ّ
محكمة تُعنى بالعلوم السياسية والعالقات الدولية والسياسات العامة
دورية
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مروان قبالن

*

صعود تنظيم الدولة اإلسالمية وتح ّوالت
النظام اإلقليمي في المشرق العربي

التحــوالت التي جرت في بنيــة النظام اإلقليمــي في المشــرق العربي منذ
تتبــع هــذه الورقــة
ّ
ً
ّ
الحــرب العالميــة الثانيــة وصولا إلى التغييــر المتوقع حصولــه نتيجة صعــود تنظيم الدولة
اإلســامية في العراق والشام واستئناف واشــنطن ّ
تدخلها العسكري المباشر في المنطقة
أن
بعــد أن امتنعــت عــن ذلك بعد انســحابها من العــراق .وتخلــص الورقة إلى نتيجــة مفادها ّ
النظام اإلقليمي في المشرق العربي بوصفه من المناطق الرخوة جيوبولتك ً ّيا في العالم
ابتــداء بنظــام الحــرب البــاردة ،مــرورًا باألحاديــة
كان يتغ ّيــر باســتمرار بتغ ّيــر النظــام الدولــي؛
ً
ّ
القطبية ،وصو ًلا إلى حالة االنحدار النســبي في القوة األميركية .كما تســتنتج الورقة أنه في
الوقــت الــذي كان فيــه الفاعلون الرئيســون في النظــام اإلقليمي في المشــرق العربي هم
أطــراف غير عربية
العــرب طيلــة فترة الحرب الباردة ،أضحى المشــرق العربي ســاحة صراع بين
ٍ
أهمها تركيا وإيران بعد غزو العراق ثم انطالق ثورات الربيع العربي.
ّ
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

6
مقدمة
يرتبط النظام اإلقليمي يف املرشق العريب((( ارتباطًا وثيقًا ببنية النظام
الدويل؛ بحيث أ ّن األ ّول (الفرعي) كان ومنذ نشأته بعد الحرب
العاملية األوىل ص ًدى للتحوالت والتغريات التي تطرأ عىل بنية الثاين
(الكيل) .وعندما تح ّول النظام الدويل إىل الثنائية القطبية بعد الحرب
العاملية الثانية ،اندلعت حرب باردة إقليمية شكّلت سورية ساحتها
الرئيسة ،أما أطرافها فكانوا مرص والسعودية والعراق ،ومثّلت ص ًدى
للحرب الباردة الدائرة عىل املستوى الدويل.
تغيت
بعد سقوط االتحاد السوفييتي وانتصار الرأساملية الغربيةّ ،
عالقات القوة يف املنطقة العربية باملثل ملصلحة الغرب؛ إذ جرى
كل من العراق وإيران وتطويقهام ،وتشكَّل يف املقابل محو ٌر
عزل ّ
سوري -سعودي  -مرصي داعم لعملية السالم التي أطلقها األمريكيون،
وسيطر عىل السياسة اإلقليمية معظم عقد التسعينيات من القرن
العرشين .لكن عالقات الق ّوة يف املنطقة ما لبثت أن دخلت طو ًرا
جدي ًدا بعد هجامت أيلول  /سبتمرب 2001؛ إذ ساهمت واشنطن يف
قلب موازين القوى اإلقليمية بصورة مبارشة ،عندما احتلت العراق
وتح ّولت إىل ٍ
طرف مبارش يف معادالت القوة يف املنطقة .باملثل ،أعاد
االنسحاب األمرييك من العراق تشكيل عالقات القوة يف املرشق
العريب؛ فقد تنامى نفوذ القوى اإلقليمية ،وبخاصة غري العربية ،التي
استفادت من انكفاء الدور األمرييك إلعادة تشكيل املنطقة مبا يخدم
مصالحها .يف هذه املعركة الجديدة ،تح ّولت الدول العربية الكربى،
وهي العراق وسورية ومرص التي طاملا اضطلعت بدور مركزي يف
موازين القوى اإلقليمية ،إىل ساحة رصاع العبوها الرئيسون هم إيران
وتركيا والسعودية.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

نتيجة صعود تنظيم الدولة ،بإعادة ترتيب عالقات القوة فيها عرب
مدخلَني أساسيني :األ ّول تراجع نسبي يف أدوار الفاعلني اإلقليميني يف
ضوء عودة واشنطن ملامرسة دور أكرب بخاصة يف العراق؛ والثاين عرب
التحالفات والتفاهامت اإلقليمية التي ينشدها األمريكيون ملواجهة
صعود تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،والتي قد تؤث ّر يف
مجمل الوضع اإلقليمي ويف عالقات واشنطن بحلفائها وخصومها عىل
السواء مع ظهور بوادر حصول تباعد تريك  -أمرييك يف مقابل نشوء
تقارب أمرييك  -إيراين عنوانه الرئيس املوقف من الحرب األمريكية
عىل تنظيم الدولة.
تتبع هذه الورقة التح ّوالت التي جرت يف بنية النظام اإلقليمي يف
وصول إىل التغيري املتوقّع
ً
املرشق العريب منذ الحرب العاملية الثانية
حصوله نتيجة صعود تنظيم الدولة واستئناف واشنطن تدخّلها
العسكري املبارش يف املنطقة بعد أن امتنعت عن ذلك بعد انسحابها
من العراق .وتخلص الورقة إىل نتيجة مفادها أ ّن النظام اإلقليمي
يف املرشق العريب بوصفه من املناطق الرخوة جيوبولتكيًا يف العامل
بتغي النظام الدويل؛ ابتدا ًء بنظام الحرب الباردة،
يتغي باستمرار ّ
كان ّ
وصول إىل حالة االنحدار النسبي يف القوة
ً
مرو ًرا باألحادية القطبية،
األمريكية .كام تستنتج الورقة أنّه يف الوقت الذي كان فيه الفاعلون
الرئيسون يف النظام اإلقليمي يف املرشق العريب هم العرب طيلة فرتة
الحرب الباردة ،أضحى املرشق العريب ساحة رصاع بني أطر ٍ
اف غري
عربية أه ّمها تركيا وإيران بعد غزو العراق ثم انطالق ثورات الربيع
العريب.

النظام اإلقليمي في المشــرق
العربي :محاكاة الحــرب الباردة
(((
إقليم ًيّا والصراع على سورية

يف أجواء الرصاع املحموم ،والذي بدأ يأخذ طاب ًعا طائفيًّا متزاي ًدا ،بدأت
تنظيامت الدولتية تتح ّول يف ظروف الرصاع اإلقليمي إىل ٍ
العب مهمٍ
Game Changer؛ فغدا حزب الله العبًا مركزيًا يف الرصاع السوري،
أساسا ردة فعل عىل
وتحول تنظيم "الدولة اإلسالمية" الذي نشأ ً
التغول اإليراين يف الهالل الخصيب ،إىل التهديد األبرز لنظام سايكس
بيكو ،ودفع بواشنطن املتم ّنعة إىل العودة مجد ًدا للتدخل عسكريًّا
يف املنطقة .وينذر استئناف التورط العسكري األمرييك يف املنطقة

انبثق النظام اإلقليمي يف املرشق العريب الكبري مطلع القرن العرشين
بوصفه أحد النتائج التي ترتبت عىل رصاع القوى الكربى التي كانت
موجودة عىل الساحة يف ذلك الوقت ،حيث خاضت اإلمرباطوريات

 1يُستخدم مصطلح "النظام اإلقليمي يف املرشق العريب" يف هذه الدراسة للداللة عىل
شامل إىل
عالقات القوة السائدة يف املنطقة املمتدة من مرص غربًا إىل إيران رشقًا ومن تركيا ً
اليمن جنوبًا ،حيث تشكّل دول الجوار العريب املتمثلة برتكيا وإيران جز ًءا أساس ًّيا من موازين
مهم من عالقات القوة القامئة يف
القوى اإلقليمية .وعىل الرغم من أ ّن إرسائيل تع ّد جز ًءا ًّ
املنطقة أيضً ا ،واملستفيد األكرب من الرصاع الدائر فيها ،والذي يأخذ طاب ًعا طائفيًّا متزايدًا ،فهي
تحرص عىل عدم االنخراط بصورة مبارشة وشاملة فيه ،كام هي حال تركيا وإيران ،بحيث
يبدو األمر وكأنّه رصاع داخل العامل اإلسالمي ،ولذلك مل ي ْجر التطرق مبارش ًة إىل دورها يف
هذه الدراسة.

 2يتّفق خرباء العالقات الدولية عىل تقسيم الحرب الباردة إىل فرتتني؛ الحرب الباردة
األوىل يف الفرتة الواقعة بني 1946و ،1979حيث حصل انفراج يف العالقات الدولية بعد انفتاح
واشنطن عىل الصني والتوصل إىل اتفاقية للح ّد من األسلحة اإلسرتاتيجية بني الق ّوتني العظميني
مطلع السبعينيات ،إال أ ّن الغزو السوفييتي ألفغانستان أطلق الرشارة ملا أصبح يُعرف بالحرب
لكل مرحلة من هاتني املرحلتني
الباردة الثانية ،والتي امتدت بني  .1989-1979وقد كان ّ
تجلّيات مختلفة يف املنطقة العربية ،متثّلت األوىل بامل ّد القومي العريب ،يف حني مثّل صعود
اإلسالم السيايس أبرز انعكاسات املرحلة الثانية عرب ًّيا .انظر:
Fred Halliday, The Making of the Second Cold War (London: Verso,1986).
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األوروبية آخر معاركها يف الحرب العاملية األوىل قبل أن تندثر
وتظهر عىل أنقاضها الدول القومية .فانهارت اإلمرباطوريات الروسية
والنمساوية والعثامنية ،والتي كانت تض ّم شعوبًا وقوميات متعددة
حافظت عىل متايزها ومشاعرها القومية املختلفة قرونًا عديدة.
وكام يف البلقان ووسط أوروبا ،حيث تفكّكت اإلمرباطورية النمساوية
إىل دول قومية ،ظهر عىل أنقاض اإلمرباطورية العثامنية بعد هزميتها
يف الحرب األوىل الجمهورية الرتكية ،كام ظهرت مالمح دولة قومية
عربية تض ّم معظم الهالل الخصيب وأجزاء من شبه جزيرة العرب(((.
لكن األتراك كانوا أش ّد مر ًاسا يف مقاومة محاوالت تقسيم بالدهم
مم تع ّرض له العرب من
وانتداب الدول األوروبية عليها ،فسلموا ّ
تقسيمٍ وانتداب استعامري أورويب .شكّلت هذه التقسيامت أساس
ترسخ يف ظروف الحرب
النظام اإلقليمي يف املرشق العريب الذي ّ
الباردة وبيئتها.
ومثله مثل بقية النظم اإلقليمية األخرى يف العامل ،ارتبط النظام
اإلقليمي يف املرشق العريب عمو ًما بحالة الرصاع الدويل التي سادت
خالل سنوات الحرب الباردة بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي،
والتي انطلقت عام  ،1946حيث تح ّولت موازين القوى اإلقليمية يف
املنطقة إىل طبقة أدىن مشدودة بق ّوة إىل الطبقة األعىل يف النظام
الدويل ،مع ظهور ما أصبح يدعى بالدول التابعة (((.client states
وبذلك مثّل التنافس األمرييك  -السوفييتي الفاعل الخارجي األه ّم يف
تشكيل موازين القوى اإلقليمية وما صاحبها من ترتيبات أمن ّية يف
منطقة الخليج والرشق األوسط يف فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية
لدرجة أ ّن تشكّل هذه املوازين يكاد ال ينفصل عن حكاية الرصاع
الدويل يف املنطقة وعليها(((.
مع انتهاء الحرب العاملية الثانية تركّزت السياسة األمريكية عىل منع
االتحاد السوفييتي من التغلغل جنوبًا وغربًا؛ وذلك باعتامد نظرية
"االحتواء" التي وضعها مدير إدارة التخطيط يف وزارة الخارجية
والسفري األمرييك السابق إىل موسكو جورج كينان  .Kennanتح ّولت
مثل:
 3انظر ً
George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National
Movement (Beirut: Librairie Du Liban, 1969).
 4انظر بهذا الصدد:
Alan R. Taylor, The Superpowers and the Middle East (Boulder, CO.: Westview
Press, 1991).
5 Steven L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict: Making America’s
Middle East Policy from Truman to Reagan (Chicago - London: The University
of Chicago Press, 1985), pp. 83-89.
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نظرية االحتواء هذه إىل إطار سياسة عميل عندما تب ّنتها إدارة
الرئيس ترومان وجعلت منها إسرتاتيجية متكاملة ملرحلة ما بعد
الحرب((( ،جرى تعزيزها الحقًا مببدأ ترومان والنقطة الرابعة((( .ففي
آذار  /مــارس  1947ق ّدم ترومان مرشو ًعا للكونغرس أبدى خالله
استعداد بالده لتقديم الدعم للدول املع ّرضة للخطر الشيوعي((( .وقد
اكتسب هذا املرشوع اهتام ًما متزاي ًدا بعد أن نجح االتحاد السوفييتي
يف اخرتاق معظم أوروبا الرشقية وبسط نفوذه عليها((( .وملنع اخرتاقٍ
مامثل ،تركّز االهتامم األمرييك عىل منطقة الرشق األوسط والخليج،
وأمل يف تنفيذ عملية
والتي زادت أهميتها بعد االكتشافات النفطيةً .
االحتواء ،راحت واشنطن تعمل عىل بناء ما أخذ يُعرف بحزام األمن
انصب االهتامم خالل هذه املرحلة عىل تركيا ،وإيران
الشاميل ،حيث
ّ
وباكستان الحتواء االتحاد السوفييتي ومنع تغلغله باتجاه املياه
الدافئة ومنابع النفط( .((1وكانت الواليات املتحدة نجحت يف العام
السابق يف إجبار موسكو عىل سحب قواتها من إيران والتخيل عن
مطالبتها بالسيادة املشرتكة عىل املضايق الرتكية ،ثم أحبطت محاولة
الشيوعيني يف اليونان للسيطرة عىل السلطة( .((1وأحبطت أيضً ا جهود
الشيوعيني وأنصار موسكو للفوز يف انتخابات إيطاليا األوىل التي
جرت خالل الفرتة نفسها(.((1
مع تفاقم العداء واستحكامه ،تح ّولت املنطقة العربية إىل مرسح
رصاع رئيس آخر بني القوتني العظميني إىل جانب أوروبا الرشقية
وجنوب رشق آسيا ،فانتقل الرتكيز بذلك من منطقة الحزام الشاميل
إىل قلب املنطقة العربية .وكان من أسباب ذلك اشتداد املقاومة
املرصية للوجود الربيطاين يف قناة السويس وات ّجاه لندن لخفض
6 “Milestones: 1945–1952, Kennan and Containment, 1947,” Office of the
Historian,
http://history.state.gov/milestones/1945-1952/kennan
 7سميت بالنقطة الرابعة أل ّن ترتيبها جاء راب ًعا يف الخطاب الذي ألقاه ترومان وأعلن فيه
مبدأه الحتواء الشيوعية.
8 “Milestones: 1945–1952, The Truman Doctrine, 1947,” Office of the
Historian, http://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine
9 Dankwart A. Rustow, “Defense of the Near East”, Foreign Affairs, Vol. 34,
No. 2 (January,1956),pp. 271-286.
’10 Behçet K. Yesilbursa, “The American Concept of the ‘Northern Tier
Defence Project and the Signing of the Turco-Pakistani Agreement 195354”, Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 37, No. 3 (July 2001), pp. 59-110.
11 Dean Acheson, Present at the Creation: My Years in the State Department
(New York: Norton,1969), pp. 194-201.
 12انظر:
Christian G. Appy eds., Cold War Constructions: the Political Culture of United
States Imperialism, 1945-1966 (Amherst: the University of Massachusetts
Press, 2000).

8
وجودها العسكري يف املنطقة نتيجة صعوبات اقتصادية متنامية(.((1
خشيت الواليات املتحدة حدوث فراغ قوة ميكن أن تقوم موسكو
مبلْئه ،فراحت تسعى إىل إقناع الدول العربية باالنضامم إليها يف
تحالفات أمنيّة إقليمية بدأت مبرشوع قيادة الرشق األوسط Middle
 ،East Commandوانتهت بحلف بغداد(.((1
تركّز الجهد األمرييك خالل هذه الفرتة عىل إقناع مرص باالنضامم
إىل حلف بغداد الذي شكّل العراق ضلعه العريب الوحيد إىل جانب
كل من إيران وتركيا وباكستان بهدف احتواء امل ّد الشيوعي .لكن
ٍّ
القاهرة كانت مهتمة أكرث بإجالء اإلنكليز عن قناة السويس ومواجهة
التهديد اإلرسائييل بعد الهجوم الشهري عىل قطاع غزة عام ،1955
لذلك رفضت االنضامم إىل تحالف أمني غريب يض ّم العرب وإرسائيل
يف خندقٍ واحد يف مواجهة موسكو( .((1ليس هذا فحسب ،بل ق ّررت
القاهرة الذهاب باتجاه إنشاء عالقات أوثق مع موسكو التي وافقت
عىل تزويدها بالسالح الذي تحتاج إليه للدفاع عن نفسها بعد أن
رفض الغرب تزويدها به.
وكانت هذه بداية انقسام النظام اإلقليمي العريب وفقًا لخطوط
االستقطاب السائدة عىل املستوى الدويل بني الواليات املتحدة واالتحاد
التامس الرئيس عىل الساحة
السوفييتي ،ومثلام شكّلت أملانيا خط
ّ
األوروبية بني املعسكرين الشيوعي والرأساميل يف فرتة الحرب الباردة،
اقرتن الحديث عن الحرب الباردة العربية بالرصاع عىل سورية يف
إطار ما أصبح يُعرف تاريخ ًّيا مبعركة حلف بغداد ،الذي أ ّرخ له جي ًدا
الصحايف واملسترشق الربيطاين باتريك سيل( .((1كام اقرتن املصطلح –
أي الحرب الباردة العربية – باسم الرئيس األسبق للجامعة األمريكية
يف بريوت مالكوم كري الذي وضع كتابًا تحت العنوان نفسه يف مطلع
سبعينيات القرن املايض(.((1
ظهر يف النظام اإلقليمي يف املرشق العريب خالل فرتة الحرب الباردة
ثالث قوى مركزية عربية؛ هي مرص والعراق والسعودية ،دخلت يف
لعبة موازين قوى إقليمية مثّلت طبقة أدىن من الرصاع األكرب الذي
 13انظر:
Geoffrey Aronson, From Sideshow to Center Stage: U.S. Policy Toward Egypt
1946-1956 (Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1986).
14 Dwight D. Eisenhower , Waging Peace: The White House Years1956-1961
(London: Heinemann, 1966) pp. 178-181.
15 Jon B. Alterman, “American Aid to Egypt in the 1950s: From Hope
to Hostility”, The Middle East Journal, Vol. 52, No. 1 (Winter 1998), p. 59.
16 Patrick Seale, The Struggle for Syria: A Study in Post-War Arab Politics,
1945-1958 (Yale Univerdity Press, 1987).
17 Malcolm Kerr, The Arab Cold War: Gamal 'Abd al-Nasir and His Rivals,
1958-1970, 3rd ed. (London: Oxford University Press, 1971).
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كان يدور بني الق ّوتني العظميني .لكن القوى اإلقليمية يف الطبقة
األدىن مل تكن دامئًا يف وضع التابع للحليف القابع يف الطبقة األعىل،
بل حاولت أحيانًا استغالله من خالل التهديد باالنتقال إىل املعسكر
اآلخر( ،((1ما ّ
يدل عىل أ ّن العامل األساس يف الرصاع اإلقليمي مل يكن
أيديولوج ًّيا بل كان السعي إىل مراكمة مزيد من القوة والنفوذ
واستغالل مناخ الرصاع الدويل لتحقيق ذلك(.((1
وبسبب تقسيامت ما بعد الحرب العاملية األوىل كانت سورية الدولة
العربية األضعف بني مراكز القوة األساسية التي أخذت تتبلور يف
وتوسطها بني العراق
املرشق العريب .وبسبب موقعها اإلسرتاتيجي ّ
أي منها أن تسمح بسقوط سورية
ومرص والسعودية ما كان بإمكان ّ
تحت هيمنة القوى األخرى يف لعبة موازين دقيقة محددة بعوامل
تقل أهمية عن عوامل الرصاع الدائر عىل
جيوسياسية محلية ال ّ
املستوى الدويل( ،((2فالعراق الذي حرمته بريطانيا من منفذ بحري
عىل الخليج يتالءم مع حجمه وثقله اإلقليمي مل تكن لتستوي مق ّومات
القوة لديه دون بلوغ منفذه الطبيعي عىل البحر املتوسط ،لذلك راح
يتطلع إىل سورية بوصفها منفذه الطبيعي عىل العامل ،وبخاصة الغرب
الذي ميثّل سوقًا رئيسة لنفطه .أ ّما مرص فام فتئت تتطلع إىل بالد
الشام بوصفها مجالها الحيوي من جهة وخارصتها األمن ّية الرخوة من
جهة أخرى ،نظ ًرا أل ّن معظم الغزاة جاؤوا إليها عرب البوابة الشامية
وصول إىل املامليك والعثامنيني ،ثم كانت هناك
ً
من الحثيني والفرس
أي
السعودية التي مل تكن لتحتمل أن يتحكّم يف حزامها الشاميل ّ
خصم ميكن أن تؤىت من قبله ،وما كان لها لذلك أن تسمح لخصمني
إقليم َّيني رئيسني بجمع موارد قوة ال تستطيع احتاملها عىل حدودها
عرش العراق واألردن
الشاملية ،سواء الهاشميني القابعني عىل َ
أو خصمها األكرث خطور ًة يف مرص – جامل عبد النارص  -بخاصة أ ّن
تدمري الدولة السعودية األوىل يف عام  1811عىل يد وايل مرص محمد
عيل باشا وابنه إبراهيم ،ال يزال ح ًّيا يف ذاكرة السعوديني(.((2
يف هذا السياق مثّلت سورية منذ استقاللها وحتى حرب  1967ساحة
الرصاع الرئيس ومادته يف لعبة القوة التي استعرت بني الدول العربية
الكربى الثالث .حتى ذلك الوقت مل تكن سورية تفكّر يف نفسها ّإل
18 Alterman, “American Aid to Egypt in the 1950s…”, p. 62.
19 Bonnie F. Saunders, The United States and Arab Nationalism: The Syrian
Case, 1953-1960 (London: Praeger, 1996).
20 Malcolm Kerr, The Arab Cold War: Gamal 'Abd al-Nasir and His Rivals,
1958-1970, p. 81-82.
21 Aaron David Miller, Search for Security: Saudi Arabian Oil and
American Foreign Policy, 1939-1949 (Chapel Hill: The University of North
Carolina Pressm, 1980).
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تحت مظلة مرصية أو عراقية أو سعودية .فسعت إىل االندماج
مع مرص والعراق وتحالف جزء من نخبتها مع السعودية( .((2لكن
أي من
بدا واض ًحا بعد عقدين أ ّن سورية ال تستطيع أن تذوب يف ّ
هذه املعسكرات العربية الثالثة التي اشت ّدت الحرب الباردة بينها
حتى تح ّولت إىل ساخنة أحيانًا ،كام حصل بني السعودية ومرص يف
اليمن(.((2

مثّلت مرص يف عهد عبد النارص بالنسبة إىل السعودية التهديد الذي
متثّله اليوم إيران بالنسبة إليها؛ ففي سورية كان نفوذ عبد النارص
طاغ ًيا حتى إنّه ض ّمها إليه يف الجمهورية العربية املتحدة عام .1958
وازداد شعور السعودية بالخطر بعد إطاحة النظام املليك يف العراق
عام  1958وبداية الحديث عن تشكيل اتحاد ثاليث يض ّم مرص وسورية
والعراق .وما إن نجح السعوديون يف مؤازرة الهاشميني يف إسقاط
الوحدة السورية  -املرصية ،حتى فتح عبد النارص جبهة رصاع جديدة
مع السعودية يف اليمن يف عام  ،1962حني تو ّجه إىل دعم قوى الثورة
التي أطاحت نظا ًما محافظًا آخر يف املنطقة هو نظام اإلمامة الزيدية
التي كان يقودها محمد البدر بن يحيى حميد الدين(.((2
ومل تنته الحرب الباردة التي استعرت بني مرص والسعودية عىل امتداد
املرشق العريب إلّ نتيجة العدوان اإلرسائييل عام  ،1967ما اضط ّر عبد
النارص إىل االنسحاب من اليمن واالنكفاء عن التطلّع رشقًا إىل الهالل
الخصيب وتركيز االهتامم بدال من ذلك عىل استعادة األرايض املرصية
التي خرسها إلرسائيل.
س ّددت حرب  1967رضبة قوية ألحد مراكز القوى الكربى يف العامل
العريب ،استفادت منها باألساس سورية التي بدأت تتح ّول إىل مركز
ثقل أسايس يف العامل العريب بعد حرب  ،1973وبصورة أكرب بعد دخولها
لبنان عام  1976وخروج مرص من معادلة الرصاع العريب – اإلرسائييل
22 Seale , “The Struggle for Syria…”, pp. 211-216.
 23عن موازين القوى يف الرشق األوسط وتحالفاته ،انظر:
Stephen Walt, The Origins of Alliances (Cornell University Press, 1990).
24 Fawaz A. Gerges, “The Kennedy Administration and the EgyptianSaudi Conflict in Yemen: Co-opting Arab Nationalism,” The Middle East
Journal, Vol. 49, No. 2 (Spring 1995), pp. 292-311.
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عقب توقيعها معاهدة كامب ديفيد بعد ذلك بعامني .تح َّول مثلّث
القوة العريب الجديد كلّه إىل املنطقة الواقعة رشق السويس ،واملك َّون
من سورية والعراق والسعودية.
بدأت جولة جديدة من الحرب الباردة العربية مع دخول عامل
خارجي آخر عىل موازين القوى اإلقليمية ،وهو الثورة اإليرانية التي
مثّلت عنرص تهديد الثنتني من القوى املركزية العربية ،وهام العراق
والسعودية .وبسبب سقوط الشاه وصعود نظام ثوري إىل السلطة يف
إيران ،وجدت السعودية التي يحكمها نظام مليك محافظ نفسها يف
عالقة تحالف مع نظام البعث العلامين يف العراق يف مواجهة بعث
علامين آخر يف سورية وجد نفسه يف تحالف مع نظام ديني كان ميكن
أن يوصف يف ظروف أخرى يف أدبيات البعث السوري بأنّه نظام
أصويل متطرف ،نظام املاليل يف طهران.
مثَّلت سورية بالنسبة إىل إيران التي أخذت تقوم بدور متنامٍ يف
موازين القوى يف املرشق العريب ،حليفًا ال غنى عنه يف ظروف العزلة
اإلقليمية والدولية التي فُرضت عليها .ويف حني حاولت سورية موازنة
خروج مرص من معادلة الرصاع مع إرسائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد
من خالل التحالف مع النظام الجديد يف طهران ،وجدت دمشق يف
مهم من جهة ثانية الحتواء خصمها األبرز املتمثّل يف
إيران حليفًا ًّ
نظام البعث اآلخر الذي يحكم العراق .وطيلة سنوات الحرب الثامين
بني العراق وإيران كانت املنطقة قامئة عىل توازن القوى الدقيق بني
التحالف العراقي  -الخليجي يف مواجهة التحالف السوري  -اإليراين.
وقد مثّل دخول إيران بوصفها طرفًا يف موازين القوى العربية وتح ّولها
إىل جزء منه عىل هيئة حليف لطرف عريب يف مواجهة طرف عريب
آخر ،أ ّول اخرتاق ج ّدي للنظام اإلقليمي يف املرشق العريب منذ نشأته.

األحادية القطبية
تتجلّى إقليم ًيّا :هيمنة المحور
السوري  -السعودي  -المصري
مع سقوط االتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة ،كان الرشق
األوسط مر ًة أخرى مع أوروبا الوسطى والبلقان األنظمة اإلقليمية
األكرث عرض ًة للتأث ّر؛ إذ انهارت يوغسالفيا ،وانشطرت تشيكوسلوفاكيا،
وانعتقت دول أوروبا الرشقية من التبعية لالتحاد السوفييتي الذي
انهار بدوره وتشظَّى .استتبع ذلك بطبيعة الحال مت ّدد املنترصين؛
إذ زحف حلف الناتو أمنيًّا ليشمل معظم أوروبا الرشقية ودول
البلطيق .يف حني زحف االتحاد األورويب اقتصاديًّا بالعمق نفسه،
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تجل يف
ونشأت أنظمة دميقراطية يف معظم دول أوروبا الرشقيةّ .
الرشق األوسط تأث ّر النظام اإلقليمي بانتهاء االستقطاب عىل املستوى
الدويل بقيام العراق بغزو الكويت.
رصا من حربه مع إيران أ ّدى إىل تشكيل عامل
وكان خروج العراق منت ً
تهديد وتح ٍّد ملرك َزي القوى اآلخرين يف املرشق العريب؛ أي سورية
بالتخل عن تحفظاتها عىل
ّ
والسعودية التي حاولت إعادة التوازن
اتفاقية كامب ديفيد وإعادة مرص لتشكّل من جديد جز ًءا من موازين
القوى يف املنطقة .محاولة عزل العراق وإضعافه عرب ًّيا وإقليم ًّيا
دفعت به إىل محاولة تعظيم مصادر ق ّوته عرب التوسع ،فكان غزو
الكويت.
أثار قرار العراق غزو الكويت قلق أركان النظام اإلقليمي يف املرشق
اختل بشدة
العريب (سورية ،والسعودية ،ومرص) ،أل ّن ميزان القوى ّ
توسع العراق وامتالكه مزي ًدا من موارد القوة .وهو أمر ما
نتيجة ّ
كان للمستوى األعىل يف النظام الدويل الذي دخل مرحلة األحادية
القطبية يف هذه الفرتة أن يسمح به أيضً ا .وجاء التدخل الخارجي
رشا إلعادة تشكيل موازين القوى اإلقليمية مبا يتالءم مع الوضع
مبا ً
الدويل الجديد ،عرص الهيمنة األمريكية املطلقة  .hegemonyفلوال
انتهاء الحرب الباردة ما كان مبقدور أمريكا بالتأكيد حشد نصف
مليون مقاتل يف منطقة الخليج إلخراج العراق من الكويت ومنعه
من ث َ ّم من السيطرة عىل حصة أكرب من نفط املنطقة .لكن من جهة
أخرى ،ما كان مبقدور العراق أن يدفع بق ّواته لغزو الكويت ،أل ّن نظام
الثنائية القطبية ما كان ليسمح بذلك .باملقابل ،مثّل انتهاء الحرب
الباردة حاف ًزا لدخول العراق الكويت؛ إذ اعتقد العراق أ ّن الواليات
املتحدة لن تحشد عسكريًّا ض ّده أل ّن الحرب الباردة التي شكّلت
محور السياسة األمريكية عامل ًّيا وإقليم ًّيا انتهت وانتهى معها القلق من
إمكانية مت ّدد النفوذ السوفييتي إىل منابع النفط يف الخليج ،كام أ ّن
عمل
الخطوة العراقيّة لن تُحسب يف إطار الحرب الباردة أو بوصفها ً
جرى بوحي من موسكو أو بدعم منها(.((2
مل يُ ِخ ّل غزو الكويت مبوازين القوى اإلقليمية لجهة تركيز كثري من
الرثوة والقوة بيد أحد أه ّم الفاعلني اإلقليميني فحسب ،بل استدعى
تدخ ًّل عسكريًّا خارجيًّا يف املنطقة كان األكرب من نوعه منذ الحرب
العاملية الثانية (أي منذ املواجهة الكربى يف معركة العلمني) ملنع
تكريس هذا التغيري يف موازين القوى .ومر ًة أخرى ح ّدد النظام
”25 F. Gregory Gause III, “Iraq’s Decision to Go to War, 1980 and 1990,
The Middle East Journal, Vol. 56, No. 1 (Winter 2002), pp. 47-71.
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الدويل (الذي انتقل يف هذه املرحلة من الثنائية القطبية إىل األحادية
القطبية) شكل النظام اإلقليمي وطبيعته.
أ ّدت نهاية الحرب الباردة إىل تغيري جوهري يف عالقات القوى يف
املنطقة؛ إذ خرج الرشق األوسط من دائرة التجاذبات الدولية وأصبح
تحت الهيمنة األمريكية املطلقة .وبفعل هزمية العراق واحتوائه (إىل
جانب إيران يف سياسة االحتواء املزدوج) ،انتقل النظام اإلقليمي من
حال ٍة تقوم عىل موازين القوى بني أقطابه الرئيسة ،إىل سيطرة تحالف
نشأ عىل خلفية منع العراق من التحول إىل ق ّوة إقليمية مهيمنة،
و ُعرف باملحور الثاليث السعودي – املرصي  -السوري الذي تشكّل
أيضً ا يف سياق ٍ
جهد أمرييك لتحقيق تسوية مع إرسائيل وإنشاء منطقة
محل
ليحل ّ
سالم أمرييك ( .Pax-Americana((2وقد انبثق هذا املحور ّ
تحالف "إعالن دمشق" الذي نشأ مطلع التسعينيات بوصفه صيغة
تعاون سيايس  -أمني ض ّمت دول مجلس التعاون وسورية ومرص.
ولــعــقــد كـــامـــل أي مـــن عــــام  1991وحـــتـــى هــجــات
أيلول  /سبتمرب  ،2001استق ّر النظام اإلقليمي يف املرشق العريب
وفقًا لهذه املعادلة ،أي هيمنة املثلّث العريب يف مقابل إقصاء إيران
والعراق وانرصاف تركيا إىل الرتكيز عىل االنضامم إىل أوروبا بعد تراجع
أهميتها أمريك ًّيا نتيجة انتهاء الحرب الباردة .وعىل الرغم من نشوء
أزمات إقليمية محدودة هنا وهناك (مثل األزمة السورية  -الرتكية
عام  ،)1998فإ ّن هذا النظام صمد وفقًا لهذه املعادلة حتى هجامت
أيلول  /سبتمرب  ،2001ومثّل اإلسقاط التام للتف ّرد األمرييك يف الهيمنة
عىل النظام الدويل.

التراجــع األميركــي وتنامي دور
الالعبيــن اإلقليمييــن :صــراع
إيـراني  -سـعودي  -تـركي في
الهالل الخصيب
مبقدار ما مثّل الغزو األمرييك ألفغانستان ثم العراق ذروة التف ّرد
األمرييك يف الهيمنة دوليًّا وإقليميًّا ،مثّل من جهة أخرى نقطة البداية
النحدار القوة األمريكية وظهور تح ّديات لها سواء عىل الصعيد
اإلقليمي أو العاملي .وقد أ ّدى غزو أفغانستان واحتالل العراق إىل
26 Leon T. Hadar, “High Noon in Washington: The Shootout over the
Loan Guarantees,” Journal of Palestine Studies, Vol. 21, No. 2 (Winter 1992),
pp. 72-87.
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تنامي نفوذ إيران اإلقليمي نتيجة فشل واشنطن يف عملية بناء أنظمة
مستقرة يف البلدين  .Nation Buildingهذا يف حني تراجعت أدوار
الفاعلني اآلخرين (مرص والسعودية) بعد أن انفرط عقد تحالفهام مع
سورية التي اتّخذت مواقف "متشددة" من الغزو األمرييك للعراق،
وازداد من ث ّم اعتامدها عىل إيران يف ظروف عزلتها العربية والدولية
التي استتبعت ات ّخاذها هذا املوقف .ومع وصول عصبة ذات نزعة
قومية متشددة إىل السلطة يف طهران مثّلها أحمدي نجاد ،بدأت
تتشكّل مالمح نظام إقليمي جديد مح ّدداته الرئيسة املوقف من
الوجود العسكري األمرييك يف املنطقة ،فتشكَّل محوران" :محور
املامنعة" الذي ض ّم إىل إيران سورية وحزب الله وحركة املقاومة
اإلسالمية الفلسطينية "حامس"؛ و"محور االعتدال" الذي ض ّم إىل دول
الخليج مرص واألردن.
كانت إي ـران أبــرز املستفيدين من هجامت الحادي عرش من
أيلول  /سبتمرب  2001ض ّد الواليات املتحدة؛ إذ قامت واشنطن عىل
إثرها بإزالة اثنني من أبرز خصوم إيران اإلقليميني يف الرشق حيث
أطاحت إدارة بوش االبن حكم طالبان ،ويف الغرب قامت بغزو
العراق وتحطيم آلته العسكرية التي طاملا شكّلت العقبة التي ت ُحول
توسع نفوذ إيران اإلقليمي غربًا( .((2وعىل الرغم من أ ّن إيران
دون ّ
كانت يف وضع جيوسرتاتيجي ضعيف عمو ًما ،متكّنت عرب حلفائها من
ملء فراغ السلطة الذي
األحزاب والتيارات السياسية الشيعية من ْ
نشأ عن إطاحة نظام الرئيس صدام حسني .وهكذا متكّنت إيران من
تحييد العراق بل حتى السيطرة عىل قراره عرب حلفائها املحليني،
رصا عىل املستوى اإلسرتاتيجي بعد أن كان العراق
معتربة ما جرى ن ً
هزمها مع نهاية حرب الثامين سنوات(.((2
مع انقضاء عهد الجمهوريني ومجيء إدارة أوباما إىل الحكم ،كانت
طهران تع ّد نفسها للحصاد األكرب ،وهو ربط مناطق النفوذ التي
بنتها بدأب خالل العقد السابق يف املنطقة املمتدة من هريات
غرب أفغانستان ،حيث تقطن قبائل شيعية قريبة إىل إيران وحتى
ساحل املتوسط يف بريوت وغزة .وكان الوجود األمرييك يف العراق
27 George Friedman, “Syria, Iran and the Balance of Power in the Middle
East,” Stratfor, 22/11/2011,
http://www.stratfor.com/weekly/20111121-syria-iran-and-balance-powermiddle-east
 28محمد صالح صدقيان" ،إيران واملتغريات الجيوسرتاتيجية يف الوطن العريب :وجهة نظر
إيرانية" ،يف :التداعيات الجيوسرتاتيجية للثورات العربية (الدوحة :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .605-604

11
ميثّل العائق املادي األكرب الذي مينع اتصال قوس النفوذ اإليراين
هذا .لذلك نظرت إيران بارتياح إىل فوز أوباما بانتخابات الرئاسة،
وتع ّهده بسحب الق ّوات األمريكية من العراق بنهاية عام  ،2011ومن
أفغانستان بحلول نهاية عام  .2014وقد مثّلت هذه الوعود طالئع
االنكفاء األمرييك يف املنطقة .وكانت إيران تستع ّد مللء الفراغ عندما
حل "الربيع العريب"(.((2
ّ

وألسباب جيوسياسية بحتة( ،((3رأت الرياض أ ّن تف ّرد إيران بالنفوذ يف
قوي لها يف
العراقّ ،
بخاصة بعد انسحاب األمريكيني ،مع وجود تأثري ّ
(((3
سورية ،سوف يط ّوقها بهالل نفوذ إيراين ميت ّد شامل شبه الجزيرة
فضل عن تزايد املخاوف من
كل من العراق والشام(ً ،((3
العربية يف ٍّ
تصاعد التأثري اإليراين يف اليمن حيث التم ّرد الحويث ،ومحاوالت طهران
التدخّل يف الشؤون الداخلية لدول خليجية ع ّدة حيث توجد أقلّيات
شيعيّة مه ّمة .لذلك ،عندما اندلعت الثورة السوريّة مطلع عام ،2011
الحت للرياض فرصة لتعديل موازين القوى ملصلحتها عرب السعي إىل
ٍ
حليف
إطاحة نظام الرئيس بشار األسد ومن ث ّم تحويل سورية من
إليران إىل خصمٍ لها ،مبا يشكّل حائ َط ص ٍّد لنفوذها اإلقليمي املتعاظم،
بعد أن فقد العراق إمكانيّة القيام بهذا الدور(.((3
29 George Freidman, “From the Mediterranean to the Hindu Kush:
Rethinking the Region,” Stratfor, 18/10/2011,
http://www.stratfor.com/weekly/20111017-mediterranean-hindu-kushrethinking-region
 30انظر بهذا الصدد :مروان قبالن" ،موقع السياسة والعالقات الدولية يف الرصاع عىل
سورية :تضارب املصالح وتقاطعها يف األزمة السورية" ،يف :خلفيات الثورة :دراسات سورية
(الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .500-461
 31خالد الدخيل" ،أوىل مثرات ورقتي العراق وسوريا" ،الحياة ،2013/9/28 ،عىل الرابط:
http://alhayat.com/OpinionsDetails/556608
32 Freidman, “From the Mediterranean to the Hindu Kush…,”.
33 Joseph Holliday, “The Struggle for Syria in 2011: An Operational and
Regional Analysis,” Middle East Security, Report 2 (December 2011), p. 23,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Struggle_For_Syria.pdf
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يف هذه املرحلة بدأت السعودية تضطلع بدور إقليمي أكرث نشاطًا يف
الدفاع عن مصالحها إىل درجة أنّها اصطدمت أكرث من مرة باملواقف
األمريكية األكرث تهادنًا مع إيران( .((3لقد تح ّولت سياسة إسقاط النظام
املؤيّد إليران يف دمشق وإنشاء نظامٍ بديل يكون قريبًا من الرياض
ويشكّل حليفًا إسرتاتيج ًّيا لها ،إىل أولوية أمن ّية كربى بالنسبة إىل
السعودية( .((3من هنا دعت الرياض إىل استخدام الق ّوة العسكريّة
إلطاحة النظام السوري ،إ ّما عرب تسليح املعارضة أو عرب تدخّل عسكري
إقليمي أو دويل .وباملثل فعلت تركيا ،لكن هذه القوى اإلقليمية
املتو ّجسة من تنامي النفوذ اإليـراين مل تت َّنب سياسة إطاحة النظام
كل مساعي تطويق األزمة يف سورية ،ومن خالل
السوري إال بعد فشل ّ
(((3
ذلك تحجيم الدور اإلقليمي اإليراين .

رئيسا وطرفًا أساس ًّيا يف موازين القوى اإلقليمية.
من ثالثة عقود الع ًبا ً
وكانت هذه ّربا من أبرز نتائج الغزو األمرييك للعراق ،فقد أ ّدى تقلّص
دور سورية اإلقليمي بخاصة بعد أن جرى إخراجها من لبنان وازدياد
فضل عن ظروف العزلة والحصار التي
اعتامدها عىل دعم إيـرانً ،
تع ّرضت لها بعد غزو العراق ،إىل اختالل موازين القوى االجتامعية التي
أفرزت الصيغة السياسية التي حكمت سورية ألكرث من أربعة عقود.
حل الربيع العريب ،كانت الظروف ناضجة النطالق الثورة
لذلك عندما ّ
عىل نظام الرئيس بشار األسد .وقد وجدت القوى اإلقليمية املتو ّجسة
من النفوذ اإليراين ،يف الثورة السوريّة فرص ًة للتأثري يف موازين القوى
اإلقليمية بعد االنسحاب األمرييك من العراق وقلب الطاولة عىل النفوذ
اإليراين.

رأت تركيا أ ّن تسليم أمريكا إليران بالهيمنة يف العراق مع وجود تأثري
إيراين كبري يف سورية ،سوف يط ّوقها بهالل نفوذ إيراين ميت ّد من حدود
املتوسط( .((3لذلك ،عندما اندلعت الثورة السوريّة،
أرمينيا إىل ساحل
ّ
الحت لرتكيا مثلها مثل السعودية فرصة كبرية لتصحيح موازين القوى
ملصلحتها من خالل إرصارها عىل إسقاط النظام املؤيّد إليران يف دمشق
وإنشاء نظامٍ بديل يكون قري ًبا منها ويشكّل حليفًا إسرتاتيج ًّيا لها(.((3
هنا أيضً ا نشأت خالفات تع ّمقت مبرور الوقت مع واشنطن؛ فقد ظلّت
تركيا تعتقد أ ّن إدارة أوباما مل تكن أب ًدا جا ّدة يف إسقاط النظام السوري
امللف النووي اإليراين(.((3
خشية أن يؤ ّدي ذلك إىل اإلرضار مبفاوضات ّ

يف هذا السياق ،عادت سورية لتؤكّد بفعل موقعها الجيوسيايس
حجم وأكرث موارد ،أنّها
وحجمها املتوسط بني قوى عربية وإقليمية أكرب ً
"بيضة القبان" يف موازين قوى املنطقة؛ بحيث أ ّن التحالف معها يف حال
كل مرة
متاسكها أو الظفر بها يف أوقات انقسامها وضعفها ،كان يؤ ّدي يف ّ
إىل تغيري عميق يف بنية النظام اإلقليمي يف املرشق العريب .وقد تزايدت
أهمية الرصاع عىل سورية أو معها يف منطقة ظلّت الواقعية الكالسيكية
ومفاهيم موازين القوى تشكّل الوعي السيايس للنخب الحاكمة فيها؛
إذ طاملا كانت الدولة يف الرشق األوسط تنشد األمن بطريقة فردية
وتسعى نحو الهيمنة وتعظيم مصادر ق ّوتها عىل حساب اآلخرين .هنا
حيث يسود منطق الرصاع والغلبة واالستحواذ يف لعبة صفرية تعني كل
يشء أو ال يشء  Zero-sumيغيب منطق التسويات والحلول الوسطية،
ويغيب أيضً ا وسط البحث عن الخالص الفردي واملنفعة الذاتية وسيطرة
غريزة البقاء يف بيئة مليئة بالتهديدات ،مفاهيم مثل األمن الجامعي
 Collective Securityواملصالح املشرتكة  Common Interestsالتي
توصلت أوروبا إىل فهمها وتقدير أهميتها ،لكن بعد حروب طاحنة
ّ
بلغت ذروتها خالل القرنني التاسع عرش والعرشين ،وشكّل الرصاع مع
أملانيا أو عليها ما ّدته الرئيسة.

بالنتيجة ،أ ّدى االنسحاب األمرييك من العراق وميل إدارة أوباما إىل النأي
بنفسها عن التدخّل املبارش يف أزمات املرشق العريب ،إىل تنامي دور
الفاعلني اإلقليميني واحتدام الرصاع بينهم عىل النفوذ والسيطرة ،وقد
تح ّولت سورية بعد العراق إىل ساحة رئيسة للرصاع بعد أن ظلّت ألكرث
 34مــروان قبالن" ،العالقات السعودية – األمريكية :انفراط عقد التحالف أم إعادة
تعريفه؟" ،سياسات عربية ،العدد ( 6كانون الثاين /يناير  ،)2014ص .18-5
35 Daniel Byman, “Preparing for Failure in Syria: How to Stave off
Catastrophe,” Foreign Affairs, 20/3/2012, http://www.foreignaffairs.com/
articles/137339/daniel-byman/preparing-for-failure-in-syria
 36قبالن" ،موقع السياسة والعالقات الدولية يف الرصاع عىل سورية ،...ص .482
37 Mustafa Akyol, “Turkey vs. Iran: The Regional Battle for Hearts and
Minds”, Foreign Affairs, 21/3/2012,
http://www.foreignaffairs.com/articles/137343/mustafa-akyol/turkey-vs-iran
38 Bulent Aliriza & Stephen Flanagan, “The End of Zero Problems? Turkey
and Shifting Regional Dynamics,” Center for Strategic and International
_Studies (CSIS), 12/4/2012, http://csis.org/files/publication/120413_gf_aliriza
flanagan.pdf
39 “Erdogan furious with US, adds al-Assad condition,” Hurriyet Daily
News, 20/10/2014, http://goo.gl/m3t54J.

لكن الرصاع عىل سورية أو معها مل ي ْعد كونه جز ًءا من خصائص نظام
إقليمي تشَ كَّل بفعل عوامل خارجية بالدرجة األوىل ،لذلك ع ّده الباحثون
يف الجيوبولتيكس من املناطق الرخوة يف العامل  fragile regionsأي
األكرث عرض ًة للتأث ّر بالتغريات التي تجري يف املستوى األعىل ،أي يف النظام
الدويل؛ فعندما انتهى عهد اإلمرباطوريات مع انهيار ثالث من أكربها
عىل املرسح األورو  -آسيوي (العثامنية ،والروسية ،والهابسبورغية) بعد
الحرب العاملية األوىل وصعدت الدولة  -األ ّمة  Nation-Stateلتمثّل
الوحدة املركزية يف النظام الدويل ،كانت املناطق األكرث تأث ًرا هي مناطق
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التامس بني اإلمرباطوريات أو املناطق الرخوة بنيويًّا (أوروبا الوسطى،
ّ
(((4
والبلقان ،والرشق األوسط) .

أصبحت املواجهة مفتوحة بني السعودية وإيران عىل امتداد الهالل
الخصيب ،ومل تكن تركيا بعيدة عنها.

واملناطق الرخوة هي أقاليم أو دول تض ّم مكونات مجتمعية مختلفة
(لجهة الدين أو العرق أو اإلثنية أو املذهب أو الطائفة) مازالت غري
وعي عابر للهويات الفرعية وقائم بالدرجة األوىل
قادرة عىل تشكيل ٍ
عىل االنتامء لكيان أكرب أو أعىل من االنتامءات التقليدية ،باختصار
إنّها املناطق التي مل تتشكّل فيها الدولة -األ ّمة .وبسبب تنافر مك ّوناتها
املجتمعية وتو ّجسها من بعضها وارتباطها عىل األغلب بقوى خارجية
تنشد لديها الحامية من تهديد املك ّونات األخرى التي تتعايش معها،
تكون هذه املناطق عاد ًة األكرث عرض ًة للتأث ّر باله ّزات التي تحصل
يف املستويات األعىل (اإلقليمي ،والدويل)؛ أي إنّها شديدة الحساسية
للتغيري يف البيئة الخارجية .لذلك فإ ّن النظام اإلقليمي الذي تشكَّل يف
عبت عن عالقات
املرشق العريب نتيجة التفاقية سايكس بيكو التي ّ
القوة يف النظام الدويل بعد الحرب العاملية األوىل ،يبدو من جديد
عرضة لتغيري عميق نتيجة التغريات التي تحدث يف البيئة الدولية منذ
انتهاء الحرب الباردة سواء لجهة تف ّرد الواليات املتحدة بالهيمنة بعد
سقوط االتحاد السوفييتي وتعبريات ذلك إقليم ًّيا ،أو لجهة انكفائها بعد
فشل احتاللها العراق وتصاعد دور الفاعلني اإلقليميني نتيجة لذلك.

ويف إطار جهودها لتعزيز قبضتها يف العراق بعد خروج األمريكيني ،ويف
سياق الدفاع عن مواقعها التي بدأت تهتز يف سورية ،ذهبت إيران
وحلفاؤها يف العراق إىل تب ّني سياسات تهميش وإقصاء مطلقة تجاه
القوى واملكونات الس ّنية .وقد استثمرت بقايا تنظيم القاعدة التي كان
األمريكيون متكّنوا من هزميتها مبساعدة الصحوات يف العراق بني عامي
 ،2009-2007يف حالة االستقطاب الطائفي الناشئ عن السياسات
اإليرانية التي دعمت مامرسات املاليك واألسد إلعادة تشكيل نفسها،
فظهر تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،والذي بدأ يعرف
اختصا ًرا باسم "داعش" يف نيسان  /أبريل .2013

صعود تنظيم الدولة واستئناف
التدخل األميركي
عندما قامت الواليات املتحدة بغزو العراق مطلع عام  ،2003كانت
وهش .وعندما انسحبت الواليات
إيران يف وضع إسرتاتيجي ضعيف ّ
تبي مدى التغري اإلسرتاتيجي الذي طرأ يف
املتحدة أواخر عام ّ ،2011
املنطقة؛ إذ امت ّد قوس النفوذ اإليراين من غرب أفغانستان إىل ساحل
املتوسط مع ظهور ما يشبه اإلقرار األمرييك والتسليم اإلقليمي بأ ّن
ّ
إيران ربحت الجولة يف العراق ،بعد أن أوصلت حلفا َءها إىل السلطة
فيه وح ّولته بذلك من خصم عنيد إىل تابع .يف هذا السياق ،مثّل
الربيع العريب فرصة مهمة إلعادة التوازن ،فتح ّولت سورية إىل ساحة
ظل العراق
جديدة للمنافسة السعودية – اإليرانية  -الرتكية بعد أن ّ
ظل يح ّد من
يستأثر بالقيام بهذا الدور .لكن الوجود العسكري األمرييك ّ
قدرة هؤالء الالعبني عىل مامرسة أدوار أكرب .ومع االنسحاب األمرييك
 40انظر بهذا الصدد:
Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About
Coming Conflicts and the Battle Against Fate (Random House, 2012).

ينصب عىل نشاط تنظيم الدولة يف
وبينام كان الكثري من االهتامم
ّ
الرصاع السوري ،استيقظ العامل يف العارش من حزيران  /يونيو ،2014
عىل وقع مفاجأة انهيار الجيش العراقي يف محافظة نينوى وسقوط
املوصل بيد التنظيم الذي أخذ يتوسع برسعة يف شامل العراق وغربه
حتى متكّن من السيطرة عىل مساحة تصل إىل نحو  200ألف كيلومرت
مربع يف غرب العراق ورشق سورية ،بعد أن أعلن عن إنشاء دولة
الخالفة وإلغاء الحدود بني البلدين(.((4
أربك صعود تنظيم الدولة اإلسالمية الحسابات السياسية ملختلف
القوى املحلية واإلقليمية والدولية .ومثّل نجاحه تح ّديًا ملنطق الدولة
التي مازالت تع ّد نفسها الفاعل األسايس يف النظام الدويل ،فتداعت
الحتوائه .ومع اتضاح فشل القوى املحلية يف مواجهة التنظيم والح ّد
من نفوذه ،استنفرت إيران ملواجهته واضط ّرت الواليات املتحدة إىل
العودة للتدخل العسكري املبارش يف املرشق العريب ،وذلك بعد أن
أحجمت عن التورط املبارش يف أزماته منذ إمتام سحب قواتها من
العراق أواخر عام  .2011لكن الواليات املتحدة فضّ لت أن تعود لتقود
تحالفًا دول ًيا وعرب ًيا ملواجهة مت ّدد التنظيم واحتواء قوته املتنامية.
فقد تح ّول موضوع تنظيم الدولة إىل مسألة أمن قومي بالنسبة إىل
واشنطن ،ومسألة شخصية ته ّدد إرث الرئيس الذي فاخر بتنفيذ وعده
بإخراج بالده من مستنقع العراق وكان يستعد إلخراجها من مستنقع
أفغانستان عندما باغته تنظيم الدولة.
’" 41داعش‘ يعلن إقامة ’الخالفة اإلسالمية‘ ويبايع زعيمه خليفة للمسلمني" ،يب يب يس،
 ،2014/6/30عىل الرابط:
_http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140629_iraq_isis
caliphate.
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جاء الرئيس أوباما إىل الحكم بربنامج يدعو إىل رضورة مللمة القوة
األمريكية املبعرثة بحروب اإلرهاب عىل امتداد جبهات عديدة أ ّدت
إىل استنزاف واشنطن مال ًّيا وسياس ًّيا وبرشيًّا ،واالستعاضة عن التدخل
العسكري املبارش بتعزيز قدرات وكالء إقليميني لحامية مصالح أمريكا.
ومثّل دعم حكومة املاليك وبناء الجيش العراقي وتجهيزه وتدريبه
ليصبح قوة محلية قادرة عىل اإلمساك باألرض ،رك ًنا أساس ًّيا يف تنفيذ هذه
أي احتامل لعودة التورط
اإلسرتاتيجية( .((4ومن أجل س ّد الطرق أمام ّ
العسكري يف املستنقع العراقي ،كان أوباما الذي استعجل الخروج من
لغض النظر عن كل سياسات حكومة املاليك الطائفية
العراق ،مستع ًّدا ّ
تبي مدى قرص نظرها ،عادت خالل
اإلقصائية .هذه السياسة التي ّ
سنوات قليلة لتطارد أوباما وتق ّوض كل سياساته؛ إذ عادت القاعدة
للظهور مبيول أكرث راديكالية مستفيد ًة من احتقان املجتمع السني
لكل
العراقي ض ّد سياسات الحكومة يف بغداد لتو ّجه رضبة قاصمة ّ
سياسات أوباما ونظرياته يف العراق؛ فالجيش العراقي الذي استغرق
األمريكيون عرش سنوات يف بنائه وتجهيزه وتدريبه ليكون قوة يعتمد
عليها يف اإلمساك باألرض ،انهار يف غضون أربع ساعات يف املوصل وكل
شامل غرب البالد ،وانهار معه مبدأ أوباما القائل باالعتامد عىل وكالء
بديل عن التورط املبارش .وقد اعرتف أوباما بسوء تقديراته
محليني ً
يف مقابلة مع برنامج " 60دقيقة" عىل قناة "يس.يب.إس" التلفزيونية،
عندما رأى أ ّن االستخبارات األمريكية قلّلت من خطورة تنظيم الدولة
يف حني أنّها بالغت يف تقدير قوة الجيش العراقي يف التصدي لها(.((4
أصل بإضعاف
زاد هذا األمر من حدة الضغوط عىل إدارة أوباما املت َهمة ً
هيبة أمريكا بسبب مواقفها الضعيفة يف أزمات الرشق األوسط وأوكرانيا
ورشق آسيا ،فلم تجد ب ًّدا من التحرك ،بخاصة مع تنامي استياء الرأي
العام األمرييك بعد قيام تنظيم الدولة بإعدام صحفيني أمريكيني بقطع
الرأس .لكن التح ّرك بصورة منفردة كان ليفهم أنّه مو ّجه ضد املجتمعات
السنية يف العراق وسورية وعموم املنطقة العربية ،أل ّن تنظيم الدولة يف
النهاية يواجه إيران وحلفاءها يف املنطقة ويق ّدم نفسه بوصفه ممث ًّل
"للمظلومية الس ّنية" .من هنا برزت الحاجة إىل إنشاء تحالف يض ّم
الدول الس ّنية املهمة يف املنطقة واستبعاد إيران موقّتًا عىل الرغم من
 42للمزيد ،انظر أسامة أبو ارشيد" ،هل تنساق الواليات املتحدة األمريكية إىل حرب برية
جديدة يف الرشق األوسط؟" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/10/30 ،عىل
الرابط:
http://dohainstitute.org/release/71657425-8d75-4ca6-b8bb-d2ab1bb7dde6
43 “Obama: U.S. Underestimated Rise of ISIS in Iraq and Syria,” CBS
News, 28/9/2014,
http://www.cbsnews.com/news/obama-u-s-underestimated-rise-of-isis-iniraq-and-syria/
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أ ّن مصالحها تتالقى مع واشنطن بخصوص مواجهة تنظيم الدولة الذي
مثّل صعوده الرضبة األكرب للمرشوع اإليراين يف املنطقة بسيطرته عىل
غرب العراق وقطعه التواصل الجغرايف بني إيران وحليفها يف دمشق.

حرب أوباما على "تنظيم الدولة"
وإعادة رسم التحالفات :تباعد مع
تركيا وتقارب مع إيران وشروط مع
السعودية
ميثّل التحالف الذي ع ّد الرئيس أوباما قيامه رشطًا رضوريًّا إلعالن
حربه عىل تنظيم الدولة ،ماد ًة دسمة للبحث والدراسة؛ ذلك أ ّن
الرئيس األمرييك أنشأ تحالفًا وأعلن حربًا عىل تنظيم لديه ،عىل
ُنسج حوله ،مصادر قوة محدودة،
الرغم من كل األساطري التي ت َ
يرتكز معظمها يف العنرص البرشي املؤدلج .واملعروف أ ّن الحروب
تعلَن وتخاض عاد ًة ضد دول وتحكمها قواعد وقوانني ،يف حني أ ّن
التحالفات يف املبدأ هي أداة من أدوات السياسة األمن ّية والخارجية
التي تلجأ الدول إىل تشكيلها ملواجهة قوى ال تستطيع دولة مبفردها
أن تواجهها  .Hegemon Powerوكال الرشطني غري متوفر يف تحالف
أوباما ضد تنظيم الدولة؛ فال تنظيم الدولة هو دولة باملعنى السيايس
والقانوين ،وال هو قوة متتلك من عوامل القوة ما ي ّربر إنشاء تحالف
يغي من األمر شيئًا تسل ُّح الرئيس أوباما بقرار مجلس األمن
ض ّده ،وال ّ
رقم  2170الذي صدر يف  15آب  /أغسطس  2014ويدعو إىل "ات ّخاذ
جميع التدابري التي قد تكون رضورية ومالمئة ...من أجل مواجهة
 ...ارتكاب األعامل اإلرهابية" ،أل ّن هذا القرار يذكر "تنظيم الدولة"
تنظيم عاب ًرا للحدود وليس دولة ،كام أنّه ال ينظر إليه عىل
بوصفه
ً
أساس أ ّن عليه ما عىل الدول من التزامات.
وما يثري االهتامم أيضً ا بخصوص التحالف الدويل ض ّد تنظيم الدولة،
هو حجم التناقضات بني أطرافه ومدى تقاطع املصالح بني بعض
أعضاء التحالف وخصومه .وعىل الرغم من أ ّن عودة واشنطن
لالنخراط يف شؤون املنطقة ساهمت يف رسم أدوار الالعبني اإلقليميني
وتحديدها يف الرصاع املمتد عىل اتساع الهالل الخصيب ،بينت جهود
إنشاء التحالف من جهة أخرى أ ّن قيادة الواليات املتحدة مل تعد
ّ
ويستدل عىل ذلك من املساومات
بالسهولة التي كانت عليها سابقًا؛
التي جرت بني واشنطن ورشكائها الرئيسني يف املنطقة؛ أي السعودية
ومرص وتركيا ،يف الوقت الذي تزايدت معه مؤرشات التقارب بني
واشنطن وطهران يف العراق.

دراسات وأوراق تحليليّة
صعود تنظيم الدولة اإلسالمية وتحوّ الت النظام اإلقليمي في المشرق العربي

تــر ّددت تركيا كث ًريا يف دخول التحالف الذي سعت واشنطن إىل
إنشائه ملواجهة تنظيم الدولة ،وسط خالف شديد بشأن األولويات
واإلسرتاتيجيات مع واشنطن .وقد تعذّرت تركيا أ ّول األمر باختطاف
تنظيم الدولة نحو  48من موظفي قنصليتها يف املوصل للتحفظ عن
الدخول يف التحالف ،قبل أن تح ّدد رشوطها للمساهمة يف الجهد
العسكري ملواجهة التنظيم؛ إذ كان لرتكيا مصالح أبعد مدى وأكرث
أهمية من هزمية تنظيم الدولة التي جعلتها واشنطن يف املقابل
أولوية بالنسبة إليها .ويف حني أنّه ال ميكن اتهام تركيا بالتعاطف مع
تنظيم الدولة ،كام يحاول أن يوحي بعض خصومها( ،((4فإنّها دون شك
تستفيد من القتال املحتدم بني تنظيم الدولة والجامعات املسلحة
الكردية يف شامل سورية؛ إذ مينع تنظيم الدولة قوات الحامية الكردية
– الجناح املسلح لحزب االتحاد الدميقراطي وهو الفرع السوري
لحزب العامل الكردي االنفصايل يف تركيا وحليف نظام الرئيس بشار
األسد  -من السيطرة عىل مناطق كبرية من الحدود السورية الرتكية،
وتغذية آمال األكراد بدولة مستقلة ،عىل الرغم من أ ّن سيطرة تنظيم
الدولة هو اآلخر عىل هذه املناطق متثّل تهدي ًدا لألمن الرتيك عىل
املديَني املتوسط والبعيد .وترى تركيا أيضً ا أ ّن اقتصار الجهد العسكري
للتحالف الذي شكّلته واشنطن عىل رضب تنظيم الدولة وإضعافه
يصب يف خدمة نظام الرئيس بشار األسد الذي تع ّده تركيا أصل
ّ
املشكلة يف األزمة الطاحنة التي تشهدها سورية منذ أربع سنوات.
لذلك طالبت تركيا بإسرتاتيجية شاملة وواضحة للتعامل مع األزمة
السورية ،قبل أن توافق عىل املطالب األمريكية باملساهمة عسكريًّا يف
مواجهة تنظيم الدولة(.((4
" 44إيران مستعدة للتعاون مع السعودية وتركيا ومرص ملكافحة "اإلرهاب" ،العريب
الجديد ،2014/10/24 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/cc68b1ae-9e64-4ae7-b262-15e386a0f843
" 45أردوغان :واشنطن مل تلب رشوطنا ملحاربة تنظيم الدولة" ،الجزيرة نت،2014/11/19 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/rycfNL.
وانظر أيضً ا" :تركيا تربط محاربة ’تنظيم الدولة‘ بحل األزمة السورية" ،الجزيرة نت،
 ،2014/12/1عىل الرابط:
http://goo.gl/2pxiHh.
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وقد وضعت تركيا رشوطًا لاللتحاق بتحالف واشنطن؛ أ ّولها إقامة
منطقة عازلة داخل األرايض السوريّة ،أل ّن إنشاء هذه املنطقة
يعني من جهة سيطر ًة تركية عىل كامل الرشيط الحدودي يف عمق
األرايض السورية ،ما يعني منع تعزيز دور الق ّوات الكردية السورية
ومناطق اإلدارة الذاتية التي عملوا عىل إنشائها ،ومن ث ّم القضاء
عىل احتامل إنشاء كيان كردي يف املنطقة ،وإبعاد تنظيم الدولة عن
الحدود الرتكية .ومن شأن هذه املنطقة أيضً ا أن تؤ ّمن إقامة مخيامت
ملئات اآلالف من الالجئني السوريني الذين بدأوا يشكّلون سب ًبا للتوت ّر
واالنقسام داخل املجتمع الرتيك .وثانيها أ ّن تركيا ترى أنّه ليس
بإمكانها االنضامم إىل تحالف ميكن أن تؤ ّدي نشاطاته العسكرية إىل
تعزيز موقف النظام السوري الذي يتعارض استمرار بقائه مع جوهر
املصالح الرتكية .لذلك اشرتطت أنقرة إعالن منطقة حظر جوي(،((4
مبا يعنيه ذلك من احتامل رضب الدفاعات الجوية السورية ،أي وضع
نظام الرئيس بشار األسد عىل الئحة أهداف التحالف بهدف إضعافه
وإنهاء سيطرته النارية عىل مناطق املعارضة ،بخاصة يف حلب ،ما
ميثّل تغي ًريا يف موازين القوى يجرب نظام األسد عىل الرضوخ لرشوط
التسوية التي أق ّرها بيان جنيف .1وكانت تركيا اقرتحت إنشاء منطقة
عازلة عىل الحدود وكذا إنشاء منطقة حظر جوي منذ نحو عامني.
لكن واشنطن رفضت الفكرة ،ألنّها كانت حريصة عىل عدم التدخل،
عىل أساس أ ّن ما يجري يف سورية هو حرب أهلية ،ليس لها مصلحة
فضل عن ذلك ،كانت
يف دخولها وليس لديها طرف مفضّ ل فيها(ً .((4
واشنطن حريصة عىل عدم إثارة اإليرانيني باستهداف نظام حليفهم يف
التوصل إىل اتفاق يطوي
دمشق يف الوقت الذي يطمح فيه أوباما إىل ّ
أزمة امللف النووي اإليراين .لذلك وبعكس األتراك رأى األمريكيون أ ّن
إسقاط نظام بشار األسد هو أمر ال يدخل يف نطاق أهداف حربهم
عىل تنظيم الدولة .ما مثّل نقطة خالف كبرية بني الطرفني(.((4
وعىل الرغم من حصول تقارب أمرييك  -تريك بشأن مجموعة من
النقاط منها موافقة األمريكيني عىل تسليح املعارضة "املعتدلة"
السورية وتدريبها ،وموافقة الحكومة الرتكية عىل السامح ملقاتلني
 46باسم دباغ" ،أردوغــان يجدد املطالبة مبنطقة آمنة يف سورية" ،العريب الجديد،
 ،2014/11/2عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/10357293-9f1d-47f4-94ee-86c8e9c7a506.
47 Steven Simon, “Staying Out of Syria: Why the United States Shouldn't
Enter the Civil War—But Why It Might Anyway,” Foreign Affairs, 26/10/2014,
http://www.foreignaffairs.com/articles/142295/steven-simon/staying-out-ofsyria.
48 Karen DeYoung & Liz Sly, “U.S. frustration rises as Turkey withholds
military help from besieged Kobane,” The Washington Post, 9/10/2014, http://
goo.gl/rjV7Wz.
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من البشمركة الكردية بعبور حدودها لتقديم الدعم لقوات الحامية
تغي
الكردية التي تدافع عن مدينة عني العرب (كوباين)( ،((4مل يطرأ ّ
ظل يرفض تقديم
إسرتاتيجي عىل املوقف الرتيك ،أو األمرييك الذي ّ
التزام واضح بالتح ّرك ض ّد نظام الرئيس بشار األسد .فاستمرت تركيا
بأي عمل عسكري ب ّري ضد
يف مقاومة الضغوط األمريكية للقيام ّ
تنظيم الدولة يف كوباين ،ورفض فتح مم ّر لعبور السالح للمدافعني
عن املدينة ،ورفض السامح لألمريكيني باستخدام قاعدة انجريلك
يف الحرب عىل "تنظيم الدولة"( .((5ومازالت تعارض تزويد الجناح
العسكري لحزب االتحاد الدميقراطي بالسالح ،ما حدا باألمريكيني إىل
القيام بعملية إسقاط ج ّوي ألسلحة للمقاتلني األكراد يف عني العرب.
األمر الذي أثار حفيظة تركيا ،بخاصة عندما أعلنت الخارجية األمريكية
أ ّن واشنطن "مل تطلب موافقة" تركيا عىل هذه العملية ،وحاولت
تربير ذلك بأ ّن مقاتيل "وحدات حامية الشعب" الكردية السورية
كل من
غري مرتبطني قانونيًّا بحزب العامل الكردستاين الذي تص ّنفه ٌّ
واشنطن وأنقرة عىل أنّه منظمة إرهابية( .((5وهو التربير الذي رفضته
تركيا(.((5

باملحصلة ،أ ّدت الحرب األمريكية عىل تنظيم الدولة إىل مزيد من
ّ
التباعد بني أنقرة وواشنطن ومزيد من الربودة يف العالقات التي
أصل مشاكل عديدة ،تبدأ باملوقف الرتيك املعارض
كانت تعاين ً
للسياسات اإلرسائيلية مرو ًرا باملوقف األمرييك من الثورة السورية،
وصول إىل اتهامات واشنطن مبيل الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان
ً
 49للمزيد عن املوقف الرتيك ،انظر :عامد يوسف قدورة" ،تركيا ومسألة التدخل العسكري
بني الضغوط والقيود" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/10/16 ،عىل الرابط:
http://dohainstitute.org/release/fd23c010-7ed1-4a85-b11f-9f2120047226
50 “Turkish official denies report of deal with US to use bases for ISIS
strikes”, FoxNews.com, 13/10/2014, http://goo.gl/A0Lbzj.
51 The Associated Press, “Turkey says it helps Kurdish fighters enter
Syria,” The Washington Post, 20/10/2014, http://goo.gl/U4P64s.
 52للمزيد عن الخالفات الرتكية – األمريكية حول سورية والحرب عىل تنظيم الدولة،
انظر :خلفيات التباين األمرييك  -الرتيك يف سورية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2014/11/6عىل الرابط:
http://dohainstitute.org/release/df989304-26db-400d-808b-11afc8ffbe4c
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إىل التسلط( .((5يف مقابل تلميحات أردوغان لدور أمرييك محتمل يف
الحملة التي ش ّنتها جهات يف الرشطة الرتكية محسوبة عىل خصمه
الداعية اإلسالمي فتح الله غوان ض ّد مق ّربني منه بتهم الفساد عىل
أبواب االنتخابات الترشيعية األخرية ،وتهديده عىل أثرها بطرد السفري
األمرييك من أنقرة(.((5
يف مقابل التباعد الرتيك  -األمرييك ،أ ّدى صعود تنظيم الدولة إىل
تقارب أمرييك  -إيراين وصل ح ّد التنسيق غري املبارش يف العراق .وعىل
الرغم من أ ّن واشنطن استبعدت طهران من التحالف الذي أنشأته
خالل مؤمتر باريس الذي ُعقد يف أيلول  /سبتمرب  ،2014وهو أمر أثار
حفيظة اإليرانيني ومخاوفهم يف الوقت ذاته(((5؛ إذ كان اإليرانيون
يطمحون إىل أن تع ّدهم واشنطن الحليف الرئيس يف حربها عىل
بدل من تركيا والسعودية ،مل يؤث ّر عدم انضامم إيران
تنظيم الدولة ً
العلني إىل التحالف الدويل ض ّد تنظيم الدولة يف فرص التنسيق بني
واشنطن وطهران ،والذي كان طالب به الرئيس روحاين بصورة علنية
ومبارشة خالل القمة الرابعة عرشة ملنظمة شنغهاي للتعاون التي
ُعقدت مطلع شهر أيلول  /سبتمرب  2014يف العاصمة الطاجكية
دوشانبيه ،عندما دعا إىل أن تكون بالده جز ًءا من التحالف الدويل
ض ّد "تنظيم الدولة" الذي يتطلب القضاء عليه ،كام قال روحاين،
"تعاون إقليمي ودويل"( .((5وأعلن نائب وزير الخارجية اإليراين،
حسني أمري عبد اللهيان ،عن تبادل رسائل بني طهران وواشنطن بشأن
قتال "تنظيم الدولة"(((5؛ إذ جرى الكشف عن رسالة ّرسية بعثها
الرئيس أوباما إىل املرشد األعىل يف إيران آية الله خامنئي ،يف شهر
ترشين األول  /أكتوبر املايض ،وأشار فيها إىل "املصلحة املشرتكة"
53 James Goldgeier, “ISIS Fight Not a NATO Mission, or in
;Turkey’s Interest,” The New York Times, 14/10/2014, http://goo.gl/lA1vy
54 Selcuk Gokoluk and Benjamin Harvey, “Turkey’s Erdogan Says Foreign
Ambassadors Could Be Expelled,” Bloomberg News, 21/12/2014, http://goo.
gl/kiVkR6.
 55عثامن املختار" ،حسابات إيرانية تبدّل املوقف الشيعي من التدخل الغريب بالعراق"،
العريب الجديد ،2014/9/21 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/0f8a663e-902b-47e8-bf22-59d697dbf4bd
 56مروان قبالن" ،طهران تنشد التفاهم مع ’الشيطان األكرب‘ جه ًرا" ،العريب الجديد،
 ،2014/9/24عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/opinion/9c6c52dd-0e53-428c-94ea-2076eacd731e
" 57العراق :وعكة صحية للعبادي بسبب الضغوط" ،العريب الجديد ،2013/10/13 ،عىل
الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/bc931e6d-2a15-40f2-b9c4-f7e51484a188

دراسات وأوراق تحليليّة
صعود تنظيم الدولة اإلسالمية وتحوّ الت النظام اإلقليمي في المشرق العربي

كل من العراق
بني البلدين يف محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية يف ٍّ
وسورية(.((5
وال ينكر األمريكيون وجود تنسيق استخبارايت ولوجستي بني إيران
علم
والواليات املتحدة يف الحرب عىل تنظيم الدولة يف العراق(ً ،((5
وأ ّن إيران تؤكد أ ّن قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري اإليراين
الجرنال قاسم سليامين املص َّنف أمريكيًّا عىل قوائم اإلرهاب هو الذي
ينسق الجهود العسكرية ض ّد تنظيم الدولة يف العراق( .((6كام قامت
ّ
الطائرات األمريكية يف مناسبات مختلفة بتقديم إسناد جوي للجيش
العراقي ومليشيات الحشد الشعبي الشيعية املدعومة إيران ًّيا ،خالل
مواجهات مع تنظيم الدولة(.((6
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مع ذلك ،فإ ّن التنسيق األمــريك – اإليـراين يف العراق ض ّد تنظيم
الدولة ،ال يعني انتفاء حالة الرصاع بينهام .بل عىل العكس ،فقد
استخدمت واشنطن صعود تنظيم الدولة ومتدده أدا ًة الحتواء النفوذ
اإليراين الكبري يف هذا البلد وتطويقه؛ إذ ربطت واشنطن تدخّلها
العسكري ضد تنظيم الدولة الذي كاد أن يبسط سيطرته عىل
بغداد ويطيح كل اإلنجازات اإليرانية يف العقد الذي أعقب إطاحة
نظام الرئيس صدام حسني برحيل أبرز حلفاء طهران عن السلطة
أقل تبعية
أي رئيس الحكومة نوري املاليك ،واملجيء بقيادة جديدة ّ
إليران( ،((6وتطهري الجيش العراقي وأجهزة األمن من العنارص األكرث
والء إليران( .((6وعرب عودتها من بوابة محاربة تنظيم الدولة ،متكّنت
واشنطن أيضً ا من تأمني الكثري من مصالحها التي كانت تركتها وراءها
عندما ق ّررت الخروج من العراق دون تفاهامت مع حكومة املاليك
فضل عن إرصارها عىل إدماج الس ّنة
الخاضعة كل ًّيا للنفوذ اإليراين(ً .((6
الذين ه ّمشتهم إيران يف العملية السياسية( ،((6وتحقيق توازن أكرب يف
عالقات العراق مع دول الجوار(.((6

وكام يف سورية حيث يع ّد تعاون تركيا جوهريًّا الحتواء تنظيم الدولة،
ظل فشل البشمركة الكردية والجيش العراقي
تجد واشنطن يف ّ
توسع تنظيم الدولة وعدم رغبتها يف إرسال
وعجزهام عن مواجهة ّ
قوات برية مجد ًدا إىل هذا البلد ،أنّها يف حاجة إىل تعاون إيراين.
صحيح أ ّن واشنطن اضط ّرت إىل تعزيز عدد مستشاريها العسكريني
عىل األرض( ،((6ولك ّنها بقيت يف حاجة إىل الدعم اإليراين للتنسيق بني
القوى الشيعية املختلفة يف العراق بغية توحيد جهودهم لتشكيل
ظل عجز سالح الج ّو
قوة برية قادرة عىل مواجهة تنظيم الدولة يف ّ
األمرييك مبفرده عن إلحاق هزمية بالتنظيم .من جهة ثانية ،يسعى
الرئيس أوباما إىل استخدام املصلحة املشرتكة األمريكية  -اإليرانية
يف هزمية تنظيم الدولة سببًا مساع ًدا للتوصل إىل اتفاق مع إيران
حول برنامجها النووي ،وهو األمر الذي يطمح أوباما إىل أن يكون
أكرب إنجاز لرئاسته يف السياسة الخارجية ،حيث ال يستطيع أن يع ّدد
إنجازات كثرية(.((6

أ ّما السعودية الالعب الكبري الثالث يف الرصاع اإلقليمي الدائر يف
املرشق العريب وعليه ،وهي التي تع ّد تنظيم الدولة الخصم األكرث
خطور ًة يف إطار رصاع حا ّد عىل رشعية متثيل اإلسالم "الس ّني" ،فقد
كانت أكرث حامسة لالنضامم إىل التحالف األمرييك .لك ّنها هي األخرى

58 Jay Solomon & Carol E. Lee, “Obama Wrote Secret Letter to Iran’s
Khamenei About Fighting Islamic State,” The Wall Street Journal, 6/11/2014,
http://goo.gl/abz8QV.
" 59العراق :تنسيق أمرييك  -إيراين غري مبارش بالحرب عىل ’داعش‘" ،العريب الجديد،
 ،2014/11/1عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/0b86c8bb-984c-4a22-8120-44fdbc5e89eb
" 60إيران :سليامين هو قائد العمليات العسكرية ضد ’داعش‘ بالعراق ،العريب الجديد،
 ،2014/10/30عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/91ee4e7f-39e7-441d-bb2e-cfeb6a93091e
61 Aki Peritz & Faris Alikhan, “The U.S.-Iran non-alliance alliance against
Islamic State,” Reuters, 29/10/2014, http://goo.gl/9aNrzF.
" 62الواليات املتحدة تختار خمس قواعد عسكرية لجنودها يف العراق" ،العريب الجديد،
 ،2014/11/9عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/73733944-8794-453f-965c-ab9624d47551
63 Akbar Shahid & Ahmed, Ryan Grim, “What's Wrong With This
Picture? For U.S. Fight Against ISIS, Everything,” The Huffington Post,
23/11/2014, http://goo.gl/sKXntm.

يقسم التحالف الوطني بني طهران وواشنطن" ،العريب
 64عثامن املختار" ،العراق’ :داعش‘ ّ
الجديد ،2014/9/30 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/c00aec2c-aa4f-48bf-a117-ed9391ea9b7c
انظر أيضً ا" :إي ـران ’تحمي‘ املاليك من التحقيق يف سقوط املوصل" ،العريب الجديد،
 ،2014/12/17عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/94ebac38-fe5e-4044-bcfb-5dce945483b8
" 65العبادي يطيح جرناالت املاليك ورجل األسد يف بغداد" ،العريب الجديد،2014/11/14 ،
عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/b5715d9c-38da-4139-9ed7-e6e7d5a769d9
" 66الواليات املتحدة :النفط مقابل ’داعش‘" ،العريب الجديد ،2014/11/30 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/96cc7fe4-cfe3-4443-884f-e33f8a245fcb
" 67العراق :العبادي يق ّرر إعادة ضباط الجيش السابق" ،العريب الجديد،2014/11/25 ،
عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/fb657ef4-42f2-4225-a880-4f3ef464d3f9
 68سورية واملصالحة الوطنية ...مفتاح عودة العالقات السعودية العراقية" ،العريب
الجديد ،2014/11/27 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/aa93e33b-0dd7-40da-b4c6-1b96e524c349

توصلتا يف إطار ما
يف هذا اإلطار ميكن القول إ ّن واشنطن وطهران ّ
يجمعهام من مصالح وما يف ّرقهام من مطامح إىل صيغة للتعاون ال
تلغي حالة التنافس القامئة بينهام حول العراق .وقد يؤدي هذا األمر
يف نهاية املطاف إىل تنظيم أو اتفاق عىل نوع من تقاسم النفوذ يف
هذا البلد الذي يتمتع بأهمية إسرتاتيجية كربى لكال الطرفني.
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كان لها رشوطها لالنضامم؛ فبمقدار ما يشكّل تنظيم الدولة خط ًرا عىل
املصالح السعودية بخاصة بعد سيطرة التنظيم عىل مساحات شاسعة
فضل عن التحاق
وصول إىل الحدود السعوديةً ،
ً
من سورية والعراق
(((6
آالف من الش ّبان السعوديني به  ،تشكّل إيران وحلفاؤها خط ًرا ال
يقل أهمية .ترى السعودية أ ّن اقتصار التدخّل العسكري األمرييك
ّ
عىل رضب تنظيم الدولة دون تحجيم دور إيران أمر غري مقبول.
فاشرتطت لتقديم دعمها لألمريكيني أن يخرج املاليك من السلطة ،ويت ّم
إرشاك القوى الس ّنية من العشائر بصورة أكرب يف العملية السياسية.
واشرتطت السعودية أيضً ا تقديم مزيد من الدعم للمعارضة املسلّحة
السورية لتغيري موازين القوى عىل األرض .وهو أمر ظلّت إدارة أوباما
ترفضه ألكرث من سنتني .استجابت واشنطن لرشوط الرياض؛ فخرج
املاليك من السلطة ،وأق ّرت واشنطن مساعدات بقيمة  500مليون
فضل عن موافقتها عىل تدريب 5000
دوالر للمعارضة السورية(ً .((7
آالف مقاتل داخل األرايض السعودية وتجهيزهم(.((7
ومع أ ّن السعودية التي تواجه تحديات داخلية وخارجية كبرية،
متثّل الطرف األضعف يف مثلّث القوة الذي يتنازع النفوذ يف املرشق
كل من تركيا وإيران دولة  -أ ّمة قامئة بح ّد ذاتها
العريب؛ إذ تشكّل ٌّ
ولديها هوية وطنية راسخة ومق ّدرات قوة ذاتية كبرية ،يف حني تفتقر
السعودية إىل كثري من ذلك .بل إ ّن عوامل ق ّوتها التقليدية (النفط،
والرشعية الدينية) ما فتئت تتآكل بسبب ثورة النفط والغاز الحجري
من جهة ،وظهور تيارات إسالم سيايس متن ّوعة تنازع السعودية رشعية
قيادة العامل اإلسالمي (الس ّني تحدي ًدا) .مع ذلك تبقى السعودية قوة
إقليمية يُعت ّد بها ولديها أدوات تأثري سيايس ف ّعالة ،ما يؤ ّهلها للقيام
بدور مركزي يف لعبة القوة الدائرة عىل امتداد اإلقليم .وقد برز هذا
النفوذ بوضوح يف قيادة السعودية معسكر مقاومة التغيري يف العامل
العريب ،ويف تص ّديها للنفوذ اإليراين يف عموم املنطقة بعد االنسحاب
كل ذلك يف رفض التوجهات األمريكية يف قضايا إقليمية
األمرييك ،وفوق ّ
عديدة بد ًءا باملوقف من االنقالب العسكري الذي وقع يف مرص يف
يزج بالسعوديني يف محرقة ’عني العرب‘ والقتىل بالعرشات" ،الحياة،
’" 69داعــش‘ ّ
 ،2014/12/28عىل الرابط:
http://goo.gl/FJ5frV.
70 “Obama Proposes $500 Million to Aid Syrian Rebels,” The Wall Street
Journal, 26/6/2014,
http://www.wsj.com/articles/obama-proposes-500-million-to-aid-syrianrebels-1403813486.
”71 “Saudis launch U.S.-backed training for 5,000 Syrian rebels,
WorldTribune.com, 6/10/2014,
http://www.worldtribune.com/2014/10/06/5000-sunni-rebels-arrivetraining-saudi-arabia/
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شهر متوز  /يوليو ( ،2013((7وصولً إىل نجاحها يف دفع إدارة الرئيس
أوباما إىل إطاحة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري املاليك بوصفها
رشطًا أساسيًّا النضاممها إىل التحالف الدويل ض ّد تنظيم الدولة.
بالنتيجة ،لقد أعاد صعود تنظيم الدولة وسيطرته عىل مناطق شاسعة
من غرب العراق الواليات املتحدة إىل القيام بدور سيايس وعسكري
أكرب يف املنطقة ،بعد أن اضطرت إىل االنكفاء عنها تارك ًة لألطراف
اإلقليمية القيام بدو ٍر أكرث فعالية وملء الفراغ الذي خلفه األمريكيون.
ويف حني توحي العودة األمريكية إىل املنطقة بتناقص دور البعض
وانتظام دور اآلخرين ،كام يبدو يف تحجيم النفوذ اإليراين يف العراق،
فإ ّن السطوة األمريكية مل تعد كام كانت عندما قامت بغزو العراق
قبل ٍ
عقد من الزمن .يتّضح ذلك من خالل قامئة املطالب والرشوط
التي وضعها الحلفاء لالنضامم للتحالف والصعوبات التي تواجه
استمراره( ،((7يف الوقت الذي تتّجه فيه واشنطن إىل اإلقرار لخصومها
بدو ٍر أكرب يف الحرب عىل تنظيم الدولة ،ويف ترتيب شؤون املنطقة،
بعد أن كانت تتحفّظ عن ذلك.

خاتمة
ظهر النظام اإلقليمي يف املرشق العريب بفعل ديناميات خارجية قامت
برسمه وظلّت الفاعل األبرز فيه لنحو قرنٍ من الزمن ،إال أ ّن تح ّولني
رئيسني حصال خالل العقد األخري :متثّل األ ّول يف ميل القوى اإلقليمية
األكرث تأث ًريا (تركيا ،وإيران ،والسعودية) للقيام بأدوار أكرث استقاللية
نتيجة امتالكها هامش حركة أوسع مع تراجع األدوار الدولية .وعىل
الرغم من عودة الفعالية إىل الدور األمرييك نتيجة صعود تنظيم
الدولة ،إضاف ًة إىل تأثري أمريكا الذي مازال كب ًريا يف أطراف النظام
اإلقليمي ،فقد بات واض ًحا محدودية ق ّوتها The limits of power
ومدى حاجتها إىل أكرب قد ٍر من التعاون اإلقليمي لتحقيق أهدافها.
ويتمثّل التح ّول الثاين الكبري الذي طرأ عىل النظام اإلقليمي يف املرشق
العريب ،يف أ ّن الفاعلني األساسيني فيه لعقود طويلة كانوا عربًا (العراق،
كل من
ومرص ،والسعودية ،ويف مرحلة الحقة سورية) ،ث ّم تح ّولت ّ
 72انظر :قبالن" ،العالقات السعودية – األمريكية :انفراط عقد التحالف أم إعادة
تعريفه؟" ،ص .18-5
 73إبراهيم حميدي’" ،داعش‘ يستدرج ’التحالف‘ إىل سورية ...ويعدل األولويات"،
الحياة ،2014/12/21 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/XhZsf5.
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سورية والعراق ومرص إىل ساحات رصاع .وأصبح الالعبون األساسيون
هم من غري العرب (إيران ،وتركيا).
وحصل هذان التح ّوالن نتيجة مؤث ّر خارجي هو الغزو األمرييك للعراق
وما أعقبه من تداعيات؛ فخالل السنوات العرش املاضية قامت الواليات
املتحدة بتدمري ميزان القوى اإلقليمي الذي نشأ خالل فرتة الحرب
الباردة وأرىس حال ًة من االستقرار الذايت املضبوط بآليات سيطرة أعىل
فرضها النظام الدويل ،لك ّنها فشلت يف إنشاء ميزان قوى جديد مع
اضطرارها إىل االنكفاء عن املنطقة تحت وطأة املقاومة التي واجهها
مرشوعها يف العراق وأفغانستان ،وتأثري األزمة املالية العاملية .وقد
أ ّدى االنكفاء األمرييك إىل فراغ ق ّوة ساهم يف احتدام التنافس بني
الالعبني الكبار يف النظام اإلقليمي (إيران ،وتركيا ،والسعودية) .وأسفر
عن نشوب رصاع دموي عىل امتداد الهالل الخصيب .يف األثناء أ ّدى
التغ ّول اإليراين وسياسات حلفاء طهران الطائفية يف سورية والعراق
إىل ظهور تيارات إسالمية أكرث راديكالية من تنظيم القاعدة الذي كان
قىض عليه األمريكيون قبل انسحابهم من العراق ،ممثّال بتنظيم الدولة
الذي ق ّدم نفسه بوصفه املدافع عن حقوق الس ّنة عىل امتداد الهالل
الخصيب .وأخذ يرى يف إيران ،وليس الغرب أو أمريكا كام كانت الحال
سابقًا ،الخصم الرئيس الذي تجب مقارعته.

لقد أ ّدى انفالت الرصاع من عقاله إىل تهديد وجود دول بكاملها
بالتفكّك ،وتقويض عقيدة أوباما التي ق ّدرت أنّه باإلمكان ضبط
بأقل
الرصاعات التي خلفها السلوك األمرييك يف املنطقة وإدارتها ّ
قدر من التدخّل وباالعتامد عىل دعم وكالء محليني عرب تجهيزهم
وتدريبهم (حكومة املاليك يف العراق مثال) .لكن ثبت خطأ هذا
التقدير .ما دفع إىل عودة التدخّل العسكري األمرييك املبارش ملواجهة
خطر تنظيم الدولة .وثبت أيضً ا خطأ املقاربة األمريكية يف سورية،
والتي قامت عىل السامح لألطراف السوريّة املتنازعة بأن تتقاتل مع
بعضها وأن توازن ق ّوة بعضها ،بحيث ال يستطيع طرف أن ينترص
عىل اآلخر وفقًا لسياسة إدارة الرصاع وضبطه .مقاربة موازين القوى
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املحلية يف سورية كانت البديل الذي استخدمته واشنطن للتدخّل
ظل تنامي قوة تنظيم
العسكري املبارش .لك ّنه مل يُجد نف ًعا أيضً ا ،يف ّ
الدولة؛ إذ استجمع التنظيم ق ّوته وقام بإسقاط املوصل والسيطرة عىل
مناطق شاسعة من العراق ،انطالقًا من قواعده يف األرايض السوريّة.
عىل األرجــح ،سوف تستمر حالة السيولة وعدم االستقرار التي
يشهدها اإلقليم اآلن لبضع سنوات مقبلة .وسيستم ّر الرصاع بني
القوى الرئيسة فيه حتّى يستق ّر النظام عىل شكل جديد وتظهر
أقل تأث ًريا
موازين قوى جديدة يف مقابل آليات ضبط خارجية ّ
مم كانت عليه خالل مرحلتَي الثنائية القطبية والهيمنة األمريكية
ّ
املطلقة .وستبقى الدولة عىل األرجح الالعب الرئيس يف الرصاع
اإلقليمي مع تنامي دور التنظيامت من خارج الدولة ،والتي ستتح ّدى
سلطة الدولة باطّراد .موازين القوى الجديدة التي ستنشأ ،سوف
تشكّل إيران وتركيا قطبيها الرئيسني .وسينقسم فيها العرب بني حلفاء
إليران وحلفاء لرتكيا ،بعد أن كانوا خالل الحرب الباردة يتبعون طبقة
أعىل يف النظام الدويل (حلفاء موسكو ،وحلفاء واشنطن) .وسوف
يحاول األمريكيون املساعدة يف إنشاء هذا امليزان اإلقليمي الجديد
من خالل السامح إليران بالخروج من حالة العزلة املفروضة عليها
امللف النووي .من جهة أخرى سيستخدم
التوصل إىل اتفاق عىل ّ
عرب ّ
األمريكيون الحرب عىل تنظيم الدولة  -والتي يق ّدر الرئيس أوباما أنّها
ستستغرق سنوات( - ((7أدا ًة للمساعدة يف والدة نظام إقليمي جديد
وإعادة صوغ موازين القوى يف املنطقة وتحالفاتها املختلفة مبا يحول
دون حصول هيمنة إقليمية لق ّوة مع ّينة؛ فالعوامل املرتبطة بالبيئة
لكل طرف لن
اإلقليمية والدولية وتلك املتعلقة باإلمكانات الذاتية ّ
أي نوع من الهيمنة .ويف الوقت الذي سرتاوح فيه
تسمح بفرض ّ
العالقة األمريكية – اإليرانية يف املدى املنظور بني التنافس والتنسيق
التوصل إىل
غري املبارش يف الحرب عىل تنظيم الدولة ريثام يجري
ّ
امللف النووي( ،((7سوف تسعى واشنطن إىل ضبط الطموح
اتفاق عىل ّ
(((7
اإلقليمي لرتكيا عرب دعم األكراد وتعزيز ق ّوتهم يف سورية والعراق ،
الكل موازنة الدور اإليراين بالدور الرتيك والعكس.
ويف اإلطار ّ
 74منري املاوري" ،أوباما :الحرب العاملية ضد "داعش" ستكون طويلة املدى" ،العريب
الجديد ،2014/10/15 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/2e753d32-cfec-44d4-89cb-9b43ccf1ddd3
 75عثامن املختار 3" ،آالف عسكري إيـراين يحاربون يف العراق" ،العريب الجديد،
 ،2014/11/18عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/316ca103-7b08-439b-ab21-bd83a3e22cf3
 76باسم دباغ" ،أردوغــان يجدد املطالبة مبنطقة آمنة يف سورية" ،العريب الجديد،
 ،2014/11/2عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/10357293-9f1d-47f4-94ee-86c8e9c7a506
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وحدة تحليل السياسات

*

التنسيق العسكري األميركي  -اإليراني
ضد "داعش" :خطوة نحو التحالف

تنســيق ميداني مباشــرٍ بينهما في
تصــرّ الواليــات المتحــدة األميركية وإيران على عدم وجود
ٍ
الحــرب علــى تنظيــم الدولة اإلســامية فــي العراق والشــام "داعــش" ،على الرغم مــن تأكيد
الواليــات المتحــدة قصــف طائــرات إيرانيــة لمواقــع "داعــش" فــي شــرق العــراق فــي أواخــر
تشــرين الثاني  /نوفمبــر الماضــي ،ونفــي إيــران فــي البدايــة ،ثــم تأكيدها حصول ذلــك .فما
أي دور ٍ إيراني في
حقيقــة هــذا النفــي؟ وما هــي خلفيات الموقــف األميركي وحســاباته تجــاه ّ
الحــرب علــى "داعــش" ،وبخاصة بعد الرســالة الســرية األخيــرة التــي بعثها الرئيــس األميركي
بــاراك أوبامــا إلــى المرشــد األعلــى للثــورة اإلســامية آيــة اهلل علــي خامنئــي فــي منتصــف
تشرين األول  /أكتوبر الماضي ،والتي أشار فيها إلى "المصلحة المشتركة" بين البلدين في
كل من العراق وسورية؟
محاربة "داعش" في ٍ
*

وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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التنسيق العسكري األميركي  -اإليراني ضد "داعش" :خطوة نحو التحالف

خلفيات الموقف األميركي

تنسيق الضربات

تع ّد إيران الالعب اإلقليمي األكرب يف املعادلة الداخلية يف العراق منذ
الغزو األمرييك عام  .2003وال يقترص نفوذ إيران يف العراق عىل تأثريها
يف األحزاب الشيعية الحاكمة فحسب ،وإنّ ا أيضً ا يف رعايتها لعد ٍد كبريٍ
من امليليشيات الشيعية املسلّحة فيه ،والتي استعادت ق ّوتها وعززت
نفوذها بعد سقوط مدينة املوصل ومناطق عراقية شاسعة أخرى يف
أيدي "داعش" يف حزيران  /يونيو املايض ،وذلك بعد االنهيار املفاجئ
للجيش العراقي .وعىل عكس الواليات املتحدة ،والتي جاءت ر ّدة
فعلها بطيئة لنرصة حكومة نوري املاليك ض ّد مت ّدد "داعش" الرسيع،
ثم وضعها رشوطًا كثري ًة لتقديم دعمٍ عسكري للعراق انتهت بإطاحة
املاليك نفسه ،فإ ّن إيران مل ترت ّدد لحظ ًة واحد ًة يف تقديم يد العون إىل
الحكومة العراقية واملقاتلني األكراد .وحسب الجرنال إسامعيل قائاين،
املسؤول يف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري اإليراين ،فإنه لوال
الدعم اإليراين لكانت بغداد نفسها قد سقطت يف أيدي "داعش"(((.
وقد أكد هذا األمر أمريكيون وزعامء عراقيون أيضً ا بقولهم إ ّن إيران
سارعت إىل تقديم السالح للميليشيات الشيعية والكردية للتصدي
لزحف تنظيم "داعش"(((.

رصان عىل
عىل الرغم من أ ّن الواليات املتحدة وإيـران ال تزاالن ت ّ
رش يف ما بينهام ،فإ ّن املعطيات عىل
أنهام ال تقومان بأي تنسيقٍ مبا ٍ
األرض يف العراق تدحض ذلك؛ فالواليات املتحدة توفر عرب الجو وعرب
كل الدعم للميليشيات الشيعية
مستشاريها العسكريني عىل األرض ّ
التي تتبع إيران .ومثة معلومات تفيد بأ ّن الواليات املتحدة تتشارك
مع إيران يف املعلومات االستخبارية حول مواقع مقاتيل "داعش"(((،
سواء أكان ذلك بشكل مبارش أم غري مبارش ،وذلك عرب حلفاء طهران
يف النظام العراقي الحاكم .كام أ ّن الطائرات األمريكية قامت غري مر ٍة
بتقديم إسناد جوي للجيش العراقي وقوات البشمركة وميليشيات
شيعية مدعومة ومسلحة من إيران خالل معاركهم مع "داعش"؛ كام
حصل عندما ق ّدمت مقاتالت أمريكية اإلسناد الجوي مليليشيات شيعية
يف أيلول  /سبتمرب املايض لطرد "داعش" من بلدة أمرييل العراقية(((.

وتع ّد املفارقة يف هذا األمر أ ّن الواليات املتحدة التي اعتربت الدور
اإليراين يف العراق تخريبيًا عىل الدوام ،سواء عرب قيام طهران بتمويل
ميليشيات شيعية وتدريبها حني كانت تقاتل األمريكيني أثناء فرتة
االحتالل املبارش ،أو عرب إذكاء الروح الطائفية يف العراق فيام بعد،
تجد نفسها اليوم موضوعيًا يف عالقة تحالفية مع إيران يف عموم
شكل واع ًيا يتجاوز التحالف
املرشق العريب .وبدأت هذه العالقة تتخذ ً
املوضوعي .فإدارة أوباما التي تحجم عن أي ٍ
تورط عسكري ب ّري
خارجي ،وتحدي ًدا يف العراق ،تبحث عن قو ٍة إقليمي ٍة قادر ٍة عىل
االضطالع بالدور "عىل األرض"؛ وذلك يف ظل عجز القوات العراقية
وقوات البشمركة الكردية عن ص ّد زحف "داعــش" بإمكانياتهام
الذاتية .لذلك ،فهي متيل  -كام يبدو  -لالعتامد املتزايد عىل إيران
بوصفها قو ًة مؤهل ًة للقيام بهذه املهمة.
1 Ben Brumfield, “Pentagon: There are 'indications' that Iran may have
bombed ISIS in Iraq,” CNN, December 3, 2014, http://cnn.it/1BOPtt7
2 Tim Arango and Thomas Erdbrinkdec, “U.S. and Iran Both Attack ISIS,
but Try not to Look Like Allies,” The New York Times, December 3, 2014,
http://nyti.ms/11U7WHZ

وال يدع املسؤولون األمريكيون مجالً للشك يف حصول تنسيقٍ مع إيران،
ولكن عرب ٍ
طرف ٍ
ثالث .فقد أشار الرئيس أوباما نفسه إىل مسألة التنسيق
تنسق
األمرييك مع إيران عرب الحكومة العراقية؛ فحسب أوباما" :ال ّ
الواليات املتحدة مع إيران مبارشة … هناك نوع من الرتتيب عرب ٍ
طرف
ٍ
ثالث لضامن عدم وقوع أي خطأ ،وبخاصة أ ّن لديهم بعض القوات أو
امليليشيات الواقعة تحت سيطرتهم يف بغداد وحولها .ونحن أوضحنا
منصب عىل
لهم أال تعبثوا معنا ،فنحن لسنا هنا لنعبث معكم .فرتكيزنا
ّ
العدو املشرتك"((( .وحسب مراقبني أمريكيني ،فإ ّن أوباما عنى بالقوات
اإليرانية املوجودة يف العراق والتي لن تعبث معها الواليات املتحدة،
بعض عنارص فيلق القدس اإليـراين ،وتحدي ًدا قائده الجرنال قاسم
3 Jeremy Bender, “The US IS Now in An 'Awkward' Position over Syria and
Iraq’,” The Business Insider, December 2, 2014, http://www.businessinsider.
com/us-sharing-skies-with-syria-and-iran-2014-12
4 Aki Peritz and Faris Alikhan, “The U.S.-Iran non-alliance alliance
against Islamic State,” Reuters, October 29, 2014, http://reut.rs/1tD4ZX3
”5 Rebecca Kaplan, “Obama outlines ‘new phase’ in the fight against ISIS,
CBS News, November 9, 2014, http://cbsn.ws/1GEy6yW
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سليامين املص ّنف عىل قامئة اإلرهاب األمريكية لثالث مرات((( .واستنا ًدا
رسبتها إيران من ساحات املعارك يف العراق،
إىل بعض الصور التي ّ
فإ ّن سليامين هو من يقود عمليًا املعركة ضد "داعش" هناك .وقد أكد
األمر نفسه الناطق باسم وزارة الدفاع األمريكية األدمريال جون كرييب
حني قال بأ ّن الواليات املتحدة ال تنسق طلعاتها الجوية وال عملياتها
العسكرية مع إيران ،وإمنا ترتك ذلك ،وبخاصة مسألة تنظيم حركة
الطائرات يف األجواء العراقية ،للحكومة العراقية(((.

الحسابات األميركية
ال تنكر إدارة أوباما حاجتها إىل الدور اإليراين يف محاربة تنظيم "داعش"؛
وذلك لسببني :األول هو نفوذ إيران الكبري يف كلٍ من العراق وسورية،
والثاين عدم رغبة إدارة أوباما يف إرسال قوات عسكرية برية إىل العراق
أو أي مكانٍ آخر .فـ "مبدأ أوباما" يف السياسة الخارجية قائم عىل أ ّن
الواليات املتحدة ستكتفي مبهامت التدريب والتسليح والدعم لحلفائها
يك يقاتلوا عىل األرض ،إال يف حاالت الرضورة القصوى املتعلقة باملصالح
األمريكية املبارشة .غري أ ّن انهيار القوات العراقية املهني أمام "داعش"
وتقهقر قوات البشمركة الكردية تاليًا ،دفع واشنطن إىل تعزيز عدد
مستشاريها العسكريني عىل األرض ،ولكنها بقيت بحاجة إىل الدعم
اإليراين يف العراق ملامرسة نفوذها عىل أطراف معادلته السياسية من
أجل توحيد جهدهم يف مواجهة "داعش" ،وهو أمر إن حدث ،فسوف
يكفي الواليات املتحدة مؤونة إرسال قوات أمريكية برية مقاتلة لتقوم
مبهمة هزمية تنظيم "داعش".
ومثة سببان آخران يساعدان يف فهم التوجه األمرييك نحو التنسيق
 غري املبارش حتى اآلن  -مع إيران؛ أحدهام :أ ّن إدارة أوباما تأمل يفأن يساهم هذا التنسيق يف دفع إيران إىل إبداء مرونة أكرب يف ملف
املفاوضات حول برنامجها النووي ،وهو األمر الذي يطمح أوباما يف
أن يكون أكرب إنجا ٍز لرئاسته يف السياسة الخارجية((( .وعىل الرغم من
رش مع
ذلك ،فإ ّن أوباما بقي
حريصا عىل التأكيد أ ّن أي تنسيقٍ غري مبا ٍ
ً
(((
إيران ضد "العدو املشرتك" غري ٍ
مرتبط مبلف املفاوضات النووية معها .
6 Patrick Goodenough, “Obama Told Iranians: ‘Don’t Mess With Us,
We’re Not Here to Mess With You’,” CNS News, November 9, 2014, http://
bit.ly/1wB5hPD
7 Arango and Erdbrinkdec.
?8 Akbar Shahid Ahmed and Ryan Grim, “What’s Wrong with this Picture
For U.S. Fight Against ISIS, Everything,” The Huffington Post, November 23,
2014, http://huff.to/1FjZIYA
9 Kaplan.
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أما السبب اآلخر فيتمثل يف ا ّدعاء اإلدارة األمريكية قلقها عىل سالمة
مستشاريها العسكريني يف العراق  -والذين يناهز عددهم اليوم ثالثة
آالف مستشار  -من جانب إيران وحلفائها(((1؛ فأي توت ٍر مع إيران قد
يرتد سلب ًيا عىل القوات األمريكية يف العراق.

الخالصة
رشا
سواء أكان التنسيق األمرييك مع إيران يف العراق وحتى يف سورية مبا ً
أم غري مبارشٍ ،فإنه يؤكد عىل أ ّن واشنطن باتت متيل إىل االعرتاف بالنفوذ
اإليراين يف هذين البلدين .بل إ ّن عيل خديري ،املسؤول األمرييك السابق
مستقل ،إنه
ً
يف العراق ،ال يجد غضاضة يف القول بأ ّن "العراق ليس بل ًدا
تحت قيادة سليامين وزعيمه خامنئي"( .((1ومع ذلك ،فالقبول األمرييك
بتوسع النفوذ اإليراين يف املنطقة عىل حساب حلفائها التقليديني لن
ّ
يكون من دون محاذير؛ فهناك أولً إرسائيل التي لن تقبل يف الغالب
بنفو ٍذ إيراين مؤث ٍر يف املنطقة ،حتى إن كان ضمن توافقٍ مع الواليات
املتحدة .وثانيًا ،هناك بعض حلفاء أمريكا من العرب ،وتحدي ًدا اململكة
أصل من التم ّدد اإليراين ،وهو
العربية السعودية التي لديها حساسية ً
ما قد ينعكس عىل تصعيد التوتر الطائفي يف املنطقة ،وبخاصة أ ّن
السنة العرب يف العراق لديهم حساسية من إيران وأجندتها.
أما بالنسبة إىل إيران ،فإ ّن االنكفاء األمرييك يف منطقة الرشق األوسط
سوف يقوم مبزيد من استنزافها بقدر ما يضيف إىل نفوذها؛ فتوسيع
مساحة نفوذ إيران سوف يرتتب عليه أعباء إضافية تستنزف طاقتها.
ويف املحصلة ،فإ ّن الواليات املتحدة قد تجد نفسها مضطرة يف املستقبل
القريب إىل العودة مجد ًدا إىل املنطقة ،أو مضاعفة حجم تدخلها ،ومن
ث ّم استنزافها؛ ذلك أ ّن الرصاع الطائفي سيتوسع أكرث فأكرث؛ وهو ما
يعني تقوية العدو املشرتك لها وإليران؛ أي تنظيم "داعش" أو أي تنظيم
آخر سريثه .واملفارقة هنا أ ّن الناطق باسم وزارة الدفاع جون كرييب نبّه
إيران إىل رضورة أن تراعي يف تدخلها يف العراق عدم إثارة الحساسيات
الطائفية( ،((1مع أ ّن القبول بدورها الحايل يف العراق ويف املنطقة يعني
إثارة هذه الحساسيات؛ فاملسألة ليست مراعاة شكلية باللغة أو غريها،
يعب عنه أولئك املسوؤلون اإليرانيون
بقدر ما هي واقع عىل األرض ّ
الذي يتحدثون "من دون مراعاة للحساسيات" عن سقوط رابع عاصمة
عربية بيد إيران.
10 Ahmed and Grim.
11 Arango and Erdbrinkdec.
12 Brumfield.
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مشاري حمد الرويح

*

الفشل اإلقليمي :بين القوى الخارجية
والمجموعات المسلّحة

تقــدم هذه الورقة محاولة لفهم حالة الصراع القائمة بين تنظيم الدولة اإلســامية "داعش"
ّ
ّ
أو غيــره مــن المجموعــات المســلحة والتحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة من خالل
إعادة توصيف المفاهيم الرئيســة والعالقات الســببية المحيطة بالصراع .تنطلق الورقة من
ّ
ّ
التدخل األجنبي"
"التدخل األجنبي يؤ ّدي إلى التطرّف" ،وبالعكس "التطرّف يؤ ّدي إلى
فرضية
ً
تقدم مســاحة تحليلية
أن تلــك العالقــة الترابطية التبادليــة على الرغم من ّ
صحتها ّ
موضحــة ّ
صوغ لهذه
تقدم الورقة إعادة
محــدودة لفهم نمط الصراع القائم وشــروط إنتاجه .ومن هنــا ّ
ٍ
ّ
"التدخل األجنبي" و"التطرّف" عناصر في إطار مفاهيمي ينتمي إلى أحد أطراف
العالقة تضع
فرضية بحثية أشمل ،وهو صراع "إعادة الهيكلة اإلقليمية".
*

باحث كويتي متخصص يف العالقات الدولية ،حاصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة دارم  -بريطانيا.

24
تقرتح هذه الورقة مستوى القيادة السياسية للدول اإلقليمية ،بوصفه
املتغيات
إطا ًرا مالمئًا للطرف اآلخر من املعادلة ،يق ّدم عد ًدا من
ّ
املسؤولة عن إنتاج منط رصاع "إعادة الهيكلة اإلقليمية" وإعادة
إنتاجه ،لتكون الفرضية الرئيسة كام ييل :عدم قدرة الدول اإلقليمية
عىل إظهار قيادة سياسية يؤ ّدي إىل إعادة إنتاج الرصاعات الهيكلية
اإلقليمية .فبالنسبة إىل الطرف اآلخر من املعادلة ،أي "مستوى القيادة
السياسية" ،تقرتح الورقة ثالثة عنارص ،وهي :وجود رؤية شاملة يت ّم
من خاللها اقرتاح الحلول للمشاكل الرئيسة؛ والقدرة عىل تقديم
التربير األخالقي لتب ّني تلك الرؤية استمراريته؛ والقدرة عىل الحشد
الشعبي واملادي لتنفيذ تلك الرؤية .تع ّرف الورقة بعد ذلك مستوى
لكل من الدول اإلقليمية إضاف ًة إىل َ
طرف الرصاع؛ أي
القيادة السياسية ٍّ
القوى الخارجية والجامعات املسلّحة ،طبقًا لتلك العنارص لتستخلص
لكل منها رؤية ومرشوع
مشاريع تحكم مستويات القيادة السياسية ٍّ
أدايت/منفعي يهدف إىل األمن واالقتصاد تق ّدمه الدول اإلقليمية،
وهي :مرشوع ليربايل/مؤسسايت للقوى الخارجية؛ ومرشوع إسالمي
للجامعات املسلّحة .تستنتج الورقة يف النهاية أ ّن الدول اإلقليمية
ومرشوعها يف مواجهة التدخّل األجنبي تخرس أمام الجامعات املسلّحة
بديل لقيادة تلك املواجهة .أ ّما يف
والتي تق ّدم مرشوعها "اإلسالمي" ً
مواجهة التط ّرف أيضً ا ،فالدول اإلقليمية ومرشوعها تخرس أمام القوى
بديل لقيادة تلك املواجهة.
الخارجية التي تق ّدم مرشوعها الليربايل ً
قد يكون اإلحساس األكرث انتشا ًرا عىل املستوى الشعبي يف املنطقة
عند النظر نحو جان َبي الرصاع اإلقليمي القائم ،أي "داعش" وما يس ّمى
بالتحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة ،هو عدم االرتياح وعدم
كل منهام .يرتبط هذا اإلحساس بعالق ٍة سببية واضحة
التعاطف مع ٍّ
ال لبس فيها ،وهي أ ّن "ارتفاع مستوى التط ّرف يس ّبب ارتفاع مستوى
التدخّل األجنبي" .والسمة التبادلية لتلك العالقة واضحة أيضً ا؛ أي
أ ّن "ارتفاع مستوى التدخّل األجنبي يس ّبب ارتفاع مستوى التطرف".
إىل ح ٍّد كبري ،فإ ّن هذه عالقة ترابطية صحيحة تعتمد عىل شواه َد
إمربيقية ال تحتاج إىل ٍ
أدوات بحثية متقدمة للكشف عنها .إلّ أ ّن هذه
املقالة املخترصة تقرتح وضع تلك العالقة يف إطار مفاهيمي وتحلييل
قد يساهم بصورة أكرب يف تفسري حالة الحصار السيايس والنفيس التي
تتع ّرض لها شعوب املنطقة بني التطرف والتدخّل األجنبي.
يف هذا اإلطار ،فإ ّن امله ّمة األوىل هي فهم أ ّن تلك الحالة ّ
تدل عىل
ٍ
معي من الرصاع ناتج بدوره من شكل تط ّور
منط أو نسقٍ لنو ٍع ّ
الهيكل السيايس لإلقليم مبا يف ذلك وحداته السياسية وسامتها وعالقة
اإلقليم بالنظام الدويل الحديث ،كون تلك الحالة دالّة عىل منط يعني
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بالرضورة إعادة إنتاجها مادامت رشوط إنتاجها الهيكلية موجودة.
وتتمثّل املهمة الثانية يف أ ّن ذلك يتطلّب إعادة توصيف هذا النوع
من الرصاعات بهدف استكشاف رشوط إنتاجه؛ فقد درجت الخطابات
السياسية والتقارير اإلسرتاتيجية بل وحتى أدبيات العالقات الدولية،
عىل توصيف رصاعات القوى الخارجية لإلقليم واملجموعات املسلّحة
من خالل مفهوم "اإلرهاب"  Terrorismو"الحرب عىل اإلرهاب"
 Counter-Terrorismأو التم ّرد والتخريب السيايس Insurgency
ومواجهته ((( .Counter-Insurgencyيتّضح من هذه التوصيفات
إلطار الرصاع التح ّيز بل واملنشأ الغريب .من الناحية األخرى يصف
الجانب اآلخر وأدبياته هذا الرصاع بوصفه جز ًءا من جهاد األ ّمة
اإلسالمية ض ّد التدخّل يف العامل اإلسالمي والسيطرة عليه((( .يف املنتصف
نجد بعض التوصيفات األخرى التي تضع الرصاع يف إطار فشل الدولة
يف تقديم الخدمات األساسية للمجتمع  Failed Stateوالذي يؤ ّدي
بدوره إىل ظهور املجموعات املتط ّرفة((( .بالطبع هناك عنارص من
جميع تلك التوصيفات املفاهيمية تنطبق عىل حالة الرصاع التي
نحن بصددها؛ فالجانبان ،أي املجموعات املسلّحة والقوى الغربية،
تستحق وصف اإلرهاب .ومن
يتبعان وسائل بل أهدافًا متطرفة
ّ
حيث املبدأ ،فإ ّن مواجهة تدخّل القوى الغربية يف العامل اإلسالمي
ومحاولتها السيطرة عليه ت ُع ّد من الجهاد ،بل من أسمى أنواع الجهاد.
ويساهم فشل الدول اإلقليمية يف إدارة مجتمعاتها بصورة كبرية يف
تط ّرف بعض عنارص املجتمع.
مع أخذ بعض عنارص التوصيفات املذكورة يف الحسبان ،ميكن توصيف
الرصاع اإلقليمي بني املجموعات املسلّحة والقوى الخارجية يف إطار ما
قد يطلق عليه رصاع "إعادة الهيكلة اإلقليمية" .ميكن القول إ ّن هذا
النوع من الرصاع يتّصف بالسامت التالية:
•أ ّو ًل :أنّه رصاع بني قوى خارجية لإلقليم ومجموعات من غري
الدول  .non-state actorsهذا ال يعني أ ّن الدول اإلقليمية
ليست جز ًءا من الرصاع بل يعني أنّها ليست الالعب الرئيس
بل أحيانًا تكون مؤسسات تلك الدول هي ما ّدة الرصاع ،والتي
يتنافس عليها الطرفان لتوجيهها وتشكيلها يف إحدى مراحل
الرصاع.

1 David J. Kilcullen, ‘Countering Global Insurgency’, Journal of Strategic
Studies, (2005), 28/4, pp. 597-617.
 2انظر كتابات أبو محمد املقديس عىل سبيل املثال.
3 Chelli Plummer, “Failed States and Connections to Terrorist Activity”,
International Criminal Justice Review, December (2012) 22/4, pp. 416-449.
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•ثان ًيا :أ ّن طريف هذا النوع من الرصاعات يهدفان إىل إعادة
الهيكلة والثقافة السياسية لإلقليم وليس إىل مكاسب مادية
أو سياسية محدودة .من هنا نرى ظهور الخرائط املتعددة
لإلقليم وتداولها ،سواء لتقسيمه إىل كيانات أصغر((( أو دمج
كياناته للوصول إىل كيان سيايس جامع؛ ما يوضح أيضً ا عدم قدرة
متوسط الحجم عىل القيام
الدولة الوطنية بوصفها كيانًا سياسيًّا ّ
بدو ٍر قيادي يف هذا الرصاع .وتوضح تلك السمة أيضً ا مساحة
الرصاع ،وهي متت ّد من مستويات صغرية الحجم Micro-Level
تتض ّمن كيانات مثل املجموعات املسلّحة والقبائل والطوائف،
إىل مستويات كبرية الحجم Macro-Level؛ أي مستويات ما
فوق الدولة والنظام الدويل ،والتي تتض ّمن القوى العظمى
الخارجية واملنظامت اإلقليمية والدولية.

