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قواعد النشر
تنشر املجلة الدراسات وألاوراق البحثية والتحليالت السياسية ،التقدير الاستراتيجي ،التقارير واملقاالت
الفكرية حول القضايا سابقة الذكر .وفقا ملعايير النشر العامة في الدوريات ألاكاديمية وهى املوضوعية
والدقة والتوثيق على أن تكون املراجع بنظام“Footnote “.
أن ال يزيد حجم التحليالت السياسية والتقدير الاستراتيجي والتقارير على  0011كلمة ويتناول القضية
ً
موضوع التحليل بإيجاز ،موضحا أبعاده وتداعياته إلاقليمية أو الدولية مع رصد أهم املصادر
املستخدمة.
يرفق الكاتب مع املادة املرسلة سيرة ذاتية مختصرة تتضمن الخلفية التعليمية والخبرة السابقة وأبرز
ألاعمال املنشورة.
املواد املقدمة يجب أال يكون قد سبق نشرها ،ويجب أن تكون قد أعدت للنشر في مجلة اتجاهات
سياسية وفق الاتفاق مع هيئة التحرير.
جميع املواد املرسلة ترسل إلى التحكيم وتلتزم املجلة والكاتب بقبول قرار لجنة التحكيم وفي حال قبول
املادة للنشر مع إدخال تعديالت يلتزم الكاتب بإجراء التعديالت املطلوبة خالل أسبوعين من إخطاره
بقرار اللجنة.
حق إجراء تعديالت تحريرية في النص حسب مقتضيات النشر بما ال يخل بأسلوب الكاتب أو ألافكار
ألاساسية في النص تحددها هيئة التحرير.
حقوق النشر الخاصة باملواد املنشورة محفوظة بما في ذلك إعادة نشرها في موقعها الالكتروني أو في
إلاصدارات ويسمح باالقتباس منها مع مراعاة ألاصول املتعارف عليها في الاقتباس وتوثيق املصادر.
هيئة تحرير املجلة هى التى تحدد خطة العمل فى كل عدد خالل ألاشهر الثالثة السابقة لصدوره تبعا
لتطورات ألاحداث والقضايا مع الاعتماد على التكليفات املباشرة كما يسعدنا أن نتلقى أى مقترحات
شفوية ويفضل مكتوبة إلعداد موضوعات فى املجلة على أن يتم إعداد املوضوعات بعد النقاش مع
مسئولى ألاقسام حول الشكل واملضمون املتعلق بها.
املقاالت ألاكاديمية تتضمن الورقة ألاولى العنوان الكامل للمقال ،اسم الباحث ورتبته العلمية املؤسسة
التابع لها (قسم ،كلية وجامعة) الهاتف والفاكس ،العنوان الالكتروني وملخصين للموضوع في حدود
مأتي كلمة أو ثمانية سطور أحدهما بلغة املقال والثاني بإحدى اللغتين ألاخريين على أن يكون أحد
امللخصين باللغة العربية.

تكتب املادة العلمية العربية بخط من نوع  Sakkal Majallaمقاسه  01بمسافة  01نقطة بين ألاسطر،
العنوان الرئيس ي ، Sakkal Majalla18 Grasالعناوين الفرعية ، Simplified Arabic 14Grasأما
الفرنسية أوالانكليزية فتقدم بخط من نوع  Times New Romanمقاسه .01
هوامش الصفحة تكون كما يلي :أعلى  ،11أسفل  ،11يمين  ،11يسار  ،11رأس الورقة  ،0.1أسفل
الورقة  ،0.11حجم الورقة مخصصx16). 23,5) .
يرقم التهميش وإلاحاالت بطريقة أكاديمية في آخر املقال بالترتيب التالي :املؤلف :عنوان الكتاب أو املقال،
عنوان املجلة أو امللتقى ،الناشر ،البلد ،السنة ،الطبعة والصفحة.
مالحظة:
انه في الوقت الذي نلتزم فيه بمراجعة جميع املقاالت التي نتلقاها بعناية فائقة ،إال أن إرسال مقال ال
يضمن النشر دائما ،وال تؤثر اللغة التي يرسل بها املقال بأي شكل من ألاشكال على تقيمنا له.
يجب إرسال ملخص للسيرة الذاتية للباحث ترفق مع مع بعض أعماله املشورة مسبقا
يجب أن تكون جميع املقاالت التي ترسل خاصة في املجلة وليست قيد النظر للنشر في أي مكان آخر.
ترسل املساهمات في اللغة العربية منسقه على شكل ملف ما يكروسفت وورد ،إلى البريد إلالكتروني:
magazin@democraticac.de
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الكلمة اإلفتتاحية
د.سامي الوايف
رئيس التحرير
إن مشاركة املواطنين في تسيير الشؤون العامة للدولة يعد ضمانة هامة لكفالة حقوقهم و مصالحهم فتمكين
املواطنين من املشاركة الفعالة و الحقيقية يعد ظاهرة ديمقراطية و ممارسة حضارية تكرس لرشادة التسيير .و قد
أكد إلاعالن العالمي للحقوق إلانسان على ضرورة تكريس مبدأ مشاركة املواطنين في العمل السياس ي كضرورة لتفعيل
دورهم في تسيير شؤونهم و هو ما نلمسه من خالل نص املادة  12منه بقولها "لكل إنسان الحق في املشاركة في حكومة
بالده و أن لكل إنسان الحق في دخول مجال الخدمة العامة في بالده بشكل متكافئ " .و في ذات السياق تنص املادة 21
من امليثاق إلافريقي لحقوق إلانسان على أن " لكل املواطنين الحق في املشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم و
لكل املواطنين الحق أيضا في تولي الوظائف العمومية في بالدهم".
و تمثل إلانتخابات إلاطار الكالسيكي إلشراك املواطنين في السلطة و في صنع القرار السياس ي  ،غير أنه ال يمكن
التسليم بأنها الوسيلة املثلى لتقييم مدى ديمقراطية نظام ما سيما في ظل ما يشوب العملية إلانتخابية من شبهات
تمس بشفافيتها و نزاهتها ،ما يستلزم معه وجود أليات و قنوات أخرى تمكن املواطنين من التعبير عن أرائهم و
تطلعاتهم و املشاركة في القرار السياس ي و تحديد توجهات الدولة الاقتصادية و التنموية .
إن الشراكة الحقيقية بين املواطن و مؤسسات الدولة ضرورة حتمية لتسيير راشد لشؤون العامة للدولة ،و إن
كانت حالة إلاحتقان و الغليان الذي تشهده العديد من الدول و ما إنجر عنها من فوض ى عارمة ترجع أسبابه
الرئيسية إلى السياسية إلاقصائية و تهميش دور املواطن ما خلق هوة عميقة بين طرفي املعادلة (املواطن و مؤسسات
الدولة ).
وفي هذا الصدد نسعى كهيئة تحرير ملجلة إتجاهات سياسية إلى تحليل مجريات الاحداث الراهنة و طرح رؤية
إستشرافية هذا تماشيا و توجهاته املركز  ،إذ نتطلع إلى التميز و إلانفراد ونلتمس موقعا بين كبريات املجالت السياسية
بإختيارنا بعناية فائقة املواضيع التي يتضمنها كل عدد و التي نعرضها وجوبا على الهيئة العلمية إلاستشارية للمجلة والتي
جمعت نخبة من الرتب العلمية و الصحفية و الديبلوماسية لتقدير املقاالت و التقارير الواردة إلينا من مختلف الدول
العربية ،و هذا في مسعانا الدؤوب لتقديم عمل يرقى إلى مستوى قارئنا الكريم.

يسعدنا تلقي إقراحاتكم اليت تسهم يف تطوير اجمللة
أ
أ
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د .صالح سمير البنـدارى

"عاصفة الحزم" ومستقبل النظام إلاقليمي العربي
The Decisive Storm & The Future Of The Arab Regional Order
د .صالح سميرالبنـدارى

()

elbendary50@hotmail.com

ملخص :
ً
ً
ً ً
ً
يشكل الصراع الدائر باليمن حاليا ـ ـ والذي تزكيـ وششـعل راـرا ـ ـ منعطفـا اامـا وديداـدا رطيـرا ت امتـد إلـر ر ـ سـائر املنطقـة
بـل والعـال ،ت حيـ تتبـأإ الـيمن بمأقعاـا الرارا ـ الفرمـد مكااـة اامـة عمـرتي ماـا ـ تـرااي التيـارت الدوليـة وتـد الـنف
م ــن الرزم ــرت العردي ــة ر ـ ـ دوف الع ــال ،املتق ــدم ـ ـ إورود ــا وإمرمك ــا ت ولق ــد ااطلق ــل عملي ــة "عاص ــفة الح ــزم" ـ ـ مياول ــة م ــن
ً
السـ ــعأداة ودوف التيـ ــالم لأقـ ــم التمـ ــدد والنفـ ــأق إلاارايـ ــي واسـ ــتعادت لمـ ــن و سـ ــتقرار ـ ـ الـ ــيمن حفا ـ ــا ع ـ ـ مصـ ــال
استراتييية متعددت ت رال إ اناك تـب رممـاع بـي الحللـي السياسـيي إ تـداعيار وذلـاراـذ العمليـة سـأم تمتـد لتشـمل
طبيعة وتكل التيالفار وايكل النظام إلاقليمي العربي رالف املستقبل املنظأر ت واأ ما رلصل رلي الدراسة .
الكلمار املفتاحية  :عاصفة الحزم ت تيالم ت اعل رقليمي ت مستقبل ت النظام إلاقليمي العربي .
Abstract :
The Current Conflict In Yemen - Which Is Highly Supported And Ignited By Iran - Represents A
Turning Point And A Serious Threat , Affecting On The Region And The World , Whereas Yemen
, By Its Unique Geographic Position , Has A Strategic Position Controlling Of The International
Trade Movement And Flow Of Oil From The Arabian Peninsula To The Developed Countries In
Europe And America , So Saudi Arabia And The Coalition States Had Launched The Process
"Decisive Storm" In Attempting To Restrain The Expansion And Influence Of Iran In The Region
And Restore Security & Stability In Yemen Preserving Their Strategic Interests , But There Is A
Large Consensus Among Political Analysts , That The Fallout And Consequences Of This Process
Will Extend To The Nature Of Alliances And Structure Of The Arab Regional Regime In The
Foreseeable Future , Which The Study Had Already Concluded .
Keywords : Decisive Storm , Alliance , Regional Actor , Future , Arab Regional Regime .

 )أستاذ العـلوم السياسية املشارك  ،جامعة بورسعيد  ،مصر .
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مقدمة :
رصــد البــاخالو لــالا الســنواا اليليلــة املابــية ي ـرا بي ـرا لحــب ببيئــة الن ــام ي ليع ـ العرك ـ  ،ذل ـ بفعــع دــدد مــم العوامــع
بعضها ذاتية ألالرى إ ليمية د لية  ،خيث جرا تحوالا ف ـ موازيم اليوى أد ار الفادلي دالع الن ام ذا التفادالا فيمـا
بيــم  ، ،مــا هــرا ــوم جديــدل مــم ليــر الــد ا ًــنلز ليـرا داومــا مــم ز ايــا دــدل  ،أ ــحز بيئـة الن ــام أ ــر بــبابية أصاب ــا
وــم اليــول الهيبــة( ، )1فاًــتعلز الصـراداا بشــلز الاتادــاا خــوا العديــد مــم البوانـ مم ــا  :الحفــا دلـ الحــد د التماسـ
الــوي  ،أ الحفـا دلــا الهويــة الوينيــة ســوا أيديولوجيــة أ ديةيــة أ در يــة  ،مــا بزلــز التحالفــاا البديــدل تنونــز محــا ر
إ ليمي ــة أل ــرى مض ــادل  ،و ــو م ــا ــا بمالاب ــة العوام ــع امحف ــزل لت ـ جيص الص ـراداا اليديم ــة اً ــعاا البدي ــد مم ــا  ،فض ــال د ــم
الص ـرا ألابــدم خ ــوا الهيمنــة فــر يرادل باملنيي ــة( . )2لــ ،ت ــر ألازمــة اليمنيــة د ــم وــذا الســيا  ،فة ــا ا دمليــة "داص ــفة
الحــزم" الت ـ انيليــز فةــر  26مــار  ، 2015لتنيــوم دلــا أبعــاد سياســية إ ليميــة د ليــة  ،لتحــدح تحــوال جووريــا ة ـ معادلــة
ألامم باملنيية( ، )3انيال ا مم "تحالف" ال تيف أودافه دند خد د وذه ألازمة  ،بـع تتةا زوـا نحـو إدـادل وينلـة املنييـة( ، )4دلـ
بو املت يراا الت خدثز ة بةية اليول دالـع الن ـام  ،درجـة الاسـتييا البي ـ  ،تنـام الالرـرا الرـار للن ـام( ، )5مـم ثـ،
يـرح أ تـدادياا نتـا ص وـذه العمليـة سـوت تت يـو و ـا دمليـة دسـسرية السـتعادل الشـردية بـاليمم  ،إرـا التـ ثير دلـا مةريـاا
ألاخداح باملنيية تحديد مستيبع الن ام ي ليع العرك (. )6
اتكالية الدراسة :
تتمحور خوا تل الحالة املرردية الت باا يعاب مم ا الن ام الا ليع العرك  ،الت تت حج ة لها كسبب ا الصراداا الاتاداا
 ،ا آلروا الصرا ة اليمم بنع ما يحمله مم تدادياا ارثية دل اليمم دل املنيية ب ملها  ،وو ما يؤًر إر ا يار امع
للن ام  ،يتةب به العديد مم امحللي دل بو التيوراا املتساردة للعملية الحر الدا رل  ،وو ما ا خافزا دافعا ويا
الوتمام الباخث باملوبو محع الدراسة .
ادم وإامية الدراسة :
يتمالع الهدت الر يس ة تحليع دملية "داصفة الحزم" مم افة أبعادوا جوانب ا امرتلفة  ،ذا أد ار الفادلي البارزيم في ا
إ ليميا د ليا  ،تداديات ا ت ثيروا دل مستيبع الن ام ي ليع العرك  ،ة خي تةبع أومية الدراسة مم ددل ادتباراا ،أبرزوا :
 .1أومية خيوية اليمم مو عها الاسرراتيج الذم يتحس ،ة ًرايي التةارل الد لية تدفب النفط إر ألاسوا العاملية .
 .2ليورل أ يتحوا الصرا ة اليمم إر خر إ ليمية ًاملة ت دد الاستيرار ألامم ة املنيية العال. ،
 .3ليورل التمدد ييراب باملنيية  ،الذم ستسمله خاليا باليمم دل د ا املنيية العال. ،
 .4مدى الت ديد الذم يشنله الصرا ة اليمم دل مستيبع من ومة ألامم ة د ا الرليص املنيية .
 .5أومية بر رل استيرار اليمم املنيية الاسرراتيةية امحيية ت ثير ذل دل مستيبع الن ام ي ليع العرك .
روض وشساؤالر الدراسة :
خيث تنيلب الدراسـة مـم فـر ر ـيس مفـاده  :أ تـدادياا دمليـة "داصـفة الحـزم" سـوت تيـود ةـ املسـتيبع املن ـور إرـ ييـراا
وينليـة جووريــة ت حــب بالن ــام الا ليعـ العركـ الســيما الررتيبــاا ألامنيــة  ،خيــث بــاا وــذا الن ــام اونــا مفسنـا ليــر ــادر دلـ
موا بــة التيــوراا أ مةاب ــة امرــاير دلـ الســاختي الا ليميــة الد ليــة  .ةـ ايــار تحييــب وــذا الفــر ســإلا الدراســة ل جابــة
دلا ددد مم التساؤالا  ،مم ا :
 .1ما ه ألاودات الحيييية را تحالف "داصفة الحزم" ؟
 .2وع تريد د ا التحالف استعادل الشردية باليمم أم أ لهاا أودافا أجنداا لاصة ب ا ؟
 .3ما ه يبيعة محدداا أد ار أبرز الفادلي ي ليميي ة "داصفة الحزم" ؟
 .4ما ه يبيعة محدداا أد ار أبرز الفادلي الد ليي ة "داصفة الحزم" ؟
 .5ما حب ،يبيعة تدادياا "داصفة الحزم" دل الد لة اليمنية ؟
أ
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 .6ما حب ،يبيعة تدادياا "داصفة الحزم" دل مستيبع الن ام ي ليع العرك ؟
منهرية الدراسة :
تيوم الدراسة دلا فسرل التنامع املم ج ب دت الوصوا إرا تحليع دلع لـ دليـه الد ـة املوبـودية  ،مـم ثـ ،ادتمـد الباخـث
دلا  :املنهج الوصف التحليل ـ للتعامع مع ال اورل فه ،يبيعت ا مت يرات ا أد ار ألايرات الفادلة في ا  ،ادتمادا دل الدراساا
آلارا املت صص ـة  ،إر ــا جان ـ م ــدلع املص ـ حة الويني ــة ـ ال ــذم يفر ــر أ الي ــول الر يس ــة امحر ــة لسياس ــاا ال ــد ا الس ــيما
الرارجية  ،ه السإل املستمر لحماية تنمية مصالحها اليومية ة خدوا ألا ص ى ة مواجهة ألايرات ألالرى  ،يفسر السالير مم
أفعـاا ألايـرات املن ـريي ةـ الصـرا  ،فضـال دـم مـدلع إدارل ألازمـة الـذم يعـد وامـا جووريـا لفهـ ،أفضـع تحليـع أدمـب ل زمــة
محع البحث .
إلاطارالنظري للدراسة  :منو مم لمسة مباخث فضال دم ميدمة لاتمة  ،ذل اآل :
املبي لوف
عاصفة الحزم  ..املقدمار والدوا ع
تحت ــع البمهوري ــة اليمني ــة منان ــة اس ــرراتيةية ة ـ املنيي ــة انيال ــا م ــم مو عه ــا الب راة ـ الفري ــد  ،خي ــث ش ــرت دل ــا مض ــيب ب ــا
املنــد الــذم عنــر منــه مئــاا الســفم اليادمــة مــم الشــر ألا ص ـ ى د ا الرلــيص إرــا مــوابب البحــر ألاخمــر دنــر نــال الســويس إر ـ
ً ــماا أ ر ألا ــا ألام ــريستي محمل ــة ب ــالنفط م تل ــف البض ــالع  ،لع ــع و ــذا املو ــع و ــو م ــا جعله ــا مح ــال ل يم ــا م ــم ب ــع ال ــد ا
الاستعمارية منذ  ، )7(16فاليوى الت ستييع أ سيير دلا اليمم يمسم ا التحس ،باملضيب( ، )8الذم يحتع املرتبة الالالالة بعد
"ورمــز ملي ــا" م ــم خي ــث ميــة ال ــنفط الس ــلع الع ــابرل ل ــه يوميــا( ، )9م ــم ث ــ ،تلع ـ ال ــيمم د را مهمــا ة ـ ت ـ مي الري ــو املالخي ــة
الد ليــة  ,الت ـ شــنع دص ـ الا تصــاد العــالع  ،خيــث يمــر منــه  %30مــم نفــط لــاز الرلــيص العرك ـ إر ـ ألاســوا العامليــة(، )10
تصــدر الســعودية  % 65مــم صــادرات ا النفييــة دنــر مينــا يةبــع دلــا البحــر ألاخمــر  ،فضــال دمــا تماللــه الــيمم مــم أوميــة لاصــة
ملنييــة الرلــيص  ,خيــث تمال ــع بعــدا اســرراتيةيا خص ــنا يعــزز مــم أم ــم اســتيرار د ا املنييــة م ــم الناخيــة البنوألايــة( ، )11يمس ــم
التعمب بصورل أفضع ة املوبو دنر النيا التالية :
ً
إوال ـ مقدمار لزمة :
تصبح اليمم معيال للتيرت دنر مةمودة مم البهاديي العا ديم مم أف ابستا
فتحز الحر ألاولية ة اليمم  1994البا
 ،الذيم ا يست دمه ،ن ام الر يس الراخع "دل دبد هللا صال " بد البنو الاًررا  ،الذيم ن موا صفوفه ،منـذ 2009
تحز اس" ،تن ي ،اليادـدل ةـ ًـبه البزيـرل العرألايـة"( ، )12منـذ ذلـ الحـي ـدمز السـعودية د ا الرلـيص بالتةسـيب مـع الاتحـاد
ألا رك املعوناا لليمم ملعالبة الالتالالا الهينلية لال تصاد إدادل بنا البةية التحتية  ,ب ـدت معالبـة ألا بـا ألامنيـة املررديـة
 ،الت د تمهد اليريب أليرات إ ليمية لير مرلو في ا للعبـث بـاليمم  ,لاصـة إيـرا ( ، )13ألال ـز تلـ امرـا ت ذر ت ـا مـع هـور
خر ـة الحــو املســمال "أنصــار هللا"  ،ب تبادهــا الــذيم يةتمــو إرـ اليا فـة الزيديــة الشــيعية يشــنلو نحــو ثلــث الســنا ( ، )14التـ
ت سســز ميليشــيات ا دــام  ، 1992مرتســزل دلــا الانتمــا الــدي للن ــام الشــيإل ييرابـ  ،التـ تحــدا الحنومــة منــذ منتصــف دــام
 ، 2000ألاــدأا الحــر بــدوا منــذ  . )15(2004ليــد ســاددوا آنــذاك بــعف الن ــام فشــع الد لــة املر زيــة ةـ بســط ســليت ا دل ـ
املــد اليمنيــة  ،فش ــم دلي ــا ال ــر يس "صــال " ســتة خ ــر لــالا الفر ــرل ( ، )2009 -2004بادتبــارو ،ــواا لارج ــة دــم الن ــام ،
ت ــدت إر ـ الع ــودل ب ــالبالد إر ــا الحس ــ ،يم ـام  ،و ــو م ــا س ــاو ،ة ـ لل ــب بيئ ــة مؤاتي ــه لت ــدلع إي ـرا ددمه ــا ل بماد ــة لن ــو  ،ــول
دسسرية ذاا يموح سياس  ،يمسم اسـتالماروا ةـ خرب ـا بـد املـد الووـاك السـعودم  ،فـزادا السـعودية مـم مشـار ت ا ةـ الحـر
السادسة بدو ،بشنع بير(. )16

أ
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كعد اندال الالورل اليمنية  2011اختدم الصرا دلا السلية  ،خيث اختةـز املعاربـة دلـا الحسـ ،السـليوم للـر يس "صـال " ــ ـ
املستمر منذ  1978ـ ـ خت تم ضز املفا بـاا ةـ أبريـع مـم نفـس العـام دـم "مبـادرل مةلـس التعـا الرليجـ "  ،التـ جـرا تحـز
ردايــة ألامــ ،املتحــدل الاتحــاد ألا ر ك ـ ( ، )17الت ـ خالــز د بشــو خــر أوليــة انــز تلــوح بــاألفب  ،أيليــز دمليــة انتياليــة
من مــة افــب دلي ــا عهــا الــر يس تحــز بـ ط د رـ  ،اًــتملز دلـ فرــرل انتياليــة مــم مــرخلتي  :ألا رــا انت ــا ر ــيس انتيــار ،
الالانيــة تضــمنز إيــارا زمنيــا مدتــه دــامي تةت ـ بانت ابــاا دامــة مــع أ ا ــع  . 2014ليــد أســفرا وــذه املبــادرل دــم تنــازا الــر يس
"صــال " دــم الســلية ةـ نــوفمنر  2011إرـ نا بــه "دبــد رألاــه وــادم"  ،الــذم يــرح دلـ الشــع اليم ـ مر ـ خيــد ةـ الانت ابــاا
الر اسية فنراير  ، 2012خيث تمز تز يته ر يسا بةسبة  ، %99.8رل ،ددول الحـوثيي الحـراك البنـوك للميايعـة  ،تـ ،شـسيع
خنومة خدل ينية سمز خيا ب ا مناصفة بي الحز الحا  ،ا تالت أخزا املعاربة(. )18
رل ،الانت ا بتلـ الصـي ة التوافييـة  ،التـ فربـز مـم بـع د ا الرلـيص خصـةز ن ـام الـر يس "صـال " مـم املسـا لة  ،إال أ ـا
أبي ــز دل ــا أس ــبا الص ـرا ابل ــة لالنفة ــار  ،فب ــدأ الحوثي ــو ة ـ التوس ــع ة ـ محاف ــة ص ــعدل خص ــار "دم ــا "  ،ال ــذيم ا ه ــر ا
بوبــوح البعــد اليــا ف مــم لــالا إدــال رلبــت  ،ةـ اليضــا دلـ "الســلفية التيليديــة بياب ــا الووــاك "  ،التـ تمالــع مــم من ــورو،
امتدادا للنفوذ السعودم ة اليمم( . )19مم ث ،أصبح اختوا ـوت  ،وـدفا محر ـا لـد ا مةلـس التعـا الرليجـ ( ، )20إال أ تلـ
ألا ب ــا ــبعز إي ـرا دل ـ الت ــدلع أ ــر ة ـ ال ــيمم ـ ال ــذم خسمت ــه س ــلية انتيالي ــة ب ــعيفة ـ ـ ـ فسالف ــز م ــم ددمه ــا السياس ـ
العسسرم يدالمـ ل حـوثيي  ،أمـدت  ،باألسـ حة دنـر ـواا الن بـة ةـ الحـر الالـورم  ،فيـا لتيريـر لنيويـورك تـايمز ةـ مـار
 ، 2012استشهد بمسئولي بالبيش الاست باراا ألامريسية  ،ما ببيز حنة أس حة تحمع دالماا إيرانية بالـة السـواخع
اليمنية ة يناير  ، 2013شمع صواريخ جوية متفةراا مم يراز . (21)C-4
ثــ ،انيليــز جلســاا الحــوار الــوي بردايــة ألامــ ،املتحــدل ةـ مــار  ، 2013اســتمرا دشــرل أًــهر  ،خيــث ــع الحوثيــو ـ ـ بعــد
مرا لــاا مفا بــاا ماراثونيــة ـ ـ دلــا مــا ســعى ب ـ" ثييــة م رجــاا الحــوار الــوي "  ،الت ـ تمالــع ة ـ جووروــا إخيــا ملبــاد الالــورل
اليمني ــة  ، 1962ش ــمع اتفا ــا يض ــع خل ــوال ليض ــايا  :البن ــو  ،الدس ــتور  ،النرمل ــا  ،امليليش ــياا املس ـ حة  ،ن ــام ألا ــالي،
الد ل ــة الاتحادي ــة( . )22ة ـ س ــلتمنر  2014ص ــالز أي ـرات الا ـتا بمس ــاددل ألام ــ ،املتح ــدل "اتفا ي ــة الس ــل ،الش ـرا ة الويني ــة"
عز دلي ا  ،الت بعز خال سيحيا ل زمة  ،خيث ديةز خنومة جديدل بـمز الحـوثيي الحـراك البنـوك بشـيا الالـورل
 ،إال أ وـذا الاتفـا تـ ،تنفيـذه جز يـا لعــدل أسـابيع  ،ثـ ،عمــد الحوثيـو إدا ـة دمــع الـوزاراا ـاموا بت ريـ دمليـاا الحنومــة
مع لصومه ،توسيع نفـوذو ،العسـسرم جنـو العاصـمة  ،ةـ امليابـع خشـد الـر يس "وـادم" ددمـا د ليـا بـدو ، ،بلـو ذر تـه
ة فر ديوألااا مم بع الوالياا املتحدل بدو ، ،وو ما جعع الحع السلع للصرا بعيد املناا(. )23
ثــً ،ــيز ميليشــياا الحــو يرييهــا نحــو العاصــمة "صــنعا " مســت لة الف ـراا السياس ـ  ،خارألاــز بعــا اليبا ــع تحالفــز مــع
ألرى وزمز البيش الوي دلا يوا اليريب  ،استولز دلا العاصمة ة  21سلتمنر  ، 2014مم بع دل مدينة "دمرا " ة
يوليـو( ، )24فـزاد تحسمهـ ،سـييرت  ،دلـ مفاصـع الد لـة بدرجـة بيـرل( ، )25ختـ صـع ألامـر إرـ خـد اختةـاز الـر يس "وـادم" مــم
معه روا م( ، )26ة لضو ذل دملز السعودية دلا اختوائ  ،ذل دنر الادررات بـ "اتفا السل ،الشـرا ة"  ،الـذم ادرـرت
بت يــر املشــهد السياسـ  ،بــع الحــو ًــرينا ةـ الحنومــة ميابــع الاباــحا مــم "صــنعا " إدــادل ألاسـ حة التـ بت ــا ميلشــياته
للد ل ــة  ،إال أ الح ــوثيي اص ــلوا تم ــددو ،العس ــسرم باتة ــاه امحاف ــاا ألال ــرى الس ــتسماا الهيمن ــة دل ــا ام ــع الد ل ــة  ً ،ــنلوا
تحالفا سياسيا مع خز الحنومة السابب "املؤتمر الشعب العام"( . )27ت زمز ألا با خيـث أصـبحوا بالفعـع د لـة دالـع الد لـة
 ،توسعوا جنوألاا مم واددو ،ة "صعدل"  ،ختى تمسنوا مم الاستيال دلا مينا "الحديـدل" دلـ البحـر ألاخمـر( ، )28الـذم يعتنـر
ًريا الحيال لليمم  ،وو ما مسم  ،مم ت ديد نا الا النفط السعودية أثنا دبوروا لبا املند  ،ما ابير اململسة إرـا يدـال
دم تو ف مر ر نا الت ا النفيية دنر املضيب  ،ختى تدللز الواليـاا املتحـدل د ا النـاتو بإرسـاا ت ديـد مباًـر لهـ ، ،فاباـحبوا
دلا الفور معلني ددم التعر للنا الا السعودية مرل ألرى(. )29
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إال أ أ را ليواا ال با السياس ل حوثيي بدأا مع اختةاز الر يس "وادم" خنومته  ،الذم تمسم ة  21فنراير مم الهر
إر "دد " ًر ة إدارل الد لة مم وناك( ، )30ث ،اصلوا الحر باتةاه البنو تلوا سلبوا ألاراض تحز راية محارألاة تن ي،
الياددل  ،مع بداياا  2015بدأا البمادة خملت ا ألا ر يموخا با تحام مدينة "دد " الاستيال دلـا امليـار  ،ثـ ،دلـا اليصـر
الر اس بع الر يس تحز ي امة البنرية  ،ث ،أجباره ة  21يناير دلا الاستيالة  ،دي التيافه ،لر يس ويئة ألار ا ألامي
العام ملؤتمر الحوار الوي ( ، )31أديبوا ذل بإصدار ادال دستورم ة فنراير يتضمم الانيال دلا الشردية عييع الدستور
خـع النرملــا شـسيع مةلــس ي ـ لر اسـة الــبالد خنومــة جديـدل  ،وــو مـا المــا رفضــا إ ليميـا د ليــا فضــال دـم لالبيــة ألاخـزا
اليمنية(. )32
ة ـ 12مــار ــاموا ب ــإجرا منــا راا دســسرية باملعــداا الالييل ــة دلــا الحــد د الســعودية  ،في ــالبت  ،اململســة بإبعــاد اليــواا د ــم
الحــد د إال أ ــ ،رفضــوا  ،أيليــوا صــواري ه ،الباليســتية باتةــاه اململســة( ، )33الت ـ بلــو دــددوا  60صــار لا  ،تــ ،الاســتيال دلــا
بعضــها مــم مســتودداا البــيش كعضــها آلالــر رد إلــي  ،مــم إي ـرا  ،الت ـ يالــز بعــا مــد اململســة  ،لــيس فيــط البنوألايــة بــع
الشمالية أيضا  ،خيث سيط اخداوا بالير مم امليار الـد ر بالريـا ـ التـ تبعـد أ ـر مـم  700ميـع ـ بـر آلـر أخـد مصـاة
نفط أرامنو ةـ يةبـع  ،ةـ خـي سـيط العشـراا مم ـا دالـع الـيمم( ، )34وـو مـا دفـع امللـ سـلما إرـ الشـنوى لضـيفه الزا ـر آنـذاك
"جو يرم" زير الرارجية ألامرين  ،معرألاا دم ت وفه مم أ تياا تل الصـواريخ "مسـة املسرمـة"  ،التـ تيـع دلـا بعـد  350مـيال
ًماا الحد د اليمنية(. )35
ألاــذل تةــا ز الحوثيــو ضــية التمــرد دلـ الحنومــة اليمنيــة إرــا مرخلــة الت ديــد ي ليعـ النامــع  ،وــو مــا ــا افيــا لتوخــد د ا
املنيية العمـع معـا مباب ـة ذلـ الريـر( ، )36إال أ نييـة التحـوا البووريـة ةـ ذلـ الصـرا انـز مـع اسـت دامه ،لسـالح البـو
اليم ـ ليصــف اليصــر الر اس ـ ةـ "دــد " يــوم  19مــار  ، 2015الســييرل دلــا املدينــة ادتيــاا زيــر الــدفا  ،فســار الــر يس
"وادم" إرـ الهـر إرـا السـعودية مشـسال مـم الريـا "خنومـة ةـ املنفـو"( . )37ليـد ًـاود العـال ،دنـر الفضـا ياا الت ديـداا التـ
أيليهــا الحوثيــو  ،خيــث ــالوا صـراخة " :وــدفنا مســة املدينــة صــر ســلما "  ،وــو ألامــر الــذم عاملــز معــه اململســة بيــدر بيــر
مــم البدي ــة  ،لاص ــة بع ــد تنفي ــذ ميليش ــيات  ،ملن ــا رل دس ــسرية دلــا الح ــد د ش ــبه من ــا راا الح ــر الال ــورم الايراب ـ  ،م ــم خي ــث
الت ييط املضمو الشنع العتاد  ،الت انز بمالابة جر انذار خييي للسعودية د ا املنيية(. )38
مم ث ،باا ا حا مما تيدم أنه ال مفر مم التحرك الفادع بوسا ع ناجعة  ،فنانز دملية "داصفة الحزم"  ،الت انيليز يوم
 26مــار  ، 2015بييــادل الســعودية مشــار ة دشــر د ا  ،ذل ـ بالتــدلع دســسريا لحمايــة الــيمم ًــعبه  ،خيــث أصــدرا د ا
الرليص ــ ـ ددا سـلينة دمـا ـ ـ بيانـا جـا فيـه  " :ـررا د لنـا الاسـتةابة ليلـ الـر يس دبـد رألاـه منصـور وـادم لحمايـة الـيمم ًـعبه
العزيـز مـم دـد ا امليليشـياا الحوثيـة  ،التـ انـز ال تـزاا أدال ةـ يــد ـوى لارجيـة لـ ،تسـف دـم العبـث بـ مم اسـتيرار الــيمم"،
أبـ ــات البيـ ــا " :أ العمليـ ــة العسـ ــسرية جـ ــا ا خيـ ــث أ الادتـ ــدا اا ـ ــد يالـ ــز ـ ــذل أراض ـ ـ اململسـ ــة العرألايـ ــة السـ ــعودية ،
أصــبحز د لنــا تواجــه ت ديــدا مســتمرا ألمم ــا اســتيراروا بوجــود ألاسـ حة الالييلــة الصــواريخ صــيرل كعيــدل املــدى لــار ســييرل
الس ــلية الش ــردية  ،ة ـ ب ــو د ــدم اس ــتةابة امليليش ــياا الحوثي ــة للتح ــذيراا املتس ــررل م ــم د ا مةل ــس التع ــا م ــم مةل ــس
ألامم"(. )39
ً
لاايا ـ لطرام املشاركة :
بــمز الحملــة دشــر د ا بييــادل الســعودية مســت دمة وت ــا العســسرية  ،خيــث ًــار ز الســعودية بـ ر مــم  100يــا رل مياتلــة
 150ألــف مياتــع خــداا بحريــة  ،يمــاراا ب ـ  30يــا رل  ،النويــز ب ـ  15يــا رل  ،البحــريم ب ـ  15يــا رل  ،يــر ب ـ  10يــا راا ،
ألارد بـ ـ  6ي ــا راا  ،امل ــر بـ ـ  6ي ــا راا  ،الس ــودا بـ ـ  3ي ــا راا  ،مص ــر بـ ـ  16ي ــا رل  4س ــفم خرألاي ـة فر اي ــة بحري ــة(، )40
باإلبــافة إرـ د ا ألــرى ــدمز ددمــا لوجســتيا اســت باراتيا الواليــاا املتحــدل ألارييانيــا فربســا ، )41لعــع مشــار ة بعــا وــذه
الـد ا ةـ العمليـة ــا لحمايـة مصــالحها الا تصــادية الاسـرراتيةية  ،الــبعا آلالـر لحمايــة دال ات ــا مـع الريــا  ،ةـ خــي عتنــر
د ا مةلس التعا مسيره ة ذل ن را لسيول سييرل السعودية دل امبلس(. )42
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لي ــد فاج ـ ا و ــذه العملي ــة السالي ــر م ــم امحلل ــي  ،خي ــث ل ــ ،يح ــدح م ــم ب ــع أ ام ــز أم م ــم د ا مةل ــس التع ــا بةش ــر وات ــا
العسـسرية دلــا وــذا املسـتوى كشــنع اســتبام ( ، )43رلـ ،أ الســعودية لــ ،تتلــب أيـة موافيــة مســبية مـم مةلــس ألامــم الــد ر  ،إال
أ العمليــة ــد خ يــز بموافيــة ـ ـ أ دلــا ألا ــع ربــا ـ ـ دــدد بيــر مــم الــد ا مــع ليــع مــم ألاصــواا املعاربــة( ، )44خيــث ن حــز
الدبلوماســية الســعودية ةـ الحصــوا دلــا ليــا درك ـ د ر ـ ينــرر التــدلع العســسرم  ،ذلـ مــم لــالا عهــدوا للمةتمــع الــد ر
ب ا ستنو خرألاا لايفة محددل ألاودات محد دل آلاثار(. )45
مــع مالخ ــة  ،أنــه منــذ البدايــة ــا ونــاك التالفــا بي ـرا ة ـ املوا ــف السياســية ل ي ـرات املعنيــة  ،خيــث رفضــز ســلينة دمــا
املشار ة مؤ دل نادت ا بالحع السياس  ،ما أ بعا ألايرات املشـار ة أ ـد ا منـذ اليـوم ألا ا أ الحـع السياسـ وـو ألاسـا
له ألا لوية مصر الوالياا املتحدل  ،وو ما أ دا دليه ألام ،املتحدل ة راروا  ،ث ،دلا لسا أميم ا العام(. )46
ً
لالثا ـ الدوا ع ولادام :
اســتله ،املل ـ "ســلما " اســ ،العمليــة مــم ميولــة لوالــده مؤس ـس اململســة الراخــع "دبــدالعزيز آا ســعود" " :الحــزم أبــو العــزم أبــو
ال فراا الررك أبو الفرك أبو الحسراا"( ، )47الت انيليز بدافع مم سبعة أسبا متداللة  ،ه :
 .1فيدا الالية ة الحلوا السياسية مع الحوثيي .
 .2الروت مم نمو تن ي" ،دادش" زيادل سيول البماداا يروابية ة اليمم .
 .3اليلب مم التيار ألامرين ييراب .
 .4البسر البوم بي صنعا يهرا  ،الذم يمسم أ يست دم ة نيع السالح املياتلي إرا اليمم ما يحدح ة سوريا .
 .5املنا رل الحوثية دلا الحد د السعودية .
 .6صف الحوثيو لعد سييرت  ،دلي ا ة  19مار  ،الت بسيويها يمسم ل حوثيي السييرل بشنع امع دلا اليمم .
 .7ت ديد الحوثيي بإسيا الن ام السعودم  ،الذم جا دل لسا الييادم الحو "دمحم الب يت "(. )48
فيما يتعلب ب ودات الحملة ـ ـ املعلنة املستررل ـ ـ فإ ا تتمحور خوا آلا :
 .1تلبية يل الر يس اليم خماية اليمم ًعبه مم العد ا الحو املستمر  ،مواجهة تن يع الياددل دادش(. )49
 .2تيليص النفوذ السياس العسسرم ل حوثيي  ،إدادل السلية إرا الر يس الشرع خنومته(. )50
 .3استعادل امع اليمم خرما إيرا مم الوجود ة ًبه البزيرل العرألاية(. )51
 .4إدادل ميتا اليول لصال اليواا املس حة اليمنية اليبا ع املوالية للشردية(. )52
 .7توجيــه رســالة ويــة إرــا يدارل ألامريسيــة  ،مفادوــا أ التحــا ر الاتفــا مــع إيـرا ســي دد ألامــم باملنييــة  ،أ تحديــد الررتيبــاا
ألامنية ة ي لي ،لم يت ،بعيدا دم السعودية د ا الرليص(. )53
 .8تدمير ألاس حة الت د شنع ليرا دلا اململسة سوا انز جوية أ صواريخ أ أس حة ثييلة(. )54
 .9التمهيد ة الم اية إليةاد خع سياس ل زمة ت يئة ألاجوا إلدادل إدمار اليمم(. )55
 .10محا لة مم السعودية الستعادل ويمنت ا دل اليمم  ،ة ذاا الو ز فرصة إل هار وت ا ة ي لي. )56(،
ليد استمدا العملية ًرديت ا مم مصادر أركع  ،ه :
ألا ا  .املــادل  51مــم ميالــا ألامــ ،املتحــدل  ،الت ـ شــير إرــا خــب الــد ا ذاا الســيادل أ تيــوم بات ــاذ التــدابير الالزمــة للــدفا دــم
النفس ة خالة و دد ا دلي ا  ،الت تةيت للد لة الييام بذل بمفردوا أ بيل مم د لة أ د ا ألرى .
الالاب ـ اتفا ية الدفا العرك املشررك يونيو . 1950
الالالث ـ الاسرراتيةية الدفادية لد ا مةلس التعا الرليج ديسمنر . 2009
الرابع ـ يل الر يس الشرع لليمم مم د ا مةلس التعا التدلع لحماية بالده خفظ استياللها سالمت ا الا ليمية ،

أ
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الذم تيدم به الر يس "وادم" ة  24مار  ، )57(2015وو ما ًس فيه العديد مم امحللي مؤ ديم أ رار التدلع ة اليمم
تـ ،ات ـاذه مسـبيا  ،لـ ،يسـم ليـد لح ـة تليـ ذلـ اليلـ  ،سـط تسهنـاا بوجـود أوـدات أجنـداا ليـر معلنـة يسـإلا التحـالف
لتحيييها تحز م لة استعادل الشردية(. )58
ً
رابعا ـ النتائج واملآالر :
بعـد رابـة الشـهر مـم الضـرألااا البويـة املسـتمرل تحديـدا ةـ  22أبريـع أدلـم "التحـالف" انت ـا دمليـة "داصـفة الحـزم" ذلـ بعــد
تحييــب أوــدافها العســسرية إزالــة ــع مــا ًــنع ت ديــدا ألمــم الســعودية الــد ا امبــا رل  ،ألاــدأ العمليــة الالانيــة "اســتعادل ألامــع" ،
الهادفــة إر ـ إ ــا معانــال الش ـع اليم ـ فــتح البــا للمســادداا يبســانية  ،مــع الت يــد دل ـ اســت دام الض ـرألااا البويــة دنــد
الحاجة  ،مع استمرارية ذاا أودات العملية(. )59
لي ــد خيي ــز "داص ــفة الح ــزم" بالفع ــع د ــددا م ــم املناسـ ـ  ،فم ــم ل ــالا الحص ــار البح ــرم ت ــ ،من ــع إيـ ـرا م ــم ام ــداد الح ــوثيي
باألسـ حة املعــداا  ،مــا دمــرا الضـرألااا البويــة ســما بيـرا مــم صــواريخ الحــوثيي ــدرات  ،لالبيــة م ــاز ألاسـ حة( ، )60تــ،
ت ســيس جــيش ي ـ مــدر بعيــدا دــم العصــلياا الــوال اا  ،بــاا يســيير دلــا أ ــر مــم ثل ـ الــبالد  ،فيمــا تحــوا البــيش العــا ل
الذم أسسه "صال " إرا جماداا مس حة مشتتة مزد جة الوال ليرة الصرا (. )61
تحـز دمليـة "اسـتعادل ألامـع" املسـتمرل ختـى آلا  ،خـدح تيـور دســسرم بـارز  ،وـو بـد دمليـة بريـة منـذ سـلتمنر  ، 2015ــذا
انضمام د لتي ألريي للتحالف وما السن اا ماليتيا  ،ما ن التحالف ة استعادل  5محاف ـاا جنوألايـة هـ  :دـد  ،لجـج ،
أبي  ،الضالع ً ،بول  ،أجزا اسعة مم م ر  ،رل ،تسبده لسا ر ة ألار اح بل ز  173تيال(. )62
منـذ أ الــر  ، 2016ليــط التحــالف لشــم سبــوم دســسرم دلــا مينــا الحديـدل  ،الــذم يســيير دليــه الحوثيــو يســت دم لبلـ
ألاس ـ حة ييراني ــة ت ــدلع م ــم لالل ــه نح ــو  % 70م ــم ارداا ال ــبالد  ،ذل ـ ة ـ محا ل ــة للض ـ ط دل ـي  ،ا تص ــاديا إلجب ــارو ،دل ــا
اليبوا باتفا سالم( ، )63ألاالفعع تحر ز خملة ة يونيو الستعادل املينا املدينة  ،وو ما ا بمالابة ييرا بيرا ة التستيناا ،
خيــث ــا أ ا سبــوم بــرم بيــر بــد الحــوثيي ( ، )64ة ـ ألا ا مــم ديســمنر 2017أدلــم الــر يس الســابب "صــال " تبــديع ال ــه مــم
الحــوثيي إرـ التحــالف  ،داديــا إرـ إ ــا اليتــاا فــتح صــفحة جديــدل مــع الريــا  ،وــو مــا رخـ بــه التحــالف الحنومــة الشــردية
استنسره الحوثيو  ،سردا ما أدلنوا دم الت لص منه بعد ثالثة أيـام( ، )65خيـث د ـر دليـه ميتـوال لـار "صـنعا "  ،ليـد أدى
موتــه فضــال دــم التتــابع الســريع ل خــداح إرــا إل ـرا الــيمم ة ـ مزيــد مــم الفوض ـ ى العنــف الانيســاماا اليا فيــة مــع تنــام ــول
البماداا يروابية(. )66
رل ،التصريحاا املتفا لة ملسئور التحالف  ،فإنه بدا ا حا أ الريا خلفائ ا لار و ة ارثة دسسرية إبسانية  ،فعندما
بدأا الحر ادتيد وؤال اليـادل أ ـا لـم سـتمر أ ـر مـم بضـعة أسـابيع انيال ـا مـم ثيـة مفريـة ةـ ـوت  ،العسـسرية( ، )67إال أنـه
بعــد أًــهر ليلــة بــاا جليــا حبــ ،الحســاباا الرايئــة للييــادل الســعودية  ،محصــلت ا الم ا يــة املتماللــة ة ـ ارثــة إبســانية ــرمة
مســتمرل متصــاددل  ،للفـز دشـراا آلاالت مــم اليتلــا البرالــا الالجئــي ماليــي الفــاريم( ، )68ألحيـز بــررا ا تصــاديا بيـرا
د يست ر اصالخه ديودا مم الزما  ،وو ما سنتنا له ة سيا املبحث الرابع .
املبي الثايي
دور لطرام إلاقليمية الفاعلة عاصفة الحـزم
ليــد ن ــتص دــم دملي ــة "داصــفة الح ــزم" هــور أد ار جدي ــدل لعــدد م ــم الفــادلي ي ليمي ــي  ،وــو م ــا ــاد إر ــا أ لمــة لي ــر مس ــبو ة
للصـرا ( ، )69خيـث تبايةــز مصـال أوــدات وـؤال الفــادلي السـيما إيـرا الســعودية  ،ذلـ انيال ــا مـم الصـرا املـذوب الــدا ر
بيم ما  ،ن را ملا شنله اليمم مـم أوميـة اسـرراتيةية لنـع مم مـا( ، )70فتحولـز الـيمم إرـا سـاخة لحـر إ ليميـة متصـاددل بـ د اا
محلية  ،يمسم تنا ا أد ار أبرز الفادلي ي ليميي املن ريي ة الصرا ة سيا التار :
أ
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ً
إوال ـ الدور إلاارايي :
تتب ــع إي ـرا من ــذ س ــيو الش ــاه ي ــام الال ــورل يس ــالمية  1979سياس ــة رادينالي ــة  ،لالب ــا م ــا توص ــف ب ــا متيرف ــة  ،انلال ــب مم ــا
تصـوروا ل مـم ةـ املنييـة  ،الــذم جـا ابعناسـا لفسـر سياسـ مسـتمد مـم املـذو الشـيإل ( ، )71الــذم عمـع بيـول دلـ تصــديره ،
ددـ ،البمادـاا التيـاراا الديةيــة التـ عتنـب ذاا املـذو ةـ د ا البـوار بنافـة الوسـا ع املاليــة العسـسرية( ، )72ذلـ انيال ــا
مم رلبة جامحة الستعادل منانت ا السابية الحل ،الامنرايورم  ،وو ما است دمز لتحيييه دددا مم آلالياا  ،مم ا :
1ـ تنمية درات ا العسسرية رفع ًعار الت ديد ة مواجهة الت ديد .
 .2تيوير اسرراتيةياا جودوا العسـسرم باملنييـة  ،تةـا ز مرخلـة تةنيـد العمـال ارـ مرخلـة تنـويم آليـاا دسـسرية مـم يـاداا
محلية عمع بتوجي ها لتحييب اسرراتيةيت ا .
 .3الس ــإل إر ــا التم ــدد ي ليع ـ دل ـ ً ــنع دا ــرل خوله ــا  ،تض ــ ،ال ــد ا الت ـ تتواف ــب معه ــا أي ــديولوجيا ب ــا اد ــدل ً ــعبية ً ــيعية
البحريم اليمم(. )73
ترتسز إيرا ة تنفيذ ذل دل اسرراتيةية ًاملة  ،ستالمر دوامع املو ع الاسرراتيج للد لـة املـوارد الا تصـادية الاختياييـاا
الها ل ــة م ــم ال ــاز اليبيإل ـ ال ــنفط  ،حب ــ ،س ــنا ا السبي ــر ـ د اا ر يس ــة  ,بم ــا يع ــزز م ــم وت ــا ت ثيرو ــا ي ليع ـ يمسم ــا م ــم
الســييرل الت ـ ثير فــر أيــديولوجيت ا( ، )74خيــث تــرى نفســها بمالابــة اليــول البــارزل بــاإل لي ،ن ـرا للعوامــع الســابية  ،فضــال دــم
تةدي ــدوا يس ــالم تح ــدخ ا للي ــوى الرارجي ــة تي ــدمها التسنول ــو ( ، )75منانت ــا الت ـ ال يمس ــم تةا زو ــا دن ــد خس ــ ،أم مل ــف أ
ضية باملنيية(. )76
ليد بـدأ تنـام الـد ر ييرابـ ةـ السياسـة ي ليميـة للمنييـة مـع بدايـة مرخلـة الرألايـع العركـ  ، 2011فلـ ،ييتصـر وـذا الـد ر دلـا
الصــعود السياس ـ فحس ـ  ،بــع امتــد ليشــمع بــع السياســاا الدالليــة لــبعا الــد ا  ،ييــر مــوازيم اليــوى  ،تــدمير ن ــام
البعث ة العرا  ، 2003إسـيا لبنـا تحـز سـييرل خـز هللا  ، 2008إبيـا ن ـام "ألاسـد" ةـ سـوريا  ،عضـيد "الحـوثيي " ةـ
اليمم( ، )77فضال دم وفها للف ألابشية املتيرفة باملنيية  ،دنر توثيب دال ات ـا مـع العديـد مـم تن يمات ـا  ،اختفا هـا بعـدد
مــم يــاداا "اليادــدل" الفــاريم مــم أف ابســتا  ،ب ــدت تــو يفه ،للييــام بعمليــاا إروابيــة  ،فضــال دــم ســعي ا الــدا  ،إلفشــاا أم
تيار بي الد ا العرألاية ة اليضايا الهامة إبعات د ر البامعة العرألاية(. )78
يةبع اوتمام إيرا باليمم تحديدا مما تتمتع به مم ول جيوسياسية سييرت ا دلا با املند  ،فضال دم امنانية أ ينو لهـا
د ر اســرراتيج ة ـ مشــر "الهــالا الشــيإل "  ،وــو املشــر الــذم بــاا معلنــا منــذ  2004الهــادت إرـ مةاب ــة الــد ا الســةية ذاا
النف ــوذ باملنيي ــة( . )79يرج ــع الاس ــت دات ييرابـ ـ لل ــيمم إرـ ـ فر ــرل خس ــ ،ال ــر يس الراخ ــع "ص ــال "  ،خي ــث ب ــدأا ةـ ـ دد ــ ،جماد ــة
"الح ــو " تز ي ــدو ،باملس ــادداا املالي ــة التن يمي ــة ألاس ـ حة املتي ــورل الت ــدري  ،ب ــدت اس ــت دامه ،ة ـ خ ــر بالو ال ــة ب ــد
التحالف الس الذم تيوده السعودية  ،ليد است لز بالفعع بعف سييرل الحنومة ةـ "صـنعا "  2011لرتيـد مـم وـذا الـدد،
بشنع بير( ، )80الذم ات ذ ة مرخلة ما بعد الالورل ددل أًناا  ،مم ا :
 .1الدد ،السياس دلا املستوم ي ليع الد ر لتيدي ،الحوثيي فادع ر يس ة اليمم .
 .2الدد ،الدي  ،دنر خشد الشبا ة صفوت الحر ة مم منيلب مذوب  ،تدري ددد مم  ،ة ايرا .
 .3الدد ،العسسرم  ،مم لالا امدادو ،باألس حة املعداا  ،وو ما أ ده تيرير سرى لرنرا ألام ،املتحدل ة مايو . 2015
 .4الدد ،يدالم  ،مم لالا نا و (املسيرل  ،دد اليف) اللتا تلالا مم لبنا تحز إًرات خز هللا(. )81
ة ـ أدي ــا الرألاي ــع العرك ـ دلل ــز إي ـرا مرخل ــة جدي ــدل معي ــدل ة ـ دال ات ــا بال ــد ا العرألاي ــة  ،خي ــث تمسن ــز بالفع ــع م ــم تيوي ــب
املنيية لاصة د ا الرليص  ،مم الشماا بوجودوا ة سوريا العرا  ،مم البنو بوجودوا ة الـيمم  ،مسـت دفة بشـر مـذوب ا
إبعات وذه الد ا إ ا ها  ،الررا أمم ا اليوم لتحييب مصالحها الاسرراتيةية املتماللة ة زدامة ي لي. )82(،
ةـ اديـا انــدال "داصـفة الحــزم"  ،ـا رد فعــع إيـرا ويــا خاسـما  ،خيـث أدانــز الحملـة ال ــاراا البويـة بــددوى أ ـا شــنع
انت ــاك ملبــاد ميالــا ألامــ ،املتحــدل  ،لاصــة الالر ـتام باالمتنــا دــم اســت دام اليــول أ الت ديــد ب ــا ة ـ مةــاا العال ــاا الد ليــة ،
أ
أ
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صف "لامنئ " املرًد العام ل بمهورية ذل التدلع ب نه "إبادل جمادية يمسـم مالخيت ـا ةـ امحـا  ،الد ليـة"( ، )83مـا يالبـز
دلـ لســا زيــر لارجيت ــا "جــواد ريــف" بــالو ف الفــورم لتل ـ ال ــاراا  ،مت مــا الريــا بالعمــع دلـ زدزدــة اســتيرار املنييــة ،
اصــفا الحملــة ب ــا "دــد ا " دلــا الــيمم لياراتــه  ،ميالبــا بــإجرا خــوار مصــالحة ينيــة فيمــا بــي أي ـرات الا ـتا ( ، )84كعــد
صـد ر ـرار مةلــس ألامــم  2216ةـ  14أبريــع  ، 2015دملــز الدبلوماســية ييرانيــة دلـ الرــر يص ملبــادرل مــم أركــع ليــواا لتحييــب
السالم الاستيرار ة اليمم  ،ه :
 .1ف إيال النار جميع العملياا العسسرية ة أ ر ز ممسم .
 .2إرساا مسادداا إبسانية فورية لير منييعة إرا الشع اليم .
 .3استئنات الحوار الوي بمشار ة مماللي دم جميع ألاخزا اليوى السياسية .
 .4شسيع خنومة خدل ينية "ذاا اددل سياسية موسعة"(. )85
خيــث وــدفز مــم را تل ـ املبــادرل إر ـ يبيــا دلــا املناس ـ الت ـ خييهــا الحوثيــو  ،فضــال دــم عبئــة ألاجــوا يدالميــة املضــادل
ل حملة مم لالا أجهزل الدداية ييرانية النايية بالعرألاية(. )86
مم ث ،يمسم اليوا  ،أ إيرا لالا وذه املرخلة د ن حز ة استالمار تل ألاجـوا الصـرادية سياسـيا بدرجـة بيـرل ةـ منازدـة
السعودية ة أو ،منايب نفوذوا  ،تمسنز مم إ اك ـدرات ا تيوييهـا( ، )87ألاـدا فت ـا هـ الراححـة إ ليميـا مـم لـالا خصـدوا
لعوا د بيرل مم استالمار متوابع  ،تمسنز مم لالله دفع السعودية إرا خر مدمرل ال يمسم أ تسسب ا د لسا ر ـرمة ةـ
املــوارد ألاف ـراد( ، )88فضــال دــم بســط نفوذوــا دلــا املنييــة  ،منونــة وــالال ًــيعيا مــم الع ـرا إرــا لبنــا ختــى الــيمم  ،تتفــالر بــه
ملشرل بعودل يمنرايورية الفارسية التـ سـتنو داصـمت ا "ب ـداد"  ،وـو مـا تفسـره تصـريحاا مستشـار الـر يس ييرابـ  ،خيـث
ــاا " :إ الامنرايوريــة الساســانية تبعــث مــم جديــد لــالا وــذه املرخلــة  ،بعــد الــتمسم مــم الســييرل دلــا لمــس دواصــ ،درألايــة" ،
وو التصريح الذم أثار خفي ة خنب افة الد ا العرألاية(. )89
ً
لاايا ـ الدور السعأدي :
شــررك الســعودية الــيمم ةـ خــد د تمتــد ل ـ  700ميــع  ،مــا عتنــر الــيمم ــول جيوسياســية م ـؤثرل دلــا ألامــم الاســرراتيج للمملســة
ن را لآل :
 1ـ أ ا الفنا الرلف للمملسة مم البان البنوك ال رك مم ًبه البزيرل العرألاية .
 2ـ أ ا سيير دلا مضيب با املند الذم يرألاط مضيب ورمز بينال السويس .
()90
.
 . 3يشنع الشيعة ديمولرافيا  % 35 : 30مم السنا  ،عتنر منيية نةرا امتدادا لذل
ليد ًنلز اليمم منييـة نفـوذ ذاا أ لويـة وامـة للريـا لعيـود يويلـة  ،خيـث عتنـر السـييرل دلي ـا نييـة ويبـة ًـردية ألسـرل
آا سعود( ، )91الذيم يعتنر ا لنةرا يست دت لب  ، ،خيـث ال يةسـو تحـذير بيـرو ،امللـ "دبـد العزيـز" مؤسـس اململسـة ــ ـ وـو
دلا فراش املوا ــ ـ مما شنله اليمم مم ت ديد( ، )92فضال دم أ أجهزل ألامـم الاسـت باراا السـعودية تن ـر إلي ـا بنو ـا "الحليـة
ألابعف ة سلسلة ألامم بشبه البزيرل العرألاية"  ،الت يسهع دلا يهرا الررا ها التالد ب ا(. )93
انيال ا مم ذل سييرا السعودية دلا املشهد السياس اليم لعيود دنر ددمهـا املـار للييـاداا اليبليـة الديةيـة السياسـية
خفا ــا دلــا ن امهــا التيليــدم املــوار لهــا  ،مــا دملــز بصــورل دا مــة دل ـ جعــع الحنومــة املر زيــة ب ــا بــعيفة منيســمة لســهولة
الســييرل دلي ــا( ، )94إال أ ــا ة ـ ذاا الو ــز خرصــز دلــا دــدم التــدلع املباًــر ة ـ ألازمــاا الحــر الا تفــا بتيليــد ثابــز وــو
دد ،خلفائ ا باملاا السالح( ، )95مستفية بسياسة "الاختوا " للتعامع مع أية ت ديداا أ م اير(. )96
مــع تزايــد ليــر "الحــوثيي " ت ديــدو ،للمملســة  ،بعــدما خييــوا تيــدما بي ـرا ة ـ الســييرل دل ـ ألار  ،دل ـ بــو التيــارير الت ـ
أ دا است دامه ،مم بع إيرا ةز مم خـر بالو الـة بـدوا  ،بـدا ا ـحا أ "سياسـية الاختـوا " لـ ،عـد تةـدم ةـ التعامـع
مــع الــيمم( ، )97رل ــ ،ذل ـ لــز اململس ــة مرــرددل الي ـرا ة ـ اســت دام وت ــا العس ــسرية إال ة ـ خــد د دفادي ــة بــيية مفضــلة وت ــا
النادمة  ،إال أ تزايد خدل الت ديد منذ دام  2009استوج يـرا ةـ تلـ السياسـة  ،ف يليـز دمليـة دسـسرية ملهـاجمت  ،بعـد أ
أ
أ
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انت نـوا تئـذ خـد دوا البنوألايــة( ، )98الخيـا دلـ بـو تصــريحاا بعـا الييـاداا ييرانيـة انسشــات م ييهـ ،لتحويـع الــيمم
إرــا منييــة نفــوذ لهــ ،ة ـ مواجهــة الريــا ( ، )99فــإ ألامــر اســتوج بــر رل الييــام بــردده ،إييــات مالــع وــذا التمــدد  ،وــو ألامــر
الـذم بـاا ليـر ممسـم إال مـم لـالا دمـع دسـسرم  ،فوجــدا الييـادل السـعودية نفسـها أمـام مـا اسـماه الـبعا "خـر الضــر رل" ،
الت فربت ا ال ر ت درجة ليورل الت ديد( ، )100فنانز "داصفة الحزم" بمالابة رسالة ا حة مم اململسة إليرا مفادوا " :أ
دصر الفراا السياس د انت ى  ،أ بإمنا الالدبي آلالريم الدفا دم مصالحه ،باست دام اليول العسسرية"(. )101
ليــد نبعـز محــدداا الــد ر الســعودم بــاليمم لــالا وــذه املرخلــة مــم رؤيــة صــابع اليـرار ليبيعــة حبــ ،املصــال  ،أيضــا للعامــع
ألام ـ املتمالــع ةـ جــود البمادــاا يروابيــة في ــا  ،لاصــة تن ــي" ،دادــش" الــذم ًــم سبمــاا إروابيــة دالــع اململســة  ،باإلبــافة
للعام ــع الي ــا ف الت ــوت م ــم دد ــ ،إي ـرا لش ــيعت ا ة ـ املنيي ــة الش ــر ية( ، )102فض ــال د ــم و ــدت ا تص ــادم بي ــر تمال ــع ة ـ رلب ــة
الريا ابشا مينا نفي ة املهرل دل ساخع بحر العر  ،مم لالا تحويع محاف ة "لرلير" التابعة لنةرا إر م ز للنفط
 ،مـد انبــو نفيـ مم ـا إرـ ذلـ املينــا  ،وـو خلــ ،ــع يـرا د الســعوديي مــم أجــع التـنفس جنوألاــا دنــر امحـيط الهنــدم بعيــدا دــم
ت ديــداا إيـرا خــوا مضــيب ورمــز( ، )103إبــافة إرـ مــا يرححــه بعــا امحللــي مــم يمــوح اململســة للعـ د ر يؤولهــا أل تنــو ــول
ا ليميـة جديـدل  ،انيال ـا مــم الت يـراا السياسـية الدالليــة مـم العييـدل التـ تتلناوــا الييـادل البديـدل املماللــة ةـ رـ العهــد "دمحم
بم سلما "  ،املتس ،بيدر بير مم العد انية امل امرل( ، )104الت تيوم دلا أسا مر زية الد ر السعودم اليدرل دل التدلع
()105
العسسرم ملعالبة ألازماا مع الفراا السياس  ،مم لالا تحييب أخالم الهيمنة دلا ي لي ،دنر تحبي ،اليدراا ييرانية
.
مع انيال الحملة  ،ادتيد ادل اململسة أ اليضا دل الحوثيي لم يست ر تـا  ،أ ألامـر سـوت يةت ـ ةـ لضـو أسـابيع ،
إال أ الوا ــع أثلــز دســس ذلـ أ ًــسز العاصــفة دلـ دلــوا دامهــا الرابــع د تحييــب الساليــر مــم أوــدافها( ، )106رلــ ،التنــاليف
الباو ة وو ما ادتنر ـ ـ مـم من ـور الساليـريم ـ ـ مؤًـرا دلـا ليـ دمليـة صـنع مالـع وـذا اليـرار مـم بـع الريـا ( ، )107فـرل ،البهـود
املبذ لــة مــم بــع ســالح البــو الســعودم ــواا التحــالف إال أ ــا فشــلز ةـ يــرد الحــوثيي أ تحبــيمه ، )108(،ذلـ ن ـرا أل تلـ
اليواا عتنر إر خد بير أ ع لنرل  ،فضال دم ددم جاوزيت ا ملالع وذه العملياا( ، )109الت بدا السعوديي لسا ر رمة ة
ألامــواا ألار اح  ،فضــال دــم الرســا ر املدنيــة بســل إيــال الحــوثيي للصــواريخ دلــا مــد "جــازا " "نة ـرا " "الريــا "(، )110
و ــو م ــا ً ــنع إوان ــة بال ــة للمملس ــة أ هرو ــا د ــاجزل د ــم ب ــما أمم ــا  ،رل ــ ،ـ ـ مئ ــاا امللي ــاراا ةـ ـ التسنولوجي ــا العس ــسرية
املتيورل(. )111
مــم ونــا يــرى الــبعا  ،أنــه بعــد ثــالح ســنواا مــم بــد العمليــة فــإ الحلــ ،الســعودم بإخيــا د مــة اململســة ــد تحــوا إرــا ــابو
مزعج  ،مرححي أ ألاسوأ ادم ن را أل ر العهد السعودم ال يبد مدر ا لحييية أ يريب اليول العسسرية وو يريب مسد د
 ،أ خرألاــه وــذه ــد تحولــز إرــا "فيتنــام" ســعودية  ،مــم ثــ ،فــاملرح أ تنــو وــذه ألازمــة بمالابــة التبــار سياس ـ بيــر خاســ،
ل دارل السياسية البديدل ة الريا (. )112
ً
لالثا ـ الدور إلاماراشي :
عد يماراا مم أبرز الفادلي ة "التحالف"  ،خيث ًار ز بيول منونة مم  30مياتلة واا برية وامهـا  3000جنـدم بعضـه،
مــم املرتز ــة  ،تتعــدد التفســيراا خــوا أســبا د افــع تلـ املشــار ة  ،فوفيــا ملســئولي إمــاراتيي فإ ــا تسمــم سياســيا ةـ الحفــا
دلا أمم ا اليوم أمم الرليص ة مواجهة التمرد اليا ف الـذى تيـف للفـه أيـاد أجنليـة( ، )113إال أ بعـا امحللـي يـر أ وـذه
املشــار ة جــا ا ةـ ايــار امباملــة للســعودية  ،رلــ ،التنــا ا ةـ جهــاا الن ــر بيم مــا( ، )114ةـ خــي يــرح آلــر أ الامــاراا ــد
اســت دفز مــم را ذل ـ مــد نفوذوــا إر ـ دالــع الــيمم رلبــة مم ــا ة ـ الســييرل دلــا مينــا الحديــدل  ،ةــز مــم اســرراتيةية وادفــة
للســييرل دلــا أوــ ،املــوابب ةـ ي لــي ، )115(،وــذا إرـ جانـ رلبت ــا البارفــة ةـ التصــدم للنفــوذ ييرابـ  ،ممارســة أ صـ ى ـدر مــم
التـ ثير ةـ الشــئو الدالليــة الســعودية دلـ أمــع ــبح التيــرت الووـاك ( ، )116ةـ خــي يشــير الــبعا آلالــر إرـ أنــه فضــال دمــا تيــدم
فــإ ونــاك أوــدافا ا تصــادية تسمــم ة ـ الرلبــة الاماراتيــة ة ـ الســييرل دلــا بــا املنــد ذل ـ ت مينــا ملصــالحها لوفــا مــم ســييرل
أ
أ
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الحــوثيي دلــا املضــيب تو ــف خر ــة التة ــارل( ، )117يبيــو مينــا "دــد " الهــدت ال ــر يس ل مــاراا  ،الــذم ت ـراه امتــدادا يبيعي ــا
ملرافــب مينــا دكـ  ،خيــث يــوفر صــوال ســهال للمحــيط الهنــدم ألاــديال ملضــيب "ورمــز" الــذى تتشــار ه د ا الرلــيص مــع ايـرا  ،لعــع
وذا مـا يفسـر أ يمـاراتيي وـ ،الـذيم ـاد ا دمليـة "السـه ،الـذوب " ةـ  16يوليـو  2015السـتعادل "دـد " ـ ـ رلـ ،رفـا ألامـريسيي
يلب  ،بمساددل وات  ،الراصـة لهـ ،ـ ـ التـ عـد اخـدل مـم الانتصـاراا اليليلـة التـ خييهـا التحـالف( ، )118خيـث سـإل الامـاراا
بيــول للســييرل دل ـ  2000ــ ،مــم الســاخع اليم ـ  ،تضــ ،مــوابب البنــو البحــر العرك ـ ال ــر دل ـ البحــر ألاخمــر  ،الــتحس،
النامـع ةـ بـا املنـد جزيـرل سـييرى  ،وـو مـا يشـنع الددامـة السنـرى ةـ م ييهـا ـ تصـبح ــول د عـى ةـ مةـاا اليــا ة  ،ال
ستنسف ة ذل دم التفاو ،مع الانةليت فيما ي ص "دد "  ،مع ألامريسيي فيما ي ص "الحديدل سييرى"(. )119
ليــد اســتمرا الامــاراا ة ـ ذاا الاتةــاه صــو وــذه ألاوــدات  ،مــم لــالا دمليــة ايلــب دلي ــا "النصــر الــذوب " ة ـ مــار ، 2017
اس ــت دفز اخ ــتالا مي ــار الحدي ــدل الس ــييرل دل ـ املين ــا املدين ــة  ،ه ـ املعر ــة الت ـ ادتم ــدا في ــا كش ــنع أساس ـ دل ـ وات ــا
الراصة  ،ما استعانز بمرتز ة إر جان اليواا البوية السعودية( ، )120وذا إر جان الحضور الفادع لسالح بحريت ا ة ًر
أفرييي ــا  ،تحدي ــدا ة ـ إريرري ــا جيب ــو الص ــوماا  ،الوج ــود العس ــسرم الوا ـ ة ـ س ــييرى( ، )121م ــم ث ــ ،اس ــتيا يم ــاراتيو
بالفعع بنا د لة له ،دالع الد لة السييرل الناملة دل البنو اليم (. )122
رلــ ،أ مشــار ة يم ــاراا ة ـ التح ــالف ــد أخ ــدثز نودــا م ــم التوخــد التماس ـ الــدالل ة ـ امبتمــع يم ــارا ( ، )123إال أنــه م ــع
استمرار الحر تسبد الاماراا لرسا ر بشرية بيرل لير مسبو ة ـ تةا ز  122حية ـ تبدا ألامر خدح در بير مم التملمع
ددم الربا الشعب ( ، )124ألارزا العديد مم الانتياداا خيث ات مز مم بع اليـوى يسـالمية ب ـا عمـع دلـا انفصـاا البنـو
اليم  ،عزيز امبموداا الانفصالية امرتلفة مما سيساو ،ة إبعات اليمم بدرجة لييـرل( ، )125فضـال دمـا تدا لتـه التيـارير
يدالمية دم استعانت ا بمياتلي مم تن يع "الياددل دادش" محارألاة الحوثيي  ،وـو مـا ادرـرت بـه ألاـرره ا ـد إمـارا ةـ يـادل
دملياا منافحة يروا لصحيفة "يندبندنز" النرييانية  ،ذل دل لالت خـديه ا السـعودية املعلـم دـم د رومـا ةـ منافحـة
يروا العالع لاصة بد وذيم التن يمي (. )126
رل ،أ الانيبا السا د ب يماراا د خييز جز بيرا مم مهمت ا أودافها ة اليمم  ،إال أ الاباا ما زاا متصاددا خوا
مــا إذا ــا الو ــز ــد أصــبح مؤاتيــا لرفــا أدــداد جنودوــا تنلفــة لســا روا التفسيــر البــدم ة ـ الرــر ( ، )127وــو مــا يعتيــد
السالير مم امحللي أنه لم يتحيب دل املدى اليري  ،فال ال أ يماراا سوت ستمر ة ترسيخ د روا ة جنو اليمم  ،يزيد
مم اختمالياا وذا اليرح ذل الشعور الراس لدى يماراتيي ب  ،ـ ـ ليس السعودية أ الييادل اليمنيـة املعرـرت ب ـا د ليـا ـ ـ وـ،
الوخيد الذيم ييومو بالعمع الفعل ة مةاا لو الحر إدادل إدمار البةية التحتية(. )128
ً
رابعا ـ الدور املصري :
تضر العال اا املصرية اليمنية بةذ روا ةـ أدمـا التـاريخ  ،خيـث ا سـمز بـر ابط در يـة ل ويـة مميـتل  ،ةـا العصـر الحـديث
رألايز بيم ما العديد مم الر ابط الاليافية الا تصادية( ، )129فاليمم تمالع أومية لاصة ملصر ن را ملو عها الهام ة الحفا دلا
املصــال املصــرية ألامــم اليــوم املصــرم دنــر خمايــة بــا املنــد ( ، )130مــم ثــ ،فالعال ــاا الالنا يــة تتســ ،بيــدر بيــر مــم الالبــاا
تنيلـب مــم نادــة راسـرة بـ أمــم الـيمم جــز ال يتةـزأ مــم ألامـم اليــوم العركـ  ،الـذم يعتنــر الــدا رل الر يسـة مــم د ا ــر ألامــم
اليوم املصرم( ، )131املمتد خت الرليص العرك مر را بالبحر ألاخمر لليص دد  ،أ أية ت ديداا أ سـييرل أليـة ـول دلـ تلـ
املنيية تؤثر دل مصر بصورل مباًرل  ،تنو بمالابة برألاة اصمة للياورل(. )132
انيال ا مم ذل خاف ز مصر دل سياسة ديالنية متوازنة مع اليمم  ،فعندما تفا مز ألا با ب ا دام  2015ل ،تسـم مصـر
ة لهفة للمشار ة ة التحالف  ،ذل بدافع مم تةرألات ا اليديمـة املريـرل ةـ الحـر ألاوليـة اليمنيـة  ، 1970-1962التـ أسـفرا
دم ميتع  26ألف جندم مصرم( ، )133إال أ استيال الحوثيي دلا "دد " أجنر الياورل دلا ختمية التدلع  ،خيث رأا ة ذل
ت ديــدا لييـرا لحر ــة املالخــة البحريــة ةـ بــا املنــد ألاالتــار ة ـ نــال الســويس  ،التـ انــز الزالــز أخــد أوــ ،دا ــداا الد لــة مــم
النيــد ألاجنبـ  ،املتو ــع لهــا بعــد خفـر التفريعــة البديــدل أ تزيــد إرــا  13.5مليــار د الر بحلــوا دــام  ، 2023مــم ثــ ،أدلنــز مصــر
أ
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انضـمامها للتحـالف( ، )134ذلـ رلـ ،الرســالة التـ جههــا "الحـو " إرـ الـر يس "السيسـ " محـذرا إيــاه مـم تسـرار التةرألاـة الرايئــة
الت عز ة املاض  ،مضيفا " :أخ ا الر يس ال تتبعوا الن ام السعودم الذم ال يمالع إال نفسه"(. )135
ليــد دس ــس الي ـرار املص ــرم باملش ــار ة ثالث ــة ادتب ــاراا مهم ــة ه ـ  :التص ــدم للت دي ــد ال ــذم يش ــنله الحوثي ــو دل ــا ألام ــم البح ــرم
بالبحر ألاخمر  ،مساددل خلفا مصر ةـ الرلـيص العركـ دلـا ميا مـة يموخـاا الهيمنـة ييرانيـة( ، )136فضـال دـم رؤيت ـا الراصـة
ملهدداا ألامم اليوم املصرم  ،الت تحتـع في ـا ضـية تـ مي خمايـة املمـراا املا يـة ألا لويـة ألاوـ ،اسـرراتيةيا( ، )137وـو مـا أ ـد
دليـه الـر يس "السيسـ " بعــد ـز صـير مـم توليــه منصـبه ةـ يونيـو  ، 2014خيــث ـاا " :إ أمـم الرلـيص جــز ال يتةـزأ مـم ألامــم
اليــوم املصــرم"( ، )138مــؤلرا خــي أدلــم " :أ الر ـتام مصــر تةــاه الــيمم وــو الر ـتام نــابع مــم ثوابــز سياســتنا الرارجيــة دال اتنــا
التاري يــة  ،أ أمــم اســتيرار الــيمم يمالــع أوميــة صــوى لــيس ل مــم اليــوم املصــرم فحس ـ  ،إنمــا ألمــم اســتيرار املنييــة
ب ملها"(. )139
ليد ًار ز مصر ة التحالف مم لالا خداا مم وات ـا البويـة البحريـة  ،خيـث أرسـلز  16يـا رل  ،خر ـز دـددا مـم يـع
البحريـة إرـا بـا املنـد  ،التـ مـا زالـز ختـ آلا مرابيــة ونـاك ملواجهـة أيـة اختمـاالا( ، )140مـا أدلنـز دـم اسـتعدادات ا إلرســاا
واا برية خداا لاصة إذا لزم ألامر( . )141ليد انيليز تل املشار ة مم ددل محدداا  ،ه :
ألا ا  :إدراك خاجة السعودية التحالف للدد ،املصرم مم أجع توفير ليا إ ليع للعملية العسسرية  ،لتوجيه رسـا ع إليـرا
خلفائ ا  ،فضال دم أ ليا مصر ستملؤه أيرات ألرى تبد جاوزل رالبة ة ذل رر يا ألاا ستا .
الالاب  :التبار مصدا ية الريا السياس املصرم دم أمم الرليص  ،فنانز املشار ة بر رية لت يد تل املصدا ية .
الالالث  :الدد ،الا تصادم السياس الضر ،الذم دمتـه السـعودية ملصـر  ،لاصـة ةـ مرخلـة مـا بعـد  3يوليـو  ، 2013مـم ثـ،
فاملشار ة ة أخد جوانب ا عد ردا ل بميع .
الرابع  :املصال املصرية املباًرل ة خماية ت مي املالخة البحرية بالبحر ألاخمر نال السويس .
الرامس  :دد ،خدل استيرار اليمم الحيلولة د الانزال إرا خر أولية  ،ستنو لها تداديات ا الرييرل دلا املنيية مصر
.
الساد  :امليايضة السياسية  ،بمع ى املشار ة ة ميابع دد ،مساندل السعودية للميررح املصرم بتشسيع ول درألاية مشرر ة
ب دت محارألاة يروا خماية أمم الد ا العرألاية(. )142
ليد تبةز مصر ثالثة مساراا ل حر ة ة وذا الش  ،تماللز ة التار :
ألا ا  .تيدي ،الدد ،السياس ل حنومة الشردية الر يس "وادم" ة امحافع الد لية  ،استيباا الوفود الرسمية ة الياورل .
الالاب ـ الانفتاح دلا السياناا السياسية ألالرى ة اليمم .
املس ــار الالال ــث  .تي ــدي ،ال ــدد ،يبس ــاب للش ــع اليم ـ دن ــر استض ــافة الف ــاريم ألس ــبا ص ــحية أ أمني ــة  ،س ــهيع إج ـرا اا
ي امة التعلي ،له ،ة مصر(. )143
ليــد صــدرا دــدل بيانــاا متتاليــة دــم مةلــس الــدفا الــوي منــذ بــد العمليــة للتةديــد ملشــار ة مصــر العســسرية ةـ التحــالف ،
ذلـ إدمــاال للفيــرل ( ) مــم املــادل  152مــم الدســتور  ،التـ شــرر ألــذ رأى امبلــس ألادلــا لليــواا املسـ حة  ،موافيــة ــع مــم
مةلس الوزرا مةلس الدفا الوي ة خاا إرساا واا ة مهمة تالية لار الحد د(. )144
لعع املو ف املصرم تةاه تل ألازمة د ا س ،منذ بدايت ا بالالباا التوافب مع املو ف السعودم الرليج  ,ذل دسس الحاا
ة ألازمة السورية  ،إال أ سهام النيد التشسي د يالز ذل املو ف  ،خيث ادعا البعا أ رار الحر ل ،يت ،التشا ر فيه
مسبيا مـع مصـر  ،لسنـه أدلـم مـم اًـنيم دلـا لسـا السـفير السـعودم ونـاك ةـ ايـار تةسـيب سـعودم أمرينـ فيـط  ،ونـاك
مم صف املشار ة املصرية بنو ا رد البميع للسعودية يماراا دلا وفهما إرا جان مصر لالا ألادوام املابـية( ، )145وـو
مــا نفــاه الســفير "أخمــد اليويسـ ى" مســادد زيــر الرارجيــة ألاســبب  ،مؤ ــدا دلـ أ مصــر تــدافع بتلـ املشــار ة دــم أمم ــا اليــوم

أ
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الذم يمتد ختى ًوايب الرليص  ،مشددا دل أ التيدير سلي ،اليرار مدر ( ، )146اتفب معه ة ذل آلر
املصرم تةاه ألازمة بالعيالنية التعامع الحذر الهاد فيا للمعيياا دلا أر الوا ع(. )147
إال أ "د .دمحم النرادعـ " انتيــد تل ـ املشــار ة مؤ ــدا دل ـ أ "داصــفة الحــزم" لــم تحيــب أم مــم ألاوــدات التـ ايليــز مــم أجلهــا ،
أنه د اتصع بالر يس" السيس " خذره مم مؤامرل داملية لبـر مصـر لحـر ال نا ـة لهـا في ـا ال جمـع  ،أ ـد لـه أنـه مـم العـار أ
يحــدد ثمــم املصــرم الــذم يســيط ةـ الــيمم ب ـ  5أالت د الر  ،ةـ خــي يمــارا النــويت ب ـ  500ألــف  ،البا ســتاب الســوداب ب ـ 15
ألف  ،مو حا أ رد الر يس "السيس " جا صادما له  ،خيث اا " :إ ثمم الدم املصرم ت ،دفعه مسبيا ة املؤتمر الا تصادم
لــدد ،الا تصــاد املصــرم بشــرم الشــيخ"( ، )148وــذا باإلبــافة ملــا أثيــر خــوا زيــارل ــام ب ــا فــد مــم الحــوثيي ترأســه "خســي العــزم"
لليــاورل بيــع العمليــاا  ،ديــد لاللهــا دــدل ليــا اا مــع مســئولي بامرــابراا املصــرية الرارجيــة( ، )149رلــ ،نف ـ زارل الرارجيــة
لذل ة خينه مؤ دل دل أ مو ف مصر يدد ،مؤسساا الد لة الشردية رموزوا  ،مشيرل إرا أ الوفد صع الياورل مليابلة
من ــد ال ــيمم ل ــدى البامع ــة العرألاي ــة  ،لبح ــث ف ــتح دال ــاا ب ــي الح ــوثيي اليي ــادل املص ــرية  ،لتبدي ــد م ــا ت مص ــر بشـ ـ
الس ــييرل دل ــا ب ــا املن ــد  ،الخي ــا ش ــف "دمحم الب يتـ ـ " دض ــو املست ـ السياس ـ ل بماد ــة د ــم أ لي ــا آل ــر ت ــ ،ب ــي ممالل ــي
ل بمادة مع السفارل املصرية باليمم  ،أسفر دم تفاوماا بيرل مؤ دا "الحرص دل توييد العال اا مع مصر ،أنه ليس وناك
أية نوايا ل لب با املند  ،لاصة أ وناك ما يةمعنا بمصر وو مواجهة يروا املتمالع ة الياددل دادش"(. )150
انيال ا مم تحليع موبوع فإ املشار ة املصرية تفر دلا الييادل املصرية دددا مم التناليف السياسية ألامنية  ،لاصة
مــا يتعلــب باختمــاالا التــور ة ـ خــر ًــاملة  ،فيــا لتيــوراا ألاخــداح خســاباا ألاي ـرات امرتلفــة  ،الت ـ تتنــا ا ة ـ بعــا
جوانب ا مع الحساباا املصرية  ،بما يةعع تل املشار ة محفوفة بامراير  ،فمـا بـي رلبت ـا ةـ الـدفا دـم ألامـم الرليجـ سـعي ا
إلني ــاذ ال ــيمم تحب ــي ،النف ــوذ ييرابـ ـ  ،ألا ــي ت وفه ــا م ــم الت ــور ة ـ صـ ـرا إ ليعـ ـ اس ــع ب ــي الع ــر إي ـرا  ،تسم ــم ص ــعوألاة
خساسية الحساباا املصرية( . )151مم ث ،انيال ا مما تيدم  ،دملز مصر دلـ تفعيـع ـدر بيـر مـم التـواز ةـ سياسـت ا تةـاه
الــيمم  ،مــم لــالا التواصــع الايةــاك مــع افــة ألايـرات  ،وــو مــا يفســر تلـ التيــارير يدالميــة التـ تحــدثز دــم ســل" ،يحيــى أبــو
خلفه" ا د معسسر الضحا ة مديرية ال حية التابعة ل حديدل " ،زيد دمر الرر " تاجر السالح لـ  12ز ر ـا مـم بـبا بالبحريـة
املصــرية لــالا ًــهرم ألســيس ســلتمنر دــام  ، 2016أ البحريــة املصــرية ــد ســهلز دلــوا الســالح ل حــوثيي خلفــائ ، )152(،
وو ما نفته الياورل دل لسا املتحدح باس ،الحنومة املتحدح باسـ ،الرارجيـة  ،اللـذا ادتنـرا تلـ ألانبـا داريـة دـم الصـحة
ت ــدت إر ـ زدزدــة اســتيرار الــبالد( ، )153إال أ التحلــيالا السياســية تتحــدح دــم ســيناريو خــار يســير فيــا لــه املو ــف السياس ـ
املصـ ــرم  ،يتمحـ ــور خـ ــوا ددـ ــ ،رسـ ــع للمو ـ ــف الرليج ـ ـ  ،مـ ــع جـ ــود تيـ ــار م ـ ــع الحـ ــوثيي  ،ذل ـ ـ بـ ــمانا للمصـ ــال املص ـ ــرية
الاسرراتيةية( ، )154وو ما يةعع مصر لالا املرخلة اليادمة ادرل دل لع د ر أ ر ت ثيرا بشايا لح حلة وذا الصرا  ،لنو ا
يرفا ميبوال مم ع ألايرات اليوى(. )155
ً
رامسا ـ ـ دور مامعة الدوف العردية :
ال جــداا ة ـ أ ونــاك انحســارا بي ـرا ا ــحا لــد ر البامعــة ليروــا مــم مؤسســاا العمــع الع ــرك املشــررك دل ـ مــدار الســنواا
املابية  ،لعع ذل بدا جليا ة مؤتمر اليمة بنوا شو ة  25يوليو  ، 2016خيـث لـا دم ـا مـا ييـر مـم  %67مـم ـادل الـد ا
العرألاي ــة  ،رل ــ ،حب ــ ،خ ــدل التح ــدياا الت ـ تواج ــه الن ــام ي ليعـ ـ العرك ـ  ،التـ ـ ان ــز س ــتوج ل ــيس في ــط الحض ــور  ،ب ــع
ممارسة أدل درجاا التةسيب التوافب الاسرراتيج (. )156
فيمــا ي ــص الصـرا ةـ الــيمم  ،فمنــذ انــدال الالــورل تر ــز البامعــة امللــف اليم ــى لــد ا مةلــس التعــا الرليجـ  ،إال أنــه ديـ
انيال دملية "داصفة الحزم" فإ البامعة ا لها د را ايةابيا  ،يرح أنه بسل أد ار د ا التحالف أ زا ا السياسية دالع
البامعة  ،خيث ابعيد مةلسها دل مستوى اليمة بمدينة "ًرم الشـيخ" يـوم  29 28مـار  ،أدلـم ت ييـده للعمليـة العسـسرية
التـ ييودوــا التحـالف( ، )157ددمهــا النامــع ل حـر الــدا رل لليضـا دلــا انيــال الحـوثيي بــد الـر يس الشــرع للــبالد ـ الــذم ددــا
اصفي اليرار

