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اال�سرتاك ال�سنوي

ال�سنة الحادية والع�سرون/ �ستاء  2023م / 1444هـ�سعر العدد

درا�سات وبحوث
o  �ضوريا تفتح �أبو�بها لـ»حما�س« من جديد: قر�ءة في �إعادة تمو�ضع حما�س 

في محور �لمقاومة

o  �نهيار �لنظام �ل�ضيا�ضي �لعالمي: رو�ضيا – و��ضنطن – �أوروبا:

عودة �لعالقات دونها تحالفات وجيوبوليتيك �لنظام �لآحادي

o �لتطبيع بين �لمغرب وكيان �لحتالل: 

تطّور�ته وتد�عياته على �لق�ضية �لفل�ضطينية  

o  تد�عيات �ل�ضعود �ل�ضيني على �لنز�ع في بحر �ل�ضين �لجنوبي

�ل�ضرق  ق�ضايا  حيال  �لمتحدة  �لأمم  منظمة  لدى  �لمعايير  »�زدو�جية    o

و�ل�ضر�ع  �لفل�ضطيني  �لإ�ضر�ئيلي-  �ل�ضر�ع  حالة  در��ضة  و�أوروبا:  �لأو�ضط 

�لرو�ضي- �لأوكر�ني« 

o  �لعقيدة �لأمنية �لإ�ضر�ئيلية

o  �لتحّولت �لبنيوية في �لمجتمع �لإ�ضر�ئيلي ودللتها 

ندوات المركز الدورية
o  حلقة نقا�س خا�ضة حول �لأزمة �ل�ضيا�ضية في �لعر�ق )�أبعاد وتد�عيات(

حلقة نقا�س خا�ضة حول  تحّولت �لفعل �لمقاوم في �ل�ضفة و�لد�خل    o

�لفل�ضطيني �لمحتل  

قراءة في كتاب
�لكونفدر�لّية �لم�ضرقّية �ضر�ع �لهويّات و�ل�ضيا�ضات

درب���������ج ع������ل������ي  د. 

خ�����ش��ي�����ش ف����������ؤاد  د. 

درزي ب��������������������راءة 
ع���ل���ي ق���ا����ش���م م���ق���داد

ع���ب���د ال���م���ن���ع���م ع��ل��ي
ع����������ل����������ي ح��������ي��������در
ع���ب���ا����ش اإ����ش���م���اع���ي���ل

ح���������������ش�������ن �����ش����ع����ب



ف�سلّية ُتعنى بالق�سية الفل�سطينية وال�سراع العربيـ  الإ�سرائيلي.

1444 هـ  2023 م -  ال�شنة احلادية والع�رشون/ �شتاء 

الهيئة اال�شت�شارية: 

د. عصام نعمان: نائب ووزير سابق/ مفّكر عربي من لبنان.

د. باسم سرحان: أستاذ العلوم االجتماعية في اجلامعة األميركية في بيروت سابقاً. 

د. طالل عتريسي: باحث وأستاذ جامعي. 

د. علي  عقلة عرسان: األمني العام السابق الحتاد الكّتاب واألدباء العرب في سوريا. 

د. غسان العّزي: أستاذ العالقات الدولية في كّلية احلقوق والعلوم السياسية-بيروت.

د. مجدي حّماد: رئيس اجلامعة اللبنانية - الدولية/مفّكر  وباحث. 

74

ت�سدر عن مركز »باحث للدرا�سات الفل�سطينية وال�سرتاتيجية« �ش . م . م 

هيئة التحرير :

الرئيس: الأ�ستاذ الدكتور يو�سف ن�رصالله

مدير التحـرير : ح�سـن �سعـب 

املدير املسؤول : فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفّنـي: اأحمـد املقـداد



•  الق�ضية الفل�ضطينية كق�ضّيٍة مركزيٍة للأّمة. 

• العلقات الداخلية يف ال�ضاحة الفل�ضطينية: واقعها، وم�ضتقبلها  املرجتى. 

• درا�ضة االتفاقات ال�ضيا�ضية واالأمنية واالقت�ضادية املوّقعة مع الكيان ال�ضهيوين. 

• روح املقاومة واال�ضت�ضهاد: دوافعها الوطنية والقومية  والدينية  واالإن�ضانية. 

• حترير فل�ضطني كواجب وطني وقومي وديني واإن�ضاين. 

• موقع اجلهاد يف االإ�ضلم ويف م�ضرية الكفاح الوطني الفل�ضطيني. 

• تعرية »ال�ضلم« الزائف مع العدّو ال�ضهيوين، وك�ضف وهم الت�ضوية والتعاي�ش معه. 

• موقع االإن�ضان يف امل�ضروع احل�ضاري االإ�ضلمي، كنقطة ارتكاز يف ال�ضراع  مع الهمجية 
الدونية ال�ضهيونية. 

• درا�ضة امل�ضاريع ال�ضهيونية: اجلغرافية، االأمنية، اال�ضتيطانية، ال�ضيا�ضية 
واالقت�ضادية... اإلخ. 

• التطبيع والغزو الثقايف ال�ضهيوين-اآليات و�ضبل املواجهة.

• اأخطار امل�ضروع ال�ضهيوين على العاملني العربي واالإ�ضلمي. 

• طبيعة واأهداف امل�ضروع االأمريكي يف العاملني العربي  واالإ�ضلمي.

• العلقة بني الواليات املتحدة االأمريكية واحلركة ال�ضهيونية والكيان ال�ضهيوين. 
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مع  فيها،   والكّتاب  والباحثني  املفّكرين  مبشاركة  ترّحب  باحث«  »دراسات   
التأكيد على مراعاة األمور التالية: 

1 - معاجلة الق�ضايا مبو�ضوعية وعلمية ودّقة يف التوثيق )يف الدرا�ضات والبحوث( التي 
تخ�ضع – كما املقاالت الواردة- للتحكيم بوا�ضطة هيئة التحرير.

كلمة.   4000 و   3000 بني  ما  املقال  حجم  ـ   2

اأن تكون موّثقة علميًا،  6000 و8000 كلمة، وي�ضرتط فيها  الدرا�ضة ما بني  حجم   -  3
واأن تراعي منهجية البحث العلمي. )اإ�ضم املوؤّلف، عنوان الكتاب، اأو املجّلة اأو ال�ضحيفة،  
دار الن�ضر، مكان الن�ضر، �ضنة الن�ضر، رقم ال�ضفحة(، مع اإثبات املراجع نهاية الدرا�ضة، واأن 

تكون املقاالت والدرا�ضات  والبحوث  مرفقة بخل�ضٍة ال تتجاوز 50 كلمة. 

ونقدها- تقارير عن الندوات   كتب  )تلخي�ش  اأبوابها   يف  بامل�ضاركة   املجّلة  ترّحب   -  4
واملوؤمترات حول فل�ضطني وال�ضراع مع ال�ضهيونية(، مبا ال يزيد عن 7000 كلمة لتلخي�ش 
الكتاب ونقده، و2500 اإىل 4000 كلمة عن الندوة اأو املوؤمتر، على اأن ال يكون قد م�ضى 
اإر�ضال �ضورة  اأو باتفاٍق  خا�ٍش مع هيئة التحرير، مع  على �ضدور الكتاب اأكرث من عامني، 

غلف الكتاب. 

�ضابقًا.  من�ضورة  املر�ضلة  املاّدة  تكون  ال  اأن   -  5

جتّنبًا  بالقر�ش،  ومرفقة  االآيل،  احلا�ضوب  على  مطبوعة  املر�ضلة  املاّدة  تكون  اأن   -  6
للأخطاء املحتملة، اأو اإر�ضالها مكتوبة بخٍط وا�ضح. 

كّل درا�ضٍة اأو بحث تقرير  اأو نبذة تعّرف بالكاتب.  مع  ُيرفق    -  7

اإعلم الكاتب بقرار  هيئة التحرير خلل �ضهرين من تاريخ اإر�ضال الدرا�ضة.  يجري   -  8

التحرير.  خّطة  وفق  املجازة  املواد  ن�ضر  يف  بحّقها  املجّلة  حتتفظ   -  9

اأ�ضحابها.  اإىل  ُتعاد  ال  ُتن�ضر  ال  التي  املواد   -  10

املقّررة.  اللئحة  حتّددها  مالّية  مكافاأة  املن�ضورة  للماّدة   -  11

12 - االآراء الواردة يف املجّلة تعك�ش وجهة نظر كّتابها، وال تعّب بال�ضرورة عن راأي املركز.



بيروت - لبنان - تلفاكس 01/843882
majalla@bahethcenter.net :البريد اإللكتروني للمجلة

www.bahethcenter.net :املوقع
bahethcenter@hotmail.com :باحث للدراساتالبريد اإللكتروني للمركز
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االفتتاحية

تت�س��ارع التطورات ال�سيا�س��ية والأمني��ة يف املنطق��ة وخارجها، والتي 

ميكن و�سف بع�سها اأو معظمها بالتحّولت التاأ�سي�سية، نظراً ل�ستمالها على 

تغريات جيو�سيا�سية جد مهمة.

فاحلرب الرو�س��ية – الأوكرانية لي�ست جمّرد حرب بني دولتني جارتني 

اأو حت��ى �رصاع��اً اإقليمياً حمدوداً؛ بل هي تعّب ع��ن تناق�ض جذري بني 

عامل راهن ت�س��يطر عليه الوليات املتحدة ب�س��كل �سبه مطلق، وبني عامل 

ناه�ض ويف طور الت�س��ّكل، وعلى راأ�سه تقف ال�س��ني ورو�سيا واإيران ودول 

قوية اأخرى.

ومن هذا املنظار ميكن ر�س��د التطورات يف اأوكرانيا كما يف بحر ال�سني 

اجلنوبي، و�س��ولً اإىل ما يح�سل من نزاعات اأو تفاهمات »تاريخية« يف �سوريا 

)مع حركة حما�ض( والعراق، اإىل ر�سد اجتاهات التطرف العن�رصي الطاغية 

يف املجتمع ال�س��هيوين، وت�سارع وترية التطبيع اخلياين بني النظام املغربي 

والكي��ان الإ�رصائيلي، مقابل تطّور اخليار الفل�س��طيني املقاوم لالحتالل يف 

ال�سفة الغربية وغزة والداخل املحتل العام 1948.

يف هذا العدد اجلديد من ف�سلية )درا�سات باحث(، عدة اأبحاث ودرا�سات 

حول امللفات املذكورة اآنفاً، اإ�س��افة اإىل حلقتي نقا�ض خا�س��تني ُعقدتا يف 

املرك��ز حول اأبعاد الأزمة ال�سيا�س��ية يف العراق وحتّولت الفعل املقاوم يف 
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درا�ضات�باحث
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ال�س��فة والداخل الفل�س��طيني املحتل؛ فمراجعة لكت��اب )الكونفدرالية 

امل�رصقية: �رصاع الهويات وال�سيا�س��ات( للباحث يف الق�س��ايا ال�سرتاتيجية، 

الأ�ستاذ الراحل اأني�ض النقا�ض.

درا�ضات�باحث



درا�سات وبحوث
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�سوريا تفتح اأبوابها لـ»حما�س« من جديد 

قراءة في اإعادة تمو�سع حما�س

في محور المقاومة

 
❋
د. علي دربج 

المقّدمة

وال�سورية  الفل�سطينية  ال�ساحتان  �سهدت   ،2022 اأيلول  �سهر  من  ع�رش  اخلام�س  يف 

حتّوالت كبرية، �ستكون لها تداعياتها امل�ستقبلية على املنطقة برّمتها، بعدما اأعلنت حركة 

»حما�س« يف بيان ر�سمي، عن عودة عالقتها مع �سوريا، واأكدت »م�سّيها يف بناء وتطوير 

عالقات را�سخة مع النظام ال�سوري، يف اإطار قرارها با�ستئناف عالقتها مع �سوريا خدمة 

للق�سايا العادلة، ويف مقّدمتها  فل�سطني«.

وكما هو متوقع، مل  مير قرار احلركة مرور الكرام، بل هو اأثار جداًل وا�سعًا يف اجلبهتني 

احلم�ساوية وال�سورية، بني من يوؤيد قرار احلركة ويعار�سه، ومن يرّحب به ويتحفظ عليه 

يف االأو�ساط ال�سورية.

اأما بالن�سبة حلما�س، فاإن هذا القرار اأملته �رشورات امل�سلحة العليا التي تقت�سي النظر 

»حمور  اأطراف  بني  ال�سدع  لراأب  اجلاد  وال�سعي  جرى،  مما  الِعرب  واأخذ  امل�ستقبل،  اإىل 

املقاومة«. فالعدو املرتب�س ينظر اإىل مكّونات هذا املحور بالعني ذاتها؛ ناهيك عن كونه 

❋ كاتب �سحايف وباحث �سيا�سي وحما�رشِ يف اجلامعة اللبنانية –الدولية.



درا�شات باحث
�سوريا تفتح اأبوابها لـ»حما�س« من جديد: قراءة يف اإعادة متو�سع حما�س يف حمور املقاومة
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امل�ستفيد االأول من ا�ستمرار ال�رشخ الَّذي كان قد وقع بني احللفاء، ومن اخلراب الذي حّل 

ب�سوريا جّراء احلرب الكربى التي �ُسنَّت عليها.

االأخري،  وبيانها  »حما�س«  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  قرار  يكن  مل  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

وليدي اللحظة. فهذا امل�سار كان قد بداأ بالتَّفاعل داخل �سفوف حما�س منذ انتخابات 

ة القرار،  احلركة الداخلية عام 2017، التي اأفرزت و�سول بع�س الوجوه اجلديدة اإىل �سدَّ

حلركة  الع�سكري  اجلناح  الق�ّسام«،  الدين  عّز  »كتائب  مبوقف  ارتباطًا  اأكرث  ُتعّد  والتي 

ما  اخلطوة  هذه  اأن  ذلك،  كل  من  واالأهم  لالأحداث.  قراءتها  اإىل  واأقرب  »حما�س«، 

كانت لتتم لوال اجلهود التي بذلها االأمني العام لـ »حزب اهلل«، ال�سيد ح�سن ن�رش اهلل، 

ينطوي  االأمر  اأ�سا�س كون هذا  املقاومة«، على  ترميم »حمور  بات معروفًا، الإعادة  كما 

على م�سلحة حيوية �سمن اال�سرتاتيجية ال�ساملة ملواجهة الكيان املوؤقت.

ومع الت�سليم اأنَّ م�سار عودة حركة »حما�س« اإىل �سوريا �سياأخذ بع�س الوقت، حلني 

العجاف  ال�سنوات  خالل  تراكم  ما  جّراء  عالقًة  زالت  ما  التي  امللفات  بع�س  تفكيك 

متّت  اأو  عهدها  �سابق  اإىل  »حما�س«  بحركة  �سوريا  عالقة  عادت  �سواء  لكن  املا�سية، 

على  �سينعك�س  احلركة  عليه  اأقدمت  ما  اأنَّ  د  املوؤكَّ فمن  للعالقة،  جديٍد  �سكٍل  �سياغة 

الق�سية الفل�سطينية ب�سكل عام، وعلى »حمور املقاومة« حتديداً، من خالل تعزيز وحدته 

انزعاجهما  الغا�سب،  الكيان  وبالتاأكيد  املتحدة،  الواليات  اأبدت  باملقابل،  وقّوته. 

)الذي و�سل حد تهديد احلركة بالعقوبات(، من م�سهد ال�سورة التذكارية لوفد حما�س 

ال�سيا�سية  والر�سائل  املعاين  من  الكثري  حتمل  والتي  االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  مع 

للحلفاء والعدو على حٍد �سواء. 

اأّواًل: لمحة تاريخية حول العالقات بين �سوريا وحما�س

اأّدته  الذي  املحوري  للدور  نظراً  كربى،  اأهمية  بـ»حما�س«  �سوريا  عالقة  اكت�سبت 

دم�سق، وال تزال، يف املنطقة العربية، خ�سو�سًا على م�ستوى املواجهة مع العدو ال�سهيوين، 

وموقفها الثابت بدعم حركات املقاومة الفل�سطينية، وتقدمي كافة اأنواع الدعم لها؛ وهو 
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ما عك�سه وجود  املكتب ال�سيا�سي حلما�س، لعقود طويلة، داخل االأرا�سي ال�سورية، على 

الرغم من اخلالف االإيديولوجي بني الطرفني. 

حلركة  وامل�ساعدات  الت�سهيالت  من  الكثري  �سوريا  قّدمت  طويلة،  عقود  مدى  فعلى 

حما�س، على الرغم من اأنها ت�سّكل امتداداً  لـ»حركة االإخوان امل�سلمني«، والتي كانت 

�سوريا  اإميان  من  انطالقًا  كان  الدعم  هذا  ولكن  ال�سوري؛  النظام  مع  �سدام  حالة  تعي�س 

الرا�سخ بالق�سية الفل�سطينية.

جتعلها  بخ�سو�سّية  و�سوريا  حما�س  حركة  بني  العالقة  متّيزت  فقد  ذلك،  من  واأكرث 

، الأّن الدولة ال�سوريّة هي الوحيدة التي مل 
)1(

تختلف عن عالقتها بالدول العربّية االأخرى

اإ�رشائيل«؛ ف�ساًل عن ذلك، كانت جتمع حركة حما�س والدولة ال�سوريّة  تعرتف بـ»دولة 

الروؤية املقاومة خياراً ا�سرتاتيجيًا، ف�ساًل عن انفراد الدولة ال�سورية باملوقف القومي املناه�س 

لل�سيا�سة االأمريكّية وال�سهيونّية. 

ُيخربنا التاريخ احلديث اأنه بعد طرد »حما�س« من االأردن، ا�ستقبلت �سورية قيادتها، 

االنتخابات  يف  بفوزها  الرتحيب  اإىل  باالإ�سافة  دم�سق،  يف  لها  متثيلًيا  مكتًبا  وفتحت 

الت�رشيعّية، وتقدمي دعم مايل للحكومة الفل�سطينّية يف غّزة، وت�سهيل حركة الفل�سطينيني 

يف �سورية. واأكرث من ذلك، تعّر�ست �سورية ل�سغوط وعقوبات �سديدة من ِقبل املجتمع 

الدويل ب�سبب اإيوائها قيادة حركة حما�س، �سيما من ِقبل الواليات املتحدة االأمريكّية وعدد 

من الدول الغربية، التي طلبت من دم�سق اإغالق مكاتب »حما�س«، اإىل جانب  �سدور 

االأو�سط،  ال�رشق  ال�سالم« يف  تهّدد »عملّية  �سورية، كونها  ملقاطعة  تدعو  دولّية  قرارات 

ب�سفتها حا�سنة احلركات االإ�سالمّية امل�سّلحة.

بني  العالقة  ا�ستمّرت  والتهديدات،  التوّترات  هذه  ازدياد  من  وبالرغم  اأنه  واملثري، 

كانت  ا  اأي�سً االختالفات  اأّن  اإاّل  امل�سالح؛  وتبادل  والتعاون،  التفاهم  على  مبنّية  الطرفني 

موجودة �سمن هذه العالقة، ومنها تعار�س الروؤية التحرريّة لـ»حركة حما�س« مع الروؤية 

1 ــ اأحمد ب�سيوين، �سورية وحما�س .. اأي مقاربة الأّي عالقة، العربي اجلديد، 12 اأيلول 2022. 
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ا اختالف الراأي حول الغزو االأمريكي  اال�سرتاتيجّية ال�سوريّة لل�سالم مع »اإ�رشائيل«، واأي�سً

فيما  املنطقة،  يف  اخلارجي  التدخل  ترف�س  »حما�س«  كانت  حيث   ،2003 عام  للعراق 

�سورية كانت مع التدّخل الإ�سقاط �سّدام ح�سني. 

ومع ذلك، كانت حركة حما�س حتظى مبكانة كبرية جداً يف �سوريا، وهو ما نقله عبد 

منوذجًا  �سوريا  اخلارجية،  العالقات  يف  حما�س  حركة  »منهجية  كتابه  يف  حنيني  العزيز 

2000-2015« عن ل�سان قيادات من احلركة التقى بهم ومل ُيف�سح عن اأ�سمائهم؛ اإذ  نقل 

عن هوؤالء القياديني احلم�ساويني قولهم: »كّنا ن�سعر باأننا يف وطننا وبالدنا؛ نفعل ما نريد 

االأ�سدقاء  بع�س  من  ن�سمع  كّنا  دولة؛  داخل  دولة  يف  باأننا  ن�سعر  كّنا  معوقات...  دون 

)2(
ال�سوريني يف �سوريا اأن �سوريا فيها رئي�سان، ب�سار االأ�سد وخالد م�سعل«.

االإخوان  و�سعود   ،2011 العام  العربية« يف  بـ»الثورات  ُيعرف  ما  انطالق  مع  لكن، 

امل�سلمني يف م�رش وتون�س، تغرّيت اأولويات حما�س، ومعها مواقفها و�سيا�ستها اخلارجية 

التاأثري  م�رش  يف  االإخوان  ل�سعود  كان  اإذ   �سوريا؛  جتاه  خا�سة  االإقليمية  التغرّيات  وفق 

االأكرب يف تغيري �سيا�ستها، بحيث اعتقدت اأنها �ستكون حليفًا مهمًا لها من خالل الروابط 

لالإخوان  ا�سرتاتيجيًا  امتداداً  حما�س  حركة  باعتبار  للطرفني،  الواحدة  االإيديولوجية 

امل�سلمني يف فل�سطني.

مع  يتالءم  ال  اجلديد  موقعها  اأن  اكت�سفت  اأن  لبثت  ما  حما�س  اأن  املفاجاأة  لكن  

 – االإخواين  احللف  ح�سابات  اأن  خ�سو�سًا  باملقاومة،  املتمثلة  واأولوياتها  ا�سرتاتيجيتها 

القطري- الرتكي تختلف عن ح�ساباتها واأولوياتها جتاه الق�سية الفل�سطينية. من هنا دفعت 

املتغريات االإقليمية حما�س اإىل طرق باب حمور املقاومة، الذي فتح لها ح�سنه من جديد، 

بالرغم من الندوب الكثرية التي خّلفتها حما�س على ج�سم ما ُيعرف بـ »حمور املقاومة« 

جّراء ركوبها موجة »الثورات العربية«.  

2- عبد العزيز حنيني، »منهجية حركة حما�س يف العالقات اخلارجية، �سوريا منوذجًا 2000-2015«، مركز 
درا�سات الزيتونة )التابع حلركة حما�س(، �س 122.
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ثانيًا ــ اأ�سباب خروج حما�س من �سوريا

ه االتهام لـ»حما�س« باأنها مل تتخذ موقفًا �رشيعًا ووا�سحًا  خالل االأزمة ال�سورية، وجِّ

اأحداث درعا وما  االأوىل على  االأ�سهر  فبعد مرور  لها دم�سق.  تتعر�س  التي  الهجمة  من 

تالها، �سعر الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد باأن ثمة قراراً اإقليميًا ودوليًا بفتح اأبواب تقا�سم 

ال�سلطة مع االإخوان امل�سلمني. و�رشعان ما قّرر االأ�سد اأن حركة حما�س التي كان يحت�سنها 

ال�سيا�سي خالد  رئي�س مكتبها  فعلية، وخ�سو�سًا حني طلب من  �سكوك  �سارت مو�سع 

م�سعل اأن يرّد على االتهامات التي بداأ ي�سوقها يو�سف القر�ساوي �سد النظام؛ لكن م�سعل 

.
)3(

ارتاأى اأن ال يرّد عالنية ويذهب للقاء القر�ساوي

بالتاأكيد، مل ُتفلح جهود م�سعل، واإن كانت حّققت نتائج يف غّزة بعدم اإبداء اأي رد فعل 

جتاه ما يجري يف �سوريا.

كذلك، مل تّتخذ »حما�س« موقفًا موؤيداً للدولة ال�سورية، وخرجت من �سوريا مطلع 

اإ�سماعيل هنّية يف م�رش، خالل كلمة  بعد ت�رشيح  2012. وقد تفاقمت االأمور �سوءاً  عام 

األقاها يف اجلامع االأزهر يف القاهرة، يف �سباط 2012، حني قال: »اإذ اأُحّييكم واأحّيي كل 

البطل الذي ي�سعى  اأحّيي �سعب �سوريا  فاأنا  ال�ستاء االإ�سالمي،  العربي، بل  الربيع  �سعوب 

 .
)3(

نحو احلرية والدميوقراطية واالإ�سالح«

مثّلث  علم  برفع  ال�سهرية،  بواقعته  م�سعل  خالد  قيام  هو  بّلة،  الطني  زاد  وما 

 ،
)((

غزة يف  والع�رشين  اخلام�سة  انطالقتها  ذكرى  يف  لـ»حما�س«  مهرجان  يف  النجمات 

الدولة  �سد  »الثورة«  لتاأييد  �سوريا  من  »حما�س«  موقف  بتغرّي  اإيذانًا  هذا  كان  اإذ 

»حما�س«  من  الأفراد  االتهام  توجيه  ويتم  االأحداث  ذلك  بعد  ولتتواىل  ال�سورية، 

قناة  موقع  بدايتها،  منذ  حما�س  حركة  بو�سلة  توجيه  يف  اأ�سهم  القر�ساوي  مبا�رش:  للجزيرة  م�سعل  خالد   -3
https://mubasher.aljazeera.net       . 2022 اجلزيرة القطرية، 28 اأيلول

 2012 الثاين  كانون   28 العربي،  نيوز  �سكاي  قناة  موقع  ـ  ال�سورية«  »الثورة  علم  يرفع  م�سعل   -(
https://www.skynewsarabia.com
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وح�سنتها. لها  امتّدت  التي  لليد  »حما�س«  وخيانة  �سوريا،  يف  املعارك  يف   بامل�ساركة 

عند التدقيق يف موقف حما�س، جند اأن احلركة ظّنت اأن ما �سّمي بـ»الربيع العربي« �سيكون 

ربيعًا اإخوانيًا بامتياز، ومن �سمنه �سوريا، واأن حركة ال�سارع العربي واالإ�سالمي امل�سادة ملا 

؛ 
)5(

يح�سل يف �سوريا، يجب اأن تتماهى معه »حما�س« وفق مبادئها االأخالقية واالإ�سالمية

ورمبا اعتربت هذا �سائبًا ومفيداً، لكنها كانت قراءة خاطئة اأثبتتها االأحداث الحقًا، كما 

اأخرى،  فل�سطينية  ف�سائل  تقع  مل  فيما  بالفخ،  حما�س  عليه  اأقدمت  ما  املراقبون  و�سف 

كـ»فتح« و»اجلهاد االإ�سالمي«، يف ذات اخلطاأ؛ وهذا ما جّنب الالجئني الفل�سطينيني يف 

�سوريا، وحتى لبنان، اأن يكونوا طرفًا يف املواجهة.

ثالثًا: الدور التركي- القطري في خروج حما�س من �سوريا

تفاقمت اأزمة حما�س على ال�سعيد اخلارجي وخ�سارتها الأهم حا�سنة لها، حني تبنّي لها 

اأن »االإخوان امل�سلمني« يف كٍل من م�رش وتون�س غري قادرين على اأن ي�سّكلوا حليفًا اإقليميًا 

للحركة. ولهذا �رشعان ما فقدت حما�س هالة الفرحة التي ترافقت مع و�سول »االإخواين« 

حممد مر�سي اإىل �سّدة الرئا�سة يف م�رش، وتقّدم حزب النه�سة يف تون�س، فكانت النتيجة 

اأن خ�رش االإخوان مواقع القيادة يف البلدين بطرق خمتلفة، لتجد احلركة نف�سها يف ماأزق، 

 
)((

وم�ستقطبة من دول اأخرى، اأبرزها قطر وتركيا.

والأنه ال يوجد يف ال�سيا�سة �سداقة دائمة اأو عداوة دائمة بل م�سالح بحتة، ا�سطّرت 

فما  العربية.  املنطقة  ت�سهدها  التي  للمتغريات  وفقًا  ال�سيا�سية  مواقفها  جتديد  اإىل  حما�س 

عِرف  ب«الربيع العربي« غرّي املعادلة  بالن�سبة اإىل حما�س، التي وجدت نف�سها يف ماأزق 

جديد، حيث ي�سعب  عليها االختيار بني حمورين: املحور االأول »ال�سوري ــ االإيراين«، 

اإي�ست اأونالين، 11 ت�رشين االأول  حما�س �رشيعًا اإىل احل�سن ال�سوري، موقع ميدل  تدفع  اإقليمية  متغريات   -5
/https://middle-east-online.com     .2022

)- حما�س توؤكد اإغالق مكاتبها يف �سوريا، موقع قناة اجلزيرة القطرية، 7 ت�رشين الثاين 2022.
    www.aljazeera.net
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واالآخر »القطري ــ الرتكي«. 

بعد  حاّدة،  مالية  اأزمة  من  عانت  احلركة  اأن  حما�س  قيادة  لدى  امل�سكلة  فاقم  وما 

خ�سارتها الأهم حليفني لها: �سوريا واإيران؛ واالأخرية كانت متّدها باملال وال�سالح؛ وهو 

اجلناح   جتاه  بالتزاماتها  الوفاء  خالل  من  املقاومة،  بحركتها  اال�ستمرار  يف  �ساعدها  ما 

االقت�سادي  الو�سع  وحت�سني  للقطاع،  التحتية  البنية  واإ�سالح  غزة،  واإعمار  الع�سكري، 

ء للمواطنني يف القطاع غزة.
ّ
ال�سي

ومن هنا هجرت حما�س مقّراتها يف �سوريا باجتاه قطر وتركيا؛ وهي كانت يف تلك 

اللحظة تعلم اأنها لن ت�ستطيع البقاء هناك يف ظل تعاطفها العلني مع القوى املناوئة حلكم 

الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد. وتعليقًا على ذلك، يقول م�سدر يف حما�س: »اإنه يف بداية 

االأزمة حاولت احلركة، بالتعاون مع حزب اهلل، فتح كّوة يف اجلدار مع االإخوان امل�سلمني؛ 

لكن الكّوة مل تفتح«! وي�سيف امل�سدر املّطلع على تفا�سيل تلك املرحلة: »كان الرف�س من 

جانب االإخوان امل�سلمني ال�سوريني، الذين كانوا يعتقدون اآنذاك اأنهم لي�سوا بحاجة الأي 

ت�سوية الأن اأيام االأ�سد معدودة«. مل ي�ستمر اجلهد طوياًل؛ ويف حلظة حا�سمة قّررت احلركة 

اخلروج من �سوريا ب�سكل نهائي. يومها ا�ست�سارت »حما�س« بع�سًا من قيادات االإخوان 

امل�سلمني يف قرار خروجها من ال�سام، فكان اجلواب: »هو قرار ينا�سبنا؛ لكن عليكم اأن 

هناك خط  يكون  ولن  التبعات،  فعليكم حتّمل  القرار  اتخاذكم هذا  اأنه يف حال  تفهموا 

.»)7(
رجعة مع النظام يف دم�سق

�سيئًا ف�سيئًا كانت العالقة مع طهران تتاأثر، بعدما اأ�سبح مقّر رئي�س املكتب ال�سيا�سي 

للحركة يف العا�سمة القطرية الدوحة، والتي كانت يف تلك املرحلة تقود اجلهد الت�سليحي 

واالإعالمي الإ�سقاط النظام ال�سوري، حليف طهران الرئي�س يف املنطقة. وهكذا بداأ ال�رشخ 

باالت�ساع، لكنه �رشخ اأّدى بدوره اإىل �رشخ اآخر داخل احلركة، بني تيار موؤيّد للعالقة مع 

7- علي ها�سم، حما�س بني اإيران واخلليج وتركيا.. ماذا قال �سليماين لوفدها يف طهران؟ موقع قناة امليادين، )1 اآذار 2022     
 /https://www.almayadeen.net
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غزة،  يف  الق�سام  عزالدين  كتائب  مقّدمتهم  ويف  وبقّوة،  لها  معار�س  اآخر  وتيار  اإيران، 

وقائدها العام حممد �سيف، الذي خاطب قيادات احلركة يف ظل هذا اجلدل القائم قائاًل 

.
)8(

املقاومة« تبقى  اأن  املهم  تريدون؛  من  مع  واختلفوا  تريدون  من  مع  »حتالفوا   لهم: 

ويف هذا االإطار، قال م�سدر من حما�س ملوقع امليادين نت: »بالن�سبة للق�سام، كانت التجربة 

مع اإيران خري برهان على اأنهم الوحيدون القادرون على دعم املقاومة. هذه العالقة قدمية 

مو�سوع  يف  ت�ساوم  ال  اإيران  اأن  تثبت  تزال  وما  اأثبتت  املراحل  كل  يف  والتجربة  جداً، 

املقاومة؛ فمن ي�ستخدم طائرة رئي�س عربي لتهريب �سالح للفل�سطينيني يف يوٍم من االأيام، 

.
)((

دون معرفة هذا الرئي�س، ومن ير�سل ال�سفن ويخاطر بحياته لت�سل، ميكن التعويل عليه

رابعًا: دور اإيران وحزب اهلل في ترميم العالقة بين �سوريا وحما�س

�سحيٌح اأّن العالقة بني �سوريا وحما�س مّرت يف مرحلة من الربود، وو�سلت اإىل القطيعة 

واحلمالت االإعالمية املتبادلة، لكنها مل ت�سل اىل نوع من العداء والقطيعة الدائمة؛ بل بقي 

جناح داخل حركة حما�س )كما ذكرنا اأعاله( معار�سًا ملوقف املكتب ال�سيا�سي حينها، 

ويرى اأّن احلركة اأخطاأت بخروجها من �سورية. ومعروٌف اأّن »حما�س« انق�سمت يف هذا 

الع�سكري،  اجلناح  بخا�سة  وغزة،  لبنان  االأول »حما�س«  رئي�سني:  اجتاهني  اإىل  املوقف 

الذين راأوا اأن »حمور املمانعة« حليف ا�سرتاتيجي ال ميكن التخّلي عنه. والثاين، »حما�س« 

اخلارج، التي ان�سجمت مع املوقف ال�سعبي العارم، ومع جماهري احلركة وموقف القوى 

االإ�سالمية االأخرى، والتي وقفت اإىل جانب »ال�سارع« ال�سوري.

من هنا، وبعد خم�س �سنوات من التقاطع، وبالتحديد بعد تعديل »حما�س« مليثاقها عام 

2017، وقْولها اإنها تطمح اإىل اإعادة بناء العالقات مع العامل وا�ستكمالها، من اأجِل تطوير 

احلركة؛ حت�ّسنت العالقات مع اإيران، وحزب اهلل، الذين �سّكال عاماًل رئي�سًا يف امت�سا�س 

االأزمات بني الطرفني )االأ�سد وحما�س(.

8- املرجع ذاته.
)- املرجع ذاته.
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ا�ستعادة  نحو  يدفع  الذي  االجتاه  تعّزز  »حما�س«،  داخل  القوى  موازين  تغرّي  ومع 

العالقة مع النظام ال�سوري، يف اإطار التحالف �سمن ما ي�سّمى حلف املمانعة، بخا�سة بعد 

االنتخابات الداخلية يف احلركة يف العام 2017.

وعليه، مل يكن ما حدث من زيارة وفد حما�س لدم�سق، انعطافة مفاجئة، اأو تغيرياً يف 

م�سار احلركة، بعد اأن قّررت تركيا اإ�سالح العالقات مع �سورية، كما يذهب حمّللون، اأو 

يف �سياق موجة التطبيع العربية الراهنة مع النظام، اأو بناًء على قراءة تقول اإّن هذا النظام 

انت�رش، وموقف احلركة ال�سابق كان مبثابة رهان خا�رش على املعار�سة ال�سورية؛ اأو ما ذهب 

اإليه اآخرون من اأن ما قامت به »حما�س«، هو حركة انتهازية بالقفز من جانب اإىل اآخر؛ 

ّلة. ، ويختزل موقف احلركة ب�سورة خُمِ
)10(

 فمثل هذا التحليل يتجاوز تفا�سيل مهمة كثرية

فاليوم مل يعد هنالك خالف يف اأو�ساط احلركة جتاه اإ�سالح العالقات مع النظام ال�سوري، 

حتى من املكتب ال�سيا�سي يف اخلارج؛ فهناك بالفعل اإجماع ناجم عن الظروف الراهنة 

التي حتيط بالو�سع الفل�سطيني عمومًا، حول اأّن م�سلحة »حما�س« ودورها يف فل�سطني 

التحّوالت  بعد  ب�سورة كبرية، بخا�سة  العالقات مع دم�سق، ومع طهران  باإعادة  مرتبط 

اأو دعم عربي، وبروز  اأي م�ساندة  انهيار كامل يف  اإىل  انتهت  املنطقة، والتي  الهائلة يف 

�سيا�سات عربية جديدة تقوم على تهمي�س الق�سية الفل�سطينية؛ اإ�سافة اإىل توقيع االتفاقيات 

االإبراهيمية، والفراغ اال�سرتاتيجي يف املنطقة، ما يجعل احلالة الفل�سطينية اليوم يف اأ�سواأ 

)11(
حاالتها اال�سرتاتيجية.

»حما�س«  بني  لقاءات  عّدة  ُعِقدت  القد�س«،  »�سيف  معركة  وبعد  ذلك،  على  بناًء 

والقيادة ال�سورية، برعاية من االأمني العام لـ»حزب اهلل« ال�سيد ح�سن ن�رشاهلل )الذي اهتم 

�سخ�سيًا بالو�ساطة كما �رّشح خالل اإحدى املقابالت التلفزيونية(، حيث مّت ك�رش اجلمود 

 2( اأعوام، موقع فران�س  يلتقي الرئي�س ال�سوري يف دم�سق بعد قطيعة ا�ستمرت ع�رشة  حما�س  من  وفد   -10
https://www.france2(.com/ar    .2022 العربي،)1 ت�رشين االأول

 2022 االأول  ت�رشين   20 االأمم،  لعبة  موقع  واملبادئ،  الواقعية  بني  االأ�سد:  عند  حما�س  �سايل،  �سالح   -11
/https://lo3batelomam.com
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كخطوة اأوىل، بينما و�سل العمل يف الفرتة االأخرية اإىل مرحلة »بناء الثقة متهيداً ال�ستعادة 

 .
)12(

العالقة ب�سكل اأكرب واأو�سع

لقاءات  خالل  ال�سوريون،  وامل�سوؤولون  احلركة  م�سوؤولو  تباَدل  اللقاءات،  وخالل 

دورية جمعْتهم، مالحظات حول فرتة القطيعة وما �سبقها، وامللّفات التي »جتب معاجلتها 

ب�سكل جدّي الإنهاء اخلالف«، مع اإبداء مالحظات حول كيفية جتاُوز امل�سّببات اخلارجية 

والداخلية التي اأعاقت التطبيع �سابقًا. 

النظام ال�سوري ميّثل، يف  اأن  انطلقت حركة حما�س يف روؤيتها الواقعية اجلديدة، من 

الوا�سح  املوقف  �سوء  يف  للحركة،  حليفًا  اإليه،  ينتمي  الذي  واخلندق  وموقفه  متو�سعه 

للعيان من النظم العربية الر�سمية جتاه خط املقاومة.

وعلى املقلب االآخر، ال ينف�سل  موقف احلركة عن التحّوالت االأيديولوجية والفكرية 

وال�سيا�سية التي مّرت بها خالل االأعوام املا�سية؛ فلم تعد احلركة ذات اخلطاب االأيديولوجي 

ال�سلب والوا�سح، بعد  اأن انخرطت �سابقًا يف مرحلة »الت�سيي�س«. وميكن بو�سوح اإدراك 

ال�سيا�سية، ومن اخلطاب التكتيكي لها مع  التعديالت التي جرت على وثيقتها  ذلك من 

فهي  الفل�سطينية.  والوطنية  الداخلية  ال�رشاع  �ساحة  على  الرتكيز  وحماولة  املنطقة،  دول 

من  وبالرغم  معه.  وتن�ّسق  تتعاون  امل�رشي،  النظام  وبني  بينها  الفجوة  حجم  من  بالرغم 

الغزل االأخري بني النظام الرتكي والكيان االإ�رشائيلي، ما تزال حما�س على عالقة وطيدة مع 

تركيا؛ وهكذا احلال بالن�سبة لدول اأخرى، مبا يف ذلك �سورية واإيران. 

خام�سًا: دوافع حما�س للعودة اإلى الح�سن ال�سوري

اإذ  يف ال�سنوات القليلة املا�سية، بدت »حما�س« وكاأنها يف عزلة وال جتد مكانًا لها، 

تفر�س عليها جميع الدول التي حتاول الوجود على اأرا�سيها �رشوطًا على عملها ال�سيا�سي 

والع�سكري، يف ظل التغريات التي متر بها املنطقة العربية واالإقليمية،  حيث كانت تعر�ست 

12- رجب املدهون، »حما�س«: عائدون اإىل �سوريا، جريدة االخبار اللبنانية، )1 اأيلول 2022. 
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لت�سييق �سديد يف ال�سنوات االأخرية من بع�س الدول العربية واالإقليمية؛ والبيئة ال�سيا�سية 

.
)13(

اليوم خمتلفة عن ال�سابق

لي�س هذا فح�سب؛ فقد كانت معظم قيادات »حما�س« توجد يف تركيا؛ لكن مع ا�ستعادة 

ال�سياق،  اإ�رشائيل، بداأت تتعر�س ل�سغوط برتك املنطقة. ويف هذا  اأنقرة كل عالقاتها مع 

قالت �سفرية تل اأبيب يف اأنقرة اإيريت ليليان علنًا اإن »اإ�رشائيل بذلت جهوداً الإغالق مكتب 

 حما�س يف اإ�سطنبول، وجنحت يف ذلك. وتعمل حاليًا على ترحيل النا�سطني من تركيا«.

مرزوق  اأبو  مو�سى  فيها  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال  حيث  ذلك،  »حما�س«  تنف  مل 

اأنقرة عالقاتها  بعد حت�سني  وذلك  برتكيا،  على عالقات حما�س  طراأ  كبرياً  »ت�سوي�سًا  اإن 

التي ُيجريها  بالتفاهمات  اأخرى؛ ويف �سوء ذلك، نحن ملتزمون  باإ�رشائيل ودول عربية 

ال�سلطات  ت�سييق  املعلومات حول  يوؤكد  اأن  اأبو مرزوق رف�س  االأتراك ونقّدرها«؛ لكن 

الرتكية على نا�سطي احلركة وطلبها منهم مغادرة البالد؛ اإاّل اأنه اأ�سار اإىل اأن اإ�رشائيل ت�سن 

 .)1((
على اأع�ساء حركته املوجودين يف اإ�سطنبول هجومًا اإعالميًا كل يوم

اأ ــ االأ�سباب الرئي�سية لعودة حما�س ل�سوريا

ما يجدر معرفته اأواًل اأن هدف الدول التي احت�سنت حركة  حما�س،  كرتكيا وقطر،  

بل  املغت�سب؛  واأر�سه  �سعبها  حقوق  مقاومتها وا�سرتداد  يف  وم�ساندتها  دعمها  يكن  مل 

»ا�ستدراجها« واأخذها اإىل خانات التطبيع مع الكيان املحتل واالعرتاف به، واالنخراط  

يف امل�ساريع ال�سيا�سية التي تالئم احللف القطري ــ الرتكي.

العامل  اأي بلد يف  اأنه ال يوجد  اإىل قناعة ملمو�سة  اأن قيادات حما�س تو�سلت  واالأهم 

ال�سيا�سية؛ وهذا ما دفع  العاملية  اأرا�سيه، يف ظل املتغريات  ي�ستوعب وجود حما�س على 

احلركة للعودة من جديد اإىل حمور كانت قد تظاهرت باأنها قاطعته من �سنوات«.

13- املرجع ذاته. 
وتفا�سيل عودة العالقات بني "حما�س" والنظام ال�سوري، موقع اإنديبندنت  عي�سة،  خفايا  ابو  عزالدين   -1(

https://www.independentarabia.com    .2022 العربي، )1 اأيلول
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لكن مهاًل، هذا لي�س ال�سبب الوحيد الذي دفع »حما�س« للعودة اإىل �سوريا؛ بل كان 

لغياب خالد م�سعل عن قيادة احلركة، وو�سول �سالح العاروري اإىل من�سب نائب رئي�س 

اإيران  اأنه قريب من حمور  اإذ معروٌف عنه  القرار؛  اتخاذ  ال�سيا�سي، دور كبري يف  املكتب 

 .
)15(

ولديه عالقات قوية مع نظام االأ�سد

اأم�ست  اأجرت حركة حما�س مراجعة عميقة ملواقفها وخياراتها، حيث  تبعًا لذلك، 

خاللها  تبّدلت  وقد  دم�سق؛  بزيارة  تّوج  حتى  طريقه،  ور�سم  خيارها  حفر  يف  �سنوات 

مت مواقع واأدوار. قيادات ون�ساأت �رشاعات، وح�سِ

على   واملقاومة  الفل�سطينية  اأولوية هويتها  وقّدمت  بعدها ح�سمت حما�س خياراتها، 

تبعّيتها حلركة االإخوان امل�سلمني، وعمدت اإىل اإجراء مراجعة �ساملة خلياراتها وم�ستقبلها، 

باعتباره  �سوريا،  مع  العالقات  باإعادة  اال�سرتاتيجي  قرارها  اتخاذ  اإىل   النهاية  اأف�ست يف 

اإليها، بعد يقينها من عدم وجود بديل  اأف�سل البدائل التي ميكن لقيادة احلركة نقل ثقلها 

.)1((
يقّدم لها االحت�سان والدعم الكامل �سوى دم�سق

عالوة على ذلك، اأتت عودة حركة حما�س ل�سوريا يف مرحلة حّقق فيها حمور املقاومة 

اإ�سعاف  البعد اال�سرتاتيجي؛ ف�سوريا قطعت �سوطًا كبرياً يف  العديد من االإجنازات ذات 

اجلماعات االإرهابية والتكفريية. وعلى ال�سفة املقابلة، ا�ستطاع لبنان، ب�سعبه ومقاومته، 

لبنان  والتي ح�سل  البحري،  بالرت�سيم  ردع جديدة  معادلة  الكيان  دولة  على  يفر�س  اأن 

ي�ستّد  فل�سطني  يف  املقاومة  فيما  البحرية؛  االقت�سادية  الرثوات  من  حقوقه  على  مبوجبها 

عودها، وتت�ساعد يف ال�سفة الغربية والقد�س، وحتِدث حالة كبرية من القلق واخلوف عند 

قادة دولة الكيان، الذين باتوا يخ�سون خطراً وجوديًا عليها.

امليادين،  قناة  �سوريا، موقع  ت�ستاأنف حما�س ح�سورها يف  يوم جميد ومنه  االأ�سد هو  لقاوؤنا مع  احلية:   -15
https://www.almayadeen.net/news    .2022 1 ت�رشين االأول(

اأبو عي�سة، عودة عالقات حما�س والنظام ال�سوري.. الدوافع والتداعيات، موقع وكالة االأنا�سول  نور    -1(
https://www.aa.com.tr/ar    .2022 الرتكية العربي، 5 متوز
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ب ــ تباين داخل جمهور حما�س حول قرار العودة ل�سوريا

مل ين�سحب قرار االإجماع الذي اتخذه معظم اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، 

ومباركة جمل�س ال�سورى، على جمهورها وُنخبها وحتى بع�س قياداتها، اإذ جاءت بع�س 

التابعة  االإعالمية  ات  املن�سّ تبّنته  كانت  الذي  اخلطاب  طبيعة  مع  من�سِجمًة  الفعل  ردود 

ُبعيد  �ساقتها  التي  »االأخالقية«  املرّبرات  مع  ومتماهية  احلرب،   �سنوات  طوال  للحركة 

.
)17(

خروج رئي�س املكتب ال�سيا�سي، خالد م�سعل، من دم�سق عام 2012 

 وقد بدا التباين وا�سحًا، خ�سو�سًا بني اجلمهوَرين »احلم�ساوَينّي« يف غزة وال�سفة؛ 

فبينما ا�ستَبقت اللجان الداخلية للحركة خطوتها العلنية نحو �سوريا، بعْقد جل�سات نقا�س 

مكّثفة، قّدم فيها م�سوؤول العالقات اخلارجية، خليل احلّية، روؤية القيادة »املقنعة« لدوافع 

العودة اإىل دم�سق، مل يخ�سع اجلمهور يف ال�سفة مِلثل هذه اجلل�سات، وذلك ب�سبب تبّدد 

اأعلن عي�سى اجلعربي، وهو وزير  اأّول موقف معَلن،  التنظيمي هناك. ولذا، ويف  اجل�سم 

�سابق يف احلكومة العا�رشة التي كان يراأ�سها اإ�سماعيل هنّية، براءته من اإعالن احلركة »اإعادة 

اإىل »نهج  اأن يعود قادة »حما�س«  اأمله يف  عالقتها بالنظام ال�سوري املجرم«، معربًا عن 

احلق وال�سواب«.

باملقابل، يوؤكد م�سدر »حم�ساوي« اأن »احلّية ا�ستمع، خالل اجلل�سات الداخلية، اإىل 

خمتلف االآراء املوؤّيدة واملعاِر�سة للعودة اإىل دم�سق، وقّدم ردوداً مقنعة عليها، ا�ستندت اإىل 

، وعدد من العلماء العرب الذين يحظون 
)18(

اآراء دينية قّدمتها جلنة االإفتاء التابعة للحركة

باحرتام وتقدير يف اأو�ساط اأبنائها«. وبناًء عليه، كان مالَحظًا، حتى يف اأو�ساط اأكرث حُمّللي 

»حما�س« ت�سّلبًا يف املوقف من النظام ال�سوري، �سدور مواقف اإعالمية متفّهمة لدوافع 

احلركة.

دم�سق.. ردود غا�سبة واأخرى متفهمة، موقع عربي 21   مع  حما�س  عالقات  عودة  امل�رشي،  ح�سن   -17
/https://arabi21.com    .2022 18 اأيلول

18- يو�سف فار�س، العودة تق�سم احلا�سنة: تفّهم »حم�ساوي«... واعرتا�س »اإخواين«، موقع جريدة االأخبار 
اللبنانية، 25 ت�رشين االأول 2022. 
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وتعقيبًا على ذلك، قال م�سطفى ال�سّواف، يف ت�رشيحات اأدىل بها اإىل موقع »حفريات« 

ال�سورية،  ال�ساحة  اإىل  بالعودة  �سوريًا جامعًا  قراراً  اّتخذت  اإن »حما�س  اإماراتيًا،  ل  املموَّ

ولديها اأهداف تريد حتقيقها يف ظّل التغرّيات االإقليمية والدولية، وتريد اأن تكون عالقاتها 

مع اجلميع على اأ�سا�س التعاون مبا يخدم الق�سية الفل�سطينية ومقاومتها لالحتالل؛ و�سوريا 

ُتعلن دومًا اأنها �سّد االحتالل ال�سهيوين وتدعم املقاومة«.

عن  ينّم  جهة،  اأّي  داخل  �سيا�سي  موقف  الأّي  انتقادات  »وجود  اأن  ال�سّواف  وراأى 

و�سع �سّحي �سليم، طاملا اأنه مل َيخرج عن حدود اللياقة«، معترباً اأن »حما�س اّتخذت قرار 

العودة« انطالقًا من »م�سلحة ال�سعب الفل�سطيني، ولي�س ا�ستجابًة ل�سغوط اإيرانية، بل جاء 

.
)1((

الرتحيب االإيراين ا�ستح�سانًا لقرارها

ج ــ قرار العودة اإلى �سوريا وزيارة وفد حما�س لدم�سق

جاء قرار اإعالن »حما�س« عودة عالقاتها مع الرئي�س ب�سار االأ�سد خالل وجود رئي�سها 

اإ�سماعيل هنّية، رفقة اأع�ساء من املكتب ال�سيا�سي )اأعلى �سلطة يف احلركة(، يف العا�سمة 

بني  العالقات  ال�ستئناف  تدخلوا  الذين  الو�سطاء  اأحد  كانت  والتي  مو�سكو،  الرو�سية 

الطرفني؛ كما لعبت دوراً مهمًا يف اإقناع احلركة بال�رشوط التي و�سعتها دم�سق.

وتعقيبًا على ذلك، يقول رئي�س مكتب العالقات العربية واالإ�سالمية يف حركة »حما�س« 

على  ويعملون  دم�سق«،  مع  واأو�سع  اأكرب  ب�سكل  الثقة  بناء  مرحلة  اإنهم »يف  احلّية  خليل 

»بناء وتطوير عالقات را�سخة وقوية مع �سوريا التي احت�سنت الق�سية الفل�سطينية ل�سنوات 

طويلة؛ وهذا كان اأحد االأ�سباب التي دفعت احلركة ملراجعة موقفها واإعادة العالقة معها. 

مبوازة ذلك، كانت اأجواء زيارة الوفد احلم�ساوي اإىل دم�سق، اإيجابّية للغاية، حيث مّت 

التوافق على البدء بخطوات جديدة لبناء الثقة بني الطرَفني، وجتاوز االأ�سوات التي حتاول 

)1- املرجع ذاته. 
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 .
)20(

هة اإىل بع�س االأ�سخا�س تخريب العالقة؛ واأي�سًا االّتهامات املُوجَّ

ويف هذا االإطار، َتلفت م�سادر �سورية اّطلعت على جمريات الزيارة، اإىل اأن »احلّية حاول 

الترّبوؤ من اأن�سطة بع�س امل�سّلحني الذين كانوا من�سوين �سمن حما�س، واعترب ما قاموا به 

اأعمااًل فردّية مل تقّرها احلركة وال تتحّمل م�سوؤوليتها«. ويف املقابل »تعاطى الرئي�س ب�سار 

.
)21(

االأ�سد باإيجابية مع خطاب احلّية، واعترب كالمه كافيًا لتجاوز مرحلة احلرب

اأّما بخ�سو�س اإعادة افتتاح مكتب للحركة داخل العا�سمة ال�سورية، فتوؤّكد امل�سادر 

احلركة  اأبدت  بعدما  االأ�سد،  الرئي�س  اأمام  حاليًا  »مطروحة  امل�ساألة  اأن  »احلم�ساوية« 

ا�ستعدادها لتجاوز جميع العقبات يف هذا ال�سبيل«. وتابعت امل�سادر  اأن »حما�س تنتظر 

الردود ال�سورية على ذلك الطلب، يف �سوء اإ�سارات اإيجابية مل�ستها اأخرياً«.

ويف هذا املجال، ك�سفت امل�سادر ال�سورية اأن »القيادة ال�سورية م�ستعّدة ال�ستقبال ممّثل 

ل �سخ�سية �سيا�سية غري ع�سكرية، ومل تكن  عن احلركة يف دم�سق، لكنها اأبلغتها اأنها تف�سّ

ا�ستعادة  اإىل  »حما�س«  وتتطّلع  �سابق«.  وقت  يف  ال�سورية  الدولة  من  حاّدة  مواقف  لها 

اإىل  لها  دائمني  ممّثلني  وو�سول  القريبة،  الفرتة  خالل  كامل  ب�سكل  �سوريا  مع  العالقات 

دم�سق، بعد فتح املكتب املُ�سار اإليه.

�ساد�سًا: االنعكا�سات االإيجابية لعودة حما�س اإلى �سوريا على محور المقاومة

�سحيح اأن قرار العودة املذكور قد اأثار جداًل وتباينًا ومعار�سة من ِقبل بع�س القيادات 

احلم�ساوية؛ لكنها بقيت يف �سياقها الطبيعي واملحدود، ومل توؤّد اإىل حدوث انق�سامات اأو 

ان�سقاقات كبرية على امل�ستوى ال�سيا�سي؛ واالأهم اأن اجل�سم الع�سكري حلما�س كان - وما 

زال- من اأ�سد، بل ويف طليعة املوؤيدين بل واملباركني لهذا اخليار اال�سرتاتيجي، والذي ترك 

20- املرجع ذاته. 
21- رجب املدهون ، ما بعد لقاءات دم�سق: »حما�س«: نحو وجود دائم يف �سوريا، جريدة االأخبار اللبنانية، 

25 ت�رشين االأول 2022. 
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 .
)22(

تداعيات اإيجابية كبرية يف �ساحات اجلهاد داخل فل�سطني

كما اأن لقاء امل�سارحة يف دم�سق د�ّسن مرحلة جديدة بني اأهم روافد حمور املقاومة . 

فحما�س، ب�سيطرتها على غزة وحتويلها اإىل تر�سانة �ساروخية، ومبا متلكه من تاأثري �سعبي 

يف ال�سفة، ومع خلفيتها الفكرية ــ مبا يبقيها يف عالقة اإجبارية مع الطيف االإخواين، �سواء 

يف فل�سطني عام 8) اأو يف االإقليم العربي واالإ�سالمي ــــ  تبقى التنظيم الفل�سطيني االأكرث 

�رشورة الكتمال حلقات حمور  املقاومة، خ�سو�سًا يف بعده اال�سرتاتيجي املقاوم.

ال�سعيدين  على  كبريين  ودفعًا  قّوة  املقاومة  حمور  تعطي  �سوريا  اإىل  حما�س  عودة  اإن 

العودة  اأن هذه  اأهمية  الن�سبي. واالأكرث  التباين االأيديولوجي  الع�سكري وال�سيا�سي، رغم 

ف�ساءات  احلركة   يو�ّسع  مبا  ال�سالح،  بقّوة  معادلة غاز بحرها  تزامنت مع فر�س حما�س 

�سمن معادلة كهذه لي�س فيها ا�ستجداء احلياة.

اإطار تعزيز املحور الداعم  التطور يف العالقات بني حما�س و�سوريا يف  لقد جاء هذا 

اأن »�سوريا يف حالة مواجهة م�ستمّرة مع االحتالل، ويف  للق�سية الفل�سطينية، خ�سو�سًا 

من  عّدة  مناطق  يف  احلركة  له  تتعّر�س  الذي  والت�سييق  والدولية  االإقليمية  التغرّيات  ظّل 

.
)23(

العامل

كما اأن تثبيت حما�س قاعدة تفكريها ون�ساطها وبرناجمها على اأ�سا�س اأولوية املقاومة 

�سد االحتالل، �ساعدها على البقاء يف قلب امل�سهد، وفتح لها االأبواب لرتميم �سبكة وا�سعة 

من العالقات العربية واالإ�سالمية، وحتى الدولية، من باب املقاومة.

»النتائج  من  العديد  له   �ستكون  اجلانبني  بني  العالقات  ا�ستئناف  اأن  فهو  االأهم،  اأما 

اال�سرتاتيجية«، والتي ميكن تلخي�سها كاالآتي: 

22- احلّية: لقاوؤنا مع االأ�سد هو يوم جميد ومنه ت�ستاأنف حما�س ح�سورها يف �سوريا، مرجع �سابق. 
23- Jack Koury, Hamas Delegation Meets Syrian Officials in Damascus for First Time Since 
2012, haaretz website.19 Oct 2022.  https://www.haaretz.com.
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الف�سائل  اأقوى  من  وتعّد  قطاع غزة،  ت�سيطر على  اأن حما�س  التعريف  غنٌي عن   )1  

الفل�سطينية تنظيمًا وت�سليحًا على م�ستوى قدارتها الع�سكرية يف مواجهة الكيان الغا�سب. 

ومن هذا املنطلق ، فاإن ا�ستئناف العالقات مع احلكومة ال�سورية �ساعد على  ترميم حمور 

املقاومة بعد ت�سّظيه خالل مرحلة »الثورات العربية«.

اإمكانية  �سيتيح  بينهما،  اخلالفات  وحّل  و�سوريا  حما�س  بني  العالقات  اإعادة  اإن   )2  

التن�سيق ب�سكل اأكرب واأكرث فاعلية بني اأطراف حمور املقاومة، ملواكبة التطورات  املت�سارعة 

�سد  االحتالل  ميار�سها  التي  االأق�سى  ال�سغط  ا�سرتاتيجية  وملواجهة  املحتلة،  فل�سطني  يف 

ال�سعب الفل�سطيني )خ�سو�سًا بعد فوز اليمني االإ�رشائيلي الفا�سي يف االنتخابات االأخرية(،  

الع�سكرية  االقتحامات  عن  ف�ساًل  للمدنيني؛  امليدانية  واالإعدامات  باجلرائم  واملتمثلة 

للمخّيمات والبلدات والقرى الفل�سطينية، واإطالق اإرهاب امل�ستوطنني الذي يفتك بالب�رش 

.
)2((

واحلجر

اإىل  »ت�سهيل وت�رشيع عملية نقل  �ستوؤّدي  نهاية اخلالفات بني �سوريا وحما�س  اإن   )3

اإىل  ومنها  غزة،  قطاع  اإىل  �سوريا  عرب  املقاومة  لف�سائل  والعتاد«  الع�سكرية  امل�ساعدات 

ال�سفة الغربية، التي يعتربها االحتالل اجلبهة االأخطر ومبثابة تهديد وجودي له. 

 )( اإن رّدات الفعل االإ�رشائيلية واالأمريكية ال�ساخطة على خطوة حما�س، تثبت ب�سكل 

وا�سح مدى اجلزع والقلق ال�سهيوين من انعكا�س هذا التحّول  على  اأي حرب م�ستقبلية،  

وحدة  نظرية  حتّقق  وبالتايل  املقاومة؛  حمور  اأطراف  بني  امليداين  التن�سيق  م�ستوى  على 

  .
)25(

ال�ساحات التي تق�س م�ساجع الكيان الغا�سب

5( اإن بيان احلركة  حول عودة عالقاتها مع �سوريا، يخت�رش موقفًا ا�سرتاتيجّيًا وروؤية 

وا�سحة لدى حما�س وقيادتها حول الدور ال�سوري املهم واملحوري يف العمل املقاوم، 

)2- �سالح �سايل، حما�س عند االأ�سد بني الواقعية واملبادئ، موقع لعبة االأمم،  مرجع �سابق.
الرحمن، حما�س ونظام االأ�سد.. ماذا وراء ا�ستعادة العالقات بعد قطيعة 10 �سنوات؟ موقع  عبد  �سامي   -25

/https://www.noonpost.com    .2022 نون بو�ست، 18 اأيلول
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املقاومة  ملحور  م�سلحة   من  ذلك  يف  ملا  نهائي،  ب�سكل  اخلالفات  حلّل  العمل  و�رشورة 

احلركة  تثمني  جاء  هنا  من  املقاومة.  حمور  قيادات  روؤية  بح�سب  و�سوريا،  ولفل�سطني 

للمواقف والدور ال�سوري يف هذا البيان.

 )( ُتظهر هذه العودة  الدور الكبري  واملحوري  للمقاومة االإ�سالمية يف لبنان، ب�سخ�س 

، يف اإعادة اللحمة بني اأركان حمور املقاومة، 
)2((

االأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رشاهلل

امل�رشوع  اأحدثها  التي  الت�سّدعات  كل  لراأب  وتاريخية  جّبارة  جهوداً  بذل  كان  والذي 

املعادي يف اجلبهة احلليفة، انطالقًا من م�سوؤولية تاريخية تقت�سي ر�ّس ال�سفوف وجمع 

واال�ستعداد  جميعًا،  ي�ستهدفهم  م�رشوع  وجه  يف  واحداً  �سّفًا  للوقوف  املقاومني  كلمة 

الق�سية  م�ستوى  على  ال�سابقة  املواجهات  كل  من  اأخطر  تكون  قد  حا�سمٍة  ملواجهٍة 

الفل�سطينية حتديداً، ما يقت�سي منع ت�ستيت جهود املقاومني وقدراتهم، ليتمّكنوا معًا من 

حتقيق ن�رٍش كبري وا�سرتاتيجي.

اال�ستنتاجات 

املقاومة،  بخيار  مت�سكها  زاد  وكّلما  جديدة.  حتديات  اأمام  اليوم  حما�س  اأن  �سك  ال 

�ستجد اأنها اأكرث ثباتًا داخل فل�سطني واأكرث ح�سوراً وفعالية يف املنطقة العربية، و�سيكون 

حمور املقاومة اأمام وقائع جديدة. 

 �سفحة اخلالفات التي طراأت عام 2012، هو 
ّ
اإن اأكرث ما �ساعد على الو�سول اإىل طي

قيادة حما�س احلالية برئا�سة اإ�سماعيل هنّية، الذي انُتخب رئي�سًا للمكتب ال�سيا�سي حلركة 

التي  القيادة  ال�سنوار، رئي�س حركة حما�س يف قطاع غزة؛ وهي  حما�س، والقائد يحيى 

مبا  املنطقة،  املقاومة يف  اأطراف حمور  مع  العالقة  تعزيز  اإىل �رشورة  وتكراراً  مراراً  دعت 

يخدم املقاومة الق�سية الفل�سطينية وم�رشوع حترير فل�سطني.

�سوريا يف ح�سابات »حرب التمثيل الفل�سطيني، موقع جريدة ال�رشق  اإىل  )2- كفاح زبون، عودة »حما�س« 
االأو�سط ال�سعودية، 18 اأيلول 2022. 
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من هنا،  ميكن القول اإن مرحلة جديدة من العالقة بداأت بني حركة حما�س و�سوريا، 

املراحل  مدار  على  اللبناين  اهلل  االإيرانية وحزب  االإ�سالمية  اجلمهورية  بذلتها  بعد جهود 

 �سفحة اخلالفات وك�رش اجلليد الذي ا�ستمر 
ّ
املا�سية، وتكلَّلت بالنجاح هذه املرة يف طي

من  جديدة  ف�سواًل  و�ستكتب  قريب،  عّما  عملية  خطوات  اإىل  و�سُترتجم  �سنوات،  ع�رش 

من  لكٍل  قّوة  م�سدر  ُيعّد  العالقة  ت�سويب  اأن  قاعدة  على  م�ستقباًل،  الطرفني  بني  العالقة 

حركة حما�س و�سوريا وحمور املقاومة كافة.

وكل  حما�س،  وحركة  اهلل  وحزب  و�سوريا  اإيران  يف  املقاومة  حمور  اإن  الواقع،  ويف 

اأذرع املقاومة الفل�سطينية، يحتاج االآن اأكرث من اأي وقت م�سى اإىل التوّحد يف مواجهة 

»اإ�رشائيل« اأمام حالة التحالفات العربية معها، والتي يجري البحث يف �ساأنها يف الوقت 

الرّد  وهو  اإيران؛  ملواجهة  »اإ�رشائيل«  مب�ساركة  عربي  اإقليمي  حتالف  ت�سكيل  عرب  احلايل، 

االأمثل على هذا التحالف الذي تعمل له كٌل من االإمارات والبحرين كركيزة اأ�سا�سية يف 

قبول »اإ�رشائيل« وت�سهيل تغّولها اأكرث يف املنطقة العربية واخلليج.

لذا، فاإن م�سلحة حركة حما�س يف اأن تكون لها عالقات جيدة مع جميع الدول التي 

تعادي »اإ�رشائيل«، وموقفها وا�سرتاتيجيتها وا�سحتان يف عنوان العداء لـ«اإ�رشائيل«، على 

قاعدة اأنها كيان �رشطاين عن�رشي يجب مواجهته.

وعالوة على ذلك، اإن عالقات التحالف وال�سداقة ووجود الظهري ال�سيا�سي وال�سند 

الدويل اأمٌر ال غنى عنه الأي حركة �سيا�سية، خا�سة اإذا كانت تعمل يف ظل احتالل وتواجه 

ظرفًا دوليًا وع�سكريًا �سعبًا وبالغ التعقيد.

وحزب  واإيران  و�سوريا  جهة،  من  حما�س  بني  العالقات  ا�ستئناف  فاإنَّ  وعليه، 

خا�سة  العربية،  املنطقة  يف  للم�سهد  وحتمية  �رشورية  نتيجة  هي  ثانية،  جهة  من  اهلل 

اإن  بل  ال  الرهان؛  خ�رشت  لكنها  املحتملة،  البديلة  القوى  على  راهنت  حما�س  اأن 

ُي�ستبه  من  كّل  �سد  وتنكيل  اعتقال  حمالت  �سّنت  اإيران  تعادي  التي  العربية  الدول 

حما�س  جتد  ومل   اإرهابية؛  منظمة  اأنها  على  احلركة  و�سّنفت  حلما�س،  انتمائه  يف 

ال�سّدة.  وقت  عليهم  ُيعتمد  كحلفاء  اهلل،  وحزب  ودم�سق  طهران  �سوى   اأمامها 
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انهيار النظام ال�سيا�سي العالمي

رو�سيا – وا�سنطن – اأوروبا: عودة  العالقات دونها 

تحالفات وجيوبوليتيك النظام الآحادي

 
❋
د. ف�ؤاد خ�شي�ش

مقدّمة 

ت�ضّعب مو�ضوع  اعتبار  اأوكرانيا، على  ُتقِدم رو�ضيا على مهاجمة  اأن  اأحٌد  يتوّقع  مل 

اأوروبا  اأن  خا�ضة  وجيو�ضيا�ضيًا،  ودوليًا  اإقليميًا  املعّقدة،  وتداعياته  الع�ضكرية  املواجهة 

حتّولت جمّدداً بعد نهاية احلرب العاملية الثانية اإىل جغرافيا �ضدامية تت�ضارع فيها  رو�ضيا 

واأوكرانيا، بعد اأن ظّلت اأوروبا بعيدة عن ال�رصاعات الع�ضكرية ملّدة طويلة من الزمن.

الغرب ورو�ضيا  باتت مواجهة مبا�رصة بني  الأمر،  املواجهة احلالية، يف حقيقة   لكن 

ت�ضع  مل  الرو�ضي  الأمن  ا�ضرتاتيجية  اأن  نت�ضّور  ول  معنى.  من  الكلمة  حتمله  ما  بكّل 

ن�ضب اأعينها اأنه بعد التدخل الرو�ضي الع�ضكري �ضيظّل الغرب بقيادة الوليات املتحدة 

الأمريكية مكتوف الأيدي؛ كما اأن اأوكرانيا و�ضعت يف اعتبارها اأن الغرب �ضوف يقّدم 

لها امل�ضاعدة الالزمة، وخا�ضة حلف الناتو والقوى الكربى.

طرحت رو�ضيا بدًءا من نوفمرب 2021 مطالب حمّددة توجهت بها اإىل حلف »الناتو« 

والوليات املتحدة، حتت عنوان ال�ضمانات الأمنية. ورّكز اخلطاب الرو�ضي الر�ضمي يف 

تلك املرحلة على اأن هذه ال�ضمانات �ضارت �رصورية لأمنها. و�ضيغت املطالب املتعلقة 

❋ باحث �ضيا�ضي واأ�ضتاذ جامعي.
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قيادة حلف  اإىل  اإحداهما  ُقّدمت  كبري،  اإىل حد  مت�ضابهتني  وثيقتني  ال�ضمانات يف  بهذه 

»الناتو«، والثانية اإىل الإدارة الأمريكية. ويف هاتني الوثيقتني، وخا�ضًة الوثيقة املقّدمة اإىل 

»الناتو«، ما ُيعرّب بدقة عن هدف رو�ضيا ال�ضيا�ضي - ال�ضرتاتيجي، الذي �ضعت اإىل حتقيقه 

بال�ضيا�ضة لعدة اأ�ضابيع؛ ثم حاولت احل�ضول عليه بوا�ضطة احلرب منذ 24 �ضباط )فرباير( 

2022. وبالتايل هذا الهدف هو املرجع الذي يتعنّي تقدير نتائج احلرب على اأ�ضا�س ما حتقق 

ا املعيار الذي ُتقا�س يف �ضوئه هذه النتائج. منه، وما مل يتحقق. وهو اأي�ضً

�ضهدت الأزمة الأوكرانية �ضل�ضلة من التطورات بعد ت�ضاعد الأزمة مع مو�ضكو؛ وهو 

احلدود  اإثرها  على  اجتاح  وا�ضعة  ع�ضكرية  عملية  ب�ضّن  الرو�ضي  اجلي�س  قيام  اإىل  اأّدى  ما 

الأوكرانية. 

الع�ضكرية  القّوة  لإظهار  بوتني  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س  فيه  �ضعى  الذي  الوقت  ويف 

ملو�ضكو لتحقيق اأهدافه اخلارجية، اأفرزت هذه الأزمة �ضل�ضلة من الردود  الدولية املتباينة، 

حيث تبّنت الدول الغربية وحلف الناتو  مواقف معار�ضة جتاه احلرب، مع فر�ضها ل�ضل�ضلة 

من العقوبات لل�ضغط على اجلانب الرو�ضي؛ فيما اتخذت عدة دول مواقف موؤيّدة للجانب 

الرو�ضي، اإذ راأت هذه الدول اأحقّية ملو�ضكو يف تنفيذ تدخل ع�ضكري يف اأوكرانيا. 

دوافع وخلفيات

ل �ضك اأن احلرب الرو�ضية – الأوكرانية حتّركها العديد من الدوافع واخللفيات، والتي 

اأعقب  الذي  العاملي  والنظام  الدويل  الن�ضق  طبيعة  اأنتجتها  تراكمات  يف  اإجمالها  ميكن 

الغرب  بني  ال�رصاع  اأ�ضا�س  على  تقوم  كانت  التي  الثنائية  القطبية  ونهاية  الباردة،  احلرب 

العامل،  على  الهيمنة  مفردات  فر�س  على  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وقدرة  وال�رصق، 

برو�ضيا  ُيعرف  ملا  اإىل حدود جغرافية  اإرجاعه  من  والتمكن  ال�ضوفييتي  الحتاد  تقزمي  بعد 

الحتادية، بعد انفراط عقد املع�ضكر ال�رصقي.

يوؤكد املعّلق ديفيد اإغناطيو�س، يف مقال له يف �ضحيفة »وا�ضنطن بو�ضت«، بعد اإ�ضارته 
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اإىل التحّولت اجليو�ضيا�ضية العاملية ب�ضبب احلرب الأوكرانية امل�ضتعلة، اأن العامل يعيد ترتيب 

نف�ضه، واملثال هو كوريا ال�ضمالية التي اأ�ضبحت قريبة من رو�ضيا وال�ضني.

وي�ضيف: »يف اللعبة الدولية للقّوة والتاأثري، اقرتبت كوريا ال�ضمالية  من ال�ضني ورو�ضيا، 

وتخّلت عن الرغبة يف التعامل مع الوليات املتحدة. وميّثل موقف بيونغيانغ املت�ضّدد عالمة 

على اإعادة ترتيب عاملي يحدث يف اأعقاب احلرب باأوكرانيا«.

اأوروبا، فاإن العامل بات منق�ضمًا، وب�ضكل حاد، بني ال�رصق  ومع ا�ضتمرار احلرب يف 

والغرب. ورغم قّوة �رصاكات الوليات املتحدة، اإّل اأن مع�ضكر اأعدائها قوٌي اأي�ضًا. وتقوم 

�ضمن هذا النق�ضام العاملي كٌل من كوريا ال�ضمالية واإيران باإر�ضال الأ�ضلحة وال�ضواريخ 

ال�ضعودية  مثل  املتاأرجحة،  الدول  فيما حتاول  الأبي�س؛  البيت  املحا�رصة، ح�ضب  لرو�ضيا 

.
)1(

والإمارات العربية املتحدة وتركيا، حتويط رهاناتها بني القوى العظمى املت�ضارعة

ك الحتاد ال�ضوفياتي،  تعود اأ�ضول الق�ضية الأوكرانية املعا�رصة اإىل العام 1991 مع تفكُّ

وح�ضول اأوكرانيا على ا�ضتقاللها يف العام نف�ضه. ويف العام 1994، جرى توقيع »مذّكرة 

مقابل  يف  اأوكرانيا  حدود  باحرتام  الحتادية  رو�ضيا  مبوجبها  دت  تعهَّ التي  بوداب�ضت«، 

لكن  رو�ضيا.  ل�ضالح  ال�ضوفياتي  الحتاد  عن  املوروثة  النووية  تر�ضانتها  عن  كييف  تخلِّي 

�رصعان ما فر�ضت احل�ضابات اجليوبوليتيكية نف�ضها على �رصق اأوروبا، مع اجتاه حلف الناتو 

ت جمهوريات الت�ضيك واملجر وبولندا للحلف، عام 1999. وبني  للتمّدد �رصقًا؛ فان�ضمَّ

عامي 2004 و2009، ان�ضّمت 9 دول من �رصق اأوروبا، بع�ضها من اجلمهوريات ال�ضوفيتية 

ال�ضابقة )بلغاريا، اإ�ضتونيا، لتفيا، ليتوانيا، رومانيا، �ضلوفاكيا، �ضلوفينيا، األبانيا، كرواتيا(، 

اإجمايل عدد  ال�ضمالية. واأ�ضبح  الأ�ضود ومقدونيا  ثم حلقت بها بعد ذلك كٌل من اجلبل 

ل نحو ن�ضف الدول  الدول التي ان�ضّمت للحلف بني 1999 و2020 نحو 14 دولة، ت�ضكِّ

الأع�ضاء يف احللف الذي تاأ�ض�س عام 1949.

ومل يعد متبقيًا من الدول العازلة بني رو�ضيا والناتو �ضوى بيالرو�ضيا واأوكرانيا. وترى 

1- https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86 .
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رو�ضيا اأن ان�ضمام هاتني الدولتني اإىل الناتو يعني ح�ضارها داخل حدودها؛ وقد ت�ضاعدت 

عام  بوخار�ضت،  الرومانية،  العا�ضمة  يف  ُعقدت  التي  الناتو  قّمة  خمرجات  مع  خماوفها 

لنْيل ع�ضويته، وهو ما كان، من  اأوكرانيا وجورجيا  بتطلع  ب احللف  2008، عندما رحَّ

وجهة النظر الرو�ضية، مبنزلة اإعالن حلرب ممتدة بني رو�ضيا والغرب. فبداأت رو�ضيا �ضل�ضلة 

من املواجهات الع�ضكرية ملنع هاتني اجلمهوريتني من الن�ضمام للحلف، وكانت البداية 

واأو�ضيتيا  اأبخازيا  اإقليمي  ب�ضم  رو�ضيا  وقيام   ،2008 عام  الرو�ضية-اجلورجية،  باحلرب 

�ضبه  �ضم  باإعالن  رو�ضيا  قيام  ثم   ،2014 عام  الرو�ضية-الأوكرانية،  احلرب  ثم  اجلنوبية، 

. 
)2(

جزيرة القرم الأوكرانية

اأن احلرب يف  �رّصاً  يعد  اإذ مل  يوم،  بعد  يومًا  التوتر احلا�ضل بني رو�ضيا والغرب  يزداد 

اأمريكا، وفقًا ملا يتم من دعم علني  احلقيقة تدور بني الطرف الرو�ضي والغربي، وحتديداً 

�ضيا�ضي وع�ضكري مبا�رص؛ لكن الأطراف العظمى حتاول البتعاد عن املواجهة الع�ضكرية 

املبا�رصة قدر الإمكان لتفادي ح�ضول حرب عاملية ثالثة، كما �رّصح بذلك الرئي�س الأمريكي 

جو بايدن قبل الغزو، عندما قال اإن الأمر �ضيكون مبثابة حرب عاملية اإذا بداأ الأمريكيون 

والرو�س بتبادل اإطالق النار.

وت�ضري الأحداث اإىل اأن الطرف الغربي ي�ضّب الزيت على النار بزيادة الدعم الع�ضكري 

لأوكرانيا، بل وجعله اأكرث نوعية وِدّقة.  لكن من الوا�ضح اأن رو�ضيا لي�ضت م�ضتعجلة يف 

. 
)((

عمليتها الع�ضكرية، كما �رّصح بذلك اأكرث من �ضيا�ضي وع�ضكري رو�ضي

يف بداية احلرب الرو�ضية – الأوكرانية، حتّدث املراقبون وو�ضائل الإعالم الدولية حول 

على  الع�ضكرية  القّوة  بني  تنّوعت  التي  احلرب،  يف  خمتلطة  تقنيات  الكرملني  ا�ضتخدام 

الأر�س واملعلومات امل�ضّللة والهجمات ال�ضيربانية وعمليات تخريب البنية التحتية. كما 

2- د ع�ضام عبد ال�ضايف، احلرب الرو�ضية-الأوكرانية وم�ضتقبل النظام الدويل، ) مايو 2022، مركز اجلزيرة 
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5(61  :للدرا�ضات. الرابط

)- خالد عّياد، احلرب الرو�ضية الأوكرانية.. اإىل اأين، 24 اأبريل 2022، مركز اجلزيرة للدرا�ضات.
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تلّقت رو�ضيا هجمات �ضيربانية ب�ضكل اأقل خطورة من ِقبل حتالف من املتطوعني الدوليني 

ع�رص  بانتهاء  العتقاد  اإىل  بالبع�س  مما حدا  اأوكرانيا،  مع  متعاطفون  باأنهم  فوا  و�ضِ الذين 

احلروب التقليدية وبدء حقبة جديدة من احلروب احلديثة الأقل دماًء؛ وهو ما اأتت بنقي�ضه 

احلرب نف�ضها. 