•ثالثًا :تتّسم تلك الرصاعات بالتط ّرف من الجانبني؛ فعىل الرغم
من تكرار وصم املجموعات املسلّحة بالتط ّرف يجب عدم إغفال
تط ّرف الجانب اآلخر أي تط ّرف القوى الغربية يف إدارة اإلقليم
والتعامل معه؛ فعىل سبيل املثال ال تتبع الواليات املتحدة مع
الرشق األوسط املعايري األخالقية نفسها عندما تتعامل مع رشق
وقياسا عىل أدبيات "الدولة
أوروبا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية.
ً
الفاشلة" ،ميكن القول إ ّن األبعاد املذكورة لهذا النوع من
الرصاعات :اإلقليمي ،والهيكيل إضاف ًة إىل تط ّرف أطراف الرصاع،
"فشل" إقليميًّا .أي إنّنا نتعامل هنا مع "إقليم فاشل"
ً
تقرتح
يعاين من ضعف قيادة سياسية أو عدم وجودها.
إذا كانت رصاعات "إعادة الهيكلة اإلقليمية" متثّل اإلطار املفاهيمي
الــذي ميكن من خالله اشتقاق متغريات تابعة dependent
Variables؛ أي التي متثّل الظاهرة املراد رشحها ،فإ ّن الدراسة تقرتح
"مستوى القيادة السياسية للدول اإلقليمية" إطا ًرا مفاهيميًّا ميكن
من خالله اشتقاق متغريات مستقلة  independent variablesأي
بدل من
تلك املسؤولة سبب ًّيا عن حدوث تلك الظاهرة وتكرارها .إذًا ً
العالقة الرتابطية البسيطة املذكورة يف بداية الورقة ميكن إعادة ص ْوغ
تلك العالقة بني "التدخل األجنبي" و"التط ّرف" إىل الصيغة التالية:
عدم قدرة الدول اإلقليمية عىل إظهار قيادة سياسية يؤ ّدي إىل إعادة
إنتاج الرصاعات الهيكلية اإلقليمية.
مم ميكن أن تق ّدمه إعــادة الصوغ هذه نحو فهم
عىل الرغم ّ
الظاهرة ،فهي تبقى يف مجال توصيف أمناط العالقة الرتابطية بني
”4 Ralph Peters, “Blood Borders: How a Better Middle East Would Look,
)Armed Forces Journal,(2006
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مستوى القيادة السياسية للدول اإلقليمية وإنتاج الرصاعات الهيكلية
تفسها.
اإلقليمية وإعادة إنتاجه .لك ّنها ال ترشح تلك العالقة أو ّ
وللدخول يف مجال الرشح والتفسري ،ميكن إعادة صوغ تلك العالقة
تفصيل ،كام ييل" :عدم قدرة الدول اإلقليمية
ً
مر ًة أخرى بطريقة أكرث
عىل إظهار قيادة سياسية عند التعامل مع القوى الخارجية يساهم
يف ظهور التط ّرف .وبالعكس ،عدم قدرة الدول اإلقليمية عىل إظهار
قيادة سياسية عند التعامل مع الجامعات املسلّحة يساهم يف ظهور
التدخّل األجنبي".

ال يعني هذا أ ّن غياب القيادة السياسية للدول اإلقليمية يخلق
أو ينشئ التط ّرف أو حتى التدخّل األجنبي .املقصود أ ّن غياب
القيادة السياسية للدول اإلقليمية هو السبب الرئيس يف إنتاج منط
هذا الرصاع بني القوى الخارجية من جهة واملجموعات املسلّحة من
جه ٍة أخرى ،وإعادة إنتاجه .من خالل عمليات الصوغ املختلفة يظهر
رئيسا للمتغريات
"مستوى القيادة السياسية" للدول اإلقليمية إطا ًرا ً
املسؤولة عن رشح تلك الظاهرة وتفسريها ،ومن هنا يتطلب ذلك
توصيفًا مفاهيميًّا لهذا الجانب من املعادلة .يف هذا اإلطار نجد
محاوالت عديدة((( لتوصيف "القيادة السياسية" إال أ ّن تلك املحاوالت
تنتمي إىل أدبيات العلوم السياسية ،وهي تركّز عىل القيادة السياسية
يف مستوى الدولة  -املجتمع وليس املستوى اإلقليمي .قد يكون ذلك
بسبب هيمنة مفهوم "الدولة املهيمنة"  Hegemonعىل أدبيات
العالقات الدولية الخاصة بالقيادة((( .بحيث يركّز هذا املفهوم عىل
قيادة النظام الدويل العابرة لألقاليم ،وليس الحدود فقط .نظريًّا،
ميكن رؤية تأثري ذلك يف مدى ضعف التنظري عىل املستوى اإلقليمي
يف أدبيات العالقات الدولية .أ ّما سياسيًّا ،فهو يوضح مدى "دونية"
5 Grint, Keith (ed.), Leadership: Classical, Contemporary, and Critical
Approaches (New York: Oxford University Press,1997); Joseph Jr. Nye, “New
Models of Public Leadership”, in Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith
& Iain Somerville (eds.), Leading Beyond the Walls (San Francisco: JosseyBass,1999).
6 Robert Giplin; Charles Kindleberger; Stephan Krasner.
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العالقة بني القوى الخارجية العظمى والدول اإلقليمية .فالطريق
األسلم هنا إذًا ،هو النظر يف مفاهيم القيادة السياسية بصورة عا ّمة،
ومن ث ّم تطبيقها إقليم ًّيا.
اختلف الباحثون بخصوص العنارص الجوهرية للقيادة السياسية.
لكن ،بإمكاننا تلخيصها طبقًا ملاسكيويل Joseph Masciulli
ومالكنوف  Mikhail A. Molchanovونايت W.Andy Knight
يف التايل :أ ّولً  :وجود رؤية شاملة يجري من خاللها اقرتاح الحلول
للمشاكل الرئيسة .ثان ًيا :القدرة عىل تقديم التربير األخالقي لتب ّني
تلك الرؤية بل واستمراره .ثالثًا :القدرة عىل الحشد الشعبي واملادي
لتنفيذ تلك الرؤية((( .إذا طبّقنا تلك العنارص عىل املستوى اإلقليمي
يف الجزء الخاص بالقيادة السياسية يف العالقة السببية أعاله ،ميكن
استخالص ما ييل :أ ّن الدول اإلقليمية ،والتي هي دول قطرية وطنية،
لحل املشكالت اإلقليمية وإن كانت
ليست لها رؤية ملرشوع إقليمي ّ
لها رؤية إقليمية ،ليس لها العمق األخالقي الالزم لتربيرها والقدرة
عىل الحشد الشعبي واملادي لتنفيذها؛ وذلك مقارنة مع طريف الرصاع
أي القوى الخارجية والجامعات املسلّحة ،وعند التعامل معها .أي
إ ّن املجموعات املسلّحة تق ّدم مستوى أعىل من القيادة السياسية يف
مواجهة التدخّل األجنبي طبقًا لعنارص القيادة السياسية املذكورة،
وتزاحم الدول اإلقليمية يف قيادة تلك "املواجهة" .وتق ّدم القوى
الخارجية مستوى أعىل من القيادة السياسية يف مواجهة املجموعات
املسلّحة طبقًا لتلك العنارص ،وعليه ،هي من يقود املواجهة مع
املجموعات املسلّحة.

القيــادة السياســية اإلقليميــة
لتحالف األسر الحاكمة والجيوش
الوطنية

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

السياسية املحلية التي تقود املرشوع األمني/االقتصادي اإلقليمي
رس وقبائل حاكمة من جهة وجيوش
هي يف جوهرها تنقسم إىل أ ٍ
وطنية من جهة أخرى؛ إذ تع ّد األوىل أساس النظام السيايس يف دول
الخليج والنظم العربية الوراثية األخرى ،كاألردن واملغرب .بينام تع ّد
الثانية أساس النظام السيايس يف الجمهوريات العربية ،كمرص وسورية
مثل .عىل املستوى اإلقليمي ،ترتبط األنظمة الحاملة تلك
والجزائر ً
الثقافات السياسية بعالقات أداتية تهدف إىل تحقيق هدفني رئيسني
هام :األمن واالستقرار ،والتنمية والرفاهية االقتصادية .املقصود
بأداتية هنا هو طغيان البعد املنفعي لتلك العالقات وما ينبثق عنها
من ترتيبات وإجراءات سياسية واقتصادية إقليمية ،وتعامل األطراف
معها بطريقة سطحية ال يتع ّدى مستوى الحسابات املادية للمنفعة
والخسارة(((؛ أي إ ّن ما نحن بصدده هنا هو بيئة ذات بناء إجراءايت
 proceduralوعمليايت  operationalتعمل عىل تنظيم العالقات
االقتصادية والرتتيبات والتحالفات األمن ّية فقط؛ إذ تختلف تلك البيئة
عن البيئات اإلقليمية األخرى ذات البناء الثقايف واملؤسسايت ،والذي
بدوره يعمل عىل تعميق أسس تلك الرتتيبات االقتصادية واألمنيّة من
خالل وضعها يف إطار غاياتها القيمية وجذورها الثقافية والتاريخية
كام يف الحالة األوروبية أو حتى اآلسيوية.
ترتبط ضحالة البناء الثقايف واملؤسسايت يف الرؤية اإلقليمية املعارصة
للدول اإلقليمية بالرضورة بالعنرص الثاين من "القيادة السياسية" ،وهو
العمق األخالقي الرضوري لتربير تلك الرؤية اإلقليمية .عاد ًة ما يجري
تربير تلك الرؤية عىل مستوى املجتمعات واألفراد وما ميكن أن تق ّدمه
تلك الرؤية من حقوق ،أو يف هذه الحالة "خدمات" لتلك املجتمعات
واألفراد .وميكن تلخيص ما تق ّدمه تلك الرؤية عىل تلك املستويات يف:
االستقرار ،واألمن واألمان ،والرفاهية االقتصادية ،وخليط من املحافظة
عىل نوع من"اإلسالم العبادايت والفلكلوري" الذي ال يصطدم بحرية
اختيار أسلوب الحياة الشخيص كغايات شخصية واجتامعية يف ح ّد
ذاتها يخدمها ويحفظها النظام اإلقليمي األمني واالقتصادي.

أساسا
بعد عقو ٍد من تراجع الرؤية القومية العربية بوصفها
ً
للمرشوع اإلقليمي وتراجع مشاريع ما يس ّمى بـ "اإلسالم السيايس"
مؤخ ًرا إضاف ًة إىل تق ّدم دول الخليج نسب ًّيا يف قيادة اإلقليم سياس ًّيا،
ظهر "خليط" مش ّوه من الثقافة السياسية املحلّية يتض ّمن العنارص
التالية :شمولية علامنية من جهة ،وسلطوية قبلية من جهة أخرى
أو حتى خليط بينهام يف بعض الحاالت .بحيث ميكن القول إ ّن النظم

إشكال يف عنارص القيادة السياسية
ً
قد يكون العنرص الثالث هو األكرث
والخاص بقدرة الدول اإلقليمية عىل الحشد الشعبي واملادي لتلك
الرؤية؛ فاملتابع لألوضاع الحال ّية للمنطقة يكاد ال يخطئ مظاهر
أي تهديد
التفاف الشعوب حول قياداتها السياسية يف مواجهة ّ
الستقرار مجتمعاتها ،ورفاهيتها االقتصادية ،وأسلوب حياتها كام
مثل .لكن السؤال املطروح
هي الحال يف أغلب دول الخليج ومرص ً

7 Joseph Masciulli & Mikhail A. Molchanov & W. Andy Knight, Political
Leadership in Context, (London: Ashgate, 2009).

8 Martin Hollis & Steve Smith, Explaining and Understanding International
Relations (Oxford: Oxford University Press , 1991), p. 65.
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هو :هل تصمد إسرتاتيجيات الحشد الشعبي واملــادي ،والتربير
األخالقي لنظام إقليمي أمني/اقتصادي أدايت عند زوال التهديدات
الرئيسة لالستقرار واالقتصاد والحرية الشخصية؟ لكن الالفت هو
أ ّن تلك التهديدات بطبيعتها موقّتة؛ أي إنّها غري مالمئة لالستخدام
بوصفها أهدافًا لتربير أخالقي لنظام اجتامعي من املفرتض أن يتّسم
باالستمرارية واالستدامة.
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االجتامعي من منطلق قومي .أ ّما مفهوم القومية العاطفية ،فريكّز عىل
املشاعر الجامعية والروابط العاطفية باملجتمع الوطني ،والتي تعمل
تأسيسا ملا يس ّميه
بدورها قاعدة للتضامن االجتامعي( ،((1بل وحتى
ً
بنديكت أندرسون بـ "الرشعية العاطفية"( .((1عىل الرغم من ضحالة
أغلب الهويات القومية اإلقليمية ،استطاعت األنظمة اإلقليمية أن
تخلق تلك الحالة القومية العاطفية ،و"الرشعية العاطفية" لنظمها
وأرسها الحاكمة دون الحاجة إىل نقل السلطة إىل الشعب أو توسيع
دائرة ات ّخاذ القرار .إضاف ًة إىل "الرشعية العاطفية" أعطت الثقافة
السياسية والخربة التاريخية للدول اإلقليمية أبعا ًدا أخرى للرشعية
مثل؛ بحيث تع ّد تلك "الحزمة" الرشعية أحد
كالرشعية القبلية ً
أه ّم أسس التربير األخالقي وإسرتاتيجيات الحشد الشعبي واملادي
للمرشوع األمني/االقتصادي للدول اإلقليمية.

إقليم أداتي أم ليبرالي أم إسالمي
بغض النظر عن مدى استدامة تلك الرؤية اإلقليمية وعمقها القيمي،
ّ
األقل موقّتًا ،يف تعزيز رشعية تلك
إال أنّها نجحت إىل ح ٍّد ما ،عىل ّ
األنظمة محليًّا والتخفيف من الضغوط الدولية لتب ّني إصالحات
سياسية ليربالية .يف هذا اإلطار ميكن القول إ ّن الدول اإلقليمية
وأنظمتها نجحت يف الحصول عىل مستويات مرتفعة من الوالء
دون الحاجة إىل توسيع املشاركة الشعبية يف رسم السياسات وات ّخاذ
القرار .لفهم إدارة الدول اإلقليمية إلسرتاتيجيات الحشد الشعبي
واملادي لرؤيتها األداتية ،والتي تهدف يف النهاية لبقاء تلك األنظمة،
من املفيد التفكري يف أنواع مختلفة من القومية ،والتي تع ّد حجر
األساس للتقسيم السيايس يف املنطقة .ومن هنا ،متثّل ما تتعامل
معه األنظمة عند تقديم تربير أخالقي لرؤية إقليمية أو محاولة
الحشد الشعبي واملادي لتلك الرؤية .يق ّدم ماثياس فامهو Matthias
 vom Hauثالثة أنواع ملفهوم القومية :القومية السلوكية ،والقومية
األيديولوجية ،والقومية العاطفية((( .ويعنى مفهوم القومية السلوكية
بالعمل السيايس الجامعي الذي يهدف إىل سلطة تعريف الحدود
املادية واإلنسانية والثقافية لأل ّمة .أي إ ّن هذا النوع من القومية يظهر
يف سياسات الدولة والحركات االجتامعية والسياسية .بينام يق ّدم
مفهوم القومية األيديولوجية اإلطار الفكري والقيمي لأل ّمة .إذ يق ّدم
هذا النوع من القومية أنساقًا لرؤية وتفس ًريا والتح ّدث عن العامل
9 Matthias vom Hau, “How to Identify Nationalism?”, Committee on
Concepts and Methods, Working Paper Series, (December 2009), p.5.

كام أرشنا سابقًا ،ميكن الكشف عن كيفية تأثري ما تق ّدمه الدول
اإلقليمية من مستوى قيادة سياسية يف إعادة إنتاج الرصاعات الهيكلية
اإلقليمية ،عند مقارنته مبا تق ّدمه األطراف الرئيسة يف تلك الرصاعات.
أي إ ّن النقطة املحورية هنا هي أ ّن ضعف القيادة السياسية للدول
اإلقليمية يجب أن يفهم من خالل التعامل مع أحد أطراف الرصاع
وعدم رضا الطرف اآلخر عن مستوى القيادة السياسية التي تق ّدمه
ومنازعتها هذا الدور من خالل تقديم رؤية مختلفة إلدارة هذا
التعامل والتفاعل .بطريقة أوضح ،فإ ّن عدم قدرة الدول اإلقليمية
عىل تقديم رؤية ملرشوع إقليمي يجري من خالله تقديم حلول
ملشاكل املنطقة ،أو تربير أخالقي إضاف ًة إىل الحشد املادي والشعبي
عند التعامل مع التدخّل األجنبي ،يحفّز املجموعات املسلّحة للتعامل
مع التدخّل األجنبي بنفسها من خالل تقديم رؤية إقليمية مختلفة
وتربيرات أخالقية وإسرتاتيجيات حشد متعددة .وعدم قدرة الدول
اإلقليمية أيضً ا عىل تقديم رؤية ملرشوع إقليمي يجري من خالله
تقديم حلول ملشاكل املنطقة ،أو تربير أخالقي إضاف ًة إىل الحشد
املادي والشعبي عند التعامل مع التط ّرف ،يحفّز القوى الخارجية
للتعامل بنفسها مع التط ّرف من خالل تقديم رؤية إقليمية مختلفة
وتربيرات أخالقية وإسرتاتيجيات حشد متعددة.
10 Ibid,. p20.
11 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins
and Spread of Nationalism (New York: Verso, 1991), p.10.
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فإذا نظرنا إىل القيادة السياسية لتلك الدول عند التعامل مع القوى
الخارجية ،نجد أنّها تفشل يف تقديم الح ّد األدىن من الحاجات األساسية
ملجتمعاتها من هذا التفاعل مثل األمن بشقّيه املادي والثقايف ،والتنمية
االقتصادية ،واإلحساس الجامعي بالثقة أو ما يس ّمى بـ Collective
( .Self Esteem((1ميكن ع ّد تلك الحالة حالة من التط ّرف أيضً ا لك ّنها
تط ّرف يف الضعف واالستكانة والركون وتضييع الحقوق عند التعامل
مع القوى الخارجية .هنا تأيت الجامعات األخرى لتق ّدم نفسها من
خالل رؤية ومرشوع إقليمي يعد بتقديم تلك الحاجات األساسية
خصوصا عند التعامل مع القوى الخارجيةّ .إل أنّها أيضً ا تق ّدم نفسها
ً
األقل من خالل الوسائل املستخدمة وتربيراتها األخالقية بطريقة
عىل ّ
متطرفة تضاهي مستوى التطرف يف االستكانة وتضييع الحقوق لكن
يف االتجاه اآلخر .إذًا إن كان ال ب ّد من استخدام بعض أبعاد مفهوم
"الدولة الفاشلة" هنا يجب تضمني البعد الخارجي لهذا "الفشل"
أي فشل السياسة الخارجية للدولة يف تقديم الحاجات األساسية
للمجتمع أو حاميته ،ما يساهم يف تط ّرف الجامعات التي تسعى
لتقديم تلك االحتياجات .من الناحية األخرى عندما تتعامل الدول
اإلقليمية مع التطرف نجد أنّها تفشل أيضً ا ،عىل األقل من وجهة نظر
القوى الغربية ،يف تقديم الحد األدىن من الحاجات املحلية واإلقليمية
بل والدولية كاملحافظة عىل األمن والسلم الدول َّيني ،وحامية أرواح
املدنيني واألقليات وممتلكاتهم وحقوقهم .هنا أيضً ا تق ّدم القوى
الخارجية نفسها من خالل رؤية ومرشوع إقليميَّني يعدان بالقضاء
عىل التطرف .وعليه ،يضع ضعف القيادة السياسية للدول اإلقليمية
الطرفني يف مواجهة إقليمية هيكلية مستدامة.
قد يكون السؤال املنطقي هنا هو :ملاذا تخرس الدولة دامئًا يف اختبار
كل من َ
طرف الرصاع؟ فأمام الجامعات املسلحة
القيادة السياسية أمام ٍّ
والتي تق ّدم الهوية اإلسالمية إطا ًرا ملرشوعها اإلقليمي والعمق القيمي
الذي تستم ّد منه مجموعة التربيرات األخالقية بخاصة يف ما يتعلّق
بالتعامل مع القوى الخارجية ،تظهر أداتية رؤية الدول اإلقليمية
إضاف ًة إىل ضحالة تربيراتها األخالقية لهذه الرؤية وعجزها عن تقديم
فضل عن حتى االعرتاف
حلول ملشاكل التفاعل مع القوى الخارجية ً
بتلك املشاكل .من الناحية األخرى ،أي أمام القوى الخارجية والتي
تق ّدم الليربالية املؤسساتية إطا ًرا للرؤية اإلقليمية وأساس التربير
األخالقي لهذه الرؤية أيضً ا ،تظهر األداتية الواضحة لرؤية الدول
اإلقليمية إضاف ًة إىل ضحالة تربيراتها األخالقية لهذه الرؤية وعجزها
12 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge:
Cambridge University Press 1999), p.185.
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عن تقديم حلول ملشاكل التطرف ،والتي تتطلب من وجهة نظر تلك
القوى الخارجية ،تب ّني الفكر الليربايل يف مستوى الحريات الشخصية،
ومستوى عالقة الدولة – املجتمع .وهو ما ال تستطيع أن تق ّدمه
أو تجاريه قيم ًّيا أغلب الدول اإلقليمية كام هي الحال أمام املشاريع
والتربيرات األخالقية اإلسالمية .اإلجابة املخترصة إذًا هي أ ّن الدول
اإلقليمية ليست إسالمية بصورة كافية لتنافس املجموعات املسلّحة
يف قيادة املواجهة أمام القوى الخارجية ،وهي ليست ليربالية مبا يكفي
ملنافسة القوى الخارجية يف قيادة املواجهة أمام التط ّرف .وعليه،
تكون النتيجة املنطقية لهذا املستوى من ضعف القيادة السياسية
كل األطراف ،هي ذلك النمط من الرصاع
يف جميع االتجاهات وأمام ّ
الذي يتّصف بالتطرف من الجانبني ،والذي يدفع سكّان املنطقة يف
النهاية إىل الوقوف بجانب أحد الجانبني املتطرفني اضطرا ًرا ،أو ات ّخاذ
الحياد املمزوج بالالمباالة أو االنتظار ملستوى من القيادة السياسية
يسمح بقيادة املواجهة ض ّد الطرفني ،وبالتايل إنهاء الرصاع أو تعميمه
وتأصيله ليكون اإلقليم وأهله حقيقة أحد أطراف هذا الرصاع.

طويل؛ وذلك أل ّن
لكن قد يرى الكثريون أ ّن الفريق الثالث قد ينتظر ً
أسباب ضعف القيادة السياسية متتد إىل نشأة اإلقليم نفسه وتاريخه
السيايس الحديث ،وما نتج من ذلك من خلق كيانات سياسية غري
تخص االضطراب
قادرة عىل القيام بدور القيادة؛ ألسباب هيكلية ّ
الواضح بني هوية الدولة والهوية التاريخية والثقافية للمنطقة،
واعتامد تلك الكيانات عىل هويات وطنية ومتثيلها يف كثري من األحيان
هي يف الحقيقة هويات مصطنعة .إضاف ًة إىل ربط اإلقليم واعتامده
سياسيًّا واقتصاديًّا بل وثقافيًّا بالنظام الدويل الحديث .مام يع ّزز
وجاهة النقطة القائلة إ ّن رصاعات "إعادة الهيكلية" التي يعاين منها
اإلقليم هي نتيجة "فشل اإلقليم" وليس "فشل الدولة" .مبعنى آخر
ميكن القول إ ّن صعوبة قيام الدول اإلقليمية بدور "القيادة السياسية
اإلسالمية" ناتجة من ربط الكيانات السياسية يف اإلقليم بالنظام
الدويل .وميكن القول أيضً ا إ ّن استحالة قيام الدول اإلقليمية بدور
"القيادة السياسية الليربالية" ناتجة من الجذور الثقافية والتاريخية
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الفشل اإلقليمي :بين القوى الخارجية والمجموعات المس ّلحة

للمنطقة .وعليه ،ما نحن أمامه اآلن هو "التعبري اإلقليمي" عن خليط
الدولة القبلية/السلطوية من جهة والدولة الشمولية/العلامنية
من جه ٍة أخرى ،والذي ال يستطيع أن يقود اإلقليم سياس ًّيا؛ وذلك
كل من إقليمه ونظامه الدويل وعدم قدرته عىل
الرتباطه األدايت مع ٍّ
تقديم مرشوع قيمي ثقايف يتّسم باالستدامة.
قد يالحظ القارئ يف الفقرة السابقة استخدام لفظ "استحالة" عند
الحديث عن إمكانية قيام الدول اإلقليمية بدور "القيادة السياسية
الليربالية" ،واستخدام لفظ "صعوبة" عند الحديث عن إمكانية قيام
الدول اإلقليمية بدور "القيادة السياسية اإلسالمية" يف املنطقة؛
فمنطق ًّيا قد ال تكون الدول اإلقليمية قادرة عىل أن تكون ليربالية
أكرث من القوى الغربية ،لك ّنها قد تكون قادرة عىل أن تكون أكرث
"إسالمية" من الجامعات املسلّحة" .إسالمية" هنا ال تعني محافظة
اجتامعيًّا أو حتى "وسطية" باملعنى املنترش يف أدبيات "محاربة
اإلرهاب" واملفرتض أن ينافس "التطرف" قيم ًّيا .بل تعني القدرة
عىل تقديم رؤية إسالمية إقليمية والعمل عىل ذلك ،وتقديم التربير
األخالقي لتلك الرؤية إضاف ًة إىل الحشد الشعبي واملادي لغايات
إسالمية عىل املستوى اإلقليمي والدويل .كام ذكر سابقًا قد ال ينهي
متثيل
هذا التح ّول الرصاع لك ّنه قد يجعل أحد أطراف الرصاع أكرث ً
لشعوب املنطقة .بالطبع هذه مهمة ليست بالسهلة بل هي مهمة
معقدة قد متت ّد لعقود؛ فإذا كان تحالف األرس والقبائل الحاكمة من
جهة وجيوش الجمهوريات من جهة أخرى غري قابل لـ"لربلة" ،فمن
أساسا لبنية إقليمية ينطلق منها مرشوع إقليمي
الصعب أيضً ا رؤيته ً
حضاري إسالمي يعمل عىل اسرتجاع املنطقة من املشاريع األخرى:
أي اإلسالمي املتطرف والليربايل العاملي املتطرف أيضً ا .إال أنّه عىل
املدى القصري ميكن التفكري يف بعض الخطوات التي قد تساعد يف
إقناع شعوب املنطقة بوجود تحالف إقليمي ميثّلها يف رصاع املشاريع
والقيادات السياسية يف املنطقة .قد تكون أوىل تلك الخطوات هي
االعرتاف بوجود مشكلة هيكلية إقليمية وأ ّن شعوب املنطقة تعاين
ثقافيًّا واجتامعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا تلك املشكلة ،والتي ميكن تلخيص
أحد أبعادها يف ضعف البنية اإلقليمية السياسية والثقافية وعالقاتها
بحضارة العامل اإلسالمي وثقافته من جهة ،والعالقة املنفعية الخارسة
دو ًما مع القوى الخارجية من جهة أخرى .برصاحة عىل تحالف
الدول اإلقليمية الحايل أن يقوم مبا تقوم به املجموعات املسلحة لكن

بصورة أفضل أخالق ًّيا و"فن ًّيا"؛ أي أخذ مبادرة القيادة السياسية ذات
التو ّجه اإلسالمي ض ّد القوى الخارجية من املجموعات املسلحة .نعم
قد يعني ذلك أ ّن عىل الدول اإلقليمية أن تكون أكرث وسطية .لكن
"وسطية" ال تعني ما عليه هذه الدول اآلن بل تعني موقفًا وسط ًّيا
بني ما عليه املجموعات املسلحة وما عليه تلك الدول اآلن .ببساطة
مادام فراغ القيادة السياسية للمنطقة يف مواجهة القوى الخارجية
متا ًحا ،سيكون هناك دامئًا مجموعة أو عدد من املجموعات ،من غري
مللء هذا الفراغ سواء "داعش" أو غريها.
الدول ،التي تتق ّدم ْ

الخالصة
حاولت الورقة االبتعاد قدر اإلمكان عن التفاصيل اليومية للرصاعات
أمل يف الرتكيز عىل العنارص الهيكلية والعالقات السببية
اإلقليمية ً
التي تعيد إنتاج النمط الذي تنتمي إليه حالة الرصاع القامئة يف
املنطقة .عىل الرغم من صعوبة ذلك يوجد فوائد لهذه املحاولة منها:
وضع "التدخل األجنبي" و"التطرف" عنارص يف إطار مفاهيمي ينتمي
إىل أحد أطراف "الفرضية السياسية الكربى" يف هذا اإلقليم كام تراها
الورقة؛ أي بدلً من التعامل معهام بوصفهام طرفني ملعادلة محدودة
القيمة التفسريية ملا مي ّر به اإلقليم .وأ ّدى ذلك إىل البحث عن إطار
مفاهيمي آخر قد يكون أكرث مالءمة للبحث عن متغريات مسؤولة
عن رشح إعادة إنتاج منط رصاعات إعادة الهيكلة اإلقليمية ،والذي
يتض ّمن "التدخل األجنبي" و"التطرف" .وات ّضح من خالل املناقشات
املق ّدمة أ ّن "مستوى القيادة السياسية" للدول اإلقليمية قد يق ّدم
إطا ًرا مالمئًا لهذا الطرف من املعادلة .هذا من الناحية البحثية ،والتي
أرجو أن متثّل قيمة مضافة للبحث يف هذا املوضوع .أ ّما من الناحية
السياسية فالبحث أشار بوضوح من خالل مفهوم القيادة السياسية
وعنارصها إىل أ ّن الجزء األكرب من املسؤولية األخالقية حول إعادة
إنتاج هذا النمط من الرصاعات يقع ضمن الدول اإلقليمية .لكن يف
الوقت نفسه ،فتحت الورقة طريقًا للخروج من تلك الحالة اإلقليمية
أيضً ا من خالل "ارتفاع مستوى القيادة السياسية" للدول اإلقليمية،
والذي اقرتحت الورقة أن يكون "طريقًا إسالميًّا" .عىل الرغم من
صعوبات تب ّني هذا الطريق كام جرت اإلشارة إليه سابقًا ،فهو يظهر
األقل املخرج الوحيد من هذه الحالة اإلقليمية.
للباحث عىل ّ
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رياض بشير

*

االنتخابات التونسية :2014
مراحلها ونتائجها

تحلــل هــذه الورقــة االنتخابــات التونســية األخيــرة التي جــرت في عــام  ،2014وتــرى أن ،من أهم
أن االنتخابــات لم تعد تجرى تحت إشــراف وزارة الداخليــة .فلقد أوكلت
المكاســب بعــد الثــورة ّ
العمليــة االنتخابيــة برمتهــا إلــى هيئــة دســتورية دائمــة ،وهــي الهيئــة العليــا المســتقلة
نجاحا بالنظر لما جرى،
يعد فــي حد ذاته
ً
أن الوصول إلى االنتخابات ّ
لالنتخابــات .وتــرى الورقة ّ
منــذ اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيســي ،عن حزب التيار الشــعبي محمد البراهمي.
فقد راهن كثيرون داخل تونس وخارجها على احتمال عرقلة المسار الديمقراطي ،خاصة بعد
تعثــر المســار الديمقراطــي في دول الربيع العربي .كما ترى الورقة ً
أيضا أن النجاح التونســي
يحســب ،فــي حــد ذاته ،للترويــكا الحاكمــة ،خاصة لحركــة النهضة .كمــا أن حياد المؤسســة
العســكرية ،والــدور الكبيــر الــذي اضطلــع بــه االتحــاد العام التونســي للشــغل ،فــي لتقريب
اســهاما كبي ًرا في
وجهات النظر بين الفرقاء التونســيين من خالل الحوار الوطني ،أســهمت
ً
نجاح تلك االنتخابات.
*

باحث مبعهد املناطق القاحلة مبدنني –تونس ،ورئيس جمعية التنمية والدراسات االسرتاتيجية مبدنني.
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االنتخابات التونسية  :2014مراحلها ونتائجها

مقدمة
يأمل التونسيون أن تضع االنتخابات الترشيعية والرئاسية ح ًّدا
للمرحلة االنتقالية املستمرة منذ نجاح ثورة  14جانفي  .2011ولعل
من أهم املكاسب بعد الثورة أ ّن االنتخابات مل تعد تجرى تحت
إرشاف وزارة الداخلية ،بل إ ّن العملية االنتخابية برمتها أوكلت إىل
هيئة دستورية دامئة ،وهي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات .كام
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الوصول إىل االنتخابات يع ّد يف حد ذاته
نجا ًحا بالنظر ملا حصل ،منذ اغتيال عضو املجلس الوطني التأسييس
عن حزب التيار الشعبي محمد الرباهمي ،إذ راهن الكثريون داخل
تونس وخارجها عىل عرقلة املسار الدميقراطي ،خاصة بعد الرياح
املعاكسة التي اعرتضت املسار الدميقراطي لدول الربيع العريب.
وهذا النجاح يف حد ذاته يحسب للرتويكا الحاكمة ،وخاصة لحركة
النهضة ،وهذا مل يكن ليحصل لوال حياد املؤسسة العسكرية ،وكذلك
للدور الكبري الذي اضطلع به االتحاد العام التونيس للشغل ،لتقريب
وجهات النظر بني الفرقاء التونسيني من خالل الحوار الوطني.
املالحظات البارزة للعيان خالل االنتخابات الترشيعية والرئاسية
عديدة ،إالّ أ ّن أهمها السامح مبشاركة مرشحني كانوا منتمني إىل
نظام زين العابدين بن عيل ،إذ أ ّن هذه املشاركة تع ّد قانونية وحقًا
جدل وساهم يف تساؤالت فئة
بالنسبة إليهمّ ،إل أ ّن هذا األمر أثار ً
واسعة من الشعب التونيس((( ،وأيضً ا من النخبة التونسية ومنهم
محمد املنصف املرزوقي الذي وصف هذه االنتخابات بأنها منافسة
ولعل ما يلفت االنتباه
بني "مؤيّدي الثورة وأنصار الثورة املضادة"ّ .
كذلك أ ّن غياب العنرص الشبايب عن التصويت يف الترشيعية والرئاسية
مثّل حدث ًا بارزًا لدى عموم التونسيني ،بقطع النظر عن توجهاتهم
السياسية ،وذلك ناتج عن إحباط هذه الفئة ،لعدم تحقق ما كانت
تطمح إليه أيام انطالق الثورة التونسية من تشغيل وتحسن يف
ظروف الحياة املعيشة .كام تجدر املالحظة إىل أ ّن انتخابات تونس
الترشيعية والرئاسية أظهرت من جديد قوة "املجتمع املدين التونيس"
من خالل مراقبته لالنتخابات يف كل املراكز بالجمهورية وتوثيقه
لبعض التجاوزات الحاصلة؛ فكان صامم األمان لعدم حصول تالعب
بنتيجة التصويت.
مهم،
درسا ً
ومن هنا نستطيع أن نستنتج أ ّن هذه االنتخابات تع ّد ً
وعالمة فارقة يف املحيط العريب ،ومثلام كان الشعب التونيس سبّاقًا
 1خولة العيش" ،فوىض االنتخابات :املجلس التأسييس هو املسؤول" ،موقع نواة،
 ،2014/09/29عىل الرابط:
http://nawaat.org/portail/2014/09/29

يف الثورات العربية ،فإنّه يعود مرة أخرى وعن طريق االنتخابات
ليربز رأيه ويختار ممثليه من القامئات املرتشحة بطريقة دميقراطية.
فالحالة التونسية تع ّد اليوم شمعة مضيئة مقارنة بحالة بقية دول
الربيع العريب ،إذ تجن ّبت تونس الفوىض التي شهدتها تلك الدول ،عىل
الرغم من مواجهتها لبعض التوترات األمنية واالجتامعية.

االنتخابات التشريعية
جرت االنتخابات الترشيعية التونسية داخل البالد يوم  26ترشين
األول /أكتوبر  ،2014وهي أول انتخابات تت ّم بعد إقرار دستور
 ،2014ويف ظرف اقتصادي واجتامعي وأمني صعب تعيشه تونس
منذ الثورة.

تمويــل الحمــات االنتخابيــة للقائمات
المترشحة
تنافست خالل هذه االنتخابات بحسب الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات  1327قامئة ( 1230داخل تونس ،و 97خارج تونس)
موزعة عىل  33دائرة انتخابية ( 27داخل تونس ،و 6خارج تونس).
وقد متتعت كل قامئة بتمويل عمومي من الدولة للقيام بحمالت
انتخابية مع الحرص عىل عدم تجاوز السقف املحدد للمصاريف
واملقدر بـ  5أضعاف املنحة العمومية بالنسبة إىل االنتخابات
الترشيعية((( ،إذ ميثّل القضاء ودائرة املحاسبات بتونس عي ًنا رقيبة
عىل كل املشاركني ،بهدف عدم استعامل املال السيايس الفاسد سواء
من داخل تونس أو من خارجها يف الحمالت االنتخابية ،وكذلك
عدم رشاء أصوات الناخبني .وحدد القانون االنتخايب التونيس كيفية
املراقبة من خالل التدقيق يف الحسابات التي تتوىل إيداعها القامئات
املرتشحة ،وكذلك الرقابة امليدانية خالل الحملة االنتخابية ،وعليه،
ميكن للقايض التثبت يف مدى دقة املعلومات وسالمتها التي قدمتها
القامئات املرتشحة.
وتجدر اإلشــارة هنا إىل أ ّن عديد التساؤالت واالتهامات ُو ّجهت
إىل بعض األحزاب بتجاوز السقف املحدد ،واستعامل موارد مالية
مشبوهة لتنظيم حمالت انتخابية صاخبة وجالبة لالنتباه إضافة
إىل رشاء األصوات ،وقد أجابت عن هذا األمر الهيئة العليا املستقلة
 2ندوة صحفية حول تفاصيل السجل النهايئ لالنتخابات الترشيعية عقدتها الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات بنزل يف تونس العاصمة بتاريخ  ،2014/09/30ملزيد االطالع ،انظر الرابط:
http://bit.ly/1rvjz3Z
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لالنتخابات بقولها إنها تراقب مبعية عديد منظامت املجتمع املدين
جميع الحمالت ،وأنها ترفع تقاريرها ،كام أ ّن دائرة املحاسبات
بإمكانها إلغاء فوز قامئة ثبت قيامها بتجاوزات خطرية.

نتائج متوقعة أم مفاجئة؟
انتهت انتخابات مجلس نواب الشعب الذي سيدوم خمس سنوات
( ،)٢٠١٩-٢٠١٥وأظهرت نتائج الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
تقدم حزب "نداء تونس" الذي تأسس قبل أقل من عامني برئاسة
السيد محمد الباجي قائد السبيس بـ 86مقع ًدا((( ،وهو يض ّم عد ًدا
من رموز اليسار واالشرتاكيني وآخرين محسوبني عىل نظام بن عيل،
يليه حزب حركة النهضة برئاسة الشيخ راشد الغنويش بـ  69مقع ًدا،
ثم حزب االتحاد الوطني الحر برئاسة رجل األعامل سليم الرياحي بـ
 16مقع ًدا ،ويف املرتبة الرابعة الجبهة الشعبية بقيادة حمة الهاممي
بـ 15مقع ًدا ،يف املرتبة الخامسة حزب آفاق تونس بـ  8مقاعد ،يف حني
توزع الثالثة والعرشون مقع ًدا املتبقية عىل بعض األحزاب والقامئات
املستقلة((( .جاءت هذه النتائج مبنزلة خلط جديد للخريطة السياسية
التونسية ،فقد اختفت أحزاب كان يعتقد أنها كبرية ومؤث ّرة انتخاب ًيا
مثل حزب املؤمتر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه السيد املنصف
املرزوقي ،وحزب التكتل الذي يرأسه السيد مصطفى بن جعفر
وحزب تيار املحبة (العريضة الشعبية سابقًا) الذي يتزعمه السيد
الهاشمي الحامدي والحزب الجمهوري بقيادة مية الجريبي ،مقابل
اختفاء هذه األحزاب ظهرت أحزاب جديدة لعل أبرزها نداء تونس
واالتحاد الوطني الحر.
وتؤكد نتيجة هذه االنتخابات عدم قراءة حركة النهضة الواقع عىل
الوجه املطلوب ،إذ أ ّن كث ًريا من شباب الثورة التونسية غري راض عن
نتائج حكمها خالل السنوات الثالث التي قضتها يف السلطة ،وبعضهم
عاقبها بعدم الذهاب لالقرتاع يوم االنتخابات الترشيعية((( .لكن
مقارن ًة برشيكيها يف الحكم ضمن الرتويكا خرجت حركة النهضة
مرفوعة الرأس ،إذ ساهمت االنشقاقات التي شهدها حزبا املؤمتر
من أجل الجمهورية والتكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات
 3قررت املحكمة اإلدارية قبول مطلب الطعن الذي تقدمت به قامئة حزب نداء تونس
بوالية القرصين إثر قرار هيئة االنتخابات إلغاء مقعد له بالجهة وإسناده إىل حزب التكتل،
وهو ما يعني أ ّن عدد مقاعد نداء تونس باملجلس النيايب أصبح  86مقعدًا.
 4ندوة صحفية حول النتائج النهائية لالنتخابات الترشيعية عقدتها الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات باملركز اإلعالمي بقرص املؤمترات يف تونس العاصمة ،بتاريخ .2014/11/21
 5محمد كريشان" ،مربوك لتونس ولكن ،"...القدس العريب ،2014/10/28 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=241930
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بشكل كبري يف النتائج الهزيلة التي تحصال عليها .يف مقابل ذلك
تحركت بعض الوجوه املحسوبة عىل نظام بن عيل مدعومة من
بعض رجال األعامل ،إضافة إىل عدد من اإلعالميني للتخفيف من حدة
االنشقاقات التي تسود حزب نداء تونس وتدعو املواطنني للتصويت
له ،ألنّه حسب رأيهم األمل الوحيد لتتجاوز تونس صعوباتها.
ميكن أن نع ّد نتائج هذه االنتخابات انتصا ًرا حر ًجا بالنسبة إىل حزب
نداء تونس ،إذ سيواجه الصعوبات واملشاكل التي واجهتها النهضة
قبل ثالث سنوات ،وهي عراقيل سياسية ومجتمعية واقتصادية
معقدة وعصية عن الحل يف الوقت الراهن .بينام أنهكت حزب حركة
النهضة تجرب ُة الفوز باالنتخابات األوىل بعد الثورة عام  ،2011إذ أنها
وعىل الرغم من حصولها عىل األغلبية يف املجلس التأسييس ،فإنّها
مل تتمكن من املسك بزمام الحكم ،بل أكرث من ذلك ،كانت تقف
يف صدارة املشهد وتتصدى للغضب الشعبي املتصاعد ،إضافة إىل
الحمالت اإلعالمية التشويهية ضدها وتعطل إنجاز املشاريع التنموية
املربمجة لعدة أسباب ،كل هذا كانت نتيجته عدم قدرتها عىل مترير
مرشوعها الخاص .هذا األمر دفع مثنه الباهظ الرشيكان السابقان يف
الحكم حزب املؤمتر من أجل الجمهورية وحزب التكتل ،من خالل
النتائج الهزيلة التي تحصال عليها يف االنتخابات.
وعىل الرغم من ذلك ،ميكن أن نعتقد أ ّن نتائج االنتخابات الترشيعية
التونسية أثبتت أ ّن مساندي حركة النهضة ومؤيديها ال يزالون
ك ًرثا ،وأ ّن القول بضعف تأثريها يفتقر إىل الدقة .فام مينحه مجلس
نواب الشعب لألحزاب السياسية من دور رقايب يجعل من حركة
مهم يف املرحلة القادمة ،أل ّن متثيلها يف هذا املجلس
النهضة العبًا ً
مهم ومؤث ّر يف اتخاذ القرارات ،خاصة أ ّن ذلك مكفول يف الدستور
ينص الفصل  60منه عىل أ ّن "املعارضة مك ّون
الجديد للجمهورية ،إذ ّ
أسايس يف مجلس نواب الشعب ،لها حقوقها التي متكّنها من النهوض
مبهامها يف العمل النيايب وتضمن لها متثيلية مناسبة وفاعلة يف كل
هياكل املجلس وأنشطته الداخلية والخارجية .وتسند إليها وجوبًا
رئاسة اللجنة املكلّفة باملالية وخطة مقرر باللجنة املكلّفة بالعالقات
الخارجية ،كام لها الحق يف تكوين لجنة تحقيق كل عام وتر ُّؤ ِسها.
ومن واجباتها املساهمة النشيطة والب ّناءة يف العمل النيايب"(((.
 6دستور الجمهورية التونسية  ،2014الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد خاص،
 ،2014/02/ 10عىل الرابط:
http://bit.ly/1tekW2x
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تفــــاوت نتائـــج النهضــــة والنــــداء
بين منــاطق تـونس
كشفت نتائج االنتخابات الترشيعية تفاوتًا انتخاب ًيا واض ًحا بني واليات
البالد ،ومثال ذلك سيطرة حركة النهضة سيطرة كاملة عىل واليات
الجنوب الرشقي :مدنني وتطاوين وقابس ،وهي واليات حدودية
مع ليبيا ،حساسة من الناحية األمنية ،ومهمشة مقارنة بالواليات
الساحلية عىل الرغم من امتالكها لرثوات باطنية وطبيعية هائلة.
وميكن تفسري هذا األمر بالشعبية والثقة الكبرية اللتني تتم ّيز بهام
النهضة يف هذه املناطق ،كام الننىس أ ّن رئيس الحركة راشد الغنويش
هو ابن الجنوب التونيس (والية قابس) ،إضافة إىل هذا وأول مرة يف
تاريخ تونس ت ّم يف عهد النهضة تسمية رئيس وزراء أصيل الجنوب،
وهو عيل العريض (أصيل والية مدنني) .كام أ ّن هذه املناطق مل تنس
التهميش الذي عانته خالل حكم الحبيب بورقيبة الذي ع ّدها مناطق
مساندة لغرميه السابق صالح بن يوسف((( ،وتواصل هذا األمر يف فرتة
حكم زين العابدين بن عيل الذي ركّز اهتاممه عىل مناطق الساحل،
ألنّه مثل بورقيبة أصيل تلك املنطقة ،فكانت تسمية أغلب الوزراء
واملسؤولني السامني من هذه املنطقة .أ ّما حزب نداء تونس فأظهرت
خاصة يف واليات الساحل ومنطقتي الشامل
النتائج شعبيته الكبرية ّ
تبي أ ّن له وزنًا انتخابيًا كب ًريا يف هذه املناطق(((.
الرشقي والغريب ،إذ ّ
مسار ديمقراطي مثير للتساؤالت
إثر نتائج االنتخابات الترشيعية ،ال ينكر أحد أ ّن هنالك تساؤالً وتخ ّوفًا
لدى بعض التونسيني من إمكان تغ ّول حزب نداء تونس وهيمنته
املس مبكتسبات الثورة
عىل السلطة .ويشمل هذا التخ ّوف ّ
خاصة ّ
من الحريّة وحقوق اإلنسان التي يتمتع بها التونسيون منذ ثالثة
أعوام ،وال سيام أ ّن تيا ًرا استئصال ًيا يتمتع بقوة ونفوذ كبريين داخل
هذا الحزب .كام أ ّن فوز حزب نداء تونس باألغلبية يف االنتخابات
الترشيعية ،وفوز قائد السبيس بالرئاسية ،سوف مي ّهد الطريق أمام
هيمنة الحزب الواحد عىل اإلدارة ومؤسسات الدولة من جديد.
 7صالح بن يوسف أصيل جزيرة جربة بالجنوب الرشقي التونيس ،وهو أحد أبرز قادة
الحركة الوطنية التونسية ،عارض عام  1955االستقالل الداخيل الذي قبل به بورقيبة ،ما أدى
إىل حدوث صدام بينهام ،اغتيل بن يوسف يف مدينة فرانكفورت األملانية يف آب /أغسطس
.1961
 8ملزيد املعلومات حول التفاوت الجهوي يف نتائج االنتخابات ،يرجى االطالع عىل:
"االنتخابات الترشيعية التونسية ما بني قوى الثورة وقوى النظام القديم" ،وحدة تحليل
السياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/11/8 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/68447d62-fea8-464a-9245a9081bec5691
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لكن املتابع للواقع التونيس الحايل ميكن أن يستنتج أ ّن هذا الطرح
املؤ ّدي إىل عودة منظومة االستبداد والفساد صعب تحقيقه اليوم يف
ظل قوة املجتمع املدين التونيس
ظل املامنعة الشعبيّة الواسعة ،ويف ّ
ّ
وتأثريه يف الحياة الوطنية ،وخاصة الشعبية الكبرية التي مازلت تتمتع
بها حركة النهضة ،ما يجعل الحريّة والدميقراطيّة مضمونتني إىل
حد كبري بالبالد ،وبذلك لن يستطيع أي حزب أن يعيد العجلة إىل
الخلف(((.

فرضيات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة
جعلت نتائج االنتخابات التونسية السؤال يُطرح عن جدية احتامالت
تشكيل ائتالف بني الحزبني الكبريين :حزب نداء تونس وحزب حركة
النهضة ،ينتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البالد يف املرحلة
املقبلة .فحزب نداء تونس يستطيع نظريًّا أن يشكّل حكومة حزبية،
لكنه عىل األرجح لن يلجأ إىل ذلك ،األمر الذي سيلزمه بالتوافق
والتحالف مع تيارات مستعدة للتعاون معه لتشكيل ائتالف موسع،
لضامن أغلبية مريحة يف الربملان ،مبا ميكّنه من مترير برامجه ،كام أ ّن
رصح بإمكان قيام تحالف بني النداء والنهضة ،إذا
الباجي قائد السبيس ّ
(((1
كان ذلك يف مصلحة تونس  .أشارت حركة النهضة قبل االنتخابات
إىل حاجة تونس لحكومة وحدة وطنية ،فبحسب قادتها عىل الجميع
التفكري والعمل م ًعا من أجل بناء رؤية مستقبل ّية للبالد.
تع ّددت إذًا ،االحتامالت املتوقّعة لتشكيل الحكومة ،والتي ميكن أن
نلخّصها فيام ييل:
•االحتامل األول :تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق
جميع األطياف السياسية املوجودة يف مجلس نواب الشعب،
بهدف تحقيق االستقرار السيايس والحكومي يف املرحلة
القادمة .يبدو هذا االحتامل األقرب منطق ًيا للتحقق يف ظل
رغبة املنظامت الراعية للحوار الوطني يف ذلك ،وعدم مامنعة
حزب نداء تونس يف إرساء حكومة تتوافق عليها أغلب األحزاب
املمثّلة يف مجلس نواب الشعب.
 9صالح الدين الجوريش" ،تونس عضوة يف نادي الدول الدميقراطية" ،عريب /10/ 31 ،21
 ،2014عىل الرابط:
http://arabi21.com/Story/785700
 10برنامج" ،اإلكسرباس مع باجي قائد السبيس" ،راديو إكسرباس آف آم،2014 /11/18 ،
عىل الرابط:
http://www.radioexpressfm.com/ar/ecouter/lexpress-beji-kaid-essebsi20141118-mp3
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•االحتامل الثاين :تشكيل نداء تونس لحكومة بالتحالف مع
حركة النهضة حتى ال تصبح مصدر قلق له يف املعارضة فتزداد
رمبا شعبيتها ،خاصة ،أ ّن أبناء نداء تونس يعرفون قبل غريهم
ثقل حجم املشكالت االقتصادية واالجتامعية واألمنية وخطورة
التحديات التي تجابهها تونس اليوم .وتجدر هنا اإلشارة إىل
أ ّن التقارب الحاصل بني نداء تونس والنهضة بدأ يربز للعيان
رئيسا ملجلس
خاصة عند انتخاب نواب النهضة ملحمد النارص ً
نواب الشعب ،وانتخاب نواب نداء تونس عبد الفتاح مورو نائ ًبا
لرئيس هذا املجلس .وعىل الرغم من ذلك فإ ّن هذا االحتامل
صعب تحقيقه عىل أرض الواقع نظ ًرا ملامنعة بعض الشخصيات
داخل حزب نداء تونس لكل تقارب "واضح" مع حركة النهضة،
حتى ال يخرس النداء حلفاءه وخاصة أبناء الجبهة الشعبية.

•االحتامل الثالث :أن تبقى حركة النهضة يف صف املعارضة،
خاصة لعلمها بأ ّن السنوات الـخمس القادمة لن تكون سهلة،
كام أ ّن العديد من منخرطي الحركة يرفضون التحالف مع حزب
نداء تونس ،إذ يع ّدون ذلك ضعفًا ،والحال أنها مازالت قوية يف
نظرهم .أجاب عن هذا االحتامل قادة الحركة بأنها مت ّد يدها
للجميع ،وسوف تكون داخل قبة الربملان معارضة مسؤولة
تهدف فقط إىل خدمة مصالح تونس ،ال املعارضة من أجل
املعارضة كام حصل ضدها يف املجلس التأسييس.
•االحتامل الرابع :تحالف نداء تونس مع بعض التيارات القريبة
منه ،مثل حزب آفاق تونس وحزب املبادرة ،وذلك لتعيني حكومة
ائتالف وطني .هذا االحتامل يصعب تحقيقه إذ يجب التشاور
مع حركة النهضة لتحظى أي حكومة مستقبلية بالنصاب يف
مجلس نواب الشعب.

االنتخابات الرئاسية
تع ّد االنتخابات الرئاسية املرحلة األخرية من الفرتة االنتقالية التي
تعيشها تونس منذ ثورة  14جانفي  2011التي أطاحت بنظام حكم
بن عيل ،وقد جرت هذه االنتخابات عىل دورين األول يوم  23ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2014والثاين يوم  21كانون األول /ديسمرب .2014

الشخصيات المترشحة
أمل الشعب التونيس أن يعيش أول مرة يف تاريخه ،انتخاب رئيس
للجمهورية بطريقة دميقراطية حقيقية ،وقد ش ّجع هذا األمر

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

بعض السياسيني واملستقلني عىل تقديم ترشحاتهم ،إذ نجد ضمن
قامئة املرتشحني عدة أسامء معروفة مثل عبد الــرؤوف العيادي،
وكامل مرجان ،واملنصف املرزوقي ،والباجي قائد السبيس ،والصايف
سعيد ،والهاشمي الحامدي ،وسليم الرياحي ،ونجيب الشايب ،وحمة
الهاممي وغريهم .كان أغلب هؤالء مؤث ّ ًرا خالل املواجهات السياسية
التي عرفتها تونس مند ثالثة أعوام .وعىل الرغم من أ ّن  27مرش ًحا
رئاس ًيا تق ّدموا لالنتخابات يف تونس ،فإ ّن املتابع للحالة التونسية قبل
االنتخابات ،كان يتوقّع وصول الباجي قائد السبيس مؤسس حزب نداء
تونس ،واملنصف املرزوقي املرتشح بصفة مستقلة إىل الدور الثاين.

حمالت انتخابية محتدمة
انطلقت الحملة االنتخابية للمرتشحني للرئاسية يوم السبت األول
من ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014ويف هذا اإلطار أوضحت الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات أ ّن االنسحابات التي متّت خالل الحملة
االنتخابية مل تُؤخد يف الحسبان ،لعدم احرتام آجال االنسحاب ،وذلك
وفق ما جاء يف القانون األسايس لالنتخابات .إذ أنّه ونتيج ًة لالنتخابات
الترشيعية انسحب كل من عبد الرحيم الزواري الوزير السابق يف
نظام بن عيل ،ومحمد الحامدي رئيس حزب التحالف الدميقراطي
من السباق الرئايس .ونظ ًرا للوضع الذي م ّيز الحمالت االنتخابية من
محاوالت لالستقطاب الثنايئ ومن حديث عن دور املال السيايس
إىل جانب الرتاشق بالكالم بني السياسيني ،أعلن كل من نور الدين
(((1
حشاد( ،((1ومصطفى كامل النابيل( ،((1وعبد الرؤوف العيادي
انسحابهم.
إذًا ،أصبح أغلب املرتشحني يتح ّدثون عن توظيف املال السيايس،
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن بداية الحملة االنتخابية شهدت عدة تساؤالت
حول كيفية متويل حمالت املرتشحني ،ويف هذا اإلطار ،أشارت الهيئة
املخصصة لكل
العليا املستقلة لالنتخابات إىل أ ّن املنحة العمومية
ّ
 11برنامج "شك ًرا عىل الحضور" ،القناة الوطنية األوىل التونسية.2014 /11/17 ،
 12برنامج "الطريق إىل قرطاج" ،قناة نسمة التونسية.2014/11/ 17 ،
ملّ
 13بيان من عبد الرؤوف العيادي يوم  19ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014إذ ح خاصة
إىل عديد االستفهامات التي أثريت يف تونس حول "الهدية" التي تلقّاها السيد الباجي قائد
السبيس رئيس حزب نداء تونس من اإلمارات العربية املتحدة ،والتي تتمثّل يف سيارتني
مصفحتني من أعىل طراز بدعوى تواصل التهديدات اإلرهابية الجديّة املستهدفة لحياته ،إذ
سبت قبل االنتخابات وثيقتان رسميتان من مصلحة الديوانة التونسية ،األوىل :رسالة من
ُّ
السفارة اإلماراتية يف تونس تطلب من خاللها تسهيل دخول سيارتني حتى يت ّم إهداؤهام
للباجي قائد السبيس ،والثانية :يف شكل وثيقة رسمية ببيانات السيارتني العائدة ملكيتهام
حسب الوثيقة للباجي قائد السبيس .يف هذا اإلطار أشار عديد السياسيني ورجال القانون إىل
أ ّن تقديم اإلمارات هدية كهذه لرئيس حزب نداء تونس  -مهام كانت األسباب  -يع ّد مخالفة
للقانون التونيس املنظم لألحزاب السياسية ،إذ ينص الفصل  19عىل املنع التام لكل "متويل
مبارش أو غري مبارش نقدي أو عيني صادر عن أي جهة أجنبية".

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات التونسية  :2014مراحلها ونتائجها

مرتشّ ح للرئاسية تبلغ  79ألف دينار تونيس ،كام أ ّن السقف االنتخايب
حدد بـ  10أضعاف قيمة املنحة العمومية أي  790ألف دينار تونيس.
كام يح ّجر متويل التونسيني املقيمني بالخارج للمرتشح يف االنتخابات
الرئاسية .وت ّم أيضً ا منع قبول التحويالت من الذوات املعنوية بجميع
أصنافها ،مبا يف ذلك األحزاب السياسية واألشخاص الطبيعيون األجانب،
حتى وإن كانوا مقيمني بتونس أو كان مصدر دخلهم تونس ًيا.
إضافة إىل الحديث عن متويل الحمالت االنتخابية ،فقد شابها عديد
الحوادث األخرى البارزة للعيان من خالل تنوع أساليب الخطاب
وتواصل املرشحني ،وميكن أن نذكر هنا:
•دعوة املنصف املرزوقي ،التونسيني إىل "التصويت ملصلحته،
وعدم تشتيت األصوات ،حتى ال تخدم خصومه من املنظومة
السابقة ،وذكر يف اجتامع له مبدينة صفاقس أ ّن هناك ثالثة
مؤشات عىل مخاطر تهدد املسار الدميقراطي يف تونس؛ أولها
ّ
ماكينة رهيبة للمنظومة القدمية عادت لالشتغال بعد أن ظن
الكثريون أنّها انتهت مبجيء الثورة ،وثانيها خطاب بعض الفائزين
يف االنتخابات الترشيعية من حزب نداء تونس امليسء إىل جهات
الجنوب التونيس ،وثالثها حديث البعض من نداء تونس عن حل
األحزاب التي ساندت املنصف املرزوقي يف االنتخابات الرئاسية
إىل جانب حديثها عن رضورة حل هيئة الحقيقة والكرامة
أو تحجيمها ومراجعتها حتى ال تهتم باملحاسبة .تع ّرض املرزوقي
لنقد الذع من معارضيه الستخدامه يف اجتامع له مبدينة القريوان
وصف الطاغوت للتجمعيني وأزالم نظام ابن عيل الذين عادوا
ملامرسة السياسة.
•قول الباجي قائد السبيس يف حملته االنتخابية بأ ّن حزب نداء
تونس يفتح الباب أمام كل القوى الوطنية سواء كانت نقابية
أو يسارية أو دستورية أو مستقلة ،مؤكّ ًدا أنّه سيكون الضامن
لحرية التعبري ،ألنّها من أبرز مكاسب الثورة ،مش ًريا إىل أ ّن
وصوله إىل رئاسة الجمهورية ال يعني "التغ ّول" بل أنّه سيعمل
عىل منع التغّول وعىل إرجاع هيبة الدولة.

•إعالن سليم الرياحي رئيس حزب االتحاد الوطني الحر تلقيه
تحذي ًرا من وزارة الداخلية بوجود مخطط الغتياله خالل الحملة
االنتخابية ،ومتّت دعوته إثر ذلك إىل إلغاء االجتامعات الشعب ّية
التي كانت مق ّررة يف إطار حملته .إال أنّه ويف حوار له عىل قناة
الحوار التونيس قال بأ ّن التهديد باغتياله الذي ت ّم إعالمه به كان
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وهم ًيا ،وتقف وراءه أطراف سياسية تتعامل مع جهات إرهابية
أرادت ترهيبه وتخويفه حتى تفشل حملته االنتخابية(.((1
أ ّدى اإلعالم التونيس ،خاصة املريئ منه ،دو ًرا محوريًا يف الحمالت
االنتخابية ،إذ ساهم يف توجيه الناخبني ودعوتهم إىل اإلقبال عىل
التصويت بكثافة ،وكذلك أبرز برامج املرتشحني خاصة يف القناتني
التلفزيتني الحكوميتني األوىل والثانيةّ ،إل أ ّن عديد املالحظات ميكن
تسجيلها يف هذا اإلطار حول القنوات التلفزية الخاصة ،فمنذ قرابة
العامني انخرط بعضها يف حمالت تشويهي ًة أكانت أم ترويجي ًة لبعض
األحزاب ،خاصة يف ظل تداخل املال السيايس مع التغطية اإلعالمية
يف بعض القنوات ومحاوالت سيطرة بعض رجال األعامل عىل املشهد
مثل اعتادت التهجم عىل الرتويكا الحاكمة
اإلعالمي( ،((1فقناة نسمة ً
عرب بعض برامجها الحوارية ،مستعملة يف ذلك ضيوفًا من مساندي
حزب نداء تونس ،هذه القناة التلفزية الخاصة دعمت وبكل ما
لديها من إمكانات الباجي قائد السبيس للوصول إىل قرص قرطاج.
كام ساهمت قناة الحوار التونيس خالل الدور األول من الرئاسية يف
الرتويج لرئيس حزب االتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ،يف هذا
اإلطار ونظ ًرا لسوء التفاهم حينها بني حزيب نداء تونس واالتحاد
الوطني الحر ،كان الرصاع عىل أش ّده بني القناتني ،فقبل االنتخابات
الترشيعية بأيام ،بثّت قناة نسمة برنام ًجا كامالً ملواجهة ما س ّمته
أكاذيب رجل األعامل سليم الرياحي والشكوك التي تحوم حول
مصادر ثروته ،أجاب الرياحي خصومه عرب الظهور يف أكرث من مناسبة
يف قناة الحوار التونيس .وساهمت قناتا الزيتونة واملتوسط يف تحسني
صورة حركة النهضة والرتويكا الحاكمة ،وتقديم بعض إنجازاتها يف
فرتة حكمها ،وهو ما مل تقم به القنوات الخاصة األخرى التي اعتادت
فقط إبراز سلبيات حكم الرتويكا.
وما يالحظ يف هذا السياق أ ّن بعض وسائل اإلعالم املرئية ساهمت
يف تغذية االستقطاب الثنايئ يف الترشيعية بني النهضة ونداء تونس،
ويف الــدور األول للرئاسية بني املرزوقي وقائد السبيس ،ما أث ّر
يف حظوظ بقية املرتشحني ،واألهم أ ّن ذلك حرم الناخب من حق
التع ّرف عىل بقية املرتشحني .من جانب آخر أعربت الهيئة العليا
املستقلة لالتصال السمعي والبرصي بتونس (الهايكا) عن انزعاجها
من عديد الربامج التي خرقت القانون االنتخايب التونيس ،وخاصة يف
 14برنامج "ملن يجرؤ فقط" ،قناة الحوار التونيس.2014 /11/16 ،
 15محمد كريشان" ،اإلعالم التونيس وحمى االنتخابات" ،القدس العريب،2014 /10/21 ،
عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=238396
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ما يخص منع التشهري بالناس واإلشهار السيايس( ،((1وتدخلت الهايكا
يف بعض األحيان ،وسلّطت خطايا مالية عىل عديد القنوات التلفزية
واإلذاعات ،بسبب ما قالت إنّه إخالالت شابت عملية االنتخابات
الترشيعية والرئاسية.

حيادية حركة النهضة ،ضرورة أم اضطرار؟
كانت هذه الحركة تتوقع الفوز يف االنتخابات الترشيعية لذلك مل
تق ّدم مرش ًحا قويًا ينتمي إليها يف االنتخابات الرئاسية ،بدعوى أنها
لن تحتكر املشهد السيايس .فقد أكدت أنها ال تدعم أي مرتشح،
عىل الرغم من تقديم رجل األعامل والفائز يف االنتخابات الترشيعية
عن حركة النهضة بدائرة صفاقس محمد الفريخة لرتشحه للرئاسية
بصفة مستقل ،ويف هذا اإلطار أكد الشيخ راشد الغنويش أ ّن الحركة
ليس لها اعرتاض عىل أي شخصية متقدمة لالستحقاق الرئايس ،وقرر
مجلس شورى حركة النهضة يف آخر املطاف ترك الحرية ألبناء الحزب
للتصويت حسب رغبتهم ،الختيار الشخص ّية املناسبة لقيادة املسار
الدميقراطي نحو تحقيق أهداف الثورة يف الحريّة والكرامة والعدالة
االنتقاليّة.
إثر نتائج االنتخابات الترشيعية ،وجدت حركة النهضة نفسها أمام
معادلة سياسية تفرض عليها دراسة األمر بشكل دقيق ،قبل اإلقدام
عىل أي خطوة قد يكون لها تأثري سلبي يف مستقبلها السيايس خالل
السنوات الخمس القادمة .فالحكمة السياسية ،من وجهة نظر قادة
النهضة ،تقتيض عدم مساندة أي مرشح وهو ما قرره أعضاء مجلس
املتغيات
شورى الحركة( .((1فنظ ًرا للواقع السيايس بتونس ،وخاصة
ّ
التي أفرزتها نتائج االنتخابات الترشيعية ،ونظ ًرا أيضً ا للتطورات
اإلقليمية والدولية ،اختارت النهضة "الحياد" ،غري أ ّن هذه الحيادية
تبدو ظاهرية ،فقرار الحركة ميكن قراءته يف اتجاهني :األول أنّه كان
اصطفافًا وراء املنصف املرزوقي ،خاصة أ ّن حامدي الجبايل دعا
رصاحة يف بيان له الشعب التونيس إىل انتخاب رئيس للجمهورية من
حزب آخر غري الحزب األغلبي يف مجلس نواب الشعب( ،((1والثاين
" 16بسبب ومضة إشهارية لـ’ نسمة‘ ..الهايكا تو ّجه لفت نظر لوسائل اإلعالم" ،جريدة
الصباح نيوز ،2014 /10/13 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1xtmYTy
 17عيل عبد اللطيف الاليف"¬ ،حيادية حركة ’النهضة‘ اإلسالمية تجاه مرشحي الرئاسية يف
تونس بني االختيار واالضطرار" ،القدس العريب ،2014/11/12 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=249603
 18بيـــان وموقف حول االستحقاق االنتخايب يف تونس للسيد حامدي الجبايل رئيس
الحكومة األسبق واألمني العام السابق لحركة النهضة ،يف  15ترشين الثاين /نوفمرب ،2014نُرش
يف الصحف الوطنية ومواقع التواصل االجتامعي.
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طلب ود حزب "النداء" بسبب عدم دعمها ملرشح آخر غري الباجي
قائد السبيس.

نتائج االنتخابات الرئاسية
الدور األول من االنتخابات الرئاسية

انتهت الجولة األوىل من االنتخابات الرئاسية التونسية وأفرزت نتيجة
كانت متوقعة ،وهي مرور الباجي قائد السبيس واملنصف املرزوقي
إىل جولة ثانية لتحديد من سيحظى بثقة الشعب التونيس (الجدول).
وقد بلغت نسبة املشاركة يف الدور األول من الرئاسية .%64.6
جدول نتائج الخمسة األوائل يف االنتخابات الرئاسية التونسية 2014

املرتشح

عدد األصوات املتحصل عليها

النسبة

محمد الباجي قائد السبيس

1289384

%39.46

محمد املنصف املرزوقي

1092418

%33.43

حمة الهاممي

255529

%7.82

الهاشمي الحامدي

187923

%5.75

سليم الرياحي

181407

%5.55

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج الدور األول لالنتخابات الرئاسية .2014

واملتتبع للمناطق التي فاز فيها كل مرتشح يالحظ تق ّدم املنصف
املرزوقي يف واليات الجنوب التونيس وبعض مناطق الوسط ،فيام
تقدم قائد السبيس يف مناطق الشامل وواليات الساحل .وما يؤكد هذا
األمر أ ّن أغلب الذين صوتوا لحركة النهضة يف انتخابات مجلس نواب
الشعب ،قد صوتوا للمنصف املرزوقي يف االنتخابات الرئاسية ،فيام
تدخّل االنتامء للجهة يف تصويت أغلب ناخبي والية سليانة لحمة
الهاممي أصيل املنطقة ،كام انتخب أغلب ناخبي والية سيدي بوزيد
الهاشمي الحامدي ابن هذه الجهة (الخريطة.)1
وتبي أ ّن الفارق ال
انتهت املرحلة األوىل من االنتخابات الرئاسيةّ ،
يتجاوز  %6بني املرزوقي والسبيس .كام انطلقت الترصيحات املتشنجة
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خريطة()1
التوزيع الجغرايف للتصويت باألغلبية للمرتشحني يف االنتخابات الترشيعية والرئاسية التونسية 2014

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج االنتخابات التونسية .2014

من عديد األطراف وخاصة من جانب حزب نداء تونس الذي قال
شخصا الذين صوتوا للمرزوقي ،هم من
رئيسه بأ ّن 1289384
ً
السلفيني والجهاديني وروابط حامية الثورة العنيفة واملتط ّرفة وأنصار
النهضة( .((1كام ّرصح محسن مرزوق الناطق باسم حملة رئيس حزب
نداء تونس أ ّن الكتلة التي ساندت املرزوقي هي أكرب تحالف متطرف
ممكن يف تونس ومتثّل كل التوجه العنيف والسيئ والشنيع ،داع ًيا
الجنوب التونيس الذي ص ّوت أغلبه للمرزوقي ،لالنخراط يف املسار
الوطني( .((2وقد أثارت هذه التصاريح يف حق من انتخب املرزوقي
استغراب عديد األطراف يف تونس ألنّها ت ِ
َقسم البالد وتستفز قرابة
ُعرش سكان البالد التونسية ،كام شهدت عديد واليات الجنوب
والوسط التونيس مسريات ووقفات احتجاجية تندي ًدا بترصيحات
السبيس وبعض قادة نداء تونس املهينة بحقهم .استنكر املرزوقي
من جهته ترصيحات رئيس حزب نداء تونس يف حق منارصيه وقال
19
الرابط:
20

ترصيح الباجي قائد السبيس " ،"EXCLU RMCإذاعة  ،2014/11/24 ،RMCعىل
http://bit.ly/1COQB3i
ترصيح يف برنامج "شك ًرا عىل الحضور" ،القناة الوطنية األوىل التونسية.2014 /11/24 ،

بأ ّن فوز السبيس بالرئاسية سيدفع البالد نحو عدم االستقرار(،((2
كام أعلن أنّه أصبح ميثّل مرشح القوى الدميقراطية ،داع ًيا كل من
ناضل معه طوال السنوات املاضية إىل االلتفاف معه ومساندته ،كام
دعا منافسه قائد السبيس إىل مناظرة تلفزية ومواجهة مبارشة أمام
الشعب التونيس.
تجدر اإلشــارة إىل أ ّن الجولة األوىل من الرئاسية شهدت عديد
التجاوزات من خالل خرق الصمت االنتخايب ،واستعامل سيارات
إدارية لنقل املصوتني للتصويت ملصلحة أحد املرشحني يوم االنتخاب،
إضافة إىل محاوالت استاملة الناخبني والعنف اللفظي واملادي يف
بعض مراكز االنتخاب .أجرب هذا األمر املرزوقي عىل تقديم عدة
طعون لدى املحكمة اإلدارية بتونس التي قضت برفضها ،وأق ّرت
النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
21

ترصيح للمنصف املرزوقي ،قناة فرانس  ،2014/11/25 ،24عىل الرابط:
http://f24.my/1HTl7XS
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تحالفات الدور الثاين لالنتخابات الرئاسية
بانتهاء الدور األول من االنتخابات الرئاسية بدأ الحديث ع ّمن سيستميل
وسيستفيد من األصوات التي ذهبت إىل املرشحني اآلخرين وخاصة إىل
مرشحي الجبهة الشعبية ،وتيار املحبة ،واالتحاد الوطني الحر ،إذ متثّل
هذه األحزاب أهم خزان انتخايب بالنسبة إىل السبيس واملرزوقي .يف
هذا اإلطار دعا املنذر الزنايدي وكامل مرجان والعريب نرصة أنصارهم
إىل التصويت للسبيس يف الدور الثاين للرئاسية .كام اجتمعت عديد
املرتشحي ،فقد أعلن االتحاد الوطني الحر
األحزاب للنظر يف دعم أحد
ْ
مساندته للسبيس يف موقف فاجأ عديد املالحظني ،بسبب الخالفات
الكبرية قبل االنتخابات بني الحزبني ،لكن يبدو أ ّن انتخاب ممثّلة لالتحاد
الوطني الحر نائب ًة ثاني ًة ملجلس نواب الشعب ساهم يف تهدئة األجواء
والتصالح بينها .واتفقت الجبهة الشعبية من جهتها عىل ألّ تساند
املرزوقي "بقطع الطريق أمامه" لكنها مل تتفق عىل مساندة السبيس،
إذ برزت وجهات النظر عديدة داخلها ،بني مساند لرتشيح رئيس حزب
نداء تونس ورافض له .كام أعلن حزب آفاق تونس رصاحة ،مساندته
للسبيس ألنّه األمل الوحيد حسب رأيهم إلنقاذ البالد .واختار حزب
تيار املحبة من جهته الحياد ودعا أنصاره إىل انتخاب من يرونه صال ًحا
لتحقيق األمن والتنمية لتونس .واختار مجلس شورى حركة النهضة مرة
أخرى البقاء عىل الحياد ،بدعوة أنصار الحزب إىل انتخاب من يرونه
صال ًحا لحامية الحرية والدميقراطية التي تعيشها تونس ،وتجدر اإلشارة
هنا إىل التململ الذي حصل بني بعض قادة الحركة ،والذي وصل حد
إعالن حامدي الجبايل استقالته منها ،الختالف وجهات النظر حول رؤية
النهضة وسياستها تجاه االنتخابات الرئاسية( .((2وقد أعلنت عدة أحزاب
مساندتها للمرزوقي يف املرحلة الثانية لالنتخابات الرئاسية مثل حزب
اإلصالح والتنمية ،وحزب التيار الدميقراطي ،وحزب البناء الوطني،
وحركة وفاء ،والحركة الوطنية للعدالة والتنمية.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

لتاليف اإلخــاالت املسجلة يف االنتخابات الترشيعية والــدور األول
للرئاسية ،وذلــك مع الحرص عىل التصدي لتجاوزات املرتشحني
أو أنصارهام .كام عززت قوات الجيش والرشطة حضورها يف محيط
مكاتب االقرتاع خاصة إثر الرشيط املصور الذي بثته جامعة تكفريية
مسلحة وهددت فيه باستهداف البالد ،معرتفة بتورطها يف اغتيال
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي( .((2م ّرت انتخابات الدور
الثاين للرئاسية بسالم عىل الرغم من بعض التجاوزات امليدانية يف بعض
مراكز االقرتاع وخارجها ،والتي تصدى لها املراقبون من مكونات املجتمع
املدين باالحتجاج والتنديد ،إذ س ّجلت عدة اتهامات موجهة للهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات.
مبارشة إثر انتهاء االقـراع بتونس ،سارع مدير حملة الباجي قائد
السبيس محسن مرزوق إىل إعالن الفوز يف الدور الثاين من االنتخابات،
مش ًريا إىل أ ّن الفارق بني املرشحني كان واض ًحا ودعا أنصار حزبه إىل
االحتفال بالنرص الكبري املحقق .واستنكر عدنان منرص مدير حملة
املرزوقي من جهته ،هذه الترصيحات وقال إ ّن الجهة الوحيدة املخولة
إلعالن النتائج هي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات التي دعاها إىل
سمها الجرائم االنتخابية التي ارتكبتها حملة
التدخل إليقاف ما ّ
السبيس .قال منرص إ ّن ما أعلنه مسؤول حملة السبيس بشأن فوزه
الواضح ليس له أي أساس ،مش ًريا إىل أ ّن الفارق قليل ج ًدا وال يتعدى
بضعة آالف من األصــوات ،داعيًا أنصار املرزوقي لالحتفال بنجاح
االنتخابات بتونس .ودعا شفيق رصصار ،رئيس الهيئة العليا لالنتخابات
الطرفني إىل التهدئة ،كام ع ّد إعالن إدارة حملة الباجي قائد السبيس
فوزها بغري األخالقي ،مؤك ًدا أ ّن ذلك مخالفة خطرية للقانون االنتخايب يف
وعب
وقت مازال فيه بعض التونسيني بالخارج يؤ ّدون واجبهم االنتخايبّ .
أنصار املرزوقي وخاصة بجنوب البالد عن غضبهم واحتجاجهم عىل ما
حصل ،وكانت أعنف التحركات مبدينة الحامة بوالية قابس حيث خرج
عديد الشباب يف احتجاجات ليلية منددة بترسع حملة املرشح الباجي
قائد السبيس يف إعالن الفوز بجولة اإلعادة ،واستنكا ًرا كذلك لنتائج سرب
اآلراء التي ت ّم اإلعالن عنها يف بعض القنوات التلفزية .وتدخلت قوات
األمن للسيطرة عىل األوضاع ،واستعملت يف ذلك الغاز املسيل للدموع
لتفريق املتظاهرين.

نتائج الدور الثاين لالنتخابات الرئاسية
إثر حملة انتخابية غلبت عليها املواقف املتشنجة بني أنصار املرزوقي
وأنصار السبيس ،خاصة بعد رفض الثاين املشاركة يف مناظرة تلفزية مع
منافسه ،دارت الجولة الثانية لالنتخابات يوم  21كانون األول /ديسمرب
 .2014وقد اتخذت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عديد القرارات

أعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يوم اإلثنني  22كانون
األول /ديسمرب  2014النتائج األولية ،وأشارت إىل أ ّن نسبة املشاركة
بلغت  %60.11إذ شارك يف االقرتاع  3189672ناخبًا ،وسجلت أعىل

 22بيان استقالة حامدي الجبايل من حركة النهضة ،يوم الخميس  11كانون األول /ديسمرب
 ،2014نرش يف الصحف التونسية وتناقلته مواقع التواصل االجتامعي ،ليتف ّرغ إىل مهمة عدّها
مركزية ،وهي الدفاع عىل الحريات عن طريق مواصلة االنتصار إىل القيم التي قامت من
أجلها الثورة ،وعىل رأسها احرتام دستور تونس الجديدة ،عىل حد تعبريه.

 23اعرتف أبوبكر الحكيم ،املطلوب من وزارة الداخلية التونسية ،باغتيال شكري بلعيد
ومحمد الرباهمي وذلك يف فيديو مصور بث عىل مواقع اإلنرتنت تحت عنوان "رسالة إىل أهل
تونس" ،2014/12/18 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1wWHIkM
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نسبة مشاركة يف دائرة بن عروس بـ  %72.8فيام كانت أدىن نسبة يف
دائرة سيدي بوزيد بـ  .%43.6وقد فاز يف هذه االنتخابات الباجي قائد
السبيس بعد تحصله عىل  1731529صوتًا بنسبة  ،%55.68يف حني تحصل
منافسه املنصف املرزوقي عىل  1378513صوتًا بنسبة  .%44.32وكام
كان األمر خالل االنتخابات الترشيعية والدور األول من الرئاسية ،كان
التفاوت جليًا بني الواليات يف التصويت لألطراف املتنافسة ،إذ تواصلت
هيمنة املنصف املرزوقي عىل أصوات ناخبي الجنوب التونيس ،فيام
سيطر الباجي قائد السبيس عىل مناطق الساحل والشامل ويبدو واض ًحا
أيضً ا أ ّن رئيس حزب نداء تونس نجح يف الفوز بأصوات الناخبني التي
ذهبت خالل الدور األول من الرئاسية إىل حمة الهاممي بوالية سليانة
وإىل الهاشمي الحامدي بوالية سيدي بوزيد (الخريطة.)2
مل يقبل بعض منارصي املرزوقي وخاصة يف الجنوب التونيس فوز
السبيس برئاسة تونس ،فاندلعت بعد اإلعالن الرسمي عىل النتيجة
عديد االحتجاجات واملواجهات مبدن قابس ،وبن قردان ،ومدنني،
وقبيل ،ودوز ،كام ت ّم يف مدينة تطاوين حرق مقر حزب نداء تونس،
وهاجم بعض الشبان مقر حزب نداء تونس يف مدينة سبيطلة بوالية
القرصين وحاولوا حرقه .وانتقلت هذه االحتجاجات أيضً ا إىل بعض
ضواحي العاصمة التونسية وخاصة يف منطقة الكرم الغريب التي شهدت
احتجاجات ومواجهات مع األمن .دعا هذا األمر املنصف املرزوقي
إىل التدخل وطلب التهدئة من أنصاره وقبول النتائج عىل الرغم من
الخروقات الكبرية التي حصلت ،والتي من أهمها قول عدنان منرص
مدير الحملة االنتخابية للمنصف املرزوقي إ ّن املوىت "ص ّوتوا" بكثافة يف
الدور الثاين للرئاسية ،مش ًريا إىل أ ّن مئات املوىت كانوا مسجلني بسجل
وتبي استعامل بطاقاتهم للمشاركة
الهيئة العليا املستقلة لالنتخاباتّ ،
يف انتخاب الباجي قائد السبيس ،هذا األمر نفته الهيئة وأشارت إىل
عدم صحته .قال السبيس يف كلمة إىل الشعب التونيس بأنّه سيكون
رئيسا لكل التونسيني ،داعيًا املواطنني إىل نسيان انقسامات فرتة الحملة
ً
االنتخابية ،كام شكر منافسه الرئيس املنتهية واليته املنصف املرزوقي،
مؤك ًدا حاجة البالد إليه وحاجته الشخصية إىل نصائحه .وكان السبيس
قد تلقّى بعد صدور نتائج االنتخابات اتصالً هاتفيًا من املرزوقي ،ه ّنأه
فيه بفوزه يف االنتخابات .فوز الباجي قائد السبيس بالرئاسة يف تونس
حمل إذًا نو ًعا من الضبابية ،خاصة يف ظل بعض الترسيبات عن حالته
الصحية وتق ّدمه يف السن ،كام أ ّن الجمع بني رئاسة الدولة وتشكيل
الحكومة لدى طرف سيايس واحد متمثّل يف حزب نداء تونس ،سيجعل
نسبة املخاطر مرتفعة يف بلد يحتاج كث ًريا لثقة محيطه اإلقليمي
والجهات الداعمة له .غري أ ّن ما تتميّز به تونس عن باقي بلدان الربيع
العريب هو قوة املجتمع املدين وقدرته عىل حامية مكتسبات البالد من

خريطة ()2
للمرتشحي يف االنتخابات
التوزيع الجغرايف للتصويت باألغلبية
ْ
الرئاسية التونسية 2014

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج الدور الثاين لالنتخابات الرئاسية التونسية .2014

حرية ودميقراطية ،وهذا ما يجعل عديد املالحظني وحتى السياسيني
واثقني يف قدرة التونسيني عىل امليض ببلدهم يف طريق سوي.

خاتمة
مثّلت االنتخابات التونسية نهاية مرحلة انتقالية ،وبداية أخرى دامئة.
فالسنوات الخمس القادمة ،والتي متثّل مدة عمل الحكومة الجديدة
والرئيس الجديد ،تع ّد فرتة كافية نسب ًيا للرشوع يف إجراء إصالحات
جوهرية عىل املستوى االقتصادي ،من إنعاش لالقتصاد ،وجذب
االستثامر ،ودفع التنمية ،والتحكم يف األسعار وغريها .شهد عام 2014
عدة محطات مهمة عىل درب املسار الدميقراطي بتونس ،بداية من
املصادقة عىل الدستور الجديد إىل إجراء انتخابات ترشيعية وختا ًما
االنتخابات الرئاسية ،وهو ما يع ّد عالمات فارقة يف تاريخ تونس .غري
أ ّن ما يشغل بال بعض املالحظني هو إمكان الحد من الحرية التي
اكتسبها الشعب التونيس بعد الثورة ،خاصة بعد سيطرة حزب نداء
تونس عىل نتائج االنتخابات .هذا األمر يقتيض من النخب التونسية
واملجتمع املدين رضورة البقاء يف حالة يقظة للدفاع عن مكاسبهم يف
صورة املساس بها.

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :عزمي بشارة

الدين والعلمانية في سياق تاريخي
يبحث هذا الكتاب في الصيرورة التاريخية للعلمنة وصو ًلا إلى األيديولوجيا العلمانية ،وفي عالقة الدين بالدولة كما
ويهتم المؤلف
ظهرت عيا ًنا في أوروبا ،ثم يقارن ذلك باألنموذج األميركي ،مب ِّي ًنا وجود نماذج مختلفة من العلمانية،
ّ
العام،
بفكرة “توليد العلمنية لنقيضها”؛ أكان ذلك في مستوى عودة الديانات التقليدية إلى القيام بدور في المجال
ّ
أو في مستوى نشوء الديانات السياسية وأشباه الديانات البديلة.
معم ً
ً
قة في تطوير صيغة مركبة وجديدة لنظرية العلمنة ،ويشير
ومساهمة
نقدا لنظريات العلمنة
ويتضمن الكتاب ً
ّ
وأن الحداثة قد تؤدي في
أن هذه العملية مهمة علمانيةّ ،
الكاتب إلى عملية التأريخ كتح ٍّد للرواية الدينية؛ موضحً ا ّ
جزءا من الهوية
بداياتها قبل علمنة الوعي إلى انتشار التدين مع انتشار القراءة والطباعة ،وال سيما حين يصبح الدين ً
فإن هيمنة الكنيسة على السلطات الدنيوية انتهت قبل الحداثة،
الوطنية في بعض الحاالت .وخال ًفا لما هو شائعّ ،
أن بداية الحداثة كانت في إخضاع الدين للدولة ،ولم تكن في فصل الدين عن الدولة.
وهذا يعني ّ
ويعود المؤلف ،في هذا الميدان ،إلى فكرة الديانة المدنية عند روسو ،وإلى الطهرانية البروتستانتية ،وال سيما طهرانية
المهاجرين األوائل ،وإلى أسطورة التأسيس األميركية ،ودور الدين في االستعمار الحديث ،وينتهي إلى عرض أنموذج
جديد في فهم العلمنة.
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محمد مزيان

*
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بناء على
تحــاول هذه الدراســة تت ُّبــع صعوبة تطبيع العالقــات الثنائية بين المغرب والجزائــرً ،
خلفية قضية الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ عام  ،1994على إثر حوادث فندق أطلس
أن التحريات
أســني بمراكش ،في  24آب /أغســطس  ،1994تسببت بها جماعات إرهابية .وبما ّ
أن هــذه الجماعــات من أصول جزائريــة ،فقد أصدرت الســلطات المغربية قــرارًا يقضي
أثبتــت ّ
بفرض التأشــيرة على الجزائريين .ور َّدت الجزائر بإغالق الحدود البرية بين البلدين .تناقش هذه
الورقــة إشــكاالت العالقــات المغربيــة الجزائريــة مركــزة علــى ملــف حادثــة مراكــش وقضيــة
َّ
أن أجواء
الصحــراء وتأثيــر هذين
الملفين فــي العالقة الثنائية بين البلدين الجاريْن ،وال ســيما ّ
ً
التوتر والمنافســة اإلقليمية قد اســتمرت مخ ِّيمة بظاللها على العالقــات المغربية الجزائرية،
بســبب تشــ ُّبث الطرفين بمواقفهمــا بخصوص قضية الصحــراء؛ نظ ًرا إلى ُّ
تعقد المشــكلة
وعالقتهــا بالوضــع الداخلــي فــي كال البلديــن .فقضيــة الصحــراء فــي المغــرب مــن أ َ ْولــى
األولويــات ،وفــي الجزائــر مــازال هــذا الملــف يدخل في نطــاق المؤسســة العســكرية وضمن
مجالها المحفوظ.
*

باحث مغريب ،متخصص بالتاريخ املعارص ،حاصل عىل الدكتوراه يف التاريخ.
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جذور التوتر بني املغرب والجزائر ليست وليدة املرحلة الراهنة ،بل
ترجع إىل العهد االستعامري ،إضاف ًة إىل وجود ملف قضية الصحراء
املعقدة ،وما عرفته هذه القضية من تداعيات داخل أروقة منظمة
الوحدة األفريقية ومجلس األمن .ساهم الوضع القائم بني البلدين
يف تعطيل اتحاد املغرب العريب ،لك ّن هذا ال يعني أ ّن املغرب تراجع
عن التفاعل مع الدول األفريقية ،فهو مازال سائ ًرا يف إطار إسرتاتيجية
كربى له تسعى إلقامة توازن جيوسيايس يف منطقة املغرب العريب،
وتعويض الالتوازن يف االتجاه نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء يف
الوقت نفسه؛ من خالل سعي امللك محمد السادس يف اتجاه تحالف
يعتمد عىل الذات ،وعىل األطراف األخرى يف مجموعة العامل الثالث
الذي تجمعه به روابط عديدة.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

عىل املنطقة ،وحالت دون تفعيل اتحاد املغرب العريب .من أجل ذلك
تُ ثّل الحدود يف الظاهرة املغاربية ،ماديًّا ومعنويًّا ،مشكل ًة ومفارق ًة
بالغة التعقيد والتناقض.
وترجع جذور التوتر بني البلدين ،إىل ما قبل االستقالل .فكام هو
معلوم كانت الصحراء مستعمر ًة إسبانيةً ،وكان املغرب ،والجزائر،
وموريتانيا ،من املستعمرات الفرنسية .فتع ّدد املستعمر يقتيض تع ّدد
خيارات االستقالل وأمناط سياقاتها .فكيف ميكن تفسري تقلّب النزاع
الحدودي؟ وما موقف البلدين منه؟ وكيف ميكن إنهاء هذا التوتر
بينهام؟
ستؤطِّر هذه األسئلة وغريها هذا العمل .ومبا أ ّن النزاع بني البلدين
مستمر وأم ٌر راه ٌن؛ من ج َّراء الحوادث املرتاكمة ،فإ ّن تفكيك بنية
العالقة الثنائية وعوائقها وتحديات تطورها هو غرضنا من هذا
العمل.

مسألة الحدود بين المغرب
والجزائر
تأطير إشكالي
تحتل العالقات املغربية الجزائرية مرتب ًة متقدم ًة بني العالقات
العربية البين َّية املتوترة؛ الكتسابها طاب ًعا عنيفًا وحا ًّدا ،والرتباطها
بأطراف متع ّددة ومختلفة سياسيًّا واقتصاديًّا .وقد ساهمت يف تعقيد
العالقة الثنائية بني البلدين قضية الحدود الربية بني الطرفني ،عالو ًة
عىل ملف الصحراء .فتع ُّدد املتدخلني ،وتشابك املصالح ،والتصادم
بني الدول الفاعلة يف املنطقة بعد مرحلة االستقالل ،زاد الوضعية
يظل الوضع العا ّم للعالقات املغربية الجزائرية
تعقي ًدا .ومن مثة ّ
حبيس التناقض الحا ّد بني البلدين إزاء قضية الصحراء؛ بسبب ع ّدة
فضل عن العوامل الدولية
عوامل تاريخية وجغرافية وأيديولوجيةً ،
التي تشكَّلت طوال الفرتات السابقة.
تُ َع ُّد الحدود املغربية الجزائرية موضو ًعا ذا إشكال جغرايف وسيايس.
فهي مح ّط أنظار العامل؛ ألنها ارتبطت بالقرارات الدولية ،وبسياسة املد
والج ْزر التي عرفتها العالقات املغربية الجزائرية من جهة ،وبتفاعالت
قضية االستعامر من جهة أخرى .وبذلك كانت قضية الحدود وطبيعة
تشكيلها من أش ّد املشكالت السياسية والقانونية التي خ َّيمت بظاللها

طُرحت مشكلة تحديد الحدود بعد استقالل املغرب عام 1956؛
إذ كُ ِّونت لجنة مشرتكة فرنسية  -مغربية من أجل تعيني الحدود
بصفة نهائية .إال أ ّن الجانب املغريب انسحب منها عام  ،1958وكانت
حكومة الرباط قد اعرتفت بالحكومة املوقّتة للثورة الجزائرية سلط ًة
رشعي ًة وحيد ًة لها صالحية التباحث مع املغرب بشأن قضية الحدود
بني البلدين((( .وبدأ امللك محمد الخامس إعالن مطالبته باستعادة
صحراء البالد املغربية ،وكان يقصد بذلك ض ّم أجزاء من الجنوب
الغريب لإلقليم الجزائري ،إضاف ًة إىل موريتانيا .وقدمت الحكومة
املغربية احتجاجني شديدي اللهجة إىل الحكومة الفرنسية؛ أولهام
بسبب موافقتها عىل منح امتيازات التنقيب يف منطقة تندوف لرشكة
تعدين فرنسية ،وثانيهام بسبب التجارب النووية التي تقوم بها فرنسا
يف واحة ريحان بالصحراء املغربية الجزائرية(((.
وأبرم املغرب ،يف إطار سعيه لتعديل حدوده املوروثة عن االستعامر،
َ
بروتوكول اتفاقٍ يف  6متوز /يوليو  1961مع الحكومة املوقّتة للثورة
 1بطرس بطرس غايل ،العالقات الدولية يف إطار منظمة الوحدة األفريقية (القاهرة:
املكتبة األنجلو املرصية ،)1974 ،ص .247
 2بطرس بطرس غايل ،الجامعة العربية وتسوية املنازعات املحلية (القاهرة :دار الطباعة
الحديثة ،)1977 ،ص .136

دراسات وأوراق تحليليّة
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الجزائرية ،برئاسة فرحات عباس ،بشأن قضية الحدود التي تفاقمت
بعد استقالل الجزائر يف  16آب /أغسطس  .1962فقد بدأت تلوح
يف األفق ٍ
آنئذ بوادر أزمة بني املغرب والجزائر .ووقعت تحرشات
عسكرية حول تندوف بعد اتهام املغرب الجزائ َر بقمع تظاهرات
تطالب بانضامم اإلقليم املغريب .وقد أرسل املغرب إىل الجزائر
مبعوثني يف وقتني متالحقني من أجل تسوية املشكلة ،لك ّن قادة الثورة
الجزائرية رفضوا أن يبتُّوا يف موضوع الحدود قبل االنتهاء من انتخاب
الجمعية الوطنية الجزائرية(((.
وعندما اشتد النزاع ،عىل الحدود بني الجزائر واملغرب ،نرشت
الحكومة املغربية بنود االتفاق الرسي عام  1961يف  2أيلول /سبتمرب
 ،1963وقد جاء فيه:
"تؤكد حكومة صاحب الجاللة ملك املغرب ،مساندتها غري املرشوطة
للشعب الجزائري يف كفاحه من أجل االستقالل والوحدة الوطنية،
وتعلن عن دعمها بــدون تحفظ للحكومة املؤقتة للجمهورية
الجزائرية يف مفاوضاتها مع فرنسا عىل أساس احرتام وحدة الرتاب
الجزائري ،وستعارض حكومة صاحب الجاللة ملك املغرب بكل
الوسائل املحاوالت الرامية إىل تقسيم أو تفويت الرتاب الجزائري.
وتعرتف الحكومة املؤقتة من جانبها ،بأ ّن املشكل الرتايب الناشئ عن
حل له يف
تخطيط الحدود املفروضة تعسفًا بني القطرين ،سيجد ًّ
املفاوضات بني الحكومة املغربية وحكومة الجزائر املستقلة ،ولهذا
الغرض ،تقرر الحكومتان إنشاء لجنة جزائرية مغربية يف أقرب أجل
لبدء دراسة املشكل وحله ضمن روح اإلخاء والوحدة املغربية"(((.
غري أ ّن التطورات السياسية الالحقة ،إضاف ًة إىل تضافر ع ّدة عوامل
مرتبطة باألوضاع الداخلية للبلدين ،ساهمت يف تصعيد خالفاتهام
التي انص َّبت مبارش ًة عىل املناطق الحدودية .فقد طلب بن بلة ،بعد
بضعة أسابيع من انتخابه ،تأجيل مناقشة وضعية الحدود املشرتكة مع
الدول املجاورة إىل غاية وضع إطار دستوري يجري التعامل من خالله
مع مثل هذه القضايا السيادية ،وهو ما رواه امللك الحسن الثاين يف
كتابه التحدي خالل زيارته للجزائر ،يف آذار /مارس  ،1963من خالل
القول" :أطلب من جاللتكم منحي بعض الوقت إلقامة مؤسسات
جديدة بالجزائر ،وعندما سيتم إقامتها خالل أيلول /سبتمرب سنفتح
 3محمد عيل" ،املنازعات اإلقليمية بني الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية" ،بحث
لنيل دبلوم الدراسات العليا ،جامعة محمد الخامس – الرباط ،1992 ،ص .110
 4عبد الحميد الوايل" ،القانون الدوايل العام" ،مطبوع موجه إىل طلبة السنة األوىل من
السلك الثاين ،كلية الحقوق  -الدار البيضاء ،السنة الجامعية .1988 - 1987
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جمي ًعا ملف الحدود ،ومن املسلم به أ ّن الجزائر املستقلة لن تكون
وارث َة فرنسا يف ما يتعلق بالحدود الجزائرية"(((.
أي مبادرة توحي بقرب الرشوع يف
لك ّن ترصيح بن بلة مل تعقبه ّ
نص عىل
تطبيق اتفاق  ،1961بل إ ّن الدستور الجزائري عام ّ 1963
أ ّن الجزائر واحدة موحدة ال تقبل التجزئة من الرشق إىل الغرب.
أي مرشوعية عىل الرغم
وبذلك جرى إفراغ املطالب املغربية من ّ
من استنادها إىل حجج تاريخية وقانونية متنوعة؛ منها اتفاق ،1961
واتفاقية اللة مغنية ،والرسائل املخزنية ،وظهائر تعيني املوظفني يف
محل النزاع(((.
املناطق التي هي ّ
مل تعرتف الجزائر املستقلة باالتفاق السالف الذكر ،بدعوى إبرامه يف
أوضاع خاصة متمثّلة بأ ّن الحكومة الجزائرية املوقّتة التي وقَّعته مل
يكن يف وسعها الحسم يف مصري إقليم مل يكن تحت سلطتها .فهذه
الحكومة مل تكن متارس سوى اختصاصات محدودة ،ومل تكن تتخذ
َّإل إجراءات ذات طبيعة وقائية فقط .ث ّم إ ّن املجلس الوطني للثورة
الجزائرية ،وهو السلطة املؤهلة لتصديق االتفاقيات الدولية ،مل
يص ّدق هذا االتفاق(((.
كام كان العتامد منظمة الوحدة األفريقية القاعدة القانونية املتمثّلة
بعدم املساس بالحدود املوروثة عن االستعامر ،وانضامم األغلبية
الساحقة من الدول األفريقية لهذا املبدأ ،دو ٌر يف تقوية املوقف
الجزائري وإضعاف املوقف املغريب .غري أ ّن السبب الحقيقي الذي
كان وراء السياسة التي انتهجتها الجزائر يف مواجهة املطالب الرتابية
كل
أساسا إىل أ ّن اتفاقية االستقالل خولتها امتالك ّ
للمغرب ،يرجع ً
األرايض التي ورثتها عن الفرنسيني ،مبا فيها الصحراء .ومن مثة،
فإ ّن اتفاقية الرباط ت ُع ّد ظرفي ًة ومتجاوز ًة((( .وقد جاء هذا السبب
تنص يف هذا الجانب عىل
مناقضً ا متا ًما ملقتضيات اتفاقية  1961التي ُّ
أ ّن االتفاقيات التي ستنجم عن مفاوضات الجزائر وفرنسا ال يرسي
مفعولها إىل املغرب؛ بخصوص الحدود املستقبلية بينه وبني الجزائر(((.
 5الحسن الثاين ،التحدي ،ط ( 2الرباط :املطبعة امللكية ،)1983 ،ص .141
6 Maazouzi, L’Algérie et les étapes successives de l’amputation du territoire
marocain (Casablanca: Dar El Kitab, 1976), p. 144.
7 Mohammed Laamouri, Le contentieux relatif aux frontières terrestres du
Maroc ([S. l.]: [S. N.], 1979), p. 124.
 8عبد الجبار مطعيش" ،العالقات املغربية الجزائرية من  1830إىل اليوم" ،رسالة دبلوم
الدراسات العليا ،كلية الحقوق – الرباط ،1992 ،ص .179
9 Maazouzi, p.100.

العدد ١٢

44
مل تكن دوافع هذا الرفض قانوني ًة فحسب ،بل اقتصادية أيضً ا؛ ذلك
محل النزاع ،ميكن
أ ّن املوارد املعدنية التي تزخر بها األقاليم التي هي ّ
ع ُّدها داف ًعا أساس ًّيا لرتاجع الجزائر عن التزاماتها .فقد جرى اكتشاف
مناجم غنية وشاسعة يف تلك األقاليم ،قُ ِّدر احتياطها بثالثة ماليني
ط ّن ،بنسبة  %50من الحديد .وقد أوكلت السلطات الفرنسية قبل
استقالل الجزائر إىل إحدى الرشكات الفرنسية مه ّمة دراسة استغالل
الحديد يف هذه املنطقة الواقعة يف األرايض الجزائرية .ويف منتصف
عام  ،1963جاء تقريرها النهايئ ،ل ُي ِّبي أ ّن نسبة الحديد تبلغ نحو ،%75
وأ ّن هذا املعدن متوافر بكميات ضخمة .وق َّدرت الرشكة أ ّن إنتاجها،
إضاف ًة إىل إنتاج موريتانيا ،ميثّل  %50من احتياطات السوق األوروبية
من الحديد املستورد ،وأوصت يف تقريرها برضورة نقل الحديد بعد
استخراجه إىل ميناء أكادير.

لك ّن الحكومة الجزائرية ،بعد أن ُعرض عليها األمر ،أرصت عىل
نقله عرب أراضيها إىل ميناء وهران غرب الجزائر .ويف عام ،1963
وقَّع املغرب اتفاقًا رسيًّا مع رشكة فرنسية أخرى للقيام باألبحاث
نفسها يف املنطقة .وكان هدف املغرب من ذلك هو االستقالل املبارش
للمنطقة بني املغرب والجزائر ،وهو أم ٌر مل يحالفه النجاح( .((1كام
تحتوي املنطقة عىل أكرب مخزون احتياطي من الفوسفات يف العامل
أرض فوسفاتية كلّها.
ُمكتشف عام 1963؛ ذلك أ ّن  1200كيلومرت منها ٌ
وقد شع يف استغالل املعدن يف إقليم بوكراع الذي يبلغ احتياطه
ُ
(((1
نحو  9.7مليار طن ،وهو يبعد عن ميناء العيون بـ  110كلم .
عالو ًة عىل ذلك ،قامت الحكومة الجزائرية منذ استقاللها مبامرسات
تع ّزز رفضها لفتح مفاوضات مبارشة مع املغرب .فقد راهنت عىل
مهمتها
إمكانية تغيري النظام السيايس القائم به ،و َع َّدت ذلك من بني ّ
(((1
األساسية( .((1كام طالبت بتأجيل مؤمتر مجموعة الدار البيضاء
 10أحمد مهابة "مشكالت الحدود يف املغرب العريب" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،111
كانون الثاين /يناير  ،1993ص .242
 11عيل ،ص .113
 12الحسن الثاين ،ص .142
 13تكونت هذه املجموعة بدعم امللك محمد الخامس ،وضمت خمس دول هي :مايل،
وليبيا ،وغانا ،وغينيا ،إضاف ًة إىل الحكومة املوقتة للثورة الجزائرية.

كانون الثاني /يناير 2015

الذي كان من املقرر أن يُعقد مبدينة مراكش؛ حتى ت ُحول دون
طرح مشكلة الحدود املغربية الجزائرية .وظهرت يف هذا اإلطار
كل طرف إىل اآلخر
االتهامات ،واالتهامات املضادة التي كان يو ِّجهها ّ
بخصوص التدخل يف الشؤون الداخلية ،ومحاولة قلب األوضاع؛ إذ
ات ّهم املغرب الحكومة الجزائرية بأنها وراء محاولة االنقالب الفاشلة
خالل متوز /يوليو  ،1963واتهمت الجزائر املغرب بأنه كان من وراء
االضطرابات التي وقعت يف منطقة القبايل الجزائرية(.((1
ويف أواخر أيلول /سبتمرب  ،1963توجهت القوات املغربية نحو جنوب
تاكونيت وحايس بيضة اللتني تبعدان عن تندوف نحو  500كيلومرت،
ليتحول األمر إىل مواجهة مبارشة بني القوتني املغربية والجزائرية.
وارتكز الخالف عىل املنطقة الحدودية عىل امتداد مئات الكيلومرتات
من واد كــر إىل حامدة درعــة ،ويف مناطق كولومب بشار أيضً ا.
وبعد أن حاولت قوات مغربية دخول هذه املناطق يف ُعقب قيام
السلطات الجزائرية بقمع إحدى التظاهرات التي كان سكان تندوف
يطالبون من خاللها باالنضامم إىل املغرب ،وعندما اشت ّد التوتر بني
الدولتني ،التقى وزير الخارجية املغريب ونظريه الجزائري يف  5ترشين
األول /أكتوبر  ،1963لوضع تسوية للنزاع بني البلدين .وقد أسفرت
محادثاتهام عن اتفاقية تضمنت النقاط التالية:
محل النزاع
حق مرور األشخاص املقيمني يف املنطقة التي هي ّ
• ّ
عرب الحدود.

أي من الطرفني بدعاية ض ّد الطرف
•تتعهد الدولتان بعدم قيام ّ
لكل
اآلخر ،وتؤكدان مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ّ
منهام.
أي إجراء أو تدبري عسكري
•تتعهد الدولتان باالمتناع عن اتخاذ ّ
من شأنه أن يضاعف خطورة األزمة بينهام.
•اتفق الطرفان عىل رضورة التمهيد إلجراء مقابلة عىل مستوى
القمة بني امللك الحسن الثاين والرئيس بن بلة(.((1
ومل تكد متيض ثالثة أيام عىل هذه املحادثات التي وصفت إثر انتهائها
بأنها م َّرت يف ج ٍّو من الرصاحة واإلخاء ،حتى اندلعت بني الجانبني
حرب رشسة مبنطقة حايس بيضة وتنجوب .وقد متكنت يف ُعقبها
القوات املغربية من السيطرة عىل أجزاء من األرايض التي كانت
 14عبد الجبار ،ص .181
 15غايل ،العالقات الدولية ،ص .251
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موضوع النزاع ،والتي كانت أقرب إىل متركز قواتها من متركز القوات
الجزائرية(.((1
لقد حاول الطرفان تطويق آثار هذه املواجهة عرب ترصيحات صحافية؛
من بينها أ ّن الرئيس بن بلة ،خالل ندوة صحافية يف  13ترشين
األول /أكتوبر  ،1963دعا مسؤويل املغرب إىل احرتام االلتزامات التي
تع ّهد بها الطرفان يف لقاء وجدة يف  9ترشين األول /أكتوبر ،1963
ومن بينها كذلك لقاء مراكش يف الفرتة  17 - 15ترشين األول /أكتوبر
 1963بني بعض املسؤولني من املغرب والجزائر.
لك ّن تلك املحاوالت مل ت ِ
ُفض إىل هدف محدد بسبب تباعد وجهات
رص الجانب الجزائري عىل رضورة انسحاب
نظر الجانبني .فقد أ ّ
متسك الجانب
القوات املغربية من حايس بيضة وتنجوب ،يف حني َّ
املغريب بانسحاب قوات الجانبني من املواقع املكتسبة قبل اشتباكات
 8ترشين األول /أكتوبر .ونتيج ًة إلخفاق املحادثات وعدم استطاعة
الجزائر استعادة املناطق املذكورة ،استولت قوات جزائرية عىل مركز
مغريب عىل الحدود املشرتكة بني البلدين هو قرص إيش( .((1وإزاء
تفاقم ح َّدة الرصاع بني الدولتني ظهرت بوادر وساطة عربية وأفريقية.
ويف محاولة الحتواء النزاع ُعقدت دورة استثنائية ملجلس جامعة
الدول العربية صدرت عنه ع ّدة توصيات ،منها:
•إيقاف إطالق النار فو ًرا.

•دعوة الحكومتني إىل سحب قواتهام املسلحة إىل مراكزها
السابقة قبل بدء االشتباك املسلح ،عىل أالّ يؤث ِّر ذلك يف الخالف
القائم بشأن الحدود.
•تشكيل لجنة وساطة من الدول األعضاء التخاذ ما يقتضيه حسم
النزاع بني البلدين.
•املبادرة إىل وقف الحمالت الصحافية واإلذاعية ضامنًا إليجاد ج ّو
من شأنه تيسري عمل اللجنة(.((1

مل تنجح هذه التوصيات يف إقامة السالم باملنطقة ووقْف إطالق النار،
عىل الرغم من تشكيل لجنة الوساطة بني البلدين املتنازعني ،التي
كانت تض ّم الجمهورية العربية املتحدة ،وليبيا ،وتونس ،ولبنان .وقد
أصدرت اللجنة قرار ٍ
كل من عبد النارص
وقف إلطالق النار ،كام حاول ّ
 16رضوان محمد ،منازعات الحدود يف العامل العريب مقاربة سوسيو تاريخية وقانونية
ملسألة الحدود العربية (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق ،)2002 ،ص .176
 17غايل ،الجامعة العربية ،ص .141
 18غايل ،العالقات الدولية ،ص .253

واإلمرباطور هيالسياليس اقرتاح عقْد اجتامعات للقمة تحرضها بعض
الدول العربية واألفريقية ،إضاف ًة إىل الدولتني املتنازعتني .غري أ ّن هذا
األمر مل يتحقّق أل ّن الجزائر كانت متيل إىل معالجة النزاع يف املجال
األفريقي من خالل منظمة الوحدة األفريقية.
الحق التاريخي؛ إذ كان
كانت املطالب املغربية تستند إىل أطروحة ّ
املغرب يسعى لتثبيت حدوده التي تدخل يف إطارها جميع املجاالت
الرتابية التي كانت خاضع ًة يف يوم ما لسيادته ،أو كان يربطها بالعرش
املغريب أحد الروابط الدينية أو السياسية .وهذا املوقف ليس وليد
أوضاع التفاعالت السياسية والدبلوماسية التي عرفتها هذه الفرتة ،بل
عبت عنه جميع القوى الحية يف البالد املغربية(.((1
هو مطلب ّ

املبني عىل قاعدة االنتامء الديني،
الحق التاريخي،
يبدو أ ّن مفهوم ّ
ِّ
ضعيف إزاء أحكام القانون الدويل الوضعي يف إثبات تبعية األقاليم
خصوصا أ ّن مظاهر هذه السيادة
الجنوبية ملجال السيادة املغربية،
ً
كانت قد انقطعت أحيانًا يف بعض هذه املناطق ،كام هو الشأن
بالنسبة إىل موريتانيا التي ظلت عالقتها بحكام املغرب منذ عام 1740
رمزيةً ،ال تتعدى أحيانًا تقديم الهدايا أو طلب الدعم(.((2
لقد أوجب ذلك رضورة تعزيز املوقف باألسانيد القانونية والسياسية
إلظهاره أكرث انسجا ًما مع أحكام القانون الدويل املعارص .فتحليل
الحق،
مجموعة من الوثائق واملعاهدات إلبراز ما يشري فيها إىل هذا ّ
مثل معاهدة اللة
أو لدحض املزاعم التي تتنكر له أو تنفيه؛ من ذلك ً
مغنية ،عام  ،1845وبروتوكولَ  1901و  1902اللذان ك َّر َسا التوسع
الفرنيس يف املناطق الجنوبية ،دفع املغرب إىل اعتامد دعوة مراجعة
حدوده مع الجزائر ،بنا ًء عىل أ ّن مقتضيات هذه املعاهدات بالنسبة
إليه غري ملزمة .وكذلك األمر بالنسبة إىل بنود مؤمتر الجزيرة الخرضاء
عام  1906التي ت ُع ّد سن ًدا يعتمده أصحاب الحقوق التاريخية؛ أل ّن
19
20

من ذلك موقف زعيم حزب االستقالل عالل الفايس يف كتابه :دفا ًعا عن وحدة البالد.
رضوان ،ص .97

46

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

املؤمتر تض َّمن حرص القوى األوروبية والتزامها ضامن الوحدة الرتابية
للمملكة الرشيفة ،مبا يف ذلك جميع األقاليم واألجزاء الرتابية التي
مل يج ِر اقتطاعها آنذاك من مجال السيادة املغربية كام هو الشأن
بالنسبة إىل موريتانيا(.((2

يتخذ قرا ًرا رصي ًحا بهذا الخصوص .فقد جاء فيه أ ّن جميع الدول
الحارضة تلتزم احرتام الحدود التي تركها االستعامر وقت حصول
الدول عىل استقاللها؛ اجتنابًا ملا قد يس ِّببه عدم احرتامها من نزاعات
ومشكالت(.((2

التعارض بيــن الموقف الجزائري
والموقف المغربي

أساسا مرجع ًّيا
وهكذا وجدت الجزائر يف مبادئ ميثاق املنظمة ً
لتثبيت حدودها والحفاظ عليها ،محاول ًة بذلك م ْنح رشعية للحدود
التي ورثتها عن االستعامر؛ من خالل رسدها ع ّدة جوانب قانونية
وعلمية من جهة ،وسعيها لتقويض الحجج التي تق َّدم بها املغرب يف
هذا الشأن ،وج ْعل ذلك مؤث ِّ ًرا يف القرار النهايئ للجنة التحكيم الخاصة
من جهة أخرى .والواقع أ ّن دفاع الجزائر عن الحدود املوروثة عن
االستعامر مرتبط بالدرجة األوىل بتعزيز مكتسبات الثورة الجزائرية
بوصفه بلد املليون شهيد ،ومبحاولة الحفاظ عىل الدولة الناشئة بعد
االستقالل.

الموقف الجزائري
ترتكز األطروحة الجزائرية عىل مبدأ التوارث الدويل وعدم املساس
بالحدود املوروثة عن االستعامر .ويعني مبدأ الحدود املوروثة L’uti
لكل
 ،possidetisوهو من املبادئ املركزية يف القانون الدويل ،أ ّن ّ
طرف ما يف حوزته أو تحت يده .ومن مث ّة يُفيض هذا املبدأ إىل ثبات
الحدود التي كانت قامئ ًة قبل االستقالل ،وهو يتكون من عنرصين
هام :السند فوق اإلقليم الذي مينح الدولة التي تحوز اإلقليم سن ًدا
رشعيًّا يف مامرسة سيادتها عليه ،ومكان الحدود الذي يُ ِّبي املكان
الذي ينبغي أن يكون عليه خط الحدود الدولية لإلقليم(.((2
انطالقًا من هذا املبدأ ،جعلت الدولة الجزائرية قضية الحدود أحد
حل لهذه
أه ّم األهداف األساسية لسياستها الخارجية ،قصد إيجاد ّ
القضية .وتحركت الدبلوماسية الجزائرية بق َّوة عىل الصعيد األفريقي
خالل عــام  ،1963ومتكنت من إقرار ذلك املبدأ وتصديقه ضمن
نصت الفقرة الثالثة من
ميثاق منظمة الوحدة األفريقية( .((2فقد َّ
ميثاق هذه املنظمة عىل التزام املؤسسني احرتام السيادة والوحدة
لكل دولة .وعىل الرغم من ذلك ،ساد الغموض مقتضيات
الرتابية ّ
هذه املادة؛ ما جعل مؤمتر املنظمة املنعقد يف القاهرة عام 1964
21 Laamouri, p. 112.
22 Boualem Bouguetaia, Les frontiers méridionales de l’Algèrie: de
l’indépendance à l’utipossidetis (Alger: SNED, 1981), p. 177.
 23تاج الدين الحسيني" ،وسائل حفظ السالم يف العالقات الدولية املعارصة ودورها
يف تسوية نزاع الصحراء املغربية" ،أطروحة دكتوراه دولة ،كلية الحقوق – الرباط،1984 ،
ص .338

الموقف المغربي
ظل املغرب يعارض مبدأ الحدود املوروثة ،وتتضح هذه املعارضة من
ّ
خالل مواقف أهمها:
•تأكيده املتواصل أنه وقع ضحية التقسيم االستعامري ،ومن
مثة ال ميكنه تطبيق مبدأ عدم املساس بالحدود املوروثة عن
االستعامر؛ من أجل استكامل وحدته الرتابية بض ّم الصحراء
الغريبة التي يرى أنها تشكِّل جز ًءا ال يتجزأ من إقليمه.

