جورج خوري .انظر" :باألسامء:
'أرسى الجيش اللبناين الذين اختطفوا من قبل العنارص اإلرهابية'" ،الحدث نيوز،2014/8/4 ،
عىل الرابط:
http://www.alhadathnews.net/archives/131777
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والتطورات( ،((2سوى إعالن التعبئة العامة ،والحشد املعنوي .ث ّم إ ّن
حاسم وحاز ًما يف
قيادته أصدرت بيانًا قالت فيه" :إ ّن الجيش سيكون
ً
تحويل بلدنا ساح ًة
َ
ر ِّده ،ولن يسكت عن محاوالت الغرباء عىل أرضنا
لإلجرام وعمليات اإلرهاب والقتل والخطف"( .((2وبدأ االشتباك مع
وصول وحدات عسكريّة وتعزيزات إىل عرسال ،وانتهى يف يومه األول
مبقتل  11من املسلحني السوريني يف جرود عرسال ،و 8من جنود
الجيش اللبناين(.((3

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

اإلسالمية إىل البلدة وانترشوا فيها ،تبعهم يف ذلك مقاتلو النرصة،
ومقاتلون سوريون ينتسبون إىل فصائل إسالمية والجيش الحر ،بعد
نداءات استغاثة من أهاليهم يف عرسال حينام وجودوا أنفسهم تحت
وابل من القذائف التي ال ميكن تحديد مصدرها بدقة.

ظل االنقسام واالستقطاب السيايس ،والشلل املؤسسايت الذي
ويف ّ
عاشه لبنان خالل أزماته الحكومية منذ انسحاب القوات السورية
بقي الجيش اللبناين املؤسسة السيادية
يف  26نيسان /أبريل َ ،2005
الوحيدة التي تحظى بإجامع أغلب ّية القوى السياسية عليها ،والتي
يُنظر إليها عىل أنها "ضامنة" الستمرار الدولة اللبنانية واستقرارها.
إ ّن خصوصية الجيش وموقعه قد فرضَ ا عىل جميع القوى السياسية
اللبنانية ،ومن ضمنها تلك التي تعلن تأييدها للثورة السورية ،تب ِّني
موقفه وروايته ،وإعالن الدعم الكامل ملواجهته املفتوحة يف عرسال؛
وهو ما رفع سقف قيادته التي نظرت إىل املوضوع من زاوية أخرى.
فقد كانت عينها ،منذ بدء الفراغ الرئايس ،عىل منصب الرئاسة؛
إذ صار من املتعارف عليه لبنان ًيا أ ّن هذا املنصب ُينح يف أوقات
األزمات وغياب اإلجامع لقائد الجيش التوافقي ،بعد أن يسجل يف
رصيده "معرك ًة إنقاذيةً" للُبنان الكيان والدولة .وبنا ًء عليه ،ع َّدت
استكامل ملسا ٍر بدأه الجيش ملكافحة
ً
قيادة الجيش مواجهة عرسال
"اإلرهاب" يف مخيم نهر البارد عام  2007وملواجهات مع "التطرف
السنة) كام جرى يف
واألصولية" (وقد حرصت ذلك يف اللبنانيني ُّ
صيدا وطرابلس( .((3ومع تقدم وحدات الجيش القتحام عرسال يف
 3آب /أغسطس  2014وقصفه لها ،دخل مسلحون من تنظيم الدولة
أي منطقة عازلة" ،إذاعة النور،2012/7/30 ،
 " 28العامد قهوجي" ،لن نسمح بإقامة ّ
عىل الرابط:
http://www.alnour.com.lb/newsdetails.php?id=35332&searchstring=%C7%E
1%DA%E3%C7%CF
" 29النرصة تقتحم عرسال" العامد قهوجي ،الحياة ،2014/8/3 ،عىل الرابط:
http://alhayat.com/Articles/3930629/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%
B5%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
 30ثائر غندور" :اشتعال جبهة عرسال اللبنانية :قتىل وجرحى ومخطوفون" ،العريب
الجديد ،2014/8/2 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/7f25f964-fd1a-4d4e-b990-dc61b518460c
 31انظر :حمزة املصطفى" ،عرسال السورية ،والفخ اللبناين" ،العريب الجديد،2014/8/12 ،
عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/opinion/3230ddd7-e1f2-49e7-a13b-a795100493c9

وعىل الرغم من إدراك الجيش اللبناين لصعوبة الحسم يف عرسال ،فإنه
وغض النظر عن قصف مشابه انطلق من
ص ّعد من قصفه العشوايئ ّ
مثل .وبخالف طريقة تعامله
ق ًرى مؤيِّدة لحزب الله؛ كبلدة اللبوة ً
مع قصف طريان النظام السوري املستمر منذ أكرث من عام عىل
عرسال وجرودها ،وقصفه لقرى لبنانية حدودية لها كام جرى يف بلدة
الطفيل يف  26حزيران /يونيو  ،((3(2014مل يبادر الجيش اللبناين إىل
احتواء األزمة وحلّها بأدوات ناعمة ،بل إنه ج ّيش يف خطابه ملواجهة،
وحرب مفتوحة ض ّد اإلرهابيني والتكفرييني والغرباء .ويف محاولة
الحتواء األزمة وم ْنع تفاقمها ،بدأت هيئة علامء املسلمني يف لبنان
منذ اليوم الثاين من اندالعها ( 3آب /أغسطس  )2014بالوساطة بني
الطرفني ،وتوصلت يف  5آب /أغسطس  ،2014إىل هدنة إنسانية،
رسعان ما خُرقت؛ فتجددت االشتباكات(.((3
ما هو مؤكد ،أ ّن الفصائل املسلحة  -مبا فيها الجهادية  -مل تكن راغب ًة
وتوسعها مع الجيش اللبناين ،لقناعتها بأ ّن قرار
يف استمرار املواجهة ُّ
الدخول إىل عرسال كان خطأً ،وأنه فُرض عليها لحامية "الالجئني"؛
فاستجابت مبك ًرا ملبادرة الشيخ سامل الرافعي رئيس هيئة علامء
املسلمني ،واألستاذ نبيل الحلبي ممثل مؤسسة اليف للدميقراطية
 32للوقوف عىل ما جرى يف بلدة الطفيل انظر :ثائر غندور" ،احتالل سوري ألرض لبنانية"،
العريب الجديد ،2014/6/26 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/opinion/891ad969-f6bb-4af9-b883-cf58e3f42de2
" 33انهيار الهدنة وعــودة االشتباكات يف بلدة عرسال اللبنانية" ،يب يب يس عــريب،
 ،2014/8/5عىل الرابط:
_http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140805_lebanon_ersal
truce.shtml
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نصت املبادرة عىل انسحاب تلك الفصائل مقابل
وحقوق اإلنسان .وقد ّ
إيجاد ضامنات لالجئني السوريني يف البلدة .وتأكي ًدا لذلك ،أطلقت
جبهة النرصة التي توىل أمريها يف القلمون "أبو مالك" التفاوض مع
هيئة علامء املسلمني ،ثالثة عنارص من قوى األمن الداخيل كـ "بادرة
أرص الجيش
حسن نية"؛ إلنجاح وساطة الرافعي( .((3يف املقابلّ ،
اللبناين عىل اقتحام عرسال رافضً ا "الهدنة مع املسلحني"( ،((3لكنه
ما لبث أن استجاب ملبادرة الوساطة التي نصت عىل ما ييل:
•تشكيل لجنة من أهايل عرسال وبعض الحقوقيني السوريني ت ُدير
عرسال ،وتستلم الوضع األمني ،وتضمن تنفيذ املبادرة بإرشاف
مؤسسة "اليف" لحقوق اإلنسان ،ورعاية هيئة علامء املسلمني.
•تلتزم األطراف املتقاتلة كافَّ ًة االنسحاب من عرسال وتسليمها
للَّجنة.
•إطالق رساح ثالثة جنود لبنانيني كـ "بادرة حسن نية" من
املقاتلني ،مقابل دخول الهيئات اإلعالمية ومنظامت اإلغاثة
اإلنسانية.
وخصوصا النساء
•يت ّم نقل الجرحى والسامح بخروج املدنيني،
ً
ال يكن نقلهم بإرشاف
واألطفال ،وإدخال األطباء ملعالجة من ُ
لجنة عرسال.

كل املساعدات الغذائية والطبية واإلنسانية
•السامح بإيصال ّ
لبلدة عرسال.
ومبوجب هــذه املــبــادرة دخــل الجيش اللبناين إىل عــرســال ،يف
 7آب /أغسطس  ،2014بعد انسحاب املسلحني منها( .((3وكانت
حصيلة املواجهات يف عرسال مقتل  20جنديًّا لبنان ًّيا( ،((3و 17درك ًّيا،
وأكرث من  43مسل ًحا ومدنيًّا سوريًّا ،و 15مدنيًّا من أهايل عرسال.
 34مقابلة أجراها حمزة املصطفى مع محمد أبو يارس ،املرجع نفسه ،وانظر أيضً ا" :وساطة
'العلامء' تثمر إطالق  3من قوى األمن والرافعي يؤكد رغبة املسلحني يف االنسحاب" ،الحياة،
 ،2014/8/6عىل الرابط:
http://goo.gl/24s1jm
" 35عرسال داعمة الثورة السورية ..واملواجهة بني الجيش اللبناين والنرصة ،التقرير،
 ،2014/8/5عىل الرابط:
http://goo.gl/ky46SZ
" 36انسحاب املسلحني من عرسال وبدء إخالء الجرحى" ،الجزيرة نت ،2014/8/7 ،عىل
الرابط:
http://x.co/5NgPj
" 37قهوجي :عنارص الجيش اللبناين الذين فُقدوا أثناء تصديهم لإلرهابيني يف عرسال 20
رصا" ،سانا ،2014/8/14 ،عىل الرابط:
عن ً
http://x.co/5NgVp

مالحظات واستنتاجات
• ّ
يدل السياق الذي جرت فيه أزمة عرسال ،عىل أنها مل تكن أزم ًة
طارئ ًة تفاقمت فجأةً ،بل إنها جاءت نتيج ًة طبيعي ًة النخراط
خصوصا ،يف الرصاع
األط ـراف اللبنانية عمو ًما ،وحزب الله
ً
السوري؛ ما أ َّدى إىل لجوء عرشات آالف السوريني ،من ضمنهم
عائالت املقاتلني يف ريف حمص والقلمون ،إىل عرسال ،وخلق
أزمة مل تفلح اإلجراءات اإلسعافية اللبنانية يف منعها من االنفجار.
فالسياق الذي جرى فيه اعتقال عامد جمعة ،وترصيحات قائد
الجيش قُبيل اندالع األزمة بيوم واحد ،إضاف ًة إىل ترصيح رئيس
بلدة اللبوة لصحيفة الرشق األوسط يف  30متوز /يوليو 2014
بأ ّن "ساعة الصفر ستدق اليوم األربعاء للقضاء عىل املسلحني
كل ذلك يوحي
واإلرهابيني املوجودين يف جرود عرسال"(ّ ،((3
بأ ّن األزمة تبدو ،يف بعض جزئياتها ،مخططةً .والجدير بالذكر
توقُّع أغلب ّية اللبنانيني معركة عرسال منذ أشهر ،وقد تطرقت
ورقة بحثية نُرشت يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
يف  15يوليو /متوز  ،2014بعنوان "السلف ّية اللبنانية يف متظهراتها
الجديدة" إىل ذلك بالقول" :غــدت عرسال بفعل التعبئة
اإلعالمية  ...تنتظر عملي ًة عسكري ًة تستهدفها بح ّجة تطهريها
خصوصا بعد نجاح حزب الله والنظام
من اإلرهابيني التكفرييني،
ً

 38قال أمهز "املعطيات التي بحوزتنا تشري إىل أ ّن عملي ًة ستنفذ بالتعاون ما بني الجيشني
اللبناين والسوري و(حزب الله) لوضع حد لإلرهاب الكامن عىل الحدود" ،وأشار إىل أ ّن
"الجيش السوري سيترصف ضمن نطاق أراضيه ،فيام يتوىل الجيش اللبناين وعنارص املقاومة
العمليات ضمن األرايض اللبنانية" .وأضاف" :دقت الساعة وحان وقت الحسم ،فام يحصل
يف مناطقنا وعىل الحدود مل يعد مرب ًرا ،وتعريض أمن أهلنا يف كل لحظة للخطر من خالل
مقبول" ،انظر" :اشتباكات وكامئن عىل
ً
صواريخ يطلقها مسلحون يرسحون وميرحون ،مل يعد
الحدود اللبنانية  -السورية ومقتل عنرصين من 'حزب الله'" ،الرشق األوسط،2014/7/30 ،
عىل الرابط:
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=13028&article=781
285&feature=#.U_HtyfmSy-0
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كل املنطقة السورية املحاذية لحدود
السوري يف السيطرة عىل ّ
(((3
البقاع الشاميل من لبنان ،ث ّم السيطرة عىل قرية الطفيل" .

•تتفق جميع الفصائل املسلحة املوجودة يف منطقة القلمون عىل
أ ّن عرسال اللبنانية (السورية) هي رئة الثورة ومتنفسها الوحيد
بقي ،وتجمع أغلبيتها  -مبا فيها جبهة النرصة  -عىل أ ّن
الذي َ
(((4
رض بها وبالثورة السورية بوج ٍه عا ّم،
دخول عرسال خطأ أ َّ
وهذا يتناىف مع الرواية اإلعالمية اللبنانية التي تحدثت عن
مخطط مسبق الستهداف لبنان وج ّره إىل الرصاع السوري.
•مل تتخذ الفصائل السورية القرار بالدخول من أجل حسابات
إسرتاتيجية ،أو من أجل املطالبة بإطالق جمعة ،بل خوفًا عىل
ذويها وأقاربها من الالجئني .وقد أكد ذلك الشيخ سامل الرافعي
عند سؤاله عن اشـراط املسلحني إطالق جمعة لالنسحاب
قائل" :الذي يطلب هذا الطلب غري موجود اآلن ،املوجودون
ً
اآلن هم الخائفون عىل املدنيني ويريدون االنسحاب بأقرب
فرصة ويطالبون بضامنة ألهلهم يف عرسال وهذه املعركة
ليست معركتهم ،ولكن بعض الفصائل وعند اعتقال البعض من
جامعتهم تورطت يف هذه املعارك ويف أرس الجنود .أ ّما سائر
الفصائل فلم توافق عىل هذا ،وتدخُّلها كان لحامية املدنيني"(.((4
•استغلت قيادة الجيش اللبناين اإلجامع الرسمي والشعبي اللبناين
لتصعيد موقفها العسكري .وبدا املشهد ،يف إحدى صوره ،كام لو
أ ّن قائد الجيش جان قهوجي يريد مراكمة رصيد سيايس يؤهله
لشغر منصب رئيس الجمهورية إذا ما استمر غياب اإلجامع
عىل مرشّ ح توافقي ،حتى لو تطلّب ذلك االنحياز املعلن إىل أحد
أطراف املعادلة السياسية اللبنانية.
•بــدا واض ـ ًحــا أ ّن أط ـرافًــا لبناني ًة عــديــد ًة  -وعــى رأسها
حزب الله  -كانت ترغب يف استمرار املواجهة ،وأنها جيَّشت
لها إعالميًّا ،سواء كان ذلك يف ترصيحات مسؤويل الحزب ،أو
 39انظر :سعود املوىل "السلفية اللبنانية ،يف متظهراتها الجديدة" ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2014/7/15 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/724d58d9-f37d-48e0-93ec-d9db12ca8abb
 40أصدرت جبهة النرصة ،بعد انتهاء األزمة ،بيانًا اعتذرت فيه عن تدخلها ،ووضعته يف
إطار الرد عىل قصف الجيش وحزب الله ،وقالت إنها خرجت سع ًيا للحفاظ عىل حياة املدنيني
بعد ضامنات .انظر" :النرصة توضح مالبسات أحداث عرسال ..ما خذلناكم عند دخولنا
وال عند خروجنا" ،زمان الوصل ،2014/8/7 ،عىل الرابط:
https://zamanalwsl.net/news/52324.html
" 41وساطة 'العلامء' تثمر ،"..املرجع نفسه.
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يف أغنية ُم ِ
قاتل حطّ ْم د ّم ْر ..سيط ْر
"ارضب ْ
نشده عيل بركات
ْ
عرسال" التي جاءت مشابه ًة ألغنيته السابقة "احس ْم ْ
ْ
نرصك
عىل
يف يربود"؛ من حيث انطواؤها عىل دالالت طائفية ،وتض ّمنها
تحريضً ا واض ًحا ومسبقًا عىل بلدة عرسال( .((4كام أ ّن الحزب
غ َّض الطرف عن سلوكيات مؤيِّديه يف القرى املجاورة لعرسال،
مثل اعرتاض قوافل اإلغاثة واملساعدات الطبية ،وم ْنع دخولها؛
لعرقلة مبادرة هيئة علامء املسلمني( ،((4إضاف ًة إىل أنه قصف
بقذائف الهاون مخيامت الالجئني يف عرسال؛ ما أ ّدى إىل احرتاق
بعضها وترشيد مئات الالجئني .ويف السياق نفسه ،قام مسلحون
"مجهولون" بإلقاء قذيفة عىل سيارة الشيخ سامل الرافعي أثناء
خروجه من عرسال ،وقد نفى الرافعي ما جاءت به وسائل
اإلعالم اللبنانية بشأن استهدافه من املسلحني السوريني ،وأكد
ذلك بقوله" :إ ّن املسلحني السوريني من هرعوا إىل السيارة،
وسحبونا منها ،وقُتل من بينهم شخص"(.((4
•من جهة أخرى ،يف الوقت الذي تب َّنت فيه وسائل إعالم الحزب
رواية الجيش يف بداية األزمــة ،وجيَّشت ض ّد بلدة عرسال،
تحدثت بعد نفاذ الوساطة عن "تسوية مذلة" ،عىل نحو ما جاء
يف افتتاحية جريدة األخبار بتاريخ  8آب /أغسطس( ،((4بل إنها
قالت" :تركت عملية التفاوض جر ًحا عميقًا يف صورة املؤسسة
العسكرية ،ال أمــام الجمهور ،بل أمام ضباط وجنود كانوا
مم جرى"(.((4
يعبون ،بوسائط مختلفة ،عن متلملهم ّ
ّ
•أبرزت أزمة عرسال صعود حالة عنرصية ض ّد الالجئني السوريني
ظهرت يف اإلعــام املــريئ واملكتوب ،ويف وسائل التواصل
االجتامعي ،عرب الحمالت التي دعت إىل طردهم إىل بالدهم
ووصفتهم بالغرباء ،إىل ح ّد مطالبة بعضهم بقتلهم .يُضاف إىل
ذلك أ ّن بعض القوى اللبنانية؛ كالتيار الوطني الحر ،والقوى
التي لديها موقف سلبي مسبق وعنرصي من الالجئني السوريني،
استغلت األزمة لتصعيد هجومها ضدهم.
 42جاد شحرور "منشد حزب الله يدعوه إىل السيطرة عىل عرسال" ،العريب الجديد،
 ،2014/8/4عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/8d5b7088-19b8-4828-86a1-a5f16192f9ff
" 43اللبوة' :غضب األهايل' مينع إغاثة عرسال" ،املدن ،2014/8/6 ،عىل الرابط:
http://www.almodon.com/politics/40035408-e804-47b3-ba26-a291cd3afb8a
" 44وساطة 'العلامء' تثمر ،"..املرجع نفسه.
" 45عرسال خارج السيادة :التسوية املذلّة" ،األخبار ،2014/8/8 ،عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/213139
 46املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
أزمة عرسال:
سياقات المواجهة المسلحة وتداعياتها

•كان حزب الله أحد أبرز املستفيدين ،فقد جاءت األزمة يف عرسال
لترشعن ،ولو عىل نح ٍو موقَّت ،تدخله يف الحرب السورية ،ومنحته
الفرصة لتأكيد روايته السابقة التي تقول إ ّن تدخله "خطوة
استباقية لحامية لبنان من الخطر التكفريي" .ويف هذا السياق،
ميكن مالحظة التغري يف موقف النائب وليد جنبالط الذي التقى
رئيس مجلس النواب نبيه بري واألمني العا ّم لحزب الله حسن
نرص الله ،معل ًنا عن تراجعه عن القول إ ّن تدخل حزب الله يف
وبغض النظر عن كون
سورية هو الذي أىت باإلرهاب إىل لبنانِّ .
موقف جنبالط تكتيك ًّيا ،وأنه كانت مبنزلة تقديم تنازالت للحزب
من أجل "تربئته" من تهمة توريط لبنان يف الرصاع السوري،
مقابل قبول الحزب مبرشَّ ح توافقي للرئاسة يكون مقبولً من تيار
املستقبل ،وقطْع الطريق عىل ميشيل عون وقائد الجيش م ًعا ،فإ ّن
هذا املوقف وموقف الحريري أيضً ا يعني التسليم ،ولو شكل ًّيا،
بوجود الحزب يف سورية ،والتنازل عن املطالبة بانسحابه.
•برز ارتباك يف موقف تيار املستقبل ،بسبب حساسية وضع
الشارع السني الذي يتحفّظ عن املواجهة إن مل يعارضها ،وبسبب
رضورات ناجمة عن التزامه املوقف األمرييك السعودي املتمثّل
بالوقوف مع الجيش يف "مواجهة اإلرهاب" .ويف السياق نفسه،
نظر تيار املستقبل بعني الريبة ،إىل جهد هيئة علامء املسلمني
يف وساطة عرسال ،وإىل احتامل إفضاء هذه الوساطة إىل ارتفاع
شعبيتها املتصاعدة؛ وهو ما يخلق صعوبات لتيار املستقبل يف
معركته التي تهدف إىل السيطرة عىل املجال السني اللبناين ،عىل
غرار ما جرى يف انتخابات دار الفتوى مؤخ ًرا .والجدير بالذكر أ ّن
مسؤولني يف تيار املستقبل يتهمون الهيئة بتلقي الدعم من قطر،
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ومبيلها إىل سياسة هذه الدولة ،ويقولون إ ّن املعركة مع هذه
تنتهي إال بكرسها(.((4
الهيئة بدأت ولن َ

•استغل تيار املستقبل األزمة العرسالية ،ووظفها يف مسعاه إلعادة
"معتدل" للشارع السني،
ً
ممثل
تثبيت حضوره يف الشارع اللبناينً ،
قاد ًرا عىل مواجهة التطرف واألصولية .وضمن هذا السياق ،جاء
املوقف السعودي الداعم للحكومة والجيش اللبناين ،وخطوة
امللك عبد الله املتمثّلة بالتربع مبليار دوالر أمرييك لدعم الجيش
واملؤسسات األمنية اللبنانية ،مبنزلة فرصة لرئيس تيار املستقبل
سعد الحريري ،ليعود إىل لبنان بعد غياب دام ثالث سنوات،
يف محاولة إلعادة نفوذ التيار وحضوره ،مستفي ًدا يف ذلك من
تفويض امللك السعودي له باإلرشاف عىل رصف الهبة السعودية.

خاتمة
عىل الرغم من توقف االشتباكات ،وانسحاب املسلحني السوريني،
فإ ّن أزمة عرسال مل تنت ِه بع ُد وال سيام أ ّن جبهة النرصة ما تزال
تحتفظ بجنود وعنارص يف قوى األمن اللبناين .وقد أقدمت يف خطوة
"تصعيدية" عىل إجبار العسكريني املختطفني عىل املطالبة (من
خالل تصوير مسجل) بانسحاب حزب الله من سورية؛ ما يعني
ُّ
"تعث" مبادرة هيئة علامء املسلمني التي كانت تنص عىل اإلفراج
(((4
عن هؤالء العسكريني  .وبنا ًء عليه ،فإ ّن احتامالت اندالع املواجهة
يف عرسال أو مناطق لبنانية أخرى ما تزال قامئةً .فاملعالجة األمنية
والسياسية التي ت ُج ِّزئ هذه األزمة وال تفحص عن الدوافع واألسباب
الرئيسة الندالعها ،ويف صدارتها االنخراط املتزايد لحزب الله يف الحرب
السورية ،لن تنجح يف تحييد لبنان.

 47ثائر غندور" ،تحدّيات منع الشارع السني اللبناين من االنزالق نحو 'التطرف'" ،العريب
الجديد ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/73cb15ce-516b-4ce3-88f7708b270ae69a#sthash.Jf6Ukwcr.dpuf
" 48لبنان :قصة مفاوضات تحرير الجنود املخطوفني" ،العريب الجديد ،2014/8/25 ،عىل
الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/0083eaea-50d5-4f3c-aee8-3db79085e2b1
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أيمن الدسوقي

*

معضالت األمن الجماعي في مجلس
التعاون الخليجي

تحاول هذه الورقة تفسير معضالت األمن الجماعي في منطقة الخليج العربية ،كما تتساءل
لمــاذا يظــل مجلس التعاون ،الذي دخل عقــده الرابع ،مجرد منظمة دفاعية ضعيفة .وتشــرح
الورقــة أو ًلا مفهــوم األمــن الجماعــي؛ ألنّه اإلطــار النظري لهذه الدراســة ،ثم تعــرض لمصادر
التهديد الرئيسة ألمن الخليج .وتناقش الورقة ً
أيضا أبعاد التعاون األمني والدفاعي بين دول
التنفيذيوتقــدم تحليال تفصيل ًيــا لمعضالت األمــن الجماعي في مجلــس التعاون،
الملخصالتعــاون،
مجلــس
ً
إضافة إلى مالمح هيكل الدفاع الجماعي المقترح.
* أستاذ مشارك يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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مقدمة

مفهوم األمن الجماعي

يظل امللف األمني يف منطقة الخليج العريب األكرث أهمي ًة وتعقي ًدا.
يكفي أن نتذكر أ ّن نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،يف
أيار /مايو  ،1981كانت ألسباب أمنية بحتة؛ وذلك يف ضوء التهديدات
التي مثّلتها الثورة اإليرانية ،والحرب اإليرانية  -العراقية لهذه الدول.
وقد كانت هذه التهديدات جسيم ًة إىل ح ّد أ ّن هذه الدول شعرت
بأ ّن بقاءها نفسه يف خطر ،وتحقّقت أ ّن مواجهة هذه التهديدات،
والحفاظ عىل أمنها واستقرارها ميكن أن يجريَا من خالل جهد مشرتك
يف إطار تنظيم إقليمي(((.

تتعامل نظرية األمن الجامعي مبارش ًة مع قضية كيفية تحقيق السالم،
رشا
وإرساء نظامٍ يكون فيه األمن الدويل /اإلقليمي مرتبطًا ارتباطًا مبا ً
بأمن الدول األعضاء ،وهو املفهوم الذي قامت عىل أساسه عصبة
األمم ،وتبناه الحقًا ميثاق األمم املتحدة((( .وتهتم هذه النظرية ،عىل
نح ٍو محدد ،بالجهد املتع ّدد األطراف يف التعامل مع مشكلة السالم
واألمن الدوليني .ومن مث َّة ،يُع ّرف األمن الجامعي بأنه وسيلة لحفظ
أي تهديد للسالم(((.
السالم تتضمن إجراءات جامعي ًة للتعامل مع ّ
أي
وبنا ًء عىل ذلك تتفق مجموعة من الدول يف إطا ٍر مؤسيس لردع ّ
اعتداء عىل أحدها ،أو الرد عىل الدولة املعتدية إ ْن فشل الردع(((.
رصا أساس ًّيا يف نظرية األمن الجامعي؛ من
ويُع ّد اإلطار املؤسيس عن ً
أجل محاولة إدارة القوة بنجاح(((.

ظل امللف
وبعد أكرث من ثالثة عقود عىل إنشاء مجلس التعاونّ ،
األمني مهيم ًنا عىل سياساته ،وظلّت منطقة الخليج مضطرب ًة من
الناحية األمنية؛ بسبب وجود مهددات عديدة ومرتابطة متعلّقة
مثل)
باألمن القومي لدولها .فال تزال مصادر التهديد التقليدية (إيران ً
مستمرةً .ت ُضاف إليها مهددات أمنية جديدة؛ مثل االنتشار النووي،
والقرصنة يف بحر العرب واملحيط الهندي ،واإلرهاب الدويل ،والطائفية
السياسية .ويزيد من تعقيد الوضع أ ّن امللف األمني الخليجي مد َّول؛
بسبب األهمية االقتصادية والجيوسرتاتيجية ملنطقة الخليج ،وأ ّن هذه
املنطقة مل تخترب عملية تحول األمن التي شهدتها مناطق أخرى من
العامل؛ مثل أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية خالل تسعينيات القرن
املنرصم((( .ولكن مث َّة أوضاع جديدة يختربها مجلس التعاون ،تُضفي
اكم ،أهمها تنامي الدور اإلقليمي ،بل العاملي،
عىل امللف األمني تر ً
للمجلس وأعضائه((( ،وتبلور مبادرات لتوسيعه وتطويره ليغد َو اتحا ًدا
فيدرال ًّيا(((.
1 Reyadh Alasfoor, The Gulf Cooperation Council: Its Nature and
Achievements, A Political Analysis of Regional Integration of the GCC States
1979 - 2004, Lund Political Studies 149 (Sweden: Lund University, 2007),
pp. 16 - 20, 93, 97.
2 Kristian Ulrichsen, "Internal and External Security in the Arab Gulf
States," Middle East Policy, Vo l. 16, No. 2 (Summer 2009), p. 40.
3 The Gulf Security Architecture: Partnership with the Gulf Cooperation
Council, A Majority Staff Report (Washington, 2012), pp. 3, 8, 13, 21, 26, at:
http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/746031.pdf.
 4اتضح يف ما بعد أ ّن مبادريت توسيع املجلس وتحويله إىل اتحاد فيدرايل تعكسان مبادر ًة
شخصي ًة للعاهل السعودي امللك عبد الله بن عبد العزيز ،نابع ًة من تصوره للتهديد املحيط
بدول املجلس مل يشاركه فيها سائر قادة املجلس ،ماعدا عاهل البحرين .كام أ ّن دول املجلس
تعب عن اهتاممٍ محدد بها .بل إ ّن ُعامن
األخرى مل تشاركه الرأي يف كونها فكر ًة ملحةً ،ومل ِّ
رفضت فكرة االتحاد من أساسها ،وجرى استبعاد بحثها يف قمة املجلس الـ  34بالكويت ،انظر:
F. Gregory Gause, "Prospects for a Gulf Cooperation Council Union," IISSUS, 26/ 6/ 2012, at:
http://www.iiss.org/en/events/events/archive/2012-4a49/june-7879/
prospects-for-a-gulf-cooperation-council-union-8e58.

لقد ع ّرف روبرت وكنجزبريي نظام األمن الجامعي بأنه "ترتيب تقبل
كل دولة يف النظام أ ّن أمن أحدها يه ّم الجميع ،وتوافق كلها عىل
فيه ّ
أي دولة تتورط يف
املشاركة يف ر ّد جامعي عىل العدوان"((( .لذا ،فإ ّن ّ
العدوان لن تُواجه مبقاوم ٍة من الضحية فحسب ،بل من سائر الدول
5 Kelly – Kate S. Pease, International Organizations: Perspectives on
Governance in the Twenty-First Century, 4th edn. (Boston: Pearson, 2010),
p. 16.
6 Joseph C. Ebegbulem, "The Failure of Collective Security in the Post
World Wars I and II International System," Transcience, Vol. 2, Issue 2 (2011),
p. 23.
& 7 Joseph S. Nye & David A. Welch, Understanding Global Conflict
Cooperation: Into to Theory and History, Ninth Edition (New York: Pearson,
2014), pp. 3, 121 - 148.
8 C. A. Kupchan, "The Promise of Collective Security," International
Security, Vol. 20 (Summer 1995), pp. 52 - 57.
Charles A. Kupchan & Clifford A. Kupchan, "The Promise of Collective
Security," The MIT Press.
Source: International Security, Vol. 20, No. 1 (Summer, 1995), pp. 52 – 57, at:
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2539215
9 A. Roberts & B. Kingsbury, "Introduction: The UN's Role in International
Society since 1945," in A. Roberts and Kinsgsbury Benedict (eds.), United
Nations, Divided World (Oxford: Clarendon Press, 1993), p. 30.
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األعضاء يف النظام أيضً ا( .((1ويقوم مبدأ األمن الجامعي ،بحسب ناي
أي تهديد أو اعتداء عىل إحدى الدول املنضوية إىل
ولش ،عىل أ ّن ّ
نظام هذا األمن يُع ّد تهدي ًدا أو اعتدا ًء عليها جمي ًعا .عالو ًة عىل ذلك،
أي دولة من هذه الدول املساعدة من األخرى ،فإ ّن طلبها
إن طلبت ّ
(((1
ال ب ّد أن يُستجاب له مبارش ًة  .وعىل املنوال نفسه ،يُع ّرف آخرون
مفهوم األمن الجامعي بأنه "ترتيب بني الدول اللتزام بعض القواعد
واملبادئ من أجل الحفاظ عىل االستقرار والتضافر يف حالة الرضورة
لوقف العدوان"( ،((1أو هو ترتيب بني بعض الدول لحامية مصالحها
أي تهديد أو خطر محتمل ،من
الحيوية ،وسالمتها ،وتكاملها ض ّد ّ
خالل تجميع قواتهم(.((1

واستنا ًدا إىل التعريفات السابقة ،ميكن القول إ ّن مفهوم األمن الجامعي
يشري ،يف أوسع معانيه ،إىل نظام مؤسيس (عاملي أو إقليمي) ،تتفق
أي تهديدات
فيه مجموعة من الدول يف إطا ٍر تعاهدي عىل مواجهة ّ
داخلية ألمنها القومي (من داخل النظام) ،أو خارجية (من خارج
النظام)( .((1ويتضمن ذلك املفهوم االستعداد لفرض عقوبات ،وحتى
خوض الحرب يف حالة الرضورة .فكأ ّن مبدأ األمن الجامعي يستهدف
إقامة منطقة سالم بني أعضائه من الدول ،ومواجهة األخطار الخارجية
التي تتعرض لها .ومن األفضل أن يُنظر إليه من منظور أ ّن أمن الدولة
الفرد يتحقّق من خالل اتخاذ إجراءات جامعية( .((1وقد أخذت اتفاقية
الدفاع املشرتك ملجلس التعاون (كانون األول /ديسمرب  )2000مببدأ
10 Ebegbulem, p. 23.
11 Nye & Welch, p. 121 -148.
12 Kupchan, pp. 52 - 53.
13 Ebegbulem, p. 23.
 14مثَّ ة من مييز بني األمن الجامعي والدفاع الجامعي؛ فاألول يتضمن مواجهة التهديدات
الداخلية (منوذج عصبة األمم) والثاين يتضمن ردع التهديدات الخارجية (منوذج حلف الناتو)،
انظر:
Robert E. Hunter, Building Security in the Persian Gulf (Santa Monica, Rand,
2010), pp. 93 – 94.
بيد أ ّن هذه الورقة تتبنى مفهو ًما واس ًعا لألمن الجامعي يتضمن املفهومني م ًعا.
15 Ebegbulem, pp. 23 - 24.
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الدفاع الجامعي ض ّد التهديدات الخارجية؛ مبعنى التزام الدفاع عن
أي دولة عضو يف املجلس تتعرض لتهديد أو خطر خارجي ،انطالقًا من
ّ
أي خطر
أي منها هو اعتداء عليها مجتمعةً ،وأ ّن ّ
أي اعتداء عىل ّ
أ ّن ّ
(((1
يه ّدد إحداها يه ّددها كلّها .
وعليه ،يستند مفهوم األمن الجامعي إىل فكرة مأسسة االستخدام
املــروع للقوة؛ من أجل تقليل الركون إىل مبدأ االعتامد عىل
النفس ،باملفهوم الواقعي ،ملصلحة العمل الجامعي ،بوصف ذلك
وسيل ًة للحفاظ عىل األمن القومي .كام أنه يقوم عىل أساس موافقة
الدول األعضاء عىل تزويد املنظمة املعنية باملصادر املادية والبرشية
الرضورية؛ لتشكيل قوة أمن أو هيكل أمني جامعي لردع العدوان،
أو هزميته ،واستعادة السالم( .((1ويشري الهيكل األمني إىل تنظيم
العالقات أو مأسستها بني عد ٍد من الدول؛ ما يوجد عىل األقل مست ًوى
معقول من التنبؤ مبا سوف يتخذه الفاعلون من إجر ٍ
اءات تجاه م ًدى
ً
معقول ومحتمل من األوضاع ،إضاف ًة إىل إيجاد ر ٍ
عكيس يُحاط من
افد
ٍّ
(((1
خالله مختلف أعضاء هذا الهيكل بتأثري اإلجراءات التي ات ُّخذت .
ويالحظ جوزيف ناي أ ّن مث َّة تشابهات بني مبدأ األمن الجامعي
ومبدأ توازن القوى ،وهي متمثّلة بأ ّن الدول املرتبطة بهيكلٍ للدفاع
املشرتك تحاول ردع العدوان بتطوير ائتالف القوى .ويف الحالة التي
يفشل فيها الردع ،فإ ّن هذه الدول تكون مستعد ًة الستخدام القوة.
ومع ذلك ،يركز مفهوم األمن الجامعي عىل سياسات الدول املعتدية،
ال عىل قدراتها عىل ش ّن عدوان ،كام هو الشأن يف حالة األحالف
العسكرية القامئة عىل توازن القوى(.((1

التهديدات
ما تزال الرصاعات واألزمــات هي القاعدة السائدة والحاكمة يف
منطقة الخليج ،يف حني أ ّن األمن واالستقرار هام االستثناء .ويبدو
أنها متأصلة يف البنية السياسية ومتجذرة يف الخلفية التاريخية لهذه
املنطقة( .((2وميكن تصنيف التهديدات األساسية ألمن الخليج إىل
16
الرابط:

"العمل العسكري املشرتك" ،انظر موقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،عىل

http://www.gcc-sg.org/index8409.html?action=Sec-Show&ID=49
17 Ebegbulem, p. 24.
18 Hunter, 10.
19 Nye & Welch, pp. 121 -1 48.
 20عبد الخالق عبد الله ،النظام اإلقليمي الخليجي (بريوت :املؤسسة الجامعية للدراسات
والنرش والتوزيع ،)1998 ،ص .125
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تهديدات داخلية نابعة من دول مجلس التعاون أو عالقاتها البينية،
وأخرى إقليمية نابعة من النظام اإلقليمي الخليجي ،وثالثة خارجية
نابعة من البيئة الدولية.

التهديدات الداخلية
تُعـد مشـكلة الخلـل يف الرتكيبـة السـكانية التـي ت ُوصـف بأنهـا قنبلة
أي وقـت ،مـن أه ّم املهـددات والتحديات
زمنيـة ميكـن أن تنفجـر يف ّ
ألمـن دول مجلـس التعـاون .فنسـبة الوافديـن إىل إجمايل السـكان
يف هـذه الـدول تتزايـد تزايـ ًدا مطَّـر ًدا على مـدى السـنوات املاضيـة؛
إذ بلغـت نحـو  %38.5عـام  ،((2(2002لتصـل إىل أكثر مـن  ،%46وفقًا
ألحـدث البيانـات املتوافـرة( .((2ومـن املتوقـع أن تبلـغ هـذه النسـبة
أكثر مـن  %61بحلـول عـام  .2015بعبـارة أخـرى ،أصبـح املواطنـون
أقليـ ًة يف معظـم دول املجلـس(( ((2قطـر نحـو  ،%13واإلمـارات أقـل
مـن  ،%15والكويـت نحـو  ،%31والبحريـن نحـو  .((2()%46ويـزداد
الوضـع اختلالً  ،إذا حسـبنا نسـبة العاملـة الوافـدة إىل قـ َّوة العمـل؛
إذ يكـ ّون العمال الوافـدون األغلب ّية العظمى ،بنسـبة تفـوق الـ %90
يف بعـض الحـاالت .وهـذا الوضـع الدميوغـرايف فريـد بالنسـبة إىل كل
املقاييـس يف العـامل(.((2
أساسا بالتداعيات املرتتبة عىل
ويتمثّل التحدي األمني للعاملة الوافدة ً
لجوء بعض عنارص هذه العاملة إىل االحتجاجات واإلرضابات العاملية،
والتورط يف أعامل الشغب ومظاهر الجرمية املنظمة ،وإقامة صالت
مبافيا الخارج .والواقع أ ّن العديد من االحتجاجات واإلرضابات التي
قام بها هؤالء العامل ،يف أنحاء متفرقة من دول الخليج ،مل تؤث ِّر سلب ًّيا
يف مصالح الرشكات فحسب ،بل تعدت ذلك إىل األمن العا ّم ،وتحولت
إىل أحداث شغب شهدت تعديًا عىل املمتلكات العامة .ولعل املتابع
21 Maitha Al Shamsi, "The Imbalance in the Population Structure and its
Impact on the States of the Region," in Arabian Gulf Security: Internal and
External Challenges (Abu Dhabi: The Emirates Center for Strategic Studies
and Research, 2008), p. 393.
حسب الباحث هذه النسبة املتعلقة بدول مجلس التعاون باالعتامد عىل:
22
َ
Economist Intelligence Unit Limited; The World Fact Book.
 23مريم حسن الكندري" ،الثقافة املجتمعية والتنمية يف منطقة الخليج" ،يف املوارد
البرشية والتنمية يف منطقة الخليج العريب (أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية ،)2009 ،ص .500 - 499
24 The Economist Intelligence Unit Limited 2014, Country Report August
2014: Bahrain, p. 15; Kuwait, p. 16; Central Intelligence Agency, The World
Fact Book: Qatar; United Arab Emirates, at:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos.
25 Al Shamsi, pp. 397 - 399.
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ألحداث االحتجاجات العاملية التي شهدتها بعض دول الخليج،
وبخاصة اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،يخرج
بنتيجة مفادها أ ّن هذه االحتجاجات أخذت من ًحى تصاعديًّا سواء
من حيث عددها مقارن ًة بفرتات سابقة ،أو من حيث عدد املشاركني
كل احتجاج .ومن التحديات األمنية األخرى التي تشكّلها
أنفسهم يف ّ
العاملة الوافدة ،تورط بعض عنارصها يف مظاهر الجرمية املنظمة؛
كالتهريب بأشكاله املختلفة ،وغسيل األمــوال ،وتجارة املخدرات
والبرش .وال شك يف أ ّن استمرار تدفق هجرة هذه العاملة ،سواء عىل
نح ٍو رشعي أو غري رشعي من دون ضوابط واضحة ،وانتشار البطالة
بني عنارصها ،قد يؤ ِّدي إىل تزايد انخراطها يف أنشطة الجرمية؛ األمر
الذي ميثّل عبئًا عىل األجهزة األمنية يف مواجهة مثل هذه األعامل
والتصدي لها ،وما يستلزم ذلك من زيادة نفقات األمن الداخيل(.((2
ومن التحديات التي تواجه التقدم يف مسار التكامل األمني بني
دول املجلس وجود منازعات حدودية بينها (يرجع بعضها إىل فرتة
االستقالل) تخمد حي ًنا وتثور حي ًنا آخر؛ مثل النزاع بني السعودية
واإلمــارات ،وبني ُعامن واإلمــارات ،وبني قطر والسعودية ،وبني
السعودية والكويت(.((2
وقد شهدت منطقة الخليج والعامل العريب موج ًة من العنف السيايس
عامي 2005
والتوترات الطائفية والتحديات لسلطة الدولة يف بني
ْ
و .2007ومنذ عام  2011حتى اآلن ،ويف هذا السياق ،اكتسبت نظرية
"الهالل الشيعي" الذي ميتد من إيران ما ًّرا بالعراق ،ومملكة البحرين،
مهم يف الخطاب
واملنطقة الرشقية بالسعودية ،إىل لبنان ،شأنًا ًّ
السيايس والشعبي .ورمبا تستند هذه النظرية إىل حقائق دميوغرافية
وجيوبوليتيكية تتعلق بوجود أقليات شيعية يف دول املجلس .بل
إ ّن الشيعة يشكلون أغلبي ًة يف البحرين ،ويقطنون معظم املناطق
الغنية بالنفط يف هذه الدول .يُضاف إىل ذلك أنهم يشكلون أغلبي ًة
يف إقليم الخليج كلِّه ،مبا يف ذلك العراق وإيران( .((2وبرصف النظر عن
26 Ibid, pp. 417 - 426; Fred Lawson, "Transformations of Regional
Economic Governance in the Gulf Cooperation Council," Center for
International and Regional Studies, Occasional Paper No. 10 (2012), p. 7.
 27راشد فهيد املري" ،النظام القانوين للجرف القاري :دراسة تطبيقية عىل منطقة الخليج
العريب" ،رسالة دكتوراه (غري منشورة) ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسية ،مرص  ،2010ص 50 – 9؛ وانظر أيضً ا:
Alasfoor, pp. 190 -199.
28 Pew Research Center, Mapping the Global Muslim Population: A Report
on the Size and Distribution of the World's Muslim Population (Washington
D.C., October 2009), p. 10.
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الجدول ()1
التوازن العسكري (مجلس التعاون وإيران )2011 -
البيان

مجلس التعاون

إيران

امليزانية العسكرية (بليون دوالر)

68.2

12

القوات النظامية (باأللف)

362.1

523

القوات شبه العسكرية (باأللف)

38.26

60 - 40

دبابات رئيسة

1656

1663

مدفعية

2107 +

8798 +

قدرات األسطول (سفن وزوارق حربية)

114

218

طائرات حربية

651

336

صواريخ باليستية

( 60؟)

175

امليزانية الواقعية إليران ترتاوح ما بني  14 - 13مليار دوالر.
تشمل غواصتني ،و 3مدمرات ،و 6فرقاطات ،و 11طوربيدًا ،و 35زورقًا رسي ًعا.
تشمل  23غواصةً ،و 112زورقًا رسي ًعا ،و 6طوربيدات ،ونحو  50زورقًا بحريًّا صغ ًريا.
تضم  20صاروخًا من نوع "سكود – ب" يُعتقد أنها بحوزة اإلمارات ،عىل الرغم من تشكيك مصادر عديدة يف ذلك.

1
2
3
4
املصدر:
The Military Balance (London: Routledge, 2012), pp. 297 - 302, 318 – 54.

تظل العدسات الطائفية مرشّ ًحا قويًّا ترى من
تقييمنا لهذه النظريةّ ،
وخصوصا يف إيران والعراق
خالله ال ُّنخب الحاكمة يف إقليم الخليج -
ً
(((2
والسعودية والبحرين  -التطورات يف املنطقة  .وت ُستخدم الطائفية
للتعبئة السياسية يف بعض دول الخليج ،وتوظفها السعودية ملقاومة
النفوذ اإليراين ،وتعتمد عليها إيران يف التدخل يف شؤون دول مجلس
التعاون ،وقد أصبحت اآلن القوة الدافعة واملبدأ املنظم للسياسة
العراقية( .((3ويُنتج ذلك كلُّه أث ًرا سلب ًّيا يف أمن الخليج( .((3واألخطر
من ذلك أ ّن انتشار الطائفية السياسية يع ُّد بيئ ًة مالمئ ًة للراديكالية

29 Ulrichsen, pp. 39 - 58; Naser Al-Tamimi, "Bridging the Gulf: What is
there to gain from a GCC Union?" Al Arabiya.net, 5/ 5/ 2013, at:
http://english.alarabiya.net/en/special-reports/bridging-the-gulf/2013/05/05/
Bridging-the-Gulf-what-is-there-to-gain-from-a-GCC-Union-.html.
 30كريستوفر هيل" ،نهاية الدولة العربية" ،الجزيرة نت ،2014 /8 /13 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/0uG97i; Alasfoor, p. 52.
31 Gause.

اإلسالمية ،وظهور حركات ُسن ّية إرهابية جديدة (تنظيم الدولة
اإلسالمية) أو تعزيز القائم منها (تنظيم القاعدة).

التهديدات اإلقليمية
تتعلق هذه التهديدات باختالل التوازن العسكري واإلسرتاتيجي يف
كل من العراق
منطقة الخليج ملصلحة إيران ،وعدم االستقرار يف ّ
واليمن ،وأخطار التنظيامت اإلرهابية .ويتضح من الجدول ( )1أ ّن
التوازن العسكري يف منطقة الخليج مختل ملصلحة إيران .ويتمثّل
هذا االختالل بعدد القوات ،وبعض أبعاد التسلح الربي ،والقدرات
العسكرية البحرية.
إ ّن بني دول مجلس التعاون وإيـران ،يف ما يتعلق ب ُنظم التسلح
اإلسرتاتيجي ،فجو ًة متزايد ًة(((3؛ إذ متتلك إيران برنام ًجا نوويًّا متطو ًرا
نسبيًّا ،قاد ًرا عىل إنتاج اليورانيوم املنخفض التخصيب .ويف الوقت
32 IHS Jane's, "Strategic Weapon System, Iran," Sentinel Security
Assessment - The Gulf States, 26/ 1/ 2012.

دراسات وأوراق تحليليّة
معضالت األمن الجماعي في مجلس التعاون الخليجي

الذي يتزايد مخزونها من هذا اإلنتاج ،تتزايد شكوك دول املجلس
يف أنه يستهدف إنتاج السالح النووي .كام أ ّن الغموض املحيط بهذا
الربنامج يع ِّزز قدرة إيران عىل الردع والتخويف .يف حني أ ّن دول
أي
أي قدرة نووية لألغراض السلمية ،وال توجد لديها ّ
املجلس ال متتلك ّ
مفاعالت ق ًوى عاملة حال ًّيا .ث ّم إ ّن إيران تحوز قدرات تسلح كياموية
وبيولوجية .وأ ّما دول املجلس ،فإنه ال يوجد دليل عىل حيازتها ملثل
هذه القدرات .ومتتلك إيران كذلك قدرات صاروخي ًة باليستي ًة كبري ًة
ومتنامي ًة (من أكرب القدرات يف الرشق األوســط) .وقد نجحت يف
الحصول عىل نُظم صاروخية باليستية كاملة من الخارج ،ويف تطوير
نُظم محلية ذات قدرات فاقت نظرياتها الكورية  -الشاملية .ولكن إذا
كانت ال ُّنظم الصاروخية اإليرانية محدودة الدقة ،فإنها قد ت ُستخدم
لرضب أهداف حرضية(.((3

وتتمثّل أبعاد التهديد اإليراين أيضً ا بالتدخل يف الشؤون الداخلية لدول
الخليج ،من خالل ش ّن حرب ال متناظرة (عمليات عسكرية منخفضة
املستوى ،أو هجامت إرهابية وتخريبية) لتخويف هذه الدول(.((3
ويف هذا الشأن ،يشري بعضهم إىل وجود شبكة إرهاب إيرانية يف
املنطقة ،تتألف من ميليشيات ،وفيالق القدس ،وهي وحدة النخبة يف
الحرس الثوري اإليراين ،والخاليا املرتبطة بها ،وإىل وجود شبكة تخابر
وتجسس يف الدول العربية التي توجد بها أقليات شيعية ،أو ج َوا ٍل
إيرانية ،ورجال دين ،ورشكات مالية وغريها من مؤسسات األعامل(.((3
ومث َّة مصدر آخر للتهديد اإليراين يتعلق بإغالق مضيق هرمز أو تعطيل
املالحة فيه .وعىل الرغم من أ ّن التهديدات اإليرانية املتكررة( ((3تدخل
33 Ibid., pp. 67 –6 8; IHS Jane's; Anthony H. Cordesman, "Iran Weakling
or Hegemon," in Arabian Gulf Security.
34 Cordesman, pp. 59 - 61.
35 Muhammad Abdul Ghaffar, Regional and International Strategy for
Gulf Security: A Perspective on the Driving Forces of Strategic Conflict and the
Regional Response (Manamah: Center for Strategic, International and Energy
Studies, 2012), pp. 6 - 7, 24 - 28.
36 Caitlin Talmadge, "Closing Time: Assessing the Iranian Threat to the Strait
of Hormuz," International Security, Vol. 33, No. 1 (Summer 2008), pp. 82 – 117.

59
يف باب الحرب النفسية واإلعالمية ،وحشد الرأي العا ّم يف مواجهة
الخصم أكرث من كونها تهديدات مقصودةً ،فإ ّن احتامالت تنفيذها،
تظل قامئةً .فقد ت ُقدم إيران عىل ذلك،
وإن كانت محدودة ج ًّداّ ،
إذا ما هاجمتها الواليات املتحدة األمريكية ،أو إرسائيل ،أو كلتاهام
م ًعا ،أو تع َّرض نظامها لخطر االنهيار ،أو لتحويل انتباه الرأي العا ّم
الداخيل عن أزمتها االقتصادية املتفاقمة ،إضاف ًة إىل أ ّن متطلبات
اإلغالق الهائلة رمبا تفوق عوائد امتالك قنبلة نووية( .((3بيد أ ّن إغالق
املضيق سوف تكون له آثار كارثية بالنسبة إىل اقتصاد دول املجلس
كلّها(.((3
يظل العراق مصد ًرا أساس ًّيا
وبعد انسحاب معظم القوات األمريكيةّ ،
لعدم االستقرار يف منطقة الخليج( .((3فث َّمة إرهاصات تزايدت ،بعد
سيطرت تنظيم الدولة اإلسالمية عىل مساحات واسعة من األرايض
شام ّيل العراق وسورية وإعالنه قيام "الخالفة" يف حزيران /يونيو ،2014
ّ
تدل عىل احتامل تح ُّول العراق إىل قاعدة لإلرهاب ته ّدد دول
وخصوصا منها السعودية والكويت .ومث َّة مخاوف يف بالد
املجلس،
ً
الرافدين من انفجار موجة ُعنف واسع النطاق قد تطيح الحكومة ،أو
تفيض إىل حرب أهلية بني السنة والشيعة( ،((4أو بني العرب واألكراد،
من دون الحديث عن أ ّن العراق ما بعد االنسحاب أصبح حديق ًة
خلفية للنفوذ اإليراين؛ ما أتاح له عمقًا إسرتاتيج ًّيا جعل دول املجلس
تشعر بتهديد متمثّل بإنشاء إقليم فيدرايل "شيعي" جنو ّيب العراق.
ويالحظ أ ّن مشكلة إدماج العراق يف اإلطار اإلقليمي ال تزال من دون
حل( ((4ألسباب عديدة ،من أهمها السيطرة الشيعية السياسية عىل
ٍّ
نظام الحكم يف بغداد؛ فهي يف نظر بعض الباحثني تجعل دول مجلس
التعاون أكرث قلقًا.
عالو ًة عىل ذلك ،ميثّل الوضع يف اليمن تهدي ًدا جديًّا ألمن الخليج ،وهو
يفرز تحديات ِ
وخصوصا
خطر ًة متتد آثارها إىل دول الجوار الخليجي،
ً
السعودية( ((4وسلطنة ُعــان .ويــأيت يف صــدارة هذه التحديات
نشاط تنظيم القاعدة يف أبني وزنجبار ،ومشكلة الحوثيني يف صعدة
37 "Iran claims to have launched missile capable of closing Strait of
Hormuz," Jane's Defence Weekly (August 2008).
38 Sabahat Khan, "Iranian Mining of the Strait of Hormuz: Plausibility
and Key Considerations," Inegma, Special Report No. 4 (January 2010).
39 Ulrichsen, pp. 43 - 49.
 40هيل.
41 Ibid., pp. 48, 50, 53; Hunter, 27 - 32.
42 "Economist Intelligence Unit Limited 2014," Country Report August
2014: Saudi Arabia, p. 4.
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وما حولها ،واالقتتال الطائفي بني الحوثييــن والقبائل يف الشامل
الرشقي ،ورصاعهم السيايس مع الحكومة املركزية يف صنعاء ،والقضية
الجنوبية التي ته ّدد بانفراط عقد دولة الوحدة.

ويبقى اإلرهاب والتطرف املرتبط به ،ونشاطات تنظيم القاعدة يف
رئيسا لدول الخليج.
شبه الجزيرة العربية عىل نح ٍو ّ
خاصًّ ،
هم أمن ًّيا ً
وال يقترص التطرف الذي يُفيض إىل العنف السيايس يف دول الخليج
السنيّة فحسب ،بل يشمل أيضً ا جامعات
عىل الجامعات الراديكالية ُ
شيعي ًة متطرف ًة يُنسب إليها معظم أعامل العنف .وقد اختربت دول
الخليج ع ّدة محاوالت لقلب نُظم الحكمُ ،رصدت منها  71محاول ًة
يف الفرتة  .2004 - 1979وعىل الرغم من أ ّن قيادة تنظيم القاعدة
مستقرة ونشطة يف اليمن ،فإ ّن التنظيم يستهدف منطقة الخليج
كلّها .ويكمن خطر هذا التنظيم يف طبيعة األهداف التي ينتقيها لش ّن
هجامته ،ومن أهمها القوات النظامية ،والبنية التحتية لصناعة النفط،
وناقالت النفط ،والقواعد العسكرية الغربية يف دول املجلس(.((4

التهديدات الخارجية
مثّل "الربيع العريب" تهدي ًدا جديًّا للوضع اإلقليمي الراهن ،وتوازنات
القوى يف املنطقة .ويف بدايته (عام  ،)2011كان مث َّة إدراك مشرتك
لطبيعة التهديد وجديته؛ ما دفع دول املجلس إىل العمل املشرتك
يف اليمن ،وليبيا ،وسورية ،ويف مرص أيضً ا .وقد حمل قادة املجلس
وعبوا عن خشيتهم من انتقال عدواه إىل
تصو ًرا سلب ًّيا للربيع العريبّ ،
دولهم برتكيبتها السكانية املختلة (وهو ما حدث يف حالة البحرين
عىل األقل)؛ ما قد يفيض إىل تأثريات ِ
خطرة ج ًّدا متعلّقة باالستقرار
السيايس والتنمية االقتصادية( .((4فقد شهدت مملكة البحرين
43 Alasfoor, pp. 95 - 96, 101 - 106; Helem Chapin Metz, Persian Gulf
States: A Country Study (Washington: the Library of Congress, 1993), at:
;http://countrystudies.us/persian-gulf-states/
ممدوح أنيس فتحي ،الحركات اإلسالمية والتطرف واإلرهــاب يف دول مجلس التعاون
(أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2007 ،ص .96 - 60
44 Hunter.
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احتجاجات واسعةً ،عــام  ،2011جرى قمعها من خالل التدخل
العسكري لدول املجلس ،عىل نحو ما سيتضح الحقًا .غري أ ّن هذه
االحتجاجات أ ّدت إىل توسيع ال ُهوة يف العائلة الحاكمة بني التيار
اإلصالحي والتيار املحافظ ،وإىل زيادة ح ّدة التوترات الطائفية بني
السنة والشيعة يف اململكة واملنطقة بأرسها(.((4
ُّ
عالو ًة عىل ذلك ،ساهم الربيع العريب يف اختالل موازين القوة يف
اإلقليم ،ويف تغيري طبيعة التهديدات التي تواجه املنطقة .فقد أ ّدت
االضطرابات العربية إىل زيادة اختالل ميزان القوة ملصلحة إيران،
وتركيا ،وإرسائيل ،وإعادة تشكيل التحالفات اإلقليمية أكرث من مرة.
وهكذا وجدت دول املجلس نفسها  -ماعدا قطر  -يف معسك ٍر واحد
دول وحركات
مع مرص واألردن ،ض ّد معسكر تتزعمه تركيا يضم ً
إسالميةً ،ويف مواجهة معسكر ثالث يضم إيران وحزب الله وسورية.
وأ ّمــا قطر ،فقد استغلت االضطرابات لتستمر يف تثبيت نفسها
مرك َز ق َّو ٍة إقليمي ٍة .وال تزال الحرب األهلية يف سورية واالضطرابات
السياسية والعسكرية يف ليبيا واليمن تخلق تداعيات كبرية عىل
األمن اإلقليمي؛ من ناحية انتشار السالح ،وزيادة االحتقان الطائفي،
والسامح للمنظامت اإلرهابية بإعادة االنتشار والتمركز يف املنطقة،
أو التخندق يف مناطق معينة يف هذه الدول خارج نطاق السيطرة
الحكومية( .((4وهو ما حدث بالفعل يف اليمن (تنظيم القاعدة)،
وسورية ،والعراق (جبهة النرصة والدولة اإلسالمية).
ويُشكِّل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام تهدي ًدا إقليم ًّيا
متناميًا .فالتنظيم يسيطر عىل مساحات واسعة من سورية والعراق،
مبا يف ذلك مدينة املوصل ،وهي املدينة العراقية الثانية من حيث
عدد السكان .وهذا التنظيم الذي أعلن عن قيام "الخالفة اإلسالمية"،
يحاول متديد نفوذه يف البلدين ،ويه ّدد باجتياح بغداد ،ويشتبك يف
أعامل عدائية مع القوات العراقية ،والبيشمركة الكردية ،وامليليشيات
واملتطوعني من الشيعة .وترصد أجهزة االستخبارات الدولية تدفق
أعداد من مقاتيل تنظيم القاعدة والتنظيامت السلفية الراديكالية
األخرى ،عىل نح ٍو متزايد ،من اليمن ،واألردن ،وبلدان أخرى؛ لاللتحاق
وفضل عن ذلك ،مث َّة خطر متمثّل بتمدد نفوذ
ً
بـ "الدولة اإلسالمية".
التنظيم إىل دول مجلس التعاون ،وال سيام السعودية والكويت.
45 Thomas Juneau, Competing Visions of the State: Political and Security
Trends in the Arab World and the Middle East Highlights from the Conference
(Canadian Security Intelligence Service, Ottawa, 2012).
 46هيل؛ وانظر أيضً اAl-Tamimi. :
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وهكذا ،مل ي ُعد تنظيم الدولة اإلسالمية مشكل ًة إقليمي ًة فحسب ،بل
أصبح مشكل ًة دولي ًة أيضً ا(.((4
وال يزال التهديد اإلرسائييل ميثّل أ ّول التهديدات بالنسبة إىل األمن
اإلقليمي كلِّه ،ال بالنسبة إىل أمن دول مجلس التعاون وحدها .ويتمثّل
هذا التهديد برتسانة أسلحة نووية متطورة (من  200إىل  500قنبلة
نووية متنوعة الحجم) ،ووسائل إيصالها (صواريخ متوسطة املدى أو
أي هجوم إرسائييل.
بعيدة املدى)؛ ما يضع ّ
كل الدول العربية يف مدى ّ
ويشري املحللون إىل أ ّن هذه األسلحة ليست من أجل الردع أو التخويف
فحسب ،بل إنها من أجل االستخدام يف حالة الرضورة أيضً ا( .((4كام أ ّن
التهديد اإلرسائييل إ ْن و ّجه رضب ًة عسكري ًة إلجهاض الربنامج النووي
اإليراين ،ترت ّبت عىل ذلك ،بالنسبة إىل دول الخليج ،آثار ذات ِ
خطر
شديد ،ليس أقلها استهداف الصواريخ الباليستية اإليرانية ،أو فيالق
واملصالح الغربي َة يف هذه الدول.
الحرس الثوري ،القواع َد
َ

الترتيبات األمنية الخليجية
المشتركة
مل َّا كان الهاجس ،أو التهديد األمني ،وراء تأسيس مجلس التعاون؛ كان
من الطبيعي أن تنخرط دوله يف ترتيبات أمنية لضامن أمنها الجامعي.
أي لجان يف بداية تأسيس املجلس
وعىل الرغم من عدم تشكيل ّ
للتعامل مع ملف األمن ،فقد أكدت قمته األوىل ،يف أيار /مايو ،1981
عزم دول املجلس عىل الدفاع عن أمنها واستقاللها ،وج ْعل اإلقليم
خال ًيا من الرصاعات الدولية .وبعد أربعة أشهر ،اجتمع رؤساء
أركان القوات املسلحة لدول أعضاء املجلس الستة من أجل مناقشة
" 47تنظيم الدولة اإلسالمية" ،الجزيرة نت ،2014 /6 /14 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/sEkfJu
48 John Steinbach, "The Israeli Nuclear Weapons Program," in Nuclear
Energy in the Gulf (Abu Dhabi: The Emirates Center for Strategic Studies and
Research, 2009), pp. 215 - 230.
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التعاون العسكري .وبعد سنة من إنشائه ،ق ّرر املجلس تأسيس قوات
مهتم،
"درع الجزيرة"( .((4ووفقًا لعد ٍد من الخرباء ،كان هذا املجلس ً
أساسا؛ فترصف
خالل الفرتة األوىل من تطوره ( ،)1993-1981باألمن ً
كأنه تحالف أمني ،ليعود إىل طبيعته وأهدافه التي تتصل معظمها
بالتكامل االقتصادي والسيايس(.((5

قوات "درع الجزيرة"
أُ ِّسست "درع الجزيرة" عام  ،1982خالل الحرب اإليرانية  -العراقية،
من قوات برية تنتمي إىل دول مجلس التعاون؛ بهدف م ْنع انتقال
أي دولة من دول املجلس .ومن
الـراع بني إيـران والعراق إىل ّ
أجل تحقيق هذا الهدف ،جرى تحديد املوقع املالئم لتمركز هذه
القوات ،فكان يف شام ّيل السعودية عىل مسافة قريبة من الحدود
السعودية  -الكويتية ،يف منطقة حفر الباطن .بيد أ ّن الهدف األوسع
من هذه الدرع قد متثّل بتعزيز قدرات الردع والدفاع لدى الدول
األعضاء( .((5وقد بدأت هذه القوات عملها بتنفيذ تدريبات مشرتكة
يف ترشين األول /أكتوبر  1983يف اإلمارات .غري أنّها دخلت حال ًة من
الكمون النسبي بعد انتهاء الحرب اإليرانية  -العراقية(.((5
لقد تطور عدد قوات "درع الجزيرة" التي تتكون من كتيبتني
إحداهام سعودية واألخرى من سائر دول املجلس ،والتي يقودها
جـرال سعودي ،من خمسة آالف جندي معظمهم من الجيش
السعودي ،عام  ،1986إىل عرشة آالف بعد عرشة أعوام .ث ّم أُعلن عن
زيادة عدد هذه الدرع إىل  22ألف مقاتل عام  ،2002من دون أن
ومم
تتوافر تفاصيل عن إمكانات هذه القوات وقدراتها العسكريةّ .
يالحظ ،يف ما يتعلق بهذه الدرع ،وجود خالفات بني دول املجلس
بشأن تطويرها(.((5

