اال�شرتاكال�سنوي
بما فيها ر�سوم البريد
لبنـــان� :أفــراد  25$م� ّؤ�ســ�ســات 40$
الدول العربية� :أفراد  30$م� ّؤ�س�سات 50$
دول �أخرى� :أفراد  50$م� ّؤ�س�سات 75$

درا�سات وبحوث
 oخيارات محور المقاومة لمواجهة العقوبات الأميركية  -امتالك القرار
والتحرر من التبع ّية
ال�سيا�سي الوطني وال�سيادي
ّ

�سعرالعدد
•لبنـــان5000 :ل.ل •�سوريا 100ل�.س
•الأردن2 :دينار •م�صر 15جنيه
•العراق75 :دينار •الكويت2 :دينار
•الإمارات العربية المتحدة20 :درهم
•البحرين2 :دينار •�إيران50000 :ريال
•قطر 20ريال •ال�سعودية15 :ريال
• ُعمان3 :ريال •ال�سودان75 :دينار
•اليمن150 :ريال •ال�صومال�150 :شلن
•ليبيا5 :دينار •الجزائر25 :دينار
•تون�س2 :دينار •المغرب25 :درهم
7يورو
الأوروبية:
•الدول
•�أمريكا و�سائر الدول الأخرى10 :دوالر

د .ع � � �ل� � ��ي درب� � � ��ج

o

رو�سيا في محور المقاومة � :إمكانيات التحول التاريخي

ه� � � � � � ��ادي ق� �ب� �ي� ��� �س ��ي

o

التطبيع الثقافي وا�ستراتيجية الحرب ال�صهيونية على الوعي

د .ع�ل��ي ال �ح��اج ح�سن

ندوات المركز الدورية

ال�سنة الثامنة ع�شرة � /ستاء 2020م 1441 /هـ

 oحلقة النقا�ش المغلقة حول جريمة اغتيال القائد ال�شهيد قا�سم �سليماني:
ارتدادات واحتماالت
o

«قراءة في تطورات ال�ساحة الفل�سطينية

الدكتور محمد الهندي

o

«تركيا في �سوريا� :إلى �أين»

الدكتور محمد نور الدين

لبنان /بيروت /بئر ح�سن /قرب ال�سفارة المغربية
بناية يون�س ـ ط 1

Lebanon/Beirut/Beer Hassan
near Morocco Embassy
Younis bldg. 1st floor
Tel: 9611 842882 - mobile: 9613 507800
FaX: 9611 843882 - P.O.Box: 25/ 408
e-mail: baheth@bahethcenter.net
www.bahethcenter.net

مراجعة كتاب
o

الحرب ال�سورية :القوى  -اال�ستراتيجيات  -الخطط ـ المفاهيم

الع�سكرية الجديدة
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ف�صليّة ُتعنى بالق�ضية الفل�سطينية وال�صراع العربي ـ الإ�سرائيلي.
ت�صدر عن مركز «باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية» �ش  .م  .م
ال�سنة الثامنة ع�رشة� /شتاء  2020م  1441 -هـ

الهيئة اال�ست�شارية:
ّ
مفكر عربي من لبنان.
د .عصام نعمان :نائب ووزير سابق/
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 الكتّاب واألدباء العرب في سوريا.
د .غسان العزّي :أستاذ العالقات الدولية في ك ّلية احلقوق والعلوم السياسية-بيروت.
ّ
الدولية/مفكر وباحث.
حماد :رئيس اجلامعة اللبنانية -
د .مجدي ّ

هيئة التحرير :
الرئيس :الأ�ستاذ الدكتور يو�سف ن�رصالله
مدير التحـرير  :ح�سـن �صعـب

املدير املسؤول  :فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفنّـي� :أحمـد املقـداد

حقول الدرا�سات والأبحاث واملقاالت

مركزية للأ ّمة.
• الق�ضية الفل�سطينية كق�ض ّي ٍة
ٍ
• العالقات الداخلية يف ال�ساحة الفل�سطينية :واقعها ،وم�ستقبلها املرجتى.
• درا�سة االتفاقات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية ّ
املوقعة مع الكيان ال�صهيوين.
• روح املقاومة واال�ست�شهاد :دوافعها الوطنية والقومية والدينية والإن�سانية.
• حترير فل�سطني كواجب وطني وقومي وديني و�إن�ساين.
• موقع اجلهاد يف الإ�سالم ويف م�سرية الكفاح الوطني الفل�سطيني.
• تعرية «ال�سالم» الزائف مع العد ّو ال�صهيوين ،وك�شف وهم الت�سوية والتعاي�ش معه.
• موقع الإن�سان يف امل�شروع احل�ضاري الإ�سالمي ،كنقطة ارتكاز يف ال�صراع مع الهمجية
الدونية ال�صهيونية.
• درا�سة امل�شاريع ال�صهيونية :اجلغرافية ،الأمنية ،اال�ستيطانية ،ال�سيا�سية
واالقت�صادية� ...إلخ.
• التطبيع والغزو الثقايف ال�صهيوين�-آليات و�سبل املواجهة.
• �أخطار امل�شروع ال�صهيوين على العاملني العربي والإ�سالمي.
• طبيعة و�أهداف امل�شروع الأمريكي يف العاملني العربي والإ�سالمي.
• العالقة بني الواليات املتحدة الأمريكية واحلركة ال�صهيونية والكيان ال�صهيوين.

ّ
املفكرين والباحثني والكتّاب فيها ،مع
ترحب مبشاركة
«دراسات باحث» ّ
التأكيد على مراعاة األمور التالية:
 - 1معاجلة الق�ضايا مبو�ضوعية وعلمية ّ
ودقة يف التوثيق (يف الدرا�سات والبحوث) التي
تخ�ضع – كما املقاالت الواردة -للتحكيم بوا�سطة هيئة التحرير.
 2ـ حجم املقال ما بني  3000و  4000كلمة.
 - 3حجم الدرا�سة ما بني  6000و 8000كلمة ،وي�شرتط فيها �أن تكون موثّقة علمي ًا،
و�أن تراعي منهجية البحث العلمي�( .إ�سم امل�ؤلّف ،عنوان الكتاب� ،أو املجلّة �أو ال�صحيفة،
دار الن�شر ،مكان الن�شر� ،سنة الن�شر ،رقم ال�صفحة) ،مع �إثبات املراجع نهاية الدرا�سة ،و�أن
بخال�صة ال تتجاوز  50كلمة.
تكون املقاالت والدرا�سات والبحوث مرفقة
ٍ

قواعد الن�رش

ترحب املجلّة بامل�شاركة يف �أبوابها (تلخي�ص كتب ونقدها -تقارير عن الندوات
ّ -4
وامل�ؤمترات حول فل�سطني وال�صراع مع ال�صهيونية) ،مبا ال يزيد عن  7000كلمة لتلخي�ص
الكتاب ونقده ،و� 2500إىل  4000كلمة عن الندوة �أو امل�ؤمتر ،على �أن ال يكون قد م�ضى
خا�ص مع هيئة التحرير ،مع �إر�سال �صورة
باتفاق
على �صدور الكتاب �أكرث من عامني� ،أو
ٍ
ٍ
غالف الكتاب.
� - 5أن ال تكون املا ّدة املر�سلة من�شورة �سابق ًا.
� - 6أن تكون املا ّدة املر�سلة مطبوعة على احلا�سوب الآيل ،ومرفقة بالقر�ص ،جتنّب ًا
بخط وا�ضح.
للأخطاء املحتملة� ،أو �إر�سالها مكتوبة ٍ
ُ - 7يرفق مع كلّ
تعرف بالكاتب.
ٍ
درا�سة �أو بحث تقرير �أو نبذة ّ
 - 8يجري �إعالم الكاتب بقرار هيئة التحرير خالل �شهرين من تاريخ �إر�سال الدرا�سة.
 - 9حتتفظ املجلّة بحقّها يف ن�شر املواد املجازة وفق خطّ ة التحرير.
 - 10املواد التي ال ُتن�شر ال ُتعاد �إىل �أ�صحابها.
املقررة.
 - 11للما ّدة املن�شورة مكاف�أة مال ّية حتدّ دها الالئحة ّ
تعب بال�ضرورة عن ر�أي املركز.
 - 12الآراء الواردة يف املجلّة تعك�س وجهة نظر كتّابها ،وال رّ
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باحث للدراسات

درا�سات باحث

االفتتاحية
ت�شي التط�� ّورات والتحوالت الأخرية يف املنطقة ،ويف �سورية والعراق

واليمن وفل�سطني حتديداً� ،أن ال�رصاع بني حمو َر ّي املقاومة والتبعية ال يزال
حمتدم��اً؛ فال هدن��ات وال ت�سويات �أو �صفق��ات �أو حتى حلول مرحلية بني
دول وقوى تت�صارع على الأر�ض واملوارد وامل�ستقبل ..والهو ّية.
�إن �إ�رصار �إدارة دونالد ترامب اخلرقاء على تو�سيع دائرة العقوبات الظاملة
والوح�شية على �إيران و�سوري��ة وفل�سطني باخل�صو�ص ،يك�شف عن اخللفية
الفكرية والأيديولوجية املتط ّرفة التي حت ّرك �إدارة ترامب ،ناهيك عن الأبعاد
تت�ضمنه��ا �سل�سلة العقوبات املتتالية
ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية والأمنية التي
ّ
التي تُفر�ض على �أهم دول وقوى حمور املقاومة ،ويف طليعتها �إيران وحزب
اهلل يف لبنان.
لكن مراجعة عامة لكل مراحل ال�رصاع مع العدو الأمريكي – ال�صهيوين،
تثب��ت �أن هذا العدو �سيف�شل جم��دّ دا ً يف �إ�ضعاف حمور املقاومة� ،أو دفعه
للرتاج��ع قيد �أمنلة عن �أهدافه يف دحر الهيمن��ة الأمريكية واالحتالل
الإ�رسائيلي مهما بلغت الت�ضحيات.
يف هذا العدد اجلديد من ف�صلية «درا�سات باحث» عدّ ة �أبحاث ومقاالت
ح��ول العقوب��ات االقت�صادي��ة الأمريكية �ض��د دول حم��ور املقاومة و�سبل
مواجهتها و�إف�شالها ،و�إمكانية حت ّول رو�سيا بوتني �إىل عدو للكيان الإ�رسائيلي
باال�ستن��اد �إىل معطيات ومتغيرّ ات جدي��دة؛ ومقالة حول طبيعة و�أهداف
�شتاء 1441 - 2020هـ ـ العدد 67
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الإفتتاحية

درا�سات باحث

احل��رب ال�صهيونية امل�ستم ّرة على الوعي العربي والإ�سالمي ،للو�صول �إىل
اقتالع فك��رة فل�سطني من جذورها املمتدّ ة يف وج��دان �شعوب املنطقة

وقلوب �أبنائها وعقولهم.
ويف الق�س��م الث��اين من هذا العدد عر�ض عام لأب��رز الندوات وملفات
حلق��ات النقا���ش التي �أقيمت يف مرك��ز باحث للدرا�س��ات ،حول الو�ضع
الفل�سطين��ي وال�سيا�س��ة الرتكي��ة العدوانية جتاه �سوري��ة ،وحلقة نقا�ش
خا�صة حول تداعيات ا�ست�شه��اد القائدين اجلهاديني احلاج قا�سم �سليماين
و�أبو مهدي املهند�س.
ويف اخلتام ،ق��راءة يف كتاب (احلرب ال�سورية :القوى – اال�سرتاتيجيات
– اخلط��ط – املفاهيم الع�سكرية اجلديدة) ،للباحث يف ال�ش�ؤون الع�سكرية
�سمري احل�سن.
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درا�سات وبحوث

خيارات محور المقاومة لمواجهة العقوبات الأميركية

امتالك القرار ال�سيا�سي الوطني وال�سيادي
التبعية
والتحرر من
ّ
ّ
د .علي دربج

❋

ال ّ
ـمقدمــة
املكون االقت�صادي من الأدوات املهمة لل�سيا�سة اخلارجية لدى العديد من
�أ�ضحى
ّ
القوى الكربى لتحقيق �أهدافها اجليو�سيا�سية ،وخدمة م�صاحلها الوطنية ،وكذلك دعم
مكو ًنا
�أمنها القومي .وت ّ
ُعد الأداة االقت�صادية ،خ�صو�ص ًا العقوبات االقت�صادية واملاليةّ ،
مركز ّيًا يف منظومة ال�سيا�سة اخلارجية لإدارة الرئي�س الأمريكي «دونالد ترامب» ب�شكل
�أكرب من الإدارات ال�سابقة؛ �إذ �أ�صبح �صانعو القرار الأمريكيون مولعني باتخاذ �إجراءات
مت�شددة ،ب�رصف النظر عن تبعات ذلك.
عقابية
ّ

مل تتوان الواليات املتحدة عن ا�ستعمال �سيا�سة فر�ض العقوبات االقت�صادية �ضد الدول
وال�رشكات واملجموعات والأ�شخا�ص يف خمتلف �أنحاء العامل ،حتت �أ�سباب وذرائع
وحجج خمتلفة ،منها :دعم الإرهاب ،خمالفة القوانني الأمريكية ب�ش�أن ت�صدير التكنولوجيا
املتقدمة ،ال�سعي المتالك �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،عدم االلتزام باملعايري الدولية ملكافحة
حتول الكثري من
ّ
املخدرات ،انتهاك حقوق الإن�سان .وقد ا�ستطاعت الواليات املتحدة �أن ّ
هذه العقوبات �إىل عقوبات دولية عرب ا�ستخدام نفوذها يف جمل�س الأمن الدويل.
لقد �شهدت ال�سنوات والعقود املا�ضية ،وبالتحديد منذ عام  1990وحتى الآن� ،أكرب
عدد من العقوبات املفرو�ضة على الدول ،مقارنة باملا�ضي .فالواليات املتحدة فر�ضت
مرات منذ احلرب
مرة منذ احلرب العاملية الأوىل ،وّ 104
عقوبات اقت�صادية انفرادية ّ 115

وحما�ض جامعي وباحث يف العالقات اخلليجية ــ الإ�رسائيلية.
❋ كاتب �سيا�سي
رِ
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التبعية
والتحرر من
خيارات حمور املقاومة ملواجهة العقوبات الأمريكية  -امتالك القرار ال�سيا�سي الوطني وال�سيادي
ّ
ّ

درا�سات باحث

مرة خالل فرتة الرئي�س بيل كلينتون؛ وحتى نهاية عام  1998كانت
العاملية الثانية ،بينها ّ 61
هناك  75دولة تخ�ضع للعقوبات �أو تعي�ش حتت التهديد بها؛ و�أكمل املهمة الرئي�س جورج
بو�ش االبن با�ستمرار فر�ض العقوبات ال�سابقة ومتديدها ،وفر�ض عقوبات جديدة على
العديد من الدول واملنظمات والهيئات والأ�شخا�ص حتت ذريعة مكافحة الإرهاب ،فيما
مت رفع العقوبات عن �أفغان�ستان بعد �سقوط نظام طالبان وعن باك�ستان والهند لدعمهما
للجهود الأمريكية يف مكافحة الإرهاب.
وعلى الرغم من �أن الهدف املفرت�ض للعقوبات هو ال�ضغط ال�سيا�سي على دولة �أو �رشكة
�أو �شخ�ص ،لكن احلا�صل �أن العقوبات التي تفر�ضها الواليات املتحدة جتاوزت �أهدافها �إىل
�أبعد مدى؛ فهي تقوم بتدمري مربمج لكل �أ�سباب احلياة .وقد �أثبتت التجارب �أن العقوبات
ي�سمى يف احلروب بالق�صف ال�شامل؛ بل �إن نتائجها
االقت�صادية هي املعادل االقت�صادي ملا ّ
قد تكون �أ�سو�أ من الأعمال الع�سكرية املبا�رشة ،كما هو احلال يف العراق (قبل اجتياحه
ت�سببت يف وفاة �أكرث من مليون ون�صف مليون طفل عراقي.
وتدمريه) ،حيث ّ
حتولت الكثري من العقوبات االقت�صادية املفرو�ضة على الدول �أو احلكومات �إىل
وقد ّ
عقوبة جماعية ل�شعوب هذه الدول ،بحيث �أ�صبح من املعتاد �أن ُي�سمع �أن معاناة املدنيني،
وخا�صة الأطفال والن�ساء ،هي �آثار جانبية غري مق�صودة.
ومنذ �أن تولىّ الرئي�س االمريكي دونالد ترامب من�صبه يف العام  ،2017و�ضعت �إدارته
�إيران وحلفاءها الذين ّ
ي�سمى
ي�شكلون ما ُيعرف مبحور املقاومة» ُن�صب �أعينها ،واتبعت ما ّ
با�سرتاتيجية احلد الأق�صى لل�ضغط ،لتغيري م�سار ال�سيا�سات اخلارجية والأمنية والع�سكرية
ب�شدة على العقوبات بهدف
لهذا املحور ثم الق�ضاء عليه .وقد اعتمدت هذه اال�سرتاتيجية ّ
حرمان طهران ب�شكل �أ�سا�س من املوارد املالية الالزمة للحفاظ على الربامج النووية
وال�صاروخية و�شبكة حلفائها بدءاً من لبنان ،ومروراً ب�سوريا وفل�سطني والعراق ،و�صو ًال
�إىل اليمن.

� ً
أوال :محور المقاومة ومواجهة الهيمنة الأميركية  -الإ�سرائيلية
منذ انت�صار الثورة الإ�سالمية يف � 11شباط  ،1979التي و�ضعت الق�ضية الفل�سطينية
يف طليعة �أولوياتها ،كان من الوا�ضح �أن م�سرية اال�ست�سالم العربي املن�سجم مع متطلبات
م�رشوع الهيمنة الذي تقوده «�إ�رسائيل» بدعم �أمريكي وغربي وا�ضح ،مل تعد ّ
ت�شكل ال�سمة
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ّ
ّ
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الأكرث بروزاً يف تاريخ املرحلة؛ حتى و�إن كانت تلك امل�سرية التي اف ُتتحت مبعاهدات
كمب دافيد ،العام  ،1979قد اكت�سبت قوة جديدة مع توقيع معاهدات �أو�سلو ،عام ،1993
(((
ووادي عربة ،عام .1994
ّ
املخططات الأمريكية والإ�رسائيلية التي و�ضِ عت للمنطقة العربية،
ومع توايل ظهور
و�أبرزها م�رشوع ال�رشق الأو�سط اجلديد ،كان من الطبيعي ظهور قوى مقاومة راف�ضة حلالة
اال�ست�سالم التي انخرطت فيها معظم الأنظمة العربية .وقد �أثارت هذه القوى املقاومة
خماوف احللف الأمريكي ــ اال�رسائيلي و�أدواته يف املنطقة ،ودفعته �إىل العمل بكل الو�سائل
ُعد العامود
مقدمتها اجلمهورية الإ�سالمية ،التي ت ّ
الع�سكرية واالقت�صادية ،ل�رضبها ،ويف ّ
الفقري الأ�سا�س و�رشيان احلياة الرئي�سي ملحور املقاومة ،وذلك كمقدمة لفر�ض اال�ست�سالم
الكامل على العرب وتغيري وجه املنطقة مبا يخدم �أمن «�إ�رسائيل» �أو ًال و�أخرياً.
من هنا ،مل مير يوم منذ انت�صار الثورة الإ�سالمية دون �أن ي�شهد تطوراً على �صلة مبا ُيبذل
من جهود من �أجل �رضب �إيران وحلفائها (حمور املقاومة) ،حتى و�صل الأمر بالواليات
املتحدة �إىل مبا�رشة املهمة بنف�سها والعمل على حما�رصة �إيران عرب احتالل العراق ،وقبله
يحدان �إيران من ال�رشق والغرب� ،إ�ضافة �إىل ن�رش الأ�ساطيل
�أفغان�ستان ،البلدان اللذان ّ
والقواعد الع�سكرية غري بعيد من احلدود وال�شواطئ الإيرانية.

وبالرغم من احل�صار االقت�صادي وال�ضغوط ال�سيا�سية ،والتهديدات الأمريكية و
الإ�رسائيلية �شبه اليومية ب�رضب �إيران متكنت الأخرية ،وباالعتماد على قدراتها الذاتية ،من
حتقيق قفزات مذهلة يف جميع املجاالت االقت�صادية والع�سكرية والثقافية والديبلوما�سية؛
ّ
وكل ذلك دون �أن تتوقف للحظة عن مد يد امل�ساعدة حلركات التحرر واملقاومة يف
قوة عابرة للحدود
حتول هذا املحور بف�ضل الدعم الإيراين �إىل ّ
املنطقة والعامل ،حيث ّ
اجلغرافية ،والعقبة الأكرب للإدارة الأمريكية اجلديدة �أمام جناح م�شاريعها وخمططتها يف
(((
عموم املنطقة.
 1ــ �سامي كليب،العرب بني املقاومة امل�س ّلحة والتفاو�ض�...أيهما �أف�ضل ،موقع قناة امليادين ،برنامج لعبة الأمم،
� 4شباط /http://www.almayadeen.net 2015
مدونات اجلزيرة� 20 ،شباط 2020
موقع
الالجئني،
ق�ضية
 2ــ حممد �إبراهيم املدهون� ،رسقة القرن و�شطب
ّ

/https://blogs.aljazeera.net
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ّ
ّ
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ويف هذا الإطار� ،أكدت جملة «فورين �أفريز» ،يف مقال حتليلي لها يف �شباط � ،2017أن
«احلكومة الأمريكية اجلديدة غري قادرة على الق�ضاء على حمور املقاومة الذي تقوده �إيران
يف املنطقة»؛ وقالت ان «على احلكومة الأمريكية اجلديدة �أن تدرك جيداً �أن الكثري من
احلركات الثورية وامل�س ّلحة تدعم حمور املقاومة الذي تتزعمه �إيران يف ال�رشق الأو�سط؛
وهذه احلركات م�ستعدة للت�ضحية بالغايل والنفي�س لتحقيق �أهدافها؛ وما مل يتم فهم
هذه احلقيقة ،ف�إن ال�ضغط على �إيران لن ي�ؤ ّدي �إىل نتيجة»((( .و�أ�ضافت املجلة «�إن حمور
املقاومة ،الذي ي�ضم �إيران والعراق و�سوريا وحزب اهلل وحركة حما�س ،ميلك الكثري من
عنا�رص القوة التي ّ
متكنه من الت�أثري يف م�سارات الأحداث يف املنطقة ،م�شرية �إىل �أن «�إيران
هي الآن ب�صدد ت�شكيل هيكلية �أمنية و�سيا�سية جديدة يف املنطقة ودعم احلركات الإ�سالمية
التي متتلك مئات الآالف من املقاتلني املن�ضوين يف حمور املقاومة»(((.
أمر غري ممكن على الإطالق ،خ�صو�ص ًا
من هنا ف�إن الق�ضاء على حمور املقاومة �أو هزميته � ٌ
و�أن هذا املحور يتمتع بدعم جماهريي واجتماعي وا�سع ،وهو م�ستعد للت�ضحية بكل
�أنواعها لتحقيق �أهدافه .وما مل تُذعن الإدارة الأمريكية اجلديدة لهذه احلقائق ،فلن تتمكن
من ممار�سة املزيد من ال�ضغوط على �إيران وحمور املقاومة (((.

ً
ثانيا :العقوبات الأميركية على محور المقاومة

ّ
�شكل حمور املقاومة حتدي ًا كبرياً لإ�رسائيل ومن ورائها الواليات املتحدة ،فهو �صمد
بوجه مكائدهما وم�ؤامرتهما �ضده ،وخا�ض عدداً من احلروب على خمتلف اجلبهات،
حمقق ًا الكثري من الإجنازات واالنت�صارات املتتالية ،التي �أرعبت «�إ�رسائيل» �إىل حد �أنه
�سيما يف ظل تعاظم
فر�ض عليها رفع وترية مناوراتها وحت�ضرياتها الع�سكرية ملواجهته ،ال ّ
قوته وقدراته الع�سكرية والب�رشية ،والتي �أ�ضحت ّ
ت�شكل تهديداً للم�صالح اال�رسائيلية –
ّ
ُ
الأمريكية ،خ�صو�ص ًا (�صفقة القرن) التي �أع ِلن عنها �أخرياً.
« -3فورين �أفريز» :احلكومة الأمريكية اجلديدة غري قادرة على هزمية �إيران وحمور املقاومة ،موقع جريدة
املراقب العراقي� 2 ،شباط https://www.almuraqeb-aliraqi.org . 2017
 -4املرجع ذاته
هنية� ،إيران وحمورها ..جبهات مقاومة وفر�ص ت�شكيل «حلف» ممانع ،موقع وكالة الأنا�ضول الرتكية
 -5خالد ّ
بالعربيhttps://www.aa.com.tr/ar،
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ّ
ّ
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و�أمام الف�شل الإ�رسائيلي ــ والأمريكي يف النيل من حمور املقاومة ع�سكري ًا ،خ�صو�ص ًا
يف لبنان و�سوريا واليمن ،جل�أت الواليات املتحدة اىل �سالح العقوبات كبديل ف ّعال
عن املواجهة الع�سكرية ،وذلك من �أجل احلد من نفوذ هذا املحور وقطع �إمدادته املالية
مقدمتها �إيران ،التي ّ
ت�شكل �رشيان الإمداد احليوي
والع�سكرية ،عرب حما�رصة دوله ،ويف ّ
والرئي�س لقوى املحور� ،إ�ضافة اىل �سوريا ولبنان ،وحركات املقاومة يف العراق وفل�سطني،
وجماعة �أن�صار اهلل يف اليمن.
�أ ـ العقوبات على �إيران

لإيران «تاريخ حافل» من العقوبات؛ فمع قيام اجلمهورية الإ�سالمية فر�ضت
الواليات املتحدة �سل�سلة من العقوبات �أحادية اجلانب �ضد �إيران ،وهي عقوبات مل يتم
تتعر�ض �إىل عقوبات �أوروبية متزايدة منذ العام
�إيقافها خالل �أكرث من  30عا ًما .كما �أنها ّ
� ،2006إ�ضافة �إىل عقوبات �أممية فر�ضها جمل�س الأمن منذ العام  2006مبوجب القرارات
 )1) 1696و )2) 1737و )3) 1747و.((( 1929
مربرات فر�ض العقوبات االقت�صادية على �إيران .فالعقوبات الأحاد ّية اجلانب،
وتتفاوت ّ
دائما مرتبطة بالتدهور الذي �أ�صاب
�سيما من طرف الواليات املتحدة الأمريكية ،كانت ً
ال ّ
عالقات البلدين بعد �سقوط النظام امللكي يف �إيران ،و�أزمة الرهائن الأمريكية التي �أعقبت
ذلك ،ف�ض ً
بالتمدد .ومل تتغري �سيا�سة وا�شنطن يف معاقبة
ال عن الدور الإقليمي لإيران الآخذ
ّ
�إيران اقت�صاد ًّيا رغم التغيرّ الذي �أ�صاب الإدارات الأمريكية(((.

تعود بداية العقوبات الأمريكية على �إيران �إىل �شباط عام  .1979ورداً على اقتحام الطلبة
ملقر ال�سفارة الأمريكية يف طهران و�أخذ املوظفني العاملني فيها رهائن ،وقّع الرئي�س
الإيرانيني ّ
جمد ما قيمته  12مليار
الأمريكي الأ�سبق ،جيمي كارتر ،القرار رقم  ،12170الذي مبوجبه ّ
دوالر من الأموال الإيرانية والذهب املودعة يف البنوك� ،إ�ضافة �إىل عقارات يف اخلارج.
 -6حمجوب الزويري،العقوبات اجلديدة على �إيران :الت�أثريات والتداعيات ،موقع مركز اجلزيرة للدرا�سات ،
� 13شباط /2012. https://studies.aljazeera.net
� -7أحمد حويدق ،تاريخ عقوبات �إيران من �أروقة جمل�س الأمن �إىل البيت الأبي�ض ،موقع العني الإخباري
الإماراتي� 7 ،آب /https://al-ain.com .2018
�شتاء 1441 - 2020هـ ـ العدد 67

13

التبعية
والتحرر من
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ّ
ّ

درا�سات باحث

ويف �أعقاب اندالع احلرب العراقية  -الإيرانية ،يف � 22سبتمرب  ،1980فر�ضت الواليات
املتحدة الأمريكية ،وبالتحديد �سنة  ،1984حظراً على ت�صدير ال�سالح لإيران ،ومنعت من
تقدمي القرو�ض املالية للنظام الإيراين ،وذلك ب�سبب عالقاته مع «حزب اهلل» امل ّتهم حينها
بتنفيذ تفجريات بريوت ،يف ت�رشين الأول � ،1983ضد قوات املارينز الأمريكية.
ويف العام  ،1995فر�ضت احلكومة الأمريكية حظراً نفطي ًا على �إيران ،ما لبثت �أن
�أرفقته بحظر اقت�صادي مينع �أي تبادل جتاري مع �إيران؛ تال ذلك �إ�صدار الإدارة الأمريكية
يف العام  1996قانون دماتو -كينيدي((( ،الذي يحظر على �أي �رشكة �أجنبية ا�ستثمار �أكرث
من  20مليون دوالر يف قطاع النفط الإيراين .وقد اتهم الرئي�س بيل كلينتون حينها �إيران
بعرقلة جهود ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،ودعم احلركات املناوئة للعملية ال�سلمية التي
رعتها الواليات املتحدة يف عهد كلينتون ،وال�سعي المتالك �أ�سلحة دمار �شامل(((.

مع و�صول حممود �أحمدي جناد �إىل الرئا�سة �سنة  ،2005و�إحيائه للربنامج النووي
الإيراين ،زادت الواليات املتحدة من ت�ضييقها على البنوك الأمريكية التي تتعامل مع �إيران،
تبعها �إ�صدار جمل�س الأمن يف العام  2006القرار  1737الذي يفر�ض عقوبات �ضد �إيران
لإجبارها على وقف برناجمها لتخ�صيب اليورانيوم(.((1
ا�ستمر نهج العقوبات �ضد �إيران ا�ستمر بالت�صاعد .وقد بلغ ذروته يف عهد الرئي�س
أقر قانو ًنا �شاملاً للعقوبات على �إيران عام  ،2010التي بقيت قائمة
باراك �أوباما ،الذي � ّ
حتى توقيع االتفاق النووي بني �إيران والدول الكربى.

وبعد توقيع االتفاق النووي بني �إيران والأع�ضاء الدائمني يف جمل�س الأمن زائد �أملانيا،
يف فيينا يف  14متوز  ،2015مت تخفيف احلظر املفرو�ض من الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي
على �إيران ،ورفع التجميد عن الأ�صول املالية لإيران؛ كما ُر ِفع احلظر عن جتارة النفط
الإيراين(.((1
 -8الئحة العقوبات الدولية على �إيران 17 ،كانون الثاين  ،2016موقع �إذاعة مونت كارلو الدولية،

/https://www.mc-doualiya.com

 -9املرجع ذاته
 -10املرجع ذاته
 -11تفا�صيل العقوبات الأمريكية على �إيران ،موقع قناة احلرة االمريكية 4 ،حزيران ،2019

https://www.alhurra.com/a
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ّ
ّ
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التحول الكربى يف نهج العقوبات بو�صول الرئي�س الأمريكي دونالد
ومتثلت نقطة
ّ
امل�صممة
ي�سمى با�سرتاتيجية احلد الأق�صى لل�ضغط،
ّ
ترامب اىل الرئا�سة� ،إذ اتبعت �إدارته ما ّ
لتغيري م�سار ال�سيا�سات اخلارجية والأمنية الإيرانية .ف�أعلن الأخري ان�سحاب الواليات
املتحدة من االتفاق النووي ،و�أعاد فر�ض العقوبات التي كانت قائمة قبل توقيع االتفاق؛
ولي�س من قبيل املبالغة قوله �إنه ال يكاد مير يوم منذ ان�سحاب ترامب من االتفاق النووي
وحتى يومنا هذا� ،إ ّال وتفر�ض فيه الواليات املتحدة عقوبات جديدة على �أ�شخا�ص �أو
ً
مرتبطا
املرة
م� ّؤ�س�سات �أو كيانات �إيرانية ،فيما الهدف املعلن للعقوبات ،مل يكن هذه ّ
باالتفاق النووي كما جرت العادة يف العقوبات ال�سابقة ،بل دفع �إيران ،بح�سب ترامب
و�إدارته ،لتغيري �سلوكها ال�سيا�سي يف املنطقة ،الذي و�صفه بال�سلوك اخلبيث؛ �إ�ضافة �إىل
حد لرباجمها املتعلقة بال�صواريخ البال�ستية.
و�ضع ّ
مل تقت�رص �إجراءات ترامب على �إعادة العقوبات ال�سابقة ،بل تخطاها �إىل تنفيذ تهديداته
التي �أطلقها خالل حملته الرئا�سية ،واملتعلقة ب بعقوبات «�شا َّلة» .وقد �رشع بتنفيذها على
مرحلتني :الأوىل بد�أت يف � 6آب  ،2018و�شملت ما ي�أتي:
ـــ حظر تبادل الدوالر مع احلكومة الإيرانية� ،إ�ضافة �إىل حظر التعامالت التجارية
وال�سيما الذهب ،وفر�ض عقوبات على امل�ؤ�س�سات واحلكومات
املتعلقة باملعادن النفي�سة،
ّ
(((1
التي تتعامل بالريال الإيراين� ،أو ب�سندات حكومية �إيرانية.

ـــ حظر توريد �أو �رشاء قائمة من املعادن� ،أبرزها الألومنيوم واحلديد وال�صلب ،وفر�ض
قيود على قطاع �صناعة ال�سيارات وال�سجاد يف �إيران.
ــ حظر ا�سترياد �أو ت�صدير التكنولوجيا املرتبطة بالربامج التقنية ال�صناعية ذات اال�ستخدام
املزدوج املدين والع�سكري(.((1

اما املرحلة الثانية من العقوبات ،فقد بد�أت يف ت�رشين الثاين  ،2018وت�ضمنت
الإجراءات الآتية:
 -12العقوبات الأمريكية على �إيران عرب التاريخ ،موقع  CNBCاالقت�صادي بالعربية� 16 ،آب 2018
www.cnbcarabia.com

 -13بعد عقوبات ترامب ..هل تقف �إيران على حافة االنهيار ،موقع قناة اجلزيرة (امليدان) 13 ،متوز 2018

https://midan.aljazeera.net
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ــ عقوبات �ضد ال�رشكات التي تدير املوانئ الإيرانية� ،إىل جانب ال�رشكات العاملة يف
ال�شحن البحري و�صناعة ال�سفن.
ــ عقوبات �شاملة على قطاع الطاقة الإيراين ،وبخا�صة قطاع النفط.
ــ عقوبات على البنك املركزي الإيراين وتعامالته املالية.

ويف العام  ،2019جل�أ ترامب �إىل ممار�سة ا�سرتاتيجية «ال�ضغط الأق�صى» التي تهدف
لإ�ضعاف االقت�صاد الإيراين �إىل درجة كبرية ،حيث فر�ض �سل�سلة من العقوبات املتتالية
على النظام الإيراين ،والتي �شملت العقوبات ال�شبكات املالية الإيرانية غري الر�سمية،
وامل�س�ؤولني الإيرانيني البارزين ،و�سما�رسة الطاقة ،وامل�س�ؤولني يف خمتلف ال�صناعات
الإيرانية الت�صديرية.
كما طالت العقوبات املر�شد الأعلى الإيراين ال�سيد علي خامنئي ،والأمني العام للمجل�س
الأعلى للأمن القومي الإيراين علي �شمخاين ،ووزير اخلارجية حممد جواد ظريف ،بالرغم
من عدم وجود ح�سابات ر�سمية لهم يف النظام امل�رصيف الدويل(.((1

كذلك �شملت العقوبات� ،صناعات التعدين واملن�سوجات والبناء الإيرانية ،والتي تعمل
ب�شكل �أ�سا�سي يف البلدان املجاورة لإيران .يف ال�سياق ذاته ،ذكرت «جمموعة �صوفان
جروب» ،املعنية باال�ستخبارات والأمن الدويل �أن «العقوبات املفرو�ضة على االقت�صاد
الإيراين ،هدفها حتقيق انهيار النظام الإيراين ،اً
بدل من تغيري �سلوك �إيران بطرق تتالءم مع
أمريكية»(.((1
امل�صالح ال
ّ

ومبراجعة �سيا�سة العقوبات الأمريكية على �إيران ،جند �أن الأهداف التي �ساقتها الإدارات
الأمريكية املتعاقبة كانت تتمحور حول حمل �إيران على �إيقاف برناجمها النووي؛ �إ ّال �أن
الهدف من العقوبات الأخرية يتمثل يف تغيري �سلوك �إيران يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
وتقييد برناجمها لل�صواريخ البال�ستية ،وحملها على �إعادة التفاو�ض من جديد.
 -14ع�ض الأ�صابع ...ما ال�سيناريوهات املتاحة يف ظل الت�صعيد بني وا�شنطن وطهران ،موقع وكالة �سبوتنيك
الرو�سية العربية 26 ،حزيران/https://arabic.sputniknews.com .2019 ،
� -15أحمد �سلطان ،ال�ضغط الأق�صى ..ا�سرتاتيجية ترامب لإخ�ضاع املاليل واالقت�صاد الإيراين ينهار ،موقع
املرجع للدرا�سات واالبحاث اال�ست�رشافية لال�سالم احلركي يف باري�س� 14 ،شباط .2020
/https://www.almarjie-paris.com
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ب ـ العقوبات على �سوريا:

يعود تاريخ العقوبات على �سوريا �إىل العام  ،1979حني و�ضعتها وزارة اخلارجية
الأمريكية على الئحة الإرهاب .وبنا ًء عليه ،فُر�ضت عليها العقوبات مبوجب قانون
امل�ساعدة الأمنية الدولية و�ضبط ت�صدير الأ�سلحة (�أُ ِق ّر عام  ،1976ومينع تقدمي امل�ساعدة
كرت �سبحة العقوبات� ،إذ فر�ضت �أمريكا يف العام
للدول التي ت�ساعد الإرهاب) .بعدها ّ
 1981حظراً على ا�ستفادة �سوريا من امل�ساعدات الأمريكية .واحلظر الأخري يف هذا املجال
يظهر يف قانون االعتمادات املوحدة لعام  ،2010والذي ين�ص على �أنه لي�س «ل ٍأي من
حكومات كوريا ال�شمالية وكوبا و�إيران و�سوريا �أن ت�ستفيد من هذه الأموال(.((1

ووجهها
وتك�شف ورقة � ّ
أعدها املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون ال�رشق الأو�سط ،جريمي �شاربّ ،
�إىل �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي بوا�سطة خدمة �أبحاث الكونغر�س ،يف  29ني�سان ،2011
�أنه جرى تعديل القانون الذي ي�ستهدف الربنامج النووي الإيراين ،والذي ُو�ضِ ع يف عام
 2000ليتالءم مع �سوريا ،والذي ين�ص على تقدمي الرئي�س تقريراً ن�صف �سنوي �إىل اللجان
املخت�صة يف الكونغر�س لتحديد الأ�شخا�ص املتورطني يف نقل �أ�سلحة (�إىل �أو من) �إيران �أو
�سوريا وعلى عالقة بالربنامج النووي� ،إ�ضافة �إىل الئحة لل�رشكات ال�سورية التي تخ�ضع
لهذا القانون ،وهي :مكتب تزويد الأ�سلحة ،والقوة البحرية ال�سورية ،والقوة اجلوية
ال�سورية ،ووزارة الدفاع(.((1

�أما بالن�سبة �إىل العقوبات الأمريكية التي ت�ستهدف �سوريا على وجه اخل�صو�ص ،فتقع،
بح�سب التقرير املرفوع �إىل الكونغر�س الأمريكي ،يف ثالث فئات هي :العقوبات الناجتة
من مترير قانون حما�سبة �سوريا وال�سيادة اللبنانية لعام  ،2003وهو جمموعة من العقوبات
االقت�صادية تفر�ض حظراً على معظم ال�صادرات �إىل �سوريا ،ما عدا الطعام والدواء ،وحظراً
على ال�رشكات الأمريكية التي تعمل �أو ت�ستثمر يف �سوريا ،وحظراً على �سفر الأمريكيني
على منت طائرات �سورية ،وخف�ض العالقات الدبلوما�سية ،وقيوداً على �سفر الدبلوما�سيني
ال�سوريني �إىل الواليات املتحدة ،ومنع التحويالت للممتلكات ال�سورية ،وقد بد أ� تطبيق
 -16ربيع ن�رص و�آخرون ،الأزمة ال�سورية ..اجلذور والآثار االقت�صادية واالجتماعية ،املركز ال�سوري لبحوث
ال�سيا�سات ،كانون الثاين � ،2013ص  64ــ www.economistes-arabes.org 70
تتجدد ،جريدة الأخبار اللبنانية� 20 ،أيار .2011
ق�صة قدمية
ّ
أمريكية على دم�شقّ :
 -17العقوبات ال ّ
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ّ
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جدد الرئي�س �أوباما يف �أيار  2010هذا النوع من العقوبات
هذا القانون يف �أيار  .2004وقد ّ
التي فر�ضها �سلفه جورج بو�ش(.((1

ت�سمي مواطنني �سوريني و�رشكات �سورية،
والفئة الثانية ت�شمل قرارات تنفيذية رئا�سية ّ
تورطهم يف ن�رش �أ�سلحة الدمار
وحتظر عليهم النفاذ �إىل النظام املايل الأمريكي على خلفية ّ
ال�شامل� ،أو العالقة مع «القاعدة» �أو حركة «طالبان» �أو �أ�سامة بن الدن� ،أو القيام ب�أن�شطة
أقرتها وزارة
تزعزع ا�ستقرار العراق �أو لبنان .وهذه ال�سل�سلة من القرارات التنفيذية ،التي � ّ
أعدها الكونغر�س هي13441 ،13399 ،13338 :
اخلزانة الأمريكية بنا ًء على القوانني التي � ّ
 ،13382 ،13224 ،13315و .13460

أقرت اخلزانة الأمريكية عقوبات على ثالث �رشكات �سورية
ويف كانون الثاين ّ � ،2007
هي :املعهد ال�سوري العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ،واملعهد الإلكرتوين ،وخمترب
املعايري الوطنية واملعايرة .كما فر�ضت يف العام نف�سه حظراً على ممتلكات الأ�شخا�ص الذين
ينتهكون ال�سيادة اللبنانية �أو م�ؤ�س�ساتها الدميوقراطية(.((1

ا�شتدت وط�أة العقوبات
ومع اندالع احلرب الكونية على �سوريا يف العام ،2011
ّ
على �سوريا واكت�سبت تلك الأخرية بعداً دولي ًا بعد �أن تب ّنتها عدة جهات دولية و�إقليمية
(االحتاد الأوروبي –جامعة الدول العربية ) وك ً
ال من  :الواليات املتحدة الأمريكية ــ
تركيا ــ �سوي�رسا ــ �أ�سرتاليا ــ كندا ــ اليابان؛ فيما الذريعة كانت ،وفق ًا لتلك الدول ،قمع
«املظاهرات ال�سلمية املعار�ضة لنظام الرئي�س ب�شار الأ�سد».

