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درا�سات وبحوث
o »اإ�سرائيل« تتم�سك بخطتها في ال�سفة الغربية: ال�سّم المتدحرج للأرا�سي 

المحتلة لي�سبح اأمرًا واقعًا
o  قانون »قي�سر«.. لي�س الورقة الأخيرة!

o  واأخيرًا اأ�سبح لـ»اإ�سرائيل« موطىء قدم علني فوق التراب اليمني

ندوات المركز الدورية
o  حلقة نقا�س حول عملية ال�سّم الإ�سرائيلي لل�سفة الغربية المحتّلة

قراءة في كتاب
o  نهاية الزعامة الأميركية )اأو�ساع العالم 2020(

درب���������ج ع������ل������ي  د. 

ح���ط���ي���ط روال  د. 

ن���������ا����������ص���������ر دم���������ج

ح���������������ص�������ن �����ص����ع����ب



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

1442 هـ  2020 م -  الثامنة ع�رشة/ �صيف  ال�صنة 

الهيئة اال�شت�شارية: 

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

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

د. طالل عتريسي: باحث وأستاذ جامعي. 

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

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

د. مجدي حّماد: رئيس اجلامعة اللبنانية - الدولية/مفّكر  وباحث. 
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ت�سدر عن مركز »باحث للدرا�سات الفل�سطينية وال�سرتاتيجية« �ش . م . م 

هيئة التحرير :

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

مدير التحـرير : ح�سـن �سعـب 

املدير املسؤول : فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفّنـي: اأحمـد املقـداد



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كلمة.   4000 و   3000 بني  ما  املقال  حجم  ـ   2

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

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

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

غلف الكتاب. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

تتالح��ق الأح��داث والتط��ورات اخلط��رة يف املنطقة، عل��ى ال�صعد 

الع�ص��كرية والأمنية باخل�صو�ص، فيما يبدو اأنه �صباق مع الوقت، ت�صرتك فيه 

خمتل��ف الأطراف املتوجلة يف ال�رصاعات الإقليمية ال�ص��اخنة، وذلك قبل 

النتخابات الأمركية التي �ص��تجري مطلع ت�رصي��ن الثاين/ نوفمرب املقبل، 

والتي �ص��تاأتي على الأرجح برئي�ص جديد غر دونالد ترامب، الذي �صهد 

عهده ويالت وكوارث �صيا�صية وع�صكرية واأمنية و»�صحية« طالت بالده اأولً 

واأغلب بلدان العامل ثانياً.

يف هذا العدد من املجلة الف�ص��لية عّدة اأبح��اث حول خلفيات واأبعاد 

املخّط��ط الإ�رصائيلي ل�صّم ال�صفة الغربية املحتلة، وعن قانون قي�رص الذي 

اأقّرت��ه اإدارة ترامب ملعاقبة النظام ال�صوري، وبحث حول الدور الإ�رصائيلي 

يف احل��رب اليمني��ة؛ اإ�صاف��ة اإىل حلق��ة نقا�ص عق��دت يف مركز باحث 

للدرا�ص��ات حول القرار ال�صهيوين ب�صّم ال�صفة املحتلة اإىل كيان الحتالل، 

وقراءة يف كتاب )نهاية الزعامة الأمركية(.
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»اإ�ضرائيل« تتم�ضك بخطتها في ال�ضفة الغربية 

ال�ضّم المتدحرج للأرا�ضي المحتلة 

لي�ضبح اأمراً واقعًا

❋
د. علي دربج

الـمقّدمــة

تنفيذ  نتنياهو واثقًا من  بنيامني  الوزراء الإ�رسائيلي  النكبة، بدا رئي�س  اأجواء  م�ستعيداً 

خطته ل�سم اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة. وهوتعهد، بعد يوم واحد من بدء حماكمته 

»فر�سة  لديها  »اإ�رسائيل«  اأن  موؤكداً   ،2020 متوز  يف  اخلطة  تلك  بتنفيذ  ف�ساد،  بتهم 

تاريخية« لإعادة ر�سم خريطة ال�رسق الأو�سط، ل ميكن تفويتها.

ويرى نتنياهو يف الظروف العاملية والإقليمية احلالية »فر�سة تاريخية نادرة ل�سم ال�سفة 

الغربية مل حتدث من قبل منذ قيام اإ�رسائيل عام 1948«؛ كما يوؤكد عزمه على امل�سي قدمًا 

يف تطبيق تلك اخلطة على اأر�س الواقع.

الأمريكي  الرئي�س  و�سعها  التي  ال�سالم  خطة  من  النابعة  اخلطوة،  »هذه  اأن  ويزعم 

دونالد ترامب«، »�ستكتب ف�ساًل جميداً اآخر يف تاريخ ال�سهيونية«. .

ول يرى نتنياهو يف ردود الفعل الراف�سة خلطة ال�سم ما يثنيه عن تنفيذها، خ�سو�سًا 

يف حالة الوهن والهوان العربي، والعجز الفل�سطيني ممثاًل يف ال�سلطة، والرتّدد الأوروبي 

الأحوال، ويف ظّل عدم  اأف�سل  الذّمة« يف  وبيانات »لإبراء  ت�رسيحات  يظهر يف  الذي 

الإجماع على اإمكانية فر�س عقوبات رادعة على »اإ�رسائيل«. 

على م�ستوى الداخل الإ�رسائيلي، باتت جميع الظروف مهيئة خلطة ال�سم امل�سوؤومة. 

امل�ستوطنون هم اأول من يدفع يف هذا الجتاه؛ فهم يعتربون اأن دولة فل�سطينية يف ال�سفة 

❋ كاتب �سيا�سي وحما�رسرِ جامعي وباحث يف العالقات اخلليجية ــ الإ�رسائيلية.



درا�صات باحث
»اإ�رسائيل« تتم�سك بخطتها يف ال�سفة الغربية : ال�سّم املتدحرج لالأرا�سي املحتلة  لي�سبح اأمراً واقعًا
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اليهودية  امل�ستوطنات  بلديات  الغربية �ستمثل تهديداً ل»اإ�رسائيل«.ويرى عدد من روؤ�ساء 

يف ال�سفة الغربية  اأن هذه املنطقة يف قلب اأر�سهم التي ورد ذكرها يف ن�سو�سهم الدينية 

املقّد�سة؛ لذا هم يطالبون بال�سيادة الإ�رسائيلية على اأكرث من 30 يف املئة من م�ساحة ال�سفة 

الغربية التي طرحها الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب. 

التفاقات  من  �سين�سحبون  اإنهم  ويقولون  اخلطوة،  هذه  فيتحّدون  الفل�سطينيون،  اأما 

ال�سابقة مع »اإ�رسائيل« ، ويخاطرون ب�سلطتهم احلاكمة اله�سة. فبالن�سبة لهم،  هذه اخلطوة 

تعني فقدان الأر�س احليوية لدولة م�ستقبلية، و�رسبة قاتلة حلق وحلم تقرير امل�سري.

اأما على م�ستوى احلليف الأمريكي الذي �سبق وبارك هذه اخلطوة، فتبدو موافقته مبثابة 

يحاول  فاإنه  واإدارته،  ترامب  ملوقف  نتنياهو  اطمئنان  من  الرغم  وعلى  حا�سل.  حت�سيل 

الت�رسيع بح�سم ال�سم، قبل النتخابات الرئا�سية الأمريكية املقررة يف3 ت�رسين الثاين 2020، 

خ�سو�سًا مع احتمال عدم اإعادة انتخاب ترامب، وظهور مفاجاآت خالل الأ�سهر املتبقية 

على ال�ستحقاق الرئا�سي قد توؤثر �سلبًا على تنفيذ خطة ال�سم.

ويعّزز ذلك اأن اخلطة ك�سفت بالفعل انق�سامًا حزبيًا كبرياً وغمو�سًا يف  موقف وا�سنطن. 

فعلى الرغم من تعّهد املر�سح الدميقراطي يف النتخابات الرئا�سية جو بايدن بالإبقاء على 

ال�سفارة الأمريكية يف القد�س املحتلة يف حال انتخابه، فاإنه ل يوؤيد ال�سم. وهو قال يف لقاء 

مع يهود اأمريكيني عرب الفيديو اإن »خطة ال�سم تقّو�س الآمال يف حّل الدولتني؛ كما حّذر 

18 من الأع�ساء الدميقراطيني يف جمل�س ال�سيوخ الأمريكي من اأن »ال�سم قد ي�رّس بالعالقات 
الأمريكية - الإ�رسائيلية«.

اأواًل: االأهمية اال�ضتراتيجية والتوراتية لل�ضفة الغربية 

املتبقي من فل�سطني  اأطلقه على اجلزء  الذي  اإىل الأردن،  الغربية  ال�سفة  يعود م�سطلح 

مَّ اإىل الأردن بعد  بحدود النتداب الربيطاين، والذي مل ي�سقط بعد النكبة عام 1948، و�سُ

معركة القد�س يف موؤمتر اأريحا عام 1951.

منطقة  فهي  الأهمية؛  بالغ  و�سكانيًا  وا�سرتاتيجيًا  �سيا�سيًا  موقعًا  الغربية  ال�سفة  حتتل 

الذي   ردن،  الأ غور  وغربي  واخلليل،  والقد�س  نابل�س  جبال:  من  كاًل  ت�سم  جيو�سيا�سية 

�سّمتها  وقد  واجلنوب.  والغرب  ال�سمال  من  »اإ�رسائيل«  بها  وحتيط  ال�رسق،  من  يحّدها 
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ال�سلطات الأردنية بـ»ال�سفة الغربية« لأنها تقع اإىل الغرب من نهر الأردن، بينما تقع معظم 

(1(
اأرا�سي اململكة الأردنية الها�سمية �رسقي النهر.

التاريخية من  21 باملائة من م�ساحة فل�سطني  ت�سّكل م�ساحة ال�سفة الغربية ما يقارب 

النهر اإىل البحر، اأي حوايل 5860 كلم2، وت�سمل جبال نابل�س وجبال القد�س، مبا يف ذلك 

اجلزء ال�رسقي من مدينة القد�س وجبال اخلليل وغربي غور الأردن. اأما املناخ فيها، فيتاأثر 

بعوامل ال�سطح واملوقع؛ واإجماًل، فاإن فل�سطني تقع �سمن اإقليم مناخ البحر املتو�سط الذي 

(2(
ميتاز باعتداله، وهو حار جاف �سيفًا وبارد ممطر �ستاًء.

تعّد اأرا�سي ال�سفة )مبا فيها القد�س ال�رسقية)، مع قطاع غزة، الدولة املوعودة لل�سعب 

ال�سلطة  اإقامتها  1967 وتفاو�س على  بعد حرب،  »اإ�رسائيل«  احتلتها  والتي  الفل�سطيني، 

عام  ولجئي  الأ�سليني  ال�سكان  من  خليط  املنطقة  ويقطن   .1994 عام  منذ  الفل�سطينية 

1948؛ وقد حاز اأغلبيتهم حتى عام 1988 على اجلن�سية الأردنية.

األف   400 فل�سطيني، واأكرث من  2.5 مليون  ن�سمة،  3 ماليني  ال�سفة حوايل  يعي�س يف 

منازل  بناء  يف  »اإ�رسائيل«  بداأت  الغربية،  ال�سفة  على  �سيطرتها  ومع  يهودي.  م�ستوطن 

اأي�سًا، حيث  طبية، وجامعة  ومراكز  مدار�س  تت�سمن  بلدات  لتن�ساأ  اليهود،  للم�ستوطنني 

عام  بحلول  األف   100 اإىل   1979 عام  اآلف يف   10 من  امل�ستوطنات  �سكان  عدد  ارتفع 

1992، واإىل 418 األفًا حاليًا، يحظون بحماية اجلي�س الإ�رسائيلي، الذي يزّنر م�ستوطناتهم 
.

(3(
ب�سل�سلة من الأ�سالك ال�سائكة ونقاط التفتي�س وخر�سانات من الإ�سمنت امل�سلح

فهو  لالحتالل.  واقت�سادية  وع�سكرية  اأمنية  ا�سرتاتيجية،  اأهمية  ال�سفة  ل  ت�سكِّ كما 

ي�ستغلها »ل�رسقة« املياه، واإقامة امل�ساريع القت�سادية وال�سناعات ال�سخمة؛ عالوة على اأنه 

ر بع�س هذه امل�ستوطنات كقواعد ع�سكرية للجي�س ومراكز اعتقال للفل�سطينيني. كل  ي�سخِّ

ذلك يجعل من امل�رسوع ال�ستيطاين الإ�رسائيلي يف ال�سفة ا�سرتاتيجية دائمة، ل جمرد �سيا�سة 

ـ رامي ابو زبيدة،  الُبعد الع�سكري الإ�رسائيلي ل�سم ال�سفة الغربية وغور الأردن، موقع عربي بو�ست، 21   1
/https://arabicpost.net          .2020 اأيار

/https://www.aljazeera.net       .2014. 2ـ  ال�سفة الغربية، موقع قناة اجلزيرة القطرية، 20 ت�رسين الثاين
 2020 متوز   2 العربي،  ان  ان  �سي  موقع  �سببه؟  وما  ال�رساع  تاريخ  ما  اإقليميًا..  واأهميتها  الغربية  ال�سفة  ـ   3

https://www.bbc.com/arabic
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.
(4(

عابرة. كما يجعل الحتالل م�رسوًعا رابًحا لـ»اإ�رسائيل« على كل امل�ستويات والأ�سعدة

باملقابل، متّثل ال�سفة للمقاومة الفل�سطينية اأهمية ا�سرتاتيجية كربى. فجبالها التي تطّل 

على الداخل املحتّل متنح املقاومة ميزة ترجيحية، متّكنها من ق�سف العمق املحتل واإيقاع 

�رسر م�ساعف يف اجلبهة الداخلية الإ�رسائيلية، فيما لو جنحت يف تطوير قدراتها الع�سكرية 

داخل ال�سفة الغربية املحتلة.

اأ ــ التحّوالت التاريخية في ال�ضفة الغربية بعد حرب 1948

بقيت اأرا�سي ال�سفة الغربية يف اأيدي اجلي�س الأردين بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة 

)اتفاقيات رود�س) التي اأنهت حرب عام 1948، حيث �سّمت هذه الأرا�سي اجلزء ال�رسقي 

من مدينة القد�س، مبا يف ذلك البلدة القدمية ما عدا جبل امل�سارف.

فل�سطني، وكان  الربيطاين على  النتداب  من  املنطقة جزءاً  1948 كانت  وقبل حرب 

احلد الفا�سل بني ال�سفة الغربية والأرا�سي التي اأقيمت عليها »دولة اإ�رسائيل« -وهو جزء 

.
(5(

مما يعرف باخلط الأخ�رس- حدوداً جديدة ُر�سمت اأول مرة يف العام 1949 

يف العام 1951 متّت الوحدة بني ال�سفتني ال�رسقية )الأردنية) والغربية )الفل�سطينية) بعد 

موؤمتر اأريحا؛ واعترب اأهايل ال�سفة حينها مواطنني اأردنيني. وبقيت الوحدة قائمة مع ال�سفة 

ال�رسقية حتى عام 1988، عندما قّرر امللك الراحل احل�سني بن طالل فك الرتباط القانوين 

والإداري واملايل بناًء على طلب منظمة التحرير الفل�سطينية، مع ا�ستثناء الأوقاف التي ل 

تزال مرتبطة باحلكومة الأردنية حتى اليوم من اإ�رساف وتعيينات والتزامات مالية و�سيانة 

لالأوقاف امل�سيحية والإ�سالمية.

اجلي�س  �سيطرة  عن  خرجت  التي  املنطقة  »اإ�رسائيل«  احتلت   1967 حزيران   5 يف 

الأردين اإبان حرب الأيام ال�ستة، وخ�سعت لل�سيطرة الإ�رسائيلية؛ اإّل اأنها ل تعترب جزءاً من 

اجلزيرة  الإ�رسائيلي، موقع  التو�سع  الفل�سطينية وخماطر  ال�سلطة  انح�سار  بني  الغربية:  ال�سفة  امل�رسي،  هاين  ـ   4
/https://studies.aljazeera.net     . 2020 للدرا�سات، 20 اأيار

5 ـ خبري اأممي يرحب باإ�سدار تقرير ي�سري اإىل اأن امل�ستوطنات الإ�رسائيلية حترم الفل�سطينيني من »قاعدة اأر�سية لبناء 
https://news.un.org/ar      .2020 دولة حقيقية واقت�ساد حيوي«، موقع اخبار المم املتحدة، 14 �سباط
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»اإ�رسائيل« بل اأرا�س حمتلة بح�سب اتفاقية جنيف، با�ستثناء الأرا�سي املجاورة ملدينة القد�س 

التي �سّمتها »اإ�رسائيل« ب�سكل اأحادّي اجلانب.

يف�سل  جداراً  �سارون،  اأرييل  برئا�سة  الإ�رسائيلية،  احلكومة  بنت   2002 العام  ويف 

بينها وبني الفل�سطينيني على اأر�س ال�سفة الغربية بذريعة حماية »اإ�رسائيل« من العمليات 

الفدائية. وقد اأ�رّس هذا اجلدار كثرياً بالفل�سطينيني، اإذ ق�سم م�ساحات وا�سعة من الأرا�سي 

الفل�سطينية، و�ساهم يف اإحكام احل�سار على ال�سعب الفل�سطيني واإفقار اقت�ساده الوطني 

(6(
ب�سكل كبري. كما ُعزلْت مدن وبلدات بكاملها عن حميطها الفل�سطيني.

ب ـ ال�ضفة في العقيدة ال�ضهيونية 

حتتل ال�سفة الغربية مكانة كبرية يف الفكر العقائدي ال�سهيوين، وخا�سة مدن القد�س 

واخلليل ونابل�س. ووفق العقيدة اليهودية، فاإن التاريخ العربي كان يف جممله بال�سفة؛ ففيها 

قامت دولة »اإ�رسائيل« القدمية، ثم دولتا »يهودا واإ�رسائيل« بعد انق�سامها؛ وهي على هذا 

الأ�سا�س اأكرث اأهمية وقد�سية من بقية مناطق فل�سطني.

ال�سيطرة  حتت  تبقى  اأن  يجب  ال�سفة  اأر�س  اأن  »اإ�رسائيل«  يف  الدينية  التيارات  ترى 

الإ�رسائيلية، ملا يف ذلك من تقريب لعودة »خملِّ�س اليهود«، وبناء »الهيكل« مكان امل�سجد 

الأق�سى. اإىل جانب ذلك، يحّرم حاخامات اليهود التنازل عن مناطق ال�سفة، ويرون اأن 

ذلك ل يجوز »�رسًعا«؛ كما ل يجوز اإعطاء العرب املوجودين فيها مواطنة �سبيهة بتلك 

الدينية على ال�ستيطان ب�سكل كبري يف  ال�سهيونية  اليهود؛ ما يف�رس تركيز  التي يتمتع بها 

.
(7(

مناطق ال�سفة، م�ستندة اإىل اأ�سا�س تاريخي واآخر توراتي

ج ــ االأهمية الع�ضكرية لل�ضفة 

اأ�سا�سيًا لكّل  اأن ال�سفة الغربية متثل عمقًا  ترى املوؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية الإ�رسائيلية 

بلورت يف  التي  الأمنية  النظرية  احلربية. وح�سب  العمليات  و�سري  الع�سكرية  التحّركات 

6  ـ ال�سفة الغربية، موقع قناة اجلزيرة القطرية، مرجع �سابق.
7ـ املرجع ذاته.
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الدفاعي  النظام  من  جزء  هو  وال�سم  ال�ستيطان  فاإن  الكيان،  ن�ساأة  من  الأوىل  ال�سنوات 

اجلغرايف؛ وعليه اأن يخلق عمقًا ا�سطناعيًا ي�سمح باإيقاف قوى املقاومة، وميّكن من جتنيد 

قوات الحتياط وحملهم اإىل �ساحات العمليات.

الع�سكري  األون،  اإيغال  اإىل  ن�سبة  »األون«،  بخطة  ُيدعى  ما  اإىل  النظرية  هذه  تعود 

وال�سيا�سي العّمايل الإ�رسائيلي ال�سابق ،الذي دعا يف هذه اخلطة اإىل »الحتفاظ بال�سيطرة 

الإ�رسائيلية الع�سكرية وال�ستيطانية على اأرا�ٍس داخل ال�سفة الغربية، ول�سّيما جتمع »غو�س 

و�سفوح  الأردن،  غور  على  املبا�رسة  لل�سيطرة  بالإ�سافة  واخلليل؛  القد�س  بني  عت�سيون« 

املرتفعات ال�رسقية، والطرق الوا�سلة بني اأريحا والقد�س.

لحقًا حتولت هذه اخلطة اإىل نظرية معتمدة يف الأمن القومي الإ�رسائيلي، تعتمد على 

للهجوم  ع�سكرية  وقواعد  ا�سرتاتيجي  عمق  اإىل  وحتويلها  الأر�س  على  املبا�رسة  ال�سيطرة 

املظّلة  هذه  اأّن  باعتبار  »اإ�رسائيل«،  اأوجدت  التي  الدولّية  باملظّلة  الكتفاء  وعدم  امل�ساّد، 

 على النف�س، ويف فر�س الوقائع 
ّ
لي�ست �سمانة ثابتة. مبعنى اأّنها مبنية على العتماد الذاتي

.
(8(

التي تعالج م�سكلة افتقاد »اإ�رسائيل« اإىل العمق اجلغرايّف يف بيئة معادية وراف�سة لوجودها

املراكز  الغربية من  ال�سفة  اأن قرب  الإ�رسائيلية  الأمنية  املوؤ�س�سة  تعترب  اإىل ذلك،  اإ�سافة 

ال�سكانية ومن املمتلكات احليوية لدولة الحتالل ي�ستلزم اأن حتفظ هناك م�سالح »اإ�رسائيل« 

ال�سرتاتيجية، حتى يف الو�سع الذي يكون فيه اتفاق مع الفل�سطينيني. 

على  الإبقاء  اإىل:  ت�سعى  الغربية  لل�سفة  �سمها  خالل  من  »اإ�رسائيل«  اأن  ذلك  يعني 

ال�ستيطان ال�سهيوين، والقدرة على ن�رس قوات هناك يف ظل اأي تهديد قد يطراأ، وال�سيطرة 

الأمنية التامة على منطقة غور الأردن التي يراد منها حتقيق عدة اأهداف حيوية:

1 ــ �سمان عمق ا�سرتاتيجي اأ�سا�سي؛ لأن اأهميته تكمن يف ع�رس ال�سواريخ التي تهدد 
اأر�سي  عمق  توفري  الأمر  يتطلب  لذلك  للتجنيد.  املطلوبة  واخلطوات  »اإ�رسائيل«،  مركز 

للجي�س  النظامية  القوات  ولعمل  والت�سدي،  الإنذار  القواعد ومنظومات  لن�رس  وجوي، 

التي �ست�سطر اإىل العمل مدة زمنية حمددة حتى جتنيد قوات الحتياط، لي�س ملواجهة القوات 

املعادية فح�سب، بل لإ�سكات ال�سواريخ املوجهة اإىل اجلبهة الداخلية.

8 ـ رامي ابو زبيدة،  الُبعد الع�سكري الإ�رسائيلي ل�سم ال�سفة الغربية وغور الأردن، مرجع �سابق.
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حتى  تبلغ  �رسقية  جبهة  ت�سّكل  ومنع  هناك،  ال�سهيونية  امل�ستوطنات  عن  الدفاع  ــ   2
املراكز ال�سكانية الإ�رسائيلية على امتداد ال�سهل ال�ساحلي، والتاأكد من بقاء مناطق ال�سفة 

الغربية منزوعة ال�سالح، ومنع تعزيز قدرات املقاومة يف ال�سفة الغربية من خالل تهريب 

.
(9(

الو�سائل القتالية من ال�رسق

د ــ االأهمية اال�ضتراتيجية واالقت�ضادية لغور االأردن

اأو وادي نهر الأردن، والذي   التي يتمتع بها غور الأردن  اإ�سافة لالأهمية القت�سادية 

تتبع له مدينة اأريحا )مقر ال�سلطة الفل�سطينية مبوجب اتفاقات اأو�سلو منت�سف الت�سعينيات، 

والتي اأطلق عليها اتفاق غزة واأريحا)، يتمتع غور الأردن باأهمية ا�سرتاتيجية ق�سوى، لأنه 

ميّثل احلدود ال�رسقية لفل�سطني.

طوبا�س  منطقة  مع  وت�سّكل  مهمة؛  ا�سرتاتيجية  منطقة  والأغوار  اأريحا  حمافظة  تعترب 

منذ  الإ�رسائيلي  وال�ستيطان  لالحتالل  هدفًا  املنطقة  اأ�سبحت  لذلك  فل�سطني.  غور 

احتالل ال�سفة، حيث مت بناء جمموعة كبرية من امل�ستوطنات ومع�سكرات تدريب اجلي�س 

الإ�رسائيلي، اأتت على م�ساحات وا�سعة من اأرا�سي املحافظة، خا�سة بعد قرار الحتالل 

 
(10(

الإ�رسائيلي بف�سل منطقة الأغوار وعزلها.

من  الأغوار  تعترب  ا�ستثناء،  دون  املتعاقبة،  الإ�رسائيلية  واحلكومات   1967 عام  ومنذ 

املناطق احليوية لالأمن والقت�ساد الإ�رسائيلي. وقد انتهجت هذه احلكومات خططًا متعددة 

الإجراءات،  من  مبجموعة  ومتثلت  لالحتالل،  الأول  اليوم  منذ  بداأت  الأغوار،  لتهويد 

اأهمها عزل ال�رسيط احلدودي مع الأردن بعمق 1-5 كم؛ وبالتايل ترحيل وت�رسيد اآلف 

ال�سكان الفل�سطينيني من منطقة الزور والكتاير اإىل اجلهة ال�رسقية من النهر. 

لل�سياج  املحاذية  الزراعية  الدومنات  اآلف  وم�سادرة  بعزل  »اإ�رسائيل«  قامت  كما 

احلدودي مع الأردن، وما يعرف باخلط الأخ�رس، بحجج اأمنية؛ اإذ كانت هذه الأرا�سي 

9  ـ عالء ابو زيد، خطة ال�سم الفعل ورد الفعل، مركز الناطور للدرا�سات والأبحاث، 24 حزيران 2020                                            
/https://natourcenters.com

10 ـ خريالدين اجلابري، اأخ�سب اأرا�سي فل�سطني و�سّلة غذائها.. ما هو غور الأردن الذي �ست�سمه »اإ�رسائيل« 
/https://arabicpost.net    .2020 اإليها بوعد من ترامب، موقع عربي بو�ست، 29 كانون الثاين
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اإىل  اأي�سًا  الفل�سطينيني. وعمدت  املزارعني  من  العائالت  الوحيدة لآلف  امللكية  ت�سّكل 

م�سادرة اآلف الدومنات من الأرا�سي الزراعية اخل�سبة، ل�سالح اإقامة امل�ستوطنات الزراعية 

والأمنية، ف�ساًل عن اأنها منعت  البناء والتطور العمراين يف جميع قرى الأغوار.

ي�سم غور الأردن �سهوًل زراعية غنية مبواردها املائية. وهو عبارة عن قطاع �سيق ا�سرتاتيجي 

 ميّثل نحو 30 يف املائة من م�ساحة ال�سفة الغربية املحتلة، على طول احلدود مع الأردن.

تنظر الدولة العربية اإىل هذه امل�ساحة الواقعة بني نطاقني �سحراويني على اأنها حيوية لأمنها.  

ويف حال �سم الأغوار مبوجب خطط نتنياهو، ي�سبح هذا ال�سهل احلدود ال�رسقية للدولة 

العربية، مبا يزيد من املناطق احلدودية مع دولة الأردن التي وقَّعت معها تل اأبيب معاهدة 

(11(
�سالم يف 1994.

ورغم »معاهدة ال�سالم«، فاإن غور الأردن �سيكون من منظور اجلي�س الإ�رسائيلي منطقة 

عازلة قليلة ال�سكان، يف حال تعر�س »اإ�رسائيل« لهجمات بريّة.

�سفد  حتى  جنوبًا  بي�سان  من  للمعلومات«،  الوطني  »املركز  ح�سب  الأغوار،  متتد 

ال�سفوح  حتى  الأردن  نهر  منت�سف  ومن  جنوبًا،  النقب  حتى  جدي  عني  ومن  �سماًل، 

ال�رسقية لل�سفة الغربية غرًبا. وتبلغ امل�ساحة الإجمالية لالأغوار 720 األف دومن.

الغور، اأو وادي الأردن، هو �سهل منخف�س يقع يف الق�سم اجلنوبي من �رسق املتو�سط، 

انخفا�سًا  نقطة  اأكرث  حتى  منحدراً  طربيا،  بحرية  من  املمتد  الأردن  بنهر  تعريفه  ويرتبط 

عن �سطح الياب�سة عند �ساطئ البحر امليت، بحدود 410 اأمتار عن م�ستوى �سطح البحر. 

(12(
ويق�سم غور الأردن اإىل مناطق كثرية، منها الأغوار ال�سمالية والأغوار الو�سطى.

فل�سطيني مبا  األف   50 فيها نحو  الغربية، ويعي�س  ال�سفة  الأغوار  ربع م�ساحة  ت�سّكل 

فيها مدينة اأريحا، اأي ما ن�سبته 2 باملائة من �سكان ال�سفة الغربية. وتكمن اأهمية الأغوار 

العظمى يف كونها منطقة طبيعية دافئة وخ�سبة ميكن ا�ستغاللها للزراعة طوال العام. كما 

ترتبع فوق اأهم حو�س مائي يف فل�سطني.

الأو�سط  ال�رسق  جريدة  موقع  الأردن،  غور  �سم  على  نتنياهو  ي�رس  ملاذا  ا�سرتاتيجية...  جغرافية  منطقة  ـ   11
/https://aawsat.com       .2020 ال�سعودية الإلكرتوين، 24 حزيران

الفل�سطينيني و�سّلة غذائهم،  ـ مريفت �سادق واأمين ف�سيالت، الأغوار املهددة بال�سم الإ�رسائيلي.. حدود   12
/https://www.aljazeera.net    .2019 موقع قناة اجلزيزة القطرية الإلكرتوين، 11 اأيلول
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تبلغ م�ساحة الأرا�سي الزراعية يف الأغوار 280 األف دومن، اأي ما ن�سبته 38.8 باملائة 

األف دومن، يف حني ي�سيطر   50 الفل�سطينيون منها  من امل�ساحة الكلية لالأغوار. وي�ستغل 

امل�ستوطنون على 27 األف دومن من الأرا�سي الزراعية فيها.

ع�سكرية  مناطق  ا�ستخدامها  بذريعة  دومن  األف   400 على  »اإ�رسائيل«  ت�سيطر  كذلك 

الفل�سطينيني  على  لالأغوار. وحتظر  الكلية  امل�ساحة  من  باملائة   55.5 ن�سبته  ما  اأي  مغلقة، 

ممار�سة اأي ن�ساط زراعي اأو عمراين يف هذه املناطق التي اأن�ساأت فيها 90 موقًعا ع�سكريًا 

منذ نك�سة عام 1967.

الفل�سطينية  ال�سلطة  ل�سيطرة  مناطق تخ�سع  اإىل  اأو�سلو  اتفاق  الأغوار ح�سب  ُق�ّسمت 

الكلية، ومناطق  الأغوار  باملائة من م�ساحة   7.4 بن�سبة  85 كلم،  تبلغ م�ساحتها حوايل   ،

باملائة،   4.3 بن�سبة  كلم،   50 بحوايل  م�ساحتها   تقّدر  و«اإ�رسائيل«   ال�سلطة  بني  م�سرتكة 

كلم،   1155 حدود  اإىل  م�ساحتها  وت�سل  الكاملة،  الإ�رسائيلية  لل�سيطرة  تخ�سع  ومناطق 

(13(
وت�سكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار )بن�سبة 88.3 باملائة).

حتى عام 2015، اأقيمت على اأرا�سي الأغوار 31 م�ستوطنة اإ�رسائيلية غالبيتها زراعية، 

التي  و«يتاف«،  و»م�سواه«  »ميخول«  م�ستوطنات  اأقدمها  م�ستوطن،   8300 وي�سكنها 

اأن�سئت عام 1969.

من  األًفا   50 عن  يزيد  ما  ر  َهجَّ الحتالل  اأن  اإىل  الفل�سطينية  الر�سمية  البيانات  وت�سري 

اإقامتهم يف  �سكانية كاملة بحجة  اإىل جتمعات  بالإ�سافة   ،1967 الأغوار منذ عام  �سكان 

الفل�سطينيون  وي�سمي  ال�سمالية.  الأغوار  يف  احلديدية  خربة  كاأهايل  ع�سكرية،  مناطق 

الأغوار »�سلة الغذاء«، حيث ت�سّكل 50 باملائة من اإجمايل امل�ساحات الزراعية يف ال�سفة 

(14(
الغربية، وفيها ينتج 60 باملائة من اإجمايل اخل�رسوات.

هـ ـــ المياه في االأغوار

نهر  ممّثلة يف  املياه،  م�سادر  للمنطقة، على  احتاللها  بداية  »اإ�رسائيل«، ومنذ  �سيطرت 

الأردن، اإ�سافة للمياه اجلوفية.

13 ـ املرجع ذاته.
14 ـ املرجع ذاته.
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اأما  بئراً.   68 على  الو�سطى  والأغوار  بئراً،   91 على  اجلنوبية  الأغوار  منطقة  حتتوي 

َرت قبل 1967، ومل يجر  الأغوار ال�سمالية، فتحتوي على 10 اآبار، 60 باملائة منها اآبار ُحفرِ

(15(
جتديدها نظراً للعراقيل الإ�رسائيلية.

مطرقة  بني  ال�سمالية  »الأغوار  بعنوان  احلوراين،  اهلل  عبد  مركز  اأعّدها  درا�سة  وت�سري 

الإن�سانية«،  �سد  جرمية  الأغوار...  تعطي�س  امل�ستوطنني،  ع�سابات  و�سندان  الحتالل 

اأن »معّدل ا�ستهالك امل�ستوطن القاطن يف الأغوار ال�سمالية يبلغ 8 اأ�سعاف ما ي�ستهلكه 

املواطن الفل�سطيني«.

وتو�سح الدرا�سة اأن دولة الحتالل ت�سيطر على 85 باملائة من مياه الأغوار ال�سمالية، 

فيما يتحكم الفل�سطينيون بـ15باملائة املتبقية. ول ت�سمح �سلطات الحتالل باإعطاء تراخي�س 

اآبار من قبل الفل�سطينيني مهما كان عمقها، بينما تقوم �رسكة »ميكروت«، موّزع  حلفر 

املياه الإ�رسائيلي، بحفر الآبار التي ي�سل بع�سها اإىل عمق 100 مرت، بغية تزويد امل�ستوطنات 

الآبار  ع�رسات  جتفيف  اإىل  ال�سيا�سة  هذه  واأدت  العام.  طوال  باملياه  لها  التابعة  واملزارع 

(16(
والينابيع املنت�رسة يف املنطقة بفعل هذه الآبار العميقة.

الأغوار  يف  منت�رسة  اآبار   10 بني  من  تعمل  فقط  واحدة  »بئراً  اأن  الدرا�سة  وتوؤكد 

مقومات  اأب�سط  لتدمري  تهدف  التي  الإ�رسائيلية  الإجراءات  بفعل  ال�سمالية، 

الرحيل،  اأجل  من  ال�سكان  على  ال�سغط  بهدف  منطقة،  اأي  يف  الإن�ساين  الوجود 

لهم. اأ�سا�سي  رزق  كم�سدر  املرويّة  الزراعة  على  تعتمد  املنطقة  هذه  واأن   خ�سو�سًا 

 ويف الإطار ذاته، اأدى حفر الآبار الإ�رسائيلية اإىل جفاف واختفاء اأكرث من 22 نبعة طبيعية 

كانت تعترب م�سدراً مهمًا من م�سادر تزّود الفل�سطيني باملياه العذبة والزراعة. كما اأدى 

جفاف هذه الينابيع اإىل تدمري جزء من احلياة الربية يف الغوار، والتي كان يعي�س عليها اآلف 

(17(
الأنواع من احلياة الربية والنباتية واحليوانية النادرة.

دعاء ال�رسيف، النهب الإ�رسائيلي للموارد املائية الفل�سطينية بني املا�سي واحلا�رس، املوقع  و  اأبو علي  �سعيد  15ـ 
الدول  املحتلة يف جامعة  العربية  والأرا�سي  فل�سطني  قطاع  ال�سادرة عن  �سهر،  فل�سطني يف  ملجلة  الإلكرتوين 

/2016 . http://horizon-palestine.org ،العربية، العدد اخلام�س والثالثون

16 - غور الأردن حقائق على الر�س، موقع عمون الأردين، 30 كانون الثاين 2020.
/https://wwwammonnews.net

17ــ املرجع ذاته 
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اإىل رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية، فاإن دولة الحتالل ا�ستثمرت يف  وا�ستناداً 

منطقة الأغوار منذ احتاللها عام، 1967 وزرعت اأكرث من مليون �سجرة نخيل.

و ــ �ضيا�ضات التهجير واالقتالع االإ�ضرائيلية من غور االأردن

اإىل  اإ�سافة   ،1967 عام  منذ  الأغوار  �سكان  من  األفًا   50 عن  يزيد  ما  الحتالل  َهّجر 

خربة  اأهايل  تهجري  مثل  ع�سكرية،  مناطق  يف  اإقامتهم  بحجة  كاملة،  �سكانية  جتمعات 

(18(
احلديدية يف الأغوار ال�سمالية.

املحتّلة »بت�سيلم«،  الأرا�سي  الإن�سان يف  الإ�رسائيلي حلقوق  املعلومات  ووفق »مركز 

البقاء �سمن بلداتهم التي �ساقت عليهم، ومتنع  اإ�رسائيل« تفر�س على الفل�سطينيني  فاإن« 

منعًا �سبه تاّم البناء الفل�سطيني يف املناطق امل�سّنفة »ج«. كما ترف�س �سلطات الحتالل على 

نحو �سامل تقريبًا اإ�سدار تراخي�س بناء للفل�سطينيني مهما كان نوع البناء- منازل اأو مبان 

(19(
زراعية اأو مبان عاّمة اأو مرافق ومن�ساآت ُبنى حتتّية.

ومنذ بداية عام 2013، ياأمر اجلي�س الإ�رسائيلي من حني لآخر �سّكان التجّمعات الواقعة 

على اأرا�س اأعلنتها اإ�رسائيل »مناطق اإطالق نار« باإخالئها موؤقًتا؛ بحّجة اأّن اجلي�س يحتاج 

اإجراء تدريبات ع�سكرّية هناك.

األف دومن)، ويف  45 باملائة من م�ساحة منطقة الأغوار )786  ومتتّد هذه املناطق على 

بني  ترتاوح  لفرتة  �سكناهم  مناطق  مغادرة  منهم  ُيطلب  ال�سّكان  يت�سّلمها  التي  الأوامر 

اإخالوؤهم  �سيجري  ذلك  يفعلوا  مل  اإذا  باأّنهم  حتذيراً  وت�سمل  ويومني،  معدودة  �ساعات 

(20(
بالقّوة وم�سادرة موا�سيهم وتغرميهم تكاليف الإخالء.

وما بني 2006 و2017، هدمت �سلطات الحتالل حوايل 698 وحدة �سكنّية على الأقّل 

يف بلدات فل�سطينية يف منطقة الأغوار، كان ي�سكنها 2948 فل�سطينيًا، بينهم على الأقّل 

الأردن.. اإلغاء لآخر احلدود الفل�سطينية مع دولة عربية، موقع مركز الفل�سطيني لالإعالم، 17  ــ �سم غور   18
 /https://www.palinfo.com    .2020 اآذار

19 ــ  الإدارة املدنية تهدم قرية خربة طانا يف غور الأردن، بت�سيلم، مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان 
https://www.btselem.org/arabic     .2011 يف الأرا�سي املحتلة، 15 اآذار

20 ــ املرجع ذاته. 
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1334 قا�رساً. كما اأن 783 من الفل�سطينيني الذين ُهدمت منازلهم )اآَوْت 386 قا�رًسا) اأملّت 
بهم حمنة هدم منزلهم مّرتني على الأقّل.

2017، على  اأيلول  2012، وحتى نهاية  وكانت �سلطات الحتالل هدمت منذ بداية 

الأقّل 806 مباٍن لغري اأغرا�س ال�سكن، من �سمنها مباٍن زراعّية.

ثانيًا: الم�ضاريع والمخططات اال�ضتيطانية في ال�ضفة.

�سّكل ال�ستيطان حجر الزاوية يف الفكر ال�سهيوين، والقاعدة التي قامت عليها الدولة 

على  ال�سكاين  الواقع  الأمر  �سفة  لإ�سفاء  تعتمده  الذي  والأ�سا�س   ،1948 عام  العربية 

تو�سعاتها الع�سكرية املتتالية.

 يختلف ال�ستيطان اليهودي عن اأ�سكال ال�ستيطان ال�ستعماري التي عرفها العامل يف 

الع�رس احلديث ، لكونه ي�ستند يف تربير وجوده اإىل فل�سفة ذرائعية وادعاء ديني، ويعتمد 

�سيا�سة الأمر الواقع التي ت�ساندها القوة الع�سكرية.

اأن يقوم بطرد  ال�سكان، فقد كان على الحتالل  وملّا مل تكن فل�سطني بلداً خاليًا من 

�سكانها )الفل�سطينيني) الذين ي�سكل وجودهم عائقًا اأمام حركة ال�ستيطان.

الفل�سطينيني  ال�سكان  وتهجري  الأرا�سي  م�سادرة  عمليات  �سّكلت  الزاوية  هذه  ومن 

الوجه الآخر لعملية ال�ستيطان. ففي بع�س احلالت كان ل بد من طرد ال�سكان الفل�سطينيني 

اأوًل لإقامة م�ستوطنة ما؛ ويف حالت اأخرى كان قيام امل�ستوطنات يوؤدي اإىل طرد ال�سكان 

(21(
الفل�سطينيني اأو تفتيت كثافتهم متهيداً لإجالئهم.

اأيار 1948، كان عدد  عندما احتلت فل�سطني واأعلن عن قيام دولة »اإ�رسائيل« يف 15 

 285 العاملية  ال�سهيونية  واملنظمة  اليهودية  الوكالة  اأقامتها  التي  اليهودية  امل�ستوطنات 

حول  ال�ستيطانية  الع�سكرية  القالع  من  متكامل  حزام  �سكل  على  اأقيمت  م�ستوطنة، 

اخلطوط التي حّددها قرار التق�سيم لعام 1947.

21  ــ امل�رسوع ال�ستيطاين على اأرا�سي مطار قلنديا يعزل القد�س، موقع املركز الفل�سطيني لالإعالم، 22 �سباط 
www.palinfo.com     .2020
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وخالل الفرتة املمتدة حتى حزيران 1967، اأقامت احلكومة الإ�رسائيلية والوكالة اليهودية 

587 م�ستوطنة اأخرى، تركزت كلها يف املناطق الفل�سطينية التي �سّمتها »اإ�رسائيل« بالقوة، 

زيادة على حدود قرار التق�سيم ل�سمان تهويد هذه املناطق؛ ومت اإ�سكان حوايل 180 األف 

م�ستوطن فيها. بعد حرب حزيران 1967 واحتالل »اإ�رسائيل« ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

و�سيناء ومرتفعات اجلولن، �سارعت »تل اأبيب« اإىل تنفيذ ال�سيا�سة ال�ستيطانية نف�سها التي 

كانت نفذتها يف الأرا�سي الفل�سطينية التي احتلتها يف حرب 1948، زيادة على حدود 

التق�سيم. 

ال�سهيوين  ال�ستيطان  عمليات  مبا�رسة  »اإ�رسائيل«  بداأت   ،1967 حرب  انتهاء  عقب 

اجلديد  الحتالل  جلعل  حماولة  يف  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي  اأنحاء  كل  يف  الوا�سعة 

اأمراً واقعًا، وحتويل خطوط وقف اإطالق النار اإىل حدود مرحلية جديدة »لإ�رسائيل« يتم 

اإحلاقها ر�سميًا بدولة  يتم  اأن  ال�سهيوين فيها، على  الواقع ال�ستيطاين  تثبيتها بفر�س الأمر 

(22(
»اإ�رسائيل«، كما حدث للقد�س يف العام 1980 واجلولن يف 14 كانون الأول 1981.

اإن النظر اإىل حركة ال�ستيطان يف املناطق املحتلة بعد عام 1967 يوؤكد نّية »اإ�رسائيل« 

وموؤ�س�ساتها واأحزابها عدم التخلي عن �سرب واحد من الأرا�سي املحتلة اجلديدة. فالأحزمة 

ال�ستيطانية الأوىل جاءت حماذية ومال�سقة للحدود يف الأغوار واجلولن.

تنفذها على  التي  الإ�رسائيلي، من وراء م�ساريع ال�ستطيان  هدفت �سلطات الحتالل 

ار�س الواقع،  اإىل حتقيق الآتي: 

�أوالها: الطرد الفل�سطيني: م�سادرة الأرا�سي وبناء امل�ستوطنات عليها.

ثانيها: ا�ستبدال الإ�رسائيليني مكان الفل�سطينيني: واإ�سكانهم يف هذه امل�ستوطنات وخلق 

وجود دميغرايف يوؤثر ب�سكل مبا�رس وغري مبا�رس على الوجود الفل�سطيني احلايل وامل�ستقبلي.

وانطالقًا من هذه الروؤية الإ�رسائيلية، مت طرح جمموعة كبرية من الت�سورات وامل�ساريع 

ال�ستيطانية منذ احتالل فل�سطني عام 1948. وقد جاءت على النحو الآتي:

 19 القطرية،  اجلزيرة  قناة  ال�سفة، موقع  الكربى ومتزيق  للقد�س  مُتّهد  ا�ستيطانية  م�ساريع  العدم،  حممود  ــ   22
/https://www.aljazeera.net     .2017 ت�رسين الثاين
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1 ـــ م�ضروع األون: تموز 1967

يعّد هذا امل�رسوع  اخلطة الر�سمية حلزب العمل، وهو يق�سي باإقامة ا�ستيطان ا�سرتاتيجي 

و�سيا�سي على امتداد الأغوار وال�سفوح ال�رسقية ملرتفعات ال�سفة الغربية. ويحاول امل�رسوع 

ال�سكان«.  الأر�س واأقل عدد من  ل�سيا�سة »اأكرب م�ساحة من  املاأهولة وفقًا  املناطق  جتّنب 

الأرا�سي  من  ق�سم  اإعادة  تتيح  الأردن  مع  اإقليمية  ت�سوية  اإىل  الو�سول  ذلك  اإىل  ي�ساف 

الفل�سطينية املحتلة املاأهولة بال�سكان العرب وحما�رستهم من جميع النواحي بـ»اإ�رسائيل«، 

مقابل اتفاقية �سالم مع الأردن.

اأن تكون قابلة للدفاع من وجهة  اأن حدود »اإ�رسائيل« الدائمة يجب  األون يرى  كان 

النظر ال�سرتاتيجية، التي تعتمد على عوائق طوبغرافية دائمة ت�ستطيع اأن تقاوم اأي هجوم 

للجيو�س الربية احلديثة وتكون حدوداً �سيا�سية. لذا اقرتح �سم اأرا�ٍس بعمق 15 – 10 كم 

.
(23(

على طول وادي الأردن والبحر امليت ومنطقة غو�س عت�سيون ومنطقة اللطرون

2 ــ خطة غو�ش اأمونيم )اأ�ّض�ضت كمنظمة ر�ضمية عام 1974(: 

تهدف اخلطة اإىل ال�ستيطان يف املناطق التي جتنبتها امل�ساريع ال�ستيطانية، وذلك ل�سد 

الثغرة يف امل�ساريع الأخرى وحتقيق الأهداف الأمنية الآتية: 

ـ املحافظة على عمق البالد من نهر الأردن وحتى ال�سهل ال�ساحلي. 

ـ ال�سيطرة على �سل�سلة اجلبال يف ال�سفة الغربية.

ـ اإن�ساء  �سبكة وا�سعة من الطرق لربط امل�ستوطنات.

3 ــ  خطة متتياهو دروبل�ش )يمثل جناح الليكود(:
الأماكن  يف  جديدة  م�ستوطنات  واإقامة  مكثف  اإ�رسائيلي  اإ�سكان  اإىل  اخلطة  تهدف 

ال�سرتاتيجية. ولكي ل تكون امل�ستوطنات معزولة يجب اإقامة م�ستوطنات جديدة قرب 

كل م�ستوطن؛ وبهذا تت�سكل كتل من امل�ستوطنات توؤدي يف النهاية اإىل الندماج وت�سكيل 

اجلزيرة  قناة  موقع  واإ�سكاليات،  واقع  املحتلة..  الأرا�سي  يف  الإ�رسائيلي  ال�ستيطان  التفكجي،  خليل  ـ   23
/https://www.aljazeera.net     .2014 ولBالقطريية، 3 ت�رسين ال
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مدن. كان يهدف امل�رسوع اإىل اإ�سكان مائة األف يهودي يف العام 1986،  على اأن ي�سل 

الرقم عام 2010 اإىل 800 األف يهودي. وقد اأطلق على هذا امل�رسوع ا�سم املخطط الرئي�سي 

.
(24(

لال�ستيطان يف �سمرون ويهودا

4 ــ م�ضروع �ضارون )رئي�ش اللجنة الوزارية العليا لال�ضتيطان(:

ال�سفة  �سمال  لف�سل  ا�ستيطاين  قطاع  اإقامة  هو  امل�رسوع  هذا  من  الرئي�س  الهدف  اإن 

الغربية عن جنوبها، وتركيز ال�ستيطان يف املناطق الغربية )ال�سفوح الغربية) لدعم املناطق 

تو�سعها  يكون  اإ�رسائيل  داخل  ال�ستيطانية  امل�ساريع  من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  ال�ساحلية؛ 

باجتاه ال�رسق، على اأن يكون تو�سع امل�ستوطنات ال�رسقية باجتاه الغرب، لت�سّكل معًا كتاًل 

تقطع اخلط الأخ�رس، وت�سّكل بنجومه ال�سبع، على طول هذا اخلط، بدءاً من ال�سمال )اأم 

الفحم) وحتى اجلنوب )منطقة اللطرون)، خطًا حدوديًا جديداً. وقد مت فعاًل اإجناز جزء 

(25(
كبري من هذا املخطط.

5 ــ  م�ضروع يو�ضي األفر )باحث في مركز يافا للدرا�ضات االإ�ضرائيلية(:

ق�ست خطة يو�سي األفر باأن يتم جتميع امل�ستوطنات وامل�ستوطنني، بدءاً من منطقة قلقيلية 

وحتى منطقة غو�س عت�سيون، ب�رسيط ي�سل اأحيانًا اإىل 15 كم عمقًا )منطقة غرب نابل�س 

ورام اهلل)، بالإ�سافة اإىل منطقة القد�س. ويالحظ هنا اأن يو�سي األفر مل ياأخذ بعني العتبار 

التجمعات ال�سكنية العربية املوجودة يف هذا ال�رسيط، على اعتبار اأن م�رسوعه يف الأ�سل 

كان اإحداث تبادل �سكاين، اأي اإحالل م�ستوطنني مكان فل�سطينيي عام 1948. وعندما 

نوق�س يف هذا املو�سوع مل ي�ستطع اأن يعطي جوابًا مبا �سوف يحدث للفل�سطينيني الذين 

�سين�سّمون اإىل اإ�رسائيل، علمًا باأن ال�سيا�سة الإ�رسائيلية ل ت�سمح بزيادة الكثافة العربية داخل 

(26(
حدودها.

وكالة  موقع  فل�سطينية،  دولة  اإقامة  �سيقو�س  ال�ستيطاين   »1 »اإي  م�رسوع  املتحدة:  الأمم  طارق،  حممد  ــ   24
https://www.aa.com.tr/ar     .2020 الأنا�سول الرتكية العربي، 26 �سباط

25  ــ املرجع ذاته. 
26  ــ املرجع ذاته. 
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6 ــ م�ضروع حزب الطريق الثالث:

يهدف هذا امل�رسوع اإىل ح�رس التجمعات العربية يف كتل مف�سولة عن بع�سها البع�س، مع 

و�سع مناطق الغور واللطرون والقد�س وجنوب غربي نابل�س وجنني -بالإ�سافة اإىل مناطق 

ال�سيطرة  الأخ�رس- حتت  الواقعة على اخلط  الفل�سطينية  للقرى  عازلة على طول احلدود 

�سي�سبحون  فاإنهم  اإ�رسائيل،  اإىل  ين�سمون  �سوف  الذين  لل�سكان  بالن�سبة  اأما  الإ�رسائيلية. 