49 Metz.
50 Alasfoor, p. 221.
51 John Duke Anthony, "The Intervention in Bahrain through the Lenses
of its Supporters," National Council on US-Arab Relations, 30/ 6/ 2001, at:
http://ncusar.org/publications/Publications/2011-06-30-Intervention-inBahrain.pdf
52 David Michael Priess, "Collective Security in the Gulf: An Analysis of
the Development of the Gulf Cooperation Council and Regional Security as
a Function of the Council," Honors Projects, Paper 12, p. 29, at:
http://digitalcommons.iwu.edu/polisci_honproj/12
53 Anthony; "Gulf Countries agree to boost Defence Co-operation," Jane's
Defence Weekly, 6/ 11/ 2008.
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وقد شاركت قوات "درع الجزيرة" يف حرب الخليج الثانية عام .1991
وعام  ،2003أُعلن عن نرش وحدات عسكرية تابعة لـ "درع الجزيرة"
أي تداعيات قد ترتتب عىل
يف الكويت ،بناء عىل طلبها ،احرت ًاسا من ّ
ش ّن هجوم أمرييك محتمل عىل العراق .وبعد سقوط نظام صدام
حسني ،أعربت ُعامن ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2005عن انتفاء
الحاجة إىل"درع الجزيرة" ،وأنه ال يوجد دور لالتفاقات الدفاعية يف
القرن الحادي والعرشين ،وأ ّن عىل دول املجلس الرتكيز عىل التنمية
االقتصادية .وقد أثار املوقف العامين سلسل ًة من التفاعالت داخل
مجلس التعاون ،انتهت باالتفاق ،يف أيار /مايو  ،2008عىل تفكيك
"درع الجزيرة" (وليس حلّها) ،ومتركز وحداتها العسكرية يف بلدانها
األصلية ،مع تأكيد أ ّن هذه الوحدات التي أُعيدت إىل أوطانها ستظل
التجاوب مع املسؤوليات األمنية والدفاعية الخاصة بدول
ملتزم ًة
َ
مجلس التعاون ،وأ ّن األهداف اإلسرتاتيجية التي تتعلّق بالدفاع عن
النفس ،والتي كانت وراء تأسيس "درع الجزيرة" ،ال تزال موجودةً،
غري أنها أصبحت تُوظف عند الحاجة(.((5
ويف مارس  ،2011استعانت البحرين بقوات "درع الجزيرة" لتأمني
املنشآت اإلسرتاتيجية ومواجهة االضطرابات الداخلية ،وذلك عقب
احتجاجات شعبية واسعة لقوى املعارضة ،وسلسلة من محاوالت
فاشلة لقمعها من خالل قوات األمن البحرينية .وقد بلغ عدد ق َّوات
التدخل أكرث من  1700فرد ( 1200سعودي ،و 500إمارايت ،إضاف ًة
إىل قوات قطرية وبحرية كويتية غري محددة) ،فبدا أ ّن السعودية
هيمنت عىل عملية التدخل بأكملها(.((5
ويُعد هذا األمر أ ّول توظيف لـ "درع الجزيرة" من أجل مساعدة
إحدى الحكومات عىل مواجهة تهديد داخيل ،عىل الرغم من تأكيد
البحرين والسعودية أ ّن غرض توظيف هذه القوات هو حامية
املنشآت الحيوية أو مواجهة "الخطر اإليراين"( .((5وأشار بعض الخرباء
حق الدفاع عن
إىل أ ّن التدخل الخليجي يف البحرين
متوافق مع ّ
ٌ
وتطبيق عميل التفاقية
النفس الذي أقره ميثاق األمم املتحدة،
ٌ
الدفاع املشرتك بني دول املجلس (كانون األول /ديسمرب ،)2000
 54أحمد شكارة ،مصادر التهديد لدول الخليج العربية وسياسات األمن لديها (أبوظبي:
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2010 ،ص 9 - 11؛ وانظر أيضً ا:
Anthony; "GCC dismantles Peninsula Shield," Foreign Policy, 17/ 6/ 2006.
;55 The Military Balance 2012, p. 318
وانظر أيضً ا" :اإلمارات تقرر إرسال قوة أمنية للمساهمة يف حفظ األمن والنظام بالبحرين"،
الرشق األوسط.2011 /3 /15 ،
56 Anthony.
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وترجم ٌة للسبب األسايس إلنشاء "درع الجزيرة"( .((5ومع ذلك ،ميكن
القول إ ّن تدخل هذه القوات يف البحرين مل يكن تطبيقًا التفاقية
الدفاع املشرتك؛ ألنه مل يكن مث َّة خطر خارجي مه ّدد لدولة البحرين،
لتقص
كام أثبتت يف ما بعد اللجنة التي عينها العاهل البحريني ِّ
الحقائق( ،((5كام أنه ال يوجد يف االتفاقية ،أو غريها ،ما يتيح لدول
املجلس إمكانية التدخل ملساعدة دولة عض ٍو من أجل مواجهة
اضطرابات داخلية(.((5

الخالصة أ ّن "درع الجزيرة" ذات قيمة محدودة من الناحية العسكرية؛
فهي ليست قادر ًة عىل التصدي لعدوان واسع النطاق .بل إ ّن مدار
املنطق الذي حكم تأسيسها يف املقام األول عىل أنه يف حالة حدوث
أي دولة من دول املجلس ،سوف تعمد قوات الدرع إىل
هجوم عىل ّ
إشغال العدو حتى تأيت قوات كبرية من الواليات املتحدة تحدي ًدا .وقد
كشف الغزو العراقي للكويت عام  1990مدى ضعف الرتتيبات األمنية
لدول املجلس .فلم تكد مت ّر أيام حتى استعانت هذه الدول بالواليات
أي هجوم عراقي
املتحدة ،ودول غربية أخرى؛ للدفاع عن السعودية ض ّد ّ
محتمل( .((6ومل تقم قوات دول مجلس التعاون ،سواء كانت من "درع
الجزيرة" أو الوحدات املنفصلة ،إلّ بدور ثانوي ،أو هاميش ،يف عملية
"عاصفة الصحراء" لتحرير الكويت من الغزو العراقي( .((6ويستنتج
بعضهم أ ّن "درع الجزيرة" هي تحالف ظاهري من دون تكاملٍ حقيقي
بني القوات املسلحة لدول املجلس ،وأ ّن لتوظيف جنود أجانب ضمن
وحدات الدول املشاركة فيها أث ًرا سلبيًّا يف فعاليتها(.((6
" 57خبري عسكري :تدخل قوات درع الجزيرة يأيت يف إطار معاهدة الدفاع املشرتك لدول
الخليج" ،الرشق األوسط.2011 /3 /15 ،
58 The Gulf Security Architecture, pp. 4 - 13.
59 "Saudi-led Force arrives in Bahrain to quell Protests," Jane's Defence
Weekly, 16/ 3/ 2011.
60 Priess.
61 The Gulf Security Architecture, pp. 8, 22.
62 Priess.
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اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس
التعاون
أخذت هذه االتفاقية مببدأ الدفاع الجامعي ض ّد األخطار الخارجية
نصت عىل عزم الدول األعضاء عىل
التي تته ّدد دول املجلس ،وقد َّ
تعزيز التعاون العسكري يف ما بينها ،ورفع قدراتها الذاتية والجامعية،
وإقامة صناعة عسكرية ،وتكثيف التدريبات املشرتكة ،واستكامل
تشكيل "درع الجزيرة" وزيادة قدراتها .واشتملت هذه االتفاقية
كذلك عىل إنشاء مجلس للدفاع املشرتك ،ولجنة عسكرية عليا تنبثق
منه ،تضم رؤساء أركان القوات املسلحة يف الدول الست(.((6
وكان توقيع االتفاقية خطو ًة يف االتجاه الصحيح لتعزيز الخطط
الدفاعية الخليجية املشرتكة ،عىل نح ٍو يساعد دول املجلس عىل خلق
هيكل للدفاع الجامعي ،والتخيل تدريجيًّا عن الحامية الخارجية.
بيد أ ّن هذه االتفاقية ،ماعدا مجلس الدفاع املشرتك واللجنة
ٍ
اجتامعات شكلية ،مل ت ْ َِب
العسكرية العليا اللذين يلتئامن دوريًّا يف
مؤسسات لرتجمة بنودها عىل أرض الواقع .وإذا كان قادة املجلس
تشكيل "قيادة عسكرية
َ
قد أقروا ،يف كانون األول /ديسمرب ،2012
موحدة"( ،((6وهو اقرتاح موجود منذ انتهاء حرب تحرير الكويت،
فإ ّن هذه القيادة مل تَ َر النور بعدِ .أضف إىل ذلك أنه مل يَ ْج ِر تعزيز
قدرات "درع الجزيرة" ،بل إ ّن ما جرى هو تفكيكها ،وعدم تنفيذ
الخطط الخاصة بتطوير قدرتها يف مجال إنتاج األسلحة ،عىل الرغم
من محاولة إحياء ترتيب سابق مع مرص إلنشاء صناعة سالح
وفضل عن ذلك ،ال توجد سياسة مشرتكة يف رشاء السالح
ً
عربية(.((6
من الخارج( .((6ومن مثّ ة زادت االتفاقات األمنية مع الدول الغربية،
وازداد معها الوجود العسكري الغريب ،واألمرييك بخاصة ،من خالل
قواعد وتسهيالت عسكرية وغريها ،يف دول مجلس التعاون كلّها(.((6
وبعد ما يقرب من مثانية أعوام عىل توقيع االتفاقية ،وبالتحديد يف
كانون األول /ديسمرب  ،2009أُق ّرت إسرتاتيجية دفاعية لدول مجلس
التعاون تحدد رؤية هذه الدول بشأن تطوير إمكاناتها الدفاعية من
خالل البناء الذايت والعمل املشرتك ،وصولً إىل التكامل الدفاعي .وهي
شامل للبيئة األمنية ،مبا يف ذلك املهددات،
تقييم إسرتاتيجيًّا ً
تتضمن ً
" 63العمل العسكري املشرتك".
" 64قمة الكويت تقر قيادة عسكرية موحدة" ،االتحاد.2013 /12 /11 ،

65 Metz.
66 Hunter.
67 The Gulf Security Architecture, pp. 9 - 19.
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والتحديات ،واملخاطر ،وتعريفًا باألهداف الدفاعية اإلسرتاتيجية
ووسائل تحقيقها(.((6
بيد أ ّن هذه اإلسرتاتيجية ،وإن ظلت أساسي ًة يف اتجاه تكوين عقيدة
عسكرية مشرتكة ُمفارقة للواقع ،يف ضوء تباين إدراك دول املجلس
للتهديدات األساسية التي تواجهها ،فإنه مث َّة مستويات مختلفة إلدراك
التهديد بني هذه الدول ،لذلك اختلفت سياساتها تجاه طبيعة هذه
التهديدات ،وال سيام تلك املتعلّقة بإيران ،أو اليمن؛ ما يجعل من
املستحيل تب ِّني تقارب إقليمي ملواجهتها( ،((6ذلك أ ّن قطر و ُعامن
تفضالن استيعاب إيران ،بدلً من تحديها ،وإقامة عالقات مفتوحة
وتعاون معها ،واالحتفاظ يف الوقت نفسه بعالقات طيبة مع الواليات
املتحدة والغرب( ،((7يف الوقت الذي تنأى فيه الكويت واإلمارات عن
املواجهة مع إيران .ومن ناحي ٍة أخرى ،ال تزال السعودية  -تساندها
متمسك ًة بالغرض األسايس إلنشاء املجلس املتمثل
يف ذلك البحرين ِّ -
(((7
بتكوين جبهة موحدة ض ّد إيران .
أضف إىل ذلك أنّه مث َّة مستويات مختلفة إلدراك التهديد بني دول
ْ
الخليج؛ فعندما يوجد إدراك مشرتك الرتفاع وترية التهديد ،يتغاىض
أعضاء املجلس عن خالفاتهم البينية ،وتتغاىض الدول الصغرية عن
حساسياتها إزاء مسألة السيادة؛ فيكون العمل املشرتك .وقد حصل
ذلك إبَّان الغزو العراقي للكويت ،ويف بداية "الربيع العريب" .ولكن
عندما يكون مستوى التهديد منخفضً ا ،تظهر الخالفات بني دول
املجلس وحساسية "السيادة" ،ويصبح التعاون املشرتك صع ًبا(،((7
وقد اتضح هذا األمر يف سياسات دول املجلس تجاه تطورات "الربيع
العريب" بعد عامه األول(.((7

" 68العمل العسكري املشرتك".
 69عبد املنعم املشاط ،أمن الخليج العريب :دراسة يف اإلدراك والسياسات (القاهرة :مركز
البحوث والدراسات السياسية.)1994 ،
70 Hunter., pp. 19 - 20; Ulrichsen, p. 46.
71 Alasfoor., p. 101., Madawi Al-Rasheed, "Omani rejection of GCC
union adds insult to injury for Saudi Arabia," Al-Monitor, 9/ 12/ 2013, at:
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/12/oman-rejects-gccunion-insults-saudi-arabia.html#
72 Gause.
73 Gause; Abdulkhaleq Abdulla, "The Urgency of Political Reform in the
Arab Gulf States," Paper presented at Whither the Gulf?: Accomplishments,
Challenges & Dangers, Organized by the Middle East Institute (Singapore:
May 19 - 20, 2011).
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التدريبات العسكرية والمشروعات
الدفاعية المشتركة
كل سنتني ،تدريبات
وفقًا لألمانة العامة ملجلس التعاون( ،((7تجريّ ،
برية بني دول املجلس مبشاركة ق َّوة "درع الجزيرة" ،وتدريبات بحرية
وجوية مشرتكة عىل نح ٍو ثنايئ ،أو ثاليث ،أو أكرث ،سنويًّا أو دوريًّا.
غري أ ّن ما يُالحظ بشأن هذه التدريبات كونها ذات أعداد قليلة(.((7
وأ ّما بالنسبة إىل املشاريع املشرتكة ،فهي تتعلق بربط مراكز عمليات
القوات الجوية والدفاع الجوي بدول املجلس ،وإنشاء مركز تنسيق
لألمن البحري يف البحرين( ،((7ووضع مناهج عسكرية مشرتكة.
فعام  ،1995أُ ِق َّر مرشو َعا "حزام التعاون" و"االتصاالت املؤ ّمنة" .فأ ّما
مرشوع "حزام التعاون" الذي بدأ تشغيله يف نهاية عام  ،2001فهو
يهدف إىل الربط اآليل بني مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع
الجوي يف دول املجلس بشبكة تغطية رادارية وإنذار مبكر( .((7وأ ّما
مرشوع "االتصاالت املؤ ّمنة" الذي بدأ تشغيله يف منتصف عام ،2000
فيهدف إىل ربط القوات املسلحة يف دول املجلس بشبكة اتصاالت
مؤ ّمنة .غري أنه ال تتوافر معلومات دقيقة متعلقة مبدى التطور
بشأن هذا املرشوع منذ ذلك الحني .عالو ًة عىل ذلكُ ،و ِّحدت يف دول
املجلس مناهج دورات عسكرية عديدة ملدارس التدريب العسكري
ومراكزها .ويف عام  ،2011أق ّر مجلس الدفاع املشرتك إنشاء مركز
تنسيق لألمن البحري يف البحرين ،بيد أنه مل يُنفَّذ بع ُد .واألمر نفسه
ينطبق عىل قرار إنشاء ق َّوة بحرية مشرتكة(.((7
ويشمل التعاون العسكري بني دول املجلس مجاالت عديد ًة أخرى،
أبرزها االستخبارات العسكرية ،واملساحة العسكرية ،والخدمات
الطبية ،واالتصاالت ،والقوات الجوية ،والقوات البحرية ،واألمن
البيئي ،وغري ذلك(.((7
74

"العمل العسكري املشرتك".

75 Metz, pp. 43 - 49.
" 76توصية باملوافقة عىل إنشاء مركز تنسيق لألمن البحري يف البحرين" ،الخليج،
.2011 /10 /20
77 Hunter, pp. 132 - 139.
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هيكل الدفاع الجماعي لمجلس
التعاون :معضالت ومقترحات
أبانت خربة مجلس التعاون عن نجاحه يف احتواء الضغائن التاريخية
والشكوك املتبادلة والرصاعات القامئة بني أعضائه الست؛ فلقد كفل
أي عض ٍو آخر ،أو
أي عض ٍو من أعضائه باالعتداء عىل ِّ
عدم قيام ِّ
مشاركة طرف ثالث يف االعتداء .واألمر نفسه ينطبق عىل محاولة
تغيري نُظم الحكم بالقوة .فكأ ّن املجلس قد أدرك ،إىل ح ّد كبري ،نجا ًحا
يف إقامة منطقة سالم بني أعضائه ،وهو نجاح ميثّل أحد أه ّم ركائز
مفهوم األمن الجامعي .ويف الحقيقة ،كان املجلس الذي جاءت نشأته
هادئ ًة وسلميةً ،محاول ًة ناجع ًة للتكيف مع حقائق الحقبة ما بعد
االستعامرية(.((8
عىل الرغم من ذلك ،مل يتحقّق سوى تق ُّدم محدود يف ما يتعلق
بالتهديدات املستمرة التي ظلَّت تواجه دول مجلس التعاون منذ
إنشائه .فقد فهمت دول املجلس كث ًريا من هذه التهديدات عىل أنها
موجهة إىل رشعيتها السياسية واستقرارها الداخيل أكرث من كونها
تهديدات ألمنها املادي ،وجرى َص ْوغ سياسات املواجهة وفقًا لذلك(.((8
ولهذا نفهم أ ّن التعاون يف مجال األمن الداخيل بني دول املجلس أكرث
تقد ًما من التعاون يف مجال الدفاع الجامعي( .((8فال تزال الرتتيبات
يف مجال األمن الجامعي غري متطورة ،وغري قادرة عىل إقرار املعادلة
األمنية املناسبة التي تجلب االستقرار ،ومتنع تجدد األزمات واندالع
الحروب يف املنطقة .ويغلب عىل هذه الرتتيبات الطابع الشكيل(((8؛
مبعنى أ ّن االتفاقيات ،والسياسات ،واإلسرتاتيجيات ،موجودة ومدبجة،
ولكنها تحتاج إىل ترجمة عىل أرض الواقع.
والخالصة أ ّن مجلس التعاون منظمة ضعيفة يف ما يتعلق بالتعاون
الدفاعي( ،((8ويعود ذلك  -إضاف ًة إىل ما سبق ِذكره  -إىل تركيز دوله
عىل أمنها الداخيل وحامية مكتسباتها الوطنية .ومن مث َّة ،تح َّول
نظام األمن الجامعي املنشود إىل مجموعة نُظم أمنية ذاتية ،تساهم
Alasfoor, p. 220.
Ulrichsen, pp. 51 - 54.
Hunter., pp. 15 - 17; Alasfoor, pp. 93 - 96, 108.
Ibid, pp. 145 - 147.
Alasfoor, p. 224.
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دراسات وأوراق تحليليّة
معضالت األمن الجماعي في مجلس التعاون الخليجي

كل دولة من خاللها يف العمل الجامعي ،وفق منظورها وإمكاناتها،
ّ
مساهم ًة ال تتعارض مع مسؤولياتها يف حامية أمنها واستقرارها.
ويُلخص بعضهم ما يراه معضل ًة أمني ًة تقليدي ًة لدول الخليج يف أنها
تجد نفسها ،عىل نح ٍو أو آخر ،يف سباق تسلح مع جريانها ،وبخاصة
إيران وإرسائيل .وقد بلغ اإلنفاق العسكري لدول الخليج ،عام ،2012
مست ًوى غري مسبوق (نحو  79بليون دوالر) .وبصفة عا ّمة ،فإ ّن
معضلة األمن بالنسبة إىل هذه الدول مركبة من ع ّدة عوامل؛ إذ
يني ،وأحيانًا الشك يف ما بينها ،والسياسات
تشمل ضعف التنسيق ال َب ِّ
املراوغة ملصدري السالح من جهة الدول والرشكات التي تحاول زيادة
مبيعاتها الخاصة لهذه الدول ،واالنقسام بني الشيعة والسنة ،وزيادة
النزعة الطائفية يف النظام اإلقليمي الخليجي ،ونقص املوارد البرشية
والقدرات العسكرية املحدودة لدول مجلس التعاون(.((8
وتظل الخالفات السياسية بني دول مجلس التعاون هي املعوقات
الرئيسة التي تحول دون تطوير نظام األمن الجامعي يف ما بينها،
حتى يف ما يتعلق بتبادل املعلومات الدفاعية ،والتعاون يف التدريب،
فضل عن تطوير املجلس يف
واإلمداد اللوجستي ،والبنية التحتيةً ،
ح ّد ذاته .وترتبط هذه الخالفات بقضايا عديدة؛ مثل قضايا الحدود،
واملوقف من إيران ،وتطوير عمل مجلس التعاون يف املجالني السيايس
واالقتصادي( ،((8ومعضلة السيادة والهيمنة (حساسية الدول الصغرية
تجاه مسألة السيادة ،والخوف من الهيمنة السعودية( .)((8وحتى
التدخل العسكري الخليجي يف مملكة البحرين  -من دون الدخول
يف الجدل املتعلق بتقييمه  -وإن أثبت نجاعته ،فهو مل يَ ْج ِر ضمن
إطار جاهز وقائم للتعامل الرسيع والف ّعال مع مثل هذه التهديدات.
ويتصل أحدث فصول الخالفات بني دول املجلس بتباين وجهات
نظر األُرس الحاكمة والحكومات تجاه تطورات "الربيع العريب" .وقد
وصلت الخالفات البينية إىل درجة غري مسبوقة متثّلت بسحب سفراء
اإلمــارات والسعودية والبحرين من قطر ،يف آذار /مــارس 2014؛
بدعوى تدخلها يف الشؤون الداخلية لتلك الدول ،وعدم التزامها
النظام األسايس ملجلس التعاون واالتفاقات األمنية املوقّعة بني دوله،
وإعالن أبوظبي عن كشفها خلية تجسس قطرية يف اإلمارات(.((8
85 "Defense, Security Intelligence & Analysis," Jane's Defence Budgets.
86 Metz, pp. 25 -2 8.
87 Hunter, pp. 23 -2 8.
" 88السعودية واإلمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر" ،الحياة2014 /3 /6 ،؛
وانظر أيضً ا" :انفراجة قريبة يف الخالف الخليجي" ،العريب الجديد.2014 /7 /29 ،
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إ ّن تدويل قضية أمن الخليج العريب وأزماته بصفة عامة  -بسبب
األهمية اإلسرتاتيجية واالقتصادية للمنطقة – قد ساهم يف إرجاء تنفيذ
االتفاقيات الدفاعية بني دول مجلس التعاون أو تعطيله .فقد خلص
خاص ،ألمن
رياض العصفور إىل وجود ضامنة غربية ،أمريكية عىل نح ٍو ّ
ظل الغرب عىل إميانه بأ ّن ذلك من مصالحه القومية ،أو
الخليج طاملا ّ
(((8
عىل األقل ال يتعارض مع مصالحه  .ومن الناحية التاريخية ،تعتمد
ال ُّنظم الخليجية يف حاميتها ،منذ قرون من الزمن ،عىل ق ًوى خارجية،
وهو الدور الذي قامت به الواليات املتحدة منذ رحيل الربيطانيني عن
املنطقة عام  .1971وقد نشأت ال ُّنظم من هذه التبعية التاريخية(.((9
وما يزال التعاون األمني بني دول املجلس يعتمد ،عىل نح ٍو كبري ،عىل
الواليات املتحدة التي ظلّت هي املحور الرئيس الذي تدور حوله
عملية تنظيم البنية األمنية داخل منطقة مجلس التعاون( .((9ولكن
يحاج يف أ ّن الوجود العسكري األمرييك يف املنطقة عطّل مجلس
مث َّة من ّ
(((9
أي دور يف مسألة أمن املنطقة ؛ بالنظر إىل أ ّن هذه
التعاون من أداء ّ
الدول كلّها قد انخرطت يف اتفاقات أمنية ثنائية مع الواليات املتحدة،
وغريها من القوى الغربية( .((9فعىل الرغم من أ ّن مجلس التعاون
أصبح الع ًبا إقليم ًّيا أكرث استقاللي ًة وفاعليةً ،فام تزال الواليات املتحدة
متثّل القوة الحاسمة لضامن استقرار املنطقة.

89 Alasfoor, pp. 222 - 223.
90 The Gulf Security Architecture, p. 3.
91 Ahmed M. Al-Azemi, Prospects for a Gulf Cooperation Security
Structure (United States: Army War College, 1997), pp. 17 - 18; Abdul
Ghaffar, pp. 44 - 13, 20, 23 - 25.
 92عبد الله العامدي" ،مجلس التعاون الخليجي :هاجس األمن يتعاظم" ،الجزيرة نت،
 ،2004 /10 /3عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EE94EC95-F8CC-43ED-8BE7CEB6C4558E47.htm
93 Ulrichsen, pp. 43 - 47.
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وتُثار بشأن الضامنات األمنية للقوى الخارجية ،واحتامل تغيري الدول
الغربية سياساتها والتزاماتها األمنية يف املنطقة ،تساؤالت تتعلق بأ ّن
الدول الغربية ،وعىل رأسها الواليات املتحدة ،مل ت ُعد موضع ثقة،
أو أ ّن قدراتها عىل التأثري الفعال فُقدت أو قلَّت ،أو أنها تنحاز إىل
مصالحها الذاتية التي قد تتعارض مع مصالح دول مجلس التعاون(.((9
ومث َّة إمكان آخر متمثّل بأن يخلق الوجود العسكري األجنبي رأيًا
عا ًّما خليج ًّيا مضا ًّدا .بعبارة أخرى ،ميكن أن يكون الوجود العسكري
األجنبي باعثًا عىل عدم االستقرار؛ نتيجة تزايد موجة العداء والكراهية
لكل ما هو أمرييك بالنسبة إىل أغلبية شعوب املنطقة(.((9
ّ
نخلص إىل رضورة إقامة هيكل أمني جامعي بني دول مجلس التعاون،
من أجل مواجهة التهديدات املتع ّددة واملتنوعة ألمنها؛ أل ّن الهياكل
األمنية الخليجية القامئة غري مف َّعلة ،أو ألنها ال تكفي للتعامل مع
هذه التهديدات .وتدرك دول املجلس عدم كفاية التنسيق والتعاون
بينها ملواجهة التحديات القامئة واملقبلة التي ته ّدد استقرارها وأمنها
ومكتسباتها ،وهي التي متتلك قدرات سياسية ،ورشعية واقتصادية،
تُؤهلها لتطوير هيكل لألمن الجامعي( .((9كام أ ّن تزايد دور املجلس،
بوصفه منظم ًة إقليميةً ،وتزايد أدوار أعضائه عىل الساحتني اإلقليمية
والدولية ،وتح ُّول مركز الثقل اإلقليمي إىل منطقة الخليج ،مبنزلة
فرصة ورضورة ،يف آنٍ ٍ
واحد ،لتطوير مثل هذا الهيكل(.((9
أي هيكل ألمن الخليج ،ينبغي أن يكفل حامي ًة لألطراف
وليك ينجح ّ
املشاركة ض ّد مـ ًدى واســع من التهديدات والتحديات القامئة
واملحتملة ،سواء كانت داخلي ًة (من داخل النظام األمني ملجلس
التعاون) ،أو إقليمي ًة (من منطقة الخليج) ،أو خارجي ًة (من خارج
املنطقة) .وال ب ّد من أن يتضمن كذلك تبنيًا لسياسة مستقلة بشأن
الردع اإلسرتاتيجي ،قد تكون أه ّم عنارصه مذهب دفاعي واضح
تجاه التهديدات اإلقليمية يشتمل عىل اتفاق عىل طبيعة التهديدات
ومستوياتها ،وكيفية مواجهتها ،وتبادل املعلومات األمنية ،وتنسيق
القدرات العسكرية ،وتفعيل اتفاقية الدفاع املشرتك عام ،2000
وزيادة أعداد "درع الجزيرة" ،وتحديث قدراتها ،وتوسيع دورها

.Juneau؛ 129ص ،يدامعلا 94

 95العامدي ،ص .129
" 96الفيصل :التهديد يفرض صيغة اتحادية للتعاون الخليجي" ،العربية نت،
 ،2012 /4 /28عىل الرابط:
http://www.alarabiya.net/articles/2012/04/28/210883.html; Alasfoor, p. 224.
97 The Gulf Security Architecture, p. 21.

يف األمن الجامعي لدول املجلس ،لتصبح نوا ًة لجيش خليجي(.((9
وكانت ُعامن قد عرضت خط ًة ُعرفت بـ "الجيش الخليجي املوحد"
عام  ،1991لتشكيل قوة دفاع مشرتكة ،قوامها  100ألف جندي(.((9
وعىل الرغم من أ ّن هذه الخطة قد طُرحت جان ًبا يف ذلك الحني ،فإ ّن
إعادة التفكري فيها غدت أم ًرا بالغ األهمية.
وال ب ّد أن يُبنى هيكل األمن الجامعي عىل القدرات الدفاعية لدول
املجلس .فكام يتضح من الجدول ( ،)1تعادل ميزانية الدفاع لهذه
الدول من خمسة إىل سبعة أضعاف ميزانية إيرانية العسكرية .بل إ ّن
ميزانية الدفاع السعودية (نحو  50بليون دوالر) وحدها ،تبلغ أكرث
من أربعة أضعاف نظريتها اإليرانية .وبالنسبة إىل القوات النظامية،
متتلك دول املجلس نحو  360ألف جندي نظامي ،وهو عدد يحتاج
إىل زيادة ،ليصل إىل نصف مليون عىل األقل .ومع تطبيق التجنيد
اإلجباري يف دول املجلس ،رمبا ميكن تحقيق هذا الهدف.
ومتتلك دول مجلس التعاون عد ًدا كب ًريا من دبابات القتال الرئيسة
ولعل ما مييزها أنها أكرث تطو ًرا من
يعادل تقري ًبا ما متتلكه إيرانّ ،
نظرياتها اإليرانية .أ ّما القدرات البحرية لدول هذا املجلس ،فهي يف
حاجة إىل زيادة عددها وتحسني معداتها؛ بسبب امتداد شواطئ دول
كل الساحل الغريب للخليج ،ومعظم الساحل
مجلس التعاون عىل ّ
الرشقي للبحر األحمر ،وأجزاء من املحيط الهندي ،وبسبب ضعف
قدرتها التنافسية مقارن ًة بالقدرات البحرية اإليرانية ،والقدرات
البحرية للدول األجنبية التي لها وجود بحري يف الخليج.

ووفقًا لتقرير التوازن العسكري  ،2012متتلك دول مجلس التعاون
نحو  651طائر ًة حربي ًة قادرة عىل القتال ،مقابل امتالك إيران
 336طائرةً .ويُالحظ أ ّن معظم املقاتالت الخليجية من طرازات
حديثة ،مقارن ًة بنظرياتها اإليرانية العتيقة واملتدهورة التي جرى رشاء
98 Hunter, pp. 25 - 30.
99 "Gulf Countries agree to boost Defence Co-operation".
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معضالت األمن الجماعي في مجلس التعاون الخليجي

معظمها قبل الثورة ،أو االستيالء عليها بعد لجوء طيارين عراقيني إىل
إيران أثناء حرب الخليج الثانية ،والتي تحيط الشكوك بجاهزية عدد
كبري منها للخدمة (نحو نصفها تقريبًا)(.((10
غري أ ّن املشكلة الكربى ،بالنسبة إىل دول املجلس ،تتمثّل ب ُنظم التسلح
اإلسرتاتيجي ،وبخاصة القدرات الصاروخية الباليستية؛ ذلك أ ّن هذه
الدول ال متتلك قدر ًة باليستي ًة يُعت ّد بها .فامعدا السعودية التي متتلك
أي دولة
 40صاروخًا صين ًّيا متوسط املدى من طراز  ،CSS-2ال تحوز ّ
من دول املجلس قدرات باليستيةً .ومن مث َّة ،يجدر بهذه الدول
أن تعمد إىل رشاء نُظم صاروخية وتطويرها .كام يجدر بها تقوية
دفاعاتها الجوية برشاء مزيد من بطاريات صواريخ باتريوت للدفاع
ض ّد القدرات الصاروخية الباليستية املتنامية إليران.
وينبغي أن تكون مث ّة سياسة مشرتكة لرشاء األسلحة بني دول املجلس.
كام أنه ينبغي أن تبادر هذه الدول إىل تأسيس شبكة قيادة وتحكم
واتصاالت واستخبارات مشرتكة؛ بهدف توحيد عملية الدفاع .وميكن
أن تتوىل هيئة األركان السعودية قيادة هذه الشبكة .فال ب ّد لهذه
أي هيكل أمني مشرتك ،مبرتبة قيادية؛ بالنظر
الدولة من االضطالع ،يف ّ
توصل
إىل قدراتها االقتصادية والعسكرية ودورها اإلقليمي .وقد َّ
بعض الدارسني إىل أنه كلام زادت قدرات الدولة املركزية يف عملية
التكامل ،زادت وترية عملية التكامل بني الدول األعضاء(.((10

طول الساحل الغريب للخليج من أجل تأمني الخط املالحي لناقالت
النفط والسفن التجارية ،وحامية دول املنطقة من تهديدات إيران
الصاروخية الباليستية(.((10

خاتمة
بوجه عا ّم ،عندما ينظر املرء إىل الفرتة التي أُ ِّسس فيها مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،فإ ّن إنجازاته التي حقّقها ت ُع ُّد مميز ًة نسب ًّيا.
فقد تنبأ مراقبون كثريون بانهياره الرسيع ،وهو اآلن يف عقده الرابع
من التعاون والتكامل .ومن منظور األمن الجامعي ،نجح مجلس
التعاون يف عملية تحويل مجموعة من القبائل والشعوب املتحاربة
إىل أحد أكرث التجمعات اإلقليمية سلمي ًة يف العامل.
يظل مجلس التعاون منظم ًة ضعيف ًة باملعنى
عىل الرغم من ذلكّ ،
أي وقت
العسكري .ومن مث َّة ،فإ ّن هذه الدول يف حاجة ،أكرث من ّ
مىض ،إىل تطوير هيكلٍ ف َّعال لألمن الجامعي يكون ذا مواصفات
خاصة تؤهله للدفاع عنها ض ّد األخطار والتهديدات الخارجية،
وخصوصا أ ّن االعتامد عىل الدول الغربية مل يضمن األمن يف منطقة
ً
الخليج .وقد يكون من املجدي ،يف هذا الشأن ،تفعيل االتفاقات
والسياسات واإلسرتاتيجيات القامئة بالفعل بني دول املجلس يف املجال
الدفاعي ،ودمجها يف إطار هيكل موحد.

ويجدر بدول املجلس الرشوع يف تنفيذ ع ّدة خطط؛ وذلك بإقامة
شبكة دفاع جوي لحامية حقول النفط ،وإقامة درع صاروخية عىل

ومن منظور القدرات ،يبدو أ ّن مجلس التعاون الخليجي لديه من
املوارد السياسية واالقتصادية لبناء هيكل لألمن الجامعي .أ ّما من
منظور اإلنجاز وخربة التكامل ،فقد أثبتت دول املجلس قدرتها
عىل تحقيق من ٍّو وتنمي ٍة يف املجال االقتصادي ،ومست ًوى معقو ٍل من
التكامل االقتصادي .وميكنها تحقيق ذلك يف املجال الدفاعي .وأ ّما من
منظور الفُرص ،فليس مث َّة أفضل من البيئة اإلقليمية الراهنة لتطوير
الهيكل األمني املنشود.

100 Cordesman, pp. 53 - 58.
101 Alasfoor, p. 222; Al-Azemi, pp. 17 - 19.

102 "Clinton offers Gulf states joint AMD shield against Iran," Russia
Today, 31/ 3/ 2012, at:
http://rt.com/news/gulf-states-missile-defense-933/; "Washington gears up
for Gulf missile shield against Iran," Middle East Online, 31/ 3/ 2012, at:
;http://www.middle-east-online.com/english/?id=51506
فهمي هويدي" ،أكذوبة التعاون االسرتاتيجي" ،الرشوق.2012 /4 /4 ،
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دراسات وأوراق تحليليّة
هل يؤشر فوز أردوغان إلى بدء عهد جمهورية تركية جديدة؟

كام كان متوق ًعا ،فاز رئيس الــوزراء الرتيك رجب طيب أردوغان
بانتخابات الرئاسة التي جرت يف العارش من آب /أغسطس الجاري،
ليصبح بذلك الرئيس الثاين عرش للجمهورية الرتكية منذ إعالنها عام
 .1923ومع فوزه بانتخابات رئاسية مبارشة بعد فرتة طويلة يف الحكم
رئيسا للحكومة ،أصبح أردوغان أكرث الشخصيات تأث ًريا يف
بوصفه ً
حياة تركيا السياسية منذ مصطفى كامل أتاتورك .ونظ ًرا إىل طموحاته
متس بعضها جوهر
يف إجراء تغيريات سياسية واسعة بعد هذا الفوزّ ،
النظام السيايس الرتيك ،فإنه ميكن اعتبار وصوله إىل سدة الرئاسة
فاتحة لعهد جمهورية تركية جديدة.
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وقد بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات الحالية  74يف املئة من الكتلة
ناخب ممن يحق لهم التصويت،
االنتخابية البالغ عددها  53مليون
ٍ
من أصل العدد اإلجاميل للسكان البالغ  77مليونًا .وبحسب النتائج
التي أُعلنت رسم ًيا ،فاز أردوغان بنحو  52يف املئة من األصوات ،يف
حني حاز مرشح املعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو عىل نحو 38.5
وحل املرشح الكردي صالح الدين دميريتاش ثالثًا بنحو  9.5يف
يف املئةّ ،
(((
املئة من األصوات .

دالالت فوز أردوغان
شكّل فوز أردوغــان من الجولة األوىل لالنتخابات رضبة جديدة
ٍ
واحد هو أكمل
لطموحات املعارضة الرتكية التي تقدمت مبرش ٍح
الدين إحسان أوغلو ،األمني العام السابق ملنظمة التعاون اإلسالمي.
وحاولت املعارضة من خــال حشد الدعم لألخري يف أن تصل
االنتخابات إىل جولة ثانية ميكن أن متنع أردوغان من تتويج حياته
السياسية بالوصول إىل املنصب األعىل يف الدولة والبقاء فيه ملدة
خمس سنوات قادمة عىل األقل.
وت ّوج فوز أردوغان يف انتخابات الرئاسة مسرية انتصارات انتخابية
متواصلة بلغ عددها تسعة بني برملانية وبلدية واستفتاءات شعبية
عىل تعديالت دستورية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إىل
السلطة يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2002وكان آخرها الفوز الكبري
الذي حقّقه الحزب يف االنتخابات البلدية األكرث ح ّدة واستقطابًا يف
آذار /مارس املايض.
جرت االنتخابات الرئاسية باالقرتاع الشعبي املبارش ألول مرة؛ إذ كان
ينص الدستور املعمول به منذ عام  - 1982والذي جاء إثر انقالب عام
 - 1980عىل أن اختيار رئيس الجمهورية يأيت بأغلبية أصوات الربملان
الرتيك .وقد دفع فشل الربملان يف اختيار رئيس جديد ليخلف أحمد
نجدت سيزار الذي انتهت واليته يف أيار /مايو  - 2007بعد أن قاطعت
أحزاب املعارضة أربع جلسات متعاقبة للربملان للحيلولة دون انتخاب
مرشح حزب العدالة والتنمية يف ذلك الوقت عبد الله غل  -إىل إجراء
تعديالت دستورية للحيلولة دون تكرار الفراغ الرئايس .وقد جرى
االستفتاء عىل التعديالت التي أقرت اختيار الرئيس باالقرتاع املبارش
من قبل الشعب يف  21ترشين األول /أكتوبر  ،2007كام سمحت
التعديالت للرئيس بالرتشح لواليتني مدة كل منهام خمس سنوات بعد
أن كان حقه يقترص عىل الرتشّ ح لوالية واحدة مدتها سبع سنوات.

وإذ قىض فوز أردوغان من الجولة األوىل عىل طموحات املعارضة يف
الوصول إىل جولة ثانية ،فإ ّن التق ّدم مبرش ٍح إسالمي ملنع أردوغان من
بلوغ الرئاسة يشري إىل مدى الضعف الذي يعرتي األحزاب العلامنية
التقليدية يف تركيا والتح ّول العميق الذي طرأ يف بنية املجتمع الرتيك
وميوله السياسية واالجتامعية خالل العقد األخري .فقبل شهرين من
موعد االنتخابات وتحدي ًدا يف  16حزيران /يونيو  2014توصلت كربى
أحزاب املعارضة الرتكية ممثل ًة بحزب الشعب الجمهوري CHP
وحزب الحركة القومية  MHPإىل اتفاقٍ يقيض بتسمية إحسان أوغلو
كمرشح توافقي لخوض االنتخابات الرئاسية يف مواجهة مرشح الحزب
الحاكم .وقد جاءت هذه الخطوة مفاجأة نظ ًرا إىل استحكام الخالفات
األيديولوجية بني هذين الحزبني ،كام شكّل صدم ًة لدى القاعدة
العلامنية التي يستند إليها حزب الشعب الجمهوري بسبب ترشيح
مرش ٍح ذي توجه إسالمي ،وهو ما يتعارض مع مبادئ الحزبّ ،
ويدل
عىل افتقاره إىل شخصيات قادرة عىل املنافسة يف انتخابات الرئاسة.
لذلك ،مل تكن هذه االنتخابات األوىل لجهة اختيار رئيس الجمهورية
باالقرتاع الشعبي املبارش فحسب ،بل كانت األوىل أيضً ا التي ال ينافس
فيها مرشح ينتمي إىل األوساط العلامنية التقليدية ،بعد أن انحرص
السباق بني مرشحني بهوية سياسية ذات جذو ٍر إسالمية .ومن املهم
التنبيه هنا إىل أ ّن كال املرشحني ال ينتميان إىل اإلسالم السيايس مبفهومه
" 1إردوغان يفوز باالنتخابات الرئاسية يف تركيا" ،موقع يب يب يس العربية،2014/8/10 ،
عىل الرابط:
_http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2014/08/140810_turkey_president
elections.shtml
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املألوف عرب ًيا ،فكالهام يقبل الدولة العلامنية الدميقراطية ،ويتعهد
باحرتام مبادئها ودستورها .أما املرشح الثالث صالح الدين دميريتاش،
فقد انحرصت أهمية ترشّ حه يف كونه أول سيايس كردي عىل صلة
بـ "حزب العامل الكردستاين" يخوض االنتخابات الرئاسية ،ما يدل
تغيٍ كبريٍ آخر طرأ عىل الحياة السياسية الرتكية .ويعود الفضل
عىل ّ
التغي إىل رئيس الحكومة أردوغان الذي ق ّدم إىل الربملان قبل
يف هذا ّ
شهر فقط من إجراء االنتخابات الرئاسية قانون املواد الست ،املتعلق
بعملية السالم الكردية ،والذي التزم استمرار دفعها إىل األمام.
يغي يف نتيجة االنتخابات استنفار أحزاب معارضة أخرى وانضاممها
ومل ّ
إىل دعم إحسان أوغلو بعد أن أعلن أردوغان ترشّ حه للرئاسة يف متوز/
يوليو املايض .فقد انضم إىل حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة
كل من الحزب الدميقراطي  ،DPوحزب اليسار الدميقراطي
القوميةٌ ،
 ،DSPوحزب تركيا املستقلة  ،BTPوأصدروا بيانًا موح ًدا ومشرتكًا
أعلنوا فيه تأييدهم إحسان أوغلو .لقد استهدفت تكتيكات املعارضة
تشتيت أصوات القاعدة املحافظة لحزب العدالة والتنمية والحصول
عىل أصوات اإلسالميني الذين ال يريدون التصويت ألردوغان مثل
أنصار جامعة "الخدمة" (فتح الله غولن) ومؤيدي حزب السعادة
وغريهام من األحزاب والجامعات اإلسالمية الصغرية غري املمثلة يف
الربملان .ويبدو أ ّن هذا التكتيك االنتخايب مل ينجح يف تحقيق الهدف،
كام مل ِ
تف بالغرض الرسائل اإليجابية التي وجهها مرشح املعارضة
للناخبني العلويني الذين يشكّلون نسب ًة عالي ًة من املصوتني لحزب
الشعب الجمهوري .أما الجمهور اليساري ،فبدا أنه غري مقتنعٍ
بالتصويت لشخصية ميينية .أما األكراد الذين وجدوا ألول مرة مرش ًحا
رئاسيًا ميثلهم ،فام كان لهم أن يصوتوا ملصلحة مرشح حزب الحركة
القومية الذي يرفض سياسة املصالحة معهم التي تنتهجها حكومة
حزب العدالة والتنمية.

وفضل عن ذلك ،مل تتأثر شعبية أردوغان كث ًريا باألزمات التي عصفت
ً
بحكومته مؤخ ًرا بد ًءا من مزاعم الفساد ،وصولً إىل االحتجاجات

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

الشعبية واالنتقادات الحادة واتهامه باالستبداد من قبل وسائل
إعالم محسوبة عىل اليمني واليسار عىل ٍ
حد سواء .كام مل تؤثر يف
شعبيته حملة التطهري التي بارشها تجاه أجهزة الدولة ،وبخاصة
القضاء والرشطة ،إذ اعترب أ ّن هناك كيانًا موازيًا أنشأته وتديره جامعة
"الخدمة"(((.
إ ّن فوز أردوغان يف االنتخابات الرئاسية وغياب مرشح من لون مختلف
عنها يدل عىل مدى التحول الذي طرأ عىل املجتمع الرتيك وتوجهاته
العامة خالل العقد األخري؛ إذ يبدو نفوذ األحزاب اليسارية يف تراجع
يقابله تزايد امليل الشعبي نحو اليمني (الوسط واملحافظ) ،كام دلت
عىل ذلك جميع االنتخابات املحلية والربملانية والرئاسية األخريةّ ،
ودل
عليه أيضً ا قرار حزب ينتمي إىل يسار  -الوسط مثل حزب الشعب
الجمهوري بتسمية مرشح يُص ّنف عىل أنه من ميني  -الوسط (إحسان
أوغلو) .وتذهب بعض التقديرات إىل ترجيح حصول انشقاقات داخل
أصل االنتخابات
ذلك الحزب بعد أن خرس مرشحه الذي ال ينتمي إليه ً
من الجولة األوىل ،ومترد األصوات التي عارضت هذا الرتشيح ،وكذلك
محاوالت إدخال تعديالت أيديولوجية عىل مبادئه ملجاراة التح ّول
يف املزاج الشعبي ،وبروز تيّاريْن معارضني لهذا التوجه داخله ،وهام
التيار اليميني املتشدد والتيار العلوي(((.

ثنائية الرئاسة والحكومة والمأزق
الفرنسي
مبوجب الدستور الحايل ،فإ ّن النظام السيايس الرتيك هو نظام برملاين،
إذ تنبثق الحكومة (التي متثل السلطة التنفيذية) من األغلبية
الربملانية التي ينتخبها الشعب ،يف حني تكون صالحيات الرئيس
مق ّيدة ومح ّددة .وعىل الرغم من أ ّن صالحيات الرئيس تتضمن
بحسب تعديالت عام  2007تعيني رئيس الوزراء وقبول استقالته ،فإ ّن
مثل بتسمية رئيس الوزراء من
النظام مل يصبح رئاس ًيا؛ فالرئيس ملزم ً
الكتلة السياسية األكرب املمثلة يف الربملان .وطاملا أ ّن الكتلة السياسية
األكرب حال ًيا هي حزب العدالة و التنمية – أي حزب الرئيس – فال
 2عن املوضوع ،انظر" :تركيا :انتخابات محلية برهانات إقليمية ودولية" ،تقدير موقف
صادر عن املركز العريب ،2014/04/09 ،عىل الرابط:
http://dohainstitute.org/release/9d7251a8-8249-4fc3-bb53-fbf3aa08195d
 3نظر :عيل حسني باكري" ،أكمل الدين إحسان أوغلو :الطريق إىل االنتخابات الرئاسية
الرتكية" عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/07/201471610848455343.htm
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هل يؤشر فوز أردوغان إلى بدء عهد جمهورية تركية جديدة؟

يتوقع أن يواجه أردوغان تحديات لسلطته ،باعتبار أ ّن رئيس حكومة
من هذا الحزب قد ال يستطيع أو ال يرغب يف تحدي رغبات رئيسه،
بغض النظر عن هوية الشخص ذاته.
لك ّن املشكلة ستربز يف حال فازت املعارضة يف أي انتخابات برملانية
قادمة ،وأصبح رئيس الحكومة من غري حزب الرئيس وتوجهاته،
فعندها لن يكون بإمكان أردوغــان تنفيذ سياساته ،حتى لو قام
بتفعيل بعض الصالحيات الخاملة لرئيس الجمهورية مثل حقه يف
رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس األمن القومي .فقد يقع النظام
السيايس الرتيك يف مأزق النظام الفرنيس عندما يكون الرئيس ورئيس
الحكومة من أحزاب سياسية متعارضة؛ إذ يتسلح عندها األحدث
انتخابًا بالتفويض الشعبي الجديد ال ّدعاء كامل الصالحيات التنفيذية
واإلرصار عىل أ ّن صالحيات الرئيس شكلية.

يدرك أردوغان هذا املأزق ،لذلك مل ِ
يخف يف الربنامج الذي أعلنه
منتخب
رئيسا رشفيًا ألنه
يف  12متوز /يوليو ،أنّه لن يقبل أن يكون ً
ٌ
مبارشة من قبل الشعب وليس من األغلبية الربملانية كام كان األمر
ٍ
جديد
قبله ،وبأنّه سيعمل عند توليه الرئاسة من أجل وضع دستو ٍر
للبالد ،يتضمن تغيري نظام الحكم وإعادة توزيع السلطات بني رئيس
الجمهورية والحكومة .ومن املؤكد أ ّن فوزه من الجولة األوىل سيمنحه
تفويضً ا معنويًا لوضع تصوره للرئاسة موضع التنفيد .لك ّن تغيري
سهل ،فهو يحتاج إىل موافقة ثلثي أعضاء الربملان،
الدستور لن يكون ً
وهو أمر غري متوافر بحسب الخارطة السياسية الحالية .لذلك ،من
املرجح أن يعود حزب العدالة والتنمية بعد االنتخابات الربملانية
املقبلة ،يف حال فوزه فيها ،إىل محاولة إقرار تعديل دستوري يع ّدل
يغي الدستور كله .وإذا
مهامت الرئيس ورئيس الحكومة ،أو حتى ّ
مل يُق ّر مثل هذا التعديل ،فسيظل النظام السيايس الرتيك يحمل يف
دواخله أزمة صامتة أو معلنة؛ عنوانها رصاع الصالحيات بني الحكومة
والرئيس ،وهي األزمة التي نتجت من التعديل الدستوري الذي جرى
يف عام  2007وأقر أن يكون الرئيس منتخ ًبا مبارشة من قبل الشعب،
يغي من صالحياته الرشفية.
دون أن ّ

طموحات وتحديات
جرى تحديد اليوم الذي يسبق بداية والية الرئيس الجديد يف  28آب/
أغسطس ليكون موع ًدا للمؤمتر العام لحزب العدالة والتنمية من
أجل اختيار ٍ
خلف ألردوغان يف رئاسة الحزب والحكومة ،وتقرير ما
إذا كان هذا الخلف سيكون انتقاليًا؛ أي حتى موعد إجراء االنتخابات
الربملانية املقبلة منتصف العام القادم ،أم فعل ًيا .وبغض النظر
عن ذلك ،فسوف يتعني عىل رئيس الحكومة الجديد التنسيق مع
أردوغان لقيادة البالد حتى موعد االنتخابات الربملانية القادمة ،والتي
قد تشكل مناسبة تصل عندها الطبقة السياسية الرتكية إىل توافق
دستوري إلعادة توزيع السلطات مبا يحول دون ظهور رأسني للدولة.
لقد نجح حزب العدالة والتنمية بهويته اإلسالمية املعتدلة التي
ٍ
جديد،
تخلت عن "اإلسالم السيايس" املعروف ،يف طرح منوذ ٍج تنموي
ويف ترسيخ أسس الدميقراطية الرتكية .كام كانت مساهمة أردوغان
الشخصية ُمهمة إىل درجة تذّكر بالدور املهم للقائد والكاريزما الفردية
يف العمل السيايس .ولك ّن مسريته باتت تظهر نزعات سلطوية واضحة،
يعتربها هو ومن حوله رضورية لتثبيت إنجازات حزبه .وقد يكون هذا
صحي ًحا ،ولكن امتحان الدميقراطية ،وحتى الحياة الحزبية ذاتها يف هذه
الحالة ،يكمن يف قدرتها عىل تطوير آليات يف مواجهة خطر تغييب
الفصل بني الدور املهم للقائد وبني رفعه إىل مرتبة فوق النقد والرقابة.
وال يُخفي أردوغان طموحه يف أن يكون عىل رأس الجمهورية الرتكية
سي ًدا مطلقًا عندما تحتفل عام  2023بالذكرى املئوية إلنشائها وقد
حقق رؤيته يف تحويل تركيا إىل الدولة اإلقليمية األهم يف املنطقة،
ونقلها كام وعد ذات مرة من االقتصاد السابع عرش إىل املرتبة
العارشة يف العامل .بيد أ ّن تحديات كثرية تنتظره حتى ذلك الوقت؛ إذ
ما زال عليه أن يرتّب البيت الداخيل لحزبه واإلعداد النتخابات العام
القادم الربملانية ،والتي يتوقف عىل نتائجها تحقيق رغبته يف تعديل
رئيسا مطلق الصالحيات إىل
الدستور ،وتحويل طموحه يف أن يصبح ً
واقع .وما زال عليه أيضً ا أن يستمر يف اقتالع ما تبقى من هياكل
الدولة العميقة يف شقّيها املدين والعسكري ،وإيجاد حلٍ سيايس
للقضية الكردية ،ومواجهة الضغوط الداخلية والخارجية التي تدفعه
باتجاه التخيل عن محاولته تحقيق توازن بني مواقفه األخالقية
املدافعة عن الدميقراطية وحق الشعوب يف العيش بحرية وكرامة
إنسانية وبني مصالح تركيا االقتصادية والسياسية ،وبخاصة أنها تواجه
تحديات جسيمة يف جوارها الجغرايف القريب ،يف ظل أزمات تعصف
بكل من سورية والعراق وعموم املرشق العريب ،وتهدد بتفككه
وسيطرة تنظيامت متشددة عىل حدود تركيا معه.
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يحيي بولحية

*

محددات السياسة الخارجية المغربية تجاه
دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء
الثوابت والمتغيرات

تناقــش هــذه الورقة العالقات المغربيــة األفريقية في ضوء الزيارة األخيــرة التي قام بها ملك
المغــرب إلى ّ
كل من مالي ،وســاحل العاج ،وغينيا اإلســتوائية ،والغابــون ،وما تميزت به من
ســابقاتها بكثافة أجندتها ،وأهمية الوفد المؤ َّلف من سياســيين ورجال أعمال ،ما أســفر عن
توقيــع اتفاقيــات إســتراتيجية عديــدة مــع الــدول المذكــورة .وضمــن هــذا الســياق ترصــد هذه
أن التاريخ
الدراســة الثوابــت التاريخيــة التــي تحكمت في العالقــة بين الطرفيــن ،بالنظر إلــى ّ
مخت َبــر يكشــف عن ســيرورة التحول ،ويوضــح العمق اإلســتراتيجي لفهم الحاضــر وتعقيداته
المتشــابكة .كمــا تتنــاول الورقــة ً
أيضــا المتغيــرات السياســية ،واالقتصاديــة ،والدينيــة ،بيــن
الجانبيــن؛ باالســتقراء ،والتحليل ،والمقاربة ،والتأويل .فما هــي طبيعة العالقة التاريخية بين
المغرب ودول غرب أفريقيا؟ وما هي المتغيرات التي ســاهمت في كثافة الحضور المغربي
بالمنطقــة؟ وما الجديــد الذي تضيفه المبادرات المغربية السياســية ،واالقتصادية ،واألمنية؟
الملخص التنفيذي
عام؟ هذه هي
ومــا هــي
الصعوبــات التي قد تعرقل الطموحــات المغربية في القارة بوجــ ٍه ّ
المحاور التي تدور حولها هذه الدراسة.
* باحث وأكادميي مغريب مختص يف الدراسات التاريخية والرتبوية.
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أهمية الدراسة
تعرف منطقة الساحل ودول غرب أفريقيا نِسب منو اقتصادي
مجال خصبًا لالستثامرات الدولية ،كام تعرف
مرتفعة؛ ما جعل منها ً
ٍ
تحديات سياسي ًة وأمني ًة استدعت حضو ًرا دول ًّيا وإقليم ًّيا
بلدانها
متزاي ًدا.
وتتَّسم العالقة بني املغرب ودول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء
بأهمية خاصة؛ بسبب التنافس الدويل املتعلق باملنافع االقتصادية
للمنطقة (الصني ،والواليات املتحدة األمريكية ،وفرنسا ،وجنوب
أفريقيا) ،والدور الذي ميكن أن يؤ ِّديه املغرب يف تنمية القارة .ومتثّل
املقاربة التنموية التي اضطلع بها املغرب تجاه املنطقة خطو ًة جديد ًة
عىل مستوى املساهامت العربية الجادة يف هذا املجال؛ ما يستدعي
دراستها وتقييم نتائجها يف أفق بناء تصور عريب جديد للتنمية داخل
املحور جنوب  -جنوب ،وبخاصة إثر الرتاجع العريب يف صون األمن
القومي وحلقاته القريبة والبعيدة يف أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الجنوبية.
ونحن إذ نحلل العالقة بني املغرب ودول هذه املجموعة األفريقية،
نقوم يف حقيقة األمر برصد أحد أوجه التمثيل العريب يف املنطقة
للوقوف عىل نقاط ضعفه وقوته ،والخروج باستنتاجات قد تفيد يف
رسم معامل ذهنية جديدة يف التعامل مع اإلقليم األفريقي.

منهج البحث
يأخذ البحث باملنهج الوصفي التحلييل للظواهر االقتصادية والدينية
واالجتامعية التي تربط املغرب بدول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء،
أساسا ،عىل مناذج معينة؛ بغية السيطرة عىل محاور
مع الرتكيزً ،
والتوصل إىل استنتاجات مالمئة .كام أننا اعتمدنا املنهج
الدراسة
ّ
رسم أطياف العالقة بني الطرفني عىل امتداد
االستقرايئ التاريخي يف ْ
فرتة زمنية معينة؛ وهو ما يساعدنا عىل تحديد معامل الصورة الراهنة
وإدراك البدايات األوىل لتشكُّلها.

فرضيات البحث
أفضت العالقة التاريخية بني املغرب ودول غرب أفريقيا وجنوب
وخصوصا يف بعدها
الصحراء بفعل الروابط الدينية واالجتامعية،
ً
الصويف التاريخي ،إىل دعم بناء عالقة إسرتاتيجية ما فتئت تتنامى بني
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املغرب ودول املجموعة األفريقية يف ضوء منافسة القوى العظمى؛
كالصني ،وفرنسا ،وأمريكا ،وغريها .وضمن هذا السياق قد يواجه
املغرب عقبات أمام مشاريعه السياسية واالقتصادية بأفريقيا يف ضوء
الخالف املغريب الجزائري بشأن مشكالت الصحراء ،وما يلحقه من
تحالفات وتحالفات مضادة ،قد تعصف باملصالح التنموية للمشاريع
املغربية باملنطقة.

األبعاد التاريخية واإلســتراتيجية
في العالقة بين المغرب وأفريقيا
جنوب الصحراء
نهج املغرب منذ بداية عهد امللك محمد السادس سياسة خارجي ًة
جديدةً ،متثّلت بالنأي بالنفس عن مشكالت الرشق األوسط وإيالء
امللفات الداخلية عناي ًة خاصةً ،ومتتني العالقة بدول االتحاد األوريب
ودول الخليج العريب ،ومحاولة الولوج يف املحاور اإلقليمية بأفريقيا
الغربية .ويف السنوات األخرية بدأت تربز ،ضمن أجندة السياسة
الخارجية املغربية ،أهمية متزايدة نحو القارة السمراء ،وبخاصة يف
ُعقب األزمة املالية ،وما نتج منها من تدخل عسكري فرنيس مشفوع
بدعم لوجستي ودبلومايس من أطراف دولية وإقليمية.
قائل إ ّن
عب امللك الراحل الحسن الثاين عن عالقات املغرب الخارجية ً
ّ
املغرب "يشبه شجر ًة متتد جذورها املغذية امتدا ًدا عميقًا يف الرتاب
اإلفريقي وتتنفس بفضل أوراقها التي يقويها النسيم األورويب .بيد أ ّن
حياة املغرب ليست عمودية االمتداد فحسب ،بل هي متتد كذلك
امتدا ًدا أفق ًّيا نحو الرشق الذي نحن مرتبطون معه بالتالد والطارف
من الصالت الثقافية"((( .وهو قول يفرس أولويات السياسة الخارجية
للمغرب وارتكازها عىل األبعاد الجيوسرتاتيجية؛ ذلك أ ّن الجنوب شكّل
رصا أساسيًّا يف استقرار األوضاع أمنيًّا ،وسياسيًّا ،واقتصاديًّا.
دو ًما عن ً
وتعود العالقة الوطيدة بني املغرب وأفريقيا جنوب الصحراء وغرب
أفريقيا إىل فرتة العرص الوسيط ،وبالتحديد إىل عهد الدولة املرابطية
أساسا ،من جوا ٍر أبرز املحاور التجارية الصحراوية؛
التي انطلقتً ،
إذ كانت قبائل صنهاجة التي عانت من الفرقة والترشذم السيايس
 1نص الرسالة امللكية املوجهة إىل املشاركني يف ندوة "العامل العريب وإفريقيا ..تحديات
الحارض واملستقبل" ،2003/10/15 ،املركز الوطني للتوثيق :قاعدة املعطيات حول التنمية
االقتصادية واالجتامعية ،عىل الرابط:
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article371
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مستقر ًة يف الصحراء إىل حني قدوم عبد الله بن ياسني؛ وهو الفقيه
املاليك الذي نجح يف توحيد عنارصها ،ويف تكوين املرحلة الجنينية
للدولة الجديدة التي اتجهت إىل تأسيس دولة مرتامية األطراف
شاملً وجنوبًا ونحو املغرب األوسط .كام ساهم املرابطون يف ترسيخ
املذهب املاليك باملنطقة ،بعد أن سار األمري أبو بكر بن عمر إىل
الصحراء وس َّك َن أحوالَها(((.
وال شك يف أ ّن ترسيخ الوجود السيايس وتحقيق األمن اإلسرتاتيجي
شكَّال مقدم ًة مالمئ ًة للسيطرة االقتصادية .وضمن هذا السياق وصف
اإلدرييس (560هـ1165 /م) ،أهل مدينة أغامت ،فقال إنهم "تُجار
مياسري يدخلون إىل بالد السودان بأعداد الجِامل الحاملة لقناطري
األموال من ال ُّنحاس األحمر امللون ،واألكسية وثياب الصوف والعامئم
واملآزر ،وصنوف النظم من الزجاج واألصداف واألحجار ،ورضوب
وأسس املوحدون
من األفاويه والعطر وآالت الحديد املصنوع"(((َّ .
رئيسا يف التجارة
دولتهم يف الجنوب ،عىل ذلك النحو أيضً ا ،وأ َّدوا دو ًرا ً
الصحراوية ،بخاصة بعد سيطرتهم عىل منطقة الشامل األفريقي
وعىل بالد األندلس.
مثّل الجنوب عمقًا إسرتاتيج ًّيا للمغرب من النواحي األمنية
واالقتصادية ،وبرز ذلك بوضوح يف فرتة حكم الدولة السعدية التي
نأت بنفسها  -عىل خالف دول سابقة مثل املرابطية ،واملوحدية،
واملرينية  -عن املغامرة العسكرية والسياسية يف اتجاه املغربني
أفقي ،وعن تركيز النفوذ يف بالد األندلس
األوسط واألدىن من جانب ٍّ
رأيس .فبدلً من ذلك ركّزت جهدها يف اتجاه "بالد السودان
من جانب ٍّ
الغريب"؛ ألسباب اقتصادية ،وإسرتاتيجية ،وأمنية.
وإذا كان املؤرخون يتحدثون عن املنافع االقتصادية الوافرة التي
حصل عليها املغرب نتيج ًة لتدخله يف ما كان يسمى ببالد السودان
الغريب ،فإ ّن األبعاد اإلسرتاتيجية مل تكن غائب ًة عن املنظور السعدي
الذي حكم بداي ًة من عام  ،1578والذي رام من خالل تثبيت النفوذ
املغريب بالجنوب قطْ َع الطريق عن األطامع اإليبريية ،والربتغالية،
واإلسبانية ،وتأمني القاعدة الخلفية للحكم يف املغرب .وضمن هذا
 2عيل بن أيب زرع الفايس ،األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ
مدينة فاس ،ط ( 2الرباط :املطبعة امللكية ،)1999 ،ص .33
 3محمد بن محمد الرشيف اإلدرييس ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق (ليدن ،مطبعة
بريل ،)1968 ،ص .66
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اإلطار اجتمعت ،بانتظام يف هذه املاملك كلم ُة اإلسالم ،وارتقى األم ُر
إىل الكامل الذي ّ
دل منه حس ُن االبتداء عىل ُحسن االختتام(((.
وخالل القرن الثامن عرش و ّجه السلطان املغريب املوىل سليامن رسائل
إىل مناطق توات وكرارة ،أكَّد يف مجملها امتدا َد سلطة املخزن إىل
هذه التخوم الوطنية البعيدة بقوله" :فاعلموا أنه ملا اقتىض نظرنا
السديد عزل قائدكم الذي بلغنا أنه يرض باملساكني ،ويقبض منهم
غري ما أوجبه الله عليهم ،ورفقًا منا بكم ،ومل نرد أن نو َيل عليكم أح ًدا
إال أ ْن يأيتَ موف ًدا عىل الوصف الذي قدمنا لكم لقبض ما حرم الله
عليكم ،جعلنا عليكم أمناء من خيار أهل بالدكم ،وهم شهداء عىل
من يظلمكم"(((.
استمرت العالقات بني املغرب ودول السودان الغريب إىل فرتة متأخرة.
وتوجد بإحدى الخزائن الخاصة يف تنبكتو سب ُع رسائل مختومة بطابع
السلطان املغريب عبد الرحامن بن هشام ( )1860 - 1849موجهة
لعامله يف الصحراء والسودان .ويف نهاية القرن التاسع عرش وصل
مبعوث باشا تنبكتو إىل فاس يطلب من السلطان الحسن األول
( )1894 - 1873إرسال جيوشه إلنقاذ جزء من مملكته الرشيفة .كام
الحل والعقد
توجد رسائل تتض ّمن أجوبة السلطان ،وفيها يخرب أهل ّ
(((
بتنبكتو بأنه يفاوض الفرنسيني لريفعوا أيديهم عن رعاياه  ،وهو
جانب مل يفلح فيه الجهد املغريب بفعل ق َّوة الظاهرة االستعامرية
ينج منها املغرب أثناء توقيع معاهدة الحامية عام .1912
التي مل ُ

االستعمار وبلقنة أفريقيا
سياس ًيّا وأمن ًيّا
ساهمت الظاهرة االستعامرية منذ القرن التاسع عرش يف تقطيع
أوصال القارة األفريقية ،واستنزاف خرياتها الطبيعية والبرشية ،ونشأة
حركات تحررية نجحت يف اسرتجاع سيادتها .ولك ْن ظلت أغلب بلدان
القارة تعاين التأخر التنموي ،والنزاعات الحدودية ،وتواتر االنقالبات
العسكرية .وبرزت داخلها سياسة املحاور واملحاور املضادة ،أثناء فرتة
الحرب الباردة.
 4عبد العزيز الفشتايل ،مناهل الصفا يف مآثر موالينا الرشفا (الرباط :مطبوعات وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية والثقافة ،د .ت) ،ص .146
 5أحمد العامري ،توات يف مرشوع التوسع الفرنيس باملغرب من حوايل  1850إىل ،1902
ط ( 1فاس :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1988 ،ص .41
 6محمد الغريب ،بداية الحكم املغريب يف السودان الغريب( ،الكويت :مؤسسة الخليج
للطباعة والنرش ،د .ت) ،ص .15

دراسات وأوراق تحليليّة
محددات السياسة الخارجية المغربية تجاه دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء

وقد شكَّل املغرب أحد األعمدة الرئيسة للوحدة األفريقية .فقد
احتضن عام  1961مؤمتر الدار البيضاء الذي أسفرت نتائجه عن
مجموعة من املواثيق املؤكِّدة ملبدأ تحرر أفريقيا وتحقيق وحدتها(((.
كل من املغرب والجزائر قطبني أساسيني
وخالل الحرب الباردة مثَّل ّ
ضمن محور الرصاع الدويل ،وبرزت آنئذ مشكالت الصحراء ،واجتهدت
الدبلوماسية الجزائرية يف الحؤول دون استكامل املغرب لوحدته
الرتابية ،ودعمت بالسالح والسياسة جبهة البوليزاريو ،مستفيد ًة يف
البداية من دعم ليبيا ،وكوبا ،واالتحاد السوفيايت سابقًا.