وقد �شملت هذه العقوبات توقيف التعامالت امل�رصفية وحظر توريد الأ�سلحة ومنع
ا�سترياد النفط والغاز وجتميد �أ�صول حكومية ،ومنع ال�سفر عن �شخ�صيات �سورية .و كان
عد ال�رشيك الأكرب ل�سوريا (قبل احلرب)
لعقوبات االحتاد الأوربي الت�أثري الأكرب ،لأنه كان ُي ّ
يف جمال التجارة اخلارجية ،ف�أ�صيبت نتيجة لذلك العديد من املجاالت والقطاعات
ال�سورية ،حيث توقف الأوروبيون عن �رشاء ال�سندات ال�سورية ،و�أعلنوا عدم التعاون املايل
وجمدوا �إمكانية
مع دم�شق ،ومنعوا �أي�ض ًا البنوك ال�سورية من فتح فروع لها يف �أوروبا،
ّ
 -18ربيع ن�رص و�آخرون ،الأزمة ال�سورية ..اجلذور والآثار االقت�صادية واالجتماعية ،مرجع �سابق� ،ص 75 -64
العطية� ،سوريا ومع�ضلة العقوبات االقت�صادية ،موقع ال�رشوق امل�رصي� 24 ،شباط .2019
� -19سمري
ّ
/https://www.shorouknews.com
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اال�ستفادة من ت�سهيالت بنك اال�ستثمار الأوروبي(.((2

وجاء قانون «قي�رص» ،الذي �صادق عليه الكونغر�س الأمريكي يف كانون الثاين ،2019
و«عملية» ظاملة ،اتخذتها وا�شنطن لإ�سقاط �سوريا
لي�ضيف حزمة �إجراءات «قانونية»
ّ
�سميه �أكرث من م�س�ؤول �سوري بـ«املرحلة
اقت�صادي ًا ،بعد ف�شل �إ�سقاطها ع�سكري ًا ،يف ما ُي ّ
الثانية من احلرب»؛ و«قي�رص» هو �أي�ض ًا جزء من اال�سرتاتيجية الأمريكية اجلديدة ،الهادفة
�إىل �إخ�ضاع حمور املقاومة.

تعتمد تلك اال�سرتاتيجية على تكثيف العقوبات لتطال  -عدا عن الكيانات وال�رشكات
والأفراد الذين يرتبطون بامل�ؤ�س�سات الإيرانية وال�سورية وحزب اهلل مبا�رشة ّ -
كل من يتعاون
مع الدولتني ال�سورية والإيرانية� ،أو من ي� ّؤمن موارد ت�ساهم يف اال�ستقرار االقت�صادي يف
الدولتني ،مبا يردع حتى ال�رشكات الرو�سية وال�صينية عن التعاون مع دم�شق وطهران،
مع تو�سيع هام�ش العقوبات يف لبنان لكن �ضمن �ضوابط (بد�أت نتائجها بالظهور مع
الأزمة املالية اخلانقة التي بات يعاين منها لبنان ،وتتمثل بارتفاع �سعر الدوالر �أمام اللرية
اللبنانية ،ف�ض ً
ال عن فقدان العملة الأمريكية من الأ�سواق ،الأمر الذي انعك�س �سلب ًا على
خمتلف القطاعات نظراً العتماد النظام اللبناين على الدوالر ب�شكل �أ�سا�سي)  .والبارز يف
اال�سرتاتيجية اجلديدة هو تق�صري املهل الزمنية الفا�صلة بني ّ
كل حزمة وحزمة جديدة ،بعد
�سيما الكيانات الر�سمية والع�سكرية
�أن تبينّ للأمريكيني قدرة �أطراف حمور املقاومة ،ال ّ
الرديفة ،على جتاوز العقوبات يف فرتات ق�صرية(.((2
مل يقف الأمر عند حدود قوانني العقوبات اجلائرة على �سوريا� ،إذ �إنه �صار ممكن ًا
ت�شخي�ص احل�صار اجلغرايف على دم�شق .فالأمريكيون والربيطانيون ُيجاهرون اليوم
ب�سيطرتهم على احلدود اللبنانية  -ال�سورية عرب دعمهم ت�شكيل �أفواج احلدود الربية
اللبنانية ،وزرع �أبراج مراقبة على طول احلدود ،متهيداً للف�صل م�ستقب ً
ال بني البلدين وبني
املقاومة واجلي�ش ال�سوري ،ومنع خطوط التهريب التجارية من و�إىل �سوريا مع ا�شتداد
ّ
املخطط نف�سه يجري �إ�سقاطه على احلدود الأردنية  -ال�سورية ،عرب زرع �أبراج
احل�صار.
 -20متى بد�أ ح�صار املواطن ال�سوري معي�شي ًا ،موقع وكالة �سبوتنيك الإخبارية الرو�سية� 8 ،شباط 2017

/https://arabic.sputniknews.com
 -21فرا�س ال�شويف ،ح�صار �سوريا :حرب «الرتكيع» واالنتقام ،جريدة الأخبار اللبنانية 18 ،ني�سان .2019
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مراقبة ورفع �سواتر ترابية و�أ�سالك �شائكة؛ ف�ض ً
ال عن �إن�شاء قاعدتني ع�سكريتني يف ال�شمال
الأردين ،يف �إربد واملفرق(.((2

كما تعمل الواليات املتحدة على �إن�شاء قاعدة ع�سكرية جديدة يف منطقة ال�سلط �شمال
ي�رص الأمريكيون
غرب الأردن ،و�صعوداً من اجلنوب ال�سوري ،نحو منطقة التنف ،حيث ّ
على ا�ستمرار �سيطرتهم على املث ّلث احلدودي الأردين  -ال�سوري  -العراقي ،وقطع طريق
بغداد  -دم�شق ،و�إبقاء ال�رشيان العراقي مقطوع ًا عن �سوريا .ومع �أن املنطقة الواقعة بني
�شمال ال�سيطرة الأمريكية يف التنف وال�ضفة الغربية لنهر الفرات على احلدود ال�سورية
 العراقية ،تقع حتت �سيطرة اجلي�ش ال�سوري والإيرانيني ،مروراً مبعرب البوكمال � ،اّإل �أنتر ّدي الو�ضع الأمني يف غرب العراق وتواجد القوات الأمريكية قرب احلدود ،مع انت�شار
حتول هذا املعرب �إىل �رشيان حيوي ّبري
�إرهابيي «داع�ش» يف البادية املفتوحة ،يحول دون ّ
(((2
ر�سمي وغري ر�سمي ،مع غياب القرار ال�سيا�سي العراقي احلا�سم .
«الذكية» لفر�ض العقوبات
وبالرغم من زعم الواليات املتحدة و�أوروبا �أن تدابريههما
ّ
م�صممة حلماية املدنيني ،وال ت�شمل القطاعات الأ�سا�سية املتعلقة باحلياة اليومية
على �سوريا ّ
لل�سوريني ،و�أنها تت�ضمن «ا�ستثناءات» تكفل الأهداف «الإن�سانية» التي تتوخاها ،لكن
�صحتها.
هذه املزاعم تناق�ضت مع �آراء خرباء م�ستقلني �أكدوا عدم ّ

فبع�ض الدرا�سات امل�ستقلة التي ُو�ضِ عت بهذا ال�ش�أن مل تر النور ب�سبب ال�ضغوط التي
مور�ست على الأمم املتحدة ملنع ن�رشها ،ومنها درا�سة رعتها عام  2016اللجنة الإقت�صادية
والإجتماعية لغربي �آ�سيا ( ،)ESCWAواملم ّثل املقيم للأمم املتحدة ،حملت عنوان
«الأثر الإن�ساين للإجراءات الأحادية التقييدية املتعلقة ب�سوريا»؛ و ّمت حجب �إ�صدارها
(((2
ب�شكل ر�سمي.

املقرر اخلا�ص املعني بالت�أثري ال�سلبي للإجراءات الق�رسية الأحاد ّية على التمتع بحقوق
�أما ّ
قدمه �إىل جمل�س حقوق الإن�سان ،يف �أيلول
الإن�سان� ،إدري�س اجلزائري ،فقد �أكد يف تقرير ّ

 -22املرجع ذاته.
 -23املرجع ذاته.
 -24ح�سام الدين �آال ،التدابري الق�رسية الغربية :بني الذرائع الإن�سانية والدوافع احلقيقية ،موقع قناة امليادين،
/http://www.almayadeen.net
� 2أيار .2019
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 ،2018حول زيارته للجمهورية العربية ال�سورية� ،أن تدابري «احلظر الأمريكي والأوروبي
أ�رضت بقدرة �سوريا على �رشاء الأغذية يف ال�سوق الدولية ،وعلى �سداد تكاليف اال�سترياد،
� َّ
واملعدات الطبية وقطع الغيار
ب�سبب القيود املالية ،و�أ ّدت �إىل عرقلة �إمكانية �رشاء الأدوية
ّ
والربجميات احلا�سوبية».

و�أ�شار اجلزائري �إىل «الت�أثريات ال�سلبية للجزاءات على املجاالت الإقت�صادية واملعي�شية
احليوية ،مبا فيها على �إنتاج الأدوية واملنتجات ال�صيدالنية ،و�إىل ال�صعوبات التي تواجه
ا�سترياد الأدوية غري املنتجة حملي ًا ،من قبيل �أدوية عالج ال�رسطان ،نتيجة التدابري التي
ت�ستهدف القطاع امل�رصيف .كما تناول التقرير التدابري املفرو�ضة على قطاع النقل ،التي
جتعل من نقل بع�ض اللقاحات والأدوية احل�سا�سة �أمراً يف غاية ال�صعوبة من حيث التوقيت
ودرجة احلرارة املطلوبة للحفاظ عليها» .وعر�ض اجلزائري لآثار احلظر على القطاع
النفطي ،الذي انعك�س �سلب ًا على الأو�ضاع املعي�شية و�أ ّدى �إىل زيادة كبرية يف تكاليف
وقود التدفئة ووقود توليد الطاقة وحتريك و�سائل النقل ،و�إىل انخفا�ض تدريجي للدعم
احلكومي لقطاع الطاقة؛ و�أ ّدى بالتايل لتفاقم معاناة �إن�سانية وا�سعة و�ضعت ال�سوريني
مربرة يف التمتع بحقوقهم الأ�سا�سية ،نتيج ًة لرتاكم ُنظم خمتلفة
يف مواجهة �صعوبات غري ّ
(((2
ومتداخلة من التدابري الق�رسية الإنفرادية.
ومع ذلك ،ف�إن احل�صار االقت�صادي املفرو�ض جزئي ًا عربي ًا منذ نهاية ،((2( 2011
والعقوبات الغربية املتتالية� ،أخفقت يف �إ�سقاط نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ومل ت�ؤ ّثر
ال�ضغوط االقت�صادية على موقع �سوريا وعالقاتها ك�صلة و�صل بني دول حمور املقاومة.
ج ـ العقوبات على اليمن:

بالتوزاي مع حرب الإبادة التي يتعر�ض لها ال�شعب اليمني من ِقبل دول «التحالف
م�سمى عا�صفة احلزم ،يخ�ضع
العربي» ،وعلى ر�أ�سها اململكة العربية ال�سعودية ،حتت
ّ
وجوي ،بذريعة حظر ت�صدير
وبحري
بري
ّ
ّ
اليمن لعقوبات منذ العام  ،2015وحل�صار ّ
 -25املرجع ذاته.
 -26ناني�س عبد الرازق فهمي ،ت�أثري العقوبات الدولية على النظام الإقليمي يف ال�رشق الأو�سط ،املركز القومي
لدرا�سات ال�رشق الأو�سط 2 ،حزيران http://ncmes.org/ar .2019
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ال�سالح ،مبوجب قرار جمل�س الأمن رقم  ،2216ال�صادر �ضد جماعة «احلوثي» ،والقوات
املوالية للرئي�س الراحل علي عبد اهلل �صالح ،ويتم جتديدها �سنوي ًا( .((2وقد منعت بنتيجتها
قوى العدوان ا�سترياد وت�صدير � ّأي �شيء يخدم االقت�صاد اليمني ،وفر�ضت حظراً على
التجارة ،وا�سترياد املواد الأ�سا�سية وال�رضورية حلياة النا�س ،مثل :القمح ،الطحني ،احلبوب،
والأدوية.

ان�ضمت الواليات املتحدة �إىل احل�صار ،وزادت من دعمها
ويف ت�رشين الأول ،2016
ّ
لل�سعودية بالوقود والعتاد والأ�سلحة.
�شددت دول العدوان ح�صارها على اليمن،
بعدها بعام ،وحتديداً يف ت�رشين الثاين ّ ،2017
وذلك ب�إغالق مطار �صنعاء وتعطيل بقية املطارات الواقعة حتت �سيطرة دول العدوان .وقد
�سبب احل�صار كارثة �إن�سانية على اليمنيني ،كما �ساهم يف تدهور خمتلف القطاعات� ،إىل
َّ
حدٍ دفع منظمة الأمم املتحدة للتحذير من �أن اليمن قد ي�شهد قريب ًا جماعة على «نطاق
�ضخم» �إذا ا�ستمرت احلرب الدائرة هناك دون و�صول امل�ساعدات �إىل املحتاجني.

يهدد  13مليون
من�سقة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون اليمن� ،إن «اجلوع ّ
وقالت ليز غرانديّ ،
يتحول �إىل �أ�سو�أ جماعة يف العامل منذ قرن»( .((2من جهتها� ،أعلنت
�شخ�ص ،و�إن الأمر قد
ّ
منظمة ال�صحة العاملية �أن «عدد الأ�شخا�ص امل�شتبه يف �إ�صابتهم بالكولريا يف اليمن قد
و�صل �إىل ما يقارب ن�صف مليون �شخ�ص».
خط موازٍ �أ ّدى احل�صار �إىل ّ
�شل القطاع التجاري يف اليمن �أو تعطيله ب�شكل
وعلى ٍ
كامل وارتفاع الأ�سعار ،نتيجة تعمد دول التحالف تدمري امل�صانع واملخازن والأ�سواق.

ويف خطوة هدفها �سحق ال�شعب اليمني ،عمدت قوى العدوان �إىل �سحب االحتياط
النقدي من البنوك اليمنية بطريقة و�أخرى ،من �أجل الق�ضاء على ال�سيولة النقدية ،ومنع
اليمن من التعوي�ض عن النق�ص يف الأوراق النقدية بعمليات الطبع ،وذلك مب�ساعدة
الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث �أقدمت الأخرية على عرقلة طبع اليمن للأوراق النقدية
بقية الدول؟ موقع اخلليج
� -27أحمد علي ح�سن« ،حتالف ال�سعودية والإمارات» يف اليمن� ..أين اختفت ّ
�أونالين 10 ،متوز /https://alkhaleejonline.net .2019
«يهدد  13مليون �شخ�ص باملوت جوع ًا" ،موقع بي .بي� .سي العربي 15 ،ت�رشين
 -28ا�ستمرار حرب اليمن
ّ
الأول https://www.bbc.com/arabic .2018
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يف رو�سيا ،لتوجيه �رضبة للعملة اليمنية متهيداً ال�ستبدالها بعملة �أخرى ،وبالتايل �إحداث
�إرباك وفو�ضى يف ال�سوق اليمنية .وكذلك قامت قوى العدوان مبحاولة �سحب العملة
ال�صعبة من البنوك اليمنية اخلارجية عرب عمالء لل�سعودية من �أن�صار عبد ربه من�صور هادي
العمالء ،من �أجل �إ�ضعاف البنك املركزي اليمني بهدف جتريد البنك من غطائه للعملة
ال�صعبة ،الأمر الذي يدفع بالأطراف اخلارجية �إىل فقدان ثقتها باجلانب االئتماين للبنك،
وبالتايل �شل العملية االقت�صادية يف اليمن .كذلك عمل حتالف العدوان على �رضب املوانئ
اليمنية ،والت�ضييق على ن�شاطاتها� ،أو ا�ستبدالها مبوانئ �أخرى تخدم العدوان وت�ساهم يف
�إ�ضعاف القطاعات االقت�صادية لل�شعب اليمني ،وبالتايل ك�رس �إرادة املقاومة لدى ال�شعب
مقومات احلياة(.((2
اليمني ودفعه اىل اال�ست�سالم بعد جتوعيه وحرمانه من �أب�سط ّ

د ـ العقوبات على حزب اهلل:
يتعر�ض حزب اهلل منذ ن�ش�أته مل�سل�سل من امل�ؤامرات التى ت�ستهدف الق�ضاء عليه �أو
�إ�ضعافه� ،إىل احلد الذى قد ُيفقده الت�أثري على جمرى الأحداث املحلية والإقليمية ،خ�صو�صا
ًوانه بات ّ
وا�سرتاتيجيا لإ�رسائيل ،و�سداً منيع ًا ملواجهة م�شاريع
جغرافيا
تهديدا
ي�شكل
ً
ً
ً
ال�سيما يف �سوريا والعراق واليمن وفل�سطني.
الهيمنة الأمريكية على لبنان واملنطقةّ ،

وقد ا�ستجلب هذا الدور عداء �أمريكا املتزايد حلزب اهلل ،ومغاالتها فى ا�ستعمال �آليات
احل�صار االقت�صادي من جهة ،والت�صنيف الإرهابي من جهة �أخرى ،كو�سائل لإنهاك
عداءهما
احلزب ل�صالح «�إ�رسائيل» .وتُ�شارك بع�ض الأنظمة العربية �أمريكا و�إ�رسائيل
َ
بال�رس �أو بالعلن ،وحتت عناوين والفتات خمتلفة ،ت�سمح بالتقاء م�صالح
حلزب اهلل� ،سواء
ّ
تلك الأنظمة مب�صالح �أمريكا و«�إ�رسائيل» يف عدائهما حلزب اهلل و�إيران.

إرهابي ًا �أجنبي ًاُ ،مدرجة �إياه
يف العام � ،1997ص ّنفت الواليات املتحدة حزب اهلل تنظيم ًا � ً
ب�شكل خا�ص مبوجب الأمر التنفيذي رقم  13224يف ت�رشين الأول  .((3( 2001وكان مت
�رسع االنهيار ،موقع دويت�شه فيله الأملاين بالعربي 27 ،متوز 2017
 -29اليمن يف كارثة �إن�سانية والتدخل ال�سعودي ُي ّ

https://www.dw.com/ar
 -30عقوبات �أمريكية جديدة على حزب اهلل اللبناين ،موقع قناة اجلزيرة القطرية 26،ت�رشين الأول 2107
/https://www.aljazeera.net
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�إدراج احلزب �أي�ض ًا يف كانون الثاين  1995يف ملحق الأمر التنفيذي رقم  ،12947الذي
ي�ستهدف الإرهابيني الذين يهددون بتعطيل عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،وكذلك
يف �آب  2012مبوجب الأمر التنفيذي رقم  13582الذي ي�ستهدف احلكومة ال�سورية
ومنا�رصيها (.((3
ويف العام  ،2001و�ضعت الواليات املتحدة �أكرث من مئة فرد وكيان على �صلة بحزب
اهلل يف قوائم عقوبات ،مبوجب ت�رشيع حايل يهدف ملواجهة م�صادر متويل الإرهاب .لكن
القانون اجلديد ي�ستهدف حزب اهلل ب�شكل خا�ص(.((3

ال�ضغط الأمريكي على احلزب بلغ ذروته مع م�صادقة جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
بالإجماع ،يف  13ت�رشين الأول  ،2013على قانونٍ ي�ستهدف حزب اهلل اللبناين ،وي�سمح
للحكومة الأمريكية مبالحقته كـ»منظمة �إجرامية دولية» ولي�س «�إرهابيةً» فقط؛ كما مينع
متويل حزب اهلل داخل لبنان وخارجه ،مبا يف ذلك الدول التي ال ت�ص ّنف احلزب «تنظيم ًا
للحد من «قدرة حزب اهلل على
�إرهابي ًا» .وتهدف هذه العقوبات التي �س ّنها الكونغر�س
ِّ
جمع الأموال وجتنيد عنا�رصه؛ كما ت�ضغط بذلك على الدول الداعمة له ،وعلى ر�أ�سها
�إيران» ،ح�سب ما جاء يف ن�ص القانون .ومبقت�ضى هذه العقوبات الأمريكية� ،ستمنع الإدارة
يقدم دعم ًا مادي ًا حلزب اهلل من دخول الواليات املتحدة»؛ ويعطي
الأمريكية �أي «�شخ�ص ّ
الرئي�س �صالحي َة حظر ت�أ�شريات الدخول�« ،رشط �إبالغ الكوجنر�س بقراره يف فرت ٍة
القانون
َ
ي�صب يف م�صلحة الأمن القومي».
قراره
ال تتجاوز ٍ � 6
ّ
يرب َر ب�أد ّلة �أن َ
أ�شهر ،و�أن ّ
أقرت االدارة الأمريكية «قانون مكافحة متويل «حزب اهلل» دولي ًا»،
وبعد عدة �أعوامّ � ،
الذي مت توقيعه لي�صبح قانون ًا يف منت�صف كانون الأول/دي�سمرب  ،2015حيث ا�ستهدف
ت�سهل عن �سابق معرفة عملية جتارية �ضخمة بالنيابة عن
امل�ؤ�س�سات املالية التي اك ُت�شف �أنها ّ
«حزب اهلل»� ،أو كل من كان تابع ًا له �أو يت�رصف بالوكالة عنه .وعلى غرار التدابري املتخذة
�ضد �إيران قبل االتفاق النووي ،يعطي هذا القانون وزارة اخلزانة الأمريكية �صالحية منع
 -31عقوبات �أمريكية ت�ستهدف حزب اهلل وت�ص ّنفه «منظمة �إجرامية دولية ،موقع ر�صيف 22، 13ت�رشين
الأول /https://raseef22.net .«2018
 -32م�رصف لبنان :تطبيق قانون العقوبات الأمريكية على حزب اهلل "�رضورة ،موقع فران�س  24العربي،
� 17أيار /https://www.france24.com .2016
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مثل هذه امل�ؤ�س�سات من الدخول �إىل النظام املايل الأمريكي؛ وكجزء من عملية �إنفاذ
القانون ،ن�رشت الوزارة الئحة ملا يقرب من مئة هيئة يف العامل خا�ضعة م�سبق ًا للتجميد
املحلي لأ�صولها ،ب�سبب عالقتها مع «حزب اهلل»(.((3
مل تقت�رص العقوبات الأمريكية على م�ؤ�س�سات احلزب ،بل طالت �أي�ض ًا قيادات ال�صف
الأول ،حيث �أعلنت الواليات املتحدة و�ست دول خليجية ،يف العام  ،2018فر�ض
عقوبات على قادة حزب اهلل اللبناين ،ومن بينهم الأمني العام ح�سن ن�رص اهلل ونائبه ال�شيخ
نعيم قا�سم و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى يف احلزب .واتهم وزير اخلزانة الأمريكي �ستيفن
ّ
ويغذي العنف يف العراق
منو�شني ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل ب�أنه «يطيل املعاناة يف �سوريا
(((3
ويعر�ض لبنان و�شعبه للخطر ،ويزعزع ا�ستقرار املنطقة بكاملها».
واليمنّ ،

وتُظهر هذه العقوبات حجم اجلهود االمريكية واال�رسائيلية واخلليجية لإ�ضعاف حزب
اهلل ،الذي جنح يف احباط امل�شاريع الأمريكية واال�رسائيلية التي كانت معدة لتطويع املنطقة.
«مرة جديدة ُيثبت مركز
من هنا جاء بيان وزارة اخلزانة الأمريكية ،والذي جاء فيهّ :
ا�ستهداف متويل الإرهاب حر�صه ال�شديد على الأمن الدويل ،من خالل تعطيل دور ونفوذ
�إيران وحزب اهلل يف عدم اال�ستقرار يف املنطقة؛ فمن خالل ا�ستهداف جمل�س ال�شورى
التابع حلزب اهلل ،تكون الدول الأع�ضاء قد رف�ضت ب�شكل جماعي التمييز الزائف بني ما
ي�سمى اجلناح ال�سيا�سي واجلناح الإرهابي العاملي حلزب اهلل.
ّ

�صوت جمل�س النواب الأمريكي على تعديالت قانون منع التمويل
ويف �أيلول ّ ،2018
الدويل حلزب اهلل ،الذي كان �أ�صدره رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف املجل�س� ،إد روي�س،
يف العام  .2015وتهدف هذه التعديالت �إىل زيادة تقييد قدرة «حزب اهلل» على جمع
الأموال والتجنيد ،وزيادة ال�ضغط على البنوك التي تتعامل مع «حزب اهلل» ،وكبح الدول
الأجنبية ،مبا فيها �إيران ،الداعمة الرئي�سية للحزب(.((3
 -33ديفيد �شينكر و كاثرين باور،ا�ستهداف موارد «حزب اهلل» املالية يف اجلبهة الداخلية ،موقع معهد وا�شنطن
لدرا�سات ال�رشق الأدنى 5 ،متوز /https://www.washingtoninstitute.org .2016
-34عقوبات جديدة على حزب اهلل اللبناين تفر�ضها وا�شنطن و�ست دول خليجية ،موقع فران�س  24العربي،
� 17أيار /https://www.france24.com .2018
ي�ضيق اخلناق على «حزب اهلل ،موقع العني الإخباري
� -35أحمد ها�شم ّ
يقر م�رشوع قانون ّ
«النواب» الأمريكي ّ
الإماراتي� 26 ،أيلول /https://al-ain.com .2018
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ويف �سابقة تنال من �سيادة الدولة اللبنانية وا�ستقاللها� ،أدرجت الإدارة الأمريكية ،يف
�آب  ،2019ك ً
�رشي ،وحممد رعد ،والقيادي وفيق �صفا ،على الئحة
ال من النائبني �أمني ّ
العقوبات(.((3

ويف ال�سياق� ،أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية ،يف ني�سان � ،2019أن برنامج
«املكاف�آت من �أجل العدالة» التابع لها ر�صد مكاف�أة ت�صل �إىل  10ماليني دوالر ،مقابل
الك�شف عن معلومات ت�ؤ ّدي �إىل تعطيل الآليات وال�شبكات املالية العاملية جلماعة «حزب
اهلل» اللبنانية(.((3

املح�صلة ،ف�إن العقوبات الأمريكية املفرو�ضة على قيادات يف احلزب لي�ست بـالأمر
ويف
ّ
اجلديد ،على اعتبار �أن عقوبات �سابقة قد فُر�ضت عليه ،وهي ت�أتي من باب الت�شديد
والإ�رصار على مواجهة حزب اهلل ومواجهة حلفائه يف املنطقة( ،((3عرب �شيطنته و�إل�صاق
املخدرات ،والقيام بن�شاطات �إجرامية .وقد ُكتب النجاح لهذه
تهم الإرهاب به ،وجتارة
ّ
احلملة التي قادتها الواليات املتحدة ،وهو ما ظهر جلي ًا يف ت�صنيف حزب اهلل «منظمة
ارهابية» من ِقبل عدد من دول �أمريكا الالتينية والأوروبية واملنظمات الإقليمية الدولية
والإقليمية والإ�سالمية.
هـ  -العقوبات على حركات المقاومة الفل�سطينية والعراقية

مبوازة حروبها الع�سكرية والأمنية ،ا�ستخدمت «�إ�رسائيل» �سالح العقوبات على
حركات املقاومة الفل�سطينية ،وبالتحديد (حما�س واجلهاد الإ�سالمي) ،ك�سالح ف ّعال
�سيما �أن قرار «�إ�رسائيل»
بهدف �إ�ضعاف قدراتها و�إجها�ض جهودها الت�سلحية ،وال ّ
ب�إحكام احل�صار على قطاع غزة جاء بعد عملية � رْأ�س مقاومني من غزة جلند ّيها جلعاد
�شاليط ،يف  25حزيران .2006
 -36حما�سن مر�سل ،هل ت�شمل العقوبات الأمريكية اجلديدة ال�صف الأول من حلفاء «حزب اهلل» ،موقع جريدة
ال�رشق الأو�سط ال�سعودية� 24 ،آب /https://aawsat.com .2019
يقدم معلومات عن متويل حزب اهلل ،موقع �سي� .إن� .إن
 -37وا�شنطن تر�صد مكاف�أة  10ماليني دوالر ملن ّ
العربي 23 ،ني�سان /https://arabic.cnn.com .2019
� -38شفيق �شقري ،لوائح الإرهاب الأمريكية يف مواجهة حزب اهلل وتداعياتها على الو�ضع اللبناين ،موقع مركز
اجلزيرة للدرا�سات� 22 ،أيار /https://studies.aljazeera.net .2018
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وت�ساند الواليات املتحدة و�أطراف خليجية وغربية «�إ�رسائيل» يف هذا احل�صار ال�شامل
(الربي والبحري واجلوي)� ،إذ ال ّ
يقل الدور امل�رصي الر�سمي الذي ا�ستجاب للإمالءات
الأمريكية والإ�رسائيلية ،يف �إحكام احل�صار طوال ال�سنوات الع�رش املا�ضية ــ �إن مل يفق ــ
ق�ساوة ،عن الإجراءات الإ�رسائيلية يف هذا اخل�صو�ص ،با�ستثناء الفرتة التي ف�صلت بني �سقوط
ح�سني مبارك يف � 11شباط  2011وخلع الرئي�س حممد مر�سي يف  3متوز .((3( 2013

فقد �أحكمت ال�سلطات امل�رصية �إغالق معرب رفح احلدودي بني م�رص وغزةّ ،مما حرم
�أهلها من منفذهم الوحيد �إىل العامل ،ومل ت�سمح بفتحه �سوى يف فرتات حمدودة ا�ستجابة
حلاالت �إن�سانية حرجة للغاية .كما �ش ّنت حملة كبرية على الأنفاق -التي ك�رس بها الغزيون
فدمرت املئات منها ،وجعلت مكانها �سياج ًا �أمني ًا مو�صو ًال
ح�صار ال�سلع واملواد التموينيةّ -
حولت الإجراءات اال�رسائيلية وامل�رصية قطاع غزة
بالكهرباء وحواجز مائية �ضخمة .وقد ّ
�إىل �سجن كبري(.((4

ومع �صمود القطاع ،ومعه حركتا (اجلهاد وحما�س) ،بوجه احل�صار املايل واالقت�صادي
الذي ت�سعى «�إ�رسائيل» ،ومعها الواليات املتحدة وبع�ض االنظمة العربية ،من خالله �إىل
خدمة الهدف ال�سيا�سي الإ�رسائيلي ،وهو ك�رس �إرادة ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته للقبول
ت�صفوي للق�ضية الفل�سطيني .وبعد ف�شل «�إ�رسائيل» يف نزع �سالح املقاومة يف غزة
بحل
ٍ
ٍ
بعد عدة جوالت من حروب الإبادة الهمجية على القطاع ،ارتكبت خاللها «�إ�رسائيل»
جرائم حرب بحق املدنيني الع ّزل ،دخلت الواليات املتحدة على خط العقوبات على
أقرت الإدارة الأمريكية م�رشوع قانون ين�ص على فر�ض
حركات املقاومة الفل�سطينية ،ف� ّ
عقوبات على داعمي املقاومة الفل�سطينية ،ممثلة يف حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
وحركة اجلهاد الإ�سالمي ،وهما بح�سب م�رشوع القرار منظمتان «�إرهابيتان».

وي�ؤكد امل�رشوع ،الذي يحمل ا�سم «قانون مكافحة الدعم الدويل للإرهاب الفل�سطيني
لعام � ،»2017أن �سيا�سة الواليات املتحدة يجب �أن تقوم على «منع حما�س واجلهاد
الإ�سالمي و�أي تابعني �أو الحقني من الو�صول ل�شبكات الدعم الدويل»؛ وين�ص على فر�ض
 -39ح�صار غزة ..من البداية يف انتظار النهاية ،موقع قناة اجلزيرة 2 ،حزيران .2016
/https://www.aljazeera.net
 -40املرجع ذاته.
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«عقوبات على الأفراد والوكاالت والدول الأجنبية الداعمة حلما�س واجلهاد الإ�سالمي �أو
التابعني لهما �أو من يقف خلفهما».

�أي�ض ًا ،العقوبات الأمريكية املتنقلة مل ت�ستثن حركات املقاومة العراقية التي جنحت يف
طرد االحتالل الأمريكي من العراق يف العام  ،2008وهزمت امل�رشوع الأمريكي الذي كان
مد هذه احلركات بالإمكانات
ُمعداً للعراق ،ذلك بدعم من احلر�س الثوري الإيراين ،الذي ّ
الع�سكرية واللوج�ستية.

ففي متوز � ،2019أعلن مكتب مراقبة الأ�صول الأجنبية التابع لوزارة اخلزانة الأمريكية،
فر�ض عقوبات على �أربع �شخ�صيات عراقية مبوجب �أمر تنفيذي ،يف خطوة اعتربها �سا�سة
تتعدى الو�ضع الداخلي العراقي �إىل الدور الإيراين بالعراق(.((4
وحم ّللون �أنها ّ
ومل تكن العقوبات بحق ال�شخ�صيات العراقية الأربع الأوىل من نوعها� ،إذ �سبق للإدارة
الأمريكية �أن فر�ضت ،يف منت�صف �أيار  ،2018عقوبات �شديدة على م�رصف البالد
الإ�سالمي ،و�صاحبه �آرا�س حبيب ،النائب يف الربملان العراقي ،بتهمة م�ساعدة جهات
�إيرانية بتحويالت مالية ل�صالح حزب اهلل ،وتبعها البنك املركزي العراقي بتجميد �أموال
البنك وفر�ض عقوبات عليه(.((4

ويف  6كانون الأول  ،2019فر�ضت الواليات املتحدة الأمريكية عقوبات على
�أربع �شخ�صيات عراقية ،ثالثة منهم قادة ف�صائل م�س ّلحة قريبة من �إيران ،وهم« :خمي�س
توج ٍه على ما
اخلنجر ،وقي�س اخلزعلي ،وليث اخلزعلي ،وح�سني فالح الالمي» ،يف ّ
يبدو �أنه ت�صعيد يف التعاطي الأمريكي مع ما ت�شهده ال�ساحة العراقية من تظاهرات �شعبية
م�ستمرة منذ �أكتوبر .((4( 2019

وقد اتخذت الإدارة الأمريكية هذه العقوبات مبوجب «قانون ماغنيت�سكي»
النتهاكات حقوق الإن�سان والف�ساد ،ومبوجب الأمر التنفيذي رقم  .،13818وال ّ
الفت

 -41وا�شنطن تفر�ض عقوبات على �أربعة عراقيني بينهم اثنان من قادة ف�صائل احل�شد ال�شعبي ،موقع بي .بي.
�سي .العربي 18 ،متوز https://www.bbc.com/arabic .2019
 -42املرجع ذاته.
 -43عامر م�صباح ،مقاربة العقوبات االقت�صادية :االختبار ال�صعب للتعددية القطبية ،موقع املو�سوعة اجلزائرية
للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية� 8 ،آب /https://www.politics-dz.com .2019
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للمرة الثانية على التوايل التي ُي�ستخدم فيها «قانون ماغنيت�سكي» يف العام ،2019
�أنه ّ
للحد من
ال�ستهداف �شخ�صيات عراقية� ،إذ يرى مراقبون �أنّ القرار الأمريكي هو خطوة
ّ
نفوذ �إيران يف العراق.

ً
رابعا :العقوبات االقت�صادية الأحاديّة من وجهة نظر القانون الدولي
ُقدم با�سم «احل�صار»،
�أ�صبح تب ّني العقوبات االقت�صادية و املالية االحادية ،التي غالب ًا ما ت ّ
مترد الدول الراف�ضة للهيمنة الأمريكية والقوى الغربية ،ال�ساعية اىل
ممار�سة �شائعة �ضد ّ
فر�ض نظرتها اخلا�صة على الكوكب.

برزت «العقوبات املالية» الأحاد ّية على مدار العقدين املا�ضيني ك�إحدى �أهم �أدوات
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية لتطويع الدول وحركات املقاومة ،بالرغم من عدم م�رشوعيتها،
�إذ �إن هناك العديد من املواثيق الدولية التي ت�ؤكد هذا الأمر ،ومن �أبرزها ميثاق الأمم املتحدة
عد �أهم وثيقة� أو�ضحت عدم م�رشوعية العقوبات الأمريكية الأحاد ّية؛ فلدى الرجوع
الذي ُي ّ
�إىل ن�ص املادة الثانية يف بندها ال�سابع ،نالحظ �أن فر�ض عقوبات انفرادية �ضد �أي بلد �أو
كيان وحركة ّ
ي�شكل انتهاك ًا مبا�رشاً للبند الذي يحظر على الأع�ضاء التدخل يف امل�سائل
وال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى(((4؛ وهو ما تناق�ضه الواليات املتحدة الأمريكية فهي
دائمة التدخل يف �ش�ؤون الدول الأخرى ،من خالل ممار�ستها ل�ضغوط �سيا�سية واقت�صادية
من �أجل ردعها و�إخ�ضاعها وال�سيطرة عليها؛ وهو ما حتاول تطبيقه على �إيران وعدد من
الدول واحلركات من خالل نهج �سيا�سة ت�شديد اخلناق.
كما �أن قرار العقوبات هو خرق للمواد ( )41 - 39من امليثاق ،والتي ت�ؤكد على �أن
املخول
التدابري ،ومنها االقت�صادية ،يجب �أن ت�صدر بقرار من جمل�س الأمن ،لأنه هو اجلهة
ّ
لها فر�ض هذه التدابري ،والذي يحتاج فيها ملوافقة �أغلب �أع�ضائه قبل �إقرارها .

بالإ�ضافة �إىل امليثاق الأممي ،ويف احلالة الإيرانية بالتحديد ،انتهكت �إدارة دونالد ترامب
االتفاق النووي الذي �أُبرم يف يوليو  2015بني الدول ( )5+1و�إيران ،مب�صادقة من جمل�س
الأمن بقراره الأممي املرقّم ( .)2231وبالرجوع �إىل املواد  26و  28و  29من بنود االتفاق،
�44- C.J. Gordon, “The U.S. Embargo against Cuba and the Diplomatic Challenges to «.Ex
traterritoriality”, Fletcher Forum of World Affairs, vol. 36 (2012), pp. 69-70
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يت�ضح التباين ما بني قرار العقوبات الأمريكي وبني هذه املواد ،التي تن�ص �رصاحة �أنه ال
يحدد �أو ي ّتهم الطرف الآخر بانتهاكه ،لأن الوكالة
يحق ل ّأي طرف من �أطراف االتفاق �أن ّ
ّ
الدولية للطاقة الذر ّية هي الطرف امل�س�ؤول عن االتفاق النووي وهي التي حتدد �آليات
(((4
خرقه من عدمها؛ وكذلك هي من متتلك احلق يف احلكم على التزامات طهران ببنوده.

عد الربوتوكول الثاين امللحق
و�إىل جانب ميثاق الأمم املتحدة واالتفاق النوويُ ،ي ّ
بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للعام
أ�سا�سيا
 ،1966وثيقة ا�ستداللية �أخرى� ،إذ يعترب هذا الربتوكول �إقامة عالقات اقت�صادية حقًا � ً
من حقوق الإن�سان(((4؛ وهذا ما ي�ؤكد بجالء عدم م�رشوعية العقوبات الأحاد ّية اجلانب
التي فر�ضتها الواليات املتحدة على دول حمور املقاومة فيما يخ�ص منع الدول التي كانت
�رشيك ًا جتاري ًا لها ،وتربطها تعامالت معها ،والتي عملت على تهديدها بفر�ض عقوبات
عليها هي �أي�ض ًا يف حال جتاوز القرار الأمريكي ،وهو ما مي ّثل انتهاك ًا �صارخ ًا حلقٍ من
حقوق الإن�سان يف جانبه االقت�صادي(. ((4
ُعد معاقبة ال�رشكات الأجنبية التي تجُ ري ا�ستثمارات اقت�صادية
�أ�ضف �إىل ذلك ك ّله ،ت ّ
�ضخمة يف �إيران ودول حمور املقاومة ،بالإ�ضافة �إىل البنك املركزي الإيراين ،خرق ًا وانتهاك ًا
ملبادئ النظام الدويل االقت�صادي واملايل والتجاري.