•تحفُّظه عىل ميثاق منظمة الوحدة األفريقية؛ إذ جاء يف نص
تحفظه أنه ،يف ما يتعلق بتحقيق وحدته الرتابية يف إطار حدوده
الحقيقية ،من امله ّم أن يؤكِّد أ ّن توقيعه ميثاق املنظمة ال ميكن
فس باعرتاف رصيح أو ضمني من جهته ،وال بتنازل منه عن
أن يُ َّ
(((2
مواصلة الدفاع عن حقوقه بالوسائل الرشعية .
يتضح التباعد بني موقفي البلدين إىل ح ّد التناقض؛ لذلك فمن الصعب
بحل تُراعى فيه الجوانب املتداخلة يف قضية الحدود املغربية
األخذ ّ
الجزائرية .يضاف إىل ذلك دخول هذين البلدين يف عالقة اتصفت
يف كثري من األحيان بنوع من الرتدد والحيطة ،وإخفاق املساعي
حل نهايئ وعادل لهذه القضية .فقد كادت
الدبلوماسية يف إيجاد ّ
حرب الرمال تندلع من جديد عام  ،1966عندما أعلنت الجزائر عن
 24سيدي محمد بن سيد آب" ،مبدأ عدم املساس بالحدود املوروثة عن االستعامر
كآلية سلمية لحل املنازعات الحدودية اإلفريقية" ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،
العدد  ،)2004( 49ص .31
 25املرجع نفسه ،ص .34
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منجم ،مبا فيها منجم غارة جبيالت املوجود
عزمها تأميم أحد عرش
ً
مبنطقة تندوف نقطة النزاع بني البلدين.
لقد كان املغرب يرفض التأميم؛ إذ ع َّده منافيًا التفاق قبول مه ّمة
ترص عىل أنّه يدخل
لجنة التحكيم األفريقية( .((2يف حني كانت الجزائر ُّ
يف إطار سيادتها ألراضيها .وأ َّدى تضارب املوقفني إىل التصعيد واللجوء
إىل حشْ د القوات العسكرية مر ًة أخرى يف تندوف .كام أُتبعت هذه
السياسة بتوغُّل جديد للقوات الجزائرية ،يف بداية متوز /يوليو ،1966
داخل منطقة فكيك ،ومبناوشات عسكرية شهدتها منطقة بشار
عام .1967
غري أ ّن هذه املرحلة ستنتهي ،بظهور بوادر انفراج جديدة يف العالقات
الثنائية بني البلدين ،وتوقيع امللك الحسن الثاين والرئيس الجزائري
هواري بومدين معاهدة تعاون وصداقة وتضامن بإفران يف  15كانون
الثاين /يناير  .1969وقد اتفقَا عىل تكوين لجنة تقنية مشرتكة
ولجان سياسية ت ُكلَّف يف املستقبل بالتنفيذ العميل لربامج التعاون
بني الدولتني يف ميادين شتَّى .كام أنهام اتفقَا عىل عدم استخدام
القوة يف عالقتهام ،وعىل َع ْرض قضاياهام عىل لجان موقّتة للتحكيم
والتوفيق(.((2
استم َّر مسلسل شد الحبل يف عالقات الجوار .وإ ّن ما ساهم يف
تعقيد ملف النزاع الحدودي هو عدم القضاء عىل بُؤر الرصاع
عىل نح ٍو نها ٍّيئ ،وتشابك املصالح االقتصادية والسياسية ،عالو ًة عىل
تصادم الدول الفاعلة يف املنطقة بعد االستقالل ،وظهور تحالفات
جديدة بعد املسرية الخرضاء ،واتفاقية مدريد يف  14ترشين الثاين/
نوفمرب  1975بني املغرب وإسبانيا وموريتانيا ،وهي تتضمن انسحاب
إسبانيا وتقسيم الصحراء بني املغرب وموريتانيا .وقد أُعلن عن
االتفاق بالرباط يف بالغ مشرتك إسباين  -مغريب  -موريتاين.
لك ّن االختالف يكمن يف القيمة القانونية لهذه االتفاقية املوقعة،
كوثيقة دولية لتصفية االستعامر اإلسباين من الصحراء الغربية ،وتسوية
النزاع املغريب اإلسباين ،وتحديد النظام القانوين لإلقليم .فقد رأت
الجزائر أ ّن االتفاقية لن تُ كِّن الشعب الصحراوي من تقرير مصريه(((2؛
 26تكونت هذه اللجنة خالل مؤمتر رؤساء القمة مبايل يف  30ترشين األول /أكتوبر ،1963
وقُ ِّرر أن تكون متألِّف ًة من ضباط جزائريني ،ومغربيني ،وماليني ،وأثيوبيني.
 27ليىل نادي "العالقات املغربية الجزائرية من  1962إىل  ،"2001دبلوم الدراسات املعمقة
يف القانون العام ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية  -الرباط ،2001 ،ص .33
 28عبد السالم السفريي" ،امللف الديبلومايس لنزاع الصحراء يف إطار منظمة الوحدة
األفريقية" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام  ،جامعة محمد الخامس ،كلية
الحقوق ،1981 ،الرباط ،ص .3

رصح الرئيس الجزائري هواري بومدين ،خالل العام نفسه ،بأ ّن
إذ ّ
الجزائر ليست لها أطامع ترابية وإقليمية يف الصحراء الغربية ،وأنها
تتخل عن مبادئها السياسية ،وأ ّن من
ال ميكنها ،يف الوقت نفسه ،أن َّ
(((2
حقِّها أن
تنادي مببدأ تقرير املصري  .كام ع َّبت الحكومة الجزائرية،
َ
من خالل مذكرة مرفوعة إىل األمني العا ّم لألمم املتحدة ،يف  12شباط/
فرباير  ،1976عن استنكارها التفاق مدريد الثاليث ،وأكدت أ ّن تسوية
قضية الصحراء ت ُق َّرر مبشاركة جميع األطراف املعنية ،وفقًا لقرارات
مجلس األمن.
اتخذ امللف الدبلومايس ،بعد توقيع اتفاقية مدريد ،أبعا ًدا ت ُِّبي من
خالل تطورها املرحيل أ ّن امللف يكتسب من عامٍ إىل آخر عنارص
تعقيد جديدة ،جهويًّا وأفريق ًّيا ودول ًّيا .وتتمثّل هذه العنارص بتداخل
عوامل تختلف يف تأثريها ،ويف انعكاساتها عىل املساعي األفريقية
املتواصلة للتوفيق بني أطراف النزاع .ومن مثة فإ ّن األمر يحتاج إىل
الحل
حل دبلومايس بدلً من ّ
خلق أوضا ٍع دينامي ٍة مساعد ٍة عىل إيجاد ّ
العسكري؛ حفاظًا عىل التوازن بني بلدان شامل غرب أفريقيا .فام هي
أبعاد ملف الصحراء؟ وما هي انعكاساته عىل الوضع العالئقي بني
دول املنطقة؟

تسوية ملف الصحراء
واالستقطاب المغربي الجزائري
ظهر نزاع الصحراء يف بدايته قضي ًة من قضايا تصفية االستعامر الغريب
املطالبي باسرتجاع
كل من املغرب وموريتانيا
بالقارة السمراء ،بني ّ
ْ
هذا اإلقليم لتسوية وضعيتهام الرتابية والحدودية من جهة ،وإسبانيا
التي كانت تبسط سلطاتها االستعامرية عىل هذا اإلقليم من جهة
أخرى( .((3ففي عام  ،1975انتقل ملف الصحراء من نزاع املستعمر إىل
وخصوصا بعد إخفاق
تصفيته ،ث ّم إىل نزاع جيوسيايس يف املنطقة(،((3
ً
التنسيق املغريب الجزائري املوريتاين يف تحديد اإلقليم ،وهو ما انعكس
عىل مؤمتر منظمة الوحدة األفريقية بكامباال عام 1975؛ إذ جرى
تقديم مرشوعني لقرارين متعارضني ،هام:
•مرشوع مغريب مرتكز عىل مبدأ الوحدة الرتابية.
 29عيل الشامي ،الصحراء الغربية عقدة التجزئة يف املغرب العريب (بريوت :دار الحكمة
للنرش ،)1980 ،ص .234
 30رضوان ،ص .228
 31محمد العريب املساري ،املغرب ومحيطه ،ج ( 1الرباط :مطبعة املناهل،)1998 ،
ص .250
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•مرشوع جزائري متمسك بتطبيق مبدأ تقرير املصري وفق
قرارات الجمعية األمم املتحدة( ،((3وهو ما ع َّب عنه وزير اإلعالم
الجزائري السابق عبد الحميد مهري بقوله" :إ ّن متسك الجزائر
مببدأ تقرير املصري يعني تعاط ًيا منهج ًّيا مختلفًا ملشكلة الحدود.
وإ ّن رفض منطق املغرب القائل بالحق التاريخي يعكس سياس ًة
صحيحةً ،فهو منطق يتضمن معالج ًة خاطئ ًة ملشاكل الدول
العربية"(.((3

املوافقة باإلجامع عىل هذه الصيغة الغامضة ،فإنّها ت ُثبِت عىل نح ٍو
واض ٍح حالة االنقسام التي أصبحت تعرفها القارة األفريقية .فأطراف
وخصوصا املغرب والجزائر ،وجدت هذا االتفاق مالمئًا إلرادة
الرصاع،
ً
كل منهام؛ إذ إ ّن الجزائر رأت أ ّن املنظمة ل َّبت رغبتها يف تقرير املصري
ّ
واالستقالل املتمثّل بقيام "الجمهورية الصحراوية" .يف حني رأى
املغرب وموريتانيا أ ّن قرارات أديس أبابا مل تحقّق االعرتاف املنشود
بكيان البوليساريو.

يف حني أفرزت الدورة السادسة والعرشون ملجلس وزراء املنظمة
املنعقدة يف أديس أبابا ،ابتدا ًء من  23شباط /فرباير  ،1976انقسا ًما
خط ًرا بني الدول األعضاء بشأن االعرتاف بالبوليساريو ،وهو ما زاد
الوضع تعقي ًدا؛ إذ طُرحت مسطَّرتان ،هام:

صا َحب الرصاع الدبلومايس رصاع عسكري؛ كاالشتباك املسلح الذي
وقع يف نهاية كانون الثاين /يناير  1976بأمغاال الواقعة يف الصحراء،
عىل بعد ثالثة كيلومرتات من الحدود الجزائرية ،بني وحدة عسكرية
جزائرية وقوات مغربية .وقد أسفر ذلك الرصاع عن وصول هذه
وأس أكرث من عرشين جزائريًّا .واعرتضت قوات
القوات إىل أمغاالْ ،
جبهة البوليساريو االنتشار املغريب واملوريتاين يف أجزاء من إقليم
الصحراء بعد انسحاب إسبانيا منها .فقد كانت الجبهة تناهض
اقتسام الصحراء بني املغرب وموريتانيا؛ من خالل ض ّم ثلثي
اإلقليم إىل األرايض املغربية وثلثه اآلخر إىل األرايض املوريتانية .ويف
املقابل ،كانت الجزائر تعارض هذا االقتسام عىل أساس أ ّن السكان
الصحراويني مل يُستفتَوا يف تقرير مصريهم ،عىل نحو ما كان مزم ًعا
عليه قبل االنسحاب اإلسباين.

•مسطَّرة االعرتاف بجبهة البوليساريو حرك َة تحريرٍ ،وفقًا للنتائج
التي توصلت إليها لجنة التحرير يف مبابوتو(.((3

•مسطَّرة إعالن الجمهورية الصحراوية ،مع تأسيس حكومة يف
املنفى ،وإمكانية اعرتاف الدول األفريقية بهذا الكيان(.((3
حاول مجلس الوزراء الخروج بصيغة تر ٍ
اض تنطلق من التقرير الذي
أعدته اللجنة األوىل ،والذي يُثبِت بوضوح عدم قدرة املنظمة عىل
اتخاذ موقف ُمو َّحد بشأن األوضاع املستجدة يف اإلقليم .فقد رأى
هذا التقرير أ ّن الشعب الصحراوي أعلن قيام دولته املستقلة؛ ومن
مثة فإنه مارس حقه يف تقرير املصري ،األمر الذي مل ي ُعد ممك ًنا معه
االعرتاف بحركة تحرير .ث ّم إ ّن االعرتاف بالدول ليس من اختصاص
املنظمة ،بل من اختصاص الدول( .((3وهكذا يتضح أنه عىل الرغم من
 32الحسيني ،ص .343
 33الشامي ،ص .227
 34كان تقرير لجنة التحرير يويص باالعرتاف بجبهة البوليساريو ،بنا ًء عىل أنها حركة
التحرير الوحيدة يف الصحراء اإلسبانية التي تناضل من أجل استقالل اإلقليم.
 35الحسيني ،ص .344
 36املرجع نفسه ،ص .345

يل ،تدخُّل الجزائر يف قضية الصحراء
كشف هذا األمر ،عىل نح ٍو ج ٍّ
املغربية ،وهو ما ظلت تكذبه الحكومة الجزائرية للحفاظ عىل
موقفها الرسمي .وقد صاحب ذلك تسارع يف وترية التسلح إذ
تصاعدت ميزانية الحرب الجزائرية بنسبة  ،%20وتجاوزت 340
مليون دوالر لرشاء العتاد الحريب الذي طلبته من مرص عام .((3( ١٩٧٦
ويف هذا اإلطار ع َّززت القوات الجزائرية وجودها وتجهيزاتها يف
املنطقة ،وهاجمت بعنف القوات املغربية املوجودة بأمغاال ،وهو
األمر الذي جعل الحسن الثاين يوجه رسال ًة إىل الرئيس هواري
بومدين ،يف  15شباط /فرباير  ،1976جاء فيها "أطلب منكم كذلك
إ ّما أن تعملوا بحرب مكشوفة ومعلنة جها ًرا ،وإ ّما بسالم مضمون
دول ًّيا عىل جعل ح ّد يف املستقبل للقول السائد يف بالدي وبني أفراد
شعبي ،إ ّن الجزائر يعادل مدلولها التقلب وعدم الوفاء بالعهود"(.((3
تبقى حوادث أمغاال آخر منوذج لالصطدام املبارش؛ ذلك أ ّن تفادي
هذه املواجهة وجد موقفًا مؤيّ ًدا له يف اإلسرتاتيجيتني العسكريتني
37
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املغربية والجزائرية ،ولدى املسؤولني السياسيني لهذين البلدين(.((3
وقد انتهجت الدبلوماسية الجزائرية من جديد حمل ًة غري مبارشة
ض ّد املغرب يف دعمها الالمرشوط لجبهة البوليساريو ميدان ًّيا؛ وذلك
بتسليحها ،ودفع عنارصها إىل القيام بهجامت عسكرية ض ّد املغرب
بهدف إنهاكه اقتصاديًّا .ومن مثة إجباره عىل الرتاجع عن مواقفه
والتنازل عن مطالبه ،ودعم تلك الجبهة دبلوماس ًّيا ،عىل مستوى
منظمة الوحدة األفريقية ،كإطار قانوين لفك النزاع األفريقي بهدف
حصول الجبهة عىل االعرتاف بها دول ًة كاملة العضوية.
جعل هذا األمر املنظمة إزاء تناقض موضوعي؛ نتيج ًة لتطور مواقف
الدول من اإلجامع والتوافق الذي طبع مختلف قراراتها برصاع ِ
خطر؛
إذ بدأت تلوح بوادر ع ْجز املنظمة يف أُفق عالقات الدول األطراف
وبني املنظمة ،بخاصة بعد إخفاق الدول األفريقية يف عقْد مؤمتر
استثنايئ لبحث الوضع يف إقليم الصحراء ،وفق القرار الذي اتخذه
املسؤولون اإلفريقيون خالل قمة جزيرة موريس  ،((4( 1976وهو األمر
الذي مل يحدث ألسباب مادية وموضوعاتية.
بنا ًء عىل ذلك ،وخالل انعقاد مؤمتر القمة بالخرطوم عام  ،1978جرى
كل من السودان،
تشكيل لجنة الحكامء؛ وهي تتكون من رؤساء دول ّ
وتنزانيا ،ومايل ،ونيجرييا ،وقد كانت مهمتها متمثّلة بج ْمع املعلومات
عب االتصال باملغرب والجزائر وموريتانيا .واستنا ًدا
الكافية عن القضيةْ ،
إىل تقريري اللجنة الفرعية واألمني العا ّم يف  23حزيران /يونيو ،1979
أصدرت اللجنة األفريقية توصيات خاص ًة بإجراء االستفتاء يف منطقة
الصحراء ودفعها إىل اجتامع قادة رؤساء الدول األفريقية الذي ُع ِقد
مبرنوفيا يف متوز /يوليو  .1979وكان مفاد الر ِّد املغريب أ ّن الشعب
الصحراوي قد ق َّرر مصريه نهائ ًّيا ،من خالل نوابه يف "الجامعة" الذين
أبدوا تشبثهم بالوطن األم.
عب عنه الحسن الثاين
وتأكّد هذا االتجاه من خالل املوقف الذي َّ
يف ندوة صحافية ،يف األول من حزيران /يونيو  ،1981وذلك بوضع
حل
ح ّد نهايئ ملشكلة الصحراء املغربية ،مش ًريا إىل رغبته يف اقرتاح ّ
أفريقي( .((4ومن أجل تحقيق هذه الغاية ،تو َّجه بصفة شخصية
إىل حضور أشغال مؤمتر نريويب ،عىل إثر "حملة" دبلوماسية واسعة
شملت نحو  90دولةً.
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ورافقه يف تلك الحملة ،إضاف ًة إىل األعضاء الرسمني ،وف ٌد مه ٌّم يض ّم
رئيس فريق املعارضة االتحادية يف الربملان والكاتب العا ّم لحزب
التقدم واالشرتاكية .وقد أوضح أ ّن ارتباط الصحراء باملغرب بعد توقيع
اتفاقية مدريد أصبح أم ًرا مؤك ًدا عىل نح ٍو ال رجعة فيه؛ وذلك بإرادة
السكان التي اتخذت ع ّدة أشكال" .فالجامعة" التي لها طابع متثييل
حقيقي أعلنت أ ّن الصحراء جزء من اململكة ،كام أ ّن االنتخابات
الح َّرة كانت مناسب ًة للصحراويني يك يعربوا بوضوح عن إرادتهم يف أن
كل األقاليم الصحراوية ق َّدمت
يبقوا مرتبطني باملغرب .وأخ ًريا ،فإ ّن ّ
ع ّدة مرات الوالء الذي ي ُع ّد وفق القانون التقليدي املغريب تعب ًريا عن
االرتباط مبجموع الكيان الوطني الذي ميثّله أمري املؤمنني(.((4
أ َّدى القرار املغريب املتمثّل بقبول االستفتاء إىل تح ّول جديد يف دينامية
إحالل السالم يف منطقة شامل غرب أفريقيا .وأ َّدى هذا القرار مبارش ًة
إىل ر َّدات فعلٍ  ،منها موقف الرئيس الجزائري الذي أشار إىل أ ّن
استفتاء تقرير املصري لن يكون له مع ًنى إال يف حال تنظيمه ،ويف
حال كونه ح ًّرا ،مش ًريا إىل رضورة توافر رشطني رئيسني هام" :انسحاب
القوات واإلدارة العامة املغربية"( ،((4وتحديد تاريخ ملسطَّرة واضحة
عب عن أ ّن وقْف إطالق النار يفرتض
من أجل إجراء االستفتاء .كام َّ
مفاوضات واتفاقات بني الطرفني املعنيني (املغرب والبوليساريو) ،وأ ّن
اللجنة الخاصة ميكن أن تساعدهام للوصول إىل هذه النتيجة ،كام أ ّن
الجزائر مستعدة لتقديم مساهمتها بهذا الشأن(.((4
لقد كان ارتباط املوقف الجزائري بعملية املفاوضات من خالل ثالثة
عنارص أساسية هي:
•إرشاك جبهة البوليساريو بوصفها طرفًا مفاوضً ا ،عىل أساس أن
تؤ ِّد َي الجزائر دور الوسيط.
•إقامة الجمهورية الصحراوية عىل أساس أن تخطط حدودها
خالل املفاوضات.

•إدماج عملية االستقالل االقتصادي لخريات املنطقة يف إطار
التعاون داخل املغرب العريب.
يتناقض ذلك كل ًّيا مع األطروحة املغربية من عملية التفاوض ،فاملغرب
يرتكز عىل أنّ:
 42خطاب امللك الحسن الثاين يف نريويب ،منشورات وزارة الدولة املكلفة بالشؤون
الخارجية ،قسم الصحافة واإلعالم ،ص .7
43 Berramdane Abdlkaleq, Le Sahara occidentale: enjeu magrébin (Paris:
Karthala, 1992), p. 70.
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•الجزائر هي الطرف املعني بالنزاع بصفة أساسية؛ ومن مثة
ينبغي إجراء املفاوضات املبارشة معه.
•مغربية الصحراء مسألة نهائية ال تقبل أدىن تراجع.

•إمكانية تطبيق مقررات منظمة الوحدة األفريقية.
لك ّن تباعد وجهات النظر املتعلقة بأساسيات الجلوس إىل طاولة
املفاوضات أ َّدى بالجزائر إىل مامرسة ضغط دبلومايس لج ْعل املغرب
إزاء األمر الواقع ،وذلك عن طريق قبول الجمهورية الصحراوية داخل
منظمة الوحدة األفريقية ،وتكثيف هجامت البوليساريو؛ بهدف
خلخلة التوازن اإلقليمي ملصلحة أطروحة انفصالية.
وقد حددت لجنة املتابعة اإلطار والشكليات التي سيجرى فيها االستفتاء
إبان اجتامعها بالعاصمة الكينية نريويب يف آب /أغسطس ،1981
وأشارت إىل أ ّن السؤال الذي سيو ّجه إىل الشعب الصحراوي هو
االختيار بني االستقالل أو االندماج يف املغرب ،عىل أن تقوم اللجنة،
بتعاون مع األمم املتحدة ،بتنظيم االستفتاء .كام حددت اللجنة
إبان اجتامع نريويب بني  8و 9شباط /فرباير  1982جميع الشكليات
التي يجب أن يخضع لها وقْف إطالق النار وإقامة استفتاء باملنطقة
تحدي ًدا ً
بأي
شامل( .((4لكنها مل ت ُِْش مطلقًا إىل حركة البوليساريو ّ
أي دولة مل تعرتف بـ "الجمهورية الصحراوية" ،وذلك
صفة ،كام أ ّن ّ
بعكس ما كان عليه األمر يف املؤمترات السابقة؛ ما يعني أ ّن املوقف
املغريب استطاع أن يكبح جامح التدهور الذي عرفته عالقاته بأفريقيا،
والذي بلغ قمته يف مؤمتر مرنوفيا عام .((4(1979
عىل الرغم من الجهد السيايس والدبلومايس الذي بذلته منظمة
الوحدة األفريقية ،فإ ّن هذا الجهد تعرض لالنهيار بعد أن وقعت
املنظمة يف تناقض واضح؛ وذلك حينام أقدم أمينها العا ّم أدم كودجو
عىل استدعاء الجمهورية الصحراوية عض ًوا يف املنظمة لحضور أشغال
االجتامع الوزاري بأديس أبابا ،يف  ،1982 /2 /23لبحث قضايا ذات
طابع إداري ،وبالخصوص قضية ميزانية املنظمة .وقد ع َّد املغرب
هذا األمر غري قانو ٍّين ،وغري منسجمٍ مع الجهد السيايس والدبلومايس
األفريقي الرامي إىل تسوية النزاع؛ أل ّن االعرتاف بهذا الكيان ينبغي َّأل
يسبق نتائج االستفتاء(.((4
ارتبطت مبادرة األمني العا ّم كودجو بانسحاب  19دول ًة من االجتامع.
يف حني رأت الجزائر يف تلك املبادرة ،إضاف ًة إىل متكني الجمهورية
 45نادي ،ص .56
 46الحسيني ،ص .366
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حق التمثيل ،تحدي ًدا بكل وضوح
الصحراوية من الحصول عىل ّ
لألطراف املعنية بالنزاع؛ أي الجمهورية الصحراوية واملغرب .يف حني
رأى املغرب يف قبول الجمهورية بذلك مخالف ًة واضح ًة ألحكام القانون
الدويل العا ّم بشأن ظهور الدول وتكوينها ،وبخاصة املتوافرة عىل
العنارص الرئيسة املتمثّلة بالسكان ،والسيطرة الفعلية عىل اإلقليم،
ووجود سلطة حاكمة ذات سيادة .ومن مثة ،فإ ّن قبول الدولة بوصفها
عض ًوا يخضع للتوافر عىل العنارص األساسية الخاصة بقيام الدولة؛ أل ّن
االعرتاف ي ُع ّد قرا ًرا سياسيًّا فحسب .وتؤكِّد تطبيقات األمم املتحدة
بهذا الخصوص أ ّن قبول دولة ما عض ًوا يقتيض حصولها عىل االستقالل
رشطًا أ ّو َل لقبولها .لذا ،فإ ّن إعالن االستقالل من جانب واحد ال ميكن
األخذ به يف القبول بعضوية ضمن منظمة الوحدة األفريقية(.((4
وهكذا أخفق جهد تسوية القضية ضمن إطار مؤسسايت أفريقي،
ل ُيحال ملف الصحراء عىل أنظار األمم املتحدة التي تعاملت معه من
زاوية سياسية ،بنا ًء عىل القرار الذي ح َّدد الطرائق والوسائل الكفيلة
حل سيايس عادل وحاسم بشأن النزاع .فقد طالب هذا
بالتوصل إىل ّ
القرار طريف النزاع ،املغرب والبوليساريو ،بالدخول يف مفاوضات
للتوصل إىل وقف إطالق النار ،متهي ًدا لالستفتاء(.((4
وبالتوازي مع ذلك ،وإزاء اشتداد امله ّمة الدبلوماسية ،اتجه املغرب
إىل تعزيز وجوده امليداين مستفي ًدا من التحوالت الدولية والعربية
سعي
املتمثّلة أ َّوال بسقوط الشاه ("دريك" أمريكا) ،وما فرضه من ٍ
أمرييكٍّ من أجل رفْع دعمها لألنظمة املتعاونة التي كان املغرب
ضمنها ،واملتمثّلة ثانيًا بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد ،وما فرضه السعي
الغريب لتعميم الخطوة املرصية ِّ
وفك الحصار عنها .فذلك هو ما ق َّدمه
فضل عن لقاء شمعون برييز رئيس
املغرب يف مؤمتر فاس ً ،1982
الوزراء اإلرسائييل آنذاك بإفران عام .1984
تب ًعا لذلك ،استفاد املغرب من الدعم العسكري لإلدارة األمريكية
يف عهد رونالد ريغان الذي اتجه إىل ضامن التوازن العسكري
باملنطقة( .((5وقد اعتمد املغرب يف هذا الصدد إسرتاتيجي ًة عسكري ًة
ذات شقني؛ متثَّل الشق األول بالوحدات املتنقلة التي وضعت عىل
كاهلها عمليات متشيط اإلقليم وتطهريه من قوات البوليساريو ،ومتثّل
الشق اآلخر بإقامة ُج ُدر دفاعية من الرمال واألحجار( .((5واكتمل
48
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ذلك بتحقيق اخرتاق مه ّم يف املجال الدبلومايس عرب توقيع املغرب
اتفاقي َة االتحاد العريب األفريقي مع ليبيا عام 1986؛ فمن خالل هذه
االتفاقية ،جرى إيقاف الدعم الليبي للبوليساريو.
وهــكــذا قـــ ّدم األمـــن الــعــا ّم لــأمــم املــتــحــدة دي كــويــار،
يف آب /أغسطس  ،1988مخططه الهادف إىل تنظيم استفتاء لتقرير
املصري يف الصحراء بتنظيم األمم املتحدة ومراقبتها ،وبالتعاون مع
منظمة الوحدة األفريقية .ويف  30آب /أغــســطــس  ،1988وافق
املغرب وجبهة البوليساريو موافق ًة مبدئي ًة عىل مخطط السالم
األممي املقرتح( .((5ويف ضوء ذلك جرى تعيني ممثِّل خاص لألمني
العا ّم األممي ،فوضع خط ًة تفصيلي ًة لتنظيم االستفتاء .ث ّم إ ّن مجلس
األمن أصــدر ،يف  19نيسان /أبريل  1991القرار رقــم  690الذي
قىض إنشاء بعثة أممية ،أُطلق عليها اسم "مينورسو" ،لإلعداد ألمر
االستفتاء واإلرشاف عليه ،عىل أساس أن يبدأ رسيان وقف إطالق النار
يف  6أيلول /سبتمرب .((5(1991
كان املغرب يهدف من وراء قبول االستفتاء إىل تغييب األطراف األخرى
املتورطة يف الرصاع ،من خالل تجاهله املقصود للدول التي ساعدت
البوليساريو( .((5وجاء تبلور مرشوع االستفتاء إفرازًا لسلسلة تطورات
نوعية يف املنطقة ،وموازيًا لعودة العالقات املغربية الجزائرية  -بعد
قطيعة دامت  14عا ًما  -عىل إثر لقاء  10حزيران /يونيو  1988بني
امللك الحسن الثاين والرئيس الجزائري األسبق الشاذيل بن جديد.
وكانت يف ذلك التقارب إشارة إىل تراخي قبضة املؤسسة العسكرية
الجزائرية يف توجيه سياسة الجزائر من جهة ،ومساعدة داعمة
لعملية التفاهم عىل خطة جرى التفاوض فيها طَوال الفرتة 1988
و ،1990من جهة ثانية .ونُس ِّجل إخفاق سياسة املحاور الثنائية
خصوصا ،بعد التجربة امل ُ َّرة ملحور املغرب – ليبيا ،مقابل محور
ً
الجزائر  -تونس – موريتانيا ،وهي تجربة أدت إىل إضعاف األطراف
كلّها من جهة أخرى .وقد ارتبطت هذه التطورات برتاجع ح َّدة
االستقطاب الدويل بني املعسكرين الرشقي والغريب بسبب بداية
تفكُّك املعسكر الرشقي ،من دون إغفال الربوز املتصاعد لالستقطاب
الفرنيس األمرييك وتبلور تحدي التكتل األورويب يف مواجهة دول
الشامل األفريقي.
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وعىل الرغم من التحوالت الجوهرية التي طبعت عالقات دول
املنطقة منذ عام  ،1988والتي تخللها فتْح الحدود املغربية الجزائرية
وانفراج األزمة السياسية بينهام ،وعىل الرغم كذلك من إنشاء اتحاد
املغرب العريب قصد متتني عالقات التعاون عىل مختلف املستويات(،((5
وظهور النظام العاملي الجديد املساعد عىل تفعيل دور األمم املتحدة،
حسم نزاع الصحراء وتسويته نهائ ًّيا.
مل تحدث مساهمة فعالة يف ْ
فبعثة املينورسو املكلفة بتنظيم االستفتاء جعلت األمني العا ّم وص ًّيا
عىل الصحراء املغربية ،مخرتقًا للصالحيات التي ُخ ِّول إيَّاها .وعىل
الرغم من ذلك ،نجح يف تحقيق لقاء بني وفدي املغرب والبوليساريو
يف الفرتة املمتدة بني  17و 19متوز /يوليو  1993بالعيون ،متجاوزًا
بذلك إحدى الصعوبات الكربى التي َّ
تعث عندها "مسلسل" السالم
باملنطقة .ويف املقابل مل يُ َؤ ِّد ذلك إىل تسوية الخالف املرتبط بصفات
املشاركني يف االستفتاء(.((5
كانت هذه املشكلة من أش ّد املشكالت التي واجهت عملية إجراء
االستفتاء تعقي ًدا .فمن خالل التقرير األسايس الذي شكّل اإلطار العا ّم
لخطة التسوية التي تق ّدم بها برييز دي كويالر ،والتي صدرت يف
حسم بشأن طريقة املشاركة يف عملية
متوز /يوليو  ،1991مل يكن مث ّة ْ
كل
تحديد الهوية؛ ما جعل هذا الجانب عرض ًة لتأويالت وتصورات ّ
طرف عىل حدة ،ما عدا ما يتعلّق بقبول قوائم اإلحصاء اإلسبانية
حق املشاركة يف
عام  ،1974وجعلها األساس الذي مينح الصحراويني ّ
هذا االستفتاء .وقد حدث خلط نتجت منه مواقف متباينة بشأن
من سيشارك فيه ،وبشأن من لن يشارك فيه أيضً ا .وتبدو اإلحصاءات
كل األطراف متناقضةً .ففي وقت رفضت فيه البوليساريو
املقدمة من ّ
اإلحصاء اإلسباين يف البداية ،مق ّدر ًة سكان الصحراء مبليون نسمة،
اتهمها املغرب بأنها ت ُدخل ضمن هذا العدد الالجئني واملهاجرين
الذين نزحوا إىل منطقة تندوف من دول أفريقية مجاورة.
بعد ذلك ،عادت جبهة البوليساريو إىل القبول باإلحصاء اإلسباين
وق ّدرت الزيادة التي طرأت عليهم يف ما بعد بنسبة ترتاوح ما بني %10
و .((5(%15وللخروج من هذا املأزق ،عمدت األمم املتحدة من خالل
مجلس األمن إىل َص ْوغ خيارات أخرى للدور الذي ميكن أن تؤ ِّديه
 55رضوان ،ص .239
 56املساري ،ص .298
 57أحمد مهاية" ،االستفتاء يف الصحراء الغربية امتحان جديد لألمم املتحدة" ،مجلة
السياسة الدولية ،العدد  ،117متوز /يوليو  ،1994ص .195

العدد ١٢

52
يف مجال تسوية هذا النزاع يف حال عدم تق ُّدم مخطط السالم الذي
وضعته(.((5
وبعد توقيع اتفاقية هوسنت  ،1997جرى تعيني جيمس بيكر مبعوث ًا
شخصيًّا لألمني العا ّم يف الصحراء املغربية ،بعد أن قضت املنظمة
ستّ َة أعوامٍ يف متاهة االستفتاء .وكان موضوع تحديد هوية األشخاص
الذين تُفرتض مشاركتهم يف االستفتاء الذي انطلق عام  1994قد وصل
إىل باب مسدود ،بفعل مامرسة االنفصاليني الذين أرصوا عىل عدم
إدراج عرشات اآلالف من أبناء الصحراء يف لوائح االستفتاء ،إضاف ًة
إىل إغراقهم اللوائح امل ُع َّدة بتندوف بأسامء أشخاص ال عالقة لهم
باملنطقة ،وإعادة تسجيل هذه األسامء مبخيامت الحامدة(.((5
ويف تقرير ملجلس األمن ،يف  22أيار /مايو  ،2000أكد كويف أنان ،بنا ًء
عىل توصيات مبعوثه الخاص جيمس بيكر إىل الصحراء الغربية ،د ْعمه
الكامل للجهد املستمر الذي تبذله بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف
الصحراء الغربية ،لتنفيذ خطة التسوية واالتفاقات التي اعتمدها
الطرفان بشأن إجراء استفتاء ح ٍّر ونزيه ومحايد ،عىل الرغم من
الخالفات املوجودة بني الطرفني املعنيني( .((6غري أ ّن االختالف الجذري
يف وجهات النظر ،بشأن رشوط إجراء االستفتاء املتعلّقة بتحديد
هوية املشاركني ،أوصل مسألة االستفتاء إىل باب مسدود.
إزاء هذه الوضعية ،أخذت األمم املتحدة تدفع يف اتجاه مرشوع
حل سيايس متفا َوض فيه إزاء هذه الوضعية ،وهو ما رأى فيه
ّ
بعض املتت ِّبعني دراس ًة إلمكانية تصور خيار ثالث وفرضية اقرتا ٍح
لحل ما .وفاجأ املغرب األطراف املعنية بقضية الصحراء يف اجتامع
ّ
برلني  ،2000مقرت ًحا إجراء مفاوضات مبارشة مع البوليساريو يف أفق
حل نهايئ ودائم .وأعلن استعداده لفتح حوا ٍر جا ٍّد مع
التوصل إىل ّ
الطرف اآلخر لتحديد مآل األقاليم الصحراوية يف إطار وحدة املغرب
وسيادته وتنظيمه الجهوي(((6؛ ما أ َّدى إىل قلب التوازن املغريب
الجزائري بخصوص قضية الصحراء ،وال سيام بعد إعالن األمم املتحدة
مرشو َع االتفاق  -اإلطار الخاص بالحكم الذايت يف متوز /يوليو 2001
الذي قوبل مبعارضة جزائرية شديدة.
 58رضوان ،ص .240
 59مصطفى العراقي" ،بيكر وقضية الصحراء" ،جريدة االتحاد االشرتايك.2002 /3 /7 ،
ُ 60عرض التقرير يف مجلس األمن ،يف  ،2000 /5 /31بعنوان "تقرير األمني العام لألمم
املتحدة حول قضية الصحراء الغربية ماي  ،"2000وجرى اتخاذ القرار رقم  2000/1301يف
الجلسة عدد  ،4149انظر عىل الرابط:
http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/resolutions.shtml
 61مركز الدراسات واألبحاث يف العلوم االجتامعية ،التقرير االسرتاتيجي حول املغرب
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وينص هذا االتفاق عىل انتخاب األشخاص املسجلني يف لوائح تحديد
ّ
الهوية م َّد َة أربع سنوات للهيئة التنفيذية يف الصحراء يف املرة األوىل،
وبعد ذلك يُحال أمر انتخاب الهيئة التنفيذية عىل أعضاء الهيئة
الترشيعية التي ينتخبها جميع املدرجني يف لوائح اإلعادة إىل الوطن
بتاريخ  31ترشين األول /أكتوبر  ،2000م َّمن بلغوا مثانية عرش عا ًما.
ويجرى تحديد الوضع النهايئ لألقاليم املذكورة من خالل استفتاء يتفق
الطرفان عىل تاريخه خالل خمس سنوات تيل دخول االتفاق  -اإلطار
كل املقيمني يف تلك األقاليم
حيز التنفيذ .ويشارك يف هذا االستفتاء ّ
طوال السنة التي تسبق االستفتاء .وبعد املوافقة عليه تقرتح األمانة
كل من املغرب ،والبوليساريو ،والجزائر،
العامة لألمم املتحدة عىل ّ
وموريتانيا ،واألمني العا ّم لألمم املتحدة ،توقيعه؛ بالنظر إىل أ ّن هذه
األطراف كلّها مساندة لالتفاق(.((6
لك ّن الجزائر عارضت هذا التوجه ،وش َّنت حمل ًة دعائي ًة ض ّد
االتفاق  -اإلطار ،وسارعت إىل رفض تقرير األمني العا ّم لألمم املتحدة
يف شباط /فرباير  ،((6( 2001وهو ما أ َّدى إىل إحياء امللفات القدمية،
رسم الحدود بني البلدين ،والتعاون األمني بينهام،
وعىل رأسها ملف ْ
والتضارب يف السياسات إزاء املشاريع األوروبية واألمريكية باملنطقة،
وال سيام بعد سعي الجزائر لالندماج عسكريًّا يف املنظومة املتوسطية
من خالل حلف الناتو ،واالندماج اقتصاديًّا يف االتحاد األورويب من
خالل اتفاق الرشاكة ،والحرص الجزائري عىل إبعاد املغرب عن
املجال األفريقي ،إث ْر الدعم الذي ق َّدمته الجزائر للمبادرة الليبية التي
تتعلّق باالتحاد األفريقي ،والتي أُعلن عنها يف إطار القمة األفريقية
االستثنائية رست الثانية .وقد مثَّل حضور البوليساريو عائقًا إلمكانية
عودة املغرب إىل املنظمة األفريقية التي أصبحت ت ُسمى بد ًءا من
هذه القمة "االتحاد األفريقي".
ويف املقابل اتضحت رغبة الجزائر يف تقوية مكانتها من خالل
حضورها القمة الفرنسية األفريقية بــيــاونــدي ،يف منتصف
كانون الثاين /يناير  ،2001بعد أن قاطعت تلك القمة منذ بداية
فضل عن عودة أجواء سباق التسلح الذي انخرطت
السبعينيات .هذا ً
فيه الجزائر عندما أقدمت عىل اقتناء أسلحة بريطانية بقيمة
 7.5ماليني دوالر ،ث ّم تلتها صفقتها العسكرية الضخمة مع روسيا
التي اقتنت مبقتضاها أسلح ًة بقيمة  2.5مليار دوالر ،وذلك أثناء
زيارة الرئيس بوتفليقة لروسيا.
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دراسات وأوراق تحليليّة
المغرب والجزائر :الجوار الصعب

ويف مقابل رفْض الجزائر والبوليساريو االتفاق – اإلطار ،برز التوجه
الذي تقوده الجزائر من أجل الهيمنة والتوسع املتمثّل بخيار التقسيم؛
ذلك أنها اقرتحت تقسيم الساقية الحمراء ووادي الذهب .وقد ق ّدم
األمني العا ّم كويف أنان تقريره ملجلس األمن يف  19شباط /فرباير 2002
املتعلق بوضعية عملية التسوية األممية بالصحراء والخيارات
املستقبلية وهي:
•إجراء االستفتاء.

موسع يف إطار السيادة املغربية.
•م ْنح حكم ذايت َّ
•تقسيم الصحراء بني البوليساريو واملغرب.

•س ْحب بعثة املينورسو من الصحراء(.((6
يبدو أ ّن الجزائر عملت يف اتجاه األخذ بخيار التقسيم ،ليُف َّجر صدام
مغريب جزائري؛ إذ أعلن املغرب أ ّن هذا املوقف يعكس رغبة الجزائر
حق
التوسعية ونزوعها إىل الهيمنة يف املنطقة ،كام أنه يُبطل دعاوى ّ
تقرير املصري التي كانت ترتكز عليها الجزائر نفسها يف دعمها لجبهة
ني
البوليساريو .ورأى املغرب أ ّن هذا األمر مناقض للمبادئ التي بُ َ
عليها االتحاد املغاريب .لذا ،فإ ّن مرشوع التقسيم املقرتح يستهدف
فعل تعسف ًّيا لجزء من األقاليم الجنوبية للمغرب ،ويستهدف كذلك
ً
تقسيم القبائل واألفخاذ واألُرس ،من دون أخذ املصالح املرشوعة
للسكان املعنيني يف الحسبان؛ وهو ما جعل املغرب يتهم الجزائر
الحل السيايس التفاويض لقضية الصحراء ونسفه ،وبأ ّن
مبحاولة إفشال ّ
السياق تُس َّجل
خطة التقسيم ته ّدد املغرب وغريه بالبلقنة .ويف هذا ِّ
مسؤولية الدولة الجزائرية قانونيًّا وسياسيًّا(.((6
وما زاد الوضع تأز ًما ،زيارة بوتفليقة مخيامت تندوف التي ُع َّدت
أي رئيس جزائري منذ عام .1976
سابقةً؛ إذ مل يسبق أن قام بذلك ّ
وقد كانت زيارته يف نهاية شباط /فرباير  ،2003ليعلن بعدها أ ّن
قضية الصحراء ليست ملفًّا يُطوى ،وأ ّن مصري االتحاد املغاريب مرتهن
بها .كام أكد يف رسالة بعث بها إىل رئيس جبهة البوليساريو ،مواصلة
الحكومة الجزائرية دعمها لهذه الجبهة ،وأ ّن الجزائر متشبثة بخيار
حل لنزاع الصحراء وما يتطلَّبه من تطبيق لخطة
تقرير املصري بوصفه ًّ
التسوية.
أعلنت الجزائر ،أواخر متوز /يوليو  ،2004استعدادها لرفع ملف
فصل
الحدود مع املغرب إىل األمم املتحدة من أجل الفصل يف الخالف ً
 64جريدة االتحاد االشرتايك.2002 /2 /21 ،
" 65بيان اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل" ،جريدة العلم .2002 /2 /28
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رسمٍ نهايئ للحدود؛ انطالقًا من مرجعية قانونية هي
نهائ ًّيا ،ومن أجل ْ
اتفاقية حزيران /يونيو  .1972وما يفرس سعي الجزائر لطرح امللف
هو بروز مس ًعى مغريب ملراجعة املوضوع كلّه بعد ظهور أطروحة
التقسيم ،وال سيام أ ّن املغرب مل يص ّدق نهائيًّا االتفاقية التي كانت
موافقته عليها مرشوطة باالستغالل املشرتك ملناجم الحديد بتندوف،
ودعم الجزائر السرتجاع املغرب صحرا َءه ،وهو أم ٌر مل يت َّم .لهذا كان من
املنتظر أن يعرف هذا امللف تطورات متجدد ًة بني البلدين ،بخاصة
بعد أن زار بيرت فان والسوم املبعوث الشخيص لكويف أنان املنطقة،
وأعلن يف  17ترشين األول /أكتوبر  ،2005أنه ال ميكن التوفيق بني
مواقف األطراف املعنية بالقضية.
حل يريض جميع األطراف ،وقد وجد
لقد كان من املستحيل إيجاد ّ
الرئيس بوتفليقة يف تلك الزيارة فرص ًة ليؤكّد أ ّن مسألة الصحراء يجب
ُحل يف إطار األمم املتحدة؛ ألن مشكلة تصفية االستعامر تخضع
أن ت ّ
(((6
كلّها لصالحيات األمم املتحدة  .يف حني أكّد املغرب أ ّن التسوية
حل سيايس شامل تقبله
النهائية مللف الصحراء مت ُّر عرب التوصل إىل ّ
جميع األطراف(.((6
لحل
املوسع للصحراء هي الصيغة املمكنة ّ
تبقى صيغة ال ُحكم َّ
حل آخر
أي ٍّ
املشكالت املتعلّقة بها ،إزاء انعدام إمكاني ٍة لف ْر ِض ِّ
عىل األطراف املعنية ،وإزاء محدودية اآلثار التي تسعى الجزائر
والبوليساريو لرتتيبها؛ من خالل إشاعة التمرد والخروج عىل القانون
يف الجنوب املغريب .ففكرة الحكم الذايت تعود ،كام سبقت اإلشارة
إىل ذلك ،إىل خطة بيكر األوىل املعروفة بـ "االتفاق – اإلطار"،
حل ثالث ملشكالت
وهي الخطة التي تضمنت ،أ َّو َل مرة ،إمكانية ٍّ
الصحراء( ،((6بعد أن وصلت خطة االستفتاء إىل باب مسدود.
خاص لحكم ذايت جهوي يف
إ ّن سري املغرب يف اتجاه إقامة نظام ّ
الصحراء ،عىل نحو جدي ومقنع ،حتى لو رفض الطرف اآلخر الحوار،
سيكون له من دون ٍّ
شك وق ٌع إيجايب عىل املستوى الدويل؛ ما دام
سيقوم عىل احرتام إرادة سكان اإلقليم ومتكينهم من تسيري شؤونهم
بأنفسهم .وقد أتبثت التجرية يف حاالت مامثلة (يف أوروبا نفسها)
خف الضغط الدويل وانحرس املد االنفصايل؛
أنه كلّام تحقّق ذلك ّ
أل ّن الحكم الذايت الذي اقرتحه امللك محمد السادس يتجاوز ما يُعرف
 66رشيد عفيف" ،بيرت فان والسوم يف ختام زيارته للمنطقة" ،جريدة األحداث املغربية،
.2005 /10 /19
 67جريدة األحداث املغربية.2005 /10 /15 ،
 68عبد الوهاب معلمي" ،مقرتح الحكم الذايت" ،جريدة األحداث املغربية.2005 /12 /2 ،
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بالجهوية ومجالسها التي تخضع حال ًّيا لوصاية وزارة الداخلية ،والتي
ترتبط بربامج األحزاب السياسية.
ويتطلب هذا األمر كث ًريا من التمحيص والشجاعة السياسية؛ أل ّن
سلطة الحكم الذايت سوف تعتمد عىل انتخابات محلية يشارك فيها
سكان املناطق املعنية ،بنا ًء عىل لوائح تحديد الهوية ومدة اإلقامة
كام حددها القرار األممي رقم  .2001/1359وهذه االنتخابات تنبثق
منها حكومة محلية ذات صالحيات واسعة ،وينبثق منها برملان محيل
منتخب وسلطة قضائية محلية؛ ما يعني وضْ ع السلطات الثالث
(القضائية ،والتنفيذية ،والترشيعية) يف منطقة الحكم الذايت ،مقابل
السلطات نفسها عىل املستوى املركزي الوطني(.((6
لقد تأجج الرصاع من جديد بعد دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
يف رسالة موجهة إىل اجتامع أبوجا ،يف  28ترشين األول /أكتوبر 2013؛
لتوسيع سلطات املينورسو يف الصحراء ،لتشمل حقوق االنسان.
افتعال ألزمة جديدة بني البلدين،
ً
وهو ما ع ّدته حكومة الرباط
ومحاول ًة تكتيكي ًة إلحراج املغرب وإضعاف موقفه تجاه الرأي العا ّم
الدويل .من أجل ذلك استدعى املغرب سفريه بالجزائر للتشاور معه،
رصح ملك املغرب محمد السادس ىف خطاب ألقاه مبناسبة الذكرى
و ّ
الـ  38لـتنظيم "املسرية الخرضاء" ،بأ ّن خصو ًما يدفعون األموال لرشاء
ٍ
ٍ
ومواقف ملنظامت تعادي بالده؛ من أجل تعاملٍ غريِ
منصف
أصوات
َ
مع املغرب ىف قضية إقليم الصحراء.
لك ّن عدم تطبيق هذا القرار نتيج ًة لصالبة املوقف املغريب وديناميته،
ونتيج ًة لتمرير قرار دويل جديد بشأن الصحراء ال يخدش املوقف
املغريب ،أ َّدى إىل إضعاف موقف البوليزاريو وتعزيز موقف املغرب،
وخ َّول مجلس األمن الدويل ،من خالل قراره األخري املتعلق بقضية
الصحراء ،كريستوفر روس ،ب ْدء جوالت مكوكية ،رشيطة أن تكون
حاسم ًة لبدء املفاوضات ،مؤك ًدا أ ّن عــام  2015سيشكل منعطفًا
جدي ًدا يف نزاع الصحراء.
بوجه عا ٍّم ،ميكن تفسري سوء الجوار بني الدولتني بع َّدة متغريات
داخلية وخارجية نُجملها يف النقاط التالية:
متغريات ذات طابع فردي مرتبطة بعوامل سيكولوجية لها عالقة
بطبيعة القادة السياسني يف املغرب والجزائر (الخالف بني امللك
مثل).
الحسن الثاين والرئيس أحمد بن بلة ً
 69باهي محمد "ما هي العالقة بني الحكم الذايت واملجلس االستشاري الصحراوي ،جريدة
األيام.2005 /11 /4 ،
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تأثري اختالف األنظمة السياسية والتباين األيديولوجي بني الدولتني؛
رصح بذلك
إذ ينظر ّ
كل طرف إىل اآلخر عىل أنه مصدر تهديد ،كام ّ
الرئيس هواري بومدين بقوله" :ال خالف أ ّن قضية الصحراء الغربية
قد أبرزت من جديد جوهر الخالفات األيديولوجية والسياسية وحتى
اإلسرتاتيجية بني بلدان املنطقة"(.((7
السباق نحو الزعامة اإلقليمية يف املنطقة وما ارتبط بها من تضارب
يف املصالح بني الدولتني ،ونهج لسياسة املحاور بالنسبة إىل الدولتني.
األهمية اإلسرتاتيجية واالقتصادية ملنطقة تندوف.
الوضعية الداخلية للبلدين.
ضغوط البيئة الخارجية؛ وهي تتمثّل مبحاولة الجزائر متتني عالقاتها
بالكتلة الرشقية إبان الحرب الباردة ،وبرهان املغرب عىل املعسكر
كل طرف االستفادة من الحرب الباردة.
الغريب؛ لذلك حاول ّ

خاتمة
بنا ًء عىل ماسبق ،يتضح أ ّن تجاوز الجوار الصعب ببعديه الجيوسيايس
والجيوسرتاتيجي ،وتطبيع العالقات الثنائية بني املغرب والجزائر،
كل
وتجاوز حالة الالحرب والالسلم ،واملساهمة يف ُصنع سالم دائمّ ،
ذلك مرتهن بتصفية القضايا املعلَّقة بينهام.
ويف صدارة هذه القضايا قضية الحدود الربية ،وقضية الصحراء.
حل لهذا النزاع ال ميكن فصله عن نقاش جا ٍّد ومسؤول
فإيجاد ّ
وخصوصا أ ّن
يُفيض إىل منوذج إيجايب من ُحسن الجوار والتعاون،
ً
املنطقة تعيش تحديات أمني ًة عديدةً .فقد أصبحت منطقة الساحل
والصحراء مرت ًعا خص ًبا للجامعات اإلرهابية التي كشف خطورتها
التدخل الفرنيس يف شامل مايل ،عالو ًة عىل قضايا الهجرة واملخدرات،
ُرصا تنموي ًة حقيقيةً ،يف زمن
والتهريب ،وهو ما يُف ِّوت عىل املنطقة ف ً
أصبح فيه التكتل رضور ًة ملحةً .وهكذا ينبغي أن تسود ِقي ُم التقارب
والتعاون بني الطرفني ،وأن يسود التعامل اإليجايب مع املتغريات
اإلسرتاتيجية يف املنطقة.
70
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يوسف صدقي

*

إسـتراتيجية الـعـمـل
الدبلـوماسي االقتصادي المغربي
توسع المجال وتع ّدد الفاعلين
ّ

تحاول هذه الدراسة معرفة أدوار الفاعلين في مجال الدبلوماسية االقتصادية داخل العواصم
ً
محاولــة ،مــن خالل ســرد مجموعة مــن النمــاذج الدولية ،الجــواب عن إشــكالياتها،
وخارجهــا،
تطور العمل الدبلوماســي االقتصادي؛ ليــس فقط في المغرب
تفســر
ووضع دراســة مقارنة
ّ
ّ
أهــم التجارب الدوليــة .تتبع الدراســة المنهج التحليلي لتفســير
موضــوع الدراســة ،وإنمــا في
ّ
القضايــا اإلشــكالية ،إذ لــم تعد هنــاك مواضيع وطنية صرفــة .فحتى المواضيــع التي تدخل
عما يقع
فــي صميــم الســيادة الوطنيــة كالميزانيــة ،والضريبــة ،والتنميــة ،ال شــيء يبعدهــا ّ
وعما يحيط بالدولة خارج ً ّيا .فالدبلوماســية االقتصاديــة تدخل في صميم المواضيع
عالم ً ّيــا،
ّ
ّ
الداخلية للدولة .ولعل ما يعطي هذه الدراسة أهميتها ،كون الكتابات العربية ،على ندرتها،
تضــع مجال الدبلوماســية االقتصاديــة في حلقة الدبلوماســية الكالســيكية ،وذلك من دون
التمييز بين مختلف حقول اشتغال ّ
كل الفاعلين في هذا المجال.
*

باحث مغريب متخصص يف العالقات الدولية والقانون الدويل.
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تقديم الدراسة
متثّل الدبلوماسية االقتصادية للدول بصفة عامة واملغرب بصفة
خاصة ،إحدى اآلليات امله ّمة لضبط مصالح الدولة وتطويرها عىل
صعيد العالقات الدولية من جانب ،وعالقتها مع وحدات النظام
السيايس الدويل من جانب آخر .لذلك فإ ّن دراسة مك ّونات صناعة
القرار اإلسرتاتيجي وطريقتها يف مجال الدبلوماسية االقتصادية للدول،
فضل عن تح ّوالتها ،تحتّل أهمية كبرية يف الظروف السياسية املعارصة؛
ً
التغيات التي طرأت عىل أدوات السياسة
وذلك ألسباب كثرية أه ّمها ّ
الخارجية وسبل تنفيذها والفاعلني يف حقلها.
مل تعد هناك مواضيع وطنية رصفة .فحتى تلك املواضيع التي تدخل
يف صميم السيادة الوطنية كامليزانية ،والرضيبة ،والتنمية ،ال يشء
وعم يحيط بالدولة خارجيًّا ،فالدبلوماسية
عم يقع عامليًّا ّ
يبعدها ّ
ولعل ما يعطي
االقتصادية تدخل يف صميم املواضيع الداخلية للدولةّ .
هذه الدراسة أهميتها ،كون الكتابات العربية ،عىل ندرتها ،تضع مجال
الدبلوماسية االقتصادية يف حلقة الدبلوماسية الكالسيكية ،وذلك من
كل الفاعلني يف هذا املجال.
دون التمييز بني مختلف حقول اشتغال ّ
وتعتمد هذه الدراسة التحليل الوظيفي للفاعلني يف هذا املجال ،ومل
تركّز عىل وضعهم القانوين ،أل ّن وظيفة الفاعلني هي التي متكّننا يف
الواقع من تحديد موقعهم ومدى فاعليتهم يف املرسح الدويل ،فإضفاء
صفة الفاعل يف الدبلوماسية االقتصادية مرتبط مبدى تأثري هذا الفاعل
يف التدفقات الدولية ومساهمته فيها ،وقدرته عىل القيام بالتنفيذ
الواعي والهادف لإلسرتاتيجيات املح ّددة من خالل عمل منهجي
يومي ،عن طريق املفاوضات أو عىل األقل املحادثات التي تجري
بني الدبلوماسيني يف ما بينهم أو بني الدبلوماسيني والوزراء ووزراء
الخارجية ،أو املالية ،أو مختلف القطاعات الحكومية والرشكات
وباقي الفاعلني الدوليني.
إذًا ،فإشكالية الدراسة هي محاولة معرفة أدوار الفاعلني يف مجال
الدبلوماسية االقتصادية داخل العواصم وخارجها .وسنحاول خالل
هذه الدراسة الجواب عن هذه اإلشكالية ،من خالل رسد مجموعة
تفس بشكل كبري تط ّور
من النامذج الدولية ،ووضع دراسة مقارنة ّ
العمل الدبلومايس االقتصادي ليس فقط يف املغرب موضوع الدراسة،
لكن كذلك يف أه ّم التجارب الدولية ،وسنتّبع املنهج التحلييل لتفسري
القضايا اإلشكالية.
فامهي إذًا ،أه ّم التجارب الدولية يف مجال الدبلوماسية االقتصادية؟
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وهل ت ّم تب ِّني دبلوماسية مغربية ذات أولوية اقتصادية مو ّحدة،
وواضحة اإلسرتاتيجية واألهداف؟
وهل ت ّم اإلصــاح املؤسيس للهياكل القامئة عىل إدارة العالقات
االقتصادية الخارجية؟
ث ّم ما هو الدور االقتصادي الجديد لوزارة الخارجية وباقي الوزارات؟
وأخ ًريا ،كيف يت ّم صوغ عالقة رشاكة بني أطراف النظام الدبلومايس
بدل من العالقة
الوطني من خالل التواصل والتنسيق والتعاون ً
التنافسية؟
تكمن أهمية هذه الدراسة يف هذه التساؤالت ،مع اإلشارة إىل أ ّن
هناك دراسات أخرى الحقة ته ّم هذا املجال بالتحديد ،قد تسهم يف
توضيح بعض معامل الدبلوماسية االقتصادية عمو ًما واملغربية بشكل
خاص.
ّ

التغي الذي لحق بيئة النظام الدويل ودخول العامل عرص العوملة،
بعد ّ
تغي مفهوم الدبلوماسية الدولية ،ومل يعد يقترص عىل إدارة العالقات
ّ
السياسية بني الدول فحسب ،بل اتسع ليشمل مجاالت عدة ،تأخذ
يف الحسبان انفتاح األسواق الوطنية عىل األسواق الحرة الدولية،
وأضحت قوة الدول تقاس بقوة اقتصادها ،وهكذا ،تغّريت إسرتاتيجية
العمل الدبلومايس ،وأصبح من املستحيل فصل السياسة عن االقتصاد،
رئيسا يف نشوء العالقات الدبلوماسية بني
حتى أضحى االقتصاد سب ًبا ً
الدول ،ووسيلة من وسائل تسيري العالقات الدولية.
فالدبلوماسية االقتصادية  -حسب رأينا  -هي إجاميل األنشطة
االقتصادية الخارجية للحكومة وقطاع األعامل لبلد ما؛ فهدفها
الرتويج للصادرات واالستثامر ،ونقل التكنلوجيا وإدارة الدعم الفني
أو التعاون التنموي ،فهي آلية لتحقيق األهداف االقتصادية عىل
املستوى الثنايئ واملتعدد ،ولذلك فهي أداة رئيسة لتطوير تعاون
فعال عىل املستوى الدويل .فالدبلوماسية االقتصادية هي عملية
صناعة القرار يف الداخل ،والدفاع عن مصالح البالد االقتصادية

دراسات وأوراق تحليليّة
توسع المجال وتعدّ د الفاعلين
إستراتيجية العمل الدبلوماسي االقتصادي المغربي
ّ
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والتجارية يف الخارج .إ ّن انفجار مجموعة من قنوات التواصل البعيدة
عن الدبلوماسية الرسمية للسلطة السياسية سيذهب بالدبلوماسية
االقتصادية إىل أبعد الحدود ،ما يطرح إشكالية معرفة أدوار الفاعلني
يف مجال الدبلوماسية االقتصادية داخل العواصم وخارجها.

سنتناول يف هذه الدراسة الجانب الهيكيل والوظيفي ملعرفة أدوار
الفاعلني يف مجال الدبلوماسية االقتصادية ،وسنعمل عىل توزيع
هذه األدوار حسب مكان اتخاد القرار الدبلومايس االقتصادي داخل
العواصم (املطلب األول) وخارج العواصم (املطلب الثاين).

سنحاول خالل هذه الدراسة الجواب عن هذه اإلشكالية ،من خالل
تفس بشكل
رسد مجموعة من النامذج الدولية ،ووضع دراسة مقارنة ّ
كبري تط ّور العمل الدبلومايس االقتصادي ،ليس فقط يف املغرب
موضوع الدراسة ،لكن كذلك يف أهم التجارب الدولية ،وسنتّبع املنهج
التحلييل لتفسري القضايا اإلشكالية.

المطلــب األول :الدبلوماســية
االقتصادية داخل العواصم

عادة ما تضع الكتابات العربية عىل ندرتها ،مجال الدبلوماسية
االقتصادية يف حلقة الدبلوماسية الكالسيكية ،وهذا ما يعقّد من
إمكان التمييز بني مختلف حقول اشتغال الفاعلني يف هذا املجال.
وأهمية هذه الدراسة تكمن يف محاولة وضع الفاعلني يف مجال
الدبلوماسية االقتصادية وفقًا للجانب الهيكيل املنتمني إليه ،وتب ًعا
لإلطار الوظيفي الذي يشتغلون داخله.
ال توجد دولة يف العامل تحتفظ للدبلوماسيني وحدهم بكل ملفات
الدبلوماسية االقتصادية((( ،فمواضيع الدبلوماسية االقتصادية أصبحت
أكرث تعقي ًدا وأكرث دقّة ،وتعتمد وسائل تكنولوجية ومعلوماتية غاية يف
التط ّور ،لهذا كان من املفروض وجود مجموعة من اآلليات واملصالح
التقنية املساعدة عىل بلورة إسرتاتيجية متكاملة للدبلوماسية
االقتصادية .ونتيج ًة لهذا التح ّول برز فاعلون جدد ،يساهمون جن ًبا
إىل جنب مع الفاعلني التقليديني يف مجال صناعة السياسة االقتصادية
سواء داخل الدولة أو خارجها.
إضافة إىل هذا فمواضيع الدبلوماسية االقتصادية ونتيجة تح ّولها
الرسيع ،أصبحت أكرث تقنية ومل تعد تعطي للدبلوماسيني التقليدين
فرصة التحليل الرسيع وبالنتيجة القدرة االسترشافية ،كام أ ّن التبادل
الح ّر بني الدول جعل الدبلوماسية مبعناها التقليدي غري قادرة عل
ظل غياب ضوابط ف ّعالة.
السيطرة ،وهكذا غابت املراقبة يف ّ
لكل هذه األسباب ،كان من املفروض تطوير هياكل الدبلوماسية
بشكل يجعلها قادرة عىل مواكبة التط ّور ،مع السامح بوجود فاعلني
آخرين يساهمون يف مجال الدبلوماسية االقتصادية داخل العواصم
وخارجها.
1 Guy Carron de la carrière, La Diplomatie Economique: le diplomate et le
marché, (Paris: Ed. Economica, 1998), p .178.

•عادة ما يت ّم تقسيم العمل يف الدبلوماسية االقتصادية ،وتقوم
وزارات الخارجية يف دول العامل مبامرسة العمل االقتصادي بدرجات
متفاوتة ،حسب الصالحيات املمنوحة للوزارة أو الدور املعطى لها،
ومن ث ّم النموذج الذي تتبعه .هناك خمسة مناذج يف العامل ،تختلف
بحسب كيفية تعامل وزارة الخارجية والبعثات التمثيلية مع العمل
الدبلومايس االقتصادي ،وهي كاآليت:
•األسلوب التوحيدي مع الدمج :قد يت ّم توحيد العمل االقتصادي
وجمعه يف مؤسسة واحدة هي وزارة الخارجية والتجارة ،مع الفصل
بني خدمة الرتويج التجاري عن الخدمة الدبلوماسية .وهذا النموذج
تط ّبقه مجموعة من الدول أبرزها أسرتاليا ،وكندا ،وكوريا ،والسويد.
ويؤ ّدي رئيس البعثة دو ًرا موح ًدا للنشاطني الدبلوماسيني السيايس
واالقتصادي(((.

•أسلوب التوحيد من دون الدمج :قد يت ّم التوحيد بني وزارة الخارجية
والوزارات االقتصادية ،فال يت ّم دمج الوزارات (الخارجية والتجارة م ًعا
كام يف النموذج السابق) وإمنّا يت ّم تخصيص إدارة من وزارة التجارة
والصناعة  يكون موظفوها من هذه الوزارة ،أو من هذه الوزارة ومن
وزارة التنمية الدولية ،فيكون إرشاف وزارة الخارجية عىل الشؤون
االقتصادية الخارجية إداريًا وفن ًيا لوزارة التجارة والصناعة ،فوزارة
الخارجية داخليًا تدير التجارة واالستثامر الخارجي بشكل مشرتك مع
وزارة التجارة والصناعة ،ومن هذه اإلدارة يت ّم إيفاد الدبلوماسيني
التجاريني ملامرسة العمل االقتصادي يف الخارج ،وتع ّد وزارة الخارجية
مثال لهذا النموذج.
الربيطانية ً
2 Nicholas Bayen & Stephen Woolcock , Economic Diplomacy in
Practice, The New Economic Diplomacy, Decision-Making and Negotiation in
International Economic Relations, 2nd edn. (UK: Ashgate Publishing, 2007),
p. 172-173.
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•األسلوب السنغافوري((( :فيه تبقى وزارة الخارجية يف الداخل
بعيدة عن العمل االقتصادي إىل ٍ
حد كبري تاركة ذلك ملجلس التجارة
السنغافوري ومجلس التنمية االقتصادية السنغافوري تحت إدارة
وزارة التجارة والصناعة ،يتعامل ممثلو هذين املجلسني مع العمل
االقتصادي يف الخارج ،يف إطار عدد محدد من البعثات التمثيلية
السنغافورية تحت إرشاف رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية،
يساعدهم بقية أعضاء البعثة ليعمل الجميع كفريق واحد ،يف ما
يعرف بالفريق السنغافوري ،لكن العالقات التنافسية تبقى قامئة يف
هذا النموذج.
•األسلوب التنافيس :إذ توجد حالة من الغموض النسبي يف كثري
من الدول نتيجة للرصاع املستمر بني وزارة الخارجية والوزارات
االقتصادية إزاء الصالحيات ومن يجب أن يدير هذه األنشطة،
وينطبق هذا النموذج عىل كثري من الدول النامية ،وهو ما يعيق
دبلوماسيتها إذ ال متكّنها هذه البيئة التنافسية من اإلسهام يف تطوير
العالقات واملصالح االقتصادية مع العامل الخارجي ،وال تتمكّن من
استغالل متثيلها الخارجي يف تحقيق منافع اقتصادية بشكل أفضل،
وتع ّد تايالند والهند مثالني لهذا النموذج.
•األسلوب املحايد :وهو منوذج إعادة توحيد العمل االقتصادي
يف وزارة اقتصادية واحدة ،إذ يبقى دور النشاط االقتصادي لوزارة
رصا عىل التسهيل واملساعدة وتوفري األرضية لعالقات
الخارجية مقت ً
اقتصادية أفضل ،وتع ّد الواليات املتحدة األمريكية والصني وأملانيا
أمثلة لهذا النموذج الذي يؤخذ عليه تبديد املوارد يف العديد من
ضئيل من االنسجام بني
امللحقيات التجارية بالخارج وتحقيقه قد ًرا ً
هذه األطراف ،وال يتالءم هذا النموذج مع قدرات دول العامل الثالث
وخاصة الدول ّ
وإمكاناتها
األقل من ًوا(((.
ّ
نالحظ يف املغرب ،أ ّن كتابة الدولة املكلّفة بالخارجية والتعاون تقوم
مبهمت كثرية ،من بينها رسم خطة واضحة للتعاون مع البلدان
ّ
الصديقة وكذلك مع املجموعات ،أي عىل الصعيدين الثنايئ واملتعدد
األطراف من خالل االتفاقات والعقود التي تربم يف املجاالت املختلفة،
خصوصا االقتصادية واملالية والثقافية .وخالل الفرتة األخرية جرى
ً
الرتكيز عىل عالقة املغرب مع القارتني األفريقية واآلسيوية ،إضافة إىل
العالقات التقليدية مع أوروبا والواليات املتحدة وكندا ،والعمل هنا
3 Barry Desker et al. (eds.), Singapore’s Economic Diplomacy: An
Introduction - Economic Diplomacy, institute of Policy Studies, (Singapore:
World Scientific Publishing, 2011), p. 17.
4 Christian Deblock & Gérald Cadet, La politique commercial des EtatsUnis et les nouvelles dynamiques régionales, Suivre Les Etat-Unis Ou Prendre
Une Autre Voie? (Bruxelles: Éditions Bruylant, 2003), p. 25-75.
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موزّع عىل كل القارات ،واملسألة الجوهرية هي توحيد وجهة النظر يف
مسألة التعاون وتوجيه االهتامم أكرث نحو التعاون االقتصادي ،وفتح
باب االستثامرات الخارجية أمام املغرب .وما يالحظ يف هذا الصدد
هو عدم وجود تعارض بني عمل وزارة الخارجية والتعاون مع نظريتها
وزارة االقتصاد واملالية والوزارات األخرى ،ألن العمل الحكومي يت ّم
أول برئاسة رئيس الحكومة ،ث ّم
يف انسجام داخل املجلس الحكومي ً
وحتى ال ننىس ،فالخطط اإلسرتاتيجية غال ًبا ما تبنى داخل املجلس
الوزاري برئاسة امللك ،وحينام تكون هناك مسألة مع ّينة يجب حلّها،
وتنسق الوزارات يف ما بينها كونها وزارات تقنية ،فهي ال تأيت
تتعاون ّ
(((
باألفكار لتفرضها ولكن لتتفاوض بشأنها .
يسي الدبلوماسية االقتصادية
ً
يتّضح أ ّن هناك
إشكال يف معرفة من ّ
داخل العواصم ،وهذا اإلشكال يتع ّمق كلّام احتد الرصاع والتنافس
بني القطاعات الحكومية.
وسنحاول تجميع مختلف النامذج السالفة ضمن ثالث مجموعات
كام جاء بها ((( Guy Carronبنا ًء عىل العالقة بني وزاراتها املكلّفة
بالشؤون الخارجية (الفقرة األوىل) ،عىل أن نعمل يف الفقرة الثانية
عىل مقارنة اإلسرتاتيجية املغربية يف مجال الدبلوماسية االقتصادية
بنظرياتها يف هذه املجموعات الثالث.

الفقــرة األولى :عمل الــوزارات المكلّفة
بالشــؤون الخارجيــة من خــال التجارب
الدولية
وزيــر الخارجية له مسؤولية إدارة الشؤون الخارجية وتوقيع
االتفاقيات الدولية ،لكن هذه املسؤولية ليست حك ًرا عليه ،بل هناك
أطراف أخرى لها أحقية التوقيع واالتفاق(((.
فصالحية التفاوض وتوقيع االتفاقيات هي مجال ت ّم توزيعه بني
مختلف القطاعات الحكومية ،وهكذا هناك قاعدة قدمية ته ّم
مجموع املعامالت املالية ،إذ تعطي األولوية يف مجال االقتصاد إىل
وزير االقتصاد واملالية يف ما يتعلّق باملفاوضات متع ّددة األطراف سواء
تلك التي تعقد بشكل دوري ومسرتسل وته ّم عامل التجارة الخارجية
مؤسسات مالية (صندوق النقد
أو تلك املتعلّقة باملفاوضات مع ّ
الدويل ،والبنك الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية ...إلخ) أو املفاوضات
 5رضا األعرجي" ،وزيرة التعاون املغربية تعترب أن خطة العمل أهم من جنس الوزير.
عائشة بلعريب لـ الوسط" :الحكومة مصممة عىل تسوية بعض ملفات حقوق االنسان" مجلة
الوسط( ،املغرب) ،رقم العدد  ،340ص 1998/8/3 ،23 - 22
6 De la carrière, p. 183-188.
7 Bayen & Woolcock, 3rd edn. 2011, p. 59-77.
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الثنائية املتعلّقة باإلعالنات ،والقروض ،والرضائب ،وحامية االستثامر،
وغريها من املواضيع ذات الصبغة املالية والتجارية.

واالقتصاد ووزير الشؤون الخارجية يف ما يخص املواضيع التي ته ّم
املساعدات والتي لها عالقة بالتنمية.

طب ًعا وزير الخارجية ال ميكن تغييبه يف هذا املجال ،لكن بالنظر إىل
دقّة املجال وشساعته ،وتط ّوره املستمر ،فرض عىل وزير الخارجية
لكل من وزير املالية ووزير التجارة الخارجية إلدارة هذا النوع
التنازل ّ
من املفاوضات ،وأصبح األخريان رئييس بعثات ،يوقّعان االتفاقيات
الدولية.

إ ّن العالقة التي تربط املؤسستني االقتصادية والدبلوماسية تختلف
باختالف الــدول ،وباختالف مشاريع التعاون التي تتب ّناها تجاه
الخارج .فهناك تنسيق تا ّم بني كل املصالح يف املجال االقتصادي
(الداخيل والخارجي) وذلك عرب لجنة مالية تعقد برئاسة وزير املالية
واالقتصاد ،ويعقد هذا االجتامع عادة قبل اجتامع املجلس الحكومي.

مم سبق نجد أ ّن هناك ثالثة مناذج لطرق االشتغال الحكومي
انطالقًا ّ
عىل ملفات الدبلوماسية االقتصادية ،وانطالقًا من هذه النامذج ميكن
توزيع الدول إىل ثالث مجموعات كربى:

المجموعة الثانية :وزراء الشؤون الخارجية يوجهون
الدبلوماسية االقتصادية

المجموعة األولى :سيطرة وزراء االقتصاد في
مجال الدبلوماسية االقتصادية

يف الصف الثاين من الدول يسيطر وزراء الشؤون الخارجية ،دون
إغفال الحضور الكبري لوزراء املالية.

يف الصف األول هناك دول ،وزراء االقتصاد بها لهم قوة كربى
ومسيطرون ،قد يتّخذون ق ـرارات فردية رشيطة إطالع مجلس
الحكومة بالقرارات ذات الصبغة املهمة والخطرية ،بغرض إيصال
املعلومة لجميع الوزراء.

ففي فرنسا هناك توازن يف العالقة التي تجمع ،من جانب وزارة
املالية والشؤون االقتصادية والتي متتلك فقط القدرة والصالحية يف
تسيري مجالها ،خاصة لو تعلّق األمر بنفقات آنية أو مستقبلية ،ومن
جانب آخر وزارات الشؤون الخارجية التي تعمل دامئًا عىل مراقبة
مجموع العالقات الدولية وتسيريها ،وعدم البقاء خارج إطار السيطرة
يخص القضايا األكرث أهمية وذات الصبغة
عىل هذا املجال .لكن يف ما ّ
الحساسة هناك رئيس الدولة الذي ترجع له الكلمة األوىل واألخرية.
فكل
وهكذا يالحظ أنّه ال توجد قيادة متع ّددة لنفس املواضيع؛ ّ
متخصص يف مجاله دون إغفال التشاور مع كل الفاعلني.
ّ
أ ّما إسبانيا ،فهي األقرب يف هذا املجال من فرنسا ،فصالحيات وزير
املالية واالقتصاد ته ّم الجانب املايل والتعامل مع املنظامت الدولية
من قبيل منظمة التجارة العاملية ،كام أ ّن هناك تعاونًا بني وزير املالية

ففي إيطاليا ،تسيطر وزارة الشؤون الخارجية ( ((()la Farnesinaوال
تستثني الشؤون االقتصادية الدولية من جدول أعاملها ،سواء تعلق
األمر بالتبادالت املالية أو التعامل مع املؤسسات املالية الدولية،
والتي تقع تحت إرشاف وزير اال ّدخار مصحوبًا بالبنك اإليطايل .كام
يخص املساعدات
أ ّن وزير الشؤون الخارجية له حق التدخل يف ّ
كل ما ّ
الدولية ،والتجارة الدولية ،والشؤون األوروبية.
مل تضع حكومة روما جهازًا للتنسيق بني مختلف أجهزة الحكومة
يخص الشؤون الخارجية ،فهذا دور تضطلع به وزارة الشؤون
يف ما ّ
الخارجية بشكل سلس ومبرونة بالغة ومبعية كل الوزراء .تعود هذه
الوضعية املسيطرة باألساس إىل سمعة الوزارة التي اكتسبتها من خالل
قدرتها الكبرية عىل اإلدارة سواء يف الشق الداخيل أو الخارجي للدولة،
ومن خالل شبكة من مستشاريها املوزعني بجانب كل الوزراء ،ومن
خالل دبلوماسييها داخل كل اإلدارات املركزية ،إذ ال يقترص عملهم
عىل ربط االتصال والتعاون مع السفارات ،لكن كذلك تأمني التنسيق
بني كل الوزراء الذين يعملون تحت وصايتهم.
ال يشء إذًا يقع خارج سيطرة وزارة الشؤون الخارجية ،ونفس األمر
ميكن تطبيقه بشكل كبري عىل هولندا ،وبدرجة أقل عىل كندا.
 :la Farnesina 8مقر وزير الشؤون الخارجية اإليطايل ،ولالطالع أكرث عىل عمل وزارة
الشؤون الخارجية اإليطالية  ،انظر:
Albin Arnera, “Le Gouvernement Berlusconi Face à L’Europe", Université
de Droit d’Economies d’Aix-Marseille, Instituts d’Etudes Politiques, France,
2005.
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المجموعة الثالثة :التوازن في عالقة الوزارات
المعنية

داخل دول الصف الثالث الوزراء املعنيون هم عىل قدم املساواة،
فاتخاذ القرار يتّسم بالتكرار واملشاورات ،ومن الصعب تحديد من
هم الوزراء األكرث احتكا ًرا ،وميكن الرتكيز باألساس عىل ثالث دول
توجد بهذا الصف الثالث وهي إنكلرتا ،وأملانيا ،الواليات املتحدة.
ففي إنكلرتا ،تهتم كتابة الخارجية ( ،)FCOعن قرب بالشؤون املالية
والنقدية ،عىل الرغم من أ ّن خازن الدولة ( )the Treasuryيسيطر
عىل هذا املجال((( ،كام أ ّن هذه الكتابة تشارك وتؤث ّر يف الصالحيات
املوكلة لوزارة األعامل التجارية واملؤسسات واإلصالح التنظيمي
وكذلك وزارة االبتكار والجامعات واملهارات .وتع ّد اللجان الوزارية
املكلّفة بالتنسيق وات ّخاذ القرارات الوزارية ،وتكون عادة برئاسة أحد
أعضاء املكتب الوزاري ،وتقوم اللجنة بالتحليل والربط بني املعطيات
الخاصة مبجال التجارة الخارجية ،هكذا يت ّم ضامن التكامل يف العمل
الوزاري ،لكن ويف الحاالت الخاصة التي ته ّم الجانب اإلداري وليس
السيايس ،فاملكتب الوزاري يدخل مبارشة تحت سلطة الوزير األول،
وهي سلطة ذات طابع إداري(.((1
ترتاوح السياسة املتّبعة لدى أملانيا بني وضوح تقسيم املهام والغموض
يخص السياسة االقتصادية الخارجية؛
الذي يع ّم التنسيق يف ما ّ
فاملواضيع املاكرواقتصادية املالية والنقدية ،واملنظامت املالية الدولية،
ومجموعة  ،G8كلّها مواضيع تدخل يف اختصاص وزير املالية ،وهو
الرئيس الفعيل صاحب االختصاص ،فيام يأيت وزير االقتصاد يف الصف
الثاين ،ويليهام وزير الشؤون الخارجية.
أ ّما سياسة التعاون والتشارك ،فهي موكلة لوزير التعاون التنموي
يخص التعامل مع
األملاين ،ووزير املالية ال يتدخّل يف مهامته إالّ يف ما ّ
بعض البنوك؛ كالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري( ،)IBRDأو بنك النقد
الدويل ( ،)FMIوتدخّله يقترص عىل تحديد الغالف املايل فقط.
9 https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury/
about#who-we-are
 10وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث ،مخترص لوزارة الخارجية ،وهي مسؤولة عن
حامية مصالح اململكة املتحدة وتعزيزها يف جميع أنحاء العامل .تم إنشاؤه عام  1968من خالل
دمج وزارة الخارجية و مكتب الكومنولث .رئيس وزارة الخارجية هو وزير الدولة للشؤون
الخارجية والكومنولث  ،يخترص عادة إىل "وزير الخارجية" (حاليا :فيليب هاموند) ،ويع ّد
األخري واحدًا من التعيينات األربعة املرموقة يف مجلس الوزراء ،جنبًا إىل جنب مع وزير
الخزانة ،ووزير الداخلية ،ورئيس الوزراء ،وهذه هي املكاتب العظمى يف الدولة .ويدير وزارة
الخارجية موظف ،هو الوكيل الدائم لوزارة الدولة يف الشؤون الخارجية ،والذي يعمل أيضً ا
رئيسا للسلك الدبلومايس.
ً

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

يقترص دور وزير الشؤون الخارجية ( )AAعىل تحديد التو ّجهات
كل ما يتعلّق باملصالح
السياسية الكربى للسياسة الخارجية ،أ ّما ّ
يسيها باألساس وزير االقتصاد والصناعة
االقتصادية والصناعية فهي ّ
()BMWI؛ فهو الذي يهتم كذلك مبجال التجارة الخارجية وعىل الرغم
من أ ّن هذا املجال موزّع بشكل كبري بني مجموعة من املديريات ،ما
يجعلها دون خصوصية مع ّينة من حيث الرتاتبية الحكومية بالنسبة
يخص املجال األورويب فمهمة
إىل وزير االقتصاد والصناعة .ويف ما ّ
تدبري التشارك األورويب موكلة إىل وزير االقتصاد والصناعة كذلك،
لكنه ملزم مبشاركة هذه املهامت خاصة سياسة التعاون الفالحي
األورويب مع وزير الفالحة ،كام يجب أن يتعاون مع وزير الشؤون
الخارجية ،والذي يضبط مجال العالقات الخارجية.
لحد اآلن كل هذه العالقات واضحة ،لكن ،يف حالة تضارب االختصاص
بني الوزراء خاصة وزير االقتصاد (والذي كان لحدود الستينيات من
القرن املايض املسيطر األول ،لدوره يف بناء أملانيا الجديدة من جهة،
وللشخصيات التي تقلّدت هذا املنصب من جهة أخرى) ،وبني وزير
املالية الذي عرف مع مرور الوقت تقوية ملهامه واختصاصاته املالية
األوروبية .هنا يجب التشاور ووضع مساطر ،وهي أحد أسس اإلدارة
الفدرالية .يف الشق املقابل فاملسؤولية الحكومية تتّسم بالالمركزية،
وهكذا نالحظ أ ّن رئيس الحكومة ()Le Chancelier Fédéral
وفض
ال ميلك صالحيات حقيقية تسمح له بالتحكيم بني الوزراء ّ
التنازعات املمكنة( ،((1أكرث من هذا فال توجد هيئة عليا مكلّفة بالربط
أو التحكم يف ما يخص العمل الحكومي خالفًا ملا يوجد يف كل من
فرنسا ،وبريطانيا ،يضاف إىل هذه املعطيات طبيعة التآلف الحكومي،
والتي تعقّد من هذه املعادلة األملانية .وتبقى نقطة االلتقاء الوحيدة
هي اجتامع كتّاب الدولة كل شهر تحت إرشاف ثنايئ لكل من وزير
الشؤون الخارجية ووزير االقتصاد والصناعة ،األول يرتأّس والثاين يهت ّم
بسري السكرتارية العا ّمة ملجلس كتابة الدولة .ولكن هذا املجلس
يبقى عبارة عن بنية غري مهيكلة ونتائجها غري مضمونة ،وال تدرس
كل امللفات واملواجهات ،وال تطال اختصاصات أي كاتب دولة(.((1
يف الواليات املتحدة األمريكية ،كان ممك ًنا القول ببساطة اتخاذ القرار
يف مجال السياسة االقتصادية الخارجية األمريكية ،لو تعلّق األمر فقط
بالسلطة التنفيذية ،إذ أ ّن بنية اتخاذ القرار وهرميته يسيطر عليها
11 De la Carrière, p: 186.
12 Ibid., p. 187.

دراسات وأوراق تحليليّة
توسع المجال وتعدّ د الفاعلين
إستراتيجية العمل الدبلوماسي االقتصادي المغربي
ّ

كل الشخصيات الحكومية
يعي عند قدومه ّ
رئيس الحكومة( ((1الذي ّ
والوزارية التي سرتافقه طوال فرتة واليته الترشيعية ،وتؤازره يف اتخاذ
قراراته الداخلية والخارجية .فالتامزج الحكومي إذًا قوي ،فالعديد
يخص بعض امللفات الخارجية مت ّر عرب كتابة
من وجهات النظر يف ما ّ
الدولة يف التجارة ( ،)DOCوكذلك السفراء املكلّفني باملفاوضات
التجارية ( ،)TRSولهاتني املؤسستني وزن كبري مقارنة بنظرياتهام
يف باقي الدول ،ما يعطي لقراراتهام قيمة كبرية بالنسبة إىل اتخاذ
القرارات االقتصادية والتجارية الخارجية.
هناك إذًا ،رضورة مل ّحة لتنسيق العمل داخل الحكومة ،هذه امله ّمة
التي تت ّم أولً عرب املشاورات املستمرة داخل الجهاز الحكومي،
وتت ّم كذلك عرب جهازين لهام أهمية جوهرية ( ،((1()TPCCوكذلك
(.((1()NEC
كل هذا التامزج والدقّة يف اتخاذ القرار يت ّم بشكل سلس داخل
الجهاز التنفيذي ،لكن األمور تصبح أكرث تعقي ًدا عندما يتعلّق األمر
بالفاعلني اآلخرين وهم :الكونغرس ،والواليات ،والقضاة ،دون أن ننىس
املنظامت غري الحكومية ،والجمعيات ،وغريها من جامعة الضغط.

يبدو دور الكونغرس األمرييك قويًا للغاية؛ وذلك لكونه يضطلع
دستوريًا بدور الحسم النهايئ يف ملفات التجارة مع الدول األجنبية،
وهكذا فهو صاحب القرار يف مجال السياسة االقتصادية الخارجية.
إذ متت ّد صالحياته ملجال البحث والتت ّبع والتعيينات وميزانية الدولة،
وعمو ًما فاإلدارة ال تضطلع إالّ باملهامت التي ف ّوضها إيّاها الكونغرس،
ونجد لهذه املؤسسة األمريكية العديد من املواقف أه ّمها تسبّبه
يف فشل اتفاقية (هافانا  ،)La Havaneوهو من تب ّنى عرب مشورته
وتعديالته اتفاقيات ( ،L’ALENAومراكش).
14
15

13 Deblock & Cadet, p .26.
ملزيد من املعلومات عن لجنة تنسيق التجارة األمريكية وتعزيزها،عىل الرابط:
http://export.gov/advocacy/eg_main_022762.asp
ملزيد من املعلومات عن املجلس الوطني االقتصادي األمرييك ،عىل الرابط:
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec
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بني الكونغرس ،واإلدارة ،والحكومة هناك سلسلة من التعقيدات،
واملشاورات التي تتحكّم فيها اللوبيات وجامعات الضغط التي تحاول
إدار َة السياسة االقتصادية الخارجية .قد تتّسم اإلسرتاتيجية األمريكية
يف اتخاذ القرار بالبطء ،وقد تصل للباب املسدود ،ولكن ويف هذه
الحالة يظهر دور اإلدارة املركزية ( ،)Department of stateوالتي
تعمل عىل إدارة املفاوضات واالتفاقيات ،وترغم باقي الوزارات عىل
أن تصبح مج ّرد مم ّول بامللفات املتعلّقة باالتفاقيات.
وال يجب يف هذا الصدد أن نغيِّب دور الواليات التي تقف عرب
ممثّليها قو ًة خامسة تضاف لباقي الفاعلني ،إذ يظهر دور الواليات يف
تحديد مصري الدولة ككل يف القضايا ذات الصبغة الدولية ،ومن بينها
السياسة التجارية واالقتصادية الخارجية ،وهذا ما يزيد من صعوبة
اتخاذ القرار الدبلومايس االقتصادي.

الفقرة الثانية :النموذج المغربي في اتخاد
القرار الدبلوماسي االقتصادي
لو عملنا عىل تفكيك بنية اتخاذ القرار اإلسرتاتيجي للدبلوماسية
االقتصادية املغربية ،سنالحظ أ ّن املؤسسة امللكية متلك زمام القرار
الدبلومايس املغريب وهذا أمر ثابت ،فبحكم طبيعة النظام املغريب
شبه الرئايس (أو املختلط) يضطلع امللك بالدور التقريري يف السياسة
الخارجية للدولة ،وتحديد خياراتها األساسية واإلسرتاتيجية ،وهنا ميكن
مقارنته بالنموذج الفرنيس( ((1واألمرييك( ،((1إذ ميلك الرئيس سلطات
كربى يف هذا املجال ،ففي إطار ما يعرف باملجال املحفوظ لرئيس
الدولة ،والذي أسس بنيانه الجرنال ديغول عند تأسيسه للجمهورية
الخامسة الفرنسية ،يتمتّع رئيس الدولة بسلطات واسعة يف مجال
السياسة الخارجية(.((1
16 “Le Président de la république négocie et ratifie les traites", Article 52,
la constitution Française 1958.
 17تع ّد السياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية من صالحيات الرئيس األمرييك ،إذ
أعطى الدستور األمرييك للرئيس الصالحيات التالية -1 :رئيس السلطة التنفيذية -2 ،كبري
املفاوضني والدبلوماسيني -3 ،القائد األعىل للقوات املسلحة ،ومبا أ ّن قرار ش ّن الحرب هو يف
جوهر السياسة الخارجية للدولة فهو بذلك يع ّد من صالحيات الرئيس األمرييك وحده.
 18إن هذه الصالحيات املحفوظة قد ظهرت منذ وصول ديغول إىل الحكم ()1969-1958
للتعبري عن مامرسة اتبعها يف ميدان السياسة الخارجية ،فقد كان يتص ّور أ ّن هذه املامرسة هي
التي تعكس الدور الفعيل لرئيس الدولة .وعليه ،فهي التي تكون لها األولوية يف صالحياته،
كل جهوده وطاقاته دون رقابة من أي جهة أخرى .وقد اتّبع الرئيس فرانسوا ميرتان
ويك ّرس لها ّ
وصول
ً
( )1995-1981السياسة الدوغولية نفسها يف الخارجية الفرنسية ،واستم ّر العمل بها
للرئيس السابق نيكوال ساركوزي يف الفرتة املمتدة من  16أيار /مايو  2007حتى 15أيار
 /مايو ،2012  والذي سلك نفس النهج ،وإن كان مل يصل إىل املستوى الذي بلغه يف عهد
ديغول ،ملزيد من التوضيح ،انظر :د .الحسان بوقنطار" ،ساركوزي والسياسة الخارجية :بني
التغي واالستمرارية" ،القدس العريب.2007/06/12 ،
ّ
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تمركــز المـلك في قمـة الفــاعلين الرسميين
للدبلوماسية االقتصادية

مبا أ ّن التفاوض من اآلليات البارزة يف مجال الدبلوماسية االقتصادية،
تجسد سيطرة املؤسسة
يجب أن نف ّرق بني املشاريع الكربى التي ّ
امللكية املغربية ،يف الوقت الذي تبقى للحكومة عن طريق الوزارات
املختصة صالحية التفاوض يف باقي االتفاقيات الدولية.
والجديد يف الدبلوماسية املغربية ظهور قوة فاعلة أخرى تتمثّل يف
مستشاري امللك (الزيارة األخرية لدول الخليج ترشين الثاين /نوفمرب
 2012وكذلك الزيارات املتك ّررة ألفريقيا آخر عام  2013وبداية
 ،2014دون إغفال زيارات بعض رؤساء الدول ،وأبرزها زيارة الرئيس
الفرنيس فرنسوا هولند  ،)2013ميكن تصنيف هؤالء املستشارين يف
إطار فاعل الصف الثاين ،عىل الرغم من عدم التحديد الذي يطال
مستشاري العاهل املغريب يف صلب الوثيقة الدستورية ،فإ ّن القرب
من املؤسسة امللكية يعطي ملستشار امللك سلطة قد تتع ّدى سلطة
فاعل من الصف
الشق التنفيذي بصفته ً
الوزراء التي تقترص عىل ّ
الثالث من ّفذًا لإلسرتاتيجية العليا التي يخطّط لها امللك.
وعليه ،فالثابت يف الدبلوماسية االقتصادية املغربية بقي عىل مستوى
املتغي هو اضطالع مستشاري امللك بدور
املؤسسة امللكية ،بينام
ّ
ثان ،وهو التفاوض والتهيئة للمستوى الثالث التنفيذي الذي ميارسه
الوزراء.
عىل الرغم من أ ّن أطروحة ع ّد السياسة الخارجية مبنزلة املجال
املحفوظ للملك ال تجد أي سند دستوري أو قانوين ،إذ تبقى هذه
النص القانوين
األطروحة قارصة سواء عىل مستوى املنهج املتّبع أو ّ
املعتمد أرضي ًة للتحليل ،فإ ّن املنهج القانوين ال يكفى لإلحاطة بكل
النص املعتمد منطلقًا للفرضية
جوانب الظاهرة السياسة ،كام أ ّن ّ
املذكورة ال يكفي ،فهناك نصوص أخرى تتط ّرق لفاعلني يف السياسة
الخارجة املغربية ،ونصوص يف دور امللك يف صنع السياسة الخارجية
ومساهمة باقي املؤسسات السياسية والترشيعية يف صنع هذه
رضا ،فمن غري
السياسة ،وإن كان بشكل محدود ،إالّ أنّه يبقى حا ً
املعقول تغييب مرسوم  20كانون الثاين /يناير  1995املتعلّق
باختصاصات وزير الشؤون الخارجية وتنظيم وزارة الشؤون الخارجة
والتعاون ،كام ال ميكن التغايض عن دور رئيس الحكومة ،وهو ما
يظهر واض ًحا من خالل ترصيح السياسة العامة للحكومة (الترصيح
الحكومي) ،إذ احتلت السياسة الخارجية مكانة مهمة يف هذا الترصيح
من خالل التأكيد عىل مكانة املغرب يف عامل ميلء باملت ّغريات.
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وعىل الرغم من كل هذه املعطيات ،يبقى للملك دور مركزي ومح ّدد،
تك ّرسه عوامل مرتبطة باألعراف واملامرسات الدولية ،إذ يشكّل امللك
وحدة صنع القرار الرئيسة ،بينام يشكّل باقي الفاعلني وحدة ثانوية
أو هامشية ،فالدور الذي يضطلع به امللك يف وضع السياسة الخارجية
للمغرب أكرث أه ّمية مام تتض ّمنه نصوص القانون العام املغريب ،وإذا
ما ت ّم الرتكيز عىل تحليل هذه النصوص ستبقى االستنتاجات التي
التوصل إليها جزئية ،فسلط رئيس الدولة وامتيازاته يف السياسة
ميكن ّ
الخاصة بامللك،
الخارجية تدخل يف خانة ما يعرف باالختصاصات
ّ
فالتحكّم الخاص للملك يف السياسة الخارجة والدفاع واألمن الوطني
نص من القانون العام ،بل هو نتيجة للجدل القائم
ال يوجد يف أي ّ
(((1
منذ االستقالل مع الحركة الوطنية حول املامرسة الفعلية للسلط .
رشع للفاعل
وإذا كانت فرضية املجال املحفوظ مثّلت األساس الذي ي ّ
الواحد احتكار القرار الخارجي ،فإ ّن هذه الفرضية باتت تتالىش يف
خضم املستجدات التي يعرفها العامل اليوم والتي تتميّز بالتعقيد
والتشابك ،األمر الذي سينتج عنه تراجع يف تب ّني هذه الفرضية،
تتخل عن أدوارها
فالدولة تحقيقًا للمصلحة العليا املشرتكة بدأت ّ
التقليدية يف امليادين االقتصادية واالجتامعية ،وأحيانا السياسية
لصالح فاعلني جدد ،وهو اتجاه تك ّرس بفعل انتشار الدميقراطية
وحقوق اإلنسان.
ّ
تعقد مجال العالقات الدولية يؤثّر في صناعة
القرار الدبلوماسي االقتصادي

مم سبق نالحظ ،أ ّن صنع القرار يف مجال السياسة الخارجية ،أصبح
ّ
اليوم معق ًدا أكرث بالنظر لتعقّد العالقات الدولية وتشابكها ،فقد صار
لزا ًما تضافر أدوار مجموع الفاعلني الحكوميني وغري الحكوميني يف
تدبري الشأن العام الخارجي للدولة ،وذلك من أجل تفاعل أمثل مع
تح ّوالت العامل املعارصة ،وال سيام أ ّن الدبلوماسية املغربية أضحت
طموحة إىل بناء عالقات إقليمية ودولية مه ّمة ،حسب ما هو معلن يف
األجندة واألهداف التي سطّرتها ديباجة الوثيقة الدستورية الجديدة.
هكذا برز دور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يف الدبلوماسية
االقتصادية إىل جانب وزارات تقنية أخرى فاعلة يف الدبلوماسية
االقتصادية .وميكننا الحديث عن دور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
يف الدبلوماسية االقتصادية من خالل املرسوم املتعلّق باختصاصات
 19حنان بنارص" ،انكفاء الدبلوماسية املغربية اتجاه املحيط العريب :حقيقة أم ادعاء؟"،
الحوار املتمدن ،العدد  ،2006/9/ 6 ،1665عىل الرابط:
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=74771
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وزير الشؤون الخارجية وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية( ،((2وإن كان
ينص رصاحة وحرفيًا عىل الدور االقتصادي لوزارة الخارجية ،فإنّه
ال ّ
ميكن مالحظة ذلك عىل مستويني التاليني:
ـ عىل املستوى الداخيل ،إذ نجد عىل مستوى اإلدارة املركزية ثالث
مديريات من عرش تهت ّم بالشؤون االقتصادية ،وهي املديرية العامة
للعالقات الثنائية ،واملديرية العامة للعالقات متعددة األطراف
والتعاون الشامل ،ومديرية الدراسات والتعاون القطاعي إىل جانب
مركز التحاليل واألبحاث وإن كان تاب ًعا مبارشة لسلطة الوزير(.((2
ـ عىل املستوى الخارجي ،إذ تشكّل البعثات الدبلوماسية والقنصلية
مراكز متثيل املغرب يف الخارج وتنفيذ سياسته الخارجية ،والتي تفتح
ويتول السفري
ّ
بقرار من وزير الخارجية وتنظّم وتص ّنف مبرسوم
مهمته إىل جانب األنشطة الدبلوماسية
رئاستها .وتبقى من بني أه ّم ّ
املهمت االقتصادية .وإىل جانب السفري نجد أ ّن املغرب أقدم عىل
ّ
(((2
إحداث منصب مستشار اقتصادي يف الخارج عام .1982
ومهام يكن من أمر ،فإ ّن التط ّور الذي عرفته وزارة الخارجية
منذ تأسيسها عام  1956وإىل غاية  1995نحو االهتامم بالقضايا
االقتصادية للمغرب ،مل يتمكّن من مسايرة دخول فعل قطاعات
وزارات أخرى ،ما أفرز تراجع دور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
خاصة؛ األمر الذي جعل املصالح
يف العمل الدبلومايس االقتصادي ّ
املكلّفة بالشؤون االقتصادية باإلدارة املركزية لوزارة يقترص دورها
عىل التنسيق بني القطاعات الوزارية األخرى .كام جعل دور املستشار
االقتصادي غري معمول به ،ومتجاوزًا من حيث التطبيق؛ نظ ًرا لتعقّد
العمل الدبلومايس وعدم تحيني نصوص املرسوم املنظّم للمستشار
االقتصادي.
وعىل الرغم من أ ّن الربنامج الحكومي الحايل مل يرش إىل الدبلوماسية
املوازية ،فإ ّن املرسوم املنظّم لــوزارة الخارجية  2.11.428ح ّدد
اختصاصات الدبلوماسية املوازية وتدارك هذا الفراغ( ،((2إذ أنشأ
 20املرسوم رقم  2.94.864الصادر يف  18شعبان 1415املوافق لـ  20كانون الثاين/
يناير ،1995يف شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون ،الجريدة الرسمية عدد  ،4294ص.426-421
 21رشيد العثامين" ،الدبلوماسية االقتصادية يف املامرسة املغربية" ،رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا املعمقة يف القانون العام ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية،
أكدال -الرباط ،2003-2002 ،ص .56
 22املرجع نفسه ،ص .58
 23املرسوم رقم  ،2.11.428الصادر يف  07شوال  1432املوافق لـ  6أيلول /سبتمرب،2011
بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ،الجريدة الرسمية عدد ،5979
ص .4638

هذا املرسوم مديرية جديدة تهت ّم بهذا الجانب من الدبلوماسية،
وهي "مديرية الدبلوماسية العا ّمة والفاعلني غري الحكوميني"( ((2التي
أسندت إليها مهامت كثرية من بينها "تقوية التفاعل مع مجموع
مك ّونات املجتمع املدين ومجموعات التفكري والرأي".
تب ًعا لهذه املعطيات ،سيربز إىل جانب وزارة الشؤون الخارجية
املتغيات الدولية
والتعاون مجوعة من الوزارات التقنية التي فرضت ّ
املتغيات
فاعل يف الشؤون الخارجية .ومن هذه
مشاركتها بصفتها ً
ّ
ازدياد مجاالت التعاون الدويل ،واالعتامد املتبادل ،واتفاقيات التبادل
الح ّر املربمة بني املغرب ومجموعة من الدول والتكتّالت االقتصادية.

لكل هذه األسباب ،انخرط املغرب مع املرحلة الجديدة يف العالقات
ّ
الدولية من خالل منح صالحيات واختصاصات ذات بعد اقتصادي
دويل لبعض القطاعات الوزارية ،فصارت بعض الــوزارات ملزمة
بتنفيذ معاهدات دولية ،بل تشارك يف إعدادها وتوقيعها .وميكن
اختصار االختصاصات ذات البعد الخارجي لدى هذه الوزارات يف
تحديد اختيارات التعاون واتجاهاته بني املغرب ورشكائه األجانب،
دول ،أو منظامت ،أو تكتالت دولية ،والسهر عىل تطبيق
سواء كانوا ً
برامج التعاون واتفاقياته املربمة معها ،وكذلك املشاركة يف مفاوضات
االتفاقات الدولية والسهر عىل تنفيذها.
وبغض النظر عن تن ّوع مستوى توسيع
كل هذه النامذج،
بعد رسد ّ
ّ
السلط هناك مالحظة مقتسمة ته ّم وزارة الشؤون الخارجية؛ نخلص
إىل أ ّن هذه الوزارة ال تخرج عادة عن دائرة االقتصاد الذي يحيط
بها ،لكن برشط ّأل يقرتن االقتصاد بخطر خارجي محتمل ،قد يأيت
لتأزّم سيايس بني الدول .ففي األوقات العادية يفرض االقتصاد سيطرته
عىل العالقات الدبلوماسية ،لكن وزارة الشؤون الخارجية تراقب دامئًا،
محل االقتصاد عند األزمات التي تتع ّدى مجاله.
لتحل ّ
وتتدخّل ّ
24

املرجع نفسه ،ص .4640
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المطلب الثاني :الدبلوماســية
االقتصادية خارج العواصم
عادة ما متارس بعثات الدول مختلف األنشطة االقتصادية والتجارية
والثقافية والعلمية .لكن حجم هذه األنشطة يختلف من دولة
إىل أخرى ومن بعثة إىل أخرى .وفيام تقلِّد ُ
الدول النامية والفقرية
َ
الدول املتط ّورة يف إرسال موظفني ،وملحقني ،ومستشارين تجاريني
واقتصاديني من الوزارات املختصة مثل وزارة التجارة أو االقتصاد،
مستقل (إىل ٍ
حد ما) يف بلدان االعتامد ،يف مبان مستقلّة
ّ
ليعملوا بشكل
أو داخل مبنى البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية ،وتحت إرشاف
رئيس البعثة ،لك ّنهم ميثّلون جهاتهم وليس وزارة الخارجية.
وعىل الرغم من أ ّن البعثات التمثيلية أدركت مب ّك ًرا قيمة العمل
ظل هو السائد يف أنشطتها.
االقتصادي ،فإ ّن األسلوب التقليدي ّ
واألقل من ًّوا تكتفي بفتح عدد من امللحقيات
ّ
وغالبية الدول النامية
االقتصادية والتجارية أو امللحقيات التجارية يف عواصم مع ّينة،
بعضها مختارة بعناية وبعضها تفصيلية ومختلقة لشخصيات مع ّينة
أو أقارب.
إ ّن دور البعثة الدبلوماسية والقنصلية يف الدبلوماسية االقتصادية
يجب أن يكون َمرشّ د التكلفة ومو ّجه النتيجة (Cost Effective
 ،)and Result Orientedوعىل خالف بعثات الدول املتق ّدمة ،فإ ّن
وضع غالبية بعثات الدول النامية يكاد ينحرص يف القضايا القنصلية،
واألعامل اإلدارية اليومية ،وحضور حفالت االستقبال ،ورفع تقارير
منطية عن األوضاع الداخلية يف بلد االعتامد من واقع ما تنرشه وسائل
إعالمه.
وجاءت ثورة املعلومات ووسائل االعالم الحديث لتنرش تقارير
وتحليالت سياسية واقتصادية أكرث كفاءة مام يُرسل من البعثات .بل
ظهرت مراكز معلومات صغرية تعرض خدماتها اإلعالمية وتقاريرها
اليومية والدورية والخاصة عىل بعثات الدول يف العواصم املختلفة
باشرتاك شهري.
فيام استمرت وزارات خارجية (الدول النامية والفقرية) يف كثري من
األوجه تعمل وسيطًا (يف القضايا االقتصادية) بني البعثات الوطنية
يف الخارج والوزارات القطاعية التي تتعامل مع املساعدات والقضايا
خاصة أ ّن الدول واملنظامت املانحة
االقتصادية األخرى بنفسهاّ ،
تتعامل مع الوزارات القطاعية .ساعد عىل ذلك أ ّن هذه الكيانات يف
معظم البلدان النامية غري مرتبطة ببعثات بالدها يف الخارج.

كانون الثاني /يناير 2015

اإلشكال إذًا ،يكمن يف الكيفية التي يت ّم بها رسم إسرتاتيجية
ظل التن ّوع والتباين الكبري
الدبلوماسية االقتصادية خارج العواصم ،يف ّ
بني مختلف التجارب الدولية.
لنفهم أكرث األدوار الدبلوماسية االقتصادية خارج العواصم ،سنحاول
تفكيك الدبلوماسية االقتصادية بحسب وظيفتها إىل دبلوماسية
ماكرواقتصادية ودبلوماسية ميكرواقتصادية ،مع رسد مجموعة
من النامذج إىل جانب النموذج املغريب يف شكل دراسة مقارنة
(الفقرة األوىل) ،ث ّم سنطّلع عىل كيفية جمع الدبلوماسية املاكرو
وامليكرواقتصادية يف أجهزة مو ّحدة ودامئًــا يف إطار مقارنة أبرز
النامذج الدولية (الفقرة الثانية).

الفقرة األولى:
الدبلوماسية الماكرواقتصادية
والميكرواقتصادية الخارجية
يف شبه عملية ترشيح للعمل الدبلومايس االقتصادي ،سنحاول
أول ث ّم الهيكلة ،وذلك
املهمت ً
تعريف هذه العملية من منطلق ّ
عرب اإلشارة إىل قدرات القامئني عىل عملية اتخاد القرار الدبلومايس
والرؤية املاكرواقتصادية وامليكرواقتصادية التي يبارشون يف ظلّها
عملية اتخاد هذا القرار.
الدبلوماسية الماكرواقتصادية

هذا النوع من الدبلوماسية عادة ما تت ّم إقامته بالسفارات ،لكن
مجاله والتعيينات داخله ال تتوقّف دامئًا عىل وزارة الشؤون الخارجية.
ألسباب واضحة ،تعمل مجموعة من الخاليا داخل السفارات عىل
مجموعة من امللفّات تهت ّم بالسياسة ،واالقتصاد ،والتعامالت املالية،
حساسة ينتمي القامئون
والتمويالت العمومية ،وكلّها موضوعات ّ
عليها إىل دائرة السلطات العمومية ،وأهم ّية امللفّات املعروضة
وعددها تستوجب من السفراء إحاطة دامئة ودقيقة.
تحدد تراتبية هذه األجهزة وهيكلتها داخل السفارات مجموعة
عوامل ،تجعلها متن ّوعة من حيث الشكل والرتاتبية حسب حجم
املهمة الدبلوماسية املوكلة وأهميتها.
يف البداية ،فالسفارة ال تنفرد مبهمة العمل االقتصادي ،لكن هذا ال
مهمت إرشافها من خالل خضوع
يعني عدم دخول هذا املجال ضمن ّ
املجال ملختصني يف هذا املجال ،يحملون يف بعض األوقات صفة وزير
االقتصاد.
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هذا ما نجده يف أغلب السفارات حيث املهام االقتصادية متت ّد من
الفالحي إىل الصناعي ،كام ته ّم إشكاالت اقتصادية دولية كربى
كمحاربة املخدرات وتبييض األموال وغريها.

وقد رشعت فرنسا مؤ ّخ ًرا يف  ،2013يف تب ّني إسرتاتيجية جديدة
للنهوض بالدبلوماسية االقتصادية ،واتخاذ مجموعة من التدابري
املهيكلة لهذا املجال كرافعة لالقتصاد الفرنيس(.((2

العاملون إذًا يف السلك الدبلومايس هم عادة دبلوماسيون ذوو تكوين
عام وغري متخصصني (هذا راجع باألساس للمدة القصرية للتكوين)،
لهذا السبب يالحظ تكاثر نوع جديد من الدبلوماسيني ،عبارة عن
موظّفني تابعني لوزارة املالية .هذا املعطى الجديد ظهر يف البداية
بالسفارات األمريكية من خالل اللجان املالية القادمة من وزارة االدخار
األمريكية ،نفس اإلسرتاتيجية تب ّنتها فيام بعد السفارات الكندية
يعي فيه املستشار املايل
وبعض السفارات الربيطانية ،يف الوقت الذي ّ
بالسفارات األملانية واإليطالية من البنك املركزي.

وتتب ّنى إسبانيا سياسة قريبة من نظريتها الفرنسية ،فهناك مصالح
مختصة اقتصادية وتجارية ،تت ّم إدارتها بواسطة نخبة تابعة للوظيفة
العمومية اإلسبانية :اقتصاديون إسبان قادمون من وزارة االقتصاد
واملالية (كتابة الدولة يف التجارة ،والسياحة واملقاوالت الصغرى
واملتوسطة) فهذه الــوزارة هي املعنية مبتابعة موظفيها وتدبري
مواردهم املالية بشكل مبارش .وتع ّد هذه النخبة مبنزلة املستشارين
جل السفارات اإلسبانية،
االقتصاديني الوحيدين للدبلوماسيني يف ّ
يخص السفارات الكربى يضاف لهذه النخبة مستشارين
لكن فيام ّ
ماليني (بدون مهام اقتصادية) ،وبالرغم من انتامئهم لوزارات معينة
(الصناعة والفالحة) لكنهم ال يخضعون لسلطتها املبارشة(.((2

•يف الجانب األول مستشا ًرا (يف بعض األوقات صفة وزير االقتصاد
والتجارة) يتكلّف بحقيبة الصناعة ،والفالحة ،والخدمات
والتجارة الخارجية ،باإلضافة إىل املواضيع االقتصادية التي ته ّم
مديرية العالقات االقتصادية الخارجية ( )DREEلوزارة االقتصاد
واملالية.

بالنسبة إىل املغرب وكام سبق ورأينا ،فــوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون تؤدي دو ًرا بارزًا يف مجال الدبلوماسية االقتصادية إىل
جانب وزارات تقنية أخــرى .وميكننا الحديث عن دور وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون يف الدبلوماسية االقتصادية من خالل
املرسوم املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية وتنظيم وزارة
الشؤون الخارجية( ((2وإن كان ال ينص رصاحة وبالحرف عىل الدور
االقتصادي لوزارة الخارجية ،فإننا نجد داخل ثالث مديريات عامة
 18مديرية ،و باإلضافة لسبع مديريات ذات بعد اقتصادي ثنايئ
وجهوي واملنتمية للمديرية العامة للعالقات الثنائية والجهوية ،هناك
كذلك ثالث مديريات تابعة للمديرية العامة للعالقات متعددة
األطراف والشاملة ،واملديرية العامة للتنمية االقتصادية والعمل
الثقايف والدبلوماسية العامة ،هذه املديرية التي ت ّم االعرتاف فيها أول
مرة بالفاعل غري الحكومي يف الدبلوماسية املغربية من خالل وضع
مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلني غري الحكوميني(.((2

يف السفارات الفرنسية ال ميكن الحديث عن مجموعة بل قطبني؛
فهناك مراكز امتداد اقتصادي ( )PEEإذ نجد:

•كام نجد يف جانب ثان ،ويف العديد من املواضيع الخارجية ومن
نفس الوزارة لكن هذه املرة من مديرية االدخار ،وكال ًة مالية
يسيها مستشار أو (وزير املالية) إذ يعتنون باملواضيع الخاصة
ّ
بالتعامالت النقدية واملالية باإلضافة إىل دراسات ماكرواقتصادية
تضعها املديرية املكلّفة بذلك .كام أنّه ويف العديد من السفارات
املهمت ذات االمتداد االقتصادي()PEE
الفرنسية ت ّم دمج ّ
واملهمت املالية وذلك ضمن إدارة واحدة ذات امتداد اقتصادي
ّ
ومايل)MEF(.
تت ّبع هذه اإلدارة فيها كل مصلحة للوزارة املعنية بها مع خضوعها
يخص املهامت
لسلطة السفري ،والذي تعود له مهمة التنسيق يف ما ّ
الدبلوماسية ،والتي يع ّد رئيسها الفعيل .ويف ما يخّص موارد هذه
علم
املصالح املالية والبرشية فهي تابعة للوزارات املرشفة عليهاً ،
أنّه ابتدا ًء من عام  1994ت ّم وضع لجنة وزارية ( ،)CIMEEوهي
مختصة يف موارد الدولة يف الخارج ،ومن مهامتها تدبري املوارد
لجنة
ّ
كل الوزارات ،وتع ّد هذه اللجنة اآلن من آليات تداول
املالية مبشاركة ّ
املعلومات املشرتكة ،ولها مهام استشارية ،وال تتمتّع بسلطة تقريرية.

25 La diplomatie économique : Une priorité politique au service du
redressement économique du pays", at: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-901/
26 De la carrière, p. 189-190.
 27املــرســوم رقــم  ،2.94.864الصادر يف  18شعبان 1415املوافق لـ  20كانون
الثاين /يناير ،1995يف شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون ،الجريدة الرسمية عدد  ،4294ص .426-421
 28ملزيد من املعلومات واالطالع أكرث عىل هذه املديريات ودورها االقتصادي ،انظر موقع
الوزارة عىل الرابط:
http://bit.ly/1ISUrtI
"
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كام أ ّن وزارات أخرى تعمل يف مجال الدبلوماسية االقتصادية ودورها
بارز يف الجانب املاكرواقتصادي:
أولً  :وزارة التجارة الخارجية ،والتي تتكلف يف مجال العالقات
الخارجية مبا ييل:
•املساهمة يف املفاوضات املتعلقة باالتفاقيات التجارية الثنائية
واملتعددة األطراف ،وتحضري أعامل اللجان املختلفة للتعاون
االقتصادي والتجاري ،وتتّبع تطبيق القرارات الصادرة عنها.
•إعداد مشاريع االتفاقيات التجارية والتعريفية.