من جانب آخر أراد املغرب خالل عهد الحسن الثاين أدا َء دور االستقرار
بأفريقيا وقيادة محور االعتدال بالقارة .ولتفعيل ذلك ،قام بتدخالت
عسكرية عديدة مع فرنسا أثناء أزمة شابا يف نيسان /أبريل 1977
وأيار /مايو  ،1978ويف ساحل العاج ،والغابون ،وأفريقيا الوسطى،
والتوغو؛ وهي مبعيار السياسة الخارجية املغربية دول صديقة(((.
يف مقابل ذلـــك ،اعتمدت الدبلوماسية الــجـزائــريــة محور
الجزائر – نيجرييا  -جنوب أفريقيا ،للضغط عىل املغرب؛ فأمثر
قبول الجبهة ضمن ما كان يُسمى مبنظمة الوحدة األفريقية .ففي
عام  1981اعرتفت  26دول ًة أفريقي ًة بجبهة البوليزاريو ،فكان ذلك
متهي ًدا لدخول هذه الجبهة إىل املحفل األفريقي عام  ،1984أثناء
انعقاد القمة العرشين ملنظمة الوحدة األفريقية بأديس أبابا(((.
نهج املغرب سياسة القطيعة مع البلدان األفريقية التي اعرتف
بجبهة البوليزاريو ،وتبني له يف ما بعد أ ّن توجهه هذا ع ّمق عزلته
الدبلوماسية ،واالقتصادية؛ فدفعه ذلك إىل مراجعة سياسته ،واضطر
إىل إعادة العالقات السياسية بأنجوال ،والــرأس األخرض ،والبنن،
7 "Que cherche le Maroc en Afrique?," Jeune Afrique, 21/5/2013, at:
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2731p022.xml0/algerie-afriquediplomatie-maroc-maroc-afrique-que-cherche-le-maroc-en-afrique.html
8 Ibid., p. 27.
9 Alain Antil, "le royaume du Maroc et sa politique envers l'Afrique subsaharienne," Institut français des relations internationales (novembre 2003), p. 24.
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والتوغو ،واملوزامبيق( .((1وال شك يف أ ّن الحسن الثاين كان يروم تفكيك
الطوق والعزلة اللذين فرضهام عىل نفسه بانسحابه من منظمة
الوحدة األفريقية.
وقد ركّز الحسن الثاين يف عالقاته األفريقية عىل األبعاد الدينية،
واألمنية ،والعسكرية ،والعالقات الشخصية ،مستفي ًدا من الدعم
الغريب ومساندة األنظمة العربية املعتدلة؛ من قبيل دول مجلس
التعاون الخليجي ،ومثَّل هذا املحور االقتصادي أبرز املحاور الغائبة
يف أجندة السياسة الخارجية املغربية ،وهو ما جعل النظام الحايل
يتنبَّه ألهمية االقتصاد يف كسب رهان التنمية بالقارة ،وتوظيف ذلك
يف رصاعه الجيوسرتاتيجي ض ّد خصومه السياسيني ،وهذا املوضوع
سنتناوله يف محور الحق.
اكتسب املغرب تجرب ًة مريرةً ،لكنها مفيدة يف معرفة الدهاليز التي
ت ُفيض إىل مامرسة أكرث نجاع ًة يف التعامل مع دول الجوار األفريقي،
وال سيام بعد تراكم تجربة تاريخية فريدة يف التعامل معها ،كام
أوضحنا ذلك سالفًا .كام حاول استغالل بعض املستجدات امله ّمة؛
من قبيل غياب معمر القذايف عن االتحاد األفريقي ،وأفول التحركات
الدبلوماسية للرئيس بوتفليقة الذي يعاين وض ًعا صح ًّيا متدهو ًرا.
كل
وهكذا مل ت ُعد أمام املغرب سوى بعض العراقيل التي تحتضنها ّ
رصد معامل
من جنوب أفريقيا ونيجرييا .وضمن هذا اإلطار نحاول ْ
خطة املغرب الجديدة يف التعامل مع عمقه األفريقي ،مستأنسني
بزيارة امللك محمد السادس لبعض بلدان أفريقيا الغربية.
حرص امللك يف مناسبات عديدة عىل اإلشارة إىل متانة العالقات
املغربية األفريقية ،وضمن هذا اإلطار يقول" :أ ّما ﻋﻼﻗتنا مع عمقنا
ٍ
لفرص واعــدة ،فإننا حريصون عىل
اإلفريقي الذي يشكل مجالً
نهج مقاربة متجددة ،قامئة عىل التضامن ،ومبنية عىل تعزيز األمن
فضل عن خلق
واالستقرار ،خاصة يف منطقة الساحل والصحراء ً -
رشوط التنمية البرشية – تسهم يف النهوض باإلنسان اإلفريقي ،طبقًا
ألهداف األلفية للتنمية"(.((1
ومنذ بداية عام  ،1999خ ّط امللك محددات سياسة أفريقية متجددة
ترتكز عىل القرب ،وااللتزام ،والتضامن .وقد أسفرت عن تطوير
اإلطار القانوين للتعاون املتكون حال ًّيا من رصيد يُق َّدر بنحو 500
اتفاقية ،مع أكرث من أربعني دولة يف أفريقيا جنوب الصحراء .وهي
10 Ibid., p. 34.
 11مقتطف من خطاب جاللة امللك مبناسبة الذكرى الثانية عرشة لعيد العرش ،طنجة،
.2001/7/30
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اتفاقيات تشمل مجاالت مختلفة يف التنمية االقتصادية ،والتقنية،
واالجتامعية ،والثقافية ،والبرشية؛ من قبيل محاربة الفقر ،والتنمية
الزراعية ،والصيد البحري ،والتعليم ،والصحة ،والتكوين ،وتدبري املياه،
وتكنولوجيا اإلعالم ،والتدبري املايل والبنيك.

ومـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة نــجــح مــحــمــد الـــســـادس ،يــوم
 2شباط /فرباير  ،2002يف عقد لقاء مشرتك بني رؤساء غينيا ،وليبرييا،
وسرياليون؛ وهم النسانا كونتي ،وشارل تايلور ،وأحمد تجان كباح،
ناز ًعا فتيل التوتر بينهم( .((1ولقد أبان ذلك ن َّي ًة واضح ًة يف االلتفاف
عىل املحفل األفريقي والعودة إىل أداء دور سيايس ينزع عن الجزائر
بعض إنجازاتها الدبلوماسية السالفة.
من جانب آخر قام امللك بزيارات مختلفة إىل دكار ،كان آخرها
عام  ،2008كام دأب رؤساء السنغال الثالثة األوائل عىل القيام بزيارات
منتظمة إىل الرباط ،ومل يش َّذ الرئيس الحايل مايك سال الذي قام بتمتني
أسس العالقة بني البلدين عن هذه القاعدة الدبلوماسية(.((1

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

حتَّى باد َر إىل زيارة الجزائر؛ وهو ما يفرس برودة العالقات بني
الجانبني ،واستثناء موريتانيا من أجندة زيارة ملك املغرب األخرية.
خارجي جديد لدى الرئيس
وعىل الرغم من ذلك ،فإنه ال يوجد تو ُّجه
ّ
املوريتان ،وإ ْن كانت الرغبة تحدوه يف تحسني عالقة بالده بالجزائر،
ِ
لكن من دون أن يكون ذلك عىل حساب عالقاتها باملغرب؛ فهذه
امللف املايل وما
العالقة تبقى استثنائ َّي ًة( .((1ويف مقابل ذلك هيمن ُّ
يشهده هذا البلد من مخاض سيايس وأمني عىل اهتاممات ص ّناع
القرار باملغرب ،بخاصة بعد نجاح الدور العسكري الذي قامت به
القوات الفرنسية؛ وهو ما يحثنا عىل النظر يف مقاربة املغرب األمنية
للمنطقة ،بعد تزايد نشاط الحركات املسلحة والحركات االنفصالية.

حرب مالي بين الدور العســكري
الفرنسي وخيار التنمية المغربي
ُع ِقد يف ترشين الثاين /نوفمرب  2013بالرباط مؤمتر دويل متعلقة
بأمن الحدود ،وقد خرج بتوصيات متعلقة باألمن يف منطقة الساحل؛
من بينها تحديد التحديات األمنية ،وإنشاء مركز إقليمي للمراقبة
والتكوين وإعادة النظر يف املنظومات األمنية والجمركية .وخرج
مهم لتنفيذها ،وقد حرضت
املؤمتر بتوصيات تعطي املغرب قسطًا ًّ
هذا املؤمتر ،إىل جانب دول أفريقية ،األمم املتحدة ،والواليات
املتحدة ،ودول أوربية وآسيوية(.((1
وعىل شاكلة إمارات الخوارج الصفرية واإلباضية باملغربني األوسط
واألقىص خالل القرن الثاين الهجري ،اجتهدت حركات العنف السيايس
يف البحث عن املناطق اإلسرتاتيجية الرخوة لتأسيس كياناتها وإماراتها
املستقلة ،بأفغانستان واليمن؛ وشكَّلت مناطق الساحل األفريقي
مالذًا مثاليًّا ألجندتها ،مستغل ًة يف ذلك ضعف األنظمة السياسية (مايل
والنيجر) ،وشساعة املجال الجغرايف للحؤول دون مراقبته مراقب ًة
شاملةً.

عىل عكس الحسن الثاين ،متيز العهد السيايس الجديد يف املغرب
بدينامية خاصة يف تدبري ملفات العالقات الخارجية؛ فقد حافظ
عىل ثوابت راسخة يف رسم العالقة بالسنغال .أ ّما عالقته مبوريتانيا،
فقد تأرجحت بني األوج الدبلومايس والربودة السياسية .وضمن هذا
ٍ
واصطدامات
السياق ،خضعت عالقات املغرب مبوريتانيا لحوادث
بني الفينة واألخــرى؛ فخالل عام  ،2009كان الرئيس املوريتاين
ولد عبد العزيز ،املنتخب لت ّوه ،بصدد تحضري أ ّول زيارة خارجية له،
وقد أعلم السلطات املغرب َّية بذلك ،ولكنها ما إ ْن تأخرت يف اإلجابة

يف اآلن نفسه تريد حكومة باماكو إعادة الوحدة السياسية وهي تعلم
أ ّن الشامل تسكنه جامعات من الطوارق والعرب ال تربطها عالقات

12 Antil, Ibid., p. 2.
13 Mohamed VI à Dakar aujourd'hui: Sénégal-Maroc, des relations
séculaires, le Soleil, 15/3/2013, at:
http://lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=2
6873:mohamed-vi-a-dakar-aujourdhui-senegal-maroc-des-relationsseculaires&catid=78:a-la-une&Itemid=255

 14عبد الله مولود" ،املوريتانيون يتفحصون أبعاد وانعكاسات زيارة ملك املغرب لباماكو
وأبيدجان املغرب يف ّعل محاور استقطاب إقليمية تتجاوز أدوار موريتانيا والجزائر" ،القدس
العريب ،2004/2/24 ،عىل الرابط:
https://www.alquds.co.uk/?p=137107
_15 http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id
info=192141&date_ar=2014-3-2&wss=1Y09io000101
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ج ّيدة بالحكومة املركزية؛ لذلك فهي تحتاج إىل أن تتحالف مع املغرب
الذي ميكنه أن يؤ ِّد َي هذا الدور بطلب من حكومة باماكو ،أو بطلب
من جامعات الطوارق( ،((1وضمن هذا اإلطار ميكن فهم استقبال ملك
عب ملك املغرب عن
املغرب ألحد أبرز ممثيل الحركة األزوادية .وقد ّ
أي مبادرة دولية يت ّم التنسيق بشأنها دون إيالء البعد
ذلك ً
قائل" :إ ّن ّ
(((1
الثقايف والعقائدي األهمية التي يستحقها ،سيكون مصريها الفشل" .
ضمن هذا اإلطار ،ت ُ َع ّد حالة الالستقرار التي عاشتها منطقة مايل
ضعف دول املنطقة،
مس ِّوغًا قرأت فيه الدبلوماسية املغربية
َ
وتزايد نشاط الحركات املسلحة؛ ما يحتّم يف نظرها رضورة معالجة
مشكالت الصحراء بوصفها مفتا ًحا ألزمات مجمل دول املنطقة(.((1
وإ ّن متتني العالقة مبايل ،يف ما نرى ،هو بوابة رئيسة تهدف من ورائها
الدبلوماسية املغربية إىل فتح آفاق جديدة مع دول املنطقة وإعادة
ترتيب أوراقها الجيوسرتاتيجية ،واالقتصادية ،واألمنية ،ومواجهة
الهيمنة الجزائرية عىل الشأن األفريقي.
مل يت َّنب املغرب الحلول األمنية والعسكرية ،بل اختار أسلوب التنمية
قصد تجفيف منابع اإلرهاب ،وتصاعد موجة الرصاع املسلح ،وظهور
بوادر البلقنة السياسية يف املنطقة؛ وهو ما ميكن قراءته يف أجندة
الزيارة األخرية التي قام بها ملك املغرب إىل بعض دول غرب أفريقيا.
ويف السياق نفسه ،قالت إحدى اللجان الفرعية الثالث التي أنشأها
مجلس األمن ،والتي تعالج مسألة اإلرهاب وما يتصل به من قضايا،
إ ّن العمليات العسكرية الفرنسية يف شامل مايل مل توقف هجامت
تنظيم "القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي" .وقال رئيس لجنة متابعة
القرار رقم  1267التي يرأسها األسرتايل غاري كوينالن ،إنه "عىل الرغم
من العمليات العسكرية التي ُس ِّجلت باسم سريفال يف شامل مايل،
والتي نفذتها القوات الفرنسية ،فإ ّن خطر الهجامت اإلرهابية املرتبطة
بالقاعدة مازال قامئًا"(.((1
"16 "Le Maroc, l'acteur miracle pour régler la crise malienne?,
Jol Press, 25/2/2014, at:
http://www.jolpress.com/maroc-mali-visite-mohammed-vi-touaregsarticle-824618.html
 17من نص الخطاب الذي ألقاه امللك محمد السادس يف حفل تنصيب رئيس مايل الجديد
يف باماكو.2013/9/19 ،
18 Youssef Aït Akdim, "Que cherche le Maroc en Afrique?," 21/5/2013, at:
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2731p022.xml0/algerie-afriquediplomatie-maroc-maroc-afrique-que-cherche-le-maroc-en-afrique.html
" 19لجنة القرار  1267تنرش حقائق مثرية عن ملف اإلرهاب يف الساحل" ،املرابع ميديا،
 ،2014/1/19عىل الرابط:
http://www.al-maraabimedias.net/?p=11266
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لقد قرأت الدبلوماسية املغربية اإلشارات األممية ج ّي ًدا؛ ما دفعها إىل
تعزيز عالقتها بعدد من بلدان أفريقيا ،وكان للدور الذي أدته هذه
الدبلوماسية يف حسم التدخل العسكري يف شامل مايل لتحريره من
فلول تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،أث ٌر بارز يف مواقف كثري
من البلدان األفريقية يف منطقة الساحل والصحراء.
ولقد أ َّدت فرنسا دو ًرا محوريًّا يف معالجة املسألة املالية بوسائل
عسكرية ومبارشة ،إثر االنتهاء من العمليات العسكرية ،فنتيج ًة لتلك
بقي االنفصال بني الشامل والجنوب
املعالجة ّ
ظل الوضع معلقًا؛ إذ َ
بقي املغرب
قامئًا ،وتعذر تحقيق الوحدة الوطنية .ويف اآلن نفسه َ
يراقب الوضع ضمن أفق تحقيق وفــاق داخــي؛ ذلك أ ّن نجاح
املاليِّني يف تحقيق ذلك مل يكن يعني سوى قيمة مضافة ملشكالت
الصحراء والح ّد من النزعة االنفصالية لجبهة البوليزاريو( .((2ويبدو
من مجريات األمور أ ّن املغرب يقوم بإمتام الدور الفرنيس ،وترجمة
ذلك مببادرات اقتصادية وتنموية من شأنها أن تجعل نفوذ الفئات
االنفصالية يتضاءل.
ألقى ملك املغرب مبايل عام  2013خطابًا ح َّدد فيه الخطوط العريضة
للعالقة بني الجانبني ،ودعا من خالله إىل تحقيق مصالحة هادئة
كل الحساسيات بني جميع أبناء مايل؛ وذلك عرب إحداث
منفتحة عىل ّ
"وزارة مكلفة باملصالحة الوطنية وتنمية مناطق الشامل" .كام ألح
عىل توطيد املؤسسات السياسية والتمثيلية واألمنية ،وتأهيل البنيات
التحتية الكفيلة بتحقيق التقدم وإعادة هيكلة الحقل الديني(.((2
ضمن هذا السياق ينبغي ألَّ تُقرأ املبادرة املغربية عىل أنّها محاولة
مكمل للحملة
ً
عامل
ملزاحمة الدور الفرنيس يف املنطقة ،بل بوصفها ً
وخصوصا أ ّن أصوات ًا عديد ًة يف
العسكرية الفرنسية يف مــايل(،((2
ً
واشنطن ودول غربية عديدة أثنت عىل املبادرة ،ورأت فيها وسيل ًة
مثىل الجتثاث مظاهر العنف من املنطقة .لكن أمل يكن هناك تنسيق
مسبق بني البلدين يف تحقيق هذا الهدف املشرتك ،وال سيام أ ّن دور
العالقات املغربية الفرنسية يف تدبري امللفات األفريقية معروف منذ
قبل؟
عهد الحسن الثاين ،كام ذكرنا من ُ
20 "Le Maroc, l'acteur miracle pour régler la crise malienne?," Jol Press, at:
http://www.jolpress.com/maroc-mali-visite-mohammed-vi-touaregsarticle-824618.html
 21من نص الخطاب الذي ألقاه امللك محمد السادس يف حفل تنصيب رئيس مايل ،املرجع نفسه.
22 Antil, Ibid., p. 51.
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ال شك يف أ ّن الخطوات املغربية أقلقت الفاعلني السياسيني واألمنيني
بالجزائر كث ًريا ،وقد كان من املنتظر التكافؤ يف طبيعة التحدي الذي
مستغل الوضع الصحي للرئيس الجزائري ،وعدم قدرته
ّ
رفعه املغرب
عىل املناورة السياسية يف ما يتعلّق بر ّد الفعل.

الهجوم المغربي
وردود الفعل الجزائرية
ت ُع ّد دول الساحل األفريقي؛ ومنها مايل والنيجر ،الخرص الرخو للعمق
اإلسرتاتيجي الجزائري .وميكن قراءة التحرك املغريب ضمن أجندة
الرصاع الخفي واملعلن بني البلدين .فقد ر َّدت الجزائر مبارش ًة عىل إثر
الزيارة املغربية للمنطقة بعقْد لقاء مع القادة الجدد يف مايل ،وتوقيع
بعض االتفاقيات األمنية والعسكرية .كام أنّها تب َّنت رؤي ًة تقوم عىل
سياسة وقائية؛ وذلك بإيجاد البديل االقتصادي واالجتامعي للطوارق
املوجودين عىل أراضيها ،من خالل ج ْمعهم يف ق ًرى ومدن جنوبَها،
وترقية معيشتهم ،ومحاولة إدماجهم يف الحياة السياسية .غري أ ّن
هذه السياسة الجزائرية مل ِ
تكف لدرء تهديد الحركات األزوادية
والحد من نشاطهم املسلح؛ أل ّن مايل والنيجر مل تقوما ،عىل نح ٍو
موازٍ ،مبا قامت به الجزائر(.((2
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األمنية الجزائرية منذ زمن قديم ،مقارن ًة مبشكالت دوائر إسرتاتيجية
أخرى وتهديداتها(.((2
وال شك يف أ ّن التقارب املايل املغريب ،واستقبال امللك أح َد أبرز ممثيل
الحركة األزوادية يثري مشكالت حقيقي ًة أمام املؤسسة العسكرية
الحاكمة يف الجزائر .فقد أثارت زيارة بالل آغ رشيف أمني عا ّم "حركة
تحرير أزواد" ،للمغرب من أجل لقاء امللك محمد السادس مبراكش،
موج ًة من ردود الفعل اإلقليمية ،وطلب امللك املغريب من وفد
"الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أن تبقى حركتهم منفتح ًة عىل الحوار
بحل سيايس
السيايس ،كام أكد وفد الحركة مللك املغرب "متسكه ّ
دائم للنزاع بني الحركة والحكومة املالية"( .((2ومتيزت الترصيحات
ظل وجود ثالث حركات أزوادية ،هي :املجلس
املغربية بالرتيث يف ّ
األعىل لوحدة أزواد ،والحركة الوطنية لتحرير أزواد ،والحركة العربية
األزوادية.
حظي باستقبال مليك يف مسجد الكتبية
وكان املسؤول األزوادي قد َ
مبراكش ،وهي إشــارة لها دالالت تاريخية عميقة .فباين املدينة
واملسجد ليس سوى يوسف بن تاشفني؛ أشهر حكام املرابطني وأحد
أجداد زعيم أزواد ،وقد كان االستقبال املليك مبنزلة رسالة حضارية
واضحة املعامل(.((2
ويَع ُّد املغرب منطقة الساحل والصحراء مجالً إسرتاتيجيًّا،
فكث ًريا ما ن ّبه املجتمع الدويل إىل تنامي اإلرهاب يف املنطقة( ((2إال أ ّن
ذلك التنبيه مل يكن كافيًا؛ فاألمر يحتاج ،يف نطره ،إىل وسائل مكملة
وأكرث نجاع ًة يف تدبري امللفات الشائكة.

لقد تزامنت الزيارة امللكية مع رغبة الحكومة املالية يف تحقيق
وحدتها السياسية ،بخاصة إذا علمنا أ ّن الشامل املايل يستقر به
ٍ
طموحات استقالليةً؛
الطوارق والعرب( ،((2ومن املعلوم أ ّن للطوارق
ومن مث ّة استغلت الحركات الجهادية الوضع الرخو باملنطقة مبحاوالتها
تأسيس كيانات سياسية وعسكرية .وقد ُع ّدت منطقة انتشار الطوارق
بُؤ ًرا ذات جغرافيا سياسية بالغة الحساسية من الناحية األمنية ،كام
ُع ّدت أزمة الطوارق من أقدم التحديات التي تواجه األمن القومي
الجزائري وأش ّدها تعقي ًدا ،بل إ ّن لها حضو ًرا بارزًا ضمن الشواغل

ظل محدود األثر
لقد تنبه املغرب إىل أ ّن الجهد السيايس واألمني ّ
ممثل
ً
من حيث الولوج يف القارة األفريقية ،واملحفل األفريقي،
مبنظمة االتحاد األفريقي .وال شك يف أ ّن الدراسات التي قامت بها
املؤسسات العمومية أبانت رضورة االهتامم باملسألة االقتصادية،
عىل غرار ما تقوم به دولة جنوب أفريقيا أو الصني؛ ما يستوجب

 23بوحنيه قوي" ،إسرتاتيجية الجزائر تجاه التطورات األمنية يف الساحل األفريقي" ،مركز
الجزيرة للدراسات ،2012/6/3 ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/20126310429208904.htm
24 "Le Maroc, l'acteur miracle pour régler la crise malienne?," Jol Press,
25/2/2014, at:
http://www.jolpress.com/maroc-mali-visite-mohammed-vi-touaregsarticle-824618.html

 25قوي ،املرجع نفسه.
" 26ملك املغرب يطلب من 'الوطنية لتحرير أزواد' أن تبقى 'منفتحة عىل الحوار' مع
باماكو" ،الرشق األوسط ،2014/2/3 ،عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/home/article/30111
 27حفيظ بوقرة" ،درس عميق يف السياسة اإلسرتاتيجية ومكنوناتها من طرف محمد
السادس لحكام الجزائر" ،2014/2/5 ،الجزائر تاميز ،عىل الرابط:
http://www.algeriatimes.net/algerianews27218.html
 28جريدة العرب ،األحد .2014/3/16
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مقاربة املسألة االقتصادية بوصفها مرتك ًزا محوريًّا يف مفاصل السياسة
الخارجية للمغرب تجاه دول املنطقة.

مفتاحا أساس ًيّا للفعل
االقتصاد
ً
السياسي
متثّل القارة األفريقية مجالً خص ًبا لالستثامر؛ بسبب من ّو ناتجها الداخيل
اإلجاميل الذي يفوق  ،%5وبسبب من ٍّو مطّرد يف عدد سكانها( ،((2إضاف ًة
إىل اشتاملها عىل  %30من االحتياطات املعدنية عىل املستوى العاملي.
وضمن هذه الرؤية يَ ُع ُّد املغرب متت َني عالقاته بالقارة من أولوياته
األساسية( ،((3بخاصة بعد تزايد الحضور العاملي باملنطقة ،ممث ًَّل
بالصني ،والواليات املتحدة ،وفرنسا ..إلخ.

إ ّن الفعل السيايس الناجع يحتاج إىل مقاربة تنموية ذات أث ٍر مبارش
يف السكان .وقد تنبه املغرب إىل أ ّن غرب أفريقيا مازال منطقة بك ًرا؛
فكثّف استثامراته االقتصادية والتنموية يف هذه املنطقة .وتنبهت
الصني إىل هذا الجانب أيضً ا ،ونزلت بثقلها االستثامري وحقّقت
إشعا ًعا أقلق كث ًريا من املنافسني االقتصاديني .فهل ميتلك املغرب
مؤهالت متكنه من أداء دور اقتصادي واستثامري يف إطار ما يسمى
محور جنوب  -جنوب؟ ث ّم أمث َّ َة استقاللية يف القرار االقتصادي املغريب
أم تنسيق مع القوى الغربية ،ويف مقدمها فرنسا ،والواليات املتحدة؟
تُع ّد الوكالة املغربية للتعاون الدويل املحدثة عام  1986رافع ًة حقيقي ًة
للتعاون جنوب – جنوب ،وأدا ًة مرن ًة رسيع ًة وفعال ًة لتنفيذ السياسة
" 29ربع سكان العامل سيكونون أفارقة يف  ،"2050االتحاد ،2014/8/14 ،عىل الرابط:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=70601&y=2014
30 Regards, lettres d'information, Le Maroc à la conquête de l'Afrique,
N° 3) Mai 2013(, p. 1.
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وخصوصا يف مجال تكوين املــوارد البرشية.
األفريقية للمغرب،
ً
ويالحظ املتتبعون ضعف الحضور املغريب عىل املستوى االقتصادي
والتنموي إىل حدود اعتالء محمد السادس س ّدة الحكم؛ فقد شُ غل
الحسن الثاين والحكومات املتعاقبة مبلف الصحراء وكُلفته املالية
املرتفعة ،واستطاعت الجزائر أن تشغل الجار الغريب بطريقة ت ُحول
دون بروزه قطبًا سياسيًّا محوريًّا بأفريقيا .ومع وصول محمد السادس
حل
إىل الحكم تنبَّه الفاعلون السياسيون إىل أهمية االقتصاد ودوره يف ّ
مثل.
األلغاز السياسية املستعصية من قبيل مشكالت الصحراء ً
ضمن هذا السياق بلغت قيمة املبادالت التجارية بني املغرب
ودول الساحل  11.7مليار درهم عام  ،2010مقابل  3.6مليار دوالر
عام  ،2000كام ارتفعت قيمة الصادرات املغربية من  5.8مليارات
درهم عام  2000إىل  7.2مليارات درهم عــام  .2010وعىل النحو
نفسه تزايدت الواردات املغربية من املنطقة من  2.4مليار درهم إىل
 4.5مليارات درهم(((3؛ وهي قيمة ال ميكن أن ت ُقارن بقيمة املشاريع
الصينية يف املنطقة التي تجاوزت  9.5مليارات دوالر عام .2006
لقد توجه املستثمرون املغاربة نحو قطاع البنوك واملؤسسات
املالية ،وقطاع االتصاالت ،وصناعة اإلسمنت ،وقطاع املناجم ،والنقل،
واإلسكان( ،((3وضمن هذا السياق سيطرت املؤسسة التجارية وفابانك
 Attijariwafabankعىل  %66.67من رأســال البنك السنغايل
التونيس ،واستحوذت عىل  %51من أسهم بنك مايل الدويل البالغة
نحو  60مليون أورو .ومن جانبه يُ َع ّد البنك املغريب للتجارة الخارجية
 BMCE Bankمؤسس ًة بنكي ًة رائد ًة يف غرب أفريقيا؛ إذ بلغت
مساهمته  % 35ضمن ما يسمى بنك أفريقيا  ،UEMOAوهو ثالث
مجموعة بنكية ضمن االتحاد االقتصادي واملايل لغرب أفريقيا(.((3
وميكن رصد اهتامم املغرب االقتصادي من خالل زيارة ملك املغرب
األخرية للمنطقة؛ فقد دشن زيارته األفريقية بداي ًة من يوم الثامن عرش
من فرباير ،وح ّط رحاله يف دولة مايل مع وفد رسمي رفيع املستوى،
مك َّونًا من وزراء الشؤون الخارجية ،واالقتصاد ،والفالحة ،والتجهيز،
والنقل ،والصناعة والتجارة واالستثامر ،واالقتصاد الرقمي ،والصحة،
والطاقة واملعادن ،والسياحة ،والشؤون اإلسالمية .كام ض ّم الوفد
31 Performance commerciale du Maroc sur le marché de l'Afrique
Subsaharienne, Ministère de l'économie et des finances, Direction des Etudes
et des Prévisions Financières (avril 2012), p. 9.
32 Point sur les relations du Maroc avec les pays de l'Afrique
subsaharienne, Ministère de l'économie et des finances, Direction des Etudes
et des Prévisions Financières (Octobre 2008), p. 8.
33 Ibid., p. 9 – 10.
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الدولة

عدد االتفاقيات

مايل

17

ساحل العاج

26

غينيا االستوائية.

21

•

مجاالتها
االقتصاد واالستثامر واملالية ،والفالحة ،والخدمات الجوية ،والصناعة ،وتشجيع الصادرات ،والصحة ،والتعاون

املعدين والنفطي والغازي ،والبنوك ،واالتصاالت ،والسكن ،والتكوين املهني ،والكهرباء.

•
•االتفاق عىل رضورة إقامة تعاون وثيق ومنتظم من أجل محاربة اإلرهاب يف منطقة الساحل والصحراء،
اتفاقيات التعاون بني رجال األعامل من الجانبني.

وانخراط جميع الدول واملنظامت اإلقليمية األفريقية املعنية ،يف إشكاليات منطقة الساحل والصحراء؛ من أجل
محاربة اإلرهاب وتحقيق األمن باملنطقة.

•
•التعليم والتكوين ،والسكن ،والفالحة والصيد البحري ،واالستثامر ،والقطاع املايل والبنيك ،والتجارة ،والسياحة
توطيد النموذج املتجدد للرشاكة جنوب  -جنوب.

والتكنولوجيات الحديثة ،واملوانئ ،وغريها.

•
•ميادين شتَّى.
ِدي ذو مصداقية".
•دعم املبادرة املغربية للحكم الذايت يف الصحراء ،مع وصفها بأنها "جهد ج ٌّ
•تنويه رئيس جمهورية غينيا بسياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها املغرب.

إطالق مشاريع عقارية ته ّم بناء  7500وحدة سكنية اقتصاديّة و 530وحد ًة سكني ًة مبقاطعة كومايس.

مسؤولني وفاعلني اقتصاديني ميثّلون القطاعني العا ّم والخاص ،وعد ًدا
من الشخصيات املدنية والعسكرية( .((3وميكن رصد معامل االتفاقيات
التي عقدها املغرب مع بعض دول غرب أفريقيا يف الجدول (.)١

بــدأت رشكــة ماناجم  Managemعملها بالغابون ،والكونغو
الدميقراطية ،والسودان ،وإثيوبيا ،وموريتانيا ،يف قطاع املعادن ،ويأيت
يف صدارة ذلك الذهب والنحاس( ،((3فتمكنت بذلك األونا  ،ONAعرب
بكل من غينيا ،ومايل،
ذراعها املنجمي ،من استغالل ع ّدة وحدات ٍّ
وبوركينا فاسو ،والنيجر .ومتثّل القارة بالنسبة إىل رشكة ماناجم املجال
الطبيعي لالمتداد والتطور( .((3ولتحقيق إنجازات اقتصادية واعدة
باملنطقة ،اهت ّم املغرب ،من خالل زيارة امللك األخرية ،بإقامة البنيات
التحتية ،من طرق واتصاالت؛ لتيسري عملية االستغالل واالستثامر.

يركِّز املغرب يف عالقاته األفريقية ،أيضً ا ،عىل تأهيل املوارد البرشية،
وذلك من خالل قبول الجامعات واملعاهد العليا املغربية عد ًدا من
الطلبة األفارقة؛ إذ يتابع نحو مثانية آالف طالب أفريقي دراساتهم العليا
بالجامعات واملعاهد املغربية .وقد استقبلت اﻤﻟؤسسات العمومية
املغربية ،برسم املوسم األكادميي 7046 ،2009 - 2008 ،طال ًبا من أصل
 41دول ًة أفريقيةً ،منهم  6668طال ًبا ممنو ًحا( .((3ويف قطاع االتصاالت،
تسيطر اتصاالت املغرب عىل معظم أسهم الرشكة املوريتانية موريتيل
 ،Mauritelوتستحوذ عىل  %51من أسهم أوناتيل البوركينابية ،وتحتكر
منذ شباط /فرباير  ،2007نحو  %51من أسهم رشكة غابون تيلكوم
حظي املكتب الوطني للكهرباء  ONEمبه ّمة
 ،Gabon Telecomكام َ
كهربة العامل القروي بالسنغال عىل امتداد  25سنةً.

أ ّما يف قطاع النقل ،فقد استحوذت الخطوط امللكية املغربية  RAMعىل
 %51من رأسامل الرشكة السنغالية ،Air Sénégal International
وهي النسبة نفسها التي تساهم بها رشكة النقل البحري املغربية
كوماناف  Comanavضمن الرشكة السنغالية سومات  ،Somatواألمر
نفسه يُقال بشأن قطاع املاء والزراعة وإقامة البنيات التحتية(.((3

 34جريدة العرب ،األحد .2014/3/16
 35اململكة املغربية ،وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ،مديرية الدبلوماسية العامة
والفاعلني غري الحكوميني ،ملف صحفي بعنوان ملتقى السفراء املغاربة املعتمدين يف أفريقيا،
"الدبلوماسية املغربية يف أفريقيا :مقاربة مجددة ألولوية إسرتاتيجية".2012/8/10 ،

36 Regards, lettres d'information, Ibid., p. 6.
37 Ibid., p. 6.
38 Point sur les relations du Maroc avec les pays de l'Afrique
subsaharienne, Ministère de l'économie et des finances, Direction des Etudes
et des Prévisions Financières (Octobre 2008), p. 9 – 10.
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وعىل صعيد التجارة الخارجية تضاعفت قيمة املبادالت بني املغرب
وغينيا االستوائية؛ إذ ازدادت الصادرات املغربية من  21مليون درهم
عام  2000إىل  789مليون درهم عام 2010؛ ما جعل من هذا البلد
أ ّول رشيك تجاري للمغرب عىل صعيد دول جنوب الصحراء(.((3

ويسعى املغرب لتطوير عالقاته بجميع البلدان األفريقية الوازنة عىل
مثل .وضمن هذا اإلطار ميكن
صعيد القارة؛ من قبيل جنوب أفريقيا ً
ونخص منها:
إيراد بعض االتفاقيات بني الجانبني،
ّ
•تعديل اتفاق مراكش ( 2كانون األول /ديسمرب  )1994وتعويضه
باتفاق كاب تاون  Cape Townيف  12 - 11أيار /مايو .1998
•اتفاق  8شباط /فرباير  1996بالرباط الذي عمل عىل إحداث
اللجنة املختلطة املغربية  -الجنوب أفريقية.
•التوقيع يف الــربــاط عــى اتــفــاق يخص النقل الــجــوي يف
 18شباط /فرباير .1994

وقد التزمت الدول األفريقية إنجاز أهداف األلفية للتنمية ،ومن
جهتها التزمت الدول الثامين  8 Gتطبيقها واقع ًّيا عرب االستثامر
يف إقامة البنيات التحتية بدول الساحل .وضمن هذا اإلطار ميكن
للمغرب أن يــؤ ِّد َي دور الوسيط التجاري؛ وهو ما يبدو جل ًّيا يف
عبت عن رغبتها يف
الترصيحات الرسمية الفرنسية واملغربية التي َّ
وخصوصا يف قطاع
تطوير رشاكة مثلَّثية مع دول جنوب الصحراء،
ً
الفالحة ،والصحة ،واملاء(.((4
بروتوكول
ً
وقَّع املغرب ومايل يف  26ترشين األول /أكتوبر 2000
يخص مبدأ التعاون يف مجال الشغل والتكوين املهني .ويف
 18أيلول /سبتمرب  ،2001جرى توقيع اتفاق تعاون شمل ميادين
الشباب والرياضة والطفولة ،وقضايا املــرأة ،وتكوين األطر .ويف
 7موز /يوليو ُوقِّع يف مراكش اتفاق يف قطاعات تحديث اإلدارة
وحامية البيئة والصناعة التقليدية( .((4وتواتر عقْد االتفاقيات بني
الطرفني حتى أضحت متثّل بُع ًدا إسرتاتيجيًّا من حيث العالقة بني
الجانبني يف املجال البنيك واملايل ،ويف قطاع النقل ،وتوزيع املواد
الهيدروكربونية ،وكهربة العامل القروي(.((4
39 Performance commerciale du Maroc sur le marché de l'Afrique
Subsaharienne, Ministère de l'économie et des finances, Direction des Etudes
et des Prévisions Financières (Avril 2012), p. 15.
40 Point sur les relations du Maroc avec les pays, Ibid., p. 8.
41 "Maroc - Mali: Coopération solide aux perspectives prometteuses,
Lemag.ma, "17/2/2014, at:
http://www.lemag.ma/Maroc-Mali-Cooperation-solide-aux-perspectivesprometteuses_a80657.html
42 Ibid.

•عقد اتفاق بني وزارة خارجية البلدين يف  12أيار /مايو 1998
بكاب تاون(.((4
يف عام  2004قام امللك بزيارة خمسة بلدان أفريقية وهي البنن
والكامريون والغابون والنيجر والسنغال ،وقَّع أثناءها اتفاقيات عديد ًة
ودشَّ ن عدة مشاريع .وقد ركزت االتفاقيات عىل إلغاء االزدواج
الرضيبي وتشجيع االستثامرات وحاميتها(.((4
وإذا كان االقتصاد مفتا ًحا أساسيًّا لرتسيخ النفوذ وخدمة القضايا
التنموية الداخلية ،فإ ّن للدين والعالقات الروحية التي تربط بني
املغرب وأفريقيا مكان ًة مه ّم ًة تساهم يف دعم أوارص التعاون السيايس
والدبلومايس بني الطرفني.

الدين في خدمة السياسة
مل يكن البعد الديني غائ ًبا أثناء الجولة التي قام بها ملك املغرب يف
دول غرب أفريقيا؛ فللمغرب عالقات دينية وطيدة باملنطقة ،وبخاصة
عرب الطرق الصوفية.
دخل اإلسالم إىل بالد السودان الغريب ،عرب الحبشة ،ومرص ،والشامل
األفريقي؛ إذ عربت إليها قوافل تجارية لتبادل السلع واألفكار
واملعتقدات .وقد تعاقبت عىل أرض هذه املنطقة تيارات ومذاهب
فكرية عقدية متنوعة؛ من شيعة ،وخوارج ،وإباضية ،إىل جانب التيار
السني األموي العا ّم.
43 Note Sur La coopération commerciale Maroco - Sud Africaine,
Royaume du Maroc,
Ministère du Commerce Extérieur.
44 Point sur les relations du Maroc avec les pays, Ibid., p. 3.

82
وظل املغرب ملتقًى لتفاعل الحضارات والثقافات؛ بفضل تش ُّبثه بقيم
ّ
الحرية ،والتسامح ،واالنفتاح؛ ما أ َّهله ألن مي ّد جسو ًرا لنرش اإلسالم
وخصوصا يف غرب أفريقيا(.((4
وقيمه املثىل بأسلوب حضاري متميز،
ً
وقد امتدت الطرق الصوفية ذات املنشأ املغريب إىل غرب أفريقيا،
وساهمت يف دعم الروابط الدينية بني سكان املغرب والشعوب
األفريقية( .((4ومتثّل الزاوية التيجانية منوذ ًجا متمي ًزا يف متتني أوارص
القرابة الدينية بني املغرب وبعض دول غرب أفريقيا.
وتستخدم اململكة املغربية ،تأث َريها الكبري يف الطرق الصوفية ،وبخاصة
الطريقة التيجانية التي تؤوي رضيح مؤسسها الشيخ أحمد التيجاين
مبدينة فاس ،والطريقة القادرية .وهاتان الطريقتان منترشتان كث ًريا يف
موريتانيا ،ومايل ،والسنغال(.((4
يف هذا السياق ،يساهم املحدد الديني يف تدعيم عالقة املغرب
بكثري من الدول األفريقية؛ ذلك أنه قد أعاد َص ْوغ عالقته بالتيجانيني
الذين ينترشون يف مختلف البلدان األفريقية عىل امتداد منطقة
الساحل والصحراء ،ودفع هذه العالقة يف اتجاه بناء عالقة جديدة
تقوم عىل متكني أتباع الزاوية التيجانية من أدوار دبلوماسية تساهم
يف تقوية الروابط بني املغرب وبلدان أفريقية( .((4وقد ترأَّس امللك
محمد السادس والرئيس املايل بوبكر كيتا عام  2008حفل توقيع
اتفاق يخص تكوين  500إمام ما ٍّيل ملدة سنتني عىل طريقة املذهب
املاليك( ،((4وهو جانب حقّق فيه املغرب بعض التميز؛ إذ سارعت
دول أخرى إىل طلب املساعدة املغربية يف مجال تكوين األمئة ،منها
رئيسها من امللك تكوين
ليبيا ،ونيجرييا ،وغينيا االستوائية التي طلب ُ
أمئتها باملغرب(.((5
 45عبد اإلاله الشبايك" ،دور املحدد الديني يف دعم العالقات املغربية األفريقية ،الطريقة
التجانية منوذ ًجا" ،الحوار املتمدن ،207/7/15 ،عىل الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102773
 46عادل مساوي ،عالقات املغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائية
(الرباط :كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،)2003 /2002 ،ص .78
 47عبد الله مولود" ،املوريتانيون يتفحصون أبعاد وانعكاسات زيارة ملك املغرب لباماكو
وأبيدجان املغرب يف ّعل محاور استقطاب إقليمية تتجاوز أدوار موريتانيا والجزائر" ،القدس
العريب ،2014/2/24 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=137107
 48إحسان الحافظي" ،املغرب وإفريقيا ...روابط الدين والسياسة واألمن" ،الصباح،
.2013/3/25
49 "Maroc - Mali: Coopération solide," Ibid.
50 "Après le Mali Le Maroc va former des Imams guinéens, Le Matin,
"13/2/2014, at:
http://www.lematin.ma/express/2014/apres-le-mali_-le-maroc-va-formerdes-imams-guineens/196715.html
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ضمن هذا السياق ال ميكن مواجهة التطرف الديني بأدوات عسكرية
فحسب؛ فإذا كان للدبابات والطائرات دو ٌر يف القضاء عىل املعاقل
واملالجئ ،فإنها تعجز عن تغيري األفكار واملعتقدات ،وضمن هذا
السياق ،أيضً ا ،عالج املغرب املسألة داخليًّا بأدوات دينية من قبيل
ترسيخ قيم اإلسالم الوسطي ،ودعم التيارات الصوفية املحافظة،
والتعايش مع املكونات اإلسالمية التي تعرتف بإمارة املؤمنني
ومستلزماتها السياسية والدستورية .وال شك يف أ ّن نجاح التجربة
املغربية ساهم يف نقلها إىل دول مجاورة ،مثل بعض البلدان األفريقية
جنوب الصحراء ،وبعض بلدان أفريقيا الغربية .وقد شكّلت الطرق
الصوفية الكربى أحد أه ّم العوامل التي ساعدت عىل انتشار املالكية
يف املنطقة؛ إذ كان كثري من أقطاب الطرق الصوفية ومشايخها
ومقدميها من كبار العلامء يف املذهب ،سواء كانوا من القادرية ،أو
الشاذلية ،أو التيجانية ،أو املريدية.

من جانب آخر قام املغرب بتشييد املساجد الكربى ببعض عواصم
غرب أفريقيا (نواكشوط ،وداكار ،وباماكو)( ،((5وترسيخ قيم املذهب
املاليك وقواعده الفقهية .ويف الحالة السنغالية ،تساهم الطريقة
التيجانية يف توحيد رؤى البلدين( ،((5بالنظر إىل تجانس فكرها
وطقوسها الدينية ،وإىل أنها كتلة ناخبة ومؤث ِّرة.
إ ّن التطورات األخرية يف منطقة الساحل والصحراء وانكفاء الجزائر،
الدولة الجارة ملايل ،عىل نفسها من ج ّراء "الحروب الرسية" املتعلقة
بخالفة بوتفليقة ،واالستعدادات الجارية أكرث من عام لعقد قمة
لدول الساحل والصحراء يف املغرب ،وتراجع الدور البوركينايب يف
املصالحة املالية ،كلّها عوامل متنح املغرب الرسمي دو ًرا جدي ًدا يف
الحوار الوطني الداخيل املايل ،وهو ما يفرس طلب الرئيس املايل إىل
51 Antil, Ibid., p. 52.
52 Ibid.

دراسات وأوراق تحليليّة
محددات السياسة الخارجية المغربية تجاه دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء

ملك املغرب أداء دور يف هذه املرحلة التاريخية امله ّمة ،ويف هذا
السياق كان استقبال امللك لوفد الحركة الوطنية لتحرير األزواد(.((5

خاتمة
أردنا من هذا البحث رصد الثوابت التي تحكمت يف العالقة بني
املغرب وعيِّنة من البلدان األفريقية من غرب القارة وبعض دول
الساحل ،ومن خالله نستنتج عمق العالقة بني الطرفني التي تعود
إىل بداية دخول اإلسالم إىل املنطقة عرب القوافل التجارية ،والتيارات
واملذاهب الفقهية والسياسية؛ من قبيل املذهب املاليك ،واالتجاهات
مثل.
الصوفية ،والخارجية؛ كالحركات اإلباضية ً
لقد تعمقت العالقة يف عهد الدولة املرابطية التي نجحت يف إخضاع
املناطق املتاخمة ملا كان يسمى غانا سياس ًّيا وعسكريًّا .ولقد توغل
السعديون يف هذه املناطق ،وسيطروا عىل مناجم الذهب فيها ،وعىل
محاور التجارة الصحراوية ،وقضوا عىل األطامع اإليبريية يف املنطقة.
وقد نشأت عالقات متينة بني الطرفني ،وبخاصة عرب الطرق الصوفية
التي نجح روادها يف تأسيس عالقة روحية عميقة بني الطرفني مازالت
آثارها بادي ًة للعيان ،من خالل كثافة املريدين األفارقة من السنغال،
وخصوصا مايل ،وهم يشكلون ،إضاف ًة إىل عنرص األمن
وموريتانيا،
ً
الروحي ،كتل ًة ناخب ًة مؤث ِّرةً.
تحكّمت مشكلة الصحراء يف عالقة املغرب بعدد من البلدان األفريقية
مد ًة طويلةً .وتسببت هذه املشكلة يف قطع عالقته بعدد من البلدان
التي اعرتفت بجبهة البوليزاريو ،وع َّمقت جراح الدبلوماسية املغربية
التي صححت كث ًريا من أخطائها ،واضطرت إىل إعادة ربط عالقاتها
بدول ُصنفت سابقًا ضمن خانة األعــداء .ومع بداية عهد محمد
السادس ،شهدت السياسة الخارجية تح ّو ٍ
أساسا
مست ً
الت عميق ًة َّ
االبتعاد عن مشكالت الرشق األوسط ،وإيالء العالقات اإلقليمية
وخصوصا اإلقليمني األوريب واألفريقي.
أهمي ًة متزايدةً،
ً
وعىل الرغم من أ ّن املغرب يُ َع ُّد عض ًوا
مؤسسا ملنظمة الوحدة
ً
األفريقية ،فإنه ال يحظى مبقعد يف االتحاد األفريقي .غري أنه ما فتئ
يقوم بإطالق ع ّدة مبادرات ملموسة وإنجاز مجموعة من املشاريع
التنموية ،واالقتصادية ،والدينية ،وهو يأمل أن يؤ ِّد َي ،بسبب موقعه
اإلسرتاتيجي ،دور املحور الرابط بني اإلقليمني املذكورين عىل املستوى
 53عبد الحق الريحاين" ،منطقة الساحل والصحراء تحديات ورهانات االستقرار واألمن"،
االتحاد االشرتايك ،2014/3/1 ،عىل الرابط:
_http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id
info=192141&date_ar=2014-3-2&wss=1Y09io000101
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األمني واالقتصادي والتنموي؛ لذلك يراهن حال ًّيا عىل املدخل االقتصادي
والتنمية الداخلية يف بعض دول غرب أفريقيا ،وعىل دخول الساحل
األفريقي ،مستفي ًدا من اإلشارات اإليجابية من األمم املتحدة وبعض
القوى الغربية ،ويف صدارتها فرنسا ،والواليات املتحدة األمريكية.
من جهة أخرى ،ال ميكننا إغفال أحد أبرز محددات الثوابت يف الهجوم
الدبلومايس واالقتصادي للمغرب؛ وهذا املح ّدد متمثّل بإيجاد حلول
يف ما يتعلّق مبشكالت الصحراء ،وانتزاع بعض املزايا األمنية والدبلوماسية
التي احتكرت الجزائر منافعها مد ًة طويلةً .وتُ ثِّل زيارة ملك املغرب
األخرية لبعض دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء محط ًة أساسي ًة
تلخص مجمل ما أرشنا إليه بخصوص التوجهات املغربية يف املنطقة.
وميكن للمغرب ،بفضل إرثه التاريخي ،ومبا حقّقه من عالقات روحية
عميقة بدول غرب أفريقيا جنوب الصحراء ،أن يؤ ِّد َي دو ًرا اقتصاديًّا
محوريًّا ،كام ميكن لبلدان العامل العريب أن متد جسور التواصل
املؤسسايت لخدمة التنمية وتحقيق األمن اإلسرتاتيجي العريب.
ويرتبط املغرب مع دول جواره األفريقي بعالقات تاريخية استثنائية
ميتزج فيها الجانب السيايس بالعوامل الدينية ،واالقتصادية،
واإلسرتاتيجية؛ وهي عالقات ترضب بعمق يف التاريخ ،وميكنها أن
تفرس التجاوب الكبري بني الجانبني عىل املستويات الرسمية والشعبية،
وهو ما منح زيارة ملك املغرب لبعض دول الساحل وغرب أفريقيا
اكم إعالميًّا استثنائيًّا.
تر ً
وعىل الرغم من ذلك ،تعرتض سياسة املغرب تجاه املنطقة ع ّدة
صعوبات وتحديات؛ من أبرزها ح ّدة املنافسة الخارجية ممثل ًة بكثافة
االستثامرات التي تخصصها الصني للقارة ،إضاف ًة إىل الحضور الوازن
لدولة جنوب أفريقيا يف هذا املجال .وإ ّن ما يُخىش ،بشأن املبادرات
املغربية ،أن تكون عنوانًا هامشيًّا ومستو ًرا للمصالح الفرنسية
واألمريكية يف املنطقة.
وبوج ٍه عا ّم ،ال ميكن للمغرب أن يؤسس رشاك ًة قوي ًة ومستمر ًة مع
دول الساحل ،ودول غرب أفريقيا ،والقارة األفريقية إال إذا وظف
يجري ذلك إال يف إطار
العالقات التاريخية والدينية بينه وبينها .ولن
َ
مقاربة عربية شاملة تروم التنسيق والتكامل يف رسم إسرتاتيجية
واضحة املعامل تنترص لسياسة تعاون جنوب  -جنوب .لذا ،فإ ّن
املبادرات املعزولة التي تفتقد اإلمكانات االقتصادية الذاتية القوية
ال ميكنها تحقيق االستمرارية الذاتية .غري أ ّن إعادة بناء املغرب العريب
وتفعيل مؤسساته يع َّدان صامم أمانٍ للدبلوماسية املغربية يف رهانها
االقتصادي والتنموي مع دول الجوار األفريقي.

صـدر حديـ ًثا

عمار
تأليـف :عباس مصطفى ّ

سيناء المدخل الشرقي لمصر
يعيد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات نشر كتاب "سيناء المدخل الشرقي لمصر" للمؤلف المصري عباس
مضي قرابة سبعين عامً ا على تأليفه ضمن مشروع سلسلة "طي الذاكرة".
عمار ،ويستعيد المركز الكتاب بعد
ّ
مصطفى ّ
كانت مصر وفلسطين والعراق تحت االنتداب البريطاني حين صدر الكتاب أ ّول مرة ،وكان لبنان وسورية تحت االنتداب
ً
ً
انتقالية كان االنتداب يستعد فيها للرحيل ،لم تكن المنطقة حينئ ٍذ تعرف
لحظة
الفرنسي ،وصادف صدور هذا الكتاب
ً
ً
مصيرية في تاريخها المعاصر وال
فترة
ما ينتظرها في األيام المقبلة .واليوم ،إذ يعاد نشر الكتاب ،تشهد المنطقة ذاتها
تعلم ما الذي ينتظرها في األيام المقبلة ً
أيضا.
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حيـدر سعيـد

*

الطريق إلى سقوط الموصل

ال يمكــن فصــل مــا جرى في مدينــة الموصل ،وهــي المدينة الثانيــة في العــراق ،وإحدى أكبر
حواضر المشــرق العربي ،بل إحدى أكبر الحواضر اإلســامية ،مســاء يوم  9حزيران /يونيو ،2014
مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام الــذي بــات يُعــرف إعالم ً ّيا باســم
"داعش" ،عن األزمة السياســية الحادة التي يعيشــها النظام السياســي العراقي الذي أنشئ
ما بعد عام .2003
عــام ،ال يمكــن فصــل التنظيمــات الراديكالية عــن البيئة السياســية التــي تنمو
وعلــى نحــو
ّ
ً
نمــو مثل هذه
بنيويــة .وقد يصبح
فيهــا وخاللهــا .إنهــا نتــاج لوضع سياســي يعاني اختــاالت
ّ
مهمــا لهذه الفكــرة ،فهي
التنظيمــات فــي العــراق ،مــن القاعــدة إلى داعــش ،مثــا ًلا دراســ ً ّيا
ًّ
تعبيــر عــن وضــع سياســي مختــل ،حتــى وإن تطورت وأصبــح لها وضعٌ مســتقل عن الســياق
السياسي الذي نشأت فيه .وهي تنمو ،وتتطور ،وتتنفس ،في هذه االختالالت ،وفي خطوط
أن
االنقســام السياســي والمجتمعــي الحــادة .ومــن ّ
ثــم ،ال يمكــن الدفاع عــن فكــرة مؤ َّداها ّ
ً
إن قوتهــا تتأتى من قبــول حاضنتهــا االجتماعيــة بها ،في
قــو ًة
لهــذه التنظيمــات َّ
ذاتيــة ،بــل ّ
ســياق سياســي تســمح لها هذه الحاضنــة بأن تــؤ ِّدي دورًا لتصحيح توازنات القــوى ،بوصفها
أداة انتقام ،أو ضغط ،أو تأثير ،أو ما إلى ذلك.
*

باحث وأكادميي عراقي يعمل مستشا ًرا للمركز العراقي للدراسات اإلسرتاتيجية.
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أزمة نظام ما بعد 2003
هل يعاين النظام السيايس العراقي أزم ًة؟

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

األغلبية الدميوغرافية من تصورات سياسية  -إىل خلق نظام غري
منسجم مع فكرة الدولة املتع ّددة الهويات.

لقد كــان إسقاط نظام صــدام حسني عىل يد قــوات االحتالل
العسكرية األمريكية ،يف نيسان /أبريل  ،2003نقط ًة فاصل ًة يف تأريخ
الدولة العراقية .فقد جرى إعادة تعريف هذه الدولة ،من كونها
"دولة  -أ ّمة" ،إىل كونها دول ًة متع ّددة الهويات ،عىل أن يعكس النظام
السيايس رشاكة هذه املكونات يف مؤسسة القرار.
وقد كان أول تصميم لهذا النظام التع ُّددي ُمضم ًنا يف قانون إدارة
الدولة للمرحلة االنتقالية الذي صدر يف آذار /مارس  ،2004والذي
كان مبنزلة دستور انتقايل .وكان هذا التصميم مقرت ًحا أمريك ًّيا؛ مبعنى
أنه فكرة أجنبية ،وليس فكر ًة عراقيةً ،أل ّن النخبة السياسية العراقية
التي يتشكل عامدها من تنظيامت وعنارص املعارضة العراقية
السابقة لنظام صدام مل يكن تصورها لدولة ما بعد صدام يتجاوز
خاص إلقليم كردستان ،بحسب
فكرة "الدولة  -األمة" ،مع وضعٍ ٍّ
ما أثبتت بعض الدراسات((( .ويف املقابل ،مل تكن تلك النخبة تفكِّر يف
دولة بهوية مركبة ،أو متع ّددة الهوية.
تض ّمن ذلك التصميم املفاصل الرئيسة للنظام التع ُّددي (الالمركزية
واالستقالل الذايت القطاعي "الفيدرالية" ،والتمثيل النسبي ،والفيتو
املتبادل) الذي يوصف بأنه النظام األمثل للمجتمعات املنقسمة.
منقسم ،غري أ ّن الدستور الدائم
وقد ُع ِّرف العراق بوصفه مجتم ًعا
ً
لسنة  2005الذي كتبته لجنة عراقية منتخبة ،شهد صعود نزعة
أغلبوية ،حاولت القضاء  -بطريقة منهجية  -عىل مفاصل رئيسة يف
النظام التع ُّددي.
ويف الحقيقة ،يتضمن دستور  ،2005سياسيًّا ،تعارضً ا بني نزعتني :نزعة
تع ّددية ،ناجمة عن إرث لقانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية،
ونزعة أغلبوية ،ال تؤمن باألمنوذج التع ّددي.
وقد قادت النزعة األغلبوية النخبة السياسية الشيعية  -التي يبدو
أنها جاءت بسبب تكوين قومي تقليدي أو بسبب ما يتيحه وضع

1 Loulouwa Al Rachid, "The Rise of the Iraqi Exopolity in the 1990s," in
the conference entitled Iraq under Sanctions: Economic, Political, Social and
Cultural Effects, concluded by The American Academic Research Institute
in Iraq and British Institute for the Study of Iraq, Amman, September 2011.

وهكذا ،جرى القضاء عىل عنارص أساسية يف النظام التع ّددي (الفيتو
املتبادل ،والترشيع باألغلبية املطلقة لضامن توافق وطني ...إلخ)
ملصلحة نزعة أغلبوية .وهذه النزعة ال تزال تخوض عملي ًة طويل ًة
الحتواء النظام التع ّددي ،مبا يف ذلك مبدأ الفيدرالية .وقد شهدت
السنوات األخرية عملي ًة إلعادة تعريف الفيدرالية العراقية بأنها
ليست فيدرالي ًة متاثل أملانيا أو الواليات املتحدة األمريكية ،بل إ ّن
إقليم له وضع خاص ،عىل غرار إيطاليا
العراق دولة مركزية ،تضم ً
أو إسبانيا .وقد كان موقف رئيس الوزراء (السابق) ،نوري املاليك،
من طلب مجلس محافظة صالح الدين املتمثّل بتحويل املحافظة إىل
إقليم ،واض ًحا يف هذا املجال.
كل األحوال ،تشكل النزعة األغلبوية التي تضمنها دستور ،2005
ويف ّ
العتبة التي ستتولد منها نزعة استئثارية ،سيطورها املاليك الحقًا ،خالل
سنوات حكمه الثامين ( )2014 - 2006بالسيطرة عىل سائر مفاصل
النظام السيايس واملؤسسات السياسية العامة :الربملان (بالحد من دوره
يف الترشيع والرقابة) ،والقضاء ،والهيئات املستقلة ،واملؤسسة العسكرية،
فضل عن أنه قدم حزم ًة من مسودات القوانني التي تح ّد
واإلعالم .هذا ً
من حرية التعبري .أ ّما بصدد رشاكة املكونات األخرى يف مؤسسة الحكم،
ألي ترتيبات المركزية وسيطرته عىل القرار
فإ ّن املاليك ،إضاف ًة إىل رفضه ّ
األمني ،رفض بناء املؤسسات السياسية التي تع ّزز مبدأ الرشاكة يف
الحكم أو تفعيلها؛ من قبيل مجلس االتحاد؛ وهو الغرفة الثانية للربملان
العراقي التي نص عليها الدستور ومل تتشكّل بع ُد ،ويفرتض أن ُينح
صالحيات توافقيةً ،وكذلك مجلس السياسات العليا الذي يفرتض أن
يكون هيئ ًة تضم الزعامات السياسية وكبار ممثيل املكونات ،تتوىل رسم
السياسات العليا للبالد.
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ويف الحقيقة ،تضمنت "اتفاقية أربيل" التي تشكّلت عىل أساسها
حكومة املاليك الثانية ،أواخر عام  ،2010خريطة طريق للخروج نحو
نظام أكرث انفتا ًحا تجاه إرشاك سائر املكونات العراقية يف مؤسسة
القرار .غري أنه مل يُنفَّذ من محاور االتفاقية التسعة سوى الجزء
املحدود الذي يتعلق بتشكيل الحكومة(((.
لقد كان لـ "الربيع العريب" الذي تزامن مع تشكيل حكومة املاليك
الثانية ،دور سلبي يف مسار التطورات السياسية يف العراق .وعىل
الرغم من أ ّن الكثريين توقَّعوا أ ّن صعود اإلسالم السيايس الس ّني
إىل الحكم يف دول "الربيع العريب" سينتهي إىل حساسية عدائية مع
العراق الذي يحكمه اإلسالم السيايس الشيعي ،كان لدخول إيران
والسعودية عىل الخط ،ومحاولتهام التأثري يف مسار األمور والتحكم
سلبي يف
فيه بالنسبة إىل أكرث من بلد من بلدان "الربيع العريب" ،أث ٌر ٌّ
العراق .فعالو ًة عىل أ ّن الربيع العريب انتهى إىل تنافس ورصاع محاور
وخنادق طائفية بني محو ٍر
شيعي يجمع إيران ،والعراق ،وسورية،
ٍّ
سني يجمع دول الخليج وتركيا ،فإ ّن املاليك مل
وحزب الله ،ومحو ٍر ٍّ
يبني إسرتاتيجي ًة خاص ًة بالعراق تنطلق من ف ْهم وضعه
يستطع أن َ
الثقايف والجيوبولتييك املم ّيز له من غريه من الدول ،بل اختار أن
يكون يف أحد هذه املحاور ،وأن يكون جز ًءا من املحور الذي تقوده
إيران ،إىل ح ّد تسليمها القيادة اإلسرتاتيجية ،فالعراق الرسمي ال يزال
دول ًة هشةً؛ ولذلك تعامل مع الربيع العريب بحساسية عالية.
يُضاف إىل ذلك أ ّن املاليك تعامل مع الفرقاء املحليني،
وخصوصا السياسيني
ً
الس ّنة ،ال بوصفهم رشكاء سياسيني ،بل بوصفهم ممثيل خنادق ومحاور
عابرة للحدود .وعىل نح ٍو عا ّم ،تعامل املاليك ،بُع ْيد الربيع العريب ،مع
الرصاع الدائر يف العراق بوصفه جز ًءا من رصاع أوسع من العراق ،وكان
اختياره لالنضواء إىل املحور اإليراين جز ًءا من اإلسرتاتيجية التي اتبعها
ملواجهة تحدي الرصاع اإلقليمي ومتفصالته يف العراق.
وقد اعتمد املاليك ،يف واليته الثانية ( )2014 - 2010التي كانت  -عىل
نحو عا ّم  -والي َة أزمات مستمرة ،سياسة تنكيل بالرموز السياسية
الس ّنية ،بدأت مبذكرة القبض عىل نائب رئيس الجمهورية ،طارق
الهاشمي ،والحكم عليه باإلعدام ،أواخر عام  ،2011مرو ًرا مبداهمة
مكتب وزيــر املالية ،وأحــد أبــرز زعــاء السنة السياسيني ،رافع
2

"بنود اتفاقية أربيل" ،موقع شبكة اإلعالم العراقي 30 ،نيسان /أبريل  ،201انظر:
http://www.imn.iq/news/view.11963/

العيساوي ،واعتقال عنارص من حاميته ،أواخر عام  ،2012ث ّم اعتقال
النائب أحمد العلواين ،بعد الهجوم عىل بيته ،وقتْل أخيه ،إثر إعالن
فضل عن عرشات
الحكومة الحرب عىل داعش يف صحراء األنبارً ،
حق ٍ
طيف واسعٍ من النخبة السياسية السنية.
مذكرات القبض يف ّ
وإذا كان من الباحثني من يفرسون هذه السياسة بأنها انتقام من
كتل وتنظيامت س ّنيةً ،وتفوقت
قادة "العراقية" ،القامئة التي جمعت ً
عىل ائتالف املاليك (دولة القانون) يف انتخابات  ،2010فإنه يبدو لنا
أ ّن سياسة التنكيل التي تبناها املاليك تجاه السياسيني الس ّنة جزء
من إسرتاتيجية مواجهة الرصاع اإلقليمي ،األمر الذي قاده إىل إعادة
تعريف الفرقاء املحليني بوصفهم جز ًءا من مرشوع أجنبي.