أ
أ
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د ا التحالف للتدلع ـ ما دنرا البامعة دـم أملهـا ةـ نةـاح العمليـة ةـ إدـادل ألامـم للـيمم  ،التصـدم ل حـوثيي املـددومي مـم
أيرات لارجية ت دت إرا ت ديد ألامم اليوم العرك (. )158
ليد أ د اليادل امبتمعو دلا أ العملية ستند إر ًردية ثالثية تتمالع ة  :املعاودل العرألاية للدفا املشررك  ،ميالا جامعة
الــد ا العرألايــة "املــادل  ، "6ميالــا ألامــ ،املتحــدل "املــادل  ، )159("51ليــد ا ررخــز مصــر ةـ ذاا اليمــة إبشــا ــول درألايــة دســسرية
مشــرر ة  ،تــ ،التوافــب دلــا ذلـ  ،أ ــرا اليمــة شــسيلها ةـ بيا ــا الرتــام دلــا أ تنــو املشــار ة في ــا التياريــة  ،ديــدا دــدل
اجتماداا مبلس الدفا املشررك مم أجع التشا ر لتشسيع وذه اليول يت ،است دامها ة التدلع السريع بنا دلا يل مم
الد لة املعنية بما ال يمس سيادت ا  ،ة خاا انز وات ا لير افية وو ما ينيبب دلا خالة اليمم(. )160
ة ـ ــز الخــب  ،أدا امبلــس الــوزارم ل بامعــة ة ـ اجتمادــه باليــاورل ة ـ  10ينــاير  2016التــدلع ييراب ـ ة ـ الش ـ اليم ـ دنــر
ددمها لليوى املناوضة ل حنومة الشردية  ،ابعنا ذل دلا أمم استيرار اليمم د ا البوار املنيية .
دل ـ جان ـ متص ــع أدرألا ــز من م ــة امل ــؤتمر يســالم د ــم ددمه ــا مل ــا ام ــز ب ــه د ا التحــالف ة ـ ال ــيمم اس ــتةابة ليل ـ اليي ــادل
اليمنية  ،النتشاا اليمم مم خالة الفوض ى الت يفربها الحوثيو  ،ذل ة اليمة الت ابعيدا ة جا رتا  7مار  ، 2016خيث
ددا الر يس يند نيسـ املن مـة للييـام بـد ر الوسـيط ةـ تلـ ألازمـة( ، )161دلـ ذاا الـنهج عاملـز رابيـة العـال ،يسـالم معلنـة
ت ييدوا للعملية أودافها  ،دنر بيـا أصـدره أميم ـا العـام "د .دبـدهللا الرر ـ " ـاا فيـه " :إ الرابيـة هـ تمالـع الشـعو ألا ليـاا
يسالمية ة العال ،لتعلم ت ييد املسلمي ة م تلف ديارو ،لعملياا داصفة الحزم" .
املبي الثال
دور لطرام الدولية الفاعلة عاصفة الحـزم
للي ــز "داص ــفة الح ــزم" دل ــا الص ــعيد ال ــد ر اص ــيفافا مم ــاثال ل ــذل الاص ــيفات ي ليع ـ  ،م ــا ب ــي ــوى د لي ــة مؤي ــدل أل ــرى
معاربـة فضـال دـم د ر من مـة ألامـ ،املتحـدل  ،خيــث تبلـور ًـبه إجمـا د رـ لـ ،يتســرر منـذ خـر تحريـر النويـز  ، 1991مـا يســر
تمرير ا سريعا ليرار مةلس ألامم  2216د ادررا  ،باسـتننا امتنـا ر سـيا دـم التصـويز( ، )162يمسـم اسـتعرا أد ار أوـ،
الفادلي الد ليي ة التار :
ً
إوال ـ دور الأالاار املتيدت لمرم ية :
لز الوالياا املتحدل خت ز ري عتنر اليمم محمية سعودية  ،تن ر إر صرادات ا مشسالت ا بعيو سعودية( ، )163إال أ
باليمم مصال أمريسية خيييية ستوج الحماية  ،مضيب با املند الذم يت ،مم لالله نيع جز بير مم إمداداا النفط
للعـال ، )164(،مـا أ الواليــاا املتحـدل خريصـة بدرجــة بيـرل دلـا ممارســة الحـد ألا صـ ى مــم النفـوذ ةـ وــذه املنييـة  ،انيال ـا مــم
مص حة أساسية تسمم ة الاستفادل مم د ا الرليص  ،بح جماح التوسع ييراب (. )165
لي ــد ــا للوالي ــاا املتح ــدل د را ف ــادال ة ـ ال ــيمم لاص ــة من ــذ د ــام  ، 2000خي ــث ــدمز املس ــادداا لحنوم ــة ال ــر يس الراخ ــع
"ص ــال " ة ـ إي ــار خملت ــا دل ــا يرو ــا تن ــي ،الياد ــدل( ، )166بي ــع انتفاب ــة  ، 2011ات م ــز إي ـرا ص ـراخة بالت ــدلع ة ـ ال ــيمم
ت ري ألاس حة ل حوثيي ذل ب دت توسيع نفوذوا ة املنيية  ،خيث اا الباراا "جوزيف فوتيع" ا د الييادل املر زية " :إ
إيـرا أ ــر العناصــر التـ تــؤدم إرــا زدزدــة الاســتيرار ةـ املنييــة  ،هـ التـ تــدد ،الحــوثيي الــذيم ييليــو الصــواريخ الباليســتية
بد املرا ز السسنية ةـ السـعودية  ،وـو مـا ي لـب ت ديـدا مرتايـدا يشـنع ليـرا بيـرا  ،لـيس فيـط دلـا د ا الرلـيص بـع أيضـا دلـ
واتنا مواينينا ة املنيية"(. )167
ألاالتنــا ا مــع ذلـ ســهلز ل حــوثيي لــالا دــام  2014التمــدد الانتيــاا إرـ "دمـرا " "صــنعا " ذلـ الســت دامه ،ةـ مواجهــة
تن ــي ،اليادــدل  ،إال أ املو ــف ألامرينـ تةــاوه ،ــد يــر بصــورل جذريــة بعــد محــا لت  ،التيــدم نحــو البنــو ســعي  ،إلســيا
"دد "  ،خيث أدانت  ،بشدل يالبت  ،بالرراجع( . )168مـع انيـال "داصـفة الحـزم" أدلنـز إدارل "أ ألاامـا" ددمهـا ليـواا التحـالف ،
أ
أ
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ذل رلـ ،تحف ات ـا السبيـرل دلـ التـدلع العسـسرم التنلفـة يبسـانية لـه الشـنوك خـوا مـدى نةاخـه ةـ تحييـب أودافـه(، )169
مــا أدلنــز دلـ لســا املتحدثــة باســ ،مةلــس ألامــم اليــوم  ،أ ــا ســتيدم الــدد ،للعمليــاا د ات ــاذ إجـرا دســسرم مباًــر ،
خي ــث ال ــز " :إ بالدو ــا عم ــع باالً ــرراك م ــع الس ــعودية لتي ــدي ،ال ــدد ،العس ــسرم الاس ــت بارا إال أ ــا ل ــم ش ــارك ة ـ العم ــع
العسسرم املباًر"( ، )170ة بيا أدرا به املتحدح باس ،البيز ألابيا اا " :إ العملية تمز للدفا دم خد د اململسـة خمايـة
الحنومــة الشــردية بنــا دلــا يل ـ مــم الــر يس اليم ـ "( ، )171مــا دربــز اًــنيم بيــع الســالح لــد ا الرلــيص  ،ثــ ،أبش ـ ا لليــة
ت ييط مشرر ة لتةسيب الدد ،العسسرم الاست بارا ل حملة(. )172
مــم ثــ ، ،انــز الواليــاا املتحــدل منــذ البدايــة ًــرينا ويــا للتحــالف  ،خي ـث دــززا ســفم ا الحصــار دل ـ الــيمم امــز يا رات ــا
بإد ــادل تز ي ــد ي ــا راا التح ــالف ب ــالو ود ة ـ الب ــو  ،ز دا التح ــالف باألس ـ حة اليناب ــع ال ــذلا ر الس ــريعة بم ــا تة ــا ز دش ـراا
املليـ ــاراا مـ ــم الـ ــد الراا( ، )173مـ ــا أجنـ ــرا بحريت ـ ــا السـ ــفم ييرانيـ ــة امحملـ ــة باإلمـ ــداداا ل حـ ــوثيي دلـ ــا العـ ــودل بعـ ــد الت ديـ ــد
بادررابـها( ، )174وـو مـا جعلهــا ًـرينا فعليـا ةـ الحـر مسـئولة دـم ألابـرار الانت ا ـاا الناجمـة دم ــا( ، )175رلـ ،النفـ ألامرينـ
ألم مشــار ة فعليــة ة ـ اليصــف البــوم  ،إال أ النات ـ ألاًــهر "دمحم خســني وينــع" أ ــد أ اليي ـرا ألامرين ـ يشــارك ص ـراخة ة ـ
اليتــاا( . )176أيــدا الواليــاا املتحــدل ـرار مةلــس ألامــم  ، 2216الــذم يلــزم ـ ـ مــم بــي أمــور ألــرى ـ ـ الــد ا ألادضــا بفــر خ ــر
دلـا ألاسـ حة ليــواا "الحـو ـ صــال "  ،ييـالب  ،باالباــحا مـم جميــع املنـايب( ، )177مــا سـمحز إدارل "أ ألاامــا" بمبيعـاا ســالح
للسعودية لير مسبو ة بل ز يمت ا  115مليـار د الر( ، )178إال أنـه اسـتننا ةـ أ تـوألار  2016دنـدما أيلـب الحوثيـو صـواريخ (م .
) دلــا ســفم البحريــة ألامريسيــة بالــة الســواخع اليمنيــة ـ انــز املــرل ألا رــا ـ ردا دلــا ذلـ بــإيال وات ــا لصــواريخ ــر ز بــد
املةشآا الرادارية ل حوثيي  ،اصفة ذل ب نه دفا دم النفس مع الت يد دل ددم رلبت ا ة عميب مشار ت ا ة الصرا (. )179
مــع ا ر ـرا ايــة فرــرل إدارل "أ ألاامــا" دنــر بعــا املســئولي ألامــريسيي دــم لشــيت  ،مــم أ الــدد ،ألامرين ـ للتحــالف  ،ســيةعع
الواليــاا املتحــدل فيــا لليــانو الــد ر يرفــا ة ـ وــذه الحــر  ،وــو مــا يع ـ توريهــا ة ـ ج ـرا  ،خــر  ،يمســم أ عــر أمــريسيي
للمالخية اليضا ية الد لية( ، )180ما أدلم ددد مم أدضا النونةر بمةلسيه دم م ا فه ،خوا وـذه الحـر تلـ املشـار ة
 ،الت لوا صامتي خيالها منذ بدأا( ، )181فتعهدا يدارل بإجرا مراجعة فورية لددمها للتحالف  ،ث ،امز باح مةمودة
مم أفرادوا مم السعودية  ،خ ر بيع ما تةا زا يمته  500مليو د الر مم الينابع املوجهـة بـالليتر ل بـيش السـعودم  ،ذلـ
بسل تزايد فياا اصاباا املدنيي تصادد الانتياداا الداللية الد لية(. )182
إال أنه مع تور الر يس "ترام " السلية ة أ ا ع  ، 2017فيد تبةز إدارته نهبا جديـدا م تلفـا خيـث رفـع مالـع وـذا الح ـر(، )183
وو ما افب دليه مةلس الشيوخ ب للبية يفيفـة (  53إرـا  ، )184() 47مـا اتبـع سياسـة دد انيـة كشـنع متصـادد تةـاه إيـرا (، )
تةلــز مــع ـراره ةـ مــايو باالباــحا مــم الاتفــا النــو م الــذم أبرمتــه إدارل "أ ألاامــا" معهــا  ،تيــدي ،الــدد ،املباًــر لنــع الحلفــا
الــذيم يناصــبو إي ـرا العــدا  ،مــع ادالنــه املســتمر دــم ت ييــده للســعودية انتيــاده الــدا  ،إلي ـرا  ،ه ـ السياســة الت ـ ترســرز
لالا زيارته للمملسة ة مايو  ، 2017الت التاروا محية أ را ةـ أ ا رخلـة لارجيـة لـه  ،خيـث وألاـع بررخـا ًـديد مـنح سـام
امللـ "دبـد العزيـز"  ،أدلـم لـالا الزيـارل دـم سلسـلة جديـدل مـم مبيعـاا ألاسـ حة للمملسـة تبلـو يمت ـا  110مليـار د الر  ،شـمع
يا راا إت ـ  ، 15أن مة باتريوا الدفادية  ،يا راا ولينوألارر أبا ش  ،مئاا العرألااا املدردة آلاالت مم الينابع الصواريخ
 .ة ـ أ الــر العــام دي ـ إيــال الحــوثيي لصــواريخ باليســتية دلــا دــدل مــد ســعودية  ،أرســع البةتــاجو س ـرا ــواا لاصــة إرــا
الســعودية ملســاددل جيش ـها ة ـ تحديــد تــدمير موا ــع الصــواريخ الحوثيــة  ،مــم ثــ ،بــدا ا ــحا للمحللــي أ "ترام ـ " يعمــع دلــا
()185
تصعيد الد ر ألامرين ة تل الحر متةاوال الرسا ر اللشـرية السبيـرل ألاصـواا املتصـاددل املعاربـة لـذل ةـ النـونةر
 ،خيث أثار املشردو مم ال الحزألاي العديد مم امرا ت بش است دام السعوديي للصواريخ ألامريسية  ،مددي أ الوالياا
املتحدل ل ،تفعع ما يسف لضما ددم اسـت دامها ةـ تـع املـدنيي  ،ميـالبي يدارل بفـر املزيـد مـم الشـر دلـا الاسـت دام
بع البيع(. )186
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ة ـ و ــذا الص ــدد خا ل ــز الس ــعودية ت د ــة تل ـ امر ــا ت م ــم ل ــالا بعــا الاج ـرا اا ــالتيوير الواس ــع للمستش ــفياا اليمني ــة ،
بع ا مة باملوا ع التاري ية تنو لار نيا اليصف  ،ما أبش ا فرييا لاصا ملراجعة تيارير الضـحايا املـدنيي  ،إال أ
جمادـاا خيـو يبسـا كعـا مـم املشـردي يدارل ذات ـا ـالوا " :إ السـعودية لـ ،تفعـع مـا يسفـ لت د ـة م ـا فه ، )187("،مـا
أ ــد اســتيال لل ـرأم أج ـراه "جــو لــي " للنــالبي ألامــريسيي أ  %57يعتيــد أ املســادداا العســسرية للــد ا ألاجنليــة ت ـ
بةت ـ ــا ص دسس ـ ــية  ،أ  %63.9يعتي ـ ــد أ تل ـ ـ املس ـ ــادداا ال يةبل ـ ـ تي ـ ــديمها ل ـ ــد ا مال ـ ــع الس ـ ــعودية  ،أ  %70.8ي ـ ــر أ
النونةر ية أ ييـر شـريعا لتيييـد العمـع العسـسرم الرـار  ،وـو مـا تحيـب جز يـا خيـث افيـز لبنـة العال ـاا الرارجيـة
بمةلــس الشــيوخ دلــا ـرار تلنــاه الحزألاــا البمهــورم الــديميراي  ،يــت ،بموجبــه يــع الــدد ،إذا لــ ،تــتمسم إدارل "ترام ـ " مــم
يم نة املشردي ب السعودية تبذا ع ما ة سعها لتيليع الرسا ر بي املدنيي التوصع إرا خع سياس إل ا اليتاا(. )188
اجماال  ،يرى العديد مم امحللـي أ املو ـف ألامرينـ مـم تلـ الحـر ي لـب املزيـد مـم الصـراداا البديـدل  ،التـ سـوت تةلـ
السالي ــر م ــم املش ــسالا للسياس ــة الرارجي ــة ألامريسي ــة  ،م ــا خ ــدح ة ـ س ــوريا( ، )189أ الوالي ــاا املتح ــدل عم ــع ب ــدافع م ــم رلب ــة
محمومة للسييرل دلا اليمم بيريية لير مباًرل دنر السعودية( ، )190خيث ت دت لالا املرخلة الراونة إر بنا اددل دسسرية
لها ةـ جزيـرل سـييرى  ،وـو مـا شـفز دنـه دـدد مـم التيـارير الادالميـة  ،التـ رصـدا خر ـة البنـا اسـتيدام املئـاا مـم العمالـة
ألاسيوية لهـذا ال ـر  ،مسـت لة ابشـ اا الـيمم بمواجهـة العـد ا ( ، )191مـع ذلـ ي ـع الـبعا آلالـر يعتيـد أ بإمنـا الواليـاا
املتحــدل أ تتصــرت بيرييــة أفضــع  ،مســت دمة نفوذوــا السبيــر دال ات ــا ألامنيــة مــع د ا الرلــيص للت ـ ثير دلــا مســار ألاخــداح ،
بحيــث تــدفع نحــو العــودل إرــا يا لــة املفا بــاا الا نــا بالتعامــع مــع إيـرا صــوال لتســوية ميبولــة للصـرا  ،وــو مــا لــ ،يتحيــب
ختى آلا (. )192
ً
لاايا ـ دور تياد لوربي :
ةـ أديــا انــدال الالــورل اليمنيــة ددــا الاتحــاد إرــا انتيــاا سياسـ مــن  ،للســلية  ،وــو مــا انــزعج لــه تئــذ الــر يس "صــال " مت مــا
الاتحـاد ب نــه يسـتيو معلوماتــه مـم أخـزا الليـا املشــررك  ،مــع تيـور مســار الالـورل يالـ الاتحـاد بــإجرا تحييـب خــوا الهبمــاا
التـ ـ ع ــز ب ــد املعتص ــمي ي ــوم  18م ــار  ، 2011دلـ ـ ب ــو ازدي ــاد اليم ــع يالـ ـ الاتح ــاد برخي ــع "ص ــال " ف ــتح خ ــوار م ــع
املت ــاوريم إل ــا الابــيراباا  ،ةـ خــي دليــز بعــا د لــه هولنــدا مســاددات ا ل حنومــة اليمنيــة جـرا ذلـ ( ، )193إال أ انيــال
الحــوثيي ســييرت  ،دل ـ العاصــمة ــد اســتفز الاتحــاد بشــدل  ،خيــث استشــعر الريــر ال ـداو ،مــدى ت ـ ثير ذل ـ دلــا اســتيرار
املنييــة أمــم البحــر ألاخمــر( . )194مــع بــد "داصــفة الحــزم" ــا مو ــف الاتحــاد ا ــحا  ،أدلنتــه "فيــديرينا مــوجيري " مفوبــة
الاتحاد للشئو الرارجية  ،خيث الز ة بيا " :إ تيدم واا الحوثيي الوخداا العسسرية املوالية للر يس السابب "صـال "
نحو دد الاست دات البوم ليصـر الـر يس "وـادم"  ،انـز بمالابـة ليـواا ليـر ميبولـة نحـو تصـعيد الوبـع املتـ زم أصـال  ،ممـا
أدى إر ــا الض ـرألااا البوي ــة الت ـ ادت ــا الس ــعودية الي ــوم  ،يةبل ـ دل ــا جمي ــع ألاي ـرات أ تتص ــرت بمس ــئولية كش ــنع ج ــاد ألان ــا
العــودل إرــا املفا بــاا  ،إ الاتحــاد يةــدد ددمــه لنافــة البهــود التـ تبــذا مــم بــع ألامــ ،املتحــدل البهــاا ي ليميــة الفادلــة ،
خيــث أ العمــع العســسرم لــيس خــال  ،أ الســنا املــدنيي الــذيم يعــانو بالفعــع مــم ــر ت معيشــية اســية وــ ،أ ا ــحايا
التصــعيد العســسرم"( ، )195فيمــا يتعلــب بالعمليــاا العســسرية الت ـ دارا تئــذ فيــد انيســ ،ال ـرأم بــي د ا الاتحــاد إر ـ فــرييي :
ألا ا  .متحفظ  ،يشمع املفوبية ألا ر ألاية كعا الد ا .
()196
الالاب  .مؤيد للتدلع  ،تمالله فربسا ألارييانيا  ،اللتا دمتا ددما لوجيستيا معداا دسـسرية ليـواا التحـالف ً ،ـددتا
دل بذا ع ما ة سعي ما لرد العد ا الحو دد ،الر يس "وادم" استعادل اسـتيرار الـيمم  ،مـا دملتـا دلـ منـع أم إجـرا
مضــاد للعمليــة ة ـ مةلــس ألامــم( ، )197يمســم إرجــا مو ــف لتــا الــد لتي الــذم جــا دل ـ لــالت مو ــف الاتحــاد  ،إر ـ العال ــاا
اليوية لاصة الا تصـادية التـ ترألايهمـا بـد ا الرلـيص  ،فضـال دـم أ املو ـف مـم العمليـة وـو ةـ ذاا الو ـز مو فـا مـم سياسـة
ايرا ة املنيية الت عارباوا كشدل  ،ة خي أدلنز بعا د ا الاتحاد مو فها بشنع فردم  ،ف دا ع مم أملانيا إسبانيا
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"أ ا متوافية بشنع تـام مـع اليـانو الـد ر "  ،أدلنـز ب بينـا ددمهـا للعمليـة الختـوا م ـاير ابعـدام الاسـتيرار زدزدـة ألامـم ةـ
تل املنيية(. )198
إال أ النرملا ألا ر ك د ثار فيما بعد بد الـدد ،اللوجسـت ألاسـ حة امليدمـة لـد ا التحـالف املت مـة باسـت دات املـدنيي دمـدا
تةاوــع اليــانو الــد ر يبســاب ( ، )199خيــث لــر ة ـ  29ينــاير  ، 2016برؤيــة خــوا الــيمم متبةيــا في ــا تيريــر فريــب لبنــة الرن ـرا
التــابع ل مــ ،املتحــدل بش ـ الانت ا ــاا ة ـ الــيمم  ،أصــدر ـرارا صــف بالتــاريه صــوا لصــالحه نواب ـه ب للبيــة بيــرل بل ــز 449
صــوتا  ،بو ــف فــورم إليــال النــار  ،أدا ال ــاراا البويــة ددــا إرــا علييهــا فــورا رفــع الحصــار  ،مــا ددــا الحــوثيي لوبــع خــد
لبميـع أدمــاا زدزدـة الاســتيرار  ،إجــرا تحييـب د رـ داجــع مسـتيع ةـ الانت ا ــاا لحيـو يبسـا  ،خــث الـد ا ألادضــا دلـ
الو ف الفورم لبميع دملياا نيع ألاس حة أ ليروا مم أًناا الدد ،العسسرم للسعودية ًر ائ ا ة التحالف(. )200
مــع ذلـ رلــ ،بــوح مو ــف الاتحــاد  ،إال أنــه يـ دلـ النيــيا مــم مو فــه تةــاه ليليــا  ،ذلـ ن ـرا أل الــيمم ال تمالــع ت ديــدا
ل ر ألايي مالع ليليـا التـ ت ـدد ًـماا افريييـا عـد املنييـة الحيويـة أل ر ألاـا  ،فـت ،اسـت دام الحـع العسـسرم في ـا د أ يوا بـه
الحــع السياس ـ  ،مم ــا يؤً ــر إر ـ درج ــة م ــم اليب ــز ألا ر ك ـ دــم ات ــاذ مو ــف موخ ــد تة ــاه ال ــيمم  ،ذل ـ ت وف ــا م ــم أ يتح ــوا
الصرا ب ا إرا خر إ ليمية ت دد استيرار املنيية ألاالتار مصالحه. ،
ً
لالثا ـ الدور الروس ي :
رلــ ،أ جنــو الــيمم ــا ًــيوديا ــا للســوفييز تـ ثيرا بيـرا دليــه  ،إال أ وــذا الوبــع ــد يــر ديـ الوخــدل اليمنيــة ا يــار
الاتحــاد الســوفيت  ، 1990فلــ ،عــد العال ــاا الر ســية اليمنيــة دلــا مســتوى دــاا مــم ألاوميــة  ،مــا أ حبــ ،التةــارل املتبادلــة
بيم ما ع من فضا( ، )201إال أ الر يس "بوتم" د دًم مشر ده املسعى "دودل ر سيا إر الشر السبير" ب دت استعادل ر سيا
لنفوذوــا السياس ـ الا تصــادم العســسرم ةـ املنييــة مزاخمــة الواليــاا املتحــدل في ــا  ،ة ـ وــذا الايــار ســعز إرـ الانضــمام إر ـ
من مــة املــؤتمر يســالم بصــفة مرا ـ  ،تحالفــز مــع الــد ا املعاربــة للسياســة ألامريسيــة ســوريا إي ـرا  ،ا رربــز مــم د ا
خليف ــة له ــا مص ــر  ،م ــا اد ــادا جودو ــا العس ــسرم ة ـ س ــوريا إي ـرا ليلي ــا املي ــاه ي ليمي ــة اليريب ــة( ، )202لي ــد ب ــرز الاوتم ــام
بالص ـرا ة ـ ال ــيمم دي ـ اني ــال "داص ــفة الح ــزم" خي ــث ادرألا ــز ر س ــيا د ــم ليه ــا تحف ه ــا دلي ــا  ،خال ـز ألاي ـرات دل ــا ــف
ألادماا اليتالية إيال خـوار يضـ ،جميـع اليـوى  ،معرألاـة دـم اسـتعدادوا ل سـهام فيـه  ،ددمهـا النامـع لسـيادل الـيمم خدتـه
خرمــة أرابــيه( . )203ةـ ــز الخــب مــم ًــهر أبريــع صــرح زيــر لارجيت ــا "الفــر ت" ":أنــه ختــى آلا فــإ العمليــة لــيس لهــا أســا
ــانوب د رـ "  ،أ بــالده تــرى أ دمليــاا التحــالف ةـ الــيمم لــم تــؤدم إرــا ســوية ألازمــة  ،مــم ثــ ،تيــدمز بمــذ رل ل مــ ،املتحــدل
تيال في ا بتعليب العمليـة تيبيـب " فـاا إبسـانية" إلجـال املـدنيي املسـادداا يبسـانية  ،امتنعـز دـم التصـويز دلـ ـرار
مةلــس ألامــم  ، 2216ذل ـ ن ـرا لــرفا إدرا املتيلبــاا التـ رأا جــو توجي هــا إرــا أي ـرات الا ـتا  ،مــم أجــع التو ــف الســريع
ألاــد محادثــاا الســالم  ،إال أ ــا لــ ،شــس ص ـراخة ة ـ ًــردية العمليــة( ، )204مــم ونــا يــرم بعــا امحللــي أ امتنادهــا وــذا جــا
بيع ،الت ييد  ،خيث دأبز ر سيا لالا السـنواا ألاليـرل دلـ الادرـرا ةـ مةلـس ألامـم دلـا أم يـرح أمرينـ أ سـانده أمرينـا ،
ذل استعرابا لليول أ مليايضت ا دلا ضايا لالفية بيم ما رانيا اليرم(. )205
الخي ــا ــدمز ر س ــيا مس ــادداا لذا ي ــة ــررا يلب ــا ب ــإجرا مش ــا راا ةـ ـ مةل ــس ألام ــم إللـ ـزام التح ــالف بمراد ــال البوانـ ـ
الابسانية  ،ما بحث الر يس "بوتي " مع الر يس ييراب ألا بـا بـر رل تفعيـع افـة البهـود صـوال لحلـوا سـلمية  ،مـا خـذر
"فيتار شور ي " مند ر سيا الدا  ،لدم ألامـ ،املتحـدل مـم أ تيـويا العمليـة السياسـية ةـ الـيمم سـيؤدم ارـ زيـادل العنـف
د ــدم الاس ــتيرار  ،م ــم ث ــ ،تبل ــور بوب ــوح مو ــف ر س ـ ــوم ب ــد "داص ــفة الح ــزم"( ، )206دل ـ جان ـ آل ــر رآه بع ــا امحلل ــي
متنا ضــا  ،اســتيبلز فــدا خوثيــا ةـ موســنو  ،يالب ــا بــاالدررات بشــرديت  ،ميابــع مــنح ســهيالا للشــر اا الر ســية لالســتالمار ةـ
اليمم  ،كعد أيام ابع السفير الر س الر يس "وادى" ة دد  ،مـا لـ ،تنيـع ر سـيا سـفارت ا مـم صـنعا امـز بـإجال رداياوـا
مم اليمم( ، )207يرجع بعا امحللي وذا املو ف لعدل دوامع  ،أبرزوا :
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أ  .أومية الشر ألا سط منيية جوار ًبه مباًر  ،لدخ ا في ا مصال دديدل ستوج الاستيرار  ،خيث تميع ر سيا د مـا إرـ
تحييب مصالحها دم يريب العال اا التعا نية .
 .الح ــرص دل ــا ت ــواز دال ات ــا م ــع د ا ي ل ــي ، ،خي ــث تح ــتفظ بعال ــاا ايةابي ــة م ــع إيـ ـرا من ــذ زي ــارل "ب ــوتي " له ــا ، 2007
كعال اا متميتل مع د ا الرليص لاصة السعودية يماراا رل ،الالتالت خوا سوريا .
انيال ا مم ذل  ،أدلنز دم استعدادوا ل سهام ة تيبيع العال اا فيما بي يرة الصرا د تحيت  ،ذل ت وفا مم تحوا
الصـرا إرــا خــر إ ليميــة  ،تتــدلع في ــا إيـرا بشــنع بيــر أ تحيــب في ــا الســعودية انتصــارا يةعلهــا تفســر ةـ خملــة دســسرية دلــا
سـوريا  ،فضـال دـم ت وفهـا مـم زيـادل نفـوذ يروـابيي الـذم سـيوثر دلي ـا  ،لاصـة منييـة اليو ـاز التـ انضـ ،أفـراد مم ـا لتن ـي،
"دادش"(. )208
اجمـاال  ،فـإ املو ــف الر سـ تةــاه الــيمم لــ ،ي ــر دــم يجمــا الـد ر  ،مــع رلبت ـا ةـ إيةــاد خــع ســلعى ل زمــة ًــريية أ تنــو
موجودل دلا يا لة املفا باا  ،إال أ ا دملز ة نفس الو ز منذ فنراير  2018دل التواصع املباًرل مع "أخمد" نةـع الـر يس
الراخــع "صــال " ـ املوجــود ب ـ بو ب ـ ـ خيــث انــز عــوا دل ـ دال ت ــا بوالــده ة ـ أم خــع مســتيبل يزيــد مــم نفوذوــا يحــافظ دل ـ
مصالحها باملنيية  ،ذل ة محا لة مم ا إلخيا ما انز ت مله مم ألا (. )209
ً
رابعا ـ الدور الصيني :
تحتع منيية الشر ألا سط مو عا واما ة سل ،أ لوياا السياسة الرارجية الصينية انيال ا مم ددل دوامع  ،مم ا :
 .1املصــال الا تص ــادية التةاريــة  ،الت ـ تتمحــور خوله ــا جــع دال ات ــا ب ــد ا املنييــة  ،خي ــث ت ــدت إر ـ النفــاذ ل ــبعا ألاس ــوا
ال نية  ،توثيب ارتبايها بالد ا ألا ر ألاية ألافرييية دنر الشرايي الاسرراتيةية املتماللة ة البحر ألاخمر نال السويس .
 .2امتال ها لعدد بير مم املشر داا الاستالماراا باملنيية(. )210
 .3بما استمرارية تدفب النفط إلي ا  ،خيث ستورد نصف اختياجات ا مم تل املنيية(. )211
 .4زيادل مبيعات ا مم ألاس حة  ،فهذه املنيية عد أ نر سو إ ليمية للسالح  ،سإلا الصي إرا زيادل خصت ا مم ا  ،ذل بعد أ
تبوأا املر ز الالالث بي مصدرم ألاس حة ة العال 2010( ،ـ  )2014متةا زل أملانيا فربسا(. )212
 .5اختوا نمو التيرت الاروا  ،ن را للت وت مم دودل بعا ألافراد مم ومية "ييةور" املسلمة إرا الصي دي انضمامه،
لتن ي" ،دادش"(. )213
مم ث ، ،مع تيور ألا با باليمم تحديدا ة  16فنراير  ، 2015خالز الصي دل لسا املتحدثة باس ،لارجيت ا الحوثيي دلا
تيبيــب ـرار مةلــس ألامــم ر ــ ، 2140 ،الــذم ييــالب  ،باالًــرراك ةـ املفا بــاا ســح ــوات  ،مــم مؤسســاا الحنومــة  .مــع بــد
"داصفة الحزم" داربز الصي العملية أ هرا ليا بال ا مم تدوور ألا با باليمم  ،إال أ ا أحبمز دم التور ةـ الصـرا
ات ــذا مو فــا خــذرا خفا ــا دل ـ مصــالحها  ،ترجمتــه دنــر تصــويت ا ييةــاك لصــال ـرار مةلــس ألامــم  ، )214(2216مــا أجــرى
الــر يس الصــي اتصــاال بالعاوــع الســعودم معرألاــا دــم ليــه ازا تيــوراا ألا بــا  ،داديــا إيــاه إرـ ــف الضـرألااا البويــة لبــو
جميع ألايرات املتصاردة إر الحوار الحع السلعى  ،الذى يستند إرا اليرار الـد ر املبـادرل الرليةيـة اتفا يـة السـل ،الشـرا ة
الوينية(. )215
إال أ الصــي لــ ،تــذو ألبعــد مــم ذلـ  ،ةـ ايــار ذاا السياســة التـ تةتهبهــا الهادفــة إرـ تحييــب الاســتيرار الضــر رم مــم أجــع
اس ــتالمارات ا مص ــالحها  ،لس ــم الت ــوتراا املتالخي ــة الناجم ــة د ــم تف ــا  ،الص ـرا املس ـ أجنرت ــا دل ـ تسالي ــف جودو ــا العس ــسرم
باملنيية  ،ف رسلز دددا مم يع بحريت ا لحراسة لليص دد املياه الصومالية تتنو مم فر ايتي سفينة إمـداد مـر خيتي
 700جندم  ،فضال دم جودوا ة الياددل العسسرية الت تمتلسها ة جيبو (. )216
اجمــاال  ،يمســم اليــوا أ الصــي تتبــع اســرراتيةية دامــة متوازنــة تةــاه ألازمــة اليمنيــة  ،خيــث تيــف إر ـ جان ـ إي ـرا ر ســيا ة ـ
ميابــع الواليــاا املتحــدل خلفائ ــا  ،تحــتفظ بعال ــاا ايةابيــة مــع الســعودية د ا التحــالف  ،ةــا ذاا الو ــز تحــرص دل ـ أال
تتحوا اليمم إر د لة مضيرألاة تؤثر سلبا دل مصالحها باملنيية .
أ
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ً
رامسا ـ دور ايئة لم ،املتيدت :
ة أديا اندال الالورل اليمنية  ، 2011ادتمـد مةلـس ألامـم اليـرار ر ـ 2140 ،ةـ فنرايـر  2014لـدد ،العمليـة الانتياليـة  ،الـذم
فـر تةميــدا ل صــوا خ ـرا لســفر املشــار ي أ الــدادمي ل فعــاا التـ ت ــدد الســالم أ ألامــم ةـ الــيمم( ، )217الــذى ًــنع أدال
ب ط دلا الر يس الراخع "صال " مم أجـع التو يـع دلـا املبـادرل الرليةيـة  ،خـث مـم لاللـه ألامـي العـام ألايـرات دلـا التعـا
صوال لحع سلعى  ،ما جمع الفر ا مم أجـع التو يـع دلـ املبـادرل( ، )218ثـ ،تواصـلز جهـود ألامـ ،املتحـدل دنـر مماللهـا "جمـاا بـم
دمر" ختى ت ،التوصع إر "اتفا ية السل ،الشرا ة الوينية" بي الر يس "وـادى" الحـوثيي ةـ سـلتمنر  ، 2014التـ نصـز دلـا
د ــدل بن ــود تض ــمنز ش ــسيع خنوم ــة تةم ــع اف ــة ألاي ـرات السياس ــية  ،منح ــز العدي ــد م ــم الص ــالخياا ل ح ــوثيي  ،نص ــز دل ـ
الاتفــا خــوا آليــة بمســاددل ألامــ ،املتحــدل مــم أجــع نــز ألاسـ حة اســتعادل مــا ـ مم ــا مـم افــة ألايـرات لــالا فرــرل محــددل ،
ذلـ ـ ب ــمم امل ح ــب العس ــسرم لالتفا ي ــة ال ــذى رف ــا الحوثي ــو التو ي ــع دلي ــه لش ــية لس ــارل ج ــز م ــم مستس ــبات  ،بموجـ ـ
الاتفا ية(. )219
ة ـ  6فنرايــر  2015دي ـ إصــدار الحــوثيي ل دــال الدســتورم  ،يال ـ مةلــس ألامــم الحــوثيي بــالعودل د ًــر إرــا يا لــة
املفا بــاا  ،إيــال س ـراح جميــع الرابــعي ل امــة البنريــة  ،ســح ــوات  ،مــم املؤسســاا الحنوميــة  .مــع اســتيالئ  ،دل ـ
العاصـمة "صـنعا " أدلنـز ألامـ ،املتحـدل فــر ديوألاـاا بـد زدـيمه" ،دبـد امللـ الحــو " ا ـدو ،العسـسرم "أبـو دلـ الحســي"،
فتفا مز ألامور أ ر ف ر  ،خت ت ،استيالئ  ،دل مدينـة "دـد " ةـ مـار  ، 2015دند ـذ امـز السـعودية بييـادل التحـالف ،
ثــ ،تيــدمز الخيــا مــع دــدد مــم د ا الرلــيص بليــا مشــررك إر ـ مةلــس ألامــم  ،يشــرح املو ــف دل ـ بــو الرســالة الت ـ بعه ــا إل ـي ،
الر يس "وادم" ة  24مار  ،الت يو في ا الوبع النار ة بالده بسل دد ا الحوثيي  ،املزيلـة بيلـ املسـاددل الـدد،
الفورم بما ة ذل التدلع العسسرم لحماية اليمم ًعبه مم العد ا الحو (. )220
ة ـ  14أبريــع  2015أصــدر امبلــس ـراره  ، 2216الــذم يــددً ،ــردية الــر يس "وــادم" ،يــديم يج ـرا اا ألاخاديــة الت ـ ات ــذوا
الحوثيو  ،ييالب  ،باالباحا مم املنايب الت سيير ا دلي ا ي ا الفورم الست دام العنف  ،الامتنا دم أم استفزاز أ
ت ديد للد ا امبا رل  ،بما ة ذل امتالك ت زيم ألاس حة املهددل لهذه الد ا  ،يددو بمةـرد الوفـا بتلـ الشـر إرـا شـسيع
خنومــة خــدل  ،عمــع دلـ تةميــع الوخـداا العســسرية امليليشــياا املياتلــة ألالــرى تحــز ســييرت ا( ، )221مــا أدر اليـرار اســع
نةع الر يس السابب "صال " زدي ،الحوثيي "دبد امللـ الحـو " دلـا اليـوا  ،السـودا  ،فـر خ ـرا دلـا تز يـدو ،بالسـالح ،
ادتمد اليرار تحز الفصع السابع ب للبية  14صوتا مع امتنا ر سيا دم التصويز(. )222
رلــ ،أ الي ـرار لــ ،يمــنح تفويضــا ب ـ ثر رجإلـ لعمليــة "داصــفة الحــزم"  ،إال أنــه لــ ،يتضــمم أم نيــد ســوا صـراخة أ بــمنا لتل ـ
العمليــة( ، )223ة ـ خــي يال ـ "بــا ـ مــو " ألامــي العــام للمن مــة ة ـ بيــا لــه جميــع ألاي ـرات بعــدم ات ــاذ أيــة تحر ــاا تــؤدم إرــا
تيــويا ســالمة خــدل أراضـ الــيمم  ،ددــا جميــع الــد ا ألادضــا إرــا تةنـ التــدلع الــذم يســإلا إرــا إثــارل الصـرا ً ،ــدد دلــا
بر رل العودل للمفا باا بادتباروا الريار ألامالع لحع ألازمة(. )224
ديـ ذلـ ردــز ألامــ ،املتحــدل دــددا مــم امحادثــاا بــي الفر ــا اليمنيــي مالــع  :محادثــاا جنيــف ةـ يونيــو  ، 2015التـ فشــلز
تبـادا ألايـرات إليــا أســبا الفشــع دلــا بعضـه ،الــبعا  ،إال أ املن مــة الد ليــة ســعز ةـ وـذه امحادثــاا إرــا ديــد اتفــا مــم
دشر نيا  ،مم بيم ا ف إيال النار اباحا املس حي مم املد عيي فريب أم ى أمع ملرا بة ف إيال النار( ، )225ما
جــرا محادثــاا النويــز ةـ  18أبريــع  ، 2016التـ ادتمــدا باألســا دلــا النيــا الرمــس التـ تنا لهــا اليـرار  ، )226(2216ثــ ،تــ،
شــسيع الرألااديــة الد ليــة املعنيــة باألزمــة ة ـ  17يونيــو  ، 2016مــم ــع مــم الســعودية يمــاراا ألارييانيــا الواليــاا املتحــدل  ،ثــ،
جــرا محادثــاا "مســيط" بحضــور املبعــوح ألامعـ "إســماديع لــد الشــيخ" ألاردايــة أمريسيــة  ،التـ ألفيــز ةـ التوصــع إرـ ــف
()227
إليال النار ن را ل يا أم تماليع ل حنومة اليمنية  ،إال أنه ت ،الض ط دل اليرفي مم أجع مواصلة املفا باا ة جنيف
 .ة الو ز الذم تصادد فيه اوتمام ألام ،املتحدل مماللي ا ذا املن ماا ليـر الحنوميـة باأل بـا املتـدوورل إبسـانيا ةـ الـيمم ،
فصــدرا الات امــاا لســال اليــرفي بارتنــا انت ا ــاا لييــرل لحيــو يبســا  ،فف ـ  26يونيــو  ، 2017أ ـ تيريــر للمن مــة أ
أ
أ
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التحــالف مســئوا دــم مع ــ ،فيــاا إصــاباا ألايفــاا اليمنيــي مــم ج ـرا ال ــاراا البويــة  ،ات ــ ،الحــوثيي بــإيال الصــواريخ
بشنع دشوال دلا املرا ز السسنية السعودية  ،است دام سنا الحديـدل ـدر بشـرية  ،ات ـ ،ـال البـانبي بتةنيـد ألايفـاا
ل حر (. )228
ة فنراير  2018دي ألامي العام الدبلوماس النريياب "مارتم جريفيز" مبعوثا لاصا ة اليمم  ،الذم اد البهود للتوصع إر
اتفا بي البانبي ( ، )229خيث اتبع منذ البدايـة ليـة مـم ًـ ا أ تةعـع الحـوثيي يتنـازلو دـم السـييرل دلـا مينـا "الحديـدل"
لو االا ألام ،املتحدل ميابع إديـائ  ،د را أ ـر تـ ثيرا ةـ خنومـة الـبالد  ،وـو مـا ابلـه الحوثيـو بإبـدا اسـتعدادو ،للن ـر فيـه ،
إال أ التحــالف بزدام ــة الس ــعودية ل ــ ،يب ــد اس ــتعدادا أ رلب ــة ة ـ التفسي ــر ة ـ أم ترتي ـ ال ي ــؤدم إر ــا الي ــرد النام ــع ل ح ــوثيي م ــم
املشهد  ،ة ع إصرار دلا ًر يستحيع دلا الحوثيي بولها  :االباحا التنازا دم افة املناس التـ خييووـا منـذ بـد
الحر  ،سلي ،أس حت  ،دودل "وادم" ر يسا للبالد(. )230
دل ـ بــو ذل ـ  ،يــرى د ــدد مــم امحلل ــي أنــه يتوج ـ دل ـ "جريفيــز" لن ـ يــن فيم ــا فشــع في ــه ســلفه  ،أ يي ــوم بلنــا دال ــة
ايةابيــة مــع يــادل الحــوثيي  ،التحــدح املباًــر مــع صــابإل الي ـرار بالريــا أبــو ب ـ  ،الصــريح مــع يي ـرانيي باخالــا دــم ذل ـ
الحافز الذم يتعي تيديمه ليهرا لييع دال ات ا مع الحوثيي إ ناده ،بت فيا سيف يموخـات  ، ،مـا أ دليـه أ يضـ ط
دلــا ألادضــا الــدا مي بمةلــس ألامــم مــم أجــع إصــدار ــرار جديــد  ،يض ـ ط دلــا خنومــة "وــادم" الســعوديي ـ ينونــوا أ ــر
ا عيــة ة ـ أوــدافه . )231(،اجمــاال  ،يمســم اليــوا دل ـ وــدم بعــا التحلــيالا  ،أ ال مــو يستنــف د ر ألامــ ،املتحــدل ة ـ ألازمــة
اليمنية  ،ذل بسل الو و تحز ت ثير التوجهاا املتنا ضـة للـد ا الرمـس دا مـة العضـوية بمةلـس ألامـم تةـاه ألازمـة  ،فضـال
دم و املن مة تحز ت ثير ألاليا الفادخة لبعا مبعوثي ا إرا اليمم  ،فمم  ،مم فر ليا سياسيا لتيدم الحوثيي تسـريس
نفوذو ، ،مم  ،مم أ ع نفسه ة خالة "ابعدام مصدا ية" مم جان د ا التحالف(. )232
املبي الرابع
تداعيار عاصفة الحزم ع الدولة اليمنية
ال جــداا ةـ أ الحــر ةـ الــيمم شــنع خليــة مــم مسلســع اســتاتات املــوارد املاليــة اليبيعيــة اللشــرية ةـ املنييــة  ،ســوا لــد ا
الرليص العرك أ إليرا  ،يعد اليمم وو أ نر الراسريم مم وذه الحر الت تد ر رخاوا دلا أربه  ،خيث تلز ًردا آلاالت
مــم أبنــا ه  ،فضــال دــم تــدمير بنيتــه ألاساســية ا يــار الد لــة  ،الت ـ ســار وبويهــا إر ـ مصــات الــد ا الفاًــلة  ،ةـ ــع خالــة مــم
الفوض ى العامة العارمة(. )233
فيبيع ألازمة الحر ألاولية دام  ، 2011صنف البن الد ر اليمم بنونه مم أسوأ الحنوماا أ روا فسادا ة العال ، ،ةـ ـع
بلد منيس ،بشدل دلا املستوى اليبل  ،تفادلز فيه ميوماا الحس ،الفاًع مع النمو السناب السبيـر املـوارد الزراديـة املا يـة
امحـد دل( ، )234آلا كعـد مـر ر أ ـر مـم ثالثـة أدـوام مـم دمليــة "داصـفة الحـزم"  ،التـ زدـ ،أ ـا ب ـدت تحييـب ألامـم الاســتيرار
الحفــا دلـ ميــدراا الشــع اليم ـ  ،فــإ الــيمم رلــ ،أ ــا ال تـزاا موجــودل سيــا دلــا الرـرا ط ةـ تيــارير الصــحف  ،إال أ
الد لة باملفهوم الو يف لا بة إرا خد بير  ،فوفيا لنص تيرير أمعـ صـادم صـدر بمناسـبة الـذ رى الالالالـة للعمليـة  ،فإنـه " بعـد
راب ــة ث ــالح س ــنواا م ــم الاـ ـتا ين ــاد ين ــو ال ــيمم د ل ــة ــد ل ــز د ــم الوج ــود"( ، )235فنتية ــة مباً ــرل ل ح ــر خص ــار ــواا
"التحـالف" صـفها ًــبه املسـتمر  ،أصـبحز خيــال ماليـي اليمنيــي دبـارل دـم صـرا يـوم مــم أجـع البيـا ( ، )236فاصــبحنا ـ ـ فيــا
لتيارير ألام ،املتحدل ـ ـ أمام اخدل مم أسوأ ألازماا النوارح يبسانية لير املسبو ة ة العال. )237(،
رل ــ ،أن ــه ل ــالا املرخل ــة الالخي ــة زاد "التح ــالف" م ــم املس ــادداا لل ــيمم دل ــا أم ــع إد ــادل بن ــا الد ل ــة  ،إال أ اس ــتمرار الض ـرألااا
البوية  ،أدى إر زيادل أدداد اليتلا بصورل م يفة  ،تدمير البةية التحتية بشنع بير  ،زيادل معانال السنا املدنيي  ،وو ما
ا محال ليلب مرتايد مم بع االا خيو يبسـا الد ليـة( ، )238دفـع العديـد مـم املسـئولي ألامـريسيي ملواصـلة الحـديث دـم
أ
أ
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بر رل تةن الرسا ر ة صفوت املدنيي ختمية التوصع إرا خع تفا ض ل زمة  ،خيث ألنر "ديفيد ساترفيلد" مسادد زيرل
الرارجية لشئو الشر ألادبو ة أبريع  ، 2018لبنة الشئو الرارجية بمةلس النوا بـ "أننا ًار نا دلا أدلا مستوى  ،بمـا ةـ
ذلـ الــر يس مـرارا تسـرارا  ،إل نــا د ا التحــالف ب نـه يةـ ات ــاذ ــع يجـرا اا املمسنــة مــم أجــع خريــة الوصــوا النامــع للمــواد
يبسانية التةارية بما ة ذل الو ود(. )239
دل ـ لــالت مــا افرربــته الريــا خلفائ ــا منــذ البدايــة م ـم أ خــرب  ،بــد الحــوثيي ســتنو ســهلة  ،أ ــ ،ســوت يستس ــلمو
ســريعا ييلبــو التفــا  ،فــإ العســس وــو مــا خــدح خيــث زادا ــوت  ،صــمودو ، ،يالــز أمــد الحــر أ ًــسز دل ـ دامهــا
الرابــع  ،ذلـ ن ـرا ألنــه ــا ونــاك ليـ اســرراتيةيا ةـ تيــدير ــول الحملــة مــدى ــدرت ا دلـ تحييــب أوــدافها( ، )240فتحولــز تلـ
الح ــر إرـ ـ مس ــتنيع الس ــتاتات الي ــدراا املادي ــة اللش ــرية لبمي ــع ألايـ ـرات املش ــار ة ب ــا  ،ف ـ ر م ــم  1.5تريلي ــو د الر تحملت ــا
موازناا د ا التحالف الرليج  ،نحو  600مليار تحملت ا موازنة إيرا ( ، )241فضال دم ارثة املـة لحيـز بالشـع اليم ـ بل ـز
خـد النـابو املـزعج  ،خيـث تـع ختـى ايـة  2017خــوار  14350جـرح  40ألفـا سبـر سـرا  2.8مليـو  ،مـع اختماليـة مضــادفة
وذه ألار ام( ، )242فوفيا لتيرير أمع صادر ة ديسمنر  ، 2017فإ ما يير مم ثالثة أرألاـا السـنا ـ ـ  22مليـو بسـمة ـ ـ يعتمـد
دلـا املسـادداا يبسـانية  ،أ خـوار  8.4مليـو دلــا ًـ امبادـة  ،مـا أصـي أ ـر مــم مليـو ـرص بـالنوليرا بسـل دــدم
ت ــوافر املي ــاه الن يف ــة الص ــرت الص ــح  ،فض ــال د ــم الت ــدمير ً ــبه النام ــع للبةي ــة التحي ــة الحيوي ــة  ،محي ــاا املي ــاه السهرألا ــا
الصرت الصح املرافب اليبية  ،الت عمع خاليا ب ع مم  % 45مم يا ت ا(. )243
ما أ فز وذه الحر بشنع ًبه امع دملياا التبادا التةارم يـر الشـحم التوزيـع  ،مـا أدى إرـا ابعـدام الو ـود ال ـذا ،
الذم زادا أسعاره ـ ـ فيا ل م ،املتحدل ـ ـ بةسبة  % 70منذ  ، 2015ألال ز بسبة التضر ، )244(% 47 ،زادا بسبة سو الت ذيـة
إر  ، %57خيث أصـي ب ـا ختـى آلا مـا ييـر مـم  3.3مليـو  ،مـم  462 ،ألـف يفـع د سـم الرامسـة  ،مـا تيـدر من مـة ألامـ،
املتحدل لليفولة أ وناك يفال يموا ع دشر د ا ب ألسبا يمسم تةنب ا( ، )245ل ،يستال ى مم ذل املد الت ت ،تحريروا مم
سييرل الحوثيي  ،خيث عـاب نفـس املعانـال مالـع بـام املنـايب  ،مـا أ مينـا الحديـدل ـ ـ الزاا تحـز النفـوذ الحـو ـ ـ الـذم يعتنـر
منفــذ الــيمم الــر يس إرــا العــال ،الرــار املصــدر لحــوار  %80مــم املــواد ال ذا يــة البرر ليــة املســادداا  ،خيــث ت شـ ألامــ،
املتحــدل بشــدل مــم التــدادياا الضــرمة لتحريــره  ،بمــا سيشــنع ارثــة إبســانية عــر خيــال  600ألفــا يعيشــو ة ـ املدينــة لريــر
بير(. )246
ليد ات مز العديد مم البماداا املن ماا الحيو ية الد لية "التحالف" بتنفيذ تستيناا دسسرية لييـرل تضـمنز اسـت دام
الينابــع العنيوديــة امح ــورل د ليــا  ،متســلبة ة ـ أســوأ ألازمــاا يبســانية ة ـ العــال ، )247(،وــو مــا دفــع ألامــ ،املتحــدل ة ـ ديســمنر
 2017إر شسيع فريب مم الرنرا الد ليي بر اسة " ماا البند ك "  ،لف بالتحييب ة انت ا اا خيـو الابسـا  ،الـذم أصـد
تيريـره مـؤلرا متضــمنا أدلـة د ييــة ًـهاداا موثيــة دـم افــة الانت ا ـاا التـ ارتسبت ــا افـة ألايـرات  ،الـذم أ ــد دلـ أ ال ــاراا
البوي ــة للتحـ ــالف هـ ـ السـ ــل ال ــر يس ملع ــ ،يصـ ــاباا املباً ــرل ب ــي املـ ــدنيي  ،خي ــث اسـ ــت دفز املن ــايب السـ ــسنية ألاسـ ــوا
البنــازاا خفــالا الزفــات مرافــب الاختةــاز ختــى املرافــب اليبيــة  ،محمــال يمــاراا الســعودية املرتز ــة مســئولية الانت ا ــاا
العديدل لحيو يبسا  ،مم ا الحرما مم الحب ة الحيال الاختةاز التعسف الالتصا التعذي سو املعاملة الالتفـا
اليس ــرم تةني ــد ألايف ــاا الانت ا ــاا الريي ــرل لحري ــة التعبي ــر الحي ــو الا تص ــادية الاجتمادي ــة الاليافي ــة  ،م ــا ات ــ ،التيري ــر
الحـوثيي بــإيال الصــواريخ بشــنع دشــوال دلــا املرا ــز السـسنية الســعودية  ،اســت دام ســنا الحديــدل ــدر بشــرية تةنيــد
ألايف ــاا( . )248لي ــد ادر ــرت املس ــئولو الس ــعوديو ب ـ بع ــا دملي ــات  ،ــد س ــبلز د ــم لي ــر ص ــد ة ـ لس ــا ر مدني ــة  ،إال أ ــ،
أص ــر ا دل ــا الت ي ــد بـ ـ خمل ــت  ،هـ ـ دم ــع دف ــاع ً ــرع د ــم ال ــنفس بس ــل سبم ــاا الح ــوثيي املتس ــررل املميت ــة بالص ــواريخ
الباليستية دلي  ، ،مةادلي بـ الييـود التـ تفربـها ـوات  ،التفتـيش الصـارم دلـا البضـالع السـفم عـد بـر رية تةنبـا لت ريـ
ألاس حة ييرانية إرا واا الحو  ،ة محا لة مم  ،لعال تل ألابرار دموا ما يتةا ز مليار د الر مـم التنردـاا لبهـود يلاثـة
لالا دام . )249(2018
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مــم الناخيــة السياســية  ،كعــد ثــالح ســنواا مــم بــد العمليــة ال يـزاا الــر يس "وــادم" لــار الــبالد  ،خنومتــه تتآ ــع  ،صــواريخ
الحــوثيي ال ت ـزاا ت ــدد الســعودية  ،مــع تنــام نفــوذ تن يع ـ "دادــش اليادــدل" ة ـ املنــايب امحــررل  ،مســت لي الف ـراا السياس ـ
ألام ـ الـذم أ جـده الصـرا  ،ف صــبحز الـبالد موينـا ألبشـيت  ،يروابيــة  ،خيـث ن حـوا ةـ اســتييا الاتبـا ًـم سلسـلة مــم
الهبماا بالسياراا املفخرة مست دفة املساجد ة صنعا (. )250
ليـد ابشـير الـيمم بنـا دلـا أسـس يا فيــة ج رافيـة إرـا سـبع منـايب ً :ـماا الــيمم امحتـع مـم بـع الحـو  ،ألاراضـ اليبليــة
املرتفعة ة البوت م ر البيضا عز البز اليبل الانفصار البنوك دد  ،خضرموا املهرل( ، )251ع منيية لها وينع
()252
يادم لاص ب ا سياساا داللية دادمو لارجيو  ،بما يشنع مةمودة مم الد يالا الص يرل املن رية ة صرا معيد
 ،فيمــا ي ــص إدارل الد لــة انيســمز مــا بــي إدارل خنوميــة ةـ صــنعا املنــايب الوا عــة تحــز ســييرل الحــوثيي  ،إدارل ةـ دــد
املنـايب الوا عـة تحـز سـييرت ا  ،لنـع مم مـا تناليفـه املاليـة ليـر الذاتيــة  ،ن ـرا البعـدام مـوارد الد لـة  ،مـم ثـ ،تـدار الد لـة مــم
لالا يرة الصرا  ،مع تسفع البهة الدادمة لنع يرت باألدبا املالية تناليف تل يدارل(. )253
ةـ البنــو يســيير امبلــس الانتيــار البنــوك ( )بييــادل "ديــدر الزألايــدم" املــددوم إماراتيــا  ،خيــث تح ــو ياداتــه بليــا "دمحم
بــم زايــد" ردايتــه رلــ ،ا هــاره الــدد ،للــر يس "وــادم"  ،ييالـ وــذا امبلــس باالنفصــاا دــم الشــماا  ،خيــث يــرى أنــه يةــرو ،إرـ
مزيد مم الا يار التدوور  ،ليد خاصرا واته مدينـة "دـد " ـادا ت ـر أنصـار "وـادم" مم ـا لـوال تـدلع بعـا الوسـاياا ،
ما ددا امبلس أنصاره للسييرل دل مؤسساا الد لة  ،أدلم أنه ة خع مم أم الرتام يرألايه بالشردية خنومت ا  ،التـ صـف
سياسات ا بالنارثية(. )254
مم ث ،تواجه الحنومة الشردية خاليا صعوألاة ة فر سليت ا ة امحاف اا الت خررت ا ـواا التحـالف " :دـد  ،خضـرموا
 ،املهــرل  ،لجــج ً ،ــبول  ،أبــي  ،الضــالع "( ، )255ذل ـ بس ــل عــدد ال اا اليــواا ألامنيــة العســسرية  ،الت ـ تــديم ب ــالوال
ل مــاراا  ،الت ـ أبش ـ ا ــواا "خ ـزام أم ـ " ة ـ دــد ة ـ محاف ــاا البنــو  ،عمــع جاوــدل آلا دل ـ شــسيع ــواا مماثلــة ة ـ
جزيــرل ســييرى  ،مــم ثــ ،فيــدا الحنومــة أيــة ــدرل دل ـ بســط نفوذوــا دل ـ الــبالد  ،ف ـزادا الرر ــاا ألامنيــة انتشــرا ــاورل
الالتياالا السياسية بشنع م يف( . )256فيا لتيرير ألير صدر ة منتصف فنراير املاض دم فريب الرنرا ألامع  ،فإ اليمم
ــد تحولــز إر ـ د يــالا متحارألاــة  ،تيوبــز مؤسســات ا ــدرات ا ألامنيــة  ،تآ لــز ســلية الحنومــة الشــردية ألاــاا مــم الصــعوألاة
دودل البالد موخدل ما انز باملاض  .ما يشير الوا ع إر أنه ال يبد ثمة جود ملـا يسـعى ب ـ "التحـالف العركـ " ،بـع هـ مةمودـة
مــم اليــوى عمــع ــع مم ــا ملصــالحها الراصــة ةـ ايــار خــر متعــددل الالدبــي ( ، )257ةـ الو ــز الــذم ال يبــد بــارزا ةـ ألافــب أم خــع
سياسـ ـ ـ رلـ ،عــدد جهـود السـالم عــدد أيرافهـا ـ ـ ذلـ نتـا الافتيـاد لوجـود رلبــة خييييـة لـدى أم يــرت لتيـدي ،أيـة تنــازالا ،
مــع دــدم جــود بـ ط ــوم دلــا أم يــرت مــم م بــع دادمــه ي ليعـ  ،يدفعــه نحــو ســوية ســلمية  ،فمــا يحــدح وــو العســس خيــث
الئ ما بدال مم الض ط دلي  ،إلييات يخررا (. )258
تدد ،ع مم يهرا الريا
ليد دانز دملية السالم منذ البداية مم افرراباا تصوراا لايئة  ،فضال دم ددم جـود خـافز بيـر لـدى ألايـرات إلنةـاح
العملي ــة  ،خي ــث يس ــتفيد جمي ــع الالدب ــي م ــم اس ــتمرار الص ـرا  ،بم ــا ي لي ــه م ــم ا تص ــاد خ ــر م ـرألاح  ،لن ــا  ،خول ــز الي ــر م ــم
املتشرديم السابيي إرا أثريا  ،فالحنومة استفادا مم الصـرا دنـر بيـع الـنفط املنـتص ةـ البنـو باألسـوا الد ليـة  ،فضـال دـم
استفادت ا مم سييرت ا دلا التةارل الـواردل ملينـا دـد  ،البمادـاا التـ تياتـع الحـوثيي لـدخ  ،مصـالحه ،املاليـة الراصـة  ،مـم
لالا جمع الضرا است دام ييراداا مم مبيعاا النفط ال از( ، )259مم ث ، ،فإ اليمم آلا أمام ثالثة سيناريوواا(، )260
ه :
ــواا التح ــالف ة ـ اس ــتعادل الد ل ــة الش ــردية إس ــيا الاني ــال دن ــر الض ــا
ألا ا " .ســيناريو اس ــتعادل الد ل ــة"  :خي ــث ت ــن
الحــوثيي ل ـ رادل الد ليــة  ،أ مــم لــالا اســتسماا تحريــر امحاف ــاا الرابــعة لهــ ، ،وــو ســيناريو تددمــه الشــردية ونــاك
توجه سعودم وم مم أجع تحيييه  ،رل ،صعوألاته لسنه آمم يدد ،ألامم اليوم الرليج .
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الالـاب " .سـيناريو التيسـي : "،أم تيسـي ،الـيمم مـم لـالا إدلـاا الـبالد ةـ د امـة سياسـية جديـدل يسـت لها الحوثيـو ةـ الشــماا
الح ـراك الانفصــار ة ـ البنــو إلدــادل ترتي ـ ألامــور اســتعادل ــوت  ، ،ثــ ،ياللتــو أ ــدامه ،دل ـ ألار مــع بشــو دــدد م ــم
الحــر ألاوليــة املذوبيــة الص ـ يرل  ،فتةش ـ د يــالا متعــددل متصــاردة  ،وــذا الســيناريو متو ــع مــم بــع الساليــريم تددمــه
الاماراا كعا ألايرات الد لية  ،لسنه يحمع ت ديدا لييرا لليمم ألمم استيرار الرليص .
الالالث " .سيناريو الفوض ى"  :أم استمرار الحر مع تفس التحالفاا اليا مة بشو تحالفـاا جديـدل تـتحس ،في ـا مصـال ليـر
ينية  ،وو ما يحوا الحر ة اليمم إرا فوض ى يويلـة ألامـد  ،وـذا السـيناريو تددمـه إيـرا خلفائ ـا  ،وـو ألا ـر للوا ـع ،
إال أ تحييه سيةعع اليمم د ا الرليص دل خافة الها ية ة املدى اليري .
إال أنــه مــع مضـ ألايــام اســتمرار الحــر  ،التـ ال تلــوح ةـ ألافــب بــوادر لحســمها دســسريا مــم بــع أخــد ألايـرات  ،فــإ ليــار الحــع
السياس ـ الدبلوماس ـ يبيــو الريــار ألامالــع آلامــم  ،وــو مــا يســتوج دلــا ــع ألاي ـرات بــر رل الت ل ـ دــم املوا ــف اليصــوى
الحديــة التـ تتلناوــا  ،فــاألمر يتيلـ خــال توفيييــا مســتندا إرــا ثييــة الحــوار الــوي الشــامع  ،اتفا يــة تياســ ،الســلية  ،ـرار
مةلس ألامم  ، 2216باإلبافة إرا إ رار الفيدرالية هينع للد لة( ، )261مع ختمية إييات الحر ب سر ز ممسم  ،خت تتمسم
الحنومة املر زية مم إدادل شسيع نفسها ت يد سليت ا تدريةيا ة جميع أنحا البالد  ،سلي ،امليليشياا السياسـية اليبليـة
ألسـ حت ا  ،ثــ ،تن ــي ،تنفيــذ اليــواني املتعليــة بحيــازل ألاسـ حة  ،إدــال مــد مالــع دــد صــنعا لاليــة مات دــة ألاسـ حة  ،مــع
البــد ةـ ليــة ًــاملة للمصــالحة الوينيــة العدالــة الانتياليــة دنــر ويئــة انونيــة( ، )262وــو مــا يمســم تحيييــه دنــر صــفية يرراجــع
في ـا الحوثيــو يــت ،إلـرا الــيمم مــم دا ـر ل النفــوذ ييرابـ  ،ميابـع دضــوية الــيمم ةـ مةلــس التعــا الرليجـ  ،مــع الرر يــت دلــا
البوانـ التنمويــة جــذ مســتوياا داليــة مــم املســادداا الرارجيــة الاســتالماراا  ،خيــث يــرح الا تصــاديو أ تحتــا الــيمم
لعدل سنواا يستعيد ا تصادوا دافيته سررد الد لة ليب ا اليدي ،لتعود مم جديد "اليمم السعيد"(. )263
املبي الخامس
مستقبل النظام إلاقليمي العربي ع ضأء "عاصفة الحزم"
ييوا "مايرز" " : D. Meyersإ الان فا ة درل الد ا السنرى دلا الامتداد بيوت ا بصورل موخدل دنر العال ، ،د سمح للد ا
ي ليمي ــة ذاا النف ــوذ بـ ـ تم ــار تيلعات ــا للهيمن ــة  ،املسبوت ــة دال ــع س ــاخاا جيوسياس ــية محلي ــة"  ،م ــا أ ب ــر ز تص ــادد
ألاخداح دلا الساخة الد لية أ هر ذل الد ر املتعا  ،املؤثر لليوى ي ليمية دالع ن مها الفرديـة  ،مـع عبـز م حـو لليـوى
السنرى ة الت ثير ة وذا الش ( . )264فيما ي ص منيية الشر ألا سط دامـة الـويم العركـ تحديـدا  ،فـإ الت يـراا ةـ الن ـام
الــد ر ابعسســز بصــورل مباًــرل خــادل دلي ــا  ،خيــث بشــهد لــالا املرخلــة الراونــة ايــة البب ــة الشــر ية دنــر امحــا الا الدؤ ألاــة
لليضــا دل ـ س ــوريا  ،ايــة املــدلع البن ــوك ة ـ الصــوماا ال ــيمم  ،اليضــا دل ـ اليي ــا ألا ســط املتمالــع ة ـ ليليــا  ،انيس ــام
السـودا جـارم تيســيمه مةـددا  ،فضـال دــم شـتز املوا ـف السياســية العرألايـة إزا اليضـايا البووريــة( ، )265ال جديـد ةـ ذلـ
فاملنييــة العرألايــة عتنــر مــم املنــايب الصـرادية دلــا مــر التــاريخ ختــى آلا  ،خيــث شــنع مســرخا بيـرا ل حــر بالو الــة  ،بســل
رل عيد الصراداا النامنة ب ا  ،فضال دم الصراداا دلي ا مم لارجها(. )266
فف أديا ثوراا الرألايع العرك زادا خدل نيا مالع وذه الصراداا  ،تحولـز إرـ صـراداا ًـاملة متنودـة (يا فيـة  ،إثةيـة
 ،در ية …إل )  ،صاخب ا ليا ا ألم تةسيب درك إ ليع ل حد مم ذل  ،ف صبحز اليوى ي ليمية الر يسـة "السـعودية
 ،مصر ،إيـرا  ،تر يـا  ،اسـرا يع" الفادـع ألا ـر تـ ثيرا ةـ ألاخـداح الباريـة دلـا خسـا اليـوى السنـرى  ،إال أ وـذا التـ ثير لـ ،يسـم
دالـع إيـار عـا ب إ ليعـ ًـامع  ،بـع ــا منفـردا ـع د لــة عمـع سيـا منفصـع دــم بـام اليـوى بمــا يحيـب مصـالحها الراصــة ،
الت ـ تنــو ة ـ ألل ـ ألاخيــا دلــا خســا مصــال اليــوى ألالــرى  ،وــو مــا أفــرز مزي ـدا مــم الص ـراداا زاد مــم خــدل الت ديــداا
ألامنية باملنيية(. )267
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الن ــام الا ليع ـ العرك ـ يعنــر دــم مةمودــة مــم انمــا التفــادالا السياســية الا تصــادية الاجتماديــة الاليافيــة ألامنيــة بــي
الــد ا العرألايــة  ،الت ـ جمعت ــا مةمودــة مــم الــر ابط املشــرر ة الهويــة اليوميــة التــاريخ املصــال اليموخــاا املشــرر ة  ،خيــث
تنودــز ف ـ إيــار ه التفاد ــالا مـا بـي ع ــا تنافــس صـرا  ،تبلــورا ةـ صـي ة مؤسســية انيليـز بــع  73دامـا و ـ "جامعــة
الـد ا العرألايـة"  ،التـ رل ،عالـروا ددم تيــوروا تسيــفها مــع املت يـراا ي ليميـة الد ليـة التـزاا ا مـة(. )268
ليد أفرزا التحدياا الت ًهدوا وذا الن ام لالا العيود املابية  ،دددا مم الن  ،ي ليمية الفرديـة ـا لنـع مم ـا أ لوياتـه
 ،دمل ــز بش ــنع متع ــار ل ــيس متنام ــع  ،و ــو م ــا أب ــات مزي ــدا م ــم الض ــعف لبةي ــة الن ــام زاد م ــم درج ــة خ ــدل الت ــدلالا
الرارجية فيه( ، )269لالا السـنواا ألاليـرل تحديدا يــرا بيئــة الن ــام بشــنع بيـر  ،خـدثز ييـراا ف ـ أ زا أد ار اليـوى
امرتلفــة  ،فضــال دــم ه ــور ــوم جدي ــدل "م ــم ليــر الــد ا" اصــبحز تمالــع ليـرا دلـ أيـرات الن ــام  ،تراجعـز أد ار تيليديــة
بعفز د ا تصدر ا ألرم د ر الهيمنة أ التيلع إلي ا  ،ة خي ا تفز د ا يرفية بممارسة "الحياد"( ، )270ليد ادا مالـع
وــذه الت ييـراا إرـ صــعود أد ار ــوم درألايــة إ ليميــة متنافســة بــع متصــاردة  ،فنــرز الــد ر الســعودم معــه املن ومــة الرليةيــة
بيــول  ،ذل ـ ة ـ محا ل ــة مل ـع الف ـراا الن ــاج ،د ــم لــر ـوم درألايــة تيليدي ــة م ــم املعادلــة  ،ب ــدت إد ــادل شــسيع املنيي ــة في ــا
ملصــالحها  ،وــو مــا تةســد بشــنع مباًــر ةـ الحــاالا الســورية الليليــة البحريةيــة اليمنيــة( ، )271فضــال دمــا ســبب بــرز الانحســار
السبي ــر ل ــد ر جامع ــة ال ــد ا العرألاي ــة مؤسس ــاا العم ــع العركـ ـ املش ــررك رل ــ ،حب ــ ،التح ــدياا التـ ـ س ــتدعا ختمي ــة التنام ــع
التةســيب الاســرراتيج  ،انيال ــا مــم إدراك حبــ ،امحنــة الراونــة املســتمرل  ،التـ دفعـز الــبعا إرـ اليــوا بـ مــا يحــدح اليــوم
للن ام ي ليع العرك يعتنر "التيدم إرا الم اية"(. )272
مــم ثــ ،فــنحم أمــام ن ــام إ ليعـ دركـ ينــاد يحتضــر ،وــو مــا ت ــد لــالا الســنواا املابــية  ،خيــث يســير مت بيــا مــم فشــع إرــا
آلر  ،ففشع ة جوان ددل لعع أبرزوا  :الادتماد دلا ن ام الدفا العرك املشررك  ،تيبيب ن ام السو الا تصادية املشرر ة
 ،ة اختوا لالبية الصراداا ألازماا الت بشلز( ، )273فضال دم تنام الررا ه مم بع وم لارجية(. )274
عنر التفادالا ي ليمية الحالية دالع وذا الن ام دم لريية توزيع اليـول بـي الفـادلي الر يسـيي  ،التـ تؤًـر إرـ أنـه يتةـه
صو يادل ثالثية متصاردة  ،خيث سـإلا إسـرا يع إرـا فـر نفسـها يـول إ ليميـة د عـى مسـييرل  ،تـرفا إيـرا ذلـ تيـوم
بد ر منا سادية إرا فر نفسها يول مهيمنة  ،ة خي أ تر يا الت تبد رابية بد ر املواز ي ليع تحرص دلا املنافسة
دلـا الزدامـة  ،ةـ الو ـز الـذم يلعـ فيـه العـر د را سـلبيا( ، )275بسـل ذلـ الرراجـع الـذم خـدح ةـ أد ار بعـا اليـوى العرألايـة
لاصــة الــد ر املصــرم  ،دي ـ ثــورل  25ينــاير  ، 2011خيــث تمحــور وــدت الييــادل املصــرية خــوا الوبــع الــدالل محا لــة خــع
املشسالا الا تصادية الاجتمادية منافحة يروا  ،فتولد دم ذل فرالا ة الساخة ي ليمية دملز ع مم إيرا تر يا دل
ملئه دنر ممارسة أد ار أ نر لهما(. )276
لعع الصـرا الحـار ةـ الـيمم توابعـه يـ ةـ ذاا السـيا  ،خيـث انيـوى تحـالف "داصـفة الحـزم" دلـا أبعـاد سياسـية إ ليميـة
د ليـة للــب اصــيفافا جديـدا ةـ العــال ،العركـ مــا بــي د ا مشــار ة د ا مؤيـدل ألــرى معاربــة( ، )277عـد العمليــة ألا رـ مــم
نودها لد ا درألاية ل ،تسم لتيدم دلـا لـو لمـار خـر ب ـذه اليـول ةـ املاضـ  ،ـذل مـم خيـث ادتمادوـا باألسـا دلـا ـواا
درألايـة متحالفـة  ،دسـس مــا جـرى ةـ خــر تحريـر النويـز  ، )278(1991مـا تتةــا ز أوـدات وـذا "التحــالف" خـد د ألازمـة اليمنيــة ،
لتمتد صو إدادل شسيع التحالفاا ة املنيية  ،تنويم محـور جديـد لو ـف النفـوذ التمـدد ييرابـ عزيـز موا ـف د لـه()279
 ،مم ث ،يرى امحللي أ "داصفة الحزم" د أخدثز تحوال جووريا ة معادلة ألامم باملنيية ً ،نلز خافزا دافعا نحـو بلـورل
ن ـ ــام إ ليع ـ ـ جديـ ــد ين ـ ـ خالـ ــة السـ ــيولة العرألايـ ــة الراونـ ــة  ،يضـ ــع خـ ــدا للتـ ــدلالا الرارجيـ ــة اليا مـ ــة دلـ ــا ت ـ ـ جيص اليا فيـ ــة
الصـراداا الدالليــة  ،مــم ونــا يةمــع الساليــر دلــا أ تلـ العمليــة ليسـز إنيــاذا للــيمم فحسـ  ،بــع عــد إنيــاذا ليــر مســبو
للمنيية نع( ، )280خيث برزا مسولاا لبنا معادلة أمنية جديدل تةمع د ا ي لي ، ،ما هـرا الحاجـة املاسـة إرـ ت سـيس
"تحــالف درك ـ " يمتل ـ ــول دســسرية مشــرر ة للــدفا دــم مصــال أدضــا ه  ،بمــا ــد يمهــد لتيــوير البامعــة العرألايــة تحويلهــا إرــا
اتحاد درك  ،له مرتسزاته السياسية الا تصادية أداته العسسرية(. )281
أ
أ
مجلة إتجاهات سياسية ،إلعدد إلسادس  ،كانون إلول ، 8102دورية علمية محكمة تصدر عن إلمركز إلديمقرإطي إلعربي .برلين – إلمانيا

25

"عاصفة الحزم" ومستقبل النظام إلاقليمي العربي

د .صالح سمير البنـدارى

ألان رل معمية ملستيبع التحالفاا باملنيية يتض تبلور ثالثة محا ر إ ليمية ر يسة يةمعها التنافس  ،ه :
ألا ا ـ محــور إيـرا خلفائ ــا  ،الالــاب ـ يضــ ،الســعودية مصــر يمــاراا إسـرا يع  ،ةـ خـي شــنع يــر تر يــا ــوى يســالم
السياس أبرز أيرات امحور الالالث  ،مم ث ،يتةه الن ام ي ليع صو ن ام متعدد التحالفاا  ،وـو مـا يعـزز مـم خالـة دـدم
الاستيرار باملنيية(. )282
رل ،أ مصر د رفضز دلا مدار تاري ها الارتبا ب ية أخالت دسسرية تةش تحز رداية وى د ع  ،خيث ا مز "مشر
يــادل الشــر ألا ســط"  ،الــذى يرختــه الواليــاا املتحــدل ةـ ميلــع الرمســيةياا لتةميــع د ا املنييــة مــع برييانيــا فربســا ب ــدت
تيويــب الاتحــاد الســوفيت ة ـ إيــار مــا دــرت ب ـ "سياســة الاختــوا " ،مــا أجهضــز "خلــف ب ــداد"  1955املنــو مــم الع ـرا تر يــا
إيرا ألاا ستا ألارييانيا برداية أمريسية ملنع انتشار النفوذ السوفيت باملنيية  ،ما تصدا لـ "مشر أيز ا ر"  ، 1957الذى
ــا يصـ ةـ ذاا اتةــاه املشــر دي الســابيي  ،دنــدما ًــار ز ةـ التحــالف الــد ر لتحريــر النويــز 1991تحــز يــادل الواليــاا
املتحدل ا مو فها مم منيلب دفاع بحز  ،إال أ وناك مشر دي جديديم للتحالف العسسرم يتنافسا دلا إدما مصر ةـ
لي مــا  ،ألا ا ـ ـ ألا ــر تــدا ال وــو املشــر الــذى تتلن ـاه يدارل ألامريسيــة  ،يرم ـ إرـ شــسيع تحــالف دســسرم "س ـ " دلــا مبــاد
خلف الناتو ،مم بعا د ا الرلـيص مصـر ألارد ذلـ ملواجهـة الريـر ييرابـ  ،بمـا ـد يسـتلزمه ذلـ مـم التةسـيب امرـابرا
مــع إسـرا يع  ،الالــاب ـ "محــور املمابعــة" يضــ ،إيـرا العـرا ســوريا يحــتفظ بعال ــة ثييــة مــع ر ســيا( ، )283يـ ذلـ ةـ ــع
فررل سإلا في ا الياورل ألايول نحو اسـتعادل منانت ـا التيليديـة د لـة ا ـد ةـ ي لـي ، ،أخـد الر ـا ز املهيمنـة دلـ املنييـة  ،التـ
لز لعيود ميتانا للن ام ي ليع العرك محورا لتفادالته(. )284
يمســم ةـ وــذا الصــدد استشـرات مســتيبع الن ــام ي ليعـ العركـ  ،خيــث يمســم للــد ا العرألايــة أ ســتعيد منانت ـا فادــع د رـ
أساس  ،إال أ ول وذا الن ام درته دل مواجهة وى الالررا ي ليع الد ر  ،تبيو رونا بمدى ول الـد ا العرألايـة يرادل
السياسـية البامعــة لهــا  ،ألايبيعــة العال ــة بــي د ا املر ــز "مصــر الســعودية" مــدى اســتمرارية املصــال بيم مــا  ،إمنانيــة خســ،
"داصفة الحزم" ليضية الالررا ييراب للمنيية( ، )285خيث تسشـف لنـرل الن ـام السـابية أ النةاخـاا الاسـرراتيةية السنـرى
للن ــام "خ ــر أ تـ ـوألار  ، 1973خ ــر تحري ــر النوي ــز  "1991تيلب ــز عا ن ــا ثيي ــا ب ــي الي ــاورل الري ــا ( ، )286عتن ــر سياس ــة
التحالفــاا ي ليميــة مفضــلة لــدى الســعودية دلــا جــه التحديــد  ،خيــث تتعــدد محا الت ــا املســتمرل  :بنــا التحــالف ة ـ الــيمم ،
التحالف يسالم  ،محا لة تنويم ول درألاية مشرر ة(. )287
م ــم ث ــ ،بش ــهد الي ــوم يي ـرا اس ــرراتيةيا بي ـرا يمه ــد لن ــام درك ـ جدي ــد يع ــزز ثي ــة الع ــر ة ـ أنفس ــه ،يحت ــوم ي ــرد الرص ــوم
الرـارجيي ( ، )288لعــع ذلـ يـ بــمم سـيا مسـار تحــور لــم ســتير مالمحــه وادــده إال بعـد فرــرل  ،ــد تيــوا أ تيصــر فـب
ديناميــاا وــذا الت ييــر ســردته امحــدداا الدالليــة ي ليميــة الد ليــة  ،فــنحم أمــام مرخلــة عتنــر انتياليــة لتشــسيع الن ــام
البديد  ،مم خيث يبيعة تفادالته تحالفاته موازيم اليوى بي م تلف أيرافه(. )289
ة ـ ذاا الاتة ــاه خ ــوا الري ــو العريض ــة ملس ــتيبع املنيي ــة لس ــم م ــم من ــور أمرين ـ  ،يي ــوا "ريتش ــارد و ــا " ر ــيس مةل ــس
العال ــاا الرارجيــة " :أ ــا تةبــع بشــنع يبيإل ـ مــم ايــة دصــر الهيمنــة ألامريسيــة دل ـ املنييــة ألاــر ز الدبــي جــدد ــوى جديــدل
تتنــافس مــم أجــع التـ ثير  ،لســم الواليــاا املتحــدل ســت ع تحــتفظ بتـ ثير أ نــر ةـ املنييــة مــم أم ــول لارجيــة ألــرى"( ، )290لعــع
وــذا مــا يتحيــب بالفعــع لــالا الفرــرل الراونــة  ،خيــث أدلــم الــر يس "ترامـ " ة ـ افتتــاح الــد رل ال ـ  73ل بمعيــة العامــة  26ســلتمنر
 ، 2018أ الوالياا املتحدل عمع دلا ابشا تحالف إ ليع مم أجع بشر الاستيرار ألامم ة منيية الشر ألا سط( ، )291وو
ما أ ده "تي ،الندر ينص" نا مسادد زير لارجيته لشـئو الرلـيص العركـ لينـال الحـرل بعـد ذلـ بيـومي  ،مـم أنـه سـتنعيد مـة
ة ـ ينــاير  2019لتدًــي وــذا التحــالف باســ" ،تحــالف الشــر ألا ســط الاســرراتيج "  ،الــذم ســيتنو مــم  9د ا ه ـ  :الســعودية
الام ــاراا ي ــر البح ــريم النوي ــز دم ــا مص ــر ألارد فض ــال د ــم د لت ــه  ،معررف ــا ب ن ــه يعم ــع من ــذ ثالث ــة أس ــابيع ة ـ املنيي ــة
للتحضير لتل اليمة بتوجي اا مم زير الرارجية "ماي بومبيو"(. )292
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وو التحالف الذم يرم الباخث ختمية رفضه بع التصدم لتنفيـذه مـم بـع الـد ا العرألايـة  ،خيـث أنـه ال ي ـر دـم ذاا الايـار
اليـدي ،يمالـع صـي ة جديـدل مـم املشـر داا السـابب يرخهـا منـذ الرمسـيناا ملواجهـة مـا عتيـد الواليـاا املتحـدل أنـه دـد لهــا ،
م ــع ال ــتالت و ــذا الع ــد ة ـ الو ــز ال ـراوم ليص ــبح "إي ـرا "  ،لع ــع اله ــدت م ــم را و ــذا الي ــرح و ــو تحيي ــب املص ــال ألامريسي ــة
ال رألاية فيط  ،دل خسا أية مصال ألرم سوا إ ليمية أ درألاية  .مم ث ،يتوج دل الد ا العرألاية نبذ ذلـ الابـيال
بمهمــة تدًــي تحــالف جديــد يؤســس لن ــام إ ليعـ دركـ جديــد  ،تنــو لايتــه جــع اوتمامــه وــو تحييــب املصــال اليوميــة ل مــة
العرألايــة أليـرات الن ــام بعيــدا دــم الاســتييا الــد ر سياســة امحــا ر التـ ترداوــا ــوى د عــى لتحييــب مصــالحها دلـ خســا
ألايرات ألالرى .
الخاتمة
مم لالا التحليع العلع املنلالب دم املنهبية املتبعة  ،أثبتز الدراسة فربها ألاساس  :مم أ تدادياا دملية "داصفة الحزم"
ســوت تيــود ة ـ املســتيبع املن ــور إر ـ

يي ـراا وينليــة جووريــة للن ــام الا ليع ـ العرك ـ الســيما الررتيبــاا ألامنيــة  ،لعــع ادــال

ال ــر يس "ترام ـ " ي ــوم  26س ــلتمنر  2018ـ ـ ـ أثن ــا انة ــاز و ــذه الدراس ــة ـ ـ ـ دم ــا ــا ية ــرم س ـرا م ــم إبش ــا "تح ــالف الش ــر ألا س ــط
الاســرراتيج "  ،فضــال دــم التفــادالا التحر ــاا ي ليميــة الباريــة دالــع املن ومــة ي ليميــة العرألايــة مــا يؤ ــد الفربــية يــدد،
صحت ا .
* مم ا ع التحليع أمسم الو وت دلا ددد مم النتا ص املتعلية بتساؤالا الدراسة  ،مم ا :
 .1ختمية ف وذه العملية تل الحر درأ للمزيد مم التدادياا النارثية دل اليمم املنيية العرألاية .
 .2ختمية الوصوا إر اتفا ية سالم لو ف ذل الصرا الدا ر ة اليمم الشر ة إدادل إدمار ه ة أ ر

ز ممسم .