•تحضري املفاوضات املتعددة األطراف املتعلقة باالتفاقيات العامة
للتجارة والتعريفية الجمركية ،واملنظامت املتعددة األطراف
ذات الطابع التجاري واجرائها وتتبعها.
•اقرتاح كل تدبري من شأنه تعزيز قدرة االقتصاد الوطني عىل
املنافسة يف األسواق الخارجية ،وكذا التدابري التي متكّن من
تحسني اإلطار الكفيل بالبحث عن تنمية أعامل التصدير(.((2
ثان ًيا :وزارة املالية ،ويتوىل وزير املالية إعداد السياسة املالية والنقدية
وسياسة القرض واملالية الخارجية للدولة وتتبع تنفيذها وفقًا
للنصوص الترشيعية والتنظيمية املعمول بها(.((3
ثالثًا :الوزارة املكلّفة بالشؤون االقتصادية والشؤون العامة وتأهيل
االقتصاد ،وتتكلف باقرتاح كل التدابري التي من شأنها تحسني املحيط
الخاص بالتنمية االقتصادية:
•املساهمة يف إعداد السياسة االقتصادية للحكومة ،باتصال مع
الوزارات املعنيّة وتتبّع تنفيذها.
•إعداد سياسة املنافسة وتتبّعها وتطبيقها بتنسيق مع الوزارات
املعنية.
•تنسيق السياسة الحكومية وتنفيذها يف مجال العالقات مع
املؤسسات التابعة ملجموعة البنك الدويل.
 29مرسوم رقم  ،2.93.603صادر يف  13جامدى األوىل املوافق لـ 29ترشين األول/
أكتوبر ،1993الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية واالستثامرات
الخارجية ،الجريدة الرسمية عدد  16/4231جامدى الثاين  1414املوافق لـ  ،1993/12/1ص
.2394
 30مرسوم رقم .2.78 539بتاريخ  21من ذي الحجة  1398املوافق لـ  22ترشين الثاين/
نوفمرب  ،1978بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة املالية ،الجريدة الرسمية عدد  ،5117السنة
 ،92لـ 16حزيران /يونيو  ،2003ص .1585
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•املساهمة يف إعداد اتفاقات التعاون االقتصادي واملايل الثنائية
واملتعددة األطراف ويف املفاوضات املتعلقة بها(.((3
الدبلوماسية الميكرواقتصادية

ونعني هنا بالخصوص سياسات دعم املقاوالت واملنظامت الوطنية
قليل ما تضعها وزارات
يف الخارج بطرق متع ّددة .هذه السياسات ً
الشؤون الخارجية ،وهي غالبًا من وضع شبكات تابعة لوزارات
متعددة ،ويف بعض األوقات منظامت غري تابعة لإلدارة املركزية
مبفهومها املتعارف.
هذا النوع من الدبلوماسية عادة ال يضعه دبلوماسيون تابعون
لوزاراتهم املركزية ،لكن مع ذلك ميكن ذكر بعض الدول التي تبنت
هذه الطريقة مثل إنكلرتا ،وكندا ،وهولندا.
تنظيم مركزيًا إداريًــا بالكامل تم إدماجه ضمن
فإنكلرتا تب ّنت
ً
( ((3()DTIإذ نجد مديرية تسمى الدبلوماسية التجارية ودعم
التصدير ،ومن مهام املديرية وضع سياسة للتجارة الخارجية ،وتوجيه
دعم الصادرات الربيطانية والتي يتم إيكالها لدبلوماسيني تابعني
لوزارة الشؤون الخارجية .هؤالء الدبلوماسيون ليسوا متخصصني يف
املجال االقتصادي ،ولك ّنهم متمرسون يف مجالهم التجاري ذلك أ ّن
منصب دبلومايس يفرض حاليا املرور من منصب تجاري.
هكذا تعمل وزارة التجارة والصناعة الربيطانية عىل توجيه مصالحها
التجارية بالخارج من خالل تنظيم مشرتك "Directorate Joint
 "Exportوالذي يتبع لوزارة الخارجية .أ ّما بالنسبة إىل كل من كندا
تنظيم مشاب ًها ملا قامت به بريطانيا .إن مساعدة
وهولندا فقد وضعتا
ً
املقاوالت بالخارج بالنسبة إىل أغلب الدول ،تعطي صالحيتها ألجهزة
مستقلّة وتابعة لوزارات مختلفة ولها خصوصياتها ،عىل الرغم من أ ّن
هذه األجهزة مدمجة يف محيط السفارات .ونجد هذا واض ًحا يف كل
من فرنسا ،وإسبانيا ،والواليات املتحدة.
فمخطط حامية املقاوالت ( )PEEالفرنيس يعمل من جهة عىل مساعدة
املقاوالت ،ومن جهة أخرى يضع مسؤولية اقتصادية للسفارات تجاه
املقاوالت كام ت ّم توضيحه سابقا من خالل ( .)DREESمن دعامات
املقاوالت إعطاء أولوية يف السفارات ملوظفني من خريجي املدارس
 31مرسوم رقم  ،2.93.603الصادر يف 13جامدى األوىل املوافق لـ  29ترشين األول/
أكتوبر ،1993الجريدة الرسمية عدد  16 /4231جامدى الثاين  1414املوافق لـ 1كانون
األول /ديسمرب ،1993ص.709
 32ملزيداالطالع عىل دور الجهاز ،انظر:
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-businessinnovation-skills

دراسات وأوراق تحليليّة
توسع المجال وتعدّ د الفاعلين
إستراتيجية العمل الدبلوماسي االقتصادي المغربي
ّ

العليا للتجارة وتسيري املقاوالت وملهندسني متعاقدين بعقود محدودة
املدة ،باإلضافة إىل موظفني تابعني لوزارات مختلفة ،وبالنسبة إىل
الفالحة فتوكل ملكلفني تابعني للمركز الفرنيس للتجارة الخارجية
(.)CFCE
ونهجت إسبانيا أسلوبًا شبي ًها باألسلوب الفرنيس ،مع اختالف يف كون
يسيه املستشار االقتصادي
املكتب التجاري يف السفارات والذي ّ
والتجاري ال يدخل تحت سلطة وزارة االقتصاد واملالية ،إذ ينتمي
ملؤسسة عمومية وهي املركز اإلسباين للتجارة واالستثامر (.((3()ICEX
وتتبنى الواليات املتحدة األمريكية ،ومنذ سنوات ،نفس الطريقة بالنسبة
إىل الجانب التجاري يف سفاراتها مع مالحظة مهمة أ ّن اختصاصاتها
تقترص عىل مساعدة املقاوالت يف الشق التجاري دون االنرصاف لباقي
مجاالت الدبلوماسية االقتصادية ،وهي تقع تحت الوصاية املزدوجة
للسفري ولكتابة الدولة يف التجارة ( ((3()DOCوتحدي ًدا تحت وصاية
( )U.S. and Foreign Commercial Serviceوهذا الجهاز أحد
مكونات ( )TPCCكام سبق وأوضحنا ذلك ،واملوظفون قادمون من
هذا الجهاز وال ننىس أولئك القادمني من مكتب املكلّف بالزراعة
الخارجية ( ((3( )Foreign Agricultural Service Chargedتحت
وصاية وزير الزراعة الذي متتد اختصاصاته لتشمل اإلرشاف عىل
تصدير املنتجات الزراعية والغابية.
هناك صنف ثالث ،وهو الغالب ،ويتك ّون من دول أسندت مه ّمة
اإلرشاف عىل املقاوالت ألجهزة تتمتع باالستقالل الذايت عن الحكومة،
وهناك من يوكلها للقطاع الخاص .وباختصار فهي توكل ألجهة
بعيدة عن السلك الدبلومايس ،وأملانيا مثال عىل ذلك ،فهي توكل
مهام اإلرشاف ومتابعة املقاوالت لغرف تجارية بالخارج (،((3()AHK
هي الغرف األملانية التجارية خارج أملانيا ،كام توكل مه ّمة تحصيل
املعلومات التجارية للمقاوالت األملانية بالخارج للمكتب الفدرايل
للمعلومات التجارية بالخارج ( ،((3()BFAIوالذي يقوم بخلق مناصب
 33لإلملام مبهام املركز ،انظر:
34

املوقع الرسمي:

http://www.icex.es
http://www.commerce.gov

 35ملعلومات أوىف عىل دور الجهاز:
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Agricultural_Service
 36ملزيد من املعلومات ،انظر:
http://ahk.de/
 37ملزيد االطالع انظر:
http://de.wikipedia.org/wiki/Germany_Trade_and_Invest
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ومراكز ملراسلني له بالخارج .من الناحية القانونية كل هذه األجهزة
مستقلة ،وتعمل بعي ًدا عن سلطة السفراء الذين ال يتدخّلون بأي
شكل من األشكال يف عمل هذه األجهزة .وتب ّنت فنلندا كذلك هذه
الصيغة لكن بقي املجال ممنو ًحا عىل العموم ،فالفدرالية الفنلندية
للتجارة الخارجية ( ،)ULتقوم باإلرشاف عىل املجالس التجارية
والوكالء التابعني لها ،وكذلك ترشف عىل املراكز التجارية الفنلندية
بالخارج.
أ ّما بالنسبة إىل كل من إيطاليا ،واليابان ،وأسرتاليا ،وبلجيكا ،فقد
أوكلت هذه الدول مهمة اإلرشاف عىل املقاوالت ملؤسسات عامة،
لكنها تعمل بشكل مستقل عن سفاراتها ،دون أي صفة دبلوماسية:
( )l'ICEاإليطايل ،و( )JETROالياباين ،و( )L’AUSTRADEاألسرتايل.
نالحظ يف كل هذه الحاالت ،عدم وجود مستشارين تجاريني لدى
السفارات التي تنظر للتجارة بشكل شمويل ،يدمجها ومفهوم االقتصاد
العام ،وتأثريها السيايس ،وقدرتها عىل التدخّل يف فرتات األزمات.
شكل أكرث تن ّو ًعا ،فاملستشار التجاري يعيّنه وزير
تب ّنت الربتغال ً
الشؤون الخارجية ولكن باقرتاح من وزير التجارة الخارجية ،هذا
املستشار قد ال يكون موظفًا وزاريًا ،فهو ينتمي للسفارة الربتغالية،
ويقوم باإلرشاف عىل وفد معهد التجارة الخارجية الربتغالية ()ICEP
الذي ال ينتمي للسفارة(.((3
يف املغرب هناك فاعلون يف الدبلوماسية االقتصادية يقومون بدور
تقني شبه مستقل عن سلطة الحكومة وأحيانا مستقل متا ًما عنها.
وهي عبارة عن مجالس ومكاتب وطنية مرتبطة بوزارة مع ّينة ،وأهم
هذه املكاتب:
ً
أول :مديرية االستثامرات الخارجية ،وهي آلية أنشئت يف إطار
القانون املنظّم لــوزارة املالية واالقتصاد والخصخصة والسياحة،
وانفصلت عنها عام  2002إذ أصبحت تحت وصاية الوزارة املكلفة
بالشؤون االقتصادية والشؤون العامة وتأهيل االقتصاد ،إذ أسندت
لها منذ إنشائها مهامت عديدة لتحسني صورة املغرب بصفته بل ًدا
مستقبل لالستثامرات ومن بني هذه املهامت نذكر:
ً
•توفري املعلومات حول االقتصاد املغريب ،والقيام بتحليل
ميكرواقتصادي
38 De la Carrière, p. 191-192.
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• -متابعة تط ّور الدبلوماسية االقتصادية بتكوين تطور االقتصاد
الوطني ودراسته
• -تقوية الرشاكة ،وتنظيم ندوات بتنسيق مع تنظيامت دولية
ذات االهتامم نفسه
• -تقوية نظام معلومايت حول االقتصاد الوطني

•وبصفة عامة ،فإ ّن الهدف الذي تسعى إليه املديرية من هذه
املهامت ،هو دعم الدبلوماسية االقتصادية املغربية ،وتزويدها
مبا تحتاجه من معلومات ومعطيات حول السوق االستثامرية
الوطنية ،من أجل استقطاب املزيد من املستثمرين األجانب(.((3
ثان ًيا :املجلس الوطني للتجارة الخارجية ( ،)CNCEوهو آلية
ت ّم إنشاؤها بوصفها أداة دامئة للتشاور والحوار بني املتعاملني
االقتصاديني ممثيل مختلف القطاعات العامة والخاصة ،والتي أنيط
بها عىل سبيل املثال ال الحرص( ((4ما ييل:
• -إبداء آراء استشارية يف أي قض ّية ته ّم العالقات التجارية
الخارجية
• -تقديم اقرتاحات من شأنها تعزيز قدرات املنتجات والخدمات
املغربية يف األسواق األجنبية
• -تقديم املشورة للوزارات يف التدابري التي تريد اتخاذها يف شأن
التجارة الخارجية.
ثالثًا :املركز املغريب إلنعاش الصادرات ( ،)CMPEت ّم إنشاؤه
يف  ((4( 1976لكن مل يت ّم تفعيل دوره ّإال يف ترشين الثاين /نوفمرب
 ،1980وهو تابع لوصاية وزارة الخارجية ومن مهامته:
•إقامة أنشطة للتعريف باملنتجات املغربية يف األسواق العاملية

•إقامة دراسات حول توقّعات تصدير املنتج املغريب وخصائص
األسواق الخارجية
 39مرسوم رقم  2.93.603الصادر يف 29أكتوبر ،1993الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم
وزارة التجارة الخارجية واالستثامرات الخارجية ،الجريدة الرسمية عدد ،4231بتاريخ 16
جامدى الثاين 1414املوافق لـ  ،1993/12/1ص .709
 40املرسوم رقم  2.93.415الصادر يف  11من محرم  2( 1414يوليو )1993لتطبيق
القانون رقم  13.89املتعلق بالتجارة الخارجية ،الجريدة الرسمية عدد ،2000/05/18 ،4796
ص .1143
 41الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم  1976-76-1الصادر يف  25ذي الحجة 17( 1396
كانون األول /ديسمرب  )1976املتعلق باملركز املغريب إلنعاش الصادرات.
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•مساعدة املص ّدرين عىل الــوصــول إىل األســـواق ،وتوجيه
املستثمرين العموميني والخواص نحو االستثامرات املطلوبة يف
األسواق الدولية.

•كام أ ّن املركز ال يبحث فقط عن منافذ خارجية للمنتجات
املغربية ،بل أيضً ا يعمل يف مختلف أشكال الحضور االقتصادي
للمغرب بالخارج ،والوسائل الكفيلة بإعطاء قيمة للتح ّرك
املغريب الدويل.
خالصةً ،أغلب هذه الهياكل يت ّم تدعيمها وتكميلها بأشكال متن ّوعة
بواسطة تنظيامت مختلفة .كام نالحظ أ ّن مفهوم الجهة حارض بشكل
كبري بالنسبة إىل الدول الفدرالية وغري املركزية (أملانيا ،وبلجيكا،
وإسبانيا) كذلك بالنسبة إىل فرنسا ،واملغرب وإنكلرتا إذ نجد غرفًا
مختصة.
تجارية وفدراليات مهنيّة
ّ

الفقرة الثانية:
إمكان الربط بين الدبلوماسية
الماكرواقتصادية والميكرواقتصادية
الدبلوماسية االقتصادية إذًا ،ال تستحوذ عليها فقط وزارات الشؤون
الخارجية ،كام أ ّن من ميلكون الصفة الدبلوماسية بالسفارات
ليسوا فقط العاملني بالسلك الدبلومايس ،أضف إىل هذا أ ّن األدوار
واملسؤوليات املوكلة للعاملني يف املجال الدبلومايس ،مل يت ّم إنشاؤها
توسع الدبلوماسية االقتصادية؛ فالفضل يعود لعوامل أخرى،
بسبب ّ
ألشخاص ومؤسسات أخرى تركت مراكز حيوية حساسة ألجيال
جديدة من الدبلوماسيني ،ولنوع جديد من الدبلوماسية ،دفعت
للتفكري بج ّد يف مستقبل العمل الدبلومايس.
سنحاول التط ّرق ألماكن عمل الدبلوماسية االقتصادية ،وإمكان الربط
بني العمل الدبلومايس املاكرو وامليكرو اقتصادي مع محاولة تقييم
املتغيات العاملية الجديدة.
دور الدبلوماسيني يف ّ
ظل ّ
تجميع العمل الدبلوماسية الماكرواقتصادية
والميكرواقتصادية

عمل دبلوماس ًيا فقط ،فهي
مواكبة املقاوالت الوطنية بالخارج ليست ً
عملية تسويق  ،Marketingوهي تقنية تجارية ومالية ومعرفة
كل الرتاكامت املعرفية والتقنية التي ال تدخل ضمن
السوق ،وهي ّ
املدارك املتعارف عليها يف تكوين الدبلوماسيني.
وإذا كان لكل قاعدة استثناء فربيطانيا تع ّد االستثناء الكبري يف هذا
املجال ،فالعاملون يف مجال الشؤون الخارجية يف بريطانيا ،ال يهتمون
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ّ

فقط بالدبلوماسية السياسية بشكلها العام ،وال يزاولون فقط مهامهم
يف مجال الدبلوماسية املاكرواقتصادية ،ولكنهم يقومون بتأطري
الدبلوماسية امليكرواقتصادية ،مبعنى مواكبة املقاوالت الربيطانية يف
ومتخصصا
الخارج مبا يف ذلك مواردها البرشية؛ إذ نجد تعيي ًنا ممرك ًزا
ً
يف هذا املجال .وقد نهجت كل من كندا وهولندا األسلوب نفسه يف
التسيري والتدبري.
يبقى اإلشكال يف حالة الفصل التام بني العمل الدبلومايس من جهة
ومساندة املقاوالت الوطنية بالخارج من جهة أخرى ،إذ تسند املهمة
األخرية ألجهزة مستقلة يف الغالب تابعة للقطاع الخاص ،وهذا حال
أملانيا ،أو ألجهزة مستقلة تابعة للقطاع العام وهذا حال كل من
إيطاليا ،وإسبانيا ،أو الربتغال.
يف هذه الحالة ،فالقول إن إسناد مهمة املواكبة ألجهزة غري تابعة
للدولة قد يجعل املقاوالت يف وضعية أفضل ،استنتاج يحتاج للتحليل،
ألننا يف كال الحالتني أمام أجهزة تقنية ،موظفوها حاصلون عىل
ديبلومات من املدارس العليا للتسيري ،يعملون بواسطة عقود تابعة
لغرف تجارية ،وهي ال تختلف كث ًريا عن العقود املربمة مع املصالح
التجارية بالسفارات .ومن الطبيعي بالنسبة إىل كال الحالتني أن يت ّم
التعاقد مع مختصني ذوي الخربة يف التسيري والتجارة .أ ّما بالنسبة إىل
جانب التمويل ،فالفرق كذلك ال يبدو كب ًريا وقاط ًعا ،ففي كال الحالتني
يت ّم احتساب مصاريف الخدمات املق ّدمة ،ويف كال الحالتني ترصف
بغض النظر عن
الدولة بشكل يكاد يكون متساويًا عىل هذه الخدمة ّ
كونها ممنوحة أم ال.
االختيار إذًا ،يرجع إىل العامل السيايس بالخصوص ،وما يتناسب مع
كل دولة بحسب توجهاتها بني الدول التي تحتفظ لنفسها بالتزامات
اقتصادية يف التدبري العام للدولة ،وبني دولة أخرى متحررة من كل
التزام ال يدخل ضمن مفهومها السيادي .يف الحقيقة ،فهذا التنازل
الذي يروق الكثريين يصطدم مبجموعة من العوائق الدامئة؛ فتغيري
النظام يعني بالرضورة إعادة بناء شبكة اقتصادية أخرى ،وهو أمر
ليس بالبسيط.
وهذه االستنتاجات ته ّم السفارات متا ًما مثل القنصليات ،فخارج
العاصمة يتمتّع القنصل مبركز رسمي متميّز ال نجده لدى املستشار
أو امللحق التجاري .فتقاطع وظائف القنصلية مع الخدمات التجارية
ووجودهام تحت نفس السلطة التي متنح صفة قنصل والتي متنحه
إمكان التسيري وتيسري التواصل بني الفريق التجاري العامل يف الخارج
يف أعىل مستوياته .ويف العديد من الدول من بينها املغرب ت ّم وضع
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مناصب مزدوجة يت ّم خاللها توزيع قناصله يزاولون كذلك مهمة
مستشارين اقتصاديني.
بالطبع ،فاملالحظة السابقة ال ترسي عىل التعامالت ذات الصبغة
السياسية ،فاملشاريع االقتصادية الضخمة واالستثامرات الكربى يجب
أن مت ّر لزا ًما عىل املستشار االقتصادي والتجاري ،يف الوقت الذي يتابع
السفراء حاالت التسديد والوفاء.
هذا يدفعنا لرضورة معرفة مكان الربط بني دعم املقاوالت الوطنية
بالخارج والدبلوماسية املاكرواقتصادية ،مبعنى آخر إمكان تجميع
الدبلوماسية امليكرواقتصادية والدبلوماسية املاكرواقتصادية يف جهاز
واحد.
هذه ليست الحالة العامة ،ولكن هذا ما يقوم به الربيطانيون،
والفرنسيون ،والهولنديون؛ إذ أ ّن املستشار (أو وزير) االقتصاد
والتجارة يزاول املهنتني ،وكام سبق وتط ّرقنا لذلك ،فالتجارب ال تسمح
بالجزم لهذا االتجاه أو لآلخر.
التخصص وعدم
فلو افرتضنا رضورة التفرقة ،فسن ّربرها برضورة
ّ
اكتساب املهارات التجارية واالقتصادية لدى الدبلوماسيني باملعنى
التقليدي بسبب التكوين ،إذ هناك خصوصية األعامل التجارية من
جهة ،وهناك اختالف املحاورين من جهة أخرى ،ما يفرض مهارات
خاصة.
أما إذا افرتضنا رضورة التجميع ،فذلك يجد تربيره يف كون املقاوالت
يف حاجة للمعلومات التي تستقيها من الدبلوماسية املاكرواقتصادية
التي تتغذّى من تجارب السوق ،واملعلومات عن املقاوالت الصغرى
واملتوسطة ( )PMEواملنتجات املتداولة .سيكون من غري املمكن
إنشاء مقاولة والتعامل مع املحيط االقتصادي من دون معرفة مسبقة
باملناخ االقتصادي العام لهذه الدولة ،وهنا نستنتج أ ّن التحول العاملي
يفرض وجود السفراء ذوي التكوين املزدوج.
ّ
ظـل األدوار الجـديـدة
أهمية الدبلومـاسيين في
للدبلوماسية االقتصادية

لقد أضحى العامل عبارة عن قرية شمولية تتخذ القرارات داخلها
يف ثوان ،لهذا يتو ّجب العمل بشكل أرسع ملواكبة التط ّور يف مجال
اإلعالم واملواصالت الذي س ّهل مأمورية التواصل بني مختلف الفاعلني
االقتصاديني والسياسيني ،وفتح األسواق العاملية بشكل يصعب معه
التحكّم يف حركة السلع واألشخاص واألموال ،فلم يعد من املمكن
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اتّخاذ القرارات يف العواصم فقط ،بل يجب الحضور يف قلب الحدث
وتوسعها واستثامرها.
ملواكبة املقوالت الوطنية ومساندتها يف تح ّركاتها ّ
التغي يف
وعليه ،فرتاكم التجارب ورضورة التح ّرك بشكل رسيع تفرض ّ
ظل االستمرارية.
مهامت الدبلوماسيني لك ّنه تح ّول يف ّ
حقيقة واحدة هي التي تفرض ذاتها اآلن ،املعلومات اآلنية واملبارشة
متّر عرب قنوات أخرى واملفاوضات املبارشة مل تعد حك ًرا عىل السفراء،
ولكن كلّام اتسع نطاق القرارات التي تتخذ يف الرباط أو بروكسل
أو جنيف أو واشنطن ،تعاظمت الحاجة لتهيئة الحكومات،
ومرافقها ورأيها املحيل للتدابري املزمع اتخاذها ،واملواقف املمكنة،
وأسباب اتخاذها ،واملصالح املمكن جنيها ،والعمل عىل كسب ثقتهم
ومواكبتهم لتلك القرارات ،مع استطالع رأيهم ملعرفة حجم املساندة.
أكرث من هذا فاإلعدادات الثنائية للدبلوماسية املتعددة بالخارج تبقى
مع أهميتها ناقصة؛ فمن املؤكّد أ ّن املؤمترات الدولية ،توفّر فرص
اللقاء لكنها لقاءات رسيعة؛ فاملشاركون كثريون لدرجة عدم السامح
بلقاءات شخصية أو مفاوضات ثنائية ،عىل األقل بشكل كاف ميكّن
من تكوين رؤية شاملة وواضحة .قد تتعدد داخل اإلدارات املركزية
وسائل االتصال من هاتف وأنرتنيت وعلب الرسائل اإللكرتونية ،وقد
الخاصة ،لكنها ته ّم
تتك ّون مع مرور الوقت شبكات من الصداقات
ّ
فقط املسؤولني الرئيسيني بامللفات .كل املحيط السيايس ،واإلداري،
كل هؤالء بعيدون عن
وكل املؤث ّرين غري املبارشينّ ،
واالجتامعيّ ،
شبكات االتصال الخاصة ،فقط السفراء الذين يرشفون عىل هذه
العمليات ميكنهم ولوج هذه املعلومة يف حينها والتأثري يف سريها.
يجب أن نضيف أنّه فقط يف عني املكان ميكن بحث ضوابط العالقات
الثنائية املثمرة ،فهي ال تفرض من املكاتب ،وال تقرأ يف الجرائد
ووسائل االتصال ،ولكنها توضع جنب املقاوالت ويف غالب األحيان
عرب لقاءات مبارشة.
ال ميكن القول أنّه مل تعد هناك أهمية للسفراء ،يف حني ميكن
القول إن الوسائل والطرق التقليدية للسفراء هي التي أصبحت
غري ذات أهمية كربى .فهناك رضورة لوجود السفراء رشيطة تغيري
أساليب العمل لضامن اندماجهم التنفيذي يف املهامت الدبلوماسية
للعمل الــوزاري ،مبا يعني تحسني التواصل وربط مشاريع العمل
ووصول املعلومة وانتقالها من املركز إىل املحيط .إ ّن الدبلوماسية
املاكرواقتصادية ووزارات الشؤون الخارجية ،موضوع ذو أهمية
حيوية ،بطبيعة الحال ،وميكن قراءته من جانبني:

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

من جهة ،خارجيًا يف السفارات لو وضعنا جانبًا دور السفراء ،فهذه
الدبلوماسية تبارش إ ّما عرب دبلوماسيني أو عرب شبكات تابعة بشكل
مبارش لوزارة املالية ،وهذا ما تقوم به كل فرنسا وإسبانيا.
ومن جهة أخرى ،يبقى إمكان اضطالع وزارات الشؤون الخارجية
محل تساؤل ،للجواب عليه
والتعاون بدور الربط ما بني الوزارات ّ
قراءتان:
القراءة األوىل :ترتكز باألساس عىل نسبة ارتباط هذه الوزارة ومرافقها
وترتيبها يف هرم السلطة .من الجيد تداول املعلومة والبحث عنها
وتقاسمها ،ومن املفيد أن يكون ذلك بشكل دائم ويومي؛ ففي
النموذج الفرنيس ،يتلقّى املستشارون االقتصاديون والتجاريون
واملاليون تكوي ًنا كافيًا ،ويحظون بتجربة مع املقاوالت التي يعملون
بجوارها متا ًما كعملهم جن ًبا لجنب مع املصالح التنفيذية بالعاصمة،
مبا أنّهم ينحدرون منها ،ولكن قد يحدث أن يق ّدم السفراء لهؤالء
املستشارين لبعض امللفات ناقصة بدعوى صبغتها السياسية ،وهذ
أحد مظاهر الخلط .وهذا النوع من الخلط غري موجود يف النظام
الربيطاين ،واملعلومات تنتقل بشكل أفضل لعدم وجود التقسيم
اإلداري داخل السفارات ،وأل ّن السفري يرى يف املستشار االقتصادي
ومنافسا .تتمتع الحكومة يف النظام الفرنيس
ممثل إداريًا
رشيكًا وليس ً
ً
بتع ّدد وجهات النظر ،مع الغنى الكبري الذي مينحه مثل هذا النظام
الذي ميكن تشبيهه باملنظار ،يف الوقت الذي تعمل أنظمة أخرى عىل
منح رئيس البعثة مسؤولية تحقيق التوازن وتقريب وجهات النظر،
كام تعود له مه ّمة وضع توليفة لكل أعامل السفارة.
القراءة الثانية :هي أكرث صعوبة من حيث التفسري .عمل ًيا ،وكام رأينا،
فالوضعيات هي أكرث تعد ًدا ،ويف أغلب األوقات غري واضحة ،ألنها
باختصار تخضع لشبكات التأثري ،ولعالقات القوى املستقرة داخل
بالتغي مع حلول
كل حكومة .ومبا أ ّن هذه العالقات محكوم عليها
ّ
بتغي الحكومات ،مع تواجد فرق عمل جديدة وخطط
تركيبة جديدة ّ
املتغيات ال ميكن الجزم بوجود
أخرى بتفكري آخر ،مع هذا النوع من ّ
كل محاولة لوضع
معادلة قارة للتحليل ،وهذا يوقف منذ البداية ّ
خالصات عامة.
إذا كانت التعريفات التقليدية ملفاهيم الدبلوماسية والسياسة
الخارجية تجد مرجعيتها يف اختصاص الدولة يف هذا املجال ،فإ ّن
التح ّوالت الدولية املتسارعة خالل العقدين األخريين ،قد أفرزت
بروز فاعلني جدد يف الحقل الدبلومايس إىل جانب الدولة .كام أ ّن
تعقّد العالقات الدولية املعارصة وتن ّوعها قد فرض عىل الدول رضورة
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ّ

البحث عن قنوات دبلوماسية جديدة ،تساعدها عىل تجاوز النقص
الذي ميكن أن يعرتي اآلليات الدبلوماسية التقليدية.
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واالقتصادي .وهكذا ،فقد برزت إىل جانب الدبلوماسية الرسمية،
دبلوماسية موازية تبارشها هيئات حكومية وغري حكومية يف تكامل
يفس ظهور الدبلوماسية
مع الدبلوماسية الكالسيكية .وهذا ما ّ
االقتصادية من جهة ،كام يفرس التباين بني الــدول يف مامرستها
أساسا يف الداخل من خالل دمج
للدبلوماسية االقتصادية التي تبدأ ً
املصالح االقتصادية الوطنية يف األهداف السياسية الخارجية للدولة.
كل تحركاتها
صحيح ،أ ّن الدبلوماسية ليست كلّها اقتصادية ،لكنّ ،
تحمل يف طياتها البعد االقتصادي ،وهذا هو التغيري الذي عرفته
الدبلوماسية؛ فهي ال ميكنها تجاهل العامل االقتصادي عند اشتغالها.

نستنتج ،أ ّن املقصود بالفاعل يف الدبلوماسية االقتصادية هي كل
سلطة ،أو جهاز ،أو جامعة ،أو حتى شخص ،قادر أن يضطلع بدور
عىل املرسح الدويل ،وقد يتطلّب هذا الدور اتخاد قرار ما أو اإلتيان
بفعل ،وهذا ما يؤكّد أ ّن الفاعلني الذين تدور حولهم الدبلوماسية
اإلقتصادية ،متن ّوعون بقدر ما هم متعد ّدون.

أكرث من هذا فاالقتصاد أضحى يؤ ّدي دو ًرا مركزيًا يف تحقيق األمن بني
الدول ،إذ كان يعتمد سابقًا عىل القوة العسكرية والتحالفات الدولية،
إشكال
ً
لكن استعامل القوة أصبح من الصعوبة مبكان ،بل وأضحى
دوليًا .فالعامل اآلن آمن أن األسلحة النووية صنعت ليك ال تستعمل،
وأي تدخّل عسكري مكلف ليس فقط اقتصاديًا ولكن برشيًا كذلك(.((4

لقد اعتمدنا تحليل وظيفة الفاعلني يف هذا املجال ومل نركّز عىل وضعهم
القانوين ،أل ّن وظيفة الفاعلني هي التي متكّننا يف الواقع من تحديد
موقعهم ومدى فاعليتهم يف املرسح الدويل ،فإضفاء صفة الفاعل يف
الدبلوماسية االقتصادية مرتبط مبدى تأثري هذا الفاعل ومساهمته
يف التدفقات الدولية ،وقدرته عىل القيام بالتنفيذ الواعي والهادف
لإلسرتاتيجيات املح ّددة من خالل عمل منهجي يومي ،عن طريق
املفاوضات أو عىل األقل املحادثات التي تجري بني الدبلوماسيني،
أو بني الدبلوماسيني والوزراء ووزراء الخارجية ،أو املالية ،أو مختلف
القطاعات الحكومية ،والرشكات وباقي الفاعلني الدوليني.

وفعال يف تسيري
ً
رئيسا
يف املغرب برز العامل االقتصادي محركًا ً
الدبلوماسية املغربية الحديثة ،ولنا يف انخراط اململكة يف تعاون
شامل  -جنوب ودوره يف عالقات جنوب  -جنوب ،أمثلة بارزة ملدى
تسلّم الدبلوماسية االقتصادية لقاطرة املرحلة الجديدة للدبلوماسية
املغربية.

فاعل وحي ًدا  -حسب املدرسة الواقعية -
وعليه ،فنظرية الدولة بصفتها ً
يحتكر الفعل الدبلومايس يف متابعة األهداف الدبلوماسية السياسية
الخارجية يحسب يف عداد التقليد البائد ،فقد أوضحنا التح ّوالت التي
شملت املامرسات الدبلوماسية ،والتي كشفت بوضوح أ ّن قوى عديدة
يف النظم الدميوقراطية عىل األقل وبعض التجارب الحديثة (املغرب)
تتقاسم الصالحيات يف إطار الجهاز التنفيذي ،مع ارتباط هذه القوى
بجامعات سياسية واقتصادية واجتامعية تدفعها باستمرار لالنغامس
بشكل متزايد يف عملية صنع القرار الدبلومايس االقتصادي ،والتعاون
مع الفاعلني الرسميني ،لتحقيق املرونة الدبلوماسية املطلوبة.
أصبحت الدبلوماسية الكالسيكية إذًا ،ال تتالءم والتطورات الكربى
التي يعرفها العامل خاصة عىل املستوى التكنولوجي واإلعالمي

وعليه ،ففي املغرب كغريه من الدول ،ت ّم توزيع امللفات الدبلوماسية
االقتصادية عىل مجموعة من الفاعلني يف إطار إعادة تنظيم لضوابط
الدبلوماسية االقتصادية مبفهومها الحديث .فظهر فاعلون جدد
يساهمون يف هذه الدبلوماسية االقتصادية من قبيل ظهور دور
الجامعات املحلية ،واملنظامت غري الحكومية والرشكات ،بل وأصبح
دور هؤالء الفاعلني الجدد يتعاظم أكرث فأكرث عىل الساحة الدولية.
ومع أ ّن هؤالء الفاعلني ليسوا مفوضني مبارشة للتدخل يف مجال
الدبلوماسية االقتصادية ،إالّ أنهم أضحوا مؤث ّرين وبشكل كبري يف
العالقات املشرتكة املغربية( .((4لهذا تعاظمت قوى من قبيل "أرباب
املقاوالت" وشكّلوا كتلة قوية ونافذة يف رسم إسرتاتيجية الدبلوماسية
االقتصادية املغربية.
 42جاك فونتانال ،العوملة االقتصادية واألمن الدويل مدخل إىل الجيواقتصاد ،محمود
براهم (مرتجم) (الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية ،)2009/09 ،ص.16
نص الرسالة امللكية املو ّجهة ألشغال ندوة سفراء اململكة املغربية مبقر وزارة
 43انظر ّ
الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط يوم  30آب /أغسطس .2013
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وحدة تحليل السياسات

*

انتخابات الكنيست اإلسرائيلي:
تآكل مكانة نتنياهو وتضاعف ق ّوة اليمين

ّ
موعدا
وحــدد
حــل الكنيســت اإلســرائيلي نفســه فــي الثامن من كانــون األول/ديســمبر .٢٠١٤
ً
ّ
النتخابات الكنيســت المقبلة في  17آذار  /مارس  .2015تعالج هذه الورقة األســباب التي قادت
رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهــو إلــى إجــراء انتخابــات مبكرة للكنيســت على
الرغــم مــن أنّه لــم يمض على تشــكيله الحكومة أكثر من  20شــه ًرا .وتقف هــذه الورقة على
التغييرات التي تشــهدها الخريطة الحزبية اإلسرائيلية ،وميزان القوى بين األحزاب المتنافسة
فــي االنتخابــات ،وتســ ّلط الضوء علــى أجنــدة االنتخابات ،وفــرص نتنياهو لتشــكيل حكومة
جديدة ً
مرة أخرى بعد ظهور نتائج انتخابات الكنيست المقبلة.
*

وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
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انتخابات الكنيست اإلسرائيلي :تآكل مكانة نتنياهو وتضاعف قوّ ة اليمين

دوافع دعوة نتنياهو لالنتخابات
يعتمد نظام االنتخابات يف إرسائيل عىل طريقة التمثيل النسبي
أي
الخالص؛ بحيث تشكّل الدولة كلّها دائرة انتخابية واحدة ،ويحصل ّ
حزب متكَّن من اجتياز نسبة الحسم ،عىل متثيل يف الكنيست بحسب
نسبة األصوات التي نالَها من مجموع أصوات املقرتعني .وكانت نسبة
الحسم يف انتخابات الكنيست لعقود طويلة منخفضة مقارن ًة بغالبية
برملانات العامل؛ إذ ظلّت حتى عشية انتخابات الكنيست لسنة 1992
متثّل  %1من مجموع أصوات املقرتعني ،ورفعها الكنيست إىل %1.5
عشية تلك االنتخابات .ث ّم رفعها قبيل انتخابات  2006إىل  ،%2ورفعها
مر ًة أخرى يف عام  2013لتصبح .%3.25
وإضاف ًة إىل عوامل أخرى ترتبط بخلفية تأسيس املرشوع الصهيوين يف
فلسطني ،قاد النظام االنتخايب إىل كرثة األحزاب يف إرسائيل ،وإىل عدم
أي حزب فيها منذ تأسيسها وحتى اليوم عىل أغلبية برملانية
حصول ّ
مطلقة .لذلك ،كانت جميع الحكومات منذ نشوء هذه الدولة وحتى
اليوم ،حكومات ائتالفية تتك ّون من عدة أحزاب.

لقد قاد نتنياهو ائتالفًا حكوميًّا صعبًا مك َّونًا من خمسة أحزاب
ولكل منها أجندة مختلفة .وشهدت العالقات بني
تتنافس فيام بينهاٍّ ،
رئيس الحكومة نتنياهو ورؤساء األحزاب التي يتشكّل منها االئتالف
الحكومي توت ًرا شدي ًدا يف نصف السنة األخري .ويف السابع من متوز/
يوليو  2014أعلن ليربمان عشية الحرب اإلرسائيلية عىل غزة عن
تفكيك تحالف حزبه "إرسائيل بيتنا" مع حزب "الليكود" ،والذي
كان قد أُبرم عشية انتخابات الكنيست لعام  .2013ويف أثناء الحرب
كل من ليربمان
اإلرسائيلية عىل غزة توت ّرت عالقات نتنياهو كث ًريا مع ٍّ
ونفتايل بنيت رئيس حزب "البيت اليهودي"؛ وذلك بسبب نقدهام
العلني الالذع لنتنياهو أثناء الحرب .وبعد انتهاء الحرب عىل غزة،
وكل من وزير املالية ورئيس حزب
توت ّرت العالقات كث ًريا بني نتنياهو ٍّ
"يوجد مستقبل" يائري لبيد ،ووزيرة القضاء ورئيسة حزب "الحركة"
تسيبي ليفني؛ وذلك عىل خلفية مجموعة من القضايا املتعلقة
بإقرار موازنة الدولة يف الكنيست وزيادة ميزانية الجيش ،ومبقرتح

وزير املالية لبيد إلغاء رضيبة القيمة املضافة عىل رشاء الشقق
السكنية ،وتذبذب موقف نتنياهو من هذا املقرتح ،والخالف بشأن
مقرتحات ع ّدة قوانني مقدمة للكنيست ال س ّيام "قانون القومية"،
وكذلك نقد يائري لبيد وتسيبي ليفني نتنياهو بسبب توت ّر عالقات
إرسائيل مع اإلدارة األمريكية ،وبسبب الجمود يف العملية السياسية
مع الفلسطينيني.

احت ّدت التناقضات يف املواقف بشأن القرارات يف القضايا الخالفية يف
األسابيع األخرية .ووصل التوت ّر يف العالقات بني نتنياهو من ناحية،
ولبيد وليفني من ناحية أخرى درجة مل يعد نتنياهو قــاد ًرا عىل
احتوائها ،ال سيّام يف ضوء مواجهته معارضة ميينية متطرفة يف داخل
حزبه تتح ّداه علَنيًّا.
يبدو أ ّن نتنياهو أدرك أنّــه مل يعد قـــاد ًرا عىل الحفاظ عىل
ائتالفه الحكومي؛ فعقد اجتام ًعا مع يائري لبيد يف الفاتح من
كانون األول  /ديسمرب  ،٢٠١٤بعد شه ٍر من املقاطعة والتوتر وتراشق
التخل عن مواقفه
ّ
الهجامت العلنية بينهام ،أنذره فيه بأنّه عليه
يف قضايا الخالف األساسية بينهام ،إذا كان يرغب يف بقاء االئتالف
الحكومي وعدم إجراء انتخابات مبكرة .ويف اليوم التايل ،ويف ضوء
رفض لبيد االنصياع لهذا اإلنذار واستمراره هو وتسيبي ليفني يف
توجيه النقد الالذع لسياسات نتنياهو ،أقالهام نتنياهو من الحكومة،
حل
ما قاد إىل خروج حزبيهام من االئتالف الحكومي .وعىل إثر ذلك ّ
الكنيست نفسه يف الثامن من كانون األول  /ديسمرب  ،٢٠١٤وح ّدد
موع ًدا النتخابات الكنيست املقبلة يف  17آذار  /مارس .2015

حكومة متطرفة وفاشلة
حل االئتالف الحكومي
يف أ ّول مؤمتر صحفي له بعد اإلعالن عن ّ
والتو ّجه النتخابات جديدة ،اعرتف رئيس الحكومة نتنياهو بأ ّن
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حكومته فشلت يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية وال س ّيام يف
للتنصل من مسؤوليته ،ات ّهم
تخفيض غالء املعيشة .ويف محاول ٍة منه ّ
نتنياهو وزير املالية يائري لبيد بأنّه املسؤول عن هذا الوضع ،وتجاهل
أ ّن لبيد تب ّنى السياسة االقتصادية نفسها ونفّذها ،وهي السياسة التي
ما ّ
أساسا عىل االقتصاد الح ّر
انفك نتنياهو ينادي بها ،والتي تعتمد ً
وعدم تدخّل الدولة يف االقتصاد إلّ يف الح ّد األدىن.

وإىل جانب فشل سياسة حكومة نتنياهو يف املجالَني االقتصادي
يحتل مكانة مه ّمة يف أجندة االنتخابات
واالجتامعي اللذَين ير ّجح أن ّ
فشل يف مختلف املجاالت األخرى
املقبلة ،س ّجلت حكومة نتنياهو ً
وفقًا ملا ذهب إليه الكثري من املحللني اإلرسائيليني؛ فقد تب ّنى نتنياهو
سياسة عدوانية ض ّد الشعب الفلسطيني ،وأوقف العملية السياسية
مع السلطة الفلسطينية ،ومل يلتزم بتنفيذ االتفاقات معها ،وسارع
يف تكثيف االستيطان يف الضفة الغربية ،والقدس الرشقية املحتلة،
بوتري ٍة مرتفعة وغري مسبوقة ،وقام مبحاوالت ج ّدية لتغيري الوضع
حزب الليكود
القائم يف املسجد األقىص ،وبادر اليمني الفايش يف داخل َ
والبيت اليهودي بتقديم مشاريع قوانني يف الكنيست تهدف إىل فرض
السيادة اليهودية عىل املسجد األقىص وتقاسمه زمان ًّيا ومكان ًّيا متهي ًدا
لتهويده .عالو ًة عىل ذلك ،ش ّنت حكومة نتنياهو حربًا عدوانية عىل
ملموسا فيها ،عىل الرغم من املجازر وجرائم
قطاع غزة مل تحرز إنجازًا
ً
بحق املدنيني الفلسطينيني ،ما أساء إىل عالقاتها
الحرب التي ارتكبتها ّ
مع الدول يف العامل ،ال س ّيام مع أوروبا وأمريكا ،وألحق أذًى مبكانتها
واسمها يف العامل.

تحديات انتخابية تواجه نتنياهو
يواجه نتنياهو جملة من املشاكل والتحديات التي قد ته ّدد فرص
نجاحه يف تشكيل الحكومة املقبلة ،وذلك عىل الرغم من استمرار
عملية تو ّجه املجتمع اإلرسائييل نحو اليمني واليمني املتط ّرف منذ
أكرث من عقدين.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

ومن أبرز هذه املشاكل التي تواجهه يف الشهور املقبلة أثناء الحملة
االنتخابية ،استمرار توت ّر العالقات بينه وبني اإلدارة األمريكية،
واستمرار الجمود السيايس يف العملية السياسية مع السلطة
الفلسطينية من ناحية وازدياد الحركة يف أوروبا سواء عىل صعيد
الربملانات أو الحكومات من ناحية أخرى ،لالعرتاف بدولة فلسطني ،ما
ينبئ بازدياد التوتر يف عالقات أوروبا مع إرسائيل وازدياد فرص فرض
عقوبات أوروبية ج ّدية عىل االستيطان اإلرسائييل يف املناطق املحتلة.
ومن املتوقّع أيضً ا أن تربز تفاعالت التو ّجه الفلسطيني والعريب إىل
مجلس األمن ونتائجه ،الستصدار قرار يح ّدد إزالة االحتالل وإقامة
دولة فلسطينية خالل عامني ،قد تزيد من الضغط الدويل عىل إرسائيل
وعزلتها .وير ّجح أيضً ا أن يؤث ّر تراجع االقتصاد اإلرسائييل واستمرار
ارتفاع غالء املعيشة يف حظوظ نتنياهو يف تشكيل حكومة جديدة.

وإىل جانب ذلك ،يواجه نتنياهو معارضة متزايدة من داخل حزب
تغيت تركيبته كث ًريا ج ّراء ازدياد أعداد غالة املتطرفني
الليكود الذي ّ
اليمينيني العلامنيني واملتدينني الفاشيني وغالة املتطرفني املستوطنني
يف صفوفه .وقد بات غالة املتطرفني والفاشيني يتمتعون بالنفوذ
األوسع يف داخل الليكود ،وذلك بسبب تنظيمهم وكرثة عددهم
أيضً ا .وأ ّدى هذا الوضع إىل فقدان الليكود سمته اليمينية "الليربالية"
وخروج قادة هذا التيار من قيادته .أضف إىل ذلك استقالة وزي َرين
مه َّمني من حزب الليكود ،كانا يتمتعان بشعبية عالية داخله،
بسبب خالفهام مع نتنياهو عىل خلفية محاولته تحجيمهام ووضع
أي منهام خط ًرا عىل استمرار قيادته
العراقيل أمامهام ّ
لئل يشكّل ّ
الليكود؛ فقد استقال قبل عامني الوزير موشيه كحلون من الليكود
بسبب خالفاته مع نتنياهو ،وهو يعمل عىل تشكيل حزب ليشارك
يف انتخابات الكنيست املقبلة .وقبل أسابيع ،استقال الوزير جدعون
ساعر وأعلن عن اعتزاله الحياة السياسية موقّتًا ،بسبب خالفاته مع
نتنياهو .وأعلنت أيضً ا الوزيرة القيادية يف حزب الليكود قرارها عدم
مشاركتها يف انتخابات الكنيست ،واعتزالها الحياة السياسية ،وذلك يف
ضوء انعدام فرصها يف الفوز مبقعد مضمون يف قامئة الليكود.

دراسات وأوراق تحليليّة
انتخابات الكنيست اإلسرائيلي :تآكل مكانة نتنياهو وتضاعف قوّ ة اليمين

موازين القوى والتحالفات
ازداد تو ّجه املجتمع اإلرسائييل يف العقود املاضية نحو معسكر
أحـزاب اليمني واليمني املتطرف ،والــذي يطلق عليه "املعسكر
القومي" .وت ُظهر جميع استطالعات الرأي العام التي أُجريت يف
األسابيع األخرية استمرار عملية تو ّجه املجتمع اإلرسائييل نحو أحزاب
اليمني واليمني املتطرف التي تف ّوقت بصورة واضحة عىل معسكر
اليسار  -الوسط .ويض ّم معسكر اليمني واليمني املتطرف حزب
الليكود ،وتتوقّع استطالعات الرأي العام أن تتضاعف ق ّوته الحالية يف
الكنيست من  18مقع ًدا إىل 23 -21مقع ًدا؛ وحزب "البيت اليهودي"
بقيادة نفتايل بنيت القومي الديني الفايش ،وتتوقّع استطالعات الرأي
العام أن تتضاعف ق ّوته من  12مقع ًدا يف الكنيست الحايل إىل -16
 18مقع ًدا؛ وحزب "إرسائيل بيتنا" بقيادة ليربمان العلامين الفايش،
وتتوقّع استطالعات الرأي أن يحافظ عىل ق ّوته ويحصل عىل 10
13مقع ًدا.وتتوقّع استطالعات الرأي العام أن يرتاجع عدد املقاعد التي سيحصل
عليها الحزبان الدينيان التقليديان" ،شاس" و"يهدوت هاتوراه" من
 18مقع ًدا إىل  15مقع ًدا .ويُحسب هذان الحزبان بصورة عا ّمة عىل
معسكر األحزاب اليمينية .وهام يفضّ الن عاد ًة االنخراط يف حكومة
يقودها الليكود من دون استثناء إمكانية املشاركة يف حكومة يقودها
حزب العمل .ويشهد حزب شاس رصا ًعا حا ًّدا بني رئيسه أريه درعي
ورئيس الحزب السابق إييل يشاي ،وبات من شبه املؤكّد أن ينفصل
إييل يشاي عن حزبه ،ما سيقود عىل األغلب إىل تراجع عدد املقاعد
التي سيحصل عليها يف االنتخابات املقبلة .وتتوقّع استطالعات الرأي
ٍ
مبقعد واحد،
العام أن يزيد عدد مقاعد "حزب مريتس" يف الكنيست
لتصبح  6مقاعد .أ ّما حزب "يوجد مستقبل" بقيادة يائري لبيد ،فتتوقّع
استطالعات الرأي العام أن ينخفض عدد املقاعد التي سيحصل عليها
من  19مقع ًدا إىل  12-9مقع ًدا .وأ ّما التحالف الذي أُبرم يف األيام
األخرية بني حزب العمل (له يف الكنيست الحايل  15مقع ًدا) وحزب
"الحركة" الذي تقوده تسيبي ليفني (له  4مقاعد يف الكنيست
الحايل) ،فتتوقّع استطالعات الرأي العام حصوله عىل  23-22مقع ًدا.
وتتوقّع استطالعات الرأي العام أن يحصل حزب "كلنا" الذي ّأسسه
الوزير السابق موشيه كحلون ويقوده ،عىل  12-9مقع ًدا؛ وذلك عىل
الرغم من أ ّن كحلون مل يص ْغ بعد برنامجه االنتخايب ومل يشكّل قامئته
االنتخابية .وكان كحلون قد اكتسب شعبية واسعة يف داخل حزب
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الليكود وخارجه إث ْر إنجازاته عندما كان وزي ًرا للرفاه االجتامعي
واالتصاالت ،ال سيّام ج ّراء اإلصالحات التي قام بها ،والتي قادت
إىل تخفيض تسعرية االتصاالت الهاتفية بصورة كبرية ج ًّدا .وقد
وضع موشيه كحلون نفسه يف مركز الخريطة الحزبية اإلرسائيلية
عىل الرغم من ماضيه يف الليكود .كام تتمحور أجندته االنتخابية
عىل املواضيع االقتصادية واالجتامعية ويف مق ّدمتها تخفيض غالء
املعيشة املرتفع ج ًّدا يف إرسائيل ،وتخفيض مثن الشقق السكنية .ومن
املتوقّع أن ينض ّم إىل حزب كحلون الذي ميثّل "الحصان األسود" يف
انتخابات الكنيست املقبلة ،نخب ٌة من الخرباء يف املجاالت االقتصادية
واالجتامعية واألمنية والسياسية.

ويف ضوء رفع نسبة الحسم إىل  ،%3.25رشعت األحزاب العربية يف
إجراء مشاورات فيام بينها لتشكيل قامئة انتخابية مشرتكة تشمل
"حزب التجمع الوطني الدميقراطي" (له  3مقاعد يف الكنيست
الحايل) و"القامئة العربية املوحدة" املشكّلة من "الحركة اإلسالمية
الجنوبية" و"الحركة العربية للتغيري" و"الحزب الدميقراطي العريب"
(ولها سويّة  4مقاعد يف الكنيست الحايل) و"الجبهة الدميقراطية
للسالم واملساواة" (حداش) التي شكّلها الحزب الشيوعي اإلرسائييل
عشية انتخابات الكنيست لعام ( 1977ولها  4مقاعد يف الكنيست
كل من حزب "التجمع الوطني الدميقراطي"
الحايل) .وقد أعلن ّ
و"القامئة العربية املوحدة" عن موافقتهام عىل تشكيل قامئة انتخابية
مشرتكة واحدة لألحزاب العربية لخوض انتخابات الكنيست املقبلة.
يف حني أرجأت "الجبهة الدميقراطية للسالم واملساواة" قرارها بهذا
الشأن إىل ما بعد عقد املؤمتر االستثنايئ للحزب الشيوعي اإلرسائييل،
والذي من املق ّرر عقْده يف األسبوع املقبل ،وسيجري فيه حسم
موقفه النظري أ ّو ًل بخصوص قبوله املشاركة يف قامئة عربية مشرتكة
أو رفضها ،لتخوض الجبهة الدميقراطية للسالم واملساواة االنتخابات
ٍ
تحالف آخر.
مبفردها أو ضمن
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عوامل مؤثّرة في نتائج االنتخابات خاتمة
من السابق ألوانه توقّع نتائج انتخابات الكنيست املقبلة ،ال سيّام
أ ّن األحزاب السياسية مل تشكّل قوامئها االنتخابية بعد ،ومل تفرغ
من تشكيل تحالفاتها ،ومل تبارش تنظيم حمالتها االنتخابية .وتتفاعل
عوامل كثرية تؤث ّر بصورة عا ّمة يف سلوك الناخب يف إرسائيل يف
انتخابات الكنيست ،ويف مق ّدمتها العوامل األيديولوجية واإلثنية
والطبقية والدينية ،وتشكيلة القامئة االنتخابية ومن يرأسها وأجندتها
وبرنامجها االنتخايب ،وإنجازاتها يف االئتالف الحكومي أو إخفاقاتها.
ويعتمد نجاح األحزاب أيضً ا عىل مدى قدرتها عىل جلب جمهورها
ومؤيّديها وقطاعها إىل صناديق االقرتاع؛ فهناك قطاعات يف داخل
إرسائيل تتميّز مبشاركتها املرتفعة ج ًّدا يف االنتخابات ،مثل قطاع
الحريديم واملتدينني اليهود الذي تصل نسبة التصويت فيه إىل أكرث
من  95يف املئة ،وقطاع املستوطنني الذي تفوق نسبة التصويت فيه
 85يف املئة ،يف حني تصل نسبة التصويت يف قطاع االشكناز يف املدن
أقل من  70يف املئة .أ ّما نسبة التصويت يف صفوف الفلسطينيني،
إىل ّ
فتُع ّد متدنّية؛ إذ تصل إىل  55يف املئة فقط.

إىل جانب ذلك ،تؤث ّر األجندة العامة لالنتخابات يف سلوك الناخب
تحتل القضايا االقتصادية واالجتامعية
اإلرسائييل .ومن املتوقّع أن ّ
مكان ًة مهمة يف االنتخابات املقبلة يف ضوء استمرار ارتفاع غالء
املعيشة الفاحش ،ال س ّيام يف املواد األساسية والشقق السكنية .ومن
املتوقّع أيضً ا أن تفرض القضية الفلسطينية نفسها عىل الناخب
اإلرسائييل بسبب الغليان يف املناطق الفلسطينية املحتلة ،والذي ّ
يدل
بوضوح عىل عدم إمكانية استمرار الوضع الراهن الذي يُتوقّع فيه
أي لحظة ،وبسبب تفاعالت القضية الفلسطينية عىل
االنفجار يف ّ
املستوى الدويل وانعكاس الخطوات الفلسطينية املقبلة عىل مواقف
كل من أوروبا وأمريكا واملجتمع الدويل ،وتأثري ذلك كلّه يف عالقاتها
ٍّ
مع إرسائيل.

يدرك نتنياهو أ ّن إمكانية تشكيله الحكومة املقبلة ال تعتمد فقط عىل
فوز معسكر األحزاب اليمينية يف االنتخابات املقبلة؛ فهذا أمر بات
شبه مفروغ منه ،ومن املتوقّع أن يصل مجموع املقاعد التي ستحصل
عليها أحزاب الليكود والبيت اليهودي وإرسائيل بيتنا وشاس ويهدوت
هاتوراه وحزب موشيه كحلون ،إىل أكرث من  70مقع ًدا يف الكنيست.
كل من
لكن املشكلة التي يواجهها نتنياهو تتمثّل بإمكانية أن يرفض ٌّ
ينسقان مواقفهام ،الدخول يف ائتالف
ليربمان وموشيه كحلون اللذَين ّ
حكومي معه .وتتوقّع استطالعات الرأي العام حصولهام سويّ ًة عىل
 22 - 20مقع ًدا يف الكنيست .ويشكّل هذان الحزبان بذلك "بيضة
أي ائتالف حكومي.
أي مفاوضات لتشكيل ّ
القبان" يف ّ
لقد ات ّفق نتنياهو مع رئيس حزب البيت اليهودي نفتايل بنيت عىل أن
يدعمه الحزب (البيت اليهودي) يف تشكيل الحكومة املقبلة .واتفق
حزب "شاس" و"يهدوت هاتوراه" عىل أن
نتنياهو أيضً ا مع قادة َ
يدعامه من حيث املبدأ يف تشكيل الحكومة املقبلة .بيد أ ّن مجموع
املقاعد التي قد تحصل عليها أحزاب الليكود والبيت اليهودي وشاس
ويهدوت هاتوراه ،لن تتع ّدى  52- 50مقع ًدا .ومن املتوقّع أن يؤث ّر
يف موقف ليربمان وكحلون جمل ٌة من العوامل؛ أه ّمها حجم متثيل
حزبيهام يف الربملان يف مقابل متثيل حزب الليكود وتحالف حزب
العمل مع حزب تسيبي ليفني واملكاسب التي سيحصالن عليها ،مبا
يف ذلك التناوب عىل رئاسة الحكومة.
أي حكومة إرسائيلية مقبلة
أي حال ،من املستبعد أن تتق ّدم ّ
عىل ّ
بالعملية السياسية مع الفلسطينيني؛ وذلك بسبب ق ّوة األحزاب
أي حكومة؛ فقبول فكرة إنهاء االحتالل
اليمينية وسطوتها يف تشكيلة ّ
واالستيطان وإقامة دولة فلسطينية يف املناطق املحتلة ،يتطلّب أن
توجد أسباب لذلك ،منها أن يدفع املجتمع اإلرسائييل مثن االحتالل
سواء أكان ذلك بالنضال أم عىل شكل فرض عقوبات دولية ج ّدية عىل
إرسائيل ،وغريها .وهذه غري متاحة يف ديناميكية االنتخابات الحالية
بح ّد ذاتها.
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أشرف بدر

*

مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس
نموذجا
"الجرف الصامد"
ً

تنظــر هذه الدراســة فــي مفاوضات الهدنة بين إســرائيل وحماس بوصفهــا جان ًبا من جوانب
الصــراع؛ وذلــك باالعتمــاد على نظرية اللعبة لفهــم كيفية إدارة الصراع مــن الطرفين .وكان
تحول
جوهــر المشــكلة هو الدافع األساســي لخوض الباحــث في مثل هذا الموضــوع ،وهو ّ
حمــاس إلــى عنصرٍ فاعل فــي توجيه األحداث على صعيد القضية الفلســطينية ســواء نحو
أي مدى يمكن أن تنخرط حماس
الحرب أو الســام ،ما يقود إلى طرح التســاؤالت التالية :إلى ّ
ّ
لحــل الصراع؟ وهل مــا جرى بين الطرفيــن من اتصاالت
فــي المفاوضات مع إســرائيل ســبي ًلا
يتطــور إلــى مفاوضــات مباشــرة تتعلــق بإنهــاء الصــراع؟ تهــدف هذه
ومفاوضــات يمكــن أن
ّ
الدراســة إلــى فهــم موقــف إســرائيل وحمــاس مــن التفــاوض المباشــر وغيــر المباشــر ،ومــدى
اســتعداد الطرفين لخوض مفاوضات مباشــرة ،ومبرّرها هو البحث فــي هدنة الجرف الصامد
التــي أبرمتهــا حماس مع إســرائيل .اتبع الباحث في هذه الدراســة المنهــج التاريخي والمنهج
الوصفي ،واستخدام المقابلة أداة من أدوات البحث.
*

باحث فلسطيني حاصل عىل درجة املاجستري يف التفاوض الدويل مع جامعة القدس.
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مقدمة

المبحث األ ّول :خلفية نظرية

املحتل من
ّ
دأبت حركات التحرر الوطني عىل إجراء مفاوضات مع
أجل استثامر جهدها العسكري سياسيًّا .مل تش ّذ حركة حامس عن
التوصل
هذا األمر ،فخاضت مفاوضات غري مبارشة مع إرسائيل بغرض ّ
إىل تفاهامت آن ّية تحقّق أهدافها املرحلية عرب إبرام هدنة موقَّتة؛
ظل اختالل ميزان القوى ملصلحة إرسائيل تعتقد حامس أ ّن
ففي ّ
حل نهايئ عادل للقضية الفلسطينية غري ممكن ،لذلك
التوصل إىل ّ
ّ
لجأت لتب ّني فكرة الهدنة.

يوجد كثري من الدراسات التي تتط ّرق ملفهوم الرصاع بني الدول،
وقليلة هي الدراسات التي تتع ّرض ملفهوم الرصاع بني دولة وتنظيم
مسلّح .وتربز صعوبة البحث يف ظاهرة الرصاع ما بني إرسائيل وحامس
يف كوننا نتعامل مع ظاهرة قليلة الحدوث ،وهي الرصاع بني دولة
ٍ
ربا
احتالل وتنظيم يقود حكومة غري
معرتف برشعيتها دول ًّيا .لذلك ّ
ينص عىل أ ّن الرصاع" :هو
يكون التعريف التايل هو األنسب ،والذي ّ
كل طرف
صدام أو تنافس بني اثنني أو أكرث من القوى ،يحاول فيه ّ
تحقيق أغراضه وأهدافه ومصالحه ومنع الطرف اآلخر من تحقيق
ذلك بوسائل وطرق مختلفة"(((.

تنطلق هذه الدراسة من ثالث فرضيات :األوىل ترى أ ّن حامس
(حركة تح ّرر وطني) ستتط ّور بحيث تستخدم التفاوض جز ًءا من
إسرتاتيجيتها لتحقيق أهدافها .والثانية أ ّن كال الطرفني ،إرسائيل
وحامس ،يُجري مفاوضات من أجل خدمة أهدافه اإلسرتاتيجية
والتكتيكية .أ ّما الثالثة ،فتجد أ ّن التفاوض بني إرسائيل وحامس هو
جزء من إدارة الرصاع.

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أه ّمها :أ ّن حامس تدرك أهمية
ّ
التفاوض بوصفه أداة من أجل التح ّرر من االحتالل لذلك ال ترفض
مبدأ التفاوض؛ ففي فكر حامس السيايس ال يوجد ما مينعها من
خوض مفاوضات مبارشة مع االحتالل اإلرسائييل ،لكن يوجد لديها
مانع سيايس "نفيس" يف خوض هذا النوع من املفاوضات .ترفض
حامس تقديم تنازالت رصيحة والقبول برشوط الرباعية من أجل
االنخراط يف العملية السلمية ،لك ّنها تق ّدم تنازالت ضمنية من أجل
الوصول إىل إسرتاتيجية وطنية مو ّحدة مثل إعادة التأكيد عىل ما
طرحه الشيخ أحمد ياسني بإقامة دولة فلسطني عىل حدود الرابع من
حزيران ،والتأكيد عىل أ ّن هناك أشكالً متعددة للمقاومة .ويف حال
تع ّدل ميزان القوى يف الرصاع الدائر بني إرسائيل وحامس ملصلحة
األخرية ،ال يستبعد أن تخوض حامس مفاوضات مبارشة مع إرسائيل،
استطاعت حامس اكتساب رشعية سياسية وتحصيل اعرتاف ضمني
من إرسائيل وتحصيل مكاسب سياسية ما كان لها أن تحقّقها من دون
خوض املفاوضات.

يختلف الرصاع عن الحرب؛ فالحرب ال ميكن أن تت ّم إال عىل صورة
وبأسلوب واحد ،فهي" :التصادم الفعيل بوسيلة العنف املسلّح
واحدة
ٍ
حسم لتناقضات جذرية مل يعد يجدي معها استخدام األساليب األكرث
ً
(((
األقل تطرفًا"  .وميكن أن تتن ّوع مظاهر الرصاع وأشكاله،
لي ًنا أو ّ
وتتد ّرج أدواته من أكرثها فاعلية إىل أكرثها سلبية؛ كالحصار واالحتواء
والعقاب والتفاوض(((.

الصراع
نظريات ّ
وهي تلك النظريات التي تركّز عىل كيفية إدارة الرصاعات الدولية
والتعامل معها ،ومن أبرز هذه النظريات(((:
نظرية املباريات "اللعبة".
نظرية االحتواء.
نظرية االنتقام الشامل.
نظرية االستجابة املرنة.
نجد أ ّن نظرية املباريات "اللعبة" هي األنسب لدراسة طبيعة الرصاع
بني إرسائيل وحامس .تعتمد نظرية املباريات عىل ثالثة افرتاضات؛
فكل
أ ّولها يرى أ ّن صنع القرار يتض ّمن درجة مع ّينة من العقالنيةّ ،
 1عبد الوهاب الكيايل(محرر) ،موسوعة السياسة ،ط( 1بــروت :املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،ج ،)1983 ،3ص .632
 2إسامعيل مقلد ،االسرتاتيجية والسياسة الدولية/املفاهيم والحقائق األساسية (بريوت:
مؤسسة األبحاث العربية ،)1979 ،ص .99
 3املرجع نفسه ،ص .99
 4إسامعيل مقلد ،العالقات السياسية الدولية :دراسة يف األصول والنظريات ،ط( 4
الكويت :منشورات ذات السالسل ،)1993 ،ص .248
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العب يسعى لنيل مكاسب قصوى ،وأ ّن نتيجة املباراة ترتبط بخيارات
الالعب أو الالعبني املقابلني .وثانيها هو أ ّن اللعبة ال تت ّم من غري تعلّق
الالعبني بأغراض ،بل هي تفرض عىل الالعبني أحيانًا أهدافًا مع ّينة ليك
تتابع تط ّور الخيارات اإلسرتاتيجية ّللعبني مع تصاعد السعي وراء
زيادة الح ّد األقىص للكسب .أ ّما ثالثها فريى أ ّن إدخال عنرص العقالنية
ال ضري فيه ،وأنّه ليس بأمر حقيقي(((.

تع ّد نظرية املباريات (أو نظرية اللعبة) أحد املناهج املتّبعة يف دراسة
العالقات الدولية .وتُع ّد إرسائيل إحدى الدول املتّبعة لهذا املنهج
بخاصة؛
يف عالقاتها الدولية بصورة عا ّمة وعالقاتها مع دول الجوار ّ
فهي تسعى إىل تحقيق أكرب قدر من العوائد وتج ّنب أكرب قدر من
الخسائر ،وتص ّنف املباريات صفرية وغري صفرية أو تعاونية وغري
تعاونية .تقوم نظرية املباريات عىل وجود مجموعة من الالعبني قد
يكونون طرفني أو أكرث تدور بينهام لعبة تسود فيها مجموعة من
القواعد يتّبعها جميع األطراف من أجل الفوز .وال ميكن طب ًعا أن
يكون جميع األطراف فائزين إال يف بعض املباريات .وعليه ،فإ ّن هناك
من يربح وهناك من يخرس .لذلك يحاول الالعب الذي يدرك أ ّن
أقل
حظوظه يف اللعب ليست جيدة أن يختار إسرتاتيجية تحقّق له ّ
قدر من الخسائر(((.
بنا ًء عىل ماسبق ذكره ،نجد أ ّن تفسري الرصاع واملفاوضات بني إرسائيل
ممكن باستخدام نظرية املباريات؛ فإرسائيل تسعى دو ًما يف عالقتها
مع حامس لتعظيم أرباحها والتقليل من خسائرها .وبعكس االنطباع
السائد والذي تشكّل من بعض الترصيحات اإلعالمية َ
لطرف الرصاع
بأ ّن الرصاع بني إرسائيل وحامس صفري ،فإ ّن وقائع األحداث تشري إىل
أ ّن الرصاع بني الطرفني "حتى اآلن" هو رصاع غري صفري.
 5كاظم نعمة ،العالقات الدولية (منشورات جامعة بغداد ،ج ،)1979 ،1ص .77
 6دينا ميك" ،نظرية املباريات يف عالقات إرسائيل الدولية" ،مركز الدراسات الفلسطينية،
جامعة بغداد ،ص .35،36
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المبحث الثاني :مفهوم الهدنة
َ
االحتالل اإلرسائييل عىل
أرغم تَراكُم العمل املقاوم لحركة حامس
االعرتاف بها ولو ضمنيًّا وإجراء مفاوضات معها؛ فضغط الواقع يجرب
املحتل عىل إجراء مفاوضات مع حركات التح ّرر الوطني .وتشري
ّ
املحتل بحركة التح ّرر الوطني والحديث
ّ
هذه املفاوضات إىل اعرتاف
هنا يدور عن حامس بوصفها تع ّرف نفسها حركة تح ّرر وطني ذات
كل حركات التح ّرر الوطني
مرجعية إسالمية .وحامس أيضً ا شأنها شأن ّ
يف الجزائر وفيتنام وجنوب أفريقيا ومختلف أنحاء العامل ،مضطرة
املحتل.
ّ
إلجراء مفاوضات مع

تكون املفاوضات عاد ًة من أجل إزالة االحتالل .لكن تعقيدات القضية
الفلسطينية وتف ّردها مبالبسات غري موجودة يف تجارب حركات التح ّرر
الوطني عىل مستوى العامل ،أطاال أمد الرصاع بني االحتالل اإلرسائييل
والفلسطينيني؛ فاملفاوضات عاد ًة تتّخذ شكلني :يتمثّل الشكل األ ّول
مبفاوضات هدفها إدارة الرصاع بوضع ترتيبات آنيّة؛ ويتمثّل الشكل
حل للرصاع" .حتى اآلن"
الثاين مبفاوضات إلنهاء االحتالل وإيجاد ٍّ
الشكل الغالب عىل املفاوضات بني إرسائيل وحامس هو الشكل األ ّول
وربا يعود ذلك لقناعة الطرفني
القائم عىل االتفاق عىل ترتيبات آن ّيةّ ،
حل نهايئ للقضية الفلسطينية؛
(إرسائيل ،وحامس) بصعوبة إيجاد ّ
فإرسائيل ال ترغب يف إنهاء الرصاع وال تقدر عليه ،أل ّن ذلك يعني
الحق املسلوب ألهله وهم الفلسطينيون ،وهذا
موافقتها عىل إعادة ّ
يعني ّ
دق املسامر األخري يف نعش املرشوع الصهيوين .أ ّما حامس ،فإنهاء
الرصاع يف مفهومها يعني الحصول عىل جميع الحقوق الفلسطينية،
وهي تدرك أ ّن املناخ الدويل وموازين القوى ال يسمحان لها بتحقيق
حل ينهي
حلمها ،لذلك فهي تتج ّنب الخوض يف مفاوضات تؤ ّدي إىل ّ
الرصاع ،ومتيل إىل إجراء مفاوضات إلجراء ترتيبات آن ّية تتض ّمن الهدنة
والحلول املرحلية التي ال تنهي الرصاع وتبتعد عن االعرتاف بإرسائيل،
املحتل من
ّ
والعمل عىل إبقاء الرصاع مفتو ًحا؛ فتعمل عىل استنزاف
تتغي خريطة موازين القوى الدولية
أجل إنهاء مرشوعه آملة يف أن ّ
واإلقليمية يف املستقبل.

80
ظل
حاولت حامس املوازنة بني أيديولوجيتها والواقع السيايس يف ّ
والحل املرحيل
الخيارات الصعبة التي تواجهها؛ فطرحت فكرة الهدنة ّ
يف السنة األوىل من انطالقتها((( .وحاولت املوازنة بني املرحلية
فالحل التاريخي يقوم عىل تحرير فلسطني من البحر
ّ
والتاريخية،
رصح بذلك الشيخ أحمد ياسني بحيث يعيش الجميع
إىل النهر كام ّ
سواسية يف فلسطني ،ويحكمون بحسب رأي األغلبية؛ وذلك بعد عودة
جميع من ه ّجر وهاجر من الفلسطينيني ويعيش فيها اليهود يف كنف
الدولة اإلسالمية مواطنني ،ال كيانًا ذا سيادة؛ فتزول ميزة تف ّوقهم
العددي الراهن يف فلسطني حني يندمج عرب الدول املجاورة ويعود
الالجئون الفلسطينيون ،وهم باملاليني ضمن إطار الدولة الواحدة(((.
حل
وقد أشار إىل ذلك مؤخ ًرا أحمد يوسف عندما أعلن أ ّن خيار ّ
الدولة ثنائية القومية هو األنسب لحفظ الحقوق ،وعميل أكرث((( .أ ّما
الحل املرحيل ،فقد طرحت حامس إمكانية تحقّقه عرب عقد هدنة مع
ّ
إرسائيل دون االعرتاف برشعية وجودها .وتقوم الهدنة عىل انسحاب
إرسائيل من األرايض التي احتلّتها يف  1967دون التنازل عن باقي أرض
فلسطني ،ومبا ال يتناقض مع الفهم األسايس لحركة حامس بوصف
الرصاع رصا ًعا مصرييًّا عىل األرض والسيادة ،بحيث تستم ّر الحركة يف
إدارة الرصاع وفقًا آللياته اإلسرتاتيجية إىل جانب العمل املرحيل(.((1
رصح
ازداد تركيز حامس عىل فكرة املرحلية بعد فوزها باالنتخابات؛ ف ّ
رئيس مكتبها السيايس خالد مشعل" :إنّنا نقبل الربنامج الذي ميثّل
الح ّد األدىن لشعبنا يف وثيقة الوفاق الوطني كربنامج سيايس مشرتك
ملجمل القوى الفلسطينية ،هو قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس
ذات سيادة كاملة عىل حدود الرابع من حزيران  .((1("1967وأوضح
خالد مشعل يف موقع آخر" :إ ّن بعض اإلرسائيليني يقولون إنّنا نريد
إلقاءهم يف البحر وهذا ليس صحي ًحا ،ليس لدينا مشكلة مع اليهود
عىل أساس الدين"( .((1وح ّدد مشعل طبيعة الرصاع يف لقاء مع
قائل" :حامس تناضل من أجل إنهاء االحتالل ومن
الصحافة الغربية ً
 7خالد الحروب ،حامس الفكر واملامرسة (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،)1997 ،
ص .76
 8املرجع نفسه ،ص.74 :
يل أكرث" ،وكالة
وعم
الحقوق
لحفظ
األنسب
هو
القومية
ثنائية
" 9يوسف :خيار الدولة
ٌ
سام اإلخبارية ،2014/4/12 ،عىل الرابط:
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=196437
 10جواد الحمد وإياد الربغويث(محرران) ،دراسة يف الفكر السيايس لحركة حامس"-1987
 ،"1996ط( 2نابلس :مركز دراسات الرشق األوسط ،)1998 ،ص .132
" 11عامر شديد ،الخطاب السيايس لحامس قبل وبعد انتخابات  :2006حدود الثبات
والتغري" ،رسالة ماجستري ،جامعة بريزيت ،2010 ،ص .75
 12املرجع نفسه ،ص .71
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حق العودة ،الرصاع ناتج من
أجل استعادة حقوق شعبنا مبا فيها ّ
العدوان واالحتالل ،نضالنا ض ّد اإلرسائيليني ليس ألنّهم يهود بل ألنّهم
غزوا أرضنا وج ّردونا منها ،نحن لن نقبل ذلك ،وأل ّن اليهود اضطهدوا
ذات مرة يف أوروبا فليس من حقّهم أخذ أرضنا وطردنا منها ،الظلم
الذي تع ّرض له اليهود يف أوروبا كان فظي ًعا وإجراميًّا لك ّنه مل يرتكب
من قبل الفلسطينيني أو العرب أو املسلمني ،ملاذا نعاقَب نحن عىل
ونجب عىل دفع مثن جرامئهم"(.((1
خطايا اآلخرين َ
حل الدولة الواحدة
الحل يكمن يف ّ
تتمثّل خالصة تص ّور حامس يف أ ّن ّ
تحت السيادة اإلسالمية؛ وذلك بعد عودة الالجئني ،وبسبب الظروف
الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية واختالل موازين القوى
التوصل إىل برنامج وطني مو ّحد مع الفصائل الفلسطينية
ومن أجل ّ
بحل مرحيل قائم عىل فكرة
األخرى ،فإنّها عىل استعداد للقبول ّ
الهدنة يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عىل جزء من أرايض
فلسطني التاريخية وهي عىل حدود  1967كخطوة من أجل الوصول
الحل النهايئ وهو تحرير فلسطني الكامل من االحتالل الصهيوين.
إىل ّ
وتعني الهدنة من وجهة نظر الشيخ مصطفى شاور أ ّن الرصاع مستم ّر
حب الرصاع بل أل ّن سبب
ومل يتوقّف وباعث استمرار الرصاع ليس ّ
فالحل املرحيل ليس اعرتافًا
ّ
الرصاع مل ينته وهو االحتالل والظلم.
(((1
برشعية دولة إرسائيل ،وإنّ ا اعرتاف بها أم ًرا واق ًعا .
يف هذا السياق ،من امله ّم التفريق بني مفهوم الهدنة الطويلة األمد
التي تهدف إىل الوصول إىل ترتيبات سياسية مع ّينة كام هي الحال يف
مبادرة الشيخ أحمد ياسني ،والهدنة التي تسعى إىل وقف إطالق النار
كام هي الحال مع هدنة "الجرف الصامد".
مبا أ ّن هذه الدراسة تهت ّم بهدنة "الجرف الصامد" منوذ ًجا ،فلن
تتع ّرض لسواها من ال ُه َدن ووقف إطالق (هدنة  ،2005الشتاء الحار،
الرصاص املصبوب ،عامود السحاب) .وهي لن تتع ّرض لتفاصيل
االتصاالت واملفاوضات املبارشة التي خاضتها حامس مع إرسائيل
حل سيايس (الزهار عام  ،1988والشيخ أحمد
بهدف التوصل إىل ّ
التوصل إىل تبادل لألرسى
ياسني أثناء وجوده يف السجن) ،أو بهدف ّ
(مفاوضات إيالن سعدون مع محمد الرشاتحة ،وشاليت مع يحيى
السنوار داخل السجون) ،ولن تتع ّرض لالتصاالت واملفاوضات غري
13 Ken livingstone, “Khaled Meshal, Hamas leader: It is possible to reunite
the Palestinians”, NewStatesman, 17/9/2009, http://www.newstatesman.com/
middle-east/2009/09/israel-palestinian-hamas
 14مقابلة شخصية مع الشيخ مصطفى شاور (رئيس رابطة علامء فلسطني وأحد مبعدي
مرج الزهور) ،بتاريخ .2014/2/1
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حل
التوصل إىل ّ
املبارشة التي حصلت بني إرسائيل وحامس من أجل ّ
سيايس (وثيقة أحمد يوسف) ،أو من أجل التوصل إىل تبادل لألرسى
(توليدانو ،نحشون ،شاليت).

المبحث الثالث:
موقف الطرفين من المفاوضات
المباشرة وغير المباشرة
الموقف اإلسرائيلي
يتمثّل املوقف اإلرسائييل املعلن يف الرفض التام لفكرة التفاوض
وجسدت هذا املوقف حكومات إرسائيل
أو الحديث مع حامسّ .
املتعاقبة من أيام حكومة رابني بتجاهلها مبادرات حامس السياسية
أو حتى التفاوض معها من أجل تباد ٍل لألرسى ،كام حدث يف حالة
الجندي نسيم توليدانو ،لك ّن هذا الرفض أصبح مثار جدل داخيل يف
األوساط السياسية واألكادميية اإلرسائيلية وبدأت تظهر أصوات قوية
وخصوصا بعد فوز حامس يف انتخابات املجلس الترشيعي الثانية
ً
وسيطرتها عىل قطاع غ ّزة ،تدعو إىل التعامل مع حامس ،فأصدر معهد
األمن القومي دراسة بعنوان" :يف نهاية األمر ،أيضً ا حامس" .تشري
الدراسة إىل أنّه من غري املتوقّع أن تختفي حركة حامس قريبًا من
مهم ولديه من القوة
ّ
الساحة الفلسطينية ،وأنّها
ستظل الع ًبا سياس ًّيا ًّ
أي عملية سالم محتملة ،وحصول إرسائيل عىل
التي متكّنه من تخريب ّ
(((1
هدنة طويلة األمد مقابل مثنٍ معقول سوف يكون مفي ًدا إلرسائيل ،
األمر الالفت أ ّن وجود رأي عا ّم يف إرسائيل يرى أ ّن حامس لن تكون
محتمل بسبب أيديولوجيتها التي ترفض مبوجبها وجود دولة
ً
رشيكًا
إرسائيل مل مينع واضعي الدراسة من دعوتهم للتفاوض مع حامس
وعدم ع ّد رفض حامس االعرتاف بإرسائيل عائقًا مينع ذلك.
مل تُلق املؤسسة اإلرسائيلية بالً لهذه الدراسة .واستم ّرت يف سياستها
القامئة عىل رفض التعامل مع حامس ،بل إ ّن الحكومة اإلرسائيلية
رصح
رفضت التعامل مع ّ
أي حكومة تكون حامس رشيكة فيها كام ّ
قائل" :إذا دخلت حامس يف الحكومة الفلسطينية ،فلن تكون
نيتنياهو ً
 15يورام شفيتزر وأمري كوليك ،يف نهاية األمر :أيضً ا حامس ،تقرير إسرتاتيجي صادر عن
معهد األمن القومي ،مجلد  ،15عدد  ،2آب/أغسطس  ،2007ص (.47بالعربية) ،عىل الرابط:
http://d26e8pvoto2x3r.cloudfront.net/uploadimages/Import/
(FILE)1193316314.pdf

81
هناك مفاوضات"( .((1ب ّرر نائب رئيس الوزراء سليفان شالوم موقف
حكومته بقوله" :يف اللحظة التي فازت فيها حامس باالنتخابات العامل
كلّه طلب منها االعرتاف بإرسائيل ونبذ اإلرهاب ،هل نذهب نحن
كل العامل يقاطعها؟! هذا أمر مرفوض
إلجراء محادثات مع حكومة ّ
من أساسه"( .((1من وجهة نظر تسيبي ليفني فإنّه "ممنوع عىل
إرسائيل التفاوض مع حامس؛ فالتفاوض مع حامس خطأ كبري بل
يجب رضبها من أجل إعادة قوة الردع وعدم الحديث معهم" .وتعزو
ليفني ذلك إىل أ ّن "حامس تنظيم إسالمي متطرف وال يوجد احتامل
الصاع"(.((1
للتوصل إىل اتفاق معهم ،ألنّهم ال يوافقون عىل إنهاء ّ
تعتمد جبهة الرفض ملبدأ التفاوض مع حامس يف الوسط السيايس
اإلرسائييل عىل أربع ركائز أساس ّية ،وهي )1 :أ ّن حامس "إرهابية" وال
ميكن التفاوض مع "اإلرهاب" )2 .أ ّن التفاوض معها يعطيها رشعية)3 .
أ ّن التفاوض معها يعني وضع إرسائيل عىل قدم املساواة مع حامس
ومعاملتها بن ّدية وهذا مرفوض يف العقلية اإلرسائيلية )4 .أ ّن حامس
بحق إرسائيل يف الوجود بسبب أيديولوجيتها ورفضها إنهاء
لن تعرتف ّ
الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني.

من ناحية أخرى وعىل أثر صمود حركة حامس وإفشالها جميع
خطط إرسائيل من حصار وحرب من أجل تليني مواقفها وإجبارها
عىل القبول برشوط الرباعية ،بدأت بعض األصوات من أكادمييني
وسياس ّيني تعلو منادي ًة برضورة فتح حوار مع حامس؛ ففي تحقيق
صحفي بعنوان" :أال يوجد مف ّر من الحديث مع حامس" نرشته
جريدة معاريف استعرضت فيه مجموعة من اآلراء لسياسيني
إرسائيليني ،يقول فيه أفرايم هليفي رئيس املوساد السابق" :ال ميكن
 16موقع واال اإلخباري( .2011/12/25 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://news.walla.co.il/?w=//1888358
 17موقع واال اإلخباري( .2011/11/20 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://news.walla.co.il/?w=//1878427
 18موقع واال اإلخباري( 2011/12/18 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://news.walla.co.il/?w=//2598214
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التفاوض مع الفلسطينيني دون التفاوض مع حامس ،صحيح أنّهم
شياطني لكنهم يلتزمون بكلمتهم" .ويضيف هليفي" :االعرتاف بوجود
بأي يوم
دولة إرسائيل ال يجب أن يكون رشطًا للتفاوض وإال لن يكون ّ
من األيام تفاوضا ،من املمكن إجراء مفاوضات مع حامس دون أن
تعرتف بدولة إرسائيل ،وبعد الوصول إىل اتفاق نهايئ يعرتف الطرفان
حق يف الوجود لو مل تعرتف حامس بذلك ،نحن
ببعضهام ،يوجد لنا ّ
نعطيهم وزنًا كب ًريا إذا أرصرنا عىل أن يعرتفوا بنا ،فقط االعرتاف
باتفاقيات السالم ووقف األعامل العدائية هي الرشوط التي يجب
أن تسبق املفاوضات"(.((1
ٍ
موقف شبيه
عب شلومو بن عامي وزير الخارجية السابق عن
ّ
عندما قال" :حامس لديها أيديولوجية ال تطاق ،لكن يف نهاية األمر
سنحتاج إىل إجراء مفاوضات معهم" .مل يكتف بن عامي بالترصيحات
الصحفية ،بل انض ّم إىل مجموعة مك ّونة من  24شخصية سياسية ،من
بينهم وزراء خارجية ورؤساء ووزراء دفاع سابقون وطلبوا من وزيرة
الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ووزيرة خارجية االتحاد األورويب
ألي ترتيب واتفاق سالم
كاثرين أشتون أن تعمال عىل ض ّم حامس ّ
مستقبيل بني الفلسطينيني وإرسائيل(.((2
استند الفريق الداعي إلجراء مفاوضات مع حامس مؤخ ًرا للتغريات
التي تشهدها املنطقة وتأثري الربيع العريب؛ ففي مقالة لدوري جولد
املستشار السيايس لنتنياهو وسفري إرسائيل السابق لدى األمم املتحدة
بعنوان" :تأثري الربيع العريب حامس مرة أخرى غري خجولة" .وعىل إثر
صعود اإلخوان املسلمني يف مرص يشري إىل أ ّن أمريكا تدير محادثات مع
طالبان بنفسها ،وأ ّن بريطانيا أدارت محادثات مع الجيش اإليرلندي،
وأ ّن إرسائيل ستتأثر بنتائج محادثات أمريكا وطالبان ،وسوف تدير
بنفسها محادثات مع حامس(.((2
خبَت األصوات الداعية إلجراء مفاوضات مع حامس من جديد عىل
وقع األحداث يف املحيط العريب واالنقالب عىل حكم اإلخوان يف مرص؛
وربا كان السبب هو انتعاش آمال الساسة اإلرسائيليني يف القضاء
ّ
عىل حكم حامس يف غ ّزة بعد أ ّن ش ّدد عليها نظام االنقالب يف مرص
 19ساره ليبوفيتش" ،أال يوجد مفر من الحديث مع حامس" ،موقع جريدة معاريف،
( 2011/6/25بالعربية) ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/253/321.html
 20املرجع نفسه.
 21دوري جولد" ،تأثري الربيع العريب/حامس مرة أخرى غري خجولة" ،جريدة إرسائيل
اليوم( 2012/1/22 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://news.walla.co.il/?w=//2598214
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الحصار .إال أ ّن هذه األصوات انتعشت يف وسائل اإلعالم عىل إثر
الصامد ونتائجها.
حرب الجرف ّ
بعد استعراض املوقف اإلرسائييل بشأن التفاوض مع حامس ،نجد أنّه
تد ّرج من رفض مبدأ التفاوض إىل القبول به لكن برشوط الرباعية
إىل دعوة السياسيني إلجراء مفاوضات مع حامس إىل إبرام هدنة مع
حامس يف غ ّزة بتأثري من الربيع العريب .إضاف ًة إىل صفقة شاليت،
التط ّور يف املوقف اإلرسائييل نابع من ضغط الواقع واملتغريات
السياسية املتالحقة يف املنطقة .وال يستبعد يف مرحل ٍة ما أن تلجأ
إرسائيل للتفاوض مع حامس دون رشوط مسبقة كام حدث يف إبرام
وربا يتط ّور موقف
وقف إطالق النار عقب حرب "عامود السحاب"ّ .
مستقبل فتسعى إىل إبرام اتفاقية مرحلية مع حامس تتض ّمن
ً
إرسائيل
الحل املرحيل يحقّق مصلحة مشرتكة
حل سياس ًّيا مرحل ًّيا ،حيث إ ّن ّ
ًّ
حل دائم للقضية الفلسطينية
للطرفني فإرسائيل ال ترغب يف تب ّني ّ
وحق العودة لالجئني وال تستطيع ذلك .ويف
يعالج موضوع القدس ّ
ظل اختالل موازين القوة ملصلحة إرسائيل ،ال تريد
الوقت نفسه ،ويف ّ
تتغي
حامس ًّ
حل نهائيًّا للرصاع ،بل تريد إبقاءه مفتو ًحا عىل أمل أن ّ
موازين القوى يف املستقبل ليستطيع العرب والفلسطينيون ف ْرض
رشوطهم.

ثان ًيا :موقف حماس
من أجل معرفة موقف حامس من التفاوض يجب االطّــاع عىل
فلسفتها إزاء التسوية السياسية ،فحركة حامس إىل جانب كونها حركة
تحرر وطني فهي حركة إسالمية تنظر إىل أرض فلسطني بوصفها أرض
يصح التفريط بها أو بجزء منها
"وقف إسالمي عىل أجيال املسلمني ال ّ
نص واضح يرفض
أو التنازل عنها أو عن جزء منها"( .((2ويف امليثاق ٌّ
التعاطي مع الحلول السلمية القامئة عىل التفريط بجزء من فلسطني:
"تتعارض املبادرات وما يس ّمى بالحلول السلمية واملؤمترات الدولية
أي جزء من
ّ
لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة حامس ،فالتفريط يف ّ
(((2
فلسطني تفريط يف جزء من الدين ،فوطنية حامس جزء من دينها" .
يالحظ من خالل متابعة أدبيات حامس وبياناتها أ ّن موقفها من
التسوية السلمية قد م ّر بتط ّورات ع ّدة؛ فبعدما كانت الحركة تعارض
الحلول السلمية معارضة تتّسم بالرفض املبديئ كام يالحظ يف ميثاقها،
22
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املادة  11من امليثاق.
املادة  13من امليثاق.
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أوضحت يف أدبياتها أنّها ال ترفض املفاوضات وسيلة من وسائل العمل
السيايس بل إنّها تنظر إىل املفاوضات واملشاريع املطروحة بوصفها
ٍ
تنازالت واستحقاقات تتناقض مع رؤية الحركة مبدئ ًّيا وواقع ًّيا
تتض ّمن
سواء عىل املدى املرحيل أم اإلسرتاتيجي .وميكن تلخيص موقف
حامس تجاه العملية السلمية بأربع مراحل:

كافّة ،وكام يقول الشيخ مصطفى شاور" :من ناحية دينية ال يوجد
مانع من املفاوضات املبارشة مع إرسائيل ،املانع هو سيايس بالدرجة
األوىل ،فالصورة الذهنية املوجودة عند الشّ عب الفلسطيني للمفاوض
سلبية ومرتبطة بالتنازل عن الحقوق يف ظل اختالل موازين القوة
لصالح العد ّو ،لذلك يكون االمتناع عن التفاوض املبارش مع العد ّو
أفضل وأسلم"(.((2

أي مرشوع أو اتفاق سيايس يتض ّمن
•مرحلة إعالن رفض مرتتبات ّ
حق من حقوق الشعب الفلسطيني.
أي ّ
التنازل عن ّ

عب عضو املكتب السيايس لحركة حامس ع ّزت الرشق عن وجهة
وقد ّ
نظر حامس بخصوص املفاوضات التي تجري برعاية وزير الخارجية
األمريكية كريي يف مقالة له تنطلق من فرضية مفادها أ ّن املفاوضات
ظل موازين القوى الحايل لن تعيد الحقوق الفلسطينية املسلوبة،
يف ّ
(((2
مع عدم رفضه مبدأ التفاوض مع إرسائيل .

•مرحلة إعالن الرفض املبديئ للحلول السياسية دون تفصيل.

الحل املرحيل ما مل يتض ّمن التفريط
•مرحلة إعالن القبول مببدأ ّ
يف ما يتبقّى من حقوق فلسطينية.

•مرحلة إبداء االستعداد لقبول مبدأ إعالن الهدنة مع إرسائيل
بحق إرسائيل يف الوجود(.((2
وفقًا لرشوط معيّنة ودون االعرتاف ّ
ويف وثيقة لحركة حامس تح ّدد موقفها من "املقاومة والتفاوض
واملنظمة" ،وصف رئيس املكتب السيايس لحركة حامس خالد مشعل
التفاوض مع إرسائيل حال ًّيا بأنّه خيار خاطئ ،وأ ّن حامس رفضت
التفاوض املبارش مع الكيان الصهيوين ،ورفضت أيضً ا عروضً ا أخرى
بالجلوس مع قيادات رسمية إرسائيلية؛ أل ّن موازين القوى الحالية ال
تصب يف خدمة العد ّو الذي يرفض االنسحاب من
تخدم القضية بل ّ
األرض واالعرتاف بالحقوق الفلسطينية ،ومن ث ّم فإ ّن التفاوض معه
يف هذه الحالة يع ّد عبثًا ومقامرة .وأشار مشعل إىل أ ّن التفاوض مع
العد ّو يُع ّد امتدا ًدا وإدارة للحرب بطريقة أخرى ،وأ ّن الوضع عىل
أي تسوية أل ّن السالم يصنعه األقوياء.
األرض هو الذي يح ّدد نتائج ّ
وعقل ،لك ّنه
وأوضح مشعل أيضً ا أ ّن التفاوض مع األعداء جائز رش ًعا ً
أداة تفرضها تكتيكات إدارة الرصاع ضمن رؤية وقواعد وضواب َط
تحكم التفاوض مع األعداء ،وسبب فشل املفاوضات مع إرسائيل هو
أ ّن املعظم فاوضوا إرسائيل بال أوراق ضغط وبال سند أو مناورة؛
كل الخيارات
ظل ع ّد التفاوض خيا ًرا إسرتاتيج ًّيا وعدم توظيف ّ
ففي ّ
بحيث تتساوى الرغبة يف السالم مع القدرة عىل الحرب ،ما الذي يجرب
أي يشء(((2؟
إرسائيل عىل منح املفاوض الفلسطيني ّ
بالرجوع إىل الوثيقة ،نجد أ ّن حامس ال ترفض مبدأ التفاوض مع
إرسائيل ،وهي تدرك أهمية التفاوض أداة من أجل التح ّرر من
االحتالل مع عدم إغفال األدوات األخرى وهي املقاومة بأشكالها
 24الحمد ،ص .229-227
 25أحمد بديوي" ،وثيقة تحدد موقف حامس من ’املقاومة والتفاوض واملنظمة‘" ،موقع
فلسطني أون الين.

عقب حرب "الجرف الصامد" وبتاريخ  ،2014/9/11أثار موىس أبو
جدل كب ًريا عندما ُسئل إذا كان ممك ًنا أن تفاوض حامس
مرزوق ً
إرسائيل بصورة مبارشة ،فأجاب" :من الناحية الرشعية ’الدينية‘ ال
غبا َر عىل مفاوضة االحتالل ،كام نفاوضه بالسالح نفاوضه بالكالم"،
علل أبو مرزوق هذا التط ّور بسببني :أ ّولهام وجود ضغط شعبي عىل
ّ
حامس يف قطاع غزة من أجل خوض مفاوضات مبارشة لرفع الحصار؛
وثانيهام أ ّن مطالب املقاومة ثقيلة عىل السلطة وحكومة التوافق .بنا ًء
عىل ذلك وبحسب أبو مرزوق "يصبح كثري من القضايا التي كانت
سياسات شبه "تابو" عند الحركة مطروحة عىل أجندتها" ،مش ًريا إىل
أ ّن "سياسة الحركة حتى اآلن ألّ تفاوض االحتالل ،لكن عىل اآلخرين
أن يدركوا أ ّن هذه املسألة ليست مح ّرمة"( .((2أثارت ترصيحات أبو
مرزوق ض ّجة كبرية يف األوساط السياسية ،فهذه هي املرة األوىل التي
رصح فيها مسؤول يف حامس بإمكانية خوض مفاوضات مبارشة مع
ي ّ
االحتالل ،ما اضط ّر املكتب السيايس لحامس إىل إصدار بيان صحفي
ورد فيه ما ييل" :املفاوضات املبارشة مع العد ّو الصهيوين ليست من
سياسة الحركة وليست مطروحة يف مداوالتها ،وهذه هي السياسة
ينص بيان حامس الصحفي عىل رفض
املعتمدة يف الحركة"( .((2مل ّ
فكرة التفاوض املبارش مع إرسائيل بل اهت ّم بأن يوضح أ ّن األمر
 26مقابلة شخصية مع الشيخ مصطفى شاور ،املرجع نفسه.
 27عزت الرشق" ،عن املفاوضات وعوامل القوة" ،الجزيرة نت ،2014/4/1 ،عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/49d4abd1-e34e-4cc3-8722de69338be9bc
 28قناة القدس الفضائية ،2014/9/11 ،عىل الرابط:
http://youtu.be/Dm7MI2U2XIg
 29بيان صحفي صادر عن املكتب السيايس لحركة حامس ،2014/9/11 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/1lakc9
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ليس مطرو ًحا للمداولة لذلك فهو ليس من سياسة الحركة يف الوقت
يؤش إىل أ ّن هذا املوضوع مازال موضع جدل داخل
الراهن ،وهذا ّ
مستقبل
ً
حامس ،ومل يُتّخذ فيه قرار نهايئ ،ما يعني إمكانية حدوثه
إذا توافرت الرشوط املالمئة.
انعكاسا لحالة اإلحباط من فشل
ربا تكون ترصيحات أبو مرزوق
ّ
ً
اتفاق الشاطئ وحكومة الوفاق الوطني يف ّ
فك الحصار ،وهي مبنزلة
يغيوا موقفهم السلبي من حامس بعد
رسالة للمرصيني الذين مل ّ
الحرب؛ فقد وضّ ح أبو مرزوق يف لقاء حواري أ ّن هنالك تجربة مريرة
كل موضوع التفاوض" ،فوجود وسيط صاحب مصلحة يثقل
من ّ
"كل واحد له مصلحة يقول وجهة نظره ،وبالتايل
مصالحك" .وأضافّ :
(((3
كثري من القضايا تف ّوت ألسباب من هذا النوع" .
كان املفرتض أن يعمل البيان الصادر من املكتب السيايس عىل
التخفيف من الجدل القائم حول موضوع املفاوضات املبارشة .لك ّن
ترصيحات أبو مرزوق دفعت وسائل اإلعالم إىل تت ّبع موقف قادة
رصح مشعل" :أ ّن املفاوضات املبارشة مع الكيان اإلرسائييل
حامس؛ ف ّ
ليست مطروحة عىل أجندة الحركة ،وال يف مداوالتها" مش ّد ًدا عىل
أ ّن "السياسة املعتمدة لدى الحركة هي املفاوضات غري املبارشة إذا
ما كان من رضورة لذلك"( .((3وأكّد هنيّة أيضً ا أ ّن "حامس" ترفض
أي مفاوضات مبارشة مع إرسائيل ،داع ًيا يف الوقت ذاته إىل
إجراء ّ
النظر يف إسرتاتيجية املفاوضات والتح ّرك السيايس ،مضيفًا" :لسنا ،من
أي تح ّرك سيايس عىل قاعدة وثيقة الوفاق الوطني
حيث املبدأ ،ض ّد ّ
فرصح" :ال نفاوض
التي وقّعت عليها الفصائل كافة"( .((3أ ّما الزهار ّ
إرسائيل مبارشة مع أنّه ال يوجد مانع رشعي أو سيايس من ذلك،
لكن سياستنا عكس ذلك .من كان يفعل ذلك هو أبو مازن (محمود
عباس) ،وهو أيضً ا إن ساعدنا يف التفاوض غري املبارش مع االحتالل
خالل مباحثات وقف النار يف القاهرة ،فإنّنا مل نخ ّوله أن يفاوض
أي يشء
إرسائيل عىل برنامج سيايس وال عىل حدود عام  ،67وال عىل ّ
آخر .عباس كان يفاوض لرفع الحصار ويف القضايا اإلنسانية كإدخال
 30لقاء حواري مع موىس أبو مرزوق ،الجزيرة مبارش ،2014/9/15 ،عىل الرابط:
http://youtu.be/qJ3Z65sbFD4
" 31مشعل يبحث مع الرئيس التونيس إعامر غ َّزة ومالحقة االحتالل وتعزيز الوحدة
الوطنية الفلسطينية" ،موقع املكتب اإلعالمي لحركة حامس ،2014/9/13 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/mzbtnn
" 32هنيّة :لن نقايض إعادة إعامر غ ّزة بسالح املقاومة" ،العريب الجديد،2014/9/13 ،
عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/c06d6aac-c6aa-4626-8750-681da879d2cd
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املوا ّد والبضائع إىل غزة"( .((3ومل يتوقّف الجدل عند هذا الح ّد بل
دعا النائب يحيى موىس عن كتلة التغيري واإلصالح حامس إىل "عدم
املشاركة يف مباحثات القاهرة حول امليناء واملطار ،وأن تف ّوض الحركة
عزام األحمد والرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد
الله ،فهم السلطة وهم الرشعية وهم الحكومة ،ومعهم قرار السلم
وقرار الحرب ،ومن وظيفتهم رفع الحصار"(.((3
لقد أظهر هذا الجدل الحمساوي العلني حول موضوع املفاوضات
املبارشة أ ّن هنالك ثالثة تيارات يف داخل حامس؛ التيار األ ّول يقوده
بأسا من إجراء مفاوضات مع
موىس أبو مــرزوق ،والذي ال يرى ً
إرسائيل إذا دعت الحاجة إىل ذلك .والت ّيار الثاين ميثّله مشعل وهن ّية
والز ّهار ،يرفض فكرة املفاوضات املبارشة ومييل لتب ّني املفاوضات غري
املبارشة .أ ّما التيار الثالث فيمثّله يحيى موىس ،وهو يدعو إىل توكيل
السلطة وحكومة التوافق يف موضوع التفاوض .يوجد قاسم مشرتك
أي مانع عقائدي للتفاوض
بني هذه التيارات الثالثة وهو أنّها ال ترى ّ
مع إرسائيل بل املانع سيايس بحت.
ب َنت حامس موقفها عىل أ ّن املفاوضات ضمن موازين القوى الحالية
لن تعيد حقوق الشعب الفلسطيني؛ فالالعب األسايس يف موضوع
التفاوض هو إرسائيل ،ومن غري املتوقّع أن توافق إرسائيل عىل
الجلوس عىل مائدة املفاوضات مقابل حامس دون أن تلتزم برشوط
يتغي ميزان القوى
الرباعية ،فتغيري املفاوض الفلسطيني دون أن ّ
يغي شيئًا يف نتائج املفاوضات ،وبخوضها املفاوضات املبارشة
لن ّ
حصلته "منظمة التحرير
مم ّ
لن تستطيع حامس أن ّ
تحصل أكرث ّ
يفس ته ّرب حامس من تح ّمل مسؤولية إجراء
الفلسطينية" .وهذا ّ
مفاوضات مع إرسائيل ور ْميها هذه الكرة امللتهبة يف حجر أبو مازن
تنص عىل أ ّن رئيس
نصت عىل ذلك وثيقة الوفاق الوطني ،والتي ّ
كام ّ
ملف التفاوض .لقد التقت رغبة أبو
منظمة التحرير هو املسؤول عن ّ
مازن يف تف ّرده بإدارة املفاوضات برغبة حامس يف الته ّرب من إدارة
آجل ستضط ّر حامس للتعامل
عاجل أو ً
ً
امللف امللتهب .لكن
هذا ّ
امللف بوصفها جز ًءا من قيادة الشعب الفلسطيني إذا ما
مع هذا ّ
جرى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي تتض ّمن إعادة تشكيل منظمة
التحرير بحيث تض ّم حامس ،فهي إن مل تشارك يف املفاوضات بصورة
مبارشة فستكون جز ًءا من مرجعيتها ،ولن تستطيع حامس حينها
 33مقابلة مع محمود الزهار ،صحيفة األخبار اللبنانية ،2014/9/17 ،عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/215760
" 34نائب عن حامس يدعو الحركة إىل عدم املشاركة يف مباحثات القاهرة" ،وكالة معا،
 ،2014/9/17عىل الرابط:
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=728155

دراسات وأوراق تحليليّة
مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس "الجرف الصامد" نموذجً ا

إدارة ظهرها لتطلّعات الشعب الفلسطيني بإنهاء االحتالل يف األرايض
املحتلّة عام  ،1967وتحقيق برنامج الح ّد األدىن الذي تض ّمنته وثيقة
الوفاق الوطني باستخدام جميع الوسائل مبا فيها املفاوضات واملقاومة
مستقبل إيجاد توليفة تدمج بني
ً
وربا تستطيع حامس
بأشكالها كافّةّ ،
املقاومة واملفاوضات عىل غرار جميع حركات التح ّرر يف العامل .لكن
من أجل تحقيق هذه التوليفة ،عليها إيجاد طريقة للتو ّحد مع بقية
الفصائل عىل أرضية برنامج وطني مشرتك وقيادة وطنية مو ّحدة ،كام
ورد يف وثيقة الوفاق الوطني.

المبحث الرابع:
الصامد
هدنة الجرف ّ
عقب اندالع الحرب بيوم واحد بتاريخ  ،2014/7/8خرج أبو عبيدة
الناطق باسم القسام وأعلن رشوط حامس لوقف إطالق النار ،والتي
تض ّمنت )1" :وقف الحملة اإلرسائيلية العدوانية ض ّد الضّ فة والقدس.
 )2وقف الحملة العدوانية عىل قطاع غ ّزة ووقف الغارات وتحليق
الطائرات وااللتزام ببنود اتفاق  )3 .2012االلتزام باإلفراج عن محرري
الكف عن
صفقة وفاء األحرار "شاليت" الذين أعيد اعتقالهمّ )3 .
تخريب املصالحة الفلسطينية ورفع اليد عن التدخل يف الحكومة
الجديدة واستحقاقاتها"(.((3

بعد أسبوع من اندالع الحرب ،تق ّدمت مرص مببادرة لوقف إطالق
النار تعتمد عىل مبدأ تخفيف الحصار وليس عىل إنهائه .وبحسب
صحيفة هآرتس فإ ّن املبادرة اعتمدت عىل مقرتح ق ّدمه أبو مازن
وأ ّن مرص وإرسائيل سارعتا إىل ص ْوغ املبادرة ألنّهام ال ترغبان يف
دو ٍر أمرييك يف اتفاق وقف إطالق النار؛ فالقاهرة مل ترغب يف تدخّل
كريي يك يظهر السييس قاد ًرا عىل القيام بالدور املرصي ،أ ّما تل أبيب
35

البيان العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام ،2014/7/8 ،عىل الرابط:
http://youtu.be/66Ui_HBcGjM
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فخشيت أن تتع ّرض للضغوط األمريكية التي قد تؤ ّدي إىل رفع الحصار
عن غ ّزة ،بحسب الصحيفة فإ ّن فصائل املقاومة مل تبلّغ باملبادرة وأ ّن
مرص ر ّدت عىل سؤال إرسائيل عن موقف حامس منها بالقول إنّه إذا
وافقت إرسائيل عىل املبادرة فال خيار أمام حامس إال القبول بها(.((3
رفضت حامس مبادرة السييس .فجرى ات ّهامها بأ ّن سبب رفضها
الحل من جانب مرص "السييس"
يعود إىل عدم رغبتها يف أن يأيت ّ
بسبب مامرساتها العدائية تجاهها عىل الرغم من أ ّن املبادرة مبن ّية
عىل تفاهامت  2012املوقّعة يف عهد مريس .وف َّند موىس أبو مرزوق
ملف العالقة مع حامس بيد املخابرات
هذه الفكرة بتوضيحه أ ّن ّ
بغض النظر عن الرئيس أو الجهة التي تحكم مرص ،وأ ّن
املرصية ّ
حامس أوضحت أ ّن اعتذارها عن قبول املبادرة املرصية بالطريقة
شكل ومضمونًا ،ال يعني الرفض أو االعرتاض عىل
التي خرجت فيها ً
حل يجب
أي ّ
الدور املرصي .وأكّد أنّه ال ّ
حل من دون مرص ،لكن ّ
أن يل ّبي حقوق الشعب الفلسطيني .عىل الرغم من ذلك ،أملح أبو
مرزوق ملعاداة السلطة القامئة يف مرص لحامس عندما قارن بني
موقف مرص مريس التي َع ّدت نفسها أكرث من وسيط والدعم الرسمي
الذي تلقّته متمث ًّل بزيارة رئيس الوزراء هشام قنديل لغزة أثناء حرب
"عامود السحاب" وموقف مرص السييس الذي يع ّد نفسه وسيطًا
والجلد إضاف ًة إىل مهاجمة وسائل اإلعالم الدامئة
يساوي بني الضحية ّ
لحامس وات ّهامها بالتآمر مع إرسائيل .وأشار أبو مرزوق أيضً ا لقراءة
حامس للمبادرة بأنّها" :جاءت إلحراج حامس ألنّه يف حال رفضها،
ستُحرج حامس وستعطي الضّ وء األخرض لبنيامني نتنياهو ليك يرضب
قطاع غ ّزة ،ويف حال املوافقة من جانب حامس عليها ،فهذا يعني
االستسالم وإعالن هزمية املقاومة ،ألنّه حينها ،مل يكن بني أيدينا ما
يكفي لنفاوض عليه ونضعه عىل الطاولة ،ووقتها يكون قد خرس
الغزيون ّ
كل يشء"(.((3
قام أبو مرزوق باستعراض االختالف بني تفاهامت  2012ومبادرة
 2014ضمن عدة نقاط ،من أه ّمها(:((3
•يف تفاهامت  2012املخابرات املرصية هي التي قادت مفاوضات
غري مبارشة بني حامس وإرسائيل ،أ ّما مبادرة  2014فلم تكن

" 36خلف كواليس وقف إطالق النار :مفاوضات بدون الحكومة أو حامس" ،موقع
صحيفة هآرتس( 2017/7/16 ،بالعربية) عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2378153
" 37أبو مرزوق يكشف الفروقات بني املبادرتني املصـرية الحالية و ،"2012موقع مركز
الزيتونة ،2014/7/27 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/WQC8Pl
 38املرجع نفسه.
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نتيجة مفاوضات .وأُعلنت يف اإلعالم ومن جانب واحد دون
رجوع أو تنسيق مع املقاومة الفلسطينية وهذا خالف .2012

•مبادرة  2014ربطت فتح املعابر باألمن ،يف حني أ ّن املنطقة
بر ّمتها ليس فيها أمن ،وهذا معناه ّأل تفتح املعابر عىل اإلطالق،
يف حني أ ّن فتح املعابر يف املبادرة السابقة مل يت ّم ربطه برشط.

•الخطورة السياسية التي جاءت يف ديباجة املبادرة (الفقرة
الثانية) ،عن الرشوع يف مفاوضات سلمية عىل حدود 1967
وااللتزام بقرارات رشعية دولية تلزم املقاومة ،وهذه مسلّامت
ترفض املقاومة اإلقرار برشعيتها؛ ودفعت يف سبيل رفضها هذا
واعتقال؛ فاالعرتاف بذلك يف الوقت الحايل يعني أ ّن
ً
حصا ًرا وق ًَتل
ما عجزت إرسائيل وأمريكا عن أخذه من إقرار واعرتاف برشعية
وجودها عىل حدود  1967من خالل الحصار والحروب املتكررة،
مطلوب م ّنا أن نقبل به مببادرة لوقف إطالق النار ،حال القبول
والتوقيع.
مبادرت 2012
َ
يح ّدد الباحث حسني أبو النمل يف قراء ٍة له الفرق بني
و 2014ضمن النقاط التالية(:((3
•من ناحية الشكل فإ ّن حجم الديباجة واآلليات يف مبادرة 2014
صار ضعف حجم املبادرة نفسها.
•تطالب ديباجة مبادرة  2014املنظامت الفلسطينية باالعرتاف
بأ ّن عملها عنف اقتىض عنفًا مضا ًّدا.
نصت مبادرة  2012عىل"وقف استهداف األشخاص" عام ًة بينام
• ّ
نصت مبادرة  2014عىل "وقف استهداف املدنيني الفلسطينيني".
َّ
•توسيع مفهوم األعامل العدائية ض ّد إرسائيل لتشمل تحت
األرض أو األنفاق إىل غ ّزة ومنها يف االتجاهني.
•أسقطت مبادرة " 2014عدم تقييد حركة السكان" .وأضافت
ربط فتح املعابر باالستقرار األمني.
•يف  2012تفاهم عىل "تهدئة  -وقف إطالق النار" .بينام يف 2014
بحث يف "موضوع األمن" بصورة عامة.
كل
•قبلت إرسائيل مبادرة  2014من دون رشوط مسبقة أل ّن ّ
رشوطها قُبلت مسبقًا.