حتت ال�سيادة الإ�رسائيلية )رخ�س البناء واحلياة اليومية)؛ وفيما يتعلق مب�ساألة هويتهم، فاإنهم 

�سيبقون فل�سطينيني ير�ّسحون ويرت�سحون للمجل�س الفل�سطيني. وهنا طرحت هوية �سكان 

مقيمني ولي�سوا مواطنني، كما هو حا�سل بالن�سبة لفل�سطينيي القد�س. وعليه، فاإن امل�رسوع 

يهدف اإىل التخل�س من ال�سكان العرب وعدم اإعطائهم اجلن�سية الإ�رسائيلية، لكي ل ت�سبح 

الدولة اليهودية مع الزمن مزدوجة القومية.

7 ــ )مجموعة Ozevshalom( اليهود االأرثوذك�ش والم�ضتوطنون:

تق�سي خطة هذه املجموعة ب�سم 6 باملائة من الأرا�سي العربية بدون �سكان، بدءاً من 

ال�سمال اإىل اجلنوب، بحيث ت�سكل امل�ستوطنات كتاًل ت�سل بينها طرق.

8 ــ  م�ضروع نتنياهو + م�ضروع األون المعّدل:

تتعلق  خطة  عن  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  اأعلن   1997 اآذار   21 يف 

بال�ستطيان بال�سفة، وقد ت�سمنت نقاطها العامة الآتي:

اأن  وال�سامرة«، من غري  اأرا�سي »يهودا  باملائة من   45 – 50 الفل�سطينيني  اإعطاء  ــ   1
الكربى  والقد�س  عت�سيون  وغو�س  الغور  ومناطق  املهمة«،  »احليوية  باملناطق  ذلك  مي�س 

قّدمها  التي  الأمنية  امل�سالح  خريطة  )ح�سب  امل�ستوطنات  واأغلبية  التما�س  خط  وقطاع 

اجلي�س للحكومة).

2 ـــ تفكيك جزء من امل�ستوطنات، التي هي نقاط بعيدة ونائية، والتي يحّولها بقاوؤها 
اإىل جيوب داخل ال�سلطة الفل�سطينية.

(27(
3 ــ عدم التنازل عن ال�سيادة الكاملة بالقد�س.

بر�س  قد�س  وكالة  موقع  واملخططات،  امل�ساريع  اأهم  ال�سفة..  على  لل�سيطرة  الإ�رسائيلية  التهديدات  ــ    27
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9 ــ خطة الخطوط الحمراء ) يهود هرئيل(:

وتت�سمن الأفكار الآتية:

ــ الف�سل بني امل�ستوطنني اليهود وال�سكان الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

ـ ان�سحاب اجلي�س الإ�رسائيلي من املناطق التي تكون فيها اأغلبية ال�سكان من الفل�سطينيني.

ـ �سم مناطق القد�س الكربى ،وم�ستوطنات غو�س عت�سيون وغور الأردن وم�ستوطنات 

غو�س قطيف يف قطاع غزة، كليًا اإىل ال�سيادة الإ�رسائيلية.

ـ  بقاء غالبية امل�ستوطنات الأخرى حتت �سيطرة اإ�رسائيلية كاملة.

10 ــ خطة قيادة المنطقة الو�ضطى للعمل الدائم:

مت التخطيط لهذه اخلطة وفق الت�سور املطلوب للحدود النهائية لإ�رسائيل. ومت تق�سيم 

ال�سفة الغربية اإىل جمموعة من الألوان:

ـ �للون �الأخ�رض: مناطق مطلوبة لأ�سباب اأمنية، ومتتد على طول اخلط الأخ�رس ومنطقة 

الغور، وم�ساألة ال�سيادة �ستبقى مفتوحة.

بيت  اأربع،  )كريات  الذاتي  احلكم  منطقة  يف  يهودية  ا�ستيطانية  كتل  �الأزرق:  �للون  ـ 

(28(
حجاي، منطقة جبل اخلليل).

ناع القرار يف »اإ�رسائيل«  وهكذا ،فاإن املواقف والت�سورات واحللول املطروحة من �سّ

ب�ساأن م�ستقبل امل�ستوطنات ت�سب جميعها باجتاه واحد. وثمة اإجماع على اأن امل�ستوطنات 

الإ�رسائيلية ت�سكل مورداً ا�سرتاتيجيًا يجب ا�ستمرار وجوده وتو�سيع. كما اأن الطرح الذي 

�سّوقه رئي�س الوزراء الأ�سبق �سيمون برييز، وهو اأنه لو اأقيمت الدولة الفل�سطينية فال مانع يف 

اأن تبقى فيها اأقلية يهودية من امل�ستوطنني، كما هو احلال بوجود عرب مواطنني فل�سطينيني 

الأقليتني من  ال�سا�سع بني  الفارق  الرغم من  اأنه على  يعني  »اإ�رسائيل«؛ وهذا  داخل دولة 

حيث اأ�سباب الوجود والتكوين، فاإن برييز نف�سه الذي كان ي�سعى لدمج حل وظيفي وحل 

/https://www.qudspress.com     .2020 انرتنا�سيونال لالأنباء، 5 اأيار

28  ــ املرجع ذاته.
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اإقليمي مع الفل�سطينيني ل يطرح فكرة تفكيك اأي م�ستوطنة.

اأم  وظيفيًا  الفل�سطينيني  مع  امل�ستقبلي  ال�سيا�سي  الرتتيب  اأو  احلل  يكن  مهما  وبهذا، 

الذي  برييز  اأم على منهج  �سارون،  ديان/  اأم على منهج  رابني  األون/  اإقليميًا، على منهج 

امل�ستوطنات  فاإن  الغربية،  ال�سفة  يف  وظيفي  وحلل  غزة  قطاع  ب�ساأن  اإقليمي  حلل  ي�سعى 

الإ�رسائيلية �ستبقى كلها اأو بع�سها، وذلك ي�سمل امل�ستوطنات ال�سيا�سية والأمنية، ح�سب 

(29(
املفهوم الذي و�سعه رابني كي يحظى بالدعم الأمريكي �سنة 1992 .

ثالثًا: اال�ضتطيان ال�ضهيوني في ال�ضفة 

يف الوقت الذي اعتربت فيه ال�رسعية الدولية ال�ستيطان الإ�رسائيلي اأمراً خمالفًا للقانون 

الدويل، التهمت »اإ�رسائيل« اأكرث من 51.6 باملائة، من م�ساحة ال�سفة الغربية )مبا فيها مدينة 

القد�س ال�رسقية)، على مدار العقود املا�سية ل�سالح ال�ستيطان، والقواعد الع�سكرية، وما 

ي�سمى بـ»اأرا�سي الدولة«.

يف نهاية عام 2018، بلغت م�ساحة اأرا�سي ال�سفة الغربية، التي ت�سيطر عليها اإ�رسائيل، 

التحرير  ملنظمة  التابعة  املفاو�سات  �سوؤون  دائرة  بيانات  بح�سب  باملائة،   51.6 حوايل 

الفل�سطينية.

بلغت  بال�سفة  الإ�رسائيلية  امل�ستوطنات  النفوذ يف  فاإن م�ساحة مناطق  البيانات،  ووفق 

ن�سبتها حوايل 9.3 باملائة من اإجمايل م�ساحة ال�سفة، تخدمها �سبكة طرق متتد على م�ساحة 

(30(
2.3  باملائة من ال�سفة الغربية.

اإىل  الفل�سطينية،  ال�سفة  امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف  2019، و�سل عدد  العام  يف نهاية 

 15 اإىل  اإ�رسائيليًا)، بالإ�سافة  ا�ستيطانية )غري مرخ�سة  150 م�ستوطنة، و128 بوؤرة  حوايل 

(31(
م�ستوطنة يف مدينة القد�س املحتلة..

29  ــ زهري دوله، ال�سفة الغربية ت�ستقبل 2020 بتمّدد ا�ستيطاين يقل�س م�ساحتها، موقع اإمارات اليوم، 2 كانون 
/https://www.emaratalyoum.com     .2020 الثاين

30  ـ مت ق�سم ال�ستيطان من اأر�س فل�سطني، موقع قناة اجلزيرة القطرية، 22 اأيار 2017. 
/https://www.aljazeera.net

31  ـ بعد »�رسعنة« وا�سنطن لال�ستيطان.. ماذا يتبقى من ال�سفة الغربية؟ املوقع الر�سمي لوكالة الأنا�سول الرتكية 
/https://www.aa.com.tr     .2019 بالعربي، 20 ت�رسين الثاين
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وت�سري البيانات اإىل اأن »اإ�رسائيل« �سّيدت 25 منطقة �سناعية ا�ستيطانية يف ال�سفة الغربية، 

بالإ�سافة ملنطقة �سناعية واحدة يف مدينة القد�س.

اأما امل�ساحات التي تغلقها »اإ�رسائيل« بدعوى اأنها منطقة ع�سكرية مغلقة، فقد �سغلت 

حتى العام 2020 ما ن�سبته 20 باملائة من اإجمايل م�ساحة ال�سفة التي توجد فيها 94 قاعدة 

ع�سكرية اإ�رسائيلية.

اأنها  بدعوى  الغربية،  ال�سفة  م�ساحة  من  باملائة   20 على  كذلك  »اإ�رسائيل«  وت�سيطر 

اأرا�سي دولة، بح�سب دائرة �سوؤون املفاو�سات.

بال�سفة،  امل�ستوطنات  بناء وتو�سيع  2018قد �سهد  زيادة كبرية يف وترية  العام   وكان 

بح�سب بيانات جهاز الإح�ساء املركزي الفل�سطيني، حيث �سادقت احلكومة الإ�رسائيلية 

يف ذلك العام على بناء حوايل اأكرث من 9300 وحدة ا�ستعمارية جديدة، بالإ�سافة اإىل اإقامة 

9 بوؤر ا�ستعمارية اأُخرى.

ويف الإطار ذاته، عزل جدار ال�سم والتو�ّسع الإ�رسائيلي )الف�سل العن�رسي) اأكرث من 12 

باملائة من م�ساحة ال�سفة الغربية، وفق بيانات مركز الإح�ساء الفل�سطيني.

القد�س،  الغربية، مبا فيها مدينة  ال�سفة  بلغ عدد م�ستوطني   ،2019 العام  وحّتى مطلع 

نحو 670 األف م�ستوطن، منهم 228 األف و500 م�ستوطن يف مدينة القد�س، بينما كان 

التحرير  منظمة  بني  لل�سالم  اأو�سلو  اتفاقية  توقيع  غداة   1993 العام  يف  امل�ستوطنني  عدد 

الفل�سطينية و«اإ�رسائيل«، 153 م�ستوطنًا يف القد�س ال�رسقية ، و105 اآلف م�ستوطن بال�سفة 

الغربية«.

ال�سفة  �سكان  عدد  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  قّدر   ،2019 منت�سف  يف 

الغربية بنحو 3 ماليني ن�سمة. 

ويرى مدير دائرة اخلرائط يف جمعية الدرا�سات العربية بالقد�س )غري حكومية) خليل 

التفكجي، اأن »التو�سع ال�ستيطاين يف ال�سفة الغربية ي�سري �سمن برنامج و�سعته احلكومة 

 ويهدف الربنامج ال�ستيطاين، وفقًا للتفكجي، لإ�سكان 
(32(

الإ�رسائيلية يف العام 1979 «.

نحو مليون م�ستوطن يف ال�سفة.

32  ـ املرجع ذاته.
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وك�سف التفكجي، وهو خبري يف ال�ستيطان، ومفاو�س فل�سطيني �سابق، اأن »اإ�رسائيل 

خلقت اأمراً واقعًا يف ال�سفة الغربية، عرب بناء امل�ستوطنات و�سق �سبكة طرق تربطها فيما 

باملائة من   60 نفوذ على نحو  اأن »للم�ستوطنات  اإىل  بينها وبالداخل ال�رسائيلي«.واأ�سار 

م�ساحة ال�سفة الغربية«. وقال اإن »اإ�رسائيل اأخذت ال�سوء الأخ�رس من الوليات املتحدة 

ب�رسعنة امل�ستوطنات، وفر�س القانون الإ�رسائيلي عليها«.

اأ ـــ الذرائع االإ�ضرائيلية لال�ضتيطان في ال�ضفة

مبجرد النظر اإىل خريطة توزيع امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف ال�سفة الغربية، ميكن اإدراك 

اأن اإقامة هذه امل�ستوطنات يف مواقعها احلالية مل ياأت عبثًا؛ بل هي و�سعت �سمن خطط 

مدرو�سة بعناية لتحقيق الأهداف ال�سهيونية لكي ت�سبح هذه التجمعات يف النهاية، جيوبًا 

�سغرية، اأو كما ي�سمى كانتونات مغلقة و�سط املحيط الإ�رسائيلي، املتمثل يف امل�ستوطنني 

مع  النت�سار  اإىل  مييل  امل�ستوطنات  هذه  توزيع  اأن  كما  امل�ستوطنات.  هذه  �سكنوا  الذين 

الغربية وقطاع غزة،  ال�سفة  الفل�سطينية يف  الأرا�سي  تنت�رس على جميع  اأنها  اأي  الرتكيز؛ 

الفل�سطينية  ال�سكانية  التجمعات  من  بالقرب  خ�سو�سًا  املناطق،  بع�س  يف  ترتكز  لكنها 

:
(33(

الكبرية. وقد اأقيمت هذه امل�ستوطنات حتت تربيرات واإدعاءات، منها

1 ـــ ادعاءات دينية، ويف �سوئها اأن�سئت م�ستوطنات مثل م�ستوطنة كريات اأربع يف 
اخلليل، وم�ستوطنة األون موريه يف نابل�س.

2 ـــ ادعاءات امللكية ال�سابقة منذ ما قبل عام 1948، حيث مت اإن�ساء م�ستوطنات، مثل 
م�ستوطنة غو�س عت�سيون يف اخلليل، وكفار داروم يف قطاع غزة، وبيت هعرفاه يف اأريحا.

وم�ستوطنات  و�سلفيت  القد�س  م�ستوطنات  بناء  مت  حيث  ا�سرتاتيجية،  مربرات  ــ   3
.

(34(
الغور

33 ـ  معني حداد، اجليوبوليتكا الإ�رسائيلية اإزاء ال�سّفة الغربية وقطاع غّزة، موقع جملة اجلي�س، العدد 36، ني�سان 2001 
/www.lebarmy.gov.lb

مركز  لـ»بت�سيلم«  الإلكرتوين  املوقع  الغربية،  ال�سفة  يف  الإ�رسائيلي  ال�ستيطان  �سيا�سة  الأرا�سي:  �سلب  ـ   34
املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�سي املحتلة«، اأيار 2002. 

https://www.btselem.org/arabic
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ب ـــ اأهداف اال�ضتيطان في ال�ضفة

تبدو امل�ستوطنات يف ال�سّفة الغربية وكاأّنها تنت�رس يف خمتلف الجتاهات. لكن خريطة 

ال�ستمالكات الإ�رسائيلية يف ال�سفة، حيث جتاوزت م�ساحة الأرا�سي امل�سادرة من قبل �سلطات 

الحتالل 35 باملئة من م�ساحة ال�سفة ، ت�سري اإىل �سيا�سة ا�ستيطانية توّزعت معها امل�ستوطنات 

على جمموعات متعّددة ال�ستهدافات، ف�ساًل عن الوظيفة ال�سرتاتيجية ملعظم امل�ستوطنات، 

وذلك بعد اأن ربطت »اإ�رسائيل« هذه املجموعات بع�سها اإىل بع�س من جهة، ومع اأرا�سي 

 »اإ�رسائيل« داخل اخلط الأخ�رس من جهة اأخرى، ب�سبكة من الطرق بلغ طولها 600 كلم.

:
(35(

وهذه املجموعات وا�ستهدافاتها ميكن ترتيبها على النحو الآتي

الأرا�سي  اإحلاق  اأي  وال�سم،  الق�سم  وهدفها  الأخ�رس،  للخط  جماورة  م�ستوطنات  ـ 

باجتاه  الأخ�رس  اخلط  تقّدم  وبالتايل  اإ�رسائيل؛  باأرا�سي  املجموعة،  هذه  عليها  املتمو�سعة 

ال�رسق.

باملجّمعات  الأمني  التحّكم  الرئي�سية، وهدفها  الفل�سطينية  باملدن  م�ستوطنات حتيط  ـ 

ال�سّكانية الفل�سطينية الرئي�سية.

ـ م�ستوطنات متمو�سعة على خط تقا�سم املياه، اأي يف اأعايل ال�سفة، وهدفها ا�سرتاتيجي 

ــ اأمني؛ مبعنى اأن دور هذه امل�ستوطنات هو منع املدن الفل�سطينية من ا�ستغالل موا�سعها 

امل�رسفة على ال�سهل ال�ساحلي حيث تتمركز الأن�سطة الإ�رسائيلية الأكرث حيوية.

ـ م�ستوطنات على طول نهر الأردن، وهدفها ا�سرتاتيجي و ع�سكري واأمني.

 ـ م�ستوطنات يف القد�س وحميطها، ويف اأحياء مدينة اخلليل، وهدفها التهويد وال�سم.

هذا التنّوع يف ا�ستهدافات ال�ستيطان يوؤّدي بطبيعة احلال اإىل تعّدد يف م�ستويات التفاو�س 

اخلا�سة بالكيان الفل�سطيني املوعود، ويتيح لإ�رسائيل املزيد من الوقت للمناورة على احلل 

النهائي.

ي�ساف اإىل ذلك ما يطرحه ال�ستيطان يف القد�س وحميطها من اأمور تتعرّث معها الإجراءات 

التي من املفرت�س اأن توؤول اإىل قيام الدولة الفل�سطينية.

امل�ستوطنات ، موقع جملة اجلي�س اللبناين الإلكرتوين، العدد 245 -  الغربية..اأر�س  ال�سفة  يون�س عودة،  ـ   35
https://www.lebarmy.gov.lb/ar     .2005 ت�رسين الثاين
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اأما اأبرز الأهداف املتوخاة من اإقامة امل�ستوطنات، فتتمثل بالآتي:

1 ـ خلق حاجز ملنع التوا�سل اجلغرايف بني الفل�سطينيني واإخوانهم يف املحيط العربي.

2ـ  خلق جدار اأمني بني ال�سكان الفل�سطينيني وال�سكان الإ�رسائيليني داخل خط الهدنة.

.
(36(

3 ـ جتزئة الأرا�سي الفل�سطينية واإعاقة التوا�سل اجلغرايف

ج ــ اال�ضتيطان في االأغوار:

الأوىل،  بالدرجة  اأمنية  لأ�سباب  وذلك  مبكراً،  الأغوار  الإ�رسائيلي يف  ال�ستيطان  بداأ 

حيث ت�سارع مبا�رسة بعد حرب 1967، ب�سبب موقعها على امتداد اأطول جبهة عربية مع 

»اإ�رسائيل« لفر�س الأمر الواقع ،ويف حماولة لر�سم احلدود ال�رسقية )لدولة اإ�رسائيل) واعتبارها 

والإ�سرتاتيجية  الأمنية  النظريات  معظم  ذلك  لتطبيق  وو�سع  العرب؛  مع  فا�ساًل  حداً 

(37(
الإ�رسائيلية.

هي  املنطقة  كون  من  تنطلق  اإقت�سادية،  روؤى  النظريات  هذه  خالل  من  انبثقت  وقد 

التي  ال�رسقية  املائية  الأحوا�س  املبكرة، خ�سو�سًا وجود  والثمار  للزراعة  الأكرث خ�سوبة 

�ساعدت على ت�سدير الفائ�س ال�سكاين باجتاه الأغوار، لتحقيق اأهداف �سيا�سية واملزيد من 

ال�سيطرة والهيمنة.

وقد بداأ التطهري العرقي ياأخذ منحى وا�سحًا يف عام2004 وذلك تنفيذاً للم�رسوع الذي 

�سدر يف التا�سع من كانون الثاين 2004، والذي اأطلق عليه ا�سم »م�رسوع امل�ستوطنني«، 

وقد  البع�س.  بع�سها  عن  وعزلها  اأقاليم  �ستة  اإىل  الغربية  ال�سفة  بتق�سيم  يق�سي  والذي 

ا�ستخدمت »اإ�رسائيل« هذا امل�رسوع يف عزل منطقة الغور، بحيث ل ي�سمح لغري �ساكنيها 

.
(38(

باملكوث يف املنطقة من دون ت�رسيح

كذلك بداأت �سيا�سة اإخراج التجمعات البدوية املوجودة يف املنطقة عن طريق ترحيلها 

36 ـ املرجع ذاته.
37 ـ خليل التفكجي، ال�ستيطان والتطهري العرقي يف غور الأردن، موقع قناة اجلزيرة القطرية، 8 اآب 2016 

/https://www.aljazeera.net
الأردن، �سحيفة اإ�رسائيل اليوم، نقال عن موقع جريدة  الـوقـت ل�سـتـيـطـان غـور  نداف �رسغاي،حـان  ـ    38

/https://www.addustour.com     .2020 الد�ستور الأردنية، 6 متوز
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اأو هدم منزلها. وهذا املو�سوع يندرج �سمن ما يطلق عليه تنظيف املنطقة من ال�سكان، 

حتى ل ت�سبح عبئًا اأمنيًا اأو �سيا�سيًا يف امل�ستقبل، ل�سيما اأن اجلانب الإ�رسائيلي يف اللقاءات 

الأخرية مع املفاو�س الفل�سطيني طرح جعل منطقة الغور منطقة ع�سكرية حتت ال�سيطرة 

.
(39(

الإ�رسائيلية

ووفق هذا املخطط، وب�سبب الهاج�س الدميوغرايف الفل�سطيني، بداأت »اإ�رسائيل« بعملية 

هدم املنازل وترحيل البدو من مناطق الأغوار )احلديدية، الفار�سية، خربة حم�سة، خربة 

مرّحلني  اأ�سخا�س  مدمراًو404  مبنى   283 التقارير  اأحدث  وفق  بلغت  حتى  عاطوف)، 

حمافظة  �رسق  منطقة  باجتاه  ال�سيا�سة  هذه  وانطلقت   .2016 العام  من  واحد  �سهر  خالل 

القد�س )خمما�س)، وغرب حمافظة القد�س )بدو، بري نبال، اجليب)، ثم املنطقة اجلنوبية من 

حمافظة اخلليل )يطا، اإذنا).

وقد خلق ذلك واقعًا على الأر�س ي�سعب امل�سا�س به، اإذ يحتاج اإىل زعماء اأقوياء لتغيريه، 

اإن اأرادوا ذلك اأ�ساًل. ففي ال�سفة الغربية والقد�س، هنالك اأكرث من 750 األف م�ستوطن؛ 

ويف كل عام يزداد هذا العدد، حتى اأن فرتة ال�سالم كانت الفر�سة الذهبية لهذه الزيادة.

واأكرث من ذلك، يوجد يف الأغوار 37 م�ستوطنة وبوؤرة ا�ستيطانية، فيها حوايل 9500 

م�ستوطن، اإذ ت�سيطر امل�ستوطنات على ما ن�سبته 12 باملائة من اأرا�سي منطقة الأغوار.

اأقيمت م�ستوطنات هذا املحور بناًء على خطة األون، التي تق�سي بال�سيطرة الإ�رسائيلية 

على منطقة الغور؛ وهي تبداأ من م�ستوطنة ميحول يف اأق�سى ال�سمال يف منطقة طوبا�س اإىل 

م�ستوطنة مت�سبية �ساليم، على ال�ساطئ الغربي للبحر امليت، يف حمافظة بيت حلم.

وتتوزع هذه امل�ستوطنات كالآتي:

بال�س،  �سيال،  برتونوت  م�سكوت،  رومت،  ميحول،  �سدموت  ميحول،  نابل�س:  يف  ـ 

تومر،  بت�سائيل،  ت�سيون،  �سالوم  يافيت،  م�سواه،  ارجمان،  بقعوت،  روعي،  حمدات، 

جلجال.

اللبنانية،  التوراتي يف الأغوار والنقب، جريدة الأخبار  التميمي ، قناة »البحرين«: ال�ستيطان  عالء  ـ    39
8 �سباط 2014. 
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الي�سع، مول نيفو، بيت  اأريحا: نتيف هجدود، نعران، ناحل ت�سوري، نعامي،  ـ يف 

هعرفاه، املوج.

ـ يف القد�س: كاليا.

.
(40(

ـ يف بيت حلم: م�سوكي دارجوت، مت�سبية �ساليم

ويالحظ بالن�سبة لهذه امل�ستوطنات الآتي:

1 ـ قربها من نهر الأردن الذي ميّثل احلد ال�رسقي لل�سفة الغربية، اإذ ترتاوح امل�سافة بني 
.

(41(
هذه امل�ستوطنات ونهر الأردن ما بني 1، 5 و6 كيلومرت

2 ـ متركز هذه امل�ستوطنات عند اأقدام اجلبال، بالقرب من ال�سفوح ال�رسقية للمرتفعات 
الو�سطى، حيث نابل�س والقد�س واخلليل خلفها، وال�سهل اخل�سيب اأمامها.

3 ـ �سيطرة هذه امل�ستوطنات على م�ساحات وا�سعة من الأرا�سي، موّزعة بني مناطق 
املنطقة  ال�ستيطانية يف هذه  البوؤر  �سل�سلة مت�سابكة من  اأمنية، جتعل منها  زراعية ومناطق 

من  الأول  الدفاع  خط  امل�ستوطنات  هذه  ت�سّكل  حيث  وا�سرتاتيجيًا،  اقت�ساديًا  املهمة 

ال�رسق، كونها متثل قواعد ع�سكرية متقدمة.

اأو �سداً يف�سل بني التجمعات ال�سكانية  وتلك احلالة جتعل هذا املحور ي�سكل حاجزاً 

الفل�سطينية يف الداخل وبني امتدادها العربي �رسق النهر، وبالتايل املحيط العربي الأو�سع؛ 

وهو من اأهم الأهداف لإقامة هذه امل�ستوطنات، بالإ�سافة اإىل منع اأو اإعاقة اأية عملية ت�سلل 

.
(42(

لأية قوة ع�سكرية قادمة من ال�رسق

رابعًا: مواقف االأحزاب والمجتمع االإ�ضرائيلي من ال�ضّم. 

بداأت ال�سيا�سة الإ�رسائيلية خالل الأعوام القليلة املا�سية تتجه اأكرث من اأي وقت م�سى اإىل 

�سم ال�سفة الغربية، اأو اأجزاء حيوية منها اإىل »اإ�رسائيل«. فبدًل من دعم مبداأ حل الدولتني 

40 ـ الأغوار.. حقائق على الأر�س، املوقع الإلكرتوين ملنظة التحرير الفل�سطينية، 30 كانون الثاين 2020. 
www.dci.plo.ps

41  ـ يون�س عودة، ال�سفة الغربية..اأر�س امل�ستوطنات، مرجع �سابق
42  ـ الأغوار.. حقائق على الأر�س، مرجع �سابق.
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الإ�رسائيلية  النتخابية  الدعاية  يف  مهّمًا  دوًرا  تلعب  ال�سم  م�ساألة  اأ�سبحت  له،  والرتويج 

و�سمن برامج الأحزاب الإ�رسائيلية، وخا�سة اليمينية والدينية.

فخالل احلملة النتخابية التي �سبقت النتخابات الإ�رسائيلية العامة يف ني�سان 2019، 

تعهد بنيامني نتنياهو ب�سم امل�ستوطنات اليهودية واملناطق ال�سرتاتيجية يف ال�سفة الغربية، 

نتنياهو  الكاملة على مناطق )ج). وبالرغم من فوز  الأمنية  الإ�رسائيلية  ال�سيطرة  اإبقاء  مع 

اأنه ف�سل يف ت�سكيل ائتالف حكومي؛ ومن ثم اأجريت النتخابات  يف النتخابات، اإل 

اأهدافه، وبدا اأكرث اإ�رساًرا يف  2019. وجمدًدا، رفع نتنياهو من �سقف  اأيلول  مرة ثانية يف 

اإعادة التاأكيد على م�ساألة ال�سم التدريجي لل�سفة الغربية، حيث تعهد ب�سم منطقة الأغوار 

يف  املنت�رسة  اليهودية«  املجتمعات  جميع  على  الإ�رسائيلية  ال�سيادة  و«تطبيق  الفل�سطينية 

.
(43(

ال�سفة الغربية، يف حال فاز يف النتخابات و�سّكل ائتالًفا حكوميًّا جديًدا

اأــ مواقف االأحزاب الكبرى من ال�ضم

ل ميكن الدعاء باأن نتنياهو يغّرد وحيداً خارج اإطار الأحزاب الإ�رسائيلية الفاعلة. بل 

على العك�س، لأن غالبية اأحزاب اليمني واليمني املتطرف تدعم �سيا�سة ال�سم؛ واأ�سبح هذا 

ا يف براجمها ال�سيا�سية.  الأمر عن�رًسا مهمًّ

1 ــ حزب الليكود احلاكم: �ساحب التمثيل الأعلى بالكني�ست بـ36 ع�سًوا. ولطاملا 
رّوج رئي�سه بنيامني نتنياهو لفكرة ال�سم، وكان حزبه املبادر يف عْر�سها قبل النتخابات 

اأرا�ٍس ممكنة �سي�ساعد على ن�سف حماولت  اأي  اأن �سم  َيعترب حزبه  2020؛ كما  الأخرية 

الفل�سطينيني يف اإقامة دولتهم.

يف العام 2018، تبنى حزب الليكود احلاكم، الذي يتزعمه نتنياهو، م�رسوع قرار ين�س 

على فر�س ال�سيادة الإ�رسائيلية على امل�ستوطنات وامتداداتها يف ال�سفة الغربية املحتلة؛ مبا 

مواقف  مع  ا  اأي�سً يتطابق  وهذا   .
(44(

الإ�رسائيلية ال�سيطرة  نطاق  اإىل  القد�س، و�سمها  فيها 

الإ�رسائيلية  الإجراءات  تعزيز  توؤيد  والتي  الدينية،  والأحزاب  اليمني  من  نتنياهو  حلفاء 

الدولتني، موقع مركز  الإ�رسائيلية وتداعياته على حل  ال�سيا�سة  يف  الغربية  ال�سفة  و�سع  جرابعة،  حممد  ـ    43
 /https://studies.aljazeera.net     .2019 اجلزيرة للدرا�سات، 28 ت�رسين الأول

44  ـ املرجع ذاته. 
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لفر�س »ال�سيادة الإ�رسائيلية« على اأرا�سي ال�سفة الغربية اأو الأجزاء احليوية منها. 

2 ــ حزب اأزرق اأبي�س: ُيعّد ثاين اأكرب الأحزاب متثياًل بالكني�ست، بـ33 ع�سًوا. كان 

رئي�سه ورئي�س الأركان ال�سابق »بيني جانت�س« حم�سوًبا على التيار الي�ساري يف بداية ظهوره 

لدعمه،  ا�ستعدادهم  رغم   ،1948 عرب  �سد  ت�رسيحاته  اأن  غري  ال�سيا�سية.  ال�ساحة  على 

»غور  ل�سم  دعمه  عن  بعد  فيما  ت�رسيحه  ثم  الو�سط؛  اأحزاب  قائمة  على  لو�سعه  قادت 

الأردن« تن�سيًقا مع املجتمع الدويل. 

الأبرز  املناف�س  حاليًّا  ويعد  الأحزاب،  من  جمموعة  من  اأبي�س   اأزرق  حزب  يتكون 

اأو  ال�سم،  م�ساألة  جتاه  �سواء  متبلورة،  وغري  �سبابية  مواقفه  اعتبار  اأي�سًا  وميكن  لنتنياهو. 

الت�سوية ال�سلمية الهادفة اإىل اإقامة دولة فل�سطينية. فرئي�س احلزب، بني غانت�س، يرى اأنه يف 

حال عدم التو�سل لتفاق �سالم مع الفل�سطينيني، يجب اتخاذ اإجراءات تعزز ال�ستيطان، 

وعدم الن�سحاب من ه�سبة اجلولن، واأن يبقى غور الأردن حدوًدا �رسقية لإ�رسائيل، واأن 

.
(45(

تبقى القد�س ال�رسقية عا�سمة اأبدية لإ�رسائيل

 15 اإىل  و�سل  بتمثيل  احلايل،  الكني�ست  يف  القوى  اأكرب  ثالث  امل�سرتكة:  القائمة  ـ   3

القائمة  ُتعد  لذا  ال�سم.  فكرة  دعمه  »جانت�س«  مع  الرئي�س  خالفها  �سبب  كان  ع�سًوا. 

خنوع  باأنه  غانت�س  موقف  قادتها  وو�سف   املعار�سة؛  اأكربالقوى  من   امل�سرتكة  العربية 

خطري  لأفكار نتنياهو، فيما �رّسح رئي�س القائمة »اأمين عودة« باأن خطة ال�سم �ستقود اإىل 

اإ�سعال املنطقة ل حمالة.

4 ــ حزب �سا�س: وهو يعرّب عن طائفة املتدينني »احلريدمي« ذوي الأ�سول ال�رسقية. وقد 

و�سل عدد اأع�سائه يف الكني�ست احلايل اإىل 9 اأع�ساء، وهو اأحد الأحزاب التي ان�سمت 

قال  الأردن. وهو  لفكرة �سم غور  احلزب عن دعمه  رئي�س  واأعرب  احلالية.  للحكومة 

خالل جولة له يف املنطقة ذاتها يف كانون الثاين 2020: اإن تلك املنطقة تابعة لإ�رسائيل، 

واأمر طبيعي اأن تكون حتت �سيادتنا. وتابع: »اأقول لالأغيار وكل العامل، نحن هنا يف اأر�س 

45 ـ الفكرة والأحزاب الإ�رسائيلية الداعمة.. »خطة �سم الأرا�سي الفل�سطينية« من الألف اإىل الياء، موقع �سبكة 
/https://www.roayahnews.com     .2020 رووؤية الإخبارية الفل�سطينية، 28 اأيار
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ُنها مواطنني. ومن هنا ندعو رئي�س حكومتنا بال�سعي والإ�رساع يف  اآبائنا، اأر�سنا التي ُن�ْسكرِ

.
(46(

اإعالن اأن غور الأردن هي اأر�سنا«

5 ـ تكتل ديجيل هاتوراه: حزب احلريدمي ،الذي ي�سم ذوي الأ�سول الغربية، ومُيثَّل يف 
الكني�ست بـ7 اأع�ساء. وقد اأكد رئي�س القائمة »يعقوب ليت�سمان« دعمه لقرار �سم غور 

الأردن.

الكني�ست  اأع�سائه يف  ويبلغ عدد  ليربمان،  اأفيجدور  يرتاأ�سه  بيتنا:  اإ�رسائيل  ـ حزب   6
ا 7 اأع�ساء. وهوداعم ب�سدة لفكرة ال�سم، ولكن يظهر دعمه فقط يف اأوقات  احلايل اأي�سً

النتخابات. ففي لقاء مع امل�ستوطنني، اأعلن ليربمان  عن دعمه الكامل للفكرة، رغم اأنه 

قال قبل ذلك اإنها مكّلفة لإ�رسائيل ماديًّا واإنه ل يدعمها؛ لكن من �سمن   نهج ومبادئ 

حزبه دعم اأي قرار �سد الفل�سطينيني وعرب 1948.

ويف ظل عدم تبلور اأفق �سيا�سي حاليًّا لتحقيق مبداأ الدولتني، فاإن الفاعلني الأ�سا�سيني 

الإ�رسائيلية  ال�سيطرة  تر�سيخ  يف  قدًما  امل�سي  �رسورة  على  يتفقون  الإ�رسائيلي  امل�سهد  يف 

الأغوار  )منطقة  منها  اأجزاء  اأو  جميًعا  �سّمها  اإىل  الذهاب  حتى  اأو  الغربية،  ال�سفة  على 

وامل�ستوطنات).

ب ــ موقف المجتمع االإ�ضرائيلي من ال�ضم

كافة  �سمن  ا  اأي�سً بل  املتطرف،  واليمني  اليمني  بني  فقط  رواًجا  ال�سم  فكرة  تلقى  ل 

فئات املجتمع الإ�رسائيلي، مبا ي�سمل ناخبي مع�سكر الو�سط والي�سار، والذي دعم تاريخيًّا 

 .
(47(

م�ساعي اإقامة دولتني ل�سعبني

فر�س  يوؤيدون  الإ�رسائيليني  ن�سف  من  اأكرث  اأن  اإ�رسائيلي جديد  ا�ستطالع  ك�سف  فقد 

ان  يوؤمنون  منهم  باملائة   58 واأن  الغربية،  ال�سفة  يف  مناطق  على  الإ�رسائيلية  ال�سيادة 

الفل�سطينيني �سريّدون على اخلطوة »بانتفا�سة ثالثة«. 

46  ـ املرجع ذاته. 
 2020 ، الثاين  كانون   29 الإخبارية،    24 فل�سطني  وكالة  ال�سفقة،  من  الإ�رسائيلية  الأحزاب  مواقف  ــ   47

https://www.pal24.net
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ومبوجب »موؤ�رس ال�سوت الإ�رسائيلي«،  وهو ا�ستطالع �سنوي يجريه »املعهد الإ�رسائيلي 

للدميوقراطية« فاإن 52 باملائة من الإ�رسائيليني يوؤيدون فر�س ال�سيادة الإ�رسائيلية على اأجزاء 

اليهود  من  باملائة   28 بينما  الإ�رسائيلية،  احلكومة  خطة  اإىل  ا�ستناداً   الغربية،   ال�سفة  من 

.
(48(

يعار�سونها، يف حني اأجاب 20 باملائة اأنهم ل يعرفون

وك�سف ال�ستطالع اأن 71 باملائة من املوؤيدين ملع�سكر اليمني يوؤيدون مثل هذه اخلطوة، 

8 باملائة من  باأنهم »مركز«؛ وفقط  اأنف�سهم  31 باملائة من الذين يعّرفون عن  تاأييد  مقابل 

باملائة)   32( فقط  الإ�رسائيليني  ثلث  ،فاإن  ذلك  مع  يوؤيدونها.و  الي�سار  ملع�سكر  املنتمني 

يعتقدون اأن عملية ال�سم �ستجري هذا العام. 

اأمريكي،  اأنه ميكن دفع اخلطوة بدون دعم  28 باملائة من اجلمهور الإ�رسائيلي  ويعتقد 

الوليات  من  الأخ�رس  ال�سوء  على  احل�سول  بعد  اخلطة  تنفيذ  ت�سرتط  م�سابهة  ون�سبة 

اخلطوة،   يعار�سون  العرب  املواطنني  ن�سف  من  اأكرث  اأن  ال�ستطالع  املتحدة. وك�سف 

وحيث هناك 20 باملائة �سّنفوا حتت خانة اأنهم ل يعرفون، و23 باملائة فقط يوؤيدونها. 

العام  للراأي  ا�ستطالعًا  باأّن  هيوم«،  »ي�رسائيل  �سحيفة  اأعلنت  ذاته،  ال�سياق  ويف 

امل�ساركني  جممل  من  باملائة   43 اأّن  اأظهر  والأمن«  لال�سرتاتيجية  اأور�سليم  »معهد  اأجراه 

الغربية  ال�سفة  امل�ستوطنات يف  على  الإ�رسائيلية«  »ال�سيادة  يوؤيدون فر�س  ال�ستطالع  يف 

املحتلة، مقابل 32 باملائة اأعربوا عن معار�ستهم لذلك، فيما قال 25 باملائة من امل�ساركني 

اإنهم ل ميلكون موقفًا من املو�سوع.

وقالت ال�سحيفة اإن ال�ستطالع فح�س اأي�سًا املوقف من فر�س »ال�سيادة الإ�رسائيلية« 

مقابل  للخطوة،  تاأييدهم  امل�ستجوبني  من  باملائة   42 اأبدى  حيث  الأردن،  غور  على 

اعرتا�س27 باملائة، وفيما مل يبد 31 باملائة اأي موقف حمدد.

وبح�سب ال�ستطالع، فاإن 60 باملائة ممن قالوا اإن لهم موقفًا وا�سحًا من م�رسوع ال�سم 

باملائة.   40 امل�رسوع  عار�س  حني  يف  الإ�رسائيلي،  الحتالل  خلطوة  تاأييدهم  عن  اأعربوا 

وبح�سب ال�سحيفة ،فاإنه بعد اإلغاء من قالوا اإنهم ل ميلكون موقفًا حمدداً، فاإن ن�سبة موؤيدي 

يعار�سون  باملائة   43 مقابل  باملائة،   57 ت�سبح  على امل�ستوطنات  ال�سيادة  فر�س  خطوة 

الإ�رسائيلي  الإخبارية  نيوز   i24 قناة  موقع  »ال�سم،«،  يوؤيدون  الإ�رسائيليني  ن�سف  من  اكرث  ا�ستطالع:  ـ    48
https://www.i24news.tv/ar     .2020 بالعربي،  3 حزيران متوز
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.
(49(

اخلطوة، مو�سحة اأن تاأييد اخلطوة يظل اأو�سع يف �سفوف اجلمهور اليهودي

هذه التحولت داخل امل�سهد الإ�رسائيلي ميكن التعامل معها باعتبارها موؤ�رًسا على اأن 

م�ساألة »ال�سم« اأ�سبحت م�رسوًعا ذا جاذبية داخل بنية املجتمع الإ�رسائيلي، وهو يوؤ�س�س 

ملرحلة جديدة عنوانها الأبرز: ل حلل الدولتني ونعم لل�سم.

خام�ضًا ــ ال�ضم في القانون الدولي

تناول امل�رّسع الدويل، يف معر�س تنظيمه للعالقات الدولية وحقوق الدول وواجباتها، 

م�ساألة احتالل اأقاليم الغري، واأفرد قواعد خا�سة بالأقاليم املحتلة، حتمل يف جوهرها حقوقًا 

اأو احلرمان من النتفاع  ثابتة لل�سعوب الواقعة حتت الحتالل، ل يجوز النتقا�س منها 

الدول  ال�ستقرار على  واإ�سفاء طابع  الأمم  بها؛ ويق�سد من وراء ذلك حماية مكت�سبات 

واأركانها املتمثلة يف وجود اإقليم و�سعب و�سيادة.

نف القانون الدويل ال�سم، وهو قيام دولة باإ�سافة اأرا�س اأجنبية اإىل اأرا�سيها، على  ي�سّ

�سواها من  اأو  ال�سفة  ل�سّم  القانونية  ال�رسعية  ذاته.  وت�ستمد عدم  قانوين يف حد  اأنه غري 

الأرا�سي الفل�سطينّية، من مبادئ اأ�سا�سية ووا�سحة يف القانون الدويل، اأهمها مبداأ »عدم 

جواز ال�ستيالء على اأرا�سي الغري«، وهو اإحدى القواعد القطعّية التي ل ُي�سمح فيها باأي 

ا�ستثناء؛ وهو ما اأكدته اأي�سًا القواعد القانونية، وقرارات حمكمة العدل الدولية، وكذلك 

تقرير م�سريها«، وهو من  ال�سعوب يف  اإىل »حق  اإ�سافة  املختلفة،  املتحدة  الأمم  قرارات 

.
(50(

املبادئ الآمرة يف القانون الدويل

اأ ــ ال�ضم وانتهاك ميثاق االمم المتحدة

تن�س املادة الأوىل يف الف�سل الأول من  ميثاق الأمم املتحدة، الذي ُيعّد اأحد مكّونات 

وال�سلم  الأمن  حفظ  جانب  اإىل  املتحدة  الأمم  مقا�سد  من   « اأن  على  الدويل،  القانون 

49 ـ ن�سال حممد وتد، ا�ستطالع: 43% من الإ�رسائيليني فقط يوؤيدون �سم ال�سفة، موقع جريدة العربي اجلديد 
/https://www.alaraby.co.uk     .2020 القطرية، 22 اأيار

امليادين،  قناة  »اإ�رسائيل، موقع  ل�سالح  قوانينهم  الأوروبيون  يطّوع  كيف  ال�سّفة:  �سّم  نقول،  ليلى  ـ    50
https://www.almayadeen.net     .2020 2 متوز



درا�صات باحث
»اإ�رسائيل« تتم�سك بخطتها يف ال�سفة الغربية : ال�سّم املتدحرج لالأرا�سي املحتلة  لي�سبح اأمراً واقعًا

38 68 1442هـ ـ العدد   - 2020 �صيف 

الدوليني، العمل على اإمناء العالقات الدولية بني الأمم على اأ�سا�س احرتام مبداأ امل�ساواة يف 

احلقوق بني ال�سعوب وحقها يف تقرير م�سريها. كما خاطبت املادة )2/4) من الف�سل ذاته 

اأع�ساء الأمم املتحدة، بوجوب المتناع يف عالقاتهم الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة، 

اأو ا�ستخدامها �سد �سالمة الأرا�سي، اأو ال�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة، اأو على اأي وجه 

اآخر ل يتفق ومقا�سد الأمم املتحدة.

كما ا�سرتط ميثاق الأمم املتحدة يف ف�سله الثاين )مادة 4) ب�ساأن قبول الع�سوية، وجوب 

اللتزام مبا يت�سمنه امليثاق من مبادئ واأحكام. وجاء يف ديباجته وجوب احرتام اللتزامات 

النا�سئة عن املعاهدات وغريها من م�سادر القانون الدويل. لكن بعد اعرتاف الأمم املتحدة 

يف   ،1947 �سنة   (181( التق�سم  قرار  �سدور  عقب   ،1949 �سنة  الحتالل  دولة  بع�سوية 

مقابل تعهدها باحرتام اللتزامات الواردة يف امليثاق، والتي من بينها املراعاة التامة لأحكام 

القانون  اأحكام  اأو احرتام  اهتمام  اأي  فاإن دولة الحتالل مل حترتم وتعر  الدويل،  القانون 

.
(51(

الدويل كافة، ول �سيما التنظيم املتعلق مب�ساألة احتالل اأو ال�ستيالء على اأرا�سي الغري

ب ـــ ال�ضم ومخالفة اتفافية جنيف الرابعة

كفلت اتفاقية جنيف الرابعة ل�سنة 1949م، والتي ُتعد املرجع القانوين الرامي اإىل حماية 

�سكان الأرا�سي املحتلة ومواردها، واحلد من ويالت احلروب من خالل ما تفر�سه من 

قيود توجب على الأطراف املتحاربة اأو القوة القائمة بالحتالل احرتامها، حماية ال�سكان 

ل�سانها.  ثابت  حق  اأنها  اعتبار  على  املحتلة  الأقاليم  يف  الطبيعية  ومواردهم  وممتلكاتهم 

واأفردت مادة خا�سة حتمل �سوراً متعددة و�سمنية لأمناط ال�ستيالء على/ اأو �سم اأرا�سي 

الغري، من خالل حظر اإبعاد ال�سكان الأ�سليني اأو نقل �سكان دولة الحتالل اإىل الأرا�سي 

املحتلة.

لالأ�سخا�س  اأو اجلماعي  الفردي  النقل اجلربي  املادة )49) على عدم جواز  ت  ن�سّ اإذ 

51  ـ دلل عريقات،  النقا�س حول ال�سم ما بني ال�سيا�سة والقانون،  مركز الناطور للدرا�سات والأبحاث، 14 
/https://natourcenters.com     .2020 حزيران
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املحميني من الأرا�سي املحتلة، اإ�سافة اإىل عدم جواز قيام دولة الحتالل برتحيل اأو نقل 

(52(
جزء من �سكانها املدنيني اإىل الأرا�سي التي حتتلها.

 ج ــ ال�ضم في القانون الدولي الجنائي

ت�سّدد امل�رّسع الدويل اجلنائي يف جترمي م�ساألة �سم اأرا�سي الغري، واعتربها من بني جرائم 

احلرب، مبوجب الفقرة )8) من البند الثامن من املادة الثامنة من ميثاق روما ل�سنة 1998 

املن�سئ للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي �سنَّف قيام دولة الحتالل على نحو مبا�رس اأو غري 

مبا�رس، بنقل اأجزاء من �سكانها املدنيني اإىل الأر�س التي حتتلها، اأو اإبعاد اأو نقل كل �سكان 

اأنه من بني جرائم  اأو خارجها، على  الأر�س  منهم داخل هذه  اأجزاء  اأو  املحتلة  الأر�س 

.
(53(

احلرب

د ــ ال�ضم في اتفاقيات حقوق االإن�ضان

بل  تقرير م�سريها،  ال�سعوب يف  الإن�سان على حق  الدولية حلقوق  التفاقيات  توؤكد 

وُيعّد اأهم احلقوق الواجب احرتامها؛ فال ميكن تخّيل قدرة اأي دولة على احرتام التزاماتها 

قيام  ،فاإن  وعليه  مبواردها.  وحتكمها  م�سريها  تقرير  على  قدرتها  دون  الإن�سان  بحقوق 

دولة الحتالل ب�سم الأرا�سي املحتلة اأو اأجزاء منها من �ساأنه اأن يحول دون متكني ال�سعب 

الفل�سطيني من تقرير م�سريه على اأر�سه وبناء دولته امل�ستقلة. فقد جاء يف املادة )1) من 

العهدين الدوليني اخلا�سني باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية 

مبقت�سى  وهي  بنف�سها.  م�سريها  تقرير  حق  ال�سعوب  جلميع   « اأن:  على   ،1966 ل�سنة 

اإمنائها القت�سادي  ال�سعي لتحقيق  ال�سيا�سي، وحّرة يف  هذا احلق حّرة يف تقرير مركزها 

والجتماعي والثقايف.«

هـــ - ال�ضم في الق�ضاء الدولي

الق�ساء  عن  ال�سادرة  الأحكام  يف  اأي�سًا  مو�سعها  الغري  اأرا�سي  �سم  جترمي  م�ساألة  جتد 

الفل�سطيني  املركز  الدويل، موقع  القانون  فل�سطينية حمتلة يف ميزان  اأرا�ٍس  املناعمة، خمططات �سم  �سمري  ـ   52
https://www.palinfo.com/news     .2020 لالإعالم، 21 حزيران

53  ـ املرجع ذاته،
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.
(54(

الدويل، وهو ما يعك�س م�ستوى الإرادة الدولية جتاه رف�س �سم الأقاليم املحتلة

فقد اأ�سدرت حمكمة العدل الدولية يف 9 متوز2004، راأيًا ا�ست�ساريًا ب�ساأن جدار الف�سل 

العن�رسي، ا�ستجابة لطلب اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 13 كانون الأول 2003، واأكدت 

يف حيثيات راأيها على مبداأين يف غاية الأهمية، وهما: مبداأ عدم ال�سم، ومبداأ رفاه وتطور 

ومناء ال�سعوب.

وتو�سلت املحكمة يف راأيها املذكور اإىل عدم قانونية جدار الف�سل العن�رسي، وعلى 

من  جملة  جانب  اإىل  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي  على  الرابعة  جنيف  اتفاقية  انطباق 

امل�سائل الأُخرى املتعلقة بالتفاقات الدولية اخلا�سة بالإن�سان.

فقد جاء يف الفقرة )73) من حيثيات الراأي امل�سار اإليه اآنفًا، اأن جمل�س الأمن تبّنى يف 22 

ت�رسين الثاين 1967، القرار رقم )242)، وهو القرار الذي اأكد فيه عدم قبول �سم الأرا�سي 

نتيجة احلرب، ودعا اإىل )ان�سحاب القوات الع�سكرية الإ�رسائيلية) من املناطق التي احُتلت 

اإىل »�سل�سلة  النزاع الأخري واإنهاء جميع حالت احلرب. واأ�سارت الفقرة )74)  يف هذا 

تغيري و�سع  اإىل  تهدف  والتي   ،1967 �سنة  منذ  الحتالل  دولة  اتخذتها  التي  الإجراءات 

مدينة القد�س«، معتربة اأن »جميع الإجراءات والأعمال الت�رسيعية والإدارية التي تتخذها، 

واملمتلكات  الأرا�سي  م�سادرة  فيها  مبا  القد�س،  مدينة  و�سع  لتغيري  اإ�رسائيل  بها  تقوم  اأو 

والعقارات وترحيل ال�سكان واإ�سدار ت�رسيعات ترمي اإىل نزع امللكية و�سم الق�سم املحتل 

من الأرا�سي، هي ت�رسفات باطلة بالكلّية ول ميكن اأن تغرّي هذا الو�سع«.