 .3تفعيع آلالياا الحالية ة ايار الن ام ي ليع العرك معاودل الدفا العرك املشررك السو العرألاية املشـرر ة  ،صـوال إرـ
تدًي الن ام البديد بآلياته الفادلة .
 .4بـر رل رفــا الـد ا العرألايــة للمشـر ألامرينـ امليـر ح  ،تب ـ مشـر دركـ لـالص ييــود إرـ وينلــة الن ـام ي ليعـ العركـ
بما ي دم املصال اليومية العرألاية أيرات الن ام ة مواجهة ما يحاك له ،للمنيية مم بع أيرات إ ليمية د لية فادلة .
 .5إ مس ــتيبع الن ــام ي ليعـ ـ العركـ ـ يـ ـرتبط ارتباي ــا ثيي ــا ب ــاإلرادل السياس ــية البامع ــة لل ــد ا ألادض ــا التف ــادالا بي ــم ، ،
الحرص دل إ الة الن ام مم د راته استعادل املنانة فادع د ر أساس ة مواجهة التحدياا الراونة .
الاأامش
) (1د .يوسف الحسم  ،وع انت الن ام الا ليع العرك ؟  ،منتدى الفسر العرك  ،ألارد  ،دما  3 ،ألسيس . 2015
www.atf.org.jo/?q=ar/node/1525
) (2دمحم رمضا أبو ًعيشع  ،ملفاا معيدل  :مستيبع الصرا ي ليع ة الشر ألا سط  ،املر ز العرك للبحوح الدراساا  12 ،مار . 2018
www.acrseg.org/40684
) (3د .ابراوي ،نوار  ،البحث دم السعادل  :داصفة الحزم  ..الاصيفات العرك ة اليمم  ،مر ز الر ابط للبحوح الدراساا السياسية  19 ،أبريع . 2015
www.rawabetcenter.com/archives/6135
) (4خمزل امبيدم  ،تيدير مو ف  :داصفة الحزم ة السيا اليم ي ليع  ،إبا اا  31 ،مار . 2015
www.ida2at.com/estimation-of-position-of-storm-packages-in-context-yemen
) (5د .نادية سعد الديم  ،مساراا التحوا :املعادالا ألامنية البديدل ة الن ام ي ليع العرك  ،السياسة الد لية  7 ،ألسيس . 2016
www.siyassa.org.eg/News/9847.aspx
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دور النخب السياسية الليبية في عملية التحول الديمقراطي بعد 1122
د.دمحم عبدالحفيظ الشيخ
رئيس قسم العلوم السياسية ،كلية إدارة ألاعمال
جامعة الجفرة ـ ليبيا
ملخص
تسعى هذه الدراسة الى التركيز على طبيعة النخب السياسية الليبية ودورها في عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بعد عام
 ،1122إذ ال يمكن لوضع البلد أن يستقر في حال استمرار سياسة النخب الليبية بتوليفتها الحالية ،ألن بعضها غير مؤهل ،وأخرى
غير قادرة على ممارسة فعل ،وثالثة مؤهلة وقادرة لكن ال يسمح لها بالعمل من أجل تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي .فالنخب
ً
السياسية الليبية إال باستثناءات محدودة ،أسهمت في توجيه مسار التحول الديمقراطي بعيدا عن طموحات الشعب الليبي،
ً
فضال عن استمرار التأثير السلبي على عملية التحول لفترة ما بعد الثورة ،وذلك من خالل تأجيج الصراعات القبلية واملناطقية
ً
وإشعال الفتن والحروب ما أدى إلى مزيدا من الفوض ى ألامنية وعدم الاستقرار السياس ي ،وهذا بدوره فتح الباب على مصراعيه
لنمو وانتشار جماعات العنف والسالح التي ساهمت في تلغيم الساحة ألامنية الليبية ،حيث وجدت فيها التنظيمات املتطرفة بيئة
ً
ً
مناسبة ومرتعا خصبا ملمارسة أنشطتها إلارهابية ،مما أسهم في عرقلة مسار التحول الديمقراطي في ليبيا.
الكلمات املفتاحية :النخبة السياسية ،التحول الديمقراطي ،عدم الاستقرار السياس ي ،ليبيا ،لافا .
Abstract
This study seeks to focus on the nature of Libyan political elites and their role in the
process of democratization in Libya after 2011. The situation of the country can not be
stabilized if the current policy of the Libyan elites continues, because some are not qualified,
others are incapable of doing the act, Qualified and capable but not allowed to work towards a
genuine democratic transition. The Libyan political elite, with limited exceptions, contributed
to guiding the course of democratic transition away from the aspirations of the Libyan people,
as well as the continued negative impact on the process of post-revolution transformation by
inflaming tribal and regional conflicts and igniting strife and wars, leading to further
insecurity and instability. Which in turn opened the door to the growth and spread of groups
of violence and weapons, which contributed to the encroachment of the Libyan security scene,
where extremist organizations found a suitable environment and fertile breeding ground for
the practice of terrorist activities, Which contributed to blocking the course of democratic
transformation in Libya.
Keywords: political elite, democratic transition, political instability, Libya, prospects.
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مقدمة
بعد سقوط نظام القذافي في أواخر العام  ،1122وفي إطار التحول من النظام الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي ،كانت
آمال شريحة واسعة من املجتمع الليبي ،تتعلق بأهداب انعطافة تاريخية حاسمة ،بوالدة نخبة سياسية متضامنة
ً
موحدة ،تسهم الحقا في قيادة مؤسسات النظام الجديد وبناء الدولة الليبية الحديثة .لقد أفض ى املناخ الجديد إلى بروز
ً
حركية نخبوية نشيطة ،وتدفق سياس ي وسيولة غير مسبوقة في تاريخ البالد املعاصر ،أدخلت إلى ساحة التفاعل نخبا
سياسية مثلما أدخلت الجماهير دنيا السياسة بشكل غير مسبو  .ما دفع بالعديد من املحللين السياسيين واملهتمين
ً
ً
بالتطورات السياسية في ليبيا ،إلى اعتبار هذا البلد نموذجا ديمقراطيا يحتدى ،تضعه في قلب املشهد الدولي من جديد.
بيد أن هذا النموذج سرعان ما أصابه الضعف ،ثم الانهيار التامّ ،
جراء تناحر النخب والزعامات السياسية على املصالح
ً
ً
ّ
ّ
الضيقة ،وهو ما شكل محكا وامتحانا لدورها ومصداقيتها في ٍآن واحد.
تكمن أهمية الدراسة في كونها ترصد دور النخبة السياسية الليبية في إدارة عملية التحول الديمقراطي بعد  ،1122وإبراز
مدى كفاءة وفعالية هذه النخب في أداء وظائفها من أجل تعزيز الخيار الديمقراطي في املجتمع وترسيخ مؤشراته.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم التجربة الديمقراطية الجديدة في ليبيا بعد عام  ،1122بما يسمح بالوقوف على طبيعة
ً
التحول الديمقراطي بليبيا ومساراته ورصد وتحليل مؤثراته ،فضال عن معرفة حدود ومصداقية النخب السياسية
الليبية ودورها في دعم وتعزيز مسار التحول الديمقراطي في ليبيا أو عرقلته.
ً
وانطالقا من أهمية الدور الذي تلعبه النخبة السياسية في التأثير على عملية التحول الديمقراطي ،تتمحور إشكالية
الدراسة في إلاجابة عن تساؤل رئيس ُمفاده :إلى أي مدى ساهمت النخبة السياسية الليبية في عملية التحول الديمقراطي
بعد 1122؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس ألاسئلة الفرعية التالية ،وهي:
ً
ً
ً
 ما طبيعة النخب السياسية الليبية وسماتها؟ وهل كان دورها في مسار التحول الديمقراطي ،إيجابيا داعما أم معرقالً
ومثبطا؟
ً
ً
ً
ً
 هل هناك إمكانية لوجود ـ تشكيل ـ نخبة سياسية ليبية جديدة تعتمد مشروعا سياسيا وأمنيا متكامال متخذة منً
التوافق الوطني منطلقا لها ،بما يسهم في عملية تحول ديمقراطي حقيقي يقود البلد إلى ألامن والاستقرار املجتمعي؟
وهنا نفترض أن دور النخب السياسية الليبية إن لم يكن السبب الرئيس في عرقلة مسار التحول الديمقراطي ،فقد
ً
ّ
ً
شكلت عامال مثبطا لهذه العملية .بسبب حالة الانقسام والتشرذم التي أصبحت سمة بارزة للنخبة السياسية الليبية.
وهي غير قادرة لان على تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي ،أما لعدم كفاءتها أو لعدم رغبتها في ذلك.
ً
اعتمدت الدراسة على منهج القيادة أو النخبة كمنهج مناسب وألاكثر مالءمة ،كون الدراسة تنصب أساسا على النخبة،
وألن أي نظام سياس ي ال يخلو من نخبة سياسية ،وبالتالي يمكن املقارنة بين نظام سياس ي وغيره من خالل دراسة دور
النخبة في إدارة عملية التحول الديمقراطي .ولهذا املنهج عدة اقترابات ولكننا سنركز على اقتراب املنصب الرسمي على
اعتبار أن أولئك الذين يحتلون املناصب الرسمية ،املؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ألي مجتمع هم أنفسهم أصحاب
القوة في ذلك املجتمع ،وأن سلطة الفرد مرتبطة بمنصبه في التدرج الرسمي في املجتمع.
وقد انقسمت هذه الدراسة إلى عدة محاور في محاولة لإلجابة على التساؤالت في أعاله .
أ
أ
مجلة إتجاهات سياسية ،إلعدد إلسادس  ،كانون إلول ، 1122دورية علمية محكمة تصدر عن إلمركز إلديمقرإطي إلعربي .برلين – إلمانيا.

73

دور النخب السياسية الليبية في عملية التحول الديمقراطي بعد 1122

د.دمحم عبدالحفيظ الشيخ

ا
أول :إطارنظري لتحليل مفهومي النخبة والتحول الديمقراطي
 -2مفهوم النخبة
يرتبط مفهوم النخبة  Eliteبتوزيع السلطة والقوة والنفوذ داخل املجتمع .وبقدر ما يثير هذا املفهوم من جدل في تحديد
ّ
تشكل النخبة ّ
وتميز دورها في الحياة الفكرية والسياسية والثقافية ،ألاولى
داللته ،فإن ثمة ميزتين أساسيتين في سيا
قوة تأثيرها ،والثانية قدرتها على ضبط التحوالت التي تعيشها املجتمعات ،وبالتالي فهي أقلية تتوافر لها خصائص القوة
والفاعلية وقدرة على إدارة وصياغة التفاعالت الحاصلة في إطار املجتمع ككل في مجاالت مختلفة ومن خالل تشكل بييتها
في املجتمعات فهي تملك في الوقت نفسه القدرة على التعويض والاستبدال وتجديد حيوية دورها الفاعل في إطار
التحوالت.
وهنا ،يمكن تعريف النخبة بأنها جماعة (أو جماعات) من ألافراد لهم خصائص مميزة ،تجعلهم يقومون بأدوار أكثر
ً
تميزا في حياة مجتمعاتهم ،ومؤشر هذا التمييز في ألادوار هو تأثيرهم البالغ على مجريات ألامور وتوجيهها ،كما ينعكس
تأثيرهم على عمليات صنع القرارات املهمة في مختلف املجاالت الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية.1
مجمل القول ،أن مفهوم النخبة يشير إلى إحدى سمات البناء الاجتماعي وهو اختالف درجتي النفوذ والتأثير اللتين
يتمتع بهما أعضاء تنظيم اجتماعي ،ففي كل املجتمعات على اختالف مراحل تطورها الاقتصادي والاجتماعي أو مدى
ً
نضجها وتقدمها توجد مجموعة من ألافراد تمتلك نفوذا أكبر من لاخرين في مجاالت الحياة املختلفة ،وهي التي تعمل على
تحقيق ألاهداف العامة للمجتمع ،وهناك أنواع مختلفة من النخب أبرزها النخب السياسية والنخب الاقتصادية
والعسكرية ونخبة املفكرين واملثقفين.
 -1مفهوم النخبة السياسية
ّ
حمل مفهوم النخبة السياسية دالالت عدة لدى الباحثين والكتاب ،فعلى سبيل املثال ال الحصر ،يقتصر مفهوم النخبة
السياسية لدى بيتام ( )Puntamعلى أولئك الذين لهم سلطة أكبر على لاخرين ،فالنخبة السياسية لديه تقتصر على
البرملانيين والوزراء ورؤساء الدولة ،باإلضافة إلى كبار املوظفين .ويستخلص من ذلك ،بأن النخبة السياسية هي أقلية
تستأثر باملراكز واملناصب العليا داخل املجتمع ،بما تمتلكه من خصائص وقدرات ذاتية وإمكانيات أخرى موضوعية
تمكنها من السيطرة على صناعة القرار ،وإدارة الشأن السياس ي في الدولة.2
ّ
ويعرف جميل هالل النخب السياسية بأنها القيادة السياسية ،أي الفئة التي تقوم باتخاذ القرارات السياسية وتحديد
التوجهات والخطوات ذات الصلة باملصير الوطني .3وفي السيا ذاته ،ذكر عياد البطنيحي ،إن استعمال كلمة نخب
سياسية هنا يقصد بهم القادة السياسيون ،أي من في يدهم مقاليد السلطة السياسية دون ربط النخبة باألفضلية
والتفو  ،أي أنه ليس بالضرورة أن يكون من هو في جهاز السلطة السياسية أفضل ما في املجتمع .فكل هم من السلطة
ً
أو مقربون إليها يدرجون كنخب سياسية ،هذا فضال عن القوى ألاخرى التي تقع خارج بناء السلطة الرسمية كاألحزاب
وجماعات الضغط وأصحاب النفوذ السياس ي والقادرين على التأثير في صنع القرار .إذن ،هناك نخب سياسية داخل
الحكم ،ويطلق عليها نخب سياسية رسمية ،ونخب سياسية خارج الحكم ،يطلق عليها نخب سياسية غير رسمية.
تجدر إلاشارة إلى أن هناك نوعين من النخب السياسية وهما؛ نخب سياسية وهمية ونخب سياسية حقيقيةّ .
وتعد
أغلب النخب السياسية الليبية نخب وهمية ومؤقتة كونها جاءت إلى السلطة في مرحلة زمنية مأزومة وحاالت الفوض ى في
أ
أ
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املرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية .وقد تميزت بعدم كفاءتها وعدم قدرتها على إدارة
الصراع بصورة صحيحة ،ناهيك عن كثرة أخطاءها واجتهاداتها في إدارة امللفات السيما الحساسة واملهمة  .أما البعض
لاخر فهي مصطنعة بفعل وسائل إلاعالم من خالل التركيز عليها بفعل التأزم السياس ي واملجتمعي التي تمر بها ليبيا،
وعادة ما يفتقر هذا النوع إلى شروط النخبة السياسية املعروفة في الدول الديمقراطية ،كما أن البعض يستند في
صعوده على النخب الحاكمة بفعل عوامل غير الكفاءة والقدرة ،وإنما بفعل عوامل القوة الاقتصادية أو الحزبية أو
القبلية أو القوة العسكرية .في حين كان الليبييون بحاجة ماسة إلى النخب السياسية الحقيقية ،التي تتمتع بقدرات
ً
وإمكانات مادية ومعنوية ،وتتسم أيضا بقدرتها على الثبات والتطور ،ويتميز دورها في السعي الجاد للتوافق والبناء وهي
ً
تعمل من أجل املحافظة على العباد والبالد ويكون دورها فاعال السيما في وقت ألازمات واملشكالت املعقدة ،وعادة ما
تحظى بامتداد جماهيري واسع  .وإذ ّ
تعد النخب السياسية املنظمة هي القوى الفاعلة في الكيانات السياسية في العصر
ّ
الحديث ،فإنها تتأطر ألجل ذلك الدور على هيئة جماعات مصالح وأحزاب ومنظمات مهنية وغيرها.4
 -3مفهوم التحول الديمقراطي
تناول العديد من الباحثين مفهوم التحول الديمقراطي من منظورات متعددة ،وذلك باختالف املداخل التي اعتمدوا
عليه .فباليسبة للمفكر السياس ي ألامريكي فيليب شميتر ( )F. Shumpterفقد ّ
عرف التحول الديمقراطي بأنه عملية
تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم تطبق من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات لم
ً
تشملهم من قبل ،إذا هي عمليات وإجراءات يتم اتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر.5
وبهذا التعريف فإن شميتر يرى بأن التحول الديمقراطي هو عملية معقدة وتفاعلية تشمل املؤسسات وألافراد وتتضمن
مجموعة من إلاجراءات ولاليات التي تؤدي في نهاية املطاف إلى التحول من نظام تسلطي إلى نظام ديمقراطي راسخ
ومستقر .أما صموئيل هنتغتون فيرى أن التحول هو اختزال املمر بين مرحلتين :مرحلة الاستبداد ومرحلة تأسيس
السلطة الديمقراطية وترسيخها.6
من جانب آخر ،فقد ّ
عرف املفكر العربي دمحم عابد الجابري ،التحول الديمقراطي بأنه الانتقال إلى الديمقراطية من دولة
ال تحترم فيها حقو إلانسان بمعناها الواسع وال يقوم كيانها على مؤسسات ال تعلو على ألافراد والجماعات وال تتداول
فيها السلطة على أساس ألاغلبية السياسية إلى دول يقوم فيها كيان على ثالث أركان:
 -2احترام حقو إلانسان في الحرية واملساواة وما يتفرع عنهما من حقو كالحق في العمل وحرية التعبير .
 -1الدولة الديمقراطية هي دولة مؤسسات تسمو على ألافراد بالرغم من مراتبهم وانتماءاتهم .
 -3انتظام التداول على السلطة حول تلك املؤسسات وبطريقة سليمة على أساس حكم ألاغلبية مع احترام حقو
ألاقلية. 7
ّ
ً
بناء على ما سبق ،يتضح أن التحول الديمقراطي بحكم التعريف ،عملية معقدة ومركبة وطويلة املدى ،وكما بييت
التجارب العاملية ،فإن هذه العملية تفترض التحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر ،ضمن مسار
ً
ً
تاريخي تحدث وفق مراحل معينة تبدأ بسقوط النظام التسلطي مرورا بمرحلة انتقالية تأسيسية وصوال إلى تحقيق
ً
النظام الديمقراطي ،تتفاعل فيه كل املكونات ألاساسية للجماعة الوطنية ،اعتمادا على قيادات تمتلك ما يلزم من
أ
أ
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الكفاءة والنزاهة والالتزام والصدقية ،لتعبئة ما هو مشترك بين الاتجاهات والتيارات والحساسيات والقوى كافة لبلورة
مرجعية ديمقراطية جامعة.
ا
ثانيا :النخب السياسية الليبية والتجربة املعاصرة في عملية التحول الديمقراطي
بعد سقوط نظام القذافي في أواخر  ،1122تطرح التجربة الليبية جملة من التحديات السياسية والاجتماعية
والاقتصادية وألامنية الداخلية التي رافقت السنوات ما بعد التغيير والفشل في تقديم حلول ومعالجات جادة لها .وتعدد
التدخالت والتأثيرات الخارجية بأنواعها املختلفة ،إلاقليمية والدولية وألاممية.
ً
كل ذلك ترك ،وما يزال ،وسيترك أثارا في مجمل أوضاع املشهد الليبي الذي يتميز بحالة من عدم الاستقرار ودوامة
العنف والتوتر وإنتاج وإعادة إنتاج ألازمات بأنواعها املختلفة .ولكن ذلك ال يلغي عدة حقائق جديرة باالهتمام يجب
إلاشارة إليها :
ً
القضية ألاولى :في العام  1122سقط نظام مستبد ،حكم ليبيا ألكثر من اثنين وأربعين عاما ،ومارس أبشع صنوف القمع
ُ
والتنكيل بحق الليبيين ،سواء في الداخل أو الخارج ،وافتعل ألازمات والحروب مع الدول املجاورة .وبسقوط النظام املباد
ً
طويت صفحة الدولة الشمولية التي استمرت ألكثر من  21عاما (.)1122 -2191
القضية الثانية :منذ العام  1122حتى لان أنجزت خطوات مهمة غيرت طبيعة وشكل النظام السياس ي الذي تحول من
الاستبداد باتجاه الديمقراطية ،وما رافق العملية السياسية من مكاسب مهمة كالتعددية السياسية والحزبية.8
ً
بناء عليه ،دخلت ليبيا في مرحلة مهمة من مراحل التحول الديمقراطي بعد أن أجرت أول انتخابات ديمقراطية في
سابقة هي ألاولى من نوعها بعد أكثر من نصف قرن .وتم انتخاب مؤتمر وطني عام  ،1121من  111عضو ليتولى قيادة
املرحلة ،كما حددتها خارطة الطريق باإلعالن الدستوري املؤقت .وبدأت قوى سياسية مختلفة بالتعبير عن نفسها
بأشكال وتعبيرات وتمثالت متعددة ،بوالدة أشكال ومستويات مختلفة من العمل السياس ي الحزبي أو املجتمع املدني،
حيث شهدت الساحة الليبية والدة منظمات وتنظيمات جديدة باستمرار. 9
كانت النخب التي تولت مقاليد السلطة في البالد ما بعد القذافي ،تتنافس حول املصالح الخاصة وعجزت أن تفي
للشعب الليبي ما وعدت به في برامجها الانتخابية ،وأخفقت في إنجاز ألاهداف الوطنية الكبرى املتمثلة بإيجاد دستور دائم
لحكم البالد ،وتوفير الخدمات ألاساسية للمواطن ،والتنمية الاقتصادية ،وتمتين وشائج الوحدة الوطنية ،ولم تحقق إال
القدر الضئيل من املكتسبات الوطنية .فالبد من إلاشارة إلى أنه مازال أمام البالد طريق طويل وشائك قبل أن تصل إلى
تحقيق إلانجاز التاريخي بإقامة الدولة الديمقراطية ،إذ تقف في طريق هذا الهدف تحديات وعقبات متنوعة.10
في ضوء ذلك يمكننا القول إن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية ،ترافقها مجموعة من املشكالت وعلى مختلف الصعد .هذا
التحول أنتج ديمقراطية هشة ،وأزمة ثقة بين القوى السياسية واملكونات الاجتماعية .فالديمقراطية في ليبيا مازالت في
طور التخلص من ذهنية ما قبل الديمقراطية .ألن الديمقراطية بمفهومها الصحيح والشامل ال تعني ّ
مجرد انتخاب ،وإنما
هي منهج وقيم وحالة ثقافية ال تلقييية ،إذ أنها تبنى على أسس ثقافة الحوار والتفاوض واحترام لاراء والاختالف في
وجهات النظر .فالديمقراطية املستديمة ترتبط باليسق الثقافي للمجتمع وتعتمد على قيم ومعتقدات املواطنين ،أي أنها
تفترض تأطير وكبح النوازع السلطوية البدائية ،وهذه عملية تتحقق بالتمرين واملراس ،وتقود إلى نظام حكم يقوم على
أ
أ
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الترتيبات املؤسسية والاجتماعية ألاساسية التي ّ
تشيد هيكلية آليات الحكم وتحدد وسائل ومضمون العالقات بين الدولة
واملجتمع على أسس ديمقراطية.
ً
فضال عن ذلك ،أن عملية الانتقال إلى الديمقراطية تتطلب بيئة اجتماعية حضارية ترفض همجية العنف لصالح
التعامل السلمي ،وترفض التفرد بالقبول بالتعددية ،وتقوم على بناء دولة قانون ذات مؤسسات سياسية واجتماعية
قوية تحترم إرادة الناخبين من خالل تكريس التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي على السلطة.11
لكننا في التجربة الليبية افتقدنا إلى مثل هذه السياسة .لقد شهدت البالد الصدامات املسلحة ،وغيرها بين مختلف
الجماعات التي كانت توحدت في مواجهة نظام القذافي ،فيما ارتفع عدد الحوادث املرتبطة بهذا الصدام والصراع على
املوارد والوظائف والزعامة .هذا الصراع يتميز بغياب القادة امللتزمين بالديمقراطية .وهو ما جعل العلمية السياسية
ّ
التعدد أو منعه من الانحدار إلى النزاع .فالسلطة مجزأة
تتميز بتعدد مراكز القوى بدون اتفا على قواعد إلدارة ذلك
ً
أو بين القوى بل
للغاية ،ويحتمل أن تصبح أكثر انقساما في املدى املنظور ،فالصراعات ليس فقط بين املكونات
ُ ّ
باتت داخل املكون الواحد.12
ا
ثالثا :في ألاسباب النخبوية إلخفاق عملية التحول الديمقراطي في ليبيا
بالرغم من بعض سمات الدور الايجابي للنخب السياسية الليبية في تحقيق املصالحة الوطنية ،بيد أن دورها السلبي
ً
كان أشد وطاة على عملية التحول وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة .إن إلاخفا الذي سنالحظه بدا واضحا بعد
التدخل الخارجي عام  ،1122إلسقاط نظام القذافي ،حيث أزيحت نخبة البناء املتماسكة بالقوة الخارجية وعملت على
تفكيكها وإزاحتها ،لتحل محلها مجموعة مصالح فئوية وغير معنية إال بتحقيق أهدافها السياسية في إطار التمكن من
السيطرة على السلطة وضمان جني املكاسب املادية .وتبرز في هذا إلاطار أسئلة حول عجز القيادات الليبية عن إدارة
الشأن العام نستعرض هنا بعضها :
 -2انقسام وتشرذم النخب السياسية الليبية
يعكس الوضع الليبي الراهن بشكل واضح مدى ألازمة املزمنة التي تعانيها النخب السياسية الليبية بمختلف أطيافها
ً
وانتماءاتها ،حيث بدت هذه النخب طوال الوقت متشرذمة وغارقة في دوامة ال تيتهي من الخالفات والانقسامات ،فضال
عن حالة التوتر واملناكفة السياسية والتخوين التي حكمت العالقة بين البرملان واملجلس الرئاس ي .وهو ما سمح ألطراف
خارجية بالتدخل وتعميق ألازمة الليبية ،لغياب املناعة أو الحصانة الذاتية ،وبالتالي استباحة النظام السياس ي ،كما هو
حاصل اليوم .كما تعاني هذه النخب من غياب أو ضعف القدرة على بناء توافق وطني حقيقي ،بشأن أولويات املرحلة
ً
الانتقالية واستحقاقاتها .وأثبتت بجدارة أنها نخبة تسلطية فكرا وممارسة ،ينقصها الالتزام واملصداقية ،وتعاني النخبة
ً
ً
بمختلف انتماءاتها من غياب أو ضعف التكوين الديمقراطي ،وال تؤمن إيمانا حقيقيا بالقيم واملبادئ الديمقراطية .كما
تعاني معضلة إلاقصاء السياس ي املتبادل ،وهي سمة تلف معظم النخب السياسية ،وعليه ،فقد غابت عن ممارسات
هذه النخبة ثقافة الديمقراطية املتمثلة في القبول بالتعدد والاختالف في املصالح والرؤى ،والتسامح السياس ي والفكري،
والالتزام بالحوار كآلية لحل الخالفات .بل أصبحت النخب املتنافسة واملتصارعة على الساحة الليبية تعلي مصالح قبائلها
وأحزابها على حساب املصالح الوطنية التي غابت أو تكاد تغيب .وهي ما تجسده في حقيقة ألامر ألازمة العميقة التي تعانيها
النخب السياسية في ليبيا.13
أ
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وعند تشخيص وتحليل سلوك النخب في أثناء املمارسة البرملانية ،اتضح تغيب بعض النواب عن الجلسات املقررة،
وحدة الخالفات التي كانت تيتاب جلسات البرملان ،وتكرر مقاطعة جلسات املجلس لعدة مرات ،وكانت النتيجة شلال تاما
في الحياة البرملانية الليبية ،ويعد هذا مؤشر مهما لقياس غياب التجانس وإلاجماع والتوافق وغياب الثقة بين النخب
ً
السياسية .وعليه ،وقع البرملان في فخ التجاذبات السياسية ،خالفا للتقاليد وألاعراف الدستورية الراسخة ،هذا باإلضافة
إلى أنه افتقر إلى روح الفريق ،وحاولت بعض الكتل الرئيسية في البرملان انجاز أجندتها الخاصة على حساب ألاجندة
الوطنية وقواعد التعاون الداخلي النجاز املهام املنوطة بها ،وقد ّ
غيب الانقسام الليبي الحد ألادنى من رؤية ليبية واحدة
لألمور .فالنخب السياسية تتحمل العبء ألاكبر من املسؤولية في تعثر املصالحة وإنهاء حالة الانقسام ،فالتناقض الكبير
في توجهاتها وتغليبها منطق املصالح الضيقة وكذلك الجمود الفكري الذي الزم بعضها ،إضافة إلى الراديكالية التي ميزت
مواقف بعضها ،واعتمادها سياسة إقصاء وإلغاء لاخر وهي سمة تلف معظم النخب السياسية الليبية ،كلها عوامل
ساهمت في إضعافها وإخفاقها.14
ومع التسليم بأن ُجل ألازمات السالفة الذكر ليست وليدة سنوات ما بعد الثورة ،بل هي تراكمات سياسات النظام
ً
السابق ،إال أنها ازدادت حدة وتفاقما بسبب سوء أداء النخب السياسية التي تولت إدارة الشأن العام الليبي بعد إطاحة
ً
ً
ً
النظام السابق ،حيث أظهرت عجزا واضحا في القدرة على بناء توافقات وطنية حول القضايا الكبرى ،كما أثبتت فشال أو
ً
ً
تعثرا واضحا في وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط فعالة ،ليس لحل املشكالت املجتمعية من جذورها ،باعتبار أن ذلك
يتطلب بعض الوقت ،ولكن على ألاقل لوقف حالة التدهور ،ووضع البالد على بدايات الطريق الصحيح لتحقيق التنمية
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
 -1انعدام الثقة بين النخب السياسية
اتسمت عالقة النخب السياسية الليبية بأنها تمر بأزمة عدم الثقة فيما بينها ،وبات الجميع ينظر إلى الجميع بعين
ً
الشك تجسيدا ألطروحة هوبس بأنها حرب الكل ضد الكل ،وأصبحت أزمة الثقة بين القوى السياسية واملكونات
الاجتماعية ،بل داخل املؤسسات نفسها .قادت إلى تبلور طبقة سياسية منفصلة عن بيية املجتمع نفسه ،طبقة
سياسيين يعيشون حياة خاصة ،ومنها نجد فقدان ثقة املواطن بالنخبة ،وفقدان الثقة بين النخب ،وفقدان الثقة بين
ً
ً
املكونات ،وباتت النخب السياسية تتصرف أوال وقبل كل ش ي بناءا على مصالحها الضيقة حتى لو كانت على حساب
مصالح الوطن العليا للشعب والوطن ،ألامر الذي أسهم بشكل كبير في خلق فجوة بين السلطة السياسية الحاكمة من
جهة وأفراد املجتمع من ناحية أخرى ،وفرض استمرار ألاوضاع السياسية على حالها وهو الذي أفقد هذه النخب ثقة
ً
ً
تشككا بالسياسيين وفي املؤسسات بأشكالها العديدةّ ،
وولد شعورا بخيبة ألامل
الجماهير ولذلك فالناس باتوا أكثر
ُ
وإلاحباط في أوساط الشعب الليبي بشأن قدرة هذه النخب السياسية على حل املشكالت امللحة ،فيما فضلت نخب أخرى
ً
الانكفاء على نفسها ،والانزواء بعيدا ،فأصبحت العملية السياسية قبل أن تخرج من مأز تدخل إلى آخر أعمق .لكن ربما
يمكن تحقيق توافق وطني في حال ّ
قدمت النخب والقيادات السياسية الليبية املصلحة الوطنية العليا على املصالح
واملكاسب الحزبية لانية.15
وقد برعت النخب السياسية الليبية في تقنيات الالتفاف على التجربة الديمقراطية ،وإفراغها من محتواها ،فحتى
النمط الشكلي منها لم يسلم من زرع ألالغام السياسية .إن هذا الالتفاف على الديمقراطية وإلاصالح السياس ي يثبت بما
ً
مجاال للشك بأن النخب السياسية الليبية ليست مقتنعة في قرارة نفسها بضرورة نجاح مسار التحول
ال يدع
ّ
الديمقراطي ،وحتى لان تصر هذه املجموعة على تأجيل املشروع الديمقراطي ،والذي ربما لن يأتي ،و لن يرى هذا النور
أ
أ
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ً
طريقا ،ألنها تعلم ليس من مصلحتها إجراء تحوالت ديمقراطية طاملا أن مؤسسات الحكم ال تنفصل عن آليات توزيع
ً
وخوفا من فضحها وتقديمها للعدالة ،ولذلك ،ظلت هذه النخب ّ
تصر على رفضها
املناصب والامتيازات والعوائد املالية،
ّ
القاطع ملنع تشكل أو بروز نخبة وطنية لها مشروعها إلاصالحي وتضرب بقوة للحيلولة دون بناء مشروع فكري وقضية
وطنية يجتمع عليها الليبيين إلنقاذ الوطن من الهاوية.16
 -3غياب الرؤية السياسية
إن بعض من النخب السياسية الليبية ليس لديها الرؤية السياسية للعمل السياس ي الناضج والفاعل ،وبسبب العديد
من العوامل الذاتية التي تخص بيية النخب وسلوكاتها ووزنها داخل النظام السياس ي ،إلى جانب عوامل موضوعية تتعلق
بمنظومة الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتجربتها القصيرة املثقلة بتركة تسلط استمرت عقودا ،يمكن القول إن النخب في
ليبيا لم تتخذ مواقف سياسية واضحة من عملية املصالحة الوطنية ،بسبب غياب التيسيق للمواقف والجهود بين
أقطاب النخب ،وعدم التزامها بالديمقراطية كقواعد تحكم تنظيماتها .وإن كان هذا يتعلق بحقيقة أن الليبيين لم
يتوصلوا بعد إلى رؤية مشتركة ملجتمع ديمقراطي ممثل للجميع ،ومازالت هناك الكثير من العقبات والتحديات التي تحول
دون الوحدة الوطنية.
ُ
تعتبر النخب التي من املفترض أنها صاحبة املصلحة واملسؤولية عن إيجاد حركية سياسية تفض ي إلى الانتقال
الديمقراطي ،ورغم ما تظهره من مؤشرات إيجابية على مستوى املواقف املعلنة ،وألسباب موضوعية وذاتية ،محدودة
الفعل والتأثير السياس ي ،ألامر الذي يجعلها غير قادرة إلى حد لان على الاضطالع بدور فعال في إنهاء الانقسام وتحقيق
املصالحة.17
وال بد من تحديد حقيقة ُمفادها أن التعثر في جهود املصالحة الوطنية ال تتحمله النخب السياسية فقط ،وإنما الجهات
ً
ألاخرى ،التي حاول ويحاول بعضها وضع العص ي في دوالب العملية السياسية أوال ،ومن ثم جهود املصالحة الوطنية .ولكن
على الرغم ذلك ،فإن النخب هي من تتحمل املسؤولية ألاكبر في تأزم املصالحة الوطنية ،بسبب كونها الطرف ّ
القيم على
العملية السياسية ،وإدارة الشأن العام الليبي .إذ أن بعض النخب السياسية محملة بقناعات ّ
تعد بمثابة ثوابت قبل
الدخول في أي حوار بخصوص املصالحة الوطنية ،لذلك نرى أنه من الصعوبة الوصول لتحقيقها مما أفرغ مشروع
املصالحة من محتواه ،ألامر الذي جعل الساحة السياسية تنقسم بين مؤيد ملصالحة بدون شروط وآخر يصر على وضع
شروط ال مناص من التخلي عنها ،لكن كال الطرفين مشتركان بغياب الرؤية الوطنية ،لذلك لم يعد من املمكن رؤية أفق
املصالحة الوطنية.18
ً
هذا التناقض خلق صراعا بين النخب السياسية ،على شرعية من يمثل الليبيين ،وانعكس على غياب ألاهداف
املشتركة ،وجعل هناك تعدد في مراكز صنع القرار ،مما افقد النظام السياس ي القيادة الواحدة .لقد ترتب على ذلك
ً
فقدان النظام السياس ي للسلطة إلاكراهية التي بدونها يفقد قدرته على الاستمرار واملحافظة على بقائه .وهذا كان عامال
ً
ً
وسببا أساسيا في تفجير العنف السياس ي في ليبيا .ناهيك عن تباين الثقافة السياسية للنخب ،بين ثقافة سياسية وطنية
تفصل السياسة عن الدين ،وثقافة سياسية تدمج بين الدين والسياسة ،بل ّ
وتسيس الدين من خالل إسقاط أو تنزيل
بعض النصوص الدييية على سلوكها السياس ي .وقد وصل ألامر بالبعض إلى تقديس سلوكه السياس ي ،وإسقاط بعض
النصوص على سلوك لاخرين إلظهاره بعدم التوافق مع الدين وبالتالي تكفيره.
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فمع فقر وضعف النخب السياسية أمام هذه املرحلة التاريخية الفاصلة التي يمر بها املشروع الوطني الليبي ،بسبب
حالة التفكك النخبوي وغياب الفعل السياس ي وعجزه عن التأثير في سلوك لاخرين وتجميع املصالح وحشد املطالب،
إذن ال غضاضة من القول إنها مرحلة نهاية النخب السياسية الليبية العاجزة عن الفعل والعطاء في أحلك الظروف التي
تمر بها ليبيا.19
 -4افتقاربعض النخب السياسية للروح الوطنية
إن بعض النخب السياسية يفتقر إلى الروح الوطنية ،فهي لم تتصرف بكونها نخب لليبيا ،وإنما نخب ملكوناتها فقط.
ً
وبالتالي فإن النخب تدافع عن مصالح قبائلها ومناطقها ،وهو بطبيعة الحال ما يتعارض مع املصلحة الوطنية .فضال عن
ارتباط بعض النخب بأطراف خارجية وتحاول الاستقواء بالخارج في صراعها الداخلي وحتى مع النخب السياسية الليبية
ألاخرى ،السيما تلك النخب التي ُعرفت بنفسها القبلي واملناطقي.
وألجل الحيلولة دون استعادة النخبة الوطنية لدورها في إطار قضية السيادة والخالص من التبعية السياسية للخارج
واستعادة العمل الوطني لبناء ليبيا ،كان ال بد من إغرا البلد في لجة الفساد السياس ي والاقتصادي ،وغلق الفرصة أمام
الوطن من استعادة دوره في الحياة السياسية الداخلية والخارجية ،والفساد هنا يعمل وفق قوانينه التي تفض ي إلى
ً
ً
توسيع دائرة النهب والتخريب ،وبناء مجموعة فاسدة حاكمة تقاتل دفاعا عن وجودها ،وخوفا من فضحها وتقديمها
للعدالة ،وهذه املجموعة الفاسدة تعمل بكل إمكاناتها ملنع تشكل أو بروز نخبة وطنية لها مشروعها إلاصالحي وتضرب
بقوة للحيلولة دون بناء مشروع فكري وقضية وطنية يجتمع عليها الليبيين إلنقاذ الوطن من الهاوية.
إن جميع هذه التحديات الداخلية والخارجية تقود إلى ظهور نخب سياسية وقيادات فاعلة تسعى إلى إزالة ألاخطار
وتحقيق الوحدة الوطنية للمجتمع والتصدي لكل ألاخطار وتعمل من أجل تقدم ونهوض املجتمع في شتى املجاالت وتجدد
الثقة في النفوس وتعمل جاهدة على إزالة الانقسامات والخصومات .فأين النخب والقيادات السياسية الليبية من كل
ذلك؟
وبينما الواقع الليبي واقع في لجة من التناقضات الحادة في العمل السياس ي ،فال تزال النخب السياسية تتعاطى معها من
منظور مصلحي ضيق بهدف الحفاظ على الذات واملصالح الحزبية الضيقة ،وال تزال تتغلب املساومات املصلحية الضيقة
ً
بين النخب السياسية التي تنحاز لطائفة بذاتها وأيديولوجية بعينها بدال من املساومات البراجماتية التي تعني توافقا
عقالنيا بين املصالح املتضادة ،وبالتالي الوصول إلى حل وسط يرض ي جميع ألاطراف والذي نحن الليبيين ّ
بأمس الحاجة
إليه ،وعليه ،ال غضاضة من القول بأن املرحلة التاريخية التي يمر بها الواقع الليبي هي مرحلة نهاية هذه النخب السياسية
ً
الليبية ،ألن هذه ألاخيرة يفترض فاعليتها في ألازمات والشدائد ،وليس الهروب والتقوقع حول الذات حفاظا على مصالحها
الخاصة ،واستغالل ألازمات املجتمعية والسياسية لتحقيق مصالحها الخاصة وبالتالي تعميق أزمة النظام السياس ي.20
 -5النخب وامليليشيات املسلحة
ال تزال عملية تأسيس جيش جديد وقوات شرطة على أسس وطنية واحترافية تواجه بكثير من املعوقات ،وبخاصة في ما
يتعلق باستيعاب التشكيالت العسكرية ،والكتائب املسلحة التي حاربت نظام القذافي واحتفظت بأسلحتها ضمن هيكل
الجيش النظامي.
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وتدور أحاديث عن قيام بعض النخب السياسية الليبية بتشكيل مجموعات مسلحة تابعة لهم أو تأييد قوى عسكرية
قائمة .وبينما يتواصل اليشوء العشوائي للتشكيالت والكتائب املسلحة ذات ألاغراض املختلفة وتواجه برامج إلادماج
صعوبات الفتقارها إلى الجدية على مستوى إلارادة السياسية .إن وجود هذه امليليشيات يدفع جماعات أخرى ويشجعها
على البحث في أمر تشكيل مليشيات خاصة بها ،وهو ما ّ
يسرع الاتجاه نحو مزيد من الانقسام ونحو تجدد التمرد
واحتماالت توسع رقعة الاحتراب.21
لذلك ،يتعين على الدولة الليبية (امليشودة) أن تضمن لجميع الليبيين عملية سياسية نزيهة وشفافة ومسؤولة .ويجب
أن تحمي مواطنيها من طغيان قانون امليليشيات والعصابات املسلحة .وعلى القوى السياسية الليبية كافة أن تيبذ العنف
كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وأغراض قبلية وحزبية ،وحكم ميليشيوي ،وأن تقبل حل جميع امليليشيات ودمج أفراد
هذه ألاخيرة في املؤسسات ألامنية والعسكرية الليبية الجديدة.
حتى اللحظة ،لم يظهر ما يشير إلى نجاح حكومة الوفا الوطني في إنجاز أية خطوة حاسمة في هذا الشأن ،بل إن هناك
مؤشرات على استمرار تدهور الوضع ألامني ،وتأخر بناء الجيش الوطني واملؤسسات ألامنية ،السيما في ظل الخالفات
والانقسامات شبه املستمرة بين مجلس النواب واملجلس الرئاس ي ،وداخل كل منهما ،ألامر الذي أصابهما بنوع من الشلل.
كما ال توجد مؤسسات دولة قادرة على القيام بوظائفها ،فالجيش والشرطة وغيرهما من املؤسسات تعرضت لضغوط
شديدة أدت إلى ضعفها وانهيار بعض قدراتها بعد إطاحة نظام القذافي .لذلك لم تعد الدولة تحتكر حق استخدام القوة،
وبخاصة في ظل انتشار السالح واملليشيات وعصابات الجريمة املنظمة على نطا واسع .فالليبيون كانوا بحاجة إلى دولة
كاف من الوقت لنجاحها وليسوا بحاجة
املؤسسات الديمقراطية الحديثة واملجتمع املدني ،كما هم بحاجة أكبر إلى هامش ٍ
ً
إلى دولة امليليشيات التي تصنع وتفرخ بعيدا عن ألاجندة الوطنية.22
وتشير التقديرات إلى تضاعف تعداد امليليشيات الذي ناهز  2011مليشية مسلحة ،وبعدما كان الهدف من بقاء بعض
املليشيات حفظ ألامن ،تحولت إلى ُم ّ
هدد مستمر له .فاملليشيات املتطرفة ،هي من تقوم بعمليات الخطف والتعذيب
والقتل ،وتحاصر الدوائر الحكومية وتغلقها ،كما تغلق مختلف املؤسسات واملواقع املهمة والحيوية كحقول النفط
والغاز ،وهي كذلك من تقف ضد إعادة بناء الجيش والشرطة.23
وال بد من تحديد حقيقة ُمفادها أن الحكومات الانتقالية املتعاقبة في ليبيا منذ عام  ،1122لم تستطع بسبب ضعفها
وافتقارها إلى الاستقرار املؤسس ي طرح رؤية واستراتيجيات متكاملة لتطوير الجهاز إلاداري للدولة على النحو الذي يرفع
كفاءة عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها .وفي ضوء ذلك ،لم يتم اتخاذ خطوات جدية على طريق تحديث البيية
التشريعية املوروثة من عهد القذافي ،وإعادة هيكلة أجهزة الدولة ومؤسساتها ،ناهيك باستمرار تردي حالة النظام
القضائي ،ألامر الذي سمح باتساع نطا ظاهرة إلافالت من العقاب ،وشجع الجماعات واملليشيات املسلحة على
ً
التصرف باملخالفة للقانون ،وأحيانا كدول داخل دولة.24
 -6العامل الخارجي
ال شك أن للعامل الخارجي أثرا كبيرا في ما تمر به ليبيا في الوقت الحالي من عدم الاستقرار وغياب ألامن وحضور العنف
بأبشع صوره ،ليزيد من الانقسام والتشظي وصعوبة تحقيق املصالحة الوطنية بين أطراف اللعبة السياسية الليبية وهو
ً
ما انعكس سلبا على مسار التحول الديمقراطي.
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ً
منذ اندالع الثورة الليبية في شباط/فبراير  ،1122ولالة إلاعالمية لبعض الدول العربية وإلاقليمية تمارس تضليال
ً
ً
وتشويها لكل قوى الثورة والداعمين لها ،ولم تتردد هذه الدول في التحالف ملحاصرة قوى التغيير في ليبيا ،أمال منها في
ً
ترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر سعيا لتحقيق أجنداتها في إطار التجاذب الكبير .ورغبة منها في السيطرة على
الحركات املتشددة ،وحرصها على كبح نفوذ جماعة إلاخوان املسلمين في ليبيا ،ناهيك عن سعي هذه ألاطراف الجامحة إلى
تبديد املخاوف الثورية على تخومها ،وحشر الربيع العربي في زاوية ضيقة.
ً
فقد بدا واضحا أن هناك قوى خارجية إقليمية ودولية تسعى لبعثرة وتخريب املكتسب الثوري وتشويه صورته .إذ ال
يمكن تفسير جوهر الصراع السياس ي والعسكري في ليبيا خارج سيا متغيرات الربيع العربي ،اذ تتداخل عوامل كثيرة في
ً
تعقيد الصراع بليبيا ،مما يجعل إيجاد حل لألزمة أكثر تعقيدا في ظل مشروع الثورة املضادة الذي ترعاه دول عربية
وإقليمية بمساندة بعض القوى الكبرى إلجهاض الربيع الثوري في املنطقة العربية ،حيث بدأت محاوالت الانقالب على
عملية التحول الديمقراطي في إطار الثورة املضادة الشاملة التي تقودها مصر بالتحالف مع السعودية وإلامارات اللتان
ً
ً
ً
تعطالن بشكل كبير مسار التحول الديمقراطي في ليبيا ،اذ تلعب إلامارات بشكل خاص دورا فعاال وعلنيا في محاربتها
ً
للتغير ،وهو ما يؤكده دعمها املستمر والال محدود للمشير خليفة حفتر خصوصا عندما أطلق ما أسماها "عملية
ً ً
الكرامة" في بنغازي في  29مايو  ،1122ملحاربة ما وصفهم إلارهابيين والتكفيريين ،لقد وجدت هذه العملية دعما كبيرا من
قبل مصر وإلامارات لتعطيل مسار الثورة الليبية ،ورصدت تقارير عدة الدعم املالي واللوجستي والعسكري الذي قدمته
تلك الدول إلى الجيش الليبي بقيادة حفتر ،وأكثر من ذلك ،فقد ذهب الدعم حد مشاركة طائرات إماراتية ومصرية في
قصف مواقع للقوات املناوئة لحكومة طبر في العاصمة الليبية طرابلس في أغسطس  ،1122ومن جانبها نفت مصر
ضلوعها في الغارات ،ولم يرد أي تصريح مباشر من إلامارات.25
في املقابل ،هناك محور عربي إقليمي" ،قطر وتركيا والسودان" ُوجهت إليه اتهامات مباشرة من قبل حكومة عبدهللا الثني
بدعم عملية "فجر ليبيا" باألسلحة .ومنذ انطال ثورة  20شباط/فبراير ،كان لدولة قطر موقف واضح وداعم للثورة
ً
ً
الليبية بكل ثقة وثقل إعالمي ومادي ممكن ،ولعبت قطر دورا كبيرا في تمويل الثوار ومساندتهم ضد القذافي ،ودعم
ً
املجلس الوطني الانتقالي ،عبر الاعتراف املبكر به .وألامر ألاكثر إثارة للجدل هو أنه تم ربط قطر أيضا بتمويل بعض
ً
الجماعات إلاسالمية التي أبلت ً
بالء حسنا في القتال ضد نظام القذافي ،ما أثار قلق الحكومة الليبية املؤقتة من تأثير ذلك
في استقرار البالد .وفي كانون الثاني/يناير  1121زعمت مجلة التايم أن قطر تتدخل في الشؤون الداخلية الليبية،
ً
ً
وتحديدا تلك املتصلة باألمن القومي .كما تعرضت أيضا السودان التهامات مباشرة من حكومة الثني بدعم عملية فجر
ليبيا باألسلحة.26
مجمل القول ،لقد تحولت ألازمة الليبية إلى ساحة صراع إقليمي ،تداخلت فيها مصالح الدول ومخاوفها وأهدافها.
وتحولت بعض ألاطراف والنخب السياسية الليبية إلى أدوات تحت سيطرة دول عربية وإقليمية ،كما تحولت املجموعات
املسلحة إلى ألوية تابعة لنفس الدول أو بعض التنظيمات املتطرفة ،بحيث باتت أي دولة إقليمية تحاول عرقلة املسار
الديمقراطي من خالل التصعيد امليداني العسكري ،إذا شعرت بأن هذا املسار سيكون على حساب نفوذها ومصالحها،
ً
وفي ذلك كله كان الشعب الليبي هو من يدفع الثمن باهظا .
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رابعا  :آفاق التحول الديمقراطي في ليبيا
إن تاريخ ليبيا املعاصر يشير إلى فجوة ال يمكن التقليل من آثارها السلبية ،وهي املتعلقة بعدم وجود املؤسسات
وثقافتها ،ولقد ظهرت تلك لاثار بشكل واضح بمجرد سقوط النظام ،لذلك ،فإن بناء املؤسسات الجديدة وإصالح ما
تبقى من مؤسسات النظام السابق ،هو أمر ضروري ال يمكن تجاوزه من أجل الديمقراطية.
إلى أي مدى يمكن أن ينجح البلد في تجاوز هذه التحديات والعقبات؟ ال جدال في أن عملية التحول الديمقراطي وبناء
مؤسسات الدولة تحتاج إلى قيادة سياسية مؤمنة باملهمة ،وقادرة على مواجهة التحديات في مهمة تاريخية ال مجال فيها
ً
ً
ً
ً
للنزعات الفئويةُ .وت ّ
طور مشروعا متكامال خاليا من نزعة الثأر والانتقام وإلاقصاء ،متخذة من التوافق السياس ي أساسا
له ،وتستطيع هذه القيادة التعامل مع ميراث عدم الثقة الذي ورثته القوى السياسية منذ ما قبل سقوط نظام القذافي
وما بعده ،وكيفية صياغة عقد سياس ي اجتماعي جديد باالستناد إلى دستور يمثل خارطة لتنظيم الحياة السياسية .
يبدو أن تكوينة النخب السياسية الليبية القائمة بسماتها املشتركة والتي أفرزتها الثورة وأحداثها ،غير مستعدة للتكيف
والتأقلم مع استحقاقات املتغير الثوري بإيجابية ،وال تعبر عن التوجه العام املجتمعي ،بل تعبر عن توجهات خاصة
ً
ومصالح فئوية متنوعة ،من هنا يصبح نجاح عملية التحول الديمقراطي مرهونا بعملية التوازنات والتوافقات ،التي تبدو
ً
ً
أصعب نيال بفعل تركة النظام السابق ،وتراكمات ما جرى خالل مرحلة الثورة ،مثلما يجعلها هدفا صعب املنال ،التدخل
الخارجي ،على جميع املستويات ،وتشير إلى كثافته ّ
وتقر بوجوده كل أطراف اللعبة السياسية الليبية.
ّ
تبدو آفا التحول الديمقراطي في ليبيا رهينة لهذه ألانسا من القيم السائدة ،وهو ما يجعل تمكن الليبيين من إنجاح
ً
عملية الانتقال محفوفا باملخاطر .لقد شهدت البالد العديد من الصراعات املسلحة بين مختلف الجماعات التي كانت
قد توحدت في مواجهة نظام القذافي ،هذه الصراعات تتميز بغياب القادة امللتزمين بالديمقراطية ،وتغلب عليه روح
الحصول على املكاسب ،وهو ما ّ
يرسخ القبلية والجهوية والشخصنة وغيرها من املمارسات ،بما يؤدي إلى مزيد من
ً
الانقسامات ،فيجعل الطريق نحو الديمقراطية مليئا بما هو أكثر من العقبات والتحديات.27
وبالرغم مرور أكثر من سبع سنوات على التغيير في ليبيا ،إال أن مسارات الانتقال الديمقراطي ومأالتها مازالت تعاني من
التلكؤ في خطواتها ،ألن بعض النخب السياسية الليبية ال زالت حتى اللحظة منغلقة على نفسها ،أو ليست منفتحة بشكل
كامل على ألاطراف ألاخرى ،إما ألسباب تتعلق باختالف الرؤى ،أو بسبب العناد السياس ي فيما بينها .وليس ثمة ما يشير
بأن فرص تجسير الهوة بين املواقف والبرامج املتناقضة متاحة ،أو ما يوحي بأن ألاطراف الليبية قد جنحت لتغليب
املصلحة الوطنية العليا على املصالح الخاصة .لذلك ،من املستبعد فيما يبدو أن يصل الفرقاء الليبيين في الوقت الراهن
إلى مصالحة تفض ي إلى شراكة ،قبل أن يراجع كل طرف منهما ( أهدافه ،ومواقفه ،ومشروعه السياس ي ،وآليات عمله) بما
يسمح بتقارب وطني حقيقي ولو بالحد ألادنى ،وبإعادة الثقة بين ألاطراف املتنازعة والحد من التدخالت الخارجية
السلبية ،فهناك أطراف عربية وإقليمية الزالت تعبث باملشهد الليبي وتمارس دور تعطيلي ملسار الانتقال الديمقراطي من
خالل محاولة طي صفحة اتفا الصخيرات وفرض أمر واقع جديد في ليبيا.28
إن فرص نجاح العملية الديمقراطية في ليبيا مرهونة بتجاوز التحديات والعقبات التي تقف أمامها ،وكذلك إذا توافرت
الشروط والضمانات لنجاح هذا التحول املأمول ،في املدى القريب أو املتوسط ،لكن املهم أن يسلك ذلك التحول املسار
الصحيح عبر إقامة نظام ديمقراطي حديث وفاعل ،يسهم في تغيير واقع الشعب الليبي إلى ما هو أفضل .وإن كان هذا
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ً
الهدف يتعلق ،أيضا بحقيقة أن الليبيين لم يتوصلوا بعد إلى تبني رؤية مشتركة ملجتمع ديمقراطي ممثل للجميع .وهو ما
يجعل الطريق نحو الديمقراطية مليئا بما هو أكثر من العقبات والتحديات .
ً
ً
من الصعب أيضا التيبؤ في خضم ألاحداث الدائرة حاليا في الساحة السياسية وألامنية الليبية حول ما ستؤول إليه
العملية السياسية في ليبيا ومسارها املستقبلي ،بيد أن هناك اعتبارات مختلفة هي من سوف تقرر وضعية تلك العملية
ومداها ،فآفا العملية السياسية ومخرجاتها تحكمها اعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية ال يمكن تجاوزها ،تساهم
في رسم مشهدها صيرورة ألاحداث وتفاعالتها التي تمر بها ليبيا.
لذلك ،ال يمكن التكهن في أي اتجاه تسير البالد ،فاألوضاع غير مطمئنة من خالل الفوض ى ألامنية وعدم الاستقرار
السياس ي وانتشار امليليشيات املسلحة بأبعادها املختلفة ،فالدولة ال تملك السلطة إلاكراهية و ال تحتكر استخدام
ً
القوة ،وغير قادرة على السيطرة على هذه املجموعات ،فإما أن تتغلب الدولة على مشاكلها وتمض ي قدما نحو بناء دولة
املؤسسات والديمقراطية الحديثة ،وإما أن تستمر الفوض ى وربما تذهب البالد إلى أبعد من ذلك باالنزال نحو الاقتتال
الداخلي.29
ً
وفي ضوء ما تقدم ،وأخذا في الاعتبار السياقات املحلية وإلاقليمية والدولية ،تجد عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا
نفسها اليوم أمام سيناريوهات محتملة ،هي:
 أن يمض ي ألاطراف في املصالحة مراعاة للمصالح العليا للشعب الليبي ،وأن تتجاهل ألاطراف املحلية أي ضغوطاتخارجية إلاقليمية والدولية ،ويتم التوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى انتخابات جديدة تذهب بليبيا نحو نظام مؤسس ي
مدني ،ورغم أنه السيناريو املفضل وألاكثر استجابة لطموحات الشعب الليبي ،إال أن تحققه على أرض الواقع يبدو
ً
مستبعدا حتى لان وال توجد أية مؤشرات جادة لوضعه ضمن قائمة السيناريوهات املحتملة.
 سيطرة القوى إلاسالمية املتطرفة على السلطة ،ويتخوف املجتمع الدولي خاصة الدول الغربية من حدوث وتحقق هذاً
السيناريو ،نظرا ملا قد يلحقه من أضرار باملصالح الغربية.
 أن ينجح العسكر بقيادة املشير خليفة خفتر في استرجاع السلطة تحت أي مسمى ،وهو سيناريو سوف ربما يلقىالقبول والرض ي من بعض القوى الكبرى كروسيا وفرنسا ،بهدف الحصول على مزايا جديدة في العالقات التجارية
والاقتصادية مع ليبيا.
ً
 أن يؤدي السير قدما في الاتفا إلى انشقاقات جديدة بين القوى وألاحزاب السياسية الليبية ،مما سيجعل الوضع الليبيً
أكثر تعقيدا من املرحلة السابقة.
 استمرار وجمود اتجاهات الحل ويتضمن هذا السيناريو استمرار الوضع القائم من حيث استمرار الخالف بين أطرافاللعبة السياسية الليبية ،وغياب آليات الحوار بينها ،ألامر الذي قد يتحول إلى صراع ممتد طويل ألامد بين ألاطراف
الليبية املتنازعة ،قد يؤدي إلى تعطيل مسار التحول الديمقراطي وربما انهياره بشكل نهائي .ويعكس هذا السيناريو تلك
النظرة التشاؤمية تجاه مسار ومستقبل التجربة الديمقراطية الليبية ،بسبب تمسك جميع ألاطراف بمواقفها وعدم
استعدادها لتقديم تنازالت والتضحيات من أجل الوصول إلى الحل .وعدم توفر القناعة لدى ألاطراف الليبية بضرورة
إنهاء الخالفات ووقف التداعيات السلبية على املجتمع والدولة.
أ
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ً
ً
ً
في ظل معطيات الوضع الراهن ،والتعقيدات القائمة محليا وإقليميا ودوليا ،تبدو فرص السيناريوهات جميعها قائمة
ومفتوحة ،ويصعب ترجيح فرص نجاح أي منها ،مع وجود أفضلية نسبية لصالح سيناريو الحل السياس ي ،لكن ألامر
ً
منوط بإرادة القوى الليبية املتصارعة أوال ،ثم بإرادة ألاطراف إلاقليمية والدولية الفاعلة في الصراع الليبي .
خاتمة
إن ليبيا ،وبعد أن نجحت في إحداث التحول الكبير بإسقاط النظام املستبد ،علقت في نفق مظلم من الاختالف والتنازع
السياس ي ،ودارت في حلقة مفرغة من ضعف ألاداء العام ،وعجزت الحكومات املتعاقبة عن الوفاء باملتطلبات العاجلة
للشعب ،السيما فيما يتعلق باألمن والاستقرار ،وربما كان من املفيد لتجاوز هذا النفق الرجوع إلى حالة التوافق الوطني .
ً
ً
لقد كان دور النخب السياسية الليبية في مسار التحول الديمقراطي ،معرقال ومثبطا ،فهي من أخذت البلد بهذا النفق
املظلم ،وأسهمت في توسيع رقعة العنف ،وإبطاء أي حل وطني حقيقي ،فالنخب السياسية الليبية إال باستثناءات
محدودة كانت مؤججة للصراعات القبلية واملناطقية وإشعال الفتن والحروب ،إضافة إلى مالمح الاستبداد ّ
جراء تناحر ها
ً
ً
على املصالح الضيقة ،وانعكس ذلك سلبا على حياة املواطن الذي يدفع يوميا الثمن بحياته ،وأصبحت عملية املصالحة
ّ
الوطنية بعد مرور تجربة سبع سنوات هشة .واملجتمع غير متماسك ،واملواطنة في حالة تراجع أمام الوالءات الضيقة،
ً
وتزداد ألازمة تعقيدا مع التدخالت الخارجية .وهو ما جعل عملية التحول الديمقراطي مليئة بما هو أكثر من العقبات
والتحديات .
ال جدال في أن عملية التحول الديمقراطي تحتاج إلى قيادة سياسية تؤمن باملهمة ،وقادرة على مواجهة التحديات في
َ
ً
ً
ً
ً
ً
مهمة تاريخية ال مجال فيها للنزعات الفئوية ،وتستطيع أن تطور مشروعا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا متكامال
ً
ً
خاليا من نزعة الثأر والانتقام وإلاقصاء ،وتتخذ من التوافق السياس ي أساسا له ،وتستطيع هذه النخبة أن تتعامل مع
ميراث عدم الثقة الذي ورثته منذ ما قبل سقوط القذافي وما بعده .
يبدو أن النخب السياسية الليبية بتوليفتها الحالية وثقافتها وبسماتها املشتركة وسلوكها غير قادرة على تحقيق تحول
ديمقراطي حقيقي يمكن البناء عليه ،ألن بعضها غير مؤهل ،وأخرى غير قادرة على ممارسة فعل ،وثالثة قادرة ومؤهلة
ولكن ال ُيسمح لها بالعمل من أجل تحقيق التحول الديمقراطي .
ً
ويبدو أيضا أن ال جديد البتة يمكن أن تقدمه النخب السياسية الليبية في سبيل التحول الديمقراطي ،فمجمل
املؤشرات التي صدرت عن هذه النخب واستجابتها الستحقاقات املرحلة الراهنة كانت جد سلبية ،وال تبشر بكثير من
التفاؤل ،كما أن هذه النخب لن تتردد في اللجوء إلى كل السبل والوسائل مهما كانت بشعة وغير إنسانية وحتى غير
ً
واقعية( ،التحالفات العبثية) .للحفاظ على مصالحها ولالحتفاظ بسلطة ليس لها حق أبدي فيها .وأن هناك أمال ضعيفا
في اقترابات تيتهجها بعض ألاطراف املحلية املدعومة خارجيا لحلحلة ألازمة املتفاقمة وإنهاء حالة الانقسام ،والتي ال يمكن
أن تكون واقعية إال في حالة كانت هناك روافع قوية يترجمها الشارع الليبي بحيث تضع هذه ألاطراف أمام خيار التصالح
الذي ال مفر منه.
إن نجاح ليبيا في إتمام عملية ديمقراطية حقيقية بعد ثورة  20شباط /فبراير والتغلب على حالة الاستقطاب الحالية،
ً
سيكون فارقا في إعادة تعريف السيناريو الديمقراطي ،ويعتمد قدر كبير من مستقبل الديمقراطية على مخرجات حالة
ً
ً
الاستقطابات والتجاذبات الراهنة بين بعض تيارات إلاسالم السياس ي والتيارات العلمانية والتي ستمثل اختبارا حقيقيا
أ
أ
مجلة إتجاهات سياسية ،إلعدد إلسادس  ،كانون إلول ، 1122دورية علمية محكمة تصدر عن إلمركز إلديمقرإطي إلعربي .برلين – إلمانيا.

44

دور النخب السياسية الليبية في عملية التحول الديمقراطي بعد 1122

د.دمحم عبدالحفيظ الشيخ

ً
ملدى قدرة النظام السياس ي في ليبيا على دمج جماعات العنف في العملية السياسية ،فضال عن قابلية هذا التيار
لالندماج التعددي أساسا .
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جدلية ألامن وحقوق الانسان في مواجهة إلارهاب والتطرف
أ.يحي الصغيري
كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية
جامعة دمحم ألاول – وجدة.
ملخص:
جدلية ألامن وحقوق إلانسان مسألة غاية في ألاهمية ،باعتبارها جدلية مستمرة ودائمة تسعى للموازنة بين مكافحة إلارهاب
ً
واحترام حقوق الانسان ضمن ثنائية متناغمة .بمعنى أن محاربة إلارهاب ال يجب بأي حال من ألاحوال أن تكون مبررا وذريعة
لضرب حقوق إلانسان والاعتداء على الحريات الفردية والجماعية من أجل الالتفاف على الحقوق والحريات .لذا بات من
الضروري ايجاد نوع من التوازن بين الثنائية القائمة على مواجهة التنظيمات املتطرفة التي تؤمن بالجهاد في بعده القتالي وتبني
العنف كوسيلة للتغيير ،وبين احترام حقوق إلانسان ،بإحداث نوع من التوازن بين متطلبات حماية الدولة واملجتمع ،وحماية
حقوق إلانسان.
ً
وعليه فإن أي محاولة ملكافحة إلارهاب بعيدا عن مراعاة حقوق إلانسان لن تكون مجدية وفعالة بالشكل املطلوب ،إال إذا كانت
ضمن سيادة القانون وحدود حقوق إلانسان .وبالتالي حتمية املوازنة بين ألامن وحقوق إلانسانُّ ،
يعد واقع البد منه وهو ضرورة
ملحة من أجل تحقيق وترسيخ ألامن.

كلمات مفتاحية:
حقوق إلانسان – ألامن – مكافحة إلارهاب – سيادة القانون – التطرف العنيف.
Résumé :
La dialectique entre la sécurité et les es droits de l’homme est devenue une priorité, En tant
que dialectique permanente cherchant à entre droits et libertés, et sécurité de la nation.
En d'autres termes, comment concilier l’impératif de sécurité avec la nécessité de préserver les libertés
fondamentales ? Un équilibre délicat à trouver mais indispensable.
La lutte contre le terrorisme ne doit pas être un prétexte à la mise en quarantaine des droits
fondamentaux. La question de la lutte contre le terrorisme s’est à nouveau posée et, avec celle-ci, la
protection des libertés publiques. Une nouvelle fois la conciliation entre deux droits fondamentaux est
d’actualité : le droit à la sécurité, d’une part, et le droit pour les citoyens au respect de plusieurs de
leurs libertés d’autre part.
Toute tentative de combattre le terrorisme en dehors du respect des droits de l'homme ne sera pas aussi
efficace qu'il devrait l'être. Un Etat démocratique doit s’opposer à la barbarie du terrorisme en évitant
d’affaiblir l’Etat de droit et le respect des droits de l’homme. Ne pas réussir à trouver cet équilibre
serait une victoire pour les terroristes.

أ
أ
مجلة إتجاهات سياسية ،إلعدد إلسادس  ،كانون إلول ، 8102دورية علمية محكمة تصدر عن إلمركز إلديمقرإطي إلعربي .برلين – إلمانيا.

35

جدلية ألامن وحقوق الانسان في مواجهة إلارهاب والتطرف

أ.حيي الصغريي

مقدمة
إن مقتضيات ألامن وحقوق إلانسان من القضايا الشائكة والحساسة التي يعتريها جدل واضح وحاد ،حيث اتخذت
ً
ً
املوازنة بينهما بعدا جديدا مع الرد على التفجيرات التي استهدفت برجي التجارة في نيويورك ومبنى البنتاغون بواشنطن في 11
ً
سبتمبر (أيلول)  ،1001إذ شكلت سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الدول تطبيقا للتشريع الدولي العام الجديد املعتمدة للرد
على هذه ألاحداث تحديات حقيقة لحقوق إلانسان ودولة القانون.
فجدلية ألامن وحقوق إلانسان مسألة غاية في ألاهمية ،باعتبارها جدلية مستمرة ودائمة تسعى للموازنة بين مكافحة
إلارهاب واحترام حقوق الانسان ضمن ثنائية متناغمة .بمعنى أن محاربة إلارهاب ال يجب بأي حال من ألاحوال أن تكون
فرصة لضرب حقوق إلانسان والاعتداء على الحريات الفردية والجماعية من أجل الالتفاف على الحقوق والحريات .لذا
بات من الضروري ايجاد نوع من التوازن بين الثنائية القائمة على مواجهة التنظيمات املتطرفة ،التي تؤمن بالجهاد في ُبعده
القتالي وتتبنى العنف كوسيلة للتغيير ،وبين احترام حقوق إلانسان ،بإحداث نوع من التوازن بين متطلبات حماية الدولة
واملجتمع ،وحماية حقوق إلانسان.
ثنائية تستدعي تحقيق التوازن بين ما هو أمني وما هو حقوقي ،بين مواجهة إلارهاب والحفاظ على حقوق إلانسان .بيد ّ
أن
تحقيق هذا التوازن يفترض اعتماد تدابير فعالة تحرص على املوازنة بين الاعتبارات ألامنية وضمان حماية حقوق إلانسان.
ولعل السؤال املحوري الذي يقتض ي أن نطرحه آلان هو:
كيف يمكن تحقيق التوازن بين مكافحة إلارهاب و بين ضمان احترام حقوق إلانسان ؟
و لإلجابة على هذه إلاشكالية كان من الضروري دراسة املوضوع من جانبين  ،جانب نتناول فيه إرساء املقاربة ألامنية في
نطاق احترام حقوق الانسان  ،و جانب ثان يتضمن ضمانات حقوق إلانسان في مواجهة قوانين مكافحة إلارهاب

.I

إرساء املقاربة ألامنية في نطاق احترام حقوق الانسان

ً
كثيرا ما تنتهك حقوق إلانسان بذريعة مواجهة إلارهاب ،حيث يعاد ترتيب ألاولويات على غير قاعدة الحرية بحجة
مواجهة التطرف العنيف .ولألسف الشديد الراديكالية والتطرف العنيف يتجددان في الزمان ويتمددان ،وفي املقابل
مساحة حقوق إلانسان تتقلص ،وتفقد معها الحرية معانيها .ففي الواقع تحقيق التوازن بين ألامن وحقوق إلانسان ليس
ً
باألمر السهل ،وكثيرا ما كانت سياسات مواجهة التطرف ،محور خالف بين املؤمنين واملدافعين عن حقوق الانسان
وحرياته ألاساسية ،وبين السلطات العامة التي تغلب الهاجس ألامني كحل وحيد للمواجهة .فمقاربة مواجهة إلارهاب
ً
ً
والحفاظ على حقوق إلانسان ،هي مقاربة غير قابلة للتجزئة ،بل هي ثنائية مترابطة ترابطا وثيقا ،تقتض ي أن يكمل ويعزز
كل منهما آلاخر.
أ) مقاربة الخيارألامني على حساب حقوق إلانسان ملجابهة إلارهاب
تم الانتصار للتصور ألامني على حساب صون حقوق إلانسان والحريات ألاساسية أثناء التصدي للجماعات املتطرفة
ً
ّ
العنيفة ،إذ شكلوا فكرة خاطئة في أذهان الناس مفادها أن احترام حقوق إلانسان يشكل عائقا أمام مكافحة التطرف
العنيف املفض ي لإلرهاب .وبالرغم من انتقاد هذه النظرة وبشدة؛ إال أنها غدت فكرة مسيطرة على أذهان عامة الناس،
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منذ أن أصبحت مكافحة إلارهاب في املرتبة أعلى وحقوق إلانسان في مرتبة أدنى ،إثر أحداث الهجمات التي تعرضت لها
الواليات املتحدة ألامريكية في  11سبتمبر (أيلول) .1001
فالعالقة بين مجابهة إلارهاب وحقوق إلانسان تدخل في إطار عالقة عميقة ومعقدة تربط بين مفهومي ألامن والحرية،
ً
والتي تزداد تعقيدا وصعوبة عندما يتم وضعهما على املحك ،ألن الهدف ليس منح ألاولوية املطلقة لألمن وال منح ألاولوية
املطلقة للحرية ،وإنما يتعين اقامة توازن مقبول وعادل بين تحقيق ألامن وضمان الحرية .
وعلى ضوء هذه العالقة نظمت اتفاقيات حقوق إلانسان ال سيما من خالل أحكام املادة الرابعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي أعطى للدولة الحق في تعليق وتعطيل الحقوق والحريات ألاساسية لإلنسان
ً
ً
أثناء تسيير ألازمات كما وضع إطارا واضحا لهذا الحق.
 رفع مستوى ألامن على حساب حقوق إلانسان (الخيارألامني)
إن مجابهة إلارهاب و حماية حقوق إلانسان ،كالهما يؤديان إلى نفس الغرض والنتيجة ،لذا ال بد من ضمان الاحترام
الكامل للكرامة إلانسانية في سياق مجابهة إلارهاب والتطرف مهما كانت شراسة وقسوة هجمات التنظيمات العنيفة،
حتى تحقق املجابهة هدفها ويتم اجتثاث جذور التطرف العنيف وتجفيف منابعه.
هناك صراع وجدل محتدمان آلان بين قيم ألامن وحقوق إلانسان ،لكن اتجاه تغليب الهاجس ألامني على حساب حقوق
ً
ً
إلانسان ،قد اتخذ بعدا عامليا عقب الهجمات الارهابية في  11سبتمبر (أيلول)  ،1001حيث استغلت إدارة الرئيس
ألامريكي جورج بوش (الابن) لحظة خوف شعبي واسع للمجتمع ألامريكي لتمرير العديد من القرارات والاجراءات
َّ
قوضت حكم القانون ،وضمانات الحقوق والحريات 1،على أساس أن الجماعات املتطرفة العنيفة
الاستثنائية التي
تستفيد أكثر من حقوق إلانسان والحريات ألاساسية للعمل والحركة والتجنيد والدعاية لتنفيذ أعمالها إلارهابية.

بالرغم من أن الهدف ألاساس ي هو السعي إلى اقامة توازن مقبول وعادل بين تحقيق ألامن وضمان الحرية ،في اطار عالقة
ً
بين قيمتين أساسيتين للمواطن وألامن ،وهما ثنائية الحق في الحرية وألامن .هذه العالقة التي تزداد تعقيدا عندما تجد
الدولة نفسها أمام رهان تحقيق املعادلة املطلوبة بين مجابهة الجماعات املتطرفة العنيفة ،وحماية الحقوق والحريات
ألاساسية  ،ألن املطلوب هو كيفية تحقيق التوازن بين حق الدولة السيادي في مواجهة الجماعات املتطرفة العنيفة،
واحترام حقوق إلانسان والحريات ألاساسية ومبادئ سيادة القانون .مسألة املوازنة بين متطلبات تحقيق ألامن واحترام
حماية حقوق إلانسان والحريات ألاساسية في سياق ممارسة الدولة لحقها وواجبها في مجابهة إلارهاب ،على أساس
التزامها الكامل بالقواعد الدولية بشأن احترام حقوق إلانسان.
غير أن الصعوبة العملية لتحقيق هذه املوازنة والدافع الذي أعطاه مجلس ألامن ألحد أطراف هذه املوازنة (مجابهة
إلارهاب والتطرف) على حساب الطرف آلاخر (حماية حقوق إلانسان) بموجب التشريع الدولي العام ملكافحة إلارهاب
الذي فرضه قرار مجلس ألامن رقم  1131لسنة  1001على جميع الدول ،سمحت بتمرير اعتقاد مفاده أن احترام حقوق
ً
إلانسان عائق أمام مكافحة إلارهاب و تكريسه قانونيا بصورة ضمنية ،وهو اعتقاد زائف وخاطئ ومبرر غير سليم.
فالطبيعة املرنة والعمومية التي تحكم املوازنة تسمح للدولة بتغليب الجانب ألامني الردعي على حساب حماية حقوق
إلانسان  ،كما أن تعقيد أطراف املوازنة بين حماية حقوق إلانسان ،والتصدي لإلرهاب والتطرف يساهم في تكريس
الخيار ألامني.
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 التكريس القانوني للخيارألامني
رغم أن حقوق إلانسان شهد حركية واسعة في العشرية ألاخيرة من القرن العشرين ،إال أن التطبيق الواسع الذي عرفه
ُ
التشريع الدولي الجديد؛ حيث أعدت واعتمدت مجموعة من الصكوك القانونية تحت إشراف ألامم املتحدة واملنظمات
ً
الدولية املتصلة بها 2.ففي بريطانيا مثال وافق البرملان البريطاني على قانون ملكافحة إلارهاب باسم "قانون ألامن والجريمة
ومكافحة إلارهاب" ،حيث جاء هذا القانون من أجل تعزيز صالحيات ألاجهزة ألامنية ،ويسمح باعتقال أجانب يشتبه في
عالقتهم باإلرهاب دون محاكمة ،عندما ال يكون في استطاعة الحكومة ترحيلهم من بريطانيا.
ً
ً
ً
وقد احتوى هذا التشريع على  111الصفحة و 111شرطا وثمانية جداول ،وأصبح قانونا ساريا املفعول في  11ديسمبر
(كانون ألاول)  ،1011بعد مراجعته من طرف مجلس اللوردات ،إال أن هذا القانون ليس من املؤكد أن يجعل الدولة
ً
آمنة ،ألنه وإن كان إلارهابيون قد تحدوا املساواة والعدالة ،فإن هذا القانون املضاد لإلرهاب قد خرج أيضا بدوره عن
تلك القيم.
ً
وفي أملانيا أيضا أقرا كل من الحكومة والبرملان ألاملانيين قوانين أمنية ملحاربة إلارهاب ،ونفس الش يء في السويد ،حيث تم
ً
اقرار قانونا يتعلق بنشاط ألاصوليين الراديكاليين ممن يشتبه في وجود عالقة لهم باإلرهاب .في حين ناقش البرملان إلايطالي
مشروع قانون ملواجهة الطوارئ لإلرهاب الدولي؛ حيث قض ى بمنح أجهزة املخابرات إلايطالية أقص ى صالحيات التصرف،
وفي مقدمتها خرق قوانين إلاجراءات الجنائية خالل قيامهم بعمليات هدفها حماية ألامن القومي .وفي فرنسا أقر البرملان
ً
ً
الفرنس ي يوم  12يونيو (حزيران)  ،1011قانونا يمنح بموجبه أجهزة املخابرات الفرنسية مزيدا من الحرية بالتصنت على
املواطنين والذي أصدرته الحكومة باسم مكافحة إلارهاب ،ويشمل هذا القانون على عدد من تقنيات التجسس منها :زرع
أجهزة التصنت ،ووضع الكاميرات أو تركيب البرمجيات للحصول على كافة بيانات الاتصال .كما يسمح هذا القانون
ألجهزة الاستخبارات باختراق "الارهابيين" املحتملين من خالل أذونات إدارية بدون املوافقة املسبقة من قاض.
ُ
إن قرار " ،1131بإجازته" استخدام املقاربة ألامنية الردعية لوضع حد لظاهرة التطرف العنيف املفض ي لإلرهاب 3،جعل
حقوق إلانسان تتراجع مما أدى لتمرير لفكرة خاطئة ومشوهة مفادها أن احترام حقوق إلانسان عائق أمام منع التطرف
العنيف ومكافحتـه .إذ سمح التشريع الدولي الجديد الذي فرضه مجلس ألامن بتفعيل مكافحة إلارهاب على حساب
التزامات الدولة ألاخرى الناتجة عن القانون الدولي العام ال سيما القانون الدولي لحقوق إلانسان ،حيث اتجهت إرادة
الدول املمثلة في مجلس ألامن لتفعيل الالتزام بمكافحة إلارهاب على حساب التزاماتها ألاخرى الناتجة عن القانون الدولي
العام و القانون الدولي لحقوق إلانسان بصفة خاص.
ب) التوازن ألامني واحترام حماية حقوق إلانسان
إن الاتجاه نحو التضحية بحقوق إلانسان أثناء مكافحة إلارهاب  ،اتجاه خاطئ ألن العالقة بين مجابهة إلارهاب
والتطرف واحترام حقوق إلانسان تندرج ضمن ثنائية ألامن و الحرية ،وهي عالقة معقدة و حساسة إذ تقوم على املوازنة
بين أطرافها ،بمعنى أن يكون طرفا املعادلة في نفس املرتبة مما يفترض في الدولة أن تضاعف جهودها الحترام حقوق
إلانسان أثناء مجابهة إلارهاب والتطرف .فاملوازنة تفرض على السلطات العامة كي تحقق مسؤولياتها تجاه الجماعة
بالتصدي لتهديدات ألامن  ،وتتخذ تدابير من شأنها عدم املساس بالحقوق و الحريات ألاساسية للفرد  ،وتفرض املوازنة
على السلطات العامة في الوقت ذاته مسؤولية تجاه الفرد بأن تبذل جهودا لضمان احترام الكرامة إلانسانية.

أ
أ
مجلة إتجاهات سياسية ،إلعدد إلسادس  ،كانون إلول ، 8102دورية علمية محكمة تصدر عن إلمركز إلديمقرإطي إلعربي .برلين – إلمانيا.

35

جدلية ألامن وحقوق الانسان في مواجهة إلارهاب والتطرف

أ.حيي الصغريي

ً
ولكن املوازنة بين حقوق ألافراد و ألامن في إطار مكافحة إلارهاب والتطرف ليست مسألة هينة نظرا للصعوبة العملية
لتحقيق هذه املوازنة ،رغم أن املجتمع الدولي منذ أكثر من نصف قرن كرس نصوصا قانونية اتفاقية واضحة في هذا
املجال ،فكلما وضعت الحرية وألامن على املحك تتجه الدولة لتغليب الجانب ألامني على حساب الحقوق و الحريات
ألاساسية للفرد .إن احترام حقوق إلانسان و حرياته ألاساسية ال يتنافى ومكافحة إلارهاب ،فالبد من أن تأخذ كرامة الفرد
بعين الاعتبار أثناء تسيير ألازمة ألامنية الناتجة عن إلارهاب  ،بل إن احترام حقوق إلانسان وحرياته ألاساسية يعد ضابطا
ً
ومؤطرا ملكافحة إلارهاب.
 احترام حقوق إلانسان يعرقل تحقيق ألامن فكرة خاطئة
شكل موضوع ألامن ومكافحة إلارهاب أحد أعقد املواضيع وأكثرها اثارة للوضع الحقوقي 4،ببروز فكرة خاطئة مفادها
أن احترام حقوق إلانسان يعرقل تحقيق ألامن بصفة عامة ومكافحة إلارهاب والتطرف بصفة خاصة .إذ يظن البعض أن
هناك توتر بين مجابهة إلارهاب وحماية حقوق إلانسان ،فهذا التصور معشعش فقط في ُمخيلة الذين لم يتخلصوا بعد
من العقلية ألامنية الردعية ،ألنه ليس من املنطقي إقامة تناقض وتقابل بين ضرورة مكافحة إلارهاب وحماية حقوق
إلانسان ،إذن ال يوجد تنافر بينهما بالعكس إن نجاح مهمة مكافحة التطرف العنيف املفض ي لإلرهاب مرتبط باحترام
ً
ً
حقوق إلانسان والحريات ألاساسية .أما املسألة الثانية ناتجة عن تولد انطباع مفاده أن نظاما مستبدا ،أفضل من حرية
منفلتة ،ويكفي أن هناك أنظمة استبدادية وديكتاتورية حققت ألامن والاستقرار ،بمعنى آخر أن الديكتاتوريات مرتبطة
باالستقرار وألامن ،وهذا يعني أن الديكتاتورية أصبحت مرادفة ألمن املجتمعات ،إنه منطق تبريري خاطئ وال أساس له
من الصحة .إن العالقة بين ألامن وحماية حقوق إلانسان ،هي عالقة تكاملية ولكل منهما بعده بحيث أن مجابهة إلارهاب
يهدف ملنع التطرف العنيف والتصدي للمتطرف العنيف وتحقيق ألامن والاستقرار في حين يهدف الالتزام بحماية حقوق
إلانسان وحرياته ألاساسية أثناء ألازمات لصون كرامة الفرد بتحقيق أمن الفرد والدولة على حد سواء وفي كل ألازمنة .إن
التدابير املعتمدة من أجل التصدي لإلرهاب والتطرف  ،شكلت أكبر تحد لحقوق إلانسان وحرياته ألاساسية ودولة
القانون بصفة عامة ألنها تحرص على وضع إلانسان في الاطار العام من أجل حمايته من ظاهرة إلارهاب 5،مما حدى
ببعض الحكومات إلى نهج مقاربة أمنية ردعية ،والتي أثبتت عدم جدواها ،ألنها اهملت كرامة الفرد وتحولت مكافحة
إلارهاب والتطرف العنيف لذريعة النتهاك حقوق إلانسان.
إن تعزيز حقوق إلانسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمر أساس ي بالنسبة ألي استراتيجية ملجابهة التطرف بكل
مظاهره .ال يختلف اثنان في العالم اليوم على أن اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لإلرهاب وحماية حقوق إلانسان هدفان ال
يتعارضان ،بل متكامالن ويعزز كل منهما آلاخر ،مع وجوب الامتثال للنهج القائم على حقوق إلانسان.
كما يجب أن تتماش ي القوانين والتشريعات ملكافحة إلارهاب والتطرف مع املفاهيم ألاساسية للحقوق والحريات وضمان
تطبيقها ،مع وضع رقابة قضائية نزيهة على تطبيق تلك القوانين والتشريعات ،وضمان تطبيق مبدأ العدالة في التعامل مع
ً
قضايا إلارهاب والتطرف العنيف ،والتعامل مـع املتطرفين العنيفين وفـقـا للنهج القائم على حقوق إلانسان.
 إلارهاب والتطرف يزدهران عندما تنتهك حقوق إلانسان
ُ
إن إلارهاب والتطرف ينتعشان في البيئات التي تنتهك فيها حقوق إلانسان والتي ُينتقص فيها من الحقوق السياسية
واملدنية ،وذلك عندما تواجه الحكومات إلارهاب بتطبيق نصوص تخالف ما تقرره القوانين 6،أو باتخاذ سياسات
وممارسات تتجاوز أو تتعدى الحدود التي يضعها القانون الدولي في هذا املجال ،مثل التعذيب واملعاملة القاسية والحاطة
ً
أفعاال إرهابية بدون وجود أساس قانوني لالحتجاز وبدون
بالكرامة إلانسانية واحتجاز األشخاص املشتبه في ارتكابهم
أ
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توافر ضمانات املحاكمة العادلة ،والحرمان غير املشروع من الحق في الحياة ،ومن حريات أخرى مثل انتهاك الحق في
حرمة الحياة الخاصة ،وسلب الحرية بما يجعل الشخص املحتجز خارج نطاق حماية القانون.
الكل متفق على أن صون ألامن شرط ال غنى عنه من أجل حماية الديمقراطية وحقوق إلانسان إضافة إلى النهوض
بالتنمية ،لكن التركيز على الحلول ألامنية والقبضة الحديدية والتجاهل التام لحقوق إلانسانُ ،يفض ي ألعمال همجية
تجعل الوضع أسوأ مما كان عليه ،بل تعزز القاعدة الشعبية التي تؤيد الجماعات املتطرفة العنيفة.
فالتطرف العنيف ينتعش في أحوال التي يغيب فيها حقوق إلانسان ويسود فيها الاضطهاد والاستخدام املفرط للقوة
وعمليات القمع العشوائية التي تتخذها الحكومات ،فهذه التدابير بصفة عامة تدعو إلى العنف املضاد ،وتقوض
ُ
شرعية التدابير التي تتخذ ملكافحة الراديكالية التي تغذي الكراهية والعنف ،وتصب في صالح الجماعات والتنظيمات
ً
املتطرفة العنيفة ،والتي كثيرا ما تدفع إلى التمرد على الاستبداد والظلم .واتباع سياسة القوة املفرطة وانتهاك
الحقوق والحريات قد يؤدي ببعض الجماعات املتطرفة إلى اتباع وسائل عنيفة أوحش واللجوء إلى التطرف العنيف
املفض ي لإلرهاب.
إن اتخاذ تدابير فعالة لكبح التطرف العنيف وحماية حقوق إلانسان ليسا هدفين متعارضين ،بل إنهما متكامالن
ومتآزرانً ،
وبناء عليه ،فإن الدفاع عن حقوق إلانسان تعد ركيزة أساسية الستيفاء كل الجوانب الاستراتيجية التي
يجب أن تنطلق منها التدابير واملمارسات التي تهدف إلى التصدي للتطرف العنيف.

فعندما تذبح الحقوق والحريات ألاساسية باسم مكافحة الارهابُ 7،تذكى النيران التي تؤجج في زيادة الراديكالية
والتطرف العنيف ،وهذا يعد نجاح كبير للمتطرفين العنيفين وأرضية خصبة للجماعات املتطرفة العنيفة .إن املساس
بحقوق إلانسان  ،بمبررات مكافحة إلارهاب والتطرف من شأنه أن يؤدي إلى تآكل سيادة القانون ،وقد يقوض فعالية أي
تدبير ملجابهة إلارهاب ،ويسهم بالتالي في زيادة التطرف العنيف املفض ي لإلرهاب.

