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

درا�سات وبحوث
o

طالبان و�أوهام التغيير� :سقوط في امتحان ال�سلطة ..وتهمي�ش

الأقل ّيات والن�ساء

د .ع � � �ل� � ��ي درب� � � ��ج

� oآثار تر�سيم الحدود البحرية على لبنان في ظل التهديدات الإ�سرائيلية م�� �ح�� �م� ��ود ج� �ب ��اع ��ي

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

العراق واالحتالل الأميركي  :هل تكون �أفغان�ستان نموذجاً؟

o

مقاطعة دولة االحتالل :الواقع والتح ّديات

د .ف� � � � ��ؤاد خ �� �ش �ي ����ش
ب� � � � � � � � � ��راءة

درزي

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

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

o

التنّين الأكبر :ال�صين في القرن الواحد والع�شرين

مراجعة :ح�سن �صعب
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ف�صليّة ُتعنى بالق�ضية الفل�سطينية وال�صراع العربي ـ الإ�سرائيلي.
ت�صدر عن مركز «باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية» �ش  .م  .م
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الهيئة اال�ست�شارية:
ّ
مفكر عربي من لبنان.
د .عصام نعمان :نائب ووزير سابق/
د .باسم سرحان :أستاذ العلوم االجتماعية في اجلامعة األميركية في بيروت سابقاً.
د .طالل عتريسي :باحث وأستاذ جامعي.
د .علي عقلة عرسان :األمني العام السابق الحتاد الكتّاب واألدباء العرب في سوريا.
د .غسان العزّي :أستاذ العالقات الدولية في ك ّلية احلقوق والعلوم السياسية-بيروت.
ّ
الدولية/مفكر وباحث.
حماد :رئيس اجلامعة اللبنانية -
د .مجدي ّ

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

املدير املسؤول  :فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفنّـي� :أحمـد املقـداد

حقول الدرا�سات والأبحاث واملقاالت

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

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

قواعد الن�رش

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

درا�سات باحث

االفتتاحية
�أث��ار «انت�ص��ار» حركة طالبان الأخ�ير يف �أفغان�ستان قلق��ا ً �شديدا ً لدى
ال�شعب الأفغاين �أوالً ،ولدى الدول املجاورة �أو البعيدة حتى ،من �أن تعود
�أفغان�ستان مرة �أخرى قاع��دة لت�صدير الإرهاب وتنفيذ عمليات دامية �ضد
من تعتربهم اجلماعات التكفريية �أعداء وخ�صوما ً لها وللإ�سالم!
وكان لالن�سحاب الأمريكي الذليل من هذا البلد انطباعات متناق�ضة ،بني
من عدّ ه دليل �ضعف و�سق��وط لإمرباطورية االحتالل والتو�سع والهيمنة،
على م�ست��وى العامل ،وبني من عدّ ه جزءا ً من ا�سرتاتيجية �أمريكية �أ�شمل،
تهدف لتوفري الإمكانات والطاقات ،مع ح�رص اخل�سائر و�إنهاء احلروب املفتوحة
يف اخلارج ،متهيدا ً لتحقيق ا�ستدارة ناجحة نحو ال�صني ورو�سيا ،اللتني باتتا
متثّ�لان التحدي الأول للهيمنة الأمريكية ،بعد تراجع التحدي الإ�سالمي
الأ�صويل �إىل ٍ
حد كبري!
يف هذا العدد اجلديد من جملة (درا�سات باحث) ،عدة �أبحاث ومقاالت،
�أ ّوله��ا حول طبيع��ة «انت�ص��ار» حركة طالب��ان يف �أفغان�ست��ان واحتماالت
جناحه��ا وف�شله��ا يف �إدارة البالد يف مرحلة ما بع��د االن�سحاب الأمريكي
و�سقوط احلك��م التابع للواليات املتحدة؛ وبحث ح��ول احتمال تكرار هذا
االن�سح��اب الأمريكي من العراق يف �أواخر العام اجلاري وتداعياته ؛ �إ�ضافة
�إىل درا�س��ة حول ت�أث�يرات تر�سيم احل��دود البحرية عل��ى لبنان يف ظل
التهدي��دات الإ�رسائيلي��ة؛ وبحث �شامل حول مقاطع��ة الكيان ال�صهيوين:
الواقع والتحديات.
ويف اخلت��ام ،قراءة يف كت��اب (الت ّنني الأكرب :ال�ص�ين يف القرن احلادي
والع�رشين).
خريف
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درا�سات وبحوث