وب�رصف النظر عن الوثائق الدولية املتعددة الأطراف ،هناك �أي�ض ًا وثائق لها �صبغة ثنائية
حتتوي على اتفاقيات بني �إيران والواليات املتحدة ،و�أبرزها معاهدة ال�صداقة والعالقات
االقت�صادية واحلقوق القن�صلية بني �إيران والواليات املتحدة ،املوقّعة يف  15من �أغ�سط�س
تعد هذه العقوبات انتهاك ًا لبنودها؛ وهذا ما �أكدته فتوى حمكمة
 1995يف طهران ،التي ّ
العدل الدولية ال�صادرة يف �أكتوبر  ،2018التي اعتربت العقوبات الأمريكية خرق ًا لهذه
حدة العقوبات املفرو�ضة على ال�سلع الأ�سا�سية
املعاهدةُ ،مطالبة الإدارة الأمريكية بتخفيف ّ
التي قد يكون لها ت�أثري كبري ومبا�رش على ال�شعب الإيراين».
45- R. Jennings and A. Watts, eds., Oppenheim’s International Law, 9th ed. (1992), p. 456..

 -46تقرير ملجل�س حقوق الإن�سان يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،الدورة ال�ساد�سة والثالثون (11-29
�أيلول) 16 ،متوز .2017
 -47املرجع ذاته.
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و�أكرث من ذلك ،تعر�ضت �سيا�سة العقوبات الأمريكية النتقادات قا�سية يف الأمم املتحدة.
مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص ملجل�س حقوق الإن�سان،
ففي  18ت�رشين الأول ّ ،2017
حتدث ّ
�إدري�س اجلزائري� ،أمام اجلمعية العامة ،فقال �إن «�إحلاق �رضر باقت�صاد دولة من خالل
ت�سبب خراب ًا بالن�سبة
عقوبات ي�ؤ ّدي عادة �إىل انتهاك حقوق النا�س العاديني .والعقوبات ّ
مدمر جداً
لأي دولة (�إيران ـــ ٍ�سوريا ــ اليمن ــ غزة منوذج ًا) ،وميكن �أن يكون لها ت�أثري ّ
على مواطني دول نامية نتيجة لتعطيلها االقت�صاد»  .وعبرّ «اجلزائري عن القلق ب�ش�أن تلك
العقوبات التي ميتد ت�أثريها ال�ضار �إىل خارج �أرا�ضي الدولة امل�ستهدفة ،وقال �إن «العقوبات
التي تطال �أطراف ًا غري معنية بالنزاع هي عقوبات غري م�رشوعة»(.((4
ويف ني�سان من العام ذاته ،دعا اجلزائري الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة �إىل تب ّني
«�إعالن حول حكم القانون والإجراءات الق�رسية من طرف واحد ،من �أجل حتديد مبادئ
م�شرتكة ب�ش�أن ا�ستخدام العقوبات والقانون الدويل».

حث فيه اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ويف �أيلول  ،2017رفع اجلزائري تقريراً ثاني ًا ّ
وجمل�س حقوق الإن�سان على �إعادة ت�أكيد «حق ال�ضحايا يف تعوي�ض حقيقي ،مبا يف ذلك
تعوي�ض مايل ،يف جميع الأو�ضاع التي تت�أثر فيها حقوق الإن�سان ب�إجراءات ق�رسية من
طرف واحد».

خط موازٍ � ،أتى تقرير اللجنة اال�ست�شارية ملجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
وعلى ٍ
املتحدة ،يف �شباط  ،2015لي�ؤكد انتهاك العقوبات الأمريكية حلقوق االن�سان وت�أثريها على
�سببته العقوبات الأمريكية
خمتلف جوانب حياته ،حيث حتدث التقرير مدى ال�رضر الذي ّ
والغربية على قطاعات حيوية �أ�سا�سية يف �إيران (ال�صحة وال�صناعة) ،كا�شف ًا �أن «العقوبات
ت�رضر نظام ال�صحة
أ� ّدت �إىل انهيار ال�صناعة ،وت�ضخم مت�سارع وبطالة وا�سعة النطاق؛ كما ّ
العامة ب�إيران ب�شكل ج�سيم(.((4
و�أ�ضاف التقرير �أنه «يف حني تُرافع الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ب�أن العقوبات

� -48أليك�س عوركا ،عقوبات تنتهك القانون الدويل  ،موقع جريدة اخلليج 24 ،ت�رشين الثاين .2017
www.alkhaleej.ae
 -49توما�س كايزر ،هل مت�س العقوبات الأحاديّة اجلانب بحقوق الإن�سان؟ موقع �شبكة فولتري� 20 ،آذار 2015
/https://www.voltairenet.org
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وب�شدة ،توفّر وتوزيع اللوازم الطبية
ال تطال املنتجات الإن�سانية ،فقد �أعاقوا يف الواقع،
ّ
والأدوية ( .)...يف ّ
م�صاب ب�رسطان .عدد امل�ؤ�س�سات
كل �سنة ،يجد � 85ألف �إيراين �أنه
ٌ
كاف �إىل حدٍ كبري.
التي ميكن �أن تعالج ه�ؤالء املر�ضى ،كيميائي ًا �أو �إ�شعاعي ًا ،غري ٍ

ومع �أن العقوبات املالية على جمهورية �إيران الإ�سالمية ال تخ�ص من حيث املبد�أ
الطبي ،ف�إنها متنع ،يف الواقع ،امل�ستوردين الإيرانيني من متويل ا�سترياد هذه
الأدوية �أو العتاد ّ
(((5
املعدات الطبية».
الأدوية �أو هذه ّ
�إن الواليات املتحدة ت�ستخدم العقوبات �ضد الدول التي تقاوم الأجندة الأمريكية.
يت�سبب
وهذه العقوبات ّ
م�صممة لقتل النا�س ،عرب تدمري االقت�صاد بحرمانه من التمويل ،ما ّ
يف حدوث ت�ضخم �شديد وحاالت نق�ص ومنع و�صول مواد �رضورية ،مثل الطعام والدواء.
تت�سبب العقوبات يف موت ع�رشات الآالف من الإيرانيني
على �سبيل املثال ،من املتوقع �أن ّ
الطبية املهمة يف البالد.
ب�سبب النق�ص ال�شديد لأدوية
ّ
واملعدات ّ
ويف هذا الإطار ،كتب حممد �ساهيمي� ،أ�ستاذ الهند�سة الكيميائية وعلوم املواد بجامعة
جنوب كاليفورنيا الأمريكية ،يف مقال له يف �إحدى ال�صحف الأمريكية« :يف خطاب
ن�رشته جملة  The Lancetالطبية املرموقةّ ،
أطباء يعملون يف مركز «ماهاك»
حذر ثالثة � ّ
( )MAHAKملعاجلة الأطفال امل�صابني بال�رسطان يف طهران ،من �أن �إعادة فر�ض
العقوبات ،ونق�ص الأدوية نتيجة رف�ض �رشكات الأدولة التعامل مع �إيران ،والزيادة الهائلة
يف �أ�سعار �أدوية الأورام (نتيجة هبوط �سعر العملة الإيرانية بن�سبة  50 - 70باملائة)� ،سي�ؤ ّدي
معدل البقاء على قيد احلياة للأطفال امل�صابني بال�رسطان»(.((5
حتما النخفا�ض ّ
ً

�إن �أمرا�ض ال�سكري والت�صلب املتعدد ونق�ص املناعة املكت�سبة/الإيدز وال�شلل الرعا�ش
والزهامير والربو ،ت�صيب نحو ع�رشة ماليني �إيراين� ،سيجدون �صعوبة يف احل�صول على
�أدوية �رضورية� ،أو �سيجدونها متوفرة لكن ب�أ�سعار مرتفعة ،يف حني تزعم الواليات املتحدة
�أن الطعام والأدوية م�ستثناة من العقوبات؛ لكن من الناحية العملية الأمر لي�س كذلك،

 -50املرجع ذاته.
� -51أورا�سيا ريفيو ،لتج ّنب العزلة �أو االنتقام ..يجب على العامل �إنهاء احلرب االقت�صادية الأمريكية ،موقع
�شبكة ر�ؤية الإخبارية ،نق ً
ال عن موقع �أورا�سيا ريفيو ،ترجمة �شهاب ممودح 16 ،كانون الثاين .2020
/https://www.roayahnews.com
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لأن �رشكات الأدوية تخ�شى من تطبيق العقوبات عليها ب�سبب بع�ض االنتهاكات الفنية
للعقوبات ،وال ميكن لإيران الدفع مقابل بع�ض الأ�سا�سيات يف ظل �صعوبة تعامل البنوك
معها.

جترد قادة الواليات املتحدة
وقد ك�شف تف�شي فريو�س كورونا �أخرياً يف �إيران ،مدى ّ
من �أخالقهم الإن�سانية وزيف ادعاءاتهم املتعلقة بحقوق الإن�سان� ،إذ ت�ستخدم الواليات
املتحدة العقوبات البتزاز �إيران ،ودفعها �إىل التنازل عن ثوابتها يف بع�ض امللفات ،مقابل
رفع جزئي للعقوبات املالية ملكافحة فريو�س كورونا� ،إذ �ساهمت هذه العقوبات يف ت�رسيع
وترية انت�شار كورونا يف �إيران ،وزادت �أي�ض ًا من �ضحاياه ،ب�سبب حظر �إجراء �إيران
�أي معامالت مالية مع اخلارج ،الأمر الذي مينعها من ا�سترياد ما حتتاجه من م�ستلزمات
ومعدات طبية ملواجهة كورونا»( ،((5وهو ما ّ
ي�شكل خرق ًا فا�ضح ًا للمواثيق واالعراف
واملعاهدات الدولية ،التي �أكدت جميعها على «احلق يف ال�صحة من خالل احلكومات
تهيئ الظروف التي ميكن فيها لكل فرد �أن يكون موفور ال�صحة بقدر
التي يجب �أن ّ
الإمكان» .وترتاوح هذه الظروف بني �ضمان توفري اخلدمات ال�صحية وظروف العمل
ال�صحية وامل�أمونة والإ�سكان املالئم والأطعمة املغذية؛ وال يعني احلق يف ال�صحة احلق يف
�أن يكون الإن�سان موفور ال�صحة(.((5
وقد مت الت�أكيد على احلق يف ال�صحة يف معاهدات حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية،
ويف الد�ساتري الوطنية يف جميع �أنحاء العامل ،ومن �أبرزها:
ـ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية1966 ،
ـ �إتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة1979 ،

ـ �إتفاقية حقوق الطفل.((5( 1989 ،
� -52صابر كل عنربي ،كورونا بطعم العقوبات يف �إيران ،موقع عربي � 21، 14آذار .2020
/https://arabi21.com
 -53احلق يف ال�صحة ،منظمة ال�صحة العاملية 29 ،كانون الأول  ،2017موقع منظمة ال�صحة العاملية.
https://www.who.int/ar
 -54املرجع ذاته.
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ً
خام�سا� :أ�شكال العقوبات الأميركية على محور المقاومة
فر�ضت الواليات املتحدة والدول الغربية �أ�شكا ًال متعددة من العقوبات على دول حمور
املقاومة وعدد من الكيانات واملجموعات والأ�شخا�ص فيها .ومن هذه العقوبات:
ـ احل�صار االقت�صادي ال�شامل ومنع ا�سترياد �أو ت�صدير �أي �سلع ،ابتدا ًء باملعدات
الع�سكرية وانتها ًء بالأدوية والأغذية ال�رضورية للحياة ،كما هو حا�صل مع �إيران و�سوريا
واليمن وغزة(.((5
ـ جتميد الأموال والأر�صدة للدول وال�رشكات واجلمعيات والأ�شخا�ص املودعة يف
امل�صارف الأجنبية ،وم�صادرتها يف �أغلب الأحيان.
ـ حظر حركة الطريان املدين من و�إىل الدولة املعاقبة ،يف ع� ٍرص �أ�صبح الطريان من و�سائل
ال�سفر ال�رضورية ،وبالتايل عزل الدول و�شعوبها عن العامل اخلارجي دون مراعاة للآثار
واالنعكا�سات ال�سلبية.
ـ �إغالق فروع امل�ؤ�س�سات وال�رشكات امل ّتهمة يف الدول الغربية وم�صادرة �أموالها،
وحماولة مطاردتها يف جميع �أنحاء العامل.
تقدم �ضمن �إطار الأمم
ـ حرمان الدول من امل�ساعدات الدولية الإمنائية� ،سواء التي ّ
تقدمها بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية الدولية،
املتحدة �أو خارجها� ،أو حرمانها من القرو�ض التي ّ
ك�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
ـ معاقبة الدول وال�رشكات التي ال تلتزم بالعقوبات املفرو�ضة على الدول املعاقبة؛
وقانون «داماتو» �أ�شهر مثال ،حيث ين�ص على معاقبة ال�رشكات غري الأمريكية التي ت�ستثمر
يف �إيران و�سوريا(.((5
 -55بازغ عبد ال�صمد ،العقوبات الإقت�صادية الدولية ،موقع احلوار املتمدن 1 ،ني�سان .2013
/http://www.ahewar.org
 -56حممود حممد امل�رصي ،نظرة حتليلية  :العقوبات االقت�صادية التي تفر�ضها الواليات املتحدة على ال�صني –
رو�سيا – �إيران – تركيا ،موقع املركز العربي الدميقراطي للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،االقت�صادية وال�سيا�سية،
� 14آب /https://democraticac.de .2018
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ً
�ساد�سا� :أهداف العقوبات الأميركية على دول محور المقاومة
تتباين �أهداف العقوبات من دولة �إىل �أخرى .ويف كثري من الأحيان ،تكون الأهداف
وتتحول
املعلنة مغايرة للأهداف احلقيقية؛ ويف �أحيان �أخرى تتبدل �أهداف العقوبات
ّ
مبرور الزمن �إىل �أهداف خمتلفة �أو �إ�ضافية ،رغم زوال الأهداف املبا�رشة.

ومن خالل مراجعة العقوبات الأمريكية على دول حمور املقاومة� ،أو التي فُر�ضت برغبة
وخ�صو�صا
�أمريكية من خالل جمل�س الأمن الدويل بعدما �ضعف نفوذ الدول الأخرى،
ً
نحدد �أهداف العقوبات الأمريكية ب�شكليها الأحادي
الدول دائمة الع�ضوية ،ف�إننا ميكن �أن ّ
والدويل بالنقاط الآتية:

�شن احلروب الع�سكرية ،من امتالك
�أوالً :منع دول املحور ،وبجميع الو�سائل ،مبا فيها ّ
القدرات الع�سكرية التي ميكن �أن حتمي بها م�صاحلها ،مبا فيها القدرات الدفاعية ،للمحافظة
كقوة ع�سكرية �أوىل يف العامل(.((5
تفرد الواليات املتحدة ّ
على ّ

يهددها� ،سواء من خالل �أ�سلحة الدمار
ثانياً :حماية «�إ�رسائيل» من � ّأي خطر ع�سكري ّ
ال�شامل �أو حتى الأ�سلحة التقليدية .لذلك كانت العقوبات على العراق (�سابق ًا) و �إيران
و�سوريا واليمن وغزة وحزب اهلل حالي ًا؛ بل �أقدمت �أمريكا على خطوات �أ�شبه ما تكون
بعمليات القر�صنة ،مثل متابعة �شحنات الأ�سلحة عرب البحار وم�صادرتها ،وال�ضغط على
امل�صدرة للأ�سلحة ملنعها من �إبرام �صفقات مع الدول املعاقبة.
الدول
ّ
ثالثاً :ا�ستنزاف ونهب اخلريات االقت�صادية للدول املعاقبة .وقد ُنفّذ هذا الهدف بو�سائل
خمتلفة ،منها م�صادرة �أموال الدول وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات املعاقبة ،ابتزاز الدول املعاقبة
مررتها الواليات املتحدة يف
للح�صول على ثرواتها ب�أرخ�ص الأثمان ،ومن خالل قرارات ّ
جمل�س الأمن.
وجرها با�ستمرار �إىل ت�أييد مواقفها،
رابعاً� :إبقاء الدول احلليفة لوا�شنطن حتت قب�ضتها ّ
�سواء فيما يتعلق بالعقوبات االقت�صادية �أو حتى احلروب الع�سكرية ،رغم ال�رضر الكبري
جراء ت�أييدها لوا�شنطن.
الذي ي�صيب هذه الدول ّ
 -57ما هدف العقوبات الأمريكية �ضد حزب اهلل اللبناين؟ موقع بي .بي� .سي .العربي 12،متوز 2019

https://www.bbc.com/arabic
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ّ
ّ

درا�سات باحث

خام�ساً :ال�سيطرة على منابع النفط يف العامل ،وا�ستخدامه كو�سيلة ابتزاز �ضد الدول
املناف�سة لها على �صعيد االقت�صاد العاملي(.((5

وبنا ًء على ذلك ،تركت العقوبات االقت�صادية التي تفر�ضها الواليات املتحدة على دول
مدمرة ،مبا�رشة وغري مبا�رشة ،على جميع
حمور املقاومة ت�أثريات خطرية وانعكا�سات �سلبية ّ
نواحي احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية .فقد �أفقرت العقوبات غالبية ال�سكان،
و�سببت ت�ضخم ًا جاحم ًا ،وتراجعت �إىل الوراء الأنظمة الزراعية وال�صناعية والرتبوية
ّ
(((5
وال�صحية» .

ت�سببه �أ�سلحة
و�أ�شارت درا�سة ملجموعة من الباحثني الأمريكيني �إىل �أن «الدمار الذي ّ
ت�سببه العقوبات االقت�صادية .ويف
الدمار ال�شامل يت�ضاءل باملقارنة مع الدمار واخلراب الذي ّ
هذا الإطار ،اعرتف وزير اخلارجية الأمريكي كولن باول بت�أثريات العقوبات وانحرافها
ثمة ا�ستخدام ًا منحرف ًا للعقوبات جرى تطبيقه خالل املراحل
عن �أهدافها ،بقوله�« :إن ّ
ال�سابقة ،كان يعك�س دائم ًا �صورة الواليات املتحدة وي�ضعها يف �إطار الغطر�سة والعجرفة
التي ال تخدم م�صالح البالد».

مل يقت�رص ت�أثري العقوبات على الدول فقط ،بل �إن تداعياتها �شملت ال�رشكات الأمريكية
التي خ�رست فر�ص ًا كثرية يف اال�ستثمار والإنتاج يف قطاعات النفط ،يف دول املحور
وغريها ،ب�سبب �سيا�سة العقوبات ،وهو ما دفع بـ � 480رشكة �أمريكية ،مبا فيها كربيات
�رشكات النفط مثل «موبيل» و«كونوكو» و«�إك�سون» و«�آركو» و�رشكات اخلدمات
النفطية ،مثل «در�سرن» و«بيكر» «هيوز»� ،إىل التنديد ب�سيا�سة العقوبات االقت�صادية.

كبدت قطاع الت�صدير فيها خ�سائر
وتقول هذه ال�رشكات �إن العقوبات من جانب واحد ّ
�سنوية تزيد عن  21مليار دوالر �سنوي ًا ،ف�ض ً
ال عن حرمان االقت�صاد الأمريكي من �أكرث من
� 200ألف فر�صة عمل تعود بالأجور العالية؛ �أي �أن اخل�سائر الأمريكية جتاوزت  252مليار

 -58ماهي العقوبات التي فر�ضها ترامب على �إيران ،موقع �إذاعة مونت كارلو الدولية 14 ،كانون الثاين
/https://www.mc-doualiya.com .2020
 -59رائد �صاحلة� ،أهداف العقوبات الأمريكية �ضد �إيران تتجاوز وقف االنت�شار النووي �إىل الإطاحة
باجلمهورية الإ�سالمية ،موقع جريدة «القد�س العربي» الإلكرتوين� 4 ،أيار .2019
/https://www.alquds.co.uk
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ّ
ّ

درا�سات باحث

دوالر خالل الإثني ع�رش عا ًما املا�ضية.
ّ
ولعل �أخطر ت�أثري للعقوبات الدولية هو تدمري القيم الإن�سانية واحل�ضارة التي مت التعارف
عليها عرب التاريخ الإن�ساين الطويل ،من خالل التغا�ضي عن عمليات القتل اجلماعي
لل�شعوب(.((6

ً
�سابعا :خيارات محور المقاومة لمواجهة العقوبات الأميركية:

مع بدء ظهور تداعيات العقوبات غري امل�سبوقة عاملي ًا ،وحتى تاريخي ًا ،على دول حمور
املقاومة ،واملتمثلة يف تفاقم الأو�ضاع املعي�شية وانهيار قيمة العمالت الوطنية فيها مقابل
العمالت الأجنبية ،والتي ُو�ضعت لها خطة �إ�سناد من ِق َبل الأجهزة اال�ستخباراتية الأمريكية
والعاملية والإقليمية ،يجد قادة املحور �أنف�سهم �أمام مرحلة جديدة من املواجهة ،تتطلب
تب ّني �أ�ساليب وخطوات و�إجراءات ا�سرتاتيجية جديدة ،عرب �إيجاد منافذ للعمل من خاللها
وخرق العقوبات واعتماد عدة خيارات لتحقيق هذه الغاية ،والتي ميكن �إيجازها بالآتي:
�أ ـ الت�شبيك االقت�صادي

عد الت�شبيك االقت�صادي اخلدماتي �أحد احللول التي تتيح لهذا املحور مقاومة العقوبات،
ُي ّ
�سيما على م�ستوى الدول املتقاربة جغرافي ًا (�إيران،العراق� ،سوريا ،ولبنان)� ،إذ �إن تطبيق
ال ّ
قوة �إ�ضافية داعمة لها ،تعمل على تكري�س ا�ستقالليتها وتدعيم جبهتها
هذا الأمر يعطي ّ
الداخلية ،وكذلك على رفع الوعي اجلماعي ملواطنيها من خالل تداخل بع�ضها ببع�ض
ور�ؤية م�صاحلها امل�شرتكة(((6؛ مبا ي�سقط الكثري من ال�شعارات الطائفية واملذهبية والإقليمية
ال�ضيقة التي تت�سلح بها الواليات املتحدة والأنظمة الرجعية العربية ،ف�ض ً
ال عن الكلفة
ّ
الإنفاقية املنخف�ضة مل�شاريع الت�شبيك اخلدماتية ما بني هذه الدول جمتمعة ،مقارنة مب�شاريع
منفردة ّ
لكل دولة على حدة.
عد الربط اجلغرايف بني دول املحور (�إيران،العراق� ،سوريا ،ولبنان)
ويف هذا ال�سياقُ ،ي ّ

 -60وا�شنطن تاميز :العقوبات الأمريكية على �إيران لها هدف طويل الأجل ،موقع اخلليج �أونالين ،نق ً
ال عن
جريدة وا�شنطن تاميز ،ترجمة منال حميد� 20 ،أيلول /https://alkhaleejonline.net .2018
ال�صحي مث ً
ال ،جريدة الأخبار اللبنانية،
 -61ح�سني من�صور،الت�شبيك اخلدماتي يف «حمور املقاومة» :الت�شبيك
ّ
� 7شباط .2019
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ّ
ّ

درا�سات باحث

�إحدى اخلطوات التي قد تخفّف من احل�صار املفرو�ض عليها ،وذلك عرب فتح احلدود
واملعابر وت�أمينها ع�سكري ًا و�أمني ًا ،وهو ما بد أ� بتنفيذه قادة املحور ،حيث �أكدت قناة «فوك�س
معربا على
نيوز» الأمريكية� أن
«�صورا من الأقمار ال�صناعية ت�شري �إىل �أن «طهران تبني ً
ً
احلدود ال�سورية  -العراقية ،الأمر الذي يفتح طريقًا� آم ًنا من �إيران و�صو ًال �إىل لبنان».
ولي�س بعيداًعن هذا الأمر ،كان ر�ؤ�ساء �أركان العراق و�سوريا و�إيران ،قد اجتمعوا يف
�آذار  ،2019يف دم�شق ،لتن�سيق ملف احلدود بني العراق و�سوريا ،و�إعادة فتح املعابر بني
البلدين «القائم والوليد» ،وتوقيع اتفاق لإعادة تثبيت الدعائم� ،إىل جانب مناق�شة ملف
الربي بني �إيران و�سوريا عرب العراق( ،((6خ�صو�ص ًا و�أنه يف العام  2018كانت اتفقت
النقل ّ
ٌ
كل من طهران ودم�شق على م�رشوع مد �سكة حديدية تربط بني البلدين وي�شارك العراق
ثم �إىل الأرا�ضي
فيها ،ومتتد من مدينة �شلمجة جنوب �إيران �إىل ميناء الب�رصة العراقي ،ومن ّ
ال�سورية؛ كما ي�سعى امل�س�ؤولون الإيرانيون �إىل تفعيل التعاون مع دم�شق يف جمال �إن�شاء ميناء
بحري يف احلميدية بطرطو�س ال�سورية ،وعمل املرافئ وال�سفن والت�سهيالت لزيادة حركة
النقل والتبادل التجاري ،وذلك من �أجل التغلب على احل�صار الذي تخ�ضع له البلدان».
وقالت �صحيفة «التاميز» الربيطانية ،يف تقرير ن�رشته يف �آذار �« :2019إن �إيران ت�ستعد
لل�سيطرة الكاملة على ميناء �سوريا التجاري الرئي�سيُ ،بغية ت�أمني طريق جتاري من طهران
�إىل البحر املتو�سط»؛ واعترب التقرير �أن امليناء �سيم ّثل الرابط املتو�سطي على طريق جتاري بني
�إيران ،عرب العراق(.((6

الربي وفق ًا للتقرير« ،اجلائزة الكربى» لإيران ،كما و�صفته وكالة «�أ�سو�شيتد
و ُي ّ
املمر ّ
عد ّ
بر�س» الأمريكية� ،إذ ي�ضمن لإيران طريق �إمداد لنقل الأ�سلحة الإيرانية �إىل حليفها حزب
�سي�سهل حركة امليلي�شيات التي تدعمها� ،إ�ضافة �إىل فوائده االقت�صادية وال�سيا�سية».
اهلل ،كما
ّ

التوجه نحو ال�شرق
بـ
ّ

ّ
ي�شكل تعزيز التعاون االقت�صادي مع الدول ال�رشقية ،كال�صني ورو�سيا وحتى كوريا

 -62املرجع ذاته.
 -63متام �أبو خري�،إيران تع ّزز «هاللها» مبزيد من املعابر بني �سوريا والعراق ملواجهة احل�صار ،موقع نون بو�ست،
� 29أيار /https://www.noonpost.com .2019
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ّ
ّ
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ال�شمالية ،خياراً متاح ًا �أمام دول املحور ،ومعها اليمن ،لاللتفاف على العقوبات؛ وهو ما
�أ�شار �إليه الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل ،خالل �إطاللة تلفزيونية ،حيث ميكن
ي�سد فراغ اال�ستثمارات
أهم بديل جتاري وا�ستثماري لدول املحور ،ومبا ّ
�أن تكون ال�صني � ّ
الغربية التي غالب ًا ما تن�صاع لل�ضغوط الأمريكية.
ج ـ االقت�صاد المقاوم

�إن فكرة اﻗﺘ�ﺼﺎد املقاومة قدمية ،وهي لي�ست وليدة ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وهي تعود
�إىل م� ّؤ�س�س اجلمهورية الإ�سالمية ،الإمام اخلميني ،الذي كان �أول من �أطلقها ،ودعا حينها
ال�شعب الإيراين ،يف الأ�سابيع الأوىل من انت�صار الثورة يف العام  ،1979كي يعتمد على ما
جتود به �أر�ض �إيران ،وعلى �سواعد �أبناء �إيران ،دون احلاجة ملد اليد �إىل اخلارج ،خ�صو�ص ًا
دول اال�ستكبار العاملي.

ومع ت�شديد العقوبات الأمريكية على �إيران� ،أطلق املر�شد الأعلى ال�سيد علي خامنئي،
نظرية االقت�صاد املقاوم يف �أحد خطاباته يف العام  ،2010حيث دعا ال�شعب الإيراين
لتعزيز االعتماد على االقت�صاد املحلي ،و�رضورة تقدمي منوذج اقت�صادي ا�سالمي قادر على
مواجهة الأعداء الذين ي�ش ّنون حرب ًا اقت�صادية على ال�شعب الإيراين(.((6
أ�س�س واقعية،
�إن �سيا�سة الإقت�صاد املقاوم ،هي عبارة عن
م�رشوع علمي ،ينطلق من � ٍ
ٍ
تدعمه احلاجة امللحة له .وهي تعتمد على تدابري طويلة الأمد القت�صاد حمور املقاومة،
مرحلية،
وتهدف ملنع تدهور االقت�صاد يف مواجهة ال�صدمات املختلفة .فهي لي�ست �سيا�سة
ّ
التكيف مع
�سيا�سات طويلة الأمد ،تتمتع مبرونة جتعلها قادرة على
بل هي عبارة عن
ٍ
ّ
الظروف والأحوال املختلفة واملتغرية ،يف حني �أن نتائجها �ستنعك�س على الواقع احلايل.

�إن احلاجة للإقت�صاد املقاوم انطلقت يف الواقع من �سببني �أ�سا�سيني :الأول :هو �أن
اقت�صاد الدول املرتبط بالإقت�صاد العاملي ،يجعلها تت�أثر مبا يح�صل يف العامل على ال�صعيد
�سيما الأزمات؛ وهو ما قد ينعك�س �سلب ًا على م�صلحة الدول� .أما الثاين،
الإقت�صادي ،ال ّ
فهو �أن الدول الكربى ت�سعى لرت�سيخ واقع الهيمنة من خالل جعل ال�سيا�سات الإقت�صادية
 -64علي طارق الزبيدي و�آخرون ،التقرير ال�سيا�سي :التنمية يف ايران :بني املقاومة واملمانعة ،جملة مدارات
�إيرانية ،العدد  ،5املج ّلد  ،2برلني� ،أيلول � ،2019ص .33
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ّ
ّ
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�سيا�سات �إبتزازية ،ت�ستخدمها لتطويع الدول وحركات املقاومة والتحرر ،لدفعها �إىل
الر�ضوخ مل�شاريع الهيمنة الأمريكية؛ وهذا يح ّتم على دول املحور العمل لتقوية �أ�س�س
الإقت�صاد اخلا�ص ّ
بكل دولة ،وجعله قادراً على مقاومة التحديات(.((6
ترتكز �سيا�سة الإقت�صاد املقاوم على عدة خ�صائ�ص ميكن تعدادها على ال�شكل الآتي:

 1ــ حتقيق العدالة الإجتماعية عرب حتريك العجلة الإقت�صادية� :إن �إعتماد البلد على
اقت�صاده ُي�سهم يف حتريك عجلة الإقت�صاد ،ويعمل على زيادة الإنتاج الوطني ،وبالتايل
�إيجاد فر�ص عمل جديدة ،مما يجعل الطبقات الفقرية واملحرومة ت�ستفيد من هذا التقدم،
خ�صو�ص ًا �أن هذا التوجه �سيجعل م�س�ألة الإلتفات اىل الطاقات الداخلية �أكرب؛ وبالتايل
والطبيعية).
إن�سانية،
الداخلية
�سيتم الإعتماد على املوارد
ّ
(العلمية ،ال ّ
ّ
ّ

تهدد
ُعد الأزمات الإقت�صادية من �أكرث الأمور التي ّ
 2ــ القدرة على مواجهة الأزمات :ت ّ
اقت�صاد الدول .فالدول الكربى ت�ستخدم ال�سيا�سات الإقت�صادية لل�ضغط على دولٍ �أخرى
لأ�سباب �سيا�سية؛ وهو الأمر الذي يجعل من م�س�ألة اللجوء للإقت�صاد املقاوم �سيا�س ًة حتمي
من الأزمات من جهة ،ومن احلظر والعقوبات من جه ٍة �أخرى.
 3ــ جعل ال�شعب حمور احلركة الإقت�صادية� :إن �سيا�سة الإقت�صاد املقاوم تُ�سهم يف �إيكال
امل�ستعدة للعمل ،والتي متتلك
الن�شاط الإقت�صادي للنا�س ،حيث يوجد الكثري من العنا�رص
ّ
(((6
املهارات والإبداعات� ،إىل جانب العلم واملعرفة.

 4ــ حتقيق الإكتفاء الذاتي� :إن الإلتفات اىل الإقت�صاد املقاوم يجعل بالنتيجة م�س�ألة حتقيق
ذاتي ًا
الإكتفاء الذاتي �أمراً �رضوري ًا .وبالتايل يجب الإلتفات �إىل املجاالت التي تتط ّلب اكتفاءاً ّ
أ�سا�سية ،التي قد تهم �أي �شعب ،وهي املواد الغذائية ،والأدوية
وت�أمني املواد ال
إ�سرتاتيجية وال ّ
ّ
يف الدرجة الأوىلّ ،مما ينفي �إمكانية تعر�ضها للإبتزاز يف حاجاتها الأ�سا�سية.
 5ــ تقليل االعتماد على الطاقات القابلة للزوال :فاالعتماد على النفط يجعل اقت�صاد
العديد من الدول ُعر�ضة للأزمات والإنهيار يف حال انخفا�ض القيمة ال�سوقية لهذه
الطاقات ،كما هو حا�صل اليوم بعد انخفا�ض �أ�سعار النفط ب�سبب �أزمة «فريو�س كورونا»

 -65املرجع ذاته.
� -66أحمد مو�سى ،نظرية «اقت�صاد املقاومة» ومرتكزاتها عند مر�شد الثورة الإ�سالمية الإيرانية ،موقع جريدة
«ه�سربي�س» املغربية الإلكرتونية 22 ،كانون الثاين https://www.hespress.com .2015
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يف العامل �أجمع ،والتي أ� ّدت �إىل انخفا�ض الطلب على النفط ،وبالتايل و�صول �أ�سعاره �إىل
م�ستويات متدنية غري م�سبوقة منذ عقود طويلة ( 30دوالراً للربميل الواحد).
ُعد م�س�ألة ثقافة الإ�ستهالك من �أهم الأ�س�س التي تدفع
 6ــ� إ�صالح النموذج الإ�ستهالكي :ت ّ
العجلة الإقت�صادية ،نحو الأمام �أو اخللف .فاملجتمع الإ�ستهالكي هو ذلك املجتمع الذي
يجعل �سيا�سته ا�ستهالكية �أكرث من كونها �إنتاجيةّ ،مما يعر�ضه خلطر الوقوع يف التبعية؛ الأمر
الذي يفر�ض ،بال�رضورة� ،إقت�صاداً قائم ًا على العقل والتدبري ،ومنع الهدر والإ�رساف(.((6
 7ــ الأمن الإقت�صادي ومكافحة الف�ساد� :إن من �أهم �أ�س�س وركائز الإقت�صاد املقاوم،
هي م�س�ألة تر�سيخ الأمن الإقت�صادي عرب مكافحة الف�ساد ،وذلك يح�صل عرب منع امل�ستغ ّلني
واملتحايلني على القانون.
التطور
ب�شكل كبري .بل �إن
التطور :يعتمد الإقت�صاد املقاوم على العلم
 8ــ العلم �أ�سا�س
ٍ
ّ
ّ
التحتية للإقت�صاد يف � ّأي بلدٍ  ،حيث �أن تطوير امل�ستوى العلمي
أهم البنى
العلمي هو من � ّ
ّ
أر�ضية قوية ل ّأي �إقت�صادّ ،مما يجعل دورة ات�صال
للموارد الب�رشية يف البالد ي�ساهم يف بناء � ّ
وت�ستمر(.((6
املميزات العالية ،تنطلق
العلم بالرثوة ،وخا�صة يف الأق�سام ذات ّ
ّ
أ�سا�سيتني
من جهة ثانية ،تقوم اال�سرتاتيجية العملية لالقت�صاد املقاوم على ركيزتني � ّ
متيزان هذا االقت�صاد عن غريه :
ّ
 الركيزة الأوىل تتعلق بتحقيق ال�سيادة واال�ستقالل االقت�صادي املبني على قاعدة متينة(((6
تحُ ِّرر البلد من التبعية للخارج.
 �أما الركيزة الثانية ،فهي منع الآخرين من ا�ستخدام الو�سائل االقت�صادية ك�سالح(((7
�سيا�سي للت�أثري على موقف �أو �سيا�سة دولة ما .
�إن هذه اخليارات الثالثة املذكورة ّ
ت�شكل خارطة طريق لدور حمور املقاومة للخروج
وي�سميه بعام «االقت�صاد املقاوم ،مبادرة وعمل» ،موقع روح
 -67الإمام اخلامنئي يه ّنئ بالعام الإيراين اجلديد
ّ
اهلل املو�سوي اخلميني العربي� 20 ،آذار /http://ar.imam-khomeini.ir .2016
 -68هل تجُ دي فل�سفة «االقت�صاد املقاوم» التي يدعو �إليها خامنئي لإنقاذ �إيران من العقوبات؟ موقع نون
بو�ست� 21 ،آذار /https://www.noonpost.com .2017
 -69الرئي�س روحاين ي�ؤكد ا�ستمرار توجهات احلكومة ب�ش�أن االقت�صاد املقاوم ،وكالة مهر للأنباء بالعربية،
 5ني�سان /https://ar.mehrnews.com .2017
 -70املرجع ذاته.
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من التبعية ،ومن نفق الأزمات االجتماعية الناجمة عن العقوبات التي تُثقل كاهلها ،ب�سبب
احلرب االقت�صادية التي ت�ش ّنها الواليات املتحدة �ضد دول املحور ،من �أجل �إ�سقاطها
مقومات القوة والقدرة لديها.
و�سلبها ّ

الخاتمة
لقد �أثبتت التجارب �أن العقوبات االقت�صادية ،االنفرادية �أو الأممية ،جمحفة وقهرية
وتت�سبب يف �آثار �سلبية وعواقب خطرية ال ح�رص لها؛ وهي تزيد من معاناة
وغري قانونية،
ّ
الدول وال�شعوب والأفراد ،ومل حتقّق �أهدافها املعلنة ،و�أن ا�ستعمالها كان لغايات ا�ستعمارية
وقهرية لفر�ض النفوذ و�سلب اخلريات .كما �أن حماوالت فر�ض القوانني املحلية على دول
�أخرى تتناق�ض مع مبادئ القانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة الذي يحظر التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول ،وين�ص على ت�سوية النزاعات باحلوار والطرق ال�سلمية ،و�أن
ا�ستمرار خ�ضوع الأمم املتحدة لإرادة الواليات املتحدة وتربيرها ل�سيا�ساتها �سيزيد من
تفاقم الأو�ضاع الدولية و�إ�شعال املزيد من احلروب يف العامل.