 39حسني أبو النمل" ،العدوان عىل قطاع غزة :قراءة مقارنة للمبادرة املرصية  2014مع
تفاهامت  ،"2012املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2014/8/11 ،
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•تلزم مبادرة  2014مرص بتنفيذها وضبط مدخالت األنفاق إىل
غ ّزة وفقًا للمفهوم اإلرسائييل لألمن.
ح ـ ّددت املبادرة املرصية وقت بدء وقف إطــاق النار يف يوم
 2014/7/15الساعة التاسعة صبا ًحا ،فأعلنت إرسائيل التزامها املبادرة
تجسد ذلك
ووقف إطالق النار .بينام كان ر ّد املقاومة رفض املبادرةّ .
يف ساحة املعركة بإطالق الصواريخ عىل املستوطنات اإلرسائيلية.
وأعلنت املقاومة بجميع فصائلها أنّها لن تلتزم املبادرة املرصية
بشكلها املطروح ما مل يَ ْجر تعديلها .من ناحيتها ،رفضت مرص تعديل
املبادرة دون أن تعطي سببًا مقن ًعا لرفضها .تسبّب رفض املقاومة يف
حرج شديد لنتنياهو وأظهره مبظهر الفاشل حتى وصل األمر ببعض
أركان حزبه إىل اتّهامه عالني ًة بالفشل والعجز ،ما دفع نتنياهو إىل
قائل" :حامس مل
رصح ً
توسيع الحرب والبدء يف ش ّن الحملة ال ّربية .و ّ
وسعنا العملية العسكرية ض ّدها ،سوف تدفع
تُبق لنا ً
بديل ،لهذا ّ
حامس مث ًنا غال ًيا عىل رفضها وقف النار ،.....،وطاملا مل يتوقف إطالق
النار سرن ّد باستخدام النار"(.((4
بدأت إرسائيل الحرب الربية يف  2014/7/17ظ ًّنا منها أنّها بذلك
ستجرب املقاومة عىل القدوم إىل طاولة املفاوضات مرغَمة .لك ّن
مجريات املعركة عىل األرض واستعداد فصائل املقاومة الج ّيد لهذه
املواجهة عرب شبكة األنفاق أوقعا الجنود يف كامئن محكمة قلبت
مم دفع
املعادلة وأوقعت خسائر ملموسة يف جيش االحتاللّ ،
نتنياهو لالستعانة بحليفه األمرييك للخروج من مأزقه .بدأ وزير
التوصل إىل وقف إطالق
الخارجية األمرييك كريي التح ّرك من أجل
ّ
النار والوصول إىل تفاهم سيايس بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
تنص عىل" :وقف إطالق النار
واقرتح كريي يف  2014/7/25مبادرة ّ
من الجانبني وملدة أسبوع ابتدا ًء من يوم  27متوز /يوليو .وبعد 48
ساعة من دخول وقف إطالق النار حيّز التنفيذ ،تقوم القاهرة بتوجيه
دعوة إىل إرسائيل والفصائل الفلسطينية للدخول يف مفاوضات حول
و"حل دائمٍ " ملا وصفته الوثيقة بـ "األزمة
"وقف إطالق نا ٍر مستدام" ٍّ
يف غ ّزة" ،ومبا يتضمن ترتيبات لفتح املعابر ،والسامح بدخول البضائع
وحركة الناس ،وضامن األحوال املعيشية واالجتامعية لسكان غ ّزة،
فضل عن السامح بتحويل األموال إىل غ ّزة لدفع رواتب املوظفني
ً
رسبة ،إىل أنّه خالل "وقف إطالق
العموميني .كام أشارت الوثيقة امل َّ
بأي عمليات
النار اإلنساين" ،فإ ّن األطراف كلها ستمتنع عن القيام ّ
عسكرية أو أمنية تستهدف الطرف اآلخر ،كام أنّها ستسمح بإيصال
املساعدات اإلنسانية ،والتي تتض ّمن ،من دون أن تكون مقترصة
40

موقع ماكو اإلخباري( 2014/7/15 ،بالعربية) ،عىل الرابط:

http://goo.gl/q2lyYR

دراسات وأوراق تحليليّة
مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس "الجرف الصامد" نموذجً ا

عىل ،الطعام والدواء واملأوى للفلسطينيني يف غ ّزة .وأكّدت وثيقة
كريي أ ّن أعضاء األرسة الدولية ،وتحدي ًدا األمم املتحدة واالتحاد
أي
األورويب والواليات املتحدة وقطر وتركيا وغريهم ،سيدعمون ّ
وقف إلطالق النار بني الطرفني ،وسيساهمون يف املبادرات اإلنسانية
لالستجابة للحاجات العاجلة لشعب غ ّزة .ويف مقابل ذلك فإ ّن وثيقة
كريي أشارت إىل أ ّن املفاوضات املقرتحة يف القاهرة بني الفلسطينيني
كل القضايا األمنيّة" .وكان
واإلرسائيليني بدعوة مرصية "ستناقش ّ
كل القضايا األمنيّة"،
الرهان األمرييك عىل أ ّن العبارة األخرية" :ستناقش ّ
و"حل
ٍّ
إضاف ًة إىل اإلحالتني السابقتني لـ "وقف إطالق نا ٍر مستدام"
أي اعرتاضات أو عقبات
دائمٍ " ،ميكن أن تسهم مجتمعة يف تجاوز ّ
من قبل إرسائيل وحركة حامس .فحسب منطق مساعدي كريي عند
تقدميهم تلك الوثيقة ،قد تقرأ حامس مثل هذه اإلحاالت عىل أنّها
تتضمن رفع الحصار عن قطاع غ ّزة ،يف حني ميكن إلرسائيل أ ّن تقرأها
عىل أنّها دعوة لنزع سالح املقاومة الفلسطينية يف قطاع غ ّزة"(.((4
فوجئ كريي بالرفض اإلرسائييل املرصي ملبادرته .وأعلنت الرئاسة
والخارجية املرصيتان رفضهام تعديل مبادرتها .أ ّما إرسائيل فعلّلت
رفضها املبادرة كونها مل ترش إىل أنفاق املقاومة التي تسبّبت يف إيقاع
الخسائر يف صفوف جيش االحتالل ،وأنّها تق ّدم لحامس إنجازات
كثرية ،وقد يكون سبب رفض مرص املبادرة هو اعتقادها أنّها متثّل
حبل نجاة لحامس وهذا ما ال تريده ،إضاف ًة إىل عقد اجتامع باريس
يف  2014/7/26دون دعوتها أو دعوة السلطة الفلسطينية وإرسائيل؛
إذ اقترص الحضور عىل خصوم القاهرة السياسيني ،تركيا وقطر ،إضاف ًة
إىل فرنسا وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا(.((4
فاعل ملصلحة
خشية مرص من خسارة دورها بوصفها العبًا إقليميًّا ً
قطر أو تركيا ،إضاف ًة إىل صمود املقاومة وإيقاعها خسائر بجيش
كل ذلك أجربها عىل تغيري موقفها؛ فأشعرت حامس عرب
االحتاللّ ،
(((4
أبو مازن أنّها عىل استعداد لتعديل مبادرتها  .ووافقت حامس
عىل الذهاب إىل القاهرة من أجل خوض مفاوضات غري مبارشة
مع إرسائيل عىل أساس تعديل املبادرة املرصية ضمن ٍ
وفد مو ّحد
رصت عىل أن ال يقترص الوفد عىل فتح وحامس بل أن يض ّم بقية
وأ ّ
الفصائل الفلسطينية .واشرتطت حامس أيضً ا انسحاب الق ّوات الربية
اإلرسائيلية من قطاع غ ّزة .تحقّق ما طلبته حامس ،فسحبت إرسائيل
ق ّواتها وجرى اإلعالن عن هدنة ملدة  72ساعة عىل الساعة الثامنة
" 41العدوان اإلرسائييل الجديد عىل غزة :امتحان خارجي جديد فشلت إدارة أوباما يف
اجتيازه" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2014/8/7 ،
 42املرجع نفسه.
" 43عباس يلتقي مشعل والقاهرة مستعدة لتعديل مبادرتها" ،الجزيرة نت.2014/7/21 ،
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من صباح الثالثاء  .2014((4(/8/5مع بداية املفاوضات ظ ّنت إرسائيل
أ ّن الوقت حان لتحقيق إنجاز سيايس ،بينام أعلن خالد مشعل أنّ:
"حامس لن توافق عىل وقف إطالق النار دون رفع الحصار عن غ ّزة،
أي
فحامس لن توافق عىل هدنة تتضمن فقط وقف إطالق النارّ ،
حل سياس ًّيا طويل األمد ومكاسب اقتصادية
اتفاق يجب أن يتضمن ًّ
للفلسطينيني ،يوجد للحركة ثالثة مطالب أساس ّية )1 :وقف إرسائيل
عدوانها عىل غ ّزة )2 .اإلفراج عن املعتقلني يف الضّ فّة وعن الذين ت ّم
اعتقالهم عقب قتل املستوطنني الثالثة )3 .إنهاء حصار غ ّزة"(.((4
تع ّنتت إرسائيل يف املفاوضات وقامت باملراوغة ،فامتنعت عن إعطاء
يشء ملموس يف مفاوضات القاهرة ما دفع كتائب القسام يف بيان
لها إىل إعالن أنّها ستستأنف هجامتها يف حال انتهت هدنة الـ 72
ساعة دون تحقيق تق ّدم ملموس( .((4عىل ما يبدو استخفّت إرسائيل
ببيان القسام ظ ًّنا منها أنّها قد استطاعت استنزاف حامس وأنّها لن
تجرؤ عىل استئناف الحرب .مع انتهاء مدة الهدنة عىل الساعة الثامنة
بتاريخ  2014/8/8دون التوصل إىل اتفاق ،فاجأت حامس جميع
األطراف عندما استأنفت هجامتها وأمطرت املستوطنات اإلرسائيلية
بوابلٍ من الصواريخ( .((4ودفع تف ُّجر األمور من جديد مرص إىل
اإللقاء بثقلها خلف تجديد الهدنة مر ًة ثانية ملدة  72ساعة .وبالفعل
التوصل إىل هدنة جديدة تبدأ من منتصف ليل األحد/اإلثنني
جرى ّ
(((4
 2014/8/11وذلك من أجل إنقاذ املفاوضات املنهارة  .بعد انتهاء
هذه الهدنة جرى االتفاق عىل متديد الهدنة لخمسة أيام إضافية .وقد
وضّ ح رئيس الوفد الفلسطيني السبب بقوله" :أل ّن الوفد اإلرسائييل
طوال  72ساعة املاضية مل يقطن يف القاهرة ،مام تس ّبب بعدم اكتامل
االتفاق وكان أمامنا خياران إ ّما أن نقول مل نتوصل إىل اتفاق أو نتابع
ويتم متديد وقف إطالق النار وبالفعل يف اللحظات األخرية تم االتفاق
التوصل إىل إنجاز
عىل متديد وقف إطالق النار  5أيام أخرى عىل أمل ّ
أي قضية
االتفاق"(ّ .((4
أي اخرتاق يف ّ
ورصح أبو مرزوق بأنّه ال يوجد ّ
" 44تهدئة ملدة  72ساعة واالحتالل يرضخ لرشوط املقاومة" ،املركز الفلسطيني لإلعالم،
 ،2014/8/4عىل الرابط:
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159722
45 “Hamas leader says Israel must 'lift siege' of Gaza before any ceasefire”,
The Telegraph,17/7/2014, http://goo.gl/xWZpO0
 46املكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام ،2014/8/7 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/UHjqbD
(" 47اليوم  33للعدوان) املقاومة ترضب "إرسائيل" 1894 /شهيدا و 9805جرحى" ،املركز
الفلسطيني لإلعالم ،2014/8/8 ،عىل الرابط:
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159962
" 48الوفد الفلسطيني وإرسائيل يوافقان عىل هدنة جديدة" ،الجزيرة نت.2014/8/11 ،
" 49هدنة خمسة ايــام" ،وكالة معا اإلخبارية ،2014/8/13 ،عىل الرابط:
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=720453
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من القضايا وأ ّن اليشء الوحيد الذي جرى االتفاق عليه هو متديد
قائل:
التهدئة( .((5وأوضح خليل الحية عضو الوفد املفاوض املوقف ً
" نستطيع أن نربم اتفاقا ،لذا أعطينا فرصة جديدة للتهدئة باألمس،
كل الضغوط نحو العد ّو إلجباره عىل
ملزيد من املشاورات ولتوجيه ّ
االلتزام مبطالبنا ،مازالت هناك فرصة حقيقية إلبرام اتفاق برشط أن
يكف االحتالل عن التالعب باأللفاظ التي تفقد مضامني مطالبنا،
ّ
(((5
وسنبقى أمناء ،سنواصل الحوار" .
مع اقرتاب موعد انتهاء الهدنة ونتيجة للمراوغة اإلرسائيلية ،بدأت
حامس التهديد بحرب استنزاف طويلة يف حال مل تستجب لرشوط
املقاومة(((5؛ ففي  2014/8/17وقبل انتهاء هدنة األيام الخمسة
بيوم وعقب لقاء الوفد الفلسطيني مع الجانب املرصي ،ات ّضح
ظل إرصار إرسائيل
أ ّن املفاوضات قد عادت إىل نقطة الصفر يف ّ
(((5
تنص عىل نزع سالح املقاومة  .ودفع تعرث
عىل إدخال تعديالت ّ
املفاوضات الوسيط املرصي إىل التدخّل من جديد من أجل متديد
التهدئة ليومٍ إضايف ،فوافق الطرفان حتى ال يتّهم أحدهام بإفشال
التوصل إىل وقف إطالق النار مع قناعة الطرفني بصعوبة
مساعي
ّ
(((5
مم جرى إشاعته يف وسائل اإلعالم
ّ
التوصل إىل اتفاق  .عىل الرغم ّ
التوصل إىل اتفاق ،فإرسائيل كانت تبيّت النية إلنهاء التهدئة،
عن قرب ّ
رصح املستشار القضايئ السابق للحكومة مايكل بن يائري
وقامت كام ّ
بافتعال مرسحية خرق حامس التهدئة وا ّدعت أ ّن حامس أطلقت
صواريخ عىل برئ السبع وذلك لتربير خرقها التهدئة من أجل القيام
مبحاولة فاشلة الغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف عرب قصف
يتحصن به( .((5ونتيجة محاولة االغتيال الفاشلة سقط
بيت تظ ّن أنّه ّ
مجموعة من الشهداء من ضمنهم زوجة الضيف وابنه ،وتف ّجرت
" 50ابو مرزوق :ال يوجد اي اخرتاق واالتفاق الوحيد هو متديد الهدنة" ،وكالة معا
اإلخبارية ،2014/8/14 ،عىل الرابط:
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=720499
" 51الحية :هناك فرصة حقيقية لالتفاق لو أوقف االحتالل التالعب بالكلامت" ،املركز
الفلسطيني لإلعالم ،2014/8/14 ،عىل الرابط:
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=160392
" 52حمدان :ما قُدم للفلسطينيني مبفاوضات القاهرة دون الطموح" ،املركز الفلسطيني
لإلعالم ،2014/8/16 ،عىل الرابط:
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=160508
" 53إرسائيل اقرتحت تعديالت سيئة عىل الورقة املرصية" ،موقع عريب ،2014/8/18 ،21
عىل الرابط:
http://t.arabi21.com/Story/769765
 54موقع نانا اإلخباري( 2014/8/18 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=10763
" 55مسؤول حكومي سابق :إرسائيل افتعلت حادثة اخرتاق التهدئة من أجل اغتيال
الضيف" ،موقع سام اإلخباري ،2014/8/22 ،عىل الرابط:
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=211079
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األوضاع من جديد بعد أن ر ّدت كتائب القسام عىل هذه العملية
باستئناف قصف تل أبيب واملستوطنات اإلرسائيلية .وعىل إثر ذلك
قائل إ ّن ذلك
غادر الوفد اإلرسائييل القاهرة ،فعلّق عزام األحمد ً
ّ
وخصوصا
يدل عىل ن ّية مب ّيتة من جانب إرسائيل إلفشال املفاوضات
ً
بعدما تسلّم الجانب اإلرسائييل الورقة املرصية املع ّدلة ليبدي رأيه
فيها ،والتي تتض ّمن رفع الحصار ب ًّرا وج ًّوا وبح ًرا(.((5

توقّفت املفاوضات لعدة أيام .فاستغلّت إرسائيل قدراتها التدمريية
من أجل إيقاع خسائر مادية هائلة بالفلسطينيني .وبدأت يف هدم
األبراج السكنية املكتظة بالسكان من أجل إرغام حامس عىل العودة
رصح بذلك
إىل طاولة املفاوضات ضمن الرشوط اإلرسائيلية ،كام ّ
وزير الحرب اإلرسائييل موشيه يعلون( .((5ومرة أخرى أظهر الجمهور
مذهل أمام آلة الدمار اإلرسائيلية .واستم ّرت
ً
الفلسطيني صمو ًدا
املقاومة يف استهداف املدن واملستوطنات اإلرسائيلية .تزايدت
حل يضمن الهدوء
الضغوط الداخلية عىل نتنياهو من أجل إيجاد ّ
لسكان إرسائيل؛ فإ ّما أن يق ّرر احتالل غ ّزة من جديد وهذا ما ال
يستطيع تح ّمل كلفته السياسية أو الوصول إىل اتفاق وقف إطالق
معب ًة عن ضيقها
النار .وبدأت أصوات الجمهور اإلرسائييل تتعاىل ّ
وعدم قدرتها عىل االستمرار يف تح ّمل حرب االستنزاف التي تخوضها
املقاومة ض ّد إرسائيل .وانعكس هذا الشعور يف استطالعات الرأي
اإلرسائيلية التي أظهرت تراجع شعبية نتنياهو من  %82يف بداية
الحرب إىل  %38قبل انتهائها بيوم .مل يجد نتنياهو مف ًّرا من القبول
أي إنجاز يذكر إلرسائيل.
بالورقة املرصية املع ّدلة التي ال تتض ّمن ّ
واضط ّر ملخالفة العرف السائد لدى الحكومات اإلرسائيلية بالرجوع
إىل وزرائه مستن ًدا إىل رأي املستشار القانوين للحكومة فأعلن موافقته
 56وكالة وفا اإلخبارية ،2014/8/20 ،عىل الرابط:
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=182156
 57موقع واال اإلخباري( 2014/8/23 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://touch.walla.co.il/ExpandedItem.aspx?WallaId=1/2689/2778495&ItemT
ype=129&VerticalId=2
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عىل وقف إطالق النار دون الرجوع إىل املجلس األمني املصغّر
"الكابينت" الذي عارض نصف أعضائه "أربعة وزراء من مثانية"
أي إنجاز
اتفاق وقف إطالق النار بصيغته املطروحة ،والتي ال تتض ّمن ّ
(((5
أي هدف من األهداف اإلرسائيلية .
سيايس إلرسائيل أو يحقّق ّ
التوصل الت ّفاقٍ لوقف
يف  2014/8/26أعلنت وزارة الخارجية املرصية ّ
إطالق النار وقالت يف بيانٍ لها" :حفاظًا عىل أرواح األبرياء وحق ًنا
للدماء واستنا ًدا إىل املبادرة املرصية  2014وتفاهامت القاهرة ،2012
دعت مرص الطرفني اإلرسائييل والفلسطيني إىل وقف إطالق النار
الشامل واملتبادل بالتزامن مع فتح املعابر بني قطاع غ ّزة وإرسائيل
مبا يحقّق رسعة إدخال املساعدات اإلنسانية واإلغاثية ومستلزمات
إعادة اإلعامر والصيد البحري انطالقًا من  6ميل بحري ،واستمرار
املفاوضات غري املبارشة بني الطّرفني بشأن املوضوعات األخرى خالل
شهر من بدء تثبيت وقف إطالق النار ،ويف ضوء قبول الطرفني
الفلسطيني واإلرسائييل مبا ورد بالدعوة املرصية ،فقد تح ّددت ساعة
(1900بتوقيت القاهرة يوم  )2014/8/26لبدء رسيان وقف إطالق
النار"(.((5
نص اتفاق وقف إطالق
بحسب موقع املركز الفلسطيني لإلعالم فقد ّ
النار عىل ما ييل:
"وافق الطرفان عىل التعامل مع القضايا األكرث تعقيدا والتي هي محور
خالف بينهام مبا يف ذلك اإلفراج عن سجناء فلسطينيني ومطالب غ ّزة
مبيناء ،عرب محادثات أخرى غري مبارشة تبدأ يف غضون شهر.
خطوات فورية:
1.1توافق "حامس" وفصائل املقاومة األخرى يف غ ّزة عىل وقف إطالق
الصواريخ عىل "إرسائيل".
كل ّ
كل العمليات العسكرية مبا يف ذلك الرضبات
2.2توقف "إرسائيل" ّ
الجوية والعمليات ال ّربية.
3.3توافق "إرسائيل" عىل فتح املزيد من معابرها الحدودية مع غ ّزة
للسامح بتدفّقٍ أيرس للبضائع ،مبا يف ذلك املعونة اإلنسانية ومعدات
إعادة اإلعامر إىل القطاع.
4.4يف إطار اتفاق ثنايئ منفصل توافق مرص عىل فتح معرب رفح عىل
حدودها مع غ ّزة.
 58نرشة األخبار املركزية يف القناة الثانية العربية( 2014/8/26 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://goo.gl/PjRpP3
 59املوقع الرسمي لوزارة الخارجية املرصية عىل الفايسبوك ،2014/8/26 ،عىل الرابط:
https://ar-ar.facebook.com/MFAEgypt

89
5.5يتوقع من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس تسلّم
املسؤولية عن إدارة حدود غ ّزة من "حامس".
تتول السلطة الفلسطينية قيادة تنسيق جهود إعادة اإلعامر يف
ّ 6.6
غ ّزة مع املانحني الدوليني ،مبا يف ذلك االتحاد األورويب.
7.7ينتظر من "إرسائيل" أ ّن تضيق املنطقة األمن ّية العازلة داخل حدود
قطاع غ ّزة من  300مرت إىل  100مرت إذا صمدت الهدنة .وتسمح هذه
الخطوة للفلسطينيني بالوصول إىل مزيد من األرايض الزراعية قرب
الحدود.
توسع "إرسائيل" نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غ ّزة إىل ستة
ّ 8.8
بدل من ثالثة أميال مع احتامل توسيعه تدريجيًّا إذا صمدت
أميال ً
الهدنة .ويريد الفلسطينيون العودة يف نهاية األمر إىل النطاق الدويل
ميل.
الكامل وهو ً 12
قضايا املدى البعيد التي ستبحث:
1.1تريد "حامس" من "إرسائيل" اإلفراج عن مئات الفلسطينيني الذين
اعتقلوا يف الضّ فّة الغربية عقب خطف وقتل ثالثة شبان إرسائيليني يف
حزيران/يونيو ،وهوعمل قاد إىل الحرب.
2.2يريد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يقود حركة
فتح اإلفراج عن قدامى املعتقلني الفلسطينيني الذين أسقطت فكرة
اإلفراج عنهم ،بعد انهيار محادثات السالم بني "إرسائيل" والسلطة
الفلسطينية.
3.3تريد "إرسائيل" أن تسلّم "حامس" وغريها من جامعات النشطاء يف
غ ّزة جميع أشالء ومتعلقات جنود إرسائيليني قتلوا يف الحرب.
4.4تريد "حامس" بناء ميناء بحري يف غ ّزة يسمح بنقل البضائع والبرش
إىل القطاع ومنه .وترفض "إرسائيل" هذه الخطط منذ وقت طويل.
ولكن من املحتمل تحقيق تق ّدم يف ذلك االتجاه إذا كانت هناك
ضامنات أمنيّة تامة.
5.5تريد "حامس" اإلفراج عن أموال تسمح لها بدفع أجور  40ألفًا من
رجال الرشطة واملوظفني الحكوميني وغريهم من العاملني اإلداريني
أي أجر منذ أواخر العام املايض.
الذين مل يتقاضوا إىل ح ٍّد كبري ّ
6.6يريد الفلسطينيون أيضً ا إعادة بناء مطار يارس عرفات يف غ ّزة الذي
(((6
افتتح عام  ،1998ولكن أغلق عام  2000بعد أن قصفته "إرسائيل".
ينص وقف إطالق النار يف غزة" ،املركز الفلسطيني لإلعالم،2014/8/27 ،
" 60عىل ماذا ّ
عىل الرابط:
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=161307
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نجد أ ّن بنود االتفاق تشري لألمور التالية:
•استطاعت حامس تسجيل انتصار سيايس مبحافظتها عىل سالحها
أي بند يتعلق بنزع سالح املقاومة
وعدم تضمني االتفاق ّ
أو إعادة تسليحها من جديد ،كام أ ّن االتفاق ال مينع االستعداد
ألي مواجهة مستقبلية من قبيل حفر األنفاق وتصنيع
عسكريًّا ّ
الصواريخ.

•مع أ ّن االتفاق اتّسم بعمومية األلفاظ بحيث مل يتض ّمن بن ًدا
ينص عىل رفع الحصار بصورة كاملة عن غ ّزة ،فتفاصيله
واض ًحا ّ
ينص عىل فتح املعابر
تشري إىل ذلك كام ورد يف البند الثالث الذي ّ
وال يضع قيو ًدا عىل تدفّق البضائع ومعدات إعادة اإلعامر.
•حاولت إرسائيل عدم إعطاء حامس إنجازًا سياسيًّا متع ّمد ًة عدم
أي ترتيب واإلرصار عىل أن تكون السلطة الفلسطينية
ذكرها يف ّ
هي املسؤولة عن إعادة اإلعامر وإدارة املعابر .ال يضري هذا
خصوصا أنّها وافقت عىل
األمر حامس وال ينتقص من قدرها
ً
تسليم إدارة غ ّزة لحكومة التوافق بحسب "اتفاق الشاطئ"،
بل إ ّن ذلك يع ّد إنجازًا أل ّن مغزاه السيايس هو قبول إرسائيل
التعامل مع حكومة التوافق بعد أن كانت ترفض ذلك.
•عىل الرغم من أ ّن االتفاق أ ّجل البحث يف موضوع امليناء البحري،
فإدراج املوضوع ضمن البنود التي سيجري بحثها بعد شهر
يؤش إىل أ ّن إرسائيل مستعدة من حيث املبدأ لبحث املوضوع
ّ
إذا حصلت عىل ضامنات أمنيّة مالمئة.
ظل التجارب السابقة التي
•تأجيل موضوع األرسى متوقّع يف ّ
أي
تشري إىل املدة الطويلة التي يحتاج إليها التفاوض حول ّ
صفقة لتبادل األرسى ،فقد رفضت حامس ربط موضوع تبادل
األرسى والجثث بوقف إطالق النار كام طلبت إرسائيل يف أثناء
املفاوضات(.((6

•عرب إرصارهــا عىل تزامن فتح املعابر مع وقف إطالق النار،
استطاعت حامس كرس معادلة هدوء مقابل هدوء التي كان
نصت عليها املبادرة املرصية قبل
نتنياهو يطمح لها ،والتي ّ
تعديلها.
" 61الرشق :تبادل األرسى والجثث غري مطروح ىف مفاوضات التهدئة اآلن" ،بوابة الحرية
والعدالة ،2014/8/11 ،عىل الرابط:
http://fj-p.com/Party_InPress_Details.aspx?News_ID=45666
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•يع ّد االتفاق يف مجمله انتصا ًرا لحامس ،فلو كان االتفاق يحقّق
مكاسب إلرسائيل ملا عارضه نصف وزراء الكابينت اإلرسائييل،
وملا اضط ّر نتنياهو لتمريره بهذه الطريقة املخزية.
الصامد الجمع بني
استطاعت حامس يف مفاوضات هدنة الجرف ّ
التفاوض واملقاومة بصورة متزامنة؛ فقبل إعــان وقف إطالق
النار بخمس دقائق استطاعت حامس قصف املستوطنات واملدن
اإلرسائيلية؛ فأوقعت قتيلني يف صفوف اإلرسائيليني ،أحدهام ضابط
األمن يف كيبوتس نرييم(.((6
أخفقت حامس يف تحقيق هدفها املعلن من املفاوضات ،وهو إنهاء
وربا يعود ذلك لعدم وجود ظروف دولية مواتية؛ فمصلحة
الحصارّ .
حامس كانت يف أن تكون املفاوضات بوساطة قطرية أو تركية ،وقد
كل من قطر وتركيا جهو ًدا واضحة يف هذا املجال متثّلت يف عقد
بذل ٌّ
اجتامع باريس .لكن إرصار إرسائيل عىل أن يكون االتفاق عن طريق
مرص حرم حامس من وجود وسيط مساند ملطالبها العادلة يف إنهاء
الحصار .فلوال التخاذل العريب الذي وصل إىل مستوى التآمر عىل
رصح
املقاومة وسالحها ،لكانت إنجازات املقاومة أفضل وأعظم؛ فقد ّ
يويس بيلني وهو أحد مهنديس أوسلو ،بأ ّن إرسائيل ال توجد لديها
مشكلة مع إقامة ميناء بحري إذا ما جرى وضع ترتيبات أمنية ورقابة
دولية ،لكن مرص ترفض فكرة امليناء فهي متطرفة أكرث من إرسائيل يف
(ربا يكون هذا الدافع األسايس ملوىس أبو مرزوق
هذا املوضوع(ّ ،((6
لطرح فكرة التفاوض املبارش مع إرسائيل) .وأشار نتنياهو إىل تشكّل
حلف عريب ض ّد حامس بقوله" :قد يفاجئ الجميع العالقات املميزة
مع دول الجوار ،وهذا أمر مه ّم لدولة إرسائيل ومع استمرار العملية
(الجرف الصامد) سيفتح لنا أبوابًا جديدة" .وأكّد ذلك الناطق باسمه
أوفري جندملان بقوله" :يوجد لدينا ائتالف إقليمي نعمل معه من أجل
كبح "األوكار اإلرهابية" يف القطاع ...،حامس معزولة إقليميًّا" .وقال
ناطق آخر باسم الحكومة اإلرسائيلية" :حامس معزولة يف العامل العريب
وإرسائيل اليوم لديها ارتباطات واتصاالت بالعديد من دول العامل
تفس هذه الترصيحات
العريب ،بعضها مل نعتد الحديث إليه"(ّ .((6
ربا ّ
وغريها رفض إرسائيل الوساطة القطرية والرتكية يف املفاوضات
وإرصارها عىل أن تكون مرص هي الوسيط فيها.
 62موقع يديعوت أحرونوت( 2014/8/27 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://www.ynet.co.il/articles/0،7340،L-4564496،00.html
 63برنامج يف العمق" ،بشارة :األنظمة العربية أرضت بالقضية الفلسطينية" ،الجزيرة نت،
.2014/8/11
" 64نتنياهو يعلن عن تحالف الصهاينة العرب مع إرسائيل" ،قناة يوتيوب كلنا خالد
سعيد -نسخة كل املرصيني ،2014/8/13 ،عىل الرابط:
http://youtu.be/TZPZZej0-3s
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الخاتمة
بوصفها حركة تح ّرر وطني ،تسعى حامس للتخلّص من االحتالل
مضط ّر ًة للتفاوض مع عد ّوها .وتط ّورت حامس يف موقفها من التفاوض
والعملية السلمية؛ فبعد أن كانت ترفض سياسيًّا نهج التفاوض (وإن
كان بعض خطباء املساجد املحسوبني عليها يح ّرمونه دين ًّيا) ،أصبحت
ترى أ ّن التفاوض هو وسيلة وأداة لتحقيق أهدافها.
التط ّور الذي م ّرت به حامس يف موقفها من املفاوضات هو أمر
متوقّع ألنّه شبيه مبا يحدث مع حركات التح ّرر الوطني ،بل هو
أقرب ملا حدث مع حركة فتح التي خاضت اتصاالت مع إرسائيل يف
السبعينيات وأبرمت اتفاقيات هدنة مع إرسائيل عقب اصطدامها
عسكريًّا معها أثناء وجودها يف لبنان ،ثم املفاوضات غري املبارشة
يف الثامنينيات ،وأخ ًريا املبارشة بعد مؤمتر مدريد .ويكمن الفرق بني
حامس وفتح يف هذا الشأن يف أ ّن حامس ك ّبلت نفسها أيديولوج ًّيا
بحق إرسائيل
برفض رشط االنخراط يف العملية السلمية وهو االعرتاف ّ
يف الوجود ونبذ "العنف" .لذلك من غري املتوقّع أن تقبل إرسائيل
مفاوضة حامس دون قبولها بهذه الرشوط.
يف موقف حامس من املفاوضات املبارشة هنالك ثالثة تيارات داخل
حامس :يرى األ ّول أنّه ال بأس يف خوض مفاوضات مبارشة مع إرسائيل
إذا دعت الحاجة إىل ذلك .ويرى الثاين أ ّن األصل أن تكون املفاوضات
غري مبارشة حتى لو دعت الحاجة إىل ذلك .أ ّما التيار الثالث فريى
أن يجري توكيل السلطة و"منظمة التحرير الفلسطينية" بعملية
التفاوض.
للحل النهايئ عىل دول ٍة واحدة تحت
ينص النموذج الذي تتب ّناه حامس ّ
ّ
ظل اختالل موازين القوى
السيادة اإلسالمية مع عودة الالجئني .ويف ّ
بالحل املرحيل عىل
ملصلحة إرسائيل ،أبدت حامس استعدادها للقبول ّ
أرض  1967القائم عىل فكرة الهدنة.
تدرك حامس أهمية التفاوض أداة من أجل التح ّرر من االحتالل.
لذلك ال ترفض مبدأ التفاوض؛ ففي فكر حامس السيايس ال يوجد
ما مينعها من خوض مفاوضات مبارشة مع االحتالل اإلرسائييل .لكن
يوجد لديها مانع "نفيس" يف خوض هذا النوع من املفاوضات.
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ترفض حامس تقديم تنازالت رصيحة والقبول برشوط الرباعية من
أجل االنخراط يف العملية السلمية .لك ّنها تق ّدم تنازالت ضمنية من
أجل الوصول إىل إسرتاتيجية وطنية مو ّحدة ،مثل إعادة التأكيد عىل
ما طرحه الشيخ أحمد ياسني بإقامة دولة فلسطني عىل حدود الرابع
أشكال متعددة للمقاومة.
ً
من حزيران ،والتأكيد عىل أ ّن هنالك
يف حال تع ّدل ميزان القوى يف الرصاع الدائر بني إرسائيل وحامس
ملصلحة األخرية ،فال يستبعد أن تخوض حامس مفاوضات مبارشة مع
إرسائيل.
عرب املفاوضات استطاعت حامس اكتساب رشعية سياسية وتحصيل
مكاسب سياسية ما
اعرتاف ضمني من إرسائيل ،إضاف ًة إىل تحصيل
َ
كان لها أن تحقّقها من دون خوض املفاوضات.
تد ّرج املوقف اإلرسائييل من الرفض التام ملبدأ التفاوض مع حامس
إىل القبول بالجلوس معها عىل طاولة املفاوضات والتعايش مع
تغي املوقف اإلرسائييل مل يكن ليتحقّق ّإل
سيطرتها عىل قطاع غ ّزةُّ .
بعد امتالك حامس بعض أوراق الق ّوة من قبيل الصواريخ ،والجندي
املأسور شاليت.
حل نهايئ
التوصل إىل ّ
يرى كال الطرفني "إرسائيل وحامس" صعوبة
ّ
التوصل إىل اتفاقات
للقضية الفلسطينية .لذلك التقت مصلحتهام يف ّ
حل سيايس؛ فإرسائيل
التوصل إىل ّ
آنيّة ذات طابع أمني مطلبي دون ّ
أي يشء لفائدة الفلسطينيني ،وال يوجد ما
ال ترغب يف "التنازل" عن ّ
ظل اختالل ميزان القوى ملصلحة إرسائيل ترى
يرغمها عىل ذلك .ويف ّ
حامس أ ّن األفضل هو إبقاء الرصاع مفتو ًحا دون إنهائه واللجوء إىل
حلول موقّتة تحت مظلة الهدنة.
األصل أن يجري تطوير منوذج مفاوضات القاهرة أثناء حرب "الجرف
بأي فصيل فلسطيني يجب تفعيل
الصامد" .وحتى ال تستفرد إرسائيل ّ
اإلطار القيادي املو ّحد لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" الذي جرى
االتفاق عليه يف وثيقة الوفاق الوطني من أجل وضع إسرتاتيجية
وطنية مو ّحدة لخوض املفاوضات.
ال تتمثّل مشكلة التفاوض مع إرسائيل يف طبيعة املفاوض الفلسطيني؛
يغي النتائج .بل
فتغيري الجهة املفاوضة من السلطة إىل حامس لن ّ
تكمن املشكلة يف أجندة التفاوض ومرجعيته.
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عبد الحق دحمان

*

التحالف الشرقي المقبل:
جه
منظمة شنغهاي للتعاون والتو ّ
نحو العالمية

تناقــش هذه الورقة بروز منظمة شــنغهاي كنواة عملية لسياســات جديــدة وتحالفات قوية،
ت ّتجــه إلــى بنــاء نظــام دولــي جديد ،تكــون فيه هــذه المنظمــة الوليــدة رك ًنا أساســ ًيا ضمن
معادلة توازن القوى الدولية .فقد انتقلت المنظمة من وضع التنظيم اإلقليمي ذي الهدف
المحــدد إلى تنظيم دولــي ،وذلك ببلورة مواقف ورؤى مختلفة عــن الرؤية األميركية ،ظهرت
ّ
في موقف المنظمة من عديد األزمات ،كالملف النووي اإليراني والمشكلة الكورية ،واألزمة
الســورية ،وكــذا قضايــا األمــن فــي آســيا الوســطى .يضم هــذا التنظيــم الدولــي الجديد في
صفوفه عضوين دائمين في مجلس األمن (روسيا والصين) وقوى نووية كالهند وباكستان،
حد يمكن لمنظمة شنغهاي
بصفة مراقب .تحاول الورقة اإلجابة على سؤال مركزي :إلى أي ّ
بعيدا عــن الهيمنة األميركية؟ وما
تعددية األقطــاب في العالقات الدولية
ً
ترســخ ّ
للتعــاون أن ّ
أثر ذلك في معادلة التوازن الدولي؟
* باحث جزائري وطالب دكتوراه يف العلوم السياسية ،تخصص دراسات إقليمية ،جامعة الجزائر .3
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مقدمة
نجم عن انهيار االتحاد السوفيايت وانفراط عقد املعسكر االشرتايك
بروز الواليات املتحدة األمريكية ،بصفتها قط ًبا وحي ًدا يف العالقات
الدولية ،وما ترتّب عىل ذلك من سياسة اإلمالء والتدخّل وتجاهل
الدول األخرى ،ما أ ّدى إىل رفض ضمني لهذا النزوع لدى أغلبية دول
العامل ،األمر الذي أنتج نشوء تجمعات إقليمية رافضة لنزعة الهيمنة
والتف ّرد األمرييك .ويرى خرباء كثريون أ ّن منتدى شنغهاي للتعاون
أصبح ميثّل قط ًبا والع ًبا دول ًيا جدي ًدا؛ إذ بات رم ًزا لرتسيخ تعددية
األقطاب يف العالقات الدولية؛ فقد انتقلت املنظمة من وضع التنظيم
اإلقليمي ذي الهدف املح ّدد إىل تنظيم دويل ،وذلك ببلورة مواقف
ورؤى وصوغها مختلفة عن الرؤية األمريكية ،وهو ما ظهر يف موقفها
من عديد األزمات ،كامللف النووي اإليراين واملشكلة الكورية ،واألزمة
السورية ،وكذا قضايا األمن يف آسيا الوسطى؛ كام أصبح يض ّم يف
صفوفه عضوين دامئني يف مجلس األمن (روسيا والصني) وقوى نووية
(باإلضافة إىل روسيا والصني توجد الهند وباكستان بصفة مراقب) كل
مؤش عىل بروز منظمة شنغهاي كنواة عملية لسياسات جديدة
ذلك ّ
وتحالفات قوية ،تتّجه إىل بناء نظام دويل جديد ،تكون فيه املنظمة
رك ًنا أساس ًيا ضمن معادلة توازن القوى الدولية

اإلشكالية
ترسخ تع ّددية األقطاب
إىل أي ح ّد ميكن ملنظمة شنغهاي للتعاون أن ّ
يف العالقات الدولية بعي ًدا عن الهيمنة األمريكية؟ وما أثر ذلك يف
معادلة التوازن الدويل؟

محاور الدراسة
•الفكر اإلسرتاتيجي لنشأة منظمة شنغهاي للتعاون
•منظمة شنغهاي للتعاون :SCOمسار والتطور

•منظمة  :SCOمن االنتشار اإلقليمي إىل العاملي

•هل تقبل الواليات املتحدة األمريكية بربوز  SCOكقطب مواز لها؟
• SCOودورها يف ترسيخ تعددية األقطاب يف العالقات الدولية
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الفكــر اإلســتراتيجي لنشــأة
منظمة شنغهاي للتعاون
أ ّدت التح ّوالت الجديدة التي نتجت عن الحرب الباردة إىل بروز
مفاهيم جديدة ،أكّدت عىل أهمية التنسيق والتعاون بني الدول
بديل عن عوامل الفوىض وال ـراع التي هيمنت عىل تحليالت
ً
الواقعيني يف نظرتهم للعالقات الدولية .وتع ّد الظاهرة التكاملية من
املواضيع الجوهرية يف هذا الصدد؛ وذلك برتكيزها عىل شق هام من
التفاعالت الدولية ،وهو التعاون ويربز التحليل اإلقليمي للعالقات
الدولية بوصفه أحد املستويات التحليل الجديدة؛ ألنها تشكل
تفاعالت متميّزة وذات خصوصيات تختلف عن تفاعالت النظام
الدويل .ويع ّد مفهوم اإلقليمية الجديدة ذات البعد االقتصادي أحد
االتجاهات املهمة يف العالقات الدولية املعارصة ،والذي تزامن مع
إنشاء عدد من املنظامت اإلقليمية .ففي األمريكيتني ظهرت السوق
املشرتكة لدول أمريكا الجنوبية ( )MERCOSURعام  ،1991كام ت ّم
إنشاء منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشاملية ( )NAFTAعام ،1994
وتأسست أيضً ا رابطة جنوب رشق آسيا ( )ASEANعام  1992إىل
جانب العديد من املنظامت اإلقليمية.
تجد هذه التجمعات اإلقليمية تأصيلها النظري يف العديد من
النظريات التي قامت بتفسري الظاهرة ،أه ّمها نظرية الوظيفية
الجديدة لصاحبها أرنست هاس الذي انطلق من نقد أفكار دافيد
ميرتاين (الوظيفية التقليدية) الخاصة بإمكانية الفصل بني األمور
السياسية والفنية يف عملية التكامل ،وق ّدم يف هذا الصدد مفهوم
االنتشار  ،Spill Overلتفسري التداخل بني هذه العوامل؛ فالتكامل يف
القطاعات الفنية (الوظيفية) سوف يؤدي إىل انتشار العملية بشكل
تدريجي إىل مجاالت أكرب مبا يف ذلك املجال السيايس.
كام أ ّن بروز تهديدات أمنية عابرة للحدود (كاإلرهاب والجرمية
املنظمة[ )]...فرضت عىل الدولة إعادة صياغة عقيدتها األمنية
للتكيّف مع هذه التحديات املختلفة وذلك باالنتقال من مفهوم
األمن مبعناه الوستفايل إىل مفهوم األمن اإلقليمي ،يعني التح ّول من
مستوى األمن القاعدي إىل مستوى اإلقليمي الذي يستلزم توحيد
الجهود اإلقليمية ملواجهة التهديدات العابرة للحدود ،ونجد يف ذلك
طروحات باري بوزان ،وأويل ويفر اللذين طرحا مفهوم "مركب
األمن اإلقليمي" بصفته إطا ًرا نظريًا بارزًا لبناء األمن بشكل يجعل
من املشاكل التي تواجهها الدولة صعبة الحل يف إطار منفصل عن
متغي االخرتاق الذي يتناول معنى التدخل
بعضهم البعض ،وق ّدما ّ
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املرتبط بالقوى الكربى يف مركبات األمن اإلقليمي املختلفة ،ألجل
حامية مصالحها وتعزيز نفوذها وهيمنتها عىل املواقع الحيوية،
وكــردة فعل عىل ذلك يسعى االعتامد األمني املتبادل إىل إنتاج
ديناميات أمنية إقليمية لزيادة مستوى التنسيق األمني بني األطراف
اإلقليمية((( .للحيلولة دون اخرتاق القوى الكربى للمجال الحيوي
للوحدات املك ّونة للمركّب اإلقليمي.
كام انتقد إميانويل آدلر ومايكل بارنت مفهوم "الهوية األمنية
الجامعية" التي طرحها كارل دويتش ،واقرتحا مفهو ًما مط ّو ًرا للجامعة
األمنية ،وذلك بالحديث عن الظروف التي تدفع نحو التكامل
ملواجهة التهديدات األمنية املشرتكة داخلية أ كانت هذه التهديدات
أم خارجية ،وذلك بالتنسيق خطوة طوعية .باإلضافة إىل وجود الثقة
املتبادلة بني أعضاء الجامعة األمنية((( التي من شأنها أن تزيد من
مستوى تالحم الهوية بني األطراف اإلقليمية؛ األمر الذي يدفعهم إىل
تحقيق األهداف التي تتالءم وتوجهات الجامعة ككل ،وهكذا تقلّص
من التنافس والشك الذين طرحتهام أدبيات الواقعية الجديدة.
وتختلف دوافع إنشاء املنظامت اإلقليمية باختالف املناطق الجغرافية،
فقد تكون ذات أسباب ثقافية كام قد تكون ذات أسباب اقتصادية
ـــ سياسية ،أو ألسباب أمنية جيوسياسية سببها الشعور برضورة
التكامل ملواجهة التهديدات املشرتكة أو نتيجة الخرتاق قوى أجنبية
إلقليم هذه الدول ،وهو الحال بالنسبة إىل منظمة شنغهاي للتعاون
 SCOعام  2001التي أنشئت ملواجهة الرشور الثالثة املتمثّلة يف
التط ّرف واإلرهاب والحركات االنفصالية ،ولكن أيضً ا رفض كل من
روسيا والصني الدول املحورية يف املنظمة سياسة الهيمنة األمريكية يف
انتهاجها سياسة القطب الواحد والتدخّل يف شؤون وسط آسيا.
أخذت الصني بزمام املبادرة بإنشاء خاميس شنغهاي  1996الذي ضم
كل من روسيا وكازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان،
باإلضافة إليها ً
ّ
والشك أ ّن املبادرة الصينية تشكّل أحد التوجهات اإلسرتاتيجية للقوة
وخصوصا الدائرة
الصينية الصاعدة يف رؤيتها لدوائرها اإلقليمية،
ً
اإلقليمية التي تحوي دول آسيا الوسطى ،فشعار "منو الصني السلمي"
 China's Peaceful Riseالذي استخدمه النائب األول للّجنة املركزية
للحزب الشيوعي الصيني زهينغ بيج يانغ يف أحد املنتديات اآلسيوية
1 Barry Buzan & Ole wever, Regions and Powers: the Structure of
International Security )New York: Cambridge University Press, 2003(, p. 45,
http://blogriobranco.files.wordpress.com/2010/04/buzan.pdf
 2عامر مصباح ،املنظورات اإلسرتاتيجية يف بناء األمن( ،القاهرة :دار الكتاب الحديث،
 ،)2012ص .250
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آخر  2003أصبح مبدأ يف السياسة الخارجية الصينية يف القرن الحادي
والعرشين ،وذلك لطأمنة دول جوارها اإلقليمي من أ ّن من ّو الصني
االقتصادي والعسكري ال ميثّل تهدي ًدا للسلم واألمن باملنطقة.
وسواء كانت الصني تشكّل تهدي ًدا لجريانها أم ال ،فهي مسألة تدخل
يف إطار النقاشات بني الواقعيني والليبرياليني حول مضامني الصعود
الصيني ،وصعوبة التك ّهن بنواياها املستقبلية ،هل هي قوة وضع
قائم تقبل قواعد النظام الدويل التي يسميها هيديل بول "املجتمع
الدويل"((( ،وهي حجة الليبرياليني ،أو أنها قوة تعديلية غري راضية(((،
هدفها تحقيق الهيمنة اإلقليمية يف آسيا بابتكار نسخة شبيهة
مببدأ مونروا ،وبالطريقة نفسها التي سيطرت بها الواليات املتحدة
األمريكية عىل نصف الكرة الغريب وفق منطق الواقعية الهجومية(((؟
وهي طروحات الواقعيني التي تر ّوج لها الواليات املتحدة األمريكية
ملنع أي تقارب صيني مع دول آسيا الوسطى ،وذلك بالتشكيك يف نوايا
الصني من صعودها.
فمبادرة الصني من إنشاء تجمع شنغهاي ،تدخل يف إطار إجراءات بناء
الثقة بني دول آسيا الوسطى؛ وذلك لتبديد الشكوك واملخاوف من
هذا الصعود ،وبأ ّن الصني قوة محافظة ال تسعى لقلب موازين القوى
لصالح تعزيز نفودها يف محيطها ،وهو ما نصت عليه األهداف التي
جاءت يف إعالن تأسيس املنظمة.
أما بالنسبة إىل روسيا الدولة الثانية يف منظمة شنغهاي من حيث
عنارص القوة ،فإ ّن لها رؤيتها الخاصة ،إذ ترى أ ّن التهديدات األمنية
التي يفرضها اإلرهاب والحركات االنفصالية دوافع أساسية .لكن
توسع حلف الناتو يف الخارصة الجنوبية التي
األه ّم من ذلك ،هو ّ
مجال حيويًا بالنسبة إليها .فانهيار االتحاد السوفيايت عىل يد
تشكّل ً
ظل يشّ كل صدمة لروسيا الجديدة الطامحة إىل بعث
القوة األطلسية ّ
مرشوعها األورايس الكبري ،فهي ال تزال تحسب أنها يف رصاع دائم مع
التاالسوكراتيا التي ما فتئت تحقق انتصاراتها للهيمنة وإقرار األحادية
القطبية.
3 Jeffry w.legro, “What China Will Want: The Futur Intentions of a Rising
Power", Perspectives on Politics (September 2007), p. 516, https://pages.shanti.
virginia.edu/legro/files/2011/03/Legro2007.pdf
4 John J. Mearsheimer, “Can China rise peacefully?”, The National
interest, 25 october 2014, viewed 12/04/2014, http://nationalinterest.org/
commentary/can-china-rise-peacefully-10204
5 Ibid.
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يف حني يرى الكسندر دوغني أ ّن هزمية التيلوكراتيا أمام التاالسوكراتيا
ال ميثّل إالّ ظاهرة موقّتة وتعود أوراسيا بعدها إىل رسالتها القارية(((.
مؤسس املذهب األورايس الجديد رؤيته ملستقبل روسيا وكيف
وق ّدم ّ
سمها "نظرية
ميكنها إنقاذ هوية بيت أوراسيا املشرتك يف نظريته التي ّ
السياسية الرابعة"ـ إذ انتقد النظرية السياسية األوىل الليبريالية
التي ظهرت نتيجة اإلصالحات اللوثرية التي متثّل رم ًزا من رموز
الربوتستانتية ،ثم كردة فعل عىل النظام الربجوازي ،ظهرت النظرية
السياسية الثانية ممثّلة يف الشيوعية ،ث ّم ظهرت الفاشية الحقًاـ وقد
تحالفت األوىل مع الثانية وفازت عىل الثالثة (الفاشية) ،ثم بعد ذلك
درات حرب باردة بني النظريتني األوىل والثانية وانترصت األوىل عىل
الثانية .واآلن الليبريلية هي الوحيدة املتبقية((( (فرانسيس فوكوياما).
وبديل عن الشيوعية
ً
وتع ّد "نظرية السياسية الرابعة" منوذ ًجا جدي ًدا
بديل عن الليبريالية التي
والفاشية التي زالت ،ولكن األهم من ذلك ً
وصلت إىل حالة من العدمية .وعليه ،فهذه النظرية مناقضة لعامل
مابعد الحداثة ،كام تربز الحاجة إىل عامل متع ّدد األقطاب ،لذا يرى
دوغني أنّه إذا ما قامت روسيا باالنخراط يف عامل الليبريالية ستقوم عىل
خسارة هويتها الثقافية والعرقية(((.
ويجب التنويه يف هذا الصدد أ ّن هناك تطابقًا بني تطلّعات دوغني
الفلسفية األوراسية ،واملامرسة الرباغامتية التي ينتهجها الرئيس
بوتني ،بغية إنشاء الفضاء األورايس الجديد املمتد من فالديفوستوك
من املحيط الهادي رشقًا إىل القناة املانش غربًا.
وتجسي ًدا ملرشوع روسيا بإقامة اتحاد أورايس مركزه موسكو ،يرى
دوغني أ ّن عىل روسيا تجميع الدومينويات السوفياتية السابقة التي
كل من شامل شبه جزيرة البلقان
تبدأ من الجنوب الرويس (وتض ّم ً
من رصبيا إىل بلغاريا ،ومولدافيا ،وأكرانيا الجنوبية والرشقية ،ومنطقة
روستوف وإقليم كراسنودار ،والقوقاز ،وساحل بحر قزوين الرشقي
والشاميل ،ودول آسيا الوسطى)((( ،لكن أحد املطالب األكرث إلحا ًحا
لتجميع هذه الدومينويات يبدأ من آسيا الوسطى التي تع ّد ذات
 6الكسندر دوغني ،أسس الجيوبولتيكتا ،عامد حاتم (مرتجم ،محقق) (بريوت :دار الكتاب
الجديد املتحدة ،)2004 ،ص .9 ،8
 7الكسندر دوغني" ،النظرية السياسية هي مقاومة للوضع الراهن"The Fourth ،
 ،Political Theoryعىل الرابط:
http://www.4pt.su.k0.gfns.net/en/node/626
 8الكسندر دوغني" ،كتاب النظرية السياسية الرابعة"، The Fourth Political Theory،
شوهد يف  ،2014/4/12عىل الرابط:
http://www.4pt.su/ar/content/ktb-lnzry-lsysy-lrb
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أهمية مركزية ،تجعل الرتكيب الجيوبوليتييك للجنوب األورايس ذا
داللة جيوسرتاتيجية.
من هذا املنطلق فإ ّن منظمة شنغهاي يف املنظور الرويس تع ّد تكتيكًا
أوليًا ضمن مرشوع آوراسيا الكبري ،هذا ما دلّت عليه تو ّجهات القيادة
الروسية نحو الجنوب وإعطائها األولوية بالنسبة إىل أمن روسيا ،من
خالل إقامة روابط وأحالف عىل أساس األمنوذج التيلوكرايت بصفته
بديل للربامج التي تتض ّمن عنارص أطلسية تالسوكراتية(.((1
ً
وكام أكّدنا سابقًا ،إ ّن أهمية التنسيق والتعاون بني الدول عىل
املستويني اإلقليمي والعاملي أصبح سمة مميزة للعامل املعارص ،وهو
ما أصبحت تدركه الصني وروسيا ،خاصة أ ّن العالقات الصينية الروسية
من حيث طبيعتها ال تؤث ّر يف أمن الدولتني فحسب بل تحدث أث ًرا
عميق املدى يف أمن منطقة آسيا.
عىل املستوى الواقعي عملت الشكوك املتبادلة بني الصني وروسيا
عىل الحد من تط ّور الرشاكة اإلسرتاتيجية بينهام نظ ًرا لحالة الشك
املتبادل ،هذا ما انعكس عىل أولويات الصني وروسيا يف نظرتهام
ملنظمة شنغهاي؛ فالصني تنظر إليها يف إطار مقاربة اقتصادية ،يف
حني تنظر روسيا إليها من زاوية أمنية جيوسرتاتيجة.
غري أ ّن قواسم مشرتكة تفرض عىل روسيا والصني توحيد جهودهام يف
إطار منظمة شنغهاي انطالقا فرضيات تشارلز كيبشان حول إيجاد
مناطق سالم مستقرة ،وكيف ميكن تحويل العداوة إىل صداقة،
وبديل عن الهويات املتعارضة( .((1فالتفاعالت
ً
وبناء هوية مشرتكة
أساسا كردة فعل عىل سياسات الواليات
بني الصني وروسيا تتحدد ً
املتحدة األمريكية ،ومحاوالتها الرامية للحفاظ عىل مكانتها بوصفها
القوة األوىل والوحيدة واألخرية( ،((1والحيلولة دون بروز قوى منافسة
عىل شاكلة الصني وروسيا.
فسعي الواليات املتحدة نحو ترسيخ األحادية القطبية وكذا اخرتاق
تسي النظام الدويل منذ نشأته كمبدأ احرتام
املبادئ التي ظلت ّ
السيادة واستقالل الدول ،وعدم التدخل التي أضحت ال وجود لها
يف ظل الهيمنة األمريكية .أمام هذا الوضع فإ ّن روسيا والصني أضحت
تدرك رضورة التقارب لحامية مصالحهام االقتصادية واألمنية ووقف
 10املرجع نفسه ،ص .412
11 Charles A. Kupchan, “Enmity into amity How peace Break Out”,
International Policy Analysis, April 2011, p. 1, at: http://www.cfr.org/world/
enmity-into-amity-peace-breaks-out/p24599
 12زبيغنيو بريجنسيك ،رقعة الشطرنج الكربى ،عمر األيويب (مرتجم) )بريوت :دار الكتاب
العريب ،(1999 ،ص .198
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التغلغل األمرييك يف آسيا الوسطى ،وذلك بإزالة أسباب الواليات
املتحدة وذرائعها للتدخل يف املنطقة التي تع ّد الخارصة الطرية
لروسيا ،كام هي الحبل املشدود عىل عنق الصني( ،((1لذا فمبدأ "العدو
املشرتك" املتمثّل يف العداء لألطلسية أضحى العنرص الرابط يف البناء
الجيوبوليتييك الرويس الصيني وفعالية هذا العنرص غري مشكوك
فيها(.((1

قرغيزستان عام  ((1( 1999والخامسة يف دوشنبه عاصمة طاجيكستان
عام  ،2000ويف االجتامع السنوي السادس الذي عقد يف عام  2001يف
شنغهاي انضمت دولة أوزبكستان إىل االتفاقية ،عندها أعلن الزعامء
الستة لهذه الدول تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون ( )SCOليصبح
االسم الجديد "منظمة شنغهاي للتعاون" عنوانًا لتطور آلية العمل،
كام ت ّم توقيع ميثاق املنظمة الذي يع ّد البناء القانوين لهذه املنظمة
الدولية الجديدة(.((1

منظمة شنغهاي للتعاون :SCO
النشأة والمسار

منظمة شنغهاي للتعاون

لقد ت ّم إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون ( )SCOيف 2001/6/15
م ،غري أ ّن بدايتها الفعلية تعود إىل عام  ،1996حني بادرت الصني
بتشكيل منظمة "شنغهاي خمسة" مع دول الجوار (روسيا ،والصني،
وكازاخستان ،وقريغيزستان ،وطاجيكستان)؛ إذ كان الدافع األمني
الهدف األسايس إلنشاء هذه املنظمة( ،((1وهو القضاء عىل الحركة
التحررية اإليغورية املسلمة ،وتصفية ما تس ّميه دول املنظمة
حل الخالفات الحدودية،
بالحركات األصولية اإلسالمية يف املنطقة .وكذا ّ
واالتفاق عىل إجراءات ثقة يف املجال العسكري لتخفيف التوتر يف
املناطق الحدودية .وكانت لجان خرباء من الدول الخمس قد عقدت
اجتامعات مط ّولة يف عامي  ،1995 – 1994ومن ث ّم توقيع اتفاقيات
ثنائية بهذا الشأن ،وقد انتهت هذه اللقاءات إىل قمة شنغهاي يف
أفريل  1996التي أسفرت عن توقيع اتفاقية حول إجراءات الثقة
يف املجال العسكري ودشنت ميالد الخاميس؛ ويف هذا االجتامع ت ّم
االتفاق عىل عقد اجتامعات قمة سنوية يف عاصمة إحدى الدول
الخمس؛ فعقدت القمة الثانية يف موسكو عام ( 1997إذ وقّعت
معاهدة تخفيض القوات املسلحة عىل الحدود يف ما بينها) والقمة
الثالثة يف أملاآتا يف كازاخستان عام  ،1998والرابع يف بشكيك عاصمة

واملوضوع املتناول يف هذا املقال يحلل تو ّجه منظمة شنغهاي للتعاون
التي أثار بروزها العديد من األسئلة حول أهدافها.

 13إلياس قسايسية" ،العالقات الروسية الصينية وأثرها عىل التوازن الدويل يف القرن
الحادي والعرشين" ،رسالة ماجستري(،غري منشورة) ،كليةعلوم سياسية وعالقات دولية ،جامعة
الجزائر  ،2012 ،3ص .68
 14دوغني ،ص .262 ،261
 15رضا محمد هالل" ،منظمة شنغهاي لنظام دويل جديد" ،يومية الخليج( ،اإلمارات
العربية املتحدة) 2013/09/26 ،شوهد يف ،2014/4/5 :عىل الرابط:
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/725fc55f-c383-4031-b7374a5a8aef7bec

 16شكلت قمة بشكيك املنعقدة يف أغسطس /آب  1999انعطافا متميزا يف تطور
الخاميس ،إذ صدر عنها إعالن سمي "إعالن بشكيك" تضمن  12بندا رسمت مالمح تطلعات
إقليمية ودولية جديدة تجاوزت األطر املعلنة لعمل الخاميس ،واتضحت فيها مالمح األهداف
الرئيسية التي يطمح املنتدى إىل تحقيقها.
 17سامي عامرة" ،رؤســاء منظمة شنعهاي يوقّعون ميثاق املنظمة" ،املركز العريب
للمعلومات ،2013/12/7 ،شوهد يف 2014/5/4 :عىل الرابط:
http://www.arabsino.com/articles/13-12-31/10726.htm

املصدر:

Ari Rusila, “Eurasia BRICS, Eurasian Economic Union (EEU), Shanghai
Cooperation Organization, (SCO): Towards a New Global financial
Architecture?”, Global research, 132014/11/, at: http://www.globalresearch.ca/
the-brics-the-eurasian-economic-union-eeu-and-the-shanghai- cooperationorganization-sco-towards-a-new-global-financial-architecture/5413714
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التحالف الشرقي المقبل :منظمة شنغهاي للتعاون والتوجّ ه نحو العالمية

منظمـــــة شـــنغهاي S.C.O
(الــدول األعضــاء ،والمراقبون،
وشركاء الحوار)
وقد توالت القمم ليت ّم فتح األبواب بعدها لعضويات جديدة ،إذ
ت ّم قبول كل من منغوليا عام  ،2004والهند وباكستان ،وإيران عام
 ،2005وأفغانستان يف  2012بصفة مراقب يف املنظمة ،ورسيالنكا،
وبيالروسيا ،وتركيا عام  2012بصفة رشيك يف الحوار( .((1كام أعربت
العديد من الدول عن رغبتها يف االنضامم إىل املنظمة (أوكرانيا(،((1
والعراق ،والواليات املتحدة األمريكية  ،)2006إالّ أ ّن الصني رفضت
رصح مندوب الصني يف املنظمة "إ ّن
انضامم الواليات املتحدة ،إذ ّ
أم ًرا جيّ ًدا أ ّن منظمة شنغهاي للتعاون وال تدخل الواليات املتحدة
األمريكية فيها بأي صفة"(.((2
ونص اإلعالن عن تأسيس املنظمة وأنّها وجدت لتحقيق األهداف
ّ
اآلتية:
•تعزيز سياسات الثقة املتبادلة وحسن الجوار بني الدول األعضاء.

•تطوير التعاون الفاعل بينها يف السياسة والتجارة واالقتصاد،
والعلوم والتكنولوجيا والثقافة ،ويف شؤون الرتبية والطاقة
والنقل والسياحة وحامية البيئة.
•العمل عىل توفري السالم واألمن واالستقرار يف املنطقة.

•العمل عىل تطوير األفكار وتقدميها للوصول إىل نظام سيايس
واقتصادي عاملي دميقراطي ،عادل وعقالين متوازن.
وقد جرى الرتكيز منذ اإلنشاء عىل أ ّن الهدف املبارش لدول منظمة
هو مواجهة املخاطر وأهمها :اإلرهاب وحركات االنفصال يف بعض
أقاليمها ،والتط ّرف والديني أو اإلثني ،كذلك ت ّم تأكيد عىل محاربة
تجارة املخدرات وتهريبها عرب الحدود وفق آلية مشرتكة بينها .إالّ أنّه
ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل اختالف الرؤى واملصالح بني كل من
" 18الفروف :موسكو تدعو إىل انضامم الهند وباكستان إىل منظمة شنغهاي للتعاون"،
روسيا اليوم ،2012/4/13 ،شوهد يف ،2014/4/5 :عىل الرابط:
http://arabic.rt.com/news/583018 " 19أوكرانيا تعلن أنها تريد الحصول عىل وضع مراقب يف منظمة شنغهاي للتعاون"،
روسيا اليوم ،2012/8/25 ،شوهد يف ،2014/4/5 :عىل الرابط:
http://arabic.rt.com/news/586945 20ليونيد غوسيف" ،منظمة شنعهاي للتعاون ،اآلفاق والخالفات" ،روسيا اليوم،201/6/8 ،
شوهد يف ،2013/6/6 :عىل الرابط:
http://arabic.rt.com/prg/telecast/657412

الجدول ()1
منظمة شنغهاي للتعاون :القمم املنعقدة منذ النشأة
التاريخ

البلد

املدينة

 14جوان 2001

الصني

شنغهاي

 17جوان 2002

روسيا

سان برتسبوغ

 29ماي 2003

روسيا

موسكو

 17جوان 2004

أوزبكستان

طشقند

 5جويلية 2005

كازخستان

أستانا

 15جوان 2006

الصني

شنغهاي

 16أوت 2007

قرغيزستان

بيشكك

 28أوت 2008

طاجيكستان

دوشنبه

 15،16جوان 2009

روسيا

ريكتنبريغ

 10،11جوان 2010

أوزبكستان

طشقند

 15 ،14جوان2011

كازخستان

أستانا

 6،7جوان 2012

الصني

بيجني

 13سبتمرب 2013

قرغزستان

بيشكك

 12سبتمرب 2014

طاجيكستان

دوشنبه

املصدر :من إعداد الباحث

روسيا والصني ودول آسيا الوسطى من إنشاء منظمة شنغهاي(،((2
فروسيا ترى فيها أداة لتحقيق أغراض جيوسياسية وإسرتاتيجية بعيدة
مجال لتأمني موارد الطاقة خدمة
املدى ،أما الصني فرتى يف املنتدى ً
لقفزتها االقتصادية ،أ ّما حكومات دول آسيا الوسطى ذات التو ّجه
العلامين فتع ّد املنتدى ملجأ يحميها من املد اإلسالمي ،ويؤ ّمن لها
تعامل متوازنًا مع املراكز الدولية الكربى مثل أمريكا وأوروبا من جهة
ً
والصني وروسيا من جهة أخرى.
وعىل الرغم من ذلك فإ ّن دول الخاميس تجمعها الكثري من املصالح
املشرتكة يف هذا املنتدى ،فهي تقع عىل امتداد جغرايف واحد ،وتخىش
21 Marat Nurgaliyev, “Development of the Shanghai Cooperation
Organization and Diplomacy of japan Towars the central Asia”, (Tokyo,
_2008), p 14, 15, at: http://www2.jiia.or.jp/pdf/fellow_report/080317-Marat
Nurgaliyev.pdf
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بنفس القدر تقري ًبا طغيان الهيمنة األمريكية يف العالقات الدولية،
وخطر املد اإلسالمي القادم من أفغانستان؛ فالصني تخىش امتداده إىل
تركستان الرشقية ،بينام تخىش روسيا تواصله مع جمهوريات الخارصة
الروسية الهشة مثل بشكريستان وتتارستان وكذلك اتصاله بالقوقاز
والشيشان.
ومتتلك منظمة شنغهاي للتعاون من اإلمكانات ما يؤ ّهلها ألن تكون
أحد األقطاب الدولية يف النظام الدويل الراهن ،إذ تع ّد الدول األعضاء
يف منظمة شنغهاي للتعاون ذات قوة اقتصادية كبرية من حيث ما
متلكه من معطيات طبيعية (إذ تبلغ مساحتها  30مليون كلم مربع ما
يعادل  3/5من مساحة القارة األوراسية) ،وتسيطر عىل  1/5االقتصاد
العاملي ،و 1/8احتياطي النفط العاملي) ،ومعطيات برشية (متثّل
الدول األعضاء يف املنظمة  60%من سكان العامل أي ما عدده  1,5مليار
نسمة) ،ومعطيات عسكرية (تض ّم دول املنظمة أربع دول نووية
مستقبل)،
ً
وأخرى عىل العتبة النووية كإيران ورمبا كوريا الشاملية
هذا ما يؤث ّر يف التوازن اإلقليمي بالقارة؛ ما يجعل املنظمة تؤث ّر من
خالل ثقلها السكّاين والبرشي يف مختلف القرارات والسياسات التي
ترتبط بالقارة اآلسيوية ومنطقة أوراسيا.
هذا باإلضافة إىل رفض كل من الصني وروسيا سياسة الهيمنة األمريكية
يف انتهاجها سياسة القطب الواحد ،والتدخل يف الشؤون الداخلية
للدول وسط آسيا وتايوان والتبت ومحارصة روسيا يف منطقة رشق
أوروبا وقطع طريقها إىل البلقان بانتزاع أوكرانيا وإعالن بحر قزوين
منطقة مصالح حيوية للواليات املتحدة األمريكية( .((2وبهذا التكوين
الجيوبولتييك متتلك شنغهاي إمكانيات نوعية كبرية ،تؤ ّهلها لتكون
واحدة من أه ّم املنظامت اإلقليمية ،وأحد األقطاب الجديدة يف
العالقات الدولية.

منظمة  :SCOمن االنتشار
اإلقليمي إلى العالمي
عالجت منظمة ( )SCOمنذ نشأتها سنة  2001الكثري من املشكالت
التي أنشئت من أجلها ،كتعزيز الثقة املتبادلة وحسن الجوار بني
الدول األعضاء ،إىل جانب تطوير التعاون الفاعل بينها يف السياسة
 22عيل صالح“ ،منتدى شنغهاي ..هل يتحول إىل قطب عاملي جديد؟” الجزيرة نت،
 ،204/10/3شوهد يف ،2014/4/5 :عىل الرابط:
http://bit.ly/1sbXDvu
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والتجارة واالقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة ويف شؤون الرتبية
والطاقة والنقل والسياحة وحامية البيئة ،والعمل عىل محاربة
الجرمية املنظمة ،ومواجهة املخاطر املشرتكة التي تواجهها وأه ّمها:
اإلرهاب وحركات االنفصال يف بعض أقاليمها ،والتط ّرف الديني ،كذلك
محاربة تجارة املخدرات وتهريبها عرب حدودها ،وفق آلية مشرتكة
بينها ،آخرها توفري السالم واألمن واالستقرار يف املنطقة .وهذه كلها
قضايا داخلية تعاين منها الدول األعضاء.
ويرى الكثري من املحللني أ ّن الفرتة املمتدة من عام  2005حتى الق ّمة
األخرية يف دوشنبه  ،2014انتقلت املنظمة من وضع التنظيم اإلقليمي
ذي الهدف األمني املحدود وتعزيز التعاون يف مجاالت التجارة
واالستثامر الطاقة والنقل والسياحة ،إىل التنظيم الدويل الفاعل
والهادف لتأسيس نظام عاملي متع ّدد األقطاب ،وتخفيف هيمنة
الواليات املتحدة القطب العاملي الوحيد عىل قضايا األمن والتنمية
عىل املستويني اإلقليمي والعاملي(.((2
إذ دعا البيان الختامي الجتامع دول املنظمة يف شنغهاي عام ،2005
الواليات املتحدة إىل تحديد موعد إلغالق قواعدها العسكرية يف
دول آسيا الوسطى ،ما ش ّجع جمهورية أوزبكستان عىل طرد القوات
األمريكية من قاعدة كاريش خان آباد الجوية ،وجمهورية قريغيزيا عىل
إغالق قاعدة ماناس يف مطار بيشكيك .بينام طالب البيان الختامي
للمنظمة يف اجتامع القمة التاسعة مبدينة يف مدينة إيكاترينربغ
 Yekaterinburgيف منطقة األورال (روسيا) خالل الفرتة ما بني15
و 16يونيو /حزيران  2009بالتو ّجه إىل النظام املتع ّدد األقطاب يف
ظل وجود دالالت متنامية لقدرة
العامل باعتباره أم ًرا ال مف ّر منه يف ّ
حل املشاكل واألزمــات الكونية ،وإعادة
املنظامت اإلقليمية عىل ّ
صياغة نظام مايل واقتصادي عاملي قائم عىل العدالة واملساواة.
كام دعت القمة الثالثة عرشة قبل األخرية يومي  13و 14سبتمرب /أيلول
 2013التي انعقدت يف العاصمة القريغيزية بيشكيك ،يف بيانها
الختامي :املجموعة السداسية إىل استئناف املفاوضات السداسية
برسعة حول املشكلة النووية يف شبه الجزيرة الكورية ،وكذا بناء
أفغانستان السلمية واملستقلة ،وإعالء الدور املحوري لألمم املتحدة
يف عملية التسوية السلمية للقضية األفغانية ،وتهيئة الظروف املواتية
لإلرساع يف إحالل السالم وإعامر أفغانستان.
كام كان ملنظمة شنغهاي موقف من األزمة السورية ،إذ دعت القمة
األخرية التي انعقدت يف دوشنبه  12أيلول /سبتمرب  ،2014إىل تسوية
23

هالل.

دراسات وأوراق تحليليّة
التحالف الشرقي المقبل :منظمة شنغهاي للتعاون والتوجّ ه نحو العالمية

األزمة السورية بالطرق السياسية والدبلوماسية وذلك عرب حوار
سوري شامل( ،((2كام ر ّحبت بنجاح عملية تدمري األسلحة الكياموية
التي انتهت تحت إرشاف دويل ،وبالتوازي مع ذلك ر ّحب بيان
دوشنبه بتوقيع بروتوكول "مينسك" الرامي إىل تنفيذ خطة الرئيس
األوكراين ومبادرة الرئيس الرويس حول تسوية األزمة األوكرانية(.((2
ويف معرض التغري الذي طرأ عىل املنظمة شنغهاي للتعاون عىل مدار
أكرث من عقد من الزمن ،يؤكّد املحللون أنّها تح ّولت إىل العب دويل
كبري ،وأصبحت رم ًزا لرتسخ تعددية األقطاب يف العالقات الدولية،
ومام يدل عىل صحة ذلك؛ مواقف املنظمة املشرتك حيال املسائل
اإلقليمية كسورية وإيران ،وكذا انخراط الهند وباكستان وأفغانستان
يف فلك نشاطات املنظمة.
عىل الصعيد الدويل ،نجد القوتني الكبريتني يف املنظمة روسيا والصني،
تتفقان عىل عديد املسائل كرفضهام لرتكيبة النظام الدويل الحايل
وتوزيع القوة فيه ،إذ ال يفوت مسؤويل الدولينت فرصة إالّ وقدموا
ترصيحات مشرتكة حول رفض النظام األحادي القطبية ،مع الرتكيز
عىل محورية األمم املتحدة ومجلس األمن يف مجال حفظ السلم
واألمن الدوليني .ونظ ًرا لفشل جهود الدولتني املنفردة ملنع الواليات
املتحدة األمريكية من امليض يف إمتام مرشوع الدرع الصاروخي ،مل
تجد روسيا والصني ومن ورائهام دول آسيا الوسطى ،ب ًدا من تنسيق
جهودهام يف هذا املجال ،للحيلولة دون عسكرة الفضاء الخارجي
من خالل مشاريع قرار اقرتحتهام الدولتان يف الجمعية العامة لألمم
املتحدة ومجلس األمن(.((2
فهل تنجح معاهدة شنغهاي للتعاون ( )SCOبتبنيها بعض املواقف
تجاه القضايا الدولية يف وضع اللبنات الرئيسة لنظام عاملي جديد
متعدد األقطاب ،يحل مكان النظام الحايل "وحيد القرن" (كام يسمى)
الذي تهيمن عليه الواليات املتحدة؟ وهل تكون منظمة معاهدة
شنغهاي التي تضم اآلن ربع سكان األرض ،وقد تضم نصف البرشية
يف حال انضامم الهند وباكستان ومنغوليا إليها ،حجر األساس يف نظام
عاملي تعددي جديد؟
" 24قمة ’شنغهاي‘ ،تدعو إىل تسوية األزمة السورية سياسيًا" ،روسيا اليوم،2014/9/12 ،
عىل الرابط:
http://arabic.rt.com/news/758010
 25املرجع نفسه.
 26نعوم تشومسيك ،الهيمنة أم البقاء ،السعي األمرييك إىل السيطرة عىل العامل ،سامي
الكعيك (مرتجم) (بريوت :دار الكتاب العريب ،)2004 ،ص .270
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هل تقبل الواليات المتحدة ببروز
 SCOقط ًبا مواز ًيا لها ؟
تنظر الواليات املتحدة إىل أي منظمة دولية ال تشرتك فيها كمنظمة
مناهضة لها( ،((2وقد كان أن تق ّدمت بطلب لالنضامم إىل منظمة
شنغهاي عض ًوا مراق ًبا عام  ،2005إالّ أنّه ت ّم رفضها من الصني ،إذ أصبح
يسرتعي كل اجتامع لدول منظمة انتباه الواليات املتحدة األمريكية
واهتاممها ،ولو لسبب واحد هو أ ّن هذه املنظمة التي تأسست منذ
 13عا ًما تض ّم يف عضويتها اثنتني من دول العامل الرئيسة – الصني
وروسيا – ومن هنا فإ ّن الدول الغربية الرئيسة تنظر بعني خوف إىل
هذه املنظمة ،مشتبهة يف أنها تتو ّجه ملنازعة العامل الغريب وال سيام
أنه تدور يف فلك منظمة شنغهاي دول مهمة مثل إيران وأفغانستان
والهند وباكستان ((2(.فبالنسبة إىل الواليات املتحدة األمريكية ،من
الواضح أ ّن هناك تضاربًا يف املصالح اإلسرتاتيجية بني الدول الكربى
(روسيا ،والصني ،والواليات املتحدة األمريكية) يف آسيا الوسطى ،األمر
رشا واض ًحا للعودة إيل حقبة الحرب الباردة وايل سياسة
الذي يع ّد مؤ ً
االستقطاب الدويل(.((2
إذ تع ّد منطقة آسيا الوسطى يف طليعة االهتاممات األمريكية ،نظ ًرا
ملا تتمتع به من موقع إسرتاتيجي متميز ،فهي مبنزلة املكافأة
الجيوبولوتيكية الرئيسة للواليات املتحدة األمريكية (أوراسيا) ،ومفتاح
السيطرة عىل آسيا الوسطى ،إذ متكّنها من التحكّم يف العديد من
القوى الصاعدة كالصني وروسيا وإيران ،لذا تبذل اإلدارة األمريكية
جهو ًدا مضنية من أجل تقييد النفوذ الصيني واإليراين والرويس يف
املنطقة( ،((3من خالل الحيلولة دون نشوء أي تحالف بني دول آسيا
الوسطى ودول رشق آسيا وعرقلة بروز قوة مركزية يف القارة اآلسيوية
قادرة عىل منافستها حتى يف املستقبل البعيد ،وذلك بنسف أي
تقارب صيني رويس ميكن أن يفيض إىل تحالف بينهام ،ما يعني أ ّن
الواليات املتحدة ستحاول قدر اإلمكان تقويض هذه القوة وتطويقها
ألسباب إسرتاتيجية جيوسياسية.
 27فيودور لوكيانوف" ،منظمة شنغهاي منوذج أويل للعامل الجديد" ،أنباء موسكو،
 ،2012/6/8شوهد يف ،2014/4/6 :عىل الرابط:
http://anbamoscow.com/opinions/20120608/375508665.html
 28املرجع نفسه.
29 Julie Boland, “Ten Years of the Shanghai Cooperation Organization:
A Lost Decade? A Partner for the U.S.?”, Policy paper presented at the 21st
Century Defense Initiative at Brookings, Washington, 20/6/2011, pp. 26. 27,
at: http://brook.gs/15ZFnv8
30 Nurgaliyev, p. 14.
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لذا أقامت الواليات املتحدة األمريكية عالقات أمنية واقتصادية مع
بعض دول آسيا الوسطي وبالتنسيق مع حلف الناتو ،فبعض هذه
الدول أعضاء يف برنامج الناتو للمشاركة من أجل السالم ،ويضم هذا
كل من تركمنستان ،وقرغيزستان ،أوزبكستان ،كازاخستان،
الربنامج ً
وطاجيكستان .ومنذ العام  1996بدأت دول آسيا الوسطي يف الدخول
يف تدريبات عىل مكافحة اإلرهــاب وحفظ السالم .ويف الجانب
االقتصادي مازالت األطامع األمريكية قامئة تجاه غاز تركمنستان عرب
بحر قزوين ونفط كازخستان؛ إذ ميثّل هذا األمر أهمية اقتصادية
قومية للواليات املتحدة األمريكية وألمنها القومي.
كام عملت الواليات املتحدة عىل خلق منظمة ( )2 + 5يف آسيا الوسطي
كبديل ملنظمة شنغهاي تحقق أهدافها التكتيكية واإلسرتاتيجية والتي
تضم باإلضافة إيل أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان
كل من أفغانستان وباكستان يك تضغط عىل كل من
وتركمنستانً ،
الصني وروسيا وإيران وحتى عىل باكستان نفسها من أجل تقوية
تأثريها يف موضوعة بحر قزوين ،فهو يزخر بالرثوات النفطية وبالغاز
وباملعادن النفيسة أيضً ا .بعبارة أخرى تريد واشنطن عرب هذه
املنظمة البديلة ( )2 + 5حضو ًرا سياس ًيا وعسكريًا وأمن ًيا واقتصاديًا،
يبعد ويح ّجم ويق ّزم الدور الرويس والصيني املتعاظمني(.((3
من جهة أخرى فعىل الرغم من أ ّن إعالن تأسيس "منظمة شنغهاي"
ينص عىل أ ّن املنظمة ليست تحالفًا موج ًها ضد دول أو مناطق
ّ
(((3
أخرى ّ ،إال أ ّن معظم املراقبني يعتقدون أ ّن أحد أه ّم أهداف هذا
تعبريا عن رفض
التجمع ،هو العمل عىل قيام تعددية قطبية(ً ،((3
رصح رئيس هيئة األركان
أحادية الواليات املتحدة يف قيادة العامل ،إذ ّ
العامة للقوات املسلحة الروسية الجرنال يوري بالويفسيك ،يف كلمة
ألقاها يف اجتامع رؤساء أركان جيوش الدول األعضاء يف املنظمة يف
قائل" :ال ميكن أن تنجح منظمة شنغهاي للتعاون يف
ً ،2007/8/9
املجال االقتصادي ،إالّ عندما يت ّم تدعيم األمن اإلقليمي ،فالقيادة
العسكرية الروسية ترى أ ّن تطورات الوضع السيايس الدويل تستوجب
إقامة تعاون عسكري أيضً ا".
)31 Marcel de Haas, “Partners and competitions /NATO and the (Far
East”, Analyses, April 2013, pp.1- 6, at: http://bit.ly/1wpd0lT
 32نفى نائب وزير الدفاع الرويس سريجي رازوف مزاعم أن التعاون العسكري بني أعضاء
 SCOللتعاون هو أولوية قصوى فاألولويات لدينا هي اقتصادية ،أمنية ومل تشكل كبديل
أو أداة معارضة ألي طرف.
 33طالب البيان الختامي للمنظمة يف اجتامع القمة التاسعة مبدينة يف مدينة إيكاترينربغ
يف منطقة األورال (روسيا) خالل الفرتة ما بني  15و 16يونيو /حزيران  2009؛ بالتوجه إىل
"النظام املتعدّد األقطاب يف العامل" باعتباره أمرا ً ال مفر منه يف ظل وجود دالالت متنامية
لقدرة املنظامت اإلقليمية عىل حل املشاكل واألزمات الكونية.
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ويف سابقة هي األوىل من نوعها ،أجريت مناورات عسكرية مه ّمة بني
روسيا والصني ،تحت اسم "مهمة السالم  ،"2005وشاركت فيها مختلف
أنواع األسلحة العسكرية من سفن ،وغواصات ،وقاذفات ،ومروحيات،
وطائرات قتالية ،باإلضافة إىل اتساع نطاقها الجغرايف وحجم القوات
العسكرية التي تشارك فيها (حواىل عرشة آالف جندي) ،كام رفضت
منظمة شنغهاي املوافقة عىل طلب أمرييك بحضور مراقبني عسكريني
أمريكيني ملتابعة تدريبات "مهمة السالم  "2007التي أجرتها املنظمة
يف إطار ما يسمى "مكافحة اإلرهاب" ،األمر الذي أضفى املزيد من
األهمية عىل تلك املناورات ،وعىل الرغم من تأكيد الصني وروسيا أ ّن
تلك املناورات ال تستهدف طرفًا ثالثًا ،وعىل الرغم مام تحمله من
اسم (مهمة السالم) إالّ أ ّن هذا ال ينفي بحال من األحوال األهداف
واألبعاد اإلسرتاتيجية البعيدة املدى لتلك املناورات،؛ األمر الذي دفع
بالواليات املتحدة إىل مراقبة تلك املناورات بشكل دقيق(.((3
ومنذ تأسيسها اكتسبت املناورات العسكرية التي تقوم بها املنظمة
(كانت آخرها املناورات تحت مس ّمى بعثة "السالم" التي أجريت
بالصني يف آب /أغسطس  )2014قد ًرا متزاي ًدا من الطموح ،فتط ّورت
من مناورات ثنائية إىل مناورات تض ّم جميع البلدان األعضاء(((3؛ وال
ميكن فهم تلك املناورات مبعزل عن التوجهات الصينية الروسية بشأن
مستقبل النظام الدويل بشكل عام ،ومنطقة آسيا الوسطى بشكل
خاص؛ فقد استطاعت البلدان ،خالل السنوات األخرية ،خلق مجال
للتعاون املشرتك يف ما يتعلق بالعمل عىل إعادة هيكلة النظام الدويل
يف االتجاه نحو نظام متعدد األقطاب ،وطرح يف هذا السياق تشكيل
أساسا لقطب موازٍ .وقد نجحت البلدان يف
املحور الصيني الرويس ً
السياق ذاته يف خلق إطار يؤسس لفضاء مشرتك لهذا "القطب"
بوصفه نقطة انطالق أوىل ،متثّل يف تأسيس منظمة شنغهاي التي
تب ّنت يف قمة  ،2005مطالبة الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها
بوضع جدول زمني إلغالق قواعدها العسكرية يف آسيا الوسطى،
فعمدت جمهورية أوزبكستان إىل طرد القوات األمريكية من قاعدة
كاريش خان أباد الجوية ،و قاعدة ماناس يف مطار بيشكيك بقرغيزيا.
لقد سعت موسكو وبكني لتقوية تج ّمع دول شنغهاي للتعاون أمام
املد األمرييك يف آسيا الوسطي؛ وذلك بإضافة أهداف إسرتاتيجية
جديدة سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ،فهي مبنزلة ضامنة
لألمن واالستقرار لدول املنظمة وآسيا الوسطى.
 34عامرة.
 35باسل الحاج جاسم "بــدء مناورات منظمة شنغهاي ’مهمة السالم  ‘2012يف
طاجيكستان" ،أنباء موسكو ،2012/8/6 ،شوهد يف ،2014/4/6 :عىل الرابط:
http://bit.ly/1w5K2W1

دراسات وأوراق تحليليّة
التحالف الشرقي المقبل :منظمة شنغهاي للتعاون والتوجّ ه نحو العالمية

101
 SCOودورها في ترسيخ تعددية
األقطاب في العالقات الدولية

الجدول ()2
منظمة شنغهاي :مناورات "مهمة السالم"
السنة

البلد املنظم

عدد الجنود املشاركني

مهمة السالم 2005

روسيا ،الصني

10000

مهمة السالم 2006

/

/

مهمة السالم 2007

روسيا ،الصني

6000

مهمة السالم 2008

/

/

مهمة السالم 2009

روسيا

13000

مهمة السالم 2010

كازاخستان

3000

مهمة السالم 2011

روسيا

/

مهمة السالم 2012

طاجيكستان

2000

مهمة السالم 2013

روسيا

1500

مهمة السالم 2014

منغوليا الداخلية

أكرث من 7000

املصدر :من إعداد الباحث

من جانب آخر تعرقل املنظمة املحاوالت األمريكية الساعية لتقليص
الدور الرويس يف املنطقة ،وحصارها وإضعافها بصورة متنعها من
استعادة دورها بصفتها قوة عظمى يف املستقبل املنظور عىل األقل،
وعزلها عن مجالها الحيوي يف آسيا الوسطى والقوقاز( .((3يف حني تريد
الصني تعزيز وجودها يف املنطقة ،وهو ما تشجعه دول آسيا الوسطى،
بهدف املوازنة بني هذا الدور ودور كل من روسيا والواليات املتحدة
الالعبني العمالقني اآلخرين .وتقف "شنغهاي" عقبة أمام محاوالت
تطويق إيران (التي تحظى بصفة مراقب يف املنظمة) ،وفرض عزلة
دولية عليها ،ومنعها من إقامة عالقات مع العمالقني اإلقليميني الصني
وروسيا ودول آسيا الوسطى .وعليه ،فإ ّن املوقف من منظمة شنغهاي
هو املوقف من فكرة إيجاد بديل للنظام العاملي الحايل ،ويف ضوء
اإلسرتاتيجيات املتباينة بني "منظمة شنغهاي" وواشنطن ،هل ميكن
ملنظمة شنغهاي للتعاون أن تشكّل قط ًبا موازيًا للغرب (حلف الناتو
والواليات املتحدة األمريكية)؟
 36سمري حسني" ،منظمة شنغهاي للتعاون لتصفية الحركات اإلسالمية بآسيا الوسطى"،
آسيا الوسطى ،2009/11/5 ،شوهد يف ،2014/4/10 :عىل الرابط:
http://bit.ly/1IpPxEi

وضعت منظمة حلف شامل األطليس العديد من املبادرات الناجحة
التي ساعدت يف تعزيز االستقرار العاملي وتعزيز الثقة املتبادلة بني
مختلف الجهات الفاعلة الجيوسياسية ،وأول إجراء قامت به بعد
تفكك حلف وارسو ،كان مجلس شامل األطليس للتعاون الذي يض ّم
أمريكا الشاملية الكاريبي قد تأسس عام  ،1991ويف عام  1997أصبح
مجلس الرشاكة األوربية األطلسية وتح ّول إىل مبادرة الرشاكة من
أجل السالم التي أطلقت  ،1994ويف السنة نفسها أطلقت مبادرة
أخرى ض ّمت سبع دول من الضفة الجنوبية للمتوسط هي املغرب
وموريتانيا ،وتونس ،والجزائر ،ومرص ،واألردن ،وإرسائيل؛ ويف عام
 2002تأسست لجنة الناتو وأكرانيا؛ ويف عام  2004مبادرة إسطنبول
للتعاون( )ICIبني التحالف وبعض دول الخليج الفاريس (اإلمارات
العربية ،وعامن ،وقطر ،والبحرين) ،وكذا املبادرة الجورجية التي
ولدت يف صيف  2008يف أعقاب الحرب يف القوقاز(.((3
ويف حديثه أمام طالب جامعة كانساس يف الواليات املتحدة األمريكية
يف األول من الشهر الحايل ،قال مدير وكالة االستخبارات األمريكية
( )CIAمايكل هايدن ،أ ّن معادالت مرحلة ما بعد الحرب الباردة،
والتي شهدت سيطرة أمريكية أحادية عىل العامل يف كافة املجاالت ،قد
انتهت مع صعود تأثري أطراف أخرى سوا ًء أكانت حكومات أم أطرافًا
مستقلة ،أو منظامت إقليمية وازدياد تأثريها يف مرسح األحداث
العاملية .ويقصد بذلك روسيا والصني(.((3
وتض ّم منظمة شنغهاي للتعاون يف عضويتها دولً (أورو -آسيوية) كام
ستشهد يف املستقبل القريب انضام َم اثنني من أكرب البلدان اآلسيوية،
فقد أيّدت موسكو والصني طلب الهند وباكستان االنضامم إىل هذه
املنظمة ،وكان الحديث يدور يف السابق حول إمكان انضامم إيران
أيضً ا ،وبهذا التكوين الجيوبوليتييك متتلك املنظمة إمكانًا كب ًريا لتكون
واحدة من املنظامت األممية ،لتتح ّول بالتدريج إىل العب بارز عىل
الساحة الدولية(.((3
37 Giovanni maizza, “Nato- Sco: The Missing Dialogue”, Italian committee
Atlantic treaty association, 15/4/2014, at: http://www.comitatoatlantico.it/en/
studi/2333/
" 38هل تنجح واشنطن يف خلق منظمة بديلة يف آسيا الوسطى ()2+5؟" ،موقع رسايا،
 ،2008/5/3شوهد يف ،2014/9/12 :عىل الرابط:
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=1538
 39بيرت اوكوبوف" ،منظمة شنغهاي للتعاون تعزز ائتالف روسيا مع الصني والهند"،
صحيفة فزغلياد ،2013/10/1 ،شوهد يف ،2014/4/5 :عىل الرابط:
http://arab.rbth.com/world/2013/10/11/24953.html
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منافسا لحلف الناتو بحيث
ويرى البعض أ ّن املنظمة تسعى لتشكّل
ً
يقف يف وجه التمدد األطليس األووريب (عىل الرغم من نفي مؤسسيها
لذلك) ،أو إىل تشكيل حلف جديد عىل أنقاض حلف وارسو الذي
سقط مع انهيار االتحاد السوفيايت مطلع التسعينيات من القرن
املايض(.((4
فهل ميكن ملنظمة شنغهاي للتعاون التي تض ّم اآلن ربع سكان العامل،
وقد تض ّم نصف البرشية يف حال انضامم الهند وباكستان ومنغوليا
إليها ،أن تشكّل حجر األساس يف نظام عاملي تعددي جديد؟ وما
دورها يف معادلة التوازن الدويل؟ وهل ميكن للتحالفات الناشئة أن
تقف يف وجه القوى الراسخة أو أنّه دفاع «قلب العامل» عن نفسه؟
كام يصفه علامء الجيوبوليتيك ،أمام هجوم الدولة البحرية األقوى
الواليات املتحدة ،كام يقول زبغنيو بريجنسيك يف كتابه لعبة الشطرنج
الكربى ،وهل تستطيع منظمة شنغهاي أن تتح ّمل مسؤولياتها كاملة
يف املنطقة ،بعد رحيل حلف شامل األطليس والواليات املتحدة من
أفغانستان يف 2014؟
ميكننا يف هذا السياق أن نع ّدد أربعة آراء تعتقد ذلك:
•األول هو أرييل كوهن ،الباحث البارز يف دائرة الدراسات
الروسية واألوراسية يف "هاريتيج فاونديشن" الذي يقول إ ّن
"عودة الصني إىل حديقتها الخلفية يف آسيا الوسطى بعد غياب
دام ألف عام ،وعودة روسيا إىل ممتلكاتها القدمية يف االتحاد
السوفيايت السابق ،يجب أن تدقّا أجراس اإلنذار يف واشنطن،
ليس فقط حيال وجودها يف هذه املنطقة الغنية بالطاقة ،بل
أيضً ا إزاء مستقبل زعامتها العاملية"(.((4
•صحيفة "الغارديان" الربيطانية التي أعادت إىل األذهان أ ّن
منظمة شنغهاي ح ّددت يف وقت مبكّر من عام  1999هدفها
كل من الرئيسني
بإقامة نظام عاملي تعددي جديد ،حني ش ّدد ّ
(آنــذاك) ،الصيني زيانغ زمني والــرويس بوريس يلتسني عىل
يحل مكان النظام
"إميانهام برضورة إقامة نظام عاملي تعدديّ ،
الحايل األمرييك"(.((4
 40أحمد عل ّو" ،منظمة شنغهاي ...بني تحالف املصالح ورصاع الحضارات ،حلف جديد
أم دفاع قلب العامل عن نفسه؟" مجلة الجيش ،العدد  ،293ترشين الثاين  ،2009شوهد يف:
 ،2014/4/6عىل الرابط:
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?23653#.VIgf3HvdmQm
 41عبد الله جاد الله" ،الصني والواليات املتحدة األمريكية :رصاع العاملقة وبوادر الحرب
الباردة الثانية" ،2011/3/25 ،عىل الرابط:
http://politicalplatform.wordpress.com/2011/03/25/
 42املرجع نفسه
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•القمة الثالثة عرشة األخــرة ملنظمة شنغهاي للتعاون التي
عقدت يف العاصمة القرغيزية بشكيك يومي  13و،2013/9/14
واللقاءات الثنائية وال سيام بني الرئيس اإليراين الجديد حسن
روحاين والرئيسني الصيني تيش جني بينج والرويس فالدميري بوتني،
والثالثية املشرتكة بني الرؤساء روحاين وبينج وبوتني ،إضافة إىل
ما صدر عنها بعد هذه اللقاءات؛ إذ شكّلت هذه اللقاءات كام
الحظ مراقبون غربيون نواة عملية لسياسات جديدة ،وتحالفات
قوية ،تتجه إىل بناء نظام دويل جديد(.((4

عب عنه مراسل "يب .يب .يس" الذي كان يغطّي قمة بيشكيك حني
• ّ
مؤشات عدة برزت من قمة هذا العام بأ ّن معاهدة
قال" :مثة ّ
شنغهاي بدأت تأخذ دورها بشكل جدي للغاية ،والرسالة التي
و ّجهتها هذه املرة هي أ ّن العامل أكرب من الغرب"(.((4
من املهم التأكيد عىل أ ّن هذا التنظيم يتك ّون من عضوين دامئني يف
مجلس األمن الدويل ،ويف الوقت نفسه اثنني من البلدان األعضاء G8
مه ّمة (روسيا والصني (وهام القوتان النوويتان بني الدول األعضاء (مرة
أخرى روسيا والصني) ،وغريها ثالث قوى نووية بني الدول املراقبة
(الهند ،وباكستان ،وإيران) ،وهام من بني الدول األكرث سكانًا يف العامل
(الصني و الهند) ،واثنني من االقتصادات الرئيسة توسيع (الهند والصني
مرة أخرى) ،وثالثة من أصل أربعة أعضاء من دول الربيكس (الربازيل،
وروسيا ،والهند والصني ،وجنوب أفريقيا) ،واملنتجني واملستهلكني
الرئيسني للطاقة (الصني ،والهند) ،وعىل مساحة تق ّدر بـ  38مليون
كيلومرت مربع وأكرث من  3مليارات نسمة ( )٪60من سكان العامل.
فمن الواضح أ ّن واق ًعا مثل منظمة شنغهاي للتعاون ال ميكن وال يجب
االستهانة بها أو ما هو أسوأ ،تجاهلها(.((4
ومع تح ّول الصني إىل أكرب مركز اقتصادي؛ إذ ستصبح كام تقول
السيناريوهات االقتصاد األول يف العامل مع مطلع  ،2020وتح ّولها
مبساعدة روسيا إما بالتحالف العسكري معها وإما بتزويدها باألسلحة
الحديثة إىل قوة عسكرية ضاربة ،فإن موازين القوى ميكن أن تنقلب
يف القارة األوراسية من ناحية ،وستعمل من ناحية أخرى عىل تفريغ
النرص الذي حققته أمريكا يف الحرب الباردة من محتواه ويح ّولها ثانية
إىل دولة تدافع عن نفسها ،مام سيعصف بسياسة القطب الواحد
 43كاظم املوسوي ،منظمة شنغهاي للتعاون ونظام دويل جديد ،مجلة املوقف،
 ،2013/9/17شوهد يف ،2014/4/5 :عىل الرابط:
http://almawqef.com/spip.php?article7690
 44جاد الله.
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يف العالقات الدولية كام سبق أن عصفت الحرب الباردة باملعسكر
االشرتايك واالتحاد السوفيايت.
كام أ ّن القدرات االقتصادية والعسكرية لدول املنتدى توازي القدرات
العسكرية األمريكية .أ ّما يف حال توحيد القوتني العسكريتني لروسيا
والصني فإنهام ستتف ّوقان عىل الواليات املتحدة األمريكية يف عدة
جوانب أهمها مضادات الصواريخ التي متلكها روسيا وحدها دون
غريها؛ ما سيجعل مرشوع الدرع األمرييك املضاد للصواريخ حجر
األساس يف التفوق األمرييك عديم الجدوى ،باإلضافة إىل ذلك فإ ّن
مهم عىل الصعيد
دخول الهند وباكستان إليها قد يشكّل رجحانًا ً
الجيوبوليتييك والجيوسرتاتيجي العاملي( ،((4كذلك انضامم إيران
مستقبل ،فنكون يف هذه
ً
بربنامجها النووي ،ورمبا كوريا الشاملية
الحالة أمام أربع قوى نووية (روسيا ،والصني ،والهند ،وباكستان)
وهكذا متيل موازين القوى يف هذه الحالة لصالح بكني وموسكو
(منظمة شنغهاي) ولغري صالح واشنطن ،األمر الذي فرسه البعض بأ ّن
املنظمة تعمل لتكون وريثة لحف وارسو.
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فهناك عقبات كثرية تح ّول دون بروز شنغهاي قط ًبا دول ًيا جدي ًدا،
أه ّمها ،التنافس عىل النفوذ ومشكل تسلسل األولويات بني موسكو
وبكني ،إذ متيل موسكو إىل الرتكيز عىل املسائل األمنية ،فيام تنحاز
بكني للرتكيز عىل التعاون االقتصادي ،بعبارة أخرى روسيا تريد أن
تكون منظمة شنغهاي وسيلة لتدعيم الوجود اإلسرتاتيجي الرويس
يف آسيا الوسطى ،يف حني تريد الصني أن تكون املنظمة أداة ملد
نفوذها االقتصادي( .((4وما يربر ذلك أ ّن الصني هي املستورد األول
للطاقة وعليه فمن الرضوري أن تركّز عىل النمو االقتصادي ،يف حني
أ ّن روسيا هي مصدر للطاقة وعليه يكون الرتكيز عىل بناء القوة
العسكرية ،وبالنتيجة فإن عسكرة قضية اقتصادية مثل أمن الطاقة
يدفع اللتقاء املصالح بني الصني وروسيا ،وقد أكدت عىل ذلك من
خالل اإلسرتاتيجية الروسية يف  12أيار /مايو  ،2009والتي أكدت
عىل موضوع األمن من خالل التنمية االقتصادية ،والقوة العسكرية
الالزمة لحامية أمن إمدادات الطاقة(.((5
منافسا
باإلضافة إىل ذلك فإ ّن منظمة شنغهاي ال تع ّد نفسها حلفًا
ً
للواليات املتحدة األمريكية؛ فلكل من دولها عالقات واسعة معها ،وال
تعتزم التضحية بها( .((5ثم هناك مواقف متباينة بني روسيا والصني
يف جنوب آسيا ،ففي حني تدعم الثانية باكستان بقوة ،تجد األوىل
مصالحها مع الهند ،وهذه نقطة قد ال يحلها انضامم الهند وباكستان
تحل أزمة كشمري.
م ًعا إىل معاهدة شنغهاي ،بل قد يع َق ّدها إذا مل ّ

ولكن يف حقيقة األمر ،ميكن القول إ ّن منظمة شنغهاي وتحالفاتها
بديل( ،((4أو أن تشكّل قط ًبا موازيًا أمام
الناشئة بعيدة عن أن متثّل ً
القوى الراسخة لحلف الناتو والواليات املتحدة األمريكية والغرب
بصفة عامة ،صحيح أنّها نجحت يف تحقيق الهدف األول واألهم الذي
كانت تسعى إليه كل من الصني وروسيا وهو منع انفالت األوضاع
واألزمات بالقرب منهام ليك ال تحصل الواليات املتحدة عىل مربر
أو محفز للتدخل السيايس أو العسكري يف (الفناء الخلفي)
أو املنطقة القريبة من حدودهام ،وكذلك املطالبة بالخروج املبكّر
للقوات األمريكية من منطقة آسيا الوسطى عمو ًما(.((4

وعليه ميكن القول إنّه من السابق ألوانه القول بربوز منظمة شنغهاي
قطبًا دوليًا جدي ًدا ،لك ّن تشكّل املنظمة واستمرارها إضافة إىل دول
الربيكس ( )BRICSقوة دولية ميكن أن تكون اللبنة األوىل واملؤث ّرة
النطالق نظام عاملي تعددي يف املستقبل.

" 46منظمة شنغهاي للتعاون تدخل عقدها الثاين" ،أنباء موسكو ،2012/6/6 ،شوهد يف:
 ،2014/4/6عىل الرابط:
http://www.anbamoscow.com/world/20120606/375480300.html
47 T.Tugsbilguun, Does the Shanghai represent an example of military?,
the Mongolian journal Affairs, no. 15-16, Mongolia (2008-2009), p. 94.
 48عل ّو.

 49فيودور لوكيانوف" ،منظمة شنغهاي منوذج أويل للعامل الجديد" ،أنباء موسكو،
 ،2012/6/8شوهد يف  ،2014/6/4عىل الرابط:
http://anbamoscow.com/opinions/20120608/375508665.html
50 Christina.Y. Lin, “NATO and the Shanghai Cooperation Organization:
New Energy Geopolitics for the Transatlantic Alliance”, AICGS Transatlantic
Perspectives, August 2009, at: http://bit.ly/1qURin8
51 Tugsbilguun, p. 95.
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عـلي شـعـثـان

*

المؤثرات الخارجية في المماحكات اليمنية

المنفذة بطرائق
تحــاول هــذه الورقــة أن تح ّلل مدى التأثير الخارجــي في المماحكات اليمنيــة ُ
فثمــة ثالثة مؤثــرات ،أولها ِّ
مــد النفوذ وبناء
يؤثــر انطال ًقا من مبــدأ تحقيق طموحات ّ
عديــدةّ .
ً
ُ
ِّ
الهيمنة ،ويتخذ من التنوع الحاصل في اليمن وسيلة إلستراتيجية التنفيذ ،وهذا ما تقلل من
ِّ
المؤثر الخارجــي الثاني ،كاالهتمــام المتجانس
شــأنه بعــض القوى المحليــة التي يدعمهــا
ً
مــد النفــوذ واالهتمــام
وســد الثغــرات مــن الجــوار (المــد الناصــري ســابقا) .وبيــن طموحــات ّ
ّ
ِّ
ّ
المتمثــل بنشــاطه الدبلوماســي بوصفــه حالــةً
المتجانــس ،يبــرز المؤثــر الخارجــي الثالــث
للحفاظ على مصالحه وديمومة تفرده القطبي.
ويتضــح التأثيــر األول فــي عهــد النظــام الســابق فــي اتخــاذ الحكومــة آنــذاك ّ
كل مبــادئ
ســت حروب ،شــارك
الدبلوماســية ،بغية تجنب الحروب .وبما أنّها لم تُفلح في ذلك ،نشــبت
ُّ
ِّ
ِّ
المؤثر الخارجي الثالث
المؤثر الخارجي الثاني فيها عســكر ًيّا خالل الحرب السادســة .ويعمل
في هذه الحال ،بما يوافق نتائج الدراسات البحثية لمراكزه اإلستراتيجية الهادفة إلى ديمومته
فــي الهيمنة السياســية واالقتصادية .وفي عقــب ثورات الربيع في الوطــن العربي عام ،2011
وهبــوط بفعــل تلــك المؤثرات،
تغيــرت موازيــن اللعبــة السياســية فــي اليمــن بيــن صعــو ٍد
ٍ
ِّ
المســاند مــن المؤثر األول
وتتابعــت المتغيرات؛ ما عــ َّزز ضعــف هيبــة الدولــة ،وه َّيــأ للمكون ُ
السيطر َة على العاصمة اليمنية صنعاء.
* باحث ورئيس منتدى ال ُعال للدراسات ،اليمن.

دراسات وأوراق تحليليّة
المؤثرات الخارجية في المماحكات اليمنية

مقدمة
عندما تُوضع املامحكات اليمنية يف سياق تحليل العوامل الخارجية،
فإ ّن نتائج ذلك التحليل تُشري إىل ثالثة أدوار (إيـراين ،وسعودي،
وأمرييك) ،ينتهز الدوران األول والثاين منها خيار التنوع الحاصل يف
الجمهورية اليمنية ،وفقًا ألهدافهام اإلسرتاتيجية ،ويُصنفان كخطني
ينطلقان من قاعدة املعتقد ويتوازيان من جهة األفكار املذهبية،
ويختلفان من جهة نظام الوالية .فإيران تجعله وفق والية الفقيه
املحصورة يف الساللة .واململكة العربية السعودية ،وإن كان نظامها
وراثيًّا ،فإنها ال تنكر نظام ال ُحكم الكفء مقيِّد ًة إيَّاه مبجموعة من
الرشوط.
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فالزيدية تُشكّل نحو  %30من عدد السكان ،وهي إحدى املذاهب
الشيعية واألقــرب إىل السنة يف اعتدالها وابتعادها عن التطرف
والغلو((( .يف حني يتمسك أمئتها الهاشميون مع اإلثني عرشية بأحقية
أهل البيت يف الحكم وحرصه فيهم .فها هو السيد بدر الدين الحويث
(والد مؤسس الجامعة الحوثية) ،والعالمة املحطوري يجسدان ذلك
التمسك باإلقرار ،من خالل إجابتهام عن سؤال متعلِّق مبوقفهام من
حرص الوالية العامة يف ساللة ما يسمى "أهل البيت" .والزيدية ترفض
التصوف رفضً ا قاط ًعا ،إال أنه يُلحظ حال ًّيا أ ّن الحوثيني يقيمون عالقات
مع متصوفة اليمن – وهو أم ٌر إيجايب  -لك ّن بعضهم يُعلِّل ذلك بعدم
زيدية الجامعة الحوثية.

أ ّما الدور الثالث الذي يعمل وفق الدراسات اإلسرتاتيجية ملراكزه
البحثية ونتائجها ،ف ُيصنف كخ ٍّط عمودي يرتكز عىل قاعدة حفظ
املصالح والهيمنة السياسية .ويُلحظ ذلك جليًّا يف تبعات الثورة
حق النقض املعروف بـ "الفيتو"
السورية ،ويف استغالل األمريكيني ّ
الذي اعتمدته روسيا ض ّد قرارهم بشأن رضب نظام األسد ،وقايضت
ذلك القرار بآخر يُلزم هذا النظام تسلي َم السالح الكياموي.

أ َّما الشافعية ،فهي ت ُشكّل ،إىل جانب بعض الجامعات املذهبية،
نحو  %70من عدد السكان ،وهي أحد املذاهب الس ِّنية ،أو مذاهب
أهل السنة والجامعة اآلخذة باتباع هدي الرسالة وأصحابها األوائل؛
فضل عن مجانبة االبتداع
وعمل ،وأدبًا ،وسلوكًاً ،
وقولً ،
علم ،واعتقا ًداً ،
ً
كل زمان ومكان(((.
يف ّ

وتتشكّل البنية السكانية لليمن من التنوع املذهبي الحاصل عىل
مستوى الساحة اليمنية منذ قديم الزمن .وضمن هذا التنوع نذكر
مذهبي الزيدية والشافعية ،إضاف ًة إىل بعض الجامعات املذهبية ذات
األقلية ،وكذلك التعدد السيايس املسموح بأفكاره الثالثة (اليميني،
وخصوصا يف عقب قيام الوحدة اليمنية يف
والوسطي ،واليساري)،
ً
 .1990 /5 /22إال أ ّن عوامل التغريات املتتالية التي تشري إىل األدوار
الخارجية ،مكَّنت الجامعة الحوثية من السيطرة عىل العاصمة
اليمنية صنعاء((( ،ومن مواصلة متددها صوب الجنوب ،وذلك بعد
إدراج اليمن ضمن مضامني البند السابع الهادف إىل ردع معرقيل
التسوية السياسية.

لقد كان االمتداد املذهبي الزيدي والشافعي عىل مستوى الخريطة
الطبيعية لليمن يُشكَّل سابقًا وفق مساحة جهوية مع تضمن هذين
مثل فرقة البهرة من اإلسامعيلية يف املنطقة
املذهبني لألقلية؛ من ذلك ً
الزيدية ،والصوفية الس ِّنية يف املنطقة الشافعية .ومتتد الزيدية من
محافظة صعده يف الشامل ،وهي التي ت ُع ُّد املعقل الرئيس للزيدية،
الرس زيديته
والتي نرش منها اإلمام الهادي يحيى بن الحسني ّ
مم يُعرف بـ "املناطق الوسطى
الهادوية ،إىل منطقة سامره بالقرب ّ
لليمن" .أ َّما الشافعية ،فهي متتد من السهل التهامي الساحيل غربًا
إىل املهرة جنوبًا ،ضام ًة املناطق املجاورة ،مبا فيها بعض أوساط اليمن.

التنوع المذهبي في اليمن
يتمثَّل التنوع املذهبي الحاصل عىل مستوى الساحة اليمنية مبذهبي
الزيدية والشافعية ،إضاف ًة إىل بعض الجامعات املذهبية ذات األقلية.
 1سيطر الحوثيون عىل العاصمة صنعاء بتزعمهم مطالب الرتاجع عن "الجرعة السعرية"
للمشتقات النفطية ،وإسقاط حكومة الوفاق الوطني ،وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ إذ
طُ ِّوقت أمانة العاصمة بجمو ٍع مسلحة ،وباعتصام يف شارع املطار داخل العاصمة ،إىل أن
أُشعلت حرب خاطفة انتهت بالسيطرة عىل أمانة العاصمة يف .2014 /9 /1

أي مذهب مبساحة مستقلة .ويعود األمر
ويف العرص الحارض ال ّ
يختص ّ
يف ذلك إىل سامح الدستور اليمني بحرية الفكر والتعدد السيايس.
فقد أُ ِّسس مركز دار الحديث (التابع للسلفيني) مبنطقة دماج يف
محافظة صعده ذات البنية الزيدية .ث ّم جرى نقل هذا املركز إىل
محافظة الحديدة ،إثر مواجهات مسلحة بني الحوثيني وطالب املركز.
 2لالستزادة ،انظر :املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة ،املجلد األول (الرياض:
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.)1999 ،
 3املرجع نفسه.

العدد ١٢
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التعدد السياسي
عرف اليمن ،أواخــر الثالثينيات ومطلع األربعينيات من القرن
العرشين تحدي ًدا ،عملي ًة سياسي ًة تنظيمي ًة ذات نشاط ُمعارض
بغية اإلصالح (يف الشطر الشاميل من البالد) ،ونشاطًا قتاليًّا بغية
التحرر (يف الشطر الجنويب منه)((( .وت َّوج املساران نشاطهام النضايل
بتفجري ثورة  26سبتمرب  1962يف الشامل ،وثورة  14أكتوبر 1963
يف الجنوب ،وفق ستة أهداف ومبادئ ثورية واحدة ،أهمها التحرر
من االستبداد واالستعامر ومخلفاتهام ،وإقامة ُحكم جمهوري عادل،
وإزالــة الفوارق بني الطبقات ،إضاف ًة إىل هدف تحقيق الوحدة
الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.
استمر الجهد الــوحــدوي من كال الشطرين ،وكُـلِّــل باإلنجاز
طبيعي ضمن مسمى "الجمهورية
يف  ،1990/5/22وتحقق اندماج
ّ
وألغي ما كان يُعرف
سيايس ضمن نظام تعددي،
اليمنية" ،واندماج
ّ
َ
شامل و"جمهورية اليمن
ً
سابقًا بـ "الجمهورية العربية اليمنية"
الدميقراطية" جنوبًا .ومع الكيان الجديد ودستوره امل ُتفق عليه،
ُولدت حرية التعدد السيايس ،و ُولد وخيار الدميقراطية((( ،فأعلن أكرث
من خمسة وأربعني تنظيم سيايس عن نفسه خالل الفرتة أيار /مايو
 – 1990كانون األول /ديسمرب  ،((( 1992وفق َامليْل املتعارف علية
سياس ًّيا (مييني ،وسطي ،ويساري) ،بطريقة تحفظ القيم املجتمعية
ومؤسسيه،
وخصوصياتها؛ بحسب الرؤى الفكرية لرموز التنظيم
ّ
والواضعني إياها يف النظام األسايس كأسلوب برامجي.
فالتيار اليميني يتمثّل باملكونات ذات األسس االنضباطية((( ،كام أ ّن
الوسطية تتمثّل بالجامعات ذات التوجهات االعتدالية الداعية إىل
التغيري نحو األفضل ،وقد أعلنتها يف اليمن أغلب األحزاب والتنظيامت
السياسية .ومبا أ ّن اليسارية ذات سمة شاملة ،ومتمثّلة باالشرتاكية،
 4لالستزادة ،انظر :حميد أحمد شحرة ،مرصع االبتسامة (اليمن :املركز اليمني للدراسات
اإلسرتاتيجية.)1988 ،
نص املادة ( )39من دستور دولة الوحدة ما ييل" :للمواطنني يف عموم الجمهورية
 5و َرد يف ّ
والحق
الحق يف تنظيم أنفسهم سياسيًّا ومهنيًّا ونقابيًّا،
ّ
مبا ال يتعارض مع نصوص الدستور ّ
يف تكوين املنظامت العلمية والثقافية واالجتامعية واالتحادات الوطنية ،مبا يخدم أهداف
الدستور" .ولكن مع التعديل الدستوري يف  ،1994 /9/29جرى تعديل لتلك املادة؛ إذ ورد يف
املادة الثالثة ما ييل" :يقوم النظام السيايس للجمهورية اليمنية عىل التعددية الحزبية ،وذلك
بهدف تداول السلّطة سلميًّا".
 6انظر عىل سبيل املثال :أحمد عيل البشاري ،األح ـزاب والتنظيامت السياسية يف
الجمهورية اليمنية :دراسة تحليلية وثائقية لربامج العمل السيايس (صنعاء :كتاب الثوابت،
.)2003
أي تنظيم سيايس ،بل أطَّرت نشاطها وفق جمعيات
 7مل تعلن السلفية يف اليمن عن إنشاء ّ
أهلية ،إال أ ّن تداعيات نتائج مؤمتر الحوار الذي ُعقد يف اليمن ألزمت فص ّيل سلفي إعال َن
كيانه ضمن مسمى "اتحاد الرشاد اليمني".

كانون الثاني /يناير 2015

خصوصا ،يصفونها
فإ ّن ُمنتهجيها يف الوطن العريب عمو ًما واليمن
ً
باألسلوب العميل القايض عىل بؤس اإلنسان وشقائه .يف حني أ ّن
معارضيها بوج ٍه عا ٍّم ،يرونها انفالت ًا من الضوابط ،ومن االعرتاف
مبحظورات الدين واألعراف االجتامعية.

التأثير اإليراني
تستغل إيران وحرسها الثوري حالة التنوع الحاصل يف اليمن
ّ
مل
كل من لبنان (مؤازرة
فحسب ،بل إنّها استغلت هذه الحالة يف ّ
حزب الله) ،والعراق (بناء نظام ما بعد صدام حسني) ،وسورية
(الوقوف إىل جانب نظام األسد يف حربة ض ّد املكونات الثورية)،
إضاف ًة إىل البحرين (مساندة املطالبني بإسقاط الحكم) ،وقد تستغلّها
يف أماكن أخرى تنفيذًا إلسرتاتيجية استغالل التنوع بوصفها خ َّط
(((
نهي بانتشار
عبو ٍر مي ُّد النفوذ ويحقّق طموحات إعادة املجد الذي أُ َ
الدعوة اإلسالمية وفتوحاتها العادلة .ويبدو جل ًّيا أ ّن االستغالل اإليراين
لتلك الحالة قد انتقل من الخفاء إىل العلن ،ومن درجة االعتقاد إىل
االعتقاد الجازم.
من أجل ذلك أنشأت إيران سابقًا؛ نظ ًرا إىل طموحها اإلقليمي تجاه
اليمن ،ما أطلقت عليه "املجلس الشيعي األعىل يف اليمن" برئاسة
آية الله عصام عيل العامد الذي يقيم يف إيران ،عالو ًة عىل بنائها
مع ق ًوى أخرى غري شيعية (اليساريني) قطبي ًة يف املنطقة .وما يشري
إىل ذلك زيار ُة السفري الليبي بصنعاء ،خالل عهد القذايف ملحافظة
صعده معقل الحوثيني .وخالل هذه الزيارةُ ،رصد مبلغ قدره خمسون
ألف دوالر ،تقدمة ليبيا للحوثيني تحت خطاب إنشاء "منظمة أهل
البيت" .وهذا قد يُعلِّل بـ "اشرتاكية" نظام القذايف ،وتدهور عالقاته
بالسعودية آنذاك .ث ّم إ ّن إيران مل تخُض غامر محاولة الهيمنة يف
وفضل عن ذلك ،نشبت حروب
ً
هذا العرص ،بل إنها خــاضتها سابقًا.
كل طرف السيطرة عىل
عسكرية بينها وبني العثامنيني إثر محاولة ّ
زعامة العامل اإلسالمي .ولعل "معركة شامهي" التي انترص فيها
العثامنيون كانت آخ َر تلك الحروب.
ومــن خــال املسمى الشيعي ،يجتمع اإليرانيون والحوثيون،
إال أنهام يفرتقان مذهب ًّيا .فإيران إثنا عرشية ،واإلثنا عرشية تتطاول
عىل بعض الصحابة .يف حني أ ّن الحوثية زيدية ،والزيدية تريض عن
 8تهتم إيران رسم ًّيا بالثقافة الفارسية؛ فها هي تحتفل مبا يُسمى "عيد النريوز" الذي ليس
بدل من التاريخ الهجري.
من اإلسالم يف يشء ،كام أنها تستخدم التاريخ الفاريس ً
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جميع الصحابة .وما الربوز الحايل للطموح اإليراين وأشياعه إال مبنزلة
حضور يجمع بني األم (إيران) واالبن (حزب الله) ،ودعوة إىل األخ
غري الشقيق (الحوثيني) .وقد ل َّبى الحوثيون هذه الدعوة ،فكانت
املراسالت لتمتني العالقات بينهام.
ففي رسالة من الحويث إىل الشهرستاين يف قم((( ،و َردت إشارة إىل
سعي الحويث لبناء عالقات مع إي ـران .وقد أفصح األب الروحي
للجامعة (السيد بدر الدين الحويث) يف مقابلة صحافية مينية عن أنه
سافر إىل إيران إثر تداعيات حرب صيف عام  ،1994بني فصيلة من
الحزب االشرتايك أعلنت االنفصال وق ًوى سياسية أعلنت الدفاع عن
الوحدة(.((1
تحصل
ويتداول العامة أ ّن بدر الدين الحويث مؤسس الجامعة قد ّ
عىل شهادة املاجستري من إيران ،بعد تشبعه باألفكار اإلثني عرشية.
ومث َّة ترصيحات مفادها أ ّن شعار الرصخة للحوثيني ،هو ذاك الذي
أوجده اإلمام الخميني بدعوى استعامله أثناء الحج ،إعالنًا للرباءة من
املرشكني .وكان االتصال بني الطرفني مبنزلة انتفاع ُمتبادل؛ فالحوثيون
اتخذوه لبناء الجامعة كام أ ّن اإليرانيني اتخذوه لبناء القطبية ،ومنه
انكشف التأثري اإليراين يف اليمن ،وقد الحظت الحكومة اليمنية بوادر
ذلك االتصال منذ عام .2002
وأثناء ذهاب الرئيس السابق (عيل عبد الله صالح) ألداء فريضة
بري ،م ّر باملحافظة الحدودية مع السعودية صعدة،
عب موكب ٍّ
الحج ْ
وتوقف بها لصالة الجمعة ،ويف عقب أداء الصالة هتف أنصار الحويث
بشعار الرصخة ،فعرف صالح املصدر ،وكلَّف يف ( 2003 /3 /7أي
قبل الحرب األوىل) وزير الخارجية (وهو أبو بكر عبد الله القريب)،
واملغرتبني آنذاك ،بالتوجه إىل طهران ،وقد َح َّمل القريب رسال ًة إىل قائد
وخصوصا مرشدها األعىل  -تتعلق باملوضوع الحويث
الثورة اإليرانية -
ً
(((1
يف صعدة ،ومبوقف إيران الرسمي من ذلك .
غري أ ّن إيران مل تُرا ِع مبادئ العالقات الدولية ،وواصلت تقديم الدعم،
واملساندة املتعددة للحوثيني .وأصدرت الحوزة الشيعية بالنجف يف
نيسان /أبريل  2005بيانًا لها بعنوان "نداء إىل محافل حقوق اإلنسان
 9صحيفة الثقافية.2005/ 9 /29 ،
 10أعادت نرش املقابلة بعض املواقع اليمنية؛ منها حشد نت ،يف  ،2004 /8 /9انظر عىل
الرابط:
hshd.net/print6162.html
 11انظر :عبد الفتاح البتول" ،الحوثيون ،عفو السلطة وعنف الجامعة :محاولة للفهم"،
مجلة املنتدى ،العدد )2007( 105؛ وانظر أيضً ا :حسن الحاشدي" ،فتنة تنظيم الشباب
املؤمن :الحوثية" ،مجلة املنتدى ،العدد  ،106آذار /مارس  -نيسان /أبريل (.)2007
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يف العامل" ،ويشري هذا البيان ،يف تلميح إىل الحرب الثانية عىل الجامعة
سابق لها(.((1
الحوثية ،إىل أ ّن الشيعة يتعرضون لتصفيه جامعية ال َ
يف عقب ذلك ،نَ َح ِت املساندة اإليرانية للحوثيني نحو التط ّور وبوادر
العلن .فخرجت يف طهران تظاهرات شعبية ُمساندة للحوثيني ،مطالبة
بتغيري أحد شوارع طهران من اسم "شارع اليمن" إىل اسم "شارع
حسني الحويث" ،بعد مقتلة ،وت َّم تلبية ذلك رسميًّا؛ ما اضطر مجلس
الدفاع الوطني يف الجمهورية اليمنية ،إىل عقد جلسة يف ،2007 /2 /9
بخصوص مناقشة إعادة النظر يف عالقة اليمن الخارجية ،يف إشارة
ضمنية إىل الجمهورية اإليرانية.
اتصال بني شقيق مؤسس الجامعة
ً
ث ّم إ ّن الحكومة اليمنية الحظت
حسني الحويث والربملاين يحيى الحويث بإيران ،فرفعت عنة الحصانة
الربملانية بالقرار الربملاين الذي صوت عليه  188عض ًوا من أصل
 301عضو من إجاميل عدد أعضاء مجلس النواب اليمني ،يف الجلسة
املنعقدة يف  ،((1( 2007 /2 /28بتهمة االتصال غري املرشوع بدول
أجنبيةِ ،ضمن إشارة إىل إيران .فأعلن اللجوء السيايس بأملانيا ،وهي
الدولة التي اعتقلت االستخبارات األمريكية عىل أرضها الشيخ محمد
املؤيد ،بتهمة تقدميه الدعم املايل لحركة املقاومة اإلسالمية حامس(.((1
لهذا دارت يف محافظة صعدة ستة حروب إبان عهد النظام السابق
ض ّد الحوثيني( ،((1جرى فيها من مبدأ اإلخاء وحقْن الدماء ،تق ُّدم
دولة قطر الشقيقة بوساطة أخوية بني الحكومة اليمنية والجامعة
طويل .وقد علَّل بعضهم ذلك بأ ّن الجامعة
الحوثية ،مل يستم َّر أمدها ً
(((1
الحوثية قبلت الوساطة آنذاك بإلزام إيراين خوفًا من االستئصال .
ويُعلِّل أنصار الرئيس صالح ذلك بالتسامح السيايس .ومن الحوادث
التي تبعت ذلك ،مشاركة الجامعة الحوثية يف االعتصامات الثورية
عــام  .2011وتجلَّت إثر ذلك نزعة إيرانية تطمح إىل م ّد نفوذها
ودعم الحوثيني ،بلغت مستوى املد والجذر يف ما يتعلَّق مبفاوضات
برنامجها النووي( .((1وقد أعلنت حكومة الوفاق الوطني ،أواخر
 12املرجع نفسه.
 13الحاشدي ،ص .29
 14لالستزادة ،انظر :نارص محمد عيل الطويل ،الحركة اإلسالمية والنظام السيايس يف اليمن
(صنعاء :دار الكتب اليمنية.)2009 ،
 15دارت ستة حروب مبحافظة صعدة خالل عهد النظام السابق ،ودارت يف أكرث من
محافظة أكرث من ستة حروب بعد عام .2011
 16انظر :عبد الفتاح البتول" ،بعد اتفاق الدوحة :الحوثيون والسلطة من املواجهات
العسكرية إىل الحرب الفكرية ،مجلة املنتدى ،العدد .)2008( 111
 17انظر :محمد املرصي" ،سياسات الواليات املتحدة األمريكية يف منطقة الرشق األوسط"،
سياسات عربية ،العدد  ،)2014( 7ص .60
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عام  ،2012عن متكُّن أجهزتها األمنية يف خفر السواحل من إلقاء
القبض عىل السفينة اإليرانية (جيهان  )1محمل ًة بالعتاد واألسلحة
العسكرية ،لدعم الجامعة الحوثية.

التـأثـيـر السـعـودي
تؤث ِّر السعودية يف اليمن وفق مسارين أحدهام فكري واآلخر قبَيل.
فمن جهة دعم الجامعات السلفية التي ال تنازع الحاكم يف ملكه،
تع ُّد السعودية ذلك من مبدأ االهتامم بكتاب الله وس َّنة رسوله ،كام
أنها ساندت سابقًا املعاهد العلمية التابعة لجامعة اإلخوان املسلمني
يف اليمن إىل أن جرى دمجها يف وزارة الرتبية والتعليم يف عهد النظام
السابق .وكانت قبل ذلك متنح بعض األقطاب املشيخية الق َبلية يف
اليمن مبالغ مالي ًة ومرتبات شهريةً؛ بهدف تأمني جنوبها ،والتصدي
للمد الثوري ذي املرشوع النارصي يف ستينيات القرن العرشين.