وعليه، ت�سبح اأي اإجراءات تتخذها �سلطات الحتالل ل�سم اأجزاء من اأرا�سي ال�سفة 

املحتلة باطلة وتنتهك القانون الدويل، ول ميكن لها اأن ترّتب اآثاراً قانونية ُيعتد بها. وعلى 

كل دولة يف العامل تّدعي احرتام القانون الدويل اأن ت�سعى ملنع ال�سم واأّل تعرتف باأية اآثار 

.
(55(

ترتتب عليه

العاملية  انتهاء احلرب  بعد  ت�سكلت  التي  نورمبريغ  ذاته، رف�ست حمكمة  ال�سياق  ويف 

الأجزاء  وبع�س  بولندا  من  ال�رسقية  والأجزاء  النم�سا  ب�سم  اأملانيا  قيام   ،1945 �سنة  الثانية 

الكويتية  الأنباء  جريدة  موقع  الإ�رسائيلية،   القوة  وغطر�سة  الدويل  القانون  بني  ال�سفة....  �سم  خطة  ـ    54
/https://www.alanba.com.kw     .2020 الإلكرتوين، 26 حزيران

55ـ �سمري املناعمة، خمططات �سم اأرا�ٍس فل�سطينية حمتلة يف ميزان القانون الدويل، مرجع �سابق. 
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من لوك�سمبورج؛ وهي بذلك و�سعت مبدءاً قانونيًا مفاده حترمي �سم اأرا�س الغري. ولقد 

الفل�سطينية  احلالة  على  اإ�سقاطه  ميكن  وبالتايل  الدويل؛  القانون  مبادئ  من  جزءاً  اأ�سحى 

وم�ساعي دولة الحتالل الرامية اإىل �سم اأجزاء وا�سعة من ال�سفة الغربية على اعتبار اأنها 

اأرا�سي الغري.

وــ ال�ضم في قرارات االأمم المتحدة

اأولت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اهتمامًا مب�ساألة �سم اأرا�سي الغري. وهي ان�سجمت 

يف قراراتها مع توجهات امل�رسع الدويل، اإذ اأ�سدرت جملة من القرارات التي تدعو اإىل 

عدم القيام باأية اإجراءات من �ساأنها اأن توؤدي اإىل �سم اأرا�سي الغري.

 ومنذ احتالل فل�سطني، اأ�سدرت المم املتحدة العديد من القرارات التي توؤكد على 

حق ال�سعب الفل�سطيني يف ار�سه وعدم �رسعية احتالل »اإ�رسائيل« لالأرا�سي الفل�سطينية 

وم�سادرتها لبناء امل�ستوطنات فيها؛ غري اأن العدو مل يذعن لهذه القرارات ومل يلتزم باأٍي منها. 

، والقرار 
(56(

واأبرز هذه القرارات : القرار )194) املتعلق بحق عودة الالجئني الفل�سطينيني

التي احتلتها �سنة1967،  ان�سحاب دولة الحتالل من الأرا�سي  املت�سل بوجوب   (242(

والقرار )2851) املتعلق بعدم �رسعية امل�ستوطنات الإ�رسائيلية، وقرار جمل�س الأمن )446) 

 املتعلقان 
(57(

الذي نّدد بقيام دولة الحتالل ببناء امل�ستوطنات، والقراران )452) و)465)

بامل�ستوطنات الإ�رسائيلية غري امل�رسوعة، والقرار )2334) الذي كّرر دعوة دولة الحتالل 

اإىل وقف بناء امل�ستوطنات، مبا فيها م�ستوطنات القد�س ال�رسقية، وغريها من القرارات التي 

.
(58(

كفلت حقوق ال�سعب الفل�سطيني

�ضاد�ضًا: مواقف االأمم المتحدة والمجتمع الدولي من ال�ضم

با�ستثناء الوليات املتحدة، رفع املجتمع الدويل ال�سوت يف جمل�س الأمن الدويل،  �سد 

م�رسوع »اإ�رسائيل« �سم اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة، نظراً للتداعيات التي قد ترتتب 

الغربية خمالف للقانون الدويل، موقع مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية،  ال�سفة  ــ �سم    56
/https://www.ecssr.ae     .2020 20 اأيار

https://www.un.org/ar .57 ــ �سون ال�سالم والأمن الدوليني، املوقع العربي للجمعية العامة لالأمم املتحدة
58  ـ املرجع ذاته. 
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الأرا�سي  فل�سطينية م�ستقلة على  واإقامة دولة  الدولتني،  ال�سم على مبداأ حل  عن خطوة 

التي احتلتها »اإ�رسائيل« عام 1967، وحتى على ال�ستقرار الإقليمي؛ ف�ساًل عن كون هذا 

الإجراء الإ�رسائيلي الأحادي اجلانب ي�سكل انتهاكًا خطرياً للقانون الدويل ولقواعد حقوق 

الإن�سان. 

اأ ـ موقف االأمم المتحدة  

جاء موقف الأمم املتحدة راف�سًا خلطوة ال�سم الإ�رسائيلية، اإذ دعا كٌل من الأمني العام 

الأو�سط،  ال�رسق  يف  ال�سالم  لعملية  اخلا�س  واملن�سق  غوتريي�س،  اأنطونيو  املتحدة،  لالأمم 

نيكولي مالدينوف، احلكومة الإ�رسائيلية اإىل التخلي عن خططها ل�سّم اأجزاء من ال�سفة 

الغربية، بو�سفها اأمراً ي�سكل انتهاكًا خطرياً للقانون الدويل.

 واأ�سار الأمني العام لالأمم املتحدة، خالل اإحاطة افرتا�سية على م�ستوى وزاري قّدمها 

مبا  الأو�سط  ال�رسق  يف  الو�سع  حول  الأمن  جمل�س  اأمام   ،2020 حزيران  يف  مالدينوف، 

فيها الق�سية الفل�سطينية، اإىل اأن »تلويح اإ�رسائيل ب�سم اأجزاء من ال�سفة الغربية اأثار خماوف 

تنفيذ  مت  »اإذا  وقال:   .
(59(

باأ�رسه« الدويل  واملجتمع  الإ�رسائيليني  من  والعديد  الفل�سطينيني 

ذلك، فاإن ال�سّم ي�سكل انتهاكًا خطرياً للقانون الدويل، وي�رّس ب�سدة باحتمال حل الدولتني 

ويقّو�س اإمكانات جتديد املفاو�سات«.

بدوره، حّذر مالدينوف من اأن »�سم اإ�رسائيل لأرا�س فل�سطينية حمتلة بال�سفة الغربية، 

حمظور مبوجب القانون الدويل«.

وقال مالدينوف: »ُي�سّكل ال�سم تهديداً كبرياً، وهو حمظور مبوجب القانون الدويل، 

الإ�رسائيلي  املعهد  نظمها  ندوة  يف  م�ساركته  لدى  واأ�ساف  الدويل«.  النظام  و�سيقّو�س 

لل�سيا�سة اخلارجية الإقليمية )غري حكومي)، »�ستكون لل�سم اآثار قانونية و�سيا�سية واأمنية، 

باآفاق  ال�رسر  ال�سم  »�سيلحق  مالدينوف:  معها«.وتابع  التعامل  ال�سعب  من  و�سيكون 

ال�سالم، وي�سجع التطرف من جميع اجلهات، كما �سيقلل من احتمالت تطبيع العالقات 

.
(60(

بني اإ�رسائيل والدول العربية«

59 ـ الأمني العام يدعو احلكومة الإ�رسائيلية اإىل التخلي عن خطط �سم اأجزاء من ال�سفة الغربية، موقع اأخبار الأمم 
 https://news.un.org/ar     .2020 املتحدة العربي، 24 حزيران

60  ـ مالدينوف: القانون الدويل يحظر �سم اإ�رسائيل لأرا�سي ال�سفة، موقع جريدة القد�س العربي الإلكرتوين، 
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ويف الإطار ذاته، اأ�سدر �سبعة واأربعون من خرباء الأمم املتحدة امل�ستقلني بيانًا، �سّددوا 

واتفاقيات  املتحدة  الأمم  مليثاق  خطري«  »انتهاك  هو  املحتلة  الأرا�سي  »�سم  اأن  على  فيه 

لالأمم  العامة  واجلمعية  الأمن  جمل�س  اأكدها  التي  الأ�سا�سية  القاعدة  مع  ويتعار�س  جنيف، 

املتحدة، مرات عديدة، ومفادها باأن ال�ستيالء على الأرا�سي عن طريق احلرب اأو القوة 

(61(
»غري مقبول«.

وقال اخلرباء الأمميون اإن »اإعالن احلكومة الإ�رسائيلية اجلديدة ب�ساأن �سم اأجزاء كبرية 

من ال�سفة الغربية الفل�سطينية املحتلة �سينتهك مبداأ اأ�سا�سيًا يف القانون الدويل، ويتعني على 

املجتمع الدويل معار�سته ب�سكل هادف«.

ودعا اخلرباء اإىل اأن »يكون الأمر خمتلفًا هذه املرة، اإذ يتحمل املجتمع الدويل م�سوؤوليات 

انتهاكات  القواعد، ومعار�سة  قائم على  نظام دويل  للدفاع عن  قانونية و�سيا�سية ر�سمية 

تنتقد  التي  العديدة  قراراته  وتنفيذ  الدويل،  للقانون  الأ�سا�سية  واملبادئ  الإن�سان  حقوق 

�سلوك اإ�رسائيل لهذا الحتالل املطول.«

واأكد اخلرباء على »�رسورة عدم العرتاف اأو م�ساعدة دولة اأخرى يف اأي �سكل من اأ�سكال 

الن�ساط غري القانوين، مثل ال�سم اأو اإن�ساء م�ستوطنات مدنية يف الأرا�سي املحتلة. الدرو�س 

(62(
امل�ستفادة من املا�سي وا�سحة: النقد دون عواقب لن يحول دون ال�سم ول ينهي الحتالل.

كما دعا اخلرباء اأن »ت�سبح امل�ساءلة واإنهاء الإفالت من العقاب اأولوية فورية للمجتمع 

القانون  مع  متامًا  يتفق  مبا  اختيارها  يتم  التي  امل�ساءلة  تدابري  مطالبني ب«اتخاذ  الدويل«، 

الدويل، واأن تكون متنا�سبة وفعالة، وتخ�سع ملراجعة منتظمة، ومت�سقة مع قانون حقوق 

الحتالل  واإنهاء  ال�سم  لإلغاء  وم�سممة  الالجئني،  وقانون  الإن�ساين  والقانون  الإن�سان 

والنزاع ب�سكل عادل ودائم«. 

/https://www.alquds.co.uk     .2020 18 اأيار
61  ـ خرباء اأمميون: �سم »اإ�رسائيل« اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة �سينتهك القانون الدويل ويتعني على املجتمع 
https://news.un.org/ar     .2020 الدويل �سمان امل�ساءلة، موقع اأخبار الأمم املتحدة العربي، 16 حزيران

الغربية  ال�سفة  من  اأجزاء  �سّمها  عن  اإ�رسائيل  مب�ساءلة  الدويل  املجتمع  يطالبون  املتحدة  الأمم  من  خرباء  ـ   62
ال�سامي،  القانون الدويل، موقع الأمم املتحدة حقوق الن�سان بالعربي.. مكتب املفو�س  الفل�سطينية لنتهاكها 

https://www.ohchr.org/ar     .2020 16 حزيران
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واأعرب اخلرباء الأمميون عن »بالغ الأ�سف لدور الوليات املتحدة الأمريكية يف دعم 

اأن  اإىل  م�سريين  املحتلة،  الأرا�سي  من  املزيد  ل�سم  القانونية  غري  اإ�رسائيل  وت�سجيع خطط 

»الوليات املتحدة لعبت، يف منا�سبات عديدة على مدى 75 �سنة املا�سية، دوراً هامًا يف 

(63(
النهو�س بحقوق الإن�سان العاملية«.

ب ـــ المواقف الدولية والعربية

قوبل املخطط الإ�رسائيلي ب�سم اأرا�سي ال�سفة الغربية املحتلة، برف�س اأكرثية دول العامل، 

اإىل  اإ�سافة  الأوروبي،  الحتاد  ودول  الأمن  جمل�س  يف  الع�سوية  الدائمة  الدول  خ�سو�سًا 

ما  الأمريكي  املوقف  فيما  فيها،  الأع�ساء  والدول  العربية  الدول  وال�سني وجامعة  رو�سيا 

زال يكتنفه الغمو�س.

 هذا الرف�س الدويل لل�سم اأكده اأمني �رس منظمة التحرير الفل�سطينية �سائب عريقات،  

الذي اأعلن عن »وجود ائتالف دويل ي�سم 192 دولة �سد خطة �سم »اإ�رسائيل« لأجزاء من 

.
(64(

ال�سفة الغربية املحتلة«

اأوًل، وجمموعة عدم النحياز  العربية  اأن الئتالف ي�سم املجموعة  واأو�سح عريقات 

هذه  مع  م�ساورات  يجرون  »الفل�سطينيني  اأن  م�سيفًا  والأوروبية،  الأفريقية  واملجموعة 

الدول واملجموعات لعقد اجتماع لها يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف الأيام املقبلة«..

1 ـــ الموقف االأميركي

اإ�رسائيل  اإن »�سم  بغ�س النظر عن رد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالقول 

لأجزاء من ال�سفة الغربية اأمر »يرجع لالإ�رسائيليني«، ملمحًا بذلك اإىل اأن الوليات املتحدة 

، فاإن ما نقلته و�سائل الإعالم الإ�رسائيلية 
(65(

متنح ال�سوء الأخ�رس لإ�رسائيل لل�رسوع بال�سم«

عن م�سوؤول اأمريكي كبري - دون الإف�ساح عن هويته - قوله باأن البيت الأبي�س مل يعطرِ 

63  ـ املرجع ذاته. 
64 ـ عريقات: 192 دولة تعار�س خطة ال�سم الإ�رسائيلية، موقع قناة امليادين، 22 حزيران 2020.

/https://www.almayadeen.net 

65  ـ بومبيو يو�سح موقف اأمريكا ب�ساأن: �سم اإ�رسائيل اأجزاء من ال�سفة وم�ساعدة لبنان ماليًا واحلوار مع اإيران، 
/https://www.aljazeera.net     .2020 موقع قناة اجلزيرة القطرية، 24 حزيران
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�سوًءا اأخ�رس لل�سم ،اأو ي�سرتط اأن يكون ال�سم جزًءا من عملية �سيا�سية كاملة. يعّزز هذا 

الغمو�س الذي قد يكون اأ�سبه بقنبلة دخانية تغطي على املوقف احلقيقي، اأو املوقف الذي 

.
(66(

�سيكون عليه القرار الأمريكي من ال�سم

عدم و�سوح املوقف الأمريكي يرّده ال�سفري الإ�رسائيلي ال�سابق لدى وا�سنطن، مايكل 

اأورين، يف حديث ولوكالة فران�س بر�س، اإىل اأن »هناك انق�سامًا يف املوقف الأمريكي جتاه 

اأبرز  اأحد  فريدمان،  ديفيد  اإ�رسائيل،  لدى  الأمريكي  ال�سفري  وجهة  يوؤيد  من  بني  ال�سم، 

املدافعني عن خمطط ال�سم، وبني موقف م�ست�سار البيت الأبي�س جاريد كو�سرن، مهند�س 

اخلطة الأمريكية لل�سالم بني الفل�سطينيني واإ�رسائيل«.

وبح�سب اأورين، فاإن كو�سرن، �سهر ترامب، يرى اأن اخلطة »وحدة كاملة«، واأن تنفيذ 

يعترب  الذين  الإقليميني  الالعبني  با�ستبعاد  تخاطر  اإ�رسائيل  يجعل  واحد  جانب  من  ال�سم 

اجلهة  تكون  اأن  يتوقع  التي  العربي  اخلليج  دول  منهم  �سيما  ل  للخطة �رسوريًا،  دعمهم 

.
(67(

الداعمة ماليًا لدولة فل�سطينية م�ستقبلية«

اإىل  بالذاكرة  بنا  يعود  حاليًا  القائم  الغمو�س  فاإن  الأمريكي،  املوقف  جالء  حني  واإىل 

الغمو�س الذي ظهر ع�سّية نقل ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�س  املحتلة، وع�سّية الإعالن عن 

ال�سفقة وم�سامينها. وما يوؤكد ذلك، من جهة اأخرى، اأن نتنياهو لو مل يكن ُمّطلًعا على 

اخلرائط الأمريكية لل�سم، ولو مل يكن متاأكًدا من الدعم الأمريكي لقرار ال�سم، ملا دخل 

بقوة على جبهة ال�سم واعتربها اأحد اأهم اأولويات حكومته، حمدًدا لها تاريخ انطالق.

ومن الوا�سح متاًما ملن يتابع التحركات الإ�رسائيلية املتعلقة بال�سم، اأن ثمة قراراً اإ�رسائيليًا 

الوقت،  يحني  عندما  اأمريكًيا  لدعمه  �سمانات  هناك  اأن  �سك  ول  اأمريكيا؛  مدعومًا 

خ�سو�سًا اأن »النتخابات الأمريكية التي باتت على الأبواب تعّزز فر�س الدعم الأمريكي 

للقرارات الإ�رسائيلية«.

66  ـ الغمو�س الأمريكي من ال�سم، موقع مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�رسائيلية، 4 متوز 2020. 
https://atls.ps/post

67 ـ ال�سفري فريدمان وخارطة املواقف الأمريكية جتاه خمطط ال�سم الإ�رسائيلي، موقع قناة اورو نيوز العربي، 8 
/https://arabic.euronews.com     .2020 متوز
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2 ــ الموقف االأوروبي

اإذ حّذر الحتاد الأوروبي »اإ�رسائيل«  بدا املوقف الأوروبي مناق�سًا لنظريه المريكي، 

الأعلى  املمّثل  وقال  املحتلة«.  الغربية  ال�سفة  من  وا�سعة  »ال�سم« لأجزاء  تنفيذ خطة  من 

خالل  له  كلمة  يف  بوريل،  جوزيف  الأوروبي،  الحتاد  يف  والأمنية  اخلارجية  لل�سيا�سة 

جل�سة للجمعية العامة للربملان الأوروبي، اإن املوقف من »خطط ال�سم الإ�رسائيلية وا�سح، 

وقائم على دعم حل الدولتني«.

.
(68(

و�سّدد بوريل على اأن »خطط ال�سم« الإ�رسائيلية خطوة تتعار�س مع القانون الدويل«

واأ�ساف: »عالقاتنا احلالية والوثيقة مع اإ�رسائيل �ستتاأثر يف حال احتلت اأرا�ٍس فل�سطينية«.

واإ�ستونيا وبلجيكا وفرن�سا  )اأملانيا  اأوروبية هي   �سبع دول  اعتربت  وعلى خٍط مواز، 

والرنوج واإيرلندا واململكة املتحدة) اأن »اخلطة تقّو�س ب�سدة اإعادة اإطالق مفاو�سات«.

الدويل،  القانون  اإطار  يف  وم�سوؤولياتنا  للتزاماتنا  »نظراً  م�سرتك:  بيان  يف  واأ�سافت 

�سيكون لل�سم تداعيات على عالقتنا الوثيقة مع اإ�رسائيل ولن نعرتف به«، دون اأن ت�سري اإىل 

.
(69(

عقوبات حمتملة«

»اإ�رسائيل« على  بوري�س جون�سون  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  ويف موقف لفت، حّث 

عدم امل�سي يف �سم اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة، وقال اإن »ذلك �سيكون غري قانوين 

وخمالف مل�سالح البالد«.

وقدو�سف جون�سون نف�سه، يف مقال له يف �سحيفة »يديعوت اأحرونوت« الإ�رسائيلية، 

باأنه »مدافع متحم�س لإ�رسائيل«، لكنه حّذر من اأن خطوة ال�سم �ست�سكل انتهاكًا للقانون 

الدويل. وقال: »�ستكون اأي�سًا مبثابة هدية لأولئك الذين يريدون موا�سلة ال�رسديات ال�سلبية 

.
(70(

القدمية بحق اإ�رسائيل«

  18 الرتكية،  الأنا�سول  لوكالة   العربي  املوقع  ال�سم،  تنفيذ »خطة  اإ�رسائيل من  يحذر  الأوروبي  الحتاد  ـ    68
https://www.aa.com.tr/ar     .2020 حزيران

69ـ املجتمع الدويل يوؤكد معار�سته خلطط اإ�رسائيل �سم اأرا�س يف ال�سفة الغربية، موقع فران�س 24 العربي، 24 
 https://www.france24.com/ar     .2020 حزيران

70  ـ ال�سفة الغربية: جون�سون يحذر اإ�رسائيل من خطة ال�سم وي�سفها باأنها »انتهاك للقانون الدويل«، موقع بي 
https://www.bbc.com/arabic     .2020  بي �سي العربي، متوز



درا�صات باحث
»اإ�رسائيل« تتم�سك بخطتها يف ال�سفة الغربية:  ال�سّم املتدحرج لالأرا�سي املحتلة  لي�سبح اأمراً واقعًا

47 68 1442هـ ـ العدد   - 2020 �صيف 

واأ�ساف رئي�س الوزراء الربيطاين: »اآمل ب�سدة يف عدم امل�سي يف ال�سم؛ واإن حدث، 

املتفق  التغيري  با�ستثناء   ،1967 باأي تغيري على خطوط حدود  فلن تعرتف اململكة املتحدة 

عليه بني الطرفني«.

من جهة ثانية، وّقع اأكرث من األف برملاين اأوروبي على ر�سالة، يعار�سون فيها »ب�سدة« 

خطط »اإ�رسائيل« ل�سم اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة.وتثري الر�سالة التي وّقعها اأكرث من 

240 نائبًا بريطانيًا، »خماوف جدّية« ب�ساأن املقرتحات الإ�رسائيلية، وتدعو اإىل »اتخاذ ردود 

منا�سبة«، بح�سب هيئة الإذاعة الربيطانية »بي بي �سي« .

اأحادي  ال�سّم  اأّن  من  اأوروبا،  بدول  اخلارجية  وزارات  اإىل  املر�سلة  الر�سالة  وحّذرت 

اجلانب لأرا�سي ال�سفة الغربية قد يكون »قاتاًل لآفاق ال�سالم الإ�رسائيلي - الفل�سطيني، 

ويتحدى اأب�سط املعايري التي توجه العالقات الدولية«.

وحتّذر الر�سالة التي وّقعها 1080 برملانيًا من 25 دولة من »احتمالت زعزعة ال�ستقرار« 

.
(71(

يف املنطقة

هوارد،  اللورد  ال�سابق  املحافظني  حزب  زعيم  عليها،  الربيطانيني  املوّقعني  بني  ومن 

واملفو�س ال�سابق لالحتاد الأوروبي اللورد باتن، والبارونة بولني نيفيل جونز، وهي وزيرة 

اململكة  امل�سرتكة يف  املخابرات  �سابًقًا جلنة  تراأ�س  التي كانت  ال�سابقة  الإرهاب  مكافحة 

املتحدة.كما مّت التوقيع عليها من قبل 35 ع�سواً من حزب »العمال«، مبا يف ذلك وزيرة 

خارجية الظل ليزا ناندي.

ومن املوّقعني على الر�سالة اأي�سًا كل من: زعيم حزب »العمال« ال�سابق اللورد كينوك، 

وكذلك وزير الدفاع ال�سابق ورئي�س الناتو اللورد روبرت�سون، بال�سافة اإىل النائب التابعة 

يف  ال�سامية  معاداة  �سد  بحملة  قامت  كانت  التي  هودج،  مارغريت  »العمال«  حلزب 

. وت�سمل الأ�سماء الأوروبية يف القائمة رئي�سة اللجنة الفرعية الأمنية الفرن�سية، 
(72(

احلزب

71 ـ خطة �سم ال�سفة الغربية: مئات النواب الأوروبيني يعار�سون ب�سدة خطط اإ�رسائيل ل�سم الأرا�سي املحتلة، 
https://www.bbc.com/arabic     .2020 موقع بي بي �سي العربي، 24 حزيران

72  ـ املرجع ذاته. 
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وزراء  ورئي�س  كا�ستالدو،   ما�سيمو  فابيو  الأوروبي  الربملان  رئي�س  ونائب  لوي�سو،  ناتايل 

.
(73(

اأيرلندا املقبل، مايكل مارتن

3ــ الموقفان ال�ضيني والرو�ضي 

كما هو متوقع، رف�ست كل من بكني ومو�سكو قرار ال�سم، ونّبهتا من تداعياته ال�سلبية 

على الأمن وال�ستقرار يف املنطقة. وانطالقا من ذلك، �سددت ال�سني على موقفها الراف�س 

ملخططات ال�سم الإ�رسائيلية، التي قالت اإنها »�ستقود املنطقة اإىل حالة من الفو�سى وعدم 

ال�ستقرار، وذّكرت ب«املبادرة التي طرحتها لل�سالم، والتي ت�ستند اإىل قرارات ال�رسعية 

الدولية، وتتفق مع مبادرة الرئي�س حممود عبا�س لل�سالم، م�سرية اإىل اأنها �ستبذل جهدها مع 

املجتمع الدويل لدفع عملية ال�سالم.«

 من جهتها، عار�ست رو�سيا تنفيذ خطط اإ�رسائيل ل�سم جزء من الأرا�سي الفل�سطينية 

الفل�سطينية- للق�سية  الدولتني  حل  احتمالية  »يهدد  اأنه  واعتربت  الغربية،  ال�سفة  يف 

الإ�رسائيلية«، وقد »يثري جولة خطرية جديدة من العنف يف املنطقة«.

 وعلى خٍط مواز، جّدد وزير اخلارجية الرو�سي، �سريغي لفروف، التزام بالده مببداأ 

الدولتني حلل ال�رساع الفل�سطيني-الإ�رسائيلي، م�سرياً اإىل »حتمية اإقامة مفاو�سات مبا�رسة 

.
(74(

بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني حتت رعاية اللجنة الرباعية الدولية«

4 ــ المواقف العربية
خ�سو�سًااخلليجية  لل�سم،  الراف�سة  العلنية  العربية  والت�رسيحات  املواقف  من  بالرغم 

اتخاذ مواقف �ساغطة على دولة  الدول يف  قبل هذه  اأن هناك عدم جدّية من  اإل  منها، 

وم�ساحات  الأغوار  �سم  ملخططات  الفل�سطينيني  لرف�س  داعمة  واإجراءات  الحتالل، 

وا�سعة من ال�سفة الفل�سطينية املحتلة.

فالت�رسيحات التحذيرية »اخل�سنة« التي اأدىل بها زعماء دول عربية خليجية، اإ�سافة اإىل 

73ـ املرجع ذاته. 
 18 الإلكرتوين،  اجلزائرية  املجاهد  �سحيفة  موقع  الإ�رسائيلي،  ال�سم  خمطط  رف�س  على  دويل  اإجماع  ـ    74

http://www.elmoudjahid.com/ar     .2020 حزيران
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جامعة الدول العربية، رًدا على قرب تطبيق »ال�سم«، ل ميكن و�سعها �سوى يف خانة ال�سعف 

والهوان وال�ست�سالم العربي، الذي مل يرق يومًا، منذ اغت�ساب فل�سطني، اإىل م�ستوى الفعل 

كما يجب اأن يكون؛ بل بقي يف دائرة التنديد وال�سجب. وال�ساهد الأبرز على ذلك، هو 

غياب مواقف العرب اجلادة من العرتاف بالقد�س عا�سمة لدولة الحتالل، ونقل �سفارة 

مدٍو  ب�سمٍت  من خطورتها،  وبالرغم  الأمريكية،  القرارات  قوبلت  اإليها، حيث  وا�سنطن 

من قبل معظم الأنظمة العربية الر�سمية املح�سوبة على املع�سكر الأمريكي؛ وهو ما �سجع 

»اإ�رسائيل« على اتخاذ قرار ال�سم، ليقينها اأن مواقف هذه الأنظمة لن يتعّد مفعولها بع�س 

اأ�سطر اإدانة جوفاء مكتوبة، يطلقها وزراء خارجية اأو اإعالم هذه الدول، لي�سبح ال�سم فيما 

بعد واقعًا �سيت�سابق حكام هذه الأنظمة على مباركته، اإن مل يكن دعمه. 

وحده الأردن، من بني ما ي�سمى دول العتدال العربي، يتطلع بقلق اإىل ال�سم خا�سة 

يف الغور، نظراً ملوقعه اجلغرايف والتداعيات الأمنية والدميغرافية التي �سيخّلفها هذا القرار، 

.(75(
ل �سيما اأن اأو�ساع اململكة غري م�ستقرة اإزاء اأزمة اقت�سادية وف�سائح ف�ساد متوا�سلة

ومنذ اإعالن »اإ�رسائيل« نيتها ال�سم، مل تتوقف التحذيرات الأردنية، التي توؤكد اأن هذه 

ال�سيا�سية للق�سية الفل�سطينية. ففي ر�سالة �سديدة اللهجة، حّذر  اخلطوة �ستن�سف احللول 

العاهل الأردين، امللك عبد اهلل الثاين، من »�سدام كبري« ومزيد من الفو�سى والتطرف يف 

املنطقة اإذا ما �سّمت اإ�رسائيل اأجزاًء من ال�سفة الغربية. وقال العاهل الأردين يف مقابلة مع 

�سحيفة »دير�سبيغل« الأملانية يف حزيران 2020 : ل اأريد اأن اأطلق التهديدات اأو اأن اأهيئ 

جواً للخالف وامل�ساحنات، ولكننا ندر�س جميع اخليارات. ونحن نتفق مع بلدان كثرية 

يف اأوروبا واملجتمع الدويل على اأن قانون القوة ل يجب اأن يطّبق يف ال�رسق الأو�سط.

وتابع : »القادة الذين يدعون حلل الدولة الواحدة ل يعلمون تبعاته. ماذا �سيح�سل اإذا 

املنطقة.  والتطرف يف  الفو�سى  من  مزيداً  �سن�سهد  الفل�سطينية؟  الوطنية  ال�سلطة  انهارت 

اإىل  �سيوؤدي  ذلك  فاإن  متوز،  الغربية يف  ال�سفة  من  اأجزاًء  بالفعل  اإ�رسائيل  �سّمت  ما  واإذا 

.
(76(

دام كبري مع اململكة الأردنية الها�سمية« �سرِ

الإخبارية،  الرو�سية  �سبوتنيك  لوكالة  العربي  موقع  ال�سم،  ب�سبب  اإ�رسائيل  يحذر  الأردن  ملك  ـ   75
https://arabic.sputniknews.com/arab     .2020 يار  16 اأ

76 ـ املرجع ذاته. 
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توقف  اأن  اإمكانية  مدى  ب�ساأن  ت�ساوؤلت  طرحت  هذه  الأردين  العاهل  مواقف 

تلك التحذيرات اخلطوات الإ�رسائيلية، والأوراق التي ميلكها الأردن لل�سغط يف هذا الجتاه.

�ضابعًا: خطر ال�ضم على االأمن القومي االإ�ضرائيلي

قّدمت وثيقة اإ�رسائيلية حديثة نظرة مت�سائمة خلطة ال�سم والآثار املرتتبة عليها، واعتربتها 

حتديًا مركزيًا لـ»الأمن القومي الإ�رسائيلي«.

وقالت الوثيقة ال�سادرة عن »معهد ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات« يف مركز »هرت�سليا«، 

اإنه »من املقلق جداً تنفيذ خطة �سم مناطق يف ال�سفة الغربية، وعلى راأ�سها غور الأردن، 

وذلك ب�سبب التداعيات ال�سرتاتيجية«.

وراأت الوثيقة التي اأ�سدرها عدد من اخلرباء يف مركز »هرت�سليا«، اأن اخلطة »�ستوؤدي 

اإىل زعزعة ال�ستقرار على احلدود ال�رسقية، والتي متتاز بحالة هدوء كبري وم�ستوى منخف�س 

جداً من الهجمات، وذلك بخالف املا�سي«.

اجلي�س  قدرة  ركائز:  ثالث  على  يعتمد   اإ�رسائيل  يف  »ال�ستقرار  اأن  الوثيقة  واأكدت 

الإ�رسائيلي وال�ستخبارات، ا�ستقرار الأردن، والتن�سيق الأمني مع ال�سلطة الفل�سطينية«. 

واأو�سحت اأن »تنفيذ خطة ال�سم ميكن اأن يوؤدي اإىل هّزة عميقة لعالقاتنا ال�سرتاتيجية 

مرادفة  كلمة  هو  ال�سم  الها�سمي،  النظام  اإىل  فبالن�سبة  الفل�سطينية؛  وال�سلطة  الأردن  مع 

لفكرة الوطن الفل�سطيني البديل، اأي دمار الردن من اأجل قيام دولة فل�سطينية، ويف نظر 

.
(77(

الأردن، مثل هذه اخلطوة هي انتهاك جوهري لتفاق ال�سالم بني الدولتني«

ولفتت الوثيقة النتباه اإىل اأنه »ل يوجد بديل من الأردن كمكّون حا�سم يف اأمن اإ�رسائيل. 

فالتعاون الأمني مع الأردن يحفظ الهدوء والأمن على طول اأكرب حدود لإ�رسائيل، ويقّدم 

لها عمقًا ا�سرتاتيجيًا ي�سمل اأي�سًا اإيران«.

اأن  على  الوثيقة  ف�سددت  الفل�سطينية،  ال�سلطة  على  ال�سم  لنعكا�سات  بالن�سبة  اأما 

ل�سيطرة  اأداة  اإىل  تتحول  اأن  �سرتف�س  ال�سلطة  الدولتني؛  حل  اأمام  الباب  �سيغلق  »ال�سم 

اإ�رسائيل على ال�سكان الفل�سطينيني«. واأ�سافت: »اإذا اختفت ال�سلطة الفل�سطينية، �سيكون 

77  ـ وثيقة اإ�رسائيلية: خطة ال�سم »خطرية« وحتدٍّ لالأمن القومي، موقع عربي 16 ، 2 اأيار 2020. 
/https://arabi21.com
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عبء الحتالل الع�سكري املبا�رس كبرياً باملقايي�س الع�سكرية والقت�سادية وال�سيا�سية. ويف 

املقابل، �ستتعزز قوة حما�س ومكانتها واإيران واأ�سباهها«.

واعتربت اأن »حتميل امل�سوؤولية للجي�س الإ�رسائيلي �سياأتي حتمًا على ح�ساب قدرات 

املواجهة مع التهديدات ال�سرتاتيجية من جهة اإيران وحلفائها. و�سيكون لذلك تاأثري �سيء 

على جهوزية اجلي�س الإ�رسائيلي للحرب. ومن املتوقع اأي�سًا اأن يلحق �رسراً كبرياً بامل�ساعدة 

الدولية التي �ستت�ساءل وقد تتوقف«.

وحّذرت الوثيقة من اأن »الدفع قدمًا بعملية �سم، حتى لو كانت رمزية وجزئية، ميكن 

اأن ي�سكل ال�رسارة التي �ستجرف اجلمهور الفل�سطيني بحجم اأكرب من املا�سي اإىل �رساع 

.(78(
عنيف، و�ستوّحد بني ال�سلطة واملجتمع، وهذا غري موجود حاليًا«

واأ�سافت: »هذه اخلطوة �سيكون لها اأي�سًا انعكا�س على املجتمع العربي يف اإ�رسائيل، 

وميكن اأن تتطور ردود حادة من جانب اجلمهور العربي، مبا يف ذلك انفجار العنف”.

من  ال�سم  باأن  »الإقرار  اإىل  اإ�رسائيل  فيها  دعت  بتو�سيات  تقديرها  الوثيقة  وختمت 

طرف واحد هو تهديد ا�سرتاتيجي مل�ستقبلها واأمنها وطابعها كدولة يهودية ودميقراطية يف 

ال�رسق الأو�سط«، داعية اإىل »تبني �سيا�سة حمّدثة متتنع فيها من تطبيق خطة ال�سم«.

واإ�سافة اإىل ما ورد يف الوثيقة، ك�سف رئي�س الوزراء ال�رسائيلي ال�سابق اإيهود اأوملرت، 

زيف ادعاءات نتنياهو وترويجه حلاجة اإ�رسائيل لل�سم لرتباطه باأمنها، حيث قال  يف مقالة 

يف �سحيفة معاريف الإ�رسائيلية  اإن »من يّدعي اليوم باأن الغور حيوي لنا لعتبارات اأمنية 

ل يزال على ما يبدو يعي�س خماوف 1967، اأو يحاول اأن يبيع لنا ق�سة كاذبة عن خطر لي�س 

قائمًا، عن حاجة اأمنية  لي�س لها اأ�سا�س يف الواقع وعن حتٍد ا�سرتاتيجي عدمي كل قيمة«.

عام،  ب�سكل  ال�سم  مبداأ  ولي�س  اجلانب،  اأحادي  ال�سم  يعار�س  اأنه  بدا  الذي  اأوملرت 

اعترب اأن اإ�رسائيل ل تلعب وحدها يف هذا ال�ساحة.  واأ�ساف: »�سم اأحادي اجلانب للغور 

اتفاق  اإطار  يف  لي�س  وال�سامرة،  يهودا  يف  امل�ستوطنات  على  ال�رسائيلي  للقانون  وفر�س 

�سيء  كل  وقبل  اأوًل  زائد،  ا�ستفزاز  هو  بالذات،  الأيام  هذه  ترامب،  خلطة  وفقًا  ولي�س 

اأنه يوجد الآن يف  – ملاذا ل ن�ستغل حقيقة  لرتامب وللوليات املتحدة. يقول الكثريون 

78  ـ املرجع ذاته.
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للت�سليم مبثل هذه اخلطوات؟ ملاذا النتظار؟ ولكن  البيت الأبي�س رئي�س عاطف م�ستعد 

لتنفيذ خطوات من طرف واحد،  لإ�رسائيل  امللحة  احلما�سة  يف�رس  اأن  اأي�سًا  ترامب ميكنه 

كعدم ثقة من جانب نتنياهو يف اإمكانية اأن ينتخب لولية ثانية. اإذا كنا نعتقد باأن ترامب 

.
(79(

�سينتخب ملرة ثانية، فلماذا ل ننتظر ت�رسين الثاين، وعندها بالتعاون معه، ن�سم املناطق«

ثامنًا: �ضيناريوهات ال�ضم 

ل يعني مرور تاريخ الأول من متوز، املهلة التي حّددها نتياهو ل�سم  ال�سفة، اأن هذا 

القرار اأ�سبح من املا�سي، اأو اأنه مل يعد قائمًا يف ح�سابات القادة ال�سهاينة. واقع احلال اأن 

ما ح�سل هو اإرجاء اأو تاأجيل مدرو�س ريثما تنتهي اأزمة الئتالف احلكومي الإ�رسائيلي، 

اأمريكي.  اأخ�رس  والأهم �سدور �سوء  الإ�رسائيلي؛  باملجتمع  تفتك  التي  وجائحة كورونا 

طموح  واأمام  داخلية،  اإ�رسائيلية  �سغوط  اأمام  طوياًل  ي�سمد  لن  ال�سم  تاأجيل  فاإن  وعليه، 

نتنياهو الذي �سيطرح املو�سوع للنقا�س جمدداً يف اأي فر�سة م�ستقبلية.

واأمام الأزمات التي تواجه نتنياهو داخليًا، ومع ا�ستبعاد خطوة ال�سم الكلي التي تواجه 

، واإ�رسار نتنياهو على امل�سي قدمًا يف عملية ال�سّم قبل اأن تن�سط 
(80(

معار�سة دولية وا�سعة

يلجاأ  اأن  املرجح  من  املقبل،  اخلريف  يف  الأمريكية  الرئا�سية  احلملة  من  الأخرية  املراحل 

نتنياهو اإىل خيارات اأخرى، اأبرزها: 

1 ــ �ضم جميع الكتل اال�ضتيطانية داخل جدار الف�ضل العن�ضري:  
من �ساأن هذا ال�سيناريو اأن ي�سّم الكتل ال�ستيطانية الإ�رسائيلية الكبرية واملكتظة بال�سكان 

الواقعة داخل اجلدار فقط.

الذين  الإ�رسائيليني  امل�ستوطنني  52 كتلة، غالبية  البالغ عددها  ال�ستيطانية  الكتل  ت�سم 

يبلغ عددهم حوايل 358،405 م�ستوطنًا اأو 77 يف املائة من العدد الإجمايل.

متتد هذه الكتل ال�ستيطانية على م�ساحة تبلغ 345 كيلومرتاً مربعًا، اأو حواىل 7 يف املائة 

اأوملرت، ال�سم والت�سليل، مركز الناطور للدرا�سات والأبحاث نقاًل �سحيفة معاريف الإ�رسائيلية،  ايهود  ـ    79
/https://natourcenters.com     .2020 نقل27 حزيران

80 ـ اأحمد �سقر ، معركة �سم ال�سفة م�ستمرة.. هذه اأ�سباب جتميدها وم�ستقبلها، موقع عربي 21،3 متوز 2020 
/https://arabi21.com
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من ال�سفة الغربية. ومن �ساأن ال�سّم اأن يجمع18،918  فل�سطينيًا يف 24 جمتمعًا )0.8 باملائة 

من الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية).

ُتعترب هذه امل�ستوطنات اأكرث ات�ساقًا مع ما قد حت�سل عليه »اإ�رسائيل« يف الإطار املحتمل 

حلل الدولتني. لكن �سّم هذه امل�ستوطنات حاليًا قد يثري مع ذلك معار�سة دولية كبرية، 

�سّم  عمليات  اأمام  الطريق  متّهد  قد  اأنها  وواقع  اجلانب  الأحادية  اخلطوة  طبيعة  اإىل  نظراً 

 .
(81(

اإ�سافية

2 ــ �ضم محدود

ي�سمل هذا ال�سيناريو م�ستوطنة اأو كتلة ا�ستيطانية واحدة كبرية، رمبا »غو�س عت�سيون« 

)الواقعة جنوب القد�س) اأو »معاليه اأدوميم« )�رسقي القد�س). وميكن اأن ي�سمل ال�سيناريو 

اأي�سًا عدداً قلياًل من امل�ستوطنات الأخرى على مقربة من اخلط الأخ�رس لعام 1967  

ت�سّم »معاليه اأدوميم« 41،223 ن�سمة )9 باملائة من اإجمايل عدد امل�ستوطنني). ويبلغ 

عدد �سكان »غو�س عت�سيون« )املحددة يف »خطة دروبلز« لعام 96،378 )1979 ن�سمة 

 2 و  اجلدار  داخل   1.0( م�ستوطنة   12 وت�سّم  امل�ستوطنني)  اإجمايل عدد  من  باملائة    21(

�سمها،  يتّم  التي  الإ�رسائيلية  ال�ستيطانية  املناطق  على  املحدد  العدد  يعتمد  قد  خارجه). 

ولكن يف كافة الأحوال، �سيكون العدد اأقّل بكثري مما هو عليه يف اخليار الأول.

الغربية)  ال�سفة  من  باملائة   0.07( مربعة  كيلومرتات   4 اأدوميم«  »معاليه  م�ساحة  تبلغ 

و»غو�س عت�سيون« 56.9 كيلومرتاً مربعًا )1 باملائة).  

على  ترّكز  اأن  هذه  الأ�سيق  ال�سّم  عملية  �ساأن  اأنه من  اخليار،  هذا  يف  البارز  الأمر 

م�ستوطنات، كان حتى بع�س املفاو�سني الفل�سطينيني قد اأقّر اأنها �ست�سبح يومًا ما جزءاً من 

»اإ�رسائيل« - على �سبيل املثال، ُتظهر م�ستندات م�رّسبة اأن »غو�س عت�سيون« كان �سمن 

مّت  2008. ولكن  املحادثات يف عام  »اإ�رسائيل« خالل  التي و�سعتها  الفل�سطينية  اخلرائط 

طرح هذه التنازلت املحتملة لقاء �سالم اإ�رسائيلي-فل�سطيني يتّم التفاو�س ب�ساأن تفا�سيله 

81- David Makovsky Mapping West Bank Annexation: Territorial and Political Uncertain- 
ties, The Washington Institute for Near East Policy, 15 June 2020. https://www.washing-
   /toninstitute.org
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.
(82(

كاملًة، ولي�س يف اإطار عملية �سّم اأحادية اجلانب وغري م�سبوقة وتلقى معار�سة دولية

ويرتبط هذا اخليار على نطاق وا�سع بوزير »الدفاع« الإ�رسائيلي بيني غانت�س )الذي من 

املقرر اأن يخدم الن�سف الثاين من رئا�سة الوزراء الدورية حلكومة الإتئالف اجلديدة الذي 

�سيبداأ اأواخر العام املقبل) ووزير اخلارجية غابي اأ�سكنازي. وقد حظيت وجهة نظرهما 

ب�ساأن  معهما  توافق  اإىل  بالتو�سل  املتمثل  ترامب،  لإدارة  املف�سل  امل�سار  من  بدعم  هذه 

�سي�سفر  فهل  الإ�رسائيلية،  ال�سيا�سة  احلا�سلة يف  »الدفع واجلذب«  اإطار حالة  ال�سّم. ويف 

تركيز غانت�س/اأ�سكنازي على مقاربة �سّيقة وروؤية نتنياهو املتطرفة عن عمليات �سّم يف 

؟
(83(

مكان ما يف الو�سط

باملقابل، يبقى الرهان احلقيقي على الفل�سطينيني، »فهم قادرون على الدفاع عن اأر�سهم 

ووجودهم، واإحباط خمططات ال�سم، واإ�سقاط �سفقة القرن، وغريها من الإجراءات التي 

متثل انتهاًكا �سارًخا حلقوق وثوابت �سعبنا، وللقوانني واملواثيق الدولية«.

قّرر  حال  يف  الطاولة«،  »قلب  على  قادرة  الفل�سطينية  ال�سلطة  فاإن  ذلك،  من  اأكرث    

الرئي�س حممود عّبا�س تغيري قواعد اللعبة، والتفت اإىل �سعبه ومكنوناته، وتوجه نحو تفعيل 

املقاومة ال�سعبية، وجت�سيد الوحدة والوطنية ال�سيا�سية وامليدانية.

 اأما اخلطوة الأهم لإ�سقاط خمطط ال�سم فهي »توحيد املواقف الفل�سطينية الر�سمية وغري 

الر�سمية، التي باتت �رسورة وطنية ملّحة يف هذه املرحلة احل�سا�سة واخلطرية،  لعل وع�سى 

والرف�س  ين�سجم  و�سجاع،  جاد  موقف  لتخاذ  العربية  الدول  بع�س  ذلك   ي�سجع  اأن 

الفل�سطيني لل�سم و�سفقة القرن. اأما دون الوحدة الداخلية، ف�سيبقى خطر ال�سم قائمًا؛ 

وقد ت�ستغل »اإ�رسائيل« النق�سام الفل�سطيني لتمرير خمططات ال�سم. 

اال�ضتنتاجات 

ال�سابقة، ويف ظل اعرتاف الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، يف  يف �سوء املعطيات 

كانون الأول 2017، بالقد�س عا�سمة لإ�رسائيل ونقل ال�سفارة الأمريكية من تل اأبيب اإىل 

القد�س يف اأيار 2018، وت�رسيع ال�ستيطان، ووقف امل�ساعدات الأمريكية املقدمة لل�سلطة 

Ibid 82 ـ
Ibid 83 ـ
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حيث  توطينهم  عن  احلديث  ظل  يف  الالجئ  تعريف  واإعادة  والأونروا،  الفل�سطينية 

يقيمون، اأو تهجريهم اإىل بلدان اأخرى، ت�سجعت اإ�رسائيل لالنتقال خطوة اإىل الأمام نحو 

�سم ال�سفة اأو اأجزاء منها. 

يف الواقع ل يوجد خالف على اأن ما اأعلن نتنياهو عزمه القيام به لي�س جديداً، فهذا 

�ستى  من  الكيان  هذا  �سّمهم  ممن  الكثريون  وباملنا�سبة،  واأمثاله.  يراوده  حلمًا  يعد  الأمر 

اأ�سقاع الأر�س، ومنذ زمن، كانوا يريدون ا�ستغالل الفر�سة املنا�سبة. ورمبا كان الرئي�س 

بة لنتنياهو بالفعل، لي�س فقط لأنه عمل على اإنقاذه من جرائم  الأمريكي دونالد ترامب هرِ

ف�ساد داخلي تالحقه، ولكن اأي�سًا لأنه اأعطاه ما مل يكن لأي رئي�س اأمريكي اأن يعطيه بهذه 

ب�سيطًا من  يعطي حتى جزءاً  اأن  مثله  يتوقع من  بل ول  ميتلكها؛  اأر�س  ال�سهولة، وكاأنها 

ممتلكاته دون مقابل.

وبالرغم من اأن خمططات �سم اأرا�س فل�سطينية حمتلة، تخالف ال�رسعية الدولية واأحكام 

الدويل  والنظام  الدويل  املجتمع  وت�سع  الأركان،  مكتملة  جرمية  وهي  الدويل،  القانون 

والقانون والعرف الدوليني اأمام حتٍد حقيقي يهدد بتقوي�س املنظومة الدولية برّمتها. لكن ، 

يف ظل الهرولة العربية نحو التطبيع مع« اإ�رسائيل«، وحالة الت�رسذم والتخبط وال�سياع التي 

يعي�سها النظام العربي الر�سمي، ل يوجد ما مينع نتنياهو من تنفيذ عزمه.

ورغم كل التهديدات التي اأطلقتها ال�سلطة الفل�سطينية والرف�س وحتى الإدانات، فال 

يتوقع اأن يغري كل هذا �سيئًا. كما اأن العتماد على املواقف الدولية وكذلك الأمم املتحدة، 

مبا فيها جمل�س الأمن وقراراته التي ي�رسب بها نتنياهو وترامب عر�س احلائط، لن يجدي 

نفعًا، فال يوجد هناك قرار دويل واحد ميكننا اأن نقول اإن »اإ�رسائيل« نفذته اأو حتى اأخذته 

على حممل اجلد اأو وعدت بالتعامل معه اأو حتى درا�سته؛ اأمر يبدو مثرياً لل�سخرية اأي�سًا يف 

ظل احلديث املتزايد عامليًا عن ال�رسعية الدولية واحرتامها و�رسورة تطبيقها!

الفل�سطينية وزيادة جاذبية  الأرا�سي  ل�سم  الفعلية  الإ�رسائيلية  الإجراءات  ومع ت�ساعد 

فيها  التفاعالت متوقعة، مبا  تبقى كافة  الناخبة،  الإ�رسائيلية والقواعد  النخبة  ال�سم �سمن 

�سم ال�سفة الغربية كاملة اأو اأجزاء منها.

فعليًّا  تقوم  اأنها  املا�سية  ال�سنوات  الإ�رسائيلية خالل  واملمار�سات  الأفعال  كافة  ترّجح 
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ب�سم متدحرج لأرا�سي ال�سفة الغربية، وذلك عن طريق تغيري الرتكيبة ال�سكانية واجلغرافية 

،بحيث ي�سبح ال�سم مع مرور الوقت بحكم الأمر الواقع. ويرتبط بهذا املخطط الإ�رسائيلي، 

القيام بخطوات عملية لتعزيز ال�سيادة الإ�رسائيلية على امل�ستوطنات وامتداداتها يف ال�سفة 

الغربية املحتلة، مبا فيها القد�س و�سمها اإىل نطاق ال�سيطرة الإ�رسائيلية. اجلدير بالذكر اأنه 

مت مترير ما ل يقل عن �ستني م�رسوع قانون ميهد ل�سم ال�سفة الغربية يف الكني�ست املنتهية 

وليته، و�سودق على ثمانية قوانني، دخلت بالفعل حيز التنفيذ. ومن املتوقع اأن ت�ستمر 

»اإ�رسائيل« يف اإ�سدار مزيد من الت�رسيعات التي تعزز ما ي�سمونه »�سيادة اإ�رسائيل« يف ال�سفة 

الداخلية، والإقليمية،  الظروف  توفر  تنتقل هذه اخلطوات، يف حال  اأن  الغربية. وميكن 

والدولية، اإىل اإ�سدار ت�رسيع يف الكني�ست، اأو من احلكومة الإ�رسائيلية القادمة، ب�سم اأجزاء 

من ال�سفة الغربية. واجلدير بالذكر اأن هناك ت�رسيحات متكررة لنتنياهو، اأبدى فيها رغبته 

يف تطبيق ال�سيادة الإ�رسائيلية على اأرا�سي ال�سفة الغربية عن طريق ت�رسيع يف الكني�ست. 