طالبان و�أوهام التغيير
�سقوط في امتحان ال�سلطة..
أقليات والن�ساء
وتهمي�ش ال ّ
د .علي دربج

❋

ّ
المقدمة
كان ال�س�ؤال الأبرز منذ ا�ستعادة جماعة طالبان �سيطرتها على كابول يف � 15آب
 ،2021حول ما �إذا كانت عودة هذه اجلماعة �إىل ال�سلطة تعني بالن�سبة للأفغان �أنها
�ستفعل كما فعلت قبل  25عا ًما.

فقد �سيطرت طالبان على �أفغان�ستان ب�أكملها ،من عام � 1996إىل عام 2001؛ وهي
ميل عنا�رص وقادة طالبان �إىل
مار�ست القمع الوح�شي ،ال �سيما �ضد ال ّ
أقليات والن�ساء� .إن ْ
متمردة بعد �أحداث � 11أيلول،
العنف ،الذي ا�ستمر طوال مرحلة عودة ظهورهم ّ
كقوة ّ
واملخدرات ،وبيئة �أمالها اخلوف.
�أ ّدى �إىل مذابح �ضد املدنيني ،والإجتار بالب�رش
ّ
ولكن منذ �إعالن �إمارة �أفغان�ستان الإ�سالمية �أخرياً ،ق ّلل قادة اجلماعة من �أهمية هذا
تطوروا مع الزمن».
التاريخ ،قائلني «�إنهم ّ

يف امل�ؤمتر ال�صحفي الأول للجماعة ،وعد املتحدث با�سم طالبان ،ذبيح اهلل جماهد،
بـ«العفو عن الأفغان ،وب�أن املر�أة �سيكون لها حقوق «�ضمن ال�رشيعة الإ�سالمية» ،م�ؤكداً
أي�ضا؛
ماهرا يف جمال الب�رصيات � ً
�أن �أيام �إيواء اجلماعة للإرهابيني قد و ّلت .كان «جماهد» ً
والالفت يف الأمر �أنَّ من �أجرت املقابلة التلفزيونية معه كانت �صحفية �أفغانية .وهنا
يطرح ال�س�ؤال نف�سه؛ ما الن�سخة التي تريد طالبان �إظهارها للعامل عن نف�سها؟ عملي ًا ،ال
تزال حكومة طالبان امل�ؤقتة يف �أيامها الأوىل ،لكن هناك ثالثة م�ؤ�رشات رئي�سية ،ميكن
❋ باحث وحما�رض جامعي.

خريف
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أقليات والن�ساء
طالبان و�أوهام التغيري� :سقوط يف امتحان ال�سلطة ..وتهمي�ش ال ّ

درا�سات باحث

من خاللها احلكم على طريقة �إدارة طالبان للبالد ،والت�أكد وبالدليل ،هل �أن براغماتية
احلركة التي يتغ ّنى بها البع�ض وجدت طريقها �إىل التطبيق على الأر�ض ،عرب تغيري نظرتها
املكونات العرقية يف
للكثري من الأمور املتعلقة باعتمادها الواقعية ال�سيا�سية يف التعامل مع
ّ
هذا البلد� ،أم �أن هذا التعديل اقت�رص على اخلطاب فقط ،وبقى يف �إطار الدعاية الإعالمية
ح�رصاً؟
�أوىل هذه امل�ؤ�رشات :رغبة اجلماعة يف تقا�سم ال�سلطة.
وثانيها :مواجهة الأزمات املعي�شية والإن�سانية امل�ستجدة ،ال �سيما م�شكلة اجلفاف وندرة الغذاء.
إ�رشاكهن يف
وثالثها :والتي ت�شغل بال العامل �أجمع ،هي حول معاملة طالبان للن�ساء ،وهل �سيتم �
ّ
احلكم كما تزعم احلركة؟؟؟

يف الإجابة ،نقول �إنه لي�س تاريخ طالبان فقط هو الذي يتناق�ض ب�شكل مبا�رش مع االعتدال
أي�ضا  -مبا يف ذلك القمع العنيف لالحتجاجات
الذي ُيظهرونه؛ �إمنا �سلوكياتهم احلالية � ً
واملطاردة من الباب �إىل الباب للأ�شخا�ص املدرجني يف قائمتهم ال�سوداء .ويف هذا الإطار،
تقول رينا �أمريي ،الزميلة البارزة يف مركز التعاون الدويل بجامعة نيويورك�« :إنه هجوم
�ساحر من جانب ،وهجوم �إرهابي من اجلانب الآخر».