.II

ضمانات حقوق إلانسان في مواجهة قوانين مكافحة إلارهاب

نسعى من خالل هذا املطلب إلى إلاجابة على عدة تساؤالت تثيرها القوانين املتعلقة بمكافحة التطرف العنيف في
الحاالت التي يفض ي فيها إلى إلارهاب .إذ تطلبت تلك املكافحة الخروج على بعض املبادئ العامة في قانون العقوبات
وقانون إلاجراءات مستندة إلى أن جرائم الارهاب ذات طبيعة خاصة وتقتض ي معالجة خاصة .فالذي يحدث في الغالب هو
أن الدول في سبيل مكافحة إلارهاب ،تقوم بفرض قيود على الحقوق أو الحريات والتي يمكن أن تستخدم لتبرير فعل
ً
ً
إلارهاب .وقد كان لذلك انعكاسات على ضمانات حقوق إلانسان التي شهد بعضها انتقاصا وانتكاسا .فإلى أي مدى تؤدي
مكافحة إلارهاب إلى الجور على تلك الضمانات ؟ ما هو انعكاس الكفاح ضد إلارهاب على الضمانات املوضوعية لحقوق
إلانسان كمبدأ الشرعية وحرية التعبير والحق في معاملة إنسانية ؟ ما هي مظاهر الحد من الضمانات إلاجرائية لحقوق
إلانسان مثل الحق في محاكمة عادلة بما يتضمنه من حق في الدفاع وحق في الطعن ؟

أ
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أ) الضمانات املوضوعية لحقوق إلانسان في مواجهة التطرف العنيف
كان لسياسة مواجهة التطرف العنيف في الحاالت التي يفض ي فيها إلى إلارهاب انعكاسات سلبية على مجوعة من
الحقوق والضمانات املوضوعية لحقوق إلانسان .إذ أصبح عدد من الحقوق إلانسانية في خطر في سياق العمليات
الرامية إلى مجابهة التطرف العنيف بكل مظاهره .والبعض من هذه الحقوق أساس ي وال يمكن الحد منها مهما كانت
الظروف وألاسباب ،وال يجب الانتقاص منها أو التعدي عليها تحت أي ظرف من الظروف 8،وهي حقوق أخذت كل
الاتفاقيات الدولية املعنية بحقوق إلانسان على عاتقها حمايتها وضمان عدم الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف.
بينما يمكن مراجعة بعض الحقوق إلانسانية ألاخرى باالستناد إلى القانون عند الاقتضاء .أما الحماية ضد التعذيب
ً
ً
والعقاب واملعامالت القاسية والحاطة بالكرامة إلانسانية تمثل حقا حتميا ولذلك ال يمكن بأية حال من ألاحوال الحد
منه ولو كان ذلك في حالة الطوارئ وال يمكن أن يمثل أي سبب مهما كان بما في ذلك التصدي لإلرهاب لتبرير اللجوء إلى
التعذيب أو إلى معامالت حاطة بالكرامة إلانسانية.
 مبدأ الشرعية الجنائية (ال جريمة وال عقوبة إال بنص سابق)
يعد مبدأ الشرعية من أسس الحرية الفردية أي صمام ألامان للحريات الفردية ،إن أساس مبدأ الشرعية هو حماية
ً
الفرد وضمان حقوقه وحريته وذلك بمنع السلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه مالم يكن قد ارتكب فعال ينص
القانون عليه ويفرض على مرتكبيه عقوبة جزائية .ويعتبر هذا املبدأ من أهم القيود التي ترد على دولة القانون في ممارسة
سلطتها في العقاب بما يتضمنه لفائدة املواطنين من ضمانات من شأنها كبح جماح السلطات العامة ومنعها من التدخل
ً
ً
جنائيا خارج الحدود وألاوضاع التي يعنيها القانون ،وهو أيضا يقيد سلطة القاض ي وذلك ضمانا لحقوق ألافراد وحرياتهم
9
وهذا نتيجة مضمون مبدأ الشرعية .
من املستقر أن مبدأ الشرعية الجنائية يقض ي في مضمونه بأنه ال جريمة وال عقوبة بدون قانون نص عليها صراحة،
ً
استنادا الى القاعدة ألاصولية املعروفة بأن ألاصل في ألامور إلاباحة وأن املنع أو الحظر أو التجريم هو خالف لألصل وأنه
ال عقاب يوقع جزاء لفعل معين أو الامتناع عن فعل ما بدون نص قانوني صريح مسبق الوضع وهو ما يعرف قانونيا بمبدأ
الشرعية القانونية ،ويطلق عليه كذلك مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص أو مبدأ "النصية" ،والذي يقصد به خضوع
الفعل أو الامتناع لنص من نصوص التجريم وحصر مصادر التجريم والعقاب في مصدر واحد هو النص القانوني
الجنائي 10،أي البد من وجود نص يسبق وقوع الفعل ،فاملبدأ يقض ي بعدم جواز معاقبة الشخص على فعل وقع منه إال
إذا كان هذا الفعل مجرما بنص قبل وقوع الفعل كما يجب ان يكون النص املجرم تشريعيا مكتوبا.
يستخرج من هذا كون أن أي سلوك صادر عن الفرد ال يعد جريمة -ولو أضر بالغير -إال إذا نص القانون على تجريمه
وقرر له عقوبة محددة  ،وألامر هنا موكول أو من اختصاص السلطة التشريعية املختصة التي تصرف ألامر عبر قوانين
مكتوبة تعد هي املصدر الوحيد للتشريع الجنائي دون مصادر القانون ،11وجدير بالذكر إلى أن مبدأ شرعية الجرائم
وعقوباتها له أهمية بالغة بوأته وجعلت منه قاعدة دستورية من طرف املشرع الدستوري  ،أكثر من ذلك أخذ هذا املبدأ
ما يستحق من العناية والاهتمام والرسوخ  ،ما جعله مبدأ عامليا تأخذ به التشريعات الجنائية الحديثة في سن سياساتها
الجنائية .ومن مبدأ الشرعية وجوب أن تصاغ القاعدة الجنائية بشكل ينأى بها عن اللبس وإلابهام .كما أن مقتض ى املبدأ
ً
أن املشرع يجب أن يقتصر في لجوئه إلى سالح التجريم على ما كان ضروريا لحماية املجتمع دون أن توسع بشكل منتقد في
12
استخدامه لسالح التجريم الذي يجب أن يظل املالذ ألاخير لحماية أمن املجتمع وصيانة وجوده.
 الحق في عدم التعرض للتعذيب أو أي شكل من أشكال املعاملة القاسية وغيرحاطة بالكرامة
أ
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بالنظر ملا يمثله التعذيب من انتهاك خطير لحقوق إلانسان ،فقد ُحظي باهتمام خاص من قبل القانون الدولي منذ
ً
إنشاء هذا القانون مرورا بمراحله املختلفة ،ملا يمثله التعذيب من اعتداء على سالمة جسد إلانسان وامتهان لكرامته
خاصة أن بعض ألانظمة الحكومية قد اتخذت منه وسيلة للتنكيل بمعارضيها أو الحصول على دليل في مجال البحث
ً
ً
ً
الجنائي ،إذ أن هذا ألامر ُيعد مرفوضا قانونيا وأخالقيا 13،ولهذا فإن القانون الدولي قد تطرق إلى مسألة التعذيب في
الكثير من النصوص القانونية التي وردت في العديد من الوثائق الدولية ،ومنها ما جاء في املادة الخامسة من إلاعالن
يعرض ّ
العالمي لحقوق إلانسان أنه " :ال َّ
أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة
14
بالكرامة".
ً
وهذا يعني أنه ال يجوز ألي شخص أن يؤذي شخصا آخر إلجباره على تغيير رأيه أو إلجبار أحد على القيام بأمر ال يريده.
ً
أيضا أنه من حق الفرد أن ُي َ
عامل كإنسان حتى وإن ارتكب جريمة.
ويعني
وورد حظر التعذيب في املادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق املادية والسياسية لعام  ،1611إذ جاء فيها " :ال
يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة" ،كما جاء في الفقرة
( )1من املادة العاشرة من العهد املذكور " يعامل جميع املحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة ألاصيلة
في الشخص إلانساني".
ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام ،1612
إذا أكدت الاتفاقية ضرورة أن تتخذ كل دولة من الدول ألاطراف ،إجراءات إدارية وتشريعية وقضائية فعالة ملنع
ً
ً
التعذيب وال يجوز تحت أي ظرف استثنائي ،سواء كان حربا أو تهديدا بها أو عدم استقرار سياس ي ،كمبرر للتعذيب ،وأن
15
على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تجرم أعمال التعذيب في قانونها الداخلي.
وبالتالي ال يجوز أن يستخدم مكافحة إلارهاب كحاالت استثنائية لحرمان أي شخص من هذا الحق ،حيث أن ألاشخاص
املحتجزين أو املعتقلين واملتهمين بأعمال إلارهاب ،يجب أن يخضعوا لإلجراءات العادية داخل السجون والاعتقال ،دون
جعلهم يتعرضون للتعذيب أو ألي شكل من أشكال املعاملة القاسية وغير إلانسانية وهي الضمانات املنصوص عليها في
القانون الدولي لحقوق إلانسان ،رغم أن هناك اتجاهات تؤكد على استخدام التعذيب كوسيلة من وسائل مكافحة
إلارهاب النتزاع اعترافات من ألاشخاص املشكوك فيهم تساعد على معرفة باقي الجناة ...إلخ .وهناك اتجاهات أخرى تتجه
نحو التمييز بين التعذيب وما هو معاملة قاسية أو غير انسانية ،فهذه الاتجاهات تؤيد الاستخدام الجزئي لبعض
الوسائل ،والتي يمكن من خاللها انتزاع اعترافات تفيد في مكافحة التطرف العنيف املفض ي لإلرهاب.
وقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب خاصة بعد أحداث  11سبتمبر (أيلول)  1001على ما يلي:
" ال يجوز للدولة تحت أي ظرف من الظروف (سواء في حالة حرب أو تهديد ما بالتعرض للحرب ،حالة اضطرابات
سياسية داخلية أو في حالة طوارئ) أن تستخدم هذا كذريعة للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو أن
تستخدم وسائل معينة النتزاع الاعترافات من املتهمين مثل التهديدات باملوت أو حرمان الشخص من حاجاته إلانسانية
16
ألاساسية".
وبالتالي ال يجوز أن يستخدم إلارهاب أو مكافحة إلارهاب كحاالت استثنائية لحرمان أي شخص من هذا الحق ،فحتى
املتهم بجريمة إرهابية له الحق في أن يستفيد من مبدأ حظر التعذيب واملعاملة القاسية أو الحاطة باإلنسانية شأنه في
ذلك شأن املجرم العادي دون تمييز إلارهابي أو عقابه بعقوبة تزيد في قسوتها أو غلوائها ،مع العلم أن املحكمة ألاوروبية
لحقوق إلانسان أبانت في أحكامها بأن املعاملة القاسية والحاطة بالكرامة يجب أن تبلغ درجة معينة من الجسامة بحيث
أ
أ
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تخل بكرامة املتهم .وقد أكدت املحكمة ألاوربية في قضية "يسار كمال –  YASAR KEMALسنة  1001على مبدأ أن املتهم
بجريمة إرهابية له الحق في معاملة إنسانية شأنه في ذلك شأن أي متهم آخر.
ب) الضمانات إلاجرائية لحقوق إلانسان في مواجهة قوانين إلارهاب
كان لصعود التطرف العنيف بكل مظاهره في السنوات ألاخيرة ألاثر الواضح في إدخال نصوص تخالف ما تقرره
القوانين من ضمانات لحماية الحقوق والحريات الخاصة للمشتبه في عالقتهم بالتطرف العنيف واملتطرفين العنيفين على
وجه الخصوص .تلك الضمانات التي بدأت تهتز بسبب الحرب املعلنة على لإلرهاب .حيث أصبحت عدد من الحقوق
إلانسانية في خطر في إطار العمليات الساعية إلى التصدي لإلرهاب.
فاتخاذ أي اجراء ملكافحة إلارهاب والتطرف ،يجب أن تتوافق مع حماية حقوق إلانسان والحريات ألاساسية .فاحترام
ً
ً
حقوق إلانسان وحمايتها ودعمها يمثل شرطا أساسيا لنجاح استراتيجية مكافحة التطرف القائم على العنف ،ألن
انتهاكات حقوق إلانسان تغذي التطرف العنيف والراديكالية ،وبالتالي تمنح للمتطرفين العنيفين مصداقية إن لم نقل
شرعية .وهكذا يجب حل جميع املنازعات بطريقة تتفق مع حقوق إلانسان حتى في أوقات الطوارئ وأوقات ألازمات
17
الشديدة التي يجوز فيها فرض بعض القيود.
وعليه فإن دراستنا لهذا الفرع ستقتصر على الضمانات إلاجرائية لحقوق إلانسان في مواجهة قوانين مكافحة إلارهاب
املتعلقة باحترام حماية حرمة الحياة الخاصة ،وعلى الضمانات املتعلقة بشروط املحاكمة العادلة.
 الضمانات املتعلقة باحترام حماية حرمة الحياة الخاصة
يمثل الحق في الحياة الخاصة النطاق ألامثل الحترام الحياة الشخصية والعائلية وللحفاظ على حرمة شؤون البيت
وسرية املراسالت .يشمل هذا الحق في الحياة الخاصة كذلك وثائق الهوية ومنها البيانات التي تشير إلى ألاصل والعرق
وبيانات الشخصية أخرى كاملالبس وألامتعة واملمتلكات الخاصة.
ويهدف هذا الحق كذلك إلى ضمان حماية الحياة ألاسرية والخاصة لألفراد داخل منازلهم أو من خالل اتصاالتهم بعضهم
البعض من التدخل التعسفي وغير القانوني من جانب بعض السلطات املختصة ،حيث نصت املادة  11من إلاعالن
العالمي لحقوق إلانسان على أنه:
 ال ي َّعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت على شرفه
18
وسمعته .ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت.
ومن هذا النص يتضح لنا أن امليثاق يهدف إلى اضفاء الحماية الالزمة لحق إلانسان في خصوصياته ،و قد شمل إلاعالن
النص على احترام الحق في الحياة والحق في الحرية واحترام الشخص ،وحرية التعبير والرأي ،والحق في الراحة والترويح،
والحق في مستوى كاف للحياة.
وقد أكد كذلك العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية على هذا الحق في املادة :13
  )0ال يحوز تعريض أي شخص ،على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أوبيته أو مراسالته ،وال ألي حمالت غيرقانونية تمس شرفه أو سمعته.
أ
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 )8 -من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس.

19

كما نصت على حق إلانسان في الخصوصية املادة الثامنة من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان ،ومما جاء فيها:
 لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته.ً
 ال يجوز للسلطة العامة أن تتعرض ملمارسة هذا الحق إال وفقا للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمعديمقراطي لصالح ألامن القومي وسالمة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع ،أو حفظ النظام ومنع
الجريمة ،أو حماية الصحة العامة وآلاداب ،أو حماية حقوق آلاخرين وحرياتهم.
بدوره شدد امليثاق العربي لحقوق إلانسان على هذا الحق في املادة  11منه ،والتي نصها:
  )0ال يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أوبيته أو مراسالته أو التشهيربمس شرفه أو سمعته.
  )8من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو املساس.20يرتبط الحق في الخصوصية بصورة مباشرة باإلنسان ،ويعد الحق في حرمة الحياة الخاصة أحد أنواع الحقوق
ً
الشخصية 21 ،وهو ضمانة أساسية لحقوق إلانسان نظرا الرتباطه ببعض الحقوق ألاخرى مثل ( حرية التعبير ،وحرية
التجمع وتكوين النقابات ،وحرية الحركة ،وحرية الفكر واملعتقد والدين) ،حيث أن إهدار هذا الحق في الخصوصية
ً
الفردية يقود إلى إهدار هذه الحقوق أيضا ،إال أن هذا ال يعني أن هذا الحق هو من الحقوق املطلقة التي ال يجب الاقتراب
ً
منها تحت أي ظرف من الظروف مثل الحق في الحياة .ولذلك أجازت الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان مثال في حاالت
مكافحة إلارهاب إمكانية تجاوز الحياة الخاصة لألفراد من خالل مراقبة املراسالت الشخصية املتبادلة ومراقبة البريد
ووسائل الاتصال املختلفة إال أنها أكدت على ضرورة اتباع إلاجراءات القانونية املنصوص عليها في القانون ،وذلك لضمان
22
عدم إساءة اساءة استعمال هذا الحق.
 الضمانات املتعلقة بالحق في املحاكمة العادلة
أكدت كل القوانين الدولية وإلاقليمية املتعلقة بحقوق إلانسان على النص على حق املتهم في محاكمته محاكمة
عادلة؛ كما قامت بإدراجها الدساتير في الدول على اختالف أنظمتها .ويعتبر الحق في املحاكمة العادلة من أهم الحقوق
التي يستفيد منها الفرد عندما يكون مشتبها فيه او متهما بارتكاب افعال مجرمة  ،ويقصد بذلك ان تتخذ جميع إلاجراءات
الجنائية في مواجهته في اطار من الحرية الشخصية وغيرها من حقوق إلانسان املتعلقة بها .الحق في املحاكمة العادلة حق
يحمي بقية حقوق إلانسان والحقوق املرتبطة بحماية الوجود إلانساني .ولقد استقطب الحق في املحاكمة العادلة اهتمام
املنظمات الدولية  ،على راسها منظمة ألامم املتحدة واملنظمات والاتحادات إلاقليمية ،وامتد إلى املنظمات غير الحكومية
وجمعيات حقوق إلانسان.
فقد نص إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان في مادته العاشرة على أنه:
ً
ً
" لكل إنسان الحق ،على قـدم املساواة التامة مع آلاخرين ،في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادال
ً
23
علنيـا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه ".
أ
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كما يفرض إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان الالتزامات على الدول بضرورة احترام مبادئ الشرعية القانونية وأن تضمن
لكل فرد مبدأ قرينة البراءة الذي يفيد بأن املتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بموجب القانون وفي محاكمة عادلة يتمتع فيها
بكامل الضمانات القانونية في الدفاع عن نفسه.
كما نص امليثاق العربي لحقوق إلانسان الصادر في مارس (آذار)  1002في مادته الثالثة عشرة على أنـه:
 )1 لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة
ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون .وذلك في مواجهة اية تهمة جزائية توجه اليه او للبت في حقوقه او
التزاماته ،وتكفل كل دولة طرف لغيرالقادرين ماليا الاعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.
 )8 تكون املحاكمة علنية الا في حاالت استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات
وحقوق الانسان.24
أما العهد الدولي للحقوق السياسية واملدنية  1611فإنه يحتوى على نصوص مفصلة ،أهمهـا تلك املتعلقة بظروف
الاعتقال والتوقيف ،وإلاجراءات القانونية والضمانات الواجب توافرها في املحاكمة العادلة .وقد أكد كذلك العهد الدولي
على أن الحق في املحاكمة العادلة يعتبر من الحقوق غير الخاضعة لالستثناء في حاالت الطوارئ التي تهدد ألامن القومي
25
للدولة ،وشروط املحاكمة العادلة يجب أن تطبق من جانب الدولة حتى في أوقات الطوارئ.
حيث ينص في املادة التاسعة على أن:
.0
.8
.3

.4
.5

لكل فرد حق في الحرية وفى ألامان على شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا .وال يجوز حرمان
أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه.
يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة
توجه إليه.
يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية ،سريعا ،إلى أحد القضاة أو أحد املوظفين املخولين قانونا مباشرة
وظائف قضائية ،ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه .وال يجوز أن يكون احتجاز
ألاشخاص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من الجائز تعليق إلافراج عنهم على
ضمانات لكفالة حضورهم املحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل إلاجراءات القضائية ،ولكفالة تنفيذ
الحكم عند الاقتضاء.
لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه املحكمة دون
إبطاء في قانونية اعتقاله ،وتأمرباإلفراج عنه إذا كان الاعتقال غيرقانوني.
26
لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غيرقانوني حق في الحصول على تعويض".

وتنص املادة السادسة من الاتفاقية ألاوربية لحقوق إلانسان على أنه:
 " لكل شخص عند الفصل في حقوقه املدنية والتزاماته ،أو في اتهام جنائي موجه إليهن الحق في مرافعةً
ً
علنية عادلة خالل مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقا للقانون ،ويصدر ُحكما
ً
27
علنيا."...

أ
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ً
لكل إنسان الحق في محاكمة علنية ومحايدة ومستقلة مكونة وفقا للقانون وخالل اطار زمني معقول ومناسب ،وباإلضافة
للحقوق املكفولة لألشخاص قبل املحاكة وهي حق الشخص في افتراض أنه بريء (افتراض البراءة) ،وحق الشخص في
ً ً
العلم بالتهمة املوجهة إليه ،بعد الاطالع على أوراق الدعوى التي تتضمن أدلة الاتهام .فالحق في الاطالع يشكل عنصرا مهما
من عناصر الدعوى العادلة؛ حتى يتاح له الوقت الكافي لتجهيز أوراق وحجج الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامي
ً
ليواجه التهمة املوجهة إليه .وله الحق أيضا الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدالالت ،كما له الحق في عدم اجباره
على التوقيع أو قول ش يء ليس في صالحه أو تحمل مسؤولية شخص آخر كما له الحق في الاستئناف أما املحاكم العليا
28
إذا ما صدر ضده حكم قضائي ابتدائي.
ً
ً
وتعد ضمانة القاض ي الطبيعي عنصرا أساسيا من عناصر الدعوى العادلة سواء تعلق ألامر بمتهم بجريمة إرهابية أو
بجريمة عاديةً .
وبناء عليه ال يجوز محاكمة إرهابي أما محكمة استثنائية أو خاصة يفتقر قضاتها إلى ضمانة القاض ي
الطبيعي كما هو الحال في املحاكم العسكرية أو بعض محاكم أمن الدولة في بعض الدول.
إال أن العديد من الدول استخدمت مكافحة التطرف العنيف والراديكالية املفضيين لإلرهاب ،كمبرر وحاالت استثناء
لتتجاوز ضمانات الحق في املحاكمة العادلة؛ بإنشائها ملحاكم عسكرية أو محاكم خاصة تفتقد إلى الشروط الواجب
توافرها في املحاكمات العادلة من استقاللية وحيادية ،وقد انتقدت لجنة حقوق إلانسان التابعة لألمم املتحدة مثل هذه
املحاكمات على اساس أن املتهم تمت محاكمته في محاكم عسكرية أو أمن الدولة.
وقد قضت املحكمة ألاوربية لحقوق إلانسان بأن املحاكم العسكرية وإن تضمنت بعض مظاهر الدعوى العادلة إال أن
القاض ي العسكري ال تتوافر فيه ضمانات القاض ي الطبيعي ،ولذلك طالبت لجنة حقوق إلانسان أن يحاكم املدنيون أما
املحاكم العادية وأن تلغى كل القوانين التي تقول بغير ذلك وهو ما يعرف بمبدأ استقاللية القضاء أو ما يعرف بالقاض ي
الطبيعي.
 خاتمة:
ً ً
بينت هذه الورقة وبصورة واضحة أن انتهاك حقوق إلانسان قد يشكل دافعا قويا ملمارسة التطرف العنيف ،وحتى
تكون مواجهة إلارهاب فعالة تتطلب تحقيق توازن عادل بين ضرورة الدفاع عن املجتمع وبين تمكين ألافراد من جميع
الحقوق املقررة لهم .إن التذرع بمكافحة إلارهاب لتقويض حقوق إلانسان هو أمر مرفوض وغير مقبول ،مهما كانت
املبررات وألاسباب.
البعد الجديد الذي اتخذته مجموعة من التشريعات الخاصة بمكافحة إلارهاب شكلت لحظة تحول بالنسبة للموازنة
املطلوبة بين العالقة بين إلارهاب واملكافحة من جهة وسبل التمكين لحقوق إلانسان من جهة أخرى؛ إذ أعطت هذه
التشريعات دفعا ملكافحة إلارهاب على حساب حقوق إلانسان مما غير العالقة بين مكافحة إلارهاب واحترام حقوق
إلانسان من عالقة موازنة إلى عالقة ترتيب بحيث يجعل مكافحة إلارهاب في املرتبة أعلى و حقوق إلانسان في مرتبة أدنى.
ً
وعليه فإن أي محاولة ملكافحة إلارهاب بعيدا عن مراعاة حقوق إلانسان لن تكون مجدية وفعالة بالشكل املطلوب ،إال
إذا كانت ضمن سيادة القانون وحدود حقوق إلانسان .وبالتالي حتمية املوازنة بين ألامن وحقوق إلانسانُّ ،
يعد واقع البد
منه وهو ضرورة ملحة من أجل تحقيق وترسيخ ألامن.
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ألازمــة السورية ( 1122ـ )1122
( دراسة في مواقف الدول املؤثرة منها )
ا.زايد يوسف محد
اجلامعة العراقية  -العراق
امللخص :
منذ بداية الازمة في سوريا في عام  1122ووصوال لنهاية العام الحالي  , 1122تعددت وتشعبت املواقف على مختلف
أشكالها سواء أكانت دوال مجاورة أم دول أقليمية أو دولية  ,وكل ينظر الى تلك ألازمة وسبل التعامل معها وفق مصلحته
ومايراه مناسبا  ,لذلك نجد مواقف لدول عربية متباينة في بعض ألاحيان مابيم مؤيد ومعارض ملا يحدث في سوريا وكل
وفق مصلحة بلده  ,وألامر نفسه ينسحب على ايران كموقف أقليمي مؤيد لنظام الحكم ومعارض ملطالب الشعب رغبة
منها في ألابقاء على نظام ألاسد غ  ,ودوليا ألامر اليسير بهذه الطريقة سابقة الذكر كون املواقف الدولية هي باألساس
مواقف متصارعة فيما بينها جعلت من الساحة السورية مسرحا لتنفيذ مخططاتها سواء اكانت الواليات املتحدة
ألامريكية أو روسيا .
الكلمات املفتاحية :الازمة السورية ـ املواقف الدولية
Abstract
Since the beginning of the crisis in Syria in 2011 and until the end of the current year 2018,
there have been many and varied positions on various forms, whether neighboring countries
or regional or international, and each looks at the crisis and ways to deal with it in accordance
with his interests and what is appropriate, so we find positions of different Arab countries
Sometimes he expresses support and opposition to what is happening in Syria and all
according to the interests of his country, and he himself is withdrawing to Iran as a regional
position in favor of the regime and opposing the demands of the people in order to maintain
the international system. Conflicts between them From the Syrian arena, a stage for the
implementation of its plans whether the United States of America or Russia
Key Words : Syrian Crisis, International Attitudes
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املقدمة
ألازمة السورية أو الثورة أو ألانتفاضة في سوريا فكل يسمي الحدث من زاوية رؤيته له  ,والذي يهمنا هو مناقشة املوضوع
كموضوع واحد وعلى تعدد مسمياته  ,فاألحداث في سوريا متعاقبة وتسير بصورة سريعة ووتيرة متصاعدة واملتضرر
الوحيد هو الشعب الذي يقع في منتصف املواجهة الدائرة بين حكومة ألاسد وجيشها من جهة وبين الثوار (كما يسميهم
البعض والانفصاليين كما يسميهم البعض آلاخر ) من جهة اخرى  ,وفي خضم هذه ألاحداث تتباين مواقف الدول العربية
باألساس املجاورة لسوريا والاقليمية والدولية تجاه تلك الازمة مابين مؤيد لها أو ومعارض أو غير مهتم وبتسمية أخرى
(متحفظ) على مايحدث هناك وهذا بدوره يلقي بظالله على ألاوضاع الداخلية لبعض الدول وخصوصا املجاورة منها
والتي تحتوي على نسيج أجتماعي مشابه للواقع السوري من شأنه ان يتأثر ويؤثر بنفس الوقت على مجريات ألاحداث .
اهمية البحث
تكمن أهمية البحث في مدى التوصل الى حقيقة املواقف العربية وألاقليمية والدولية تجاه ألازمة السورية واستمرارتلك
ألازمة للسنين املاضية  ,وايضا معرفة التباين في تلك املواقف نتيجة ملصالحها داخل سوريا ورغبة اغلبيتها في إلابقاء على
الصراع الدائر بين ألاطراف املتنازعة الستمرارية بقائها .
اشكالية البحث
نظرا لتباين مواقف الدول تجاه الازمة السورية لذا تكمن اشكالية البحث في ضرورة معرفة أسباب ومسببات ألازمة ,
وكذلك مواقف الدول العربية والاقليمية والدولية منها وهذا يقودنا الى طرح أسئلة سيتم ألاجابة عنها في سياق البحث
وهي :ـ
  2ـ ماهي بدايات ألازمة السورية وماهي العوامل التي ساعدت على نشوئها . 1ـ ماهي مواقف الدول العربية وكذلك الدول ألاقليمية من تلك ألازمة . 3ـ ماهي مواقف الدول العاملية السيماالدول الكبرى من ألازمة .فرضية البحث
ان املواقف العربية وألاقليمية والدولية لها دور مؤثر تجاه الازمة السورية سواء بالسلب أو إلايجاب وان هذا الدور له
ألاثر الكبير في ايجاد الحلول املناسبة للخروج بسوريا الى بر ألامان .
منهجية البحث
تم اعتماد املنهج التاريخي في بداية البحث ملعرفة بدايات التقسيم في املنطقة العربية ومنها سوريا  ,وصوال الستخدام
منهج التحليل ملعرفة مواقف الدول موضوع البحث تجاه تلك الازمة .
هيكلية البحث
تم تقسيم البحث الى ثالثة مباحث تم تناول اسباب الازمة السورية في املبحث الاول منه  ,ثم تناول املبحث الثاني مواقف
بعض الدول العربية والاقليمية من الازمة واخترنا منها الدول املجاورة لسوريا وهي لبنان والاردن والعراق فضال عن
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املوقف ألايراني  ,فيما تناول املبحث الثالث مواقف دول العالم من الازمة وتناولنا على سبيل املثال الدول صاحبة القرار
املؤثر وهي الواليات املتحدة الامريكية وروسيا .
املبحث ألاول  /أسباب ألازمة السورية :ـ
عند قراءتنا لألزمة السورية منذ أكثرمن ست سنوات  ,لم يظهرحتى اليوم مؤشربسيط يدل على قرب انتهائها  ,أذ يصعب
إدراك أسبابها دون أن تكون لنا رؤية استراتيجية عميقة لكامل دول املنطقة العربية شاملة سوريا القديمة والتأريخية
ا
ا
حتى البحرألاسود شماال ,وإيران شرقا ,أي الرقعة الجغرافي ــة ألاساسية لكامل املنطقة العربي ــة إلاسالمية  ,السيما التي
كان ــت تحت سيطرة إلامبراطورية العثمانية ملدة تزيد على أربعمائة عام  ,لذا نرى أن ألازمة السورية تشكل منعطف تاريخي
ا
للمنطقة املذكورة ولها أبعاد محلية  ,إقليمية  ,وكذلك عاملية  ,متراكمة عبراملدة السابقة آنفة الذكر  ,مرورا بن ــتائج
"الثورة العربية الكبرى (  2121م )"( , )2وماأسفرت عن ــه  ,وكيف تم أنهائها والالتفاف عليها من خالل تقسيم املنطقة
العربية حسب اتفاقية ( سايكس – بيكو ) عام (  2121م )  ,وتراكم العديد من املشاكل مكونة قنابل موقوتة قابلة
لالنفجار في أية لحظة تحت غطاء الاستعمارين الفرنس ي و( البريطاني – الصهيوني )  ,و املشروع ( ألامريكي – الصهيوني –
الغربي ) في القرن العشرين  ,ومارافقها من أحداث ّ ,
كونت الحاضنة املالئمة إلبقاء املنطقة ( مفككة ومتخلفة ) من السهل
استنزاف ثرواتها وموقعها ( , )1وتقسم أسباب ألازمة السورية الى نوعين مباشرة وغير مباشرة .
ألاسباب غيراملباشرة :
شكلت الخلفية التاريخية العميقة املحركة للتفاعالت خالل حقبة زمنية طويلة جدا دون أن تحظى باهتمام فعلي من
قبل السلطات املتعاقبة الواصلة لسدة الحكم والتنظيمات السياسي ــة املختلفـة التي أدعت التقدم الثقافي والسياس ي
وكذلك الحضاري  ,فهي سوف تس ــاعد على استمـرارية ألازمة ملدة طويلة  ,قد تمتد سنوات أطول مع ارتدادات إقليمية,
ا
لحل كل مشاكل املنطقة التي تعصف بها  ,والتي لم تحلها الثورة العربية الكبرى ببداية القرن املاض ي  ,وكانت سوريا قطبا
مهما فيها ثم محاوالت تفتيته وتقسيمه وإضعافه من قبل الاستعمارالغربي في ذلك الوقت ( , )3وتحدد الاسباب غير
املباشرة بنوعين هما
النوع ألاول ( /الفكري ـ الثقافي)  :ـ
أن إضعاف العامل الثقافي  ,وحرفه عن مساره لتشويه التحضرالاجتماعي كحاضنة اجتماعية لنمو العمل السياس ي
العصري الذي يساهم في بناء النهضة العربية الحقيقية  ,منذ بداية القرن العشرين حيث أن له مسارين هما :
 .2التيارإلاسالمي التنويري  :ويمثـ ـ ـ ـ ــله جمـ ـ ـ ـ ــال الديـ ـ ـ ــن ألافغاني  ,والش ـ ـ ـي ــخ محم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبده  ,وكذلك عبدالرحم ـ ـ ـ ـ ـ ــن الكواكبي
 ,و عباس محمود العقاد ودمحم حسنين هيكل وطه حسين وغيرهم  ,وبدأ بتشويهه وكذلك حرفه عن مساره الطبيعي رشيد
ّ
رضا  ,ثم تلميذه من بعده حسن البنا  ,حيث شكال نموذجا مستمرا لإلسالم الرسمي العثماني  ,واستطاعا أن يعمما ذلك
ا
الخطاب عربيا من خالل ألانظمة القائمة ذات الارتباط الغربي  ,واملناهج التربوية السائدة في كافة الساحة العربية(. )4
 .1التيارالقومي العربي :حيث تم تشويهه بعد أن تم إفشال مشروعه السياس ي الذي قادته الثورة العربية الكبرى عام (
 , ) 2121واغتيال وإعدام النخب الثقافية في دمشق وأيضا بيروت  ,وتصفية كل الجمعيات السرية التي عملت تحت لوائه
منذ القرن التاسع عشر ليتحول بعد ذلك لحدودها القطرية  ,التي نراها اليوم على الساحة في مواجهة املشروع
أ
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"الصهيوني – أمريكي "  ,في ظل احداث الحرب الباردة والتي نشأت بعد الحرب العاملية الثانية  ,الذي ساعد على نجاح
واستمرار املشروع الاستيطاني الصهيوني وعمالئه في املنطقة  ,واليوم يطرح مهمة إجراء مراجعة نقدية لجميع مقوالته
الفكرية بما يتالئم مع املفاهيم الجديدة التي يفرضها عصر العوملة  ,وخاصة بعد عام (  2111م ) الذي بات للعيان قصور
مساره الفكري السابق
النوع الثاني  /القيم الاجتماعية  :ـ
إن تفش ي القيم الاجتماعية املتخلفة والسلبية أصبحت شاملة جميع نواحي الحياة  ,وعلى كافة ألاصعدة الاجتماعية ,
مشكلة بذلك املعيارالايجابي لألفراد الذين يمثلون حاالت النجاح في املجتمع  ,واملترافقة مع قيم التحضرالشكالنية ,
ا
وكذلك املادية التي تبهرإلانسان العادي  ,بدال من تلك القيم ذات التحضر واملعنوية السامية  ,التي جعلت الفرد
ا
حريصاعلى التمسك بالسلوك النافع وإلايجابي في املجتمع  ,فاألبتعاد عن ألامانة العلمية لدى بعض ألاكاديميين أعاق
كتابة التاريخ ( العربي –إلاسالمي) بطريقة موضوعية  ,والذي جعل سرقة العلوم دون نسبها ألصحابها حالة شائعة ,
وأيضا شراء الوثائق والشهادات العليا ألجل التباهي والتفاخر  ,ــووثيقة مرور لهم لإلرتقاء الاجتماعي والوظيفي  ,وأيضا بيع
املقررات العلمية في الجامعات تستشري ألجل تحسين ألاوضاع املعيشية لهذه الفئة أوإلاثراء غيراملشروع (.)5
أن القيم التربوية والسلوكية التي على املعلم التمتع بها وتكريسها لتالميذه وجعلها قدوة لهم أصبحت قيم شاذة ومنبوذة ,
والسلوكية املتخلفة تعبرلحاملها عن مايسمى ب(الشطارة)  ,فاملراوغة والدهاء نباهة  ,وكذلك الذكاء والكذب واملخادعة
يعد مقدرة وسرعة بديهة  ,والنفاق يعتبرمرونة ومجاملة ودبلوماسية  ,وأيضا النقد املوضوعي يعد نميمة ورياء  ,أما
السلب والنهب وسرقة املال العام والخاص فهي صفات نبيلة ومحمودة  ,ليبلغ الشخص أعلى مراتب النجاح املادي
واملعيش ي والاحت ـ ـرام املجتمعي الذي يتمتـ ــع به أصحاب الثروات والجاه  ,إن الصفات ألانسانية الشخصية الايجابية
كاألمانة والاستقامة واملصداقية في الالتزام باملبادئ واملعتقدات  ,وتنظيم العمل  ,وألاستغالل ألامثل للزمن  ,ورتابة الحياة
املعيشية أصبحت من ضمن القيم السلبية  ,تعكس تخلف الشخص على التوافق مع املجتمع ومساره العام .
أما ألاسباب املباشرة لألزمة السورية كثيرة ومنها :ـ
 2ـ الفساد :
لقد استشرى الفساد ّ ,
وتعمم بشكل أو بأخرعلى كامل املجتمع السوري  ,فاملحسوبية والواسطة شرط أساس ي الستالم
أي موقع إداري تحت عنوان القرارالسياس ي والانتماء الطبقي ,وكل موقع له تسعيرته وقيمتها املادية واملعنوية ,والترقية في
مجاالت معينة لها حساباتها املتعددة ومدى الخضوع والوالء لفاعل الخير  ,مما أدى لتشكل الشللية واملافيات
ا
ألاخطبوطية  ,وغاب دورالكف ـ ـ ــاءة وإلاب ـ ــداع الشخص ـ ــي واملراتبي ـ ــة الوظيف ـ ــية والخب ـ ــرة الطويلـ ـ ــة  ,ول ــم يـ ـ ــعد موجـ ــودا
معيـ ـ ــار الارتق ـ ــاء امله ـ ـ ـ ـ ــني والسم ـ ــات الشخص ـ ـيـ ــة الايجابية  ,أما القمع املباشر أوغير املباشرفقد أصبح االسيف املسل ــط
على رقاب الناس وألسنت ــهم  ,أوعن طريق إلح ــاق التهم املزورة لهم أو لذويهم  ,أما استشعارهم للفروقات الاجتماعية
املختلفة فيعبرعنها في معظم ألاحيان بطريقة فيها مواربة وإلتواء وخف ــية ألن الانفصام الشخ ــص ي أصبح عند الجم ــيع ( ,
فالجميع يكذب على الجميع ,والكل ينافق على الكل )  ,ونستطيع أن نقول أن مجتمعنا مصاب بمرض نفس ي جماعي هو ( :
ا
الانفصام الجمعي )  ,وهذا ما نستطيع اعتباره مشجعا على استحضار لعالقات القرون الوسطى وقيمها العائلية
,
والعشائرية والطائفية وغيرها
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أما الرشوة واستحالل املال العام من خالل استغالل الوظيفة العامة  ,فهذا حق مكتسب اليستطيع أي مواطن عادي
التحدث فيه حتى أصبحت املؤسسات العامة حصرا لعائالت مسؤوليها وأزالمهم ومشاريع إنتاجية خاصة غير مكلفة  ,ويد
ّ
عاملة مسخرة للعمل  ,مدفوعة ألاجر من حساب الدولة ورأسمالها (. )1
 1ـ التدخالت الخارجية :
إن املتغيرات العاملية في العقد ألاخيرمن القرن املاض ي ّ ,
وأهمها تفكك املعسكرالاشتراكي  ,ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي ,
ووضوح سيادة عصرالعوملة ومعطياته الجديدة  ,وبروز نظ ـ ــام عالمي جديد برئاسة الامبريالية ألامريكية عوامل ساعدت
على تشجيع التحالف ( ألامريكي – الصهيوني ) لحسم قضايا عالقة منذ الحرب الباردة  ,كما أن انتهاء مدة اتفاقية (
سايكس – بيكو ) في عام (  1124م ) ( ,)7كانت مناسبة من أجل رسم خارطة جديدة للشرق املتوسط للمائة عام القادمة ,
وتصفية القضية الفلسطينية وذلك بضرب جميع العقبات التي تعرقل حلها حسب املشروع ( الصهيوني – الغربي ) ,
أهمها  :حزب هللا  ,سورية  ,إيران  ,واملنظمات الفلسطينية املعارضة لها  ,فكانت الفرصة املواتية قد أتت  ,فطرح ما يسمى
ب ( الشرق ألاوسط الكبير ) كمشروع ( أمريكي – صهيوني – رجعي )  ,وشعار ( الفوض ى الخالقة ) كشعار تكتيكي
مناسب  ,وكان إلامداد ( الخليجي املتطرف ) باملال والسالح والرجال  ,تحت عنوان ( الجهاد وإلايديولوجية إلاسالمية
ا
املتطرفة ) كالوهابية وإلاخوانية التي تعمقت شعبيا خالل الحقبة املاضية  ,مستفيدة من ثغرات ألانظمة الحاكمة وجهلها
وفسادها وتحت إشراف الغرب ( الامبريالي – الصهيوني – املتأمرك ) (.)2
 3ـ أكراد سوريا  :ـ
أثار الدور الكردي في ألازمة السورية العديد من التساؤالت حول مدى مشاركتهم وموقفهم من مايحدث من أزمة ,
ومطالبهم في مرحلة مابعد ألاسد  ,وموقف النظام واملعارضة منهم في الوقت الذي يخش ى فيه قوى أقليمية كبيرة كتركيا
من خطر تصاعد النفوذ الكردي في سوريا على أمنها القومي  ,حيث أنقسم ألاكراد في سوريا ألى  :حزب الاتحاد
الديمقراطي والذي يتعاون مع حزب العمال الكردستاني املعادي لتركيا والذي يتبع العمل املسلح و املجلس الوطني
الكردي وهو مزيج تشكل في تشرين ألاول  1122من مجموعة من الاحزاب املحلية املعارضة لكل من النظام السوري
وحزب العمال الكردستاني  ,وبمجموعة العمليات العسكرية التي قاموا بها أستطاعوا من السيطرة على عدة مدن على
طول الخط الحدودي مع تركيا(. )1
املبحث الثاني  /املوقف العربي من الازمة السورية  :ـ
عند الحديث عن املواقف العربية تجاه الازمة السورية فيتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر للذهن مواقف الدول املج ـ ـ ــاورة لسوريا بالدرجة
الاساس كونها على نفس الخط مع الجانب السوري من خالل مخاوفها من أنتقـ ـ ـ ــال اعمال العنف اليهـ ـ ـ ـ ــا وهذه الدول
ومواقفها تتمثل باالتي :ـ
 2ـ موقف العراق /
ان موقف العراق الرسمي من الازمة في سوريا يدعو للقلق فيما يخص مستقبل العالقات بين البلدين بعد أنتهاء تلك
الازمة حيث يوجد غموض في املوقف الحكومي العراقي وأيضا الصبغة الطائفية التي بانت على بعض الاراء الحكومية ,
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ولعل املتابع ملواقف حكوم ـ ـ ـ ــة العراق منذ بداية الازمة في سوريا والى آلان يجد الكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير من التناقضات في هذه
املواقف(.)21
ان الحكومة العراقية متمثلة بموقفها الرسمي تحاول بشكل مستمر أن تدعم النظام في سوريا من خالل التالعب
باأللفاظ من جهة  ،ومن خالل السماح للمساعدات إلايرانية وحتى العراقية بالعبور صوب الجانب السوري لتقديم
الدعم املطلوب للحكومة هناك من جهة أخرى  ,حيث تحفظ العراق على معظم القرارات ذات املضمون الواجب التطبيق
ضد نظام ألاسد باستثناء موافقته على أحدى قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة والصادر في عام  1121والتي أقرت
بأغلبية تامة إدانة النظام السوري ومطالبته بنقل السلطة  ,كما شارك العراق في اجتماع عقد في طهران في التاسع من
آب عام  1123وهو ما أطلق عليه "اجتماع الدول الصديقة لسوريا" وهو في حقيقة ألامر أشبه بحلف كشف عن نفسه
في ظل تعافي الشارع العربي ويقظته تجاه املشروع الطائفي في املنطقة( .)22أن العراق يعمل وبشكل مستمر وبتنسيق كامل
مع ايران على إدارة ملف العالقات الدولية لصالح ألابقاء على نظام ألاسد بأي شكل من ألاشكال مستغال عالقاته الجيدة
باإلدارة ألاميركية (.)21
أحد املواقف التي جعلت الحكومة العراقية في دائرة الضوء الدولي وعرضتها النتقادات دائمة هي تلك التي تمثلت بعدم
السماح للمدنيين السوريين الهاربين من بطش النظام السوري من دخول ألاراض ي العراقية أذ استنكرت منظمات
حقوقية ودولية وهيئات إلاغاثة وكذلك الصليب ألاحمر الدولي هذا املوقف من الحكومة العراقية وطالبتها بفتح الحدود
الستقبال هؤالء الالجئين الذين يعانون من ظروف سيئة للغاية  ،ولم تهتم الحكومة العراقية لهذه املطالبات كونها كانت
تخش ى من تسلل العناصر ألارهابية مع املدنيين الى الداخل العراقي مما يعقد الوضع سوءا ،السيما وأن العراق يشهد
أنفتاحا على كافة امليادين وأي خالق أمني داخلي يحدث فيه سيعيده الى نقطة البداية من جديد (.")23
يضاف للموقف الحكومي العراقي مواقف مغايرة داخل نسيج البلد الواحد وأول هذه املواقف هو املوقف الكردي الذي
يؤيد بقوة الثورة في سوريا ومن ثم إسقاط حكم بشار ألاسد  ،وهذا املوقف ليس تضامنا مع ويالت الشعب السوري،
بقدر ما هو مرتبط بحلم حصول أكراد سوريا على حرية الحركة وكذلك التعبيرعن آرائهم بعد أن كانوا ضمن نسيج
السوري شبه مغيبين  ،وهو ما يرتبط أيضا بطموح رئاسة إقليم كردستان في إقامة الدولة الكردية الكبرى املمتدة من
جبال سوريا وصوال لجبال أذربيجان ومرورا بجبال شمال العراق وشمال غرب إيران وجنوب تركيا(.)24
أن املوقف الثاني هو موقف مجلس النواب العراقي ونظرته تجاه ألازمة في سوريا  ،وهنا تكمن التناقضات املرتبطة
بالعقيدة واملذهب لكل كتلة من كتل البرملان أو حتى كل نائب فيه  ،فبعض الكتل السياسية داخل املجلس يحذرون
الحكومة من الرضوخ لإلرادات ألاميركية والعربية التي "تحاول تغيير إستراتيجية املنطقة بما يخدم التيار (املتطرف) في
املنطقة وإسرائيل"  ,أما الكتل الاخرى الساندة ( لثوار سوريا )  ،فإنها تسعى لتطمينهم بأنها بما تمثله من ثقل شعبي عراقي
مع ثورتهم ومع نضالهم من أجل الحصول على مطالبهم التي عجز النظام في سوريا عن تحقيقها لفترة طويلة من الزمن
كما أن حجم الاحتقان الذي أوجدته تلك ألازمة بين النواب داخل املجلس كبير جدا  ,حيث يعلم النواب أن أحداث
سوريا ستؤثر بشكل كبير على الواقع العراقي  ,وبقي املوقف الثالث أال وهو موقف الشعب العراقي من ألازمة حيث يتسم
برفض السلوك وإلاجراءات املعقدة من قبل الحكومة تجاه أشقائهم السوريين الذين لجؤوا إلى أراضيهم  ,كما أطلقت
الكثير من املنظمات والهيئات العراقية حمالت تضامن للسوريين ضد نظامهم الحاكم ،وفتحت املنازل وهيأت املدارس
للترحيب بمن لجأ إلى العراق من أخوانهم السوريين(.)25
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أن ترحيب العراقيين لم يقتصر على طائفة أو مذهب أو قومية محددة  ،هذا من جانب  ,ومن جانب آخر أن كل يوم يمر
تبرز للمواطن العراقي صور بشعة عن ماهية مايفعله حكام سوريا تجاه شعبهم  ،وألاهم من ذلك يبرز للمواطن العراقي
وهن حكومته وتناقضاتها حينما كانت تكيل التهم ضد الحكومة السورية وتعدها املسؤولة عن كل عمليات إلارهاب في
ألاراض ي العراقية  ،ثم تدافع عنها اليوم كما إن العراقيين ينظرون إلى تغيير ألاوضاع في سوريا بأنه مفتاح التغيير إلايجابي
في بالدهم ،وأنه فرصة لتعزيز لدر وقوة املعارضين للتدخل الخارجي في بالدهم  ،لذلك تخش ى حكومة العراق حدوث
التغيير في سوريا ،وتحاول تقديم مقترحات ورؤى جديدة لحل املشكلة في سوريا بعيدا عن تغيير الحاكم هناك(.)21
يبقى لدينا موقف رابع يعد مكمال للمواقف الداخلية العراقية أال وهو املوقف ألاميركي  ،وهو الذي دفع آالف القتلى
والجرحى واملليارات من الدوالرات ثمنا الحتالله للعراق وطمعا في تحويله إلى بلد حليف ألمريكا ,وهو ماجاء بتصريح رئاسة
هيئة ألاركان ألاميركية املشتركة بالقول " إنهم جاءوا للضغط على الحكومة العراقية لتغيير موقفها حيال سوريا سعيا من
واشنطن باتجاه الضغط على الرئيس بشار ألاسد ومحاصرته وعزله ،من خالل تفكيك وتشظية الجبهة إلاقليمية
والدولية املؤيدة لألسد والرافضة للثورة السورية" ,كما أشار التصريح "العراق يستطيع لعب دور مؤثر في ألازمة السورية
أكثر من أية دولة أخرى في املنطقة نظرا ملوقفه املتميز خالل هذه ألازمة" حيث حلل مراقبون عبارة "موقفه املتميز خالل
ألازمة" بأن واشنطن بينت في أكثر من مناسبة عن عدم رضاها من موقف بغداد تجاه ألازمة السورية  ,كما أن املوقف
العراقي املساند للنظام السوري من شأنه أن يقلص فرص الدعم التي يمكن أن تقدمها واشنطن وأطراف أخرى دولية
وإقليمية أخرى للعراق من أجل تجاوز املعوقات والتحديات السياسية وألامنية والاقتصادية التي يواجهها حاليا(.)27
 .1موقف ألاردن
اتسمت الدبلوماسية ألاردنية منذ بداية الاحداث في سوريا بحالة من الجدل والغموض الذي لم ينقطع حتى آلان تجاه
ّا
النزاع بين الطرفين في سوريا  ،كما بقي الخيار العلني لصانع القرار متمثال بالحل السياس ي بأعتباره خيارا ُينهي ألازمة،
ا ا
ُوي ّ
جنب الترويج ّ
للحل العسكري  ,حيث تقاسم امللك عبد هللا الثاني وبشار ألاسد في بداية حكمهما إرثا ثقيال من العالقات
ِّ
غير املستقرة  ,ولكنهما استطاعا املرور بالعالقات بين البلدين عبر ممرات آمنة ّ
بالرغم من ضيقها والوصول بها لبر ألامان ,
ويمكن القول ّ
إن الانقسام إلاقليمي بين املحورين( الاعتدال واملقاومة) كان محددا رئيسا للعالقات السورية ألاردنية على
الصعيد السياس ي منذ الاحتالل ألاميركي للعراق عام  1113من دون أن يعني ذلك وجود مجاالت للتعاون على الصعيد
الاقتصادي والقضايا ألامنية العابرة للحدود(.)22
أضافت الثورة السورية محطة مهمة من محطات ّ
ّ
ّ
السورية وحاولت
ألاردنية
الشد والجذب التي أطرت مسار العالقات
من خاللها الحكومة ألاردنية في ألاشهر ألاولى من الثورة وحتى شهر آب ، 1121 /عزل نفسه عن مناخ الثورات في الدول
ا
وخصوصا سوريا حتى ال يزداد تأثر الداخ ـ ـ ــل ألاردني بالتـ ـ ـراكم الاحتجاجي السلـ ــمي للدفع نح ــو تحقيق
العربية املجاورة ،
إلاصالحات السياسية  ,أو املطالبة بامللكية البرملانية  ,ولذلك نادرا ماعلقت الحكومة ألاردنية على ألاحداث في سوريا ،فهي
الدعم املعنوي أو ّ
أي نوع من ْ
قد نأت بنفسهاعن تقديم ّ
املادي للنظام الحاكم في سوريا أو املعارضة  ,ومع ارتفاع وتيرة
العنف في سوريا بعد دخول الجيش السوري مدينة حماه في بداية آب  ،1122وكذلك دعوة الرئيس ألاميركي أوباما
للرئيس السوري بالتنحي في  14آب ، 1122 /تغير املوقف ألاردني بشأن إبداء القلق من تصاعد العنف واراقة الدماء
أن ألاردن ال تتدخل في شؤون سوريا الداخلية ّ
واستخدام القوة املفرطة ضد الشعب  ،مع تأكيد ّ
وأن وحدة سوريا وأمنها
واستقرارها ُت ّ
عد بالنسبة إلى ألاردن مهمة جدا  ,كما أيدت ألاردن جميع القرارات الصادرة من الجامعة العربية في ما يخص
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ًّ
رسميا عدم ألتزامه بها  ,وعليه لم
ألازمة السورية  ،ولكنه تحفظ عن مسألة فرض العقوبات الاقتصادية فقط  ،وأعلن
تطرد ألاردن السفير السوري لديها وحافظت على العالقات الدبلوماسية بين البلدين( , )21وفي شهر تشرين الثاني1122 /
صرح ملك ألاردن لهيئة إلاذاعة البريطانية قائال" :لو كنت مكانه لتنحيت بعد أن أتأكد من ّ
ّ
أن الذي سيأتي بعدي سيكون
قادرا على تغيير الواقع الذي نراه" (. )11
 .3موقف لبنان
أن املوقف اللبناني لم يكن موقفا حكوميا فقط بل كانت هناك مواقف أخرى خصوصا التكتالت التي تشكلت في لبنان
ويطلق عليهم آلاذاريون وكذلك موقف حزب هللا من أحداث سوريا وكاآلتي

 2ـ حكومة نجيب ميقاتي
قدمت حكومة الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي بيانا وزاريا إلى املجلس النيابي ،في الخامس من تموز من عام  ، 1122أشارت
فيه إلى العالقات السورية -اللبنانية  ،وأكدت ّ
أن الحكومة ستعمل على تطوير العالقات بالجار سوريا  ،وعلى تطبيق
ا
تأكيدا اللتزامها باتفاق الطائف الذي دعا إلى إقامة عالقات متميزة بين البلدين  ,واعلنت
الاتفاقات بين البلدين ،
الحكومة أيضا أنها سوف تبتعد عن سياسة املحاور العربية  ،مع الالتزام بالتضامن العربي في إطار الجامعة العربية و
بدت هذه إلاشارات عاكسة للتراجع في نمط العالقة القائم بين البلدين  ,فكثيرا ما تم ترجمة املطالبة باالبتعاد عن
ا
سياسة املحاور بكونها مطالبة ّ
تحديدا ّ ,أما التضامن العربي فمعياره هو مدى
بفك العالقة الوثيقة الرابطة بين البلدين
تضامن لبنان مع سوريا وليس تعزيز العالقات بالدول الشقيقة كما جاء في نص البيان بوجه ّ
عام عندما صوت مجلس
ألامن لصالح البيان الرئاس ي في الثالث من آب 1122 /الذي دان استخدام القوة العنف ّ
ضد املدنيين في سوريا لم تعارضه
لبنان ،ولكنه أعلن أنه "ينأى بنفسه" عنه  ,حيث أنقسم فرقاء السياسة في لبنان إزاء الدعوة للنأي بالنفس عن الصراع
في سوريا وتداعياته املحتملة على لبنان إلى مؤيد ومعارض ومتحفظ على مايدور من أحداث في سوريا والنوع ألاخير أنضم
اليه الرئيس اللبناني ميشال سليمان  ،ورئيس الحكومة ميقاتي  ،ووليد جنبالط زعيم جبهة النضال الوطني وقد تم
تسميتهم "فريق الوسط" ,وكان كل واحد من هؤالء الزعماء حر ا
يصا كل الحرص على إبقاء عالقات التعاون مع الحكومة في
ّ
بأي من الطرفين املتصارعين هناك ومن هذا املنطلق خرجت الدعوة إلى
سوريا  ،ولكن مع الابتعاد عن التأييد والالتحاق ٍّ
ال(نأي بالنفس)(.)12
ّ
املسوغ ألاساس ألعتماد "الوسطيين" هذه السياسة  ,فلبنان كما جاء في تفسير ميقاتي
كانت العوامل الواقعية هي
ِّ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
لسياسة النأي بالنفس يعاني تركيبة سياسية وكذلك مجتمعية هشة وانقساما عميقا بين أفراده  ,وذكر دعاة ألاخذ بهذه
السياسة بالحروب التي عانت منها لبنان خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن املاض ي عندما انقسمت مواقف
ّ
الحرية وألانضمام للعمل العسكري الفدائي ووصل الانقسام إلى حدود الانفجار ,وارتدت نتائجه
الداخل اللبناني تجاه ِّ
ّ
السلبية على اللبنانيين باألضرار والكوارث  ،وكذلك على الفلسطينيين بمثلها  ,وحذر ّ
مؤيدو النأي بالنفس من تكرار تلك
إن خرج لبنان عن هذه السياسة  ،في حين يمكن للبنانيين ْ
التجربة ْ
إن أخذوا بها ،أن ّ
يقدموا أنواعا مختلفة من العون
إلانساني للسوريي ـ ــن  ,والتخفيف عنهـ ــم من أذى الاقتتال وقد حصل ذلك فع ـ ـ ًّـليا  ,إذ يلجأ داخل لبنان مايقارب مليون
سوري(. )11
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 1ـ تكتال  6آذارو  12آذار
أمر ّ
تحتمه وتفرضه العوامل
يدعون أحيانا ب "آلاذاريون" وأتفقا على أن اتخاذ أي موقف تجاه الصراع الدائر في سوريا ٌ ِّ
ألاخالقية والواقعية في ٍّآن واحد على ّ
الرغم من وجود تيارات داخل هذه ألاطرف تميل إلى سياسة ال"نأي بالنفس"(,)13
حيث تم تجميع الفرقاء اللبنانيين بسياسة مشتركة بانت معاملها في "إعالن بعبدا" الصادر عن جلسة للحوار الوطني
اللبناني الذي رعاه رئيس الجمهورية بتاريخ  11حزيران 1121/ملحاولة منع استمرار التدخل للقوى اللبنانية في الشأن
السوري  ,وتحولت جملة املبادئ التي جاء بها هذا إلاعالن إلى ما يشبه "خريطة طريق" لتنفيذ سياسة "النأي بالنفس"
ّ
وتضمن هذا إلاعالن الاتفاق على ما يلي( : )14ـ ـ
ّ
ّ
السلبية للتوترا ت وألازمات
والدولية  ،وتجنيبه الانعكاسات
ـ ـ ـ تحييد لبنان عن "سياسة املحاور" والصراعات إلاقليمية
ّ
ّ
الدولية وإلاجماع العربي.
الشرعية
إلاقليمية  ،ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات
ّ
ّ
السورية  ،وعدم السماح بإقام ـ ـ ـ ــة
اللبنانية
ـ ـ ـ الحرص علــى ضبط ألاوضاع لكام ـ ـ ـ ــل الح ـ ـ ـ ـ ــدود
ًّ
ا
منطلقـ ـ ــا لتهريب السالح واملسلحين.
منطقة عازلة في لبنان أو استعمال لبنان ممرا أو
ـ ـ ـ التزام التهدئة ألامنية والسياسية وكذلك إلاعالمية  ،مع ضمان ّ
الحق في التضامن إلانساني والتعبير السياس ي وإلاعالمي
الذي يكفله القانون والدستور.
 3ـ حزب هللا اللبناني
ان بقاء نظام بشار الاسد في سوريا يشكل محور دعم لدور حزب هللا السياس ي والعسكري في لبنان خاصة واملنطقة
بصورة عامة  ,فمشاركة الحزب في املعارك القائمة في سوريا غيرت موازين القوى الاقليمية وكذلك فتحت للحزب دورا
أقليميا جديدا سيضعه في سياق جبهتين عسكريتين أحدهما دفاعية في مواجهة أسرائيل  ,وألاخرى هجومية ضد
الجماعات املسلحة السورية وهي تختزن حسابات وأبعاد طائفية  ,ومن جانب آخر في حالة سقوط نظام ألاسد وصعود
قوى مناهضة للحزب فأن ذلك سيؤثر بشكل كبير في دور الحزب السياس ي في لبنان من ناحيتين  :ألاولة أن سوريا تشكل
محور دعم للبنان على املستوى السياس ي وألاقتصادي  ,والثاني أن محور املمانعة الذي يمتد من أيران وسوريا الى الحزب
سيتم قطعه في حال سيطرة قوى تختلف مع توجهات هذا املحور  ,ومن ثم أن دور الحزب سيتحجم بنسبة كبيرة  ,لذلك
سيبقى الحزب مساندا للنظام القائم في سوريا (.)15
املبحث الثالث  /املوقف الاقليمي والدولي من الازمة السورية  :ـ
سيتم التطرق الى مجموعة مواقف لدول أقليمية وعاملية وتوجهات تلك الدول تجاه ألازمة السورية معالفة مدى أمكانية
هذه الدول في املساهمة في ايجاد مخرج لتلك ألازمة  ,ومن هذه الدول ألاقليمية ايران  ,والعاملية روسيا  ,الواليات املتحدة
ألامريكية .
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 .2موقف ايران /
تحظى سوريا بأهمية ومكانة ثابتة ومحورية لدى ايران  ,ويرجع ذلك الى موقعها الجغرافي ألاستراتيجي في قلب العالم العربي
 ,حيث تعد سوريا من وجهة نظر ايران حليف محتمل وموثوق بها ضد الهيمنة ألامريكية ألاسرائيلية في الشرق ألاوسط ,
وايظا هي الجسر آلامن الذي يسهل وصول ايران الى حزب هللا في لبنان وفصائل املقاومة في فلسطين (.)11
منذ أندالع ألازمة السورية أدركت ايران أنها مستهدفة مع النظام السوري وأن اسقاطه سيعد هزيمة اليران  ,فأيران تنظر
ألى الصراع في سوريا على أنه صراع وجودي ( , )17وعلى حد وصف (مجيد ظاهري) أحد قادة الحرس الثوري ألايراني "
سنتخذ أي تحرك بأستطاعتنا ويكون ملزما لحماية سوريـ ــا وسنفعل ذلك " ( , )12ويتجلى التقـ ــارب السوري ألايراني
بتصريح عبر عن ــه مسؤول سوري في عهد الرئيس السابق (حافظ ألاسد) بقوله "أن عالقتنا مع ايران تخدم مواقفنا  ,كما
أن هناك تالقيا حول الحاجة الى مقاومة الهيمنة والتفرد ألامريكي الذي يهدف الى فرض نظام أقليمي يناسب املصالح
(.)11
ألامريكية
أستطاعت ايران من خالل ألازمة السورية أستغالل الفرصة بتقديم بنفسها بوصفها قوة أقليمية فاعلة وبأهميتها للدول
الكبرى وتحديدا الواليات املتحدة ألامريكية  ,محاولة بذلك أنتزاع اعتراف القوى الكبرى بها كقوة أقليمية وتحقيق
مصالحها املنشودة ( , )31والتخفي ايران مخاوفها من تأثيرات ألازمة السورية على نفوذها ألاقليمي وهي تخش ى بأن سقوط
نظام (بشار ألاسد) سيؤدي الى حالة من التغيير الجذري في املنطقة  ,وسيكون لذلك تداعيات مهمة على طهران ,
فالدولتان تدركان أن سقوط أحداهما سيكون مقدمة للتدخل الخارجي في شؤون ألاخرى وربما أسقاطها ( , )32كما أن
سقوط سوريا حليفها الرئيس وألاول في الشرق ألاوسط سينتج عنه تداعيات سلبية عديدة على مصالحها وطموحاتها
ألاقليمية "جسر التواصل" مع الحلفاء آلاخرين مثل حزب هللا اللبناني وحركة حماس والجهاد الفلسطينيين (.)31
ان سوريا نقطة ألاتصال ألاكثر أهمية اليران وعند فقدانها ستفقدايران ثالثة أوراق ضغط مهمة آنفة الذكر تسنخدمها
بين الحين واآخر في تنفيذ تمددها ألاقليمي وكذلك في مناوراتها مع الغرب والواليات املتحدة حيال امللف النووي ( , )33كما
أن سقوط سوريا بموقعها الجغرافي املتميز وتحالفاته ألاقليمية مع ايران وحزب هللا سيؤثر حتما في التوازن ألاقليمي
لصالح أسرائيل التي ستحصل على جار شمالي ضعيف تتنازعه عصابات مسلحة متفرقة التستطيع مقاومة أو منع
الجيش ألاسرائيلي من الوصول الى ايران أن أرادت ذلك (.)34
من استقراء ألاحداث يتضح أن هناك تراجع لدور ايران مع بروز دور مؤثر لتركيا وذلك في ظل تراجع قوة أحد أهم حلفائها
التقليديين مثل سوريا وأحتمالية مواجهة النظام ألايراني مشاكل داخلية وأقليمية قد تفرض عليها تقييد دورها ألاقليمي
والتراجع عن بعض أهدافها  ,لكن كل هذه ألاحتماالت تبقى مؤجلة لحين أستقرار ألاوضاع في الدول العربية وأنجالء
الغبار عن مالمح الشرق ألاوسط الجديد (.)35
 1ـ موقف روسيا
التحالف بين الدول يقوم على أساس املصالح  ،وهنا البد من معرفة املصالح الروسية في سوريا حتى نتوصل الى مبررات
الروس من ألازمة السورية  ،وهي كاآلتي(: )31
 -2تحتل سوريا الترتيب الرابع من حيث الدول املستوردة للسالح الروس ي.
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 -1وجود قاعدة بحرية لروسيا في مدينة طرطوس الساحلية املطلة على البحرألابيض املتوسط  ،وهذا بعد إستراتيجي مهم
لروسيا في ظل هيمنة امريكا والغرب على منطقة الشرق ألاوسط  ،وتكمن أهمية القاعدة
البحرية كأحد الركائزإلاستراتيجية ألاساسية في البحراملتوسط والتي وصفها القائد الروس ي (إيغوركاساتونوف) بأنها "تمنح
القوات الروسية الوصول السريع إلى البحرالحمر واملحيط ألاطلس ي".
 -3تجربة روسيا في تعاطيها مع امللف الليبي بسلبية مفرطة وذلك بموافقتها على القرارألاممي رقم  2173والذي سمح
للناتو بالتدخل في ليبيا وإسقاط نظام حكم (معمر القذافي) أحد حلفاء موسكو.
 -4موقع سوريا الجيوإستراتيجي حيث يشكل فضاء حيوي للروس على البحراملتوسط فعند تدويل ألازمة فإنعكاساتها لن
تبقى في داخل حدود سوريا  ،أذ أن هناك اتفاقية "الدفاع املشترك" املوقعة بين الحليفين سوريا وإيران  ،وهناك موضوع
ألاقليات  ,فعلى ىسبيل املثال يقطن في سوريا أكثرمن مليون كردي  ،وبحال اندالع أزمة قد تتأثر مناطق في تركيا والعراق
وإيران وتمتد إلى القوقاز وهذا سيهدد املصالح الروسية ألن جمهوريات الاتحاد السوفيتي ا
سابقا مؤهلة لإلصابة بماسمي
"الربيع العربي"  ،باإلضافة إلى تحفيز الانفصاليين لالنشطار عن روسيا مثل أزمة الشيشان
 -5رغبة موسكو في إنشاء نظام عالمي متعدد القطبية أوعلى أقل تقديرالعودة لنظام الثنائي القطبية تكون روسيا
وأصدقاؤها ا
قطبا ا
مؤثرا فيه.
ا
 -1سقوط نظام بشارألاسد هوتضييق للخناق على ايران وأيضا على حزب هللا اللبناني  ،وبذلك ستخسر روسيا نفوذا
مهما في منطقة الشرق ألاوسط على وجه العموم  ،والخليج العربي بشكل خاص
ا
ا
وأمنيا باإلضافة لدعمه على الصعيد
عسكريا
مما سبق نستنتج إصراراملوقف الروس ي على دعم الحليف السوري
السياس ي طوال مدة ألازمة  ,ومن أنواع الدعم للنظام في سوريا هي الضربات الروسية العسكرية على معاقل "داعش"
وكذلك معاقل املسلحين املعادين للنظام ولألسباب التالية( : )37ـ
 2ـ يسيطرتنظيم "داعش" على مساحات واسعة من البوكمال على الحدود مع العراق بالتوازي مع نهرالفرات مرورا
بامليادين وديرالزور ,وصوال الى حلب إلى جانب السخنة وتدمر.
ا
ا
 1ـ ركزت املعارضة السورية التي تلقت تسليحهاعلى يد "تركيا والسعودية وقطر" ا
أمريكيا  ,باختراق الجبهة
لوجستيا
ودعما
الغربية لغرض مواجهة قوات الجيش السوري وكذلك محاصرة نظام ألاسد الذي تراجعت قواته إلى أقص ى املنطقة
الجنوبية من الحدود الاردنية شرقا وحتى الالذقية غربا على البحراملتوسط.
 3ـ عززت القوات الروسية من تواجدها في ألاشهرألاخيرة في سوريا  ،وخاصة في الالذقية وطرطوس  ،وقامت ببناء
معسكرات وأماكن إعاشة ميدانية تمهيدا للقيام بالغارات والتدخل وقت الضرورة  ،وهو مارصدته ألاقمارالصناعية
ألامريكية  ،ورصدت تحركات روسية وامداد سوريا بطائرات ومدرعات وأسلحة إلى جانب رصد عدد كبيرمن الجنود
الروس  ،وأعلنت أمريكا وعدد من الدول الغربية عدم رضاهاعلى هذه الخطوة.
 4ـ القوات الروسية بعد ساعات قليلة من تفويض مجلس (الدوما )الروس ي للرئيس (فالديميربوتين) إلرسال
أ
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الجيش الروس ي خارج البالد ملواجهة خطر الارهاب  ،شنت طائرات روسية مقاتلة هجوما على مواقع عديدة بشكل مباغت
 ،وخاصة في حمص وريف ادلب وجسر الشاغور وذلك ملنع تقدم عناصر "داعش" إلى مناطق نفوذ الجيش السوري ،
وكذلك مواقع للمعارضة السورية املدعومة من السعودية وتركيا التي كانت على مقربة من الالذقية ومنطقة الزاوية.
 5ـ زادت الانتقادات الغربية بعد الكشف عن تدميرعدد من املواقع للمعارضة السورية وشل حركة تقدمهم  ،بعد أن
حصلواعلى أسلحة متطورة في الاونة ألاخيرة ساهمت في كسب معاقل عديدة من الجيش السوري  ،وهومايهدرجهود
الغرب والسعودية وتركيا في ازاحة بشارألاسد واجباره على الرحيل  ،أوتفعيل سيناريوالتقسيم املطروح وذلك باقامة دولة
علوية في الجنوب  ،وهو مادعا السعودية وقطر للضغط على عدد من الدول الغربية وخاصة أمريكا وبريطانيا لوقف
الغارات الروسية  ،والتي جاءت بعد ساعات من تصريح وزيرالخارجية السعودي بخروج ألاسد من املعادلة السياسية
وإال استمراراملواجهات العسكرية.
 1ـ أن تمركزعناصرحزب هللا على الحدود اللبنانية السورية وكذلك عناصر ايرانية يساعد على منع اختراق هذه املنطقة
حتى التشكل عبء على الجيش السوري وحماية الحدود اللبنانية من اختراق "داعش"  ،إلى جانب تعزيز وتدعيم الجيش
السوري في مواجهته لهم والتي يمكن ان تنشط في هذه املنطقة.
 3ـ موقف الواليات املتحدة ألامريكية
أن مصالح الواليات املتحدة ألامريكية في املنطقة تدور حول جملة من محاور أهمها  :استمرار تدفق النفط والغاز،
وكذلك الحفاظ على أمن إسرائيل وتفوقها النوعي ،وأيضا منع تقدم نفوذ أي طرف على حساب النفوذ ألامريكي في
املنطقة السيما الجانب الروس ي  ،ومنع تصاعد وتوسع "النزاع إلاقليمي" ،وألاستمرار بعملية التسوية للقضية
الفلسطينية  ،ومكافحة "إلارهاب" ّ ,
وأن املوقف ألامريكي تج ــاه ألازمة في سوريا كشف الكثير من التشابك باملحاور
املذكورة أعاله  ،غير أن عدم تزايد النفوذ الروس ي في سوريا يعد العامل ألاهم في املوقف ألامريكي  ,باألضافة الى أن دور
ا
ا
إسرائيل واللوبي الصهيوني في تحديد هذا املوق ــف ّ
يعد عامال مهما وحاسما كما كان واضحا في صفــقة تدمي ــر ألاسلحة
الكيميائية السورية بين الواليات املتحدة وروسيا(.)32
ذكر أحد الباحثين عددا من محددات املوقف ألامريكي من ألاحداث في سوريا ومن أهمها  :موقف الرأي العام ألامريكي ،
وكذلك وجود شخصيات سياسية وعسكرية تحذر من الغوص في عمق املشكلة في سوريا إضافة إلى ذلك أن املعارضة
السورية ال زالت غير موحدة ومتصارعة مع بعضها  ,وفي قراءة مقارنة للموقف بين العراق وسوريا ،أوضح الباحث بأن
ا
جزئيا  ،من التجربة العراقية  ،وال ّ
سيما فيما يتعلق بتطور موقفها من الصراع في سوريا
"الواليات املتحدة تعلمت  ،وإن
وعدم إلاقدام على خطوات دون حساب العواقب  ،إضافة إلى محاولة القضاء على التطرف النشط في سوريا  ,كما أن
الواليات املتحدة ليست في عجلة من أمرها في سوريا حتى يتم إنهاك الجيش النظامي وقوى املعارضة املسلحة في وقت
ا
واحد  ،بعد التخلص من ألاسلحة الكيميائية السورية التي كانت تشكل خطرا على حلفاء الواليات املتحدة في املنطقة
،السيما إسرائيل"(.)31
ا
ُ
كما بين باحث آخر الفرق بين السياسات املعلنة ألمريكا وغير املعلنة  ،مؤكدا رؤيته بعدم وجود موقف أمريكي واضح من
ا
الصراع في سوريا  ،حيث أعلنت أمريكا تأييدها للحرية والديمقراطية  ،إال أن هذا املوقف الذي عد تأييدا "للثورة
َ
السورية" لم يرق ولم يصل إلى درجة التدخل العسكري كما حصل في ليبيا  ،فعلى الرغم من بدء غارات التحالف الدولي
أ
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بقيادة الواليات املتحدة وماتم انفاقها من آب  1124وحتى نهاية عام  1121والذي بلغ ( )3,7ملياردوالر  ,أال أن املوقف
ا
ألامريكي تجاه سوريا هو باألساس ملواجهة الدور الروس كما أنه ُي ّ
عد استكماال ملفهوم استراتيجي سابق مفهومه استمرار
إضعاف الجسم العربي الواحد وحماية إسرائيل  ،ما دام الصراع في سوريا ال يحقق أي نوع من الخطر على إسرائيل
وأمنها يضاف اليه السعي ألامريكي الدؤوب في ايقاف التدخل الروس ي هناك (.)41
ا
كما ّ
مر هذا املوقف بعدد من التحوالت خالل ألاعوام الست املاضية من الاحداث الدائرة هناك  ،حيث تفاجأ بداية

بانطالق الثورة  ،وارتباكه في التعامل مع املتغير الجديد  ،ومن ّ
ثم َع َمد إلى مراقبة سلوك النظام هناك وردات الفعل الشعبية ،
وسعى إلى تشجيع كافة فصائل املعارضة السورية ودفع بقوى ترتبط به لقيادتها  ،ثم اتجه املوقف ألامريكي إلى تغيير نظام
التحالفات وإنشاء مجموعات متطرفة تقاتل فيما بينها  ،وألاستمرار بالعمل على إضعاف النظام السوري ،وهو ما يعني

استمرار سياسة الاستنزاف في الداخل السوري لجميع أطراف الصراع لصالح إسرائيل  ,ويميل املوقف آلان إلى إمكانية
التفاهم مع النظام القائم وذلك من خالل تعديل سلوكه وخفض قدراته العسكرية الى مستوى معقول وكذلك استقطاب
سياسة روسيا من خالل تحفيز كافة الاطراف املتنازعة لخدمة مصالحها(. )42
الخاتمة
أن الازمة السورية وألاحداث الجارية هناك ومن خالل أنطالق شرارتها ألاولى ولحد آلان مرت بالكثير من املراحل سواء
على املستوى املحلي أو على مستوى الدول ألاخرى  ,سواء ان كانت تلك الدول مجاورة لسوريا  ,أم أن كانت دوال أقليمية
أو عاملية  ,فكال يرى مصلحة دولته من وجهة نظره ويسير ألاحداث أو يشترك في تسييرها خدمة ملصالح بلده  ,لذلك بقت ألازمة
السورية على حالها دون حل حقيقي ملموس أرض الواقع  ,فكل ألاطراف املتصارعة في داخل سوريا يوجد لديها من يساندها

ويقدم لها العون بكافة ألامكانات املتاحة لديه من أجل تأجيج الصراع الداخلي وعدم الوصول الى نتيجة تصل بسوريا الى
بر ألامان .
من خالل قراءة مواقف الدول في سياق البحث تبين لنا أن هناك دوال بقيت على الحياد من ألازمة في سوريا نظرا
ألضطراب ألاوضاع الداخلية لديها  ,وكذلك ضبابية املوقف الخارجي تجاه ألازمة كما هو واضح في املوقف العراقي  ,على
عكس دوال أخرى أنقسم الرأي الداخلي فيها تجاه ألازمة مابين مؤيد للنظام ومابين معارض له ومابين متحفظ كما في
الدول املجاورة لسوريا كاألردن ولبنان  ,على عكس مواقف الدول ألاقليمية والعاملية التي تنظر الى مستقبل قد يكون
قريب ومنشود وملبيا بنفس الوقت ملطامعها في سوريا  ,وقد يكن الهدف بعيد املدى ومن املحتمل تحقيقه في مدة زمنية
معينة كما في أيران بنسبة قد تكن بسيطة  ,على عكس روسيا والواليات املتحدة ألامريكية التي يرتفع لديها سقف الطموح
وكل من زاوية نظرته لألزمة  ,وكأنه يترآى للمتابع للشأن السوري أن صراع الحرب الباردة السابقة في نهاية القرن املاض ي
قد أعاد نفسه في سوريا بين الدوليتيين املذكورتين ولكن بأستراتيجيات وخطط ورؤى مختلفة  ,لكن كل ماتم ذكره لم
يلمس على أرض الواقع حل حقيقي وفعلي لألزمة ويبقى الشعب السوري هو ضحية كل ألاحداث الدائرة واملعارك
الطاحنة .
الهوامش /
( )2عبد هللا بن عبد الرحمن البريدي  :ادارة الازمات  ,عمان  ,بيت الافكار الدولية  , 2111,ص. 43
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https://gateold.ahram.org.eg\user\top\csm\0242.
( )11مجموعة باحثين :الازمة السورية ,الجذور والاثار الاقتصادية والاجتماعية  ,دمشق  ,املركز السوري لبحوث السياسات  , 1123 ,ص121
( )12املصدر نفسه
( )11بوزيدي يحيى  ,حزب هللا والثورة السورية ( السياسة اوال والايدلوجية دائما )  ,مجلة الراصد  ,العدد 1122 , 11
( )13عبد الغني عماد  :الجماعات الاسالمية في الوطن العربي  ,املجلد الثاني  ,بيروت  ,مركز دراسات الوحدة العربية  , 1123 ,ص134
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ألازمــة السورية ( 1122ـ )1122
دراسة في مواقف الدول املؤثرة منها

أ .زايد يوسف محد

( )14نيروز ساتيك  ,مصدر سبق ذكره  ,ص 3
( )15حسين أبو رضا  :التربية الحزبية ألاسالمية (حزب هللا أنموذجا)  ,بيروت  ,دار الامير 75 , 1121 ,
( )11عبد الغني عماد  ,الجماعات الاسالمية  ,مصدر سبق ذكره  ,ص152
( )17صحيفة العرب اللندنية  ,السنة  , 31العدد ( )1571في 1124/1/4
( )12مصطفى عبد العزيز مرس ي  ,تعقيدات املشهد الاقليمي ومتغيراته  ,على الانترنت  ,وعبر املوقع  :ـ wwwecssr.ac.ae
( )11احمد قنديل ,التأثيرات املحتملة لألزمة السورية  ,مجلة السياسة الدولية  ,العدد , 211القاهرة  ,مؤسسة ألاهرام للدراسات والبحوث
ألاستراتيجية  , 1121 ,ص14
( )31نورهان الشيخ  ,الخوف من التغيير في محددات سلوك القوى الداعمة للنظام السوري  ,مجلة السياسة الدولية  ,العدد , 211القاهرة ,
مؤسسة ألاهرام للدراسات والبحوث ألاستراتيجية  , 1121 ,ص72
( )32ابو بكر الدسوقي  ,عالم مختلف  ...الشرق ألاوسط في مرحلة مابعد الثورات  ,مجلة السياسة الدولية  ,العدد , 221القاهرة  ,مؤسسة
ألاهرام للدراسات والبحوث ألاستراتيجية  , 1122 ,ص53
( )31دمحم عباس ناجي  ,الانكماش  ..مستقبل الدور الاقليمي اليران بعد الثورات العربية  ,مجلة السياسة الدولية  ,العدد , 225القاهرة ,
مؤسسة ألاهرام للدراسات والبحوث ألاستراتيجية  , 1122 ,ص57
( )33مارك لنج  ,السياسة ألامريكية تجاه ايران ومتغيرات الشرق الاوسط  ,ترجمة :حسين شلوش ي  ,آيات شحرور  ,مجلة حمورابي  ,العدد(, )2
مركز حمورابي للبحوث والدراسات ألاستراتيجية  , 1122 ,ص71
( )34مجموعة باحثين  ,احمد يوسف احمد  ,نيفين مسعد  ,محررين  :حال الامةالعربية ( 1122ـ ـ )1121مضالت التغيير ةآفاقه  ,ط , 2بيروت
 ,مركز دراسات الوحدة العربية  , 1121 ,ص15
( )35عقيل سعيد محفوظ  :السياسة الخارجية التركية ـ الاستمرار والتغيير  ,ط , 2بيروت  ,املركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات 1121 ,
 ,ص337
( )31ماذا تريد روسيا من سوريا  ,موقع س ي ان ان العربية الالكترونية  ,عبر الانترنت  ,وعلى املوقع arabic.cnn.com :
( )37التدخل العسكري الروس ي في سوريا  ,ويكيبديا  ,عبر الانترنت  ,وعلى الرابط http:\\ ar . wikipedia .org :
( )32ايمن املشاقبة وسعد شاكر شبلي  :التحديات الامنية للسياسة الخارجية الامريكية في الشرق الاوسط (مرحلة مابعد الحرب الباردة ),
ط , 2عمان  ,دار الحامد للنشر والتوزيع  , 1124 ,ص2
( )31سوريا  ,ويكيبديا  ,املوسوعة الحرة  , ,عبر الانترنت  ,وعلى الرابط :
http:\\ ar . wikipedia .org
( )41سركيس ابو زيد  :ايران واملشرق العربي  ..مواجهة أم تعاون  , ..ط , 2بيروت  ,مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسالمي  , 1121 ,ص121
( )42عبر الانترنت  ,وعلى املوقع الالكتروني :
http://www.mesc.com.jo
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املحلي والوافد في مقاربة مضامين ومالمح الحركات الاجتماعية في العالم العربي.
د .سعيد الحسين عبدلي
أستاذ باحث في العلوم الاجتماعية
جامعة قرطاج -تونس

امللخص:
إن البحث في سؤال الحركات الاجتماعية باعتباره أحد املوضوعات املطروحة بإلحاح في البلدان العربية يجعلنا نتنبه
إلى البون الشاسع بين البعد ألاكاديمي عموما ومنه السوسيولوجي على وجه الخصوص وإلاطار املكاني و الزماني
باعتبارهما الوعاء لهذه الحركات .فمن وجهة النظر ألاولى واستنادا إلى سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية فإن هذا الفعل
ّ
الاجتماعي يتأسس في املقام ألاول على تطلعات الفاعلين من أجل تجاوز املنظومة التقليدية مثلما نظر إليها آالن توران ،في
حين أنه في السياق الثاني واستنادا إلى قطبي املضمون و املالمح فإن هناك عديد التساؤالت الجديرة بالدراسة بحكم
اختراقها ملفهوم الحركات الاجتماعية في تأصيالتها النظرية و خاصة منها السوسيولوجية .
سنركز في جانب من دراستنا على العناصر الفاعلة التي ساهمت في انفجار الوضع و تجاوز الركود املجتمعي سعيا إلى
رفض إرث من القيم و التقاليد واملعايير التي طاملا مثلت سلطة ضبط على الفاعلين .إلى جانب توفر معطيات متباينة
ستكون دافعا مبررا لهذه الحركات الاجتماعية (املطلبية ،الاحتجاجية والثورية في أحيان أخرى) وقد استفادت حتما من
مقومات الثقافة الكونية خاصة منذ ميالد النظام العالمي الجديد وانتصار الرأسمالية كوجه اقتصادي لهذا النظام
والديمقراطية باعتبارها واجهتها السياسية .فهذه العوامل مجتمعة أمكن أن تكون منطلقا لتحليل مضامين ومالمح كل
حركة اجتماعية جدت في بعض أصقاع العالم العربي.