وميكن النظر اإىل مثل هذا الت�رسيع من منظور م�سابه حلالت �سابقة من ال�سم، كما ح�سل 

يف القد�س ال�رسقية )1980) اأو مع ه�سبة اجلولن )1981).

ويف املح�سلة، ل خالف على اأن العرب يرف�سون هذا الأمر الذي ل ميكن اأن ُيقبل به 

حتت اأي ظرف، ولكن يبقى الأمل معقوداً على حترك اأو�سع واأقوى من قبل الفل�سطينيني 

الذين عليهم اأن يوحدوا مواقفهم يف هذه الظروف ال�سعبة التي متر بها الق�سية الفل�سطينية؛ 

واأن يقاوموا هذا القرار وغريه من القرارات اجلائرة بكل ال�سبل امل�رسوعة، مبا فيها املقاومة 

ال�رسوع يف خمططات  »اإ�رسائيل« عن  يردع  عليها وحده  الرهان  اأن  ثبت  التي  امل�سلحة، 

ال�سم م�ستقباًل.  
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قانون »قي�صر«..

لي�س الورقة الأخيرة!

❋
د. روال حطيط

الـمقّدمــة

تتعّر�ض دم�ضق، ومنذ اأكرث من اأربعة عقود، اإىل العقوبات الأمريكّية التي ت�ضّيق اخلناق 

حيًنا وتلني اأحياًنا. فوا�ضنطن تختلق احلجج وتنتقي امل�ضّوغات دائًما، والهدف واحد: 

اإّنها احلرب  اإ�ضعاف �ضوريا وحلفائها واملتعاونني معها يف مو�ضكو وطهران وبريوت؛ 

عينها واإن تعّددت اأ�ضكالها اأو تغرّيت اأ�ضاليبها؛ حرب �ضيا�ضّية واأمنّية واقت�ضاديّة ومالّية، 

كانت اآخر ب�ضماتها ما �ضّمي قانون »قي�رص«؛ وبالطبع لن تكون الأخرية.

ما هو قانون »قي�رص«؟ هل يعاقب هذا القانون النظام ال�ضورّي اأم هو يجّوع �ضعوب 

القت�ضادية  احلرب  فر�ض  لنف�ضها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �رّصعت  وملاذا  املنطقة؟ 

ال�ضاملة على �ضعوب املنطقة؟ وهل هناك من ي�ضتطيع اإ�ضقاطه اأو يخفف من اآثاره، بعد 

اأن ت�ضّلل اإىل �ضوارع دم�ضق وبريوت واأروقتهما ال�ضيا�ضّية؟ ما مدى جهوزية حكومات 

القانون؟ وهل  املعركة؟ ما هي خيارات �ضوريا يف مواجهة هذا  للت�ضّدي لهذه  املنطقة 

والتحليالت  القراءات  تعّدد  تطرح، يف ظّل  متعّددة  اأ�ضئلة  ارتداداته؟  لبنان من  �ضينجو 

هذا  خالل  من  مقاربتها  �ضنحاول  املا�ضي،  العام  نهاية  اأقّر  الذي  اجلديل  القانون  حول 

البحث املخت�رص، يف حماولة لفهم مدى خطورة تطبيق هذا القانون على �ضوريا والدول 

التوّقف عند م�ضامينه،  بّد من  لذا ل  املتعاملة معها؛  اأو  امل�ضتثمرة  ال�رصكات  اأو  املحيطة 

و�رصوطه، وتوقيت تنفيذه، اإ�ضافة اىل ر�ضد امل�ضتهدفني منه يف الداخل واخلارج ال�ضورّي، 

والأهداف التي ترمي الوليات املتحدة الأمريكّية اإىل حتقيقها من خالله.

❋ كاتبة �ضيا�ضية.
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- قانون »قي�شر«: الم�شمون وال�شروط اأّولاً

التعديل  من  جولت  بعد  »�ضيزر«،  بقانون  اأي�ضًا  »قي�رص«،املعروف  قانون  �ُضّن  لقد 

ال�ضورّي،  ال�ضعب  تطبيقه على  اأّن  ال�ضورّيني، يف حني  املدنّيني  بذريعة حماية  والتنقيح، 

ب�ضكل اأحادّي اجلانب، خمالٍف لقوانني منّظمة الأمم املتحدة، ملا له من تاأثري مبا�رص يف لقمة 

عي�ض املواطن ال�ضورّي. وقد �ُضّمي قانون »قي�رص« ن�ضبة اإىل م�ضّور ع�ضكرّي �ضورّي ان�ضّق 

عن نظام الأ�ضد يف العام 2014، حيث �رّصب 55 األف �ضورة لـ11 األف �ضجني ُقتلوا حتت 

ال�ضور يف  ا�ضم »قي�رص« لإخفاء هوّيته احلقيقية، وُعر�ضت تلك  ا�ضتخدم  التعذيب؛ وقد 

اإىل  و�ضوًل  غا�ضبة،  عاملّية  فعل  ردود  اأثارت  والتي   ،
ّ
الأمريكي ال�ضيوخ  جمل�ض  قاعات 

2019، وو�ضع،  دي�ضمرب  الأول/  17 كانون  الفائت، وحتديًدا يف  العام  اأواخر  اإقراره يف 

كّل  عليه  �ضّدق  اأّن  بعد   ،2020 يونيو  17 حزيران/  بتاريخ  التنفيذ  قيد  النهائية،  بن�ضخته 

الدفاعّية  املوازنة  قانون  م�رصوع  �ضمن  الكونغر�ض،  يف  واجلمهوريّني  الدميوقراطّيني  من 

الأمريكّية لعام 2020 بحجم 738 مليار دولر اأمريكي؛ وبالتايل �ضار »قي�رص« جزًءا من 

، ونافًذا منذ توقيع »دونالد ترامب« عليه بتاريخ 21 كانون الأول/ 
ّ
قانون الدفاع الوطني

دي�ضمرب 2019، مع كّل  ما يحمله من دللت �ضيا�ضّية.

لي�ض بجديد، لأّن امل�رصف  ال�ضورّي املركزّي، وهذا  البنك  ي�ضتهدف قانون »قي�رص« 

املركزي عليه عقوبات اأ�ضا�ضًا. لكّن اجلديد يف هذا القانون هو العقوبات امل�رصوطة التي 

اأو  ال�رصوط  تو�ضيح هذه  واأفراد، من دون  ة  يتعامل معه من كيانات خا�ضّ تطال كّل من 

تف�ضريها. كما يعمل هذا القانون على جتميد اأي م�ضاعدات لإعادة اإعمار �ضوريا، ويطال 

يتعامل  ال�ضوريّة، ومن يدخل يف �ضفقة مالّية معها، ومن  الدعم للحكومة  يقّدم  كّل من 

معها فيما خ�ّض النفط والغاز وكّل ما يتعّلق ب�ضناعة الطاقة يف البالد )املياه والكهرباء(، 

والطائرات احلربّية، وخدمات البناء والهند�ضة؛ حتى اأّنه يطال ال�ضيا�ضة ال�ضحّية والدوائّية، 

امللكّية،  القانون حلجب  يخالف هذا  ويتعّر�ض كّل من  الأ�ضا�ضية.  ال�ضّكان  اأي حاجات 

وال�ضيطرة على املمتلكات، ومنع الدخول اإىل اأمريكا؛ بحيث ت�ضّب بنود القانون املتنّوعة 

الإرادة  وجه  يف  ال�ضمود  كلفة  ورفع  اقت�ضاديًّا،  وخنقها  �ضوريا  عزل  واحد:  جمرى  يف 

الأمريكّية اإىل حّدها الأق�ضى، من خالل جتويع ال�ضعب ال�ضورّي حتى املوت اأو ال�ضت�ضالم.

املتحدة  الوليات  اأّن  على  ت�ضّدد  بنوده  فاإّن  القا�ضية،  القانون  لغة  من  الرغم  وعلى 
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من  وم�ضتحيلة  تعجيزّية  ت�ضوية  ب�رصوط  لكن   ،
ّ
الدبلوما�ضي احلّل  على  منفتحة  الأمريكّية 

دون تنّحي النظام ال�ضورّي وتغيري �ضلوكه ووقف دعم رو�ضيا واإيران له. فوا�ضنطن ت�ضعى 

 ،
ّ
اإىل تخفيف العقوبات تدريجيًّا بالتزامن مع فر�ض تنازلت �ضيا�ضّية على امل�ضتوى الداخلي

�ضواء عرب اإ�رصاك املعار�ضة يف احلكم مثاًل، اأم عرب تنازلت اإقليمّية ينتج عنها اإخراج حزب 

اهلل واإيران من ال�ضاحة ال�ضورّية، وفتح حوار جدّي لتفعيل مبادرة »ال�ضالم« مع »اإ�رصائيل« 

يف اجلولن؛ اإذ يحّدد قانون »قي�رص« �ضتة �رصوط لرفع العقوبات الأمريكّية، وهي:

 وقف عمليات الق�ضف، بالطريان ال�ضورّي اأو الرو�ضي، للمدنّيني.

ق�ضف  بوقف  بها،  املرتبطة  والكيانات  والإيرانّية،  والرو�ضّية  ال�ضوريّة  القّوات  التزام 

املن�ضاآت الطبّية وال�ضت�ضفائّية ودور التعليم واملجمعات ال�ضكنّية اأو التجارّية.

وقف القيود التي ت�ضعها القّوات ال�ضوريّة والرو�ضّية والإيرانّية وكّل الكيانات املرتبطة 

اإىل املناطق واملدن والقرى املحا�رصة، وال�ضماح  بها، على و�ضول امل�ضاعدات الإن�ضانّية 

للمدنيني بحرية النتقال.

اإطالق املعتقلني ال�ضيا�ضّيني املحتجزين ق�رًصا، ومنح املنّظمات الدولّية حلقوق الإن�ضان 

حّق الو�ضول اإىل ال�ضجون ومراكز العتقال يف �ضوريا.

تاأمني العودة الآمنة والطوعّية الكرمية لل�ضورّيني الالجئني ب�ضبب احلرب يف �ضوريا.

الدخول يف عملّية  العدالة، وتاأمني  اإىل  �ضوريا، وتقدميهم  حما�ضبة مرتكبي اجلرائم يف 

امل�ضاحلة واحلوار.

ا-التنازع الزمنّي لقانون »قي�شر« ثانياً

اإطار حمالت  الأمريكّية يف  الذي ي�ضفه كثريون »بالفّزاعة«  قانون »قي�رص«،  يهدف 

متعّددة من التهويل والرتهيب، اإىل  تثبيت �ضل�ضلة طويلة  من العقوبات الأمريكّية املفرو�ضة 

اأ�ضاًل على �ضوريا، يف مراحل خمتلفة وب�ضيغ متعّددة، منذ ثمانينّيات القرن املا�ضي حتى 

�ضنوات احلرب احلالّية، مروًرا بقانون »حما�ضبة �ضوريا«؛ اإ�ضافة اإىل ترجمة عمليٍة »قانونّية« 

لتهديدات و�ضغوطات لطاملا اأطلقتها وا�ضنطن على كّل من ي�ضعى اإىل التعاون مع احلكومة 

الدول  وجامعة   
ّ
الأوروبي والحتاد  املتحدة  الوليات  قبل  من  معاقبة  ف�ضوريا  ال�ضورّية؛ 

العربّية، اإ�ضافة اإىل دول اأخرى؛ حتى اإّن الدول التي مل تفر�ض عليها عقوبات مل تتمّكن 
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من التعامل معها كما يجب. وما قانون »قي�رص« اإّل جزء من ا�ضرتاتيجّية الوليات املتحدة 

ة  الأمريكّية املطّبقة  يف �ضوريا منذ العام 2011؛ واجلديد فيه هو ت�ضّمنه بنوًدا مبا�رصة خمت�ضّ

بحلفاء دم�ضق، يف مو�ضكو وطهران وبريوت؛ فلغة العقوبات يف هذا القانون اختلفت، 

اإذ رّكز امل�رّصعون فيها على ا�ضتهداف ثالثة اأنظمة وتوابعها: النظام ال�ضورّي وموؤ�ّض�ضاته، 

 وامل�ضوؤولني فيه، والنظام الإيرايّن ووكالئه. اأّما اإذا ما ُر�ضد م�ضار القانون 
ّ
والنظام الرو�ضي

 وظروف ولدته، مع ربطه باملواجهة التي كانت تدور يف املنطقة والعامل، فُيالحظ 
ّ
الزمني

عند عر�ضه  ميّر  لكّنه مل  مّرة،  لأّول  الأمريكي  النّواب  2016 يف جمل�ض  العام  ر يف  ُمرِّ اأّنه 

اإىل  يحتاج   
ّ
الأمريكي الد�ضتورّي  املجل�ض  يف  القانون  اإقرار  لأّن  ال�ضيوخ،  جمل�ض  على 

ا باملرور يف جمل�ض ال�ضيوخ.  ني عليه. ويف العام 2018 ،ف�ضل امل�رصوع اأي�ضً موافقة املجل�ضَ

للنظام يف �ضوريا  نحو تفعيل اجلهد لإقرار م�رصوع  املعار�ضة  الواقع دفع باجلهات   هذا 

، ومنّظمات �ضوريّة 
ّ
 ال�ضورّي، واملجل�ض ال�ضورّي الأمريكي

ّ
القانون املذكور، ومنها اللوبي

تلك  م�ضالح  وتالقت  ال�ضوريّة؛  احلقوقّية  املنّظمات  تقارير  اإىل  اإ�ضافة  خمتلفة،  واأمريكّية 

املجموعات مع م�ضالح اإدارة ترامب، اإىل اأن ُعمل على اإيجاد حّل يربط القانون مبوازنة 

وزارة الدفاع، ولي�ض الت�ضويت عليه ب�ضكل اإفرادّي، كون اجلمهوريّني والدميقراطّيني يف 

جمل�ض ال�ضيوخ مّتفقني على مترير ميزانّية وزارة  الدفاع، فاأقّره جمل�ض ال�ضيوخ  يف 17 كانون 

الأول/ دي�ضمرب 2019.

وهنا يطرح ال�ضوؤال الآتي: ملاذا ينام القانون املذكور كم�رصوع لثالث �ضنوات يف اأدراج 

الكونغر�ض، ومن ثّم ي�ضار اإىل اإقراره يف هذا الوقت حتديًدا وع�ضّية النتخابات الأمريكية؟ 

ال�ضورّي،  للجي�ض  املت�ضل�ضلة  بالنت�ضارات  حفلت  الثالث  ال�ضنوات  هذه  اأّن  �ضّيما  ول 

و�ضوًل اإىل حتديد اخليارات يف معركة اإدلب بني احل�ضم الع�ضكرّي والت�ضوية ال�ضيا�ضّية، مع 

الت�ضليم باأّن يف الت�ضوية م�ضّلمات اأّولها الت�ضليم بانت�ضار الدولة ال�ضوريّة ورئي�ضها وجي�ضها. 

يف ظّل هذه الرتباكات املداخلة، األي�ض الأ�ضّح اأن يكون قانون »قي�رص« قد ُطرح  �ضمن 

ا�ضرتاتيجّية اأمريكّية يف ال�ضغط الأق�ضى من الناحية القت�ضاديّة للتاأثري يف �ضمود املواطن 

، بالدرجة الأوىل، ويف �ضمود احلكومة ال�ضوريّة 
ّ
ال�ضورّي، وت�ضعيد لالإرهاب املجتمعي

الغربّية  الأمريكّية  بالأجندة  للقبول  دفعها  اإىل  �ضعًيا  واإيران،  ورو�ضيا  لبنان  يف  وحلفائها 

لإجنازاتهم يف   
ّ
والإقليمي الدويّل   

ّ
ال�ضرتاتيجي النعكا�ض  ودفع حلفائها خل�ضارة  كاملًة، 
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نفوذهما  من  وجتريدهما  واإيران  رو�ضيا  على  ال�ضغط  حماولة  خالل  من  ال�ضوريّة،  امليدان 

ة اأّن وا�ضنطن متتلك اأداتني  وا�ضتعادة الهيمنة الأمريكّية يف املنطقة التي بداأت تتاآكل، خا�ضّ

امل�رصح  لتح�ضري  العقوبات،  الدويّل وقانون  املايّل  النظام  ا�ضتخدامها حاليًّا هما:  ت�ضتطيع 

واإقامة ت�ضوية ما تكون مبيزان قّوة مالئم لأجندتها. وهذه ال�ضرتاتيجّية الأمريكّية مفتوحة 

وم�ضتمّرة مع حالة عدم اليقني يف ال�ضيا�ضة اخلارجّية الأمريكّية؛ فقانون »قي�رص« لن يكون 

النهاية؛ ولرمبا ن�ضهد �ضيناريوهات جديدة م�ضابهةيف امل�ضتقبل.

ا- قانون»قي�شر« في عيون وا�شنطن ثالثاً

 بتاأييد اجلمهورّيني والدميقراطّيني؛ وهو �ضدر كعقاب 
ّ
حظي قانون »قي�رص« الأمريكي

لنظام الرئي�ض ب�ضار الأ�ضد، حتت ذريعة النتهاكات الإن�ضانية. ول �ضّك يف اأّن هذا القانون 

هو  ا�ضتمرار لتبّني الإدارة الأمريكية بقيادة »دونالد ترامب« ل�ضيا�ضةالعقوبات كاإحدى 

اأدوات �ضيا�ضاتها القت�ضاديّة،  والتي تندرج يف اإطار ال�ضيا�ضات الدولّية الردعّية الهادفة اإىل 

حتقيق مكا�ضب �ضيا�ضّية واقت�ضادّية واجتماعّية حمّددة، من خالل ممار�ضة ال�ضغط على الدول 

التي تفر�ضها؛  الدولة  بالعقوبات بهدف تغيري مواقفها يف الجتاه الذي تريده  امل�ضتهدفة 

وقد فر�ضت الوليات املتحدة عقوبات اقت�ضادّية على العديد من الدول، ومنها: رو�ضيا، 

وال�ضني، وكوريا ال�ضمالية، واإيران، وتركيا؛ وقبلها ليبيا وكوبا.

اأّما فيما يتعلق با�ضرتاتيجّية الوليات املّتحدة يف �ضوريا، فاإّنها ا�ضرتاتيجية غري متكاملة، 

بالرغم من معرفة  الإدارةالأمريكّية بو�ضوح ما ل تريده يف �ضوريا؛ فهي ل تريد بيئة حا�ضنة 

جلماعات اإرهابّية، كما ل تريد اأي �ضيطرة حلزب اهلل واإيران حفاًظا على اأمن »اإ�رصائيل«. 

اإّنا هذا ل يحقق  ل�ضرتاتيجّيتها الثبات يف ظّل حمدوديّة الأدوات الع�ضكريّة التي ترغب 

القانون  تهدف من وراءا�ضت�ضدار هذا  فهي  لذا  �ضوريا؛  الأزمة يف  ا�ضتخدامها حيال  يف 

امل�ضاءلة )كما �رصَّح  مبداأ  تعزيز  ال�ضورّي ،عرب  للملّف  النوعّية  العودة  اإىل  مبنهجّية خمتلفة 

مايك بومبيو يف بيان لوزارة اخلارجّية الأمريكية(. وهذا يوّفر لها »اأدوات للم�ضاعدة يف 

ه للعملّية  اإنهاء ال�رصاع«، والعودة ب�رصوط تفاو�ض قويّة، وال�ضغط على النظام وحلفائه جلرِّ

ال�ضيا�ضّية، واإجباره على الر�ضوخ للقرارات الدولّية؛ اإذ توؤّكد قراءة القانون ات�ضاقه اإىل حّد 

العقوبات يف حال  اإمكانّية تعليق  كبري مع قراَري جمل�ض الأمن »2118« و»2254«، مع 
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تخّلى عن �ضيا�ضاته احلالّية. فاأمريكا تهدف ظاهريًّا اإىل اإنهاء احلرب يف �ضوريا من خالل 

اأمل  اإىل ت�ضكيل حكومة جامعة ومتثيلّية يف دم�ضق، على  توؤّدي  بقيادتها،  �ضيا�ضّية  عملّية 

، وب�ضيغة تتوافق مع ما يطلبه حلفاء الوليات 
ّ
اأن ت�ضتجيب �ضوريا ل�رصوط احلّل ال�ضيا�ضي

الأر�ض على  اإجناز ع�ضكرّي على  التي ف�ضلت يف حتقيق  ال�ضوريّة،  املعار�ضة  املتحدة من 

مقاربة  لتغيري  ونتيجة  واإيران.  رو�ضيا  مع  ال�ضورّي  التحالف  ب�ضبب  �ضنوات،  ت�ضع  مدار 

النظام  �ضلوك  تغيري  فكرة  اإىل  اأوباما،  اإدارة  تبّنتها  التي  النظام  اإ�ضقاط  فكرة  من  ترامب، 

ال�ضورّي وف�ضله عن احلليف الإيرايّن، فلم تعد حكومة ترامب ت�رّص على �رصورة خروج 

تطبيق  نظامه من خالل العتماد على  �ضلوك  تغيري  ت�ضّدد على  لكّنها  الأ�ضد من احلكم، 

ت�رصيحات  بح�ضب  اإذ  »قي�رص«؛  قانون  عرب   حلفائها  وا�ضتهداف  �ضوريا  على  عقوبات 

الكونغر�ض،  يقّره  اأن  قبل  طوياًل  وقًتا  اأخذ  الذي  القانون  ،فاإّن  وتف�ضرياتهم  الأمريكّيني 

»التزام  ن�ّض على  لكّنه  الأ�ضد«،  تغيري  ين�ّض على  ترامب »مل  الرئي�ض دونالد  عليه  ويوّقع 

احلكومة ال�ضورّية ب�رصوط هي:

اإخراج اإيران من �سوريا.

التوقّف عن رعاية الإرهاب ودعم حزب اهلل.

التخّلي عن ال�سالح الكيماوي.

اأّل ت�سكل تهديًدا جلريانها.

توفري �رشوط عودة النازحني والالجئني.

حما�سبة جمرمي احلرب وم�ساءلتهم.

العمل على تنفيذ القرار الدويل 2254.

ليغدو هذا القانون اليوم اأ�ضبه بورقة �ضغط بيد وا�ضنطن يف ر�ضم امل�ضتقبل ال�ضورّي، يف 

ة ب�ضوريا ب�ضبب تذبذب ترامب  ظّل تخّبط الإدارة الأمريكّية فيما يتعّلق بال�ضيا�ضة اخلا�ضّ

�ضمال  يف  مبوقفه  يتعلق  فيما  اأخرًيا  �ضهدناه  ما  وهذا  ال�ضيا�ضية.  للخربة  وافتقاده  وترّدده 

�رصق �ضوريا، الذي تاأرجح بني الن�ضحاب والعودة لأكرث من مّرة؛ فالرئي�ض دونالد ترامب 

اأوروبا والأمم   وحتى من 
ّ
الأمريكي الداخل  اأي وقت، ويتعّر�ض لهجوم من  اأ�ضعف من 

املتحدة، تزامًنا مع انت�ضار جائحة كورونا التي خلقت اأمريكا جديدة وعاملًا جديداً.فمنذ 
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اأن وّقع الرئي�ض ترامب على القانون يف نهاية العام املا�ضي، تغرّيت اأمريكا، وتغرّي العامل، 

وتكّفلت حروب ال�ضوارع الأمريكّية اجلديدة باملواجهة؛ كما ُتظهر ت�رصيحات  ترامب 

 يف قطاع النفط، والدعوة اإىل مفاو�ضات ثالثّية 
ّ
ومواقفه ال�ضعي لتفاهم �ضعودّي- رو�ضي

التوتر مع الرئي�ض  الت�ضّلح. فالنية هي تخفيف  – اأمريكّية- �ضينّية حول احلّد من  رو�ضّية 

�ضيا�ضة  تنجح  �ضوف  حد  اأّي  فاإىل  الت�ضعيد.  اىل  ال�ضعي  ولي�ض  بوتن،  فالدميري  الرو�ضي 

يف  احلاكمة  الُنخب  معاقبة  بحّجة  ال�ضعوب،  على  العقوبات  وفر�ض  الأمريكي  احل�ضار 

 والثقايّف؟ 
ّ
 والقت�ضادّي والأمني

ّ
الدول التي حتاول ا�ضتكمال ا�ضتقاللها ال�ضيا�ضي

ا- تداعيات قانون »قي�شر« في الداخل ال�شورّي والخارج رابعاً

�ضوريا  على  »قي�رص«  لقانون  املتوّقعة  التداعيات  حول  الآراء  جتاذب  من  الرغم  على 

يتعّزز  العقوبات كمبداأ يف تقوي�ض �ضوريا وحلفائها  فاإّن اعتقاًدا بعدم جدوى  واملنطقة، 

اأكرث، ا�ضتناًدا اإىل اأّن هذا النهج لي�ض بجديد، واأّن الدول التي تتعر�ض لعقوبات مثل رو�ضيا 

�ضيا�ضات  العقوبات، وعملت على  تلك  اأ�ضا�ض  �ضيا�ضاتها وعالقاتها على  قدبنت  واإيران 

امل�رصوَعني  الداخلّية، كما حدث يف  �ضيا�ضاتها  اأم يف  الدولّية  �ضواء يف عالقاتها  البدائل، 

العقوبات؛ كما خا�ضت  ظّل  وتطّورا يف  تاأ�ّض�ضا  اللذين  الإيرانّيني   
ّ
وال�ضاروخي النووّي 

اإيران ورو�ضيا، احلرب الكونّية �ضّد اجلماعات امل�ضّلحة يف ال�ضنوات  �ضوريا، اإىل جانب 

الت�ضع املا�ضية؛ ويف حني تبدو هذه املقاربة هي النهج الأكرث توقًعا لتعاطي �ضوريا وحلفائها 

مع قانون »قي�رص«، فاإّن امل�ضهد العام يحّتم علينا مقاربة هذا املو�ضوع  وفق امل�ضار الآتي:

-1 اأثر قانون »قي�شر« في �شوريا

اقت�ضاد  ظّل  املدنّيني يف  معاناة  �ضيفاقم  اإّنه  وقالت  الأمريكي،  بالقانون  دم�ضق  نّددت 

م�ضتنزف، وبالتوازي مع ن�ضوءاأزمات يف جماله احليوّي، لبنان والعراق،  وح�ضبان التدمري 

من  الزراعة،  وتخريب  خمتلفة،  �ضوريّة  ومناطق  حمافظات  عّدة  يف  التحتّية  للبنى  املمنهج 

على  لالإجهاز  حرارّية  بالونات  لإ�ضقاط  »اأبات�ضي«  مروحّيات  اأمريكا  ا�ضتخدام  خالل 

اإىل  اإ�ضافة  واحل�ضكة؛  والرّقة  اأرياف حلب  الزراعّية يف  املحا�ضيل  من  وا�ضعة  م�ضاحات 

�ضحب مئات ماليني الدولرات عرب قّوات �ضوريا الدميقراطّية التابعة لأمريكا من �ضوريا، 

النفطّية،  املن�ضاآت  بذريعة حماية   
ّ
اأمريكي 500 جندّي  اإبقاء  النفط من خالل  اآبار  و�رصقة 
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 جّراء تفكيك عدد كبري من امل�ضانع على يد اجلماعات 
ّ
ناهيك عن تدمري القطاع ال�ضناعي

العقوبات  �ضيا�ضة  اأّن  من  الرغم  وعلى  �ضوريا.  خارج  اإىل  واإخراجها  الإرهابّية  امل�ضّلحة 

�ضواء  والأوروبّية على حّد  الأمريكّية  الإجراءات  اإذ عرقلت  �ضوريا،  لي�ضت جديدة على 

اأعمال وقطاعات خمتلفة  بعدما طالت �رصكات ورجال  القت�ضادّية،  �ضنوات قدراتها  منذ 

وفق �ضل�ضلة متتالية من اجلولت، فاإّن قانون »قي�رص« ي�ضعى اإىل خنق القت�ضاد ال�ضورّي، 

وخنق ال�ضعب ال�ضورّي، لأّنه و»لالأ�ضف �ضيكون اأكرث من �ضيعاين«، حيث �ضريتفع معّدل 

حتت  يعي�ضون  منهم   %80 من  اأكرث  اأّن  �ضّيما  ول  الفقر،  خّط  حتت  هم  الذين  ال�ضورّيني 

اأيار/  منذ  خط الفقر وفق الأمم املتحدة، بينما ارتفعت اأ�ضعار املواد الغذائية مبعدل %133 

 للعملة ال�ضورّية اأمام 
ّ
، يف ظّل النهيار التاريخي

ّ
مايو 2019، ح�ضب برنامج الأغذية العاملي

ا يف املواد ال�رصورية؛ وعلى هذا �ضرتتفع  الدولر الأمريكي. واملتوّقع اأن ت�ضهد �ضوريا نق�ضً

الأ�ضعار، و�ضيعاين ال�ضوريّون من تاآكل اأكرب يف قدراتهم ال�رصائّية مع تراجع يف فر�ض العمل، 

ا اأّن القدرة على ا�ضترياد ال�ضلع، ومن بينها املواد الغذائّية والوقود، �ضت�ضبح اأكرث  خ�ضو�ضً

تعقيًدا؛ فمنتجات اأ�ضا�ضية، كاخلبز والطحني وحليب الأطفال، ت�ضاعفت اأ�ضعارها، فيما 

اأ�ضبحت الفاكهة واللحوم »رفاهية زائدة« عند �رصيحة كبرية من ال�ضعب ال�ضورّي.

وتراهن »الإدارة الأمريكّية« على اأّنها،  بالعقوبات وفق هذا القانون، قادرة على حتقيق 

ما ف�ضلت يف حتقيقه بالعدوان الع�ضكرّي عرب اأدواتها، ظنًّا منها اأّن مفاعيل العقوبات على 

ال�ضعب ال�ضورّي وعلى لقمة عي�ضه �ضتدفعه اإىل الثورة على النظام، بعدما عجزت هي عن 

الإطاحة بنظام الأ�ضد، خا�ضًة يف �ضوء املعلومات التي تن�رصها وكالت الأمم املتحدة باأّن 

ن�ضبة عالية من ال�ضعب ال�ضوري تقف على حافة »اجلوع«. 

اإذاً،تداعيات كبرية �ضتواجهها احلكومة ال�ضوريّة بفعل قانون »قي�رص«. لكن من املبكر 

ما  الداخلّية خالل  احلرب  عنه  ما عجزت  على حتقيق  العقوبات  قدرة هذه  على  احلكم 

ي�ضنع، يف ظّل  مّما  ويلب�ض  يزرع  مّما  ياأكل   
ّ
بلد زراعي ف�ضوريا هي  �ضنوات.  يقارب ع�رص 

 
ّ
 القت�ضادّي الجتماعي

ّ
تعددّية �ضيا�ضّية واقت�ضادّية وثقافّية واجتماعّية، لأّن النظام ال�ضيا�ضي

يف �ضوريا ذو اأناط متعّددة،  وهو ي�ضتطيع  اأن يتكّيف مع الوقائع والتحّديات اجلديدة؛ 

بـقانون»قي�رص  املتمّثل  القت�ضادّي   
ّ
الإرهابي الإع�ضار  هذا  مواجهة  على  قادر  هو  ولذا 

الأمريكي«.
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اإّن امل�ضهد احلايل مك�ضوف متاًما اأمام دم�ضق التي و�ضعت اأولوّيات املواجهة بالت�ضّدي 

، وذلك من خالل تعزيز �ضمود اجلبهة الداخلّية 
ّ
 - الأمريكي

ّ
لالإرهاب القت�ضادّي الغربي

، وتاأمني متطّلبات ال�ضعب ال�ضورّي، واإطالق احلكومة م�رصوًعا 
ّ
عرب حت�ضني الواقع املعي�ضي

، تزامًنا مع تعزيز التن�ضيق مع احللفاء 
ّ
حتت  �ضعار »الزراعة هي احلّل« لدعم القطاع الزراعي

 
ّ
والأمني  ،

ّ
والدفاعي الع�ضكرّي،  التعاون  اأّن  ة  خا�ضّ امل�ضتويات،  اأعلى  على  والأ�ضدقاء، 

، وت�ضيطر اليوم على اأكرث من 
ّ
اأ�ضبح يف اأعلى جهوزّيته. ف�ضوريا حتظى بدعم اإيرايّن ورو�ضي

70 % من م�ضاحة البالد، فهل �ضوف تهاب �ضوريا من »قي�رص« و«اإ�رصائيل« على حدودها؟ 
ول �ضّيما اأّن قواعد ال�ضتباك تتغرّي، حيث باتت دم�ضق ت�رّصح ر�ضميًّا وعلنيًّا باأّنها جزء من 

ال�ضوريّة  ال�ضيا�ضة  اأّن  العامل   . ويدرك 
ّ
اإىل خيارها ال�ضرتاتيجي املقاومة«، ما ي�ضري  »حمور 

تتحّرك تكتيكيًّا وا�ضرتاتيجيًّا يف مدار »حمور املقاومة« ،العدّو املعلن لإ�رصائيل والوليات 

 والوليات 
ّ
اأّن »اإ�رصائيل« تعتمد على دعم مطلق من الحتاد الأوروبي ة  املتحدة، وخا�ضّ

املتحدة؛ فهل �ضار ُينظر اإىل وجود »اإ�رصائيل« على اأّنه نعمة ولي�ض نقمة، ليتحّول التهديد 

 اإىل فر�ضة لل�ضغط على املجتمع الدويّل؟ 
ّ
الإ�رصائيلي

2 - اأثر قانون »قي�شر« في لبنان
على الرغم من ا�ضتهداف هذا القانون ل�ضوريا ب�ضكل رئي�ض، فاإّن »قي�رص الأمريكي« 

مفتوح يف تطبيقه لي�ض عليها فح�ضب، بل على لبنان والعراق، وكّل الدول امل�ضاندة للدولة 

ال�ضورّية، حيث اإّن تداعياته ت�ضيب دول اجلوار ال�ضورّي، عرب منعها، بالدرجة الأوىل، من 

،الذي  الإعمار، ودعم احلكومة يف قطاعات خمتلفة. ولبنان  اإعادة  النخراط يف جهود 

يرزح منذ ت�رصين الأول/ اأكتوبر 2019 حتت وطاأة اأزمة مالّية و�ضيا�ضّية حادة، اأتاح، منذ 

معامالتها  لإجراء  �ضوريا  اأمام  املجال  اللبنايّن،  امل�رصيّف  القطاع  ا  وخ�ضو�ضً ال�ضتينّيات، 

التجارّية، واملالّية، والدولّية، متفاديًة العقوبات الغربّية؛ كذلك، �ضّكل لبنان نافذة �ضوريا 

نحو اخلارج؛ فال �ضّك اإًذا اأّن عجز لبنان عن القيام بهذا الدور �ضيوؤّدي اإىل م�ضاعفات كبرية 

تلقي بثقلها على القت�ضاد ال�ضورّي والقت�ضاد اللبنايّن على حّد �ضواء، اإذا مل يكن لبنان هو 

التجاريّة واملالّية  العالقات  الرّب كليًّا مع قطع  اإذ �ضيجد نف�ضه معزوًل عن  الأكرث خ�ضارة، 

�ضمن  �ضوريا،  من  الكهربائّية  الطاقة  ا�ضتجرار  وجتميد  واللبنانّية  ال�ضورّية  ال�رصكات  بني 
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التفاقّية التي وّقعت منذ ثالثة عقود؛ ما يفاقم من اأزماته القت�ضاديّة واملعي�ضّية واملالّية يف 

ظّل النهيار القت�ضادّي الذي يعاين منه؛ فهو يقع بني »�ضندان« النخب اللبنانّية الفا�ضدة 

ف املايّل من القوى الغربّية.  ب�ضكٍل مريع، والتي تعرِقل الإ�ضالح، و»مطرقة« التع�ضُّ

ولبنان اليوم اأ�ضبه مبحطة الرتانزيت لل�رصاعات وال�ضفقات. فهذه لي�ضت املرة الأوىل التي 

لت يف التوازنات بني القوى العاملّية والإقليمّية؛ لكّنها الأخطر  ُيثار فيها القلق من تاأثري التحُوّ

 ،
ّ
على الإطالق؛ فالعقوبات، التي ُت�ضاف اإىل الإفال�ض املايّل، وزعزعة ال�ضتقرار الإقليمي

، هي جميًعا و�ضفة لالنهيار الكامل. فما 
ّ
وجائحة فريو�ض كورونا املُ�ضتجّد، والركود العاملي

ك بالغرب وين�ضى بقّية العامل، من  هي اخليارات  املطروحة اأمام لبنان؟ هل يلجاأ اىل التم�ضُّ

، كما يرّوج البع�ض ، �ضمن �ضيا�ضة »الناأي بالنف�ض«؟ اأم نراه 
ّ
 اأو الإيجابي

ّ
خالل احلياد ال�ضلبي

ه نحو ال�رصق؟ اأم يقبل التحّدي ويلجاأ اإىل رفع اللهجة والتلويح بفر�ض  ي�ضّد الوثاق للتوُجّ

 املتعّدد ال�ضحايا؟
ّ
قواعد ا�ضتباك جديدة عرب خّط املقاومة، لك�رص احل�ضار الأمريكي

ويعّد  الغربّية  الإمالءات  �ضمن  يندرج  كونه  التمني،  من  �رصب  هو  الأّول  اخليار  اإّن 

تطبيًعا مبطًنا مع »اإ�رصائيل«، وابتعاًدا حقيقيًّا عن �ضوريا التي ي�ضرتك معهالبنان باحلدود، 

ل نحو  اأّما اخليار الثاين، اأي التحُوّ  .
ّ
والتاريخ، والقت�ضاد، والتهديد بالعدوان الإ�رصائيلي

ي اإىل تنويع م�ضادر  ز قوة امل�ضاومة مع الغرب، ويوؤِدّ اأّنه يعِزّ ال�رصق، فهو على الرغم من 

توليد  مثل  ال�ضاغطة،  للم�ضكالت  و�رصيعة  عملّية  حلوًل  م  يقِدّ وقد   ،
ّ
الأجنبي ال�ضتثمار 

لأّنه  الواقع،  يف  �ضهاًل  خياراً  لي�ض  فهو  للنقل،  التحتية  والبنية  النفايات،  واإدارة  الطاقة، 

 
ّ
يحتاج اىل اإزالة عراقيل، نظًرا اإىل املمانعة الداخلّية، ب�ضبب العتماد على راأ�ض املال الغربي

باخليار  يتعّلق  وفيما   .
ّ
�رصقي هو  ما  كِلّ  �ضّد  والتحُيّز  اللبنايّن،  املجتمع  داخل   

ّ
واخلليجي

الثالث، ونظًرا اإىل طبيعة النظام اللبناين، حيث احلقائق واملعطيات التكوينّية يف املجتمع 

اليومية العملية، تربز  ال�ضيا�ضية  اللبناين، والتي  تتجّلى ب�ضور وا�ضحة يف احلياة  التعددي 

مها  بع�ض املقاومة املدفوعة بالرف�ض الأعمى والت�ضخيف غري النا�ضج من اأِيّ مقرتحاٍت تقِدّ

قوى الو�ضع الراهن، من قبل تواطوؤ بع�ض اأح�ضنة طروادة مع وا�ضنطن، اإّما جلهة التحري�ض 

والت�ضجيع على فر�ض عقوبات، واإّما جلهة الترّبع بتقدمي خدمات وت�ضهيالت لالأمريكي، 

تزامًنا  اأتى؛ وكل هذا يجري  قد  العقوبات عليهم  باأّن زمن  املقاومة  للتهويل على حلفاء 

مع امل�ضاعي احلثيثة التي حتاول جّر ممّثلي ال�ضعب اللبنايّن اإىل طاولة املفاو�ضات، ب�رصط اأن 
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 ال�ضفرية الأمريكّية يف بريوت 
ّ
يطّبق خارطة الطريق الأمريكّية، التي تعرّب عنها ب�ضكل يومي

»دوروثي �ضيا«، والتي عرّبت عنها الوليات املتحدة بل�ضان »بومبيو« واأكرث من م�ضوؤول 

يف الإدارة الأمريكّية: »اأن تعالوا اأيها اللبنانيون اإىل الطاولة، لكن اأح�رصوا معكم �ضالحكم 

الذي دّق الإ�ضفني الأخري يف نع�ض اإ�رصائيل الكربى«، ليظهر موقف حزب اهلل وحميطه فيما 

ال�ضهرية: »اأنت تخرّيين بني اجلوع والقتل، فلن  العام حلزب اهلل مبعادلته  عرّب عنه الأمني 

بحيث  تاّمة،  املقاومة على جهوزيّة  اأّن  يعني  �ضنقتلك«؛ وهذا  �ضنقتلك  و�ضنقتلك  جنوع 

على  �رصًقا  التوّجه  اأطروحة  بو�ضع  واأعقبتها  اأهدافها،  بنوك  وحّددت  ترتيباتها  و�ضعت 

النفط  العراقّية  البوابة  اإىل  اللبنانّية،  اللرية  مقابل  الإيرانّية  النفطّية  امل�ضتقات  ثّم  الطاولة، 

 مع �ضوريا، و�ضوًل اإىل طرح حزمة 
ّ
 وال�ضتهالكي

ّ
مقابل الغذاء، والتكامل ال�ضلعي الغذائي

م�ضاريع للتعاون مع ال�ضني،و انتهاًء بالإعالن عن اجلهاد الزراعي وال�ضناعي؛ لن�ضهد اأخرياً 

تغيرًيا يف ا�ضرتاتيجّية اأمريكا. فمواقف كّل من بومبيو وال�ضفرية الأمريكّية تراجعت، حيث 

مل يعد اإ�ضقاط احلكومة مطلًبا، وبرز احلديث عن م�ضاعدات للبنان مقابل الإ�ضالحات، 

وبداأ الكالم على و�ضع ودائع بالدولر يف م�رصف لبنان لبع�ض الدول اخلليجّية تزامًنا مع 

ا�ضت�ضافة رئي�ض احلكومة لل�ضفرية الأمريكّية على الغداء،والتي اأعقبتها زيارة لرئي�ض جمل�ض 

النواب، لال�ضتماع اإىل �رصوطه �ضعًيا ل�ضتئناف التفاو�ض يف ملف الرت�ضيم البحرّي للحدود 

اللبنانّية مع فل�ضطني املحتلة. وفق هذه امل�ضتجدات، فاإن معادلة الردع يف املواجهة املالّية 

الأمريكّية  لالإدارة  القلق  �ضّبب  ما  امليدان،  معادلت  يف  جرى  مبا  اأ�ضوة  تت�ضّكل  بداأت 

ل   
ّ
الأمريكي الرتاجع  اأّن  كما  انتهت.  الأزمة  اأّن  يعني  ل  هذا  اإّنا  اأبيب؛  تل  يف  والذعر 

اأّن وا�ضنطن قد ا�ضت�ضلمت، بل لعّلها تعتمد ا�ضرتاتيجّية الرتاجع خطوة اإىل اخللف،  يعني 

ا  والتقّدم تكتيكيًّا عرب حماولة اخرتاق اإحدى الثغرات يف لبنان، وهي كثرية. ول يعني اأي�ضً

اأّن املقاومة اطماأنت، فالوقت مي�ضي وللحديث تتّمة، والرتّقب �ضّيد املوقف؛ فال�رصبة التي 

ل تقتلك تقويك!

-3 اأثر قانون »قي�شر« في الحليفين الرئي�َشين ل�شوريا )رو�شيا- اإيران(   

 ب�ضكل عام، و�ضوريا ب�ضكل 
ّ
مل تنكفئ القرارات الأمريكّية  التي تخ�ّض امل�رصق العربي

دارة تراتبّية امل�ضهد  خا�ض، منذ عقود. ولطاملا برز امللّف ال�ضورّي وامللّف الإيرايّن يف �ضَ
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ال�ضيا�ضّية يف ملّفات �ضوريا  ال�ضخونة  اأو�ضلت وا�ضنطن درجة  لقد  املنطقة.  ال�ضيا�ضي يف 

املقاومة  حمور  قوى  على  املت�ضّددة  الأمريكّية  العقوبات  منظومة  بعد  الذروة  اإىل  واإيران 

وحكوماته و�ضعوبه. فما بني اإيران ورو�ضيا و�ضوريا ظهرت تداعيات القرارات الأمريكّية 

ُت�ضّكل �ضنًدا لنظام ترامب يف املحافل الدولّية، عرب  املباركة من الدول الأوروبّية، والتي 

تدعيم قراراته والت�ضويت عليها. 

 لقد اأُعّد قانون »قي�رص« ظاهريًّا  �ضّد �ضوريا انتقاًما من انت�ضارها على العدوان الكويّن 

عليها. اأّما يف العمق، فاإّن هذا القانون املتعار�ض مع قواعد القانون الدويل العام هو �ضّد 

ا وحلفاء اآخرين يحافظون على عالقة ممّيزة مع  حمور املقاومة، و�ضّد رو�ضيا وال�ضني اأي�ضً

�ضوريا.

ففيما يتعّلق باجلمهورّية الإ�ضالمّية الإيرانّية، وبالرغم من كّم ال�ضغوطات التي ُفر�ضت 

عليها، ابتداًء من التفاق النووّي، حتى احل�ضار القت�ضادّي، وما تخّللته العالقة ال�ضيا�ضّية 

عرب  وا�ضنطن  ارتكبته  وما  ودم�ضق،  ببغداد  طهران  عالقة  نتيجة  توّترات  من  اخلارجّية 

ا�ضتهدافها قائد فيلق القد�ض »ال�ضهيد قا�ضم �ضليماين« و»ال�ضهيد اأبو مهدي املهند�ض« يف 

العراق، والردود التي قابلتها بها طهران عرب ا�ضتهدافها قاعدة »عني الأ�ضد« الأمريكّية، 

وا�ضتمرارها بالتخ�ضيب وا�ضتكمال تطّورها النووّي والع�ضكرّي، وك�رصها احل�ضار على 

فنزويال؛ كّل تلك املُعطيات توؤّكد اأّن اإيران، هذه الدولة املحا�رصة اقت�ضاديًّا، قد فر�ضت 

�رصح  ما  وهذا  حلفائها؛  عن  تخّليها  عدم  عن  ف�ضاًل  الأمريكّية،  القرارات  ك�رص  معادلة 

به  وزير اخلارجّية الإيرايّن حمّمد جواد ظريف، حني قال: »لدينا عالقات اقت�ضاديّة قويّة 

والتعاون  العالقات  تطوير  اإيران. و�ضنعمل على  ائتمايّن مع  لديها خّط  �ضوريا، وهي  مع 

والقت�ضادي بني البلدين«. وعليه، فاإّن العالقة ال�ضوريّة- الإيرانّية متينة، و�ضوف ت�ضتمّر 

اإىل  بالإ�ضافة  الإرهاب،  على  حربها  يف  معها  والتعاون  ال�ضوريّة  القيادة  دعم  يف  اإيران 

ايران  ترجمته  بداأت  ما  وهذا  �ضوريا؛  على  املفرو�ض  »قي�رص«  قانون  تداعيات  تخفيف 

ما  عاًما،   25 ملّدة  الإيرانّية   – ال�ضينّية  التعاون  وثيقة  خالل  ،من  ال�ضني  بوابة  عرب  عمليًّا 

مينحها طابًعا ا�ضرتاتيجيًّا دائًما لتغيريات عميقة يف القت�ضاد تن�ضحب على ال�ضيا�ضة؛ هذه 

 خّطته دم�ضق وطهران 
ّ
اإّنا هي م�ضار ا�ضرتاتيجي ُت�ضكله من حتدٍّ لأمريكا،  املواقف، وما 

ملواجهة العنجهّية الأمريكّية.
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وهي  ال�ضورّية.  للدولة  قوّي  كحليف  ال�ضابق  امل�ضهد  عن  تبتعد  ل  ،فهي  رو�ضيا  اأّما 

واحلكومات  الأمريكّية  الإدارة  جهة  من  ال�ضيا�ضّية  للعملّية  الأّول   الراعي  تعّد  ا  اأي�ضً

له  واأّمنت  الأ�ضد غطاًء دبلوما�ضيًّا،  ب�ضار  الرئي�ض  اأعطت  املتحدة. وقد  الأوروبّية  والأمم 

تنّفذ عملّيات �رصطة وعملّيات  والدعم اجلوي. كذلك، هي  ال�رصورّية  الع�ضكرّية  النظم 

ولطاملا  واملعار�ضة.  احلكومة  بني  تتو�ضط  اأن  القت�ضاء،  عند  البالد؛وميكنها،  يف  خا�ضة 

حاولت وا�ضنطن، ولأكرث من مّرة، الت�ضييق على رو�ضيا عرب ملفات عّدة )تخ�ّض رو�ضيا 

الحتاديّة، كما يف امللف الأوكرايّن ومعاهدة ال�ضواريخ املتو�ضطة والقريبة املدى، وبالن�ضبة 

اإىل �رصاكتها كدولة ُعظمى يف ت�ضدير الغاز عرب بحر البلطيق و�ضوًل اىل تركيا، وعالقاتها 

ال�ضرتاتيجّية مع ال�ضني(، لل�ضغط على القيادة ال�ضورّية بهدف اإخراج اإيران من ال�ضاحة 

ال�ضورّية؛ ولكنهاف�ضلت لأّن رو�ضيا حتتاج اإىل اإيران يف �ضوريا عمليًّا بالدرجة نف�ضها تقريًبا 

التي متتلك فيها اإيران م�ضلحة باأن حتافظ رو�ضيا على وجود م�ضتمّر هناك؛ وهذا ل يعني 

غياب عن�رص املناف�ضة متاًما عن العالقات بني مو�ضكو وطهران.

ترامب عليه،  الرئي�ض  الكونغر�ض وتوقيع  قانون  »قي�رص« يف  اإقرار  منذ  اأّنه  واملالحظ 

دخل الأمريكّيون يف مفاو�ضات مع رو�ضيا، التي كانت تتهّياأ له رو�ضيا منذ �ضنوات، ول 

تتعامل  التي  التلويح مبعاقبة �رصكاتها  ال�ضغط عليها جلهة  ي�ضتهدف  القانون  اأّن هذا  �ضّيما 

�ضناعة  �ضواء يف جمال   ،
ّ
الرو�ضي القت�ضاد  متّثل ع�ضب  �رصكات  �ضمنها  ومن  �ضوريا،  مع 

الأ�ضلحة اأم يف قطاع النفط، يف ظّل الأزمة القت�ضاديّة التي ت�ضهدها البالد ب�ضبب جائحة 

مع  ال�ضورّية،  للدولة  داعًما   
ّ
الرو�ضي املوقف  فقد�ضدر  ذلك،  من  الرغم  وعلى  كورونا. 

الت�ضديد على اأّن رو�ضيا لن تخ�ضع للتهديد بالعقوبات التي يت�ضّمنها قانون »قي�رص«؛والذي 

 بنق�ض قرار جمل�ض الأمن الدويّل املتعلق بامل�ضاعدات الغذائّية، 
ّ
- �ضيني

ّ
تاله توافق رو�ضي

حيث اأُ�ضقط م�رصوع التجديد الأممي لفتح املعابر التقليديّة اأمام امل�ضاعدات وتزويد منطقة 

تكون  واملطالبةباأن  الإرهابّية،  للتنظيمات  تذهب  لأّنها  متنّوعة،  مبواد  املحتلة«  »اإدلب 

الفعلّيني،  اإىل م�ضتحّقيها من املدنّيني  ال�ضوريّة ال�رصعّية هي امل�ضوؤولة عن تو�ضيلها  الدولة 

الأمن،  جمل�ض  يف  لـ»قي�رص«  فخ  ن�ضُب  مت  اأّنه  يعني  ما  »قي�رص«،  قانون  جراء  املحا�رصين 

والتاأكيد لوا�ضنطن على متانة العالقة الثالثّية ال�ضوريّة- الرو�ضّية- الإيرانّية.