اإفالته من  الغرب مع  يفعله  ما  �ضيء، وهو  اأوكرانيا  اإىل  الأ�ضلحة واملدّربني  اإر�ضال  اإن 

العقاب تقريبًا ؛ و�ضيء اآخر متامًا ال�ضماح للنزاع بالنت�ضار مبا�رصة اإىل اأرا�ضي دول الناتو. 

يبدو،  ما  على  املتحدة،  الوليات  لكن  لذلك.  م�ضتعدة  لي�ضت  مو�ضكو  اأن  الوا�ضح  من 

ت�ضارك رو�ضيا رغبتها يف منع الت�ضعيد غري املن�ضبط.

�ضريغي  اخلارجية،  الرو�ضية  املخابرات  مدير  بني  التوا�ضل  اإن  القول  ميكن  ولذلك، 

م�ضاألة  ب�ضاأن  برينز،  وليام  الأمريكية،  املركزية  املخابرات  وكالة  ورئي�س  ناري�ضكني، 

.
)4(

ال�ضتقرار ال�ضرتاتيجي خرب جّيد

اأي  الرو�س بامل�ضوؤولية عن  يّتهموا  اأن  اإمكانية، بل وجوب،  يف الغرب، اعتادوا على 

حالة غري مفهومة. الأمر الأكرث اإثارة للده�ضة هو رّدة الفعل املتحفظة اإىل حٍد ما من ِقبل 

امل�ضوؤولني الغربيني وو�ضائل الإعالم على احلادث الذي وقع يف قرية ب�ضيفودوف البولندية. 

لأّول مّرة منذ بداية ال�رصاع يف اأوكرانيا، �ضقط �ضاروخ على اأرا�ضي دولة ع�ضو يف الناتو. 

وكما لو اأن ذلك كان حلظة منا�ضبة جداً له�ضترييا معادية لرو�ضيا، لكن الغرب بدا هادئًا 

ب�ضكل مريب، وعقالنيًا ب�ضورة غري عادية يف تقومي الو�ضع.

ماذا يعني ذلك؟ ي�ضري ذلك اإىل اأن الوليات املتحدة غري م�ضتعدة لإثارة �رصاع مع رو�ضيا 

اإليه مثل هذا الت�ضعيد يف التوتر.  اأن يوؤّدي  الناتو. فوا�ضنطن تدرك ما ميكن  اأرا�ضي  على 

حتى لو بذلت اأوكرانيا اأو بولندا نف�ضها ق�ضارى جهدهما جلّر حلف �ضمال الأطل�ضي اإىل 

�ضدام ع�ضكري مبا�رص مع رو�ضيا، فمن امل�ضتبعد اأن ينجحا. فبو�ضوح، ل تريد وا�ضنطن 

ول عوا�ضم اأوروبا الغربية اللجوء اإىل اآليات املادة 4، ناهيكم باملادة 5 من ميثاق الناتو.

/4- https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/14/7376254 
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الأ�ضلحة  من  عديد  على  ا�ضتمل  الذي  ال�رصاع  على  اأ�ضهر  �ضبعة  من  اأكرث  م�ضي  فبعد 

فاعلية  الأكرث  ال�ضالح  حيث  من  تقليدية  زالت  ما  احلرب  فاإن  التقليدية،  غري  والأدوات 

اأنه �ضيحّدد كيف تنتهي املعركة. فوفقًا لكلّية كييف  ونطاق العنف الذي يعتقد مراقبون 

لالقت�ضادات، فاإن القّوة ال�ضاربة الرو�ضية ت�ضّببت يف خ�ضائر للبنية التحتية الأوكرانية تزيد 

على 108 مليارات دولر، وتركت 4.) مليون �ضخ�س م�رّصد، فيما بلغ اإجمايل الأوكرانيني 

الذين فّروا لجئني اإىل دول اجلوار نحو 6.5 مليون �ضخ�س. وبح�ضب الأمم املتحدة، فاإنه 

حتى منت�ضف �ضبتمرب )اأيلول( املا�ضي، بلغ عدد القتلى من اجلانب الأوكراين اأكرث من 5800 

الرو�ضي،  الأرقام جمهولة على اجلانب  تزال  اآلف. وبينما ل   8 �ضخ�س، وامل�ضابني نحو 

ت�ضري ال�ضتخبارات الغربية اإىل اآلف القتلى يف �ضفوف القوات الرو�ضية والأوكرانية.

 يّتفق املراقبون على اأن رو�ضيا تخو�س حربًا تقليدية يف اأوكرانيا، برتكيز من القوات 

مع  جنب  اإىل  جنبًا  وذلك  عدّوها،  تدمري  اإىل  تهدف  التي  الثقيلة  النريان  وقّوة  الربية 

ا�ضتخدام كل تقنيات قواعد اللعبة املختلطة يف حماولة لإجناز اأهدافها. ويقول املحا�رصِ يف 

البحرية يف مونتريي بكاليفورنيا �ضكوت جا�ضرب، يف مقال مبجلة  العليا  الدرا�ضات  كلية 

»نا�ضيونال اإنرت�ضت«، اإن قرار مو�ضكو بالتعبئة  الع�ضكرية اجلزئية جلنود الحتياط ي�ضري اإىل 

اأن الإجراءات  اأوكرانيا. لكن من املوؤكد  التزامها القوى بحرب تقليدية طويلة الأمد يف 

خلطوط  التحتية  البنية  وتخريب  ال�ضيربانية  والهجمات  املعلومات  حرب  من  الهجينة، 

الطاقة، �ضرتافق ال�ضالح التقليدي ل�ضتنفاد القوى الأوكرانية وداعميها الغربيني.

بلوغ التوتر يف اأوكرانيا م�ضتويات عالية ُمقلقة ل يعني حكمًا اأن التوا�ضل م�ضتبعد كليًا 

بني الوليات املتحدة ورو�ضيا. فهناك تقييم جديد عند بع�س مراكز الدرا�ضات ال�ضرتاتيجية 

ي�ضري اىل توافر مناخ لعقد تفاهمات بني الدولتني الكبريتني، قد توؤّدي اإىل اإيقاف احلرب 

الدائرة، ويتم مبوجبها توزيع قواعد ال�ضتباك البارد على اأ�ض�ٍس حديثة، تاأخذ يف العتبار 

اإبقاء الف�ضاء الأوروبي حتت تاأثري ال�ضغوط الأمنية والقت�ضادية، وتفتح للقّوتني اجلّبارتني 

د الذي خرج عن  قنوات جديدة ت�ضمح بالتعاون من خلف ال�ضتار، من اأجل �ضبط التمرُّ
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ال�ضيطرة على ال�ضاحتني ال�ضينية والأوروبية. 

موؤمتر  تو�ضيات  يف  اأكدت  ثالثة،  لولية  بينغ  جني  �ضي  للرئي�س  جّددت  التي  ال�ضني 

احلزب ال�ضيوعي الأخري �ضيا�ضة النفتاح، وهي تتجنب اعتبارها حليفًا ع�ضكريًا لرو�ضيا 

يف احلرب الأخرية يف اأوكرانيا، وتكتفي بتاأكيد عالقاتها املميزة مع مو�ضكو، مبا ل يوؤّثر يف 

تبادلتها التجارية مع الدول الغربية. وبع�س ال�رصكات ال�ضينية قلَّ�ضت بالفعل من ن�ضاطها 

يف رو�ضيا جتّنبًا لو�ضول العقوبات التي تفر�ضها الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي على 

.
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رو�ضيا اإليها

تعتربها  فهي  لها؛  لي�ضت جمّرد دولة جماورة  اأوكرانيا  باأن  التذكري  تنفك رو�ضيا عن  ل 

جزءاً ل يتجزاأ من تاريخها وثقافتها وف�ضائها املعنوي. وتعطي رو�ضيا اأهمية كبرية ل�ضالت 

الدم والروابط العائلية بني الرو�س والأوكرانيني، قبل اأن تتاأ�ض�س جمهورية اأوكرانيا على 

يّد البال�ضفة. فكيف ذلك؟

يف كل خطاباته املتعلقة بالعملية الع�ضكرية الرو�ضية يف اأوكرانيا، يذّكر الرئي�س الرو�ضي 

البول�ضيفية  الثورة  انت�ضار  فبعد  البال�ضفة.  يد  على  تاأ�ض�ضت  اأوكرانيا  باأن  بوتني  فالدميري 

عام 1917، »عمل فالدميري لينني واأ�ضدقاوؤه �ضد م�ضالح رو�ضيا من خالل ف�ضل جزء من 

.
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اأرا�ضيها التاريخية ومتزيقها«

حدود اأوكرانيا

يف نهاية �ضبتمرب/ اأيلول  2022، جرى ا�ضتفتاء يف جمهوريتي لوغان�ضك ودونيت�ضك  

ومقاطعتي خري�ضون وزابوروجيا، حيث �ضّوت ال�ضكان لالن�ضمام اإىل الحتاد الرو�ضي. 

الأربع  املناطق  هذه  ان�ضمام  ب�ضاأن  اتفاقيات  على  التوقيع  مت  �ضبتمرب،   (0 يف  وبالفعل، 

 .2026 اأن تكون الفرتة النتقالية عدة �ضنوات، واأن ت�ضتمر حتى عام  اإىل رو�ضيا. يجب 

5- https://anbaaonline.com/news/180649
6- موقع قناة امليادين، 24-)-2022
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حّددت هذه املعاهدات احلدود اجلديدة للدولة الأوكرانية، والتي تقل�ضت اأرا�ضيها ب�ضكل 

كبري. يف الوقت نف�ضه، يظل ال�ضوؤال مفتوًحا حول احلدود التي �ضتبقى الدولة الأوكرانية 

يف امل�ضتقبل.

ن�رصت رو�ضيا املعاهدات التي �ضيتم مبوجبها ان�ضمام جمهوريتي دونيت�ضك ولوغان�ضك 

ال�ضعبيتني ومنطقتي خري�ضون وزابوروجيه اإىل الأرا�ضي الرو�ضية.

واأهم ما جاء يف هذه املعاهدات:

ومنطقتي  ال�ضعبيتني،  ولوغان�ضك  دونيت�ضك  جمهوريتي  مناطق  حدود  حتديد  يتم   -

خري�ضون وزابوروجيه من خالل حدودها يف يوم ان�ضمامها اإىل الحتاد الرو�ضي.

الدولة  اأجنبية هي حدود  باأرا�ضي دول  املرتبطة  اجلديدة  الأربعة  الكيانات  - حدود 

الرو�ضية.

- �ضتتم ت�ضوية ق�ضايا اخلدمة الع�ضكرية يف املناطق اجلديدة خالل فرتة املفاو�ضات حتى 

1 كانون الثاين/ يناير من عام 2026.

- �ضيتم ت�ضكيل حكومتي منطقتي خري�ضون وزابوروجيه من ِقبل حّكام بالإنابة وفقًا 

للقوانني الرو�ضية.

�ضلطاتها  مبمار�ضة  ال�ضعبيتني  ولوغان�ضك  دونيت�ضك  جمهوريتي  �ضلطات  �ضت�ضتمر   -

حتى ت�ضكيل حكومتني جديدتني.

- تطّبق الوثائق ب�ضكل موؤقت من تاريخ التوقيع وتدخل حّيز التنفيذ من تاريخ الت�ضديق 

.
)7(

على املعاهدات

ر�ضمت احلدود اجلديدة للدولة الأوكرانية خطًا يف مرحلة طويلة من التطور، عندما 

الدولة  ال�ضوفيتية، و�ّضعت  اأكرب م�ضاحة يف تاريخها. خالل احلقبة  اأوكرانيا متتلك  كانت 

7- https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/10/03/943530-novie-regioni-prisoedin-
yatsya-v-granitsah-oblastei
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الأوكرانية اأرا�ضيها. وكان اآخر »ا�ضتحواذ« هو �ضبه جزيرة القرم، التي مت نقلها اإىل اأوكرانيا 

ال�ضوفيتية. يف الوقت نف�ضه، مل يتم حل التناق�ضات الأقاليمية، التي حّددتها الطبيعة املعّقدة 

واملتناق�ضة لالأقاليم الفردية التي كانت جزًءا من دول خمتلفة لعدة قرون. تعاي�ضت القومية 

القومية  موؤيّدي  وجود  فاإن  ذلك،  على  عالوة  ال�ضيوعية.  الأيديولوجية  مع  اجلاليكية 

بني  ال�رصاع  يف  الأحيان  من  كثري  يف  ُي�ضتخدم  كان  اأوكرانيا  غرب  مناطق  يف  اجلاليكية 

املجموعات املختلفة يف احلزب ونظام الدولة يف جمهورية اأوكرانيا ال�ضوفيتية  انذاك.

�ضّكلت اأحداث مار�س/اآذار 2014، عندما اأ�ضبحت �ضبه جزيرة القرم جزًءا من رو�ضيا، 

بداأته  الذي  اأوكرانيا،  �رصق  يف  الع�ضكري  ال�رصاع  خلق  الأوكرانية.  الدولة  انهيار  بداية 

كييف يف اأبريل من العام نف�ضه، خماطر اإ�ضافية على وحدة اأرا�ضي اأوكرانيا. اأّدت ال�ضيا�ضة 

جمهوريتي  جتاه  الالحقة،  ال�ضنوات  يف  بورو�ضنكو،  برتو  ال�ضابق  الرئي�س  انتهجها  التي 

لوهان�ضك ودونيت�ضك ال�ضعبيتني، يف الواقع، اإىل ا�ضتبعاد املناطق اخلارجة عن ال�ضيطرة من 

ف�ضاء �ضيا�ضي واقت�ضادي واحد. وهكذا  ُخلقت الظروف ملزيد من التفكك يف البالد. 

وا�ضل الرئي�س احلايل للبالد، فولودميري زيلين�ضكي، تعميق ال�رصاع مع رو�ضيا، واإخ�ضاع 

ال�ضيا�ضة اخلارجية الأوكرانية مل�ضالح الغرب.

مل ُيغرّي اإطالق رو�ضيا يف �ضباط/ فرباير 2022 لعملية ع�ضكرية خا�ضة  من �ضيا�ضة كييف، 

اأوكرانيا  يف  ال�ضيا�ضة  هذه  ت�ضجيع  مت  الأوكرانية.  الدولة  لتفكك  جديدة  خماطر  خلق  مما 

كييف  ا�ضتخدام  اإىل  الأوروبي  املتحدة والحتاد  الوليات  �ضعت  الغربية.  الدول  ِقبل  من 

�ضد رو�ضيا، على اأمل اإحداث اأكرب قدر من ال�رصر لالقت�ضاد الرو�ضي. من خالل ا�ضتفزاز 

من  القت�ضادية  امل�ضاعدة  وتقدمي  البالد،  �رصق  يف  ال�رصاع  ملوا�ضلة  الأوكرانية  ال�ضلطات 

خالل املوؤ�ض�ضات املالية الدولية وتخ�ضي�س م�ضاعدات وا�ضعة النطاق، �ضاهم الغرب يف 

�رصق  الو�ضع يف  تفاقم  �ضيا�ضة  اأّدت  لذلك،  ونتيجة  الأوكرانية.  الدولة  انهيار  الواقع يف 

البالد، والتي كانت الدول الغربية مهتمة بها ب�ضكل خا�س، اإىل خ�ضائر اإقليمية جديدة.

وعليه، فاإن عملية انهيار الدولة الأوكرانية قد ت�ضتمر. من ناحية اأخرى، اأّدت احلرب 
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بالفعل اإىل ت�ضكيل حدود جديدة للدولة الأوكرانية. ل ميكن حتقيق اأهداف نزع ال�ضالح، 

اأخرى،  ناحية  من  كييف.  يف  ال�ضيا�ضي  النظام  تغيري  دون  الرو�ضي،  الرئي�س  اأعلنها  التي 

التي  الغربية  الدول  من  اخلارجية  القت�ضادية  امل�ضاعدات  على  الأوكرانية  الدولة  تعتمد 

تدعم القت�ضاد الأوكراين. اإن ال�ضخ الهائل لأوكرانيا باملال والأ�ضلحة الغربية يثري ا�ضتمرار 

.
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ال�رصاع ويزيد من خطر تفّكك اأوكرانيا

وقالت رئي�ضة املفو�ضية الأوروبية اأور�ضول فون دير لين، اإنه »وفقًا للتقديرات، فاإن 

.
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الأ�رصار التي حلقت بالأوكرانيني خالل العملية اخلا�ضة تبلغ 600 مليار يورو«

حلف »الناتو« يعترف 

ع�ضكرية  م�ضاعدة  قّدم  الناتو  اأن  �ضتولتنربغ،  ين�س  الناتو،  حللف  العام  الأمني  ك�ضف 

كبرية لأوكرانيا قبل بداية العملية الع�ضكرية الرو�ضية اخلا�ضة يف اأرا�ضيها.

وقال �ضتولتنربغ يف خطاب األقاه يف جل�ضة اجلمعية الربملانية حللف الناتو يف مدريد: 

ندعم  اأن  ال�رصوري  من  كان  اإنه  فتقول  اأوكرانيا،  الو�ضع يف  من  ِعربة  هناك  كانت  »اإذا 

الناتو تقّدم م�ضاعدة لأوكرانيا  اأو�ضع. كانت بلدان  اأوكرانيا يف وقت �ضابق وعلى نطاق 

منذ عام 2014؛ لكن كان باإمكان الناتو اأن يعمل اأكرث من ذلك، قبل الغزو«. واأ�ضاف اأن 

بلدان الناتو تت�رصف بحذر كبري ملنع حتّولها اإىل طرف يف النزاع الأوكراين.

وتابع: »كانت م�ضاألة اإن�ضاء منطقة حظر الطريان ُتطرح منذ البداية. اأعتقد اأنه من املهم 

جداً بالن�ضبة لبلدان الناتو اأّل ن�ضبح طرفًا يف النزاع. واإذا بداأنا يف ن�رص قواتنا يف اأوكرانيا، 

ف�ضنتحّول اإىل طرف يف النزاع. لكن بلدان الناتو تهدف اإىل م�ضاعدة اأوكرانيا يف حماية 

تدريب  الدعم يف  نقّدم  لكييف، كما  اجلوّي  الدفاع  اأ�ضلحة  نقّدم  لذلك  اجلوي؛  جمالها 

هذه  يف  الرئي�ضي  الدور  بريطانيا  وتلعب  اجلوي؛  الدفاع  اأنظمة  ل�ضتخدام  الع�ضكريني 

اجلهود«.

 8- https://www.ng.ru/dipkurer/2022-10-16/11_8566_ukraine.html 
9- https://arabic.rt.com/business/1412671 
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فيلنيو�س يف �ضيف عام  قمة  الأع�ضاء يف احللف يف  الدول  »تزيد  باأن  اأمله  وعرّب عن 

)202 التزاماتها اخلا�ضة بالإنفاق الدفاعي؛ لأننا نكِمل حاليًا اللتزامات التي تعهدنا بها 

يف عام 2014 حتى عام 2024؛ وتوّقع اأن يكون ذلك التزامًا اأقوى لزيادة النفقات على 

هذا هو  يكون  ولن  الإجمايل؛  املحلي  الناجت  من  الدفاع؛ على اأن  يتم الو�ضول اإىل %2 

اإىل  احلاجة  يرون  اجلميع  لأن  الطموحات،  زيادة  واأكد  جارية،  املفاو�ضات  ال�ضقف... 

.
)10(

مزيد من ال�ضتثمارات«

وحول ما اإذا كانت اأوكرانيا ت�ضتحق الن�ضمام اإىل الناتو، قال �ضتولتنربغ: »من املهم اأن 

تبقى اأوكرانيا كدولة م�ضتقلة يف اأوروبا.. اإذا مل تظل اأوكرانيا كدولة م�ضتقلة وذات �ضيادة، 

فلن يكون هناك اأي �ضوؤال حول ع�ضوية الناتو على الإطالق«.

ُيذكر اأن دول الناتو يف قّمة بوخار�ضت عام 2008، اأكدت اأن جورجيا واأوكرانيا لهما 

.
)11(

احلق يف الع�ضوية يف احللف

من الثورة اإلى الحرب

�ضباط/   22 )201 حتى  نوفمرب  الثاين/  ت�رصين  اأواخر  من  ميدان«،  »يورو  فرتة  كانت 

متوقعة يف كثري من  اآثار كبرية وغري  لها  والتي كانت  ال�ضغرية،  للقرارات   ،2014 فرباير 

الأحيان. واأّدى قرار اأّويل ب�رصب املتظاهرين يف 0) ت�رصين الثاين/ نوفمرب اإىل ت�ضعيد كبري 

الثاين/  كانون  منت�ضف  الدكتاتورية« يف  »قوانني  اإقرار  اأّدى  فيما  الحتجاج.  يف حركة 

يناير اإىل اإحياء حركة احتجاج اأخذت يف النح�ضار ب�رصعة يف البداية؛ واأّدت ال�ضتباكات 

بني املحتّجني وقوات الأمن يوَمي 18 و20 �ضباط/ فرباير اإىل انق�ضام املوالني ليانوكوفيت�س. 

دبلوما�ضيني  بني  عليه  التفاو�س  جرى  اتفاق  برف�س  املحتّجني  لقرار  املتوقع  من  وكان 

اأوروبيني ورو�س، اأن يدفع يانوكوفيت�س اإىل قمع �ضديد؛ ولكن بدًل من ذلك، انهار النظام 

10- وكالتا نوفو�ضتي وتا�س/ 2022.11.21
11- https://tsargrad.tv/news/stoltenberg-osadil-ukrainu-vam-sejchas-ne-o-chlenstve-v-nato-
nado-dumat_675510
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يف غ�ضون �ضاعات.

وا�ضًحا:  النتائج  تاأثري  بدا  الحتجاجات،  مب�ضار  التنّبوؤ  امل�ضتحيل  من  كان  حني  ويف 

ت رو�ضيا  با�ضتفتاء عودة �ضبه جزيرة  كانت اأوكرانيا على و�ضك التحّول نحو اأوروبا. وردَّ

القرم  وان�ضمام مناطق يف �رصق اأوكرانيا اإىل رو�ضيا  . ويبدو اأن البديل بالن�ضبة اإىل بوتني 

تعهدت  رو�ضيا  اإن  اإذ  متاًحا؛  خياًرا  كان  اأنه  الوا�ضح  ومن  اأوكرانيا.  خ�ضارة  قبول  كان 

بالتزامات يف معاهدات يف هذا ال�ضدد. 

اأوكرانيا  الرو�ضية يف  الع�ضكرية  العملية  اأن  اإىل  النتباه  لفت  اأخرى، ميكن  ومن جهة 

بناء �رصاكات جديدة  اأنها قد تعمل على تعزيز  اأخرى لدى بكني، تتمثَّل يف  تثري خماوف 

بني الغرب ودول منطقة املحيطني الهندي والأطل�ضي، الأمر الذي ُي�ضكل تهديًدا بالن�ضبة 

لل�ضني، التي ترغب يف بناء عامل متعدد الأقطاب. هذا ف�ضاًل عن املقارنات املُت�ضّورة بني 

و�ضع اأوكرانيا وتايوان، والتخّوف من اأن حتذو بكني حذو مو�ضكو يف تايوان. 

ال�ضوؤال  العاملي،  ال�ضعيد  فعلى  �ضواء.  حٍد  على  واأوروبية  عاملية  اجلارية  املعركة  اإذاً، 

املطروح هو: اأكان العامل �ضيكون اأحادي القطب اأم متعدد الأقطاب؟ لدى رو�ضيا حلفاء 

املتحدة الأمريكية،  الوليات  تاآكل هيمنة  ا�ضتمرار  ال�ضني. ولكن مع  عديدون، واأهمهم 

التاأثري  احلالية.  حمنته  من  الرغم  على  الغربي  النموذج  جاذبية  ت�ضتمر  اأن  املرّجح  من  فاإنه 

املادية  احلوافز  على  معتمًدا  اأي  تقريًبا؛  باملطلق  عملًيا  يكون  يكاد  اأنه  غري  كبري،  ال�ضيني 

امللمو�ضة بدًل من اأّي ِقيم م�ضرتكة. اأظهرت رو�ضيا قدرتها على الأذى وتكوين �ضداقات 

بني الأنظمة التي ت�ضّمى »منبوذة«؛ ولكن �ضيبقى رهًنا بامل�ضتقبل روؤيُة اإذا ما كان ممكًنا اأن 

.)12(
تكون هذه الأنظمة م�ضاِهمة فاعلة يف نوع القّوة العظمى الذي تتوق اإليه

األك�ضندر فينيديكتوف،  اأ�ضار نائب �ضكرتري جمل�س الأمن القومي الرو�ضي  من جهته، 

ال�ضيا�ضة  اأن » العالقات مع الغرب �ضوف تتغري ب�ضكل راديكايل  جديد على �ضعيد  اإىل 

12- https://ria.ru/20220927/referendum-1819828053.html
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.
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اخلارجية، و�ضتكون هناك مراحل �ضيا�ضية مغايرة يف العالقات«

اأوروبا ورو�سيا

ن�رصت »اإك�ضربت .رو«  الرو�ضية مقاًل حول اإبقاء مو�ضكو اأبواب التعاون مع اأوروبا 

مقلقة،  ملقارنات  منا�ضبة  الكاريبي  لأزمة  ال�ضّتون  ال�ضنوية  الذكرى  فيه:  قالت  م�رصعة، 

و�ضع  اإىل   1962 العام  يف  نووية  قيامة  من  اخلوف  يوؤّد  فلم  اأخرى.  اأبعاد  عن  وللبحث 

اإىل حلول متطرفة فح�ضب، بل  اللجوء  النظامني دون  التعاي�س بني  الأ�ضا�س ل�ضرتاتيجية 

اأّدى اأي�ضًا اإىل رفع عالقات الحتاد ال�ضوفيتي مع اأوروبا اإىل �ضوّية غري م�ضبوقة من التعاون 

القت�ضادي.

لقد دخلت اأوروبا الغربية يف �ضل�ضلة من التفاقيات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية مع مو�ضكو، 

كانت جوهرتها »�ضفقة القرن«: »اأنابيب الغاز«. مل يول الأوروبيون اأي اهتمام للحظر 

الذي فر�ضته وا�ضنطن؛ بل بداأوا يف اإمداد الحتاد ال�ضوفيتي باأنابيب ذات قطر كبري مقابل 

ح�ضولهم على الغاز من احلقول يف غرب �ضيبرييا.

الطاقة  املبنّية على  املزدهرة  الأوروبية  ال�ضناعة  لعقود من  الأ�ضا�س  التعاون  و�ضع هذا 

ة اإىل الأبد، بعد اأن اكت�ضبت  الرخي�ضة القادمة من ال�رصق. وكان ميكن اأن ت�ضتمر هذه الق�ضّ

رو�ضيا مكانة دولة طاقة والتحّول غري العقالين يف اإنتاج الطاقة الذي اأعلنته اأوروبا. لكن 

اأوروبا يف بداية القرن احلادي والع�رصين فقدت ا�ضتقالليتها للمّرة الثانية وخ�ضعت ل�ضيطرة 

.
)14(

م�ضّددة من وا�ضنطن

متعدد  »عامل  �ضاأن  من  اأن  مبا�رص  ب�ضكل  بوتني  ذكر  فالداي،  منتدى  يف  خطابه  يف 

ميكنه  يرغب  من  كّل  اأن  يعني  ما  ا�ضتقالليتها«،  ا�ضتعادة  لأوروبا  يتيح  اأن  فقط  الأقطاب 

العودة اإىل فكرة اأورا�ضيا موّحدة وم�ضاملة.

)1- �ضحيفة » نيزافي�ضيمايا« الرو�ضية – 0)/10 /2022
https://www.ng.ru/dipkurer/2022-10-(0/9_8578_west.html

 14- https://arabic.rt.com/press/1404035/2-22-2022
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يقطع  ول  لرو�ضيا،  حمتماًل  �رصيكًا  تبقى  اأوروبا  اأن  عن  با�ضتمرار  يعرّب  بوتني  فالدميري 

اإمدادات الطاقة عن العامل القدمي. بل يقرتح ت�ضكيل قنوات بديلة من خالل مركز تركي، 

.
)15(

ويف الوقت نف�ضه يجذب تركيا اإىل العملية

ي�ضّكل خطوة  الكربى  اجليو�ضيا�ضية  اللعبة  اأوروبا يف  مع  احتاد رو�ضيا  اأن  احلقيقة هي 

حتّل ب�ضكل اأ�ضا�ضي م�ضكلة الهيمنة الأمريكية. هذا حتالف من �ضاأنه وحده اأن يتيح لأوروبا 

اأ�ضواق اجلنوب  ال�ضناعية وقّوتها، ويفتح، يف ظل ظروف جديدة،  ثقافتها  احلفاظ على 

الوا�ضعة لالأوروبيني. اأما بالن�ضبة للوليات املتحدة، ففقدان نفوذها على العامل القدمي �ضيعني 

الف�ضل الذريع لفكرة النظام العاملي اأحادّي القطب. يف جميع اأنحاء العامل، جاهزون منذ 

فرتة طويلة ل�ضقوط القّوة املهيمنة والنتقال اإىل بناء عامل متعّدد الأقطاب.

اأوروبا ومعاداة رو�سيا

اعتمد الربملان الأوروبي،  بتاريخ)2 نوفمرب/ت�رصين الثاين 2022، قراًرا ي�ضف رو�ضيا 

الحتاد  دول  داعيًا  اأوكرانيا،  على  هجومها  خلفية  على  لالإرهاب«،  راعية  »دولة  باأنها 

 191 باأغلبية  �ضرتا�ضبورغ  يف  اأِقّر  الذي  الن�ّس  ويف  حذوه.  حتذو  اأن  اإىل  الـ27  الأوروبي 

النّواب الأوروبيون  الت�ضويت، و�ضف  44 عن  58 �ضوتًا وامتناع  �ضوتًا مقابل معار�ضة 

»رو�ضيا باأنها دولة راعية لالإرهاب ودولة ت�ضتخدم و�ضائل اإرهابية«.

واأ�ضافوا اأن »الهجمات والفظائع املتعمدة التي ارتكبها الحتاد الرو�ضي �ضد ال�ضكان 

املدنيني يف اأوكرانيا، وتدمري البنية التحتية املدنية، وغريها من النتهاكات اجل�ضيمة حلقوق 

.
)16(

الإن�ضان والقانون الإن�ضاين الدويل، ترقى اإىل اأعمال اإرهابية«

ويف الإطار عينه، اأكدت املحّللة ال�ضيا�ضية الرو�ضية، ناتاليا اإيرميينا، اأن الدول الأوروبية 

ل تتمّتع بالقدر الالزم من ال�ضيادة لتغيري موقفها جتاه رو�ضيا.

15- http://kremlin.ru/events/president/news28.10.2022
16- https://www.ng.ru/world/2022-11-22/1_8596_sponsor.html 
Европарламент собирается признать РФ страной – спонсором терроризма
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الدولية  العالقات  كلّية  يف  الأوروبية  الدرا�ضات  ق�ضم  اأ�ضتاذة  وهي  اإيرميينا،  وعّلقت 

بجامعة بطر�ضبورغ الرو�ضية، على ت�رصيح اخلبري القت�ضادي الأمريكي جيفري �ضاك�س، 

قائلة: »الدول التي تنتهج �ضيا�ضة عدوانية جتاه رو�ضيا تنتمي اإىل الناتو؛ هذا هو حال معظم 

دول الحتاد الأوروبي«.

واأ�ضافت: »هم يتعاونون ب�ضكل مكّثف مع الوليات املتحدة يف ق�ضايا ال�ضيا�ضة املعادية 

لرو�ضيا، مبا فيها العقوبات �ضد رو�ضيا. وبهذا املعنى، فهم اأقل حّرية، لأن لديهم ترتيبات 

الأوروبية  الدول  من  العديد  الأطل�ضي.  �ضمال  وحلف  املتحدة  الوليات  مع  واتفاقيات 

 .
)17(

لي�س لديها موقف م�ضرتك ووا�ضح جتاه رو�ضيا، والنزاع يف اأوكرانيا ب�ضكل خا�س

كذلك، قال اخلبري القت�ضادي الأمريكي جيفري �ضاك�س، اإن اأوروبا تخاطر باحل�ضول 

جتاه  احلايل  موقفها  تغرّي  مل  اإذا  باأوكرانيا،  ممّثلة  حدودها  عند  جديدة«  »اأفغان�ضتان  على 

رو�ضيا.

واأ�ضار اخلبري يف مقابلة مع قناة »اآر تي بي« التلفزيونية الربتغالية، اإىل اأنه يتوجب على 

اأوروبا املراهنة على العودة اإىل طاولة املفاو�ضات بالذات.

وتوافق  تعتمد  الراهن  الوقت  لكنها يف  الدبلوما�ضية.  بطلة  اأوروبا  واأ�ضاف: »كانت 

على الطرح الأمريكي: يجب علينا هزمية بوتني! ونحن لن ندخل يف املفاو�ضات، األخ«.

وتابع : »ولكن هذا امل�ضلك يف غاية اخلطورة لالحتاد الأوروبي، لأنه يقف يف املقّدمة، 

وميكن اأن يت�رّصر ب�ضكل كبري من كّل هذا«.

ويرى �ضاك�س اأن مثل هذه ال�ضيا�ضة جتاه بوتني هي اخلطاأ الرئي�ضي، لأنه لو تفاو�ضت 

اأمريكا واأوروبا، كان من املمكن اإيجاد حّل للنزاع الأوكراين؛ لكن بروك�ضل تتبع الأجندة 

الأمريكية ولي�س ما مُيليه العقل والفكر ال�ضليم.

ويعتقد �ضاك�س اأن الوليات املتحدة �ضتحّول اأوكرانيا اإىل اأفغان�ضتان ثانية، وترتكها يف 

17- رو�ضيا اليوم 2022/11/5 
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حالة خراب، لأن هذا هو الأ�ضلوب الأمريكي.

بنف�س  املتحدة  الوليات  ا�ضتمرت  اإذا  اإنه  قلت  النزاع،  هذا  اندلع  »قبيل  وي�ضيف: 

اأفغان�ضتان لدرجة  اأحّبت  اأفغان�ضتان لحقة؛ لأن وا�ضنطن  اإىل  اأوكرانيا  النهج، ف�ضتتحّول 

.
)18(

اأنها قامت بتدمريها. هذا هو الأ�ضلوب الأمريكي«

بدوره، اأظهر ا�ضتطالع راأي اأجراه معهد Infratest dimap للدرا�ضات الجتماعية، 

بطلب من قناة ARD، اأن 55% من الأملان يعتقدون اأن برلني ل تبذل جهوداً دبلوما�ضية 

ا�ضتطالع  بنتيجة  مقارنة  كافية لإنهاء النزاع يف اأوكرانيا. وارتفع هذا الرقم بن�ضبة %14 

مماثل يف �ضهر اأكتوبر املا�ضي.

امل�ضتطَلعني  من   %(7 اعترب  العقوبات �ضد رو�ضيا، حيث  الآراء حول  اختلفت  وقد 

اإنها مفرطة يف   %2( اأنها كافية، فيما قال  اأنها لي�ضت قوية مبا فيه الكفاية،  وراأى 1)% 

ال�ضّدة.

لأوامر  الن�ضياع  اإىل عدم  اأوروبا  ديتك�س،  اآلن  البلجيكي  ال�ضناتور  دعا  من جهته، 

الوليات املتحدة »راعية احلروب«، واإعادة النظر يف �ضيا�ضتها جتاه رو�ضيا واأوكرانيا.

وقال ديتك�س: »من اأجل م�ضلحة اأوروبا والأوروبيني، علينا التخّلي عن نهج زيلين�ضكي 

املت�ضدد، والتفاق مع رو�ضيا ب�ضاأن تق�ضيم اأوكرانيا ورفع العقوبات؛ هذا هو ال�ضبيل اإىل 

النجاة.. يف هذه املرحلة، احلّل الدبلوما�ضي اأف�ضل من ت�ضعيد النزاع الذي ي�ضّجعه البيت 

الأبي�س«.

وحتدث ال�ضناتور عن وثائق بنما، التي ُي�ضار فيها اإىل اأن زيلين�ضكي »متاآمر خارجي«؛ 

وقال: »ل ينبغي اأن يتم النظر اإىل مثل هذا ال�ضخ�س على اأنه رئي�س جدير، ولكن على اأنه 

دمية اأمريكية، مهوو�ضة بالغطر�ضة وجتّرنا اإىل احلرب«.

واأ�ضاف ديتك�س اأن عقوبات الحتاد الأوروبي �ضد رو�ضيا ُتلحق ال�رصر فقط باأوروبا 

 18- https://arabic.rt.com/world/1405066/05/11/2022
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بالأ�ضلحة  الأوروبية  الدول  تزويد  خالل  من  املتحدة  الوليات  منها  وت�ضتفيد  نف�ضها، 

والغاز.

ثمن  اأن جتعل  تريد  فرن�ضا  اإن  قالت  التي  بورن،  اإليزابيث  وعّلق  على كلمات زميلته 

النزاع ل ُيطاق بالن�ضبة لرو�ضيا، قائاًل : »ل عجب اأن رو�ضيا تريد اأن جتعل ثمن الطاقة ل 

 »
)19(

ُيطاق بالن�ضبة للفرن�ضيني!

بدورها، اأكدت �ضحيفة »الغارديان« الربيطانية اأن الغرب �ضيتعنّي عليه التفاو�س مع 

رو�ضيا عندما يزداد الو�ضع القت�ضادي يف اأوروبا �ضوءاً، وتواجه الوليات املتحدة ركوداً 

اقت�ضاديًا بداأت مالحمه بالظهور.

الوليات  اأوروبا ودخلت  اإذا �ضاءت الظروف القت�ضادية يف  اأنه  ال�ضحيفة  واأ�ضافت 

املتحدة يف الركود، فلي�س من املبالغة الإ�ضارة اإىل اأن الدعوات اإىل الت�ضوية �ضت�ضبح ملمو�ضة 

اأكرث اإذا �ضاعدت يف تخفيف العبء القت�ضادي عنها.

واأ�ضارت اإىل اأن اأملانيا، وهي اأكرب اقت�ضاد يف الحتاد الأوروبي، ا�ضطّرت اإىل ر�ضد 200 

مليار يورو مل�ضاعدة امل�ضتهلكني وال�رصكات املت�رصرة من ارتفاع اأ�ضعار الطاقة. 

الثالثة  ال�ضهور  خالل  انكم�س  واإ�ضبانيا  لفرن�ضا  الإجمايل  املحلي  الناجت  اأن  واأكدت 

املا�ضية، فيما بلغ معّدل الت�ضخم يف منطقة اليورو 10.7% يف اأكتوبر، وهو رقم قيا�ضي.

اأما يف دول البلطيق فقد جتاوز هذا الرقم 22% ب�ضبب الرتفاع احلاد يف اأ�ضعار الوقود 

.
)20(

والغذاء

حان وقت الدبلوما�سية 

اإنه  بو�ضت،  وا�ضنطن  ب�ضحيفة  راأي  مقال  يف  هوفيل،  فاندن  كاترينا  الكاتبة  قالت   

يتوجب على الدول الغربية اأن تبداأ عملية التفاو�س مع رو�ضيا لإنهاء ال�رصاع يف اأوكرانيا. 

 19- https://arabic.rt.com/world/1406787
20- https://arabic.rt.com/world/1404716
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واأ�ضافت: »رمبا حان الوقت ملنح الدبلوما�ضية فر�ضة حلّل ال�رصاع يف اأوكرانيا«.

ولفتت الكاتبة اإىل اأن اجلرنال الأمريكي مارك ميلي كان ي�ضغط على اإدارة بايدن لل�ضغط 

على اأوكرانيا لتحقيق نهاية دبلوما�ضية للحرب، على الرغم من حقيقة اأن هناك من يختلف 

مع هذه املبادرة.

واأ�ضافت: »اأثار ال�رصاع يف اأوكرانيا الغ�ضب يف جميع اأنحاء العامل، على الرغم من اأن 

الكثري من دول العامل اختار عدم النحياز اإىل اأي طرف يف هذه املعركة. ويف الوليات 

اأو املفاو�ضات، ولكن املخاطر  املت�ضددون خنق الدعوات لل�ضالم  املتحدة،..  �ضيحاول 

اأكرب من اأن جنل�س مكتويف الأيدي، بينما تنت�رص الكارثة وت�ضتمر التكاليف واملخاطر يف 

.)21(
الرتفاع«

 من جهته،اأ�ضار املتحدث با�ضم الكرملني، دميرتي بي�ضكوف، اإىل رف�س رو�ضيا �رصوط 

الرئي�س الأمريكي جو بايدن للتفاو�س حول الت�ضوية يف اأوكرانيا، واأكد ا�ضتمرار العملية 

الع�ضكرية الرو�ضية حتى حتقيق اأهدافها.

وقال بي�ضكوف: »يف احلقيقة ما قاله بايدن هو اأن املفاو�ضات ممكنة فقط يف حال مغادرة 

. وعّلق بي�ضكوف على طلب ال�ضحفيني تو�ضيح اأن »الكرملني لي�س 
)22(

بوتني لأوكرانيا«

حتى  م�ضتمرة«  الرو�ضية  الع�ضكرية  العملية  بالطبع...  »ح�ضنًا،  بالقول:  لذلك«  م�ضتعداً 

حتقيق اأهدافها.

بعدما  زلنا يف زمن حرب«،  »ما  ماكرون:  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  اأقّر  من جهته، 

دعا، مدة طويلة، اإىل التفاو�س، واتِهم باعتماد موقف مهادن حيال رو�ضيا؛ لكنه اأ�ضاف 

اأن احلرب »لن تنتهي مبعاهدة �ضالم، بل يف التوقيت وال�رصوط التي يختارها الأوكرانيون«، 

21- https://arabic.rt.com/press/1408389
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/11/15/ukraine-war-end-diplomacy-negoti-
ations/ Katrina vanden Heuvel
22- https://www.interfax-russia.ru/main/kreml-otverg-vydvinutye-baydenom-usloviya-dlya-
nachala-peregovorov/ 2 декабря 2022 г /
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الأمنية  بال�رصورات  اأي�ضًا  ياأخذ  اأن  يجب  احلرب  من  اخلروج  اأن  ترّدد  باري�س  اأن  ولو 

.
)2((

الأوروبية

»ال�ضخ�س  بـ  زيلين�ضكي  فالدميري  الأوكراين  الرئي�س  فرن�ضيون  �ضيا�ضيون  و�ضف  كما 

اخلطري«، واّتهموه بال�ضعي لتاأجيج حرب عاملية ثالثة، ودعوا حكومة بالدهم للكّف عن 

تزويد نظامه بالأ�ضلحة.

ودعا ع�ضو الربملان الأوروبي ال�ضابق، فلوريان فيليبو، يف تغريدة عرب »تويرت« الرئي�ضني 

الأوروبية،  املفو�ضية  ورئي�ضة  ماركون،  واإميانويل  بايدن،  جو  والفرن�ضي،  الأمريكي 

اأور�ضول فون دير لين، ملطالبة زيلين�ضكي باإعادة املليارات التي قّدمها له الغرب، والتحقق 

من وجهات اإنفاقها«.

اأوروبا والأ�سرار والعقوبات

ن�رصت وكالة »بلومبريغ« مقاًل حتت عنوان »اأوروبا تخ�ضى اأن تت�رصر اقت�ضاديًا اإذا مت 

فر�س عقوبات �ضديدة على رو�ضيا«، جاء فيه اأّن بع�س الدول الأوروبية الكربى قلقة ب�ضاأن 

التداعيات القت�ضادية،اإذ اأعرب اأع�ضاء رئي�ضيون يف الحتاد الأوروبي عن خماوفهم ب�ضاأن 

احتمال اإحلاق ال�رصر باقت�ضاداتهم.

على  ترد  قد  رو�ضيا  اأّن  من  اأي�ضًا  بالقلق  ت�ضعر  الأوروبية  الدول  اأّن  اإىل  املقال  ولفت 

الأرجح، ورمبا تقطع اإمدادات الغاز املهمة عن قاّرة تعاين بالفعل ارتفاعًا قيا�ضيًا يف اأ�ضعار 

على  ا�ضتجابة  اأي  من  الأكرب  اجلزء  على  املوافقة  »�ضيتعنّي  املقال:  كاتب  وقال  الطاقة؛ 

م�ضتوى الحتاد الأوروبي بالإجماع من جانب جميع الدول الأع�ضاء البالغ عددها 27، 

وهي جمموعة لها وجهات نظر متباينة ب�ضاأن رو�ضيا ب�ضكل عام«.

وبح�ضب املوقع، ُيَعّد الحتاد الأوروبي اأكرب �رصيك جتاري لرو�ضيا، اإذ مّثل حواىل 7)% 

من اإجمايل جتارة البالد مع العامل يف اأوائل عام 2020، وفقًا للمفو�ضية الأوروبية، وكانت 

23- https://www.france24.com/ar/ 12/10/2022
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رو�ضيا اأي�ضًا م�ضدر نحو 25% من واردات الكتلة النفطية.

من  الثامنة  احلزمة  على  وافق  الأوروبي  الحتاد  اأن  الأوروبية  املفو�ضية  اأعلنت  وقد 

وفر�س  الرو�ضي،  النفط  برميل  ل�ضعر  �ضقف  و�ضع  ت�ضمل  والتي  رو�ضيا،  �ضد  العقوبات 

حظر على واردات ب�ضائع رو�ضية بقيمة 7 مليارات يورو.

ومنذ بدء العملية الع�ضكرية الرو�ضية اخلا�ضة �ضد اأوكرانيا يف 24 فرباير املا�ضي، اأمطر 

وكافة  نف�ضه  بوتن  راأ�ضهم  وعلى  �ضيا�ضيني،  �ضملت  العقوبات  من  بوابل  رو�ضيا  الغرب 

العاملي؛ ورغم  القت�ضاد  ب�ضكل كبري عن  مو�ضكو  العقوبات  ف�ضلت  نظامه. كما  اأركان 

حمّللون  اأرجعه  ما  �ضامداً،  ظل  اأنه  اإّل  الرو�ضي،  لالقت�ضاد  كبري  بانهيار  توقعات  وجود 

لـ«ا�ضتعدادات رو�ضية �ضخمة منذ 2014«.

حول  مقاًل  الرو�ضية  »اإزفي�ضتيا«،  �ضحيفة  يف  لوغينوفا،  ك�ضينيا  كتبت  جهتها،  من 

ا�ضتمرار ال�ضلطات الأوروبية يف فر�س عقوبات �ضد رو�ضيا على الرغم من الأ�رصار التي 

تت�ضبب بها ملواطني اأوروبا.

اإقرار  مت  الآن،  فحتى  م�ضبوقة.  2022 عقوبات غري  العام  رو�ضيا يف  »تواجه  وقالت: 

ثماين حزم من الإجراءات التقييدية �ضد مو�ضكو. القيود تغّطي جمالت خمتلفة من احلياة. 

هذه املّرة ت�ضّمنت اأي�ضًا حتديد �ضقف لأ�ضعار النفط الرو�ضي. ول يزال من ال�ضعب تقدير 

نتائج هذه احلرب القت�ضادية. ومع ذلك، فاإن العقوبات ت�ضيب ب�ضكل متزايد امل�ضتهلكني 

الأوروبيني، ما يت�ضبب يف ا�ضتياء كبري بني مواطني اأوروبا«.

الأوروبي  الحتاد  داخل  بات  العقوبات  احلديث عن خماطر  »اإن  لوغينوفا  واأ�ضافت  

فيكتور  املجري  الوزراء  رئي�س  هو  العقوبات  ل�ضيا�ضة  الرئي�ضيني  املنتقدين  اأحد  نف�ضه. 

اأوربان«.

يف كّل خطاب تقريبًا، ي�ضت�ضهد رئي�س احلكومة املجرية مبقارنات حّية ت�ضف ال�رصر 

الذي ُتلحقه الدول الأوروبية بنف�ضها. وهو يقول: »يف البداية اعتقدُت باأننا ُنطلق النار 



درا�شات باحث
انهيار النظام ال�ضيا�ضي العاملي: رو�ضيا – وا�ضنطن – اأوروبا :عودة  العالقات دونها حتالفات وجيوبوليتيك النظام الآحادي

49 74 1444هـ ـ العدد   - 2023 �شتاء 

النار على رئتيه، وبالتايل  اأطلق  اأن القت�ضاد الأوروبي قد  اأقدامنا. ولكن يبدو الآن  على 

فهو الآن يختنق«.  

ويف ال�ضدد، قالت اأ�ضتاذة العلوم ال�ضيا�ضية يف جامعة �ضان بطر�ضربغ، ناتاليا اإيرميينا، لـ 

»اإزف�ضتيا«، اإن الحتاد الأوروبي يعمل يف اإطار اأورواأطل�ضي م�ضرتك للتفاعل مع الوليات 

املتحدة.

الحتاد  »بداأ  وقالت:  النهج.  هذا  عن  بروك�ضل  تنحرف  اأن  امل�ضتبعد  من  لها،  ووفقًا 

توقفت  اإذا  امل�ضاكل.  بجميع  مو�ضكو  يّتهم  وراح  لرو�ضيا،  مناه�ضة  �ضيا�ضة  الأوروبي 

بروك�ضل عن فر�س العقوبات الآن، فكيف �ضت�رصح ملواطنيها �ضبب فر�ضها للعقوبات من 

؟ 
)24(

قبل

الحتاد  يف  �ضنوي،  اأ�ضا�س  على   ٪10.6 اليورو  منطقة  يف  الت�ضخم  بلغ  اأكتوبر،  يف 

الأوروبي - 11.5٪، وهو اأعلى معّدل منذ منت�ضف ال�ضبعينيات.  الت�ضخم يف رو�ضيا اأقل 

بالفعل من اإيطاليا )12.6٪ على اأ�ضا�س �ضنوي(، يف بولندا )16.8٪ على اأ�ضا�س �ضنوي(، 

ال�رصقية،  واأوروبا  البلطيق  �ضنوي(. ويف دول  اأ�ضا�س  )11.6٪ على  اأملانيا  م�ضتوى  وعلى 

كان الت�ضخم اأعلى منذ فرتة طويلة مما هو عليه يف رو�ضيا.

اأزمة الطاقة في اأوروبا 

الرو�ضية- احلرب  ب�ضبب  حتى  اأو  اللحظة  وليدة  اأوروبا  يف  الطاقة  اأزمة  تكن  مل 

املناخ على ح�ضاب  اأمن  بو�ضع  القرار  ب�ضبب توجهات �ضانعي  واإمنا كانت  الأوكرانية، 

اأمن الطاقة. وتعود جذور اأزمة الطاقة الأوروبية اإىل اأكرث من عقود؛ واحلرب الأوكرانية 

فاقمت هذه الأزمة، ودول القاّرة الأوروبية وقعت �ضحّية قرارات قادة الدول فيما يتعلق 

ّناع القرار الأوروبي تغيرًيا جذريًا فى معادلة  باأمن الطاقة، لأنه منذ عام 2010 اأحدث �ضُ

الطاقة الأوروبية؛ ونق�ضد هنا عنا�رص الطاقة العاملية الأبرز، وهي: الغاز الطبيعي والنفط 

24- https://iz.ru/1419412/kseniia-loginova/upriamo-po-kursu-pochemu-strany-es-gotovy-
vredit-sebe
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اخلام والفحم.

اأعلى  اإىل  اأوروبا  الطاقة يف  اأ�ضعار  ارتفاع يف  الأوكرانية   – الرو�ضية  احلرب  عن  نتج 

م�ضتوياتها منذ عقود، على نحٍو اأ�رّص ب�ضّدة بالقطاع ال�ضناعي بالقاّرة، ل �ضيما ال�ضناعات 

احلديد  مثل  �ضناعات،  يف  ب�ضدة  الإنتاج  تكاليف  ارتفعت  اإذ  الطاقة،  ا�ضتهالك  كثيفة 

وال�ضلب والأملنيوم والأ�ضمدة وغريها، مع ارتفاع اأ�ضعار الطاقة، 

وتّتجه دول اأوروبية نحو خطط تق�ضفية قا�ضية اأثارت رف�ضًا لدى فئات من املواطنني، 

البطالة،  العّمال على  الإنتاج، واإحالة  �ضاأنها تخفي�س  امل�ضانع، لأن من  وحتى من بع�س 

واإدخال القاّرة العجوز يف حالة ركود.

لذلك، اأمام الحتاد الأوروبي عدة خيارات ملواجهة �ضتاء بدون غاز رو�ضي، وتخفيف 

حّدة الأزمة الطاقوية، لي�س فقط على املدى الق�ضري، بل اأي�ضًا على املديني املتو�ضط والطويل.

فالوليات املتحدة، التي اأ�ضبحت اأكرب م�ضّدر للغاز امل�ضال يف العامل، وّجهت 71 باملئة 

من �ضادراتها من الغاز اإىل الحتاد الأوروبي وبريطانيا، خالل الأ�ضهر اخلم�ضة الأوىل من 

2022، مقارنة بنحو 0) باملئة يف 2021، وفق بيانات اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

80 باملئة من الغاز الرو�ضي امل�ضّدر  70 اإىل  اأن تغّطي من  وميكن لل�ضادرات الأمريكية 

اإىل اأوروبا، وفق �ضادرات يناير/كانون الثاين املا�ضي؛اإذ اإن »اأكرث من 50 باملئة من الطاقة 

التي ت�ضتوردها اأوروبا تاأتي من الوليات املتحدة«، وفق وكيل وزارة اخلارجية الأمريكية، 

خو�ضيه فرنانديز.

غري اأن اأكرب عيب يف الغاز الأمريكي اأنه اأغلى من الغاز الرو�ضي بن�ضبة 50 اإىل 70 باملئة، 

نظراً لتكاليف ا�ضتخراج الغاز ال�ضخري مقارنة بالغاز الطبيعي، وعمليات الت�ضييل واإعادة 

“التغويز”، وتكاليف النقل عرب ال�ضفن.

والإ�ضكال الآخر، الذي ل ميكن للغاز الأمريكي اأن يعّو�س نظريه الرو�ضي، عدم امتالك 

دول اأوروبية ُبنية حتتية ل�ضتقبال الغاز امل�ضال، خا�ضة التي كانت تعتمد على الغاز الرو�ضي 
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موانئ  متلك  ل  التي  الداخلية  تلك  اأو  اأوروبا،  �رصق  اأغلبها  والواقع  كاملة،  �ضبه  ب�ضفة 

ل�ضتقبال �ضفن الغاز.

ة كبرية من ا�ضتهالك  ت�ضتحوذ ال�ضناعات كثيفة ال�ضتهالك للطاقة يف اأوروبا على ح�ضّ

الغاز الطبيعي يف القاّرة الأوروبية، وهو ما مُيكن اإي�ضاحه على النحو التايل:

املعتمدة  وال�ضناعات  والكيماويات،  التكرير،  �ضناعات  ت�ضاهم  امل�ضافة:  القيمة   -  1
على املعادن مثل: احلديد وال�ضلب، و�ضناعات الأ�ضمنت، والزجاج، والورق، والأغذية 

وامل�رصوبات بحوايل 5% من اإجمايل القيمة املُ�ضافة بالقت�ضادات الأوروبية �ضنويًا، وذلك 

.)Rhodium Group( ”وفقًا لتقديرات “رودمي جروب

من  اأي  املبا�رص،  الأثر غري  عند ح�ضاب  ال�ضناعات  لهذه  القت�ضادية  امل�ضاهمة  وتزداد 

خالل تاأثريها املمتد اإىل القطاعات الأخرى. بينما توّظف تلك ال�ضناعات حوايل 4% من 

اإجمايل العمالة يف الحتاد الأوروبي.

2 - ا�ضتهالك وا�ضع للغاز: ت�ضتحوذ القطاعات املذكورة �ضابقًا على 87% من اإجمايل 
قطاع  ا�ضتحوذ  عام،  وب�ضكل  الأوروبية.  القاّرة  يف  ال�ضناعي  بالقطاع  الغاز  ا�ضتهالك 

ال�ضناعة على حوايل 26.1% من اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف منطقة اليورو يف عام 2020، 

وفق ليور �ضتات.

3 - م�ضاهمة عالية يف التكاليف: ت�ضري بع�س التقديرات اإىل اأن الطاقة مُتّثل حوايل %26 
يف   %19 اإىل  الن�ضبة  ت�ضل  فيما  اأوروبا،  يف  التعدينية  بال�ضناعات  اخلا�ضة  التكاليف  من 

ة كبرية من اإجمايل تكاليف الإنتاج. ال�ضناعات الكيميائية، وهي ح�ضّ

ويت�ضاعد النقا�س ب�ضاأن ا�ضتخدام الطاقة النووية بدياًل عن الطاقة الأحفورية )فحم ونفط 

وغاز(، يف كٍل من اأملانيا وال�ضويد وفرن�ضا، واإن بداأت ترجح الكّفة ل�ضالح املوؤيدين لها.

اأبريل/ني�ضان  غاية  اإىل  عملهما  متديد  وقّررت  نوويتني،  حمطتني  غلق  اأملانيا  واأرجاأت 

املقبل، بينما �ضُتغلق املحطة الثالثة كما كان مقرراً لها نهاية العام اجلاري، بعد وقف �ضخ 
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الغاز الرو�ضي.

يف الوقت احلا�رص، تعاين ال�رصكات الأوروبية كثيفة ال�ضتهالك للطاقة من العديد من 

وتتزامن  الطاقة،  مواد  اأ�ضعار  ارتفاع  اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل  تعود  والتي  الت�ضغيلية،  ال�ضغوط 

حالة  يف  الأوروبي  القت�ضاد  دخول  احتمالت  مع  اخلا�س  ال�ضتهالك  تراجع  مع  اأي�ضًا 

ركود قريبًا. وقد ارتفعت اأ�ضعار الغاز يف اأوروبا بن�ضبة 170% خالل الفرتة من فرباير اإىل 

يوليو 2022،نتيجة لتداعيات احلرب الرو�ضية – الأوكرانية. اأّدى ذلك اإىل ارتفاع تكاليف 

الإنتاج بال�رصكات العاملة يف ال�ضناعات كثيفة ا�ضتهالك الطاقة يف اأوروبا؛ بل وو�ضلت 

للحّد الذي جعل بع�س ال�رصكات تتكّبد خ�ضائر اقت�ضادية.

 4 ان�ضمام  اإعالن  منا�ضبة  يف  األقاه  الذي  بوتني  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س  خطاب  اإن 

اأقاليم اأوكرانية اإىل رو�ضيا، األقى ال�ضوء على عناوين خالفية جديدة بني رو�ضيا والغرب، 

اإمدادات الغاز التي تعرب  اأوكرانيا. وتفجري خّطي  تتجاوز تفا�ضيل احلرب التي تدور يف 

بحر البلطيق من رو�ضيا اإىل اأوروبا زاد من املخاوف، واأكد وجود اختالفات جوهرية بني 

احللف الذي تقوده الوليات املتحدة الأمريكية ودول اأوروبية من جهة، ورو�ضيا وحلفائها 

 1 – �ضرتمي  نورد  اإن�ضاء خط  على  اعرت�ضت  قد  كانت  وا�ضنطن  اأن  ذلك  ثانية،  من جهة 

وخط نورد �ضرتمي - 2، لأنهما يعطيان حوافز مالية كبرية لالقت�ضاد الرو�ضي، ويزيدان من 

.
)25(

من�ضوب التعاون بني رو�ضيا والحتاد الأوروبي، وهو ما ل يروق لها على املدى البعيد

ويف حتليله مل�ضار التطورات يف اأوكرانيا، اعترب بوتني اأن اأوكرانيا مل تُكن دولة متكاملة 

عرب التاريخ، ل من حيث اجلغرافيا ول من حيث هوية ال�ضكان، والغرب يحاول حما�رصة 

رو�ضيا الواعدة من خاللها، م�ضرياً اإىل اأن الوقائع تفر�س احرتام الفكرة الأورا�ضية. وطالب 

�رصقًا،  الأطل�ضي  �ضمال  حلف  تو�ضيع  ب�ضيا�ضة  النظر  اإعادة  ب�رصورة  الغربية  الدول  بوتني 

حمّذراً من قبول ع�ضوية اأوكرانيا، واأكد اأن رو�ضيا �ضرتد على حماولت ح�ضارها الع�ضكري 

والقت�ضادي من خالل خيارات موجعة، قد يتاأمل منها اجلميع؛ وا�ضتهداف نورد �ضرتمي – 

25- https://arabic.rt.com/russia/1404059



درا�شات باحث
انهيار النظام ال�ضيا�ضي العاملي: رو�ضيا – وا�ضنطن – اأوروبا :عودة  العالقات دونها حتالفات وجيوبوليتيك النظام الآحادي

53 74 1444هـ ـ العدد   - 2023 �شتاء 

1 ونورد �ضرتمي – 2 وتفجري ج�رص كاري�س يح�ضل من �ضمن �ضيا�ضة احل�ضار التي تعتمدها 

وا�ضنطن �ضد بالده، رغم اأن رو�ضيا لديها بدائل عن هذين اخلّطني لبيع غازها الطبيعي يف 

الأ�ضواق الدولية؛ وهي اأقدمت على الفور باإ�ضالح ج�رص كاري�س، واأعادت ربط جزيرة 

.
)26(

القرم بالرّب الرو�ضي

اإن�ضربوك  بجامعة  الدولية  العالقات  اأ�ضتاذ  مانغوت،  غرهارد  قال  الإطار،  هذا   ويف 

القطار وتعبئة  اأن  اإىل  بالأمر اخلطري، م�ضرياً  يعّد  نووية  اأ�ضلحة  ن�رص رو�ضيا  اإن  النم�ضاوية، 

قوله.  نووية، على حّد  ر�ضائل  طّياتهما  رمبا يحمالن يف  بيلغورود«  الغّوا�ضة »كا-29) 

الغربية،  وللحكومات  لأوكرانيا  ر�ضالة  بعث  يف  ترغب  الرو�ضية  »القيادة  اأن  واأ�ضاف 

مفادها اأن رو�ضيا قادرة بل ورمبا م�ضتعدة ل�ضتخدام الأ�ضلحة النووية. ويعّد هذا يف الوقت 

اإىل عدم  الغرب  اإىل الكف عن هجماتها، ولدفع  اأوكرانيا  احلايل مبثابة ر�ضالة ردع لدفع 

موا�ضلة ت�ضليح كييف«.

التي  الهجمات  الرو�ضية يف وقف  التهديدات  ف�ضلت  اإذا  اأنه  من  مانغوت حّذر  لكن 

ت�ضّنها القوات الأوكرانية، فاإن بوتني قد ينتقل اإىل املرحلة التالية املتمثلة يف “اإجراء اختبار 

�ضالح نووي تكتيكي فوق البحر الأ�ضود اأو يف �ضبه جزيرة كامت�ضاتكا.”

وحّذر اأي�ضًا من اأنه يف حالة عدم جناح هذا ال�ضيناريو، فاإن رو�ضيا قد تنتقل اإىل ال�ضيناريو 

ال�ضالح يف  هذا  ُي�ضتخدم  »لن  م�ضيفًا:  تكتيكي،  نووي  �ضالح  ا�ضتخدام  الأخطر، وهو 

ية  اخلطوط الأمامية اأو خط املواجهة، واإمنا يف اأماكن بعيدة عن املناطق الأوكرانية احل�رصَ

املاأهولة بال�ضكان«.

بدوره، يعتقد رالف تيله، اخلبري الع�ضكري والكولونيل ال�ضابق يف اجلي�س الأملاين، اأنه 

اإذا ف�ضل �ضيناريو ا�ضتخدام رو�ضيا لل�ضالح النووي يف ا�ضتهداف مناطق غري ماأهولة، فاإن 

مو�ضكو قد ُتقِدم على حماولة »مهاجمة اأهداف �ضيا�ضية واقت�ضادية يف اأوكرانيا«.

26- رو�ضيا اليوم -27 -10 -2022. 
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كهرومغناطي�ضية  نب�ضة  عنه  ينجم  انفجار  عن  عبارة  ذلك  يكون  »قد  واأو�ضح:   

مئات  م�ضاحتها  تبلغ  منطقة  يف  بالكهرباء  يعمل  �ضيء  كّل  لتدمري  يكفي  مبا  القّوة،  من 

الكمبيوتر  اأجهزة  ال�ضناعية،  الأقمار  التلفزيونات،  ال�ضيارات،  املرّبعة:  الكيلومرتات 

.
)27(

وحمطات الكهرباء… قد يكون هذا خياراً«

تحذيرات اأميركية

اإىل  �ضيوؤّدي  رو�ضيا  ِقبل  من  نووي  اختبار  اأي  اأن  على  الدوليني   اخلرباء  معظم  يّتفق 

عواقب وخيمة على مو�ضكو. ويف هذا ال�ضدد، قال مانغوت اإن اأي اختبار �ضيمّثل »يف 

مما  رو�ضيا،  عليها  �ضادقت  التي  النووية  للتجارب  ال�ضامل  احلظر  ملعاهدة  انتهاكًا  الواقع 

�ضيوؤّدي اإىل عقوبات اقت�ضادية ومالية �ضديدة«.

وكان م�ضت�ضار الأمن القومي الأمريكي، جيك �ضوليفان، قد �ضّدد يف �ضبتمرب / اأيلول 

املا�ضي على اأن وا�ضنطن اأبلغت مو�ضكو اأنها �ضتواجه “عواقب كارثية” اإذا اتخذت هذا 

اخليار، م�ضيفًا: »كّنا وا�ضحني معهم، واأكدنا اأننا �ضرند ب�ضكل حا�ضم، جنبًا اإىل جنب مع 

حلفائنا و�رصكائنا«.

ديفيد  املتقاعد،  الأمريكي  اجلرنال  الأمريكية  التحذيرات  �ضل�ضلة  اإىل  لحقًا  وان�ضّم 

برتيو�س، الذي قال اإن الوليات املتحدة وحلفائها �ضيدّمرون اجلي�س الرو�ضي يف اأوكرانيا 

ويغرقون اأ�ضطول البحر الأ�ضود التابع له يف حال ا�ضتخدام رو�ضيا ال�ضالح النووي ل�رصب 

الأوكرانيني.

ويف مقابلة مع �ضبكة »اآي بي �ضي نيوز«، قال برتيو�س »لنفرت�س )اأن بوتني ا�ضتخدم 

ال�ضالح النووي(، فاإن الوليات املتحدة �ضوف تقود جهوداً م�ضرتكة يقوم بها الناتو لتحييد 

القوات الرو�ضية التي ميكن حتديد مكانها يف �ضاحة املعارك يف اأوكرانيا و�ضبه جزيرة القرم، 

مبا يف ذلك تدمري كل �ضفينة يف البحر الأ�ضود«.

27- �ضبوتنيك، 2022-10-14.
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ويف املقابل، قال مانغوت اإن مثل هذه ال�رصبة �ضتكون »غري متكافئة« ب�ضبب اأنها قد 

تنطوي على ا�ضتخدام اأ�ضلحة تقليدية؛ لكنه قال اإن الرئي�س الرو�ضي »ُيجرى اإحاطته لي�س 

فقط حيال كيف �ضيكون الرّد الغربي على اأي هجوم نووي؛ ولكن ُيجرى اإحاطته اأي�ضًا 

اإدانة ال�ضني والهند ملثل هذه  العاملي، مبا ي�ضمل  باأن رو�ضيا �ضتكون معزولة على ال�ضعيد 

اخلطوة«.

زيلين�سكي طلب اأ�سلحة كيميائية 

من  طلب  زيلين�ضكي  فالدميري  الرئي�س  اأن  الأوكراين  الربملان  يف  �ضابق  نائب  ك�ضف 

الوليات املتحدة اأ�ضلحة كيمياوية ل�ضتخدامها لحقًا يف دونبا�س.

وكتب الربملاين ال�ضابق على قناته يف »تلغرام« اأنه »ووفقًا مل�ضدر من مكتب الرئي�س، 

امل�ضلحة  للقوات  عاجل  ب�ضكل  كيميائية  اأ�ضلحة  توفري  وا�ضنطن  من  زيلين�ضكي  طلب 

الأوكرانية، لت�ضتخدمها يف دونبا�س«.

وبح�ضب امل�ضدر ذاته، فاإن »نظام كييف يف حالة ذعر، واإن الأمر قد ل يقت�رص على 

هجوم اإرهابي على حمطة الطاقة النووية يف زابوروجيه«.

ويف نهاية اأغ�ضط�س املا�ضي، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ضية اأن مو�ضكو تعد وثائق توؤكد 

قيام اأوكرانيا باأعمال اإرهاب كيميائي، واأنها �ضرت�ضلها اإىل منظمة حظر الأ�ضلحة الكيميائية.

املا�ضي مواد  يوليو  نهاية  ا�ضتخدمت يف  اأوكرانيا  فاإن  الرو�ضية،  الدفاع  لوزارة  ووفقًا 

.
)28(

�ضامة �ضد اجلي�س الرو�ضي يف منطقة زابوروجيه

بدورها، كتبت �ضفيتالنا �ضاموفالوفا مقاًل يف �ضحيفة »مو�ضكوف�ضكي كوم�ضوموليت�س« 

الرو�ضية، حول ابتزاز الرئي�س الأوكراين العامل باإمكانية انت�ضار الإ�ضعاع النووي، والوكالة 

اآتوم«  »رو�س  ل�رصكة  العام  املدير  اأن  فيه   ك�ضفت  ذلك،  تدرك  الذريّة  للطاقة  الدولية 

اإىل خطر وقوع  اإك�ضبو-2022«،  اأ�ضار يف منتدى »اآتوم  الرو�ضية،األيك�ضي ليخات�ضوف، 

28 - https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/11/24/19112179.shtml
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حادث نووي يف حمطة الطاقة النووية يف زابوروجيه. ويف راأيه، اأوكرانيا »ل ت�ضتبعد يف 

.
)29(

خططها ا�ضتخدام احلوادث النووية مبا يخدم م�ضلحتها«

ويف ال�ضدد، قال اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية يف املدر�ضة العليا لالقت�ضاد، مارات ب�ضريوف:

الحتاد  بابتزاز  زابوروجيه،  ملحطة  مكّثف  بق�ضف  اأمراً  زيلين�ضكي،باإعطائه  »يقوم 

الأوروبي علنًا بالتلّوث النووي. ومن خالل ذلك، يو�ضح لهم اأن القدرة القتالية للقوات 

ت�ضل  ومل  النهيار،  يف  للطاقة  التحتية  البنية  ا�ضتمرت  اإذا  �ضتنخف�س  الأوكرانية  امل�ضلحة 

اأ�ضلحة جديدة واأموال كبرية، واأنهم �ضي�ضّكلون تهديداً لأوروبا، من خالل ترتيب حادث 

يف حمطة الطاقة النووية يف زابوروجيه؛ و�ضينتهي الأمر باجلميع اإىل اجلحيم«.

يقلقهم  ول  املتحدة،  الوليات  يف  موجودون  زيلين�ضكي  رعاة  باأن  ب�ضريوف  وذّكر 

الطريقة ميكن  فبهذه  لهم.  مفيد  الو�ضع  »بل هذا  واأ�ضاف:  اأوكرانيا.  النووي يف  الأمن 

اأو  الوليات املتحدة  اإىل  ال�رصكات  العديد من  ينتقل  املناف�ضة. �ضوف  اأوروبا  تدمري �ضوق 

ال�ضني لتكون يف ماأمن وحت�ضل على غاز رخي�س«.

ووفقًا لب�ضريوف، كل خطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإن�ضاء منطقة اأمنية ل معنى 

لها من دون اأوامر من رعاة كييف الغربيني. يجب على الوليات املتحدة منع كييف من 

.)(0(
مهاجمة حمطة الطاقة النووية يف زابوروجيه

موقف ال�سين

يرى مراقبون اأن ال�ضني قد تلعب دوراً يف ردع رو�ضيا عن ا�ضتخدام ال�ضالح النووي، 

فيما دعا الكولونيل ال�ضابق تيله الغرب اإىل بذل املزيد من اجلهد لدفع ال�ضني لال�ضطفاف 

اإىل جانبه، واأن تكون ال�ضني مبثابة »احلليف ال�ضرتاتيجي للغرب«.

واأ�ضاف: »يعتمد بوتني على ال�ضني؛ لكن يف حالة دفع ال�ضني لالنخراط ب�ضكل اأكرب، 

29- �ضحيفة مو�ضكوف�ضكي كوم�ضوموليت�س الرو�ضية  2022/11/22.
0)- رو�ضيا اليوم/ 2022/11/22.
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ف�ضيكون اأمام العامل فر�ضة لتحقيق هدنة كخطوة اأوىل«.

ُيجرب  اأّل  الغرب  على  يتعنّي  اأنه  على  �ضّدد  الأملاين  اجلي�س  ال�ضابق يف  الكولونيل  لكن 

ال�ضني على الن�ضمام اإىل العقوبات �ضد رو�ضيا، نظراً لأن هذا الأمر لن ي�ضّب يف �ضالح 

بكني، م�ضيفًا »ال�ضني ترغب يف اإنهاء احلرب يف اأوكرانيا ب�ضكل خا�س لأ�ضباب اقت�ضادية، 

ف�ضاًل عن اأنها ل تريد ن�ضوب �رصاع نووي«.

وقال: »يريد )ال�ضيا�ضيون الأوروبيون( اإبعاد ال�ضني عن اأوروبا ب�ضبب اعتقادهم باأنه 

ال�ضيا�ضي؛  ال�ضني القت�ضادية ونفوذها  قّوة  التعامل مع  امل�ضتقبل  ال�ضعب يف  �ضيكون من 

اأهون  مبثابة  �ضيكون  هنا   – به  املرّحب  وغري  القوي   – ال�ضني  وجود  اأن  اأعتقد  لكّنني 

ال�رّصين«.

القرم ..خط اأحمر

من جانبه، يرى مانغوت اأن التطورات احلالية يف اأوكرانيا �ضتقّرر يف نهاية املطاف ما 

اإذا كانت التحذيرات التي اأطلقتها الوليات املتحدة عمدت اإىل ردع رو�ضيا اأم ل؛ لكنه 

قال اإن رو�ضيا قد تعترب اأي هجوم على �ضبه جزيرة القرم مبثابة جتاوز “للخط الأحمر”.

واأ�ضاف: »ل ميكنني اأن اأتخّيل اأن يقف بوتني �ضامتًا اإذا ا�ضتعادت اأوكرانيا �ضبه جزيرة 

القرم، لأن هذا من �ضاأنه اأن يعّر�س و�ضعه ومركزه اإىل خطر حتمي وفوري، و�ضيوؤّدي اإىل 

�ضقوطه. لكن ال�ضوؤال الأهم هو: هل بوتني ميتلك ما يكفي من القوة، وبدم بارد، لُيقِدم 

على ا�ضتخدام ال�ضالح النووي لتجّنب الهزمية«.

لن  نووية  اأ�ضلحة  بن�رص  اأوامره  اأن  يف  الأمل  بع�س  هناك  لكن  ذلك.  »اأخ�ضى  وقال: 

ينّفذها من هم منوٌط بهم تنفيذ ذلك«، م�ضيفًا اأنه حتى الآن ل توجد موؤ�رصات على اأن 

القيادة الرو�ضية ح�ضمت ق�ضية ا�ضتخدام الأ�ضلحة النووية.

واأو�ضح: »مل ن�ضل بعد اإىل هذه املرحلة املتمثلة يف خطر خ�ضارة رو�ضيا احلرب على 

نحٍو كارثي؛ لكن مع كل هزمية تتكّبدها رو�ضيا يف �ضاحة املعارك، اأو مع ا�ضتعادة اجلي�س 
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باأننا ن�ضري �ضوب هذا  تتزايد  فاإن الحتمالت  التي احتّلتها رو�ضيا،  الأوكراين لالأرا�ضي 

امل�ضار«.

قواعد جديدة في الحرب

تنفيذه  امل�ضوؤولية عن  فيه  األقت   والذي  القرم،  تفجري ج�رص  على  رو�ضيا  رّدت  �رصيعًا 

لالأمن الأوكراين. لذا، قامت القوات الرو�ضية بتنفيذ عمليات هجومية �ضاروخية )وبع�س 

امل�ضوؤولني الأوكرانيني يتحدثون عن هجمات بطائرات م�ضرّية انتحارية(، طالت اأكرث من 

11 من�ضاأة مهمة يف مناطق خمتلفة من اأوكرانيا.

وقد عّلق الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني على عملية الرّد هذه، حيث اعترب باأن النظام 

حمّذراً  العاملية،  الإرهابية  العمليات  مع  واحد  موقع  يف  نف�ضه  و�ضع  باأعماله  الأوكراين 

قا�ضيًا  �ضيكون  الرو�ضي  الرّد  فاإن  الأوكرانية،  الإرهابية  العمليات  تكرار  اأنه يف حال  من 

باأن ترك الأعمال الإجرامية الأوكرانية دون رد هو �ضيء م�ضتحيل،  مبّينًا  ومنا�ضبًا،  جداً 

وكا�ضفًا باأن رو�ضيا نّفذت �رصبة مرّكزة باأ�ضلحة دقيقة بعيدة املدى على عدد من الأهداف 

الأوكرانية.

الأجهزة  مّتهمًا  الإرهابي،  بالعمل  القرم  ج�رص  تفجري  عملية  بوتني  الرئي�س  وو�ضف 

من  �ضاعات  بعد  اجل�رص  هذا  ن�ضاط  اإعادة  واعُتربت  خلفه.  بالوقوف  الأوكرانية  اخلا�ضة 

عملية التفجري، من اأهم عمليات الرد الرو�ضية، بحيث ا�ضتطاع الرو�س تفعيل عمل خط 

�ضكة احلديد، واإتاحة ال�ضري يف ن�ضف الطريق ال�رصيع.

املعركة؛  موازين  يقلب  ا�ضرتاتيجي  مب�ضتوى  يكن  مل  فهو  الهجوم،  هذا  نتائج  عن  اأما 

الع�ضكرية  اأو  املدنية  الإمدادات  اأو مينع و�ضول  للجزيرة،   
ّ
يوؤّد اىل عزل كلي فالهجوم مل 

لها؛ بل هو �ضّكل �رصبة مو�ضعية تكتيكية فقط، من الطبيعي ح�ضولها خالل اأي مواجهة 

النريان  وا�ضتعلت  النفجار،  يف  ال�رصيع  الطريق  ج�رص  من  جزء  انهار  بحيث  ع�ضكرية، 

يف �ضبع خّزانات وقود يف قطار مّتجه نحو �ضبه جزيرة القرم، عرب ج�رص قريب لل�ضكك 
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احلديدية. واأّدى احلادث اإىل مقتل ) اأ�ضخا�س على الأقل.

بوا�ضطة  تنفيذها  باأنه مت  اأما عن كيفية ح�ضول عملية تفجري اجل�رص، فقد بات معلومًا 

جورجيا  عرب  بلغاريا  من  رو�ضيا  اإىل  ال�ضاحنة  و�ضلت  وقد  باملتفجرات،  حمّملة  �ضاحنة 

واأرمينيا.

اأهمية الج�سر

ا ج�رص »كريت�س«، بعد عامني من ا�ضتفتاء �ضكان  - بداأ بناء هذا اجل�رص الذي ي�ضّمى اأي�ضً

�ضبه جزيرة القرم لالن�ضمام اإىل رو�ضيا عام 2014، واكتمل بناوؤه يف العام 2018، بهيكل 

يبلغ طوله 19 كم - اأطول ج�رص يف اأوروبا؛ ولذلك اأ�ضبح رمزاً لإعادة توحيد �ضبه اجلزيرة 

مع رو�ضيا – وجمّهز باأقوا�س طولها 5) مرًتا، والتي ت�ضمح لل�ضفن باملرور حتتها.

- ا�ضتغرق البناء 4 �ضنوات، وتكّلف 228 مليار روبل، اأي حوايل 7.) مليار دولر.

لطريق  والآخر  م�ضارات،   4 من  لطريق  اأحدهما  املتوازية،  اجل�ضور  من  زوج  هو   -

عرب  متتد  لل�ضحن،  وواحدة  للرّكاب  واحدة  حديد،  ل�ضكة  م�ضارين  ي�ضم  كما  مزدوج؛ 

م�ضيق كريت�س.