االحتجاج السنّي
كان التنكيل الذي تع ّرض له الزعامء الس ّنة هو السبب املبارش الذي
أطلق حركة احتجاج واسعة يف املحافظات الس ّنية .وقد بدأت إثر
اعتقال عنارص من حامية رافع العيساوي (تراوح عددهم بني 150
و ،)200أواخر  .2012ولك ّن هذه الحركة  -يف الحقيقة  -نتاج الشعور
املرتاكم يف املجتمع الس ّني يف العراق؛ بالنظر إىل أ ّن مؤسسة الحكم
ال تعكس رشاك ًة متكافئةً .وقد أنتجت حادثة العيساوي شعو ًرا لدى
يل ال يعكس
هذا املجتمع بأ ّن متثيل السنة ،يف الربملان والحكومة ،شك ٌّ
بأي حصانة .ولذلك ،تحولت
اسمها يف صناعة القرار ،وال يحظى ّ
الحركة ،فو ًرا ،من قضية العيساوي إىل مجموعة من املطالب التي
تخص املجتمع الس ّني .وقد تب َّنت الحركة ،مطلع كانون الثاين /يناير
أي بعد نحو أسبوعني من انطالقها ،وثيقة مطالب موحدة ،من
ْ ،2013
 13فقرةً ،قدمت إىل مجلس النوابُ ،جلّها يركز عىل ما يرى الس ّنة أنها
"إجراءات تعسفية" تجاههم.
تضمنت وثيقة املطالب إج ـراءات قضائيةً ،وقانونيةً ،وسياسيةً،
لعل أبرزها إطــاق رساح جميع املعتقالت
وعسكري ًة  -أمنيةًّ ،
واملعتقلني املتهمني وفقًا للامدة ( )4من قانون مكافحة اإلرهاب،
وإحالة املتهامت بقضايا جنائية إىل محافظاتهن ،وتعليق العمل بهذه
كل القضايا املتعلقة بهذا القانون إىل حني
املادة السالفة ،وإيقاف ّ
إلغائه من مجلس النواب؛ إذ يشتيك الس ّنة ،استنا ًدا إىل هذه املادة،
اعتقاالت تعسفي ًة وعشوائية .وتضمنت املطالب "إعادة التحقيق يف

88
القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية داخل العراق وخارجه
أمام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التأثري السيايس".
لقد فُهم من هذه الفقرة أنها تخص األحكام ومذكرات القبض
حق السياسيني الس ّنة ،من قبيل طارق الهاشمي وسواه.
الصادرة يف ّ
وطالبت الوثيقة بتجنب املداهامت الليلية العشوائية ،وإلغاء قانون
املخرب الرسي ،وعدم االستامع إليه؛ "ألن معظمهم يكيدون العداوة
الشخصية أو الطائفية" ،بحسب ما جاء يف الوثيقة .وطالبت إحدى
الفقرات مجلس النواب باإلرساع يف إقرار قانون العفو العا ّم ،وإيقاف
العمل بـ "قانون املساءلة والعدالة" الذي يرى الس ّنة أنه يستهدفهم
فضل عن أنه تح َّول إىل أداة ابتزاز
وميارس عقابًا جامع ًّيا بشأنهمً ،
كل مؤسسات الدولة،
ُمسيّسة .وطالبت الوثيقة بتحقيق التوازن يف ّ
وال سيام العسكرية واألمنية والقضائية ،وتحريم استعامل العبارات
والشعارات الطائفية يف هذه املؤسسات ويف وسائل اإلعالم .وطالبت
كل محافظات العراق وما وصفته
كذلك بإلغاء قيادات العمليات يف ّ
بـ "األجهزة األمنية غري الدستورية" التي تُدار عاد ًة من القائد العا ّم
للقوات املسلحة ،نوري املاليك ،وسحب الجيش من املدن واألحياء
السكنية يف بغداد واملحافظات ،وتحميل الرشطة املحلية التي تتشكّل
من أبناء املناطق مه ّمة حفظ األمن.
ث ّم إ ّن إحدى فقرات الوثيقة طالبت بإجراء تعداد سكاين شامل،
مع ذكر تفاصيل االنتامء (املذهبية ،والقومية ،والدينية)؛ أل ّن الس ّنة
العرب يف العراق يشتكون من أ ّن التقدير املطروح سياس ًّيا عن نسبتهم
أقل من  20يف املئة من سكان
الدميوغرافية الذي يزعم أنهم يشكلون ّ
العراق ،غري صحيح .وأخ ًريا ،طالبت الوثيقة بـ "إعادة جميع املساجد
ودور العبادة وأمالك الوقف وأمالك املواطنني الخاصة املغتصبة".
إمامي الشيعة عيل
رضيحي
ويُفهم من هذه الفقرة أنها تخص
ِ
ْ
الهادي والحسن العسكري يف مدينة سامراء الس ّنية ،ونقلت إدارتهام
من الوقف الس ّني إىل الوقف الشيعي ،بحسب قانون إدارة العتبات
املقدسة واملزارات الشيعية الرشيفة ،عام .(((2005
غري أ ّن املاليك مل يتعامل مع حركة االحتجاج الس ّنية إال بوصفها حركة
مترد ،تستهدف تهديد الحكومة الرشعية يف بغداد التي يشكّل الشيعة
عصبها ،معززًا قراءته بأنها جزء من رصاع املحاور اإلقليمية ،وأنّه
النص الكامل لوثيقة املطالب ،يف" :العراق :كتل شيعية تقاطع جلسة الربملان
 3انظر ّ
الطارئة" ،جريدة الوطن الكويتية 6 ،كانون الثاين /يناير  ،2013يف:
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=245801

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

إقليمي وبعض القوى .يف حني أنه مل يستطع أن
يقف وراءها خندق
ّ
يفهمها بوصفها أزمة نظام .ولذلك ،مل يعمد إىل إطالق مبادرة تفاوض
جادة مع الحركة.
ميز املاليك ،يف بداية الحركة ،بني ما سامه "مطالب مرشوعة" وأخرى
"غري مرشوعة وغري دستورية" ،وذكر أ ّن بعض هذه املطالب يتضمن
إسقاط الدستور والعملية السياسية ،وبعضها ذو طابع طائفي يتقاطع
مع مطالب املكونات األخرى ،وبعضها اآلخر يرتبط بأجندات حزبية
داخلية أو خارجية؛ إذ يقول :إننا نص ّنف املطالب إىل مطالب مرشوعة
نحن ملزمني [كذا] جمي ًعا بتنفيذها ،ومطالب غري مرشوعة ال ميكن
تحقيقها((( ،ويضيف" :يجب أن تخضع مطالب املواطنني للدستور
وأن تكون االستجابة لها وفق الدستور وال تتقاطع مع الدستور وال
مع مطالب أبناء الشعب يف املحافظات األخرى"((( ،فضلً عن "رضورة
العمل عىل االبتعاد عن األجندات الخارجية والطروحات الطائفية"(((.
وعد املاليك بتلبية "املطالب املرشوعة" ،وق ّدم بعض األفكار ،منها
تشكيل "ديــوان رد املظامل"((( .وبعد أيام قليلة من إعالن وثيقة
املطالب ،شكّل مجلس الوزراء لجن ًة وزاريةً ،برئاسة نائب رئيس
الــوزراء ،حسني الشهرستاين ،وعضوية عدد من الــوزراء املعنيني؛
لـ "تسلم الطلبات املرشوعة من املتظاهرين مبارشةً ،من خالل وفود
متثّلهم وترفع توصياتها إىل مجلس الوزراء"((( ،وشكّلت اللجنة لجن ًة
فرعي ًة ملتابعة تنفيذ قراراتها((( ،وقد تخلل ذلك تفاوض محدود بني
الحكومة وبعض ممثيل الحراك.
" 4رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك يشكر املتظاهرين الذين م ّزقوا خرائط التقسيم
ويقرتح تشكيل هيئة قضائية لر ّد املظامل" ،موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 7 ،آذار /مارس
 ،2013انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/07032013.htm
" 5رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك :الذين يتحدثون بالطائفية ال ميثلون ضمري
الشعب العراقي" ،موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 23 ،شباط /فرباير  ،2013انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/23022013_1.htm
" 6رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك يستقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات
الدكتور صالح املطلك" ،موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 2 ،آذار /مارس  ،2013انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/02032013.htm
" 7رئيس الــوزراء السيد نوري كامل املاليك يشكر املتظاهرين الذين مزقوا خرائط
التقسيم".
" 8قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم ( )1يف  ،"2013/1/9موقع األمانة العامة ملجلس
الوزراء يف جمهورية العراق ،انظر:
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2661
 9اللجنة الوزارية للمتظاهرين" ،مقدمة" ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء يف جمهورية
العراق ،انظر:
http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=21
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وأعلنت اللجنة أنها قدمت بعض التوصيات وأنجزت ع ّدة ملفات
كانت متأخر ًة بسبب الروتني واإلجراءات املتبعة .ويدور ما أنجزته
هذه اللجنة عىل أربعة محاور ،هي:

ومجلس القضاء ،والوزارات ،واألجهزة األمنية ،والخارجية ،واملالية"
من املشمولني بإجراءات املساءلة والعدالة ،وكانت درجاتهم يف حزب
أقل من "عضو شعبة".
البعث ّ

1.1مــلــف املــعــتــقــات واملــعــتــقــلــن :أعــلــنــت الــلــجــنــة ،أواخـــر
حزيران /يونيو  ،2013إطــاق رساح نحو  7500من السجناء
واملوقوفني ،منهم نحو  300امرأة(.((1

3.3اإلجراءات القضائية :أوصت اللجنة بإصالح اإلجراءات القضائية
وتحسينها وترسيعها ،ما يتعلق منها بالقبض ،أو التحقيق ،أو اإلفراج،
أو إطالق الرساح ،وتعديل قانون املخرب الرسي.

2.2قانون املساءلة والعدالة وإجراءاته :أوصت اللجنة بأن يُدمج
يف مؤسسات الدولة ما أمكن من املشمولني بإجراءات املساءلة
والعدالة ،من أعضاء الكيانات املنحلة التي تشمل الجيش السابق
واألجهزة األمنية واإلعالمية( .((1ودعت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة
والعدالة إىل قبول طلبات اإلحالة عىل التقاعد( .((1وتقول اللجنة إنها
رسعت إجراءات التقاعد لنحو  23ألف شخص من املشمولني بإجراءات
ّ
(((1
وفضل عن ذلك ،أوصت دوائر التسجيل العقاري
املساءلة والعدالة ً .
برفع الحجز عن عقا ٍر ٍ
لكل شخص محجوزة أمواله وفق القانون.
واحد ّ
ويف ذلك تقول اللجنة إنها أنجزت أكرث من  14ألف معاملة حجز
عن دور السكن ،من أصل نحو  17ألف قُدمت إليها( .((1وأوصت
اللجنة بتفعيل املادة  12من قانون املساءلة والعدالة ،وترويج حاالت
حق النظر
االستثناء مبوجب هذه املادة التي تقول" :ملجلس الوزراء ّ
يف الحاالت االستثنائية للعودة إىل الوظيفة للمشمولني بهذا القانون،
وبحسب مقتضيات املصلحة العامة ،بنا ًء عىل طلب الوزير املختص
وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار املناسب بشأنها .وال يكون القرار
نافذًا إال مبصادقة مجلس النواب عليه" .وكذلك تفعيل املادة "/6
تاس ًعا" التي تنص عىل "إحالة جميع من مل يُشمل بقانون الخدمة
والتقاعد للعمل يف دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثالث،

4.4الخدمات يف املحافظات الس ّنية :أوصت اللجنة بتكثيف الجهد
لتنفيذ املشاريع الخدمية يف املناطق التي ُحرمت من تلك الخدمات
بسبب تردي األوضاع األمنية(.((1

" 10اللّجنة الوزارية للنظر يف طلبات املتظاهرين تعلن إحصائية جديدة إلطالق رساح
املفرج عنهم" ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء يف جمهورية العراق 25 ،حزيران /يونيو
 ،2013انظر:
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=3284
 11اللجنة الوزارية للمتظاهرين" ،إجراءات" ،املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة ملجلس
الوزراء يف جمهورية العراق ،انظر:
http://www.cabinet.iq/uploads/pdf/retirement/1.pdf
" 12األمانة العامة ملجلس الوزراء توجه الدوائر الحكومية بتنفيذ توصيات لجنة استالم
طلبات املتظاهرين" ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء يف جمهورية العراق 14 ،كانون
الثاين /يناير  ،2013انظر:
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2670
 13اللجنة الوزارية للمتظاهرين" ،إجراءات".
" 14اللّجنة الوزارية للنظر يف طلبات املتظاهرين تعلن إحصائي ًة جديد ًة إلطالق رساح
املفرج عنهم".

ويف الحقيقة ،ويف ماعدا إطالق رساح عدد من السجناء واملوقوفني
سعت إجراءات اإلفراج
(ال ميكن التأكد من أعدادهم) ،ونسبة من ُ ّ
عنهم بعد أن ظلوا معتقلني ،مع وجود مذكرات إفراج أو انتهاء
محكومية ،أو اإلرساع بإكامل معامالت التقاعد أو رفع الحجز عن
دور بعض املشمولني بـ "قانون املساءلة والعدالة" .ويبدو أ ّن هذا
هو املطلب الوحيد الذي ميكن أن تنفِّذه الحكومة .أ ّما سائر األمور
األخرى ،فقد بقيت يف إطار الوعود .وعىل الرغم من أ ّن املاليك ذكر
أ ّن مجلس الوزراء صادق عىل تعديل قانون املساءلة والعدالة ،وعالج
موضوع املخرب الرسي  -وهو أمر ال قيمة له من دون ترشيع مجلس
النواب  -وأبدى استعداده لتصديق القوانني األخرى التي طالب
املتظاهرون بتعديلها( ،((1مل يَ َر النور أي يشء من هذا.

منعطف الحويجة
يبدو أنه كان مث َّة قرار بأن تحافظ حركة االحتجاج الس ّني ،عىل األقل يف
مركزها يف األنبار ،عىل طابعها السلمي املطلبي .وذلك عىل الرغم من
لفض االعتصامات ،وعىل
التهديدات التي كانت تو ّجهها الحكومة إليها ّ
الرغم من بعض األحداث األمنية التي ع َّدها املعتصمون استفزازًا من
معتصم يف الفلوجة
القوات الحكومية .وقد قُتل يف إحداها أحد عرش
ً
15
انظر:

اللجنة الوزارية للمتظاهرين ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء يف جمهورية العراق،

http://www.cabinet.iq/uploads/pdf/retirement
" 16رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك يستقبل وفد رؤساء عشائر محافظة األنبار"،
موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 15 ،حزيران /يونيو  ،2013انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/6/15062013.htm
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عىل يد عنارص الجيش ،أواخر كانون الثاين /يناير  ،2013وقتل الجيش
اثنني من املعتصمني يف املوصل ،مطلع آذار /مارس من السنة نفسها.
ست
يف أواخر آذار /مارس  ،2013اجتمع ممثِّلو ساحات االعتصام يف ّ
محافظات ،يف مدينة الرمادي ،وشكَّلوا وف ًدا تفاوض ًّيا مع الحكومة
لتنفيذ ما يسمونه "حقوق أهل الس ّنة والجامعة" .وقد أصدروا بيانًا،
عقب االجتامع ،أكّدوا فيه "سلمية التظاهرات واالعتصامات"(.((1
وعىل الرغم من أ ّن الحركة كانت تحيط بها أطراف متطرفة ،من
قبيل تنظيم "دولة العراق اإلسالمية" التي كانت تحاول أن تستغل
نفي واسعٍ ،حثّ التنظيم املحتجني عىل
ما يجري إلطالق عمل ُع ٍّ
ح ْمل السالح ض ّد املاليك ،أل ّن "السالم والصرب" ال طائل من ورائهام
يف التعامل مع "الحكومة التي يقودها الشيعة" ،بحسب تعبري
"أبو محمد العدناين" ،املتحدث باسم التنظيم الذي قال للمعتصمني،
أواخر كانون الثاين /يناير 2013؛ أي بعد شهر من انطالق الحركة:
"أمامكم خياران ال ثالث لهام ،إ ّما أن تركعوا للروافض وتعطوا الدنية،
وهذا محال ،وإ ّما أن تحملوا السالح ،فتكونوا أنتم األعلون .ولنئ مل
تأخذوا حذركم وأسلحتكم لتذوق ّن الويالت عىل أيدي الروافض الذين
ال زالوا [كذا] يخادعونكم"(.((1
عىل الرغم من ذلك ،مل تكن دولة العراق اإلسالمية ،آنــذاك ،قد
استعادت قوتها ،بعد الهزمية التي تعرضت لها إثر مرشوع "الصحوة"،
منذ خريف  ،2007وهو األمر الذي سيتحقّق لها خالل تجربتها يف
سورية ،منذ أواخر عام  ،2011وقد كان ذلك أ ّول دور خارجي لها
تنفِّذه .وبقدر ما ساهم هذا الدور يف تعزيز مكانتها يف الفضاء الس ّني
املسلح يف املنطقة ،مع اشتداد التوتر الطائفي ،أرادت دولة العراق
اإلسالمية من هذا الدور ،أن تستعيد تأثريها الداخيل ،مع استمرار
األزمة السياسية يف البالد ،وم ْيل الس ّنة يف العراق إىل دعم "الثورة" يف
سورية ،يف مقابل دعم الشيعة للنظام.
وهكذا كانت األزمة السورية هي العنرص األكرث حيوي ًة يف استعادة
الثقة بدولة العراق اإلسالمية ،واستعادة املقاتلني الذين فقدتهم ملصلحة
" 17اجتامع الرمادي ينتهي بتأكيد (متاسك وسلمية) التظاهرات والرباءة من املطلك
والوزراء العائدين إىل الحكومة" ،املدى برس 27 ،آذار /مارس  ،2013انظر:
http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=9024
(" 18القاعدة) تدعو املحتجني يف العراق إىل حمل السالح ضد املاليك" ،راصد الرشق
األوسط 1 ،شباط /فرباير  ،2013انظر:
http://www.observerme.com/modules.php?name=News&file=article&s
id=30276
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"الصحوة" .بل إ ّن دورها يف سورية ستجني من ورائه موارد مالية ،قد
أمس الحاجة إليها؛ ولذلك ت ُع ّد هذه األزمة نقط ًة مفصلي ًة يف
تكون يف ّ
وضعيتها( ،((1حتى أنها أعلنت ،أواسط متوز /يوليو  ،2012عن حملة
جديدة ،س ّمتها "هدم األسوار" ،وهي تهدف إىل استعادة املناطق التي
كل األحوال ،مل يكن بإمكان دولة
فقدت السيطرة عليها عام  .2008ويف ّ
العراق اإلسالمية أن تنشط من دون قبول الحاضنة االجتامعية املحلية.

يبدو أنه كانت توجد مت ّوجات وطموحات مختلفة من حركة االحتجاج
يف املناطق الس ّنية املختلفة .فإذا كان قرار األنبار هو املحافظة عىل
سلمية الحركة ،فقد كانت توجد مناطق أخرى تسعى لالنتقال
العنفي ،ورمبا كان ذلك بدافع
بالحركة إىل مستوى آخر ،هو املستوى
ّ
الخروج من الجمود واإليقاع الثابت الذي وصلت إليه ،أو بالنظر
عم هو
إىل أ ّن املكونات السياسية للحركة ،يف تلك املناطق ،تختلف ّ
وخصوصا أ ّن لبعضها طمو ًحا انقالب ًّيا؛ كحزب البعث
حاصل يف األنبار،
ً
وضباط الجيش السابق.
يف هذا السياق ،حدثت مواجهة مسلحة ،بني عدد من املعتصمني،
يف ساحة االعتصام يف الحويجة ،ويف نقطة للجيش قرب الساحة ،يوم
 19نيسان /أبريل  ،2013انتهت مبقتل جندي وأحد املعتصمني ،األمر
الذي حدا بالجيش إىل أن يحارص الساحة ،بحثًا ع َّمن أطلق النار عىل
ويفض االعتصام بالقوة ويحرق ِخ َيم
النقطة ،ثم إىل أن يقتحمها
ّ
املعتصمني ،يوم  23نيسان /أبريل؛ ما أ َّدى إىل مقتل نحو  50من
املعتصمني ،عالو ًة عىل عرشات منهم بني معتقل وجريح.
وبد ًءا من هذه الحادثة ،سريكز الخطاب الحكومي عىل اتهام الحركة
بوقوف ق ًوى انقالبية وراءها واخرتاقها إيَّاها ،وال سيام منها القاعدة.
ففي اليوم نفسه الذي وقعت فيه حادثة الحويجة ،أصدرت وزارة
الدفاع العراقية بيانًا قالت فيه إ ّن من قتلوا يف ساحة اعتصام الحويجة
هم من القاعدة والبعثيني ،وإ ّن القامئني عىل ساحات االعتصام يتحملون
املسؤولية عن "إيواء العنارص اإلرهابية والسامح لهم بتنفيذ مخططاتهم
 19حيدر سعيد" ،األزمة السورية وتداعياتها عىل العراق" ،بغداد ،مركز األبحاث العراقية،
متوز /يوليو  ،2012ص .5-4

دراسات وأوراق تحليليّة
الطريق إلى سقوط الموصل

الخبيثة" ،بحسب ما جاء يف البيان ،وإ ّن ساحات االعتصام أصبحت "وك ًرا
لإلرهابيني وتدار من قبل النقشبندية وحزب البعث"(.((2
ومع عشية بدء ما سمته الحكومة "الحرب عىل داعش" يف صحراء
األنبار ،بدأ املاليك يكثف الحديث عن أ ّن القاعدة بدأت تتسلل إىل
ساحة االعتصام يف األنبار؛ إذ قال يف خطابه األسبوعي أواخر ترشين
الثاين /نوفمرب " :2013إننا نتحمل مسؤولية أالّ نعطي للقاعدة مق ًّرا
للقيادة تحت عناوين طيبة ومرشوعةٌ .
وفرق بني مطالب يتقدم بها
حل لها ،وبني قاعدة تسلَّلت
الناس والظالمات [تظلّامت] يبحثون عن ّ
وسحبت امللف من الذين بدؤوه ،ومل ي ُعد لهم تأثري يف ملف ساحة
االعتصام يف األنبار"(.((2
ويعود املاليك ،بعد حادثة مقتل قائد الفرقة السابعة ،اللواء الركن
محمد الكروي ،ونحو  25ضابطًا كب ًريا وجنديًّا من الجيش العراقي،
عىل يد داعش ،يف صحراء األنبار يوم  21كانون األول /ديسمرب ،2013
كل يشء من املطالب ما تغري يشء أل ّن القاعدة
إىل القول" :لو أعطينا ّ
باقية  ...انكشفت هذه الخدعة التي خدع بها الكثري عىل أنهم
يطالبون بحقوق أبناء األنبار  ...وال يحتاج األمر إىل مزيد من التأكيد
بأ ّن هذه املنطقة وهذه الساحة أصبحت مق ًّرا لقيادة القاعدة ،ألنهم
ظهروا عىل منصتها ،وبكلمة واضحة رصيحة قالوا نحن تنظيم اسمنا
القاعدة نقطع الرؤوس ،وعىل نح ٍو رصيح رفعت أعالم القاعدة عىل
املنصة"(.((2
ث ّم يعود املاليك ليس ِّمي ساحة االعتصام يف الرمادي "ساحة
الفتنة"( ،((2والحقًا ،سامها "املالذ اآلمن للقاعدة"( .((2ث ّم يعود يف
 4كانون الثاين /يناير  ،2014ليصف ساحات االعتصام بأنها كذبة
" 20وزارة الدفاعَ :من قُ ِتل يف ساحة اعتصام الحويجة هم من القاعدة والبعثيني وتعرضنا
إىل إطالق نار وقتل لنا جنود" ،يف :املدى برس 23 ،نيسان /أبريل  ،2013انظر:
http://goo.gl/eF2F7o
 21الكلمة األسبوعية لدولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك" 27 ،ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2013موقع رئيس الوزراء نوري املاليك ،انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/11/27112013s.htm
" 22الكلمة األسبوعية لدولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك" 25 ،كانون األول/
ديسمرب  ،2013موقع رئيس الوزراء نوري املاليك ،انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/12/251220131s.htm
" 23املاليك :اليوم آخر صالة جمعة يف ساحة الفتنة باألنبار وسنحرق خيم املعتصمني إن
مل ينسحبوا" ،املدى برس 27 ،كانون األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=23447
" 24رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك :وحدة العراقيني خلف القوات املسلحة هي
االنتصار الحقيقي" ،موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 30 ،كانون األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/12/301220131.htm
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"يسعون فيها إىل يشء [وهو دولة العراق والشام] عندما رفعنا
ساحات الفتنة يف هذا الوقت ،أخربنا أحد املعتقلني ،وقال :لو
انتظرتم ثالثة أسابيع النفصلنا وأعل ّنا دولتنا يف الرمادي"(.((2
كانت حادثة الحويجة نقط ًة مفصلي ًة يف حركة االحتجاج الس ّنية ،ويف
وضعية دولة العراق اإلسالمية ،ويف مسار األمور السياسية واألمنية
يف البالد ،عىل نحو عا ّم .ولقد بدا للمجتمع الس ّني أ ّن الطريقة
فض بها اعتصام الحويجة يشري إىل أ ّن الحكومة لن تتعامل
التي ّ
مع املطالب التي قدمتها الحركة عىل نح ٍو سلمي ،وأنها ماضية إىل
قتْل الحركة عىل نح ٍو عنيف؛ ومن ث ّم ،خرجت الحركة كث ًريا عن
سلميتها ،فبدأت سلسلة مواجهات مع الجيش ،واستُهدفت عنارصه
رشا ،وشهدت األيام القليلة التي تلت الحادثة أعامل
استهدافًا مبا ً
عنف واسعة ،ذهب ضحيتها نحو  200شخص.
وكانت هذه اللحظة هي التي قــادت إىل متكني دولــة العراق
اإلسالمية من املجتمع الس ّني وتنشيط املساحات املتطرفة فيه،
وأضعفت مامنعته لطموحات دولة العراق اإلسالمية .وإ ّن هذا
االستسالم املجتمعي للتطرف يرتبط  -مر ًة أخرى  -بأزمة النظام
السيايس.
لقد تزامن هذا الحادث مع اإلعالن عن والدة الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام "داعش" ،ليبدأ التنظيم ،منذ ذلك التاريخ ،باستعادة
األعامل التي كان ينفّذها يف العراق من حيث عددها ونوعيتها ،يف
الفرتة  ،2007 - 2004ما قبل مرشوع "الصحوة".
ولعل أحد أه ّم األدلة عىل هذا تصاعد أعداد الضحايا املدنيني،
بد ًءا من حادثة الحويجة ،يف أيار /مايو  .2013فمن يتابع الشؤون
املتعلّقة بضحايا حرب العراق ،منذ بدء الغزو األمرييك للعراق يف
آذار /مارس  ،2003يكتشف أ ّن األشهر التي تلت هذه الحادثة ،وما
بعده ،س َّجلت منح ًنى تصاعديًّا وأرقا ًما قياسي ًة يف أعداد الضحايا
املدنيني العراقيني منذ أواســط  ،2008حني بدأت أعداد الضحايا
باالنخفاض التدريجي ،بعد معارك "صولة الفرسان" عىل امليليشيات
الشيعية يف الجنوب ،ومرشوع الصحوة الذي كاد يقيض عىل تنظيم
القاعدة ،فبعد أن كان عدد القتىل املدنيني ،يف نيسان /أبريل ،2008
" 25رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك يحرض االحتفال بالذكرى الثانية ليوم العراق"،
موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 4 ،كانون الثاين /يناير  ،2014انظر:
http://www.pmo.iq/press/2014/1/4012014.htm
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شخصا ،ويف
قد بلغ  1309أشخاص ،أصبح يف الشهر التايل 902
ً
شخصا .وهكذا تراوحت أعداد
حزيران /يونيو وصل إىل 748
ً
الضحايا ،من متوز /يوليو  2008إىل نيسان /أبريل  ،2013بني
 218و 682شهريًّا.
أ ّمــا بعد حادثة الحويجة ،فبلغ عــدد الضحايا املدنيني ،يف
أيار /مايو ( 2013أي الشهر األول الذي تال الحادثة) 888 ،ضحيةً،
وهذا الرقم هو األعىل منذ أيار /مايو  .2008ث ّم ُس ِّجل يف متوز/
يوليو  2013رقم قيايس جديد؛ إذ بلغ عددهم  1145ضحيةً .ويف
أيلول /سبتمرب من السنة نفسها ُس ِّجل رقم قيايس آخر؛ إذ بلغ
عددهم فيه  1306من الضحايا .وأخ ـ ًرا ،سجل حزيران /يونيو
( 2014أي الشهر الذي شهد سقوط املوصل) الرقم األعىل منذ
آب /أغسطس  ،2007وهي الفرتة التي شهدت ذروة الحرب
األهلية ،وما قبل إطالق مرشوع الصحوة؛ إذ بلغ عدد الضحايا
املدنيني فيه  1934ضحيةً.
ويف املجمل ،عادت أعداد الضحايا عام  2013إىل املستوى الذي
كانت عليه عـــام  ،2008بنحو  10آالف قتيل ،بعد أن كانت
األعداد ،يف الفرتة  ،2012 - 2009ترتاوح سنويًّا بني  4000و5000
قتيل( .((2ويُتوقع أن تتجاوز أعداد الضحايا عام  2014ما كان عليه
عا َما  2008و ،2013لتقرتب من أرقام عامي  2006و.2007
وفضل عن هذا ،أخذت أعامل العنف يف الفرتة 2013 - 2009
ً
إيقا ًعا محد ًدا؛ ذلك أ ّن دولة العراق اإلسالمية مل تتمكن من تنفيذ
كل بضعة أشهر ،يف حني استطاعت منذ حادثة
أعامل نوعية إال مر ًة ّ
الحويجة تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية التي كانت تستهدف
مؤسسات رسميةً.

أيلول  /سبتمبر 2014

التي تعتمد عىل الهجامت االنتحارية هي نفسها يف ازدياد .ففي
عــام  2010تناقصت هذه الهجامت لتصل إىل معدل  6مرات
وظل هذا املعدل عىل نحو ما هو عليه طوال عام .2012
شهريًّاّ ،
ويف عام  ،2013وقعت نحو  22عملي ًة من هذه العمليات شهريًّا ...
ويف فرتة انخفاض العنف يف العراق ،مطلع عام  ،2011كانت البالد
تتعرض لنحو  300حادثة أمنية كبرية يف الشهر الواحد .أ ّما خالل
عــام  ،2013فكان العدد اإلجاميل الشهري لهذه الحوادث يصل
يظل أقل كث ًريا من
عىل نح ٍو متكر ٍر إىل  .1200لك ّن هذا العدد ّ
الحوادث التي زاد عددها عىل  6000شهريًّا ،والتي نقلتها التقارير
واألخبار خالل أكرث األيام ظال ًما يف ما كان يشبه الحرب األهلية
أواخر عام  ،2006ومطلع عام .((2("2007

"هدم األسوار"
يف الحقيقة ،يعود املنحنى التصاعدي للعمليات النوعية إىل حدث
قليل؛ إذ يعود تحدي ًدا إىل متوز /يوليو ،2012
أسبق من حادثة الحويجة ً
حني أعلنت دولة العراق اإلسالمية عن مرشوع "هدم األسوار" الذي
شهد سلس ًة من العمليات النوعية ،وقد ركَّز األسايس منها عىل اقتحام
السجون التي تضم معتقيل التنظيم من أجل تحريرهم .يف حني كان
التنظيم قد أعلن ،يف وثيقته اإلسرتاتيجية السابقة التي أطلقها ،مطل َع
عام  ،2010تحت عنوان "خطة إسرتاتيجية لتعزيز املوقف السيايس
لدولة العراق اإلسالمية" ،أي بعد مرشوع الصحوة ،أنه سيتبنى سياسة
بدل من الحرب الشاملة التي اعرتف بأنه أصبح
العمليات النوعيةً ،
غري قادر عليها .ولذلك ،نفَّذ يف الفرتة  ،2013 - 2009عد ًدا محدو ًدا
من العمليات النوعية.

ويالحظ مايكل نايتس أنه "يف عام  ،2010يف فرتة انخفاض نشاط
القاعدة يف العراق ،انخفضت أعداد الهجامت التي تحمل بصمة
التنظيم كتلك التي تستخدم فيها السيارات املفخخة إىل معدل
 10يف الشهر الواحد ،وأ ّن الهجامت املنسقة التي يشنها التنظيم يف
ٍ
أكرث من مدينة يف آنٍ
واحد مل تحدث إال مرتني أو ثالث ًا يف العام .يف
حني وقع عام  ،2013ما مع ّدله شهريًّا  71تفج ًريا بسيارات مفخخ ٍة،
كل  11يو ًما ،وأ ّن العمليات
وأ ّن رضبات يف مواقع متع ّددة حدثت ّ

أي حال ،تكشف قراءة وثيقة "خطة إسرتاتيجية لتعزيز املوقف
وعىل ّ
السيايس لدولة العراق اإلسالمية" ووثيقة "هدم األسوار" ،عن الخلفية
التي تقف وراء التحول يف طبيعة العمليات التي نفذها التنظيم.
فالوثيقة األوىل تعيد تأكيد املوقف األيديولوجي للدولة ،من جهة أنها
دولة إسالمية ال تعرتف بالنظام العاملي القائم .وعىل الرغم من ذلك،
تركّز عىل وضع الدولة وواقعها العميل .فقد اعرتفت بأنها تعرضت
تفس أسباب
مع مرشوع الصحوة للرتاجع واالنحسار ،وحاولت أن ِّ

"قاعدة البيانات" ،موقع ضحايا حرب العراق ،انظر:
https://www.iraqbodycount.org/database

27 Michael Knights, The Resurgence of Al-Qaeda in Iraq (Washington
D.C.: The Washington Institute For Near East Policy, December 2013), p. 3.
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هذا الرتاجع الذي مل توافق عىل أنه حدث بسبب أخطاء عنارصها،
وقسوتهم ،وجورهم عىل املجتمع املحيل ورموزه ،بل بسبب الصورة
التي رسمتها لها الدعاية املضادة ،ومحاولة األمريكيني استاملة رموز
املجتمع املحيل ،وال سيام القيادات العشائرية ،من خالل هبات مالية
ضخمة.
واضح من هذه الوثيقة أ ّن دولة العراق اإلسالمية قلقة من هذه
ٌ
الصورة ،أيًّا كان مصدرها أو سببها ،وهي تسعى ملكافحتها .ولعل هذا
هو ما يُفرس محاولتها كسب و ّد املجتمع املحيل ،يف محافظتي الرقة
واملوصل اللتني سيطرت عليهام.
وتُق ِّدم الوثيقة حزم ًة من اإلسرتاتيجيات والسياسات لتجاوز هذا
االنحسار؛ الجانب األسايس منها عسكري .ولكنها تخصص جز ًءا واض ًحا
من الخطة ملا ميكن تسميته "حملة عالقات عامة" ،لتجاوز آثار تلك
الصورة السلبية .ومن هذه اإلسرتاتيجيات أنها لن تستطيع خوض
حرب شاملة ،بالكيفية التي كانت عليها يف الفرتة  ،2007 - 2004بل
إنها ستلجأ إىل عمليات نوعية ،عرب ما تسميه "سياسة االستهداف
وتكسري العظام" .وهذه العمليات يجب أن تركِّز عىل العنارص
املحلية التي تسميهم "املرتدين" ،بدلً من األمريكيني التي تسميهم
"الصليبيني" .وتلخص الوثيقة هذه اإلسرتاتيجية الجديدة بتعبري "تسع
رصاصات للمرتدين ورصاصة للصليبيني" ،وهو ما يعني استهدافًا
واس ًعا للجيش والرشطة ،مبا يخلق حالة رعب يف االنتساب إىل هذين
الجهازين ،واستهدافًا للرموز السياسية ،حتى وإن اقتىض األمر إىل
تجنيد "جهاديني" ضمن حامياتهم ،واستهداف "كوادر" ذات كفاءة
تدعم العملية السياسية القامئة.
ولك ّن الهدف األول للتنظيم الذي تطرحه الوثيقة ،هو مجالس
الصحوة وعنارصها .ويف هذا اإلطار ،دعت هذه الوثيقة إىل تأسيس
ما سمته "مجالس الصحوة الجهادية" ،بالتحالف مع رمــوز يف
املجتمع املحيل ،وال سيام القيادات العشائرية التي مل تنخرط يف
مجالس الصحوة التي أنشأها األمريكيون .وتشري الخطة إىل مجموعة
أخرى من اإلسرتاتيجيات ،منها السعي لتوحيد ما تسميه "الفصائل
الجهادية" التي نشبت بينها خالفات كبرية ،وطأمنة املخالفني الذين
ال ينخرطون يف مرشوعها ،ولكنهم ليسوا عد ًّوا لها ،وتثبيت ما تسميه
"الرموز الجهادية" التي قدمتها الدولة خالل تجربتها يف العراق(.((2
28

"خطة إسرتاتيجية لتعزيز املوقف السيايس لدولة العراق اإلسالمية" ،شبكة حنني ،انظر:
http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=158433

ولعل من أه ّم ما تضمنته الوثيقة أنها تتحدث عن رضورة االستعداد
ملرحلة ما بعد االنسحاب األمرييك ،وقد جاء فيها" :هذه الدراسة
املخترصة ستتناول  ...كيفية تعزيز موقف دولة اإلسالم يف هذه
الظروف الحالية ،حتى تكون بعد انسحاب غالب قوات العدو
[األمرييك] ،بعد قرابة العامني ،يف ظرف أفضل وموقع أقوى سياس ًّيا
وعسكريًّا ،بحيث يكون املــروع اإلسالمي هو الذي عىل أهبة
كل العراق .ومام ال يخفى عىل
االستعداد لتويل زمام األمور كامل ًة عىل ّ
كل متابع للوضع العراقي أ ّن الجميع يسعى لتعزيز موقفه السيايس
ّ
يف هذه الفرتة ،استعدا ًدا للموعد املزعوم من قبل العدو الصليبي
بانسحاب غالبية قواته من العراق"(.((2
أ ّما وثيقة "هدم األسوار" التي أطلقتها دولة العراق اإلسالمية ،أواسط
عم طرحته
 ،2012فقدمت رؤيـ ًة إسرتاتيجي ًة جديدةً ،تختلف ّ
مطلع عام  .2010وقد أعلن عن ذلك أبو بكر البغدادي (إبراهيم
ع ّواد البدري السامرايئ) ،يف متوز /يوليو  .2012وتزامنت الخطة مع
انسحاب القوات األمريكية من العراق ،أواخر عام 2011؛ إذ بدأت
دولة العراق اإلسالمية تُلملم شتاتها منذ أواسط  .2012وقد يكون
هذا تنفيذًا ملا أعلنت عنه يف الخطة اإلسرتاتيجية السابقة من رضورة
االستعداد ملرحلة ما بعد انسحاب القوات األمريكية.
وبخالف ما تضمنته الخطة السابقة من الرتكيز عىل عمليات نوعية،
أعلن البغدادي عن محاولة استعادة السيطرة والنفوذ يف املناطق
التي كانت تسيطر عليها الدولة أو أسالفها (ما قبل مرشوع الصحوة)،
يف الفرتة 2008 - 2004؛ وذلك يف خطبة له.
وإجاملً  ،ركّز مرشوع "هدم األسوار" عىل ثالثة أمور ،هي:
•استعادة املناطق التي انحازت منها.

•محاربة الحكم الشيعي الذي يسميه "الصفوي" .ويف هذه الخطبة،
أطلق البغدادي جملته التي جرى تداولها بعد سقوط املوصل
قائل" :إ ّن بغداد هي قلب معركة
والحديث عن قرب معركة بغدادً ،
أهل الس ّنة مع الصفويني" .ومام يُالحظ ،يف هذا السياق ،أ ّن البغدادي
كث ًريا ما يتحدث باسم أهل السنة ،وأنه ال يتحدث بوصفه صاحب
أيديولوجيا سلفية .وقد يكون هذا األمر نات ًجا من طبيعة الرصاع يف
العراق.
29

املرجع نفسه.
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الجدول ()1
العمليات النوعية التي نفذتها دولة العراق اإلسالمية ثم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش"
(مطلع  - 2009ربيع )2014

مـــــا بــــعــــد اكــــتــــال
مـــروع الــصــحــوة (مــن
أواخـــــر عـــــام  2008إىل
مرشوع "هدم األسوار")

مـــا بــعــد اإلعـــــان عن
مــروع "هــدم األســوار"،
متوز /يوليو 2012

نوع العملية

التاريخ

تفجري انتحاري بحزام ناسف ،استهدف مؤمت ًرا عشائريًّا لـ "املصالحة الوطنية" ،بـ "أبو غريب"
يف ضواحي بغداد ،حرضه عدد من ضباط الجيش والرشطة .وقد أسفر التفجري عن مقتل نحو
شخصا ،من بينهم عدد من الصحافيني الذين كانوا يغطون املؤمتر.
ً 40

آذار /مارس 2009

مبنيي وزاريت الخارجية واملالية
كل منهام
تفجري  6سيارات مفخخة ،بينها شاحنتان استهدفت ٌّ
ْ
يف بغداد؛ ما أدَّى إىل مقتل نحو  100شخص وجرح نحو  600شخص آخر ،وأرضار كبرية يف
املبنيني.

آب /أغسطس 2009

اقتحام مبنى البنك املركزي يف بغداد ،وتفجري عدد من طوابقه ،نفَّذه انتحاريون ،وقد نجم
شخصا.
عنه مقتل نحو ً 20

حزيران /يونيو 2010

اقتحام انتحاريني كنيسة "سيدة النجاة" يف بغداد ،واحتجاز األشخاص املوجودين فيها من
املسيحيني (رجال دين ومصلني) ،ث ّم قتْل بعضهم واتخاذ بعضهم اآلخر رهائن .وعىل إثر تدخُّل
شخصا من الرهائن ،و 7من قوات األمن.
قوات األمن العراقية ،أسفر الحادث عن مقتل ً 45

ترشين الثاين /نوفمرب 2010

تفجري سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند بوابة مقر ديوان الوقف الشيعي ،أسفر عن مقتل
شخصا.
أكرث من ً 20

حزيران /يونيو 2012

تفجري سيارتني مفخختني يقودهام انتحاريان ،عند بوابة مقر مديرية مكافحة الجرائم الكربى يف
بغداد ،ث ّم محاولة مجموعة من االنتحاريني اقتحام مبنى املديرية وتفجري أجزاء منها ،وتهريب
شخصا.
أعداد من عنارص دولة العراق اإلسالمية .وقد أسفرت العملية عن مقتل أكرث من ً 20

متوز /يوليو 2012

محاولة عدد من عنارص دولة العراق اإلسالمية اقتحام سجن التاجي لتهريب عدد من عنارص
التنظيم؛ ما أسفر عن مقتل عدد من حراس السجن.

آب /أغسطس 2012

تفجري سيارتني مفخختني عند بوابة سجن التسفريات يف تكريت ،أعقبه اقتحام انتحاريني
للسجن بهدف تهريب عنارص من دولة العراق اإلسالمية ،فاستدعى ذلك تدخل القوات
شخصا (جلُّهم من عنارص األمن)،
العراقية ،ودارت مواجهات واسعة ،انتهت مبقتل أكرث من ً 60
وهروب نحو  120سجي ًنا (جلُّهم من املحكوم عليهم باإلعدام).

أيلول /سبتمرب 2012

كمني أسفر عن مقتل  48جنديًّا سوريًّا ،كانوا برفقة وحدة من الجيش العراقي ،كانت تسعى
إلعادتهم إىل األرايض السورية ،بعد أن دخلوا إىل األرايض العراقية ،إثر مواجهات مع مجموعات
مسلحة داخل األرايض السورية .وقد أسفر الحادث كذلك عن مقتل  9جنود عراقيني.

مطلع آذار /مارس 2013

اقتحام انتحاريني يرتدون أحزم ًة ناسف ًة مبنى وزارة العدل وسط بغداد ،وتفجري بعض طوابق
شخصا.
املبنى ،وعىل إثره ،تدخّلت قوات األمن العراقية ،وأسفر الحادث عن مقتل نحو ً 30

أواسط آذار /مارس 2013
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الطريق إلى سقوط الموصل

ما بعد حادثة الحويجة،
نيسان /أبريل 2013

نوع العملية

التاريخ

سيطرة مسلحني من داعش و"جيش الطريقة النقشبندية" ،يوم  24نيسان /أبريل  ،2013بعد
مرور يوم واحد عىل حادثة الحويجة ،عىل بلدة سليامن بيك ( 150كم شام ّيل بغداد) يف
محافظة صالح الدين ،سيطر ًة تامةً ،مبا يف ذلك األبنية الحكومية ،بعد أن خاضوا معارك مع
وحدات الجيش العراقي يف املنطقة ،أوقعت عرشات القتىل من عنارص الجيش واملسلحني،
وقد اضطرت وحدات الجيش إىل االنسحاب ،وأُغلق الطريق اإلسرتاتيجي بني بغداد وإقليم
كردستان ،واستوىل املسلحون عىل معدات الجيش .وبعد أقل من  48ساعةً ،بدأت قوات األمن
بالعودة إىل البلدة ،بعد أن قبل املسلحون باالنسحاب ،إثر اتفاق ساعد عىل التوصل إليه
شيوخ من العشائر وبعض املسؤولني الحكوميني.

أواخر نيسان /أبريل 2013

لسجني "أبو غريب"
اقتحام نفَّذه انتحاريون ،بسيارات مفخخة وعرشات قذائف الهاون،
ْ
و"التاجي" اللذين يُؤويان سجناء من داعش .وقد أدت العملية إىل فرار نحو  500من عنارص
داعش وتهريبهم ،بعضهم قادة كبار محكوم عليهم باإلعدام .وشهدت العملية مواجهات
شخصا ،من عنارص
استمرت لساعات مع قوات األمن العراقية ،أسفرت عن مقتل أكرث من ً 60
األمن ،واملسلحني ،والسجناء ،واملارة.

متوز /يوليو 2013

هجوم نفذه  8انتحاريني عىل مبنى قامئقامية قضاء راوة ،أدَّى إىل مقتل  8من املسؤولني
اإلداريني وعنارص األمن.

ترشين األول /أكتوبر 2013

اقتحام انتحاريني بأحزمة ناسفة مبنى دائرة الرعاية االجتامعية يف تكريت ،واحتجازهم نحو
 40رهينةً ،واقتحام قوى األمن العراقية للمبنى ،ث ّم تفجري االنتحاريني أنفسهم .وقد نجم عن  2كانون األول /ديسمرب 2013
شخصا.
هذا الحادث مقتل نحو ً 40
انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري ،استهدف مديرية االستخبارات واملعلومات الوطنية،
يف مدينة كركوك .وأعقب ذلك اندالع اشتباكات مسلحة بني الرشطة وعنارص داعش حاولت
اقتحام املبنى ،ث ّم
التحصن يف "جواهر مول" (وهو أكرب مجمع تسويقي يف كركوك) ،واحتجاز
ّ
أعداد من زبائن املجمع ،وتفجري بعض طوابق املجمع وإحراق بعضها اآلخر ،وإثر اقتحام قوة  4كانون األول /ديسمرب 2013
َّ
من جهاز مكافحة اإلرهاب للمجمع ،ف ّجرت تلك العنارص نفسها .وقد أسفرت العملية عن
شخصا من الرهائن ،وقوى األمن ،واملارة.
مقتل أكرث من ً 50
اقتحام عدد من االنتحاريني مبنى مجلس محافظة صالح الدين ،وتفجري أنفسهم ،ث ّم تدخُّل
قوى األمن العراقية؛ ما أدى إىل مقتل  3أشخاص ،أحدهم عضو يف املجلس.

 16كانون األول /ديسمرب 2013

اقتحام عدد من االنتحاريني مبنى قناة صالح الدين الفضائية يف مدينة تكريت ،وقتْل صحافيني
عن
عاملني فيها ،ث ّم تفجري أنفسهم ،قبل أن تتدخل قوى األمن العراقية .وقد أسفر الحادث
 23كانون األول /ديسمرب 2013
مقتل  5أشخاص ،كلّهم من "الكادر" الصحفي العامل يف القناة.
اقتحام انتحاريني مب ًنى تاب ًعا لوزارة النقل يف بغداد ،واحتجازهم عددًا من الرهائن ،وقتل
بعضهم ،ث ّم تفجري االنتحاريني أنفسهم ،قبل أن تتدخل قوى األمن العراقية ،لتسيطر عىل
شخصا.
األوضاع .وقد أدَّى هذا الحادث إىل مقتل نحو ً 20

كانون الثاين /يناير 2014

انفجار سيارتني مفخختني أمام بوابة وزارة الخارجية يف بغداد ،أسفر عن مقتل أكرث من
شخصا ،جلُّهم من موظفي الوزارة.
ً 20

شباط /فرباير 2014
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•تحرير أرسى املسلمني( ،((3وهو ما فُهم الحقًا من خالل عملية
سجني "أبو غريب" و"التاجي" التي ع ّدتها داعش خامتة حملة "هدم
ْ
(((3
األسوار" .
إ ّن قـراءة خريطة العمليات النوعية التي نفذتها دولة العراق
اإلسالمية ،منذ مطلع عام  ،2009أي بعد أن اكتمل مرشوع الصحوة
وبدأت أعداد الضحايا تنخفض انخفاضً ا ب ِّي ًنا ،مقارن ًة مبا كانت عليه
يف السنوات السابقة (وصل العدد عام  2008إىل  10203من الضحايا
املدنيني ،يف حني وصل يف عام  2009إىل  5185ضحي ًة مدنيةً) ،تكشف
عن هذه التحوالت والنقاط املفصلية خالل السنوات املاضية.
يكشف الجدول ( )١أ ّن املنحنى التصاعدي يف العمليات النوعية التي
نفّذتها دولة العراق اإلسالمية ث ّم داعش ،يبدأ مع اإلعالن عن مرشوع
"هدم األسوار" ،يف متوز /يوليو  ،2012وأ ّن ُج ّل هذه العمليات تركِّز
عىل الهجوم عىل السجون ومراكز التوقيف واقتحامها؛ من أجل
تهريب سجناء التنظيم ومعتقليه .وهذا املعنى – يف ما يبدو  -أحد
املعاين األساسية لفكرة "هدم األسوار" ،إضاف ًة إىل استعادة املناطق
التي كانت تسيطر عليها دولــة العراق اإلسالمية وأسالفها يف
الفرتة .2008 - 2004
من أجل ذلــك ،استهدفت العمليات النوعية الكربى ،يف هذه
وسجني التاجي
املدة ،مديرية مكافحة الجرائم الكربى يف بغداد،
ْ
والتسفريات يف تكريت ،ووزارة العدل .وقد فشلت أ ّول عمليتني يف
بلوغ هدفهام ،ث ّم نجحت يف عملية سجن التسفريات يف تكريت؛ إذ
استطاعت تهريب نحو  120سجي ًناُ ،جلُّهم من قادة التنظيم املحكوم
عليهم باإلعدام ،وبعد ذلك تُ ِّوجت هذه العمليات بعملية كربى عىل
سجني "أبو غريب" و"التاجي" التي أسفرت عن تهريب أكرث من
ْ
 500من عنارص التنظيم.
أ ّما العمليات التي نفّذتها داعش ما بعد حادثة الحويجة ،فقد
عم قبلها نوعيًّا وعدديًّا .وقد كانت أوالها سيطرتها عىل
اختلفت ّ
ناحية سليامن بيك ،أيا ًما قليل ًة بعد حادثة الحويجة .وعىل الرغم
من أ ّن سليامن بيك بلدة صغرية ،وأ ّن السيطرة عليها مل تدم أكرث
 30نص خطبة "هدم األسوار" التي عنونها البغدادي يف األصل" :ويأىب الله إال أن يتم نوره"،
شبكة الدفاع عن السنة ،انظر:
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=153320
" 31بيان عن غزوة (قهر الطواغيت) يف سجني أيب غريب والتاجي" ،الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام 23 ،متوز /يوليو  ،2013شبكة الرحمة اإلسالمية ،انظر:
http://m.arrahmah.com/arabic/ad-dwlt-al-islamyt-fy-al-raq-walshambyanun-an-ghzwt-qhr-at-ttwaghyt-fy-sjny-aby-ghryb-waltajy.html

أيلول  /سبتمبر 2014

من  48ساعةً ،بسبب انسحاب داعش منها ،ودخول الجيش العراقي
إليها ،فإ ّن لسيطرة داعش عليها دالل ًة رمزي ًة عاليةً ،بالنظر إىل أنّها أ ّول
مدينة تسيطر عليها بالكامل منذ مرشوع الصحوة.
سجني "أبو غريب" و"التاجي" ،أواسط
وتال ذلك الهجوم عىل
ْ
متوز /يوليو .وقد ذكرت داعش أ ّن هذه العملية هي ختام حملة
"هدم األسوار" ،لتبدأ بعدها حملة "حصاد األجناد" التي يبدو أ ّن
العمليات التي نُفِّذت يف إطارها نتاج التمهيدات التي شهدتها
عم ق َّدمته تطورات األوضاع السياسية يف
السنوات املاضيةً ،
فضل ّ
البالد من متكني استثنايئ لداعش.
وقد ذكرت تقارير كثرية أ ّن عنارص داعش وقادتهم الذين هربوا خالل
سجني "أبو غريب" و"التاجي" نُقلوا إىل سورية لالنضامم إىل
عملية
ْ
صفوف داعش ،وقد أ َّدوا الحقًا دو ًرا أساسيًّا يف تغ ُّولها ،يف سورية
عم سبقها
والعراق .وبوج ٍه عا ٍّم ،تختلف عمليات ما بعد الحويجة ّ
يف أنها:
•أكرث كثافة ،وهو ما يشري إىل استعادة داعش ليشء من قوتها التي
فقدتها مع مرشوع الصحوة.
•تستهدف املؤسسات الرسمية ،واملدنية ،والعسكرية.
•قد تكون امتدا ًدا للمرشوع الذي أعلن عنه البغدادي يف "هدم
األسوار" من جهة أنهم ماضون إىل استعادة املناطق التي خرسوها
مع مرشوع الصحوة؛ ولذلك ،تركزت هذه العمليات يف املحافظات
الس ّنية ،لتدمري هياكل الدولة يف تلك املناطق .وهذا ما يكشف
عنه استقراء خريطة عمليات داعش ما بعد الحويجة ،وإىل بدء
ما ُعرف بـ "أزمة األنبار" أواخر عام  2013ومطلع عام  ،2014عىل
نحو ما يوضحه الجدول السابق.

"عودة القاعدة"
منذ ذلك التاريخ ،بدأت األدبيات الغربية بالحديث عن عودة القاعدة.
و"القاعدة" ،يف هذا السياق ،تعبري استعملته األدبيات الغربية من
دون أن متيز بني "القاعدة" و"دولة العراق اإلسالمية"؛ ذلك أ ّن "الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام" أو "داعش" مل يكُونا تعبريين رائجني بع ُد.
وكان مدار تلك األدبيات عىل أ ّن العراق أصبح تجاه معطًى جديد
رصا عىل حركة االحتجاج
متمثّل بعودة القاعدة ،وأ ّن األمر مل ي ُعد مقت ً
الس ّنية .وتحدي ًدا ،بدأ هذا التعبري يروج يف الكتابات الغربية ،وال سيام
سجني "أبو غريب" و"التاجي" ،متوز /يوليو
األمريكية ،ما بعد حادثة
ْ
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 ،((3(2013قبل أن يتكرس ،أكرث فأكرث ،بعد أزمة األنبار وسيطرة داعش
عىل املدينتني الكبريتني (الرمادي والفلوجة) ،كام أنه امتد إىل الخطاب
الرسمي األمرييك.
رصح الرئيس باراك أوباما ،خالل لقائه باملاليك يف واشنطن،
فلقد ّ
مطلع ترشين الثاين /نوفمرب  ،2013بـ "أ ّن القاعدة يف العراق ،اآلن،
قبل"( ،((3وعقد الكونغرس ،مطلع شباط /فرباير
أكرث نشاطًا من ُ
(((3
 ،2014جلسات استامع ،تحت عنوان "عودة القاعدة"  .يُضاف
إىل ذلك انهامك مراكز البحوث األمريكية يف أعامل واسعة س َّمتها
"عــودة القاعدة" ،ويف املدة املرتاوحة بني أيلول /سبتمرب 2013
وآذار /مــارس  ،2014أصدرت كربى مراكز البحوث األمريكية تقارير
موسعة عن هذا املوضوع(.((3
تحليلية َّ
 32عىل سبيل املثال ،ورد تعبري "عودة القاعدة" ،أو ما يرادفه ،يف التغطيات اإلخبارية
وبعض مقاالت الرأي يف اليوم التايل لحادثة سجني "أبو غريب" و"التاجي" ،انظر:
"Al Qaeda Prison Break Marks Terrorism Resurgence in Iraq, Says Think
Tank," Huffington Post, July 23, 2013, at: http://www.huffingtonpost.
co.uk/2013/07/23/terrorism-al-qaida-resurgence-iraq-jihadists-_n_3639396.
html; Michael Crowley, "The Meaning of al-Qaeda's Alarming Baghdad
Jailbreak," Time, July 23, 2013, at: http://swampland.time.com/2013/07/23/
the-meaning-of-al-qaedas-alarming-jailbreak-in-iraq/; Keith Wagstaff,
"Iraq's Spectacular Abu Ghraib Prison Break: Is al Qaeda Back?" The Week
Magazine, July 23, 2013, at: http://theweek.com/article/index/247251/iraqsspectacular-abu-ghraib-prison-break-is-al-qaeda-back
33 Mark Landler, "Surge in Iraqi Violence Reunites Maliki and
Obama," The New York Times, November 1, 2013, at: http://www.nytimes.
com/2013/11/02/world/middleeast/surge-in-iraqi-violence-reunites-malikiand-obama.html?_r=0
 34انظر محارض جلسات االستامع هذه يف:
"-US Government Printing Office," at: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG
htm.113hhrg86588-html/CHRG/113hhrg86588
وقد نُرشت هذه املحارض يف:
Committee on Foreign Affairs House of Representatives, "Al-Qaeda's
Resurgence in Iraq: A Threat to U.S. Interests," February 5, 2014, at: http://
www.state.gov/p/nea/rls/rm/221274.htm
 35انظر عىل سبيل املثال:
Knights; Jessica D. Lewis, Al-Qaeda In Iraq Resurgent (2 parts) (Washington,
D.C.: Institute For the Study of War, September-October 2013); Daniel
L. Byman, "The Resurgence of al Qaeda in Iraq" Washington, D.C.: The
Brookings Institute, December 12, 2013, at: http://www.brookings.edu/
research/testimony/2013/12/12-resurgence-al-qaeda-iraq-byman; Daveed
Gartenstein-Ross, The Arab Spring and Al-Qaeda's Resurgence (Washington,
D.C.: Foundation for Defense of Democracies, February 2014); Stephanie
Sanok Kostro and Garrett Riba, "Resurgence of al Qaeda in Iraq: Effect
on Security and Political Stability," Washington, D.C.: Center for Strategic
and International Studies, March 4, 2014, at: http://csis.org/publication/
resurgence-al-qaeda-iraq-effect-security-and-political-stability
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لقد كانت مقاربة الحكومة العراقية لتحدي عودة القاعدة مقارب ًة
أمني ًة ِصفًا ،انتهت بإعالن الحكومة الحرب عىل داعش ،يف منطقة
وادي حوران يف صحراء األنبار ،أواخر عــام  ،2013وقد تلت ذلك
تداعيات كثرية؛ من قبيل اعتقال النائب أحمد العلواين ،وهو أحد
أبرز الربملانيني الس ّنة ،ث ّم دخول داعش إىل مدينتي الرمادي والفلوجة،
واحتالل داعش للفلوجة ،وخوضها معارك ك ٍّر وف ٍّر مع الجيش العراقي.
وخالل هذه األزمة ،دعا املاليك إىل تفعيل مجالس الصحوة التي
كانت الحكومة هي املسؤولة األوىل عن إضعافها ،بعد أن أنشأها
األمريكيون ،لتتوىل خوض الحرب عىل القاعدة .فالحكومة تعاملت
معها بوصفها جز ًءا من الرتكة األمريكية ،وخشيت تح ّولها إىل ميليشيا
س ّنية يصعب السيطرة عليها.
وهكذا ،فشل مرشوع دمج عنارص الصحوة يف املؤسسة األمنية
العراقية ،وأخذ هذا الفشل والتلكؤ ع ّدة أشكال؛ منها التأخر واالمتناع
عن دفع رواتب عنارص الصحوة ،حني أصبحت هذه املسؤولية عىل
عاتق الحكومة العراقية ،بعد أن كان يتوالها األمريكيون .ومع عودة
القاعدة ،ما بعد حادثة الحويجة ،حذَّر كثري من الخرباء من إمكانية
أن يعود عدد كثري من عنارص الصحوة إىل القاعدة ،بعد ُّ
تعث دمجهم
يف املؤسسة األمنية ،إضاف ًة إىل أ ّن جز ًءا منهم انتقل ،بسبب املرشوع
األمرييك ،من صفوف القاعدة إىل الخندق املقابل.
ث ّم إ ّن املاليك مثلام مل يستطع أن يفهم أ ّن الطريق التي مهدت لعودة
القاعدة هي احتقان املجتمع الس ّني ،وأ ّن األوضاع التي أنتجت مرشوع
الصحوة؛ من قبيل تعارض املصالح بني القاعدة واملجتمع الس ّني،
فضل عن أ ّن األموال األمريكية الضخمة
والتخطيط واإلرشاف األمريكينيً ،
والوعد األمرييك بإصالح مؤسسة الحكم يف بغداد مل يعودا قامئني ،فقد
تعامل مع الصحوة بوصفها أدا ًة عسكري ًة فقط؛ أي بوصفها ميليشيا
ميكنها أن تقاتل القاعدة ،ال بوصفها مرشو ًعا مدن ًّيا سياس ًّيا  -عسكريًّا،
عىل نحو ما وصفها الجرنال ديفيد برتايوس ،مهندس مرشوع الصحوة
الذي يُع ّد من أكرب املآثر يف التاريخ العسكري األمرييك.
ولقد كتب برتايوس ،يف ترشين األول /أكتوبر 2013؛ أي يف ذروة
نصا بعنوان "كيف انترصنا يف العراق؟" ،استعاد فيه مرشوع
األزمةًّ ،
النص
الصحوة والعوامل التي أدت إىل نجاحه .ويبدو أنه أراد بهذا ّ
أن يكون رسال ًة موجه ًة إىل القادة العراقيني ،ت ُِّبي كيفية تجاوز عودة
القاعدة أو احتوائها؛ ولذلك ،ركز عىل نقطتني رئيستني منهام أنه ال
ميكن فصل منو القاعدة عن شكاوى املجتمع الس ّني ومطالبه ،وأنه
ال ميكن اختزال الصحوة يف أنها مرشوع عسكري ،ذلك أنها مرشوع
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سيايس مدين ،استند إىل مجموعة من األسس ،منها مرشوع مصالحة
وطنية شاملة(.((3
عم
ويف هذا السياق نفسه يقول برتايوس أيضً ا" :املستقبل املختلف ّ
يعيشه العراق اليوم مل يكن ممكن الحدوث لو أ ّن القادة السياسيني
العراقيني استثمروا الفرص التي كانت متاح ًة لهم .ولألسف ،يبدو
أ ّن عد ًدا من تلك الفرص بُ ِّدد ،مع رجوع مخاوف املكون الس ّني
ظل االحرتاب الداخيل السيايس واملامرسات اإلثنية
يف العراق يف ّ
والطائفية ،وهي التي أدت ،أيضً ا ،إىل فرت ٍة متأخر ٍة ،إىل إلحاق مصاعب
بالغة بالعالقة القامئة بني الحكومة يف بغداد وزعامء حكومة إقليم
قائل" :عملت املامرسات املختلفة للحكومة
كردستان"( .((3ويضيف ً
العراقية عىل تقويض مبادرات املصالحة املرتبطة بزيادة عدد القوات
األمريكية التي مكّنت من تعزيز شعور الس ّنة العرب باالحتواء،
وساهمت يف نجاح العملية .عالو ًة عىل ذلك ،دفعت تلك املامرسات
الحكومة العراقية أطرافًا بارز ًة من الس ّنة إىل االنسحاب من الحكومة،
ودفعت املكون الس ّني إىل الخروج إىل الشارع محت ًّجا.
نتيج ًة لذلك ،أصبح الواقع السيايس العراقي غائ ًرا يف مستنقع من
غياب الثقة والفشل .إنه ليس الطريق التي كانت مفروض ًة عىل
العراقيني أن يسريوا فيها"( .((3ويخلص برتايوس إىل القول" :كُ َّنا
نسعى فعل ًّيا للوصول إىل "كتلة حرجة" من حركات الصحوات ،كان
متسلسل" بأرسع ما ميكن ،بد ًءا بأعايل
ً
"تفاعل
ً
من شأنها أن تطلق
وصول إىل مناطق العرب
ً
ونزول،
وادي نهر الفرات يف محافظة األنبار ً
الس ّنة العراقية املجاورة  ...وقد اشتمل هذا ،أيضً ا ،عىل بناء املنشَ آت
القضائية ،وتدريب عنارص األمن القضايئ ،ودعم عملية إعادة بناء
قائل" :تطلَّب تحقيق التقدم
النظم القضائية وهياكلها"( ،((3ويضيف ً
الدائم يف العراق تحقيق اتفاقات سياسية يف عدد من القضايا الرئيسة
التي كانت تثري االنقسام بني الفصائل املختلفة.
رصا
ونتيج ًة لذلك أيضً ا ،كان السعي لرعاية اتفاقات عىل هذه القضايا عن ً
مهم من عنارص املقاربة كلّها؛ وقد تط َّور العنرص إىل عمل قمت أنا
آخر ًّ
والسفري رايان كروكر [السفري األمرييك يف العراق آنذاك] ،بتكريس الكثري
من الرتكيز والجهد عليه .فخالل سري عملية التحول ،كانت توجد قوانني
مه ّمة ُشعت ومبادرات جرى االتفاق عليها؛ منها ،عىل سبيل املثال،
36 David H. Petraeus, "How we won in Iraq," Foreign Policy, October 29,
_2013, at: http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/10/29/david_petraeus
how_we_won_the_surge_in_iraq
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.
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قانون لسلطات املحافظات ،وقانون لالنتخابات ،وتعديل لقانون اجتثاث
ظل هذا الجانب
البعث ،وقانون للعفو العا ّم ،وسوى ذلك .ولكنّ ،
بالتحديد هو الجانب األكرث حاج ًة إىل إحراز املزيد من التقدم  ...كان
التح ُّول عبار ًة عن جميع ما تقدم ِذكره ،حمل ًة شامل ًة مدني ًة عسكريةً،
ومل يكن جل ًبا لعدد ضخم من القوات اإلضافية فحسب"(.((4

المظلومية السنّية وداعش
والتطورات اإلقليمية
مثلام كان للتطورات اإلقليمية ما بعد الربيع العريب ،وال سيام الثورة
السورية ،دور كبري يف إعادة تعريف الرصاع يف العراق ،كان لها دور
حاسم يف منو داعش التي استطاعت أن تستعيد قوتها يف سورية،
من خالل ثورتها التي شهدت التجربة الجهادية الكربى ،وهي تجربة
أكرب من التجربتني الجهاديتني ألفغانستان والعراق مجتمعتني ،وال
سيام يف أعداد املقاتلني ،والفصائل ،والتسليح( .((4وقبل ذلك ،كانت
دولة العراق اإلسالمية ،قبيل الربيع العريب ،قد وصلت إىل أضعف
مستوى بلغته ،إذ يقول نايتس" :مع منتصف عام  ،2010كان تنظيم
ٍ
النتكاسات كبري ٍة
القاعدة يف العراق ميتًا متا ًما ،إذ تع ّرض التنظيم
أواخر عام  2006ومطلع عام  ،2007مع انقالب املليشيات العشائرية
الس ّنية (قوات الصحوة) عىل القاعدة .ومبوازاة لذلك ،أمثر
العربية ُ
الجهد العسكري الذي قادته الواليات املتحدة ،حامي ًة للصحوة،
ٍ
عمليات عالية املستوى تكافح اإلرهاب بال هوادة،
وجرى تنفيذ
فكانت نتيجتها متزيق القاعدة يف العراق إىل أشالء .وبدأت مصادر
املتطوعني األجانب والتمويل األجنبي تنضب .وأخذت خاليا القاعدة
تدخل يف عملية انقسام وتش ٍّظ إىل مجاميع إجرامي ٍة محلي ٍة ،تحولت
بدل من متويل
إىل مامرسة االختطاف واالبتزاز لدفع رواتب أعضائها ً
التمرد .وفق َد تنظي ُم القاعدة يف العراق يف نيسان /أبريل  ،2010أهم
قائدين فيه ،هام زعيمه أبو عمر البغدادي ،ووزير الحرب أبو أيوب
املرصي ،ووصل إىل حافة التحلل ،بحسب القائد األمرييك يف العراق
صحفي ُعقد يف 4
آنذاك ،الجرنال راي أوديرنو الذي قال يف مؤمت ٍر
ٍ
40 Ibid.
41 Eric Schmitt, "Worries Mount as Syria Lures West's Muslims," The
New York Times, July 27, 2013, at: http://www.nytimes.com/2013/07/28/
world/middleeast/worries-mount-as-syria-lures-wests-muslims.
html?pagewanted=all&_r=0
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حزيران /يونيو " :2010خالل التسعني يو ًما املاضية تقري ًبا ،متكّنا من
اعتقال أو قتل  34من كبار قادة القاعدة الـ  42يف العراق"(.((4

منذ عام  ،2008بعد اكتامل مرشوع الصحوة .وأخ ًريا إىل التزامن بني
أزمة األنبار ورضب داعش يف سورية.