لكن  جوانبها؛  بع�ض  يف  املنطقة،   ملّفات  لتعقيد   
ّ
الأمريكي ال�ضعي  يفلح  قد  رمبا 
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ال�ضيا�ضّية  بالإرادة   
ّ
الأمريكي العبث  ت�ضدم  و�ضوريا  واإيران  لرو�ضيا  الهادئة  ال�ضرتاتيجّية 

ملحور املقاومة. فالتطّورات  يف املنطقة بات من ال�رصورّي احتواوؤها، وعهد املناورات 

منذرة  موؤ�رّصات  اأمام  نحن  فهل  وىّل.  ة  اخلا�ضّ املعادية  امل�ضاريع  ومترير  الوقت  لك�ضب 

ة اأّن الإدارة الأمريكّية حتاول فر�ض الوقائع واملعطيات،  بالتدحرج نحو حرب كارثّية، خا�ضّ

وت�ضخني الأو�ضاع ، اإقليميًّا ودوليًّا؟

الخاتمة

بناًء على ما تقدم ن�ضاأل :هل ُق�ضي الأمر وبتنا اأمام احلائط امل�ضدود؟ اأم ثّمة خمارج ل 

تزال متاحة؟ 

اإىل  �ضت�ضغط  وا�ضنطن  احلال،فاإن   وبطبيعة  اأّوًل!  ي�رصخ  من  لعبة  هي  ال�ضيا�ضة،  يف 

�ضّكل  طاملا  الذي  لبنان  على  ا  ،واأي�ضً واإيران  رو�ضيا  وحلفائها  �ضوريا  على  الأق�ضى  احلّد 

الرئة القت�ضادّية التي تتنّف�ض منها �ضوريا. واملطلوب اأمريكيًّا هو مفاو�ضات �ضيا�ضّية تعيد 

�ضوغ الد�ضتور ال�ضورّي، اإىل جانب خروج اإيران ع�ضكريًّا من �ضوريا،وذلك دعًما لأمن 

»اإ�رصائيل«. 

متتلك  تعد  ومل  الأو�ضط،  ال�رصق  مكانتها يف  تخ�رص  بداأت  اأّنها  وا�ضنطن  اأدركت  لقد 

اأمام حمور قوّي ممتّد من طهران حتى  ال�ضابقة ذاتها. وهي وجدت نف�ضها عاجزة  الهيبة 

اليمن، ا�ضتطاع ال�ضمود يف عدة جولت وموؤامرات اأمريكّية و�ضهيونّية هدفت اإىل تق�ضيم 

املنطقة وفق م�رصوع ال�رصق الأو�ضط اجلديد. فلم تتمكن وا�ضنطن وتل اأبيب من التحكم 

مبياه اخلليج ول مياه البحر الأحمر، ول حتى البحر املتو�ضط؛ وبالإ�ضافة اإىل حمور املقاومة، 

كانت هناك رو�ضيا التي عرقلت  خطط وا�ضنطن يف املنطقة،اإ�ضافة اإىل تعاظم قّوة ال�ضني.

 الأخري �ضد �ضوريا �ضوى وجه من وجوه حرب ناعمة 
ّ
وما قانون »قي�رص« الأمريكي

اأ�ضهم يف انت�ضار �ضوريا وحت�رصّ للم�ضاركة  جديدةباأدوات اقت�ضاديّة، ل�ضتهداف كّل من 

 
ّ
يف اإعادة اإعمارها. وهو مبثابةر�ضالة مفادها اأّن وا�ضنطن �ضتكون اأحد اأ�ضلع احلّل ال�ضيا�ضي

خلو�ض  والتن�ضيق  والتكامل  التعاون  اجلميع  على  يفر�ض  ما  نفوذها،  ل�ضتعادة  املُرَتقب 

امل�ضتهدفة،  وحدها  لي�ضت  ف�ضوريا  �ضوريا؛  وعن  الذات  عن  القت�ضادّية  الدفاع  معركة 

احل�ضار  لك�رص  التحّدي  ومواجهة  انت�ضاره  على  املحافظة  املقاومة  حمور  من  واملطلوب 
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وقرارات  قدًرا،  لي�ضت  فهي  الأمريكّية؛  للقرارات  الن�ضياع   ورف�ض  ال�ضحايا،  املتعّدد 

الإدارة الأمريكية ت�رصي على مواطنيها ول ت�رصي خارج حدودها. فهيبتها، التي  هيمنت 

بوا�ضطتهاعلى العامل ،باتت قيد التاآكل يف زمن انت�ضارات حمور املقاومة، والتي �ضتتوا�ضل 

املواجهة  اإرادة  قاعدة  على  ال�رصاع،   تطورات  مع  بالتعاطي  الأداء  ح�ضن  يتوّفر  طاملا 

وجهوزية ال�ضالح املقاوم لأي �ضيناريوهات قادمة.

 





73 68 1442هـ ـ العدد   - 2020 �صيف 

واأخيراً اأ�سبح لـ»اإ�سرائيل« موطىء قدم علني

فوق التراب اليمني

❋
نا�صر دمج

مع �إغالق م�ضائق تري�ن من ِقبل �لرئي�س �لر�حل جمال عبد �لنا�رص، بتاريخ 13 �أيار 

�لقيادة  دفع  �لذي  �لأمر  �لأحمر،  �لبحر  يف  �لإ�رص�ئيلية  �ملالحة  �ُضبل  �أُغلقت  1967م، 
�لإ�رص�ئيلية ل�ضن حرب عام 1967م، ومن ثم تر�ضيم ��ضرت�تيجية �ضيطرة بعيدة �ملدى على 

�لبحر �لأحمر؛ وهو ما ت�ضّبب با�ضتهد�ف �لعديد من �لدول �ملطّلة على �لبحر �لأحمر، 

ويف مقّدمتها �ليمن، �لتي تتقا�ضم �ل�ضيطرة على خليج باب �ملندب مع �إرترييا وجيبوتي. 

و�ضيكون من �لالفت لأّي مر�قب لالأهد�ف �لإ�رص�ئيلية يف تلك �ملنطقة، تعّر�س جميع 

�لدول �ملطّلة على �لبحر �لأحمر للتخريب، ُبغية �إخ�ضاعها ل�ضلطان �لهيمنة �لأمريكية، 

وكان �آخرها �ل�ضود�ن �لتي جرّيت ثورتها �ل�ضعبية مل�ضلحة »�إ�رص�ئيل«، حتى �أم�ضت دوًل 

فا�ضلة، ت�ضعى لتو�ّضل �مل�ضاعد�ت �لأمريكية �ملجرّية بالكامل خلدمة �لأهد�ف �لإ�رص�ئيلية 

يف منطقة �لبحر �لأحمر.

�لإمار�ت  �ضيطرة دولة  بعد  �أطو�ر جت�ضيده،  من  �مل�ضعى طور�ً جديد�ً  ولقد عرب هذ� 

�لعربية �ملتحدة على جزء من �ضو�طئ �ليمن �ملطّلة على م�ضيق باب �ملندب بدء�ً من عام 

باب  م�ضيق  مدخل  على  �لو�قعة  ميون،  جزيرة  �ضكان  ترحيل  بعد  ذلك  ومت  2017م. 
�جلي�س  يف  �لنخبة  لقو�ت  و�ضبق  لهم.  بديلة  م�ضاكَن  وتوفري  عدن  �إىل  ونقلهم  �ملندب، 

�لإمار�تي، بالتعاون مع حلفاء مينيني �أن �أخلت �ضكان جزير “�ضقطرى” من بيوتهم �أي�ضًا، 

بهدف �ل�ضتحو�ذ على م�ضاحات �ضا�ضعة من �أر��ضي �جلزر وحتويلها �إىل مناطق ع�ضكرية 

تاأجري  على  من�ضور هادي”  ربه  “عبد  �ليمني  �لرئي�س  مو�فقة  بعد  ذلك  مّت  وقد  مغلقة؛ 

❋ باحث فل�ضطيني.
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يف  ع�ضكرية  من�ضاآت  بت�ضييد  �لعمل  بد�أ  حيث  و�لإمار�ت،  �ل�ضعودية  للعربية  �جلزيرتني 

�جلزيرتني، و�لتي �ضملت مد�رج حديثة للطائر�ت �حلربية؛ وهي �لتي قيل عنها يف �لبد�ية 

�حلقيقة  ولتك�ضف  �لأمريكي،  للجي�س  باأنها  قيل  �لإمار�تي. ولحقًا  �جلي�س  باأنها تخ�س 

�إليه  فيما بعد باأن تلك �ملن�ضاآت تابعة ل�ضالح �جلو �لإ�رص�ئيلي؛ وهو �لهدف �لذي �ضعت 

»�إ�رص�ئيل« منذ �ضبعينيات �لقرن �لع�رصين.

لكن كيف و�صلت االأمور اإىل هذا الدرك من االنحطاط ؟

»�إ�رص�ئيل هي �مل�ضوؤولة عن معظم نز�عات �ل�رصق �لأو�ضط«. هذه هي �لعبارة �لرئي�ضة 

منه  جزء�ً  ون�رصت  �لأو�ضط،  �ل�رصق  حول  �لفاتيكان  �أعّده  �لذي  �ل�رّصي  �لتقرير  يف 

�ضك  ل  ومّما  2010م.  �لأول  كانون   19 بتاريخ  �لإ�رص�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  �ضحيفة 

فيه باأّن �لفاتيكان قد �أ�ضاب كبد �حلقائق كافة �ملت�ضلة بالدور �لإ�رص�ئيلي يف تلك �ملنطقة، 

بعد �ضنو�ت من �ضمته و�ضمت �ملوؤ�ض�ضة �لكاثوليكّية عن �لغطر�ضة �لإ�رص�ئيلية، و�لتغا�ضي 

ح�ضار  �آخرها  يكن  مل  و�لتي  �ملقّد�ضة،  �لبالد  يف  للم�ضيحينّي  �لكثرية  �لإهانات  عن 

كني�ضة �ملهد يف عام 2002م، بل جتاوز �لأمر ذلك بكثري، لي�ضل �لتخريب �لإ�رص�ئيلي �إىل 

�حلفر حول �أ�ضا�ضات كني�ضة �لقيامة يف �لقد�س، كما هو �حلال مع �حلفريات �لتي نب�ضت 

كّل حّبة تر�ب حتت �مل�ضجد �لأق�ضى �ملبارك.

كّل  بـ»�إ�رص�ئيل« يف  يزّج  �أن  �لأو�ضط  �ل�رصق  �ل�ضيا�ضي يف  للمالحظ  ميكن  ذلك  �أمام 

م�ضكلة حت�ضل لبلد�نه و�ضعوبه. ومن �ضمن هذه �لدول �ليمن. �إّن �خلر�ب �لذي ت�ضهده 

لة  �أر�س �ليمن منذ عام 2000م ولغاية �لآن، مل يكن �إطالقًا من �ضنع �ل�ضدف، �إّنا هو حم�ضّ

تر�كمّية ملجموعة من م�ضببات �لف�ضل �لتي مت زرعها هناك من ِقبل قوى ��ضتعماريّة مرتبطة 

بـ»�إ�رص�ئيل«، ومب�ضاعدة عو�مل ذ�تّية ل ح�رص لها خالل �ل�ضنني �ملا�ضية. لقد كانت �ليمن 

منذ �أو�ئل �لع�رص �ملكاربي �ل�ضبئي، يف �أو�خر �لقرن �لثامن قبل �مليالد، و�ضوًل �إىل بد�يات 

�لقرن �لع�رصين، �أر�س �خلري؛ ومل تكن ت�ضميتها باأر�س �ليمن �ل�ضعيد من باب �لرتف، وهي 

تكمن خري�ت  �ليمنّية  �لأر�س  باطن  �لأر�س. ويف  على  �جلّنة  �عتربت �إحدى قطع   �لتي 

وفرية ومثرية لكّل ده�ضة، ويف مقّدمتها نوعّية �لرتبة �ليمنّية و�لبرتول و�ملياه.
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حّدثني مّرًة �لأخ و�ل�ضديق �ملرحوم �للو�ء فايز عرفات، قائد منطقة جنني �لع�ضكري 

بعد دخول �ل�ضلطة �إىل �ل�ضفة �لغربية وغزة، وكان قائد�ً للوحدة �لفل�ضطينّية �لتي ر�بطت 

فوق �أر�س �ليمن بعد �خلروج �لفل�ضطيني من بريوت عام 1982م، »�أّنه، ومب�ضاركة �ملقاتلني 

�لفل�ضطينيني �ملتو�جدين يف �ملع�ضكر، قّررو� ��ضت�ضالح �أر�س �ملع�ضكر، مبحاولة زرعها مبا 

تي�رّص لهم من �لبذور. وبالفعل، با�رصو� بزر�عة �لأر�س؛ وبعد مرور فرتة ق�ضرية من �لزمن، 

�أثمرت �لبذور، وكانت �ملفاجاأة باأّن بذور �مللوخّية مثاًل قّد �أورقت ورقًا بحجم ر�حة �ليد 

�لو�حدة. »و�ضاأل �للو�ء فايز �أحد �ملهند�ضني �لزر�عيني �ليمنيني عن هذه �لظاهرة، فاأجابه 

�لزر�عة. ويف  �أنو�ع  من  نوع  �أّي  لنجاح  �لالزمة  �لطبيعية  بالعنا�رص  غنّية  �ليمن  تربة  باأّن 

معر�س �ضوؤ�ل �للو�ء للمهند�س عن عدم وجود م�رصوعات قّيمة يف �جلو�ر، ل�ضتثمار هذه 

�لأر�س �لنادرة، قال له �ملهند�س �إّن �حلكومة يف هذه �لديار فا�ضلة ول يوجد لديها �أّي روؤية 

لإد�رة �لوطن«.

هذه �لو�قعة تقّدم لنا فكرة ما عن �ليمن، من �أهم �أبعادها هو �أّن عو�مل جناحه و�زدهاره 

�لت�ضاوؤل حول   كظّله. ولكن يجدر هنا 
ّ
�ليمني �لإن�ضان  �لأر�س ومقيمة مع  مزروعة يف 

حالة �لف�ضل �ملزمنة فيه، و�ضوء �لإد�رة �ملحلّية للدولة وغياب �حلكم �لر�ضيد، وف�ضل م�ضاعي 

�خلروج من �لعجز �لذ�تي، يف بلٍد ل ي�ضاهيه يف �لأهمّية يف �إقليم �لبحر �لأحمر �أّي بلد 

�آخر �ضوى �ل�ضومال، �لتي متتلك �ضاحاًل من �أطول �ضو�حل دول �إفريقيا، 3300كم؛ وهي 

حتتّل �أي�ضًا مكانًا بارز�ً يف �ضّلم �لدول �لفا�ضلة، وفقًا ملعيار مركز �أبحاث �لأزمات يف كّلية 

لندن للدر��ضات �لقت�ضادية.

ما�ض عميق من الف�سل والخيبات

لف�ضل �لدولة �ليمنّية �لعديد من �لأ�ضباب �ل�ضاربة يف عمق �لتاريخ �ليمني. ولعّل �لرتكيبة 

�لقبلّية لليمن ت�ضكل �أحد �أهم تلك �لأ�ضباب، و�لتي حتّولت على مّر �لزمن �إىل خط �لإعاقة 

�لأول �أمام حماولت بناء جمتمع مدين حد�ثي، لدرجة �أّن �لنز�عات �لقبلّية �لد�ئمة كادت 

تتحّول �إىل ما ي�ضبه �ل�رص�عات �لإثنّية و�لقومّية بنّي �ل�ضعوب �ملتغايرة يف من�ضئها �لعرقي، 

ولي�س �رص�عا عابر�ً بني �أبناء �جللدة �لو�حدة و�لدين �لو�حد، و�ملتمحورة خالفاتهم حول 
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بامل�ضاحلات  �لتي ميكن جتاوزها  �لرثو�ت،  �حلياة وتقا�ضم  �ل�ضطحّية و�حتياجات  �لق�ضايا 

�ملحلّية ل�ضالح تر�ضيخ �أ�ضا�س �لدولة �ملبني على �لعدل و�لتعددّية و�حرت�م حقوق �لإن�ضان، 

مثلما جنحت كافة �لدول �لتي �ضهد تاريخها حروبًا �أهلّية د�مية، كالوليات �ملتحدة و�إ�ضبانيا 

و�إيطاليا. وقد حتّولت تلك �لدول، بعد جتاوز �أزماتها، �إىل دول قوّية ب�ضبب منهج وطني 

و�جتماعي متو�زن يرعى م�ضالح �لكل، وي�ضع �لبالد يف عهدة مبد�أ تد�ول �ل�ضلطات، لأّنه 

�ضّمام �أمان �أّي بلد فوق هذه �لأر�س، حلمايتها من �خلر�ب و�أطماع �لآخرين.

متطلب  بال�رصورة  وهو  ي�ضتحّقها،  �لتي  �لأهمّية  �ملنهج  هذ�  تويل  ل  �لتي  �لدول  �إّن 

وطني �إجباري لإعادة تركيب وت�ضميم �ملجتمعات �لقبلّية وذ�ت �لرت�كيب �لإثنّية، عليها 

�أن تو�جه خطر �لنهيار كنتيجة حتمّية للحكم �مل�ضتبّد.

جذور المع�سلة  اليمنية

»مل ي�ضبق �أن قامت دولة يف �لتاريخ �ليمني ت�ضمل كّل تلك �لأر�س �لتي تقوم عليها حاليًا 

�ل�رص�عات  تاريخها  �لعرب حكمتها طو�ل  �ملنطقة من جزيرة  فتلك  �ليمنّية.  �جلمهورّية 

على �ل�ضلطة. وكانت كّلما ��ضتقوت دويلة ما يف جزء منها، ب�ضطت نفوذها و�ضيطرتها 

بالقّوة على ما حولها من دويالت و�أر��ضي، وعملت فيها قتاًل و�ضلبًا ونهبًا، �إىل �أن يدّب 

�إىل  جديد  من  ومتّزق  فيتقا�ضمونها  حكامها،  بنّي  �لفرقة  تظهر  �أو  مفا�ضلها  يف  �ل�ضعف 

دويالت، �أو يثور �ملو�طنون يف �ملناطق �لتي مت �جتياحها و�ضلبها في�ضتعيدون ��ضتقاللهم؛ 

بل �إّن كثري�ً من �لدويالت �ليمنّية، مثل قتبان ومعني، قد تز�من وجودهما يف �أجز�ء خمتلفة 

. ُي�ضتنتج من ذلك باأّن �لتاريخ �ليمني قد 
(((

من جنوب جزيرة �لعرب ب�ضبب هذه �لظاهرة«

متّيز بظاهرتني رئي�ضيتني حتّكمتا يف �ضياغة م�ضاره و�ضماته. وهاتان �لظاهرتان هما: ن�ضاأة 

�لدويالت �ملتعددة و�ملتجاورة وظاهرة �ل�ضتقو�ء. 

الظاهرة الأوىل: ن�ساأة الدويالت املتعّددة واملتجاورة

»هي ظاهرة م�ضتقّرة يف �لتاريخ �ليمني منذ بد�ية �لع�رص �ملكاربي �ل�ضبئي وحتى �إعالن 

وم�رصوعة  ومقبولة  ماألوفة  كانت  �لظاهرة  هذه  لأّن  �أّيار1990م،  يف  �لندماجّية  �لوحدة 

1- عبد الرحمن علي بن محمد اجلفري، رئيس حزب رابطة أبناء اليمن، املؤمتر األكادميي العلمي الذي نّظمه معهد الدراسات الشرقية 
واإلفريقية بجامعة لندن في 26-1995/11/27م.
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لدى �لقبائل �ليمنّية، طاملا �متلكت كٌل منها كيانها �مل�ضتقل. وكانت �ملمالك �حل�ضاريّة، 

مثل ح�رصموت و�ضباأ وقتبان و�أو�ضان، متز�منة �لوجود �أي�ضًا �إّبان �لع�رص �ملكاربي و�لع�ضور 

�أخرى ن�ضاأ معظمها  �إمار�ت ودويالت  �أي�ضًا مع  . كما كانت متز�منة 
(((

�ل�ضبئية �لالحقة«

بعد تفّكك دولة معني. و��ضتمّر هذ� �لتز�من يف �أغلب �لع�ضور �ل�ضبئية �حلمريية �لالحقة. 

�أخرى على  مّرًة  برزت  ثم  قرون،  ثالثة  �لظاهرة طيلة  �لإ�ضالمي، خبت هذه  �لعهد  ويف 

م�رصح �لأحد�ث �لتاريخّية و��ضتاأنفت دورها وتاأثريها على جمرى �لأحد�ث يف �أو�خر �لقرن 

1990م. وهذه  �أّيار  �لوحدة يف  �إعالن  �لأئّمة وحتى  �إىل حكم  �مليالدي، و�ضوًل  �لثالث 

 �ضجاًل �نق�ضامّيًا ر��ضخًا.
ّ
�لظاهرة �عُتربت �أحد �لأ�ضباب �لرئي�ضة �لتي �أورثت �لتاريخ �ليمني

الظاهرة الثانية: ظاهرة ال�ستقواء

هي ظاهرة ذ�ت نزعات بربرّية متوّح�ضة. وهي �مل�ضوؤولة عن تخزين طبقات �ضميكة 

�لآخرين  حقوق  �غت�ضاب  على  قائمة  كونها  لليمنيني،  �جلمعية  �لذ�كرة  يف  �لأحقاد  من 

و�ل�ضعفاء من قبل �لأقوياء و��ضتعبادهم. وهي نزعة تو�ضعّية مدّمرة، وب�ضببها »حتّولت �لدولة 

�ل�ضعيفة. ولقد متّيزت  �لكّيانات  تو�ضعّية تكت�ضح كّل ما جاورها من  �إىل دولة  �مل�ضتقوية 

�ملقتنيات  �لقتل و�ل�ضبي و�لنهب و�ل�ضلب لكّل  �لتو�ضعية بالإكثار من  هذه �لكت�ضاحات 

و�قت�ضام  �لق�رصي  لل�ضّم  �ملهزومة  �لكيانات  و�إخ�ضاع  و�لقرى  �ملدن  �إحر�ق  ثّم  �ملنقولة، 

�أر��ضيها و�أوديتها وجبالها بني �لفئات �ملنت�رصة، و��ضت�ضعاف مو�طنيها وت�ضخريهم خلدمة 

كّل  يوّلد  �أن  �لطبيعي  لذلك، كان من  �لآدمي.  �لبقاء  �أ�ضباب  بعد جتريدهم من  �ملنت�رصين 

�لدول  �لتو�ضعّية؛ ولأّن  �لدولة  �نق�ضامّية م�رصوعة للخال�س من قب�ضة  �لتع�ضف نزعة  هذ� 

�لتو�ضعية �لتي ظهرت على م�رصح �لأحد�ث �ليمنية متّيزت بالظلم و�لغت�ضاب �ل�ضاملني، 

و�إذلل �لإن�ضان على �أر�ضه، فقد �أثارت خماوف �لكيانات �ملجاورة لها، و�أثارت غريزة 

 .(((
�لرتّب�س بها لديهم ونزعة �نتقامّية رهيبة لدى �ملهزومني«

�ليمنيني،  و�جلغر�فيا  �لتاريخ  �ضميم  يف  �لنهيار  عو�مل  ل�ضتقر�ر  �أ�ّض�س  �لو�قع  هذ� 

2- املصدر السابق.

3- املصدر السابق.
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وتعاظم �آثارهما يف تدمري وحدة �لبالد على �لتو�يل، لت�ضتعيد �لكيانات �ملهزومة مناطقها 

و��ضتقاللها، و�لر�بحون يف �جلولت �لأخرية ي�ضبحون مطاردين يف �جلبال. ولكون هذه 

نزعة  �لرهيبة وّلدت  �آثارها  فاإّن  نتائجها،  و�إحلاقّية يف  �ضلوكها،  �لكت�ضاحات مدّمرة يف 

�نتقامّية مدّمرة ومقيمة يف �ضميم �ملجتمع �ليمني لغاية �لآن. »وت�ضري �لأحد�ث �لتاريخّية 

�إىل �أّن �لأقو�م �لتي تنجح يف حترير كياناتها من قب�ضة �لدولة �لتو�ضعية ل تقف عند حدودها 

�لأ�ضلّية، بل تو��ضل �كت�ضاحاتها د�خل �أر��ضي �لآخرين، وعلى نف�س �ملنو�ل �لذي �ختّطته 

�لدول �لتو�ضعية معها من قبل. وهكذ� تكّررت دورة �ل�رص�ع �لتو�ضعي �لنق�ضامي. ولعّل 

 .
(((

هذه �ل�رص�عات هي �أهم �خلطوط �لعري�ضة يف �لتاريخ �ليمني �لقدمي و�حلديث«

الجذور القديمة للمع�سلة  

ملفهوم  مينّية  �أوجهة  طرف  �أو  قبيلة  كّل  روؤية  يف  تكمن  �لأزمة  باأّن  تقّدم  مّما  يّت�ضح 

وحدة �لبالد. فمنهم من يرى باأّن �لوحدة يجب �أن تتّم بناًء على �آخر نتيجة و�ضلت �إليها 

�آخر عملية ��ضتحو�ذ، فيما يرى �لطرف �ملقابل باأّن �لوحدة يجب �أن تتم باإز�لة �آثار هذ� 

لقد  �ضافية.  قاعدة  على  �لوحدة  تتّم  لكي  �ل�ضعفاء  من  ��ضتالبه  مّت  ما  و�إعادة  �ل�ضتحو�ذ 

�ضاهم �ملنهج �لقبلي �لعدو�ين يف نبذ ف�ضيلة �لإقر�ر بحقوق �لآخرين يف �لد�خل �ليمني؛ 

و�أعتقد كّل طرف �أن باإمكانه �أن يخ�ضع �لآخر ومُيلي �رصوطه عليه، ومن ثّم يحّقق �ل�ضلح 

معه، بكّل ما ي�ضاحب ذلك من �إحلاق و�ضم وظلم وتع�ضف. لذ�، فاإّن �أّي عملية توحيد 

للبالد مل تتمكن من م�ضح هذ� �ل�ضجل من ذ�كرة �ليمنيني؛ وما ز�لت هذه �لآثار ت�ضيطر 

على ممار�ضات �أهل �ليمن، مبا يف ذلك �لنظام �حلاكم، قبل وبعد �لوحدة.

الجذور الحديثة للمع�سلة 

�أر��ضي  باأّن  �ل�ضتقالل،  قبل  �أي  1962م،  قبل عام  �ل�ضمايل  �ليمن  �أهل  نظرة  »كانت 

�جلنوب ملٌك لهم. وقد �أ�ضبح لهذه �لنظرة خمالب و�أنياب بعد �ل�ضتقالل، ووجدت �ضدًى 

4- املصدر نفسه.
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لها يف �خلطاب �لإعالمي �لر�ضمي لليمن �ل�ضمايل، و�أّن �جلنوب هو �لبن �ل�رصعي لل�ضمال 

ويجب �أن يعود �إليه. ولعّل هذه �لنظرة هي �متد�د للثقافة �ليمنّية �ملوروثة من عهد �ملمالك 

 .
(((

�ل�ضتحو�ذية �لتو�ضعّية �لبائدة، و�لتي تقد�س �ضهوة �لتو�ضع و�ل�ضيطرة و�ل�ضتمالك«

الجذور القت�سادية للمع�سلة

يف  جديدة  معطيات  َفَر�س  حا�ضمًا  حتّوًل  لي�ضّكل  �ل�ضرت�كي  �ملع�ضكر  �نهيار  »جاء 

�لو�قع �ليمني، فتال�ضى معه �لدعم �ل�ضيا�ضي و�لقت�ضادي و�لع�ضكري، �لذي كان ي�ضّكل 

�ليمني. ففي هذ�  �لد�خل  توؤتي ثمارها يف  �لتفاعالت  للنظام يف �جلنوب، وبد�أت  �ضند�ً 

�لنطاق مع كافة  �لرئي�س علي عبد �هلل �ضالح يقود حملة م�ضاحلات و��ضعة  �لوقت، كان 

�لقوى �ل�ضيا�ضية، بدء�ً من جتّمع �ملوؤمتر �ل�ضعبي، و�لذي ي�ضم معظم �أحز�ب وف�ضائل �لعمل 

للتعّددية �حلزبّية  �ليمني، كاإطار بديل  �أق�ضى  �إىل  �لي�ضار  �أق�ضى  �ل�ضمال، من  �ل�ضيا�ضي يف 

�لتي كانت حُمّرمة د�ضتوريًا، ومتّكنه من حتقيق م�ضاحلة وطنّية  يف �ل�ضمال؛ بينما كان نظام 

�جلنوب يو��ضل مطاردة معار�ضيه د�خل �لبالد وخارجها، �ضو�ء كانو�  �ضخ�ضّيات قبلية 

�أو �أحز�ب وف�ضائل. و�ضمل هذ� �ل�ضطهاد من �ختلفو� مع �لنظام من د�خل �لنظام نف�ضه، 

.
(((

وبقي نظام �حلزب �لو�حد و�لوحيد«

ومد�و�ة  �لآخرين  على  �لنفتاح  �أهمّية  �جلنوب  يف  �لنظام  على  �لقائمون  يدرك  ومل 

هم  بل  نف�ضها.  عن  �لإعالن  يف  �لأخرى  �لوطنّية  للقوى  �حلّق  و�إعطاء  �ملا�ضي  جر�ح 

�أو دعوة للوحدة �لوطنّية على م�ضتوى �جلنوب، قبل �إعالن �لوحدة  �أّي م�ضاحلة  رف�ضو� 

مع �ل�ضمال عام 1990م؛ و��ضتمّرو� بعدها يف خنق وحتجيم �لقوى �ل�ضّيا�ضّية �لأخرى على 

م�ضتوى �جلنوب. ومل يدرك �حلزب �ل�ضرت�كي هذ� �خلطاأ �إّل يف وقت متاأخر من �حلرب 

�لأهلّية، �لأمر �لذي ت�ضّبب يف بروز نز�عات د�خلّية يف �حلزب �ل�ضرت�كي �حلاكم يف عام 

�أي�ضًا يعاين من  �أنذر ب�رص�ع جديد. وكان نظام �ل�ضمال  1990م، ما  1989م و�أو�ئل عام 
متّزق تدريجي يف �ضفوفه وتفّكك ملحوظ، بعد �أن دخل يف م�ضاكل مع �لعديد من �لقبائل 

يف  حمافظتي ماأرب و�جلوف.

5- اجلعفري، املصدر السابق.

6- �مل�ضدر �ل�ضابق.
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»لذ�، مل ي�ضتطع �أٌي من �لنظامني �ل�ضتفادة من �لطفرة �لنفطّية يف �خلليج، ومل ُيح�ضنو� 

�ملغرتبني ومن م�ضاعد�ت دول  تتدّفق من  �لتي كانت  �لكثرية  �لأمو�ل  ��ضتثمار وتوظيف 

�خلليج. و��ضتخدمو� �لفائ�س �لنقدي مللء �لأ�ضو�ق باملو�د �ل�ضتهالكّية �لكمالّية، وبالتايل  

�لإحتاد  دعم  وتوقف  �خلليج  دول  م�ضاعد�ت  و�نخف�ضت  �ملغرتبني  حتويالت  ت�ضاءلت 

�ل�ضوفياتي. وبد� يف �لأفق نظام عاملي جديد �أف�ضى �إىل زو�ل �لإحتاد �ل�ضوفياتي وحلفائه 

 .
(((

عن خارطة �لكون. ويف مقّدمة هذه �لدول �ليمن �جلنوبي«

على هذه �خللفّية من �لتحّولت �لعاملّية �أعلنت �لوحدة بني �ضطري �ليمن يف 22 �أيار 

�لعلم  على  �قت�رص  �ضكليًا  �إعالنًا  �لإعالن  هذ�  من  جعلت  �ملا�ضي  �أحقاد  لكن  1990م. 
و�لن�ضيد و��ضم �لدولة، وبقيت �لقو�نني و�لأنظمة على حالها، و�حلكومة حكومتني، وكل 

جمل�س  وجود  رغم  عملتنّي،  و�لعملة  �أمنني،  و�لأمن  جي�ضني،  و�جلي�س  وز�رتني،  وز�رة 

رئا�ضة و�حد برئي�س ونائب رئي�س. �إّل �أّن ما كان و�قعًا هو وجود رئي�ضني مب�ضّمى رئي�س 

ونائب رئي�س.

احلرب الأهلّية اليمنّية

ب�ضبب كّل ذلك �نهارت �لثقة بني زعماء �لبالد �نهيار�ً دمويًا، و�جتاح �ل�ضطر �ل�ضمايل 

من �ليمن �ل�ضطر �جلنوبي، بكّل ما ر�فق ذلك من ب�ضاعة وقتل للمدنيني من �أبناء �ل�ضعب 

م�ضاحة  متّد  �أن  من  و�ل�رصقّية،  �جلنوبّية  للمحافظات  باجتياحها  �ضنعاء،  �ليمني. ومتكنت 

ما  بكّل  �حلرب،  وهذه  و�ل�رصقّية.  �جلنوبّية  �ملحافظات  كافة  لت�ضمل  و�ضلطاتها  نفوذها 

�لف�ضل  من  لنظام  �أ�ّض�ضت  للجنوبيني،  و�إهانة  وقمع  و�ضلب  نهب  عمليات  من  ر�فقها 

�جلهوي �لظامل بني �ل�ضمال و�جلنوب، ب�ضبب �لعديد من �ملمار�ضات �لقمعّية و�لتمييزيّة بعد 

ذلك، و�لتي ما ز�لت قائمة حتى �ليوم. وقد ل ي�ضتقيم لليمن �أّي حال بعد هذه �حلرب، 

و�لذي لن تتوّحد �أر��ضيه �إّل بزو�ل �مل�ضّببني لق�ضمتها من �جلانبني، مقابل بروز جيل جديد 

من �لقادة �لوطنيني �لذين ميكنهم طم�س �آثار �لأحقاد باإجر�ء�ت وحدوية جاّدة وجوهريّة.

7- �مل�ضدر �ل�ضابق.
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دولة الظلم زائلة حتى لو كانت م�صلمة، ودولة العدل باقية حتى لو كانت كافرة

نوذجّية  و�ضفة  لنا  يقّدم  خلدون)،  )لبن  �لنظرية  ملرتبة  يرقى  �لذي  �لقول  هذ�  لعّل 

لت�ضخي�س حالة �لنظام �ليمني ل�ضتدر�كه من �لوقوع يف منزلق �لت�رصذم يف �ضوء �حلرب 

�لبانور�مية �لد�ئرة رحاها �لآن فوق �لرت�ب �ليمني، �لأمر �لذي �ضيقود �إىل �إ�ضعاف �ليمن 

على نحٍو ُي�ضّهل على �لآخرين �ل�ضتحو�ذ عليه و�قت�ضامه بني دول �جلو�ر �لعربي و�لإفريقي 

�لتي  �مل�ضاكل  �ملتفجرة من  �لعنقوديّة  �ل�ضل�ضلة  �إّن  �لبحار.  �لقادمني من خلف  و�لطامعني 

تع�ضف باليمن ما هي �إّل نتيجة طبيعّية لف�ضل �لنظام �ل�ضيا�ضي و�لجتماعي، و�نحياز ر�أ�س 

 �ضّد طرٍف ثاٍن، و�جرت�ر �ملا�ضي �لبغي�س يف ممار�ضة �ضهوة �إخ�ضاع 
ّ
�ل�ضلطة لطرف د�خلي

�إ�ضاعة ُنظم �لعدل و�مل�ضاو�ة  �خل�ضوم �لد�خليني و�ل�ضتحو�ذ عليهم بدًل من �لعمل على 

و�ملو�طنة �ل�ضاحلة. �إّن غرق �لنظام �ليمني يف هذه �ملمار�ضات كان غو�ضًا حتى قّمة �لر�أ�س 

يف �لق�ضور و�لعجز �لذ�تيني، وهو تعبري عن عدم �أهلية ر�أ�س �ل�ضلطة يف �ليمن لالإم�ضاك 

بها، لأّن نتيجة ذلك �ضتودي باليمن �إىل �لغرق يف �مل�ضيق حتى ي�ضبح �ضيد�ً �ضهاًل لي�س 

لـ»�إ�رص�ئيل« فح�ضب، بل للقر��ضنة �ل�ضوماليني �أي�ضًا.

�إّن كافة �ملعطيات �لد�لّة على ر�ضوخ حالة �لف�ضل �ليمني �لد�خلي هي من �ضناعة �ليمن 

�إّن عجز �لنخب �ل�ضيا�ضّية  باأّي تدخالت خارجّية فيها.  و�ليمنيني، ول عالقة لغاية �لآن 

�ليمنية عن جتاوز �ملا�ضي �لَقَبلي �لبغي�س هو �لذي وّفر هذ� �ملناخ �لدموي للفرقة و�نق�ضام 

�لبالد. ومّما ل �ضّك فيه باأّن بلد�ً بهذه �ملو��ضفات، وي�ضيطر على موقع جغر�يف ��ضرت�تيجي 

عن  �لباحثني  لأطماع  �ضهاًل  هدفًا  �ضتجعله  �جلنوبّية،  �لأحمر  �لبحر  كبّو�بة  ي�ضتحّقه،  ل 

م�ضتقبله،  على  يقلق  �أن  �ليمن  على  لذ�،  للمحيطات.  �لعابرة  �لقومّية  وم�ضاحلهم  �أمنهم 

�ضاعة  تف�ضله عن  �لتي  �للحظات  يعّد  �خلفقان وهو  يتوقف عن  ل  �أن  �ملرهق  قلبه  وعلى 

مو�جهة �لغز�ة على �ل�ضو�حل �ليمنية؛ ونخ�ضى �أن يكون �ملخرج �لوطني للنجاة قد �أ�ضبح 

خلف قادة �ليمن وقادة �لأّمة �لعربّية معها. ومن �ملوؤكد �أّن هذ� �لنظام �ضيزول بظلمه، لكن 

�خل�ضية على �لبالد من �لعودة لالنق�ضام �جلغر�يف و�جلهوي و�لقبائلي من جديد تبقى �أكرب 

�لهموم �لقومّية لالأّمة. 
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موقع اليمن يف ا�سرتاتيجية الآخرين

لقد ر�ّضحت هذه �لفو�ضى �ليمن لي�ضبح �أحد �أركان �ل�ضرت�تيجّية �لأمريكّية و�لإ�رص�ئيلية 

لل�ضيطرة على �جلزء �جلنوبي من �ل�رصق �لأو�ضط، وخا�ضة بعد �عتماد �إد�رة بو�س �لأوىل 

)2001م - 2004م)  مل�رصوع »�ل�رصق �لأو�ضط �جلديد« لأّنه بلد �ضهل �ملنال، ومر�بط على 

ر�أ�س ممٍر مائي �رصوري وخطري لـ»�إ�رص�ئيل«، وهو طريق �لبحر �لأحمر عرب باب �ملندب 

�أّن »�إ�رص�ئيل« بذلت كّل ما لديها من م�ضاٍع لل�ضيطرة على هذ�  وبالعك�س. ومن �ملعلوم 

�ملمر بعد عام 1973م. ومن �ضمن هذه �مل�ضاعي �لتي �ضنتطرق �إليها ما يلي:

اأواًل- تو�ضيع �لتو�جد �لع�ضكري �لإ�رص�ئيلي يف منطقة باب �ملندب كجزء من �لهتمام 

�لإ�رص�ئيلي باليمن.

بد�أتها  �لتي  �لدولة  تفكيك  مهّمة  �ليمن ل�ضتكمال  )�لقاعدة) يف  تنظيم  تفعيل  ثانياً- 

�لقبائل، و�إيجاد مرّبر للتو�جد �لع�ضكري �لرّبي يف �ليمن يف �إطار �ملطاردة �ل�ضاخنة لتنظيم 

)�لقاعدة) �لد�ئرة رحاها يف دول )�ل�رصق �لأو�ضط �جلديد).

ثالثاً- �إطالق يد �لقر��ضنة �ل�ضوماليني يف بحر �لعرب وباب �ملندب ل�ضناعة ذر�ئع ترّبر 

�لوجود �لع�ضكري �لأمريكي و�لإ�رص�ئيلي �ملبا�رص.

رابعاً- تو�ضيع �لتو�جد �لع�ضكري �لإ�رص�ئيلي يف منطقة باب �ملندب كجزء من �لهتمام 

�لإ�رص�ئيلي باليمن.

بارز.   مكان  �لإ�رص�ئيلية، يف  �لع�ضكريّة  �ل�ضرت�تيجّية  �لأحمر �ضمن  �لبحر  �أُدرج  لقد 

وقد �عتربه )ديفيد بن جوريون) »�لطريق �لوحيد لت�ضال �إ�رص�ئيل ب�رصق �لكرة �لأر�ضّية«. 

ويف هذ� �لإطار منحت »�إ�رص�ئيل« مدينة �إيالت �أف�ضلّية عليا يف بر�مج �لتطوير �لد�خلي، 

و�عُتربت منطقة تطوير )�أ) يف كافة عهود �حلكومات �لإ�رص�ئيلية �ملتعاقبة، وُفر�س حول 

يتم  �لتي  �لوحيدة  �لإ�رص�ئيلية  �ملدينة  ولعّلها  »�إ�رص�ئيل«.  د�خل  يف  �أمني  طوق  �إيالت 

�لدخول �إليها من ِقبل �لإ�رص�ئيليني بت�رصيح م�ضبق لغاية وقت قريب؛ ول ز�ل هذ� �حلظر 

�لغربّية.  �ل�ضفة  و�ضكان  �لإ�رص�ئيلية  �جلن�ضّية  يحملون  �لذين  �لعرب  على  �ملفعول  �ضاري 
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كما مّت تطوير ميناء �إيالت لي�ضبح ميناء�ً مدنيًا وع�ضكريًا يف �آٍن و�حد، مّما يعك�س �أهمّيته 

�ل�ضرت�تيجّية بالن�ضبة لـ»�إ�رص�ئيل«.

»وقد حاولت م�رص، بالتعاون مع �لعربّية �ل�ضعودّية، تعطيل �مل�ضاعي �لإ�رص�ئيلية �لهادفة 

�إىل �ملرور يف �لبحر �لأحمر. ومن �أجل ذلك، قّدمت �لعربّية �ل�ضعودّية مل�رص يف عام 1950م، 

جزيرتي )تري�ن و�ضنافري) �ملقابلتان لإيالت وو�ضعتهما حتت �ل�ضيطرة �لع�ضكرّية �مل�رصيّة. 

�لتي  �لإجر�ء من �ضمن �لدو�فع  �لإ�رص�ئيلية. وكان هذ�  �ملالحة  تقييد  ذلك  من  و�لهدف 

!
(((

�أّدت �إىل �لعدو�ن �لثالثي على م�رص عام 1956م«

خليج �لعقبة،  مدخل  باحتالل  �ل�ضهيوين  �لكيان  على  ح�ضار�ً  م�رص  فر�ضت  وعندما 

ت�ضّبب هذ� �لإجر�ء �مل�رصي ب�ضّن »�إ�رص�ئيل« حربًا �ضاملة �ضّد م�رص و�ضورية و�لأردن يف 

و�لدول  �لطوق  دول  وخا�ضة  ذلك،  بعد  �لعربية  و�أدركت �لدول  1967م.  حزير�ن   5
�لبحر  �أهمّية  ومدى  �ملحدق بها،  �لإ�رص�ئيلي  �خلطر  حجم  �لأحمر،  �لبحر  على  �ملطّلة 

�لأحمر بالن�ضبة لال�ضرت�تيجّية �لإ�رص�ئيلية، ل �ضّيما م�ضيق باب �ملندب بو�ضفه حلقة و�ضل 

بني »�إ�رص�ئيل« وجنوب �رصقي �آ�ضيا و�أفريقيا. وخالل �لفرتة �لو�قعة بني �أعو�م )1970 - 

1973م) حّققت �ل�ضرت�تيجّية �لإ�رص�ئيلية تقّدمًا ��ضتهالليًا لفتًا يف �ملنطقة، وذلك باإقامة 
و�لتهديد  �خلطر  حجم  من  �ضاعف  مّما  �أثيوبيا،  مع  و��ضتخبارّية  ع�ضكرّية  �رصّية  عالقات 

�لتي �نخرطت �نخر�طًا مبا�رص�ً  �ليمن  �لبحر �لأحمر، ويف مقّدمتها  مل�ضالح دول حو�س 

يف حرب عام 1973م، باإر�ضالها قو�ت ع�ضكريّة �أغلقت �مل�ضيق �أمام �ملالحة �لإ�رص�ئيلية. 

وتطّور �لدور �ليمني يف �ل�ضّق �ل�ضيا�ضي، بعد �أن قّدمت �ليمن جلامعة  �لدول �لعربّية تقرير�ً 

جت�ض�س  �ضبكة  و�كت�ضاف  �لإريتريي،  �ل�ضاحل  على  �ل�ضهيونّية  �لن�ضاطات  عن  اًل  مف�ضّ

وهو  �حلديدة  مدينة  يف  عليه  �لقب�س  مّت  �لذي  مزر�حي)،  )باروخ  �إ�رص�ئيلّية بقيادة �لعقيد 

ير�ضم ميناء �حلديدة بكّل تفا�ضيله، من على ظهر قارب �ضغري ��ضتاأجره من �أحد �ل�ضيادين 

�لفقر�ء؛ كان مقّر هذه �خللّية جزيرة برمي، و�ضط م�ضيق باب �ملندب، وكانت مهّمتها جمع 

�ملعلومات عن منطقة �ملدخل �جلنوبي للبحر �لأحمر، ومر�قبة �ل�ضفن �لإ�رص�ئيلية وحمايتها 

8- علي عبود ر��ضي، �ل�ضرت�تيجية �ل�ضهيونية يف منطقة �لقرن �لأفريقي، جملة �لأمن �لقومي، بغد�د، �أيلول، 
1991م، �س110.
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وتاأمني �ضالمة مرورها من �مل�ضيق. ويف �إثر ذلك �أر�ضلت �جلامعة �لعربّية مبعوثني وجلان 

ي حقيقة �ملوقف، فتثّبتت من �ضّحة �لأمر، وتاأكدت من �أّن »�إ�رص�ئيل« قد ��ضتاأجرت  لتق�ضّ

من �أثيوبيا �أي�ضًا جزر )�أبو طري وحالب ودهلك) بالتعاون مع �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

وجّددت �ليمن و�لدول �ملطّلة على �لبحر �لأحمر دعو�تها لعقد موؤمتر عربي يف جّدة يف 

15 متوز 1972م، من �أجل �لأمر ذ�ته.

»�إ�رص�ئيل«،  و�ل�ضوريّة  �مل�رصيّة  �جليو�س  هاجمت  1973م،  �لأول  ت�رصين   6 يوم  ويف 

على  �ضيادتهم  جت�ضيد  يف  �لعرب  تاأكيد حّق  جمال  يف  مّرة  لأول  �لعربي  �لتن�ضيق  وجرى 

مياههم، ل �ضّيما �لبحر �لأحمر. ومتّثل ذلك باإغالق م�ضيق باب �ملندب يف وجه �ملالحة 

�لإ�رص�ئيلية، حيث  قامت �ليمن باإر�ضال قو�ت ع�ضكريّة يف يوم 14 ت�رصين �لأول 1973م، 

�إىل عدد من جزر �لبحر �لأحمر ملنع �أّي حماولة �إ�رص�ئيلّية ت�ضتهدف �حتالل �جلزر.

هذه  عقد  تو��ضل  1979م،   1973- عامي  بني  �لو�قعة  �لفرتة  وخالل  ذلك،  بعد 

�ملوؤمتر�ت، و�لتي خرجت بتو�ضيات عديدة حلماية �لبحر �لأحمر وحتييده عن �ل�رص�عات 

�لدولّية و�لتاأكيد على عروبته، و�لتو�ضية ب�رصورة �لتعاون بني �لدول �ملطّلة على �ضو�حله، 

و��ضتغالل ثرو�ته خلري �ضعوب �ملنطقة، و�لت�ضّدي مل�ضاعي »�إ�رص�ئيل« يف توطيد عالقاتها 

�لأول  ت�رصين  للبحر �لأحمر. ويف   �جلنوبي  �ملدخل  من  �لقريبة  �لإفريقّية  �لبلد�ن  مع 

1977م، �أر�ضل �ليمن �ل�ضمايل مذّكرة �رصيّة �إىل �جلامعة �لعربّية، يوؤكد فيها تز�يد �لوجود 

باعت  �أن  بعد  �ملندب،  وباب  �إريترييا  �ضاحل  منطقة  و�لأثيوبي يف  �لع�ضكري �لإ�رص�ئيلي 

�أثيوبيا �ل�رصيط �ل�ضاحلي �لإريتريي للمخابر�ت �ل�ضهيونّية، �لأمر �لذي �ضيمّكن »�إ�رص�ئيل« 

�لعربّية �ضلكت �ضلوكًا عد�ئيًا  �أّن بع�س �لدول  �ليمني يف �ملنطقة، �ضّيما  من تهديد �لنفوذ 

جتاه بع�س �لدول �لأفريقّية منذ�ك، كنتيجة طبيعّية لعدم وجود �ضيا�ضة عربّية موّحدة للتعامل 

مع دول �لقرن �لأفريقي؛ بالإ�ضافة �إىل تعّمق �خلالفات بني �لدول �لعربّية ذ�تها �ملوجودة 

للم�ضاعي  جمانّية  خدمًة  قّدم  مّما  و�ل�ضومال،  و�ل�ضود�ن  كجيبوتي  �لإفريقي،  �لقرن  يف 

�لإ�رص�ئيلية يف مو��ضلة �خرت�ق �ملنطقة. وتز�من ذلك مع زو�ل �خلطر �مل�رصي ب�ضكل كّلي 

من �أمام �ملالحة �لإ�رص�ئيلية يف �لبحر �لأحمر بعد �لتوقيع على معاهدة كامب ديفيد يف 16 
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�آذ�ر 1979م؛ و�رّصعت �ملالحة �لإ�رص�ئيلية يف خليج �لعقبة وم�ضائق تري�ن وقناة �ل�ضوي�س، 

و�أ�ضبحت »�إ�رص�ئيل« متار�س دور�ً فاق حجمها �لفعلي يف �ملياه �لدولّية، ور�ّضخ وجودها 

روؤية  �لإ�رص�ئيلي  �لبحريّة  �ضالح  قائد  �رصح  �ل�ضياق،  هذ�  ويف  �لأحمر.  �لبحر  يف منطقة 

»�إ�رص�ئيل« �مل�ضتقبلّية للبحر �لأحمر، قائاًل: »�إّن �ضيطرة م�رص على قناة �ل�ضوي�س ل ي�ضع بني 

يديها �ضوى مفتاح و�حد فقط من مفاتيح �لبحر �لأحمر. �أما �ملفتاح �لثاين و�لأكرث �أهمّية 

من �لناحية �ل�ضرت�تيجّية، فهو باب �ملندب. لذ� على »�إ�رص�ئيل« �أن تعمل جاهدة لل�ضيطرة 

على هذ� �ملعرب �ملهم، وعليها �أن تطّور �ضالح �لبحرّية ب�ضكل نوعي«.

ويقول �لكاتب �لإ�رص�ئيلي �إلياهو �ضالبيرت، عن ��ضرت�تيجّية »�إ�رص�ئيل« يف �لبحر �لأحمر 

جّيد�ً  يدركون  و�ملخّططني  �لإ�رص�ئيلي[  ]�لدفاع  �ضوؤون  يف  �ضني  »�إّن �ملتخ�ضّ �أي�ضًا: 

مدى خطورة �لتهديد �لعربي �ملحدق بالبحر �لأحمر، مّما يعطي �أهمّية خا�ضة للعالقات 

�جلذريّة  �لتحولت  �أّن  كما  �أفريقيا«.  �رصق  يف  �لو�قعة  �لعربّية  �لدول غري  مع  �لإ�رص�ئيلية 

�إريترييا  �ل�ضوفياتي وحلفائه، وح�ضول  �لإحتاد  �نهيار  بعد  �لكون  �ضهدها  �لتي  �لكا�ضحة 

على ��ضتقاللها من �أثيوبيا، وّفرت لـ»�إ�رص�ئيل« مناخًا �أف�ضل للعمل يف �رصق �أفريقيا، وتعزيز 

عالقاتها مع دول �لقرن �لأفريقي.