ت�ضتخدمه  الرو�ضية  القوات  كانت  اأوكرانيا،  يف  الرو�ضية  الع�ضكرية  العملية  خالل   -

العديد  اأ�ضدر  ولذلك  والب�ضائع.  الع�ضكرية  املعّدات  من  املدّرعة وغريها  املركبات  لنقل 

من امل�ضوؤولني والقادة الع�ضكريني الأوكرانيني يف الأ�ضهر الأخرية تهديدات باأن اجل�رص قد 

ي�ضبح هدفًا.

وقد �ضهد اجل�رص الذي يربط الأرا�ضي الرو�ضية ب�ضبه جزيرة القرم انفجاراً قويًا، اأّدى اإىل 

مقتل ثالثة اأ�ضخا�س وقطع حركة مرور العربات والقطارات.

وبينما مل يتنّب اأي طرف م�ضوؤولية تفجريات اأنبوبي غاز نورد �ضرتمي 1و2 يف 26 �ضبتمرب/

اعرتاف  �ضبه  يف  بودولياك،  ميخايلو  الأوكراين  الرئي�س  م�ضت�ضار  اأعلن  املن�رصم،  اأيلول 
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غري  �ضيء  كل  تدمري  ويجب  »البداية..  اإياه  معترباً  التفجري،  وراء  بالده  وقوف  ر�ضمي، 

�رصعي«.

وكتب بودولياك، يف تغريدة على تويرت: »اإن كل �ضيء �رصقته رو�ضيا من اأوكرانيا يجب 

ا�ضتعادته.. ويجب طردها من كل املناطق التي احتّلتها«.

لكن نف�س ال�ضخ�س عاد وتراجع عن تغريدته الأوىل، واّتهم الرو�س اأنف�ضهم بالوقوف 

انفجرت  التي  الأوكرانية؛ وقال: »ال�ضاحنة  الرئا�ضة  ن�رصته  تعليق  وراء تفجري اجل�رص، يف 

وفق كل املوؤ�رصات دخلت اجل�رص من اجلانب الرو�ضي. اإذن، ينبغي البحث عن الأجوبة يف 

رو�ضيا )..( كل ذلك ي�ضري بو�ضوح اإىل �ضلوع رو�ضي«.

اإن حربًا خفّية ُت�ضّن على رو�ضيا، والهجوم الإرهابي املعلن منذ مدة طويلة على ج�رص 

القرم مل يعد جمّرد حتٍد بل اإعالن حرب بال قواعد«؛ هذا ما �رّصح به اأوليغ موروزوف، 

.
)(1(

نائب رئي�س جمل�س الدوما )الربملان( لوكالة »�ضبوتنيك« الرو�ضية

الغربيني  وحلفائها  املتحدة  الوليات  اإىل  اإ�ضارة  فيه  خفّية«  »حرب  عن  فاحلديث 

بالوقوف وراء هذه الهجمات القوية واملهينة دون اأن تتبّناها.

اأما »حرب بال قواعد«، فاملق�ضود بها ا�ضتهداف املن�ضاآت املدنية والبنية التحتية »يف 

تلويحها  رغم  مو�ضكو،  و�ضعتها  التي  احلمراء  للخطوط  اعتبار  دون  الرو�ضي«،  الداخل 

بال�ضالح النووي.

فالعامل مقبٌل على تفجريات فو�ضوية متعمدة، تقف وراءها دولة اأو جمموعة دول، دون 

اإذ �ضبق لرو�ضيا واأن فاخرت باإ�ضقاط طائرة م�ضرّية قرب ج�رص القرم يف  اأن يتبّناها اأحد؛ 

اأغ�ضط�س/اآب، وتعزيز دفاعاتها اجلوية والبحرية، وحتى يف عمق البحر، ل�ضد اأي هجوم 

بطائرات م�ضرّية اأو �ضواريخ اأمريكية متو�ضطة املدى، اأو حتى بغّوا�ضات و�ضفادع ب�رصية 

.
)(2(

وقوات خا�ضة

31- https://sputnikarabic.ae/20221008/
32- https://alkhanadeq.com/post.php?id=3881/10.10.2022
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�سقاق مع الغرب

 رّجحت �ضحيفة »اإيكونومي�ضت« اأن توؤّدي حماولة اأوكرانيا ال�ضيطرة على القرم اإىل 

�ضقاق مع الغرب،اإذ تعتقد كييف اأن وا�ضنطن والأ�ضلحة التي تقّدمها هي »مفتاح« ما اإذا 

كان جناح اجلانب الأوكراين ممكنًا؛ واأ�ضارت املجلة اإىل اأن رئي�س هيئة الأركان الأمريكية، 

القوات الأوكرانية يف �ضبه جزيرة  اإن جناح  اجلرنال مارك ميلي، قال يف  �ضهر نوفمرب » 

القرم بالكاد ممكن »يف امل�ضتقبل القريب«.

اإعادة  ب�ضعوبة  »ب�ضكل خا�س«  كييف  ال�ضيا�ضيون يف  القادة  يقّر  نف�ضه،  الوقت  ويف 

دونبا�س و�ضبه جزيرة القرم اإىل ال�ضيطرة الأوكرانية. وذكرت املجلة اأن فالدميري زيلين�ضكي 

اإىل  القرم  جزيرة  �ضبه  عودة  حول  الت�رصيحات  عرب  الزاوية«  يف  نف�ضه  يح�رص  كان  »رمبا 

ال�ضيطرة الأوكرانية.

واأكدت مقالة املجلة اأن »حماولة اإعادة �ضبه جزيرة القرم اإىل ال�ضيطرة الأوكرانية �ضتكون 

حتّمل  ي�ضتطيع  لن  الذي  احللفاء  مع  �ضقاق  اإىل  و�ضتوؤّدي   - الثمن  باهظة  ع�ضكرية  مهمة 

.
)(((

نفورهم«

خطر ا�ستخدام قنبلة م�سّعة

كتب بوغدان �ضتيبوفوي واأندريه فيودوروف مقاًل يف �ضحيفة »اإزفي�ضتيا« الرو�ضية، 

حول تبعات تفجري كييف املحتمل لقنبلة قذرة.

اأكتوبر،   26 يوم  بوتني،  الرو�ضي فالدميري  الرئي�س  اإىل قول   البداية  الكاتبان يف  اأ�ضار   

يف اجتماع مع روؤ�ضاء اأجهزة الأمن وال�ضتخبارات يف بلدان رابطة الدول امل�ضتقلة، اإن 

الوليات املتحدة حّولت اأوكرانيا اإىل �ضاحة جتارب للتجارب البيولوجية الع�ضكرية، وهي 

تغ�ّس النظر عن رغبة نظام كييف يف احل�ضول على اأ�ضلحة نووية.

اأوليغ  والبيولوجية،  الكيميائية  وال�ضالمة  الإ�ضعاع  جمال  يف  اخلبري  قال  وكما 

33- https://arabic.rt.com/russia/141190/27/11/2022
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لن  ونووية خطرية  بيولوجية  واأي حوادث  اأوروبا؛  مركز  »اأوكرانيا هي  جيلتونوجكو: 

توؤّثر فقط على اأقرب اجلريان- رو�ضيا وبيالرو�س- اإمنا على القاّرة باأكملها«.

مت  الهوائية.  التيارات  ب�ضبب  باأكملها  اأوروبا  على  اأّثرت  ت�ضرينوبيل  كارثة  واأ�ضاف: 

الت�ضاقط الإ�ضعاعي حتى يف الرنويج. الأنهار الأوكرانية تتدفق بغزارة  ت�ضجيل تداعيات 

اأرا�ضيها �ضيوؤّثر على الفور يف منطقة البحر الأ�ضود  يف البحر الأ�ضود؛ واأي حدث على 

يف  الزراعية  املحا�ضيل  منتجي  اأكرب  من  واحدة  اأوكرانيا  اأن  ن�ضيان  يجدر  ول  باأكملها. 

هناك  وباء  واأي  احليوانية.  والرثوة  احلبوب  �ضادرات  يف  اخلطري  التلّوث  �ضيوؤّثر  العامل. 

�ضيكون خطرياً على الأقل بالن�ضبة لأوروبا باأ�رصها.

لهذه  العالية.  ال�ضكانية  الكثافة  ذات  البلدان  من  العديد  حدود  على  تقع  اأوكرانيا 

الأ�ضباب، ل ينبغي علينا وحدنا، بل يجب على اأوروبا باأ�رصها اأن ناأخذ على حممل اجلد 

احتمال وقوع حوادث نووية اأو بيولوجية يف هذه املنطقة«.

واأ�ضار جيلتونوجكو اإىل اأن رعاة اأوكرانيا قد ل يح�ضبون عواقب ما ميكن اأن يحدث. 

وقال: »بالن�ضبة للمحّللني املوؤّهلني تاأهياًل عاليًا، اأ�ضبحت املقاربة ال�ضيا�ضية اأهم من الواقع 

احلقيقي لالأمور«.

�ضتقوم  اأن بالده  الرو�ضي دميرتي مدفيديف،  الأمن  نائب رئي�س جمل�س  اأكد  بدوره،   

بكّل ما بو�ضعها ملنع امتالك الدول املجاورة املعادية لها �ضالحًا نوويًا، متوعداً بلجوء رو�ضيا 

نف�ضها اإىل النووي »عند ال�رصورة«.

ملنع  بو�ضعنا  ما  بكل  »�ضنقوم  »تلغرام«:  قناته على  من�ضور على  مدفيديف يف  وكتب 

امتالك الدول املعادية لنا �ضالحًا نوويًا؛ ومثال على ذلك اأوكرانيا النازية التي ُتدار من دول 

.
)(4(

الناتو مبا�رصًة اليوم«

34- //iz.ru/1416478/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/griaznye-igry
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�سركة الطاقة النووية الرو�سية تحّذر

�رّصح م�ضت�ضار رئي�س �رصكة »رو�س اإنريغو اآتوم«، رينات كارت�ضا، باأن ا�ضتخدام »القنبلة 

الذريّة القذرة« �ضيزيد ب�ضكل كبري من خماطر ن�ضوب حرب نووية عاملية.

وتابع خالل حديث له لقناة »رو�ضيا 24«: »اإن اأ�ضواأ �ضيء هو ما نراه؛ ومهما بدا ذلك 

فجًا، من حقيقة اأن حياة الأ�ضخا�س الذين �ضيتم قتلهم جّراء ا�ضتخدام هذه القنبلة القذارة، 

لي�ضت �ضوى جزء �ضغري مما ميكن اأن يحدث فيما بعد، حيث �ضت�ضبح يد من ياأمرون بهذا 

النوع من التجارب الرببرية طليقة، و�ضيدخلون يف ال�رصاع بالكامل؛ وهو ما �ضريفع من 

خماطر اندلع احلرب العاملية الثالثة عدة مّرات، و�ضتتحّول اإىل تهديد حقيقي. اإنه حقيقي 

.
)(5(

للغاية«

يطال  اإ�ضعاعي  تلّوث  اإىل  �ضيوؤّدي  »قذرة«  نووية  قنبلة  انفجار  اأن  اإىل  كارت�ضا  واأ�ضار 

اإىل  ت�ضل  ملدة  املناطق  لبع�س  احليوي  الن�ضاط  واإغالق  الأ�ضخا�س،  من  الآلف  ع�رصات 

50 عامًا. وتابع: »حينما نتحدث عن ا�ضتبعاد الأرا�ضي امللّوثة لـ 50-0) عامًا، فاإنه من 

امل�ضتحيل الإجابة على هذا ال�ضوؤال بدّقة، لأن معايري القنبلة القذرة غري معروفة بالأ�ضا�س«، 

موؤكداً على اأن با�ضتطاعة اأوكرانيا، باإمكانياتها العلمية والتقنية، �ضنع قنبلة ذرّية »قذرة«، 

الأ�ضخا�س  الآلف من  بالتاأكيد، و�ضيطال ع�رصات  اإ�ضعاعي  تلّوث  و�ضوف يكون هناك 

.
)(6(

على الأقل

بايدن: اإ�سارات بوتين »خطيرة للغاية«

اأكد الرئي�س الأمريكي جو بايدن، اأن الإ�ضارات املتكررة من الرئي�س الرو�ضي فالدميري 

بوتني لالأ�ضلحة النووية »خطرية للغاية«.

ياأتي هذا ح�ضب �ضحيفة »ذا هيل« الأمريكية، بعد �ضاعات من اإعالن بوتني اأنه لي�ضت 

35- https://www.kommersant.ru/doc/5632564/24=10-2022
36- https://tass.ru/politika/16137589/24/10/2022
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لديه النّية ل�ضتخدام مثل هذه الأ�ضلحة النووية. لكن بايدن ت�ضاءل اإذا كان الرئي�س بوتني 

الأ�ضلحة  ل�ضتخدام  بالده  قدرة  وعن  عنها،  احلديث  يوا�ضل  فلماذا  النّية،  لديه  لي�ضت 

النووية التكتيكية؟ م�ضرياً اإىل اأن اأ�ضلوب بوتني يف التعامل مع هذه الق�ضية بالغ اخلطورة، 

.
)(7(

وميكنه اإنهاء هذا الأمر برّمته، باخلروج من اأوكرانيا

هو�س بريطاني من ا�ستخدام رو�سيا اأ�سلحة نووية

ك�ضفت و�ضائل اإعالم بريطانية اأن رئي�ضة الوزراء الربيطانية ال�ضابقة، ليز ترا�س، كانت 

تدر�س بجديّة يف الأيام الأخرية لها يف من�ضبها، اإمكانية ا�ضتخدام رو�ضيا لالأ�ضلحة النووية.

اأن ترا�س كانت مهوو�ضة  اأون �ضنداي« نقاًل عن م�ضادر،  وذكرت �ضحيفة »ذا ميل 

ال�ضتخبارات  نّفذته  الذي  القرم،  ج�رص  على  الإرهابي  الهجوم  بعد  باأنه  اعتقادها  يف 

البحر  فوق  تكتيكية  نووية  اأ�ضلحة  بوتني  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س  يخترب  قد  الأوكرانية، 

الأ�ضود، بهدف اأن ُيظهر ل�ضلطات كييف اأن رو�ضيا م�ضتعدة لتخاذ اإجراءات �ضارمة.

التنبوؤات  اإىل متابعة  اآنذاك  اإن املخاوف دفعت رئي�ضة الوزراء ترا�س  وقالت ال�ضحيفة 

اجلوية واجتاه الرياح، معتقدة اأنه اإذا مت ا�ضتخدام الأ�ضلحة النووية، فقد ي�ضل الإ�ضعاع اإىل 

�ضواطئ اململكة.

واأكدت ال�ضحيفة اأن ترا�س كانت تفّكر يف كيفة تنفيذ »خطة احلماية والبقاء«، وهي 

.
)(8(

حملة عامة لإعالم عامة النا�س بكيفية حماية اأنف�ضهم يف حالة وقوع هجوم نووي

ا�ضتياء  و�ضط  القت�ضادية،  �ضيا�ضاتها  ف�ضل  بعد  اأكتوبر(   20( ا�ضتقالتها  ترا�س  واأعلنت 

 50 اأقل من  اأم�ضت يف املجموع  متزايد بني زمالئها يف حزب املحافظني احلاكم؛ وهي 

يومًا كرئي�ضة للوزراء.

من جهتها، راأت جملة نا�ضيونال اإنرت�ضت الأمريكية اأن فر�ضة ا�ضتخدام رو�ضيا لالأ�ضلحة 

7)- وكالت – 2022-10-28
8)- رو�ضيا اليوم :0)-2022-10
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النووية يف اأوكرانيا منخف�ضة، لكنها اآخذة يف الزدياد.

الأ�ضلحة  با�ضتخدام  هّدد  بوتني  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 

النووية يف بداية عمليته الع�ضكرية يف اأوكرانيا قبل ثمانية اأ�ضهر تقريًبا.

ولفتت اإىل اأن اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن ت�ضري منذ ذلك احلني على خط رفيع بني 

دعم اأوكرانيا مبا يكفي للقتال �ضد رو�ضيا، ودون ا�ضتفزاز بوتني لت�ضعيد احلرب و«التحّول 

اإىل ا�ضتخدام ال�ضالح نووي«. 

ل   ،)4500 )حوايل  خمزونها  يف  النووية  الأ�ضلحة  من  جًدا  كبرًيا  عدًدا  رو�ضيا  متتلك 

ت�ضتطيع معه الوليات املتحدة حتى التفكري يف اأي نوع من الهجوم الوقائي. ول ميكن 

للدفاعات ال�ضاروخية اأن تعرت�س ب�ضكل موثوق هجوًما رو�ضًيا على الوليات املتحدة اأو 

اأوكرانيا.

لذلك، ي�ضعى امل�ضوؤولون الأمريكيون اإىل »ردع« بوتني عن ا�ضتخدام الأ�ضلحة النووية. 

والردع هو فن توجيه التهديدات امل�ضادة. ولذا، فاإن اأف�ضل ما ميكننا فعله هو حماولة اإقناع 

بوتني بعدم الهجوم.

من  �ضوليفان،  جيك  الأمريكي،  القومي  الأمن  م�ضت�ضار  حّذر  الأخرية،  الآونة  يف 

»عواقب كارثية«. كما حّذر وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن من عواقب »مروعة«.

لكن وزير الدفاع الأمريكي، لويد اأو�ضنت، اأكد اأن ال�ضتخبارات الأمريكية مل تر�ضد 

اأن الأمر م�ضتبعد  اإىل  ُينّبئ با�ضتخدام ال�ضالح النووي، م�ضرياً  اأي حتّرك مريب يف رو�ضيا 

حاليًا.

واأ�ضارت املجلة اإىل اأن الو�ضع احلايل خطري للغاية، لأن قرار ا�ضتخدام الأ�ضلحة النووية 

يعود يف النهاية اإىل بوتني، ولي�س لنا نحن، ول نعرف ما يفّكر فيه، لأن الرجل الذي يتخذ 

هذا القرار - اأعني، اإنه رجل واحد. وقد �رّصح وزير الدفاع الأمريكي ل�ضبكة �ضي اإن اإن: 

»ل توجد قيود على بوتني. مثلما اتخذ قرار »غزو« اأوكرانيا، ميكنه اتخاذ قرار اآخر«.
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النووي مرة  اأن نقوم برمي الرند  اأن الردع هو كل ما لدينا؛ هو  اإىل  وخل�ضت املجلة 

.
)(9(

اأخرى، متاًما كما فعلنا قبل �ضتني عاًما اأثناء اأزمة ال�ضواريخ الكوبية

اإىل  دولر،  مليار   75 بقيمة  اأخرى،  ع�ضكرية  ومعّدات  اأ�ضلحة  نقل  مت  اأ�ضهر،   9 ملدة 

ال�ضنوية  الع�ضكرية  امليزانية  اأكرث من  القت�ضاد.  هذا  لدعم  اأموال  اإىل  بالإ�ضافة  اأوكرانيا، 

لرو�ضيا. 

 ويف الوقت نف�ضه، فاإن الغالبية العظمى من الأ�ضلحة ال�ضوفيتية القدمية يف اأوكرانيا قد مّت 

تدمريها اأو نفادها.  ومع ذلك، فاإن جزًءا كبرًيا من املعّدات التي يوّفرها الغرب يتم حتريكه 

على عجالت، والذي من املحتمل اأن يكون غري فّعال للغاية يف ف�ضل ال�ضتاء.  

»غريان/ وطائرات  الرو�ضية  لن�ضيت  طائرات  عدد  يف  حاّدة  زيادة  ن�ضهد  كذلك 

ال�ضهيد« الإيرانية التي ت�ضتخدمها رو�ضيا، ف�ضاًل عن حقيقة اأن ال�ضواريخ الرو�ضية ل تنفد. 

ال�سين حليف ا�ستراتيجي لرو�سيا

بني  التجاري  التبادل  بلغ  حيث  اقت�ضادي،  �رصيك  اأكرب  لرو�ضيا  بالن�ضبة  ال�ضني  ُتعّد 

بوتني،  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س  ولقاء  2021؛  العام  يف  دولر  مليار   140 نحو  البلدين 

بنظريه ال�ضيني �ضيجني بينغ، ببكني يف 4 فرباير، تكّلل بتوقيع �ضفقات بقيمة 117 مليار 

دولر ل�رصاء البرتول والغاز.

اإذ اإن ال�ضني ت�ضتورد اأمرين اأ�ضا�ضيني من رو�ضيا: املحروقات )نفط وغاز( وال�ضالح، 

بينما ُت�ضّدر لها كل �ضيء تقريبًا؛ وهذا ما يجعل القت�ضادين متكاملني، رغم اأن القت�ضاد 

ال�ضيني اأكرب بكثري من نظريه الرو�ضي.

الناجت  اأن  حني  يف  دولر،  تريليون   1.5 نحو  يبلغ  لرو�ضيا  الإجمايل  الداخلي  فالناجت 

الداخلي الإجمايل لل�ضني يبلغ 18 تريليون دولر.

39- https://al-ain.com/article/how-prevent-nuclear-war-ukraine
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والقت�ضاد ال�ضيني ال�ضخم ميّثل املنِقذ لالقت�ضاد الرو�ضي بعد ت�ضديد العقوبات الغربية، 

خا�ضة ما تعلق با�ضتمرار ت�ضدير النفط والغاز اإىل ال�ضوق ال�ضينية يف حال اأغلقت الأ�ضواق 

الأوروبية والغربية اأبوابها اأمام �ضادرات الطاقة الرو�ضية.

ملو�ضكو  ميكن  التي  الغربية،  الدول  من  الرو�ضية  للواردات  بالن�ضبة  الأمر  وكذلك 

ا�ضتبدالها باأخرى �ضينية، ما يخّفف من وطاأة العقوبات، ومينع القت�ضاد الرو�ضي من اجلثو 

على ركبتيه، خا�ضة اأن الطرفان يتعامالن بالروبل الرو�ضي واليوان ال�ضيني، يف اإطار اتفاق 

موّقع بني البلدين عقب احتالل رو�ضيا ل�ضبه جزيرة القرم يف العام 2014، ما ي�ضمح لرو�ضيا 

باللتفاف حول العقوبات الأمريكية والأوروبية.

اأن  اأن تقاتل اإىل جانبها يف اأوكرانيا، لكن اأكرث ما تتمّناه  ول تنتظر رو�ضيا من ال�ضني 

تقف اإىل جانبها اقت�ضاديًا، لل�ضمود اأطول فرتة ممكنة اأمام العقوبات الغربية.

�ضيدفع وا�ضنطن لرتكيز  الرو�ضي، لأن ذلك  ينهار القت�ضاد  اأن  ال�ضني  بينما ل ترغب 

اخلام  الداخلي  ناجته  جتاوز  والذي  بقّوة،  ال�ضاعد  ال�ضيني  القت�ضاد  لإ�ضعاف  جهودها 

املعادل للقدرة ال�رصائية )24.2 تريليون دولر( نظريه الأمريكي )20.8 تريليون دولر). 

ويف ظّل العقوبات وا�ضعة النطاق التي تفر�ضها وا�ضنطن وحلفاوؤها �ضد رو�ضيا، متّثل 

ال�ضني حبل النجاة الرئي�ضي ملو�ضكو، لمت�ضا�س �ضّدة ال�ضدمة التي �ضتخلقها العقوبات 

اإىل جانب  بكني  تقف  هل  لكن  والغاز.  النفط  قطاع  طالت  اإن  اقت�ضادها، خا�ضة  على 

رو�ضيا فعاًل يف حربها �ضد اأوكرانيا؟

الناحية  اختارت ال�ضني ر�ضميًا احلياد يف الأزمة الرو�ضية-الأوكرانية، واإن كانت من 

ال�ضرتاتيجية تقف يف نف�س اخلندق مع مو�ضكو يف مواجهة املع�ضكر الغربي الذي تقوده 

الوليات املتحدة الأمريكية.

دبلوما�سية الغاز الرو�سية

يف  اأوروبا،  عن  الطبيعي  الغاز  قطع  عندما  بوتني،  فالدميري  الرو�ضي،  الرئي�س  فعلها 

اإطار الرد على احلرب القت�ضادية ال�رص�ضة التي يخو�ضها الغرب �ضد مو�ضكو منذ غزوها 
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اأوكرانيا نهاية �ضهر فرباير/�ضباط املا�ضي.

واأوقف بوتني اإمدادات الغاز الرو�ضية عن دول القاّرة، يف اإطار حماولته »تركيع« اأوروبا 

دول  خّزانات  من  الأزرق  الوقود  على جتفيف  العمل  وقبلها  ماليًا،  وا�ضتنزافها  اقت�ضاديًا 

القاّرة قبل قدوم ف�ضل ال�ضتاء؛ وهو ما يعني دخول اأوروبا يف �ضتاء قار�س، وانقطاعات يف 

التيار الكهربائي، وقفزات يف فواتري الكهرباء والتدفئة، واإفال�ضات يف الأن�ضطة القت�ضادية 

وامل�ضانع و�رصكات الإنتاج، خا�ضة واأن البدائل املتاحة للقاّرة مكِلفة ماليًا يف حال اللجوء 

للغاز الأمريكي مثاًل .

ورغم م�ضاعي اإدارة بايدن ل�ضّل عائدات النفط الرو�ضية، لكن رغبة وا�ضنطن يف جتّنب 

ال�رصاع مع �رصكاء مو�ضكو، مثل ال�ضني والهند، قّو�ضت هذه املحاولت.

والتجارة  اخلزانة  وزارة  اأ�ضدرت  الأمريكية،  اإنرت�ضت«  »نا�ضيونال  ملجلة  ووفقًا 

واخلارجية يف 14 اأكتوبر/ ت�رصين الأول، تقريراً ي�رصح كيف متكنت العقوبات الأمريكية 

و�ضوابط الت�ضدير من احلد من قدرة رو�ضيا على �ضّن حربها يف اأوكرانيا.

اإىل قنوات  الوليات املتحدة والغرب، جلاأت رو�ضيا  التي اتخذتها  ورغم الإجراءات 

و�ضبكات بديلة تقّو�س املبادرات الغربية؛ فقد فر�ضت الوليات املتحدة عقوبات يقظة 

على املوؤ�ض�ضات املالية و�رصكات الدفاع والبنوك، لكنها مل ترّكز ب�ضكل كبري على قطاع 

الطاقة يف مو�ضكو.

وقال التقرير اإن احلكومة الأمريكية متّكنت، بالتعاون مع ال�رصكاء واحللفاء، من جتميد 

اأ�ضعار  لكن  الرو�ضي.  لالحتاد  املركزي  البنك  اأ�ضول  من  مليار دولر   (00 بقيمة  اأ�ضول 

ال�ضغط على رو�ضيا لوقف  العقوبات من  الرو�ضي لن ميّكنا هذه  الروبل  الطاقة وا�ضتقرار 

احلرب يف اأوكرانيا.

وراأت املجلة اأن الوليات املتحدة مل تفعل منذ مار�س/ اآذار هذا العام، �ضوى القليل لوقف 

الأرباح الهائلة التي تتمتع بها رو�ضيا من قطاع الطاقة، �ضوى فر�س قيود على الواردات.
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عائدات  ل�ضّل  خطة  ت�ضع  كانت  بايدن  اإدارة  اأن  معلومات  ك�ضفت  اأيار،  مايو/  ويف 

النفط الرو�ضية؛ لكن الرغبة يف جتّنب ال�رصاع مع ال�رصكاء التجاريني الرئي�ضيني، مثل ال�ضني 

والهند، جعلت وا�ضنطن تفّكر مّرتني يف فر�س اإجراءات �ضاملة.

الرو�ضي  امل�ضال  الطبيعي  الغاز  اأ�ضعار  من  الآ�ضيويتني  القّوتني  هاتني  ا�ضتفادة  ومع 

ا�ضتقرار  �ضاأنها زعزعة  اإ�ضافية من  املتحدة يف فر�س عقوبات  الوليات  املخّف�ضة، ترتّدد 

ال�ضوق.

مع  الطاقة  على  قائم  تعاون  لإقامة  الوقت  ك�ضب  من  رو�ضيا  متكنت  لذلك،  ونتيجة 

)كازاخ�ضتان  الو�ضطى  اآ�ضيا  دول  مع  �رصاكات  الرو�ضي  الرئي�س  الآ�ضيويني؛فعقد  جريانها 

الكهرباء  لتوليد  حمطات  لبناء  واأوزبك�ضتان(،  وتركمان�ضتان  وطاجيك�ضتان  وقرغيز�ضتان 

وبناء حمطات الطاقة النووية واإدخال التقنيات الرقمية.

ونظراً ل�ضيطرة رو�ضيا على 90 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل لالحتاد القت�ضادي 

الأورا�ضي، والذي تاأتي غالبية اأرباحه من �ضادراتها من الطاقة، متتلك رو�ضيا القول الف�ضل 

يف الأ�ضعار التي يتعنّي على الدول الأع�ضاء الأخرى دفعها مقابل املوارد الطبيعية.

واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن �ضيطرة رو�ضيا على اأمن الطاقة يف منطقة اأورا�ضيا، جتعل دول 

اآ�ضيا الو�ضطى، مثل كازاخ�ضتان، غري قادرة على النف�ضال عن رو�ضيا.

كما �ضعى بوتني اإىل اإن�ضاء خطوط اأنابيب جديدة يف دول اآ�ضيا الو�ضطى لنقل الغاز اإىل 

الذي  امل�ضال  الطبيعي  الغاز  فائ�س  ببيع  املا�ضية  القليلة  الأ�ضهر  التي قامت خالل  ال�ضني، 

ا�ضرتته من رو�ضيا اإىل اأوروبا.

هناك  تكون  فلن  ال�ضادرات،  هذه  على  �ضيطرتها  اإحكام  مو�ضكو  اأرادت  حال  ويف 

.
)40(

خطة اأف�ضل من ت�ضجيع بناء خط اأنابيب اإىل ال�ضني مير عرب دول �ضديقة للكرملني

الكّل يتاأمل يف معركة الغاز، �ضواء دول الحتاد الأوروبي، التي جتد �ضعوبة يف تعوي�س 

40- https://arabic.rt.com/world/1401582
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الغاز الرو�ضي قبل ال�ضتاء املقبل، ناهيك عن الأ�ضعار امل�ضاعفة؛ بينما ت�ضهد مداخيل رو�ضيا 

من النفط والغاز تراجعًا �ضهريًا، بداية من اأغ�ضط�س/اآب املا�ضي، رغم ارتفاع الأ�ضعار.

وعلى املدى الق�ضري واملتو�ضط، من املرّجح اأن تفقد مو�ضكو الن�ضبة الأكرب من ال�ضوق 

الأوروبية؛ ومن ال�ضعب على ال�ضوق الآ�ضيوية ا�ضتيعاب كامل ال�ضادرات الرو�ضية.

وحتتاج رو�ضيا لإعادة بناء �ضبكة جديدة من اأنابيب الغاز نحو ال�ضني، ورمبا الهند على 

املدى املتو�ضط، بينما �ضتذهب معظم ا�ضتثمارات خطوط اأنابيب الغاز الرو�ضية نحو اأوروبا 

مهب الريح، اإّل اإذا حت�ضنت العالقات م�ضتقباًل؛ فال يوجد م�ضتحيل يف ال�ضيا�ضة.

مرتفعة،  واأ�ضعار  الطلب،  اأمن  حتقيق  مبداأ  اإىل  الرو�ضي  الطاقة  اأمن  مفهوم  ي�ضتند 

والتزامات واإمدادات طويلة الأجل ب�ضكل م�ضتدام، والو�ضول الآمن اإىل الأ�ضواق العاملية، 

خا�ضة القاّرة العجوز، دون الإعاقة من دول العبور؛ والعمل على مد اأنابيب الطاقة والغاز 

اإىل قلب الحتاد الأوروبي؛ والعمل بقّوة على خلق توازن يف اأ�ضواق الطاقة الرو�ضية ملنع 

تقييد الدّب الرو�ضي ب�ضوق واحدة. 

ووفًقا للخبري القت�ضادي الرو�ضي بافيل ريابوف، يبلغ متو�ضط   اأ�ضعار ت�ضدير غاز الأنابيب 

الرو�ضي اإىل دول خارج رابطة الدول امل�ضتقلة يف عام 2021 ح�ضب الربع، 194 دولًرا و 

224 دولًرا و )1) دولًرا و 549 دولًرا لكل األف مرت مكعب من الغاز. يف الربع الأول 

من عام 2022، تتجاوز الأ�ضعار 800 دولر، ويف الربع الثاين من عام 2022 يتجاوز ال�ضعر 

1000 دولر، وهو ما �ضيعّو�س النخفا�س يف اإمدادات الغاز املادية مبقدار )/1.  عائدات 

غازبروم لعام 2021 اإىل البلدان غري الأع�ضاء يف رابطة الدول امل�ضتقلة ح�ضب الأرباع: 9.2 

مليار دولر، و 10 مليارات دولر، و 2.)1 مليار دولر، ورقم قيا�ضي 19.6 مليار دولر يف 

الربع الرابع من عام 2021. ومع ذلك، يف الربع الأول من عام 2022، ت�ضل الإيرادات اإىل 

29.2 مليار دولر - وهذا رقم قيا�ضي مطلق.  انخف�ضت �ضحنات الغاز الطبيعي يف الربع 
الرابع من عام 2021 بن�ضبة 27٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، لكن الإيرادات كانت 

رقمًا قيا�ضيًا.  يف الربع الأول من عام 2022، انخف�ضت ال�ضحنات املادية خلطوط الأنابيب 
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بن�ضبة 0)٪ لدول الحتاد الأوروبي )25.6 مليار مرت مكعب يف عام 2022 مقابل 6.7) مليار 

مرت مكعب يف عام 2021( يف اأول 12 اأ�ضبوًعا من العام.  بالن�ضبة للبلدان غري الأع�ضاء يف 

رابطة الدول امل�ضتقلة، مع الأخذ يف العتبار تركيا وال�ضني، ميكن اأن تكون عمليات الت�ضليم 

يف الربع الأول اأقل بن�ضبة 22-24٪ مقارنة بعام 2021.

قّللت رو�ضيا من تاأثري العقوبات الغربية على عائداتها من الطاقة، وتوقعت انخفا�س 

اإنتاجها من النفط يف 2022 �ضيرتاوح بني 8 – 5 باملئة مقارنة بـ2021.

وبينما كانت توقعات اخلرباء ملداخيل النفط والغاز الرو�ضي لعام 2022، تبلغ 21) مليار 

دولر، و�ضلت، بح�ضب خرباء، اإىل اأكرث من 7)) مليار دولر، بزيادة تقّدر بـ8) باملئة عن 

.
)41(

عام 2021، وفق وزارة القت�ضاد الرو�ضية

على  كامل  حظر  فر�س  املا�ضي،  مار�س/اآذار  يف  اأعلنت  قد  املتحدة  الوليات  كانت 

واردات النفط والغاز الرو�ضية، يف حني تخّطط حلظر م�ضادر الطاقة الرو�ضية ب�ضورة كاملة 

بحلول عام 0)20.

يت�ضمن حظًرا  اتفاق  اإىل  الأوروبي  الحتاد  قادة  ل  تو�ضّ املا�ضي،  مايو/اأيار  نهاية  ويف 

العام  نهاية  بحلول  بحًرا، ترتفع اإىل %90  املنقول  الرو�ضي  النفط  فوريًا لقرابة 75% من 

ة الطاقة املتخ�ض�ضة. اجلاري 2022، بح�ضب بيانات ر�ضدتها من�ضّ

دور اإيران و»اإ�سرائيل«

توؤكد ال�ضواهد ما تنفيه ر�ضميًا اإيران و«اإ�رصائيل« حول انخراطهما يف احلرب الرو�ضية-

الأوكرانية، التي قد تكون �ضاحة جديدة لفائ�س الت�ضعيد بينهما، حيث تخو�ضان با�ضتمرار 

جولت متقطعة من الت�ضعيد يف ال�ضاحة ال�ضورية، كما خا�ضتا من قبل جولت معارك 

ناقالت النفط يف بحر العرب. اإّل اأن ح�ضابات الطرفني يف الإعالن ال�رصيح عن حدود 

41- https://arabic.rt.com/business/1353220
https://www.aleqt.com/2022/04/02/article_2290471.html
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انخراطهما قد ت�ضع كاًل منهما يف ماأزق. فدعم اإيران لرو�ضيا يف هذه احلرب �ضيجلب لها 

املزيد من العقوبات الغربية، وُي�ضفي تعقيدات اإ�ضافية على م�ضار ت�ضوية التفاق النووي 

املتعرث. وعلى اجلانب الآخر، رمبا �ضيقّو�س حركة اإ�رصائيل يف ا�ضتهداف الوجود الإيراين 

على ال�ضاحة ال�ضورية، اإذا ما قّررت رو�ضيا اعرتا�س حتركاتها.

انك�ضاف طبيعة انخراط كال  التقليدية لن تدوم طوياًل، يف ظل  لكن هذه احل�ضابات 

الطرفني يف احلرب. فعمليًا، ميكن ت�ضّور اأن اإ�ضهام اإيران و»اإ�رصائيل« مهٌم لطريف احلرب: 

رو�ضيا واأوكرانيا. فقد منح الدعم الإيراين لرو�ضيا بـ»الدرونز« )»�ضاهد 6)1« – »مهاجر 

6«( بدياًل اأقل كلفة ل�ضتهالك قدر من املخزون ال�ضاروخي الرو�ضي خالل الأ�ضهر الثمانية 

املا�ضية على نطاق وا�ضع، وعو�ضًا عن ح�ضد قواتها واآلياتها خارج مناطق ال�ضيطرة الرئي�ضية 

يف ال�رصق واجلنوب؛ كما يتيح لها هام�ضًا زمنيًا لإعادة تعبئة القوات التعوي�ضية )الحتياط( 

وتدريبها خالل ف�ضل ال�ضتاء، ا�ضتعداداً جلولة قد تكون �ضعبة يف الربيع املقبل. كذلك، فاإن 

ا�ضطفاف اإيران اإىل جانب رو�ضيا فى معركتها احلالية، ي�ضّكل عامل دعم مهم ملو�ضكو يف 

اإطار فرزها للقوى احلليفة والقوى )غري ال�ضديقة(، بتعبري الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني. 

ومبجّرد ظهور دور اإيران على ال�ضاحة الأوكرانية،كان من املتوقع اأن تكون »اإ�رصائيل« 

طرفًا على ال�ضاحة املقابلة. ووفقًا للعديد من التقارير والت�رصيحات الر�ضمية الإ�رصائيلية، 

الدعم خالل  من  اأدنى  ا�ضتخباريًا، كحٍد  لوج�ضتيًا  دعمًا  لأوكرانيا  قّدمت  اأبيب  تل  فاإن 

الفرتة ال�ضابقة، بينما تلّح كييف عليها يف املرحلة احلالية لتقدمي دعم دفاعي نوعي، كتقدمي 

منظومة »القّبة احلديدية«، اأو بدائل اأخرى متّكن القوات الأوكرانية من الت�ضدي لتحّدي 

»الدرونز«. كما تتوقع كييف اأن متّد طهران مو�ضكو ب�ضواريخ مثل »فاحت 110«؛ وبالتايل 

الدفاعية ب�ضكل عاجل حلني ت�ضّلم منظومات دفاع  اإىل �ضّد الحتياجات  اأوكرانيا  حتتاج 

.
اأمريكية واأوروبية مت الوعد بها موخراً)42(

42- اأحمد عليبة – باحث يف مركز الأهرام للدرا�ضات ال�ضيا�ضية وال�ضرتاتيجية-  
https://acpss.ahram.org.eg/News/1764(.aspx
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حدود الفاعلية والتاأثير

الوقت.  مبرور  الطائرات  تلك  من  كبرية  ن�ضبة  اعرتا�س  مت  الأوكرانية،  للتقارير  وفقًا 

40 منها، حتى واإن كانت هناك  50 طائرة ميكن اعرتا�س واإ�ضقاط  وتقريبًا، من بني كل 

مبالغة اإىل حٍد ما يف هذه التقديرات. لكن هناك ثغرات مت ر�ضدها خالل تلك الهجمات، 

اأثناء حركة الطائرة، ما ي�ضّهل اإمكانية ر�ضدها، خا�ضة خالل فرتة  ومنها ال�ضوت العايل 

النهار؛ ورمبا ي�ضعب ذلك لياًل، حيث ي�ضعب على اأجهزة الروؤية اكت�ضافها ب�ضبب ج�ضمها 

اخلارجي غري املعدين، اإ�ضافة اإىل عامل بطء ال�رصعة. 

من ناحية اأخرى، يبدو اأن الطائرة »مهاجر 6« تلعب دوراً اأكرث فاعلية على امل�ضتوى 

التكتيكي، بالنظر لإمكانياتها. فهي تقوم بدور ا�ضتطالعي وهجومي يف الوقت ذاته، حيث 

ت�ضتك�ضف بنك الأهداف التي يتم حتميلها على نظام )GPS( يف طائرات »�ضاهد 6)1«؛ 

كما ميكن لـ«مهاجر 6« التحليق ل�ضتك�ضاف اأهداف ميدانية وا�ضتهدافها بال�ضواريخ التي 

حتملها. وكنتيجة اأولّية، فاإنه بالإ�ضافة اإىل ما ت�ضّكله من تهديد يف املرحلة احلالية كمعطى 

جديد يف عملية الت�ضليح ما يتطلب وجود و�ضائل اعرتا�س اأكرث فعالية، �ضريتفع التهديد يف 

املرحلة املقبلة يف ظل وجود منظومات الدفاع الغربية املعلن عنها. 

ال�ضيناريو الآخر يف هذا ال�ضدد، هو عدم مغامرة اإ�رصائيل بقلب هذه املوازين، بالكتفاء 

بنقل خربات دفاعية اإىل اأوكرانيا، خا�ضة منظومات الت�ضوي�س الفّعالة يف مواجهة »�ضاهد 

6)1« التي حتتاج اإىل تفعيل نظام )GPS(، بالنظر اإىل اأن بع�س التجارب العملية امليدانية 

التي  الدرونز  الأول على  املقام  ال�ضيطرة يف  اإ�رصائيل عملت على  اأن  اإىل  ت�ضري  الإ�رصائيلية 

تخرتق املجال الإ�رصائيلي من لبنان اأو اجلولن، حيث تخرتق اأنظمة الت�ضغيل الإلكرتونية. 

هذا املنظور �ضّكل دافعًا لدى اإيران يف رف�س اإمداد مو�ضكو باأنواع اأخرى من الطائرات 

التي تخ�ضى من ال�ضيطرة عليها وفح�ضها. 

وعمليًا، ميكن ت�ضّور اأنه مل يكن هناك توجه اإ�رصائيلي-اإيراين للت�ضعيد بعيداً يف اأوكرانيا. 

لكن حتى لو مل تكن هذه الفر�ضية قائمة من قبل، اإّل اأنها اأ�ضبحت قائمة بغ�ّس النظر عن 



درا�شات باحث
انهيار النظام ال�ضيا�ضي العاملي: رو�ضيا – وا�ضنطن – اأوروبا :عودة  العالقات دونها حتالفات وجيوبوليتيك النظام الآحادي

74 74 1444هـ ـ العدد   - 2023 �شتاء 

حقيقة التوجهات التي يتبّناها كل طرف. وبالإ�ضافة اإىل ما يتعنّي على كل منهما تقدميه 

لطريف احلرب، فاإن كاًل منهما �ضيخترب اأدواته. لكن اإجماًل، ما يجب و�ضعه يف احل�ضبان 

هو مدى تطّور م�ضهد احلرب ب�ضكل عام. 

الأزمة الأوكرانية والعالقات الرو�سية- الإيرانية 

كادت الأزمة الأوكرانية اأن تفر�س تداعيات �ضلبية على العالقات بني اإيران ورو�ضيا، 

�ضغوط  ملمار�ضة  النووي  التفاق  دورها يف  ا�ضتغالل  حماولة  اإىل  الأخرية  اجتهت  اأن  بعد 

على الدول الغربية يف الأزمة الأوىل. اإّل اأن حر�س طهران على الحتفاظ بعالقات قوية 

مع مو�ضكو �ضاهم يف النهاية يف احتواء التوتر املوؤقت وا�ضتئناف التفاهمات القائمة بني 

الدولتني حول العديد من امللفات الإقليمية والدولية.

امللحوظ  التقارب  بينهما يف ظل  قوية  تاأ�ضي�س عالقات  على  ورو�ضيا  اإيران  حر�ضت 

يف التعامل مع العديد من امللفات. ويتمّثل اأبرز حماور التالقي بني البلدين يف احلفاظ على 

اآ�ضيا  دول  على  املنطقة  خارج  من  قوى  بهيمنة  ال�ضماح  وعدم  القوقاز،  منطقة  ا�ضتقرار 

اإيران خالل  الو�ضطى وبحر قزوين، اإىل جانب دعم �ضوريا. وقد �ضّجعت العزلة الدولية 

ال�ضنوات الأخرية على تبّني �ضيا�ضة »التوجه نحو ال�رصق«، التي ي�رّص على تفعيلها املر�ضد 

العالقات  تعزيز  الأمريكية، من خالل  ال�ضغوط  الطريق على  علي خامنئي، بهدف قطع 

مع رو�ضيا وال�ضني. وقد مت تعزيز هذا الجتاه بالفعل بعد انتخاب الرئي�س اإبراهيم رئي�ضي، 

بخالف الرئي�س ال�ضابق ح�ضن روحاين، الذي دعم �ضيا�ضة النفتاح على الدول الغربية. 

وقد اأبلغ رئي�ضي نظرييه الرو�ضي وال�ضيني، يف اأول ات�ضالني منف�ضلني بينهما عقب توّليه 

العالقات  اأولوية �ضيا�ضته اخلارجية �ضتكون تعزيز  باأن   ،2021 اأغ�ضط�س  من�ضبه، منت�ضف 

.
)4((

ال�ضرتاتيجية مع مو�ضكو وبكني

كما دعمت و�ضائل الإعالم الإيرانية املحافظة وقطاع من الراأي العام املوقف الإيراين 

ال�رصق الأو�ضط اللندنية، 20 اأغ�ضط�س  الإيرانية،  ال�ضيا�ضة اخلارجية  »اأولوية« رئي�ضي يف  )4- رو�ضيا وال�ضني 
https://bit.ly/(ucWQNB :2022، متاح على
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الر�ضمي امل�ضاند لرو�ضيا فى حربها يف اأوكرانيا. فعلى �ضبيل املثال، قّدمت �ضحيفة »كيهان« 

اليومية املت�ضددة اأوكرانيا كـ»�ضحّية للنفوذ الغربي«؛ واأ�ضار تعليق ن�رصته ال�ضحيفة يف 27 

فرباير املا�ضي، اإىل اأن »احلرب يف اأوكرانيا مل تبداأ يف اأواخر �ضباط/فرباير، ولكن قبل ب�ضع 

البالد، وو�ضعت  امللّونة يف  الثورات  املتحدة الأمريكية  الوليات  �ضنوات، عندما قادت 

فّنانًا كوميديًا يف مقعد الرئي�س«. كما و�ضل الأمر اإىل خطباء اجلمعة يف امل�ضاجد، حيث 

اأ�ضار اإمام �ضالة اجلمعة يف طهران اأحمد خامتي، اإىل الناتو باعتباره امل�ضوؤول عن الهجوم 

وت�رصفات  ال�ضتفزازية  الناتو  ت�رصفات  اإن  خامتي  وقال  رو�ضيا.  ت�ضمية  دون  الع�ضكري 

اإىل  اأّدت  عظمى،  قّوة  مرّبر  غري  ب�ضكل  نف�ضها  تعترب  التي  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

.
)44(

تعقيد الو�ضع يف املنطقة

تداعيات الحرب الرو�سية - الأوكرانية على الإرهاب:

منطقة  يف  فقط  لي�س  الإرهاب،  على  الرو�ضية-الأوكرانية  للحرب  التداعيات  تكرث 

والقاّرة  الأو�ضط  ال�رصق  خا�ضة  الإرهاب،  فيها  ين�ضط  التي  املناطق  يف  لكن  اأورا�ضيا، 

الإفريقية. ومن اأهم التداعيات املحتملة:

- اإ�ضعاف اجلهود الدولية يف جمابهة الإرهاب، وذلك بعد ترجيحنا لل�ضيناريو الثاين، 

اأوكرانيا، مما �ضيعّزز من فر�س  الدائرة يف  اأ�ضا�س ان�ضغال القوى الكربى يف احلرب  على 

�ضعود الن�ضاط الإرهابي.

- تزايد انت�ضار التنظيمات الإرهابية، حيث توؤّثر الأزمة الأوكرانية على اأو�ضاع كثري 

من الدول، وخا�ضة الأو�ضاع القت�ضادية، وبخا�ضة املناطق التي تتمو�ضع فيها التنظيمات 

الإرهابية املختلفة.

- تزايد فر�س حتّول اأوكرانيا اإىل بوؤرة اإرهابية، مبا تقّدمه من ت�ضهيالت لهم للم�ضاركة 

44- خامنئي يعترب اأوكرانيا »�ضحية« لل�ضيا�ضة الأمريكية، فران�س  24 ، 1 مار�س 2022، متاح على:
https://bit.ly/(imaUim
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بجانبها يف احلرب، ل�ضيما من جانب اجلهاديني الرو�س وال�ضي�ضان الذين لديهم تاريخي 

جتاه مو�ضكو نتيجة حربها يف اأفغان�ضتان وال�ضي�ضان.

- اإمكانية تكرار ظاهرة »العائدين« لت�ضبح »العائدون من اأوكرانيا«، مقارنة بظاهرة 

»العائدون من اأفغان�ضتان«، وما تثريه هذه الق�ضية من انت�ضار التطرف العنيف، �ضواء ن�رص 

اأفكار التطرف اليميني اأو التطرف الديني، خا�ضة واأنه مت توظيف بع�س الأبعاد الدينية يف 

هذه الأزمة.

من  النازي  اليمني  قيام  واأهمها  اأوروبا،  يف  املتطرف  اليمني  تّيارات  انت�ضار  زيادة   -

جديد.

- اإن لالأزمة الأوكرانية تداعيات عدة على التنظيمات الإرهابية وامل�ضّلحة، لي�س على 

اإمكانية  مع  ا،  اأي�ضً واإفريقيا  الأو�ضط  ال�رصق  على  ولكن  فقط،  الأورا�ضي  الإقليمي  املدى 

امتداد هذه التداعيات لإنتاج كيانات وجماعات اإرهابية اأكرث خطورة من �ضابقتها.

تاأثير العقوبات على رو�سيا 

اأّثرت العقوبات املفرو�ضة على رو�ضيا يف املقام الأول على املبادرين اإليها، الوليات 

املتحدة والحتاد الأوروبي، ما اأّدى اإىل:

• �ضقوط عمالت – الدولر واليورو. 

• ركود يهّدد اقت�ضاديات دول الحتاد الأوروبي. 

• م�ضتوى قيا�ضي للت�ضخم يف القت�ضاد. 

ل يدعم ال�ضيا�ضة الغربية �ضد رو�ضيا الآن اأكرث من 15 يف املائة من �ضكان العامل، يف حني 

اأن عدد موؤيّدي عزل رو�ضيا يتناق�س ب�رصعة، ب�ضبب تدهور اجلودة وم�ضتوى املعي�ضة يف 

الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي.

الحتاد  يف  املنخف�س  الدخل  وذوي  املتو�ضطة  للطبقة  بالن�ضبة  حمزن  احلايل  الو�ضع 
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الحتاد  اإىل  الرو�ضية  ال�ضياحة  عن  الناجتة  املالية  التدفقات  عملًيا  توقفت  لقد  الأوروبي. 

الأوروبي، ف�ضاًل عن ازدياد عدد الفقراء يف الحتاد الأوروبي، ب�ضبب موجات الالجئني 

الأوروبيني  جيوب  من  الالجئني  هوؤلء  اإطعام  يجري  وللمفارقة،  اإفريقيا.  من  القادمني 

الفقراء.

لقد اأّدت �ضيا�ضة العقوبات الغربية بالفعل اإىل و�ضع حد »للعامل اأحادّي القطبية«.

لوج�ضتية  �ضال�ضل  بناء  مالحظة  ميكن  حالًيا،  جتري  التي  اجليو�ضيا�ضية  التغيريات  ويف 

تفتح  وحلفائها.  املتحدة  الوليات  عن  م�ضتقل  ب�ضكل  الب�ضائع  وتوريد  لتدفق  جديدة 

الأو�ضط  وال�رصق  اإفريقيا  بلدان  لتنمية  لها  حدود  ل  اآفاًقا  احلديثة  القت�ضادية  التحديات 

واآ�ضيا واأمريكا الالتينية، حيث �ضت�ضبح رو�ضيا مركًزا ومهند�ًضا للنظام العاملي اجلديد.

عبثًيا وغري  اأ�ضبح  فقد  العقوبات:  �ضيا�ضة  اأوكرانيا  اخلا�ضة يف  الرو�ضية  العملية  اأنهت 

جمٍد قيام الأوروبيني »باخرتاع« حزم عقوبات جديدة �ضد مو�ضكو، لأنه �ضبق واأن فر�س 

ال�ضيا�ضية  رو�ضيا:  مع  التوا�ضل  مظاهر  جميع  حظر  وهي  �ضاملة،  واحدة  عقوبة  الغرب 

والتجارية والقت�ضادية والثقافية.

من الوا�ضح اأن ف�ضل البنوك الرو�ضية عن اأنظمة الدفع الدولية اأّدى اإىل نوع جديد من 

ال�ضياحة للرو�س: �ضياحة »بطاقة الئتمان«، حيث اأ�ضبحت وكالت ال�ضفر تقّدم لل�ضّياح 

الرو�س ِحزم �ضفر اإىل طاجيك�ضتان واأوزبك�ضتان وكازاخ�ضتان ودول رابطة الدول امل�ضتقلة 

الأخرى، والتي ميكن فيها امتالك بطاقات ائتمان �ضادرة عن بنوك تلك الدول، ب�ضعر ل 

يزيد عن 200 دولر، وا�ضتعمالها على اأرا�ضي الدول الأخرى، مبا فيها الدول الأوروبية 

على  بالفائدة  تعود  رو�ضيا  على  املفرو�ضة  العقوبات  اأن  على  موؤ�رّصًا  هذا  ُيعّد  األ  ذاتها. 

اقت�ضادات اآ�ضيا ورابطة الدول امل�ضتقلة احلليفة لرو�ضيا؟

كان هناك نقا�س يف الحتاد الأوروبي منذ بداية العام حول احلظر الكامل على تاأ�ضريات 

�ضنغن ملواطني رو�ضيا. ومع ذلك، اأعلنت اأملانيا وفرن�ضا اأنهما تعار�ضان ب�ضكل قاطع مثل هذا 

احلظر، حتى اأن برلني وباري�س اأدانتا كالم رئي�س الوزراء الإ�ضتوين كاي كال�ضو الذي قال: 
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»اإن زيارة اأوروبا امتياز ولي�ضت حًقا من حقوق الإن�ضان«.

هناك قول ماأثور يف رو�ضيا: “ل ميكنك اأن تكون �ضّد من تعتمد عليه”؛ ومع ذلك، 

على  ب�ضّدة  يعتمدون  فهم  ذلك؛  بخالف  يت�رصفون  الأمر  واقع  يف  الأوروبيني  اأن  يبدو 

رو�ضيا يف جمال الطاقة ويريدون حماربتها يف ذات الوقت. بغ�ّس النظر عن مقدار ما ينكره 

الغرب، لكن احلقيقة هي ما هي عليه الواقع احلايل.

على اأي حال، فقد مت اإغالق نورد �ضرتمي متاًما مّرة اأخرى لل�ضيانة الوقائية. وعلى الرغم 

من اأن الإغالق ملدة ثالثة اأيام فقط، يبدو اأن ق�ضية العقوبات املفرو�ضة على اإمدادات الغاز 

ا باردة يف ال�ضتاء، وهو ما ل ينطبق على اآ�ضيا  الرو�ضي جُمّمدة يف الوقت احلايل، اأوروبا اأي�ضً

.
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الدافئة، والتي تتطور بوترية �رصيعة يف ال�ضنوات الأخرية

عّزز الحتاد الأوروبي نظام اجلزاءات املفرو�ضة على بيالرو�س اعتباًرا من عام 2020 

عقب النتخابات الرئا�ضية؛ ثم يف عام 2021  ب�ضبب ما اأ�ضماه عمليات »القمع« امل�ضتمرة 

يف بيالرو�س، وعملية اإرغام طائرة رّكاب تابعة ل�رصكة رايان اإير على الهبوط يف اأرا�ضيها، 

وتدبري بيالرو�س اأزمة مهاجرين مع الحتاد الأوروبي.

�رصكائه، ول  مع  بالتن�ضيق  رو�ضيا  اإزاء  اجلزاءات  من  رزم   8 الأوروبي  الحتاد  واعتمد 

2022 وبداية  ال�ضبع، وذلك منذ �ضباط/ فرباير  الدول  البلدان الأع�ضاء يف جمموعة  �ضّيما 

العتداء الرو�ضي على اأوكرانيا. وي�ضتمر ذلك التعهد على املدى الطويل، اإذ اعتمد اجلزء 

الذي  اجلديد  الت�ضعيد  اأعقاب  2022،يف  اأكتوبر  الأول/  ت�رصين  اجلزاءات يف  من  الأخري 

مّثله �ضّم رو�ضيا ب�ضفة غري م�رصوعة كل من دونت�ضك ولوغان�ضك وخري�ضون وزابوريجيا 

الأوكرانية.

يف  �ضلوعها  ب�ضبب  بيالرو�س  على  حمّددة  جزاءات  ا  اأي�ضً الأوروبي  الحتاد  وفر�س 

احلرب الرو�ضية.

45- فاينا غازدييفا-نائبة مدير مركز الدرا�ضات لل�رصق الأو�ضط وو�ضط اآ�ضيا
/https://annasher.com/exclusive/8626
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وتوؤّثر تلك اجلزاءات تاأثرًيا �ضديًدا يف القت�ضاد الرو�ضي بالفعل؛ وهو تاأثري �ضيتعاظم، 

ويعيق موا�ضلة رو�ضيا حتّمل كلفة احلرب.

رو�سيا والعقوبات الغربية 

ت�ضتند اآلية اجلزاءات التي اعتمدها الحتاد الأوروبي اإزاء رو�ضيا، والرامية اإىل زيادة اأعباء 

احلرب على كاهل النظام الرو�ضي، على عدة ركائز:

والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  اجلهات  على  ال�ضغط  اإىل  ترمي  التي  الفردية  اجلزاءات  اأّواًل: 

ولوغان�ضك  دونيت�ضك  النف�ضالية يف  الهيئات  الرو�ضي، وعلى زعماء  النظام  تدعم  التي 

اجلزاءات  هذه  وتن�س  م�رصوعة.  غري  ب�ضفة  رو�ضيا  �ضّمتها  التي  وزابوريجيا  وخري�ضون 

على جتميد الأ�ضول ومنع دخول اأرا�ضي الحتاد الأوروبي، وت�ضتهدف اأكرث من 00)،1 

�ضخ�س وكيان رو�ضي، من بينهم الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني ووزير ال�ضوؤون اخلارجية 

�ضريغي لفروف.

الرو�ضي،  التمويلية لالقت�ضاد  القدرة  نفاد  اإىل  ترمي  التي  ال�ضاملة  املالية  ثانياً:اجلزاءات 

والتي ت�ضمل ب�ضورة خا�ضة:

- منع املعامالت على اأ�ضول امل�رصف املركزي الرو�ضي واحتياطه. 

من  الآتية  املالية  التدفقات  وعلى  الرو�ضية  ال�ضيادية  الديون  �رصاء  على  قيود  فر�س   -

رو�ضيا. 

- اإق�ضاء بع�س املوؤ�ض�ضات امل�رصفية الرو�ضية من نظام »�ضويفت« للر�ضائل الآمنة، ومن 

بينها م�رصفا �ضبريبنك )Sberbank( ويف تي بي،)VTB( وهما اأهم م�رصَفني يف رو�ضيا.

الرو�ضي،  القت�ضاد  الرئي�ضة يف  القطاعات  ت�ضتهدف  التي  القت�ضادية  اجلزاءات  ثالثاً: 

مثل قطاعات الطاقة واملوا�ضالت والطائرات وال�ضناعات الدفاعية واملواد الأولّية.

وت�ضمل هذه اجلزاءات ب�ضورة خا�ضة منع عمليات ا�ضترياد وت�ضدير بع�س ال�ضلع من 
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رو�ضيا واإليها، مثل الطائرات واملعّدات اخلا�ضة بها، وال�ضلع الثنائية ال�ضتخدام، وال�ضلع 

العالية التقنية، وامل�ضتلزمات، وغريها، ف�ضاًل عن منع ال�ضفن التي ترفع العلم الرو�ضي من 

الر�ضو على املرافئ، اإىل جانب حمظورات اإ�ضافية على قطاع تزويد اخلدمات.

من  ا�ضرتاتيجًيا  يعّد  الذي  الطاقة  قطاع  اخل�ضو�س  وجه  على  اجلزاءات  وت�ضتهدف 

ب�ضورة خا�ضة  الأع�ضاء  الدول  وقّررت  رو�ضيا.  تتكّبدها  التي  احلرب  كلفة  متويل  ناحية 

حظر ا�ضترياد الفحم الرو�ضي والواردات التي متر بالطرق البحرية والنفط اخلام واملنتجات 

رو�ضيا  ت�ضّدره  الذي  النفط  من  الكاملة  الكمّية  يقرب  ما  اأي  رو�ضيا؛  من  الآتية  النفطية 

اآلية  الأوروبي كذلك على  اعتمدها الحتاد  التي  التدابري  الأوروبي. وت�ضتمل  اإىل الحتاد 

و�ضع حد اأق�ضى لأ�ضعار النفط الذي تبيعه رو�ضيا اإىل البلدان الأخرى. وتهدف هذه الآلية 

املكّملة للحظر الأوروبي اإىل تقلي�س العائدات التي حت�ضل عليها رو�ضيا من خالل ت�ضدير 

النفط مع جتّنب ال�ضدمة جّراء الأ�ضعار العاملية.

رابعاً: اجلزاءات التي ت�ضتهدف حمالت الت�ضليل الإعالمي والتالعب باملعلومات، مبا 

فيها تعليق بث قنوات »�ضبوتنيك« و«رو�ضيا اليوم« ورو�ضيا 24« يف الدول الأع�ضاء يف 

الحتاد الأوروبي حتى نهاية العتداء الرو�ضي على اأوكرانيا.

مع  وال�ضتثمارات  التجارية  املبادلت  على  حمّددة  قيود  ُفر�ضت  ذلك،  على  وعالوة 

كيانات يف منطقتي دونيت�ضك ولوغان�ضك وخري�ضون وزابوريجيا التي �ضّمتها رو�ضيا ب�ضفة 

غري م�رصوعة يوم 0) اأيلول/ �ضبتمرب 2022. واعتمد الحتاد الأوروبي بع�س ال�ضتثناءات 

الإن�ضانية كيال يعيق اإي�ضال امل�ضاعدات اإىل ال�ضكان الأوكرانيني.

فقد  وعليه،  اجلزاءات.  على  التحايل  مكافحة  اأجل  من  حمّددة  تدابري  ُنّفذت  واأخرًيا، 

ُيي�رّصون  قد  الذين  الأخرى  البلدان  يف  والأ�ضخا�س  الكيانات  اجلزاءات  تلك  ت�ضتهدف 

عملية انتهاك اجلزاءات الأوروبية.
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خال�سة رو�سية

البعيد  ب�ضّقيه  التاريخ  اأخطاء  بع�س  لت�ضحيح  خطوة  هو  اأوكرانيا  تق�ضيم  اإن  اأواًل، 

والقريب، مبا يف ذلك حماية ذوي الأ�ضول الرو�ضية.

وثانياً، و�ضع عراقيل عملية اأمام اأي تفكري ل�ضم الق�ضم الأوكراين الآخر التابع للغرب 

حللف الناتو، ومن ثّم وقف متّدده كخطوة اأوىل تدعم املطالب الأخرى اخلا�ضة باأ�ضلحة 

الدمار ال�ضامل ومنظومات ال�ضواريخ البالي�ضتية الأمريكية التي مت ن�رصها يف عدد من بلدان 

�رصق اأوروبا.

وثالثاً، اإن اأمن رو�ضيا له الأولوية على اأي تهديدات غربية بتوقيع عقوبات اقت�ضادية اأو 

�ضيا�ضية.

ورابعاً، اإن رو�ضيا لن مينعها �ضيء من ا�ضتخدام اأ�ضلحة دمار �ضامل اإذا ا�ضتدعت ال�رصورة.

ومن الي�ضري ال�ضتنتاج باأن التحرك الرو�ضي املزدوج �ضيا�ضيًا وع�ضكريًا جتاه دونبا�س، 

يعني اإىل جانب تغيري اخلريطة اجليو �ضيا�ضية لأوكرانيا، تغيرياً اأي�ضًا للمجال احليوي الرو�ضي.

اأن  بْيد  الدويل.  القانون  مبدئيًا  تخالف  التطورات  هذه  باأن  اجلدل  اأي�ضًا  الي�ضري  ومن 

والوليات  الغرب،  انتهاك  على  كثرية  والأمثلة  بالقّوة؛  اإّل  تعرتف  ل  العملية  ال�ضيا�ضة 

املتحدة حتديداً، ملبادئ القانون الدويل يف الكثري من الق�ضايا والأزمات الإقليمية. وحالت 

فل�ضطني املحتلة والعراق و�ضوريا، وفيتنام من قبل، واأفغان�ضتان طوال عقدين من الزمان، 

كلها توؤكد اأن القوى الكربى لها معايريها اخلا�ضة يف التعامل مع مبادئ القانون الدويل 

من حيث جتاوزها وجتاهلها ما دام الأمر يتعلق مب�ضاحلها املبا�رصة، وما دامت لديها القدرة 

على فر�س اأمر واقع يتنا�ضب مع تلك امل�ضالح.

ويف حالة اأوكرانيا، فاإن واقعها اجلديد ل يقت�رص عليها وح�ضب، بل على هيكل النظام 

الدويل ذاته، والآخذ يف التحّول، واإن مل ي�ضل بعد اإىل نقطة النهاية.

اأوكرانيا.   اأرا�ضي  على  حتى  اأوكرانيا،  مع  ولي�س  اأمريكا،  مع  حرب  حالة  يف  رو�ضيا 
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�ضاحة  يف  تخ�رص  اأن  ميكن  ل  الرئي�ضيتني،  النوويتني  القّوتني  اإحدى  باعتبارها  ورو�ضيا، 

ا�ضتقرار  اأمريكا ورو�ضيا من خالل زعزعة  اأمر غري وارد.  متّر احلرب بني  املعركة؛ وهذا 

الو�ضع الداخلي لبع�ضهما البع�س.  تتمثل مهمة اأمريكا يف اإحلاق �رصر غري مقبول برو�ضيا 

يف اأوكرانيا، وخ�ضائر فادحة �ضتفّجر املجتمع الرو�ضي، وانهيار القت�ضاد الرو�ضي؛ ولكن 

اأهمية ثانوية.  ميكن  اأوكرانيا له  حتى ل ينهار الغرب نف�ضه.  لذلك، فاإن ما يحدث يف 

لرو�ضيا الدخول  واملغادرة، والدخول مّرة اأخرى من اجلانب الآخر؛ ال�ضيء الوحيد املهم 

يف هذا هو ما اإذا كان ال�ضتقرار �ضيبقى داخل رو�ضيا وما اإذا كان الغرب يزعزع ال�ضتقرار.  

لذلك، فاإن ال�ضوؤال حول »من يلوم الأمريكيون العاديون اأو الأملان على الأزمة« هو اأحد 

اأهم الأ�ضئلة.

الأوكرانية  الدولة  اآفاق  يحّدد  من  هو  وا�ضنطن،  وحتديداً  والغرب،  رو�ضيا  توافق  اإّن 

وم�ضتقبلها وحدودها. 

اأوروبا  لإ�ضعاف  ولندن  وا�ضنطن  ِقبل  من  له  اأوكرانيا هي عمل خمّطط  الأزمة يف  اإن 

ورو�ضيا وال�ضني. احلرب بالن�ضبة للوليات املتحدة هي و�ضيلة ل�ضتمرار وجودها كقّوة 

مهيمنة على العامل.

مالمح المواجهة الم�ستقبلية 

الرئي�ضي  وامل�ضتفيد  وا�ضحة،  اأوروبا  يف  امل�ضتقبلية  املواجهة  مالمح  اأ�ضبحت  لقد   -

منها هو الوليات املتحدة وبريطانيا. اأوروبا املوّحدة لي�ضت مفيدة لوا�ضنطن، لأنها مناف�س 

اقت�ضادي و�ضيا�ضي للوليات املتحدة. ونتيجة لذلك، يتم توجيه �رصبة اإىل زعيمة اأوروبا، 

الرخي�ضة من رو�ضيا مقابل  الطاقة  اإمدادات  القت�ضادية على  تعتمد رفاهيتها  التي  اأملانيا، 

الولء ال�ضيا�ضي ملو�ضكو.

لبدء الأعمال  ا�ضتفزاز مو�ضكو  اأملانيا من خالل  املتحدة موقف  الوليات  اأ�ضعفت   -

اأن  يعني  وهذا  واأملانيا.  رو�ضيا  بني  العالقات  قطع  حتقيق  وبالتايل  اأوكرانيا؛  يف  القتالية 
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الوليات املتحدة ت�ضّن حرًبا �ضد رو�ضيا على يد اأوكرانيا من اأجل خلق اأزمة يف اأوروبا، 

لإخ�ضاع الحتاد الأوروبي لها.

الأوروبي غري مربحة؛ و�ضُيجرب  الحتاد  ال�ضناعة يف  �ضت�ضبح  املقبلة،  لالأزمة  نتيجة   -

املتحدة.  الوليات  اإىل  والنتقال  اأوروبا  مغادرة  على  الكبرية  ال�رصكات  الأمني  التهديد 

�ضيوؤّدي ذلك اإىل تدفق ال�ضتثمارات الأجنبية، و�ضتتوقف الدول عن �رصاء الديون اخلارجية 

للدول الأوروبية ب�ضبب انخفا�س جاذبيتها وخطر التخلف عن الوفاء بالتزاماتها.

- الأموال واملوارد الب�رصية القّيمة �ضوف تتدفق اإىل الوليات املتحدة. ومن اأجل منع 

التدفقات املالية من الذهاب اإىل اأي مكان اآخر )اأّوًل وقبل كل �ضيء، نحن نتحدث عن 

ال�ضني(، بداأت وا�ضنطن  بلعب »ورقة تايوان«. فهي اأعلنت بالفعل اأن »ال�ضني معتدية«. 

احلال  كان  كما  ال�ضني،  على  عقوبات  فر�س  �ضيتم  اجلزيرة،  حول  الو�ضع  تطّور  ومع 

للعقوبات.  المتثال  رف�س  على  قادرين  املتحدة  الوليات  يكون حلفاء  ولن  رو�ضيا،  مع 

�ضي�ضمح هذا لوا�ضنطن بالحتفاظ مبواقعها يف العامل لبع�س الوقت.

من  اأن جزءاً  املتحدة، حيث  اململكة  اإىل  اأوروبا  املالية من  التدفقات  بع�س  �ضتنتقل   -

ا. التاأثري ال�ضيا�ضي لربلني �ضت�ضتويل عليه لندن اأي�ضً

- حاولت باري�س، قبل بدء الأعمال القتالية يف اأوكرانيا، التاأثري بطريقة ما على الو�ضع 

من اأجل احتالل مكانة اأكرث جدارة؛ لكن هذه املحاولت كانت م�ضهداً ُيرثى له؛ ومن غري 

املحتمل اأن يتغرّي اأي �ضيء يف امل�ضتقبل القريب.

تكون  »حني  ففي  اأوكرانيا.  حرب  يف  فر�ضًة  الدبلوما�ضية  ملنح  الأوان  حان  رمبا   -

هناك فر�ضة للتفاو�س، وحني ميكن حتقيق ال�ضالم، عليك اأن تغتنم الفر�ضة«. كاتب هذه 

الكلمات هو اجلرنال مارك ميلي، رئي�س هيئة الأركان امل�ضرتكة الأمريكية، الذي اأفادت 

بع�س التقارير باأنه يحّث اإدارة بايدن على ال�ضغط على اأوكرانيا من اأجل ال�ضعي وراء نهاية 

دبلوما�ضية للحرب.
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ان�ضحبت  الأبي�س. فحني  البيت  اآراء ميلي معار�ضة يف  تواجه  اإخبارية،  تقارير  ووفق 

الأمريكي جايك  القومي  الأمن  م�ضت�ضار  موؤخراً، و�ضف  الرو�ضية من خري�ضون  القوات 

�ضوليفان ذلك باأنه »حلظة كبرية« بالن�ضبة لأوكرانيا، وجّدد التاأكيد على اأن الإدارة لن تدفع 

.
)46(

يف اجتاه نهاية دبلوما�ضية للحرب

ويتعلق هذا ال�ضوؤال بق�ضية ابتعاد حلف »الناتو« اأو اقرتابه من حدود رو�ضيا. فالهدف 

�ضيتحقق،  ما  هذا  فهل  رو�ضيا.  عن  احللف  اإبعاد  هو  للحرب  ال�ضرتاتيجي  ال�ضيا�ضىي 

»الناتو«  قوات  تعزيز  �ضيبلغه  الذى  املدى  متابعة  ا،  اأي�ضً هنا  ال�رصوري،  ومن  اأم عك�ضه؟ 

واأ�ضلحته فى دول �رصق اأوروبا الأخرى الأقرب اإىل رو�ضيا. 

املرجع  هو  ال�ضرتاتيجي  ال�ضيا�ضي-  رو�ضيا  هدف  من  �ضيتحقق  عّما  ال�ضوؤال  ويبقى 

واملعيار الذي حُتّدد بناًء عليه نتائج احلرب. فهل �ضيحدث تغيري يف نظام الأمن يف �رصق 

ال�ضرتاتيجي يف  ال�ضيا�ضي-  لهدفها  �ضياغتها  رو�ضيا يف  الذي حّددته  الجتاه  اأوروبا يف 

الوثيقة التي �ضبق عر�س اأهم ما ت�ضّمنته، اأم �ضيبقى الو�ضع على ما كان عليه، اأم �ضيحدث 

تغيري ولكن يف اجتاٍه اآخر مغاير لذلك الذي تهدف اإليه مو�ضكو؟

46- https://www.alittihad.ae/opinion/4331554
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ملحق/ ا�ستطالع

اأظهر ا�ضتطالع اأجرته موؤ�ض�ضة الراأي العام يف رو�ضيا اأن غالبية الرو�س )77٪( يرون اأن 

الرئي�س فالدميري بوتني يوؤّدي عمله ب�ضكل جّيد. كما اأعرب 76٪ من امل�ضتطلعني عن ثقتهم 

يف رئي�س الدولة.

ووفقًا لال�ضتطالع، يعتقد 77٪ من امل�ضتطلعني اأن بوتني يوؤّدي مهامه يف من�ضبه ب�ضكل 

جّيد، و 11٪ يرون عك�س ذلك، و 12٪ مل يجيبوا.

كما اأعرب 76٪ من املواطنني عن ثقتهم يف بوتني، و 14٪ ل يثقون ببوتني، و ٪11 

امتنعوا عن الإجابة.

وقد مّت اإجراء ال�ضتطالع يف الفرتة من 11 اإىل )1 نوفمرب على 1.5 األف �ضخ�س يف )5 

.
)47(

منطقة رو�ضية

47- https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-politikam-
ocenki-raboty-prezidenta-i-pravitelstva-podderzhka-politicheskikh-partii-18-11-2022
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التطبيع بين المغرب وكيان االحتالل:

تطّوراته وتداعياته

على الق�سية الفل�سطينية

 
❋
اأ. براءة درزي

مقّدمة 

مل ينجح الدعم الغربي الذي حِظي به كي�ن االحتالل منذ ن�ش�أته، وعلى مدى العقود 

التي تلت، يف اإعط�ء هذا الكي�ن �رسعية ومك�نة طبيعية يف املنطقة. فـ »اإ�رسائيل« ال تزال 

اإىل اليوم كي�ًن� غ��شًب�، ارتبط اإن�ش�وؤه وا�شتمراره ب�جلرائم التي ال يزال يرتكبه� على مراأى 

بل وحتى  اجلرائم،  التغ��شي عن هذه  على  الدول  بع�ض  واإن درجت  الع�مل، حتى  من 

دعمه� وتربيره�.  

لذلك، ف�إّن التطبيع بني االحتالل واالأنظمة العربية حتديًدا، ي�أتي �شمن �شي�ق حم�والت 

حتويل الكي�ن اإىل جزء من املنطقة عرب العالق�ت التي ين�شجه� مع تلك االأنظمة، يف خمتلف 

املج�الت، مب� يكّر�ض له� دوًرا اأ�ش��شًي� يف املنطقة، ويدفع هذه االأنظمة ب�جت�ه الدف�ع عن 

هذه العالق�ت حلم�ية م� ين�ش�أ عنه� من م�ش�لح؛ وهو م� يعني، يف نه�ية املط�ف، حم�ية 

 .
(((

دولة االحتالل ل�شم�ن ا�شتمرار امل�ش�لح املرتبطة به�

❋ ب�حثة يف ال�شوؤون الفل�شطينية.

)- ح�ش�م مطر: »اإ�رسائيل ف�يل« ومغ�مرة الدور اجلديد، �شحيفة االأخب�ر،
 (52/20(9. https://al-akhbar.com/Opinion/266273 



درا�شات باحث
التطبيع بني املغرب وكي�ن االحتالل: تطّوراته وتداعي�ته على الق�شية الفل�شطينية

88 74 1444هـ ـ العدد   - 2023 �شتاء 

ويف هذا ال�شي�ق، ك�نت موجة التطبيع التي ع�شفت ب�ملنطقة ع�م 2020 برع�ية الرئي�ض 

دولة  مع  عالق�ته�  عربية  اأنظمة  اأربعة  تطبيع  عن  اأعلن  الذي  ترامب،  دون�لد  االأمريكي 

االحتالل، م� بني اآب/اأغ�شط�ض وك�نون االأول/دي�شمرب 2020، من دون اأن تنتهي امل�ش�عي 

 .
(2(

واملح�والت الن�شم�م مزيد من االأنظمة اإىل ركب التطبيع

ففي 2020/)/28، ك�شف ترامب ر�شمًي� عن خطته لت�شفية الق�شية الفل�شطينية، وهي 

اخلطة التي ُعرفت ب��شم »�شفقة القرن«، وتع�طت مع فل�شطني على اأّنه� م�ش�ألة عق�رية، 

دولة  بني  »ال�رساع  حلّل  مقّدمة  اأّنه  على  واالإ�شالمية  العربية  الدول  مع  التطبيع  وقّدمت 

ق�م  اإذا  اأنه  »نعتقد  فيه�:  التي ج�ء  ترامب  وثيقة  ت  ن�شّ م�  وفق  والفل�شطينيني«،  اإ�رسائيل 

عدد اأكرب من الدول االإ�شالمية والعربية بتطبيع العالق�ت مع اإ�رسائيل، ف�شوف ي�ش�عد ذلك 

على دفع حّل ع�دل ومن�شف لل�رساع بني االإ�رسائيليني والفل�شطينيني، ومينع املتطرفني من 

 .
(3(

ا�شتخدام هذا ال�رساع لزعزعة ا�شتقرار املنطقة«

وهكذا، مل متّر ب�شعة اأ�شهر بعد االإعالن عن ال�شفقة حتى ك�ن ترامب يعلن عن تطبيع 

العالق�ت بني كّل من االإم�رات العربية والبحرين من جهة ودولة االحتالل من جهة اأخرى، 

حتت عنوان »االتف�قي�ت االإبراهيمية«. ففي 3/8/2020)، اأعلن ترامب اأّن دولة االحتالل 

لت� اإىل اتف�ق الإق�مة عالق�ت ر�شمية بينهم�. وق�ل ترامب، يف بي�ن م�شرتك  واالإم�رات تو�شّ

مع رئي�ض حكومة االحتالل بني�مني نتني�هو وويل عهد اأبو ظبي حممد بن زايد، اإنهم ي�أملون 

.
(((

يف اأن »يوؤّدي هذا االخرتاق الت�ريخي اإىل دفع عملية ال�شالم يف ال�رسق االأو�شط«

ويف 5/9/2020)، وّقعت االإم�رات والبحرين اتف�قيتي تطبيع مع االحتالل، يف البيت 

 30/9/2022. https://arb.im/((6(880    ،2( 2-  موقع عربي
 Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and  -3

 /Israeli People، https://trumpwhitehouse.archives.gov/peacetoprosperity
 https://mdn.tv/5mon    . 2020/2/9  ،الوثيقة مرتجمة على موقع املي�دين

)- بي بي �شي عربي، 3)/2020/8
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-537505(7 
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، لتلحق بهم� ال�شودان يف ت�رسين االأول/اأكتوبر 2020، وتاله� 
(5(

االأبي�ض، برع�ية ترامب

التطبيع املغربي مع االحتالل يف ك�نون االأول/دي�شمرب.  