ان �إفراط الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف ا�ستخدام العقوبات االقت�صادية ك�سالح
لفر�ض �أجندة وا�شنطن يف ال�سيا�سة اخلارجية على حمور املقاومة ،ي�ضع دول ذلك املحور
�أمام م�س�ؤولية البحث عن و�سيل ٍة للتم ّل�ص من القوة املالية الأمريكية ،بالرغم من � َّأن
االن�شقاق عن �أكرث من �سبعة عقود من هيمنة الدوالر يبدو �صعب ًا للغاية.
ّ
ي�شكل اجلهاز الع�صبي املركزي ملعظم املعامالت املالية؛
فالنظام املايل الأمريكي

والطريقة الوحيدة ل�صون القرار ال�سيا�سي الوطني وال�سيادي تتمثل يف امتالك زمام
التبعية ،و�إيجاد بدائل اقت�صادية ،والت�شبيك بني دول املحور املتجاورة
االقت�صاد
والتحرر من ّ
ّ
النات املحلي ،خا�صة
جغرافي ًا ،وبناء اقت�صاد ِ
مقاوم ،قوامه حتقيق االكتفاء الذاتي وزيادة جِ
العلمي،
الزراعي وال�صناعي ،و�إطالق العنان للإبداع ،واالبتكار ،وال�رصف على البحث ِ
والتمكني للعقول ّ
املفكرة وا�سرتجاعها من الغرب ،ل ُت�سهم يف بناء النه�ضة الوطنية .كما
املقاوم ،مع
يجب �أن نحقّق الأمن الغذائي وال�سلع الإنتاجية وت�أمني مواردها يف االقت�صاد ِ
االعتماد على الطاقات واملوارد الداخلية واالنطالق من الذات ملقاومة الآخر.
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❋

بحد ذاته يبدو خيالي ًا وبعيداً عن
هل ميكن �أن تنتقل رو�سيا �إىل حمور املقاومة؟ ال�س�ؤال ّ
الواقعية ال�سيا�سية� ،إ ّال �أن الظروف قد تتغري ،وت�صبح الفر�ضيات البعيدة املنال واقع ًا ممكن ًا.
ال�سيا�سات الرو�سية يف املناف�سة اجلارية مع الواليات املتحدة تبدو �أنها ثابتة ومتجذرة،
�إ ّال �أن �سلوكياتها مع �أوروبا وحركتها يف غرب �آ�سيا تبدو �أكرث مرونة بكثري .ففي �أوروبا
تدمج رو�سيا بوتني بني ال�سعي التو�سعي وبني اللعب على التناق�ضات الأوروبية الأمريكية
وا�ستقطاب �أملانيا نحو تعاون اقت�صادي �أو�سع .يف غرب �آ�سيا املنطقة ال�شديدة احل�سا�سية
دولي ًا ،واملليئة بال�رصاعات الإقليمية املو�شكة على الإنفجار،تتبع رو�سيا �سيا�سة مد اليد
للجميع وحماولة �إر�ضاء ّ
كل الأفرقاء ،ومن بينهم بالت�أكيد «�إ�رسائيل» التي يعتربها الرئي�س
الرو�سي دول ًة ناطقة باللغة الرو�سية.
�أكرث التعبريات و�ضوح ًا يف حتليل ال�سيا�سة الرو�سية يف منطقتنا هي لـ«يوجني رومر»،
م�س�ؤول م�رشوع الدرا�سات الرو�سية املتخ�ص�صة يف وقفية كارنغي للدرا�سات ،والذي
عمل ك�ضابط �إ�ستخبارات خمت�ص يف امللف الرو�سي والأورا�سي يف جمل�س الإ�ستخبارات
الوطنية الأمريكية من عام  2010وحتى عام  .2014وهو ن�رش درا�سة يف �أكتوبر 2019
حتت عنوان الفت (رو�سيا يف ال�رشق الأو�سط  :تعمل يف كل املهن ،غري مت�سلطة على
حمدداً فيها مدى النفوذ الرو�سي احلايل بقوله « :ال يبدو �أن رو�سيا ال غنى
� ٍأي منها)ّ ،
عنها بالن�سبة لدول ال�رشق الأو�سط� .صحيح �أنها يف حاالت متعددة ،فر�ضت تدخلها

❋ باحث لبناين.
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وح�ضورها ،و�أ�صبحت طرفًا تعترب موافقته �رضورية ،حتى لو كانت مو�سكو بالكاد يف
و�ضع ميكنها من تقدمياحللول املنا�سبة للم�شاكل الأ�سا�سية .قد ترغب دول ال�رشق الأو�سط
يف التحدث �إىل رو�سيا ،لكن تلك الدول مل تقع يف وهم �أن مو�سكو ميكن �أن حتقّق
احتياجاتها ومتطلباتها التي تتطلع �إليها»(((.
ويف حتليل دقيق لنقاط قوة و�ضعف رو�سيا ،يف نفوذها وتدخلها يف املنطقة ،اعترب رومر
�أن نقطة القوة التي تعتمد عليها رو�سيا للنفوذ هي يف الوقت عينه نقطة ق�صورها و�ضعفها؛
فرب�أيه �أن « :القدرة على التوا�صل مع جميع الأطراف ّ
ت�شكل ر�أ�س املال الذي يبدو �أن
يقدرونه �أكرث من غريه ،ويحاولون ا�ستثماره باحلد الأق�صى .لكن عدم
القادة الرو�س ّ
ا�ستعداد الكرملني لإنفاق � ّأي جزء من ر�أ�س املال هذا ّ
�شكل تقييداً للدبلوما�سية الرو�سية يف
ال�رشق الأو�سط»(((� .إذاً ،رو�سيا يف موقع حذر تتوخى فيه الو�سطية للحفاظ على م�صاحلها
وح�ضورها ،مع دور حمدود يف ّ
حل اخلالفات ،ودور �أكرب ن�سبي ًا يف �ضبطها.
�إن ان�ضمام رو�سيا �إىل حمور املقاومة نق�صد به حتديداً �أن يكون يف زوال «�إ�رسائيل» من
حتول تاريخي
الوجود م�صلحة ذات وزن ا�سرتاتيجي للدولة الرو�سية؛ وهذا انتقال �أو ّ
هائل .الفر�ضية التي ن�شتغل عليها هنا تناق�ش بالتحديد ما �إذا كان لرو�سيا م�صلحة يف
ا�ستعادة اليهود الرو�س الذين ا�ستوطنوا يف فل�سطني بعد انهيار الإحتاد ال�سوفييتي .و�إذا تبينّ
�أن هذه امل�صلحة ّ
ت�شكل فع ً
ال بالن�سبة لرو�سيا قيمة ا�سرتاتيجية ،فحينها نطرح ال�س�ؤال الثاين:
ملاذا ويف � ّأي ظرف ميكن لليهود الرو�س العودة �إىل بلدهم الأ�صلي؟ وال�س�ؤال الأخري :هل
تتوازن بالن�سبة للأمن القومي الرو�سي القيمة الإيجابية مع التداعيات واملخاطر اجلانبية
لتفكك «�إ�رسائيل»؛ هذا التفكك الذي �سنناق�ش كونه ظرف ًا م�ؤاتي ًا لهجرة رو�سية كربى
تنطلق من فل�سطني �إىل رو�سيا .بعد در�س هذه الق�ضايا الثالث ،ن�ستكمل ال�سيناريو املفرت�ض
واملتعلق بت�أثري انتقال رو�سيا �إىل حمور املقاومة على �سيا�ساتها احلالية يف منطقة غرب �آ�سيا،
وت�أثري ذلك على احتماالت زوال «�إ�رسائيل».
1- Eugene Rumer, Russia in the Middle East: Jack of All Trades, Master of None, Carnegie
Endowment, Oct. 2019, p 39.
2- Op. cit.
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قيمة اليهود الرو�س بالن�سبة لرو�سيا
م َّثل وفود املهاجرين الرو�س بعد انهيار الإحتاد ال�سوفييتي حتدي ًا للكيان ال�صهيوين
لناحية امكانية الإ�ستيعاب ،يوازي امل�شكلة التي �أوجدها نزيف الأدمغة اليهودية لدول
الإحتاد ال�سوفييتي ال�سابق .ويقول �ألك�سندر كينان مدير الأبحاث البيولوجية يف اجلامعة
العربية يف بداية الت�سعينيات من القرن املا�ضي »:مل ن�شهد يف التاريخ مثل هذا التح�شيد
الفائ�ض للقدرات العلمية يف مكان واحد وحمدود امل�ساحة»(((� ،أكرث من ن�صف املهاجرين
كانوا يحملون درجات علمية  :خم�سني �ألف مهند�س ،ثالثة ع�رش �آالف طبيب ،ع�رشة
�آالف عامل يف جمال الأبحاث بدرجة دكتوراه((( .وي�شري الباحث الرو�سي مو�شكوفا �إىل �أن
« %60من اجلالية الرو�سية يف «�إ�رسائيل» هم من املتخ�ص�صني احلاملني لل�شهادات العليا،
بينما ّ
ي�شكل املتخ�ص�صون ن�سبة  %28من باقي اليهود الإ�رسائيليني .لذلك ارتفع عدد
الباحثني يف �إ�رسائيل بن�سبة .(((»%41
وقد كتبت امل� ّؤرخة الربيطانية فريا ريت�ش ،عام  ،1995حول عملية ا�ستيعابهم والتحديات
امل�صاحبة لها �« :أطلقت �إ�رسائيل ال�شهر املا�ضي برناجم ًا بقيمة  45مليون �شيكل ال�ستيعاب
 300عامل وافد يف اجلامعات واملواقع البحثية .ما �سيجري على املئات الآخرين هو �س�ؤال
ي�ؤرق العديد من الإ�رسائيليني .العلماء ّ
حمل العناية هم الآن حتت رعاية موازنة حكومية ملدة
ثالث �سنوات ،مت �إطالقها عام  ،1991لدعم رواتبهم على �أمل �أن يجد �أغلبهم �أماكن عمل
يف جمال التكنولوجيا املتقدمة»(((؛ و�أ�شارت �أي�ض ًا �إىل �أن «ع�رشة �آالف عامل هاجروا من
الإحتاد ال�سوفييتي بعد انهياره ،وبح�سب وزارة العلوم الإ�رسائيلية� ،أكرث من ن�صف ه�ؤالء
وجدوا عم ً
ال يف ميدان اخت�صا�صهم �أو يف ميدان مرتبط باخت�صا�صهم� .أغلبهم يعملون
يف جمال ال�صناعات .فقط مائة من ه�ؤالء العلماء وجدوا عم ً
ال يف اجلامعات ،فيما مت ت�أمني
مواقع عمل مدعومة من احلكومة لـ  900منهم»(((.
3- Michael Specter, An Unusable Windfall : Israel’s Soviet Scientist, NYT, Feb. 4, 1992.
4- Op.cit.
5- Moshkova,Russian-Israeli Relations: The Role of The Russian-Speaking Community of
The State of Israel, Vestnik RUDN international relations, 2018, Vol. 18, No. 2,P 392.
6- Vera Rich, From Russia with nothing, Physics World, May 1995.
7- Op. cit.

�شتاء 1441 - 2020هـ ـ العدد 67

45

رو�سيا يف حمور املقاومة � :إمكانيات التحول التاريخي

درا�سات باحث

وبح�سب درا�سة للباحث الرو�سي مو�شوكوفا «يعمل املتخ�ص�صون من اليهود الرو�س
يف املجاالت الآتية  :ال�صناعات التكنولوجية ،التكنولوجيات التطبيقية ،القطاع البنكي،
(((
مميزة باملقارنة مع �سائر الهجرات،
ال�صناعات الدفاعية ،الأعمال احلرة» ؛ وهذه هجرة ّ
بح�سب الباحثة يف جامعة بن غوريون تامار هورويتز ،حيث �أن «معظم مناذج دمج
املهاجرين تتعامل مع مهاجرين ينتقلون من بلدان غري متقدمة �إىل بلدان متقدمة ،على
النقي�ض من ذلك ،ف�إن حالة الهجرة الرو�سية هي �إىل حدٍ ما هجرة للأدمغة من رو�سيا �إىل
�إ�رسائيل»(((.

ُعد رو�سيا من �أكرث املت�رضرين من هذه الهجرة .فقد خ�رست هذا الكم الهائل من
ت ّ
اخلربات والقدرات ،وهي اليوم تعاين من فجوة تكنولوجية وا�ضحة باملقارنة مع املناف�سني
الكبار  :الواليات املتحدة الأمريكية ،دول الإحتاد الأوروبي ،وال�صني .يعاين الإقت�صاد
الرو�سي من م�شكلة الإعتماد على �أ�سعار النفط والغاز ،الإعتماد على التكنولوجيا
امل�ستوردة� ،ضعف البنية التحتية ال�صناعية التكنولوجية .ونظراً لنقاط ال�ضعف تلك،
ت�صدر رو�سيا حالي ًا الأ�سلحة والغاز بالدرجة الأوىل ،وال متلك �إنتاج ًا اقت�صادي ًا خارج
ّ
هذين النطاقني ،بحيث ّ
ميكنها من الدخول يف ميدان املناف�سة الإقت�صادية والتكنولوجية،
وحتجز لها من خالله مكان ًا يف الأ�سواق العاملية� ،أو مبا ي�سهم يف تعميق نفوذها ال�سيا�سي
وا�ستثمار ح�ضورها الع�سكري من خالل حركة اقت�صادية بعيدة املدى.

وميكن القول بعد هذا اال�ستطالع الوجيز �إن رو�سيا حتتاج للكفاءات العلمية التي
هاجرت �إىل «�إ�رسائيل» لت�ستعيد جزءاً من قدراتها يف الإنتاج التكنولوجي وال�صناعات
عد ركيزة املناف�سة الإقت�صادية ومفتاح الدخول
الثقيلة وتطوير ميدان البحث العلمي ،الذي ُي ّ
يف �سباق التحديث وغزو الأ�سواق .وبنا ًء عليه ،ننتقل �إىل النقطة التالية يف البحث ،وهي
متو�ضع اليهود الرو�س داخل املجتمع ال�صهيوين ،ومدى اندماجهم والت�صاقهم بتلك
الأر�ض املغت�صبة ،وبالتايل مدى �إمكانية اتخاذهم قرار الهجرة املعاك�سة يف ظروف م�ؤاتية،
ك�أن يروا بدي ً
ال �أف�ضل� ،أو ت�صبح �أر�ض فل�سطني غري م�ؤاتية ال�ستمرار ا�ستيطانهم فيها.
8- Moshkova, Russian-Israeli Relations: The Role of The Russian-Speaking Community of
The State of Israel, Vestnik RUDN international relations, 2018, Vol. 18, No. 2,P 392.
9- Tamar Horowitz, The Integration of Immigrants from the Former Soviet Union, Israel Affairs, Vol.11, No.1, January 2005.
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و�ضعية اليهود الرو�س في المجتمع الإ�سرائيلي
تعترب تامار هورويتز ب�أن املهاجرين الرو�س ميتازون بنقطة مهمة ،وهي ن�سبتهم العامة
أقلية �صغرية يف معظم بلدان
من �سكان الكيان الذي وفدوا �إليه ،حيث «ميثل املهاجرون � ّ
الهجرة ،يف حني ي�شكل املهاجرون الرو�س يف «�إ�رسائيل»  20يف املائة من ال�سكان»(.((1
فما ت�أثري هذا االمتياز وهذه اخل�صو�صية؟ هل �أ ّدى �إىل اندماج عميق؟ �أم �إىل ّ
ت�شكل حالة
منعزلة وعائمة فوق �أر�ض فل�سطني؟ �سنعتمد يف الإجابة على هذه الأ�سئلة م�ستندين �إىل
جمموعة درا�سات �سو�سيولوجية ا�ستطالعية �أجراها باحثون يف الكيان ال�صهيوين ،حول
ال�رشيحة اليهودية الرو�سية هناك ،وخ�صائ�صها وظروفها.

الباحثة الرو�سية اليهودية الري�سا رميينيك مديرة ق�سم ال�سو�سيولوجيا يف جامعة بار
بق�ضيتنا ،و�سن�شري �إىل عدة ا�صدارات من
�إيالن هي من �أكرث الباحثني �إنتاج ًا واهتمام ًا
ّ
�أبحاثها كم�صدر حتليلي .درا�ستها بعنوان (نحن ال منتلك �أبناءنا) تناق�ش ق�ضايا اندماج
الرو�س ،وتقول فيها« :باالعتماد على مقابالت �شبه ّ
منظمة مع  25من كبار ال�سن و23
تقبل معايري البلد
من الأزواج الأ�صغر �سن ًاّ ،بينت النتائج �أن �أمناط الوالدين ّ
تتطور نحو ّ
امل�ضيف بالفعل لدى اجليل الأول؛ وهذا االنتقال يتع ّزز بني �أبناء الذين وفدوا يف الطفولة
�إىل «�إ�رسائيل» ،وه�ؤالء يحافظون على بع�ض املبادئ الثقافية التي ّمت ت�أ�سي�سهم عليها يف
البلد الأم (على �سبيل املثال ،م�شاركة الوالدين املك ّثفة يف حياة �أبنائهم التعليمية) .كان
أبوة والأمومة املحلية �أكرث مالءمة بني املهاجرين الناجحني اقت�صاديًا الذين
اعتماد �أ�ساليب ال ّ
ان�ضموا �إىل «�إ�رسائيل» وانخرطوا يف الأعمال املحرتفة بعيد و�صولهم»( .((1وعلى �صعيد
ّ
تغيرّ منط العائلة يف �سبيل االنخراط يف البيئة اجلديدة مع مرور الأجيال ،وجدت الباحثة
يف ا�ستطالعها �أنه «يف �أول احتكاك من ِقبل الثقافة العائلية احلداثوية املت�أخرة وامل ّت�سمة
وقرروا الدفاع عن
بالأبوية� ،أ�صيب القادمون اجلدد من املجتمعات غري الغربية بال�صدمة ّ
قدمت التنازالت بني الأخالقيات
�أبنائهم جتاه املخاطر االجتماعية؛ ومع الوقت ،الأغلبية ّ
الأبوية القدمية واحلديثة ،بعد �أن فهموا ب�أن ذلك هو يف م�صلحة �أبنائهم الرتبوية وجناحهم
10- Op.cit.
11- Larissa Remennick, “We Do Not Own Our Children”: Transformation of Parental Attitudes and Practices in Two Generations of Russian Israelis, Journal of international Migration & Integration, Vol. 16, No. 2.
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احلياتي»(� .((1أما بخ�صو�ص «الأباء الأ�صغر �سن ًا الذين قدموا �إىل «�إ�رسائيل» يف طفولتهم،
بقوة ،اتّبع اغلبهم النموذج ال�سلطوي ،الذي يتج ّلى يف
وال يزالون حتت ت�أثري �آبائهم ّ
ال�ضبط العايل والدعم الكبري .وال �أحد من امل�ستط َلعني ميكن و�صفه باملت�سامح املت�ساهل �أو
غري التدخلي والالمبايل»( .((1كما ت�شري الدرا�سة �إىل �أن «�أغلب الآباء يتوقعون �أن يندمج
�أبنا�ؤهم يف املجتمع الإ�رسائيلي والتعبري عن مواطنيتهم باملوازاة مع ال�شباب الإ�رسائيليني
الآخرين ،من خالل اخلدمة الع�سكرية ،التي يتبعها التدريب املحرتف واالكتفاء املعا�شي
الذاتي .وفيما يتعلق باال�ستمرارية الثقافية الرو�سية حاول الكثريون �إثبات مرياثهم اللغوي
من خالل �إر�سال �أبنائهم �إىل ريا�ض �أطفال رو�سية وف�صول تعليمية خارج املدار�س ،ويكتفي
البع�ض الآخر بالتعليم املنزيل بالإ�ستفادة من الدور الرتبوي للأجداد»(((1؛ وت�ستنتج
«ثمة توجه وا�ضح لدى املهاجرين ال�سوفييت للمحافظة على ثقافتهم اخلا�صة
الباحثة ب�أنه ّ
والتناق�ض مع النظام الثقايف للمجتمع امل�ضيف»( .((1باخلال�صة ،هناك حماولة اندماج مع
حمافظة على ثقافة ذاتية خ�صو�ص ًا لدى الطبقة العليا ،فما هو الإجتاه الذي يرجح؟

درا�سة �أخرى للباحثة الرو�سية بعنوان (اليهود الرو�س والب�ساط الإجتماعي الإثني
الإ�رسائيلي) ر�أت فيها �أنه «على الرغم من �إتقان لغات البلد امل�ضيف والدمج العملي يف
امل�ؤ�س�سات املحلية ،ف�إن اجليل الأول من الرو�س يتم�سكون بعادات موطنهم الأ�صلي
(اللغة ،العادات املحلية ،عادات الرتفيه ،)..ويحاولون نقلها �إىل �أوالدهم .وحتى �أكرثهم
تقبل اال�ستيعاب
تع ّلم ًا وجناح ًا ،يختارون ال�شكل الثنائي للإدماج االجتماعي بد ًال من ّ
ال�شامل؛ وغالب ًا ما يف�سرّ ه�ؤالء الثقافة الرو�سية (�سواء يف تعبرياتها العليا �أو اليومية) على
متفوقة على الثقافات املتداولة يف البلد امل�ضيف»( .((1كما �أن «�أع�ضاء الإنتلجن�سيا
�أنها ّ
متحم�سون
الرو�سية اليهودية يرتبطون بعمق برتاثهم اللغوي والثقايف ،لأنهم م�ستهلكون
ّ

12- Op.cit.
13- Op.cit.
14- Larissa Remennick, “We Do Not Own Our Children”: Transformation of Parental Attitudes and Practices in Two Generations of Russian Israelis, Journal of international Migration & Integration, Vol. 16, No. 2.
15- Op.cit.
16- Larissa Remennick, Russian-Speaking Israelis in the Ethno-Social Tapestry of Israel, In
: Handbook of Israel : Major Debates – Eliezer Ben Rafael – 2016- De Gruyter Oldenbourg,
P 205.
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لها مبا �أنهم ال�صانعون الأ�سا�سيون للثقافة الرو�سية يف القرن الع�رشين ،كك ّتاب و�شعراء
ومم ّثلني وخمرجني م�رسحيني و�سينمائيني»( ،((1وبح�سب الدرا�سة ف�إن «اليهود ال�سوفييت
يتخيلونها كدولة غربية عادية
الأكرث تعلم ًا كانوا يعرفون القليل عن «�إ�رسائيل» وكانوا
ّ
يف ال�رشق الأو�سط ،لكنهم ُ�ص ِدموا الكت�شافهم �أنها دولة �شامية ،حمدودة التفكري ،وغري
مثقفة»( .((1وحتى «بعد ق�ضائهم �أكرث من ع�رشين عام ًا يف �إ�رسائيل ،ف�إن املهاجرين
الرو�س ،خ�صو�ص ًا الأكرب �سن ًا ،ال ي�ستطيعون ت�سمية الرموز الثقافية العربية امل�شهورة
خالل �س�ؤالهم عنها (مم ّثلون ،ك ّتاب ،مذيعو التلفزيون ،)..بينما هم يتابعون ب�شكل كامل
الرموز الثقافية الرو�سية والأمناط الثقافية التي ي�شاهدونها عرب قنوات الكايبل �أو يقر�أون
عنها عرب الإنرتنت»( .((1وتعترب الري�سا يف درا�ستها �أن «ت�صورات املهاجرين الرو�س جتاه
الثقافة الإ�رسائيلية تعك�س �شعورهم باخلطر جتاه نظام الفرز االجتماعي .ونظراً ال�شتغالهم
يف وظائف خدماتية و�أعمال يدوية وعي�شهم يف مناطق فقرية ،معظم الرو�س هم على
ات�صال ب�شكل �أ�سا�سي بالطبقة العاملة الإ�رسائيلية من اليهود ال�رشقيني»( .((2كما ت�ستتنج
بفوقية جتاه الثقافة العامة للإ�رسائيليني ،يف حني يفتقدون
ب�أن «املهاجرين الرو�س ينظرون
ّ
الو�صول �إىل م�صادر الثقافة النخبوية نظراً ل�ضعف لغتهم العربية و�ضعف قدرتهم ال�رشائية،
فبنوا عاملهم الثقايف والإعالمي اخلا�ص ،مبا يف ذلك و�سائل الإعالم ودور الن�رش ،املكتبات،
امل�سارح والنوادي ،والحق ًا بنوا ال�شبكة الرو�سية الوا�سعة على الإنرتنت»( .((2نفهم �أن
تقبل الإندماج الن�سبي؛ ومن الالفت املحافظة
املزاج العام ُيظهر عدم الر�ضا رغم حماولة ّ
على النظرة الفوقية جتاه «�إ�رسائيل» باملقارنة مع البلد الأ�صلي؛ وهذه نقطة مهمة يف �سياق
بحثنا عن �إمكانية العودة �إليه.
يف درا�سة بعنوان (�أمناط احلياة العابرة للقومية لدى اليهود الرو�س يف �إ�رسائيل) ،تقول
الري�سا رميينك �إن« :املتقاعدين يحتفظون مبنزلني� ،أحدهما يف �إ�رسائيل والآخر يف رو�سيا

17- Op.cit.
18- Larissa Remennick, Russian-Speaking Israelis in the Ethno-Social Tapestry of Israel, In
: Handbook of Israel : Major Debates – Eliezer Ben Rafael – 2016- De Gruyter Oldenbourg,
P 205.
19- Op.cit.
20- Op.cit.
21- Op.cit.
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�أو �أوكرانيا»(((2؛ وهذه ظاهرة الفتة كذلك وذات دالالت ،فهي ت�شري �إىل التعلق امل�ستمر
بالوطن الأ�صلي ،ورمبا �إىل القلق على بقاء «�إ�رسائيل» يف امل�ستقبل.
وتر�سم الباحثة «املعامل الأ�سا�سية للحالة االجتماعية للمهاجرين الرو�س  :ا�ستنزاف
العالقات مع الوطن الأم مقابل زيادة الإندماج يف البلد امل�ضيف ،وترية ثابتة �أو ت�صاعدية
للأن�شطة العابرة بني الوطن الأم والبلد امل�ضيف ،والتي ت�ؤ ّدي عادة �إىل الهجرة املعاك�سة،
عالقات م�ستمرة لكنها منخف�ضة امل�ستوى مع البلد الأم ي�صاحبها ت�شبيك عرقي مع دول
الإحتاد ال�سوفييتي ال�سابق .وبالنتيجة ،ميكن القول ن�سبي ًا ب�أن عدداً حمدوداً من املهاجرين
ي�ستطيع احلفاظ على منط احلياة املزدوج مع مرور ال�سنني؛ ويف اللحظات امل�صريية من
حياتهم �سيكون على �أغلبهم االختيار �أين �سيكون وطنهم»( .((2هنا و�صلت الري�سا �إىل
ا�ستنتاج مهم جداً ،وباعتبار موقعها الأكادميي املهم كمديرة لق�سم علم الإجتماع يف
جامعة بار �إيالن ،ف�إن كالمها ينبغي �أن ي�ؤخذ على حممل اجلد بقدر كبري.
باحثة �أخرى هي ماريا يلينف�سكايا ،وهي مهاجرة رو�سية كذلك ،تعمل يف معهد
�إ�رسائيل للتكنولوجيا ،التخنيون ،يف دائرة الإن�سانيات والفنون ،لها درا�سة بعنوان
(ال�رسديات ال�شخ�صية لليهود ال�سوفييت يف �إ�رسائيل) ،تو�صلت خاللها �إىل نتيجة مفادها
�أن «اليهود الرو�س يحتفظون ب�صورة مثالية عن مدن ن�ش�أتهم يف رو�سيا؛ وقد ن�ش�أت �صورة
عن مدن دافئة وحا�ضنة يف حياة ما قبل الهجرة �إىل �إ�رسائيل ،مقابل مدن غريبة وغري م�ألوفة
يف مرحلة ما بعد الإحتاد ال�سوفييتي»( .((2فـ«يف �إ�رسائيل ،ا�سرتجعت املعار�ضة الو�سطية
الهام�شية موقعها ،والبلد ب�أكمله ُيعترب من ِقبل املهاجرين الرو�س ال مركزي ،ومعزول
بقية العامل وخايل من الفر�ص اخلا�صة بال�شباب؛ وهذه القناعات تعك�سها من�شورات
عن ّ
و�سائل الإعالم الناطقة باللغة الرو�سية»( .((2و«تعي�ش ن�سبة عالية من اليهود ال�سوفييت بني
�سيما اليهود املغاربة والإثيوبيون والعرب ،بينما
�أفراد اجلماعات العرقية الأخرى ،وال ّ
22- Larissa Remennick, Transnational lifestyles among Russian Israelis: a follow-up study,
Global Networks: A Journal of Transnational Affairs, Volume 13, Number 4, 1 October 2013.
23- Op. cit.
24- Maria N. Yelenevskaya & Larisa Fialkova, Between Dream Cities and Reality: Personal
Narratives of Ex-Soviets in Israel, Applied Research in Quality of Life (2006) vol. 1.
25- Op.cit
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تطمح العديد من الأ�رس لأن تعي�ش بني اليهود الأوروبيني من الطبقة الو�سطى»( .((2كما
«مييل الأطفال املهاجرون من �أبناء اليهود ال�سوفييت �إىل التم�سك ببع�ضهم البع�ض ،فال تزال
ال�صداقات بني الذين وفدوا �إىل �إ�رسائيل يف طفولتهم قائمة رغم حتدثهم اللغة العربية»(.((2
وعلى �صعيد ال�شعور والذاكرة «ال يزال ال�شباب املهاجرون الذين يتذكرون م�سقط ر�أ�سهم
ينجذبون �إليه ،وال يزالون ي�ستخدمونه ك�أ�سا�س للمقارنة عند التفكري يف احلياة احل�رضية
كر�ضع ال ين�سجمون مع املدن الإ�رسائيلية التي
الإ�رسائيلية.وحتى �أولئك الذين هاجروا
ّ
ن�ش�أوا فيها وال ين�سبون �إليها القيم الرمزية»( .((2و«على الرغم من الفجوات بني الأجيال
وال�رصاعات التي تفاقمت ب�سبب ال�صعوبات التي تواجه عمليات االندماج وال�شباب
املهاجرين ،يعيد املهاجرون ال�شباب �إنتاج القيم الثقافية التي ورثوها عن �أهلهم وموقفهم
جتاه احلياة املدينية»( .((2هذه م�ؤ�رشات مهمة كذلك ،دفعتنا خالل �إجراء البحث �إىل ال�سري
قدم ًا يف درا�سة هذه الإحتمالية ،فمن الطبيعي �أن ترجح العودة �إىل وطن تعي�ش جتاهه حالة
نو�ستاجليا� ،إذا كانت الظروف احلياتية م�ؤاتية.

الباحثة ريفكا �إيزيكوفيت�س ،املتخ�ص�صة يف �إنرتوبولوجيا التعليم يف جامعة حيفا ،من
عائلة رو�سية �أي�ض ًا ،در�ست حالة الن�ساء الرو�سيات؛ حيث �أكدت خال�صة درا�ستها على
�أن «العالقات بني الأجيال متيل �إىل الت�أثر �سلب ًا بتجربة الهجرة ،مع حت�صيل ال�شباب للمزيد
من القوة نظراً للفجوة بني الأجيال لناحية اكت�ساب الثقافة اجلديدة .ويف الدرا�سة احلالية،
قوة؛ وهذا يعود ،بح�سب امل�ستط َلعني� ،إىل
وجدنا �أن ال�سلطة الأبوية مل تت�أثر� ،إن مل تزدد ّ
متفوقون
تقديرهم المتالك الأبوين للغة والثقافة من بلد املن�ش�أ ،وينظرون �إليهم على �أنهم ّ
و�أكرث قيمة»( .((3ورغم ّ
كل الإهتزاز الذي �أ�صاب العائلة الرو�سية اليهودية نتيجة ن�شوء
جيل داخل الكيان ال�صهيوين متعر�ض ًا مل�سار الدمج الإجتماعي ،ف�إن الرابط مع رو�سيا ال
26- Op.cit.
27- Maria N. Yelenevskaya & Larisa Fialkova, Between Dream Cities and Reality: Personal
Narratives of Ex-Soviets in Israel, Applied Research in Quality of Life (2006) vol. 1.
28- Op.cit.
29- Op.cit.
30- Rivka A. Eisikovits, Second generation identities: The case of transnational young females of Russian descent in Israel, Ethnicities, 2014, Vol. 14(3).
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يزال را�سخ ًا ال يت�أثر.
الباحثة الرو�سية ناتاليا خفورو�ستيانوف ،من جامعة بن غوريون ،ق�سم درا�سات
الإت�صال� ،أجرت درا�سة بعنوان (التطوع واالندماج االجتماعي لدى اليهود الرو�س يف
�إ�رسائيل) خرجت بنتيجة �أن « �أغلب املتطوعني قد اختاروا ق�ضايا ت�ستهدف مواطنيهم
املهاجرين كذلك� ،إ�سكانهم ورفاهيتهم ،وكانوا متحفّزين ومدفوعني ب�أمل بناء �شبكة دعم
(((3
ّ
عرقية م�شرتكة
فثمة من
وتخطي التهمي�ش الذي يتعر�ضون له يف املجتمع الإ�رسائيلي ّ .
ي�شده احلنني �إىل
ينظر �إىل البيئة الإجتماعية يف «�إ�رسائيل» بالغربة نتيجة التهمي�ش ،بينما ّ
رو�سيا ،وهنا تزداد رجاحة الفر�ضية ،خ�صو�ص ًا مع ما نالحظه من تركيز يف الدرا�سات
التي يجريها الباحثون من �أ�صل رو�سي حول هذه النقطة بالتحديد ،وقيام بع�ضهم بطرح
�س�ؤال العودة الذي نطرحه.
الباحثة �آنا برا�شيزكي ،من جامعة اجلليل الغربي ،ق�سم ال�سو�سيولوجيا والإنرتبولوجيا،
تقول يف درا�سة لها بعنوان (مندجمون وخمتلفون) �« :أظهرت الدرا�سات �أنه على الرغم من
النجاح الف ّعال لعمليات الدمج يف الطبقات الو�سطى املحلية من حيث احلركية التعليمية
واملهنية ،فقد حافظ املهاجرون الرو�س الذين وفدوا �إىل �إ�رسائيل يف طفولتهم على هوية
اجتماعية منف�صلة وعلى هوية ثقافية ّ
ت�شكل م�ساراً ثالث ًا بني ال�رسديات الإ�رسائيلية والرو�سية.
وبالعك�س من �آبائهم املحتفظني ب�صمتهم ،ف�إن املهاجرين ال�شباب ّ
ينظمون معار�ضة �ضد ما
يراه بع�ضهم مواطنية من الدرجة الثانية يف الدولة اليهودية»( .((3وهذا ما يفتح الباب �أمام
ال�س�ؤال التايل  :هل ميكن �أن ُيتاح لهم يف رو�سيا حياة مواطنية من الدرجة الأوىل؟
ون�رشت تامار هورويتز درا�سة عام  2005بعنوان (دمج املهاجرين من الإحتاد ال�سوفييتي
ال�سابق) ،اعتربت فيها �أن «املجتمع الإ�رسائيلي �أ�صبح �أقل جماعية و�أكرث فردية من العقود
ال�سابقة� ،أقل �صهيونية� ،أقل مثالية و�أكرث واقعية»( ،((3م�شرية �إىل «ثالثة عوامل ت�ؤ ّثر على
31- Natalia Khvorostianov, ‘By Helping Others, We Helped Ourselves:’ Volunteering and
Social Integration of Ex-Soviet Immigrants in Israel, Voluntas – 9 june 2016.
32- Anna Prashizky, Generation 1.5 of Russian Israelis: integrated but distinct, Journal of
Modern Jewish Studies,Volume 18, 2019 - Issue 3.
33- Tamar Horowitz, The Integration of Immigrants from the Former Soviet Union, Israel
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�إدماج املهاجرين الرو�س يف املجتمع الإ�رسائيلي� :سيا�سات الدولة ،مناخ الر�أي العام،
وقدرة املهاجرين على تنظيم �أنف�سهم .ويك�شف حتليل التفاعل بني العوامل الثالثة �أن
ت�شجع على اال�ستيعاب؛� أما
العوامل املختلفة تدفع يف اجتاهات خمتلفة .ال�سيا�سات الر�سمية ّ
مناخ الر�أي ،خا�صة يف بع�ض قطاعات املجتمع الإ�رسائيلي ،ف�إنه �أوجد ال�شعور بني العديد
مرحب بهم من ِقبل املجتمع الإ�رسائيلي؛ وقدرة املجتمع على
من املهاجرين �أنهم غري ّ
تنظيم نف�سه يدفع ،يف بع�ض الأحيان ،نحو االنف�صال عن املجتمع»(((3؛ وتخل�ص الباحثة
�إىل �أن «هناك �أربع �رسديات رئي�سية لتكامل املهاجرين الرو�س� :رسدية اال�ستيعاب� ،رسدية
االنف�صال� ،رسدية املواطنية املزدوجة ،و�رسدية الهوية الهجينة؛ � ٌأي من هذه ال�رسديات مل
ت�ستطع ال�سيطرة على الأخريات ،وميكنها التعاي�ش مع ًا ب�شكل متزامن»(� .((3إذاً ،هناك
قابلية غري حا�سمة؛ �رسديات متوازية ومتنافرة ومتزامنة ،حتتاج رمبا �إىل عن�رص ومتغيرّ
خارجي يح�سم ال�رصاع فيما بينها.