اإريترييا راأ�ض احلربة الإ�سرائيلية يف جنوب البحر الأحمر

�إّن �إقد�م �إريترييا على �حتالل جزر حني�س يف 15 كانون �لأول 1995م، بدعم وقيادة 

�إ�رص�ئيلّية ميد�نّية، هو هدٌف تطلعت »�إ�رص�ئيل« �إىل حتقيقه منذ زمن طويل، لأّنه يحّقق لها 

�ل�ضيطرة على �لبحـر �لأحمر. حدث ذلك بعد متّكن »�إ�رص�ئيل« من �للتفاف على ��ضتقالل 

�إريترييا وتوثيق �لعالقة مع حكومتها، حيث �ضارعت �إىل تقدمي �لدعم للجناح �لذي تزّعمه 

�أ�ضيا�ضي فورقي. ففي عام 1990م، ز�ر وفد �إ�رص�ئيلي �أ�ضمرة، برئا�ضة )�ضائول �ضينه)، حيث 

خّطًة  »�إ�رص�ئيل«  و�ضعت  ثّم  �لأحمر؛ ومن  �لبحر  وجنوب  �إريترييا  يف  �لو�ضع  ��ضتطلع 

عاجلة للتحرك نحو �إفريقيا، ناق�ضها �لكني�ضت �لإ�رص�ئيلي يف 16 �آذ�ر 1992م، يف جل�ضة 

�رصّية ملّدة خم�س �ضاعات. وكان من �أهم مالحمها :
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1 - �لتحّرك نحو �إفريقيا عرب �لبّو�بة �لإريتريية، ما �ضي�رّصع يف تطوير عالقات »�إ�رص�ئيل« 
�لنفوذ  ملو�جهة  �لإفريقّية، كنيجرييا وز�مبيا وتوجو وموزمبيق وكينيا، وذلك  �لدول  مع 

�لعربي يف �إفريقيا.

�إريترييا  �ضو�حل  وعلى  �لأحمر،  �لبحر  �لإ�رص�ئيلي يف  �لع�ضكري  �لوجود  تعزيز   -  2
و�لعمق  �لإثيوبي. وقد مّت �إيفاد 1700 خبري ع�ضكري �إ�رص�ئيلي �إىل �أريترييا يف عام 1990م 

لتدريب �جلي�س �لإريتريي.

3 - تقوية �لعالقات �لقت�ضادّية بني �إريترييا و»�إ�رص�ئيل«.

وكانت �لنتيجة �أن �أحكمت »�إ�رص�ئيل« �ضيطرتها على �لنخبة �ل�ضيا�ضّية يف �إريترييا، من 

60 منحة در��ضّية لطاّلب �إريترييا يف »�إ�رص�ئيل«،  لها وتقدمي  �لفخمة  �لق�ضور  بناء  خالل 

�إ�رص�ئيلي �أمني  ع�ضكري  وفد  قام  وقد  و�لثقافّية.  �لإعالمّية  �لزيار�ت  تبادل  عن  ف�ضاًل 

و�قت�ضادي بزيارة �رصيّة �إىل �إريترييا يف 13 �ضباط 1993م، حيث ��ضتمّرت �لزيارة خم�ضة 

تل  يف  ر�ضمي  ب�ضكل  عليه  �لتوقيع  جرى  وقد  مبدئي.  �تفاق  توقيع  عن  �أيام، و�أ�ضفرت 

تتوىّل  باأن  �أفورقي؛ ويق�ضي �لتفاق  �إ�ضحاق ر�بني و�أ�ضيا�ضي  1993م، بني  �آذ�ر  �أبيب يف 

�لكاملة  �لأ�ضا�ضّية  و�إقامة �لبنية  و�لع�ضكريني  �لزر�عيني  �أ�ضمرة باخلرب�ء  تزويد  »�إ�رص�ئيل« 

�إريترييا  للمجتمع �لإريتريي، مقابل �ل�ضماح بالوجود �لع�ضكري �لكامل لـ»�إ�رص�ئيل« يف 

و�إعطاء �لإ�رص�ئيليني وجهاز �ملو�ضاد حرّية �حلركة و�لتنقل د�خل �لأقاليم �لإريتريية، على �أن 

ترف�س �أ�ضمرة �أّي �أن�ضطة تعاون م�ضرتك مع �لدول �لعربّية، وتوؤّجل فكرة �ن�ضمامها جلامعة 

�لدول �لعربّية �إىل �أجٍل غري م�ضّمى.

ويف �إثر هذ� �لتفاق و�ضل عدد �جلنود �لإ�رص�ئيليني يف �إريترييا �إىل ثالثة �آلف جندي، 

�ضّيما  ل  و�ليمن،  �ل�ضود�ن  من  �لقريبة  �لأقاليم  يف  �لع�ضكريّة  قو�عدهم  ��ضتقّلو�  و�لذين 

قّمة جبل �ضوركني يف جزيرة مّيون، �لقريبة من م�ضيق باب �ملندب مدخل �لبحر �لأحمر. 

وثّبتت على قّمة ذ�ك �جلبل ر�د�ر�ت مر�قبة لل�ضفن �ملاّرة عرب باب �ملندب، حيث متّر �أكرث من 

17 �ألف �ضفينة �ضنويًا وحو�يل %30 من �لإنتاج �لنفطي �لعاملي. ويف منت�ضف ت�رصين �لثاين 
حني�س  �حتالل جزيرة  �لإ�رص�ئيلية)  �مل�ضاعدة  )قبل  �لإريتريية  �لقو�ت  حاولت  1995م، 
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�لكربى بالقّوة، لكّنها ف�ضلت، �إذ متكنت �لقو�ت �ليمنّية من ��ضتعادة �جلزيرة و�ضّد �لقو�ت 

�لإريتريية �ملعتدية، حيث مل ميّكن ميز�ن �لقّوة �إريترييا حينها من �لنجاح باحتالل جزيرة 

حني�س مبفردها.

حماولة احتالل جزيرة حني�ض من ِقبل اإريترييا

يت�ضكل �أرخبيل حني�س من جمموعة جزر و�قعة �أمام حمافظة �خلوجة �ليمنية �ل�ضاحلّية. 

ويعّد �لأرخبيل �أقرب �جلزر �ليمنّية �إىل �ملمّر�ت �لبحرّية يف �لبحر �لأحمر، و�لأكرث قربًا من 

�ل�ضفن �ملّتجهة �إىل م�ضيق باب �ملندب، �أو �لقادمة مبا�رصة منه. يف �ل�ضبعينيات، �ضمحت 

بتخزين �لأ�ضلحة يف هذه �جلزيرة ل�ضتخد�مها يف �رص�عهم �ضّد  �لإريرتيني  للثّو�ر  �ليمن 

�لنظام �لإثيوبي. وُبني فناٌر يف مطلع �لثمانينيات يف �جلانب �ل�رصقي من ر�أ�س عربات يف 

جزيرة زقر؛ ويتيح �رتفاع جبل زقر �لإ�رص�ف على كّل �ملمّر�ت �لدولّية خلطوط �ملالحة يف 

�لبحر �لأحمر، وميكن م�ضاهدة �ل�ّضاحل �لإريتريي من على قّمته.

�أما جزيرة حني�س �لكربى، فتمتّد من  لذلك تتمتع هذه �لقّمة باأهمية ع�ضكريّة كبرية. 

جزيرة  جنوب  وتوجد  كم.   66 م�ضاحتها  »وتبلغ  �لغربي،  �جلنوب  �إىل  �ل�ضمال 

عن  لها  �رتفاع  �أعلى  يبلغ  بركانّية،  �ضخرّية  جزيرة  وهي  �ل�ضغرى،  زقر جزيرة حني�س 

�ضطح �لبحر 127 قدمًا، وت�ضل م�ضاحتها �إىل 10 كم2، وتبعد عن �ل�ضاحل �ليمني حو�يل 

25 مياًل بحرياً، وعن �ل�ضاحل �لإريتريي حو�يل 47 مياًل بحريًا. وقد بنت عليها موؤ�ض�ضة 
 .

(((
�ملو�نئ �ليمنية فنار�ً عام 1981م«

وكانت جزر حني�س مو�ضع نز�ع بني �ليمن و�إثيوبيا  قبل ��ضتقالل �إريرتيا عام 1993م. 

وت�ضري  1974م.  عام  حدث  بينهما، مثلما  خالف  موجات  �لفرت�ت  بع�س  �ضهدت  وقد 

معظم �مل�ضادر و�خلر�ئط �إىل �أّن �إريرتيا �ضبق لها �أن �عرتفت بتبعّية تلك �جلزر لليمن. وبعد 

حتقيق �لوحدة �ليمنّية عام 1990م، عملت �ليمن على �إن�ضاء �لفنار�ت يف �جلزر و�إد�رتها 

ّممت لتعمل بالطاقة �ل�ضم�ضّية بالتفاق مع �رصكة »�ضيمنز« �لأملانية،  و�ضيانتها، و�لتي �ضُ

.General Military History – 9- �ملنتدى �لعربي للدفاع و�لت�ضّلح، �لتاريخ �لع�ضكري �لعام
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�ملياه  يف  جميعها  تقع  �لتي  �لأحمر،  للبحر  �ملمر�ت �لدولّية  يف  �لعاملّية  للمالحة  خدمة 

�لإقليمّية لليمن، وتعزيز�ً حلقوقها �لتاريخّية يف �ل�ضيادة على جزرها يف �لبحر �لأحمر.

يف  �ليمنّية  �جلزر  با�ضتخد�م  �لإريرتيـة  �لثورة  لف�ضائل  �ليمن �ل�ضمايل  »ف�ضمحت 

��ضتقالل  لتحقيق  خالل ن�ضالها  �لكربى،  جزر حني�س  جمموعة  فيها  مبا  �لبحر �لأحمر، 

لتلك  �لإقليمية  �ملياه  دخولها �إىل  عند  للمطاردة  تتعّر�س  �لعنا�رص  تلك  تكن  ومل  �إريرتيا. 

�أثناء حكم �لرئي�س »منج�ضتو هيال  �أو  �إثيوبيا  �جلزر، �ضو�ء خالل �لعهد �لإمرب�طوري يف 

�ل�ضمايل  �ليمن  �ضمح  كما  تابعة لها.  لي�ضت  �جلزر  هذه  �أّن  �إثيوبيا  من  �إدر�كًا  ماريام«، 

جلمهورّية م�رص بالتو�جد يف �جلزر �ليمنّية يف �لبحر �لأحمر خالل حت�ضري�ت م�رص حلرب 

1973م. ومل  �أيار   12 1973م، مبوجب �تفاق �رّصي وّقعته �ليمن وم�رص يف  ت�رصين �لأول 

 .
((1(

تعرت�س �إثيوبيا، �أو �أّي دولة �أخرى، على ذلك �لقر�ر �ليمني«

ومنذ ��ضتقالل �إريرتيا يف 25 �أيار 1993م، مل ترث م�ضكلة جزيرة حني�س من قبل �لنظام 

�لفحوى.  هذ�  حتمل  �ّدعاء�ت  �أو  مطالب  باأّي  �حلكومة �لإريرتية  تتقدم  ومل  �لإريتريي، 

لها؛  تابعة  �جلزيرة  تلك  باعتبار  �عتادت د�ئمًا،  �لت�رّصف كما  �ليمنّية  وو��ضلت �حلكومة 

و��ضتمّرت با�ضطًة �ضيادتها عليها من خالل وجود حامية ع�ضكرّية �ضغرية فيها و��ضتخد�مها 

من ِقبل �ل�ضّيادين �ليمنّيني. كما ظّلت �لأطر�ف �خلارجّية �أيّ�ضًا تت�رّصف على �أ�ضا�س تبعّية 

�لكربى  جزيرة حني�س  يزورون  �لذين  �لأجانب  �أّن  حتى  �ليمنّية؛  �جلزيرة لل�ضيادة  تلك 

�لعالقات  �ضهدت  ولكن  �ليمنّية.  �حلكومة  من  �لإذن  ياأخذون  كانو�  لأغر��س �ضياحّية، 

�ليمنّية ـ �لإريرتيّة تدهور�ً مفاجئًا قبيل نهاية عام 1995م، ب�ضبب نز�ع فّجرته �إريترييا حول 

ة جزيرتي حني�س �لكربى و�ل�ضغرى وجزيرة زقر. ملكّية �جلزر، وخا�ضّ

وقدطالبت �إريرتيا، يف �لن�ضف �لأول من ت�رصين �لثاين 1995م، باإجالء �حلامية �ليمنّية 

�ملوجودة يف جزيرة حني�س �لكربى، على �عتبار �أنها �أر�س �إريتريّية. فاأر�ضلت �ليمن وفد�ً 

�إىل �أ�ضمرة للتفاو�س مع �مل�ضوؤولني �لإريرتيني حول تر�ضيم �حلدود �لبحريّة. ومت �لتفاق، 

يف �جتماع 7 كانون �لأول 1995م، على تاأجيل �ملباحثات حول تر�ضيم �حلدود �إىل ما بعد 

�ضهر رم�ضان من عام 1996م.

10- �مل�ضدر �ل�ضابق.
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الحتالل الإ�سرائيلي - الإريتريي للجزر اليمنية

�لع�ضكري  للتعاون  لة  حم�ضّ كان  �ليمنّية  حني�س  جزيرة  �حتالل  يف  �إريترييا  جناح  �إّن 

�لإريتريي ـ �لإ�رص�ئيلي، �لذي بد�أ عام 1994م كما ذكرنا، بعد �أن متكنت »�إ�رص�ئيل« من 

�إحكام �ضيطرتها على �لّنظام �لإريتريي �حلديث. وقد حاولت �إريترييا �حتالل هذه �جلزر 

يف �ملّرة �لأوىل يف يوم 15 ت�رصين �لأول 1995م؛ لكن هذه �ملحاولة باءت بالف�ضل وت�ضّدت 

لها �حلامية �ليمنّية يف �جلزر، و�ملكّونة من 300 رجل فقط لغري، لكن �لرئي�س �لإريتريي 

»�أ�ضيا�ضي �أفورقي« توّجه على �لفور �إىل »�إ�رص�ئيل« ملقابلة �إ�ضحاق ر�بني يف نهاية ت�رصين 

�لأول 1995م، طالبًا �مل�ضاعدة؛ وقد ح�ضل بالفعل على �ضفقة �أ�ضلحة حديثة، موؤلّفة من 

�ضت طائر�ت هليكوبرت من طر�ز )بالك هوك ودولفني)، وطائرة و�حدة من طر�ز )عرباه) 

ر�د�ر بحري، وجمموعة �ضو�ريخ بحر/  �لبحري، ومنظومة  �ل�ضتطالع  ة مبهّمات  خا�ضّ

بحر من طر�ز )جرب�ئيل)، و�ضتة زو�رق بحريّة من طر�ز )ري�ضيف و�ضاعر)؛ وجميع هذه 

�لأ�ضلحة ��ضُتخدمت يف �لهجوم �لإريتريي �لثاين على �جلزر �ليمنّية يف يوم 15 كانون �أول 

1995م، بالإ�ضافة �إىل وحدة من �جلنود و�ل�ضّباط �لإ�رص�ئيليني �لذين قامو� مب�ضاركة �لقو�ت 

�لإريتريية بالهجوم على �جلزر وت�ضغيل �ملعّد�ت و�لأ�ضلحة �لإ�رص�ئيلية بقيادة �ملقّدم طّيار 

)مايكل دوما).

وقد ك�ضفت �لتقارير )�لإ�رص�ئيلية)، بعد �نتهاء �لأزمة، باأن �ضيطرة �إريرتيا على جزيرة 

لتهديد�ت  حت�ّضبًا  )�إ�رص�ئيل)  تنّفذها  وقائّية  �إقليمّية  ��ضرت�تيجّية  �إطار  يف  تندرج  حني�س 

�أو  للخطر،  �لأحمر  �لبحر  يف  �لدولّية  �ملالحة  �ضتعّر�س  حمتملة،  و�إير�نّية  ومينّية  �ضود�نّية 

عام  �ليمن  به  قامت  ما  غر�ر  على  �ملندب،  باب  عرب  �إيالت  مليناء  �لو�ضول  منافذ  �إغالق 

1973م. و�أ�ضفر �لهجوم �لإريتريي ـ �لإ�رص�ئيلي على جزيرة حني�س عن �ضقوط ثالثة قتلى 

من �أفر�د �حلامية �ليمنّية و�حتالل �جلزيرة؛ وقد بادرت �حلكومة �ليمنّية �إىل �إجر�ء �ت�ضالت 

�ليمن على عالقاتها  تاأكيد�ً حلر�س  مع �حلكومة �لإريرتية بهدف �حتو�ء �ملوقف، وذلك 

مع �إريرتيا، ورغبتها �ل�ضادقة يف حّل �أّي خالفات حول �حلدود �لبحريّة معها عرب �حلو�ر 

و�لتفاو�س �ل�ضلمي، وطبقًا للقو�نني و�ملو�ثيق �لدولّية. ومل يلجاأ �ليمن ل�ضتخد�م �لقّوة، 
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�لدول  لند�ء جامعة  تلبيًة  �لدويل،  �لتحكيم  �إىل  �أف�ضت  �لتي  �ملبا�رصة  باملفاو�ضات  و�كتفى 

�لعربّية ل�ضبط �لنف�س، و�ل�ضعي لإنهاء �لعدو�ن باحلو�ر بالطرق �ل�ضلمّية. 

وي�ضتنتج مّما ح�ضل ما يلي:

�أع�ضاء  مبالحقة  �لإرتريية  �لقو�ت  قامت  �ملتحدة،  �لوليات  من  طلب  على  بناًء  �أ. 

منظمة )جبهة حما�س �لإريرتية �لإ�ضالمية) وطردها من �جلزر للحفاظ على �ضالمة �لنظام 

�لإريتريي.

ب. �إظهار �إريرتيا كالعب جديد وهام يف منطقة باب �ملندب، وذلك مكافئة لها على 

�نخر�طها يف �ملع�ضكر �ملو�يل لإ�رص�ئيل، ومز�حمة �ليمن يف �ل�ضيطرة على �مل�ضيق.

ج. �إحباط فكرة عروبة �لبحر �لأحمر، من خالل �إريترييا �لتي رف�ضت �إعالن هويتها 

�لعربّية و�لن�ضمام جلامعة �لدول �لعربّية.

�لطرفني  فيه  دعا  1996م،  �آب   26 يف  بيانًا  �لدويل  �لأمن  جمل�س  �أ�ضدر  ذلك  »عقب 

1998م  9 ت�رصين �لأول  �لقّوة. ويف  �إىل �لمتثال لتفاق �ملبادئ و�لمتناع عن ��ضتخد�م 

�ليمن  مبلكّية  وق�ضى  �لأوىل،  باملرحلة  �خلا�س  �لنهائي  قر�رها  �لدولّية  �ملحكمة  �أ�ضدرت 

جلزر �أرخبيل حني�س �لبالغ عددها )43) جزيرة، مبا فيها جزر حني�س وجبل زقر �ملتنازع 

عليهما. ويف �لأول من ت�رصين �لأول 1998م، قامت �إريرتيا بت�ضليم �جلزيرة للقو�ت �ليمنّية 

 .
((((

تنفيذ�ً حلكم �ملحكمة«

ثانيًا- تنظيم )القاعدة( يف اليمن

 �رتبط ��ضم تنظيم )�لقاعدة) بجمهورية �ليمن، بعد �لتفجري �جلانبي للمدّمرة �لأمريكّية 

)يو.�أ�س. �أ�س. كول) يف خليج عدن، يف ت�رصين �لأول 2000م. و�عُترب هذ� �لتاريخ بد�ية 

لن�ضاأة متغرّيين هامنّي ر�فقا هذ� �حلدث، وهما: �ضعود )�لقاعدة)، وبد�ية �نهيار �ل�ضلطة 

تلقائي. وجتّلى  ب�ضكل  �لثاين  تعزيز  �لأول يف  �ملتغرّي  �ضي�ضاعد  �لتدريجي، حيث  �ملركزّية 

11- نزار العبادي، احتالل جزيرة حنيش ـ أسرار املؤامرة.
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�نهيار �ل�ضلطة �ليمنّية يف عدم متّكنها من ب�ضط �ضيطرتها على مناطق و��ضعة من �لبالد وعلى 

حدودها مع �لعربّية �ل�ضعودّية ومياهها �لإقليمّية، لأّنها كانت تخو�س �رص�عًا د�خليًا مرير�ً 

يف �جلهات �لأربع من �لبالد؛ �لأول يف �ل�ضمال �ضّد �حلوثّيني، و�لثاين �ضّد �حلر�ك �جلنوبي 

يف �جلنوب، و�لثالث �ضّد تنظيم )�لقاعدة)، و�لر�بع �ضّد �لف�ضاد و�لفقر و�رتفاع معّدلت 

�لبطالة و�نكما�س عائد�ت �لنفط وتر�جع �إمد�د�ت �ملياه، وعدم �ن�ضباط �لقبائل.

�إىل  ت�ضّللت  �لتي  )�لقاعدة)،  مثل  ملنظمات  �آمنًا  مالذ�ً  �ضّكلت  �ملناخات  مثل هذه  �إّن 

من  بها  �ملربوطة  �خلا�ضة  �لت�ضال  و�أجهزة  �لأمريكّية،  �ل�ضناعّية  �لأقمار  مب�ضاعدة  �ليمن 

�ضبكة )�لرثّيا). يف مثل هذه �لأجو�ء كان ل بّد �أن تنتع�س ))�لقاعدة)) �لتي �ضعت ل�ضتخد�م 

بالنفط، ويقع  غنّية  مناطق  �ملح�ضور بني  �لبلد  فهذ�  و�لعمليات.  للتدريب  �ليمن كقاعدة 

على طرق �ضحن بحري رئي�ضة، تعاين فيه �لقو�نني من �لغياب. ولعّله بذلك �أ�ضبح �حلا�ضنة 

�ملنا�ضبة لولدة ونّو �لبن �ل�رصعي لمربيالّية �لقرن �حلادي و�لع�رصين ))�لقاعدة)).

�أّن ))�لقاعدة)) بد�أت ت�ضتهدف على نحو متز�يٍد �حلكومة �ليمنّية  ومن �ملالحظ هنا 

حتت  تفكيكها  �إىل  و�ضوًل  و�أجهزتها،  �لدولة  �إ�ضعاف  يكفل  مبا  �لأمني،  وجهازها 

وطاأة �لتهام بالف�ضل. ويف هذ� �ل�ضياق، قال عبد �لكرمي �لأرياين، رئي�س �لوزر�ء �ليمني 

لنا  �أكرب حتذير  �أ�س.�أ�س. كول،  �ل�ضفينة يو.  �أن ي�ضّكل �لهجوم على  �ل�ضابق: »كان يتعنّي 

�أ�ضبحت  ولذ�  �لوقت.  ذلك  �هتّم مبحاربتها يف  �أحد�ً  �أن  �أعتقد  ل  لكن  )�لقاعدة).  من 

مو�جهتها �لآن �أكرث �ضعوبة مّما كان عليه �لأمر عام 2000م«.

�لرئي�س علي عبد  �أمامه حكومة  �ليمن خر�بًا لن ت�ضمد  �لعملّية على  لقد جّرت تلك 

�هلل �ضالح �ليمنّية طوياًل، ب�ضبب �ختالط �لأهد�ف �لنبيلة بالرذيلة، و�لع�ضائري بالقانوين، 

�أبناء �لقبائل. وحتّول تفجري هذه �ل�ضفينة �إىل مرّبر �أمريكي لرفع  لأع�ضاء ))�لقاعدة)) من 

�لغطاء �لتّدريجي عن �حلكومة �ليمنّية، متهيد�ً لإعالن ف�ضلها كدولة، وذلك ب�ضبب �لطريقة 

�لتي تعاملت بها مع �مل�ضتبه بهم كم�ضاركني يف �لهجوم على �ل�ضفينة، بعد �أن �أُطلق �رص�ح 

بع�ضهم، وهرب بع�ضهم �لآخر من �ل�ضجون، ما عّمق �لتوتر بني �ليمن و�لوليات �ملتحدة 

�ليمن ت�ضليم �ثنني من مو�طنيها للوليات �ملتحدة، و�حد منهم  �لأمريكّية؛ كما رف�ضت 
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ُيعتقد باأّنه �لعقل �ملدّبر للهجوم على �ل�ضفينة؛ وبدت �حلكومة �ليمنية، عقب �لّنجاحات 

�أيلول، غري ر�غبة يف   11 �أحد�ث  �لنا�ضطني يف ))�لقاعدة)) بعد  �لأوىل يف �عتقال وقتل 

�لع�ضائر و�ل�ضخ�ضّيات  تاأييد  �ملو�جهة مع ))�لقاعدة)) خل�ضيتها من فقد�ن  �ل�ضتمر�ر يف 

على  هجماتها  2010م  عام  من  �لأول  �ل�ضهر  خالل  كّثفت  �حلكومة  �أن  �إّل  �لدينّية. 

ميلي�ضيات )�لقاعدة) بعدما تلّقت م�ضاعد�ت ع�ضكرّية �أمريكّية، ول�ضعورها باأّن )�لقاعدة) 

باتت ت�ضّكل تهديد�ً مبا�رص�ً لها.

لكّن ذلك ل ي�ضتقيم مع ر�ضا وقبول �لع�ضائر، �لتي حتتاج لها �حلكومة يف ذلك �لوقت 

ب�ضبب نز�عها مع �حلوثّيني يف �ل�ضمال، و�حلر�كّيني يف �جلنوب. فهي كانت �أمام خيار�ت 

�نت�ضار �حلوثّيني؛  �إىل  �ضتوؤّدي  للقبائل  باأّن خ�ضارتها  قاتلة وخطرية، مفادها  �ضعبة ولرمبا 

�إىل �ملزيد من �لنق�ضامات و�إثارة �ضهوة �لتمّرد لدى قبائل �أخرى يف  وهذ� �ضيجّر �ليمن 

حال �ختالفها مع �حلكومة لأّي �ضبٍب كان. �أما عدم ��ضتجابتها لل�ضغط �لأمريكي لجتثاث 

�لتّدخالت  ع�رص  وبدء  �خلارجي  �ل�ضتحو�ذ  ملخاطر  �ليمن  �ضيعّر�س  فاإنه  )�لقاعدة)، 

�لع�ضكرّية �ملدّمرة �لتي بد�أت بق�ضف مناطق �لقبائل مالذ )�لقاعدة) �ملرّجح.

ُي�ضتنتج من ذلك باأّن مطاردة �حلكومة للقاعدة يف �ليمن �أّدت �إىل نتائج �ضلبّية، ت�ضبه 

ملناطق  �لأمريكي  �لق�ضف  �لباك�ضتانّية جّر�ء  �لتي ح�ضلت عليها �حلكومة  نف�ضها  �لنتيجة 

�لقبائل على �حلدود مع �أفغان�ضتان، وتز�يد �ضعبّية �لتنظيم بني �لقبائل يف كال �لبلدين. �إّن 

�إنا  �ل�رَصَك،  من  �لنجاة  يف  ي�ضاعدها  ل  )�لقاعدة)  �ضّد  �ليمنّية  �حلكومة  به  تقوم  ما  كّل 

)�لقاعدة)  تنظيم  باأّن  يعني  وت�ضعيدها  �ملو�جهة  ��ضتمر�ر  فاإّن  لذ�  �ل�ضحيح؛  هو  �لعك�س 

موجود وقوي ويحتاج �إىل �ملزيد من �لإمكانات و�لتدخل �لإ�ضايف )�خلارجي) �ملقرتح 

على �ليمن. وعلى �أّية حال، فاإّن حكومتي �لبلدين �مل�ضلمني )�ليمن و�لباك�ضتان) يف ورطٍة 

�ليمن  جلهد  وكخال�ضة  لالآخرين؛  كهدية  �لوطن  وتقدمي  �لإ�ضالمي،  �لدم  �ضفك  قو�مها 

�لعامل ب�ضبب وجود  �إدر�جه على لئحة �لدول �لأخطر يف  مّت  فاإّنه  يف حماربة )�لقاعدة)، 

)�لقاعدة) فوق تر�به، وحتّوله �إىل م�ضدر لالإرهاب �لعاملي. ويف تقرير ن�رصه مركز �ضابان 

لل�ضيا�ضة �خلارجّية، قال �لكاتب )لبرو�س ر�يدل): »لقد تبنّي �أن حماولة تدمري طائرة �لركاب 
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�لأمريكية، �لتي كانت مّتجهة ع�ضّية عيد �مليالد 2010م، من �أم�ضرتد�م �إىل ديرتويت، ُتظهر 

�إىل  �ليمن  د�خل  تعمل يف  �ليمن، وحتّولها من حركة  )�لقاعدة) يف  تز�يد طموح جناح 

 .
((((

لعب بارز على م�رصح �جلهاد �لإ�ضالمي �لعاملي منذ بد�ية عام 2009م«

ويف هذ� �ل�ضياق، قالت وزيرة �خلارجّية �لأمريكّية هيالري كلينتون، يف كانون �لثاين 

2010م »�إّن �لو�ضع يف �ليمن خطر على �ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل«، وذلك  بعد لقائها 
رئي�س وزر�ء قطر حمد بن جا�ضم يف و��ضنطن؛ و�أ�ضافت: »ونحن نرى تد�عيات عاملّية 

للحرب يف �ليمن و�جلهود �جلارية للقاعدة يف �ليمن، ل�ضتخد�مه كقاعدة ل�ضّن هجمات 

�لوليات  فاإّن  هنا،  من  بالّنجاح«.  تكّللت  �ملنطقة  خارج  بعيدة  م�ضافات  على  �إرهابّية 

�ملتحدة وحلفاءها �لأملان و�لربيطانيني و�لإ�ضبان و�ليابانيني �أقدمو� على �إغالق �ضفار�تهم 

يف �لعا�ضمة �ليمنّية، حت�ّضبًا لهجمات )�لقاعدة) �ضّد دبلوما�ضييهم هناك، كخطوة مكّملة 

لت�ضخيم حجم �خلطر �لقاعدي يف �ليمن، و�إجبار �ل�ضلطات �ليمنّية على �لإذعان لطلبات 

�لغرب يف ممار�ضة دور ع�ضكري �ضّد )�لقاعدة).

ويف و�ضفه �خلطر �لقادم من تنظيم )�لقاعدة) يف �ليمن، يفيد نف�س �لتقرير »�إّنه ومنذ 

�ندماج قاعدة �ليمن مع قاعدة �ململكة �لعربّية �ل�ضعودية يف بد�ية عام 2009م، وتغيري ��ضمه 

لي�ضبح ])�لقاعدة) يف �ضبه �جلزيرة �لعربية[، �ضّعدت )قاعدة) �ليمن من م�ضتوى عملياتها 

�ل�ضعوديّة، وحتّولت لتعمل على �مل�رصح �لدويل.  �أهد�فًا د�خل  �ليمن نف�ضه، و�رصبت  يف 

ومن �لو��ضح �أن حكومة �لرئي�س علي عبد �هلل �ضالح، �لتي مل ت�ضيطر يومًا بالكامل على 

كّل مناطق �لبالد، و�جهت �ضل�ضلة من �مل�ضكالت �ملتز�ّيدة، �أ�ضبحت معها بحاجة لدعم 

 .
((((

 تتمكن من هزمية )�لقاعدة) يف �ضبه �جلزيرة �لعربّية«
ّ
�أمريكي كبري لكي

»ومن �ملعروف �أّن )�لقاعدة) كانت منذ �أمٍد بعيٍد نا�ضطة يف �ليمن، موطن �أ�رصة �أ�ضامة 

بن لدن �لأ�ضلي. كما نّفذت �أول هجمة �إرهابّية رئي�ضّية لها يف عدن �ضّد )فندق جولدن 

مور) يف مدينة عدن عام 1992م، وعمليتها �لثانية �ضّد �لبحريّة �لأمريكّية يف عام 2000م. 

وكادت �إحدى خاليا )�لقاعدة) �أن ُتغرق �ل�ضفينة �حلربّية �لأمريكّية )يو.�أ�س.�أ�س. كول). 

12- لبرو�س ر�يدل، مركز �ضابان لل�ضيا�ضة �خلارجية.
13- �مل�ضدر �ل�ضابق.
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�جلناح  تعّر�س  بعد  و�ليمن،  �ل�ضعوديّة  يف  )�لقاعدة)  جناحا  توّحد  �ضنة،  نحو  قبل  لكن 

�ل�ضعودي لقمع �ضديد من جانب �ل�ضلطات �ل�ضعوديّة بقيادة نائب وزير �لد�خلّية �لأمري 

 .
((((

حممد بن نايف«

�أظهرت  �أن  لبثت  ما  �لعربّية  �جلزيرة  �ضبه  يف  )�لقاعدة)  �أّن  »غري  �لتقرير:  وي�ضيف 

خمالبها يف �آب 2009م، حينما كادت �أن تنجح يف �غتيال �لأمري �ملذكور من خالل هجوم 

�نتحاري، بعد �أن متّكن جمّندها من �ملرور مبطارين على �لأقل وهو يف طريقه لتنفيذ عمليته. 

ومن �ملعتقد �لآن �أّن �ضانعي �ملتفجر�ت �لتي كان يحملها ذلك �ل�ضخ�س �لنتحاري هم 

�أي�ضًا من �ضنعو� �ملادة �ملتفجرة �لتي حملها �لنيجريي عمر �لفاروق عبد �ملطلب، لتفجري 

�لطائرة �لأمريكّية ع�ضّية عيد �مليالد«.

تباهت  ديرتويت،  �ضماء  يف  �لطائرة  ن�ضف  حماولة  عن  مب�ضوؤوليتها  �عرت�فها  »ففي 

)�لقاعدة) يف �ضبه �جلزيرة �لعربّية ب�ضناعة تلك �ملادة، �لتي مل تتمكن كّل �لأجهزة وو�ضائل 

و�متدحت  ك�ضفها.  من  �لعامل  مطار�ت  يف  �لأمنّية  �حلو�جز  ول  �حلديثة،  �لتكنولوجيا 

)�لقاعدة) يف بيانها �لإخوة �ملجاهدين يف قطاع �لت�ضنيع لرتكيبهم مثل هذه �ملادة �ملتقدمة 

جد�ً، وتعهدت بالقيام باملزيد من �لهجمات. و�حلقيقة �أن �ليمن عمل بني فرتة و�أخرى، 

خالل �لعقد �ملا�ضي، للق�ضاء على )�لقاعدة)، لكن دون �أّي جناح ُيذكر. ويبنّي �لتقرير �أن 

�أن حكومة �لرئي�س علي عبد �هلل �ضالح تو�جه م�ضكالت كبرية  �ضبب هذ� �لإخفاق هو 

حتتاج �إىل من ي�ضاعدها للتغلب عليها«.

ثالثًا ـ اإطالق يد القرا�سنة ال�سوماليني يف بحر العرب وباب املندب 

تاأكد لدى قيادة حلف �ضمال �لأطل�ضي، وفقًا للعميد )مارك فيتزجري�لد)، وهو �أحد 

يتلّقون  �ل�ضوماليني  �لقر��ضنة  »�أّن  �لهندي،  �ملحيط  لقو�ت �حللف يف  �لع�ضكريّني  �لقادة 

من  �ل�ضفن  مو�قع  عن  معلومات  على  ويح�ضلون  �للوج�ضتية،  �لإمد�د�ت  من  �لكثري 

متعاونني مينّيني«. وقد رّوجت �ل�ضحافة �لغربّية لهذ� �لقول على نطاق و��ضع، ك�ضحيفة 

14- �مل�ضدر �ل�ضابق.
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)جني نوفاك) �لأمريكية، باّدعائها »�أّن قر��ضنة �ضومالّيني ُيخفون �ضفنهم �لرئي�ضة يف �ملياه 

�لإقليمّية �ليمنّية«.

توّفر  �أن  تريد  كانت  �لأمريكّية  �ملتحدة  �لوليات  باأّن  �لعتقاد  �إىل  يقود  �ملوقف  هذ� 

�لقرن  �ليمني يف وقت لحق، ومنطقة  �ليمنّية، وفوق �لرت�ب  �ملياه  للتو�جد يف  تربير�ت 

�لإفريقي، باأّي �ضكل من �لأ�ضكال، و�لرتويج عرب تقاريرها �إىل �أّن جماعات �إرهابّية تغادر 

�إىل  )�لقاعدة)  �ليمن هو طريق عبور عنا�رص  باأّن  �ضابقًا  قالت  مثلما  �ليمن،  �إىل  �ل�ضومال 

�ل�ضومال. و�أ�ضارت نف�س �ل�ضحيفة �إىل �أّن جلنة �لأمم �ملتحدة ملر�قبة حظر �لأ�ضلحة �ملفرو�س 

�ملحظورة.  و�لذخرية  لالأ�ضلحة  �لرئي�س  �مل�ضدر  هو  �ليمن  �أن  ك�ضفت  �ل�ضومال،  على 

وبح�ضب ما قّررته �للجنة، فاإّن عجز �ليمن عن وقف تهريب �لأ�ضلحة على نطاق و��ضع 

هذ�  خالل  من  هنا،  وُيالَحظ  �ل�ضومال.  يف  و�لأمن  �ل�ضالم،  لإعادة  رئي�ضًا  عائقًا  �ضّكل 

�لتكر�ر لأ�ضماء �لدول �مل�ضتهدفة �ضمن م�رصوع �ل�رصق �لأو�ضط �جلديد، هو تكري�س �لتهم 

�ضّدها، حيث �ضنجد �أ�ضماء هذه �لدول �ضمن لئحة �لدول �لد�عمة لالإرهاب �أو �لدول 

»�ملارقة«؛ وهي نف�س �لدول �لفا�ضلة �لتي حتتاج �إىل �إعادة تاأهيل من ِقبل �لدول »�لناجحة«. 

وجميع هذه �لدول متتلك ثرو�ت وفرية من �لطاقة �حليويّة، كالنفط و�لغاز، �ضو�ء يف �ل�رصق 

�لأو�ضط �أو �أور��ضيا �أو �لقرن �لإفريقي. ويعني ذلك باأن هذه �لدول غري قادرة على �إد�رة 

مو�ردها؛ ل بل �إّن وجود هذه �لإمكانيات معها ي�ضّكل خطر�ً على �ل�ضالم �لعاملي، ويجب 

�إيجاد طريقة ما لرفع �أيدي تلك �لدول عن حقول �لطاقة و�لنفط و�لغاز يف �أر��ضيها.

وبناًء عليه، ُيالحظ باأّن م�ضّممي ��ضرت�تيجّيات �لأمن �لقومي �لأمريكي بعد 11 �أيلول 

لقدرة كال  نظر�ً  م�ضتقل،  و�لنفط كمتغري  تابع،  �لإرهاب كمتغرّي  بني  مّيزو�  قد  2001م، 

�ملتغريين على توفري �أ�ضباب وجيهة، وب�ضكل م�ضتمر، قو�مها �حلفاظ على م�ضادر �لطاقة 

عرب �لتّدخل �لع�ضكري حلمايتها من �لإرهاب، مّما يعّزز �لعتقاد باأّن �للهاث خلف م�ضادر 

م�ضالح  وخدمة  �أوًل،  �لأمريكي  �لقومي  �لأمن  ل�ضرت�تيجّية  �لرئي�س  �مل�ضكل  هو  �لطاقة 

�حللفاء �مللتحقني بالد�ئرة �لأمريكّية ثانيًا.

وكانت لظاهرة �لقر��ضنة �أبعاد ��ضرت�تيجّية �أخرى، �أبرز مالحمها باأّن هناك قوًى كربى 
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و��ضرت�تيجّيات  متتلك روؤى  �لتي  �لدول  ولعّل  بها.  تتحكم  و�أ�ضبحت  ��ضتحوذت عليها 

�لدول  تلك  مقّدمة  ويف  �ملياه؛  تلك  يف  متغرّي  �أّي  ملالحظة  �ملر�ّضحة  هي  �ملنطقة  لتلك 

»�إ�رص�ئيل« و�لوليات �ملتحدة، وهذه �لظاهرة تو�زي يف �لأهمّية تنظيم )�لقاعدة)، نظر�ً 

لقدرتها �خلارقة يف جذب �لتدخالت �خلارجّية �إىل منطقة باب �ملندب، لأّنها تهّدد �ضالمة 

�إحدى �أهم �لطرق �لبحرّيه يف �لعامل.

للقر��ضنة  هجومًا   51 من  �أكرث  )هان)  �لبحرية  للمالحة  �لدويل  �ملكتب  ر�ضد  لقد 

�ل�ضومالّيني منذ مطلع عام 2010م فقط. وهم لغاية �آخر يوم يف عام 2010م، هاجمو� �أكرث 

من 50 �ضفينة، بينها و�حدة حتمل 40 دبابة. وقد و�ضل عديدهم �إىل 1100 رجل موّزعني 

على �أربع جمموعات، ومعظمهم من خفر �ل�ضو�حل �ل�ضابقني، وي�ضتخدمون زو�رق �رصيعة 

جد�ً تعمل �نطالقًا من �ل�ضفينة )�أم)؛ وهم ميلكون �أ�ضلحة ر�ّضا�ضة وقاذفات قنابل، وقنابل 

بو��ضطة  �لعاملة  �أ�س)  بي.  بنظام )جي.  تعمل  وهو�تف  �ضو�ريخ  قاذفات  ولديهم  يدويّة، 

�لقر��ضنة بني مئات �لآلف وماليني  �لتي يطلبها  �لأقمار �ل�ضطناعّية. وترت�وح �لفديات 

�لدولر�ت، وح�ضب �ل�ضفينة �لتي ي�ضتولون عليها وهويّات �لرهائن. وتفيد تقدير�ت حديثة 

باأّن �لقر��ضنة ح�ضلو� على حو�يل )25 - 30) مليون دولر يف �لربع �لأول من عام 2010م؛ 

ويت�ضح هنا �أن �لقر��ضنة مل يعودو� جمّرد �أ�ضخا�س �نتهازيّني، �أو هائمني يف �لّبحار على غري 

هدى، ب�ضبب �لفو�ضى �لتي تنه�س بلدهم، و�إن كانت بد�يتهم ب�ضبب هذه �لد�فعّية. لكن 

هناك قوًى دولية �لتقطت هذه �لفو�ضى وجرّيتها يف �ضياق ��ضرت�تيجيتها �لهادفة �إىل حتقيق 

ماآربها يف تلك �ملنطقة. ولعّل »�إ�رص�ئيل« و�لوليات يف مقّدمة تلك �لّدول.

لقد �أ�ضبحت هذه �لظاهرة �لفو�ضويّة يف خدمة خمّططات �لإد�رة �لأمريكّية و«�إ�رص�ئيل«، 

�لهادفة �إىل فر�س �لنظام يف �لأماكن �لتي ت�ضودها �لفو�ضى. وهنا ميكننا مالحظة �أّن �لطوق 

�لأمريكي - �لإ�رص�ئيلي حول باب �ملندب قد �كتمل بال�ضيطرة على �إريرتيا و�إخ�ضاعها، 

وحتييد جيبوتي و��ضتخد�م جزء من �أر��ضيها لت�ضغيل بع�س �لقو�عد �ل�ضتخباريّة �لأمريكّية، 

و�لتو�جد �لع�ضكري �لبحري �لد�ئم بحّجة مطاردة �لقر��ضنة، و�لتاأهب للتدخل يف �ليمن. 

وقد �ضّكلت �عرت�فات �خللّية �لإرهابّية �لتي مت �لقب�س عليها يف �ضنعاء، يف منت�ضف عام 
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�لتي و�ضل  �لعدو�نّية  �لإ�رص�ئيلي و�مل�ضتويات  �لّدور  دلياًل حا�ضمًا على خطورة  2009م، 

�إليها. و�أقّرت هذه �خللّية بارتباطها �لوثيق مبكتب رئي�س وزر�ء »�إ�رص�ئيل« مبا�رصة، وك�ضفت 

عن �لكثري من �خلبايا و�خلطط �لتي ت�ضمرها »�إ�رص�ئيل« لليمن.

الأهداف الأمريكية والإ�سرائيلية يف باب املندب

رفع  على  �لأوىل،  بالدرجة  و»�إ�رص�ئيل«،  �لأمريكّية  �ملتحدة  �لوليات  �هتمام  ين�ضّب 

يد �لعرب عن منطقة باب �ملندب و�لبحر �لأحمر بوجه عام، وذلك من خالل �لتو�جد 

�ملكّثف لهما فيهما، بهدف �لتح�ضري لتدويلهما، بدء�ً من منطقة خليج ُعمان �إىل خليج 

�لعقبة �إىل قناة �ل�ضوي�س، و�رصعنة وجودهم �لبحري �لد�ئم فيهما، و�إخ�ضاع �جلزر �لعربّية 

�ملتو�جدة يف عنق �مل�ضيق لالإ�رص�ف �لدويل.

و�أثناء تتّبعنا لظاهرة �لقر��ضنة �ل�ضومالّيني، ومالحظة متّدد هذه �لظاهرة �لتي و�ضلت 

تلك  من  »�إ�رص�ئيل«  ت�رّصر  عدم  نلحظ  عدن،  وخليج  �ملندب  باب  منطقة  �إىل  فعالياتها 

�لظاهرة، �لتي م�ّضت ب�رصرها دوًل كربى، كال�ضني و�ليابان و�أملانيا ورو�ضيا؛ ُي�ضاف �إىل 

ذلك عدم عثوري على �أّي تعليق �إ�رص�ئيلي من قريب �أو من بعيد حول �لقر��ضنة، ومل �أعرث 

�ملندب كما  باب  �ملاّرة عرب  �لإ�رص�ئيلية  �ل�ضفن  �لعتد�ء�ت على  �أنو�ع  من  نوع  �أّي  على 

ح�ضل مع مئات �ل�ضفن �لأخرى، علمًا �أن �أكرث من 1500 �ضفينة �إ�رص�ئيلّية تعرب هذ� �مل�ضيق 

�ضنويًا؛ وهو نف�س �لأمر �لذي ح�ضل مع �لوليات �ملتحدة �لأمريكّية. ففي تقرير جمموعة 

�لأزمات �لدولّية رقم )95)، �ل�ضادر بتاريخ 11 حزير�ن 2009م، ورد �لتايل:

�لوحيدة  وهي  جيبوتي،  يف  ع�ضكرّية  قاعدة  �لأمريكّية  �ملتحدة  �لوليات  »متتلك 

ود�ئرة  �لإرهاب،  ملحاربة  �إقليمي  للتن�ضيق كمركز  �ضة  �أفريقيا. وهي خم�ضّ نوعها يف  من 

مّولت  وقد  دولر.  مليون   100 بـ  ُتقّدر  وميز�نّيتها  وبحر�ً،  بر�ً  �ل�ضومال  �خت�ضا�ضها 

ملحاربة  �ل�ضومالّية  و�لتنظيمات  �ل�ضبكات  من  عدد�ً  �لأمريكّية  �ملركزيّة  �ملخابر�ت 

�لإرهاب؛ ومب�ضاعدة من هذه �لوكالة �أُ�ّض�ضت يف �إقليم )بولند) �ل�ضومايل قاعدة ع�ضكريّة 

�أخرى، من مهامها �ل�ضتخباريّة �لإ�رص�ف و�عتقال �مل�ضتبه بهم كاإرهابّيني و�لتحقيق معهم، 
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وفر�س �لرقابة على �ملو�نئ و�ملطار�ت وحماية �لأجانب. �أي �أن �لوليات �ملتحدة تتمتع 

ب�ضلطات و��ضعة يف �إقليم بوتالند �لذي تنطلق من �ضو�طئه عمليات �لقر��ضنة، وت�ضتطيع 

و��ضنطن �لتحرك لو�ضع حٍد لها �إن �أر�دت ذلك«.

»ولكن، يف كّل مّرة تثري فيها و�ضائل �لإعالم �لعاملّية �لنتباه �إىل عملّيات �لقر�ضنة يف 

بحر �لعرب، تخرج على �لفور �أ�ضو�ت �أمريكيةـ  ذ�ت خلفّيات ��ضتخبارّيةـ  تقّلل من �ضاأن 

�لقر��ضنة، بقولها �إنه ل ميكن فعل �أّي �ضيء �إز�ء هذ� �لأمر، وباأّن �لرّد حمفوٌف مبخاطر عديدة 

على �أمن �ملاّلحني و�ضفن �ل�ضحن. وتقّدم تلك �جلهات �لأدّلة على �أن ل عالقة للقر��ضنة 

بتنظيم )�لقاعدة)، �أو بالإرهاب �لعاملي، ول توجد �أّي �رتباطات للقر��ضنة بالإ�ضالمّيني.       

الإعالن عن اليمن ودول القرن الإفريقي املطّلة على باب املندب كدول فا�سلة

مفهوم الدولة الفا�سلة:

ُيطلق هذ� �لو�ضف على �لدول �لتي ل ت�ضتطيع ممار�ضة و�جبها �ل�ضيادي د�خل حدودها 

�لإقليمّية و�لدولّية، وتنفرد مبمار�ضة �لقّوة على �عتبار �أّن �ل�ضلطة هي �حتكار ممار�ضة �لقّوة، 

وذلك ب�ضبب بروز قوى وميلي�ضيات �أو �أحز�ب م�ضّلحة �أو جرن�لت ع�ضكرّيني متمّردين، 

قدر�تها  تدريجيًا  �لدولة  لتفقد  �لحتكار،  هذ�  على  �لدولة  يناف�ضون  خمّدر�ت،  جّتار  �أو 

�لوظيفّية و�ل�ضيادّية جتاه �لبالد �لتي حتكمها، وي�ضبح من �مل�ضكوك فيه وجود دولة ما فوق 

.(States Falled( هذه �لأر�س �أو تلك. وعلى �ضوء ذلك ت�ضبح دولة فا�ضلة

ويعّرف )مركز �أبحاث �لأزمات) يف كلّية لندن للدر��ضات �لقت�ضادّية، �لدولة �لفا�ضلة 

�لأ�ضا�ضّية  �لتنمية  وظائف  �أد�ء  من  متّكنها  وعدم  �لكّلي،  �أو  �جلزئي  �لدولة  �نهيار  باأّنها: 

وحماية �أمنها �لعام و�لأمن �لفردي للمو�طنني وفر�س �ضيطرتها على �أر��ضيها وحدودها. 

ووفقًا ملوؤ�رّص جملة )FOREIGN POLICY) �لأمريكّية، �لتي جُتري تقييمًا �ضنويًا با�ضتخد�م 

هذ� �ملوؤ�رّص لت�ضمية �لدول �لفا�ضلة، و�لذي يتكون من �ثني ع�رص درجة وعاماًل د�ًل، �أنه من 

هذه �لعو�مل وجود دولة د�خل دولة، وبروز نخب �ضيا�ضّية �أو ع�ضكريّة، ت�ضمح بتدخل 

دول �أخرى، و�لتاأثري �ملبا�رص على �ضيا�ضات هذه �لدولة وقر�ر�تها. 
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وقد تناول �لعديد من �ملفّكرين و�ل�ضا�ضة �لغربّيني، يف �أدبياتهم وخطاباتهم وحتليالتهم 

وعالقته  �لعاملي  �لأمن  على  مدى خطورته  وحتليل  �لفا�ضلة)  )�لدولة  م�ضطلح  �ل�ضيا�ضية، 

�لك�ضف وتربير  �مل�ضتهدفة �ضمن هذ�  �لدول  �لعاملي، وذلك كمقّدمة لإدر�ج  بالإرهاب 

�لتدخل يف �ضوؤونها �لد�خلّية؛ و�ضوًل �إىل فر�س �لو�ضاية عليها، من خالل �إر�ضال قو�ت 

�ل�ضتك�ضافّية  �لبعثات  يد  و�إطالق  �ملحلّية،  قّو�تها  لتدريب  ع�ضكريني  خرب�ء  �أو  دولّية، 

و�لتدريبية يف خمتلف �ملجالت، لتمكني هذه �لدولة �أو تلك من ب�ضط نفوذها على كامل 

�أر��ضيها؛ و�أخري�ً �للجوء �إىل �لحتالل �لع�ضكري �ملبا�رص لتلك �لدول، �إن لزم �لأمر.