� ً
أوال» طالبان وال�سقوط في امتحان الم�شاركة بال�سلطة وحقوق المر�أة
ي�سميه الن�سخة
بعيداً عن حفالت التطبيل والتهليل وحمالت الرتويج ملا يحلو للبع�ض �أن ّ
اجلديدة لـ«حركة طالبان» غداة �سيطرتها على �أفغان�ستان ،بعد االن�سحاب الأمريكي من
هذا البلد ،واالدعاء بح�صول حتوالت يف النهج ال�سيا�سي للحركة و�سلوكها ور�ؤيتها ،جتاه
امل�شاركة يف احلكم ،واالعرتاف بحقوق الأقليات واملر�أة و�إن�صافها ،ف�إن قراءة مو�ضوعية
�ضمتها ،ت�شي بخالف ذلك
ملا �آلت اليه عملية ت�شكيل احلكومة امل�ؤقتة وال�شخ�صيات التي ّ
متام ًا .فمزاعم طالبان �أقرب �إىل
الوهم منها �إىل احلقيقة(((.
ّ
وعملي ًاّ ،
جل ما فعلته طالبان ارتداء لبا�س االعتدال و�إخفاء النربة الإلغائية يف التعامل
مع اخلارج ،ــــ مع الإبقاء عليها يف الداخل ،خ�صو�ص ًا يف املناطق الريفية قو ًال وفع ً
ال ـــ
1- Zeerak Khurram, Taliban carrying out door-to-door manhunt for Afghans on blacklist,
report says, nbcnews, website, 20 Agust 2021. www.nbcnews.com.

خريف
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أقليات والن�ساء
طالبان و�أوهام التغيري� :سقوط يف امتحان ال�سلطة ..وتهمي�ش ال ّ

درا�سات باحث

املكونات الطائفية
بهدف جتميل �صورتها وحمو تهمة الت�شدد والتكفري والبط�ش وا�ضطهاد ّ
أ�رضت بها وطبعت �صورتها ،و�سلبتها ال�رشعية
والعرقية املخالفة لعقيدتها الدينية ،والتي � ّ
الدولية� ،إ ّبان حكمها لأفغان�ستان يف ت�سعينيات القرن املا�ضي(((.

�أ ـ ـ حكومة اللون الواحد لطالبان

لنبد�أ بالت�شكيلة املطروحة .يف � 7أيلول ّ ،2021
�شكلت طالبان �أوىل حكوماتها التي
�سمتها بامل�ؤقتة .ت�ألّفت هذه بالكامل من �أع�ضاء القيادة العليا للحركة .هنا ثمة خيبة ُمني
ّ
تبدل تعاطي احلركة ،وتتمثل بعدم ذكر �أ�سماء �أي امر�أة ،ف� ً
ضال عن �أنه
بها املراهنون على ّ
حظيت
مل يتم ربط �أي �سيا�سي بارز باحلكومة ال�سابقة ،على الرغم من االجتماعات التي ِ
بالإ�شادة العلنية ،والتي عقدتها طالبان مع �شخ�صيات ،مثل الرئي�س ال�سابق حامد كرزاي،
�أو رئي�س جهود امل�صاحلة عبد اهلل عبد اهلل.

على م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية ،وعند التدقيق يف توزيع املقاعد ،نرى �أن املمار�سة
املكونات والأطياف الأفغانية الأخرى القائمة على التهمي�ش،
الطالبانية املتعلقة بنظرتها �إىل ّ
وحتى الإلغاء ،بقيت على حالها ،و�إن كانت احلركة ا�ستدركت الأمر ،وقامت ب�ضم وزراء
جدد يف احلكومة امل�ؤقتة ،مبا يف ذلك من «الأقليات»� .إال �أن الكفّة يف توزيع احل�ص�ص
أقلية �أخرى.
الوزارية الوازنة ما زالت متيل ل�صالح ّ
تفوق التمثيل الطالباين الكا�سح على �أي � ّ