ويبدو الباحث الرو�سي مو�شكوفا �أكرث حما�سة واندفاع ًا .وهذا ما ي�شري �إىل وجود
�أ�صوات رو�سية تتبنى فر�ضيتنا؛ �إ ّال �أن فقداننا للغة الرو�سية ق�رص اال�ستفادة على هذه الدرا�سة
الوحيدة املن�شورة بالإجنليزية؛ وهذا باب مفتوح للباحثني الذين ميتلكون اللغة والإمكانية.
يرى مو�شكوفا �أن «اليهود الرو�س جماعة منغلقة ومعزولة داخل املجتمع الإ�رسائيلي،
فلديهم جمتمعهم اخلا�ص ،مع خ�صو�صياتهم الثقافية وال�سلوكية املختلفة كلي ًا عن املحيط
اليهودي»( .((3كما يلفت �إىل نقطة مهمة بقوله �إن «هناك ظاهرة بني اليهود الرو�س،
وهي �سكنهم يف �أحياء خا�صة بهم»(((3؛ كما «يتحدث اليهود الرو�س اللغة الرو�سية
داخل بيوتهم؛ وهم ال يتزوجون من غري الرو�س �إ ّال ن�سبة قليلة جداً ،وال يبنون �صداقات
خارج البيئة الرو�سية �إ ّال نادراً»( .((3وقد «�سمحت الدولة يف �إ�رسائيل با�ستخدام اللغة
Affairs, Vol.11, No.1, January 2005.
34- Op. cit.
35- Op.cit.
36- Moshkova,Russian-Israeli Relations: The Role of The Russian-Speaking Community of
The State of Israel, Vestnik RUDN international relations, 2018, Vol. 18, No. 2,P 388.
37- Op.cit.
38- Moshkova,Russian-Israeli Relations: The Role of The Russian-Speaking Community of
The State of Israel, Vestnik RUDN international relations, 2018, Vol. 18, No. 2,P 389.
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الرو�سية يف م�ؤ�س�سات الدولة ،والإعالم؛ كما �أنها معتمدة كلغة ثالثة يف املدار�س»(.((3
ويح ّلل الباحث امل�سار التاريخي للهجرات الرو�سية ،معترباً �أن « دفعة ال�سبعينات جاءت
أوى �آمن� .أما دفعة الت�سعينات ،فقد كانت بعيدة عن
�إىل �إ�رسائيل كلجوء �سيا�سي �إىل م� ً
الهوية اليهودية ،وهاجرت نتيجة الأزمة الإقت�صادية التي �رضبت دول الإحتاد ال�سوفييتي
ال�سابق»( .((4فلي�س هناك عداوة مع رو�سيا �آنذاك يف الوعي اجلماعي اليهودي الرو�سي؛
كان انتقا ًال غري م�ؤدلج �إىل حد كبري .وخالل البحث الحظت كثافة يف الر�سائل الإعالمية
ال�صهيونية التي حتاول �إيجاد م�سافة �سلبية بني (ديكتاتورية بوتني) ويهود رو�سيا القاطنني
واملهاجرين �إىل «�إ�رسائيل».
بد لنا من الإ�شارة �إليها فيما يخ�ص التمو�ضع الرو�سي بني يهود «�إ�رسائيل»،
زاوية مهمة ال ّ
وهي موقف الإثنيات الأخرى منهم؛ و�سنكتفي بالإ�شارة �إىل موقف احلاخام الأكرب،
حيث يورد عكيفا �إلدار يف مقالة له �إىل �أن «ا�سحق يو�سف ،كبري حاخامات ال�سفاردمي
حول جمتم ًعا ب�أكمله من املواطنني الإ�رسائيليني �إىل �أعداء لل�شعب اليهودي.
يف �إ�رسائيل ّ
وقال احلاخام البارز عن املهاجرين من االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق« :لقد ّمت �إح�ضارهم �إىل
حتر�ض على
هنا لتقدمي ثقل موازن للأرثوذك�س املتطرفني ،ثم ّ
ي�صوتون للأحزاب التي ّ
الأرثوذك�سية والتدين»(((4؛ وهنا تربز ظاهرة العلمانية احلا ّدة لدى اليهود الرو�س ،التي
املربرات املادية البحتة.
تخفّف من ارتباطهم الأيديولوجي ب�أر�ض فل�سطني ،وحتيله �إىل ّ

وباملقابل ،ف�إن مم ّثل ال�رشيحة الرو�سية «رئي�س حزب (�إ�رسائيل بيتنا) �أفيغدور ليربمان
يقوم ب�إثارة الكراهية �ضد امل�س�ؤولني العرب املنتخبني ،الذين مي ّثلون ٪20من مواطني
البالد»( .((4ويف نف�س املقال ي�شري «�إلدار» �إىل احلالة العامة للكيان ،حيث ي�شهد تفكك ًا
�سيا�سي ًا حاداً� ،أ ّدى �إىل عجز تام عن ت�شكيل احلكومة ،معترباً �أن «ال�ساحة ال�سيا�سية يف
39- Op.cit.
40- Moshkova,Russian-Israeli Relations: The Role of The Russian-Speaking Community of
The State of Israel, Vestnik RUDN international relations, 2018, Vol. 18, No. 2,P 392.
41- Akiva Eldar, Russian Jews not Jewish enough for Israel's chief rabbi, Al-Monitor, January 14, 2020.
42- op.cit..
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حتولت يف الأ�شهر الأخرية �إىل م�سلخ لأبقار الدميقراطية الأكرث قدا�سة؛ رئي�س
«�إ�رسائيل» قد ّ
بد من
الوزراء بنيامني نتنياهو م�شغول بتفكيك �أ�س�س النظام القانوين والإعالم( .((4وال ّ
الإ�شارة �إىل �أن موقف ليربمان بالتحديد ،املتم ّنع عن االنحياز �إىل �أحد الطرفني يف النزاع
بني الي�سار واليمني ،هو جزء �أ�سا�سي من الأزمة؛ وال �شك �أن الدور ال�سيا�سي لليهود الرو�س
ي�ستحق مبحث ًا خا�ص ًا ،لناحية عالقته وت�أثريه ب�صلتهم بالأرا�ضي الفل�سطينية ،خ�صو�ص ًا مع
تو ّزع �أ�صواتهم على الأحزاب الرو�سية والغربية يف الإنتخابات� ،إ ّال �أن البحث هنا قا�رص
عن الإ�شارة الوافية لهذه الق�ضية؛ كما �أنها يف كل الأحوال لن يكون لها الت�أثري الكبري ،يف
التحوالت التي نفرت�ضها يف ما تبقى من البحث.
حال ح�صول
ّ

هل العودة �إلى رو�سيا ممكنة ؟
بنا ًء على التمو�ضع الرو�سي اليهودي القلق يف الكيان ال�صهيوين ،والذي ّبينته درا�سات
كثرية مل ُن�رش �إ ّال �إىل نزر ي�سري منها هنا نظراً ل�ضيق املجال ،وبنا ًء على احلاجة الرو�سية الكربى
�إىل قدرات اليهود الرو�س العلمية والتكنولوجية ال�ضخمة ،هل ي�صبح ال�س�ؤال عن العودة
املحتملة م�رشوع ًا؟ ويف � ّأي ظروف؟ يقول مو�شكوفا املتحم�س �إن «هناك توقعات تتعلق
بعودة املواطنني الرو�س من �إ�رسائيل بهدف تطوير ال�صناعات التكنولوجية املتقدمة يف
رو�سيا»(((4؛ ويرى �أن «اجلالیة الرو�سية تت�ضمن ب�شكل �أ�سا�سي �أفراداً ذوي م�ستوى تعليمي
عايل ،ما يجعل من املحتمل �أن يكون �أبناء هذه اجلالية لديهم نظرة مقبولة جتاه العودة �إىل
البلد الأم»( .((4من ناحية �أخرى ،ت�شري الباحثة يف جامعة بن غوريون ،داين كرانز ،ق�سم
ال�سو�سيولوجيا والإنرتبولوجيا ،يف درا�سة لها بعنوان (فلنن�س �إ�رسائيل ،امل�ستقبل يف برلني)
مف�ضلة للرو�س اليهودي هي �أملانيا حيث «هاجر اليهود الرو�س
ثمة وجهة قد تكون ّ
�إىل �أن ّ
�إىل �أملانيا ب�أعداد �أكرب من الذين هاجروا �إىل �إ�رسائيل لفرتة من الزمن؛ والآن يهاجر اليهود
الإ�رسائيليون �إىل �أملانيا كذلك»(� .((4أما الباحث اليهودي الأمريكي من جامعة كولومبيا،
43- op.cit.
44- T.D. Moshkova, Russian-Israeli Relations: The Role of The Russian-Speaking Community of The State of Israel, Vestnik RUDN international relations, 2018, Vol. 18, No. 2, p 387.
45- Op.cit.
46- Dani Kranz, Forget Israel—The Future is in Berlin! Local Jews, Russian Immigrants, and
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ق�سم ال�سو�سيولوجيا ،واملتخ�ص�ص يف ق�ضايا الهجرة ،يينون كوهني ،فريى يف درا�سة بعنوان
(دمج اليهود الرو�س يف املانيا و�إ�رسائيل) �أن «الثبات الكبري يف �سوق العمل الأملاين باملقارنة
تقدمها �أملانيا للمهاجرين من
مع ال�سوق الإ�رسائيليُ ،م�ضاف ًا �إىل �سخاء العطايا والفوائد التي ّ
دول االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق باملقارنة مع التقدميات الإ�رسائيلية ،يف�سرّ الفوارق يف �أداء
�سوق العمل بني البلدين( .((4فماذا عن التقدميات الرو�سية؟ هل هناك فر�صة فعلية؟ وهذا
ما ي�ستحق البحث عنه ،خ�صو�ص ًا ملن ميتلك اللغة واملعرفة بالظروف الداخلية الرو�سية.
جتربة �أخرى ت�ستحق االهتمام ،وهي قيام االحتاد ال�سوفييتي مبحاولة لإيجاد دولة
يهودية �ضمن كيان االحتاد ،والتي �أ�شارت �إليها ال�صحافية الأمريكية تريي غرو�س يف
مطول« :كانت بريوديزان ،مدينة يف ال�رشق الرو�سي الأق�صى ،وال تزال حرفي ًا
مقال ّ
�إحدى الدولتني اليهوديتني يف العامل ،والثانية طبع ًا هي �إ�رسائيل .لكن بريوديزان كانت
يت�صور
قد ت�شكلت قبلها؛ لقد كانت جزءاً من التجربة ال�سوفييتية .الإحتاد ال�سوفييتي كان
ّ
نف�سه يف البداية كامرباطورية معادية للإمربيالية ،متتلك فيها كل قومية احلق يف تقرير امل�صري
ونوع من اال�ستقالل الذاتي .واليهود الذين كانوا قبل الثورة البل�شفية يعي�شون يف ت�سوية
بائ�سة وميتلكون حقوق ًا مدنية حمدودة جداً ،كان ُيفرت�ض �أن يتم حتريرهم ليكونوا مثل باقي
القوميات ،ويح�صلوا على حكم ذاتي خا�ص بهم يف بريوديزان( .((4فهل ميكن �أن يكون
لليهود الرو�س دولة داخل الفدرالية الرو�سية يف امل�ستقبل؟ وما هي �أ�صول ومنابت م�رشوع
بريوديزان؟ وهل ميكن �أن يتكرر يف مكان �آخر داخل رو�سيا الإحتادية؟
هذه �إ�شارات خافتة من اليهود الرو�س والإحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ،فماذا عن املوقف
الرو�سي احلايل؟ هل هناك حما�سة ال�ستعادة اليهود؟ فالدميري بوتني �أبدى توجه ًا �إيجابي ًا
يف ت�رصيح له عام  ،2016حيث «قال لوفد من امل�ؤمتر اليهودي الأوروبي ( )EJCخالل
Israeli Jews in Berlin and across Germany, Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish
Studies, Volume 34, Number 4, Summer 2016.
47- Yinon Cohen, Next Year in Jerusalem or in Cologne? Labour Market Integration of Jewish Immigrants from the Former Soviet Union in Israel and Germany in the 1990s, European
Sociological Review, Volume 23, Issue 2, April 2007.
48- Terry gross, ‹Sad And Absurd›: The U.S.S.R.›s Disastrous Effort To Create A Jewish
Homeland. NPR, September 7, 2016.
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اجتماع يف مو�سكو« :ميكنهم القدوم �إلينا؛ لقد غادروا االحتاد ال�سوفيتي ،دعهم يعودون.
لقد ر�أيت تقارير تفيد ب�أن اليهود يف �أوروبا يخ�شون ارتداء القلن�سوة اليهودية يف الأماكن
العام� ،إنهم يحاولون �إخفاء �أ�صلهم العرقي»( .((4ما الذي مينع حما�سة بوتني جتاه يهود
�أوروبا من التوجه �إىل يهود �إ�رسائيل؟ ال �شك �أن الظرف اجليوبوليتيكي خمتلف؛ وهذا ما
�سنناق�شه يف نهاية البحث.
متنبه لهذه املخاطر حيث «�ضغط امل�س�ؤولون الإ�رسائيليون
الكيان ال�صهيوين من جهته ّ
على املنظمات اليهودية الأمريكية للتوقف عن م�ساعدة اليهود الرو�س الذين �أرادوا
الهجرة والإ�ستيطان يف الواليات املتحدة ،ويف البداية قاوم اليهود الأمريكيون اجلهود
الإ�رسائيلية»(((5؛ كما «قامت �إ�رسائيل (يف ال�سبعينات والثمانينات) بحرمان بع�ض
قدمت لهم ت�سهيالت وا�ستقبلتهم
املهاجرين من احلق يف االنتقال �إىل بلدان �أخرى ّ
كالجئني( .((5فالعودة املحتملة لي�ست �أمراً عفوي ًا ،وال حت�صل �إ ّال يف ظروف قاهرة.
وي�شري تقرير ملعهد ال�سيا�سات العامة لل�شعب اليهودي �إىل حركة الهجرة املعاك�سة؛
فـ»جمموع ال�سكان من الإ�رسائيليني الذين هاجروا من �إ�رسائيل -يف �إ�شارة �إىل الأنواع
الثالثة الأوىل �سبق ذكره  -ميكن تقديره بحوايل خم�سمائة �أو �ستمائة �ألف ،بينما كل
و«يقدر �إجمايل عدد
عام م�ستمر ي�ضيف �أعداداً جديدة ،وعودة الآالف� إىل �إ�رسائيل»(.((5
ّ
الإ�رسائيليني يف اخلارج
مبدئيا بحد �أق�صى  ٪15من جمموع ال�سكان اليهود الذين يعي�شون
ً
«تطور العوملة و�إن�شاء �أ�سواق جديدة لالقت�صاد
يف �إ�رسائيل»( .((5ويلفت التقرير �إىل �أن
ّ
الإ�رسائيلي يو ّلد عم ً
ال جديداً وفر�ص ًا للإ�رسائيليني يف هذه الأماكن»( .((5وهذا ما ي�شري �إىل
متحرر ن�سبي ًا يتيح للم�ستوطنني عموم ًا تبديل خياراتهم يف ال�سكن والعمل؛
وجود مناخ
ّ
وهذه نقطة �إ�ضافية ملبحثنا.
49- Putin to European Jews: Return to Russia, jns.org, January 20, 2016.
50- Fred A. Lazin,“Freedom of Choice”: Israeli Efforts to Prevent Soviet Jewish Émigrés to
Resettle in the United States, Review of Policy Research,Volume 23, Issue 2, 26 April 2006.
51- Op.cit
52- MIGRATION FROM ISRAEL ,The jewish people policy institute, http://jppi.org.il/uploads/Migration_from_Israel.pdf.
53- Op.cit.
54- Op.cit.
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هل تنتقل رو�سيا �إلى محور المقاومة؟

ال�س�ؤال الذي �أ�صبح هنا ُمتاح ًا للطرح  :يف حال تدهور الظروف الأمنية الإ�رسائيلية
هل �سيكون اليهود الرو�س �أول املغادرين؟ وهل تعترب رو�سيا حالي ًا عودة اليهود اخلرباء
حتولت ا�ستعادة اليهود �إىل
والعلماء �إليها �أمراً ممكن ًا؟ وكيف تت�أثر عالقتها ب�إ�رسائيل يف حال ّ
هدف لل�سيا�سة الرو�سية؟ وهذا ك ّله مرهون ن�سبي ًا ب�س�ؤال كبري :هل تعترب رو�سيا �أن احلرب
الكربى على �إ�رسائيل واقعة ال حمالة؟ �أم �أن هذا احتمال �ضئيل يف حتليالت خربائها؟ ومن
ناحية �أخرى ،فلنعك�س ال�س�ؤال  :هل يت�أثر وجود �إ�رسائيل و�إمكانية بقائها بالتحول يف
ال�سيا�سة الرو�سية نحو ا�ستقدام اليهود وتقدمي �ضمانات وفر�ص خا�صة لهم� ،سواء عرب
الدولة �أو القطاع اخلا�ص؟

بد من الإ�شارة �إىل �أن حركة «�إ�رسائيل» ومتو�ضعها اال�سرتاتيجي ي�صبان يف امل�صلحة
ال ّ
الأمريكية والغربية يف النهاية .و�صحيح �أن «�إ�رسائيل» حتاول مداراة رو�سيا يف ح�ضورها
اجلديد والطارئ يف غرب �آ�سيا ،وحت�سني العالقات معها� ،إ ّال �أنها ال ت�ستطيع تغيري متو�ضعها
ولو جزئي ًا ل�صالح رو�سيا .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن �إ�ضعاف الواليات املتحدة ب�شكل كبري،
مير ب�إخراجها من غرب �آ�سيا و�إلغاء
ومنعها من االلتفاف ملواجهة رو�سيا وال�صني ،ال ّ
بد و�أن ّ
نفوذها هناك بالكامل ،وبالتايل �إلغاء هذا الكيان الإ�ستيطاين امل�صطنع.

ولنعد للإجابة على ال�س�ؤال  :كيف يت�أثر وجود «�إ�رسائيل» يف حال تغيرّ التمو�ضع
موقع معادٍ لإ�رسائيل ب�صفتها كيان ًا �سيطر
جمرد متو�ضع رو�سيا يف ٍ
الرو�سي يف غرب �آ�سيا؟ �إن ّ
على ثروة علمية رو�سية� ،سي�ؤ ّدي �إىل اختالل ا�سرتاتيجي هائل يف موازين القوى ،ذلك
�أن هذا التمو�ضع �سيعني جمموعة خطوات ا�سرتاتيجية� ،أهمها � )1 :إغالق ال�سماء ال�سورية
�أمام اال�ستهداف اجلوي الإ�رسائيلي� ،سواء ح�صل من داخل �سوريا �أو خارجها؛  )2تن�سيق
ح�ضور القوات الإيرانية ال�صاروخية الإ�سرتاتيجية يف الأرا�ضي ال�سورية؛  )3التعاون على
حما�رصة احل�ضور الأمريكي يف �سوريا وخ�صو�ص ًا يف التنف؛  )4توفري حماية جو ّية للمعابر
تزود بها رو�سيا حمور املقاومة؛
الرب ّية بني �سوريا والعراق؛  )5تغيري م�ستوى الأ�سلحة التي ّ
 )6تن�سيق معلوماتي وا�ستخباري وتعاون مع يهود رو�س داخل اجلي�ش الإ�رسائيلي؛ )7
تن�سيق م�رشوع �إعالمي وثقايف ال�ستقطاب اليهود الرو�س؛  )8تقدمي �ضمانات حماية
لليهود الرو�س باعتبارهم مواطنني تابعني لالحتاد الرو�سي.
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مقدمة ّ
ّ
لتفكك «�إ�رسائيل» من
�إن االختالل الإ�سرتاتيجي يف موازين القوى
�سي�شكل ّ
الداخل ،وهي تعاين الآن من �أزمة دولة نتيجة فقدانها لقيادات كاريزمية قادرة على تقدمي
منجزات حا�سمة على �صعيد الأمن القومي.

حتول تاريخي يف املوقف �أو الدور الرو�سي ،يف وقت تن�سحب فيه الواليات
�إن هكذا ّ
املتحدة تدريجي ًا من غرب �آ�سيا� ،ستكون له تداعيات كربى على وجود «�إ�رسائيل» من
ناحية ،ومن ناحية �أخرى على العامل الإ�سالمي الذي �سينتقل �إىل مرحلة جديدة كلي ًا يف
م�سار التحرر من الإ�ستعمار الغربي .وال �شك �أن ذلك �سيطرح ا�سئلة فائقة احل�سا�سية لدى
الدولة الرو�سية؛ فهي بال تر ّدد تخاف من عودة الإمرباطورية الإ�سالمية ،التي حتتاز النفط
واملمرات البحرية والأ�سواق ،حيث ترى فيها مناف�س ًا لها .لكن هذه الإمرباطورية� ،إن
ّ
ً
ً
كان احتمال قيامها واقعيا لعقود طويلة قادمة� ،ستكون �أقل خطرا من النفوذ الأمريكي
يف غرب �آ�سيا ،التي ّ
القوة الأمريكية ،وخ�صو�ص ًا �إن ك�سبت رو�سيا الرثوة
ت�شكل مدماك ّ
الب�رشية العلمية اليهودية التي �ست� ّؤهلها لنقلة نوعية على ال�صعيد الإقت�صادي؛ كما �أن تنامي
حركة التحرر الإ�سالمي املتميزة باعتدالها الفكري �ستتيح لرو�سيا كبح التيارات الإ�سالمية
املتطرفة يف �أرا�ضيها والدول املجاورة بفعالية �أكرب بكثري؛ و�ستكون تلك النقلة التحررية
متعدد الأقطاب ،تتوازن فيه رو�سيا وال�صني
يف واقع الأمر تكري�س ًا حا�سم ًا لنظام دويل ّ
متكافئ تدريجي ًا.
ب�شكل
والواليات املتحدة و�أوروبا
ٍ
ٍ
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التطبيع الثقافي
وا�ستراتيجية الحرب ال�صهيونية على الوعي
د .علي الحاج ح�سن

❋

مدخل

واحد من الأبعاد الذهنية واملعرفية عند الإن�سان ،وهو ّ
ي�شكل اخللفية لكافة
الوعي
ٌ
وت�رصفاته .فنحن لن جند �إن�سان ًا ميار�س ن�شاطه و�أعماله من دون �أن تنطبع �صورة
�سلوكياته
ّ
يف ذهنه ّ
ت�شكل الدافع وتر�سم الأهداف واخليارات .من هنا /ف�إن عملية �صناعة الوعي
وتغيري الوعي ت�أتي �ضمن �سياق التحكم ب�أفعال الإن�سان .وكما ميكن �صناعة الوعي
بالرتبية والتعليم و�أمناط احلياة ...ميكن �أي�ض ًا الق�ضاء على الوعي املوجود لزرع �آخر ي�ؤ ّدي
�أهداف ًا عند �صاحبها� .إن احلرب على الوعي عبارة عن ا�سرتاتيجية يعتمدها اخل�صوم
عادة ،وقد تن�ش�أ بني �أ�صحاب االجتاهات املتنا�سقة لتحقيق اهداف معينة .وب�شكل �أدق،
ف�إن املق�صود من احلرب على الوعي ،جممل العمليات والأدوات ،التي ت�سعى بوا�سطتها
معينة �إىل الت�أثري على وعي جمهور م�ستهدف معينّ �أو
اجلهات امل�شاركة يف �إطار منظومة ّ
منع الت�أثري عليه .وهدف احلرب على الوعي هو جعل اجلماهري امل�ستهدفة تتب ّنى مفهوم
الواقع املطلوب ملن ميار�س هذا املجهود ،بحيث ي�صبح ب�إمكانه �أن يحقّق �أكرب غايات
تطور حاالت
ا�سرتاتيجية مهمة بالن�سبة له .وقد تكون احلرب على الوعي �سلبية� ،أي منع ّ
(((
وعي غري مرغوب فيها� ،أو �إيجابية ،مبعنى حماولة �إن�شاء وعي مرغوب فيه.
❋ باحث لبناين.
 -1حرب �إ�رسائيل على الوعي :متا�سك الداخل وحتري�ض على اخلارج ،موقع عرب  ،48تاريخ الن�رش:
.2019/05/8
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وقد يكون املراد الظاهر من احلرب على الوعي توجيه ر�سائل للخ�صم� ،إ ّال �أنها متتلك
ف�صح عنها ت�ؤ ّدي اىل حتقيق الأهداف حيث ال حرب من دون �أهداف .يف
خفايا ال ُي ِ
هذا الإطار ،يقول غابي �سيبوين((( ،يف درا�سة له حول احلرب النف�سية والت�أثري على وعي
اخل�صم يف احلروب املعا�رصة�« :،إنّ �إ�رسائيل تريد من معركة الوعي توجيه اخلطاب املبا�رش
للجماهري يف الدول والكيانات املعادية ،مبا يف ذلك ا�ستهدافها من خالل �شبكات التوا�صل
(((
االجتماعي� ،إىل جانب الأن�شطة الع�سكرية التقليدية».
ويف احلقيقةُ ،ي�شار اىل احلرب على الوعي كونها حرب ًا من اجليل الرابع ،والتي ُيراد
منها �صناعة الوعي من جديد وال�سيطرة على العقول وتغيري الأولويات؛ وهي تختلف عن
االجيال الثالثة الأخرى� ،إذ �إن اجليل الأول هو حرب بني جي�شني ع�سكريني ومواجهة
�صاروخ �ضد �صاروخ ،واجليل الثاين هو حرب الع�صابات ،واجليل الثالث هو حرب
وقائية و�رسيعة وخاطفة؛ ثم هذه احلرب التي تتعدد �أدواتها و�أهدافها و�أولوياتها.((( ...
وال�رسية التي يقوم بها
ي�شري اخلرباء الع�سكريون �إىل جمموعة متنوعة من العمليات العلنية
ّ
اجلي�ش ال�صهيوين حتت عنوان «احلرب على الوعي» ،وذلك للتحري�ض و�إثارة النعرات،
يف �أثناء خماطبة اجلماهري امل�ستهدفة يف املنطقة والعامل ،لتربير �أي خطوات ع�سكرية قد
�ضدها يف امل�ستقبل .وهم ُيثنون على «الدور الكبري الذي يقوم
ينفّذها العدو ال�صهيوين ّ
املتحدثون با�سم اجلي�ش الإ�رسائيلي ،عرب �أن�شطتهم على �شبكات التوا�صل االجتماعي
به
ّ
الناطقة باللغة العربية ،للو�صول �إىل خمتلف الفئات امل�ستهدفة يف الدول املعادية»؛ وي�ؤكدون
�أنّ احلرب على الوعي لي�ست جديدة ،بل هي جزء من حروب الع�صور القدمية .ف�رضب
�ضد اخل�صم ،ما
مقدمة ا�ستباقية لل�رضبة القتالية الع�سكرية ّ
الوعي والروح املعنوية �إنمّ ا هو ّ
يعني �أنّ املعركة امليدانية يجب �أن تتداخل وتتكامل مع عمليات احلرب النف�سية الرامية �إىل
 -2خبري ع�سكري يف معهد �أبحاث الأمن القومي التابع جلامعة تل �أبيب ،والقائد ال�سابق يف لواء غوالين.
 -3مقال :احلرب الإ�رسائيلية على الوعي العربي وتداعياتها � ،إح�سان مرت�ضى  ،جملة اجلي�ش ،العدد  ،401ت�رشين
الثاين .2018
بوابة
 -4مقال :حروب اجليل الرابع ،معركة ال�سيطرة على العقول واخلداع النف�سي� ، ..شيماء �شعبان ،موقع ّ
الأهرام.2019-3-11 :
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الت�أثري على عقل العدو وعزميته.
التطور التكنولوجي احلا�صل يف العامل االفرتا�ضي وو�سائل التوا�صل
و ّمما ال �شك فيه �أنّ
ّ
ب�شكل خا�ص ،قد �أوجد �ساحة �أخرى للحرب� ،إىل جانب �ساحة املواجهة
االجتماعي
ٍ
الع�سكرية الكال�سيكية .فالدول واجليو�ش وجدت نف�سها �أمام �رضورة ا�ستغالل ف�ضاء
ال�سايرب و�شبكات التوا�صل االجتماعي لتحقيق الإجنازات املعنوية وال�سيا�سية؛ وهذا
يتطلب من اجليو�ش احلديثة ال�سعي لتحقيق �أهدافها عرب الت�أثري على معنويات العدو
امل�ستهدف و�إرادته ،مبا يف ذلك �ص ّناع القرار والقادة واملقاتلون ،وكذلك الر�أي العام
(((
املحلي والدويل.
نت�ضمن احلرب على الوعي ادوات و�أ�ساليب عديدة ،بع�ضها معروفة وتقليدية ،مثل
�أدوات احلرب النف�سية (كالت�ضليل والإ�شاعات )...،والت�أثري بوا�سطة و�سائل �إعالم وا�سعة
االنت�شار ،وبع�ضها حديثة كالعامل االفرتا�ضي وال�شبكات االجتماعية...
يتطلب هذا النوع من احلروب معرفة عميقة للوعي الأ�سا�سي للجماهري امل�ستهدفة،
مثل ثقافتهما ومعتقداتهما وقيمهما ،ومعرفة الأ�ساليب التي ميكن �أن ت�ؤ ّثر عليها .وتتطلب
مكملة ،مثل:
ممار�سة احلرب على الوعي نظرة متعددة املجاالت ،وخربة مهنية من جماالت ّ
علم االجتماع ،علم النف�س� ،أالنرثوبولوجيا ،االقت�صاد ،الت�سويق والدعاية� ،إىل جانب
مهارات متنوعة ،وخا�صة معرفة ال�شبكات االجتماعية ،عامل املعلومات ،اال�ستخبارات
والإعالم.

وتبينّ درا�سة((( �صدرت يف الكيان ال�صهيوين �أن «اال�ستخبارات تلعب دوراً مركزي ًا يف
احلرب على الوعي .وعلى اال�ستخبارات �أن تفهم وت�ستعر�ض الوعي الأ�سا�سي والوعي
 -5مقال :احلرب الإ�رسائيلية على الوعي العربي وتداعياتها � ،إح�سان مرت�ضى  ،جملة اجلي�ش ،العدد  ،401ت�رشين
الثاين .2018
 -6الدرا�سة �صدرت يف كتاب عن "معهد �أبحاث الأمن القومي" يف جامعة تل �أبيب و"معهد �أبحاث منهج
أعد هذه الدرا�سات باحثون يف جماالت متعددة� ،أمنية
اال�ستخبارات" يف "مركز تراث اال�ستخبارات"ّ � .
وع�سكرية و�إلكرتونية .والكتاب من حترير ،دافيد �سيمان طوف ويو�سي كوبرفا�سري ،وهما �ضابطان �سابقان يف
�شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية .نق ً
ال عن :حرب �إ�رسائيل على الوعي :متا�سك الداخل وحتري�ض على
اخلارج.
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الآين لو�ضع جماهري الهدف املختلفة وطرق تبلورها ،من �أجل �أن تتمكن من الت�أثري
متنوعة ،وبينها
على جهود الوعي
ٍ
جلهات تقود احلرب .ويحتاج ذلك �إىل ا�ستخبارات ّ
ا�ستخبارات �سيا�سية وع�سكرية واجتماعية وثقافية».
ال�ستار عن وزارة ال�ش�ؤون
من جهة �أخرى� ،أزاح ال�صحايف ال�صهيوين يو�سي ميلمان
َ
اال�سرتاتبجية يف الدولة العربية ،يف مقال مهم ن�رشته �صحيفة «ميدل �إي�ست �أي» الربيطانية.
وبينّ �أن من �أدق و�أ�صعب املجاالت املوكلة للوزارة املذكورة هي �صناعة الر�أي العام،
و�شن حرب فكرية �شاملة
لدعم الرواية ال�صهيونية ومواجهة منظمات «بي .دي� .إ�س» ّ
لطردها من الف�ضاء االفرتا�ضي ،الذي يبد أ� من عامل الإنرتنت �إىل عامل العالقات العامة(((.
يتبينّ ّمما تقدم �أن العدو ال�صهيوين يعمل ،وب�شكل جاد ،على ممار�سة حرب الوعي� .أما
العدو فكري ًا وفق ا�سرتاتيجية
يقدمه كيان
الأهداف التي يتوخاها من حرب الوعي ،ف�إنّ ما ّ
ّ
احلرب الناعمة يرمي �إىل ت�شويه ال�شخ�صية الفل�سطينية و�إنكار حقوقها التاريخية وطم�س
تاريخها ،يف حماولة ّ
لفك عزلة الكيان؛ بل لف�صل الت�ضامن الإن�ساين مع املقاومة وعزل
املقاومة عن بيئتها ،ب�أدوات حديثة و�أقنعة ترفيهية مغرية ،جترف داخلها �شبكة معقدة
ووا�سعة .لن�أخذ منوذج ًا واحداً فقط ،مثل �شبكة نتفليك�س  Netflixالأمريكية الت�سجيل،
وال�صهيونية ال�سيطرة ،حيث يظهر فيها الدور اخلفي للها�سربا ،لأنها لي�ست خدمة عادية؛
وتقدم مئات العناوين التلفزيونية التي
وهي فعلي ًا الآن تعمل كخدمة ٍ
بث �إعالمي ٍة متكاملةٍّ ،
تُعر�ض على �شا�شتك عرب حتميل التطبيق اخلا�ص بها .جتد نف�سك �أمام العديد من الربامج
التلفزيونية والأفالم ال�سينمائية ،ف�ض ً
ال عن الربامج التي تنتجها «نتفليك�س» نف�سها ،ومنها
م�سل�سل فو�ضى «الإ�رسائيلي» الذي ُيحقّر الفل�سطيني ك�شخ�صية فا�شلة وعاجزة وهزلية؛
ٌ
حديث من �إعادة ال�سيطرة على العقول ،من خالل برامج وتطبيقات هاتفية،
�شكل
وهذا
ٌ
تبث �أي�ض ًا على �أجهزة التلفاز الذكية((( .
ولكنها ّ
 -7مقال:اخرتاق الوعي الوطني وفر�ض التطبيع والهزمية واال�ست�سالم :عن الها�سربا والثقافة املعاقة ،مروان عبد
العال� ،صحيفة الأخبار 29 ،كانون الثاين .2020
 -8املرجع ال�سابق.
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التطبيع الثقافي والحرب على الوعي
يعتمد التطبيع الثقايف على جمموعة من اال�سرتاتيجيات التي تُ�سهم يف بلورة ما
يريده العدو ،وجميعها تندرج �ضمن حماوالت احلرب على الوعي .ومن �أبرز هذه
اال�سرتاتيجيات:
بعينة من الك ّتاب وال�صحفيني والأكادمييني ،وفتح املنابر لهم ،وتوفري
 -1االهتمام ّ
فر�ص تدفعهم �إىل منا�صب �سيا�سية واجتماعية متقدمة ،حتى و�إن كانت م� ّؤهالتهم
احلقيقية متوا�ضعة و�ضعيفة� ،أو من خالل جمعيات �أهلية عربية تدعم م�رشوع الت�سوية،
وتدفع باجتاه التطبيع ،كجمعية «بذور ال�سالم» غري احلكومية التي ت� ّأ�س�ست عام 1993م،
�إثر اتفاق �أو�سلو بني الفل�سطينيني والكيان ال�صهيوين؛ وذلك لأن الأكادمييني يرتكون �آثاراً
وا�ضحة على االجتاهات ال�شعبية ،وي�ساهمون يف تكوين الر�أي العام؛ وهذا يعني ب�شكل
�أو ب�آخر حرب ًا على الوعي.
املمولة �أمريكي ًا
� - 2إيجاد �أن�صار للتطبيع ،مع دعمهم و�إبرازهم من خالل املنظمات ّ
و�أوروبي ًا حتت الفتات متعددة ومتنوعة ،مثل منظمات الدفاع عن حقوق املر�أة ومنظمات
الدفاع عن حقوق الإن�سان داخل املجتمع العربي ،ليقوموا بالأدوار التالية:
�أ  -الطعن يف الإ�سالم وا ّدعاء عدم �صالحية ال�رشيعة للتطبيق ،و�رضورة علمنة
املجتمعات العربية والإ�سالمية وتبديل �أحكام ال�رشيعة ،وحما�رصة دعاة الإ�سالم واتهامهم
بالتطرف والإرهاب والظالمية�...إلخ.
ب  -القول �إن الن�ص القر�آين يجوز التعامل معه كن�ص تاريخي� ،أو الهجوم على ّ
كل
تف�سري �صحيح للإ�سالم ،وب�شكل خا�ص الآيات القر�آنية التي تتعلق باجلهاد.

ي�سمى بثقافة ال�سالم ،الذي وجد طريقه �إىل العديد من الكتابات والأفكار
 -3الرتويج ملا ّ
التي ُط ِرحت يف العديد من امل�ؤمترات وامللتقيات الدولية والعربية العامة ،وكذلك الندوات
واحلوارات عرب القنوات الف�ضائية ،والتي تدعو �إىل ن�سيان التاريخ – تاريخ ال�رصاع العربي
ال�صهيوين – و�إلغاء ذاكرة ال ّأمة.
 - 4ت�شويه �صورة اجلهاد واملجاهدين املقاومني لالحتالل يف نفو�س ال�شعوب امل�سلمة،
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وال�سعي لإيقاف الدعم عنهم ونعتهم بالإرهاب.
 - 5ا�ستخدام طوائف من عرب �أرا�ضي ثمانية و�أربعني ،الذين هم داخل اخلط
الأخ�رض ،للرتويج للتطبيع ،كما هي خطة (عزمي ب�شارة) التي عر�ضها على الكني�ست
قدمها كم�رشوع لدولة املواطنني ،والتي يدعو فيها �إىل امل�ساواة بني
ال�صهيوين ،والتي ّ
الفل�سطينيني وال�صهاينة؛ وهو ال يعني �سوى �إ�ضفاء �رشعية نهائية على اغت�صاب فل�سطني
ب�رشط االعرتاف بحقوق الفل�سطيني يف املواطنة((( .

مظاهر تبديل الوعي في م�سار التطبيع
يتبينّ من تاريخ ال�رصاع بني العامل العربي والكيان ال�صهيوين ،وكذلك حماوالت الدول
الغربية ،وعلى ر�أ�سها �أمريكا ،من �أجل التقريب والتطبيع بينهما� ،أن اخلطوات العملية
م�سميات عديدة
للحرب على الوعي بهدف التطبيع قد بد�أت منذ زمن طويل ،وحتت ّ
ميهد الطريق لقبول
قد يعتربها البع�ض مقبولة ومو�ضوعية؛ �إ ّال �أن ما يجري هو يف الواقع ّ
الآخر ال�صهيوين واعتباره طبيعي ًا يف قلب العامل الإ�سالمي .و�سنحاول تالي ًا الإ�شارة �إىل
بع�ض املظاهر التي تندرج يف �إطار هذا الهدف:
دونها
ترجمة الكتب :تُعترب ترجمة الكتب العربية �إىل العربية ،وبالأخ�ص الكتب التي ّ
قادة الكيان ال�صهيوين ،واحدة من �أبرز معامل التطبيع الثقايف ،على رغم ّ
املربرات
كل ّ
قدمها الأ�شخا�ص او امل�ؤ�س�سات الفاعلة على امل�ستوى الثقايف والفكري .وقد
الثقافية التي ّ
برزت �إ�شكاليات وجدليات عديدة منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد مع العدو ال�صهيوين
تتعر�ض لإ�شكالية الرتجمة من و�إىل العربية؛ وهي �إ�شكالية مت�س امل�شهد الثقايف العربي
اجنر مثقّفون وك ّتاب و�أدباء عرب من �أقطار عربية متعددة �إىل ال�سجال الدائر
ّ
برمته .وقد ّ
طياتها العديد من املعاين.
حول هذه الق�ضية ،التي تخفي يف ّ

ويف ّ
مرة كانت تعود فيها ق�ضية الرتجمة من و�إىل العربية �إىل ال�سطح ،كان يثور
كل ّ
جمدداً حول ما �إذا كانت تطبيع ًا �أم معرفة �رضورية «للآخر»! وقد ذهب البع�ض
ال�سجال ّ

 -9التطبيع� ..أي�صبح العدو اللدود �صديق ًا حميم ًا!� ،إعداد :عادل الراجحي ،موقع مكتبة نور� ،ص.12
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�إىل اتهام العرب باجلهل لأنهم يرف�ضون معرفة «�إ�رسائيل» ،يف الوقت الذي يقوم فيه
«الإ�رسائيليون» برتجمة الأدب العربي املعا�رص منهجي ًا من عقود …،ناهيك عن الرتجمات
ال�سيا�سية والفكرية.
يروجون لرتجمة الأدب «الإ�رسائيلي»� ،أن
ولكن ملاذا يتجاهل «محُ ّبو املعرفة»ّ ،ممن ّ
مثل تلك الرتجمات هي بالأ�سا�س م�رشوع م� ّؤ�س�سي ّ
منظم للدولة ال�صهيونية نف�سها؟ وقد
� ّأ�س�ست لهذا الغر�ض عام « 1962معهد ترجمة الأدب العربي» ،الذي يقول يف موقعه
يقدم «الدعم املايل لدور الن�رش التي تتولىّ ترجمة الأعمال الأدبية
على الإنرتنت �إنه ّ
تخ�ص�ص �أعداداً خا�صة للأدب
الإ�رسائيلية احلديثة ب�صورة م�ستقلة» ،و»للمجالت التي
ّ
العربي احلديث ،وللنا�رشين الذين ين�رشون مقتطفات منه»… باالتفاق مع املعهد طبع ًا.
ثمة �أموال ت�ضخ ،وجهود تُبذل ،وات�صاالت جتري ،وخطط تو�ضع ،من �أجل �إقناع
�إذاًّ ،
العامل ب�أن هنالك دولة طبيعية �أ�سمها «�إ�رسائيل» تُنتج �أدب ًا وفكراً وح�ضارة؛ وهو م�رشوع
حتركه عقدة نق�ص متجذرة يف حداثة �سن تلك الدولة
تطبيع ثقايف على
ً
م�ستوى عامليّ ،
تتلوى
املفتعلة ،التي تعرف يف قرارة نف�سها �أنها كذبة بال تاريخ وال ح�ضارة… فهي التي ّ
ثمة دولة طبيعية
لكي نعرتف بها ثقافي ًا ،ولي�س العك�س� .أما �إقناع املواطن العربي ب�أن ّ
بد من التوا�صل معهما وتقديرهما ،فال ميكن �إ ّال �أن
ا�سمها «�إ�رسائيل» تنتج ثقاف ًة و�أدب ًا ال ّ
يكون م�رشوع ًا تطبيعي ًا من الدرجة الأوىل� ،أو م�رشوع ًا لإدخال الكاتب «الإ�رسائيلي» يف
الن�سيج الثقايف… والروائي وال�شعري ،العربي.

ّ
لعل من ال�صعب الإحاطة بكافة الكتب املرتجمة عن العربية� ،إ ّال �أن االطاللة على بع�ض
تقدم فكرة وا�ضحة حول م�ستويات التطبيع ومراحله .فكيف ميكن �أن نفهم
هذه الأعمال ّ
حماولة البع�ض ترجمة ّ
مذكرات قادة الكيان ال�صهيوين ،وهي يف الواقع جتارب �شخ�صية
بث
بحق العرب وامل�سلمني� ،أم �أن الهدف هو حماولة ّ
لأ�شخا�ص عا�شوا نهاية حالة الإجرام ّ
الرواية ال�صهيونية لإقناع الآخر بها ولو عرب التكرار؟! �أما �أبرز هذه الكتب املرتجمة فهي:

❋ ن�رشت الدار املعروفة با�سم (مدارك) ،والتي ميلكها الإعالمي ال�سعودي تركي
الدخيل ،الرتجمة العربية لكتاب« :اململكة العربية ال�سعودية وامل�شهد اال�سرتاتيجي
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قدم للكتاب الأ�ستاذ اجلامعي الأمريكي من
اجلديد» للم�ؤلّف الإ�رسائيلي جا�شوا تيتلبامّ .
�أ�صل لبناين ف�ؤاد عجمي ،املعروف بقربه من املحافظني يف الواليات املتحدة ،وترجمه
الدكتور حمد العي�سى.
عد
وهذا الكتاب لي�س الأول من نوعه ،حتى يف ال�ساحة الثقافية ال�سعودية ،حيث ال ُي ّ
وجود كتب مل�ؤ ّلفني �إ�رسائيليني جديداً .ففي �أبريل من العام  ،2010ظهرت يف معر�ض
�سوقتها دار ن�رش عربية هي (اجلمل) ،حتمل ا�سم «�أ�سطورة
الريا�ض الدويل للكتاب رواية ّ
عن احلب والظالم» ،للم�ؤلف الإ�رسائيلي عامو�س عوز .ولقيت الرواية �إقبا ًال ملحوظ ًا.
وتكاد ال تخلو مكتبة عربية معروفة من كتب مل�ؤ ّلفني �إ�رسائيليني .وتهتم مراكز درا�سات
و�أبحاث وو�سائل �إعالم برتجمة يومية لل�صحف الإ�رسائيلية؛ وهناك مراكز تتابع ّ
كل ما
وتقدم بع�ضه للعامل العربي.
تن�رشه مراكز الأبحاث والدرا�سات الإ�رسائيليةّ ،
ت�سوق يف الدول العربية هي كتب لزعماء احلرب الإ�رسائيليني الذين
❋ �أبرز الكتب التي ّ
ق�صة الأرغون» ،مل�ؤلّفه رئي�س
�أ�صبحوا قادة الدولة العربية ،من قبيل كتاب «�سالم بيغنّ :
الوزراء الأ�سبق مناحم بيغن ،وهو من ترجمة �صالح طوقان ،والنا�رش دار ال�شجرة للن�رش
والتوزيع؛ وكتاب «الإرهاب» لبيغن نف�سه ،وهو من ترجمة وحتقيق معني حممود ،والنا�رش
ي�سوقهما موقع مكتبة النيل والفرات.
دار امل�سرية لل�صحافة والطباعة؛ وكال الكتابني ّ

❋ كذلك �صدر لرئي�س الدولة العربية �شيمعون بريي�س بالعربية كتابان ،هما« :معركة
عمار فا�ضل ومالك فا�ضل ،وكتاب «ال�رشق
ال�سالم ،يوميات �شيمون برييز» ،ترجمة ّ
الأو�سط اجلديد» ،ترجمة حممد حلمي عبد احلافظ ،والكتابان ن�رشتهما «الأهلية للن�رش
والتوزيع» .
«ق�صة حياتي :قيام دولة
❋ �أما كتاب وزير الدفاع ال�صهيوين الأ�سبق مو�شي دايانّ :
�إ�رسائيل وحروبها �ضد العرب» ،فرتجمه طارق ن�رص الدين ،ون�رشته مكتبة النافذة؛ وكذلك
كتاب «مكان بني الأمم� :إ�رسائيل والعامل» لرئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو ،ترجمة حممد
عودة وكلثوم ال�سعدي ،ون�رش «الأهلية».
ّ
«مذكرات �إ�سحق �شامري» ،ال�صادر �ضمن �سل�سلة �شخ�صيات �إ�رسائيلية،
❋ كتاب �آخر هو
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عن دار الكتاب العربي ،يف العام  ،1995وكتاب «مذكرات �إ�سحق رابني» ،عن دار اجلليل
للطباعة والن�رش  .1993وكذلك عدد من م�ؤلّفات وزير اخلارجية الأ�سبق ييجال �آلون.
❋ �صدر كتاب «اخرتاع �أر�ض �إ�رسائيل» ،من ت�أليف �شلومو �ساند� ،أ�ستاذ التاريخ يف
عمان؛ كما �صدرت
جامعة تل �أبيب ،والكتاب من من�شورات (مدار) واملكتبة الأهلية يف ّ
الكتب التالية« :فل�سطني يف الكتب املدر�سية يف �إ�رسائيل  -الآيديولوجيا والدعاية يف
الرتبية والتعليم» لنوريت بيلد – احلنان ،و»نظام لي�س واحداً» ،لأرئيال ازوالي وعدي
�أوفري ،و«يف م�صيدة اخلط الأخ�رض» ،ليهودا �شنهاف ،و«�أ�رسى يف لبنان» ،مل�ؤلّفه عوفر
متخيل  -عن اخلطاب واحلدود ،ال�سيا�سة والعنف»،
�شيلح ويوءاف ليمور ،وكتاب «�سالم ّ
مل�ؤ ّلفه ليف غرينربغ ،و«قراءة �إيران يف �إ�رسائيل  -الذات والآخر ،الدين واحلداثة» ،مل�ؤ ّلفه
حجاي رام(.((1
ُعد من �أو�سع نوافذ
 - 2الن�شاطات الفنية :تكاد الن�شاطات املتعارف عليها بالفنية ت ّ
وكي الوعي مع العدو ال�صهيوين ،والأكرث انت�شاراً ،حيث �إن الإملام بكافة
التطبيع الثقايف ّ
هذه الن�شاطات قد يكون متعذراً .ومع ذلك ،ن�شري �إىل بع�ض النماذجُ .ن�شرِ يف كانون
الأول عام � 2016رشيط فيديو فاج�أ الكثريين ،ظهر بحرينيون يرق�صون �شابكي الأيدي مع
«دينيا»،
حاخامات ح�رضوا حفلاً �أقيم يف العا�صمة «املنامة» .ففي هذا احلفل الذي اع ُترب
ً
�شاركت �شخ�صيات بحرينية االحتفال والرق�ص مع يهود من حركة (حباد) الدينية
املتطرفة.
مل يكن الرق�ص على �إيقاع �أغنية «عام ي�رسائيل حاي» يف احلفل ال�سابق هو مظهر
البهجة الأول الذي يجمع بني بحرينيني و�صهاينة على �أنغام املو�سيقى والكلمات التي
املرة الذهاب �إىل «لو�س
ّ
متجد «�إ�رسائيل»� ،إذ �آثرت الفرقة املو�سيقية امللكية البحرينية هذه ّ
�أجنل�س» والعزف يف امل�ؤمتر ال�سنوي ملعهد «�شمعون فيزنتال» .لقد عزفت مبهارة ن�شيد
تعمد ويل
«هاتكفاه» القومي ال�صهيوين؛ وقد اعتربت بع�ض الكتابات ال�صهيونية ان ّ
العهد البحريني ا�صطحاب الأورك�سرتا الوطنية و�إن�شاد «هاتكفاه» «جتاو ًزا ّ
لكل اخلطوط
 -10ترجمة الكتاب الإ�رسائيلي ..تطبيع ثقايف �أم �رضورة معرفية؟ ،مريزا اخلويلدي.2014/5/17 ،
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احلمراء بالن�سبة للم�سلمني يف جميع �أرجاء العامل».