خال�سة

هي  و�حدة  �ضحّية  لها  �ضتكون  �ملندب  باب  منطقة  على  �لعاملي  �ل�رص�ع  نتيجة  �إّن 

�جلمهورّية �ليمنّية، بالإ�ضافة �إىل خر�ب دول منطقة �لقرن �لإفريقي، ل�ضالح وجود �أجنبي 

منّظم وثابت على �ضو�حل تلك �لدول من قبل �لآخرين. 

�ل�ضاحل �لإريتريي،  ��ضتقر�ر �لوجود �لإ�رص�ئيلي و�لأمريكي على طول  هذ� يف �ضوء 

�لذي متّلكت »�إ�رص�ئيل« �أجز�ء مهمة منه باملال و�أ�ضبح جزء�ً من ممتلكاتها �خلارجّية، مع 

�ضيطرة �ملخابر�ت �لأمريكّية على �لقر��ضنة �ل�ضوماليني.

�إىل بروز خيار  يقود  �لأر�س  �ملنطقة من  لتلك  �ملفّجرة  �لعو�مل  ولعّل هذ� �خلليط من 

�ملالحة  �ل�ضرت�تيجّية خلطوط  لأهميتها  نظر�ً  �لأمن،  بو�ضاطة جمل�س  فيها  �لدويل  �لتدخل 

�لدولّية، ونقل �لنفط و�لغاز عربها من �خلليج �إىل �لعامل؛ وهي نف�ضها ممّر �لتجارة �لرئي�س 

لدول جنوب �رصق �آ�ضيا مع �أوروبا ودول �لبحر �لبي�س �ملتو�ضط. وعليه، ويف حلظٍة ما، 

�ضتبدو �لفو�ضى فيها غري قابلة لالحتمال، ول جمال للجمها �إّل عن طريق )�لتدويل)؛ وهو 

�لباردة، لأّن تدويل م�ضكالت  ��ضتخد�مًا من قبل �حللفاء بعد نهاية �حلرب  �خليار �لأكرث 

�حلادي  �لقرن  خالل  �لأمريكّية  �لأهد�ف  �أجندة  �ضمن  و�مل�ضتهدفة  �ل�ضغرية  �لدول 

و�لع�رصين هو �ملدخل �لأكرث مالم�ضة لتطبيق �أهد�ف ��ضتعمارها �ملتجددة.

�لع�ضكريّة  �لأن�ضطة  يف  فاعلني  ودور�ً  ح�ضور�ً  لإ�رص�ئيل  �ضمنت  �لتي  �لو�ضفة  هذه 
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جبل  وم�ضيق  �لعرب  بحر  بني  �لو�قعة  �ملنطقة  يف  �لأطل�ضي  �ضمال  حللف  �ل�ضرت�تيجّية 

لعتمادها  بالنجاح  تكّللت  قد  �لتاريخّية  »�إ�رص�ئيل«  م�ضاعي  باأّن  ذلك  يعني  طارق. 

كركيزة �إقليمّية من قبل �حللفاء. وكان �تفاق وزيرتي �خلارجّية �لإ�رص�ئيلية )ت�ضيبي ليفني) 

و وزيرة �خلارجّية �لأمريكّية )كوندوليز� ر�ي�س)، مع نهاية �لعدو�ن �لإ�رص�ئيلي على قطاع 

غزة يف كانون �لأول 2009م، و�لقا�ضي باإ�رص�ك »�إ�رص�ئيل« بجهود �حللف �لع�ضكريّة يف 

�لبحرية  متّكن  وُيعّد  �ملنطقة.  تلك  بحار  يف  بها  �مل�ضتبه  �ل�ضفن  وتفتي�س  وتوقيف  مر�قبة 

�لإ�رص�ئيلية، باإر�ضاد�ت مبا�رصة من �لأقمار �ل�ضناعية �لأمريكية، من �لإم�ضاك ب�ضفينة �أ�ضلحة 

�إير�نية حمّملة بال�ضلحة و�لعتاد �حلربي كانت مّتجهة �إىل قطاع غزة عرب �ضيناء، وفقًا لزعم 

دور�ً  »�إ�رص�ئيل«  منح  �لذي  �لتطّور  هذ�  جتلّيات  �أحد  2014م،  �آذ�ر   5 بتاريخ  »�إ�رص�ئيل« 

�إحالليًا حّل حمّل �لدور �لعربي �ملفرت�س يف هذه �ملنطقة �لعربّية، ما يحرم �لدول �لعربّية كافة 

من �مل�ضاركة �أو �لإّطالع على خفايّا هذه �ل�ضرت�تيجّية �ملهّددة للم�ضتقبل �لعربي.  



ندوات المركز الدورية
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حلقة نقا�ش حول عملية ال�سّم الإ�سرائيلي

لل�سفة الغربية المحتّلة

الح�شور الم�شاركون:

- ال�سيد يو�سف ن�رصاهلل )رئي�س مركز باحث للدرا�سات اال�سرتاتيجية(.

- االأ�ستاذ مروان عبد العال )ممّثل اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف ال�ساحة اللبنانية(.

- الدكتور عبا�س اإ�سماعيل )باحث وخبري لبناين يف ال�سوؤون االإ�رصائيلية(.

- االأ�ستاذ اأ�سامة حمدان )م�سوؤول العالقات الدولية يف حركة حما�س(.

- االأ�ستاذ فتحي اأبو العرادات )اأمني �رص منظمة التحرير وحركة فتح يف لبنان(.

- االأ�ستاذ منري �سفيق )باحث فل�سطيني(.

- االأ�ستاذ اإح�سان عطايا )ممّثل حركة اجلهاد االإ�سالمي يف لبنان(.

- الدكتور ح�سام مطر )باحث واأ�ستاذ جامعي(.

 ،9/7/2020 ُعقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية، بتاريخ 

حلقة نقا�س خا�سة حول القرار االإ�رصائيلي ب�سم اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة اإىل كيان 

يو�سف ن�رصاهلل، عدد  الربوف�سور  املركز  اإىل جانب مدير  احللقة،  االحتالل. وقد ح�رص 

االإ�رصائيلية  ال�سوؤون  لبنان، واخلبري يف  املمّثلة يف  الفل�سطينية  الف�سائل  امل�سوؤولني يف  من 

الدكتور عبا�س اإ�سماعيل.

وقد قّدم الربوف�سور ن�رصاهلل مداخلة يف بداية حلقة النقا�س، قال فيها:
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هدف هذا اللقاء هو مناق�سة مو�سوع �سم اأجزاء من ال�سفة الغربية اإىل الكيان االإ�رصائيلي 

املحتل. وهو مو�سوع داهم وخطري، ملا له من تداعيات كارثية، اأمنية و�سيا�سية وجغرافية 

ودميغرافية على الق�سية الفل�سطينية، وهي تداعيات قد تهّدد بت�سفيتها.

اليمني  ال�سيا�سي( ت�سّكل جمتمعة من وجهة نظر  اأن ثّمة ثالثة حمّر�سات )باملعنى  اأرى 

االإ�رصائيلي فر�سة تاريخية لتحقيق حلمه االإيديولوجي يف تنفيذ خمطط ال�سم:

❋ املحّر�ض الأول هو وجود دونالد ترامب يف البيت االأبي�س، وهو م�سوؤول عن �سل�سلة 

بالقد�س  االعرتاف  ومنها:  االإ�رصائيلي،  الكيان  مل�سلحة  جاءت  اجلانب  اأحادية  خطوات 

املحتلة عا�سمة للكيان، نقل ال�سفارة االأمريكية اإىل القد�س، االعرتاف بال�سيادة االإ�رصائيلية 

على اجلوالن، ووقف الدعم لالأونروا.

»حّل  باجتاه  يدفع  �سوف  الدميقراطي  احلزب  اأو  بايدن  و�سول  فاإن  املقابل،  ويف 

الدولتني«.

وهناك خ�سية لدى نتنياهو من عدم فوز ترامب بوالية جديدة، مما �سيجعل نافذة الوقت 

اأمامه �سّيقة جداً لتنفيذ هذا املخطط.

اأزال عن االأجندة االإقليمية واالأجندة  انت�سار وباء كورونا، الذي  ❋ املحّر�ض الثاين هو 

الدولية، العناية واالهتمام بال�رصاعات والنزاعات.

❋ املحّر�ض الثالث هو اأن الق�سية الفل�سطينية االآن لي�ست على راأ�س قائمة اأولويات اأنظمة 

فاإن  ال�سهاينة،  اعتقاد  الداخلية. وح�سب  وم�ساكلها  مباآزقها  دولة  كل  الن�سغال  املنطقة، 

تركيا واإيران من�سغلتان بتداعيات كورونا. وهناك عدد من االأنظمة العربية ي�سري يف عملية 

التطبيع، واأنظمة اأخرى غارقة يف معاجلة الركود االقت�سادي ب�سبب تراجع اأ�سعار النفط.

وهذه املحّر�ضات معطوفة على اعتقادين خطريين:

❋ العتقاد الأول هو اأن ال�سلطة الفل�سطينية لن تذهب بعيداً يف تهديداتها وتهويالتها، 

واملدين  االأمني  التن�سيق  اأف�سليات يف  ترى  زالت  ما  واأنها  اللعبة،  قواعد  تك�رص  لن  واأنها 

مع الكيان االإ�رصائيلي. وح�سب اعتقاد االإ�رصائيليني، فاإن اأق�سى ما ميكن اأن تفعله ال�سلطة 

الفل�سطينية هو حماولة جتنيد معار�سة اإقليمية ودولية لعملية ال�سم.
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❋ العتقاد الثاين هو اأن الثمن املمكن اأن ُيدفع اإ�رصائيليًا هو ثمن من املقدور دفعه مقابل 

عملية ال�سم.

خارجي.  هو  ما  ومنها  داخلي،  هو  ما  منها  قيود،  دونه  ال�سّم  اأمر  اأن  املعلوم  ومن 

– بيني غانت�س(، خا�سة  )اأ�سكنازي  نتنياهو يف احلكومة  الداخلية هي من �رصكاء  القيود 

 يف عملية ال�سم. واأي�سًا هناك قيود 
ّ
اأن االأمريكي ي�سرتط وجود اإجماع اإ�رصائيلي للُم�سي

داخلية من اليمني االإ�رصائيلي الذي يرف�س ال�سم اجلزئي ويريد �سمًا كليًا، ويرف�س ال�سم 

�سمن »�سفقة القرن«، الأنها تنطوي على اإقرار باإقامة دولة فل�سطينية، حتى لو كانت هذه 

الفل�سطينية،  الدولة  ا�سم  اأي خطة حتمل  يرف�س  االأو�سال؛ وهو  الدولة م�سّوهة ومقّطعة 

وذلك العتبارين: االأول اعتبار اإيديولوجي ديني؛ واالعتبار الثاين هو وجود خماوف عند 

اليمني من نقل منوذج غزة اإىل ال�سفة. وهناك اأي�سًا قيود خارجية منها املوقف االأمريكي 

واملوقف االأوروبي واملوقف االأردين.

ومن الوا�سح اأن قرار ال�سّم اأُّجل، لكن هذا التاأجيل ال يعني اأبداً اإلغاوؤه.

التوقيت يف حال حدوثه، طبيعة  ال�سم،  اإمكانية حدوث هذا  النقا�س هو حول  هذا 

وحجم ال�سم، ردود الفعل املفرت�سة على كل ال�سعد )دوليًا، اأوروبيًا..(؛ واالأهم من كل 

ذلك حتديد ما هو املطلوب من حمور املقاومة.

الأ�شتاذ مروان عبد العال )ممّثل الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطين(:

ق�سية ال�سم هي جزء من �سفقة وجزء من م�رصوع وجزء من احتالل. وهذه االختالفات 

حول مو�سوع ال�سم هي اختالفات على التكتيك، ولكن هناك اتفاق على اال�سرتاتيجية. 

وهناك حديث لغانت�س يت�ساءل فيه عن كيفية ه�سم م�ساألة ال�سم داخليًا.

الت�سوية كانت  التاأ�سي�س له منذ زمن. واتفاقات  اإن مو�سوع ال�سم لي�س جديداً ويتم 

تعمل على تدمري مفهوم ال�سعب الفل�سطيني. وق�سية ال�سم من املمكن اأن تطرح ت�ساوؤاًل 

حول مواطنة اأهل ال�سفة.

ويف ظّل خطورة هذا املو�سوع، ال يجب اأن تبقى الوحدة الوطنية م�ساألة ميدانية فقط، 

بل يجب اأن تكون ا�سرتاتيجية اأي�سًا. وقد اآن االأوان اأن تكون لدينا ا�سرتاتيجية بديلة، فبعد 

كل ما جرى، هل ميكن اأن يكون هناك حل و�سط مع »اإ�رصائيل« اأو تعاي�س؟
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لقد و�سلنا اليوم اإىل نتائج علينا اأن ُنقّر بها، ويجب اأن ُتر�سم ا�سرتاتيجيات بديلة. دائمًا 

كانت هناك مرّبرات الأو�سلو باأنه قد يحافظ على ما تبّقى من اأر�س وحقوق وقد يوقف 

اال�ستيطان. فهل اأوقف اأو�سلو اال�ستيطان؟

اإن منظمة التحرير �سّكلت وعاء تاريخيًا جلبهة وطنية عري�سة ميكن اأن ن�ستعيدها. واخلط 

االإجباري لها هو موؤمتر تاأ�سي�سي قيادي ُت�ساف اإليه اعتبارات فل�سطينية جديدة، توؤ�ّس�س 

ل�سيء جديد على م�ستوى الوطن الفل�سطيني. وعندما ي�سبح لدينا خطاب واأدوات ت�سبح 

اأ�سمل. حتى  اأيتامًا ول�سنا وحيدين؛ نحن جزء من �رصاع  اأو�سع. نحن ل�سنا  امل�سوؤوليات 

»�سفقة القرن« لي�ست خطراً على فل�سطني فقط؛ فل�سطني هي قاعدة اإنزال فقط، و»�سفقة 

القرن« خطر على املنطقة باأكملها. ويف املنطقة جبهة مقاومة اأو�سع من دائرة فل�سطني.

الدكتور عبا�س اإ�شماعيل )باحث وخبير لبناني في ال�شوؤون الإ�شرائيلية(:

قد  الفكرة  اأن  يعني  ال  النور،  نتنياهو  وعد  ُيب�رص  اأن  دون  من  متوز  من  االأول  انق�ساء 

انطوت اأو اأُلغيت. ويف االأدبيات االإ�رصائيلية، املو�سوع هو مو�سوع تاأجيل. وهذا يعيدنا 

اإىل اإدراك اأن حركة االعرتا�س املوؤّثرة يف »اإ�رصائيل« مل تكن على اأ�سل مبداأ ال�سم، اإمنا على 

ظروف ال�سم و�رصوطه وتوقيته. وبالتايل يف اأقرب فر�سة ت�سبح فيها ال�رصوط منا�سبة، فاإن 

مو�سوع ال�سم �سُيطرح بقّوة.

ُمتعّمد  ال�سم كان هناك غمو�س  نقا�س حول  فيها  التي ح�سل  املا�سية  املرحلة  طوال 

من نتنياهو حول جغرافية ال�سم: هل هو ح�سب خطة ترامب؟ كما اأنه رف�س اأن يعر�س 

اخلرائط على املوؤ�س�سة الع�سكرية، لكي تبني ا�ستعداداتها على اأ�سا�س هذه اخلرائط. وبالتايل 

اإىل  اأمام ثالث فر�سيات: �سم كامل، �سم وفق خطة ترامب، و�سم مقّل�س. ولكن  كّنا 

االآن مل يخرج �سيء اإىل حّيز التنفيذ، وبقيت هذه النقطة مو�سوع اإ�سكال.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن االإ�رصائيلي يحر�س على ا�ستخدام م�سطلح فر�س ال�سيادة ولي�س 

م�سطلح ال�سم. وذلك العتقاده اأن احلديث عن ال�سيادة يعني م�رصوعية و�رصعية، بخالف 

مو�سوع ال�سم. فال�سم ُيرّتب اأثرين قانونيني مبا�رصين؛ االأثر االأول له عالقة باملكانة القانونية 

للمناطق التي �سيتم �سّمها. ونحن نعلم اأن مناطق الـ67 خا�سعة للحاكم الع�سكري الذي 

هو قائد املنطقة الو�سطى، والقوانني االإ�رصائيلية ال ت�رصي يف ال�سفة الغربية اإاّل وفق مرا�سيم؛ 
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وعندما ُت�سّم ال�سفة الغربية اأو اأجزاء منها ي�سبح حكمها حكم القد�س املحتلة واجلوالن؛ 

وبالتايل لن يكون هناك داٍع للمرا�سيم القانونية. االأثر الثاين هو اأن الفل�سطينيني املوجودين 

داخل منطقة ال�سم �سي�سبح حكمهم حكم اأي �سخ�س مقيم يف »اإ�رصائيل«؛ له احلق يف 

املطالبة باجلن�سية، وله حقوق االإقامة، على غرار �سكان القد�س و�سكان اجلوالن.

وعندما ُت�سّم ال�سفة اأو اأجزاء من ال�سفة وت�سبح جزء من »دولة اإ�رصائيل«، فاإنه يف هذه 

التي مت �سّمها  املناطق  من  اإ�رصائيلي  ان�سحاب  تن�س على  م�ستقبلية  ت�سوية  اأي  احلالة، يف 

وفر�س ال�سيادة عليها، ال بّد من تطبيق قانون اال�ستفتاء العام يف »اإ�رصائيل«. وبالتايل هذا 

ُيقّيد اأي حكومة م�ستقبلية اأو مفاو�سات م�ستقبلية.

ميكن  االإ�رصائيلي ال  اليمني  اأن  الوا�سح  من  كان  ترامب  احلديث عن خطة  بداية  منذ 

)اإخالء  الفل�سطينية  ال�رصوط  من  االأدنى  احلد  ت�سّمنت  اإذا  ترامب  خطة  على  يوافق  اأن 

م�ستوطنات – دولة م�ستقلة...(. لذلك نالحظ اأن اليمني االإ�رصائيلي رف�س اإعالن خطة 

ترامب الأنها تن�س على دولة فل�سطينية.

يف »اإ�رصائيل« اليوم انق�سام عابر لالأحزاب، وانق�سام عابر للحكومة واملعار�سة. داخل 

وهذه  لل�سم،  اأبي�س«  »اأزرق  حزب  ِقبل  من  معار�سة  هناك  كانت  االإ�رصائيلية  احلكومة 

املعار�سة اأخذت قّوتها من الفيتو االأمريكي، الذي ال ن�ستبعد اأن يكون من�ّسقًا مع غانت�س 

حتديداً، الأننا نعلم اأن القانون االئتاليف ال مينح غانت�س حق الفيتو على مو�سوع ال�سم.

وكانت هناك معار�سة داخل احلكومة، اأي من حزب العمل، رغم �ساآلة تاأثريه، ولكنه 

يعار�س انطالقًا من اأن ال�سم �سيق�سي على فكرة حّل الدولتني.

باملقابل، كان اليمني يعار�س العتباره اأن ال�سم هو �سمن خطة ترامب ما يعني اإقامة 

دولة فل�سطينية يف امل�ستقبل؛ وبالتايل هو ال يقبل بهذا باأي �سكل من االأ�سكال.

يف املرحلة املا�سية كان هناك تركيز على الدور االأمريكي »اال�ستثنائي« وغري املاألوف 

الذي كان يقوم به ال�سفري االأمريكي يف »اإ�رصائيل«، من خالل ح�سوره االجتماعات بني 

داخل  االآراء  التباين يف  عن  هناك حديث  كان  واأي�سًا،  بينهما.  للتوفيق  ونتنياهو  غانت�س 

نتنياهو، وفريق  يوؤيّد   ·)1(
ال�سم، بني فريق يقوده فريدمان االإدارة االأمريكية من مو�سوع 

1- ال�سفري االأمريكي يف القد�س املحتلة.
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)2(·· يوؤيّد التاأجيل اأو االإبطاء.
يقوده كو�سنري

لي�س هناك موقف علني للموؤ�س�سة االأمنية االإ�رصائيلية تقول فيه اإنها �سد ال�سم؛ ولكن 

ُعقدت  جل�سات  اآخر  من  ت�رصيب  وهناك  ال�سم.  تداعيات  من  املوقف  هو  ما  ال�سوؤال: 

للكابينت جاء فيه اأن اجلي�س يعترب اأن تداعيات ال�سم �ستكون خطرية جداً، فيما املو�ساد 

ومن  االإثنني.  بني  فكان  ال�ساباك  موقف  اأما  �سعيفة؛  �ستكون  ال�سم  تداعيات  اأن  يعترب 

الوا�سح اأن تقدير كل جهاز من هذه االأجهزة ينطلق من طبيعة و�ساحة عمل هذا اجلهاز.

فاملو�ساد مهتم با�ستنتاج اآراء قادة الدول العربية، وبالتايل موقفه كان اإيجابيًا، باالإ�سافة 

اإىل عالقته اجلّيدة مع نتنياهو. بينما اجلي�س كل العبء ملقى عليه، فهو معني باأن يذهب 

دالالت  حتمل  تاريخية  فر�سة  اأمام  اإنهم  يقولون  لل�سم  املوؤيّدون  االأخطر.  لل�سيناريو 

ا�سرتاتيجية و�سيا�سية ال بّد من ا�ستغاللها.

وعودة  االأمني  الو�سع  ت�سع�سع  اإىل  �سيوؤّدي  اأنه  يقّدرون  فهم  لل�سم،  املعار�سون  اأما 

العمليات؛ وبالتايل هذا يرّتب عبئًا على االأجهزة االأمنية االإ�رصائيلية. وال�سم �سيوؤّدي اإىل 

قد  واأي�سًا  االإ�رصائيلية.  امل�سلحة  وبالتايل هذا خالف  وفتح،  بني حركتي حما�س  تقارب 

ُيعّزز حركة حما�س يف ال�سفة الغربية ويعّزز منوذج غزة.

كذلك، ال�سم قد يرفع من معقولية احتمال انهيار ال�سلطة الفل�سطينية، مع ما لهذا االأمر 

من تداعيات �سلبية من وجهة نظر »اإ�رصائيل«، اأمنيًا و�سيا�سيًا.

كما اأن ال�سم قد يكون له تاأثري على العالقات مع االأردن. وال�سم يف هذه املرحلة يعني 

قد  وهذا  الفل�سطينية،  بال�ساحة  واالن�سغال  )لبنان(  ال�سمايل  التهديد  من  االهتمام  انتقال 

يكون عن�رص اأ�سا�سي لتحّفظ املوؤ�س�سة االأمنية على هذا املو�سوع.

كما اأن ال�سم قد يكون له تاأثري �سلبي على التعاون بني »اإ�رصائيل« ودول عربية يف كّل 

ما له عالقة مبواجهة التحدي االإيراين.

واأخرياً، املعار�سون لل�سم يعتربون اأن ال�سم يعني الق�ساء نهائيًا على اأي اإمكانية للت�سوية 

يف امل�ستقبل، نتيجة الواقع الذي �سيفر�سه.

2- �سهر الرئي�س االأمريكي ترامب وم�ست�ساره اخلا�س.
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الأ�شتاذ اأ�شامة حمدان )م�شوؤول العالقات الدولية في حركة حما�س(:

اإن ال�سم لي�س اأ�سل امل�سكلة. واأ�سل امل�سكلة اأن هناك احتالاًل وهيمنة اإ�رصائيلية. الواقع 

املُعا�س يف ال�سفة هو اأنها مق�ّسمة اإىل مناطق »اأ« و »ب« و»ج«. واإذا نظرنا اإىل التوزيع 

»اأ« و»ب«،  موجودين يف  ال�سفة  يف  املواطنني  من   %87 اأن  ال�سفة، جند  ال�سكاين يف 

و10% موجودين يف املنطقة »ج«.

واالأزمة احلقيقية هي اأن هناك تغرّياً يف م�سهد اإدارة ال�رصاع يف املنطقة، من الذهاب 

للبحث عن حل �سيا�سي اإىل ت�سفية الق�سية الفل�سطينية. واإذا تعاملنا مع م�ساألة ال�سم على 

من  كجزء  اخلطوة  مع  نتعامل  اأن  فاملطلوب  ال�سم.  �سّهلنا  قد  نكون  راهن،  حدث  اأنها 

علينا  لذلك،  الفل�سطينية.  الق�سية  على  ويق�سي  �سيء  كل  يبتلع  اأن  يريد  احتاليل  برنامج 

العودة اإىل اأ�سل م�رصوعنا الوطني، وهو م�رصوع التحرير والعودة.

لي�ست خطوة معزولة، بل هي  ال�سم  الفل�سطينية من خالل  الق�سية  اإن خطوة ت�سفية 

اإعادة ر�سم خرائط املنطقة مبا يحّقق االأهداف االأمريكية. واإذا كانت االإدارات  جزء من 

اإدارة  فاليوم  التغطية،  من  ب�سيء  املنطقة  يف  م�ساحلها  مع  تعاملت  قد  املتعاقبة  االأمريكية 

اأمريكا تريد  اأو جماملة. وبالتايل  اأي تغطية  ترامب تريد حتقيق م�ساحلها بكل وقاحة دون 

اإعادة ترتيب املنطقة مبا يتنا�سب مع م�ساحلها، وفر�س �سيطرتها على منابع الطاقة وخطوط 

التجارة الدولية واملمّرات املائية اال�سرتاتيجية، مبا يعّزز نفوذها على امل�ستوى العاملي، مع 

�سمان اأمن وبقاء »اإ�رصائيل« ودورها االإقليمي، من دولة حُماربة وحُتاَرب اإىل دولة طبيعية 

يف املنطقة.

ويف تقديري اأن التنفيذ العلني لل�سم تاأّجل، لكن التنفيذ امليداين مل يتاأجل وال القرار 

املبدئي.

فهناك  باملبداأ؛  لها عالقة  لي�ست  ال�سهيوين  الكيان  داخل  اخلالفات  اأو  ال�رصاعات  اإن 

اإجماع اإ�رصائيلي، مبا يف ذلك عند قوى الي�سار، على التخل�س من الفل�سطينيني وعلى اأن 

االأر�س املحتلة اإ�رصائيلية.

االإ�رصائيليني  اإن  القوة.  وطاأة  اإاّل حتت  املغادرة  مبنطق  ترتبط  ال  االإ�رصائيلي  وح�سابات 

رغم كل قوتهم الع�سكرية ي�سهل اأن ينك�رصوا؛ لكن م�سكلتنا اأننا ال نراهن على ذلك وال 
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نبذل يف هذا ال�سبيل جهداً، وح�ساباتنا دائمًا تنطلق من منطق ال�سعيف ولي�س من منطق 

القادر.

لذلك اأنا اأعتقد اأن التاأجيل لي�س تاأجياًل فعليًا؛ فاال�ستيطان على االأر�س م�ستمر. وهناك 

ق�سايا اإجرائية حتتاج اإىل ترتيب، كانتقال و�سع امل�ستوطنات من �سلطة احلكم الع�سكري 

واجلي�س اإىل احلكم املدين. امل�ستوطنون ال يريدون االنتقال اإىل احلكم املدين، بل يريدون 

املناطق  هذه  يف  املوجودين  الفل�سطينيني  و�سع  واأي�سًا،  اخلا�سة.  الرعاية  و�سع  ا�ستمرار 

يحتاج اإىل ترتيب؛ فهل هم مواطنون مثل مواطني الـ48، اأم حالة خا�سة كما يف القد�س، 

اأم اأن اإقامتهم غري �رصعية وغري قانونية.

اإذا  وبالتايل  اإيران؛  على  يكون  اأن  املنطقة يجب  الرتكيز يف  اأن  فيعتقد  االأمريكي،  اأما 

حتقق ال�سم واندلعت انتفا�سة �سي�سعف هذا الرتكيز. لذا، االأمريكي لعب الدور االأ�سا�سي 

يف قرار التاأجيل. وعلينا اأن ال نن�سى اأن حزب »اأزرق اأبي�س« قلق من االتفاق مع نتنياهو.

مع  واملتماهي  املن�سجم  الر�سمي  العربي  املوقف  هو  اأي�سًا  االإ�رصائيلي  ي�سّجع  وما 

»اإ�رصائيل«، وكاأّن اإ�رصائيل هي احلقيقة الباقية.

اأعتقد اأن االأوروبيني يعار�سون فكرة ال�سم، لكنهم ال ي�ستطيعون اإف�سالها. ومعار�ستهم 

هي من باب احلر�س على »اإ�رصائيل« ولي�س حر�سًا على حقوقنا، الأنهم يعتقدون اأن �سقوط 

فكرة الدولة الفل�سطينية النا�سئة عن الت�سوية يعني فتح الباب على مواجهة ال ميكن التنّبوؤ 

بعواقبها.

كّل  فيه  ي�سارك  للمواجهة  ا�سرتاتيجي  وطني  برنامج  اإىل  بحاجة  نحن  النتيجة،  ويف 

الوطنيني. وهذا الربنامج يجب اأن ي�ستعيد هدفه االأ�سلي، وهو التحرير الكامل لفل�سطني. 

اإن ال�رصاعات عندما ت�سل اإىل اأفق م�سدود ت�سبح اأمام خيارين؛ اإما خيار االنهيار والقبول 

الوحيد  خيارنا  ونحن  من جذورها.  الق�سايا  ا�ستعادة  خيار  واإما  ت�سوية،  واأي  باأي حل 

اليوم هو التحرير واإنهاء االحتالل، ويجب اأن ال نت�سّبث بالكثري من الق�سايا التي حكمت 

امل�سهد الفل�سطيني من ال�سنوات اأو العقود املا�سية.

من  عنوانًا  يكون  اأن  االأمر ميكن  نوع خمتلف؛ وهذا  من  فيها �رصاع  اليوم  املنطقة  اإن 

عناوين قوة املوقف الفل�سطيني يف مواجهة امل�رصوع ال�سهيوين - االأمريكي.
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الأ�شتاذ فتحي اأبو العرادات )اأمين �شر منظمة التحرير وحركة فتح في لبنان(:

االأخري،  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  التقوا  الذين  االإخوان  اأحّيي  اأن  اأريد  كلمتي  بداية  يف 

واملوقف الذي اأعلنوه بكل قّوة وحزم واإ�رصار. واأريد اأن اأحّيي موقف القيادتني: املكتب 

ال�سيا�سي حلركة حما�س وموقف اللجنة املركزية حلركة فتح، وموقف الرئي�س حممود عبا�س 

الذي كان داعمًا لهذا اللقاء؛ وكذلك موقف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

والف�سائل الفل�سطينية كافة.

هذا املوؤمتر ال�سحفي، وما �سدر عنه، �سيكون مقّدمة ملو�سوع توحيد ال�سف الفل�سطيني 

ب�سكل جّدي وفاعل. قبل احلديث عن �سم ال�سفة كان هناك �سم القد�س، واالأمر مل يكن 

�سهاًل، خا�سة ملا للقد�س من بعد ديني وتاريخي، وهي ركن من اأركان االإ�سالمية والعربية 

وامل�سيحية، ومن دونها ال تكتمل هويّتنا. 

االتفاقات،  من  والتحّلل  اليوم،  الفل�سطينية  الف�سائل  جميع  اتخذتها  التي  اخلطوات 

هي نتاج للو�سول اإىل طريق م�سدود يف م�سار الت�سوية. وكان ُيوؤمل من هذه الت�سوية اأن 

اإىل  الفل�سطيني من االحتالل  ناقلة لل�سعب  ال�سلطة  تعطي �سلطة للفل�سطينيني واآن تكون 

املرحلة  يف  اال�ستيطان.  »ت�سمني«  اأجل  من  غطاء  اأرادوها  االإ�رصائيليني  لكن  اال�ستقالل. 

املا�سية حّول االإ�رصائيليني ال�سلطة الفل�سطينية اإىل �سلطة بال �سلطة واإىل احتالل بال كلفة. 

اإحكام  وبالتايل  م�سمونها،  من  ال�سلطة  تفريغ  عملية  هو  يجري  ما  اأن  اإىل  تو�سلنا  لقد 

ال�سيطرة وه�سم كّل املناطق الفل�سطينية.

واليوم، لي�س لدينا الكثري من اخليارات بعد اأن جّربنا الن�سال ال�سيا�سي والكفاح امل�سّلح، 

وقّدمنا كل قياداتنا �سهداء؛ لكننا مل ُننجز اأهدافنا ب�سكل كامل الأننا نواجه اأمريكا.

كما اأن اليهود يعتقدون اأن ال�سفة الغربية لهم واأنها يهودا وال�سامرة. لذلك كان موقف 

االأردن �سلبًا وهو مرعوب اليوم مّما يجري.

اإن فكرة القيادة اليوم تتمحور حول الذهاب اإىل مقاومة �سعبية متدّرجة بكل اأ�سكالها: 

الوطنية  امل�سلحة  مع  يتوافق  مبا  ال�سالح،  ت�ستخدم  ومتى  االعت�سام  ت�ستخدم  متى  تعرف 

الفل�سطينية، ويف اإطار عملية م�ساركة فل�سطينية يف القرار.

ال�سلطة الفل�سطينية لن تقوم بحّل نف�سها، ولكن من املمكن اأن تنهار، مّما �سيوؤّدي اإىل 
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الفو�سى.

كان عنوان اللقاء مع االأخوة يف حما�س وباقي الف�سائل هو: كيف نتبّنى برنامج مقاومة 

ي�سارك فيه اجلميع على مبداأ امل�ساركة يف �سنع القرار الفل�سطيني.

اإن م�سوؤولية الف�سائل الفل�سطينية اليوم اأن ت�ستكمل جهدها لتحقيق الوحدة الفل�سطينية، 

الأنه من دونها ال ن�ستطيع الذهاب اإىل احلل اأو احلرب اأو املقاومة. اأي�سًا، علينا املحافظة 

على الزخم يف الدعم والتاأييد الدويل؛ و�سمود النا�س هو اأرقى اأ�سكال املقاومة.

الأ�شتاذ منير �شفيق )باحث فل�شطيني(:

اإن تاأجيل ال�سم هو تراجع عن ال�سم وهزمية �سيا�سية لنتنياهو؛ وهو انت�سار لكل القوى 

التي عار�ست ال�سم. ونتنياهو لو كان يحرتم نف�سه لكان قّدم ا�ستقالته حتى يحافظ على 

ماء وجهه.

وبراأيي، الرتاجع عن ال�سم كان ب�سبب ميزان القوى على امل�ستوى العربي واالإ�سالمي 

�ساغطًا،  كان  االأوروبي  الدور  اأن  �سك  وال  ال�سهيوين.  امل�ستوى  وعلى  والفل�سطيني 

واللهجة الربيطانية كانت عالية هذه املّرة ملنع »اإ�رصائيل« من ال�سم.

االإدارة االأمريكية انق�سمت حول مو�سوع ال�سم، وهذا االنق�سام انعك�س على الداخل 

االإ�رصائيلي.

االنهيار العربي احلا�سل ال �سك باأنه له جانب �سلبي، ولكن له اأي�سًا جانب اإيجابي، 

كان  ال�سابق  يف  الفل�سطيني  فال�سعب  بالفل�سطينيني.  االإم�ساك  على  القدرة  عدم  وهو 

مم�سوكًا. وهذا ال�سعف العربي اليوم ي�سمح لل�سعب الفل�سطيني اأن يقوم باخرتاق.

كما اأن و�سع ترامب مرتبك ومتدهور، واأمريكا م�سغولة اليوم برو�سيا وال�سني وال�رصاع 

مع اإيران.

لذلك، على قيادات ف�سائل املقاومة، ويف مقّدمتها قيادات »فتح«، اأن تنطلق من نقطة 

ميزان القوى الأخذ خطوة هجومية، واأنا متاأكد من االنت�سار. ونحن اإذا فتحنا املعركة يف 

فل�سطني �سنهّز املوقف االأمريكي جتاه اإيران وحزب اهلل.

اإيجابيًا،  موقفًا  كان  ال�سم  من  وموقفها  مهم،  القرن  ل�سفقة  ال�سلطة  قيادة  رف�س  اإن 
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ولعب دوراً كبرياً يف اإ�سعاف العدو. ولكن هذا غري كاٍف، الأن ال�سيا�سة التي اّتبعت حتى 

االآن مل توقف التجّروؤ الذي حدث.

اأنا من موؤّيدي هدف التحرير الكامل؛ وما حدث يف جنوب لبنان وغزة هو مثال عن 

ان�سحاب »اإ�رصائيل« من دون قيد اأو �رصط. ونحن اإذا دخلنا جمّدداً يف االنتفا�سة علينا اأن 

جنعل هدفنا دحر االحتالل وتفكيك امل�ستوطنات وا�ستنقاذ القد�س من دون قيد اأو �رصط.

كيف يقبل الكيان ال�سهيوين اليوم اأن تت�سّلح غزة وحتفر اأنفاق حتت االأر�س، وكيف 

اإن احلرب  اأقول  اأنا  يقبل بامتالك حزب اهلل لل�سواريخ، وما الذي يجعله ينتظر؟ لذلك، 

على االأبواب، ولي�س هناك حل اإاّل باحلرب، لكون العدو غري قادر على خو�س احلرب. 

اأنه ال  اأ�سبح غري قادر على خو�س حرب واالنت�سار فيها، كما  اليوم  فالكيان ال�سهيوين 

ي�ستطيع اأن يقوم بالق�سف اإاّل اإذا اأزال احتمال الق�سف من املقاومة.

نحن اليوم نعي�س مرحلة تاريخية كربى، حيث �سيتغري فيها امل�ستقبل. فاإذا انت�رص حمور 

املقاومة واإيران، وهزم ال�سغط واحل�سار، �سيتقّرر م�سري املنطقة وفل�سطني يف اخلم�سني �سنة 

القادمة؛ واإذا ال �سمح اهلل حدث العك�س �ستعود املنطقة 500 �سنة اإىل الوراء.

ب�سكل  ال�سعبية«  و»اجلبهة  و»حما�س«  »اجلهاد«  يف  لالإخوان  اأقولها  اأخرية  كلمة 

اإذا مل ُترد »فتح« اأن تن�سم وتلعب دوراً رئي�سيًا وتعود »فتح« التي نعرفها، عند  خا�س: 

ذلك اأ�ّس�سوا وحدة وطنية موازية، وال تنتظروا اأحداً«.

اإذا فتح الفل�سطينيون املعركة �سيلعبون الدور الرئي�سي يف املنطقة. ملاذا ن�سمح لالأمريكي 

باأخذ زمام املبادرة يف حما�رصة اإيران وحزب اهلل وحما�رصتنا؟ ملاذا ال نفتح املعركة يف مرحلة 

نحن اأقوياء فيها؟ 

جتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن »�سفقة القرن« مل تعرتف باأي جزء من فل�سطني باأنه من حق 

الفل�سطينيني، واالأجزاء غري املُ�سار اإليها يف ال�سفة ُتركت للمفاو�سات.

كذلك، اليوم هناك حماولة لل�سيطرة االأمنية على امل�سجد االأق�سى، لذا يجب اأن يبقى 

مو�سوع امل�سجد االأق�سى يف االأولويات.

الأ�شتاذ اإح�شان عطايا )ممّثل حركة الجهاد الإ�شالمي في لبنان(:
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يقوم على  الذي  الكبري  ال�سهيوين  بامل�رصوع  ال�سم هي م�سكلة جزئية مقارنة  م�سكلة 

مركزية ما ي�سّمى يهودا وال�سامرة. واإذا ا�ستطعنا اأن نفهم جوهر هذا امل�رصوع، فهذا الفهم 

يلغي كل اإمكانية للتفاهم مع العدو ال�سهيوين.

اإن فكرة التفاهم مع العدو على اإقامة دويلة اأو جزء من دولة، من املفرت�س اأن نطوي 

�سفحتها بعد الف�سل الذريع مل�رصوع ما ُي�سّمى ال�سالم مع ال�سهاينة.

التحرير  منظمة  بها  تقوم  اأن  يجب  التي  االأوىل  اخلطوة  اإن  نقول  اأن  ن�ستطيع  هنا  من 

اتفاق  قبل  تعديله  مت  الذي  الفل�سطيني،  الوطني  للميثاق  االعتبار  اإعادة  هي  الفل�سطينية 

اأو�سلو.

الذي ح�سل بني »فتح« و»حما�س«،  االإعالمي  اللقاء  ال�سم  اإيجابيات م�رصوع  ومن 

والذي كان من املفرت�س اأن يح�سل منذ بداية م�رصوع �سفقة القرن، عندما اأعلن ترامب 

اأمريكا  لقادة  الفر�سة  اأعطى  التفاهم  هذا  وتاأّخر  ال�سهيوين.  للكيان  عا�سمة  القد�س  عن 

والعدو ال�سهيوين اأن يّتخذوا القرار بال�سم ظنًا منهم اأن الفر�سة موؤاتية.

كما اأن العدو ال�سهيوين يعمل على ا�ستغالل فر�سة وجود ترامب يف الرئا�سة لتحقيق 

اأكرب اإجناز �سهيوين على اأر�س فل�سطني املحتلة.

كانت  العودة،  م�سريات  خالل  من  القرن«  »�سفقة  رف�س  يف  غزة  منوذج  جتربة  اإن 

موؤّثرة جداً؛ لو واكبتها يف ذلك الوقت ال�سفة الغربية، لكان هذا التكامل �سريبك العدو 

ال�سهيوين ب�سكل اأكرب.

لكن  و»حما�س«؛  »فتح«  بلقاء  منه  وا�ستفدنا  وحيوي،  مهم  ال�سم  خمطط  رف�س  اإن 

اخلطوة ما زالت ناق�سة، وهي بحاجة ال�ستكمال حتى ن�ستطيع اأن نحّقق اإجنازاً حقيقيًا يف 

اإف�سال املخططات ال�سهيونية التهويدية لفل�سطني. فاالإعاقة الوحيدة التي منعت تنفيذ خمطط 

ال�سم هي اخلوف من انتفا�سة حقيقية وجديّة يف ال�سفة الغربية، الأن ال�سعب الفل�سطيني 

معروف باأنه يبذل دمه مقابل اأر�سه؛ وذكرى يوم االأر�س تذّكرنا دائمًا بهذه املعادلة. كما 

لبنان يف حماولة الخرتاق احلدود  ال�سائك يف جنوب  ال�رصيط  ال�سباب على  ا�ست�سهاد  اأن 

اللبنانية - الفل�سطينية املحتلة اأي�سًا يوؤكد على اأن ال�سعب الفل�سطيني م�ستعد للت�سحية بدمه 

الراتب  لذلك رفع من  ال�سهيوين يدرك هذه اجلزئية؛  االأر�س. والعدو  اأجل  وروحه من 
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اليومي للعامل الفل�سطيني يف الداخل املحتل بن�سبة 50% )من 100 دوالر اإىل 150 دوالراً 

يف اليوم(.

اإن »تروي�س« الفل�سطيني بهذا ال�سكل هو من اأجل ال�سكوت وبالر�سى باالأمر الواقع 

وعدم القيام برد فعل قوي، واأخذ زمام املبادرة يف ال�سفة الغربية، واإلغاء تقطيع االأو�سال 

احلا�سل بني املناطق والقرى.

واليوم، مل يعد العدو ال�سهيوين يعرتف باأو�سلو اإاّل مبا يعنيه، وهو يرّبر مو�سوع ال�سم 

بالتفاهمات املوجودة على هام�س اأو�سلو فيما يتعلق بتبادل االأرا�سي. اإذاً، العدو ال�سهيوين 

لديه دائمًا احلجج واملرّبرات.

لذلك، نحن بحاجة اإىل وقفة جديّة بهدف تعزيز الوحدة الوطنية عمليًا. واإذا ح�سلت 

االأمناء  ي�سم جميع  لقاء  اأو عرب  الفل�سطينية،  الف�سائل  قيادة  مراجعة معّمقة على م�ستوى 

وبراأيي  الفل�سطينية.  ال�سلطة  اأو  »فتح«  على  ال�سغط  مو�سوع  عن  ُيغنينا  فهذا  العاّمني، 

موقف »فتح« اليوم موقفها متقدم ومهم. واإذا ف�سلنا مو�سوع ال�سلطة عن »فتح« ن�ستطيع 

امل�ستقبلية،  خططنا  م�سري  نقّرر  واأن  ال�سلطة،  عن  بعيداً  جنتمع  اأن  فل�سطينية«  »كف�سائل 

اال�سرتاتيجية والتكتيكية، يف مواجهة امل�رصوع ال�سهيوين الكبري.

اإن الفر�سة االآن منا�سبة حتى يجتمع الفل�سطينيني ويوّحدوا موقفهم ب�سكل حقيقي، 

ويدعموا املقاومة وال�سعب الفل�سطيني، يف ظّل احلرب االقت�سادية ال�رص�سة، التي قد تكون 

مفيدة اأحيانًا حتى نعتاد على اخل�سونة يف العي�س، ون�ستطيع اأن نتاأقلم مع كافة الظروف 

بني  واالأوا�رص  االجتماعي  التكافل  لتقوية  مفيدة  االقت�سادية  احلرب  اأن  كما  املحيطة. 

ال�سعوب العربية وحركات املقاومة.

مداخالت:

الأ�ضتاذ فتحي اأبو العرادات:

تفعيلها  الأن  تفعيل،  واإعادة  ترتيب  اإعادة  اإىل  حتتاج  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  نعم، 

�سيء مهم. و»فتح« هي راأ�س احلربة يف اأي م�رصوع وطني حتّرري، واأي �سعب يتخلى عن 

مقاومته هو �سعب ذاهب نحو االندثار.

ويجب اأن ال نن�سى الت�سحيات الكبرية التي قّدمها حزب اهلل واحلركة الوطنية والثورة 
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ي�سّحي،  من  لدينا  ال�سفة  ونحن يف  و�سوريا؛  اإيران  تدعمه  اهلل  لكن حزب  الفل�سطينية. 

ولكن لي�ست لدينا اإيران اأو �سوريا.

علينا اأن نكون متفائلني دائمًا، واأن ن�سارك يف �سنع القرار الذي يخدم �سعبنا وق�سيتنا.

الأ�ضتاذ اأ�ضامة حمدان:

ما يريده االإ�رصائيلي اليوم لي�س اأخذ اأر�سنا فقط بل اإنهاء وجودنا، وهذا لي�س له اإاّل حل 

يعطينا  الذي  الت�سحيات. واخليار  نتحمل  واأن  بوجهه ونقول ال،  نقف  اأن  واحد، وهو 

فر�سة للحياة هو خيار املقاومة.

نحن يف تاريخنا جّربنا املقاومة امل�سلحة واالنتفا�سة ال�سعبية واملفاو�سات؛ لكن اخليار 

الوحيد الذي حققنا من خالله االإجنازات هو املقاومة.

احلوار مع »فتح« مل يح�سل مع اإعالن خطوة ال�سم، بل بداأ مع اإعالن »�سفقة القرن« 

يف البيت االأبي�س.

واأعتقد اأن املوؤمتر ال�سحفي كان تتويجًا لهذا احلوار، وهو نقطة انطالق ولي�س نهاية 

املطاف.

نحن نريد اأن تكون هذه اللقاءات بداية مل�رصوع وطني ا�سرتاتيجي يطلق برناجمًا وطنيًا 

للمواجهة بكّل الو�سائل. واأعتقد اأن البيئة االإقليمية، رغم التطبيع احلا�سل، لي�ست قادرة 

على كبحنا. ويجب اأن ال نن�سى اأنه يوجد يف البيئة االإقليمية فريق مقاوم قوي.
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قراءة في كتاب:

نهاية الزعامة الأميركية

- اأو�ضاع العالم 2020

❋ اإ�رشاف: برتران بادي ودومينيك فيدال.

❋ ترجمة: ن�صري مرّوة.

❋ ن�رش: م�ؤ�ص�صة الفكر العربي.

❋ الطبعة الأوىل بالعربية: 2020م.

يحّلل امل�شاركون يف تاأليف هذا الكتاب طبيعة الهيمنة )الزعامة( الأمريكية على العامل، 

والتي ت�شود عليه منذ القرن التا�شع ع�رش، حيث بدت الوليات املتحدة يف العام 1945 

قّوة ل ُتهزم. فهي امتلكت القنبلة النووية حينذاك، وظّلت منفردة بحيازتها حتى العام 

1949، فكانت تبدو م�شيطرة على العامل بالكامل؛ ثم ا�شطلعت عرب م�رشوع مار�شال، 

وبعده عرب اإن�شاء منظمة معاهدة حلف �شمال الأطل�شي )الناتو(، بدور الزعامة والقيادة. 

كانت تتحكم بربع التجارة العاملية، وُتنتج ن�شف ما ت�شتهلكه الب�رشية.

لكن احلال اليوم مل يعد ي�شبه و�شع البارحة، فالتباين كبري. وال�شحيح اأن عوامل القّوة 

تنّوعت مذاك، واأن التدخالت الع�شكرية فقدت فعاليتها، واأن العوملة �شّو�شت امل�شالك 

واأن�شاأت عالقات ترابط وارتهان متبادل ل �شابق لها. وهكذا فقد وجد العاملمَ نف�شه ينتقل 

❋ باحث لبناين.

اإعداد: ح�صن �صعب
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خالل �شبعني �شنة من نظام يقارب الهيمنة الكاملة اإىل نظام ل قطب فيه ول قطبية له؛ عامل 

ترامب رئي�شًا  انتخاب دونالد  �شيما منذ  تفتيته دينامية قومية مهمة، ول  اأحدث  مفّتت، 

للوليات املتحدة.

وكذلك  الهيمنة،  اخرتاع  تعقيد  ُيظهر  طويل  بتاريخ  الكتاب  هذا  افُتتح  هذا  وعلى 

القطاعات  الهيمنة يف  ثّم جرى حتليل ممار�شة هذه  املتنامية، بل وف�شلها. ومن  ه�شا�شتها 

املعنية بها، و�شوًل اإىل فهم طبيعة الأزمة التي نزلت بها، ومبا ي�شع كّل عن�رش اأو مكّون من 

مكّونات ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية، مو�شع م�شاءلة.

الأ�شتاذ  بادي،  برتران  اأعّدها  والتي  الكتاب،  ملو�شوعات  املوجزة  املقّدمة  هذه  بعد 

الهيمنة  انبنت  )كيف  عنوان  حتت  باري�س،  يف  ال�شيا�شية  الدرا�شات  معهد  يف  اجلامعي 

الأمريكية، ثم تهاوت؟(، يعالج عدد من الباحثني والأ�شاتذة اجلامعيني، يف الق�شم الأول 

من الكتاب )التكوين( املراحل التي مّرت بها الهيمنة الأمريكية منذ ولدتها و�شوًل اإىل 

ت�شّلم دونالد ترامب �شّدة الرئا�شة يف العام 2017. 

ميالندري،  بيار  الفرن�شي  املوؤّرخ  عر�س  الأمريكية(،  الهيمنة  )ولدة  عنوان  حتت 

خللفيات ن�شوء الهيمنة الأمريكية، ال�شيا�شية والفكرية، والتي تاأ�ش�شت على قاعدة اعتقاد 

باأنها جتربة  اآٍن معًا، واإميانهم  الأمريكيني بتج�شيدهم جتربة فريدة، وقيم كونية جامعة يف 

تتوىّل  اأن  بانتظار  به،  ُتهتدى  و»نربا�شًا«  الب�رشية جمعاء،  حتتذيه  مثاًل  تكون  لأن  مدعّوة 

قيادتها ذات يوم!

اإن �شيا�شة الأمريكيني اخلارجية لطاملا ترّددت وتاأرجحت بني النعزالية وبني التدخلية؛ 

التا�شع  القرن  نهاية  ال�شيا�شة حتى  تلك  على  والغالب  املعتمد  هو  الأول  اخليار  ظّل  وقد 

ع�رش. واإذا كان الأمريكيون قد بداأوا اعتباراً من العام 1898 يحر�شون على حتويل �شوكتهم 

ال�شور والأ�شكال الأقل  للقيام بذلك وفق  اأنهم �شعوا  اإّل  اإمرباطوري،  اإىل نفوذ  اجلديدة 

تعري�شًا مل�رشوعهم للخطر.

يف  بات  والتكّيف،  للت�شكل  القابلة  »النعزالية«  ع�رش  املتحدة  الوليات  دخول  مع 

ا�شتطاعة الأمريكيني ممار�شة ال�شيا�شة اخلارجية التي يحّبون، اأي تلك التي تخدم م�شاحلهم 
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بالإجمال  هي  والتي  التجارية  عالقاتهم  تو�ّشع  تكبح  ل  »النعزالية«  اأن  كما  مبا�رشة. 