الكلمات املفتاحية:
الحركات الاجتماعية -الثورات العربية -النظام العالمي الجديد -الفوض ى الخالقة
Résumé :
La recherche fondamentale relative a la question des mouvements sociaux-considérée
comme l’un des sujets les plus exposés de manière pressante dans les pays arabes, nous fait
prendre conscience du vaste fossé qui sépare la dimension académique en général et la
sociologie en particulier d’une part et le cadre espace-temps défini comme étant le réceptacle
de ces mouvements d’autre part.
Selon un premier point de vue. En se basant sur la sociologie des mouvements sociaux. Cet
acte social repose principalement sur les aspirations des acteurs à surmonter le système
traditionnel selon la doctrine d’Alain Touraine, il ya beaucoup de questions dignes d’être
étudiées en vertu de leur pénétration du concept des mouvements sociaux des fondements
doctrinaux théoriques, et surtout ceux sociologiques.
Nous allons nous concentrer dans une partie de notre étude, sur les facteurs actifs qui ont
contribué à l’explosion de la situation et ont permis de surmonter la stagnation sociale dans le
but de rejeter un héritage de valeurs, de traditions et de normes qui ont toujours constitué un
pouvoir de répression sur les acteurs.
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De même que la disponibilité de données paradoxales constituera une motivation justifiée
pour ces mouvements sociaux (revendicatifs, protestataires, et révolutionnaires à certains
moments), ceux-ci ont certainement bénéficié des composantes de la culture universelle,
surtout depuis la naissance du nouvel ordre mondial et le triomphe du capitalisme en tant que
modèle économique de ce système et de la démocratie en tant que façade politique. Tous ces
facteurs combinés pourraient être un point de départ pour analyser le contenu et les aspects de
chaque mouvement social trouvé dans certaines parties du monde arabe.
les mots clés :
Mouvements sociaux- Révolutions arabes- Le nouvel ordre mondial -Chaos créatif

مقدمة:
أصبح املجتمع العربي بكل مكوناته سؤالا اشكاليا بامتياز ،سواء في مستوى مكوناته البنيوية أو الوظيفية سيما
وأنه يشهد جملة من التحوالت العميقة ال يمكن أن تكون إال مشهدا من مشاهد التأزم والانحدار الحضاري قياسا بما
بلغته عديد الشعوب ألاخرى من نضج وتحقيق أشواط كبيرة من الرقي جديرة بالتكبير والتثمين .ناهيك وأن الظاهرة
أصبحت ملفتة لالنتباه أكثر من ذي قبل ،خاصة من خالل اتصالها املباشر بظاهرة العوملة التي من نتائجها "عوملة الحياة
الاجتماعية "1.لكن من ناحية أخرى ،فإن هذا املجتمع -في تشكيلته القطرية ألاكثر والء وجاذبية إلى موازنات القوى
الدولية الفاعلة اقتصاديا وسياسيا وبالتالي ثقافيا -يشهد حالة من الحراك والتغير الاجتماعيين نتيجة لتآكل منظومة
القيم التقليدية التي طاملا حكمته وهيمنت عليه .وهنا يبرز دور الفاعلين من أفراد وجماعات ومجتمعات وتنظيمات
مدنية أو سياسية  ..أي والحال تلك ونتيجة لجملة املؤثرات الكونية التي ساهمت فيها عدة عوامل وخاصة إلاعالم والثورة
املعلوماتية والعوملة بمختلف تجلياتها وتصورات الفاعلين في الداخل ،أصبح الوضع مهيئا لالنفجار  .ألامر الذي سينجر
عنه بداية تآكل عديد القيم والضوابط التي طاملا كانت طاغية ومتحكمة في النسق العام لهذه املجتمعات العربية والتي
حافظت على بقائها منذ مرحلة الاستقالل رغم ما طرأ عليها من اصالحات اعتبرتها الحركات الاجتماعية مجرد حلول واهية.
ومن ثمة ،ستستمد هذه الحركات مبررات رفضها للوضع القائم .أي أنه من الناحية السوسيولوجية حدوث
نوع من الالتوافق بين النظام السياس ي القائم وتطلعات الفاعلين إلى تحسين وضعهم املادي ورفض سياسات الفساد
التي طاملا كبلتهم في عملية الحراك إلاجتماعي ،خاصة أمام امتالكهم لرصيد ثقافي ّ
غير نظرتهم للدولة والزعامة السياسية.
فمثل هذا النضج كان نتيجة تراكمات من التكوين املعرفي الذي كما قال عنه املنصف وناس " لقد بدأ منذ السبعينات
كما رأينا مطلب الديمقراطية ينمو في النخبة املتعلمة ،وخاصة في صفوف أغلب أساتذة الجامعات وطلبتها ،كما أن
نقابات العمال واملوظفين بدأت تناضل بحماس ملزيد تحسين أجور منخرطيها وظروف عملهم .وإزاء هذه التحركات
املطلبية ،لجأت الدولة إلى إلاكثار من عدد أفراد جهاز ألامن ،وتنويع اختصاصاتهم ،وتطوير وسائل عملهم ،وتزويدهم
بأحدث التقنيات الغربية"2
ولسوف ّ
نتبين -من خالل جملة الشعارات واملطالب الشعبية التي تم رفعها في أوجه الاحتجاجات الشعبية سواء
في تونس أو في سائر أقطار العالم -ما سبق التلميح إليه في عنوان املقال حضور العالم الخارجي ،أي ذلك الوافد الذي
أصبحت تمظهراته أكثر وضوحا سواء بشكل علني أو خفي ،إما ّ
بنية تقديم املساعدات ومباركة الثورات العربية أو في
إطار زعزعة استقرار املنطقة لغايات نفعية سنأتي إلى تفصيلها في متن عملنا هذا.
في نفس الاتجاه ،فإن نسق الحركات الاحتجاجية في العالم العربي ما فتئ يتعاظم منذ أحداث  71ديمسبر
 ،0272بدليل استمرار املظاهرات ومختلف أنواع التعبير ألاخرى( الاعتصامات ،الاضرابات ،املظاهرات ،وبعض أنواع
التعبير الوحشية من نوع الانتحار والتهديد باالنتحار )3رغم أنها ساهمت في عديد املناسبات في تقويض أركان السلطة التي
طاملا حكمت املنطقة في فترات متتالية رغم تلونها بالديمقراطية .مثلما تجلى ذلك في الانتخابات التي كانت نتائجها
محسومة قبل وقوعها .وعليه فإنه من املشروعية بمكان أن نتنبه إلى طبيعة هذه الحركات الاجتماعية ومقارنتها بمنشئها
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ألاول الذي كان مطلبيا اصالحيا في املقام ألاول ،ليتطور إلى تبني قيم جديدة تندرج في إطار الحركات الاجتماعية الجديدة
وهي في الغالب ألاعم نتيجة الانفتاح على العالم الخارجي الذي أفض ى إلى تدخل عديد ألاطراف في املطلبية الشعبية التي
أضحت تستأنس علنـا أو سرا باآلخر ،ناهيك على تدخل أطراف دولية ذات نفوذ واسع بحكم وزنها الاقتصادي والسياس ي
والعسكري في مجريات ألاحداث داخل البلدان التي شهدت حركات اجتماعية ما فتئت تتصاعد إلى اليوم .مما يبرر ضرورة
ايجاد تفسيرات لها في إطار ما بات يعرف بـ ـ"الحركات الاجتماعية ا والاحتجاج" .
ذلك معناه ،أن الحركات الاجتماعية في عاملنا العربي ورغم تزامنها التاريخي وتشابه دوافعها و غاياتها فإنها شهدت
نوعا من الانشطار .مما يجعلنا أمام حيرة معرفية مأتاها املزاج املجتمعي املتقلب بين التفاؤل واليأس بل وإلاحباط في
مناسبات أخرى .ألامر الذي يدفع بمزيد تأجــيج ألاوضاع ومضاعفة سرعة الاحتجاجات الاجتماعية نتيجة تفاعلها مع
مكـونات الداخل والخارج.
حري بنا أن نعالج هذه املشاهد من الاحتجاجات الاجتماعية في سياقاتها املتباينة املتفقة جذرا بحكم ارتباطها
املباشر باملطلبية الاجتماعية الرامية إلى التغيير والحراك الاجتماعيين واملختلفة فرعا في ما له عالقة بطبيعتها والعوامل
املؤثرة فيها خاصة في تمازجها مع العوامل الخارجية طوعا أو كرها بحكم دافعية الحاجة .وبالتالي فإنه ال يسعنا إال أن
نشير منذ البداية أن معالجة موضوع الحركات الاجتماعية ال يمكن أن يكون إال مغامرة في الكتابة بحكم التعقيدات التي
تحوم حوله وال تزال كذلك ،أمام تفاقم التحديات القائمة سواء منها القديمة أو الجديدة .فالثورة ليست فقط من أجل
ازاحة النظام السياس ي بل هي حسب 4 Jeff Goodwinأكثر من ذلك .حيث تصحبها تطلعات لتحقيق تغيرات ثقافية
واقتصادية .وما زاد ألامر تعقيدا هو احساس الشعوب العربية بالخيبة الكبرى وهو ذات ألامر الذي يتم التعبير عنه
بصيغ عدة مثلما هو الحال في تونس "الثورة املضادة" " الركوب على الثورة" ،تفاقم الفساد واملحسوبية ،العودة الى
الاستبداد .بل إن بعض ألاصوات هنا وهناك عبرت عن ضيمها من الواقع الراهن وتحن إلى املاض ي رغم رداءته ومثل هذه
التصورات واملشاهد التي ما تزال قائمة في مجتمعاتنا العربية -التي شهدت حركات اجتماعية رافقتها موجات عنف
واحتجاجات متواصلة وساهمت في تغيير الخارطة السياسية في أكثر من موضع -إنما لها ما يبررها حتما وهذا ما سنحاول
احاطته بالسؤال من خالل ثنائيتي املحلي والوافد وفقا إلشكالية بحثنا.
 .0سبب اختياراملوضوع وأهمية البحث:
ما حفزني للكتابة في هذا املوضوع "الحركات الاجتماعية " الحالة الراهنة التي تمر بها منطقتنا العربية من
توترات ما فتأت تتفاقم وبقيت تفرز مشاهد اجتماعية جديدة .فهي في جانب منها تعبير عن طموح للتحرر من ألانظمة
الاستبدادية التي برهنت على فشلها منذ وقت مبكر في خلق الحداثة واملواطنة .ومن جهة أخرى تأثير العوامل الخارجية
على الداخل العربي ونقصد هنا بالتحديد البلدان التي شهدت موجات الحراك الاجتماعي في إطار ما تم الاصطالح عليه
ب ـ ـ"ثورات الربيع العربي" .ذلك أننا بتنا نالحظ تأزم ألاوضاع الاجتماعية إلى درجة إلاقتتال واستفحال إلارهاب وإلانقسام
الاجتماعي بل أكثر من ذلك كله أن املواطن العربي في خضم هذه التحوالت أصبح يحس بنوع من اليأس بعدما كان يأمل في
تغيير ألاوضاع بناء على ألاهداف التي رسمها في بداية الحراك.
 .0.0مشكلة البحث:

إن الاشكالية التي نروم تفكيكها هي تلك التي تختص أوال بالبحث في أسباب تواصل الحركات الاجتماعية وثانيا
مقاربتها بجملة التحديات القائمة(محليا ودوليا) ومدى تأثير ذلك على أهدافها وتطلعاتها .وعليه أمكن صياغة الاشكالية
وفق آلاتي:
ماهي أبرز العوامل املبررة لقيام وتواصل الحركات الاجتماعية في العالم العربي؟ وإلى أي مدى يمكن إلاقرار بـأن
هذه الحركات قادرة على تحقيق مطالبها أمام جملة التحديات القائمة في الداخل والخارج؟
أ
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 .0.8الفرضيات:

 تواصل تأزم ألاوضاع الاقتصادية من العوامل املبررة لتفاقم الحركات الاجتماعية في العالم العربي والذي منه
تونس.
 الفساد آفة مستفحلة في جسد الدولة واملجتمع العربيين حالت دون استقرار ألاوضاع.
 التدخل ألاجنبي عامل مقوضا للسلم الاجتماعي العربي.
 .0.1منهجية البحث:

على اعتبار أن دراستنا نظرية باألساس فأننا سنعتمد عل ـى املنهج التحليلي والاستنتاجي استنادا إلى جملة
الدراسات التي تناولت موضوع الحركات الاجتماعية وقضايا املجتمع العربي وطبيعة املشهد الدولي خاصة منذ بداية
ّ
تجذر العوملة وفرض الخيار الديمقراطي .ومن هنا فإننا وبعد الاطالع على جملة الدراسات التي حصلت في هذا املجال
سنحاول قدر استطاعتنا أن نقدم توضيحات ملا يحدث معتمدين باألساس على الوصف والاستنباط والاستدالل فمثل
هذه البحوث " تعتمد على التأمل النظري البحت وعلى إلاستدالل الفعلي املحض" 5ناهيك وأن الدراسات التي تناولت
موضوع الحركات الاجتماعية تأسست في معظمها على مناهج البحث التطبيقي وهو ما يجعل عملنا هذا مكمال لها
ومواصلة لها ناهيك أن دراسة الظواهر الاجتماعية يستدعي املالئمة بين املنهجين :النظري والتطبيقي.
 .8العوامل الداخلية املبررة لتواصل الحركات الاجتماعية في املنطقة العربية:
بات موضوع الحركات الاجتماعية يمثل اشكاال معرفيا بامتياز في مجاالت معرفية متنوعة بما في ذلك علم
الاجتماع السياس ي .وكنا قد تطرقنا في دراسات سابقة 6إلى بعض جانبيات هذه املسألة التي ال تزال بحاجة إلى مزيد
التفكيك والتفسير قصد فهمها من كل النواحي بما يعود بالنفع على املجتمع والقدرة على تشخصيه من أجل املساهمة في
نموه .ألن غياب هذا الجهد املعرفي قد يكون مخال لعملية التنمية .وعلى اعتبار أن أغلب الدراسات ركزت على العوامل
املؤدية إلى حدوث موجات احتجاج في بعض أصقاع العالم العربي التي جاءت منددة بالسياسات القمعية واستفحال
الفساد وتصاعدت بذلك الحركات املطلبية التي تجلت سلمية اصالحية في بدايتها ثم تحولت إلى حركات عنيفة مدمرة
للسلم الاجتماعي مثلما هو الحال في ليبيا وسوريا واليمن أو هي حركات سرعان ما تم الانقالب عليها وتلجيمها بقبضة
حديدية أكثر وحشية من النظام السياس ي الذي تمت إزاحته ونقصد هنا بالتحديد امل ـ ـ ـ ـ ــثال املصري وأما املشهد الثالث
ّ
فيتجسد في ذلك املثال من الحركات إلاجتماعية التي ما زالت تصارع في اطار السلمية من أجل تحقيق مطالبها التي جاءت
من أجلها رغم ما يتخللها من موجات عنف بلغ أقصاها استفحال مشاهد الارهاب التي استغلت حاالت الفوض ى
والهشاشة .ولسوف نرى كيف أنها في الغالب ألاعم بقيت مجهولة املصدر من حيث مصادر تمويلها وتدعيمها اللوجستي
وتعددت بشأنها الاتهامات ،ولعل املثال التونس ي أحد أبرز تجليات هذا املشهد.
ومثل هذا القول خلصت له تقارير ألامم املتحدة املتخصصة ،من ذلك اعتبار الجريمة أحد املشاهد الغالبة
على طبيعة املجتمعات بعد موجة ّ
التغول الرأسمالي وسياسات السوق املفروضة ":ال تعكس الجرائم القيم عند املجرمين

فحسب بل القيم عند املجتمع ككل .فإذا ّ
أقر املجتمع العنف ،واعتبر الكسب الشخص ي أكثر أهمية من الانصاف وكان
مستعدا ألن يلوي القانون سعيا وراء الثروة والسلطة وامللذات الشخصية –فإنه سيكون على الدوام مهيئا ّ
لتقبل املغامرة
غير املشروعةـ سواء بوركت أم تم تجاهلها ،ام أدينت"7.
كل ذلك يدفعنا إلى اعادة ترتيب السؤال وفق آلاتي :لئن جاءت "ثورات الربيع العربي" من أجل تحرر الانسان
العربي من هيمنة الطغيان والاستبداد فهل أن هذه آلافات انجلت فعال؟ وفي البعد الاجتماعي :أين نحن من شعارات من
نوع "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق"؟ 8حتى أن أغلب الدراسات اعتبرت أن الثورة التونسية كان دافعها ألاساس ي
تفاقم أعداد العاطلين عن العمل .مما سيفاقم من حدة ألازمة الاجتماعية 9وفي املنحى السياس ي إلى أي مدى تمكنت
أ
أ
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موجات الحركات الاجتماعية في العالم العربي من ارساء الديمقراطية باعتبارها "الشعب يريد"10؟ فمثل هذا ألاسئلة تجد
مبررات طرحها في محاولة تشخيص واقع الحركات الاجتماعية أي دوافع تواصلها.
 .8.0املعطى السياس ي ومعركة التصحيح:

ورثت بلدان العالم العربي التي شهدت حركات اجتماعية متفاوتة في حجمها وطبيعتها ونتائجها عن الحقبة
السالفة إرثا ثقيال ال تزال شعوب املنقطة في بعض ألاقطار العربية وفي مقدمتها تونس تصارع من أجل تعريته وإزاحته من
املشهد السياس ي وفي مقدمته وضع حد لكل مظاهر الانتهاكات .ذلك أن تفصيل املشهد السياس ي يحملنا حتما إلى استنتاج
جملة من املعطيات التي ال تزال تمثل حجر عثرة أمام تحقيق هذه الحركات لبرامجها النضالية ،مما يبرر حتما تواصلها
املستمر ،وهو ما أمكن ايجازه في النقاط التالية:
 لطاملا مثلت سيادة الزعيم سلطة ملهمة تحض بالقداسة في املجتمع العربي بفعل طبيعة ألانظمة السياسية
التي كانت قائمة .حيث أن الرئيس يمارس سلطة مطلقة رغم سياسات التالعب بالقانون وتضليل الرأي العام خاصة عبر
استغالل وسائل إلاعالم وهيمنة الحزب الواحد وتجييأ أنصاره أو عبر شراء الهمم من أولئك الذين يحضون بإشعاع
واسع في املجتمع مثل ذوي املناصب والنفوذ واملراكز الاجتماعية مهما كان مجال انتماءهم فضال عن تزييف الانتخابات
واختالس املال العام باسم الشرعية ..ومثل هذه املظاهر املخزية ما زالت شعوب املنطقة تكافح من أجل تحييدها من
املشهد السياس ي الجديد ،مما يبرر شرعية تواصل تحركاتها النضالية ،رغم سياسات القمع والتضليل .فهذا ألامر ّ
عبر
عنه املفكر عزمي بشارة في إطار تعقيبه على النظام السياس ي املصري في مرحلة ما بعد ثورة  02يناير وهيمنة العسكر
على شرعية الشعب من خالل قوله":تبقى القضية ألاهم في هذا السياق أن الحركات ألايديولوجية العربية ،بيسارها

ويمينها ،وقومييها وإسالمييها ،لم تمارس تواصال في الفضاء العمومي ،أي عبر امل ـ ـ ـ ــمارسة السياسية للخطاب ،ألن
الاستبداد لم يتح لها الفرصة".11
 لئن نجحت بعض البلدان العربية مثل تونس وليبيا ومصر واليمن في ازاحة أنظمة سياسية بأكملها بطبيعتها
املتصلبة املتهرمة في عمرها ،فإن واقع الحال اليوم يكشف إما عودة هذه ألانظمة في حلة جديدة مثلما هو الحال في مصر
على إثر الانقالب العسكري السافر على الشرعية وسيادة الشعب لنتحول من مقولة "الشعب يريد" إلى "العسكر يريد" أو
أن هذه البلدان نجحت نسبيا في التقدم نحو إرادة الشعب وأقامت أنظمة سياسية تستمد مشروعيتها من إرادة الشعب
رغم ما يشوبها من انتكاسات مثل واقع الحال التونس ي أو أنها أي هذه ألانظمة وليدة العهد انشطرت وتحولت إلى
تنظيمات مسلحة متقاتلة واملثال الليبي واليمني خير مثال على ذلك .أما النوع الرابع من املشهد السياس ي العربي وهو
ألاكثر توترا ودموية فيتجسد في املثال السوري حيث تحولت موجات الحراك الاجتماعي من مجرد حركات مطلبية
اصالحية إلى حركات مسلحة بحكم طبيعة النظام وتدخل ألاطراف الدولية وهو الجانب الذي سنأتي على ذكره في العنصر
املوالي من عملنا هذا.
 من املسائل السياسية ألاخرى التي تمثل سببا في تواصل الاحتجاجات الاجتماعية انعدام الدربة على العمل
الديمقراطي واحترام القانون .حيث بات واضحا من خالل املشهد السياس ي القائم أن أطرافا معينة تحن إلى منظومة
العهد السياس ي القديم ،إما ألنه ألاصلح ملصالحها والضامن لبقائها وانتعاشها أو لكون هؤالء الفاعلون من شخصيات
سياسية وأحزاب ومكونات مجتمع مدني رافضة لطبيعة التحول القائم .وعليه وجدت نفسها أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام خيار تقـ ـ ـ ـ ـ ــبله أو
رفضه ولو بالتحالف مع القوى الخارجية الرافضة لهذا التحول ،بحكم دافع املصالح الشخصية أو الايديولوجية .ولعل
الصراع القطري السعودي ومن حذا حذوهما أحد أبرز مظاهر هذا التحالف بين مؤيد ورافض للحركات الاحتجاجية في
بعض أقطار العالم العربي وخاصة في املوقف من ألاحزاب الاسالمية ونعني هنا بشكل واضح الاخوان في مصر والنهضة في
تونس.
أ
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 من أسباب تواصل الاحتجاجات الاجتماعي ــة ،هو تمسك ألافراد سواء في إطار تشكيالتهم الحزبيــة أو الشعبية
ّ
ّ
تسلط الذي بدت مالمحه تلوح في ألافق .ألامر الذي ّ
حرك الشارع
والتوجس من كل ماهو
املطلبية بالخيار الديمقراطي
ّ
التونس ي في أكثر من مناسبة وأصبح يعبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو النزول إلى الشارع عن موقفه من بعض
الاجراءات سواء تعلق ألامر ببعض القيادات السيادية فيستعرض سيرتها السياسية ويدلل على عدم صالحيتها .ومثل هذا
ألامر عايناه باألساس في املجتمع التونس ي وهو املثال الذي تجمع معظم الدراسات على أنه املثال ألاقرب الذي بدأ يرسم
مطالب الثورة باعتبارها "تلك اللحظة التاريخية التي تتحدى فيها ارادة الشعب الحرة نظام الهيمنة والسلطة وأدوات

السيطرة والتسلط التي تكرسه من خارج دستورها وقواعد لعيتها .هي تلك اللحظة التي ال يبقى فيها الشعب مجازا على
ألسنة املثقفين ورمزا في أذهان ّنقاد ألانظمة ،بل يصبح واقعا فعليا عينيا نسبيا ،له لون وطعم ورائحة وعرق ودم ،يخرج
في الثورة أفضل ما فيه ،وقد يخرج في الثورة أيضا أسوأ ما فيه " 12.وفي نفس هذا الاتجاه ،فإن الشارع العربي تحول إلى

حالة صراع ايديولوجي في إطار ألاحزاب بشقيها أي تلك التـ ـ ـ ــي ربحت الانتخابات أو تلك التي خسرتها فتحول ألامر إلى حالة
احتقان .فبتنا نشاهد نوعا من الاحتراب السياس ي تتجلى مظاهره حتى في الشارع العربي بصيغ وتعبيرات متباينة .وتحولت
معها الحركات الاجتماعية في عديد املناسبات من حركات مطلبية نقدية إلى حركات تتستر بهذه الغايات الاجتماعية لتمرر
أجندات سياسية ملواجهة الخصم املقابل ومثالنا في ذلك ملا حشد نظام العسكر الانقالبي في مصر آالف املتظاهرين في
الساحات العامة وهم في الغالب ألاعم من شتات ألاحزاب التي خسرت الانتخابات ضد الاخوان واغتنمت الفرصة للنيل
منه،أما في تونس فتجسد نفس املشهد في تجليات أخرى حتى أصبحنا نشاهد حركات احتجاجية ذات طابع سياس ي سواء
معلنا أو متخفيا .بل أكثر من ذلك ،إذ يحصل أحيانا أن تتم املواجهة بين حركتين اجتماعيتين تلتقيان في شارع واحد
وينتج عن ذلك في حاالت التوتر إلى تراشق بينهما .بل إن التوترات السياسية تعد من املحركات ألاساسية لتفاقم ظاهرة
ّ
ومحرض ومعارض حسب طبيعة املصالح القائمة ،ومثل هذا الوضع وضع البالد التونسية على
الاحتجاجات بين مؤيد
حافة الانفجار في أكثر من مناسبة.
 .8.8السياسات التنموية الفاشلة:

لقد عاش الشارع العربي على وقع وعود ثورية براقة وكان في بداية عهد الحراك الاجتماعي حاملا بتغ ـ ــير الظروف
والتأسيس إلى واقع جديد هو واقع الديمقراطية والحرية والكرامة والسيادة الشعبية وبناء الانسان الجديد .ومثل هذا
ألامر عبرت عنه الفئات الشعبية املتضررة خارج السياقات الايديولوجية والحزبية وذلك على ألاقل في بداية عهد انفجار
الشارع العربي الذي أمكن تحديد تاريخ ميالده ب ـ 71ديسمبر . 0272
مثل هذا ألامر يحيلنا حتما إلى مقارنة مرحلة البداية مع واقع الحال اليوم ،حيث تصاعد وتيرة الاحتجاجات
فضال عن تفاقم الصراعات املسلحة التي هي امتداد معدل للحركات الاجتماعية السلمية بعد ما تداخلت عليها جملة من
املعطيات من افرازات الداخل و امالءات الخارج .وما يهمنا في ما له عالقة بمتطلبات بحثنا أن املعطى الاجتماعي كان هو
الغالب على تأجج ألاوضاع.
ً
أخذا بكل ما سبق من معلومات ،ومثلما ذهبت إلى ذلك عديد الدراسات ،نالحظ تفاقم حالة الهشاشة
الاجتماعية من فقر وبطالة و غالء أسعار وتردي الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والقضاء وهي من
القطاعات الحيوية .فالفاعلون في العالم العربي وفي مقدمتهم مكونات املجتمع املدني والطبقات املتوسطة واملفقرة باتت
تدرك يوما بعد يوم أن ما أسست له من برامج لم يتحقق بالكيفية املنتظرة ،أي أننا هنا أمام تصورين متضاربين :فاألول
ما أمكن اختصاره في تطلعات هذه الفئات الهشة التي هي نتاج سياسات تنموية بنيت منذ مرحلة الاستقالل إما على
إلاقصاء أو عدم املساواة في توزيع الثروة أو هي نتاج لسياسات الاقصاء الايديولوج ـ ـ ــي أو الجهوي والتي باتت واعية أكثر
من أي وقت مض ى من أن "السالح" الوحيد في تصحيح وضعها يكمن ف ـ ـ ــي التعـبئة ومواصلة النضال من أجل افتكاك
مطالبها .أما ثاني هذه التصورات فهو املتحكم في تسيير املجتمع ،أي الدولة التي تواجه الطرف ألاول بأنها ورثت تركة
ثقيلة من تجارب الحكم السابقة ال يمكن تجاوزها كليا في ظل التحديات القائمة .وعليه فإن النتيجة هي تضارب
أ
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التصورين ،أي حركات اجتماعية متصاعدة في مواجهة خصم جديد أو هو امتداد لنموذج الحكم ما قبل الثورة أو لنظام
الحكم الناجم عن هذه الحركات الاجتماعية.
على أنه ال يمكن التغافل هنا على املعطى الخارجي ودوره في تعاظم ألازمات الاجتماعية .على اعتبار أن جملة
التحوالت الاقتصادية التي جدت أساسا منذ سبعينات القرن املنقض ي أدت إلى زعزعة النسيج الاجتماعي العاملي"غير أن

ألاحداث ألاخيرة أظهرت بوضوح رهيب عمق هذه املغالطة ونتائجها الكارثية ،سواء من حيث الافقار الكامل ملاليين الناس
الذين تم تهميشهم اقتصاديا أو املناظر املرعبة من أعمال الحرب املكشوفة التي تمزق أقطارا بكاملها -فإن العالم يدفع
اليوم ثمنا باهظا جراء تغييبه القضايا الاجتماعية وتجاهلها"13 .
هذه إذا بعض مبررات تواصل الحركات الاجتماعية في عاملنا العربي وخاصة في البلدان التي حصلت فيها ما كان
يعتقد "ثورات" أدت إلى تغيير نظام الحكم ولـ ـ ـو جزئيا أو تلك البلدان التي تفاقمت فيها هي ألاخرى موجات الحراك
الاجتماعي مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الجزائر والسودان واملغرب ألاقص ى ومنطقة الخليج العربي وأساسا اململكة العربية السعودية .فما
يشد الانتباه في هذا إلاطار هو اصرار الفاعلون في عملية الحراك الاجتماعي في املنطقة العربية على أن تتحمل الدولة
وحدها مسألة حل هذه املشكالت ،غير عابئين بالتغيرات الجذرية التي مست طبيعة الحياة الاجتماعية التي طاملا كانت
دول ما بعد الاستقالل هي الضامنة لها أي منذ كانت هذه الفئات الشعبية تنتعأ وتتموقع في القطاع العمومي باعتباره
أحد محددات الشخصية العربية مثلما ذهب إلى ذلك عالم الاجتماع املنصف وناس"فهذا الحرص على التموقع داخل

القطاع العمومي هو تعبير عن هذه الرغبة الشديدة في تأمين النفس وضمان سالمتها والاحتماء بما هو دائم أو شبه دائم
ّ
ّ
وتجنب كل ما هو ظرفي ووقتي وقابل للتقلب .وهو تعبير كذلك عن بنية ذهنية خصوصية تركز على الرغبة في الاقتراب
من الحاكم ".14فهو بذلك بات مهددا باالندثار أمام سياسات الخوصصة وكل ما انجر عن اتفاقيات التجارة الدولية
والعوملة .ولهذا السبب نعتبر أن فهم مسألة الحركات الاجتماعية ال يمكن إال أن يكون من خالل ثنائيتي املحلي والوافد.
 .8.1الفساد وثقافة التواكل:

ال يسعنا في سياق تحليل مضامين الحركات الاجتماعية في العالم العربي إال أن نراجع من جديد طبيعة ألانظمة
الحاكمة من أعلى هرم السلطة وصوال إلى قواعدها التنفيذية واملشرفة على عملية التسيير وأن نهتم في نفس الاتجاه
برؤية مكونات املجتمع إليها .وقتها سنخلص إلى جملة من الاستنتاجات تتصل بطبيعة هذه ألانظمة السياسية وخاصة في
ما له عالقة في التحكم بمدخرات الدولة وتسيير املال العام .فال يكاد يخلو بلد عربي واحد من ثقافة الفساد السياس ي
واختالس املال العام وهذا ليس حكرا على الصف ألاول من املاسكين بالسلطة بل هو سلوك يومي ينخر جسد املجتمع.
ً
فالفساد في الدول العربية أخذ" أشكاال متعددة ومتنوعة ،وتتسبب طبيعة ألانظمة السياسية في تعميم ظاهرته ،بوصفها

أداة سلطوية إلعادة توزيع الثروة في املجتمع .فعندما يحل الفرد مكان املؤسسات السياسية ،يتم إضعاف هذه
املؤسسات واستبعادها ،حيث يتم استغالل املنصب والنفوذ السياس ي ،ألجل الحصول على مكاسب شخصية،
كالحصول على رشاوى وعموالت ،سواء في الداخل أو الخارج ،وينتج عن هذا الاستبداد استبعاد املشاركة السياسية
للمواطنين ،ما يحرر الفاسدين من الرقابة واملحاسبة التي توفرها املشاركة السياسية ،فهناك عالقة عكسية بين
املشاركة السياسية والفساد ،فكلما انخفضت درجة املشاركة السياسية يزداد ظهور الفساد ،والعكس بالعكس .وتعطي
طبيعة ألانظمة السياسية العربية الحماية الالزمة التي تسهل عملية انتشار الفساد داخل النظام السياس ي ".15
من ألامور امللفتة لالنتباه في هذا إلاطار أن ظاهرة الفساد زادت استفحاال في البلدان العربية التي شهدت
موجات حركات اجتماعية بما في ذلك تونس .ليكون ذلك أحد أبرز العوامل التي فاقمت من مواصلة تأجج الحركات
الاحتجاجية ّ
وتكون عقيدة شعبية مصممة على املحاسبة وتعرية كل ملفات الفساد (املحلي واملعولم)،سواء منها
املكشوفة أو املستترة .على أنه ال يجب أن نغفل هنا على طبيعة فريدة تكاد تظهر ألول مرة في البلدان العربية وهي توظيف
ملف الفساد في التجاذبات السياسية .أي استخدامه كشكل من أشكال املساومة ،ألامر الذي ينجر عنه مواصلة
أ
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استفحاله في جسد املجتمع العليل وحتى بعض املحاوالت الجريئة التي تم اتخاذها ملقاومته تحت تأثير الشارع والضغط
الشعبي وإلاعالم الافتراض ي الذي يعتبر الساحة الاعالمية ألابرز لهذه الحركات باءت معظمها بالفشل إما في بداية الطريق
أو في مراحل متقدمة مما أفقد املواطنين الثقة في هذه القوانين واملؤسسات القائمة .وعليه نفهم بكل جالء أحد الدوافع
القائمة وراء تواصل الاحتجاجات ،ناهيك وأن الدول العربية تتصدر املراتب ألاولى في استفحال آفة الفساد بما في ذلك
ّ
تونس ،إذ" ليس مستغربا أن يكون الفساد في حقبة ماقبل الثورة ،هو السمة البارزة للنظام السابق ،لذلك ركزت حكومة

ما بعد الثورة ،إدراكا منها لهذه الحقيقة ،على مواجهة الفساد املاض ي عبر سلسلة من آليات العدالة الانتقالية والقانونية.
لكن ،وفيما جهود البالد تنصب على الفساد الكبير ،كان الفساد الصغير ينمو ويزدهر " 16.وكذلك لسان حال الشعب
التونس ي ينطق بعديد الشعارات املعبرة عن محاربة الفساد مثل"الشعب يريد تطهير الادارة"و "نطالب بتطهير البالد من
رموز الفساد"والتي توجت مبدئيا بإرساء عديد املؤسسات ملقاومة الفساد وخاصة "الهيئة الوطنية ملقاومة الفساد".
 .1الوافد:
إن ما يحدث في العالم العربي من توترات وتواتر الحركات الاجتماعية -الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
تفاعلت مع طبيعة الواقع وما أفرزه من تحديات حتى في مرحلة ما بعد زوال ألانظمة التي طاملا حكمت منذ مرحلة
الاستقالل -ال يمكن ارجاعه إلى عوامل الداخل فقط .بل إن طبيعة النظام الدولي الراهن املحكوم بمنطق الاستعمار
الجديد 17الذي يقوم على املوازنات الاقتصادية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان هو السمة الغالبة على راهن
العالقات الدولية فـ"منطقي جدا أن يتسبب النظام الرأسمالي بطبيعته املتوحشة التي نعاينها اليوم في تفاقم الحركات

الاجتماعية التي غالبا ما تتحول إلى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعل ثوري أو فوض ى عارمة يتم تقديمها في معظم الحاالت على أنها ثورات شعوب
ولكنها في الحقيقة ال تزيد عن كونها خديعة وابتكار جديد لإلمبريالية في حلتها الجديدة"18

في اعتقادنا فإن انهيار ألانظمة العربية في البلدان التي شهدت موجات الغضب الجماهيري لم يكن بفعـل عوامـل
الداخل فقط التي شرحناها في ركن العوامل القطاعية ،بل كان للعامل الخارجي أيضا دورا أساسيا في ذلك .وهـذا ألامر ال
يحتاج إلى جهد كبير لتوضيحه .وألدل على ذلك ما حدث في كل من ليبيا ومن قبلها العراق وما هو بصدد الحدوث في
القطر السوري ونفس ألامر في تونس و مصر واليمن إذ أن عديد النقاط ال تزال محيرة وغامضة إلى حد آلان وال يزال
التونسيون مثال يطرحون ألاسئلة التالية :ملاذا لم تتمكن قيادات الجيأ من ايقاف الـرئيس قبـل هروبه؟ وفي مصر بأي
منطق قانوني تتم تبرئة الرئيس حسني مبارك من جرائمه على امتداد ما يزيد عن  02سنة من حكمه؟ وعلى العموم من هي
الجهات الخارجية القائمة على ذلك؟ وماهي مصالحها؟ .19فارتهان املنطقة العربية إلى التدخل ألاجنبي أصبح يستفحل
ويتجلى في أوضح صوره .وهذا حتما له عديد املبررات وفي مقدمتها حماية املصالح ألامريكية والعمل على تغيير حالة
الجمود والاستقرار التي طاملا تمتعت بها هذه ألانظمة العربية رغم ما قدمته من سخاء إلى الدول العظمي قصد نيل
رضاها .ولكن طبيعة النظام الدولي الجديد وأطماع القوى العظمي كانت تدفع نحو تحوالت عميقة في املنطقة العربية
فيما أمكن أن نسميه بالنوايا الاستعمارية واملطامع الاقتصادية الجديدة .وبناء عليه فإن تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية
في منطقتنا العربية يعد في بعض تجلياته ابتكارا غربيا الستهداف املنطقة خاصة بتوظيف الديمقراطية وتحويلها من غاية
نبيلة قصد تحقيق الحرية والعدالة إلى أداة تخريبية ومن ثمة زرع الفوض ى باستغالل الرصيد املتوفر :الطائفية،
الحدود ،العرق ،الهامشية...
.1.0الديمقراطية ونهاية الشوط:

ال يمكن فهم ما يحدث في املنطقة العربية في امتدادها الجغرافي-القطـري وبأبنيتها السياسية إال بالعودة إلى
تراكمات الخطط الاستعمارية منذ قرون خلت وهو ما أمكن تجسيده في جملة من املشاهد .وال يسعنا هنا إال أن نولي
اهتمامنا بآخر تلك املشاهد ملا لها من عالقة مباشرة بتأجج الاحتقان الاجتماعي في املنطقة العربية تحت شعار املطالبة
بالديمقراطية .وهذا حتما ما يجعلنا نتنبه ملا حصل منذ تسعينات القرن املنقض ي ونهاية الصراع ألامريكي السوفييتي
أ
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بسقوط هذا ألاخير عام  ، 7997ليدخل العالم وقتها في مرحلة سياسية جديدة اصطلح عليها بالنظام العالمي الجديد أي
فيما سماه فوكوياما - 20،و هو أحد املنظرين لهذه الحقبة ومستقبلها -بنهاية الشوط.
إن من تبعات هذا التحول العميق في التوازنات الدولية سعي الواليات املتحدة ألامريكية وحـ ــلفـائها السياسيين
والاقتصاديين إلى بسط نفوذها ورعاية مصالحها ومصالح أنصارها اعتمادا على جملة من آلاليات وفي مقدمتها فرض
ايديولوجيا املرحلة الجديدة ،لعل أبرزها الديمقراطية .ولكن أي ديمقراطية؟ هل هي تلك الرؤية ذات املالمح الاغريقية
البحتة القائلة بسيادة الشعب وأن يحكم نفسه بنفسه؟ أم هي الديمقراطية وفق الرؤية الغربية ع ــموما وألامريكية على
وجه الخصوص؟
قد يخطئ من يعتبر أن سعي الواليات املتحدة ألامريكية نحو فرض الديمقراطية في العالم هو ذا نزعة
حقوق ـ ـ ـ ــية وإنسانية محضة .نقول ذلك بدليل الوقائع التي جدت في أكثر من مناسبة مرورا بالتصفية العرقية ضد مسلمي
ّ
البوس ـ ـ ـنة والهرسك وكيف أن تدخل الواليات املتحدة ألامريكية كان متأخرا ،وهذا حتما ما يتناغم ومصالحها وصوال إلى
ما حصل في العراق وانتهاء بما نحن فيه اليوم حيث تنتهك إلانسانية و"الديمقراطية" بشكل سافر مثلما حدث مؤخرا في
مصر أمام أنظار العالم حيث" كانت النتيجة اجهاض عملية التحول الديمقراطي في مصر ،بما في ذلك من اسقاطات

على املنطقة كلها ،والانحراف بمسار التحول الديمقراطي إلى وجهات أخرى ال تزال مجهولة ،ألن الدينامية الاجتماعية
الناجمة عن الانقالب العسكري من فعل وردات فعل ال تزال غير واضحة املعالم تماما حتى آلان... ".21

إننا ال نود هنا أن نراكم املشاهد التي تبرر ما نروم التعبير عنه من كون الديمقراطية كذبة ابتدعتها الواليات
املتحدة ألامريكية من أجل تغيير املشهد السياس ي العالمي وتفتيت الخارطة الجغرافية أمال في تحقيق مزيد من املصالح
وك ــأن النظام الرأسمالي ال يمكنه أن ينتعأ إال في ظل وجود أزمات اجتماعية واقتصادية ،أي وفق ما يتالءم وطبيعة
الرأسمالية املتوحشة ،بقدر ما نسعى إلى تبيان عالقة استمرار الحركات الاحتجاجية بالديمقراطية حتى لو أدى ألامر إلى
ضرب الاستقرار الاجتماعي وتعطيل التنمية وما إلى ذلك ما آفات اجتماعية.
وألجل أن تحقق القوى املتنفذة في العالم غاياتها فإنها رحبت وشجعت ،بل وعملت على تأجيج الحركات الاجتماعية في
العالم العربي لغايات نفعية مصلحية وليس مباركة هذه الشعوب فيما قامت به من أجل الحرية والعــدالة والكرامة.
فنحن بذلك أمام تصاعد موجات حركات اجتماعية تطالب بالديمقراطية مستأنسة بالضمير ألامريكي املهيمن في الساحة
الدولية دون أن تكون عابئة في عديد من املناسبات ملخاطر اللعبة .فموضوع الديمقراطية أصبح يفلت من معانيه
الحقيقية والنبيلة ليعود منطق التجييأ الشعبي لضرب الارادة الشعبية وهذا مـا ملسناه في التجربة التونسية على إثر
فوز حركة النهضة منذ  0277في الحكم .حيث عملت قوى املعارضة املدعومة اقليميا ودوليا على تفجير الوضع وارباك
السلم الاجتماعي ونفس ألامر حصل في كل من مصر وليبيا واليمن ولو بأشكال وظروف مختلفة .ليتحول الفعل
الديمقراطي من أسلوب حكم لقيادة املجتمع في إطار دولة القانون واحترام الدستور إلى سالح بأيدي شريحة من
الجماهير "البيدقية"التي تحركها مصالح معينة ملزيد تفجير الوضع الداخلي باسم حرية التعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير
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املحلي والوافد في مقاربة مضامين ومالمح الحركات الاجتماعية في العالم العربي.

رسم بياني ع ـ0ــدد :املشهد الديمقراطي في العالم العربي وعالقته باالحتجاجات
ارساء انتخابات
والوصول الى
السلطة بطريقة
مشروعة()2

اندالع الحركات
الاجتماعية واملطالبة
بالديمقراطية()1

تجدد الحركات
إلاجتماعية
وتصاعدها()5

تواصل الحركات
الاجتماعية باسم
الديمقراطية()3

تقويض الحكم
الشرعي()4

ليكون الوضع في معظم البلدان العربية مرسوما وفق خطة دائرية كما هو مبين في الرسم املرافق.
 .1.8نظرية الفوض ى الخالقة والحركات الاجتماعية:

من حيث املبدأ فقط أجمعت كل الدراسات أن ما حصل في بعض ألاقطار العربية منذ أحداث سيدي بوزيد 71
ديسمبر  0272كان نتاجا ملطالب شعبية .حيث أن الفاعلون بحاجة إلى التخلص من املنظومة التقليدية التي طاملا مثلت
سلطة يخضعون لها مثلما ذهب إلى ذلك آالن توران ،22أي والحال تلك فإن الحركات الاجتماعية تعطي معنى جديدا لهذا
الفعل إلانساني على اعتبار أن الفاعل الاجتماعي يسعى إلى التخلص من قيود املجتمع فينتج عـ ـ ــن ذلك نوع من التمرد
نفهم من خالله لغة الرفض والثورة على قيود النظم واملؤسسات .23وشروط هذا الفعل إلاجتماعي توفرت في مختلف
البلدان العربية التي كما أملحنا سلفا عانت من منظومة حكم لم تعد صالحة في القيادة مثلما ضاقت ذرعا من شتى أنواع
الاستعباد والاستبعاد .إال أن تطور ألاحداث وموقف املجموعة الدولية مما يحدث يجعلنا نتنبه إلى عديد املعطيات
الجديرة باملالحظة وذلك ال يمكن أن يكون إال في إطار مساعي الدول الكبرى في اغراق املنطقة العربية في مزيد من ألاوحال
عبر التدمير غير املباشر باستغالل ارثها الثقافي املشحون بعديد املكونات التي يمكن تفجيرها عبر وسائل التحريض
والدعاية وتطويع الديمقراطية من أجل ذلك ،ناهيك عن الدعم املادي والعسكري .ومثل هذا القول ليس مجرد تخمينات
بل هو حقائق واضحة للعيان ،وفي هذا إلاطار "يتفق الجميع أن القوى الاستعمارية تستغل تناقضات املجتمعات الذاتية

والبينية ّ وتوظفها من أجل إنهاك املجتمعات وتركيع أنظمتها .فهي كما تستغل وتوظف الخالفات الحدودية ،تستغل أيضا
التباينات الطبقية واملذهبية في املجتمع ،وتفاقمها الى أن تصبح انشقاقات سياسية ذات آلية ّ مدمرة تتيح للقوى
الاستعمارية فرصة التدخل املباشر وتوجيه حركة الصراع بينها بما يخدم مصالحها الخاصة في النهاية"24.

بتنا اليوم نالحظ بشكل مفضوح مكشوف تدخل العامل الخارجي في ترتيب ألاوضاع في الداخل العربي ونعني
تحديدا جملة البلدان التي شهدت تقلبات سياسية بعد غزو العراق بصفة مباشرة ،إذ ومنذ هذا التاريخ باتت النية
واضحة في اعادة تغيير الخارطة السياسية في املنطقة العربية وما يتبع ذلك من اعادة تشكيل الخارطة الجغرافية طبقا
ملصالح ألاطراف املتدخلة ومالئمة ملصالحها التوسعية والاقتصادية باألساس حيث أنه ":بالفعل لقد اتسقت ألاهداف
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العليا ألمركة العالم مع إرهاصات الثورات العربية على أساس أنه إذا كانت البنى إلاقليمية غير مهيأة للقيام بالوظيفة
املطلوبة أمريكيا ،يصبح إخراجها من دائرة الفعل بتدميرها وإدخال مقدراتها في عملية نزف مفتوحة بما يترتب على بث
الفوض ى كخيار بـديـل م ـ ـ ـ ـ ــن الاسـتـقـرار الـذي ال يتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسق
وديـنـامـيـات الخطط الـمـرسـومـة للجغرافيا السياسية العاملية"25.
فتجليات الفوض ى الخالقة في واقعنا العربي باتت واضحة املعالم ولعل من أبرز تجلياتها العودة باملنطقة إلى
قانون الطبيعة حيث الكل في حرب ضد الكل .وما الديمقراطية إال مجرد سالح ذو وجهين لتبرير التدخل التدميري وذلك
ال يكون إال بمزيد زرع الفوض ى ،ألن في ذلك أكثر من مصلحة للواليات املتحدة ألامريكية وحلفائها .فتدمير بلد مثل
العراق وليبيا واليمن وسوريا ستعقبه سياسات التعمير بعد الهدم وهذه واحدة من أبرز املصالح الاقتصادية التي
ستجنيها فضال عن بيع ترسانتها من أسلحة الجيل التقليدية التي لم تعد صالحة بحكم أنها تمكنت من صناعة أنواع
متطورة جدا من ألاسلحة وبات عليها أن تتخلص من الجيل القديم وذلك لن يكون طبقا لظروف املنطقة إال بتسويقها
لتحول الحراك الاجتماعي املطلبي السلمي أو الثوري ّ
بطريقة أو بأخرى داخل البلدان العربية ّ
البناء إلى حراك حربي في
إطار العمل على تشكيل فصائل متناحرة بين أبناء الوطن الواحد.
خاتمة:
رغم التباسات موضوع الحركات الاجتماعية في املنطقة العربية فإنه ال يسعنا إال أن نهتم بدراسته ملا ف ـ ــي ذلك
من أهمية في رصد أهم التحوالت التي تشهدها منطقتنا العربية وزادت من حدة تردي ألاوضاع ألامر الذي يبرر تصاعد
وتيرة هذه الحركة وتفاعلها مع جملة القضايا املطروحة .فرغم تشعب هذا املوضوع عند تناوله كموضوع معرفي للدراسة
فإن بعض مالمحه أضحت واضحة وقابلة للقياس خاصة فيما اتصل بدوافع تواصل هذه الحركات والتي أوجزنا أهمها في
تفاقم ظاهرة الفساد وعدم الدربة على الفعل الديمقراطي وإلاصرار على مقاومة الهشاشة الاجتماعية.ناهيك عن تدخل
الطرف ألاجنبي ،وخاصة من قبل البلدان املتنفذة التي تتباهى بديمقراطيتها واحترامها لحقوق الانسان وحق الشعوب في
تقرير مصيرها ،رغم أنها كانت باألمس القريب دوال استعمارية.
من هنا فإن قولنا :املحلي والوافد في مقاربة مضامين ومالمح الحركات الاجتماعية في العالم العربي ،إنما يأتي
استجابة لطبيعة املرحلة وما تخفيه من توترات مهيأة إلى مزيد من الانفجار إن لم تتم معالجتها بطرق مدروسة وفي إطار
ّ
التطرف والتعصب وتجريم التدخل ألاجنبي على ألاقل في
احترام السيادة الشعبية والاحتكام إلى القانون ونبذ كل أشكال
الحدود الدنيا واملمكنة .ذلك أن الشعوب العربية تتعطأ إلى الخالص من هيمنة الاستبداد وتتطلع إلى واقع معيش ي
أفضل ،وذلك هو حلم البداية الذي قامت ألجله "الثورات العربية".
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د.حازم حمد موس ى
كلية العلوم السياسية \ جامعة املوصل

امللخص
سيجيب البحث عن التساؤل الاتي وألاساس :هل يمكن أن تتحقق الديمقراطية في الدول العربية املتغيرة في ظل
تهديد التحالفات والتشبث بالسلطة؟ أم تكون الدولة مستحيلة؟ ويسلط هذا البحث ألاضواء على إلاشكالية
الدائرة فيما يتعلق بالتهديد ومصدره هل إلادارة السياسية هي مصدر تهديد الديمقراطية؟ أم اشعب يهدد
الديمقراطية؟ وحال لتلك إلاشكالية استخدمنا املنهج التحليلي الذي يركز على تحليل حراك الكتل السياسية
وبناء استراتيجياتها لتشكيل إلادارة السياسية.
وتتناول العملية البحثية مفهوم تهديد الذي يحدد سلوك الكتل ،فتختار احد الخيارين :ألاول :التوازن،
والثاني :إلاذعان ،فان كانت الكتلة قوية اختارت التوازن ،وان كانت ضعيفة اختارت إلاذعان ،وتتأثر تلك
الخيارات بالقوة املسلحة ،والقرب الجغرافي  ،وأجمالي القدرات وإلامكانات ،والنوايا التي تملكها الكتلة.
وخلصت الدراسة إلى أن الديمقراطية غير ممكنة ،والتغيير الديمقراطي وبفعل التحالفات التي تعتمدها
الكتل كاستراتيجية لالستحواذ على السلطة ،أدخلت الدول العربية التي شملها التغيير الديمقراطي  ،بحالة من
الفوض ى  ،لتدق أجراس الخطر  ،لتلد الدولة والدة العقرب ،وتكون الدولة مستحيلة.
Abstract
This research will reply about the following basic question: is the democracy can
realized in the changing Arabic country under threat of alliances and familiarities and
clinging to authority, and this research sheds lights on the spinning trouble relates to the
threat and its resources ,if the political administration is the resource of this democracy
threating ? or the people who threats democracy? And for solving this trouble, we use an
analytical approach which is foxing on the movement of political blocs and them
strategies in order to form the political administration.
The searching process takes the concept of the threat that identifies the behavior of the
blocs, and choose one of this two choices: the first one is: balance , the second is:
compliance , so if the bloc were strong , then it will choose the balance , if not , it will
choose the compliance. And that choices affects by the armed force and the geographic
proximity and the overall capabilities and possibilities and intent that the blocs have.
The study concluded that the democracy is not possible, and the democratic changes
and by the action of alliances and Familiarities that the blocs depended on , as a strategy
for acquisition of the authority , it introduced the Arabic countries which covered by
democratic changes , in a state of chaos , to knock alarm bells , and give birth as a
Scorpio birth, and be an impossible state.
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املقدمة:
بداية ،يمكن القول أن البحث في تشكيل الحكومات ،وطرق إدارتها في مرحلة ما بعد التغيير والتحول
الديمقراطي ،يأخذ أهميته من خالل جعل عملية التحليل الاستراتيجي العنصر املركزي و الغالب في توصيف مجرى
ظاهرة تشكيل التحالفات والتالفات ،إذ يعد ادراك حراك الكتل السياسية العامل الحاسم والجوهري ،من خالل دورها
املهم في تحديد نوع التشكيل الحكومي ،باإلضافة إلى دوره املهم كمحدد رئيس للتعامل مع الحراك السياس ي أو فهم إدارته
بشكل سليم.
ومن هذا املنطلق حاولنا شق طرائق خاصة توصف لنا كيفية تشكيل الحكومات بعد أن تزاحمت طرق البحث
والدراسة فيما يخص التحالفات وطرق تقاربها وتنافرها ،لذا وجدنا من الضروري أن نذكر بعض املفردات املهمة قبل
الولوج في تفاصيل البحث لتكون لنا دليال في البحث ،ولعل أهم تلك املفردات.
 أهمية البحث :تكمن هذه ألاهمية في املكانة التي احتلها التحالفات في مؤسسات صنع القرار املتنافسة على املكانة
والدور في الساحة السياسية هذه الساحة املكتظة بالتغيير ،الذي بات فرصة يستغلها الطامحين للعب دور مؤثر في
إلادارة السياسية.
 إشكالية البحث :تكمن إشكالية البحث في العالقة الثالثية التي تربط بين الديمقراطية والتغيير وإلادارة السياسية،
فإيهما يحدد ألاخر ويتحكم به ،هل التغيير يحكم إلادارة السياسية؟ أم الديمقراطية التي فسحت املجال للتحالف
والتالف للتنافس؟ أم إلادارة السياسية هي التي تتحكم بالتغيير ،وتحدد الشكل الديمقراطي حسب القيمين عليها
معتبرين التغيير مغنم والديمقراطية فرصة لتشبث بالسلطة؟ فبزغت منها مشاكل فرعية تبلورت على شكل تساؤالت
منها :ما هي فلسفة نظري ة التهديد؟ وما هي آلالية التي تتشكل عن طريقها التحالفات والتالفات؟ وما هو مستقبل العرب في
ضل إخفاق الديمقراطية؟
 فرضية البحث :استند البحث على فرضية مفادها  ":كلما كان التهديد كبير في الوصول إلى السلطة.ازدادت الرغبة
للتحالف والتآلف ضد مصدر التهديد...فاألقوى يتوازن وألاضعف يذعن في تشكيل الحكومات " .
 هدف البحث :ينشد البحث إلى إبراز دور التحالفات في تشكيل الحكومات.
 منهجية البحث :اعتمدنا املناهج ألاتية :التحليلي والوصفي وصناعة القرار لحجتنا إلى تحليل حراك الكتل
السياسة وقت تشكيل الحكومات.
 هيكلية البحث :اعتمدنا في خطة البحث(مقدمة ومبحثين وخاتمة واستنتاجات) ،وكاالتي:
املبحث ألاول :حمل عنوان  :تشكيل التحالفات في ظل التهديد ،وبدوره انقسم إلى مطلبين  :ألاول :اختص
بفلسفة نظرية التهديد في تشكيل التحالف ،أما الثاني  :التحالفات وتشكيل الحكومات ،وتناغما مع ما مض ى ،جاء
املبحث الثاني فعنون :مستقبل الديمقراطية العربية في ظل نظرية التهديد ،لينشطر إلى مطلبين :ألاول :جاء تحت
عنوان :فرضيات التوازن وإلاذعان وفقا لنظرية التهديد ،والثاني :مستقبل الدول العربية في ظل الديمقراطية .والذي
ركز على سيكولوجية ألايهام الديمقراطي  ،لنختم البحث بجملة من الاستنتاجات.
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املبحث ألاول
تشكيل التحالفات في ظل التهديد
ان من أولى واجبات البحث والتحليل ألية ظاهرة أو واقعة ،تحديد املقاصد واستشفاف املضامين واملفاهيم ،ال
سيما بعد أن يسودها اللبس والتداخل في املعنى .ومن هنا تدعونا دراستنا إلى تحديد القصد من نظرية التهديد وسبل
التعامل مع إلادارات السياسية ،الذي طاملا اختلف بشأنهما الكثير ،قياسا ووجودا ،تحديدا وتأطيرا ،ملا يتضمنه من
مقومات تشكيل وبناء وأداء ،وتميز عن بقية املفاهيم التي تداخلت وتشابكت معه.
وعلى الرغم من حيوية ما تقدم ،رأى البعض وغالبيتهم من ألاكاديميين ،أن املحاوالت التأطيرية بهذا الخصوص،
وبسبب عوامل شتى ،بدت افتراضية أكثر مما هي واقعية ،مرجعين السبب إلى اختالف املدرك املتوجه نحو تشكيل
الحكومات الديمقراطية الذي قاد بدوره إلى عجز القادة والساسة في التعامل مع الديمقراطية .إذ تسارعت ألازمات
وكثرت .واملوضوع محل الدراسة ،جاء ليرفدنا بالوسائل الالزمة لإلفادة من تشكيل التحالفات.
وانطالقا مما تقدم ،شاع اعتقاد بأن التهديد يؤدي إلى اضطراب وإرباك أدائي ،وربما يقود إلى تغيير في الوالءات،
وهذا ما دونت سجالت التغيير الديمقراطي العربي .وعليه لم تكن مهمة هذا الحمل سهلة على إلاطالق بل بدت من أصعب
املهام ال سيما عندما يتعلق ألامر بالجانب السياس ي الذي يعد من أصعب الجوانب العلمية ملا حمل من وفرة معلوماتية
متضاربة ،يراد لها فرزنه خاصة ،وهنا ،حمل العبء الباحثان فاعتمدا التحليل الاستراتيجي تارة ،ورسم استراتيجية
للتحليل تارة أخرى ،وإلابانة تلك الجدلية.
ال احد يستطيع أن يتصور ،وربما ال يستطيع أن يدرك ،التجربة الديمقراطية املكتظة بالتحالفات والتالفات،
والذي بدا فيها التهديد في أوجه ،لهذا بدت غريبة على الكثير من قاصديها ،ملا صنعت من نوبات ارتباك واضطراب
ُ
انعكست سلبا على توازن هياكلها لتفتقر قواها على ألاواصر التي ُترصن تفاعالت نظامها وتناسقها  ،بعد أن لم يتمكن
صناع السياسة من حرف مسار التغيير باالتجاه املطلوب لفقدانهم الاستراتيجية العقالنية ،فتحركت مكوناتهم من مكانها
والبعض منها أزيحت من ألاداء السياس ي نهائيا ُلتصنع قوى جديدة على ركام تلك القديمة التي دمرت هياكلها ألازمات بعد
أن كان إدراكهم ومن ثم أداءهم غير عقالني.
ولعل أفضل ما يفسر تلك إلاشكالية ،هو البحث عن مصدر التهديد ومعرفة منبع ألازمة .ومن دون عناء،
يستطيع املحلل املختص ،أن يؤشر ذلك املصدر ليجده ملخص في كلمة واحدة كبيرة في معناها واسعة في مضمونها ،هي"
التكتالت" .وإذا كانت سجالت التاريخ ،أشرت ذلك املفهوم ،وما أداه من دور في إعادة رسم الخارطة (الجيو-سياسية
والجيو-استراتيجية) للنظام السياس ي بين حقبة وأخرى ،فالواجب علينا أن نتصفح تلك السجالت ممعنين النظر بها ،في
محاولة منا انتقاء بعض التجارب التي كان لها ألاثر الفاعل في زرع نواة التخندق .وكيف كانت سبل رعايته ،وأسس
أدامته ،وما هي ميزات البيئة الاستراتيجية السياسية العربية التي كانت بمثابة التربة املناسبة إلنباته .وألجل أبانت هذا كله
عمدنا إلى تقسيم املبحث على مطلبين وكاآلتي:
املطلب ألاول :فلسفة نظرية التهديد في تشكيل التحالف
بداية ،السياسة مفهوم واسع وهو ليس ناصع البياض او اسود اللون كما يتصارع في تحليل مفرداته املثاليون
والواقعيون التقليديون ،بل هو تلك املساحة الرمادية التي تتسع لكال اللونين ان صح التعبير ،وفي هذا السياق نجد ان
الديمقراطية التي دخلت الى املنطقة العربية والتي فرضت نفسها بقوة هي الظاهرة ألابرز في كل املالمح السياسية التي لها
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صدى وتأثير يتعدى الداخل الى املساحة إلاقليمية والدولية ،ومن هنا سنضع هذه التجربة الديمقراطية العربية بميزان
نظرية التهديد ،والتي تفترض" :أن تتصرف الكتل السياسية عادة لتحقيق التوازن ضد التهديد .وإلى أي مدى الكتل
ألاخرى تهددها" .وهي نظرية تعتمد على أربعة عوامل في التحليل :القوة إلاجمالية والقرب الجغرافي ،والقدرات الهجومية،
()1
والنوايا العدوانية.
وفي قراءة للواقع في املنطقة العربية فأننا لم نعد ندرك الاختالف بين البرامج و التوجهات الايديولوجية في
املنطقة العربية ،فقد تنقسم التيارات بين تلك املشاركة في اللعبة السياسية و التيارات املتطرفة في غياب تأثير التيارات
املعتدلة و الوسطية و أيضا ضعف تأثير الطبقة الوسطى املثقفة التي كانت تحتضن مشاريع و أمال التغيير ،
فاملجتمعات العربية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السقوط في شباك التطرف و جبهات الرفض املطالبة بقلب
الطاولة على ألانظمة السياسية و اعادة هيكلة املجتمعات و انتاج قوالب و هياكل سياسية تقليدية رافضة للحداثة
السياسية و للديمقراطية في شكلها الحديث.
ومن املعروف ،أن الكتلة القريبة من الكتلة ألاكبر هي أكثر خطورة من تلك التي هي بعيدة .الكتل التي تتمتع
بقدرات عسكرية هجومية كبيرة أكثر خطورة من تلك التي هي مدنية أكثر ،وتعتمد القانون في عالقاتها مع الكتل
املشاركة-املنافسة إلى درجة ال تستطيع الدفاع عن مناصريها من تهديد الكتل ألاخرى التي تملك قوات مسلحةّ .ومما
سبق ،تنوصل بشكل واضح إلى أن الكتل دائما تبحث عن مكامن الهيبة واملكانة ،ويظهر هذا ألامر اكثر مع النوايا
العدوانية التي تميل إليه الكتل ألاقوى ألثارة املزيد من التغيير من أولئك الذين يسعون في املقام ألاول لدعم الوضع
()2
الراهن وتصدي إلى التغيير املرتقب.
نظرية توازن التهديد ،نظرية جيدة كونها تجيب عن التساؤل "ملاذا الكتل وهي متنافسة ديمقراطيا تلجأ إلى
تشكيل التحالفات الحتواء الكتلة القوية الضد املنافسة والتي بدرها كذلك تلجأ إلى التالف والتحالف لتكون قوى تحتوي
ألاولى؟"
وهذا ما ملسناه ،ال بل شهدناه في الدول التي شملها التغيير بعد  ،3002مثل العراق ،وتونس ومصر ،واليمن،
ليبيا ،سوريا.سواء بالقوة الخشنة ام الناعمة ،فنجد أن الكتلة ألاكبر والقوى وألاقرب وذات النوايا العدوانية والقدرات
الهجومية هي من سيطر على قمة الهرم السياس ي في تلك البلدان ،فالعراق تم تقسيمه على ثالث كانتونات طائفية وقومية
الشيعة والسنة والاكراد  ،وكل منها يسعى للحصول على املغانم وليست تطبيق املكتسبات الديمقراطية  ،وكذلك الامر في
ليبيا التي تعيش حالة الشتات والاقتتال الداخلي  ،فتقسيم ليبيا هو الهدف الاستراتيجي لكل الفوض ى التي تحصل ،ألن
ُ
املراقب لهذه الفوض ى ُيالحظ أن هناك ما يشبه قانون يحكم أدوات الفوض ى على الخارطة الليبية ،وأهم ما فيه هو
تحديد مجال الحركة بخطوط حمر وحتى وإن استطاع أحدهم كسرها ُسرعان ما يعود إلى حيث ّ
حدد له ،والواليات
ٍ
ٍ
املتحدة ألاميركية قد وضعت خطة بالتحالف مع الدول الاوربية وبالتحديد إيطاليا وفرنسا لتقسيم ليبيا  ،اذ تعتمد خطة
التقسيم ألامريكية لـ"ليبيا" خريطة الواليات العثمانية القديمة ،التي كانت في البالد ،والتي تعتمد على وجود دويلة "برقة"
في الشرق ،و"طرابلس" في الغرب ،و"فزان" في الجنوب 3،والامثلة تطول الن املنطقة العربية التي اشتعلت بثورات التغيير
بعد عام  3022اعطت زخما كبيرا في تعقيد التحليل املنطقي السيما وان املتغيرات متسارعة وانقسام الجماعات املتحاربة
على الاراض ي متناقضة وبالوقت نفسه نجد ان التحالفات الدولية وإلاقليمية تتأرجح بين الكفتين السيما في املشهد
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السوري الذي لم يستقر على صورة واضحة الا صورة التفتيت والتقسيم املستقبلي  ،بل ان قوى التحالف املؤثرة
تعاملت مع الكتل ألاخرى املنافسة من منطلق البقاء لألقوى ولغة الغاب ،وكأنها ال تمت للديمقراطية بصلة ،فشنوا
هجوم واسع على القدرات لألخرين ،فادخلوهم في دوامة الانتقام والثأر( إلاقصاء والتهميش والتهجير) كثمن لتهديدهم
الكتلة ألاكبر التي استولت على الحكم بعد التغيير.
دون شك ،الكتل ألاكبر املنافسة على السلطة تذعن مؤتلفة مع قوى خارجية لتوازن نفسها مع الكتل ألاخرى
محاولة إرجاع كفة امليزان لصالحها ،ولهذا نجد أن تلك البلدان تغلب عليها صفة العدوانية في حياتها الاجتماعية،
والفوضوية في حياتها السياسية .وكلما كان الحليف املوازن قريب جغرافيا كان تأثيره أكثر بروزا ،وكلما كان املوازن املؤتلف
بعيدا قل تأثيره .وكلما كان املوازن الخارجي قويا ازدادت مطالبه ،ونفذت مصالحه .وكذلك تفسر لنا هذه النظرية ملاذا
تواجه الحكومات الجديدة صعوبة في عالقاتها وتحركاتها إلاقليمية والدولية ،وشلل في حراكها في ساحاتها ،إذ ال يمكن لها
التجوال في املدن ،وتشتهر بكثرة حماياتها وعرباتها املصفحة ،ألنها فاقدة الثقة ،واملصداقية وغير مرحب بها لكثرة
()4
هفواتها.
وربما يسأل البعض :ملاذا الواليات املتحدة ألامريكية صانعة التغيير والراعية للديمقراطية ،ال تتدخل لصناعة
الاستقرار وفرض ألامن في تلك البلدان بالرغم من تهديد مصالحها؟ وجوابنا وفقا لهذا النظرية  )5(:أوال :الواليات املتحدة
ألامريكية بعيدة جغرافيا عن الدول ،وبالتالي فهي ال تهدد الخصماء بأي طريقة مجدية كونهم مذعنين لها كذلك ،أي أن
الكتلة الحاكمة واملعارضة مذعة لها وان كان اغلبها ازدواجي إلاذعان يذعن إقليميا ودوليا .ثانيا :العديد من القوى
الوسطية قلقة أساسا بشأن التهديد الصادر من القوى الثيوقراطية في السياسة ،وكثيرا ما نرى السياسة ألاميركية لم
تقدم حلول مفيدة لتحقيق التوازن بين تلك القوى فظهر مفهوم "ثيوقراطية إلادارة السياسية" .ثالثا :اتجهت الواليات
املتحدة ألامريكية نحو إيجاد قوى ال تحظى بشعبية إلدارة البالد ،مثل :العراق واليمن ومصر وليبيا وتونس .وفي الوقت
نفسه ،استخدمت السياسة املتقلبة لتقويض مكانة تلك القوى في الدول املتغيرة ،وشجع البعد الجغرافي عن الواليات
املتحدة ألامريكية التحالف الكتل مع القوى إلاقليمية فاعلة مثل إيران ،وهذا يتفق مع فحوى النظرية .فالبعد الجغرافي
()6
يلعب دور مؤثر في التحالفات.
من املعلوم للجميع فقد تعرضت سياسات الحكومات العربية الديمقراطية (الدول املتمقرطة) التي اجتاحها
التغيير النتقادات شديدة .فكيف تنظر كباحث إلى إدارات السياسية والتحديات التي صنعتها ملجتمعاتها ،وهل تعتبر
تلك الحكومات مصدر تهديد لشعوبها؟ أم شعوبها مصدر تهديد لها؟
اتخذت إدارة إلادارات السياسية مواقف حاسمة ضد شعوبها وعزمت للتحرك بسرعة لتحقيق حل بين القوى
املتضادة في العملية السياسية .وكما قال البعض ،يجب إبعاد الصراع عن السياسة نحو املجتمع كي تبقى الحاجة
للساسة ،وإيهام الشعب بان مصلحته مرتبطة بوجودهم كساسة ،وانهم النخبة ".لألسف ،ال أتوقع هذا الوضع املأساوي
يخضع للتغيير البناء .وعلى الرغم من الخالفات التي برزت خالل إدارة البالد ،وأنا ال أرى أي عالمة على أن إدارة من
إلادارات العربية الديمقراطية مستعدة لتنازل عن السلطة بانتهاء واليتها .وبعبارة أخرى ،فإن "العالقة التضاد" الحالية
سوف تستمر ،بدال من عالقة التوافق .وهذا يعني أن العنف السياس ي ال بل حتى املجتمعي سيستمر دون هوادة إلى حد
()7
كبير .ستكون النتيجة كارثية لشعوب الذين تحملوا بالفعل عبء التغيير والحقتهم ويالته ،والحل هو نهاية الدولة.
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فالدخول في دوامة التهديد افض ى إلى "حرب الضرورة" فصناعة العدو ومحاربته هو وسيلة لتصفيه حسابات
سياسية ،فالحروب تستهدف مكون دون غيره فمن يمسك السلطة يعمل على تصفية خصومه في السياسة وجهد نفسه
ومؤسسته العسكرية لتدمير القاعدة الشعبية للمنافسين ،فبعد وقت قصير من توليه منصبه ،وانه ربما شعر أن ليس
لديه خيار سوى تصعيد الحرب الداخلية .وأعتقد أن هذه خطوة صائبة في الاستراتيجية ،ألن النتيجة في لتلك إلادارات
ليست في الواقع مهمة بالنسبة لألخرين ،كونها صراعات داخلية مستفاد منها  .وعالوة على ذلك ،فإن الكتل السياسية
ألاضعف ليست شريكا يعتمد عليه بالنسبة للقوى الفاعلة ،وحركة العنف يمكن إرجاعها لحدوث طفرة في التغيير
()8
الديمقراطي ،هزت املدرك املجتمعي ففسر كمؤامرة ،فعطلت التوازن وفعلت إلاذعان.
أن إلادارة السياسية سوف تستغرق سنوات طيلة وتهدر مليارات الدوالرات لتتاح له فرصة لتحقيق الاستقرار
في تلك الدول ،بعد أن فقدت معايير التوازن الناعم ،واحتكمت إلى معايير التوازن الخشن؛( )9وحتى في حال من غير
املحتمل أن تنجح ،والتأثيرات على العنف السياس ي(عنف السلطة) سوف يكون ضئيال للغاية .العنف السياس ي لديه
خاليا آلان في أماكن كثيرة من الدولة ،وأنها لم تعد بحاجة لالختفاء كون لها "مالذ آمن" في مؤسسات الدولة بعد أن
تفوقت الكتل السياسية ذات املليشيات املسلحة واملافيات على قوة املؤسسة العسكرية وألامنية في تلك البلدان.
وهنا تعلق ألامن واصبح مفردة خارج قاموس الساسة ) 10(.أن عدم قدرة السؤولين النزول إلى الشارع هو عالمة
على الفشل في إلادارة السياسية مما زرع ادارك جماهيري بضرورة حل تلك إلادارات العاجزة التي نخرت هيكل الدولة
مجد ،كون كسرت كل املحرمات واستبيحت الحرمات ،إلى درجة أصبحت في تلك
بفسادها ،وهو تطور مشجع ،لكن غير ِ
البلدان الهجرة الخيار والضرورة التي البد منها هروبا إلى بر ألامان.
املطلب الثاني  :التحالفات وتشكيل الحكومات
من املعروف ،أن التحالفات تأتي كاستجابة للتهديد وتكون على نوعين :توازن وإذعان ،فالتوازن يعرف بالتحالف
مع ألاخرين ضد التهديد ،أما إلاذعان يعرف بالخضوع والاتساق مع مصدر التهديد ،وبالتالي هناك فرضيتين متميزتين
()11
حول كيفية اختيار الكتل لشركائهم في التحالف .
هذه الفريتان تصوران التجربة الديمقراطية بشكل مختلف تماما .فاذا كان التوازن بين الكتل اكثر شيوعا من
إلاذعان كان البلد اكثر استقرارا وأمنا ،الن املعتدين سوف يواجهون معارضة شديدة ربما تعزلهم عن العملية السياسية.
فالتوازن يحقق ألامن والاستقرار .
ولكن إذا كان إلاذعان أكثر هيمنة وشيوعا من التوازن يكون الاستقرار وألامن اقل بكثير من الحد ألادنى لوجود
الدولة ،وبالتالي تقل الثقة ويتنافر املجتمع املحكوم .الن نجاح املعتدين وهيمنتهم يتوقف على جذب املزيد من الحلفاء
لتعزيز قوتهم ،فان تحقق الالتوازن ،ال نجد ش يء يحد من سطوتهم في العملية السياسية )12(.واغلب قادة الكتل مرارا
وتكرارا طبقوا واحد أو كثر من تلك الفرضيتين ،لكن التحالف يفشل بسبب تقاسم املغانم .أو تضارب املعتقدات ،طبقا
لذلك نأخذ كل فرضية في ابسط معانيها ،فالكتل بمختلف عناوينها تخضع الحد السلوكين ،سلوك التوازن ،أو سلوك
إلاذعان.
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أول :سلوك التوازن :أن الاعتقاد بان الكتل تشكل التحالفات من اجل منع الكتلة ألاقوى تهيمن عليهم ،أي من
اجل حماية انفسهم من التحالفات ألاكبر الذي يمكن أن تشكل تهديد على وجودهم ،اذا الكتل تختار التوازن من اجل
سببين رئيسين :ألاول :ال يعرضون وجودهم للخطر اذا فشلوا في ردع مصدر التهديد،أو التوازن معه ،فاذا دخل ألاغلب مع
ألاقوى هيمن .والثاني :ضمان عدم التفرد بالسلطة واحتكار القرار ،وإلافراط بهدر الثروة.
الخيار الانجع هو الارتباط مع الكتل التي ال تستطيع الهيمنة بشكل حقيقي على حلفائها ،ومن اجل تجنب هيمنة
الذين يستطيعون ذلك ،إذ يبدون هم ألاكثر وألاقوى وألاكثر عدوانية ويملكون نوايا توسعية للهيمنة على القرار
السياس ي .وهنا يكون من املغري الانضمام إلى الكتلة ألاقوى وألاكبر لجني ثمار الهيمنة ،وعلى أي حال ،دائما ُينظر بشك
لالنضمام مع الكتلة ألاقوى ألنها تعتبر ألاخرين عبء تقيل على عاتقها ومتطفلين على قراراتها .لكن الانضمام إلى جانب
الكتلة ألاضعف ،يضمن لعب الدور وعدم التهميش من قبل الكتلة ألاقل قوة الراغبة باملوازنة من القوية املهيمنة ،ذلك
الن الكتل ألاضعف تتوازن لحاجتها للمساعدة للتحالف للبقاء ،والخوف من التهديد ،فاالرتباط مع القوي يعزز التهديد،
()13
هو تهديد الحليف ،بينما ألافضل التوازن مع ألاقل قوة من القوى يكون التوازن توازن عادل.
ثانيا :سلوك إلاذعان :الاعتقاد بان توازن الكتل امر طبيعي يعطي الكثير من ألامثلة في دول قيد الدراسة ،الكتل
ارتبطت مع الكتلة املهيمنة ،قائلين :الكتلة القوى هي ألاقرب للهيمنة ،وبالتالي إلاذعان لها يضمن صداقتها ،ويتجنب
عداءها ،فحليف القوي قوي .وسلوك إلاذعان هو سلوك الكتلة ألاضعف مع الكتلة ألاقوى ،ولعله من الدقة القول :أن
الكتل تميل إلى التحالف مع الكتلة ألاقوى مصدر التهديد ،لتجنب مواجهة التهديد ،والحصول على املكاسب دون عناء.
بصورة عامة ،يفترض أن يكون سلوك التوازن بين الكتل هو السلوك الشائع ،وسلوك إلاذعان هو سلوك
()14
محدود كون الديمقراطية ضد الاحتكار والهيمنة ،لكن حدث العكس .التحالف انحرف في مساره إلى ادنى مستوياته .
فكان سلوك إلاذعان مع الكتلة صاحبة النوايا العدوانية هو الشائع ،فظهر الانفراد والاحتكار للسلطة ،وساد التهميش
وإلاقصاء ،وصار الهجر والغربة هي الخيار .فعلى الرغم من ،مخاوف الكثيرين ،أن تكون التحالفات املحتملة مع الجانب
الكتلة ألاكثر عدوانية ،لكن تلك املخاوف تحققت فعال في دول الدراسة ،هذا السلوك يجب أن ال يفاجئنا ،يجب توقعه
كون الفوض ى هي الصفة الشائعة في تلك البلدان ،فضال عن ،أن القيمين على السياسية ال يثقون ببعض فعنصر الثقة
واملصداقية مفقود ،فضال عن ،فقدان طبقة التكنوقراط ،وإفناء من وجد منهم معترضا على سياستهم.
لهذا ،سلوك إلاذعان ،سلوك خطر؛ ألنه يزيد من تعرض مصادر قوة الدولة للهدر مقابل زيادة قوة املهيمن
املتحالف ،وتسود في تعامالت تلك الكتل انعدام الثقة ،والعدوانية في عالقتها وتسقيط ألاخرين املنافسين .فاختلت
القاعدة هنا" :إذا كان التوازن متوقعا يبقى إلاذعان محتمال" .لتكون على الشاكلة ألاتية :إذا كان إلاذعان متوقعا يبقى
التوازن محتمال".
عموما كلما كانت الكتلة ضعيفة؛ زاد ميلها إلى إلاذعان أكثر من التوازن ،هنا ،الن الكتلة الضعيفة في التوازن
تقدم فائدة ضعيفة ،وتكون عبء ثقيل ،بينما في إلاذعان تقدم فائدة أكبر للكتلة املهيمنة وتستفاد اكثر ،فاذا توازنت
جلبت السخط على نفسها من قبل ألاقوى ،لكن اذا أذعنت ضمنت إنها بجانب ألاقوى ،واستفادت من هيبة الحليف
القوي فتمكنت من مواجهة خصومها -نظرائها .فمن الخطأ التوازن في شيوع إلاذعان  ،ومن الخطأ أن تذعن في شيوع
()15
التوازن.
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فمن املمكن ،أن يتحول سلوك إلاذعان إلى سلوك التوازن؛ إذا ما تراجع املهيمن وقبل بالتشارك ،ومن املمكن
أن يتحول سلوك التوازن إلى سلوك إذعان؛ اذا ما هيمن احد املوازنين الطامحين .الكتلة الضعيفة تكون أكثر تحسس من
قربها من الكتلة ألاقوى ،فتكون أمام تحدي هو أما إلاذعان لألقوى أو إلاقصاء؛ الن التوازن مرفوض كون حالة لالتماثل
هي السائدة .لهذا نجد الكتل القوية مع نظائرها تتوازن ،ومع ألاعلى وألاكبر تذعن .وهنا مقدرات لقوة لها دورها فالقوة
واملال واملوقع لها أثرها في نوايا وتطلعات الكتلة القائد .فالثقة املفرطة تجر ألاخرين للوقوع بفخ النوايا العدوانية ،الن
()16
النوايا الحسنة ربما ال تقابل من قبل الطامحين بنوايا حسنة بل العكس.
فاألقوياء الجيران يتوازنون والضعفاء الجيران يتوازنون ،والضعفاء جيران ألاقوياء يذعنون الن الضعفاء
رافض ي إلاذعان يكونون ضحايا التوسع والعدوان .فخيارهم النزوح أو إلابادة ،كونهم يفقدون ممكنات املقاومة ،والقدرة
()17
على املواجهة ،والدفاع عن الذات.
على الرغم من أن توزيع السلطة هو عامل مهم للغاية ،أال انه يتأثر بالقرب الجغرافي ،والقدرة الهجومية ونوايا
العدوانية ) 18(.وبالتالي يمكن للكتل ألاخرى أن تكون مسؤولية أمام الكتلة ألاقوى ،تبعا للمكانة والهيبة التي تحظى بها.
والسؤال الرئيس ي هو كيف الكتل تستجيب للتهديدات؟ تستجيب عن طريق املوازنة (التحالف مع آلاخرين ضد التهديد
السائدة) أو املسايرة (املواءمة مع مصدر التهديد) .ويؤكد الباحثان ذلك" ،بالنسبة للكتل ألاصغر تذعن مع قوى أخرى
للتوازن مع الكتلة ألاكبر ،وألاكبر تتوازن مع بعضها بتكوين التحالفات للبقاء في قمة الهرم السياس ي .اذا أالذعان اكثر
شيوعا في تشكيل إلادارة السياسية كون الكتل القوية قليلة لكن الكتل الصغيرة غير املؤثرة كثيرة لهذا تلجأ إلى إلاذعان
()19
للحفاظ على نفسها كونها هي ألاكثر عرضة للضغوط .
هناك العديد من التهديدات التي تدعوا إلى التوازن ،لكن الهدف واحد هو املشاركة في السلطة ،فالتهديد
السياس ي يساعد في تفسير سبب التكتالت السياسية  ،فالكتلة ألاكبر مصدر امنها إذعان الكتل ألاخرى لها ،والتفريق بين
أنواع التهديد يفسر ملاذا الديمقراطية في تلك البلدان لم تنجح في كثير من ألاحيان كانت ألاهداف من التحالفات توازن
إذعان من قبل الكتل الفاعلة املحلية ألاقوى ،لديها نفوذ وقاعدة جماهيرية واسعة النطاق ودعم قوة خارجية ،وتملك
()20
قدرات هجومية كبيرة ،وينظر إليها على أنها تسعى إلى التوسع على حساب آلاخرين.
ما إذا كانت الكتل تتوازن أو تذعن في مواجهة التهديد كان بالنسبة لهم امر مهم كون هدفهم الربح من العملية
السياسية  ،فاملهم إيجاد الذات ،فالنفعية هي أساس الحراك السياس ي الديمقراطي ،الن اذا اعترضوا وهم قلة
سيواجهون معارضة شديدة مقبل القوى الفاعلة ربما تقصيهم عن العمل السياس ي ،وهذه فرصة إلى جذب املزيد من
الحلفاء ،وزيادة في قوتهم الحد من خصومهم ،وهنا الفرق الكتلة املؤتلفة ذات النوايا العدوانية اقوى من الكتلة املؤتلفة
ذات النوايا الحسنة  )21(.والباحثان يؤكدان على أن هذا الفرق مهم لتقييم آفاق استمرار التجربة السياسية.
املبحث الثاني
مستقبل الديمقراطية العربية في ظل نظرية التهديد
تبعا لضخامة القصد من ماهية التغيير الديمقراطي ،تداخلت الكثير من العلوم الاختصاصية في تفسير تلك
املاهية ،فاحتدم الجدل والنقاش حول ما تعنيه تلك املفردة من رؤى وأفعال وصور ناطقة .فاألنموذج املؤطر للتكتالت
السياسية وأن كان يقوم أساسا على التقارب التفاعلي بين الكتل املتنافسة على السلطة والطامحة العتالء مركز صانعة
القرار ،عبر نوافذ التحالف والتآلف ومسالك التناسق ،لم يعد يمثل مرجعية للتطابق والاتساق بين تلك العناصر
أ
أ
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فحسب ،وإنما بدا إلاطار العام الذي يتم من خالله تحديد صالحية القرار الاستراتيجي ومدى اتساقه بفلسفة صناع
القرار .وألنه كذلك ،فال مراء من وصفه بمثابة املجهر الذي يلجأ إلية املواطن ،ليحلل ما يصادفه من أزمات ،وليقارب ما
يملكه من مدركات وتصورات مع إلامكانيات والبيئة املناسبة لتوظيف الحدث القادم.
ولكي ننأى عن أي شطط ،يمكن القول إن هناك عالقة بين مرجعية التكتالت وإلادارة السياسية .فبقدر ما
يحتويه هذا ألاسلوب من صعوبة قياس ودقة استحضار ونباهة ربط ،فانه يمثل ألاسلوب ألاكثر قدرة على تفسير اتخاذ
القرارات التي تتسم بالالعقالنية والالمنطقية ،وهذا يأتي من املرجعية إلادراكية للقيمين على إلادارة السياسية التي
تتناغم عندهم ّ
مكنة إلادارة مع مرجعية النشأة .ولتوضيح الصورة أكثر عرجنا لتقسيم املبحث إلى مطلبين وكاآلتي:
املطلب ألاول :فرضيات التوازن وإلاذعان وفقا لنظرية التهديد
أول :فرضيات توازنات التهديد للكتل السياسية
 )2بشكل عام :الكتل السياسية التي تواجه التهديد سوف تتحالف متوازنة مع الكتل ألاخرى ملعارضة الكتلة ألاقوى التي
تشكل التهديد.
ُ
 )3كلما أزادت القوة إلاجمالية للكتلة السياسية املهددة ،زاد ميل الكتل السياسية ألاخرى للتوازن ضدها.
 )2كلما أزاد قرب الكتلة السياسية القوية من الكتل ألاخرى ،ازداد ميل تلك الكتل القريبة للتوازن ضدها.
لذلك ،الكتل املجاورة للكتلة ألاقوى تكون اقل رغبة لتكوين التحالف من الكتل البعيدة أو املفصولة عن الكتلة ألاقوى
كونهم اكثر عرضة لألضرار.
 )4كلما أزادت قدرات الكتلة السياسية الهجومية ،أزاد ميل الكتل ألاخرى للتوازن ضدها .ولذلك ،فإن الكتل التي تتمتع
بقدرات عسكرية عدوانية من املرجح أن تستفز كتل أخرى لتشكيل تحالفات دفاعية ضدها.
 )5كلما كانت الكتلة السياسية أكثر عدوانية ،ازدادت نية الكتل لتألف والتحالف ضد عدوانيتها ،ويبقى ُينظر لها بنوايا
ريبة وشك لكل حراكاتها ،وان رجعت للتوازن وردعت جوامحها.
 )6التحالفات التي تشكلت لتخلص من التهديد سوف تتفكك عندما يهزم التهديد.
ثانيا :فرضيات إلاذعان للتهديد للكتل السياسية
 )2بشكا عام :الكتل السياسية التي تواجه التهديد سوف تتحالف مع القوى ألاكثر تهديدا مذعنة لها.
ُ
 )3كلما أزادت القوة إلاجمالية للكتلة املهددة ،يزيد امليل لكتل ألاخرى للتحالف معها بإذعان.
 )2كلما أزاد قرب الكتلة السياسية القوية من الكتل ألاخرى ،يزيد امليل الكتل السياسية املجاورة لالذعان لها.
 )4كلما أزادت قدرات الكتلة السياسية الهجومية ،يزيد ميل الكتل السياسية ألاخرى لالذعان لها.
 )5كلما كانت الكتلة السياسية أكثر عدوانية :قلت نية الكتل السياسية ألاخرى للموائمة ضدها.
 )6التحالفات التي شكلت ملعارضة التهديد سوف تتفكك عندما يصبح التهديد خطيرا.
على الرغم من ،أن توزيع القوة هو عامل مهم للغاية بالنسبة للتأثير على صنع القرار ،ومستوى التهديد يتأثر
كذلك بالقرب الجغرافي ،والقدرة الهجومية ونوايا عدوانية .والسؤال الرئيس ي هو كيف الكتل تستجيب للتهديدات؟
والجواب  :عن طريق املوازنة (التحالف مع آلاخرين ضد التهديد السائدة) أو املسايرة (املواءمة مع مصدر الخطر) .ويؤكد
(
الباحثان  :أن إلاذعان هو القاعدة "،وليس التوازن هو القاعدة في التحالفات لتشكيل الحكومات العربية الديمقراطية ".
(22