وبحسب مصادر بحثية ،فإ ّن بوادر االهتامم السعودي بالسلفية يف
اليمن بدأت يف عقب مشارك ٍة بني الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
وجامعة جهيامن العتيبي ،من خالل اإلعالن عن الخالفة يف أوساط
الحرم امليك( .((1و ُع ِف َي عن الوادعي من حكم اإلعدام الصادر يف حقه،
مقابل تخليه عن زيديته ،وعودته إىل مسقط رأسه يف صعدة ذات
املذهب الزيدي ،ونرشه األفكار السلفية فيها .يضاف إىل ذلك أ ّن
السعودية منحته رحل ًة عالجي ًة إىل الواليات املتحدة األمريكية .وهكذا
بدل من العمل
تحصل الشيخ الوادعي عىل فرص ٍة مفضَّ لة يف العيشً ،
ّ
تحصلت السعودية عىل بوابة أخرى إىل جانب
يف السعودية ،كام ّ
بوابة املشايخ.
وعاد الشيخ الوادعي من السعودية إىل اليمن يف بداية الثامنينيات
وأسس مركز دار الحديث مبنطقة دماج محافظة
من القرن العرشينَّ ،
 18يف  ،1979 /10 /20اقتحم جهيامن العتيبي ومئتان من أتباعه مسجد الحرم امليك،
واستغرق وجودهم به أكرث من أسبوعني ،وت َّم القضاء عليهم مبساعدة رشطة خارجية.
لالستزادة ،انظر :فرانسوا بورغا" ،السلفية يف مواجهة اإلخوان املسلمني" ،صحيفة لوموند،
الطبعة العربية املنشورة بالرشاكة مع صحيفة السياسية اليمنية كملحق شهري ،العدد ،30
حزيران /يونيو (.)2010

كانون الثاني /يناير 2015

ونش
صعدة (معقل الزيدية الهادوية) ،وعمل عىل استقطاب الطالب ْ
العلوم وتقديم املحارضات التي ع َّدها أمئة املذهب الزيدي مناقض ًة
لطبيعة الفكر السائد يف املنطقة .لهذا أشار الباحث الفرنيس فرانسوا
بورغا ،يف كتابه اإلسالم السيايس يف زمن القاعدة ،إىل ما عرضته مجلة
نوافذ اليمنية يف زاوية عرض كتاب ،ضمن عنوان" :الشوكاين والزبريي
واإلمام يحيى وإخوان اليمن" ،من خالل القول" :إ ّن طبيعة العالقات
بني أنظمة شبة الجزيرة العربية واالتجاه السلفي (الشيخ مقبل بن
هادي الوادعي منوذ ًجا) ،عالقة تصالح"(.((1
ويف هــذا الــســيــاق ،ال تُــع ـ ُّد السلفية يف اليمن  -بحسب
وخصوصا حني يتعلّق
توجهاتها – منضوي ًة إىل قيادة إدارية واحدة،
ً
األمر بقبول العمل الحزيب أو عدمه .فهي تُفرز وفق ثالثة مكونات؛
هي الرفض ،والقبول ،والقبول املرشوط.
فأ ّما املكون األول ،فيتزعمه الشيخ يحيى الحجوري ،منذ وفاة الشيخ
مقبل بن هادي الوادعي يف متوز /يوليو  .2000وقد كان الوادعي
نفسة ،يرى أ ّن العملية السياسية واالنشغال بتنظيامتها ،من األمور
املخالفة للرشيعة اإلسالمية .وأ ّما املكون الثاين ،فيتزعمه الشيخ
محمد بن محمد املهدي ،وهو يرى أنّه ميكن إجراء العملية السياسية
من خالل ائتالف يجمع أكرب عدد ممكن من الجمعيات والهيئات
ؤسس حزب سلفي سيايس .وأ َّما املكون
السلفية ،فال يشرتط أن يُ ّ
السلفي الثالث الذي يتزعمه الشيخ أحمد بن حسن املعلم ،فيبدي
انفتا ًحا عىل العمل السيايس والنشاط التنظيمي ،وفق قواعد رشعية
ضابطة(.((2
ومن انفتاح املكون السلفي الثالث ،ورضورة املشاركة يف مؤمتر الحوار
لحل األزمة
الوطني الشامل الذي ُعقد بنا ًء عىل املبادرة الخليجية ّ
اليمنية ،أُنشئ ما يُسمى "اتحاد الرشاد اليمني" ،بوصفه مكونًا سلفيًّا،
برئاسة الشيخ محمد بن موىس العامري ،زوج ابنة الشيخ مقبل
الوادعيُ ،مح ِّرم العملية الحزبية.
وعىل الرغم من اتضاح التأثري السعودي يف املستوى الق َبيل املشيخي
لليمن ،فإ ّن بــوادر هذا التأثري تشري إىل أنه كان يف ُعقب ثورة
 26أيلول /سبتمرب  1962التي قامت ض ّد حكم أرسة بيت حميد الدين
(اإلمامي) يف الشطر الشاميل من البالد ،والتي ساندتها القيادة املرصية
آنذاك (جامل عبد النارص) ،من وجه ِة نظ ٍر مرصي ٍة تحرري ٍة تواجه
الهيمنة الغربية .وقد الذت تلك األرسة الحاكمة بالهرب صوب
19
20

مجلة نوافذ اليمنية ،العدد  ،66شباط /فرباير ( ،)2007ص  11وما بعدها.
عبد الغني املاوري ،مجلة مدارات إسرتاتيجية ،العددان  10و ،)2011( ،11ص .143
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السعودية؛ قصد إعادة بناء الصف ومواصلة الحكم .لك ّن هذا األمر
مل يتحقق ،واستمرت املجابهة بني الثوار ،وعنارص النظام اإلمامي
داخل اليمن املدعومة خارج ًّيا ،نحو خمس سنوات ،إىل أن جرى
حل
حل بينهام برعاية مرصية سعودية ،وهو ٌّ
التوصل عام  1967إىل ّ
قائم عىل االعرتاف بالنظام الجمهوري وإعالن وقف القتال.
مل تأمن السعودية الطموحات النارصية آنذاك ،واالمتداد الثوري
للقوات املرصية املساندة لثوار اليمن ،فأوجدت يف جهازها األمني،
ما ميكن أن نطلق علية اسم "ملف مشايخ اليمن" ،ومن خالله يُق َّدم
الدعم لبعض األقطاب املشيخية ،يف شكل ِم َنح جزيلة ،أو مرتبات
شهرية .فقد أفصح الشيخ محمد بن ناجي الشايف ،نجل كبري مشايخ
اليمن وشيخ مشايخ قبيلة بكيل كربى القبائل اليمنية يف مقابلة
يتحصل عىل الدعم السعودي ،مقابل تأمني
تلفزية ،عن أ ّن والده
ّ
الحدود .واستم ّر الدعم السعودي للمشايخ إىل أن قُلِّص أثر التوافق
مع الرئيس صالح والنظام السعودي ،خالل اتفاقية رسم الحدود بني
البلدين سابقًا.
الست بني الحكومة اليمنية والجامعة
وعىل الرغم من أ ّن الحروب
ّ
الحوثية ،إبان حكم صالح يف محافظة صعدة شامل اليمن ،كانت
رصح أثناء
تجرى ْ
عب قرار للربملان اليمني ،فإ ّن الربملاين يحيى الحويث ّ
وجوده يف ليبيا ،بأ ّن الرضب العسكري من جهة الجيش اليمني ليس
سوى حرب بالوكالة تدفع تكلفتها مسبقًا اململكة العربية السعودية،
وأنها ص َّدقت صورة اإلمالءات بخيار الفعل؛ من خالل مشاركتها يف
رضب الحوثيني جويًّا أثناء الحرب السادسة(.((2
وبانتهاء الحرب السادسة ،هدأت قضية صعدة ،إىل أن أُشعلت حرب
قصرية يف دماج عام  2013بني الحوثيني وطالب مركز دار الحديث،
وأُوقفت بنا ًء عىل اتفاق بني الطرفني مفاده نقْل املركز من محافظة
صعدة الحدودية مع السعودية إىل محافظة الحديدة الساحلية عىل
البحر األحمر .ومن جهتها ،أد َرجت السعودية ،إثر ذلك ،الجامعة
الحوثية ضمن قامئة اإلرهاب ،ودعت املجتمع الدويل إىل مساندتها يف
هذا اإلدراج واالعرتاف به.
أ َّما الحوثيون في ّربرون نقل مركز دار الحديث السلفي بدماج من
محافظة صعدة إىل محافظة الحديدة ،بأ ّن السلفيني يف هذا املركز
وق ُعوا ضحي ًة لقوى خارجية كالسعودية ،وداخلية كبعض املشايخ
الق َبلية (يف إشارة إىل حرب الحوثيني الق َبلية ض ّد آل األحمر) ،إضاف ًة
 21خالل الحرب السادسة بني الحوثيني والحكومة اليمنية ،حدثت مواجهة عسكرية بني
الجيش السعودي ومقاتيل الحويث عىل الحدود ،استخدمت فيها السعودية السالح الجوي.

إىل تعلُّلهم بسبب آخ َر مه ّم من وجهة نظرهم؛ هو توافد الطالب
األجانب إىل هذا املركز ،وخضوع الحكومة اليمنية لضغوط السعودية
ودعمها من أجل تسهيل اإليفاد.
وأبدى الناطق الرسمي للجامعة محمد عبد السالم ،يف أحد ترصيحاته،
انكشاف مؤامرات أجنبية عديدة تسعى  -بحسب قوله  -إلذكاء
الرصاع الطائفي يف اليمن ،ذاك ًرا أ ّن حسن زيد األمني العا ّم لحزب
الحق (أحد مكونات أحزاب اللقاء املشرتك الذي أُوجد من أجل خلق
ّ
معارضة قوية ض ّد النظام السابق) ه َّدد بكشف املؤامرة التي أ َّدت
إىل نزوح طالب املركز(.((2
حل
وعىل الرغم من عدم ارتياح الحوثيني للمبادرة الخليجية ،يف ّ
األزمة اليمنية بني النظام السابق وقوى الثورة الشبابية ،ووصفهم
إياها مبنقذة املسؤولني املواليني للسعودية( ،((2وعىل الرغم من
مقاطعتهم لالنتخابات الرئاسية املبكرة عام  2012التي اشرتطتها
املبادرة ،بحجة التدخل الخارجي الراعي للمبادرة من جهة عرش دول،
كل ذلك مل يعكِّر صفوهم مع الرئيس
ضمنها الواليات املتحدة ،فإ ّن ّ
هادي الذي قاطعوا انتخابه ،أو طالبوا بإزاحته كام طالبوا بإزاحة
حكومة الوفاق املكونة من ثالث قوى مينية (املجلس الثوري ،واملؤمتر
وحلفائه ،وأحزاب اللقاء املشرتك) ،برئاسة محمد سامل باسندوة.

التـأثـيـر األميركـي
يوضح فرانسيس فوكوياما ،ضمن ما يُعرف بعنوان "أجندة الهيمنة
السياسية واالقتصادية األمريكية" ،أ ّن التأثري األمرييك عىل مستوى
املنطقة العربية واإلسالمية بوج ٍه عا ٍّم ،يريدها حربًا داخل اإلسالم
تغي طبيعته ،فتجعله ليرباليًّا يتسامح مع أل ّد أعداء اإلسالم ،وحداثيًّا
ّ
يقيم قطيع ًة معرفي ًة كربى مع ماضية ،كام فعل ذلك أتاتورك يف
النموذج املتوطن برتكيا(.((2
ومن هذا اإليضاح تشري الدالئل البحثية إىل استغالل األمريكيني عد ًدا
دعم طائف ًّيا؛ من أجل إذكاء
كث ًريا من الهفوات ،ودعم مبدأ التجزئة ً
تس ْد" .فأوجد بعض مثقفي
االنقسامية وتعزيز ُمبتك ٍر لقاعدة "ف ِّر ْق ُ
الغرب مصطلح اإلسالم فوبيا ،بوصفه صيغ ًة تخويفي ًة تحذِّر من هذا
" 22السلفيون ضحية اإلصالح والسعودية وأمريكا وأوالد األحمر" ،صحيفة الهوية،
.2014 /1 /16
 23أشري إىل ذلك يف املقالة "وانقلب السحر عىل الساحر" ،املرجع نفسه.
 24محمد عامرة "الحملة الجديدة عىل العامل اإلسالمي" ،مجلة املنار الجديد ،العدد .)2003( 21
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الدين .وبتغلغل اللويب الصهيوين يف األوساط األمريكية بوج ٍه عا ٍّم ،ومن
بينها األوساط الثقافية والسياسية عىل وجه الخصوص ،يُص َّور العرب
يف أذهان عقلية عا ّمة األمريكيني بد ًوا ُر َّح ًل مرتصدين ،وامله ّدد الرئيس
واملستم ّر للعربانيني(.((2
وت ُرسم األجندة األمريكية وفق أهواء اللويب الصهيوين واستثامراته
الراغبة يف زعزعة أمن املنطقة ،منفِّذين إياها من خالل سناريوهات
التوصيات الختامية لدراسات املراكز اإلسرتاتيجية يف الواليات املتحدة
التي يدير أغل َبها هذا اللويب ،ومن ذلك يُستبطن ما أشار إليه أحمد
منصور يف كتابة قصة سقوط بغداد ،وفقًا ملا نرشته صحيفة القدس
العريب الصادرة من لندن يف  20ترشين الثاين /نوفمرب  ، 2002عن
تقرير لصحيفة (هآرتس اإلرسائيلية) ،أ ّن الواليات املتحدة ستعمل
عىل تغيري أنظمة الحكم يف الدول العربية ،وعىل رأسها السعودية
ومرص بعد االنتهاء من الحرب عىل العراق( .((2وقد ذكر مؤسس
الجامعة الحوثية يف إحــدى محارضاته أ ّن السعودية ستتعرض
ملخططات عدائية مل يُرش إىل مصادرها.
ويف ما يخص إيحاءات تنفيذ الدور األمرييك تجاه اليمن ،فإنه يُص َّنف
من خالل اجتامعات كبار املسؤولني اليمنيني إىل ممثيل السفارة
األمريكية يف العاصمة اليمنية صنعاء ،تحت غالف الغطاء األمني
(أحيانًا يُجرى أكرث من لقاء يف أسبوع واحد ،مع أكرث من مسؤول
ميني) .وتوحي إشــارات تلك االجتامعات بعدم جدية الواليات
حل الخالفات الناشئة بني
املتحدة ،بوصفها عض ًوا يف األمم املتحدة ،يف ّ
األوساط اليمنية؛ بغية التصعيد الداخيل واالرتهان لهيمنتها ،وتعزيز
هذا االرتهان يف املنطقة.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

قول
للحكومة اليمنية يف حربها ض ّد الحوثيني ،وأحيانًا أخرى نسمع ً
مه ّد ًدا ملجموعة من الطالب السلفيني املساملني يف الرصاع معهم.
رصح السفري األمرييك السابق توماس كراجيسيك ،عند بوادر الحرب
لقد ّ
عىل الجامعة الحوثية ،بدعم بالده للحكومة اليمنية يف املواجهات
قول تهديديًّا للقامئة بأعامل
الدائرة آنــذاك( ،((2ورسعان ما سمعنا ً
السفارة األمريكية بصنعاء كارين ساسا هارا مناقضً ا لذلك الترصيح؛
ذلك أنها التقت الرئيس عبد ربه منصور هادي لبحث الوضع ،أثناء
احتدام الرصاع املسلح الدائر بني من حاربتهم الحكومة اليمنية ،ومن
مث ّة السلفيني يف منطقة دماج مبحافظة صعدة ،ومتخض هذا اللقاء
عن قولها :يجب إخراج السلفيني من منطقة دماج مبحافظة صعدة
إىل مكان آخر ألنهم يشكّلون خط ًرا عىل الواليات املتحدة األمريكية،
وطلبت إىل الرئيس هادي ،يف اللقاء نفسه ،أن يبلِّغ قيادة الجامعة
السلفية يف مركز دار الحديث بدماج أنهم مسته َدفون من الطائرات
األمريكية(.((2
ومن دواعي الحفاظ عىل أمن البالد والح ّد من دور املزعزعني له،
أُدرج اليمن يف مضامني البند السابع ،وجرت بعد ذلك اإلدراج
مبحافظة عمران حروب بني الحوثيني وأوالد األحمر ،وبني الحوثيني
ومستشار الرئيس للشؤون العسكرية واألمنية اللواء عيل محسن
أي طرف منهام أو يوضع ضمن عقوبات
بالعاصمة صنعاء ،ومل يُ َد ْن ُّ
ذلك البند ،وهو أم ٌر مث ٌري للتساؤل ،ويشري عىل الرغم من قلة الرسد
املتعلِّق بالتأثري األمرييك ،إىل وجود أث ٍر واض ٍح يف مسار الحوادث يف
اليمن.

لذا ،تتّضح من التدقيق البحثي التناقضات األمريكية مع الحوثيني
حق اللجوء
املبدية لالستغراب .فرافع شعار املوت ض ّدها ُينح ّ
السيايس ،من أملانيا الحليف إجباريًّا لألمريكيني .أضف إىل ذلك عدم
اكرتاثها لتبني هولندا وبعض الدول األوروبية املطالبة بإدراج تنظيم
الشباب املؤمن (نواة حركة أنصار الله) يف القامئة السوداء ،وعدم
ع ّده ضمن املنظامت اإلرهابية .وهذا ليس من الالمباالة ،بل إنه
يوحي بتطمينات ،وإن كانت من الحليف الخارجي للحوثيني .كام
يُالحظ يف هذا الشأن تناقض الواليات املتحدة دبلوماسيًّا ،من خالل
داعم
ممثيل سفارتها بالعاصمة اليمنية صنعاء .فأحيانًا نُلفي ترصي ًحا ً

يرى بعضهم أ ّن سيطرة الحويث عىل العاصمة صنعاء نتيج ٌة لنجاح
التأثري اإليراين ،وأنها باكورة أخرى ت ُضاف إىل حلفاء املرشوع اإليراين،
بعد لبنان ،والعراق ،وسورية .يف حني يرى اإلخوان أ ّن تلك السيطرة

 25لالستزادة ،انظر :ميخائيل سليامن ،صورة العرب يف عقول األمريكيني ،ط ( 2بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية.)2000 ،
 26لالستزادة ،انظر :أحمد منصور ،قصة سقوط بغداد الحقيقة بالوثائق ،ط ( 6بريوت:
الدار العربية للعلوم نارشون /دار ابن حزم.)2004 ،

 27مجلة املنتدى ،املرجع نفسه؛ وانظر أيضً ا" :نائبة السفري األمرييك تؤكد وقوف بلدها
مع حكومة ما يسمى بالوفاق يف مواجهة الثورة الشعبية" ،صحيفة الحقيقة الناطقة باسم
الحوثيني ،العدد  ( 2014 /8 /28 ،138أي قبل سقوط العاصمة صنعاء).
" 28السلفيون ضحية اإلصالح."...

ســيطرة الحوثيين على صنعاء
بين نجاح التأثير اإليراني والتوافق
الكلي
ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
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المؤثرات الخارجية في المماحكات اليمنية

يل ،من أجل إزاحة إخوان اليمن ،مقارنني
نتيج ٌة لحالة التوافق الك ّ
هذا السقوط بتلك اإلزاحة التي حصلت للرئيس محمد مريس يف
مرص.

من بوادر الصعود السيايس ألجنحته يف عقب ثورات الربيع العريب،
أفزع ق ًوى محليةً ،سواء كانت حاكمةً ،أو معارضةً ،وأفزع كذلك
ق ًوى خارجيةً .فعمدت القوة الداخلية إىل إزاحته (الحالة املرصية)،
مدعوم ًة بالقوة الخارجية من خالل طرائق عديدة .كام ُدع ّمت
مبهمت شبة رسية تشري إىل تغافل
سياسة إقصاء الطموح اإلخواين ّ
إجراءات تنفيذ عقوبة البند السابع ض ّد املعرقلني (الحالة اليمنية)،
وهذا ما أضعف هيبة الدولة ،وه َّيأ لسيطرة الحوثيني عىل العاصمة
أنفسهم إىل ذلك.
اليمنية صنعاء ،وقد أشار املتنافسون ُ

فإيران أذابت جليد القطيعة بينها وبني الواليات املتحدة ،وال سيام
بعد فوز الرئيس حسن روحاين ،وعملت ضمن عالقاتها الغربية عىل
فتح صفحة جديدة من التعامل ،بخاصة مع واشنطن؛ ولذلك اختري
محمد جواد ظريف املعروف باتصاالته الواسعة مع األمريكيني وزي ًرا
للخارجية( ،((2وبادر الرئيس روحاين إىل إشاعة مناخ جديد عىل عكس
سابقية خامتي ونجاد ،وخاطب الجمهور الغريب بكتابته مقاالت يف
الصحف األمريكية ،وإجرائه عد ًدا من املقابالت املتلفزة من خالل
قنوات فضائيات أمريكية كــرى( ،((3عىل أ ّن السياستني اإليرانية
واألمريكية تتشابهان يف سياسة امل ّد (شأ َن اإلصالحيني والدميقراطيني)،
وتتشابهان أيضً ا يف الج ْزر (شأ َن املحافظني والجمهوريني) ،ويف تأدية
الرئيس املنتخب عمله من حيث انتهى سابقة ،عىل عكس األنظمة
الجمهورية يف الوطن العريب.

خــاتــمــة

ومن ثورة اإلمام الخميني وبرنامجه البنايئ ،جرى ن ْحت مسار عالقة
بدل من عالقاتها
تدعيم للقطبية الثنائيةً ،
إيران الخارجية بالرشق
ً
بالغرب عىل غرار ما كان سائ ًدا يف السابق .وقد استفادت إيران من
الخربات التكنولوجية الروسية ،بالنظر إىل وجود دوافع مشرتكة بينهام.
تدعيم للقومية اإلسالمية
ث ّم إ ّن إيران ألغت االعرتاف بإرسائيل،
ً
خصوصا ،والعربية عمو ًما ،وقد ه ّدد الرئيس اإليراين محمود أحمدي
ً
وكل ذلك يشري
ائيل بإزالتها من الخريطةّ .
نجاد ،يف أحد خطاباته ،إرس َ
إىل األبعاد اإلسرتاتيجية إليران ،إذا فرضنا أ ّن سيطرة الجامعة الحوثية
عىل العاصمة اليمنية صنعاء نتيج ٌة لتأثريها.
ويف حال توافق بني جميع املؤثرات ،فإ ّن تيار اإلخوان مبا يحمله
من أفكار تحرريه عىل املستوى السيايس والقومي ،ومبا يحمله أيضً ا
 29انــظــر" :التقارب األمــريك  -اإليــراين :أسبابه وفــرص نجاحه" ،سياسات عربية،
العدد  ،)2013( 5ص .26
" 30بواعث القلق اإلرسائييل من احتامالت التقارب األمرييك – اإليراين" ،سياسات عربية،
العدد  ،)2013( 5ص .31

تُنفِّذ قوى التأثري الخارجي مسار أجندتها يف اليمن ،من مبدأ االستغالل
السلبي للتنوع الحاصل يف الساحة اليمنية .ولعل زيادة الوترية
تضاعفت يف عقب ثورات الربيع العريب عام  .2011وللوقوف عىل
أي فصيلة مينية من العمل السيايس،
ما قبل هذا العام ،نجد أنه مل تُ نع ُّ
إال أ ّن كتله الحزب الحاكم يف الربملان دعت إىل إلغاء الفرتة الزمنية
املحددة بفرتتني فقط ،وجعلها ُمطلقة للرئيس صالح(((3؛ ما دفع
اإلخوان إىل االنخراط يف ثورة  2011الشبابية ،وإىل خروج الحوثيني
من "املعقل" (صعدة) إىل العاصمة صنعاء واملشاركة يف الثورة.
ويف هذا السياق ،تغريت املوازين وعالقاتها؛ إذ سيطر إخوان اليمن
عىل تحريك العمل الثوري ،وظ ّنت العامة أ ّن ذلك من بوادر التز ّعم
وأخْذ ال ُحكم ،ولكن رسعان ما تراجع ذلك الظ ّن ،بظهور مالمح الخالف
مع الجامعة الحوثية بعد انتهاء مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،إضاف ًة
إىل نشوب الحرب يف منطقة دماج مبحافظة صعدة بني الحوثيني
والسلفيني التي حايدها اإلخوان لع ّدة أسباب ،وساندتها أطراف
ق َبلية ،انتهت بنقْل املركز من دماج ،إىل محافظة الحديدة الساحلية.
ومل يكن ذلك ،بالنسبة إىل الحوثيني ،نهاية املطاف .بل إنهم زحفوا
صوب العاصمة صنعاء بع ّده مطالب محركة للجامهري ،مسيطرين
عىل مناطق كثرية قبل وصولهم إليها (من بينها محافظة عمران) ،إىل
أن متَّت السيطرة عىل العاصمة صنعاء .ف ُدفع إخوان اليمن يف مساء
اليوم الذي سيطر فيه الحوثيون ،إىل املشاركة يف توقيع وثيقة السلم
والرشاكة الوطنية.

 31انظر عىل سبيل املثال :ماجد الجرايف" ،الرئيس واملشرتك :من الحوار عىل إصالحات
دستورية وانتخابية إىل التفاوض عىل الرحيل" ،صحيفة الغد.2011 /4 /4 ،
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نوار جليل هاشم*  -أمجد زين العابدين طعمه

**

الموقف الروسي من الثورات العربية
أنموذجا)
(ليبيا ،ومصر ،وسورية
ً

تحدد ،منذ حقبة التســعينيات ،مصالحها الوطنية
تناقش هذه الورقة تحول روســيا التي لم ّ
ً
في الشرق األوسط والعالم العربي نحو انتهاجها سياسة أكثر نشاطا وفاعلية في المنطقة،
وال ســيما بعــد مجــيء فالديمير بوتين إلى الســلطة .وكانت محاوالت بوتيــن لتعزيز النفوذ
الروســي في الشــرق األوســط بدافع مــن مزيج الحنيــن إلى تركة النفوذ الســوفياتي الســابق
أن الثورات العربية
والمصالح الوطنية اإلستراتيجية .مع تداعيات الربيع العربي أحست روسيا ّ
قـــد تنتج تغ ّيـــرات جيوسترتيجية في اإلقليم ال تتالءم وطموحها المتنامي ،لذا كان الموقف
ً
مختلفــا إزاء كل حــدث وحالــة فــي دول الربيــع العربــي؛ إذ أبــدت ّ
تحفظــات ومواقف
الروســي
حــد جعلهــا أبــرز الالعبيــن
مناوئــة للتغ ّيــر فــي ليبيــا ومصــر ،وبفاعليــة أكبــر فــي ســورية ،إلــى ّ
المؤثّريــن فــي األزمــة الســورية ،بينما لــم يكن موقفهــا مؤثّ ًرا فــي اليمن وتونــس والبحرين؛
عــدة؛ منهــا مــا يتعلق
أن دوافــع الــدور الروســي وحيثياتــه ،ترجــع إلــى أمــور ّ
والواقــع يشــير إلــى ّ
بتخوفهــا مــن تأثّــر الوضــع الداخلــي الروســي بموجــات التغييــر الديمقراطــي التــي تجتــاح
ّ
المنطقــة العربيــة ،ومــن إرهاصاتــه علــى مســتقبل دول آســيا الوســطى ،وال ســيما الــدول
الحليفة لها مثل (أذربيجان ،وكازاخستان ،وطاجكستان ،وبيالروسيا) .تناقش هذه الورقة كل
هذه التشابكات على خلفية المشهد العربي الراهن.
* أستاذ معيد يف الجامعة املستنرصية  -العراق.
** معيد يف الجامعة املستنرصية  -العراق.

دراسات وأوراق تحليليّة
الموقف الروسي من الثورات العربية (ليبيا ،ومصر ،وسورية أنموذجً ا)

أهمية البحث
يثري الدور الرويس يف املنطقة العربية  -يف الفرتة الراهنة  -العديد
من التساؤالت والنقاشات؛ ذلك أ ّن املواقف الروسية ظهرت يف بعض
األحيان غري واضحة ومبطّنة ،فهي مل تعتمد كث ًريا عىل األسس التقليدية
يف األداء السيايس الخارجي لروسيا املستند إىل أسس منهجية وضوابط
معينة ،لذا فقد ساهمت هذه املواقف يف تغيري مسار الحوادث يف
ما يتعلق بقضايا مه ّمة يف املنطقة مثل األزمة السورية ،ث ّم سعيها إىل
استعادة مكانتها دول ًة عظمى يف النظام الدويل ،فمثل هذه املواقف
تكون جديرة بالدراسة واالهتامم والتحليل واملتابعة من أصحاب
ظل بيئة إقليمة مضطربة ومرشّ حة ملزيد من الحوادث
االختصاص ،يف ّ
التي ستكون روسيا حارضة فيها بال ّ
شك.

فرضية البحث
مل تت ّنب روسيا سياسة مو ّحدة تجاه الثورات العربية؛ إذ تب ّنت مواقف
وسياسات استندت باألساس إىل نهج واقعي (براغاميت) مح ّدد ،يعتمد
مبدأ الربح والخسارة واملصالح العليا ،ويتعامل مع كل حالة عىل
حدة ،لذا ميكن القول إ ّن روسيا ظهرت مبوقف املستعد لالعرتاف
التخل عن مصالحها مع
بالثورات الحاصلة يف عدد من الدول دون ّ
األنظمة التي قامت ضدها .لكن مع تطور الحوادث ،اضطُ َّرت روسيا
إىل تب ّني تكتيكات إسرتاتيجية مرحلية ،واالعتامد عىل نهج آخر امتاز
بدرجة أكرب من املرونة يجمع بني اليشء ونقيضه ،أك ّدت من خالله
حرصها عىل استقرار األنظمة العربية ،لكنها قبلت بالتعاون مع قوى
املعارضة الثورية.

منهجية البحث
ت ّم اتباع املنهج التاريخي يف تت ّبع املصالح الروسية يف املنطقة العربية،
واملنهج التحلييل يف تناول املوقف الرويس من الثورات العربية.

هيكلية البحث
ت ّم تقسيم البحث إىل مقدمة وثالثة محاور ،تناول املحور األ ّول
تو ّجهات السياسة الروسية تجاه املنطقة العربية ،واهت ّم الثاين بدراسة
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السياسة الروسية تجاه الثورات العربية ،أ ّما الثالث فقد تناول رؤية
مستقبلية للدور الرويس يف ضوء تح ّوالت املنطقة العربية.

توجهات السياسة الروسية تجاه
المنطقة العربية
تفعيل ملحوظًا عىل مدى األعوام
ً
شهدت العالقات الروسية  -العربية
العرشة املاضية ،بعد انحسا ٍر وتراجعٍ واضحني خالل عقد التسعينيات
من القرن العرشين ،ومل ّا كانت روسيا تحاول ض ّم الرشق العريب بر ّمته
مم مي ّيز (ترانزيت) موسكو العريب الحايل
إىل منطقة نفوذها ،فإ ّن ّ
ماييل(((:
•استخدام الطريقة املختربة للتأثري االنتقايئ يف تلك الدول التي ما
تزال توجد فيها املساحات القدمية للمناورة الروسية السياسية
واالقتصادية.

•عودة روسيا إىل تلك البلدان العربية ،حيث ال توجد األرضية
القدمية ،والتي تظهر لديها بالتدريج األرضية الجديدة ،عىل
شكل الرغبة يف التعاون العسكري وموارد الطاقة؛ وهذا ما
يسمح ملوسكو بتوسيع قامئة أولوياتها ،وتضمينها تلك البلدان
التي مل تكن داخل مجال النفوذ السوفيايت سابقًا ،وتشمل (دول
الخليج ،واملغرب ،والسودان ،وتونس).
لكن املدخل إىل هذا االهتامم املتج ّدد مل يكن من خالل األيدلوجيا
هذه املرة ،بل من خالل الجيو -سياسية التي ارتسمت أولوياتها يف
املنطقة عىل النحو التايل(((:
األ ّولوية األوىل لرتكيا وإيران لكونهام محاذيتني لها من جهة ،وألنهام
تتمتّعان بقدر كبري من النفوذ التاريخي والثقايف واالقتصادي ،من
جهة أخرى.
األولوية الثانية كانت للخليج العريب ،حيث كانت موسكو تسعى
بشكل حثيث ملامرسة سياسة توازن صعبة ،أ ّوال بني العراق وإيران،
ثم الحقًا بني إيران والسعودية وبقية دول الخليج .فقد استطاعت
موسكو إعادة إطالق عالقاتها مع حلفائها التقليديني يف املنطقة عىل
 1س .غ لوزيانني ،عودة روسيا إىل الرشق الكبري ،هاشم حامدي (مرتجم)( ،بغداد :دار
املدى للثقافة والنرش ،)2012 ،ص .49
واملتغيات" ،يف حلقة نقاشية
 2سعد محيو ،ورقة عمل "روسيا والربيع العريب :الثوابت
ّ
عقدت يف مقر مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت بتاريخ  ،2012/9/19مجلة املستقبل
العريب ،العدد ( 405ترشين الثاين /أكتوبر  ،)2012ص .120
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أسس جديدة ،إالّ أ ّن الالفت لالنتباه هو أنه عىل الرغم مام سبق
ذكره ،فإنه مل يظهر خالل العقدين املاضيني تط ّور ملحوظ يف العالقات
الخليجية  -الروسية ،كام مل تكن روسيا نفسها تأمل يف عالقات سياسية
متطورة ،بقدر ما كانت تأمل يف تطوير العالقات االقتصادية يف الحد
األدىن(((.
األ ّولوية الثالثة ملنطقة الرصاع العريب -اإلرسائييل التي كانت تحظى
باألولوية من جانب االتحاد السوفيايت السابق ،بصفتها جز ًءا من
الحرب الباردة ،لكنها أصبحت اآلن مجرد ورقة من أوراق الضغط
التي تستخدمها موسكو لتحسني وضعها يف النظام الرأساميل العاملي.
ولقد كان وصول الرئيس الرويس الحايل (رئيس الحكومة السابق)
فالدميري بوتني وزياراته املتكررة للمنطقة العربية ،نقطة تحول يف
العالقات الروسية  -العربية ،وإيذانًا ببدء حقبة جديدة يف السياسة
فاعل أساس ًيا يف
الروسية تجاه املنطقة ،تستعيد فيها مكانتها بصفتها ً
شؤون هذه املنطقة وقضاياها التي تتزايد ح ّدة وتعقي ًدا .ويستند
عزم روسيا نحو دفع عالقاتها قد ًما بالعامل العريب إىل رؤيتها إيّاه جا ًرا
مهم ترتبط معه بعالقات صداقة تقليدية واحرتام متبادل ،فروسيا ال
ً
تسعى إىل تحقيق مكاسب سياسية أو مامرسة دور أمني أو عسكري،
ينافس الوجود األمرييك املكثف يف املنطقة العربية ،وإنّ ا تسعى إىل
رشاكة إسرتاتيجية باملعنى االقتصادي والتقني ،ذات عائد اقتصادي
مبارش لروسيا ،وعائد تنموي حقيقي لدول املنطقة(((.
وتنطلق الحسابات الجيوسياسية يف عالقة روسيا بالعامل العريب
والرشق األوسط خالل العقدين املاضيني من ثالثة متغريات ،هي(((:
•إشكالية النظام الدويل النابعة من اعتقاد روسيا بأ ّن العامل والنظام
الدويل ،منذ تفكك االتحاد السوفيايت ،يعيش مرحلة انتقالية ،ومع
تسليمها بأحادية النظام خالل هذه الفرتة ،لكنها تؤمن بامكانية
العودة من جديد وتجاوز املرحلة .ولعل أكرث معضالت أزمة
النظام العاملي ،هي أ ّن حالة االنحسار الجيوسرتاتيجي الرويس
خالل العقدين املاضيني ،جعلها محارصة بأزمات عاملية ،سواء
" 3رؤية يف املوقف اإلقليمي والدويل من االنتقاضة البحرينية" ،مركز البحرين للدراسات
يف لندن ،2013/3/19 ،عىل الرابط:
http://www.bcsl.org.uk/ar/studies/vision-in-regional-inter-situation-of-bahrevo
 4نورهان الشيخ" ،مصالحثابتةومعطياتجديدة ...السياسةالروسيةتجاهاملنطقةبعد
الثورات العربية" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ) 186القاهرة.)2013 :
 5حسني بهاز" ،مستقبل العالقات الروسية العربية يف ظل التحوالت الدولية الراهنة"،
املجلة األفريقية للعلوم السياسية ،2013/2/6 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1GDfUFW

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

بسبب الحرب يف أفغانستان أو النزاع الحدودي بني باكستان
وأفغانستان ،أو الطلعات الجوية لحلف شامل األطليس(الناتو)
املنطلقة من دول البلطيق.

تحتل روسيا املرتبة الثانية بعد الواليات
املتغي العسكري؛ إذ ّ
• ّ
املتحدة األمريكية يف تصدير األسلحة للعامل ،إذ أ ّن النسبة األكرب
من زبائن روسيا هم من الدول النامية وبنسبة تبلغ نحو،%90
ويحتل العامل العريب املرتبة الثانية يف محطات استقبال السالح
الرويس بنسبة  %15بعد الدول النامية اآلسيوية التي تتلقّى
نحو %62من إجاميل الصادرات الروسية من السالح .ومن
االتجاهات الواعدة بصدد التعاون العسكري الفني بني روسيا
والدول العربية ،تقديم التنسيق املعلومايت والتقني بني أنواع
األسلحة الروسية وأنواع األسلحة املنتجة يف الدول األخرى التي
بحوزة الدول العربية اليوم(((.

املتغي الديني؛ إذ يبلغ عدد سكان روسيا عام  2013حواىل
• ّ
 145مليون نسمة ميثّل املسلمون منه نسبة  ،% 17 - 16أي
ما بني  25 - 23مليون نسمة ،األمر الذي أكسبها مقع ًدا دامئًا
 بصفة مراقب  -يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وذلك يف االجتامع 32لوزراء خارجية املنظمة الذي عقد يف صنعاء عام ،2005
ولعل املعادلة الروسية العربية ازدادت تأث ّ ًرا بالعامل الديني منذ
تفكّك االتحاد السوفيايت.
وعليه ،ميكن القول إ ّن هناك آفاقًا رحبة لتعزيز العالقات الروسية
العربية يف ّ
ظل هذه التحوالت الدولية(((:
املشهد األ ّول :يُعتقد أ ّن هناك إمكانًا للتعاون وتعزيز الرشاكة
الروسية  -العربية يف مجاالت الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء
وتطوير البنية الصناعية العربية ،وهو التعاون الذي بدأ بالفعل عيل
نطاق محدود ال يتّفق مع احتياجات الدول العربية ،وال مع ما ميكن
أن تق ّدمه روسيا من دعم تقني يف هذا املجال ،ومثال ذلك االتفاق
بني روسيا وليبيا عام  ،1997عىل تطوير مركز األبحاث النووية يف
تاجورا ،وتوقيع اتفاقية خاصة باالستخدام السلمي للطاقة النووية
فضل عن
بني روسيا ومرص عام  ،2008وبني روسيا واألردن عام ً ،2009
التعاون القائم بني موسكو وعدد من الدول العربية مثل (الجزائر،
والسعودية ،واملغرب) يف مجاالت تكنولوجيا الفضاء ،والذي يتض ّمن
 6قسطنطني سيفكوف" ،العالقات العربية – الروسية ولقاء املصالح املشرتكة" ،يف ملتقى
الجزيرة للدراسات حول العالقات العربية الروسية ،الدوحة ،مركز الجزيرة للدراسات،
شباط /فرباير ،2009ص .4
 7بهاز.

دراسات وأوراق تحليليّة
الموقف الروسي من الثورات العربية (ليبيا ،ومصر ،وسورية أنموذجً ا)

إطالق أقامر صناعية لالتصاالت واملالحة واالستشعار عن بعد
بواسطة صواريخ روسية ،وقد ت ّم يف هذا اإلطار إطالق القمر الصناعي
الجزائري "ألسات  "1 -يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2002وكذلك إطالق
سبعة أقامر صناعية سعودية بواسطة الصواريخ الروسية إىل مدار
حول األرض ،وهناك اتفاق بني البلدين عىل مواصلة التعاون يف هذا
املجال(((.
إن روسيا تنظر إىل دول الخليج ،وال سيام السعودية ،بوصفها حليفًا
لها يف سوق الطاقة العاملية ،ويت ّم التنسيق والتعاون بني روسيا
والدول العربية يف مجال الطاقة يف إطار محورين أساسيني ،أ ّولهام،
الحفاظ عىل استقرار السوق النفطية وضامن حد أدىن لألسعار؛
وذلك من خالل التحكم يف حجم اإلنتاج ،خاصة أ ّن روسيا تشارك
يف اجتامعات منظمة البلدان املصدرة للنفط "أوبك" بوصفها مراق ًبا.
وثانيهام ،االستثامرات الروسية يف قطاع النفط العريب واإلقبال الشديد
من جانب رشكات النفط الروسية عىل االستثامر يف هذا القطاع
يف مختلف الدول العربية ،من خالل املشاركة يف عمليات البحث
والتنقيب وتطوير اإلنتاج(((.
املشهد الثاين :إالّ أ ّن هناك من يقلّل من مستقبل املصالح الروسية يف
املنطقة العربية ،نظ ًرا للعديد من العوامل اآلتية:

يخص النفط والغاز؛ إذ أ ّن مصالح روسيا تتعارض مع
•يف ما ّ
مصالح الدول العربية املصدرة للنفط ،وعليه ،فهذا ميكن أن
يطرح نو ًعا من العالقة التنافسية بني الطرفني؛ وذلك أل ّن الدول
العربية لها مصلحة يف ارتفاع أسعار النفط والغاز للحصول عىل
مكاسب أكرب.
•يرى البعض أ ّن تصدير السالح أصبح من األدوار واملصالح
القدمية بالنسبة إىل روسيا؛ إذ كان االتحاد السوفيايت السابق
يقوم بتصدير كميات كبرية من السالح إىل الكثري من الدول
العربية مثل (سورية ،والعراق ،ومرص ،والجزائر ...إلخ) .وعىل
مؤشات الستمرار نشاط صادرات السالح
ال ّرغم من وجود ّ
الروسية لبعض الدول العربية ،وال سيام األسلحة الخفيفة
والصواريخ ،فإ ّن بوصلة تصدير السالح الرويس قد تغّريت باتجاه
بعض الدول اآلسيوية مثل الصني وتايالند وبعض الدول األخرى.
علم أ ّن الصادرات الروسية من األسلحة بلغت  14مليار دوالر
ً

 8غ لوزيانني ،ص .103
 9الشيخ.
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عام  ،2012ويوضّ ح الشكل ( )1حجم الصادرات الروسية إىل
الرشق األوسط من  1992إىل .2012

•مل نعد نشهد من الناحية السياسية معادلة الثنائية القطبية؛
فمن الناحية العملية هناك دولة مهيمنة هي الواليات املتحدة
األمريكية ،قامت ببعض التقويض للسياسة الروسية وأفقدتها
جز ًءا من دورها حتى يف محيطها ،بعد أن متركزت يف بعض
القواعد يف املحيط الــرويس( ،((1عىل الرغم من وجود رأي
يخالف ما ت ّم ذكره ،ويطرح تساؤالت حول الدور األمرييك يف
املنطقة ،مثل التجميد الفعيل التفاقيات الرشاكة من أجل
السالم بني األطليس وكازاخستان ،وتلكؤ انضامم أذربيجان يف
العضوية إىل الناتو ،والتدخل العسكري املبارش يف جورجيا عام
 2008وتقسيمها ،والتدخل الحايل يف أوكرانيا ،وسلسلة البنى
التنظيمية التي أقامتها روسيا مثل مجموعة الربيكس ومنظمة
شنغهاي وغريها.

السياسة الروســية تجاه الثورات
العربية
اتسمت السياسة الخارجية الروسية يف الــرق األوســط ،خالل
ثورات الربيع العريب ،بسامت رئيسة عدة ،منها كونها سياسة عملية
عم وصفها به بعض املتابعني من الثبات واالستقرار؛
وواقعيةً ،
فضل ّ
نظ ًرا لألهمية الكبرية التي توليها السياسة الروسية ملنطقة الرشق
األوسط(.((1
وال شك أنّه يوجد ضمن العوامل التي تتحكّم يف املواقف الروسية
متغيات ،ما يشري إىل أ ّن القيادة
تجاه ما تحمله الثورات العربية من ّ
الروسية الحاكمة تفضّ ل االستقرار يف املنطقة العربية ،والركون إىل
االستثامر الذي تق ّدمه تحالفاتها وعالقاتها مع األنظمة العربية
املتقادمة ،عىل ال ّرغم من بعض اإلشــارات املتفاوتة إىل مطالب
الشعوب املحقّة واحتجاجاتها السلمية ،فيام يشري واقع الحال إىل
تفاوت االهتامم الرويس باالنتفاضات والثورات التي عصفت باألنظمة
العربية منذ كانون األ ّول /ديسمرب  ،2010وأفضت إىل تغيري األنظمة
 10بهاز.
11 Muharrem Erenler, “Rusya’Nin Arap Baharı Politikası,” (Russia’s Arab
Spring Policy), Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 6 (Bahar 2012), pp. 172-173.
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يف كل من (تونس ،ومرص ،وليبيا ،واليمن) ،وما زالت رياحها تجتاح
سورية(.((1
لكل الثورات العربية هو
ويرى ف .أحمدوف "أ ّن السبب الرئيس ّ
سعي الشعوب العربية إىل التحرر من قبضة التبعية الخارجية،
حل املشكالت الداخلية واإلقليمية(.((1
والحصول عىل االستقاللية يف ّ
لقد أربكت الثورات العربية بانفجارها املفاجئ ،وانتشارها الرسيع،
ِ
حسابات القوى
وشموليتها لدول مل تتوقع أن تنالَها رياح التغيري،
اإلقليمية والدولية املختلفة ،غ َري أ ّن املوقف الرويس والصيني مل يرتبك
كث ًريا ،إذ أيّدت الدولتان األنظمة بشكلٍ شبه كامل ،مع الحثّ عىل
إصالحات وحوار بني الحكومة واملعارضة ،ورفض قاطع للتدخُّل
الدويل(.((1
يتّضح لنا أ ّن موقف روسيا من الحراك الثوري العريب يرتكز عىل
الدوافع والكوابح التالية(:((1
•طبيعة البيئة الداخلية ،وال سيام الهيكل السلطوي يف الداخل
الرويس الذي يسعى إىل فرض قبضة مركزية عىل األقاليم التي
تسعى لالنفصال أو التم ّرد ،وعليه فإ ّن قبول روسيا بالدميقراطية
سيجعلها عرضة لالنفصال أوالتفكك ،أو احتامل نشوب رصاعات
(عرقية ،وقومية ،ودينية ،وحتى مناطقية)؛ األمر الذي قد يؤ ّدي
إىل تفكك االتحاد الرويس نفسه.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

تحسني مستوى معيشة السكان ،وتطوير التعليم والعمل مع
الشباب؛ خشية انتقال عدوى التغيري إليها(.((1

•تعتقد روسيا بحسب وجهة نظر رئيسها بوتني ،بأ ّن السياق
يعب بوضوح عن أزمة
الذي اندلعت فيه الثورات العربية ّ
املخطط األمــريك يف عملية نرش الدميقراطية ،وذلك بسبب
طريقة فرضها( ،((1مع الجهل باملعطيات االجتامعية واالقتصادية
للشعوب العربية ،وعليه ،فإ ّن روسيا تتحرك تجاه الثورات
العربية بحذر ألسباب عديدة تسعى من خاللها لتحقيق التوازن
بني كل من األنظمة العربية الحاكمة وإرسائيل والواليات
املتحدة األمريكية.
•ال ترغب روسيا يف وصول قوى إسالمية أصولية ،قد تدفع باتجاه
إنشاء بيئة اقتصادية وإسالمية ته ّدد تخومها يف القوقاز وآسيا
فضل عن أ ّن تعاطي روسيا مع الثورات العربية يأخد
الوسطىً ،
يف الحسبان الوزن الدميغرايف واالقتصادي للمسلمني فيها.
•ال متلك روسيا القدرات العسكرية البحرية التي متكّنها من
ظل سيطرة
إدارة متوازنة للرصاع يف املياه اإلقليمية العربية ،يف ّ
كل من رشقي البحر املتوسط والخليج
األساطيل األمريكية عىل ّ
العريب.

•يبدو أ ّن املعلم األســاس للسياسة الخارجية الروسية هو
(الرباغامتية السياسية) ،وال سيام بعد تخلّيها  -منذ تفكّك
االتحاد السوفيايت  -عن الرسائل األيديولوجية ومبادئ املاركسية
املنادية بتأييد الحركات الثورية للشعوب(.((1

•تخىش روسيا من انتقال عدوى الثورة إىل أراضيها؛ خاصة أ ّن هذا
الحراك الثورى يؤث ّر مبارشة يف واقعها الداخيل ،بسبب تشابه
الدوافع يف الداخل الرويس مع واقع التجربة العربية ،ويف هذا
السياق كانت دول آسيا موضوع نقاش يف مجلس الدوما يف
 13نيسان /أبريل  ،2011إذ حثّ نائب رئيس املجلس غريغوري
كاراسني هذه الدول عىل إجراء إصالحات رسيعة من خالل

•املصالح السياسية واالقتصادية والعسكرية الروسية يف عدد
من الدول العربية ،إذ متتلك روسيا عالقات سياسية متينة مع
فضل عن املصالح واالستثامرات االقتصادية
بعض الدول العربيةً ،
والتعاون العسكري والتقني والتي تقدر مبليارات الدوالرات.

 12عمر كوش" ،تساؤالت عدة حول املوقف الرويس من ثورات الربيع العريب" ،االقتصادية،
 ،2011/9/9عىل الرابط:
http://www.aleqt.com/2011/09/09/article_578096.html
 13ملزيد من التفاصيل انظر" :املستعرب الرويس الدكتور فالدميري أحمدوف يف حوار حول
الثورة السورية :املعارضة السورية مل تكن جاهزة للثورة" ،أجرى املقابلة وترجمها للعربية
محمود الحمزة ،بريوت أوبرسفر ،2013/6/15 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1sbTlyr
 14هاين شادي" ،تناقضات املوقف الرويس من الربيع العريب" ،موقع املشهد،2011/7/23 ،
عىل الرابط:
http://www.al-mashhad.com/Articles/3769.aspx
 15بهاز.

”16 Stephen Blank, “Russia and Central Asia Fight The Arab Revolutions,
CACI Analysis (accessed 6/7/2011), at: http://www.universalnewswires.com/
centralasia/viewstory.aspx?id=10216
17 Mark N. Katz, “Russia and the Arab Sprin”, Russian Analytical Digest,
No. 98, (6 July 2011), p. 4
 18بهاز.

•املوقع الجغرايف واإلسرتاتيجي لعدد من الدول العربية ،والتي
ظل األنظمة السياسية
يُع ّد البعض منها مناطق نفوذ روسية يف ّ
العربية القامئة ،فمن املؤكّد أن تسعى روسيا إىل حامية مناطق

دراسات وأوراق تحليليّة
الموقف الروسي من الثورات العربية (ليبيا ،ومصر ،وسورية أنموذجً ا)

نفوذها ومصالحها ،والدفاع عن الوضع القائم ،والوقوف ضد
أي تغيري قد يؤ ّدي إىل تهديد نفوذها يف ضوء مساعي الدول
الغربية الخرتاق هذه املناطق والهيمنة عليها.

•اعتمدت روسيا االتحادية  -ومنذ تفكك االتحاد السوفيايت  -مبدأ
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،تو ّج ًها عا ًّما حكم
السياسة الخارجية الروسية منذ ما يزيد عىل العقدين من
الزمن ،وسعت باتجاه تحقيق مصالحها وحاميتها عن طريق
توثيق العالقات مع الدول العربية والتعاون والرشاكة معها،
واالبتعاد عن مفهوم الهيمنة أو التدخل املبارش يف شؤونها.
•يف ضوء طبيعة الوضع الداخيل لعدد من األقاليم الروسية ،والتي
تشهد حالة من عدم االستقرار وملدة زمنية ليست بالقصرية،
واعتامد روسيا وسائل مختلفة إلعادة االستقرار إليها مبا فيها
القوة؛ جعل من الصعب أن تنتقد موسكو النظم السياسية
العربية القامئة التي تستخدم أسلوبها نفسه أو تقف ضدها،
وهو ما يعني انتقا ًدا للنظام القائم يف روسيا نفسه.

•ارتبط املوقف الرويس وتأث ّر إىل ح ّد ما مبواقف الدول العربية
واإلقليمية ذات التأثري يف املنطقة ،فعىل سبيل املثال ،يف الحالة
الليبية أشار وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف إىل أنّه
"من دون وجود موقف واضح لجامعة الدول العربية واالتحاد
األفريقي ،واللذين تُع ّد ليبيا عضً وا فيهام ،فإ ّن موسكو ال تستطيع
أي خطوات مستقبلية".
النظر يف ّ
•االنتقادات الداخلية ،وال سيام التي و ّجهها عدد من كبار الساسة
الروس إىل الرئيس السابق ميدفيدف ،نتيجة موقفه من امللف
الليبي وعدم استخدامه الفيتو يف تعطيل القرار رقم (.1973((1
وتربط موسكو موقفها أيضً ا بأهمية الحفاظ عىل االستقرار يف الدول
العربية ،وهو ما يعني يف التفكري الرويس الرسمي رضورة الحفاظ عىل
األنظمة القامئة بغض النظر عن استبدادها وفسادها ،طاملا أ ّن هذه
األنظمة تحقّق لها بعض املكاسب ،ولكن هذا ال مينع القيادة الروسية
 19محمد عبد الرحمن يونس العبيدي" ،موقف روسيا االتحادية من الثورات العربية،
الثورة السورية أمنوذ ًجا" ،مجلة مركز الدراسات اإلقليمية ،العدد ،2012/9/22 ،10ص.35
لتفاصيل أكرث انظر سلسلة الوثائق الروسية الخاصة باألمن القومي ،والتي نرشها بوتني بني
عامي  2008-2002وسلسلة مقاالته عام  ،2010عىل الرابط:
http://www.siis.org.cn/en/zhuanti_view_en.aspx?id=10124  
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من التعامل بربغامتية شديدة مع نتائج الثورات العربية يف محاولة
للحفاظ عىل مصالحها(.((2
وبنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن الدور الرويس يف املنطقة العربية  -يف الفرتة
الراهنة – يثري العديد من التساؤالت والنقاشات؛ ذلك أ ّن املواقف
الروسية ظهرت وكأنها تبطن العداء واملامنعة ،أو عىل األقل عدم
ومتغيات
االرتياح تجاه ما يحمله الربيع العريب من تط ّورات
ّ
جديدة(.((2
كام أ ّن املتتبع للموقف الرويس ،يالحظ أ ّن ما حدث يف تونس من
يلق االهتامم الكايف من الساسة الروس ،وكذلك األمر
ثورة وتغريات مل َ
بالنسبة إىل حوادث البحرين ،أ ّما تجاه األزمة وتداعياتها يف اليمن،
فقد أعربت روسيا عن تخوفّها من سري الحوادث ،بحجة أ ّن املعارضة
اليمنية "مسلحة تض ّم عنارص إرهابية" ،وكشفت ترصيحات املسؤولني
الروس عن تحفظّات جوهرية حيال الثورة اليمنية وطبيعة الرصاع
للمتغيات
القائم حول السلطة .ويف املقابل أولت روسيا اهتام ًما أكرب
ّ
كل من مرص وليبيا وسورية؛ ذلك أ ّن األهمية السياسية
التي طالت ً
والعسكرية واالقتصادية والوزن اإلقليمي والدويل متباينة بني هذه
يفس يف جانب معني مستوى التباين يف االهتامم.
الدول؛ ّ
مفصل،
ومن خالل تلك املعطيات سنحاول أن نفرد ّ
كل حدث بتحليل ّ
لتوضيح املوقف السيايس الرويس منه.

الموقف الروسي من الثورة في ليبيا
املتغيات
كانت املواقف الروسية من الثورة يف ليبيا مامنعة حيال
ّ
الجديدة ،وأعلنت موسكو يف أكرث من مناسبة أنها لن توافق عىل
أي قرار دويل حول ليبيا؛ نظ ًرا لخشيتها من أ ّن أي تدخل عسكري
فيها ،سيدخلها يف أتون الحرب األهلية .وحاولت روسيا منع صدور
قرار مجلس األمن الدويل رقم  1973الذي فرض منطقة حظر جوي
فضل عن فرضه عقوبات عىل نظام القذايف ،وامتنعت عن
عىل ليبياً ،
التصويت لصالح القرار ،لكنها مل تستطع منعه (البعض يقول إنها
أخطات يف تقدير املوقف الغريب)؛ نظ ًرا لإلجامع الدويل ،ولكونه جاء
وفق مبدأ التدخل اإلنساين وحامية املدنيني ،ثم اضطرت الحقًا إلعالن
التزامها به ،ومل تقطع عالقاتها مع الحكومة الليبية ،مقابل انتقاد
 20هاين شادي" ،روسيا واالنتفاضات العربية" ،موقع دمشق ،2013/7/9 ،عىل الرابط:
http://www.dimasheq.com/ar/articles
 21بسام العامدي ،السفري السوري السابق يف السويد ،موقع كلنا رشكاء ،2013/3/4 ،عىل
الرابط:
http://www.all4syria.info/Archive/73515
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معارضيها والتشكيك يف قدراتهم ونواياهم .وقد تلقّى ميدفيدف
انتقادات حادة من بوتني ،لعدم استخدامه حق النقض (الفيتو) ملنع
صدور القرار الدويل اآلنف الذكر ،كام أ ّن بوتني ع ّد القرار ''معي ًبا
رسا ويُذكّر بدعوات القرون الوسطى إىل ش ّن حمالت صليبية،
وخا ً
ويجيز التدخل يف شؤون دولة ذات سيادة'' ،بل واعترب عمليات الناتو
''حربًا صليبية بالفعل''( ،((2فيام كانت ردة فعل ميدفيدف من خالل
ترصيحه " :بأنه أمر ال يُغتفر عىل اإلطالق استخدام التعبريات التي
تؤ ّدي إىل صدام الحضارات مثل الحروب الصليبية ،وهذا أمر غري
مقبول" .إ ّن هذه الترصيحات املختلفة تبدو متناقضة يف ما بينها(.((2
يفسا املوقف الرويس الجديد بعي ًدا ،عن
ويتوافر أمران ميكن أن ّ
القول بأنه موقف مبديئ:
أ ّولهام ،أ ّن روسيا أدركت أ ّن العقيد "بصدد تقطري ساعاته" كام يقول
املثل التونيس ،وأ ّن "العطار مل يعد ليصلح ما أفسده الدهر" كام يقول
مثل آخر .وثانيهام ،أ ّن روسيا ال تريد أن تكون آخر امللتحقني ورمبا
كل موقع يؤ ّهلها الحقًا للحصول
بعد الوقت املالئم ،فتخرس متا ًما ّ
عىل مكاسب ،عندما يحني موعد إعادة إعامر ليبيا بعد الدمار الذي
أصابها(.((2
وحاولت روسيا القيام مببادرات ووساطات بني القذايف واملجلس
تلق أي قبول من الثوار ،وهكذا مل
االنتقايل الليبي ،لكنها مل تنجح ،ومل َ
تتمكّن الدبلوماسية الروسية من العودة إىل املرسح الليبي ،واضط ّرت
يف نهاية األمر إىل تغيري موقفها بعد دخول قوات املعارضة العاصمة
طرابلس ،فاعرتفت باملجلس الليبي االنتقايل الوطني( ،((2طرفًا مفاوضً ا
ورشيكًا رشعيًا يف املحادثات حول مستقبل ليبيا(.((2
يقودنا هذا إىل جزء آخر يتعلّق باملصالح اإلسرتاتيجية للبلدين التي
كانت من بني العوامل املؤث ّرة يف موقفهام من الثورات العربية ،كام
ذهب إىل ذلك العديد من املراقبني ،إذ ُع ّد االعرتاف باملجلس االنتقايل
الليبي ،والدعوة للمفاوضات مع القذايف ت ّغ ًريا يف املوقف الرويس،
ومحاولة للتوازن بني الطرفني؛ بحثًا عن املصالح االقتصادية يف انتظار
ما تؤول إليه األمور أخ ًريا يف طرابلس؛ غري أ ّن التنديد الرويس بعمليات
(الناتو) خالل الحرب كام سبقت اإلشارة ،والدعوة إىل التحقيق يف
 22كوش.
23 Erenler, p .174.
" 24بكل هدوء كيفية قراءة انقالب املوقف الرويس؟" ،الرشوق.2011/05/31 ،
 25كوش.
 26الشيخ.
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دور الحلف يف قتل القذايف تحدي ًدا ،إذ شكّك وزير الخارجية الرويس
سريغي الفروف يف مالبسات موت القذايف ،ودعا إلجراء تحقيق دويل
أخل باملصالح الروسية.
يف عمل َّية القتل( ،((2قد ّ
ويرى بعض املختصني واملراقبني ومنهم اينا ميخائيلوفنا رئيسة املركز
الرويس الحديث الستطالعات الرأي ،أ ّن أسباب تأرجح املوقف الرويس
خاصة
تعود إىل عاملني ،أ ّولهام التشكيك يف النوايا األمريكية والغربية ّ
بعد األزمة العراقية ،وكذلك تع ّرض روسيا لحرب مربكة يف شامل
القوقاز ،استهدفت بالدرجة األوىل فصل هذا اإلقليم عنها من أجل
الخاصة بالسيطرة عىل طرق نقل الطاقة
إفشال مشاريعها االقتصادية
ّ
ومنابعها.
أما العامل الثاين ،فرتى ميخائيلوفنا بأنه يتمثّل يف ما س ّمته تنامي
القناعة لدى بعض القطاعات داخل دوائر الحكم يف روسيا ،بأ ّن ما
يحدث يف الرشق األوسط ميكن أن يؤ ّدي لسيطرة القوى املتطرفة
باملحصلة ترى أ ّن هذا
دينيًّا ،والتي ما زالت تهدد أمن روسيا ،لكنها
ّ
التقييم يخلو من املوضوعية والرؤية العلمية ،ألنه "يتجاهل حجم
التيارات الدينية املعتدلة ،والتي غابت عن مجمل الحوادث التي
تعرفها املنطقة العربية".
كام أ ّن هذا التقييم يغاير املنهج العلمي ألنه "يرفض أن يكون النهج
ويتمسك
الدميقراطي هو السبيل لتصفية االتجاهات املتش ّددة،
ّ
بأساليب القوة والقمع يف محاربتها"(.((2
ويف ما يتعلق بليبيا ،فإ ّن خسائر روسيا متثّلت يف فقدانها عق ًدا
لتوريد أسلحة مببلغ  1.8مليار دوالر ،جرى التوقيع عليه يف كانون
الثاين /يناير  ،2010وعقود أخرى افرتاضية نُوقشت مع النظام
الليبي السابق ،تتعلّق ببيع طائرات حربية وأخرى للنقل العسكري
ومنظومات للدفاع الج ّوي مببلغ  4.5مليار دوالر ،كام أ ّن رشكة السكك
الحديدية الروسية فازت مبناقصة لبناء خط سكك حديدية رسيع يف
ليبيا مببلغ إجاميل ق ّدر بـ  2.2مليار يورو عام (.2008((2
وكان من املالئم لروسيا العمل عىل املسار الليبي ،ليس بصفتها وسيطًا
بكل
يتدخّل يف شؤون األطراف املتخاصمة وميارس الضغوط عليها ّ -
 27شادي.
 28الطيب الزين" ،انتقاد املوقف الرويس حيال ليبيا" ،الجزيرة نت ،17/3/2011 ،عىل
الرابط:
http://bit.ly/1zIZdH3
 29هاين شادي" ،روسيا والربيع العرىب مصالح ومخاوف" ،األهرام الرقمي،2012/4/1 ،
عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=892045

دراسات وأوراق تحليليّة
الموقف الروسي من الثورات العربية (ليبيا ،ومصر ،وسورية أنموذجً ا)

منسقًا ،يتابع
ما يرتبط بهذا من التزامات ومسؤوليات -بل بصفتها ّ
تط ّور الحوادث باهتامم ،ومع هذا التوزيع للقوى تحصل روسيا عىل
الفرصة ،ليك تو ّجه عرب مختلف القنوات االنتقادات املدعومة بالحجج
رسا عن طريق اإلطاحة
إىل النموذج الغريب؛ لفرضه الدميقراطية ق ً
باألنظمة غري املوالية باستخدام القوة العسكرية(.((3

الموقف الروسي من الثورة في مصر
تعب
أطلق الساسة الروس ترصيحات حذرة ،مع بداية الثورة املرصيةّ ،
عن عدم رضاهم وانتقادهم ملا يجري من حراك احتجاجي ،وعن
متغيات.
الخشية ّ
مم تحمله الثورة من ّ
وكان املفرتض أن تشكّل الثورة املرصية فرصة للحكومة الروسية ،يف
أن تعيد ترتيب عالقاتها مع الشعب املرصي ،وأن تساهم يف املساعدة
عىل والدة نظام جديد يختلف عن النظام السابق الذي مل يكن تربطه
مبوسكو أي عالقات مميزة ،إالّ أ ّن القادة الروس ظ ّنوا أ ّن الرئيس
املرصي السابق حسني مبارك باق عىل الرغم من كل يشء ،فلم
يقطع الرئيس الرويس دميرتي ميدفيدف اتصاالته معه ،وأرسل إليه
مبعوثه الخاص للتعبري عن دعمه له ،وذلك قبل يومني من تن ّحيه
عن السلطة(.((3
إ ّن املوقف الرسمي الرويس وحسب ترصيحات املسؤولني يف وزارة
الخارجية ،أكّد أكرث من مرة ثبات موقف بالده تجاه تأييد تطلّعات
الشعب املرصي نحو حياة أفضل يف ّ
ظل الحرية والدميقراطية(.((3
وال ّ
شك أ ّن تصاعد الحوادث ىف مرص يثري قلقًا شدي ًدا لدى موسكو،
خاصة ما يحدث ىف شبه جزيرة سيناء ،والظهور القوي للجامعات
ّ
سيظل عىل
ّ
املسلّحة املتط ّرفة ،وحينذاك ال نعتقد بأ ّن املوقف الروىس
صمته وسلبيته ،بل رمبا نفاجأ بتدخّل روىس قوي وحا ّد ،أل ّن روسيا
لن تسمح بانهيار مرص ،وصمتها اآلن أكرب دليل عىل قلقها واهتاممها
البالغ"(.((3
" 30املصالح الروسية يف منطقة الرشق األوسط" ،مركز صوت الجنوب العريب (صرب) لإلعالم
والدراسات ،2012/6/22 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/10lT447
 31كوش.
 32سامي عامرة" ،روسيا مل تحسم رسميا موقفها من الحوادث يف مرص" ،األهرام،
 ،2013/6/25السنة  ،137العدد .46252
 33مغازي البدراوي" ،روسيا ومرص والصمت املسموع" ،العربية نت ،2013/8/6 ،عىل
الرابط:
http://bit.ly/1B06Pqf
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إ ّن الحسابات املتعلّقة بالتقارب الرويس املرصي ،بلغت مبلغ التفكري
بديل عن الواليات
يف إمكان تح ّول روسيا إىل حليف إسرتاتيجي ملرص ً
املتحدة األمريكية ،وقعت يف أرس رؤية اتسمت بالقصور واملحدودية،
ميكن توضيحها من خالل(:((3
•االعتقاد يف أفول زمن العالقات الخاصة بني القاهرة وواشنطن
مبا يستوجب البحث عن رشيك أو حليف أو صديق دويل بديل،
عساه يكون أش ّد قربًا للقاهرة وأكرث إفادة لها من واشنطن.
تتحي الفرص الحتالل موقع واشنطن لدى
•الظ ّن بأ ّن موسكو ّ
مرص ،ومع ذلك ال تبدو موسكو مستعدة أو حتى راغبة يف
الدخول يف مصادمات أو توتّرات إضافية مع واشنطن ج ّراء مرص
أو سواها.
•أ ّن روسيا ال ترمي إىل التدخل يف الشأن املرصي ،أو مامرسة
الضغوط ،أو املرشوطية السياسية ،أو حتى االبتزاز السيايس
واإلسرتاتيجي عىل ص ّناع القرار املرصيني لتحقيق مآرب
إسرتاتيجية روسية؛ وإالّ مباذا نفرس املساعي اإلرسائيلية ال ّرامية
إىل عرقلة أي تعاون عسكري عايل املستوى بني موسكو وعواصم
عربية وإسالمية ع ّدة من بينها القاهرة؟

عم يجول بأذهان الروس حيال مرص ،فهم يعتقدون أ ّن
•التغافل ّ
التو ّجه املرصي صوب بالدهم غال ًبا ما يكون ظرف ًيا واضطراريًا
بعد أن توصد يف وجههم األبواب الغربية ،وهو ما يراه مراقبون
حاصل هذه األيــام؛ إذ مل يفكر املرصيون يف التقارب
ً
روس
اإلسرتاتيجي مع روسيا ،واستحضار إرث املايض وذكرياته ،إالّ بعد
تنامي التوتّر بني القاهرة وواشنطن وتجميد جزء من املساعدات
العسكرية املخصصة للقاهرة.

•االستخفاف بعقلية الروس؛ فعىل الرغم من أ ّن التعاون العسكري
بني مرص وروسيا مل ينقطع متا ًما مبوجب اتفاقيات ثنائية مربمة
تخص باألساس منظومة
ومعلنة ،وما زالت سارية بني البلدين ّ
الدفاع الجوي ،وعىل الرغم من إدراك موسكو حاجة مرص املل ّحة
إىل تنويع مصادر التسليح عىل غرار ما فعلت الهند مؤ ّخ ًرا
بجمعها بني السالحني الرويس واألمرييك ،فإ ّن روسيا تعي جي ًدا
أ ّن مرص تتب ّنى حال ًيا سياسات خارجية هي عبارة عن ر ّدات
فعل؛ ذلك أ ّن املرحلة االنتقالية وارتباك الوضع الداخيل ،وعدم
بديل من واشنطن"،
 34بشري عبدالفتاح" ،االتصاالت الروسية  -املرصية :موسكو ليست ً
الحياة ،2012/12/2 ،عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/577970
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انتقال مرص من الثورة إىل الدولة ،ال يجعل األجواء مواتية لصنع

الموقف الروسي من الثورة السورية

سياسة خارجية منطية واضحة املعامل.

يع ّد الروس سورية هي مفتاح املنطقة وليس العراق ،فالتغيري
الجيوسيايس مل يتحقق يف الرشق األوسط عرب بوابّة بغداد كام توقّع
وزير الخارجية األمرييك األسبق كولن باول ،فهذا التغيري ميكن أن
يحصل فقط من البوابة الدمشقية ،وهذه األسباب قد تكون خلف
ظنون موسكو بأ ّن القضية السورية هي فرصتها السانحة الستعادة
دورها اإلقليمي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا(.((3

•تجاهل متالزمة "املرشوع غري املكتمل" أو "التحرك املنقوص"
عند املرصيني ،والتي تلقي بظاللها عىل املساعي املرصية
للتقارب مع روسيا.
الفج عن ثوابت السياسة الخارجية الروسية حيال
•التعامي ّ
املنطقة ،ومواقف موسكو املثرية للقلق إزاء قضايا الدميوقراطية
وحقوق اإلنسان؛ فعىل الرغم من دعم موسكو لخارطة الطريق
يلف املواقف الروسية من
هائل ّ
املرصية ،فإ ّن غموضً ا ً
ظل ّ
الثورات العربية.
فاألرجح أ ّن التقارب املرصي-الرويس ليس نتاج رغبة مرصية وحسب،
بل وتشجيع سعودي  -إمارايت أيضً ا ،بهدف توجيه رسالة احتجاج إىل
حل لألزمة السورية،
للتوصل إىل ّ
الحليف األمرييك ،وإيجاد طريقة
ّ
بتعاون من روسيا(.((3
وأكّد املفكر املرصي سعد الدين إبراهيم ،أ ّن الروس يحاولون العودة
إىل منطقة العربية بقوة ،إذ حدث ذلك ىف سورية ،واآلن يحاولون
العودة من خالل البوابة األكرب للعامل العريب وهى مرص ،وهم
مستعدون مللء أي فراغ يف العالقات املرصية  -األمريكية ،سواء يف
التسليح أو املساعدات(.((3
إذن ،ميكن القول يف النهاية إ ّن التباين وتذبذب املواقف الذي هيمن
عليه تراجع يف الرؤية والحسابات اإلسرتاتيجية ،هي سامت السياسة
الروسية حيال الثورة يف مرص.
" 35مــر ،حسابات االنعطافة الروسية" ،تقدير موقف ،مركز الجزيرة للدراسات،
 ،2013/11 /21عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/11/21/
20131121105032157580Eygpy%20&%20Russia.pdf
 36سعد الدين إبراهيم" ،روسيا عززت موقف الجيش يف مواجهة ضغوط أمرييكا وأوروبا"،
الرشوق ،2013/8/1 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1tXn9ln

(((3

ومنذ عام  ،2000سعى بوتني إىل استعادة مكانة روسيا "قوة عظمى"،
جس ًدا سياستها ضد الواليات املتحدة األمريكية يف شكل لعبة
ُم ّ
ثقل موازنًا للغرب يف الرشق
محصلتها صفر من أجل وضع روسيا ً
ّ
(((3
األوسط .
فضل عن األسلحة ،فقد استثمرت
ووفقًا لصحيفة "موسكو تاميز" ،فإنه ً
الرشكات الروسية ما مجموعه  20مليار دوالر يف سورية منذ عام
 .2009وإذا فقد األسد السلطة ،فيمكن أن يت ّم إلغاء هذه العقود(.((4
"نحن ال ندعم نظام بشار شخص ًّيا ،أو نسعى إلبقائه كام هو ،ولكننا
استهل املفكر الرويس فيتايل
ّ
ضد التدخل يف شؤون الدول" ،هكذا
نعومكني ،حديثه عن موقف روسيا من األزمة يف سورية ،مش ًريا إىل
أ ّن هذه الرؤية تتامىش مع املبدأ العام للسياسة الخارجية الروسية
وهو "عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول" ،وليس لوجود مصالح
تجارية أو إسرتاتيجية روسية داخل سورية ،كام يزعم البعض"(.((4
 37ترجع عالقات نظام األسد بروسيا إىل عام  ،1970عندما قام حافظ األسد ،والد الرئيس
الحايل بشار األسد بانقالب ،وجعل سورية تنحاز إىل معسكر االتحاد السوفيايت .يف أوهام القوة
العاملية التي يحتاج بوتني إىل خلقها ،يرى فريدمان أ ّن سقوط األسد يق ّوض إسرتاتيجيته بشكل
كبري ،إال إذا و ّجه الواليات املتحدة إىل رصاع آخر لفرتة طويلة مكلِّفة يف الرشق األوسط ،انظر:
جورج فريدمان" :إسرتاتيجية بوتني رؤية أمريكية للرصاع بني موسكو وواشنطن يف سورية"،
عرض طارق راشد عليان ،السياسة الدولية ،2013/9/15 ،عىل الرابط:
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3280.aspx
 38نارصزيدان ،دور روسيا يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ط( 4بريوت :الدار العربية
للعلوم نارشون ،)2013 ،ص.296
 39انا بورشفسكايا" ،مصالح روسيا الكثرية يف سورية" ،معهد واشنطن ،2013/1/24 ،عىل
الرابط:
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-manyinterests-in-syria
 40املرجع نفسه.
 41يف لقاء خاص باملركز اإلقليمي" :فيتايل نعومكني يناقش الدور الرويس يف املنطقة بعد
الثورات" ،2013/4/ 9 ،املركز االقليمي للدراسات اإلسرتاتيجية ،القاهرة ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1zvQVSR

دراسات وأوراق تحليليّة
الموقف الروسي من الثورات العربية (ليبيا ،ومصر ،وسورية أنموذجً ا)

إذن ،فال وجود ملصالح أو رغبة بزيادة النفوذ وراء الدعم الرويس
للنظام يف سورية ،والكالم لنعومكني ،ولكن هناك مجموعة من
املرتكزات التي ال ب ّد من التأكيد عليها ،وهي:
•ال ب ّد من بقاء سورية دولة مو َّحدة.

•عدم التدخل هو أساس السياسة الروسية.

ُحل األزمة بني السوريني أنفسهم.
•ال ب ّد وأن ت ّ

والخاصة بتنظيم
•العودة إىل اتفاقية جنيف التي وقّعتها روسيا
ّ
املرحلة االنتقالية يف سورية.
•أن يق ّرر الشعب السوري مصريه بنفسه ،وليس واشنطن
أو الرياض أو الدوحة.

•أ ّن هناك حربًا أهلية تدور رحاها يف سورية ،وأ ّن الجيش السوري
ال يزال متامسكًا حتى اآلن ،وهو ما يوحي بوجود موالني للنظام.
وع ّدد نعومكني أسبابًا إنسانية يف سورية ،تبلور موقف روسيا من
األزمة الجارية ،وعىل رأسها:
•الحرص عىل املسيحيني األرثوذكس املوالني للنظام ،خاصة أ ّن
الكنيسة األرثوذكسية يف سورية أقدم من مثيلتها يف روسيا.

•هناك أقلية رشكسية من حواىل  100ألف شخص ،يهربون
من الحرب األهلية ،وقد طلبوا املساعدة من روسيا ،ولكن
ليست لدينا اآلن اإلمكانات التي تساعد عىل استقبال هؤالء،
كام أ ّن هناك أقلية أرمينية ،ونحن حريصون عىل مصري هؤالء
ومستقبلهم.
واختتم حديثه بالقول ،ليس معقولً تحميل هذه املأساة يف سورية
كل األطراف ،وتسليح
لطرف واحد فقط ،فـاملسؤولية موزّعة عىل ّ
املعارضة طريقة غري صحيحة للوصول إىل املصالحة الوطنية،
دعم لشخص (ولكنه دعم لفلسفة عالقات
فـاملوقف الرويس ليس ً
كل األطراف
دولية مبنية عىل عدم التدخل ،ووقف العنف ،ودخول ّ
يف املفاوضات)(.((4
وميكن رصد معامل املوقف الرويس بشكل واضح من األزمة السورية
من خالل ما ييل(:((4
 42املرجع نفسه.
 43خالد ممدوح العزي" ،الثورة السورية :والتعاطي الرويس الجديد ...دارسة ملواقف
روسيا تجاه الثورة السورية" ،موقع التواصل ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1oFBnIj
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•ترصيح وزير الخارجية الرويس"سريغي الفروف" ،الذي دعا فيه
السلطات السورية إىل معاقبة املسؤولني عن مقتل املتظاهرين
خالل مواجهات مع قوات األمن السوري.
•مواقف روسيا السابقة التي تعارض وتحاول الدخول بوساطة،
ولكنها يف النهاية ال تعارض القرارات الدولية ،وكلّنا يذكر ج ّي ًدا
موقف روسيا من العقوبات االقتصادية عىل إيران ،والتي أيّدتها
موسكو ومل تبد أي معارضة للمجتمع الدويل.
•روسيا التي تحاول أن تفعل شيئًا ،قبل فوات الوقت ،للنظام يف
سورية ،والذي كان محسوبًا عليها.

•تعمل روسيا بالدرجة األوىل لحساب مصلحتها األساسية ،التي
من خاللها تحاول أن تفرج عن يشء مقابل يشء خاص بها ،وهذا
هو قانون الدبلوماسية العاملية ،وروسيا أصبحت ماهرة يف إدارة
العالقات الدبلوماسية الدولية.
وليك نستطيع فهم املوقف الرويس ،ثم محاولة تقييمه ،علينا أّ ًوال
إدراك بعض املعطيات األساسية ،أهمها من جهة أ ّن املوقف الرويس
هو من جهة ردة فعل عىل املوقف الغريب ،وهو ارتداد ملا تع ّرض له
النظام الدويل ملا يشبه الزلزال فـي أعقاب انهيار االتحاد السوفيايت
من جهة أخرى؛ هذا النظام الذي مازال يبحث له عن توازن واستقرار،
أو يحاول البحث عن قواعد يستطيع أن يقوم عليها وتحكمه عىل
كل طرف يسعى إىل فرض إرادته
مدى سنوات عديدة مقبلة ،فأخذ ّ
بصورة ما ،واض ًعا مصلحته أ ّولً  ،بغية تحقيق مكاسب أو مواقع عىل
خريطة النفوذ التي أخذت تتّضح معامل حدودها مع بداية الربيع
العريب(.((4
وأشار وزير الخارجية الروسية الفروف إىل أ ّن سورية من أه ّم الدول
يف الرشق األوسط ،وأ ّن زعزعة االستقرار هناك ستكون لها عواقب
وخيمة يف مناطق بعيدة ج ًّدا عن سورية نفسها .فروسيا ترى أ ّن
دمشق مبنزلة "حجر زاوية" يف أمن منطقة الرشق األوسط ،وعدم
حتم
استقرار الوضع فيها أو نشوب حرب أهلية سيؤ ّدي بدوره ً
إىل زعزعة الوضع يف بلدان مجاورة ،وال سيام يف لبنان ،ويؤ ّدي إىل
صعوبات يف املنطقة كلّها ،وتهديد حقيقي لألمن اإلقليمي(.((4
يتغي ،وإمداداتها
وهكذا ،نجد أ ّن دعم روسيا لنظام األسد ال يلني وال ّ
من األسلحة غري محدودة عىل ما يبدو ،بيد أ ّن موسكو تدعم دمشق
 44محمد بزيان" ،املوقف الرويس من الثورة السورية..هل تخرج موسكو من املستنقع؟"،
القدس العريب.2012/7/27 ،
 45الشيخ.
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بدل
ليس فقط من أجل النظام نفسه ،إذ يشكّل الدعم الرويسً ،
رئيسا يف النظام العاملي
من ذلك ،وسيلة لجعل بوتني الحازم وسيطًا ً
زعيم عامل ًيا ،كام يتّضح من رئاسته
الجديد ،كام أ ّن دور بوتني بوصفه ً
الجتامعات ق ّمة العرشين األخرية ،يستدعي ح ًّدا أدىن من االحرتام(.((4
وال ب ّد من البحث يف أسباب تب ّني روسيا لهذه املواقف من األزمة
السورية ،وكذلك كيف ميكن لواشنطن وحلفائها عكس ذلك الدعم،
أقل ظهو ًرا ،ومن
فهناك العديد من الدوافع ،بعضها واضح وبعضها ّ
بني العوامل األكرث شيو ًعا ،رغبة روسيا الدامئة يف معارضة النفوذ
األمرييك واالتحاد األورويب ،ومعارضتها "املنهجية" للتدخل الغريب يف
االضطرابات الداخلية يف الدول األخرى(.((4
وهناك من يع ّد ذلك املوقف منطلقًا من املصالح الروسية يف موضوع
السالح والقاعدة البحرية يف طرطوس ،وبعض املصالح االقتصادية
األخرى؛ وهناك من يذهب يف تحليله إىل إضافة إيران عىل خط
املصالح الروسية ،ويبني تحليله عىل تقاطع املصالح الكبري بني
البلدين وضغط إيران عىل روسيا من أجل حامية النظام السوري؛
وعليه تحتفظ روسيا مبصالحها ورمبا تحظى باملزيد.
ويذهب فريق آخر إىل القول أ ّن روسيا تربط مصالحها مبعطيات
إسرتاتيجية ،تريد أن تقايض امللف السوري مبلفات إسرتاتيجية أخرى
بيد الغرب كملف الدرع الصاروخي ،متناس ًيا أ ّن الغرب غري مستعد
أن يقايض مبصالحه اإلسرتاتيجية حتى وإن كان ذلك عىل حساب
الشعب السوري.
شق آخر من املحلّلني من مبدأ رصاع الحضارات ،ويقول
وينطلق ّ
إ ّن روسيا تريد بناء تحالف حضاري مع الصني ودول أخرى كالهند
والربازيل يف وجه الحضارة الغربية ،وتريد إثبات ذلك يف أ ّول فرصة لها
وجاءت هذه اللحظة يف األزمة السورية ،متناسني التناقضات الهائلة
بني أعضاء حلف بريكس ،فالهند تع ّد الصني منافسها اللدود ،والصني
باملقابل تع ّد االقتصاد هو منفذها إىل العامل ،مختلفة بذلك عن روسيا
 46مارك برييني" ،الحرب السورية يف ثالث عواصم" ،معهد كارنيغي للرشق األوسط،
 ،2013/10/29عىل الرابط:
http://ceip.org/JYj52e
 47ديفيد بولوك" ،فصل ارتباط األسد بروسيا" ،معهد واشنطن ،املرصد السيايس،1885
 ،2011/12/22عىل الرابط:
http://bit.ly/1oxBW6S
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التي ترى أ ّن التوازن العسكري هو ما يخلق لها هذه املكانة ،والربازيل
خارج هذا الرسب ،وجنوب أفريقيا تابعة للغرب(.((4
عم سبق فإ ّن سورية بوصفها الحايل ومكانتها ودورها
ّ
وبغض النظر ّ
متثّل نقطة ارتكاز إسرتاتيجية لروسيا ،ويف حال سقط النظام السوري،
أو يف أسوأ السيناريوهات ،انقسم البلد إىل كيانات ع ّدة ،ستخرس
روسيا حليفتها املقربة األخرية يف املنطقة ،وهو ما سيجعلها أضعف
بكثري يف املنافسة الجيوسياسية الدولية مع الواليات املتحدة األمريكية
وأوروبا(.((4
مل يتوقّف الروس عن اإلفصاح عن مواقفهم الداعمة للنظام السوري،
يتمسكون باألسد ويعنيهم
وكلّام ضعف النظام ً
قليل قالوا إنهم ال ّ
النظام واالستقرار ،وكلّام استعاد النظام بعض املناطق ،عادوا للكالم
الحل السيايس(.((5
عن رفضهم للثورة وتأكيدهم عىل ّ
وعليه ،ينطلق تحليل املقاربة الرويس تجاه سورية بأفضل صوره من
أربعة مستويات ،وفقًا ألهميتها نزولً ( ((5كاآليت:
•النظام الدويل

•والربيع العريب

•ومصالح روسيا املادية
•وأخ ًريا دور الدين.

 48متلك روسيا مصالح اقتصادية مهمة يف سورية ،فعىل سبيل املثال ،تشرتي سورية %10
من إجاميل صادرات األسلحة الروسية؛ األمر الذي يجعلها ثالث أكرب شا ٍر لألسلحة الروسية
بعد الهند وفنزويال ،كام أ ّن  ٪90من السالح السوري مصنوع يف روسيا ،وجرى توقيع
العديد من العقود مؤخ ًرا لتزويد سورية بطائرات قتالية حديثة وصواريخ مضادة للطائرات
ودبابات ..إلخ .عالوة عىل ذلك ،وقّعت العديد من رشكات النفط والغاز الروسية عقودًا
ضخمة مع الحكومة السورية ،مبا يف ذلك صفقات لبناء (الجزء السوري من خط أنابيب غاز
عريب ،ومصنع ملعالجة النفط قرب تدمر) وتساهم رشكات روسية عدة يف تطوير احتياطي
النفط والغاز السوري.
املندسة السورية ،2012/6/11 ،عىل الرابط:
"قراءة يف املوقف الرويس من الثورة السورية"،
ّ
http://the-syrian.com/archives/80003
 49ألكس خلبنيكوف" ،ملاذا تقف روسيا إىل جانب سورية؟" ،مختارات من الصحف
العربية ،تحرير رندة حيدر ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ملحق خاص .2011/9/30
عمر ديّوب" ،ثبات املوقف الرويس وضعف الغرب" ،العرب اليوم،2013/08/06 ،
50
ّ
عىل الرابط:
http://xghu.alarab.co.uk/?id=878
 51ملزيد من التفاصيل انظر :دميرتي ترينني" ،التحالف االفرتايض :السياسة الروسية تجاه
سورية" ،معهد كارنيغي للرشق األوسط ،2013/4/15 ،عىل الرابط:
10hpRaq/http://ceip.org

دراسات وأوراق تحليليّة
الموقف الروسي من الثورات العربية (ليبيا ،ومصر ،وسورية أنموذجً ا)

رؤية مســتقبلية للدور الروســي
فــي ضــوء تحــوالت المنطقة
العربية
يرى الكسندر دوجني املفكر واملنظر الجيوسيايس وزعيم حركة أوراسيا
تؤسس لرشق أوسط جديد انطالقا
الروسية أ ّن الواليات املتحدة ّ
من منظور مصالحها ،وتحدي ًدا عرب نرش الفوىض ،ودون أن تأخذ يف
الحسبان مصالح الدول األخرى .ويقول دوجني "إ ّن مصالح روسيا
تكمن يف منع تأسيس عامل أحادي القطبية ،والسعي لبناء عامل متع ّدد
بغض النظر عن ورؤى الواليات املتحدة ومصالحها"(.((5
األقطاب ّ
تبدو هواجس روسيا واضحة من مغ ّبة انتصار الثورة يف سورية ،والتي
هي يف الواقع حلقة يف سلسلة الربيع العريب التي بدأت يف تونس ولن
تنتهي رمبا يف سورية(((5؛ إذ تتخ ّوف روسيا من إمكان انتقال عدوى
الثورات إىل مناطق نفوذها القدمية الجديدة يف جمهوريات آسيا
الوسطى ،والتي تتشابه يف أنظمتها السياسية مع األنظمة العربية ،أ ّما
الهاجس اآلخر فهو نفوذ تركيا الذي كرب وامتد بعد إحرازها للنجاح
منافسا للدول
االقتصادي الكبري خالل السنوات االخــرة ،لتصبح
ً
الصناعية املتوسطة ،واليخفى أنه عىل ال ّرغم من التقارب السيايس
والعالقات االقتصادية الكبرية بني روسيا وتركيا ،فإ ّن هذا التقارب
تنافسا اقتصاديًا
الذي تغلب عليه املصالح املشرتكة يخفي وراءه
ً
وسياس ًيا كب ًريا ،خاصة أ ّن تركيا من أكرث األعضاء أهمية يف حلف الناتو؛
ملا لها من جيش كبري العدد والقوة ،ومميزات جغرافية مه ّمة(.((5
قد تساهم الضغوط األمريكية واألوروبية والعربية الشديدة عىل
روسيا يف تغيري هذا املوقف ،وأشري خاصة إىل الضغوط الفرنسية يف
أوروبا ،والضغوط الخليجية يف البلدان العربية ،فقد يقايض األمريكان
السياسة الروسية عىل تقديم مثن لها مقابل تغيري موقفها ،مثل عدم
العمل عىل إدخال جمهوريات سوفياتية سابقة يف حلف شامل
األطليس ،أو اتخاذ موقف جديد يتعلّق بالقواعد الصاروخية املحتمل
 52شادي.
 53أحمد العامل" ،ق ـراءة يف املوقف الــرويس من الثورة السورية" ،سام اإلخبارية،
 ،2013/5/14عىل الرابط:
http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=159132
 54العامدي.
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إنشاؤها يف بولونيا ،أو أي تنازل آخر يف منطقة أخرى أو موضوع آخر
ضمن القضايا الدولية (امللف النووي اإليراين عىل سبيل املثال)(.((5
وتعتمد هذه الرؤية ،التي يبدو أنها باتت روسية أمريكية مشرتكة
فاعل يف أي تسوية
حاليًا ،عىل إبقاء جزء من النظام السوري الحايل ً
مستقبل بعنارص من املعارضة
ً
سياسية مقبلة مع تطعيم هذا النظام
السورية ،ولكن هذا الحل «املفرتض» يواجه معضالت عدة ،منها
صعوبة ضامن موسكو لتن ّحي الرئيس السوري عن السلطة ،وإغفال
وجود العبني إقليميني باتت لهم قدرات كبرية عىل التأثري يف الوضع
الداخيل السوري ،واألهم ،يف رأينا ،أ ّن هذا الحل يتجاهل طموحات
السوريني ،الذين انتفضوا من أجل تغيري النظام وبناء الدولة
الدميقراطية املدنية( ،((5وبنا ًء عىل هذا التصور ،يجد فالدميري بوتني
أوجه شبه بينه وبني بشار األسد؛ ذلك أ ّن كليهام يرى نفسه ضحية
مؤامرة خارجية ،كام يقول الكسندر شوميلني ،الخبري يف شؤون العامل
العريب .وعليه ،تعيد االنتفاضة السورية إىل أذهان الروس صورة
الثورات املل ّونة يف جورجيا وأوكرانيا(.((5
واملالحظ أن املوقف الرسمي الرويس من الثورات العربية ال يتفق
بالكامل مع رأي الشارع الرويس ،ونسبة أقل تع ّد اإلسالميني ق ّوة
دافعة لهذه الثورات ،ولكن األخطر بالنسبة إىل روسيا أ ّن  %49من
عبوا عن استعدادهم للخروج إىل
الروس الذين شاركوا يف االستطالع ّ
الشارع لالحتجاج ضد السلطات الرسمية بسبب األوضاع االقتصادية
والسياسية يف روسيا( .((5ويؤكّد رئيس الوزراء الرويس األسبق يفجيني
برمياكوف أ ّن الثورات العربية فاجأت الغرب وروسيا؛ ويقول " لقد
ظننا أ ّن الثورات االجتامعية ضد األنظمة االستبدادية باتت من
املايض ،ومل نأخذ يف الحسبان التطورات التي جرت يف العامل مثل
تطور األنرتنت واالتصاالت عرب الهاتف املحمول"(.((5
األكيد أ ّن روسيا عائدة إىل النظام الدويل بقوة ولو كان يف هذه العودة
نوع من التد ّرج كام يجمع العديد من املختصني يف الشؤون الدولية،
وهكذا تبقى تصورات مستقبل العالقات الروسية العربية قامئة عىل
االرتباط املصلحي والرشاكة والطرح الواقعي واملصالح اإلسرتاتيجية،
 55حسني العوادات" ،املوقف الرويس من الثورة يف سورية :محاولة استعادة موقف
أخالقي مفقود" ،غلوبال عرب نتورك ،2012/10/20 ،عىل الرابط:
https://www.globalarabnetwork.com/studies/8729-2012-10-20-01-41-42
 56شادي.
 57سليم نصار" ،محاولة لتفسري املوقف الــرويس الداعم للنظام السوري" ،األيام،
2012/3/11
 58شادي" ،تناقضات".
 59املرجع نفسه.
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وليس من باب املجاملة ،وهنا ميكن التمييز بني أوجه هذه العالقة
من خالل املسلّمتني التاليتني:
أ ّو ًل املسلّمة السياسية واالقتصادية ،وثان ًيا املسلّمة الثقافية واإلعالمية:
إ ّن روسيا لديها رؤية إيجابية إلمكانات التعاون مع الدول العربية،
ولديها رغبة ىف تقديم املساعدة إليها ىف حالة وجود صيغة واقعية
تستند إىل املصالح املشرتكة ،وميكن لروسيا أن متثِّل رشيكًا أساسيًا
ىف تحقيق بعض األهداف العربية ذات األهمية سواء بالنسبة إىل
كل دولة عىل حدة أو ملجمل الدول العربية ،لكن عىل هذه الدول
ّ
أ ّوال فهم معطيات هذا التعاون ،من خالل عملية إعادة إدراك وجود
إمكانات حقيقية لدى روسيا ميكن استنادا إليها إرساء عالقات قوية،
تدعم قطاعات حيوية داخلها ،وليس املقصود بذلك القطاعات
العسكرية فقط ،كام يجب تحديد ما الذى تريده الدول العربية
بالضبط ،وكيف ميكن إقامة عالقات التعاون عىل النحو الذى يحقّق
مصالح الطرفني العرىب والروىس(.((6
املتغي" يفصح بوتني بوضوح عن هواجسه
يف مقاله "روسيا والعامل
ّ
من تأثري الربيع العريب يف املصالح االقتصادية الروسية يف البلدان
العربية ،فيقول" إ ّن الرشكات الروسية تفقد مواقع عملت من أجلها
خالل عرشات السنني يف أسواق البلدان التي اجتاحها الربيع العريب،
ويت ّم تجريدها من عقود ربحية كبرية يف هذه األسواق مثلام حصل
يف العراق يف وقت سابق عىل أي حال ،فإننا ال ميكن أن ننظر نظرة
هادئة إىل هذا ،ونعتزم أن نعمل مع السلطات الجديدة يف البلدان
العربية عىل استعادة مواقعنا االقتصادية يف وقت رسيع" ،يُظهر مقال
بوتني بوضوح أ ّن املوقف الرويس من الثورات العربية يتعلّق بأسواق
فقدتها أو قد تفقدها روسيا بسبب هذه الثورات ،وأنها تسعى حاليا
باحثة عن طرق الستعادة هذه األسواق مبا يف ذلك إمكان التعامل
عب بوتني مرا ًرا
مع الحركات اإلسالمية الصاعدة يف املنطقة ،والتي ّ
يفس هذا جزئ ًيا تش ّدد
وتكرا ًرا عن خشيته منها عىل القوقاز ،ورمبا ّ
روسيا تجاه الثورة السورية ،فاألمر يبدو وكأنه يتعلّق بحصول موسكو
عىل ضامنات كافية للبقاء يف السوق السورية وغريها من البلدان
العربية(.((6
بإمكان الواليات املتحدة وحلفائها اتخاذ خطوات عديدة للحد
من املخاوف التي تدفع روسيا لدعم األســد؛ فينبغي لواشنطن
أن تش ّجع تركيا عىل طأمنة موسكو بأنها ال تنوي منع روسيا من
 60بهاز.
 61شادي" ،روسيا والربيع العرىب".
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أداء دور يف سورية ما بعد األسد ،كام أنه عىل واشنطن أن تش ّجع
املعارضة السورية ،مبا يف ذلك جامعة اإلخوان املسلمني ،عىل القيام
باليشء نفسه ،كام أنه ينبغي للمسؤولني األمريكيني أن ينقلوا بهدوء
تلك الرسالة بأنفسهم إىل موسكو .وحتى وزير الخارجية اإلرسائييل
أفيغدور ليربمان الذي يتمتّع بصدقيّة نادرة يف روسيا ،ميكنه أن يع ّزز
هذه الرسالة اإليجابية(.((6
وهذا الخالف الرويس -األمرييك كان من أبرز تجلياته اعرتاض روسيا
صحبة الصني عىل أربعة قـرارات ملجلس األمن ،كانت تستهدف
باألساس فرض عقوبات عىل النظام السوري ،وهو ما يحول دون
إمكان فرض عقوبات أممية عىل سورية يف املستقبل .هذا التباين يف
الرؤيتني األمريكية والروسية قد أدخل العالقات بينهام يف مرحلة تش ّنج
الفتة ،أ ّدت إىل تأخّر االتفاق عىل موعد محدد ملؤمتر جنيف .((6( 2
رمبا سيحاول الرئيس بوتني قدر املستطاع الدفاع عن األسد ،وبأضعف
اإلميان ضامن حاميته وعدم معاقبته ،ولكن السؤال هنا ،هل سريضخ
بوتني يف نهاية األمر لالتجاهات الدولية الداعية السقاط النظام؟
ويتوافر عدد من املؤرشات التي تدعم هذه الطروحات ،منها عىل
سبيل املثال(:((6
•أ ّن األسد تح ّول من حليف إىل عبء؛ إذ ساهمت سياسات
الرئيس السوري املرفوضة من جانب أغلب أعضاء املجتمع
الدويل يف استعداء العامل له ولكل األنظمة التي تسانده ،وهو
األمر الذي أصاب السمعة واملكانة الروسية يف منطقة الرشق
األوسط بأرضار بالغة.

•تطمح روسيا ملوقع يف النظام الدويل يفوق قدراتها القومية ،وقد
تغيات جيوسرتاتيجيّة يف
وجدت أ ّن الثورات العربية قد تنتج ّ
اإلقليم ،ال تتالءم وطموحها املتنامي يف عهد أوباما ،فأنتجت
تحفّظات ومواقف مناوئة لحصول التغيري يف ليبيا ،وبفاعلية
أكرب يف سورية ،إىل حد جعلها أبرز الالعبني املؤث ّرين يف األزمة
الشق األوسط من املنظور
السورية ،وترى روسيا دورها يف ّ
اإلسرتاتيجي األمني؛ نظ ًرا لغيابها يف املنطقة جيواقتصاديًا.
وعليه ،تستطيع يف املدى املنظور بحكم االنكفاء األمرييك تعزيز
 62بولوك.
 63أحمد زكريا الباسويس" ،تصعيد حذر :هل تؤدي الخالفات الروسية  -األمريكية إىل حرب
باردة جديدة؟" ،السياسية الدولية.2013/8/25 ،
ٍ
 64أحمد أبوزيد وبالل عبدالله" ،املوقفان الرويس والصيني وأزمة كياموي األسد! خارطة
ومحددات املوقف" ،معهد العربية للدراسات ،2013/9/24 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1tWp6jh
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حضورها ودورها ،من دون أن يتّسم هذا الحضور بالقدرة عىل
االستدامة ،ملحدودية القدرات القومية الروسية ،والتي متكّن
ٍ
ساحات
روسيا من حضور أكرب أمام الواليات املتحدة ولكن يف
جغرافية أخرى(.((6
وتتمثّل املهمة املل ّحة بالنسبة إىل روسيا يف بناء عالقات مع املنظامت
اإلسالمية التي أتت أو تأيت إىل السلطة يف البلدان العربية ،فمن
جهة ،عىل روسيا أن ت ُقيم ،انطالقًا من الواقع ،التعاو َن مع ال ُحكَّام
العرب الجدد ،باالستناد إىل التجربة اإليجابية السابقة لالتصاالت مع
املنظامت والحكومات اإلسالمية ،ومن جهة أخرى ،عىل موسكو أن
تبدي يقظة تجاه املحاوالت املحتملة لنرش نفوذ اإلسالميني ،وال سيام
نفوذ السلفيني الذين يزدادون قوة بني أقرب جريان روسيا وحلفائها
يف آسيا الوسطى ،وكذلك يف مناطقها اإلسالمية .وإذا متكّنت موسكو
من خالل تطوير العالقات املتبادلة النفع ،ورمبا تقديم املساعدة
للتغلب عىل الصعوبات االقتصادية ،أن تجعل الخط املعتدل هو
السائد بني اإلسالميني العرب ،وتوجههم الالحق صوب التحديث ،فإ ّن
حل املشكالت التي تظهر يف املناطق املسلمة
ذلك سيساعدها عىل ّ
يف روسيا(.((6

خاتمة
ال ب ّد أن نشري يف النهاية إىل أ ّن روسيا عملت عىل تب ّني سياسة تقوم
عىل قدر من التوازن بني مصالحها ورغباتها يف تب ّوء مكانة مهمة يف
القضايا الدولية ،وبني عالقاتها باملجتمع الدويل السائر يف معارضته؛ ّإل
أ ّن صانع القرار الرويس يدرك جي ًدا أ ّن مصالح بالده ميكن أن تدخل
يف وضعية من الخطر والرتاجع يف هذه املرحلة ،لذا فإ ّن روسيا تعتمد
التكتيك اإلسرتاتيجي املرحيل الذي يحايك الحوادث وتح ّوالتها بالقدر
الذي يضمن املصالح العليا ويديم حضورها عىل الساحة الدولية
بفاعلية.
إجاملً  ،ال ميكن إنكار حاجة الطرفني الرويس والعريب إىل التعاون يف ما
بينهام ،برصف النظر عن تباين املصالح واألهواء الخاصة بكل منهام،
فالطرف الرويس ميكن أن ميثّل رشيكًا أساس ًيا يف تحقيق النهضة
العربية؛ إذ أ ّن روسيا لديها الخربة التكنولوجية والرغبة يف تقديم
" 65التّوازنات والتّفاعالت الجيوسرتاتيج ّية والثّورات العرب ّية" ،وحدة تحليل السياسات يف
املركز ،نيسان /أبريل  ،2102املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات.
" 66التحوالت يف العامل العريب واملصالح الروسية" ،التقرير التحلييل ملنتدى فالداي،
موسكو ،حزيران /يونيو  ،2012ص ،29عىل الرابط:
http://bit.ly/1Ahl0H9

ميل واستعدا ًدا للتعاون مع العامل العريب
فضل عن أنها أكرث ً
املساعدةً ،
بصفته كيانًا إقليميًا ،وهي بذلك تختلف يف موقفها عن دول كربى
أخرى(.((6
من خالل ما تق ّدم نالحظ أ ّن روسيا تواجه أربعة تحديات خطرية،
هي(:((6
•الخوف من االضطرابات الداخلية التي ال تتّخذ الحلول السياسية
السلمية وتتجاوزها باتجاه تأجيج التم ّرد والثورة ،وال سيام يف
مناطق مثل شامل القوقاز.
•يكمن القلق الرويس يف إمكان انتشار منوذج الثورات العربية
إىل آسيا الوسطى.
•يتعلّق قلق روسيا بتكرار تجربة الناتو السابقة يف دعم املتمردين
يف ليبيا ،لتشمل سورية أيضً ا.

•القلق من األوضــاع يف ليبيا؛ والسبب هو أهمية ليبيا يف
إسرتاتيجية الطاقة الروسية.
أضف إىل ذلك الخوف من أن تق ّدم هذه االنتفاضات مرب ًرا للتدخالت
للتوسع
اإلنسانية التي يقودها الغرب ،وفرصة لحلف شامل األطليس ّ
يف أرايض شامل أفريقيا والرشق األوسط بعد محاوالتها الخرتاق
أوكرانيا وجورجيا(.((6
ومم ال شك فيه أ ّن موسكو كانت تفضّ ل أ ّن الربيع العريب مل يكن
ّ
ليحدث عىل اإلطالق ،وبقاء األنظمة سواء املؤيّدة للواليات املتحدة
األمريكية أو املناهضة لها؛ ويرجع هذا القلق جزئ ًيا إىل خوف الكرملني
من احتامل أن يجهز النفوذ األمرييك والغريب عىل ما تبقى من النفوذ
الرويس يف البلدان التي تكون حارضة فيها(.((7
وبالنتيجة نرى أنّه:
•الميكن تجاهل دور روسيا ،والميكن للدول الغربية التعامل مع
موسكو وفقًا لرشوطها.
 67باسم راشد مطاوع" ،االقـراب الحذر :هل يعيق الصعود الرويس نجاح الثورات
العربية؟" ،تحوالت إسرتاتيجية ،ملحق مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،190ترشين
األول /أكتوبر  ،2012ص ،15عىل الرابط:
http://bit.ly/1y7JRYy
68 Stephen Blank, “Russia’s Anxieties about the Arab Revolution”, Foreign
Policy Research Institute, E-Notes, Distributed via Email and Posted at: www.
fpri.org , July 2011.
69 Roland Dannreuther, “Russia and the Arab Revolutions”, Russian
Analytical Digest, no. 98, (6 /7/2011).
70 Mark N. Katz, Ibid.
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الشكل ()1
صادرات األسلحة الروسية والصينية واألمريكية للرشق األوسط للفرتة ( 2012 - 1992مليون دوالر)

املصدرhttp://visual.ly/arms-exports-middle-east :

يتعي عىل الغرب تب ّني التعاون مع روسيا عىل أساس املصالح
• ّ
بغض النظر
املشرتكة؛ ففي سورية اليرغب األمريكيون وال الروسّ ،
عن مدى قوة الخالفات بينهام بشأن رحيل األسد من السلطة،
يف حدوث فوىض أو إقامة نظام إسالمي راديكايل .عىل الرغم من
أ ّن توماس غراهام وهو كبري مديري مؤسسة كيسنجر يرى أ ّن
الربيع العريب سيزيد من ح ّدة الخالفات يف العالقات الروسية
األمريكية(.((7
71 Aigerim Zikibayeva, “What does the Arab spring mean for Russia,
Central Asia, and the Caucause?”, A report of the csis Russia and Eurasia
program, 2011, p. 7.

•ينبغي للدول الغربية االستفادة من منظور روسيا الفريد
والرباغاميت يف الرشق األوسط بشكل عام ويف سورية بشكل
خاص؛ فقد كانت رؤية موسكو يف بعض األحيان أقرب إىل الواقع
من الحامس واليأس الغربيني.
•عىل الواليات املتحدة وأوروبا اإلعرتاف بأ ّن النظام العاملي بدأ
بالتح ّول؛ فروسيا ليست ،ولن تكون ،جز ًءا من الغرب ،لكنها ترى
نفسها قوة استقرار ،وت ُق ِّدم التقاليد والقواعد اإلجرائية عىل
العاطفة واأليديولوجيا.
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وحــدة اســتطالع الــرأي العام هي أحــد برامج
المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات،
وتعنى بالمسوح االجتماعية والسياسية ودراسة
تحوالت الرأي العام فــي المنطقة العربية من
خالل اســتطالعات الرأي الممثِّلــة للمجتمعات
المدروســة وفق المعايير العلمية .وتعمل هذه
استطالع
الوحدة على إنجاز المؤشر العربي؛ وهو
ٌ
سنوي ِّ
ينفذه المركز في البلدان العربيّة؛ بهدف
ٌّ
ّ
العربي نحو
العام
الوقوف على اتجاهــات الرّأي
ّ
ّ
مجموعة من المواضيع االقتصاديّة واالجتماعيّة
ٍ
ّ
العام
والسياســيّة ،بما في ذلك اتجاهات الرّأي
ّ
نحــو قضايــا الديمقراطيّــة وقيــم المواطنة
والمســاواة والمشــاركة المدنيّة والسياسيّة.
يتضمن تقييــم المواطنيــن أوضاعهم
كمــا
ّ
العا ّمة ،واألوضــاع العا ّمة لبلدانهم ،وتقييمهم
المؤسسات الرسميّة الرئيسة في هذه البلدان،
ّ
المؤسســات،
والوقــوف على مدى الثقة بهذه
ّ
الخاص ،ونحو
العام نحو القطاع
واتّجاهات الرأي
ّ
ّ
اإلسرائيلي.
العربي -
والصراع
العربي،
المحيط
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات
أنجز المركز
ّ
ّ
العربي لعام ،٢٠١٤  في 14
اســتطالع المؤشــر
ّ
ً
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 ً 14
بلدا
موزّعين على عيّ ٍ
عرب ًيّا ،هي :موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس،
والسودان ،وفلســطين ،ولبنان ،واألردن،
ومصر،
ّ
والعراق ،والسعوديّة ،واليمن ،والكويت ،وليبيا.
وقد ّ
ٌ
فرق بحثيّــ ٌة مؤهَّ ل ٌة ومدرَّبــ ٌة ،تابع ٌة
نفذتــه
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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إ ّن العالقات العربية األمريكية هي من أكرث العالقات تعقي ًدا وتركيب ًيا
يف إطار العالقات العربية بقوى دولية أو إقليمية؛ ذلك أنها تتضمن
مستويات متعدد ًة ومرتابط ًة من ناحية ،ومستويات متناقض ًة من
ناحية أخرى .وقد يفرس هذا الرتكيب والتناقض يف هذه العالقة عدم
وجود مفهوم واضح لألمن القومي العريب وثوابت واضحة للسياسات
الخارجية العربية ناظمة للعالقات األمريكية العربية.
متيزت العالقات األمريكية – العربية ،خالل العقود الخمسة األوىل
التي تلت الحرب العاملية الثانية ،بتقلبات شديدة فرضتها رشوط
الحرب الباردة وانعكاساتها عىل اإلقليم .إال أ ّن أهم عنارص الثبات
يف سياسة الواليات املتحدة يف اإلقليم كان انحيازها التام ملصلحة
السياسات اإلرسائيلية ،ووقوفها الصارخ ضد مصالح الشعوب والبلدان
العربية ،يف كل ما يتعلق بالرصاع العريب اإلرسائييل .وعىل الرغم من
ذلك ،أبقت الواليات املتحدة عىل عالقات مميزة ،ببعض الحكومات
العربية ،بل إنها أبقت عىل عالقات تحالف أيضً ا.
ومام ال شك فيه أ ّن العالقات العربية األمريكية قد تحولت عىل نحو
كبري مع احتالل العراق ،ففي حني كان يت ّم التصدي لهذه العالقات
يف مراحل مختلفة تنتظم من خالل مركزية القضية الفلسطينية،
وتحالفات الواليات املتحدة اإلقليمية ،والرشوط التي فرضتها الحرب
الباردة يف املنطقة ،فإ ّن احتالل أفغانستان ،ثم احتالل العراق ،أضافا
إىل هذه العالقات بع ًدا جدي ًدا؛ إذ أصبحت الواليات املتحدة قوة
فضل عن دورها كدولة عظمى؛ وبذلك
احتالل مبارشةً ،والع ًبا إقليم ًّياً ،
فقدت القيمة النسبية التي كانت تحظى بها ،مقارن ًة بقوى االستعامر
القديم.
تحليل التجاهات الرأي العام يف املنطقة نحو
ً
تتضمن هذه الورقة
الواليات املتحدة األمريكية .وتتسم نظرة مواطني املنطقة العربية تجاه
الواليات املتحدة بأهمية كربى؛ يف إطار أ ّن الرأي العام من املفرتض
مهم يف صناعة السياسات الخارجية تجاه دول بعينها،
أن ميثل ً
عامل ًّ
أو تجاه العالقات اإلقليمية والدولية لدولة ما .وينبغي أن يُؤخذ
التعرف إىل الرأي العام يف املنطقة العربية نحو الواليات املتحدة يف
الحسبان كأحد املحددات التي ترتكز عليها عالقات البلدان العربية
بالواليات املتحدة ،إضاف ًة إىل قيمة هذه العالقات وطبيعتها ومواقع
توافقها واختالفها وانفصامها.
لقد مرت عىل املنطقة العربية عدة أعوام مفصلية ،ابتدا ًء من
عــام  ،2011غريت أنظم ًة سياسي ًة عديدةً ،وكشفت أهمية الرأي
العام العريب وقدرة شعوبه عىل التغيري مع سقوط أنظمة حليفة
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للواليات املتحدة .فقد أصبحت اتجاهات الرأي العام تتأثر باملواقف
والسياسات األمريكية نحو الربيع العريب وتطوراته ومآالته .كام
أ ّن تناول مواقف الرأي العام العريب نحو الواليات املتحدة أصبح
ذا أهمية نسبية إضافية بعيد هجامت  11سبتمرب 2001؛ ذلك أ ّن
مهم من النقاش الذي دار يف الواليات املتحدة كان يندرج ضمن
حي ًزا ًّ
عنوان عريض كثَّف أسئل ًة من قبيل :ملاذا يكرهوننا؟ وملاذا يوجد
موقف "ضد أمريكا"؟ وغري ذلك من األسئلة املرتبطة التي طُرحت،
سواء كان هذا الطرح جِديًّا؛ من أجل عمل استقصايئ ومعريف،
أو يف إطار الدعاية لسياسات الواليات املتحدة العسكرية والتدخلية
يف املنطقة .وبقيت هذه األسئلة مطروح ًة يتجدد طرحها يف إطار
مناقشة التحوالت الكربى يف املنطقة ،أو يف إطار تحوالت سياسات
الواليات املتحدة.
إضاف ًة إىل تحليل اتجاهات الرأي العام العريب نحو الواليات املتحدة،
فإ ّن هذه الورقة تتناول أيضً ا بالتحليل أسباب مواقف الرأي العام
ودوافعها ،سواء كانت هذه املواقف "إيجابيةً" أو "سلبيةً" .وتعتمد
أساسا ،عىل نتائج خمسة عرش
البيانات املعروضة يف هذه الورقة ً
استطال ًعا نفذها املركز العريب لألبحاث يف إطار برنامج املؤرش العريب،
كام تعتمد جزئ ًّيا عىل مثانية استطالعات نُفذت ضمن قياس الرأي
العام نحو التحالف الدويل ضد "تنظيم الدولة اإلسالمية".
وتناقش هذه الورقة اتجاهات الرأي العام نحو الواليات املتحدة؛
وذلك من خالل التعرف إىل وجهات نظر مواطني املنطقة العربية نحو
الواليات املتحدة بصفة عامة ،وتقييم سياساتها الخارجية وأهداف
تحقيقها ،وتعرض تقييم الرأي العام لبعض السياسيات األمريكية نحو
قضايا راهنة ،وتعمل عىل تحليل يهدف إىل معرفة األسباب والدوافع
التي تساهم يف صوغ التوجهات والتقييم نحو الواليات املتحدة.

اتجاهــات مواطنــي المنطقة
العربيــة نحو الواليــات المتحدة
ومواقفهم
يتضمن هذا القسم من الورقة التعرف إىل أراء املواطنني العرب
نحو الواليات املتحدة ،من خالل مؤرشات ت ُك ِّون يف مجملها صور ًة
بانورامي ًة آلرائهم نحوها .فهذا القسم يعكس آراء املواطنني نحو
الواليات املتحدة بصفة عامة ،ثم تقييمهم للسياسة األمريكية يف
املنطقة العربية ،إضاف ًة إىل مدى اقتناع الرأي العام بدور الواليات
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ّ
الشكل ()1
اتجاهات الرأي العام العر ّيب نحو الواليات املتحدة

املتحدة يف قضايا أساسية باملنطقة ،وتقييم سياساتها نحو موضوعات
راهنة .كام يتضمن هذا القسم آراء املواطنني نحو األهداف التي
تسعى الواليات املتحدة لتحقيقها.
إ ّن تحليل اتجاهات الرأي العام العريب نحو الواليات املتحدة بصفة
عامة  -من دون إشارة إىل محتوى سيايس  -يتأثر بالرؤية السياسية.
وهو أم ٌر يعكس أ ّن الرأي العام العريب يحمل وجهة نظر سلبية
تجاهها .فقد أفاد نصف الرأي العام العريب أنهم يحملون وجهة نظر
"سلبية" ،أو "سلبية إىل حدٍّ ما" ،تجاه الواليات املتحدة ،مقابل %26
أفادوا أ ّن نظرتهم هي "إيجابية" ،أو "إيجابية إىل حدٍّ ما" .يف حني
قال ُربع املستجيبني إنّه ليس لديهم نظرة "إيجابية" أو "سلبية"،
أو "رفضوا اإلجابة".
ويظهر مدى سلبية اتجاهات الرأي العام نحو الواليات املتحدة من
خالل تحليل آراء الذين قالوا إ ّن نظرتهم "سلبية" ،أو قالوا إ ّن نظرتهم
"إيجابية" تجاهها ،بالنظر إىل أ ّن أصحاب أحد هذين الرأيني يُعرب
عن موقف واضح وحاسم ،ويحتاج إىل تغري مجموعة من العوامل
أصل ،ساهمت يف تكوين وجهة النظر هذه .ويتميز الذين يحملون
ً
وجهات النظر هذه من أولئك الذين يحملون وجهات نظر "سلبية إىل
ح ٍّد ما" ،أو "إيجابيه إىل ح ٍّد ما" .فوجهات النظر املرتبطة بعبارة "إىل
ح ٍّد ما" ،تتسم بالرتدد وعدم الحسم ،وميكن أن تتغري عىل نحو أرسع
من وجهات النظر املحددة.

ويظهر هذا التحليل أ ّن الفوارق كبرية بني الذين لديهم وجهة
نظر إيجابية واضحة نحو الواليات املتحدة وأولئك الذين يحملون
وجهة نظر "سلبية" واضحة نحوها؛ إذ إ ّن أصحاب النظرة اإليجابية
ميثلون نحو  ،%9مقابل أربعة أضعافهم ،تقري ًبا ،أفادوا أ ّن نظرتهم إىل
الواليات املتحدة "سلبية" .وترتكز االتجاهات اإليجابية تجاه الواليات
املتحدة األمريكية يف السعودية ،والكويت ،ولبنان ،وتونس .يف حني
عب املستجيبون فيها عن آراء "سلبية" ،هي:
كانت أكرث البلدان التي َّ
فلسطني ،ومرص ،والعراق ،واليمن ،واألردن.
أما عىل صعيد تقييم الرأي العام يف املنطقة العربية تجاه السياسة
الخارجية للواليات املتحدة يف املنطقة ،فهو مؤرش آخر يف فهم مواقف
الرأي العام العريب نحو الواليات املتحدة؛ إذ تشري نتائج استطالعني
نُفذا يف املنطقة العربية إىل أ ّن تقييم السياسات الخارجية األمريكية
سلبي .فبحسب نتائج استطالع
يف املنطقة هو تقييم ،يف مجمله،
ٌّ
املؤرش العريب  2014الذي نُفذ يف النصف األول من عام  ،2014أفاد
 %13من املستجيبني أ ّن تلك السياسة "إيجابية" ،يف حني كانت نسبة
الذين أفادوا أنها "إيجابية إىل ح ٍّد ما"  . %24أما الذين وصفوها
بالـ "سلبية" والـ "سلبية" إىل ح ٍّد ما" ،فكانت نسبتهم  .%49وبذلك
فإ ّن عدد الذين أفادوا أ ّن السياسة الخارجية "إيجابية" كان أقل من
نصف الذين قالوا إنها "سلبية" ،بالنظر إىل أ ّن من قيموا السياسات
بالـ "إيجابية" أو الـ "سلبية"" هم الذين يحملون وجهات نظر أقل
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الشكل ()2
تقييم الرأي العام للسياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة العربية

حسم من الذين قيموا السياسات األمريكية بالـ "سلبية"
التباسا وأكرث ً
ً
إىل ح ٍّد ما" ،أو الـ "إيجابية إىل ح ٍّد ما".
وأما تقييم السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة من خالل نتائج
االستطالع الثاين الذي نُفذ يف ترشين األول /أكتوبر  ،2014والذي
بينه وبني االستطالع األول نحو أربعة أشهر ،فقد كان أكرث سلبي ًة يف
تقييم السياسات الخارجية األمريكية؛ إذ أفاد  %73من املستجيبني أنّها
"سلبية" (" %58سلبية" ،و" %15سلبية إىل حدٍّ ما") ،مقابل  %20أفادوا
أنّها "إيجابية" (" %8إيجابية" ،و" %12إيجابية إىل حدٍّ ما") .وهكذا،
فإ ّن الذين جزموا ،عىل نحو واضح ،بـ "سلبية" السياسات األمريكية،
ميثلون سبعة أضعاف الذين قالوا إنها "إيجابية".
إ ّن الحدث األكرث أهمي ًة الذي شهدته املنطقة ما بني تاريخي تنفيذ
االستطالعني كان الحرب اإلرسائيلية عىل غزة ،وهو األمر الذي أثر
رئيسا يف تقييم السياسات األمريكية .وبذلك فقد كان مثة تح ُّول
تأث ًريا ً
يف الرأي العام يف تقييم السياسة األمريكية يف املنطقة .ومن الواضح
أ ّن السبب الرئيس لهذا التحول هو التح ُّول يف نسبة الذين قيموا
السياسة األمريكية بالـ "إيجابية" إىل ح ٍّد ما" ،أو الـ "سلبية إىل ح ًّد ما"؛
إذ انخفضت نسبة هؤالء ملصلحة الذين أفادوا أنها "سلبية".
يف السياق نفسه ،سئل املستجيبون عن تقييم الرأي العام لسياسات
الواليات املتحدة نحو مجموعة من املوضوعات الرئيسة والراهنة
يف املنطقة العربية .ويعكس التقييم السلبي لتلك السياسات ،عىل
نح ٍو واضح ،عدم الرضا عنها .ف ِنسب املؤيدين لسياسات الواليات
املتحدة ومواقفها تجاه  12موضو ًعا أساس ًّيا يف املنطقة هي نِسب

متدنية ج ًّدا ،ال تتجاوز ربع املستجيبني يف الحد األقىص .ويعارض
نحو ثلثي املستجيبني سياسات الواليات املتحدة تجاه مجمل القضايا
واملوضوعات املحورية .وتشتمل هذه املعارضة عىل سياسات الواليات
املتحدة بالذات نحو تعاملها مع القضية الفلسطينية ،وسياسات
إرسائيل االستيطانية ،وحصار غزة ،وكذلك سياستها يف العراق،
وأفغانستان ،والثورة السورية ،عالو ًة عىل سياساتها تجاه النظام
الجديد يف مرص وتجاه الحركات اإلسالمية السلمية.