ومن دون التقليل من خطورة التطبيع يف اأّي ح�ل من االأحوال، ف�إّن التطبيع مع الرب�ط 

له بعد خ��ض، نظًرا اإىل اأّن املغرب يرتاأ�ض جلنة القد�ض ووك�لة بيت م�ل القد�ض ال�رسيف، 

وم� يعنيه ذلك من دور خ��ض للمغرب يف القد�ض على وجه اخل�شو�ض؛ عالوة على اأّن 

ت�ش�رع  بلح�ظ  �شّيم�  االحتالل، ال  دولة  اأم�م  االإفريقية  الق�ّرة  اأبواب  ي�رّسع  التطبيع  هذا 

وترية التطبيع املغربي - االإ�رسائيلي على غري �شعيد. 

العالقات بين المغرب وكيان االحتالل

لمحة تاريخية 

اإىل  االحتالل رجوًع�  كي�ن  قي�م  اإعالن  قبل  م�  اإىل  ب�ملغرب  االإ�رسائيلي  االهتم�م  يعود 

بداي�ت احلركة ال�شهيونية. ففي ع�م 900)، اأي بعد ثالثة اأعوام من املوؤمتر االأول للحركة 

ال�شهيونية، جرى ت�أ�شي�ض ثالث جمعّي�ت للتغلغل يف املجتمع اليهودي يف املغرب، وذلك 

يف اإط�ر خدمة امل�ش�لح التعليمية ال�شهيونية، عرب ت�أهيل اليهود املغ�ربة واإعدادهم لتوطني 

.
(6(

�شت�تهم اإىل ج�نب غريهم من يهود الع�مل

وقد �شّكل اليهود املغ�ربة اأ�ش��ًش� يف الت�أ�شي�ض الدميغرايف لدولة االحتالل، حيث عملت 

ك�ن  التي  القيود  رفع  على  املغرب  وعمل  املغرب،  يهود  تهجري  على  ال�شهيونية  احلركة 

اإعالن  ن�ض  تت�شمن  ن�شو�ض  ثالثة  االأبي�ض  البيت  اأ�شدر  االتف�قني،  على  التوقيع  حفل  من  �ش�ع�ت  بعد   -5
الثن�ئية بني االإم�رات ودولة  التطبيع  اتف�قية  اأبيب” واأبو ظبي واملن�مة، ون�ض  “تل  اأبراه�م” بني دولة  “اتف�ق�ت 
االحتالل، ويت�ألف من اأربع �شفح�ت، وملحًق� من 3 �شفح�ت، ون�شخة من اتف�قية البحرين مع دولة االحتالل.

  http://v.aa.com.tr/(9753(8    .(6/9/2022 / ،وك�لة االأن��شول

6- للمزيد حول بداي�ت العالق�ت املغربية االإ�رسائيلية: نبيل زك�وي: مالمح العالق�ت املغربية - االإ�رسائيلية يف 
�شي�ق التطبيع: اأ�شدق�ء اأم حلف�ء؟ مركز اجلزيرة للدرا�ش�ت، 2020/3/9.

http://studies.aljazeera.net/ar/article/53(7 
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)96)، وموت اليهود  يفر�شه� على هجرة اليهود، وذلك بعد غرق �شفينة »اأغوز« ع�م 

املغ�ربة الذين ك�نوا على متنه�، وم� تبع ذلك من �شغوط م�ر�شته� ال�شح�فة االأمريكية على 

.
(7(

املغرب. وتطّورت العالق�ت بني اجل�نبني يف ال�شنوات الالحقة

يف ع�م 963)، اأر�شل ملك املغرب احل�شن الث�ين ر�ش�لة لرئي�ض جه�ز املو�ش�د االإ�رسائيلي 

اإي�شري ه�ريل، �شّمنه� خم�وفه من الرئي�ض امل�رسي الراحل جم�ل عبد الن��رس؛ فمّهد ذلك 

.
(8(

لتع�ون بني املو�ش�د من جهة واملخ�برات املغربّية من جهة اأخرى

ويف ع�م 986)، زار رئي�ض حكومة االحتالل �شمعون برييز املغرب، حيث التقى امللك 

� على اأثر توقيع اتف�ق اأو�شلو  احل�شن الث�ين. واتخذت العالق�ت بني اجل�نبني م�ش�ًرا منخف�شً

ع�م 993) بني منظمة التحرير الفل�شطينية ودولة االحتالل. ويف ع�م )99)، زار رئي�ض 

للملك  املغرب ك�شيفني  �شيمون برييز  اإ�شح�ق رابني ووزير اخل�رجية  حكومة االحتالل 

احل�شن الث�ين؛ ويف الع�م ذاته تب�دل اجل�نب�ن افتت�ح مك�تب ات�ش�ل. 

يف ت�رسين االأول/اأكتوبر 2000، اأعلن املغرب عن قراره وقف عالق�ته الدبلوم��شية مع 

دولة االحتالل، على خلفية انتف��شة االأق�شى التي اندلعت على اأثر اقتح�م اأرئيل �ش�رون 

امل�شجد االأق�شى يف 28/9/2000. وقّررت اململكة اإغالق مكتب االت�ش�ل االإ�رسائيلي يف 

الرب�ط، ونظريه املغربي يف »تل اأبيب«. وبّرر البي�ن هذا القرار ب�إعالن حكومة االحتالل 

 .
(9(

توقيف عملية ال�شالم؛ وهو م� و�شفه املغرب ب�أنه خطوة متعّنتة

7-  للمزيد حول تطور العالق�ت املغربية االإ�رسائيلية، انظر: 
واال�شت�ش�رات،  للدرا�ش�ت  الزيتونة  مركز  و«اإ�رسائيل«،  املغربية  اململكة  بني  التطبيع  م�ش�ر  �شم�يل:  جرب  اإله�م 

https://bit.ly/3zO6QQY .7)/2)/2020؛ نبيل زك�وي: مالمح العالق�ت املغربية - االإ�رسائيلية يف 
�شي�ق التطبيع: اأ�شدق�ء اأم حلف�ء؟ مركز اجلزيرة للدرا�ش�ت، 2020/3/9.

http://studies.aljazeera.net/ar/article/53(7 

 /https://hodhodpal.com/post/(7(36    . 2020/(2/(2  ،8-  الهدهد
9- بي بي �شي عربي، 0/23)/2020

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_987000/9872(2.stm .
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 �سياقات التطبيع المغربي - االإ�سرائيلي 

اجل�نبني  بني  قدمية  لعالق�ت  اإحي�ًء  االحتالل  ودولة  املغرب  بني  التطبيع  اتف�ق  �شّكل 

انتف��شة  اندالع  اأثر  على  العلني،  اإط�ره�  يف  جّمدت،  قد  ك�نت  واالإ�رسائيلي،  املغربي 

االأق�شى ع�م 2000. ومل يكن اتف�ق تطبيع العالق�ت املغربية - االإ�رسائيلية يف ع�م 2020 

ف�حتة العالق�ت بني اجل�نبني؛ بل اإّن ب�ب العالق�ت ك�ن مفتوًح� قبل ذلك ب�شنوات، كم� 

تبنّي اأعاله.  

االتف�ق  ظروف  لتن�شج  للتطبيع  ترامب  دون�لد  االأمريكي  الرئي�ض  حم��شة  �ش�عدت 

، وك�ن اتف�ق التطبيع بني اجل�نبني يف اإط�ر �شفقة رعته� الوالي�ت 
((0(

املغربي - االإ�رسائيلي

اإعالم  ووفق  الغربية.  ال�شحراء  على  املغرب  ب�شي�دة  االأخرية  اعرتاف  ت�شمّنت  املتحدة، 

اإبرام  من  ع�مني  حوايل  قبل  التطبيع  هذا  ب�جت�ه  دفعت  االحتالل  دولة  ف�إّن  االحتالل، 

اإجراء  االأمريكية  االإدارة  على  �شب�ت،  بن  مئري  نتني�هو،  م�شت�ش�ر  عر�ض  حيث  ال�شفقة، 

�شفقة ثالثية ت�شمل املغرب و«اإ�رسائيل« واأمريك�، تعرتف االأخرية مبوجبه� ب�شي�دة املغرب 

 .
((((

على ال�شحراء الغربية، مق�بل ت�شجيع املغرب على تطبيع العالق�ت مع دولة االحتالل

ويف اأيلول/�شبتمرب 8)20، التقى رئي�ض حكومة االحتالل بني�مني نتني�هو وزير اخل�رجية 

ثمرة  اللق�ء  املتحدة، حيث ك�ن  لالأمم  الع�مة  اجلمعية  بوريطة، على ه�م�ض  ن��رس  املغربي 

ات�ش�الت �رسّية بني م�شت�ش�ر نتني�هو لالأمن القومي مئري بن �شب�ت وم�ش�عده م�عوز وبني 

.
((2(

بوريطة

اأم حلف�ء؟ مركز اجلزيرة  اأ�شدق�ء  التطبيع:  �شي�ق  االإ�رسائيلية يف  املغربية  العالق�ت  مالمح  زك�وي:  نبيل    -(0
للدرا�ش�ت، 2020/3/9.

 http://studies.aljazeera.net/ar/article/53(7 

))-  موقع الهدهد، مرتجم عن القن�ة 3) العربية، )/2020/2.
 /https://hodhodpal.com/post/3062 

  https://bit.ly/3slasWn    . 2020/2/( ،2)-  القد�ض العربي
نقل اإعالم االحتالل خرب اللق�ء ال�رسي بني نتني�هو وبوريطة، وهو اأمر نفته و�ش�ئل اإعالم مغربية.

 https://aldar.ma/2((23.html 



درا�شات باحث
التطبيع بني املغرب وكي�ن االحتالل: تطّوراته وتداعي�ته على الق�شية الفل�شطينية

92 74 1444هـ ـ العدد   - 2023 �شتاء 

وقد ح�ول نتني�هو والبيت االأبي�ض الدفع قدًم� بهذه ال�شفقة؛ لكن ت�رسيب خرب زي�رة 

بن �شب�ت اإىل املغرب يف ال�شح�فة العربية عّطله�، لتتجّدد حم�والت تنفيذه� قبل انتخ�ب�ت 

الكني�شت يف اأيلول/�شبتمرب 9)20؛ لكن م�شت�ش�ر االأمن القومي االأمريكي جون بولتون 

.
((3(

ع�ر�شه� ب�شّدة واأحبطه�

االأمريكي دون�لد  الرئي�ض  ال�شفقة يف ظّل حم��ض  االإعالن عن  لقد ن�شجت ظروف 

ترامب لو�شع �شفقة القرن، اأو خطته لل�شالم، على �شّكة التنفيذ، بحيث تته�فت االأنظمة 

الفل�شطينيني  الفل�شطينية، م� يرتك  اأّي حّل للق�شية  التطبيع مع االحتالل قبل  العربية على 

حم��رسين ب�أنظمة مطّبعة، ويفر�ض عليهم اخل�شوع لالأمر الواقع والتخّلي عن حقوقهم، وفق 

اأعلن ترامب يف تغريدة على   ،(0/(2/2020 ال�شين�ريو الذي ر�شمته خطة ترامب. ففي 

اإّن  البيت االأبي�ض  تويرت عن اتف�ق املغرب ودولة االحتالل على تطبيع عالق�تهم�؛ وق�ل 

ترامب وامللك املغربي حممد ال�ش�د�ض اّتفق� على اأن »ت�شت�أنف اململكة عالق�ته� الدبلوم��شية 

مع اإ�رسائيل، ف�شاًل عن تعزيز التع�ون االقت�ش�دي والثق�يف بني البلدين مب� يدعم اال�شتقرار 

 .
((((

يف املنطقة«

على  املغرب  ب�شي�دة  املتحدة  الوالي�ت  اعرتاف  على  اُتفق  اإنه  االأبي�ض  البيت  وق�ل 

ال�شحراء الغربية، فيم� ق�ل الديوان امللكي املغربي اإّن وا�شنطن �شتفتح قن�شلية يف ال�شحراء 

الغربية كجزء من اتف�ق التطبيع مع »اإ�رسائيل« لت�أكيد اعرتاف وا�شنطن ب�شي�دة املغرب على 

.
((5(

تلك املنطقة

ويف 2/2020)/22، وّقع رئي�ض احلكومة املغربية �شعد الدين العثم�ين »اإعالًن� م�شرتًك�« 

 .
((6(

بني املغرب ودولة االحتالل والوالي�ت املتحدة، ب�لع��شمة الرب�ط

3)- القن�ة 3) العربية، مرتجم يف موقع اأطل�ض للدرا�ش�ت والبحوث، )/2020/2.
 https://atls.ps/post/(6782

http://v.aa.com.tr/2072879    . 2020/(2/(0  ،وك�لة االأن��شول  -((
 https://reut.rs/3UrROZ(    . 2020/(2/(0 ،5)-  رويرتز

https://bit.ly/3WwCTP8    . 2020/(0/23 ،6)-  موقع املغرب اليوم
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اأبيب« والرب�ط ك�نت قد  ات�ش�ل يف كٍل من »تل  اإع�دة فتح مك�تب  و�شمل االتف�ق 

اأُغلقت ع�م 2000 اإّب�ن االنتف��شة الفل�شطينية، ومن ثم تب�دل فتح �شف�رات يف كال البلدين. 

ووّقع املغرب ودولة االحتالل اأربع اتف�قي�ت على ه�م�ض ا�شتئن�ف العالق�ت بينهم�، ت�شمل 

، لتكّر من بعد ذلك �شبحة االتف�قي�ت بني 
((7(

املج�الت االقت�ش�دية والتج�رية وال�شي�حية

اجل�نبني لرت�شيخ العالق�ت بينهم�، مع العلم اأّن العالق�ت بني املغرب ودولة االحتالل يف 

املج�الت االأمنية واالقت�ش�دية وغريه� مل يوّلده� اتف�ق التطبيع ع�م 2020، بل هي �ش�بقة 

 .
((8(

ومتقّدمة عليه

الق�شية  على  واأخرى  الغربية  ال�شحراء  على  عنٌي  التطبيع:  ي�شّوق  الر�شمي  املغرب 

الفل�شطينية 

يرتاأّ�ض املغرب، منذ ع�م 979)، جلنة القد�ض التي انبثقت عن منظمة املوؤمتر االإ�شالمي، 

 ،(975 ع�م  املنظمة  يف  االأع�ش�ء  البلدان  خ�رجية  لوزراء  ال�ش�د�ض  املوؤمتر  من  بتو�شية 

ومهمته� مت�بعة تنفيذ القرارات التي تتخذه� موؤمترات املنظمة. وا�شُتحدثت ع�م 998)، 

جم�الت  على  جهده�  وين�شّب  القد�ض،  للجنة  ت�بعة  ال�رسيف«  القد�ض  م�ل  بيت  »وك�لة 

ال�شحة والرتبية واالإ�شك�ن و�شون الرتاث الديني، مبب�درة من ملك املغرب يف االجتم�ع 

اخل�م�ض ع�رس للجنة يف املغرب.

ينفي امل�شوؤولون املغربيون التن�ق�ض بني املوقف املغربي من الق�شية الفل�شطينية والتطبيع 

7)-  ترتبط االتف�قية االأوىل ب�الإعف�ء من الت�أ�شرية ب�لن�شبة اإىل ح�ملي اجلوازات الدبلوم��شية وجوازات اخلدمة، 
املوارد  تف�هم حول »االبتك�ر وتطوير  والث�لثة هي مذكرة  املدين،  الطريان  تف�هم يف جم�ل  والث�نية هي مذكرة 

امل�ئية«، فيم� تن�ّض االتف�قية الرابعة على اإنع��ض العالق�ت االقت�ش�دية بني البلدين عرب التج�رة واال�شتثم�ر، ب�الإ�ش�فة 

اإىل التف�و�ض حول اتف�قي�ت اأخرى توؤطر هذه العالق�ت، ويتعلق االأمر ب�تف�قية جتّنب االزدواج ال�رسيبي واتف�قية 

اإنع��ض وحم�ية اال�شتثم�رات واتف�قية امل�ش�عدة اجلمركية.

  http://v.aa.com.tr/208572(    . 2020/(2/23  ،انظر: وك�لة االأن��شول

8)-  اإله�م جرب �شم�يل: م�ش�ر التطبيع بني اململكة املغربية و«اإ�رسائيل«، مركز الزيتونة للدرا�ش�ت واال�شت�ش�رات، 
2020/(2/(7

 https://bit.ly/3zO6QQY
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دولة  مع  عالق�ته  �شي�شتغّل  املغرب  اأّن  اإىل  ر�شمية  ت�رسيح�ت  تذهب  بل  االحتالل؛  مع 

االحتالل خلدمة الق�شية الفل�شطينية. ويقوم املوقف املغربي على التم�شك بحّل الدولتني، 

وب�ملف�و�ش�ت بني الفل�شطينيني واالإ�رسائيليني للتو�شل اإىل حّل. 

موقف  يف  االأ�شك�ل  من  �شكل  ب�أي  توؤّثر  ال  االإجراءات  هذه  اإّن  املغربي  امللك  وق�ل 

ب�لرئي�ض  املغربي  امللك  اأجراه  ات�ش�ل ه�تفي  الفل�شطينية؛ ففي  الق�شية  الث�بت من  املغرب 

الفل�شطيني حممود عب��ض، بعد االإعالن عن اتف�ق التطبيع، ق�ل حممد ال�ش�د�ض اإّن »املغرب 

ي�شع الق�شية الفل�شطينية دائًم� يف مرتبة ق�شية ال�شحراء املغربية، وعمل املغرب من اأجل 

ال�شعب  ن�ش�ل  على ح�ش�ب  امل�شتقبل،  اليوم وال يف  ال  اأبًدا،  يكون  لن  مغربّيته�  تر�شيخ 

خ��ض،  و�شع  له  املغرب  »ملك  اأّن  اإىل  م�شرًيا  امل�رسوعة«،  حقوقه  اأجل  من  الفل�شطيني 

من  االآالف  مئ�ت  ومنهم  مغربي،  اأ�شل  من  اليهودية  ب�جل�لية  متميزة  عالق�ت  وتربطه 

الق�شية  ي�شع  الذي  اإّن »املغرب  ال�ش�د�ض  امللك حممد  اإ�رسائيل«. وق�ل  املغ�ربة يف  اليهود 

الفل�شطينية يف �شدارة ان�شغ�الته، لن يتخّلى اأبًدا عن دوره يف الدف�ع عن احلقوق امل�رسوعة 

اأ�شق�ئن�  لل�شعب الفل�شطيني، و�شيظّل كم� ك�ن دائًم�، ملًك� وحكومة و�شعًب�، اإىل ج�نب 

ال�رسق  مبنطقة  �شالم ع�دل ودائم  اإقرار  اأجل  البّن�ء من  انخراطه  الفل�شطينيني، و�شيوا�شل 

.
((9(

االأو�شط«

ويف 2/2020/)، ق�ل وزير اخل�رجية املغربي ن��رس بوريطة اإّن بالده تدعم الفل�شطينيني 

يف موقفهم من »�شفقة القرن« االأمريكية؛ وق�ل اإّن ثمة مب�درة )يف اإ�ش�رة ل�شفقة القرن) 

ال  املب�درة   .(...( الدولتني  حّل  عن  تتحدث  مّرة  والأول  اإيج�بية،  اإنه�  نقول  اأن  يجب 

  https://bit.ly/3fhAeYH    . 2020/(2/(0 ،9)- موقغ العربي اجلديد
مواقف اأخرى للملك املغربي يف هذا ال�شي�ق:

غري  حلقوقه  الفل�شطيني  ال�شعب  مبم�ر�شة  املعنية  املتحدة  االأمم  جلنة  رئي�ض  ني�نغ،  �شيخ  اإىل  وجهه�  ر�ش�لة 

االأن��شول،  وك�لة  انظر:  الفل�شطيني.  ال�شعب  مع  للت�ش�من  الع�ملي  ب�ليوم  االحتف�ل  مبن��شبة  للت�رسف،  الق�بلة 

 http://v.aa.com.tr/2060((9     ، 2020/((/30
وك�لة  انظر:  الفل�شطيني.  ال�شعب  مع  للت�ش�من  الع�ملي  ب�ليوم  االحتف�ل  مبن��شبة  ني�نغ  �شيخ  اإىل  موجهة  ر�ش�لة 

 http://v.aa.com.tr/2(33703    . 202(/((/29  ،االأن��شول
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تفر�ض على الفل�شطينيني قبوله�، ومن حّقهم التعبري عن موقفهم؛ واملغرب يدعمهم يف 

نكون  اأن  ينبغي  للمغرب، وال  االأوىل  الق�شية  ال�شحراء هي  »ق�شية  اأّن  واأ�ش�ف  ذلك«. 

.
(20(

فل�شطينيني اأكرث من الفل�شطينيني اأنف�شهم«

واأ�ش�ر بوريطة اإىل اأّن »اململكة ت�شعى اإىل تطوير العالق�ت ال�شي��شية مع اإ�رسائيل، لكّن 

ذلك لن يغرّي موقف بالده من الق�شية الفل�شطينية؛ وق�ل اإّن »املغرب يريد تطوير عالق�ته مع 

.
(2((

اإ�رسائيل حتى يح�شل ال�شعب الفل�شطيني على حقوقه الك�ملة يف اإط�ر الدولة امل�شتقلة«

وق�ل رئي�ض احلكومة عزيز اأخنو�ض، يف كلمة األق�ه� مبن��شبة افتت�ح اأ�شبوع املن�ق�ش�ت 

رفيعة امل�شتوى للدورة الـ77 للجمعية الع�مة لالأمم املتحدة، يف املقّر الدائم للمنظمة الدولية 

للق�شية  الداعم  املغربي  املوقف  ثب�ت  »جنّدد   :2022 اأيلول/�شبتمرب  يف  نيويورك،  يف 

الفل�شطينية ت�أ�شي�ًش� على حّل الدولتني املّتفق عليه دولًي�«، م�شيًف� اأّن »الت�شّبث ب�ملف�و�ش�ت 

اإىل حّل نه�ئي ودائم  ال�شبيل الوحيد للو�شول  الفل�شطيني واالإ�رسائيلي، هو  بني الطرفني 

.
(22(

و�ش�مل لل�رساع«

وقد ت�ش�رعت خطوات التطبيع املغربي - االإ�رسائيلي منذ ك�نون االأول/دي�شمرب 2020 

اإىل اليوم. وهي �شملت جم�الت خمتلفة ومتعددة، وك�ن اأبرزه� على ال�شكل االآتي:

التطبيع في المجال الدبلوما�سي  

لتطوير  واالإ�رسائيلي  املغربي  اجل�نب�ن  ع�د   ،2000 ع�م  االت�ش�ل  مك�تب  اإغالق  بعد 

لتويل  ب�لرب�ط،  غوفرين  ديفيد  ال�شفري  حّل   ،26/(/202( ففي  الدبلوم��شية.  عالق�تهم� 

من�شب رئي�ض البعثة االإ�رسائيلية ب�ملغرب، وذلك للعمل من اأجل »التقدم امل�شتمر للعالق�ت 

الثن�ئية بجميع املج�الت، مب� يف ذلك كل م� يتعلق ب�حلوار ال�شي��شي وال�شي�حة واالقت�ش�د 

 http://v.aa.com.tr/(72((7(    . 2022/2/(  ،20-  وك�لة االأن��شول
 https://ar.rt.com/sc(y    . 2022/2/6  ،2-  رو�شي� اليوم(

 http://v.aa.com.tr/269070(    . 2022/9/2( ،22-  وك�لة االأن��شول
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.
(23(

والعالق�ت الثق�فية«

ي�ئري البيد، وزير خ�رجية االحتالل يف ذلك احلني، مكتًب�  افتتح   ،(2/8/202( ويف 

.
(2((

متثيلًي� لدولة االحتالل يف الرب�ط

ويف اآب/اأغ�شط�ض 2022، وافقت جلنة املن�ق�ش�ت بوزارة خ�رجية االحتالل على اإن�ش�ء 

اأحرونوت«  »يديعوت  �شحيفة  وق�لت  �شيكل.  مليون   (( بتكلفة  ب�لرب�ط  دائمة  �شف�رة 

العربية اإّنه »بعد ع�م من افتت�ح وزير اخل�رجية ي�ئري البيد البعثة االإ�رسائيلية املوؤقتة يف الرب�ط، 

ال�شوي�شي  حي  يف  االحتالل  لدولة  مملوكة  اأر�ض  قطعة  على  النه�ئية  ال�شف�رة  بن�ء  �شيتم 

املرموق ب�ش�رع بن بركة، و�شيتم االنته�ء من البن�ء بني ع�م وع�م ون�شف، يف املنطقة ذاته� 

التي ك�ن فيه� التمثيل االإ�رسائيلي املوؤقت يف املغرب حتى قطع العالق�ت الدبلوم��شية مع 

 .
(25(

اإ�رسائيل يف ع�م 2000 بعد انتف��شة االأق�شى«

التطبيع في المجال االأمني والع�سكري

يبدو التطبيع يف املج�ل االأمني والع�شكري من االأولوي�ت يف العالقة بني دولة االحتالل 

واملغرب، وقد زار املغرَب كّل من وزير جي�ض االحتالل، ورئي�ض اأرك�ن جي�ض االحتالل، 

واملفّو�ض الع�م ل�رسطة االحتالل، لبحث تعزيز العالق�ت االأمنية والع�شكرية بني اجل�نبني.

ففي ت�رسين الث�ين/نوفمرب )202، زار املغرب وزير جي�ض االحتالل بيني غ�نت�ض، ووّقع 

اتف�ق اإط�ر للتع�ون االأمني. وقد و�شف غ�نت�ض االتف�ق ب�أّنه »مهم جًدا، و�شيمّكنن� من 

 .
(26(

املغرب اإىل  االإ�رسائيلية«  ال�ش�درات  وحتفيز  م�شرتكة  م�ش�ريع  واإطالق  االآراء  تب�دل 

 http://v.aa.com.tr/2(23639    . 202(/(/26 ،23-  وك�لة االأن��شول
 https://ajm.me/(m7bky    .202(/8/(2  ،2-  اجلزيرة(

 https://bit.ly/3UyDnm5    . 2022/7/3( ،»25-  »يديعوت اأحرونوت
26-  بي بي �شي عربي، )2/))/)202

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59(0(6(9 
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املغرب  اأقنع  غ�نت�ض  اإّن  العربية  اأحرونوت«  »يديعوت  ق�لت �شحيفة  الزي�رة،  اأثر  وعلى 

.
(27(

ب�لتهديد االإيراين عليه�، وعقد معه� اتف�قي�ت ع�شكرية واأمنية ب�مللي�رات

كذلك، زار رئي�ض اأرك�ن جي�ض االحتالل اأفيف كوخ�يف املغرب يف متوز/يوليو 2022، 

لبحث م�ش�ريع م�شرتكة يف جم�ل ال�شن�ع�ت الدف�عية. ويف اأعق�ب الزي�رة، ذكرت �شحيفة 

»ه�آرت�ض« االإ�رسائيلية، اأن املغرب وّقع اتف�ًق� مع دولة االحتالل للح�شول على جمموعة من 

من  الط�ئرات  ب��شم   � اأي�شً واملعروفة  »ه�روب«،  نوع  من  االإ�رسائيلية،  امل�شرّية  الط�ئرات 

.
(28(

دون طي�ر »ك�ميك�زي«

ويف ت�رسين االأول/اأكتوبر 2022، ق�لت تق�رير اإخب�رية اإّن املغرب يعتزم اإن�ش�ء م�شنعني 

اأول  ل�شن�عة الط�ئرات امل�شرّية )ك�ميك�زي) التي ت�شنعه� دولة االحتالل، لت�شبح بذلك 

 .
(29(

دولة افريقية تقوم ب�ال�شتثم�ر يف هذا املج�ل

الثن�ئي  التع�ون  تعزيز عالق�ت  و»اإ�رسائيل«  2022، بحث املغرب  اآب/اأغ�شط�ض  ويف 

للبلدين، وذلك يف  اأمنية تخدم امل�ش�لح امل�شرتكة  اأ�ش�ض �رساكة  يف املج�ل االأمني وو�شع 

لق�ء املدير الع�م لالأمن الوطني املغربي، عبد اللطيف حمو�شي، مع املفّو�ض الع�م ل�رسطة 

االحتالل يعقوب �شبت�ي. وق�ل بي�ن اأ�شدرته املديرية الع�مة لالأمن الوطني يف املغرب اإّن 

اأ�ش�ض �رساكة  هدف الزي�رة هو تعزيز عالق�ت التع�ون الثن�ئي يف املج�ل االأمني، وو�شع 

.
(30(

اأمنية تخدم امل�ش�لح امل�شرتكة للمملكة املغربية و»اإ�رسائيل«

�، �ش�ركت »اإ�رسائيل«، الأول مّرة، يف من�ورات »االأ�شد  ويف �شي�ق التطبيع االأمني اأي�شً

البعثة  رئي�ض  ووفق   .2022 حزيران/يونيو  يف  املغرب  يف  جرت  التي   »2022 االإفريقي 

االإ�رسائيلية يف املغرب ديفيد غوفرين، فقد �ش�رك ممّثل وزارة جي�ض االحتالل و�شّب�ط من 

27- موقع الهدهد يف ترجمة عن »يديعوت اأحرونوت«، 26/))/)202.
  /https://hodhodpal.com/post/35370

 https://aawsat.com/node/37698(6    . 2022/7/2( ،28-  ال�رسق االأو�شط
 https://bit.ly/3NhSWfz    . 2022/(0/(8  ،29-  احلدث

 http://v.aa.com.tr/26539((    . 2022/8/5  ،30-  وك�لة االأن��شول
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بقي�دة   »2022 االإفريقي  الدولية »االأ�شد  الع�شكرية  املن�ورة  ب�شفتهم مراقبني، يف  اجلي�ض 

(3((
القي�دة االإفريقية للجي�ض االأمريكي )اأفريكوم) واجلي�ض امللكي املغربي.

يف اأيلول/�شبتمرب 2022، زار املفّت�ض الع�م للقوات امل�شلحة املغربية، بلخري الف�روق، 

دولة االحتالل، يف زي�رة غري م�شبوقة، حيث �ش�رك خالله� يف موؤمتر دويل حول االبتك�ر 

.
(32(

يف املج�ل الع�شكري

وك�ن املغرب ح�شم ر�شمًي�، يف �شب�ط/فرباير 2022، اأمر التوقيع واإنه�ء �شفقة �شخمة 

منظوم�ت  ل�رساء  دوالر،  مليون   500 بقيمة   IAI االإ�رسائيلية  الف�ش�ء  �شن�ع�ت  �رسكة  مع 

دف�عية حديثة من دولة االحتالل، بحيث تزّود �رسكة ال�شن�ع�ت اجلوية االإ�رسائيلية اجلي�ض 

 .
(33(

املغربي بنظ�م الدف�ع اجلوي وال�ش�روخي »ب�راك اأم اأك�ض«

امللكية  امل�شّلحة  القوات  اإّن  االحتالل  جي�ض  وزارة  ق�لت   ،2022 ني�ش�ن/اأبريل  ويف 

ح�شلت على اأنظمة اأمنية دف�عية ع�رسية طّورته� جمموعة من ال�رسك�ت الع�شكرية االإ�رسائيلية، 

.
(3((

من بينه� �رسكة �شن�ع�ت الف�ش�ء االإ�رسائيلية و�رسكة اأنظمة »اإلبيت« و�رسكة »راف�ئيل«

التطبيع في المجال االقت�سادي

يف اآذار/م�ر�ض 2022، وّقع املغرب ودولة االحتالل اتف�قية تع�ون اقت�ش�دي يف جم�ل 

االأعم�ل. وجرى توقيع االتف�قية خالل زي�رة اأول وفد من كب�ر اأع�ش�ء قط�ع االأعم�ل يف 

 http://v.aa.com.tr/2629232    . 2022/7/3  ،3-  وك�لة االأن��شول(
 http://v.aa.com.tr/2683609    . 2022/9/(3  ،32-  وك�لة االأن��شول

 https://arb.im/(((779(    . 2022/2/(( ،2( 33-  عربي
اأ�ش�رت �شحيفة »ه�آرت�ض« اإىل اأنواع �ش�درات االأ�شلحة االإ�رسائيلية اإىل املغرب، ومن بينه� �رساء املغرب ط�ئرات 

اإ�رسائيلية يف ع�م ))20، اأي قبل اتف�ق التطبيع.

 https://bit.ly/3NFuRiS    . 2022/7/(9 ،»ه�آرت�ض«

كذلك، ق�لت �شحيفة »مع�ريف« اإّن دولتني عربيتني، اإحداهم� املغرب، هم� من بني اأكرب م�شرتي االأ�شلحة من 

دولة االحتالل.

 https://arb.im/((59263    . 2022/9/( ،2( عربي

 https://ar.rt.com/ssxw    . 2022/(/(3  ،3-  رو�شي� اليوم(
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املغرب اإىل دولة االحتالل، والذي عقد �شل�شلة من االجتم�ع�ت مع ال�رسك�ت االإ�رسائيلية 

.
(35(

وبحث تعميق التع�ون االقت�ش�دي معه�

وقد اأعلنت وزيرة االقت�ش�د يف حكومة االحتالل، اأورن� ب�ربيف�ي، يف اأيلول/�شبتمرب 

2022، اأن »اإ�رسائيل« �شتفتح بعثة جت�رية يف املغرب ع�م 2023. وق�لت ب�ربيف�ي يف موؤمتر 

بني  االقت�ش�دي  التع�ون  »اإمك�ن�ت  اإن  البلدين،  بني  التج�رية  العالق�ت  لدعم  اقت�ش�دي 

.
(36(

»اإ�رسائيل« واملغرب يف الوقت احلديث اأ�شبحت تو�شف اأنه� ه�ئلة«

اأدوات  تنتج  التي   ،Green Invoice االإ�رسائيلية  امل�لية  التكنولوجي�  �رسكة  وك�نت 

زي�دة  واملتو�شطة احلجم، ك�شفت عن  ال�شغرية  وال�رسك�ت  احلّرة  املهن  رقمية الأ�شح�ب 

كبرية يف التج�رة بني ال�رسك�ت االإ�رسائيلية واالإم�رات العربية املتحدة واملغرب؛ وذكرت 

ال�رسكة اأنه م� بني ك�نون الث�ين/ين�ير وت�رسين الث�ين/نوفمرب)202، اأجِنزت مع�مالت تقّدر 

بنحو )2 مليون �شيكل، منه� مليون� �شيكل يف املغرب؛ وهذه القيمة تقّدر ب�شتة اأ�شع�ف 

 .
(37(

مثيلته� عن الفرتة ذاته� من الع�م 2020 

وبح�شب درا�شة ن�رسه� معهد درا�ش�ت االأمن القومي االإ�رسائيلي يف اأي�ر/م�يو 2022، 

فقد من� حجم التج�رة ب�لفعل بني دولة االحتالل واملغرب منذ جتديد العالق�ت الدبلوم��شية 

بني اجل�نبني، لكن االإمك�ن�ت الك�ملة مل تتحقق بعد. وتقول الدار�شة اإّن تعزيز »اإ�رسائيل« 

العالق�ت االقت�ش�دية مع املغرب ميكن اأن يفتح له� بّوابة اإىل اإفريقي�، خ��شة اإىل البلدان التي 

ال تربطه� به� عالق�ت دبلوم��شية، مع االعتم�د على جتربة املغرب وبنيته التحتية؛ عالوة 

�شي��شية عرب  اإمك�ن�ت  لدولة االحتالل  يفتح  مب�  اإفريقي�،  اإىل غرب وو�شط  بّوابة  فتح  على 

تعزيز العالق�ت مع البلدان االأفريقية؛ وهو التطور الذي ميكن اأن يفيد »اإ�رسائيل« يف املح�فل 

.
(38(

الدولية، ال �شيم� يف م� يتعلق ب�لت�شويت يف اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة وجمل�ض االأمن

 /https://hodhodpal.com/post/(7((8    . 2022/3/(5   ،35- موقع الهدهد
 https://bit.ly/3WhA3gU    . 2022/8/( ،36-  �شبوتنيك

 /https://hodhodpal.com/post/35757    . 202(/((/30 ،37-  موقع الهدهد
38- Morr Link, A Gateway to Africa? Economic Opportunities in Israel-Morocco Relations, 
Institute for National Security Studies (INSS), 26/5/2022. https://bit.ly/3zMNlIq 



درا�شات باحث
التطبيع بني املغرب وكي�ن االحتالل: تطّوراته وتداعي�ته على الق�شية الفل�شطينية

100 74 1444هـ ـ العدد   - 2023 �شتاء 

التطبيع في مجاالت اأخرى

ت�شّعبت العالق�ت بني دولة االحتالل واملغرب على اأثر اتف�ق التطبيع؛ فلم تعد تقت�رس 

والتعليم  والطّب  وامل�رسح  الثق�فة  اإىل  ذلك  تعّدت  بل  واالقت�ش�د،  االأمن  جم�الت  على 

وغريه�، مب� يعني تغلغل االحتالل وو�شوله اإىل خمتلف ال�رسائح يف املغرب.

� يف  عرو�شً  ،2022 اأيلول/�شبتمرب  االحتالل، يف  دولة  من  م�رسحية  ِفرٌق  قّدمت  فقد 

م�رسح حممد اخل�م�ض يف الع��شمة املغربية الرب�ط، الأول مّرة يف ت�ريخ البالد. 

املنتدى  اإط�ر  يف  »ت�أتي  اخلطوة  هذه  اإّن  اخل�م�ض،  حممد  مل�رسح  الر�شمي  املوقع  وق�ل 

الدويل للتع�ون الثق�يف املغربي االإفريقي واملجموعة الثق�فية »الرب�ط- ي�ف�« الأول مّرة يف 

البعثة يف مكتب  ي�ف� العربي العربي«. وعّد ن�ئب رئي�ض  اأجل تقدمي م�رسح  املغرب، من 

اأّن هذه العرو�ض »ت�شّكل بداية للتع�ون بني  اإي�ل دافيد،  االت�ش�ل االإ�رسائيلي يف الرب�ط، 

البلدين يف املج�ل امل�رسحي، مب� يج�ّشد روؤية امللك حممد ال�ش�د�ض للنهو�ض ب�لعي�ض امل�شرتك 

 .
(39(

والتع�ي�ض بني امل�شلمني واليهود«

اتف�قية  االإ�رسائيلي  ونظريه  للم�ش�رعة  املغربي  االحت�د  وّقع   ،2022 اآب/اأغ�شط�ض  ويف 

اإي�ل  املغربية  اململكة  االإ�رسائيلية لدى  البعثة  ن�ئب رئي�ض  اأبيب«، بح�شب  تع�ون يف »تل 

مع  التن�ف�ض  على  ق�درين  االحت�دان  �شيكون  االتف�ق  هذا  »ح�شب  ق�ل:  الذي  دافيد، 

.
((0(

بع�شهم�«

ويف املج�ل ال�شحي، وّقع املغرب ودولة االحتالل، يف حزيران/يونيو 2022، مذّكرة 

تف�هم لبن�ء بع�ض املوؤ�ش�ش�ت اال�شت�شف�ئية يف املغرب؛ وت�شمل املرحلة االأوىل ت�شييد خم�ض 

موؤ�ش�ش�ت ا�شت�شف�ئية ب�شعٍة تن�هز 000) �رسير.

اإط�ر  يف  تندرج  التف�هم  مذّكرة  ف�إّن  املغربية،  ال�شحة  وزارة  عن  �ش�در  بي�ن  ووفق 

 https://bit.ly/3z3J(o2    . 2022/9/(5  ،39-  العربي اجلديد
  http://v.aa.com.tr/2668326    . 2022/8/2(  ،0)-  وك�لة االأن��شول
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ال�رساكة بني القط�عني الع�م واخل��ض، وتهدف اإىل تنفيذ برن�مج ا�شتثم�ري يهتم بت�شميم 

.
((((

وبن�ء وجتهيز بع�ض املوؤ�ش�ش�ت اال�شت�شف�ئية مب�ش�همة م�لية تقّدر بـ 5 ملي�رات درهم

ويف �شب�ط/فرباير )202، اّتفق وزيرا التعليم املغربي �شعيد اأمزازي، واالإ�رسائيلي يواآف 

.
((2(

غ�النت، على اإطالق برامج لتب�دل الطاّلب و«تواأمة مدار�ض ث�نوية«

ويف جم�ل االأمن ال�شيرباين، وّقع اجل�نب�ن يف متوز/يوليو )202، اأّول اتف�قية تع�ون يف 

جم�ل احلرب االإلكرتونية، حيث ق�ل رئي�ض بعثة تل اأبيب الدبلوم��شية لدى الرب�ط، ديفيد 

يف  عملي�تية  وجم�الت  والتطوير  »البحث  يف  تع�ون  ب�إق�مة  تق�شي  االتف�قية  اإن  غوفرين، 

 .
((3(

ال�ش�يرب«

لل�شي�حة  الرتويج  يف  لل�رسوع  اتف�قية  اأبيب«  و«تل  الرب�ط  وّقعت  ذاته،  ال�شهر  ويف 

وذلك  الوافدة،  ال�شي�حة  حركة  لتعزيز  الطرفني  كال  من  امل�شرتك  والت�شويق  ب�ملغرب، 

اإىل مدينة مراك�ض  بعد �ش�ع�ت من هبوط ط�ئرتني �شي�حيتني ق�دمتني من دولة االحتالل 

.
((((

ال�شي�حية ب�ملغرب

التقنية  التخ�ش�ش�ت  متعددة  ال�ش�د�ض  حممد  ج�معة  يف  كني�ًش�  املغرب  افتتح  كذلك، 

ب�لقرب من مراك�ض، بجوار م�شجد جرى افتت�حه منذ فرتة. وق�ل املهدي بودرة، موؤ�ّش�ض 

 ورئي�شه�، يف ت�رسيح�ت �شحفية، اإن الكني�ض ُبني يف حرم ج�معي يف 
((5(

جمعية ميمونة

م�شجد جديد  بجوار   � اأي�شً ت�شييده  االإطالق، حيث جرى  مّرة على  العربي الأول  الع�مل 

مب��رسًة، مع وجود جدار بينهم� فقط، كمث�ل على التع�ي�ض املغربي، م�شرًيا اإىل اأّن الكني�ض 

.
((6(

يحظى مبب�ركة امللك الك�ملة

 https://bit.ly/3NmRJ6o    . 30/6/2022  ،وك�لة املغرب العربي لالأنب�ء  -((
 http://v.aa.com.tr/2((5768    . 202(/2/(5  ،2)-  وك�لة االأن��شول

 https://bit.ly/3UeTjtz    . 202(/7/(6  ،3)-  العربي اجلديد
 http://v.aa.com.tr/23((06(    . 202(/7/26  ،وك�لة االأن��شول  -((

5)- منظمة مغربية غري ربحية، تهدف اإىل تعزيز الرتاث اليهودي يف املغرب؛ وك�ن له� جهد الفتت�ح الكني�ض. 
 https://bit.ly/3zGXPJt    . 2022/((/2  ،6)-  موقع ميدي� الين
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ماذا تريد دولة االحتالل من التطبيع مع المغرب؟ 

اإىل  الدول  »اإ�رسائيل« �شم�ن مزيد من  اإيران وحم�ولة  االإ�رسائيلي من  املوقف  يغيب  ال 

املغرب يف  اإىل  الزي�رة  اأثر  فعلى  املغرب.  مع  التطبيع  اتف�ق  عن  مع�داة طهران،  مع�شكر 

يف  راأي  مق�ل  غ�نت�ض  بيني  االحتالل  اأرك�ن  رئي�ض  كتب   ،202( الث�ين/نوفمرب  ت�رسين 

العملي�ت،  ع�رسات  يف  ح�ربت  االأرك�ن،  هيئة  رئي�ض  »ب�شفتي  فيه:  ق�ل   ،25/5/202(

لكنني مل اأن�ض اأبًدا اأن املعركة االأهم هي من اأجل ال�شالم واال�شتقرار؛ وال ميكن اأن يحدث 

مع  �شنعمل  حلف�ئه.  مع  عالق�ته�  تعزيز  مع  ولكن  قوية،  -اإ�رسائيل-  ك�نت  اإذا  اإاّل  هذا 

يف  االأخرى  الدول  مع  عالق�تن�  لتعزيز  املتحدة،  الوالي�ت  من  وبدعم  املغربية،  �شديقتن� 

املنطقة، مب� يف ذلك االأردن وم�رس والدول االأطراف يف اتف�ق�ت اأبراه�م الطبيعية، وكذلك 

مع جريانن� الفل�شطينيني«؛ واأ�ش�ف: »كم� هو معلوم، ف�إّن  اإ�رسائيل قلقة ب�شكل خ��ض من 

العدوان االإيراين ورغبته� يف الو�شول اإىل قوة نووية ع�شكرية. ومن واجب الع�مل اأن يّتخذ 

اإجراًء �شد اإيران؛ وهو لي�ض حتديً� الإ�رسائيل فح�شب، بل هو خطر اأواًل، وقبل كل �شيء، 

.
((7(

للع�مل كّله واملنطقة«

من  للغ�ية  معّقد  املغرب يف و�شع  اأن  الت�أكيد  املهم  من  »مع�ريف«:  وكتبت �شحيفة 

الن�حية ال�شي��شية واالأمنية؛ ولي�ض كّل �شيء مرتبًط� ب�إيران. ومع ذلك، ف�إن ا�شتي�ء املغ�ربة 

ال�شحراء  البولي�ش�ريو يف  املع�دية وجبهة  اأن�ش�ر اجلزائر  الذين يرونهم من  من االإيرانيني، 

الغربية، يوّفر لـ »اإ�رسائيل« واملغرب م�ش�لح اأمنية م�شرتكة. ففي »اإ�رسائيل« يتعّقبون اأعم�ل 

اهتم�م  حمور  لي�ض  هذا  اأن  من  الرغم  على  وعلى  االأفريقية.  الق�ّرة  يف  واإيران  اهلل  حزب 

»اإ�رسائيل«، اإاّل اأنه ب�لت�أكيد جم�ل اهتم�م املوؤ�ش�شة االأمنية، حيث اإن »اإ�رسائيل« له� م�شلحة 

اإن�ش�ء نوع من  � يف  وا�شحة يف ت�أمني املغرب يف مع�شكر الدول املع�ر�شة الإيران؛ واأي�شً

الق�عدة االأم�مية املتقّدمة يف اإفريقي� �شّد الوجود االإيراين يف اجلزائر. وي�ش�ف اإىل ذلك، 

االهتم�م الوا�شح بكل م� يتعّلق ب�ل�شن�ع�ت االأمنية االإ�رسائيلية، التي تفتح االتف�قية اأم�مه� 

 /https://hodhodpal.com/post/352(9  -(7
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خي�رات وا�شعة. وخل�شت ال�شحيفة اإىل القول اإّن االتف�قية مع املغرب تتعّدى جمّرد فتح 

اإذا اأ�شفن� اإىل ذلك توطيد العالق�ت مع دول اخلليج  ب�ب لل�شن�ع�ت االأمنية االإ�رسائيلية؛ 

والعالق�ت االأمنية املمت�زة مع م�رس واالأردن، فلن يبقى الإيران �شوى اأن تنزعج من التح�لف 

.
((8(

�شبه االإقليمي الذي يت�شّكل اأم�مه� يف ال�رسق االأو�شط ومن�طق اأخرى مثل اإفريقي�

زيارات تطبيعية للم�سجد االأق�سى 

�شّكلت زي�رة امل�شلمني لالأق�شى، ال �شّيم� من الدول العربية، حمّل جدل ونق��ض م� بني 

اأّنه� دعم الأهل القد�ض، ومع�ر�شني له� نظًرا مل� تعنيه من تطبيع مع  موؤّيدين للزي�رة على 

. لكّن �شفقة القرن 
((9(

االحتالل وقبول به، واخت�ش�ر لل�رساع يف جزئية ال�شالة ب�الأق�شى

واتف�قي�ت التي تلته� تبّنت زي�رة امل�شلمني لالأق�شى، من دون اإنه�ء االحتالل، مب� هي زي�رة 

تبّي�ض �شورة »اإ�رسائيل« وجرائمه�، وتخدم تعزيز �شي�دته� على امل�شجد والقد�ض عموًم�، 

االأق�شى  بحّق  وم�شتوطنوه  االحتالل  مي�ر�شه�  التي  اليومية  االعتداءات  عن  وتتغ��شى 

والفل�شطينيني الوافدين اإىل ال�شالة يف م�شجدهم. 

زائر  مليوين  جلب  بهدف  مف�و�ش�ت  واأمريكيون  اإ�رسائيليون  م�شوؤولون  اأجرى  وقد 

�شع�ر  حتت  االأق�شى  امل�شجد  معظمهم  يزور  اأن  على  �شنويً�،  االحتالل  دولة  اإىل  م�شلم 

 98 العدد يف حدود  زي�دة كبرية، حيث ك�ن  �شي�شّكل  م�  االأدي�ن«، وهو  »الت�ش�مح بني 

. وك�نت فكرة ال�شي�حة الدينية وزي�رة االأم�كن املقد�شة، 
(50(

األف �ش�ئح م�شلم �شنة 8)20 

ال�شفقة  اأ�ش�رت  فقد  التطبيع؛  اتف�قي�ت  ويف  القرن  �شفقة  يف  ح��رسة  االأق�شى،  فيه�  مب� 

اإط�ر جلنة م�شرتكة لتطوير ال�شي�حة  اإىل »التع�ون مع االأردن يف جم�ل ال�شي�حة الدينّية يف 

اليهودية واالإ�شالمّية وامل�شيحّية يف دولتي اإ�رسائيل وفل�شطني«. 

8)-  مرتجم عن »مع�ريف« يف موقع الهدهد، 27/))/)202
 /https://hodhodpal.com/post/35(38 

 http://quds.be/2nr    . 20(5/(/9 ،9)-  موقع مدينة القد�ض
 https://www.noonpost.com/content/38895    . 2022/((/(( ،50-  موقع نون بو�شت
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وق�ل البي�ن الثالثي االأمريكي- االإ�رسائيلي- االإم�راتي، الذي اأعلن التو�شل اإىل اتف�ق 

3/8/2020)، »اإّن جميع  لتطبيع العالق�ت بني االإم�رات ودولة االحتالل، وال�ش�در يف 

امل�شجد  لزي�رة  ب�شالم  ي�أتوا  اأن  لهم  ميكن  ال�شالم،  روؤية  يف  مو�شح  هو  كم�  امل�شلمني، 

االأق�شى وال�شالة فيه؛ وكذلك يجب اأن تظل االأم�كن املقد�شة االأخرى يف القد�ض مفتوحة 

.
(5((

للم�شّلني امل�ش�ملني من جميع االأدي�ن«

حفل  اأثن�ء  يف  ترامب  دون�لد  االأمريكي  الرئي�ض  ق�ل   ،2020 �شبتمرب/اأيلول   (5 ويف 

امل�شلمني  و�شول  زي�دة  عرب  ب�ملنطقة  »ال�شالم  �شتعّزز  التطبيع  �شفقة  اإّن  االأبي�ض،  ب�لبيت 

اإىل امل�شجد االأق�شى لل�شالة ال�شلمية«. واأ�ش�ف: »�شيدح�ض ذلك  الرواية الك�ذبة التي 

ميكنهم  ال  امل�شلمني  واأن  لهجوم،  يتعر�ض  االأق�شى  امل�شجد  ب�أّن  املتطرفون  ي�شتخدمه� 

.
(52(

ال�شالة يف هذا املوقع املقد�ض«

اقتح�م�ت  تنّظم  التي  املعبد«  الأجل  »طاّلب  منظمة  رئي�ض  ني�ش�ين،  توم  وبح�شب 

وبقية  والبحرينيون  االإم�راتيون  »يعرتف  »املعبد«،  لفكرة  وترّوج  لالأق�شى  امل�شتوطنني 

�ش�نعي ال�شالم بحّق اليهود يف االأق�شى. مب�ش�عدتهم، ومن دون االأوق�ف والفل�شطينيني، 

 .
(53(

ميكن اأن يكون امل�شجد االأق�شى بيت عب�دة للجميع«

اتف�قي�ت  اأن  اإىل  )اإ�رسائيلي)،   
(5((

الع�مة لل�شوؤون  القد�ض  مركز  ن�رسه�  درا�شة  وت�شري 

التطبيع »�شتجعل االأق�شى بوؤرة ال�رساع امل�شتمر بني اليهودية واالإ�شالم على مدى �شنوات 

وال�شّي�ح من جميع  اليهود واالإ�رسائيليون  الزّوار  يختلط  للتوا�شل، حيث  عديدة، مك�ًن� 

اأنح�ء الع�مل، يف موقع مقد�ض، مع �شّي�ح من االإم�رات العربية املتحدة، والحًق� رمب� من 

 https://bit.ly/3hh9Sqv    . 2022/8/(3 ،5-  موقع ال�شف�رة االأمريكية يف دولة االحتالل(
 https://bit.ly/3NBWbO7    . 2022/9/(5 ،52-  موقع البيت االأبي�ض

53-  موقع واي نت العربي، 5)/2022/9
 https://www.ynet.co.il/news/article/HyG(Ff0Ew 

54- Nadav Shragai: Muslim Tourism to Jerusalem after the Normalization Agreements, Jeru-
salem Center for Public Affairs, 14/12/2020. https://bit.ly/3h3fVPd 
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اململكة العربية ال�شعودية واملغرب ودول اأخرى«.

اأن ُيبدي املغرب اهتم�ًم� لي�ض ب�ل�شي�حة يف االأق�شى  اأّنه من املتوقع  وت�شيف الدرا�شة 

ال�شعودية  من  قربه�  عن  ينتج  وقد  هن�ك.  يحدث  م�  يف  ب�لت�أثري   � اأي�شً لكن  وح�شب، 

اإ�شالمي جديد يف االأق�شى، والذي �شين�ف�ض االأردن من  والتن�شيق بني الدول، حمور قّوة 

امل�ش�ركة يف  اإىل  املغرب حتى  ي�شعى  امل�شجد. ورمب�  االإ�شالمية يف  الهيمنة  م�شتقبل  اأجل 

الرتتيب�ت امل�شتقبلية املتعّلقة ب�ملوقع. 

فق�بلته�  لالأق�شى،  تطبيعية  بزي�رات  وبحرينية  اإم�راتية  وفود  ق�مت  فقد  وب�لفعل، 

)55)؛ وال ميكن ا�شتبع�د االجت�ه اإىل ت�شجيع وفود مغربية على زي�رة 
جم�هري القد�ض ب�لرف�ض

االأق�شى حتت عنوان اتف�ق التطبيع، ال �شّيم� اأّن مثل هذه الزي�رات من �ش�أنه� اإن تكّررت 

و�شّمت وفوًدا كبرية، اأن تغّطي على العدوان االإ�رسائيلي امل�شتمر على االأق�شى وامل�شّلني 

م�شلمي  من  ال�شلمية  الزي�رات  م�شهد  ت�شدير  عرب  املقد�شيني،  من   � خ�شو�شً واملرابطني، 

الدول العربية يف مق�بل »ال�شغب الفل�شطيني«.  

والتع�مل  االأق�شى  على  االحتالل  �شي�دة  تكري�ض  اإىل  التطبيعية  الزي�رات  وتهدف 

املطّبعة يف ظّل احتالل  الوفود  امل�شجد. وتعني زي�رة  اإدارة  معه وك�أّنه �ش�حب احلق يف 

»اإ�رسائيل« القد�ض وامل�شجد االأق�شى، الر�ش� ب�الحتالل وت�شليم القد�ض لالإ�رسائيليني، وفق 

لو  �شّي�ن حتى  تبعته�؛ واالأمر  التي  التطبيع  االأمريكّية، واتف�ق�ت  القرن  م� طرحته �شفقة 

متّت مثل هذه الزي�رات ب�لتن�شيق مع ال�شلطة الفل�شطينية اأو مع االأردن، نظًرا اإىل اأّنه� ال تتّم 

حتى يف هذه احل�لة اإاّل مبوافقة االحتالل والتن�شيق معه، م� يعني اأّن امل�شكلة تكمن يف مبداأ 

زي�رة االأق�شى حتت االحتالل، مل� تعنيه من اإقرار له ب�ل�شي�دة على االأق�شى وامل�ش�ركة يف 

اإ�شب�غ ال�رسعّية عليه.

وتكمن خطورة هذه الزي�رات يف اأّنه� تهدف، من بني اأمور اأخرى، اإىل تكري�ض �شورة 

55-  اجلزيرة،  https://aja.me/jn5(e    . 2022/(0/(9 ؛ املي�دين،. ))/)/2022
     https://mdn.tv/6UPa 
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»اإ�رسائيل« على اأّنه� ت�شمح للم�شلمني بزي�رة االأق�شى واختزال ال�رساع يف جزئية ال�شالة 

اإليه ج�ريد كو�شرن، م�شت�ش�ر دون�لد ترامب، ب�لقول  اأ�ش�ر  يف امل�شجد؛ وهو االأمر الذي 

اإّن »اتف�قي�ت التطبيع �شتمّكن امل�شلمني يف جميع اأنح�ء الع�مل ال�شفر اإىل اإ�رسائيل �شواء ك�ن 

ذلك عرب االإم�رات اأو عرب البحرين، و�شُيظِهر هوؤالء الأ�شدق�ئهم على في�شبوك واإن�شتغرام 

 .
(56(

اأّن امل�شجد مفتوح واأّن اإ�رسائيل حترتم دينهم«

خال�سة 

ق�شية  مبنزلة  الفل�شطينية  الق�شية  اأّن  الت�أكيد  اإىل  الر�شمية  املغربية  الت�رسيح�ت  ذهبت 

وذهبت  الفل�شطينية.  الق�شية  عن  الدف�ع  عن  يتخّلى  لن  املغرب  واأّن  املغربية،  ال�شحراء 

حتى  االحتالل  دولة  مع  عالق�ته  �شيطّور  املغرب  اإّن  للقول  ذلك  من  اأبعد  الت�رسيح�ت 

يح�شل الفل�شطينيون على حقوقهم. 

التطبيع  اتف�ق  �ش�بقة على  بدولة االحتالل  املغرب  اأّن عالق�ت  ب�حل�شب�ن  االأخذ  ومع 

بعد  مظ�هره�  تراجع  من  الرغم  على   ،2020 االأول/دي�شمرب  ك�نون  يف  عنه  اأعِلن  الذي 

انتف��شة االأق�شى ع�م 2000، مل يظهر منذ توقيع اتف�ق التطبيع كيف ميكن العالق�ت مع دولة 

االحتالل اأن تفيد الفل�شطينيني والق�شية الفل�شطينية؛ بل اإّن جرائم االحتالل مل تتوقف ومل 

ترتاجع، واإمّن� ت�ش�عدت وتعّمقت بعد االتف�ق�ت االإبراهيمية. فمح�والت تهويد االأق�شى 

تزايدت، وب�تت اأكرث �رساوة، حيث ترتافق اقتح�م�ت امل�شتوطنني للم�شجد مع م�ش�عي 

اأخ�رس من  ب�شوء  امل�شتوطنون  ينّفذه�  فيه، من �شلوات و�شع�ئر  التوراتية  الطقو�ض  فر�ض 

اال�شتيط�نية يف  املخطط�ت  االإعالن�ت عن  تتواىل  االإ�رسائيلي. كذلك،  الر�شمي  امل�شتوى 

بلدات القد�ض املختلفة، ويف ال�شفة الغربية عموًم�؛ وحم�والت تهجري حي ال�شيخ جراح 

تف�قمت يف اأي�ر/م�يو )202، ومل متنعه� الدول املطّبعة، بل �شمود االأه�يل ومعركة »�شيف 

القد�ض«. اأّم� قتل االحتالل الفل�شطينيني، فعّداٌد ال يتوّقف.   

 https://bit.ly/3fDBmGk    . 2022/9/((  ،56-  ت�ميز اأوف اإ�رسائيل
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ويف املق�بل، ف�إّن دولة االحتالل تنظر اإىل املغرب على اأّنه اأحد االأ�شواق ل�ش�دراته� من 

ال�شالح الذي لن ُي�شتخدم �شّده�، وبّوابة له� لتعميق وجوده� يف الق�ّرة االإفريقية، وبيدًق� 

وجوده�  وتكري�ض  ال�رسعية  الكت�ش�ب  اأخرى  وحم�ولة  اإيران،  �شّد  اال�شطف�ف  يف  اآخر 

يف املنطقة العربية ك�أمر واقع، مع ا�شتمرار احتالله� االأرا�شي الفل�شطينية واعتدائه� على 

جرائم  وقف  اأو  االحتالل  اإنه�ء  ب�جت�ه  ال�شغط  عن  املطّبعة  االأنظمة  وعجز  الفل�شطينيني 

»اإ�رسائيل«. 
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تداعيات ال�صعود ال�صيني

على النزاع في بحر ال�صين الجنوبي

 
❋
 اأ. علي قا�سم مقداد

ملخ�ص البحث:

بات بحر ال�صني اجلنوبي نقطة ارتكاز اأ�صا�صية لل�رصاع بني ال�صني ال�صاعدة من جهة، 

واأمريكا وحلفائها يف منطقة جنوب �رصق و�رصق اآ�صيا من جهة اأخرى. وباتت ال�صيطرة 

اال�صرتاتيجي  موقعه  اإىل  اإ�صافة  و�صمكية،  طاقوية  اإمكانات  من  يحويه  وما  البحر  على 

اإليه دول االآ�صيان، ملا  اإقليميًا ت�صعى  كنقطة التقاء بني املحيطني الهندي والهادئ، هدفًا 

لناحية  وحتريرها  اقت�صاداتها  وتعزيز  القومي،  اأمنها  حفظ  يف  ا�صرتاتيجية  اأهمية  من  له 

حرية حركة ناقالتها عربه منها واإليها. واأي�صًا �صار بحر ال�صني هدفًا دوليًا، �صيما بالن�صبة 

للواليات املتحدة االأمريكية الطاحمة اإىل ا�صتدامة هيمنتها على العامل من خالل التحكم 

اإىل  الطاحمة  وال�صعوب  االأمم  مب�صائر  التحكم  من  ذلك  يعنيه  وما  العاملية،  املالحة  مبعابر 

فيه  جتد  االأقطاب،  متعدد  جديد  لعامل  والتاأ�صي�س  الواحد  القطب  هيمنة  من  االنعتاق 

م�صاحة للنهو�س ب�صعوبها من بوؤر التخلف واجلهل والفقر.

ال�صني  بحر  م�صاحة  من   %80 بن�صبة  ال�صيني على االحتفاظ   من هنا كان االإ�رصار 

اجلنوبي، كخط دفاع حلماية �صعودها واحتياجاتها الطاقوية ال�رصورية ال�صتدامة النمو يف 

اقت�صادها، وما يتطلبه هذا االقت�صاد من �رصاكات ا�صرتاتيجية عاملية، توؤ�ّص�س لواقع دويل 

❋ باحث لبناين.
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الوجود  املَُهّدد من  االإقليمي  تفّوقها  تعزيز  انطالقًا من  االأف�صلية  فيه  لل�صني  تكون  جديد 

االأمريكي يف املنطقة.

Research Summary
South China Sea has become a main focal point for the conflict between 

a rising China on the one hand, and the United States of America and its 
allies in the Southeast and East Asia region on the other hand. Controlling 
the sea, its energetic capabilities and fisheries, as well as its strategic location 
as a meeting point between the Indian and Pacific oceans, has become a 
regional goal sought by ASEAN countries due to its strategic importance in 
maintaining its national security, strengthening its economy and liberating 
it in terms of freedom of movement carriers across it and to it. Moreover, it 
is an international goal, especially for the United States of America which 
aspires to sustain its hegemony over the world through controlling global 
navigation standards, in addition to controlling the paths of nations and 
peoples aspiring to liberation from unipolar hegemony, and to establish a new 
multipolar world in which it finds space to raise its peoples from retardation, 
ignorance and poverty. Therefore, the Chinese insistence on retaining an area 
of 80% from South China Sea as a line of defense to protect its development 
and its necessary energy needs to sustain growth in its economy, and what 
this economy requires of global strategic partnerships that establish a new 
international reality in which China will have the advantage, based on 
enhancing its regional supremacy, which is threatened by American presence 
in the region.     

المقّدمة اأّواًل: 

هذا  مقاربة  علينا  وبات  املا�صي،  من  ال�صيني  ال�صعود  حول   العاملي  اجلدل  اأ�صبح 

من  الكثري  متتلك  دولة  اأ�صبحت  ال�صني  اأن  وهو  ال�صيا�صية،  الواقعية  من  ب�صيء  املو�صوع 

ال�صيني يف  التقدم  ناهيك عن  االقت�صادي؛  املجال  �صيما يف  العظمى،  القوى  مرتكزات 

القوى يف  ملوازين  اإعادة خلط  اإىل  اأّدى  ما  وهذا  الغربية.  الدول  على  التكنولوجيا  جمال 

منطقة اآ�صيا البا�صيفيك على ح�صاب نظام ما بعد احلرب الباردة. 

ال�صني  بحر  على  النزاع  املنطقة،  دول  تواجه  التي  امللّحة  االأمنية  الق�صايا  بني  ومن 
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اجلنوبي ذات البعد اال�صرتاتيجي من حيث املكانة واالإمكانات الطاقوية وال�صمكية التي 

يحتويها، ف�صاًل عن كونه حافة اأمامية وجمااًل حيويًا لل�صني يف م�صرية �صعودها، حيث اإن 

�صيطرة ال�صني على هذا البحر متّكنها من فر�س هيمنتها على االإقليم عرب التحكم بطرق 

املالحة البحرّية، واأي�صًا اجلوّية فوقه. يف ظل هذه احلقائق، ثّمة خالف حاد يدور اليوم بني 

دول اإقليم بحر ال�صني اجلنوبي حول حقوق ال�صيادة، وما يرتتب عليها من تبعات قانونية 

تتعلق مبمار�صة اأوجه الن�صاط البحري املختلفة، الع�صكرية واالقت�صادية وال�صياحية، حيث 

ت�صتخدم ال�صني، باعتبارها الدولة التي تّدعي �صيادتها على 80% من م�صاحة هذا البحر، 

كثرياً من القرائن اجلغرافية والتاريخية التي ترّبر بها االإطار اجلغرايف حلدود �صيادتها يف بحر 

ال�صني اجلنوبي، والطريقة التي ت�صمح لها بال�صيطرة على اأهم اأجزائه التي حتتوي ب�صكل 

تّت�صم باحتياطات واعدة يف  التي  النطاقات  خا�س على جزر �صرباتلي وبارا�صيل، وباقي 

جمال الطاقة.

يف مقابل ذلك، ترف�س الدول االأخرى، وحتديداً الفلّبني وفيتنام، االدعاءات ال�صينية، 

الغر�س روؤاها اجلغرافية اخلا�صة الإثبات عدم �رصعية هذه االدعاءات يف  لهذا  وت�صتخدم 

جمال ال�صيادة على هذا البحر؛ وهي تدعو اإىل العمل حلّل اأزمة ال�صيادة هناك، وما يرتتب 

العمل  واىل  االأجنبية،  ال�رصكات  مع  التعاون  عرب  اال�صتثمار  مل�رصوعات  تعطيل  من  عليها 

املتحدة  االأمم  قانون  اإىل  واالحتكام  الدولية  املحاكم  الق�صية عرب طرحها يف  تدويل  على 

للبحار يف عام 1982؛ وهو اأمٌر ترف�صه ال�صني ب�صّدة لكونها توؤمن باأن هذا البحر ال يخ�صع 

لهذا القانون، وال يجوز تدويل ق�صيته، الأن القانون ال�صيني اخلا�س يعتربه بحراً داخليًا ال 

يخ�صع الأي قانون دويل، وال ُي�صمح مبوجبه الأي دولة خارجية اأن تفر�س اإرادتها فيه باأي 

�صكل من االأ�صكال. 

اأظهرت  والتي  الر�صمية،  الوثائق  يف  ذلك  تاأكيد  اإىل  اأخرياً  بال�صني  االأمر  و�صل  وقد 

ت�صم يف  وهي  لل�صني  والبحرية  الربية  احلدود  اجلديد«،  ال�صيني  ال�صفر  »جواز  اإحداها  

�صياقها بحر ال�صني اجلنوبي، تعبرياً عن العقيدة اجليوبوليتيكية ال�صينية يف هذا االإطار.
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 وف�صاًل عن القوى االإقليمية، تتناف�س اليوم يف بحر ال�صني اجلنوبي قوى دولية مهمة، 

ال�صني  بحر  اإ�صرتاتيجية حمّددة يف  م�صالح  لديها  التي  االأمريكية  القّوة  طليعتها  وتاأتي يف 

اجلنوبي، وعمادها االأ�صا�صي حرّية املالحة فيه لل�صفن االأمريكية التي جتوب هذا النطاق 

الأغرا�س جتارية وع�صكرية، اإ�صافة اإىل تاأمني جميع ال�صبل التي حتول دون حتويل هذا البحر 

توظيف  يف  االأمريكية  الرغبة  اإىل  باالإ�صافة  فح�صب؛  ال�صينية  للم�صالح  حيوي  جمال  اإىل 

�صواء عن  به،  التي حتيط  امل�صائق  التحكم يف  البحر عرب  اجلغرافية يف هذا  ال�صعف  نقاط 

طريق ن�رص القواعد الع�صكرية اأو عن طريق التحالف مع القوى ال�صديقة املطّلة عليه.

 يف مقابل هذه التوجهات، هناك م�صالح مت�صادة متّثلها حقيقة الدور ال�صيني يف هذا 

البحر، انطالقًا من دوافع داخلية وخارجية ذات ارتباطات جغرافية – �صيا�صية واقت�صادية 

التناف�س  خمتلفة، ت�صهم يف ر�صم �صورة م�صالح ال�صني هناك، االأمر الذي يجعل من هذا 

الُبعدين  اأن يقود الرتكيز على  الذين تتمّلكهم اخل�صية من  املتابعني  م�صدر قلق  لكثري من 

اجلنوبي،  ال�صني  لبحر  امل�صتقبلي  امل�صري  على  بالهيمنة  ني  اخلا�صّ واالقت�صادي  الع�صكري 

اإىل حدوث مواجهات اإقليمية بني دول هذا البحر ذات طابع واأبعاد دولية، وي�صارك فيها 

الطرف االأمريكي ب�صكل فاعل.  

الدرا�سة  اأهداف  ثانيًا: 

 تهدف هذه الدرا�صة اإىل تقدمي روؤية حتليلية لتاأثري ال�صعود ال�صيني على النزاع يف بحر 

املتعلق  �صّقه  يف  �صيما  الدولية،  للعالقات  النظري  احلقل  من  م�صتفيدين  اجلنوبي،  ال�صني 

بالن�صبة  اال�صرتاتيجية  اأهميته  تبيان  البنيوية، من خالل  منها  الواقعية، وباالأخ�س  بالنظرية 

جذب  �صاحة  منها  جعل  ودميغرايف،  اقت�صادي  ثقل  من  ت�صّكله  وما  له  امل�صاطئة  للدول 

نزاع  و�صاحة  والهادئ،  الهندي  املحيطني  بني  �صلة و�صل  اإىل كونه  اأي�صًا  اأ�صف  عاملية؛ 

اإقليمية، بني ال�صني وبقية دول املنطقة، ودولية، بني ال�صني والواليات املتحدة االأمريكية، 

االأمر الذي جعل منه نقطة ارتكاز حمورية يف �رصاع االحتواء وال�صعود، وحمط درا�صات 

وحتليالت كثرية لها عالقة باأهمية هذا البحر ودوره يف ال�رصاع بني بع�س قواه االإقليمية 
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والكربى على الزعامة العاملية.

الدرا�سة منهجية  ثالثًا: 

 اعتمد الباحث على ا�صتخدام منهج امل�صلحة القومية، الذي ُيعّد من املناهج االأ�صا�صية 

يف حقل العالقات الدولية وال�صيا�صة اخلارجية؛ كما اأنه من اأف�صل املناهج التي ميكن اللجوء 

اإليها يف هذه الدرا�صة.

 يفرت�س هذا املنهج اأن ال�صعي نحو حتقيق امل�صلحة القومية للدولة هو الهدف النهائي 

وامل�صتمر ل�صيا�صاتها اخلارجية؛ ومبعنى اآخر، اإن امل�صلحة القومية ت�صّكل العامل االأ�صا�صي 

ل�صيا�صة الدولة اخلارجية؛ وهذا املنهج ينحدر اأ�صا�صًا من املنهج الواقعي، حيث يرّكز على 

م�صالح الدولة والو�صائل التي تخدم هذه امل�صالح، ونف�س املاآخذ التي تقع على املذهب 

.
(1(

الواقعي تقع عليه

 وعليه، فاإن هذا املنهج هو االأف�صل لتف�صري �صيا�صة ال�صني اخلارجية ببعدها االإيديولوجي، 

كاإطار ل�صيا�صتها الداخلية القائمة على تعزيز وحماية م�صلحتها الوطنية.

الدرا�سة تق�سيم  رابعًا: 

اإىل  اإىل مطلبني، وكّل مطلب  الدرا�صة  اآنفًا، مت تق�صيم  انطالقًا من االأهداف املذكورة 

فرعني.

 حتّدثنا يف املطلب االأول عن االإطار النظري املف�رّص لتداعيات �صعود ال�صني على النزاع 

يف بحرها اجلنوبي، من خالل تلّم�س حقائق التاريخ يف نزاعات م�صابهة ح�صلت بني دول 

العلوم  �صّتى ميادين  للتطور احلا�صل يف  االأخذ بعني االعتبار  �صاعدة ودول مهيمنة، مع 

املفهومني  اأن  وراأينا  الدولية.  العالقات  حقل  تطّور  على  وتاأثريها  والطبيعية  االجتماعية 

الواقعي والليربايل هما االأن�صب للحديث عن عنوان درا�صتنا.

1 – حاييم هرزوج، احلروب العربية-االإ�رصائيلية )1982-1948)، ترجمة: بدر الرفاعي، الطبعة االأوىل، دار 
�صينا للن�رص، القاهرة، 1993، �س 20.  
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اأما يف املطلب الثاين، وهو اجلانب العملي للدرا�صة، فتناولنا البعد االإقليمي للنزاع بني 

البعد  تناولنا  واأي�صًا  اأخرى؛  للبحر من جهة  املت�صاطئة  والدول  ال�صني من جهة،  كٍل من 

الدويل من خالل الكبا�س بني ال�صني واأمريكا يف حماولة ملنع اإحداهما االأخرى من ب�صط 

�صيطرتها على بحر ال�صني اجلنوبي. 

المطلب االأول

االإطار النظري الُمف�ّسر لتداعيات �سعود ال�سين على النزاع في بحرها الجنوبي

 لقد حرّي م�صتقبل ال�صعود ال�صيني املنّظرين والباحثني ال�صيا�صيني، وكٌل ت�صّوره انطالقًا 

من روؤيته لطبيعة العالقات الدولية. فالواقعيون، وعلى راأ�صهم التيار البنيوي الكال�صيكي، 

وباالأخ�س الربوف�صور جون مري�صامير )John J. Mearsheimer) تبّنوا وجهة النظر التي 

تقول: »اإن الدول هي الفواعل االأ�صا�صية يف ال�صيا�صة الدولية وال توجد �صلطة عليا فوق 

الدولية،  بالفو�صى  ي�صّمى  ما  اإىل  يوؤّدي  الدويل  النظام  الهيكلية يف  فغياب هذه  �صلطتها. 

والتي ال تعني تلك الفو�صى املرادفة للعنف، ولكن تعني بب�صاطة اأن للدول �صيادة �صيا�صية 

الدول  اأن  كما  الدول،  تفكري  على  ُتهيمن  القوة  ح�صابات  فاإن  ذلك،  من  واأكرث  فعلية. 

تكون  والتي  التناف�س،  لهذا  �صفرية  �صيغة  فهناك  القّوة؛  اأجل  من  البع�س  بع�صها  تناف�س 

يف بع�س االأحيان �صديدة وغري مت�صاحمة. ومن املوؤكد وجود تعاوٍن بني الدول، لكن يف 

االأ�صل هناك �رصاع على امل�صالح بينها ال تناغٌم حول هذه امل�صالح. وبالتايل فاإن احلرب 

.(2(
ُتعّد و�صيلة �رصعية تّتبعها الدول«

اأما الليرباليون، فيعتقدون اأن املكت�صبات االقت�صادية لل�صني، والتي جنتها نتيجة تبّنيها  

ل�صيا�صة االإ�صالح واالنفتاح، �صتقودها حتمًا اإىل انتهاج اأ�صلوب التعاون مع الواقع الدويل 

احلايل الذي اأّمن لها عرب موؤ�ص�صاته ال�صيا�صية )جمل�س االأمن)، واالقت�صادية )منظمة التجارة 

2 - John Mearsheimer, «Realism, the Real World, and the Academy», in Michael Brecher and 
Frank P. Harvey, es,. Realism and Institutionalism in International Studies, Ann Arbor: The 
University of  Michigan Press, 2002, p: 25-26.   
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العاملية)، انفتاحًا �صيا�صيًا وانتعا�صًا اقت�صاديًا جعلها حتتل املرتبة االقت�صادية الثانية يف العامل 

بعد الواليات املتحدة االأمريكية. 

وهما  الدولية،  العالقات  حقل  يف  االأهم  النظريتني  ُن�صقط  �صوف  املطلب  هذا  يف   

الواقعية، وحتديداً البنيوية الهجومية، والليربالية، على ال�صعود ال�صيني، يف حماولة لتلّم�س 

اآفاق وم�صتقبل هذا ال�صعود، واإن كان الباحث مييل اإىل اأن �صريورة التاريخ هي ذاتها لناحية 

يتنا�صب وتطلعاتها.  الدويل ال  الواقع  اإذا كان  التزاماتها، �صيما  ال�صاعدة من  الدول  حتّرر 

التعاون،  اأقل من كلفة  املواجهة  باأن كلفة  ال�صاعدة  ال�صني  ت�صعر  ما، وعندما  ويف حلظٍة 

�صوف تلجاأ اإىل حماولة تغيري الواقع ب�صّتى ال�صبل، مبا فيها ا�صتخدام القّوة. 

الفرع االأول: �سعود ال�سين من وجهة نظر الواقعية الهجومية      

 ُتقّدم الواقعية ت�صّوراً خميفًا فيما يتعلق ب�صعود ال�صني وطموحاتها التو�صعية، حيث اإّن 

املنطلقات اجلديدة للواقعية الكال�صيكية )خا�صة يف �صّقها الهجومي)، ُتر�صدنا اإىل نتيجٍة 

مفادها اأن الو�صيلة الوحيدة للبقاء يف النظام الفو�صوي هي اأن تكون الطرف املهيمن على 

بقية الوحدات. اأّما املق�صود مب�صطلح  الهيمنة، فريى رائد هذا التيار، جون مري�صامير، اأّنه 

من امل�صتحيل حتقيق الهيمنة العاملية؛ فالعامل كبري ومليء بامل�صّطحات املائية، اأو ما ي�صّميه 

القّوة،  من  بلغت  مهما  ما،  دولة  تفر�س  اأن  ال�صعب  من  ولذلك  للمياه.  احلاجزة  بالقّوة 

قّوتها وهيمنتها على االآخرين عرب املياه؛ ولذا ال ميكنها اأن تهيمن على العامل باأ�رصه. وبالتايل 

فاإن اأف�صل ما ميكن فعله هو اأن تكون الدولة القوّية �صاحبة الهيمنة يف اإقليميها وح�صب،يف 

مقابل اأن ت�صمن هذه الدولة وت�صعى اإىل منع اأّي حماولة من الدول االأخرى للهيمنة على 

حميطها االإقليمي. 