أ
أ
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ونكتشف أن التوازن أبعد ما يكون أكثر شيوعا من إلاذعان في البلدان العربية الديمقراطية .فاإلذعان يحدث
بين الكتل ألاضعف عندما تتحالف مع ألاقوى ،على حد سواء ألنها هم "أكثر عرضة للضغوط" ،وألن مواردها وقوتها
محدودة ،لكن مع بعضهم يمكن التوازن لكن ال يؤثر بل يتأثر ،عندما التوازن غير متحقق فاإلذعان يفصح عن هيمنة
كتلة معينة على إلادارة السياسية ،وعندما يعتقد قادة الكتلة التي تحمل التهديد يمكن أن تكون مهيمنة بنجاح دون
استرضاء ألاخرين لكبرها تمض ي في إعالن مشروعيتها .باإلضافة إلى ذلك ،يركز الباحثان على أن أوجه التشابه الفكري
والذي ترعاه الكتلة عاما محفز لزيادة التزام التحالفات وتماسكها ،وكذلك الدعم املادي على سبيل املثل :املساعدات
الاقتصادية والعسكرية ألاجنبية ،هي تابعة لتفضيالت ألامان في تشكيل تحالف.
لهذا الدول العربية الديمقراطية ،في تشكيل تحالفاتها السياسية تتأثر بمصادر مختلفة من التهديد تساعد في
تفسير سبب هيمنة الكتلة ألاكبر ،الن الكتل ألاضعف ينتابها الخجل السياس ي في معارضة الكتلة ألاكبر؛ ألنها تعلم أن
حجمها وثقلها ال يكافئ ألاقوياء من الكتل .التفريق بين أنواع التهديد يفسر ملاذا التجربة الديمقراطية في العراق واليمن
ومصر وتونس وليبيا في كثير من ألاحيان كانت أهداف لنا في الدراسة ،لكثرة التحالفات غير املتوازنة فالكتل التي تهيمن
على القرار السياس ي هي الفاعلة ألاقوى ،لديها نطاق مسلح واسع ،ودعم قوة خارجية ،تملك قدرات هجومية كبيرة،
وكانت ينظر إليها على أنها تسعى إلى التوسع على حساب آلاخرين ،فضال عن ألايهام الثيوقراطي.
ومن املعروف ،أن الكتل السياسية تتوازن أو تذعن في مواجهة التهديد ،فالتي تملك أدوات التأثير محدودة
فخيارها إلاذعان ،وهذا أمر مهم ألنه يحدد ما إذا كانت الكتلة السياسية تؤمن عموما بحجمها أم ال .وإذا كان التوازن
أكثر شيوعا من إلاذعان ،ففي هذه الحالة تتوازن قوة الكتل ،فيكون ألامن أكثر استقرارا ،وتحقق إلادارة السياسية نجاح
أدائي ،ألن الكتل املعتدية ستواجه معارضة مجتمعة .وبما أن إلاذعان هو أكثر شيوعا ،في الساحة العربية الديمقراطية
من التوازن في التجارب السياس ي الديمقراطية ،لهذا ألامن اقل ،ألن املعتدين سيؤدي إلى جذب املزيد من الحلفاء ،وزيادة
في قوتهم ،والحد من قوة خصومهم ،وهذا ما يطلق عليه تقويض الخصوم )23(.والباحثان يعتقدا أن هذا الفرق مهم
لتقييم آفاق استمرار أمن الكتلة الحاكمة خالل الحكم.
املطلب الثاني :مستقبل الدول العربية في ظل الديمقراطية
يسود انطباع عام بين املهتمين بشأن السياس ي العربي ،بأن الديمقراطية ليس له نتائج مقبولة أو جديرة
بالقبول ،ما لم تستند على مرجعية إدراكية موثوق بها تحث على اختيار ألافضل وإنبات ألاداء ألاجود ،واستجابة للضرورة
الاحوج ،بكل ما تحمله تلك التجربة من فلسفة تنسجم ومتطلبات التغيير العربي ،والتي وبسبب عدم أدركها من قبل
الشعوب ،لم تفصح عن فسحة امل يستشعر من خاللها الجماهير بضمان املستقبل .فإنها لربما لم تقترب من اليقين
بقدر اقترابها من الشك ،الشك الذي رافق نشأة هذا التغيير ،ولم يعد قادته ومنظريه الجدد يتسابقون من اجل وهم
الديمقراطية "الدولة العربية الفدرالية " فلم يعد العرب كمنظرين وقادة حراك يشعرون بعوزهم للدولة الوطنية  ،مما
دفعهم لتقاسم املغانم والتكيف والتغيير ليدفعهم للتنازل عن أهداف الرعيل الثاني ،الن ألاخير تخلى عن أهداف الرعيل
()24
ألاول (الدولة ألام) هو التنازل من اجل الحفاظ على مساحة النفوذ  .وهذا ما بعد السالم الذي فقدوه.
وهكذا نكون أمام حقيقة ،هي أن الجميع بدا يتطلع للعزلة التي توفر وفرة من ألامن ولو نسبي الن هذا ينتهي
عندما يتصادم مع النوايا العدوانية لألخرين الطامحين ،لتحتضر الدولة عند العرب ،وتتكاثر الدويالت وتتوالد مثل تكاثر
العقرب فما أبشع تلك الوالدة ،ليكون نهاية الدولة الوطنية فرض وجوب ال فرض جواز ،كونه يمثل مغنما للكثير الذين
أ
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كانوا مبعثرين بين مضيق عليهم ومهجرين وسجناء ،فاسدين ،فاسقين...الخ .فحالفهم الحظ وما هي أال برهة من الزمن
حتى جاءت الرياح بما تشتهي سفنهم لتدفع بهم إلى سدة الحكم ليجربوا دورهم .وتحقق مناهم وفقا ملقتضيات الحال
وضربات الحظ بعد ابتعد الساسة العرب عن "إلاصالح" وعجزوا عن التكيف والتغيير الذي عده الكثير تهديدا للوجود.
وما إن جاء التغيير الديمقراطي حتى قننت لنا "الفوض ى الخالقة" مفهوم "الكونفدرالية" كخيار البد منه بدل
"الفدرالية" لغياب التناسق الاجتماعي ،فكان مطلب "النزوح والهجرة" ضرورة وخيار البد منه ،بعد أن اصبح الوضع
ّ
لشرعنة ،ليترجم لنا مطلب خطير هو والدة "دولة املهجر الديمقراطية" .هاربة
العربي ،ال يحتاج إلى تقييم ،بقدر حاجته
من دولة املوت الديمقراطية .فاألولى فقدت السلطة والتشبث باألخالق ،والثانية فقد ألاخالق وتشبثت بالسلطة ووجهت
ّ
شرعنة إلاقصاء
فوهات بنادقها باتجاه أبناء جلدتها فما هي أال غريزة حب الانتقام وعقدة الاجيال.ودون شك ،أن
والاقتصاص هي الوسيلة ّ
املفعلة لإلرادة الانتقامية واملؤطرة لفرض الذات على املكونات ،ومهما اختلف بشأن توصيف
تلك النزعة وعنونتها ،فإن الش يء املهم هو تعزيز الفرقة بكل ما تحويها من قيم وما تكونه من أداء.
هذه باختصار فلسفة التغيير العربي الديمقراطي ،فالدولة الوطنية اغتصبت فحملت مكرهة ووصلت إلى
املخاضر لتقترب من الوالدة التي عجز املختصون عن تشخيصها ،وحملوا ذنب عدم إجهاض حملها ،وماهي الا "والدة
العقرب" ،التي إذا ما أريد لها الاستمرار والوجود والديمومة فهذا يعني التكاثر ،والتكاثر يعني "موت الدولة" لتمزق
جسدها  ،فغياب التناغم في ألادوار ،وإجهاض املطالب وبث الوعي بضرورة العنف لتخلص من هيمنة وهم التهميش على
املدركات وصوال إلى خلق نوع من بث النفوذ وفقا ملفهوم "املظلومية" ،وهذا املطمح الذي دائما ما يعبر عنه باالستحقاق
التاريخي الفرض ألاساس ي ألاول ،بل الواجب التطبيق الذي يبقى فيه البناء متقوقعا ومحسوبا ليس لجودته املتدنية .بل
ألنه يعزز وهم الوجود لتغيب التجاذب وتحفيز التنافر بين الحراكات الشعبية التي تنشطر على ذاتها مخلفة أقاليم إدارية
وجغرافية ،وهذا يدل على أن هناك نوعين من الكونفدرالية هي كونفدرالية إدارية وكونفدرالية جغرافية .وما تلك الا
()25
تالعب بالعقول .
وألن طموح الانشطار بات حق مشروع بعد أن كفلته القوانين الدولية تحت مسمى حق تقرير املصير .وجد
الجميع نفسه أمام تجارب عديدة تباينت في الصورة واختلفت في الجوهر حيث الدعوة لبناء وتأسيس دويالت من مكون
واحد فكرا واداءا ونسبا تضمن فيه حقوقهم وتلبى حاجياتهم يمكن تسميتها بـ"دويلة الجاهلية" " /دولة التخلف""/دولة
الوحشية ،هذا ما فهمه العرب من الديمقراطية.
وإذا كانت ثمة دولة سبقت العرب في خوضها لهذه التجربة وممارستها ،فتلك الدولة هي العراق ،فإنهم وبعد أن
أحسوا بتهديد الوجود ،من قبل القيمين على السلطة ،أصبحوا أكثر عزما على الهروب من موطنهم؛ بعد أن أعلن املكون
املهيمن استباحة محرماتهم ،لترجع عجلة التطور في العراق إلى ما قبل الحضارة .فنزعة الانتقام والثأر هي اهم ركائز
الديمقراطية لدى القيمين على السياسة ،كونها الضمانة الوحيدة لبروز الطامحين وتسلمهم سدة الحكم ليكون النموذج
الديمقراطي الذي حلمنا به هو سبب الفرقة ،والغريب أن إلاحساس بغربة الحكم (املظلومية السياسية) الزال يرافق
القيمين على السلطة حتى وان اعتبروه استحقاق سرق منهم عنوة عبر مراحل التاريخ الغابرة ،فحق لهم سرقة ذلك
الاستحقاق ممن سرقه منهم.
ّ
البل يعتبره البعض ،استحقاق أرجعه له التغيير ،ممن الاستحواذ على السلطة واحتكرها لحقب طويلة .وهنا
ظهرت الفوض ى وشاع الاضطراب )26(.عند ذاك تكون والدة الديمقراطية ،وكأنها "والدة العقرب" كذلك ،والدليل أن
الديمقراطية أضحت مكسب سياس ي وأصبحت مغرم شعبي ،تضاربت فيه ألايديولوجيات ،ووظفت فيه املرجعيات
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الثيوقراطية مع آلامال لصناعة ألانموذج "الدويالتي" الذي سيكون للديمقراطية الفضل ألاكبر لتغيير ديموغرافيا
الشعوب ،فهل وقع العرب كشعب ضحية للعرب كساسة ،و هل الساسة متعمدون في صناعة هذا ألانموذج من
الديمقراطية "ديمقراطية الشعب الحاكم"؟ وألاهم كيف يمكن لشعب أن يتعامل مع ساسة اكثر من الشعب؟ وماهي
آلالية التي تبدل بها املقاعد النيابية والحقائب الوزارية في كل دورة انتخابية "تدوير املناصب"؟ وما هي ألاسس والقواعد
التي تمنح على أساسها الستحقاقات بتملك السلطة واكتلتها؟
ولن تكون إلاجابة على هذه التساؤالت مقنعة ما لم تكن دراستنا أكثر واقعية .ألننا نؤمن بأن واقع الحال يمثل
أمرا البد من التكيف معه بكل ما يحمله حقائق وظواهر الستحضار مقتربات ألاداء وممكنات البناء .أو على ألاقل رؤية
متحدة لها ،وما أحوجنا لذلك نحن العرب .كيف ال وال أحد منا ،بعد الذي جرى ،يمتلك قدرة البت بما سيحل بهم
كساسة وما ينتظرهم كشعوب نظرا لتداخل اغلب الرؤى وتضارب اغلبها .ألامر الذي جعل الاداءات والطموحات
مقتصرة على الفوز في سباق املتضادات الفرض ألارادات؛ وهذا ما زاد من شرخ الدولة لينتقل املطمح من بناء الدولة إلى
27
بناء دويلة الدولة.
وهذه املعضلة الكبرى ،لتكون الدولة "الوطنية" مجرد آمال يسعون الترويج لها وال يوقفون النخر في بناءها،
دون إيجاد مخارج تبقي على تلك املكونات" الدولة الوطنية " .وإذا ما اهتز هذا املكون لتسارعوا ليلقوا اللوم على قادة
حقب املاض ي الذي باتوا في خالف مزمن معهم ،فيحملون فشلهم على أسالفهم ،وعلى من يعاضهم الذين يطلقون عليهم
تسمية "أيتام الحكم" .ليس ألنهم فاقدي إلارادة والقدرة .بل ألنهم أقوياء العزيمة في الفرقة .وهكذا يبدو من الطبيعي أن
يكون زمن الديمقراطية ثقيال على العرب كشعوب ،حتى بدا التهديد ألاول وألاخطر في مرحلة ما بعد التغيير هو البقاء
والاستمرار تحت حكم فيه الحكام أكثر من املحكومين.
وفي ظل غياب املدرك بما امتلكوه ،اتضحت تجربتهم من أداءهم وكأنهم نخبة لم تصادف بحياتها أن عملت
باإلدارة السياسية ،فال يملكون القدرة على اقتناص فرص التغيير ،فاإلدارة السياسية باينه من عناوين القيمين عليها،
وهم يستجدون ألامن والاستقرار من الغير ،ناكرين فضل التغيير عليهم ،وما جلبه لهم من نتائج مربحة ،على أمل تحقيق
ظفر دائم على مرار الزمن ليضيعوا ،وبإصرار ،جدوى التغيير عبر تهاونهم في إبداع رباط بين إلارادة والسلطة ،تتالقى عبره
َ
إلارادة ومطمحها بمهمة السلطة بتدابير هدفها تسويغ إلادارة بالحكمة ،طاملا بقيت تلك الوظيفة مجسدة لك َنه املمارسة
الديمقراطية أو مستنجدة بها .ولهذا فإن من أولى أولويات التهيؤ للتغيير الديمقراطي هو سلك طريق سلمي إلتمامه في
إطار عملية موثوقا بها ،أن يتوفق العرب في إيقاف إدراك الضد التي يمارسها تجار الكراهية عليهم وأن يرتقوا إلى مستوى
حضاري ،خاصة وأن العملية الديمقراطية بكل ما تستدعيه وما تقرره ،تعتمد في نجاعتها على مقدار ما يحققه العرب
من نجاحات في هذا املجال.
وألن ألاحداث لم تعد ساكنة ،بل متسارعة .فقدوا بسبب سكونهم البرنامج ألاساس للنظام الديمقراطي فلم
تحفظ للدول هيبتها ،فاملشروع الديمقراطي ال يستوعب وال يضمن حقوق الجميع .لكن استوعب مجتمع من
ّ
الساسة )28(.لتكون معضلة ألامن هي مشروع جله اهتمامه النخب الحاكمة وحاشيتهم ،ال التمسك بالهوية الوطنية،
فبدل ترسيخ الشعور باملواطنة .ترسخ شعور بال مواطنة .مشروع قواعده ال تمت للقانون بصلة فحسب ،بل معتركا
29
تتصادم فيه الرؤى والحراكات وتكثر فيه الاجتهادات وصوال وهم الديمقراطية .
الديمقراطية التي اجمع عليها الكثير ،بانها لم ترتقي إلى املستوى املطلوب .كمشروع يقوم ويحاكي بتصدعه عنف
السلطة ،بعد أن أسس دستورا العزوف عنه أفضل من الاحتكام له .ليصبح وجوده مغرما ال مكسبا ،فهو عبئا ينال من
أ
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نزوعنا للتأخر والفوض ى .وتصبح التجربة مجرد آلية تصريف املطالب فحسب ،تختفي عندها الروح وإلاحساس بها
والامتثال ملوجباتها كما هو الحال عند الغرب.
وتأسيسا ملا تقدم ،تصبح الديمقراطية نوعا من العداء املجتمعي .الذي أصبح عنوانا لالنطواء على الذات .فإننا
نكون أمام ُعقد اجتماعية ليس لها تبرير الشرعي .فسقلت العنصرية وصاغتها من جديد ،عند ذاك سنكون وكأننا ليس
من أبناء البلد .وهذا يخالف الديمقراطية.
ّ
وال يخطئ من يظن ،أن العرب بما وأجهوه من تغيير ديمقراطي ،غير أسس ألاداء السياس ي وأحدث هزات خطيرة
ملفاهيم تم الاعتياد على تداولها ،وشككت في جدوى معطيات كثيرة ،وجدوا نفسهم أمام عصر أقل ما يوصف به ،أنه
عصر التناقضات ،وكأننا ال نقوى على الحياة دون كراهية تحت حجج مبتدعة تتكاثر في ظلها قوانين وتشريعات دنيئة
تتجه نحو ترسيخ النزعة العدائية ،وصوال إلى استراتيجيات همها الوحيد رهن إلارادة الشعبية بسياسات على وفق ما يراه
()30
آلاخر له (القابض على السلطة) لتكون الديمقراطية ديمقراطية مستحيلة.
ّ
بأمس الحاجة إلنكار ذاته ،وإخراس مدركاته .ليكون الهجر
وفي رحم هذا التناقض أصبح املواطن العربي
مصيره ،ليس للتخلص مما يعانيه من أزمات هددت وجوده وجعلته مهمال في إحساسه اتجاه الدولة .بل كونه فقد
إلاحساس باألمان في ألاوطان ،ولعل من أولى محاوالت التأطير املبذولة بهذا الاتجاه .تحديد موقفنا من الديمقراطية التي
لم يعد ينظر إليها بأنها وليدة زمانها أو مكانها وإنما هي ظاهرة قفزت عن التطور لدورة حياة ألانظمة السياسية ،وألن
النجاح كغاية لم تدرك لحد هذه اللحظة .وألن الثوابت تعرضت لغزو مفاهيمي زاد من اختالل العالقة بين املواطن
واملؤسسة السياسية ،فإن املوقف من الديمقراطية ،أصبح ضحية التصادم املحتدم بين الثيوقراط والتكنوقراط ،
ّ
ّ
املسببة لكل ذلك حيث تكريس ابتعاد املواطن عن الروح
وامليثوقراط ،فشاعت البراغماتية ،ودون أدنى تفكير بالعلة
()31
الوطنية وأصبحت الدولة مستحيلة.
ومن عالمات ذلك الجدل ظهور فريق غير واثق ،والحال الذي نحن فيه ،من أن التشبث بالديمقراطية كنموذج
أداء ،يمثل الحل الشامل بسبب ما يعانيه العرب من وضع استثنائي دمرت فيه بنى ألاداء املجتمعي ،ألامر الذي يستلزم،
()32
بدءا ،بناء برامج ّ
للتكيف والتغيير قبل التحدث أو التفكير بالديمقراطية كأسلوب بناء وممارسة للعملية السياسية.
لكن الحق أن الديمقراطية هي تجربة أشاعت الفوض ى ،السياسية ،فدمرت البنى الاجتماعية  ،ليكون ملستقبل معلن عن
الجمهوريات العربية النازحة.
الخاتمة
خالصة لكل ما عرض آنفا ،يمكن القول :أن هناك عالقة بين التحالفات والتهديد في إلادارة السياسية لكسب
املكانة والصدارة .وهذا ألامر يعتمد كثيرا على كبر الكتلة التي تقوى كلما تفكك الخصماء ،وهذا إن دل على ش يء ،فانه
يدل على ألاهمية التكتل التي حملتها التجارب الديمقراطية العربية في املدركات قادة التخندق.
وتبعا لهذا الفهم ،اتضح السلوك السياس ي ،وبات من السهل واليسر استقراء الفكر السياس ي وتحليل ألاداء
الاستراتيجي في الساحة العربية التي شملها التغيير الديمقراطي ،بعد إن تم استقراء حراكات التحالفات في تشكيل
الحكومات ،لنخرج من هذه املقاربة بجملة من النتائج منها:
الاستنتاجات
 -2التوازن ضد الكتلة املهيمنة يفترض التكافئ في القوة.
 -3إلاذعان مع الكتلة املهيمنة يفترض الالتكافئ في القوة .
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جدلية ألامن وحقوق الانسان في مواجهة إلارهاب والتطرف
Is Iraq a reliable ally?
A Journey into the US perspective

Dr. ELAAF RAJIH HADI1
Abstract:
Reliability is a vital concept that summarizes the essential needs of a proper strategic relationship,
trust is also fundamental feature which assures that both sides of the relationship share common vision,
interests, and sphere of action.
Thus, to understand whether Iraq is a trustworthy country into the US perception there is a need to cover
the Iraq's image in the American public opinion post 2003. Although, one would ask whether such a
perception creates a moral official obligation in the United States to continue its commitments in Iraq and
to help it stay unified and on democracy track. To this end, media coverage and intellectual works will be
covered. It is very important to cover out what kind of information the ordinary American receives
everyday concerning recent political developments in Iraq. Its important to understand how public
perception is created towards specific country in the US, and how that would effect policy making
towards it.
During each section few sub-questions will be raised to fulfill the methodological requirements of this
paper. Some of the questions are deliberately related to Islamophobia rhetoric and its effects on American
politics. The field of study is the American intellectual and public periphery and how it delivers the
images concerning IS, especially, in the aftermath of Mosul fall in June 2014; the study targets a period
stretches from 1990 till 2016.
This paper will be organized on four parts as follows:
1. Iraq Perception within the Intellectual Discourse in U.S.
2. Post-2003 Iraq as conceived by Mass Media in the United States (Public perception).
3. United States Foreign Policy and its implications on Iraq.
4. The United Stares' policy towards political turmoil in Iraq.
The primary sources of the research are mainly focused on the academic production in the US towards
the Nation building in Iraq; and the mainstream media like CNN, the New York Times, the Washington
Post, the Wall Street, and Los Angeles Times.
By following up these sources one can notice that the discussion over Iraq in the US pays attention not
only to the discourse of political process in Iraq, while clearly to the successive administrations
policies towards it. In this regard, this paper tries to be a valuable addition to this discussion through
foreseeing the US prospect policy towards Iraq especially in the time of crisis.
Key Words: Iraq, national reconciliation, terrorism, democratic experience in Iraq, Non-state actors and
Militias, and Iran.
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امللخص:
ستحاول هذه الورقة أن تجيب على سؤال مفاده :هل ان العراق حليف موثوق؟ و سيتم مناقشة الطروحات حول هذا
السؤال ضمن املدرك الاستراتيجي الامريكي .بعبارة اخرى ،ستكون الواليات املتحدة الامريكية بأوساطها املختلفة الاكاديمية،
الشعبية و السياسية هي محور الورقة و البيئة الرئيسة للبحث .لذلك لإلجابة بدقة على هذا السؤال سيتم تسليط الضوء
على صورة العراق في املحيط الامريكي و على املستويين إلاعالمي و ألاكاديمي بعد  3002و كيف سيؤثر املدرك العام تجاه
العراق على عملية صنع القرار في الواليات املتحدة الامريكية .حيث تهدف الورقة لفهم مخرجات املدرك الاستراتيجي العام
تجاه العراق على السياسة الخارجية الامريكية و هل ستدعم عراق ديمقراطي موحد في املستقبل القريب .لهذا الغرض،
ستقوم الورقة بمناقشة و إجابة عدد من ألاسئلة الثانوية في محاولة لتوظيف إلاطار النظري املتكامل الضروري لتحقيق
اهداف الورقة حيث ستسلط الضوء ايضا على مستوى خطاب الاسالموفوبيا في الواليات املتحدة و هل تأثرت صورة العراق
ً
عموما بسبب تصاعد خطر داعش في الشرق ألاوسط و العالم .هذه الورقة هي عبارة عن محاولة لفهم صورة العراق لدى
ألاوساط ألامريكية املختلفة و كيف يمكن لهذه الصورة في ظل التطورات إلاقليمية في الشرق ألاوسط أن تؤثر على مسارات
السياسة ألامريكية تجاه العراق السيما في اوقات الازمات.
تم توزيع النقاش في هذه الورقة على اربعة محاور و كاآلتي:
 -1الجدل ألاكاديمي في الواليات املتحدة بخصوص العملية السياسية في العراق.
 -3التغطية إلاعالمية في الواليات املتحدة للتطورات السياسية و ألامنية في العراق.
 -2مخرجات السياسة ألامريكية على العملية السياسية في العراق.
 -4سياسة الواليات املتحدة الامريكية تجاه العراق في اوقات ألازمات.
كلمات مفتاحية :العراق ،املصالحة الوطنية ،إلارهاب ،التجرة الديمقراطية في العراق ،الفواعل غير الحكومية و
امليليشيات.
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1. Iraq Perception within the Intellectual Discourse in U.S:
During the 1990s (preventive war, regime change in Iraq, the willingness to embrace
unilateralism) became the driving force of US foreign policy. If it was not hegemony, then what
was the nature of the influence they exerted? There was massive public support for these policies
over a sustained period of time. Maria Ryan finds out that opinion polls demonstrated
conclusively the importance of 9/11 in generating support for the “war on terror” and the
invasion of Iraq. On September 20th, 2001, Bush had made clear his intention to respond to the
9/11 terrorist attacks by force. This also raised his approval rating among the American
populace. A New York Times/CBS poll of January 2003 showed that 45 percent of Americans
believed that Saddam was “personally involved” with the attacks.2 After the Iraq war the media
and intellectuals shifted their attention to the concept of "reconciliation", which meant "some
combination of political measures meant to heal communal rifts in the Iraqi political order".3
Daniel Philpott contributed to this debate by highlighting the problem of peace building in Iraq,
which is, the dilemmas of past injustices in order to construct a stable liberal democracy. After
the February 2006 destruction of the Shiite sanctity shrine of Samarra and the wave of retaliation
that it sparked, observers began to speak of a full-fledged civil war. It is due to partisans with
religious, national, and ethnic identities driven by communal loyalties, fear of domination and
the emotions of revenge and hatred that memories of past injustices took hold of the fate. For
Gilbert Achcar the biggest fear of Bush Administration was that the power vacuum in Iraq after
war would lead to political outcome out of US control.4 He explained that the societal mosaic
with different tendencies with nothing in common except their hostility to the tyrant would find
it difficult to establish a minimum of stability in Iraq. Achcar and Michael Nehme argued for
reconciliation since for them cultural or ethnic differences are at the heart of group conflict,
while Perle and Kanan Makiya emphasized that the problem was political. To quote Michael,
"what characterizes multi group societies like the Arab world is not mere diversity but rather
inequality in group difference whose meaning is produced, mediated, and sustained by
oppressive power relations".5 This Dilemma emphasizes the crisis of National Identity in Iraq.6
For Michael Rear the crisis will remain till the Iraqis agree for new political process. Directly
after regime change in 2003, some called for dissolving the army, they outlined that the army
was made up of Baathist supporters of Saddam Hussein, this new NIS is seen by some Iraq’s
Sunnis as a Shiite-Kurdish militia. This dilemma goes along with the security instability caused
by terrorism and insurgency.
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Along with state-building process, it was asked whether Iraq should follow the Western style of
modernization. Journalist Fareed Zakaria7 asserted that Washington should accept a “liberal
autocracy” in places like Iraq because this type of government can get the job of nation building
done without the distractions of democratic politics. This political challenge would have an
important implication on US to fully define a strategy for achieving a long-term partnership with
Iraq that can serve core American interests and help Iraq’s fledgling democracy avoid a slide
back to civil war.8 This unstable situation pushed some specialists like David Wurmser, to ask
"Is Tyranny a Path to Stability or to Anarchy?" The assumption was that only a strong central
government could hold Iraq together as a nation and provide stability to the region. 9 In this
perspective, Kenneth Pollack asserts that strong Iraqi government is a necessity as long it is not
so strong to pose a potential threat to the region. Intelligence Council issued a report titled
“Principal Challenges in Post-Saddam Iraq” in January 2003. "It noted that “building of an Iraqi
democracy would be a long, difficult, and probably turbulent process, with potential for
backsliding into Iraq’s tradition of authoritarianism. Iraqi political culture does not foster
liberalism or democracy".10 This was the same sentiment shared by the first Bush administration.
With the restoration of sovereignty to Iraqis, democratization and nation-building pose daunting
tasks. Robert Lieber argues three problems go along in Iraq: the inherent difficulties of
developing a political system; encompassing national reconciliation; and the problem of national
identity.11 Despite the belief that democracy is the best solution to Iraq crisis, Daniel Byman and
Kenneth Pollack highlighted some critics raise related objections to creating a democratic Iraq:12
-

First, acceptable alternatives to democracy exist for Iraq that is considered to be more
feasible and more likely to ensure the stability and cohesiveness of the country.

-

Second, Iraq is supposed to be not ready for democracy.

-

Third, Iraqi society is too fragmented for democracy to take hold.

-

Fourth, they insist that the transition to democracy in Iraq would be too perilous and the
resulting government too weak.

In conclusion creating democracy in Iraq would require a long-term U.S. commitment to ensure
that the country will not slip into dictatorship again. The threat of radicalism and another form of
dictatorship was posed to dictate the need of the US forces to exist. The greatest obstacle to
democracy in Iraq is the potential for one group to dominate the country. Toby Dodge believes
that the most worrying reason of violence in Iraq post-Saddam is Iraqi Islamism, with both Sunni
and Shia variants. For him Iraqi political discourse has been strongly shaped by the twin
ideological influences of Islam and nationalism since the independence in 1932.13 He accuses US
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forces of failure to impose order that caused the rise of independent militias. These militias,
increasingly organized along sectarian lines, have increased their power and visibility on the
streets of Iraq’s major towns and cities. Dodge also asserts that the political aspirations of the
majority of the population (the Shia) will be a defining factor in how post-Saddam Iraq
evolves.14 Dodge argues that political division, between Shia groups,15 would play a negative
role in Iraq's political stability. Dodge concludes that the Socio-Political circumstances in Iraq
post-Saddam shows a remarkable tendency towards the rise of a new authoritarianism.16
Beside the Socio-Political problems many intellectuals mention that without internal security,
the political process will be badly distorted if not entirely undermined. Another critique raised
from the contradiction that the tasks of stability and building democratic system in Iraq need
long term US commitments, while some assert that the United States will not be capable of
playing the role outlined above because it is no more welcomed for direct intervention and it is
not the main player in Iraqi case. The cases of Japan and Germany do not apply to Iraq, whereby
both domestic and regional atmospheres were against the presence of U.S troops.
2. Post-2003 Iraq as conceived by Mass Media in the United States (Public perception):
The image on Iraq in the United States of America has been conceived as per the political
agenda of US administration and partly by the state quo circumstances of the Middle East and
Iraq's behavior. In the 1980s even though Saddam was a tyrant who had enslaved his own
people, tortured them, the US was looking at him as a moderator of the Middle East, a secular
whose ideas did not meet the Islamic revolution. Eventually the policy of rapprochement with
Iraq was shifted to confrontation because of Iraq's invasion of Kuwait in 1990. Since this
aggression US Successive Administrations tried to topple Saddam's regime. Howard Kurtz, the
Washington Post’s media critic, discovered that, “from August 2002 until the war was launched
in March of 2003 there were about 140 front page pieces in the Washington Post making the
administration’s case for war.17 Because of Saddam totalitarian policy and the lack of
transparency, American journalists and other reporters could not cover realties on the ground.
For this part of the research, the primary source of information was the mainstream media like
CNN, the New York Times, the Washington Post, the Wall Street, and Los Angeles Times. One
can figure out that Americans increasingly perceive the Iraq war as a distinct from the fight
against terrorism, according to the polls, terrorism and the war in Iraq hold about equal
importance in the minds of Americans.18 The connection between news from the front and the
performance of the incumbent is often ambiguous, providing elite discourse with considerable
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room to shape the formation of political judgments. Thus, the effects of war events and casualty
reports on political judgments may flow through citizens’ beliefs about the war at hand.19 Most
American supported the war as long they were convinced that Saddam was involved in 9/11
events.20 In fact, most of the Americans have no chance to acknowledge classified documents or
the ability to analyze international affairs. They relied on the media for information tools. In a
New York Times/CBS News poll conducted in May 2007, 62 percent of Americans viewed the
war in Iraq more negatively since 2003 due to the fact that the war casualties were so expensive
for Iraqis and Americans.21 Still there was a majority support to continue to finance the war as
long the Iraqi government met specific goals as well as American troops still there.22 Another
poll conducted by the same network news in July 2007, revealed that 42 percent of Americans
said that looking back, taking military action in Iraq was the right thing to do, down from 64
percent of Americans supported the war in 2003. Many of those who supported the invasion
made it clear that they are no longer convinced that the United States should remain in Iraq.23
The results of these Polls indicate that US public opinion is disappointed about the prospect of
democracy in Iraq because of recent political developments. Negative view of Iraq war in
American public opinion has escalated to reach 53 percent of those who believe that Iraq war
was a mistake.24
One can notice that the dissatisfaction towards Iraq war in American Public opinion was directly
related to the situation in Iraq, the level of dissatisfaction reached 63 percent in 2007-2008 as to
when the violence in Iraq had escalated. Resulting to which Bush Administration had to send
additional troops in Iraq. This dissatisfaction increased again in July 2014 after the ISIS threat.25
The Poll conducted in the same month that 58 percent disapproved the idea of sending troops to
Iraq to confront ISIS; they favor the cooperation with Iran in a limited capacity to resolve the
situation in Iraq.26 While 42 percent said the United States still has a responsibility to stop the
violence in Iraq. Americans were also split over whether the threat of terrorism against the
United States will increase as a result of the violence in Iraq. John Nagl asserts in his articles,
published in New York Times, that the first lesson of Iraq war, is, no Qaida presence in Iraq until
the American invasion, which caused social order to collapse and provided the terrorist group
with powerful recruiting message and a dangerous new base from which to attack. Nagl
continues his argument with the finding that political turmoil gives some armed and non-state
actors the chance to pursue alternative forms of state building, like, the Lebanese Hezbollah and
the Islamic State. In Iraq too, as in Syria, Libya, Sudan and Yemen, hybrid forms of “localized
security”, have emerged as governments have “deputized” national defense and regime
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protection to a variety of communal militias, further undermining the central state and its armed
forces. Yezid Sayigh figures out that the consequences are graphically illustrated in Iraq and
Syria, where rebuilding broken armies and renegotiating the civil-military relationship has been
an integral part of reconstructing the state. Many of Foreign policy experts conclude that the
withdrawal of American army from Iraq caused a vacuum where the Islamic State of Iraq and
Syria (ISIS) to grow and the Iraqi army to fold.
In this situation, Fareed Zakaria blames Iraqi prime minister (al-Maliki) and his ruling party over
the insurgency in Iraq. He explains that the exclusion of Sunnis from power using armed forces
has caused chaos. For him, "this meant that a structure of Sunni power that had been in the area
for centuries collapsed and the turmoil in the Middle East is often called a sectarian war. But
really it is better described as “the Sunni revolt across the region, from Iraq to Syria".27
A group of American experts see the failure in Iraq as a threat; Carter Eskew (2014) adds to this
point that:
We now have a state that has finally failed, after being in intensive care since the British
mandate of the 1920s. This failure has brought forth a new and very serious threat to our
nation: The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), the cross-boundary force emerging in Iraq.

This failure in nation building is due to the sectarian agendas. The enduring dilemma that has put
modern Iraq in turmoil- the relationship between the people and the state, the relationship
between Kurdistan and Arab Iraq, the relationship between Sunnis and Shiites, remain
unsettled.28 Perhaps the best-known instance was in 2006, when then-Senator Joe Biden and
Leslie Gelb of the Council on Foreign Relations called for the division of the country into three
autonomous regions, based on sect, with a central government that would “control border
defense, foreign affairs and oil revenues.” James Baker et al. disagrees with Biden-Gelb project
of dividing Iraq to three autonomous regions. He believes that the costs would be too high;
because the regional boundaries cannot be easily drawn.29

In Iraq's multi-sectarian political process, developed post-Saddam Hussein, deploys consensus
among sects that have grown deeply wary of one another. Thus, as much the tension grows
among the political sects as much the terrorists and non-state actors enjoy considerable support
from the local residents. Paul Richtera asserts that Iraq’s Sunni and Shiite communities are
captive to the mistrust inflamed by the sectarian politicians. Richtera and others insist on their
misconceptions that the government’s security forces, both army and police, are overwhelmingly
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Shiite; and the Sunni populace has been affected by reports of the Shiite troops and militiamen
conducting brutal ethnic cleansing operations. Some American experts contend that the breakup
of Mideast countries into ethnic states may be a natural and inevitable outcome of the upheaval
that has swept through the region in recent years. A partition of Iraq could draw regional powers
Iran and Turkey more deeply into the conflict. Those experts describe the Iraqi government as
disabled that unable to keep order.30
In this context as mentioned in the Rand Corporate Report the challenges that the United States
faces in Iraq:31
 The chance to rebuild new totalitarian rule.
 Lack of tradition of pluralist democracy.
 The sense of Iraqi national identity does exist, this does not override communal forms of
identity along ethnic, geographic, tribal, or religious boundaries.
 Political interaction does not show tendency toward the revisiting of past injustice.
 The military, security services, and bureaucracy need to be radically reformed.

Finally, Thomas Friedman identifies another problem which might be so serious to US policy in
Iraq, is the public image and acceptability of US in Iraq. He described, in an article published in
The New York Times, the Iraqi community:
(1) the Kurds are the only allies of the USA in Iraq in the fight for democracy and freedom".
(2) The Sunni as Jihadists, Baathists, and tribal militiamen who have led the takeover of Mosul
from the Iraqi Government.
(3) He accuses the Iraqi government of supporting the Shiites' militias and excluding the Sunnis
from political process.

In this regard, Larry Diamond argues that this problem is up to the deep Iraqi suspicions of
American motives combined with the memory of Arabs’ historical confrontation with Western
colonialism.32 Many other specialists and Journalists agree with Friedman; they say that US
administrations failed to install a government, in Iraq, closer to Washington than to Tehran. They
continue that America has failed in Iraq for two reasons: the first is related to the official
misconception towards Iraq's political and social dynamics; the second concerned to Iraq's
cultural and political peculiarities which might be perceived as incompatible to democratic
governance. To understand better on what ground American experts, analyze and perceive Iraq's
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politics, in the next section the discussion will be shifted to understand the consequences of US'
foreign policy on the political dynamics in Iraq.

3. United States Foreign Policy and its implications on Iraq:
To summarize the American experience in the post 2003 period, one would prefer to use
the word ‘failure’. The failure to understand the Iraqi particularities led to the so far political
turmoil. In this regard, one would revisit the American invasion to Iraq which occurred for some
reasons:33 some related to Iraq and others to the National Security of United States concerning
Iraq; the invasion was declared by American officials to be about installing democratic regime.
But, democracy alone was not enough to secure peace and political progress in Iraq. The debate
over democracy cannot be separated from secularism and the role of religion in public sphere,
then, The United States through different administrations should have paid attention to
secularism in Iraq since the Iraqi society is rich with diversity. What happened was that neither
Bush nor Obama administrations supported the secular trend in Iraq. In contrast they delivered
Iraq to Islamists.34
From my point of view, one of the most identifiable mistake was done by the Bush’s
administration, and damaged political secularism in Iraq, was the establishment of the Interim
Governing Council (IGC).35 According to Francis Fukuyama the second most important mission
in nation-building is the reconstruction of some form of legitimate political authority.36 I think
that the best way to establish national authority would have been to hold elections for a
transitional government. What we can notice that the efforts by which IGC was created did not
pay attention to Fukuyama’s condition. In contrast, CPA (Coalition Provisional Authority) gave
the priority to six key political parties emerged as the major political organizations in Iraq. They
included two main exile groups, the INC and the INA (Iraqi National Accord); two main Kurdish
groups, the PUK and KDP; and two Shi’ite groups, SCIRI and the Da’wa Party. Report issued
by Rand Corporation asserts that the IGC faced challenges to its legitimacy on both domestic
and international levels.37

So, one might ask if the United States suspended the policy of regime change in the second half
of Nineties of last century, because of lack of secular alternatives to Saddam;38 why, then, in the
aftermath of invasion established the IGC which mostly consisted of Islamic political parties.
The United States failed to ally itself with a powerful secular leadership in Iraq. Bruce Jentlson
has defended the American position in Iraq. He explains that the problem rests in Iraq's
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peculiarity which resistant to democracy.39 Although, this argument cannot deny American's
mistakes such as Bremer disbanded the entire Iraqi army on the grounds that they might still be
loyal to Saddam.40 However, instead of creating a new potent security apparatus which is
fundamental to any political project; security vacuum was escalated and non-state actors
challenged the state legitimate power.41 In this regard, Jentlson asks could the Sunnis, Shiites,
and Kurds reach enough of a compromise for political stability. How could they share power? In
other words, the lack of national consolidation and solidarity in Iraq caused the political failure
and not the impotent American strategy, Jentlson argues. For instance, Jentlson affirms that the
militias that each group maintains as its own private army hindered the construction efforts of the
Iraqi national army. Consequently, power struggle in Iraq is twofold: between the formal state’s
institutions and the shadow non-state actors; and among the social groups.
Hamid Dabashi blames the United States of neglecting the political reality in Iraq in a way that
exacerbated the threat of terrorism.42 Hence, by exploiting political turmoil terrorist
organizations such as IS has successfully challenged the political project in Iraq. In this
perspective, Loretta Napoleoni describes IS a shell-state which often emerged out of proxy war
and usually looks for sponsors to build state infrastructure of their own.43

The 2003

American invasion and occupation of Iraq created the pre-conditions for radical groups, like
ISIS, to take root. America, rather unwisely, destroyed Saddam Hussein’s secular state
machinery and replaced it with a predominantly sectarian system of power distribution among
political parties. Furthermore, United States’ policy in Iraq has deepened the sectarian clash.
Hagan et al. explain that in Iraq, the ‘legal cynicism’ frame involved reports of unnecessary
violence44 by U.S. forces and Iraqi security apparatus against Arab Sunni civilians.45 Here, what
interact with legal cynicism the idea that Shiites have been seen as traitors collaborate with the
occupied forces. Hagan adds that legal cynicism led to the decline in confidence in the national
government of Iraq and the security apparatus. He conducted a survey asking whether it is
acceptable for attacks to target U.S./Coalition or Iraqi forces. The results show that nearly two
thirds (62 percent) of Iraqis (Sunni), who been surveyed, regarded attacks on these state actors as
acceptable. Hagan concludes that legal cynicism creates possibilities for violence against state
actors. Mistrust among social groups led to State failure.46 One of the most important implication
of State failure is Nation failure, occurs because nation-states’ cultural projections of their
nationhood are no longer convincing too many. The decline of nation sentiment arises in Iraq
since people lost confidence in State’s apparatus, especially when these apparatuses been
perceived as tools to deliver goods for specific social group. Thereby, grievances of the state’s
national groupings intensify; and people start questioning the legitimate of institutions;
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especially when militant groups representing exclusive nationalisms in the name of the nation’s
self-defense.
Pollard et al. and Hagan et al. apparently analyzed what happened in Iraq post 2003. The state
lost sovereignty on part its territory and then the government lost the identity as the sole
legitimate executer of people’s needs. The government lost its power to deploy legitimate use of
force. Now, anyone can notice the ability of non-state actors – such as the militias – to impose
political choices on the government. The role of militias has been expanded not only on the
domestic arena but also in the regional level whereby some militias have transnational role in
accordance with other militant groups in the region. Terrorists organization such al-Qaida
deployed successfully the political crisis in Iraq to spread its capacity of recruitment. It
franchised itself as Sunni organization that wanted to save dignity and pride of the Sunnis in
Iraq. Some segments in the Iraqi society found accommodate in deploying this franchising
process to resist and challenge the political process. Some of those belong to the Baath regime
and some who felt marginalized by the Iraqi government (as they proclaimed).
In this context, Thomas Farr founds out that people in Iraq rely on their selves to guarantee
security. To this end, political and social actors, mostly with religious trend, called on the
exacerbated need of militant organization.47 In all cases, despite the nature of each organization
(one cannot put Hezbollah at the same category of al-Qaeda), the activity of these organizations
damaged the prestige of the nation-state including the concept of sovereignty. In this regard,
Peter Galbraith contends in his book, The End of Iraq: How American Incompetence Created a
War Without End, and Crowley in his article, The End of Iraq, contends that the failure of
political project in post-2003 Iraq has been perceived in two ways:
1- The failure of political project in Iraq has led to the emergence of militant groups from different
sects.
2- United States has failed in supporting secular political alternative, thus, the emergence of the
militant groups is an inevitable result to this political failure.

Laura King suggests that the failure in Iraq and Syria devolved into a battle between a mainly
Sunni armed and the Shiite-militant coalition. The problem with this conflict is severe, since it
developed to be shaped by the dynamics of regional politics. The role of these militant groups
has exceeded its capacity as non-state actors: first, they start playing a trans-border role across
the states; second, these militants' groups are backed by specific regional state. With the spillover
of the conflict into the Iraqi heartland, that proxy battle expands onto the doorsteps of patrons on
opposite sides of the Sunni-Shiite divide: Saudi Arabia and Iran, respectively .
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In general, King asserts that the situation in Iraq is very dangerous since militias from each sect
will flourish and the failure of state is vulnerable. This chaos will encourage other groups of
Islamists to challenge the power of state. Thus, the risk of losing secular trend in the region is at
high stake. In this regard, Marc Lynch agrees with King. He asserts that the Arab public sphere,
despite the national particularities, suffers from the historical trauma of power relation between
the East and the West.48 In this context, Iraq served as the focal point for the emergence of the
collective trauma due to the invasion in 2003. This collective trauma has created a sphere of
division whether in the Iraqi society or in the regional politics. Here, one can assume that the
majority in the Arab world think that U.S. invasion to Iraq was not to install democracy rather to
achieve its hegemonic ambition on the Muslims land. Thus, this sentiment across the Arab
region granted to the radical Islamists a sentiment of sympathy. One can imagine, depending on
what written above, that the regional perception is totally negative towards the Iraqi experience
post Saddam Hussein whereby the sectarian passionate is on fire. Furthermore, Iran is wellconnected to this conspiracy theory all over the Arab world. Thus, under these conditions
terrorism is the contingent outcome.49 Therefore, some people isolate themselves from society,
and became a militant. Some accommodated themselves with the terrorist organizations while
others accommodated with the sectarian militias since these organizations have the sufficient
resources to lunch resistance to the state quo in Iraq.
Accordingly, “nation-building” in Iraq faces a huge challenge from the political reality.50 The
net result would be that Iraq is falling apart. In this sense, Juan Cole wonders how a small group
of fanatically anti-Shiite terrorists had the ability to establish its own political entity. His answer
explores two essential reasons:
1- The socio-political conditions that have led Iraq to lose Mosul in June 2014.
2- The strategic and political mistakes done by the United States in Iraq post Saddam Hussein.
The core idea of Cole argument supposes that: despite the enormous ground of western data base
concerning the Muslim world, but the west lacks a clear and sufficient vision to what have to be
done in order to face the political turmoil and radicalization in the Middle East. For D’Souza
America’s foreign policy during Obama’s presidency has participated in this failure. In one hand,
he accuses Obama’s administration of supporting the Islamists for collapsing the secular regimes
in Egypt and Tunisia while ignoring the Islamic regime in Iran. On the other hand, he contends
that it is for the interest of the United States to keep secular regimes in power, no matter if it is
democratic or not, since they are allies to America; because he believes that the Arab world is
incompatible with the Western values of liberation and modernity as well as inconvertible
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according to the western model.51 Actually, Patrick Cockburn blames U.S. policy of selecting the
partners in the war on terror. There was always something fantastical about the US and its
western allies teaming up with the theocratic Sunni absolute monarchies in the Gulf to spread
democracy and enhance human rights.
4. The United Stares' policy towards political turmoil in Iraq:
Joby Warrick, in Black Flag, asserts that U.S. has played a vital role since 1990 in
escalating the hatred towards it. The point is that, the U.S. has participated in creating the proper
atmosphere for terrorists to operate in Iraq. Any mistake done by U.S. in Iraq post 2003 was in
favor of the Islamists. United States’ policy in Iraq affected the region’s politics between those
who support militias to fight American troops in Iraq and those who support terrorism under the
name of revolution.
But, one can inquire if the United States has adopted specific actions or policies to tackle the
growing role of radical Islamists in the regional politics post the Arab Spring, especially in Iraq
and Syria. What happened shows us that the United States blinked its eyes in front of the
growing role of terrorists in Iraq and Syria in the aftermath of Arab spring. The Administration's
policy of strategic neglect toward Iraq has created a situation where IS controls territory
stretching for hundreds of miles through al-Anbar Province in Iraq and into Syria. Furthermore,
Cole argues that American indictment has continued its legacy in Iraq when the United States did
not take in advance steps to tackle the fall of Mosul in June 2014 under the control of IS.
To explain why United States did not intervene in both cases, Iraq and Syria, to prevent the
expanding of IS; one can notice three reasons:
1- Obama's administration understands the situation in Iraq and Syria as a civil war, thus,
president Obama refused to intervene in such conflicts. 52Robin Simox in a Foreign Affairs’
essay contends that “Obama understands of the situation in Iraq (as well as in West Africa and
Syria) as “local power struggles,” looks naive at best and dangerously misguided at worst”.
2- Steven Heydemann contends that Senior officials, including Obama, regularly justify their
approach on the grounds that engagement would inevitably lead to devastated consequences,
drawing the United States into an Afghan-style quagmire.53 Dennis Rose sheds light on a
corollary question: Tell me what happens if we don't act? Rose assures that not acting would
produce a severe vacuum in which a humanitarian catastrophe, a deepening proxy war and the
strengthening of ISIL in Iraq and Syria would occur.
3- Kim Sengupta provides the third reason which is the American’s reliance on regional players
such as Turkey and Saudi Arabia. These regional states, according to Sengupta, have actively
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supported a hardline coalition of Islamist rebels against Bashar al-Assad’s regime that includes
al-Qaeda’s affiliate in Syria.
On the other side, Hilary Clinton, former Secretary of State in the first Obama’s administration,
in her book Hard Choices states that "trying to drive change in the Middle East could feel like
banging your head against a brick wall”. In this perspective, Clinton believes that the American
administration was in critical situation. Clinton contends that the Obama’ position before the
political development was ideally based to support democratic values in the Middle East. But,
she believes that the history of the region shows that transitions from dictatorship to democracy
are fraught with challenges and can easily go terribly wrong. In this perspective, it is relevant to
refer to Liz Sly interview with General David Petraeus, which published in The Washington Post
under the title The Islamic State isn’t our biggest problem in Iraq. Petraeus contends that:

That said, it is impossible to return to Iraq without a keen sense of opportunities lost. These
include the mistakes we, the U.S., made here, and likewise the mistakes the Iraqis
themselves have made. This includes the squandering of so much of what we and our
coalition and Iraqi partners paid such a heavy cost to achieve, the continuing failure of Iraq's
political leaders to solve longstanding political disputes, and the exploitation of these failures
by extremists on both sides of the sectarian and ethnic divides.54

Petraeus adds that the proximate cause of Iraq’s unraveling was the increasing authoritarian,
sectarian and corrupt conduct of the Iraqi political elite after the departure of the last U.S.
combat forces in 2011. Some may contend that all of this was inevitable. Iraq was bound to fail,
they will argue, because of the inherently sectarian character of the Iraqi politics. Thomas E.
Ricks, Iraq: No Way Out, adds that any tactical/operational victory in Iraq (neutralize ISIS)
translates into strategic defeat since Iraq firmly under the influence of the Iranians. In other
words, America did not intervene at the beginning of IS crisis since it did not want to engage in
any condition of action with Iran.
Petraeus criticizes the decision of withdrawing from Iraq since he believes that America has
delivered Iraq to: Iran in on hand, and to the Iraqi Islamic political parties which backed by Iran.
Juan Cole responds to such a question. He agreed with Obama administration’s decision to
withdraw from Iraq since the Iraqi elected parliament decided so. Hence, America has no moral
justification to keep its forces on the Iraqi ground. This step would extend the political dispute
among the Iraqi political partners and lunch a wave of guerilla against the American troops and
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Iraqi security apparatus. Again, what happened in Iraq is worse than what anyone could imagine
before or after the adoption of the decision of American troops withdrawing. The result was the
conquer of Mosul in the North of Iraq by IS fighters. Even in the aftermath of this serious event,
American government kept neglecting the decline of security situation in Iraq as red line alarm
that requires direct intervention, since they read this event as civil war or political dispute
between the Iraqi shia-government and the Sunni rebellions. This fact does not mean that the US
did not provide Iraq with humanitarian and military assistance, but, assures that the US
administrations bear in mind some question marks towards Iraq political choices in the
international politics.

Conclusion:
"Iraq is a hard friend." This phrase describes the image to which the decision makers and
the specialists in the US perceive post-2003 Iraq. It does not mean that the US has no motive
to develop relationship with Iraq, but the dynamics of Iraq's politics may suggest barriers
ahead this goal. Still, the US' successive administrations put Iraq on the top of its strategic
priority towards the Middle East. Although, its vital to enquire that: does the US still support
a unified Iraq? The answer should be ‘’yes’’ if one takes into consideration the US position
towards Kurdistan independence referendum that took place in September 2017. The US
administration showed off a great support to the unified Iraq, still that position tells that the
US expects that Iraq will accommodate its strategic priorities in the regional politics. Even
though there are some questions before the strategic relationship between Iraq and US such as
the position towards the sanctions imposed by US against Iran. In this regard, Iraq expressed
itself very clearly through adopting a balanced-neutral strategy towards the regional politics.
Thus, decision making in Iraq regarding any regional crisis might be checked by several
political filters. Iraq has no intention to rush into any decision or position that goes contrary to
its national constants. Still, there is a great tendency to keep and flourish the relationship with
Iraq’s strategic partners such as the United States.
Finally, this paper concludes that scholars in the US assert that the situation in Iraq is
unbalanced and uncontrolled since non-state actors could flourish, and the failure of state is
vulnerable. Therefore, different kind of threat whether terrorism or political turmoil still at
high risk according to the US strategic perception. The consequences could find its way into
the US policy towards Iraq during president Trump administration. Sanctions on Iran, Oil
production, Syrian crisis and Kurdish case are the vital issues that might affect relationship
with Iraq. So far, the US administration deploys smart policy towards Iraq to guarantee its
interests. In other words, the US supports the Iraqi government to reduce the power of Iranbacked non-state actors. The goal is to make Iraq a balanced ground rather than a complete
hostile one to the US interests. This policy might continue in the upcoming couple of years if
there is no serious development will take place in the region whether in Syria, Yemen or Iraq
itself.

111

أ
أ
. برلين – إلمانيا.دورية علمية محكمة تصدر عن إلمركز إلديمقرإطي إلعربي، 8102  كانون إلول، إلعدد إلسادس، مجلة إتجاهات سياسية

Dr. ELAAF RAJIH HADI

جدلية ألامن وحقوق الانسان في مواجهة إلارهاب والتطرف

Bibliography:
1

First secretary at Ministry of foreign affairs of the republic of Iraq. Obtained Ph.D of political theory in
February, 2017 from LUISS Guido Carli of Rome.
2
Ryan, Neo-conservatism, 164.
3
Philpott, "Why the US Foreign Policy", 173.
4
Achcar, "Eastern Cauldron", 236.
5
Nehme, "Fear and Anxiety", 102.
6
In the absence of a national identity, it is perhaps to be expected that leaders would attempt to utilize ethnicity as
glue which could bind the population of the state together. Whenever, as was true in the case of the identification of
Iraq with its Arab inhabitants, ethnicity becomes associated with the state-building process in an ethnically
heterogeneous society (especially one in which there is a relatively neat territorial demarcation between ethnic
groups), this association becomes a recipe for ethnic mobilization, counter-mobilization, and the resulting conflict
between groups. Such has been the case between Arabs and Kurds within Iraq from the very beginning (Quoted in
Rear, 2008, 167).
See also:
Brigham, "Iraq, Vietnam", 77.
7
Zakaria, "Who lost Iraq?".
8
Pollack et al., "Unfinished Business", 11-12.
9
Wurmser, "Tyranny's Ally", 45.
10
Hybel et al., "The Bush's Administrations", 105.
11
Lieber, "The American Era", 151-2.
12
Byman et al, Democracy in Iraq, 317-318.
13
Dodge, "Inventing Iraq", 159.
14
Dodge, "Iraq's Future", 34.
15

Toby Dodge divided the competition among Shia community into two categories: First, the ideological divide in
lay Shia life between those who support a broadly secular political platform that argues for greater equality and
democracy. Second, a further division exists between the religious hierarchy that remained in Iraq under Saddam,
and exiled groups in Iran and elsewhere (Dodge, 2005, 35).

16

Dodge, "State and Society", 5.
Harvey, "Explaining the Iraq war", 190.
18
Hulse et al., Poll shows a shift on Iraq war.
19
Voeten et al., "Public Opinion", 809.
20
Public Support ranged between 60 and 70 percent across all major media outlets from December 2002 through
March 2003 to American strategy toward Iraq (Harvey, 2012, p182).
17

21

For more information about partisan support to the Iraq war after 2003, see: Bersinisky, "In Time of War", 100105.
22
Sussman, "Poll Shows view of Iraq".
23
Thee, "Support for Initial Invasion".
24
Dugan, "On 10th Anniversary".
25
See figure n1 in: Voeten et al., "Public Opinion", 809.
26
Shear et al., Poll Finds Dissatisfaction Over Iraq.
27
Zakaria, "Who lost Iraq?".
28
Rayburn, "The coming disintegration of Iraq".
29
Baker et al., The Iraq Study Group, 4.
30
Krasner, "Our mistake".
31
Dobbins et al., "America's Role", 168.
32
Diamond, "What Went Wrong", 183.
33
Roland Paris presumes that there are various motives behind foreign-imposed regime change policies;
accordingly, interveners make such decisions for instrumental reasons, such as to increase their own security, to
ensure continued access to critical resources, or to achieve other desired ends. Thus, if we assume that US
intervened for installing democracy in Iraq, then, Paris assumes that interveners rely on ‘rational’ means-ends
calculations in order to decide which types of political arrangements (schemas of governance) to promote (Paris,
2015, 140). Paris, however, focuses on interveners’ fundamental assumptions about which kinds of practices and
institutional forms count as ‘governance’. Furthermore, Paris quotes John Owen who postulates that one of the most

111

أ
أ
. برلين – إلمانيا.دورية علمية محكمة تصدر عن إلمركز إلديمقرإطي إلعربي، 8102  كانون إلول، إلعدد إلسادس، مجلة إتجاهات سياسية

Dr. ELAAF RAJIH HADI

جدلية ألامن وحقوق الانسان في مواجهة إلارهاب والتطرف

important interveners’ choices reflect calculations of how best to transform the target state (Iraq as example) into an
ally. One would ask how political secularism can affect Iraq’s foreign policy especially towards US? The answer is
very simple, if political secularism has been sustained in Iraq since the first day of US invasion, then, no religious
group or non-state actors can challenge state’s institutions and impose on it some specific preferences in foreign
policy. These preferences might go in favor of Iran rather than US, as Michael Weiss and Hassan Hassan argue in
their joint work ISIS: Inside The Army of Terror. For this reason, US should be more cautious towards the
relationship between political secularism and the schema of governance in post-2003 Iraq (see also: Wehrey at el,
2010, 21).
34
Theodore J. Piccone asserts that “Democracy Must Always be a Home-Grown Affair”. But this finding does not
mean political secularism will not success in Iraq because the majority of people are Muslims. What should be done
is that people should be able to sustain the representative democracy which must be neutral in its nature. In other
words, the democracy promoters, the U.S in the Iraqi case, should support the civil society and the civic trend in the
political arena post-2003. Those who deploy violent means and have militias should be excluded unless they
manifest their self-steam as part of the civic trend.
35
One of Paris’ hypothesis maintains that the interveners should be predisposed to promote political structures that
fit their own schemas of governance. Then, one would ask, does IGC compatible to state building practices in the
US. In other words, is IGC compatible with democracy? Larry Diamond (2005) argues that the Pentagon’s
expectation was that it would be possible to hand over power quickly to an Iraqi interim government led by Ahmed
Chalabi and other pro-democratic Iraqi exiles. Diamond contends that the IGC was expected to fail due to
(Diamond, 2005, 10-11): it had no real political power like that of Bremer; The IGC was never able to agree on a
formula for political transition, partly because of its own deep internal divisions along philosophical, ethnic, and
sectarian lines. Therefore, the Iraqi constitution (2005) still suffers of these divisions since the members of IGC
were keen to represent sub-identities over the national. One can understand that Diamond blames the Iraqi
politicians concerning the political failure either by IGC or later.
36

Fukuyama, "America at the Crossroad", 237.
Bensahel et al., "After Saddam", 168.
In this regard, read also:
Phillips, D., Losing Iraq: Inside the Postwar Reconstruction Fiasco, Westview Press, 2005.
37

38

Doran C. (2012) assures that the removal of Saddam Hussein from power was the corner stone of U.S policy
towards Iraq from 1991 to 2003. To this end, US’ successive administrations had deployed several tactics. To this
end, during Clinton’s second term of presidency the Congress approved in October, 1998, the Iraq Liberation Act
(ILA) by which the US allocated $97 million to support the Iraqi political opposition.
39
Jentlson, "American Foreign Policy", 469.
40
“If one event can be said to symbolize the birth of ISIS, it must be the Coalition Provisional Authority’s (CPA) 14
decisions to disband the Ba’ath Party and the Iraqi Army on 16 May and 23 May 2003 respectively in the first two
formal orders that it issued” (Joffe, 2016, 12). In other words, George Joffe (2016) and Robert Kaplan (2013)
believes that one of the consequences of US policy in Iraq is the situation in which Sunni community found itself
impoverished by these decisions.
41
Toby Dodge (2012) contends that the post-war strategy was concentrated in few hands in Bush’s administration.
And Iraq-planning was dominated by the department of defense. To some extent, senior Bush administration
officials miscalculated the challenges they would face in post-2003 Iraq. The miscalculation effects U.S policy in
Iraq in various fields mostly important in security and political transition.
42
Dabashi, "Islamic Liberation..", 36.
43
Napoleone, "The Islamist Phoenix", 28.
44
Arshin Adib-Moghaddam argues that unnecessary violence such as that practices at Abu Ghraib humiliated the
victims in a way that the power of the punisher (U.S’ personnel) had to be engrained in the very memory of the
victim and, by extension, in the consciousness of the occupied nation. (Adib-Moghaddam, 213).
45
Hagan et al., "The Theory of Legal..", 4.
46
Pollard et al. define State failure as the failure of governments to deliver political goods to citizens on a scale
likely to undermine the legitimacy and the existence of the state itself.
47
Thomas, "Response..", 187.
48
Lynch, "Beyond the Arab Street", 56.
49
Harrow, "The Effect ..", 285.
50
Blum, "Beyond Blood", 66.
51
D'Souza, "Obama's America", 175-6.

111

أ
أ
. برلين – إلمانيا.دورية علمية محكمة تصدر عن إلمركز إلديمقرإطي إلعربي، 8102  كانون إلول، إلعدد إلسادس، مجلة إتجاهات سياسية

Dr. ELAAF RAJIH HADI

جدلية ألامن وحقوق الانسان في مواجهة إلارهاب والتطرف

52

Remarks by the President in Address to the Nation on Syria, The White House Office of the Press Secretary:
Immediate
Release,
September
10,
2013.
Available
at:
https://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2013/09/10/remarks-president-address-nation-syria
53

Ambassador Dennis Ross is the William Davidson Distinguished Fellow and counselor at The Washington
Institute.
54
Liz, "Petraeus".

111

أ
أ
. برلين – إلمانيا.دورية علمية محكمة تصدر عن إلمركز إلديمقرإطي إلعربي، 8102  كانون إلول، إلعدد إلسادس، مجلة إتجاهات سياسية

الرمال املتحولة احملددات الدافعة لصعود دول التأثري يف فضاءات اجليوبوليتيك
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الرمال املتحولة املحددات الدافعة لصعود دول التأثيرفي فضاءات الجيوبوليتيك
َّ
العربية انموذجا)
(إلامارات
أ .فراس عباس هاشم
جامعة النهرين -كلية العلوم السياسية
امللخص:
يتناال ه ااالب ب الاار ب ااي بماييااي تياال ب ب لااه فيااال احاال ماااب دااح ب يااليي بعد دااي مااي ياايب ب د ا مااي
ب ماال  0202ي اال ته تااب تع اات بم ا ب ي اات يم داال طيي اايُ تةعااج م اامنُ ا االخ ب م ااي ياات ط ااي ياات ليد ااي با ااه
ا بتدةدي يل بتدااي لل ماال يااو ب يااممنيي تةاالي تعاات بم ا ب داااي بم اايير اات
شااه يهيعااي طيياايُ دااح تمط اال
ل ااه ن اي اال بفف اال ي د ااح بمن ااي  .ال اار د ااح ب ت اام ب ب ل ااه ع ااج ي س اال ي اال ب د ااح تا ااه دل ااي طيي اايُ ا االنُ
تشاال دااح ب ااه ته ااف يلل ااي بط االا بي اامبخ يياالي ب ااي ه اااه عيااد هُ اال ين ااي ب ااه ته ااف بع ا
ن ب تلم ل .
الكلمات املفتاحية  :ب م ي بمادمبم دتدت ب ي ب ه ته ف .

Abstract:
This research deals with the new role of the Emirates, which seeks to play in the
regional arena after the events of change after 2010, and the result of these variables of new
data reflected in the return of the letter of identity on the one hand, and on the other hand
marked a new phase in the directions of the UAE strategy in cooperation with Saudi Arabia
towards those variables to begin Talk about an Emirati role in the region. And examines the
perceptions that have emerged from the UAE to adopt a new policy and redeployment in the
Horn of Africa and try to abort and contain the efforts of other countries to control the Horn
of Africa and turn the roles in their favor.
Keywords: identity, geopolitics, role, Horn of Africa.
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بم ييي:
ي َيثعج يهكي ي ةلطل دح ين ي ب شهق
ط ليبيل ل  0200يياال د ب طدمبم دتدكدي كا ُ
دح طب بمن ي تفل التسل ّي ل ته يملن ي طيييُ هح له ن ه ب أث ن ال بعدمه بم تل ي تضال ت
َ
ذ ت شه بذكلخ منُ ا للل ب م ي تكل ج الب ب د ب بمل َ ي ضه ي يل ب تسلج دل ي ايل بتدي كث
نينليدكدي .دح َّ
ظل بممببف بم مينُ عي ه يت يدر ب فل ل ب ملطف يو اتهب ب ب د ام يل نتو للأليل ب
ً
ً
دح تعم ن ب تل ال احل طل ن ه باه دح تضلخب بم ب بمادمبم دكدي .يت ط ي باه ياي بمش ي
ً
بعدمه كل ييل يب دح ب مط ل بمايييُ عيدل ي يل بتدي يل تسيف ب دب يت تل دق لنُ ل يي م ن ه
َ ّ
َ
بمن ي تكل َ ا لنُ م دل ي طيييُ تؤ س نهج طييي دح البلتسل بعد دي ب ي دي ت ة ل دح تةن
شتالك ب لن دل ي ب ك يت االه ادل ف لح ب يدلس ه ب يلعميلس ه فمظدم بي بتسل ب تلنيي
يتلم ل بم دم ي.
بل مب ي يو ذ ت تتل ي ب ي يل بفف شكل كا يدله بضليل ب ه ته ف ال ّد ل دح اثدمبدل ا ت يل
ب تلني يشل يو ضخ ي ب مبطي ب ميكهي ب بمب ي يكه ي يدر ظه احل
يؤاهب يت االه ب مل
ن ه ب ه ته ف لمبلي فلذ احل ب ل ُ ته دي تل دق تمب عنفمذ يو ب ي ه بعد دي ب تل يُ دح ب ه
ته ف يدر بش يبن ب نلتس ّي ل نتو للإليل ب لضه ُ ب لهك يت بطل ا لنُ ا اله دح ي زب ب مُ يل
يمز يت تمغع ل احل ق ته دل تسيف احل ابنلي ب ماليل بم ليُ لإيكل دي بدلي ل لي دح بمن ي .بنلخ ل
ذ ت طلخ أهمية هذه الدراسة لل كشف ت الخ ب ي بتو ب كليني بخ تتم ب نلي ب هب دح يل ب
بتدةدي تدةي ب د ب دح ليئي بمتلمح بم دم ي .ألا دي الب بممضمي بل لحح
لل مليل يو ب لييل
بعد دي دح م نبخ عيعمك
إشكال َّية على صيغة تساؤالت يمه يي تأث ب لمال
ّممكن طرح
ِ
بتدجح تيل ب دح ظل ييب بم ب بمل هكي بممط ي تنلي ب هب ل دق يتلم ل ينلطق
ب نفمذ يةلالتسل بم دم ي  .تن عق طللي ل الب ب تيلؤال من خالل فرضية يفلنال ب لمال بعد دي
ب ي دي يل ش يتب ين ي ب شهق
ط يت ي ب شكعج يياال إل لنُ فشكدل ب يعمك يل بفف دح
ب ملطف يو ب لمال بمادمبم دتدكدي اتم ل دح ين ي ب ه ته ف .إما منهجية البحث يفها عدنل
تنل ه الب بممضمي اتالي كث يت ينهج للي بب ضلخ ب ضه ُ ت ي ب خي بمنهج ب م فف االه نب ي
طادمي ب لمه نبال بملا و يل بفف ب يال ي ل ام ب دح اطل الهب تهبثب ب ل خح .ك ل طه تمظدف بمنهج
هبئف ف م ين ع ل ب مطب يل بفف لل لهك تةلي ين ي ب ه ته ف تضال ت بمل فزب بعد دي
ب فهص بم ليي .فيلبل يو يل ت ي ي م توزيع هيكلية البحث احل ثال يالير يش ل بم ييي .هكز بمالر
لحح ع م ي .ايل بمالر ب ثلنف  :تنل ه تكل ل
ه  :ل ا لنُ تخدل تةيدي ب لب دح تلمال ب فمل
نينليدكدل ب د بعدمه دح ب لمه اعق ب فهص .تد ل تنل ه بمالر ب ثل ر  :لهبني ل لنلخ اهبئط ب نفمذ
ب مب بما هبدح (ب ه ته ف ب مذطل).
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املبحث الاول
إعادة تخيل تجسيد الذات في تحوالت الفعل إلانتقالي ُ
للهوية
ااااله ب م اامن ا ا ُ لااي شااممخ اايُ دااح ب ماال م تسا ّم لاال ّ ب اال ب ااال ّ ااب ااام ب م ّ ااي ب ّث ّ
لتدااي ب لااه
ّ ً
ً
ّ
بميداال ي ا ّاينُ كث ا ُ يه ااج اال اظ اال تنم ساال بمي ا ّيُ ياات تهب ساال
ت ّ ااز شاامال اات غ ا ي .االب تااإ ّ شااممبل
ً
ً
ّ
يضاال تسل طااي لل ّ االحح يهكااي ّ
اال ااعمكدل يمب ا اات
لمدااي تس ا ّم ل داالنيت ب ا ب (*) ( )1يداار ضاارل ب ا ب
ال ت اط شا ل
بمامب ب نفيدي ط ل دي عفهن بما ل اي ظالاهُ يلنثاي ذب نالال ايس كأيثاله
ب ا ب ( نخ ب ِشااف ه ب ا ب بماالني ب ماالنب ب شاامادي تناام نبخ ب شاام ه) ب ا ب ااام يي ا مني باادم يااي
يل ل ام اط ب يتلي ه ضي ا الخ ب از بم ضال ي ب الي يساين ب شاممخ ب ضامدفي( .)2يات انال ث اي
تهبل ا اال ثد ا اال ل ا ا ب ا ا ب ب م ا ااي ا ا اال نت ا اهب ي ال يا اال يا اات نل ا ااه ب ا االب بمكم ا ااي ع ختا اادي ب فهنيا ااي ب
بما ل داي  .بل ايبخ تةااي شال ُ احاال يف ام ب م ااي بياي بمفاالادم ل ادي ب لااه ال ت فاق د بخ اال يم ا يلااين
ااب اال ت ااه بنش ا له ب اااليث دااح يلل ااي ب م اال احاال يم ا يلااين تضااال اات ذ اات ب لاامال ط ل دااي
ج دح لعم ُ ط ل ظه يخ عفي ا بخي .
بمكم ي ب بي
تامل ل ت فمين ب مل ف شأ يف م ب م ي تنم ج ل مين بميب س تةلال ب فكه ي ب له ينظه
يت اال ل كل يفكه دح ك لللتسم ا لللتسم بن كمب ب ملني يمل دب شكل ب و ذ ت بمف م فيب ب لي ي فق
هب ي ّيل باه
ب اليثم ل فمه ف شليل يلين تل امض يم ه بسل ب كدنم ي ب امض ي ع ل ل
ت ه سل لم ف ل ينظميي يت بمم دل ل ت فمين ب مه فل ب له تنل تسل.
دح الب ب يدلق ياي نل ّ يف م ب م ي(  )Identityيمب ل ب ِ لخ تهن احل ط ل ي تاي بما ل ي يت
ب ملئعي ب ت ُ احل ب ملئعي ب كا ُ احل ب ادعي ب مش ُ احل ب لئفي بما ل ي ب َّ
ييندي احل ب ي ي ي ب ّ نظدم
ب يدلس ه ب لي ي بض ط ل ي يت ب نلس ّ يميشمب دح كنفب ل بل يُ ي مق ب فهن
ّ
بطالتب ِبتةلي بما ل ي (.)3
ت ل لب يش يف م ب م ي ت ل مل طلخ دح بليمس( كيفم ن )Oxford -لكم سل "حالة الكينونة
املتطابقة بإحكام ،واملتماثلة إلى حد التطابق التام أو التشابه املطلق" ّ .يل دح يم م ي ( ب ّ ) Robert-
فمهت ل
"باعتبارها امليزة الثابتة في الذات" .تدخ ز الب ب لييي يمند يم ل ل
تمضدل ل يعام بمفلادم ب فعيفدي ( فم  )Voltaire-ل ب شكل ب لحح" ّإنها ميزة ما هو متماثل
سواء أتعلق ألامربعالقة الاستمرارية التي يقيمها فرد ما مع ذاته أم من جهة العالقات التي يقيمها مع
بدي يل ل فظ ب م ي يملنف ب فهن ب لبتدي ت للق
الوقائع على اختالف أشكالها "( )4دح ب ع ل
َّ
ب م ف يو بمم مف .بي هتج ب اليثي ب كنييي(طم ب ل بيدنز ) Joanna Rummens-ب م ي لأ ّ سل " ِسمة مميزة
ألي فرد أو مشتركة بين جميع أعضاء جماعة بشرية محددة " ( .)5بي تكم الي ب تفي ت ه ي لدم مطدي يثل
م ب بشهُ ث لتدي يكتياي يثل ب م ديُ ب َّ
ييندي.
ً
َّ ً
ّ
َّ
ّ
َّ
ختدي نيل تإ َّ الب بمهك ي ُّم
دح ضمخ ذ ت ي كت ب مه اذب كل ج ب م َّ ي ت ِثل يهكال يم َّ يب
ُّ
يكم ل ي ّ
مي ٍنُ دح بمل دط ط ّ
لعح ب لي ينشأ تدب ب فهن .يت انل ت ي َّهتج
فشكعب تن د ب ب تضلته ّ ِ ٍ
ِ
ِ
ً
ً
ُ ُ
َّ
عضويتنا
ب اليثي(كلي نيم )*( )Kay Deaux-ب م َّ ي فمه فل يخ تهب لأ َّ سل" ألاسلوب الذي به نعرف أنف َسنا بداللة
أ
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َّ
َّ ً
ً
ًّ
جماعة َّ
بل ّمب احل ام َّ ٍي كث
فيدل بط ل ّدل يت ام َّ ٍي
معينة "( )6عدب تأ ب فهن دح تعت بمي م ل ي قل
في
ٍ
ً
ْ
َّ
َّ
ُّ
ت ييل الب ب ُّم دح ام َّ ي ب فهن ضه ي ب ما ب الير ادك ْ
س تإ ب لي ام َّ ٍي "في لدل بم دلُ ل ب بشه
ً
ًّ
مطدل بط ل ّدل" (.)7
دكم
دح ي ذا مض ب اليث دح ف م ع م ي لل ال ال منظومة من املعطيات املادية ،واملعنوية،
ً
والاجتماعية التي تنطوي على نسق من عمليات التكامل املعرفية تل م ي تتيم لل ّم بللعدي ب د ت ل
فلخ هح دح دلق ت ّم ال ت لين ل لم تي جح
من ل بمخلص ب لي ي ةيي دح عدل ب ص
فمدي تنظدم في ل ت يت غ تمبف ذ ت احل يي تكم تدب بلن ُ ل تلييي اتم دي ب كلئت نيلنف
هح تن مي ل نينليدي نباعدي ي لثعي منظميي ب م عدل بممهتدي ب م عدي ب له فشكل ييلس لل م ي (.)8
يمب الب ب مه ف ت كم ب م ي ي لهكي غ لكني ت م يو طادمي بم َّ ب ب له ي مها ب يسل بملا و
مدي تنظدم في ل نبال بملا و يت طييي .
لخ ل ل يمندب ي ّ
مي كأيي بمفلادم ب نفيدي ط ل دي يت يدر
بذب بضفنل احل ذ ت ّ يف م
اليدي ب له فش دح غع يمل يسل احل تيلخ
فمه فلتب مبخ ب ع م ي ب له فش ق يت ب ن لخ ب ن ّم
كدل يل يكم ب فهن ي ً
مييب يمب ينييةل تدب لل ال ي ب شهف تيلخ ا دب يشمه للأليل تدب تك ت
ِ ٍ
ً
لخ يلطي ضه ي يت يلطل ب فهن
ضمب ي امال
لخ ضه تب عفهن بملا و يدر يشاو
ا دب
نيل دي ييل يي ل ب مبتق ب نفس ب ص ي ب نفيدي يت ط ي ك ل ييل ي ل ت ل ت بما ل ي ز ي يت
زب ب مالخ
لخ :ب م ي بما ل دي
ض ت يف م
ثال ب هب بملا و يت ط ي اه
ب يي هبطدي( )9يت طل اه انلك يت كز ل ب امي ب لبفف يت ان بك عح شمم للال لخ احل ط ل ي
ط ل ل يمدني دح فشكل ب م ي بما ل دي نل تسل يو فشيييي ل ثه ب ممبيل بممضم دي يت ا ي
تل خ ث لتي كختلئص ط ل دي يش ك تيسل تهبن بما ل ي دح فشكدل يي م ب شمم ب معح لل م ي(.)10
ل ت م يك ِف ب امض لمطمن بمب م اتلئص يش كي ب لخ عح لل ى ا دي ضه ُ
يت
طمن يي ن ع م ي تتنم ل بما ل ي نفي ل تفتع ل ت زال ت ب م ل اه يم ف بسل داه
ليدي باه يهتض ( ن يس) ب ال ب م ي يم لُ عفل ّ تهبن ام ث ل ال ّ البتسم بسل كمالبي ب فهي
للأل ل بي اليظ ّ ب م ي دح يل ي يهكي ّ نيل ام يت يايي ام َّ ب كم سل( )11يدر ي م م بم ي ن
ل بما ل ل ب بشه ي دح بمب ذاندي لآ د ا ل ب يي (  )Othernessب له نمهف بسل داه ت ب تم ُ ب له
ّ
ه ل م دح ذال نل .بيي ل اليظ (ب شه ف بماهطلنف) أن الش يء يسمى ُهوية من حيث امتيازه عن ألاغيار.
فالوعي بالذات يستلزم تعريفا للغير باعتباره مخالفا للذات أو نقيضا لها .بي اليظ ( ز ز ب مظ ي) دح ن ب ي
ت الب بممضمي دح ب يدلق ب ّ
مهبف اليف و ب ث لتل بم ضل ب بملخ عفي لإبليي ب فه ق يو غ ال فيم ه
اه ل
ل يشلبسي ب لب
في ل لل ن لئض .اكلب تتاح ي مال يثل بمي دي ب ةدي اليل
ّ
()12
ُ
فالهوية إذن هي نقطة الاتصال الذي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في عالقته
يالينتسل
ً
()13
يت اال ل يي دو داه ب مهف عدب لم فب ين دل احل تعت
بالجماعة الاجتماعية التي ينتمي اليها
ً
م ييج يم ى طلازب سلئدل ت ه ت م ّيل دح بتةلي ك لش دح
بما ل ي ب م ي كدل يت
بتةلي تشل ي أثهُ ل مط ل تهبن ب فل التسل يو ب م ل اه (.)14
أ
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بي ى مض ب مع لخ ا دي ال ي مخب ب ب شم ب معد دي لم ف ل ليال ييل يب دح تلعدل
ب ختدي تفي ب ث لتي ب له ت م دح ليئي طندي يلينُ بذب بت ضنل َّ ب يت بم كت تلييي ب ختدي
ب مطندي شم يل ّ ب نخاي(*) ب له تتنو ب يدل ي بمخل طدي فش ك دح اتلئص الي ب ختدي تكدف تؤثه
ّ
اتلئص ب ختدي ب مطندي دح ب يدل ي بمخل طدي؟ .يت ليدي ياي ّ تعت بمختلئص تؤثه شكل يم دح
يت ن ي احل ن ي ل م ّ
كدفدي نو بهب ب ب يدل ي بمخل طدي هح تخ عف يت شم احل شم
()15
ب ختدي ب ميدي عي ي هح بمملي بم ي ب له تلين ايف ب ي ي دح دل تسل بمخل طدي دح نو بهب تسل .
دح فس ب يدلق ل ّ ( ج ييكمتدتش ه )**( ) Serge Moscovici-يت االه يف م ب ّه ّم ب ّه مخ
ّ
ً
) (ancrageكدف يتشكل ب فك بم لحح ب البل يت بم مال ب يلل ي ب له ته بج ب ه ض ت ينظمي نل
ّ
ً
بمم ييي ب ثعدي .ت ل يي ب ه يمبط ي بماييي لتفي ّليي ت ليل لنُ يت ع ي بملض ه اد ني
ّ
لذطب بم ّسخي .ك ل تني ج ب ثال ط ل دي للي (ييكمتدتش ه) لل ضه ُ ض ت طه ب فك بممطمنُ.
الي طه لي ال ين ه ي دح ب دم ب ل دي ب هؤ ب يلئيُ .ك ل ت ّ
كم دح طزخ ي سل يت االه تفل ع ل يو
أال دح يلل ي ت ل دح بم يال
بملض ه ب ل خ ب لبكهُ يخز لتسل( )16ام يل ييتمنل احل
ب
ب ثد ل ( ) thêmataتكل بمهطمدي بمؤ يي ( ) idées sourcesب ن لذج عدي ( (archétypesب ال ب دي
دي ب له ت او دح لبنل ب له ي سل تنبثق كل ب تم  .تعكل ث لتي لذط ل عدي ك يالتسل
ب مب
لط
ب أ ييدي ذب ب مالبي ب مثد ي لل ختدي ل دي ب ختدي ب ل ييي طه ب ث لتدي
ب ث لتدي ( )17دح اط ي مب يو الي ب َّم ب ب له نش يال ب دم ب ةج الب ب لمال يم دل طيييُ تةعج
بمش ك
دح ببلل ب م ي ب ب دح تةعدل ب تممن عالر ت ب ي بمكل ي لل نياي عي ه ب تأكدي
إلنيل دي كل ب يف يت ذ ت فج تالي احل بم ز ب يدلس ه ب تلني ط َّ
لعح .اتم ل يو ظ م يل
ييم "باملدن العاملية" ام يه ب لي ن احل اعق تضلخب غندي ال ي ل زب تمق ب ميدي بمي بممندي
انل هح( ني ام ج كم ج ن لتم ُ دم م ك) يدر فم ب الي بمي يهكز ث ل دح ينظميي ب تلن
ب مل مه يت ثم تأ بلط ه الي ب االن ينخهطم ض ندل دح يهكي ب م ل ب مللهُ ع ميدل (.)18
احل طل ذ ت كي بم ختتم دح يةله بمي ب ملمدي طمن ب تلنيل ب مللهُ ع نلطق بما هبتدي
طمن يثل الي بمي ب كب
يضل ظ م ؤ طيييُ م هكي س بمله ب له تخ ج بم ي ن بمكل دي.
( )Metropolitan areaي مينُ ب ع ل شلاي ل يل يلي يت يهبك غ طاداح تشكدل ا لنُ فشكدل
لدح بط َّ
ب م ي ييه نال ي بلطمي ل طمن يز ج ث َّ
لعح ك ل ب ي ي يلنُ ت ُ ادل كدفدي فشكدل
ب يينليدكدل ب ث لتدي ( )19بفيلبل يو ذ ت ت ي البج ب مل ي يل تدي لم ظ ه بي كا ب يت ا ل
لل ال ال يهت ل تةل ل ي ل دح ب نظل ب تلني إلت ل ب تف ل ب ةل ي ب ملمي .ت ت االه يؤشه
(ا يمس) ع ي ب ملمدي مل ( )0202يتعج ب مل ي يل بتدي لمظ ه ل بمهتاي ب ثل دي لمدل كأتضل
له فمق لل ت ل كل يت ني بل يس يي لمدي اه (.)20
يييني عم ل بليي ي ل ي
(*)
لب بممبو
دح ضمخ ذ ت يت االه ب مببو بما هبدح ب ضل يس ه ب ادئه ي ي يل ب ي ضح
بما هبدح ثهي ل ب ن م بم ضل ي نشمخ بمي مطنل ب بشه ي اذ ا يل ب ت و ض ت شاب بماز هُ ب مببمي
ل بمخعدج ب مهبف بله ل  .هح ل يليتسل
دح بص بمانمخ ب شهقح شاب بماز هُ ب مهبدي ت ل يليع
أ
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ً
ً
الي ت ثل بمي ينييةي تخعم يت ب ز بئي طهبف ب نلتئي تكم لل لحح ابعد ل يتي ل دح ييُ تضل ييدي
ي زُ .بي فملباج ل الي بمن ي لتم ُ ليي يضل ب ل يه
آالف ب ين يل ينل ل يكل ي ي زُ ط يضل ب ب مل م ب ييم ( )21ال ّ
شت دح الي ا دي ب له فم يسل
()22
يل ب ل فلظ ل تهب سل ب مط ه ّ
يهنال مبيل ل دي ّيُ كلالفف :
ً
ّ
ً
ال :بممهتي لل ب فشكل يلتزب الا ل ل ل ي ض ّ نب يت يم دل يلنيي يمنم ي دح الب يه فمز ز
ع م ي ب مطندي .دح ب يدلق فيب تإ الي بممهتي تلكف ب شمم بمخلص بسلي ب م ي.
ً
ثل دل :بم فلظ ل ب ب يفلظ ل ثه ُ بميدي غ ال ي لةدل مدنب لل هح يق ملخ عف طدله ل ت
ّ
تتنف ل َّ سل طزخ يت ب نفو ب مل .
ً
ّ
ثل ثل :يكل ل بمخل ي لل مظدف ب تلني ع ب يت االه ب يدليي ب بثدي ب له ت ثل ب يدليي
ام ي ب مييي يت ب ي ه ي ل ي لأ لط ب يدليي اه ام يل يت ّ دح بدل بمز ي يت تنميو
يتلن ب يال ب ميف.
ً ّ
ب مل :يشكل ب ب ب نلُ ل دي ن ل ب ملنب ب دم ب ل دي يت طدل احل طدل يت ثم ت م يض عو
ّ
لي طماهي دح بم فلظ ل بمختم دي ب ث لتدي ام ي ثل ب لبكهُ ب ل خدي عشم .
ً
الييل :تزنبن ا دي بم فلظ ل ب ب االه بمهيعي بم ل دي يو تنليف ظلاهُ ب مممي يل تن مي عدب يت
ّ
تلييل الئعي عث لتل بمل عدي تفها ضه ُ فمز ز الي ب ث لتل كض ل ي تم ب ختدي ب ميدي عي ي.
ّي ل ت ي ي كننل ب مه ي فمين ب أث ب ب له بته تسل يهكي ي ةلطل دح ين ي ب شهق
ط
تهب ب ب له تةعج عمعت له ب م ل
ب باه ل  0202تنم ج بثل ال ش عج با ل ب اليث يت ل
لتم ُ ليي بل لحح تس ج بملاله يل ب ي ه إللهب تهب سل ليال ي ام تسل بم فلظ ل يم سل ب ل خح ال
ّد ل مي ف لح ب يدلس ه اليف ب ث لدح .
املبحث الثاني
الارتكازعلى ديناميكيات التغييرإلاقليمي في التحول وخلق الفرص
ّ
ّ
مل له يل ي ز طدمبم دتدكدل ين ي ب شهق
بتدةدي للهُ بعد دي
ط ي ثل دح ا دتسل
ك ل يي يسل (شل له كمبن ب  ) Chantal's quadrant-ب له فممن احل مبيل ي مينُ له ال بي دلطيسل ب ضخم يت
مهبف هبئد ح بؤ ُ ب ّ
ب نفط تلك ل دح ا مط ياليدي ن دي ئييي تأث ب ب ّ
تهبي ب ّ
تهبي بمزيني دح
بمخعدج ل يتلمح طهبف ب ي ّدي بسل بهبسل بما هبدح يت بل ثم يل لي تفه ي يت نل ه تسييي أليت
ب مييي يت ن ه ب مل م اه هل مبيل م ت يو ب مبج(.)23
يت انل تضج ييب ب فل ال بمال ي دح ين ي ب شهق
ط احل ب ةللي ن ه بعدم م ل بل
ي ليزُ يدله لط كث نينليدكدي ت عال دح ب لل فل بعد ّدي ب ي ّدي بم اليني ل ييلخ تسيئي ضلي
فيم ي ب ّ
تهب ل ّي ل ح ل د طادمي ب مب ل ظ ب ب ح ل ب ن بطدي بمملي دح ب مليل يو تالقح
بمتلمح ب و يم ل بلفيلي ينيمخ ا بق بمخل جح نبال ليتسل يه ب لي ضلف يل يضل في دح
بمن ي ( )24تفف ي عو ل ( )25( )0200فمهضج ين ي ب شهق
ط لتم ُ ّليي بمن ي ب مهبدي لتم ُ
أ
أ
مجلة إتجاهات سياسية ،إلعدد إلسادس  ،كانون إلول ، 8102دورية علمية محكمة تصدر عن إلمركز إلديمقرإطي إلعربي .برلين – إلمانيا.