أي دور تقوم به الواليات المتحدة
في العالم والمنطقة العربية؟
يف سياق تعميق اتجاهات الرأي العام نحو سياسات الواليات املتحدة
يف املنطقة ،طُرحت عىل املستجيبني تسع عبارات ميكن من خاللها
التعرف إىل اتجاهات رأيهم نحو الدور الذي تقوم به يف العامل
واملنطقة العربية .وقد ت َّم صوغ هذه العبارات بطريقة تعكس
ما تطرحه اإلدارات األمريكية من مبادئ وأدوار وسياسات تقوم بها
يف العامل واملنطقة؛ مثل دعم الدميقراطية ،وحامية حقوق اإلنسان،
وتعزيز األمن واالستقرار.
وفضل عن ذلك ،ت ّم صوغ مجموعة من العبارات مستوحاة مام يُطرح
ً
يف النقاش العام من تصورات ،ويف املنطقة العربية ،بشأن ما تقوم
به الواليات املتحدة يف املنطقة العربية ،بالتقاطع مع اإلشكاليات
التي تواجهها املنطقة ،أو التطورات الكربى التي تجري فيها؛ مثل
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الشكل ()3
تقييم الرأي العام العريب نحو السياسات الحكومية األمريكية ومواقفها تجاه قضايا محددة خالل السنة املاضية

دور الواليات املتحدة يف النزاعات الطائفية والعرقية ،ومواقفها من
الحركات اإلسالمية املتطرفة ،ودورها يف انتشار الفساد املايل واإلداري.
كام سئل املستجيبون إن كان املسلمون يف الواليات املتحدة يحظون
بجميع الحقوق التي يحظى بها غريهم من األمريكيني.
إ ّن الرأي العام العريب ،يف جملته ،غري مقتنع بأ ّن الواليات املتحدة
تدعم التح ّول الدميقراطي يف البلدان العربية ،أو أنها تحمي حقوق
اإلنسان .وإ ّن أغلبية الرأي العام يف املنطقة العربية غري مقتنعة بأ ّن
الواليات املتحدة تساهم يف تعزيز أمن املنطقة العربية واستقرارها.
وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن نسبة الذين يوافقون عىل أ ّن الواليات
املتحدة تقوم بهذه القضايا تزيد عىل ثلث املستجيبني ،وهي نسبة
جديرة باملالحظة.
وتعتقد أغلبية الرأي العام أ ّن الواليات املتحدة تعمل عىل فرض
سياستها عىل بقية دول العامل ،وأنها تساهم يف زيادة نفوذ الحركات
اإلسالمية املتطرفة ،وانتشار الفساد املايل واإلداري ،وتغذية النزاعات
الطائفية والعرقية االنفصالية يف البلدان العربية .ويرى ث ُلثَا املواطنني
يف املنطقة العربية أ ّن الواليات املتحدة تهدف إىل فرض أجندتها عىل
الدول من خالل ما تقدمه إليها من مساعدات .ومن املهم اإلشارة
إىل أ ّن أكرث املوضوعات التي قيمت الواليات املتحدة بأنها "إيجابية"،

كانت متعلق ًة بحظوة املسلمني يف أمريكا بجميع الحقوق التي يحظى
بها غريهم من األمريكيني؛ ذلك أ ّن الرأي العام انقسم بشأن هذا
املوضوع بني  %35من الذين يوافقون عىل هذه العبارة ،و %44من
الذين يعارضونها.

ما هي دوافع مواقف الرأي العام
العربي ضد الواليات المتحدة؟
من املهم ج ًّدا معرفة العوامل املحددة للنظرة تجاه الواليات املتحدة،
سواء كانت إيجابي ًة أو سلبيةً؛ ذلك أ ّن العوامل املحددة لوجهة النظر
هذه تعكس كيفية تشكُّل اآلراء نحوها ،ومدى ثبات هذه اآلراء
أو تعرضها للتغري ،والعوامل التي تؤدي إىل تغريها.
ويف هذا السياق ،حمل استطالع الرأي العام مجموع ًة من األسئلة
املغلقة واملفتوحة من شأنها تعميق أسباب هذه املواقف ،خاص ًة
أنه توجد عدة فرضيات متنافسة ومتناقضة تفرس املواقف السلبية
من الواليات املتحدة ،أو محاولة فهم املوقف املوصوف بأنه "ضد
أمريكا" يف املنطقة العربية يف ظل سيادة وجهات نظر ،بعضها يؤكد أ ّن
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املوقف الشعبي العريب من السياسات األمريكية يف املنطقة هو موقف
من الثقافة األمريكية ومنط الحياة األمرييك.
وترتكز وجهات النظر هذه عىل التباين الثقايف والديني بني
املجتمعات العربية واملجتمع األمرييك كعاملٍ محد ٍد يف اتجاهات
الرأي العام نحو الواليات املتحدة .ويعرض هذا القسم من الورقة
تلقي الضوء عىل أسباب هذا
مجموع ًة من املؤرشات من شأنها أن َ
املوقف السلبي من الواليات املتحدة ومدى صحة ارتباطه باالختالف
الثقايف ،أو الديني ،أو الحضاري.
ضمن هذا السياقُ ،سئل املواطنون الذين يحملون نظر ًة سلبي ًة بصفة
عامة نحو الواليات املتحدة ،عن أسباب تلك النظرة .ومن خالل صيغة
السؤال املفتوح ،يُظهر تحليل إجابات املواطنني أ ّن األغلبية العظمى
كانت أوردت أسبابًا مرتبط ًة بالسياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة.
وت ُعد القضية الفلسطينية ومساندة الواليات املتحدة إلرسائيل الركن
األسايس لهذه النظرة السلبية ،إضاف ًة إىل أ ّن السياسات األمريكية ترض
باملصالح العربية ،أو أ ّن الواليات املتحدة متثل بالنسبة إىل البلدان
العربية دولة استعامر واحتالل.
إ ّن إفادة املستجيبني املتمثلة بأ ّن نظرتهم بصفة عامة "سلبية" نحو
الواليات املتحدة ناتجة من اختالفات ثقافية أو دينية بني العرب
واألمريكيني ،أو من رصا ٍع ثقايف أو حضاري .وهؤالء املستجيبون
ال ميثلون إال نسب ًة محدود ًة ج ًّدا؛ إذ إ ّن  %2من مجمل املستجيبني
قالوا إ ّن الواليات املتحدة تحارب اإلسالم واملسلمني .وركز أقل من %1
يف اختالفات ثقافية وقيمية.
أما املستجيبون الذين لديهم نظرة إيجابية تجاه الواليات املتحدة،
فقد فرسوا هذا املوقف مبجموعة من العوامل تتمحور حول إنجاز
الواليات املتحدة كدولة عىل الصعيد التكنولوجي واالقتصادي ،وعىل
صعيد النظام الدميقراطي املتبع داخل أمريكا .وإ ّن نسبة املستجيبني
الذين يحملون نظرة إيجابية نحو الواليات املتحدة نتيجة لسياساتها
الخارجية يف املنطقة ميثلون أقل من  %8من املستجيبني كافةً .بعبارة
تلخيصية ،إ ّن الرأي العام العريب يقيّم الواليات املتحدة سلبيًّا؛ نتيج ًة
لسياساتها يف املنطقة ،يف حني أن الذين يقيمونها إيجاب ًّيا ال ينطلقون
يف التقييم من طريقة تعاملها يف املنطقة ،بل من اإلعجاب بإنجازها
عىل الصعيدين :االقتصادي والنظام الدميقراطي.
يف السياق نفسه الذي يسعى لفهم مواقف املواطنني نحو الواليات
فهم أعمقُ ،سئل املستجيبون عن
املتحدة ودوافع هذه املواقفً ،
أهم هدف تسعى الواليات املتحدة لتحقيقه يف املنطقة العربية من
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خالل صيغة السؤال املفتوح أيضا .وقد أوردوا ،بحسب مفرداتهم
وتعابريهم الخاصة ،عديد األهداف .وتبني من مراجعة األهداف التي
طرحها املستجيبون أنها كانت ضمن نوعني ،أحدهام يعكس أهدافًا
تقييم سلب ًّيا للواليات املتحدة ،واآلخر يرتاوح ما بني أهداف
تتضمن ً
"إيجابية"؛ مثل الدفاع عن حقوق اإلنسان ،أو أهداف من دون مداول
قيمي؛ مثل تعزيز العالقات الثنائية أو محاربة اإلرهاب .ولغايات
تحليليةُ ،صنفت هذه اإلجابات صنفني؛ فبعضها أهداف إيجابية،
وبعضها اآلخر أهداف سلبية .وبلغت نسبة اإلجابات ذات األهداف
الـ "إيجابية"  ،%6فيام بلغت نسبة الذين قالوا إنها "سلبية" .%68
يف حني أ ّن أكرث من ُربع املستجيبني أفادوا أنهم ال يعرفون ما هي
األهداف التي تسعى الواليات املتحدة لتحقيقها ،أو أنهم رفضوا
اإلجابة.
إ ّن قراءة األهداف اإليجابية التي تسعى الواليات املتحدة لتحقيقها
يف املنطقة العربية من وجهة نظر الرأي العام العريب ترتكز يف دعم
حقوق اإلنسان ،وتدعيم الدميقراطية ،وتقديم الدعم واملساعدة
للبلدان والشعوب العربية ،وتعزيز العالقات السياسية واالقتصادية
بني البلدان العربية والواليات املتحدة .إضاف ًة إىل تحقيق االستقرار
واألمن .أما عىل صعيد األهداف التي ذكرها املستجيبون ،والتي تحمل
موقفًا سلبيًّا من أهداف الواليات املتحدة يف املنطقة العربية ،فقد
كان أهمها أ ّن الواليات املتحدة تسعى لفرض هيمنتها ونفوذها يف
املنطقة العربية والعامل ،واستغالل ثروت البلدان العربية ونهبها،
والسيطرة االقتصادية وإيجاد أسواق ملنتجاتها.
إ ّن األغلبية العظمى من األهداف التي صنفت عىل أنها أهداف
"سلبية" مرتبطة مبا يراه املواطنون دو ًرا سياس ًّيا للواليات املتحدة يف
املنطقة ،ومرتبطة عضويًّا بتقييمٍ لسياساتها الخارجية .وإ ّن األهداف
السلبية التي أوردها املستجيبون ميكن أن ت ُصنف عىل أنها أهداف
مرتبطة بتاب ٍني أو رصا ٍع حضاري وثقايف بني الشعوب العربية والواليات
املتحدة كانت محدودة وال تتجاوز ما نسبته  ،%3وهي التي تشري
إىل محاربة اإلسالم أو نرش الثقافة األمريكية .عالو ًة عىل أ ّن األهداف
اإليجابية التي أوردها املستجيبون تنأى عن اإلشارة بطريقة مبارشة
إىل السياسية الخارجية األمريكية يف املنطقة.
واألمر امله ّم ،والالفت لالنتباه ،هو غياب املفردات اللغوية ذات
املرجعية الثقافية أو الدينية يف إجابات املواطنني ،سواء كان ذلك
يف ما يتعلق بأسباب تقييمهم السلبي للواليات املتحدة ،أو بأهدافها
توسع املستجيبون ،يف تعبريهم عن
السلبية يف املنطقة .ويف املقابلّ ،
األهداف التي تسعى لها الواليات املتحدة ،يف استخدام لغة ومفردات
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الجدول ( )1العوامل التي أرودها املستجيبون لوجهة نظرهم اإليجابية تجاه الواليات املتحدة
العامل

النسبة

دولة دميقراطية وتدعم الدميقراطية

7%

ألنها تقدم مساعدات اقتصادي ًة للبلدان العربية أو بلدي

6%

دولة متقدمة ومتطورة تكنولوج ًّيا وحضاريًّا

5%

اإلعجاب بقوة الواليات املتحدة اقتصاديًّا وسياسيًّا

2%

تحرتم حقوق اإلنسان وتدافع عنها

2%

العالقات الجيدة بالدول العربية

2%

إعجاب بالبلد (وسياستها يف التعامل مع مواطنيها) وشعبها

2%

سامت إيجابية يحظى بها الشعب األمرييك

1%

بسبب عدم دعمها للنظام السوري

1%

تعمل عىل محاربة اإلرهاب والتطرف

0.5%

تعمل عىل إحالل السالم واالستقرار يف املنطقة

0.4%

مجموع املستجيبني كاف ًة

%29

الجدول ( )2العوامل التي أرودها املستجيبون لوجهة نظرهم السلبية تجاه الواليات املتحدة
العامل

النسبة

ألنها تدعم إرسائيل

%14

ألنها تحاول فرض سيطرتها عىل العامل واملنطقة واالستيالء عىل الرثوات

%10

مواقفها وسياستها معادية للبلدان العربية وترض مبصالحها

%6

تغذي الرصاعات وتهدد استقرار املنطقة العربية وأمنها

%5

االهتامم بتحقيق مصالحها عىل حساب البلدان العربية

%4

دولة احتالل واستعامر (خاصة بشأن العراق وأفغانستان)

%4

ألنها تدعم اإلرهاب والتطرف

%3

التدخل يف الشؤون الداخلية لبلداننا وبلدان العامل

%3

ضد اإلسالم واملسلمني

3

تدعم األنظمة املستبدة والفاسدة يف املنطقة العربية

%3

بسبب موقفها السلبي من األزمة السورية

%2

صفات سلبية يف املجتمع /الشعب األمرييك

%1

(عوامل أخرى)

%1

مجموع املستجيبني كاف ًة

%50

العدد ١٢

136

كانون الثاني /يناير 2015

الجدول ( )3أتوافق عىل العبارات التالية بشأن الواليات املتحدة األمريكية أم تعارضها؟

أوافق /أوافق أعارض  /أعارض ال أعرف /رفض
اإلجابة
إىل حدٍّ ما
إىل حدٍّ ما

املجموع

تدعم الواليات املتحدة التحول الدميقراطي يف البلدان العربية

37

48

15

100

تحمي الواليات املتحدة حقوق اإلنسان يف العامل

34

49

17

100

تساهم الواليات املتحدة يف تعزيز أمن املنطقة العربية واستقرارها

28

58

14

100

تحاول الواليات املتحدة فرض سياستها عىل بقية دول العامل

63

24

13

100

تهدف الواليات املتحدة من املساعدات التي تقدمها للدول األخرى إىل فرض أجندتها

63

22

14

100

تغذي الواليات املتحدة النزاعات الطائفية والعرقية االنفصالية يف البلدان العربية

55

25

20

100

تساهم سياسات الواليات املتحدة يف زيادة نفوذ الحركات اإلسالمية املتطرفة يف البلدان
العربية

50

29

20

100

تساهم الواليات املتحدة يف انتشار الفساد املايل واإلداري يف البلدان العربية

52

29

19

100

يحظى املسلمون يف الواليات املتحدة بجميع الحقوق التي يحظى بها األمريكيون

35

44

21

100

الجدول ( )4املستجيبون الذين أفادوا أنّ الواليات املتحدة تسعى لتحقيق أهداف إيجابية يف املنطقة مصنف ًة بحسب أنواعها

الهدف

النسبة

نرش الدميقراطية ودعمها وحامية حقوق اإلنسان

2%

وخصوصا االقتصادية
تقديم الدعم واملساعدة للدول والشعوب العربية
ً

2%

تعزيز عالقاتها السياسية واالقتصادية بالدول العربية وتحقيق املصالح املشرتكة

1%

تحقيق السالم واألمن واالستقرار يف املنطقة

1%

محاربة اإلرهاب

0.4%

مجموع املستجيبني كاف ًة

%6
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الجدول ( )5األهداف السلبية

الهدف

النسبة

فرض هيمنتها ونفوذها يف املنطقة العربية والعامل

21%

استغالل الرثوات الطبيعة للبلدان العربية ونهبها وخاص ًة النفط

12%

التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان العربية وفرض أجندتها السياسية عىل املنطقة

6%

السيطرة االقتصادية وإيجاد أسواق ملنتجاتها

6%

مساندة إرسائيل ودعمها والدفاع عنها لتحقيق أهدافها

5%

انتهاج سياسات معادية للعرب تؤدي إىل نرش الدمار والقتل

3%

احتالل البلدان العربية أو استعامرها

3%

الحؤول دون اتفاق العرب ووحدتهم وزيادة االنقسام بينهم

3%

تعزيز مصالحها وحاميتها عىل حساب البلدان العربية

2%

إثارة النزاعات يف البلدان العربية وزعزعة أمن املنطقة واستقرارها

2%

السيطرة العسكرية والوجود العسكري (قواعد ،وقوات)

1%

دعم أنظمة االستبداد والفساد يف الدول العربية

1%

محاربة اإلسالم

1%

فرض ثقافتها عىل املنطقة العربية

1%

دعم الحركات املتطرفة واإلرهابية وزيادة نفوذها

0.4%

(أهداف أخرى)

0.3%

مجموع املستجيبني كاف ًة

%67

مرتبطة بالعالقات الدولية أو مشتقة من مفردات خطاب حركات
ثالثي تجاه القوى العظمى.
التحرر ،أو من موقف عامل ّ
أظهرت النتائج السابقة ،عىل نحو واضح ،أ ّن مواقف املواطنني العرب
تجاه الواليات املتحدة مرتبطة بسياستها الخارجية ،وأ ّن املوقف ضد
أمريكا يرتكز عىل السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة .ومن مثة،
فمن الخطأ القول إنه يوجد موقف عريب ضد أمريكا ،بل موقف عريب
ضد السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة العربية.
وعىل الرغم من أ ّن العامل الثقايف والديني والحضاري هو عامل
محدود يف صوغ وجهات النظر نحو الواليات املتحدة ،فإ ّن املؤرش
العريب أخذ عىل عاتقه قياس أثر التباين الثقايف والديني بني املجتمعات
العربية واملجتمع األمرييك ،وقياس مدى ما ميثله التباين واالختالف
الثقايف كعاملٍ محد ٍد يف اتجاهات الرأي العام نحو الواليات املتحدة.

وقد تض ّمن املؤرش العريب عدة مؤرشات يقيّم فيها مواطنو املنطقة
تقييم إيجاب ًّيا ،بالنظر إىل
العربية الواليات املتحدة ومجتمعها
ً
مجموعة من القيم؛ إذ إ ّن هؤالء املواطنني يرون أ ّن املجتمع األمرييك
وصل إىل درجة متقدمة عىل صعيد التطور التكنولوجي ،وعىل صعيد
مستوى الدميقراطية ونزاهة القضاء فيه ،وتقدير الجهد الفردي،
واحرتام الحريات الشخصية ،والتزام القوانني.
ويُعد هذا التقييم إيجابيًّا عند مقارنته حتى بتقييم املستجيبني
لهذه املوضوعات نفسها يف مجتمعاتهم؛ ذلك أنهم قيموا املجتمع
األمرييك بإيجابية أعىل من تلك التي يف بلدانهم .لك ّن هذا النمط
رسعان ما يختلف عندما يكون السؤال بشأن مدى التزام املجتمع
األمرييك الدين أو مدى تسامحه؛ إذ إ ّن الرأي العام العريب يع ُّد املجتمع
وأقل من املتوسط
األمرييك يف موقع متوسط عىل صعيد "التسامح"ّ ،
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الشكل ()٥
مدى حظوة املجتمع األمرييك مبجموعة من القيم االجتامعية

(بنا ًء عىل مقياس من  0إىل  ،10ويعني العدد  0أنّ املجتمع ليس لديه هذه القيمة أو السمة عىل اإلطالق ،يف حني يعني العدد  10أنّ املجتمع لديه هذه القيمة إىل أبعد الحدود)
(الوسط الحسايب)

الشكل ()٦
بغض النظر عن السياسة الخارجية األمريكية ،فإنّ نظريت تجاه الشعب األمرييك هي
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اتجاهات الرأي العام نحو الواليات املتحدة األمريكية
النظام الدميقراطي قد تكون له مشكالته لكنه أفضل من غريه
إيجابية

إيجابية إىل ح ٍّد ما

سلبية إىل ح ٍّد ما

سلبية

املجموع

أوافق بشدة /أوافق

11

23

21

45

100

أعارض /أعارض بشدة

11

25

20

44

100

اتجاهات الرأي العام نحو الواليات املتحدة األمريكية
تعريف املستجيبني الذايت ملستوى تدينهم
إيجابية

إيجابية إىل ح ٍّد ما

سلبية إىل ح ٍّد ما

سلبية

املجموع

متدين جدًّا

14

22

21

43

100

متدين إىل ح ٍّد ما

10

23

21

46

100

غري متدين

15

25

17

44

100

عىل صعيد "االلتزام الديني" .ويرى املستجيبون أ ّن مجتمعاتهم تتميز
بهاتني القيمتني االجتامعيتني أكرث مام يتميز بهام املجتمع األمرييك.
لكن يف الحصيلة النهائية مل يؤثر التقييم السلبي للواليات املتحدة،
بنا ًء عىل سياساتها الخارجية يف املنطقة ،يف املستجيب العريب؛ ذلك
تقييم موضوع ًّيا ،بل إنّه يُبدي أحيانًا إعجابه
أنه ق ّيم الثقافة األمريكية ً
بها.
يقر الرأي العام بوجود اختالفات ثقافية وقيمية بني مجتمع الواليات
املتحدة ومجتمعاتهم ،لكن يبقى أثرها محدو ًدا .بل إ ّن املستجيبني
أفادوا أنهم كانوا يفضلون الذهاب إىل الواليات املتحدة؛ من أجل
الهجرة ،أو التعليم ،أو العمل ،أو العالج.
إ ّن عدم وجود أُسس ثقافية ،أو دينية ،أو قيمية ،لتفسري النظرة
السلبية واملوقف "ضد األمرييك" عند الرأي العام العر ّيب ،كام ظهر ذلك
من خالل النتائج السابقة ،يُك َّرس بوضوح بوصفه أكرث إيجابي ًة نحو
الشعب األمرييك عندما يكون مبعزل عن السياسة الخارجية األمريكية.
فقد أفادت أكرب كتلة من املستجيبني ،بنسبة  %43منهم ،أ ّن نظرتهم
وعب ُربع املستجيبني عن
إىل الشعب األمرييك هي نظرة "إيجابية"ّ .

أ ّن نظرتهم ليست "إيجابيةً" وال "سلبيةً" نحو الشعب األمرييك مبعزل
عن السياسة الخارجية األمريكية ،يف حني قال  %20من املستجيبني إ ّن
آراءهم يف الشعب األمرييك "سلبية" أو "سلبية إىل ح ٍّد ما".
من أجل زيادة اختبار مدى تأثر املوقف من الواليات املتحدة
بعوامل ثقافية أو دينيةُ ،حللت النتائج بالتقاطع مع مستوى تديُّن
عامل محد ًدا للموقف من
املستجيبني من أجل معرفة إن كان التدين ً
الواليات املتحدة .وقد أظهرت النتائج أ ّن اتجاهات الرأي العام لدى
"املتدينني ج ًّدا" نحو الواليات املتحدة ال تختلف عند غري املتدينني،
وأنها أكرث إيجابي ًة من "املتدينني إىل ح ٍّد ما" ،وأ ّن املعارضني للنظام
الدميقراطي هم أكرث إيجابي ًة – عىل نحو طفيف  -نحو الواليات
املتحدة من أولئك املؤيدين للنظام الدميقراطي ،األمر الذي يشري إىل
رئيسا يف تحديد املوقف من الواليات
أ ّن عامل التدين ليس ً
عامل ً
املتحدة ،كام أ ّن تأييد الدميقراطية ال يُرتجم إىل موقف إيجايب نحو
الواليات املتحدة؛ إذ إ ّن املواطنني العرب األكرث انحيازًا إىل الدميقراطية
هم األكرث نقدي ًة تجاه الواليات املتحدة ،واألقل دميقراطي ًة هم األكرث
إيجابي ًة تجاهها.

140
خالصة
بينت النتائج السابقة أ ّن أغلبية الرأي العام العريب تحمل موقفًا سلب ًّيا
تجاه الواليات املتحدة ،وأنّه يوجد رأي "ضد الواليات املتحدة" .إال أنه
من الخطأ الفادح القول إ ّن هذا الرأي هو املوقف عىل اإلطالق ،بل
إ ّن األصح  -حتى من الناحية االصطالحية  -أن نقول بوجود موقف
عريب ضد سياسات الواليات املتحدة يف املنطقة العربية .وعىل الرغم
من أ ّن ثلث املستجيبني يوافق عىل دور الواليات املتحدة يف دعم
الدميقراطية وحامية حقوق اإلنسان ،فإ ّن املواطنني يف املنطقة العربية
غري مقتنعني بأنّها تقوم بأدوار إيجابية عىل صعيد دعم الدميقراطية،
وحامية األمن واالستقرار يف العامل ،والعامل العريب.
ويرتكز املوقف "ضد الواليات املتحدة" عىل أسباب لها عالقة
بسياستها الخارجية ،ودعم إرسائيل ،والسعي لتحقيق مصالحها عىل
حساب مصالح البلدان العربية .وقد متثّلت مفردات املستجيبني ،يف
وصف أهداف الواليات املتحدة يف املنطقة أو تفسري موقفهم نحوها،
بـ "الهيمنة" ،و"السيطرة" ،و"تحقيق مصالحها" ،و"اإلرضار باملصالح
العربية" ،و"اإلرضار بالشعوب العربية" ،و"دعم مصالح أعداء العرب"،
أو "دعم منافسيهم يف املنطقة" .يف حني غابت مفردات ذات محت ًوى
ثقايف أو ديني أو قيمي يف تفسري النظرة السلبية.
كام أ ّن عدد املفردات التي ذكرها املستجيبون لتفسري مواقفهم
السلبية؛ مثل "الشيطان األكرب" ،و"دولة طاغية" ،أو "دولة الطاغوت"،
أو "محاربة اإلسالم" ،و"انحالل أخالقي" أو "انحالل قيمي" .وهي
مفردات ميكن أن تكون ذات محت ًوى ثقايف ،أو ديني ،مل يتجاوز
عددها  80مفرد ًة من أصل  34ألف إجابة مفتوحة.
إ ّن االختالف الثقايف أو استهداف الدين اإلسالمي  -كام اتضح ذلك
عامل غري مؤث ّ ٍر يف تغذية الرأي العام "ضد الواليات
سابقًا  -هو ٌ
املتحدة" ،بل إ ّن الرأي العام العريب يص ّنف املجتمع األمرييك مجتم ًعا
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متقد ًما يف مجاالت الدميقراطية ،والتطور التكنولوجي ،والحريات
الشخصية ،واملساواة بني الجنسني ،والتزام القوانني ،وتقدير الجهد
الفردي ،ونزاهة القضاء.
ويق ّر الرأي العام العريب من خالل تقييمه ملجموعة من القيم ،بوجود
فوارق ثقافية وقيمية بني الواليات املتحدة واملجتمعات العربية؛ إذ
تسود يف املجتمعات العربية قيم مختلفة عن نظريتها يف املجتمع
األمرييك ،وخاص ًة عىل صعيد االلتزام الديني والتسامح املجتمعي.
وإ ّن مواطني املنطقة العربية يق ّرون بانتشار بعض املشكالت
االجتامعية والثقافية يف الواليات املتحدة ،ويق ّرون كذلك بانتشارها يف
بنسب
مجتمعاتهم ،ويرون أ ّن املجتمعني األمرييك والعريب يواجهان،
ٍ
متقاربة ج ًّدا ،مشكلة التعصب الديني.
أساسا للموقف
ث ّم إ ّن االختالف يف القيم االجتامعية والثقافية ال ميثّل ً
املوصوف بأنه "ضد الواليات املتحدة" ،بل عىل العكس من ذلك.
فأكرثية املواطنني العرب لديهم نظرة "إيجابية" ،أو "ال إيجابية
بغض النظر عن السياسة الخارجية
وال سلبية" ،تجاه الشعب األمرييكّ ،
األمريكية ،عىل أ ّن النسبة الكربى من املجتمع العريب تختار الواليات
املتحدة وجه ًة مفضّ ل ًة للسفر؛ من أجل العمل ،أو التعليم ،أو العالج،
أو الهجرة.
إذا كانت مواقف الرأي العام العريب تجاه الواليات املتحدة مرتبط ًة
بسياساتها يف املنطقة العربية ،وإذا كان االصطالح الصحيح لتوصيف
موقف عر ٌّيب ضد السياسة األمريكية يف املنطقة ،فليس
مواقفه منها هو ٌ
ُغي
يتغي املوقف السلبي تجاه الواليات املتحدة ،ما مل ت ّ
من املتوقّع أن ّ
املؤش العريب
سياساتها الخارجية نحو املنطقة العربية .وتشري نتائج ّ
إىل أ ّن املواطنني العرب لديهم تص ّور واضح لإلجراءات التي ميكن
أن تساهم يف تحسني صورة الواليات املتحدة يف املنطقة ،وهي عىل
الرتتيب :وقف الدعم إلرسائيل ،ودعم الشعب السوري ،ووقف دعم
األنظمة االستبدادية.

التوثيــق
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تشرين الثاني  /نوفمبر ٢٠١٤

 2014/11/1وقّعت الفصائل السياسية الرئيسة يف اليمن ،ومنها
الحوثيون ،اتفاقًا يف ّوض رئيس البالد ورئيس الوزراء تشكيل حكومة
جديدة يف محاولة لنزع فتيل التوتر السيايس ،إذ سيتوىل رئيس الوزراء
اليمني خالد بحاح اختيار وزراء الحكومة الجديدة بالتشاور مع
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
(رويرتز)2014/11/1 ،

 2014/11/2قال رئيس حزب املؤمتر السوداين املعارض إبراهيم
الشيخ إ ّن حزبه سيقاطع االنتخابات املقررة العام القادم أل ّن املناخ
السيايس املقيد للحريات ال يسمح بإجراء انتخابات نزيهة مام
يقوض مصداقية االنتخابات .وأصبح حزب املؤمتر أحدث جامعة
من بني سلسلة جامعات سياسية تعلن عدم مشاركتها يف انتخابات
نيسان /أبريل .2015
(رويرتز)2014/11/2 ،

 2014/11/5أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية واملرشح لرئاسة
الجمهورية سمري جعجع مبادرة إلنهاء الفراغ الدستوري الناجم عن
عدم اختيار رئيس جديد للبالد منذ انتهاء فرتة ميشال سليامن يف
أيار /مايو املايض.
(الجزيرة .نت)2014/11/5 ،

 2014/11/7أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرا ًرا
جمهوريًا يقيض بتسمية أعضاء الحكومة الجديدة التي تضم 36
حقيبة وزارية برئاسة املهندس خالد بحاح .واحتفظ عدد من وزراء
الحكومة السابقة مبناصبهم ،بينهم وزراء الكهرباء واملالية والشؤون
القانونية .أس ِندت وزارة الداخلية إىل اللواء جالل الرويشان الذي
كان يشغل منصب رئيس جهاز األمن السيايس ،وتم تعيني اللواء
الركن محمود الصبيحي-وهو قائد املنطقة العسكرية الرابعة بجنويب
اليمن-عىل رأس وزارة الدفاع.
(الجزيرة .نت)2014/11/7 ،

 2014/11/8طالبت جامعة الحويث بتعديل تشكيلة الحكومة اليمنية
الجديدة بحجة أنها تضم "فاسدين" ،يف حني أعلن حزب املؤمتر
دعم من
الشعبي العام سحب أعضائه منها ،احتجا ًجا عىل ما اعتربه ً
الرئيس الحايل عبد ربه منصور هادي للعقوبات الدولية عىل الرئيس
املخلوع عيل عبد الله صالح.
(الجزيرة .نت)2014/11/8 ،

 2014/11/10أعلن وزير الخارجية األمرييك جون كريي دعم بالده
الحكومة اليمنية الجديدة ،كام رحب مجلس التعاون الخليجي

بتشكيل الحكومة التي تحفظت عليها جامعة الحويث وحزب الرئيس
السابق عيل عبد الله صالح.
(الجزيرة .نت)2014/11/10 ،

 2014/11/11قال املتحدث الرئايس املرصي إ ّن الرئيس عبد الفتاح
السييس قال لرجال أعامل أمريكيني زائرين إ ّن االنتخابات الترشيعية
ستجرى بحلول آذار /مـــارس  2015يف مسعى لطأمنتهم بأ ّن
االنتخابات لن ترجأ ألجل غري مس ّمى .والجدير بالذكر أ ّن مرص بال
برملان منذ حزيران /يونيو  ،2012عندما أصدر املجلس األعىل للقوات
املسلحة الذي أدار شؤون البالد لفرتة انتقالية بعد ثورة  ،2011قرا ًرا
بحل مجلس الشعب ذي األغلبية اإلسالمية ،بناء عىل حكم أصدرته
املحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
(رويرتز)2014/11/11 ،

 2014/11/12قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إ ّن عىل أعضاء
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أن يستغلوا مذكرة رئيسة مكتب
االدعاء املع ّدة إلطالع املحكمة الجنائية الدولية عىل تحقيقها يف ليبيا
يف  11ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014للتعبري عن بواعث القلق من
الوضع املتدهور يف البالد ،وعىل أعضاء مجلس األمن أن يشددوا عىل
استمرار اختصاص املحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق يف االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ترتكبها األطراف كافة.
(هيومن رايتس ووتش)2014/11/12 ،

 2014/11/14ذكر ناشطون سوريون أ ّن كتائب املعارضة سيطرت
عىل حاجزين بريف حمص ،بينام اتهم االئتالف الوطني لقوى
طفل يف غارة
الثورة واملعارضة السورية قوات النظام بقتل عرشين ً
شنها يف  13ترشين الثاين /نوفمرب  2014عىل مدرسة ابتدائية بريف
الحسكة .وقالت شبكة مسار برس إ ّن كتائب املعارضة سيطرت عىل
حاجزي الربج ومشتل قرص يف محيط بلدة القريتني بريف حمص
الرشقي بعد اشتباكات مع قوات النظام.
(الجزيرة .نت)2014/11/14 ،

 2014/11/18دعا تحالف دعم الرشعية يف مرص إىل مسريات رفضا
لالنقالب فيام أطلق عليها "انتفاضة السجون وامليادين" ،بينام جابت
مسريات ليلية رافضة لالنقالب ومطالبة بعودة الرشعية عدة مدن
مرصية بعد يوم من الغضب يف الجامعات املرصية.
(الجزيرة .نت)2014/11/18 ،

 2014/11/18دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إىل الرشاكة
مع الحوثيني يف تطبيع األوضاع يف البالد ،فيام اتهم حزب املؤمتر
الشعبي العام الرئيس هادي مبساعدة الحوثيني والتواطؤ معهم
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إلسقاط صنعاء ومحافظة عمران ،وهي االتهامات التي سبق أن نفتها
السلطات اليمنية مرا ًرا.

تنافسا شدي ًدا بني
بينام بلغت يف الخارج  .%29.68وتشهد االنتخابات ً
املرزوقي والسبيس من بني  22مرش ًحا.

 2014/11/19أصدرت رئاسة الجمهورية املرصية بيانًا ،ر ًدا عىل البيان
الصادر من الديوان املليك السعودي ،ور ّحبت مرص بدعوة السعودية
إلنهاء خالف مرص مع قطر يف سبيل إنجاح مسرية التضامن العريب.

 2014/11/25دعا األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون إىل وقف
العنف يف ليبيا ،وناشد جميع األطراف إىل وضع حد لهذه الهجامت،
والحرص عىل التزامهم األخالقي والقانوين تجاه حامية املدنيني.

(الجزيرة .نت)2014/11/18 ،

(رويرتز)2014/11/19 ،

 2014/11/20نفى الرئيس املرصي عبد الفتاح ،شن القوات الجوية
لبالده أي هجامت يف ليبيا ،كام نفى وجود قواتها الربية يف ليبيا ،ويف
الوقت نفسه أكد تقديم مساعدات "للجيش والربملان الليبيني" .وأكد
السييس موقفه الرافض لإلسالم السيايس ،معت ًربا أ ّن جامعاته مبا فيها
اإلخوان لها جذور واحدة.
(فرانس )2014/11/20 ،24

رصح املتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية
ّ 2014/11/22
رومان نادال ،أ ّن فرنسا تدعم السلطات الليبية يف مواجهة اإلرهاب
الذي يزعزع االستقرار ويعرقل سري العملية االنتقالية يف ليبيا .وأشاد
بالعقوبات التي فرضتها األمم املتحدة عىل تنظيم القاعدة بحظر
جامعتي أنصار الرشيعة بنغازي وأنصار الرشيعة درنة ،وذلك بعد
طلب وزير الخارجية لوران فابيوس بفرض هذه العقوبات خالل
االجتامع الوزاري حول ليبيا الذي عقد يف  25من أيلول /سبتمرب.
(اليوم السابع)2014/11/22 ،

 2014/11/22بحث نائب الرئيس األمرييك جو بايدن مع الرئيس الرتيك
رجب طيب أردوغان خالل اجتامع استمر أربع ساعات يف إسطنبول،
قرار إعداد فرتة انتقالية يف سورية ال يشارك فيها الرئيس بشار األسد.
رصح بايدن يف مؤمتر صحفي مع أردوغان "فيام يتعلق بسورية
و ّ
بحثنا ...ليس فقط حرمان تنظيم الدولة اإلسالمية من مالذ آمن
ودحره وهزميته لكن أيضً ا تقوية شوكة املعارضة السورية وضامن
فرتة انتقالية بعي ًدا عن نظام األسد".
(رويرتز)2014/11/22 ،

 2014/11/24أشاد االتحاد األورويب بسري االنتخابات الرئاسية
يف تونس ،وقالت منسقة الشؤون الخارجية األوروبية ،فيديريكا
موغرييني ،إ ّن االتحاد األورويب يدعم جهود الشعب التونيس ،وإ ّن
العملية االنتخابية تشكّل مرحلة إضافية يف االنتقال الدميقراطي.
وأعلن رئيس الهيئة العليا لالنتخابات يف تونس ،السيد شفيق رصصار،
أ ّن نسبة التصويت النهائية يف االنتخابات بلغت  %64.6يف الداخل،

(سكاي نيوز)2014/11/24 ،

(شينخوا)2014/11/25 ،

 2014/11/26أظهرت النتائج الرسمية للجولة األوىل من االنتخابات
الرئاسية التونسية تف ّوق زعيم حزب نداء تونس ،الباجي قايد
السبيس ،الذي حصل عىل  39.46يف املئة من األصوات ،عىل الرئيس
املنصف املرزوقي الذي حصل عىل  33.4يف املئة.
(الجريدة)2014/11/26 ،

 2014/11/28حذّر رئيس الحكومة الليبية املنبثقة عن املؤمتر
الوطني عمر الحايس الجمعة  28ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014من
محاوالت الحكومة املنافسة رشق ليبيا إىل تصعيد الرصاع وتقسيم
الدولة ،وذلك بعد إحكام سيطرتها عىل النفط وإعالن حكومة عبد
الله الثني مسؤوليتها عن شن غارات جوية عىل مطار معيتيقة الدويل
يف طرابلس .وأكد الحايس أ ّن ليبيا ستنقسم يف حال سمح املجتمع
الدويل بتعيني رئيس آخر للمؤسسة الوطنية للنفط وتأسيس رشكة
نفط يف رشق ليبيا.
(روسيا اليوم)2014 /11/28 ،

 2014/11/29أعلنت محكمة مرصية براءة الرئيس األسبق حسني
مبارك ،ونجليه جامل وعالء ،ووزير داخليته حبيب العاديل ،وستة من
مساعديه من جميع التهم املنسوبة إليهم بقتل املتظاهرين والفساد
املايل ،فيام قضت بعدم جواز النظر يف القضية الجنائية يف قضية
قتل املتظاهرين املرفوعة ضد مبارك ،وانقضاء الدعوى الجنائية مبيض
املدة يف القضية املعروفة باسم قضية "الفلل" املتهم فيها أيضا رجل
األعامل حسني سامل.
(يس.ان.ان .العربية)2014/11/29 ،

كانون األول  /ديسمبر ٢٠١٤

 2014/12/1أكد وزير الخارجية الليبي ،محمد الدايري ،أ ّن الدعم
املرصي يتمثّل فقط يف دعم قدرات الجيش الليبي ،ونفى وجود
قوات مرصية تقاتل بجانب الجيش الليبي يف عملياته العسكرية عىل
األرايض الليبية .وأضاف أ ّن الجيش الليبي هو الذي يرضب بقدراته
الجوية "البؤر اإلرهابية" يف بنغازي.
(املرصي اليوم)2014/12/1،
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كانون الثاني /يناير 2015

 2014/12/2انعقدت يف تونس أعامل أول برملان دائم منتخب بشكل
حر يف واحدة من آخر خطوات االنتقال الدميقراطي يف تونس .وميتلك
حزب نداء تونس  86مقع ًدا من مقاعد الربملان ،متقد ًما عىل منافسه
اإلسالمي حركة النهضة التي حصلت عىل  69مقع ًدا من بني 217
مقع ًدا.
(رويرتز)2014/12/2 ،

 2014/12/03أصدرت إحدى محاكم الجنايات املرصية أحكا ًما
متهم يف ثالث حكم جامعي مامثل هذا
ابتدائية بإعدام 188
ً
العام .وأصدر املستشار ناجي شحاتة تلك األحكام بعد إدانة جميع
املتهمني املشاركني يف اعتداء عىل قسم رشطة مبحافظة الجيزة يف آب/
أغسطس  ،2013يف ما عرف بـ "أحداث كرداسة".
(هيومن رايتس ووتش)2014/12/03 ،

 2014/12/8أعلن رمزي عز الدين رمزي نائب مبعوث األمم املتحدة
إىل سورية ستافان دي ميستورا ،أ ّن خطة جديدة لتسوية األزمة
السورية ستعرض عىل الحكومة واملعارضة "خالل أيام" ،أساسها بيان
"جنيف  ."1وقال إ ّن "بيان جنيف الوثيقة الوحيدة املقبولة دوليًّا".
وأكد نائب املبعوث األممي إىل سورية ،أ ّن حل األزمة السورية يعترب
مفتا ًحا لحل الرصاعات املتعددة يف املنطقة ،وعىل رأسها االقتتال
الطائفي.
(روسيا اليوم)2014/12/8 ،

 2014/12/12حظرت سلطات الطريان املدين املرصي سفر رشكات
الطريان إىل املطارات الليبية ،ومنع استقبال طائرات آتية من مطاري
مرصاتة ومعيتيقة القريبة من طرابلس.
(العريب الجديد)2014/12/12 ،

 2014/12/14طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات
اليمنية أن تفتح عىل الفور تحقيقًا يف استخدام القوة املميتة وغري
الرضورية ض ّد متظاهرين يف صنعاء يف  7و 9أيلول /سبتمرب ،2014
ومحاسبة عنارص الجيش وقوات األمن املتورطني يف ذلك .يُذكر أ ّن
حصيلة األحداث كانت مقتل مثانية متظاهرين وسائق سيارة إسعاف،
شخصا بجروح.
وإصابة ما ال يقل عن ً 67
(هيومن رايتس ووتش)2014/12/14 ،

 2014/12/15أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ،قرا ًرا بقانون
بتعديل قانون هيئة الرشطة الصادر بالقانون رقم  109لسنة ،1971
باستحداث فئة رشطية جديدة تسمى "معاونو اﻷمن".
(الرشوق)2014/12/15 ،

 2014/12/15أيّد االتحاد األورويب مبادرة املبعوث الدويل سيتفان
بصيصا من
دي مستورا لتجميد القتال يف حلب ،واعترب أنها متنح
ً

األمل إليجاد حل سيايس لـ "الحرب األهلية" املستمرة منذ ثالثة أعوام
ونصف العام.
(رويرتز)2014/12/15 ،

 2014/12/16سيطرت قوات املعارضة السورية بالكامل عىل
معسكري وادي الضيف والحامدية بريف إدلب إثر معارك قُتل وأرس
فيها عرشات الجنود النظاميني ،يف تطور ميداين مهم وإسرتاتيجي.
(الجزيرة .نت)2014/12/16 ،

 2014/12/18منح مجلس النواب اليمني الثقة لحكومة خالد
محفوظ بحاح ،بعد التزامها برفض العقوبات الدولية ضد أي مواطن
ميني ،يف إشارة إىل العقوبات ضد الرئيس السابق عيل عبد الله صالح،
وص ّوت أعضاء الربملان باإلجامع عىل منح الثقة يف جلسة حرضها
رئيس الوزراء املكلف.
(العريب الجديد)2014/12/18 ،

 2014/12/18انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات
املرصية التي أحالت مئات املدنيني إىل املحاكم العسكرية استنا ًدا
إىل مرسوم بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السييس يف ترشين
األول /أكتوبر  .2014وقد أحيل ما ال يقل عن  820مدنيًا إىل النيابة
العسكرية بنا ًء عىل التوسع غري املسبوق يف اختصاص املحاكم
العسكرية ،بحسب تقارير إخبارية جمعتها هيومن رايتس ووتش.
(هيومن رايتس ووتش)2014/12/18 ،

 2014/12/20سقط عرشات الجرحى ،واعتقل عرشات آخرون خالل
محاولة األمن املرصي تفريق مظاهرات رافضة لالنقالب يف محافظات
متفرقة ،كان أبرزها القاهرة واإلسكندرية والجيزة وبني سويف.
(الجزيرة .نت)2014/12/20 ،

 2014/12/22قصف الطريان التابع للواء املتقاعد خليفة حفرت محطة
كهرباء قرب مدينة رست وسط ليبيا ،ومحيط ميناء السدرة النفطي
الذي تسعى قوات مفوضة من املؤمتر الوطني العام الستعادته .من
جهتها أحكمت قوات "فجر ليبيا" سيطرتها عىل الرشيط الساحيل
غرب طرابلس.
(الجزيرة .نت)2014/12/22 ،

 2014/12/23أعلن الرئيس التونيس املنتهية واليته ،املنصف املرزوقي،
غداة فوز منافسه الباجي قائد السبيس برئاسة الجمهورية التونسية،
إطالق حركة سياسية جديدة أسامها "شعب املواطنني" .ودعا أمام
حشد من أنصاره إىل وحدة "الدميقراطيني" وذلك من أجل "منع عودة
االستبداد" بعد أربع سنوات من الثورة عىل نظام الرئيس املخلوع
زين العابدين بن عيل.
(فرانس)2014/12/23 ،24
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 2014/12/25قرر حزب "غد الثورة" املرصي ،برئاسة السيايس أمين
نور ،مقاطعة االنتخابات الربملانية املقبلة ،حتى "يصل املجتمع إىل
نقطة الحوار والتالقي ،والتعايش املشرتك بني جميع طوائفه" ،بحسب
بيان للحزب .وأرجع الحزب موقفه إىل األجواء املحيطة باالنتخابات
من "تضارب مصالح وتشابك وتناحر وانقسامات وجذب وشد بني
فصائل مختلفة ومتباينة وصديقة متأل املشهد تعرثًا" ،ما يعكس عدم
وجود توافق بني فئات املجتمع املختلفة ،وتجاهل الدعامة األساسية
الستقرار أي مجتمع.
(العريب الجديد)2014/12/25 ،

 2014/12/26دشنت حركتا طالب ضد االنقالب ،وشباب ضد
االنقالب ،يف مرص ،حملة ثورية جديدة تحت شعار "يناير من جديد"،
بهدف إحياء املوجة الثانية من ثورات الربيع العريب ،وبالتزامن مع
إحياء ذكرى ثورة  25يناير.
(صحيفة املرصيون)2014/12/26 ،

 2014/12/27قررت محكمة باإلسكندرية ،تخفيف الحكم بحبس
طفل ملدة ترتاوح من سنتني إىل خمس سنوات واالكتفاء مبدة
ً 33
احتجازهم ووضعهم تحت االختبار القضايئ ،ورفــض استئناف

النيابة العامة عىل حكم براءة  10آخرين عىل خلفية مشاركتهم يف
املظاهرات.
(العريب الجديد)2014/12/27 ،

 2014/12/29أعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس،
النتائج النهائية للجولة الثانية النتخابات ال ّرئاسة ،بفوز الباجي قائد
السبيس رسم ًيا برئاسة البالد .وقال رئيس الهيئة ،شفيق رصصار ،يف
مؤمتر صحايف ،إ ّن االنتخابات أسفرت عن فوز مرشح حركة "نداء
تونس" ،السبيس مبنصب الرئاسة بنسبة  55.68يف املئة ،مقابل حصول
املرشح املستقل محمد املنصف املرزوقي عىل  44.32يف املئة.
(العريب الجديد)2014/12/29 ،

 2014/12/31أدى الباجي قائد السبيس اليمني الدستورية ،أمام
مجلس النواب كأول رئيس يفوز يف انتخابات دميقراطية يف تاريخ
تونس .وأقسم السبيس 88( ،عا ًما) ،عىل الحفاظ عىل استقالل تونس
وحامية سيادتها ووحدتها وعىل احرتام الدستور .ويف كلمته ،التي
تلت القسم ،قال السبيس إنّه "ال مستقبل لتونس من دون مصالحة
رئيسا
وطنيّة ،ويجب أن نضمن حقوق املعارضة" ،متعه ًدا بأن يكون ً
لكل التونسيني دون إقصاء.
(العريب الجديد)2014/12/31 ،
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 2014/11/3ذكر مسؤول إرسائييل أ ّن لجن ًة حكومية تق ّدمت
بخطة لبناء  500وحدة استيطانية يف القدس الرشقية رغم معارضة
من الواليات املتحدة للبناء عىل أراض فلسطينية محتلة .وأحيطت
املوافقة املبدئية للجنة التابعة لوزارة الداخلية اإلرسائيلية عىل البناء
االستيطاين يف رامات شلومو بالكتامن يف محاولة عىل ما يبدو للحيلولة
دون االحتكاك بواشنطن.
(رويرتز)2014/11/3 ،

 2014/11/4صادقت الهيئة العامة للكنيست اإلرسائييل بالقراءتني
الثانية والثالثة عىل مرشوع قانون مينع العفو عن األرسى الفلسطينيني.
ومن شأن هذا القانون الذي ق ّدمه "البيت اليهودي" ،منع العفو عن
أرسى فلسطينيني أو تخفيف األحكام الصادرة بحقهم يف إطار صفقة
سياسية أو صفقة تبادل أرسى .ويخ ّول القانون املحكمة صالحية
أقل من 40
اإلقرار بأنّه لن يكون باإلمكان تحديد مدة العقوبة إىل ّ
عا ًما ،كام مينع األسري من تقديم طلب تحديد الحكم املؤبد قبل قضاء
 15عا ًما يف السجن.
(روسيا اليوم)2014/11/4 ،

 2014/11/5اقتحم متطرفون يهود محيط املسجد األقىص استجاب ًة
لدعوات جامعات إرسائيلية متطرفة مبناسبة مرور أسبوع عىل إطالق
النار عىل الحاخام يهودا غليك.
(الجزيرة.نت)2014/11/5 ،

 2014/11/8دعت مسؤولة الشؤون الخارجية الجديدة باالتحاد
األورويب فديريكا موجرينى إىل إنشاء دولة فلسطينية ،مشدد ًة عىل
أ ّن العامل ال ميكنه "تح ّمل حرب أخرى يف غزة".
(يب يب يس)2014/11/8 ،

 2014/11/8استشهاد الشاب خري لطفي حمدان ( 22عا ًما) من قرية
كفر كنا رم ًيا بالرصاص عىل يد أفراد الرشطة اإلرسائيلية با ّدعاء أنّه
حاول طعن رشطي .وأعلن املجلس املحيل يف كفر كنا اإلرضاب يف
البلدة احتجا ًجا عىل قتل الشاب حمدان ،وقام العرشات من الشبان
بحرق اإلطارات وإغالق الشارع الرئيس.
(وكالة وفا)2014/11/8 ،

 2014/11/10دعا رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عالني ًة
فلسطينيي الداخل الذين يتظاهرون احتجا ًجا عىل قتل الرشطة لرجل
يف إحدى قراهم أن يرحلوا ويعيشوا تحت الحكم الفلسطيني يف
الضفة الغربية وغزة.
(رويرتز)2014/11/10 ،

 2014/11/17قالت املسؤولة الجديدة عن السياسة الخارجية
لالتحاد األورويب فيدريكا موجريني إ ّن االتحاد األورويب ال يعتزم
فرض عقوبات عىل إرسائيل إذا ات ّخذت خطوات لعرقلة حل الرصاع
اإلرسائييل الفلسطيني عىل أساس قيام دولتني .وقال دبلوماسيون
أوروبيون إ ّن االتحاد يبحث عن سبلٍ جديدة للضغط عىل إرسائيل
لحملها عىل وقف بناء مستوطنات عىل أر ٍ
اض يريدها الفلسطينيون
إلقامة دولة يف حني وصل اإلحباط من الربنامج االستيطاين ذرو ًة
جديدة.
(رويرتز)2014/11/17 ،

رصح وزير الخارجية اإليطايل باولو جينتيلوين ،قبيل
ّ 2014/11/17
مشاركته يف اجتامع مجلس الشؤون الخارجية يف االتحاد األورويب
يف بروكسل ،إ ّن االعرتاف بدولة فلسطني هدف أورويب ويندرج يف
إطار سياس ٍة تسعى إىل إقامة دولتني ،دولة إرسائيلية ،ودولة للشعب
الفلسطيني .وأضاف أنّه ينبغي االعرتاف بدولة فلسطني يف الوقت
عمل رمزيًّا يتعني القيام به
األكرث مالءمة؛ فاالعرتاف بالدولتني ليس ً
ألسباب سياسية ،بل هو هدف يف إطار إسرتاتيجية الدولتني.
ٍ
(روسيا اليوم)2014/11/17 ،

 2014/11/18قُتل خمسة إرسائيليني وجرح مثانية آخرون ،أربعة
منهم جراحهم حرجة ،يف عملي ٍة نفّذها غسان وعدي أبو جمل
داخل كنيس يهودي يف القدس الغربية حسب بيان "نجمة داود
الحمراء" .وتب ّنت الهجوم كتائب أبو عيل مصطفى (الجناح العسكري
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني) وباركت الجبهة العملية ووصفتها
بالبطولية ،وقالت إ ّن "العملية جاءت ر ًّدا عىل جرائم االحتالل يف
القدس ،كام دعت إىل تطوير الجهود نحو مقاومة مو ّحدة ض ّد
املحتلّني وقطعان املستوطنني".
(الجزيرة.نت)2014/11/18 ،

 2014/11/18ح ّمل وزيــر األمــن الداخيل اإلرسائييل ،يتسحاق
أهرونوفيتش ،محمود عباس وحركة حــاس ،مسؤولية عملية
القدس التي أسفرت عن وقوع  4قتىل إرسائيليني ،واستشهاد منفّذي
العملية .وقال أهرونوفيتش إ ّن "العملية هي نتاج الستمرار التحريض
الفلسطيني ،يف شبكات التواصل االجتامعي واإلذاعة والتلفزيون
ووسائل اإلعالم الفلسطينية".
(العريب الجديد)2014/11/18 ،

 2014/11/19وافقت الحكومة اإلرسائيلية عىل بناء نحو  78وحدة
استيطانية جديدة يف القدس الرشقية املحتلة .وتع ّهد بنيامني نتنياهو
رئيس الوزراء اإلرسائييل مبواصلة بناء املستوطنات يف القدس الرشقية
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رغم االنتقادات التي تواجهها إرسائيل عىل املستوى الدويل الستمرار
نشاطها االستيطاين يف الضفة الغربية.
(يب يب يس)2014/11/19 ،

 2014/11/19تب ّنى الربملان اإلسباين قرا ًرا رمزيًّا "غري ملزم" ملصلحة
رشعني اإلسبان عىل
االعرتاف بـدولة فلسطني ،حيث ص ّوتت أغلبية امل ّ
مذكرة طرحتها املعارضة االشرتاكية ،وتطلب من الحكومة االعرتاف
بدولة فلسطني بالتنسيق مع االتحاد األورويب؛ إذ حرض  319نائ ًبا من
أصل  322الجلسة وص ّوتوا لفائدة مقرتح للحزب االشرتايك يتض ّمن
اعرتافًا رمزيًّا بدولة فلسطني ،فيام امتنع عضو عن التصويت ،وص ّوت
نائبان ض ّد القرار.
(الجزيرة.نت)2014/11/19 ،

 2014/11/20انسحبت قوات االحتالل من داخل قرية جبل املكرب يف
القدس الرشقية ،وذلك بعد اقتحامها خيمة عزاء عائلة غسان وعدي
أبو جمل ،منفذَي عملية الكنيس يف القدس ،واندالع مواجهات بني
الشبان الفلسطينيني ورشطة االحتالل.
(عرب )2014/11/20 ،48

 2014/11/21رفضت املستشارة األملانية أنجيال مريكل ،يف مؤمتر
صحفي يف برلني مع رئيس الــوزراء البلجييك شارل ميشيل ،فكرة
اعرتاف أملانيا من جانب واحد بفلسطني كدولة ،وإنه يجب أن
حل الدولتني .ومن
يكون اتفاق الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل عىل ّ
جانبه قال ميشيل إ ّن بلجيكا تنتظر الوقت املالئم لالعرتاف بفلسطني
دولة ،وأكّد عىل الحاجة إىل موقف مشرتك للدول األعضاء يف االتحاد
األورويب.
(رويرتز)2014/11/21 ،

 2014/11/21طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش ،إرسائيل "أن
تفرض حظ ًرا فوريًّا عىل سياسة هدم منازل عائالت الفلسطينيني
املشتبه يف تنفيذهم هجامت عىل إرسائيليني .فهذه السياسة التي
أشخاصا
يزعم مسؤولون إرسائيليون تنفيذها بغرض الردع تعاقب
ً
بأي جرائم عم ًدا ودون وجه حق ،وعند تنفيذها يف أراض
غري متّهمني ّ
ّ
مصاف العقاب
محتلة ،مبا يف ذلك القدس الرشقية ،فإنّها ترقى إىل
الجامعي املعدود ضمن جرائم الحرب".
(هيومن رايتس ووتش)2014/11/21 ،

 2014/11/22يسعى رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،إىل
ترشيع قانون سحب حق اإلقامة من سكان القدس الذين ينفّذون
عمليات ضد إرسائيل وإقامة أهاليهم وحرمانهم من حقوقهم
االجتامعية .حيث وقّع وزير الداخلية اإلرسائييل ،جلعاد أردان ،قرار
سحب حق اإلقامة من محمود نادي من سكان القدس املحتلة بعد

إدانته يف املساعدة عىل تنفيذ العملية الفدائية "الدولفيناريوم" يف تل
أبيب ،يف عام  2001والتي أسفرت عن مقتل  21إرسائيليًّا .حيث تم
طرده وعائلته خارج املدينة إىل الضفة الغربية.
(العريب الجديد)2014/11/23 ،

 2014/11/23أق ّرت الحكومة اإلرسائيلية مرشوع قانون "القومية"
الذي ق ّدمه عض َوا الكنيست ،زئيف الكني (الليكود) ،واييليت شاكد
وينص مرشوع قانون "القومية" عىل أ ّن "إرسائيل
(البيت اليهودي)ّ .
دولة الشعب اليهودي ،وملزمة بالبناء لليهود فقط ،وليس لغري
اليهود ،وإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية".
(وكالة وفا)2014/11/23 ،

رصح الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ،يف مقابلة
ّ 2014/11/24
مع صحيفة إيطالية قبل بدئه زيارة رسمية إىل روما والفاتيكان،
باستعداد مرص لتأمني دولة فلسطينية مستقبلية من خالل إرسال
قوات وذلك باالتفاق مع إرسائيل والسلطة الفلسطينية .وأوضح
الناطق باسم الرئاسة ،عالء يوسف ،إ ّن ترصيح السييس جاء يف سياق
امليض قد ًما نحو تسوية القضية
تشجيع الجانب اإلرسائييل عىل
ّ
لحل الدولتني.
الفلسطينية وفقًا ّ
(يس .ان .ان)2014/11/24 ،

رصح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،بأ ّن الحديث
ّ 2014/11/25
عن قانون "يهودية الدولة" أمر مرفوض؛ إذ يلقى هذا القانون
معارض ًة عنيفة داخل الحكومة والكنيست اإلرسائيليني.
(روسيا اليوم)2014/11/25 ،

 2014/11/26قال ممثّل االتحاد األورويب للضفة الغربية وغزة ،جون
جات روتر أثناء زيارة لقطاع غزة ،إ ّن الوقت ينفد أمام البدء يف
إعادة إعامر غزة بعد الحرب ،وإ ّن األمر يحتاج إىل تح ّرك دبلومايس
وتغيري سيايس جوهري .وأضاف إنّه يدرك حجم املشكلة املتمثلة
يف نقل كميات كافية من معدات البناء من إرسائيل إىل غزة ،والتي
تشعر إرسائيل بالقلق من االستخدام املزدوج لهذه املواد يف إعادة
بناء أنفاق إىل إرسائيل أو وقوعها يف أيدي نشطاء حامس.
(رويرتز)2014/11/26 ،

 2014/11/30اعتمد وزراء الخارجية العرب ،مرشوع قرار يضع سقفًا
زمنيًّا إلقامة دولة فلسطينية .وأصدر الوزراء بيانًا بأ ّن لجنة متابعة
تض ّم األردن العضو العريب يف مجلس األمن ستسعى للحصول عىل
دعمٍ دويل ملرشوع القرار .وذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف
الجلسة االفتتاحية لالجتامع ،إ ّن إرسائيل مل ترتك للشعب الفلسطيني
أي خيار سوى التوجه مبارش ًة إىل املجتمع الدويل ،وتدويل القضية.
ّ
(رويرتز)2014/11/30 ،
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 2014/12/1فرضت املحاكم اإلرسائيلية عقوبات شديدة ض ّد
املتظاهرين الفلسطينيني املحت ّجني عىل قتل الشهيد ياسني حمدان
يف  8ترشين الثاين  /نوفمرب  .2014عىل الرغم من اإلفراج عن ستة
معتقل ،فاملحاكم أصدرت عقوبات صارمة
ً
من املعتقلني من أصل 48
شملت غرامات مالية ،وكفاالت عالية ،والحبس املنزيل ،واستعادة
أحكام فرتة الحكم العسكري باإلبعاد عن قراهم .ووصفت النائبة
عن التجمع الوطني ،حنني زعبي ،املحاكمة بـ"السياسية"؛ فهي ترى
أ ّن تفاصيل املحاكمة من تحقيقات النيابة وأسئلتها تؤكّد أنّه عقاب
سيايس.
(العريب الجديد)2014/12/1 ،

 2014/12/2ر ّحبت القيادات الفلسطينية باعرتاف الربملان الفرنيس
رمزيًّا بالدولة الفلسطينية ،وص ّوت لفائدة االقرتاح  339نائبًا من
أصل  506أصوات .وجاءت هذه الخطوة بعد قيام السويد باالعرتاف
بدولة فلسطني أواخر شهر ترشين األول  /أكتوبر  ،2014وعليه قامت
إرسائيل باستدعاء سفريها يف ستوكهومل .ويع ّد االعرتاف اعرتافًا رمزيًّا
وليس ملز ًما للحكومة الفرنسية ،حيث أكّد وزير الخارجية الفرنيس
لوران فابيوس أ ّن فرنسا ستعرتف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن
طريق التفاوض يف حال فشلت املفاوضات األخرية.
(سكاي نيوز)2014/12/2 ،

 2014/12/4اقتحمت مجموعات من املستوطنني ومن املتدينني
املتز ّمتني "الحريديم" ،املسجد األقىص من باب املغاربة ،بحراسات
مع ّززة من رشطة االحتالل الخاصة .فيام أحبط ح ّراس املسجد األقىص
محاولة ألحد املستوطنني ،إقامة طقوس تلمودية يف املسجد.
(وكالة وفا)2014/12/4 ،

 2014/12/9ص ّوت أعضاء الكنيست اإلرسائييل عىل مجلسهم ،وق ّرروا
إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم  17آذار  /مــارس املقبل .وجاء
الحل الذي طرحته أحزاب املعارضة،
التصويت عىل مرشوع قرار ّ
أي عضو .وجاءت تلك الخطوة بعد خالفات
بأغلبية  93دون اعرتاض ّ
حكومية بسبب مرشوع قانون يهودية إرسائيل واملوازنة التي أ ّدت إىل
انهيار االئتالف الحكومي برئاسة بنيامني نتنياهو.
(يب.يب.يس)2014/12/9 ،

 2014/12/9قالت منظمة العفو الدولية (امنستي) "إ ّن الغارات
الجوية التي قامت بها الطائرات اإلرسائيلية يف نهاية عملية الجرف
الصامد يف آب  /أغسطس عام  2014يف غزة بشكل مبارش ومتع ّمد
عىل املباين التاريخية ترقى ملستوى جرائم الحرب.
(منظمة العفو الدولية)2014/12/9 ،

 2014/12/10ح ّملت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية ،الحكومة
اإلرسائيلية املسؤولية املبارشة عن جرمية اغتيال رئيس هيئة مقاومة
االستيطان والجدار ،الوزير زياد أبو عني ،وأكدت أنّها ستتابع هذه
القضية يف املحافل الدولية .واعتربت الخارجية أ ّن اغتيال أبو عني يف
وضح النهار ،وعىل مسمع ومرأى العامل وكامريات اإلعالم ،جرمية حرب
بكل ما للكلمة من معنى ،تضاف إىل سلسلة الجرائم التي ترتكبها
سلطات االحتالل ومتارسها بشكل يومي ض ّد شعبنا وقيادته وأرضه
ووطنه.
(وكالة وفا)2014/12/10 ،

 2014/12/10صادق الربملان اإليرلندي عىل مذكرة غري ملزمة تطالب
الحكومة باالعرتاف بدولة فلسطني عىل أساس حدود عام 1967
وعاصمتها القدس الرشقية .ويضيف النص أ ّن هذا االعرتاف سيشكّل
"مساهمة إيجابية لضامن التوصل إىل حل تفاويض بني دولتني للنزاع
اإلرسائييل  -الفلسطيني" .ومل تتعهد الحكومة اإليرلندية باالستجابة
ملطلب الربملان ،لكن وزير الخارجية تشاريل فالناغان أعلن أ ّن دبلن
تؤيد مبدأ التوصل إىل حل سلمي قائم عىل أساس وجود دولتني.
(فرانس)2014/12/11 ،24

 2014/12/11بعد قرار مجلس النواب ،ص ّوت مجلس الشيوخ
الفرنيس بأغلبية  7أصوات ملصلحة قرار يحثّ الحكومة عىل االعرتاف
بدولة فلسطني .وص ّوت ملصلحة القرار الذي يطالب باعرتاف فرنسا
بدولة فلسطني وباستئناف فوري ملفاوضات السالم بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني 153 ،من أعضاء مجلس الشيوخ فيام عارضه .146
(يب.يب.يس)2014/12/11 ،

 2014/12/16اقتحمت جامعات يهودية متطرفة املسجد األقىص ،عرب
مجموعات متتالية من باب املغاربة تحرسها عنارص من الوحدات
الخاصة برشطة االحتالل .حيث تواصلت االقتحامات حتى موعد
صالة الظهر ،وسط احتجاج املصلني وانتشار عرشات العاملني من
أي
أي سلوك للمتطرفني ومنع ّ
ُح ّر ٍاس وسدنة يف أرجاء املسجد ،ملراقبة ّ
ٍ
طقوس وشعائر تلمودية فيه.
محاولة إلقامة
(وكالة وفا)2014/12/16 ،

 2014/12/23ج ّددت الجامعات اليهودية املتطرفة اقتحامها للمسجد
األقىص املبارك ،من باب املغاربة ،ومبرافقة وحراسة قوة معززة من
ٍ
مجموعات صغرية
رشطة االحتالل الخاصة .وتت ّم االقتحامات عرب
ٍ
جوالت استفزازية يف مرافق
ومتالحقة ،ينفّذ خاللها املستوطنون
املسجد املبارك.
(وكالة وفا)2014/12/23،

العدد ١٢
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 2014/12/24أصدرت بلدية االحتالل اإلرسائييل يف القدس تراخيص
لبناء  380وحدة استيطانية جديدة يف القدس الرشقية املحتلة وبيت
لحم .وقال عضو البلدية عن حزب مرييتس بيبي األلو ،إ ّن لجنة
البلدية منحت رخصة بناء  307وحدات يف مستوطنة "رموت" يف
القدس ،و 73وحدة يف جبل أبو غنيم يف بيت لحم.
(الدستور)2014/12/24 ،

 2014/12/28صادق رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو،
عىل خطة لتكثيف الوجود العسكري بشكل دائم يف مدينة القدس
وتنص الخطة حسب ما ذكرت اإلذاعة اإلرسائيلية ،عىل
املحتلةّ .
تعزيز قوات الرشطة بـ  400عنرص وتحديث الوسائل التكنولوجية
التي بحوزتها ،كام أوعز للجهات العسكرية املعنية مبواصلة الحفاظ
عىل مستوى عا ٍل من التأهب يف املدينة.
(وكالة وفا)2014/12/28 ،

 2014/12/29وصل إىل غزة وف ٌد من حكومة التوافق يضم أكرث من
مسؤول بينهم مثانية وزراء ،وأكد شوقي العيسة وزير الزراعة
ً
أربعني
والشؤون االجتامعية يف الحكومة الفلسطينية أ ّن الوفد "وصل ملتابعة
أعامل الحكومة وبحث القضايا العالقة يف قطاع غزة" .وهذه أ ّول مرة

يزور فيها وفد حكومي من رام الله قطاع غزة منذ أن ألغى رئيس
الوزراء رامي الحمد الله زيارته عىل أثر تفجريات استهدفت منازل
قياديني يف فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف 7
ترشين الثاين  /نوفمرب .2014
(جريدة األيام الفلسطينية)2014/12/29 ،

 2014/12/30ص ّوت مجلس األمن ض ّد مرشوع قرار فلسطيني
يطالب بـ"انسحاب إرسائيل من األرايض التي احتلّتها عام ."1967
وكانت الواليات املتحدة قد أعلنت مسبقًا أنّها لن تؤيّده .وحصل
أساسا بـ"انسحاب إرسائيل من األرايض التي
النص الذي يطالب ً
احتلتها عام  ،"1967عىل تأييد مثاين دول مقابل اثنتني ص ّوتتا ض ّده
وخمس امتنعت عن التصويت ،بينام كان إقراره بحاجة إىل تسعة
وحق
أصوات .ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدامئة ّ
النقض يف املجلس ،حصل مرشوع القرار عىل تأييد ثالث منها هي
كل من الواليات املتحدة
فرنسا والصني وروسيا ،يف حني ص ّوتت ض ّده ّ
وأسرتاليا ،بينام امتنعت بريطانيا عن التصويت.
(فرانس)2014/12/30 ،24

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :مجموعة مؤلفين

الثورة التونسية :القادح المحلي تحت مجهر العلوم اإلنسانية
يتشكل منها هذا الكتاب أن تغرس ّ
ّ
الثورة التونس ّية في مجتمعها التاريخي من مداخل مختلفة،
تحاول الدراسات التي
وأن تكشف عن مسارات ال ّتحديث وال ّتنمية وتناقضاتهما التي ُولد بموجبها جيل ّ
الثورة الحال ّية ،م ّت ً
خذة نتائج بحثها
الدقيقة
السوسيولوج ّية ّ
ً
أساسا جد ًيّا ،يمكن أن يُعتمد إذا ما تراكمت األبحاث وتكاثف الجهد في رسم المعالم ّ
للمجتمع الذي هو اآلن بصدد الوالدة ،وللمراحل السياس ّية والثقاف ّية واالقتصاديّة اآلتية التي من المحتمل أن تمرّ منها
العام لثورتها ،وإن يكن على أمد طويل.
تونس باتّجاه الصوغ العملي للمشروع
ّ

مراجعات وعروض كتب

156

عبد الوهاب القصاب

*

قراءة في تقرير
مراجعة اإلنفاق العمومي في العراق ()2014

*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مراجعات وعروض كتب
قراءة في تقرير
مراجعة اإلنفاق العمومي في جمهورية العراق ()2014

مقدمة
ستهل هذا التقرير بتعريف وضع العراق وبيان أ ّن جمهورية العراق
يُ ّ
قد خرجت لت ِّوها من حقبة تكتنفها النزاعات ،وأنها تواجه تح ّديًا
إلعادة إعامر البنى التحتية األساسية وتأمني الخدمات العامة لشعب
يبلغ تعداده  34مليونًا .لك ّن التقرير أغفل أ ّن العراق مل يخرج من
حقبة النزاعات حتى اآلن ،وأنه يعيش يف خضمها مواج ًها تهديدات
متع ّددة الدرجات.
ويشري التقرير إىل أ ّن معدل حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
يصل إىل  6305دوالرات سنويًّا ،وهو ما يضعه يف مرتبة الدول
املتوسطة الدخل ،كام يشري منذ بدايته إىل أ ّن االقتصاد العراقي هو
اقتصاد نفطي يف مجمله؛ إذ يساهم النفط الذي ميثّل  %90من قيمة
صادراته مبا قيمته  %50من الناتج املحيل اإلجاميل ( ،)GDPمبعدل
إنتاج نفطي مقداره ثالثة ماليني برميل يوم ًّيا.
أث َّرت عقود من النزاعات والحروب والعقوبات التي عاناها العراق يف
وضعية االقتصاد العراقي ،وكذلك يف املؤسسات والبنية التحتية .وعىل
الرغم من الجهد الذي يُبذل إلصالح األرضار وتعويض الخسائر ،فإ ّن
هذا الجهد يواجه إحباطًا وعراقيل سببها األزمة السياسية الداخلية،
مهذب
وحالة فقدان األمن ،وبيئة الحوكمة .ويبدو أ ّن هذا تعب ٌري
ٌ
استخدمه التقرير لبيان حقيقة الفساد املايل واإلداري املسترشي يف
أجهزة الدولة .وعىل الرغم من وجود تق ُّدم يف إصالح مؤسسات املاء،
واملجاري ،والكهرباء ،واملؤسسات الصحية ،واملدارس ،وقطاع اإلسكان،
فإ ّن التقرير يشري بوضوح إىل أنّه ينبغي القيام بأعامل كثرية يف هذا
املجال.
ويورد التقرير حقيق ًة ُمفادها أ ّن الجزء األكرب من الدمار الذي أُلحق
باالقتصاد العراقي كان بسبب الغزو واالحتالل ،عام  ،2003وما أعقبه
من نزاعات .فقد ت َّم تدمري منشَ آت التصدير النفطية أو ن ْهبها ،وت َّم
تدمري املصانع الكبرية ،وباألخص تلك التي لها عالقة باإلنتاج الحريب،
مرو ًرا مبحطات إنتاج الطاقة وتجهيز املياه.
ويَ ُع ّد التقرير اإلنفاق العا ّم ،وضمنه اإلنفاق الرأساميل ،أم ًرا رضوريًّا
إلصالح االقتصاد العراقي وإعادة تأهيله .لك ّنه يشري إىل تحديات
واجهتها الحكومة يف وضع أولويات برنامج التنمية الرأساميل وتنفيذه.
ويورد التقرير حقيق ًة متمثّل ًة بأ ّن كرثة موارد العراق النفطية ميكن
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تغذي برامج اإلنفاق التنموي الرأساميل ،إلَّ أ ّن هذا البلد يواجه
أن
َ
ما ميكن تسميته "لعنة املوارد" أو "السقم الهولندي"(((.
حاولت دراسات وبحوث متع ّددة متعلِّقة بالدول الوافرة املوارد
التقليل من شأن عوامل رئيسة عديدة ت ُس ِّبب ُّ
تعث اقتصاداتها .ويف
صدارة هذه العوامل "لعنة املــوارد"؛ إذ متيل الدول ذات املوارد
الفائقة إىل عدم الرتكيز عىل خطط التنمية وبرامجها ،ما يجعل
أفضل منها .ويح ِّدد التقرير
تنموي َ
البلدان املحدودة املوارد يف وضعٍ
ٍّ
أربعة عنارص تساهم يف هذه الحالة هي عىل التوايل:
•االعتامد الزائد عىل املوارد النفطية بوصفه سببًا يجعل البلدان
الغن َّية باملوارد َواهن ًة تجاه االختالالت يف أسعار النفط (كانت
هذه الحالة بالنسبة إىل نظام الرئيس صدام حسني داف ًعا لغزو
الكويت عام .)1990
•فشل األغلبيّة العظمى من الدول الغنية بالنفط يف تنويع
اقتصاداتها بسبب "السقم الهولندي" وما يرتتب عليه.

•تكون الواردات النفطية عرض ًة للفساد والتبذير بسبب غياب
أجهزة الرقابة ،وغياب املساءلة أو ضعفها .وترجع حالة ضعف
املؤسسات وانعدام املسؤولية إىل أ ّن املواطن ال يساهم يف نظام
رضائبي .فبام أ ّن اقتصاد النفط يؤ ِّمن للرأي العا ّم ما يحتاج إليه
ماديًّا ،فإ ّن حالة متابعته ومساءلته تضعف.

•تنجم عن املوارد النفطية نزاعات ضمن املجتمعات (حالة النزاع
ومستقبل بني املركز
ً
بني املركز وإقليم كردستان عىل النفط،
كل ٍ
طرف بحصته التي يشعر
واملحافظات املنتجة)؛ إذ يطالب ّ
بأنها من حقه ،األمر الذي يؤث ِّر يف حركة التنمية االقتصادية
سلب ًّيا.
وقد و َرد التقرير ،مسبوقًا بخالصة تنفيذية ،وفق الهيكلية التالية:
•يعرض الفصل األول املضمون اإلسرتاتيجي للعراق متضم ًنا
الكل ،والفقر والفاقة،
املوقف السيايس املتنامي واالقتصاد ِّ
وسائر األوضاع االجتامعية.
•يورد الفصل الثاين اتجاهات تحليلي ًة ومكونات اإلنفاق العمومي
وجهتي نظ ٍر اقتصادية ووظيفية.
من
ْ
 1السقم الهولندي ( )Dutch Diseaseهي الحالة التي تعيشها دول الوفرة النفطية؛
فصادراتها النفطية تسبِّب قو ًة لعملتها الوطنية؛ ما يجعل البضائع املنتجة محليًّا غري قادرة
عىل املنافسة التصديرية ،وهو ما ينتج منه ضعف القطاع الصناعي ،مقابل اعتامد الدولة
واألفراد عىل واردات القطاع النفطي الوافرة.
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•يتف َّحص الفصل الثالث األولويات اإلسرتاتيجية وقضايا تنفيذ
املوازنة يف العراق .ويرتكز التقرير يف عرضه عىل أولويات
التنمية الوطنية؛ كام هو ُم َّبي يف خطة التنمية الوطنية ()NDP
وإسرتاتيجية تخفيض الفقر ( .)PRSويتفحص التقرير أيضً ا
االتجاهات اإلسرتاتيجية لإلنفاق العمومي ومدى مساهمة
أولويات هذا اإلنفاق يف خط ٍة للتنمية الوطنية.
•يحلل الفصل الرابع اإلنفاق العمومي يف قطاع الكهرباء ويناقش
قضايا التجهيز للخدمات العامة.
•يرتكز الفصل الخامس عىل قضايا الكفاءة والريع ( )Equityيف
اإلنفاق العمومي يف قطاع الصحة.
يقع التقرير يف  150صفح ًة من القطع املتوسط ( 24 x 17.5سم)،
عدا املدخل ،والتعريف ،والفهرست ،والخالصة التنفيذية التي ُرقمت
باألرقام الالتينية خارج إطار الع ِّد .والتقرير مطبوع باللغة اإلنكليزية،
وهو من إصدار البنك الدويل عام .2014

خالصة المقدمة التنفيذية (ص )xiii
ع َّرف البنك الدويل هذا التقرير بوصفه إحدى الوسائل املساعدة التي
عب البنك الدويل للحكومات؛ من أجل تطوير
تتقدم بها األمم املتحدة ْ
سياسة اإلنفاق العامة وتطوير اإلدارة .ومن الفعاليات املتعلقة بذلك،
العمل عىل تقوية إدارة التمويل العا ّم وتطوير شفافية الواردات (من
خالل املشاركة يف مبادرة شفافية مؤسسات صناعة االستخراج) ،من
أجل تقديم دليل إرشادي بشأن إدارة العوائد وتنويع االقتصاد.
َّبي التقرير حصول تق ُّدم جوهري يف تحقيق استقرار يف االقتصاد
الكل؛ إذ نجح يف تخفيض التضخم وتقليل عجز امليزانية الواضح يف
ِّ
منتصف العقد األول من القرن الحايل ،لكن مازال مث َّة قصور واضح
يف تحقيق الهدف الصعب املتمثّل ببذر املامرسات الحميدة إلدارة
االقتصاد التي تتقدم ببطء.
ومن املشكالت التي يرصدها التقرير أ ّن االقتصاد العراقي يواجه
افتقا ًرا إىل أجهزة قادرة عىل إدارة تعقيدات ميزانية نفطية يبلغ بها
اإلنفاق يف الرواتب واألجور ،إضاف ًة إىل القصور الذي تعانيه املوازنة
واملؤسسات القامئة عليها يف فهم وسائل الضبط والكبح وتطويرها
ملنع اإلرساف يف اإلنفاق ،أو اإلنفاق من دون ضوابط مح َّددة.
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ويتمثّل الدعم مبنظومة التوزيع ،والتقاعد ،ودعم الوقود .وقد مثَّل
الدعم نحو  %20من إجاميل اإلنفاق الحكومي .ونظ ًرا إىل أ ّن أجهزة
الحكومة هي التي تستورد مواد الدعم الغذايئ وتقوم بتوزيعها،
كل اختالالت الجهاز الحكومي العراقي
فإ ّن هذه العملية ستعاين ّ
ومساوئه وعيوبه .ويعاين نظام رصف التقاعد العلل نفسها ،وإن جرى
إدخال تحسينات عليه يُظ ّن أنها ستفيد يف تحسني الحالة من ناحية
السحب والرصف من املوازنة عىل التقاعد.
تنطلق توصيات التقرير املتعلّقة مبوقف البنك الدويل من قضية
الدعم عمو ًما ،ويف العراق مث َّة إثباتات دالَّة عىل أ ّن إدارة أجهزة غري
مللف الدعم هي التي ت ِّربر مواقف البنك الدويل يف
متَّسمة بالكفاءة ّ
شكل من أشكال عملية تأمني
اعرتاضه عىل آليات الدعم ،بوصفها ً
شبكات األمن االجتامعي.
ويرصد التقرير ،عندما يناقش قضية املوازنة الرأساملية (Capital
 ،)Budgetنسبة الفشل يف تشغيلها التي تراوح بني  50و %60من
قيمة املوازنة ،نظ ًرا إىل أ ّن الغاية من رصد املبالغ يف هذه امليزانية هي
تحقيق رفاهية للمواطنني بزيادة اإلنفاق يف قضايا الخدمات العامة؛
كالخدمات الصحية ،والبلدية ،وخدمات الكهرباء واملاء ،وأجهزة فرض
القانون ،وغريها .ويرصد التقرير كذلك أسلوب املبايعات وتعقيداته
باعتامده كث ًريا من التوقيعات البريوقراطية لتخويل الرصف ،وهو
أسلوب قديم يفتح مجاالت واسع ًة للرىش والتجاوزات ،وقد تجاوزته
التعليامت املتبعة حديثًا يف دول أخرى .وأشار التقرير إىل نجاح
الحكومة يف تحقيق درجة من الرشاكة بني القطاعني العا ّم والخاص،
تدن قابلية امتصاص الوفرة .واستثنى التقرير إقليم
عىل الرغم من ِّ
كردستان من القصور الحكومي املوصوف سابقًا.
ويالحظ التقرير أنّه ستظهر لنا من زاوية التصنيف الوظيفي لإلنفاق
توصل إليها التصنيف االقتصادي لإلنفاق؛ وهو
النتيجة نفسها التي َّ
اإلنفاق الفائق يف قطاعات األمن ،والتدخل يف السوق (الدعم الغذايئ
واستقرار العملة) .ويظهر يف هذه القطاعات أيضً ا سوء اإلدارة
واالستخدام؛ ما يرتت َّب عليه نوع من "التشويش" ،كام هو الشأن يف
حاالت رشاء الوقود أو شبكات الوقاية االجتامعية.
البي يف اإلنفاق يف قطاعات حيوية
وينتقد التقرير القصور الحكومي ِّ
يحتاج إليها املجتمع العراقي يف زمن الحرب وبسببها ،وهو اإلنفاق
يف قطاع الخدمات الصحية وقطاع التشييد واإلسكان؛ إذ مل يستطع
ظل إنفاقه
العراق منافسة حتى دول أخرى ال تعاين تحدياته ،ولذلك ّ

مراجعات وعروض كتب
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وظل اإلنفاق الحكومي يف اإلدارة
يف تلك القطاعات الحيوية منخفضً اَّ ،
واألمن هو السمة البارزة.
كام ينتقد التقرير األداء الحكومي يف مجال التخطيط اإلسرتاتيجي
يف املوازنة من ناحية إق ـرار ما هو مخطط له وموث َّق بالفعل،
سواء من ناحية خطة التنمية الوطنية ،أو مبادرة مكافحة الفقر،
أو الوثائق األخرى التي زودت بها منظامتٌ ومؤسساتٌ – وز ّود بها
أفراد أيضً ا  -الحكومة العراقية .ويرصد التقرير الفجوة الواسعة بني
الكالم املن َّمق الوارد يف الخطط والتطبيق الواقع عىل األرض؛ من جهة
فعل عىل األرض .وعندما
غياب التشابه بني النمط املخطط وما يُنفَّذ ً
أزفت الحاجة إىل املوازنات التكميلية ،وهي املامرسة املنترشة يف هذه
كل توجه إسرتاتيجي ورد يف وثائق الحكومة
اآلونة يف العراق ،تبخَّر ّ
العراقية أو توصيات املنظامت الدولية من عملية تخصيص املوارد
يف املوازنات.
ويؤكِّد التقرير أنه ينبغي اتباع الخيار األفضل من ع ّدة خيارات
متاحة لتقرير املحتوى اإلسرتاتيجي يف إعداد املوازنة يف العراق .ويرى
أ ّن الخيار الالإقصايئ ( )Nonexclusiveوالسيطرة عىل املرصوفات
سمه "منظومة معلومات اإلدارة املالية
ومتابعتها متمث ّْلي مبا َّ
املتكاملة" (Integrated Financial Management Information
 .)Systemويرى التقرير ،أيضً ا ،أنه مع الحاجة املل َّحة إىل الرتكيز عىل
اإلنفاق االستثامري ودوره يف تلبية تطلعات الجمهور ،فإ ّن هذا الرتكيز
يُ َع ُّد أم ًرا رضوريًّا يف ما يتعلّق بكيفية تطوير إدارة اإلنفاق التنموي.
لكل دورة إنفاق ،فإنه
وعىل الرغم من أنّه ال ب َّد من مقاربة تكاملية ّ
من الواضح ،من خالل التقرير ،وجود "اختناقات" مه ّمة يف مسار آلية
فوري.
اإلنفاق ينبغي معالجتها عىل نح ٍو ٍّ
ومن هذه االختناقات معالجة املوازنة لاللتزامات الرأساملية ،ومعالجة
خطابات االعتامد ( ،)L/Cوالضعف املزمن يف اإلمكانات ،بد ًءا من
مرحلة دراسات الجدوى ،وانتها ًء إىل تنفيذ املشاريع .ولنئ كانت
توجد مؤرشات عىل التقدم ،وباألخص من ناحية متابعة املشاريع من
جهة وزارة التخطيط وغريها ،فإ ّن هذا األمر سيرتك القضايا األساسية
العليا يف حاجة إىل انتباه واهتامم شديدين.

الفصل األول (الصفحات)16 - 3 :
متيَّزت سنوات ما بعد االحتالل بزيادة عدد القتىل نتيجة النزاعات
الداخلية البين َّية ،وأعامل املقاومة املسلحة .وقد أورد موقع إحصاء
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خاص ًة عىل
القتىل العراقيني ( )Iraq Body Countالذي يعتمد ّ
إحصاءات األرقام الرسمية الصادرة من وزارة الصحة العراقية ،عد ًدا
إجامل ًّيا للقتىل العراقيني منذ االحتالل بلغ  145809من القتىل ،كام
هو ُم َّبي يف الجدول التايل املأخوذ من موقع املنظمة .يف حني أورد
علم أ ّن
التقرير أ ّن عدد القتىل بعد عام  2003قد بلغ  123000قتيلً ،
أرقام الضحايا التي أوردتها منظمة ع ِّد ضحايا العنف يف العراق بعد
عام  2003متعلّقة بضحايا املدنيني فقط .الجدول ()1
مييض التقرير يف فصله األول مستعرضً ا الوضع السيايس واألمني يف
العراق منذ االحتالل حتى وضْ ع التقرير مبي ًنا املسرية السياسية،
واالنتخابية ،وانتخاب مجلس النواب يف الدورات السابقة ،وما أحاط
بالعملية السياسية من تحديات ،ومالبسات انتخاب املاليك لرئاسة
تقريري تغلب عليه وجهات نظر األمم املتحدة التي
الوزراء يف نفَس
ٍّ
ت ُعوِزها جرأة تحديد مكامن األخطاء ،وتحميل الجهات املسؤولة
مسؤوليتها تجاه تلك األخطاء والتجاوزات .ويُع ُّد هذا األمر ،بالتأكيد،
من النواقص البنيوية يف العملية السياسية الحالية التي أنتجت برملانًا
فاقد القدرة عىل التحرك ،وحكوم ًة تحكَّم فيها رئيسها عىل نح ٍو
ديكتاتوري ِّبي.
ٍّ
ولعل من إخفاقات التقرير تحميله االنسحاب األمرييك من العراق
مسؤولية ازدياد العنف يف نهاية كانون األول /ديسمرب  ،2011يف
وظل بعدهم .فسبب
حني أ ّن العنف كان موجو ًدا بوجود األمريكيني ّ
العنف هو حالة انعدام العدالة التي عانتها قطاعات واسعة من
الشعب العراقي ،ما أ ّدى إىل انعكاس هذه الحالة ِ
نفسها عىل التمزق
الذي عانته الحكومة ،وإىل تركيز السلطة بيد رئيسها نوري املاليك
ست
الذي أنتجت سياساته املنحازة اعرتاضات واحتجاجات سلمي ًة يف ّ
محافظات عراقية قابلها باإلهامل ،ث ّم باستخدام العنف لفضِّ ها ،وهو
وسع من نطاق حالة انعدام االستقرار التي عصفت بالعراق طَوال
ما َّ
حقبة ُحكم املاليك.

حالة االقتصاد الكلِّي
()Macroeconomic context
الكل يف
يشري التقرير إىل إنجازات مه ّمة حقَّقها االقتصاد العراقي ِّ
الحقبة الالحقة لالحتالل ،عىل الرغم من التحديات األمنية الكبرية
التي عاشها العراق يف الحقبة ِ
نفسها .ويف هذا الصدد يشري أيضً ا إىل
تحقيق تق ّدم ملموس يف تخفيض مؤرش التضخم العايل ،ومبارشة
كل من امليزان املايل وميزان الحساب الجاري
النمو االقتصادي ،ومنو ّ
بعد انتكاسة مل ت ُدم إلَّ فرت ًة وجيز ًة خالل األزمة املالية العاملية .ويشري
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الجدول ()1
عدد القتىل املدنيني بحسب السنوات واألشهر يف الفرتة 2014 – 2003

املصدرIraq Body Count :

كذلك إىل أ ّن نسبة ال َّدين العا ّم ،مقارن ًة بالناتج املحيل اإلجاميل ،قد
تناقصا بفضل التسويات مع منتدى باريس والدائنني اآلخرين.
شهدت ً
الكل قد حصل عىل دعم
كام يشري التقرير إىل أ ّن برنامج االستقرار ِّ
صندوق النقد الدويل ( )IMFمن خالل الرتتيبات االحتياطية املتوالية
( ،)SBAيف ٍ
وقت أثبت قرض سياسة التنمية املستدامة للبنك ()DPL
املمنوح يف شهر شباط /فرباير  ،2010جدواه يف دعم اإلصالحات
الهيكلية يف إدارة املوازنة ،وبرنامج الحامية االجتامعية ،والقطاع املايل
أيضً ا.
مثال
الكل التي يورد بشأنها ً
ويواصل التقرير مناقشة حالة االقتصاد ِّ
هو انهيار الناتج املحيل اإلجاميل عام ( 2003عام الغزو واالحتالل)
بنسبة  ،%41وهو يُ ِّبي تطور تصاعد نسبة النمو فيها عىل امتداد
السنوات ،عىل الرغم من تذبذب نسبة النمو بني عام وآخر .وبعد أن
يذكر التقرير حقيقة اعتامد االقتصاد العراقي عىل املوارد النفطية،
بالنظر إىل أ ّن هذا االعتامد ميثّل  %80.4من إجاميل موارد العراق
ويبي أ ّن الناتج املحيل
املالية ،مقارن ًة بـ  %2من املوارد الرضائبيةِّ ،

اإلجاميل قد تح ّول إىل تحقيق وفرة متثّل  %4.1من الناتج املحيل
اإلجاميل بداي ًة من  ،2012يورد مخططات بياني ًة وجداول كم َّي ًة
تتعلق بالواردات ،ونسبة منو الناتج املحيل اإلجاميل ،ونسبة التضخم،
واإلنتاج النفطي ومنو الصادرات النفطية ،وسلوكيات أسعار النفط،
ومصادر املوارد املالية للعراق ،واإلنفاق الحكومي ،وتدين ال َّدين العا ّم
كل ذلك عىل نح ٍو مقارن من عام 2005
ووضعية الحساب الجاريّ .
إىل عام  .2012ويورد الفصل جداول كم َّي ًة ملؤرش الفقر بني هذه
األعوام ،نشهد فيها تراجع معدل الحياة من  70.7سن ًة عام 2000
(قبل االحتالل) إىل  68سن ًة عام  2005بعد االحتالل.
ويقدم لنا التقرير كذلك مخططًا بيانيًّا مقارنًا متعلّقًا بنسبة الفقر
ونسبة استخدام املياه املعقمة؛ إذ نرى أ ّن نسبة الفقر يف الحوارض
يف حــدود  ،%14.8يف حني تبلغ يف األريــاف  .%30ويُختتم الفصل
ببيان اآلفاق املستقبلية والتحديات اإلسرتاتيجية التي ميكن إجاملها
يف ما ييل:
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التوقعات (ص )12
يرى التقرير ،يف ضوء زيادة أسعار النفط الحالية ،أ ّن اإلنتاج النفطي
العراقي واإليراد الناتج منه سيشهدان تناميًا كب ًريا يف امل َد ْيي القصري
واملتوسط .ويرى أ ّن التنامي الحقيقي يف الناتج املحيل اإلجاميل قد
بلغ من ًّوا مبقدار  %4.8عام 2012؛ بسبب زيادة اإلنتاج النفطي وزيادة
أسعار النفط يف السوق العاملية ،ويتوقع أن يكون تنامي الناتج املحيل
اإلجاميل عام  2013بنسبة % 3.7؛ بسبب تباطؤ كمية اإلنتاج النفطي
والهجامت عىل منشَ آت التصدير.
ويبي التقرير كذلك أ ّن الحكومة تطمح إىل رفْع سقف اإلنتاج إىل
ِّ
 12مليون برميل يوم ًّيا ،ويُشري إىل دخول نفط املنطقة الكردية ذات
الحكم الذايت إىل اإلنتاج ،وهو ما سيضيف إىل اإلنتاج العراقي نحو
 300000برميل يوم ًّيا.
ويتوقع التقرير تصاعد مرتبة العراق الخارجية بالنظر إىل زيادة
حسن موقع العراق
اإلنتاج النفطي واألسعار النفطية املرتفعة .وقد َّ
النفطي ،إىل ح ّد كبري ،قدرته عىل التجارة واالسترياد ،وميزان حسابه
الجاري .فلقد كان ميزان التجارة العراقية إيجاب ًّيا منذ عام ،2010
كام أ ّن الحساب الجاري العراقي حقّق من ًّوا من عج ٍز مقداره %8.3
من الناتج املحيل اإلجاميل عام  ،2009إىل ما قيمته  %7عام .2012
ويُتوقع أن يبقى الحساب الجاري إيجاب ًّيا عىل املدى املتوسط.
ويُتوقع ،أيضً ا ،تطور وضع العراق الخارجي نظ ًرا إىل الزيادة يف أسعار
ٍ
النفط وزيادة اإلنتاج النفطي العراقي يف آنٍ
ولعل من األمور
واحدّ .
تحسن
اإليجابية التي نجمت عن ارتفاع أسعار النفط العاملية هو ُّ
التجارة العراقية وكذلك الحساب الجاري للعراق منذ  2010حتى
اآلن .فالراصد ملنحنى زيادة أسعار النفط يف ال َعقد الحايل سيالحظ
ارتفاع سعر الربميل لنفط كركوك (من  71.1دوال ًرا عام  2010إىل 104
دوالرات أمريكية عام  ،)2012مع استمرار ارتفاعه عام  ،2013ليصل
إىل  108دوالرات .وقد تس َّبب هذا األمر ،عىل الرغم من محدودية
اإلنتاج ،يف زيادة حصيلة أسعار النفط بالنسبة إىل الخزانة العراقية،
لتصل إىل أعىل مست ًوى لها بنسبة  ، %60وقد ُس ِّجلت هذه الزيادة
عامي  2010و.2012
بني ْ

التحديات اإلستراتيجية (ص )13
يُ َع ُّد التحدي امله ّم الذي يواجه الحكومة العراقية هو استخدام
الطفرة يف األسعار النفطية لتحقيق تنمية ورفاهية مستدامتني
للشعب العراقي؛ إذ ميثّل تحويل فرتة الوفرة النفطية الحالية إىل
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تنمية مستدامة تحديًا كب ًريا للسلطات العراقية .ويف ضوء الظرف
األمني والسيايس الصعب واملعقَّد يف العراق ،أظهر هذا البلد تقد ًما
الكل من ناحية،
ملموسا يف تحقيق االستقرار عىل صعيد االقتصاد ِّ
ً
عىل الرغم من أ ّن مستوى املعيشة قد انخفض من ناحية أخرى .ومن
الواضح  -بالنسبة إىل الشعب العراقي  -أ ّن االستقرار الذي يحظى
الكل ال يكفي وحده يف معالجة حالة الفقر ،واألوضاع
به االقتصاد ِّ
االجتامعية ،وتحقيق رفاهية مستدامة .ومع ذلك توجد فرص متوافرة
للحكومة ليك تتخذ خطوات جذري ًة من أجل معالجة أوجه القصور
يف أدائها االقتصادي.
وقد َح َّددت أدبيات االقتصادات النفطية ع ّدة عوامل ت ُ َع ُّد نقاط
قصور يف االقتصادات؛ منها دعم استقرار املوارد العتامدها عىل أسعار
النفط ،وغياب التنوع يف االقتصاد ،والتبذير ،وضعف املؤسسات
والفساد ،والنزاعات.
ويرى التقرير أ ّن الخطوة األوىل ملواجهة أوجه القصور املذكورة تكمن
يف تب ِّني الشفافية بشأن املوارد النفطية .ولك ّن الشفافية وحدها غري
كافية؛ إذ يقتيض األمر خطوات حازم ًة يف إدارة املوارد النفطية ،والعمل
عىل تنويع مصادر الدخل ،وتحقيق التوجيه والكفاءة اإلسرتاتيجية يف
اإلنفاق .ث ّم إ ّن عىل السلطات ،أيضً ا ،أن تتخذ إجراءات لكرس حلقة
الفساد والالمسؤولية.

الفصل الثاني :إعادة اإلنفاق
الحكومي (الصفحات)51 - 17 :
تعامل هذا الفصل مع السياسة املالية ( )Fiscal Policyمدققًا إياها
من خالل ثالثة مؤرشات ،هي:
•حجم الحكومة.

•الواردات ومسائل إدارة الواردات.

•مسائل اإلنفاق العا ّم وفق التصنيفني االقتصادي والوظيفي.

وقد ارتكز التحليل عىل مسائل سياسة اإلنفاق الحكومي ،ومن ضمنها
الدورة اإلنفاقية للحكومة ،والتشغيل العمومي ،واألجور ،واإلنفاق
االجتامعي ،واإلنفاق الرأساميل.
ويورد التقرير جمل ًة من الحقائق التي يصف بها الحالة الراهنة
لالقتصاد العراقي ،انطالقًا من أ ّن العراق يواجه تحديات أساسي ًة
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عديد ًة متعلق ًة مبستوى اإلنفاق العا ّم وتوزيعه .ويُ ِّبي أ ّن الحكومة
العراقية قد اتخذت جملة من اإلجراءات واملبادرات اإلصالحية يف
املجاالت امله ّمة الخاصة بدورة اإلنفاق؛ مثل فصول التعويضات،
وشبكات األمن االجتامعي ،والتوظيف والتشغيل يف املؤسسات
اململوكة للدولة التي ميكن أن تعود بنتائج إيجابية وبدرجة عالية من
الكفاءة يف تنفيذ سياسة اإلنفاق العا ّم إ ْن قُ ِّيض لها أن تُنفَّذ.
توصل التقرير إىل أ ّن التحديات التي تواجهها سياسة اإلنفاق
َّ
الحكومية متع ّددة الطبقات ،وإىل أنها ال تتعلق باإلنفاق الحكومي
الكبري يف األمن والدفاع فقط .ويأمل التقرير إذا ما تحسن الوضع
األمني العراقي أن يكون باإلمكان إعادة توجيه اإلنفاق تجاه التنمية
الرأساملية ،أو الخدمات االجتامعية لتأمني خدمات اجتامعية أفضل
للعراقيني .وضمن هذا املنظور ح َّدد التقرير يف هذا الفصل القضايا
اإلشكالية التالية:
بكل املقاييس ،وعىل الرغم من ذلك،
توسع جهاز الدولة كث ًريا ّ
• ّ
فإ ّن الخدمات األساسية مازالت متخلف ًة بسبب أ ّن أكرب نسبة من
اإلنفاق تذهب لتشغيل أجهزة الدولة (اإلدارة العامة ،والرواتب،
واألجور ،واألمن ،والتعويضات) ،وهو ما يقلل املتاح للرصف عىل
الخدمات املقدمة للمواطنني وإعادة إعامر البنى التحتية.

كل زيادة يف موارد النفط ،يتصاعد اإلنفاق العمومي،
•أثناء ّ
ووجود التنمية العمومية ،وتنفيذ املوازنة املتَّسم بانخفاض
نسبته التي مل تتجاوز  %60من املبالغ املرصودة يف املوازنة.
وعىل الرغم من أ ّن تخصيصات املوازنة الرأساملية قد ازدادت
يف السنوات األخرية ،فإ ّن قدرة العراق عىل متابعة برامج التنمية
مازالت منخفضةً.

•تُ َع ُّد قامئة الرواتب واألجور يف العراق عالي ًة ج ًّدا ،بل إنها هي
الفقرة األكرث من ًّوا يف فصول املوازنة بعالقة طردية بني زيادة موارد
النفط والرواتب واألجور؛ أي إنّه كلام ازدادت موارد النفط،
ازدادت الرواتب واألجور .ويعاين العراق ضعفًا بيِّ ًنا يف مجال
إدارة املوارد البرشية ،ويف إعداد قوائم الرواتب واألجور .وهذا
يعني أنه قد ضاعت موارد كثرية بسبب املامرسات الخاطئة.
•تشكِّل تخصيصات املزايا االجتامعية والرواتب التقاعدية
والتعويضات نسب ًة عالي ًة من تخصيصات املوازنة ،وعىل الرغم
من ذلك ،فهي تتَّسم بعدم التكافؤ .وتستحوذ املؤسسات
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اململوكة للدولة (القطاع العا ّم) عىل تعويضات عالية يف املوازنة،
فضل عن إنفاقات أخرى غري مخططة.
ً
كل عنرص من العنارص األربعة السالفة
ويسهب التقرير يف تحليل ّ
الذكر معززًا رؤيته بإيراد العديد من املخططات البيانية والجداول
اإلحصائية إلثبات وجهة نظره.
جدول مقارنًا إلنفاقات القطاع العا ّم
ً
فعىل سبيل املثال يورد التقرير
بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف مثانية عرش بل ًدا عربيًّا من ضمنها
العراق .وبحسب هذا الجدول ،يَظهر العراق ،من بني هذه البلدان،
بوصفه األكرث إنفاقًا يف األجهزة الحكومية؛ إذ تتجاوز النسبة بني اإلنفاق
والناتج املحيل اإلجاميل الـ %50؛ أل ّن القطاع العا ّم الحكومي يف العراق
هو األكرب وتتجاوز قوته  2800000عامل من ضمنهم مليونَا موظف
وعامل مدين؛ منهم  623000معلّم ومدرس .ويشري التقرير عىل نح ٍو
تحيط به الشكوك إىل أ ّن عدد القوات املسلحة يبلغ  263000عنرص.
وهذا العدد متواضع ج ًّدا ،مقارن ًة بواقع الحال ،ومقارن ًة بعدد القوات
لحل
املسلحة النظامية وشبه النظامية التي شكّلتها حكومة املاليك ّ
ويبي التقرير كذلك أ ّن عدد
معضلة األمن ،ولكن من دون جدوىِّ .
العاملة يف القطاع العا ّم يصل إىل نحو نصف مليون عامل.
ويرى التقرير أنه ال ب َّد من اتباع ع ّدة إجراءات إلعادة توجيه املنظومة
املالية العراقية ليك تلبِّ َي أفضل أداء يف ضوء اعتامديتها العالية عىل
النفط مصد ًرا فائقًا للموارد املالية ،ويف ضوء الخطر املرتتب عىل عدم
السياق يويص التقرير
ضامن استمرار ثبات أسعار النفط .ويف هذا ِّ
باتباع أربعة إجراءات الجتناب تلك الحالة ،وهي:
فصل اإلنفاق الحكومي عن املوارد النفطية القصرية املدى.
• ْ

•حامية نوعية اإلنفاق من خالل متكني آليات اإلدارة املالية أكرث
فأكرث من اإلنفاق العمومي.
•تطبيق نقاط تدقيق مالية مستدامة بعيدة املدى ملستويات
اإلنفاق العمومي.
•االستمرار يف تطبيق املنظومة املالية املتوسطة املدى.

ويورد التقرير ،من خالل مؤرشات األداء االقتصادي واملايل ألمناط
اإلنفاق الحكومي العا ّم ،واملحتوى االقتصادي لإلنفاق الحكومي،
وقامئة الرواتب واألجور ،األدا َء الحا َّيل لهذه القطاعات املالية ضمن
املوازنة الحكومية ،معززًا رؤيته التحليلية باملخططات البيانية
والجداول.

مراجعات وعروض كتب
قراءة في تقرير
مراجعة اإلنفاق العمومي في جمهورية العراق ()2014

كل من التشغيل
وينتقل التقرير ضمن الفصل نفسه ملناقشة ّ
واإلدامة ،والتحويالت االجتامعية ،والتعويضات االستهالكية ،ملق ًيا
الضوء عىل شبكة األمان االجتامعي املتمثّلة بالبطاقة التموينية التي
أنشأها النظام السابق لضامن أ ْمن العراقيني االجتامعي؛ وذلك من
خالل توزيع املواد التموينية عليهم كافَّةً .وكانت هذه اآللية مح َّط
كل من تف َّحصها ،ومل ينلْها قصور إال بعد االحتالل؛ ففي هذه
تقدير ّ
املرحلة ،بدأت تعاين اختالالت كثريةً .ويق ِّدم التقرير رؤي ًة معزز ًة
مبخطط بياين ،وجداول كمية لكيفية إصالح هذه الفعالية امله ّمة عىل
صعيد الحامية االجتامعية.
ثم يواصل هذا الفصل مناقشة املحتوى الوظيفي لإلنفاق الحكومي،
والخدمات العامة ،واألمن والدفاع ،والشؤون االقتصادية .ويتط َّرق
التقرير إىل قضايا اإلسكان ومتطلباته ،والرتبية والتعليم ،والخدمات
االجتامعية األخــرى .ويُختتم الفصل بخالصات وتوصيات ميكن
إجاملها يف ما ييل:
•إدارة أفضل للموارد النفطية.

•تطوير التوجه اإلسرتاتيجي وتعديل مسار اإلنفاق العمومي.

•تحقيق رصانة مالية أكرب ،وتوجيه نسبة أكرب من اإلنفاق نحو
االستثامر.
•زيادة إنتاجية اإلنفاق الحايل وكفاءته ويف الوقت نفسه يت ّم
العمل عىل تحقيق أكرب استثامر من اإلنفاق العمومي.

الفصل الثالث:
من اإلســتراتيجيات إلى التنفيذ
(الصفحات)72 - 53 :
يناقش هذا الفصل الذي يحدد يف مقدمته األبعاد الثالثة التي
يتضمنها أهداف الربط بني اإلسرتاتيجيات والتنفيذ ،وهي:
•ربط اإلسرتاتيجيات بتخصيص املوارد.

•إنشاء أدوات ربط والتزام كافية لضامن فاعلية اإلسرتاتيجيات
املتوسطة املدى.
•ضامن توافر املوارد بالفعل ألغراض االستثامر يف حيازات مجزية
من النواحي القيمية ،والفعلية ،واملالية.

163
سيكون تحقيق األهداف السالفة حيويًّا لضامن تنفيذ أفضل للموازنة
واإلنفاق عىل نح ٍو يؤول إىل مصلحة العراقيني ،يف حني أ ّن الضعف
البي متعلِّق بضعف الروابط بني اإلسرتاتيجيات وتنفيذ املوازنة،
ِّ
وهو ما يولِّد تحديات كبريةً .فالسياسة املالية الحالية ال تتطابق
مع خطة التنمية الوطنية وال مع إسرتاتيجية تخفيض الفقر؛ وبهذا
ال ميكن تنفيذ أهداف الخطتني املشار إليهام.
ليتوصل يف
ومن هذه الزوايا سيناقش هذ الفصل األبعاد الالزمة،
َّ
نهاية مناقشاته إىل منظومة شاملة إلدارة التنمية العامة يف العراق؛
من خالل مساعدة البنك الدويل الحكوم َة العراقية عىل القيام بعملية
تقويم مؤسساتية ملنظومة إدارة االستثامر العا ّم يف العراق.

مـــن اإلســتراتيجـــيات إلى تخصيــص
المــوارد (ص )54
يواجه العراق ،يف ضوء أولويات اإلسرتاتيجيات ،تحديًا يف إيجاد
املوارد .ويف املايض مل يكن مث َّة نقْص يف اإلسرتاتيجيات بالنسبة إىل
هذا البلد ،ومع ذلك فإ ّن ربط اإلسرتاتيجيات الواقعية املوجهة برؤية
وطنية باملوازنات الفعلية كان ينتابه الضعف .ولنئ كان يوجد بعض
التقدم يف معالجة تحضريات املوازنة والتخطيط لها من خالل الخطة
التنفيذية إلدارة املالية العمومية ،فإنه مث َّة عمل أكرب مازالت الحاجة
إليه قامئ ًة من أجل إقامة ترتيبات مؤسساتية؛ بهدف إيجاد املوارد
وتطوير نوعية املعلومات الالزمة لتنفيذها عىل الصعيد اإلسرتاتيجي.

الربط بيــن األولويات الوطنيــة واإلنفاق
العمومي (ص )54
لقد ت ّم إعداد خطة التنمية الوطنية 2014 - 2010عام  2009يف
خضم مرحلة أمنية ،وسياسية ،واقتصادية ،صعبة .فلم يكن املوقف
السيايس واألمني يتيح رؤي ًة صحيح ًة ملا يجري ،كام أ ّن عدم استقرار
أسعار النفط كان قد سبَّب ،عىل األقل ،ثالثة تعديالت عىل الخطة
قبل أن تت ّم عىل أساس سعر برميل النفط ( 68دوال ًرا) .كام كانت
قلة املوارد سب ًبا يف صعوبة تحديد الخطوط األساسية الالزمة لضامن
معقولي يف التنفيذ.
متابع ٍة وتقويمٍ
ْ
وبــعــد أن أورد التقرير األهـــداف السبعة لخطة التنمية
الوطنية َّ ،2014 - 2010بي أ ّن الحكومة قد رصدت  186مليار دوالر
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أمرييك ( 218تريليون دينار عراقي) لتنفيذ الخطة((( .ومن املمكن أن
مجدول.
ً
نرى األهداف التي أشار إليها التقرير بعد أن صغناها صوغًا
الجدول ()2
تخصيص املوارد لخطة التنمية الوطنية 2014 - 2010

•تقوية دور القطاع الخاص يف التنمية وإيجاد فرص العمل.
•تخفيض نسبة الفقر مبقدار  %30من مستوى عام .2007

•تحقيق تنمية مستدامة ت ُوائم بني املتطلبات االقتصادية
واالجتامعية والبيئية.

التسلسل

القطاع التنموي

النسبة املئوية املخصصة

1

النفط

%15

2

الكهرباء

%10

3

الصناعات التحويلية

%5

4

النقل واملواصالت

%9

5

القطاع الرتبوي

%5

•تعزيز دور الحكومات املحلية يف تطوير محافظاتها ،ومجتمعاتها
املحلية.
عىل ال ّرغم من ذلك ،يذكُر التقرير أ ّن اعرتاف خطة التنمية الوطنية
وحدها غري قادرة عىل تحقيق تنمية متكاملة عىل امتداد املحافظات
العراقية ،وهو أمر رصده التقرير كذلك يف ضوء مامرسات الحكم
الحالية ويف ضوء الوضع العا ّم.

6

التنمية اإلقليمية

%12،5

7

حكومة إقليم كردستان

%17

عا الكهرباء والصحة
قطا َ
كـ "دراسة حالة" (ص )102 - 173
كل األهداف املشار إليها يف التخطيط ،يواصل
بعد أن يناقش التقرير ّ
مناقشة آليات التنفيذ ووسائل الضبط وااللتزام واملراجعة والتدقيق،
ويفسح املجال إليراد مثلني من املتطلبات األساسية التي هدفت
إليها خطة التنمية الوطنية؛ هام قطا َعا الكهرباء والصحة ،فيعالج
كل منهام عىل حدة كـ "دراسة حالة" يف الفصل الرابع الذي نوقشت
ّ
فيه معضلة الكهرباء ،والفصل الخامس الذي نوقشت فيه معضلة
الخدمات الصحية.

املصدر :خطة التنمية الوطنية .2014 – 2010

نرى ،من خالل هذا الجدول ،أ ّن حصة القطاع الرتبوي (الرتبية
والتعليم العايل والبحوث والتطوير العلمي) ال تتجاوز  %5من املوارد
عىل مدى السنوات الخمس للخطة التنموية التي نعيش اآلن سنتها
األخرية ،وهو ما يستدعي ج ْمع املعلومات بشأن مدى النجاح يف
تطبيقها يف ضوء األهداف التي توختها هذه الخطة .وميكن إجاملها
يف ما ييل:
•زيادة نسبة النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل ( ،)GDPلتصل
إىل  %9.38سنويًّا ،خالل مدة تطبيق الخطة؛ ما يعني تحقيق من ٍّو
مرتاكم يف الناتج املحيل اإلجاميل مبقدار يناهز النصف.
•إيجاد فرص عمل ترتاوح بني  3و 4.5مليون فرصة عمل جديدة.

•تنويع االقتصاد العراقي بعي ًدا من اعتامديته املطلقة عىل النفط
بتعظيم املوارد الناتجة من الزراعة ،والرثوة الحيوانية ،ومصايد
األســاك ،وتطوير القطاع الصناعي؛ كالصناعة التحويلية،
2

والصناعات الصيدالنية ،واألسمدة الكياموية ،واإلسمنت
والصناعات البرتوكياموية ،وتطوير السياحة الرتفيهية ،والدينية،
والتاريخية ..إلخ.

يعادل الدوالر األمرييك  16.1دينا ًرا عراق ًّيا.

وبعد أن يورد التقرير الحقائق املتعلِّقة بوضع القطاعني قبل تنفيذ
خطة التنمية الوطنية  2014 – 2010وبعدها ،ويذكر إجاميل ما رصد
يبي اإلخفاق يف استخدام املرصود للتنفيذ ألسباب متع ّددة
للقطاعنيِّ ،
ليس أقلّها الوضع األمني .ومن وجهة نظرنا ،كان من أه ّم األسباب
التي حالت كث ًريا دون بلوغ األهداف املخططة الفسا ُد املايل واإلداري
وتدهو ُر الوضع األمني .وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن ضعف القيادات
السياسية التي تسلّمت حقائب الوزارات والخدمات املسؤولة عن
التنفيذ هي التي تتحمل املسؤولية األوىل عن اإلخفاق.
يورد التقرير يف الفصلني املشار إليهام ،ويف املالحق واملرفقات التي
َ
جداول ومخططات بياني ًة كثري ًة متثّل ماد ًة دسم ًة للتحليل
اختُتم بها
لسب أغوارها ،وهو ما يع ُّد إضاف ًة علمي ًة أكادميي ًة يُشكر عليها
العلمي ْ
القامئون عليه.