(((1

�صور يف العام � 2010أجزاء من فيلمه
وقد برز ا�سم املخرج اللبناين زياد دويري ،الذي ّ
«ال�صدمة» يف الكيان ال�صهيوين .والفيلم يف الواقع هو حماولة لتبيي�ض �صورة العدو ،وتربير
عن�رصيته جتاه الفل�سطينيني؛ ال بل تربز حماولة تبيي�ض �صورة العدو عندما ّ
ركز على تكرمي
�سلطات االحتالل لأمني جعفري ،زوج منفّذة العملية ،ومتنحه جائز ًة تقديراً لعطاءاته يف
امل� ّؤ�س�سة «الإ�رسائيلية» التي اندمج فيها(.((1

وقد ال يكون غري بعيد عن الن�شاطات التطبيعية الدور التي تط ّلع به الإذاعات الإ�رسائيلية
زمن م�ضى �إىل توظيف و�سائط �إعالمية عن ُبعد ملخاطبة
الناطقة بالعربية .جل أ� االحتالل يف ٍ
ح�صة من اال�ستماع ،ثم ا�ضمح ّلت مع
العامل العربي ،فاقتطعت «�صوت� إ�رسائيل» بالعربية ّ
�صعود الف�ضائيات الإخبارية العربية ،التي حاول االحتالل حماكاتها بقنوات مرئية دون
جدوى.
وحم�شوة مب�ضامني اجتماعية
عمدت تلك الإذاعة �إىل بث برامج �إخبارية متعددة
ّ
و�صحية ،مع ا�ستمالة امل�ستمعني �إىل �أثري «راديو العدو» ب�أغاين م�شاهري الطرب العربي.

َ
و�سائط
طورت دعاية االحتالل الثقافية
كما ب ّثت املحطة ح�ص�ص ًا لتعليم العربية؛ ثم ّ
تعليمها عرب الإنرتنت ثم مواقع التوا�صل االجتماعي .حقّقت ال�شبكات اقرتاب ًا توا�صلي ًا
ي�ستدرج اجلمهور �إىل معاي�شة تتيحها التفاعلية املتبادلة �ضمن جمتمع متح ِّلق افرتا�ضي ًا حول
(((1
البث والتلقي يف زمن الإذاعة.
اهتمام م�شرتك ،خالف ًا لأحاد ّية االجتاه يف معادلة ّ

يدخر الكيان ال�صهيوين جهداً يف حماوالته
 - 3و�سائل التوا�صل االجتماعي :ال ّ
امل�ستمرة وامل�ستميتة جلذب ال�شباب العربى ،وتبديل احلقائق وتزييف التاريخ .بد�أ الكيان
ال�صهيوين العمل ال�ستغالل الف�ضاء الإلكرتوين بكافة �أ�شكاله ،وعلى ر�أ�سه مواقع التوا�صل
االجتماعي ال�شهرية «في�س بوك» و»تويرت» ...،لت�صبح «ال�سو�شيال ميديا» ملعب ًا جديداً

 -11البحرين الأكرث �رسعة يف املاراثون اخلليجي للتطبيع مع �إ�رسائيل ،موقع �سا�سة بو�ست.2017/9/28،
� -12صحيفة النهار.2017/9/12 ،
 -13رهان التطبيع �...أن�سنة االحتالل يف وعي العرب ،ح�سام �شاكر ،موقع اجلزيرة نت.2018/1/21 ،
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للكيان ال�ستقطاب ال�شباب العربي ،وال�ضغط على الق�ضية الفل�سطينية ،وتر�سيخ �أكاذيب
ال�صهاينة يف كافة امل�سائل اخلا�صة مبنطقة ال�رشق الأو�سط ،يف خطوات ميكن ت�سميتها
بـ«التطبيع الإلكرتوين» ،الذي بد أ� بالفعل يف جنى ثماره والإيقاع بالكثري من ال�شباب
العربي ،و�سط غياب كامل للر ّد العربي �أو املواجهة الفكرية.

وقد برزت �إىل الواجهة ثالث �صفحات للعدو ال�صهيوين ،ذات �شعبية كربى ،وهي:
«�أفيخاي �أدرعي» ،و«�إ�رسائيل تتكلم بالعربية» ،و«�إ�رسائيل فى م�رص» ،والتي يتابعها قرابة
يتميزون بتفاعل كبري داخل هذه ال�صفحات ،وب�صورة خا�صة
مليون ون�صف عربي؛ وهم ّ
مع �صفحة املتحدث با�سم جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي «�أفيخاي �أدرعي»؛ لكن امل�شاركة
حد ذاته هدف من
بكافة �أ�شكالها تعطي انت�شاراً �أكرب ملنابر الكيان ال�صهيوين ،وهو فى ّ
وقت لآخر بظهور تعليقات غريبة،
�أهداف �إن�شاء تلك ال�صفحات ،الأمر الذي ي�سمح من ٍ
عما يقوم به الأ�رشار».
مثل« :عا�شت �إ�رسائيل» ،و«با�سم �أهايل بغداد نعتذر نيابة عن العرب ّ

«�إ�رسائيل تتكلم بالعربية» هي �صفحة �أخرى مو ّثقة من �إدارة «في�س بوك»� ،أن�ش�أتها وزارة
اخلارجية الإ�رسائيلية كم�صدر للمعلومات عن الكيان باللغة العربية .والالفت فى الأمر
وجود حالة من احلوار بني القائمني على �إدارة ال�صفحة واملتابعني العرب؛ فكثرياً ما جند
�إدارة ال�صفحة تر ّد على ت�سا�ؤالت البع�ض ،وتع ّلق على بع�ض الق�ضايا .وعلى عك�س معظم
التعليقات يف باقي ال�صفحات ،تظهر الكثري من التعليقات امل�ؤيدة واملنا�رصة للعدو ال�صهيوين ،
ودعاة التطبيع ،الذين عبرّ وا عن رغبتهم ال�شديدة يف تعاي�ش العرب و«الإ�رسائيليني» يف �سالم!
ّ
يتخطى عدد متابعي ال�صفحة الر�سمية ل�سفارة العدو الإ�رسائيلي يف م�رص الأربع
كذلك،
والأربعون �ألف �شخ�ص ،ومهمتها الرئي�سية ن�رش الق�ضايا املثرية يف م�رص  ،على غرار زيارة
(((1
البابا توا�رضو�س للقد�س لل�صالة على مطرانها الراحل �إبراهام الأور�شيلمى.

�إنّ طبيعة مواقع التوا�صل االجتماعي املتفلتة من التزامات و�سائل الإعالم التقليدية،
من�صة مالئمة مل�ضامني متعددة ،من بينها م�ضامني تطبيعية �صادمة ،هي غالب ًا نتاج
جعلتها ّ
 -14ريهام عبداهلل ،التطبيع الإلكرتوين" �أحدث و�سائل "تل �أبيب" ال�ستقطاب و�سقوط ال�شباب العربي يف
الفخ ،موقع جملة اليوم ال�سابع.2015/12/15 ،
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موجهة ومز ّيفة وجيو�ش �إلكرتونية .ويزيد جاذبية ترويج م�ضامني كهذه ما
ح�سابات َّ
حترزه امل�ضامني ال�صادمة من اهتمام وا�سع وتداول عري�ض ُيغريان بالإقدام على ر�ؤيتها.

ويف م�سعاها لتكييف الوعي و�إخ�ضاعه ،تعمد الدعاية الإ�رسائيلية �إىل زرع بذور ال�شك
يف قناعات �سائدة عرب العامل العربي ،من خالل ت�ضمني عنا�رص و�إ�شارات قد ال تكون
(((1
ت�صورات م�ستقرة يف الوعي اجلمعي العربي.
ملحوظة ،وت�ستهدف تقوي�ض ّ

 - 4تغيري املناهج الدرا�سية :يبدو تغيري املناهج التعليمية من �أخطر مظاهر التطبيع
أ�شدها ت�أثرياً على م�ستوى �إفراغ احلقوق الذاتية والواقعية من حمتواها ،والت�أ�سي�س لقبول
و� ّ
الكيان ال�صهيوين ،حيث �سترتك املناهج ت�أثريها على الأجيال النا�شئة كونها �سترت ّبى بطريقة
ال يظهر من خاللها العداء بني العرب وامل�سلمني من جهة والكيان ال�صهيوين من جهة
ثانية .وبعبارة �أخرى ،يهدف تغيري املناهج �إىل تغييب العناوين والأفكار التي حتكي عن
وتروج للمحتل ال�صهيوين �أو �أنها تخفّف من وط�أة احتالله واغت�صابه،
احلق الذاتي،
ّ
وبالتايل فر�ضه ك�أمر واقع.
على امل�ستوى الفل�سطيني ،علت �أ�صوات
�ضد وكالة
فل�سطينيةِ ،من الداخل واخلارجّ ،
ّ
الدرا�سية للط ّ
همت بتغيري املناهج
الب يف مدار�سها .وحتدثت �صحيفة
«الأونروا» بعدما ّ
ّ
تت�ضمن املناهج التي كان ُيعمل
«الأخبار» عن بع�ض مظاهر تغيري املناهج هذه� ،إذ �إنها
ّ
االبتدائية
عليها .كان من املفرت�ض �أن تتغري كلمة «فل�سطني» يف واحدٍ ِمن كتب املرحلة
ّ
لت�صبح «يقطني»! � ّأما اخلريطة
�ستتبخر متام ًا .والأم التي كانت تتعاون
الفل�سطينية ،فكانت
ّ
ّ
مع ابنتها يف «تطريز خريطة فل�سطني» �ست�صبح ،بعد التعديل ،تتعاون مع ابنتها يف «تطريز
�ستتبخر متام ًا كلمة «احتالل» ِمن �إحدى ال�صفحات؛
ثوب فل�سطيني»� .أي�ض ًا ،كانت
ّ
وكذلك التمرين املتع ّلق بـ«يوم الأ�سري الفل�سطيني» .ويف مكان �آخر ،يف �أحد درو�س اللغة
ّ
�ستبدل جملة «القد�س عا�صمة فل�سطني»
العربية،
�سيحل «الأمري» مكان «الأ�سري» .و�س ُت َ
ّ
بجملة «القد�س مدينة الديانات ال�سماو ّية» .ال�سجن �سوف ُي�صبح «بلد ّية» ...والالئحة
�سيحيل ر�سم جدار الف�صل العن�رصي
لكن الف�صل الأخري ِمن هذه
طويلة؛ ّ
امل�رسحية التافهة ُ
ّ
 -15رهان التطبيع �...أن�سنة االحتالل يف وعي العرب ،مرجع �سبق ذكره.
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�إىل هيئة «�شلاّ ل».

(((1

قدمت املناهج اجلديدة يف م�رص «�إ�رسائيل» باعتبارها بلداً �صديق ًا ولي�ست
�أي�ض ًاّ ،
عدواً ،ومل تتطرق حلروب م�رص و�شهدائها على �أيدي ال�صهاينة .كما حذفت �أهم بنود
«معاهدة ال�سالم» املرتبطة بالق�ضية الفل�سطينية ،مثل االعرتاف باحلقوق امل�رشوعة لل�شعب
الفل�سطيني ،ودور م�رص املحوري يف م�ساندته(.((1
كر�ست املناهج املدر�سية
ويف مو�ضوع تغيري املناهج ،يقول د .زكي البحريي  « :لقد ِّ
اجلديدة [يف م�رص] لإقناع تالميذ مدار�سنا بقبول اتفاقية كامب ديفيد و»معاهدة ال�سالم»
مع الكيان ال�صهيوين»( .((1وما ح�صل يف م�رص جرى مثله يف الكويت  ،حيث اعرتفت
جلنة حكومية كويتية ،بتاريخ � 14آذار  ،1995ب�أنها �شطبت بع�ض الآيات القر�آنية التي ّ
حتذر
مربرة ذلك باحلاجة �إىل
من التعاطي مع اليهود والكيان ال�صهيوين  ،من املناهج التعليميةّ ،
« حذف احل�شو الزائد» يف املناهج(.((1
ويف لبنان ،جرت العديد من املحاوالت التي قامت بها وزراة الرتبية( ((2لتغيري بع�ض
املناهج الدرا�سية بهدف التخفيف عن التالمذة .ومع ذلك ،برز ن�شاط الفت يف التغيري
مل�ؤ�س�سة «�أديان» التي �سيطرت على ور�ش العمل اجلارية ملناق�شة تعديل املناهج ،وب ّثت فيها
ما تعتربه قيم «ال�سالم» و«قبول الآخر» ،و�ضغطت لإزالة ّ
ح�ض ًا على العنف
كل ما تعتربه ّ
من كتب التعليم الأ�سا�سي وما قبل اجلامعي.
املق�ص يف مادة التاريخ كان �أم�ضى و�أكرث �إثارة
لكن الالفت يف حماوالت التغيري هذه �أن
ّ
إ�رسائيليون يف الأونروا! ،حممد ن ّزال ،موقع �صحيفة الأخبار،
 -16حمرقة لوعي الالجئ الفل�سطيني� -
ّ
2017/5/31
�سهل طه ح�سني اخرتاق ال�صهيونية مل�رص؟ ،وجدي الكومي ،موقع املدن. 2017/12/10،
 -17مقال :هل ّ
 -18غزو بال �سالح؛التطبيع امل�ستحيل� ،سمري �أحمد ،دار الكنوز الأدبية ،بريوت  ،ط� ،1، 2001ص.57
 -19املرجع ال�سابق.
 -20اتخذ وزير الرتبية ال�سابق اليا�س بو �صعب قراراً يف �أيلول عام  ،2016ق�ضى بحذف عدد من الدرو�س
مهمة
واملحاور يف التعليم املتو�سط والثانوي للعام الدرا�سي  .2017/2016طال هذا القرار حماور ودرو�س ًا ّ
للغاية ،يف اللغة و�آدابها والكيمياء والفيزياء وعلوم احلياة والريا�ضيات والرتبية والتاريخ واجلغرافيا وعلم
حجته التخفيف عن التالمذة وتر�شيق االمتحانات الر�سمية.
االجتماع واالقت�صاد والفل�سفة ...وكانت ّ
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لل�سجال� ،إذ جرى حذف  3ح�ص�ص (درو�س) لل�سنة التا�سعة تتعلق بـ :ن�ش�أة ال�صهيونية،
فل�سطني يف ظل االنتداب الربيطاين ،احلروب العربية ــ الإ�رسائيلية ،نكبة �سنة  ،1948حملة
( 1956العدوان الثالثي) ،حرب حزيران (�سنة  . )1967وهكذا جرى حذف «الق�ضية
ح�صة واحدة ،حتت عنوان
الفل�سطينية» من در�س التاريخ ،ومل تعد مذكورة �إ ّال َع َر�ض ًا يف ّ
(((2
«الأردن والق�ضية الفل�سطينية حتى .»1967

�أخرياً ،يبدو �أن احلرب على الوعي هي ا�سرتاتيجية �صهيونية يحقّق الكيان الغا�صب
لفل�سطني من خاللها ما ميكن �أن يعجز عنه باحلروب على �أ�شكالها� ،إذ �إن هناك فرق ًا بني �أن
تجُ رب �شخ�ص ًا على قبول ما تريد �أو جتعله يقبل من تلقاء نف�سه عن قناعة ور�ضى� .أما املواجهة
فتكون مبقدار امل�س�ؤولية التي تتوقف على مدى الوعي واملعرفة لدينا كم�ستهدفني ،يف كل
البالد العربية والإ�سالمية.

 -21فاتن احلاج ،جريدة الأخبار ،الإثنني � 29أيار � ،2017شطب «الق�ضية الفل�سطينية» من املناهج التعليمية:
تطبيع م�سترت مع �إ�رسائيل .على الرغم من �أن وزارة الرتبية � ّأكدت يف ر�سالة �إىل الأ�ساتذة الثانويني �أن "ال عالقة
لأديان بتغيري املناهج".
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ندوات المركز الدورية

الندوة ال�سيا�سية الدورية

حلقة النقا�ش املغلقة

حول جرمية اغتيال
القائد ال�شهيد احلاج قا�سم �سليماين

ارتدادات واحتماالت
ُعقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،بتاريخ ،2020/1/9
حلقة نقا�ش مغلقة حول جرمية االغتيال الأمريكية للواء قا�سم �سليماين ،قائد فيلق القد�س
يف حر�س الثورة الإ�سالمية ،قرب مطار بغداد الدويل ،يف  ،2020/1/2ونائب قائد
احل�شد ال�شعبي يف العراق� ،أبو مهدي املهند�س ،الذي كان يف ا�ستقباله ،مع جمموعة من
مرافقيهما.
وقد �شارك يف حلقة النقا�ش ٌ
كل من:

ـ امل�ست�شار يف �سفارة اجلمهورية الإ�سالمية يف بريوت ،ال�سيد حبيب اهلل علي زاده.
ـ الأ�ستاذ حممد خواجة ،نائب يف الربملان اللبناين.
ـ الأ�ستاذ �إح�سان عطايا ،ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان.
ـ الأ�ستاذ مروان عبد العال ،م�س�ؤول اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف لبنان.
ـ الدكتور عماد رزق ،رئي�س اال�ست�شارية للدرا�سات والتوا�صل اال�سرتاتيجي.
ـ الأ�ستاذ �رسكي�س �أبو زيد ،كاتب وباحث.
ـ الأ�ستاذ �أبو ميثم اجلواهري ،حم ّلل عراقي.

ـ الأ�ستاذ �إبراهيم املدهون ،باحث بحريني.
ـ الأ�ستاذ رفعت بدوي ،م�ست�شار الرئي�س �سليم احل�ص.
ـ الدكتور عبا�س �إ�سماعيل ،باحث يف ال�ش�ؤون الإ�رسائيلية.
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ـ الدكتور عبد امللك �سكرية ،ع�ضو حملة مقاومة التطبيع مع «�إ�رسائيل» يف لبنان.
ـ الدكتور ح�سام مطر ،باحث.
ـ الدكتورة �صفية �أنطون �سعادة.
ـ الأ�ستاذ علي املحطوري ،باحث ميني.
�رشي� ،إعالمي.
ـ الأ�ستاذ حممد ّ

عمار نعمة� ،صحايف.
ـ الأ�ستاذ ّ

وقد بد�أ الدكتور يو�سف ن�رصاهلل املداخالت بعدة ت�سا�ؤالت حول �أبعاد وخلفيات
اجلرمية الأمريكية ،و�أهمها:
❋ ال�س�ؤال الأول :هل ما ح�صل �أخرياً يف بغداد وما �سبقه من اعتداءات �أمريكية ي�ؤ�رش �إىل �سيا�سة
جت�سد حالة االرتقاء التي لطاملا دعا �إليها حلفاء وا�شنطن (الريا�ض – تل �أبيب) يف
عمالنية جديدةّ ،
�إحداث تغيري يف موازين القوى  ،على نح ٍو يُعيد االختالل يف هذه املوازين مل�صلحتهم؟
❋ ال�س�ؤال الثاين :ما هي �آفاق الت�صعيد الراهن؟
❋ ال�س�ؤال الثالث :هل ابتلع الأمريكي ال�رضبة الإيرانية على ما بدا �إىل الآن� ،أم �أنه يُ�ضمر الر ّد
عليها؟ وبالتايل ما هو م�آل التطورات يف ظل الرد والرد الإيراين املقابل� ،سيّما �أن اجلانبني ال يرغبان
يف الذهاب �إىل حرب �شاملة.
❋ ال�س�ؤال الرابع :هل يخرج الأمريكي من منطقة غرب �آ�سيا ،وب� ّأي ثمن؟
❋ ال�س�ؤال اخلام�س� :إذا مل يكن ترامب يريد الذهاب �إىل حرب ،فما الذي دفعه �إىل ارتكاب هذه
اجلرمية؟
ت�ؤ�رش كل التطورات �إىل �أن الأمريكي ،بعد ا�ستنفاذ �سيا�سة ال�ضغوط الق�صوى التي كان
د�شن مرحلة جديدة عنوانها «احلرب على النفوذ
يتب ّناها يف مواجهة حمور املقاومة ،قد ّ
الإقليمي الإيراين»؛ وهذا النمط من احلرب يقت�ضي تفكيك ُبنية �سيا�سية ع�سكرية متتد
من طهران �إىل قطاع غزة ،مروراً بالعوا�صم الأربعة التي قيل �إن �إيران ت�سيطر على القرار
فيها ،وهي :بغداد ،دم�شق ،بريوت و�صنعاء؛ وهذا الأمر يتحقق من خالل تقطيع �أو�صال
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متهد ال�ستفراد ّ
كل �ساحة على حدة ،على �أن ُي�صار مبوازاة ذلك
هذه البنية،
ّ
كمقدمة �أوىل ّ
لإ�شغال ّ
كل �ساحة من هذه ال�ساحات مب�شاكلها احلياتية واملعي�شية وال�صحية وال�سيا�سية
والأمنية.
يف ال�ساحة الفل�سطينية ،من الوا�ضح �أنه كان يوجد عنوان هو�« :إخراج النفوذ الإيراين
من قطاع غزة»؛ ومتّت ترجمة هذا العنوان عرب م�سارين:
امل�سار الأول ،عرب مغازلة «حما�س» يف حماولة لتحييدها وال�سعي �إىل �إبرام «تفاهمات
يقدم
هادئة» ،مبا ُيف�ضي �إىل نوع من الهدنة الطويلة الأمد يف قطاع غزة .ويف املقابلّ ،
الإ�رسائيلي رزمة من الإ�صالحات� .أما امل�سار الثاين ،فقد مت ّثل يف اغتيال ال�شهيد بهاء �أبو
العطا.
يف لبنان ،كان هناك م�ساران �أي�ض ًا :امل�سار الأول هو حماولة االعتداء بالطائرات
الإ�رسائيلية امل�سيرّ ة على ال�ضاحية ،وقد ف�شل هذا امل�سار .وامل�سار الثاين هو االنهيار املايل
واالقت�صادي لإ�شغال حزب اهلل بنف�سه وو�ضعه يف مو�ضع دفاعي ،و�صو ًال �إىل �إغراقه يف
وحول ال�ساحة اللبنانية بعد �أن تنفجر ّ
كل الأزمات املطلبية يف وجهه.
ويف ال�ساحة العراقية ،كان وا�ضح ًا اتباع �سيا�سة �إثارة الفرقة بني ال�شعبني الإيراين
والعراقي ،من خالل حملة حتري�ض وا�سعة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي .ومن خالل
�إعادة ا�ستح�ضار ما خ ّلفته احلرب الإيرانية – العراقية من م� ٍآ�س على ال�شعبني.

وال�سيا�سة الثانية متثلت يف م�سارعة الأمريكي �إىل ركوب موجة االعرتا�ض ال�شعبي
املطلبي املحق ،لتوجيه بو�صلة الغ�ضب جتاه �إيران واحل�شد ال�شعبي ،ولنزع امل�رشوعية
الوطنية وال�شعبية عن احل�شد من خالل ت�صويره ك�أداة لل�سيطرة الإيرانية يف العراق ،والدفع
باجتاه ف�صل احل�شد عن اجلمهور.
وال�سيا�سة الثالثة هي �إ�سقاط حكومة عادل عبد املهدي ،من زاوية تدفيعها ثمن رف�ضها
�أن يكون العراق جزءاً من منظومة ال�ضغط على �إيران وعلى حمور املقاومة.

والأهم من ذلك ّمت ا�ستهداف مع�سكر كتائب حزب اهلل على احلدود يف حماولة لفر�ض
قواعد جديدة عنوانها ف�صل اجلغرافيا ال�سورية عن اجلغرافيا العراقية ،من جهة؛ ومن جهة
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�أخرى ا�ستهداف ال�شهيد �أبو مهدي املهند�س للتخل�ص من �صلة الو�صل الأقوى بني العراق
و�إيران.
�إن �سيا�سة العزل الأمريكية هذه ف�شلت يف �ساحات ،رّ
وتعثت يف �ساحات �أخرى .وهذا
رّ
والتعث جعال الأمريكي مدفوع ًا بعجلة الوقت (لديه انتخابات وا�ستحقاقات)،
الف�شل
فلج�أ �إىل البحث عن نقطة ارتكاز املقاومة؛ وكان ال�شهيد القائد قا�سم �سليماين هو نقطة
االرتكاز لهذا املحور بو�صفه �صلة الو�صل بني املركز (طهران) وبني كل فواعل املقاومة
املختلفة يف لبنان و�سوريا والعراق واليمن وفل�سطني.
د� .صفية �أنطون �سعادة :كل املعارك التي حت�صل من �أيام �أوباما حتى الآن هي من �أجل
�سيطرة «�إ�رسائيل» على املنطقة .واغتيال قا�سم �سليماين جاء لأنه كان يعمل على توحيد
جبهات املقاومة ،لأن �أكرب خطر على �إ�رسائيل والواليات املتحدة ووجودها يف املنطقة هو
توحيد اجلبهات .ونحن كمثقفني ملتزمني ،علينا �إيجاد احللول وخطط للمواجهة.
النائب حممد خواجة :هذه الإدارة قد تكون الإدارة الأكرث ارتباك ًا يف تاريخ الإدارات
الأمريكية ،وال�سبب الأ�سا�س هو �شخ�صية الرجل الأول فيها ،وهي �شخ�صية �إ�شكالية .كل
منطلقات ترامب ،خا�صة هذه املرحلة ،متعلقة ب�صندوق االقرتاع ،حيث لديه انتخابات
بعد ع�رشة �أ�شهر ،وهو يطمح لوالية ثانية.
ّ
ي�شكل اللوبي ال�صهيوين واللوبي الإجنيلي كتلة ناخبة كبرية يف الواليات املتحدة؛

والذهاب باجتاه التفاو�ض مع �إيران ال ُير�ضي اللوبي ال�صهيوين .لذلك قام ترامب بتنفيذ
اغتيال ال�شهيد �سليماين �إر�ضا ًء للوبي ال�صهيوين .لكن النتائج مل ت� ِأت كما ّ
خطط لها
ا�شتدت حلمة ال�شعبني
الأمريكي؛ فامل�شهد الذي تال عملية االغتيال كان كبرياً جداً ،حيث ّ
الإيراين والعراقي الذي كان يعمل الأمريكي على التفرقة بينهما.
وحدت امل�شهد الإيراين ،حيث مل تعد ت�ستطع التمييز بني ت�رصيح
�أي�ض ًا ،عملية االغتيال ّ
ال�سيد القائد وت�رصيح الوزير ظريف.
لذلك يجب على حمور املقاومة �أن ي�ستفيد من هذه اللحظة وي�ستثمر فيها ويتما�سك
ويكون ر�ؤية حقيقية حول اجلانب ال�رصاعي واجلوانب غري ال�رصاعية ،كاجلانب
�أكرث،
ّ
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االجتماعي الذي ال يهتم فيه حمور املقاومة كما يجب.
العراق دولة �أ�سا�سية يف حمور املقاومة ،وهي �صلة الو�صل بني �إيران و�أطراف حمور
املقاومة؛ لذلك كان الأمريكي يعمل على �إحالل الفو�ضى فيه .وعندما مل ينجح الأمر
قام بتنفيذ جرمية االغتيال .و�أهمية العراق �أي�ض ًا �أنه الدولة الوحيدة يف امل�رشق العربي التي
جتمع (الرجال والرثوة).

قوة بهذه الدماء الزاكية التي �سقطت على
�إبراهيم املدهون :اليوم حمور املقاومة ازداد ّ
املربر الذي ا�ستطاعت من خالله �رضب الواليات املتحدة
�أر�ض العراق ،و�أ�صبح لدى �إيران ّ
الأمريكية.
�إن قوة �إيران �أ�صبحت واقع ًا را�سخ ًا ،حيث مل يجر�ؤ �أحد منذ احلرب العاملية الثانية على
�رضب الواليات املتحدة ،و�أثبتت �إيران اليوم �أنها قوية وقادرة وجريئة.

�أما الأنظمة اخلليجية فلي�ست لها قاعدة �شعبية ،ومن قام بتعيني هذه الأنظمة امللكية
�أو الأمريكية هو اال�ستعمار الربيطاين الذي �أعطى وعد بلفور ملن ال ي�ستحق؛ ولوال هذه
الأنظمة ملا ُ�سلبت فل�سطني.

فمث ً
يهدد اقت�صادها
ال ،الإمارات اليوم تخ�شى من �أي �رضبة عليها ،لأن �أي �صاروخ ّ
برمته.
ّ

و�أنا �أراهن على عدم قيام �أمريكا ب�أي ر ّد فعل ،فقد ر�أينا الغ�ضب العارم يف كل حمور
املقاومة على م�ستوى ال�شعوب ،من اخلليج �إىل العراق �إىل �إيران �إىل اليمن وفل�سطني،
وحتى دول املغرب العربي ،حيث هناك ر�ضى عن ال�رضبة الإيرانية �ضد الواليات املتحدة.
ولذلك �أقول :نحن �أقوى من � ّأي وقت م�ضى ،رغم �أن الدماء التي �سقطت عزيزة علينا،
قوة وعنفوان.
ولكنها زادتنا ّ
واليوم ،الأمريكي ي�ستجدي احلوار مع �إيران ،وهذا ي�ؤ�رش على عدم قيام الأمريكي بر ّدة
فعل على ال�رضبة الإيرانية الأخرية.

املح ّلل العراقي (�أبو ميثم) :ال �أعتقد �أن قرار اغتيال ال�شهيد قا�سم �سليماين كان قراراً
�أمريكي ًا؛ وذلك يبدو وا�ضح ًا من امتناع ترامب عن الت�رصيح يف اليوم الأول للحادثة،
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وظهوره املرتبك يف اليوم الثاين وتركيزه على �أنه ال توجد �ضحايا ب�رشية ،متنا�سي ًا ال�صواريخ
البالي�ستية التي ق�صفت مقراً ع�سكري ًا مهم ًا جداً.
لقد دخل العراق منذ �أربعة �أ�شهر يف �أزمة املظاهرات املطلبية .بد�أت هذه املظاهرات
من خالل مظاهرة لأ�صحاب ال�شهادات العليا يطالبون فيها بتوظيفهم؛ وكان وزير التعليم
العايل ب�صدد معاجلة املو�ضوع� ،إ ّال �أنه تفاج أ� ب�أن فرقة من الفرق الع�سكرية تعاملت مع
امللوث .هنا ،علمنا �أن هناك �شيئ ًا ما يجري؛
املتظاهرين ب�شكل غريب ،وواجهتهم باملاء ّ
وبعد ذلك بد�أت الدعوات املطلبية ،وهي مطالب حمقّة .ثم حتولت هذه املظاهرات �إىل
مظاهرات �ضد �إيران واملرجعية الدينية؛ وهم حاولوا �إثارة اخلالفات بني مرجعية النجف
ومرجعية قم .وحاولت املرجعية احت�ضان ه�ؤالء يف �سبيل توجيههم يف اجتاه يختلف عن
ي�سمى «اجلوكر»؛ واجلوكر هو عبارة عن جماميع ّ
ومدربة يف �أمريكا .و ّمت
منظمة
ّ
اجتاه ما ّ
مرات ،وال�رشطة مل تفعل �شيئ ًا؛ كما
حرق القن�صلية الإيرانية يف النجف �أكرث من ثالث ّ
تعر�ض مرقد ال�شهيد ال�سيد حممد باقر احلكيم للحرق .كل هذه الأمور جعلتنا ن�شعر �أن
ّ
الورقة الإيرانية يف العراق احرتقت.
بعد ذلك دعا احل�شد ال�شعبي �إىل مظاهرة ،وكانت حا�شدة جداً ،حيث امتلأت �ساحة
التحرير ،لكن املرجعية مل تكن تريد وجود �شارعني متعار�ضني خوف ًا من احلرب الأهلية،
وطلبت من احل�شد ال�شعبي االن�سحاب.
ثم جاء اغتيال ال�شهيدين قا�سم �سليماين و�أبو مهدي املهند�س ليقلب موازين
ومن ّ
الأحداث .والتيار ال�صدري الذي كان مييل قلي ً
ال للأمريكيني ان�سحب ،وهو الآن مع طرد
الأمريكيني من العراق.
�إن ال�سالح الذي يحاول ترامب اليوم �أن ي�ستخدمه هو ال�سالح االقت�صادي؛ لذلك
علينا �أن ّ
نركز على هذا املو�ضوع.
رفعت بدوي :عملية اغتيال �سليماين هي مرحلة مف�صلية يف املنطقة� ،أراد منها الأمريكي
�أن ينقلنا من مرحلة �إىل مرحلة �أخرى .وهنا يجب علينا �أن نتب�صرّ يف هذه املرحلة حتديداً؛
تلم�سنا وجود طلب �أمريكي
فهل هي مرحلة الإغراءات الأمريكية يف املنطقة ،حيث ّ
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بالوا�سطة حلوار مع �إيران ،وهناك مغريات حلركة حما�س لف�صلها عن اجلهاد ،وهناك
مغريات بالن�سبة للبنان وتقدمي امل�ساعدة له �إذا انف�صل عن حمور املقاومة.
كما الحظنا �أن ال�شعارات التي ارتفعت يف العراق هي نف�سها التي ارتفعت يف لبنان،
تتكون من �سيا�سيني لأننا يف
مثل حكومة التكنوقراط؛ ونحن اليوم ب�أ�شد احلاجة حلكومة ّ
نغيب العامل الإ�رسائيلي يف كل ما يجري وهو
مرحلة ح�سا�سة .كما يجب علينا �أن ال ّ
الأهم.
من يقر�أ بني ال�سطور يف خطاب ترامب بالأم�س يالحظ وك�أنه ي�شيد بالدور الإيراين يف
حماربة الإرهاب (داع�ش)!
�إن عنواننا الكبري اليوم ،من اليمن �إىل �سوريا �إىل العراق �إىل لبنان �إىل غزة ،هو العمل
حددا
على توحيد حمور املقاومة .وال نن�سى �أن �سماحة الأمني العام والقائد الأعلى قد ّ
الهدف ،وهو �إخراج �أمريكا من املنطقة� ،أي من اخلليج �أي�ض ًا ولي�س فقط العراق .وهذا
يعني �أن هذا امل�سار �سيكون طوي ً
ال وال ينتهي ب�رضبة �أو �رضبتني �أو ثالثة .وعلينا �أن نر�صد
دائم ًا العدو الإ�رسائيلي الذي يرت ّب�ص بنا.

هناك تنبيه للمنطقة جاء من ِقبل الرئي�س الرو�سي بوتني ،وهو �أن نبقى خارج معادلة
احلرب بني �أمريكا و�إيران .فهل �سرن�ضى بتحييد جزء �أ�سا�سي من حمور املقاومة؟
و�أخرياً� ،أنا ال �أعتقد �أن اغتيال اللواء �سليماين �سي�ؤ ّدي �إىل حوار بني �إيران و�أمريكا.

يقدمه وجود ترامب يف الرئا�سة لإ�رسائيل غري م�سبوق ،وهو فر�صة
د .ح�سام مطر :ما ّ
كبرية جداً .ترامب ال يحب ال�صهاينة واليهود ،وهو قومي �أبي�ض متع�صب ولديه نظرة
دونية لليهود؛ لكن امل�شكلة هي ال�صفقة التي قام بها ترامب مع الإجنيليني يف الواليات
املتحدة حيث عينّ جمموعة كبرية منهم يف الإدارة .وبالتايل ،ف�إن �أف�ضل ما ميكن �أن تتوقعه
«�إ�رسائيل» من �أمريكا هو ما يح�صل اليوم .والإ�رسائيليون يحاولون ا�ستثمار والية ترامب
حتى اليوم الأخري .وهذه املجموعة الإجنيلية التي حتيط برتامب هي من �ضغطت عليه من
�أجل اغتيال ال�شهيد �سليماين .و�سيحاول الإ�رسائيليون �إجناح ترامب يف الوالية الثانية،
و�سيدفعون �أموا ًال طائلة؛ و�سيبذل اللوبي الإ�رسائيلي ما بو�سعه يف الواليات املتحدة لإجناح
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ترامب ،ورمبا ي�صل الأمر بالإ�رسائيليني �إىل القيام بخطوة �إقليمية تع ّزز من حظوظ فوز
ترامب.
ال�ضغوط التي يتعر�ض لها حمور املقاومة من �أمريكا اليوم هي يف احلد الأق�صى .لذلك،
يف املرحلة احلالية يجب �أن ترتكز �أهدافنا على حماية �ساحاتنا وال�صمود.
ويوجد اليوم يف املنطقة ثالثة حماور ،ولي�س اثنني فقط؛ فال�رصاع القطري – الرتكي
مع ال�سعودية والإمارات يطغى �شيئ ًا ف�شيئ ًا على ال�رصاع مع �إيران وحمور املقاومة .وهذا
ال�رصاع جوهري وعميق ولي�س لديه حل قريب ،ويتجه �إىل مزيد من الت�صعيد نحن بحاجة
لتمتني العالقة مع القطري والرتكي واالنفتاح على الإ�سالم الآ�سيوي.
يف وا�شنطن اليوم هناك �أربعة �أطراف ،هناك ترامب ،وحلقة الإيديولوجيني حوله،
وامل�ؤ�س�سة الأمريكية ،والدميقراطيون .وه�ؤالء تقريب ًا غري متفقني على �شيء .ويف ال�سيا�سة
اخلارجية لي�س هناك �شيء ا�سمه �أمريكا .وقرار اغتيال ال�شهيد قا�سم �سليماين لي�س قرار
ال�ضباط يف البنتاغون
امل�ؤ�س�سة الأمريكية ولي�س قرار الدميقراطيني .وح�سب الت�رسيبات،
ّ
عبرّ وا عن �صدمتهم عندما اتخذ ترامب هذا القرار.