833

الرمال املتحولة احملددات الدافعة لصعود دول التأثري يف فضاءات اجليوبوليتيك

أ.فراس عباس هاشم

ال ّ ي احل يمطي يت ب د َّ ب ب ّ
لمال ب له ش يتسل ب ل ب مهبدي تسيف احل تل دق ب ّيي هبطدي ل فلاد ل
()26
ب هئييي ام يل ف للال فةل يت ب يبال ّي ل ته يكميل طيييُ ظ ل ي ليهُ ية مل يخ عفي
ّ
َّ
ّ
ّ
ّ
بطف ب له هتتسل ينلطق شل يت ب مل م ينل
ك ل ياي تلهكل ب د هح بهخ احل نينليدكدل ب لمه ب يي ه ِ
ّ
امدندل ب ه بملض ه احل ب سدل "طيب له " يل تالي يت لئج م دي يمه تي ال ي كت با زب ل دح شمل ب
بيي مطدي ادل ب ّنيندي ث ّ
لتدي مد سل ( .)27اذ الج يل ب ته ب لهكل بعد دي ب ي دي بم ع ي
ً
ّ
ال ب يدلس ه ب ي ه دح بمن ي ب مهبدي يت بم كت تنمكس عال ل ب نظل
ب له لياج ممن يهكل
ب يدلس ه ب تلني دح يل ب ل بمي ب امدي يه ب لي ي عق ب هب ال ما بب تلنال(.)28
نتمج ب لمال ب م ب ب يممنيي يم ل يل ب احل م ن ب تل ل دح ييب بعد دي تف ا
ا لنُ ب نظه لتشكدل م ل يندي أل الخ طدم دل دي لل ب لل نياي ب يسل ت ثل ي عال ب بتدةدل يب
تمطي ل يت تنليف ب نفمذ يهبنف دح بمن ي ك ل شكل تلل ف ل يو م ل مف ي مب ل بساله فمذ ايهبنف ي ي
يت ش له شاب بماز هُ ب مهبدي دح كل يت ب مهبق م ل تضال ت تزبيي بملخل ف يت تتل ي ب أث يهبنف دح
ب د ت يدر بم مثد ّي ل يفها عيسل ييؤ دي ت م ه فمز ز بن ب ب هني ل ت يو ب يالي ييب دح م ل
اليج عيممنيي ته ي تص دح يمب ت ب م متل تسل ب تلم ل م ل يت يعدف إليهب احل اتم ل ب ل
يشكل يلئط ي نفمذال بعدمه مي ت ي ب مهبق بيكل دي ب دل بسلب ب ي ( )29دح ضمخ ذ ت يمب ب َّي
بعدمه ب ي ّحح يمل ي ع ّ
ت ّ
ّ
تتم ينص ل ّ فمليل ب مييُ ب ي ّدي يو ل دي ب مييب دح بمل د
يةلبف لبتسل آلاه ت ب مظدفي ب مظلئف ب هئييدي ب له تؤنيسل
تلين تعت ب مييُ ذب ب يف ب يع ه
ً
ً
لمدل يلادي ب مالبل ب ي ّدي ب هئييدي عمييُ
شكل ين ظم دح الب ب نيق ب ي ّحح مبخ كل ابعد دل
ال ّد ل دح نبئهُ بملالال بم دم ي عت ب مييُ ام يل يمب نب لل َّي ب لي تؤنيب ب مييُ دح ب نيق ب ي ّحح
ت يي يكم ل دل تسل بمخل طدي(*) (.)30
ً
بفيلبل يو يل اق ي م تلييي ب خيبيل ب َّي دح ب خيبي ئيي ّ :يل كمنته لس ه إلبليي
ّ
ّيل م ل ب يدل دي بمخل طدي يت الب ي كت تلييي ب ّي لأ َّ ب ّيل ن "تل ل" ّيل "يها" ّيل
ب مالبل
ّ
()31
َّ
" ع ه"  .اكلب ليب ب ي يم ه" نموذج منظم للسلوك متعلق بوضع ومكانة الدولة وتركيبها الداخلي" ا ب
ّ
ّ
الدولي" ام "موقف أو اتجاه سياس ي إزاء
إلاقليمي أو
"السلوك املستهدف من قبل وحدة دولة لها مركزها
ّ
املحددات ألاساسية منهاُ :هوية
دولة أو مجموعة من الدول ،ناتج عن منظار وتتداخل في تشكيله جملة
ّ
والاجتماعي وبنتته والقيم الساددة فيه ومد استجابة ذلك املجتمع في تدعيم
املجتمع ووضعه السياس ي
()32
بيب كل ذ ت ال يل ب تن هج دل ل بم فلظ ل
الاستقرار السياس ي للمجتمع والدولة
ب مضو ب هبات يت طل ب با ي تايه يخل مالبل ب مُ دح ب شهق
ط يت ب نمي ب لي ينزه يكل ي
ال
ب يممنيي يل ب دح بمخعدج بمن ي لل يلع ل ب ه ايهب تهكدل ب ي ه ب يب ي م هكل
ب يدلس ه دح ب شهق
ط ال د ل دح يته( .)33ل ت ب عنج يل ب دح ل ( )0202تأ يس (يةعس يك لخ
ل الئلي بمنظ ل
ال ب يدلس ه" ال ّد ل مي ن بج امب بميع
بميع ) بسيف ضهخ "يهكل
يبه إلناله في ل دح ينلتيي ل ي يو ب يممنيي ب له
اللدي ي م اه دح ي ل ي ا لخ
ً
اه تبي ج فمذال تي ب ز ليي ب ييندي ت ثدل ب يني دح بمن ي ب مهبدي
ب فلن كث ب يت غدلخ ن
(.)34
أ
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ال ب يدلس ه ش يسل " امبنف" "ب يعفف"
يو تتل ي يل ي ب نفهُ بعد دي ب ي دي يت يهكل
اليف ب ي ه ب عديي ب لي ي ثعب اه
ظ م (نب ش) دح ب مهبق م ل طي يل ب دح ن م ب دل
ضل تسل بمنشمنُ دح لنلخ ن ابعدمه يمز يت يكل تسل بعد دي يت بي تسل ل ي ل ي ن ب يب م إل ال ب ي ه
بمم يه للمن ي ب مهبدي دح ظل بمنلتيي بمل ييي ل ب ز ليي اليدي ل تهكدل ب ه ب يب ل ع دل ب
ب ييندي ب يعفدي امب دي يت ط ي ب يممنيي ب يب ي ع دل ب ب يعفدي ب ماللدي يت ط ي اه (.)35دح فس
بمم يلا ب الير دح ب شؤ بمخعدةدي( ي ي كه ل ) احل ا ط مح يل ب م يمي ي ته ل بملاله
ً ً
ً
ب تلني ب ن مي ب يدلحح لل بي ي ع ةله ب يدلس ه يدر غي ب ي ي ال ال دل دل بم ل دح ب ينمب
ً
ب له اج يهكي ي ةلطل اتم ل دح بمعفل ب فعي دندي ب يم ي بمته ي يل ب عدبدي ب منيدي
يم يُ دح ذ ت ب لهك ل بب تلنال ل يتلم ل ب ميدي .يت بطل دلغي يمبف ظ ه بهب يل ب
بمشل كي دح ب ضهبل بمام ي دح م ل ضي تنظدم "نب ش" دل ي ال طدي تتيم للماه ُ لي فمدي فشكدل
ي زب ب م دح ب شهق
بتدجح دح
ط" (.)36يو الب تضل يل ب غ بلن ُ مييال ل تل دق ايت ل
تل دق يتلم ل بايبت ل ذ ت لل ال ال يت ب ي ه ب ت ُ ب له تف ي ب كث يت ي ميل ب مُ ل ت بن كج
ب ايةلن ليبئل يت االه ب لل فل اتم ل يو ب يممنيي بل لحح ب ب كفل ل
مم ي تل دق ذ ت
ابعدمه.
ّ
ّ
يت بماييه لل لكه ب مييي يت ب ي ب ل ت فق ل يهيعي ب هئيس ب يللق( لل بك بليلBarack -
 )Obamaشكعج يتي بعق م عفلئسل بعد د ال ّد ل ب يممنيي يم ل يل ب ب مهبدي تدةي ب لمه
بتدةدي َّ
فمه ف ب ماليل بم ليُ متلم ل دح ين ي ب شهق
ط الب يل هح لب
بمال ي دح م لتسل
ً ّ
ب هئيس "لل بك بليل" االه لئب عكلت ب ص فف (تميلس ته ييل  ) Thomas Friedman-بلئال "إن املصالح
ّ
الجوهرية للواليات املتحدة ألاميركية في املنطقة في هذه املرحلة ،لتست النفط أو الحضور
إلاقليمي.
ّ
مصالحنا الجوهرية هي أن يعتش كل إنسان بسالم وأن يستتب النظام ،وال يتعرض حلفاؤنا للهجوم...
ّ
فمصالحنا بهذا املعنى هي في الواقع عبارة عن التأكد من أن أحوال املنطقة على ما يرام فإذا كانت كذلك
فسنكون نحن على ما يرام" ( .)37ل م آاه انلك ان بك ي ّ
كف م ي ن ب مُ ي كدي ضه ُ تل دل ب م خ
ّ
بعدمه ب ي حح ا سلخ يشكعي ب هبك بملالنف( Free
عشهكلخ بم عفلخ دح تل ّ ل ييؤ دلتسم ل بمي م
 )Ridersنييل ي معق يه للأليت ب ي حح يم ه ذ ت ّ ب ية ّ ال ت م ب ماليل بم ليُ ي كدي ّ
لكل ش هخ
نييل ي معق يه للأليت ك ّ سل دح ب مبج فيب ية ّ ت من ّ
كل ش هخ يل م كل ذ ت يت بمخعف(.)38
ّكت ّ اليظ دح الب ب يدلق ّ ب هئيس يه ّ
كف (ن ل ي تهبي  )Donald Trump -يمبطب تليي
ئييد تد ل ي معق لل شهق
ط .ه :ام ب مليل يو يل بعد ّدي ب كب  .ب ثلنف :ام انب ُ ب مالبل
يو ب م بعد ّدي بمهكز ي اذ مف ي لين شكل كا كنتدةي ملا م ي يت ب فل ال ل ب ماليل بم ليُ
بعد ّدي دح بمن ي كنتدةي ع ُّ َّم ب
ب م بعد ّدي للمن ي لي ت ا لنُ لنلخ مض ب لل فل
ب يدل دي ب له ش يتسل ين ي ب شهق
ط بمن ي ب مهبدي ح طب بمختمص االه ب ينمب بملضدي
( )39مل بله يل ج نب تلل ف ب شهق
بتدجح اح ب يممنيي يم ل يل ب إل لنُ فشكدل
ط
بتدةدي اكلب ي ضح نل ي طمن تمبتق يو ب ه ب له ل بهب يي ل تنفهن
بمن ي تق ييلللتس ل
يدل تسل بمخل طدي شكل ينم فل ل دل دح يل ي ب تيب يو ا ُ ب له في كس يتلم ل دل لتس ل.
أ
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الب يل ب نب ه بمخل طدي ب يممني( لنه بماا ) االه بمؤت ه ب ص لدح دح لل يس بلئال " إن السعودية
وشركائها يراهنون على أن تنجح إجراءات الحصار في دفع قطر إلى الخضوع والاستجابة ملطالب السعودية
وإلامارات"( .)40يدر يي عز ذ ت ت خ ل ب ي ه ت غليلتسل بسيف تل دق شكل يت ب يعم بلئم ل تحول
بتدةدي تأ بطمه طه ق ي ليي هح دح ب ل ببته
الخصم ي ي خ ل بمختم ت غلي ب ت ل لب
طه ق ي كنب لم ب يف( )41ل الب لس يتشكل بمل م بمهكزي نبال ينظ ي ن ه يةعس ب مل
بمخعدجح يت كل يت (دمحم لت بيي) دح لم ظ ه حح ب م ي ب يممني (دمحم لت ع ل ) دح ب يممنيي بي ت م
عدي "ي كننل تمل ذ ت" ب له ف ام ل ل ب تسلج
البي ل لدندي ثد ي ل ب هطع ب عليت يتشل كل
ي ل بل ط ميي ه م " م ُ كب " ضليل لعييس ل ب يباعدي لل ً
يضل ضليل بمن ي بي لي لئج الي
ً
ضميل دح ب د ت ج ج دح تةل تنلبضل ب يدل ل غ بمنسا ي ب له
ب شهبكي بمايييُ شكل كث
()42
بي ج ب د ت شكل تم ح احل ينلطق فمذ ممنيي اه ايل بتدي .
ّي ل ت ي شكل تتل ي بمكل ي ب نفمذ بعدمه تيل ب ييثل ي ل ل يال ل تامخ الي ن ب دح
ب فل ال دح ب فضلخ بمادمبم دتدكف دح ين ي ب شهق
ط ل طب ب م م ي ي ب ه ق يل دل ي
ال طدي ايل تدي كث ب خهبطل دح ب ضليل بعد دي.
املبحث الثالث
براديغما بناء خرادط النفوذ والتوازن الجغرافي (القرن ألافريقي انموذجا)
بتدةدي تيل ب ب مهبدي يدر ت ج ا لنُ
ي طي تكل بمادمبم دتدكي تأث ال دح ب تم ب
فمه ف ن ال لل ال ال ن ي يؤثهُ ل يُ ي ك سل ي ل ي ب أث دح ن ه ب فضلخ بعدمه بم دمي لمه احل
بمُ تل عي .
ب -
ز تق يل يي م بحل ذ ت ( تدفل
يت انل ني بم يير ت بمم دل بمادمبم دتدكي عدنل
 )Stefan Rouzberينهادل يل ل يف م بمادمبم دتدكي يف م بما هبتدل ب يدل دي ل منلال ب عديي .تلمف م
ا يش لنُ احل ن ب ي طل ب يدلس ه ب لي يتشكل يت بل دم ب ي ه بمخ مط ب يدل دي ب له ي م
ب لخ يلكت ب هيز ي يل بمادم دل دي ت ثل ن ب ي ب فضلخ
تمظدف ل لنُ ل م بم ي ن يت ب شاكل
ب لي تن مه ب دب ب ي ي ينظم ب ب دب ي ب فضلخ لتف ب ي ثل ال ل يفض ه احل ب خهبط ية م ي يت ب فل ع
ي لل ف (.)43
بكل مب يمل ض
بل لحح انل لل لييي ت لطو بمامب بمادمبم دكدي يو بمامب بمادم بتدةدي اتم ل
بمادمبم دت ال ي ك سل ّ تكم ي لثعي يو ن ب ي ب ممبيل ب مليي ب له تكم ب ملنال بل ُ ذب طادمي بلن ُ
ل ب أث دح ب م ق دح الب تةلي ذبك دح بمشه ي ب يدلس ه  .يل ملن بمادمب بتدةدي ت لال احل تلعدل
ب تلنيي ط ل دي ب يي هبتدي يضل بملالال
بمم دل ل با الف ب مب ل بكل ج ي مع ي للمامب
بتدةدي ب مليي ب له تضم ل ب ي ي.
ب ميكه ي ب له ي ك سل تؤثه دح
بمادم دل دي تسيف لتم ُ ال ي احل ن ب ي بمشل يو بم كني لين ل تس م
يت انل ي ضح
بعدمه احل بعدم ب لي ت و
بمادم بتدةدل للمامب ب نفدليي ( )44يت الب بمن عق لنُ يل ينتهف ب ي
أ
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ً
تدب ب مييُ ب ي دي تنلن ب يل ت ح ب مييب ب ي دي احل ض الي لي دح بل دم ال ت و تيسل ط هبتدل ال بي تسل
كم لييم للاظي دح تعت بم ل ي لل ثنلخ ب ي ه ب كب ب له بي ت مبته ل
ل ض الي لأ الخ ب ي
ب ي ب الض الي لأ الخ ب ي دح بل دم مديُ سل ط هبتدل كت ب ي ه بي ف يت يي ن بعدم ل ل
يتنل يو ط ميلتسل ك ل يي يدن ل مج ب ماليل بم ليُ بحل ا لنُ فمه ف يي ن ب شهق
ط دح اطل
ط ب كا للدر يش ل ن ال ت و دح ط طنمبف آ دل يين ن ال دح الب ب شهق
يشه ي ب شهق
()45
ط ب لي تم تم دو يي ني يش ل نشه ب يي هبطدي .
تمحح كل الب ب ّ
تم ب لمضمدي بمكل ي بم دم ي ب له ظعج بم هب بملئدي بمضليق ب اله ي ت ثعب عي ه
تمج يت بد تسل لأ طمعتسل ليال ب بتدةدل دح يمببو ب ي ه لخل ي بذب يل بب ج ممبيل اه ك هق
بتدجح تل ل بم هب بمضليق دح ين ي
بماليي ب اله ي ب ةل ُ ب ملمدي ال ّد ل بممب ن ذب ب ل و
ب شهق
ط ا دي طدمب بتدةدي كم سل ت ثل ت ل ب نفط يت بمن ي ب مهبدي احل ب مل م يدر ل ج
بعد دي دح ب بتدةدلتسل ب ميكه ي يندي لل ال ال فشكل
ظعج الي بمن ي يلط ظل ب ي ه ب كب
ّ
مذطل ط هبتدل دل دل يؤثهب ل بمتلمح بم دم ي عي ه( )46اكلب له دح مب ا ُ ب مييي يت
ل ب اله ي ه ب الل بمضليق بمل د ي لب يل ت ض نب يت يضدق للخ بمنيخ اعدج ي
بمؤشهب
بله ب مهخ بمل دط ب نيي بيي بمل ل بم دم ي ب ي دي يب ب لييل بملخلطه ب له تهكز ل ييباعب
ل دي اتم ل يياعب بمانمبف يو ف بمخه ي بما هبتدي بمادمب بتدةدي (.)47
يدر ش ي الي بمن ي يمطب طيييُ يت ا ل ب ي حح يس ت ط يب بملخلطه ب لييل كت
يب تمطب ب مييي يت ب م ب ملمدي احل لنلخ بمب ي يكه ي ل دح طدامفف ب مببمي ل بميال بمانمبف عاله
ي ه ( .)48يت انل فم ب يل ب ب مطمن يهبنف دح ب ه ته ف ام ب تسييي كب ب لي يمبط ل ل ت كل ج
تلهكلتسل يلل ب ي سل ل ي يت ب نفمذ يهبنف ل مبيل ب اله ي ه.
يت انل ت ي ب اح بض ل انلك تمطيل تنلتس ابعدمه دح ين ي ب ه ته ف ين عق الب
بممبف انلك تمطب بضح ي تهكدل مز ز طمنال دح ب ل ُ ب ملنُ يدنلخ ( مبكت) دح ب يمنب ام
طزخ يت ب بتدةدي طيييُ و إليدلخ ب نفمذ ب كف دح ين ي ب اله ي ه ام يل ثل يخل ف ن ه هبدي
لد سل يته ب يممنيي يل ب ب له تخش ب ين ب كف يخلطه ذ ت ل يي ب م ل .دح ِب ال
ً
ب يمنب يمطت أل ضلخ ط ل ي امب بميع بمته تإ يته يل ب بع ل طيب يت ايكل دي تم و
ب نفمذ ب كف ل امب بميع دح ب يمنب ظهبئسم بمته دح ب يمنب  .تي ك كل يت تهكدل يل ب
ب تميله ت ل ل مض ي هب ب ت ب هئييدي دح ب مل م ه ب هتل تهص انلخ بممبنئ ب اله ي غ ال
بتدةدي احل ب يممنيي يل ب بي ج ل
يت ادلكل ب ن ل ل دي ( .)49عدب تلا بغع ب لعدال
ت ااف بج يلي ن لإي اايب ف د دح ب لل ف اال لل ه ته ااف اتم ل مي ب ض ل طدامفف مل م
لخ يل بفف ب يممني ب م ل ب ه ق ل يي االي ب ه ي تهكد ااي ايهب دي ع هكز ت ااف بمن ي
يلل تس ل ال تث ل بمزبيل بمادم بيةدي ب له يمتهال ب ه ته ف.
بنلخ ل ذ ت تأ ب ي ه تتا ب نظه ل ب هؤ بمادمبم دتدكدي ب له فشهح الخ ب له تةمل يت
ابعدم يم بي يبنب طادمدل ل ( )50يت االه الب ب ف م ب مبباح تن عق يل ب دح ّ
تلهكلتسل مخ ب ل ّ ُ
ته دي ل مُ نلعميل دتسل تل عدتسل بي تسل ل ب م ّ ط يل يةمع ل ّ
يلل ث ي ب مييي يت طهبف ب ي ه ال
أ
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ً
ً ًّ ّ
اليل ت ثل دح
ّد ل تعت ب له ش ي زب ل طم عي يي دح يل لد سل .ي ّ ج يل ب يؤاهب ا ةل ب نلعميل دل
ب ه ل اثدمبدل ا ت يل .بلر ب شدخ (دمحم لت بيي) دح لمظ ه يو ب هئيس ت ي( دلس تم قح) ايكل ل
تث ل ي ب ن م ي دتلق بمي اعدي
تهص ب مل ل يل ب ا يل دح بملالال ب تلنيي ب ةل ي
()51
ل الب لس تدةي ب معح ب لبفف كل ج
مز زال ت م هال ل ل يخي بمتلمح بمش كي عاعييت
ّ
ةللي يل بتدي ل مبتز بمخل طدي في م دح لعم ُ ن ال بمخل جح دح تلهك ل .اكلب تأ يل ب يم ل
ب يممنيي ج ج دح يكم كل ي س ل يمطئ بي يكهي بب تلني دلس ه(ب ظه بمخل طي بم ( ))0دح كل
يت طدامفف ا ت يل اثدمبدل كدندل غ ال يت ن ه ب ه ته ف .في عز ي ليي يت ب ميف بمخعدجح ب مهبف
ً
ّ
فل مل يةهي دح ب ه ته ف أل بنمكل لتب ت ةل يي ن بمن ي بتيي ي كت ت ي احل
ميل
ينلطق مي ي سل (.)52
فل مل يةهي دح ب ه ته ف أل
بنلخ عدب الب ي ليي يت ب ميف بمخعدجح ميل في عز
انمكل لتب ت ةل يي ن بمن ي بتيي ي كت ت ي احل ينلطق مي ي سل ( )53يت الب بمن عق اليظ تلمه
ل
دح بممبف يل بفف يت ب لييل يل تهض ب عدب يت ضه ُ ب لهك لي ي سل ب ميف  .ل ت لي
بنشلخ بل يُ يكه ي ل دح يدنلخ (لهبهُ ) ش له غهخ ب تميله باع ل يتعج شهكي يمبنئ نبف ل بي دل بنب ُ
يدنلخ لهبهُ ميُ ثالث ليل لل تث ل ب لع ج ( )220يعدم ن ال شل كج دح تسدئي ب اندي ب ل دي ع دنلخ
تأي طه ق ب شلينل دح لهبهُ احل بم ي ن ثدمبدي ك ل يتعج يمبنئ نبف ل ( )0222ل يق بنب ُ يدنلخ
طدامفف ب لي ي و ل ييال ب اله ي ه يو ا ت يل تم تمبدو ي ايةل ال خيب يدنلخ ( ت ) ي ل ال
ميُ ثالثم ليل بل ً
يبخ يت ل ( )0202ل ي الي يل ب دح ي لي ل ض ت بمب ب لل ف دح ب د ت  .ل
بمال ب شهقح مضدق للخ بمنيخ ب أطه يل ب يت ب د ت ب اادل طز هُ ( مب هُ) ميُ  99ليل ام
بم للل ع ه ته ف بهخ اعدج ي (.)54
بمي ّ
الخ بم ييي دح الب بمهيعي تاعم ب م ديُ بمايييُ عيدل ي بمخعدةدي
ال ب
كل
ب مل أ يس "االه ب بتدجح دح ب ه ته ف "بسيف ل ب تهبي يو ايهب ال ج لق ين ي بمخعدج
ه  :فمز ز ب اندي ب ل دي ب ميكه ي ي ه يل ب دح ا ت يل يدر بطه
ب مهبف ذ ت يت االه يه ت ي
ت ي  .ب ثلنف ب زب ب يممنيي لنلخ بل يُ يكه ي دح طدامفف ل ل
عدلتسل دح ب د ت ب البل يت يدنلخ ت
يمز ب مطمن بمخعدجح دح شهق ش له ته دل هح بمنلطق ب له تلل ه ايهب ايةلن يمطئ بي ل تيسل (.)55

أ
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ته ف

بمتي :
Taimur Khan, UAE and the Horn of Africa: A Tale of Two Ports, The Arab Gulf States
Institute in Washington, Stratfor, Mar 13, 2018. https://worldview.stratfor.com/.../uae-and-hornafrica-tale-two-ports.

ّ
عدب فيال يل ب بشكل يكثف االه ب ينمب ا ُ احل تم دو فمذال نبال ب ل ُ ته دي
لتم ُ ليي ب ه ته ف ال ي ذ ت ض ت ا ي كثدف تشل ب ميكهي دح يضدق اهيز ليل
ل يي م ل يُ دح ب تميله
ب د ت بلخ بمنيخ يل مبيل ب ه ته ف ي ج يت اال ل ةليل
ا ت يل طدامفف .يم ي ب نفمذ يل بفف دح ب ه ته ف ل ب بتدةدي شهبخ ب تئةل انب ُ يمبنئ
ي ل ب ذب ا دي يكه ي بب تلنيي ي نم ي ك ل دح يدنلئف ي طدامفف اضلتي احل لنلخ ب مب ي
ب ميكه ي ك ل دح (لهبهُ) ش له غهخ ب تميله ذ ت دي تل دق ين يت ايبف يندي ب يدل دي
ب تلنيي(.)56
ؤ ي يل ب م تكت ت ته ل ب خيب ا ت يل ك ل يُ
ي للل الب ب تم يه (تد م ال )
عم عدل ب ميكه ي دح ب د ت ك سل ايتج دح بم ل ه احل ا لنُ تأادل يي كث ظ ي بنمز يمه ب مل م
تلم عب احل باعي ع م ب ليلي دح بمن ي كل يف لح ذ ت ب أادل بل مل لبيلطي دح اثدمبدل بملال ُ .تفد ل
بليج ا ت يل ل و ب مالبل يو ايهب بت ج ل ب ي لح ي ي يل ب لبنلخ ينشآ يكه ي ل بمال
ل
داه يت للخ بمنيخ يت ب يليل بمانمبف ب هبف عد ت ماج بمب يال ن ب يل ل دح بي ُ يل ب
ب دل م عدل يكه ي دح طنمخ ب د ت (.)57
ل الب لس تإ لنلخ ب مب ي ب ميكه ي يل بتدي ل طمه ب يليل ل طل ه ب اله ي ه يه
ً
عدل يكلتلي الخ يكلتلي ب ه ني
لس ه ض ل بمتلمح يندي ال يثل عدلتسل دح ب د ت
ً
ق ب بتدجح تةلي ايهب يت ط ي  .ض ل يتلم ل ب تلنيي ثل دل يدر فم ل يل ب ل تةمل يت
ً
ً
في ل نتهب ل دل دح يالن ُ بم زب ب ه ق ب تيندي طمل يت يدنلخ (طال ح) دح نبف ك هكز ئيس ه
لخييل ب عمطيتدي ب ةل ُ يهبط آ دل لأته دل ال ّد ل مي نام ل دح ينلتيي شيييُ يت االه بممبنئ
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ل

ل يلكت اه
بمايييُ ب له لنلال ينلتي ييسم ط ميل ي لثعي دح مبخ دح ايهب للكي ل
تزبيي يله ب نلتس يل ل ب م ب ليلي عنفمذ دح ين ي ب ه
طمه ب ه ته ف(ّ .)58ي ل ت ي
ته ف ب له ت و ل مبو ب بتدجح بيكل دل بب تلنيي بي تؤني احل بفيلي ب فةمُ ت ل لد سل بل لحح نام ل دح
هبي ل بمتلمح ال ّد ل الب ب تهبي ينمكس عال ل ن ه ب ه ته ف يت االه ب أث ب لي
ت ل ب الي ب ي ه ل البلتسل بمخل طدي .
بمخلت ي
ّي ل ت ي يتا نل كل ج م ب ييب ب باه ل  0202ي با ال لل نياي هؤ ي تتم ب
ّ
ن لطل ب له ي كت اط ل ل للآلفف :
ب دلنُ يل بتدي عت ب َّم ب  .اذ تم ل ب الر احل ية م ي يت
 -0م تخفف يل ب امبطي ل يمبف ل دح ب ملطف يو يهكل ب د دح بمن ي يل ته تب يت ممن
إل ال ب يدلس ه .
 -0ا ب مليل يل بفف ا بخ بم ب بعد دي ينم ت تتل ي دح ن ال بعدمه .تضال ت بي تسل ل
تها ؤ تسل .
 -3ب ل ج يل ب ا ت ي في ل كمليل يؤثه دح ب فل ال بعد دي اتم ل دح يي ب د ندي
تضال ت مبسل ن ب م دط دح ب تهبي ت ي – ثدمبف ب ل ج يت االه نلعميل دتسل ب فل عي
ل ا سلخ ب تهبي ب ملنُ ب مالبل ب يلعميل دي لد س ل .
 -2بض ج ب هؤ ي يل بتدي ت ةب لم الهب ام تسل دح اطل تهب سل ب له طه ب ك ز عدب هتاط الب
لخ بم م ي يلل تسل اثال ام تسل .
ب ب شمم
 -2دح ظل ن بك يل بفف ادمي ب نلتس ب ي حح بعدمه ل ب نفمذ نبال ب ه ته ف طي
ضه ُ ب لهك يت بطل تص دح ييل ا اله دح يمب ت ب م ينو طمن ي ا ه يسينال يسين
يت بمخعدج ب مهبف.
ً
يت انل ظهب مل فشكعب الي بمن ي يت ا دي ب بتدةدي بطال ل ل ب اله ي ه ب لكم دح يياعي
ل ب لهك بلهب بتفلبدل يكه ي بب تلنيي يشل يو ب تث ل ي الئعي يت
بمانمبف شاو ذ ت يل ب
ً
ً
شل سل تز ي ن ال فمذال دح ب ه ته ف يه ب لي نتم ل ال تسلج عمك ال جح كث فمذب ب و تأث ب.
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ب مبيش:
ً
ً
ً
( )
يه ا ثل ي بثل ام يل
ثب مض م ت مض ب اليل ام  :كل يل اعف ب يي يت ا ني ه
دح ب ع ي يتي ي :
*
ً
ّ
لط ب ملنب بم ضل ي بمن عي طدال مي طدل .ل ب كع ي يأامذ يت تمل
هبنف يمنم ي كلآل بخ
ث لدح تعكعم ي عمه
( ِ )  .ال ت  :اي ب مز ز لت ث ل ب ب ب م ي ( ب هبلط ينم ب بمنظ ي اليدي ع لدي ب معم ب ث لتي -اييييكم 0200
) ص .00
ّ
ج)
( )1ي ي لت هبي ب ب فشكدل ب م ي ب مطندي ..انل بسخي ي ميل يضل ي ب شاكي ب ي دي ع معميل (
ل ل خ( )0202 /0/00ل ب هبلط ب لحح :
https://www.albayan.ae
( )2بمتي فيب .
لخ بممبطني دح بمازبئه دح ضمخ تيب دل ب مممي يةعي طدل
( )3كلاني شلطهي ثه يي ب م ي ب ث لتدي ل تكهيس اشكل دي
يهكز طدل ب الر ب معمه  )0202ص .72
ب مين(()02ل
( )4تهبس الس الشم ب م ل بم تل ي يلني فمه ف ب لب (ب م ي ب شدمدي ب مذطل) يةعي بللل ب بتدةدي ب مين (( )07
بتدةدي  )0202ص .323
يبن يهكز لالني عي ب ل ب الم
ً
ً
بمهكز ب مهبف تللل ن ب ي
( )5دمحم بملخ ل ب شن د ف ّيي ب نخع  :ب م ي ب مهبدي ظلاهُ دلبدي يةعي تا ب مين ( ( )02ل
ب يدل ل  )0203ص.29
(*) كلي نيم ( )0920ي ختتي دح عم ب نفس ط لعح تهكز بللل سل ل ب هاهُ ب م ي ب نيلئدي تي س يل دل دح بيم عم ب نفس دح
يهكز ب ي ب ل ب معدل دح طليمي يييني دم م ك.
()6
Deaux, K. (2001). Social Identity . In: J .Worell, Encyclopedia of gender and women.Sandiego: Academic Press, 431.
()7
Hicks, T. (2001). “Another Look at Identity Based Conflict: The Roots of Conflict in the Psychology of Consciousness,
Negotiation .Journal,January, 36 .
( )8ب ظه :ب دكس يدكشدع ح ب م ي تهط ي  :ح طفي (نيشق نب ب م دم لخييل ب ال دي  )0993ص 02يل ميال.
( )9كلاني شلطهي يتي اق ذكهي ص . 73
يهكز ن ب ل
()10بشهف ه بلم يب ب م ي ب فعي دندي بم خدعي ل ب م ب أ يةعي بمي ال ب مهبف ب مين(  ()203ل
ب مييُ ب مهبدي  )0202ص . 33
( )11بمتي فيب ص . 33
( )12دمحم بملخ ل ب شن د ف يتي اق ذكهي ص .32
لخ ب م ي .ب ظه :تهبس الس الشم يتي اق ذكهي ص . 329
( )13ع ز ي يمه ب مالبي ل
( )14ي ي غندمه ي نل ي الح ب يدي ايي :تهبدي بممبطني ل اتم دي ب م ي اد ني ب مممي ن ب ي تلعدعب لبيُ (يته طليمي ل سل
كعدي ب لدي لال ني ) ص .00
ً
ّ
ُّ
فلخ كم ب نخاي تأفف لتد ي بما و " خال "
لخ
(*) ي كت ب مه ا ّ يف م (ب ُّنخاي) دح ب ع ي يميض ليال ي :خلخ ا دل
ّ
ّ
اص يمل يسل ل ب ي م ت لخ يه ل يم ب عي ب ني ُ؛ ي ض ّ ني دح ذبتسل نالال ب ّ ز يملنف ب تفلخ ب ن لخ .طلخ دح
تهيز دح
ٌ
ّ
ُّ
ّ
ّ
ب مبييس ب فهنيدي :ب نخاي بعدي ي زُ ت بما ل ل ب له تن مه ا يسل للي الك ل مخل دي ب فمق ب ي ُ؛ ل ل ت عكب يت بي ب
ٌ
اتلئص ل ي زب ّ .
يمهف بليمس به ب فهنس ه ( )Le Robertب ُّنخاي لأ ّ سل "مجموعة من ألاشخاص املتفوقين في املمارسة
ُ
اجتماعي ّ
ّ
معين ،وهم يمتلكون القدرة على التأثيرفي املجال السياس ي والاجتماعي" .ال ت  :ن غم ل دي ب ُّنخ دح
حقل
الاجتماعية في ٍ
ٍ
اليف  )0203ص .22
غهخ اته دل البي تكليل ت لطو يةعي بهبخب بته دي ب مين ( ( )37ب ه لا بمن ي
( )15يل ه اي بم ي اعف طيب ب مممي  :ب يي ب تم دح ب مالبل ب ي دي ( ن ب ل يل ي بيهب ) يةعي بللل ب بتدةدي ب مين ()02
بتدةدي  ) 0203ص .27
للل
( يبن يهكز لالني عي ب ل
بف معم ب نفس
(**) ج يم كمتدتش ه ( ) 0202- 0902ل م فس تهنس ه كل يييه يخ ب عم ب نفس ط لعح (بملخ ب
بدي عمعم ب فنم تضال ت
ط لعح) ب لي شل ك دح تأ ييب دح ل  0922دح نب ب معم دح لل يس  .بيضل ضمب دح كلني دي
ضم دح كلني دي ب ه دي عمعم ضم تخهي دح كلني دي ب معم بملاه ي .
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( )16يليت ب ميف بمم ال ب ث لتدي  :يلل ي دح لنلخ بمف م
ب يدل ل  )0202ص .02
( )17يليت ب ميف يتي اق ذكهي ص .02
ب ب ميدي  :ب لنُ تخدل يي تهط ي  :طعمج تل ق يهبطمي  :مدي تل س ييت ( ل
( )18لد يل يبتدل دل ل بميع
ب شاكي ب مهبدي تللل ب نشه  )0203ص.20
( )19بمتي فيب ص .20
ً
ً
بدل ت
( )20يدر ظ ه ب ن لئج ب تفل ل يل مظل دح ب نظهُ ب ملمدي تةلي لمظ ه ك هكز ت له يدر هخ( ) %00يت بمشل ك دح
له ذ ت لفل ق ضئدل لنياي ( ) %0اعف يييني دم م ك ب له تل ل بمهكز ه .ك ل
با دل ام يييني لمظ ه كأتضل يييني م ل ي
ً
ثالثي طدله ت ثل طدل ب شالخ طدل (اكس) طدل ( فدي) طدل ( ي) ب لي ضم ل ب تئل يخ عفي
بدل
لئج
شل
ج
ط دم م با ل ب لمظ ه كأتضل يييني احل طمب دم م ك .ب ظه  :يمبو ص دفي تللن ك نف ب شاكي ب ي دي ع معميل (
) ل ل خ (  )0202 /2/ 02ل ب هبلط ب لحح :
https://www.alittihad.ae/details.php?id=41988&y=2017
(*) ت و ن ي يل ب دح بع بمخعدج ب مهبف تليال يت ب ش ا اله ب ش ا اله ب هبف يد االي بمخعدج يت ب هخ ب ه ب ي ااممنيي يت بمانمخ
ااع ني ل  .ت ي مبيع ل بم عي ل ب ي االيل بمانمبف يت بمخعدج ب مهبف
ااع ني ل ب ي ااممنيي يضل يت ب شهق اعدج ل
ً
ً
يي االتي  722كدعمي ب يت بل يُ ش اااب طز هُ ب ه غهبل يل س يي ااني شهبل تنتشه عيسل ايل ب لمظ ه نبف ب ش اال بي عا ل
ً
ب دم ت س بمخد ي لين ل ي ي االيل ب فة ُ ل االيل اعدج ل ل مه  92كدعمي ب هح ت و ل ا ف ها( ) 07 2( ) 00
ن طي ش ا الال ا ف طمه ( ) 27 2( ) 20ن طي شهق اط غه نتش .نيفدي تليعم ايفل ز نب دله كم ت يل ب ب مهبدي بم ليُ  :ب ك لخ
ب ينمي ( )0203الهبادم ب مللي ب ادعه( يله ب ) ( بلم ظ ه بملاعس ب مط ه ت ال  ) 0203ص .2
بتدجح كم يهكز
( )21ي ي لت هبي يتي اق ذكهي  .طع ج يل ب ب مييي يت بمالن ب بمشل يو ب ث لتدي ب له تي م تمط ل
ً
ً
عج ل لنلخ شهبكل ب بتدةدي ث لتدي ع دي تندي يو
ابعد دل عث لتي ب فنم ب ب طيهب ع مب ل بم ضل ي يو ب مل م
ف لح
لخ ش ه بمنلطق ب ث لتدي ب بثدي ثه ي احل يل ب
ب مييي يت ب ي ه بمؤ يل بعد دي بممندي لل ث لتي ب ب ال
ً
ً
ً
ل يضل ب ث لتل ب مل م ل ل يةمل يت يل ب يهكزب ابعد دل عث لتي ب فنم ب ب طيهب ع مب ل بم ضل ي يو ب مل م .يت ل
ً
ً
له الي بمشل يو بمن ي ب ث لتدي دح طز هُ ب يمييل ب له تاعغ ييليتسل(  ) 02كدعمي ب ب له يةهي تلم ع ل يل دل احل ط ي دليدي لمدي
ت ثل بمن ي ب ث لتدي تيسل يلم ال لس ه للدر تضم ي لف ب شدخ بيي ب مط ه ي لف ( ب عمته -بلم ظ ه ) ي لف(طمط سليم -بلم
ظ ه ) ب مل مه ينل ُ ب يمييل ب ث لتدي .ع ز ي ب ظه :نيفدي تليعم ايفل ز نب دله كم ت يتي اق ذكهي ص .029
ج ) ل ل خ (  )0223 /2/03ل ب هبلط ب لحح:
( )22ب ب ب م ي ب مطندي ب شاكي ب ي دي ع معميل (
/https://www.alittihad.ae/WejhatArticle/35961
( )23هيي اي ب ي ل بي ب مهبق لمبلي ب د دح ب شهق
ط ط ي ظه بيه كدي عيعي ن ب ل ب بتدةدي ب مين ( ( )000طليمي
يبن يهكز ب ي ب ل ب ي دي لال ) ص . 03
( )24لنيي مي ب ييت ييل ب ب لمه :بمملنال يندي بمايييُ دح ب نظل بعدمه ب مهبف يل ق تلمال ب بتدةدي ب مين () 022
بتدةدي  ) 0207ص . 3
(ب لاهُ يهكز اهب عي ب ل ب يدل دي
()25
Amine Ghali, Ibrahim Hegazy, Salam Kawakibi, Eberhard Kienle, The Arab Spring: One Year After Transformation
Dynamics, Prospects for Democratization and the Future of Arab-European Cooperation, Europe in Dialogue 2012,p,8.
( )26ية م ب لليث ب لمال ب يدل دي ط ل دي دح ب مطت ب مهبف ب ي يه كف كمثه الس ب هبداح (يله ب ) ( طليمي يبن
يهكز ب ي ب ل ب ي دي  )0203ص . 22
طيب ه عنشه ب م يو  )0200ص
( )27ب يدي ي بللي ب ثم ب ب مهبدي بمايييُ بميل بمت يميدل يت يش ي ي مب ل ( ل
. 003
( )28كهب ب م ل ه ب الر ت ب لب دح هب ل ب شهق
ط ( ب ي يل بفف ب مذطل ) دح ك لخ :ب ه ب يي بمخعدج  :يُ
يهكز لالني عي ب ل
ح يي ي دي (يله ت ) ( ل
بمادمبم دتدت ب نلتس بعدمه ية م ي لليث يل ه اي بم ي
بتدةدي  )0203ص . 027
للل
يةعي تا

ب مين ( ( )02ل

بمهكز ب مهبف تللل
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الخ ب يممني ع ليي بمؤنماي دح
( )29تهبس الس الشم ب ث مخ ب يمنبخ:
بتدةدي  ) 0203ص . 099
للل
( ( )02يبن يهكز لالني عي ب ل
(*) يلين ب امض ب يدل ي بمخل طدي ل ا "العمل على ايجاد التوازن بين الالتزام الخارجي لدولة ما والقوة التي تلزم لتنفيذ هذا الالتزام"
ف َّ
مهف بيضل لأ سل " مجموعة الاعمال التي يقوم بها جهاز متخصص لدولة ما لتسيير عالقاتها مع دول واطراف دولية اخر " ك ل يم ب ال
آاه " مجموعة عمليات تنظيم نشاطات الدول وسلوكياتها تجاه الدول الاخر واملؤسسات التابعة لسيادتها وعالقاتها مع غيرها من
الدول على كال الصعيدين الاقليمي والعالمي لتحقيق مصالحها وأهدافها الوطنية وحماية امنها " .اي ب هي ت لت يل خ ب يدل ي
بمخل طدي ي ي يل ب ب مهبدي بم ليُ ( كني ي بمك بمالياح بم يير  ) 0999ص ص . 00-02
()30يي ال ب ا مغل يهبنف دح م ل دح ي زب ظه ي ب اي دح ب امالبل ب اي دي بممبو ك نف مهكز بمخعدج عي ب ل يهب دي ب شاكي
ب ي دي ع معميل ( ج) ل ل خ ( )0202 /3/07ل ب هبلط ب لحح:
https://arabiangcis.or
( )31اي ب لن دمحم ت مه ن ب ت دح ب اندي ب دكعدي عنظل ب ي حح ن ب ل ب بتدةدي ب مين ( ( )20بلم ظ ه يهكز يل ب
ّ
ل ب " ب لط ب يعمك
بتدةدي  )0222ص  .03يم ف بمعام بم يير ع لعدل ب يدلس ه فمه فل عي
عي ب ل ب الم
دح ادكل بط لعح م ت د ز ب ي غل ال ت ب مضو للدر ب ثلنف
ية م ي بممببف بم مبمي يت شخلص ب ليت يل عم ينل
له ب له تؤني ض ت كل يمبف كتي تهبن يمهتي ن ب ب ي ُ
يتف بممببف ط ل دي ب نيبدي دح ي يتف ب ي مبي
ل بنبئسل ت طه ق ب نشئي ط ل دي" .اي ب لن ن ي ب ي ب بعد دي ع م ب تل يُ دح ب مالبل ب ي دي ( ل يهكز ب ك لخ
كلنيمه  )0202ص .37
( )32
Oxford world power, op. cit, p. 647. And New Webster dictionary and thesaurus, U.S.A, Lexiconpunbi cations, 1994,
p.862.
( )33كهب ب م ل ه يتي اق ذكهي ص . 027
( )34بمتي فيب ص .023
( )35بمتي فيب ص . 023
( )36يل ه ممن يل ب كال طييي دح ب شهق
ج ) ل ب هبلط ب لحح :
ط ب شاكي ب ي دي ع معميل (
alkhaleejonline.net
بمهكز ب مهبف تللل
تفلق ب نم ي :ب هؤ ي يهب دي يةعي دل ل هبدي ب مين (( )07ل
( )37دمحم ضل تهطمس ه تيب دل
ن ب ي ب يدل ل  ) 0202ص.023
يةعي دل ل هبدي ب مين () 02
( )38دمحم ي ل ي ب بتدةدي يت ب ميف ي كف(  ) 0202بمؤشهب ب كب بمايييُ ياليح ب
بمهكز ب مهبف تللل ن ب ي ب يدل ل  )0202ص .02
(ل
()39
بتدةدي دح ضمخ تمط ل ن ل ي تهبي
ع ز ي يمه ب لل فل يه كدي ينظه  :ح تل س ي دي يكل ي ب لل فل ب شهبكل
بتدةدي  ) 0202ص ص .72- 77
للل
يةعي بللل ب بتدةدي ب مين ( ( )02يبن يهكز لالني عي ب ل
( )40ع ز ي ينظه :ص دفي ب يس ب مهبف امعح ب مين ( )3320ني  0202ص  .02فم ب يي بمخعدج ب له تفةه دح يم دم 0202
ً
ً
ام يي يمتف ل ةعس ب مل ينل نشأتب .فمي يل ب ال ال ئييدل احل طمب بم عكي ب مهبدي ب يممنيي دح الي يي ب له اليج
ياليل ل دح يم دم  0202اذ به للالتفلق يو ب اله ت يته ب و ب مالبل ب يلعميل دي يو ب ه م تسل دح ذ ت يكميي ب د ت طز
بمل ييف طز ب ه يم ل دل عنج ن طدامفف ت تخفدض يي م ب ثدل ب يلعميلس ه .اييةي ب م ح بمي ةيب ب يدل دي
دح ن ي يل ب دح ك لخ  :ب ثللج بم لمه  : 0203ب ن دي دح اليش بمخعدج ب هبخ بمف لح اعدل لمازبي ه ب ش لبف (يله )
(ب كم ج :يهكز بمخعدج يدل ل ب ن دي  )0203ص .37
بتدجح يه كف عيعي ن ب ل لمدي ب مين ( ( )20بلم ظ ه يهكز
( )41ه ثللج ي مبخ بمزن ج يل بخي  :تأيال دح ب فكه
بتدةدي  ) 0220ص .02
يل ب عي ب ل ب الم
()42
David Hearst, “Three Potential Moves Behind the Tension between Qatar and its Gulf Neighbors,” Middle East Eye, 2
June 2017 .
ُ تلل فلتسل يةعي بللل ب بتدةدي ب مين
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( )43بم ي ب زب ي بم هخ ب مهبف بيهب تلييل ب ل خ ت عال بما هبتدل ب يدل دي دمحم يليي ي هي ت ك لخ  :يحامخ ب ز ه
بمهكز ب مهبف تللل ن ب ي ب يدل ل ) 0200
ب لاه ل ُ نغم( باه ) ب مهخ بيهب يهبطمي دح ب ل خ ب يدل ي ( ل
ص .090
()44بم ي ب زب ي يتي اق ذكهي ص .090
( )45ب ل دل ب ي ي عي ب مالبل ب يدل دي ب ي دي ط ( 2ب كم ج ذب ب يال ل  )0932ص .22
نب بم سل ب عانلنف
( )46اعدل يي بما هبتدل ب يدل دي :ن ب ي بل دم ب ب يي ب اله ي ب ي ه بثه ب نظل ب مل مه دح ي بتسل ( ل
 )0229ص .332
ً
( )47يم ز اليي يهكز يت ب ميف ب مهبف ي ةب احل ب اله ي ه طدمب بتدةدل يةعي ب بخ يمه بمخعدج ب مين (( )007طيُ يهكز
بمخعدج تللل  )0202ص .23
( )48بمتي فيب ص .23
( )49
Youssef Sheiko, The United Arab Emirates: Turkey’s New Rival, Washington Institute for Near East Policy, February 16,
2018. https://www.washingtoninstitute.org/ar/.../the-united-arab-emirates-turkeys-new-rival.
( )50كم ت تعنج ط هبتدي بم هخ ب يال  :يت يميكهب بمم بحل بم هبك ب يلعميلس ه بمازخ ه تهط ي لطف يم ي ز ل
( باه ) ( ب لاهُ بمهكز ب ميف ع ط ي  )0202ص . 070
( )51ص دفي ب مهخ ب مين (  )00233ني  0203ص .3
( )52ص دفي ب مهخ ب مين ( ) 00222ني  0203ص . 7
( )53بمتي فيب ص . 7
( )54لجح ش من يكهُ ب نلتس ب ي حح بعدمه دح ب ه ته ف يةعي ب يدل ي ب ي دي ب مين ( ( )000ب لاهُ يهكز اهب
بتدةدي  ) 0203ص .92
عي ب ل ب الم
( )55يم ز اليي يتي اق ذكهي ص . 33
( )56لن نل ب نفمذ يل بفف ي للل ب كف  -ب هي ..يت ي ف بخ تفة ب ب تميله يمبو م لم ج ب شاكي ب ي دي ع معميل (
ج) ل ل خ ( )0202/02/02ل ب هبلط ب لحح :
https://www.noonpost.org/content/20317
(*) للير دح يم ي ن ه بمخعدج ب مهبدي دح بشن ت.
( )57
Taimur Khan, UAE and the Horn of Africa: A Tale of Two Ports, The Arab Gulf States Institute in Washington, Stratfor,
Mar 13, 2018. https://worldview.stratfor.com/.../uae-and-horn-africa-tale-two-ports.
()58
Taimur Khan, Ibid.
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العربي حماني

محاربة إلافالت من العقاب في فلسطين ،بين املساعي الفلسطينية ومعيقات السياسة الدولية.
العربي حماني
باحث في القانون الجنائي الدولي
امللخص:
نتيجة الانتهاكات إلاسرائيلية املتكررة في حق أبناء الشعب الفلسطيني ،وبعد ترقية وضعها القانوني إلى دولة مراقب غير
عضو بمنظمة ألامم املتحدة ،انضمت فلسطين إلى املحكمة الجنائية الدولية في أبريل  5102لوضع حد لظاهرة إلافالت
من العقاب من خالل محاكمة مجرمي الحرب إلاسرائيليين .إال أن نجاح هذه الخطوة تعيقه العديد من العراقيل
والصعوبات .لعل أبرزها إمكانية تعليق عمل املحكمة من طرف مجلس ألامن ،ومبدأ التكامل وما يتيحه للمتهمين
إلاسرائيليين من فرص لإلفالت من العقاب .كما أن إشكالية التعاون مع املحكمة وإمكانية تشبت املتهمين بالحصانة التي
يكفلها لهم القانون الوطني يمكن أن يعيق تحقيق العدالة في الحالة الفلسطينية.
الكلمات املفتاحية :فلسطين -انضمام -جرائم دولية -معيقات -عدالة.
Abstract:
Due to the on-going Israeli violations of the Palestinians’ rights, and after its legal status has
been elevated as a non-Member Observer Country in UN, Palestine has enrolled the
International Criminal Court in April 2015 to put an end to impunity of the Israeli war
criminals. But still, the success of this step faces many obstacles and difficulties. The main of
which lies in the possibility of suspending the work of the Court by the Security Council and
the integration principle that gives the Israeli war criminals opportunities for impunity.
Furthermore, the cooperation with the Court sometimes is problematic, and more than that the
Israeli accusers have the possibility to be immune by the national law. Therefore and overall,
it is hard to gain justice in the Palestinian case.
Key words: Palestine - Accession - International Crimes - Obstacles – Justice.
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مقدمة:
لعل أهم ما تتميز به دولة الاحتالل إلاسرائيلي عن باقي الدول ألاخرى ،أن تاريخ بنائها حافل بالجرائم الدولية التي
ارتكبت في حق أبناء الشعب الفلسطيني ألاعزل ،وقد بدأت هذه الجرائم قبل إقامة الدولة العبرية سنة  0491من
طرف العصابات الصهيونية التي أبادت قرى ومدن فلسطينية قصد توفير إلاقليم كأحد املكونات ألاساسية
للدولة .وما زال مسلسل الجرائم الدولية مستمرا حتى آلان ،والتي كان آخرها قتل أكثر من ستين فلسطينيا على
الحدود الفاصلة بين غزة وألاراض ي املحتلة في الذكرى السبعين للنكبة.
تأتي هذه الدراسة بعد الذكرى الثالثة النضمام فلسطين إلى املحكمة الجنائية الدولية في فاتح أبريل ،5102
والذي جاء ملبيا لطموحات أبناء الشعب الفلسطيني بكل شرائحه ،وكذا املنظمات الوطنية والدولية لحقوق
إلانسان .حيث سعت السلطة الوطنية الفلسطينية بانضمامها لنظام روما ،إلى وضع حد لظاهرة إلافالت من
العقاب ،وحماية أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف جرائم الاحتالل ،وذلك من خالل محاكمة مجرمي الحرب
إلاسرائيليين ،الذين ارتكبوا كل أنواع الجرائم الدولية على ألاراض ي الفلسطينية طيلة سنوات الاحتالل ،وخاصة
بعد دخول النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ بالنسبة لفلسطين يونيو  .5109إال أن تفعيل
دور املحكمة في حالة فلسطين تعترضه العديد من التحديات والعراقيل ،بالنظر إلى ميزان القوى الدولي الحالي
الذي يميل لصالح إسرائيل ،وكذا لعدم عضوية هذه ألاخيرة في نظام روما ألاساس ي ،مما يجعل من القضاء على
ظاهرة إلافالت من العقاب وإنصاف الضحايا الفلسطينيين بعيد املنال في ظل الواقع الدولي الحالي ،الذي يغلب
عليه قانون القوة.
إشكالية البحث:
بناء على ما سبق ،تتمثل إشكالية البحث في أهم املعيقات التي يمكن أن تعرقل محاكمة مجرمي الحرب
إلاسرائيليين أمام املحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية تهدف إلى القضاء على ظاهرة إلافالت من العقاب التي
نعم بها قادة الكيان الصهيوني مدة طويلة.
وتتفرع عن هذه إلاشكالية العديد من ألاسئلة ،لعل أبرزها:
 ما هي الخطوات التي اتبعتها القيادة الفلسطينية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ،خاصة في قطاع غزة ،قبلالانضمام إلى املحكمة الجنائية الدولية؟
 ما هي أهم الجرائم الدولية املرتكبة في الحالة الفلسطينية والتي وثقتها املنظمات الحقوقية ولجان التحقيقالدولية؟
 وأمام هذه الجرائم ،ما هي أهم إلاجراءات ،واملواد املقدمة من طرف السلطة الفلسنية لدعم الدراسة ألاوليةالذي تقوم بها املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية؟
 ما هي املعيقات التي يمكن أن تعيق مكافحة إلافالت من العقاب في الحالة الفلسطينية؟أ
أ
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أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في معالجتها لقضية من أعقد القضايا إلانسانية التي يعرفها املجتمع الدولي ،والتي عمرت
طويال بسبب سيادة قانون القوة على العالقات الدولية ،ما جعل الشعب الفلسطيني ضحية انتهاكات جسيمة
ومستمرة ،من قوات الاحتالل إلاسرائيلية املستفيدة من كل أشكال الدعم ألامريكي العسكري ،السياس ي،
والاقتصادي ،على الرغم من املساعي الفلسطينية الرامية إلى وقف هذه الانتهاكات.
الهدف من الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
 الكشف عن مختلف الجرائم الدولية التي ارتكبتها وال زالت ترتكبها قوات الاحتالل إلاسرائيلي في حق أبناءالشعب الفلسطيني ،وذلك استنادا إلى تقارير منظمات ولجان تحقيق دولية.
 تحديد أهم السبل املتبعة من طرف السلطة الوطنية الفلسطينية لالنضمام إلى النظام ألاساس ي للمحكمةالجنائية الدولية ،سعيا منها إلى محاكمة مجرمي الحرب إلاسرائيليين.
 الكشف عن أهم العراقيل التي يمكن أن تعيق تحقيق العدالة الجنائية الدولية في الحالة الفلسطينية ،في ظلالضغوطات املمارسة على الدول ،واملحكمة الجنائية الدولية نفسها ،من طرف الواليات املتحدة ألامريكية .ألامر
الذي سيشجع قوات الاحتالل في ارتكاب املزيد من الجرائم.

منهج الدراسة:
لدراسة موضوع البحث ،سنعتمد على:
 املنهج الوصفي ،لوصف مختلف الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتالل على ألاراض ي الفلسطينية،وخاصة بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية أبريل  ،5102وكذا مختلف الخطوات وإلاجراءات
املتخذة من الجانب الفلسطيني لوضع حد لهذه الجرائم.
 املنهج التحليلي إلبراز أهم العراقيل ،سواء املرتبطة منها بنقائص وثغرات نظام روما ،أو املرتبطة بالسياسةالدولية وما توفره ملجرمي الحرب إلاسرائيليين من فرص إلافالت من العقاب ،والتي تجعل من تحقيق العدالة
الجنائية في الحالة الفلسطينية هدفا بعيد املنال.
 منهج دراسة الحالة ،الرتباط موضوع البحث بحالة بعينها ،وهي الحالة الفلسطينية ،ولتمكيننا من دراسة هذهالحالة دراسة تستجيب للشروط املنهجية الدقيقة.
أ
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واستنادا إلى ما سبق ،وقصد إلاملام بموضوع البحث ،ارتأينا أن نعالج الدراسة وفق الخطة التالية:
املبحث ألاول :جرائم الاحتالل ،وإلاجراءات الفلسطينية املتخذة ملحاكمة مجرمي الحرب إلاسرائيليين.املطلب ألاول :جرائم الاحتالل إلاسرائيلي.
املطلب الثاني :إلاجراءات الفلسطينية املتخذة ملحاكمة مجرمي الحرب إلاسرائيليين.
املبحث الثاني :معيقات محاربة الإلفالت من العقاب في الحالة الفلسطينية.املطلب ألاول :مبدأ التكامل ،وإشكالية الحصانة.
املطلب الثاني :تعليق عمل املحكمة من طرف مجلس ألامن.
املطلب الثالث :إشكالية التعاون كأهم معيقات تحقيق العدالة في الحالة الفلسطينية.

املبحث ألاول :جرائم الاحتالل ،وإلاجراءات الفلسطينية املتخذة ملحاكمة مجرمي الحرب إلاسرائيليين.أمام استمرار الجرائم الدولية إلاسرائيلية في ألاراض ي الفلسطينية ،وعدم تدخل منظمة ألامم املتحدة ،تدخال
فعليا ،لحماية الشعب الفلسطيني من تلك الانتهاكات ،لجأت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى املحكمة الجنائية
الدولية ملحاكمة مجرمي الحرب إلاسرائيليين ،إنصافا للضحايا الفلسطينيين.
املطلب ألاول :الجرائم الدولية املرتكبة بفلسطين كما رصدتها تقاريراملنظمات الدولية لحقوق إلانسان
ارتكبت قوات الاحتالل إلاسرائيلية ،خاصة بعد يونيو  ،5109تاريخ سريان نظام روما على فلسطين ،كل أنواع
الجرائم الدولية ،من إبادة جماعية ،جرائم الحرب (الفرع ألاول) الجرائم ضد إلانسانية ،وجريمة العدوان (الفرع
الثاني) وكلها جرائم مثبتة ضمن تقارير منظمات حقوقية ،ولجان تحقيق دولية.
الفرع ألاول :جريمة إلابادة الجماعية ،وجرائم الحرب.سنتناول هذه الجرائم في نقطتين ،نخصص ألاولى لدراسة جريمة إلابادة الجماعية ،على أن نخصص الثانية
ملعالجة جرائم الحرب.

الفقرة ألاولى :جريمة إلابادة الجماعية.بعد تمكن دولة فلسطين من الانضمام إلى املحكمة الجنائية الدولية ،أصبحت كل الجرائم الدولية ،التي تقع على
إقليمها  ،تخضع للوالية القضائية للمحكمة .وقد ارتكبت القوات إلاسرائيلية منذ بداية الاحتالل إلاسرائيلي
لألراض ي الفلسطينية وإلى يومنا هذا ،كل أنواع الجرائم الدولية املدرجة في املادة الخامسة من نظام روما ،بما فيها
أ
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ُ
جريمة إلابادة الجماعية .ولعل ألاحداث ألاخيرة التي تزامنت مع إحياء الذكرى السبعين للنكبة والتي ق ِت َل خاللها
أكثر من ستين فلسطينيا بينهم أطفال وشيوخ وحتى معاقين تعطي صورة مختزلة لوحشية النظام إلاسرائيلي،
وهو ما دفع بالسلطة الفلسطينية إلى تقديم طلب إلى املدعية العامة إلجراء تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في
املاض ي والحاضر ،والتي سترتكب في املستقبل ،في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين .1كما أن العدوان ما قبل
ألاخير على قطاع غزة والذي يعرف في أدبيات الجيش إلاسرائيلي بعملية الجرف الصامد كان حافال بهذه الجرائم،
حيث انتهكت إسرائيل كل القوانين وألاعراف الدولية ،بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية املدنيين
وقت النزاعات املسلحة ،ألامر الذي أكدته مختلف تقارير املنظمات الدولية الخاصة بالدفاع عن حقوق
إلانسان ،بما فيها منظمات حقوقية إسرائيلية ،وعلى رأسها" مركز املعلومات إلاسرائيلي لحقوق إلانسان في
ألاراض ي املحتلة التي تعرف اختصارا" بيتسيلم" .حيت أدت هذه العملية ،والتي تعد ثالث حرب كبرى تشنها
إسرائيل على قطاع غزة ،منذ أن انفردت حركة حماس بإدارة شؤونه ،إلى مقتل ما يربو عن  5111من أهالي غزة،
بينهم ما يزيد على  0211من املدنيين ،بمن فيهم نحو  234طفال .2ووفقا لتقرير مركز املعلومات إلاسرائيلي لحقوق
إلانسان"بيتسيلم" فإن "عملية الجرف الصامد" قتل على إثرها أكثر من  5511فلسطينيُ ،
وج ِرح آالف آخرون،
ومن بين القتلى الفلسطينيين مئات ألاطفال .وفي املقابل قتلت املقاومة الفلسطينية في هذه العملية  2مدنيين
و 76جنديا من إسرائيل.3
أما سياسة الحصار لقطاع غزة ،فبقيت مستمرة منذ  5116تاريخ سيطرة حركة حماس على القطاع ،حيث أبقت
القوات إلاسرائيلية على حصارها البري والبحري والجوي املفروض على غزة فارضة بذلك عقوبة جماعية على
سكان القطاع ،البالغ عددهم قرابة  0.1مليون فلسطيني ،أغلبيتهم الساحقة من املدنيين .بينما ظلت جميع
الواردات والصادرات وأي تنقالت لألشخاص من وإلى غزة ،تخضع للموافقة إلاسرائيلية.4
وفي الضفة الغربية ،واصلت إسرائيل بناء الجدار العازل ،الذي شيدت ألابراج لحراسته ،وفي القسم ألاعظم منه
داخل ألاراض ي الفلسطينية ،وعلى نحو متعرج ليكفل حماية مستوطناتها غير الشرعية ،بينما يعزل القرى
الفلسطينية عن أراضيها.5
إذا اقتصرنا على هذه الانتهاكات فقط فإنها تنطبق وبال شك مع ما جاء في املادة الثانية من اتفاقية منع جريمة
إلابادة الجماعية واملعاقبة عليها لسنة  ،0491واملادة السادسة من نظام روما املؤسس للمحكمة الجنائية
الدولية ،مما يدل أن إسرائيل ارتكبت في حق أبناء الشعب الفلسطيني جريمة إلابادة الجماعية ،وهي من الجرائم
املعاقب عليها أمام املحكمة.
وحتى تتسم دراستنا باملوضوعية وعدم التحيز ،فإن حركات املقاومة الفلسطينية لم تصل أفعالها إلى حد وصفها
باإلبادة الجماعية ،ذلك أن انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي إلانساني تبقى محدودة جدا ،باالستناد إلى مختلف
التقارير الدولية التي أكدت على أن املقاومة لم تقتل في الحرب ألاخيرة سوى خمسة مدنيين فقط من
إلاسرائيليين.

الفقرة الثانية :جرائم الحرب:أ
أ
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ارتكب الجيش إلاسرائيلي خالل عملية الجرف الصامد التي شنها على قطاع غزة يوليوز  ،5109كل ألافعال املكونة
للركن املادي لجرائم الحرب ،حيث استخدمت إسرائيل أسلحة ممنوعة وغير مميزة بين ألاهداف العسكرية
وألاهداف املدنية ،كاليورانيوم املنضب ،والفوسفور ألابيض ،والغازات السامة .واستهدفت املدنيين وألاعيان
املدنية ،ودور العبادة ،واملستشفيات ،وسيارات إلاسعاف ،واملدارس ،ولم تسلم من القصف حتى املدارس
العائدة لألونروا ،وهو ما يخالف نص املادة ( )25من البرتوكول إلاضافي ألاول التفاقيات جنيف ألاربعة ،6التي
تحظر استهداف ألاعيان الثقافية ودور العبادة .كما ارتكب الجنود إلاسرائيليون جرائم تتعلق بسوء معاملة
الجرحى وألاسرى ،واملرض ى ،كقتلهم وتعذيبهم وإلاجهاز عليهم ،ألامر الذي لم يسلم منه حتى ألاسير إلاسرائيلي لدى
حركات املقاومة ،حيث قتلته إسرائيل وأقرت بذلك في وسائل إلاعالم.
فيما يتعلق بالهجمات املباشرة على املدنيين ،قامت قوات الاحتالل إلاسرائيلي وبناء على أوامر القادة إلاسرائيليين
السياسيين والعسكريين ،بشن هجمات مباشرة على املدنيين في كافة مدن وبلدات قطاع غزة ،وهذا ثابت ال يقبل
إثبات عكسه من خالل كافة وسائل إلاعالم ،والتقارير الدولية .حيث أقدمت هذه القوات على قتل املدنيين في
الجوامع واملدارس وألاحياء السكنية ،مما يخالف ما نصت عليه املادة ( )5/20من البرتوكول إلاضافي ألاول
التفاقيات جنيف.7
تدخل ضمن جرائم الحرب ،جريمة الاستيطان التي ترتكبها إسرائيل بشكل يومي ،البتالع املزيد من ألاراض ي
الفلسطينية وضمها للرقعة الجغرافية لدولة الاحتالل ،رغم نداءات ،وكذا قرارات املنتظم الدولي بهدف وضع حد
للمشاريع الاستيطانية على ألاراض ي املحتلة ،كان آخرها قرار مجلس ألامن رقم ( )5339الذي تم اتخاذه يوم 53
دجنبر  ،5107والذي يدعو إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية في ألاراض ي املحتلة عام  0476بما فيها القدس
الشرقية .8ولحساسية موضوع الاستيطان لدى إسرائيلُ ،ي َع ُّد إدراج جريمة الاستيطان ضمن الجرائم التي تدخل
ضمن الاختصاص املوضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ،أحد ألاسباب التي كانت وراء رفض إسرائيل الانضمام
لنظام روما .حيث إن املادة الثامنة من هذا النظام قد ّ
عدت من جرائم الحرب "قيام دولة الاحتالل على نحو
مباشر أو غير مباشر بنقل سكانها املدنيين إلى ألاراض ي التي تحتلها ،أو إبعاد كل سكان ألارض املحتلة أو جزء
منهم داخل هذه ألارض أو خارجها" .وهو النص الذي أثار غضب إسرائيل ورفضها ،ألامر الذي عبر عنه مندوبها
في الجلسة الختامية ملؤتمر روما الذي تساءل ببراءة شديدة ":هل مثل هذا العمل املنصوص عليه في املادة
الثامنة ،يعتبر من أبشع الجرائم وأفظعها؟" .وقد اعتبر أن إضافة مثل هذا النص إنما يعني أن هذا املوضوع قد
استخدم لإلساءة للمحكمة الجنائية الدولية ،بوصفها أداة سياسية إضافية في نزاع الشرق ألاوسط ،وهذا
تسييس وتلويث للنظام كله. 9
والجدير بالذكر أن تقرير لجنة التحقيق املستقلة التابعة لألمم املتحدة حول الحرب على غزة  ،5109الذي صدر
يوم  55يوليوز  ،5102يؤكد احتمال أن تكون املقاومة الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب.
-الفرع الثاني :الجرائم ضد إلانسانية وجريمة العدوان.
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ارتأينا أن نعالج هذه الجرائم في فقرتين ،نخصص ألاولى لتناول الجرائم ضد إلانسانية ،على أن نخصص الفقرة
الثانية لدراسة جريمة العدوان كآخر جريمة دولية تدخل ضمن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية.

الفقرة ألاولى :الجرائم ضد إلانسانية.
اكتملت كل أركان الجرائم ضد إلانسانية في الاعتداءات إلاسرائيلية املستمرة ،فالركن املادي لهذه الجرائم قد
تمثل في القتل والتعذيب والحرمان الشديد من الحرية ،وفي جريمة الفصل العنصري التي مارستها إسرائيل على
مدى احتاللها لألراض ي الفلسطينية ،وهو ما كرسته ببناء جدار الفصل العنصري سنة  ،5115ألامر الذي
عارضته وبشدة العديد من املنظمات الدولية ،لكونه مخالفا للشرعية الدولية ،وخاصة محكمة العدل الدولية
في فتواها املشهورة حول الجدار العازل سنة  ،5119والتي أكدت وبوضوح أن هذا الجدار يتعارض مع القانون
الدولي كونه ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه ويكرس الاحتالل إلاسرائيلي ألراض ي  .100476أما الركن
املعنوي للجرائم ضد إلانسانية فيتمثل في القصد وإلارادة ،وهو نية قتل أفراد الجماعة وإلحاق الضرر بهم .وهذا
ما يتوافر في الاعتداءات إلاسرائيلية على الشعب الفلسطيني ،ويظهر في استهداف مساكن املدنيين بصفة مباشرة
وعن قصد وبشكل متكرر ،سواء في الضفة الغربية من خالل قتل املتظاهرين السلميين املدافعين عن حقوقهم
املشروعة ،وإلاعدامات املتتالية وبدم بارد للمواطنين الفلسطينيين في الشارع العام من قبل عناصر قوات
الاحتالل ،وانتهاج سياسة الفصل العنصري التي يجسدها الجدار العازل ،أو في قطاع غزة من خالل الاعتداءات
ُ
املتتالية التي تشنها إسرائيل على القطاع خاصة بعد يونيو  ،5109واملجسدة لنية وقصد الاحتالل إلاسرائيلي
إهالك سكان القطاع بارتكاب أفعال القتل والتعذيب والحصار املستمر.
وبالنسبة للركن الدولي للجرائم ضد إلانسانية ،فيظهر من خالل تأثير وتهديد هذه الجرائم املرتكبة في حق أبناء
الشعب الفلسطيني ،على البشرية جمعاء وعلى مستقبلها.