فهناك � 33شخ�صية مت تعيينهم يف منا�صب عليا هم من الب�شتون ،على الرغم من �أنهم
ّ
وبغ�ض النظر عن مزاعم
ي�شكلون فقط ما يقرب من  45-40يف املائة من �سكان البالد.
ّ
طالبان بتنويع احل�ص�ص الوزارية لت�شمل جميع الأعراق ،ف�إن ت�شكيل احلكومة يعك�س عدم
التوازن العرقي الطويل الأمد على �أعلى م�ستويات قيادة طالبان ،التي ظ ّلت ثابتة �إىل حد
كبري منذ ت�أ�سي�س احلركة(((.

الأمر امللفت الآخر الذي يجدر التوقف عنده ،هو احل�ضور الوازن للحر�س القدمي،
والذي تُرجم برت�ؤ�س اّ
جيدا للمراقبني
املل حممد ح�سن �آخوند للحكومة ،مع �أنه لي�س معروفًا ً

2- John Haltiwanger, The Taliban are now trying to pose as moderates after years of terror
tactics and taking the country in a final, brutal sweep, businessinsider website. 17 Aug 2021.
www.businessinsider.com.
3- Ibid
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املقربني للزعيم امل�ؤ�س�س
الدوليني ،ولكنه يحظى باحرتام كبري داخل طالبان باعتباره �أحد ّ
«متردها».
املال حممد عمر؛ وقد تر ّبع على رئا�سة جمل�س قيادة طالبان خالل معظم فرتة ّ

ح�صة لقطر و�أخرى ل�شخ�صيات قريبة من القاعدة
بـ ّ
اخللطة الطالبانية املثرية للجدل جمعت فيما بدا بالأ�ضداد من حيث الت�صنيف ال�سيا�سي.
ح�صة قطر ــ الأداة الأمريكية املعروفة،والتي دخلت على خط امللف
فمن جهة� ،ضمنت ّ
بقوة ،و�أ�صبحت العب ًا م�ؤ ّثراً يف �أفغان�ستان ،على ح�ساب النفوذ الإماراتي ــ
الأفغاين ّ
ال�سعودي التاريخي ــ وذلك عرب تعيني املال عبد الغني بردار النائب الأول لرئي�س الوزراء،
وهو �أحد نواب �أمراء طالبان الثالثة ،ورئي�س مكتبهم ال�سيا�سي يف الدوحة.

�سيئة ال�سمعة داخلي ًا
ومن جهة ثانية ،ا�شتملت احلكومة على �شخ�صيات م�ستفزة ّ
ودولي ًا ،ف� ً
ضال عن �أنها مو�صومة بالإرهاب؛ وهو ما ر�أيناه من خالل تعيني نائبي الأمراء
الآخرين يف منا�صب حيوية� :رساج الدين حقاين� ،أحد املطلوبني لدى مكتب التحقيقات
�سيئة ال�سمعة ،املو�ضوعة على القائمة ال�سوداء
الفدرايل الأمريكي ،وزعيم �شبكة حقاين ّ
للواليات املتحدة ،وهو الآن وزير الداخلية (وتُعرف �شبكة حقاين بقربها من «تنظيم
القاعدة» وتنفيذ عمليات انتحارية عدة؛ كما ُن�سب �إليها عدد من �أعنف الهجمات يف
�أفغان�ستان خالل ال�سنوات الأخرية) .ورمبا �أرادت طالبان بذلك توجيه ر�سائل طم�أنة �إىل
التنظيمات التكفريية الأخرى ،فيما �أُعطي حممد يعقوب ،امل�شهور يف احلركة باعتباره
االبن الأكرب للمال عمر ،من�صب وزير دفاع(((.
مل يك�شف �أمري طالبان ،ال�شيخ هبة اهلل �أخوند زاده� ،رصاحة عن دوره ،وال �رشحه يف
امل�ؤمتر ال�صحفي الذي �أعلن فيه عن حكومة ت�رصيف الأعمال ؛ لكن �شخ�صيات طالبان
�سي�رشف عليها هبة اهلل .بعد ذلك مبا�رشة ،بد�أت
احلا�رضة �أكدت �أن احلكومة ب�أكملها ُ
قنوات و�سائل الإعالم التقليدية واالجتماعية لطالبان باالحتفال با�ستعادة «�إمارة �أفغان�ستان
الإ�سالمية» ،وهو نف�س ا�سم نظام «طالبان» الذي حكم معظم البالد من عام � 1996إىل عام
«التمرد».
وعرفت به اجلماعة طوال فرتة وجودها يف
ُ ،2001
ّ