 كما يت�صاءل مري�صامير: من يهتم ب�صيطرة دولة اأخرى على اإقليم اآخر من العامل؟ فيجيب 

اأنَّه اإذا متّكنت دولة ما من اإحكام �صيطرتها على حميط اإقليمها، فهذا يعني اأنها جاهزة لتو�ّصع 

دائرة نفوذها مدفوعة ببحثها عن القّوة، اإىل اأن ت�صل اإىل حدود دولٍة اأخرى اأو نفوذ منطقٍة 

ما تابع ملحيط اإقليمي لدولة اأخرى قويّة.
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 وكّل ذلك يقودنا اإىل االإقرار بوجود هدفني اأ�صا�صيني يرتبطان بالدول القوية املهيمنة 

اأو ال�صاعدة الطاحمة على وجه اخل�صو�س. يتمثل الهدف االأول يف اأن تفر�س هيمنتها على 

االإقليم املتواجدة فيه، اأما الثاين فهو �صمان عدم قدرة اأي دولة اأخرى اأن تفعل االأمر ذاته يف 

اإقليمها، كخطوة ا�صتباقية حتول بينها وبني تو�صعة نفوذها بعد اأن ي�صتقر لها االأمر وُتهيمن 

. وهذا ما ينطبق على اأمريكا وال�صني لناحية حماولة االأوىل احتواء الثانية، 
(3(

اإقليمها على 

ومنعها من ال�صيطرة االإقليمية كمقّدمة لتبّوء مكانة الدولة العظمى، يف مقابل �صعي ال�صني 

اأنواع القّوة ومعاجلة م�صكالتها  اإىل ك�رص حماولة االحتواء االأمريكي عرب مراكمتها ل�صّتى 

النزاع  ال�صني اجلنوبي، عقدة  �صيما يف بحر  الداخلية واالإقليمية والتمدد يف حميطها، ال 

االإقليمي ذات الطابع الدويل، حيث اأ�صبح هذا النزاع م�صدراً لعدم ر�صا ال�صني، ومقّدمة 

لالنهيار النهائي للو�صع الراهن، وذلك الأن ال�صني من املرّجح اأن ُتظهر طموحات متزايدة 

من خطر  تزيد  اأن  املمكن  من  والتي  قّوتها،  زيادة  اإىل جانب  االإقليمية  �صيطرتها  لتمديد 

ن�صوب �رصاع مق�صود اأو غري مق�صود.

لزم  اإذا  القّوة  االإقليمية من خالل  الهيمنة  لتحقيق  ال�صني  تْوق  فاإن  ال�صياق،  ذات  يف 

االأمر، من �صاأنه اأن يجعل النزاعات على االأرا�صي يف بحر ال�صني اجلنوبي اأكرث احتمااًل، ال 

�صيما اإذا ا�صتبكت طموحات ال�صني التو�صعية مع مقاومة املطاِلبني االآخرين املدعومني من 

الواليات املتحدة االأمريكية كقّوة عظمى معا�رصة.

ة ملبداأ مونرو، مثلما   وبناًء على ما �صلف، يتوّقع مري�صامير اأن ُتنتج ال�صني روؤيتها اخلا�صّ

فعلت اليابان االمربيالية يف ثالثينات القرن الع�رصين يف احلقيقة، واأن هناك تلميحات عملية 

لهذه ال�صيا�صة. فقد اأو�صح م�صوؤولون �صينيون ر�صميون اأن الواليات املتحدة االأمريكية مل 

باعتباره  ال�صني  اإليه  تنظر  والذي  اجلنوبي،  ال�صني  بحر  تتدخل يف  اأن  لها  م�صموحًا  يعد 

اأّن ال�صني ت�صعر بنف�س ال�صيء حيال  م�صلحة جوهرية على غرار تايوان والتيبت. ويبدو 

البحر االأ�صفر. ت�صاءل مري�صامير يف النهاية: »ملاذا ينبغي اأن نتوّقع اأيَّ ت�رّصٍف خمتلٍف لل�صني 

3 – John Mearsheimer, Realism and  the Rise of China, Op Cit.  
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عن الواليات املتحدة االأمريكية عرب م�صارها التاريخي؟ هل هم اأكرث مت�ّصكًا باملبادئ من 

االأمريكيني؟ هل هم اأكرث اأخالقية؟ هل هم اأقل قومية من االأمريكيني؟ اأو اأقل اهتمامًا وقلقًا 

على بقائهم؟« ليجيب: »ال يوجد يف احلقيقة اأيُّ اأمٍر من هذه االأ�صياء. بالطبع من املرّجح 

.
(4(

اأن حُتاكي  ال�صني الواليات املتحدة االأمريكية، وحتاول اأن تكون مهيمنًا اإقليميًا

البنيويني  الواقعيني  تركيز  حمور  هما  والقدرات  النوايا  عاملي  فاإن  ذلك،  اإىل  اأ�صف   

ترى  اإذ  الدويل،  النظام  ُبنية  التعديلية يف  والدول  القائم  الو�صع  بني دول  للتمييز  اجلدد، 

بني  من  وال�رّصيرة  ال�صاحلة  النوايا  باحلد�س  تكت�صف  الكربى  القوى  اأن  الدفاعية  الواقعية 

– الهجومي واملوؤ�رصات ال�صلوكية االأخرى. وبعد ذلك  عوامل عدة، كالتوازن الدفاعي 

ميكن لهذه القوى اأن ت�صع �صيا�صات تعاونية اأو نزاعية مبنّية على اعتقادها بتلك النوايا.  

 اأما الواقعية الهجومية، فرتى اأنَّ جميع الدول الكربى لها نوايا تعديلية اإىل حني حتقيق 

اأكرث، الأن الدول  النوايا هي ما تهّم الدول، ويجب الرتكيز عليها  الهيمنة. فالقدرات ال 

ال تكون يف العادة متاأكدة من طبيعة نوايا االآخرين؛ فمن ال�صعب معرفة ذلك؛ حتى واإن 

لة لذلك، فاإنَّ  ُعرفت، فاإنه ال يوجد ما ي�صمن اأن تبقى النوايا ثابتة على االإطالق. وكمح�صّ

.
(((

اأف�صل و�صيلة ل�صمان االأمن هي جمع اأكرب قدر من القّوة ملواجهة اخل�صوم املحتملني

 وبناًء عليه، يرى الهجوميون اأن على الدول تغيرّي التوازن القائم كي ي�صبح يف �صاحلها 

– دواًل  ال�صني  فيها  – مبا  الدول  ُتعدُّ جميع  لذلك،  التكاليف.  تفوق  الفوائد  اإذا كانت 

تعديلية ما دامت مل حتّقق الهيمنة بعد.

من  الدويل،  النظام  تغيري  اإىل  ت�صعى  �صوف  الدولة  قّوة  تنامت  كّلما  فاإنه  وباخت�صار، 

خالل التو�صع االإقليمي ال�صيا�صي واالقت�صادي، حتى ي�صري هام�س التكاليف الناجمة عن 

4 – John Mearsheimer, The Gathering Sorm: China›s Challenge to US power in Asia, The 
Chinese journal of International politics, Vol. 3, 2010, pp:389-390.
http://cjip.oxfordjournals.org/content/3/4/381.full.pdf+html 

) – كانغ وانغ، الواقعية الهجومية و�صعود ال�صني، املجلة العربية للدرا�صات الدولية، املجلد العا�رص، العدد االأول 
�صتاء 2006، �س – �س70 -68.
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هذا التغيري م�صاويًا اأو اأعظم من هام�س الفوائد، على حد تعبري روبرت غيلبني، اأحد اآباء 

الواقعية اجلديدة.

توجهاتها  على  دليل  اجلنوبي  ال�صني  بحر  يف  احلزم  املتزايدة  ال�صني  ت�رّصفات  اإن   

اال�صرتاتيجية اجلديدة، مبفهوم تعظيم القّوة، والتي تنطوي على احلاجة اإىل تعزيز مكانتها 

االإقليمية، واإّن �صيا�صات بكني املتمثلة يف ال�صرب والتقارب ال ُتعترب من الثوابت، خ�صو�صًا 

ِقبل  اأو جتاهلها من  اإظهار ت�صميمها على عدم احتوائها  اإىل  فيه  اأنها تواجه و�صعًا حتتاج 

االآخرين، اأو يف التعامل مع م�صائل ال�صيادة وال�صالمة االإقليمية.  

الفرع الثاني: �سعود ال�سين من وجهة نظر الليبراليين 

  النظرية الليربالية هي النظرية التي حتاول تف�صري التفاعالت ال�صيا�صية يف النظام الدويل، 

من خالل االعتماد على جمموعة من الفر�صيات املتعلقة باالعتماد املتبادل، واملنافع املبتغاة 

من التجارة احلّرة ، واالأمن اجلماعي، والتواجد احلقيقي للم�صالح املن�صجمة بني الدول؛ 

بحيث  الدويل،  للنظام  متفائلة  نظرة  من  الليرباليون  ينطلق  الواقعيني،  عك�س  وعلى  هذا 

الليرباليني  اأن  مبعنى  الدويل؛  لل�صلوك  كاأ�صا�س  ال�رصاع  ال  التعاون  مفهوم  على  ُيرّكزون 

يلجوؤون لالأدوات الدبلوما�صية يف العالقة بني الدول وحّل النزاعات، على عك�س الواقعيني 

من  جمموعة  الليربالية  ُتقّدم  كما  النزاعات.  حّل  يف  رئي�صة  كاأداة  احلرب  لون  يف�صّ الذين 

االدعاءات املعيارية اأو االأخالقية حول اأهمية احلريّات واحلقوق الفردية؛ وذلك مبعنى اأن 

ال�صيا�صية اخلارجية للدول تقوم على جمموعة من الِقيم واملبادئ، ولي�س فقط على امل�صلحة 

املجّردة.

 اأما االفرتا�صات الرئي�صة للنظرية الليربالية، فجوهرها اأن للدولة دوراً مركزيًا، ولكن 

الدولة  غري  من  الالعبني  من  جمموعة  هناك  اإن  حيث  الدويل،  النظام  يف  وحيداً  لي�س 

ي�صاهمون يف التفاعالت ال�صيا�صية الدولية. كما يعرتف الليرباليون بفو�صوية النظام الدويل 

وغياب ال�صلطة املركزية؛ ولكن على عك�س الواقعيني، فاإن هذه الفو�صوية تقود للتعاون 

على  املبني  القومي  باالأمن  اهتمامهم  ُيق�رصون  ال  الليرباليني  الأن  وذلك  لل�رصاع؛  ولي�س 
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التهديد الع�صكري؛ فمجاالت التهديد عندهم تّت�صع لت�صمل ظواهر كاالحتبا�س احلراري 

واالأمرا�س عابرة احلدود وغريها، االأمر الذي يتطلب تعاون اجلميع للت�صّدي لها.

بتحقيق  بل  القومي،  باالأمن  فقط  مرتبطة  غري  للدول  القومية  امل�صلحة  فاإن  لهذا،   

ال�رصاكات االقت�صادية والتجارية، وبناء بيئة اآمنة وجاذبة لال�صتثمار، بحيث ت�صعى الدول 

لتعظيم قّوتها الن�صبية ال املطلقة، وذلك الأنها توؤمن بالتعاون الدويل، كما اأن ال�صعي للقّوة 

ال�رصاكات؛  وبناء  التعاون  يف  مهمًا  ُيعترب  الذي  الثقة  عن�رص  ُي�صعف  اأن  �صاأنه  من  املطلقة 

فالدولة لي�صت عبارة عن كيان وحدوي فقط، بل هي منظومة وا�صعة يف اتخاذ القرار، 

متتد من احلكومات اإىل االأحزاب اإىل منظمات املجتمع املدين اإىل ال�صعب؛ وكّل ذلك عرب 

القنوات التمثيلية الدميقراطية.

هذا ويرّكز الليرباليون على الدور املحوري الذي ميكن اأن تقوم به املنظمات الدولية 

واملنظمات غري احلكومية يف تنمية وتطوير التعاون الدويل ملواجهة امل�صائل امل�صرتكة ذات 

االهتمام االإن�صاين. فالتعاون هنا ُيعدُّ بدياًل عن ال�رصاع واحلرب من اأجل التو�صل اإىل نتائج 

ملمو�صة يف الق�صايا العاملية، خ�صو�صًا يف ظل خلّو النظام الدويل من �صلطة مركزية. كما 

ُتعنى  والتي  العليا،  ال�صيا�صة  بني  التمييز  يف  للواقعيني  التقليدي  التق�صيم  الليرباليون  األغى 

بالق�صايا االأمنية، وال�صيا�صة الدنيا،  والتي ُتعنى بق�صايا كالبيئة واالت�صاالت؛ االأمر الذي 

منح الدول واملنظمات هام�صًا اأو�صع يف املجاالت التي ميكن اأن يتمحور التعاون حولها.

ُي�صهم  اأن  املفرت�س  اإنه من  الدميقراطي، حيث  ال�صالم  الليرباليون مفهوم  ويتبّنى  هذا، 

بع�صها  حتارب  ال  الدميقراطيات  الأن  وذلك  احلروب؛  من  احلد  يف  الدميقراطية  انت�صار 

البع�س. فالثقافة ال�صيا�صية يف الدول الدميقراطية تقوم على التعددية وقبول االآخر، ومبداأ 

احلوار واالإح�صا�س بامل�صوؤولية الذاتية؛ كما اأن التداول ال�صلمي لل�صلطة يف الدميقراطيات 

ي�صع حُمّددات على �صانع القرار اأمام الراأي العام؛ ويف الغالب، ال�صعوب ال متيل اإىل احلرب 

اأتباع  وَيعترب  هذا  وازدهاراً.  ا�صتقراراً  اأكرث  بيئة  خللق  والتعاون  التوا�صل  اإىل  ميلها  بقدر 

النظرية الليربالية اأن الدول الدميوقراطية ُت�صّكل فيما بينها منطقة من ال�صالم، بحيث ي�صعب 
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على قادة تلك الدول ك�رص هذا العرف من ال�صلوك احل�صاري وانتهاكه.

للنظام  بالن�صبة  مطلق  كخرٍي  الليرباليون  يراه  فال  ال�صيني،  ال�صعود  خ�ّس  فيما  اأما   

الدويل الراهن، لكنهم فقط يوؤكدون على اأن تهديد ال�صني كقّوة مراجعة ميكن احتواوؤه 

وال�صيا�صية  االقت�صادية  االأدوات  بني  املزاوجة  ال�صني  �صعود  كبح  �صيا�صات  ت�صمني  عرب 

النظام  ي�صتمر  اأن  ميكن  ال�صاعدة،  ال�صني  قّوة  موازنة  فاإىل جانب  الع�صكرية؛  واالأدوات 

الدويل يف ال�صغط على ال�صني من اأجل االنخراط اأكرث يف اآليات احلوكمة العاملية، وجعلها 

تتحمل م�صوؤوليتها كقّوة كربى �صاعدة.

 يّتفق الليرباليون مع الواقعيني حول الفو�صى كميزٍة جوهريٍة للنظام الدويل؛ غري اأنه يف 

الوقت الذي يوؤكد فيه الواقعيون على دورها املُقّيد ل�صلوك الدول، يجادل الليرباليون باأنها 

ت�صمُح اأي�صًا بطيٍف اأو�صع من التفاعالت؛ كما يعرت�صون على االهتمام املفرط الذي توليه 

الواقع  يدفع  الدول، حيث  بني  املتزايد  املتبادل  االعتماد  على ح�صاب  للفو�صى  الواقعية 

الدويل احلايل، مبا فيه من التعّقد يف االعتماد املتبادل الدويل، بالدول اإىل املزيد من ماأ�ص�صة 

الدولية؛ ويف  املوؤ�ص�صات  توّفرها  التي  واملكا�صب  املزايا  من  لال�صتفادة  الدولية  العالقات 

الوقت نف�صه، التقلي�س من حّدة التكاليف الناجمة عن فو�صوية النظام الدويل. ويف هذا 

مّما يهتمون  اأكرث  الدويل  التعاون  يوّفرها  التي  املطلقة  باملكا�صب  الليرباليون  يهتم  ال�صياق، 

باملكا�صب الن�صبية. 

العقود  خالل  الدولية  املوؤ�ص�صات  تعرفه  الذي  الوا�صع  باالنت�صار  الليرباليون  يحتفي 

قادرة  الدولية، وهي  ال�صيا�صة  اأ�صبحت مهمة يف  املوؤ�ص�صات  باأن  االأخرية، ويحاججون 

على التلطيف من اآثار الفو�صى؛ وي�صتندون اإىل االفرتا�س اأن ع�صوية الدول يف املوؤ�ص�صات 

الليرباليون  القائم. وهكذا يحاجج  الدويل  النظام  ملعايري  اإذعانها  تدّل على مدى  الدولية 

باأن �صعود ال�صني مقرتنًا بتزايد انخراطها يف املوؤ�ص�صات الدولية من �صاأنه اأن يطمئن العامل 

حيال انعكا�صات حتّولها اإىل قّوة كربى، وهي ح�صب راأي الباحث م�صاألة فيها نظر انطالقًا 

من التعاطي الرباغماتي ال�صيني، والذي ما برح ُيعرّب عن ا�صتيائه من التدخالت االأمريكية 
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يف غري منطقة من العامل، خ�صو�صًا يف بع�س امل�صائل التي تعتربها ال�صني خطًا اأحمر بالن�صبة 

االأمريكية  ال�صني اجلنوبي وتايوان والتيبت و�صينجيانغ)، واملحاوالت  لها )كق�صية بحر 

اأمام �صعودها، يف  االأمنية  وال�صيا�صية وحتى  االقت�صادية  العراقيل  ال�صني وو�صع  الحتواء 

مقابل اإ�رصار �صيني على تبّوء مكانة عاملية وازنة يف عامل متعدد االأقطاب، يف �صياٍق من 

دولة،  اأو  اأّمة  بكّل  خا�صة  وِقيم  وعادات  مفاهيم  و�صمن  والغرب،  ال�رصق  بني  التوازن 

مبعزل عن فر�س ِقيٍم وثقافات معّينة على بقية االأمم وال�صعوب؛ وملا لذلك من انعكا�س على 

م�صاعر تلك الدول التي ترى يف ثقافتها وح�صارتها م�صدر اعتزاٍز وفخار لها.

 وعوداً على بدء، فاإن بحر ال�صني اجلنوبي هو امل�صاحة العملية لل�صني الإثبات هيمنتها 

فيه من  مبا  االإقليمية من خالل ال�صيطرة على اجلزء االأكرب من البحر، اأي ما ن�صبته %80، 

التحكم  للغاية؛ ف�صاًل عن  جزر واأرخبيالت حتتوي على م�صادر طاقوية و�صمكية مهمة 

بطرق املالحة البحرية واجلوية يف منطقة مهمة للغاية من الناحية االقت�صادية وال�صكانية.

تعزيز  على  �صينعك�س حتمًا  الع�صكرية،  اأو  االقت�صادية  �صواء  ال�صينية،  القّوة  تزايد  اإن   

نفوذها يف بحر ال�صني اجلنوبي، و�صواًل اإىل اإخراج الوجود االأمريكي من املنطقة، وهو 

اأواًل.  االإقليمية  لهيمنتها  كمقّدمة  وحدتها،  ا�صتكمال  يف  ال�صني  اأمام  الرئي�صي  العائق 

وح�صب راأي جون مري�صامير، اإن حتقيق الهيمنة االإقليمية هو يف بعده االأو�صع هيمنة عاملية؛ 

وبالتايل مييل الباحث اإىل اأن هناك �صاعة �صفرية، تتعلق مبالءمة ا�صتكمال االآليات والقدرات 

ال�صينية لتكاليف التغيري.
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المطلب الثاني

ال�سراع حول بحر ال�سين الجنوبي في بعديه االإقليمي والدولي

 يقع بحر ال�صني اجلنوبي غرب املحيط الهادئ، الذي يربطه باملحيط الهندي، وهو اأكرب 

. وقد اكت�صب هذا البحر اأهمية ا�صرتاتيجية 
(6(

بحر يف العامل مب�صاحة تبلغ )،3 مليون كلم2 

بعد منو التجارة العاملية، حيث مير عربه  ثلث ال�صحنات البحرية العاملية. وقد زادت هذه 

الطاقة  اإدارة معلومات  الطبيعي فيه؛ ووفقًا لتوقعات  النفط والغاز  االأهمية بعد اكت�صاف 

االأمريكية، فاإن منطقة بحر ال�صني اجلنوبي حتتوي على ما ال يقل عن 11 مليار برميل من 

النفط و19 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي؛ وت�صري تقديرات مرتفعة اأخرى اإىل 22 

؛ باالإ�صافة اإىل غناه 
(7(

مليار برميل من النفط و290 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

املتناثرة  تتناف�س لال�صتيالء على اجلزر  املطّلة عليه  الدول  االأ�صماك، وهو ما جعل  مب�صائد 

فيه، والتي تعد باملئات، واأ�صهرها برا�صيل و�صرباتلي وعدد من ال�صخور والكثبان الرملية 

وال�صعاب املرجانية، ومعظمها غري ماأهولة بال�صكان؛ ويت�صّكل بع�صها من عدد قليل من 

ال�صخور.

الباردة،  احلرب  انتهاء  بعد  باأزمة كربى، خ�صو�صًا  اجلنوبي  ال�صني  بحر  ت�صّبب  لقد   

حيث حتّول هذا البحر اإىل منطقة نزاع اإقليمية يف ظل ال�صيادة املتنازع عليها بني العديد من 

الدول. فباالإ�صافة اإىل مزاعم ال�صني التو�صعية، ثّمة دول اأخرى لها نف�س املزاعم يف ال�صيادة 

النزاعات  تقت�رص  الفلبني وفييتنام وماليزيا وبروناي وتايوان؛ وال  املنطقة، مثل  على هذه 

املتحدة  الواليات  الكربى، خا�صة  الدول  اإىل  تتعّداها  بل  االإقليمية،  الدول  على  القائمة 

االأوروبي  املركز  االأزمة، مقال من�صور على موقع  ال�صني اجلنوبي، يف عني  اأمن دويل - بحر  نور تركي،   -6
لدرا�صات مكافحة االإرهاب واالإ�صتخبارات )ECCI)، بتاريخ 2021/6/3، على الرابط التايل:

 http://www.europarabct.com، تاريخ الدخول 2022/3/22.   

موقع  على  من�صور  مقال  وبكني؟  وا�صنطن  بني  باحلرب  اجلنوبي  ال�صني  بحر  ُيعّجل  هل  غروي،  حممد   –  7
https://www.independentarabia. :التايل الرابط  2020/7/7، على  بتاريخ  )اإندبندنت عربي)، 

com، تاريخ اخلول 2022/3/22.  
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االأمريكية، التي ترى يف �صيطرة ال�صني على هذا البحر خرقًا حلريّة املالحة يف املنطقة التي 

.
(8(

حّددتها اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار

 وبناًء على ما تقّدم، جرى تق�صيم هذا املطلب اإىل فرعني: يف الفرع االأول حتّدثنا عن 

ال�رصاع يف بعده االإقليمي، يف حماولة للوقوف على مواقف الدول املتنازعة على البحر، ال 

�صيما ال�صني املتعط�صة للتمّدد البحري كحاجة ا�صرتاتيجية، ومبا يحاكي �صعودها مبتطلباته 

اجليوبوليتيكية ال�رصورية لفر�س هيمنتها االإقليمية من جهة، واإبعاد التواجد االأمريكي اإىل 

خارج املنطقة من جهة اأخرى. اأما فيما خ�س بقية الدول امل�صاطئة والقريبة للبحر، اأو تلك 

التي ي�صّكل البحر ممراً حيويًا القت�صادها، كاليابان مثاًل، فاإنها ترى يف �صيطرة ال�صني على 

امل�صاحة االأكرب من البحر، مبا يحويه من جزر ومقّدرات نفطية و�صمكية، اإجحافًا بحقوقها 

ال�صيادية البحرية التي كفلتها لها اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار 1982؛ ف�صاًل عن جعل 

حركة مالحتها البحرية اأ�صرية ال�صيطرة ال�صينية على البحر.    

الفرع االأول: ال�سراع على البحر في بعده االإقليمي

 تعود جذور النزاع يف بحر ال�صني اجلنوبي اإىل مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية، 

ال�صني،  بحر  جزر  كامل  على  ال�صيادة  اأن  الكومينتانغ)  عهد  )يف  ال�صني  اأعلنت  عندما 

اآلت  قد   ،(Spratly( و�صرباتلي   ،(Pratas( وبراتا�س   ،(Paracel( بارا�صيل  خا�صة 

؛ ثم اإعالن بوت�صدام 
(9(

اإليها عقب قبول اليابان اال�صت�صالم مبوجب اإعالن القاهرة )1943)

حربية  �صفن  باإر�صال   ،1946 نوفمرب  يف  ال�صني،  جمهورية  قيام  ذلك  تبع   .
(10(

(194((

الإحكام �صيطرتها على اجلزر.

8 - Christopher J. Pehrson, String of Pearls: Meeting the Challenge of China’s Power Across 
the Asian Littoral Strategic Studies Institute, July 2006. 
https://ar.irakipedia.org/ التايل:  الرابط  على  االإلكرتوين،  )عراقيپيديا)  موقع  القاهرة،  موؤمتر   –  9

wiki/(7 ، تاريخ الدخول: 2022/3/26.
https://ar.wikipedia.org/ :اإعالن بوت�صدام، موقع )ويكيبيديا) االإلكرتوين، على الرابط التايل –  10

wiki، تاريخ الدخول: 2022/3/26.
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 9- (dashes( الت�صع النزاع ما ُعِرف بخط ال�رَصَطات )اأو القواطع)   اأ�ّص�س لهذا 

الذي اأعلنته حكومة جمهورية ال�صني اآنذاك، مبوجب خريطة ُن�رصت يف االأول    line
ال�صني  بحر  يف  ال�صني  �صيادة  حدود  حّدد   ،1947 �صنة  االأول/دي�صمرب  كانون  من 

اجلنوبي. وقد اأخذ اخلط �صكل حرف )U)، مكّونًا من اإحدى ع�رص �رَصطة غري مت�صلة. 

ذلك  يف  مبا  ال�صينية،  ال�صيادة  حتت  البحر  من  االأكرب  اجلزء  وقع  اخلط،  هذا  ومبوجب 

وبراتا�س. و�صرباتلي،  بارا�صيل،  جزر 

بحر  يف  ال�صينية  ال�صيادة  حدود  لتحديد  كاأ�صا�س  اخلط  هذا  على  التاأكيد  اأُعيد  وقد   

احلزب  عهد  يف  ال�صعبية)ال�صني  ال�صني  جمهورية  حكومة  جانب  من  اجلنوبي،  ال�صني 

ال�صيوعي)، حيث مت تعديله لي�صبح ت�صع �رَصطات بعد حذف �رَصطتني منه يف منطقة خليج 

تونكني )Tonkin gulf)، بينما ا�صتمّرت حكومة تايوان يف التاأكيد على ملكّيتها لكامل 

اجلزر التي تّدعي ال�صني �صيادتها عليها، ا�صتناداً اإىل االأ�صا�س نف�صه )خط ال�رَصطات الت�صع) 

ال�صالم بني  توقيع معاهدة  اإن مت  ال�صني. وما  الذي كانت قد و�صعته حكومة جمهورية 

التاريخي  حّقها  فيتنام  اأعلنت  1)19، حتى  اأيلول/�صبتمرب  واليابان يف  املتحدة  الواليات 

بع�س  ملكّية  االأخرى حّقها يف  الفلّبني هي  اإعالن حكومة  وتبع ذلك  اجلزر؛  ملكّية  يف 

اآ�صيا  باقي دول جنوب �رصقي  فاإن  فيتنام، والفلّبني، وتايوان،  اإىل  هذه اجلزر. وباالإ�صافة 

كاأ�صا�س  ال�صيني  باخلط  االعرتاف  االأخرى  هي  ترف�س  اإندوني�صيا)،  بروناي،  )ماليزيا، 

لتحديد خطوط ال�صيادة يف بحر ال�صني اجلنوبي.

بطرق  اجلنوبي  ال�صني  بحر  يف  ال�صيادية  حقوقها  تاأكيد  ال�صني  حاولت  جهتها،  من 

خمتلفة، كان من بينها ت�صليم خريطة لالأمم املتحدة يف 7 اأيار/مايو 2009؛ لكن �رصعان ما 

 2013 �صنة  اخلريطة. ويف  تلك  على  ر�صمية  احتجاجات  وماليزيا  وفيتنام  الفلّبني  قّدمت 

ع�رص  ولي�صبح  تايوان،  �رصق  اإىل  اخلط  هذا  لي�صل  جديدة،  �رَصطة  باإ�صافة  ال�صني  قامت 

رف�صها  يف  اآ�صيا  �رصقي  جنوب  دول  ت�صتند  املقابل،  ويف   10-(dashs line( �رصطات 

للخط ال�صيني اإىل عدد من االعتبارات، اأبرزها تناق�س اخلرائط واحلقوق ال�صينية يف بحر 
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ملناطق  ال�صينية  البحار، وجتاوز اخلريطة  لقانون  املتحدة  االأمم  ال�صني اجلنوبي مع معاهدة 

احلقوق االقت�صادية اخلال�صة لبع�س دول املنطقة.

 وواقع االأمر اأن هذا اخلط ال�صيني اأثار الكثري من اجلدل بالنظر اإىل عوامل عدة، اأّولها 

غمو�س هذا اخلط، وعدم تقدمي ال�صني تعريف حمّدد ملاهّيته، وما هو املق�صود بتقّطع هذا 

اخلط وعدم ات�صاله؛ ف�صاًل عن عدم ثبات اخلط وتغرّي عدد �رَصطاته من وقٍت الآخر، االأمر 

الذي يتناق�س مع مفهوم خط احلدود. اأ�صف اإىل ذلك اأن تعديل هذا اخلط يتم من جانب 

واحد هو ال�صني.

وهكذا، فاإن هناك تكييفني خمتلفني للنزاع يف بحر ال�صني اجلنوبي؛ االأول هو التكييف 

ال�صيني للنزاع باعتباره نزاعًا على ال�صيادة وامللكية؛ ومن ثّم فاإنه ال يخ�صع لقواعد ومبادئ 

1982 ويخرج عن نطاق عمل املعاهدة، وفقًا  معاهدة االأمم املتحدة لقانون البحار ل�صنة 

لوجهة النظر ال�صينية. ويف املقابل، ترف�س دول جنوب �رصقي اآ�صيا الروؤية ال�صينية، وترى 

من  االآ�صيان  دول  مواقف  تفاوتت  وقد  اجلنوبي؛  ال�صني  بحر  يف  �صيادية  حقوقًا  لها  اأن 

النزاع على البحر؛ فبع�صها كان مت�صدداً جداً)كفيتنام والفلّبني)، والبع�س االآخر تراوحت 

نعر�س  ياأتي  وفيما   ال�صني.  مع  املتبادلة  م�صاحلهم  مراعاة  مع  االعرتا�س  بني  مواقفهم 

مواقف بع�س دول االآ�صيان من النزاع يف بحر ال�صني اجلنوبي، وهي الدول االأكرث ُقربًا من 

ال�صني ومن جزر بحر ال�صني اجلنوبي.

 موقف الفلبنّي: ال يف�صل بني ال�صني والفلّبني �صوى البحر، وظّلت العالقات بني �صعبيهما 

ودّية جياًل بعد جيل، ولي�س بينهما نزاع على حتديد احلدود الربية والبحرية اأ�صاًل. لكن، 

منذ �صبعينات القرن الع�رصين، برز اإىل الوجود اخلالف بينهما فيما خ�س اأجزاء من بحر 

ال�صني اجلنوبي، االأمر الذي اأّدى اإىل التوتر بني البلدين.

اأن تقوم  اأّواًل. وقد اقرتحت مانيال  اآ�صيان  اإىل جمموعة  الفلّبني  النزاع جلاأت   ولت�صوية 

منظمة اآ�صيان بقيادة مبادرة اإقليمية، تعمل فيها على حتويل بحر ال�صني اجلنوبي من نطاق 
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اأن  بعد  �صيما   ،
(11(

ال�صالم واحلرّية وال�صداقة والتعاون اإىل نطاق  امل�صتقبلي  لل�رصاع  خِطر 

التي  نتيجة احلوادث الكثرية  ال�صابقة،  الفرتات  للتاأّزم يف  البلدين  العالقات بني  تعر�صت 

على  ال�صيطرة  لناحية  اأو  البحر،  يف  النفطية  اال�صتثمارات  لناحية  �صواء  بينهما،  ح�صلت 

م�صائد االأ�صماك؛ هذا ف�صاًل عن اأ�صا�س اخلالف املتعلق بال�صيادة على اجلزر وموقف مانيال 

املعار�س خلط ال�رَصطات الت�صع ال�صيني، والذي ي�صمح لها بال�صيطرة على م�صاحة كبرية من 

البحر، تتجاوز اأحيانًا املنطقة االقت�صادية اخلال�صة لبع�س الدول امل�صاطئة للبحر.

 ويف ظل املوقف املتعنَّت لل�صني، خ�صو�صًا فيما يتعلق مبو�صوع ال�صيادة على اجلزر، 

جلاأت الفلّبني لالحتكام اإىل القانون الدويل للبحار، عرب دعوتها لل�صني وباقي الدول املطّلة 

اأو العمل على  ال�صاأن،  ة بهذا  اإىل حمكمة دولية خمت�صّ على بحر ال�صني اجلنوبي، للذهاب 

ت�صكيل جلنة من احلكماء بهدف اتخاذ القرارات النهائية املوجبة التنفيذ بخ�صو�س تر�صيم 

احلدود اجلغرافية للدول يف هذا امل�صّطح املائي. لكن هذه الدعوة اأثارت حفيظة ال�صني، 

والتي رّدت بعدم اعرتافها ب�رصعية اأي حمكمة اأو حتكيم دويل ي�صعى اإىل احلّد من نفوذها 

ويقّو�س حدودها اجلغرافية. وال�صبب الرئي�صي الذي يكمن وراء ذلك هو التخّوف ال�صيني 

الذي  اجلنوبي،  ال�صني  بحر  يف  دورها  حتييد  يف  ت�صاهم  اأن  ميكن  دولية  و�صاطة  اأي  من 

التناف�س  من حماور  مهّمًا  وي�صّكل حموراً  املنطقة،  اال�صرتاتيجية يف  اأولوياتها  �صّلم  يقع يف 

اجليوا�صرتاتيجي مع القوى الكربى، وعلى راأ�صها الواليات املتحدة االأمريكية.   

 موقف فيتنام: تعتمد فيتنام على اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار جامايكا 1982، 

ال�صيادية  ادعاءاتها بحقوقها  القاّري، يف  الر�صيف  مبداأ  التاريخية، وعلى  احلقائق  وعلى 

جزر  اأن  اأعاله  ُذكر  مما  انطالقًا  ترى  فهي  اجلنوبي؛  ال�صني  بحر  يف  وا�صعة  اأجزاء  على 

تابعة ملحافظة خانه هوا. وقد  اأنها مقاطعة بحرية  اأي  لفيتنام،  �صرباتلي بكاملها هي حق 

ا�صتخدمت فيتنام يف ذلك االآثار كدليل، بهدف تعزيز ادعاءات ال�صيادة اخلا�صة بها على 

11 – Aileen S. Baviera, «The South China Sea Disputes: Is the Aquino Way the ‹ASEAN 
Way›» in Yang Razali Kassim (ed), The South China Sea Disputes Flashpointts, Turning 
Points and Trajectories (Singapore: World Scientific Pubishing Co, 2012), pp. 19-22.
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اأثناء ا�صتعمارها لفيتنام بعائدية جزر  هذا البحر؛ ومن تلك االدعاءات، املطالبة الفرن�صية 

. تعود ادعاءات فيتنام يف بحر ال�صني اجلنوبي 
(12(

�صرباتلي وبارا�صيل اإىل م�صتعمرتها فيتنام

اإىل عهد �صاللة نُغوين، مت�صّلحًة بخرائط جغرافية. كما توؤكد فيتنام ادعاءاتها يف هذه اجلزر 

بجزر  الفرن�صية  املطالبة  اإىل  بذلك  وت�صري  فرن�صا،  عن  انف�صالها  عملية  من  جزء  اأنها  من 

�صرباتلي يف عام 1933، مع العلم باأن اليابان قامت يف نهاية احلرب العاملية الثانية باإعادة 

هذه اجلزر اإىل فرن�صا. 

 قامت فيتنام يف العام 1977 بالعمل على حتديد النطاق اجلغرايف للمنطقة االقت�صادية 

؛ وهو التحديد الذي يتعار�س جغرافّيًا مع التحديد 
(13(

اخلال�صة حتى م�صافة 200 ميل بحري

الذي �صملته الروؤية ال�صينية للمياه االإقليمية واملنطقة االقت�صادية اخلال�صة لها يف بحر ال�صني 

اجلنوبي، االأمر الذي قاد اإىل وقوع حوادث �صدام م�صّلح كثرية بني الطرفني يف مياه هذا 

البحر، بفعل الت�صارب يف التوجهات، خ�صو�صًا تلك املتعلقة بامل�صالح االقت�صادية اخلا�صة 

بوجود احلقول النفطية يف املياه التي يّدعي كّل طرف من بني هذه االأطراف �صيادية عليها. 

اجلنوبي،  ال�صني  بحر  يف  التوتر  من  ملزيد  مر�ّصحة  الفيتنامية  ال�صينية-  العالقات  اإن   

البحر منطقة دفاع ا�صرتاتيجية توؤّمن لها هام�صًا  اإىل جعل  خ�صو�صًا يف ظل �صعي ال�صني 

عليه،  الهيمنة  اإىل  الطاحمة  اإقليمها  واجلوية يف  البحرية  املالحة  بحركة  التحكم  من  كبرياً 

يف �صعيها لتبّوء مركز عاملي، تعيد من خالله التوازن يف العالقات الدولية املختل ل�صالح 

الواليات املتحدة االأمريكية. هذا ف�صاًل عن جعلها دول االإقليم تدور يف الفلك االقت�صادي 

لل�صني من خالل االعتماد عليها يف اقت�صاداتها النامية.

 موقف بروناي: تقت�رص مطالب بروناي يف بحر ال�صني اجلنوبي على املنطقة االقت�صادية 

اخلال�صة، التي متتد مل�صافة 200 ميل بحري من �صوؤالها؛ وبالتايل لي�س لها ادعاءات خا�صة 

12 – Ralf Emmers, «Maritime Disputes in the South China Sea: Strategic and Diplomatic 
Status (8) Quo,» Working Paper Series, no. 87, Institute of Defence and Strategic Studies 
Singapore (September 2005), p. 13. 
13 – Daniel Livingstone, «The Spratly Islands: A Regional Perspective,» Journal of the 
Washington (11) Institute of China Studies, vol. 1, no. 2 (Fall 2006), p. 151.   
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عب املرجانية، كلوي�صا ورايفلمان؛ وتوؤكد  يف جزر �صرباتلي، اإمنا فقط تطالب ببع�س ال�صُّ

وهي   .1982 لعام  البحار  لقانون  املتحدة  االأمم  اتفاق  خالل  من  هذه  ادعاءاتها  بروناي 

تعار�س اإىل جانب الفلّبني وفيتنام ودول االآ�صيان، با�صتثناء كمبوديا )احلليف اال�صرتاتيجي 

لل�صني يف جمموعة االآ�صيان)، خط ال�رَصطات الت�صع الذي اعتمدته ال�صني يف حتديد �صيادتها 

البحرية يف بحر ال�صني اجلنوبي، والذي اأخذ �صكل حرف  )U)، الأنه ميتد اإىل منطقتها 

االقت�صادية اخلال�صة حيث توجد جمموعة من حقول النفط والغاز الطبيعي.

 اأما فيما يتعلق مبوقف بقية دول جنوب �رصق اآ�صيا )االآ�صيان)، فهي مل تنجح يف اتخاذ 

موقف  هو  االأول  ل�صببني:  اجلنوبي،  ال�صني  بحر  خ�س  فيما  ال�صني  جتاه  موّحد  موقف 

كمبوديا املوؤيد لل�صني مبو�صوع البحر، والثاين تداخل امل�صالح بني دول االآ�صيان وال�صني 

من جهة واخلوف من القوة ال�صينية من جهة اأخرى، االأمر الذي حال دون �صدور موقف 

م�صرتك لهذه الدول حيال ال�صيطرة ال�صينية على 80% من م�صاحة بحر ال�صني اجلنوبي. 

الفرع الثاني: ال�سراع على البحر في بعده الدولي   

اأّمنت �صيا�صة االإ�صالح واالنفتاح التي انتهجتها ال�صني منذ العام 1978 نه�صة اقت�صادية، 

من  كثري  يف  وا�صنطن  مزاحمًة  الكربى،  الدول  م�صايف  اإىل  و�صولها  يف  االأ�صا�س  كانت 

امليادين. هذا النمو االقت�صادي �رّصع من وترية التحديث الع�صكري لقواتها امل�صلحة الذي 

اال�صرتاتيجي  ُعمقها  تاأمني  عن  ناهيك  الطاقة،  من  امداداتها  خطوط  حماية  اأّمن  بدوره 

هذه  الع�صكري يف  تثبيت وجودها  من خالل  ل�صواحلها  املال�صقة  بحارها  البحري يف 

البحار، ال �صيما يف بحر ال�صني اجلنوبي.

اإن النزاع من اأجل ال�صيطرة على بحر ال�صني اجلنوبي لي�س جديداً، فهو يعود اإىل احلرب 

النزاع  اليابان على عدد من اجلزر فيه. ولكن ما مييز هذا  الثانية، عندما �صيطرت  العاملية 

اليوم هو اأن هذا البحر اأ�صبح ميدان الإثبات ال�صعود ال�صيني يف بعده االإقليمي كمقدمة 

املمر  كونه  الدويل  بعده  ويف  ال�صني،  �صد  وا�صنطن  متار�صها  التي  االإحتواء  �صيا�صة  لك�رص 

الوحيد اإىل منطقة جنوب �رصق اآ�صيا و�رصقها و�صمال �رصقها، هذا ف�صاًل عن ربطه للمحيط 
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الهندي باملحيط الهادئ.  

بناًء على ما تقدم، فاإن هذا البحر اأ�صبح ميدان الختبار القدرات الع�صكرية ال�صينية وقدرتها 

على ك�رص التفوق الع�صكري االأمريكي كمقدمة الأنهاء تواجدها الع�صكري يف اآ�صيا، االمر 

الذي يقو�س ببطء عقود اأمريكا من التفوق الع�صكري، وينهي هيمنتها �صواء على اآ�صيا اأو 

بقية القارات، وهذا ما دفع الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما )Barack Obama)، اإىل اإعالن 

نية بالده بالتوجه �رصقًا، واملق�صود به تعزيز التواجد االأمريكي يف منطقة اآ�صيا البا�صيفيك بغية 

احتواء ال�صني، عرب تركيز الواليات املتحدة على العالقات االقت�صادية واال�صرتاتيجية بدول 

القاّرة االآ�صيوية واأ�صرتاليا.

وعلى ذلك، فالتوّجه االآ�صيوي ميّثل عوداً على بدء لل�صيا�صة اخلارجية االأمريكية. وي�صتمل 

هذا التوّجه على اأبعاد ثالثة: دبلوما�صية، واقت�صادية، وع�صكرية. فالبعد االأول يتمثل يف 

ات�صاالت دبلوما�صية رفيعة امل�صتوى من خالل زيارات لكبار امل�صوؤولني االأمريكيني ملختلف 

دول املنطقة. وباالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن البعد الدبلوما�صي يرّكز على تدعيم العالقات مع 

احللفاء واالأ�صدقاء التاريخيني للواليات املتحدة، وب�صفة خا�صة اليابان وكوريا اجلنوبية؛ 

كما ت�صعى الواليات املتحدة للعب دور اأكرب يف املنظمات االإقليمية يف املنطقة. وقد ظهر 

امل�صتوى؛  2011 من خالل عدة مبادرات دبلوما�صية رفيعة  التوّجه جليًا خالل عام  هذا 

و�صمل ذلك ا�صت�صافة الواليات املتحدة قّمة منظمة التعاون االقت�صادي لدول اآ�صيا واملحيط 

الهادئ، واإعالن وا�صنطن عن زيادة عدد قوات م�صاة البحرية يف املنطقة، ف�صاًل عن دعم 

وتعزيز عالقاتها اال�صرتاتيجية مع عدد من الدول يف منطقة اآ�صيا البا�صيفيك، مبا يف ذلك 

اإندوني�صيا والفلّبني و�صنغافورة  اآ�صيا، مثل  االأع�صاء الفاعلني يف رابطة دول جنوب �رصق 

وفيتنام، ومغازلة ميامنار �صديقة وحليفة ال�صني، مبوازاة جمموعة من التدابري، واأبرزها:

دول  من  عدد  وبني  املتحدة  الواليات  بني  م�صرتكة  ع�صكرية  تدريبات  اإجراء   -  1

االآ�صيان.

2 - اإعادة االهتمام االأمريكي باإندوني�صيا باعتبارها �رصيكًا اقت�صاديًا واأمنيًا مهمًا، �صيوؤّدي 
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زت وا�صنطن على التعاون مع  التقارب معه اإىل تقلي�س ح�صور بكني. ومن اأجل ذلك ركَّ

التي  الطاقة  من  للحّد  واال�صتثمار، ومتويل خطط جاكرتا  التجارة  اإندوني�صيا يف جماالت 

تعمل بالفحم، وغري ذلك. وزيادة امل�صاعدات الع�صكرية تاأتي �صمن خطة اأمريكية لدعم 

دول جوار بحر ال�صني اجلنوبي يف نزاعها مع ال�صني حوله.

3_ تعزيز العالقات االأمريكية الع�صكرية مع �صنغافورة، من خالل ن�رص الواليات املتحدة 

ل�صفن حربية  يف القواعد ال�صنغافورية، بغية اإعادة التوازن اإىل منطقة اآ�صيا البا�صيفيك، عرب 

زيادة وجودها الع�صكري فيها.

للواليات  اال�صرتاتيجي  احلليف  للفلّبني،  الع�صكرية  االأمريكية  امل�صاعدات  زيادة   -  4

�صواريخ  مرة  الأول  االأمريكيني  ن�رص  خالل  من  اآ�صيا،  �رصق  جنوب  منطقة  يف  املتحدة 

باتريوت امل�صادة لل�صواريخ، على خلفية ال�صدام بني القوات الفلبينية وال�صينية حول بع�س 

بني  الع�صكرية  املناورات  تكثيف  عن  ف�صاًل  اجلنوبي؛  ال�صني  بحر  يف  املرجانية  ال�صعب 

اجلي�س االأمريكي وحليفه الفلبيني.

التدابير ال�سينية المقابلة لالحتواء االأمريكي

 متّثل اأكرب رٍد �صيني على �صيا�صة االحتواء االأمريكي  يف م�رصوع احلزام والطريق« التي 

اأعلنها الرئي�س ال�صيني �صي جني بينغ؛ وهي مبادرٌة قامت على فكرة اإحياء طريق احلرير 

الذي كان قائمًا يف القرن التا�صع ع�رص، من اأجل ربط ال�صني بباقي دول العامل، لتكون اأكرب 

م�رصوع بنية حتتية يف تاريخ الب�رصية.

النقل  واال�صتثمارات على طول طرق  التحتية  البنية  تطوير  املبادرة على  تنطوي هذه 

املتو�صط  االأبي�س  والبحر  العربي  اخلليج  بدول  ال�صني  وربط  وبحراً،  براً  لل�صني  احليوية 

عرب اآ�صيا الو�صطى واملحيط الهندي، حيث مت ت�صميم طريق احلرير البحري للقرن احلادي 

والع�رصين، لالنتقال من �صاحل ال�صني اإىل اأوروبا عرب بحر ال�صني اجلنوبي واملحيط الهندي 

يف اجتاه واحد، ومن �صاحل ال�صني عرب بحر ال�صني اجلنوبي اإىل جنوب املحيط الهادئ يف 
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اجلانب االآخر. 

دبلوما�صي  وت�صبيك  ع�صكرية  حماية  اإىل  بحاجة  كانت  العاملية  ال�صينية  الروؤية  هذه   

اللوؤلوؤ« )االنتقال من  تاأمينه عرب ا�صرتاتيجية »عقد  وتعاون اقت�صادي، عملت بكني على 

الدفاع ال�صاحلي اإىل اأعايل البحار واالنت�صار الع�صكري البحري البعيد املدى)، والتي ت�صري 

اإىل �صبكة من املن�صاآت والعالقات الع�صكرية والتجارية ال�صينية على طول خطوط االت�صال 

البحرية، والتي متتد من الرّب الرئي�صي ال�صيني اإىل القرن االأفريقي. 

اإىل تطويق الهند من خالل احلفاظ على القواعد  اللوؤلوؤ«   وتهدف ا�صرتاتيجية »عقد 

الطاقة  اإمداد  للهند، وحماية طرق  املجاورة  البلدان  وتطويرها يف  اال�صرتاتيجية  ال�صينية 

نفوذ  منطقة  مُتّثل  ع�صكرية-  ارتكاٍز  -نقطة  لوؤلوؤٍة  كلَّ  وبالتايل  وبحراً؛  براً  ال�صني  اإىل 

جيوبوليتيكية �صينية.

لذلك، متّثل مبادرة »احلزام والطريق« وا�صرتاتيجية »عقد اللوؤلوؤ« روؤية جيوبوليتيكية 

العوملة  وجيوبوليتيك  البحرية،  القّوة  عن  ماهان«  »األفرد  اأفكار  بني  للعامل، جتمع  �صينية 

الذي يعتمد ال�صيطرة من خالل القّوة الذكية والناعمة يف اآن؛ وبالتايل فهي تهّدد ال�صيطرة 

االأمريكية على جنوب �رصق اآ�صيا، ومُتّثل حتديًا لها يف م�صيق ملقا اال�صرتاتيجي، وتعمل على 

احتواء باك�صتان )املمر الباك�صتاين _ ال�صيني) من جهة، وتتبع دبلوما�صية القرو�س من جهٍة 

اآ�صيا؛ هذا  منطقة جنوب و�رصق وجنوب �رصق  االأمريكي يف  النفوذ  ُي�صعف  ما  اأخرى، 

ف�صاًل عن االتفاقية االأخرية بني ال�صني وجزر �صليمان، والتي تاأتي رداً على اتفاق اأوكو�س 

الثالثي بني الواليات املتحدة االأمريكية واأ�صرتاليا وبريطانيا.

البحري  االأ�صطول  فاإنَّ  البحرية،  قّوتها  تطوير  ال�صني  حماوالت  من  الرغم  وعلى   

االأمريكي يبقى متفّوقًا عليها، وهو ما جعل بكني تبداأ فعليًا بر�صم خطة طموحة و�رصيعة 

لتطوير قّوتها البحرية انطالقًا من اإدراكها خطورة هذا املوقف.

اأي  اجلنوبي يف  ال�صني  بحر  منطقة  على  و�صيطرتها  قّوتها  تعزيز  اأهمية  من  وانطالقًا   

مواجهة قد حت�صل مع تايوان والغرب، وخ�صو�صًا بعد توقيع اتفاق اأوكو�س الثالثي بني 
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الرئي�س  و�صول  بعد  اأي   ،2021 اأيلول/�صبتمرب  واأ�صرتاليا يف  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 

ه  اأنَّ االتفاق موجَّ اأ�صهر فقط، بدا و�صحًا  اإىل ال�صلطة بت�صعة  االأمريكي احلايل جو بايدن 

يف  اإاّل  موجودة  غري  متطّورة  نووية  غّوا�صات  بثماين  اأ�صرتاليا  تزويد  متَّ  اإذ  ال�صني،  �صد 

�صت دول يف العامل، هي الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا وفرن�صا وال�صني ورو�صيا 

والهند. وتتمتع هذه الغّوا�صات بتقنيات متطورة، اأهمها عدم احلاجة اإىل التزّود بالوقود، 

االأمن  تهديد  وبالتايل  اجلنوبي،  ال�صني  بحر  منطقة  يف  واحلركة  باملرابطة  لها  ي�صمح  ما 

القومي لبكني. 

تدارك  اأو  اإف�صالها  على  بالعمل  فبداأت  االتفاقية،  تلك  خطورة  بكني  اأدركت  لقد   

خطرها. وهي جنحت، كما يبدو، باإقامة اتفاق �صبيه اإىل حد ما باتفاق اأوكو�س، ووّقعت 

اتفاقية اأمنية وع�صكرية مع جزر �صليمان ذات االأهمية اال�صرتاتيجية والقريبة من اأ�صرتاليا. 

وا�صتناداً اإىل ما ذِكر، فاإن بكني تدرك اأهمية ال�صيطرة على املمّرات وامل�صائق البحرية. 

القريبة فح�صب، بل يف  املياه  لي�س يف  البحري،  لذلك، هي �صتعمل على تو�صيع نفوذها 

جميع املناطق احليوية يف العامل اأي�صًا، يف حال ا�صتطاعت ذلك.

 من هنا ميكن اأن نفهم حر�س ال�صني على اإقامة نقاط ارتكاز ا�صرتاتيجية حول العامل، 

التقنيات  من  وغريها  رقمية  و�صبكات  بحرية  بكابالت  جمّهزة  كربى  موانئ  اإقامة  مثل 

واخلدمات اللوج�صتية احلديثة واملتطورة، والتي ميكن اأن تتطور لت�صبح نافعة لال�صتخدامات 

الع�صكرية.

تاأمني  وهو  ركنيها:  اأحد  وميّثل  ال�صينية،  الدفاع  ا�صرتاتيجية  �صمن  يندرج  تقّدم  ما   

حماية خطوط النقل البحري احليوية لنمّو اقت�صاد ال�صني.

 اأّما الركن االآخر، فهو حماية املنطقة ال�صاحلية ال�رصقية لل�صني، والتي تت�صمن املنطقة 

االقت�صادية االأكرث حيوية يف البلد. ويكون ذلك وفق مبداأ »الدفاع عن البحار يف اخلارج«، 

وذلك من خالل تو�صيع امتداد احلماية البحرية مل�صافة تبعد مئات االأميال عن ال�صواحل 

اإن�صاء قواعد يف بحر ال�صني اجلنوبي املتنازع عليه، ون�رص غّوا�صات يف  ال�صينية، بطريقة 
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لل�صني  الفريد  اجلغرايف  املوقع  وي�صمح  االإقليم.  وراء  ما  قواعد  وامتالك  الهندي  املحيط 

بفر�س ال�صيطرة على بحارها املحلية )البحر االأ�صفر، وبحر ال�صني ال�رصقي، وبحر ال�صني 

 .
(14(

اجلنوبي)؛ وهو ما يثري حفيظة وا�صنطن، اإذ ُيفقدها ال�صيطرة البحرية يف املنطقة

و�صمن عنا�رص ا�صرتاتيجية ال�صني الع�صكرية، قيامها بتزويد اأ�صطولها البحري بحاملة 

االجتاه  نقلت  اأنها  كما  غريها؛  بناء  يف  بكني  �رَصَعت  فقد  الوحيدة.  تكون  لن  طائرات 

العملياتي لقواها اجلوية من ال�صمال نحو اجلنوب، منذ اأواخر عهد احلرب الباردة وت�صوية 

البحار  اأعايل  ال�صينية تدريبات ع�صكرية يف  القوات اجلوية  عالقاتها مع مو�صكو. وُتَنّفذ 

الوطنية  ال�صيادة  حماية  على  قدراتها  لتعزيز  روتيني  عادي  ع�صكري  ن�صاط  اإنها  تقول 

    
(1((

واالأمن الوطني وامل�صالح التنموية.

الع�صكرية:  ا�صرتاتيجيتهم  حول  الر�صمية  الوثيقة  يف  ال�صينيني  قول  من  الرغم  وعلى 

»لن نهاِجم ما مل ُنهاَجم، ولكننا �صن�صّن بالتاأكيد هجومًا م�صاداً اإذا ما تعّر�صنا لهجوم«؛ 

الع�صكري،  ال�رصاع  يف  اال�صرتاتيجية  املبادرة  زمام  الأخذ  ال�صعي  تت�صمن  ذاتها  فالوثيقة 

والتخطيط لل�رصاع الع�صكري على نحٍو ا�صتباقٍي يف كل االجتاهات واملجاالت، واغتنام 

.
(16(

الفر�س لت�رصيع البناء الع�صكري، واالإ�صالح والتنمية

العبارات  تبادل  املواظبة على  املتحدة وال�صني من  الواليات  �صبق مل مينع  ما  لكن كل 

اإن احلديث عن  القول  امل�صرتكة. وميكن  الثنائية والبيانات  الديبلوما�صية يف االجتماعات 

ال�رصاكة والتعاون وامل�صالح االأ�صا�صية للبلدين و�رصورة احرتامها، ي�صري جنبًا اإىل جنب مع 

ا�صرتاتيجية الواليات املتحدة يف اآ�صيا يف ظل النهو�س ال�صيني، مركز حرمون للدرا�صات  عزيزة،  14- طارق 
املعا�رصة، على الرابط التايل: https://www.harmoon.org/reports/، تاريخ الدخول 9/)/2022.

ال�صعب )ال�صينية)،  اأن�صطة روتينية، �صحيفة  البحار  اأعايل  ال�صني يف  اأجرتها  التي  الع�صكرية  التدريبات   _-1(
http://arabic.peopledaily.com.cn/n3/2016/1216/c31664- التايل:    الرابط  على 

htm.73)))91، تاريخ اخلول: 9/)/2022.
16-_ طارق ال�صيخ، اال�صرتاتيجية الع�صكرية ال�صينية يف كتاب اأبي�س جديد.. دفاع ن�صط ومواجهة حلرب اجليل 
http://www.ahram.org. :الرابع، مركز االأهرام للدرا�صات ال�صيا�صية واال�صرتاتيجية، على الرابط التايل

eg/NewsQ/404723.aspx،  تاريخ الدخول 10/)/2022.
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ال�صعي االأمريكي للحّد من طموحات ال�صني، التي توا�صل بَداأٍب ترجمة طموحاتها تلك 

اأكرب  العالقة بني  اآفاق  اأنَّ  يعني  الواقع وحماية م�صاحلها بخطوات عملية، ما  اأر�س  على 

كيانني اقت�صاديني يف العامل تبقى مفتوحة على �صّتى االحتماالت. 

الخاتمة:

 ترى النظرية الواقعية، وال �صيما الهجومية منها، وعلى وجه التحديد الربوف�صور جون 

مري�صامير، اأنَّ الدولة ال ميكن اأن ت�صبح قّوة عظمى اإاّل اإذا كانت قّوة اإقليمية م�صيطرة على 

حميطها االإقليمي كّله. بعد ذلك، تنتقل اإىل التو�صع خارج نطاق االإقليم اإىل مناطق النفوذ 

احليوية بالن�صبة اإليها. 

يف  وخ�صو�صًا  لل�صني،  االإقليمية  البيئة  تاأمني  اأهمية  ومن  الفكرة،  هذه  من  انطالقًا   

اإىل  بالن�صبة اإىل بكني، نظراً  منطقة بحر ال�صني اجلنوبي، والذي يتمتع باأهمية كبرية جداً 

موقعه اال�صرتاتيجي على طريق التجارة الدولية، كما اأ�صلفنا يف بداية املطلب الثاين، وعرب 

بّوابته م�صيق ملقا الذي ت�صيطر عليه الواليات املتحدة، وهو ما ي�صّكل مع�صلة اأمنية حقيقية 

نهاية  منذ  املنطقة  هذه  اأمريكي يف  بحري  اأ�صطول  اأكرب  يوجد  بكني، حيث  اإىل  بالن�صبة 

احلرب العاملية الثانية، كان ت�صّبث  ال�صني مبوقفها حيال النزاع على بحر ال�صني اجلنوبي 

ا�صرتاتيجي يحول دون  البحر كحاجز  هذا  من  واإ�رصارها على االحتفاظ مب�صاحة %80 

ا�صت�صهال ا�صتهداف بّرها؛ واأي�صًا املحافظة على تفّوقها االإقليمي ال�صامن ال�صتمرار م�صرية 

املتحدة االأمريكية،  الواليات  ِقبل  تتعر�س لها، خ�صو�صًا من  التي  التهديدات  اأمام  منّوها 

ال�رصيك واخل�صم اللدود لل�صني يف اآن.

ع�رص  بعد  خ�صو�صًا  املتنامي،  ال�صيني  القومي  ال�صعور  فاإن  تقّدم،  ما  كّل  اإىل  اأ�صف   

اأربعني  التي حّققتها على مدى  باالإجنازات  اأكرث  تتم�صك  ال�صينية  القيادة  االإذالل، جعل 

عامًا من التقدم والنمو، والذي اأو�صل ال�صني اإىل م�صايف الدول العاملية بتجربة فريدة ذات 

خ�صائ�س حم�س �صينية، وت�صلح كي تكون منوذجًا لل�صعوب املتخلفة الإعادة بناء نف�صها، 

اأن  لها  ميكن  جديد  عامل  اإىل  واخلروج  واالقت�صادية،  الرتاثية  مرتكزاتها  على  باالعتماد 
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ت�صنعه بنف�صها، وتنف�س عنها - كما فعلت ال�صني - ع�صور التبعية الغربية، وتغريبها عن 

واقعها وثقافتها وهويتها اإىل عامل جديد، عماده االحرتام والتعاون الثقايف واالقت�صادي 

والع�صكري.

 ولذلك، ال ميكن لل�صني اأن تتخّلى عن اأي اإجناز حّققته، وهي ما�صية يف االإ�رصار على 

ا�صرتجاع كامل حقوقها، لي�س فقط فيما تراه حّقها التاريخي يف بحر ال�صني اجلنوبي، بل 

اأي�صًا ا�صرتجاع تايوان ومكانتها التاريخية كاأّمة عظيمة ذات ثقافة مميزة بني االأمم، باال�صتناد 

بها  يتم  التي  الظرفية،  االأخالق  ُيطَلق عليه  اأن  ما ميكن  اأو  براغماتية،  �صيا�صة عقالنية  اإىل 

موازنة الدوافع واحتياجات بكني الوطنية وطموحاتها اجليوا�صرتاتيجية مع تنّوع الو�صائل 

ثابتة.  مبادئ  اأو  لقيم حمّددة  وفقًا  الوقتية، ال  للظروف  الدوافع طبقًا  واآليات حتقيق هذه 

اأو التهديد بها هو اأكرث  اأنه على الرغم من اعتقاد ال�صينيني باأن ا�صتخدام القّوة  اأي مبعنى 

الو�صائل فاعلية ملمار�صة القّوة وملعاجلة خماوفهم االأمنية العميقة، وعلى الرغم من اعرتافهم 

باأنه ميكن ا�صتخدام و�صائل اأخرى اأي�صًا، فقد تبّنى القادة ال�صينيون �صيا�صة براغماتية، والتي 

ُتعّرف باأنها �صلوكيات من�صبطة ال وفقًا للقيم املحددة اأو املبادئ الثابتة، بل تكون مدفوعة 

وم�رصوطة ب�صكل كبري باحتياجات ال�صني الوطنية.
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تاريخ   ،http://www.ahram.org.eg/NewsQ/404723.aspx التايل:  الرابط  على 

الدخول 2022/)/10.
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»ازدواجية المعايير لدى منظمة الأمم المتحدة

حيال ق�سايا ال�سرق الأو�سط واأوروبا:

درا�سة حالة ال�سراع الإ�سرائيلي- الفل�سطيني 

وال�سراع الرو�سي- الأوكراني«

 
❋
اأ. عبد المنعم علي

ر�ؤية تقديمية:

ُتعّزز  التي  الدولية  امل�ؤ�س�سات  اأهم  اأحد  ُتعّد منظمة الأمم املتحدة واأجهزتها املختلفة 

من م�سار تنظيم العالقات بني وحدات النظام الدويل، خا�سة واأنها اأكرب مظّلة دولية من 

حيث عدد الأع�ساء، ك�نها ت�سم 193 دولة. وتعمل الأمم املتحدة على احلّد من ال�رصعات 

؛ 
(1(

الدوليني  والأمن  ال�سلم  و�سيانة  الدويل  وال�ستقرار  ال�سالم  على  ت�ؤّثر  التي  الدولية 

اجلمعية  مثل  لأجهزتها،  ت�سّعب  من  املتحدة  الأمم  منظمة  به  تتمتع  ما  �س�ء  يف  وذلك 

العامة وجمل�س الأمن وحمكمة العدل الدولية واملجل�س القت�سادي والجتماعي، حيث 

اإنها تق�م باأدوار متعددة يف جمال العالقات الدولية وال�سيا�سات العاملية والأبعاد الأمنية 

والقت�سادية البْينية لكافة الدول.

وتعمل الأمم املتحدة انطالًقا من ك�نها مظّلة عاملية، على حتقيق ت�ازن يف العالقات بني 

الدول وفقًا للمتغريات الدولية، وباعتبارها م�ؤ�س�سة عاملية ر�سمية ونافذة حلّل ال�رصاعات 

❋ باحث يف العالقات الدولية.

الأمم املتحدة، جملة مدارات �سيا�سية، املجلد 5، العدد 2، جامعة  منظمة  اإ�سالح  1- ه�سام بخ��س، �رصورة 
حممد ال�رصيف م�ساعدية، اجلزائر، 2021، �س 113.
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املختلفة وم�اجهة التحديات ال�سيا�سية والأمنية وكذلك القت�سادية؛ وهي تعمل على حّل 

ال�رصاعات املختلفة تطبيًقا ملبداأ الأمن وال�سلم الدوليني وال�ستقرار العاملي. فقد جاء ميثاقها 

التاأ�سي�سي عام 1945 لي�سع ق�اعد عامة يف التعاطي مع الق�سايا املختلفة دون متييز انطالقًا 

من مبداأ �سيادة الدول.

واحلاكمة  العامة  املبادئ  تلك  عن  كبرية  ب�س�رة  تخّلت  اأو  تراجعت  املنظمة  اأن  بْيد 

املنظمة  تفاعالت  يف  والزدواجية  الت�سارب  من  حالة  هناك  وباتت  الدولية،  للعالقات 

املختلفة جتاه ق�سايا حفظ ال�سلم والأمن الدوليني ومكافحة الإرهاب، وبني عدم التدخل 

يف �س�ؤون الدول الداخلية واملحافظة على ا�ستقرارها؛ وقد اأكدت الأمم املتحدة يف ميثاقها 

على حماية تلك املبادئ؛ وه� ما اآل اإىل الت�سارب والزدواجية على اأر�س ال�اقع؛ وجتّلى 

مقابل  يف  الفل�سطينية،  الق�سية  راأ�سها  وعلى  الأو�سط،  ال�رصق  بق�سايا  يتعلق  فيما  ذلك  

ال�سيا�سات الأممية الغام�سة جتاه احلرب احلالية يف اأوكرانيا.

الإ�شكالية البحثية 

تتباين ا�سرتاتيجيات التعامل التي تّتبعها منظمة الأمم املتحدة يف ق�سايا ال�رصاعات على 

الرو�سي  وال�رصاع  الإ�رصائيلي  العربي-  ال�رصاع  حالة  ففي  كبرية.  ب�س�رة  العامل  م�ست�ى 

جانب  من  القّ�ة  ا�ستعمال  املتحدة  الأمم  ترف�س  الأوىل  احلالة  يف  اأنه  جند  الأوكراين، 

اأرا�سيهم وحق�قهم و�رصعية دولتهم؛ عالوة على غياب  �سيادة  للدفاع عن  الفل�سطينيني 

الفل�سطينني؛  جتاه  والع�سكرية  القمعية  باملمار�سات  ال�سهي�ين  للكيان  امل�ّجهة  الإدانة 

ويقع ذلك حتت مبداأ ال�سيادة، وكذلك الأمن وال�سلم الدوليني؛ بينما يف احلالة الرو�سية- 

التدخل الع�سكري الرو�سي؛  ال�سيادة الأوكرانية وترف�س  الأوكرانية، تدعم الأمم املتحدة 

وهي تدافع عن حق اأوكرانيا يف الدفاع عن نف�سها، وذلك يف تناق�س وا�سح مع مبادئها 

وق�اعد ها الدولية �سمن نطاقني جغرافيني خمتلفني: الأول ه� ال�رصق الأو�سط، والثاين ه� 

الغرب. 

البحثية تتج�سد يف تناول »ازدواجية املعايري لدي منظمة الأمم  فاإن الإ�سكالية  لذلك، 
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املتحدة حيال ق�سايا ال�رصق الأو�سط واأوروبا: درا�سة حالة ال�رصاع العربي - الإ�رصائيلي 

وال�رصاع الرو�سي- الأوكراين«.

الت�شا�ؤلت البحثية

الأمم  منظمة  تتفاعل  مدًى  اأي  »اإىل  الدرا�سة ه�:  الرئي�سي يف هذه  البحثي  الت�ساوؤل   

الق�سايا  يف  بازدواجية  وتتعامل  الدولية،  ال�رصاعات  مناطق  مع  مغايرة  ب�س�رة  املتحدة 

عدة  الت�ساوؤل  هذا  من  ويتفرع  الغرب؟  يف  نظريتها  عن  الأو�سط  ال�رصق  مبنطقة  اخلا�سة 

ت�ساوؤلت:

ما هي اأهداف ومبادئ ومرتكزات منظمة الأمم املتحدة؟

كيف تفاعلت منظمة الأمم املتحدة مع ق�سية ال�رصاع العربي - الإ�رصائيلي؟

ما هي اآليات العمل املّتبعة يف �سل�ك منظمة الأمم املتحدة عند اتخاذ قرارتها؟ واإىل اأي 

مدًى كان لالأمم املتحدة دور يف م�ساألة ال�رصاع العربي - الإ�رصائيلي؟

كيف يتباين التفاعل اخلا�س مبنظمة الأمم املتحدة جتاه ال�رصاع الرو�سي - الأوكراين عن 

نظريه ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي؟

هل اأ�سبح من ال�رصوري اإعادة التفكري يف اإ�سالح اآليات العمل يف منظمة الأمم املتحدة؟

اأهمية الدرا�شة 

ال�سيا�سية،  العل�م  فروع  اأهم  بني  من  ل�احدة  تناولها  يف  العلمية  الدرا�سة  اأهمية  تنبع 

وخا�سة حقل العالقات الدولية، واملتمّثل يف املنظمات الدولية الر�سمية ك�احدة من بني 

دعائم التفاعالت الدولية، والتي حتّقق قدًرا من التن�سيق بني الدول واإيجاد م�ساحة للتعاون 

واحلد من ال�رصاع. ولأن البحث ي�سّلط ال�س�ء على التباين يف التفاعل اخلا�س بالأمم املتحدة 

جتاه ق�سايا ال�رصاع ما بني دائرة ال�رصق الأو�سط ودائرة الغرب، فه� ميّثل اإ�سافة للمكتبة 

البحثية لتناول اأوجه الق�س�ر والتناق�س، مما يتطلب بحًثا يف �ُسُبل معاجلة املبادئ املت�ساربة 
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لدى املنظمات الدولية.

والتفاعل  الإ�رصائيلي   - العربي  ال�رصاع  ق�سية  تناول  فاإن  العملي،  امل�ست�ى  على  اأما 

مع  املنظمة  تفاعل  ومقارنة  ال�رصاع،  هذا  خط  ط�ل  على  املتحدة  الأمم  مبنظمة  اخلا�س 

الأزمات  اإطالة  منطق  �ساماًل ح�ل  تف�سرياً  اأو  حتلياًل  يقّدم  الأوكراين،  الرو�سي-  ال�رصاع 

وال�رصاعات، بالرغم من اإقرار الأمم املتحدة مل�سار ال�سالم وال�ستقرار العاملي؛ وهذا البحث 

ُيعّد ب��سلة لت��سيح التناق�سات الأممية يف التفاعل مع الق�سايا املت�سابهة، ومبا ي�ؤكد التاأثري 

الكبري من ِقبل جمم�عة دول معّينة خلدمة م�ساحلها ح�رصاً حتت مظّلة امل�ؤ�س�سات الر�سمية 

الدولية.

اأهداف الدرا�شة

عملها؛  وركائز  ومبادئها  واأجهزتها  املتحدة  الأمم  ماهّية  تناول  اإىل  الدرا�سة  تهدف 

عالوة على ت�سليط ال�س�ء على تفاعل تلك املنظمة مع ق�سايا ال�رصاع الدويل، من خالل 

تفاعلها مع احلالة الفل�سطينية يف اإطار ال�رصاع العربي - الإ�رصائيلي؛ وكذلك تفاعلها مع 

احلالة الرو�سية - الأوكرانية، لك�سف مدى التناق�س والت�سارب يف التعاطي مع امللفات 

املت�سابهة، ولكن يف مناطق جغرافية خمتلفة. 

منهجية الدرا�شة 

اأوجه  وحتليل  الراهنة  احلالة  ل��سف  وذلك  التاريخي،  املنهج  على  الدرا�سة  تعتمد 

التفاعل الذي تّتبعه منظمة الأمم املتحدة حيال ال�رصاعات العاملية، وك�سف الق�س�ر اخلا�س 

بها، هذا من ناحية؛ عالوة على اعتماد املنهج املقارن لت��سيح م�اطن الت�سابه والختالف 

يف معاجلة منظمة الأمم املتحدة لق�سيتني مت�سابهتني يف  منطقتني جغرافيتني خمتلفني؛ الأوىل 

تتعلق بال�رصق الأو�سط والثانية بالدائرة الأوروبية. فاملنهج التاريخي يحّقق قدًرا من فهم 

ال�رصاع، خا�سة يف  ق�سايا  املتحدة حيال  الأمم  منظمة  اخلا�س من جانب  التعاطي  طبيعة 

ا  من اأجل فهم تفاعالتها حيال الق�سية  �س�ء ما ت�سّمنه ميثاق التاأ�سي�س عام 1945؛ واأي�سً
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الفل�سطينية تاريخًيا، و�س�ًل حلالة الت�سعيد التي �سهدها قطاع غزة عام 2022، واإ�سقاط 

ذلك التفاعل الأممي على م�رصح اآخر لل�رصاع، وه� ال�رصاع الرو�سي – الأوكراين احلايل. 

فر�شية الدرا�شة

ا وازدواجية يف املعايري  اأ�سا�سية تتمّثل يف » اأن هناك تناق�سً تنطلق الدرا�سة من فر�سية 

واملبادئ التي ر�ّسختها الأمم املتحدة يف ميثاق تاأ�سي�سها، وخا�سة فيما يتعلق بحالة ال�رصاع، 

وال�رصاع  الإ�رصائيلي   - العربي  ال�رصاع  حيال  امل�ّجه  للتفاعل  بالن�سبة  احلال  ه�  كما 

الرو�سي- الأوكراين«. 

ا، ميكن الق�ل باأن »هناك عالقة ارتباط وثيق بني مدى انحياز الأمم املتحدة لطرف  اأي�سً

من اأطراف ال�رصاع وبني اأمد ال�رصاع ذاته؛ فكّلما زاد النحياز اخلا�س بتلك املنظمة كّلما 

ُح�سم هذا ال�رصاع للطرف الذي تنحاز اإليه«. 

مفاهيم الدرا�شة 

الأمم املتحدة: هي منظمة دولية مت تاأ�سي�سها يف يناير عام 1942، على خلفية الإخفاقات 

التي �سهدتها املنظمة ال�سابقة لها، والتي كانت ُتعرف با�سم »ع�سبة الأمم«، وخا�سة ف�سلها 

يف وقف ال�رصاعات املختلفة اأو احليل�لة دون اندلع احلرب العاملية الثانية؛ و�سياق التاأ�سي�س 

العمل لإعادة  26 دولة مب�ا�سلة حك�ماتها  اأطلقتها نح�  التي  التعهدات  جاء على �س�ء 

تطبيق  اإىل  املتحدة  الأمم  وت�سعى  العاملية.  الأو�ساع  تفاقم  ظل  يف  خا�سة  ال�سالم،  اإر�ساء 

جملة من الق�اعد القان�نية العاملية التي ت�ستهدف احلفاظ على �سيادة الدول و�سمان الأمن 

وال�سلم الدوليني؛ وقد بداأت املنظمة بان�سمام 51 دولة، لتّت�سع دائرة الن�سمام وي�سل عدد 

(2(
الأع�ساء داخلها لنح� 193.

املعارف  لدائرة  وفقًا  فه�  لل�رصاع؛  حمّدد  تعريف  على  اإجماع  ي�جد  ل  ال�رصاع: 

2- باتري�سي� ت�ل�سك�، األن دمي�س، الأمم املتحدة: ال�رصعية اجلائرة، ترجمة: ف�ؤاد �ساهني، دار اجلماهريية للن�رص 
والت�زيع، ليبيا، �س 80.
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الأمريكية: »حالة من عدم الرتياح اأو ال�سغط النف�سي الناجت عن التعار�س اأو عدم الت�افق 

(3(
بني رغبتني اأو حاجتني اأو اأكرث، من رغبات الفرد اأو حاجاته«.

وُيعّد ال�رصاع مبثابة تباين واختالف يف دوافع الدول واجلماعات املختلفة وت�س�راتها 

لأهدافها وتطلعاتها، وكذا الختالف يف م�اردها واإمكانياتها؛ وج�هر ذلك ال�رصاع ما 

ه� اإّل تنازل الإرادات، وه� التفاعل الناجم عن امل�اجهة وال�سدام بني امل�سالح واملعتقدات 

وديناميكية يف  بروزاً  الأكرث  املتنازعة، وه�  الكيانات  من  والربامج وغري ذلك  ال�سيا�سية 

العالقات الدولية يف مقابل التعاون بني وحدات ذلك النظام الدويل.

وامل�ارد،  القّ�ة  وعلى  الِقيم  على  تناف�س   « اأنه  على  ال�رصاع  ك��رص«  »ل�ي�س  ويعّرف 

ويك�ن الهدف فيه بني املتناف�سني ه� حتييد اأو ت�سفية اأو اإيذاء خ�س�مهم، وه� درجة اأعلى 

(4(
من جمّرد التناف�س.

وتتداخل مفاهيم اأخرى مع مفه�م ال�رصاع الدويل، كما احلال بالن�سبة ملفه�م النزاع 

الدويل، والذي ُيعّرف على اأنه خالف بني دولتني على م�ساألة قان�نية اأو حادث معنّي، اأو 

. ولكن هناك فرق بني املفه�مني 
(5(

ب�سبب تعار�س وجهات نظرهم القان�نية اأو م�ساحلهم

قابل  اأنه  اأي  ال�رصاع؛  من  حّدة  اأقل  يك�ن  ما  غالبًا  فالنزاع  حّدتهما؛  درجة  حيث  من 

لالحت�اء وال�سيطرة عليه، وحتى اإمكانية الت��سل اإىل حل�ل ب�ساأنه؛ كما اأنه يك�ن بارزاً 

ووا�سح الأطراف، وه� اأقل �سم�ًل من ال�رصاع، والذي يق�م على اأ�سا�س وج�د تناق�س 

مفه�م  مع  اأي�سًا  يتداخل  كما  ال�رصاع.  من  اأقل  درجة  ه�  وبالتايل  وامل�سالح؛  الِقيم  يف 

الأزمة الذي ُتعّرف على اأنها حدث مفاجئ يهّدد امل�سلحة الق�مية؛ ويرتّتب على تفاقمها 

الدخ�ل يف ال�رصاعات. 

3- The Encyclopedia Americana International Edition، Danbury، Connecticut: Grolier 
Incorporated , 1992 , p.537.

4- جيم�س دورتي، روبرت بالت�سغراف، النظريات املت�ساربة يف العالقات الدولية، ترجمة: وليد عبد احلي، 
بريوت: �رصكة كاظمة للن�رص والرتجمة والت�زيع، الطبعة الأول، 1985، �س.152.

5- كمال حداد، النزاعات الدولية، لبنان: الدار ال�طنية للدرا�سات والن�رص، 1997، �س. 17.
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حالة  اأنه  على  ُيعّرف  الأخري  اأن  جند  واحلرب،  ال�رصاع  مفه�مي  اإىل  نظرنا  ما  واإذا   

قان�نية ت�سمح ب�س�رة مت�ساوية لعدّوين اأو اأكرث بال�ستمرار يف �رصاعهما، با�ستخدام القّ�ة 

�سيادة.  ذات  دولتني  بني  م�سّلح  عنف  اأعمال  اأنها  على  اأي�سًا  احلرب  وُتعّرف  امل�سّلحة؛ 

فاحلرب هي اأكرث اأ�سكال العنف �سي�عًا يف ال�رصاعات الدولية؛ وُيعّد ال�رصاع مبثابة اأر�سية 

(6(
اأو مقّدمة للدخ�ل يف حالة احلرب.