مراجعات وعروض كتب
قراءة في تقرير
مراجعة اإلنفاق العمومي في جمهورية العراق ()2014

خاتمة
هذا تقرير أع َّدته جهة محايدة – نظريًّا  -لدراسة وضع االقتصاد
العراقي ،انطالقًا من وصاية عملية متارسها األمم املتحدة عىل العراق
منذ ما قبل االحتالل ،بعد صدور القرار رقم  687لسنة ،1991
والقرارات املوالية التي وضعت العراق ووارداته تحت إرشاف األمم
فاعل حتى اآلن؛
خاص مازال ً
املتحدة ،وقد شُ كِّل إلدارتها صندوق ّ
بحكم وضع العراق املشار إليه املفروض مبوجب الفصل السابع من
ميثاق املنظمة الدولية .ويف هذا املجال توجد قضايا كثرية وشكوك
أحاطت بكيفية إدارة أموال العراق عىل الصعيد األممي ،وحاالت
فساد عىل مستوى األمم املتحدة ،أحاطت بالكيفية التي ت ّم
التعامل مبوجبها مع قضايا العقوبات والنفط مقابل الغذاء ،وغريها
من القضايا الخاصة بالشأن املايل العراقي عىل صعيد األمم املتحدة.
وميكن للمستزيد من هذه املعلومات العودة إىل قاعدة معلومات
األمم املتحدة ليطلع بالتفصيل عىل القضايا املُثَارة يف هذا الشأن،
وهو ما يخرج عن نطاق عرضنا لهذا التقرير .وإنّ ما أوردناه يف
هذا الصدد هو محاولة لتفسري القصور الواضح يف التقرير املتمثّل
برفع إصبع االتهام يف وجه الحكومة العراقية بسبب سوء إدارتها
ملواردها املالية ،األمر الذي جعل العراق يراوح بني موقع الدولة
األكرث فسا ًدا من بني دول العامل ،وما قبل هذا املوقع بدرجة أو
درجتني ،كام أظهر ذلك تقرير الشفافية الصادر عن منظمة
احتل ،يف
الشفافية الدولية .ويف الوقت نفسه نرى أنّ العراق قد ّ
مستوى انعدام األمن ،أحد املواقع األخرية مع الصومال ،وهذا األمر
يثري التساؤل عن جدوى الفاتورة الكبرية التي دفعها ذلك البلد لبناء
قواته األمنية.
إنّ إخفاق التقرير يف بيان أوجه القصور الحكومي من جهة عدم
وغض النظر عن االنتهاكات ِ
الخطرة يف
مراقبة اإلنفاق العموميّ ،
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طبيعة الفساد املايل واإلداري التي أ َّدت إىل ضياع املليارات من
الدوالرات بطرائق ملتوية ،مل يكن صداه محلِّيًا فحسب ،بل كان
السياق بفضيحة صفقة األسلحة
دول ًّيا أيضً ا .ونستشهد يف هذا ِّ
الروسية التي كان مثنها أكرث من أربعة مليارات دوالر ،ومبا شابها
من لغط أودى بوزير الدفاع الرويس وغريه من القيادات ،بعد أن
اكتشفتها السلطات الروسية وأبلغت رئيس الوزراء العراقي بها،
ولكن مل يُ ِ
فض التحقيق الصوري إىل يشء ،عىل الرغم من أنّ أصابع
ْ
مسؤول عن مترير تلك الصفقة.
ً
االتهام أشارت إىل مكتبه؛ بوصفه
إنّ عدم ل ْوم الحكومة عىل نح ٍو رصيح يف التقرير ،من أجل مراقبة
مسار اإلنفاق الحكومي العمومي وتصحيحه ،يُع ّد نقط ًة يف غري
مصلحة التقرير .ومع ذلك ،فإنّ ما نقرؤه يف هذا التقرير يفتح
سب أغوارها من أجل
العيون عىل حقائق كثرية ميكن التعمق يف ْ
معرفة أنجع طرائق املعالجة.
وإنّ معضلة العراق حال ًّيا ال تتح َّدد يف األمن وحده ،وال يف الكهرباء
أو الصحة وحدهام أيضً ا ،بل إنّ معضلته هي العملية السياسية
امل ُثخنة بالجراح نتيجة قصورها البالغ يف التعبري عن وحدة املجتمع
العراقي وتنكُّبها عن اتباع طريقة املساواة والوحدة يف التعامل
معه ،عىل الرغم من تن ّوعه اإلثني والثقايف ،بوصفه كيانًا واح ًدا
متجانسا ،ونتيجة إرصارها عىل معادلة التفتيت اإلثني والطائفي،
ً
وعىل املحاصصة ،وهو ما نجم عنه وضْ ع أشخاص ليسوا عىل
أهل لها .ويف املقابل،
مستوى املسؤولية يف مواقع مسؤولي ٍة ليسوا ً
كان اإلقصاء واملالحقة القضائية مصري من يحاول ك ْبح جامح
ولعل قضية إقصاء محافظ البنك املركزي
التالعب باملال العا ّمّ .
العراقي السابق السيد سنان الشبيبي وإحالته عىل القضاء بسبب
رفضه تدخُّل الحكومة يف مال ّية الدولة املودعة يف البنك املركزي
العراقي غري بعيدة عن األذهان.
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حمزة المصطفى
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مراجعة كتاب
الكتب الجاهزة :تصنيع الخبراء
ذوي الخبرة المحدودة والترويج لهم
قراءة في كتاب داعش :عودة الجهاديين

عنوان الكتاب باإلنكليزيةThe Jihadis Return: ISIS and the New Sunni Uprising :
الكاتب :باتريك كوكربن.
النارش :دار الساقي.
الطبعة :األوىل.2015 ،
عدد الصفحات 191 :ص ،من القطع الصغري.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
الكتب الجاهزة :تصنيع الخبراء ذوي الخبرة المحدودة والترويج لهم  -قراءة في كتاب داعش :عودة الجهاديين

تحتفي مواقع وصحف عرب ّية بعضها محسوب عىل تيار سيايس
بعينه ،بكتاب "داعش عودة الجهاديني" وبكاتبه مراسل صحيفة
 The Indpendentباتريك كوكربن  Patrick Cockburnالذي ألّف
عىل غرار كتابه الحايل ثالثة كتب عن تاريخ العراق ،فحصل عىل
جوائز غربية عدة .يق َّدم كوكبرين يف بعض اإلعالم الغريب والعريب
بوصفه مرج ًعا ال ب ّد للمشتغلني والدارسني ملنطقة الرشق األوسط
وتوسع نفوذها من العودة إليه
وأزماتها أو للحركات الجهادية
ّ
أو االقتباس منه .وإذا كان تسويق ما يطابق التو ّجه السيايس أم ًرا
مألوفًا يف مؤسسات العامل العريب املعرفية أو اإلعالمية ،فإ ّن تو ّج ًها
إعالميًّا غربيًّا واض ًحا ،وباألخص يف بريطانيا ،للرتويج للكتاب والكاتب
ومختصا وحي ًدا يف ملفّات إشكالية مثل سورية
ناقل ومحل ًّل
ليكون ً
ًّ
والعراق ،كام جرى سابقًا مع الصحايف الربيطاين روبرت فيسك ،أو حتى
باتريك سيل وغريهام .وللداللة عىل ذلك ،وقبل الغوص يف ثنايا الكتاب
وصفحاته نتوقّف عند غالفه الذي مهر بعبارات إشادة وتربيك من
ٍ
مؤسسات وجهات عدة .لقد وصفته  BBC Newsبأنّه "كتاب رائع"،
و  The Guardianبأنّه "كتاب ممتاز" .أ ّما الصحفي االستقصايئ
األمرييك سيمور هريش  Seymour Hershوالذي خلص العام املايض
إىل أ ّن املخابرات الرتكية ش ّنت هجوم الكياموي يف غوطتَي دمشق
آب  /أغسطس  2013فزعم أ ّن كاتبه "أفضل صحايف غريب يف العراق
اليوم" .ويف إطار التضخيم واملبالغة للعينة الصورية كُتب بالخ ّط
العريض عىل الغالف الخارجي ما ييل" :يف هذا الكتاب القنبلة
يحلّل املراسل الشهري باتريك كوكربن األحداث التي أ ّدت إىل استيالء
الجهاديني عىل مناطق شاسعة من العراق وسورية".
أي قيمة علمية
بداي ًة وبخالف ما ُر ّوج سابقًا ،فإ ّن الكتاب يفتقد ّ
أو بحثية تؤ ّهله ليكون خارج دائرة الكتب االستهالكية ،والتي يطمح
كتّابها عاد ًة إ ّما إىل شهرة رسيعة أو إىل مبيعات كبرية أو غايات مادية
أي مصدر أو مرجع أو شهادة بحثية .وباستثناء
أخرى؛ إذ يخلو من ّ
بعض مقابالت املسؤولني يف العراق وسورية وبعض االقتباسات
البسيطة من تقارير بحثية ،فإ ّن الكاتب اعتمد يف جمع معلوماته
"تحليل" عىل أقوال األصدقاء أو املرافقني والرسائل
ً
وطرح ما يع ّده
الربيدية ،أو بعض املصادفات الغريبة ،والتي يوظّفها لتعميم نتائج
وتأكيد ما يذهب إليه؛ فعىل سبيل املثال يذكر الكاتب أ ّن قطر وتركيا
مت ّدان املعارضة بأسلحة مضا ّدة للطائرات ،وبأ ّن هذه األسلحة يجري
االستيالء عليها بصورة منتظمة وتذهب إىل العراق .وإذا كان إثبات
قيام قطر وتركيا مبساعدة املعارضة السوريّة ليس صعبًا كونهام
رصحان بذلك عالنية ،فإ ّن اختباره تدفّق األسلحة إىل العراق ينطوي
ت ّ
مثال
عىل سذاج ٍة يف التحليل والرتكيب .يقول الكاتب "لقد اختربت ً
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بسيطًا عىل نتائج تدفّق األسلحة حتى قبل سقوط املوصل حني
حاولت يف صيف سنة  2014حجز رحلة إىل بغداد عىل منت رشكة
الطريان األوروبية الف ّعالة التي أستخدمها منذ سنة ،فقد أخربوين أنّهم
أوقفوا الرحالت إىل العاصمة العراقية خشية قيام الفدائيني الذين
حصلوا عىل صواريخ مضا ّدة للطائرات ت ُحمل عىل الكتف ،والتي
أرسلت إىل الق ّوات املعارضة لألسد باستعاملها ض ّد الطائرات التجارية
التي تطري إىل مطار بغداد الدويل" (ص  .)33لطاملا طالبت املعارضة
السوريّة بأسلحة مضا ّدة للطائرات ،لكن الدول الغربية وبترصيحات
مسؤوليها رفضت تسليم مثل هذه األسلحة ،بل منعت حلفاءها
يف اإلقليم من تقدميها ذلك فإنّه من الصعب إثبات هذه املعلومة
كحقيقة دون براهني أو أدلة منطقية أو االستشهاد بحوادث تؤكّد
هذه الرواية .واالعتامد عىل شهادة موظف أو رشكة طريان مدين
لتعميم نتيجة ،هو استسهال أو استخفاف بعقل القارئ؛ فإحجام
الطائرات عن السفر فوق العراق وسورية ال يعود للتكهنات السابقة،
بل هو استجابة لتحذيرات أطلقتها منظمة الطريان املدين العاملية
بعد سقوط الطائرة املاليزية فوق األرايض األوكرانية ،وطالبت فيها
الرشكات الناقلة بتج ّنب الطريان فوق مناطق األزمات والرصاعات،
كل من دمشق
ما أجرب رشكات كثرية عىل تغيري مسار الرحالت إىل ٍّ
وبغداد ،وتقليص عددها أو إلغائها.
رسع ومن
املثال السابق واحد من أمثلة متعددة يق ّدمها الكاتب بت ّ
دون محاججة عقل ّية لتعميم نتائجه .يف املقابل يشكّك ،وعىل الرغم
من وجود دالئل كثرية ،يف وقائع بعينها ويراها غري صحيحة؛ فعىل
سبيل املثال يتج ّنب الكاتب يف معرض تناوله هجوم الكياموي
تحميل الحكومة السوريّة مسؤوليته يف الغوطتني ،وذلك عىل الرغم
من تقارير األمم املتحدة ومنظمة حظر انتشار األسلحة الكياموية
ومسارعة الحكومة إىل عقد صفقة مع الواليات املتحدة لتسليم
السالح الكياموي مقابل تج ّنب رضبة عسكرية .فللوهلة األوىل،
ألي باحث نفي وقائع بعينها أو عدم تأكيدها دون براهني
ّ
يحق ّ
دامغة .لكن أن يشري باالتهام ،ولو بصورة مبارشة ،للطرف للمقابل
أي أدوات استقصائية فهذا يع ّد من النقائص يف
ودون استخدام ّ
الكتابة البحثية ،بل يف الصحافة الرصينة أيضً ا .يقول كوكربن "وقد
أي فكرة توحي بأ ّن الث ّوار كانوا وراء استخدام
رفضت زيتونة باحتقار ّ
غاز السارين" (ص  ،)92قبل أن ينتقل لحادثة خطفها من جانب
مجموعات متشددة لإليحاء بأنّها كانت مخطئة ،وأ ّن اإلسالميني
سجل إجرامي باقرتاف مجازر ض ّد األقليات
والجهاديني "والذين لهم ّ
وبخاصة العلويني واملسيحيني" (يك ّررها عىل مدار صفحات الكتاب)،
هم من يقف وراء مجزرة الكياموي.
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نظرة استشراقية وتعامل فوقي
يسري الكاتب عىل هدي املسترشقني يف تصنيف شعوب الساحات
املدروسة أنرتبولوجيًا إىل جامعات برشية متاميزة دينيًّا وطائفيًّا،
أساسا وحي ًدا للتحليل .فهو ال يرى يف الثورة
ويركّز عىل هذا املدخل ً
السوريّة ،والتي انطلقت عام  2011امتدا ًدا للربيع العريب ،إال ثورة
س ّنية يقودها جهاديون وسلفيون لقتل "العلويني وسبْي املسيحيني".
وضمن الفهم ذاته يتعامل مع االحتجاجات العراق ّية عام ،2012
ويضعها ر ّدة فعل ض ّد وصول الشيعة للحكم .كام ال يرى انتعاشة
القاعدة وداعش يف العراق إال امتدا ًدا للثورة الس ّنية يف سورية،
وامتدا ًدا للتم ّرد الس ّني يف العراق دون التط ّرق إىل سياق النشأة
والتك ّون والظروف التي ساهمت يف إعادة إحياء هذه املنظامت
األقل يف العراق خالل الفرتة املمتدة من عام  2009إىل 2011
عىل ّ
حيث كان تنظيم دولة العراق اإلسالمية يف حالة انهيار تا ّم وتلكّؤ
الحكومة العراقية عن مالحقته يف بيداء األنبار ،واستغالله ذريعة
للميض يف سياساتها التمييزية؛ إذ يقول "كانت القاعدة يف العراق
ّ
يف أسوأ حاالتها بينام كان التمرد الس ّني الذي لعبت فيه يوما دو ًرا
قياديًّا ينهار .وقد أعيد إحياؤها بواسطة الثورة الس ّنية يف سورية عام
( ."2011ص .)45
يق ّر الكاتب بأ ّن سياسات األنظمة سواء يف العراق أو يف سورية،
قامت بدو ٍر يف إيجاد حاضنة اجتامعية للجامعات الجهادية يف
متغيا تاب ًعا
األوساط الس ّنية ،لك ّنه ينظر لسياسات األنظمة بوصفها ّ ً
مستقل هو طبيعة هذه الثورات والقوى الرافعة لها ،والعقيدة
ّ
آلخر
(((
تسيها وتح ّدد وجهتها وأهدافها  .فعىل
"الوهابية" الطاغية ،والتي ّ
سبيل املثال ،يبخس الكاتب التظاهرات السلمية ض ّد السياسات
التمييزية ،ومييل يف وصفها إىل تب ّني الرواية الرسمية عن أنّها قلّة
مسية من مم ّولني خليجيني" :يف مدينة تكريت الس ّنية عاصمة
طائفية ّ
محافظة صالح الدين يف البدء كان يأيت  10آالف شخص ثم تقلّص
العدد إىل ألف .وقد أفاد جميع املراقبني بأ ّن إغالق املساجد يوم
الجمعة باستثناء جامع واحد ،أجرب جميع املؤمنني عىل الذهاب إىل
املسجد نفسه ألداء صالة الجمعة .التقطت الكامريات صو ًرا ،وكذلك
س ّجلت أرشطة فيديو بطريقة حامسية عن الحشود لتجعل األمر
يبدو :أنّهم كلّهم متظاهرون وكانت صورهم تبثّ إىل منطقة الخليج
حيث كان األسياد مي ّولون تلك االحتجاجات ويخدعون بها فيعتقدون
 1يقول الكاتب "لقد اشتبه العراق منذ فرتة طويلة بأن يد الوهابية الخفية تقف وراء
الكثري من مشاكله" .ص .82

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

أ ّن االحتجاجات ال تزال تجتذب أعدا ًدا كبرية من الناس" (ص .)70
وربا عن قصد ،الرأي العام الغريب ض ّد ما
من جه ٍة أخرى يحشدّ ،
كل من سورية والعراق واض ًعا املجموعات
يس ّميه "التمرد الس ّني" يف ٍّ
الجهادية والثورية يف سلّ ٍة واحدة لجهة املوقف من الغرب ،والرغبة
يف استخدام العنف ض ّد دوله ،كام يتوضح يف قوله "بعد أن تكلّمت يف
بداية هذا العام مع مجموعة من الجهاديني الثوار السوريني الذي ال
ينتمون مبارش ًة إىل القاعدة يف جنويب رشق تركيا خربين أحد املصادر
أنّهم جمي ًعا دون استثناء أظهروا الحامسة واالستحسان ألحداث
الحادي عرش من سبتمرب ،ومت ّنوا لو أ ّن اليشء نفسه يحصل يف أوروبا
كام يف الواليات املتحدة" (ص .)57
وبعد أن ي ّربئ أنظمة االستبداد من املسؤولية الرئيسة يف ما يجري
يستغل الكاتب ما سبق ليدافع عن
ّ
حاليًّا وي ّربر لها أفعالها(((،
استمرارها صيغة وحيدة نافعة يف حكم املجتمعات العربية املرشقية
املتخلفة والجشعة كام يتّضح يف قوله "العراقيون ليسوا س ّذ ًجا
فتجربتهم املر ّوعة مع حكّامهم عىل مدى الخمسني سنة املاضية
جعلتهم يدركون أنّهم أنانيون وجشعون ووحشيون وغري كفوئني"
(ص  ،)74ويف قوله "غرقت سورية يف حرب أهلية طائفية مروعة
عندما قصفت الحكومة مدنًا كأنّها أرايض عد ّو ويسيطر عىل املعارضة
املسلحة مقاتلون سلفيون جهاديون يذبحون العلويني واملسيحيني
فقط بسبب انتامئهم الديني .وبات عىل السوريني أن يختاروا بني
نظام ديكتاتوري عنيف حيث تستأثر الرئاسة وجهاز االستخبارات
بالسلطة وبني معارضة تطلق النار عىل األطفال يف وجوههم ألبسط
تجديف وترسل صو ًرا لجنو ٍد مقطوعي الرؤوس إىل ذويهم" (ص .)94
يتجاهل الكتاب مطلقًا أثر االحتالل األمرييك يف العراق ويف املنطقة
عمو ًما لجهة تدمري مؤسسات الدولة العراق ّية ،وترسيخ محاصصة
طائفية يف الحكم ساهمت وعىل مدار عقد يف تقسيم املجتمع
اقي إىل طوائف متناحرة؛ فهو ال ينظر للعقد املايض يف العراق
العر ّ
إال كانقالب شيعي يحصل للمرة األوىل يف العامل العريب منذ أطاح
صالح الدين األيويب بالدولة الفاطمية (ص  .)117أ ّما سياسات االحتالل
والحكومات املنبثقة عنه مبأسسة الطائفية واالكتفاء بإدارة أزمات
الطوائف املتناحرة واحتواء خالفاتها عرب مزيد من اإلجراءات السياسية
 2يقول الكاتب "وال يجب أن يالم السيد املاليك عىل كل األمور السيئة التي حصلت يف
العراق لكنه لعب دورا رئيسا يف دفع املجتمع السني إىل أحضان داعش وهو ما قد يندم
عليه" .ويذكر أيضً ا "ترص الحكومة السورية عىل أن االحتجاجات مل تكن سلمية كام بدأت وأ ّن
قواتها متّت مهاجمتها بالسالح منذ املراحل األوىل .هناك بعض الحقيقة يف ذلك لكن إذا كان
هدف املعارضة هو ج ّر الحكومة إىل فخ حمل الحكومة عىل القيام برد انتقامي يؤدي إىل
نتيجة عكسية فقد نجحت نجا ًحا تخطّى توقعاتها" (ص .)97

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
الكتب الجاهزة :تصنيع الخبراء ذوي الخبرة المحدودة والترويج لهم  -قراءة في كتاب داعش :عودة الجهاديين

أو اإلدارية ،والتي تع ّمق االنقسام واالستقطاب ،فيستثنيها الكاتب من
عامل رئيس أ ّدى إىل اختالل املنظومة القيمية عىل
تحليله .وهي برأينا ٌ
املستوى املجتمعي وأنتج فوىض عارمة تع ّد باملنظور السيسولوجي
تربة خصبة لنم ّو الحركات الجهادية واملتطرفة .مل يتوقّف الكاتب عند
هذا الح ّد ،بل انتقد ضمنيًّا مواقف دول غربية أيّدت الحراك الشعبي
يف البلدان العربية ،وال س ّيام يف العراق وسورية ،ومل ّح إىل جهلها
بحقائق األمور داع ًيا إىل اإلبقاء عىل الوضع الراهن مع التخفيف من
وقع التداعيات اإلنسانية (ص  ،)110-109أو التقسيم كام يف قوله
"لقد بلغ تدهور الوضع يف العراق وسورية ح ًّدا بعي ًدا ج ًّدا تصعب
معه إعادة إنشاء دول مو ّحدة حقيقية" (ص .)176

نظرة مقلوبة في تحليل سطحي
يرى الكاتب أ ّن ما جرى يف العراق هو ارتدادات لألزمة السوريّة .ويف
هذا السياق يتب ّنى رصاح ًة تشخيص رئيس الحكومة العراقي نوري
قائل "كان واضحا أ ّن الحكومات الغربية قد فهمت
املاليك األزمة ً
الوضع يف العراق وسورية بطريقة خاطئة كل ًّيا .فعىل مدى عامني كان
كل من هو مستع ّد لالستامع إليهم من
السياسون العراقيون يحذّرون ّ
الهش يف
أ ّن استمرار الحرب األهلية يف سورية سيزعزع الوضع الراهن ّ
العراق .وعندما سقطت املوصل ألقى الجميع اللوم عىل املاليك الذي
ال شك تقع املسؤولية عليه ،لكن السبب الحقيقي النهيار العراق
كان الحرب عرب الحدود العراقية .فقد أحدثت ثورة الس ّنة يف سورية
مامثل يف العراق"( .ص .)166
انفجا ًرا ً
ال ّ
ائح عراقية
شك يف أ ّن انطالق الثورة السوريّة ساهم يف "تشجيع" رش َ
عىل االحتجاج ض ّد حكم املاليك كام ساهمت الثورات العربية األخرى
يف تحفيز الشعب السوري عىل االحتجاج والثورة؛ فعىل الرغم من
خصوصية العراق املجتمعية ،فإ ّن ترابطه العضوي مع محيطه العريب،
وتوق مواطنيه للحرية جعالهم يتأث ّرون مبناخ الثورات العربية بصورة
عامة وبالثورة السورية بخاصة .لذلك ،مل ينعزل العراق عن الربيع
العريب ،وشهد يف الربع األ ّول من عام  ،2011وقبل اندالع انتفاضة
ٍ
احتجاجات شعبية محدودة يف بغداد طالبت بإلغاء املحاصصة
األنبار
الطائفية وإصالح العملية السياسية ،ومكافحة الفساد .وشاركت فيها
أطياف املجتمع العراقي كافّة .كام أنّه ،وبخالف االحتجاجات العراق ّية
األوىل والثورة السوريّة التي انطلقت مطلع عام  2011بعناوين وطنية
مطالب إصالحية بداي ًة
شاملة ال تقترص عىل السوريني الس ّنة ،ورفعت
َ
وتد ّرجت يف رفع سقفها بحسب درجة العنف ض ّدها من اإلصالح
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إىل رضورة "تغيري النظام" وصولً إىل إسقاطه ،جاءت انتفاضة األنبار
أواخر عام  2012رصخة "طائفية" ض ّد مامرسات طائفية (اعتقال
حامية رافع العيساوي ،اتّهام وزراء ون ّواب "س ّنة" بارتكاب أعامل
جيت ملالحقة معاريض املاليك،
إرهابية ،املادة  4إرهاب والتي ّ
واإلعدامات ،واحتجاز نساء املطلوبني وأطفالهم) لحكومة يُفرتض أن
متثّل جميع العراقيني دون استثناء .آنذاك ،وعىل الرغم من دوافعها
دعم وتف ّه ًم من شخصيات ومرجعيات
ومطالبها الفئوية فإنّها القت ً
عراقية شيعية عدا عن دعم األكراد لها .وبنا ًء عليه ،ميكن القول إ ّن
انتفاضة األنبار مل تكن امتدا ًدا ملا يس ّميه الكاتب "التمرد الس ّني
يف سورية" ،ومل تكن متر ًدا سنيًّا لغايات طائفية ضيقة ،بل انتفاضة
لرشيحة مجتمعية طالبت باملساواة مع الرشائح املجتمعية ،ورفع
الحيف الواقع عليها من مامرسات الحكومة الطائفية .كام أ ّن الحراك
الذي بدأ سلميًّا واستم ّر لفرتة طويلة ،حرص (ينطبق ذلك عىل فرتة
العمل املسلّح) عىل التاميز عن الحركات الجهادية وخطابها ،وسعى
ما أمكن إلغالق منافذ تغلغلها.
وتوسعه ،فإ ّن دالئل وشواهد كثرية
أ ّما يف ما يتعلّق بانتشار "داعش" ّ
رئيسا يف زيادة نفوذ التنظيم
توضح أ ّن ما جرى يف العراق كان سب ًبا ً
وليس العكس .لطاملا اشتكت الحكومات العراقيّة من استخدام
النظام السوري الجهاديني يف العراق ودعمهم ،ووصل األمر إىل درجة
ات ّهم فيها رئيس الوزراء السابق نوري املاليك النظام (التحالف البعثي
التكفريي) بالوقوف وراء تفجريات بغداد  19آب  /أغسطس ،2009
لكن عند اندالع الثورة السوريّة ات ّخذ املاليك موقفًا مغاي ًرا بتأييده
السخي
النظام وتب ّني روايته املضا ّدة تجاه االحتجاجات ،ودعمه املايل
ّ
عدا عن التجييش الطائفي يف الخطاب اإلعالمي ما ع ّزز االستقطاب
الس ّني – الشيعي يف املنطقة ،ومنح الجهاديني براهني ووقائ َع لتأكيد
خطابهم عن الرصاع الهويايت واالصطفاف الشيعي يف مواجهة الس ّنة.
عدا عن ذلك ،كان تنظيم دولة العراق اإلسالمية غداة انطالق الثورة
السوريّة يف أضعف حاالته بعد نجاح ما يُعرف بـ "مرشوع باتريوس"
يف هزمية التنظيم يف عموم املدن العراقية ذات األغلبية الس ّنية بعد
االعتامد عىل أبناء العشائر العراقية .خالل تلك املرحلة ،كان لدى
املاليك فرصة سانحة للقضاء عسكريًّا عىل التنظيم بصورة شبه كاملة،
ال سيّام بعد أن فقد مرتكزات ق ّوته وتح ّول إىل مجموعات معزولة
منترشة يف بيداء العراق ،لك ّنه أجحم عن ذلك .كام أنه بدل تحصني
املجتمع العراقي من التنظيم أتاح املاليك عرب مامرساته الطائفية
واستهداف مك ّون عراقي أصيل ،فرصة للتنظيم ليعيد نشاطه تحت
استغل
ّ
عناوين مختلفة يف مناطق األنبار والرمادي وغريها .لذلك،
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تنظيم دولة العراق اإلسالمية هذه املامرسات إلعادة ترتيب صفوفه.
ثم جاء انتقال الثورة السوريّة إىل املرحلة املسلّحة فرصة استغلّها
التنظيم يف بناء ذراع جهادية له ،فكانت "جبهة النرصة" والتي
اعتمدت غداة تأسيسها  24كانون الثاين /يناير  201٢عىل مساندة
تنظيم دولة العراق اإلسالمية ودعمه .انطالقًا من ذلك ،فإ ّن تجربة
الحركات الجهادية املرتبطة بالقاعدة أو بفكرها يف سورية هي امتداد
للتجربة العراقية وليس العكس .وبخالف ما يذهب إليه الكاتب يف
أكرث من موضع ،فإ ّن الوقائع واألحداث يف العراق هي من قامت
بالدور الرئيس يف تعاظم نفوذ "داعش" يف سورية .فعىل الرغم من
ارتباطها بدولة العراق اإلسالمية ،مثّلت جبهة النرصة تجربة جهادية
مختلفة .ومل يُخْف كثري من قادتها نفورهم من تجربة العراق.
السوري فشل تنظيم دولة العراق
ونتيجة لذلك ،ولطبيعة املجتمع
ّ
اإلسالمية يف جعل جبهة النرصة ظه ًريا له يف الساحة السوريّة ،بل
توسع الخالف تدريجيًّا مع رفض النرصة استنساخ تجربة
عىل العكس ّ
العراق وتطبيقها .ما دفع أبا بكر البغدادي ،والذي نجح نتيجة قمع
املاليك انتفاضة العشائر يف إحياء تنظيمه يف الحوارض العراقية من
سمه
جديد ،إىل دمج النرصة ودولة العراق اإلسالمية يف تنظيمٍ واحد ّ
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .وقد وظّف التنظيم الجديد الزخم
العسكري واملعنوي الذي كسبه يف العراق يف الربع األ ّول من عام
 2013يف توسيع نفوذ يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة .وخالل
ذلك العام تج ّنب الصدام مع ق ّوات النظام ،بل عىل العكس تدخّلت
األخرية ملصلحته يف بعض املواجهات مع ق ّوات املعارضة.
يف معرض تناوله تأثري الحرب السورية يف زيادة نفوذ داعش يف العراق،
يتجاهل الكاتب أيضً ا املواجهة املسلّحة التي انطلقت مطلع عام
 ،2014بني فصائل الجيش الح ّر وفصائل إسالمية مع تنظيم داعش،
والتي انتهت بطرده من مساحات واسعة من سورية .فالكاتب ال
يرى يف هذه املواجهة إال "حربًا أهلية جهادية" يتقاتل فيها األرشار
عىل مناطق النفوذ ،ويشارك فيها الجيش الحر ،والذي يع ّده الكاتب
مجموعة لصوص أو عمالء مستن ًدا إىل مقابلة أجراها داعش مع
صدام الجمل القيادي يف ألوية أحفاد الرسول بعد أرسه (ص )100
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لتربز من جديد انتقائية الكاتب يف اختيار مصادره دون إخضاعها
للنقد أو للسياق الذي تجري فيه.
أيًّا يكن األمر ،فإ ّن نفوذ داعش تقلَّص كث ًريا يف سورية خالل عام 2014
بعد أن خرس معظم جوالته مع فصائل املعارضة وجبهة النرصة التي
انض ّمت للمواجهة اضطرا ًرا ال اختيا ًرا بعد أن ه ّدد داعش بقاءها.
وإىل ما قبل سقوط املوصل ،اقترص نفوذ داعش عىل مناطق بعينها،
كمدينة الرقة وريف حلب الرشقي ،وفشلت جميع محاوالته يف
تحقيق اخرتاق عسكري ض ّد ق ّوات املعارضة يف دير الزور لتأمني
توسعت خالل الفرتة
تواصل جغرايف ملناطق سيطرته يف العراق ،والتي ّ
نفسها ال س ّيام بعد أن أصبح داعش ق ّوة رئيسة يف مواجهة ق ّوات
املاليك .جاء سقوط املوصل  10حزيران  /يونيو (ال يع ّده الكاتب
نقطة تح ّول) ليقلب مشهد التوازنات داخل سورية؛ فقد وظّف
تحصل عليها هذه املرة من الجيش
التنظيم من جديد غنائم نوعية ّ
العراقي ،يف طرد ق ّوات املعارضة السوريّة من املنطقة الرشقية وبعض
قرى الريف الحلبي.
مغالطات وثغر ٍ
ٍ
ات يف الكتاب ال يتّسع املجال
ما سبق جزء يسري من
لذكرها أو التعليق عليها جمي ًعا ،لك ّنها تؤكّد افتقاد الكاتب املعرفة
الرضورية والتفصيلية للظاهرة املبحوثة مع عدم إدر ٍ
اك لسياقاتها
ومراحل تط ّورها .لذلك ،حرص عىل أن يعكس بسطحية رواية
والسوري اللذَين استقباله وأتاحا له التسهيالت
النظا َمني العراقي
ّ
لزيارة مناطق بعينها ،ونقْل صور ٍة أري َد لها أن تُنقل ،وإيراد وقائع
اجتُزئت من سياقها العام.
مل تعد األنظمة القامئة معن ّية بالرتويج لنفسها أنظمة منتخبة
أو رشعية كام دأبت روايتها اإلعالم ّية دامئًا ،بل هي تعتمد عىل
تخويف الغرب من بديل أو طرف مقابل ساهمت يف ظهوره
األقل ش ّجعت عليه .وقد حقّقت هذه اإلسرتاتيجية نجاحات
أو عىل ّ
ج ّيدة بالتعاون مع كتّاب وصحفيني غربيني طامحني للشهرة يجري
اعتامدهم والرتويج لهم ضمن مؤسسات إعالمية غرب ّية بوصفهم
تعج بالرصاعات ،وتق ّدم كتبهم بوصفها وجبات جاهزة
خرباء مبنطقة ّ
لس ّد جو ٍع معريف عن مجتمعات املنطقة وتفاعالتها.
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خالد وليد محمود

*

عرض كتاب
الدولة المستحيلة :اإلسالم والسياسة
ومأزق الحداثة األخالقي

عنوان الكتاب :الدولة املستحيلة :اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي.
املؤلف :وائل ب .حالّق.
املرتجم :عمرو عثامن.
الطبعة :األوىل .2014
النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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يق ّدم الربوفيسور وائل حالق طر ًحا متمي ًزا وجريئًا يف كتابه "الدولة
املستحيلة :اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي" الذي تُرجم
إىل اللغة العربية ،وصدر مؤخ ًرا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ضمن سلسلة "ترجامن" .ويثري هذا الكتاب الذهن للتفكري
يف قضايا أو أفكا ٍر قد ترتدد عىل أنّها بديهيات أو مسلّامت أو مح ّرمات
مم يلقي حج ًرا يف املياه اآلسنة ،ويستحثّ الروح النقدية ،ويش ّجع
ّ
البحث يف مواضيع تتصل بالدولة الحديثة وما يس ّمى اإلسالم السيايس،
وكذلك التعاطي مع الحداثة والحضارة املعارصة.
يع ّد مؤلّف الكتاب وائل بهجت حالق من أبرز املتخصصني يف
الدراسات اإلسالمية والفقهية يف جامعات الغرب اليوم .وهو باحث
كندي من أصل فلسطينيُ ،ولد يف النارصة عام  1955لعائلة مسيحية،
وتخ ّرج يف جامعة حيفا .ثم انتقل إىل واشنطن للحصول عىل درجة
الدكتوراه .ويأيت هذا الكتاب بحسب املرتجم خطوة أوىل يف سلسلة
مك ّونة من ثالثة كتب أو أربعة يبني يف سائرها عىل ما بدأه املؤلف يف
أ ّولها .ويف الوقت نفسه ميثّل خالصة منطقية لكتابات حالق ومؤلفاته
خالل العقدين األخريين .وهو ما تربهن عليه إحــاالت الكاتب
املتعددة إىل دراساته السابقة ،والتي يدور أغلبها حول تاريخ الرشيعة
اإلسالمية وفلسفتها وما يرتبط بها من علوم بصورة عا ّمة عالوة عىل
الفلسفة والنظرية السياسية.
وعليه ،يتناول هذا الكتاب بحسب الدكتور عمرو عثامن أستاذ التاريخ
يف قسم العلوم اإلنسانية يف جامعة قطر الذي قام برتجمته اإلسالم
مبفهومه الحضاري الواسع وليس مبفهومه الديني الض ّيق .ويسلّط
الضوء عىل بعض اآلفات التي ابتُيل بها الفكر العريب يف تعامله مع
الرتاث والحداثة عىل ح ٍّد سواء ،والتي جعلت بعض املراقبني أرسى
رؤية منطية تقليدية لهذه القضايا؛ إذ ال ميكن لدولة ما أن تكون
إسالمية بحق يف ظل هيمنة الدولة القومية الحديثة والعوملة التي
جدل إمكانية قيام تلك الدولة ،فلن
افتض ً
أنتجتها تلك الدولة .وإذا ُ
تكون قابلة للبقاء يف ظل الظروف السائدة يف عامل اليوم؛ فالتناقض
الذايت األصيل يف مفهوم الدولة اإلسالمية الحديثة يقوم يف األساس،
من وجهة نظر املؤلف ،عىل املأزق األخالقي للحداثة ،تلك الحداثة
التي أفرغت العامل من قيمه الروحية ،وتعاملت مع الكون باستعالئية
مد ّمرة ،وسعت إىل تدجني الفرد وتشكيل ذاتيته ،بحيث يستسلم
متا ًما ملنطق القوة والرثاء .يحدث كل ذلك من خالل رفع شعارات
العقالنية والتنوير والتضحية يف سبيل الدولة ،وغريها من األساطري
التي قامت عليها الدولة الحديثة كام يرشح مرتجم الكتاب.
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يف املقابل ،يقوم اإلسالم كلّه ورشيعته التي شكّلت لحمته عىل مدار
اثني عرش قرنًا ،عىل نظام قيمي مختلف بالكلية ،نظام أخالقي
بالدرجة األوىل ،استطاع أن مينع استغالل الفرد والتحكم فيه،
بالطريقة التي تقوم بها الدولة الحديثة .كام أنّه ق ّدم نظا ًما مغاي ًرا ملا
يطلَق عليه اآلن "فصل السلطات" ،نظا ًما حقّق منوذ ًجا كان ،بعبارة
املؤلف" ،أكرث دق ًة يف تجسيد معنى هذا الفصل وهدفه ،وأكرث تف ّوقًا
قياسا مبا نجده يف الدولة الحديثة النموذجية".
ً
ور َد الكتاب الذي يقع يف  352صفحة من القطع الكبري يف سبعة
فصول؛ يتناول الفصل األ ّول "مقدمات" وصف "الحكم اإلسالمي
النموذجي" ،ويرسم حدود مفهوم "النموذج" كام سيجري استخدامه
بوصفه مفهو ًما مركزيًّا يف أطروحة الكتاب الكلّية .ويصف الفصل
الثاين "الدولة الحديثة النموذجية" ،ويح ّدد "خصائص الشكل"
التي متثّل الصفات الجوهرية للدولة الحديثة .ويقوم بتفكيك تلك
الخصائص ،معرتفًا يف الوقت عينه بالتغريات املتزامنة والتن ّوعات
املتالحقة يف تكوين تلك الدولة.
أ ّما الفصل الثالث "الفصل بني السلطات :حكم القانون أم حكم
يخص
الدولة" ،فيناقش مفاهيم اإلرادة السيادية وحكم القانون يف ما ّ
مبدأ الفصل بني السلطات؛ هادفًا من وراء هذه املناقشة إىل استعراض
لكل من الدولة الحديثة والحكم اإلسالمي،
األطر والبنى الدستورية ٍّ
وتسليط الضوء عىل االختالفات الدستورية بني نظا َمي الحكم هذين.
واعتام ًدا عىل هذه االختالفات .يستكشف الفصل الرابع "القانوين
والسيايس واألخالقي" ،معنى القانون وعالقته باألخالق .ويؤكّد هذا
أساسا االختالفات النوعية بني املفهوم األخالقي
العرض الفلسفي ً
للدولة الحديثة والحكم اإلسالمي .وسيتح ّول هذا العرض يف الجزء
الثاين من الفصل الرابع إىل ٍ
عرض ذي طابع سيايس .وستتع ّزز هذه
التباينات القانونية  -األخالقية بفعل التباينات السياسية كاشف ًة عن
مجا ٍل آخر من عدم التوافق بني الدولة الحديثة والرشيعة.
ويرى الفصل الخامس "الذات السياسية والتقنيات األخالقية لدى
الذات" أ ّن الدولة القومية الحديثة والحكم اإلسالمي مييالن إىل
إنتاج مجالني مختلفني من تكوين الذاتية ،وأ ّن الذوات التي ينتجها
هذان املجاالن النموذجيان تتباين تباي ًنا كب ًريا ،األمر الذي يولّد نوعني
مختلفني من التصورات األخالقية والسياسية واملعرفية والنفسية
واالجتامعية للعامل .وتلك االختالفات العميقة بني أفراد الدولة
القومية الحديثة ونظرائهم يف الحكم اإلسالمي إنّ ا متثّل التجليات
املجهرية املصغّرة لالختالفات الكونية املادية والبنيوية والدستورية،
وكذلك الفلسفية والفكرية.

مراجعات وعروض كتب
عرض كتاب
الدولة المستحيلة :اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي.

ويحاجج الفصل السادس "عوملة ترضب حصارها واقتصاد أخالقي"
يف أ ّن األشكال الحديثة للعوملة ووضع الدولة يف هذه األشكال
أي صورة من الحكم اإلسالمي إ ّما أم ًرا
املتعاظمة الق ّوة ،يكفيان لجعل ّ
مستحيل التحقّق ،وإ ّما غري قابل لالستمرار عىل املدى البعيد هذا إذا
أصل .وبعبارة أخرى ،يصل املؤلف إىل نتيجة مفادها :إذا
أمكن قيامه ً
كل العوامل يف الحسبان ،فإ ّن الحكم اإلسالمي ال يستطيع
جرى أخذ ّ
االستمرار نظ ًرا للظروف السائدة يف العامل الحديث.
ويختتم املؤلف كتابه بالفصل السابع "النطاق املركزي لألخالقي"،
متف ّح ًصا مآزق أخالقية حديثة مع اإلشــارة إىل أسسها املعرفية
تؤسس ألصل األزمات األخالقية التي واجهتها
والبنيوية بصفتها ّ
كل صورها الرشقية والغربية .ويرى املؤلف أ ّن استحالة
الحداثة يف ّ
فكرة الحكم اإلسالمي ناتجة بصورة مبارشة من غياب بيئة أخالقية
مواتية تستطيع أن تلبّي أدىن معايري ذلك الحكم وتوقعاته ،ويرى أ ّن
تجل آخر لعدة مشاكل أخرى ليس أقلّها شأنًا
هذه االستحالة هي ٍّ
االنهيار املطّرد للوحدات االجتامعية العضوية ونشأة أمناط اقتصادية
استبدادية ،إضاف ًة إىل ما هو أكرث أهمية من ذلك ،وهو الدمار الشامل
للموائل الطبيعية والبيئة  .
يخلص املؤلف إىل القول إ ّن الدولة اإلسالمية مستحيلة وتنطوي عىل
تناقض ،ال سيّام إذا ما حكمنا عليها مبعايري الدولة الحديثة .ذلك أ ّن
املقارنة بني تاريخ اإلسالم ما قبل الحديث والتاريخ الغريب الحديث،
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قانونًا وسياسة وأخالقًا ومؤسسات تكشف أ ّن الحداثة تعاين مأزقًا
أخالقيًا يجعل من املستحيل قيام مرشوع يستند إىل األسس األخالقية
وحدها .وتبدو غاية املؤلف يف هذا الكتاب واضحة وهي إتاحة
سبيل للمسلمني إىل الحياة الحسنة املستندة إىل موارد تاريخ اإلسالم
األخالقية .وهو يثبت يف هذا السياق ،أ ّن أزمات اإلسالم السياسية
وغريها ليست بالفريدة أو الخاصة ،بل هي جزء ال يتج ّزأ من العامل
الحديث ويف الغرب كام يف الرشق .أ ّما من وجهة نظر املرتجم فتزداد
أهمية هذا الكتاب لصدوره يف ٍ
وقت تبدو فيه بعض الشعوب
العربية واإلسالمية ساعي ًة لتحديد أسس مرجعيتها ومالمح هويّتها،
رصح املؤلف
ّ
تحسبًا الغتنام الفرصة التاريخية السانحة .الكتاب كام ي ّ
ال يهدف إىل إصابة القارئ املسلم والعريب باإلحباط واليأس من
عدم قدرته عىل الفكاك من ورطة الحداثة التي وجد نفسه فيها بال
اختيار منه ،ومن استحالة قيام دولة إسالمية تحافظ عىل خصوصيته
ظل مناخ دويل لن يسمح لتلك الدولة بأن
األخالقية والتاريخية يف ّ
تزدهر .فهو يعرض املشكلة بأبعادها التاريخية املعقّدة ويطرح
للحل.
رسي ًعا مسارات ّ
يختتم الكتاب القول إ ّن العيش م ًعا يف سالم عىل األرض هو عمل
شاق ،وقد يكون يوتوبيا حديثة أخرى .بيد أ ّن إخضاع الحداثة ٍ
ّ
لنقد
أخالقي يعيد هيكلتها ويبقي الحاجة األساس ،ال لقيام حكم إسالمي
فحسب بل لبقائنا املادي والروحي أيضً ا.

تقـاريــــر
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مؤتمر
من ثورات الشعوب
إلى ساحة للتنافس اإلقليمي والدولي:
المنطقة العربية بين صعود تنظيم الدولة واالنخراط األميركي المتج ِّدد

تقـاريـــــر
من ثورات الشعوب إلى ساحة للتنافس اإلقليمي والدولي:
المنطقة العربية بين صعود تنظيم الدولة واالنخراط األميركي المتجدِّ د

مقدمة
أربك صعود تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وسيطرته عىل مناطق
واسعة يف العراق وسورية الحسابات السياسية ملختلف القوى الفاعلة
املحلية واإلقليمية والدولية .ومع اتضاح فشل الفاعلني املحليني عن
مواجهتها والحد من نفوذها ،اضطرت الواليات املتحدة إىل العودة
للتدخل العسكري يف املرشق العريب ،وخاصة بعد إقدام داعش عىل
إعدام صحفيني أمريكيني ،وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل املبارش
يف أزماته منذ إمتام سحب قواتها من العراق آخر عام  .2011وقد
القى هذا التدخل األمرييك ترحي ًبا لدى معظم القوى اإلقليمية التي
حاولت تقديم نفسها عىل أنها رشيك أسايس يف مكافحة اإلرهاب.
لكن الواليات املتحدة فضّ لت أن تقود تحالفًا دوليًّا وعربيًّا يلقى
قبول من املك ّونات االجتامعية يف املناطق التي يسيطر عليها تنظيم
ً
الدولة اإلسالمية .وانطالقًا من أهمية التح ّوالت الجديدة التي شهدتها
املنطقة بسبب صعود تنظيم الدولة اإلسالمية وتنامي حضوره
فيها ،وتأثري ذلك يف مجمل العالقات اإلقليمية واملواقف الدولية،
عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات مؤمت ًرا أكادمي ًّيا يومي
18و 19ترشين األول/أكتوبر  ،2014بعنوان "من ثورات الشعوب
إىل ساحة للتنافس اإلقليمي والدويل :املنطقة العربية بني صعود
تنظيم الدولة واالنخراط األمرييك املتجدِّ د" يف فندق الريتز كارلتون
يف الدوحة .شارك يف املؤمتر عدد من الباحثني األكادمييني من بعض
دول الوطن العريب والدول األجنبية ،وهم :عزمي بشارة ،وفالح عبد
الجبار ،وبرهان غليون ،ومروان قبالن ،وحيدر سعيد ،وعثامن املختار،
ومحمد أبو رمان ،وفاطمة الصامدي ،وبوالنت آراس ،وعبد الحكيم
خرسو ،ومحمد املسفر ،وعبد الله باعبود ،وآالن غريش ،وعبد
الوهاب القصاب ،وأندرياس كريغ ،وجيمس دينسلو .توزّع املشاركون
عىل خمس جلسات أكادميية ،إضافة إىل جلسة افتتاحية يف بداية
املؤمتر وحلقة نقاشية يف ختامه.
حاول املؤمتر أن يجيب عن عدد من األسئلة البحثية وهي:

•كيف تح ّولت الثورات العربية من رصاع مجتمعي ض ّد االستبداد
إىل رصاع قوى إقليمي ودويل؟
أي أوضاع وظروف سياسية واجتامعية نشأ تنظيم الدولة
•يف ّ
اإلسالمية وتنامى؟
•ما بنية تنظيم الدولة اإلسالمية؟
•ما تداعيات انهيار الدولة وصعود دور الفاعلني من غري الدولة يف
سورية والعراق؟
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•كيف تعاملت القوى اإلقليمية مع صعود تنظيم الدولة اإلسالمية
والتحالف الدويل الذي نشأ لرضبه؟

•ما هي سياسات دول الخليج العربية تجاه املتغريات التي طرأت
يف سورية والعراق؟
•ما هي تداعيات عودة تدخل الواليات املتحدة األمريكية عسكريًّا
يف املنطقة العربية؟
•ما هو مستقبل الرصاع املفتوح يف سورية والعراق؟

من آمال الديمقراطية إلى صراع
المحاور الخارجية
كانت الثورات العربية والتي انطلقت سلمية بداية عام  2011حدث ًا
تاريخ ًّيا أكدت حضور الشعوب العربية وقدرتها عىل تحقيق التغيري.
فعربها تح ّول الشعب من لفظ وشعار ورمز واستعارة إىل جامعات
فاعلة ،تصنع "شع ًبا" بفعلها السيايس .وشكلت الثورات العربية
بكونها حركة شعوب من أجل الحرية والكرامة ضد الظلم ،وال سيام
قمع املواطن ،كإنسان ،بواسطة أذرع األمن املوجهة ضده ،وليس
لحاميته ،والفساد بصفته رم ًزا ملعوقات العدالة االجتامعية والتنمية،
نقيضً ا أساس ًيا للتدخل الخارجي واإلرهاب .وكانت وعود الدميقراطية
التي حملته فرصة الدولة العربية الوحيدة للتحرر من حالة السلطان
فعل ،تعب ًريا عن شعب وحكومة رشعية.
والرعية ،والتحول إىل دولة ً
ومبعنى أدق ،كانت هذه فرصة الكيانات السياسية العربية ألن تصبح
دولً .
ساهم قمع األنظمة وال سيام يف حالة النظامني الليبي والسوري
واستخدامهام أكرب قدر من العنف ضد شعبيهام لقمع التظاهرات
السلمية بالقوة ،يف تحويل الثورات العربية من ثورات سلمية إىل
ثورات مسلحة ،إذ تحولت أجهزة الدولة األمنية إىل عصابات .ومبا
أصل ،إىل قواعد اجتامعية قبلية،
أ ّن أنظمة االستبداد مستندةً ،
أو طائفية ،متحالفة مع مصالح طبقية مختلفة ،انقسم املجتمع،
واضطر الشعب إىل الدفاع عن نفسه .ومبا أنّه مل يراكم تجربة حركات
سياسية عسكرية ،تخوض الكفاح املسلح ،نشأ خطر تح ّول مبادراته
املحلية للدفاع عن الذات إىل فوىض مليشياوية ،يصعب تحويلها إىل
جيش تحرير وطني .لقد بدأ هذا كله يف سورية وليبيا .وهو ما فتح
املجال ،من جديد ،لخطري التدخالت األجنبية واإلرهاب.
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مل تغب املحاور الدولية عن مشهد الثورات العربية ،فقد أ ّدت إيران
وروسيا دو ًرا يف تشجيع النظام السوري عىل الصمود يف وجه املطالب
الشعبية .كام تدخلت قوى غربية وخليجية مبارشة يف ليبيا عىل شكل
حظر جوي ورضبات جوية ضد قوات القذايف من دون أن يتبع ذلك
تدخل بري .أما يف سورية ،فاقترص الدعم عىل تسليح غري منتظم
للمعارضة من بعض دول الخليج .وكان الخوف الغريب عىل استقرار
الحدود مع إرسائيل ،والخوف من اإلرهاب ذي الطابع "اإلسالمي"
من عوامل امتناع الغرب عن دعم الثورة السورية .يف حني حظي
النظام السوري بدعم غري محدود من روسيا وإيران .ومل يرغب الغرب
يف دخول صدام مع هذا املحور من دون أن يضمن النتائج ،وشكل
النظام القائم يف سورية.
مثّل السلوك الرباغاميت األمرييك أبرز املفارقات خالل السنوات املاضية،
فالواليات املتحدة تجاهلت نداءات استغاثة الشعب السوري من
قصف النظام ،ومقتل مئات آالف املدنيني ،وطلب املساندة ملواجهة
مامرسات مامرسات تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .لكنها
تدخلت بعد إعدام التنظيم ملواطنني أمريكيني وبريطاين وطلبت
من الجميع  -مبن فيهم الشعبني  -السوري والعراقي ،التج ّند معها
ملحاربته.
أرىس التدخل الدويل من جهة والرتكيز عىل مواجهة اإلرهاب من
جهة أخرى واق ًعا جدي ًدا غابت عنه حركة الشعوب العربية وقضاياها
محل
وتطلعاتها .كام حلّت املــداوالت الجديدة الجيوسرتاتيجية ّ
النقاشات الداخلية حول العدالة والحرية والتنمية .فمصالح الدول
وحسابات يف الربح والخسارة تتكلم ،اآلن .فمن ناحية يجري الحديث
عن دول أخرى وأدوارها ومصالحها :إيران تركيا ،والواليات املتحدة
الصمت عن الدول العربية وسيادتها واستقاللها .ومن
وروسيا ،ويُش َهر
ُ
ناحية أخرى ،ته ّمش الدولة داخل ًيا بوصل التحالفات الدولية مبارش ًة
مع قضايا ،مثل األقليات الدينية واإلثنية ،كأنها قضايا قامئة بذاتها
خارج حل قضايا الشعوب مبجملها ،يف إطار العدالة والدميقراطية
والتعددية السياسية والثقافية وغريها ،ما يقود إىل حلها خارج مفهوم
الدولة وإطارها.
يف املحصلة ،كانت الثورة الشعبية (أو اإلصالح الدميقراطي) فرصة
الدولة العربية الوحيدة .لكن قمعها بالخيار العسكري األمني قلب
الدولة إىل ساحة مواجهة بني محاور دولية ،وهو ما نبه إليه الدكتور
عزمي بشارة وأكده معظم املشاركني يف املؤمتر.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

األوضاع السياســية واالجتماعية
في دول الهالل الخصيب
األزمة العراقية :مشهد ما بعد االنتخابات
نشأت الوطنية العراقية عىل تفاهامت سياسية يف النصف األول من
القرن املايض ،و كانت تقوم باألساس عىل تفاهم شيعي سني و تفاهم
غي
جانبي مع األكـراد .لكن االحتالل األمرييك للعراق عام ّ 2003
التفاهامت السابقة وأوجد صيغة جديدة أساسها اتفاق شيعي كردي
مع ترضية جانبية للسنة ،وما خلق استقطابا واحرتابًا طائف ًيا برز عيانًا
يف االنتخابات الربملانية العراقية  2014من خالل القوائم االنتخابية
الطائفية .مل يقترص التشظي املجتمعي يف االنتخابات األخرية عىل
مستوى الطوائف ،بل حرض ضمن الطائفة الواحدة .فعىل سبيل
املثال تفتت املجال اإلسالمي الشيعي خالل عقد واحد يف التحالفات
االنتخابية من تحالف موحد إىل قامئتني ،و أخ ًريا إىل أربع مجموعات
رئيسة ومثاين مجموعات صغرية.
يعكس املشهد السابق غياب ما ميكن تسميته "التهديد الخارجي"
للفئة الطائف ّية ،والذي كان دافعها للوصول "موحدة للسلطة" ،وهو
ما ساهم يف تفتيت وحدة الطائفة إىل والءات أكرث فرعية .ومبعنى
أدق ،فإ ّن تحقق هدف التجميع التوحيدي يف الوصول إىل السلطة،
والهيمنة عىل مقاليد الحكم وموارد الرثوة املجتمعية (وشطرها األكرب:
ريع النفط) أعاد جميع عوامل التشظي االجتامعية القامئة وسط أي
جامعة ،مهام كان معلمها الفارق ،دين ًيا أو إثن ًيا.
لقد اعتمد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري املاليك إسرتاتيجية
إضعاف الخصوم السياسيني ليستمر يف الحكم لوالية ثالثة ،و كانت
تستند عىل ثالثة مرتكزات :أ  -تضخيم "الخطر السني" ،ب -فكرة
حكم األغلبية كنقيض للحكم التوافقي ،ج -تقسيم الكل منافسني
أكانوا أم أعداء من طوائف وإثنيات أخرى.
لكن نتائج االنتخابات الربملانية العراقية ،والتي وضعت املاليك
وتحالفه االنتخايب يف املرتبة األوىل ،تزامنت مع اقتحام تنظيم الدولة
املوصل واالستيالء عليها ،فع ّرى ذلك قوته ونسف الحسابات السياسية
واالنتخابية آنذاك بشكل حتّم استبدال املاليك كرضورة راهنة مل ّحة
ملواجهة تنظيم الدولة .وعىل الرغم من أ ّن رحيل املاليك مثّل تط ّو ًرا
إيجابيًا ،فإ ّن جوهر مشاكل العراق ،وفق طرح الدكتور فالح عبد
الجبار ال ينحرص يف شخص ،بل يكمن يف غياب دولة املؤسسات.

تقـاريـــــر
من ثورات الشعوب إلى ساحة للتنافس اإلقليمي والدولي:
المنطقة العربية بين صعود تنظيم الدولة واالنخراط األميركي المتجدِّ د

المشهد السوري ما بعد التدخل األميركي
أي نظام إقليمي باملعنى الحقيقي
مل يعرف املرشق العريب نشوء ِّ
نسبي يف العقود املاضية مل يحصل
للكلمة ،وما كان قامئًا من استقرار ٍّ
عىل أساس تفاهامت واتفاقات تنشأ عنها التزامات الدول تجاه بعضها،
وإمنا نتج من تفاهامت من خارج اإلقليم بني الدول الكربى .لذلك
فإن تسمية "النظام اإلقليمي شبه االستعامري" ،تع ّد األكرث تعب ًريا يف
وصف توازنات دول املرشق العريب وتفاعالتها .ذلك أ ّن استقراره كان
نتا ًجا لتوازنات خارجية ،يكفي أن تهتز حتى يفقد اإلقليم استقراره،
وتندلع فيه حروب السيطرة من داخله تقودها عاد ًة الدول األقوى
لبسط سيطرتها عىل الدول األضعف أو إلحاقها بها.
خاص فرصة
مثّلت الثورات العرب ّية عا ّمة والثورة السورية بشكل ّ
لخلق توازنات يف املرشق العريب ،وساد أمل بأن تسهم الثورات يف
تعب عن شعوبها ،ومتلك خياراتها
إنتاج أنظمة حكم ح ّرة اإلرادةّ ،
وتعقلن توجهاتها الخارجية مبا يتواءم مع مصالحها الوطنية .لكن
وتغي
قوى خارجية ،وقوى إقليمية مترضرة من تب ّدل الحسابات ّ
التوازنات ،قادت تو ّجها مناقضً ا أفىض إىل الواقع الراهن الذي تعيشه
سورية والعراق أيضً ا .وبناء عليه ،فإ ّن تنظيم الدولة اإلسالمية،
وصعوده ،ميثّل مصالح الثورة املضادة يف إسرتاتيجية الحرب الدامئة
يف املرشق العريب يك يبقى تحت السيطرة ومنع الشعوب من أخذ
السلطة بأيديها .فالتنظيم وكسائر التنظيامت الجهاديّة ينمو يف بيئة
تسودها الفوىض واالنقسام املجتمعي ،وتناقض املصالح .لذلك فإ ّن
إنقاذ املرشق العريب ودوله من التفكك واالنقسام يفرض ،وفق طرح
الدكتور برهان غليون ،عىل الفاعلني املحليني تجاوز منطق املصالح
اآلنية ،والرتكيز عىل التحديات اإلسرتاتيجية ،إضافة إىل عقد منتدى
إقليمي للحوار بني النخب يض ّم نخبًا من املرشق العريب وتركيا وإيران.

الهالل الخصيب :صراع داخلي أم تنافس
إقليمي ودولي؟
يرتبط النظام اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط ارتباطًا يصل حد
ويتغي
التبعية ببنية النظام الدويل ،إذ كان األول (الفرعي) يتح ّول
ّ
والتغي الذي يطرأ عىل بنية الثاين (الكيل) .فمنذ
مبوجب التح ّول
ّ
نشأة النظام اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط بعد الحرب العاملية
األوىل ،كانت عالقات التبعية واضحة ،واستمرت تجلياتها حتى اليوم.
إن نشأة النظام اإلقليمي العريب والرشق األوسطي عمو ًما نتيج ًة
لتغي عالقات القوة يف النظام الدويل أث ّر بشدة يف بنيته وانعكس
ّ
عىل مك ّوناته .وقد أسهم النظام الدويل الذي نشأ يف مرحلة ما بعد
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الحرب العاملية الثانية يف تكريسه وضبط توازناته .لقد استق ّر النظام
اإلقليمي عندما تح ّول النظام الدويل إىل نظام الثنائية القطبية ،أل ّن
عالقات القوة السائدة يف املستوى األعىل ما كانت لتسمح بأي تغيري
جوهري يف املستوى األدىن ،فظلت الرصاعات و التغريات اإلقليمية
مضبوطة ،ال بل ممنوعة ،أل ّن حدة االستقطاب كان ميكن أن تنقل
أي مواجهة إقليمية إىل مواجهة عىل املستوى الدويل ،وكان البديل
للرصاع بني القوى الرئيسة يف اإلقليم الطامحة إىل مزيد من القوة
التغي
والرثوة وتغيري موازين القوى لصالحها أو عىل األقل منعه من ّ
لصالح غريها ،هو انطالق حرب باردة إقليمية شكّلت صدى للحرب
الباردة الكربى الدائرة عىل املستوى الدويل ومرتبطة بها.
لذلك فإن تج ّدد االنخراط األمرييك يف املنطقة نتيجة صعود تنظيم
الدولة ،سوف يعيد ترتيب عالقات القوة فيها عرب مدخلني أساسيني:
األول تراجع نسبي يف أدوار الفاعلني اإلقليميني يف ضوء عودة
واشنطن ملامرسة دور أكرب خاصة يف العراق ،والثاين عرب التحالفات
والتفاهامت اإلقليمية التي ينشدها األمريكيون ملواجهة صعود تنظيم
تساؤل
ً
وتأسيسا عىل ما سبق يطرح الدكتور مروان قبالن
الدولة.
ً
جوهريًا هو :هل سيستمر التحالف الذي أنشأه األمريكيون مع
املؤشات
رشكائهم التقليديني؟ أو هل سيطرأ تغيري عليه مع تزايد ّ
عىل تنيسق غري مبارش أمرييك -إيراين يف العراق؟

السلطة المركزية وانفالت
الميلشيات
شهدت منطقة الهالل الخصيب خالل العقد األخري تغريات بنيوية
مهمة ،فقد ساهم االحتالل األمرييك للعراق يف انهيار الدولة العراق ّية
ومؤسساتها ،كام أ ّن انتقال الثورة يف سوريّة إىل العمل املسلّح،
وتح ّول الدولة ومؤسساتها العسكرية واألمنية إىل "ميليشيا مقاتلة"،
العسكري ملصلحة أي من األطراف املتصارعة ،ودخول
وغياب الحسم
ّ
العنرص العسكري الخارجي (حركات جهادية ،وميليشيات طائفية)
ألقى بتداعياته عىل سورية والعراق ،وعىل املنطقة بشكل عام لجهة
حضور دور الفاعلني من غري الدولة وازدياده.

دور التنظيمات الشيعية في ظل تراجع دور
الدولة العراقية
يعود التنافس الهويايت يف العراق إىل بداية القرن العرشين ،لكن
السياسات األمريكية يف العراق بعد االحتالل أحدثت تغي ًريا فارقًا بنقل
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العراق من دولة أ ّمة إىل دولة مركّبة من هويات طائفية وإثنية ،األمر
الذي مهد الطريق لربوز ظاهرة امليليشيات املسلحة واملرتكزة عىل
والءات فرعية.
لطاملا كانت العالقة بني قوة الدولة وتنامي دور امليليشيات عالقة
تناسب عكيس ،فكلام ضعفت الدولة ،ازدادت قوة امليليشيات،
التف قسم كبري من امليليشيات
والعكس صحيح .فعىل سبيل املثالّ ،
الشيعية حول فكرة املهدي وما يدور حولها بصفتها فكرة خالصية،
ويف الوقت ذاته فكرة "استعاملية" توحي بأنها صاحبة فكرة العدالة
وحاملة لها بعد عقود من التهميش السيايس واالجتامعي.
مل يتنبه األمريكيون بعد احتاللهم للعراق عام  2003إىل احتاملية
نشوء ميليشيات طائفية شيعية ،لذلك عمدوا بعد ظهورها إىل دمج
توسعت الدولة يف
امليلشيات يف املؤسسة األمنية الرسمية .ومن ث ّم ّ
هذا األمر ،وأصبح دعم املليشيات ضمن السياسات الطائفية التي
اتبعتها الحكومات املتتالية.
كانت اإلسرتاتيجية الرئيسة للميليشيات ما قبل سقوط املوصل ،هي
إحداث نوع من توازن الرعب مع التنظيامت الراديكالية السنية يف
محاولة لتكرار تجربة حزب الله مع إرسائيل ،وكان هذا هو تفكري
جيش املهدي الذي فكر بأن يشكّل توازن رعب مع تنظيم القاعدة.
وظلت امليليشيات الشيعية ،يف السنوات الالحقة ،تتب ّنى هذه
اإلسرتاتيجية بوصفها هدفًا أساس ًيا لها .ال ميكن الحديث عن تح ّول عن
هذه اإلسرتاتيجية إالّ بعد سقوط املوصل ،إذ أطلق التح ّول داعش إىل
مبدأ مسك األرض وإقامة دولة الخالفة ،الباب ملواجهة شاملة معها
من امليليشيات الشيعية.
مثّل سقوط املوصل نقطة مفصلية يف مشهد امليليشيات الشيعية،
وتوسع دورها
التي شهدت طفرة ما بعد هذا التاريخ لجهة حضورها ّ
ونفوذها .لكن مستقبلها ال يبدو واض ًحا مع برنامج رئيس الوزراء
العراقي الحايل حيدر العبادي القائم عىل حرص السالح يف الدولة،
ما يعني حل هذه امليلشيات .عالوة عىل تناقض مرشوع الحرس
الوطني متا ًما مع فكرة وجود امليلشيات .يف املحصلة فإ ّن من ّو القوى
أو التنظيامت املسلحة غري الرسمية (امليليشيات) وتط ّورها يف العراق،
يرتبط مبنطق الدولة الفاشلة ،إذ أنّه كلام أصبحت الدولة فاشلة ،يف
العراق ويف املنطقة العربية عمو ًما ،أي كان مثة نقص يف االعرتاف
برشعيتها ،أو عجزت عن أداء الخدمات العامة ،ومنها خدمة األمن،
تنشأ تنظيامت ميليشياوية ،استجاب ًة الرتباك البنية األمنية ،وهو
جوهر ما طرحه الدكتور حيدر سعيد.
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تنظيم الدولة اإلسالمية فاع ًلا إقليم ًيّا
فاعل إقليم ًّيا عاب ًرا للحدود ّإل مع
مل يتح ّول تنظيم الدولة اإلسالمية ً
إزالته الحدود بني سورية والعراق ،وإعالن زعيم التنظيم أيب بكر
البغدادي الخالفة اإلسالمية .ومن ذلك الوقت ،ع ّزز حضوره ،ون ّوع
مصادر متويله ،وقدراته العسكرية وطرح نفسه يف اإلعالم حال ًة
جهادي ًة ناجحةً ،واستطاع استقطاب كثري من الجهاديني القادمني من
أوروبا.
مثّل تنظيم الدولة منوذ ًجا من مناذج متعددة عابرة للمجتمعات،
رئيسا يف
تتمثّل بالجامعات الدينية والطائفية ،والتي أصبحت ً
فاعل ً
ظل حالة الفوىض السياسية واألمنية ،فالجامعات الشيعية العراقية
وحزب الله والقوى الكردية والحركات السلفية الجهادية وفروع
القاعدة والحوثيني تتوافر فيها الرشوط السياسية واملجتمعية نفسها
التي أدت إىل صعود تنظيم الدولة .لكن ،ما ميّز تنظم الدولة أنّه
وبخالف الحاالت السابقة استطاع السيطرة عىل مناطق واسعة يف
سورية والعراق خالل وقت قصري ،وهو ما يطرح تساؤالت عدة.
يعود صعود نفوذ تنظيم الدولة إىل عاملني وزيادته كذلك؛ األول:
صعود املسألة الطائفية ووجود فراغ سيايس سني ،وتوظيف إيران
للورقة الشيعية واالنتامء الشيعي للتمدد يف املنطقة وبناء النفوذ
فيها ،وأيضً ا انحراف طابع الرصاع يف املنطقة من رصاع سيايس إىل
رصاع هويايت؛ والثاين :سياسات األنظمة السلطوية وقمع االحتجاجات
السلمية ،وحالة االنسداد السيايسّ ،
وتعث التح ّول الدميقراطي يف
املرشق العريب.
إ ّن من ّو الدور السيايس واألمني والعسكري لهذه التنظيامت والجامعات،
ّ
يدل عىل فشل الدولة الوطنية العربية يف اإلدماج السيايس وحامية
قيم املواطنة والقانون ،وسيادة حالة من الفوىض األمنية والفراغ
السيايس .وعليه ،فإ ّن صعود تنظيم الدولة اإلسالمية محل ًيا وإقليم ًيا،
وفق طرح الدكتور محمد أبو رمان ،ليس طارئًا وهزميته تتجاوز
الجانب العسكري واألمني ،إىل مواجهة الرشوط املوضوعية السياسية
التي تقف وراءه ،ووراء التنظيامت والنامذج الشبيهة.

دينامية تطور دور تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق
عىل الرغم من أ ّن تنظيم الدولة ينشط بشكل فاعل يف كل من سورية
والعراق ،إالّ أ ّن تجربته تختلف بني فرعي التنظيم .فبنيته يف العراق
يغلب عليها الطابع املحيل عىل عكس الجناح السوري الذي يشكّل

تقـاريـــــر
من ثورات الشعوب إلى ساحة للتنافس اإلقليمي والدولي:
المنطقة العربية بين صعود تنظيم الدولة واالنخراط األميركي المتجدِّ د
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فيه املقاتلون األجانب أغلبية واضحة أو قوة مسيطرة .كام أ ّن مقاتيل
التنظيم يف العراق أقل "تشد ًدا" من أعضاء التنظيم يف سورية ،وهو
ما يبدو جل ًيا يف تعامل الجناحني مع املدنيني يف املناطق التي يسيطر
عليها التنظيم يف البلدين كل عىل حدة.

الساعة إىل الوراء ،إىل ما قبل عام  .2003و يستخدم هؤالء تنظيم
الدولة اإلسالمية كحصان طروادة لتحقيق أهدافهم .وعىل الرغم
من معرفة قيادات التنظيم العليا بذلك ،فإنّهم يستم ّرون يف عالقة
الرشاكة تلك ملصالح تتعلّق بالطرفني .ولعل العالقة الجيدة مع تنظيم
جيش الطريقة النقشبندية التابع لنائب الرئيس العراقي السابق
عزة الدوري ،ترشح استمرار هذه الرشاكة يف وقت دخل فيه تنظيم
الدولة يف رصاع من فصائل جهادية سلفية معروفة ،ولها ثقلها يف
أقل ما يقال فيها أنّها ال تستحق.
الشارع السني ألسباب ّ

وعمل وهدفًا ،وهم أعضاء تنظيم
ً
الصنف األول :جهاديون فك ًرا
القاعدة السابقون وجامعات سلفية جهادية عراقية أخرى ومقاتلون
عرب وغربيون من جنسيات مختلفة .وهم ميثّلون ما بني  30إىل %35
من مجموع مقاتيل التنظيم بشكل عام يف العراق من بينهم %90
مشاريع لعمليات انتحارية ،وغالبية املقاتلني العرب من السعودية
وتونس ومرص وسورية واليمن ،فيام تحتل فرنسا واململكة املتحدة
وأملانيا الصدارة يف الدول الغربية.

لقد استغل تنظيم الدولة الحراك االحتجاجي السلمي يف املحافظات
الغربية يف العراق ومن ث ّم املسلح ،وتغذّى عىل نقمة الشارع ضد
الحكومة وأخطائها .و تقتيض مواجهة تنظيم الدولة بحسب اإلعالمي
عثامن املختار إنهاء الظلم واالضطهاد والتهميش واإلقصاء منذ
االحتالل األمرييك للعراق ،والذي استمر يف عهد الحكومات التوافقية
العراقية.

كام يكتسب مقاتلو التنظيم يف العراق حاضنة شعبية أكرث من تلك
التي يتمتّع بها الجناح السوري ،الضطرار العراقيني السنة املفاضلة
بينه واملليشيات الشيعية والقوات الحكومية؛ ّأما مقاتلوه ،فهم ثالثة
أصناف:

الصنف الثاين :هم ما يطلق عليهم اليوم املضطهدين ،وهم من
املعتقلني السابقني يف سجون الحكومة ومن قبلها القوات األمريكية
ومن ذوي ضحايا العنف الطائفي بالعراق واملسحوقني تحت آلة
التهميش واإلقصاء والتمييز اإلثني الطائفي ،والذي ح ّول جز ًءا كب ًريا
من العراقيني السنة إىل مواطنني من الدرجة الثانية .لقد وجد هذا
الصنف تنظيم الدولة اإلسالمية فرصة نجاة وحيدة من البطش
اليومي لقوات الحكومة ،وأداة لالنتقام من املليشيات املمولة إيران ًيا
ومسنودة حكوميًا .يتغذى هذا الصنف عىل الحقد والكراهية والرغبة
يف االنتقام ،وميثّل األغلبية املطلقة يف الجسد العام لتنظيم الدولة
اإلسالمية ،ويع ّد تاريخ انتامئه للتنظيم حديثًا ج ًّدا ال يتجاوز تسعة
أشهر يف أفضل حاالته ،وميتازون بخربة عسكرية ورشاسة يف القتال،
ال تقل عن الصنف األول إالّ مبسألة اإلميان بالهجامت االنتحارية
والقابلية لتنفيذها .كام أ ّن غالبيتهم ال تؤمن بفكرة الخالفة اإلسالمية
التي أعلنها البغدادي ويع ّدونها صعبة التنفيذ عىل األرض ومرشو ًعا
غري مؤ ّهل للقبول من الوسط العريب السني عىل أقل تقدير ال سياس ًيا
وال اجتامع ًيا وال دين ًيا وجميعهم من النسيج العراقي الشاميل والغريب
واألوسط.
الصنف الثالث :مقاتلو املصلحة وعىل الرغم من كونهم قلة يف
التنظيم ،فإنّهم مه ّمون من ناحية تأثريهم داخل املجتمع السني
بالسلب أو اإليجاب .وهم بتعريف أدق ،الساعون إىل عودة عقارب

سياسات الفاعلين اإلقليميين
تجاه صعود تنظيم الدولة
اإلسالمية
أحدثت الثورات العربية تغ ًريا كب ًريا يف املشهد الجيوبولتييك للمرشق
العريب ،وال سيام بعد تراجع تأثري دول مركزية ضمنه ،وتوسع
حضور الالعبني اإلقليميني ونفوذهم خارجه ،وال سيام إيران وتركيا،
والتنافس بينهام .وقد أحدث صعود تنظيم الدولة منتصف عام
 2014وسيطرته عىل مساحات واسعة من سورية والعراق إرباكًا
للحسابات اإلسرتاتيجية للفاعلني الدوليني واإلقليميني ،وأعاد خلط
األوراق والتحالفات القامئة.

المنطقة العربية ساحة للتنافس:
إيران وتوظيف الفوضى
يحدد العقل اإلسرتاتيجي اإليراين التطرف اإليديولوجي املعادي
للشيعة بالعموم والسياسة اإليرانية عىل وجه الخصوص كأحد
أبرز التهديدات إليران ،مبحتواه بالغ التشدد .ويقف تنظيم الدولة
متثيل لهذا
اإلسالمية يف هذا الخصوص بوصفه النموذج األبرز ،واألكرث ً
التهديد ،وذلك يف ثالث ساحات رئيسة هي سورية والعراق واليمن.
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مم تع ّده "كارثة"
يف الحالة السورية ،تب ّنت إيران خطابًا سياس ًيا يحذّر ّ
تحل بسقوط األسد ،كون الرتكيبة الطائفية الهشة واملعقدة يف سورية
ّ
خصوصا يف
ستختل ،وهو ما يسمح بتمدد القوى اإلسالمية السنية،
ً
نسختها األشد تطرفًا ،ويخلق فوىض عارمة ،لن تبقى آثارها ضمن
خصوصا يف العراق ولبنان ،ورمبا
حدود سورية ،بل ستمتد لجوارها
ً
املجال اإلقليمي كلّه.
ويف العراق ،مل تنظر إيران لداعش بوصفه تهدي ًدا فحسب ،بل اتهمت
أطرافًا إقليمية بدعمه ماديًّا وبرشيًّا ،وتوفري حاضنة شعبية له يف
األوساط السنية وذلك بالرتكيز عىل الدعاية الطائفية ضدها .أ ّما يف
اليمن ،فقد استثمرت إيران ساحة الفوىض وأزمة الدولة وحالة الفراغ
السيايس بعد الثورة اليمنية ،وعززت موقف الحوثيني واالنقسام
الطائفي ،ودفعت صوب تأكيد هوية شيعية لليمن.
بعد صعود تنظيم الدولة ،بدأت الحكومة اإليرانية الحالية تستثمر
بشكل متصاعد يف خطاب مكافحة اإلرهاب ،واستخدامه كأرضية
خصوصا أنّه قد جرب يف أفغانستان
للتقارب مع الواليات املتحدة،
ً
وإن عىل نحو محدود ،عندما وفّرت إيران معلومات إسرتاتيجية
ساعدت الجيش األمرييك يف هجامته عىل طالبان .وعىل الرغم من
وجود تيارات سياسية يف إيران تعارض التقارب مع الواليات املتحدة
األمريكية ،فإ ّن الحكومة الحالية ترى أنها تشرتك مع الواليات املتحدة
يف وحدة املخاوف بخصوص احتامل سقوط الحكومة العراقية
عسكريًا عىل يد تنظيم الدولة اإلسالمية ،كام يتشارك الطرفان الرغبة
يف بناء جيش عراقي قادر عىل ردع تنظيم "الدولة" ،والحد من متدد
سيطرته الجغرافية عىل املزيد من املدن واملناطق العراقية .وهو ما
سيكون له ،وكام يرى أصحاب هذا التيار ،يف الداخل اإليراين أثر كبري
يف نفوذ إيران يف املنطقة العربية ،وسيعضده وال يقلّص منه عكس
ما ير ّوج .ووفقًا للدكتورة فاطمة الصامدي ،فإ ّن هذا النفوذ سيحظى
بدعم دويل ،يف منطقة تعاين فراغًا للقوة ،وتبحث ع ّمن يوازن القوة
فيه.

جيوبوليتيك ما بعد الربيع العربي:
تنظيم الدولة وتركيا
تشري التغريات الجيوبولتيكية األخرية يف املرشق العريب إىل أ ّن مث ّة
جغرافيا سياسية عربية قيد التشكّل ،وإن مل يظهر جل ًيا عىل أي صورة
ستستقر .ومن أبرز سامتها بروز الفاعلني من غري الدول ،والتنظيامت
دون الدولة ،عىل حساب الدولة القومية (الدولة األمة ،واملنظامت
اإلقليمية) .لقد شكّل صعود الفاعلني من غري الــدول ،ومنوذجه
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داعش ،حالة غري مسبوقة يف الجغرافيا السياسية العربية ،فتآكل
الدولة الرسيع يف وجه اله ّبات الجامهريية ثم ترديها يف وجه مخاطر
مم متلكه نظم االستبداد من
االنقسام والعنف والفوىض ،عىل الرغم ّ
منظومات أمن ودفاع ،طاملا استثمرت فيها عىل حساب التنمية التي
حرمت منها شعوبها.
متثّل حالة تنظيم الدولة أبرز صور التح ّول الهيكيل يف النطاق
األمني اإلقليمي العريب .فبينام ظلت تركيا وإيران خارج الجغرافيا
السياسية الحالية التي خلفها الربيع العريب ّ
ظل جز ًءا من
وتعثه ،وإن ّ
املكون الذي يصنع اللحظة ،تقف السعودية بصفتها أبرز الفاعلني
من الدول يف مواجهتهام ،يف تعارض واضح بني توجهاتها وتوجهات
هاتني الدولتني ،ما أنتج أزمات مع تركيا عىل خلفية دعمها لحكم
اإلخوان ،ورفضها النقالب السييس يف مرص ،ومع إيران التي تجابهها
يف مختلف بؤر التوتر الشيعية السنية ،من سورية إىل العراق وحتى
لبنان واليمن.
سارت السياسة الخارجية الرتكية عىل املنوال التقليدي الذي أثبت
نجاعته لسنني عدة "صفر مشاكل مع الدول املجاورة" كهدف لهذه
السياسة ،ووصف لها ،لكن بربوز التحدي املتمثّل يف تنظيم الدولة،
وتح ّوله من تهديد ميكن التعامل معه واحتواؤه ،إىل تهديد حقيقي
خصوصا بعد أحداث عني العرب ،وما سبّبه من انعكاسات
توسعي،
ً
ّ
سلبية داخلية أث ّرت بشكل كبري يف السالم بني أنقرة واألقلية الكردية
يف الجنوب ،ما دفع مبخططي السياسة الرتكية للتفكري يف مراجعتها،
خصوصا أ ّن أنقرة بدا أنها تفقد
وإعادة النظر يف بعض مسلامتها،
ً
برسعة نفوذها لدى حلفائها التقليديني من الدول العربية (باستثناء
قطر) .وأنّه عليها البحث عن تحالفات قوية يف املنطقة.
وعىل الرغم من متلمل أنقرة وتر ّددها يف االنضامم للتحالف ،فإ ّن
الباحث الــريك بولنت أرس يرى أنها أصبحت يف حكم املنض ّم
للتحالف ،لكنها تحاول استثامر دورها لتحقيق أهداف يف سياساتها
الخارجية كإضافة منطقة لحظر الطريان يف الشامل السوري ،والنظر يف
خصوصا يف مسألة الالجئني ،وعدم التعامل
مشكالت الحدود الراهنة
ً
مع مشكلة سورية مبنهج مجتزئ ،ورضورة التعامل الشامل معها،
مرر حزب العدالة والتنمية قرا ًرا برملان ًيا – بعد معارضة رشسة  -يجيز
للقوات املسلحة الرتكية العمل عرب الحدود ،ويتيح لقوات أجنبية
استخدام األرايض الرتكية يف العمليات العسكرية التي تدخل فيها
تركيا.
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دور إقليم كردســتان العراق في التحالف
الدولي ضد تنظيم الدولة
رئيسا يف التوفيق بني األحزاب الكردية يف سورية
أدى اإلقليم دو ًرا ً
متحالف ًة أكانت أم معارض ًة للنظام السوري ،وسعى اإلقليم لتحييد
املك ّون الكردي عن بيئة الرصاع الطائفي املحتدمة يف الرشق األوسط.
خالل السنوات األخــرة ،وصل التطور السيايس إلقليم كردستان
العراق إىل حد التطرف دول ًة مستقلةً ،ولعل مساهامت اإلقليم يف
إحراز السالم بني حزب العامل والحكومة الرتكية رسخت من هذا
الواقع .فقد كانت حكومة اإلقليم جز ًءا من االتفاق الذي تض ّمن
سحب املقاتلني من تركيا إىل إقليم كردستان العراق ،وهو ما قد
يفس استهداف تنظيم الدولة اإلسالمية لعني العرب (كوباين) وإثارتها
ّ
للرصاع بهدف رضب عملية السالم داخل تركيا.
ميثّل إقليم كردستان ،الكيان املركزي بالنسبة إىل املسألة الكرديّة،
لذلك يرى الباحث عبد الحكيم خرسو أ ّن أمن هذا اإلقليم واستقراره
ضامنة لعدم ظهور رصاعات يكون الكرد أحد أطرافها داخل العراق
أو تركيا أو سورية ،وسيخلق أي تهديد إلقليم كردستان العراق
بالرضورة حالة من عدم االستقرار يف املنطقة ،ويدفع صوب مزيد
يفس املصلحة الغربيّة يف
من سيناريو الدولة الفاشلة ،األمر الذي ّ
مساعداته وتسليحه ضد تنظيم داعش ،والحيلولة دون متدده ملناطق
اإلقليم ثانية.

المواقف الخليجيــة من تنظيم
الدولة اإلسالمية
تع ّد منطقة الخليج العريب ،ودول مجلس التعاون أبرز املتأثرين
بالتطورات األخرية يف املرشق العريب؛ فالدول الخليجية نظرت لتمدد
رشا ألمنها القومي ،فانخرطت
تنظيم الدولة بوصفه تهدي ًدا مبا ً
معظمها يف التحالف الدويل الذي أنشأته الواليات املتحدة ،وذلك
عىل الرغم من خالفات عصفت بدول املجلس عىل خلفية املوقف
من الثورات العربيّة.
إ ّن حشد الواليات املتحدة لقوى إقليمية ودولية يف حروبها ليس
جدي ًدا ،فقد كان لدول مجلس التعاون الخليجية دور يف عدد من
الحروب األمريكية ،بل وساهمت يف متويلها .يسود رأي لدى رشائح
شعبية خليجية مفاده أ ّن دول الخليج مستهدفة من أطراف عدة
إلجهاضها مال ًيا وتخويفها من خطورة الحركات الدينية املتطرفة ،ومن
ث ّم ،فقد جاء انضاممها إىل التحالف الدويل ضد داعش بسبب هذا
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رش داهم
التخويف الذي ساقه الغرب ،والذي تم تصويره عىل أنّه ُّ
تجاه دول املجلس وال ب ّد من ردعه .لذلك ،يرى الدكتور محمد املسفر
أ ّن مث ّة عنارص أخرى غري الرهان عىل التحالف والحرب الطويلة
األمد ضد التنظيم ،تستطيع من خاللها دول املجلس تحصني نفسها
ضد هذا الخطر؛ وذلك عرب تحقيق العدالة واملساواة بني املواطنني
واإلرساع يف إجراء إصالحات سياسية وإدارية واقتصادية ،ومعالجة
أسباب ظهور التطرف ،وتحقيق تنمية مستدامة.
من جهة أخرى ،فإ ّن الدول الخليجية مضط ّرة ،وبحكم التحديات
األمنية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية التي تتع ّرض لها املنطقة
العربية ،ومن ضمنها تفاعالت الثورات العربية وانعكاساتها عىل
أمن املنطقة ،وظهور التطرف الديني الطائفي ،وت ّدخل قوى إقليمية
وعاملية يف الشأن العريب ،لتجاوز خاللفاتها ،وتطوير العمل املشرتك
ضمن مجلس التعاون وصولً إىل صيغ وحدوية ،تجعل شعوب الخليج
ودوله جامعة واحدة ذات مصالح مشرتكة ،وهو ما ركّز عليه الدكتور
عبد الله باعبود ،بصفتها رضورة راهنة يف ظل غياب املنظامت
اإلقليمية العربية وشللها كجامعة الدول العربية واالتحاد املغاريب.
ولتحقيق ذلك ،تقع عىل السعوديّة مسؤولية كبرية كونها أكرب دول
املجلس من حيث املساحة والحجم السكاين ،عدا عن كونها متتلك
مهم ،وسياسة خارجية نشطة .لكن سلوك السعودية السيايس
موق ًعا ًّ
يتّسم مبجموعة من املحددات ،تجعله ض ّيق األفق عىل املدى
الطويل ،فالخوف من إيران ،ومواجهتها ،واحتواء تداعيات الربيع
العريب يع ّد أبرز أولويات اململكة وأهدافها حال ًيا .وقد ش ّبه الباحث
والصحفي الفرنيس آالن غريش السياسة السعودية تجاه الثورات
العربية بسياسة الرئيس جورج بوش االبن وتبنيه مبدأ "من ليس
معنا فهو ضدنا"؛ األمر الذي خلق تناقضً ا وخالفًا مع دول خليجية
وخصوصا بعد التغيري يف مرص.
كقطر ،وإقليمية كرتكيا،
ً
لطاملا حرصت اململكة العرب ّية السعودية يف إسرتاتيجيتها يف الساحة
العربية عىل التواصل مع الحركات اإلسالمية وال سيام السلفية منها،
ووظّفتها يف بعض الحاالت لتعزيز دورها وحضورها العريب .لكن بعد
أحداث  11أيلول/سبتمرب  2001واحتالل العراق  ،2003بدأت اململكة
العربية السعودية تستشعر خطر السلفية الجهادية عىل املجتمع
السعودي ،وخاصة أ ّن علامء الدين املحيطني باملؤسسة امللكية لهم
خطاب الجامعات الجهادية نفسه ،وهذا أسس تناقضً ا بني خطاب
الدولة وخطاب العلامء ،ويف املناهج التعليمية الرسمية .لذلك ال
يوجد هوية سعودية واضحة ،وليس لدى اململكة اتجاه سيايس واضح
يفرض تب ّني إسرتاتيجيات معيّنة ،ما يجعل سياساتها تتسم باملرحلية
واآلنية ،وردة الفعل.
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رؤية تحليلية للتحالف العسكري
ضد تنظيم الدولة وتداعياته
فرض تنامي قوة تنظيم الدولة ،وعودة التدخل األمرييك العسكري
يف املنطقة واق ًعا إقليم ًيا جدي ًدا ،مل تتضح توازناته بعد ،فالتطورات
األخرية يف العراق وسورية تنطوي عىل مخاطر وتهديدات جمة للبيئة
دول إقليمية ترى فيها فرصة لتعظيم
الجيوسرتاتيجة العربية ،لك ّن ً
مكاسبها ،وتعزيز نفوذها .ميكن القول أ ّن املشكالت الراهنة التي تواجه
العرب حاليًّا هي امتداد للتصدعات والعقبات التي أصابت العرب
خالل نصف القرن املايض ،فالنظام العريب انقسم منذ نشوء الدولة
الوطنية بني أنظمة "تقدمية" وأخرى "تقليدية" ،لكن كال املعسكرين
غ ّيب الشعب عن املشهد السيايس ،إذ ش ّيدت األنظمة "التقدمية"
دولة االستبداد والتسلط ،بينام تعاملت األنظمة "التقليدية" مع
الشعوب من واجب تأمني متطلباتهم املادية والحياتية فقط.
ونظ ًرا لهشاشة التوازانات السابقة والتبعية للمحاور الدولية ،فقد بدأ
انهيار النظام اإلقليمي العريب مع غزو العراق للكويت وتبعاته .إذ
غاب العراق عن دوره ومكانته ،وصعدت إيران بقوة عىل حساب
الفراغ الذي خلّفه غياب العراق ورضب قدراته ،ومع صعودها
انترشت الطائفية وبرز التط ّرف.
نسف تنظيم الدولة اإلسالمية ،الفاعل الجديد يف املرشق العريب،
القواعد الدبلوماسية املتعارف عليها ،وتجاوز الحدود التي رسمتها
اتفاقية سايكس بيكو ،وعرض نفسه عىل العامل عىل أنّه استمرار
للتاريخ اإلسالمي القديم ،ما دفع الواليات املتحدة األمريكية للعودة
إىل التدخل عسكريًا يف املرشق العريب .لكن حدود التدخل العسكري
األمرييك ضد تنظيم الدولة واقتصاره عىل الغارات الجويّة ،وغياب
إسرتاتيجية أمريكية لحل األزمة يف العراق من شأنه أن يبقي املشهد
عىل حاله ،بحسب رأي الدكتور عبد الوهاب القصاب ،لجهة عدم
معالجة األسباب التي ساعدت تنظيم الدولة يف العراق ووفّرت له
الحاضنة الشعبية ويف مقدمتها امليليشيات الشيعية املرتبطة بإيران،
وهي التي تعمل بدفع وتوجيه من إيران عىل زيادة االنقسام الطائفي
والتفتت املجتمعي.
وتعقي ًبا عىل ما طرح عن "عودة التدخل األمرييك يف املنطقة" تساءل
الباحث أندرياس كريغ ال عن مدى حقيقة غياب الدور األمرييك يف
املنطقة حتى تعود من جديد؛ فالواليات املتحدة األمريكية وإن كانت
رضا يف قوتها العسكرية
غابت سياس ًيا عن املنطقة ،فإ ّن تأثريها كان حا ً
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واالقتصادية .وقد حاولت خالل الربيع العريب أن تتدخل بالحد األدىن
بسبب أولويات أخرى يف منطقة رشق أسيا .مبعنى أ ّن االنكفاء األمرييك
خلق فراغًا حاولت القوى اإلقليمية شغله ،لكن صعود داعش اضطر
الواليات املتحدة األمريكية للتدخل "عسكريًا" يف املنطقة مرة أخرى
عىل الرغم من عدم وجود إسرتاتيجية شاملة ملكافحة تنظيم الدولة
اإلسالمية.
حاليًا ،إن الخيار املتاح أمام الواليات املتحدة ،هو احتواء تنظيم
الدولة اإلسالمية واستنزافه ال القضاء عليه .لذلك تع ّول عىل تدخل
الدول العربية للتـأثري يف البيئة السنية؛ أي القبائل والعشائر العربية
يف العراق وسورية ،ومحاولة استخدام األكراد يف الحرب عىل التنظيم،
دون اهتامم ج ّدي باملشاكل واملظامل الواقعة عىل الشعبني السوري
والعراقي .وعىل الرغم من أ ّن غالبية حلفاء الواليات املتحدة ينظرون
لداعش بصفته مصدر تهديد ،فإ ّن مواقفهم ومصالحهم تتفاوت بشكل
يحدد درجة انخراطهم .فعىل سبيل املثال ،ال تتحمس تركيا وقطر
لالنخراط بفاعلية يف التحالف فهام ال يع ّدان اإلسالم السيايس تهدي ًدا
عىل املنطقة .كام أ ّن أولويات تركيا تتمثّل بإزاحة النظام السوري
واألخطار األمنية التي ميثّلها حزب العامل الكردستاين ،وعىل الطرف
املقابل تربز اململكة العربية السعودية واإلمارات كدول متح ّمسة
ومنخرطة بفاعلية ،العتقادهام أ ّن أخطار اإلسالم السيايس تفوق أي
تهديد أخر عىل املنطقة العربية؛ ما يعني أ ّن أطراف التحالف الدويل
متضاربة يف أهدافها ومصالحها وأولوياتها.
يتناغم ما سبق ،مع أخطار متعددة تشهدها منطقة الرشق األوسط
بربوز ظواهر محلية وخارجية معادية لفكرة الدولة الوطنية ،واستمرار
الشعور بالوالءات واالنتامءات الضيقة يف املرشق؛ ما يعني أ ّن الحدود
القامئة ،والتي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو مل تعد ذات أهمية يف ظل
أزمة الهوية واالستقطاب القائم.
أخ ًريا ،وبالنظر إىل جملة العوامل السابقة فإنّه من الصعب إنزال
هزمية رسيعة بتنظيم الدولة اإلسالمية دون وضع إسرتاتيجيات دولية
وإقليمية (خليجية) ملواجهة التهديدات الخارجية للمنطقة العربية،
وتوفري العدل يف املجتمعات العربية ،وإجراء اإلصالحات الثقافية،
وتجديد فكر الحركات اإلسالمية.
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رؤية مستقبلية
كانت الجلسة األخرية (الطاولة املستديرة) يف املؤمتر مبنزلة عصف
ذهني للباحثني املشاركني يف الندوة ،وتضمنت مقرتحات لدراسة
ظاهرة داعش وتحوالت املرشق العريب بشكل عام .فقد رأى عامل
االجتامع العراقي الدكتور فالح عبد الجبار أنّ املشكلة األكرب يف
تتجل يف سؤاله :كيف تكون الدولة ممثلة لألمة؟ وشدد
املنطقة ّ
عىل هذه النقطة إطا ًرا يجب أن ننطلق منه لفهم دينامية الظواهر
يف املرشق العريب ،ألنّ اختالل توزيع السلطة واملوارد رمزي ًة أكانت
أم مادي ًة بني مجموعات إثنية ضمن الدولة نفسها يؤدي إىل نزعات
انفصالية ،واختالله بني طوائف يؤدي إىل حرب طائفية ،واختالله
بني الطبقات يؤدي إىل رصاع طبقي .أ ّما الباحث الرتيك بولنت أراس
فقد ركّز عىل رضورة العودة إىل املسار الدميقراطي ،وأخذ املطالب
الشعبية يف الحسبان كونها مصادر االستقرار الحقيق ّية ،وأنّ نشوء
داعش ،وتعاظم نفوذه مرتبط بشكل كبري بحالة الفوىض وغياب
االستقرار الناجمة عن الرصاعات .ورأى الباحث العراقي حيدر سعيد
أنّ دول املرشق العريب ،والتي ز ّودت املنطقة العربية بآدابها وفنونها
وعلومها تنهار ،وينهار معها التعدد والتنوع املعقد .لقد كان سقوط
املوصول التعبري األكرث دقة عن فشل مرشوع التحديث يف املنطقة
العربيّة ،فالجيل الذي نشأ يف ظل األنظمة الديكتاتورية جيل ال
يؤمن باآلخر والتعددية ،وما أبو بكر البغدادي إالّ أحد إفرازات هذا
الجيل؛ أ ّما عبده موىس الباحث يف املركز العر ّيب فتطرق إىل مشكلة
العقل التحلييل يف تقييم خطر داعش معتق ًدا أنّه "ال ميكن مواجهة
خطر هذا التنظيم من دون تقييم موضوعي صحيح" ،وما يفرض
تسليط الضوء عىل هيكلية التنظيم وبنيته بحثيًا .ونبّه الباحث
الربيطاين يف منتدى الدبلوماسية الجديدة جميس دنيسلوا إىل رضورة
أن تصل نقاشات املؤمتر ،واملقرتحات املطروحة إىل ص ّناع القرار يف
الغرب عرب قنوات مختلفة كالتعاون مع مراكز األبحاث الغربية
أو عرب القنوات الدبلوماسية ،وهو مقرتح أيّده أندرياس كريغ
األستاذ املساعد يف دائرة دراسات الدفاع يف كنيغر كولج يف جامعة
لندن ،وال سيام أنّ معظم الباحثني اتفقوا عىل أنّ مواجهة داعش
عسكري .وأشار
تتضمن بعدين رئيسني؛ اجتامع ًيا وسياس ًيا ،وبع ًدا
ّ
الباحث يف مركز الدراسات اإلسرتاتيجية يف األردن محمد أبو رمان
إىل أنّ املؤمتر كان فرصة لتفكيك الرشوط التي أ ّدت إىل الحال
الراهنة ،وأنّ غالبية املشاركني خلصوا إىل أنّ األزمة الحالية تتجاوز
أزمة الحدود ،وتتجاوز أزمة داعش ،فهي أزمة الدولة الوطنية
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ذاتها والتي تتطلب دارسة معمقة .ون ّوه أبو رمان إىل أنّ جلسات
املتغيات يف الواقع الراهن متمن ًيا
املؤمترات ركّزت عىل دراسة
ّ
سمه "اليوم التايل" للوضع
أن تعقد ندوات تسلّط الضوء عىل ما ّ
العريب الراهن ،وعىل السيناريوهات املستقبلية .وختم أبو رمان
مداخلته بالقول "إنّ القلق يف املنطقة اليوم ال يتمثّل بصعود داعش
عسكريًا ،بل صعود داعش كـ "منوذج" ،وطرح الجدال الحاصل
مثال واض ًحا عىل ذلك ،وال سيام أنّ الكثري من املرصيني،
يف مرص ً
ونتيج ًة لالنقالب العسكري يف مرص وما متخّض عنه من انتهاكات
واعتقاالت ومصادرة للحقوق ،بدأوا يرون يف داعش منوذ ًجا أفضل
للتعامل مع الديكتاتورية يف املرحلة القادمة .كام تط ّرق الباحث يف
املركز العريب الدكتور النور حمد إىل جانب غري مغطّى يف النقاشات
واملداوالت أال وهو الجانب الفكري .وبحسب حمد فإنّ مشكلة
املنطقة اإلسالمية املمتدة من أفغانستان إىل املرشق العريب إىل
شامل أفريقيا هي مشكلة فكريّة ،وهي ناجمة عن غياب اإلصالح
حل ال يعالج القضايا الجوهريّة املتمثلة بغياب
الديني .ورأى أنّ أي ّ
الديني لن يذهب للمدى املأمول .وذكّر حمد بدور املثقفني
اإلصالح
ّ
قائل "إن املثقفني مغ ّربني بغالبيتهم ،مبعنى تركهم الدين لرجل
ً
الدين ،واعتقادهم أنّ الدين سيموت موت ًا بطيئًا .األمر الذي جعل
اإلسالم يبتعد عن قيم الحداثة" .ولردم الهوة الحاصلة ال ب ّد للنخب
أن تقطع انفصالها عن الجمهور ،وتركّز عىل موضوع إصالح الدين،
وأن تناقش الرتاث وتسعى ملزاوجته بالحداثة ،أ ّما عثامن املختار
مدير مكتب صحيفة العريب الجديد يف بغداد ،فقد أعاد التذكري
بأنّ معالجة ظاهرة داعش وأي ظاهرة متط ّرفة تفرض معالجة
األسباب التي أدت إىل نشوئها ويف مقدمتها ما أسامه بـ "املظلوم ّية
السنية يف العراق وسوريّة" ،وأفرد املختار جز ًءا كب ًريا من مداخلته
للحديث عن انتهاكات امليليشيات الشيعيّة ،والتي تدفع كث ًريا من
العراقيني السنة لالنتساب لداعش ليس إميانًا بأفكاره ،بل ملواجهة
انتهاكات الجيش والقوى األمنية وامليليشيات الطائف ّية .وعقّب
الباحث العراقي عبد الحكيم خرسو عىل مداخلة املختار ،ورأى أنّ
ما يجري هو نتيجة من نتائج الحرب الطائف ّية يف العراق مركّ ًزا عىل
رضورة تجاوز هذه الحالة ومعالجة من دون الوقوف عىل جدل ّية
"من بدأ ؟" مش ًريا يف هذا السياق إىل أنّ ظهور امليليشيات الشيعية
هو نتيجة لسلوك املتطرفني والذين أ ّججوا الحرب الطائفية بتفجري
مرقدي اإلمامني العسكريني عام .2006
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أ ّما الدكتور برهان غليون فقد أوضح يف مداخلته أنّ األزمة تتمثّل
يف انهيار الدولة والعقد االجتامعي الوطني .أي أنّ ما سبق ليس
ناجم عن افتقاد السيطرة أو التعدد الطائفي واملذهبي ،بل مرتبط
ً
بخيارات سياسية خارجية امتدت لنصف قرن من تعطيل مجلس
األمن والعطب الحقيقي يف النظام الدويل .لقد أوجد هذا الواقع
دولة عظمى تتحكم يف املصائر ،وعىل الشعوب األخرى أن تتحمل
تداعيات قرارها إذا كان خاطئًا .وأشار غليون إىل الحالة السورية
بصفتها حالة شارحة ،فسياسات الواليات املتحدة وامتناعها عن
لجم النظام وجرامئه ضد الشعب من جهة ،وامتناعها عن تسليح
قوى املعارضة أو السامح آلخرين بتسليحهم عىل الرغم من أنّ
املعارضة السورية كانت أول من تصدى لخطر اإلرهاب من جهة
أخرى ،قد أوصلت سورية إىل هذا الوضع السيايس املعقّد مبا فيه
ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية.
اختتمت الجلسة مبداخلة الدكتور عزمي بشارة أثنى فيها عىل
النقاشات الجدية خالل جلسات املؤمتر ،وشدد عىل أنّ تنظيم
الدولة اإلسالمية أصبح ظاهرة جديرة بالدراسة بعد موجة العنف
التي تلت وم ّرت بها املنطقة ،فال القاعدة ظاهرة جديدة وال
السلفية الجهادية جديدة .فالحرب األمريكية يف أفغانستان ص ّدرت
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إىل املنطقة مناذج فرعية من القاعدة ،تشكّل مزي ًجا ما بني القاعدة
وحركة طالبان .وأشار بشارة إىل أنّ داعش ليس ظاهرة طائفيّة كام
يعب عن حرب دينية تكفرييّة كونها تكفّر
يعتقد البعض ،بل منوذج ّ
الجميع حتى داخل الجامعة نفسها .كام أنّ اال ّدعاء بأنّ داعش متثّل
السنة أو متثّل مظلومية سنية هو غري صحيح ،والدليل أنّ غالبية
العمليات االنتحارية يف سورية نفذّتها ضد فصائل إسالم ّية ،بل ضد
فصائل سلفية كأحرار الشام ولواء التوحيد .ون ّوه الدكتور بشارة إىل
أنّ هناك عط ًبا أخالق ًيا قيم ًيا تجاه معاناة الشعوب ،يجعلنا ننفر من
هذا االستهجان فجأة .فجزء من الذين تستحوذ عليهم فكرة داعش،
كان ينظر بعدم املباالة التامة ملا قامت به مجموعات الشبيحة
فحصا
وامليليشيات األخرى من ذبح وقتل بالسكني ،وهذا يتطلب ً
وبالذات لدى فئات النخب العربية ،فام مدى قدرة املثقفني العرب
عىل إخضاع املوقف السيايس للقيم؟ وأكد عىل رضورة أن نتخذ
موقفًا عموم ًيا من رفض استخدام العنف يف السياسة .وذكر بشارة
أنّ التدخل األمرييك يجري اآلن نتيجة حساسية الفيديوهات التي
أثارتها لدى الرأي الغريب ،وأنّ هذا التدخل هو تدخّل لحظي من
دون إسرتاتيجية ،ومن دون أن يكون هناك سيناريوهات مستقبلية
لديها ملا بعد هذه الحرب.
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النور حمد

*

سمنار في بكين عن السودان
وجنوب السودان

*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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تلقيت من منظمة سيفرويرلد  ،Safer Worldدعوة لحضور سمنار
ينعقد يف العاصمة الصينية بكني ،يف الفرتة الواقعة بني الثاين عرش
والرابع عرش من شهر ترشين الثاين  /نوفمرب  .2014رعت السمنار
منظمة سيفرويرلد العاملية .وهي منظمة غري حكومية تتخذ من
بريطانيا مق ًّرا لها ،بالتعاون مع معهد شنغهاي للدراسات الدولية.
وتعمل منظمة سيفرويرلد يف مجال تحقيق السالم واالستقرار يف
بؤر النزاعات وحامية املجتمعات من العنف .ولقد كانت منظمة
سيفرويرلد أحد أبرز املساهمني يف تفعيل اتفاقية تنظيم االتجار
بالسالح ( )ATTالتي وقّعتها أكرث من ستني دولة ،يف عام .2014
جرت دعويت بوصفي باحثًا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
ومنسقًا للدراسات األفريقية ،ولصلتي مبا قام به املركز العريب لألبحاث
ّ
ودراسة السياسات ،من عقد لقا َءين تفاكريَّني حول سبل تحقيق
الوفاق الوطني يف السودان ،يف متوز  /يوليو ،وأيلول  /سبتمرب .2012
امتد السمنار ثالثة أيام ،وكان تحت عنوان "دبلوماسية األزمات:
تجربة السودان وجنوب السودان" .كان الهدف الرئيس من السمنار
هو مناقشة األحــوال املضطربة يف جمهوريتَي السودان وجنوب
السودان ،وتبادل اآلراء بخصوص األولويات ،والتحديات ،والفرص ،يف
حشد الدعم الدويل الالزم لتحقيق االستقرار يف هذين البلدين.
يف اليوم األ ّول ،شارك يف الحديث من عىل املنصة مسؤولو منظمة
سيفرويرلد ،وباحثو مركز شنغهاي ،إضاف ًة إىل كبار الباحثني من أه ّم
املراكز البحثية يف العاصمة بكني .وشارك أيضً ا باحثون من السودان
وجنوب السودان ،وناشطو مجتمع مدين بارزون من السودان وجنوب
السودان .كام شاركت سفارتا السودان وجنوب السودان يف بكني.
كان هدف منظمة سيفرويرلد ،من عقد هذا السمنار يف العاصمة
الصينية بكني ،يف ما بدا يل ،التأثري بقدر اإلمكان يف مستودعات التفكري
 ،Think Tanksيف جمهورية الصني ،والتي يظ ّن أ ّن لها دو ًرا مؤث ّ ًرا يف
رسم سياسات الصني الخارجية .وكام هو معلوم ،فلقد أصبح للصني
رئيسا يف
حضو ٌر كبري يف السودان وجنوب السودان منذ دخولها رشيكًا ً
عمليات استخراج البرتول فيهام ،منذ ما يزيد عىل العقد من الزمان.
ولذلك أصبحت الصني الع ًبا ميكن أن يقوم بدو ٍر مؤث ّر يف جهود
تحقيق السالم واالستقرار يف السودان .ومن ثم جاءت فكرة حثّها ليك
تقوم بدو ٍر إيجايب يف دفع جهود السالم يف السودان.
بسبب االنتقادات التي يتلقّاها الصينيون واتهامهم بالتقاعس عن
أداء أدوار دبلوماسية ف ّعالة يف حلحلة الرصاعات يف أفريقيا ،حرص
أغلب من تحدثوا من عىل املنصة من الباحثني الصينيني عىل دعم
ٍ
بعروض مص ّورة ملشاريع البنية التحتية التي يقومون بها
مداخالتهم
يف أفريقيا ،من ّوهني بأ ّن الصني تق ّدم عونًا تنمويًا ،اقتصاديًا وتقن ًيا
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ٍ
رشوط سياسية ،وذلك عىل خالف الغربيني.
للدول األفريقية من غري
حل لألزمة السودانية ينبغي أن يقوم به
أي ّ
ركّز الصينيون عىل أ ّن ّ
السودانيون أنفسهم؛ إذ ال ميكن لغريهم أن يقوم بذلك نياب ًة عنهم.
يف املداخلة التي طُلب مني تقدميها من عىل املنصة يف محور تحت
مس ّمى" :تعيني مناطق محتملة لتنسيق الجهود الدولية املستقبلية
يف السودان وجنوب السودان" ،تحدثت عن رضورة تنسيق الجهود
إلخراج الحوار الوطني الجاري اآلن يف جمهورية السودان من حالة
كل حملة السالح وقوى
االنغالق التي دخل فيها ،ومحاولة إدخال ّ
املعارضة يف الحوار .وأكّدت أ ّن البالد تقف عىل مفرتق طرق أصبح
بقاء الدولة املركزية فيه مهد ًدا بصورة غري مسبوقة؛ فاألوضاع مل تعد
والحل األمني الذي اعتمدته
ّ
تحتمل مخر ًجا سوى مخرج الحوار،
الحكومة ومارسته لسنوات طويلة ج ًدا ،أثبت عدم جدواه .كام أ ّن
محاوالت املعارضة إسقاط النظام بالتظاهر وبالقوة العسكرية أثبتت
عدم واقعيتها .وأرشت إىل رضورة أن يجري نصح الحكومة السودانية،
بل والضغط عليها ،لتأجيل االنتخابات املزمع تنظيمها يف 2015؛ فهي
كام تقول حقائق الواقع وهيمنة الحكومة عىل كل يشء ،لن تأيت إال
بالرئيس البشري وحزب املؤمتر الوطني إىل سدة الحكم مر ًة أخرى ،مام
ٍ
سنوات أخرى.
يك ّرس األزمات القامئة اآلن لخمس
وأرشت أيضً ا ،إىل أ ّن الغربيني ،وبخاصة الواليات املتحدة األمريكية
الراعية ملحادثات السالم وقتها ،قد مارست أش ّد الضغوط عىل الحكومة
السودانية ليك توقّع اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية لتحرير
السودان عام  ،2005وهي االتفاقية التي كان األمريكيون يعرفون أنّها
ستؤدي إىل انفصال الجنوب .ومع الضغط ،مارس األمريكيون سياسة
اإلغراء أيضً ا ،فوعدوا الحكومة السودانية بإعفاء ديونها الضخمة التي
كبّلت النم ّو االقتصادي للقطر ،ورفع اسمها من قامئة الدول الراعية
لإلرهاب ،ورفع املقاطعة االقتصادية .غري أ ّن الوفاء بكل تلك الوعود
مل يتحقق منه يشء .فف ّرطت الحكومة السودانية يف الجنوب ،وفقدت
ثلثي ثروة النفط ،مقابل ال يشء عىل اإلطالق .الحقًا ،تعقّدت األمور
أكرث بإصدار أمر القبض عىل الرئيس البشري الذي جعله متشبثًا أكرث
بالحكم للسالمة الشخصية فقط .وعمو ًما ،ميكن القول إ ّن الترصفات
الغربية ظلّت باستمرار تعقّد مشكلة السودان بدل أن تحلّها .بل
إ ّن الضغط عىل السودان بال حدود؛ باملقاطعة االقتصادية الطويلة
والعزل الدبلومايس ذهب إىل املدى الذي جعل الدول الغربية بال
أوراق ضغط عىل السودان.
أ ّما يف جنوب السودان ،فقد ركّزت املداخلة عىل فشل فكرة االنفصال
التي دعمتها الدول الغربية بقوة ،بخاصة الواليات املتحدة ،ووقفت
وراءهــا بعزم شديد إىل أن تحققت ،لتكون املحصلة ،يف عامني

تقـاريـــــر
سمنار في بكين عن السودان وجنوب السودان

بكل املقاييس يف الجنوب ،ودولة بالغة الفقر
فقط ،دولة فاشلة ّ
والعجز واالضطراب يف الشامل ،وحربًا أهلية طاحنة يف الجنوب،
أخذت تدخل يف نطاق الحروب املنس ّية .وركّزت أيضً ا عىل رضورة
أن تعمل القوى الدولية واإلقليمية عىل إبعاد يوغندا من جنوب
السودان ،إذ إ ّن تدخّلها عقّد املشكلة الجنوبية  -الجنوبية ،إضاف ًة
إىل أنّه دفع حكومة جمهورية السودان إىل تنكّب جادة الحياد تجاه
الرصاع الجنويب  -الجنويب .وأشارت املداخلة إىل أ ّن اإلشكال يف دولة
حل اإلشكاالت العالقة
حل مبنأى عن ّ
جنوب السودان ال ميكن أن يُ ّ
يف جمهورية السودان؛ فالحركات املسلّحة الناشطة يف جنوب كردفان
والنيل األزرق تسند ظهرها إىل دولة الجنوب ،ما يجرب حكومة
جنوب السودان عىل االنحياز للجهة الجنوبية التي تعينها يف مواجهة
الحركات املسلحة.
بدا واض ًحا من جملة املداخالت التي أُلقيت من عىل املنصة ،ومن
النقاشات التي أعقبتها ،أ ّن القوى الغربية مل تعد متلك أوراقًا للضغط
عىل الحكومة السودانية .ويبدو أ ّن منظمة سيفرويرلد أرادت أن
تستكشف إمكانية استخدام وزن الصني ،بوصفها دولة يظ ّن أ ّن لها
تأث ًريا قويًا ،يف جمهوريتي السودان وجنوب السودان .غري أ ّن الصينيني
ب َدوا ،يف ما ملست ،متشككني يف النوايا الحقيقية للغربيني يف محاولة
دفعهم إىل القيام بدو ٍر فاعل يف حلحلة الرصاعات يف أفريقيا ،ومن
بينها الرصاعات يف السودان وجنوب السودان .ويبدو أ ّن تجربة
االتحاد السوفييتي الذي ج ّره الغربيون للرصاعات الدولية ولسباق
التسلّح حتى انهار ،ماثل ٌة يف أذهان الصينيني .وبالفعل قال بعضهم
برصيح العبارة إ ّن الصني ال تريد أن تدخل يف رصا ٍع مرير مع أمريكا
يف أفريقيا.
يف لقا ٍء آخر مصغّر نظّمته منظمة سيفرويرلد مع أحد كبار الباحثني
املتخصصني يف أفريقيا يف معهد الصني للعالقات الدولية املعارصة يف
بكني ،كنت أحد حضوره ،اتّضح يل هذا التخ ّوف الصيني بصور ٍة أكرث
ٍ
انتقادات تق َّدم بها بعض الحارضين بأ ّن الصني ال
جالء يف الر ّد عىل
تهت ّم سوى مبصالحها التجارية البحتة ،وال تقوم بدور فاعل يف تحقيق
االستقرار يف الدول املضطربة التي تستثمر فيها ،وأنّها ظلّت تتعامل مع
بغض النظر عن سوء عالقات تلك الحكومات مبواطنيها،
الحكوماتّ ،
وال تتعامل مع الشعوب؛ ففي حالة السودان ،عىل سبيل املثال ،ظلّت
وبأي شكلٍ من
الصني تتعاطى مع الحكومة وحدها ،ومل تتعامل قطّّ ،
األشكال مع قوى املعارضة ومع منظامت املجتمع املدين السودانية.
بعبار ٍة أخرى ،ظلّت الصني منشغل ًة مبصالحها االقتصادية ،ومل تضطلع
بالدور الذي ينبغي لها أن تضطلع به ،بوصفها قو ًة صاعدة ،عليها

189
لحل النزاعات يف الدول
واجب يُنتظر أن تضطلع به يف بذل الجهود ّ
ٌ
األفريقية التي لها بها عالقات وطيدة وتستثمر فيها.
متثّل ر ّد الباحثني الصينيني بأ ّن املشاكل ذات الجذور العميقة واملعقدة
ال يجري حلّها يف يوم وليلة؛ فبعض املشاكل لها جذور عميقة يف بنية
املجتمعات نفسها .وذكروا يف هذا الصدد أ ّن القوى املتصارعة يف
حل مشكلة السودانيني لن يت ّم
السودان متعددة ج ًدا .فهم يرون أ ّن ّ
إال عىل أيدي السودانيني أنفسهم .وقالوا لو أنّهم دخلوا يف الحوار
الوطني الجاري اآلن ،لدخلت أمريكا ودخلت قوى أخرى ،وبهذا لن
تبقى املشكلة مشكلة سودانية .ولذلك يرون أ ّن املصالحة الوطنية
السودانية سوف تكون رحلة طويلة؛ فاألحزاب السياسية املعارضة
متصلبة وليست قــادرة عىل الوصول إىل حلو ٍل وسطى ،وثقافة
التوصل إىل حلو ٍل وسطى ليس لها وجود يف السودان حتى اآلن.
ّ
التوصل إىل
فكلّام تدخّلت القوى الكربى ،كان هناك مفسدون لحراك ّ
حلول .تتب ّنى هؤالء القوى الكربى والقوى اإلقليمية .كام أ ّن كث ًريا من
الحركات اإلثنية الجهوية يف السودان ذات طبيعة انفصالية.
ذكر كبري الباحثني الصينيني أ ّن لهم ،عىل سبيل املثال ،مشكلة يف
تايوان ،ومشكلة يف هونج كونج ،ولديهم مشاكل أقليات حا ّدة يف
بعض األقاليم .ولك ّنهم يدورون حول هذه املشاكل ،تاركني إيّاها
يف أماكنها ،عىل حالها ،بال مواجهة ،ليك ال تصبح حجر عرثة؛ فهم
ينرصفون إىل ما ميكن أن يتحقَّق ،وال يهدرون الجهد يف ما ال ميكن
أن يتحقق يف اللحظة الراهنة .ويرون أ ّن بعض املشاكل املعقدة ج ًدا،
وهذا النوع من املشاكل تحلّه التحوالت التي تحدث عرب زمنٍ قد
يطول .ولذلك ينرصفون إىل التنمية والتحديث ،منتظرين أن تصبح
الظروف يف املستقبل مواتية أكرث لحلّها .وقد أس َموا هذا النهج بـ
"الصرب اإلسرتاتيجي"  .Strategic patienceوقد اقرتحوا يف معرض
هذا الحديث ،أن يرتك السودانيون مشكلة أبيي لتحلّها األجيال
عم هو أه ّم منها
املقبلة ،وال يحرصوا ّ
كل جهدهم فيها ،فترصفهم ّ
بكثري ،وهو تحقيق االستقرار والنم ّو.
قبل أيّام ،ورد يف األنباء أ ّن الصني دعت الفرقاء الجنوبيني ،ولكن تحت
مظلة منظمة إيقاد ،لالجتامع يف الخرطوم ،ملناقشة الرصاع الجنويب -
الجنويب .ويبدو أ ّن الرصاع الجنويب  -الجنويب قد جعل إيرادات النفط
تتدن إىل ح ٍّد كبري ما أث ّر يف جمهورية جنوب السودان ،وأث ّر أيضً ا
ّ
يف جمهورية السودان التي تعتمد عىل رسوم عبور النفط الجنويب
أراضيها ،وأث ّر يف الصني نفسها ،املستثمر األكرب يف هذه الصناعة يف
البلدين.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
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 وال ّنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي تتط َّلب
العام.
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
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
أن تطور المجتمع
وهو ينطلق من كون
التطور ال يتناقض والثقافة والهويّة العربية ،بل ينطلق أيضا من ّ
ّ
غير ممكن إال ّ بتطور جميع فئاته ،في أوضاعه 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 بوجه ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
وبالسياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثرة 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
ّ
ً
ً
ً
وخصوصا بإسقاطاتها المباشرة
،
ة
ي
ونقد
ة
ي
تحليل
عناية
السياسي
والفكر
ة
ي
االجتماع
ات
ي
بالنظر
كذلك
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
الدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه إلى ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورشات عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
ّ
العام العربي ً
أيضا ،وينشر جميع إصداراته بال ّلغتين العرب ّية
أي
ر
ـ
وال
ين،
المختص
إلى
هة
موج
ونــدوات
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى 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
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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.
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.
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