 4ـ ف�ضل الهادي وزين ،لت�رصيف الأعمال �أم دائمة ..كيف ميكن تو�صيف حكومة طالبان اجلديدة؟ موقع قناة
اجلزيرة القطرية� 9 ،أيلول https://www.aljazeera.net .2021
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تقريبا التي ي�شغلها القادة
ّمت تخ�صي�ص الوزارات� ،إىل حد كبري ،وفقًا للأدوار املتكافئة
ً
حاليا يف ال�شورى الرحربي (جمل�س القيادة) .كان حقاين ويعقوب يقت�سمان بالفعل ال�سلطة
ً
على ال�ش�ؤون الع�سكرية والأمنية لطالبان يف جميع �أنحاء البالد ،وهو ترتيب يبدو �أن
تعيينهما وزيرين يع ّززه؛ ويف حني بدا �أن بع�ض الإعالنات ت�شري �إىل تخفي�ضات �أو ترقيات
معينني ،ف�إن �أغلب ال�شخ�صيات التي متّت ت�سميتها يف احلكومة امل�ؤقتة لطالبان هي
لأفراد ّ
املعينني اجلدد
بالفعل �أع�ضاء يف جمل�س قيادة اجلماعة� .أكرث من ذلك� ،شغل عدد كبري من ّ
منا�صب عليا يف �إمارة الت�سعينيات(((.
�أحد االجتاهات اجلديدة امللحوظة هو الوزن الذي يبدو �أنه قد ُ�أعطي للأفراد من ذوي

اخلربة يف اخلدمة يف �إحدى الوزارات يف الإمارة يف الت�سعينيات .ت ُِرك عدد قليل من القادة
الع�سكريني البارزين ،بت�أثريهم على املجموعة يف مرحلة التمرد ،من دون منا�صب يف
يقدم �سوى عدد قليل من الأدوار التي ّ
تركز على الأمن .ورمبا ال
جمل�س الوزراء ،الذي ال ّ
ينبغي اعتبار حكومة ت�رصيف الأعمال التابعة حلركة طالبان «غنائم حرب» ليتم تق�سيمها
مبرارة بني الف�صائل ،كما كانت الأمور �سائدة خالل �سنوات حكم احلكومات الأفغانية
املدعومة من الواليات املتحدة يف كثري من الأحيان؛ بل يجب النظر �إليها على �أنها ممار�سة
لإ�ضفاء ال�رشعية على �أدوار التمرد يف زمن احلرب ،واالرتقاء بها من ِقبل الكثريين يف
جمل�س القيادة� ،إىل مرتبة الوزارات احلكومية ذات ال�سيادة(((.

ج ـ تهمي�ش الأقليّات والمر�أة
كما هو متوقع ،مل ُتعينّ طالبان �أي امر�أة يف حكومتها اجلديدة ،فيما جرى تهمي�ش
الأقليات العرقية التي اقت�رص متثيلها يف احلكومة امل�ؤقتة على عدد قليل من احل�ص�ص ويف
منا�صب هام�شية نوع ًا ما .كان الهدف من دعوات املجتمع املدين الدويل والأفغاين
لل�شمولية ،هو �أن ت�شمل االنتماء الأيديولوجي وامل�ؤ�س�سي،بالإ�ضافة �إىل الرتكيبة ال�سكانية
االجتماعية؛ لكن مل تكن هناك �أي بادرة نحو ال�شمولية يف احلالتني من ِقبل طالبان.
 5ــ املرجع ذاته
 6ــ �أفغان�ستان :هل ت�سهم حكومة طالبان امل�ؤقتة يف طم�أنة املجتمع الدويل �أم يف زيادة خماوفه؟ موقع قناة بي
بي �سي العربي� 9 ،أيلول https://www.bbc.com/arabic .2021
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ففي �إفادته ال�صحافية التي ك�شف فيها عن �أ�سماء الوزراء وامل�س�ؤولني ا ُ
جلدد ،لفت
عدة» ،من بينهم التاجر الأفغاين حاجي
«جماهد» �إىل �أن احلكومة باتت الآن
«ت�ضم �أقليات ّ
ّ
نور الدين عزيزي ،وهو من والية بان�شري ،الذي ُع نِّي وزيراً للتجارة؛ �إ�ضافة �إىل تعيني
كل من حاجی حممد عظيم �سلطان
كالندار عباد وزيراً لل�صحة بالوكالة .كما مت تعيني ٍ
زاده من �إقليم �رسبل ال�شمايل ،وحاجی حممد ب�شری من �إقليم بغالن ال�شمايل �أي�ض ًا ،نائبني
نائبني
لوزير التجارة ،وعبد الباري عمر ،وحممد ح�سن غياثي ،وهما من �أقلية الهزارةَ ،
لوزير ال�صحة؛ و�شملت التعيينات اجلديدة �أي�ض ًا  10نواب لوزارات خمتلفة� ،إ�ضافة �إىل 3
م�س�ؤولني �آخرين.