�أما فيما يتعلق ب�إخراج الوجود الأمريكي من املنطقة فنحن نتحدث عن اخلليج ،امل�رشق
ّ
املتعذر �إخراج
العربي (�سوريا والعراق) وعن �أفغان�ستان .و�أعتقد �أنه يف املدى املنظور من
الواليات املتحدة من اخلليج؛ لذلك الأولوية يجب �أن تكون للم�رشق العربي (�سوريا
والعراق) ،والعراق على وجه التحديد ،ثم �أفغان�ستان .فالوجود الأمريكي يف اخلليج هو
مبوافقة الدول اخلليجية؛ �أي �أنه م�رشوع ،بعك�س و�ضعه �سوريا والعراق و�أفغان�ستان حيث
عد احتال ًال.
ُي ّ

�أي�ض ًا ،لأمريكا يف اخلليج الكثري لتك�سبه والقليل لتخ�رسه؛ واال�ستهداف الع�سكري
للأمريكيني يف اخلليج �ضعيف .وما ميكن فعله هو جعل الوجود الأمريكي يف اخلليج
حتت ال�ضغط ،والت�ضييق على الأمريكيني يف مياه اخلليج ،وتهديد اخلليجيني بتقييد احلركة
الأمريكية ،والعمل مع كل دولة يف اخلليج ح�سب خ�صو�صيتها.
يف امل�رشق العربي ،ما ن�ستطيع القيام به هو نزع ال�رشعية �أو امل�رشوعية عن هذا الوجود،
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و�أن ن�ؤكد يف اخلطاب الإعالمي على فكرة االحتالل الأمريكي يف �سوريا والعراق ،و ُنربز
للنا�س م�ساوئ هذا الوجود .و�أي�ض ًا ،يجب تعزيز احل�ضور الرو�سي وال�صيني يف العراق
و�سوريا ،و�إدخال مناف�س للواليات املتحدة وتعزيز التجارة الدولية.
�إن جزءاً من وجود �أمريكا يف العراق و�سوريا يتمثل يف وجود حلفاء حمليني لها؛ ويعتقد
ه�ؤالء �أن �أمريكا تقوم بحمايتهم �إما �سيا�سي ًا و�إما �أمني ًا ،لذلك علينا القيام مب�صاحلة مع ه�ؤالء
و�أن ننفتح على ال�س ّنة والأكراد يف العراق ،ونعيد ترميم املو�ضوع االجتماعي وال�سيا�سي
مع هذه القوى ونن�سج معهم التفاهمات .ويجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار �أن ا�ستهداف
بع�ض حلفاء �أمريكا يف املنطقة يك�شف الوجود الأمريكي.
�أخرياً� ،إن ا�ستهداف الوجود الأمريكي خارج غرب �آ�سيا قد يكون م�ؤثرا يف ت�أجيج
النقا�ش يف �أمريكا لالن�سحاب من غرب �آ�سيا ،كا�ستهدافهم يف �أفريقيا مث ً
ال.
د .عبد امللك �سكريّة :ال �شك �أن املنطقة بعد حدث اغتيال ال�شهيدين قا�سم �سليماين
و�أبو مهدي املهند�س هي غري ما قبله .كما �أن املنطقة ،ومعها العامل ،بعد الرد الإيراين
اجلديد هي غري ما قبل الرد الإيراين.
احلرب قائمة ،حالي ًا ،ولكن �ضمن تكتيك مدرو�س من ِقبل حمور املقاومة من �أجل �أن ال
ن�صل �إىل حرب �شاملة .ففي ال�سنوات الأخرية ازدادت قوة حمور املقاومة ب�شكل ملحوظ،
والأمريكي يرى ذلك ،والعدو الإ�رسائيلي �أي�ض ًا؛ وي�شهد الأمريكي �أي�ض ًا ف�شل م�رشوعه يف
�سوريا والعراق رغم حماولة ت�أليب الر�أي العام على حمور املقاومة.
�إن ما ح�صل يف العراق يف ال�شهرين املا�ضيني هو موجة عابرة ،و�رسعان ما �ستعود
الأمور �إىل ما كانت عليه ،و�ستبقى مكانة �إيران كما هي يف العراق .كما �أن �شعبنا اليمني
ما زال �صامداً يف وجه هذه احلرب الكربى عليه.
ومن املهم �أن ُن�ضيء على الأزمة التي مير بها الكيان ال�صهيوين؛ فهو اليوم �أ�ضعف من
�أي وقت م�ضى حيث يعاين من �أزمة �سيا�سية كربى ،ومل ي�ستطع ت�شكيل حكومة �إىل الآن؛
وهذا يعني �أن القيادة اجلامعة يف الكيان ال�صهيوين مل تعد موجودة ،و�أ�صبح هناك قوى
مت�ساوية فيما بينها.
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وعندما اف ُتتح معرب البوكمال الذي هو �صلة الو�صل بني �إيران والعراق و�سوريا ولبنان
دب الذعر يف الكيان ال�صهيوين .كما �أن حكومة عادل عبد املهدي (العراقية)
وفل�سطنيّ ،
اتخذت �إجراءات �شجاعة ،منها افتتاح املعرب وخيار التوجه نحو ال�صني ،وهذا ينقل العراق
من موقع �إىل موقع وي�ؤ ّثر على املنطقة كلها.
كما يعاين الكيان من �أزمات اجتماعية ،كارتفاع ن�سبة اجلرمية والتمييز العن�رصي،
وهناك م�ؤ�رشات على ت�صاعد الهجرة املعاك�سة.
�إذاً ،من م�صلحة الكيان ال�صهيوين توريط الواليات املتحدة يف حرب �ضد حمور
املقاومة و�ضد �إيران بالدرجة الأوىل ،وقد ا�ستطاع ال�صهاينة توريط �أمريكا يف عملية اغتيال
القائدين ال�شهيدين من �أجل تفجري احلرب.
و�أعلن قادة حمور املقاومة �أن الرد على هذا االغتيال هو �إخراج �أمريكا من املنطقة ،ما
يعني �أن الأمور يف امل�ستقبل ذاهبة �إىل ت�صعيد كبري ويجب �أن نكون م�ستعدين له.
ه�شة .و�أعتقد �أننا
�إن نقطة ال�ضعف عند الأمريكي هي يف اخلليج ،لأن الدول اخلليجية ّ
ويزودنا باملعلومات يف دول اخلليج.
يف حمور املقاومة لدينا من ير�صد ويراقب ّ
املحلل اليمني علي املحطوري :الثورة ال�شعبية التي ح�صلت يف اليمن �أخرجت الأمريكيني
من �صنعاء؛ واليوم ت�شن �أمريكا علينا احلرب من الريا�ض و�أبو ظبي.

ب�شق الطريق نحو فل�سطني
ال�شهيد قا�سم �سليماين ومن معه �أ ّدوا ر�سالتهم ،والتي تتمثل ّ
والقد�س .ومهمة حمور املقاومة هي العبور .ويعلم اهلل كم �ست�ستغرق هذه املهمة من زمن؛
قربت هذه املهمة ،لأن االحت�شاد اجلماهريي الذي ح�صل هو
لكن �شهادة قا�سم �سليماين ّ
حتول يف الثورة الإ�سالمية يف �إيران ،وهناك ثورة �سليمانية خمينية من جديد .كما
نقطة ّ
�أ ّدى ا�ست�شهاده �إىل �إعادة �إحياء مفهوم الأمة ،و�أن حمور املقاومة هو درع ح�صني لهذه
الأمة.

�إح�سان عطايا� :إن ّ
خمطط ا�ستهداف القائدين الكبريين مل ينفّذ فج�أة ،بل جرى الإعداد
له م�سبق ًا بالتن�سيق بني نتنياهو وترامب .ومهاجمة ال�سفارة الأمريكية يف العراق �ساعدت
يف ت�رسيع عملية اغتيال القائدين �سليماين واملهند�س.
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�إن ال�سبب الأ�سا�سي للحرب على �إيران هو �أنها العمود الفقري ملحور املقاومة.
�أما يف مو�ضوع حما�س واجلهاد ،ف�إن العدو الإ�رسائيلي يحاول �أن يبث الفرقة بني
كل ف�صائل ال�شعب الفل�سطيني .ولكن حما�س حتمل عنوانني ،عنوان ال�سلطة وعنوان
املقاومة ،وعنوان املقاومة فيها هو العن�رص ال�ضامن كي ال تذهب حما�س بعيداً يف ال�سقوط
يف منزلق العدو ال�صهيوين؛ ونحن حري�صون كحركة جهاد يف غزة وفل�سطني �أن نبقى
�ضمانة ال�ستمرار املقاومة يف غزة ب�شكل حيوي وم�ستمر.
الأمريكي غري م�ستعد وغري جاهز حلرب �شاملة ،وهو رمبا يحارب الآخرين بالوكالة
وباملرتزقة .لذلك الت�صعيد املوجود يف املنطقة حالي ًا حمكوم بهذا ال�سقف .ونقاط �ضعف
الأمريكي ،كما العدو ال�صهيوين ،هي اجلبهة الداخلية واال�ستنزاف الداخلي.
�أما حول الر�سالة التي ك�شف عنها الأمريكي ب�إعالنه االن�سحاب من العراق ،ثم تراجع
قائ ً
ال �إنها خط�أ ،فنحن نرى �أن هذه الر�سالة متعمدة� ،إما لأن القيادة الع�سكرية الأمريكية
يف العراق �شعرت بخطر �شديد على وجودها يف العراق واملنطقة وتريد �أن تحُ رج ترامب
�أمام العامل� ،أو �أن الأمريكيني �أرادوا �إعادة متو�ضعهم يف العراق لذلك ب ّثوا هذه الر�سالة من
تعر�ضهم لل�رضبات.
�أجل عدم ّ
وبر�أيي ،يجب �أن يكون هناك اجتماع ملحور املقاومة على �أعلى امل�ستويات ،ويكون
عنوانه الأ�سا�سي «املعركة القادمة هي مواجهة العدو الأمريكي وال�صهيوين».

د .عماد رزق :الطاقم الديبلوما�سي يف �سوريا ولبنان مل يكن على علم بزيارة بوتني
مقررة من �شهرين �ضمن زيارة بوتني لأردوغان على
�إىل �سوريا .لكن هذه الزيارة كانت ّ
�أ�سا�س افتتاح ال�سيل الرتكي الذي ّ
ي�شكل جزءاً من خرق للتوازن يف املتو�سط .وا�س ُتبِق
هذا املو�ضوع بقطع الطريق الليبية – الرتكية على اخلط الإ�رسائيلي امل�رصي امل�شرتك الذي
لقمة يف برلني قبل عيد
كان يتجه من قرب�ص �إىل اليونان .من �أجل ذلك كان هناك حت�ضري ّ
امليالد ،ثم ّمت �إلغاء امل�ؤمتر ،و�سيلتقي الرئي�س بوتني الأ�سبوع القادم �أجنيال مريكيل وبعدها
�سيتم حتديد تاريخ للم�ؤمتر.
ال توجد حرب اليوم ،ولكننا ذاهبون باجتاه ا�ستنزاف قد ميتد �إىل ع�رشات ال�سنوات.
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والرئي�س بوتني �أعلن للأمريكي من خالل زيارة دم�شق عن افتتاح غرفة عمليات يف دم�شق،
ووظيفتها لي�ست دم�شق بل كل املنطقة ،ولبنان جزء من هذه املنطقة.
ومن �أهداف زيارة بوتني توجيه ر�سالة للحلفاء ب�أن رو�سيا معهم و�أنها ال تفاو�ض على
�إيران .مع توجيه ر�سالة للأمريكي ب�أن املنطقة مل تعد له وحده.
و�سيلتقي بوتني ،بعدما التقى �أردوغان و�أجنيال مريكيل ،رئي�س وزراء العدو نتنياهو.
من الآن �إىل نهاية كانون الثاين �ستتبلور ال�صورة؛ ومن املرجح �أن يح�صل خالف
�إ�رسائيلي – رو�سي ،ب�سبب عدم االتفاق على عدة موا�ضيع ،منها املو�ضوع ال�سوري
ووجود م�صالح لرو�سيا يف العراق والأردن ،وهذا ما ال ينا�سب الإ�رسائيلي.
ويف ني�سان �ستبد�أ حرب اال�ستنزاف ،ولو�سائل التوا�صل االجتماعي دور كبري فيها.

د .عبا�س �إ�سماعيل :الإ�رسائيلي يحاول �أن يكون �رشيك الأمريكي يف املكا�سب.
ونتنياهو ي�ؤيد الواليات املتحدة الأمريكية ،وهناك ن�أي �إ�رسائيلي بالنف�س عن م�شاكل
املنطقة ،ونتنياهو مطمئن �إىل �أن ال�سيا�سة الأمريكية احلالية حتقق الأهداف التي مل يكن
يحلم بها .و�آخر ما كان يتمناه الإ�رسائيلي �أن تقع املواجهة بني �أمريكا و�إيران ،وهو يرى
�أن هذه املواجهة بد�أت.
على املدى املنظور ،هناك �إجماع يف «�إ�رسائيل» على �أن اغتيال ال�شهيد �سليماين
مك�سب لإ�رسائيل� .أما على املدى البعيد ،فهو لي�س بال�رضورة كذلك ،لأنه �إذا مت �إخراج
عد كارثة ا�سرتاتيجية بالن�سبة لإ�رسائيل .لهذا
الواليات املتحدة من املنطقة ،فهذا الأمر ُي ّ
يعي�ش الإ�رسائيلي يف حالة ترقّب لهذا املو�ضوع.
حممد �رشي :الأمريكي والإ�رسائيلي لديه �إغراء لقتل قياداتنا �أي ًا كان الثمن؛ وهذا الأمر
الت�ساهل به غري منطقي ،وخ�صو�ص ًا القيادات التي لها رمزية �سيا�سية كبرية .لهذا يجب
على االحتياطات الأمنية �أن تكون دائمة ،وغري ظرفية �أو وقتية.

عدونا يعلم �أننا ال نريد احلرب �أكرث مما ال يريدها فهذه م�شكلة .ونحن نظهر
و�إذا كان ّ
يتجر أ� علينا.
على �أننا الأكرث حر�ص ًا على عدم الوقوع يف احلرب ،هذا ما يجعل العدو
ّ
وبر�أيي ال يجب ت�أجيل الرد ،بل يجب �أن يكون الرد فوري ًا بحيث ُيفاجئ العدو.
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«قراءة يف تطورات ال�ساحة الفل�سطينية»
الدكتور محمد الهندي

ُع ِقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،يف ،26/2/2020
الندوة ال�سيا�سية الدورية بعنوان (قراءة يف تطورات ال�ساحة الفل�سطينية) ،والذي حا�رض
فيها الدكتور حممد الهندي ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني.
كل من:
وقد ّ
تقدم احل�ضور رئي�س املركز الربوف�سور يو�سف ن�رصاهلل� ،إىل جانب ٍ

ـ امل�ست�شار ال�سيا�سي ال�سيد علي �أ�صغري ،مم ّثل �سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف
بريوت ال�سيد حممد جالل فريوز نيا.

ـ الدكتور ها�شم مرزوك ال�شمري ،امل�ست�شار الثقايف الإقليمي ل�سفارة جمهورية
العراق.
ـ الأ�ستاذ �إح�سان عطايا ،مم ّثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان.

ـ الدكتور عماد رزق ،رئي�س اال�ست�شارية للدرا�سات والتوا�صل اال�سرتاتيجي.

ـ الدكتور عبد امللك �سكرية ،ع�ضو حملة مقاومة التطبيع مع «�إ�رسائيل» يف لبنان.
ـ �أبو و�سام حمفوظ ،م�س�ؤول العالقات العامة يف حركة اجلهاد الإ�سالمي.

ـ الأ�ستاذ �سيف الدين موعد ،املدير التنفيذي يف تلفزيون (فل�سطني اليوم).

ـ احلاج حممد ر�شيد ،امل�س�ؤول الإعالمي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان.
ـ الأ�ستاذ حممد عثمان ،م�س�ؤول جلنة القد�س للأ�رسى.

ـ الدكتور حيدر دقماق ،باحث �سيا�سي و�إعالمي.

 -الدكتور �سالم الأعور ،باحث �سيا�سي و�إعالمي.
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اللداوي ،باحث فل�سطيني.
 الدكتور م�صطفى ّـ الأ�ستاذة روال حطيط ،باحثة و�إعالمية.

ـ الدكتور حممود العلي ،باحث فل�سطيني – جمموعة (عائدون).
 الأ�ستاذ علي يون�س ،م�ؤ�س�سة القد�س الدولية.ـ الأ�ستاذ هيثم �أبو الغزالن ،باحث فل�سطيني.

ـ الأ�ستاذ علي يحيى ،باحث.
ّ
ا�ستهل الدكتور الهندي حما�رضته بتوجيه التحية �إىل ال�شعب اللبناين و�إىل �إدارة
بداية،
مركز باحث للدرا�سات.
وتالي ًا ن�ص املحا�رضة التي �ألقاها الدكتور الهندي:
�إن مو�ضوع (�صفقة القرن) ال يخ�ص فل�سطني وحدها ،بل يخ�ص ّ
كل دول و�شعوب
بد من الت�أكيد �أو ًال على �أن (�صفقة
املنطقة؛ وهو ميتد �إىل تاريخ وثقافة هذه ال�شعوب .وال ّ
القرن) هي تتويج ل�سل�سلة من الرتاجعات لقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية.

لقد مت ّثل الرتاجع الأول الكبري يف القبول بالربنامج املرحلي عام  .1974هذا الربنامج
الذي قبلت به املنظمة اختزل فل�سطني ،من فل�سطني التي نعرفها �إىل ال�ضفة الغربية وقطاع
مربرات
غزة .وهو �أي�ض ًا �أ�سقط مو�ضوع الكفاح امل�س ّلح واحلرب ال�شعبية ،وبد أ� باختالق ّ
من �أجل �أن ّ
املربرات ال�ساذجة هي �إقامة �سلطة تكون نقطة
يغطي هذا الرتاجع؛ وهذه ّ
جمرد تغطية �أو ت�ضليل من �أجل االنحراف
انطالق من �أجل حترير فل�سطني .لكن كانت هذه ّ
عن ثورة التحرير ال�شعبية ،وعن البندقية الفل�سطينية.
وبعد  20عام ًا و�صل هذا االنحراف �إىل «�أو�سلو» .ففي «�أو�سلو» �أ�صبح قطاع غزة
أرا�ض ُمتنازع عليها .والكفاح امل�س ّلح الذي �أدرنا ظهرنا له يف الرتاجع
وال�ضفة الغربية � ٍ
الأول �أ�صبح �إرهاب ًا .و�صاحبت هذا الرتاجع الكبري جملة من الأكاذيب والأ�ضاليل ،فبد�أنا
ن�سمع �أن املقاومة مل حتقّق �شيئ ًا ،و�أن ال�سبيل الوحيد لتحقيق �أماين ال�شعب الفل�سطيني هي
املفاو�ضات.
�إذاً� ،أغلقت «�أو�سلو» الأبواب وفتحت باب ًا واحداً هو باب ال�رشاكة مع العدو ال�صهيوين.
�سمى ال�رشعية الدولية والر�أي العام
فرط مبوازين القوى ،وراهن فقط على ما ُي ّ
و«�أو�سلو» ّ
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الدويل والإ�رسائيلي ،وعلى النظام العربي �أي�ض ًا ،و�أدار ظهره لقوة املقاومة لدى ال�شعب
الفل�سطيني وللوحدة الداخلية.

بعد  25عام ًا من املفاو�ضات �أو�صلتنا �أو�سلو �إىل (�صفقة القرن) .و�إذا كانت «�أو�سلو»
هي تثبيت لإ�رسائيل الأوىل التي قامت على فل�سطني املحتلة عام  ،1948ف�إن (�صفقة القرن)
الآن هي تثبيت لإ�رسائيل الثانية يف ال�ضفة الغربية .واملعركة القادمة هي املعركة على ال�ضفة
الغربية.

وبالأم�س �أعلن نتنياهو عن �إقامة � 3آالف وحدة ا�ستيطانية جديدةّ ،مما �سي�ؤ ّدي �إىل
تق�سيم ال�ضفة �إىل ق�سمني وعزل القد�س عن بيت حلم� .إذاً ،هذا هو جوهر (�صفقة القرن):
تثبيت «�إ�رسائيل الثانية»  -دولة امل�ستوطنات.
يف املقابل� ،أ�صبح خيار العودة �إىل الكفاح امل�س ّلح بالن�سبة لل�سلطة �رضب ًا من اجلنون؛
ي�سمى ال�رشعية الدولية .ولكن ال�رشعية الدولية اليوم ال تعني
واملراهنة تظل فقط على ما ّ
�سوى القوة الأمريكية.
و�أي�ض ًا ،هناك مراهنة على ال�رشعية العربية .ومن الوا�ضح ا�ستمرار للتن�سيق الأمني بني
ي�سمى الر�أي العام
ومت�سك مبا ّ
ال�سلطة واالحتالل؛ وهناك �إدارة ظهر للم�صاحلة الفل�سطينية ّ
الدويل والإ�رسائيلي .وبالأم�س كان هناك تكرمي لـ«حممد املدين» ،وهو رئي�س جلنة التوا�صل
مع العدو الإ�رسائيلي .ويف الوقت نف�سه هناك �إهمال ملو�ضوع ال�شهداء يف غزة.
كل هذه املمار�سات تُثبت �أن ال�سلطة ال تزال �رشيكة مع «�إ�رسائيل» يف خيار املفاو�ضات.

طبع وال خيار غري التطبيع» ،وهم يهرولون نحو «�إ�رسائيل»
واليوم ،العرب يقولون « ُن ّ
من دون �إيجاد حل للق�ضية الفل�سطينية.

�إذاً� ،رصاخ ال�سلطة ورف�ضها ل�صفقة القرن هو للتغطية على ا�ستمرارها يف املفاو�ضات.
وعلينا �أن ال ن�ستبعد خيار الرتحيل �إذا حانت الفر�صة لإ�رسائيل.

حتولت منظمة التحرير الفل�سطينية عن دورها الكفاحي ،عندها ت�صبح نوع ًا من
و�إذا ّ
الديكور تُ�ستدعى عند احلاجة لتربير ال�صفقات والتنازالت.

لكن غزة اليوم راكمت قوة معقولة ،وهي ت�ستطيع �أن تقاوم وت�صمد ،وت�ستطيع
�أن متنع «�إ�رسائيل» من حتقيق �أي �إجناز حقيقي على الأر�ض؛ وت�ستطيع �أحيان ًا �أن تنت�رص
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وحتقّق �إجنازات يف املواجهات الع�سكرية� .إذاً ،ميكننا �أن نعترب غزة قلعة مل�رشوع الوطن
الفل�سطيني .وباخت�صار هي لقمة يف حلق «�إ�رسائيل» ال ت�ست�سيغ ابتالغها �سيا�سي ًا ،وهي
ف�شلت يف ابتالعها يف كل املراحل.

�إن «�إ�رسائيل» ف�شلت يف ردع غزة و�سحب �سالحها .لذلك تعي�ش غزة اليوم لعبة
احل�صار حين ًا والتهدئة حين ًا �آخر .و�أعتقد �أن (�صفقة القرن) لن ّ
حتل م�س�ألة غزة .وبالن�سبة
للمعركة الأخرية� ،إذا �أردنا �أن ن�ضع عنوان ًا لها فهو انت�صار الكرامة الفل�سطينية .فالعامل ك ّله
اجليدة عن «�أخالقه» و«مهنيته» ،وهو ي�سحل
�شاهد اجلندي الإ�رسائيلي� ،صاحب ال�صورة ّ
مرة �أخرى.
ج ّثة ال�شهيد ك�أنه امل�سيح ُي�صلب ّ

وهذه اجلولة ك�شفت �أن احلا�ضنة ال�شعبية الإ�رسائيلية ال حتتمل �أن تدفع ثمن حتى انت�صار
ع�سكري �إ�رسائيلي� .أما احلا�ضنة ال�شعبية الفل�سطينية ،فهي حتتمل �أن تدفع ثمن اخل�سارة
الع�سكرية يف ّ
ظل ح�سابات العدو االنتخابية؛ لكن بعد االنتخابات هناك ح�سابات �أخرى
خمتلفة وتهديدات جد ّية عند البدء بتنفيذ ما ُي�سمى (�صفقة القرن).

امل�رشوع ال�صهيوين  -الغربي يف فل�سطني هدفه لي�س فقط �إقامة (دولة �إ�رسائيل) على
كامل الأر�ض الفل�سطينية ،بل الهيمنة ومنع �أي نه�ضة حقيقية �أو ا�ستقالل حقيقي يف
املنطقة� .إذاً ،ال�رصاع هو �رصاع وجود ولي�س �رصاع حدود.

�إن الكفاح والن�ضال هو الأ�صل يف م�سرية ال�شعب الفل�سطيني على مدى القرن الفائت.
�سي�س َت ّ
غل لن�رش
و�إذا تراجع دور ال�شعب ل�صالح ال�سلطة� ،سيكون هناك ف�شل؛ وهذا الف�شل ُ
روح الإحباط والي�أ�س� .إذاً ،املواجهة واملقاومة عنوانها ال�شعب ولي�س ال�سلطة.

واملقاومة الفل�سطينية مرتبطة بهوية ودين وثقافة وعقيدة ال�شعب الفل�سطيني .وطاملا
ينته وامل�رشوع ال�صهيوين لن ينجح.
هناك �إ�رصار على املقاومة فال�رصاع مل ِ
�إن دورنا حالي ًا هو احلفاظ على املقاومة وحالة اال�شتباك مع العدو يف ّ
كل الأو�ضاع
والأوقات ،وحتويل املقاومة �إىل حالة �شعبية مت�صاعدة وم�ستمرة خا�صة يف ال�ضفة الغربية.
ويف اخلتام� ،أجاب املحا�ضرِ على �أ�سئلة بع�ض امل�شاركني يف الندوة ،على ال�شكل الآتي:

ُ�رصون على عدم ت�سمية هذه ال�سلطة ب�أنها �سلطة خائنة لل�شعب؟
 – 1ملاذا ت ّ
❋ لأننا غري معنيينّ الآن ب�أن ندخل يف هذا ال�سجال الداخلي.
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 – 2ملاذا مل ّ
ت�شكل املقاومة يف ال�ضفة حتى الآن هذه احلالة ال�شعبية احلا�ضنة للمقاومة؟

را�ض عن (�صفقة القرن) ومقتنع بها؟
وهل تعتقدون �أن الكيان ال�صهيوين ٍ

❋ بكل و�ضوح ،يد ال�سلطة كما يد االحتالل ثقيلة يف ال�ضفة الغربية .واملجتمع
الفل�سطيني هو جمتمع مغلق وحما�رص ،وكل �شيء مراقب .لكن �أهلنا يف ال�ضفة ،وب�أ�سلحة
ب�سيطة ،يقومون بعمليات جريئة.

�أما بالن�سبة ل�صفقة القرن ،ف�إن «�إ�رسائيل» يف غاية الر�ضى عن هذه ال�صفقة ،وهي تطمع
يف امل�ستقبل �إىل حتقيق �أ�شياء �أكرث .وهناك �إجماع داخل الأحزاب الرئي�سية يف «�إ�رسائيل»
على �أن هذه ال�صفقة تلغي الكثري من امل�سائل ،مثل ّ
حل الدولتني� .إذاً ،ال�صفقة يف جوهرها
مت ّثل اليمني ال�صهيوين املتطرف املوجود يف �أمريكا �أكرث من املوجود يف «�إ�رسائيل».

� – 3أعلن «غانت�س» يف خطاب انتخابي �أنه ال عودة �إىل حدود  ،67ومو�ضوع القد�س
املوحدة غري قابل للنقا�ش� .أمام هذه التطورات يف امل�شهد الفل�سطيني ،هل �سرنى موقف ًا
متمايزاً حلركة اجلهاد الإ�سالمي ُيرتجم من خالل �إعالن ر�سمي ين�سف مبد أ� التفاو�ض،
ويكر�س املقاومة نهج ًا وحيداً للمواجهة وا�سرتداد احلقوق؟
ّ
❋ هناك ق�ضايا جُتمع عليها كل الأحزاب ال�سيا�سية يف «�إ�رسائيل» ،وهي �أن القد�س
عا�صمة موحدة �أبدية لهذا الكيان ،و«�إ�رسائيل» دولة لليهود .وال ينخدع �أحد بق�ضية الي�سار
الإ�رسائيلي واليمني؛ فالي�سار يختلف عن اليمني فقط يف الق�ضايا االجتماعية والدينية� ،أما
الق�ضايا ال�سيا�سية ،فهناك �إجماع عليها حيث تنحاز كل «�إ�رسائيل» نحو اليمني.

نحن يف هذه املرحلة نبحث عن وحدة ال�شعب الفل�سطيني ،ونريد �أن تكون هذه
الوحدة �أو هذا التالقي هو �أ�سا�س حماية م�رشوع املقاومة والتم�سك بالثوابت الفل�سطينية
الوطنية .لذلك ،امل�س�ألة لي�ست م�س�ألة �إعالنات ،بل علينا �أن نحمي ثورتنا ومقاومتنا ،و�أن
بقية الف�صائل الفل�سطينية.
نبحث عن النقاط التي نلتقي عليها مع ّ
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«تركيا يف �سوريا� :إىل �أين»
الدكتور محمد نور الدين

ُع ِقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،يف ،27/2/2020
الندوة ال�سيا�سية الدورية بعنوان (تركيا يف �سوريا� :إىل �أين) ،اخلبري والباحث يف ال�ش�ؤون
تقدم احل�ضور رئي�س املركز الربوف�سور يو�سف ن�رصاهلل� ،إىل جانب كل من:
الرتكية .وقد ّ
 -الأ�ستاذ حممد خواجة ،النائب يف الربملان اللبناين.

 الدكتور حممد م ّلي ،ع�ضو املجل�س ال�سيا�سي يف حزب اهلل. الدكتور عماد رزق ،رئي�س اال�ست�شارية للدرا�سات والتوا�صل اال�سرتاتيجي. الدكتور عبد امللك �سكرية ،ع�ضو حملة مقاومة التطبيع مع «�إ�رسائيل» يف لبنان. الأ�ستاذ �رسكي�س �أبو زيد ،كاتب و�إعالمي. الأ�ستاذ كمال ذبيان ،كاتب و�صحايف. احلاج حممد ر�شيد ،امل�س�ؤول الإعالمي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان. الأ�ستاذ احمد علوان ،رئي�س حزب الوفاء اللبناين. الأ�ستاذ منذر فواز ،جلان العمل يف املخيمات.ن�صار ،كاتب وباحث.
 الأ�ستاذ علي ّ الدكتور �سالم الأعور ،باحث. الأ�ستاذة روال حطيط ،باحثة. الدكتور حممود العلي ،جمموعة «عائدون».�شتاء 1441 - 2020هـ ـ العدد 67
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 الأ�ستاذ هيثم �أبو الغزالن ،باحث فل�سطيني. الأ�ستاذ علي يحيى ،باحث.عياد.
 -الإعالمية جمانة ّ

ن�ص المحا�ضرة:
�إدلب هي املنطقة الأوىل التي وقعت حتت نفوذ و�سيطرة تركيا منذ بدء الأزمة يف
�سوريا ،فيما املناطق الأخرى ،مثل مث ّلث درع الفرات �أو �شمال �رشق الفرات ،مل ت�سقط
�إ ّال تباع ًا بدءاً من خريف �أو �صيف  .2016وبالتايل هي املنطقة الأوىل والأخرية يف �سياق
البعد ال�صدامي بني تركيا من جهة ،وخ�صوم تركيا يف الداخل ال�سوري من جهة �أخرى.
م�ستعد للموت من �أجل �إدلب يختزل �أهمية �إدلب بالن�سبة لرتكيا،
�إن كالم �أردوغان �أنه
ٌ
والتي منذ بدء الأزمة يف �سوريا ت�ضع ُن�صب �أعينها �إ�سقاط النظام ،ومل حتد عن هذا الهدف
قيد �أمنلة حتى هذه اللحظة .وعندما كان يقال �إن هناك �إمكانية للقاء الأ�سد مع �أردوغان
كان هذا يخفي بع�ض اخلفّة بالتعاطي مع العالقات الرتكية – ال�سورية ،يف �ضوء اخلطاب
الفكري والتاريخي حلزب العدالة والتنمية ،بالرهان على ظروف م�ؤاتية لإ�سقاط النظام،
�سواء بالقوة الع�سكرية (التي ف�شلت حتى الآن)� ،أو عرب اللجنة الد�ستورية و�إقامة نظام
�سيا�سي جديد يف �سوريا يطيح بالأ�سد يف النهاية من خالل عملية انتخاب دميقراطية،
ت�صور القادة الأتراك.
بح�سب ّ
�إذاً� ،إدلب تريد لها تركيا �أن تبقى �شوكة يف خا�رصة النظام ال�سوري ،وبالتايل ب�ؤرة توتر
بحيث �أن النظام يبقى م�شغو ًال بها وت�ستنزف قواه الع�سكرية برتكيزه على هذه املنطقة.

و�إذا �سقطت �إدلب ،ف�إنه من الوارد ا�ستمرار تدحرج الكرة �إىل �أماكن �أخرى؛ وبالتايل
بقية املناطق التي احت ّلتها يف العمليات الع�سكرية ال�سابقة.
تركيا تدافع عرب (درع �إدلب) عن ّ

يوجد يف �إدلب من � 50إىل � 70ألف م�س ّلح ،واالحتفاظ ب�إدلب هو حماية له�ؤالء
امل�س ّلحني الإرهابيني الذين باتوا ّ
ي�شكلون رديف ًا للجي�ش الرتكي وذراع ًا غري ر�سمية للقوة
الع�سكرية الرتكية ،وهي تُ�ستخدم �ضد الدولة ال�سورية يف �إدلب وحلماية املناطق الأخرى
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يف �شمال �سوريا التي احتلتها القوات الرتكية.
�إن الدفاع عن �إدلب هو دفاع عن مفهوم (املناطق الآمنة) التي �أتى بها �أردوغان ،والتي
حقّقها مع عمليات درع الفرات و(غ�صن الزيتون) و(نبع ال�سالم)؛ وبالتايل الدفاع عن
�إدلب هو الدفاع عن �إقامة منطقة �آمنة تن�ضم �إىل املناطق الآمنة الثالث ،لي�صبح يف �سوريا
�أربع مناطق �آمنة .واملنطقة الآمنة هنا تعني �سيطرة اجلي�ش الرتكي مع وجود امل�س ّلحني؛
تعر�ض للجي�ش الرتكي ولي�س للم�س ّلحني .وبهذه
تعر�ض للمنطقة الآمنة هو ّ
وبالتايل �أي ّ
الطريقة يجد �أردوغان منفذاً من التزامه باتفاقية �سوت�شي التي تُلزمه ب�إقامة مناطق عازلة
و�سحب ال�سالح الثقيل وتُبعد امل�سلحني واملتطرفني �إىل تركيا �أو غريها.
ع�شية كل عملية ع�سكرية� ،إن كان يف درع الفرات �أو غ�صن
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ّ
املقدمات والتح�شيدات الع�سكرية
الزيتون �أو نبع ال�سالم ،والآن يف �إدلب ،تت�شابه كثرياً ّ
واحلمالت الإعالمية وخطابات �أردوغان ووزير الدفاع ،بحيث كان من امل�ستغرب �أن ال
يكرر �أردوغان يف �إدلب ما قام به من قبل.
ّ

�إن احلديث عن م�رشوع عثماين يف املنطقة هو حديث كان ينفيه الأتراك .و�أول من
حتدث عن العثمانية اجلديدة من حزب العدالة والتنمية هو عبداهلل غول عام  ،1992حيث
قال «�أرى �أن هذه النقا�شات حول املفاهيم ،مثل اجلمهورية الثانية �أو العثمانية اجلديدة،
�صحية جداً».
ّ

يف عام  ،1996كان �أحمد داوود �أوغلو �أ�ستاذ جامعة ولديه مركز �أبحاث؛ وقال يف
مقال له يف �صحيفة �شفق« :يف �أ�سا�س امل�شكالت الأهم يف ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية هو
الف�شل يف االن�سجام مع الإرث العثماين من �أجل ت�شكيل �أر�ضية �سيا�سية خارجية مالئمة
لر�صد �سيا�سات جديدة».
ويف عام  ،2003وبعد و�صوله �إىل ال�سلطة ،قال عبداهلل غول يف حوار مع �صحيفة
تركية «�إن خلق تركيا داخل الأنا�ضول وحب�سها هناك غري وارد؛ حدود تركيا الكاملة
لي�ست احلدود الر�سمية .ت�أثري تركيا وم�صاحلها يتخطى حدودها» .وعندما ُ�سئل :هل هذه
عثمانية جديدة؟ قال« :كيفما ت�صفها ِ�صفها ،فالبلقان وال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى
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مناطق تعنينا عن كثب ،وتركيا ال ميكن �أن تحُ ب�س داخل الأنا�ضول».
يف � 8شباط عام  ،2007كان عبداهلل غول ال يزال وزير خارجية ،وقال�« :إننا يف العام
موحد �أعطيناه ،ونريد اليوم �أن نرى �أمامنا عراق ًا
 1926عندما �أعطينا املو�صل �إمنا لعراق ّ
موحداً».
ّ

ويف  24ت�رشين الثاين عام � ،2009أ�صبح �أحمد داوود �أوغلو وزيراً للخارجية ،وقال:
باق من العهد العثماين؛ يقولون عثمانية جديدة ،نعم نحن عثمانيون ُجدد.
«نحن لنا �إرث ٍ
نحن يتح ّتم علينا االهتمام بدول منطقتنا كما االهتمام بدول �شمال �أفريقيا».

يف العام  ،2010وكان داوود �أوغلو وزيراً للخارجية ،قال« :كما هي �إنكلرتا زعيمة
لكومنولث �إنكليزي من م�ستعمراتها ال�سابقة ،ملاذا ال تقيم تركيا من جديد زعامة يف
الأرا�ضي العثمانية ال�سابقة يف البلقان وال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى».
يف � 8آب عام  ،2011قال �أردوغان ،وكان رئي�س ًا للحكومة�« :سوريا لي�ست م�س�ألة
خارجية بل نراها �ش�أن ًا داخلي ًا تركي ًا».
يف  15متوز عام  ،2012قال �أردوغان« :ي�س�ألوننا عن �أ�سباب ان�شغالنا ب�سوريا؛ اجلواب
العلية .نحن �أحفاد ال�سالجقة،
ب�سيط للغاية ،لأننا بلد ت�أ�س�س على بقية الدولة العثمانية ّ
نحن �أحفاد العثمانيني ،نحن على امتداد التاريخ �أحفاد �أجدادنا الذين نا�ضلوا».
ويف  9ت�رشين الأول عام  ،2012قال �أردوغان« :ال�شعب ال�سوري �أمانة يف �أعناقنا».
بعد عملية (درع الفرات) التي بد�أت يف � 24آب  ،2016و� 24آب هو تاريخ موقعة
مرج دابق بني ال�سلطان �سليم الأول وبني قان�صو الغوري زعيم املماليك ،حيث دخل
العثمانيون خاللها �إىل امل�رشق العربي و�شمال �أفريقيا وم�رص� .إذ بعد عملية درع الفرات
بحوايل �شهر بد�أ يظهر م�صطلح جديد خارج العثمانية اجلديدة هو م�صطلح امليثاق امل ّلي؛
أقره الربملان الرتكي يف  28كانون الثاين عام  ،1920وي�ضم تركيا احلالية ّ
وكل
وامليثاق امل ّلي � ّ
�شمال �سوريا من الإ�سكندرون و�إدلب وحلب و�صو ًال �إىل نهر الفرات ودير الزور ثم �إىل
العراق واملو�صل وكرد�ستان .ومن بني املوقّعني على هذا امليثاق م�صطفى كمال والربملان
العثماين الباقي من �أيام الدولة العثمانية.
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وهذا االنتقال من احلديث عن العثمانية اجلديدة �إىل احلديث عن امليثاق امل ّلي �سببه
انهزام امل�رشوع الرتكي يف م�رص وتون�س و�سوريا ،وبالتايل �أ�صبح هناك انك�سار مهم
للم�رشوع العثماين يف املنطقة.
يف  19ت�رشين الأول عام  ،2016قال �أردوغان�« :إذ نعي�ش الأحداث يف �سوريا والعراق،
جيداً �شيئ ًا؛ عجب ًا ما هو امليثاق امل ّلي ،يجب �أن نعرف
ف�إن اجليل اجلديد يجب �أن يعرف ّ
جيداً م�س�ؤوليتنا يف
هذا جيداً� .إذا در�سنا امليثاق امل ّلي و�إذا فهمنا امليثاق امل ّلي ف�إننا نفهم ّ
�سوريا والعراق ،و�إذا ك ّنا نقول علينا م�س�ؤولية يف املو�صل ،فمن �أجل ذلك علينا �أن نكون
على الطاولة ويف امليدان ،ولهذا هناك �سبب .للأ�سف مل ن�ستطع �أن نحمي ميثاقنا امل ّلي
على حدودنا الغربية �أو اجلنوبية .هم �أرادوا �أن يحب�سونا داخل ق�رشة ،وهذا املفهوم نحن
نرف�ضه .هم يريدون منذ عام � 1923أن يحب�سونا يف هذا املفهوم من �أجل �أن يجعلونا نن�سى
ما�ضينا ال�سلجوقي والعثماين».

ويف منا�سبة �أخرى قال �أردوغان« :مل ن�ستطع �أن نحمي ميثاقنا امل ّلي� .إذا ت�أملنا جيداً
يف التطورات يف �سوريا والعراق هناك �شيء �أريد �أن �أقوله ،نحن يتحتم علينا �أن نكون من
جديد �أ�صحاب امليثاق امل ّلي».