ومع قيام الثورة السورية ،اتجهت دولة العراق اإلسالمية إىل املساهمة
فيها ،منذ اللحظة التي اتجهت فيها الثورة إىل التسلح .فقد كان هذا
أول دور عابر للحدود تنفذه ،لتسعى من خالله ألداء دور حاسم يف
الفضاء الس ّني املسلح يف املنطقة ،عىل نحو ما حصل اآلن.

ويف هذا اإلطــار ،ال ينبغي أن نفصل سقوط املوصل عن نتائج
االنتخابات النيابية األخرية التي جرت أواخر نيسان /أبريل .٢٠١٤
فسقوط املوصل وقع بعد ثالثة أسابيع فقط من إعالن نتائج هذه
االنتخابات يف  19أيار /مايو ،وهو  -إىل ح ّد ما  -ر ّد فعلٍ عىل هذه
النتائج التي ّأشت إىل فوز ائتالف دولة القانون بزعامة املاليك
بنحو  %29من مقاعد املجلس ،لتكون الكتلة الفائزة األوىل ،ولتتفوق
فضل عن أنها صاحبة الصوت
عىل أقرب كتلة منافسة بنحو ضعفنيً ،
األعىل يف الوسط السيايس الشيعي.

أنشأت دول ُة العراق اإلسالمية ،أواخر  ،2011جبهة النرصة ،بقيادة "أبو
محمد الجوالين" .وقد أعلنت هذه الجبهة عن أول عملية تتبناها يف
كانون الثاين /يناير  .2012وظلت دول ُة العراق اإلسالمية ترشف عليها
وتديرها إىل إعالن البغدادي ،يف نيسان /أبريل  ،2013دمج جبهة النرصة
ودولة العراق اإلسالمية يف كيان واحد يحمل اسم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام .عند ذاك ،أعلن الجوالين التزامه بخط أمين الظواهري.
ويف الحقيقة ،ميكن إعادة رواية سقوط املوصل بيد داعش ،ال من
جهة املظلومية السنية فحسب ،بل من جهة خطني آخرين متوازيني
معها ،هام منو داعش ،من جهة ،والتطورات اإلقليمية ،وال سيام الثورة
السورية وتفاعالتها ،من جهة أخرى.
مثة ثالثة خطوط متوازية ،هي :املظلومية السنية ،ومنو داعش،
والتطورات اإلقليمية ،ويتشكل سقوط املوصل يف نقاط التقاطع بني
هذه الخطوط الثالثة ،أو يف التزامن بني عنارص يف هذه الخطوط.
فعىل نحو غريب ،أو من باب املفاجأة الخالصة ،أو التفاعل املعقد
بني هذه الخطوط ،تزامنت بشكل حاسم أحداث يف هذه الخطوط
الثالثة ،لتصل إىل الذروة متمثل ًة بسقوط املوصل.
يحاول الجدول ( )٢أن يوضح التزامنات الحاسمة التي قادت إىل متكّن
داعش من إسقاط املدينة الثانية يف العراق ،بد ًءا من التزامن بني
تشكيل حكومة املاليك الثانية وانطالق "الربيع العريب" الذي قاد املاليك
إىل نزعة أكرث استئثا ًرا ،ومحاربة السياسيني الس ّنة ،وإعادة تعريف
الرصاع يف العراق بأنه جزء من رصاع عابر للحدود بني محاور طائفية.
ثم التزامن بني انسحاب القوات األمريكية من العراق ،وأزمة اتهام
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعم اإلرهاب ،ومبارشة دولة
العراق اإلسالمية بأول مه ّمة لها عابرة للحدود بإرشافها عىل تشكيل
جبهة النرصة يف سورية ،وكذلك التزامن بني حادثة الحويجة ووالدة
داعش ،وما تال ذلك من ارتفاع نشاط داعش ،عىل نح ٍو غري مسبوق
42 Knights, p. 2.

ومع التوازي بني الخطوط السالفة الذِّكر ،وبدء مت ّدد داعش يف فرتة ما
بعد حادثة الحويجة وأزمة األنبار ،يبدو أ ّن الرباغامتية الس ّنية ظلت
صامدةً ،ووضعت حدو ًدا لحركة داعش ،وأنها كانت تأمل تعديل
مؤسسة الحكم سلم ًّيا من خالل االنتخابات .ولكن نتائج االنتخابات
سحقت آخر أمل للرباغامتية الس ّنية ،لتسلم نفسها للتطرف .وهذا،
بكل تأكيد أحد عنارص السياق التي أ ّدت إىل سقوط املوصل.

دمج السنّية السياسية
في األيديولوجيا السلفية
عىل الرغم من تنفيذ داعش عملية السيطرة عىل املوصل مساء 9
حزيران /يونيو  ،2014وتبنيها( ،((4وانطالق مقاتليها من محافظة الرقة
السورية التي تسيطر عليها متا ًما ،وعبورهم الحدود العراقية  -السورية
يف الشامل حيث تضعف السيطرة العسكرية العراقية ،حتى وصلوا
املوصل( ،((4فإنه كان ميكن الحديث يف األيام الالحقة (بني سقوط
املوصل  9حزيران /يونيو وإعالن دولة الخالفة يف  29من الشهر
نفسه) عن أكرث من تنظيم مسلح إىل جانب داعش يف املناطق التي
سيطرت عليها .فقد كانت توجد فصائل املقاومة العراقية السابقة،
عالو ًة عىل البعثيني ،وجيش الطريقة النقشبندية ،وضباط الجيش
" 43تنظيم (الدولة اإلسالمية) يؤكد سيطرتَه عىل نينوى ويتعهد بـ (غزوات) أخرى"،
جريدة الوسط البحرينية 11 ،حزيران /يونيو  ،2014انظر:
http://www.alwasatnews.com/ipad/news-894412.html.
44 Michael Knights, "Iraq War III Has Now Begun," June 11, 2014, at:
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iraq-war-iii-hasnow-begun
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الجدول ()2
التزامنات الحاسمة بني تطورات القضية السنّية يف العراق ومنو داعش والتطورات اإلقليمية
القضية السنية يف العراق
حزيران /يونيو 2014
أواخر 2013
متوز /يوليو 2013
حزيران /يونيو 2013
ما بعد أيار /مايو 2013

نيسان /أبريل 2013

أواخر 2012
متوز /يوليو 2012
مطلع 2012
أواخر 2011
آذار /مارس 2011
كانون األول /ديسمرب 2010
أيار /مايو 2010
نيسان /أبريل 2010

مطلع 2010

منو داعش

التطورات اإلقليمية

سقوط املوصل بيد داعش وإعالن دولة الخالفة.
أزمة األنبار وسيطرة داعش عىل
رضب داعش يف سورية.
املدينتني الكبريتني فيها.
لسجني "أبو غريب" و"التاجي".
اقتحام داعش
ْ
الظواهري يعلن إلغاء الدمج الذي أعلن عنه البغدادي بني فرعي القاعدة يف
العراق (دولة العراق اإلسالمية) وسورية (جبهة النرصة) ،ويقول إ ّن البغدادي
أخطأ بإعالنه االندماج من دون استشارة قيادة القاعدة وإخطارها .وبعد أيام،
ير ّد البغدادي ،برسالة صوتية ،يرفض فيها إعالن الظواهري ،ويقول" :إ ّن الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام باقية".
الحديث عن عودة القاعدة.
إعالن البغدادي دمج تنظيمي جبهة
النرصة ودولة العراق اإلسالمية يف تنظيم
حادثة الحويجة :اقتحام الجيش ساحة
واحد يحمل اسم الدولة اإلسالمية يف
االعتصام يف الحويجة وفضها بالقوة
العراق والشام .ويف اليوم التايل لهذا
وحرق خيم املعتصمني ،ما أدَّى إىل
اإلعالن ،أعلن املسؤول العا ّم لجبهة
مقتل نحو  50من املعتصمني ،وإىل
النرصة ،أبو محمد الجوالين ،تنصله منه،
عرشات الجرحى واملعتقلني منهم.
ومبايعة أمين الظواهري ،زعيم تنظيم
القاعدة.
اندالع حركة االحتجاج يف محافظة
األنبار وسائر املحافظات الس ّنية.
البغدادي يعلن عن مرشوع "هدم األسوار".
جبهة النرصة تعلن ،للمرة األوىل ،عن تنفيذ عملية انتحارية يف سورية.
إكامل انسحاب القوات األمريكية من
العراق
دولة العراق اإلسالمية تعلن عن أول مه ّمة لها عابرة للحدود ،وترشف عىل تشكيل
جبهة النرصة يف سورية.
وأزمة اتهام نائب رئيس الجمهورية،
طارق الهاشمي ،بدعم اإلرهاب.
انطالق الثورة السورية.
انطالق "الربيع العريب" من تونس.
تشكيل حكومة املاليك الثانية.
إعالن "أبو بكر البغدادي" أم ًريا لدولة
العراق اإلسالمية.
مقتل "أبو عمر البغدادي ،أمري دولة
العراق اإلسالمية ،ووزيره األول" ،أبو حمزة
املهاجر" ،يف غارة عراقية – أمريكية.
دولة العراق اإلسالمية تطلق وثيقتها
اإلسرتاتيجية التي تحمل عنوان "خطة
إسرتاتيجية لتعزيز املوقف السيايس لدولة
العراق اإلسالمية" ،والتي تعرتف فيها
برتاجعها وانحسارها بعد مرشوع الصحوة.
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العراقي ما قبل عام  ،2003م ّمن يعملون بشكل منفرد أو ضمن
التنظيامت السابقة ،واملتطوعني الذين نظموا أنفسهم يف األجواء التي
سادت ما بعد حركة االحتجاج يف املحافظات السنية وعودة القاعدة
وأزمة األنبار.

وقد كان بعضهم يتوقع أ ّن دخول داعش للموصل هو غارة صغرية،
كتلك الغارات ،رسعان ما ستنسحب منها (سنناقش هذا األم َر الحقًا).
وأ ّما السبب السيايس ،فهو يرجع إىل أ ّن الرباغامتية الس ّنية ،حتى تلك
اللحظة ،مل تكن تسمح بأن تخرج داعش عن الحدود التي رسمتها لها.

وجد جميع هؤالء الذين ميكن توصيف بعضهم بأنهم "خاليا نامئة"،
أو تنظيامت ج ّمدت عملها لظروف شتى ،يف سقوط املوصل فرص ًة
ُ
الهدف اآلين املتمثل
الستئناف نشاطهم من جديد .وقد جمعهم
لكل منهم
بواجهة النظام القائم يف بغداد ،عىل الرغم من أ ّن ٍّ
طموحات مختلفةً.

ويف كل األحوال ،وبالعودة إىل ما بعد يوم  9حزيران /يونيو ،جرت
تعبئة اآلالف من املقاتلني ،تحت رواية "االنتفاضة السنية" .وحتى يف
حال انخراط هؤالء يف القتال يف الفكرة السائدة يف املجتمع الس ّني
(مواجهة الحكومة املتسلطة يف بغداد) ،فإنهم ميكن أن يخدموا تحت
راية داعش التي ميكن أن تعمل من أجل الهدف الس ّني.

كان الطرف األكرث حر ًجا مام جرى يف املوصل هو النخب السنية
عمو ًما؛ إذ أصبحت داعش أدا َة االنتقام مام يصفونه بـ "تسلط
الحكومة الشيعية" .ومن ث ّم ،أصبحت داعش – عمل ًّيا  -هي املمثِّل
السيايس والعسكري لس ّنة العراق .ولذلك ،توقعت مبك ًرا أن تتجه
الرواية الس ّنية إىل القول إ ّن داعش ليست الطرف الرئيس يف ما جرى،
بل هي طرف محدود ،وإ ّن من نفّذوا ،ما يجري ،أو ينفّذونه ،هم
ثائرون من رجال العشائر ،وضباط الجيش السابق ،وفصائل املقاومة
السابقة ،وأ ّن ما يجري هو انتفاضة أو ثورة سنية شاملة عىل الحكومة
املركزية يف بغداد.
هذا التحول يف الرواية هو بالضبط ما جرى يف األنبار منذ مطلع
آمال واسع ًة متعلّقة بتحول ما
عام  ،2014وقد أطلق هذا  -آنذاك ً -
يجري يف األنبار إىل انتفاضة سنية واسعة ،تشمل سائر املحافظات
واملناطق السنية .غري أ ّن هذا مل يحدث ،لسببني أحدها فني واآلخر
سيايس .أ ّما السبب الفني ،فهو متمثّل بأ ّن داعش مل تكن متلك الدعم
التقني واللوجستي لنقل املعركة إىل خارج األنبار ،حتى يف الفرتات
أحست فيها بجمود معركة األنبار.
التي ّ
كان الحل يتمثل بنقلها إىل خارج األنبار ،وال سيام إىل املوصل .لكنها
مل تتمكن إال من فتح جبهات صغرية يف جيوب صغرية ،رسعان ما
انسحبت منها ،عىل نحو ما حدث يف سليامن بيك وبهرز وسامراء.

ويف الحقيقة ،مثة تداخل بني داعش والقضية الس ّنية ،جزء من
مظاهره أ ّن زعامء داعش ،ومنهم أبو بكر البغدادي عراقيون سنة ،غري
منفصلني عن املشاعر العامة للس ّنة العراقيني .ومن مظاهره كذلك أ ّن
داعش تكاد تصبح املنظمة السياسية األكرث قربًا من الوجدان الس ّني
العا ّم يف الرشق العريب ،ملا يرى فيها الس ّنة من مواجهة لخطر التم ّدد
الشيعي ،يف سياق رصاع الخنادق الطائفية يف املنطقة.
مثل ،أ ّن تعبري "الصفويني" الذي يشري
ومام يُالحظ يف هذا الشأنً ،
إىل الشيعة ،هو تعبري مركزي يف معجم "أبو بكر البغدادي" ،ولعله
مل يظهر بهذه الكثافة يف خطاب داعش أو أسالفها ،إال مع البغدادي؛
فأبو مصعب الزرقاوي الذي يتخذ موقفًا متشد ًدا من الشيعة ،وال
يع ُّدهم مسلمني ،ويدعو إىل قتلهم ،يستعمل تعبري "الرافضة" ،وهو
التعبري الذي تبناه أبو عمر البغدادي ،مع أنه كان يستعمل ،أحيانًا،
تعبري "الرافضة املجوس" ،يف اإلشارة إىل الشيعة اإليرانيني.
ويف الوقت الذي كان أبو عمر البغدادي يستعمل تعبري "الرشطة
العراقية العميلة" ،ت ّوسع أبو بكر البغدادي ،فقال" :الجيش الصفوي"،
و"الرشطة الصفوية" ،وما إىل ذلك .ويتعدى تعب ُري "الصفويني" اإلشار َة
املذهبية ،فهو يتضمن حمول ًة إثنيةً؛ إذ يشري إىل الدولة الصفوية،
وهي الدولة اإليرانية التي ح ّولت إيـران من املذاهب الس ّنية
(كالشافعية والحنفية) إىل املذهب الجعفري.
ويبدو أ ّن استعامل "أبو بكر البغدادي" لتعبري "الصفويني" مرتبط
بعاملني أحدهام عراقي ،وهو يرتبط بالتوسع يف استعامل هذا التعبري
بخلفيته العراقية؛ إذ استُع ِمل هذا التعبري يف السجاالت السياسية
والثقافية يف العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ،ليشري إىل
تهمة متداولة ج ًّدا يف السجال الطائفي ،وهي أ ّن الشيعة يف العراق من
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أصول إيرانية ،أو أ ّن والءهم السيايس إليران أكرب من والئهم للعراق.
ويُستمد هذا التعبري من أدبيات الرصاع عىل العراق بني اإليرانيني
يستل البغدادي هذا
(الصفويني ثم القاجاريني) والعثامنيني .ولذلكّ ،
التعبري من أدبيات السجال الطائفي يف العراق .أما العامل اآلخر ،فهو
متمثّل بأ ّن هذا التعبري مرتبط بصعود املحاور الطائفية يف املنطقة ما
بعد "الربيع العريب" .ومر ًة أخرى ،يشري هذا التعبري إىل أ ّن البغدادي
موسوم بسلوك من حيث هو س ِّني ،أكرث مام هو أيديولوجي سلفي.

بنية داعش
قم َعت داعش بشدة طموحات كل الفصائل التي مل تندمج فيها
اندما ًجا عضويًّا ،وعملت عىل أن ت ِ
ُخضع الجميع تحت رايتها،
ورفضت أن ترف َع يف املوصل إال رايتها ،وتش ّددت يف إجراءاتها مع
الفصائل املسلحة األخرى .ويبدو أ ّن أحد األهداف األساسية من وراء
إعالن "دولة الخالفة اإلسالمية" ،يوم  29حزيران /يونيو  ،2014هو
م ْركزة األمور بيد داعش وتحديد حركة الفصائل املسلحة األخرى.
بل إ ّن املستهدف األول بهذا اإلعالن هو األطراف الس ّنية السياسية
والعسكرية.

أيلول  /سبتمبر 2014

بعد أن دعا أبو بكر البغدادي ،يف تسجيل صويت بُثّ يوم  1متوز/
يوليو َ ،2014من يستطيع من املسلمني إىل الهجرة ،والنفري إىل الدولة
اإلسالمية ،وع ّد هذه الهجر َة "واجبًا عينيًّا"(.((4
عالو ًة عىل ذلك ،نظّمت داعش حمالت واسع ًة عرب مواقع التواصل
االجتامعي للحثّ عىل الهجرة ،بد ًءا مبا س ّمته "جمعة الهجرة لدولة
الخالفة اإلسالمية" ،يوم  11متوز /يوليو  .2014وبالفعل ،التحق بالتنظيم،
بعد أقل من أسبوعني من إعالن دولة الخالفة ،نحو  400مهاجر .أ ّما يف
سورية ،وخالل متوز /يوليو ،فقد التحق به نحو  6000مقاتل ،منهم
نحو  800من عنارص جبهة النرصة ،ونحو  1300مهاجر؛ ليبلغ عدد
مقاتيل التنظيم ،يف أواخر آب /أغسطس ،نحو  50ألفًا يف سورية ونحو
 30ألفًا يف العراق ،بعد أن كان عددهم يف العراق وسورية نحو  10آالف
فقط يف األيام القليلة التي أعقبت سقوط املوصل.
وقد أنهى تفجري مقام النبي يونس يف املوصل ،يوم  24متوز /يوليو
 ،2014وتفجري مراقد األنبياء واألولياء وشيوخ الصوفية ومقاماتهم ،يف
أي حديث عن
األيام القليلة التي سبقته وأعقبته ،عىل نح ٍو شبه تا ٍّمّ ،
فصائل مسلحة أخرى ،غري داعش ،ليس ألنّه ال يوجد أحد مستعد
للتورط يف ما ع ّده أبناء املدينة اعتدا ًء عىل هويتها ،نفّذه مرشوع
أيديولوجي سلفي ال تعتنقه سائر الفصائل بالرضورة ،وليس أل ّن
داعش أيضً ا أنهت بالتوازي سائر مظاهر التسلح يف املناطق التي
تسيطر عليها ،بل أل ّن تفجري املقامات واملراقد حمل عنفًا رمزيًّا ،إىل
أي طموح
جانب عنفه العياين الفعيل ،إلخضاع املدينة ،وتصفية ّ
للتحرك خارج إطار داعش.

من ث ّم ،فإ ّن هذا اإلعالن قد جاء مع تزايد الحديث عن دور "ثوار
العشائر" وطمس دور داعش ،عىل الرغم من أنّه قد يكون مرتبطًا
بديناميات داخلية ،كان يجب أن توصلها إىل هذا اإلعالن ،إىل جانب
القاعدة األيديولوجية .ومن هذه الديناميات :الطموح الكوين،
ومنافسة تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أمين الظواهري ،وتضخّم
التنظيم؛ فقد أصبح بعد السيطرة عىل املوصل وفرع البنك املركزي
عم غنمه من أسلحة
العراقي فيها ،يحوز أكرث من مليار دوالرً ،
فضل ّ
الجيش العراقي ،واألعداد الكبرية من املقاتلني الذين انضموا إىل
القتال يف صفوفه.

•الكتلة األيديولوجية القيادية التي متثّل استمرا ًرا لخط "أبو مصعب
فضل ع ّمن جرى تجنيده من الجهاديني
الزرقاوي" وأسالف داعشً ،
العرب .وليست لدينا أرقام أو إحصاءات واضحة عن أعداد هؤالء
ونسبتهم.

ولذلك ،رفضت سائر األطراف الدينية والسياسية السنية يف املنطقة
إعالن الخالفة ذاك ،ومنها األطراف السياسية والعسكرية السنية
يف العراق ،مبا فيها هيئة علامء املسلمني ،وحزب البعث ،واألزهر،
ويوسف القرضاوي ،وتنظيامت اإلخوان املسلمني ،وتنظيامت السلفية
الجهادية يف املنطقة ومنظروها ،مبا يف ذلك أبو محمد املقديس .يف
حني القت الفكرة ترحي ًبا لدى األطراف املقاتلة ،وال سيام يف سورية؛
إذ انضمت فصائل من داخل "جبهة النرصة" ،وفصائل سلفية أخرى،
فضل عن فصائل من الجيش السوري الحر ،إىل دولة الخالفة ،وال سيام
ً

"البغدادي يدعو للهجرة إىل (دولة الخالفة)" ،الجزيرة نت 1 ،متوز /يوليو  ،2014انظر:
http://goo.gl/4ZUqcc

وأ ّما مقاتلو داعش ف ُهم عىل ثالثة أنواع من املقاتلني:

•عنارص من الجيش السابق وكبار ضباطه .وهؤالء صنفان :األول
اعتنق األيديولوجيا السلفية خالل تجربته يف السجون األمريكية يف
العراق ما بعد عام  ،2003واآلخر ميثله الذين فشلت الدولة العراقية
ما بعد  2003يف احتوائهم ،فأصبحوا يقدمون خرباتهم للكثري من
الفصائل املسلحة التي تعارض النظام القائم .ويرى بعض املالحظني
أ ّن هؤالء هم ،يف الحقيقةَ ،من أداروا املعارك العسكرية وأرشفوا
45
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وصول إىل سقوط املوصل وتكريت،
ً
عليها ،منذ بدء أزمة األنبار،
مستندين يف ذلك إىل التحليل العسكري للمعارك الذي يكشف عن
إدارة عسكرية محرتفة ،وإىل أ ّن مسار األمور سيحدده هؤالء ،ال
الكتلة األيديولوجية القيادية لداعش .وهؤالء ال يرتبطون ،بالرضورة،
ارتباطًا أيديولوج ًّيا بداعش ،بل هم جزء من الفضاء الس ّني الذي
يشعر بالتهميش والتنكيل .ولذلك ،ميكن أن يكون هؤالء عتب َة فهمٍ
وألي هدف .يف حني يستبعد
لكيفية إدارة الس ّنة للمعركة سياسيًّاّ ،
آخرون هذا االحتامل ويرونه عس ًريا؛ بسبب الرتبية السلفية التكفريية
التي تلقاها قسم من هؤالء يف السجون.
•املقاتلون الذين جرى تجنيدهم ما بعد عودة تنظيم القاعدة،
إثر حادثة الحويجة .وهؤالء الذين تُق ّدر أعدادهم باآلالف أو أكرث
وهم من الشباب ،وجرى تجنيدهم بوسائل مختلفة ،من أه ّمها
اإلغراءات املالية التي بدأت متارسها داعش والتي أصبحت تزداد ثراء،
والوسائل األيديولوجية أو السياسية كاستغالل "املظلومية الس ّنية"،
أو الـ "طائفية" مثل توظيف "فوبيا" الشيعة والتخندقات الطائفية
القامئة .ويرى بعضهم أ ّن داعش التي احتلت الفلوجة ،مطلع ،2014
بعرشات املقاتلني ،تسيطر عليها اآلن بآالف املقاتلني الذين جرى
تجنيدهم أو تعبئتهم بهذه الطريقة.
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 ،2014وما قبل ذلك .فلقد أطلقت دولة العراق اإلسالمية إسرتاتيجي ًة
واضح ًة يف الهجوم عىل السجون لتحرير معتقليها ،إال أ ّن االنسحاب
غي
الكامل لوحدات الجيش العراقي والقوات األمنية هو الذي ّ
خطط داعش ،وجعلها تتبنى إسرتاتيجي ًة جديدةً ،ليدخل مقاتلوها
إىل املوصل ،ويسيطروا عىل املدينة سيطر ًة كاملةً ،وليمسك التنظي ُم
األرض .كل ذلك حدث من دون معارك ،وقد أصبحت املدينة خالي ًة
َ
أي قوة عسكرية أو أمنية عراقية .ويستند هؤالء يف تحليلهم إىل
من ّ
أ ّن الصفحات القريبة من داعش يف مواقع التواصل االجتامعي ،ركّزت
عىل عملية سجن بادوش ،قبل أن تستدرك عىل ما جرى يف املوصل.
ويف كل األحوال ،ط ّورت سيطرة داعش عىل املوصل ،وعىل محافظة
الرقة يف سورية ،ثم إعالن دولة الخالفة ،مفهو َم اإلرهاب ،تطوي ًرا
وغيت األمنوذج التقليدي
جذريًّا ،بحسب ما يرى ماريو أبو زيدّ .
جسدته القاعدة وهجامت  11سبتمرب  .2001فاإلرهاب الذي
الذي ّ
ترسمه داعش اآلن ،يقوم عىل إحكام السيطرة عىل األرايض وض ِّمها
وإعالن السيادة عليها(.((4

مدى من اإلرهاب التقليدي
أبعد ً
يرى عدد من الباحثني أ ّن هجوم داعش عىل املوصل كان انتقا ًما ملقتل
مسؤول املجلس العسكري يف داعش "أيب عبد الرحمن البيالوي"،
وهو االسم الحريك لعدنان إسامعيل نجم الدليمي ،الضابط السابق
يف الحرس الجمهوري العراقي ،والقائد العسكري الفعيل لداعش
سابقًا ،واملخطط واملرشف عىل سلسلة من العمليات النوعية التي
نفّذها التنظيم .وقد قُتل البيالوي ،قرب املوصل ،يوم  4حزيران/
يونيو 2014؛ أي قبل سقوط املوصل بخمسة أيام ،عىل يد القوات
األمنية العراقية .ولذلك ،س ّمت داعش عملية املوصل "غزوة أسد الله
البيالوي أيب عبد الرحمن".
ويرى عدد آخر من الباحثني أ ّن داعش مل تكن تخطط لسيطرة طويلة
األمد عىل سائر مدينة املوصل ،بل لعملية نوعية ورسيعة ،تناظر
أساسا
"غزواتها" لبلدات سليامن بيك ،وبهرز ،وسامراء ،وتستهدف ً
تهريب سجناء التنظيم ومعتقليه من سجن بادوش يف املوصل ،عىل
سجني "أبو غريب" و"التاجي" ،يف متوز /يوليو
نحو ما حصل يف
ْ

ويف الحقيقة ،تعترب إدامة السيطرة من أكرب التحديات التي تواجه
داعش؛ ذلك أ ّن التوافق اآلين بني داعش واملجتمع املحيل ،كان
بسبب شعور املجتمع املحيل الس ّني بالتنكيل املنهجي الذي مارسته
الحكومة املركزية عليه وحاجته إىل مواجهتها .وال يعني ذلك أ ّن
هذا التوافق سيطول مداه؛ فهو محكوم بتناقضات عميقة يف رؤية
الهدف النهايئ ،وبعدم قابلية هذا املجتمع لالستسالم لأليديولوجيا
السلفية التي تعتنقها داعش .وإىل حد كبري ،يتعامل هذا املجتمع
مع داعش بوصفها أداة انتقام مرحلية ،ال بوصفها إسرتاتيجي ًة طويلة
األمد ومرشو ًعا أيديولوج ًيا راسخًا .وكام أسفلنا ،يبدو أ ّن بعض قيادات
داعش ،وال سيام بعض ضباط الجيش العراقي السابق ،ال تفكر يف

46 Mario Abou Zeid, "ISIS: Terrorism Upgraded," The national Interest,
July 8, 2014, at: http://nationalinterest.org/feature/isis-terrorism-upgraded10825?page=2
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طويل يف مرشوعها األيديولوجي؛ فمن املمكن أن تُح ّول
أن تستغرق ً
أي تح ّول سيايس جدي يف بغداد.
والءها ،مع ّ
ولعل داعش تدرك هذه الدينامية؛ ولذلك نرى أ ّن اإلسرتاتيجية
األساسية التي تسعى لها هي السيطرة عىل املجتمع والفصائل املسلحة
م ًعا .وهي تعتمد يف ذلك حزم ًة من الوسائل؛ منها أنّها تحاول تدارك
أخطاء أسالفها من "جامعة التوحيد والجهاد" ،و"قاعدة الجهاد يف بالد
الرافدين" ،و"دولة العراق اإلسالمية" التي وقعوا فيها أثناء سيطرتهم
عىل محافظة األنبار ،أو يف بعضها خالل الفرتة  .2008 - 2004ومن
تلك األخطاء األسلمة القرسية للحياة والتنكيل بالرموز املحلية ،وهي
من العوامل التي قادت إىل تعارض املصالح ،يف تلك األعوام ،بني دولة
العراق اإلسالمية واملجتمع املحيل ،ومن ث ّم ،الصدام املسلح بينهام.
ولعل دراسة تجربة داعش يف محافظة الرقة ،تكشف أنّها حاولت
أن تحافظ عىل توازن صعب بني كسب و ّد املجتمع املحيل وتنفيذ
املرشوع األيديولوجي .فمن جهة ،دخلت داعش قطاع الخدمات
العامة ،ومن جهة أخرى ،عملت عىل ضبط م ْنع اختالط الجنسني،
ومنع النساء من العمل ،وإدخال أفراد املجتمع يف دورات تحفيظ
القرآن ،وما إىل ذلك(.((4
باختصار ،تحاول داعش أن تبد َو يف مظهر الطرف السيايس الرباغاميت،
ال التنظيم األيديولوجي املغلق؛ لتتمكن من كسب املجتمع وحاضنته
ولئل تخرسه يف أسوأ األحوال.
املحليةَّ ،
وقد حاولت داعش أن تنقل تجربتها يف الرقة إىل املوصل ،كإحدى
وسائل الضبط واإلخضاع االجتامعيني ،إالّ إنّها مل تضبط هذا التوازن
الدقيق الذي أربكته رغبتُها العارمة يف تنفيذ مرشوعها األيديولوجي.
وبقدر ما كان يبدو ،يف األسابيع األوىل التي تلت سقوط املوصل،
أ ّن قسوة داعش ال تتجه إىل الس ّنة ،بل إىل أتباع األديان والطوائف
األخــرى من املسيحيني ،والشيعة ،واأليزيديني ،والشبك ...إلخ،
بوصفهم الفضا َء الذي متارس فيها عقيدتها األيديولوجية كالجزية،
وأحكام املرتدين ...إلخ ،أسفرت داعش عىل األقل منذ تفجري مقامات
األنبياء ومراقدهم ،يف أواخر متوز /يوليو  2014عن وجه أيديولوجي
أكرث فأكرث؛ إذ أطلقت عملي َة أسلم ٍة قرسي ٍة ،عرب فرض األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وإقامة الحدود ،والفصل بني الجنسني ،وإغالق
النوادي ومحال املوسيقى ،وما إىل ذلك.
47 Aaron Zeli, "The Islamic State of Iraq and Syria Has a Consumer Protection
Office," The Atlantic, July 13, 2013, at: http://www.theatlantic.com/international/
archive/2014/06/the-isis-guide-to-building-an-islamic-state/372769/
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وقد حاولت داعش أن تتقبل بعض خيارات املجتمع املحيل يف بناء
اإلدارات املحلية يف لحظات فراغ السلطة وانهيار اإلدارات القامئة ،عىل
نحو ما حدث يف املوصل؛ من ذلك ،أنها رشّ حت ،يف األيام األوىل بعد
سقوط املوصل ،شخصي ًة من داخل املجتمع املوصيل ،لتتوىل منصب
املحافظ ،وهو ضابط سابق بعثي ،غري أنه مقبول يف األوساط العامة.

أزمة النخب السنّية
ال يـزال سـ ّنة العراق يعيشـون ،بعد سـقوط املوصل ،وض ًعـا انفعال ًّيا
غير عقلاين إىل حـد كبري ،وال تـزال عالقتهـم بداعش يشـوبها الكثري
مـن االلتبـاس .فمـن جهـة ،تشـعر األغلبيـة السـاحقة منهـم بـأ ّن
داعـش أداة االنتقـام التـي وقفـت يف وجـه سـنوات مـن تهميـش
الحكومـة املركزيـة يف بغـداد ،وتنكيلهـا بهـم ،وعـدم اسـتامعها
ملطالبهـم .ومـن جهـة أخـرى ،كام أرشنـا سـابقًا ،فإنّه بسـبب الحرج
الـذي استشـعره سـ ّنة العـراق مـن أ ّن مبادرتهـم وصوتهم السـيايس
اختطفتـه داعـش ،تح ّولـت الروايـة السـ ّنية إىل إنـكار داعـش ،وإىل
اختـزال مـا يجـري يف أنـه ثـورة شـعبية مـن تنفيـذ ثـوار العشـائر
وقيادتهـم(.((4
قليلا مـع إعلان دولة
وعلى الرغـم مـن أ ّن هـذه الروايـة ارتبكـت ً
الخالفـة يف  29حزيـران /يونيـو ،قبـل أن تندثـر ،أو تـكاد ،مع تفجري
مقامـات األنبيـاء ومراقدهـم يف أواخـر متوز /يوليـو ،وعلى الرغـم
فعل مـع انخراط اآلالف مـن أبناء
مـن أ ّن الوضـع العسـكري تعقّـد ً
املناطـق السـنية تحـت روايـة الثـورة أو االنتفاضـة ،وعلى الرغـم
مـن الـدور الحاسـم لعنـارص الجيـش السـابق ،فـإ ّن هـذه الروايـة
تلخّـص مـدى االلتبـاس الـذي يعيشـه سـ ّنة العراق.
وكما ق ّدمنـا ،مث ّـة تداخـل بين داعـش والقضيـة السـ ّنية ،وينبغـي
لسـائر الفاعلين السياسـيني الداخليين والخارجيينّ ،
فـك هـذا
التداخـل .وينبغـي كذلـك َّأل ننكر وجودها وأعـداد املنضوين إليها،
بـل ينبغـي اإلميـان بأنّهـا وسـ ّنة العـراق مبنزلـة طريقين مختلفتين؛
ذلـك أ ّن داعـش تتبنـى مرشو ًعـا أيديولوجيًّـا ،يتمثل بتأسـيس دولة
ُ
مثال ذلك البيان الذي مل يُرش إىل داعش مطلقًا ،والصادر عن املؤمتر الذي ض ّم أكرب
48
تجمع لتنظيامت وشخصيات سياسية سنية (منهم الشيخ عبد امللك السعدي ،وهيئة علامء
عمن يف
املسلمني ،وحزب البعث ،وبعض فصائل املقاومة العراقية السابقة) ،وقد ُع ِقد ّ
متوز /يوليو .2014

دراسات وأوراق تحليليّة
الطريق إلى سقوط الموصل

خالفـة ال تقـف عنـد حـدود العـراق .أ ّمـا سـ ّنة العـراق ،فيطالبـون
بوضـع سـيايس يتمثـل مبؤسسـة حكـم يف بغـداد أكثر توازنًـا.
وهكـذاَ ،غيّـب االسـتغر ُاق االنفعايل يف تداعيـات ما جرى يف املوصل
يـوم  9حزيـران /يونيـو عـن السـ ّنة العراقيين ،خطابًـا عقالن ًّيا يبارش
التفكير يف املرحلـة الالحقـة .أضـف إىل ذلـك احتمال أن تتطـور
عالقـة داعـش باملجتمـع السـ ّني يف العـراق على غـرار مـا حدث يف
سـورية؛ فإ ّمـا أن تدخـل يف رصاع مسـلح مـع الفصائـل السـ ّنية عىل
النفـوذ والسـيطرة ،وإن كانـت هـذه الفصائـل ال تبـدو قـادر ًة على
خـوض مثـل هـذا الصراع؛ أل ّن داعـش تسـيطر سـيطر ًة شـبه كاملة
على الفضـاء السـ ّني املسـلح يف العـراق ،وإ ّمـا أن تـزداد الوطـأة
األيديولوجيـة لداعـش على املجتمـع املحيل.
ونظـن أ ّن قيـام داعـش بتفجري مراقـد األنبياء ومقاماتهـم يف مدينة
املوصـل ،لحظـ ٌة مفصليـ ٌة يف عالقتها باملجتمع املحيل؛ إذ مل تسـتطع
أن تحافـظ على التـوازن الصعـب بين كسـب و ّد هـذا املجتمـع
وتنفيـذ املشروع األيديولوجي السـلفي.
إثـر ذلـك ،أعلـن أسـامة النجيفـي ،الرئيس السـابق ملجلـس النواب،
فضلا عـن أصولـه املوصليـة ،عـن
ً
وأحـد أبـرز الزعماء السـنة،
تشـكيل فصائـل محليـة مسـلحة ملواجهـة داعـش ،إالّ أ ّن األمر يبدو
يرا ج ًّدا ،بسـبب مصـادرة األخرية للجزء األكرب من السلاح الذي
عس ً
بحـوزة املدنيين ،وانقطـاع خ ّط اإلمدادات العسـكرية مـع املوصل،
األمـر الـذي يجعـل هـذه الفصائـل  -إن ثبـت وجودهـا  -من دون
دعـم عسـكري ولوجسـتي .وال يبـدو األمـر ممك ًنـا مـن دون عملية
شـاملة ،سياسـية وعسـكرية ،تشـارك فيهـا سـائر األطـراف الفاعلـة،
وال سـيام السـ ّنة والكـرد ،إضافـ ًة إىل األطـراف اإلقليميـة والدوليـة
الفاعلة.
ويف كل األحـوال ،إ ّن أحـد أهـم تداعيـات سـقوط املوصـل ،هـو
إعـادة إشـكالية النخبـة السياسـية السـنية مـا بعـد عـام  2003إىل
الواجهـة ،وهـو أمـر شـديد التعقيـد ،ومل تجـ ِر مناقشـته بوضـوح.
فلقـد بـدا سـقوط املوصـل كأنـه قـ ّدم ورقـة التقاعـد لـكل النخبـة
السياسـية السـ ّنية التـي منَـت مـا بعـد عـام  ،2003ودخلـت
العمليـة السياسـية ،وبـدت داعـش قـادر ًة على أن تحقـق مـا مل
تسـتطع أن تحققـه هـذه النخبـة العريضـة ،مبـا يف ذلـك مطالـب
أساسـية تضمنتهـا وثيقـة املطالـب التـي تبنتهـا حركـة االحتجـاج
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يف املحافظـات السـنية ،يف كانـون الثـاين /ينايـر 2013؛ مـن قبيـل
اإلفـراج عـن املعتقلين واملعتقلات ،والسـيطرة على القـرار األمني،
وتوسـيع الصالحيـات الالمركزيـة .ومـن ثـ ّم ،بـدت هـذه النخبـة
فضلا عما يتهمهـا بـه املجتمـع
عدميـة الجـدوى ،بـإزاء داعـشً ،
السـني ،مـن فسـاد ،ومحابـاة للاملكي ،ومـا إىل ذلـك مـن ت ُهـمٍ .
ويف كل األحـوال ،فـإ ّن هـذه النخبـة حديثـة التشـكُّل ،ومعظـم
عنارصهـا ال ميلكـون تاريخًـا سياسـ ًّيا قبـل عام  ،2003وذلك بسـبب
يفس
سـيطرة البعـث على املجـال السـيايس السـ ّنيّ .
ولعل هذا مـا ِّ
محافظـة البعـث على هـذه االسـتمرارية والحضـور يف املجتمـع
السـني ،بعـد مـرور  11عا ًمـا على سـقوط نظامـه .وال يرتبـط األم ُر
ببنيتـه املؤسسـية فحسـب ،بـل بعمـق نفـوذه يف هـذه املناطـق.
ولذلـك ،تختلـف النخبـة السياسـية السـ ّنية عـن النخـب الشـيعية
والكرديـة ذات التاريـخ العريـق التـي ترتبـط بأحـزاب يرجـع
تاريخهـا إىل األربعينيـات والخمسـينيات مـن القـرن املـايض.
وهـذه النخبـة هـي نخبـة اضطـرار ،ال متلـك عالقـ ًة طبيعيـ ًة
بالجمهـور والقاعـدة الشـعبية .فقـد قـررت خـوض انتخابـات
الجمعيـة الوطنيـة التـي جـرت يف كانـون الثـاين /ينايـر ،2005
واالنتخابـات النيابيـة األوىل التـي جـرت يف كانـون األول /ديسـمرب
 .2005يف حين كانـت أغلبيـة املجتمـع السـ ّني مقاطعـ ًة أو رافضـ ًة
أحـس
للعمليـة السياسـية التـي أُنشـئت مـا بعـد عـام 2003؛ إذ
ّ
املجتمـع السـ ّني بـأ ّن تغيير عـام  2003أربـك توازنات القـوى التي
كانـت مؤسسـ ًة مـن قيـام الدولـة العراقيـة الحديثـة ،لغير مصلحة
السـنة ،فقـررت أن تكـون براغامتيـةً ،يف حين كان الجمهـور أقـرب
إىل روح األيديولوجيـا.
وقـد ظلـت هـذه العالقـة غير الطبيعيـة قامئـ ًة بين النخبة السـنية
والجمهـور السـني .ويف ما نـرى ،فإنهـا مـن أكثر العوامـل التـي
جعلـت الوضـع السـيايس يبقـى مضطربًـا ،كما أنّهـا مـن املعطيات
فهما دقيقًا .وقد
التـي مل تسـتطع النخبـ ُة الشـيعية الحاكمـة فهمها ً
أنتـج عـدم فهـم هـذه العالقـة أخطـا ًء جسـيم ًة يف فهـم املجتمـع
السـني ،وال سـيام املالكي الـذي كان يظـن أ ّن الرتكيبـة السياسـية
السـ ّنية وميولهـا السياسـية تعكسـان توجهـات الرأي العـا ّم وامليول
السياسـية يف املجتمـع السـني ،كما هـي العالقـة بين النخـب
الشـيعية والكرديـة وجمهورهـا ،وهـو أمـر غير صحيـح باملـرة.
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مثلا ،تعامـل املالكي مـع نسـبة  10.8يف املئـة ،والتـي فـاز
وهكـذاً ،
بهـا يف االنتخابـات النيابيـة األخيرة عـن محافظة األنبار مـن مييلون
رئيسـا للـوزراء لواليـة ثالثـة ،بوصفهـا
إىل التحالـف معـه وبقائـه ً
تشير إىل أ ّن ثلثـي الجمهـور الناخـب يف األنبـار مـع هـذا التوجـه.
ومبـا أ ّن النخبـة الشـيعية الحاكمـة مل تفهـم هـذه العالقـة املعقّدة،
فهـي مل تسـ َع إليجـاد أوضـا ٍع تهـدف إىل تطبيـع العالقة بين النخبة
السـنية وجمهورهـا ،األمـر الـذي كان ممك ًنـا يف الفترة التـي كان
ٍ
بائتلاف مـع
املالكي فيهـا قريبًـا مـن بنـاء مشروع وطنـي يتمثّـل
القـوى السـ ّنية الرئيسـة ،وهو مـا كان سـيمنح النخبـة السـنية
صدقيـ ًة يف قدرتهـا على تعديـل مؤسسـة الحكـم يف بغـداد ،وإنفاذ
املصالـح السـنية .ولذلـك ،كان من الحتمـي أن تنفجر هـذه العالقة
غير الطبيعيـة بين النخـب السـ ّنية وجمهورهـا على ذلـك النحـو
العنيـف .ويف كل األحـوال ،مـن املتوقَّـع أن يفـرز الحـراك السـ ّني
األخير ،مـع تذكّـر تحـدي مصـادرة داعـش للقـرار السـ ّني دامئًـا،
يفضي إىل تسـوية ،أو تطبيـع تاريخي،
نخبـ ًة سياسـي ًة جديـدةً ،وأن
َ
للعالقـة بين النخبـة السـنية وجمهورهـا.
ومـن امل َؤكـد أن يشـهد هـذا املخـاض تناز ًعـا بين النخبـة الجديـدة
التـي ال تـزال حتـى اآلن احتمالً مـن دون مالمـح ،وبين النخبـة
القدميـة ،وال سـيام أ ّن سـقوط املوصـل جـرى بعـد أقـل مـن شـهر
ونصـف الشـهر مـن االنتخابـات النيابية األخرية التي أفـرزت النخبة
القامئـة التـي متلـك اآلن الرشعيـة االنتخابيـة .ولعـل أحـد مظاهـر
هـذا التنـازع ،قيـام داعـش بتدمير عدد مـن بيـوت النخبة السـ ّنية
القدميـة ومقارهـا وحرقهـا ،ويف صدارتهـا بيـت أسـامة النجيفـي.
ومـن جهـة أخرى ،سـتعمل األزمـة الراهنة على بلورة أكثر وضو ًحا
لألفـكار السياسـية السـ ّنية ،عـن شـكل الدولـة والعالقـة باملركـز.
واملرجـح أ ّن السـ ّنة لـن يقبلـوا بـأن يعـودوا إىل مـا قبـل  9حزيران/
يونيـو ،أي أن يعـ ُّدوا مـا يروونـه انتفاضـ ًة مـن دون مثن .وسـيتعلق
األمـر يف األغلـب بإنشـاء إقليـم أو املطالبـة بصالحيـات المركزيـة
أوسـع .وهـذا ّ
يـدل على أ ّن األزمـة الراهنـة التـي يقرؤهـا السـ ّنة
بوصفهـا أزمـ ًة مـع املركـز ،سـتع ّزز أفـكا ًرا تتداولهـا النخـب السـ ّنية
منـذ سـنوات بضرورة العمـل على إنشـاء إقليـم مناظـر إلقليـم
وجـذب كبرييـن ،بين
كردسـتان .وقـد خضعـت هـذه األفـكار لشـ ٍّد
ٍّ
اإلميـان باملركزيـة الـذي يشـكّل أحـد ثوابـت الثقافـة السياسـية
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السـ ّنية ،وضغـط توازنـات القـوى القامئـة ،وارتبـاك العالقـة باملركز،
وضغـط أمنـوذج إقليـم كردسـتان.

الوضع العسكري
ال تقترص العوامل الرئيسة التي قادت إىل سقوط املوصل عىل ازدواج
أزمة النظام السيايس واختالل العالقة بني مكوناته بتغ ّول داعش
ومت ّددها ،بل إ ّن الجيش العراقي نفسه هو أحد هذه العوامل.
ني بها هذا الجيش ،ما بعد عام  ،2003مل تجعل منه
فالطريقة التي بُ َ
جيشً ا قاد ًرا عىل مواجهة مثل هذا التحدي.
ني جيش ما بعد عام  2003عىل عقيدة مغايرة للعقيدة
فمن جهة ،بُ َ
التي بُني بها قبل هذا التاريخ ،فبعد عام  ،2003قاد األمريكيون
تصو ًرا مفاده ألّ يكون يف العراق جيش هجومي ،كالذي كان من
قبل؛ يف محاولة إلغالق صفحة توريط الجيش واستعامله سياس ًّيا
فضل عن التخ ّوف من
من لدن الحكومة يف اعتداءات خارجيةً ،
أ ّن العراق ،مهام حاول أن يتبنى نسخ ًة نقيض ًة لنظام حكم صدام
حسني ومغامراته الخارجية ،فمن املمكن أن تنشأ فيه حكومة ذات
طموح عسكري تدخيل ،يهدد التوازنات اإلقليمية ،ويف صدارتها
األمن القومي إلرسائيل.
ولذلك ،اتخذ بناء الجيش وسياسات التسليح منظو ًرا دفاع ًّيا،
فضل عن أنّه انشغل مبهامت األمن الداخيل ،بعي ًدا من املهامت
ً
املعتادة للجيش يف الدفاع عن البالد من التهديدات الخارجية .وقد
كان التصور القائم ،آنذاك ،هو أ ّن أمن البالد ميكن أن يُحفَظ من
تجسد يف االتفاقية األمنية مع
خالل أحالف عسكرية ،عىل نحو ما ّ
ني
الواليات املتحدة التي وقعها البلدان أواخر عام  .2008وقد بُ َ
الجيش العراقي ،ما بعد عام  ،2003عىل عنرصين:
ُ
1.1الجنود الذين فُتح أمامهم باب التطوع ،ليتجاوز عددهم مليون
جندي ،يف سياق الرؤية القائلة مبنع الجيش من خوض مهامت
وتوسع القطاع
قتالية كسابقه .وهكذا ،ويف ظل الدولة الريعية
ّ
العا ّم ،تطوع كل هؤالء وال تزال أضعافُهم ترغب يف التطوع ،طم ًعا
الجيش من رواتب ،يف ظل انعدام نشاط اقتصادي
ُ
يف ما يق ّدمه
حر يحتضنهم .ومن ث ّم ،تح ّول وضع هؤالء إىل وضع شبيه بالبطالة
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املقنعة ،وهي الظاهرة الرائجة يف البلدان الريعية؛ فال مهارة ،وال
خربة ،وال تدريب جيد.

اإلمامني عيل الهادي والحسن العسكري اللذين سبق أن فُ ِّجرا يف
شباط /فرباير  ،2006ما أدى إىل اندالع حرب أهلية طاحنة.

2.2القادة ،ومعظمهم من قادة الجيش السابق من البعثيني،
وبعضهم يبدو أنّه متورط يف قمع انتفاضة عام  .1991وقد عمل
هذا عىل بناء عالقة مصلحية ،ابتزازية ،بينهم وبني القائد العام
للقوات املسلحة املاليك الذي استغل سجلَّهم السابق ل ُيخضعهم
ويستعملهم يف تنفيذ سياساته.

لقد جعل هذا الوضع املبادرة العسكرية بيد داعش التي بنت
إسرتاتيجية الهجامت املتتالية عىل مناطق بحوزة الجيش ،وخلقت
جيوبًا للمعارك بعيدة عن املوصل مثل تكريت ،ومصفى بيجي،
وشامل سامراء وجنوبها ،واألنبار ،وجرف الصخر ،وقرى دياىل
بدل
وتلعفر ...إلخ .فوضع هذا األمر الجيش يف موضع الدفاعً ،
أي تع ّرض عسكري،
من املبادرة باسرتداد املوصل التي مل تشهد ّ
بعد مرور نحو ثالثة أشهر عىل سقوطها ،سوى الغارات الجوية
وفضل عن هذا ،ساهمت هذه
ً
التي نفذتها املقاتالت العراقية.
اإلسرتاتيجية بطريقة منهجية يف عرقلة خطوط اإلمــدادات
العسكرية للجيش العراقي.
ولقد بدا أ ّن املعارك ستأخذ إيقا ًعا مح ّد ًدا ،وهو ما جعل الكثريين
يخشون من أ ّن الوضع العسكري ٍ
ماض إىل إيقاع ك ٍّر وف ٍّر بني
الطرفني ،عىل غرار ما حدث يف األنبار طوال ستة أشهر.

وهكذا ،مل تخلق هذه الرتكيبة جيشً ا عقائديًّا محرتفًا ،بل مجاميع
قتالية ،تجمعها املنفعة ،فانهار الجيش أمام أ ّول تح ٍّد جا ٍّد ،بعد أن
كان يبدو أ ّن املعركة التي كانت ضد تنظيم القاعدة وامليليشيات
الشيعية ( ،)2009-2007والتي جرت فيها مساعدة أمريكية ،هي
آخر معركة سيخوضها الجيش العراقي ما بعد عام  ،2003ومل يكن
أحد ينتظر تحديًّا كالذي نعيشه اليوم .فلقد انسحب الجيش من
املوصل ،من دون أن يخوض مواجه ًة حقيقي ًة مع داعش .وكان
انسحابه ذاك هو العامل األهم يف تحديد مسار املعركة ،وهو الذي
أطلق طموحات عسكري ًة لداعش.

ويتمثل التح ّول األسايس يف وضعية املواجهة العسكرية ،يف بدء
الطائرات األمريكية غارات عىل مواقع داعش ،يف  8آب /أغسطس
 ،2014بعد أن سيطرت داعش ،مطل َع الشهر ،عىل مناطق زمار،
وعني زالة ،وسنجار ،ومخمور ،وتلكيف ،يف منطقة سهل نينوى،
وكذلك عىل سد املوصل وهو أكرب سد يف العراق ،ثم اقرتبت من
مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ،وقامت بعملية تهجري
واسعة للمسيحيني واأليزيديني من هذه املناطق .ويف هذه اللحظة،
فق َدت املبادر َة العسكرية ،وتح ّولت إىل موقع الدفاع.

كام أ ّن االنسحابات املتتالية للجيش ،من تكريت وأجزاء واسعة
من محافظة صالح الدين ،وأجزاء من محافظتي دياىل وكركوك،
ومن مدن أعايل الفرات يف محافظة األنبار ،هو الذي جعل داعش
تتبنى إسرتاتيجي َة معرك ِة بغداد؛ فقد أوحت هذه االنسحابات
بأ ّن اإلسرتاتيجية العسكرية للحكومة ستنحرص يف حامية العاصمة
بغداد ،وحامية مناطق مثل مدينة سامراء التي تضم مرقدي

وبقـدر مـا كان قـرار الرئيس األمرييك بـاراك أوباما املتمثّـل بالتدخل
العسـكري يف العـراق تلبيـ ًة لحاجـة داخليـة أمريكيـة ،بعـد النقـد
الواسـع لبـطء االسـتجابة األمريكيـة يف سـورية ،ويف العـراق مـا بعد

ك َّنا ذكرنا ،آنفًا ،أ ّن بعض الباحثني يرون أ ّن داعش مل تكن تخطط
لسيطرة طويلة األمد عىل املوصل ،بل لسيطرة نوعية ورسيعة ،إالّ
غي خطط داعش ،ليدخل
أ ّن انسحاب الجيش العراقي هو الذي ّ
مقاتلوها إىل املدينة ،ويسيطروا عليها بالكامل ،وميسكوا األرض.
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عـودة القاعـدة ،أفسـح هـذا التدخـل املجـال لبنـاء حلـف إقليمـي
دويل ملواجهـة داعـش .ولقـد كان ذاك القـرار الـذي اتخـذه أوبامـا
هـو ثـاين قـرار عسـكري بعد قرار التدخـل يف ليبيا عـام  2011الذي
جـاء بعـد قـرار ملجلس األمن ويف إطـار حلف الناتـو .إ ّن التدخل يف
شمال العـراق مل ينتظـر قـرا ًرا أمم ًّيا أو تنسـيقًا مـع الناتو.
وبوجـ ٍه عـا ٍّم ،قـ َّدم التدخـل الجـوي األميريك ،ومـا سـاهم فيـه مـن
وقـف لتمـ ّدد داعش واسترداد بعـض األرايض التي سـيطرت عليها،
ثلاث نقـاط أساسـية ملواجهتهـا :فلا منـاص مـن الدعـم األميريك
يف هـذه املواجهـة ،وال منـاص مـن حلـف إقليمـي دويل يف هـذا
املجـال ،وال منـاص مـن املشـاركة الكرديـة يف هـذا املواجهـة؛ أل ّن
كردسـتان هـي خـط املواجهـة األقـرب مـع املناطـق التـي سـيطرت
عليهـا داعـش ،وأل ّن خـط اإلمـدادات العسـكرية بين بغـداد وهذه
املناطـق منقطـع.
إ ّن العنصر الـذي ال يـزال غائبًـا عـن هـذه املواجهـة هـو املجتمـع
السـ ّني الـذي علّمتنـا خربت ُنـا ،يف ما يخـص مواجهـة القاعـدة عبر
مشروع الصحـوات عامـي  2007و ،2008أنّـه العنصر الحاسـم يف
هـذه املواجهـة .ويـأيت ذلك عبر خلْق سـياق مصالـح متعارضة ،بني
التنظيمات األيديولوجيـة الراديكاليـة ،وبين املجتمـع املحلي ،ثـ ّم
د ْعـم هـذا املجتمـع يف هـذه املواجهـة.
غير أ ّن املجتمـع السـ ّني لـن يخـوض هـذه املعركـة ،مـا مل يكـن لها
مثـن متعلّـق بالنظـام السـيايس وتعديله؛ ما يفسـح مجـال مشـاركة
للسـ ّنة يف مؤسسـة القـرار ،على نحـ ٍو أكرث كفـاءةً .وقد يشـمل هذا
التعديـل م ْنـح املناطـق السـنية صالحيـات المركزيـ ًة أوسـع ،مبـا يف
ذلـك القـرار األمني.
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ويف كل األحـوال ،تبـدأ الخطـوة األوىل مـن إميـان األطـراف الفاعلة،
داخليًّـا وخارجيًّـا ،بالحاجة إىل إطالق مسـار سـيايس جذري ،يص ّحح
االختلاالت يف مؤسسـة الحكـم طـوال السـنوات املاضيـة .وينبغـي
أن يتبنـى هـذا املسـار الـذي عليـه أن يزامـن قـرار املواجهـة مـع
َ
إطلاق مبـادرة
داعـش ،أو دعـم تنظيمات محليـة ملواجهتهـا،
وخصوصـا أ ّن
سياسـية جـادة تجـاه املجتمـع السـ ّني يف العـراق،
ً
أجـزا ًء منـه قد استسـلمت للتطرف ،يف سـياق املظلومية السياسـية.
ويُعـ ّد االرتبـاط بين املسـار السـيايس اإلصالحـي واإلميـان بـأ ّن
مواجهـة داعـش ال ميكـن أن تـأيتَ إال مـن املجتمـع املحلي ،وحـده
الكفيـل بخلـق سـياق مصالـح متعارضة بين داعش وهـذا املجتمع.
ومـن ثـ ّم ،ميكـن دعـم تنظيمات مسـلحة على غـرار الصحـوات،
لوجسـت ًّيا وعسـكريًّا ومال ًّيـا واسـتخباريًّا؛ وذلـك يف سـياق تفاهـم
عراقي – إيراين – عريب – أميريك .ويتعين أن يُرسـم برنامـج
لئلا تتكـرر أخطـاء التعامل مع
واضـح ملسـتقبل هـذه التنظيمات؛ َّ
الصحـوات التـي ارتكبتهـا حكومـة املالكي .فلقد أ َّدت تلـك األخطاء
إىل إضعافهـا ،وتفكيكهـا ،وعـودة عنـارص كبرية منهـا إىل التنظيامت
الراديكاليـة.
وميثّـل مسـار الحل هـذا الفرصة األخيرة للعراق ليك يبقـى موح ًدا،
إذا متكّـن مـن معالجـة إرث قـرن كامـل مـن نظـام سـيايس مـأزوم.
يرا لقـدرة
وقبـل هـذا وذاك ،يُعـ ُّد هـذا املسـار ،أيضً ـا ،اختبـا ًرا أخ ً
هـذه املنطقـة على بنـاء إدارة جديـدة للمجتمعـات التعدديـة
واملنقسـمة ،تكـون أكثر عـدلً وكفـاء ًة ومرونـةً.

المؤشر العربي

ِّ
سنوي ِّ
ينفذه المركز
استطالع
العربي هو
المؤشر
ٌ
ّ
ٌّ
العربي في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على
ّ
ات ّ
نحو
العربــي
العام
أي
ر
ال
جاهــات
مجموعة من
ّ
ّ
ّ
ٍ
المواضيع االقتصاديّة واالجتماعيّة
والسياســية،
ّ
بمــا في ذلك اتّجاهــات الرّأي
العــام نحو قضايا
ّ
الديمقراطيّــة وقيــم المواطنــة والمســاواة
والمشــاركة المدنيّة والسياســيّة .كما
يتضمن
ّ
تقييم المواطنين أوضاعهــم العا ّمة ،واألوضاع
العا ّمةلبلدانهم،وتقييمهم
المؤسساتالرسميّة
ّ
الرئيســة في هذه البلدان ،والوقــوف على مدى
المؤسسات ،واتّجاهات الرأي
الثقة بهذه
العام نحو
ّ
ّ
العربي،
الخــاص ،ونحو المحيط
القطاع
والصراع
ّ
ّ
ّ
العربي -
اإلسرائيلي.
ّ
ّ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات
أنجز المركز
ّ
ّ
المؤشــر
اســتطالع
العربي لعام ،٢٠١٤  في 14
ّ
ً
بلدا من بلــدان المنطقة العربيّــة ،خالل الفترة
الممت ّدة مــن كانون الثاني  /ينايــر  -أيار  /مايو
 .٢٠١٤وقد ن ُ ِّ
فذ هذا االســتطالع ميدان ًيّا ،من خالل
مقابــات وجاهيّــة مع  ٢١٣٢٠مســتجي ًبا،
إجراء
ٍ
نات ممثِّلــة لمجتمعات  14بلداً
موزّعين على عيّ ٍ
عرب ًيّا ،هي :موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس،
ومصر،
والسودان ،وفلســطين ،ولبنان ،واألردن،
ّ
والعراق ،والسعوديّة ،واليمن ،والكويت ،وليبيا.