الفقرة الثانية :جريمة العدوان.تعتبر جريمة العدوان من بين الجرائم التي تختص بها املحكمة الجنائية الدولية ،وقد حددت املادة ( )0/2هذه
الجرائم ،وهي جريمة إلابادة الجماعية ،الجرائم ضد إلانسانية ،جرائم الحرب وجريمة العدوان ،مستجيبة بذلك
إلى حد ما لتطلعات املجتمع الدولي في وضع حد لفظائع هزت ضمير إلانسانية جراء ما خلفته من أعداد لضحايا
ال يمكن تصورها في صفوف املدنيين من ألاطفال والنساء والرجال ،خاصة في الشكل والحجم اللذين ظهرت بهما
في العشرية ألاخيرة من القرن املاض ي في كل من البوسنة والهرسك ورواندا ،وما يجري في فلسطين.11
وقد عارضت قلة من الدول اختصاص املحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمـة العـدوان ،وطالبـت باستبعاد
العدوان من اختصاص املحكمة وعدم خضوعه لها ،متذرعة بعراقيل شتى قانونية ،وسياسية.
وكانت الواليات املتحدة ألامريكية في مقدمة هذه الدول املعارضة ،حيث أكد منـدوبها فـي الجلسـة السادسة
الجتماعات اللجنة أن إثارة جريمة العدوان يثير مشكلة التعريف ،ومشكلة دور مجلس ألامن،
وأنها متشككة فيما إذا كان املؤتمر سوف يستطيع أن يعتمد تعريفا مرضيا من أجل إقرار املسـئوولية
الجنائية ِق َبل الغير ،وأن قرار الجمعية العامة ( )3314ال يحاول تعريف العدوان كجريمة فردية ،ومـا يفعله هو
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مجرد تكرار صيغة ميثاق "نورمبرغ" ،ولهذا فإن الواليات املتحدة ألامريكية تعارض إدراج
جريمة العدوان ضمن الاختصاص املوضوعي للمحكمة.
نحا املندوب إلاسرائيلي نفس املنحى ،حيث أشار إلى أنه غير مقتنع بوجوب إدراج جريمة العـدوان
في اختصاص املحكمة ،وقال" :إن النظام ألاساس ي لهذه املحكمة ينص على جـزاءات عقابـا علـى
ألافعال إلاجرامية أو الامتناع ،ويتعين أن يستند إلى تعريف دقيق ومقبول عامليا ،وال يلوح في ألافـق
حتى آلان ظهور تعريف لجريمة العدوان بهذا الشكل ،وقد يؤدي عدم وجوده إلى اسـتعمال تعريـف
وراءه دوافع سياسية قد يؤثر على استقالل املحكمة ،وطابعها غير السياس ي.12
ويرى الباحث أن معارضة إسرائيل والواليات املتحدة ألامريكية إلدراج جريمة العدوان ضمن الاختصاص
املوضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ،تنبع من ارتكاب هاتين الدولتين لهذه الجريمة بشكل مستمر ،وخاصة في
فلسطين من خالل الدعم السياس ي واملادي ألامريكي إلسرائيل في عدوانها املستمر على أبناء الشعب الفلسطيني،
ألامر الذي يتعارض وبشكل جذري مع قواعد القانون الدولي.
مع إصرار غالبية الدول ،وحركة عدم الانحياز ،وبعض الدول ألاروبية ،ورغم املعارضة ألامريكية وإلاسرائيلية
وبعض الدول ألاخرى ،فإن جريمة العدوان قد أدرجت ضمن املادة الخامسة من النظام ألاساس ي لكي تكون ضمن
الجرائم ألاخرى التي تخضع الختصاص املحكمة .13كما تم الاتفاق على وضع تعريف لها في مؤتمر كامباال
الاستعراض ي بأوغندا عام  ،5101وهو التعريف الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها رقم
( )3309سنة  ،0469وتضمنته املادة ( 1مكرر) من نظام روما ،والتي تنص على ما يلي " :ألغراض هذا النظام
ألاساس ي تعني "جريمة العدوان" :قيام شخص ما ،له وضع يمكنه فعـال مـن التحكم في العمل السياس ي ،أو
العسكري للدولة ،أو من توجيه هذا العمل بتخطيط ،أو إعداد ،أو بدء ،أو تنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم
طابعه ،وخطورته ،ونطاقه ،انتهاكا واضحا مليثاق ألامم املتحدة.
 -8ألغراض الفقرة ( )0يعني "العمل العدواني" :استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة
أخرى ،أو سالمتها إلاقليمية ،أو استقاللها السياس ي ،أو بأي طريقة أخرى تتعارض مـع ميثـاق ألامم املتحدة،
وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من ألاعمال التالية سواء بإعالن حـرب أو بدونه ،وذلك وفقا
لقرارالجمعية العامة لألمم املتحدة ( )1103املؤرخ في  14ديسمبر".0793
وبالنظر لالنتهاكات الخطيرة لقوات الاحتالل في حق أبناء الشعب الفلسطيني ألاعزل ،سواء التي ارتكبت قبل أو
بعد دخول جريمة العدوان ضمن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية في دجنبر  ،5106فإنها تتوافر فيها كل
أركان جريمة العدوان ،حيث استخدمت إسرائيل خالل أعمالها العدوانية على ألاراض ي املحتلة ،معظم أنواع
ألاسلحة املحرمة دوليا ،والتي ال تميز بين ألاهداف العسكرية واملدنية .وخالل العدوان على غزة في عملية الجرف
الصامد سنة  ،5109وهو ألاعنف وألاشرس وألاكثر دموية ضد املدنيين الفلسطينيين وألاعيان املدنية في تاريخ
الاحتالل إلاسرائيلي منذ العام  ،0491استخدمت قوات الاحتالل إلاسرائيلي أنواعا مختلفة من ألاسلحة ضد
املدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ،وقامت القوات الجوية والبرية والبحرية التابعة لها بإطالق آالف الصواريخ
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والقذائف املوجهة التي يصل وزن الواحدة منها نحو  1000كيلوغرام ،طالت تجمعات مدنية وأوقعت خسائر في
أرواح وممتلكات مدنيين عزل.14
ويبقى خضوع مجرمي الحرب إلاسرائيليين الختصاص املحكمة ومعاقبتهم على أفعالهم العدوانية بعيد املنال في
ظل الواقع الدولي الراهن ،وذلك بالنظر إلى ارتباط املحكمة الجنائية الدولية بمجلس ألامن خاصة عندما يتعلق
ألامر بجريمة العدوان ،وكذا لتحكم الواليات املتحدة ألامريكية في قرارات املجلس كلما تعلق ألامر بمصالحها
ومصالح حلفائها .فلن تدخر الواليات املتحدة جهدا ملنع املحكمة من املتابعة القضائية ملجرمي الحرب من
مواطنيها ومواطني حلفائها ،خاصة إلاسرائيليين منهم ،ألامر الذي صرح به عالنية السيد جون بولتون مستشار
ألامن القومي للرئيس ألامريكي دونالد ترامب أمام الجمعية الاتحادية وهي جماعة محافظة في واشنطن ،حيث
قال " :ستستخدم الوالیات املتحدة أي وسیلة ضروریة لحمایة مواطنيها ومواطني حلفائها من املقاضاة الجائرة
أمام ھذه املحكمة غير الشرعیة" .وحذر بولتون من أن الرد ألامریكي قد یشمل فرض عقوبات على قضاة املحكمة
إذا بدأوا إجراءات املالحقة القانونیة .وأضاف أن أمرا صدر ملكتب منظمة التحریر الفلسطینیة في واشنطن
باإلغالق بسبب القلق من املحاوالت الفلسطینیة الرامیة إلى دفع املحكمة الجنائیة الدولیة لفتح تحقیق في أمر
إسرائیل.15
 املطلب الثاني :إلاجراءات الفلسطينية املتخذة ملحاكمة مجرمي الحرب إلاسرائيليين.بعد رفض املدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في انتهاكات قوات الاحتالل إلاسرائيلي خالل
العملية العسكرية التي شنتها على قطاع غزة نهاية  ،5111وبداية ً 5114
بناء على إلاعالن الذي تقدمت به
فلسطين والذي تسمح من خالله للمحكمة الجنائية الدولية بأن يشمل اختصاصها تلك الانتهاكات ،توجهت
السلطة الوطنية الفلسطينية للجمعية العامة لألمم املتحدة لترقية الوضع القانوني لفلسطين إلى دولة مراقب
غير عضو باألمم املتحدة ،ألامر الذي تحقق لها بإستصدار القرار ( ،)76/04وهو ما سمح لها باالنضمام إلى نظام
روما قصد متابعة قوات الاحتالل على جرائمها الدولية أمام املحكمة.
َ
الفرع ألاول :إلاجرات املتخذة ق ْبل الانضمام إلى نظام روما.
بعدما أقدمت إسرائيل مع نهاية عام  5111ومطلع  5114على شن هجوم منهجي وهمجي واسع النطاق على قطاع
غزة ،مستخدمة كافة ألاسلحة املدمرة املحرمة دوليا ،وقتلت ما يتراوح بين 0511و  0911مدني ،16مرتكبة بذلك
مختلف الجرائم الدولية املنصوص عليها في املواد(  )1-6-7من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الذي
يوجب مساءلة مجرمي الحرب من القادة دون الاعتداد بصفتهم الرسمية ،توجهت السلطة الوطنية الفلسطينية
إلى املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة مجرمي الحرب إلاسرائيليين ،وردع العدوان املتكرر على ألاراض ي
الفلسطينية ،وقدمت في  55يناير  5114عبر وزارة العدل بالضفة الغربية إعالنا بموجب املادة ( )3/05من نظام
روما ألاساس ي ،تقبل فيه بممارسة املحكمة لواليتها القضائية بشأن ألافعال التي ارتكبت في ألاراض ي الفلسطينية،
منذ ألاول من يوليوز 5115م .17بعد ثالث سنوات من إيداع فلسطين إلعالن  ،5114جاء رد املدعي العام للمحكمة
آنذاك السيد"لويس مورينو أوكامبو" سلبيا ،حيث رفض إلاعالن معلال ذلك بالوضع القانوني لفلسطين الذي ال
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يسمح لها باالنضمام إلى املحكمة الجنائية الدولية أو تقديم إعالن لقبول اختصاص هذه املحكمة ،ألن الجهة
املسموح لها بتقديم إلاعالن وفقا للمادة( )3/05وكذا املادة ( )052من نظام روما ألاساس ي هي الكيان السياس ي
الذي يحمل صفة الدولة .وفي إطار تفسيره وتطبيقه للمادة ( )05من نظام روما ألاساس ي ،يرى املدعي العام أن
أجهزة ألامم املتحدة ،أو جمعية الدول ألاطراف في املحكمة ،هي التي تحدد قانونا ما إذا كانت فلسطين مؤهلة لكي
تصبح دولة ألغراض الانضمام إلى نظام روما ألاساس ي ، 18ألن هذا ألاخير ال يمنح للمدعي العام سلطة تحديد
َُ
الوضع القانوني ِملق ّد ِم الطلب ،ومدى أحقيته لالنضمام إلى املحكمة ،أو حتى تقديم إعالن بموجب املادة ()3/05
يقبل فيه اختصاص املحكمة .وحسب املدعي العام ،رغم أن فلسطين تم الاعتراف بها كدولة في العالقات الثنائية
من قبل  031حكومة ،وكذا من قبل منظمات دولية معينة ،ومن بينها منظمات تابعة لألمم املتحدة كاليونسكو،
فإن الصفة الحالية التي منحتها الجمعية العامة لألمم املتحدة لفلسطين هي صفة مراقب وليست "دولة غير
عضو" ،مما يجعل من الجرائم املرتكبة على إقليم فلسطين ال تخضع الختصاص املحكمة الجنائية الدولية.19
وقد أثار قرار املدعي العام القاض ي برفض قبول إلاعالن الذي تطلب فيه فلسطين من املحكمة ممارسة
اختصاصها بشأن الجرائم إلاسرائيلية املرتكبة على ألاراض ي الفلسطينية منذ فاتح يوليوز  ،5115العديد من ردود
ألافعال الرسمية وغير الرسمية ،بدعوى أن قرار الرفض جاء تحت تأثير ضغوط سياسية مارستها قوى دولية
كبرى على املحكمة ،ما دفع باملدعية العامة الجديدة ،السيدة" فاتو بنسودا" ،إلى إصدار بيان توضح فيه حقيقة
اختصاص املحكمة الجنائية الدولية على فلسطين .حيث أكدت فيه أن مكتب املدعي العام وقتها لم يكن في وضع
يسمح له بفتح تحقيق ،وذلك لعدم الاختصاص ،مشيرة أن الانضمام إلى نظام روما ،وتقديم إلاعالن بموجب
املادة ( )3/05الذي يسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها ،متاح للدول فقط ،وهو ما ال ينطبق على وضع
فلسطين آنذاك .مما يجعل من الجرائم التي يزعم ارتكابها في فلسطين تقع خارج النطاق القانوني للمحكمة.20
أمام هذا الوضع ،بذلت السلطة الفلسطينية ومعها الدول العربية ،جهودا حثيثة لترقية الوضع القانوني
لفلسطين ،وهو ما تحقق بالفعل عندما صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة على القرار( )76/04الذي ينص
على اعتبار فلسطين دولة مراقب غير عضو ،وكان ذلك يوم الخميس  54نونبر  .5105حيث وافقت  031دولة،
وعارضت تسع دول فقط ،وامتنعت  90دولة عن التصويت ،وغاب خمسة أعضاء .وهكذا وبشكل رسمي تم
الاعتراف بوجود دولة فلسطين على الخارطة العاملية ومن أعلى منبر للمنظمات الدولية.21
ولعل من أهم آلاثار القانونية لهذا القرار ،هو قدرة فلسطين على الانضمام للمعاهدات واملنظمات الدولية
التابعة لألمم املتحدة ،خاصة اتفاقيات القانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلانسان .وهو ما حصل
بالفعل ،حيث انضمت فلسطين إلى اتفاقيات الهاي املؤرخة عام  ،0416ومعاهدات جنيف ألاربعة املؤرخة عام
 ،0494والبرتوكول إلاضافي ألاول التفاقيات جنيف ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،والعهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وللعديد من الاتفاقيات الدولية ألاخرى.
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الفرع الثاني :إلاجرات املتخذة بعد الانضمام إلى نظام روما.
إن أهم ما حققته فلسطين من وضعها القانوني الجديد هو انضمامها إلى نظام روما ،املنش ئ للمحكمة الجنائية
الدولية ،حيث قدمت طلب الانضمام إلى املحكمة في الثاني من يناير  ،5102بعدما رفض مجلس ألامن مشروع
القرار الذي ينص على إنهاء الاحتالل في الضفة الغربية والقدس في أفق  ،225106وأصبح نظامها ألاساس ي نافذا
تجاهها ً
بدء من  03يونيو  ،5109وذلك استنادا إلى إلاعالن املقدم من طرف فلسطين إلى املحكمة في فاتح يناير
 5102ليشمل بذلك اختصاصها الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في صيف  ،5109والتي ارتكبت فيها
إسرائيل مختلف الجرائم الدولية ،التي أقرتها العديد من تقارير املنظمات الدولية ،بما فيها تقرير مجلس حقوق
إلانسان التابع ملنظمة ألامم املتحدة .ألامر الذي يسمح لفلسطين بمالحقة مجرمي الحرب إلاسرائيليين أمام هذه
املحكمة.
وحتى تكون لهذا الانضمام آثار على الواقع الفلسطيني ،أصدر الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" مرسوما
رئاسيا لتشكيل اللجنة الوطنية العليا املسؤولة عن املتابعة مع املحكمة الجنائية الدولية برئاسة السيد "صائب
عريقات" .وتقوم اللجنة باملهام التالية:
 إعداد وتحضير الوثائق وامللفات التي ستقوم فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى املحكمة الجنائية الدولية من خالللجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية ،وتقرر اللجنة العليا أولوياتها بهذا الخصوص ،ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا،
وتشكيل اللجان الفنية والقانونية املتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعا لها.
 تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة املشاورات مع املحكمة الجنائية الدولية وغيرها من املؤسسات الدوليةواملحلية ذات الصلة ،ومستشارين قانونيين ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في
مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية.
 تتابع اللجنة الوطنية العليا ،الاتصاالت مع مؤسسات املجتمع املدني ،إقليميا ودوليا ،وتضع خطة إعالميةشاملة بخصوص مختلف املهام امللقاة على عاتقها.23
وقد وضعت اللجنة بعد إنشائها أولويات وطنية للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ،وفي مقدمتها قضية
الاستيطان ،والعدوان على قطاع غزة صيف  ،5109كما أنها لم تغفل قضية ألاسرى الفلسطينيين القابعين في
سجون إسرائيل والتي تتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين ،ال كأسرى حركة تحرر وطني ناضلوا بشكل مشروع
ووفق القوانين وألاعراف الدولية التي تكفل لهم حق الكفاح من أجل الاستقالل.
وتنفيذا للمادة ( )09من نظام روما ،24وتأكيدا لوجهة النظر الفلسطينية بأن هناك أدلة دامغة وأسس معقولة
تثبت ارتكاب قوات الاحتالل إلاسرائيلي لجرائم خطيرة وجسيمة تضمن إجراء تحقيق فوري دون تأخير ،قدمت
دولة فلسطين في  55ماي  5101إحالة إلى مكتب املدعية العامة في املحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في
فلسطين ،ممارسة بذلك حقها كدولة طرف في نظام روما ألاساس ي .وتغطي هذه إلاحالة الجرائم إلاسرائيلية التي
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ارتكبت في املاض ي والحاضر واملستقبل والتي بدورها تعزز وتوطد وترسخ نظام الاستيطان غير الشرعي في ألارض
الفلسطينية املحتلة بما فيها القدس الشرقية ،واملرتكبة من خالل أو بمساعدة الحكومة إلاسرائيلية وأعضائها.
تشمل منظومة الاستيطان غير الشرعي على جميع السياسات واملمارسات التي تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين
قسرا والتي تسمح بنقل وإقامة املستوطنين إلاسرائيليين على ألاراض ي املحتلة .حيث تشمل هذه املمارسات
والسياسات التخطيط والبناء والترميم وتوفير ألامن وتطوير املستوطنات وبنيتها التحتية بما في ذلك الجدار
والحصار املفروض على قطاع غزة .وتؤكد دولة فلسطين أن الحفاظ وصيانة الاستيطان غير الشرعي وتوسعته
يتم من خالل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد إلانسانية ،وكذلك من خالل ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد
أبناء الشعب الفلسطيني.25
وقد جاءت هذه إلاحالة مبنية على:
ُ
 العديد من البالغات والوثائق الرسمية التي قدمت للمحكمة ،بحيث تغطي العديد من املسائل التي تدخل فيً
صلب الدراسة ألاولية التي تجريها املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ،إضافة إلى مجموعة واسعة من
الجرائم املتعلقة باملستوطنات والنظام املرتبط بها.
 تقارير شهرية دأبت من خاللها دولة فلسطين على تقديم الوثائق ملكتب املدعية العامة للمحكمة الجنائية والتيتوثق من خاللها الجرائم املستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتالل إلاسرائيلي.
 إلاعالن الذي أودعته دولة فلسطين بموجب املادة ( )3/05من نظام روما في فاتح يناير  ،5102والذي منحتً
فلسطين من خالله مكتب املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصا قضائيا للنظر في الحالة
الفلسطينية ،وهذا إلاعالن هو ما استندت عليه املدعية العامة بقرارها بفتح الدراسة ألاولية في الحالة في
فلسطين عقب انضمامها إلى نظام روما.26
وقد أصدرت املدعية العامة باملحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بيانا بشأن إلاحالة املقدمة من دولة
فلسطين ،والتي تطلب من خاللها إجراء تحقيق وفقا لالختصاص الزمني للمحكمة ،في الجرائم املرتكبة في املاض ي
والحاضر والتي سترتكب في املستقبل ،في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين.27
وطالبت فلسطين في شتنبر  ،5101مكتب املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بإنهاء الدراسة ألاولية التي
بدأت في  07يناير  5102وفتح تحقيق جنائي في الجرائم املستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتالل إلاسرائيلي .كما
قدمت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وبالتعاون مع رئيس اللجنة الوطنية العليا ملتابعة العمل مع املحكمة
َ ّ
الجنائية الدولية ورئيس هيئة الجدار والاستيطان ،بالغا إضافيا لإلحالة بتاريخ  00شتنبر  ،5101حيث ت َرك َز هذا
البالغ على الخطر الوشيك الذي يهدد سكان الخان ألاحمر بعد قرار املحكمة العليا إلاسرائيلية الرتكاب جريمة
ترحيل سكان الخان ألاحمر وهدم ممتلكاتهم ،حيث احتوى هذا البالغ على طلب إلتاحة الفرصة أمام الضحايا
الفلسطينيين للقاء املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية .28وللتذكير ،فقد سبقت هذا البالغ بالغات أخرى،
ُ
وتحديدا البالغ الذي ق ِّدم بتاريخ  9يوليوز  ،5101هذا إلى جانب اللقاء الخاص الذي جمع بين وزير الخارجية
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واملغتربين السيد "رياض املالكي" واملدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  07يوليوز  ،5101والذي قدم
فيه شرحا مفصال عن التهديد الوشيك الذي يهدد سكان الخان ألاحمر والضرر الكارثي الذي سيلحق بهم جراء
قرار سلطات الاحتالل إلاسرائيلية غير القانوني .29وارتباطا بنفس املوضوع ،راسل وزير الخارجية الفلسطيني في
شتنبر  5101املقررة الخاصة لألمم املتحدة السيدة "ليالني فرحة" املعنية بالسكن الالئق ،وبالحق في عدم
التمييز ،إلطالعها على كافة انتهاكات حقوق إلانسان التي يتعرض لها سكان الخان ،ونوايا إسرائيل القوة القائمة
باالحتالل للقيام بعملية تهجيرهم القسري التي تعد جريمة وخرقا لقواعدالقانون الدولي.
وفي اتصالها الدائم باملنظمات ،تدعو وزارة الخارجية الفلسطينية املنظمات الدولية واملؤسسات الحقوقية
الدولية املدافعة على حقوق إلانسان لتوثيق جرائم الاحتالل الخطيرة ومتابعتها ضمن القانون الدولي والقانون
الدولي إلانساني ،وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية .كما تطالب ألامم املتحدة واملجتمع الدولي بتوفير حماية دولية
للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فاعلة إللزام إسرائيل القوة القائمة باالحتالل على تطبيق القانون الدولي
والقانون إلانساني الدولي في ألارض املحتلة ،من خالل إخضاعها لقانون املساءلة واملحاسبة وإنهاء الاحتالل.30
املبحث الثاني :معيقات مكافحة إلافالت من العقاب في الحالة الفلسطينية.
يعد نظام روما املؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ،صيغة توفيقية ملختلف وجهات النظر إلايديولوجية
والسياسية للدول املشاركة في مؤتمر روما ،وقد تمكنت الدول ذات السجل الحافل بانتهاكات حقوق إلانسان،
وعلى رأسها الواليات املتحدة ألامريكية وحليفتها إسرائيل ،الضغط وبقوة ،على باقي وفود الدول ألاخرى املشاركة
في املؤتمر من أجل تضمين نظام روما العديد من النصوص التي تستجيب ملصالحها القومية وال تعرقل مطامعها
املستقبلية ،وعلى رأسها املادة ألاولى من النظام التي تعطي ألاولوية للقضاء الوطني ملحاكمة مجرمي الحرب وفقا
ملا يعرف بمبدأ التكامل ،واملادة ( )07التي ّ
أقرت ملجلس ألامن صالحية تعطيل عمل املحكمة ملدة سنة قالبة
للتجديد .واملادة ( )41من النظام ،التي أفرغت املادة ( )56الخاصة بعدم الاعتداد بالحصانة من محتواها،
وسمحت للدول بعدم التعاون مع املحكمة فيما يخص تقديم مجرمي الحرب املتمتعين بالحصانة ملحاكمتهم .وقد
انعكس هذا ألامر على فاعلية املحكمة في تطبيق قواعد القانون الجنائي الدولي ،ومحاربة ظاهرة إلافالت من
العقاب كأهم الغايات التي سعى املجتمع الدولي إلى تحقيقها إنصافا لضحايا الجرائم الدولية عبر العالم .
املطلب ألاول :مبدأ التكامل ،وإشكالية الحصانة.
حرص واضعو نظام روما على إعطاء ألاولوية للنظام القضائي الوطني ملحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ،وفق ما
يعرف بمبدأ التكامل ،إال أن هذا املبدأ يستغل من طرف بعض الدول لحماية مواطنيها من املتابعة أمام املحكمة
الجنائية الدولية ،وذلك بإقامة محاكمات صورية أمام قضائها الوطني ،وهو النهج الذي من املحتمل أن تنهجه
إسرائيل خاصة وأن كل الدالئل تثبث بأن تاريخها حافل باالنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي إلانساني،
والقانون الدولي لحقوق إلانسان (الفرع ألاول) .كما أنها ستتمسك بحصانة مسؤوليها املتورطين في ارتكاب
الجرائم الدولية ألامر الذي سيعيق تحقيق العدالة الجنائية الدولية في الحالة الفلسطينية (الفرع الثاني).
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الفرع ألاول :مبدأ التكامل.
نص نظام روما بما ال يدع مجاال للشك ،على أن الاختصاص ألاصلي يعود للقضاء الوطني ،31ما دام هذا القضاء
قادرا وراغبا في تقديم الجناة املرتكبين للجرائم الدولية املنصوص عليها في املادة الخامسة للعدالة من أجل
محاسبتهم .وما يؤكد ذلك أن املادة ( )06من نظام روما ،واملتعلقة بشروط قبول الدعوى أمام املحكمة ،تشير إلى
أن ألاصل يعود لالختصاص الجنائي الوطني .ألامر الذي يسمح للدول إذا كانت قد َّ
فعلت قضاءها الوطني بشكل
فعال ونزيه أن تبلغ املدعي العام بذلك ،حتى يوقف أي إجراء في حال إخطاره للدول بأن املحكمة بصدد إجراء
التحقيقات أو املقاضاة في دعوى معينة .وهذا يعني أن النظام الدولي يقر بأصالة وأولوية القضاء الوطني في نظر
الجرائم الدولية.32
وتأسيسا على ذلك ،فإن القضاء إلاسرائيلي له ألاسبقية على القضاء الجنائي الدولي ،املتمثل في املحكمة الجنائية
الدولية الدائمة ،ملتابعة املواطنين إلاسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية على ألاراض ي الفلسطينية ،خاصة بعد 03
يوليوز  5109كما ينص على ذلك إلاعالن الفلسطيني املقدم للمحكمة في فاتح يناير  .5102وهذا ما يعتبر من أهم
التحديات التي يمكن أن تعيق تحقيق العدالة الجنائية الدولية في الحالة املدروسة .ذلك أن حكومة إسرائيل من
املحتمل جدا استغالل مبدأ التكامل لحماية مواطنيها الجناة من أية متابعة أمام املحكمة الجنائية الدولية .ويرى
الباحث أن تاريخ إسرائيل يبين وبوضوح أنه كلما تعرضت إسرائيل لضغوطات داخلية من طرف املجتمع املدني
إلاسرائيلي ،وخاصة املنظمات الحقوقية ،أو خارجية من طرف دول كبرى-قليال ما يحدث -أو منظمات حقوقية
عاملية ،تقوم بتحقيقات تستمر لسنوات ،رغم توفر ألادلة القاطعة على تورط مواطنيها ،أو محاكمات صورية،
بغرض حماية ألاشخاص املعنيين من املسؤولية الجنائية .وهذا ما أكده تقرير غولدستون الذي أقر على أن
القضاء إلاسرائيلي ال يستجيب للمعايير الدولية ،33وتؤكده كذلك املنظمات الحقوقية خاصة ذات الطابع
العالمي ،وأبرزها منظمة العفو الدولية التي تصدر تقارير سنوية حول حقوق إلانسان في العالم ،والتي أكدت في
العديد من تقاريرها حول حقوق إلانسان بفلسطين ،على السياسة املمنهجة لإلفالت من العقاب التي تتبعها
إسرائيل لحماية مواطنيها مرتكبي الجرائم الدولية ألاكثر خطورة على إقليم الدولة الفلسطينية ،وفي حق أبناء
الشعب الفلسطيني .حيث أقرت هذه املنظمة في تقريرها لسنة  5102-5109أن السلطات إلاسرائيلية لم تجر
تحقيقات مستقلة في مزاعم جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق إلانسان التي ارتكبتها القوات إلاسرائيلية
إبان عملية الجرف الصامد ،ورفضت التعاون مع هيئة تحقيق دولية عينها مجلس ألامم املتحدة لحقوق
إلانسان ،وفي غشت ( )5109أمر رئيس هيئة ألاركان العامة للجيش بمباشرة التحقيق في أكثر من " 41حادثة
استثنائية" إبان عملية الجرف الصامد ،حيث يتوافر أساس معقول للشك في وقوع انتهاك للقانون ،وفي شتنبر
ٌ
 5109أعلن عن إغالق النائب العام العسكري ملفات التحقيق في تسع قضايا .ولم تجر السلطات إلاسرائيلية
تحقيقات كافية في حوادث إطالق النار على الفلسطينيين وقتلهم أثناء الاحتجاجات في الضفة الغربية ،رغم
وجود أدلة قاطعة على أن القوات إلاسرائيلية قد استخدمت القوة املفرطة ،ولجأت إلى إلى إطالق الرصاص الحي
في ظروف ال تنطوي على أي ضرورة الستخدام هذه الوسائل املهينة ،34ألامر الذي الزالت تمارسه هذه القوات،
بإيعاز وتحريض من القيادة السياسية إلاسرائيلية ،وعلى رأسها رئيس الوزراء إلاسرائيلي بنيامين نتنياهو ،بقيامها
باإلعدامات امليدانية لعشرات الشباب وألاطفال الفلسطينيين املنتفضين ضد السياسة املمنهجة لتدنيس
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املقدسات إلاسالمية في املسجد ألاقص ى ،وتحرشات املستوطنين اليومية في حق أبناء الشعب الفلسطيني
بالضفة الغربية التي بلغت حد حرق ألاطفال ألابرياء.
الفرع الثاني :إشكالية الحصانة في محاكمة مجرمي الحرب إلاسرائيليين.
لعل من أهم إلانجازات التي سجلت في نظام روما تتمثل في عدم الاعتداد بالحصانة أمام املحكمة الجنائية
الدولية ،كون مرتكبي الجرائم الدولية هم من كبار املسؤولين العسكريين والسياسيين الذين يتمتعون بالحصانة
وفقا لألنظمة القانونية الداخلية للدول ،وللقواعد الدبلوماسية التي تحكم العالقات الثنائية والجماعية بينها.
وقد تضمن نظام روما املادة ( )56التي تنص على عدم الاعتداد بالحصانة أمام املحكمة تكريسا منها ملبدأ املساواة
بين املتهمين بارتكاب الجرائم الدولية .35وجاءت هذه املادة مفسرة ملا نصت عليه املادة( )52من نفس النظام ،التي
تقر بأن اختصاص املحكمة يشمل فقط ألاشخاص الطبيعيين دون املعنويين ،كالدولة مثال الستحالة محاكمتها
جنائيا ،وأن الشخص املرتكب لجريمة دولية يكون مسؤوال عنها بصفته الشخصية ،وعرضة للعقاب أمام
املحكمة وفقا ملقتضيات النظام املؤسس لها.
أدت قضية الحصانات املمنوحة للقادة والرؤساء ،إلى إشكاالت عديدة في تاريخ القضاء الجنائي الدولي ،وال أدل
على ذلك ،ما يتعلق بقضية بينوش ي الذي رفضت بريطانيا تسليمه إلسبانيا ،أو ألي دولة أخرى ملحاكمته ،بحجة
الحصانة التي يتمتع بها ،وكذا لعدم تطبيق القضاء البريطاني ملبدأ الاختصاص القضائي العالمي .وأيضا فيما
يتعلق بمحاكمة رئيس الوزراء ألاسبق آرييل شارون أمام القضاء البلجيكي ،حيث رفض هذا ألاخير إجراء
املحاكمة بحجة الحصانة التي يتمتع بها شارون خالل عمله كرئيس للوزراء.36
وباستعراضنا لتجربة املحكمة الجنائية في الحد من ظاهرة إفالت ذوي املناصب العليا الذين يتمتعون بالحصانة
القضائية  ،والذين ارتكبوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة جرائم دولية تدخل ضمن اختصاصها من العقاب،
فإننا من السهل الحكم بأن الحصانة ما زالت تشكل أهم العراقيل والتحديات التي تعيق تحقيق العدالة
الجنائية الدولية إنصافا للضحايا .وما يؤكد ذلك عدم القبض على الرئيس السوداني عمر البشير الذي زار عدة
دول إفريقية أطراف في نظام روما ،ومنها دولة جنوب إفريقيا ،التي ُع ِقدت بها قمة الاتحاد إلافريقي في يونيو 5102
بحضور الرئيس السوداني ،رغم دعوة املحكمة الجنائية الدولية لجنوب إفريقيا بالقبض عليه وتسليمه لها ،وفقا
لواجب التعاون الذي ينظمه الباب التاسع من نظام روما ،كونه متهما من طرف املحكمة بارتكابه جرائم حرب
وإبادة .ما يعني في نظر الباحث ،أن إمكانية القبض على مجرمي الحرب إلاسرائيليين من طرف إسرائيل نفسها ،أو
من طرف الدول ألاعضاء في نظام روما وتسليمهم ،خاصة في ظل موازين القوى الدولي الحالي الذي يميل لصالح
إسرائيل ،وكذا ومع ترأس ترامب للواليات املتحدة الذي كان من أهم وعوده الانتخابية فيما يتعلق بالقضية
الفلسطينية ،تحويل السفارة ألامريكية إلى مدينة القدس ،يبقى بعيد املنال .كما أن املادة ( )41من نظام روما
ألاساس ي تشكل منفذا للدول ألاعضاء لإلخالل بالتزامها بالتعاون مع املحكمة في مسألة القبض وتسليم مجرمي
الحرب ،خاصة ذوي املناصب العليا منهم.
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املطلب الثاني :تعليق عمل املحكمة من طرف مجلس ألامن.
شكلت قضية إيجاد عالقة بين املحكمة الجنائية الدولية ومجلس ألامن ،أهم القضايا التي كانت موضوع خالف
بين الوفود املشاركة في مؤتمر روما ،حيث حرصت الدول دائمة العضوية في مجلس ألامن ،وخاصة الواليات
املتحدة ألامريكية ،على إيجاد عالقة بين املحكمة ومجلس ألامن قصد تدبير العدالة الجنائية الدولية وفق املسار
الذي يخدم مصالحها ،ويجعل مواطنيها في حصانة دائمة من املتابعة القضائية على الجرائم التي يمكن أن
يرتكبوها في املستقبل .وقد تمكنت هذه الدول بالفعل من إيجاد تلك العالقة التي لها وجهان ،وجه إيجابي يتمثل
في سلطة مجلس ألامن في إحالة أي حالة إلى املدعي العام للمحكمة ،من أجل إجراء تحقيق ،حتى لو كان مرتكبو
الجرائم الدولية في هذه الحالة ال ينتمون إلى دولة طرف في نظام روما ،وهو ما تم النص عليه في املادة الثالثة
عشر من النظام املؤسس للمحكمة ،ووجه سلبي يرتبط بسلطة تعليق وتعطيل عمل املحكمة من طرف مجلس
ألامن ،وهو ألامر الذي نصت عليه املادة السادسة عشر من نظام روما.
وقد أثارت هذه العالقة ردود أفعال كثيرة ،سواء من الدول غير الدائمة العضوية في مجلس ألامن ،أومن
املنظمات املدافعة عن حقوق إلانسان ،الوطنية منها والعاملية ،وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التي ّ
عبر رئيسها
عن استيائه ،معتبرا أن املجموعة الدولية لم تستطع فرض شروطها من أجل خلق محكمة ذات اختصاص
عالمي ،مستقلة وبعيدة عن الضغوط السياسية الصادرة عن الدول دائمة العضوية في مجلس ألامن .وأضاف
بأنه رجعنا إلى نقطة البداية ،إذ لم نكن نريد أن يتدخل مجلس ألامن في مهمة املحكمة ،التي يجب أن تكون
مستقلة في تحقيقاتها وعملها ،لكن هذا ما لم يتم تحقيقه. 37
يمكن ملجلس ألامن الدولي في إطار حالة موضوعية من حاالت الفصل السابع ،أن يطلب من املحكمة الجنائية
الدولية عدم البدء أو املض ي في التحقيق أو املقاضاة طبقا للمادة ( )07من النظام ألاساس ي .38فسلطة املجلس في
إلايقاف والتأجيل مرتبطة باملهام السياسية املنوطة به ،ويجب ربط عمل املحكمة باملسؤولية الرئيسية لحفظ
ألامن والسلم املمنوحة له .39إال أن الباحث يالحظ أن التطبيق العملي لسلطة إلارجاء والذي كان يوم  05يوليوز
 ،5115يبين أنها تستخدم عكس غاياتها ،لخدمة أجندة سياسية لدول معينة قادرة على التأثير على مجلس ألامن
لتوجيه العدالة الجنائية الدولية وفقا ملصالحها الوطنية الضيقة .حيث أن القرار  0955الذي اتخذ أياما قليلة
بعد دخول نظام روما حيز التنفيذ ،والذي يطلب فيه مجلس ألامن من املحكمة أن تمتنع ،ملدة اثني عشر شهرا
اعتبارا من فاتح يوليوز ،عن بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو املقاضاة في حالة إثارة أي قضية تشمل
مسؤولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعة لدولة مساهمة ،وليست طرفا في نظام روما ألاساس ي ،فيما يتصل
بأي عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات التي تنشئها ألامم املتحدة أو تأذن بها ،إال إذا قرر مجلس ألامن ما يخالف
ذلك .40كما أعرب عن تجديد القرار كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وهو ما ترجمه على أرض الواقع بإصداره
للقرار 0916بتاريخ  05يوليوز .5113
يمكن أن نقول إذن أن التطبيق العملي يبين أن الواليات املتحدة ألامريكية قد ضغطت من أجل اعتماد املادة
( )07من نظام روما ،حتى توفر لجنودها املنتشرين في كل بقاع العالم حصانة دائمة .وما يزكي هذا القول إبرامها
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للعديد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول بهدف منع تسليم مواطنيها إلى املحكمة الجنائية الدولية،
أضف إلى ذلك تبنيها لقانون حماية الجنود ألامريكيين في الخارج.
إن سيناريو استصدار الواليات املتحدة ألامريكية للقرار  0955سنة  ،5115وتجديده بالقرار  0916سنة ،5113
وما رافق ذلك من ضغوط وتهديدات مارستها على الدول ألاعضاء في مجلس ألامن ،من املحتمل جدا أن يتكرر في
الحالة الفلسطينية ،خاصة وأن املدعية العامة للمحكمة قد أعلنت أنها بصدد الدراسة التمهيدية للحالة في
فلسطين .حيث ستلجأ الواليات املتحدة ألامريكية ،وبإيعاز من إسرائيل ،إلى استصدار قرارات دولية من مجلس
ألامن استنادا إلى املادة ( )07من نظام روما ألاساس ي ،لتعليق عمل املحكمة كلما شرعت في تحقيق أو مقاضاة
يكون موضوعها إحدى الجرائم الدولية التي تدخل اختصاصها ،والتي ارتكبت على إقليم دولة فلسطين من طرف
مواطنين إسرائيليين ،سواء أكانوا قادة سياسيين أو عسكريين أو حتى جنود عاديين.
املطلب الثالث :إشكالية التعاون في تحقيق العدالة بفلسطين أمام املحكمة الجنائية الدولية.
تبقى املحكمة الجنائية الدولية ،كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الخاصة ،في أمس الحاجة للتعاون ،41ذلك أن
املحكمة ال تملك السلطة املباشرة لتنفيذ قراراتها ،لذا تبقى فاعليتها بين أيدي الدول ،42فهي عكس املحاكم
الوطنية التي تساعدها في مهامها مؤسسات تنفيذية ،من شرطة ،وإدارة السجون التي تقوم بتنفيذ ألاحكام
السجنية.
وألهمية التعاون ،فقد أفرد له واضعو النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بابا خاصا به وهو الباب
ُ
التاسع ،وجعلوا من التعاون واجبا على كل دولة طرف ،حيث تلزم املادة ( )17من نظام روما الدول ألاطراف بأن
تتعاون مع املحكمة تعاونا تاما فيما تجريه ،في إطار اختصاصها ،من تحقيقات في الجرائم واملقاضاة عليها،43
وذكرت املادة ( )43من النظام أشكال التعاون مع املحكمة ،وهي تتعلق بمجاالت أربع :التحقيق ،املالحقة والتقديم
إلى املحكمة ،وتنفيذ القرارات ،وإلقاء القبض على املحكوم ّ
الفار.
وفيما يتعلق بإلزامية التعاون مع املحكمة ،فإن الدول ألاطراف وحدها هي امللزمة بالتعاون ،وال مسئولية على
الدول غير ألاطراف في النظام املؤسس للمحكمة في حالة عدم تعاونها ،إال في حالة دخولها في ترتيب خاص ،أو
اتفاق مع املحكمة ،فإنه يجوز لهذه ألاخيرة أن تخطر جمعية الدول ألاطراف أو مجلس ألامن إذا كان هذا ألاخير
قد أحال املسألة على املحكمة .44ومعنى ذلك أنه ال إلزام على عاتق إسرائيل ،في الحالة املدروسة ،بالتعاون مع
املحكمة إال إذا وافقت على ذلك .كما أن املحكمة ال تستطيع اللجوء إلى مجلس ألامن إلجبار إسرائيل على
التعاون معها ألنها من املحتمل جدا أال تدخل في ترتيبات خاصة أو اتفاق من أجل التعاون مع املحكمة ،بهدف
حماية قيادييها وجنودها املرتكبين لجرائم دولية تدخل ضمن اختصاص املحكمة من املتابعة القضائية أمامها.
وباستقرائنا لتاريخ إسرائيل ،فإننا نجدها قد رفضت التعاون مع بعثة تقص ي الحقائق التابعة ملنظمة ألامم
املتحدة ،برئاسة القاض ي الجنوب إفريقي "ريتشارد غولدستون" ،حيث منعت الحكومة إلاسرائيلية اللجنة من
الاجتماع بمسؤولين حكوميين إسرائيليين ،بل ومنعتها أيضا من السفر إلى إسرائيل ملقابلة الضحايا إلاسرائيليين،
وللضفة الغربية لالجتماع بممثلي السلطة الفلسطينية وضحايا فلسطين.45
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سوف يشكل قرار إسرائيل الامتناع عن التعاون مع املحكمة عقبة جوهرية إضافية تعوق قدرة املدعية العامة
على إجراء التحقيقات ،واختيار حاالت محددة ،ومالحقة املجرمين املزعومين .كما أن إحجام إسرائيل عن
التعاون قد ال يعرقل الحاالت الجلية والواضحة مثل أنشطة إسرائيل الاستيطانية ،وآثار الحصار املفروض على
قطاع غزة وبعض الهجمات إلاسرائيلية إبان عملية الجرف الصامد ،ولكنه سوف يعوق قدرة املدعية العامة على
التحقيق في الحاالت ألاكثر تعقيدا املتعلقة باألعمال العدائية التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة ،وبعض
العمليات إلاسرائيلية إلنفاذ القانون في الضفة الغربية .فإذا امتنعت إسرائيل عن عرض روايتها لألحداث مثال،
قد تستشعر املدعية العامة عدم القدرة على إطالق وإتمام تحقيق جنائي يزعم وقوع انتهاكات للقانون. 46
لذا يتوقف في نظر الباحث حسن اشتغال املحكمة الجنائية الدولية في الحالة الفلسطينية وفي جانب كبير منه،
ً
على مدى تعاون إسرائيل معها في كل مراحل الدعوىً ،
وانتهاء بتنفيذ أوامر القبض والتسليم التي
بدء بالتحقيق
يمكن أن تصدر من املحكمة ضد مواطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم دولية في حق أبناء الشعب
الفلسطيني.
يمكن أن نجزم أنه طاملا ال توجد بنية تنفيذية شبيهة باتحاد عالمي ،ستكمن معضلة املحكمة الجنائية الدولية
لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة ظاهرة إلافالت من العقاب التي نعم بها مجرمو الحرب إلاسرائيليون منذ
تأسيس دولتهم عام  ،0491على أنقاض القرى واملدن الفلسطينية ،في تعاون الدول ألاطراف وغير ألاطراف في كل
مراحل القضية املعروضة عليها منذ يوليوز  .5109وما يؤكد ذلك هو عدم تعاون الدول ألاطراف وغير ألاطراف مع
املحكمة في تنفيذ أمر القبض على الرئيس السوداني عمر البشير ،املتهم بارتكاب جرائم حرب وجريمة إلابادة
الجماعية في إقليم دارفور غرب السودان.
خاتمة:
يبقى هدف تحقيق العدالة الجنائية الدولية ،ومحاربة ظاهرة إلافالت من العقاب في الحالة الفلسطينية مرتبطا
بالعديد من إلاشكاليات ،لعل أهمها إشكالية تسييس العدالة عن طريق تفعيل دور مجلس ألامن في تعليق عمل
املحكمة ،وكذا إشكالية التعاون خاصة إذا صدرت أوامر القبض في حق قادة سياسيين أوعسكريين إسرائيليين
متمتعين بالحصانة .لكنه على الرغم من هذه التحديات الكبرى ،فإنه ال يمكن بأي حال من ألاحوال الانتقاص من
أهمية انضمام فلسطين إلى املحكمة الجنائية الدولية ،ذلك أن قبولها بنظام روما ألاساس ي سيعزز من موقفها في
املعركة القانونية التي تخوضها ضد الاحتالل إلاسرائيلي ،ويردع إسرائيل عن القيام باملزيد من الخروقات لقواعد
القانون الدولي إلانساني ،خصوصا إذا نظرنا إلى الدعم الرسمي املتزايد للقضية الفلسطينية بعد حرب غزة
ألاخيرة ،واملتمثل باألساس في الاعترافات املتزايدة بدولة فلسطين في العالقات الثنائية.
النتائج واملقترحات:
وفي نهاية الدراسة ،يمكن أن نقدم بعض النتائج واملقترحات التي تساعد في اعتقادنا على تعميق فهم العراقيل
واملعوقات التي من شأنها تكريس ظاهرة إلافالت من العقاب في الحالة الفلسطينية من خالل حماية مجرمي
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الحرب إلاسرائيليين من املتابعة القضائية أمام املحكمة الجنائية الدولية .كما يمكنها أن تساعد على تجاوز هذه
املعيقات ،أو على ألاقل الحد من تأثيراتها السلبية على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.
أوال :النتائج. ألاعمال العدوانية التي تواجه بها قوات الاحتالل وبشكل مستمر أبناء الشعب الفلسطيني ألاعزل ،ترقى إلى مرتبةالجرائم الدولية.
 أن قرار السلطة الوطنية الفلسطينية الانضمام إلى املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة مجرمي الحربإلاسرائيليين يشكل خطوة جريئة وصائبة رغم كل ما يعترضها من عراقيل.
 أن أهم معيقات تحقيق العدالة الجنائية الدولية في الحالة الفلسطينية ،ترتبط ارتباطا وثيقا بتأثيرات السياسةالدولية.
 أن الواليات املتحدة ألامريكية لن تدخر جهدا في عرقلة مساعي املحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة فيالحالة الفلسطينية ،ألامر الذي يثبته تاريخ عالقتها مع املحكمة منذ دخول نظامها ألاساس ي حيز التنفيذ سنة
 ،5115باستصدارها لقرارين ملجلس ألامن  0955و 0916بهدف حماية رعاياها خاصة املشاركين في غزو
أفغانستان  5110والعراق .5113
 أن العدالة الجنائية الدولية ستبقى غائبة في الحالة الفلسطينية ما دام الدعم ألامريكي مستمرا إلسرائيل. ثانيا :املقترحات. ضرورة إعادة اللحمة الفلسطينية من خالل تجاوز مرحلة الانقسام بين الفصائل ،خاصة بين حركتي فتحوحماس من أجل رص الصف الوطني الفلسطيني ملواجهة كل مشاريع الاحتالل إلاسرائيلي.
 املزاوجة بين املعركة القانونية باللجوء للمنظمات الدولية ،واملعركة السياسية بكسب الدعم الدولي للقضيةالفلسطينية ملقاومة الاحتالل.
 في ظل أعمال القتل وألاسر والتشريد والحصار التي ينهجها الاحتالل ،تبقى املقاومة بكل أشكالها خيارااستراتيجيا لردع املحتل.
 تجنب الدول العربية وإلاسالمية لكل أشكال التطبيع مع الكيان إلاسرائيلي. استغالل الدول العربية وإلاسالمية ،خاصة الغنية منها ،إمكانياتها إلاقتصادية ملمارسة الضغط على إلادارةألامريكية والدول الداعمة لالحتالل ،ضمانا لحياديتها في الصراع العربي إلاسرائيلي.
 انضمام الدول العربية وإلاسالمية ،غير املنضمة ،إلى املحكمة الجنائية الدولية قصد خلق تحالف قوي ومؤثرداخل جمعية الدول ألاطراف في املحكمة.
أ
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الهوامش
 -1الحالة في فلسطين ،بيان املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ،السيدة فاتو بنسودا ،بشأن إلاحالة املقدمة من فلسطين ،بتاريخ 55
ماي  .5101متوفر على الرابط.https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=180522-otp-stat&ln=Arabic :
تاريخ زيارة املوقع 59 :ماي .5101
-2تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق إلانسان في العالم ،لعام  ،5102/5109ص .71
-3تقرير بيتسيلم لعام  5102ص .2
متوفر على الرابط:
www.btselem.org/sites/default/files2/library/201501-black-blag-arb.pdf
تاريخ الزيارة 03 :فبراير ،5101على الساعة .50:11
 -4تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق إلانسان في العالم لعام  ،5102/5109ص .70
 -5املرجع نفسه ،ص .70
 -6تنص الفقرة ألاولى من املادة ( )25من البرتوكول إلاضافي ألاول التفاقيات جنيف ألاربعة على ما يلي:
" ال تكون ألاعيان املدنية محال للهجوم أو لهجمات الردع .وألاعيان املدنية هي كافة ألاعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا ملا حددته الفقرة
الثانية".
 -7تنص الفقرة ألاولى من املادة ( )20من البرتوكول إلاضافي ألاول التفاقيات جنيف ألاربعة على ما يلي:
" يتمتع السكان املدنيون ووألاشخاص املدنيون بحماية عامة ضد ألاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية"...
 -8تبنى مجلس ألامن الدولي بأغلبية ساحقة ،بتاريخ  53دجنبر  ،5107قرارا تقدمت به السنغال ،وماليزيا ،وفنزويال ،ونيوزيلندا ،يدين
الاستيطان ويطالب بوقفه في ألارض الفلسطينية املحتلة .وألول مرة منذ  37عاما ،صوت  09عضوا لصالح القرار ،في حين امتنعت الواليات
املتحدة عن التصويت.
 -9بارعة القدس ي ،املحكمة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصاتها ،موقف الواليات املتحدة ألامريكية وإسرائيل منها ،مجلة دمشق للعلوم
الاقتصادية والقانونية ،املجلد  ،51العدد الثاني،5119،ص .070
 -10فتوى محكمة العدل الدولية بشأن آلاثار الناشئة عن تشييد جدار في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة ،ص .9
 -11حسين فريجة ،جريمة العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ،مجلة العلوم القانونية ،العدد  3يونيو  ،5100ص .097
 -12كينة دمحم لطفي ،مفهوم جريمة العدوان في نظام املحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،دفاتر السياسة والقانون ،العدد الرابع عشر ،يناير
 ،5107ص .542
 -13املرجع نفسه ،ص .546
 -14ياسر سوافطة ،التكييف القانوني للجرائم الاسرائيلية املرتكبة في قطاع غزة ،مقال منشور على الرابط:
 ،http://criminallaw.alquds.edu/images/researches/arabic/7.pdfتاريخ الزيارة 54 ،شتنبر  ،5101على الساعة .09:11
 -15ستيف هوالند ،إدارة ترامب ستتخذ موقفا صارما من املحكمة الجنائية الدولية ،مقال منشور على الرابط:
 ،https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1LQ0A7تاريخ الزيارة  54شتنبر  ،5101على الساعة .01:11
-07الجمعية العامة ،مجلس حقوق إلانسان ،الدورة الثانية عشرة ،تقرير مفوضة ألامم املتحدة السامية لحقوق إلانسان بشأن تنفيذ قرار
مجلس حقوق إلانسان دإ ،*0/4-بتاريخ  04غشت  5114رقم الوثيقة  ،A/HRC /05/36الفقرة  ،00ص .7
-17عبد القادر جرادة ،الوالية القضائية الفلسطينية ،الواقع ،وآفاق مالحقة املجرمين الدوليين ،مؤسسة الضمير لحقوق إلانسان ،غزة
 ،5103ص .052
 -01بيان املدعي العام السابق ،للمحكمة الجنائية الدولية ،السيد " لويس مورينو أوكامبو" الذي يرفض فيه الدعوى املتعلقة بالجرائم
املرتكبة في فلسطين على أساس عدم اختصاص املحكمة ،متوفر على الرابط:
www.voltairenet.org/article173433html
تاريخ الزيارة 5 :فبراير  5101على الساعة 53:91
أ
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 -19بيان املدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الولية ،مرجع سابق.
-20بيان املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة "فاتو بن سودا" ،الذي يحمل عنوان " من حق الجميع معرفة الحقيقة حول
اختصاص املحكمة الجنائية الدولية على فلسطين ،متوفر على الرابط:
http:/www.icc.cpi.int/en-menus/icc/press/20and/20media/press/20releases/pages/ar-otp-st-14-09-02.aspx
تاريخ الزيارة 9 :فبراير 5101على الساعة .51:11
-21خليل الدحداح ،الاعتراف بالدول وحقيقة فلسطين الدولة ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية (لبنان) ،العدد  ،5109/5ص .500
.1Cyrille Louis, La palestine devient le 123 Etat membre de la cour pénale internationale, le figarot, publié le 01/04/ 201-22
www.le figarot.fr/internationale/2015/04/01/01003-20150401ARTFIG00061
تاريخ الزيارة :الجمعة  13مارس  5101على الساعة .00:11
 -23انظر املادة الثانية من املرسوم الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا املسئولة عن املتابعة مع املحكمة الجنائية الدولية .متوفر على
املوقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية واملغتربين الفلسطينية .متوفر على الرابط:
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16695
تاريخ الزيارة 12 :نونبر  ،5101على الساعة.14 :00 :
 -24تنص الفقرة ألاولى من املادة ( )09من نظام روما على ما يلي:
"يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى املدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص املحكمة قد ارتكبت،وأن تطلب إلى املدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أآثر بارتكاب تلك الجرائم".
 -25وزارة الشؤون الخارجية واملغتربين ،ورقة حقائق ،إحالة دولة فلسطين إلى املحكمة الجنائية الدولية ،متوفر على الرابط:
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/15431
تاريخ الزيارة 7 :نونبر  5101على الساعة .07 :30
 -26إحالة دولة فلسطين إلى املحكمة الجنائية الدولية ،مقال منشور على الرابط ،http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/15431 :تاريخ
الزيارة 31 :شتنبر  ،5101على الساعة .01:11
 -27وزارة الشؤون الخارجية واملغتربين ،بيان املدعية للمحكمة الجنائية الدولية ،السيدة "فاتو بنسودا" بشأن إلاحالة املقدمة من فلسطين.
متوفر على الرابط.http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/15451 :
تاريخ الزيارة 17 :نونبر .09 :00
 -28وزارة الشؤون الخارجية واملغتربين ،وزارة الخارجية واملغتربين تطالب الجنائية الدولية إلاسراع في فتح تحقيق لردع الاحتالل عن ارتكاب
جريمة التهجير القسري بحق املواطنين الفلسطينيين في الخان ألاحمر .متوفر على الرابط:
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/16425
تاريخ الزيارة 17 :نونبر على الساعة.01:30 :
 -29املرجع نفسه.
 -30وزارة الشؤون الخارجية واملغتربين ،إسرائيل تستغل الصمت الدولي على جرائمها الرتكاب املجازر في حق أبناء الشعب الفلسطيني .متوفر
على الرابطhttp://www.mofa.pna.ps/ar/archives/2261 :
تاريخ الزيارة  16نونبر  5101على الساعة .55:11
 -31انظر الفقرة العاشرة من الديباجة ،واملادة ألاولى لنظام روما.
 -32علي خلف الشرعة ،مبدأ التكامل في املحكمة الجنائية الدولية ،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة ألاولى  ،5105ص .26
Sharon Weill ; ce que change l’adhésion de la palestine à la cour pénale internationale.-33
متوفر على الرابط:
Orientxxi.info/magazine/ce-que-change-l-adhesion-de-la ,0790
تاريخ الزيارة 01 :فبراير  5101على الساعة . 05:91
-34تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق إلانسان في العالم لسنة .5102-5109
 -35تنص املادة ( )56من نظام روما على ما يلي:
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 -0يطبق هذا النظام ألاساس ي على جميع ألاشخاص بصفة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية ،وبوجه خاص فإن الصفة
الرسمية للشخص ،سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أوعضوا في حكومة أو برملان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا ،التعفيه بأي حال من
ألاحوال من املسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام ألاساس ي ،كما أنها التشكل ،في حد ذاتها ،سببا لتخفيف العقوبة.
 -36سامح خليل الوديا ،املسؤولية الدولية عن جرائم الحرب إلاسرائيلية ،مركز الزيتونة للدراسات ،الطبعة ألاولى ،5114ص .024
-37دحماني عبد السالم  ،التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس ألامن ،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم
القانونية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر.5109-5103 ،
-38تنص املادة  07من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولي ،على ما يلي ":ال يجوز البدء أو املض ي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا
النظام ألاساس ي ملدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس ألامن إلى املحكمة بهذا املعنى ،يتضمنه قرار يصدر عن مجلس ألامن بموجب
الفصل السابع من ميثاق ألامم املتحدة ،ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها".
 -39املرجع نفسه ،ص .571
 -40الفقرة ألاولى من القرار  0955الذي اتخذه مجلس ألامن في جلسته رقم  9365بتاريخ  05يوليوز .5115
Mohamed Madi Djabakate , Le role de la cour pénale internationale en Afrique , L’harmattan,2014,p 107. -41
Séraphine Tergalise Nga Essomba, La protection des droits de l’accusé devant la cour pénale internationale, -42
L4Harmattan,2012, page 487.
تنص املادة  17من نظام روما على ما يلي":تتعاون الدول ألاطراف ،وفقا ألحكام هذا النظام ألاساس ي ،تعاونا تاما مع املحكمة فيما تجريه ،في43
إطار اختصاص املحكمة ،من تحقيقات في الجرائم واملقاضاة عليها".
 -44دحماني عبد السالم ،مرجع سابق ،ص .021
 -45الجمعية العامة لألمم املتحدة ،مجلس حقوق إلانسان ،الدورة الثانية عشرة ،تقرير بعثة ألامم املتحدة لتقص ي الحقائق بشأن النزاع في
غزة ،الفقرة  ،51بتاريخ  53شتنبر  ،5114رقم الوثيقة>> ،A /HRC/12/48<<ADYANELEص .9
-46فالنتينا أزاروف ،فلسطين في املحكمة ؟ التداعيات غير املتوقعة للتقاض ي أمام املحكمة الجنائية الدولية .شبكة السياسات الفلسطينية.
متوفر على الرابط:
https:/al-shabaka.org/briefs/
تاريخ الزيارة :ألاحد  13مارس  5101على الساعة .53:31
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التنافس ألامريكي  -الروس ي على مصادرالطاقة في دول بحرقزوين
د.أرشد مزاحم مجبل

مركزالبحوث والدراسات الاسالمية (مبدأ)
الجامعة العراقية /بغداد

توطئة:
منذ مطلع تسعينيات القرن املنصرم بدء الحديث عن تحول دول بحر قزوين( ،)1إلى احد الالعبين
ألاساسين على ساحة الطاقة العاملية ،اذ أظهرت التوقعات التي قامت بها مراكز ألابحاث والشركات الغربية إن
احتياطات النفط والغاز الطبيعي في دول بحر قزوين قد تساوي الاحتياطات املوجودة في دول الخليج العربي.
إذ أشارت التقارير الخاصة بشؤون الطاقة إلى إن مجمل احتياطات النفط في هذه الدول يتراوح ما بين (51
–  )15مليار برميل في حين يصل الاحتياطي املحتمل إلى ( )511مليار برميل.
ً
ومع نشوء دول جديدة في هذه املنطقة الذي ادى بدوره لنشوء وضع قانوني جديد باعتبار البحر دوليا
ً
وليس داخليا كما تريد (روسيا وايران).
وعلى الرغم من ألاهمية الاقتصادية لدول بحر قزوين ،إال أن الصراع على هذه املنطقة ال يقتصر على هذه
ً
النقطة ،فالتنافس الدولي هنالك اخذ بعدا آخر بعد إحداث  55أيلول – سبتمبر سنة 1005م ،والغزو ألامريكي
ً
ألفغانستان ،ألامر الذي أضاف إبعادا جديدة للنزاع في املنطقة ،لتكتمل معها عناصر اللعبة الكبرى الجديدة التي
تشمل باإلضافة إلى روسيا والواليات املتحدة ألامريكية العديد من القوى ألاخرى.
لكننا هنا سنكتفي ببيان الاهتمام الروس ي ألامريكي بهذا إلاقليم من خالل استعراض ذلك.
اهمية الدراسة:
برزت على سطح ألاحداث السياسية في العالم اليوم مشكلة التنافس الدولي والاقليمي على منطقة بحر
قزوين .وهذه املشكلة ليست وليدة اليوم ،ولكنها قديمة حديثة؛ حيث بدأت تظهر هذه املشكلة على الحياة
السياسية في الثمانيات من العقد املاض ي ،وتحظى هذه املنطقة بأهمية جيواستراتيجية واقتصادية مهمة؛ ً
نظرا
ملا تتمتع به من ثروات نفطية ضخمة لفتت إليها أنظار القوى العاملية وإلاقليمية في بداية الثمانيات وحتى اليوم،
خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العقد ألاخير من القرن املاض ي.
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مشكلة الدراسة:
اضحى بحر قزوين بحيرة تتقاسمها خمس دول هي (إيران– روسيا -كازاخستان – تركمنستان -أذربيجان)
تختلف فيما بينها حول ألاساس القانوني لتقسيم ثرواته ،مما أتاح املجال لتغلل النفوذ ألامريكي إلى املنطقة في
الفترة ألاخيرة ألامر الذي أدى إلى مزيد من التنافس والصراع وعدم الاستقرار كنتيجة طبيعية اختالف مصالح
ً
ً
ً
وعسكريا.
واقتصاديا
سياسيا
ألاطراف املتنافسة
اسئلة الدراسة:
 )5ما هي مصادر هذا الصراع؟
 )1ما هو حجم الدور الروس ي في هذه املنطقة؟
 )1ما مدى النفوذ الامريكي في هذه املنطقة.
منهجية الدراسة:
سوف نستخدم خالل دراستنا هذه عدة مناهج هي:
 )5املنهج املقارن.
 )1املنهج التاريخي.
 )1منهج التحليل النظمي.
أوال :الاهتمام الروس ي بدول بحرقزوين.
تعد روسيا من مقدمة الدول املؤثرة في واقع هذا إلاقليم ،فمنذ تفكك الاتحاد السوفيتي فقدت روسيا
ً
هيمنتها التاريخية على بحر قزوين ،وذلك بعد إن أصبحت هذه الدول التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي
ً
ً
وجزءا من النظام إلاقليمي لدول بحر قزوين ،دوال مستقلة ألامر الذي أدى إلى تجاوز موضوع التنافس على
مصادر الطاقة بالنسبة إلى روسيا ليصل إلى مسألة التوازن السياس ي .هذا باإلضافة إلى التدخل الغربي في إقليم
البلقان ،والحرب في الشيشان ،ألامر الذي ولد لدى روسيا بأنها محاصرة مما أدى إلى بروز تحوالت في سياستها
الخارجية( .)2وطرح رؤية جديدة للتعامل مع الواقع املستجد( .)3ومن هنا بدأت مالمح تحول اهتمامات قطاع
الطاقة الروس ي باتجاه إقليم بحر قزوين تتضح منذ منتصف تسعينيات القرن املنصرم(.)4
وشهدت روسيا مراجعة وتغيير في سياستها الخارجية تجاه دول بحر قزوين بعد تولي "فالديمير بوتن " زمام
ً
الرئاسة سنة 1000م ،التي عبر عنها في كلمته امللقاة في اجتماع مجلس ألامن الروس ي قائال" :إن علينا الفهم إن
اهتمام شركائنا في الدول ألاخرى تركيا وبريطانيا والواليات املتحدة ألامريكية بدول بحر قزوين ليس مصادفة،
وهذا ألننا غير فاعلين في هذه املنافسة وعلينا إن نكون منافسين ".
ونتيجة هذه املعطيات أصبحت قضية قزوين من القضايا ألاساس في السياسة الخارجية الروسية التي
تؤكد على ضرورة التعاون الاقتصادي بين دول بحر قزوين ،عبر اتخاذ عدد من إلاجراءات بما فيها إنشاء منطقة
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تجارة حرة .فاالستراتيجية الروسية في دول بحر قزوين تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين :ألاول السيطرة على
عمليات التنقيب وتطوير مصادر الطاقة في هذه الدول ونقلها .اما الثاني فهو العمل على الحفاظ على موقعها
ً
كالدولة ألاكثر تأثيرا في املنطقة.
ً ً
عليه جاء املشروع الروس ي لنقل الطاقة من دول بحر قزوين ،إذ لعبت روسيا دورا مهما في عملية نقل
النفط من دول بحر قزوين عبر مشروعها الخاص بهذا الجانب ،والذي تألف من قسمين :الخط ألاول املمتد من
باكو إلى جروزني ،من ثم تيخورستيك إلى ميناء الشحن في نوفورسيك .اما الخط الثاني يكون ممتد من مشروع
ً
تنجيز إلى تيخورستيك ،ومن ثم أيضا إلى ميناء نوفورسيك( .)5إال إن هذه املشاريع وجهت بعديد من العقبات
الجغرافية والسياسية التي تقف في طريق تنفيذها ،ولعل العامل السكاني يعد حجر العثرة ألاساس التي يقف
إمامها( ،)6باإلضافة إلى إمكانية تفجر صراعات في املناطق التي يمر بها املشروع الروس ي والسيما فيما يتعلق
ً
باملشكلة الشيشانية ،فضال عن دور القوى إلاقليمية والدولية املعارضة للمشاريع الروس ي(.)7
ووفقا ملا تقدم أعاله سوف نقسم هذه الفقرة إلى ثالثة محاور وهي:
 )5طبيعة املشروع الروس ي.
تعد شبكة ألانابيب الروسية من اكبر ألانظمة في العالم التي تدار من قبل الشركة الروسية الوطنية
(غازبروم) وذات إبعاد جيوسياسية متعددة نتيجة لطبيعة واتجاهات ممراتها ونهاية مساراتها .ويمتد هذا املشروع
(خط ألانابيب) الروس ي الخاص لنقل النفط من دول بحر قزوين عبر ألاراض ي الروسية إلى ميناء نوفورسيك على
البحر ألاسود ومن ثم يفرغ إلى ناقالت النفطية التي تقوم بدورها بنقله إلى ألاسواق ألاوربية عبر مضيق
ً
البسفور( .)8فضال عن وجود أنبوب آخر لنقل النفط من كازاخستان إلى ميناء نوفورستيك( .)9وقد عملت روسيا
جاهدة إلى صيانة هذه ألانابيب لقدمها وما ينتج ذلك من محدودية طاقتها الاستيعابية والتي ال تلبي الطموحات
الروسية في مجال التحكم بنقل معظم النفط من دول بحر قزوين.
عليه اتفقت روسيا مع كازخستان وعدد من الشركات الغربية في تشرين الثاني – نوفمبر سنة 5991م ،على
ً
بناء خط تكميلي من خط ألانابيب املقام أصال ،والذي ينقل النفط من حقل تنجيز إلى جروزني( ،)10لتتم بعدها
ً
أيضا عملية نقله عبر البحر ألاسود إلى اوربا عبر مضيق البسفور( .)11كما تركز روسيا على خط انابيب باكو –
جروزني – نوفروستيك ملنافسة املشروع ألامريكي – التركي لنقل النفط ألاذربيجاني عبر هذا ألانبوب( .)12والذي
ً
يمتد ملسافة تصل إلى ( )5111كيلو متر مربع وتصل طاقته الاستيعابية إلى ( )510الف برميل يوميا(.)13
وهنا عمدت روسيا أيضا على تجديد هذا الخط من خالل إنشاء محطة ساحلية بسعة تصل إلى ( )010الف
ً
برميل( .)14فضال عن إنشاء خط أنابيب جديد بطول ( )50كيلو متر من املحطة الجديدة إلى خط ألانابيب
ألاذربيجاني الرئيس ي إلى جروزني( .)15هذا باإلضافة إلى وجود خط أنابيب غاز وسط آسيا لنقل الغاز الطبيعي
ً
بطول ( )1000كيلو متر واملمتد من تركمانستان إلى روسيا قاطعا كل من أوزبكستان وكازخستان .ويتكون من
فرعين الشرقي والغربي .ويتكون الفرع ألاول من اربعة خطوط تبدأ من جنوب شرق تركمانستان إلى روسيا ،إما
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الفرع الثاني فهو يتكون من خط واحد يمتد من شمال الاراض ي التركمانية إلى إن يتم الالتقاء بالفروع ألاخرى
ً
()16
غرب كازخستان ،ومن ثم يمتد هذا الخط هذا شماال ،إذ تم توصيلة بشبكة الغاز الطبيعي الروسية
 )1الدوافع الجيوبوليتيكية للمشروع الروس ي.
ً
تسعى روسيا ملد نفوذها في جغرافية غنية بموقعها وثرواتها كانت إلى وقت قريب جزءا من حدودها
ً
الطبيعية ،وتعد روسيا الحضور ألامريكي والغربي في هذه املنطقة الاستراتيجية تهديدا ملكانتها وأمنها ،ومحاولة
الحتوائها وتطويقها .لهذا وجدت روسيا بتلك املشاريع عدة أهداف يمن إن نذكر أهما وهي كاالتي:
أ) الدوافع السياسية :يمكن حصر هذه الدوافع في ما هو آت:
 استعادة دورها في هذه املنطقة ،إذ تعدها روسيا منطقة نفوذها الحصري(.)17ً
ً
 وقوع املنطقة جنوب القوقاز ،وان القوى الخارجية يمكنها إن تمارس نفوذا مزعزعا في هذا الجزء الحيوي منً
روسيا .فضال عن إمكانية إقامة عالقات مباشرة مع دول الشرق ألاوسط إذا ما كانت روسيا لها نفوذ ألاكبر في
دول بحر قزوين(.)18
 ضمان السيطرة على سوق الطاقة ألاوربي من خالل السيطرة على عملية نقل الطاقة ما فيها من مصالحاقتصادية باإلضافة إلى جني املصالح السياسية املصاحبة لها(.)19
ب) الدوافع الاقتصادية :يمكننا إجمال الدوافع الاقتصادية الروسية من خالل خطوط ألانابيب بالتالي:
 تعزيز دور الشركات الروسية في منطقة دول بحر قزوين(.)20 تأسيس دور للصناعة النفطية الروسية في القطاعات الخاصة بتطوير النفط والغاز. السيطرة على النشاطات الخاصة للمنافسين الغربيين وبخاصة ألامريكية منها.ج) الدوافع ألامنية :تسعى روسيا من خالل نشر خطوط ألانابيب في منطقة دول بحر قزوين إلى آلاتي:
-

نشر قواتها العسكرية للحد من إلاخطار ألامنية(.)21
تقويض إمكانية اندالع الصراعات إلاقليمية من الوصول إلى الحد الذي يزعزع ألامن والاستقرار في الجزء
الشمالي من القوقاز الروس ي(.)22
معالجة التهديدات ألامنية إلاضافية التي تنطلق من املنطقة ،كما هو الحال مع الهجرة غير الشرعية وتهريب
املخدرات والبضائع املمنوعة إلى روسيا
ً
أخيرا هو الهدف املعلن هو حماية خطوط ألانابيب من أي خطر داخلي وخارجي.
 )1عوائق املشروع الروس ي.
يواجه املشروع الروس ي لنقل النفط من دول بحر قزوين العديد من العوائق التي تؤثر بالسلب فيه ،إذ
تتصف البعض بصبغته الجغرافية كالطوبغرافية( ،)23واملناخ( ،)24واستعماالت ألارض الزراعية( .)25ووجود
ً
العامل السكاني( ،)26فضال عن وجود املشكلة الشيشانية( ،)27وإضافة إلى ذلك مشكلة مضيق البسفور( ،)28وكل
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هذه العوائق يضاف إليها مسائلة رسوم العبور التي تفرضها الدول املحيطة التي تجتازها هذه ألانابيب والتي تمثل
ً
ً
ً
عبئا اقتصاديا يهدد جدواها الاقتصادية ،كما لهذه البلدان أيضا القدرة على وقف ضخ إلامدادات عبر أراضيها
بسبب الخالفات السياسية أو النزاعات املسلحة(.)29
ً
ثانيا :الاهتمام ألامريكي بدول بحر قزوين.
جاء تفكك الاتحاد السوفيتي بمثابة فرصة ذهبية أتاحت للواليات املتحدة ألامريكية إن تثبت إقدامها في
منطقة توصف بأنها قلب العالم ،إذ تمثل منطقة بحر قزوين أهمية كبيرة لدى الواليات املتحدة ألامريكية في
إطار دعم استراتيجيتها العاملية للسيطرة على قطاع النفط والغاز الطبيعي في العالم ،فعندما تفكك الاتحاد
السوفيتي قامت الواليات املتحدة ألامريكية بتكثيف جهودها في محاولة مللء الفراغ الذي تركه برحيله( ،)30لذلك
طرحت الواليات املتحدة ألامريكية وبالتعاون مع تركيا مشروع باكو-جيهان الذي تقف وراء إنشائه العديد من
ً
الدوافع الجيوبوليتيكية .لهذا سوف نعرض في هذه الفقرة طبيعة املشروع ألامريكي-التركي في أوال ،واهم الدوافع
ً
ً
ألامريكية من هذه املشروع ثانيا ،وعوائق التي تعرض لها املشروع ثالثا.
 )0طبيعة املشروع ألامريكي.
لقد أصبحت قضية خطوط ألانابيب التي يؤمل في ضوئها إن ينقل النفط من دول بحر قزوين إلى ألاسواق
املستهلكة له في اوربا واسيا وأماكن أخرى في العالم واحدة من القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية للواليات
املتحدة ألامريكية في السنوات ألاخيرة( ،)31وقد أفصحت عن الهدف من وراء تواجدها في هذه املنطقة في تقرير
صادر من الكونغرس في نيسان – ابريل عام 5990م ،وجاء فيه " إن الواليات املتحدة ألامريكية كمستهلك رئيس
للنفط لها مصلحة مباشرة في تعزيز إمدادات الطاقة العاملية وتنويعها "(.)32
كما أنها تسعى للسيطرة على مصادر الطاقة في منطقة دول بحر قزوين عبر مد أنابيب للنفط والغاز(،)33
والتي فضلت فيها الاعتماد على تركيا كحليف استراتيجي لها في هذه املسألة( ،)34مما يجعلها تسيطر على خطوط
إمدادات الطاقة .ويمتد هذا املشروع من العاصمة الاذرية باكو إلى ميناء جيهان التركي على البحر ألابيض
املتوسط ،ويمر الخط عبر ألاراض ي الجورجية ويبلغ طوله ( )5001كيلو متر( .)35وعمدت هنا الواليات املتحدة
ألامريكية على تكثيف جهودها النجاز هذا املشروع من خالل الضغط على حكومات املنطقة للموافقة على هذا
الخط( .)36وبالفعل تم التوقيع في تشرين الثاني – نوفمبر عام 5999م ،في أنقرة على إنشاء هذا املشروع وبتكلفة
( )1,0مليار دوالر أمريكي(.)37
ويتمتع هذا املشروع من وجهة نظرنا بعدة خصائص يمكن بيان أهما:
أ) ينتهي املشروع عند ميناء جيهان على البحر ألابيض املتوسط.
ب) إمكانية تعامل ميناء جيهان مع الناقالت النفطية العمالقة(.)38
ت) القدرة الاستيعابية مليناء جيهان تفوق أربعة إضعاف مثيلتها في ميناء نوفورستيك على البحر الاسود(.)39
أ
أ
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ً
ث) أخيرا يمتاز ميناء جيهان بكونه يعمل على مدار السنة عكس ميناء نوفورستيك الذي يغلق ملدة شهرين في
السنة(.)40
ً
فضال عن الفائدة التي ستجنيها كل من الواليات املتحدة ألامريكية من هذا املشروع ،إذ يرتبط بناء هذا
ً
ً
الخط ارتباطا وثيقا بلعبة التنافس الدولي بين الواليات املتحدة ألامريكية والقوى املناهضة لها باملنطقة (
روسيا وإيران) (.)41
ً
ً
إما بالنسبة لتركيا فسيتحقق لها من هذا املشروع من جعلها سوقا متناميا للطلب على النفط( ،)42كما
ً
ً
يتيح لها أيضا جزءا مهما من العائدات النفطية التي سوف تحصل عليها كضريبة ملرور النفط الاذري عبر
أراضيها.
 )8الدوافع الجيوبوليتيكية للمشروع ألامريكي.
ً
ً
إن هذا الخط من املؤمل إليه إن ينقل مليون برميل يوميا مستقبال ألامر الذي يدعونا إلى ضرورة معرفة
الدوافع الكامنة وراء التوجه ألامريكي – التركي إزاء هذه القضية ،وإال فلماذا تصر الواليات املتحدة ألامريكية على
خط باكو – جيهان إن لم يكن هنالك مكاسب تعزز من مكانتها الدولية عبر هذا املشروع واهم تلك الدوافع من
وجهة نظرنا هي:
ً
أ) الدوافع السياسية :يعد البعد الجيوبوليتيكي في السياسة ألامريكية واحدا من إلابعاد املهمة التي يدور حولها
النقاش تلك السياسة في دول بحر قزوين لهذا عملت من خالل خط ألانابيب هذا على ألاتي:
 تقويض الدور الروس ي(.)43 تحجيم الدور إلايراني(.)44 تقوية العالقات التركية مع دول املنطقة(.)45 تعزيز مكانة تركيا في حلف الناتو(.)46ب) الدوافع الاقتصادية :عملت الواليات املتحدة ألامريكية من خالل دخولها لهذه املنطقة من وجهة نظرنا
لتحقيق ألاتي:
 تعزيز دور الشركات ألامريكية في املنطقة(.)47 -سد احتياجات الطاقة لتركيا(.)48

عوائق املشروع ألامريكي.
عند إنشاء خط باكو – جيهان ظهرت عدة عوائق كانت بدايتها تنطلق من البناء الجيولوجي للمنطقة( ،)49ومن
ثم استعماالت ألارض الزراعية( ،)50وكان للزيادة السكانية عائق آخر يقف إمام املشروع( ،)51باإلضافة إلى الصراع
أ
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ً
الدائر في ناجورنو  -كاراباخ( ،)52فضال عن آخر العوائق وأهمها من وجهة نظرنا واملتمثل في حزب العمال
الكردستاني وصراعه املستمر مع الحكومة التركية(.)53
الخاتمة :اصبحت مسالة الطاقة واملساس بها جزء ال يتجزأ من الامن القومي للدول ،على الرغم من امتالك هذه
الدول ملصادر الطاقة (الواليات املتحدة الامريكية-روسيا) ،بل يعد املساس بها وهي خارج حدودها وفي مناطق
تبعد مئات الاف من الكيلومترات بمثابة مساس مباشر بأمنها القومي وشاهدنا هذا بالفعل عند الاجتياح العراقي
للكويت سنة 5990م ،وما عقبها من عمليات عسكرية قادتها الواليات املتحدة الامريكية من اجل اخراج العراق
منه.
كما ان الاقليم محل الدراسة من اهم الاقاليم بعد اقليم العراق والخليج العربي ،اذ من خالل السيطرة
عليها يمكن تحقيق مجموعة واسعة من الاهداف الاستراتيجية لكال الدولتين ،عليه عمدت روسيا والواليات
املتحدة الامريكية الى استغالل الطاقة هناك باإلضافة الى ربط دول الاقليم بشبكة خطوط الانابيب الناقلة
للطاقة.
ً
ان الخالصة يمكن ان نوضحه في الاتي :ان حاجة العالم للطاقة (النفط والغاز) في تزايد مستمر يوما بعد
اخر ،بالرغم من الاستكشافات البديلة لها كالنفط الحجري والطاقة النووية ،من هنا تأتي اهتمام الدول وصناع
قراراتها بهذه الطاقة ،كما انها تدخل في صلب ادراكهم من ان دولهم ال يمكن ان تتقدم دون الحصول على هذه
الطاقة وضمان امنها.
ومن خالل هذه الدراسة تم التوصل الى عدة استنتاجات وتوصيات كان اهما:
الاستنتاجات:
 )5قيام حرب باردة جديدة بين الواليات املتحدة الامريكية وروسيا ،لكن هذه املرة ليست حرب النجوم ،وانما
حرب الانابيب.
 )1فقر التواجد العربي في دول هذا الاقليم خاصة ،وان الدول العربية لها امتدادات ثقافية ودينية واسعة فيه،
لكنها لم تتمكن من استغالل هذه املميزات لصالحها وتكوين اكبر تحالف نفطي اسالمي ،مثلما ضيعت الفرصة
ً
ايضا في دول اسيا الوسطى لصالح (اسرائيل).
التوصيات:
 )5يجب على دول هذه املنطقة العمل على التخلص من التبعية الخارجية املتمثلة في التدخل الروس ي الامريكي
فيها.

أ
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 )1ضرورة ادارك الدول العربية ان هنالك قواسم مشتركة مع هذه الدول والعمل على الاستفادة منها في تطوير
واقعها بشتى املجاالت.
الهوامش
( ) 1يعد بحر قزوين أكبر مسطح مائي مغلق على سطح ألارض ،إذ تصل مساحته إلى ( )101كم ،وتحيط به خمس دول هي (روسيا ،إيران،
ً
ً
كازاخستان ،تركمانستان ،أذربيجان) ،وبدء هذا إلاقليم وبخاصة الدول الثالث ألاخيرة حديثة الاستقالل اهتماما واسعا من قبل املجتمع
الدولي ،بعد إلاحداث التي شهدها العالم بعد سنة 5995م.
(Gregory halla tiara grant, russia and china energy security politics of the Caspian see region after the cold war, ) 2
Mediterranean quarterly, vol 20, no20, p20.
( ) 3نقصد هنا تنامي النفوذ إلاقليمي والدولي في هذه الدول القادم من واشنطن وبكين.
( ) 4إن هذا الاهتمام لم يترجم على ارض الواقع بسبب وجود التنافس الذي نشب بين مضمون الاستراتيجيات التي أعدت لهذا الغرض ،وبين
نشاطات ألاجهزة البيروقراطية الاتحادية غير املنسقة قد حاال دون الخروج بسياسة منطقية متماسكة تبناها الدولة بكل أركانها .للمزيد
أنظر :بافل بايف ،القوة العسكرية وسياسة الطاقة بوتين والبحث عن العظمة الروسية ،مركز إلامارات الدراسات والبحوث إلاستراتيجية،
ابو ظبي ،1050 ،ص.501
ً
( ) 5كان هذا املشروع بقسميه مقاما بالفعل قبل قيام الواليات املتحدة ألامريكية وتركيا بإنشاء خط أنابيب باكو – جيهان .إال إن التنافس
ألامريكي – الروس ي حيال هذه القضية (نقل النفط) من دول بحر قزوين دفع باألخيرة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار بدورها في عملية نقل
النفط .للمزيد أنظر :دياري صالح مجيد ،التنافس الدولي على مسارات أنابيب نقل النفط من بحر قزوين ،مركز إلامارات للدراسات والبحوث
الاستراتيجية ،ابو ظبي ،1050 ،ص.10
( ) 6يرجع ذلك إلى التنوع العرقي والديني في منطقة شمال القوقاز التي تعد املنطقة املركزية في إلاطار املكاني للمشروع الروس ي بقسميه .للمزيد
أنظر :املرجع السابق ،ص.10
( ) 7يتجلى ذلك في الدور التركي في ذلك ،إذ تحاول ان تعرقل املشروع الروس ي عبر حجة مخاوف البيئية في مضيق البسفور لتجعل من
ً
املستقبل الجيوبوليتيكي لهذا املشروع محفوفا باملخاطر.
( ) 8يتكون هذا املشروع من شبكة أنابيب قائمة بالفعل وموجودة تمر من خالل دول القوقاز عبر ألاراض ي الشيشانية .للمزيد أنظر :دياري
صالح مجيد ،مرجع سابق ،ص.11
( ) 9صالح دمحم الخثالن ،الصراع على قزوين ،مجلة دراسات معاصرة /مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات إلاسالمية ،العدد ،1الرياض،
ً
ص .11نقال عن دياري صالح مجيد ،مرجع سابق؟ ،ص.19
ً
( ) 10يربط هذا الخط ما بين حقل تنجيز النفطي في كازخستان وميناء نوفورستيك مرورا في جروزني العاصمة الشياشنية ،ويعد هذا الحقل
النطفي سادس أكبر حقل نفطي بري في العالم ،اذ تشير التوقعات إلى إن احتياطاته املحتمل اكتشافها تصل إلى ( )9مليارات برميل .للمزيد
أنظر:
Alec Rassizade, The My Tholgy of The Munificent Bonanza And its Concomitan Pipelian Geopolitics, " Comparive Studeis Of
South Asia, A Frica And The Middle East, vol xx, no, 2000, p 142.
أ
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ً
( ) 11استغرق انشاء هذا الخط عامين ونصف تقريبا بكلفة ( )5,1مليار دوالر ويمتد على مسافة ( )5100كيلو متر مربع ،وبطافة استيعابية
تصل إلى ( )11مليون طن متري في السنة .للمزيد أنظر :دمحم السماك ،صراع النفط والسياسة في القوقاز ،مجلة الكتب وجهات نظر ،الشركة
املصرية للنشر العربي والدولي ،القاهرة ،ص.15
( ) 12نالحظ هنا إن روسيا عمدت إلى تجديد وتنشيط خط النقل هذا عند طرح الواليات املتحدة ألامريكية مشروعها الخاص بنقل النفط
والغاز من دول بحر قزوين ،لذلك روسيا لم تقف مكتوفة ألايدي إزاء تلك املحاوالت الرماية إلى إنهاء نفوذها في ذلك الجزء املهم من العالم،
ً
إذ بذلت جهود حثيثة لتكون طريقا لتصدير النفط والغاز من دول بحر قزوين.
ً
( ) 13تبلغ التعرفة الكمركية لنقل النفط عبر هذا الخط (  ) 1,51دوالر أمريكي لكل برميل ،فضـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــن (  ) 5,11دوالر امريكي تكلفة النقل
البحري من ميناء نوفورستيك إلى ميناء روتردام .للمزيد أنظر :دياري صالح مجيد ،مرجع سابق ،ص.19
( ) 14تكفي هذه املحطة ملعالجة قرابة ما يعادل إنتاج أسبوعين النفط ألاذربيجاني ،إذ تمتاز محطة الضخ هذه بكونها تمتلك القدرة على
ً
معالجة ( )10الف برميل يوميا.
(John Roberts, Caspian Pielines, London, The Royal Institute Of International A ffare. 1996, p37. ) 15
( ) 16تنقل هذه ألانابيب تقريبا كل الغاز الطبيعي الاوزبكي والتركمستاني ،ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه املنظومة ( )90مليار متر
مكعب في السنة .للمزيد أنظر :دينا عمار ،شبكات نقل الطاقة من بحر قزوين مسارات متنافسة ،مجلة السياسة الدولية ،مؤسسة ألاهرام،
القاهرة ،العدد  ،1051 ،511ص.511
( ) 17كانت روسيا حاضرة في تلك املنطقة في القرن الثامن عشر ،وجاء هذا الحضور نتيجة للدعوة التي قدمتها لها تلك الدول والتي كانت
بدورها في القرنين السادس والسابع عشر مقسمة بين إلامبراطورية العثمانية والفارسية ،لذلك عدت روسيا نفسها من القرن الثامن عشر
الحامية الرئيسية لتلك الدول.
( ) 18فروسيا واضعة في تقديرها إذا كانت منطقة دول بحر قزوين خاضعة لدول أخرى سيحول ذلك دون إمكانية إقامتها ملثل تلك العالقات.
ً
( ) 19جاء ذلك الن سعي روسيا لتوسيع وجودها الجيوسياس ي في دول بحر قزوين لم يكن هو الحصول على الطاقة بغرض استخدامها محليا،
إذ تمتلك روسسيا كفايتها الذاتية من مصادر الطاقة .وانما لزيادة نفوذها السياس ي كما اشرنا في أعاله .للمزيد أنظر :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،عصر النفط
التحديات الناشئة ،مركز إلامارات للدراسات والبحوث إلاستراتيجية ،ابو ظبي ،1055 ،ص.151
( ) 20إن الشركات النفطية في روسيا ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي قد بدأت بلعب دور جوهري في الصناعة النفطية فيها ،فهي مسؤولة بشكل
كبير عن عمليات إلانتاج والنقل .وشهدت هذه الشركات تشجيع كبير إلتباع سياسة الحكومة عند تولي الرئيس بوتين زمام الرئاسة في روسيا،
وذلك كبديل للجهود الحكومية من اجل العمل على كسب املصالح الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية ،فالحكومة كانت تعتقد إن هذا املنهج
يمكن له إن يتحقق بعض النجاح الذي تتطلع إليه في دول بحر قزوين .للمزيد أنظر:
Oskana antineko, russis policy in the Caspian sea region, in shirin akinered the Caspian; poliics, energy and security
routledge Curzon, London, 2004, p253.
( ) 21إن الغاية الروسية من ذلك هو إلابقاء على البنية العسكرية لالتحاد السوفيتي السابق في املنطقة ،إذ يتضمن ذلك خاصة قواعد الدفاع
ً
فضال عن إدامة التواجد العسكري عبر القواعد العسكرية في جورجيا وارميني .للمزيد انظر :دياري
الجوي والتسهيالت الالزمة لإلنذار املبكر،
صالح حميد ،مرجع سابق.10 ،
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( ) 22ذلك ملنع وصول إلامدادات البشرية واملالية والعسكرية لعمليات املقاتلين في الشيشان .للمزيد أنظر :خالد مجدالدين ،روسيا وإيران
تغلقان الطريق إمام الناتو إلى بحر قزوين ،مقال منشور على موقع إخبار مصر على شبكة املعلومات الدولية الانترنت على الرابط:
www.egynews.com
( ) 23تتألف هذه املنطقة من وحدتين طوبغرافيتين متناقضتين ،فاألولى تتكون من السهل الواسع في الشمال وجبال القوقاز في الجنوب،
والوحدة الثانية تقع في الشرق محاذية لبحر قزوين وهو سهل كوم-شبر .للمزيد أنظر :د .نبيل جعفر عبدالرضا ،ألاهمية النفطية لبحر
قزوين ،مجلة الدراسات إلايرانية ،بغداد ،1051 ،ص.91
ً
( ) 24يتباين املناخ في هذه املنطقة بصورة شديدة ،وذلك بفعل الاختالفات الكبيرة في ارتفاع املناطق ،فضال عن الامتداد الواسع مابين بحر
ً
قزوين والبحر ألاسود ،والذي يجعل من املنطقة ممرا للتأثيرات الجوية الناجمة عن امتداد هذه املنطقة فيما بين البحرين .للمزيد أنظر :دمحم
www. Kenanaolion. Com
ثابت ،ألاقاليم واملناخ في القوقاز ،بحث منشور على شبكة املعلومات الدولية الانترنت على الرابط:
( ) 25هنالك عالقة مابين خط ألانابيب الروس ي باستعماالت ألارض الزراعية في املنطقة ،الن مد خط لألنابيب البد من ان يتأثر بشكل او بأخر
باستعمال ألارض إلغراض الزراعة وبطبيعة امللكية الزراعية .للمزيد أنظر :نصر السيد نصر ،محاضرات في جغرافية البترول العربي ،معهد
البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،سنة النشر بال ،ص.151
( ) 26إن الزيادة في إعداد السكان في مجمل املدن التي يمر بها خط ألانابيب يشير إلى أمر سلبي يتمثل في خطر زحف املظاهر العمرانية نحو
خط ألانابيب مما يهدد سالمة وامن الخط.
( ) 27إن وجود الشيشان في موقع جغرافي مركزي من خطوط ألانابيب الروسية التي تنقل النفط ،سواء أكان من أذربيجان أم كازاخستان يقع
في مقدمة أو جوهر ألاسباب الحقيقية وراء الصراع ألشيشاني املمتد منذ عام 5991م ،وحتى الوقت الحاضر ،وهي إشكالية خلقتها الجغرافية
السياسية لجمهورية الشيشان ،والتي تشكل من منظور جغرافي العامل ألاساس ي الذي دفع روسيا إن تنش ئ وصلة لخط ألانابيب الذي ينقل
ً
النفط من أذربيجان عبر تجنب مروره بجروزني ،ومروره بدال من ذلك بأراض ي داغستان ،الن الخطوط التي تمر بجروزني قد تعرضت
ً
للتعطيل ،كما أنها قد أغلقت في الحرب وفي مناسبات عدة نتيجة للفوض ى الدائرة في الشيشان ،فضال عما تتعرض له تلك ألانابيب من
عمليات سرقة للنفط عبر فتح ثقوب فيها ألامر الذي أدى إلى خسارة موسكو ماليين الدوالرات .للمزيد أنظر :مراد بطل الشيشاني ،الحركة
إلاسالمية في الشيشان والصراع الشيشاني-الروس ي( ،)1000-5995مركز القدس للدراسات السياسية ،عمان ،1001 ،ص.509
( ) 28كما هو معروف إن اغلب النفط املصدر من دول بحر قزوين عبر املشروعات الخاصة بأنبوب النفط الروس ي ،سواء منها خط باكو-
جروزني-نوفورستيك ،أو خط تنجيز-نوفورستيك ،البد من إن تصدر عبر البحر ألاسود بواسطة السفن لتقوم بنقله إلى اوربا عبر املضايق
التركية .وهذا ما يجعل تركيا تلوح بمسألة التلوث البيئي في هذه املنطقة لتكون أداة سياسية إلضفاء عائق جديد إمام املشروع الروس ي ،وفي
joho Roberts, op. cit, p68
املقابل إضفاء ميزة أخرى ملشروع خط باكو-جيهان .للمزيد أنظر:
( ) 29دينا عامر ،مرجع سابق ،ص.511
( ) 30حاولت الواليات املتحدة ألامريكية التمركز في أذربيجان وتركيا وجورجيا لتكون قريبة من مصادر الطاقة العاملية ،خاصة ان دول بحر
قزوين تحتوي وحسب وزارة الطاقة ألامريكية ( )100مليار برميل من النفط ،وحوالي ( )110تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي .للمزيد
أنظر :د .كامل وزنه؟ن الغاز الطبيعي وخرائط الصراع العالمي على الطاقة ،مجلة حمورابي ،مركز حمورابي للبحوث والدراسات ،بغداد،
العدد  ،1051 ،1ص.511
( ) 31شكل مد شبكات خطوط أنابيب متعددة إليصال صادرات النفط والغاز من دول بحر قزوين إلى باقي إنحاء العالم أولوية رئيسية
للسياسة الخارجية ألامريكية منذ أواسط التسعينيات من القرن املنصرم.
( ) 32يرجع ذلك لوجود سببين هما :ألاول اقتصادي لتأمين مصادر طاقة بديلة .إما الثاني فهو امني يتمثل بإجراء وقائي احتياطي في حال
انقطاع شحنات النفط من الخليج العربي .للمزيد أنظر :مايكل كير ،الحروب على املوارد والجغرافيا ،دار الكتاب العربي ،بيروت،1001 ،
ص.00
( ) 33د .كامل وزنه ،مرجع سابق ،ص.511
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( ) 34يعود ذلك للروابط السياسية والاقتصادية التي تجمع بين الواليات املتحدة ألامريكية وتركيا ،وخاصة إن ألاخيرة عضو مهم في حلف
ً
الناتو ،وتوفر أيضا بحكم موقعها الجغرافي من دول بحر قزوين – القوقاز قاعدة مهمة النطالق املصالح ألامريكية نحو تلك املنطقة .للمزيد
انظر :دياري صالح حميد ،مرجع سابق ،ص.511
ً
( ) 35يبلغ طول القسم الاذري من الخط ( )110كيلو متر ،ويمتد في جورجيا ( )110كيلو متر ،والباقي ( )5001كيلو متر قاطعا بها ألاراض ي
التركية .للمزيد أنظر:
Lioy ads, apipelines to prosperity, the international spectator, vol, xxxll, no, 1997, p76.
( ) 36الن هذا املشروع قوبل بالرفض لفترة طويلة بدعوى انه حلم باهض التكاليف.
( ) 37املرجع السابق ،ص.00
ً
( ) 38تجعله هذه امليزة أكثر قبوال من ألانابيب الروسية .ألكون ألاخيرة ال تستطيع التعامل مع الناقالت النفط العمالقة لكونها ال تستطيع
املرور عبر مضيق البسفور.
( ) 39تبلغ الطاقة الاستيعابية مليناء جيهان بـ ( )510مليون طن بالسنة الواحدة بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية مليناء نوفورستيك بـ ( )11مليون
طن بالسنة الواحدة .للمزيد أنظر :دياري صالح مجيد ،مرجع سابق ،ص.511
( ) 40يعود هذا إلى الظروف املناخية املعتدلة في مدينة جيهان ،بينما يتجمد ميناء نوفورستيك شهرين من كل سنة.
( ) 41وهو ما يسوغ إصرار إلادارة ألامريكية على دعم هذا املشروع بالرغم من تكلفة إنشاءه العالية.
( ) 42تأمل تركيا من إن يساعدها هذا املشروع في تعويض الخسائر التي تكبدتها جراء حرب الخليج الثانية عام 5995م ،وماتبعتها من عقوبات
اقتصادية على العراق.
( ) 43تتوقع الواليات املتحدة ألامريكية من روسيا منافستها في منطقة دول بحر قزوين بحكم موقعها الجغرافي منه ،لذا فقد أرادت إلادارة
ً
ألامريكية العمل على تثبيت تقهقر روسيا في ارويا ،وأرادوا أيضا التأكيد على تراجع دورها في القوقاز ودول آسيا الوسطى .للمزيد أنظر :يسير
ً
ً
بيارنس ،القرن الواحد والعشرين لن يكون قرنا أمريكيا ،ترجمة :زينب باسام كبه ،مجلة الحكمة ،محل النشر بال ،العدد ،1001 ،11
ص.511
( ) 44لقد وضعت الواليات املتحدة ألامريكية الدور إلايراني املحتمل تزايده في منطقة دول بحر قزوين بدائرة اهتماماتها ،خاصة في ظل الرغبة
إلايرانية التي ظهرت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور الدول حديثة الاستقالل في مجال املشاركة في مشروعات نقل النفط منها ألامر الذي
صعد من مخاوف إلادارة ألامريكية والدول الغربية من إن تعمل إيران على تصدير نموذجها (الثورة إلاسالمية) نحو هذه الدول مما يهدد
إمكانية تزايد الدول املعادية للواليات املتحدة ألامريكية .للمزيد أنظر :دياري صالح مجيد ،مرجع سابق.510 ،
 كذلك :بير بيبارنس ،مرجع سابق ،ص.519( ) 45يعود تاريخ العالقات التركية مع دول املنطقة بشكل عام ودول بحر قزوين بشكل خاص إلى القرن الحدي عشر ميالدي ،لكن مع قيام
الحرب العاملية ألاولى ومجيء مصطفى كمال أتاتورك أدى إلى تغيير مهم في توجهاتها ،إذ اعتمد أتاتورك مبدأ (السالم في الداخل ،السالم في
الخارج) ،وهو ألامر الذي أدى إلى انعزال تركيا عن محيطها إلاسالمي وألاوربي ،إال إن انتهاء الحرب الباردة وبروز مجموعة الدول املستقلة قد
ً ً
مثل تحديا كبيرا إمام السياسة الخارجية لتركيا والتي بدأت تدرك مدى تراجع قيمتها إلاستراتيجية لدى الغرب لذلك عمدت تركيا وبشكل
رئيس ي على الاتفاقيات النفطية والتي تتضمن إمكانية نقل النفط عبر أراضيها إلى ألاسواق املستهلكة له .ليكون ذلك احد املداخل املهمة
لعالقات تركيا بدول بهذه املنطقة .للمزيد انظر:
Shireen t. hunter, the transcaucaucasus in transition, center for strategic and international studies, Washington, 1994, p10.
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( ) 46في ضوء هذه التوجهات عملت وزارة الخارجية التركية وهيئة ألاركان العسكرية الستغالل الجهود التي يبذلها الناتو في املنطقة لتفعيل
الدور التركي في املنطقة من جديد .مما حدى بالناتو باالعتماد على تركيا في برنامجه الخاص بالتدريب العسكري مع دول املنطقة ،وبخاصة
أذربيجان وجورجيا ،وذلك من خالل افتتاح مركز للتدريب في أنقرة عام  .5991للمزيد انظر :دياري صالح مجيد ،مرجع سابق ،ص.510
( ) 47يأتي دخول الواليات املتحدة ألامريكية إلى هذا امليدان املهم في عالقاتها بدول هذه املنطقة من خالل دور الشركات النفطية التي
تستخدمها إلادارة ألامريكية للتغلغل في ألاقاليم الاخرى وممارسة النفوذ الذي يلبي طموحاتها وذلك في ضوء الحديث عن التحول في التركيز
ً
على البعد الاقتصادي كأداة سياسية بدال من البعد ألايدلوجي في عالم ما بعد الحرب الباردة .للمزيد أنظر :عالء سالم ،الخليج العربي وبحر
قزوين :إبعاد صراع املكانة داخل سوق الطاقة العالمي ،مجلة الدراسات الدبلوماسية ،محل النشر بال ،العدد ،1001 ،59ص.10
( ) 48لقد أشارت وزارة الطاقة التركية إلى ان بالدها سوف تشهد زيادة كبيرة في توليد الطاقة الكهربائية ملواجهة الطلب املتزايد عليها في قطاعي
الصناعة واملنازل ،وهو ما يدعوها إلى استيراد املزيد من النفط والغاز الطبيعي ،ألامر الذي يدفعها على العمل بربط باكو بجيهان .للمزيد
أنظر :دياري صالح مجيد ،مرجع سابق ،ص.515
( ) 49يمر هذا الخط خالل مروره في ألاراض ي التركية بمنطقة تتصف بوقوعها في نطاق بركاني يتعرض لحدوث الزالزل ،كالحال في جبال بنرس
ً
وارارات ،وكما هو معروف ان الزالزل تؤثر حتما في سالمة خط ألانابيب ،إذ ما عرفنا ان الزالزل لها إمكانية تدمير مدن وقرى كاملة مثلما
حصل في مدينة ازنكان التركية التي تعد نقطة محورية في املسار الجغرافي لهذا الخط .للمزيد أنظر :دمحم خميس الزوكة ،آسيا :دراسة في
الجغرافية إلاقليمية ،دار املعرفة الجامعية ،إلاسكندرية ،5991 ،ص.119
( ) 50ان هذا الخط في اغلب مساراته يتخرق أهم املناطق الزراعية ،ألامر الذي يتطلب تسوية ألارض من الزراعة في مقابل دفع الجهات املعنية
ً
ً
بالخط أجورا ،وخاصة إذا ما كانت ملكية ألارض خاصة وهو ما ينعكس سلبا على تكلفة املشروع .للمزيد أنظر :سيدي الجوهري ،جغرافية
البحر املتوسط ،منشأة املعارف ،إلاسكندرية ،5991 ،ص.150
( ) 51كنتيجة حتمية هنالك زيادة في التركيبة السكانية للدول بصورة عامة ،ألامر الذي يولد اثر سلبي على مسار الخط (أذربيجان وجورجيا
ً
ً
ابتداء من ميناء التصدير ووصوال إلى
وتركيا) ،إذ أنها تقود إلى إمكانية إلاضرار بخط ألانابيب والسيما انه يمر بعديد من املراكز الحضرية،
ميناء الشحن .للمزيد أنظر :دياري صالح مجيد ،مرجع سابقن .511-510
( ) 52تقع منطقة ناجورنو – كاراباخ في جنوب غرب أذربيجان ،وتتمتع بالحكم الذاتي وسكانها هم خليط مابين الاذريين وألارمن ،ألامر الذي
يولد صراع شبه دائم مابين باكو و على هذه املنطقة وهو ما يقلق الاذرين من احتمالية ضرب أرمينيا الخط ،وهو ألامر الذي لو حدث
سيشكل ضربه سياسية واقتصادية قوية لالذرين .للمزيد أنظر :املرجع السابق.595-511 ،
( ) 53لقد تأثرت صناعة النفط التركية بشكل كبير بالصراع الدائر في جنوب شرق البالد (حدودها مع العراق وسوريا وإيران) ،خاصة بعد
مهاجمة مجموعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني شركة موبيبل النفطية ،ألامر الذي دفع العديد من شركات النفط إلى التأكيد على ان
ً
ً
املشكلة الكردية تمثل خطرا جوهريا البد أخذه في الحسبان عند التخطيط إلنشاء خط باكو – جيهان ،ويرجع ذلك إلى القدرة التي يمتلكها
الحزب على تدمير هذا الخط.
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