ال�رصاع العربي-الإ�رصائيلي: ه� �رصاع ن�سب منذ عام 1917 عقب وعد بلف�ر وما تبعه 

من انتداب بريطاين يف املنطقة العربية عام 1922، وما �سهده من م�ساٍع لتمكني اليه�د من 

العربية، وعلى راأ�سها م�رص و�س�ريا  اأدخل الدول  اإقامة وطن ق�مي لهم يف فل�سطني، مما 

وفل�سطني، يف �رصاع مفت�ح مع اإ�رصائيل منذ هزمية عام 1948؛ ول يزال ال�رصاع م�ستمراً 

(7(
بني الفل�سطينيني والإ�رصائيليني.

ال�رصاع الرو�سي - الأوكراين: هي حالة ت�سعيد م�سّلحة بني رو�سيا يف ال�رصق واأوكرانيا 

املح�س�بة على الغرب، وخا�سة الحتاد الأوروبي، بداأت منذ عام 2014؛ اإّل اأنها دخلت 

يف ط�ر ال�رصاع الع�سكري املبا�رص مطلع عام 2022، على خلفية تطلع اأوكرانيا لالن�سمام 

من  فاقم  مما  النات�،  حلف  اإىل  لالن�سمام  كييف  م�ساعي  وكذلك  الأوروبي،  الحتاد  اإىل 

حّدة ال�ستقطاب الدويل بني رو�سيا وحلفائها، وبني اأوكرانيا واأوروبا وال�ليات املتحدة 

الأمريكية.

الدرا�شات ال�شابقة:

احلرب  على  ال�س�ء   
(8(

(2022 ي�لي�   15 اخل�ري،  )نبيل  الباحث  درا�سة  �سّلطت 

الرو�سية - الأوكرانية وتعامل املنظ�مة الدولية معها، والتي ج�ّسدت حالة من التناق�س يف 

6- ب�كعبان حممد خري الدين، اأثر البعد احل�ساري على ال�رصاع يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة، ر�سالة ماج�ستري، 
14-16، متاح  2015، �س �س.  ال�سيا�سية،  – �سعيدة، كلية احلق�ق والعل�م  املغرب: جامعة م�لي طاهر 

https://cutt.us/Exhez :على

7- خ�لة �سامري، ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي حرب عام 1948 من�ذًجا، ر�سالة ماج�ستري، كلية العل�م الإن�سانية 
والجتماعية، جامعة حممد خي�رص، 2013، �س 17.

العربي  اأوكرانيا،  تنتهي يف  ولن  فل�سطني  تبداأ يف  مل  الدولية  ال�سيا�سة  املعايري يف  ازدواجية  اخل�ري،  نبيل   -8
اجلديد، 15 ي�لي� 2022.
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التعاطي مع مناطق ال�رصاع املختلفة  وتبعات ذلك ال�رصاع، من اأزمات اإن�سانية والالجئني 

مع  الأوروبية  الدول  فيها  تتعاطى  التي  بالزدواجية  ت��سيفها  ميكن  معايري  يف  وغريها، 

ال�سيا�سات برزت  اأن تلك  الباحث  العامل، وخا�سة الدول الإفريقية. واأو�سح  باقي دول 

يف املحاكمات الدولية التي متّت ح�ل جرائم احلرب، مثلما حدث �سد النازيني الأملان 

يف اجلرائم التي ارتِكبت يف احلرب العاملية الثانية، يف حني اأن بريطانيا �سبق واأن ارتكبت 

جرائم �سد احلرب يف كينيا، اإّل اأنها مل تخ�سع للمحا�سبة الدولية يف جرائم �سد احلرب؛ 

وهذا ال�اقع يربز ازدواجية املعايري الدولية. 

ويف �س�ء احلالة التي نحن ب�سددها، فقد بّينت الدرا�سة الزدواجية يف املعايري ما بني 

غ�ّس النظر عن انتهاكات اإ�رصائيل يف فل�سطني منذ عام 1967، مقابل التدخل الدويل الداعم 

لأوكرانيا يف �س�ء م�ساعيها للدفاع عن �سيادة تلك الدولة؛ وبرز ذلك غري مّرة فيما يتعلق 

باحلالة الفل�سطينية، حيث ترف�س الأمم املتحدة فر�س منطقة حظر ج�ي ف�ق قطاع غزة 

الكيل  �سيا�سة  اأن  الباحث  وي�ستنتج  الإ�رصائيلي.  الق�سف  الفل�سطينيني من  املدنيني  حلماية 

مبكيالني ت�ؤّثر على م�سداقية ونزاهة وقدرة الأمم املتحدة يف التعاطي مع الق�سايا العاملية التي 

تهّدد الأمن وال�سلم الدوليني.

 جزئًيا مع ما طرحه )نبيل اخل�ري) يف درا�سته 
(9(

ويّتفق الباحث ) ناجي الب�سري، 2015)

ال�سابقة، حيث رّكز على تاأثري الفيت� وازدواجية ا�ستخدام هذا احلق الذي و�سعته الق�ى 

تلك  هيمنة  وفر�س  مل�ساحلها  ت�ظيفه خدمًة  يتم  كي  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  الكربى 

الق�ى على دول العامل؛ وهذه الآلّية ارتّدت �سلًبا من جانب ال�ليات املتحدة الأمريكية 

على ال�سعب الفل�سطيني، بعيًدا عن اأي �سند قان�ين واأخالقي. وحّق النق�س »الفيت�« هذا، 

يف حني كان ي�ّظف �سد فل�سطني، كان ي�ّظف لتحقيق اأهداف خا�سة لدول اأخرى؛ ومبا 

يك�سف الع�ار داخل منظمة الأمم املتحدة. 

ناجي الب�سري، تاأثري الفيت� على قرارات جمل�س الأمن الدويل ق�سية فل�سطني من�ذجًا، ر�سالة ماج�ستري، كلية   -9
الآداب والعل�م، جامعة ال�رصق الأو�سك، يناير 2015.
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 هذا الطرح، اإذ اإنها بّينت 
(10(

وقد اأيّدت درا�سة الباحث )عبد احل�سني �سعبان، 2010)

التي  واملبادئ  الأهداف  مع  وتناق�سها  املتحدة  الأمم  منّظمة  تنتاب  التي  الزدواجية  حالة 

حملها ميثاقها التاأ�سي�سي عام 1945؛ ويّت�سح ذلك يف �س�ء تعاطي الأمم املتحدة مع الق�سية 

الطرف  الفل�سطينيني، وغ�ّس  املنتهكة حلق�ق  الإ�رصائيلية  املمار�سات  الفل�سطينية وحجم 

قطاع غزة، وف�سل  امل�ستمر على  اإ�رصائيل عرب عدوانها  بها  تق�م  التي  احلرب  عن جرائم 

الأمم املتحدة يف دعم حق�ق الفل�سطينيني باإقامة دولة وطنية لهم على حدود عام 1967؛ 

بل هي يف الكثري من الأحيان ترف�س م�جات الهجرة واللج�ء من جانب الفل�سطينيني، 

وت�جد �سع�بات يف خطط تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لقطاع غزة؛ وهذا ال�اقع يتطلب 

بذل اجله�د امل�سنية يف �سبيل اإ�سالح الأمم املتحدة واأجهزتها املختلفة، وعلى راأ�سها جمل�س 

الأمن. 

وي�ستخل�س الباحث اأن �سيا�سة الهيمنة التي اّتبعتها وا�سنطن، وتفّردها بالقرار الدويل، 

جعال دور الأمم املتحدة حمدوداً و�سعيفًا وذا طبيعة مزدوجة يف التفاعل مع الق�سايا العاملية 

ومناطق ال�رصاع املختلفة.

اإّن م�سدر اخلطر يف جمل�س الأمن الدويل، وه� اإحدى م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة، يكمن 

املتحدة  ال�ليات  راأ�سها  وعلى  العظمى،  الق�ى  جانب  من  وال�سيطرة  الهيمنة  حالة  يف 

 مبقارنته بني 
(11(

الأمريكية؛ وه� ما ي�ستنتجه اأي�سًا الباحث ) خطاب، 26 اأكت�بر 2004)

الدول  ب�سيا�سات  التفاعل  ذلك  الدولية، وعالقة  الق�سايا  مع  املتحدة  الأمم  منّظمة  تفاعل 

الكربى؛ ويرّكز الباحث على دور جمل�س الأمن على وجه التحديد، والذي تهيمن على 

الأمن  اأيّد جمل�س  العراقي، حيث  امللف  ذلك يف  وجتّلى  الكربى؛  اخلم�س  الدول  قراراته 

تاأثري  يعك�س  وه�  1538؛  القرار  عرب  العراق  يف  بريطانًيا   - اأمريكًيا  ع�سكريًا  وج�داً 

ال�ليات املتحدة على ت�جهات وقرارات الأمم املتحدة؛ كما برز يف الهجمات الع�سكرية 

القت�سادية  العرب  جريدة  الهيمنة،  و�سيا�سة  املقايي�س  وانتقائية  املعايري  ازدواجية  �سعبان،  احل�سني  عبد   -10
الدولية، ال�رصكة ال�سع�دية لالأبحاث والن�رص، الريا�س، 7 اأكت�بر 2010

11- فالح خطاب، ازدواجية املعايري.. �سيا�سة دولية اأم �سناعة اأمريكية، اجلزيرة، 26 اأكت�بر 2004.
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التي قامت بها ال�ليات املتحدة على ي�غ�سالفيا من دون تف�ي�س من جمل�س الأمن. وعلى 

�س�ريا  على  �سغ�ًطا  وا�سنطن  مار�ست  العراق،  الأمريكي يف  الع�سكري  ال�ج�د  خلفية 

لالن�سحاب من لبنان -حينذاك – لدعم اإ�رصائيل يف �سيا�ساتها ال�ستيطانية داخل فل�سطني 

واملناطق املجاورة، من دون اأن تّتخذ الأمم املتحدة اأي قرار لإدانة هذا ال�ستيطان وال�سيا�سة 

ال�ستعمارية الإ�رصائيلية.

مار�س   29 ب�ب��س،  )حممد  الباحث   درا�سة  عر�سته  املتناق�س  الأممي  امل�سار  وهذا 

، باإبرازها اأن منطق ال�رصاعات احلالية ينطلق من مبداأ ومنطق القّ�ة ولي�س وفق 
(12(

 (2022

ق�اعد القان�ن الدويل؛ وازدواجية املعايري هذه قائمة حتى على م�ست�ى القان�ن الدويل، 

والذي باتت ت�ّظفه الق�ى الكربى  يف خدمة اأهدافها وم�ساحلها، وذلك مب�ازاة تهمي�سها 

ملبادئ وق�اعد ال�سيادة وحّل النزاعات بالطرق ال�سلمية وعدم اللج�ء اأو التهديد با�ستخدام 

القّ�ة . 

ففي احلالة الفل�سطينية، مل ُتدن الأمم املتحدة، اأو الدول الأع�ساء فيها، »اإ�رصائيل« على 

املقابل، كان هناك تدخل  الفل�سطيني؛ ويف  ال�سعب  �سيا�سات بحق  خلفية ما متار�سه من 

ع�سكري وا�سح و�رصيح من جانب الدول الغربية ودول النات� وال�ليات املتحدة لدعم 

اأوكرانيا يف حربها �سد رو�سيا، مع و�سع معاملة تف�سيلية لاّلجئني الأوكرانيني، مما يربز 

حجم الزدواجية يف املنظ�مة الدولية، وخا�سة من ِقبل منظمة الأمم املتحدة.

واإ�سقاًطا على حالة الدرا�سة املقارنة يف التعاطي الأممي مع امللف الفل�سطيني والتفاعل 

 
(13(

مع امللف الأوكراين، تناولت درا�سة الباحث )مزهر جرب ال�ساعدي، 8 مار�س 2022) 

حالة التناق�س والت�سارب يف املبادئ والق�اعد التي ت�سّمنها ميثاق الأمم املتحدة، خا�سة 

الأمن  منظ�مة  يف  خلل  اإحداث  اإىل  ي�ؤّدي  ما  وه�  به؛  العظمى  الق�ى  حتّكم  �س�ء  يف 

ب�ب��س، الإ�سكاليات القان�نية للحرب الرو�سية الأوكرانية، املعهد امل�رصي للدرا�سات، 29 مار�س  12- حممد 
.2022

13- مزهر جرب ال�ساعدي، النظام العاملي: ازدواجية املعايري على قاعدة الكيل مبكيالني، جريدة القد�س العربي، 
8 مار�س 2022.
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الأع�ساء  يطّبقها  التي  ال�سيا�سات  ُتثبته  ما  وهذا  العامل؛  يف  وال�ستقرار  الدوليني  وال�سلم 

الدائم�ن يف جمل�س الأمن الدويل جلهة اإطالة اأمد احلروب والنزاعات على م�ست�ى دول 

الع�سكري  الرو�سي  الهج�م  بداية  فمنذ  الأوكرانية.  الرو�سية-  احلالة  الثالث، ويف  العامل 

يف اأوكرانيا، يف ظل دوافعه املعلنة، �سارعت دول الحتاد الأوروبي واأمريكا ملّد اأوكرانيا 

بالأ�سلحة املختلفة والدعم املادي الهائل، بينما �سعت الأمم املتحدة وجمل�س الأمن لقتنا�س 

قرار جماعي لإدانة رو�سيا وفر�س عق�بات اقت�سادية وع�سكرية عليها؛ وذلك بعك�س ما 

جرى خالل الغزو الأمريكي للعراق، بالرغم من التباعد اجلغرايف من ناحية، وعدم �سّحة 

املتحدة قراًرا  ُت�سدر الأمم  اآنذاك؛ ومل  بالعراق  الن�وي اخلا�س  بامللف  املعل�مات اخلا�سة 

لإدانة اإ�رصائيل ب�سبب احتاللها امل�ستمر لفل�سطني؛ بل هي تنتقد اأي حتّرك ن�عي لل�سعب 

الفل�سطيني  للدفاع عن �سيادته وحترير وطنه. وعلى النقي�س من ذلك، تدعم الأمم املتحدة 

الأوكرانيني  للدفاع عن �سيادة بلدهم. ولعّل هذا الطرح  اخلا�س بالتناق�س الذي ت�سهده 

اأب� جنم،  الأمم املتحدة، وانطالًقا من مناذج مماثلة، قد ت�افقت معه درا�سة الباحث  )بدر 

، حيث �سّلطت ال�س�ء على الهدف من اإن�ساء الأمم املتحدة،  بتحقيق 
(14(

27 مار�س 2022)

ال��سائل  وا�ستخدام  املتعددة  ال�رصاعات  من  احلّد  عرب  وذلك  الدوليني،  والأمن  ال�سلم 

القرارات  اتخاذ  اأو  ال�رصاعات وحّلها،  تلك  ل�سبط  التعاون  واأ�ساليب  ال�سيا�سية  ال�سلمية 

الأمن يف حّل  ف�سل جمل�س  الدرا�سة  واأبرزت  ال�رصاعات.  اندلع  دون  للحيل�لة  الرادعة 

الق�سية الفل�سطينية، والتي اأ�سبحت ب�ؤرة للت�تر الإقليمي، يف حني كان له دور يف حّل 

الق�سايا التي تهّم ال�ليات املتحدة الأمريكية، كما كانت احلال بالن�سبة لأزمة ال�س�اريخ 

الك�بية)1962)، حيث كان لالأمم املتحدة دور كبري يف حّل تلك الأزمة يف ظّل احلرب 

الباردة اآنذاك بني اأمريكا والغرب والحتاد ال�س�فييتي والكتلة ال�رصقية؛ ولكن هناك العديد 

من الق�سايا)القدمية وامل�ستجدة) التي من �ساأنها اأن تزعزع الأمن وال�ستقرار الدويل، وهي 

ئت من اأجلها. ت�ؤكد ف�سل الأمم املتحدة يف حتقيق الأهداف التي اأن�سِ

ال�سيا�سيني  الباحثني  ملتقي  الباردة،  اإبان احلرب  الك�بية  الأزمة  املتحدة يف حل  الأمم  اأب� جنم، دور  بدر   -14
العرب، 27 مار�س 2022.



درا�شات باحث
ازدواجية املعايري لدى منظمة الأمم املتحدة حيال ق�سايا ال�رصق الأو�سط واأوروبا

150 74 1444هـ ـ العدد   - 2023 �شتاء 

الأزمة  اأن   
(15(

(2022 مار�س   15 ال�سقاف،  علي  )حممد  الباحث  درا�سة  وت��سح 

الدول  ت�ستخدمها  التي  والِقيم  املعايري  الكا�سفة لزدواجية  الأداة  مبثابة  الأوكرانية كانت 

العظمى يف �سيا�ساتها اخلارجية،  والتي تطرح ت�ساوؤًل ح�ل التزام الدول ق�اعد القان�ن 

الدويل ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة وحق�ق الإن�سان ودعم الدميقراطية؛ اأي هل هي ثابتة 

وواحدة اأم متغرية؟ وهنا ي��سح الباحث اأن تلك املبادئ والِقيم، وما ت�سّمنه ميثاق الأمم 

تتبّدل  متناق�سة وذات طبيعة مزدوجة، وهي  وِقيم حمّددة، قد جاءت  ق�اعد  املتحدة من 

املهيمنة، اجلي��سيا�سية والقت�سادية؛ وبرز ذلك على  اأو  الكربى  الدول  يف �س�ء م�سالح 

�سعيد ال�ساحة الأوكرانية التي ت�ستخدم القّ�ة الع�سكرية  دفاًعا عن �سيادتها، والتي لقت 

امل�سالح  على  للحفاظ  لرو�سيا  املقّررة  الردع  ا�سرتاتيجية  �سمن  وماديًا،  ع�سكريًا  دعمًا 

الغربية. وهذا ما يعّزز من فر�سية اإطالة الأزمة ويطيح مببداأ حّل ال�رصاعات بالطرق ال�سلمية 

وال�سيا�سية؛ وُيربز التناق�س ح�ل مبداأ عدم اللج�ء للق�ة الع�سكرية اأو ا�ستخدامها. وهذا 

يتطلب اإجراء اإ�سالح لالأمم املتحدة، ومبا يت�افق مع ميثاق تاأ�سي�سها ويحّقق العدالة العاملية؛ 

، جلهة التعامل املزدوج 
(16(

وه� ما رّكزت  عليه درا�سة الباحثة )زها ح�سن، 1 اأبريل 2022) 

من جانب املنظ�مة الدولية حيال ال�رصاع الرو�سي - الأوكراين واإ�سقاط ذلك على احلالة 

للغزو  الأوىل  اللحظة  منذ  اأّكد  الدويل  املجتمع  اأن  الدرا�سة  وجدت  حيث  الفل�سطينية، 

على حّث  اأ�سكالها؛ عالوة  الأوكرانية مبختلف  املقاومة  اأهمية  على  الرو�سي  الع�سكري 

الدول على اتخاذ اإجراءات م�سادة، يف حني اأن ال�ليات املتحدة الأمريكية وقفت اأمام 

لالأرا�سي  الإ�رصائيلي  الحتالل  لإنهاء  املتحدة  الأمم  والقان�نية يف  الدبل�ما�سية  املبادرات 

الفل�سطينية. 

ويتما�سى طرح تلك الدرا�سة مع ما ت�سّمنته درا�سة الباحث )ع�سام عبد ال�سايف، 3 ماي� 

حممد علي ال�سقاف، ازدواجية املعايري يف احلرب الأوكرانية، جريدة ال�رصق الأو�سط، العدد ،15813   -15
15 مار�س 2022.

16- زها ح�سن، واأخرون، ما تعنيه احلرب الرو�سية يف اأوكرانيا ملنطقة ال�رصق الأو�سط، مركز كارنيفي لل�رصق 
الأو�سط، 1 اأبريل 2022.
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، من حيث اأمناط التفاعالت الدولية وت�ازنات النظام الدويل القائم وم�ساراته 
(17(

(2022

امل�ستقبلية. وترى الدرا�سة اأن  احلرب الرو�سية - الأوكرانية ك�سفت و�سعية ال�ستقطاب 

واملحاور التي مت ال�ستناد اإليها منذ احلرب الباردة وحتى الفرتة الالحقة لها والفرتة الراهنة؛ 

مع  التفاعل  بني  حقيقي،  ماأزق  اأمام  فيها  الأع�ساء  والدول  املتحدة  الأمم  يجعل  ما  وه� 

املتغريات العاملية والإقليمية املختلفة وف�سلها يف حّل ال�رصاعات املختلفة حتقيًقا ملبداأ ال�سلم 

العظمى من  الأغلبية  الأوكرانية ح�سد  الرو�سية-  الأزمة  اأبرزت  الدوليني، حيث  والأمن 

الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�رصكات التابعة للمنظ�مة الغربية يف م�اجهة ال�سيا�سات الرو�سية، 

وعلى راأ�سها الأمم املتحدة.

قراءة في الأدبيات ال�شابقة:

ميكن ال�ستنتاج مما ورد اآنفًا اأن هناك خلاًل داخل منظ�مة الأمم املتحدة يف تعاملها مع 

الق�سايا املت�سابهة، ولكنها يف مناطق متباينة، مثلما ه� احلال بالن�سبة للق�سية الفل�سطينية 

اأحد  دعم  بني  ما  مبكيالني،  الكيل  �سيا�سة  تربز خاللها  والتي  مماثلة،  اأوروبية  ق�سايا  واأي 

وخا�سة  واأجهزتها  املتحدة  الأمم  داخل  ال�ازن  احل�س�ر  ذات  العاملية  والأقطاب  الق�ى 

جمل�س الأمن، وما بني غ�س النظر عن الق�سايا ال�رصق اأو�سطية وح�سم اخلالفات ح�لها مبا 

يدعم حق�ق �سع�بها.

 ولعّل اأبرز تلك الق�ى التي ت�ّظف حق الفيت� اأو النق�س يف جمل�س الأمن – اأحد اأهم 

م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة – هي ال�ليات املتحدة، يف اإطار ال�رصاع الرو�سي- الأوكراين، 

والتي ل ت�ستخدمه وا�سنطن يف �سبيل انتزاع قرار لل�سغط على رو�سيا؛ بينما يتم ت�ظيف 

الفل�سطينية،  الق�سية  الدويل مع تفاعالت  التعاطي  الفيت� ب�سكل م�ستمر فيما يخ�س  هذا 

خط�رة  يك�سف  مما  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  ج�سيمة  انتهاكات  اإ�رصائيل  متار�س  حيث 

امل�سكلة وق�س�ر اأداء الأمم املتحدة يف تعاطيها مع مناطق ال�رصاع مب�ساواة واإن�ساف وعدل، 

للدرا�سات،   اجلزيرة  مركز  الدويل،  النظام  وم�ستقبل  – الأوكرانية  الرو�سية  احلرب  ال�سايف،  عبد  ع�سام   -17
الدوحة، 3 ماي� 2022.
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الدول  �سيادة  القائمة على احرتام  املبادئ  العديد من  التاأ�سي�س من  ميثاق  ت�سّمنه  ما  رغم 

وعدم التدخل يف �س�ؤونها؛ وكذلك مبداأ احلل�ل ال�سلمية لل�رصاعات وعدم ا�ستخدام القّ�ة 

الع�سكرية حلل تلك ال�رصاعات؛ وهذا ال�اقع يختلف ب�سكل كبري يف �س�ء الدعم الع�سكري 

الغربي لأوكرانيا يف �رصاعها مع رو�سيا، يف حني ت�سدر الإدانات الدولية ال�ا�سعة بحق 

الفل�سطينيني يف حالة ممار�ستهم حق الدفاع عن اأنف�سهم.

كما تاأتي الدرا�سات ال�سابقة – وبالرغم من قّلة امل�سادر التي تربط بني امل�رصح الرو�سي 

ت��سح  اأنها  اإّل  الأول،  حلداثة  وذلك  الإ�رصائيلي،   – الفل�سطيني  وامل�رصح  الأوكراين   -

�ساملة وعامة تطّبق على كافة  تبّني ق�اعد  املتحدة، و�رصورة  الأمم  تغيري واإ�سالح  حتمية 

الدول، وبغ�ّس النظر عن م�قع تلك الدول اجلغرايف. 

اأ�ًل: مواجهة ال�شراعات الم�شلحة في �شوء مبادئ الأمم المتحدة

متّثل منظمة الأمم املتحدة اأحد اأهم امل�ؤ�س�سات الدولية اجلامعة بني وحدات النظام الدويل 

الدول،  بني  العالقات  كبرية يف حت�سني  ب�س�رة  املنظمة  تلك  وت�سهم  الدول.  املتمثلة يف 

خا�سة واأنها املنظمة ال�حيدة التي جتمع حتت مظّلتها غالبية دول العامل؛ 193 دولة. 

ولعّل هذه املنظمة، ويف �س�ء ما ر�ّسخه ميثاق تاأ�سي�سها، قد دعمت م�سارات احلل�ل 

وال�ستقرار  ال�سالم  لتطبيق  وكذلك  الدوليني،  وال�سلم  لالأمن  حتقيًقا  لل�رصاعات  ال�سلمية 

الدويل، يف �س�ء القدرات الل�ج�ستية وامل�ارد املالية اخلا�سة بها، وتعّدد اأجهزتها الداعمة 

ملبادئ امليثاق وتطبيقًا لها، كما ه� احلال بالن�سبة للجمعية العامة وجمل�س الأمن وحمكمة 

م�ساعيها  تكامل  من  قدًرا  يحّقق  مبا  والجتماعي،  القت�سادي  واملجل�س  الدولية  العدل 

لرتابط ال�حدات الدولية وتغليب لغة التعاون على لغة ال�رصاع.

لقد ن�ساأت الأمم املتحدة  عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية، وعلى خلفية تراجع قدرة 

ع�سبة الأمم ال�سابقة يف حتقيق ال�سلم والأمن الدوليني، بعدما ن�سبت احلرب العاملية الثانية، 

وبديلة، حيث  فاعلة  منظمة  اإن�ساء  ال��سع  وتطّلب  الأمم.  ع�سبة  ي�ؤكد عدم جدوى  ومبا 
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وِلدت فكرة تاأ�سي�س الأمم املتحدة عام1943، يف �س�ء تطّلع 26 دولة لإن�ساء منظمة حتّقق 

الأمن اجلماعي وت�ّثق التعاون بني الدول. ولعّل تلك الن�ساأة جاءت مدع�مة من جانب 

ال�ليات املتحدة الأمريكية، التي ُعّدت وقتها من اأكرب واأق�ى الدول املنت�رصة يف احلرب 

العاملية الثانية، وذلك بغية اإعادة الإعمار من ناحية، ولتطبيق ق�اعد ال�سلم الدويل واحلد من 

ال�رصاعات، من ناحية اأخرى؛ وجاء م�ؤمتر يالطا الذي  عِقد يف العام 1945 ليتم الإعالن 

(18(
عن تلك املنظمة، ويتم الت�سديق على ميثاقها التاأ�سي�سي من جانب 51 دولة حينذاك.

يجب  التي  وامل�ساعي  الأهداف  من  العديد  ال�ليدة  املنظمة  تلك  ميثاق  و�سع  وقد 

العمل على تذكيتها ودعم حتقيقها، كما ه� احلال بالن�سبة ملا ت�سّمنته املادة الأوىل ح�ل 

اأهمية العمل على حتقيق مبداأ ال�سلم والأمن الدوليني وحّل ال�رصاعات بالطرق ال�سلمية؛ 

ال�سيادة  يف  وامل�ساواة  الداخلية  الدول  �س�ؤون  يف  التدخل  عدم  مبادئها  بني  من  وكذلك 

وعدم التدخل والتاأثري يف �سيادة الدول، مع اللتزام باتخاذ كافة التدابري ملنع ال�رصاعات اأو 

النزاعات امل�سّلحة وحّلها بالطرق ال�سلمية، مع اتباع نهج ا�ستباقي حلّل تلك ال�رصاعات 

واإزالة ع�امل الت�تر بني الأطراف املختلفة، و�س�ًل حلالة من ال�ستقرار وال�سالم العاملي، 

(19(
وخط�ات اإجرائية ل�قف العدوان الع�سكري.

الت�تر وتنمية  �سبل حلل م�سادر  اإيجاد  العمل على  املتحدة، يجب  الأمم   وحتت مظّلة 

الثانية، والتي ت�جب  وت�طيد العالقات، وذلك وفًقا ملا ورد يف املادة الأوىل يف فقرتها 

متييز  اأي  بدون  الإن�سان  ال�سيا�سي والدبل�ما�سي والقت�سادي ودعم حق�ق  العمل  تعزيز 

وتفرقة. وانطالقًا من هذا اجلانب، يتعنّي على الأمم املتحدة، وفًقا مليثاق التاأ�سي�س، تر�سيخ 

مبداأ امل�ساواة يف ال�سيادة بني الدول املن�س�ية حتت مظّلتها، مع مبداأ ح�سن الن�ايا؛ والتاأكيد 

من جانب الدول على اللتزام بكافة مبادئ الت�س�ية ال�سلمية وخف�س الت�سعيد الع�سكري 

ف�ؤاد �ساهني، دار اجلماهريية  ال�رصعية اجلائرة، ترجمة:  املتحدة:  الأمم  دمي�س،  األن  ت�ل�سك�،  باتري�سي�   -18
للن�رص والت�زيع، ليبيا، �س 80.

19- عا�س�ر ع�سام، اإ�سالح منظمة الأمم املتحدة يف ظل تط�ر النظام الدويل، ر�سالة ماجي�ستري، كلية احلق�ق 
والعل�م ال�سيا�سية، جامعة عبد احلميد ابن بادي�س، اجلزائر، 2014، �س 21.
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اأو التهديد بها جتاه اأي  واحليل�لة دون اللج�ء للقّ�ة الع�سكرية امل�سّلحة وا�ستخدام القّ�ة 

دولة اأخرى.

اأعلى جهازين يف  الأمن   العامة وجمل�س  اجلمعية  �سّكلت  فقد  املبادئ،  لتلك  وحتقيقًا 

العامة  اجلمعية  ت�سهم  حيث  الدول،  بني  العالقات  وت�طيد  النزاعات  حلّل  املتحدة  الأمم 

يف احلّد من ال�رصاعات وتطبيق الأمن اجلماعي، من خالل احل�ار وامل�ؤمترات والندوات 

والدورات املختلفة مب�ساركة قادة العامل، وذاك للتداول يف خمتلف الق�سايا احلرجة وحّلها؛ 

فاجلمعية العامة هي الهيئة العليا داخل الأمم املتحدة، وتعقد ب�س�رة دورية دورة عادية كل 

عام، حيث تناق�س كافة الت��سيات اخلا�سة بحفظ الأمن وال�سلم، وتعّزز ب�س�رة كبرية من 

(20(
جمالت التعاون وال�رصاكة بني وحدات النظام الدويل. 

ة  فيما ميّثل جمل�س الأمن، واملكّ�ن من 15 ع�س�اً، من بينهم خم�سة اأع�ساء دائمني، املن�سّ

احلقيقية لتخاذ القرارات اخلا�سة بالت�سعيد الع�سكري، ومينح التف�ي�س للقيام بعمليات 

ُيعّد جمل�س  التاأ�سي�س،  املادة اخلام�سة والع�رصين من ميثاق  اإطار  ع�سكرية، خا�سة واأنه يف 

الأمن معنيًا باحلفاظ على الأمن العاملي ويحّقق ال�سلم ويحّد من انت�سار الأ�سلحة، وخا�سة 

الفيت�  اأو  النق�س  املتحدة، حق  الأمم  ت�اجه عمل  التي  التحديات  بني  منها. ومن  الن�وية 

الذي ت�ستخدمه الدول اخلم�س الكربى؛ وهنا يتم ت�ظيف تلك الآلية وفًقا مل�سالح تلك 

الدول، حيث اإن قرارات املجل�س ل بّد اأن تتم بالإجماع يف الق�سايا امل��س�عية التي ل 

(21(
متّرر اإّل مب�افقة الدول اخلم�س الدائمني.

وعليه، ن�ستخل�س اأن مبداأ ال�سلم والأمن الدوليني، وعدم التدخل يف �س�ؤون الدول، 

وعدم  ال�سيادة  يف  امل�ساواة  وكذلك  ال�سلمية،  بالطرق  ال�رصاعات  حّل  م�سار  يف  والدفع 

20- زياد عطا العرجا، دور الأمم املتحدة يف تنظيم العالقات الدولية منذ عام 1991 حتى عام 2012، ر�سالة 
ماجي�ستري،  معهد بيت احلكمة، جامعة اآل البيت، عمان، 2013، �س25.

املتحدة  والأمم  الأمم  ع�سبة  يف  درا�سة  واملتخ�س�سة،  والإقليمية  الدولية  املنظمات  �سكري،  ي��سف  على   -21
واجلامعة العربية ومنظمة ال�حدة الإفريقية ومنظمة ال�سحة العاملية وجمعية الهالل الأحمر الليبي، الطبعة الثانية، 

ايرتك للطباعة والن�رص والت�زيع، 2004، �س 122.
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وتفعيل  الت�سعيد  وخف�س  با�ستخدامها،  التهديد  اأو  القّ�ة  ا�ستخدام  وعدم  بها،  امل�سا�س 

الدبل�ما�سية والأدوات ال�سيا�سية، كّلها من اأبرز ركائز ودعائم ومبادئ الأمم املتحدة التي 

ت�ستند اإليها يف �سياق تعاطيها مع الق�سايا املختلفة. 

 33، 34، 35،( امل�اد  يف  منه،  ال�ساد�س  الف�سل  يف  املتحدة،  الأمم  ميثاق  ت�سّمن  لقد 

من   (33( املادة  جاءت  فقد  ال�سلمية.  بالطرق  املنازعات  حل  ق�اعد   ،(36 ، 37، 38

الف�سل ال�ساد�س لت�ؤكد على التزام اأطراف النزاع العمل على حّل هذا النزاع باملفاو�سات 

والتحقيق وال��ساطة والت�فيق والتحكيم والت�س�ية الق�سائية، والعمل يف قالب امل�ؤ�س�سات 

والتنظيميات الإقليمية عرب القن�ات وال��سائل ال�سلمية، من دون اللج�ء للعنف اأو ا�ستخدام 

اأقّر امليثاق ملجل�س الأمن حق فح�س النزاعات اأو امل�اقف املختلفة  القّ�ة. ويف املادة 34 

اأن جمل�س    36 اأن تعّر�س الأمن وال�سلم الدوليني للخطر. وورد يف املادة  التي من �ساأنها 

اإجراءات  من  مالئًما  يراه  مبا  ي��سي  اأن  النزاع  مراحل  من  مرحلة  اأي  احلق يف  له  الأمن 

وطرق الت�س�ية واتخاذ التدابري املختلفة حلّل النزاعات، مع العمل على ت�جيه املنازعات 

القان�نية ملحكمة العدل الدولية. ويف حال اإخفاق الدول يف حّل ال�رصاع ب��سيلة �سيا�سية 

اأو دبل�ما�سية، اأو باأحد الطرق املن�س��س عليها، فيجب اأن يتخذ املجل�س ما يراه مالئًما 

 .
(22(

من �رصوط حلّل النزاع دون اأن يعّر�س حفظ ال�سلم والأمن الدوليني للخطر. 

اإن هدف حفظ ال�سلم والأمن الدويل ه� واحد من بني مقا�سد الأمم املتحدة، خا�سة 

اأن ال�رصاعات تهّدد عمليات التنمية امل�ستدامة، وت�ؤّدي اإىل انتهاك حق�ق الإن�سان وانعدام 

ّثم  اأداة وقائية؛ ومن  ت�سّكل  الإن�سان  الغذائي. ولعّل عملية حماية وتعزيز حق�ق  الأمن 

التي تدعم حق�ق الإن�سان يف  ال�سالم والأمن  فاإن هذا الأمر يتطلب حالة من مقاربات 

�س�ء �سالم م�ستدام. ويف �سبيل ذلك،  و�سعت الأمم املتحدة، يف �س�ء اخت�سا�سات جمل�س 

الإجراءات  هذا  ويتطلب  املختلفة؛  ال�رصاع  ق�سايا  حيال  الالزمة  التدابري  اتخاذ  الأمن، 

ال�قائية وكذلك ال�ستباقية؛ عالوة على تد�سني املف��سية ال�سامية حلق�ق الإن�سان، والتي 

22- الف�سل ال�ساد�س: يف حل املنازعات حاًل �سلمًيا، ميثاق الأمم املتحدة، الأمم املتحدة.
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تعمل على جه�د حفظ ال�سالم و�سناعة ال�سالم لتحقيق مبادئ وركائز حق�ق الإن�سان؛ 

وعادة ما مُتزج ال�رصاعات باأبعاد وتداعيات خمتلفة، تتمثل خ�س��سًا يف ظاهرتي الالجئني 

نافذة  ُتعّد  وهي  للدول؛  ال�طنية  ال�سيادة  انتهاك  بال�رصاعات  يرتبط  كما  والنازحني؛ 

ل�ستنزاف امل�ارد ومقّدرات الدول و�سع�بها.

املختلفة،  املناطق  من  العديد  الدولية يف  امل�سّلحة  والنزاعات  ال�رصاعات  انت�رصت  لقد 

والتي زادت ب�س�رة غري م�سب�قة؛ وهي ت�سهد الكثري من النتهاكات لق�اعد القان�ن الدويل 

الإن�ساين وق�اعد القان�ن الدويل حلق�ق الإن�سان. واإذا ما كانت غالبية النزاعات داخلية، 

اإّل اأن هناك نزاعات ممتدة تاريخًيا، كما ه� احلال بالن�سبة لل�رصاع العربي- الإ�رصائيلي من 

ناحية؛ وهناك بع�س ال�رصاعات التي لديها جذور، مثل ال�رصاع الرو�سي - الأوكراين الذي 

�سهدته املنظ�مة الدولية مطلع عام 2022، مما ي�سع جمل�س الأمن اأمام امل�س�ؤوليات املختلفة 

التي ر�سمها ميثاق الأمم املتحدة عام 1945، وعلى راأ�سها نزع ال�سالح والعمل على اإنهاء 

ال�رصاع بالطرق ال�سلمية وفق مقا�سد امليثاق واإعادة ال�ستقرار اإىل مناطق ال�رصاع. 

وهناك ن�عان من النزاعات امل�سّلحة غري الدولية والنزاعات امل�سّلحة الدولية، وجميعها 

التدخل والنخراط  ينطبق على حالت  وما  الدوليني.  والأمن  ال�سلم  مفاهيم  ت�ؤّثر على 

املبا�رص ه� النزاعات الدولية، خا�سة واأنها تنطبق على درا�سة حالة ال�رصاع الإ�رصائيلي - 

الفل�سطيني وال�رصاع الرو�سي - الأوكراين، حيث اإن هذا النزاع ن�ساأ بني دولتني يف كل 

اإعالن احلرب والدخ�ل يف  باإمكانه  الذي  ال�حيد  الطرف  فالدولة هي  ت�سابك؛  م�رصح 

نزاع م�سّلح دويل، لأن الدولة فقط هي التي ُتعّد من اأ�سخا�س القان�ن الدويل وفق النظرية 

التقليدية. فالنزاع امل�سّلح الدويل ه� نزاع م�سّلح بني دولتني اأو جمم�عة من الدول؛ وكل 

واحدة فيها تعمل على فر�س اإرادتها بالقّ�ة على خ�سمها، وذلك ب�سبب التناق�سات يف 

الت�جهات والق�سايا املختلفة. 

والنزاع ميكن اأن تتن�ع مظاهره واأ�سكاله؛ فقد يك�ن �سيا�سًيا اأو اقت�ساديًا اأو اإيدي�ل�جيًا 

ا، هناك ممار�سة ال�سغط واحل�سار والعقاب والتفاو�س وامل�ساومة، كاأ�سكال  اأو قان�نيًا؛ واأي�سً
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(23(
من النزاع.

لقد ت�سّمن ميثاق الأمم املتحدة يف ديباجته واجبات الأمم املتحدة نح� تطبيق القان�ن 

الدويل حلق�ق الإن�سان، وذلك يف �س�ء تعاطي الأمم املتحدة مع ال�رصاعات املختلفة التي 

ت�ؤّثر على حق�ق الإن�سان، ومبا ي�سمن وقف تهديدات ال�سلم والأمن الدوليني.

وعلى الرغم من الإ�سارة ال�ا�سحة يف املادة 2 فقرة 7 من امليثاق، والتي اأو�سحت اأهمية 

اإّل  عدم ج�از التدخل يف ال�س�ؤون الداخلية للدول من جانب املنظمة او اأحد اأجهزتها، 

اأنها و�سعت مربًرا كافًيا  لهذا التدخل، من خالل احلفاظ على حق�ق الإن�سان والتهديد 

الذي ميكن اأن ي�سّكله ذلك على ال�سلم والأمن الدوليني. وملا كان جمل�س الأمن ه� اجلهاز 

التنفيذي الأكرث فاعلية يف بنية الأمم املتحدة، وحمرًكا رئي�سًيا لالأن�سطة احلي�ية فيها مب�جب 

التي  املختلفة  والنزاعات  ال�رصاعات  التعامل مع  اآليات  ت�رّصفه  عت حتت  فقد و�سِ امليثاق، 

ت�ؤّثر على الأمن الدويل؛  مع كافة ال�سالحيات والخت�سا�سات وال�سلطات الداعمة مل�سار 

احلفاظ على مبداأ المم املتحدة، وه� ال�سلم والأمن الدوليني، وذلك باتخاذ ال��سائل ال�سلمية 

املتاحة مب�جب الف�سل ال�ساد�س، والتي تعطي للمجل�س احلق يف حلحلة الأزمات املختلفة 

وحّث الأطراف على خف�س الت�سعيد والعمل على نزع ال�سالح، والت��سية بالت�س�ية العادلة 

وال�سلمية لل�رصاعات امل�سّلحة. ويف حال الف�سل، ميكن للمجل�س اتخاذ كافة التدابري، ومن 

بينها العق�بات اأو التف�ي�س للتدخل الع�سكري، من اأجل حل ال�رصاع ون�رص ق�ات حفظ 

ال�سالم الدويل يف تلك املناطق، واإحالة جرائم احلرب اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، حيث 

(24(
ُيهيمن جمل�س الأمن على �سلطتي الإحالة والإرجاء للنزاعات املختلفة.

 - العربي  ال�شراع  مع  المتحدة  الأمم  تفاعل  �ا�شتراتيجية  ركائز  ثانًيا: 

23- عياد حممد �سمري،  حما�رصات يف مقيا�س: حتليل النزاعات الدولية، كلية احلق�ق والعل�م ال�سيا�سية، جامعة 
اأب� بكر بلقايد، اجلزائر، 2018، �س 4-5.

24- اأحمد مبخ�ته، واأخرون، النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية: درا�سة حتليلية ل�اقع العدالة اجلنائية 
الدولية بني طم�ح حتقيق العدالة ومعق�ات املمار�سة العملية، جملة العل�م القان�نية والقت�سادية، العدد الأول، 

ال�سنة الثانية وال�ست�ن،  جامعة اأحمد بن يحي ال�ن�رصي�سي، اجلزائر، يناير 2020 �س 429.
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الإ�شرائيلي �ال�شراع الر��شي- الأ�كراني

لليه�د،  ق�مي  وطن  اإقامة  اإىل  الرامي   1917 عام  بلف�ر  ل�عد  الالحقة  الفرتة  عقب 

وعقب تد�سني منظمة الأمم املتحدة، وعلى الرغم من الت�جه العام حينذاك لدى املنظمة، 

والداعم حلق ال�سع�ب يف تقرير م�سريها، اإّل اأن ت�ّجه الأمم املتحدة بات يكمن حتت مظّلة 

دعم اإقامة وطن لليه�د؛ وجتّلى ذلك يف القرار رقم 171 ل�سنة 1947، الذي ي�ؤكد وي�ؤّيد 

(25(
فيه تق�سيم فل�سطني بني ال�سكان الأ�سليني، �سعب فل�سطني، وبني اليه�د ال�افدين.

للق�سية  حل  اإيجاد  يف  الأمن  جمل�س  ف�سل  ه�  والعجز  ال�سعف  �س�اهد  اأبرز  ولعّل 

بحق�ق  اخلا�سة  النتهاكات  عن  املتعمد  الإغفال  وحالة   ،1948 عام  منذ  الفل�سطينية 

الإن�سان يف فل�سطني، وحق�ق الدولة يف ممار�سة �سيادتها الكاملة وفًقا لقرارات ال�رصعية 

(26(
الدولية.

لقد اتخذت الأمم املتحدة، ممّثلة يف جمل�س الأمن الدويل، قرارين، ميكن بالنظر اإليهما 

 ،1967 ل�سنة   242 القرار  يف  ويتمّثالن  الفل�سطيني؛  للحق  مقاي�سة  مبثابة  باأنهما  الق�ل 

على  احل�س�ل  مقابل  ال�سالم  على  احل�س�ل  �رصط  وفيهما   ،1973 ل�سنة   338 والقرار 

الأر�س؛ والذي ُعرف باأنه مبداأ » الأر�س مقابل ال�سالم«. وقد حالت تلك القرارات دون 

اإمتام عملية ال�سالم يف فل�سطني، خا�سة يف �س�ء عدم العرتاف لفرتة زمنية ط�يلة مبنظمة 

التحرير الفل�سطينية، بالرغم من ك�نها الطرف املمّثل لل�سعب الفل�سطيني يف مفاو�سات 

ال�سالم وق�اعد اتفاق اأو�سل� التي متّت يف الت�سعينيات، والتي مل تنجح يف اإعطاء ال�سعب 

الفل�سطيني حّقه فيما يتعلق بالقد�س ال�رصقية، وكذلك ع�دة الالجئني الفل�سطينيني، بالرغم 

من م�ساركة الأمم املتحدة يف تلك املفاو�سات وعملية ال�سالم منذ عام 1992 كع�س� كامل 

من خارج املنطقة. 

25- حممد اإ�ساعيل علي، مدى م�رصوعية ال�سيادة الإ�رصائيلية يف فل�سطني يف اإطار القان�ن الدويل العام، ر�سالة 
دكت�راه، جامعة عني �سم�س، 1974، �س �س 128-241.

26- قا�سم اإبراهيم متعب اجلنابي، دور جمل�س الأمن يف تفعيل الآليات الدولية ال�سلمية ملعاجلة النزاعات امل�سلحة 
غري الدولية، ر�سالة ماج�ستري، كلية احلق�ق، جامعة ال�رصق الأو�سط،  2017،�س 17.



درا�شات باحث
ازدواجية املعايري لدى منظمة الأمم املتحدة حيال ق�سايا ال�رصق الأو�سط واأوروبا

159 74 1444هـ ـ العدد   - 2023 �شتاء 

ويف �سبيل ذلك، عمدت الأمم املتحدة على اإقامة مكتب من�ّسق الأمم املتحدة اخلا�س يف 

الأرا�سي املحتلة. وبالرغم من تلك الإجراءات ال�سكلية، اإّل اأن الحتالل الإ�رصائيلي بات 

(27(
ي�ستخدم القّ�ة وفًقا ل�سرتاتيجية ال�ستيطان الفعلي.

تلك التفاقية )اتفاق اأو�سل�) التي مت الت�قيع عليها عام 1993، تركت تداعيات �سلبية 

على فل�سطني؛ فهي ر�ّسخت �رصعًيا حق »اإ�رصائيل« يف دخ�ل ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

بدون اأي �سابق تن�سيق؛ وكذلك منع التفاق ت�سكيل جي�س ق�مي لفل�سطني، و�ساهم يف 

اإعطاء احلق لإ�رصائيل يف الت��سعات ال�ستعمارية على نح� 78% من الأرا�سي التي احتّلتها 

من فل�سطني منذ عام 1948. 

الفل�سطينية،  بالق�سية  قراراتها اخلا�سة  تنّفذ  املتحدة مل  الأمم  اأن  امل�سار جند  وعلى هذا 

ومل يح�سل ال�سعب الفل�سطيني على حّقه؛ بل اإنه ي�سهد �سغ�ًطا متعددة الأبعاد من حيث 

التي  الفل�سطينية  املقاومة  الع�سكرية جتاه  الطبيعة  املمنهج ذي  الإ�رصائيلي والعنف  ال�سغط 

ت�سّنفها الأمم املتحدة بالإرهابية، وما بني ال�سغ�طات الدولية الرامية اإىل دعم »اإ�رصائيل«، 

على  عملت  كما  ال�رصقية؛  للقد�س  �سفارتها  نقل  دعمت  التي  اأمريكا  منها  القلب  ويف 

العرتاف ب�سيادة »اإ�رصائيل« على تلك املنطقة وعلى اجل�لن مبا يخّل باملبادئ الدولية يف 

هذا ال�ساأن. 

ويف احلرب الإ�رصائيلية الأخرية على فل�سطني يف العام 2022، اقت�رص دور الأمم املتحدة 

لتهدئة  والدع�ة  العامة  اجلمعية  انعقاد  حيث  من  الإجرائية،  اأو  ال�سكلية  اخلط�ات  على 

مندوب  من  ودع�ة كل  غزة،  قطاع  امل�قف يف  ت�سعيد  دون  واحليل�لة  ال�رصاع  اأطراف 

فل�سطني، وكذلك الإمارات وال�سني وفرن�سا واإيرلندا والرنويج، اإىل عقد اجتماع مغلق 

لها  ملا  الت�سعيد  امل�قف يف قطاع غزة، والذي رف�س حالة  ت�سعيد  الأمن لبحث  ملجل�س 

من تاأثري على الأمن الإقليمي وتفاقم حّدة ال��سع الإن�ساين؛ ولكن دون اأن يك�ن هناك 

 1989( اخلام�س  اجلزء  وتط�رها  فل�سطني  م�سكلة  اأ�س�ل  الفل�سطيني،  ال�سعب  مبمار�سة  املعنية  اللجنة   -27
2000-)، الأمم املتحدة، ني�ي�رك، 2014، �س �س 4-3.
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(28(
م�رصوع قرار ُملزم بذلك لإ�رصائيل.

على اجلانب الآخر، وفيما يتعلق بال�رصاع الرو�سي – الأوكراين، برز منذ البداية الت�جه 

داخل  الرو�سية  الع�سكرية  العملية  ح�ل  القرار  واأهمها  الأممية،  والقرارات  العام  الدويل 

الأرا�سي الأوكرانية، حيث عقدت الأمم املتحدة جل�سة لالأمانة العامة لها مع جمل�س الأمن، 

لتقّرر بت�س�يت 141 دولة على قرار يدين الغزو الرو�سي على اأوكرانيا، مع الدع�ة ملطالبة 

م��سك� ب�سحب قّ�اتها الع�سكرية من الأرا�سي التي �سيطرت عليها؛ ونّدد القرار با�ستخدام 

القّ�ة الع�سكرية، مبا يعّد انتهاكًا لق�اعد القان�ن الدويل، وكذلك مليثاق الأمم املتحدة الذي 

(29(
يحظر ا�ستخدام القّ�ة يف حّل اخلالفات بني الدول اأو التهديد با�ستخدامها.

اأما على م�ست�ى الالجئني من اأوكرانيا، فقد حتّملت الأمم املتحدة التداعيات، والذين 

ُقّدر عددهم بنح� 4 ماليني �سخ�س؛ فيما �ساهمت الدول الأوروبية يف تقدمي الت�سهيالت 

الأو�سط  ال�رصق  من  الالجئني  مع  الأممي  التعامل  مع  يتباين  ما  وه�  الالجئني؛  ل�ست�سافة 

وفل�سطني. ووفًقا لتقديرات الأمم املتحدة، فاإن جه�د الإغاثة تتطلب نح� 30 مليار ي�رو 

خالل العام احلايل فقط، حيث يتم ت�ظيف الأمم املتحدة الداعية لالن�سحاب الرو�سي نح� 

ممار�سة مزيد من ال�سغ�طات على م��سك�، وح�سد الأغلبية العظمى من الدول الأطراف 

(30(
يف م�اجهة ال�سيا�سات الرو�سية، ومبا يخدم امل�سالح الأمريكية والغربية.

وتكاماًل مع هذا ال�سياق، ويف �س�ء تط�رات امل�سهد الرو�سي – الأوكراين، وعقب 

عملية �سم رو�سيا لأربع مناطق اأوكرانية، اأعلن اأمني عام الأمم املتحدة »اأنط�ني� غ�تريي�س«، 

الأوكرانية، عن  وزاب�روجيا  ول�هان�سك وخري�س�ن  دونيت�سك  اأقاليم  �سم  عملية  عقب 

رف�سه لتلك اخلط�ة، مع اإدانتها واعتبارها غري قان�نية، و�سّدد على اأن امليثاق وا�سح، واأي 

28- الأمم املتحدة، جمل�س الأمن ي�ستمع اإىل التط�رات يف غزة واإ�رصائيل: وقف اإطالق النار �ساري املفع�ل لكنه 
ه�ّس، م�قع الأمم املتحدة، 8 اأغ�سط�س 2022.

ب�ساأن اأوكرانيا: كيف �س�تت دول ال�رصق الأو�سط، معهد وا�سنطن لدرا�سات ال�رصق  املتحدة  الأمم  قرار   -29
الأدين، الدوحة، 2 مار�س 2022.

30- ع�سام عبد ال�سايف، مرجع �سابق، �س 10.
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�سّم لأرا�سي دولة من ِقبل دولة اأخرى نتيجة التهديد با�ستعمال القّ�ة اأو ا�ستخدامها، ه� 

(31(
انتهاك ملبادئ ميثاق الأمم املتحدة والقان�ن الدويل.

ثالًثا: اأ�جه الت�شابه �الختالف في تفاعل الأمم المتحدة مع ال�شراع العربي - الإ�شرائيلي 

�ال�شراع الر��شي - الأ�كراني

لقد جاء م�قف الأمم املتحدة حيال ال�رصاع الإ�رصائيلي - الفل�سطيني مغايًرا مل�قفها من 

– الأوكراين. ولكن ميكن احلديث عن م�سرتك واحد يتمثل يف الإدانة  ال�رصاع الرو�سي 

ال�سكلية، واملغايرة ن�سبًيا حلالة ا�ستخدام القّ�ة الع�سكرية من جانب الطرفني واحلث على 

دع�ة الأطراف ل�سبط النف�س. وميكن الق�ل باأن هذا ه� الت�جه  الثابت لدى الأمم املتحدة 

يف الكثري من م�اطن ال�رصاع؛ ولكن يبقى التفاعل الأممي مع ال�رصاعني مغايًرا م��س�عًيا 

واإجرائًيا ب�س�رة كلّية، وذلك يف �س�ء النقاط التالية:

اإىل  وبالنظر  ال�رصاعني.  م�سرتكًا يف  ملفًا  الأرا�سي  �سم  م��س�ع  مُيّثل  الأرا�ضي:  �ضم 

وال�ستيطان  امل�ستمر  ال�سم  واإجراءاتها حيال  املتحدة  الأمم  تعامل  فاإن  الفل�سطينية،  احلالة 

املّتبع من جانب اإ�رصائيل ه� تعامل ه�س و�سعيف؛ فهي تلتزم يف حالت الت�سعيد بالتذكري 

املمار�سات؛  تلك  من  احلد  نح�  حقيقي  اإجراء  اتخاذ  اأي  دون  الدولية  بالقرارات  فقط 

وعالوة على ذلك، �سهدت املنظ�مة الدولية والأمم املتحدة م�قًفا داعمًا خلط�ة ال�ليات 

املحتلة؛  الأرا�سي  �سمن  ال�رصقية  للقد�س  اإ�رصائيل  و�سم  للقد�س  �سفارتها  بنقل  املتحدة 

ال�س�رية  اله�سبة  يف  �س�اء  الإ�رصائيلية،  الت��سعات  على  املتحدة  الأمم  �سمت  عن  ناهيك 

)ه�سبة اجل�لن) منذ اندلع ال�رصاع ال�س�ري، حيث �سبق واأعلنت احلك�مة الإ�رصائيلية 

املتحدة يف  الأمم  اأدانته  قد  كانت  والذي  اإليها،  اجل�لن  �سّم  1981 عن  دي�سمرب   14 يف 

قرارها رقم 497؛ بْيد اأن هذا الرف�س مل يجد �سبيله للتطبيق، ومل ت�سدر عن املنّظمة قرارات 

اإلزامية حت�ل دون ممار�سات الت��سع الإ�رصائيلية، يف حني اأن هناك رف�س واإدانة من جانب 

31- الأمني العام: قرار رو�سيا ب�سم اأرا�ٍس اأوكرانية لي�س له قيمة قان�نية وت�سعيد خطري  ي�ستحق الإدانة ، م�قع 
الأمم املتحدة، 29 �سبتمرب 2022.
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من  لعدد  رو�سيا  ل�سّم  اأممي  ورف�س  اأوكرانيا،  يف  الرو�سية  الت��سعات  بحق  املتحدة  الأمم 

ال�ليات  به  تقّدمت  قان�ن  م�رصوع  مب�جب  وذلك  اأوكرانيا،  يف  واملقاطعات  املناطق 

املتحدة ووافقت عليه غالبية الدول الأع�ساء، با�ستثناء رو�سيا وال�سني. 

اإن هذه الزدواجية يف التعامل الأممي مع ال�رصاعات تربز حجم التغا�سي عن اجلرائم 

الفل�سطينية وال�س�رية، يف حني ترف�س الأمم  الت��سعية والهيمنة الإ�رصائيلية على الأرا�سي 

املتحدة متامًا عملية ال�سم الرو�سي ملناطق دونيت�سك ول�غان�سك وزاب�روجيا وخري�س�ن 

(32(
اإىل رو�سيا. بل هي دعمت يف �س�ء ذلك عقد جل�سة طارئة ملناق�سة هذا القرار ورف�سه.

ا�ستخدام القّ�ة الع�سكرية اأو التهديد بها: مقارنة بالأو�ساع الفل�سطينية، جند اأن الأمم 

تعرتف  ول  بالإرهابية،  الفل�سطينية  واملقاومة  ال�سعبية  املقاومة  عمليات  ت�سّنف  املتحدة 

والأمنية  ال�سيا�سية  للحالة  املكّ�نة  اجلماعات  باقي  دون  الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة  اإّل 

اأو�سل�  اتفاقية  اإ�رصائيل؛ كما جاءت  باأمن  ي�رّص  اأن  �ساأنه  اأي حترك من  الفل�سطينية، وتدين 

للممار�سات  احلق  وتعطي  فل�سطيني  جي�س  وج�د  دون  لتح�ل  املتحدة  الأمم  مب�ساركة 

الع�سكرية وعمليات العنف املمنهج لإ�رصائيل بحق فل�سطني دون  اأي اإدانة. 

ح�سد  هناك  كان  الأوكراين،  الرو�سي-  ال�رصاع  �س�ء  ويف  الأخرى،  الناحية  على 

عاملي لدعم اأوكرانيا ودعم املقاومة فيها، بعن�ان الدفاع عن ال�سيادة اخلا�سة بها، مع دعم 

اجلي�س الأوكراين واحل�سد الع�سكري، يف �س�ء �سباق الت�سلح احلا�سل يف احلالة الرو�سية - 

الأوكرانية والت�سليح امل�ستمر للجي�س الأوكراين؛ بل وامل�ساركة الدولية الداعمة لأوكرانيا 

واأهمية  بها  التهديد  اأو  القّ�ة  ا�ستخدام  مبداأ  مع  يتنافى  ما  وه�  الع�سكرية،  عملياتها  يف 

الت�جه حلّل ال�رصاعات بالطرق ال�سلمية. فبينما تدع� الأمم املتحدة اإىل احرتام �سيادة الدولة 

مما  الفل�سطينية،  احلالة  ترف�س ذلك يف  الأوكرانية ودعمها ع�سكريًا يف م�اجهة رو�سيا، 

يربز حالة الزدواجية يف التعاطي مع الق�سايا املت�سابهة،  وخا�سة تلك املتعلقة مببداأ الأمن 

وال�سلم الدوليني.

32- اإبراهيم عبد املجيد، هل هناك حد فا�سل بني ال�سم والحتالل، اندبيندينت عربية، 9 اأكت�بر 2022.
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وعليه، ميكن الق�ل باأن الأمم املتحدة غري من�سفة اأو عادلة يف تعاملها مع ق�سايا ال�رصاع 

الدويل التي تن�ساأ بني وحدات املنظ�مة الدولية. فهي حينما انحازت لأوكرانيا وخرجت 

يف  فل�سطني  حق  اأجحفت  ورو�سيا،  اأوكرانيا  بني  ال�رصاع  مع  التعاطي  يف  حيادها  عن 

الق�سايا املماثلة، كال�رصعية، والدفاع عن ال�سيادة وال�ستقالل ال�سيا�سي والأمني؛ وكذلك 

ووقف  اإدانة  عن  املتحدة  الأمم  عجز  على  عالوة  الفل�سطينية؛  الأرا�سي  على  احلفاظ 

الهجمات ال�ستيطانية الإ�رصائيلية، وف�سلها يف تطبيق القرارات ال�سادرة عنها فيما يتعلق 

بحّل الدولتني على اأ�سا�س حدود ما قبل عام 1967. لذا، فاإن اإ�سالح الأمم املتحدة بات 

اأمراً �رصوريًا وحي�يًا، خا�سة واأنها ُتعّد املنظمة الدولية الرئي�سية حلّل ال�رصاعات العاملية.

الخال�شة:

مُتّثل الأمم املتحدة اإحدى اأهم امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية بتطبيق ق�اعد القان�ن الدويل 

ال�رصاعات، بحكم  اندلع  الدول، وحت�ل دون  بني  التعاون  م�سارات  وتعّزز من  العام، 

ك�نها اأكرب م�ؤ�س�سة تنظيمية عاملية وت�سم قرابة 191 دولة، ولديها الأجهزة الكافية مل�اجهة 

التحديات العاملية. 

اأن تك�ن على احلياد وتطّبق مبادئها  الأممية  املنّظمة  يتطلب ذلك من  وبطبيعة احلال، 

ومرتكزاتها الرئي�سية، ومنها امل�ساواة يف ال�سيادة واحلفاظ على الأمن وال�سلم الدوليني. 

ولكن يف حال  ت�ظيفها �سيا�سًيا من جانب الق�ى الغربية، وعلى راأ�سها ال�ليات املتحدة 

الأمريكية ودول الحتاد الأوروبي، فاإن ال��سع ي�سبح مغايًرا؛ بل اإن تلك امل�ؤ�س�سة ف�سلت 

يف تطبيق ق�اعد القان�ن الدويل، واأ�سهمت ب�س�رة غري مبا�رصة يف اإعادة حالة ال�ستقطاب 

املتباينة  وتفاعالتها  قراراتها  ب�سبب  املجال،  فتحت  وهي  اأخرى؛  مّرة  الدولية  واملحاور 

واملزدوجة مع الق�سايا الدولية، واآخرها ال�رصاع الرو�سي – الأوكراين، اأمام �سباق ت�سّلح 

جديد، ولغة التهديد بالقّ�ة الع�سكرية، ب�س�رة وا�سحة ومبا�رصة.

الأو�سط،  ال�رصق  دائرة  الأوىل يف  مغايًرا حلالتي �رصاع؛  املتحدة  الأمم  تعامل  لقد جاء 

تطبيق  يف  املتحدة  الأمم  ف�سلت  حيث  الفل�سطيني،   – الإ�رصائيلي  ال�رصاع  يف  واملتمثلة 
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م�سريها؛  تقرير  يف  ال�سع�ب  وحق  عليها  واحلفاظ  بال�سيادة  اخلا�سة  وق�اعدها  مبادئها 

فهي جتاوزت ذلك يف فل�سطني؛ بل و�رصعت يف تقييد قدرة الدولة على م�اجهة اإ�رصائيل،  

الركن  ال�سيادة، وهي  مبداأ  للدفاع عن  املقاومة  من جانب  اأي حترك ع�سكري  اإدانة  مع 

الأ�سا�سي لقيام الدولة؛ يف حني اأنها على م�ست�ى ال�رصاع الرو�سي – الأوكراين، انحازت 

للجانب الأوكراين وتغا�ست عن كافة القرارات واملبادئ ال�سامنة يف امليثاق، وعلى راأ�سها 

عدم ا�ستخدام  القّ�ة اأو التهديد با�ستخدامها، واحلفاظ على �سيادة الدول.

 ففي احلالة الأوىل، الأمم املتحدة تدعم اأوكرانيا مل�اجهة رو�سيا ع�سكريًا وتغ�ّس النظر 

عن امل�اقف الغربية الداعمة لأوكرانيا، بينما يف الثانية هي ت�ؤكد على املبداأ ل�سالح اأوكرانيا 

يف م�اجهة رو�سيا. لذا، فاإن تلك الزدواجية تفر�س اإعادة النظر على ميكانيزمات العمل 

داخل الأمم املتحدة.

النتائج

بني  ما  لل�رصاع  املختلفة  املناطق  مع  املتحدة  المم  تعامل  يف  وا�سحة  ازدواجية  هناك 

حالتي ال�رصق الأو�سط واأوروبا.

هناك �سغ�طات دولية متار�س على الأمم املتحدة، مع ت�ظيف هذه املنظمة املهمة �سيا�سًيا 

خلدمة م�سالح اأمريكا والدول الأوروبية، ومن دون اأي مراعاة مل�سالح الدول الأخرى.

حادت الأمم املتحدة ب�س�رة كبرية عن مبادئ ومرتكزات ومقا�سد ميثاقها التاأ�سي�سي، 

وعدلت عن ذلك يف ال�رصاعات املختلفة؛ بل هي ف�سلت يف حّل الكثري من ال�رصاعات 

رغم تقارب وت�سابه تلك ال�رصاعات.

هناك حالة �سعف لدى جمل�س الأمن ب�سبب حق النق�س )الفيت�)، والذي يح�ل دون 

اتخاذ قرار جامع ومانع ب�ساأن ال�رصاعات املختلفة.

انتزاع الأرا�سي و�سّمها بات م�رصوعًا من خالل تعاطي الأمم املتحدة واملجتمع الدويل 

مع احلالة الإ�رصائيلية، لكنه لي�س كذلك يف احلرب الرو�سية- الأوكرانية احلالية. 
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ا�ستخدام القّ�ة من بني املحظ�رات التي ت�سّمنها ميثاق الأمم املتحدة، وه� يطّبق  فيما 

الرغم من  ب�س�رة عامة مع الحتالل، على  الفل�سطينية وفل�سطني  املقاومة  تعامل  يخ�س 

النتهاكات اجل�سيمة التي تق�م بها اإ�رصائيل يف الأرا�سي املحتلة، بينما يف احلالة الأوكرانية 

تربز حالة دعم اأممية حلق ال�سع�ب يف الدفاع عن �سيادتها واأرا�سيها.

التعامل الغربي ب�س�رة عامة، ويف العمق منه الأمم املتحدة، كان فاعاًل واإيجابيًا، وعلى 

�س�ء القان�ن الدويل الإن�ساين، وخا�سة يف ق�سايا حق�ق الإن�سان والالجئني الأوكرانيني 

جّراء الأزمة الرو�سية – الأوكرانية، بينما غاب هذا التعاطي الإيجابي بن�سبة كبرية يف اإطار 

ال�رصاع الإ�رصائيلي – الفل�سطيني، خا�سة يف �س�ء ت�ساعد العمليات الع�سكرية الإ�رصائيلية 

يف قطاع غزة.

احرتام �سيادة الدول ووحدة اأرا�سيها، و�سمن مبداأ احلفظ على ال�سلم والأمن الدوليني، 

ُيطّبق ب�س�رة وا�سحة، ومبا ل يدع جماًل لل�سك فيما يخ�س دعم الأمم املتحدة لأوكرانيا، 

املبداأ، ومبا   ُيذكر يف هذا  تقّدم  اأي  املتحدة  الأمم  الفل�سطيني مل حتّقق  امل�ست�ى  بينما على 

يفرت�س تعظيم املكا�سب الفل�سطينية.

 التو�شيات

تو�ضي الدرا�ضة بالآتي:

الت�س�يت،  الت�زيع اجلغرايف وحق  اأكرث عدالة يف  اإ�سالح جمل�س الأمن لي�سبح  اأهمية 

وكذلك يف  تفاعله مع الق�سايا والتط�رات والتح�لت التي طراأت على املجتمع الدويل، 

واأكرث قدرة على معاجلة حتدياته امل�سرتكة.

ت�حيد الروؤى وتط�ير املبادئ التي قامت على اأ�سا�سها منظمة الأمم املتحدة واأجهزتها 

دون  واحدة،  كحالت  ال�رصاعات  مع  التعامل  يف  ال�سارمة  ال�س�ابط  وو�سع  املختلفة، 

تفرقة اأو متييز بني �رصاع واآخر.

الت�ظيف  وحالة  املتحدة  الأمم  قرارات  على  الغربية  الهيمنة  من  التخل�س  على  العمل 
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ال�سيا�سي لها حتقيًقا مل�سالح تلك الدول، وذلك من خالل الت�ساوي يف الأ�س�ات انطالًقا 

من الت�ساوي يف ال�سيادة.

مهّدداً  بات  والذي  احلايل،  الأمن  جمل�س  حلالة  مغاير  لل�رصاعات  اأعلى  جمل�س  تد�سني 

يت�سّكل من �سمن  اأن  املتحدة؛ على  النق�س داخل الأمم  الدولية وحق  التدخالت  ب�سبب 

الدول امل�ستقلة �سيا�سًيا وغري املرتبطة بالتحالفات الدولية، وتك�ن لديها القدرات القان�نية 

والع�سكرية واملالية الكافية، ومبا يدفعها لتحكيم ال�رصاعات واإ�سدار القرارات امللزمة، مع 

و�سع بند يف ميثاق الأمم املتحدة ُيلزم الدول الأع�ساء جميًعا بتنفيذ تلك القرارات.
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العقيدة الأمنية الإ�سرائيلية)))

 
❋
�أ علي حيدر

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛ واأ�ضكركم على هذه اال�ضت�ضافة. 

لي�س  االإ�رسائيلية  االأمنية  العقيدة  عن  احلديث  اأن  حقيقة  اإىل  االإ�ضارة  من  بّد  ال  بداية 

بالن�ضبة  دولة؛ ولكن  االأمنية الأي  العقيدة  على  االّطالع  املهم  فمن  لذاته.  فقط  مطلوبًا 

الإ�رسائيل، فهو مدخل �رسوري والزم لفهم الكثري من الروؤى وامل�ضاريع االإ�رسائيلية يف 

القّوة  وبناء  الع�ضكري  باجلانب  املتعلقة  واخلطط  وال�ضيا�ضية،  اال�ضرتاتيجية،  املجاالت 

والقدرات؛ ولكن اأّواًل يجب دفع بع�س ال�ضبهات؛ فالكالم هو عن العقيدة اأو النظرية 

م�ضطّرون   لكننا  ا�ضتخبارية؛  تعني  »اأمنية«  كلمة  العربية  اللغة  ويف  االإ�رسائيلية؛  االأمنية 

ال�ضتعمالها كوننا ن�ضتخدم امل�ضطلح االإ�رسائيلي؛ ولي�س املق�ضود بالعقيدة االأمنية  العقيدة 

اال�ضتخباراتية، وال العقيدة الع�ضكرية، واإن كانت العقيدة الع�ضكرية تتفرع من العقيدة 

االأمنية مبعنى االأمن القومي.

ومعروف اأن مفهوم االأمن القومي هو مفهوم وا�ضع، الأنه يتناول املجتمع واالقت�ضاد 

كل  اأن  وال�ضبب  الع�ضكري؛  للمفهوم  االأقرب  املعنى  على  �ضرنّكز  ولكننا  وال�ضيا�ضة؛ 

للكيان  بالن�ضبة  وخا�ضة  االأمني،  اجلانب  من  البداية  يف  تنطلق  الع�ضكرية  التحالفات 

االإ�رسائيلي. 

) - حما�رسة للباحث االأ�ضتاذ علي حيدر حول العقيدة االأمنية االإ�رسائيلية. اأُلِقيت �ضمن �ضل�ضلة حما�رسات دورة 
اإعداد باحث �ضيا�ضي التي عقدت يف مركز باحث بتاريخ 2022/9/22.

❋  اإعالمي وخبري يف ال�ضاأن االإ�رسائيلي.
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لي�س  اأنهم  هو  الكني�ضت  يف  واالأمن  اخلارجية  جلنة  ت�ضكيل  فل�ضفة  جوانب  اأحد  اإن 

لديهم �ضيا�ضة خارجية مبعزل عن ال�ضيا�ضة  االأمنية؛ فحتى نفهم ال�ضيا�ضة اخلارجية االإ�رسائيلية 

وتوجهاتها اخلارجية، علينا اأواًل اأن نفهم اعتباراتها االأمنية. وهنا نحن نتحدث عن املجال 

اال�ضرتاتيجي.

اإن املدخل التاأ�ضي�ضي لفهم العقيدة االأمنية، باملفهوم الذي اأ�رسنا اإليه، ينطلق من حماولة 

هذه  زالت  ما  وهل  منطلقاتها،  هي  وما  االأمنية،  العقيدة  هذه  ت�ضّكل  كيفية  ا�ضتح�ضار 

املنطلقات قائمة؛ وما هي امل�ضتجدات التي طراأت عليها؟ 

يف البداية ن�ضري اإىل اأن من �ضاغ النظرية االأمنية اال�رسائيلية هو ديفيد بن غوريون، حيث 

قام بعقد خلوة عام 953) ا�ضتمرت نحو خم�ضة اأ�ضابيع، مع طواقم يف جميع املجاالت 

واالخت�ضا�ضات؛ وانتهى اإىل هذه النظرية التي كانت وال تزال اأ�ضا�ضًا لل�ضيا�ضات االإ�رسائيلية 

العدوانية، مع مالحظة التغرّيات التي ا�ضتجّدت بالطبع. 

اأمنية، اأي مبعنى االأمن القومي الأي دولة  عندما نحاول فهم اأو  ا�ضت�رساف اأي نظرية 

)اأو كيان(، يجب اأن ننطلق من روؤيتها للمخاطر القائمة واجتاهاتها الكامنة اأو التي ميكن 

اأن ت�ضتجد. ومن هنا، فاإن القاعدة االأوىل التي انطلق منها بن غوريون قبل بلورة العقيدة 

االأمنية، �ضبطتها ثالثة حمّددات: املحّدد االأول هو الهّوة بني املحيط العربي املعادي وبني 

اإ�رسائيل على م�ضتوى اجلغرافيا؛ وللجغرافيا دور اأ�ضا�ضي يف قّوة الدول. فم�ضاحة ما كان 

حمتاًل من فل�ضطني عام 948) بلغت 20 األف كم مربع من اأ�ضل  27 األفًا؛ وما كان حمتاًل 

من م�رس)�ضبه جزيرة �ضيناء( هو 60 األف كم مربع من اأ�ضل م�ضاحة م�رس البالغة اأكرث من 

950 األفًا؛ وتبلغ م�ضاحة �ضوريا 80) األفًا، وم�ضاحة لبنان اأكرث من 0) اآالف كم مربع. وهنا 

نتكلم عن الطوق املبا�رس ولي�س عن العمق العربي؛ وهذا اأمٌر ثابت وال يتغرّي.

عندما  »اإ�رسائيل«،  �ضكان  عدد  بلغ  فقد  الدميوغرافية.  الهّوة  فهو  الثاين،  املحّدد  اأما 

األفًا، حماطني بع�رسات املاليني من العرب؛ لكن من   (948، 650 اأقيمت »الدولة«  عام  
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الوا�ضح اأنه كانت هناك موؤامرة، حيث اأ�ضبح عدد �ضكان الكيان ما بني املليونني والثالثة 

ماليني يف اخلم�ضينات، وهو يف ازدياد. وهذه الهّوة الدميوغرافية توؤّثر على الع�ضكر وعلى 

االقت�ضاد وعلى قّوة ال�ضمود؛ وتلك امل�ضاألة اأ�ضا�ضية يف االأمن القومي. 

النوعي.  اجلانب  عن  يعّو�س   
ّ
الكمي فاجلانب  االإمكانيات.  فهو  الثالث،  املحّدد  اأما 

واإ�رسائيل مل تكن على ثقة اأنها �ضتبقى.

 اإذاً، هذه املحّددات اأو العنا�رس ترجمها بن غوريون، باالقتبا�س عن اأحد املنّظرين يف 

الكيان االإ�رسائيلي: »عادة املتعارف عليه اأن الدول عندما تبلور اأو تدر�س بيئة ت�ضع  اأمامها 

املعادلة الرباعية: نقاط قّوة وفر�س ونقاط �ضعف وحتليالت؛ لكن بن غوريون انطلق يف 

الكامنة والفاعلة؟ وما هي  املخاطر  القيود واملخاطر. ما هي  بناًء على م�ضاألتني:  درا�ضته 

القيود التي تفر�س على اإ�رسائيل املواجهة؛ وهي ثالثة: اجلغرافيا والدميغرافيا واالإمكانيات؟ 

ما الذي على اإ�رسائيل فعله يف مواجهة هذه املخاطر، مع االأخذ باحل�ضبان القيود القائمة. 

وهنا بلور بن غوريون جمموعة من العنا�رس:

اأواًل، التفّوق الكّمي العربي يجب مواجهته بالتفّوق الكّمي؛ من اأهم مزايا ال�ضهاينة 

اأنهم اأتوا من اأوروبا، مع ما كانت متّثله من تطور ع�ضكري وتنظيمي وا�ضرتاتيجي؛ ومواجهة 

هذا التفوق النوعي للتفوق الكمي العربي يتم عرب هذه الطريقة. ثانيًا: اأقام االإ�رسائيليون 

عالقة خا�ضة بدولة عظمى، وجوهرها التبعية لهذه الدولة، الأنهم مهما بلغوا من قّوة لن 

ي�ضتطيعوا اأن يحموا وجودهم وم�ضتقبلهم من دون اأن احت�ضان دولة عظمى لهم؛ والدولة 

العظمى لن حتت�ضن اإ�رسائيل اإاّل اإذا كانت لديها م�ضالح معها؛ فهذه امل�ضاألة م�ضاألة وجود 

وم�ضاألة دميومة. ثالثًا، التفّوق التقني واالقت�ضادي، والذي هو ترجمة للتفوق النوعي. 

رابعًا، ال بّد من احل�ضول على رادع نووي يف مرحلة من املراحل.

العنا�رس  هذه  واإىل جانب  عليها.  الرتكيز  �ضيتم  التي  الرئي�ضية  العنا�رس  اإىل  ننتقل  وهنا 

هناك ثالثة عنا�رس اأخرى ُتعرف باالأدبيات يف اال�ضرتاتيجية االإ�رسائيلية؛ اإ�رسائيل كانت وال 
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تزال ترتكز يف عقيدتها االأمنية اإىل ثالثة عنا�رس: الردع، االإنذار واحل�ضم.

اأواًل، مبا اأن دولة ا�رسائيل وِجدت، فقد اأ�ضبح املطلوب هو املحافظة على وجودها؛ اأي 

اأن الطرف العربي ال يهاجمها وميتنع عن ذلك؛ وهذا هو الردع.

 فيما يخ�س مفهوم الردع، اأواًل لي�س كل امتناع عن فعل هو فعاًل ردع؛ وال�رسط االآخر 

هو وجود دافع، لكن الطرف املهاجم يرتدع الأنه لن يحّقق نتائج وال جدوى من التدخل؛ 

فمثاًل اإ�رسائيل تق�ضف بال�ضواريخ دواًل خارج لبنان، ولكنها ترتدع يف لبنان نتيجة قّوة 

الردع فيه. 

وهناك جمموعة من التغيريات قد توؤّثر يف حالة الردع، حيث ال توجد �ضيغة ثابتة له؛ 

فقد يحدث تطّور يف قدرات اأحد االأطراف يغرّي املعادالت؛ وقد يحدث تطور يف البيئة 

اإاّل اأن  االقليمية ي�ضتغّله اأحد الطرفني. مثاًل، قبل ))20 كانت اإ�رسائيل ال ت�رسب �ضوريا؛ 

ا�ضتغالل  اإ�رسائيل  عندما حاولت  لبنان،  لكن يف  ال�ضورية(.  بعد)احلرب  فيما  تغرّي  االأمر 

الفر�س مل ت�ضتطع نتيجة تهديدها)من ِقبل املقاومة( باالأمونيا)املن�ضاآت يف حيفا( .

كذلك، التغريات نتيجتها غري حتمية. فقد يتغري قائد عند اأحد الطرفني اأي�ضًا؛ والردع 

يتاأثر بالكثري من املتغريات؛ لذلك يحتاج الردع اإىل مراقبة دائمة واإىل تغذية دائمة. 