وقد ّ
ٌ
فرق بحثيّــ ٌة
نفذتــه
مؤهل ٌة ومدرَّبــ ٌة ،تابع ٌة
َّ
لمراكز َ
سات بحثيّ ٍة في البلدان المذكورة،
ومؤس
ّ
ٍ
ِّ
العربي
المؤشر
الميداني لفريق
تحت اإلشــراف
ّ
ّ
السياسات.
في المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ِّ
ّ
العربــي العيّنــة العنقوديّة
المؤشــر
يعتمــد
ّ
الطبقيّة (في المســتويات) المتع ّددة المراحل،
المنتظمة والموزونة ذات ًيّا والمتالئمة مع الحجم،
في جميع االستطالعات التي ن ُ ِّ
فذت في البلدان
األربع عشرة .وجرى األخذ في االعتبار المستويات
(الطبقات) التّالية :الحضر والرِّيف ،والتّقسيمات
اإلداريّة الرّئيســة فــي ّ
عة آراء
بلد مســتطل َ َ
كل ٍ
ّ
مواطنيه بحســب الوزن النِّ
بكل
الخاص
ســبي
ّ
ّ
ّ
سكان البلد؛ بحيث
مستوى من مستويات جميع
ً
ّ
ّ
بلد مستطلَع ،احتماليّة
فرد في
يكون
كل ٍ
لكل ٍ
ً
واحدا مــن أفراد العيِّنة،
أن يكون
متســاوية في ْ
وبهامــش خطأ يتــراوح بيــن  2±و ٪3في جميع
ِ
البلدان التي ن ُ ِّ
ممت
فذ االســتطالع فيها .وقد ُ
ص ِّ
بطريقــة يمكن من خاللها تحليل النتائج
العيِّنة
ٍ
على أساس األقاليم والمحافظات والتّقسيمات
اإلداريّة الرئيسة في ّ
مجتمع من المجتمعات
كل
ٍ
التي شملها االستطالع.
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أعاد العدوان اإلرسائييل األخري عىل غزة القضية الفلسطينية إىل
موقعها املركزي واملحوري يف املنطقة العربية؛ عىل صعيد سيادة
األخبار عن هذا العدوان وتطوراته من ناحية والذي مثّل الستعادة
الخرب الفلسطيني ملوقع مه ّم يف وسائل اإلعالم بعد أن كان قد تراجع
عب عن تضامنه
وسقط ،أو عىل صعيد التح ّرك الجامهريي العريب الذي ّ
مع املقاومة الفلسطينية من خالل وسائل متعددة مثل التظاهرات
واالعتصامات التي تدين العدوان من ناحية وتطالب بإيقافه أو تدعم
املقاومة والشعب الفلسطيني يف غزة .إضاف ًة إىل أشكال التضامن من
عب مواطنو املنطقة العربية عن تضامنهم
تظاهرات واعتصام ،فقد ّ
من خالل إطالق حمالت إغاثة وت ّربع ملواطني غزة ،أو من خالل
حمالت تضامن عىل وسائل التواصل االجتامعي.
لقد أعاد العدوان اإلرسائييل عىل غزة أيضً ا القضية الفلسطينية
إىل موقع الصدارة عىل أجندة الدول العربية واإلقليمية .وس ّجلت
السياسة اإلقليمية نشاطًا سياس ًّيا مكثفًا للتعامل مع هذا الحدث
وتطوراته .إ ّن ردود الفعل هذه عىل الصعيد الرسمي أو الشعبي
أو اإلعالمي كانت متثّل اختبا ًرا ملدى مركزية القضية الفلسطينية
وأهميتها يف املنطقة العربية بعد سيادة وجهات نظر عديدة تشري
إىل أ ّن القضية الفلسطينية قد تراجعت وفقدت املكانة التي كانت
تحتلّها عىل صعيد السياسات اإلقليمية أو عىل صعيد اهتامم مواطني
املنطقة العربية؛ وذلك نتيجة للتطورات السياسية التي شهدتها
املنطقة العربية منذ اندالع ثورات الربيع العريب يف عام  ،2011أو عىل
صعيد تطوراتها الالحقة وبالذات منذ عام  2013ودخول أكرث من بلد
عريب يف رصاعات مسلّحة أو يف أزمات سياسية حا ّدة .إذا كان العدوان
عىل غزة أثبت أ ّن مثل وجهات النظر هذه غري دقيقة ،فإ ّن هذا
التقرير يُظهر أ ّن الرأي العام العريب يتعامل مع القضية الفلسطينية
من منطلق مركزيتها ،وأ ّن وجهات النظر التي ت ّدعي أ ّن االهتامم
الشعبي بالقضية الفلسطينية قد تراجع نتيج ًة النشغال املواطنني يف
املنطقة العربية بقضاياهم ،ال تستند إىل معرفة بواقع الرأي العام يف
املنطقة العربية .وتكاد تكون آراء نخبوية تحلّل حجم املساحة املتاحة
للموضوع الفلسطيني يف كثري من وسائل اإلعالم لتسقط خالصة
تحليلها وكأنّه انعكاس الهتامم املواطنني والشعوب العربية بالقضية
الفلسطينية .إ ّن تحليل اتجاهات الرأي العام نحو الرصاع العريب
اإلرسائييل والقضية الفلسطينية املعروضة يف هذا التقرير مستقى من
نتائج املؤرش العريب لعام  ،2014والذي نُفّذ يف  14بل ًدا عرب ًّيا إضاف ًة
إىل أربعة استطالعات نُفّذت عىل مجتمعات الالجئني وامله ّجرين
كل من تركيا ،ولبنان ،واألردن ،وشامل سورية يف املناطق
السوريني يف ٍّ

أيلول  /سبتمبر 2014

الكل أكرث
املحاذية للحدود الرتكية السورية .وكان عدد املستجيبني ّ
من  27ألف مستجيب ومستجيبة .سحبت العيّنات بأسلوب املعاينة
الطبقية العنقودية املتعددة املراحل واملوزونة ذاتيًّا .وكانت نسبة
كل استطالع من االستطالعات تزيد عن  .%98وهامش الخطأ
الثقة يف ّ
يرتاوح ما بني  .%3-2±ومن امله ّم تأكيد أ ّن العمل امليداين يف استطالع
 2014قد انتهى قبل أكرث من شهرين من العدوان اإلرسائييل عىل
غزة .أي أ ّن هذه النتائج ال تعكس التغريات يف اتجاهات الرأي العام
التي تأث ّرت بالعدوان وتداعياته.
املؤش العريب مجموع ًة من األسئلة الدورية؛ وذلك للوقوف
يتض ّمن ّ
يل،
عىل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم بخصوص الرصاع العر ّيب – اإلرسائي ّ
السياق ،فإ ّن هذا التقرير يعرض نتائج
والقضية الفلسطينية .ويف هذا ّ
ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة نحو هذا املوضوع ،من
خالل ثالثة محاور ،وهي:
أ ّو ًل :إذا ما كان املستجيبون يع ّدون القض ّية الفلسطين ّية قضية جميع
العرب أم يرونها قضيّة الفلسطينيّني وحدهم.
السالم الثالث التي ُوقّعت بني
ثان ًيا :تأييد ال ّرأي العا ّم ات ّفاقيات ّ
أطر ٍ
اف عربيّة وإرسائيل ،أو معارضتها.
ثالثًا :تأييد املستجيبني اعرتاف بلدانهم بإرسائيل ،أو معارضته.

اتجاهات الرأي العام نحو
القضية الفلسطينية
عىل صعيد كيف ّية تعاطي مواطني املنطقة العرب ّية مع القضية
الفلسطين ّية ،طُرح عىل املستجيبني سؤال إذا ما كانوا يعتقدون أ ّن
القضية الفلسطين ّية هي قض ّية الفلسطين ّيني وحدهم ،أم أنّها قضية
العرب جمي ًعا .وتشري البيانات إىل أ ّن ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم تنحاز
للتّعامل مع القضيّة الفلسطينيّة من منطلق أنّها قضية عربيّة،
الفلسطيني وحده؛ إذ إ ّن هناك شبه
تخص الشعب
وليست قضية ّ
ّ
إجامع بني مواطني املجتمعات املشمولة باالستطالع ،بنسبة %77
عىل أ ّن القض ّية الفلسطين ّية هي قض ّية جميع العرب وليست قض ّية
الفلسطينيّني فقط .ويف املقابل ،كانت نسبة الّذين أفادوا بأنّها قضيّة
الفلسطين ّيني وحدهم وعليهم وحدهم حلّها  .%14يجمع الرأي
كل ٍ
بلد من البلدان التي شملها االستطالع ،عىل أ ّن القضية
العا ّم يف ّ
بنسب متقاربة .إال أ ّن أعىل
الفلسطين ّية هي قضية جميع العرب
ٍ
هذه ال ّنسب كانت يف اليمن ،والكويت ،وتونس ،وموريتانيا ،واملغرب،

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام العربي نحو القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي

ّ
الشكل ()1
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم بحسب املواقف نحو ع ّد القضية الفلسطين ّية قضية جميع العرب،
أو قض ّية الفلسطين ّيني فقط ،بحسب بلدان املستجيبني

ّ
الشكل ()2
مواقف ال ّرأي العا ّم من ع ّد القض ّية الفلسطين ّية قض ّية جميع العرب أو قض ّية الفلسطين ّيني فقط
يف استطالع ّ
املؤش العر ّيب  2014مقارن ًة مع نتائج ّ
املؤش يف عام  ،2013/2012وعام 2011
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والجزائر ،وبني الالجئني السوريني واألردن ،حيث كان هناك إجامع
بتوافق  %80أو أكرث من املستجيبني يف هذه البلدان عىل أ ّن القضيّة
الفلسطينيّة هي قضيّة جميع العرب .ورأى أغلبية الرأي العام يف
املجتمعات الباقية أ ّن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب،
وبنسب ترتاوح ما بني  %52بالح ّد األدىن كام هي الحال يف لبنان،
ٍ
و %76يف ليبيا (انظر الشكل.)1
(املؤش العر ّيب لعام
إ ّن مقارنة اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف هذا االستطالع
ّ
املؤش العريب لعام  2013 / 2012ولعام  ،2011تشري
 )2014مع نتائج ّ
إىل أ ّن اتّجاهات مواطني املنطقة العربيّة نحو أ ّن القضية الفلسطينيّة
تغيت إىل ح ٍّد ما؛ إذ إ ّن  %84من الرأي
هي قضية جميع العرب قد ّ
العام يف استطال َعي املؤرش لعام ( ،2013/2012ولعام  )2011توافقت
عىل أ ّن القض ّية الفلسطين ّية هي قضية جميع العرب ،وليست قض ّية
الفلسطينيّني وحدهم ،وانخفضت هذه النسبة لتصل إىل  %77يف
استطالع املؤرش لعام  .2014مقابل هذا االنخفاض ،ارتفعت نسبة
الذين أفــادوا بأ ّن القضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينيني
أقل من  %10يف استطال َعي
وحدهم وعليهم وحدهم العمل عىل حلّها ّ
 2013/2012إىل  %14يف عام  ،2014بزيادة متثّل نحو  6-5نقاط
مئوية عن االستطالعني السابقني .إ ّن انخفاض نسبة الذين أفادوا "أ ّن
القض ّية الفلسطين ّية هي قضية جميع العرب" هو نتيجة النخفاض
من أفادوا بذلك يف جميع املجتمعات املستطلعة مبا يف ذلك املجتمع
الفلسطيني (الضفة الغربية ،وقطاع غزة) .ويف حني أ ّن هذا االنخفاض
كان طفيفًا وليس ذا داللة إحصائية يف أغلب املجتمعات ،فإ ّن نسبة
الذين قالوا إ ّن القضية الفلسطينية قضية جميع العرب قد انخفضت
كل من :مرص ،والسودان ،والسعودية ،ولبنان،
بصورة جوهرية يف ٍّ
حيث أصبحت نسبة الذين رأوا أ ّن القضية الفلسطينية هي قضية
أقل بواقع خُمس املستجيبني
جميع العرب يف استطالع املؤرش ّ 2014
كام هي الحال يف املجتمع السوداين ويف املجتمع املرصي ،و 11نقطة
كام هي الحال يف املجتمع السعودي واللبناين ،عند مقارنتها مع نتائج
استطالعاتهم يف عا َمي  2011و( 2013/2012انظر الشكل.)2
وبذلك فإ ّن الرأي العام يف املنطقة العربية منحا ٌز إىل أ ّن القضية
تخص الفلسطينيني
الفلسطينية هي قضية عربية وليست قضية محلية ّ
وحدهم .وعليه ،فإ ّن افرتاض تراجع أهمية القضية الفلسطينية
ومركزيتها عند مواطني املنطقة العربية يحتاج إىل تح ّوالت جذرية
يف الرأي العام العريب تؤ ّدي إىل نقصان أولئك الذين يع ّدون القضية
الفلسطينية قضية العرب جمي ًعا مع زيادة يف نسبة الذين يقولون
التغيات التي طرأت
إنّها ّ
تخص الفلسطينيني وحدهم .ومن خالل ّ
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علم وأ ّن استطالع 2014
عىل الرأي العام منذ عام  2011وإىل اآلنً ،
قد نُفّذ ميدانيًّا يف جميع املجتمعات قبل بدء العدوان اإلرسائييل
بأكرث من شهرين ،فليس من املتوقّع مثل هذا التغري.

تأييد اتفاقيات السالم مع
إسرائيل ومعارضتها
السالم الثالث
أ ّما عىل صعيد اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو اتفاق ّيات ّ
التي ُوقِّ َعت بني إرسائيل وأطر ٍ
املؤش
اف عرب ّية ،فقد تض ّمن استطالع ّ
مجموع ًة من األسئلة لقياس آراء املواطنني العرب بشأن تأييدهم
السالم الّتي ُوقّعت بني إرسائيل ومرص (كامب ديفيد) ،وبني
اتفاقيّات ّ
إرسائيل ومنظّمة التّحرير الفلسطين ّية (اتفاقية أوسلو) ،وبني إرسائيل
واألردن (اتفاقية وادي عربة) ،أو معارضتها.
السالم (كامب ديفيد) بني إرسائيل ومرص
إ ّن نسبة مؤيّدي اتفاقية ّ
بلغت ( %27يؤيّدون ،ويؤيّدون إىل ح ٍّد ما) من مستجيبي جميع
ال ّدول املشمولة باالستطالع .يف املقابل ،تعارض األكرثية هذه االتفاقية
بنسبة  %54من املستجيبني .يف حني كانت نسبة الّذين مل يُبدوا رأيًا،
وبنسب متشابهة ،أيّد  %23من املستجيبني
أو رفضوا اإلجابة .%19
ٍ
السالم بني منظّمة التحرير الفلسطين ّية وإرسائيل (اتفاقية
اتفاق ّيات ّ
أوسلو وملحقاتها) ،يف مقابل معارضة  %55من املستجيبني لها .يف
السالم بني
حني عزف  %21عن إبداء رأيهم .أ ّما نسبة تأييد اتفاقيّات ّ
األردن وإرسائيل (اتفاقية وادي عربة) ،فقد كانت  ،%22يف مقابل
 %55يعارضونها ،و %22مل يُبدوا رأيًا أو رفضوا اإلجابة.
السالم الّتي وقّعتها
فال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية ال يؤيّد اتفاق ّيات ّ
بعض الحكومات العرب ّية مع إرسائيل .وتكاد تكون نسبة معارضة
كل واحدة من هذه االتفاق ّيات شبه متطابقة؛ ما يعني أ ّن معارضة
ّ
االتفاقيّات وتأييدها هو من ناحية ذو بُ ٍ
عد مبد ّيئ إضاف ًة إىل ما ميكن
أن يكون من دوافع هذه املعارضة من تقييم لنتائج هذه االتفاقيات
عىل أرض الواقع؛ أي عدم جلبها تغريات نوعية فيام يتعلق بالقضية
علم وأ ّن أغلبية املواطنني عاد ًة ما
الفلسطينية أو أوضاع الفلسطينيني ً
تكون غري مطّلعة عىل نصوص هذه االتفاقيات وموا ّدها ،بخاصة يف
ضوء أ ّن أحدث هذه االتفاقيات قد ُوقّعت قبل عرشين عا ًما .وبنا ًء
عىل أ ّن خيارات تأييد االتفاقيات ومعارضتها هي خيارات متد ّرجة
(أؤيّد ،أؤيّد إىل ح ٍّد ما ،أعارض إىل ح ٍّد ما ،أعارض) ،فإ ّن النتائج تظهر
أ ّن نسبة الذين يجزمون مبعارضتهم لهذه االتفاقيات دون التباس (أي
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نسبة املعارضني دون إدراج نسبة املعارضني إىل ح ٍّد ما) متثّل  %٤٠من
املستجيبني ،مقابل  %12يجزمون بتأييدها دون التباس.
كل مجتمع
عند تحليل اتجاهات الرأي العام نحو هذه االتفاقيات يف ّ
من املجتمعات املستطلعة آراء مواطنيها ،يظهر أ ّن أغلبية الرأي العام
كل بلد من البلدان قد عارضت هذه االتفاقيات باستثناء الرأي
يف ّ
وبنسب جديرة باملالحظة،
العام الكويتي حيث كان التأييد مرتف ًعا
ٍ
وكان تأييده هذه االتفاقيات يف استطالع  2014مقارنة مع نسب
تأييده يف استطالع  .2013/2012ومع أ ّن الرأي العام الكويتي يؤيّد
اتفاقيات السالم ،ال ينعكس هذا عىل سبيل املثال يف اختالف مستوى
معارضته االعرتاف بإرسائيل مقارنة مع ذلك الذي ُس ّجل يف بلدان
عربية أخرى (انظر الجدول.)1
قد يكون من املفيد إلقاء نظرة متفحصة عىل آراء مواطني مرص
وفلسطني واألردن ،وهي البلدان املوقّعة اتفاقيات سالم مع إرسائيل؛
إذ أيّد  %44من املرصيني اتفاقية السالم بني مرص وإرسائيل ،مقابل
يعب عن رأي أو رفض اإلجابة ما نسبته
معارضة  %21ذلك ،يف حني مل ّ
 .%34إال أ ّن تأييد املجتمع املرصي اتفاقيات أوسلو وملحقاتها كان
بنسبة  ،%25وبلغت نسبة معارضيها  .%21وكانت نسبة الذين مل
يبدوا رأيًا أو رفضوا اإلجابة أكرث من نصف املستجيبني .وينطبق هذا
النمط من آراء املجتمع املرصي نفسه عىل مستويات تأييد اتفاقية
السالم بني األردن وإرسائيل .أي أ ّن الرأي العام املرصي أيّد اتفاقية
بنسب تساوي ضعف تأييده اتفاقيات
السالم املرصية اإلرسائيلية
ٍ
السالم الفلسطينية واألردنية ،يف حني أ ّن مستويات معارضة جميع
االتفاقيات كانت متشابهة.
عب الرأي العام األردين والفلسطيني عن تأييده اتفاقيات السالم
ّ
بنسب شبه متطابقة؛ إذ نحو ثلثي املستجيبني
الثالث ومعارضتها
ٍ
وأقل بصورة طفيفة يف فلسطني ،عارض هذه
كل من األردنّ ،
يف ّ
االتفاقيات الثالث.
إ ّن مقارنة مستويات التأييد واملعارضة التفاقيات السالم الثالث يف هذا
االستطالع ( )2014مقارن ًة مع ذلك يف استطالع  2013/2012و2011
تشري إىل تغريات مهمة يف مستويات التأييد واملعارضة التفاقيات
وكل من األردن ،وفلسطني ومرص؛ ففي حني ارتفع
السالم بني إرسائيل ّ
مستوى تأييد اتفاقية السالم بني مرص وإرسائيل (كامب ديفيد) من
 %21يف عام  2011إىل  %24يف عام  2013/2012وصولً إىل  %27يف عام
 ،2014فإ ّن معارضة اتفاقية السالم املرصية اإلرسائيلية كانت  %57يف
عام  ،2011لرتتفع إىل  %62يف استطالع  ،2013/2012وتنخفض إىل

 %54يف استطالع  .2014وبذلك ،فإ ّن التغريات جوهرية إذا ما قورنت
بني نتائج استطالع  2014وذلك يف استطالع  ،2013/2012ومتشابهة
ما بني  2011و .2014يف املقابل التغيريات التي طرأت عىل مستويات
التأييد واملعارضة التفاقية أوسلو بني منظمة التحرير وإرسائيل
واتفاقية وادي عربة بني األردن وإرسائيل ،هي تغيريات طفيفة؛ إذ
عارض اتفاقية أوسلو  %٥٥من املستجيبني يف استطالع  ،2014مقابل
 %6٠يف استطالع  ،2013/2012و %٥٥يف استطالع  .2011وينطبق هذا
النمط أيضً ا عىل مستويات تأييد اتفاقية السالم األردنية واإلرسائيلية
ومعارضتها.
تتغي إال يف حالة اتفاقية
وبذلك فإ ّن مستويات التأييد واملعارضة مل ّ
السالم املرصية اإلرسائيلية .إ ّن انخفاض معارضة هذه االتفاقية يف
استطالع  2014مقارن ًة مع نتائج استطالع  ،2013/2012هو انعكاس
للتغري الذي ساد اتجاهات الرأي العام يف مجموعة من املجتمعات
املستطلعة وهي األردن ،والجزائر ،والسعودية ،والعراق ،وتونس،
ولبنان ،وليبيا ،وموريتانيا؛ إذ ارتفعت نسب املعارضة يف هذه البلدان
يف عام  2013/2012مقارن ًة مع ذلك يف استطالع  .2011ث ّم انخفضت
التغي طفيفًا يف بعض هذه البلدان ،إال أنّه
يف استطالع  .2014وكان ّ
كل من لبنان ،وليبيا ،وتونس؛ فعىل سبيل املثال كانت
كان جوهريًّا يف ٍّ
نسبة اللبنانيني الذين عارضوا اتفاقية السالم املرصية اإلرسائيلية %71
يف عام  2011لرتتفع إىل  %82يف عام  ،2013/2012وتنخفض إىل
ما نسبته  %66يف استطالع  .2014وهي نسبة قريبة من تلك التي
ُس ّجلت يف عام  .2011أي أ ّن التغري الذي طرأ لدى هذه املجتمعات
كان يف عام  ،2013/2012وهو ارتفاع نسب الذين عارضوا اتفاقية
السالم املرصية اإلرسائيلية (انظر الشكل.)3

االعتراف بإسرائيل
كام أرشنا سابقًا ،فإ ّن الجزء الثالث من هذا التقرير يسعى للتع ّرف
إىل آراء املواطنني يف املنطقة العرب ّية بخصوص االعرتاف بإرسائيل؛
فاالعرتاف بإرسائيل له أهمية خاصة ،إذ يتجاوز فكرة تأييد اتفاقيات
السالم مع إرسائيل أو معارضتها .وال ّرأي العا ّم يف املنطقة شبه ُمجمعٍ
عىل رفض اعرتاف بلدانهم بإرسائيل ،وبنسبة  ،%87مقابل  %6فقط
وافقوا عىل أن تعرتف بلدانهم بدولة إرسائيل .ويأيت هذا ُمتّسقًا مع
معارضة مواطني املنطقة العربيّة اتفاقيات السالم التي ُعقدت بني
إرسائيل وأطر ٍ
اف عرب ّية .ويف واقع األمر ،فإ ّن هذا التوافق بني مواطني
املنطقة العرب ّية عىل عدم االعرتاف بإرسائيل مه ّم ،بخاصة يف إطار
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الجدول ()1
هل تعارض اتفاق ّيات سالم بني إرسائيل وأطراف عرب ّية ،أم تؤ ّيدها؟

السالم بني مرص وإرسائيل (كامب
اتفاقية ّ
ديفيد)

السالم بني منظمة التحرير
اتفاقيات ّ
الفلسطينية وإرسائيل (أوسلو وملحقاتها)

اتفاقية السالم بني األردن وإرسائيل (وادي
عربة)

أؤيد  /أؤيد إىل ح ٍّد ما

أعارض إىل ح ٍّد ما  /أعارض

ال أعرف  /رفض اإلجابة

أؤيد  /أؤيد إىل حد ما

أعارض إىل حد ما  /أعارض

ال أعرف  /رفض اإلجابة

أؤيد  /أؤيد إىل حد ما

أعارض إىل حد ما  /أعارض

ال أعرف  /رفض اإلجابة

األردن

20

67

13

21

67

13

23

66

12

الجزائر

4

73

23

5

72

23

2

73

24

السعودية

29

47

24

27

48

25

24

49

26

السودان

40

42

17

40

42

19

37

42

20

العراق

14

61

24

14

61

25

11

62

28

الكويت

80

18

2

69

28

2

67

28

4

املغرب

17

60

23

19

57

24

17

57

26

اليمن

17

69

15

13

72

15

11

72

17

تونس

7

69

24

11

65

25

6

69

26

فلسطني

30

58

12

31

59

10

26

59

15

لبنان

26

66

8

24

67

9

25

66

8

ليبيا

15

50

34

13

52

35

14

50

36

مرص

44

21

34

25

22

53

25

19

56

موريتانيا

23

63

15

23

62

16

21

63

16

املعدل

27

54

19

23

55

21

22

55

22
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الشكل ()3
السالم بني إرسائيل وأطراف عرب ّية ،أم تؤ ّيدها؟
هل تعارض اتفاق ّية ّ
يف استطالع املؤرش  2014مقارنة مع استطالعي املؤرش لعام  2013/2012ولعام 2011

إجامع ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة عىل أ ّن القضيّة الفلسطينيّة
هي قضيّة العرب جمي ًعا ،وليست قضيّة الفلسطينيني وحدهم .إذ
يتضمن هذا السؤال اختبا ًرا عمل ًّيا ومتثّل نتائجه ترجمة أل ّن أغلبية
مواطني املنطقة العربية ع ّدت القضية الفلسطينية قضية العرب
جمي ًعا.
كل ٍ
بلد من البلدان التي شملها
هناك شبه إجامع لدى ال ّرأي العا ّم يف ّ
االستطالع عىل عدم املوافقة عىل اعرتاف بالدهم بإرسائيل .وتصل
هذه ال ّنسبة إىل ذروتها بني مستجيبي الجزائر ،واليمن بواقع  ،%98ث ّم
املوريتان ّيون ،والتونس ّيون ،والليبيون ،والسعوديون ،والفلسطينيون،
والالجئون السوريون الّذين رفض أكرث من  %90منهم اعرتاف بلدهم
بإرسائيل .ومن امله ّم اإلشارة إىل أ ّن أكرثية مستجيبي البلدان الّتي
وقّعت حكوماتها اتفاقيّات سالم مع إرسائيل  -كام هي الحال يف
األردن ،وفلسطني ،ومرص  -ال توافق عىل أن تعرتف بلدانها بإرسائيل
بنسب متقاربة مع املع ّدل العام .إذ إ ّن  %4من املرصيني وافقوا عىل
ٍ
كل من األردن
اعرتاف بلدهم بإرسائيل ،يف حني كانت النسبة يف ٍّ
وفلسطني  %7و %8عىل التوايل (انظر الشكل.)4

إ ّن مقارنة نتائج اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو االعرتاف بإرسائيل ،كام
املؤش
املؤش العر ّيب  2014مع نتائج ّ
أبرزتها نتائج هذا االستطالع يف ّ
لعام  2013/2012وعام  ،2011تشري إىل أنّ نسبة معاريض االعرتاف
بإرسائيل ارتفعت من  %84عام  ،2011إىل  %87يف عام 2013/2012
وعام  .2014ويف املقابل ،انخفضت نسبة الذين يوافقون عىل
االعرتاف بإرسائيل من  %9يف استطالع  ،2011إىل  %6يف استطالع
 2014واستطالع  .2013/2012وبذلك فإ ّن الرأي العام يف املنطقة
ٍ
موقف ثابت تجاه االعرتاف بإرسائيل منذ عام 2011
يعب عن
العربية ّ
وإىل اآلن (انظر الشكل.)5
كل مجتمع من املجتمعات
إ ّن رصد التغريات يف آراء املواطنني يف ّ
املستطلعة حول االعرتاف بإرسائيل ،يُظهر أ ّن نسب الذين أفادوا
بأنّهم يعارضون االعرتاف بإرسائيل يف استطالع  ،2014قد ارتفعت
يف جميع البلدان العربية مقارن ًة بنتائج  2011و.2013/2012
االستثناء كان يف السودان ولبنان حيث انخفضت نسب السودانيني
كل
املعارضني لالعرتاف بإرسائيل من  %90يف عام  2011إىل  %78يف ٍّ
من استطال َعي  2013/2012و .2014أ ّما بالنسبة إىل لبنان ،فإ ّن نسبة
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ّ
الشكل ()4
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم العر ّيب نحو اعرتاف بلدانهم بإرسائيل

ّ
الشكل ()5
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم العر ّيب نحو اعرتاف بلدانهم بإرسائيل
يف استطالع ّ
املؤش العر ّيب  2014مقارن ًة مع نتائج ّ
املؤش يف عام  ،2013/2012وعام 2011
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معاريض االعرتاف يف استطالع  2014كانت  %78بعد أن كانت %89
يف مؤرش عام  .2013/2012وبذلك فقد عادت نسبة املعارضني يف
هذا االستطالع إىل املستوى نفسه لعام 2011؛ أي أ ّن نسبة معاريض
االعرتاف بإرسائيل قد زادت يف مجتم َعي السودان ولبنان يف استطال َعي
 2013/2012ث ّم انخفضت يف استطالع  2014لتكون ضمن النسب
التي ُس ّجلت يف عام .2011
لقد تض ّمن استطالع املؤرش العريب لعام  2014سؤالً يهدف إىل
التع ّرف إىل دوافع املستجيبني ملوافقتهم أو معارضتهم االعرتاف
بإرسائيل؛ وذلك عرب صيغة السؤال املفتوح .إ ّن االلتجاء إىل السؤال
املفتوح كان هدفه يف الدرجة األوىل التع ّرف إىل هذه الدوافع من
خالل مفردات املستجيبني ولغتهم .كام أ ّن تحايش استخدام السؤال
بخيارات وإجابات مسبقة كان يحتّمه عدم وجود دراسات إمربيقية
أو مسوحات سابقة بخصوص هذا املوضوع ،ما يعني أ ّن صوغ
خيارات وإجابات مسبقة ت ُطرح عىل املستجيبني سيكون اعتام ًدا عىل
ما هو متوقّع من دوافع املعارضة والتأييد وليس بنا ًء عىل دراسات
بدل من
ميدانية مسبقة .يضاف إىل ذلك أ ّن استخدام السؤال املفتوح ً
ذلك املغلق يج ّنب جميع سلبيات صيغة السؤال املغلق بخاصة يف
سياق ما ميكن أن يكون من إجابات مع ّدة مسبقًا تقود إىل أن يكون
السؤال إيحائ ًّيا.
إ ّن استخدام السؤال املفتوح أتاح لنا التع ّرف جي ًدا إىل دوافع
املستجيبني لرفض االعرتاف بإرسائيل .وعند تحليل أكرث من واحد
وعرشين ألف إجابة مفتوحة وتصنيفها ،يظهر أنّه ليس هناك سبب
طا ٍغ لرفض االعرتاف؛ إذ إ ّن نحو ربع املستجيبني (ثلث الذين عارضوا
االعرتاف بإرسائيل) أفادوا بأ ّن موقفهم ملعارضة االعرتاف بإرسائيل
ألنّها متثّل دولة استعامر واحتالل واستيطان .وركّزت إجابات هذا
البند عىل أ ّن إرسائيل دولة استعامر أو احتالل واستيطان بصفة عامة،
تحتل األرايض الفلسطينية ،أو
أو أنّها أفادت بأنّها دولة تستعمر أو ّ
ايض عربية.
أنّها ّ
تحتل أر َ
كان السبب الثاين األكرث إيرا ًدا لدى املستجيبني (وبنسبة  )%13لرفض
االعرتاف بإرسائيل ،هو أ ّن إرسائيل متثّل كيانًا صهيون ًّيا عنرصيًّا يتعامل
معنا بعنرصية وكراهية .إ ّن املستجيبني الذين ُص ّنفت إجاباتهم
تحت هذا البند هم الذين أفادوا بأ ّن إرسائيل كيا ٌن صهيوين أو دولة
صهيونية عنرصية أو أنّها دولة صهيونية تتعامل معنا بعدم احرتام ،أو
أنّها تك ّن لنا الكراهية أو حاقدة علينا.
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أ ّما السبب الثالث األكرث روا ًجا ما بني أسباب رفض االعرتاف بإرسائيل
(وبنسبة  ،)%12فهو ما أفاد به املستجيبون من "عداء إرسائيل
لشعبنا بصفة خاصة وللعرب بصفة عامة" .ويف هذا السياق قد أفاد
املستجيبون من بلدانٍ عربية مختلفة بأ ّن إرسائيل تعتدي عىل شعب
بلد املستجيبني وتتع ّدى عليه ،أو أنّها تتع ّدى عىل البلدان العربية
األخرى ،أو أنّها تتبع سياسات وإجـراءات ذات طبيعة عدائية أو
عدوانية سياس ًّيا أو اقتصاديًّا أو عسكريًّا.
أ ّما السبب الرابع وبنسبة  ،%8فقد كان أل ّن االعرتاف بإرسائيل سيكون
وتسليم برشعية ما فعلته تجاه الشعب
إلغاء للفلسطينيني وحقوقهم
ً
الفلسطيني ،وجاء يف إطار هذه اإلجابات التي ص ّنفت هنا الرتكيز
مم قامت به إرسائيل من اغتصاب لفلسطني
عىل البعد التاريخي ّ
وسلب الفلسطينيني حقوقهم الوطنية والتاريخية يف أرضهم ووطنهم
ويف حقّهم أن يكونوا شعبًا كغريه من الشعوب يف املنطقة أو العامل،
والحيلولة دون تقرير مصريهم؛ ومن هنا فإ ّن االعرتاف بإرسائيل هو
قبول وإضفاء رشعية عليها .إضاف ًة إىل الرتكيز عىل ما فعلته إرسائيل
تدريجيًّا ،فإ ّن هناك أيضً ا إشارة إىل استمرار تداعيات هذا الحدث.
ييل ذلك من األسباب ويف املرتبة الخامسة ( )%6أ ّن عدم االعرتاف
بإرسائيل هو نتيجة لقيامها بتشتيت الفلسطينيني واستمرارها يف
اضطهادهم وقتلهم .وعىل الرغم من أ ّن هناك حيّ ًزا من التداخل بني
هذا السبب والسبب السابق ،فاالختالف الرئيس يكمن يف أ ّن إجابات
أساسا عىل الحالة الراهنة من واقع الفلسطينيني
املستجيبني هنا ركّزت ً
دون الرتكيز عىل البعد التاريخي لواقعهم الحايل .جاء يف املرتبة السادسة
وبنسبة متثّل  %5من املستجيبني رفضت االعرتاف بإرسائيل ألسباب
دينية تتعلّق إ ّما بتعاليم الدين أو بإرث ديني/تاريخي.
أ ّما األسباب األخرى التي أوردها املستجيبون وإن كانت
بنسب
ٍ
ّ
أقل ،فهي التي أفادت بأنّهم يرفضون االعرتاف بإرسائيل ألنّها ته ّدد
األمن الوطني لبلدانهم وتزعزع أمن املنطقة واستقرارها بصفة عامة
( ،)%2.7أو ألنّها دولة توسعية تسعى للهيمنة أو احتالل العامل العريب
وثرواته ( ،)%2.5أو ألنّها ال تحرتم االتفاقيات واملعاهدات ( ،)%2.5أو
ألنّها دولة إرهابية تدعم اإلرهاب (.)%1.2
إ ّن مراجعة اإلجابات التي أوردها املستجيبون الذين يرفضون االعرتاف
بإرسائيل أسبابًا لهذا الرفض ،ت ُظهر أ ّن هناك شبه إجامع لدى مواطني
املنطقة العربية ينطلقون به من تشخيص له عالقة إ ّما بطبيعة الدولة
اإلرسائيلية بوصفها دولة احتالل أو كيانًا عنرصيًّا ،أو أنّها ذات طبيعة
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اتجاهات الرأي العام العربي نحو القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي

إ ّن تحليل األسباب التي أوردها املستجيبون املعارضون لالعرتاف
بإرسائيل بحسب املجتمعات املستطلعة ،يُظهر بجالء أ ّن أكرث
املجتمعات التي ركّزت عىل معارضة االعرتاف بإرسائيل ألنّها دولة
استعامر واستيطان واحتالل هي السعودية وبنسبة  ،%67ففلسطني
 ،%47فاليمن  %46فالالجئون السوريون  ،%37فموريتانيا  ،%33فالعراق
 .%32يف حني ركّز مستجيبو تونس  ،%53وليبيا  ،%32وموريتانيا ،%23
والجزائر  ،%16واألردن  ،%14والعراق  %13عىل معارضة االعرتاف
بإرسائيل؛ ألنّها متثّل كيانًا صهيونيًّا يتعامل معنا بعنرصية وكراهية.

تحمي الفلسطينيني .وب ّرر  %0.1تأييده االعرتاف بإرسائيل بأنّه من
شأنه أن يؤ ّدي إىل إقامة دولة فلسطينية .وبذلك فإ ّن ثلث الذين
أيّدوا االعرتاف بإرسائيل كانت دوافعهم وأسبابهم مرتبطة بتحقيق
السالم واالستقرار وحصول الفلسطينيني عىل حقوقهم؛ فاالعرتاف هو
تحصيل حاصل مثل أنّها "موجودة ال محالة" ،وألنّه جرى االعرتاف
بها فعل ًّيا وهناك اتفاقيات سالم بينها وبني بلدان عربية .يف حني أفاد
نحو  %0.5بأنّهم يوافقون االعرتاف بإرسائيل لكونها قوية وعدم قدرة
العرب عىل مواجهتها .وقد عزا  %0.4أسباب موافقتهم إىل أنّها دولة
مثل باقي الدول ويجب أن تبقى .وأفاد  %0.1بأنّهم يؤيّدون االعرتاف
وفس  %0.7تأييدهم
بإرسائيل بدوافع اإلعجاب بتق ّدمها وتط ّورهاّ .
االعرتاف بإرسائيل من منطلق وجود مصالح مشرتكة وبهدف تقوية
العالقات .وب ّرر  %0.1االعرتاف بأسباب دينية تدور حول مفهوم الصلح
املحصلة النهائية فإ ّن دوافع االعرتاف بإرسائيل
يف اإلرث االسالمي .ويف ّ
تركّزت عىل ثالثة محاور أساسية؛ أ ّولها االعرتاف من أجل الحصول عىل
حقوق الفلسطينيني ،وميثّل ثلث الذين يؤيّدون االعرتاف .أ ّما املحور
الثاين وميثّل أكرث من خمس الذين يؤيّدون االعرتاف ،فقد انطلق من
فعل نتيجة
نظرة نقدية للسؤال تتمثّل يف أ ّن هذا االعرتاف موجود ً
لوجود إرسائيل أو نتيجة ملا ُعقد من اتفاقيات سالم معها .يف حني كان
املحور الثالث وميثّل  %40من املستجيبني املؤيدين االعرتاف بإرسائيل،
وينطلق أصحاب هذا املحور من قناعة يف تأييد االعرتاف بإرسائيل
(انظر الجدول.)2

توسعية ،أو ينطلقون من سياساتها ودورها يف املنطقة وما متثّله من
مصدر تهديد وعداء ألمن بلدانهم وشعوبها.

كان أكرث املستجيبني تأكي ًدا عىل عدم االعرتاف بإرسائيل بسبب عدائها
لشعوبهم بصفة خاصة وللعرب بصفة عامة ،هم اللبنانيون وبنسبة
 ،%42فاملوريتانيون  ،%32فاملرصيون  ،%21فالالجئون السوريون .%20

خالصة

كام أ ّن جز ًءا من هذا اإلجامع ارتكز عىل ما قامت به إرسائيل ض ّد
الفلسطينيني تاريخ ًّيا وما زالت تقوم به إىل اآلن .وبذلك فإ ّن عوامل
معارضة االعرتاف بإرسائيل ال تقع يف إطار موقف عدايئ من اليهود
ألنّهم يهود أو موقف عنرصي منهم ،وال تستند عىل تناقض ثقايف مي ّيز
العرب فيه أنفسهم عن اليهود أو اإلرسائيليني ،بل هو موقف مرتبط
بتشخيص سيايس لطبيعة الدولة اإلرسائيلية ودورها يف املنطقة تاريخ ًّيا
وراه ًنا .حتى إذا افرتضنا أ ّن الذين ركّزوا عىل العوامل الدينية لرفض
االعرتاف بإرسائيل عىل أساس أنّها عوامل ثقافية غري مرتبطة بطبيعة
دولة إرسائيل أو دورها ،فهم ميثّلون فقط  %5.2من املستجيبني.

ركّز مستجيبو األردن ،والجزائر ،واملغرب ،وفلسطني عىل أ ّن معارضتهم
وتسليم
االعرتاف بإرسائيل ألنّه ميثّل إلغاء للفلسطينيني وحقوقهم
ً
برشعية ما فعلته بالشعب الفلسطيني .وكان تركيز املستجيبني يف
الجزائر ،والكويت ،واملغرب ،واليمن ،وفلسطني عىل عامل أ ّن إرسائيل
قامت بتشتيت الفلسطينيني ومستمرة يف اضطهادهم وقتلهم .يف
حني كانت أعىل النسب التي أوردت "أسبابًا دينية" لتفسري رفض
املستجيبني اعرتاف بلدانهم بإرسائيل ،يف الجزائر ،والسعودية.
أ ّما عىل صعيد املستجيبني الذين يوافقون عىل اعرتاف بلدانهم
بإرسائيل وميثّلون  %6من مجمل املستجيبني ،فقد أوردوا العديد
من العوامل واألسباب ،وكان عىل رأسها االعرتاف بإرسائيل من أجل
تحقيق السالم الشامل واالستقرار يف املنطقة ،وبنسبة  %1.5من
املستجيبني .يف حني أفاد  %0.4بأنّهم يؤيّدون االعرتاف بإرسائيل
رشيطة أن يكون هناك اعرتاف متبادل بفلسطني مع ترتيبات أمن ّية

ت ُظهر اتجاهات الرأي العام يف املنطقة العربية أ ّن القضية الفلسطينية
ما زالت قضية مركزية لدى مواطني املنطقة العربية ،وأنّهم يتعاملون
تخصهم ،وما مثّله العدوان اإلرسائييل األخري عىل
معها بوصفها قضية ّ
غزة اختبا ٌر عميل و َح ّي ملدى أهمية القضية الفلسطينية يف الشارع
العريب ،وما تحتلّه هذه القضية من مركزية .إ ّن ما تشري إليه النتائج
يُظهر بصورة جل ّية أ ّن العوامل التي تساق عىل أ ّن القضية الفلسطينية
خرست بعدها االهتامم العريب ،هي غري صحيحة؛ فعىل مدار رد ٍح
من الزمن أصبح طرح موضوع القضية الفلسطينية وأهميتها يتك ّرر
باستمرار .وقد كان لذلك العديد من العوامل بعضها ممت ّد لفرتة
زمنية طويلة ،وبعضها تك ّرس عرب السنوات القليلة املاضية؛ فعىل
صعيد العوامل األقدم فإ ّن سيادة شعارات تب ّنتها أنظمة سياسية يف
املنطقة العربية من القول بأ ّن االهتامم ببلدها هو عىل رأس أولوياتها
وأجندتها السياسية والذي كثّف يف جملة واحدة مثل :مرص أ ّولً  ،أو
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األردن أ ّولً  ،أو لبنان أ ّولً  ،أو سورية أ ّولً  ،كان يُفهم ضمن ًّيا وإن مل
يكن مبفردات رصيحة ومبارشة يتض ّمن انسحابًا من الرصاع العريب
اإلرسائييل أو محاولة إعادة صوغ طرح القضية الفلسطينية بوصفها
ومم ال ّ
شك فيه أ ّن
موضو ًعا فلسطينيًّا محليًّا يسقط بُعده العريبّ .
هذا التو ّجه كان يف إطار اتفاقية السالم التي بدأت مع االتفاقية
املرصية واإلرسائيلية وتوالت الحقًا يف اتفاق أوسلو واتفاقية السالم
األردنية واقرتاب سورية أكرث من م ّرة من توقيع اتفاقية سالم مع
إرسائيل ،قد ساهم يف سيادة هذا التو ّجه ،وإن تح ّول الحقًا لالعتامد
عىل أسس ومسوغات أخرى .إ ّن توقيع اتفاقية أوسلو وملحقاتها قد
قام بدور أسايس يف تعميق هذا التيّار السيايس عىل أساس أ ّن هذه
األنظمة وجدت م ّرب ًرا يف أن تلقي الكرة يف ملعب منظمة التحرير،
وأ ّن موقف الحكومات العربية هو قبول مبا تقبل به املنظمة والحقًا
السلطة الفلسطينية .بطبيعة الحال ،فإ ّن هذا التيار قد واجه العديد
من التح ّديات أه ّمها اندالع االنتفاضة الثانية وبروز تيّار املقاومة
الفلسطينية الخارج عن إطار قواعد أسلو .لكن ساهم أيضً ا يف تراجع
البعد العريب وتكريس هذا التيار األحداث التي توالت عىل املنطقة
العربية يف أعقاب 11أيلول  /سبتمرب ،وتح ّول السياسة األمريكية إىل
التدخّل العسكري املبارش يف املنطقة مت ّو ًجا يف االحتالل األمرييك
للعراق عام  ،2003وما لحقه من انقسام املنطقة العربية إىل ت ّيا َري
املامنعة واالعتدال .ومع ذلك فإ ّن هذا التيار عىل امتداده عرب أكرث من
ثالثة عقود وترويجه أل ّن القضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينيني
فقط هو ت ّيار ليس له تأييد شعبي .واعتام ًدا عىل نتائج املؤرش التي
تفيد بأ ّن مواطني املنطقة العربية شبه مجمعني عىل أ ّن املوضوع
الفلسطيني هو موضوع عريب ،فإ ّن هذا التيار وما قامت به األنظمة
من ترويج له ال يستطيع أن يجد جذو ًرا له يف املنطقة العربية.
إ ّن العوامل األكرث أهمية التي تستند لها وجهات النظر األحدث وهي
غري مرتبطة بالتيار الذي أشري له ،هي التي تقول برتاجع مركزية
القضية الفلسطينية ،هي اندالع الثورات العربية ودخول الغالبية
العظمى من البلدان العربية يف ما أصبح يُعرف بالربيع العريب حيث
كل يف بلده طريقها إىل الشارع يف تظاهرات
أخذت الجامهري العربية ّ
واحتجاجات شعبية واسعة أ ّدت إىل إسقاط أكرث من نظام.
إ ّن تطورات الربيع العريب يف بعض البلدان مثل ليبيا بداية ثم سورية يف
التجاء هذه األنظمة السياسية إىل قيادة حروب منظّمة ض ّد املحتجني
أ ّدت إىل دخول تلك البلدان يف رصاعات مسلّحة أقرب إىل الحروب
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األهلية .إضاف ًة إىل تط ّورات الربيع العريب من انقسام بني التيارات
السياسية وفشلها يف التوافق عىل أجندات وطنية األمر الذي قاد إىل
بحق تسميتها الثورة املضا ّدة والعودة إىل سابق العهد
مرحلة ميكن ٍّ
من األنظمة املاضية .ومع ذلك فإ ّن هذه التطورات املهمة والخطرية
يف بلدان عربية عدة ،وانشغال مواطنيها بقضاياهم الخاصة ،مل تؤ ِّد
إىل تراجع ع ّد القضية الفلسطينية قضية عربية وقضية هذه الشعوب
التي تعاين بلدانها من عدم استقرار؛ ففي البلدان التي تشهد عدم
عبت أغلبية مستجيبيها عن أ ّن
استقرار مثل ليبيا ،واليمن ،ومرص ّ
القضية الفلسطينية هي قضية العرب وليست قضية الفلسطينيني
وحدهم .كام أ ّن أكرثية الالجئني السوريني الذين دخلت بلدهم أت ّون
الحرب األهلية ،شبه مجمعني عىل أ ّن عدم التح ّول عن أ ّن القضية
الفلسطينية قضية مركزية ،وهي قضية عربية ،عىل الرغم من أ ّن
انغامس كثري من مواطني البلدان العربية يف قضاياهم الداخلية
واملصريية ،يقود إىل استنتاج أ ّن مواطني املنطقة العربية يرون أ ّن
قضاياهم الداخلية والتي يناضلون من أجلها ،أي الحرية والدميقراطية
والعدالة واملساواة وحقوق املواطنة ،هي مرتبطة جوهريًّا بالقضية
الفلسطينية .إ ّن هذا االستنتاج له ما يؤيّده من خالل تحليل آراء
تعب
املواطنني التي ذكروها أسبابًا لرفضهم االعرتاف بإرسائيل ،والتي ّ
عن رفض إرسائيل عىل أساس أنّها ق ّوة استيطان واستعامر واستهدافهم
الفلسطينيني ،وعنرصيتهم تجاه العرب ،وطبيعة دولتهم التوسعية،
إضاف ًة إىل األدوار التي تقوم بها إرسائيل يف العداء للشعوب العربية
أو تهديد أمن املنطقة واستقرارها.
إ ّن القول بأ ّن أهمية القضية الفلسطينية سوف ترتاجع يف السنوات
الالحقة هو توقّع ليس له أسس؛ فالتح ّول من شبه اإلجامع عىل
تخص الفلسطينيني ،أم ٌر غري متوقّع يف
هذه القضية إىل أنّها قضية ّ
ّ
ظل أ ّن الرتاجع منذ عام  2011هو تراجع غري جوهري ،وقد يكون
مرتبطًا ببعض التط ّورات السياسية الداخلية اإلقليمية وليس جذريًّا.
كل مجتمع
إ ّن هذا ميكن أن يدعم من خالل شبه إجامع عريب ،ويف ّ
من املجتمعات املستطلعة ،عىل رفض االعرتاف بإرسائيل عىل ٍ
أسس
واضحة ويف جوهرها مرتبطة بعدالة القضية الفلسطينية وطبيعة
الدولة اإلرسائيلية .وما دامت هذه األسس قامئة فإ ّن هذا املوقف
يتغي .وهذا يعني أيضً ا ونتيجة أل ّن دوافع رفض إرسائيل ليست
لن ّ
تغيا ثقاف ًّيا يف
ثقافية ،فإ ّن ّ
كل اآلراء والجهود التي تشري إىل أ ّن ّ ً
املنطقة سيقود إىل قبول إرسائيل ،هي آراء خاطئة وجهود ساذجة.

التوثيــق
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 2014/7/2ذكر رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس
شفيق رصصــار ،أنّــه ت ّم تجاوز  600ألف "تدعيم" التسجيل يف
االنتخابات .وقال إ ّن منط التسجيل يف االنتخابات هو منط تصاعدي،
إذ ت ّم تسجيل  6آالف مواطن صباح  1متوز/يوليو ،بينام ت ّم تسجيل
العدد نفسه خالل يومٍ كامل يف  30حزيران/يونيو.
(وكالة بناء)2014/7/2 ،

توصلت الحكومة الليبية الت ّفاق مع إبراهيم الجرضان
ّ 2014/7/3
املسيطر عىل موانئ النفط يف رشق ليبيا ،بهدف الحصول عىل قد ٍر
أكرب من الحكم الذايت إلقليم برقة مقابل تسليم مينا َءي رأس النوف
والسدرة وإنهاء الحصار.
(الصباح نيوز)2014/7/3 ،

 2014/7/5قامت الحكومة املرصية بإجراءات جديدة تهدف
إىل خفض العجز الهائل يف امليزانية وإنعاش االقتصاد؛ فقد قامت
الحكومة برفع أسعار الوقود بنسبة تقارب الضعف.
(يب يب يس)2014/7/5 ،

 2014/7/8دعا الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف خطاب بُثّ
تلفزيونيًّا ،املرصيني إىل تح ّمل الدواء امل ّر بعد قرار حكومته خفض
دعم الوقود والكهرباء ،وذلك يف سبيل إحياء االقتصاد وإصالح
املاليات العامة للدولة.
(روسيا اليوم)2014/7/8 ،

رئيسا
 2014/7/9انتخب االئتالف الوطني السوري هادي البحرة ً
جدي ًدا لالئتالف خلفًا ألحمد الجربا ،وذلك بعد اجتامع لالئتالف يف
إسطنبول استم ّر ثالثة أيام.
(اليوم السابع)2014/7/9 ،

 2014/7/11طالبت املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم
املتحدة الدول األوروبية باستقبال املزيد من الالجئني السوريني،
فهي مل تستقبل سوى أعداد ضئيلة بينام وصلت البلدان املجاورة
لسوريا إىل نقطة التشبع .وقد تجاوز عدد الالجئني الثالثة ماليني
شخص ،وهناك ما يفوق  123600طلب لجوء جرى تقدميها إىل الدول
األوروبية ،معظمها يف السويد وأملانيا.
(رويرتز)2014/7/11 ،

 2014/7/12اندلعت أزمة سياسية بني الجزائر واملغرب ،إذ استنكرت
الخارجية الجزائرية ترصيحات وزير الخارجية املغريب صالح الدين
مزوار ض ّد الجزائر باتّهامها بالوقوف وراء تعيني االتحاد األفريقي
ملبعوث خاص لالتحاد األفريقي من أجل الصحراء الغربية.
(العريب الجديد)2014/7/12 ،

 2014/7/14وافق مجلس األمن الدويل عىل قرار يتيح لقوافل اإلغاثة
اإلنسانية املتو ّجهة إىل سوريا عبور حدودها األربعة دون موافقة
الحكومة السورية .وه ّدد املجلس ،األطراف املتقاتلة بات ّخاذ إجراءات
إذا منعت وصول املساعدات.
()2014/7/14 ،DW

 2014/7/16أ ّدى الرئيس السوري بشار األسد القسم الدستوري
يف القرص الجمهوري يف حفل تنصيب حرضه نـ ّواب وعسكريون
ومسؤولون وشخصيات اجتامعية وف ّنانون .وتع ّهد يف كلمته باستعادة
سوريا بالكامل من "اإلسالميني املتشددين" .يف حني وصف االئتالف
املعارض كلمة األسد بأنّها "منفصلة متا ًما عن الواقع" .يجدر اإلشارة
ينص عىل أ ّن أداء القسم يكون يف مجلس
إىل أ ّن الدستور السوري ّ
الشعب ،وأمام ممثّيل الشعب.
(رويرتز)2014/7/16 ،

 2014/7/17رأى الرئيس التونيس املنصف املرزوقي ،يف كلم ٍة و ّجهها
إىل الشعب التونيس اليوم "أ ّن مقتل  14جنديًّا عىل أيدي مجموعتني
مسلّحتني رسالة واضحة من اإلرهابيني يف تهديد األمن واالستقرار يف
تونس" .وأضاف "أ ّن اإلرهابيني هدفهم عرقلة املسار الدميقراطي يف
تونس وتنظيم االنتخابات القادمة" ،وتو ّعد املرزوقي مبواصلة الحياة
التي تجمع بني األصالة والحداثة ،ومواصلة الدفاع عن األرض والعرض.
(وكالة بناء)2014/7/17 ،

 2014/7/18طلبت الحكومة الليبية االنتقالية برئاسة عبد الله الثني
من األمم املتحدة ومجلس األمن الحصول عىل مساعدات أمن ّية لفرض
االستقرار بعد االشتباكات املسلّحة يف طرابلس .وأ ّدى هذا الطلب إىل
نشوب أزمة جديدة بني الثني ونوري أبو سهمني رئيس املؤمتر الوطني
العام (الربملان) الذي رفض محاولة الحكومة استقدام ق ّوات أجنبية.
(الرشق األوسط)2014/7/18 ،

 2014/7/19أعلن املتح ّدث العسكري باسم الق ّوات املسلّحة املرصية
العميد محمد سمري ،أ ّن الهجوم الذي تع ّرضت له ق ّوات حرس الحدود
املرصية يف منطقة الوادي الجديد بني مرص وليبيا تس ّبب يف مقتل 21
جنديًّا و 3من املهاجمني.
(العريب الجديد)2014/7/19 ،

 2014/7/21أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات يف ليبيا عن حسم
نتائج  188مقع ًدا من أصل  .200وأظهرت النتائج النهائية لالنتخابات
التي أُجريت يف  25حزيران/يونيو  2014تق ّدم التيار الليربايل عىل
التيار اإلسالمي.
(فرانس )2014/7/21 ،24
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 2014/7/22وافق االئتالف الوطني السوري لقوى املعارضة يف بيانٍ
له عىل إقالة الحكومة املوقّتة املنبثقة عنه ،وتشكيل بديل عنها يف
خالل شهر .وذكر البيان أ ّن سبب اإلقالة جاء لخلق أرضية جديدة
للعمل أساسها انتقال الحكومة إىل الداخل يف أقرب وقت ممكن.
(رويرتز)2014/7/22،

 2014/7/23مل يتمكّن الربملان اللبناين من انتخاب رئيس جديد للمرة
التاسعة؛ وذلك لعدم اكتامل النصاب القانوين.
(الرشق)2014/7/23 ،

 2014/7/24بعد رفعها دعوى قضائية ض ّد جمعية الوفاق الوطني
املعارضة ،طلبت وزارة العدل البحريني من املحكمة أن توقف نشاط
جمعية العدالة والتنمية ،وجمعية العمل الوطني الدميقراطي (وعد)
ملدة ثالثة أشهر.
(رويرتز)2014/7/24 ،

 2014/7/25ش ّدد املرجع الشيعي عيل السيستاين يف كلمة ألقاها
مساعده يف كربالء عىل رضورة تفكري الساسة العراقيني يف مصالح
العراق ال مصالحهم يف إشارة إىل رئيس الوزراء نوري املاليك الذي
تح ّدى املطالب الداعية الستقالته.
(رويرتز)2014/7/25 ،

 2014/7/26أُعلن يف تونس عن تأسيس املجلس العريب للدفاع
عن الثورات والدميقراطية .ويرأس الهيئة التأسيسية للمجلس عامد
الدامئي أمني عام "حزب املؤمتر من أجل الجمهورية" التونيس ،وأمين
نور رئيس "حزب غد الثورة" املرصي ،والناشطة الحقوقية اليمنية
كل القوى الثورية يف دول
توكل كرمان .ويهدف املجلس لتجميع ّ
الربيع العريب من أجل إنجاح مسار التح ّرر والتغيري يف كامل املنطقة.
(روسيا اليوم)2014/7/26 ،

 2014/7/27شهدت مدينة بنغازي اشتباكات بني ق ّوات حكومية
موالية للّواء املتقاعد خليفة حفرت ،وكتائب مجلس شورى بنغازي
شخصا ،بينام قُتل  23آخرون يف اشتباكات مطار
أ ّدت إىل مقتل ً 36
طرابلس.
(يب يب يس)2014/7/27 ،

 2014/7/28طالبت الهيئة التحضريية للحوار الوطني يف ليبيا األمم
املتحدة بتقديم دعم فوري للتفاوض لوقف إطالق النار يف طرابلس
وبنغازي ،وإلحاق ذلك بعملية الحوار السيايس.
(شينخوا)2014/7/29 ،

 2014/7/30أعلنت هيئة االنتخابات لتسجيل الناخبني يف تونس عن
تجاوز عدد الناخبني املس ّجلني الخمسة ماليني ،من بني  7,3ماليني
يحق لهم االنتخاب .لقد تجاوز العدد ما ُس ّجل يف انتخابات .2011
ّ
(العريب الجديد)2014/7/30 ،

 2014/7/31أشارت تونس الحتامل إغالق حدودها مع ليبيا يف
حال استم ّر التدفّق الهائل لالجئني املقبلني من ليبيا ،فقد حذّر
وزير الخارجية التونيس منجي الحامدي من عدم متكّن تونس من
ظل استمرار القتال يف ليبيا .كام
استيعاب هذا العدد من الالجئني يف ّ
أ ْجلت الصني وفرنسا رعاياها العاملني يف ليبيا ،وسحبت األمم املتحدة
موظفيها.
(يب يب يس)2014/7/31 ،

 2014/8/2سيطر تنظيم "الدولة اإلسالمية" عىل قضاء سنجار ذي
األغلبية "األيزيدية" ،وأكّدت تقارير بعثة األمم املتحدة يف العراق
أ ّن التنظيم سيطر عىل معظم املناطق املجاورة لسنجار يف تل اعفر
يف محافظة نينوى "املوصل" ،مبا يف ذلك حقيل النفط يف بطمه وعني
زاال املحاذية إلقليم كردستان .كام ف ّر من جبل سنجار 200000مدين،
معظمهم من األيزيديني.
(يس.ان.ان العربية)2014/8/3 ،

 2014/8/4شهدت بلدة عرسال الحدودية رشق لبنان فرار املئات من
املدنيني بعد اشتباكات بني مسلّحني سوريني دخلوا البلدة والجيش
اللبناين .يجدر اإلشارة أ ّن املواجهة اندلعت بعد اعتقال الجيش اللبناين
قائد لواء فجر اإلسالم (أحد فصائل املعارضة املسلّحة) أثناء دخوله
إىل البلدة التي تحتضن أكرث من  100ألف الجئ سوري.
(العريب الجديد)2014/8/4 ،

 2014/8/8أعلنت قوى وشخصيات مرصية يف الخارج عن تأسيس
"املجلس الثوري املرصي" املناهض لالنقالب العسكري .وقالت إ ّن من
أهدافه دعم الثورة الشعبية ض ّد ما وصفته ببطش االنقالب وقمعه،
وإنّه لن يكون بديال عن القيادة امليدانية .ووصف املتحدث الرسمي
باسم "املجلس الثوري املرصي" أحمد حسن الرشقاوي الكيان الجديد
ودعم للث ّوار
بأنّه معارضة منظّمة من الخارج وجدت لتكون سن ًدا
ً
يف الداخل .وقال إ ّن املجلس سيكون أداة ضغط عىل نظام االنقالب
يف مرص من خالل الرأي العام العاملي والحكومات يف الخارج التي
أكّد أ ّن بعضها يتع ّرض للتضليل .وأوضح أ ّن الكيان الجديد يسعى
لتحقيق أهداف ثورة  25يناير والعودة للمسار الدميقراطي وآلياته،
وأشار إىل أ ّن هذه العودة ال تعني عودة أشخاص ،يف إشارة منه
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إىل الرئيس املعزول محمد مريس الذي يطالب أنصار تحالف دعم
الرشعية بعودته.
(الجزيرة.نت)2014/8/8 ،

بحل حزب
حكم ّ
 2014/8/9أصدرت املحكمة اإلدارية العليا يف مرص ً
الحرية والعدالة الذراع السياسية لجامعة اإلخوان املسلمني يف مرص.
أي محكمة أخرى
وهو حكم نهايئ ونافذ وال يجوز الطعن فيه أمام ّ
حل الحزب وتصفية أمواله وممتلكاته السائلة
يف مرص ،ويوجب ّ
واملنقولة.
(يب.يب.يس العريب)2014/8/9 ،

 2014/8/10أعاد الرئيس السوري بشار األسد تكليف رئيس الوزراء
وائل الحلقي بتشكيل حكومة جديدة يف سوريا .وكان الحلقي قد
انشق عن
ّ
تول رئاسة الوزراء يف عام  2012خلفًا لرياض حجاب الذي ّ
النظام السوري وانض ّم للمعارضة.
(رويرتز)2014/8/10 ،

تعديل دستوريًّا يُنتخب عىل
ً
 2014/8/12أق ّر مجلس الن ّواب الليبي
أثره رئيس مؤقت للبالد مبارش ًة من الشعب بنا ًء عىل توصيات "لجنة
فرباير  "2014التي أُنشئت بقرار من املؤمتر الوطني العام املنتهية
واليته عقب أزمة اندلعت حيال انتهاء املدة القانونية للمؤمتر يف
 7شباط/فرباير  .2014وأق ّر  141نائ ًبا من أصل  144هذا التعديل
الدستوري.
(الرشوق)2014/8/12 ،

 2014/8/12اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يف تقرير صدر
عنها مسؤولني مرصيني كبا ًرا بارتكاب جرائم ض ّد اإلنسانية يف األحداث
ميدان رابعة العدوية والنهضة يف
َ
فض االعتصامات يف
التي صاحبت ّ
آب/أغسطس  .2013من ناحيتها ،رفضت الحكومة املرصية التقرير
الذي دعا للتحقيق مع الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ومسؤولني
آخرين عارصوا تلك األحداث.
(الجزيرة.نت)2014/8/13 ،

رئيسا جدي ًدا للوزراء يف العراق
 2014/8/12تكليف حيدر العبادي ً
خلفًا لنوري املاليك .يف أ ّول ر ّدة فعل له رفض نوري املاليك تسمية
العبادي خلفًا له مؤك ًدا "حقّه" يف والية ثالثة ،وقال "إ ّن تعيني العبادي
يعترب انتهاكًا للدستور بدعم أمرييك".
(فرانس )2014/8/12 ،24

 2014/8/13أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أ ّن القرارات
التي اتّخذتها الحكومة التونسية بتعليق نشاط أكرث من  150جمعية
يف كامل أنحاء البالد بسبب مزاعم تتعلّق بارتباطها باإلرهاب هي
وتعسفية .فقد كانت الحكومة التونسية أصدرت
قرارات غري متناسبة ّ

قرا ًرا يف  22متوز/يوليو  ،2014بتجميد نشاط  157جمعية ،كام قامت
الحكومة بإغالق محطتني إذاعيتني ألسباب مامثلة.
(هيومن رايتس ووتش)2014/8/13 ،

 2014/8/14انطلقت يف مرص فعاليات احتجاجية تن ّوعت بني
مسريات وتظاهرات ملؤيّدي الرئيس املرصي املعزول محمد مريس،
استجاب ًة للدعوة التي أطلقها "التحالف الوطني لدعم الرشعية ورفض
االنقالب" املؤيّد ملريس للخروج يف تظاهرات يف إطار فعاليات إلحياء
لفض اعتصام ميداين رابعة والنهضة.
الذكرى األوىل ّ
(القدس العريب)2014/8/14 ،

فض اعتصام
رصحت منظمة العفو الدولية يف ذكرى ّ
ّ 2014/8/14
ميدان رابعة العدوية أنّه" عقب مرور عام كامل عىل املذبحة التي
محتج عىل أيدي ق ّوات األمن املرصية يف
شهدت مقتل أكرث من 600
ّ
يوم واحد ،فلم تت ّم مالحقة ولو ضابط واحد جنائيًّا عىل خلفيتها.
ويف األثناء ات ّخذ نظام العدالة الجنائية يف مرص منحى املسارعة يف
إلقاء القبض عىل أنصار مريس ومحاكمتهم وإصدار األحكام بحقّهم
عقب محاكامت جامعية جائرة ج ًّدا .وأُدين  232منهم و ُحكم عليهم
باإلعدام ،وأوصت املحاكم بإصدار أحكام بإعدام أكرث من ألف
آخرين".
(منظمة العفو الدولية)2014/8/14 ،

 2014/8/16أعلنت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمد
بديع املرشد العام لجامعة اإلخــوان ،و 50من قيادات الجامعة
وأعضائها ،يف القضية املعروفة إعالميًّا بـ "غرفة عمليات رابعة" إىل
جلسة  3أيلول  /سبتمرب ،وكلفت النيابة لجنة من ثالثة خرباء لتفريغ
أي جهاز مطلوب ،وإعداد تقرير بذلك وعرضه
املواد الفنية ومحتوى ّ
عىل املحكمة ،وإبالغ الشهود لحضورهم.
(الرشوق)2014/8/16 ،

وسعت الواليات املتحدة من نطاق رضباتها الجوية
ّ 2014/8/16
شامل العراق ،مستهدف ًة معاقل وتج ّمعات لتنظيم "الدولة اإلسالمية"
(داعــش) ،يف مناطق جديدة قرب مدينة املوصل .حيث قررت
اإلدارة األمريكية زيادة رقعة عملياتها الجوية يف العراق لتشمل مدن
محافظة نينوى ومناطقها بالكامل ،من بينها املناطق الحدودية مع
سورية التي استوىل عليها (داعش) ،بهدف قطع االتصال بني البلدين
وإيقاف تسلّل املسلّحني من البالد وإليها.
(العريب الجديد)2014/8/16 ،

 2014/8/17أعلن البيت األبيض أ ّن الرئيس األمرييك ،باراك أوباما،
أبلغ الكونغرس أنّه وافق عىل رضبات جوية أمريكية يف العراق
للمساعدة عىل استعادة السيطرة عىل سد املوصل ،الذي قال البيان

التوثيق والتقارير
أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
في الفترة 2014/8/29 - 2014/7/2
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إنّه أمر يتّفق مع هدف أوباما الخاص بحامية املواطنني األمريكيني يف
العراق.
(العريب الجديد)2014/8/18 ،

 2014/8/17أعلن ما يس ّمى "مجلس شورى ثوار مدينة بنغازي"
رشقي ليبيا( ،وهو تج ّمع لكتائب ث ّوار مسلّحني) رفضه تأسيس مجلس
شورى بنغازي (كيان أهيل) ،والذي أعلنت عنه شخصيات من حكامء
املدينة ومشايخها ووجهائها ورموزها العلمية واالقتصادية والدينية
والثقافية والفنية والرياضية واملهنية والش ّبان الفاعلني.
(القدس العريب)2014/8/17 ،

 2014/8/17فرضت ق ّوات "فجر ليبيا" سيطرتها عىل طريق مطار
طرابلس الــدويل ،ومق ّر رئاسة األركــان ،وقامت بإخراج كتائب
"الصواعق" و"القعقاع" املوالية للواء املتقاعد خليفة حفرت منها.
(العريب الجديد)2014/8/17،

 2014/8/18ق ّررت خلية األزمة املعنية بالنظر يف الوضع األمني
بتونس تجميد نشاط  157جمعية من أصل  18000جمعية ناشطة
يف البالد.
(العريب الجديد)2014/8/18،

 2014/8/18أعلن الرئيس األمرييك باراك أوباما عن تدمري مخزون
األسلحة الكياموية السورية بالكامل يف البحر.
(روسيا اليوم)2014/8/18 ،

 2014/8/19توافد أنصار جامعة الحويث يف اليمن عىل مخ ّيامت
مفتوحة يف مداخل صنعاء استجابة لدعوة أطلقها عبد امللك الحويث،
زعيم الجامعة ،يوم  17آب/أغسطس للزحف واالعتصام بالعاصمة
إلسقاط الحكومة ،وإلغاء رفع أسعار مشتقات النفط.
(العريب الجديد)2014/8/19 ،

 2014/8/20أثار قرار الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس بتعديالت
ترشيعية جديدة عىل قانون الرضيبة العقارية العديد من ردود
تبي من القرار عدم األخذ
األفعال الغاضبة من القرار .حيث ّ
باملالحظات التي اقرتحها قسم الترشيع يف مجلس الدولة عىل مرشوع
القانون خالل مراجعته يف نيسان/أبريل  .2014ويعفي القانون من
الرضيبة "أندية وفنادق القوات املسلحة ودور األسلحة واملج ّمعات
واملراكز الطبية واملستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات املبنية
يف نطاقها وغريها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
الدفاع باالتفاق مع الوزير املختص ،ويف جميع األحوال ال تخضع
أي من هذه الجهات ألعامل لجان الحرص والتقدير وفقًا ملا تقتضيه
ّ
اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات األمن القومي".
(شبكة رصد)2014/8/20 ،

 2014/8/21فتحت الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات يف تونس ،أبوابها لتلقّي طلبات الرتشّ ح لالنتخابات
الترشيعية املقبلة ،ملدة تسعة أيام قبل إغالق باب الرتشح.
(القدس العريب)2014/8/22 ،

 2014/8/21قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يف الذكرى السنوية
لهجامت الكياموي  21آب/أغسطس  2013إ ّن العدالة ما زالت غائبة
عن ضحايا الهجامت باألسلحة الكياموية عىل الغوطة ،قرب دمشق،
والتي تسببت يف وفاة مئات األشخاص .وقد مثّلت الهجامت أكرب
استخدام للعوامل الكياموية منذ استخدام حكومة العراق لها ض ّد
األكراد العراقيني عام .1988
(هيومن رايتس ووتش)2014/8/21 ،

 2014/8/22أعلن زعيم جامعة "أنصار الله" ،عبد امللك الحويث عن
افتتاح املرحلة الثانية من التصعيد ،بتظاهرات يف شارع املطار يف
صنعاء ،يف وقت أعلنت مصادر قبلية عن "أ ّن قبائل إقليم سبأ اتفقت
عىل إعداد جيش شعبي لنرصة اللجان الشعبية التي تقاتل الحوثيني
يف محافظة الجوف".
(اليمن اآلن)2014/8/22 ،

 2014/8/22أعلنت نايف بيالي املف ّوضة السامية لحقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة ،اليوم الجمعة ،أ ّن حصيلة الرصاع يف سورية
قتيل عىل األقــل ،وذلك منذ
تجاوزت أكرث من  191ألف وً 369
اندالعه يف آذار  /مارس  2011وحتى نهاية نيسان  /أبريل .2014
(العريب الجديد)2014/8/22 ،

 2014/8/23ات ّهمت ق ّوات "فجر ليبيا" بشكل مبارش اإلمارات ومرص
بش ّن الغارات الجوية عىل طرابلس للم ّرة الثانية ،مشرية إىل أ ّن حكومة
تسيري األعامل ،برئاسة عبد الله الثني والربملان ،متواطئان يف الغارات.
(العريب الجديد)2014/8/23 ،

 2014/8/25أعلن املتحدث باسم البيت األبيض "جوش ارنست"
اإلثنني أ ّن الرئيس األمرييك باراك أوباما مل يتخذ بعد قرا ًرا بشأن توجيه
رضبات جوية محتملة ملواقع تنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا.
(العريب الجديد)2014/8/25 ،

 2014/8/26طالب الرئيس عبد ربه منصور هادي جامعة الحويث
بإنهاء االعتصامات واملظاهر املسلّحة حول صنعاء وداخلها،
واالنسحاب من عمران ،ووقْف الحرب يف الجوف ،شاميل اليمن يف
رفض شبه مبارش للرشوط التي وضعتها الجامعة لوقف التصعيد.
وأوضح هادي أ ّن املطالب التي وضعها الحويث حول موضوع إصالح
رفع أسعار املشتقات النفطية (الجرعة السعرية) ،والحكومة والرشاكة
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الوطنية والهيئة الوطنية واإلعالم الرسمي ،تتطلّب اتخاذ خطوات
تهيء املناخ املالئم لالتفاق.
عاجلة ّ
(جريدة الراية)2014/8/27 ،

 2014/8/26نفى وزير الخارجية املرصي سامح شكري تو ّرط بالده
أي عمل أو وجود عسكري يف ليبيا ،مشد ًدا عىل أ ّن القاهرة تدعم
يف ّ
الرشعية املتمثلة يف الربملان الليبي.
(القدس العريب)2014/8/26 ،

 204/8/27اعتمد مجلس األمن الدويل ،قرا ًرا دعا فيه جميع األطراف
يف ليبيا إىل االتفاق عىل الوقف الفوري إلطالق النار ،ووضع ح ٍّد
ألعامل القتال.
(العريب الجديد)2014/8/27 ،

 2014/8/27قال املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية ،جون
كيمربيل ،إ ّن الواليات املتحدة األمريكية تعتقد أ ّن اإلمارات العربية
املتحدة ومرص ش ّنتا غارات عىل أهداف داخل ليبيا خالل األيام
كل من
أي تفاصيل إضافية .فيام نفت ّ
القليلة املاضية ،دون تقديم ّ
اإلمارات ومرص تدخّلها.