يف  11كانون الثاين عام  2018قال �أردوغان�« :إن �شمال �سوريا كان �ضمن حدود
امليثاق امل ّلي ،ولن ن�سمح بقيام كيان �إرهابي هناك».
يف  7كانون الثاين عام  ،2019قال وزير الداخلية �سليمان �صويلو %62« :من الالجئني
ال�سوريني يف تركيا جا�ؤوا من حدود �أرا�ضي امليثاق امل ّلي».
يف � 16أيلول عام  ،2018قبل يوم من اتفاق �سوت�شي ،قال �أردوغان« :نحن ال نعرتف
بالنظام ال�سوري وال نعرتف بالدولة ال�سورية� .إذا كانت بع�ض القوى تقول �إنها يف �سوريا
بنا ًء على دعوة النظام ،فنحن هناك بنا ًء لدعوة ال�شعب ال�سوري .يف �إدلب ال يحمل النا�س
الأعالم الرو�سية وال الأمريكية ،بل الأعالم الرتكية».
قال الناطق با�سم الرئا�سة الرتكية� ،إبراهيم كالني ،يف  25كانون الأول عام �« :2019إن
الذي يعرف تاريخ تركيا احلديث جيداً يدرك بو�ضوح وبدقة �أن �أمن تركيا يبد أ� من خلف
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حدود امليثاق امل ّلي .ونحن يتحتم علينا �أن نر�سم خط ًا �أكرث ات�ساع ًا حلزامنا الأمني؛ لذلك
نحن نهتم بليبيا».
يف ر�أ�س ال�سنة اجلديدة ،قال �إبراهيم كالني« :يف ع�رص العوملة يبد أ� الأمن القومي الرتكي
من وراء حدود امليثاق امل ّلي .قد تبدو ليبيا بعيدة؛ والقول �إن �أي �ش�أن يف ليبيا يعك�س نظرة
�ضيقة للغري».
ّ

يف �شباط  ،2020ي�س�أل زعيم احلزب اجلمهوري كمال كيليت�شدار �أوغلو� ،أردوغان،
بعد �سقوط  16قتي ً
ال يف �إدلب «�أي �ش�أن لنا هناك» ،فري ّد عليه �أردوغان رابط ًا الوجود
الرتكي يف �سوريا بحدود امليثاق امل ّلي ويقول« :هل يعرف كيليت�شدار �أوغلو �أن توقيع
م�صطفى كمال موجود على امليثاق امل ّلي».
يف � 15شباط ،قال �أردوغان�« :إ ّننا م�ستعدون للموت على هذا الطريق يف �إدلب،
يتحول النظام ب�رضبة واحدة �إىل ج ّثة».
و�سوف ّ

و�إذا نظرنا �إىل املوقف الأمريكي ّمما يجري يف �سوريا جند �أنه ي�سحب يده ّمما يقوم
ف�ضلت الأكراد على الأتراك .وتركيا تتهم �أمريكا �أنها وراء حماولة
به الرتكي ،و�أمريكا ّ
االنقالب الع�سكري عام .2016

مر�شح
ومن حواىل �شهر �أ�صدرت م�ؤ�س�سة (راند) الأمريكية تقريراً قالت فيه �إن و�صول ّ
املعار�ضة للرئا�سة عام  2023هو مل�صلحة العالقات الرتكية – الأمريكيةّ .
كل هذه امل�ؤ�رشات
تدل على �أن �أمريكا لن تقف �إىل جانب �أردوغان يف � ّأي معركة �ضد �سوريا.
�أما بالن�سبة لرو�سيا ،ف�أردوغان لديه م�صالح مع الرو�س كبرية جداً؛ فهم يرتبطون عرب
النفط والغاز ،حيث  %37من واردات تركيا للغاز هي من رو�سيا ،و %33من وارداتها
للنفط من رو�سيا �أي�ض ًا.

ويوفّر املفاعل النووي الرو�سي  %8من حاجة تركيا للكهرباء .وهناك تقريب ًا  7.5مليون
�سائح رو�سي يف تركيا يدفعون على الأقل  7مليارات دوالر .والأتراك لديهم ا�ستثمارات
يف رو�سيا ال تقل عن  60مليار دوالر.
حدتها) �سيتم
وباخت�صار ،رغم هذه اال�شتباكات املو�ضعية يف �إدلب (مهما بلغت ّ
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التو�صل �إىل تفاهمات جديدة.
املحا�ض على ال�شكل الآتي:
ورداً على مداخالت من بع�ض امل�شاركني يف الندوة ،جاءت �إجابات
رِ

 – 1الدكتور �سالم الأعور :ورد يف مقابلة ن�رشتها �صحيفة (الأخبار) مع �ألك�سندر
دوغني �أن بوتني ال ميكن �أن ير�ضخ للتهديد ،و�أن اال�شتباك احلا�صل يف �إدلب ،وبالتايل
مقدمة لتحرير هذه الأرا�ضي ،و�أنه
يف كل املناطق ال�سورية غري
املحررة لغاية الآن ،هو ّ
ّ
يف النهاية مهما �ص ّعد �أردوغان �سي�أخذ بعني االعتبار امل�صالح ال�ضخمة له مع رو�سيا ،و�أن
عودة �سورية دولة �آمنة هي احلل .ماذا يعني ّ
كل هذا؟

موحدة بالن�سبة لرتكيا لي�س يف حم ّله ،لأن احلديث عن
 �أعتقد �أن الكالم عن �سوريا ّا�سرتجاع �أرا�ضي امليثاق امل ّلي يقت�ضي تق�سيم �سوريا ولي�ست توحيدها.
و�أعتقد �أن التهويل باخلطر الكردي على تركيا والأمن القومي الرتكي هو ذريعة
لدخول تركيا �إىل �سوريا؛ وبالتايل �سوريا موحدة ّ
ت�شكل هزمية لأردوغان .ومن املمكن �أن
جدية لدى الأتراك
ت�شهد العالقات الرتكية – الأمريكية بع�ض الت�صحيح �إذا كانت هناك ّ
والأمريكيني لتق�سيم �سوريا.

 – 2الدكتور حممود العلي :هل �ستعطي تركيا �سكان مناطق امليثاق امل ّلي جن�سيات
تركية؟ ملاذا ال يقاوم العراقيون االحتالل الرتكي؟
 �ستكون هناك عملية تغيري دميوغرايف ،اجتماعي ،ديني وتعليمي و�إن�شاء فروعجلامعات تركية يف �أعزاز وجرابل�س� .إذاً ،هناك تغيري على جميع الأ�صعدة الرتبوية والدينية
واللغوية يف املناطق التي ت�سيطر عليها تركيا� .أي�ض ًا تقوم تركيا بطرد الأكراد و�إبقاء العرب
املوالني لرتكيا.
العراق ال يقاوم االحتالل الرتكي لأن العراقيني منق�سمون؛ فاملناطق ال�س ّنية خمتلفة،
وال�شيعة غري موحدين ،والأكراد ال يتفقون مع غريهم� .إذاً ،لي�ست هناك �سلطة مركزية
موحدة يف العراق ،وهذا ما ي�ستفيد منه الرتكي.
 – 3الأ�ستاذ علي �أحمد :منذ فرتة كان التفاهم الرو�سي – ال�سوري – الإيراين يف �أح�سن
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حاالته ،علم ًا �أن التقلبات الرتكية كانت وا�ضحة للرو�سي وللإيراين ومك�شوفة� .إىل �أين
مدى �ستبقى رو�سيا تتحمل م�شاغبات وكذب
ت ّتجه العالقة الرو�سية – الرتكية؟ و�إىل � ّأي ً
�أردوغان؟

 هناك �شبكة م�صالح اقت�صادية بني تركيا ورو�سيا ُن�سجت منذ العام 2016؛ وبالتايلالطرفان م�ستفيدان من هذه امل�صالح .والأهم من ذلك �أن الرو�س �أعطوا �أردوغان مطلبه
التاريخي ،وهو مناطق امليثاق امل ّلي .وبتقديري هذا �أكرب خط�أ ارت ُِكب ب�ضوء �أخ�رض رو�سي
وغ�ض نظر �إيراين ،و�سوريا كانت ُمكرهة� .إذاً ،العالقات الرتكية – الرو�سية لن ت�صل �إىل
ّ
مرحلة ال�صدام ،واخلالف حول �إدلب لن ُيف�سد هذه العالقات.
 – 4الدكتور عبد امللك �سكريّة :هناك حديث �سمعته من �إخواننا الفل�سطينيني �أن
�أردوغان لديه نظرية تقول �إنه ال يوجد �شيء ا�سمه دولة فل�سطينية ،وبالتايل ال�شعب
الفل�سطيني خرج موقت ًا عن �إطار ال�سلطنة العثمانية ،ومن املمكن اليوم �أن ُيعيد نفوذ تركيا
�إىل فل�سطني .ما هي معلوماتكم عن هذا املو�ضوع؟

 يجب �أن ال نن�سى �أن تركيا موجودة يف املر ّبع الغربي ،وهو املربع الأطل�سيوالأوروبي والأمريكي .وتركيا ال ميكنها �أن تخرج من هذا املربع حتى لو �أرادت%49 .
من واردات تركيا هي من االحتاد الأوروبي ،و %35من �صادرات تركيا تذهب لالحتاد
الأوروبي ،و %80من اال�ستثمارات يف تركيا هي ا�ستثمارات غربية �أوروبية ،و %90من
جتارة �أوروبا اخلارجية هي بالدوالر �أو باليورو� .إذاً ،اقت�صادي ًا هي على ت�شبيك قوي مع
االحتاد الأوروبي والغرب.

جزء كبري من م�شاكل تركيا هي ق�ضايا لها طابع غربي ح�ضاري ،مثل امل�س�ألة الأرمنية،
ال�رصاع مع قرب�ص ،ال�رصاع مع اليونان ،وامل�س�ألة الكردية .وبتقديري ع�ضوية تركيا يف
احللف الأطل�سي واالنتماء للمنظومة الغربية ي�ساعدها على تخفيف ال�ضغوط الإقليمية
حولها من الدول التي تنتمي للغرب ،مثل �أرمينيا واليونان ،وي�ساعد تركيا �أي�ض ًا على
موحدة هي حاجة �أطل�سية وغربية ،وهذا ما يجعل احلركة
مواجهة خطر التق�سيم .وتركيا ّ
الكردية يف تركيا غري ناجحة يف � ّأي مطلب.
�أي�ض ًا ،املنظومة الع�سكرية الرتكية هي منظومة غربية؛ ولهذا ال�سبب اخلرق الذي ح�صل
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عرب منظومة «�إ�س  »400كان مزعج ًا جداً للواليات املتحدة الأمريكية.
حزب العدالة والتنمية يف تركيا قام مبا مل يتجر أ� عليه من �سبقه يف احلكم ،حيث قام
بدعوة �شمعون برييز يف ت�رشين الثاين عام  2007لإلقاء كلمة �أمام الربملان الرتكي� .إذاً،
جمرد مدخل �إىل ال�رشق الأو�سط والعامل العربي
الق�ضية الفل�سطينية بالن�سبة لرتكيا هي ّ
والإ�سالمي.
ويف  28حزيران عام ّ 2016مت توقيع اتفاق التطبيع الرتكي – الإ�رسائيلي ،ومل يرد يف
هذا االتفاق بند لرفع احل�صار عن قطاع غزة .ويبلغ امليزان التجاري بني تركيا و«�إ�رسائيل»
 6مليار دوالر ،و %70من الإ�رسائيليني ي�سافرون �إىل الغرب عرب �رشكة طريان تركية.

 – 5الدكتور �أحمد م ّلي :كم تبلغ م�ساحة ال�سيطرة الرتكية يف �شمال �سوريا؟ وما هي
حدود الدور الإيراين يف هذه املواجهة؟
 -ال �أعلم حتديداً كم تبلغ م�ساحة ال�سيطرة الرتكية ،لكنهم ي�سيطرون على � 300أو 400

قرية تقريب ًا .و�سوريا �أدخلت الرو�س يف � 30أيلول  2015لأن الأتراك كانوا على �أبواب
القرداحة والالذقية .وبالتايل الدولة ال�سورية هي احللقة الأ�ضعف والأقوى يف الوقت
نف�سه؛ الأقوى لأنها تعطي ال�رشعية لوجود القوات الأجنبية يف �سوريا وهذا ما يجعل
موقف الرتكي �ضعيف ًا؛ وهي احللقة الأ�ضعف لأن اجلي�ش ال�سوري ال ي�ستطيع القيام ب�شيء
جوي رو�سي ،ودون وجود الإيرانيني والرو�س وحزب اهلل على الأر�ض.
وحده دون غطاء ّ

متقدم �أكرث
�أما بالن�سبة لإيران ،ف�إن موقفها من �سوريا ي�شبه املوقف الرو�سي ،لكنه ّ
بالن�سبة للدفاع عن الدولة والنظام ال�سوري .لكن يف الوقت نف�سه �إيران لديها عالقات
طبيعية مع تركيا ،ولن تتخ ّلى عنها .كذلك �إيران ال ميكنها �أن تلعب دور رو�سيا يف �سوريا
لأنها �شيعية ،وبالتايل �سيكون عليها اعرتا�ض عربي كبري؛ لذلك رو�سيا هي ّ
احلل اجلذري
والأ�سا�سي .وبالتايل �إيران �سرتاعي املوقف الرو�سي وتلتزم به ب�شكل �أو ب�آخر.
ح�سان �إبراهيم� :إذا �سقط �أردوغان يف االنتخابات املقبلة ،فهل حتمل
 – 6الدكتور ّ
املعار�ضة فكر �أردوغان بخ�صو�ص التو�سع؟
 اجلميع يف تركيا يتب ّنى الطرح القومي الديني ،ولكن لي�س على طريقة �أردوغان�شتاء 1441 - 2020هـ ـ العدد 67
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بالتو�سع خارج تركيا واحتالل الأرا�ضي ،بل كموقف مبدئي حيث يدافعون عن املذهبية
الرتكية وعن النزعة القومية الرتكية .لكن لي�س هناك �شك �أنه �إذا جاءت املعار�ضة �إىل
ال�سلطة يف تركيا ،حتم ًا ال�سيا�سة الرتكية نحو �سوريا لن تبقى كما هي .و�أعتقد �أن الدعم
ع�شية االنقالب كان خاطئ ًا .ورمبا لو �أُطيح ب�أردوغان يف
الرو�سي – الإيراين لأردوغان ّ
تلك الفرتة ،كانت �سوريا و�إيران �سرتتاحون من �سلطة �أحلقت �أكرب الأ�رضار ب�سوريا و�إيران
وكل املنطقة.
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مراجعة كتاب:

الحرب ال�سورية
القوى  -اال�ستراتيجيات  -الخطط -
المفاهيم الع�سكرية الجديدة
�إعداد :ح�سن �صعب

❋ ت�أليف� :سمري احل�سن.
❋ ن�رش :بي�سان للن�رش والتوزيع.
❋ الطبعة الأوىل :متوز (يوليو) .2017
يقر أ� م�ؤلف هذا الكتاب يف احلرب ال�سورية ويقف على تفا�صيلها ،منذ �رشارتها الأوىل،
ويعرف بالقوى واجلماعات التي تقاتل على الأر�ض؛ كما ي�رشح تركيب وت�شكيالت
ّ
اجلي�ش العربي ال�سوري ،ويروي دور حزب اهلل واملقاومة الإ�سالمية وحلفائها ،ويدر�س
تطور دور
الدور الرو�سي ،مع ا�ستعرا�ضه للأ�سلحة التي اخ ُتربت يف احلرب؛ كما يعالج ّ
وت�شكيالت ف�صائل «القاعدة» و«داع�ش» و�أخواتها ،وي�رشح تكتيكاتها الع�سكرية.
والأهم �أن امل�ؤلف يجيب على ال�س�ؤال املحوري :ملاذا �سوريا؟ وامليزة اال�ستثنائية
للكتاب �أنه ُكتب بيد من حمل ال�سالح وقاد ف�صائل وا�شتبك مع «جيو�ش» ومع
ميلي�شيات ،ح�سب ما �أورد الباحث واملح ّلل ال�سيا�سي خمائيل عو�ض يف تقدميه املوجز
للكتاب.
املو�سع للكتاب ،بدوره� ،إىل
�أما العميد املتقاعد اليا�س فرحات ،في�شري يف تقدميه
ّ
�أن �سمري احل�سن مل ي�أت من الأكادمييا �إىل عامل الكتابة الع�سكرية ،بل جاء من اخلربات
والتجارب القتالية يف الإغارات وحروب ال�شوارع واحلروب غري النظامية على �أنواعها.
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وهو عر�ض يف كتابه ملا يبدو �أنها نظرة ع�سكرية تنطلق من اخلربات واملطالعات وبع�ض
الأ�سا�سيات الأكادميية.
يقول م�ؤلف الكتاب يف املقدمة �إن احلرب ال�سورية كانت جزءا من ّ
خمطط (الفو�ضى
اخل ّ
القة) الذي تب ّنته الإدارة الأمريكية يف عهد جورج بو�ش االبن ،و�أعلنت عنه كوندوليزا
راي�س بعيد احلرب الإ�رسائيلية على لبنان يف متوز 2006؛ هذه الفو�ضى التي حاولت
�سمي (الربيع
الواليات املتحدة تعميمها بهدف تق�سيم دول املنطقة ،منذ انطالق ما ّ
العربي) يف تون�س يف �أواخر العام  ،2010ومبا ين�سجم مع امل�رشوع الذي و�ضعه امل�ست�رشق
ال�صهيوين برنارد لوي�س يف نهاية العام .1982

يف الف�صل الأول ،وكتمهيد للف�صول الآتية ،يتحدث امل�ؤلف عن ت�سل�سل الأحداث
والتطورات التي أ� ّدت فيما بعد �إىل احلرب التي ا�ستمرت طيلة �أعوام �ستة ،وتدخلت فيها
جماعات وجيو�ش من دول قريبة وبعيدة ،بدءاً من حادث درعا (� 15آذار  )2011الذي
اعتقد كثريون �أنه حادث عابر ،و�أن ال�سلطات الأمنية �ستتمكن من �إنهائه ،لكن ،بعد �أيام
قليلةُ ،ن�صب كمني م�س ّلح للجي�ش ال�سوري ق�ضى فيه �أكرث من ثالثني جندي ًا ،والذي قامت
به جماعة تابعة للإخوان امل�سلمني ،حيث �أدركت ال�سلطات ال�سورية �أن للأمور خفايا ال
ميكن الركون �إليها.

وبعد ت�صاعد التظاهرات املعار�ضة وامل�ؤيدة للنظام ،وكذلك �أعمال العنف والإرهاب
�ضد املواطنني وقوات الأمن ،وظهور جماعات م�سلحة يف عدة مدن ومناطق ،و�أغلبها
ب�أ�سماء �إ�سالمية ،ح�صل تراجع للنظام يف بداية العام  2015حتت �ضغط ّ
منظم من امل�سلحني،
�أو حتى بنوع من االنهيار عندما خ�رس النظام �إدلب ،وتراجع نحو ج�رس ال�شغور ،وباتت
ف�صائل املعار�ضة املدعومة �إقليمي ًا على م�شارف الالذقية ،وعقر دار الرئا�سة يف القرداحة.
يف تلك املرحلة ،وبعد ما مل�س حلفاء النظام الإيرانيون خطورة املوقف ،ا�ضطروا
للتدخل ،ولو ب�شكل غري مبا�رش ،برفد النظام بقوى ع�سكرية م�سلحة «حزب اهلل وخرباء
من فيلق القد�س ومتطوعون من الأفغان والباك�ستانيني والعراقيني واليمنيني» ،كما
بت�شكيالت من متطوعي «الدفاع الوطني» ال�سوري ،مع تدخل مبا�رش من الطريان الرو�سي
يف املعاركّ ،مما �أعاد التوازن �إىل املعركة؛ وعاد اجلي�ش ال�سوري (وحلفا�ؤه) �إىل التقدم على
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خمتلف اجلبهات ،وخا�صة مع ا�ستعادة حلب ال�رشقية يف الن�صف الثاين من العام .2016
يقدم امل�ؤلف ملحة تاريخية عن �سوريا ،حيث ميتزج عبق
يف الف�صل الثاين (ملاذا �سوريا؟)ّ ،
التاريخ مع �أريج اجلغرافيا يف منطقة اختارها اهلل لتكون مهبط ًا لر�ساالته ال�سماوية ،كونها
ملتقى القارات الثالث (�آ�سيا� ،أوروبا� ،أفريقيا) ،ومنها انت�رشت الر�ساالت �إىل �سائر بقاع
الأر�ض.
وبعدما يتوقف عند �إ�سهام ال�سوريني يف تاريخ الرومان� ،سيا�سي ًا وثقافي ًا ،يعر�ض امل�ؤلف
للفتحني الإ�سالمي والعثماين لبالد ال�شام ،ولنتائجهما ال�سيا�سية واالجتماعية على �سوريا،
و�صو ًال �إىل مرحلة تقا�سم بريطانيا وفرن�سا ،املنت�رصتني يف احلرب العاملي الأوىل ،لكل من
�سوريا والعراق.
قرر ال�سوريون مقاومة االحتالل اجلديد (الثورة ال�سورية الكربى) ،للح�صول
فقد ّ
على اال�ستقالل ،والذي ح�صل يف  31كانون الأول 1946م ،بجالء اجليو�ش الفرن�سية عن
�سوريا ولبنان.
متيزت بعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،واالنقالبات
ويف مراحل ما بعد اال�ستقالل ،التي ّ
الع�سكرية ،يتحدث امل�ؤلف عن احلركة الت�صحيحية التي قادها الرئي�س حافظ الأ�سد،
واملوقف ال�سوري من «�إ�رسائيل» (حرب  )1973والتحوالت يف بع�ض دول املنطقة
(احلرب الأهلية اللبنانية واحلرب العراقية – الإيرانية ومفاو�ضات الت�سوية التي انطلقت
يف نهاية �أكتوبر 1991م يف مدريد) ،وال�سيا�سة ال�سورية الثابتة يف دعم املقاومة يف لبنان
وفل�سطني.
يف الف�صل الثالث (تدحرج الأزمة) ،يعر�ض امل�ؤلف لأهم حمطات الأزمة التي تدحرجت
ب�رسعة نحو حرب �شاملة ،انخرطت فيها عدة جيو�ش وجماعات م�س ّلحة يف مواجهة
�صد الهجمات عليه ،بف�ضل �شجاعة وخربة اجلنود
اجلي�ش ال�سوري ،الذي متكن من ّ
طبقها ،مع ا�ستناده �إىل دعم حلفاء �أقوياء له
واال�سرتاتيجيات الدفاعية والهجومية التي ّ
(�إيران ،حزب اهلل )..وبيئة �شعبية حا�ضنة يف �أغلب املدن واملناطق ال�سورية.
�رشح امل�ؤلف املراحل الثالث التي اعتمدها النظام يف مواجهة املعار�ضة امل�سلحة ،وهي:
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 – 1املرحلة الدفاعية (مرحلة التلقي واال�ستيعاب).
 – 2مرحلة التوازن (مرحلة ال�صمود).
 – 3مرحلة ك�رس التوازن واحل�سم.

لقد كانت مراحل بداية الأزمة هي الأ�صعب ،لكن اجلي�ش ال�سوري ا�ستوعبها وتلقى
ال�صدمة مبزيد من التما�سك وال�صرب؛ كان يحتوي الهجمات ومن ثم يعاود النهو�ض بعد
كل انتكا�سة ،مقابل تراجع للم�سلحني بعيد كل �إجناز �أو تقدم ،برغم الدعم الكبري الذي
كانوا يتلقونه من ال�سعودية وتركيا وقطر والكيان الإ�رسائيلي على وجه اخل�صو�ص .ويف
املح�صلة ،جنح اجلي�ش ال�سوري يف منع املعار�ضة من ا�ستثمار �أي ن�رص تكتيكي وحتويله �إىل
ن�رص ا�سرتاتيجي ،باالرتكاز �إىل مبد أ� ال�صمود و�إطالة احلرب؛ هذه اخلطة التي قامت على
ر ّدات فعل قوية وتكتيكات متطورة وهجمات متتالية وا�ستثمار ناجح للطريان واملدفعية.
يف الف�صل الرابع (اجلي�ش ال�سوري) ،يقول امل�ؤلف �إن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال�سورية
ّ
مر عقود ،فالتزاوج
�شكلت ّ
�صمام �أمان للنظام ،لي�س يف احلرب الأخري فح�سب� ،إمنا على ّ
بني ال�سلطة واجلي�ش كان من �أبرز عوامل القوة لديه؛ وهذه ميزة تفردت بها �سوريا عن
�سائر �أنظمة املنطقة .ومن هنا كان الف�شل م�صري رهان الغرب و�أطراف املعار�ضة ال�سورية
على انق�سام اجلي�ش رغم فرار الكثري من جنوده من رتب خمتلفة.

�إن العارفني بخبايا تركيبة هذا اجلي�ش احلديدية يدركون �أهميته كم�ؤ�س�سة مغلقة،
ومدى ارتباطه بال�سلطة؛ وهذا يف�سرّ �صالبة النظام يف مواجهة التحديات املحدقة به من
كل حدب و�صوب.

بعد عر�ض امل�ؤلف لهيكلية القيادة العامة للجي�ش ال�سوري والقوات امل�سلحة ،وطبيعة
الإمكانات والقدرات التي يتمتع به ،وخا�صة قدرات الفرقة الرابعة وقوات احلر�س
اجلمهوري وقوات النمر والقوات اجلوية ،حتدث عن دور اللجان ال�شعبية يف قتال
الإرهابيني ،والتي ا�ستحدثها النظام كقوات رديفة للجي�ش؛ وقد حمت هذه املجموعات
�شبه الع�سكرية اجلي�ش من اال�ستنزاف والإرهاق ،وهي كانت تظهر متا�سك ًا داخلي ًا �أكرث مما
تظهره بع�ض وحدات اجلي�ش ،مع حتقيقها لإجنازات ع�سكرية الفتة (يف حم�ص وغريها).
كما ع ّزز احت�ضان املجتمع ال�سوري للم�ؤ�س�سة الع�سكرية من قدرات اجلي�ش على ال�صمود؛
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مبوازاة ا�ستناد اجلي�ش �إىل ُبنية وعقيدة را�سختني.

ويف ال�سياق ،ي�ؤكد امل�ؤلف على �أهمية الدورين الرو�سي والإيراين يف تعزيز قدرات
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،نوعي ًا ومعنوي ًا ،يف �أخطر مراحل احلرب.

يف الف�صل اخلام�س (حزب اهلل �سنكون حيث يجب �أن نكون) ،ي�ؤكد امل�ؤلف على التحول
الكبري الذي �أحدثه تدخل حزب اهلل ال�رسيع يف احلرب ال�سورية ،يف وقف تقدم قوات
املعار�ضة يف منت�صف العام  ،2012ومن ثم ك�رس الروح املعنوية لكافة ف�صائل املعار�ضة،
عرب ا�ستخدام التكتيكات امل�ضادة للحروب غري النظامية ،مثل القدرات الفردية ،ك�رسعة
الت�صويب على الأهداف املختلفة ،واالنتقال ال�رسيع للعنا�رص القتالية يف امليدان ب�شكل
يربك اخل�صم؛ بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام الأ�سلحة التي تطلق من على الكتف وال�ضغط على
القواعد املركزية والإ�سنادية.

ويلفت امل�ؤلف �إىل وعي وحكمة قيادة احلزب ،والتي تدخلت مبكراً يف ال�رصاع
ال�سوري حلماية املقاومة ّمما كان ُيح�ضرّ لها من ِقبل اجلماعات امل�سلحة وداعميها
الغربيني والعرب ،يف �إطار ال�رصاع الأكرب بني حموري املقاومة والتبعية للحلف الأمريكي
– الإ�رسائيلي يف املنطقة؛ وبالتايل فقد بدت مقولة خ�صوم املقاومة حول تدخلها «غري
امل�رشوع» يف �سوريا متهافتة وغري واقعية ،خا�صة مع �إعالن املعار�ضة امل�سلحة عن هدفها
التايل بعد �إ�سقاط النظام ال�سوري ،وهو �رضب املقاومة يف لبنان.
وي�رشح امل�ؤلف كيفية تطور قدرات حزب اهلل الب�رشية واملادية ،وكذلك تكتيكاته
ومدربة ب�شكل جيد ،كما
وا�سرتاتيجياته ،كجي�ش �شبه نظامي ولي�س كمجموعات مقاتلة
ّ
كانت احلال يف حرب متوز  2006الإ�رسائيلية على لبنان.

كما يعر�ض �إح�صاءات مقارنة حول قدرات احلزب ال�صاروخية قبل وبعد حرب 2011

(ال�سورية) ،وحتليل خرباء غربيني لتجربة مقاتلي احلزب يف حرب متوز  2006واحلرب
ال�سورية ،والتي جعلت مكانة حزب اهلل يف م�ستوى اجليو�ش الكبرية والقوية ،مع مميزات
ت�سليحية وعمالنية لعنا�رص احلزب ،والتي ّمت اكت�سابها من امليدانني اللبناين وال�سوري ،مع
اال�ستناد �إىل بيئة �شعبية وا�سعة ومتما�سكة.
يف الف�صل ال�ساد�س (املعار�ضات) ،يعر�ض امل�ؤلف لن�شوء «املعار�ضات» ال�سورية املتناق�ضة
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يف الر�ؤى والتوجهات وم�صادر التمويل والدعم وهذا الأمر ظهر منذ بداية احلرب ،مع
ت�صدر اجلماعات املنتمية لتيار «الإخوان امل�سلمني» امل�شهد ،من خالل «اجلي�ش ال�سوري
ّ
احلر» وغريه من الف�صائل «اجلهادية»؛ ولتنتزع ف�صائل �أكرث تطرف ًا �صدارة املواجهات مع
اجلي�ش ال�سوري الحق ًا ،مثل جبهة الن�رصة (القاعدة) و«داع�ش».
وي�ؤكد امل�ؤلف �أن �أغلب هذه املعار�ضات قد وقع يف فخ التبعية لدول �إقليمية و�أجنبية
ت�سعى لتدمري �سوريا وا�ستغالل ثرواتها ،مثل ال�سعودية وتركيا وقطر والواليات املتحدة،
م�شرياً �إىل اخلالفات الكثرية بني خمتلف الف�صائل امل�س ّلحة ،يف املجاالت ال�سيا�سية والفكرية،
ويف �سياق الت�سابق لل�سيطرة على الأر�ض( ،واملوارد) و�ساحات املعركة.
ويف املح�صلة ،كانت الهزمية النكراء م�صري تلك اجلماعات التي متكنت خالل الأعوام
الأوىل للحرب من ال�سيطرة على م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي ال�سورية (والعراقية)؛
ويبدو بح�سب املراقبني واخلرباء �أنه لن تقوم قائمة لهذه اجلماعات الإرهابية يف املدى
املنظور واال�سرتاتيجي ،لأنها تفتقد �إىل الوعي بحقائق الأمور ،وتعتمد التطرف وال�سلبية
املطلقة جتاه الآخرين.

يف الف�صل ال�سابع (عا�صفة ال�سوخوي ..التحوالت اال�سرتاتيجية) ،يك�شف امل�ؤلف عن
�أهمية التدخل الع�سكري الرو�سي يف تغيري جمرى احلرب ،يف �أيلول  ،2015من خالل
مقدمتها طائرات ال�سوخوي  ،34لآالف
�شن ع�رشات القاذفات الرو�سية املتطورة ،ويف ّ
واملدمرة على مواقع و�أهداف تابعة لقوات الف�صائل الإرهابية التي كانت
الغارات الدقيقة
ّ
ل�شن هجوم �شامل من عدة جهات ،ويف عدة مناطق ،لإ�سقاط النظام �أو ح�رصه يف
تتح�رض ّ
�ضيقة ومعزولة؛ وقد مت �إجها�ض هذا الهدف بفعل الغارات الرو�سية وتدخل القوات
رقع ّ
الإيرانية وقوات حزب اهلل (وحدات الر�ضوان) ،بحيث انقلب امل�شهد الع�سكري امليداين
وال�سيا�سي ل�صالح اجلي�ش والقيادة ال�سورية ،يف تدمر وحلب على وجه اخل�صو�ص ،لي�س
بت�أثري الق�صف الرو�سي فح�سب ،بل بفعل التكتيكات التي اتبعها الرو�س الإيرانيون وحزب
اهلل على الأر�ض لتدمريالقوات املعادية وا�ستنزافها وحترير املناطق املحتلة.
�ضمت طائرات
ومن ثم يعر�ض امل�ؤلف للرت�سانة الع�سكرية الرو�سية يف �سوريا ،والتي ّ
�سوخوي  ،24/25و�سوخوي  ،34و�سوخوي من طراز �30إ�س �إم ،والقاذفة ال�صاروخية
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اال�سرتاتيجية تو –  ،160وراجمة ال�صواريخ الثقيلة TOCI8؛ �إ�ضافة �إىل نظام بانت�سري
�إ�س امل�ضاد للطائرات ،ومنظومة  ،C300وهي منظومة ال�صواريخ امل�ضادة للجو املتو�سط
املدى..

يف الف�صل الثامن (حلب :معركة الف�صل) ،ي�شري امل�ؤلف �إىل خطورة احتالل مدينة حلب
من قبل قوات الف�صائل املدعومة من تركيا وال�سعودية والواليات املتحدة ،كون احتالل
حلب كان يعني احتالل ال�شام ك ّلها ،ومل يعرب غزاة �رشق املتو�سط � اّإل وكانت حلب قبلتهم؛
فموقعها على احلدود الرتكية يجعل لها �أهمية ا�سرتاتيجية ،وهي معرب حتمي لطريق احلرير
(ال�صيني) ،وممر بني ال�رشق والغرب ،مما جعل منها موقع ًا جتاري ًا ذا �أهمية حمورية ،مع
حتولها �إىل مركز �صناعي �أ�سا�سي حديث ًا.
ّ

قدمت جتربة حترير حلب (من قبل اجلي�ش ال�سوري وحلفائه) منط ًا متجدداً من
لقد ّ
تن�سيق اجلهد والنار واحلركة ،وتنظيم الو�سائط النارية ،وتناغم الأذرع القتالية فيما بينها.
كما اعتمد اجلي�ش ال�سوري يف معركة حلب على انت�صارات جزئية �سبقت املعركة الكربى؛
وكانت �أوىل الإجنازات يف منت�صف العام  ،2013حيث مت فتح طريق فرعي من ال�سلمية
�إىل �أثريا – ال�سفرية؛ وبذلك مت ت�أمني طريق �إمداد �إىل حلب ،وبالتايل فك احل�صار عن
معامل الدفاع ،والذي تبعه فك احل�صار عن �سجن حلب املركزي ،وحترير مطار كويرو�س
واملحطة احلرارية.
ويلفت امل�ؤلف �إىل �أن اجلي�ش ال�سوري (مع احللفاء) اعتمد على �أ�سلوب العزل والق�ضم،
وقطع طرق الإمداد ،واال�ستنزاف املتوا�صل عرب ال�ضغط املتتايل ،وت�شتيت املجموعات،
والرتكيز على العمليات اخلاطفة وال�رسيعة والنوعية ،ومن اجتاهات عدة.

�أما �سيا�سي ًا ،فقد اعترب امل�ؤلف �أن معركة حلب كانت مف�صلية يف التاريخ احلديث،
تعدلت فيها موازين القوى العاملية ،وانتفت �سيطرة القطب
حيث تركزت فيها تطورات ّ
الأمريكي الأوحد يف العامل.

يف الف�صل التا�سع (تط ّور حرب الع�صابات) ،يقدم امل�ؤلف ملحة موجزة عن تطور حروب
الع�صابات تاريخي ًا ،و�صو ًال �إىل تنظيم «داع�ش» الإرهابي الذي قدم �إ�سهام ًا و�إ�ضافة
ومتيز ب�أ�سلوبه
على حروب الع�صابات ،حيث ظهر كت�شكيل متميز ومتمكن ومتما�سكّ ،
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ال�رسيع واملرن واملرعب؛ وهو جنح يف وقت قيا�سي ب�إحلاق هزائم متتالية باجلي�شني العراقي
وال�سوري.
وي�ضيف امل�ؤلف� :صحيح �أن مزج �أ�ساليب القتال ،من متماثلة وحرب غري نظامية ،لي�س
بالأمر اجلديد؛ وهو ما ا�صطلح على ت�سميته باحلرب غري املتناظرة .لكن كانت لداع�ش
تكتيكات خا�صة ،مثل اعتماده على ا�سرتاتيجية الهجوم الدائم ،وعدم اللجوء �إىل الدفاع
� اّإل يف حاالت ا�ستثنائية.
وميكن تلخي�ص ا�سرتاتيجية «داع�ش» بالتايل :هو ال يعتمد القتال اجلبهوي ،ويبحث
دائم ًا عن املناطق الرخوة �أمني ًا ،وي�ستغل الظروف االجتماعية واملعي�شية لل�سكان� ،إ�ضافة
لتتحول �إىل
�إىل الثغرات الأمنية ،بالتما�شي مع خلق خاليا مقاتلة داخل القرى والبلدات
ّ
قوة رديفة �إىل القوة القادمة من اخلارج ،لت�سهيل عملية �إ�سقاط املناطق.
ولكن بدون �شك ،يبقى حزب اهلل الت�شكيل الأقوى ،والأف�ضل يف العامل ،من حيث
التكيف يف
الرتكيب الهرمي ،والبنية التنيظيمة ،والكفاءة القتالية ،مبا يتمتع من قدرة على
ّ
بيئات خمتلفة ،ومتغرية .وهو اكت�سب خربة القيادة وال�سيطرة على امل�ستويات العملياتية
والتكتيكية ،مبا يف ذلك القدرة على القيام بعمليات هجومية على م�ستوى �رسايا ،كما
امتاز باملعرفة ،فهو يدر�س خ�صومه ،وي�ستخل�ص النتائج من عملياته القتالية.
يف الف�صل العا�رش (�سقوط املفاهيم الع�سكرية القدمية يف �سوريا) ،يتحدث امل�ؤلف عن
تغري كبري يف املفاهيم الع�سكرية التي كانت تتبناها املدار�س الع�سكرية والتدريبات و�إن�شاء
اجليو�ش وثقافة امليدان.
ففي احلرب ال�سورية حتديداً ،تفاعل اجلي�ش الرو�سي مع طبيعة املواجهات اجلارية،
بحيث راحت طائرات ال�سوخوي تغري على �أهداف حمددة ومتوا�ضعة (للإرهابيني) ،بناء
على معلومات ا�ستخبارية وتن�صت ،فيما بات مبقدور طائرات اال�ستطالع الأمريكية بدون
طيار (بريديتور) �أن تعمل بفعالية �أكرب من غارات الطريان الكال�سيكي (�إف � 16أو غريها).
كما �أ�سقطت حاالت يف احلرب ال�سورية ُبنية اجليو�ش القائمة واملفاهيم التي كانت
تتبناها ،مع التطور الهائل يف �أنواع الأ�سلحة ومنظوماتها؛ وبات ال�صاروخ (تاو) املوجه
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واملحمول على الكتف ،والعبوة املفخخة (كالميور �أو �سجيل) والإنغما�سي ،من الأ�سلحة
ذات الفاعلية احلا�سمة يف املعارك.
يف الف�صل احلادي ع�رش (مفاهيم جديدة يف احلرب ال�سورية) ،يقول امل�ؤلف �إن اجلي�ش
ال�سوري متكن بقدرته من �إ�سقاط جممل املناهج الع�سكرية على البنية النظامية ،مع تطوير
الأ�ساليب املتاحة بناء على الواقع ،وا�ستطاع تنظيم الوحدات الع�سكرية مبا يتالءم مع طبيعة
املعركة ،وتطوير الهيكلية لتوظيف القوة والطرق والو�سائل لتغطية االحتياجات العملياتية
والتكتيكية� ،سواء كانت دفاعية �أو هجومية ،مع تنظيم الأفراد والأ�سلحة.

يف الف�صل الثاين ع�رش والأخري (جيو�ش القرن الواحد والع�رشين :مناذج رائدة) ،يعر�ض
امل�ؤلف لتجارب اجلي�ش العربي ال�سوري واجلي�ش العراقي واجلي�ش اليمني ،ولتجربة كتائب
القذايف وجتربة املقاومة اللبنانية واحل�شد ال�شعبي العراقي واجلماعات الإ�سالمية الأفغانية،
كمقاومات �أثبتت عجز جيو�ش نظامية كربى يف مواجهتها.
وقد برزت اجليو�ش يف �سوريا والعراق واليمن كجيو�ش م�ستقبلية تعتمد الأ�سلوب
ّ
املركب� ،أي املزاوجة بني النظامي و�أ�سلوب حرب الع�صابات.

ويختم امل�ؤلف كتابه بتقدير م�ستقبلي ب�أن ال�ساحة ال�سوريةّ ،
بكل ما �شهدته من معارك
طاحنة ،باتت هي امليدان التاريخي الذي ّ
ت�شكل فيه بدايات معامل العامل اجلديد ،يف �ضوء
الرتاجع الأمريكي الوا�ضح يف املنطقة ،مقابل �صعود رو�سي – �صيني – �إيراين �أتاحت
ال�ساحة ال�سورية بلورته على عدة �صعد وم�ستويات.
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