فاالأزمة االقت�ضادية واملالية يف لبنان راهن عليها االإ�رسائيلي على اأنها قد تقّيد املقاومة؛ 

اإ�ضافة اإىل انق�ضا�س جمهور املقاومة عليها. لكن االإ�رسائيلي تفاجاأ باأن حزب اهلل حّول 

اإىل  حا�ضمة  ر�ضالة  اإي�ضال  احلزب   تعّمد  حيث  اإ�رسائيل،  على  للهجوم  دافع  اإىل  االأزمة 

االإ�رسائيلي: اإما التنازل)يف ملف الغاز والنفط( اأو الذهاب اإىل احلرب، كي يردعه ويوؤكد 

له اأن االأزمة االقت�ضادية لن توقفه.

بتفجري ج�ضور  اهلل  فقام حزب  يناور،  اهلل  اأن حزب  لالإ�رسائيلي  تهّياأ  ما  مرحلة   ويف 

العودة. لذلك قال الرئي�س ال�ضابق لال�ضتخبارات االإ�رسائيلية: لي�س من م�ضلحتنا اأن نقّدم 

ذريعة لطرٍف ما ال ميلك �ضيئًا ليخ�رسه. 
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اإذاً، الردع يحتاج اإىل تغذية. ُيقال اأحيانًا اإن يف خطاب ال�ضيد ح�ضن ن�رساهلل تكراراً، 

لكن هذا غري �ضحيح، الأن الكالم مع حلظ التغريات ال ُيعّد تكراراً. 

من هنا، عندما نحّلل الردع يجب اأن نعرف متغرياته وعنا�رسه. هناك ردع ا�ضرتاتيجي، 

وردع ال�رسب اأو الردع العملياتي؛ اأي ال�رسب من دون جتاوز �ضقف معنّي ملنع الرد. 

اإ�رسائيل كانت حتتاج لهذا الردع، لكنها مل تقم بذلك؛ بل كان هناك تخاذل و�ضعف. 

من اأهم مداميك عقيدة حزب اهلل الردع؛ والردع دائمًا مرتبط بالطرف االآخر. 

اإن الردع له ثالثة عنا�رس: وجود القدرة املطلوبة، وجود اإرادة تفعيل القدرة؛ فالدول 

العربية ال تفّعل هذه القدرة نتيجة ح�ضابات معينة؛ وما ميّيز حزب اهلل اأن لديه هذه االإرادة، 

ال  للهجوم  التح�ضري  عند  العدو  احلاجة.  عند  القدرة  تفعيل  واإرادة  القدرة  حت�رس  واأن 

ي�ضتطيع اأن يعلم بوجود القدرة؛ واإن عِلم بوجود القدرة املفّعلة فاإنه �ضريتدع. لكن ماذا 

لو مل يرتدع؟ يوجد االإنذار؛ اأي اأن ي�ضتك�ضف اخلطر قبل حدوثه. وظيفة االإ�رسائيلي اأن 

ي�ضتك�ضف نوايا وقدرات العدو؛ ما هو دور اال�ضتخبارات الع�ضكرية؟ ر�ضد نوايا العدو 

وتطور قدراته. عندما و�ضل عبد النا�رس اإىل احلكم يف م�رس، اأُنذر العدو ب�ضكل ا�ضتباقي 

باأن عبد النا�رس �ضي�ضّكل خطراً عليه. والفرق بني ال�رسبات الوقائية واال�ضتباقية، اأن ال�رسبة 

الوقائية تعني ال�رسب قبل الو�ضول اإىل فكرة ال�رسب من الطرف االآخر، مثل حرب 956)؛ 

الوقاية تكمن يف االإنذار من خالل املراقبة. 

قدراته.  ومعرفة  العدو  نوايا  با�ضت�رساف  يكون  اال�ضرتاتيجي،  باملعنى  اإذاً،  االإنذار 

اقت�ضادية  الأ�ضباب  مفتوحة  وا�ضعة  معارك  يخو�س  اأن  ي�ضتطيع  ال  باأنه  يعتقد  االإ�رسائيلي 

ودميغرافية. 

اإذاً عن الثالوث: الردع، االإنذار احل�ضم؛ ومن املمكن اإدخال عنا�رس اأخرى،  تكّلمنا 

ولكن منهجيًا هذا ال ي�ضح. 

اأن ت�ضن اإ�رسائيل حربًا ق�ضرية املدى؛ اأن تنقل املعركة اإىل اأر�س العدو؛ اأن ت�ضّد االعتداء 
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اال�ضتخباري والتكنولوجي  لتفّوقها  العدو، فهذا جت�ضيد  اأر�س  اإىل  مبا�رسة  املعركة  وتنقل 

وغريه.

قد ُيفاجاأ البع�س باأن هذه املبادئ بقيت ثابتة منذ اخلم�ضينات من القرن املا�ضي وحتى 

عام 2006. لكن يجب التفريق بني العقيدة االأمنية واخلطط الع�ضكرية بدرجة معّينة. اإاّل 

اأن النظرية االأمنية االإ�رسائيلية مل تتغري اإاّل بعد حرب 2006 على لبنان، حيث مت اإدخال بند 

رابع على هذه النظرية االأمنية، وهو حماية اجلبهة الداخلية.  

�رسحنا مفهوم الردع؛ عندما احتّلت اإ�رسائيل لبنان، مل ت�ضتطع اأن تردع ال�ضعب اللبناين 

بعد  �ضقط حتى  الردع  املقاومة.  م�ضاعدة  واإيران عن  �ضوريا  تردع  اأن  وال  املقاومة،  عن 

ان�ضحاب اإ�رسائيل اإىل احلزام االأمني، الأنها قّل�ضت انت�ضارها اجلغرايف  مع انت�ضار جي�ضها 

من  اللبنانية  والقرى  املدن  ق�ضف  اإ�رسائيل  ت�ضتطيع  التالل، حيث  على  نة  املح�ضّ واملواقع 

دون حتّمل خ�ضائر كبرية؛ ومن دخل اإىل هذه املواقع الع�ضكرية بعد التحرير، راأى ما كان 

االإ�رسائيلي يقوله للجنود باأنهم يف هذه املواقع يحمون اجلنود والنا�س يف �ضمال اإ�رسائيل.

ابتكر حزب اهلل يف اأ�ضاليبه؛ وهذه امل�ضاألة من اأهم املتغريات واأ�ّض�ضت لكّل ما تالها، وهو 

تغيري ال�ضاحة الداخلية اإىل �ضاحة مواجهة بال�ضواريخ املتوا�ضعة يف البداية، كالكاتيو�ضا. 

اال�ضرتاتيجي  الفكر  عن  ابحثوا  ع�ضوائي.  ب�ضكل  ولي�س  بخطة،  اإاّل  تواجه  ال  اخلطة 

واالإبداع اال�ضرتاتيجي للمقاومة.  فمن كان يعتقد اأن املقاومة قادرة على ردع االإ�رسائيليني 

بهذه ال�ضواريخ البدائية؟! 

يف  ويتمّثالن  اهلل،  وحزب  اإ�رسائيل  بني  ال�رساع  تاريخ  يف  مهّمان  مف�ضالن  هناك 

)عدوايْن( عامي 96 و93. 

وتلّخ�س هذا امل�ضهد عبارة لغادي اأيزنكوت: اإن الذي ابتدع املعركة الالمتاثلية ل�ضالح 

اإ�رسائيل، عرب حتويل اجلبهة الداخلية اإىل �ضاحة مواجهة، هو حزب اهلل يف لبنان؛ وما غرّي 

املعادالت يف ال�رساع هو حتويل اجلبهة الداخلية اإىل �ضاحة قتال. 



درا�شات باحث
العقيدة االأمنية االإ�رسائيلية

177 74 1444هـ ـ العدد   - 2023 �شتاء 

2006 مت تطوير قدراتنا يف  يقول اأحد القادة الع�ضكريني االإ�رسائيليني »اإنه ومنذ العام 

على  قادرين  اأ�ضبحنا  يومًا   33 يف  اأطلقناه  ما  باأن  واأب�رّسكم  والبحر؛  والرب  اجلو  جماالت 

ب�ضكل  ويقوم  واإ�رسائيل،  املقاومة  بني  جهوزية  �ضباق  هناك  وبالتايل  اأيام«؛   4 يف  اإطالقه 

اأن  ي�ضتطع  مل  تطّوره،  كّل  من  الرغم  على  االإ�رسائيلي،  اإن  متعددة:  عنا�رس  على  اأ�ضا�ضي 

يحول دون ردع حزب اهلل له، عرب حتويل ال�ضاحة الداخلية العميقة )حتى تل اأبيب( اإىل 

�ضاحة مواجهة؛ وهذا التحّول مل يح�ضل يف تاريخ ال�رساع العربي - االإ�رسائيلي. 

 (0000 من  اأقل  هي  املقاومة  بيئة  وم�ضاحة  م�ضاحته؛  �ضغر  هي  لبنان  يف  ميزة  هناك 

�ضيناء  م�ضاحة  اأما  مربع؛  كيلومرت   2000 هي  اجلنوب  فم�ضاحة  بالتاأكيد؛  مربع  كيلومرت 

فتتجاوز 60 األف كيلومرت مربع؛ ومع ذلك ا�ضتطاعت اإ�رسائيل ال�ضيطرة عليها خالل اأيام. 

يده  ُيدِخل  براً كمن  لبنان  اإىل  الدخول  اإن  يعلون  قال مو�ضيه   ،2006 قبل حرب متوز 

يف كي�س من امل�ضامري. قائد �ضالح اجلو يقول: لدينا م�ضكلة باأن دخول �ضالح املدّرعات 

�ضالح  مع  �ضفراً  امل�ضافة  وت�ضبح  جهاتها،  كل  من  مقاتلني  االإ�رسائيلية  للدبابة  �ضيخرج 

املدّرعات، ويتعطل �ضالح اجلو. وكل مقاتل يف »قوات الر�ضوان« هو مبثابة دبابة مبواجهة 

دبابة. 

اإ�رسائيل تعلم اأنها اإن دخلت لبنان �ضتغرق فيه. يقول اإيهودا باراك: اإن نظرَت اإىل جنوب 

لبنان ال ترى مقاتلني وال دبابات وال �ضواريخ، ولكن يوجد الكثريين غري القابلني للروؤية. 

اإذاً، هناك الكثري من التغيريات التي �ضلبت اإ�رسائيل الكثري من القابلية للردع  واالإنذار 

بالتاأثري  اأو  الكّمي،  بالتاأثري  اإ�رسائيل  ردع  اهلل  حزب  احل�ضم؛  على  القدرة  و�ضلبهم  املبكر 

النوعي لهذا الكم الهائل من ال�ضواريخ.

باراك يقول اإنه يف كل �ضنة يدخل 0) اآالف �ضاروخ دقيق حلزب اهلل؛ وهذا الرتاكم 

الكّمي اأحدث هذا النوع من الردع للعدو. 

دقيقًا فقط؛ بل هي ت�ضبح مع الوقت تهديداً  االأ�ضلحة الدقيقة لي�ضت �ضالحًا متطوراً 
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وجوديًا الإ�رسائيل، وقد ت�ضعها على خط الزوال. وزير االأمن االإ�رسائيلي كان يقول اإنهم لن 

ي�ضمحوا حلزب اهلل اأن يطّور قدراته، لدرجة اأنه كان يهّدد وجود حزب اهلل.

نتنياهو عندما  بنيامني  قالها  اإ�رسائيل؛  اأمر ال حتتمله  دقيقة  اهلل �ضواريخ  امتالك حزب 

فاأ�ضبحوا  حربًا؛  �ضن�ضن  باملئات  )ال�ضواريخ(  اأ�ضبحوا  اإذا  اإنه  قال  ثم  فرن�ضا؛  اإىل  ذهب 

باملئات ومل يفعل العدو �ضيئًا. 

وختامًا، نحن اأمام معادلة جديدة، ويجب اأن نفهم ال�ضرب على عدم الرد على ال�رسبات 

على  اإن  جلعاد  عامو�س  يقول  اآنفًا؛  عنها  حتدثنا  التي  الروؤية  زوايا  اإحدى  من  �ضوريا  يف 

اإ�رسائيل اأاّل تفرح اإذا مل يرّد حزب اهلل على ال�رسبات يف �ضوريا الأنهم م�ضغولون يف مكان 

اآخر بتنمية قدراتهم.. واحلمد هلل رّب العاملني.
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التحّوالت البنيوية

في المجتمع االإ�سرائيلي ودالالتها)))

 
❋
د.عبا�س �إ�سماعيل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛ 

بالرتكيبة املجتمعية الإ�رسائيل ودالالتها على م�ستقبل  البداية، املو�سوع له عالقة  يف 

هذا الكيان يف اأكرث من معنى. املو�سوع مهم جداً، وهناك العديد من العناوين فيه، والتي 

�سن�سيء على اأكرب عدد ممكن منها. 

�سنتكلم بداية عن التوزيع التقليدي الذي اأ�سبح معتمداً يف مقاربة املجتمع االإ�رسائيلي، 

و�سننطلق منه لن�سل اإىل التق�سيم الواقعي لهذا املجتمع. 

ا�ستجلب املجتمع االإ�رسائيلي جمموعات من »اليهود« من كّل بقاع االأر�ض ومن كّل 

القوميات. وقد اجتمعت هذه املجموعات على اأر�ض فل�سطني، حيث قام علماء املجتمع 

العلماين،   - الديني  الت�سّدع  اأواًل:  اأ�سا�سية:  )ت�سّدعات(  فروع  خم�سة  اإىل  بتق�سيمها 

وُيق�سد به وجود جمموعة من االإ�رسائيليني العلمانيني مقابل غريهم من املتديّنني؛ وي�سّبب 

هذا التق�سيم - مثل اأي جمتمع- نوعًا من الفرقة واالختالف حول الثقافة والهوية ونظام 

احلكم؛ وبالتايل هذا خطاأ جوهري له ميزة يف اإ�رسائيل عن باقي املجتمعات، وله عالقة 

ودالالتها،  االإ�رسائيلي  املجتمع  البنيوية يف  التحوالت  اإ�سماعيل حول  عبا�ض  الدكتور  للباحث  حما�رسة   -  (
اأُلقِيت �سمن �سل�سلة حما�رسات دورة اإعداد باحث �سيا�سي التي عقدت يف مركز باحث بتاريخ 0/4)/2022.

❋ اأ�ستاذ جامعي وخبري يف ال�ساأن االإ�رسائيلي.
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الكيان وا�ستمر  قيام  الواقع موجود منذ ما قبل  الكيان. وهذا  الديني يف  بطبيعة املجتمع 

طيلة العقود املا�سية.

 الت�سّدع الثاين هو ذلك القائم بني ال�رسقيني والغربيني، على قاعدة التمييز بني ال�رسقيني 

والغربيني املتحّدرين من اأوروبا واأمريكا؛ وخطورة هذا االنق�سام تكمن يف اأن االإ�رسائيليني 

االأوائل هم اأ�سكيناز، وهم يعتربون اأن ال�رسقيني جاوؤوا فيما بعد، وقد اعتربهم الغربيون 

التعامل معهم بفوقّية وعن�رسية؛  اأفريقيا، فتم  اأو من  العربية  الدول  اأتوا من  بدائيني الأنهم 

واالأدبيات االإ�رسائيلية حافلة بالطرق التي مت التعامل بها مع هوؤالء ال�رسقيني والرتاكمات 

التي ح�سلت، ما اأّدى اإىل االنقالب الكبري الذي ح�سل عام 977)، عندما �سّوت ال�رسقيون 

لليكود، وقاموا بثورة يف ال�سيا�سة االإ�رسائيلية. ومنذ ذلك الوقت بداأ حزب العمل م�ساره 

الرتاجعي، حيث اأ�سبح اليوم من اأ�سغر االأحزاب يف اإ�رسائيل . 

البداية؛ لكن هذه احلّدة تراجعت  بالغ احلّدة يف  الغربي كان  ال�رسقي-  هذا االنق�سام 

يف العقدين االأخريين، الأن الفجوة بني ال�رسقيني والغربيني ت�ساءلت نتيجة التطورات التي 

اأن هناك  نعلم  فنحن  يزال موجوداً؛  االنق�سام ال  االإ�رسائيلي؛ لكن   املجتمع  ح�سلت يف 

ال  وبع�سهم  املغربي؛  �سا�ض  حلزب  رئي�ض  درعي-  اأرييه  مثل  ال�رسقيني  ال�سيا�سيني  بع�ض 

�سيء؛  ال�رسقيني يف كل  على  يتقدمون  الغربيني  اأن  اأثبتت  واملتابعات  ملغربي.  ابنته  يزّوج 

حتى اأن الرواتب واملنا�سب تختلف بني ال�رسقيني والغربيني.

الت�سّدع الثالث يتمّثل يف التوتر ال�سيا�سي بني اليمني والي�سار؛ واالختالف االأ�سا�سي 

بينهما هو حول الق�سية الفل�سطينية. هناك حتّول كبري على هذا ال�سعيد؛ مبعنى اأنه يف العقود 

االأوىل وحتى الثمانينات كانت اأغلبية االإ�رسائيليني ت�سّنف نف�سها  يف الي�سار اأو الو�سط؛ اأما 

نفون اأنف�سهم على اأنهم ميينيني، واأقل من 5)%  االإ�رسائيليني ي�سّ االآن، فحوايل 60% من 

ي�ساريني، والباقي يف الو�سط؛ وهذا يدل على اخللل امل�ستمر يف التوزيع.

الت�سّدع اأو االنق�سام الرابع يكمن يف التوتر القومي؛ نحن ال نعترب اإ�رسائيل دولة قومية؛ 

وعرب  يهود  بني  تنق�سم  والتي  اإ�رسائيل،  يف  كبري  اعتبار  له  بالقومية  اليهودية  وتعريف 
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)فل�سطينيو 48 ولي�ض كل العرب(. يف العام 948) بقي ما يقارب 50) األف فل�سطيني من 

48؛ ونتيجة اعتبارات عديدة، وبعد ف�سل  اأرا�سي  األف كانوا يعي�سون داخل   900 اأ�سل 

املحاوالت ال�سهيونية لتهجري هوؤالء، فِر�ض عليهم حمل اجلن�سية االإ�رسائيلية؛ لكنهم ظّلوا 

عربًا؛ وبالتايل، عندما نتكلم عن الفل�سطينيني يجب اأن نفّرق بني عرب 48 الذين ينتخبون 

ال�سدع  عن  نتكلم  وحني  والقد�ض.   ال�سفة  فل�سطينيي  وبني  االإ�رسائيلية  االنتخابات  يف 

منذ عقود؛  اإ�رسائيل  ت�سهدها  التي  التوترات اخلطرية  نتكلم عن  فاإننا  العرب،  اليهود  بني 

على  وي�سّكلون خطراً  اليهودية  من خارج  الأنهم   ،48 فل�سطينيي  اأن  يعتربون  فال�سهاينة 

يهودية الدولة؛ خا�سة اأنهم اأ�سحاب االأر�ض الفل�سطينية احلقيقيني. وبالتايل، امل�سكلة بني 

اليهود وعرب 48 لي�ست فقط يف االختالف القومي والديني؛ بل اإن عرب 48 ي�سّمون يف 

املجتمع الدويل بالقومية االأ�سالنية، الأنهم اأهل االأر�ض؛ وهذا الو�سع تختلف مقاربته يف 

القانون الدويل من جهة احلقوق.

اأي بني   ال�سدع اخلام�ض واالأخري، هو ال�سدع الطبقي املوجود يف كل املجتمعات، 

االأغنياء والفقراء. 

اأو الت�سدعات  هذه هي التق�سيمات التقليدية، مع الرهان على تاأثري هذه التق�سيمات 

بعد نحو ثمانية عقود على اإن�ساء »اإ�رسائيل«؛ وهناك عامل التدخل اخلارجي، والقادر على 

تفكيك املجتمعات؛ لكنه يعمل دائمًا على حماية وتعزيز وجود الكيان. 

يقوم نظام احلكم يف الكيان على االنتخابات التي تعترب اإ�رسائيل دائرة واحدة ودوائر 

مقفلة. وعندما نتحدث عن جمتمع متنوع، فهذا يعني انق�سامات �سيا�سية؛ وكل ق�سم ذكرناه 

اآنفًا جتّلى �سمن حزب �سيا�سي؛ واأغلب االأحزاب يف اإ�رسائيل هي اأحزاب قطاعية، اأي اأنها 

متّثل قطاعًا معّينًا؛ فمثاًل، هناك اأحزاب يهودية واأحزاب عربية، من الناحية القومية؛ وهناك 

اأن هناك  دينية. واالأ�سواأ  اأحزاب علمانية واأخرى  ميينية؛ وهناك  ي�سارية واأخرى  اأحزاب 

اأحزابًا متّثل جماعات معّينة؛ فمثاًل هناك حزب ميّثل الرو�ض واآخر ميّثل ال�رسقيني، واآخر ميّثل 

الغربيني. هذا االنق�سام املجتمعي حتّول اإىل انق�سام �سيا�سي؛ وعندما ميّثل احلزب فئة معّينة 
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يكون هّمه االأ�سا�سي الو�سول اإىل احلكم لتمثيل هذه الفئة.

وبراأيي، خاطئ من يعترب اأن النظام يف اإ�رسائيل هو نظام دميقراطي. فاالأحزاب االإ�رسائيلية 

كثرية االن�سقاقات؛ والظاهرة االأخطر هي ظاهرة �سخ�سنة تلك االأحزاب. فحزب الليكود 

حتّول اإىل حزب نتنياهو، والذي هو رئي�ض الليكود منذ عام 993) با�ستثناء 3 �سنوات توىّل 

فيها �سارون الرئا�سة؛ واأغلب االن�سقاقات التي ح�سلت كانت عن حزب الليكود. وهناك 

 ،(999 عام  منذ  رئي�ض احلزب  الرو�ض؛ وهو  ميّثل  ليربمان، وهو علماين  اأفيغدور  حزب 

لكنه يعطي درو�سًا يف الدميقراطية. وكذلك االأمر بالن�سبة لالأحزاب الدينية؛ فمثاًل، حزب 

القواعد  الأب�سط  احلزب  ويفتقد  للحاخامات،  هو  القرار  بل  انتخابات،  فيه  لي�ض  �سا�ض 

الدميقراطية. اأي�سًا، اأغلب احلكومات االإ�رسائيلية هي حكومات ائتالفية وتلّبي رغبات كّل 

حزب من تلك االأحزاب.

اأما حول اخلطر املجتمعي املقبل على اإ�رسائيل ودالالته  واأهميته بالن�سبة اإلينا، فاأقول:

هناك تق�سيم معتمد حاليًا يف املجتمع اال�رسائيلي هو تق�سيم القبائل االأربعة. واأّول من 

اأطلق هذا امل�سطلح هو الرئي�ض االإ�رسائيلي روؤوفني ريفلني عام 5)20؛ وهو يتحدث عن 

حتّوالت اأو قبائل اأربع يف املجتمع اال�رسائيلي: القبيلة العلمانية، والقبيلة العربية، والقبيلة 

احلريدية- املتدينون احلريدمي، وقبيلة ال�سهيونية الدينية اأو ال�سهيونية القومية.

هذه القبائل االأربع ت�سّكل خطورة على املجتمع االإ�رسائيلي، خا�سة يف دائرة التوازن 

الدميغرايف والتغريات داخله. يف العقود االأوىل كانت االأغلبية هي اأغلبية علمانية، وعلى 

هام�سها كانت القبائل ال�سغرية االأخرى. اأما اليوم، فهناك �سكل خمتلف من التوازن؛ ويف 

ظل النظام ال�سيا�سي احلايل، القّوة الدميغرافية هي قّوة �سيا�سية واقت�سادية وغري ذلك. 

هذا  من  هو  التهديد  هذا  من  فاإن جزء  للكيان،  الداخلي  بالتهديد  ن�سمع  عندما  لذا، 

واقع  الكيان؛ هذا هو  داخل  م�ستقلة  تيارات  باتت  القبائل  اأن هذه  املنظور. واخلطر يف 

املجتمع االإ�رسائيلي. العلمانيون م�ستقلون عن االآخرين؛ وكل قبيلة تعي�ض يف مكان م�ستقل 

عن االآخرين، �سمن حّيز جغرايف خمتلف. ولكّل قبيلة نظام تعليم خا�ض بها. يف اإ�رسائيل 
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اأربعة نظم تعليمية: الر�سمي، واخلا�ض بالعرب، واخلا�ض باحلريدمي، واخلا�ض بال�سهيونية 

يف  تخدمان  ال  قبيلتان  وهناك  خا�سة.  وثقافة  وتقاليد  عادات  لديها  قبيلة  وكل  الدينية؛ 

اجلي�ض االإ�رسائيلي: احلريدمي والعرب. 

ي�سبح عدد  بحيث  القريب،  امل�ستقبل  مكان يف  اإىل  ذاهبة  اإ�رسائيل  اأن  اإىل  هنا  ون�سري 

احلريدمي والعرب اأكرث من ن�سف ال�سكان؛ وهذا التطور فيه خطورة كبرية على املجتمع 

االإ�رسائيلي. 

الدين  بني  تاآلفًا  اأن�ساأ  فهو  وال�سهيونية؛  اليهودية  بني  ال�سهيوين  الديني  التيار  يجمع 

والقومية، واأن�سار هذا التيار هم اأن�سار اأر�ض اإ�رسائيل الكربى؛ مبعنى اأنه تيار متطرف، وال 

يقبل بالت�سويات، ويعترب اأن غرب االأردن هي اأر�ض اإ�رسائيل. وهوؤالء املتطرفون يخدمون 

يف اجلي�ض ويعملون على فر�ض �سيطرتهم على اجلي�ض وعلى املنا�سب يف اإ�رسائيل.

اأما احلريدمي فريفعون �سعارهم: توراتهم مهنتهم؛ وهم ين�رسفون لتعّلم العلوم ال�رسعية 

املجتمع  ال�رسيحة من  للبالد. وهذه  االقت�سادية  الدورة  اجلي�ض وال يف  ينخرطون يف  فال 

االإ�رسائيلي عقدت اتفاقًا عند قيام »دولة اإ�رسائيل« باإعفائها من اخلدمة يف اجلي�ض وبالعطلة 

املجتمع  يف  يذوبوا  اأن  الرهان  وكان  قليلة،  هوؤالء  ن�سبة  كانت  البداية  يف  ال�سبت؛  نهار 

االإ�رسائيلي العلماين. لكن ما حدث هو العك�ض، حيث زاد عددهم واأ�سبح تاأثريهم مهمًا 

يف احلياة ال�سيا�سية االإ�رسائيلية؛ وهم ي�سّكلون اليوم ن�سبة ٪4) من ن�سبة اليهود؛ والتوقعات 

اأن الن�سبة �ست�سبح يف عام 2055 نحو 27%، وعام 2065 قد تبلغ ن�سبتهم )3%. وامل�سكلة 

الدورة االقت�سادية، وال يحاربون يف اجلي�ض، وال  ي�ساركون يف  اأنهم متزمتون جداً وال 

يدّر�سون اأوالدهم العلوم الع�رسية يف املدار�ض، بل يعملون فقط على العقيدة. اإذاً، احلريدمي 

زادت قّوتهم الدميغرافية كثرياً، وبالتايل زادت قّوتهم ال�سيا�سية؛ فهم باتوا جزءاً اأ�سا�سيًا من  

االأزمة ال�سيا�سية يف اإ�رسائيل منذ العام 9)20 حتى االآن، حيث ال ي�ستطيع نتنياهو ت�سكيل 

حكومة من دونهم، وهم ال يقبلون اإاّل باحل�سول على موارد مالية كبرية. والعلمانيون يف 

الكيان ي�سفون اأنف�سهم باأنهم حمري احلريدمي، الأن احلريدمي ال يعملون )60% منهم(، وال 
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يدفعون ال�رسائب؛ فهم من�رسفون لتلّقي العلوم الدينية، وال يتعلمون العلوم االأ�سا�سية، وال 

ين�رسفون للعمل يف ال�سوق؛ وهم اأكرث الفئات اإجنابًا يف املجتمع االإ�رسائيلي؛ اأما العلماين 

فُينجب ولداً وولدين. 

اأي�سًا، اأحزاب احلريدمي عند دخولها يف احلكومات ت�سرتط  احل�سول على موارد مالية 

لطاّلب املدار�ض احلريدية؛ العلماين يخدم يف اجلي�ض ويعمل ويدفع ال�رسائب، اإ�سافة اإىل 

دفع ر�سوم اجلامعات واملدار�ض. من هنا تتاأتى خطورة احلريدمي على م�ستقبل اإ�رسائيل.

با�ستثناء  اجلي�ض،  يف  يخدمون  ال   )48 )فل�سطينيو  والعرب  فاحلريدمي  ذكرنا،  وكما 

الدروز؛ فخدمتهم اإلزامية، ولكن ن�سبتهم قليلة، وبع�ض البدو يتطوعون للخدمة.

 بعد 30 اأو 40 �سنة �سيت�سّكل واقع دميغرايف يف اإ�رسائيل، فيه ما يقارب 55 % حريدمي 

الواقع معطوف على  واقع اآخر  وعرب و25% �سهيونية دينية و25% علمانيون. وهذا 

مهم، وهو اأن الفل�سطينيني اليوم باتوا اأكرث من اليهود اإذا ما جمعنا �سكان ال�سفة الغربية 

وغزة والقد�ض )اأر�ض فل�سطني التاريخية(. 

التحدي  تكمن يف  االأوىل  اخلطورة  اأ�سا�سيتني:  الدميغرافية  خطورتني  للموؤ�رسات  اإن 

اأ�سا�سية، وهي: يهودية الدولة،  اأن النظام االإ�رسائيلي قائم على دعامات  الداخلي. ذكرنا 

دميقراطية النظام، واالأمن. واإذا اهتّزت اإحدى هذه الدعامات �ستهتّز كّل »الدولة«.

اإ�رسائيل تاأ�س�ست لتكون وطنًا قوميًا لليهود. لذا يجب اأن تكون االأغلبية لليهود؛ وكل 

مبداأ الهجرة قائم على هذا الهدف؛ اأغلبية يهودية يف الكيان، بحيث ال تتجاوز ن�سبة غري 

بتهجري  يفّكرون  الطرق؛ وهم  ب�سّتى  الهدف  هذا  لتحقيق  اليهود  ويعمل  اليهود20%؛ 

الفل�سطينيني بطريقة ناعمة؛ ومن �رسوطها اأن ينف�سل اليهود عن الفل�سطينيني، الأن ا�ستمرار 

اأبوا.  اأم  �ساوؤوا  الواحدة«  »الدولة  اإىل  �سيذهبون  اأنهم  يعني  االإ�رسائيلي  العربي-  ال�رساع 

الأنهم  �سيحكمون  والفل�سطينيون  دميقراطي  نظام  يكون  اأن  اإما  تعني:  الواحدة  والدولة 

االأغلبية؛ واإما اأن يحكم نظام الف�سل العن�رسي، والذي �ستكون له تداعيات كبرية. 

 وهنا تتبّدى خطورة اليمني والي�سار معًا. اجلمهور االإ�رسائيلي ي�سري نحو الهاوية، الأن 
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65% من االإ�رسائيليني �ساروا ميينيني، وهم لن يعطوا ال�سعب الفل�سطيني دولة؛ فما العمل 

مع هذا ال�سعب اإذاً؟ فالداللة االأوىل للتغريات الدميغرافية هي التحدي الداخلي اليهودي.

التحدي الثاين هو دميقراطية النظام. ذكرنا اأن نظام احلريدمي قائم على نظام احلاخامات؛ 

ونقّدر اأن الدينيني �سي�سبحون االأغلبية يف اإ�رسائيل، وهم على �سّقني: التيار الديني القومي، 

وح�سلت  اليهودية.  ال�رسيعة  بتطبيق  متزايدة  مطالبات  هناك  وبالتايل  احلريدي؛  والتيار 

اأو  ال�سبت،  نهار  كهرباء  موتورات  نقلت  الكهرباء  �رسكة  الأن  واإ�سقاط حلكومة،  معاقبة 

الأنها ا�ستقبلت طائرات F(6 قبل نهاية ال�سبت. 

حتتوي  اأن  لها  ميكن  ال  دميقراطية  دون  من  الأنه  الإ�رسائيل،  مهمة  الدميقراطية  وتبقى 

امل�ساكل املوجودة فيها. اإ�رسائيل لي�ست نظامًا دميقراطيًا باملفهوم الغربي؛ ولكننا نتكلم عن 

الدميقراطية لليهود فقط. 

التحدي اأو املفهوم الثالث هو االأمن؛ وفيه اأكرث من داللة: الداللة االأوىل حني قلنا اإن 

اأكرث من ن�سف االإ�رسائيليني لن يخدموا يف اجلي�ض )العرب واحلريدمي(، والن�سف االآخر 

ال يخدم كله؛ فترتاجع قّوة اجلي�ض »احلديدية«. اجلي�ض االإ�رسائيلي يحتاج اإىل اإمكانيات؛ 

لكن احلريدمي والعرب ال يقّدمون الدعم، فترتاجع القّوة االقت�سادية وتزيد ن�سبة املتدينني 

يف اجلي�ض االإ�رسائيلي. 

اإذاً، اإ�رسائيل اأمام حتّوالت دميغرافية �ستكون لها دالالت على م�ستوى الداخل، وعلى 

م�ستوى ال�رساع العربي - االإ�رسائيلي وعلى االأمن القومي؛ ونحن مل نتكلم عن التحديات 

اخلارجية اأمام الكيان، كتحدي حمور املقاومة، وكيف ميكن للكيان واملجتمع االإ�رسائيلي 

اأن يواجه حتدي حمور املقاومة.  

 





ندوات المركز الدورية





189 74 1444هـ ـ العدد   - 2022 �شتاء 

حلقة نقا�ش خا�صة حول 

الأزمة ال�صيا�صية في العراق

اأبعاد وتداعيات

 1/9/2022 بتاريخ  الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،  للدرا�سات  عِقدت يف مركز باحث 

على  وتداعياتها  العراق  يف  املت�ساعدة  ال�سيا�سية  »االأزمة  حول  خا�سة  نقا�ش  حلقة   ،

بق�سايا  فيها �سخ�سيات عراقية وباحثون وخمت�سون  �سارك  املنطقة«، وقد  االأو�ساع يف 

ال�رسق االأو�سط وال�رساع مع الكيان االإ�رسائيلي؛ وهم:

- ال�شيخ كاظم الفرطو�شي: املتحدث الر�شمي با�شم كتائب �شيّد ال�شهداء )العراق(.

- الأ�شتاذ حممد خواجه: نائب يف الربملان اللبناين )كتلة التنمية والتحرير(

- الدكتور عبد احلليم ف�شل اهلل: رئي�س املركز ال�شت�شاري للدرا�شات والتوثيق.

- الدكتور ح�شام مطر: اأ�شتاذ يف العالقات الدولية.

- الأ�شتاذ حممد حجازي: كاتب وباحث.

 ، واال�سرتاتيجية  الفل�سطينية  للدرا�سات  باحث  مركز  مدير  النقا�ش  افتتح حلقة  وقد 

الدكتور يو�سف ن�رساهلل. 

الدكتور يو�شف ن�رص اهلل:

وحبيب  اخللق  اأ�رسف  على  وال�سالم  وال�سالة  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 

قلوبنا �سّيدنا حممد وعلى اآله الطّيبني الطاهرين. 

يف البداية اأتوّجه بال�سكر واالمتنان لكم على ا�ستجابتكم لدعوتنا اإىل هذه احللقة من 

النقا�ش، لقراءة ما يحدث يف العراق اليوم ب�سكل هادئ ومعّمق.
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قد جاءت يف ظل و�سع  اأخرياً  التي ح�سلت  العراقية  الدموية  االأحداث  اأن  �سك   ال 

وهي  ود�ستوري؛  �سيا�سي  ان�سداد  اأو  كامل،  �سيا�سي  �سلل  ال�سعوبة:  بالغ  داخلي  عراقي 

اقتتال  اإىل  توؤّدي  اأن  كادت  كربى  فتنة  عتبة  وعلى  خطر،  منعطف  اأمام  البالد  و�سعت 

واحرتاب خطري داخل البيت ال�سيعي، لوال جمموعة من العوامل املوؤّثرة التي اأ�سهمت يف 

اتخذتها  التي  باالإجراءات  اإىل واأدها: عوامل داخلية متّثلت  توؤّدي  اأن  احتوائها من دون 

القوى االأمنية من الف�سل بني ال�سارعني، ح�رس املواجهة مع القوى االأمنية، منع التجّول 

قادة وف�سائل احل�سد  اأبداه  الذي  ال�سديد  االإجراءات، من جهة؛ واحلر�ش  ، وغريها من 

ال�سعبي، من جتاهل اأوجتّنب لال�ستفزازات وعدم الرّد عليها، من جهة اأخرى.

 وهناك اأي�سًا عوامل خارجية، منها غياب الظروف الدولية املوؤاتية الأي انفجار، وذلك 

توّتر  بوؤرة  اإ�سعال  عدم  على  وحر�سه  االأوكرانية-الرو�سية  باحلرب  االأمريكي  الن�سغال 

4 مليون برميل نفط، وحتديداً جلهة تاأثري ذلك  جديدة، خا�سة يف بلد ينتج يوميًا حوايل 

االأمريكي  الناخب  على  �سلبًا  وانعكا�ساته  توّتر،  اأي  اإذا ح�سل  العاملية  الطاقة  اأ�سعار  على 

ع�سّية االنتخابات الن�سفية، وحر�ش االأمريكي على تاأمني بدائل الطاقة الرو�سية الأوروبا. 

وقد �سهدنا كيف اأن االأحداث جرت بالقرب من ال�سفارة االأمريكية ولكن االأمريكيني مل 

ي�سّعدوا االأو�ساع. 

وهنا تربز عدة ت�ساوؤالت مهمة، من اأبرزها: هل جتاوز العراق خماطر الفتنة، اأم اأن ما 

انتهت اإليه االأحداث الدموية هو جمّرد تغيري يف طبيعة ال�رساع وديناميته واأدواته، واأن ما 

ينتظر العراق هو اأخطر واأعقد من الفو�سى االأمنية التي مّرت بها البالد اأخرياً ؟ وهل اأن 

اعتزال ال�سيد مقتدى ال�سدر العمل ال�سيا�سي، لو �سّح ذلك، من �ساأنه اأن ي�سّيق اخليارات 

العملية  ا�ستئناف  ميكن  وهل  اآخر؟  متاأزم  واقع  اأمام  وي�سعها  التن�سيقي  االإطار  قوى  اأمام 

-�سعودي،  اإ�رسائيلي  خارجي،  دفع  هناك  كان  وهل  ال�سدري؟  التيار  بغياب  ال�سيا�سية 

لتفجري العراق يف وجه وا�سنطن وطهران، يف ظل احلديث عن اإمكانية الو�سول اإىل اتفاق 

على خلفية امل�سار التفاو�سي النووي القائم بني االأمريكي واالإيراين؟



درا�شات باحث
حلقة نقا�ش خا�سة حول االأزمة ال�سيا�سية يف العراق

191 74 1444هـ ـ العدد   - 2022 �شتاء 

�شماحة ال�شيخ كاظم الفرطو�شي:

الطّيبني  واآله  حممد  ونبّينا  �سّيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم   

الطاهرين.

جذور  اأن  واأعتقد  االأحاديث.  اأطول  من  بات  العراق  يف  املواجهات  عن  احلديث 

امل�سكلة تعود اإىل ما قبل الغزو االأمريكي للعراق يف العام  2003. والعراق حينها كان ميّثل 

املنتج االأول يف املنطقة على م�ستوى الطاقة. بعد الغزو بداأت �سيا�سات معّينة يف العراق، 

ومن ِقبل قوى خمتلفة ومتناق�سة التوجهات، وذات اأهداف خفية ومعلنة معًا. 

اأعتقد اأن كل الذين دخلوا العملية ال�سيا�سية يف العراق اأخطاأوا. وكذلك، بداأ حّكام 

اخلليج بعمليات ا�ستنزاف كبرية للعراقيني، بينما �سعت تركيا القتنا�ش الفر�ش يف املو�سل 

وكركوك. 

اأما الواليات املتحدة االأمريكية، فتعاملت بداية مع  الق�سايا العراقية مبهنّية، ولكن مع 

خروقات دفعت الكثريين الأكل الطعم �رسيعًا.  اأّواًل، كان ال بّد من و�سع برنامج للحكم 

العراقي. وحينها �سّلم االأمريكي امللفات اخلدمية اإىل االأحزاب االإ�سالمية )ال�سيعية(؛ لكن 

االإمكانيات كانت قليلة واحلاجات كثرية. 

اجلديد  بنفوذها  ابتهجت  التي  االإ�سالمية  لالأحزاب  اإ�سقاط  عملية  اأول  بداأت  وهنا 

واأكلت الطعم، حيث فوجئت بعجزها عن اإجناز اأي �سيء ل�سالح املجتمع العراقي، وبداأت 

عملية العّد الت�ساعدي مل�سار الف�سل والف�ساد يف العراق.

ومع االأ�سف ال�سديد ، فاإن عملية الف�ساد يف العراق باتت  ثقافة؛ وحما�سبة الفا�سدين 

لي�ست جديّة، وهي �سارت من باب رفع العتب؛ حتـى اأننا و�سلنا اإىل مرحلة ظهور قّوة 

كبرية ت�سّكلت على اأ�سا�ش عقائدي ، وباأنها متّثل درع ال�سيعة، ولكنها توّرطت بالف�ساد، 

اإىل اأن و�سلنا اإىل مرحلة الكّر والفّر يف اإطار م�ساركة خمتلف القوى ال�سيا�سية يف احلكم. 

فال�سيد مقتدى ال�سدر كان ميّثل قوة  �سيا�سية و�سعبية، وهو يلّوح دائمًا بالق�سية الدينية، اإىل 

اأن جاءته الطعنة من ال�سيد احلائري؛ واالآن انقطعت العالقة بني ال�سيد مقتدى وبني ال�سيد 
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ال�سيد  فاّتبعوا  ليّتبعوه  االأحياء  االأعلم بني  الذين بحثوا عن  النا�ش  بع�ش  احلائري. وهناك 

مقتدى.

ميّثله دينيًا و�سعبيًا. وعند دخول جماعة داع�ش  مبا  ال�سدر كان متفّرداً  ال�سيد مقتدى 

اإىل  باإر�سال قوات  العراقية  الف�سائل  بداأت  ال�سام،  ال�سيدة زينب يف  اإىل منطقة  التكفريية 

امللف  ا�ستالم  مقتدى  ال�سيد  ا�سرتط  الوقت  هذا  يف  املقّد�ش.  املقام  عن  للدفاع  �سوريا 

ال�سوري لوحده. وعندما جاءه الرف�ش، اتخذ موقفًا �سلبيًا من الذهاب اإىل �سوريا. 

ومن  االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  بالتقّرب  مقتدى  ال�سيد  بداأ  الوقت  ذلك  ومنذ 

ال�سعودية؛ وواحد من اللقاءات املثرية لل�سك يف توجهاته كان موؤمتر املقاومة يف طهران، 

قال  رف�ش.. وحينها  االأخري  لكن  اخلزعلي؛  قي�ش   ال�سيخ  مقتدى ح�سور  ا�سرتط  حيث 

ال�سيد مقتدى لل�سيخ اخلزعلي اإنه يريد اأن يكون الوحيد يف �سوريا، ثم ذهب اإىل الريا�ش. 

وقد بداأ اخلالف بينهما يتو�سع منذ ذلك الوقت.

بان�سحاب قوات  التزامات منذ عام2015 لكننا فوجئنا  كانت لدينا كف�سائل مقاومة 

تكليفنا بحمايتها؛ وهي كانت من  مّت  والتي  �سامراء،  ال�سالم) من  �رسايا  ال�سعبي(  احل�سد 

اجلبهات امللتهبة. ونحن نعتقد اأن مقتدى �سّلم �سامراء متعمداً. وبع�ش اأفراد جي�ش املهدي 

جاوؤونا وكانوا يبكون يف تلك املرحلة. 

بعد ذلك، بداأ احل�سد يتعّر�ش لالنتقاد؛ الكّل كان يدين احل�سد وعالقته باإيران. وهذا 

ما اأوجد م�سكلة كبرية له. واأعتقد اأن هذا الو�سع ت�سّبب مب�سكلة نف�سية لل�سيد مقتدى، 

وخا�سة لناحية البعد العربي يف احل�سد. فهذا الرجل عنده جراأة كبرية، وال يرتدد يف فعل 

اأي �سيء، وهو متقّلب املزاج.

وقد بداأت منذ فرتة  بالبحث عن البعد العروبي لدى ال�سدر، وكان يف اأدبياته اخلا�سة 

ي�ستعمل كلمة ال�سالم كثرياً ؛ اإىل اأن و�سل االأمر يف العام 2018  مل�ساركة تيار ال�سدر يف 

االنتخابات. لكن انتخاب عن�رس جديد يف احل�سد اأّدى اإىل تر�سيخ وجوده على االأر�ش.

املزاج  اأي خارج  ال�رسب،  يغّرد خارج  مقتدى  ال�سيد  املعطيات جعلت  هذه  اإن كل 
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ال�سعبي واجلماهريي، وخارج اإرادة القتال �سد داع�ش. واملعركة الوحيدة التي �سارك فيها 

كانت معركة حترير جزيرة �رساقب. اأما املنطقة الثانية يف جنوب �رسق �سامراء، فلم ي�سارك 

مقتدى فيها.

اأن احل�سد يهّدد دول اخلليج  واإ�رسائيل ، واأنه بات  اإىل حد  فيما بعد و�سلت االأمور 

ي�سّكل قّوة خارجة عن القرار االإيراين؛ وبالتايل ال ميكن �سبط احل�سد من اخلارج، حيث 

جمل�ش  يف  وت�رسيع  قانون  خالل  من  ر�سمية  قّوة  اإىل   2018 انتخابات  بعد  احل�سد  حتّول 

النواب. 

باملقابل ، كانت هناك ثالثة �رسوط و�سعها اخلارج لالتفاق مع ال�سيد مقتدى ال�سدر، 

وتقدمي املبالغ الطائلة له، وهي :

- اأواًل ، حّل احل�سد ال�سعبي اأو دجمه؛ ثانيًا: قطع العالقات مع اإيران؛ وثالثًا: اإنهاء ق�سية 

الالجئني العراقيني يف ال�سعودية، الأن التقارير حول وجود معتقلني عراقيني مهّددين داخل 

االأرا�سي ال�سعودية هي مبثابة اإهانة لل�سعوديني.  بعدها  دخل ال�سيد مقتدى  يف اأزمة نف�سية 

للماكينات  املركزية  اللجنة  يف  ع�سواً  كنت  اأنا   . االأخرية  االنتخابات  اإىل  و�سلنا  اأن  اإىل 

كان  مقتدى  وال�سيد  انتخابي.  قانون  فر�ش  هو  االنتخابات  يف  �سيء  واأول  االنتخابية؛ 

قبل  املحافظات  يق�سم  باأن  تقت�سي  كانت  فمنهجيته  االنتخابات؛  اإدارة  كيفية  يعرف 

الدوائر، ويختار كل مر�سح �سمن دائرة معينة.

وبعد فر�ش هذا القانون، عملنا على حتويل التهديد اإىل فر�سة.

وامل�ساألة الثانية، اأن ال�سدر دخل يف تق�سيم الدوائر، اإىل حد اأنه كان لديه �سخ�ش ا�سمه 

بيدنا خم�سة،  اإنه  له  قال  االنتخابات،  اأخبار  مقتدى عن  �ساأله  الكيماوي؛ وعندما  وليد 

ومن املمكن حت�سيل اأكرث، لكن باليد خم�سة.

ومن ثّم اأعلن مقتدى عدم م�ساركته يف االنتخابات، ومن دون اأي ت�سوية.  وقد ات�سح 

الحقًا اأن تطمينات و�سلته، واأنه �سيكون هناك خرق كبري للتيار ال�سدري. 

لالنتخابات   التح�سري  ور�سة   يف  باأن  وتفاجاأنا  اخلطة،  معامل  ات�سحت  ذلك  بعد 
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�سخ�سيات من ال�سعودية؛ وكان هناك �سخ�ش ممّثل للماكينة ال�سدرية، وح�سل  تزوير يف 

االنتخابات؛ وقد اأ�سهم االأمريكيون بالتزوير ل�سالح ال�سيد مقتدى ؛ ولكن ما باليد حيلة. 

مت االأمور وفق  كما ارتِكبت جرائم انتخابية والكثري من املمار�سات ال�ساذة؛ وقد ح�سِ

هذه املعادلة ، لن�سل اإىل االن�سداد ال�سيا�سي احلايل. 

االإطار التن�سيقي هو جمموعة من االأحزاب والف�سائل التي جمعها اخلوف من ال�سياع. 

قادتها  ولكن  بينها؛  فيما  حقيقي  انتخابي  اأو  �سيا�سي  حتالف  اأي  االآن  حتى  هناك  لي�ش 

اجتمعوا الأنهم كانوا خائفني من التزوير يف االنتخابات. وقد ح�سلت االإ�سكالية الكبرية 

رئي�ش  باأن  العراقي،  الد�ستور  من  فقط  واحد  �سطر  تف�سري  خلفية  على  االنتخابات  بعد 

اجلمهورية ال ُينتخب اإاّل باالأغلبية املطلقة؛ اأما ما دون ذلك، فيكفي  الن�سف+1 ال اأكرث.

لذا ، ت�سّور ال�سيد مقتدى  نف�سه بعد ظهور نتائج االنتخابات وكاأنه الفائز الوحيد؛ 

ولكن الفوز احلقيقي ال يتم  بتوقيع من موظف ب�سيط يف �سفارة معّينة.

اأن  اإىل  يقّدمه،  اأي حل د�ستوري  لديه  يعد  اأنه مل  اإىل حد  االأمور مع مقتدى  تفاقمت 

ح�سل احلدث غري املتوقع بان�سحاب التيار ال�سدري من جمل�ش النواب؛ واأعتقد اأن اإخواننا 

مل يفرحوا لهذا االن�سحاب.

باأن يوّقع على قبول  الربملان  األّح على رئي�ش  اأنه  ال�سدر على قراره، لدرجة  اأ�رّس  وقد 

املجال  يف  يتدخل  لن  اأنه  واأعلن  الليلة،  نف�ش  يف  الكامريا  اأمام  ال�سدرية  الكتلة  ا�ستقالة 

ال�سيا�سي بعد اليوم واأنه �سيتفّرغ للعبادة؛ لكن خطة ال�سدر امل�سمرة  كانت �سيئًا اآخر. 

اأّواًل ، من املعروف اأن املنطقة اخل�رساء تخ�سع الإجراءات حماية  �سديدة؛ وهي اأحيانًا 

ُتفتح اأمام النا�ش )من �ساعة اإىل اأخرى(، واأحيانًا ُتفتح الأ�سخا�ش معّينني فقط ؛ وهناك فرقة 

اأمنية خا�سة ُت�رسف على هذا املو�سوع.

كان املخّطط االأول على ال�سكل االآتي : حت�سل الفو�سى؛ فيما كّل ال�سباط وقادة االأجهزة 

االأمنية كانوا قد خ�سعوا ملقابالت مع االأمريكيني على جهاز ك�سف الكذب ما عدا �سابط 

واحد ا�ستفّزته  هذه الطريقة. وكان املطلوب منهم اإظهار الوالء  وتنفيذ االأوامر. 
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ُيذكر اأن كل هوؤالء ال�سّباط لديهم ملفات ف�ساد، وهم اأ�سبحوا حتت رحمة االأمريكيني 

ب�سبب هذه امللفات، والتي بداأ بع�سها بالظهور.

اأما املخّطط الثاين، فهو اغتيال ال�سيد مقتدى ال�سدر واندالع الفو�سى؛ ومن ثّم يح�سل 

االنقالب الع�سكري. 

وقد حاول اأن�سار ال�سدر من خالل االعت�سامات حول الربملان وداخله جّر خ�سومهم 

نحو ال�سدام. وباملقابل، كان هناك �ستة اآالف �سخ�ش، ولديهم مهمات وا�سحة، وهي 

معادلة:  اإىل  و�سلنا  اأن  اإىل  ؛  الع�سكري  االنقالب  ومنع   الرئي�سية  احل�سد  مراكز  حماية 

املظاهرة مقابل املظاهرة. 

اأنه  بعد ذلك فاجاأ ال�سيد احلائري اجلميع باعتزاله، حيث اعترب ال�سيد مقتدى ال�سدر 

هو املق�سود، فان�سحب واعتزل بدوره . ويف نف�ش الوقت، انت�رست �رسايا ال�سالم، وجي�ش 

بات  �سلميًا  كان  الذي  واالعت�سام  ومن�ّسق.  ب�سكل مدرو�ش  املهدي، يف عدة حمافظات 

م�سّلحًا، ليّتجه امل�سّلحون اإىل الق�رس اجلمهوري. 

من جهته، ال�سيد مقتدى كان ينتظر اأن يحدث »االأمر« �رسيعًا؛ لكنه خ�رس النا�ش الذين 

وجهه،  ماء  حلفظ  ال�ساحات  من  ان�سحب  ف�سل،  اأنه  اعترب  وبعدما  املنطقة؛  من  خرجوا 

ولتحويل الهزمية اإىل مك�سب له و�سط املجتمع العراقي.

الدكتورعبد احلليم ف�شل اهلل:

بعد تقدمي ال�سكر ملركز باحث للدرا�سات ول�سماحة ال�سيخ الفرطو�سي، اأوّد اأن اأطرح 

بع�ش االأ�سئلة:

ال�سدري  التيار  اأخطاء  كل  من  الرغم  على  اإنه  اأقول  االأول،  ال�سوؤال  يخ�ش  -فيما 

اأكرب كتلة منفردة  يزال حتى االآن ميّثل كتلة جماهريية �سلبة، وهي  اأنه ال  اإاّل   ، )وقائده( 

يف الربملان العراقي؛ ولدى التيار ال�سدري �سكل من اأ�سكال احل�سور ال�سيا�سي املمّيز على 

امل�ستوى االنتخابي. نحن راقبناهم خالل االنتخابات النيابية االأخرية؛ ومن الوا�سح اأن 
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لديهم براعة مهنية وتقنية يف االإطار االنتخابي وتكتيكاته؛ وهم كانوا ي�ستفيدون من اأي 

عدد من االأ�سوات بهدف حتقيق اأف�سل النتائج. وهنا يربز �سوؤال حول كيفية  اإدارة تيار 

ال�سيد مقتدى العملية االنتخابية لتحقيق هذه النتائج؟ هل هو جمّرد كتلة من�سجمة تتجاوز 

ال�سعوبات والتحديات واملنعطفات، اأم اأن امل�ساألة غري ذلك؟

وال�سوؤال الثاين: ن�سهد دائمًا ما ي�سوب �سلوك التيار ال�سدري وقائده من �سوائب؛ لكن 

ال�سيعي  للجمهور  اأو  العراقي  ال�سارع  فعلية  جلزء من  ال�سلوك عن م�سالح  يعرّب هذا  هل 

العراقي؟ هل ميكن تف�سري ال�سلوك ال�سيا�سي فقط باالعوجاج اأو باملبالغات من اأجل تف�سري 

التطورات ؟ اأم اأن التيار ال�سدري يعرّب عن م�سالح فعلية لدى جمهور  عراقي وا�سع، ولديه 

م�سالح تتجاوز االن�سجام العاطفي بني اأتباعه فقط؟

اإيديولوجي،  طابع  ذات  ق�سايا  يتكلم عن  الذي  ال�سدر  تيار  الثالث: حول  وال�سوؤال 

وهي غائبة عن خطاب االإطار التن�سيقي، ما عدا احل�سد ال�سعبي. فما هو تف�سري هذا الواقع 

؟ ال�سدر يتكّلم عن الف�ساد وعدم التبعية وعن عروبة العراق. لكن ال نرى لدى الطرف 

تتغلب  مكّوناته، حيث  بني  فيما  كتلة  لقيام  متني  �سيا�سي  اأ�سا�ش  اأي  احل�سد(  )غري  الثاين 

االنتهازية ال�سيا�سية. 

وهو   اأال  لديهم،  االأ�سا�سي  الهدف  حتديد  يف  العراق  �سيعة  ف�سل  هل  الرابع:  ال�سوؤال 

وحدة ال�سيعة، كما ح�سل يف لبنان حيث توّحد ال�سيعة حول هدف جامع؟

واأختم بت�ساوؤل اأخري: ما هي توقعاتكم للم�ستقبل؟

النائب حممد خواجه: 

بداية، ن�سكر �سماحة ال�سيخ الأن املعلومات واملعطيات التي عر�سها مفيدة لنا. لكننا، 

ومع احرتامنا ال�سديد ، ندرك اأن يف العراق م�سكلة كبرية ترتبط بالعجز عن بلورة فكرة 

قيام الدولة الوطنية يف ال�رسق االأو�سط. 

باأمواله؛ وفل�سطني  املنطقة. اخلليج غنٌي  اأ�سا�سية مركزية يف  اليوم هو دولة  العراق  اإن 

ولبنان و�سوريا وم�رس هي دول فقرية، اإاّل اأنها متتلك الرثوة الب�رسية. لكن يف العراق هناك 
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الرثوتان: الب�رسية واملادية. 

االإ�رسائيلي  الكيان  مع  العرب  حروب  خالل  العراقي  اجلي�ش  اأن  نعرف  ونحن 

)1948،1967،1973( كان  الظهري اال�سرتاتيجي للجيو�ش العربية االأخرى. 

العراق ُحكم من ِقبل اأ�سخا�ش اأو قوى �سيا�سية خمتلفة منذ تقا�سم دول املنطقة بعدما 

تركها العثمانيني؛ ومل يتم احلديث يف اأي مّرة من ِقبل ال�سيعة باأنهم يريدون بناء دولة �سيعية 

اأو اإ�سالمية اأو عربية. وعندما اأتى حزب البعث مل ميار�ش احلكم با�سم ال�سّنة؛ ولكنه قّدم 

م�رسوعًا حول وحدة العراق كجزء من وحدة العامل العربي.

هناك  عليه،  املاأ�سوف  غري  �سّدام،  نظام  �سقوط  على  �سنة  ع�رسين  مرور  بعد  واليوم، 

تع�سف كبري بحّق ال�سيعة، والذين تبلغ ن�سبتهم من ال�سعب العراقي 59 باملئة، ورمبا ت�سل 

اإىل 71% واأكرث. 

اأعتقد اأن امل�ساريع الرحبة اأو الوطنية هي التي تنجح يف النهاية. ومع االأ�سف، امل�سهد 

ال�سيعي العراقي اليوم هو م�سهد بائ�ش، وهذا غري مقبول يف العراق حتديًدا، حيث ينت�رس 

الف�ساد ويرت�سخ بني ال�سيعة الذين يعتربون اأنف�سهم مدر�سة ال�سلوك النموذجي االإ�سالمي 

ومدر�سة االأئّمة االأطهار.

هذا امل�سهد البائ�ش والف�ساد امل�ست�رسي يف العراق ال ي�سبهنا اأبداً ؛ ومن يتابع تفا�سيل 

كل  بتوا�سعه يف  يتفاجاأ  ال�سي�ستاين،  ال�سيد  وخا�سة  العراقية،  االأ�سا�سية  املرجعيات  حياة 

�سيء؛ فهو لو ق�سد اأن ي�سكن يف اأعظم ق�رس يف الدنيا لتحّقق له ذلك.

باملقابل، جند اأن والء ال�سارع ال�سيعي يف لبنان، وبن�سبة  80% ، هو حلركة اأمل وحزب 

 . فيه  وموقعهم  املنطقة  يف  اال�سرتاتيجي  ال�رساع  اأبعاد  بعمق  يفهمون  لبنان  ف�سيعة  اهلل؛ 

اأما يف العراق، فال يوجد وعي �سيعي كاٍف الأبعاد ال�رساع؛ وال�سيد مقتدى ال�سدر لديه 

طفولية �سيا�سية.

اأول  �سيكون  ولبنان  متقّدم؛  �سيا�سي  م�رسوع  اإىل  اليوم  يحتاج  العراق  فاإن  وعليه، 

امل�ستفيدين من العراق امل�ستقر، الأن العراقيني يحّبون لبنان وياأتون اإليه يف كل الظروف، 
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وهو بلد �سغري ويعاين اأو�ساعًا �سعبة. 

نتكلم عن عروبة  ال�سيعي، حتى ونحن  والواقع  العراق  يتعافى  اأن  م�سلحتنا  اإذاً، من 

والعك�ش  العراق،  ت�سّظي  اإىل  �سيوؤّدي  ال�سيعي  الو�سع  ت�سّظي  الأن  واملقاومة،  فل�سطني 

�سحيح. واالأمر االأهم االآن اأن يتم واأد الفتنة.

ويبقى ال�سوؤال: هل مّت اإخماد الفتنة يف العراق، اأم  اأنها ال تزال جمراً حتت الرماد؟ 

واأختم الأقول اإن امل�رسوع الوطني اجلامع هو احلل االأف�سل حلماية بلداننا: لبنان و�سوريا 

والعراق وغريها. كما يجب العمل على الفرز الداخلي، حيث ال ي�ستوي الفا�سدون مع 

الذين ي�سريون على ال�رساط امل�ستقيم. 

�شماحة ال�شيخ الفرطو�شي:

اأقول : بالطبع،  ال�سيد مقتدى ال�سدر هو  حول �سوؤال : كيف ُيقاد التيار ال�سدري، 

القائد؛ لكن تبنّي لنا اأن ال�سيد جعفر حممد باقر ال�سدر حتّول اإىل التن�سيق مع بريطانيا؛ وابن 

ال�سيد لديه عالقات مع اأكرث من �سخ�سية يف احل�سد ال�سعبي . وهذه القيادة للتيار ال�سدري 

ال�سيد مقتدى،  قيادة  اأي  الثانية،  القيادة  اأما  الب�رسة.  غري م�سوؤولة، وهي قيادة خطرة يف 

فهي قيادة منفردة، لكنها تخ�سع لبع�ش االأمور التي ُتدر�ش، ونحن ناأخذها وندر�سها. 

اأي�سًا، هناك �رساع بني ال�سيعة البعثيني وبني ال�سيد مقتدى ال�سدر. 

واأعتقد فيما يخ�ش االعتقاد باالإمام املهدي لدى ال�سيد مقتدى اأنه �سحيح. فمثاًل، يف 

املو�سوعة التي اأّلفها ال�سدر عن االإمام املهدي اأن املهدي يعتكف يف م�سجد الكوفة ع�رسة 

اأيام. 

اأما بالن�سبة ملو�سوع الف�ساد فاأعتقد اأنه بات ثقافة ولي�ش �سلوكًا. اإن الف�ساد ال ميكن اأن 

يقت�رس على �سخ�ش؛ لكن ال�سيد مقتدى ا�ستعمل ورقة رابحة وهي مكافحة الف�ساد. 

ومن جهتنا، نحن حذرون من املالكي وال�سيخ قي�ش، ونعترب اأن العاملي هو �سّمام اأمان 

حلقن الدماء ال�سيعية. 

اإن م�سلحة االإطار التن�سيقي هي يف التزام الد�ستور.  ورغم ارتكاب جرائم وانتهاكات 
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خالل االنتخابات ، ظّل البع�ش ياأملون من الق�ساء خرياً ويثقون به، ونحن ل�سنا منهم. 

اأي  ال�سيعة،  �سوت  اإىل  نحتاج  بل  نحتاجها،  ال  نحن  اأقول:  ال�سيعة،  وحدة  حول 

لتوحيد مواقفهم .  اليوم نحن لدينا 17 حركة منحرفة، واأتباعها ال يحرتمون املرجعية، 

بل وي�سّبونها. 

ال  وخ�سومه  ال�سدر  اأن�سار  اأن  اأعتقد  االأخرية  املعطيات  ح�سب  التوقعات؟  هي  ما 

ميتلكون ال�سجاعة الإكمال املواجهة. فاملالكي ان�سحب من العملية ال�سيا�سية، فيما عا�ش 

ال�سيد مقتدى م�ساألة اإيران والعروبة اإىل اأق�سى الدرجات، فهو اأ�سفهاين  االأ�سل. وال�سيدة 

رباب ال�سدر ميكن اأن توؤّثر من الناحية املعنوية والعاطفة جتاه اآل ال�سدر.

بالن�سبة للم�رسوع الوطني اجلامع، فهو ُطرح مراراً. ونحن ال�سيعة اأ�سبحنا اليوم االأكرث 

 والكردّي ي�ستفيدان على ح�ساب ال�سيعة يف العراق. 
ّ
ف�ساداً واالأكرث ت�سحية معًا ؛ فال�سني

وهناك اإرادة دولية بتفتيت الن�سيج العراقي وتفكيك البلد. 

اأما اإيران، فم�رسوعها يف العراق ف�سل عام 2019 عندما اأحِرقت �سفارتها ودماء �سهدائها 

مل جتّف حتى االآن. 

وبراأيي، فاإن اأول خطاأ ارتكبه االإيرانيون يف الثمانينات وما بعدها، هو �رسب العراقيني 

بال�سالح؛ واالآن هم يكّررون نف�ش ال�سيناريو. وكوين رجل قانون، عملت يف �سوريا ويف 

لبنان، اأقول اإنه لي�ش بال�رسورة اأن يكون كل رجل دين ناجحًا ع�سكريًا. لكن  كل النا�ش 

اأن القن�سلية  اأنقذت العراق. وتبقى املفارقة يف  تعرتف، وحتى اأعداوؤنا يقولون اإن ايران 

االإيرانية يف الب�رسة حُترق وال�سيد مقتدى ياأكل وي�رسب يف اإيران. وكذلك، اأعتقد اأنه اإذا 

عاد املالكي اإىل احلكم فاإن  التيار ال�سدري �سيمالأ العراق. 

لذا، اأعتقد اأن امل�رسوع الوطني اجلامع موجود، لكن االنتماءات ال�سيقة داخل العراق 

العدو  هو  كله  وللعراق  العراقي  لل�سعب  اليوم  احلقيقي  العدو  اإن   . االأمام  اإىل  تدفعه  ال 

ال�سهيوين. 

واأي�سًا اأقول حول ت�ساوؤالت االإخوة : اليوم اأ�سوا وزارة يف العراق هي وزارة الرتبية، 
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واأ�سواأ ِعلم هو اليوم يف العراق؛ العراق مليء بالعقول، ولكن االأ�سئلة يف االمتحانات تاأتي 

مليئة باالأخطاء. موظف �سغري ميكن اأن ي�سيطر على الوزارة، لكن الوزير عندنا ال ي�سيطر 

على وزارته . كان وزير الزراعة يعيث يف الوزارة ف�ساداً، اإىل اأن اأتى �سخ�ش من رحم هذا 

ال�سخ�ش وقال اإن هذه الوزارة هي من ثمرات دماء ال�سهداء.

وختامًا ، اأعتقد اأن العراقيني  يحتاجون حاليًا ملعرفة من هو عدّوهم احلقيقي.

الدكتور ح�شام مطر:

بعد �سكركم جميعًا، �ساأطرح بع�ش االأ�سئلة املهمة على �سماحة ال�سيخ :

اأن ال�سيد مقتدى ال�سدر لديه طموح يف اأن يكون مرجعًا  ال�سوؤال االأول: هل تعتقد 

خالل ال�سنوات القادمة؟

يبني  اأن  يحاول  اأنه  مقتدى،  لل�سيد  االأخرية  التحركات  قراءة  خالل  ومن  اأعتقد،  اأنا 

املراجع  �سانحة:  فر�سة   و�سيعي، يف ظل  معّمم  ولكن  ب�سّدام ح�سني،  له  �سبيهة  �سورة 

العمر،  يتقدم يف  العراق  ال�سيعي يف  االأ�سا�سي  فاملرجع  اأ�سعف؛  باتت  التقليدية  النجفية 

واملناخ ال�سعبي مييل بعيداً عن اإيران؛  واالأمريكي اأقام نوعًا من التوازن بعد ا�ست�سهاد احلاج 

قا�سم، بينما حت�ّسن و�سع االأكراد وال�سّنة نتيجة عالقاتهم الوثيقة مع تركيا وال�سعودية. اإذاً، 

هناك متغرّيات يف التوجهات ال�سعبية يف العراق، ويف التاأثريات االإقليمية )تفعيل الدور 

ال�سعودي( ، كما يف التوازنات الدولية، والتوازنات الداخلية العراقية. 

واالآن، هناك فر�سة موؤاتية جداً كي يتبّواأ ال�سيد مقتدى دوراً ما فوق �سيا�سي، بناًء على 

نظرية اجلمع بني رجل الدين املرجع والهوية العراقية مع اإرث اآل ال�سدر؛ فال�سيد مقتدى 

اأمام فر�سة ذهبية.

وبالتايل هو يعتقد اأن العائق االأ�سا�سي اأمام اإمكانية اأن يتحّول اإىل اأقوى رجل دين �سيعي 

ومن خالل  العراق  املبا�رس يف  تاأثريها  عرب  اإيران،  هي  عربية،  تاريخية  قيادة  واإىل  عربي، 

العراقي  ال�سارع  الياأ�ش يف  باإعادة ت�سكيل دوره ويعمل على  ال�سدر  لذا  يقوم  حلفائها. 

لي�سور نف�سه اأنه رجل دين ثوري اإ�سالحي.
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اإنه جنح؟ ما هي  ال�سعبي  يقول احل�سد  الق�سية احلقيقية؟ متى  العراق ما هي  ثانيًا، يف 

ر�سالة احل�سد؟ ما هي موؤ�رسات النجاح؟ هل هو م�رسوع الدولة والعروبة؟ اإذا مل يكن هناك 

نقا�ش بهذا العمق ف�سن�سهد والدة اأحزاب غري حقيقية. لكن يجب اإنتاج اأحزاب �سيا�سية 

املجتمع  دمج  على  والعمل  له،  مركزية  ق�سية  اإيجاد  عرب  املجتمع  ا�ستنها�ش  على  تعمل 

بالنقا�ش والن�سال ال�سيا�سي، كما دمج العدالة االجتماعية مع الق�سية ال�سيا�سية ومع دور 

العراق. هذا النقا�ش مهم جداً، ويجب القيام به مع تقدمي الكثري من التنازالت.

االآخرين  على  يجب  قوي،  فيتو  لديه  مقتدى  ال�سيد  اأن  تبنّي  وبعدما  اخلال�سة،  يف 

التوا�سل معه والتفاهم معه بطريقة اأو باأخرى؛ ويجب احتواوؤه مع اإفهامه اأنه عليه اأن يجد 

ق�سية جدّية له يف العراق.

الأ�شتاذ حممد حجازي: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. 

هذا املو�سوع عميق، ولذا ال يجدر االكتفاء بال�سعارات؛ بل العمل على اإيجاد اإرادة 

جدية لتحقيق امل�سالح امل�سرتكة للفئات املختلفة . 

اإن جذور امل�سكلة، باعتقادي، تعود اإىل حّب االأنا : االأنا الفئوية واالأنا احلزبية وغريها. 

ال�سيا�سي  الو�سع  مفا�سل  على  امل�سيِطر  هو  احلزب  يكون  باأن  ال�سعي  فاإن  وعمومًا، 

واالقت�سادي هو اأ�سا�ش امل�ساكل ال�سيا�سية واالأمنية يف دول املنطقة. 

وعن طرح وحدة امل�رسوع ال�سيا�سي والدولة العربية املوّحدة، اأقول اإنها عناوين رّنانة؛ 

ولكن ال يوجد لدى اأحد القدرة على تطبيقها. فحتى االآن، ما يحتاجه اإ�سالح الو�سع يف 

لبنان هو االإرادة؛ االأفكار موجودة، لكن التطبيق يحتاج اإىل االإرادة اجلدية لتحقيق نتيجة. 

هل هناك عدو م�سّخ�ش بالن�سبة للجميع؟ اإذا كان اجلواب نعم، فهل هناك اإرادة جديّة 

ملواجهة هذا العدو؟

واإذا كان اجلواب اأنه ال يوجد عدو للجميع ، فهل هناك م�سالح م�سرتكة ؟ وهل هناك 

اإرادة جدّية لتحقيق هذه امل�سالح؟
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اإذا بقي كل حزب يف دائرة حتقيق م�ساحله الفئوية، فلن يتحقق اأي �سيء. فما حدث يف 

العراق، بعد �سقوط �سّدام، اأن كل حزب كان ي�سعى اإىل تثبيت مراكز نفوذ له يف مفا�سل 

هذا  احلزب  كان  اإذا  القرار.  �سنع  مراكز  على  امل�سيطر  هو  احلزب  يكون   واأن  الدولة، 

م�رسوعه، فاأين م�سلحة الدولة وال�سعب؟ اأين امل�سلحة الوطنية؟ 

القوى  لدى  الف�سل  اأ�سباب  اأهم  اإن  نقول  ال�سيا�سي،   
ّ
ال�سني لالإ�سالم  نتطرق  وعندما 

ال�سنّية اأنها مل ت�ستطع حتقيق املبادئ وال�سعارات التي رفعتها طوال مرحلة الن�سال.  وعلى 

م�ستوى ال�سيعة ، لدينا جتارب يف البحرين والكويت، حيث تتحرك  اأحزاب فئوية تعمل 

لتاأمني م�ساحلها فقط . 

حول ما جرى ذكره عن التيار ال�سدري، اأقول اإنه عند ح�سورنا يف قم املقّد�سة، كان 

اأحد  وكان  ال�سدري؟  التيار  حول  العراقي  اجلمهور  التفاف  �رس  عن  ال�سوؤال  هذا  لدينا 

االأجوبة : تقدميه للخدمات االجتماعية للجمهور، وتقدميه املعونات لل�سباب الذي يرغب 

بتاأ�سي�ش عائلة. وبراأيي، اإن اأحد عوامل قّوة التيار ال�سدري هو نزوله اإىل ال�سارع وقربه من 

النا�ش يف معاناتهم وم�ساعدتهم. 

طبعًا، هناك العوامل االأخرى، مثل االخرتاق االأمني، وا�ستغالل الب�ساطة لدى اأن�سار 

التيار ال�سدري. يف عهد �سّدام، كّنا نفتخر بالتيار ال�سدري ملواجهته لالأمريكيني، اإىل اأن 

ح�سل اخرتاقه وتغرّيت وجهته.

مداخلة النائب حممد خواجه

لدّي �سوؤال : هل اأن تقدمي التيار ال�سدري اخلدمات كونه متّكن من التحكم مبفا�سل 

الدولة اأكرث من غريه؟

 الأ�شتاذ حممد حجازي

نعم، لدى التيار ال�سدري ح�سور قوي داخل املوؤ�س�سات الر�سمية. لكن العن�رس االآخر 

الوطنية،  امل�سلحة  اإدراك  العدو،  اإيجاد  احلالة:  وحدة  هو  للنجاح  توافره  يجب  الذي 

ووحدة القيادة ، وهي من اأهم االأمور التي يفتقدها العراقيون. عندما تفقد وحدة القيادة 
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من ال�سعب عليك اأن جتمع التيارات ال�سيا�سية املختلفة، �سواء الفكرية اأو الدينية.

قيادي  توجيه  هناك  يكن  مل  اإذا  اإيران،  يف  اأو  العراق  يف  للمرجعيات  بالن�سبة  وحتى 

مع اختالف املرجعيات �سُت�ساب بال�سعف؛ وما يقّوي احلالة ال�سيعية هي وحدة القيادة. 

العملية  اأخرى، ف�ستنجح  اأي �ساحة  اأو يف  العراق،  الثالثة يف  العنا�رس  اإذا اجتمعت هذه 

ال�سيا�سية. اأما اإن فِقدت، فاإن جمّرد االإميان بها ال يغرّي يف الواقع �سيئًا. 

الأ�شتاذ حممد فقيه 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. 

اإن عقليات املرجعيات يف العراق، وخا�سة يف النجف االأ�رسف، هي التي اأو�سلتنا اإىل 

ما و�سلنا اإليه اليوم. فلو اأن يف العراق من يفّكر مثل االإمام اخلميني )قده( ، والذي جمع 

ت�سع فئات قبل 40 �سنة، ملا ح�سل هذا االنق�سام املريع بني فئات ال�سيعة. 

بالن�سبة للف�سائل العراقية بعد �سّدام ، نحن مل نر حتى االآن وثيقة م�سرتكة لديها لبناء 

الدولة. حني كنت  يف قم، ولدى النقا�ش مع اأحد الفقهاء  عن لبنان والعراق، قال لنا: بعد 

�سّدام ال اأحد يكتب عن الدولة العراقية املوّحدة.

اإن الطاغي على تيار احل�سد ال�سعبي هو الت�رسف بطريقة انعكا�سية لعقلية القبيلة. وحتى 

عقلية القيادات يف احل�سد لديها ن�سق عقلية الع�سرية.

اأعتقد اأن هناك ذهنية دين اإجرائي يف العقل االإ�سالمي العربي، اأما االإيرانيون فتخّطوها 

منذ زمن. ونحن مل ن�سمع منذ �سنوات اأن احل�سد لديه ما يقّدمه عن بناء الدولة. 

واأعتقد اأنه ال ميكن  التهرب من عملية بناء الدولة. ال ميكن الأي حزب اأن يكون بدياًل 

اأن تفتح ملف النقد الأنه ال بديل  عن الدولة، واآن االأوان لكل االأحزاب ال�سيعية العربية 

لديها عن الدولة. 

ال�سالة  على  يقت�رسون  كانوا  العبادية  �سلوكياتهم  ممار�سة  وعند  العراق،  يف  اإخواننا 

وال�سوم وع�رسة اأيام عا�سوراء واالإمام احل�سني؛ اأما باقي ال�سلوكيات لديهم فهي �سلوكيات 

ف�ساد.
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�شماحة ال�شيخ كاظم الفرطو�شي:

  اأعتقد اأن ال�سيد مقتدى ال ميتلك مقّومات املرجعية الدينية مثل ال�سيد ال�سي�ستاين اأو 

باملرجعية  مقتدى  اّدعاء  فاإن  وبالتايل،   . فقط  ديني  انتماء  هو  االآن  لدينا  ما  واأكرث  غريه. 

مقّد�ش عند فئة حمددة فح�سب، وهي ال تزيد وال تنق�ش.

وال�سيد مقتدى مّرة يكتب وريث ال�سيد �سادق ال�سدر، وعندما يتكلم ب�سفته الع�سكرية  

يكتب ال�سيد مقتدى ال�سدر. لذا فطموحه باملرجعية ال يخيف اأحداً. 

اأي�سًا، اأقول اإن  جمهور احل�سد ال�سعبي ي�سبه قاعدة التيار ال�سدري، وبع�ش القيادات 

م�ساألة  يف  تعبوا  اهلل  حزب  يف  واالأخوة  ع�سكرية.  تدريبات  اإىل  حتتاج  كانت  املوجودة 

التدريب. 

لقد بداأ احل�سد ال�سعبي  بعملية التحرير ثم حتّول اإىل جزء من الدولة وجزء من املنظومة 

الع�سكرية. اأما االآن، فهو قائد القوات امل�سّلحة . 

من جهة اأخرى، اأعتقد اأن االأمريكي جدّي جداً يف حتديد نقاط القوة وال�سعف لدينا 

اأحد  لديه مركز كبري، وال  قا�سم  قا�سم ك�رس ظهرنا. فاحلاج  وا�ستهدافها، واغتيال احلاج 

ي�ستطيع اأن يحمل ما كان يحمله احلاج قا�سم.

وعند  ياأخذها.  بل  م�ساعدات  يقّدم  ال  باأنه  اأجيب  ال�سدري،  التيار  م�ساعدات  عن 

نا�ش  جزءان:   فيه  ال�سدري  التيار  لتمويلها؛  ي�ستدين  ال�سدري  التيار  لتظاهرة،  تنظيمه 

يعتقدون  باأفكار خاطئة، ب�سبب ب�ساطتهم الفكرية؛ واجلزء الثاين هو اجلزء االأكرب، والذي 

اأنه لي�ش مع االآخرين؛ وقّوة هذا اجلزء تكمن يف عدم  التيار ال�سدري ملجّرد  ي�ستفيد من 

اخلوف ولي�ش ب�سجاعته. واجلزء الثالث هم اخلائفون ويحتاجون اإىل �سٍد يقفون وراءه. 