�شاغلهم الأ�شا�شي. واعتناق تو�ّشعية تكاد تكون اقت�شادية وجتارية ح�رشاً مل ي�شتبعد تنامي 

وتطّور �شيا�شة اإمرباطورية، ول تاأكيد الهيمنة الإقليمية.

العام  البالد بني  فاإن تيودور روزفلت)Theodore Roosevelt( الذي تراأ�س  وهكذا 

1901 والعام 1909، مل يردع الربيطانيني والأملان، واإىل الأبد، عن حتّديه يف ن�شف الكرة 

الأر�شية الغربي، حيث يتمتع اأ�شطوله بتفّوق ل جدال فيه، فح�شب؛ ول هو اكتفى باإزاحة 

اأي عائق يحول دون بناء قناة باناما التي كان يرى فيها »الطريق احليوي الذي ل غنى عنه« 

للبالد؛ بل اإنه اأعلن يف »ذيل اأو يف ملحق مبداأ مونرو ال�شهري«، الذي ظّل ا�شمه مقرتنًا به، 

بالن�ّس: اأعلن حّق الوليات املتحدة يف ممار�شة »�شلطة البولي�س الدويل« يف ن�شف الكرة 

الغربي.

لكن، يف العام 1929، عام الك�شاد الكبري وانهيار النظام املايل الأمريكي، وبعدما كانت 

ال�شنني  من  عقد  انتظار  من  بّد  ل  كان  العاملي،  ال�شناعي  الإنتاج  من   %40 اأمريكا متّثل 

لكي تقتنع اأمريكا باأن دوام هيمنتها القت�شادية واملالية يفر�س عليها اأخذ النظام ال�شيا�شي 

والع�شكري على عاتقها.

حتت عنوان )من ا�شطراب واختالل 1929 اإىل نظام بريتون وودز(، يتحدث اإريك موّنيه 

عن �شل�شلة الأزمات املالية وامل�رشفية التي �شهدها العامل ابتداء من خريف العام 1929 حتى 

نهاية العام 1931، والتي كانت على قدر كبري من العنف وبلغت �شاأواً ل �شابق له. ومن ثّم، 

اإّبان  وبعد خم�س ع�رشة �شنة، جاء املوؤمتر الذي جرى تنظيمه وعقده يف العام 1944، اأي 

احلرب، وقبيل انتهائها، يف حا�رشة بريتون وودز )Bretton Woods( يف ولية نيوهام�شري، 

يف الوليات املتحدة، ليعر�س تنظيمًا للمالية وللنظام النقدي على امل�شتوى الدويل.

وي�شيف موّنيه: ل تزال القرارات التي جرى اتخاذها يف بريتون وودز تقولب العامل 

احلايل، على الأقل لأن اثنتني من املوؤ�ش�شات التي اأن�شاأها موؤمتر بريتون وودز، اأي �شندوق 

النقد الدويل والبنك العاملي الذي ُيطلق عليه ا�شم البنك الدويل لالإن�شاء والتعمري، ل تزالن 

قائمتني.



درا�صات باحث
قراءة يف كتاب: نهاية الزعامة الأمريكية )اأو�شاع العامل 2020(

120 68 1442هـ ـ العدد   - 2020 �صيف 

كان موؤمتر بريتون وودز يعتزم قطع العالقات مع احلماية التجارية واملالية، ومع تنظيم 

اإدارة  يف  الذاتي  ال�شتقالل  من  كافيًا  قدراً  املتحدة  الوليات  اإعطاء  مع  الدويل،  التعاون 

اإىل  العوملة واإعادتها  اإحياء  املوؤمتر هو  النظام املايل. كان مو�شوع  نقدها ويف تدخلها يف 

�شابق ما كانت عليه، مع اأخذ الِعلم بالدور املركزي اجلديد للدول يف متويل القت�شاد.

اأن القطيعة مع  اأن نظام بريتون وودز مل يعمل كما هو متوقع، بخا�شة لأنه تبنّي  غري 

املتحدة هي  الوليات  تكون  اأن  يفرت�س  كان  املذكور  فالنظام  اأمر ع�شري.  ال�شابق  النظام 

وحدها من ميتلك حيازة الذهب؛ غري اأن البلدان الأخرى، ول �شيما بلدان اأوروبا الغربية، 

الذي خلق  الأمر  الدولر،  الثمني على  املعدن  ل  تف�شّ الذهب، وظّلت  مراكمة  وا�شلت 

م�شكالت داخلية ودولية اأ�شا�شها الثقة املهتزة بالدولر.

التي  العوامل  غوليب  فيليب  يحّلل  الثانية(،  العاملية  احلرب  نهاية  )عند  عنوان  حتت 

اأّدت اإىل تر�شيخ الزعامة الأمريكية عند نهاية تلك احلرب )1945(؛ وهي ت�شمل اخل�شائر 

تعادل  وكانت  واأوروبا،  ال�شوفياتي  الحتاد  اأ�شابت  التي  والب�رشية  واملالية  القت�شادية 

اأ�شعاف ما اأ�شاب الوليات املتحدة من خ�شائر ب�شبب احلرب.

اأما على ال�شعيد ال�شرتاتيجي، فاإن الوليات املتحدة وجدت نف�شها يف و�شعّية تفّوق، 

وباأ�شطول بحري �شخم،  النووية،  القنبلة  باحتكار  لفرتة ق�شرية،  ت�شتاأثر، ولو  اإذ كانت 

املحيط  من  متتد  التي  والعائمة،  الثابتة  الع�شكرية  القواعد  من  طارق  باأرخبيل  وتتمتع 

الأطل�شي اإىل املحيط الهادئ مروراً باأوروبا ومنطقة البحر الأبي�س املتو�شط.

وال�شيطرة  الغلبة  من  طويلة  حقبة  واإقفال  نهاية  الثانية  العاملية  احلرب  �شّجلت  لقد 

الأوروبية التي كان ابتدوؤوها مع الثورة ال�شناعية الربيطانية، ومع انت�شارها، املتفاوت، من 

ثّم يف القاّرة. فقد اأكملت احلرب عملية اإزاحة اأوروبا من قلب القت�شاد الراأ�شمايل العاملي 

وزحزحتها عن مركزه.

اأما الوليات املتحدة، فاإنها من جهتها راحت تعمل على خلق �شبكة من املوؤ�ش�شات 

القت�شادية والأمنية الدولية، كان يعود اإليها ت�شّورها، ومن ثّم ال�شيطرة عليها.

كارولني  تتطرق  فيتنامية(،  وحماأة  داخلية  حرب  نيك�شون:  )�شنوات  عنوان  حتت 
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– ديامون اإىل التهديدات التي تعر�شت لها الزعامة الأمريكية يف عهد نيك�شون  رولند 

الفيتنامية. وكانت حركة  الأدغال  البالد يف وحول  )1974 – 1968(، واأخطرها غرق 

معار�شة احلرب التي بداأت يف ربيع العام 1965 تزداد ا�شتداداً.

قد واجه نيك�شون و�شعًا متاأزمًا على اجلبهة الجتماعية، والذي �شمل، احتجاجات 

طاّلبية عارمة، وتوترات عرقية، وت�شوية عن�رشية، وتعبئة مثلية لالعرتاف باملثليني، وعدم 

ت�شنيف املثلية بني الأمرا�س العقلية؛ وهذا ما ح�شل!

ربع  بعد  البالد،  اجتاه  بتغيري  نيك�شون  بداأ  وال�شرتاتيجي،  القت�شادي  امل�شتوى  على 

اتبعها  التي  فال�شيا�شة  ب�شّدة؛  تتفاقم  القت�شادية  الأحوال  بداأت  حيث  التو�شع،  من  قرن 

فيتنام،  حرب  على  والإنفاق  حمّددة  اجتماعية  برامج  متويل  على  تقوم  كانت  جون�شون 

عرب العجز والك�شوفات يف امليزانية، ما جعل الو�شع يرتّدى، يف حني اأن املناف�شة اليابانية 

والأوروبية باتت اأكرث حّدة، كما اأن اأ�شعار النفط بداأت بالرتفاع...

ومع اقرتاب انتخابات العام 1972 الرئا�شية، اأعلن نيك�شون �شعيه اإىل حتقيق »النفراج« 

مع الحتاد ال�شوفياتي، واإحداث انفتاح جديد على ال�شني. وبعد جناحه يف النتخابات 

التو�شل  اأمل  ال�شمالية على  بنتيجة »ا�شتفتاء �شعبي«، وا�شل نيك�شون �شغطه على فيتنام 

اإىل اتفاق �شالم موؤاٍت، وهو ما ح�شل يف كانون الثاين )يناير( 1973؛ لكن بعد موت اأكرث 

من 57 األف �شاب اأمريكي و300 األف جريح، ف�شاًل عن 150 مليار دولر ذهبت تكاليف 

مبا�رشة للحرب، واأّدت اإىل مفاقمة الو�شع القت�شادي يف البالد.

»ف�شيحة  جاءت  بنف�شها،  الأمريكية  الأمة  ثقة  زعزعت  التي  فيتنام  حرب  ومبوازاة 

ووترغيت« التي لّطخت �شمعة موؤ�ش�شة الرئا�شة ومعاوين نيك�شون، والذي ا�شطر لتقدمي 

ا�شتقالته يف 9 اآب )اأغ�شط�س( من العام 1974.

حتت عنوان )هل ي�شّح الكالم على ف�شل املحافظة اجلديدة(، يقّيم فريدريك �شاريون 

�شّماها  والتي  البن،  بو�س  جورج  الأمريكي  اجلمهوري  للرئي�س  املزدوجة  الولية  جتربة 

»املحافظة اجلديدة«.

اإن ع�رشية عهد بو�س البن )2009 – 2001( �شتبقى يف التاريخ مقرونة بال�شطط والغلو 
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املفرط، ب�شبب الغلو والنزق اللذين اأبدتهما اإدارة بو�س ومار�شتهما اإثر عمليات 11 اأيلول 

اإن  ثّم  بيئتها.  وتهافت  اأ�شاًل،  اأظهرتها  التي  الثقافية  اله�شا�شة  وب�شبب   ،2001 )�شبتمرب( 

التفاوت يف الأذهان »باملحافظني اجلدد« يف الوليات املتحدة.

ومعلوم اأن املحافظة اجلديدة هي تيار يحّركه مثقفون يتحّدرون من الي�شار الأمريكي، 

موؤّثرة  اأ�شبحت  �شخ�شيات  حول  الع�رشين  القرن  من  الثاين  الن�شف  يف  تاأ�ّش�س  والذي 

Irvin Kristot )رائد م�رشوع جمموعة  اإيرفن كري�شتول  1970، مثل  اعتباراً من �شنوات 

مثقفني اأو حمفل خرباء يحمل ا�شم »م�رشوع القرن الأمريكي اجلديد«(!

مواتية  روحية  ونفثت  والعراق(،  )اأفغان�شتان  حربني  )البن(  بو�س  اإدارة  �شّنت  لقد 

تكن  مل  املح�س،  ال�شرتاتيجي  ال�شعيد  وعلى  معًا.  اآن  يف  والدويل  الداخلي  لالنق�شام 

 ،)Rogue State( »اأقّل فداحة، حيث انتقل العراق من و�شعية »الدولة الوغد احل�شيلة 

كما تقول وا�شنطن، اإىل و�شعية »الدولة املنهارة« )Collapsed State( امل�شهودة التداعي 

لكّل من اأرجع الب�رش ونظر؛ وكانت اإيران هي اأول امل�شتفيدين من الأخطاء الأمريكية يف 

املنطقة، بحيث باتت متّد نفوذها اإىل العراق و�شوريا ولبنان، وتقيم �شبكات ولء �شلبة يف 

اأفغان�شتان.

ويت�شاءل الكاتب: اأفرتى �شيكون مرور دونالد ترامب عالمة لعودة املحافظة اجلديدة 

بعد مرحلة باراك اأوباما العابرة؟ كال؛ ذلك اأن ترامب ل يّدعي النتماء اإىل هذه العقيدة، 

كما اأنه انتقد تكلفة العمليات يف اأفغان�شتان ويف العراق، وو�شع نف�شه يف اأفق »جالء« اأو 

يف منظور ان�شحاب )كما يف �شوريا( مبا جعل املحافظني اجلدد اخلّل�س يرجتفون.

وقد اأكدت �شيا�شات ترامب »النعزالية« يف الداخل وجتاه الدول الأخرى على املنحى 

والذي  ال�شمالية(،  وكوريا  ورو�شيا  واإيران  ال�شني  )مع  اأي�شًا  ال�شدامي  ولكن  املختلف، 

يحمل بذور عودة �شياطني املحافظة اجلديدة مّرة اأخرى.

حتت عنوان )عهد اأوباما، طموح اخلطاب وتوا�شع »واقعي« للممار�شة(، يقراأ ال�شحايف 

املخت�س بالوليات املتحدة، �شيلفان �شيبيل، جتربة عهد باراك اأوباما »النيوليربايل«، والذي 

ال�شيا�شة  يغرّي  اأن  اأوباما  من  ينتظرون  الأمريكيون  كان  عظيمة.  ب�شاأنه  التوقعات  كانت 
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الداخلية وال�شيا�شة اخلارجية للبالد؛ وهو با�رش ذلك م�شتنداً اإىل فل�شفة عامة متزج التقدمية 

والتقاليد  املوؤ�ش�شات  وباحرتام  بالرباغماتية  خطابه،  يف  التواتر  الكثرية  ال�شاعرية  الغنائية 

الأمريكية، نتيجة لقناعة عميقة لديه باأن العمل ال�شيا�شي هو يف النهاية فن املمكن.

الراأ�شمالية  اإنقاذ  اأي  باإطالق:  امللّح  العاجل  على  يعكف  اأوىل  مرحلة  يف  راح  وقد 

الأمريكية من الإفال�س. وخالفًا لالأطروحات ال�شائعة يف الأو�شاط املالية، وبال�شّد منها، 

فاإنه تدخل وفق حمورين: الأول ت�شغيل مطبعة اأوراق النقد؛ ثم جتراأ بعد ذلك على و�شع 

الدولة الفيدرالية حتت قب�شة املوؤ�ش�شات وامل�رشوعات ال�شناعية والقت�شادية.

اأوباما لوقف الأزمة ومعاودة اإطالق القت�شاد، كانت  لكن كل التدابري التي اتخذها 

غري كافية لوقف ال�شعور بالتقهقر الذي ا�شتوىل على الوليات املتحدة خالل النكما�س 

الكبري )2008(، وبالرغم من النجاحات التي حققها اأوباما، يف الداخل واخلارج )التفاق 

– الن�شحابات  – املفاو�شات التجارية واجليو-ا�شرتاتيجية مع ال�شني  اإيران  النووي مع 

اجلزئية للقوات الأمريكية من اأفغان�شتان والعراق(، فاإن م�شار الإحباط الأمريكي ظل قائمًا.

باري�س عن  القوى(، حتدث جيل  موازين  دبلوما�شية  اأو  ترامب  )دونالد  عنوان  حتت 

هذا  ميار�شها  كما  للغريزة  وفقًا  فال�شيا�شة  مكان،  كّل  للجدل يف  املثري  الأمريكي  الرئي�س 

الرئي�س الغريب عن الفكر ال�شرتاتيجي اإىل اأق�شى درجة ميكن ت�شّورها، تف�رّش قراراته التي 

اإ�رشائيل  الدبلوما�شية الأمريكية )اعرتافه الأحادي اجلانب ب�شيادة  �شطبت ن�شف قرن من 

تعريف  اأدنى  دون  من  لإ�رشائيل  عا�شمة  بالقد�س  ترامب  اعرتاف  وقبله  اجلولن،  على 

عقاري لها...(.

لي�س  فاإنه  بروكينغز،  معهد  يف  الباحث   ،Thomas wright رايت  لتوما�س  ووفقًا 

يتبّنى  فهو  دائمون.  اأعداء  ول  دائمون  اأ�شدقاء  املوحدة  اخلارجية  ترامب  اإدارة  ل�شيا�شة 

من  قلياًل  ويويل  كافة،  الأمم  مع  ال�شفقات  اإىل  واأدنى  املخال�شات  اإىل  اأقرب  هي  مقاربة 

ال�شاأن والقيمة للروابط التاريخية، ويبحث عن املكا�شب الفورية املبا�رشة التي تبداأ بالتجارة 

والعقود وت�شل اإىل الدعم الدبلوما�شي«.

اإن �رشطي العامل، كما يعرّب باري�س، يظل مبهوراً بالقوة، كما يك�شف النتفاخ اجلديد 
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يف ميزانية البنتاغون )750 مليار دولر يف العام 2019 اأي بزيادة 4.5%(، حتى ولو كان 

ترامب يقّدمها على اأنها موازنة ردعية اأ�شا�شًا.

يف حديث لوزير اخلارجية الأمريكية الأ�شبق، هرني كي�شنجر، فاإن دونالد ترامب قد 

يكون »اأحد تلك الوجوه التاريخية التي تظهر بني احلني والآخر لت�شّجل نهاية حقبة وجُترب 

على النكو�س عن امل�شلمات القدمية. هذا ل يعني اأن الرجل واٍع لذلك، اأو اأنه يتوخى حاًل 

ممتازاً بدياًل؛ فقد يكون الأمر جمّرد حادث عار�س«. ولعّل النتخابات الرئا�شية يف العام 

2020 تتيح ح�شم ذلك.

العوامل  حول  مقالت  عدة  وعالماتها(،  الهيمنة  )ع�امل  الكتاب  من  الثاين  الق�صم  يف 

املايل  والبعد  الع�شكري،  العامل  �شمنها:  ومن  الأمريكية،  الهيمنة  تر�شيخ  اإىل  اأّدت  التي 

والنقدي، والوجوه العلمية والثقافية واجلامعية واللغوية، التي ت�شّكل الأ�شا�س الذي تقوم 

عليه القوة الناعمة ال�شهرية املناف�شة.

رئي�س  مايل،  روبري  يعر�س  بعد؟(،  وماذا  – دبلوما�شي!  �شيا�شي  )تقهقر  عنوان  حتت 

عهد  يف  وحتديداً  املتحدة،  الوليات  تواجه  التي  للتحديات  الدولية،  الأزمات  جمموعة 

الرئي�س احلايل للبالد، دونالد ترامب، يف اإطار حماولتها احلفاظ على »زعامتها« للعامل.

يقول مايل اإن ع�رش الغلبة وال�شيطرة الأمريكية قد وىّل. وهذا الع�رش، الذي بداأ ع�شية 

احلرب العاملية الثانية، وتعّزز وتدّعم مع �شقوط جدار برلني و�شقوط الحتاد ال�شوفياتي، 

وال�شيا�شية  املالية،  واملوؤ�ش�شات   .2003 العام  يف  املاأ�شاوية  العراق  بحرب  اختتامه  بداأ 

البنك  اإىل  الدويل  النقد  �شندوق  – من  بها  اأوحت  اأو  وا�شنطن  اأقامتها  التي  والع�شكرية 

الأمن  جمل�س  اإىل  )الناتو(  الأطل�شي  �شمال  حلف  منظمة  ومن  والتعمري،  لالإن�شاء  الدويل 

كانت  ولو  حتى  املتحدة،  الوليات  �شاعدت  هيئات  هي   – املتحدة  لالأمم  التابع  الدويل 

اأفادت العديد من الأطراف. فال عجب اأن ينه�س »حر�س جديد«، ويوؤكد ذاته يف مواجهة 

الوليات املتحدة؛ ويق�شد الكاتب بذلك ال�شني ورو�شيا، اأو ما كان ي�شمى �شابقًا بالعامل 

الثالث الذي ينتابه نفور عام من املنظمات واملعايري العاملية التي يعتربها منحرفة خماتلة اإزاءه.

لكن، يف املقابل، ما زال غياب اأي مناف�س ذي وزن للوليات املتحدة، وعدم وجود 
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اأي مراجح لغلّوها واإفراطها، منذ نهاية احلرب الباردة، يغّذي لدى اإدارتها املتعاقبة �شهوة 

متعاظمة و�رشاً متزايداً.

ويف هذا ال�شياق، فقد قّدم دونالد ترامب �شورة كاريكاتورية عن بالده؛ �شورة اأمريكا 

النافخة �شدرها، املتهافتة، امل�شّو�شة، املت�شددة املت�شلبة اإزاء انتهاكات حقوق الإن�شان لدى 

بع�شهم )فنزويال واإيران وكوبا(، املتهاودة اللّينة اجلانب اإزاء الآخرين، ما ل يزال ي�رّشع 

تقهقرها واأفولها.

ويخل�س الكاتب اإىل اأن ترامب هو �شبب للياأ�س وهو باعث من بواعث الأمل يف اآن 

معًا – هذه هي اإحدى مفارقات رئا�شة فريدة، ما فتئت تثري احلرية والبلبال.

حتت عنوان )ا�شرتاتيجية البنتاغون من اأجل تفّوق اإجمايل دائم(، يعر�س مايكل كلري 

ل�شرتاتيجية الوليات املتحدة التي �شهدت حتّولت خالل احلرب الباردة وبعدها؛ فهي 

اإىل  ال�شوفياتي،  الحتاد  تقدم  لعرقلة   Containement الحتواء  ا�شرتاتيجية  من  انتقلت 

احلملة �شد »الدول – الأوغاد«، اإىل احلرب املعوملة �شد الإرهاب. ومع هذا، فاإن دونالد 

ترامب الذي يحتّل اليوم البيت الأبي�س، ومعه النوعية اجلديدة من �شقور البنتاغون والقادة 

التفّوق  هي  حمّدد:  غري  م�شتقبل  على  بها  ي�شتهدون  توّجه  ا�شرتاتيجية  تبّنوا  الع�شكريني، 

.)Overmatch( »اأو »الزيادة الزائدة )Surclassement( »املفرط، اأو »النفراد بالتفّوق

وي�شيف كلري: معنى هذه ال�شرتاتيجية هو اأن على الوليات املتحدة احلتفاظ بالتفّوق 

الع�شكري والتكنولوجي على رو�شيا وال�شني )وعلى اأّي ُمناجز اأو مناف�س حمتمل اأخر( اإىل 

اأبعد مدة ممكنة.

لنقا�شها، ل  اأي جمال  الزائدة ل تف�شح عمليًا  الزيادة  اأو  املفرط  التفوق  ا�شرتاتيجية  اإن 

لدى الراأي العام ول لدى الكونغر�س. وبهذا تكون قد اأ�شبحت املوّجه الرئي�س لل�شيا�شة 

املتحدة  للوليات  الع�شكرية  الإنفاقات  اأن  هذا  ومعنى  الأمريكية.  والع�شكرية  اخلارجية 

�شتفي�س  تر�شانتها  واأن  وجمتمعني،  جمتمعة  املحتملني  خ�شومها  قدرات  جتاوز  توا�شل 

بالأ�شلحة اجلديدة ذات القدرات العظيمة.

وهذه ال�شرتاتيجية �شُتفاقم من خطر ن�شوب احلرب بني القوى العظمى، ومن انتهاك 
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اأو  املفرط  التفوق  النفراد يف  ا�شرتاتيجية  وتعود عيوب  بعمق.  وتعري�شها  املدنيني  حياة 

– التي هي الأ�شا�س  اإحجامها عن املعاملة باملثل يف العالقات الدولية  اإىل  الزائدة  الزيادة 

النهائي لالأمن وال�شالم.

واأخرياً، يدعو كلري اإىل جمع املتحالف وكتلة متاآلفة من اجلماعات املختلفة التي تعاين 

ا�شرتاتيجية النفراد يف التفّوق املفرط اأو الزيادة الزائدة: النا�س الفقراء والعمال، والتقنيون 

الذين يجدون اأنف�شهم ُمكرهني على تكري�س مواهبهم للتح�شري للحرب؛ واأهايل الأطفال 

ال�شغار الذين �شوف يجري جتنيدهم م�شتقباًل يف نزاعات �شد ال�شني ورو�شيا، ورجال 

الأعمال الذين �شيجدون اأنف�شهم م�شطرين جمربين على قطع كل عالقة لهم مع نظرائهم 

ال�شينيني؛ وكثريون غريهم.

العالقة  غني�شوتو طبيعة  نيكول  احللفاء وولئهم؟(، حتّلل  وفاء  )ماذا عن  حتت عنوان 

اإطار حلف �شمال الأطل�شي  بني الوليات املتحدة وحلفائها الأوروبيني، وبالأخ�س يف 

اأمريكا  بالتزام  املخاطرة  من  بّد  ل  كان  اإذا  واحدة:  فكرة  يف  تتلخ�س  وهي  )الناتو(؛ 

اأقل من احل�شول على احلّد الأعلى من الزعامة وال�شيطرة ال�شيا�شية على  الع�شكري، فال 

احللفاء الأطراف يف املعاهدة الدفاعية بني الأمريكيني والأوروبيني، واملوّقعة يف 4 ني�شان 

.1949

وهكذا فاإن معادلة »الدفاع مقابل الزعامة والقيادة« اأو »الدفاع مقابل الولء« �شتظّل 

لة للتحالفات الع�شكرية التي وّقعتها الوليات املتحدة طوال القرن الع�رشين.  الالزمة املف�شّ

املعمورة،  وجه  على  الع�شكرية  القواعد  من  �شبكة  اأكرب  املتحدة  الوليات  متلك  واليوم 

يرتاوح تعدادها بني 700 و800 قاعدة موّزعة على القاّرات املختلفة، وقد بقي التحالف 

الأطل�شي )الناتو( من بني التحالفات اجلماعية كافة، �شلبًا را�شخًا حى اليوم.

من جهتهم، الأوروبيون القلقون مّما يعتربونه »التهديد الرو�شي يف اأوروبا« و»ال�شيني 

التاريخي، لكن من دون  احتمال »خيانة« حاميهم  قلقهم كذلك من  ُيبدون  اآ�شيا«،  يف 

التاأثري على »اإخال�شهم وولئهم« له.

وعلى ال�شعيد القت�شادي، يحّقق حلفاء الوليات املتحدة يف اأوروبا ويف اآ�شيا مك�شبًا 
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الأمريكية يف  امل�شاهمة  تزال  )ال�شيا�شي(: فال  الأمريكية  القيادة  املقارنة مع مك�شب  يقبل 

الباقية، ن�شبة   28 البلدان  بينما تتوزع  الع�شكرية،  من ميزانيته   %70 ميزانية )الناتو( متّثل 

ال�شعيدين  التكلفة على  مفرط  اأمر  م�شداقية هو  م�شتقل وذي  دفاع  وبناء  الباقية؛   %30

املايل وال�شيا�شي.

اإن الهدف الأكرب للتحالف الأطل�شي بالن�شبة اإىل احللفاء الأوروبيني، هو عرقلة التهديد 

الرو�شي وجتميده، واحليلولة دون الوليات املتحدة ودون الرحيل والن�شحاب.

حتت عنوان )الوليات املتحدة والتعددية الدولية، تاريخ جفاء م�شتدام(، تتطرق اآّنيك 

�شيزيل للعالقة امللتب�شة بني الوليات املتحدة وما �شّمتها »التعددية الدولية«. فكما كانت 

ُمثل الدميقراطية الت�شاركية الأمريكية يف قلب امل�رشوع الوطني اأو القومي الأمريكي، فاإن 

البنية  على  اأي�شًا  هو  يراهن  كان   1945 العام  بعد  الهيمنة  يف  املتحدة  الوليات  م�رشوع 

التعددية، اأو املتعددة الأطراف يف العالقات الدولية، التي كانت تذهب �شعداً وبالتدريج 

من اجلهوي والإقليمي اإىل ال�شامل واملعومل.

اأعقب  الأمريكية، والذي  الأعظم  القوة  املعوملة، عرب فوز  التعددية  اأن �شعود  والواقع 

على  ذاتية  بقدرة  النموذج  ميهر  وكاأنه  بدا  ت1991،  العام  يف  ال�شوفياتي  الحتاد  انهيار 

ال�شتدامة، من دون اأن تكون اأمثولية القالب الأّم الأمريكي �رشورية له بعد الآن. فالعوملة 

توؤاتي يف جوهرها تكاثر البدائل من القوى العظمى، من دون اأن تكون خا�شعة ل�شبط 

فالتة من عقال  تعددية  عليها:  متفق  تعددية  اأو �شمن  داخل  الأمريكي وحتّكمه،  املهيمن 

خالقها وموجدها.

اأحاديّتها ويف  فّظة يف  اأمريكية،  رئا�شة  يعود �شدى جميء  بعد هذا ل  اآّنيك:  وت�شيف 

عدائها للعوملة يف ت�رشين الثاين )نوفمرب( 2016، يرتامى وكاأنه تقّم�س وتطّور نافر نا�زش، بل 

لة »لفك ارتباط« حمتوم، اأو عالمة على نهاية الدورة التي بداأها باراك اأوباما  يظهر كمح�شّ

واحلق ُيقال، قبل دونالد ترامب واليوم، ويف حني اأن الدبلوما�شية الدولية ُتبدي قلقها من 

ال�شّد واجلذب و�رشاع الأيدي ال�شيني – الأمريكي، فاإن ثمة جتمعات وتركيبات اإقليمية 

جديدة ن�شف مهيمنة، يجري اخرتاعها حول الهند – اأو حول تركيا، تواجه بني جزيرة 
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العربية املتكتلة �شعوديًا – والنووية غداً؟ - مع اإيران، وتعيد ا�شطفاف الربازيل والفيليبني 

فك  ُيعلنون  هوؤلء  املتحدة،  الوليات  حول  ال�شعبويني  من  و�شواهم  بولونيا  اأو  واإيطايل 

جديد«  دويل  »نظام  �شبط  على  يحر�شون  ولكنهم  املعومل،  التزامهم  ونف�س  ارتباطهم 

وتن�شيقه وفقًا مل�شاحلهم.

حتت عنوان )هيمنة جتارية معّر�شة للتهديد(، يتحدث جان مارك �شريوين عن مراحل 

الهيمنة التجارية الأمريكية منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية، والتهديدات التي تتعر�س لها 

من الأقطاب الدوليني الآخرين.

وراء  ال�شعي  ا�شطدم  كما  الت�شويات.  وبني  التهديد  بني  الهيمنة  هذه  تاأرجحت  وقد 

للتعرفة  العامة  التفاقية  وظلت  الأمريكيني.  الروؤ�شاء  بني  الداخلية  باخلالفات  الهيمنة 

اجلمركية والتجارة )GATT(، التي وّقعت يف العام 1947، جت�ّشد تعددية اأطراف تتخذ 

�شكل هيمنة متقا�شمة، قبل قيام منظمة التجارة العاملية )OMC( يف العام 1995.

املتعاقدة«.  »الأطراف  بني  التمييز«  »عدم  هو  )غات(  اتفاقية  يف  اجلامع  املبداأ  كان 

احلقوق  للجميع  ي�شمن  بالرعاية،  الأوىل  الدولة  اأو  رعاية  الأكرث  الأّمة  اأو  الدولة  و�رشط 

كما  لي�س  التفاقية  هذه  اأن  غري  الأ�شواق،  اإىل  الدخول  يف  نف�شها  والإمكانات  نف�شها، 

بالإذعان، حتت ظروف  انتهت  اإنها  ثم  اأن تكون متامًا؛  تريدها  املتحدة  الوليات  كانت 

احلرب الباردة، للمطالب الربيطانية يف الإبقاء على »الأف�شليات والرعايات الإمرباطورية« 

املوروثة من �شنوات 1930، واألغت املبداأ الأ�شا�شي الذي هو »عدم التمييز«.

بعد احلرب العاملية الثانية، واجهت الوليات املتحدة التي كانت متّثل ربع التجارة العاملية 

تقريبًا، حتديات جدّية من قبل بلدان اجلماعة الأوروبية ومن اليابان، ومن ثم من ال�شني 

والأطراف  املتحدة  الوليات  بني  اتفاقات  ووّقعت  مفاو�شات  ح�شلت  وقد  بعد.  فيما 

الأخرى، �شمن اإطار التعددية التي ميكن اأن حتفظ م�شالح اجلميع.

الهيمنة  و�رشعة عطب  ه�شا�شة  من ظهور  ال�شينية  املناف�شة  فقد عجلت  النتيجة،  ويف 

ذات  و�شناعاتها  امل�شتقبلية  �شناعاتها  م�شتوى  على  ذلك  يف  مبا  الأمريكية،  التجارية 

املتحدة  الوليات  عادت  التجاري،  ميزانها  يف  العجز  ظهور  ومع  العالية.  التكنولوجيا 
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لتعي�س جمدداً احلقبة اليابانية، ُم�شرتجعة التهامات ذاتها التي وّجهتها اإىل املناف�س القدمي، 

الداخلي،  �شوقه  واإقفال  التكنولوجيات،  بنهب  فتتهمه  اجلديد؛  املناف�س  اإىل  لتوّجهها 

وخف�س قيمة العملة.

الأطراف.  تعددية  من  الأمريكية  الهيمنة  »تطهري«  اإىل  ترامب  اإدارة  ت�شعى  واليوم، 

وهكذا فاإن الإدارة فر�شت يف العام 2018 اإعادة التفاو�س على معاهدات ثنائية اعتربتها 

»نافتا«،  ال�شمالية  لأمريكا  احلّرة  التجارة  )اتفاقية  املتحدة  للوليات  موؤاتية  وغري  �شلبية 

التفاق مع كوريا...(.

حتت عنوان )الدولر، �شالح يجنح اإىل التاآكل(، ُيحّلل دومينيك بليهون م�شتقبل العملة 

الأمريكية )الدولر( التي ل تزال م�شيطرة وم�شتمرة يف مطالع القرن احلادي والع�رشين، 

حتى ولو كانت قد بداأت بالتاآكل بالنظر اإىل الرتاجع الن�شبي للوليات املتحدة اأمام القوى 

الكربى ال�شاعدة كال�شني واأحادية ترامب ت�شارع هذه العملية وت�شّجع املحاولت الأوىل 

لإنهاء هذه الهيمنة.

اإنه  اأ�شبابًا عدة تف�رّش قّوة الدولر و�شموده للزمن والدميومة.  اأن هناك  ويرى بليهون 

العملة الوحيدة التي جتمع ال�رشوط الأربعة للعملة ذات ال�شتخدام الدويل؛ 1(عملة قابلة 

اأن يكون البلد امل�شّدر   )2 اأن توؤّدي دور و�شيلة الدفع الدولية؛  للتحويل بحيث ت�شتطيع 

لها من الباأ�س وال�شوكة بحيث ي�شّدر كميات تكفي من النقد ال�شائل؛ 3( اأن يكون نظامه 

املايل على قدر من النمّو مبا يف ذلك على ال�شعيد الدويل، لكي يكون اأهاًل للتحكيم يف 

عمليات املتعاملني وامل�شاربني الدوليني، وخ�شو�شًا امل�شتثمرين اخل�شو�شيني الباحثني عن 

البلد  اأن يكون   )4 ال�شيولت؛  فيها من  ما  لوفرة  بالعميقة  التي تو�شف  تلك  اأ�شواق من 

امل�شّدر للعملة ممهوراً مبوؤ�ش�شات �شيا�شية ثابتة توحي بالثقة حلاملي الدولرات.

من هنا كان ا�شتخدام الوليات املتحدة دائمًا واأبداً لعملتها حم�شور مب�شلحتها هي ومن 

دون اأن تاأبه للنتائج التي تت�شّبب بها �شيا�شتها للبلدان الأخرى.

لكن، ونتيجة �شيا�شاتها العدائية، فاإن اإدارة ترامب احلالية جتد نف�شها يف حالة حرب 

اقت�شادية �شد عدد متزايد من الدول، نخ�س منها بالذكر ال�شني واإيران ورو�شيا وفنزويال؛ 



درا�صات باحث
قراءة يف كتاب: نهاية الزعامة الأمريكية )اأو�شاع العامل 2020(

130 68 1442هـ ـ العدد   - 2020 �صيف 

وهذا امل�شار من �شاأنه اأن يدفع تلك الدول نحو خلق نظام مايل جديد، قد ُي�شهم يف و�شع 

حّد نهائي لهيمنة الدولر على امل�رشح الدويل.

حتت عنوان )ماذا عن ال�شيطرة التكنولوجية والعلمية؟(، يقول �شارل تيبوت اإن العام 

2019 اأكد ا�شتمرار �شيطرة الوليات املتحدة املتمادية على امل�رشح العلمي والتكنولوجي 

الدويل. فهي ل تزال حتتفظ باملنزلة الأوىل يف ما خ�س املن�شورات والإ�شدارات العلمية، 

ويف ما عنى امليزانيات املخ�ش�شة للبحث اجلامعي ويف عدد احلائزين ال�شنويني من ُنخبها 

على جائزة نوبل، منذ ربع قرن.

املعلومات )1742  اأكرب عدد ممكن من مراكز  املتحدة حتوز كذلك  الوليات  اأن  كما 

التي  بريطانيا  على  جداً  كثرياً  متقدمة  العاملي(  املجموع  من   %39 مركزاً، اأي ما يعادل 

حتتّل املرتبة الثانية يف هذا الت�شنيف )265 مركزاً، اأي 6% يف حني اأن ال�شني ل حتتّل �شوى 

املرتبة ال�شابعة مبا جمموعه 131 مركزاً.

غري اأنه لي�س يف م�شتطاع هذه ال�شيطرة الأمريكية اأن تخفي وتغّيب ما حّققه ال�شينيون 

من تقّدم يف املجالت العلمية والتكنولوجية. فال�شني حتتّل املرتبة الثانية جلهة متويل البحث 

والن�رش العلمي؛ وهي تتجاوز الوليات املتحدة يف الريا�شيات؛ وهي مع تقدميها اأكرث من 

53 األف طلب ت�شجيل براءة اخرتاع يف العام 2018، ل تكون بعيدة كثرياً عن الوليات 

يف  جتاوزها  اإىل  تتو�شل  قد  ولعلها  العام،  ذلك  يف  براءة  األف   56 �شّجلت  التي  املتحدة 

ال�شنوات القريبة املقبلة.

اأي�شًا، متلك ال�شني العدد الأكرب من احلا�شوبات العمالقة؛ وهي ت�شيطر على اإنتاج املعادن 

 ،)Alibaba( وعلي بابا ،)Baidu( النادرة، كما اأن ال�رشكات الرقمية الكربى مثل بايدو

وتين�شنت )Tencent(، وهواوي )Huawei(، و�شاومي )Xiaomi(، والتي ُيطلق عليها 

جمتمعة ا�شم )Bahx(، هي التي دفعت بال�شني اإىل مرتبة اجلّبار التكنولوجي، اعتباراً من 

�شنوات 2010، بف�شل الدعم الذي بذلته الدولة على ال�شعيد املايل وال�شيا�شي، كما وعلى 

�شعيد البنى التحتية.

وي�شتنتج تيبوت اأن ال�شيطرة التقنية – العلمية الأمريكية قد اهتّزت بفعل تطّور ال�رشكات 
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القومية  الروح  وتدعيم  تعزيز  يف  التقلي�شي   – النيوليربايل  توّجهها  ُي�شهم  التي  الرقمية، 

الأمريكية  الدولة  �شوكة  اأ�ش�س  تقوي�س  اإىل  وطموحاتها  الهيمنة،  يف  ودعاواها  ال�شينية 

وتفّوقها التقني – الع�شكري. 

باأّي  لكن  الرثاء«،  »غاية  يف  املتحدة  الوليات  جعل  ال�شخري  )النفط  عنوان  حتت 

النفط ال�شخري يف القت�شاد الأمريكي  تاأثري اكت�شاف  اأوزاّنو مدى  ثمن؟(، يحّلل ماتيو 

قبيل  بداأت  والتقهقر  الرتاجع  من  عقود  اأربعة  بعد  اأتى  باهراً  حتّوًل  ُيعترب  فهو  والعاملي؛ 

�شدمة العام 1973 النفطية.

وهكذا، فاإن ا�شتخراج النفط اخلام يف ربيع العام 2019، يف الوليات املتحدة، و�شل 

اإىل 12 مليون برميل يوميًا، متجاوزاً اإنتاج اململكة العربية ال�شعودية ورو�شيا؛ جتاوزاً كان 

قد بداأ يف العام الذي �شبقه.

اإن العودة اإىل التفوق الطاقوي الأمريكي وما يتبع عنه من خف�س امل�شتوردات من النفط 

اخلام خف�شًا �شخمًا، اإمنا تعيد للحكومة الأمريكية، وفقًا ملختلف املعنيني، هام�س املناورة 

اجليو- ا�شرتاتيجي املفقود. اإنها عودة وتفّوق يحّرر وا�شنطن من تاأثري ال�شاللت النفطية 

العربية يف ال�رشق الأو�شط، على الرغم من موا�شلة الوليات املتحدة ا�شترياد ما ُيقارب 

اأربعة ماليني برميل يوميًا.

لكن، على ال�شعيد العاملي، تعترب وكالة الطاقة الدولية اأنه ينبغي لإنتاج النفط ال�شخري 

اأن يت�شاعف مّرتني، بل وثالثًا ليعّو�س عن نق�س النفط التقليدي وتاليف انقبا�س اأو تناق�س 

العر�س فيه، يف حدود العام 2025.

اإن الوليات املتحدة ما زالت متلك متامًا، ومنذ زمن بعيد، الأدوات التي ت�شتطيع اأن 

تقّيم بها �شالبة العوامل الطاقوية املختلفة من عوامل اإرادة الباأ�س وم�شيئة اجلربوت لديها، 

ح�شب تعبري الكاتب، الذي ق�شد �شيا�شة ترامب ال�شتعالئية جتاه ال�شعوديني لإبقاء اأ�شعار 

النفط حتت ال�شيطرة.

وتتوازى �شيا�شة العقوبات القا�شية على اإيران وفنزويال مع هذا ال�شياق. 

حتت عنوان )الثقافة، العلوم، املرّبات واملوؤ�ش�شات: »القوة الناعمة«(، يتحدث اأدريان 
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امليدان  ال�شدارة يف  املتحدة احتالل موقع  للوليات  تتيح  التي  الناعمة«  »القّوة  لريم عن 

الأل�شني، والثقايف والعلمي، على الرغم من ظهور مناف�شني حمتملني لها. وهذه »القدرة 

مّرة، وناقل قواعد  تاأثرياً ونفوذاً  الناعمة« هي قدرة تت�شّعب وتتنّوع يف منّوعات جتعلها 

ومو�شل معايري، وطرق تفكري مرة ثانية، اأو وعداً بحياة اأف�شل، وقدرة على الإغراء ت�شعب 

مقاومتها.

اأما اأهم الأوراق والعنا�رش املتينة التي ت�شتخدمها الوليات املتحدة كي توا�شل »هدفها 

الر�شايل العاملي«، فاأهمها:

فرانكا«  »اللينغوا  هي  التي  الإنكليزية  اللغة  وتاأثري  انت�شار  اأي  الكلمة،  قوة   – اأوًل 

Lingua franca اجلديدة، اأو »اللغة اجلامعة« اجلديدة يف امل�شكونة، كلها. وهي تاأتي بعد 

ال�شينية والإ�شبانية، كاللغة التي متلك العدد الأكرب، من الناطقني بها يف العامل. وكما يف 

املبادلت كذلك يف الأعمال، بحيث اإن الإنكليزية تظهر كالو�شيط الذي يربط امل�شارف 

بال�شفقات والو�شطاء والعاملني يف بور�شات املراكز الكربى، وبخا�شة لندن ونيويورك 

)و�شيكاغو(. 

العلمية  باملجالت  مرورها  عرب  والتكنولوجيا،  العلمية  بالعلوم  العرتاف  ميّر  واليوم 

الربيطانية اأو الأمريكية، اأو عندما ُتكتب بكلمات وُتنطق يف مداخالت، بالإنكليزية.

ثانيًا – �شهرة التعليم العايل الأمريكي معروفة ول حتتاج اإىل دليل، مثل: جامعة هرافارد 

وجامعة �شتانفورد ومعهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا وجامعة كولومبيا وجامعة �شيكاغو؛ 

وهذه املوؤ�ش�شات غنية باملوارد، قادرة على توزيع املنح، اأو على دفع اأجور مرتفعة، وعلى 

توفري ال�رشوط الف�شلى للبحث... وعلى هذا ميكن فهم اأن تكون الوليات املتحدة املق�شد 

ل للطالب يف بقية اأنحاء العامل. املف�شّ

كل  وقبل  اأوًل،  هناك  اخلم�س،  القاّرات  وتتالألأ يف  ترتاءى  التي  الأ�شماء  – بني  ثالثًا 

ت�شنيف  يف  الأوىل  العاملية  التجارية  والعالمات  اجلن�شيات،  املتعددة  ال�رشكات  �شيء، 

فورب�س )Forbes( لعام 2019، تخ�ّس للوليات املتحدة، بن�شيب الأ�شد، وتوؤكد تفّوقها 

ال�شاحق.
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والنجوم  ال�شينما  هناك  املتاألقة،  والعالمات  والتكنولوجيا  البحث  جنوم  جانب  واإىل 

املحفورة على اأر�شفة هوليوود، والرتفيه بعامة؛ اإذ لرمبا كانت الوليات املتحدة اليوم اأكرب 

م�شنع لالأحالم يف العامل!

»املثال  لن�رش  مك�شوفة  ب�شورة  تعمل  التي  واملوؤ�ش�شات،  اجلمعيات  ظهرت   – رابعًا 

 Carnegie كارنيجي  »وقفية«  معه  الع�رشين  القرن  بداية  يف  الأمريكي«  النموذج  اأو 

 Rockefellen روكفلر  موؤ�ش�شة  بعدها  جاءت  ثم   ،1910 العام  يف   Endowment

Foundation يف العام 1913؛ ثم تكاثرت بعد ذلك اجلمعيات واملوؤ�ش�شات التي جنحت 

اأ�شعافًا  الدويل  ال�شعيد  على  لديها  التدخل  قدرات  م�شاعفة  يف  التالية  العقود  خالل 

م�شاعفة.

لتحديات  خمتلفة  قراءات  حالت(،  )درا�شة  الكتاب  من  والأخري  الثالث  الق�شم  يف 

متعّددة تهّدد الهيمنة الأمريكية يف العامل، ودعوة )من حمّرري الكتاب( للوليات املتحدة 

لإعادة تعريف عالقتها بالآخرين من جهة، واإعادة حتديد موقفها اإزاء املو�شوعات ذات 

الأهمية العالية من جهة ثانية.

ومن احلالت املهمة التي ميكن عر�شها باإيجاز �شديد:

- التحّدي ال�شيني.

- وا�شنطن يف مواجهة مو�شكو.

- العدو الإيراين.

و�شملت احلالت الأخرى: تغريات املوقف اإزاء اأوروبا؛ وا�شنطن، تل اأبيب، الريا�س: 

اتفاقية  ترامب:  مع  التفاو�س  الأفريقي؛  ال�شاحل  يف  العمل«  »اقت�شام  م�شارات؛  اأزمة 

التجارة احلّرة لأمريكا ال�شمالية نافتا – 2؛ التحدي املناخي.

الأمريكية   – ال�شينية  العالقات  اإن  باري  دومينيك  تقول  ال�شيني(،  )التحدي  حول 

تخفي بالإجمال انعدام التنافر وتغّيب فقدان التنا�شق و�شوء التفاهم. فالوليات املتحدة 

العتبار:  بعني  اأخذها  ينبغي  التي  الوحيدة  احلقيقية  العاملية  القوة  هي  ال�شني  اإىل  بالن�شبة 

اإليها لكي تنجز  التي حتتاج  التجارية والتكنولوجيا  املبادلت  لها  توؤمن  اأن  فهي ت�شتطيع 
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حتديثاتها، واندماجها يف العوملة الراأ�شمالية. اأما بالن�شبة اإىل وا�شنطن، فاإن قفزة العمالق 

اأمام  يتفتح  جديد  اإلدورادو  بالوعود:  غنّية  قفزة  هي  الغرب«  اإىل  »الكربى  الآ�شيوي 

امل�شتثمرين ومام الر�شاميل الغربية.

اأما على ال�شعيد ال�شيا�شي، فاإنه مل يكن من املحتمل اأن ت�شبح ال�شني خالل ثالثة عقود 

اأحد اأكرب القت�شادات العاملية، واإىل حد تغرّي معه الو�شط الدويل والبيئة الدولية.

الذي  الهائل  امل�رشوع  بينغ  �شي جني  اجلديد  ال�شيني  الرئي�س  2013، عر�س  العام  يف 

هو »طرق احلرير اجلديدة«: تريد ال�شني اإعادة حتديد القواعد الدولية بف�شل م�رشوعات 

التنمية والتعاون ال�شاملني، وهي تقدم نف�شها كمرجعية بديلة للتحديث الفّعال »يف بلدان 

ترغب يف ت�رشيع منّوها على نحو ا�شتقاليل.

والعامل  ترامب حتديداً(  )اإدارة  وا�شنطن  اأهداف  الوقت  ترتاءى مع  بداأت  املقابل،  يف 

التكنولوجي  والتقدم  ال�شعود  اإعاقة  اجلديد:  ال�شيني  التحدي  مواجهة  من  الراأ�شمايل 

لل�شني، واإحلاق اقت�شادها بالقواعد واملعايري النيوليربالية، بعرقلة تدخل الدولة وجتميدها، 

وباحل�شول على فتح اأن�شطتها الثالثية والزراعية للمناف�شة الدولية.

وبذلك، فاإن وا�شنطن تعيد العالقات الدولية عقوداً اإىل الوراء، ُمظهرة ب�شيا�شتها جتاه 

ال�شني عمى كاماًل اإزاء التطورات العاملية.

حول التحدي الرو�شي للهيمنة الأمريكية )وا�شنطن يف مواجهة مو�شكو: ثالثون �شنة 

مليخائيل  �شابق  م�شت�شار  وهو  غرات�شيف،  اأندري  حتدث  التفاهم(،  و�شوء  الأخطاء  من 

منذ  ومو�شكو  وا�شنطن  بني  العالقات  بها  مّرت  التي  الرئي�شة  املراحل  عن  غوربات�شوف 

اأربعينيات القرن املا�شي.

لهذا  الرو�س  امتالك  )مع  النووي  ال�شالح  احتكار  الأمريكيون  فقد   1949 العام  ففي 

اإىل  ووا�شنطن  مو�شكو  بني  ال�شرتاتيجي  التناف�س  يخ�شع  اأن  ذلك  فاقت�شى  ال�شالح(، 

ينبغي  وكان  كوبا.  �شواريخ  اأزمة  بعد  حّدة  زاد  الأمر  اإن  بل  النووي.  الع�رش  ق�شورات 

املتبادل  التدمري  اأو  ال�شرتاتيجي،  التكافوؤ  ماأزق  اإىل  والو�شول   1970 �شنوات  انتظار 

عدم  »معاهدة  مو�شكو،  1972، يف  )مايو(  اأيار  �شهر  الطرفان يف  يوّقع  لكي  امل�شمون، 
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اعتداء نووي«؛ وقد �شمح و�شول غوربات�شوف اإىل �شّدة احلكم يف الحتاد ال�شوفياتي يف 

العام 1985، للقادة الأمريكيني وال�شوفيات باأن يعلنوا خالل قمتهم الأوىل يف جنيف: »اأن 

احلرب النووية هي حرب ل ميكن ك�شبها؛ فال ينبغي بالتايل اأن ُتخا�س« - واأن يعلنوا اأن 

بلديهما ين�رشفان عن �شباق الت�شلح.

اأعقبت  التي  ال�شنوات  اإىل  اأ�ش�س الأزمة احلالية يف عالقات رو�شيا والغرب، تعود  اإن 

متّزق الحتاد ال�شوفياتي، واحلقبة التي اختارت فيها العوا�شم الغربية ا�شتبعاد رو�شيا املا – 

بعد �شوفياتية من الهيكل اجلماعي والبنيات اجلماعية التي كانت توؤمل الن�شمام اإليها.

اإذا �شاءت  اأن على رو�شيا  اإىل  لكن، وبعد ا�شتخال�س الدرو�س، خل�س القادة الرو�س 

اأن تخيف. ويظل ال�شالح النووي »احلّجة« الأخرية يف يد  اأن تكون م�شموعة الكلمة، 

لة يف  مو�شكو يف مواجهة غطر�شة مناف�شيها الغربيني )وترامب يف طليعتهم( والأداة املف�شّ

�شيا�شتها اخلارجية.
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