 2014/8/26ق ّررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل استئناف
محاكمة رئيس الوزراء األسبق ،أحمد نظيف ،ووزير الداخلية األسبق،
حبيب العاديل ،يف القضية املعروفة إعالميًّا بـ "قضية اللوحات
املعدنية" ،إىل جلسة  28أيلول/سبتمرب  .2014وتنظر يف االتهامات
كل من نظيف والعاديل اللذيْن تجري محاكمتهام
املوجهة إىل ٍّ
حضوريًّا إضاف ًة إىل آخرين "فا ّرين" ،بإهدار مبالغ مالية تصل إىل 92
مليون جنيه ،حواىل  13مليون دوالر ،من أموال الدولة.

 2014 /8/27أفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان أ ّن مقاتيل جبهة
النرصة (تنظيم القاعدة يف بالد الشام) وكتائب إسالمية وكتائب
مقاتلة سيطرت عىل معرب القنيطرة مع الجوالن السوري املحتل عقب
اشتباكات عنيفة مع قوات النظام واملسلحني املوالني لها.

 2014/8/27أعلن املؤمتر الوطني العام يف ليبيا أنّه سيحيل أدلّته عىل
استهداف الطريان املرصي واإلمارايت مدنيني يف طرابلس إىل محكمة
الجنايات الدولية والجهات الدولية املختصة يف األمر .كام سيتخذ
عدة إجراءات أخرى ض ّد مرص واإلمارات ر ًّدا عىل ما أسامه بـ "انتهاك
السيادة الليبية".

 2014/8/29ق ّدمت الحكومة الليبية املوقّتة استقالتها إىل الربملان
املنتخب معلن ًة أنّها "تضع نفسها تحت ترصف الربملان الليبي".
وأعربت الحكومة املستقيلة ،برئاسة عبد الله الثني ،عن "يقينها
أ ّن املجلس سيوفّق يف اختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات
الشعب الليبي".

(يس.إن.إن العربية)2014/8/26 ،

(العريب الجديد)2014/8/27،

(يس.إن.إن العربية)2014/8/27 ،

(فرانس )2014/8/27 ،24

(فرانس )2014/8/29 ،24

131

الوقائع الفلسطينيّة
في الفترة 2014/8/٢٦ - 2014/6/30

العدد ١٠

132

أيلول  /سبتمبر 2014

 2014/6/30أعلنت إرسائيل أنها عرثت عىل جثث املستوطنني الثالثة
الذين فُقدوا جنوب الضفة الغربية املحتلة بعد البحث عنهم عىل
مدى ثالثة أسابيع ،وسارعت إىل اتهام حركة حامس بقتلهم.
(الحياة الجديدة)2014/7/1 ،

 2014/6/30ش ّن الطريان الحريب اإلرسائييل أكرث من ثالثني غارة جوية
عىل قطاع غزة ،استهدفت مواقع تابعة لحركة حامس ،كام شاركت
املدفعية اإلرسائيلية والزوارق الحربية يف عمليات القصف.
(الحياة الجديدة)2014/7/1 ،

 2014/7/2خُطف الفتى الفلسطيني محمد حسني أبو خضري من قبل
مستوطنني أمام متجر والده يف مخيم شعفاط ،و ُعرث عىل جثته محروقة.
(العريب الجديد)2014/7/2 ،

 2014/7/2أصدرت السلطة الفلسطينية بيانًا يدين األعامل اإلجرامية
والعنرصية التي يقوم املستوطنون بها ر ًدا عىل خطف الطفل محمد
أبو خضري وحرقه .وطالبت السلطة بالحامية الدولية للشعب
الفلسطيني من اعتداءات املستوطنني وقوات جيش االحتالل.
(الحياة الجديدة)2014/7/3 ،

 2014/7/3أعلنت عائلة الشهيد محمد حسني أبو خضري أنها لن
تستلم جثامن ابنها من دون إقرار الحكومة اإلرسائيلية بأ ّن قتله كان
عىل خلفية قومية وليست جنائية.
(وكالة وفا)2014/7/3 ،

 2014/7/3ش ّن الطريان الحريب اإلرسائييل  11غارة جديدة عىل قطاع
غزة ،وذلك بعد إطالق  25قذيفة صاروخية وقذائف هاون من القطاع.
(يب يب يس عريب)2014/7/3 ،

 2014/7/4أبلغت حركة حامس إرسائيل عن طريق ممثل األمم املتحدة
يف القدس روبرت رسي أنها غري مسؤولة عن عملية خطف املستوطنني
الثالثة وقتلهم ،ورجحت بعض املصادر الفلسطينية أن تكون هذه
العملية قامت بها مجموعة من أنصار حركة حامس من دون معرفتها.
(الحياة)2014/7/4 ،

 2014/7/4ر ًدا عىل قتل املستوطنني الثالثة ،أقرت سلطات االحتالل
اإلرسائييل إقامة حي استيطاين جديد يف مستوطنة كريات أربع يف
الخليل .باإلضافة إىل إقامة بؤرتني استيطانيتني يف مستوطنة غوش
عتصيون يف الضفة الغربية.
(وكالة وفا)2014/7/4 ،

 2014/7/6اعتقلت رشطة االحتالل اإلرسائييل  40شابًا من النارصة
خالل املواجهات التي اندلعت بني الشبان والرشطة عىل خلفية قتل
الفتى محمد أبو خضري.
(وكالة وفا)2014/7/6 ،

 2014/7/7أعلنت حركة حامس عىل لسان الناطق الرسمي باسمها
فوزي برهوم أنّها "مل تبدأ العدوان ،والذي بدأه العدو الصهيوين
وسيكتوي بناره ولن يعرف نهايته" .وأضاف أن "العدو الصهيوين هو
الذي مارس كل أشكال العدوان عىل أهلنا وشعبنا الفلسطيني يف غزة
والضفة والقدس وداخل الخط األخرض [أرايض  ]48وال يزال يواصل
حصاره لقطاع غزة ويغلق املعابر ويعتقل األرسى املحررين يف صفقة
وفاء األحرار ،ويستخدم سياسة الغدر والقتل املمنهج الذي يعكس
الذهنية والعقلية التي يفكر بها العدو".
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2014/7/7 ،

 2014/7/7تواصلت املظاهرات داخل الخط األخرض .وق ّدرت مصادر
حقوقية أ ّن عدد املعتقلني تجاوز  110معتقلني ،فيام أعلنت الرشطة
أنها مستمرة يف حمالت االعتقال .وبرز من بني املعتقلني عضو املكتب
السيايس للتجمع الوطني الدميقراطي مراد حداد ،والقيادي يف "أبناء
البلد" رجا إغبارية ،ويواجه كل منهام تهمة التحريض.
(موقع عرب )2014/7/7 ،48

 2014/7/7أعلن وزير الخارجية اإلرسائييل ،أفيغدور ليربمان ،يف مؤمتر
صحفي عقده يف مقر الكنيست اإلرسائييل يف القدس الغربية ،انفصال
حزبه "إرسائيل بيتنا" عن كتلة الليكود الربملانية برئاسة رئيس الوزراء
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو .وذلك بعد الخالفات بني ليربمان ونتنياهو
حول الرد اإلرسائييل عىل القصف الصاروخي املنطلق من قطاع غزة.
(القدس العريب)2014/7/7 ،

 2014/7/8أعلن جيش االحتالل اإلرسائييل بدء عملية عسكرية
واسعة ضد قطاع غزة أطلق عليها عملية "الجرف الصامد" .وقال
املتحدث باسم الجيش "إ ّن العملية تستهدف مصالح حركة حامس
وقدراتها ،وأنها تأيت ر ًدا عىل إطالق حامس صواريخ عىل بلدات
الجنوب".
(يب يب يس عريب)2014/7/8 ،

 2014/7/8استشهد  24مواط ًنا فلسطين ًيا وأصيب أكرث من  152يف
سلسلة غارات جوية وبحرية وبرية إرسائيلية عىل مختلف أنحاء
قطاع غزة ،وكان أعنفها وأكرثها دموية عىل منزل عائلة كوارع والتي
استشهد فيها  8أشخاص بينهم  4أطفال ،وعىل منزل عائلة حمد يف
بيت حانون التي استشهد فيها  6مواطنني .كام استشهد  5عنارص
من كتائب عز الدين القسام خالل قيامهم بعمليتني استهدفتا قاعدة
بحرية وموق ًعا عسكريًا لالحتالل اإلرسائييل.
(األيام)2014/7/9 ،
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 2014/7/9أعلنت كتائب عز الدين القسام اقتحامها قاعدة لسالح
البحرية اإلرسائيلية يف عسقالن ،ونفى الناطق باسم الجيش اإلرسائييل
افيخاي ادرعي ذلك.
(يب يب يس عريب)2014/7/9 ،

 2014/7/10حذّر األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون خالل كلمته
يف جلسة ملجلس األمن ،من أن الوضع يف غزة وإرسائيل يواجه خطر
التصعيد الشامل ،وأ ّن احتامالت تنفيذ عملية عسكرية برية ما زالت
قامئة ،وأنه من املمكن تجنبها إذا أوقفت حركة حامس إطالق الصواريخ.
(مركز أنباء األمم املتحدة)2014/7/10 ،

 2014/7/11أعلن رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أ ّن
الضغوط الدولية لن متنع إرسائيل من التحرك بكل القوة ضد غزة،
وهي مستعدة لكل االحتامالت .وعىل الرغم من عرض الرئيس
األمرييك باراك أوباما املساعدة يف التفاوض ،فإ ّن البنتاجون أصدر
بيانًا أعلن فيه حق إرسائيل يف الدفاع عن نفسها ،وأبلغ وزير الدفاع
األمرييك تشاك هاجل نظريه اإلرسائييل موشيه يعلون عن قلقه من
احتامل تصعيد أكرب ،وأكد عىل أهمية تعاون جميع األطراف لحامية
املدنيني .ويف املقابل ،أكد نتنياهو عىل أ ّن الهجوم اإلرسائييل سيستمر
حتى يتأكد من أ ّن الهدوء عاد إىل "مواطني إرسائيل".
(رويرتز)2014/7/11 ،

 2014/7/12ارتفع عدد شهداء العدوان اإلرسائييل عىل غزة إىل 161
شهي ًدا ،وأكرث من  1170جري ًحا ،كام استهدف االحتالل بيوت املدنيني
ودمر أكرث من  50منزلً .
(العريب الجديد)2014/7/12 ،

 2014/7/13سلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة رسمية
ملمثل األمم املتحدة يف األرايض الفلسطينية روبرت سريي لينقلها إىل
األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون .وطالب عباس بتوفري الحامية
الدولية لشعب فلسطني وأرضها.
(الحياة)2014/7/13 ،

 2014/7/14قال إسامعيل هنية ،نائب رئيس املكتب السيايس لحركة
حامس ،خالل كلمة تلفزيونية مسجلة إ ّن القوة التي متلكها حامس
هي قوى كل الشعب الفلسطيني ،واملقاومة ال ترغب كام يدعي
بعضهم يف إقامة دولة ،بل الدفاع عن شعبها وقدسها وأرضها.
(اليوم السابع)2014/7/14 ،

نص مبادرتها لوقف ما
 2014/7/14نرشت وزارة الخارجية املرصيةّ ،
أسمته "األعامل العدائية" ،وتهيئة املناخ الستئناف مفاوضات جادة،
ضمن إطار زمني محدد وعىل األسس واملبادئ الدولية املتفق عليها.
وتنص املبادرة عىل اآليت:

 -1انطالقًا من املسؤولية التاريخية ملرص ...وإميانًا منها بأهمية تحقيق
وحرصا عىل أرواح األبرياء وحق ًنا للدماء ،تدعو
السالم يف املنطقة
ً
كل من إرسائيل والفصائل الفلسطينية إىل وقف فوري إلطالق
مرص ًّ
النار ،نظ ًرا ألن تصعيد املواقف والعنف والعنف املضاد وما سيسفر
أي من الطرفني .ومن هذا املنطلق
عنه من ضحايا لن يكون يف صالح ٍ
يلتزم الطرفان خالل فرتة وقف إطالق النار اآليت:
أ -تقوم إرسائيل بوقف جميع األعامل العدائية ( )Hostilitiesعىل
قطاع غزة ب ًرا وبح ًرا وج ًوا ،مع التأكيد عىل عدم تنفيذ أي عمليات
اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف املدنيني.
ب -تقوم كافة الفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة بإيقاف جميع
األعامل العدائية ( )Hostilitiesمن قطاع غزة تجاه إرسائيل ج ًوا
وبح ًرا وب ًرا وتحت األرض ،مع التأكيد عىل إيقاف إطالق الصواريخ
مبختلف أنواعها والهجامت عىل الحدود أو استهداف املدنيني.
ج -فتح املعابر وتسهيل حركة عبور األشخاص والبضائع عرب املعابر
الحدودية يف ضوء استقرار األوضاع األمنية عىل األرض.
د -أما باقي القضايا مبا يف ذلك موضوع األمن ،سيتم بحثها مع
الطرفني.
 -2أسلوب تنفيذ املبادرة:
أ -تحددت الساعة  0600يوم ( 2014/7/15طبقًا للتوقيت العاملي)
لبدء تنفيذ تفاهامت التهدئة بني الطرفني ،عىل أن يتم إيقاف إطالق
النار خالل  12ساعة من إعالن املبادرة املرصية وقبول الطرفني بها
دون رشوط مسبقة.
ب -يتم استقبال وفود رفيعة املستوى من الحكومة اإلرسائيلية
والفصائل الفلسطينية يف القاهرة خالل  48ساعة منذ بدء تنفيذ
املبادرة الستكامل مباحثات تثبيت وقف إطالق النار واستكامل
إجراءات بناء الثقة بني الطرفني ،عىل أن تتم املباحثات مع الطرفني
كل عىل حدة (طبقًا لتفاهامت تثبيت التهدئة بالقاهرة عام .)2012
جـ -يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعامل من شأنها التأثري بالسلب
عىل تنفيذ التفاهامت ،وتحصل مرص عىل ضامنات من الطرفني
بااللتزام مبا يتم االتفاق عليه ،ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من
الطرفني حال القيام بأي أعامل تعرقل استقرارها.
(موقع وزارة الخارجية املرصية)2014/7/14 ،

 2014/7/15وافقت إرسائيل عىل املبادرة املرصية التي تقيض بوقف
إطالق النار .وقال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف مؤمتر
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صحفي مشرتك مع وزير الخارجية األملاين فرانك شتاينامير يف تل
أبيب إ ّن إرسائيل سيكون لديها الرشعية الدولية لتوسيع العملية
العسكرية يف حال رفضت حامس مبادرة وقف إطالق النار واستمرت
بإطالق الصواريخ عرب الحدود.
(يب يب يس عريب)2014/7/15 ،

 2014/7/15رفضت حامس وباقي حركات املقاومة مبادرة التهدئة
التي أعلنتها مرص ألنها "تخدم أهداف إرسائيل" .وقالت الحركة إنها
مل تتلق أي مبادرة بعد ،وأنه تم استثناؤها من املشاورات ،ومن ث ّم
فهي يف حلٍ من أي التزام تجاهها ،مؤكدة رفضها وقف إطالق النار
من دون اتفاق واضح.
(الجزيرة نت)2014/7/15 ،

 2014/7/15ر ّحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس باملبادرة
املرصية للتهدئة ،ومث ّن الجهد الذي بذلته مرص لحامية الشعب
الفلسطيني .ودعا جميع األطراف إىل التزامها.
(وكالة وفا)2014/7/15 ،

 2014/7/15وجه املراقب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة يف
نيويورك ،رياض منصور ،رسائل إىل األمني العام لألمم املتحدة ورئيس
مجلس األمن ورئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ج ّدد فيها املطالبة
بشكل عاجل باتخاذ جميع التدابري املمكنة من قبل املجتمع الدويل
لتوفري الحامية الفورية للسكان املدنيني الفلسطينيني يف جميع أنحاء
دولة فلسطني املحتلة ،وبخاصة يف قطاع غزة املحارص من العدوان
العسكري الوحيش الذي تشنه إرسائيل ،وجرائم الحرب وأعامل اإلرهاب
التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني .كام تطرق إىل أعامل اإلرهاب
وجرائم الكراهية العنرصية التي ترتكب من قبل املستوطنني غري
الرشعيني واملتطرفني اإلرسائيليني ضد املدنيني الفلسطينيني.
(وكالة وفا)2014/7/15 ،

 2014/7/15أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام رفضها للمبادرة
املقدمة بشأن وقف إطالق النار ،مش ّددة عىل أ ّن املعركة مع العدو
مستمرة وستزداد رضاوة وش ّدة .وأضافت" :إن صح محتوى هذه
املبادرة ،فإنها مبادرة ركوع وخنوع ،نرفضها نحن يف كتائب القسام
وتفصيل ،وهي بالنسبة لنا ال تساوي الحرب الذي كتبت به".
ً
جمل ًة
(يس إن إن بالعربية)2014/7/15 ،

 2014/7/14سمحت محكمة إرسائيلية بنرش بعض تفاصيل التحقيق
الذي أجرته الرشطة اإلرسائيلية مع اإلرسائيليني الثالثة املشتبه
بقيامهم بخطف الفتى الفلسطيني محمد أبو خضري وقتله حرقًا وهو
حي ،ومنها أ ّن الجرمية اقرتفت "عىل خلفية قومية" انتقا ًما ملقتل
املستوطنني الثالثة الذين عرث عىل جثثهم يف الخليل.
(الحياة)2014/7/15 ،

 2014/7/14أكدت جامعة الدول العربية رضورة التحرك الرسيع
التخاذ التدابري الالزمة للوقف الفوري إلطالق النار وتوفري الحامية
للفلسطينيني ودعم الجهد املبذول لفرض التزام بنود اتفاق الهدنة
الذي جرى يف ترشين الثاين /نوفمرب  2012بني الجانبني الفلسطيني
واإلرسائييل .واعتربت الجامعة أ ّن التصعيد العسكري اإلرسائييل األخري
ضد الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،أصبح أم ًرا ال
يجب الصمت تجاهه ويتطلب تدخل املجتمع الدويل.
(الرشق)2014/7/15 ،

 2014/7/14قال الزعيم اإليراين عيل خامنئي" :عىل الشعوب والدول
اإلسالمية أن تعود إىل نفسها ،وتستيقظ من غفلتها إزاء الفاجعة التي
تحدث يف غزة" ،يف تعليق منه عىل العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة.
(القدس العريب)2014/7/15 ،

 2014/7/15شارك مئات املواطنني يف مدينتي الخليل ونابلس وبلدة
يعبد يف جنني يف مسريات تضامنية مع قطاع غزة.
(القدس)2014/7/15 ،

 2014/7/17أعلن عن هدنة إنسانية بني املقاومة وإرسائيل ملدة
خمس ساعات.
(فرانس برس)2014/7/17 ،

 2014/7/19نرشت العريب الجديد نص مبادرة التهدئة التي قدمتها
املقاومة الفلسطينية ،والتي حصلت عىل مباركة قطرية وتركية.
وذكرت مصادر مطلعة أ ّن قطر سلّمت مبادرة املقاومة الفلسطينية
إىل وزير الخارجية األمرييك جون كريي ،ومنه إىل إرسائيل .ونصت
املبادرة عىل النقاط اآلتية :
أولً  :وقف إطالق نار فوري وشامل من الجانبني.
ثان ًيا :وقف االستهداف العسكري واألمني املتبادل بكافة أشكاله.
ثالثًا :تتعهد إرسائيل بفك الحصار ال ّربي والبحري عن قطاع غ ّزة بشكل
كامل ،مبا يف ذلك فتح جميع املعابر وتشغيل ميناء غزة ،مبا يتيح
إدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات
الفلسطينيني ،وفك الحصار االقتصادي واملايل ،وضامن حرية الصيد
ميل بحريًا (املياه اإلقليمية) ،وحرية الحركة يف
واملالحة حتى ً 12
املناطق الحدودية لقطاع غ ّزة وعدم وجود منطقة عازلة ،واملبارشة
بتنفيذ برنامج إلعادة إعامر قطاع غزة.
راب ًعا :تقوم إرسائيل بإمتام تنفيذ االتفاق املربم يف القاهرة بني حركة
"حامس" والجانب اإلرسائييل بتاريخ  2011/10/11حول صفقة
التبادل ،ويشمل ذلك األرسى الفلسطينيني الذين تم االفراج عنهم،
ثم اعتقلوا مرة أُخرى ،وإلغاء جميع االجراءات والعقوبات الجامعية
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بحق الفلسطينيني يف الضفة الغربية التي اتخذت بعد ،2014/6/12
مبا فيها اإلفراج عن جميع املعتقلني ،وبخاصة رئيس وأعضاء املجلس
الترشيعي ،وفتح املؤسسات وإعادة املمتلكات الخاصة والعامة
التي متت مصادرتها ،ووقف سياسة االعتقال اإلداري املتكرر ،ورفع
العقوبات عن األرسى الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية.
أما بالنسبة إىل آلية تنفيذ هذه البنود ،فأشارت املبادرة إىل ما ييل:
تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهامت التهدئة حيز النفاذ.
تعمل الواليات املتحدة األمريكية عىل ضامن تنفيذ هذا االتفاق وفق
جدول زمني محدد ،والحفاظ عىل التهدئة ومنع حدوث أي قصور يف
تطبيق هذا االتفاق ،ويف حالة وجود أي مالحظات من قبل أي طرف
يجري الرجوع إىل الواليات املتحدة األمريكية راعية هذه التفاهامت
ملتابعة ذلك.
يتعهد الجانبان اإلرسائييل والفلسطيني بوقف إطالق النار خالل 6
ساعات من قبول الطرفني لهذا االتفاق.
(العريب الجديد)2014/7/19 ،

 2014/7/20هاجم رئيس الوزراء الرتيك رجب طيب أردوغان إرسائيل
بسبب عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة .واستغرب العقلية العنرصية
لدى إرسائيل "اإلرهابية" التي تجاوزت فظائع هتلر من خالل عملياتها
بغزة واالنتهاكات يف الضفة الغربية .وأضاف أ ّن تركيا لن تبقى صامتة
حيال الفظائع التي ترتكبها إرسائيل ،أل ّن الدولة العظيمة ال ميكنها البقاء
مكتوفة األيدي بل تتحرك من أجل السالم ،وأ ّن غضب تركيا ليس تجاه
الشعب اليهودي وإمنا تجاه القمع اإلرسائييل.
(يس إن إن بالعربية)2014/7/20 ،

 2014/7/20ارتكب جيش االحتالل اإلرسائييل مجزرة جديدة يف حي
فضل
الشجاعية يف قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد  60فلسطينيًا ً
عن إصابة العرشات.
(العريب الجديد)2014/7/20 ،

 2014/7/20أعلنت كتائب عز الدين القسام متكنها من أرس الجندي
الصهيوين شاؤول أرون صاحب الرقم " "6092065وذلك خالل العملية
األخرية التي نفذتها الكتائب يف حي التفاح رشقي مدينة غزة ،والتي
قتل فيها  14جنديًا وأصيب أكرث من  50بينهم قائد لواء جوالين.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2014/7/20 ،

 2014/7/22رصح وزير الخارجية األمرييك جون كريي يف القاهرة أ ّن
املبادرة املرصية هي اإلطار األمثل إلنهاء العنف ،وذلك أثناء املؤمتر
الصحفي الذي جمعه بوزير الخارجية املرصي سامح شكري.
(رويرتز)2014/7/22 ،

 2014/7/23عارضت الواليات املتحدة قرار مجلس حقوق اإلنسان
يف األمم املتحدة الذي طرحته فلسطني بتشكيل لجنة دولية عاجلة
للتحقيق بشأن االنتهاكات املرتكبة يف الهجوم اإلرسائييل عىل قطاع
غزة .ونال القرار أغلبية  29صوتًا بينها الصني وروسيا ودول أمريكا
الالتينية ودول أفريقية والدول العربية ،وامتنعت  17دولة عن
التصويت من بينها فرنسا وأملانيا وبريطانيا واليابان ،بينام كانت
الواليات املتحدة الدولة الوحيدة التي عارضت هذا القرار.
(الرشق األوسط)2014/7/24 ،

 2014/7/26أعلنت حركة حامس موافقتها عىل الهدنة اإلنسانية
بوقف القتال ملدة  12ساعة ،تبدأ يوم  26متوز /يوليو من الساعة
الثامنة صبا ًحا وحتى الثامنة مساء .وقال سامي أبو زهري إن الحركة
وجميع فصائل املقاومة يف غزة وافقوا عىل الهدنة اإلنسانية املؤقتة
التي جاءت بوساطة من قبل األمم املتحدة .كام أكد الجيش اإلرسائييل
يف بيان له أنه سيلتزم الهدنة اإلنسانية يف قطاع غزة.
(سكاي نيوز)2014/7/26 ،

 2014/7/27ش ّدد الرئيس األمرييك باراك أوباما يف اتصال هاتفي
مع رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عىل الحاجة إىل هدنة
إنسانية فورية وغري مرشوطة يف غزة .ودعا إىل رضورة وقف دائم
للعمليات العسكرية عىل أساس اتفاق وقف إطالق النار عام .2012
(الدستور)2014/7/28 ،

 2014/7/29طلبت إرسائيل من واشنطن التوسط لوقف إطالق النار
يف غزة ،إذ ذكر وزير الخارجية األمرييك جون كريي ،أ ّن رئيس الوزراء
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو طلب املساعدة من واشنطن يف محاولة
التوسط لحل هذه األزمة.
(روسيا اليوم)2014/7/29 ،

 2014/7/30أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس ،عن قرار إدراج
إرسائيل عىل قامئتها للدول اإلرهابية ،معت ًربا أ ّن الهجوم الذي شنته
إرسائيل عىل غزة يظهر أ ّن "إرسائيل ال تحرتم مبادئ احرتام الحياة
والحقوق األساسية التي تراعي التعايش املشرتك السلمي واملتآلف
ألرستنا الدولية" .وأعلنت تشييل وبريو والسلفادور استدعاء سفرائها
يف إرسائيل "للتشاور" ،وكذلك فعلت الربازيل واإلكوادور.
(الرشوق)2014/7/30 ،

 2014/7/30أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطاع غزة
منطقة كارثة إنسانية .وطالب األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون
بتح ّمل مسؤولياته مع املجتمع الدويل ،واتخاذ جميع ما يلزم من
إجراءات إلعالن غزة منطقة كارثة انسانية.
(وكالة وفا)2014/7/30 ،
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 2014/7/31أصدر رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بيانًا أكد
فيه عىل أ ّن إرسائيل سوف تستمر يف تدمري جميع األنفاق يف غزة،
بغض النظر عن أي اتفاق محتمل لوقف إطالق النار .ورفض أي قرا ٍر
ال ميكّن الجيش اإلرسائييل من مواصلة الحفاظ عىل أمن إرسائيل.
(يب يب يس عريب)2014/7/31 ،

 2014/8/1أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تشكيل الوفد
الفلسطيني للذهاب إىل القاهرة إلجراء الحوار من أجل تثبيت وقف
إطالق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة ،والذي ض ّم عد ًدا من ممثيل
الفصائل واألحزاب الفلسطينية ،وهم:
رئيسا
 1.1عزام األحمد ً
 3.3موىس أبو مرزوق
 5.5عزت الرشق
 7.7عامد العلمي
 9.9زياد نخالة
 1111خالد البطش

 2.2ماجد فرج رئيس املخابرات العامة
 4.4خليل الحية
 6.6محمد نرص
 8.8بسام الصالحي
 1010قيس عبد الكريم "أبو ليىل"
 1212ماهر الطاهر
(وكالة وفا)2014/8/1 ،

 2014/8/3أكد بيان للجيش اإلرسائييل مقتل املالزم أول هدار غولدن
الذي فُقد خالل العمليات يف قطاع غزة بعد أن اتهمت إرسائيل يف
وقت سابق املقاومة الفلسطينية بخطفه .وقال البيان إ ّن لجنة خاصة
بالجيش اإلرسائييل أعلنت مقتل ضابط املشاة من لواء جيفعايت هدار
غولدن خالل معركة جنويب قطاع غزة ومل يتحدث البيان إن كانت
جثة الضابط القتيل قد متت استعادتها أم ال.
(الجزيرة نت)2014/8/3 ،

 2014/8/5أعلن عزت الرشق عضو املكتب السيايس لحركة حامس
التوصل إىل اتفاق التهدئة ملدة  72ساعة ،وأ ّن الوفد الفلسطيني
توجه إىل القاهرة إلجراء مفاوضات مع إرسائيل بوساطة مرصية،
وقال" :نحن كوفد فلسطيني اتفقنا عىل املطالب الفلسطينية،
وهذه املفاوضات وهذا الجهد يتم عىل أساس املطالب الفلسطينية
وليس عىل أي أساس آخر .واملطالب الفلسطينية أصبحت مطالب
موحدة للشعب الفلسطيني ،وعىل رأسها وقف العدوان الصهيوين
بكل أشكاله ،ووقف االغتياالت ،ووقف الطريان ،ووقف االجتياحات
وغريها .واألمر اآلخر كرس الحصار بكل أشكاله ،ويشمل :فتح املعابر
بشكل كامل ،والصيد البحري وأن يكون لنا ميناء بحري ،وكذلك قضية
إلغاء كل العقوبات واإلجراءات الصهيونية بعد  12حزيران ."2014
(موقع حركة املقاومة اإلسالمية "حامس")2014/8/5 ،

 2014/8/5أعرب إسامعيل هنية عن دعم حركة حامس للوفد
الفلسطيني املوحد يف القاهرة ،مشد ًدا عىل أ ّن ما عجز عنه االحتالل
يف ميدان الحرب ال ميكن أن يحصل عليه يف ميدان السياسة.
(موقع حركة املقاومة اإلسالمية "حامس")2014/8/5 ،

 2014/8/5دعا األمني العام لجامعة الدول العربية ،نبيل العريب،
الدول واملؤسسات العربية والدولية إىل رسعة دعم جهد إعادة تعمري
ما دمرته آلة الحرب اإلرسائيلية الغاشمة خالل عدوانها الوحيش عىل
قطاع غزة ،ورحب باتفاق التهدئة الذي نجحت مرص يف التوصل إليه
لوقف العدوان.
(وكالة وفا)2014/8/5 ،

 2014/8/10قال القيادي يف حامس ،وعضو الوفد الفلسطيني املوحد
للتفاوض يف القاهرة ,عزت الرشق ،إن الوسيط املرصي أبلغ الوفد
الفلسطيني أ ّن اإلرسائيليني وافقوا عىل تهدئة الـ  72ساعة دون
رشوط .وأوضح أنه أثناء التهدئة "سيتم التفاوض بصورة متواصلة
بهدف إنجاز املطالب الفلسطينية".
(وكالة قدس برس)2014/8/10 ،

 2014/8/11أعلنت األمم املتحدة عن تشكيل لجنة من ثالثة
أعضاء للنظر يف االنتهاكات املحتملة للقوانني اإلنسانية يف قطاع غزة
واألرايض الفلسطينية املحتلة.
(العريب الجديد)2014/8/11 ،

 2014/8/13أعلنت مرص ورئيس الوفد الفلسطيني املفاوض باالتفاق
مع الجانب اإلرسائييل عىل متديد اتفاق التهدئة يف قطاع غزة ملدة
خمسة أيام إضافية.
(األيام)2014/8/14 ،

 2014/8/15اندلعت مواجهات بني قــوات الجيش اإلرسائييل
ومتظاهرين فلسطينيني يف مدينتي بيت لحم ونابلس ،وذلك عقب
مسريات خرجت لالحتجاج عىل العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة.
(األيام)2014/8/16 ،

 2014/8/17أكّد عزت الرشق عضو املكتب السيايس لحركة حامس
إرصار الوفد الفلسطيني ،املشارك يف مفاوضات القاهرة غري املبارشة
أي اتفاق لوقف
مع اإلرسائيليني ،عىل وقف العدوان وإنهاء الحصار يف ّ
إطالق النار يف غزة ،مشد ًدا عىل التمسك بسالح املقاومة.
(الجزيرة نت)2014/8/17 ،

 2014/8/18أعلنت الرنويج أ ّن الجهات الدولية املانحة لفلسطني
ستعقد مؤمت ًرا يف القاهرة لتمويل عملية إعادة إعامر قطاع غزة ،فور
التوصل إىل اتفاق وقف إطالق نار دائم بني إرسائيل والفلسطينيني.
واتفقت حكومتا مرص والرنويج ،وبدعم من الرئيس الفلسطيني
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محمود عباس ،عىل استضافة مؤمتر يف القاهرة حول فلسطني يعقد يف
 22أيلول /سبتمرب ،ويركز عىل إعادة إعامر قطاع غزة.
(القدس العريب)2014/8/18 ،

 2014/8/19أعلن رئيس الوفد الفلسطيني إىل مباحثات القاهرة،
عزام األحمد" ،أ ّن كل ما نرش عرب الفضائيات غري صحيح ومل يحصل
تقدم يف أي نقطة يف مفاوضات التهدئة ،لكن تم االتفاق عىل متديد
الهدنة  24ساعة" .وأكد عىل أ ّن هناك أصابع خفية تحاول وضع
العراقيل أمام املبادرة املرصية.
(وكالة وفا)2014/8/19 ،

 2014/8/20أعلن رئيس الوفد الفلسطيني املفاوض عزام األحمد
انهيار املفاوضات غري املبارشة يف القاهرة ،وأ ّن الوفد الفلسطيني
سيغادر إىل رام الله ،للتشاور مع القيادة الفلسطينية وهو بانتظار
تعليامتها .وح ّمل األحمد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو
مسؤولية انتهاء املفاوضات من دون التوصل إىل حل.
(العريب الجديد)2014/8/20 ،

 2014/8/21ص ّعد الجيش اإلرسائييل من عدوانه عىل قطاع غزة ،ما
أدى إىل سقوط  36شهي ًدا ،بينهم ثالثة من أبرز قيادات كتائب القسام
يف منطقة جنوب قطاع غزة ،وهم :رائد العطار ومحمد أبو شاملة
ومحمد برهوم.
(األيام)2014/8/22 ،

 201/8/21أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يف تقريرها عن الوضع يف
قطاع غزة أ ّن عدد ضحايا العدوان اإلرسائييل عىل القطاع بلغ ،2083
طفل و 98مس ًنا ،وأكرث من 10482جري ًحا ،وأ ّن  %27من
منهم ً 561
الشهداء و %30من الجرحى هم من األطفال.
(وزارة الصحة الفلسطينية)2014/8/21 ،

 2014/8/22أكد كل من أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين،
والرئيس الفلسطيني محمود عباس ،ورئيس املكتب السيايس لحركة
حامس خالد مشعل خالل اجتامع لهم يف الدوحة عىل رضورة
"التح ّرك للحصول عىل قرار أممي لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل
وإقامة دولة فلسطني املستقلة وفق حدود  ،1967وعاصمتها القدس
الرشقية" .وأكد عباس ومشعل خالل االجتامع عىل أ ّن "حكومة الوحدة
الوطنية هي ممثل لكافة الشعب الفلسطيني وراعية ملصالحه".
(العريب الجديد)2014/8/22 ،

 2014/8/23استهدفت طائرات الجيش اإلرسائييل بشكل غري مسبوق،
منذ بدء عدوانها عىل غزة ،األبراج السكنية ،إذ قصفت بصاروخني
برج الظافر املؤلف من  14طابقًا ويضم أكرث من  45شقة سكنية
ودمرته كل ًيا .كام دمرت طائرات االحتالل مرك ًزا تجاريًا مؤلفًا من

أربعة طوابق يف وسط مدينة رفح .وقد استُشهد مواطن وجرح أكرث
من  150مواط ًنا فلسطين ًيا ،لتصل حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان
اإلرسائييل عىل القطاع إىل  2103شهي ًدا ،وأكرث من  10630جري ًحا.
(األيام)2014/8/24 ،

 2014/8/23أكد الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،يف لقاء مشرتك
مع الرئيس املرصي ،عبد الفتاح السييس ،عىل أ ّن مرص هي الوحيدة
الراعية لبحث التهدئة ووقف إطالق النار يف قطاع غزة ،وأنها ستوجه
الدعوة للوفد الفلسطيني برئاسة عزام األحمد ،ويشمل هذا الوفد
كل األطياف مبا يف ذلك حركة حامس ،للعودة إىل املفاوضات لبحث
تهدئة طويلة ومناقشة باقي القضايا.
(وكالة وفا)2014/8/23 ،

 2014/8/23أعلن موىس أبو مرزوق القيادي يف حركة حامس أ ّن
الحركة وافقت عىل خطوة السلطة الفلسطينية التوقيع عىل ميثاق
روما املم ِّهد لعضوية فلسطني يف محكمة الجنايات الدولية ،وذلك بناء
عىل طلب الرئيس محمود عباس توقيع الفصائل الفلسطينية كافة
عىل ورقة تفوضه التوقيع عىل ميثاق روما.
(يب يب يس عريب)2014/8/23 ،

 2014/8/26أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التوصل
إىل وقف إلطالق النار اعتبا ًرا من الساعة السابعة من مساء 26
آب /أغسطس  .2014عىل أن يتزامن مع فتح املعابر بني قطاع غزة
وإرسائيل مبا يُحقق رسعة إدخال املساعدات اإلنسانية واإلغاثية
ومستلزمات إعادة اإلعامر والصيد البحري انطالقًا من  6أميال بحرية،
واستمرار املفاوضات غري املبارشة بني الطرفني بشأن املوضوعات
األخرى (األرسى ،وامليناء ،واملطار) خالل شهر من بدء تثبيت وقف
إطالق النار.
(وكالة وفا)2014/8/26 ،

 2014/8/26وصلت حصيلة العدوان اإلرسائييل عىل غزة منذ الثامن
طفل ،و 260سيدة،
من متوز /يوليو إىل  2143شهي ًدا ،منهم ً 577
و 101من املسنني ،وبلغ عدد الجرحى أكرث من .10870
(وكالة وفا)2014/8/26 ،

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :مجموعة باحثين

إصالح صناعة اإلنشاءات في األقطار العربية
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع المنظمة العربية لمكافحة الفساد ،كتاب "إصالح
صناعة اإلنشاءات في األقطار العربية" ( 480صفحة من القطع الكبير) .ويضم النصوص الكاملة لألبحاث والمناقشات
التي قدمت في ندوة "إصالح قطاع اإلنشاءات في األقطار العربية" التي نظمتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد
في بيروت في الفترة  7-6حزيران  /يونيو  .2013وشاركت في الندوة نخبة من المهندسين والباحثين واالقتصاديين
والخبراء المهتمين بقطاع اإلنشاءات ودوره في العملية التنموية في البلدان العربي وما يعيق تطويره من فساد
وغياب الحوكمة في اإلدارات العامة كما على صعيد الشركات الهندسية والمكاتب الخاصة.
يس ّلط الكتاب الضوء على دور قطاع اإلنشاءات  -بما في ذلك البناء والتشييد  -في تنمية المجتمع وأثره في الدورة
االقتصادية وتكوين الثروة ،وكذا تبيان أثره في المواطنين من خالل معالجة السياسات السكنية والنشاط العقاري
والقضايا المتعلقة باستمالك األراضي واستغاللها .ويعالج الكتاب أيضا قضايا متعلقة بوسائل الحفاظ على البيئة
والتراث الجمالي للطبيعة واإلرث الحضاري والثقافي للبناء الموروث وطراز العمارة .كما يسعى الكتاب كما سعت
الندوة إلى بحث كافة المعالم التي يؤثر فيها هذا القطاع والمعطيات التي تؤثر في مساره واقتراح السبل الكفيلة
بتأديته دورا بارزا في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والبشرية في األقطار العربية.
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وفاعل
ً
يعد صعود الصني عىل املرسح الدويل بوصفها قو ًة عظمى
كب ًريا يف السياسة الدولية ،بعد انعزا ٍل دام عقو ًدا طويلةً ،أم ًرا الفتًا
ومث ًريا ويستحق الدراسة والبحث من دون شك .فال مير يوم من
دون أن تتص ّدر أخبار هذا البلد العريق بتاريخه الحضاري النرشات
الدولية اإلخبارية ،وبخاصة يف السنوات األخرية .فقد بات للصني
حضور وازن يف العالقات الدولية ،ليس بفضل فاعليتها االقتصادية
املتزايدة يف االقتصاد الدويل واخرتاقها لألسواق العاملية فحسب ،وإمنا
أيضً ا باضطالعها بأدوار سياسية ودبلوماسية غري مألوفة يف تحركاتها
عىل مستوى األزمات اإلقليمية.
وقد لفت هذا الصعود انتباه شعوب الرشق األوسط بخاصة ،مع
دخول الصني عىل خ ّط األزمة السوريّة إىل جانب روسيا وريثة االتحاد
السوفيايت وذات التقاليد العريقة يف التدخل يف األزمات الدولية
والتموقع يف تناقضاتها وتحالفاتها املحلية .غري أ ّن حضور الصني
املتزايد شغل اهتاممات الناس جمي ًعا حتى العاديني منهم ،وبخاصة
يف بعض البلدان التي تشكلت فيها صورة سلبية "للوحش" الصيني
الذي يبتلع أرزاق صغار التجار من خالل إغراق األسواق بالبضائع
الرخيصة واملــزورة ،كام يحدث ألمثالهم يف البلدان الرأساملية
املتقدمة .وقد أدى اإلعالم دور املح ِّرض عىل كراهية الصينيني عرب
تصويرهم عىل أنهم "مافيات" تحرتف رسقة منتجات اآلخرين ،وتقوم
بتزويرها وبيعها بأبخس األمثان ،مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد
رضرت كث ًريا من املنافسة
للصحة العامة واستقرار فئات اجتامعية ت ّ
الصينية غري العادلة وغري املرشوعة.

صعود اقتصادي
ورهانات الدور الدولي
ال شك يف أ ّن الصني حققت يف السنوات األخرية حضو ًرا الفتًا يف السياسة
الدولية بفضل متكّنها من تحسني أدائها االقتصادي واإلسرتاتيجي .وقد
جاء كل ذلك بفضل االنعطافة التاريخية الكربى التي شهدها هذا
البلد العظيم ابتدا ًء من الربع األخري من القرن العرشين؛ وتجلت يف
ٍ
تحديث مطّر ٍد للبنى االقتصادية والثقافية والعلمية ،وأمثرت
عملية
يف النهاية عن ارتفا ٍع يف مستوى الروح املعنوية للشعب العامل ،عىل
الرغم مام شكلته إصالحات عام  1978من ارتدا ٍد عن منط االقتصاد
االشرتايك املخطّط ،وبداية ظهور رأساملية جديدة مبالمح صينية
عجيبة .وليس غري ًبا أن تعرف الصني مثل هذا التحول املذهل يف
األداء االقتصادي؛ فهي وريثة حضارة عريقة كانت لقرون من الزمن

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

أقوى وأمكن من الحضارة الغربية يف ما يتعلق باستخدام العلوم،
وبخاصة التطبيقية والتقنية منها ،قبل أن تتخلف عنها بسبب العجز
عن مواكبة نتائج الثورات العلمية الحديثة التي تف ّجرت بالغرب
األورويب؛ نتيجة املناخ السيايس الداخيل الذي عطّل حريات البحث
العلمي والفكري ،وك ّرس الجمود العقيل والتقوقع يف املايض.
وقد كان للصدمة الناتجة من الغزو الغريب للصني بداية من القرن
الثامن عرش وقع كبري يف نفوس قيادات األمة الصينية وعقولها،
املنقسمة واملتناحرة داخل ًيا ،ما دفعهم إىل االستنتاج بأ ّن تخلّف
البلد وتعطّل مسريته الحضارية هو نتيجة مركبة لتخلّف البنى
والهياكل االجتامعية والتنظيمية وتصلّب الثقافة التقليدية وتح ّجرها.
وقد عمل هؤالء بداية من ثورة  1911مرو ًرا بحركة  4أيار /مايو
 1919والثورة الشيوعية الكربى وليس انتهاء بإصالحات  ،1978عىل
تقليم أظافر التقليد املنغلق واملتصلب ،وأساسه الثقايف املتمثل يف
الكونفوشيوسية ،وعىل فسح املجال أمام القوى التحررية للرشوع
يف تنفيذ برنامج تحديث واسع للمجتمع الصيني عىل مدى طويل
رشّ ح البلد لتب ّوء مكانته بني قوى عظمى ،وإعادة التألق واإلشعاع
الحضاريني له.

ويف العقود الثالثة املاضية ،عززت الصني مكانتها يف منطقة الرشق
األوسط وأفريقيا ،مرتكزة عىل أداء اقتصاد رأساميل يعتمد عىل
التجارة الخارجية ،وأجربت عىل اتباع سياسة خارجية فعالة لضامن
الحصول عىل الطاقة واملواد الخام األخرى ،وكذلك حامية وجودها
يف األسواق لترصيف بضائعها املصنعة .ومن ث ّم ،أصبحت الصني أكرب
رشيك تجاري يف املنطقة ،وأكرب مستورد للنفط منها ،وبخاصة مع
انخفاض واردات الواليات املتحدة من املنطقة بنسبة  50يف املئة.
كام أصبحت أكرب مستثمر أجنبي يف كل من إيران والعراق ،خاصة
صناعة األسلحة اإليرانية .فمصنع الصواريخ يف إيران ،بوصفه أحد
فضل عن مشاركتها
أكرب املصانع من نوعه يف العامل ،أنشأته الصني؛ ً
يف مشاريع كربى للهندسة املدنية يف عرشات الدول ،مبا يف ذلك
السعودية والجزائر ،وتعزيز وجود البحرية الصينية يف املياه الدولية

مراجعات وعروض كتب
الصين  -عالم واإلنسان الجديد :اليوتوبيا والواقع

ملنطقة الخليج والبحر األحمر وخليج عدن ،ووجودها ضمن قوات
األمم املتحدة يف لبنان ،وإقامة عالقات وثيقة مع القوات املسلحة يف
عدد من البلدان الرشق األوسطية وبيع األسلحة لها .وسنقف عند
أرقام دالة يف هذا الباب يف فقرة الحقة.
غري أ ّن ما يستشعره الكثري من املهتمني والخرباء هو أ ّن هذا الحضور،
مع أهميته وتطوره امللحوظ ،فإنّه ال يحسم القول بالدور القيادي
للصني يف املنطقة؛ إذ من السابق ألوانه الحكم عىل هذا الدور يف
ظل انتهاج الصني الحذر يف سياستها الخارجية بسبب ثقافة نخبتها
الحاكمة املتوجسة من الخارج كمصدر للخطر ،وعدم حاجتها املاسة
للتجارة الخارجية واعتامدها عىل اقتصاد قاري ميكنها من إنتاج كل
يشء .إذ يالحظ أ ّن الصني تنتهج سياسة تحاول التقليل من االعتامد
عىل املصادر الخارجية للطاقة واملــواد األولية ،وتتجنب التورط
يف النزاعات والرصاعات خارج مجالها القومي ،وتتوخى الكثري من
املرونة يف التموقع يف بعض امللفات الحساسة ،مثل امللف اإليراين،
معتمدة عىل توجيه حلفائها وأصدقائها ،أكرث من اللجوء إىل "التحرش"
واالستفزاز والوقوف املتصلب إىل جانب الحلفاء.

الصين  -عالم واإلنسان الجديد
عكس الحضور املتصاعد للصني يف املرسح الدويل أيضً ا اهتامم مراكز
البحوث بدراسة هذا البلد تاريخًا وحضار ًة وثقاف ًة واقتصا ًدا؛ ما أتاح
هائل من األعامل والدراسات
كم ً
أمام املهتمني وأصحاب القرار ً
لتكوين صورة أولية وأساسية عن طبيعة التكوين التاريخي للصني،
وأسباب صعودها القوي وخصوصية نظامها االجتامعي والدميغرايف،
وغريها من املعطيات الرضورية لفهمٍ إسرتاتيجي لهذا الحضور .غري
أ ّن هذا يبقى صحي ًحا بالنسبة إىل الغرب أكرث من العرب واألفارقة؛
الهي ومل يكن كذلك يو ًما ،وبهذا يقول
فالتفكري يف الصني ليس باألمر ّ
الباحث واملؤلف املغريب أحمد الحاريث ،صاحب كتاب الصني  -عامل
واإلنسان الجديد؛ بأ ّن ذلك يتطلب جه ًدا علم ًيا كب ًريا ومغامر ًة
استشكالية قد تكون متعبة ،غري أنها ،بالنسبة إىل العرب واألفارقة
عىل وجه الخصوص ،أضحت رضورية لولوج مناطق بحث كانت
حتى وقت قريب من احتكار الغربيني ،واستثامر مزايا هذا النوع
من البحث العلمي للتمكّن من مسالك الذكاء اإلسرتاتيجي والخروج
بالعقل العريب واألفريقي من املحلية ونزعة االنغالق عىل الذات،
واالنفتاح عىل دروب الوعي العاملي وإعادة التفكري يف العامل خارج
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األطر السائدة يف الغرب املهيمن ،ونظرته املريبة يف أغلب األحيان
لبلد مختلف عنه عىل نحو الفت.
هذا الكتاب الذي سنعرض بعض أفكاره وأطروحته يف هذه الورقة،
كم وكيفًا ،والتي تجعل من
يعترب من األعامل النادرة والقليلة ج ًدا ً
الصني موضوع تفكريٍ وتأملٍ واستشكا ٍل لتاريخها وفاعليتها االقتصادية
يف عاملنا املعارص .وهو مثرة ٍ
ٍ
لباحث تابع عن كثب تطور
جهد فردي
التجربة الصينية املعارصة وانشغل بخصوصيتها ليس انطالقًا من
مواد البحث العلمي وأدواته فحسب ،وإمنا أيضً ا بهواجس املالحظ
التاريخي واملنشغل بأسئلة التح ّرر السيايس .يشتمل الكتاب عىل 246
صفحة ،ويتوزع عىل قسمني وستة فصول ،إضافة إىل مقدمة وملحق
ببليوغرايف.

الصين والمســيرة الطويلة إلى
األمــام :منعطفــات وإصالحات
وإنجازات
أخطأت الصني موعدها مع التاريخ مرات عديدة حني كانت عىل
مرمى حجر من أن تصري قوة دولية تفرض نفسها وسيطرتها عىل
العامل .ففي مطلع القرن الخامس عرش كانت هذه اإلمرباطورية
الرشقية متتلك أكرب أسطول بحري يف التاريخ ،ما كان يسمح لها
بالرتبع عىل عرش العامل .بل إ ّن حمالتها البحرية كانت ترشحها
الكتشاف العامل الجديد قبل أن يفعل ذلك الغرب ،والذي كان ال
يزال يتلمس طريقه إىل عرص الحداثة وسط ظالم وتأخر خيّم عىل
بلدانه قرونًا عديدة .لك ّن الصني فوتت عىل نفسها هذا الخيار ،مع
أنها امتلكت يف العهد اإلمرباطوري لساللة "مينغ" أكرب سالح بحري يف
الكون من حيث الحجم والهالة والفخامة ،وهو ال يزال يثري إعجاب
املؤرخني وعلامء اآلثار إىل اليوم .فالحمالت والكشوفات البحرية
خصوصا التي غطت بحا ًرا ومحيطات وجز ًرا بعيدة عىل تخوم
للصني،
ً
القارتني اآلسيوية واألفريقية والخليج والبحر األحمر والقطب الجنويب
وسواحل أسرتاليا ،وبعضها تحقّق يف عهد اإلمرباطور "يونغل" ،مل تكن
بغرض البحث عن الخريات املادية والهيمنة الجيوسياسية ،بقدر
استعراض عظمة البلد وهيبته وانتزاع االعرتاف بذلك .ويذكر املؤلف
يف هذا الباب أ ّن أهم الرحالت والحمالت البحرية التي متت ما بني
الفرتة  1405و ،1433قادها األمريال "زينغ هي" ،والذي تقول مصادر
إنه مسلم ،ورمبا يكون هو أول من اكتشف أمريكا قبل كريستوفر
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كولومبوس .وقد كشفت جميعها ،مع ما صاحبها من مغامرات
واستطالعات ضخمة ومبهرة ،عن قوة البحرية الصينية والتفوق
الكاسح للصينيني يف مجال املالحة وعلومها وصناعة السفن .وبسبب
ابتعادها عن مشاغل الهيمنة السياسية واإلسرتاتيجية وتقوية نفوذها
االقتصادي ،مل ترتدد الصني أثناء تألق مالحتها يف اتخاذ قرار غريب
بتوقيف حمالتها البحرية ،ما وضع ح ًدا لسياسة االنفتاح الخارجي
للبلد وانغامسه من جديد يف انعزاليته التقليدية ،بل وتدمري أسطولها
البحري والتخيل عن صناعة السفن .ومن سخرية األقدار أ ّن ما صنعه
الصينيون من أدوات املالحة املتطورة ووسائلها سيكون من نصيب
الغرب الغازي الذي لن يرتدد يف استعاملها لغزو الصني وإخضاعها
لسيطرته مبوجب معاهدات ظاملة أو حروب طاحنة ،لتفقد بعدها
سيادتها وكرامتها ،التي حرصت عىل إبرازها أمام العامل طوال سنوات
املجد البحري.
كان عىل الصينيني أن ينتظروا قرونًا بعدها ليستعيدوا مرة أخرى
الشعور بعظمة أمتهم وكربيائها ،خاصة ملا بلغت اإلهانة ح ًدا ال يطاق
يف العرص الحديث إثر االحتالل الياباين ألرايض الصني ،وبعد سلسلة
من الحروب والثورات الداخلية التي أعقبت أفول عهد آخر ساللة
حاكمة (كينغ) ،وخلفت آثا ًرا مدمرة عىل املجتمع واالقتصاد .وكانت
ثورة  1911بقيادة سان ييت-سني قد مثلت طفرة نوعية يف التاريخ
الحديث للصني ،بنجاحها يف إرساء نظام جمهوري عىل أنقاض النظام
اإلقطاعي املنهار ،ومبا تالها من أحداث ثورية ومواجهات عنيفة من
أجل السلطة بني أمراء الحرب ،أفسحت املجال لربوز تجارب ثورية
جديدة ،خاصة بعد الحرب العاملية األوىل التي وضعت البالد يف
موقف كاريث استشعرته نخب املثقفني والربجوازية الحرضية يف وقت
مبكر ،ليكون بذلك بداية مسلسل طويل من الرصاعات السياسية
واأليديولوجية والعسكرية الدامية بني أجنحة الحركة التحررية ،ت ّوجت
بداية حرب أهلية استمرت إىل غاية غزو شامل الصني ومنشوريا من
قبل القوات اليابانية عام  .1931عىل أن ذلك مل يح ّد من الرصاعات
الداخلية ،خاصة بني الجناح الشيوعي املتنامي برسعة كبرية ،وورثة
الكومينتانغ ،إىل أن بدأت الحرب الصينية  -اليابانية الثانية (-1937
)1945؛ إذ أعيد بناء الجبهة الوطنية لتحالف الجناحني املتحاربني
ملواجهة العدو املوحد .غري أ ّن الجبهة رسعان من انفرطت من جديد
إثر هزمية العدو املشرتك (اليابان) مع نهاية الحرب العاملية الثانية
عام  ،1945لتبدأ حرب أهلية جديدة انتهت هذه املرة بنرص مكني
وحاسم للشيوعيني الذين أمكنهم أخ ًريا السيطرة والتحكم يف مجموع
الرتاب الوطني للبلد الشاسع عام  1949بإعالن قيام جمهورية الصني
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الشعبية ،باستثناء الجزء الذي هرب إليه تشانغ كاي-تشيك ليعلن
منه جمهورية الصني الجديدة (التايوان).
وها هي الصني الشعبية املت ّوجة أخ ًريا بعد قيام الجمهورية الجديدة
كقوة دولية صاعدة تستعيد ماضيها املجيد بوصفها وريثة إحدى
أعرق الحضارات وأكرثها تقد ًما يف العامل .ولكن هذه املرة بوصفها
أمة موحدة أيضً ا مرشحة ألداء دور تركيبي يجمع بني مكاسب
الحضارة الغربية وما تزخر به حضارات الرشق من مؤهالت وطاقات
تأهيل من بني
ً
(ص  .)116فهل هي مصادفة أن تكون الصني األكرث
حل تناقضات عاملنا املعارص
قوى الرشق وحضاراته لتويل مهامت ّ
واالستجابة لتطلعات اإلنسانية نحو ٍ
غد أفضل ،أم أ ّن األمر ال يعدو أن
يكون تحصيل مميزات ذاتية تف ّوقت بها الصني عىل بقية الحضارات
املجاورة يف الرشق القديم؛ األقىص منه واألدىن؟
تذهب إجابات املؤرخني والخرباء ،كام مؤلف الكتاب ،إىل اعتبار
مكانة الصني اليوم يف العامل ،وما يبرش به صعودها املتواصل ،كقوة
جيوسياسية واقتصادية كاسحة ،من آمال يف إعادة بناء رصح حضارة
عاملية جديدة وبديلة من العوملة الطاغية و"املتأمركة" ،هو بالفعل
نتاج مميزات ينفرد بها هذا البلد العظيم عىل أكرث من صعيد،
فضل عن ذكاء قيادته السياسية ومتتعها بحس إسرتاتيجي رفيع،
ً
وقوة ارتباط جالياته يف العامل بالوطن األم .ويف ما ييل بعض املزايا
وتفس جز ًءا من مسريتها الطويلة
والخصائص التي متتاز بها الصني ِّ
نحو التقدم والتألق الحضاريني.

 .1البنية الديمغرافية والموارد الطبيعية
يرصد آخر إحصا ٍء عامٍ لسنة  2010عدد سكان الصني بنحو 1.335
مليار نسمة ،مع استثناء الجهات اإلدارية الخاصة مثل هونغ كونغ
وماكاو وإقليم تايوان؛ إذ بلغ عدد السكان الحرض  662مليون نسمة
بنسبة  46.59يف املئة وعدد القرويني  713مليونًا بنسبة  53.41يف
املئة ،فيام يبلغ عدد األشخاص البالغني  65سنة فام فوق نحو 113
مليونًا بنسبة  8.5يف املئة ،وذلك حسب املكتب الوطني لإلحصاء
الصيني .وميثل سكان الصني خمس سكان األرض مبعدل تزايد سنوي
يبلغ  0.56يف املئة مقابل  1.19يف املئة يف العقد السابق؛ فيام يظل
أغلب السكان شبابًا عىل الرغم من بروز عالمات الشيخوخة مع
ارتفاع نسبة متجاوزي س ّن  60سنة إىل  13.26يف املئة ،بعدما كانت
يف حدود  33.10يف املئة قبل عرش سنوات ،أي بنسبة زيادة بلغت
 28.36يف املئة .أما مستوى التم ّدن فقد عرف تسار ًعا ملحوظًا ،إذ
قارب نسبة  50يف املئة ( 49.7يف املئة)؛ أي بنسبة تزايد بلغت 37.7
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مقارنة مع عام  ،2000عندما مل يتجاوز املعدل نسبة  37.67يف املئة.
وقد تم التحكّم يف التزايد الدميغرايف بشكل ملحوظ مع اعتامد
التوجيهات اإلصالحية لـ "دينغ هيساوبينغ" ،وس ّن سياسة الطفل
الواحد وإخضاع التخطيط العائيل ملقتضيات التنمية االقتصادية
بتناغم مع التحديثات األربعة .وهو الذي شكل منعطفًا يف هذا
االتجاه ابتدا ًء من عام .1980
أما نسبة السكان النشيطني فقد تجاوزت  798مليون نسمة بنهاية
عام  2009حسب اإلحصائيات الرسمية ،مع استثناء الجهات اإلدارية
املشار إليها سابقًا ،مسجلة بذلك نسبة زيادة  2.5يف املئة تقريبًا
مقارنة مع عام  .2005وقد بلغ العدد اإلجاميل للعامل  780مليونًا،
يعيش  40يف املئة منهم يف املدن ،فيام تدور نسبة البطالة يف حدود 4
يف املئة .وتظل الوحدات اإلنتاجية اململوكة للدولة والجامعات األكرث
تشغيل لليد العاملة ،بينام املقاوالت الخاصة يف منو متزايد بحيث
ً
بلغ عدد املدمجني فيها  86مليون شخص مع إضافة  66مليون فرد
يعملون لحسابهم الخاص ،مبا مجموعه  152مليون عامل ،مقابل
 228مليونًا تستوعبها املؤسسات والوحدات يف الدولة وامللكيات
الجامعية والتعاونيات ،فيام يتوزع الباقي عىل الرشكات األجنبية
واملجموعات القابضة والرشكات الكربى واملشاريع املختلطة.
وال يعود الفضل يف ما حققته الصني  -حسب املؤلف  -إىل اتساع
مواردها البرشية فحسب ،وإمنا أيضً ا إىل جودتها وفاعليتها ،بفضل
تطوير منظومة التعليم والقضاء التام عىل األمية وتعميم التمدرس
اإللزامي ،إذ استفاد السكان النشيطون الجدد من مدة تعليم بلغت
 12.4عا ًما يف املتوسط ،يف حني أ ّن معدل حائزي الشهادات الجامعية
ارتفع بني عامي  2001و 2009من  110إىل  568مليونًا .ومع نهاية
تأهيل وكفاءة  114مليونًا؛ ما
ً
عام  ،2008بلغ عدد األشخاص األكرث
يشكل قاعدة نخبة عالية التكوين ورفيعة املستوى وقادرة عىل
استثامر قدراتها ومؤهالتها وكفاءاتها يف مختلف الحقول والنشاطات
وفضاءات اتخاذ القرار ذات الطابع اإلسرتاتيجي .ويضاف إىل ذلك
عوامل أخرى ،مثل ارتفاع مستوى الدخل والتغطية الصحية والحامية
االجتامعية وتوزيع الــروات .وعىل الرغم من بروز التفاوتات
االجتامعية وتفاقمها ،فإ ّن نسبة منو الدخل مل ترتاجع؛ إذ يبلغ املعدل
السنوي ما بني  7و 10يف املئة عىل التوايل يف الوسطني الحرضي
والقروي.
وقد أدت املوارد الطبيعية الضخمة واملتنوعة التي تتوافر عليها الصني
دو ًرا ال يستهان به يف ما وصلت إليه من تقدم ومنو ،بفضل مساحة
فضل عن التطور املذهل الذي تحقّق عىل مستوى
البالد الشاسعةً ،
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البنى التحتية والتجهيزات األساسية والشبكة االتصاالتية املتنوعة
الخدمات ،وتطوير أنظمة التعليم والرتبية والتكوين العرصيني .وتعد
األرقام يف هذا الباب غنية عن كل تعليق ملن أراد التأمل واملقارنة
(انظر الصفحات  127-122يف الكتاب).