اإن اأخطر �سوؤال ُيطرح هو حول غياب دور املرجعيات.  وعن وثيقة بناء الدولة اأقول : 

نعم؛ هي مفقودة، الأن �سّدام ح�سني ر�ّسخ يف االأذهان باأن الدولة له وعائلته؛ فهذا �سعور 

نف�سي. اإن الدولة الفعلية هي �سعب واإقليم وبنى حتتية؛ لكن  ال�سعب لي�ش �رسيكًا يف هذه 

الدولة عند �سّدام .
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واأخرياً، اأقول: نحن يف العراق اليوم لي�ش لدينا فقراء. يف اأيام �سّدام، كانت هناك يف 

كل حمافظة جامعة منقو�سة، وفقط كانت ثالث جامعات معرتف بها. 95% من االإنفاق 

كان يذهب للع�سكر و5% فقط للنا�ش بزمن �سّدام. واليوم اخلطاأ الذي ارتِكب يف العراق 

هو اأن لدينا ثاين اأكرب عدد موظفني يف الدولة عامليًا . واإذا ق�سناه بالن�سبة والتنا�سب، نكون  

يف املركز االأول.

نحن اليوم لدينا البطاقة التموينية، املوازنة لالإن�سان الواحد. لكن اأين هي معاجلة الق�سايا 

احلقيقية، مثل التعداد ال�سكاين الذي �سيحدد اال�ستحقاقات للمحافظات والدولة. بالن�سبة 

عليها  الفيتو  و�سعوا  من  هم  االأمريكيني  باأن  للمالأ  اأعلنت  �سيمنز  �رسكة  مثاًل،  الكهرباء 

للعمل يف العراق.

وهكذا فيما يخ�ش جتميد االتفاقية مع ال�سني، ومكافحة الف�ساد.

اإن  العزيز  عبد  �سلمان  له  قال  فقد  لل�سعودية،  احلكيم  عمار  ال�سيد  لزيارة  بالن�سبة  اأما 

م�رسوع ال�سعودية جديد، واإنه ال يتدخل مبو�سوع احل�سد يف العراق. اأعتقد اأن جزًء من 

اأهداف هذه الزيارة يرتبط بامل�ساعي العراقية لبناء الدولة.
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حلقة نقا�ش خا�صة حول 

تحّوالت الفعل المقاوم في ال�صفة

والداخل الفل�صطيني المحتل

ُعِقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية، بتاريخ 29/11/2022، 

حلقة نقا�ش خا�سة حول حتّوالت الفعل املقاوم يف ال�سفة الغربية والداخل الفل�سطيني 

املحتل عمومًا، وتاأثرياتها اال�سرتاتيجية على كيان العدو ال�سهيوين. 

وقد �سارك يف حلقة النقا�ش التي اأدارها رئي�ش املركز الدكتور يو�سف ن�رص اهلل، كٌل 

من:

- الدكت�ر عبا�س اإ�شماعيل، خبري يف ال�ش�ؤون الإ�رسائيلية.

- العميد املتقاعد يف اجلي�س اللبناين، الباحث ال�شرتاتيجي اليا�س فرحات. 

- العميد عمر معرب�ين، الباحث يف ال�ش�ؤون الع�شكرية. 

- الأ�شتاذ اإح�شان عطايا، ممثّل حركة اجلهاد الإ�شالمي يف لبنان. 

- الأ�شتاذ مروان عبد العال، م�ش�ؤول اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني يف لبنان. 

- الأ�شتاذ �شالح اأب� عّزة، باحث وكاتب فل�شطيني. 

الدكت�ر ي��شف ن�رس اهلل: يف البداية اأتوّجه بعظيم ال�سكر واالمتنان للأ�ساتذة الكرام 

على ُح�سن تلبيتهم للدعوة اإىل هذه احللقة من النقا�ش حول قراءة حتوالت الفعل املقاوم 

يف الداخل الفل�سطيني.

 ت�سي التطورات يف الداخل الفل�سطيني املحتل باأن قواعد اللعبة تغرّيت، واأنه مل يعد 
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بينه  ال�رصاع واملواجهة  قواعد  �ستحكم  التي  باملعادلة اجلديدة  االإقرار  اإاّل  االإ�رصائيلي  اأمام 

وبني املقاومة الفل�سطينية؛ خا�سة بعد اأن تك�ّسفت التطورات عن تاآكل �سعور امل�ستوطنني 

االأمنية  االأجهزة  وعجز  وبجي�سهم،  مبوؤ�س�ساتهم  ثقتهم  وتراجع  ال�سخ�سي،  باالأمان 

والع�سكرية االإ�رصائيلية عن مواجهة الفل�سطينيني، وافتقارها اإىل االأدوات التي تردعهم. 

كما تك�سفت التطورات يف املقابل عن اأن فل�سطينيي الداخل هم احللقة االأ�سد قّوة يف 

املقاومة، واأن خطرهم اأ�سبح خطراً حقيقيًا ودائمًا. وُتظهر االأحداث املتتالية اأن امل�سهد 

واالإعداد  والتخطيط  التجهيز  من  طويل  م�سار  نتاج  هو  بل  حلظته،  وليد  لي�ش  الراهن 

والتدريب والت�سليح وغريه؛ وقد قّيد لل�سباب الفل�سطيني، يف بيئة عمل �سديدة التعقيد، 

بناء احلا�سنة ال�سلبة للمقاومة؛ وبناء املجموعات املقاومة يعني جتهيزها، اإعدادها، تدريبها 

وت�سليحها، واإعادة االعتبار للخيار املقاوم يف ذهن ال�سعب يف الداخل الفل�سطيني وتثبيته 

كخيار يف مواجهة خيار التن�سيق االأمني واخليارات املذلّة االأخرى. كما قّيد لهذا ال�سباب 

املا�سية؛  ال�سنني  مّر  تراكمت على  التي  النف�سية واملعنوية  املقاوم ك�رص احلواجز واحلوائل 

به  تكّفل  ما  وهو  الفل�سطيني؛  لل�سباب  والنموذج  القدوة  �سناعة  يتطلب  االأمر  وهذا 

ال�سهداء االأبطال، مثل اإبراهيم النابل�سي وعدي التميمي وبا�سل االأعرج وغريهم، والذين 

حتّولوا اإىل اأيقونات ومنارات. 

اإن التطورات االأخرية ك�سفت عن حدود قّوة الكيان االإ�رصائيلي وبّددت كل رهاناته 

اأ�سئلة  تبقى  الفل�سطيني وت�سفية ق�سيته. لكن مع ذلك،  ال�سعب  اأوتطويع  اإ�سعاف  حول 

التحول  حول  وخا�سة  عليها،  االإ�ساءة  النقا�سية  احللقة   هذه  �سمن  �سنحاول  معّلقة 

تفعيل  املواجهة، وكيفية  الداخل يف  فل�سطينيي  انخراط  ب�سبب  الذي حتّقق  اال�سرتاتيجي 

هذا االنخراط وتو�سيع م�ساحات اال�ستباك مع االحتلل، والقدرة على حتويل احلركات 

ال�سعبية اإىل حركة منّظمة واإدخالها كعن�رص حا�سم يف معادالت ال�رصاع، وتفعيل م�ساعي 

تطويق حماوالت  العدو الإجها�ش العمليات البطولية لل�سعب الفل�سطيني؛ واأخرياً، حتليل 

انعكا�ش هذه التطورات على م�سارات التطبيع االإ�رصائيلي - العربي  وم�ستقبلها. 
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�سوف حتاول هذه احللقة النقا�سية اخلا�سة تقدمي اإجابات على هذه االأ�سئلة وغريها.

العميد املتقاعد اليا�س فرحات:

اإىل مناق�سة هذا املو�سوع هو الو�سع الدويل. فل �سك باأن حرب  اإن املدخل  براأيي، 

اأمنية،  ع�سكرية،  اأبعاد  ذات  كونها  اأ�سهر،  منذ  الدويل  الو�سع  على  طغت  قد  اأوكرانيا 

اأننا �سن�سهد بعد  اقت�سادية، مالية، دبلوما�سية؛ واالأخطر فيها هو البعد اجلغرايف. واأعتقد 

�سنوات تغيريات وا�سطفافات وا�ستقطابات عاملية جديدة. لذا يجب اال�ستفادة من هذه 

التطورات مل�سلحة ق�سيتنا املركزية، اأي الق�سية الفل�سطينية. اإن املواجهة الدولية احلالية غري 

م�سبوقة، وهي من نوع جديد، ومداها يبدو طويًل.

�سُيفّجر  ما  اإ�رصائيل هو  العن�رصي يف  اليمني  فاإن �سعود  االإقليمي،  للو�سع  بالن�سبة  اأما 

االإ�رصائيلية  الغارات  ا�ستمرار  ظل  يف  �سوريا  يف  ال�سيا�سي  اجلمود   حيث  االأو�ساع، 

الغربية  الراهنة  العدو؛ وهناك  مزاعم  �سوريا ح�سب  للمقاومة يف  اأ�سلحة  ت�ستهدف  التي 

امل�ستجّدة على االأو�ساع الداخلية يف اإيران؛ فاالإعلم الغربي واخلليجي منبهر مبا يح�سل؛ 

ولكن اأعتقد اأن االحتجاجات حتّولت اإىل حركات انف�سالية كما يف العام 1949. 

ويف ال�سياق، فقد ف�سلت موجة التطبيع االأخرية يف اخلليج على م�ستوى �سعوب اخلليج 

واملنطقة؛ ول�سنا بحاجة لعر�ش �سهادات حول ذلك، حيث تكفي �سهادات مونديال قطر 

احلايل. 

اأما عن الو�سع الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية املحتّلة، فهو يتجّلى يف ت�ساعد االأ�ساليب 

الغربية  ال�سفة  ت�سويات يف  يومي؛ واأي  ب�سكل  �سهداء  ينجم عنها  للعدو، والتي  القمعية 

�ستف�سل، وحتى الت�سويات االإدارية: مثل ق�سايا الكهرباء واملاء؛ مع انتهاء تاريخ �سلحية 

احلكومة الفل�سطينية، والتي مل تعد متلك �سوى التن�سيق االأمني  مع االحتلل. اإن ال�سيغة 

الفل�سطيني  وال�سباب  املتدهورة،  احلالية  االأو�ساع  مع  بنجاح  التعامل  ت�ستطيع  احلالية ال 

�سوف يتفلت منها.
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اندالع  قرب  عن  يتكلمون  منهم،  االإ�رصائيليني  وخا�سة  املراقبني،  معظم  فاإن  ولذا، 

االنتفا�سة الثالثة. لكن هناك جمموعة اأ�سئلة ميكن طرحها حول هذه االنتفا�سة؛ فجهوزية 

هذه  �سيقود  من  اأ�سئلة:  عدة  فحولها  القيادة  جهوزية  اأما  موجودة،  للنتفا�سة  ال�سعب 

الرو�ش معنا؟  �سيكون  االإقليمية والدولية؟ فهل  التحالفات  االنتفا�سة؟ ما مدى جهوزية 

بع�ش  تتغري  اأن  ميكن  هل  لكن  معنا؛  �سيكونون  و�سوريا  اجلزائر،  اإيران،  فاإن  وبالطبع، 

املواقف من ال�سّد اإىل احلياد يف بع�ش دول اخلليج؟ هل �سيكون هناك مزج بني االنتفا�سة 

يف ال�سفة واحلرب يف غزة؟

لقد اندلعت يف فل�سطني  انتفا�سة1987، والتي انتهت بعد اأن خرجت منظمة التحرير 

النهاية  كانت  ولكن  االنتفا�سة.  تلك  خلل  هناك  وجودها  وثّبتت  تون�ش  اإىل  لبنان  من 

دراماتيكية؛ فقد باتت ال�سفة تتعامل بال�سيكل بدل الدينار؛ وذهب مفعول انتفا�سة 87 

ب�سبب االحتلل العراقي للكويت، ومل نعد ن�سمع بفل�سطني وق�سيتها حينها. 

اأرييل  املجرم  اقتحام  ب�سبب  انطلقت   التي   ،  2000 عام  الثانية  للنتفا�سة  وبالن�سبة 

من  اأو�سلو  اتفاقية  هّزت  فهي  االأق�سى،  بانتفا�سة  و�سّميت  االأق�سى،  للم�سجد  �سارون 

اأ�سا�سها واأعادت ق�سية فل�سطني لل�سدارة، واأ�سبح الرئي�ش الراحل يا�رص عرفات هو املحور 

يف نظر العامل. 

ماذا حتتاج االنتفا�سة املوعودة اأو املرتقبة؟

اإنها حتتاج اإىل قيادة و�سيطرة، وتنظيم االرتباطات بطريقة تراتبية اأو بنائية اأو مكانية؛ 

كما حتتاج اإىل اإعلم حي و�سعارات جديدة، بديناميكية يفهمها الغرب: فكلمة عن�رصية لها 

تاأثري مهم يف الغرب؛ وهناك اأي�سًا م�سطلح اأو كلمة  مهمة جداً، وهي حرب اال�ستقلل، 

والتي توؤّثر جداً يف الغرب ك�سعار وكهدف.  

وكذلك  املالية،  واللوج�ستية  االإدارة  م�سائل  املرتقبة  للنتفا�سة  كذلك  ومهمة 

التموين،الأن اجلوع من �ساأنه اأن ُيف�سل االنتفا�سة؛ ف�سًل عن العناية الطبّية. 
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الأ�شتاذ اإح�شان عطايا:

ب�سكل عام، فاإن التحّول الذي ح�سل يف فل�سطني خلل االأ�سابيع املا�سية هو نتيجة 

بحجر  ولو  املقاومة،  م�سار  متابعة  هو  اإلينا  بالن�سبة  واالأهم  ومعّقد.  ن�سايل طويل  تراكم 

اإىل منط العمليات االأخرية التي ح�سلت. وقد بذلنا الكثري من اجلهود  اأو م�سرية و�سواًل 

والت�سحيات لتنفيذها. 

بينها كتائب �سهداء االأق�سى،  املندفع، ومن  ال�سباب  االآن، نحن نعمل مع جمموعات 

وهي جمموعات داخل حركة فتح. ونحن منّيز بني فتح وال�سلطة املتوّرطة بخيار التفاو�ش 

مع العدو اإىل اأبعد احلدود.  بينما بع�ش ال�سباب داخل »فتح« يعي�ش يف حالة �سياع. 

يف هذا االإطار واجهنا يف جنني م�ساألة احتكار العمل املقاوم من ِقبل  الف�سائل؛ ونحن 

جتّنبنا دائمًا هذا االأمر، واعتربنا اأننا نت�سارك العمل املقاوم مع اجلميع، واأن اأي �سلح اأو 

مال يف اأيدينا هو ملك الأي جهة تقاوم العدو االإ�رصائيلي. 

الدرجات  اأعلى  حت�سيل  اإىل  ي�سعى  الفل�سطيني  ال�سباب  بات  فل�سطني  احتلل  بعد 

اأ�ساليب  ابتكار  على  اليوم  قادرون  ال�سباب  هوؤالء  ولذا  املجاالت؛  العلمية، ويف خمتلف 

وطرق من اأجل ت�سعيد ال�رصاع مع العدو؛ ودورنا كقيادة مركزية يف احلركة هو امل�ساعدة 

فقط، فل نتدخل يف التفا�سيل، الأن �سبابنا اأدرى بالواقع املوجود وباجلغرافيا. وحتى ما 

ح�سل اأخرياً، فيما يخ�ش جّثة اإ�رصائيلي كان قد تعّر�ش حلادث �سري عادي، فاأخذته جمموعة 

�سباب من جنني، مل نتدخل كحركة؛ لكن من الوا�سح اأن املجموعة كانت تريد اأن تبادله 

بجثامني �سهداء، العتقاد ال�سباب باأنها جّثة جندي اإ�رصائيلي. ونحن طلبنا التحقيق، الأنه 

اإن كان درزيًا فل م�سلحة لنا بذلك؛ وكان لدينا قرار وا�سح باأن هذا ال�سخ�ش اإن كان 

على  للعمل  �سن�سعى  فاإننا  اأخرى  �سمن جمموعات  كان  واإن  �سن�سّلمه،  �سمن جمموعاتنا 

اإقناعها بت�سليمه. وما ح�سل اأنه مّت ت�سليمه اإىل االأجهزة االأمنية التابعة لل�سلطة يف ال�ساعة 

الثالثة فجراً.

يف  للوقوف  ن�سعى  ال  لكننا  لهم،  نقّدمها  التي  اخلربة  تنق�سهم  ال�سباب  هوؤالء  اإذاً، 
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تنظيمية؛ ونحن  بقيود  املقّيد  اأو غري  العفوي  للعمل  لهم هام�سًا كبرياً  بل نرتك  وجههم، 

القيادة والعمل  ِقبل  املنّظم من  العمل  ا�ستطعنا اجلمع بني  فاإن  املنّظم.  العمل  لدينا هام�ش 

العفوي للأ�سخا�ش نكون قد حّققنا جناحًا مميزاً. 

ويف ال�سياق ن�سهد بع�ش  االأ�ساليب اجلديدة لت�سنيع االأ�سلحة املحلية. خلل اجتياح 

1982 للبنان، �سّكل عدم وجود ال�سلح الكايف والفّعال ح�رصة للجميع؛ ونحن اليوم اأحتنا 

املجال البتكار اأ�ساليب خمتلفة للمقاومة وت�سنيع االأ�سلحة. 

اإن العمل على تعزيز ودعم املقاومة على كل امل�ستويات هو التزام ثابت لدينا، ونحن 

حري�سون  على ا�ستمرار احلوار بني حركة اجلهاد واجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني بالتحديد 

حول تو�سيع العمل املقاوم اإىل اأبعد احلدود؛ ويبقى ال�سوؤال: كيف ندير املقاومة الناجحة 

�سد االحتلل؟ نحن نعمل على هذه النقطة يوميًا وب�سكل حثيث.

العميد عمر معرب�ين:

خا�سة  حاليًا،  الدولية  للمواجهة  الرئي�سة  ال�ساحة  هي  االأوكرانية  احلرب  اأن  �سك  ال 

اأنها ت�ستمل على م�ساألتني مهمتني جداً؛ امل�ساألة االأوىل اأن الرئي�ش الرو�سي فلدميري بوتني 

اعترب ما يجري  يف اأوكرانيا مواجهة للهيمنة االأمريكية؛ وهذا بالطبع طرح جريء؛ لقد 

ترجمُت مقالة بعنوان اإن�ساء اإ�رصائيل جديدة يف اأوكرانيا، وكتبُت مقالة حول املو�سوع. 

اإن متابعة هذه اخلطة مهمة جداً يف االإطار الفل�سطيني، الأنها ُبنيت على عدد من املوؤ�رّصات 

التي ت�سّكل خماطر وجودية على الكيان؛ لذا، كان طرح اإن�ساء »اإ�رصائيل جديدة« �سمن 

اإىل  والتوّجه  االأربع  املقاطعات  �سم  وهو  اآخر،  موؤ�رّص  وهناك  اأوكرانية.  مقاطعات  �ست 

ميكواليف واأودي�سا؛ وهذا االأمر من �ساأنه اأن ُيجه�ش م�رصوع اإن�ساء اإ�رصائيل جديدة على 

اأر�ش اأوكرانيا، خا�سة اأن هذه املنطقة )زاباروجيا ونيربو( فيها ن�سبة اخلطر عالية، وفيها 

دولة  داخله  يف  يقيم  اأن  يطمح  ال�سوفياتي  االحتاد  وكان  التاريخية،  اليهود  دولة  ن�ساأت 

يهودية؛ لكن مّت �رصف النظر الحقًا عن املو�سوع.

هناك موؤ�رص اآخر، وهو: وقف عمل ون�ساطات الوكالة اليهودية يف رو�سيا، فيما الكثري 
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من اليهود يهاجرون منها. كما برز ت�سكيل للرتباء القدامى يف رو�سيا )من رتبة عميد وما 

فوق( كقّوة رديفة اإىل جانب القوة ال�سيا�سية، والتي ميكن اأن ت�سّكل قّوة �سغط يف مرحلة 

حوار  وهناك  اال�سرتاكية؛  عن  جديد  من  يتكلمون  ال�سّباط  هوؤالء  واأغلب  املراحل؛  من 

بينهم وبني بوتني حول كيفية توظيف اال�سرتاكية يف االقت�ساد. 

كذلك توجد هواج�ش لدى الرو�ش حول دور لليهود الرو�ش يف �سقوط وانهيار االحتاد 

ال�سوفياتي.

اجلديدة، عرب  اإ�رصائيل  اأجه�ش م�رصوع  بوتني  اأن  اأواًل  مهّمتان؛  امل�ساألتان  هاتان  اإذاً،   

مبا  عليها  االإ�ساءة  يجب  م�ساألة  وهذه  ن�ساطها؛  ووقف  اليهودية  الوكالة  مكاتب  اإغلق 

يعنينا كعرب وكفل�سطينيني.

اأما يف االإطار االإقليمي، فالو�سع املقاوم جّيد. وبالتماهي بني ما يح�سل يف اأوكرانيا 

وبني ما يح�سل يف االإقليم، نحن اأمام حالتني: اأواًل، هناك االنق�سام ال�سعبي والر�سمي، وهو 

عامل �سلبي؛ لكنه اأ�سبح عامًل اإيجابيًا الأنه يح�سم التوجهات؛ والعامل الثاين هو انتقال 

الردع اإىل حمور املقاومة مثلما هي احلال يف اليمن؛ فاليمن  انتقل من ال�سرب اال�سرتاتيجي 

اإىل توجيه �رصبات ا�سرتاتيجية؛ وا�ستطاع اأن يفر�ش هدنة على املعتدي. اأي�سًا، العراق ي�سبه 

لبنان؛ وقوى املقاومة يف العراق ولبنان ثابتة وقادرة على اإحداث تغيريات يف مرحلة من 

املراحل؛ اأما الو�سع يف �سوريا فجّيد، بعد �سل�سلة ال�رصبات الرو�سية وال�سورية للإرهابيني، 

على الرغم من ا�ستمرار الغارات ال�سهيونية.

 وتبقى املقاومة يف فل�سطني هي االأ�سا�ش. اإن احلالة الع�سكرية امل�ستجدة يف ال�سفة هي 

ظاهرة جديدة ويجب تعريفها بدّقة، خا�سة يف هذه املرحلة، للو�سول اإىل تعريف موّحد 

ُي�ستخدم يف �ساحات العمل االإعلمي اأو يف الدرا�سات اأو يف خمتلف ن�ساطاتنا؛ الأنه من 

دون هذا التعريف ال�سحيح �سوف نبقى قا�رصين عن فهم ما يجري؛ علمًا اأن ما يح�سل 

الت�سّلح  على م�ستوى ال�سباب الفل�سطيني مفيد جداً على امل�ستوى الع�سكري  من تزايد 

والنف�سي، ويجب التحري�ش عليه اأكرث، الأنه ي�سّبب قلقًا �سديداً للعدو. ومن هنا ياأتي دور 
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االإعلم والباحثني الذين يتعاطون مع هذا املو�سوع. 

اإىل  ذاهبون  واالإيرانيني  ال�سينيني  اأن  الوا�سح  من  االإقليمية،  التحالفات  يخ�ش  فيما 

حتالفات جديدة خارجة عن املعايري االأمريكية واالأوروبية. وتدّل املوؤ�رصات على اأن اأوروبا 

�ستكون يف و�سع خمتلف متامًا، على االأقل خلل ال�سنوات الع�رص القادمة، نتيجة ال�رصاع 

بوؤرة  وهي  اجلديدة،  البوؤرة  ذلك  اإىل  اأ�سف  طويًل؛  يبدو  والذي  اأوكرانيا،  يف  املحتدم 

ال�سني. 

وفيما يرتبط بلبنان وفل�سطني، فالهوام�ش الكبرية متوافرة للأخوة الفل�سطينيني للعمل 

وللن�ساط ال�سيا�سي، ما يفر�ش علينا التوا�سل الدائم وو�سع كل اخلربات بت�رصف  املنا�سلني؛ 

لكنني اأوؤكد يف مو�سوع زوال الكيان اأن االأمر بات  حم�سومًا. فالبدء بالكلم عن زوال 

الكيان بات �رصورة يف مواجهة التطبيع، كما يف و�سع قطر التي هي على راأ�ش املطّبعني؛ 

فالطفل القطري يرف�ش احلديث مع قناة اإ�رصائيلية، واأي�سًا ال�سباب املغاربة؛ وهناك الكثري 

من االأمثلة على رف�ش �سعوبنا العربية للتطبيع. 

من هنا يجب اإيجاد نوع من التناغم واالن�سجام بني كل �ساحات اجلهاد �سد االأعداء 

وترجمتها اإىل عناوين؛ ال�سفة وغزة والقد�ش، ملا لذلك من اأبعاد اإيجابية. 

الكبار  موت  على  بالرهان  القائلة  ال�سهرية  املقولة  �سقطت  القد�ش  �سيف  معركة  يف 

ون�سيان ال�سغار. فاليوم، ما ُي�سطلح على ت�سميتها باأرا�سي الـ48 كانت �سّباقة باحلركات 

م�ساألة  على  الرتكيز  اإذاً،  ال�سبع.  وبئر  حيفا  يف  جرى  كما  االحتلل،  �سد  واملظاهرات 

لنا. هناك  بالن�سبة  اإعلم موّجه حقيقي هو م�سكلة  اإىل  اأ�سا�سي؛ فاالفتقار  اأمر  الوعي هو 

ات حمدودة، لكن ن�ستطيع رغم الهجوم علينا اأن نبتدع طرق توا�سل مع جماهرينا  من�سّ

لرفع م�ستوى الوعي لديها. 

الأ�شتاذ مروان عبد العال: 

�ساأتكلم عن املو�سوع املطروح ب�سكل عام، وال �سك اأن هناك اأ�سئلة �ستبقى معّلقة.

هذه التجربة اجلديدة يف ال�سفة لي�ست يتيمة. وهناك جتارب معا�رصة عديدة لل�سعب 
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اإجنازاته  من  الفل�سطيني   ال�سعب  ي�ستفد  مل  ملاذا   ال�سوؤال:  ولكن  املقاوم؛  الفل�سطيني 

انتفا�سات  ح�سول  رغم  االآن،  حتى  العدو  على  وا�سحة  انت�سارات  ويحّقق  التاريخية 

وهّبات وحروب ومعارك عديدة مع االحتلل؟

اأ�سري هنا اإىل اأمر مهم جداً، وهو اأن الهيئة العربية العليا ف�سلت باأن تقود ثورة 1936. 

وكان اأهم ا�ستنتاج يف الدرا�سات حولها اأن هزمية الثورة هي التي قادت اإىل قيام ما ي�سّمى 

دولة اإ�رصائيل. 

منظمة التحرير الفل�سطينية اأي�سًا افتقدت اإىل قيادات ثورية حقيقية. يف البدايات كان 

لدى قادتها مفهوم ا�ستغلل الثورة للو�سول اإىل ال�سلطة؛ ولكن بعد االنتفا�سة دخلنا يف 

مفهوم ال�سلطة متامًا. وهذا اأمر يجب التوقف عنده وحتليله.

يف ال�سابق كانت اإمكانيات الدعم اللوج�ستي للمقاومة الفل�سطينية متوفرة من �سوريا 

ومن لبنان. اأما اليوم، فغزة وال�سفة حُتا�رصان وُتخنقان الأن فيهما مقاومة.

والوطني،  واحلزبي  واال�سرتاتيجي  التكتيكي  باملعنى  خلط  لدينا  نحن  اإلينا،  وبالن�سبة 

بني الهدف والغاية؛ دائمًا نعترب اأن هذا االأ�سلوب هو االأ�سلوب الوحيد للمقاومة؛ واأهم 

الفردية؛  االأعمال  بع�ش  دقيق ومدرو�ش، يف ظل  ب�سكل  املقاوم  العمل  ممار�سة  �سيء هو 

لكن عمليًا القائد هو االأ�سا�ش.  ففي بع�ش االأحيان هناك بع�ش االأ�سخا�ش ميوتون هباًء، 

بكّل �رصاحة. االنتفا�سة الثانية كانت  انتفا�سة م�سّلحة حتت االحتلل؛ لكن فكرة املوت 

لي�ست هي االأ�سا�ش عندنا.

وامل�ساألة الثانية التي يجب اال�ستفادة منها، وهي كيفية ا�ستخدام املقاومة يف ال�سجاالت 

واالنق�سامات الداخلية؛ فهناك نقا�ش وا�سع حول هذا املو�سوع.

وامل�ساألة االأخرى تتعلق بكيفية اال�ستفادة من املقاومة يف غزة باأقل كلفة، مبوازاة مقاومة 

نتيجة  للمقاومة  امللئمة  البيئة  ال�سفة، مع علمنا بوجود اختلالت يف  فاعلة وموؤّثرة يف 

وجود �سلطتني؛ كما اأن حا�سنة املقاومة يف ال�سفة لي�ست عاطفية بل لها ثمن؛ وهناك ما 

يجب فعله لتاأمني بيئة حا�سنة بقّوة للمقاومة؛ كانت ال�سفة ال تتفاعل عاطفيًا ب�سكل كامل 
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مع غزة نتيجة تاأثري ال�سلطة. وهذا املو�سوع يجب اأن ُيفتح نقا�ش حوله.

واليوم تنت�رص التقارير حول كتيبة جنني، عرين االأ�سود، وكتيبة اأو فر�سان نابل�ش؛ وهذا 

ال�سعبية؛  احلا�سنة  اأو  احلماية  بقاء  مع  طبعًا  لكن  االحتلل؛  يخيف  الكفاحي  التحّول 

فاإ�رصائيل تخاف من بداية مرحلة كفاحية جديدة لل�سعب الفل�سطيني، مع ظهور قيادات 

اأن تربز قيادات اأخرى على  جديدة. فقادة االنتفا�سة الثانية يف ال�سجون حاليًا؛ ويجب 

االأر�ش لتفعيل وتطوير هذه احلالة املقاومة. 

ما يخيف كيان  اأكرث  التنظيم، كونه  ال�سفة هي  التحّول اجلديد يف  م�ساألة يف  اأهم  اإن 

العدو.

الدكت�ر عبا�س اإ�شماعيل: 

احلكومة االإ�رصائيلية اجلديدة هي حكومة ميينية بالكامل؛ وهي ترافقت مع كلم كثري 

عن ثورة اليمني اأو موجة اليمني العن�رصي داخل الكيان. 

اإن االنتخابات االأخرية مل تعك�ش ا�سطفافًا ميينيًا مقابل االآخرين، اأو حتّواًل يف اجتاهات 

اليمني. هناك خلط بني مع�سكر نتنياهو وبني مع�سكر اليمني؛ فكل من هو معار�ش لنتنياهو 

ُي�سطب من مع�سكر اليمني. وما ح�سل اأخرياً لي�ش حتّواًل نحو اليمني، ولكن التحّول داخل 

اليمني ح�سل باجتاه نتنياهو. وباالأرقام، ما ناله بنيامني نتنياهو يف االنتخابات هو  مليون 

وثلثمئة و�ستون األفًا من االأ�سوات؛ اأما االأ�سوات التي نالها املع�سكر املناه�ش لنتنياهو من 

اليهود فبلغت مليون وثمامنئة وت�سعة ع�رص األفًا؛ واالأ�سوات العربية املناه�سة لنتنياهو بلغت 

233 األف �سوت.  فالعدد الذي ح�سل عليه نتنياهو ي�ساوي ما نالته االأحزاب املناه�سة له 

على اختلفها. اإذاً، بلغة االأرقام، هناك تعادل بني املع�سكرين)بني يهود وعرب(:املع�سكر 

اإن  االأرقام اعتمد عليه من يقول  الت�ساوي يف  نتنياهو. وهذا  لنتنياهو ومع�سكر  املناه�ش 

التقدم الذي ح�سل هو تقدم تقني ولي�ش جوهريًا يف مع�سكر نتنياهو؛ ولكن لو قمنا باإلغاء 

اأّيدوا  الذين  اليهود  األف �سوت بني   540 املعادلة، يظهر فارق ب  العربية من  االأ�سوات 

نتنياهو والذين عار�سوه.
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اإن ن�سف هوؤالء كانوا قد �سّوتوا حلزب »ميينا« يف املّرة املا�سية؛ اأي اأنه �سمن مع�سكر 

نتنياهو  اإىل حزب عار�ش  باليمني  نتنياهو  اأيّد  انتقل هوؤالء من حزب  الدينية،  ال�سهيونية 

باليمني. وعليه، ال يوجد حتّول على م�ستوى امليول؛ لكن هناك حزب كانت لديه �سبعة 

مقاعد، وهناك حزب مييني مل يتجاوز ن�سبة احل�سم؛ ولكن املقاعد ال تعك�ش الفارق يف 

الناخبني له  ل�سالح نتنياهو، ولكن عدد  64 مقعداً  النتائج: هناك  اأعداد امل�سّوتني، بدليل 

كان مليونًا ونّيف، وعدد االأ�سوات لدى املع�سكر الثاين بلغ اأي�سًا مليونًا ونّيف.

لكن هذا ال يعني اأننا ل�سنا اأمام حكومة ميينية بكّل معنى الكلمة؛ فهي �سوف تت�سّكل 

من تركيبة دينية ميينية، وتاأثري االنتخابات االأخرية �سيكون كبرياً على الواقع الفل�سطيني.

يف  القرار  مبفا�سل  االإم�ساك  بعقلية   احلكم  اإىل  تاأتي  املتطرفة  اليمينية  فاالأحزاب 

االأمنية، وم�ساريع اال�ستيطان. ولذلك، كان  العليا والق�ساء، االأجهزة  اإ�رصائيل: املحكمة 

تيار ال�سهيونية الدينية كتلة واحدة، واالآن بات ثلث كتل؛ واملفاو�سات االئتلفية باتت 

منف�سلة. فالبع�ش من املتطرفني الفائزين يف االنتخابات يطالبون بت�سّلم االإدارة املدنية يف 

ال�سفة الغربية، والتي تعني احلكومة االإ�رصائيلية مبا�رصة؛ فهم يريدون نقلها من وزارة االأمن 

اإىل �سلطة وزارة املالية، وذلك بهدف التحكم بكّل ما له علقة باال�ستيطان وامل�ستوطنات 

والبنى التحتية؛ وحتى اجلي�ش االإ�رصائيلي لن تكون له اأي علقة بهذا امللف؛ وقد ح�سل 

اإىل  الداخلي  االأمن  وزارة  بتحويله  نتنياهو،  مع  االتفاق  نتيجة  هدفه  على  الديني  اليمني 

وزارة االأمن القومي. 

لها  التي  الهيئات  اإىل كل  باالإ�سافة  الداخلي؛  االأمن  القومي هي وزارة  االأمن  فوزارة 

نفوذ وذات علقة بالقانون، �سواء كانت وزارة الزراعة وغريها؛ حتـى اأنه مّت اأخذ �سلحية 

مناطق  البدو يف  بناء  اأعمال  توقف  البيئة، والتي  لوزارة  تابعة  التي كانت  الثورة اخل�رصاء 

النقب. 

ارتقاء  اأمام  اإذاً  �سنكون  لديها نظرة �سهيونية عن�رصية،  اإ�رصائيلية  اأمام حكومة  اأننا  ومبا 

نوعي يف املواجهة بني االإ�رصائيليني والفل�سطينيني، حيث ن�سمع �رصاخ االإ�رصائيليني باأنهم 
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ذاهبون اإىل الهاوية. 

اأي�سًا، فيما يخ�ش املواجهة مع املجتمع الدويل، كّل الدالئل ت�سري اإىل اأن �سعود اليمني 

ال�سهيوين �سيوؤّدي اإىل ت�سعيد يف املواجهة بني االإ�رصائيليني والفل�سطينيني. وتبقى ال�سلطة 

االإ�رصائيلي يف  اجلي�ش  بالنيابة عن  كبري  بعبء  تقوم  الأنها  للعدو،  اأمان  الفل�سطينية �سّمام 

مواجهة املقاومة واالنتفا�سة. 

الو�سع  عن  والع�سكرية  االأمنية  املوؤ�س�سة  تقديرات  ت�سدر  اأن  ال�سدفة  قبيل  من  ولي�ش 

متطرفة.  اإ�رصائيلية  حكومة  ت�سكيل  عن  احلديث  �سوء  يف  الغربية،  ال�سفة  يف  املرتّدي 

القتلى  ال�سهداء وعدد  الفل�سطينية وعدد  العمليات  اأن عدد  الع�سكرية ك�سفت  فاملوؤ�س�سة 

االإ�رصائيليني  يت�ساعف. يف املقابل، هناك �سعف لدى ال�سلطة الفل�سطينية، واأبو مازن يف 

اآخر اأيامه، ما يعني الذهاب اإىل فراغ  �سريّتب اأعباء اأكرث، يف ظل توا�سل التحذيرات من 

تزايد اعتداءات امل�ستوطنني. 

كتيبة من  اأكرث من   االإ�رصائيلي، وهناك  اجلي�ش  ي�ستنزف  الغربية  ال�سفة  الو�سع يف  اإن 

اجلي�ش االإ�رصائيلي اليوم يف ال�سفة. 

اأما النقطة االأخرية، فعلى الرغم من اأن احلكومة اجلديدة �سوف تكون متطرفة، لكن 

فيما يخ�ش العلقة بالق�سايا اال�سرتاتيجية هي م�سبوطة. ويبقى الهام�ش املعطى يف الداخل:  

يف القد�ش، دخول اليهود اإىل امل�سجد االأق�سى قد ي�سّبب انفجاراً يف ال�سفة ورمبا يف غزة؛ 

واإذا مل تنعك�ش االأو�ساع الفل�سطينية تفجراً يف ال�ساحات االأخرى، فهي �سوف توؤّدي اإىل 

ان�سغال ال�ساحات االأخرى، االأمر الذي �ستكون له دالالت عديدة.

لذلك اأختم بالقول اإنه بالن�سبة ملحور املقاومة، فاإن حكومة نتنياهو اجلديدة هي فر�سة 

بالن�سبة لف�سائل املقاومة، حيث �سيكون هناك هدم للأمن االإ�رصائيلي؛ واأي�سًا فر�سة الأن�سار 

الواجهة  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  واإعادة  العدو  طموحات  لتقوي�ش  االإعلم  يف  املقاومة 

جمدداً. 
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الأ�شتاذ �شالح اأب� عزة:

يف القانون الدويل هناك م�سطلحان: التكييف  و�سابط االإ�سناد. يجب التكييف ب�سكل 

االإعلم حول م�سائل  اليوم يف  تقارير كثرية  اإ�سناد �سحيح. هناك  �سحيح لو�سع �سابط 

جو)موود(  يف  ال�سباب  الإدخال  والعربي  الفل�سطيني  الفرد  نف�سية  رفع  النف�سي:  الوعي 

املقاومة، ونقل احلالة يف ال�سفة من حالة �ساكنة اإىل حالة اأكرث توّتراً مع االحتلل. لكن يف 

الدوائر البحثية يجب تغييب لغة االإعلم والبحث عن جذور امل�سكلة.

 اأنا قادم من جنني، والتي هي من اأ�سعل االأو�ساع يف ال�سفة املحتلة. و�ساأحاول  االإجابة 

ِقبل االأخوة حول الواقع الراهن يف ال�سفة لتكييفه ب�سكل �سحيح  على ما مّت طرحه من 

2000. لكن  1987 وانتفا�سة  انتفا�سة  اإىل ذهننا هي  يتبادر  بالن�سبة للنتفا�سة؛ واأّول ما 

وهي  منها،  فاأكرب  احلالية  االنتفا�سة  م�ستوى  اأما  حجارة؛  انتفا�سة  كانت   87 انتفا�سة 

خمتلفة؛ لكنها مل ت�سل بعد اإىل �سمولية انتفا�سة  2000، حيث كانت للف�سائل اأدوار اأكرب 

يف العمل الن�سايل املقاوم يف ال�سفة. 

امل�ساغبة  اإن  يقول  االأول  ال�سفة:  توجهات يف  ثلثة  تتمّثل يف وجود  امل�سكلة  االآن، 

على العدو يجب اأن تكون دائمة؛ والف�سيلن االأبرز يف احلديث عن هذه امل�ساغبة هما: 

حركة اجلهاد واجلبهة ال�سعبية. ولكن يف املقابل، هناك ف�سيلن كبريان، اأحدهما حم�سوب 

على حمور املقاومة، واالآخر على م�رصوع الت�سوية؛ واإذا كان ت�ساعد م�سار االنتفا�سة ال 

يزال �سمن حدود معّينة، فلأن هذين الف�سيلني يلتزمان طرحهما حول الدعم الع�سكري 

للنتفا�سة. 

اأواًل، هناك حركة فتح. االأ�ستاذ اإح�سان حتّدث عن فتح املقاومة وفتح ال�سلطة. واالأخرية 

اأردت الدخول يف عامل االأرقام  تكاد تكون الف�سيل االأكرب يف ال�ساحة الفل�سطينية؛ ولو 

بني  انق�سامها  ولكن  40%؛  ن�سبة  لها  توؤّمن  فتح  اإن وحدة حركة  لقلت  واالنتخابات، 

تيار اأبو مازن وتيار الربغوثي وتيار دحلن هو ما جعل االأخوة يف حما�ش يف موقع التيار 

االأول. 
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اأما حركة اجلهاد يف جنني، فهي ُتدعم ومُتّول عمليًا من ِقبل حركة فتح؛ ولواء ال�سهداء 

فيها يدعم حركة اجلهاد. لذا، فاإن عدم وجود قيادة يف حركة فتح تتبّنى املقاومة لن ي�سمح 

بتطور االنتفا�سة؛ وال�سبب اأن اأغلبية قيادة فتح كانت مع التوجه اإىل ع�سكرة االنتفا�سة، 

ويف طليعتها الراحل اأبو عّمار.

ونحن  االحتلل.  �سد  عمليات  بتنفيذ  ال�سلطة  عنا�رص  بع�ش  قيام  حاليًا  ن�سهد  ولذا، 

نقول اإن امل�سكلة مع االحتلل هي م�سكلة وطنية و�سخ�سية وتعنينا جميعًا. االآن الف�سيل 

االأكرث تاأثرياً هو حما�ش، وهي حركة مقاومة؛ ولكن لديها بع�ش احل�سابات ال�سيا�سية التي 

ُتدخل املقاومة يف دّوامة »االآن ولي�ش االآن«، وهل هناك م�سلحة؟ وهذا الو�سع يذّكرنا 

مبا جرى يف اأواخر ال�سبعينات، مع ن�ساأة حركة اجلهاد االإ�سلمي، حيث ح�سلت نقا�سات 

حول اأولوية الرتبية يف امل�سجد اأو  العمل الع�سكري، كما يقول الدكتور فتحي ال�سقاقي.

تلّقتها.  التي  الكبرية  ال�رصبات  كذلك، هناك جمموعات حافظت على وجودها رغم 

ملاذا ال تزال كتيبة جنني  موجودة رغم ال�رصبات الكبرية التي تعّر�ست لها؟

اإن التعامل اخلاطئ مع االإعلم يوؤّدي اإىل تغييب الكثري من املعلومات الواقعية، وبالتايل 

لكن  فتح؛  االأ�سود كانت من حركة  ن�ساأة جمموعات عرين  اإن  فمثًل،  امل�سداقية؛  فقدان 

التطور ثلث  فتلّقفت هذا  �سّد ع�سب حولها،  باجتاه عدم وجود  ال�سلطة وفتح �سغطتا 

هذه  كانت  هنا  ومن  حما�ش؛  وحركة  اجلهاد  حركة  ال�سعبية،  اجلبهة  اأ�سا�سية:  ف�سائل 

الت�سمية: عرين االأ�سود.

وهنا لدّي ملحظة مهمة؛ كّل حامل للحجر يف ال�سفة هو حامل مقتدر لل�سلح، لكنه 

ال يحمله لغياب ال�سلح. هنا، يف لبنان اأف�سل �سلح �سخ�سي �سعره 16 األف دوالر؛ لكن 

الفل�سطيني، وخا�سة يف خمّيمي بلطة وجنني،  األف دوالر. لكن   30 يف فل�سطني �سعره 

اأ�سبح قادراً على ت�سنيع ال�سلح.

كان اعتماد �سعبنا منذ عام 2015 على ال�سّكني وال�سيارة مبثابة تعوي�ش عن غياب ال�سلح 

لديه. وما يجري حاليًا هو التكييف ال�سحيح والواقع احلقيقي للمقاومة. و�سنلحظ املزيد 
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من امل�ساركات الفل�سطينية الوا�سعة من ناحية العدد والنوع. لقد الحظنا م�ساركات من 

االأجيال  اإذاً، كل  �سنة؛  �سنة و49   64 راأينا رجًل عمره  ال�سن، كما  فل�سطينيني �سغار يف 

الفل�سطينية م�ساركة يف االنتفا�سة؛ واالإ�رصائيلي يتكلم االآن عن تطور االنتفا�سة منذ عام 

يريد  يكن  مل  االأمواج«،  »كا�رص  عملية  عن  العدو  اأعلن  عندما   ،2022 اآذار  ويف   .2015

الو�سول اإىل تفجري الو�سع الأنه يح�سب ح�ساب املقاومة. 

اإن معارك: �سيف القد�ش،  وحدة ال�ساحات، ونفق احلريّة، اأّدت اإىل �سعور الفل�سطينيني 

باأن املقاومة باتت قادرة. لكن حتى االآن، اإعلم حمور املقاومة يرّكز على العمل الفردي؛ 

وهذا ما يريده اال�رصائيلي من ناحية ترويج م�سطلح االأ�سد املنفرد؛ اأي اأن هذه املجموعة 

ينتهي اأثر عمليتها با�ست�سهاد املنّفذ؛ اأما العمل املنّظم، فهو ما ُيقلق االإ�رصائيلي حقًا الأنه ال 

يدري مدى امتداده وعمقه. 

لقد مت الربط بني تفجري �سيارة يف جنني، والتي وِجد بجانبها َعَلٌم للجبهة ال�سعبية، وبني 

تفجري القد�ش؛ لكن هل هناك ربط بينهما؟ هذا مثال من االإ�سكاليات املوجودة يف ال�سفة، 

والتي ُيطرح بناًء عليها ال�سوؤال حول احتماالت ت�ساعد اأو انخفا�ش العمل املقاوم بكافة 

اأ�سكاله؛ وهذا القرار هو قرار الف�سائل يف النهاية.  

المداخالت 

الدكت�ر عبا�س اإ�شماعيل 

يف ق�سية ت�سكيل احلكومة االإ�رصائيلية اجلديدة، ما يهم نتنياهو االآن هو اأن يثبت براءته 

التهويد  مو�سوع  هناك  الرباءة.  على  ليح�سل  ثمن  اأي  ليدفع  م�ستعد  وهو  الف�ساد،  من 

وغريها من املوا�سيع املطروحة. واملوؤ�س�سة االأمنية والع�سكرية ت�سغط يف مو�سوع ال�سلم 

ي�ستعيد بع�ش  اأن  نتنياهو  ي�ستطيع  اأن مير. وقد  واحلرب؛ لكن مو�سوع اال�ستيطان ميكن 

ال�سلحيات من املتطرفني يف داخل احلكومة املرتقبة؛ فهو من �سّن قانون املتدينني وعاد 

و�سحبه عند تروؤ�سه احلكومة. ومن املمكن اأن يعمل جمدداً على �سبط االإيقاع يف احلكومة 

القادمة. 
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اأما املوؤ�س�سة االأمنية فو�سعها خمتلف الأن ل�سلحياتها علقة باالأمن القومي؛ نعم، هناك 

م�ستوى �سيا�سي ياأخذ القرارات؛ لكن يف مو�سوع احلرب، اجلي�ش االإ�رصائيلي يطرح ثلثة 

خيارات دائمًا: اإبقاء احلال على ما هو عليه؛ الذهاب اإىل خيار تكلفته عالية، وهو اخليار 

الذي ال يريده؛ اأو الذهاب اإىل اخليار الذي يريده.

الأ�شتاذ �شالح اأب� عزة:

مع  فاجلميع  االأر�ش  على  اأما  للإعلم؛  فقط  هي  للمجموعات  املختلفة  الت�سميات 

بع�سهم. اإن خمّيم جنني اأّوله م�ست�سفى واآخره مقربة، وال يوجد تنظيم فيه. لكن م�ست�سفى 

جنني موجود قرب املخيم، وكل امل�ست�سفيات ترتّكز حول املخيم. 

مل يكن هناك ر�سد للدرزي االإ�رصائيلي الذي تعّر�ش حلادث ال�سيارة. ومع دخوله اإىل 

م�ست�سفى ابن �سينا عرف ال�سباب يف املخيم به، ولكن مل تكن لديهم املقدرة على اإخفائه، 

حتى لو كان جنديًا اإ�رصائيليًا، نتيجة وجود ال�سلطة وطبيعة املكان وجغرافيا املنطقة.

لي�ست �سعيفة كما يخّيل، بل هي ما  ال�سفة  ال�سلطة يف  اإن  اأقول  بالن�سبة للنتفا�سة، 

زالت �سابطة للأو�ساع، حتى يف جنني. ودور ال�سلطة يف جنني يختلف عن اأي منطقة 

اأخرى. 

ال�سباب املقاوم يف خميم جنني حا�رصون، ولكنهم ال يتنقلون يف �سوارع جنني، واأجواء 

املخيم خمتلفة عن اأجواء جنني. اإن ال�سلطة يف جنني ت�سبط االأمور، لكن هناك خوف من 

الفراغ بعد عبا�ش؛ واالإ�رصائيلي واالأمريكي ميكن اأن يح�سما و�سع هذه ال�سلطة.

الأ�شتاذ اإح�شان عطايا

اأواًل، بالن�سبة للنتفا�سة احلالية، هي بداأت قوية ولكنها مل ت�سل اإىل م�ستوى  االنتفا�ستني 

ال�سابقني، خا�سة اأنها اأخذت الطابع الع�سكري امل�سّلح.

 يف مو�سوع حما�ش، ال يوجد توّجه لعمل ع�سكري يف ال�سفة مبواجهة االإ�رصائيلي؛ 

والفكرة  االقت�سادية  امل�سالح  الأن  ال�سفة،  قيادات حما�ش يف  هم  الراأي  هذا  واأ�سحاب 
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التاريخية عند حما�ش تقت�سيان ال�سري يف طرح الرتاكم والو�سول اإىل ال�سلطة عرب املحا�س�سة 

مع حركة فتح. 

واملحاوالت اجلارية لت�سحيح هذا اخليار من ِقبل �سالح العاروري وغريه، تو�سلنا اإىل 

حركة اجلهاد التي ا�ستدرجت جماعة االإخوان الفل�سطينية اإىل تاأ�سي�ش حما�ش والدخول 

باأن  االإخوان  و�سعور جماعة  اجلهاد  انطلق حركة  بعد  بعمل ع�سكري،  االنتفا�سة  يف 

اإطار عمل  اجلهاد يف  تنظيم  اإىل  �سيذهب  واأن جمهورهم  �سُي�سحب من حتتهم،  الب�ساط 

م�سّلح منّظم �سد االحتلل. 

ا�ستدراج  اجلهاد  حركة  ا�ستطاعت  حيث  القد�ش،  �سيف  معركة  يف  ح�سل  ما  وهذا 

اإىل  للو�سول  االأمر،  هذا  على  حما�ش  عملت  وقد  االحتلل.  �سد  املعركة  اإىل  حما�ش 

عدم اال�ستدراج يف عملية وحدة ال�ساحات. ولكن يف ال�سفة، ا�ستطاعت حركة اجلهاد 

ا�ستدراج حما�ش جمّدداً. حما�ش بداأت بعرين االأ�سود، ودفعت اأموااًل طائلة لتاأخذ حّيزاً 

يف املقاومة؛ وقد تنّبهت حركة فتح لهذا االأمر فتقّل�ش دور عرين االأ�سود.  ويف داخل فتح 

بالدخول  ال�سماح حلما�ش  مع عدم  لكن  يجري،  عّما  النظر  �ستغ�ّش  ال�سلطة  اإن  يقولون 

على اخلط. ويف النتيجة، �سُت�ستدرج حما�ش اإىل العمل املقاوم يف ال�سفة اأو �ستكون خارج 

العمل املقاوم؛ وهذا ما انتبه له �سالح العاروري؛ وهو ما يحاول العمل عليه داخل ال�سفة 

االآن. 

لن  م�ستمرة، وفتح  الداخلية  فال�رصاعات واالنق�سامات  فتح،  اأما يف مو�سوع حركة 

تقوم لها قائمة طاملا اأبو مازن موجود؛ وبعده �سيكون الو�سع اأ�سواأ. واليوم، هناك  التن�سيق 

امل�ستجد بني اجلهاد واجلبهة ال�سعبية لت�سويب م�سار العمل املقاوم، كتوّجه اأّول للنتفا�سة، 

من خلل ا�ستمرار اال�ستباك مع االحتلل وامل�ساغبة �سّده، الأنه يرفع م�ستوى الوعي لدى 

�سبابنا؛ والتناف�ش على م�ستوى املقاومة هو تناف�ش نوعي.
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مراجعة كتاب:

الكونفدرالّية الم�شرقّية

�شراع الهوّيات وال�شيا�شات

 

امل�ؤلّف : اأني�ش النّقا�ش. 

النا�رش: مكتبة بي�سان للن�رش والت�زيع. 

الطبعة الأوىل : كان�ن الأول )دي�سمرب( 2015.

اأني�ش النق��ش يف م�س�ألة الهوية  يف هذا الكت�ب، يبحث املفّكر واخلبري اال�سرتاتيجي 

تقود  التي  ال�سلبية  املوروث�ت  اأخطر  ومن  املنطقة،  التقدم يف  عوائق  اأهم  من  ب�عتب�ره� 

�سعوب املنطقة اإىل �رصاع�ت ال حدود وال اآف�ق له�؛ بل هي هدٌر للط�ق�ت و�سرٌي بعك�ش 

تطّور حركة الت�ريخ.

لي�ست م�رصوعً� لالجتم�ع  امل�رصقية  الكونفدرالية  اأن  املوؤّلف يف »التمهيد«  ويو�سح 

على هوية؛ بل هي م�رصوع لالجتم�ع على املب�دئ واالأهداف امل�ستقبلية التي ت�سب يف 

م�سلحة املجتمع�ت العربية واالإ�سالمية يف كل املج�الت.

والكونفدرالية يف االأ�س��ش هي متّرد على م�س�ألة الهوية وتعريف�ته� القدمية وامل�ستحدثة.

هي  العربي،  ب�لربيع  زيفً�  ُعرف  بعدم�  وخ�سو�سً�  املنطقة،  هذه  يف  ال�رصاع�ت  اإن 

�رصاع�ت اأدواته� حتري�ش الهوي�ت بع�سه� على بع�ش، مع تغييب لل�سي��س�ت عن عمد من 

❋ ب�حث لبن�ين.

❋
�أ. ح�صن �صعب
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اأجل مترير �سي��س�ت االآخرين فين�. وكذلك حتّولت االإيديولوجي�ت والدي�ن�ت يف منطقتن�، 

ويف الع�مل، اإىل هوي�ت، يف حني اأنه� يف جوهره� وحركته� الت�ريخية، ك�نت �سي��س�ت 

وبرامج ، واأفك�راً تن�طح اأفك�راً، ومل تكن �رصاعً� على الهوي�ت.

اإن�س�ين  اقت�س�دي  اجتم�عي  �سي��سي  م�رصوع  هي  امل�رصقية  الكونفدرالية  ف�إن  وعليه، 

ب�متي�ز، كم� يراه� النق��ش. وهي كذلك عملية متّرد، على كّل م� هو موروث وغري معقول 

يف الفكر املت�أ�سل يف املنطقة ، خ�رج اأي عملية تقدمية مو�سوعية ، وغري متالئم مع حركة 

الب�رصية يف مع�رجه� يف هذه الدني�. 

الكونفدرالية امل�رصقية متمّردة على االأدي�ن املوروثة، الأن ال�رصاع يجري بني هوي�ت 

دينية موروثة، توؤّطره� الع�سبية اأكرث من كونه� موؤّطرة ب�جلوهر التوحيدي يف الر�س�الت 

ال�سم�وية الثالث التي ت�سّكل جمموع م� يف هذه املنطقة من اأدي�ن ومذاهب، اإاّل من رحم 

بني لهوية من هن� اأو هن�ك.  رّبي من امللتزمني حقً� بر�س�لة دينهم، من غري املتع�سّ

ويف ال�سي�ق، ف�إن احلدود اجلغرافية لي�ست فقط من �سنع اال�ستعم�ر، بل هي اأي�سً� من 

ُت�س�ف  وعندم�  ال�سي��سية.  واجلغرافي�  الدولية  ال�سي��سة  تطورات  فهم  وعدم  اجلهل  �سنع 

احلدود  ت�سبح  وعي،  غري  عن  املوروثة  اجل�معة،  ب�لهوي�ت  املنغم�ش  اجلمعي  الوعي  اإىل 

اجلغرافية، اإ�س�فة للهوي�ت املوروثة، ع�ماًل دافعً� لل�رصاع والتم�يز ال�سلبي واالقتت�ل اأحي�نً�، 

عو�ش اأن تكون حركة هذه املجتمع�ت هدفه� التع�ون والتك�مل. 

اإط�ره�  ويف  عربي.  هو  م�  مع  عربي  غري  هو  م�  بني  جتمع  امل�رصقية  الكونفدرالية  اإن 

اأدوارهم �سمن امل�رصوع  الهوي�ت وم�هّية  العرب لوعي مفهوم  تثقيف  اإع�دة  تبداأ عملية 

االإن�س�ين الع�ملي؛ كم� هي كذلك للكردي وللرتكي ولالإيراين وغريهم. 

وبعد ك�سفه لبع�ش اأبع�د ا�سرتاتيجية الفو�سى اخلاّلقة، التي تبّنته� وبداأت بتنفيذه� اإدارة 

اأني�ش النق��ش اإن  الرئي�ش االأمريكي جورج بو�ش االبن )2005/2006( يف املنطقة، يقول 

الهوي�ت  ت�سّكل  درا�سة  له�، من خالل  مع�ك�سة  بن�ء  ا�سرتاتيجية  ا�ستخراج  يح�ول  كت�به 

وت�سّكل اجلغرافي� ال�سي��سية ومعرفة طبيعة ال�رصاع�ت والبدائل املطلوبة لنج�ة املنطقة من 

منطقه� املنحرف. 
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يف الباب الأّول )�رشاع ال�سرتاتيجيات(، ويف �سوء ح�لة التفّكك املريعة التي ع��سته� دول 

املنطقة بفعل الغزو االأمريكي للعراق )2003( وتداعي�ته، يعر�ش النق��ش ملالمح من روؤيته 

اأو م�رصوعه اجل�مع )الكونفدرالية امل�رصقية(، والذي يجب اأن ينطلق من خالل )ا�سرتاتيجية 

بالد ال�س�م( ، ب�عتب�ر اأن مهمة الت�سدي للم�رصوع ال�سهيوين، اال�ستيط�ين والتو�سعي، تقع 

على ع�تق �سعوب اجلوار اأّواًل، ومب� يتيح جت�وز التعبريات الفئوية واالخرتاق�ت ال�سي��سية 

التي تهدف اإىل �رصب املكّون�ت والقوى ال�سعبية يف بالد ال�س�م حتديًدا. 

والت�سدي  املق�ومة  م�رصوع  عم�ده�  التي  ال�س�م،  بالد  ا�سرتاتيجية  اأن  املوؤلّف  ويرى 

للم�رصوع ال�سهيوين، هي حمور احلركة امل�سّوبة لطبيعة ال�رصاع�ت يف املنطقة ، وهي حمّررة 

طوق  هي  امل�رصقية  الكونفدرالية  اأن  كم�  اخل�رجية.  القوى  هيمنة  من  العربية  ال�سعوب 

النج�ة و�ُسّلم االرتق�ء ب�أمم و�سعوب املنطقة نحو م�ستقبل واعٍد وم�رصق. 

حتت عنوان )املنطقة وتركي� : بني »ال�س�ع » و»ال�س�عت«( ، ي�سري املوؤلّف اإىل اأهمية 

الع�م  )اأواخر  العراق  من  االأمريكي  االن�سح�ب  بعد  �ستت�س�عف  التي  »ال�س�ع«  منظومة 

2011(، والتي ت�سم اإيران ولبن�ن و�سوري� والعراق؛ فهي �ستكون حمور التف�هم االإقليمي 

ال�سرتاتيجي الذي �سري�سم �سي��سة املنطقة على ك�فة ال�سعد ، وخ�سو�سً� اأن جمموع م� وّقع 

من اتف�قي�ت ثن�ئية وتك�ملية بني هذه البلدان يجعل من هذا الهدف اأمراً واقعيً�. 

ويف ح�ل تخّلي تركي� عن لعب دور ال�رصيك والغرمي يف الوقت عينه ، ف�إن ان�سم�مه� 

اإىل املنظومة املذكورة ، التي �ست�سبح منظومة »ال�س�عت«، �سُيقّوي كل الدول املنخرطة 

فيه�، داخل االإقليم وخ�رجه. 

�سيدّمر  الذي  الرتكي(  اال�سرتاتيجي  )العمق  عن  النق��ش  يتحدث  االإط�ر  هذا  ويف 

االأعم�ق )العربية واالإ�سالمية( االأخرى، الأن اال�سرتاتيجية الرتكية التي بلورته� نظرية وزير 

اخل�رجية الرتكي ال�س�بق داوود اأوغلو، ك�نت ترتكز على قراءة اأح�دية للعمق اال�سرتاتيجي 

الرتكي، متغ��سية عن االأعم�ق اال�سرتاتيجية االأخرى يف املنطقة. 

من هن� ج�ءت نظرية اأوغلو يف �سفر-اأو ت�سفري- امل�س�كل مع اجلريان، من اأجل اإق�مة 

اأف�سل العالق�ت، والتمّدد من خالل القّوة الن�عمة، االقت�س�دية والثق�فية، لتحقيق مك��سب 



درا�شات باحث
مراجعة كت�ب: الكونفدرالّية امل�رصقّية: �رصاع الهويّ�ت وال�سي��س�ت

228 74 1444هـ ـ العدد   - 2022 �شتاء 

لعالق�تهم  االأتراك  تو�سيع  اإىل خطورة  هن�  االإ�س�رة  مع  تركي� ح�رصاً؛  مل�سلحة  ا�سرتاتيجية 

ال�سي��سية والع�سكرية واالأمنية واالقت�س�دية مع حلف االأطل�سي، والذي ال تخفى اأهدافه 

التو�سعية يف االإقليم، ومق�بل رو�سي� وال�سني على ال�سعيد الدويل. وهذه ال�سي��سة ال تّتفق 

مع هدف ت�سفري االأزم�ت مع دول اجلوار، والذي التزمت تركي� به علنً� قبل �سنوات )منذ 

بداية عهد الرئي�ش اإردوغ�ن(. 

 ، املنطقة  يف  ال�رصاع�ت  جلذور  املوؤلّف  يعر�ش  و�رشاعاته(،  )الإقليم  الثاين  الباب  يف 

يف  اآنذاك(  وفرن�س�  )بريط�ني�  امل�ستعمرة  الغربية  الدول  وغ�ي�ت  ظروف  اإىل  تعود  والتي 

ب�لن�سبة  جرى  م�  وهذا  الحقً�.  بينه�  فيم�  �رصاع�ت  خللق  خمتلفة  �سي��سية  كي�ن�ت  اإيج�د 

بعد  االإ�رصائيلي،  الكي�ن  فيه�  اأُن�سئ  التي  وفل�سطني،  واإيران..  والعراق  و�سوري�  للبن�ن 

اإح�طته بكي�ن�ت عربية �سعيفة، ك�نت تع�ين من طبيعته� ال�سي��سية واالجتم�عية املدّجنة، 

واملق�ّسمة والع�جزة عن خو�ش ال�رصاع مع الكي�ن العن�رصي اجلديد، مع ارته�نه� ب�لك�مل 

الإرادات الدول التي اأن�س�أته�، من دون مراع�ة للوحدات االجتم�عية والتكوين االإن�س�ين 

ملجتمع�ته�، واإمك�ني�ت التك�مل فيم� بينه�. 

لذا، ف�إن اأي نظرة ف�ح�سة على الواقع الذي تعي�سه املنطقة يف م� ُيعرف ببالد ال�س�م، 

التحّرر  م�س�ألة  اأن  تك�سف  العربي،  الع�مل  اأو   ، االأو�سط  ال�رصق  اأو  اخل�سيب،  الهالل  اأو 

الوطني مل تكتمل حتى اليوم ب�سبب التق�سيم�ت اال�ستعم�رية لهذه الدول، وانخراط  بع�ش 

الكي�ن�ت العربية اجلديدة يف تنفيذ اأهداف الدول امل�ستعمرة، على الرغم من الت�سحي�ت 

التي قّدمته� �سعوب املنطقة يف هذا ال�سبيل منذ الثورة العربية الكربى وحتى اليوم.

اإن االأمن االإقليمي مل يتعّر�ش للتهديد من ِقبل العدو ال�سهيوين والقوى اخل�رجية فقط؛ 

بل هو تعّر�ش الأكرب عملية تدمري ذاتي نتيجة �سي��س�ت بق�ي� اجلغرافي� ال�سي��سية التي ر�سمه� 

تعرتف  ال  اأو  تعرف  ال  وحكوم�ت  بدول  متّثلت  والتي   ، املنطقة  يف  القدمي  اال�ستعم�ر 

مبنظومة اأمن قومي اأو اإقليمي..

ممنهج   تدمري  عملية  اأكرب  م�ر�ست  التي  النفطية،  اخلليج  دول  املج�ل  هذا  يف  وتربز 

للمقّدرات والرثوات االإقليمية منذ عقود وال تزال. وفيم� بعد ا�ستكملت بع�ش االأنظمة 
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التدمري الذاتي لالأّمة ، مثل جم�ع�ت  العربية وجم�ع�ت ومنظم�ت غري حكومية عملية 

اجله�د االأفغ�ين اأو الق�عدة التي تزّعمه� اأ�س�مة بن الدن ، و�سواًل اإىل تنظيم داع�ش التكفريي 

الفكرية  الت�سّتت والتع�سب  ا�ستغل ح�الت  الذي  االأمريكي  الدور  اإىل  االإلف�ت هن�  ؛ مع 

واملذهبية التي ظهرت يف العراق و�سوري�، وذلك بعد الت�أ�سي�ش املمنهج لهذه احل�الت يف 

اأفغ�ن�ست�ن وب�ك�ست�ن.

يف  واالإقليمي  القومي  لالأمن  التدمريية  اأدواره�  ت�بعت  واجلم�ع�ت  الكي�ن�ت  وهذه 

مرحلة م� �سّمي الربيع العربي اأو احلراك العربي املرّقط ، كم� �سّم�ه املوؤلّف. وقد برزت يف 

هذا املج�ل قطر، ب�إمك�ني�ته� امل�دية واالإعالمية ال�سخمة )قن�ة اجلزيرة كمث�ل( واململكة 

ب�لكثري من  ب�لطبع؛ ووث�ئق ويكيليك�ش حتفل  الدور االأمريكي  ال�سعودية وتركي�؛ مبوازاة 

احلقيقة  مّوه  والذي  املرّقط،  العربي  الربيع  م�س�رات  واالأدّلة حول خطط حرف  الوث�ئق 

اإىل  انتهى  حيث  اجلميع،  �سد  ولكنه  للجميع  حراكً�  فك�ن  متعددة؛  األوانً�  حمل  الأنه 

ع�رصات املج�زر واحلروب واجلبه�ت املفتوحة، مق�بل هدوء �سبه ت�م على جبهة ال�رصاع 

مع الوالي�ت املتحدة وربيبته� »اإ�رصائيل« يف املنطقة. 

العربي  الربيع  مرحلة  يف  تف�علت  التي  الفكرية  االإ�سك�لي�ت  بحث  يجدر  ثّم  ومن 

وبعده، وخ��سة م� بني مفهومي الَعلم�نية والدين وبني الدميوقراطية وال�رصيعة، ليوؤكد اأن 

امل�سكلة احلقيقية تكمن يف فهمن� للدين؛ م�سكلتن� هي يف اال�ستالب اأّواًل، ويف وراثة غري 

نقدية ومفهومية خ�ل�سة ث�نيً�. 

وهكذا اإذاً، يرمي لن� الغرب مبف�هيمه، وتع�ريفه، لكي نخو�ش به�، بني موؤيّد ومع�ر�ش، 

من دون اأي حم�والت من ج�نبن� للبحث ب�سكل م�ستقل عن الطريقة االأ�سلم الإدارة �سوؤون 

بالدن� وجمتمع�تن�، على هْدي م�س�كلن� احلقيقية فقط. 

ال�رصاع  خط  على  الثورة  اإيران  دخول  ق�بله�  للمنطقة  ال�سوداوية  ال�سورة  هذه  لكن 

مع الهيمنة االأمريكية واالإ�رصائيلية، وبعده� ظهور املق�ومة االإ�سالمية يف لبن�ن وفل�سطني.. 

والعراق، يف ظل دعم �سوري ك�مل؛ وقد جنحت اال�سرتاتيجية االإيرانية - ال�سورية املن�ّسقة 

مع قوى املق�ومة ، يف اإع�دة التوازن لالإقليم، متهيداً الإف�س�ل امل�رصوع االأمريكي برّمته.
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ب�عتب�ر  بديل،  توحيدي  كم�رصوع  اأو  كفكرة  »امل�رصقية«  املوؤلّف  يطرح  ال�سي�ق  ويف 

اأنه� فعل وموقف وطريقة تفّكر قبل اأن تكون هوية جغرافي� افرتا�سية اأو موروثة اأو هوية 

جم�عة اإثنية اأو لغوية. 

النق��ش ال�سرتاتيجية  اأني�ش  اإىل الك�نفدرالية امل�رشقية(، يعر�ش  يف الباب الثالث )الطريق 

الكونفدرالية  ا�ستكم�ل  �رصط  الأن  الكونفدرالية،  لهذه  اإجب�ريً�  ممراً  تعّد  التي  ال�س�م  بالد 

وا�ستكم�ل التحّرر الوطني يف االإقليم، وعملية  البن�ء الفكري الذهني للمف�هيم املوؤ�س�سة 

لوحدة ال�سعوب، قومي�ت ك�نت اأو طوائف ومذاهب، قب�ئل وع�س�ئر، ال ميكن اإجن�حه� اإاّل 

ب�إع�دة �سي�غة الوعي اجلمعي يف االإقليم ملفهوم الهوية اجل�معة ، وملفهوم التع�ون والت�س�من 

بني ال�سعوب يف الع�مل، وعلى اإع�دة �سي�غة التوازن بني قوة ال�سيطرة اخل�رجية والدولية 

على مقّدرات االإقليم، اأي ا�ستكم�ل عملية التحّرر الوطني .

وا�سرتاتيجية بالد ال�س�م التي يق�سده� املوؤّلف هي ا�سرتاتيجية الدول واحلرك�ت املق�ومة، 

واملذهبية  القطرية  الهوي�ت  تتج�وز   ، ج�معة  جبهوية  اأطراً  ا�ستكم�له�  يتطلب  والتي 

والط�ئفية لت�سّكل �سم�نة التن�سيق والتن�غم والتم��سك بني اأطراف جبهة املق�ومة؛ والهدف 

االأول يبقى حترير فل�سطني، والتي يجب اأن ت�سّكل ع�مل توحيد لكل الف�س�ئل املق�ومة يف 

فل�سطني ولبن�ن و�سوري�، وهي متّثل االأبع�د القطرية واالإقليمية والقومية والدينية واملذهبية 

ل�سعوب املنطقة.

ال�سعوب،  الهوية والوعي اجلمعي لدى تلك  البحث يف  ي�ستوجب  الطرح  لكن هذا 

االأهداف  ر�سم  يف  منه�  اال�ستف�دة  اأجل  من  خ��سته�،  التي  الوحدوية  التج�رب  ويف 

وال�سي��س�ت امل�ستقبلية بعد حتقيق التوافق الفكري وال�سي��سي املفرت�ش حول ق�س�ي� الهوية 

والدولة والنظ�م ال�سي��سي وموقع االإ�سالم واحلرك�ت القومية يف توحيد ال�سعوب مبواجهة 

التحدي�ت والتهديدات اخل�رجية.

الواقع  بني  واحد،  ب�آٍن  ومتحركة  مت�أ�سلة  مو�سوعية،  �سورة  اإىل  الو�سول  ميكن  وال 

وامل�ستقبل، بني الث�بت واملتحرك، بني م� هو موروث ويحمل اإيج�بي�ت يف م�س�مينه وم� 

هو موروث ويحمل ال�سح�لة يف تق��سيمه ومقّوم�ته وقّوته، الدافع نحو التخّلف اأو نحو 
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التقدم، اإاّل من خالل درا�سة العوملة ب�ل�سكل العلمي واملو�سوعي وال�س�مل؛ والعوملة هن� 

وتب�دل  وال�سي��سة  االقت�س�د  ت�سمل  الب�رصية؛ وهي  للكتلة  اجل�مع  االجتم�عي  النظ�م  تعني 

االأفك�ر وت�سّكله�؛ وت�ليً� الوعي االإن�س�ين حلركة الت�ريخ وحركة امل�س�لح بني الدول.

ويحّلل املوؤّلف بع�ش االأحداث الت�ريخية ذات ال�سلة، حيث �س�رك اخل�رج )الغرب( 

يف ر�سم اخل�رطة ال�سي��سية احل�لية لبالدن�. كم� �س�رك، وبقّوة، يف �سي�غة نظ�من� التعليمي، 

ئت من ِقبله يف بالدن� ، ومروراً بكل املنظومة  من خالل االإر�س�لي�ت واجل�مع�ت التي اأن�سِ

املقّررات  حتمل  والتي  للدول،  الع�برة  املدار�ش  �سبك�ت  عرب  تتّم  التي  احل�لية  التعليمية 

االأجنبية كمعي�ر اأ�س��سي للتدري�ش. 

فتحته�  التي  التعليمية  للموؤ�س�س�ت  الغرب  طريقة  يك�سف�ن  لنموذجني  يعر�ش  كم� 

االإر�س�لي�ت االأجنبية يف املنطقة، وخ��سة يف لبن�ن، والذي ك�ن يعّد يومه� كجزء من بالد 

ال�س�م.

النموذج االأّول ك�ن مدار�ش االأخوة الك�ثوليكية، اأو م� ُيعرف ب�لفرير، وج�معة القدي�ش 

يو�سف الت�بعة لالآب�ء الي�سوعيني . وهذه املوؤ�س�س�ت ك�نت تلقى الدعم والت�سجيع من ِقبل 

قّوة االنتداب الفرن�سي، يف حني اأنه� ك�نت حت�رب يف بالده� حتت �سع�رات العلم�نية.

ويف النتيجة، حتّول االإقليم اإىل نقطة ت�رصيف لالإنت�ج االأوروبي واالأمريكي، ومنبع لقّوته 

اخل�سوع  االأخرى من خالل  الدول  ل�سعف  �سببً�  ك�ن  الع�ملية. و�سعفن�  هيمنته  اإبق�ء  يف 

لالإرادة الغربية. وهذا م� ترجمته التحوالت االقت�س�دية وامل�لية يف �سبعين�ت القرن امل��سي، 

بقي�دة الوالي�ت املتحدة وتواطوؤ اململكة ال�سعودية فيم� يتعلق ب�أ�سع�ر النفط وفّك ارتب�ط 

الدوالر ب�لذهب، وم� تاله� من �سي��س�ت اقت�س�دية وم�لية ا�ستحواذية األغت �سي�دة كل دول 

املنطقة، يف ظّل م� ي�سّمى العوملة.

وبنظر املوؤلّف، ف�إن التمييز بني الدول يف �سي�ق البحث يف اأنواع النظم ال�سي��سية وطرائق 

اأو  الدميوغرافية  املق�رنة  اأو  القومي  الن�جت  منطلق  من  بينه�  التمييز  من  اأهم  هو   ، ت�سّكله� 

امل�س�حة اجلغرافية. فطبيعة النظ�م حتّدد واقعه ال�سي��سي املوّحد اأو املنق�سم، كم� حتّدد العالقة 

اجلدلية م� بني عالقته ب�لداخل املكّون لوجوده، مع اخل�رج املكّون لتف�عالته الع�ملية.
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اأ�س��سيً�  مكّونً�  اأ�سبح  مواطنيه�  جت�ه  الدولة  توؤّديه  الذي  الوظيفي  الدور  اأن  ومعلوٌم 

الع�مل واالإقليم  الوظيفي يف  يحّدد دوره�  فيم�  وا�ستمراره� من عدمه.  البلدان  ال�ستقرار 

الذي تنتمي اإليه، موقعه� التف�علي عمومً�.

غري  ال�سي��سي  نظ�مه�  بني  اجلمع  يف  جنحت  دول  عدة  لتج�رب  النق��ش  ويعر�ش 

املج�الت  التقدم يف ك�فة  اأجل  ال�سي��سية من  اأو  الطبيعية  للظروف  املركزي وبني حتّديه� 

يتحدث   ، ال�سي�ق  الي�ب�ن و�سوي�رصا وهولندا. ويف  مثل  العلمية وال�سن�عية واالقت�س�دية، 

املوؤلّف عن ظروف ت�أ�سي�ش وت�أثري منظم�ت التع�ون الدولية واالحت�دات االإقليمية، ذات 

الط�بع ال�سي��سي واالقت�س�دي واالأمني، كونه� توؤّدي دوراً اأ�س��سيً� يف حتديد م�س�ر وم�سري 

ال�سعوب، مثل ج�معة الدول العربية واالحت�د االأوروبي.

اجلوانب  املوؤلّف  يحّلل   ، ف�سول  عّدة  وفيه  م�رشقية(،  )حكم  والأخري  الرابع  الباب  يف 

ال�سلبية اخلطرية مل�س�ألة تعّدد الهوي�ت لدى �سعوب املنطقة، حيث ثبت ب�ملراقبة ال�سي��سية 

والفكرية ملحتوى اخلط�ب االإ�سالمي، وبخ��سة لالإ�سالم ال�سي��سي، اأن امل�سلمني هم اأكرث 

الن��ش جهاًل مب�سيبة انق�س�مهم ملذاهب وطوائف و�سيع مّم� يظّنون، واأن اأعداءهم هم اأكرث 

الن��ش دراية بطبيعة حركتهم وردود اأفع�لهم، بن�ًء لهذا االنق�س�م املذهبي والط�ئفي.

ل وجتّذر الهوي�ت الفرعية يف الدين، مع فراغه� من ال�سي��س�ت  ولذا يحّذر النق��ش من ت�أ�سّ

كم� من اأي م�سمون اجته�دي يح�كي الواقع ويقّدم حلواًل له. وهن� تبدو الدعوة اإىل تبّني 

طرح الكونفدرالية امل�رصقية منطقية و�رصورية، كي تتحّول هذه املنطقة من منطقة اقتت�ل 

بني اأتب�ع الدي�ن�ت والقومي�ت واالإثني�ت، اإىل واحة �سالم وتنمية وحم�ربة للفقر واجلوع، 

امل�س�لح ،  ال�سي��سية واالقت�س�دية ، وت�سبيك  امل�سكالت ب�حلوار واإبرام االتف�قي�ت  وحّل 

الق�ئمة اأ�س��سً� على الوحدة اجلغرافية املتينة والوحدة االجتم�عية اجل�معة للتنّوع املثمر.

اأم� عن الدولة االإ�سالمية التي تبّنت اإق�مته� العديد من اجلم�ع�ت االإ�سالمية، من دون 

عند  املوؤلّف  فيتوقف  كثرية،  و�سي��سية  بنيوية  الأ�سب�ب  الهدف  هذا  حتقيق  من  تتمكن  اأن 

جتربة اإيران االإ�سالمية الثورية الن�جحة )والية الفقيه وحكم ال�سعب( مق�بل جتربة ال�سودان 

و�سي��سية  فكرية  واأ�س�ش  قواعد  وفق  الن��ش،  حي�ة  يف  االإ�سالم  حتكيم  لن�حية  الف��سلة، 
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عن  وتبتعد  االأ�سك�ل،  من  �سكل  ب�أي  ب�لغرب  ترتبط  ال  وا�سحة،  واأخالقية  واجتم�عية 

مف�هيم التع�سب والظالمية مت�مً�.

�سيحدث  مل�  ال�سعد،  كل  على  وم�رصقً�،  متف�ئاًل  �سين�ريو  النق��ش  اأني�ش  يقّدم  واأخرياً، 

يف املنطقة بعد مرور ع�رصة اأعوام على قي�م الكونفدرالية امل�رصقية )املفرت�ش(، خ��سة يف 

الدول املوؤ�ّس�سة له�، اأي اإيران والعراق و�سوري� ، والتي �ستن�سم تركي� اإليه� الحقً�، وكذلك 

االأردن ولبن�ن، وحتى فل�سطني بعد حتريره� من الكي�ن االإ�رصائيلي ب�لقّوة الع�سكرية املتفّوقة 

لدول الكونفدرالية امل�رصقية. 
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