 .2النظام السياسي من الثورة إلى اإلصالح
عىل مستوى املؤسسات السياسية التي ما فتئت تثري الجدل والخالف
بني أنصار التجربة الصينية الحديثة وأعدائها يف الداخل والخارج،
يس ّجل الباحث أ ّن نظام الدولة الحايل يف الصني ،وريث آالف السنني
من عمر النظام اإلمرباطوري ،يعد مثرة االصطدام مع الغرب الغازي
ابتدا ًء من القرن التاسع عرش وانتشار األفكار الثورية التي هزت أركان
العهد القديم ،وحملت الصني إىل عهد جديد ال يخلو من سامت
خصوصية شديدة الصلة بالرتكيبة التاريخية والنفسية والثقافية
لإلنسان الصيني ،مع نجاح الثورة الشيوعية وقيام جمهورية الصني
الشعبية .فبعد وفاة ماو تيس تونغ عام  ،1976وضع شو إن الي اللبنة
األوىل ملا عرف باإلصالحات الكربى التي وضعت الصني عىل سكة عهد
جديد من التطور السيايس واالقتصادي الشامل ،والتي توىل قيادتها
وتنفيذها دينغ هيساوبينغ .تبلورت يف هذه املرحلة سياسة بناء
"اشرتاكية ذات خصوصية صينية" ،عامدها التجديد والتفتح والتقدم
االقتصادي ونهج دبلومايس جديد يرتكز عىل مناهضة الهيمنة
وحامية السلم الدويل ،فيام فرض إيقاع منو اإلصالحات وتقدمها يف
املجال االقتصادي (مع إصدار قانون الرشكات املختلطة الذي يسمح
لرأس املال األجنبي باملساهمة يف حدود  49يف املئة والتحريض
عىل االغتناء وس ّن سياسة تصديرية ابتدا ًء من عام  1984وإحداث
املناطق االقتصادية الخاصة واعتامد سياسة بلد واحد بنظامني)،
االنتقال إىل املوجة الثانية من اإلصالحات بد ًءا من عام  1992يف
االتجاه نفسه ،والظهور الرسمي ملفهوم "اقتصاد السوق االشرتايك".
وقد اعتمد نجاح هذه اإلصالحات عىل الدراسة الدقيقة واتباع خطة
إسرتاتيجية شاملة تقوم عىل الواقعية والحذر والفاعلية والتد ّرج يف
التطبيق ،ما مكّن الصني من بلوغ األهداف املركزية املخطط لها قبل
انتهاء اآلجال املحددة من دون تغيري يف الوسائل املعتمدة .ففي
وقت وجيز ،استطاعت الصني تحقيق طفرة كبرية يف تاريخها وانتقال
هادئ ومتحكم فيه ،ساعد عىل فرز منوذج من التنمية يجمع بني
مزايا االقتصاد املركزي املخطط ومردودية السوق .فرض هذا التحول
بالرضورة البحث له عن تكييفات مؤسساتية وسياسية وأيديولوجية.
فعىل الرغم من استمرار الحزب الشيوعي وحي ًدا يف الحكم باملرجعية
التاريخية نفسها التي تأسس عليها واملنصوص عليها يف أدبياته
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ووثائقه الرسمية ،فإ ّن واقع الحال يشري إىل ابتعاد الحزب عن مكاتب
الدولة ،باستثناء الجهاز الحكومي ،وتراجع ظاهرة الزعامة والقائد
الواحد ،وإعالن الحزب رغبته يف تأسيس جبهة سياسية عريضة
ومفتوحة عىل القوى الدميقراطية.

 .3المنجزات
كانت مثرة اإلصالحات الكربى مبهرة بجميع املعاين؛ فمستوى الناتج
الداخيل العام ارتفع منذ عام  1978مبعدل الضعف بعد عقد من
الزمان ،وثالث مرات بعد العقد الثاين ،فيام تضاعف بسبع مرات خالل
عرشين سنة .لقد بلغ عام  1978نحو  147.3مليار دوالر ،يف حني قفز
إىل  307.2مليار دوالر عام  ،1988وبلغ عام  1998نحو  1019.5مليار
دوالر ،أي بنسبة ارتفاع بلغت  108.5و 231.8يف املئة عىل التوايل.
ويف السنوات نفسها ،قفزت نسبة االدخار العائيل اإلجاميل من 55
مليار دوالر إىل  113مليار دوالر ،ثم إىل  422مليار دوالر ،مسجلة
نسبة زيادة  105.45و 273.45يف املئة عىل التوايل .بينام ارتفع معدل
االستثامر من  44مليار دوالر إىل  97مليار دوالر ثم إىل  345مليا ًرا ،أي
بنسبة زيادة متتالية من  120.45إىل  255.67يف املئة.

وبتحقيق معدل منو سنوي بنحو  10يف املئة عىل امتداد ثالثة عقود
متتابعة ،نجحت الصني يف صعود سلم الرتاتبية االقتصادية لدول العامل
برسعة مذهلة إن مل تكن مخيفة ،فتجاوزت دولً غنية كربى مثل
فرنسا وبريطانيا .واعتبا ًرا من عام  2008تجاوزت أملانيا أيضً ا ،فيام
اليابان التي شغلت املركز الثاين منذ عام  1968تركت مكانها للصني
منذ عام  ،2010والتي حلت يف هذا املركز بوصفها قوة اقتصادية
صاعدة عاملية ومنافسة ،ومبستوى ناتج داخيل إجاميل بلغ 5878.6
مليار دوالر ،أي بعد الواليات املتحدة ( 14660.2مليار دوالر) .ويف
عام  2011قارب هذا الناتج  7000مليار دوالر مقابل  15000مليار
دوالر للواليات املتحدة ،فيام مل يتجاوز عند اليابان  ،5800وفرنسا
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حصة الصني يف
 ،2808وبريطانيا  2481مليار دوالر .واملثري أيضً ا أ ّن ّ
االقتصاد العاملي قفزت من  1.8يف املئة عام  1978لتستقر عند حدود
 10يف املئة حاليًا ،وتصاعدت نسبة مساهمتها يف النمو االقصادي
العاملي من  11.8يف املئة خالل تنفيذ املخطط الرباعي ()1989/1985
إىل  23.1يف املئة خالل املخطط الرباعي املوايل ،لتتجاوز يف وقتنا
الحارض نسبة الثلث ،أي مبا يتعدى املساهمة املرتاكمة للواليات
املتحدة واليابان وأوروبا مجتمعة.
وعىل صعيد التجارة الدولية ،تحتل الصني مكانة مهمة ،إذ إ ّن نسبة
التدفقات العاملية لتبادل السلع تزايدت بشكل ملموس من  0.8يف
املئة عام  1978إىل نحو  9يف املئة عام .2008
وعىل امتداد ثالثني عا ًما ارتفع حجم التجارة الخارجية من 20.64
مليار دوالر إىل  2563.26مليار دوالر ،مبا يوازي معدل زيادة يقدر
بـ  124ضعفًا ،أو بنسبة زيادة متوسطة سنويًا تبلغ نحو  411يف
املئة .بينام بلغت الصادرات عام  2008نحو  1430.70مليار دوالر،
والواردات  1132.56مليار دوالر ،وامليزان التجاري  298.14مليار
دوالر.
متيز عام  2009بانكامش غري مسبوق للتجارة الدولية منذ الحرب
العاملية الثانية ،ما أتاح للصني ظروفًا مناسبة لتتحول إىل األمة
التجارية األوىل يف العامل ،بعدما أخذت مكان أملانيا ،وأضحت أول
مص ِّدر يف العامل وثاين مستورِد .ويف هذا املجال ،بلغ الحجم اإلجاميل
للتبادالت الخارجية للبضائع ما مجموعه  2207.54مليار دوالر ،مبا
يف ذلك  1201.61مليار دوالر بالنسبة إىل الصادرات و1005.92
للواردات ،وبفائض  195.59مليار دوالر .ويف السنة املوالية ،وعىل
الرغم من التوقعات املتشامئة ،حقّقت التجارة الخارجية للصني مبلغ
مهم بلغ نسبة  34.7يف
 2970مليار دوالر ،مسجلة بذلك ارتفا ًعا ً
املئة.
مهم يف تط ّور الصني
وقد أدت الجالية الصينية يف الخارج دو ًرا ً
الحديث ،بفضل السلطة والنفوذ اللذين توافرا لديها عىل املستوى
مثل بـ  75يف املئة من الناتج الداخيل اإلجاميل
االقتصادي .فهي متسك ً
لسنغافورة ،و 60إىل  70يف املئة ألندونيسيا وتايالند وماليزيا ،و75
يف املئة من االستثامرات الخارجية يف الصني ،و 70يف املئة من رقم
املعامالت العائد لـ  250من أكرب الرشكات يف الفلبني .وق ِّدر ما يوجد
تحت ترصف هذه الدياسبورا من السيولة بنحو  2000مليار دوالر عام
فضل عن حجم التحويالت املالية نحو الصني التي بلغت عام
ً ،1990
 2009نحو  49مليار دوالر من مجموع التحويالت يف العامل البالغة

مراجعات وعروض كتب
الصين  -عالم واإلنسان الجديد :اليوتوبيا والواقع

 443مليار دوالر؛ أي بنسبة  11يف املئة .وبلغت االحتياطيات النقدية
رقم قياسيًا عام  2010بنحو  2847مليار دوالر ،بنسبة زيادة
للصني ً
 18.7يف املئة ،مقارنة مع عام  .2009ويف عام  ،2012تجاوزت 3000
مليار دوالر .وتناهز هذه االحتياطيات ثلثي االحتياطيات العاملية؛
ما يعكس الدور الكبري للصينيني يف ما وراء البحار يف متويل االقتصاد
فضل عن دورهم السيايس املهم واملتزايد يف
وإنتاج الرثوات الضخمةً ،
الخارج .وقد وصفت الجاليات الصينية بـ "القبيلة العاملية" نظ ًرا إىل
خطورة ما تؤديه من أدوار القوة السياسية واملالية العاملية .فبفضلها،
متارس الصني اليوم حضورها الالفت ،وترتك بصمتها يف كل مكان ،ما
يجعل الدول تضع لها "ألف حساب" .وهي كذلك تسهم يف تغيري
وجه العامل ،بل إنها أضحت مؤهلة اليوم لتويل قيادة العامل عىل جميع
الصعد .صحيح أ ّن هيمنتها األيديولوجية ال تبدو قريبة ،وال نظامها
السيايس ومنط حكمها كذلك .لكن ،يقول الكاتب ،تزايد نفوذها
وتأثريها يف الخارج يفرض نهج إصالحات سياسية بالداخل وتحديث
وتطوير بنى السلطة وجعلها متامشية مع املعايري القامئة يف مجاالت
الحكامة والدمقرطة.

هل حانت نهاية الغرب وبدأ
العالم القديم يحتضر؟
يقول املؤلف إ ّن العامل القديم الذي ميثله الغرب األورويب يشعر
بالخوف والقلق وهو يرى نفسه متجاوزًا من طرف العامل الجديد
للحداثة .ومع ذلك تقاوم نزعة التمركز األورويب من أجل طرد هذا
الخوف يف محاولة يائسة إلبعاد شبح املوت من أفق غرب بدأت تظهر
فعل
عليه منذ مدة طويلة عالمات الشيخوخة ،إن مل يكن قد دخل ً
مرحلة االحتضار الطويل ،قبل أن يسلم "روحه" للعامل الجديد الذي
متثله القوى الصاعدة مثل الصني والهند والربازيل .فأوروبا فقدت
سيطرتها يف الغرب منذ تحولت إىل تابع ذليل للواليات املتحدة إبان
الحرب الباردة ،وصارت ميدان عمليات الرصاع واملجابهة بني القوى
العظمى؛ الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت ،باستثناء ما مثّلته
حالة أملانيا النازية من ٍ
تحد وخرو ٍج عن الحالة السائدة قبل سقوطها
الكاريث .وزيادة عىل الفكر الوحيد ،تتغذى نزعة التمركز الغريب
من الهواجس الهوياتية داخل أكرث الفضاءات هشاشة عىل مستوى
إدماج اآلخر واستيعابه يف أوروبا ،مثل فرنسا عىل وجه الخصوص.
وتنزع أكرث نحو الشوفينية واالنغالق داخل أطر أيديولوجيا وطنية
ميينية ومتطرفة .ومع اشتداد األزمات املالية واالقتصادية األخرية
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التي اجتاحت العامل الرأساميل ،وجدت هذه النزعة ضالتها أخ ًريا
يف تجسيد الرش يف التشدد اإلسالمي والصني واملهاجرين .فقد جهد
الخطاب املحافظ يف الغرب األورو-أمرييك عىل تهريب أسباب األزمة
املتفاقمة لنموذجه الرأساميل املعومل يف شكل ليربايل متطرف ،إىل
الخارج بتص ّيد أعداء عىل املقاس .وهكذا وجدنا أنه بعد التشدد
اإلسالمي الذي صنعته أجهزة أمنية ملواجهة امل ّد الشيوعي ،جاء الدور
عىل الصني لريمي الغرب عليها أزماته واختالالت نظامه االقتصادي
واالجتامعي .فمثل قميص عثامن ،أصبحت الصني ودول االقتصادات
الصاعدة وجه ًة مناسب ًة لتصدير هواجس املواطنني ومخاوفهم من
مستقبل مجهول وتحريف النقاش حول أزمة الرأساملية املتوحشة.
وإلضفاء صدقية عىل خطاباتهم ،يركز املحافظون الجدد كل جهدهم
عىل إدانة النموذج الصيني من خالل استثامر ذيك النتهاكات حقوق
اإلنسان املدنية والسياسية وحقوق األقليات الدينية واإلثنية والبيئية
وكلفة اإلنتاج االجتامعية .عىل أنه مل يعد هناك إال القليل ممن
تنطيل عليهم تحيّزات هؤالء األيديولوجية وتج ُّندهم لخدمة أجندات
املجمع الصناعي  -العسكري .فإذا كان من املعقول أن تتج ّند قوى
الرأي العام لفضح االنتهاكات التي ترتكبها األنظمة الديكتاتورية
والشمولية يف مجال حقوق اإلنسان ،فإ ّن أمر تنفيذ الردع يجب أن
يوكل للمؤسسات الدولية املسؤولة ،والتي يعلم الجميع أنها فاقدة
اليوم للوسائل والقوة الالزمة لردع املنتهكني ومالحقتهم ،إال يف حال
توافق مصالح القوى الكربى مع تدخالت مربمجة ،والتي غال ًبا ما
تستهدف وتنشط بجدية عندما يتعلق األمر بعرقلة صعود قوة
جديدة منافسة عىل الصعيد الدويل مثلام يحدث مع الصني حاليًا.
نفس دعم القوى نفسها املهيمنة لديكتاتوريات دموية
وإال كيف ِّ
فائقة الشهرة وعىل نحو علني ،ويف أحيان كثرية ضد الرأي العام
الداخيل .وال تنقص األمثلة يف هذا الباب بالنسبة إىل كل من أمريكا
وفرنسا وبريطانيا مع أنظمة عسكرية وعنرصية مقيتة يف أمريكا
الجنوبية وأفريقيا عىل سبيل املثال.
بالنسبة إىل املؤلف ،ال يبدو من املنطقي أن تطرح املسألة
الدميقراطية يف الصني من دون مراعاة كثافة سكان بلد شاسع
املساحة (خمس سكان العامل عىل مساحة  7يف املئة من األرايض
املعمورة يف األرض) ،وأهمية الثورة االجتامعية التي أنجزتها ببعديها
املزدوج :التحرر الوطني ،والقطيعة مع الرأساملية ،وقبل كل يشء
تخلصها من اإلرث االقطاعي بفضل دعم الفالحني ،ما سمح للصني
ٍ
جديد يقوم عىل نوع من الدميقراطية الشعبية وانتهاج
بإرساء نظامٍ
سبيل مختلف نحو الحداثة .إال أنه ال ينكر مع ذلك أ ّن النزعة
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التسلطية غال ًبا ما تركب مزاعم التم ّيز التاريخي للبلد لرشعنة نفسها
والحفاظ عىل نظام االستبداد الفردي ،وتأبيد نظام مركزي ال يزال
بعي ًدا عن الدمقرطة .هذا عىل الرغم من التق ّدم النسبي الذي تحقّق
عىل مستوى الدميقراطية املحلية بفضل اعتامد جهوية متقدمة .وال
يبدو أ ّن املؤلف مرت ّدد يف كشف خواء الحجة التاريخية التي تلجأ
إليها األنظمة االستبدادية لاللتفاف عىل املطلب الدميقراطي يف بعده
الشامل بدعوى التم ّيز الذايت وسلوك سبيل مختلف للتقدم الحضاري،
وما يرتتّب عليه من رضورة إدانة االنحراف السلطوي للنظام الصيني
عىل غرار ما حصل مع "االشرتاكيات القامئة أو الفعلية" املنهارة
بذريعة رفض الدميقراطية الشكلية .إمنا مثل هذه اإلدانة ال يجب
أن ت ّربر أيضً ا االرتداد عىل املكاسب املتحقّقة ،بتدخل وضغط قوى
رجعية وإمربيالية ال ترتدد يف معاقبة أي منوذج مغاير للتنمية والتقدم
غري النموذج الغريب السائد .وباملقابل ،ال تغفل أيضً ا عن حقائق قامئة
بشأن استفراد الحزب الشيوعي بالحياة السياسية ومتاهيه مع سلطة
الدولة عىل نح ٍو يه ِّدد بتجذّر التطلعات الدميقراطية ،والتي قد تضع يف
النهاية كامل النظام عىل حافة الهاوية ،كام حدث مع البريوقراطيات
السابقة يف االتحاد السوفيايت وملحقاته يف أوروبا الرشقية ،ومن ثم،
التع ّرض لخطر التفتت الداخيل والفوىض الشاملة.
إ ّن الرهان عىل تطور مغاير للصني يف اتجاه دميقراطية "شاملة" ،هو
أيضً ا رهان عىل دور مفرتض لبلد كبري إلرساء دعائم حضارة كونية
فعل من الحضارة الغربية املهيمنة من دون
جديدة لن تكون بديلة ً
أن تتشبع باملثال الدميقراطي .وإال ،فإ ّن خطر االندحار إىل وضع
تغلب فيه السلطوية ويتمكن منه التسلط عىل الحياة السياسية
والعامة ،قد يدخل بل ًدا كب ًريا ومؤث ًرا إىل دائرة املجهول .فهل متيض
الصني قد ًما ،بعد استيعاب مكاسب الحضارة الكونية التي يجسدها
الغرب ،إىل القطع مع ماضيها اإلمرباطوري واستبدادها املايض ،أم
أنها ستعود إىل جذورها العريقة ومصدر أخالقها وتتمسك بحضارتها
األلفية وتنزوي يف حضارتها الرشقية األليفة؟ هذا سؤال ستجيب عنه
فقط األيام القادمة بالتأكيد.

نحن والصين
ملاذا االهتامم اليوم بالصني؟ وكيف ينظر العرب واألفارقة إىل هذا
البلد الكبري ومنوذجه يف التقدم االقتصادي واإلشعاع الحضاري؟ وأي
عالقة يتطلع هؤالء لبنائها مع الصني ،وعىل أي أسس ومعايري؟
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بعي ًدا عن الهواجس االقتصادية واالعتبارات التجارية الرصف ،فإ ّن
أهم ما مييز عالقتنا  -عربًا وأفارقة  -بالصني ،عىل صعيد النخب
والدول ،هو نوع من الالمباالة والتجاهل يف ظل استمرار حالة من
الفراغ الرهيب عىل مستوى الفكر اإلسرتاتيجي .إ ّن التفكري يف الصني،
يقول املؤلف ،هو اليوم تفكري العامل ،إذ مل يعد من املمكن تجاهل
ما يجري بهذا البلد العظيم وما تفكر فيه األمة الصينية وما تخطط
له وتفعله ،باعتبار ما متثله التجربة الصينية من آفاق واعدة عىل
صعيد بناء حضارة كونية جديدة ،وما تقدمه من دروس ومعان ما
أحوجنا لتمثلها بحكم القرب من الدينامية العاملية التي تتجه نحو
الرشق كبؤرة كون جديد .وال ميكن بأي حال من األحوال االرتكان إىل
األسباب التاريخية والذاتية التي تجعل انخراطنا يف الشأن العاملي أم ًرا
دائم التأجيل ،عىل نحو ما يتصورنا اآلخر الغريب كعاجزين عن تفكري
العامل والتفكري عىل نطاق عاملي ،بل حتى تويل مهامت التفكري يف ما
يخصنا عىل املستوى املحيل.

صحيح أ ّن العاملني العريب واألفريقي ال يزاالن بعيدين عن التأثري يف
مجرى الزمن العاملي بالنظر إىل ثقل التأخر التاريخي الذي تعانيه
بلدانهام ،وتخلف بنى هذه البلدان االجتامعية واالقتصادية واستبداد
نظمها السياسية وتصلب التقاليد داخل مجتمعاتها ،لك ّن الصني هي
األخرى مل ت ُبد استعدا ًدا كافيًا وال فعليًا لبناء عالقة رشاكة إسرتاتيجية
مع هذين العاملني (ص  .)226واكتفت حتى اآلن بالرتكيز عىل
مصالحها االقتصادية أكرث مع البلدان الغنية باملواد األولية ومصادر
وفضل عن ذلك ،أضحت
ً
الطاقة التي هي يف أمس الحاجة إليها.
تدعم أنظمة سلطوية عىل حساب تطلعات الشعوب ،متجاوزة
حيادها الشكيل وسياسة عدم التدخل يف الشوؤن الداخلية للبلدان،
فيام ال تعدو أن تكون بلدان الرشق األوسط وأفريقيا يف الواقع مجرد
إكسسوارات القتصاد العامل الصيني (ص  ،)229وهوامش بعيدة
وفقرية .لكن يفرتض يف الصني أن تترصف كقوة عظمى مسؤولة عن
أفعالها ومدركة للرهانات اإلسرتاتيجية لعالقاتها الدولية ،ومسؤوليتها
العاملية يف تشييد رصح نظام عاملي جديد يحرتم القيم الكونية

مراجعات وعروض كتب
الصين  -عالم واإلنسان الجديد :اليوتوبيا والواقع

الحديثة ويقطع مع أساليب الهيمنة القدمية .لكنها حتى اآلن مل
تبعث بإشارات واضحة يف هذا االتجاه ،وال تزال عىل مستوى سياستها
الخارجية أسرية املامرسات القدمية للقوى الغربية .وكذلك الحال يف
ميدان التعاون االقتصادي ،إذ تترصف بنفس أساليب الغرب وأنظمة
متويله يف عهد الحرب الباردة .وبينام ط ّور الغرب عىل األقل منظومته
يف هذا الباب ،مستحدث ًا معايري دعم املشاريع التنموية (الدمقرطة
واحرتام حقوق اإلنسان والبيئة) ،ووضع آليات صارمة للتتبع واملراقبة
يف حدود معقولة إىل حد ما ،فإ ّن الصني تغمض عينيها عن كل ذلك،
م ْؤثرة منوذج تعاون جنوب -جنوب متحرر من أي رشطية وقائم عىل
رشاكة إسرتاتيجية ،يتفق مع نهجها الرباغاميت وحيادها الصوري الذي
ال يعري أهمية كبرية لطبيعة النظام السيايس لرشيكها االقتصادي.
ولعل هذا ما ينطبق عىل عالقاتها مع دول ديكتاتورية وتسلطية مثل
السودان وإيران وسورية وكوريا الشاملية وقبلها ليبيا .وقد تسببت
الثورات التي أطاحت بعض أنظمة املنطقة (تونس ومرص وليبيا حتى
اآلن) يف إرباك واضح ألولويات السياسة الخارجية للصني ،بل دفعتها
إىل معاداة املسلسل الثوري املتواصل مخافة أن تنتقل العدوى إىل
داخلها.

لقد اختارت الصني منذ انطالق اإلصالحات الكربى لسنوات الثامنينيات
نهج سياسة خارجية ودبلوماسية جديدة هاجسها األساس هو خدمة
مصالحها الحيوية وتنفيذ إسرتاتيجيتها االقتصادية ،برفع كل التحفظات
من النوع األيديولوجي والسيايس يف عالقتها التعاونية مع البلدان
السائرة يف طريق النمو .وابتدا ًء من تسعينيات القرن املايض أولت
أهمية متزايدة للقارة األفريقية والعامل العريب لترصيف إسرتاتيجيتها
الجديدة ،مستحرضة إىل جانب االعتبارات الجيوسرتاتيجية ،ما تحوزه
بلدان العاملني من مواد أولية ومصادر الطاقة .ولهذه الغاية ،أرست
الصني إطا ًرا مؤسساتيًا وقانونيًا لتمتني صالتها باألفارقة والعرب ،من
خالل إنشاء منتدى التعاون الصيني  -األفريقي ابتدا ًء من عام 2000
(عقدت أول دورة يف بكني يف ترشين األول /أكتوبر  ،2000والثانية
بأديس أبابا يف ترشين الثاين /نوفمرب  .)2003وقد أسفر هذا التعاون
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 عىل الرغم من أنه ال يزال محدو ًدا وال ميثل أكرث من  4.3يف املئةمن مجموع التجارة الخارجية  -عن زيادة حجم التجارة الصينية مع
أفريقيا باثني عرش ضعفًا ،من  10.6مليار دوالر عام  2000إىل 127
مليا ًرا عام  .2010وال تزال حصة الصني من التجارة الخارجية األفريقية
متواضعة ومتثل  10و 11يف املئة من مجموع الورادت والصادرات
األفريقية عىل التوايل ،بينام تظل التبادالت التجارية ألفريقيا مع بقية
العامل دامئًا تابعة ألوروبا التي تستحوذ عىل حصة  40يف املئة تقري ًبا،
فيام ترتاوح حصة الواليات املتحدة يف حدود  7إىل  8يف املئة.
وبينام مل تتجاوز االستثامرات املبارشة للصني يف أفريقيا عام 2010
نحو  1280مليون دوالر ،بعدما بلغت  1311مليونًا عام ،2009
وهو ما ميثل أقل من  1.2يف املئة من مجمل االستثامرات الخارجية
مهم من  91.8مليار
املبارشة ،يف حني أ ّن األخرية سجلت ارتفا ًعا ً
دوالر إىل  108.8مليار دوالر بني عامي  2009و ،2010بنسبة زيادة
 18.5يف املئة .ينطبق األمر ذاته عىل عالقة الصني االقتصادية بالعامل
العريب عىل الرغم من التق ّدم النسبي الذي شهدته منذ افتتاح
منتدى التعاون الصيني  -العريب يف القاهرة عام  .2004فالتبادالت
التجارية تضاعفت أربع مرات بني عامي  2004و ،2010وقفزت من
 36مليار دوالر إىل  145مليار دوالر ،مع أنها ال متثل سوى  4.8يف
املئة من الحجم اإلجاميل للتجارة الخارجية للصني .يف حني يالحظ
أ ّن أهم رشكائها يف املنطقة هم من الدول املنتجة للنفط ،وتأيت
يف املقدمة السعودية ،تليها اإلمارات وعامن والعراق والسودان
والكويت ومرص وليبيا ،فيام متثل حصة بلدان شامل أفريقيا نسبة
متواضعة من إجاميل التبادالت التجارية بني الصني والعامل العريب
( 13يف املئة).
أمل يف أن ينجح هذا الفضاء املركب الذي
ومع ذلك ،ال يعدم املؤلف ً
متثله الصني – عامل ،يف إطالق مسلسل بناء عامل أفضل ارتكازًا عىل
قيم وآفاق جديدة تضع يف االعتبار رضورة تجاوز كل عيوب النظام
الحايل ونواقصه ومساوئه ،بدلً من االستسالم لنهج تطوير رأساملية
عاملية عىل أسس أكرث تسلطية وبعيدة كل ًيا عن الروح االشرتاكية
املعلنة لخط "االشرتاكية ذات الخصوصية الصينية" .وال شك يف أ ّن
العرب واألفارقة هم أكرث من سيستفيد من اإلسهام بشكل أفضل
يف صريورة هذا البناء ،واستعادة دورهم الحضاري واستثامر أحسن
ملؤهالت شعوب املنطقة ومقدراتها وما تزخر به بلدانها من موارد
طبيعية وحيوية.
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الكتب التي ناقشت مسارات السياسة السودانية لفرتة ما بعد
االستقالل بنهج علمي موضوعي ،قليلة ج ًدا ،والتي تتسم منها
بالجودة العالية وبالفائدة أقل بكثري .فالكتاب الذي أقوم مبراجعته
هنا من الفئة األقل التي اتسمت بالجودة وبالفائدة .فهو كتاب
متميز ،بذل فيه كاتبه جه ًدا بحث ًيا مقد ًرا .كام أودع يف نهايته وثائق
تاريخية شغلت يف ذيل الكتاب مئة وأرب ًعا وأربعني صفحة .وهذا
يدخل الكتاب يف باب الكتب املرجعية املهمة يف بابها .يضاف إىل ذلك
أن الكتاب كُتب ب َنفَس هادئ ،كام اتسم بالحيدة واملوضوعية ،ويف
الوقت نفسه ،بالقدرة عىل مالحظة األخطاء القاتلة يف مسار السياسة
السوداين لحقبة ما بعد االستقالل ،التي قادت يف نهاية تداعياتها
النفصال جنوب السودان .قام الكاتب ،بجدارة ،بدور املؤلف املوثق،
وكذلك بدور املحلل الذي مل تنسه التفاصيل النظر إىل الصورة الكلية
وإىل ترابط األحداث واملواقف وتداعياتها التي صبت يف نهاية األمر
يف نتيجة سلبية ،هي تراجع الوحدة الوطنية يف السودان.

يتكون الكتاب من سبعة فصول .اشتمل الفصل األول عىل مدخل
تاريخي لنشأة السودان الحديث .ويعطي هذه الفصل رس ًدا مجمالً
لتاريخ السودان ،ينتهي بتوصل الحكومة املرصية إىل اتفاق مع
األحزاب الشاملية السودانية يف القاهرة يف عام  .1952جرى ذلك
االتفاق قبل أربع سنوات من إعالن استقالل السودان عن كل
من بريطانيا ومرص يف  .1956أما الفصل الثاين فاشتمل عىل مسار
املفاوضات بني دولتي الحكم الثنايئ؛ بريطانيا ومرص ،وتوقيع وثيقة
الحكم الذايت للسودان يف شباط /فرباير  .1953أما الفصل الثالث
فيعرض لفرتة الحكم الذايت االنتقالية التي انتهت بإعالن استقالل
السودان ،من داخل الربملان ،عن كل من بريطانيا ومرص .ويناقش
الفصل الرابع الفرتة املمتدة من تاريخ االستقالل يف أول كانون الثاين/
يناير  ،1956مرو ًرا بحقبة الدميقراطية األوىل التي أعقبت االستقالل،
ثم انقالب الفريق إبراهيم عبود الذي أجهض تجربة الدميقراطية
األوىل يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،1958وحتى سقوط نظام الفريق
عبود نتيجة للثورة الشعبية يف ترشين األول /أكتوبر  .1964أما
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الفصل الخامس ،فيشتمل عىل رسد وثائقي للمداوالت واملقررات
ملؤمتر املائدة املستديرة  ،1965الذي جرى يف فرتة الحكومة االنتقالية
مخصصا ملناقشة مشكلة
التي أعقبت ثورة أكتوبر ،وكان ذلك املؤمتر
ً
الجنوب .ويعرض الفصل السادس رس ًدا وثائق ًيا ملداوالت ومقررات
لجنة االثني عرش التي انبثقت من مؤمتر املائدة املستديرة .أما
الفصل السابع ،فيغطي مؤمتر األحزاب السياسية السودانية ،وتكوين
اللجنة القومية للدستور وما صاحب تشكيلها ،ثم لجنة مراجعة
الدستور ،مرورا بانقالب منريي يف أيار /مايو  ،1969وتوقيعه اتفاقية
أديس أبابا مع املتمردين الجنوبيني يف عام  1972التي أوقفت حرب
الجنوب لفرتة مؤقتة امتدت ملا يزيد عن عرش سنوات.
رجع املؤلف إىل جذر املشكلة الجنوبية التي أفضت يف عام 2011
إىل انفصال جنوب السودان؛ فاستخدم ما كتبه املؤرخ الربيطاين
الشهري آرنولد توينبي يف املقدمة التي كتبها لكتاب املثقف السوداين
الجنويب ،أوليفر البينو املوسوم" :السودان :وجهة نظر جنوبية"،
حيث قال توينبي:
"ظل جنوب السودان معزوال عن العامل ،مبا يف ذلك الجار املبارش،
شامل السودان ،خالل حقب عديدة .ومل يحدث له انفتاح عىل
صنوف أخرى من البرش حتى الربع الثاين من القرن التاسع عرش..
وكانت التجربة األوىل غري سعيدة باملرة .فقد تعرض الجنوبيون
تحت الحكم املرصي ثم املهدية إىل السلب والنهب ،وكان الجناة،
يف املقام األول ،هو أقرب جريانهم إليهم ،السودانيون الشامليون .إذ
متكن هؤالء الجريان من اخرتاق املوانع الطبيعية وقاموا باإلغارة عىل
الجنوب لالستيالء عىل سن الفيل والرقيق .وقد ترك ذلك اللقاء األول
مع العامل الخارجي انطباعات مريرة يف ذاكرة الجنوبيني الجامعية".
عىل خالف ما هو شائع حول أن الربيطانيني كانوا يسعون إىل فصل
الجنوب عن الشامل ،يورد الكتاب من الوثائق ما ّ
يدل عىل عدم دقة
ذلك االنطباع الذي شاع وأصبح يف حكم الحقائق التاريخية الثابتة .يف
صفحة  18يورد املؤلف أن الربيطانيني كانت لهم يف عام  1945ثالثة
آراء حول املصري السيايس لجنوب السودان .كتب الربيطانيون إنهم
يرون أن الطريقة إلعداد الجنوبيني لالعتامد عىل أنفسهم يف املستقبل
تعتمد عىل تقدمهم االقتصادي والثقايف ،سواء انتهى مصريهم إىل
االنضامم إىل السودان الشاميل ،أو رشق أفريقيا ،أو انضامم جزء منهم
إىل رشق أفريقيا ،وجزء آخر إىل السودان الشاميل .ويورد املؤلف ما
يؤكد أن ذلك الرأي تغري بعد عام واحد فقط .فقد كتب الربيطانيون
يف عام  ،1946ما نصه" :سكان جنوب السودان يف الحقيقة إفريقيون
وزنوج خلص ،ولكن العوامل االقتصادية والجغرافية مجتمعة – كام
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يرتاءى يف الوقت الحارض – تجعل صلتهم بشامل السودان العريب،
الذي بدوره متصل بأقطار الرشق األوسط ،وثيقة ج ًدا ..وعليه يجب
التأكد بأنه ميكن عن طريق التقدم الثقايف االجتامعي إعدادهم يف
املستقبل ليكونوا أندا ًدا متساوين مع الشامليني اجتامع ًيا واقتصاديًا
يف سودان املستقبل"( .ص  .)18غري أن أهم من كل ما تقدم أن
الربيطانيني سلموا السودان للسودانيني يف عام  1956قط ًرا موح ًدا،
(ص  .)22فعىل الرغم من قانون املناطق املقفولة الذي قيد اختالط
الشامليني بالجنوبيني ،وفسح املجال للمؤسسات الدينية التبشريية
الغربية ،وعطل تواصل الشامليني مع الجنوبيني وامتزاجهم بهم ،فقد
استقل السودان وهو قطر موحد .فام الذي حدث وقاد إىل انفصال
الجنوب يف عام  ،2011بعد خمسة وخمسني عا ًما من االستقالل؟ هذا
السؤال الجوهري هو ما تجيب عنه الوثائق التي اشتملها هذا الكتاب
والعرض الضايف الذي قام به املؤلف.

التجاهل المصري والسوداني الشمالي
للجنوبيين
يعرض الكتاب كيف تجاهل املرصيون دعوة الجنوبيني السودانيني
يف املفاوضات التي أجروها مع األحزاب السياسية السودانية عقب
استيالء الجيش املرصي عىل السلطة يف مرص ،بقيادة محمد نجيب
عام  .1952فقد دعت حكومة الثورة املرصية كل األحزاب السودانية
الشاملية؛ كبريها وصغريها ،للقاء يعقد يف القاهرة ،غري أنه مل تتم
دعوة جنويب واحد .وكانت الحجة التي وقفت وراء عدم دعوتهم،
أنهم مل يكن لهم حزب سيايس ميثلهم .هذا يف حني كانت الجمعية
الترشيعية السودانية التي أنشئت قبل االستقالل تضم ثالثة عرش
عض ًوا من الجنوبيني .ويتساءل املؤلف ،ما الذي كان مينع الحكومة
املرصية أن توجه لهم دعوات فردية؟ ويف ردة فعل عىل ذلك التجاوز،
أصدرت لجنة سياسية يف جوبا ،أكرب حوارض الجنوب السوداين ،مذكرة
بتاريخ  13كانون األول/ديسمرب  ،1951حملت توقيع باولو لوقايل،
جاء فيها" :أثار أهل جنوب السودان املسائل السياسية القامئة ،ألن
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قادة األحزاب السياسية يف شامل السودان ،بعد توصلهم إىل اتفاق مع
الجنوب عام  ،1947عادوا فأبرموا اتفاقًا منفر ًدا مع اللواء نجيب دون
التشاور مع الجنوب ،األمر الذي أدى إىل تشكك الجنوبيني يف حسن
نية القادة السياسيني الشامليني"( ،ص .)26
يعرض الكتاب من خالل الوثائق واملداوالت والرسائل املتبادلة أن
الربيطانيني كانوا يرون أن الجنوب ميثل حالة اجتامعية ثقافية خاصة.
ومبا أنه متخلف تنمويًا عن الشامل ،البد أن تخلق له وضعية خاصة
تحمي خصوصيته .ويف تقديري ،بناء عىل ما أورده هذا الكتاب من
وثائق ونصوص شديدة األهمية ،أن املرصيني ومن ورائهم القيادات
السياسية الشاملية مل تفهم وجهة النظر الربيطانية التي يبدو جل ًيا
أنها بنيت عىل معرفة علمية بطبيعة الجنوب .ومعلوم أن الربيطانيني
بحثوا السودان أنرثوبولوجيًا وأثنوجرافيًا ،بصورة ال تضاهى .انحرصت
الرؤية املرصية والسودانية الشاملية يف اتهام الربيطانيني بنية فصل
الجنوب ،ال غري .إذ جرى تجاهل كل النقاط املوضوعية التي كان
يرمي الربيطانيون لتحققها ،مبا يحمي الجنوب من التغول الشاميل يف
مرحلة البناء ،إىل أن يلحق الجنوب بالشامل وبذلك يكون االندماج
تدريجيًا .ويبدو أن الوقائع التاريخية الالحقة أثبتت عمليًا بُعد نظر
الربيطانيني ،وقرص نظر املرصيني والسياسيني السودانيني الشامليني.
أكد الربيطانيون للمرصيني وللسياسيني السودانيني الشاملني أنه
ليس يف نيتهم فصل الجنوب عن الشامل؛ ففي جلسة جرت يف
 13كانون الثاين /يناير  ،1953كرر السفري الربيطاين أن حكومته ال
تقبل التخيل عن الضامنات الالزمة للجنوب املشار إليها باملادة 100
حرصا منها عىل محو الشكوك التي تساور
من مرشوع الدستور ،وإنها ً
املرصيني ،يف نيتها فصل الجنوب ،تؤكد تأكي ًدا قاط ًعا أن ذلك ليس من
سياساتها ،وأن سلطات الحاكم العام تجاه الجنوب لن تستخدم عىل
أية صورة تتعارض مع سياسة الوحدة( ،ص .)27

ُّ
التغول
"السودنة" وبداية
بدأ عدم االعرتاف بالوضع الخاص للجنوب ورضورة مراعاة ذلك
الوضع الخاص ،بصور ٍة عملية عندما جرت عملية "السودنة" ،أي نقل
الوظائف من الربيطانيني واملرصيني املغادرين ،إىل السودانيني ،متهي ًدا
الستقالل البالد .أنهت لجنة السودنة عملها يف  2آب/أغسطس عام
 ،1954أي قبل أربعة أشهر من إعالن استقالل السودان .كان يعمل يف
السودان وقتها  1111موظفًا بريطانيا ،و 108موظفًا مرصيًا .اعتمدت
اللجنة عىل املؤهالت والخربة واألقدمية ،يف ملء الوظائف القيادية
التي سوف تشغر .ومبا أن الجنوبيني كانوا متخلفني يف التعليم عن
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الشامليني ،وكانوا أصالً يعاملون معاملة جعلت أوضاعهم أقل يف
السلم الوظيفي ،طوال فرتة الحكم الثنايئ ،فقد انعدمت حظوظهم
يف عملية السودنة يف ملء الوظائف القيادية ،حتى يف الجنوب نفسه.
كان األمر يتطلب تدخال سياس ًيا لرتفيع الجنوبيني ودفعهم إىل أعىل
لينالوا نصي ًبا معقوال يف الوظائف الشاغرة ،عىل األقل يف اإلقليم
الجنويب نفسه ،من ًعا لإلحساس بالغنب ،وطأمن ًة للمخاوف.

يقول املؤلف إن مثل هذا اإلجراء الذي يطمنئ الجنوبيني ويهزم
مخاوفهم من الشامليني ،كان متوق ًعا .فقد ورد يف نرشة للحزب
الوطني االتحادي حملت توقيع رئيسه ،السيد إسامعيل األزهري،
أن معالجة الحزب ملوضوع السودنة ستكون عادلة ودميقراطية ،وأن
األسبقية ملنح الجنوبيني وظائف يف الحكم واإلدارة سوف لن تنحرص
يف اإلقليم الجنويب وحسب ،وإمنا سيكون هناك تشجيع لتوظيف
الجنوبيني يف الشامل ،خاصة يف الوظائف الكبرية ويف خدمة الحكومة
املركزية .ولكن عندما ظهرت نتائج السودنة مل يحصل الجنوبيون
سوى عىل أربع وظائف ملساعدي مفتش مركز ،أضاف ًة إىل مأمورين
فقط.
صدمت تلك النتيجة الجنوبيني صدمة كبرية ،فقاموا بعقد اجتامع يف
جوبا أعربوا فيه أن هناك قلقًا شدي ًدا يف الجنوب وحالة من التململ.
وأوىص املجتمعون من الجنوبيني الذين أشاروا إىل عدم رضا الجنوبيني،
بأن يقوم رئيس الوزراء بسن ترشيع خاص لإلرساع برتقية الجنوبيني
وتعيينهم يف الوظائف الكربى يف اإلدارة .ويقول مؤلف الكتاب إن
من املؤسف أن رئيس الوزراء ،إسامعيل األزهري ،مل يستجب لتلك
التوصية رغم أنها صدرت من الجنوبيني املنتمني إىل حزبه (الوطني
االتحادي) .ويقول مؤلف الكتاب :كان عىل رئيس الوزراء أن يصدر
منذ البداية ذلك الترشيع الخاص الذي يضمن للجنوبيني مواقع
يف الوظائف العليا يف عملية السودنة .فقد فارق الحكمة اعتامد
السودنة عىل اإلجراءات اإلدارية العادية التي ظلت تضبط إجراءات
ترقية األفراد يف الظروف العادية كاألقدمية والخربة واملؤهالت .ولو
التزمت الحكومة تلك املعايري اإلدارية البحتة واستبعدت العامل
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السيايس ،لفشل كث ٌري من الشامليني أنفسهم يف استحقاق كثري من
الوظائف التي أسندت لهم .ويبدو مام ذكره املؤلف أن ما تم تطبيقه
عىل الجنوبيني بحرفية ،استنا ًدا عىل املعايري اإلدارية البحتة ،وتسبب
يف استبعادهم ،لو جرى تطبيقه عىل الشامليني بالصورة نفسها لظهر
جل ًيا أن عد ًدا كب ًريا منهم قد تسنم الوظائف يف مخالفة لتلك املعايري،
(ص  .)34وبالفعل ،فقد حصل شامليون كثريون عىل وظائف مل
يكونوا مؤهلني لها .وقد لعبت املحسوبية دو ًرا كب ًريا يف تسنمهم لها.
يف اجتامع اللجنة التي شُ كلت للنظر يف إعالن االستقالل من داخل
الربملان ،عرب العضو الجنويب بنجامني لويك يف االجتامع الذي جرى
يوم يف  12كانون األول/ديسمرب  ،1955عن رأي قطاع من الجنوبيني
بقوله" ،:إذا أراد املجتمعون أن يُعلن االستقالل بواسطة الربملان
فال بد من املوافقة عىل اتحاد فدرايل بني الشامل والجنوب داخل
السودان املوحد بحدوده الحالية" .وجرت مناقشات لتلك الرؤية
يف جلسة مجلس النواب بتاريخ  19كانون األول/ديسمرب 1955
أجمع فيها السياسيون السودانيون عىل قيام حكم فدرايل للمديرات
الجنوبية (ص  .)39ولكن الذي حدث أن اللجنة القومية للدستور
التي تشكلت بعد االستقالل ،ومل يكن فيها من الجنوبيني سوى أربعة
أعضاء فقط من الجنوبيني من مجموع عضويتها البالغ أربعني .هذا
يف حني أن عدد الجنوبيني يف الربملان كان  22نائ ًبا من مجموع .98
وهم بهذا ميثلون أكرث من خُمس أعضاء الربملان .أكرث من ذلك ،مل يتم
اختيار بنجامني لويك ،صاحب اقرتاح الحكم الفدرايل للجنوب ،الذي
تم قبول اقرتاحه من قبل السياسيني الشامليني قبل االستقالل بنحو
عرشة أيام ،من بني الجنوبيني األربعة الذين جرى اختيارهم .وحني
بدأت مداوالت اللجنة القومية للدستور طفت إىل السطح نزعات
"إسالمية" الدولة ،وظلت األمور يف شد وجذب ،وظل املشهد السيايس
مليئا باالنقسامات ومبختلف صور االستقطاب ،حتى حدث انقالب
ترشين الثاين /نوفمرب  ،1958بقيادة الفريق إبراهيم عبود ،وتم وأد
الدميقراطية السودانية الوليدة ،بعد أقل من ثالث سنوات من نشأتها.

أسلمة الجنوب وتعريبه و التبشير القهري
بعد حل األحــزاب والجمعيات ومنع النشاط السيايس ،لجأت
الحكومة العسكرية إىل كبت اآلراء وإىل الزج باملعارضني يف السجون.
يقول املؤلف تبنت حكومة الفريق عبود سياسة "عربنة" و"أسلمة"
الجنوب ،اعتقا ًدا منها أن ذلك سوف يحقق الوحدة مستقبالً .ويف
سعيها لتحقيق ذلك الغرض أنشأت ستة معاهد دينية متوسطة يف
املدن الكبرية يف الجنوب ،وآخر ثانويًا يف جوبا ،أكرب مدن الجنوب.
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كام أقامت عد ًدا من مراكز الوعظ واإلرشاد اإلسالمية .ولقد بذل
الحكام العسكريون جهو ًدا كبريةً ،وأنفقوا وقتًا معت ًربا لنرش اللغة
العربية واإلسالم يف الجنوب .وكام مارس الحكم العسكري الضغط
واالقصاء للساسة الشامليني ،مارسهام أيضا عىل املثقفني الجنوبيني،
فاضطرهم ملغادرة البالد .وأصبح الساسة الجنوبيون ،منذ تلك
اللحظة ،هدفًا لالستقطاب بواسطة القوى اإلقليمية والدولية .وملا
قام بعض القساوسة الكاثوليك باالحتجاج ،جرى اعتقالهم .كام
ُمنعت االجتامعات الدينية للصالة ،إال داخل الكنائس .جرى أيضً ا
منع مبرشين كانوا يف عطالت خارج السودان من العودة للبالد .ويف
عام  1962طردت الحكومة املبرشين املسيحيني العاملني يف جنوب
السودان .وكان عدد املبرشين املسيحيني العاملني يف السودان .612
يعمل  335منهم يف الشامل و 282منهم يف الجنوب .واقترص أمر
اإلبعاد عىل أولئك الذين يعملون يف الجنوب وحدهم( ،ص .)62-61
ويضيف املؤلف قائال ،كام هو املعهود واملتوقع من العسكر قررت
الحكومة ،بعد أن تفاقم التمرد ،أن الحل الوحيد ملشكلة الجنوب هو
الحل العسكري .وكان من نتائج حرب الجنوب أن اشتد الغضب يف
الشامل نتيجة لسياسات الحكومة الباطشة يف الجنوب .وانتهى األمر
بقيام ثورة أكتوبر  1964التي أطاحت نظام الفريق عبود.

مؤتمر المائدة المستديرة
يف عام  1965انعقد ما سمي بـ "مؤمتر املائدة املستديرة" ،وهو املؤمتر
الذي جرى عقب ثورة أكتوبر  1964ملناقشة مشكلة الجنوب .فقد
كان من ضمن األسباب التي وقفت وراء اندالع ثورة أكتوبر ،النهج
العنيف للحكم العسكري للفريق عبود يف مواجهة التمرد .استخدم
نظام الفريق عبود سياسة األرض املحروقة لقمع حركة التمرد يف
الجنوب ،وتأثر بذلك املدنيون الذين فروا إىل األقطار املجاورة ،ما
فاقم املشكلة ،وجعل الجنوبيني مييلون أكرث فأكرث نحو خيار االنفصال.
لذلك كان من أولويات حكومة أكتوبر االنتقالية التصدي ملشكلة
الجنوب .ولذلك انعقد ما سمي مبؤمتر املائدة املستديرة يف الفرتة
القصرية التي أدارتها الحكومة االنتقالية يف عام  .1965وقد حرض
ذلك املؤمتر السياسيون الشامليون والجنوبيون إضافة إىل مراقبني من
الدول األفريقية.
شغل مؤمتر املائدة املستديرة وتداعياته الفصول الخامس والسادس
من الكتاب .وقد اتسم الفصل الخامس بتوثيق دقيق لوقائع ذلك
املؤمتر واملداوالت التي جرت فيه ،والصعوبات التي واجهته .وإثبات
املؤلف حرف ًيا لبعض املداوالت املهمة التي جرت ميثل واحد ًة من
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أهم ميزات هذا الكتاب .ومام يعطي هذا الكتاب قيمة خاصة أن
رئيسا للجنة االثني عرش
مؤلفه كان ضمن سكرتارية املؤمتر كام أصبح ً
التي انبثقت عن املؤمتر .ولقد كتبت الصحف السودانية ،التي غطت
املؤمتر مشيد ًة بكفاءته وحياده .وكون الكتاب قد كُتب بواسطة
شخص عايش املؤمتر لحظ ًة بلحظة ،من موقع السكرتارية ،وشاهد ما
جرى يف ذلك املؤمتر العاصف الذي اتسم بحدة الخطاب وباملواقف
املتصلبة ،بل وبالهرت أحيانًا ،فإن شهادته يف هذا الكتاب كانت من
الناحية التاريخية ،وعالية القيمة من حيث إتاحتها لألكادمييني،
وغريهم من املحللني ،الفرصة ليك يعيدوا قراءة تلك الحقبة املهمة،
بنا ًء عىل الوثائق نفسها التي مىض عليها حتى اآلن ما يقارب الخمسني
عا ًما.

يقول املؤلف ،تباعدت مواقف الجنوبيني والشامليني يف مؤمتر املائدة
املستديرة ،منذ البداية ،إذ تقدم حزب سانو وجبهة الجنوب مبقرتح
إلجراء استفتاء يف الجنوب ،وهو ما ظل يعرتض عليه السياسيون
حكم إقليم ًيا.
الشامليون طوال جلسات املؤمتر ،ويطرحون إزاءه ً
ويبدو أن تجربة الجنوبيني مع الساسة الشامليني التي اتسمت
بتنصلهم املتواتر عن وعودهم للجنوبيني ،جعلت الجنوبيني ال
يصدقون كل ما يطرحه الساسة الشامليون .ويبدو هذا هو ما حدا
باملثقف والقانوين الجنويب ،أبيل ألري ،أن يصدر كتابه الذي أسامه،
"جنوب السودان :التامدي يف نقض املواثيق والعهود".
كتب املؤلف عن املؤمتر وتعرثه ووقوفه عىل حافة االنهيار .وقد ساعد
كث ًريا يف إنقاذ املؤمتر من الفشل حرص املراقبني األفارقة عىل أال ينفض
بغري نتيجة .ولذلك فقد أنقذ املؤمتر تشكيل لجنة ُسميِّت بـ "لجنة
االثني عرش" عهد إليها مبناقشة القضايا املستعصية وتقديم توصياتها
مهتم باملؤمتر اهتام ًما كب ًريا ،وكان
للحكومة .وكان الرأي العام أيضً ا ً
يعلق عليه آماالً عراضً ا ،ما جعل املؤمترين يخشون أن يدمغوا
بالتسبب يف فشله .أورد املؤلف ،بعد إيراده لجزء ٍ
واف من الوقائع
واملــداوالت ،تقييم بعض األكادمييني والشخصيات العامة لنتائج
املؤمتر .ومن بني اآلراء التي أوردها رأي محمد عمر بشري ،األكادميي
السوداين البارز ،الذي كتب مبك ًرا ج ًدا عن مشكلة الجنوب .وكان رأي
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محمد عمر بشري أن املؤمتر كان فاشال .ومن األسباب التي عددها
لفشله :االنقسامات بني األحزاب الجنوبية ما أدى إىل تبني دعوة
االنفصال واالستقالل عن القطر السوداين ،مضيفًا أن املؤمتر انعقد
عقب انحسار مشاعر الوحدة الوطنية التي كانت عالية ج ًدا عقب
ثورة أكتوبر مبارشة .كام أن األحزاب التقليدية الكبرية أخذت تزحف
عىل روح أكتوبر لتزهقها ،وتعيد األمور إىل ما كان عليه الحال عقب
االستقالل مبارشة .وقد حدث ذلك بالفعل يف ٍ
وقت وجي ٍز ج ًدا .أيضً ا،
اهتبلت مجموعة "أنانيا" الجنوبية املتمردة انشغال البالد بأحداث
ثورة أكتوبر ،والظرف االنتقايل املضطرب الذي كانت متر به البالد،
فعززت تسليحها وأخذت تشن الهجامت عىل الجيش يف الجنوب ما
سمم األجواء فأصبحت غري مواتية ملؤمت ٍر انعقد من أجل الوصول إىل
سالم( ،ص .)134

الكسب الحزبي الضيق يطغى على
مشكلة الجنوب
سيطر عىل حكومة ثورة أكتوبر االنتقالية اليسار .وقد ضاق الحزبان
التقليديان" ،األمة" و"االتحادي" بتلك الحكومة االنتقالية وأخذا
يف الضغط عىل رئيسها ،رس الختم الخليفة ،إىل أن استقال .أخذت
األحزاب التقليدية تدفع باتجاه إجراء انتخابات لتصل هي إىل السلطة
معتمد ًة عىل رصيدها الجامهريي الجاهز .ويف عجلتها لإلمساك بدفة
السلطة اقرتحت أن تجري االنتخابات يف الشامل ويستثنى منها
الجنوب الذي كانت ظروف الحرب ال تسمح بإجراء االنتخابات فيه.
كانت وجهة النظر األخرى تقول برضورة تأجيل االنتخابات وحل
اإلشكال يف الجنوب بإقامة حكم فدرايل ،ألن إقامة انتخابات عامة يف
الشامل دون أن يشارك فيها الجنوب متثل يف حد ذاتها بادرة خطرية.
والغريب أن الجنوبيني صوتوا ملصلحة إجراء انتخابات يف الشامل
دون أن يشارك فيها الجنوب .ويورد املؤلف ما كتبه السيايس الجنويب
بونا ملوال يف نقد ذلك املوقف الجنويب حيث قال" :الجنوب مل يكن
ٍ
عندئذ ،بل كان يفضل تأجيلها إىل أن يتم
يرغب يف إجراء االنتخابات
إيجاد حل ملشكلة الجنوب .وكان الحزب الشيوعي وحزب الشعب
الدميقراطي يعارضان االنتخابات ألسباب تخصهم ،وكان بإمكان هذه
الجهات الثالث إضافة إىل رئيس الوزراء حسم املوقف لصالحهم
وتأجيل االنتخابات .ولكن وزراء جبهة الجنوب ارتكبوا خطأ مأساويًا
بتأييد إجراء االنتخابات الجزئية يف الشامل فقط دون الجنوب.
وكانت النتيجة أن جاءت حكومة الحزبني االئتالفية إىل الحكم نتيجة
خطأ جبهة الجنوب"( ،ص .)143
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وبالفعل قامت االنتخابات واستولت األحزاب التقليدية عىل الحكم،
ويف أول سنة الستيالئها عىل الحكم جرى حل الحزب الشيوعي
السوداين وطرد نوابه من الربملان .كانت لجنة االثني عرش سوف
ترفع تقريرها مبداوالتها وتوصيتها لتقوم الدورة الثانية ملؤمتر املائدة
املستديرة كام كان مقر ًرا .وكان التخوف أن اللجنة سوف ترفع ذلك
التقرير لحكومة محمد أحمد محجوب ،التي عرفت بعدائها لتلك
اللجنة ،وبإميانها بسياسة القبضة الحديدية تجاه الجنوبيني .غري
أن حكومة محمد أحمد محجوب سقطت فجأة ،فانتعشت اآلمال
بسقوطها وبتويل الصادق املهدي الوزارة .غري أن ذلك االنتعاش ما
لبث أن خبا حني تسلم الصادق املهدي التقرير عقب تسلمه الوزارة.
فلقد جاء رده بأال حاجة لعقد الدورة الثانية ملؤمتر املائدة املستديرة،
(ص  .)256ويعلق املؤلف أن ذلك الرد غري املتوقع مل يعد األمور إىل
ما كان عليه الحال قبل مؤمتر املائدة املستديرة وحسب ،وإمنا عاد
بها القهقرى إىل فرتة ما قبل االنقالب العسكري عام  .1958بل روى
املؤلف أن الصادق املهدي ألغى بأوامر منه برنام ًجا تلفزيونيًا ،بعد
إذاعة الحلقة األوىل منه .وكان ذلك الربنامج قد أُع ّد من أجل أن تقوم
لجنة االثني عرش بتعريف الرأي العام بحقائق املوقف( ،ص .)266

مات مؤمتر املائدة املستديرة وذهبت جهود لجنة االثني عرش أدراج
الرياح .قفز الصادق املهدي عىل املؤمتر وتوصيات لجنة االثني عرش
والدعوة النعقاد الدورة الثانية للمؤمتر بإقامة مؤمتر أسامه "مؤمتر
األحزاب السودانية" ،واحالة توصيات لجنة االثني عرش للجنة القومية
للدستور .من املواد التي أجازتها اللجنة القومية للدستور مادة تقول:
"اإلسالم هو دين الدولة الرسمي ،واللغة العربية هي لغتها الرسمية".
ومادة أخرى تقول" :تسعى الدولة جاهدة لبث الوعي الديني بني
املواطنني وتسعى إىل تطهري املجتمع من اإللحاد ومن كافة صور
الفساد واالنحالل الخلقي" .واقرتح بعض األعضاء تعديل تلك املواد
من تلك الصيغة التي جعل فيها الدستور الدولة السودانية دولة
رصا ،غري أن اقرتاحهم مل يجد تثنية من أحد،
دينية ،تخص املسلمني ح ً
فجرى اعتامد املادتني عىل تلك الهيئة( ،ص  .)301وقبل أن تصل

156
األمور نهاياتها جرى انقالب أيار /مايو  1969الذي قاده العقيد جعفر
محمد منريي ،وقىض به عىل التجربة الثانية للدميقراطية يف السودان
(.)1969-1964

خاتمة
يقول املؤلف إ ّن التحديات التي كانت تواجه الدولة السودانية
الوليدة متعددة؛ عىل رأسها بناء الوحدة الوطنية وإرســاء
الدميقراطية ،غري أن األقدار ضنت عىل السودان بقيادة سياسية يف
مستوى تلك التحديات؛ فاألحزاب انقادت لنداء اإلخوان املسلمني
للدستور اإلسالمي ،رغم أن األعضاء املستقلني يف لجنة الدستور
تقدموا بأسئلة لإلخوان املسلمني وغريهم من الواقفني بقوة وراء
فكرة الدستور اإلسالمي عن طبيعة الدولة اإلسالمية التي يريدونها.
سألوهم :هل هي ما ورد وصفها يف مؤلف سيد قطب "معامل يف
الطريق" ،بأنها دولة ال تحدها أرض ،وال تحدها جنسية ،وال تحدها
قومية؟ ويقول املؤلف إنهم مل يحاروا جوابا( ،ص  .)312ويروي

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

املؤلف أن اجتامعات اللجنة كانت مفتوحة للجمهور وقد استغل
اإلخوان املسلمون ومن كانوا معهم يف الدعوة للدستور اإلسالمي
السامح بحضور الجمهور الجتامعاتها ،فحشدوا أتباعهم يف القاعة
وأصبحوا يهددون كل من يعارض فكرة الدستور اإلسالمي .بل يروي
املؤلف بوصفه شاهد عيان ،أن ذلك الجمهور املعبأ ،أوشك أن
يعتدي عىل عضو عارض فكرة الدستور اإلسالمي .ويؤكد املؤلف
هاجسا مؤرقًا لكثري من أعضاء اللجنة
أن الوحدة الوطنية كانت
ً
القومية للدستور ،إدراكًــا منهم ألخطار الدعوة الدينية يف بلد
متعدد األديان والثقافات .ولكن األحزاب الرئيسة تبنت الدعوة
للدستور اإلسالمي التخاذها مطية للوصول إىل الحكم .وهكذا
ذهبت نداءات الوحدة الوطنية سدى .وتداعت األمور حتى بلغت
بعد بضعة عقود انفصال جنوب السودان عن شامله.
يغطي هذا الكتاب من حيث توفري الوثائق األصلية فجوة يف الذاكرة
السياسية السودانية .فهو يسهم ،مبا قدمه من عرض متسلسل،
ومن نرش للوثائق األصلية يف ملحق الوثائق الكبري املثبت يف ذيل
الكتاب ،يف إتاحة الفرصة لألكادمييني وللباحثني ملء الفراغات يف
قصة انفصال الجنوب .كام أنه يعرض وبصورة منهجية متامسكة؛
رس ًدا ،وتوثيقًا ،وتحليال ،قصة عجز النخب السودانية عن إنجاز البناء
الدستوري لدولة ما بعد االستقالل ،ما قاد إىل اضطراب البالد وتباعد
شعوبها ،وانخراطها يف النزعات املسلحة ،ومن ثم وقوفها اليوم عىل
حافة التشظي ،بعد أن ذهبت كل جهود التنمية أدراج الرياح بسبب
اضطراب األحوال املستمر.

ً
انطالقا من التحديات السياسية واألمنية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في
ّ
ظل تحوالت إقليمية ودولية بالغة األهميــة ،وتغيرات في بنية االقتصاد العالمي؛ على
مســتوى الطاقة ،والتجارة ،والصناعات الرقميةِّ .
ينظم المركز العربي لألبحاث ودراســة
السياسات المؤتمر السنوي الثالث لمراكز األبحاث العربية:

مجلس التعاون الخليجي:
السياسة واالقتصاد
ّ
ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية
في
الدوحة 8-6 ،كانون األ ّول /ديسمبر 2014
ّ
المفكرين والباحثين العرب المعنيِّين بالقضايا
يدعو المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ومعمقة في
بحوث أصيلة
التي سيتناولها المؤتمر إلى المســاهمة في أعماله؛ وذلك بإعداد
َّ
ٍ
قابلة للتحكيم العلمي.
محاور المؤتمر،
ٍ

للمزيد من المعلومات عن المؤتمر ومعايير األوراق المشاركة يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
www.dohainstitute.org

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
والمتخصصين العرب
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
العربي وتحليلهاً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
وبالسياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثّرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
الدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه إلى ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
ـدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراســات وتقاريرَ ،ويدير عـ ّ
ّ
ـام العربي أيـ ً
ـضــا ،وينشر جميع إصــداراتــه بال ّلغتين العرب ّية
موجهة
ون ــدوات
ّ
للمختصين ،ولــلـرّأي الــعـ ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام المعايير
العلمية
ّ
العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى أن تكون
التضحية برصانة
طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياســات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشــر ما يشبهها) التي تعتمد
األصول العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى
 6000كلمــة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق
التي تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكسل أو وورد .وال تُقبل األشكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)

 35دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
 55دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

 55دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
 75دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.

 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

عنوان االشتراكات:

 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
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