التعيينات اجلديدة �إمنا جاءت لتج ّنب �سخط املجتمع الدويل ،واحل�صول على ر�ضاه،
�أكرث منها رغبة يف تو�سيع التمثيل ال�سيا�سي للأعراق الأخرى  .والدليل على ذلك �أنها
ال ّ
ت�شكل �أهمية تُذكر مقارنة مع الوزارات ال�سيادية والأ�سا�سية التي احتفظت بها طالبان
لنف�سها.

وعندما ُ�سئل املتحدث با�سم طالبان عن الوعود املتكررة التي قطعوها على �أنف�سهم
خالل العام املا�ضي ب�أنهم ي�سعون �إىل ت�شكيل «حكومة �شاملة» تخدم جميع الأفغان،
�أجاب فقط ب�أن هذه التعيينات م�ؤقتة  -لكنه مل يذكر املدة التي �ستق�ضيها احلكومة يف
يعجل بتغيريها� .أ�شار بع�ض املراقبني �إىل �أن «�إن�شاء الإمارة الإ�سالمية
اخلدمة �أو ما الذي ُ�س ّ
الأ�صلية حلركة طالبان يف عام � ،1996صيغ �أي�ض ًا بلغة االنتقال والو�ضع امل�ؤقت» ،على
الرغم من �أن هيكلها مل يتغري كثرياً حتى الإطاحة بها من خالل التدخل الأمريكي يف �أواخر
عام .2001
�إن الطريقة التي يتم بها احلكم على حركة طالبان ،من حيث انخراطها يف التعامل مع
ً
ارتباطا بالتعيينات على م�ستوى
الن�ساء والأقليات العرقية  -ومعاملتها  -قد تكون �أقل
ً
ارتباطا مبعاملتها على �أر�ض الواقع .حتى الآن ،ف�إن ال�سجل يف
جمل�س الوزراء ،و�أكرث
قدمت طالبان ت�أكيدات بال�سالمة والأمن
جميع �أنحاء البالد خمتلط ،ولكنه مثري للقلقّ .
املقد�سة يف كابول ،وعقدت اجتماعات مع
املخ�ص�ص لالحتفال ب�أيام عا�شوراء ال�شيعية ّ
ّ
مم ّثلي جمتمعات ال�سيخ الأفغانية؛ لكن عدداً من حاالت االحتجاز والقتل املب ّلغ عنها،
وقعت يف املناطق التي تقطنها �أقلية الهزارة العرقية امل�ضطهدة تاريخي ًا.
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ومع �أن طالبان �سمحت للفتيات يف بع�ض املناطق با�ستئناف ح�ضور الف�صول الدرا�سية
(وحتى اجلامعات اخلا�صة مبوجب �إر�شادات جديدة للف�صل بني اجلن�سني) ،لكن يف مناطق
مقيدات� .صحيح �أن الن�ساء ُعدن �إىل ممار�سة الوظائف والأعمال ،خ�صو�ص ًا
�أخرى بقني ّ
تعر�ضهن للرتهيب
منهن �أبلغن � ً
الرعاية ال�صحية ،بت�شجيع من طالبان ،لكن العديد ّ
أي�ضا عن ّ
وتلقيهن تعليمات بالعودة �إىل ديارهن .قوبلت املظاهرات العامة يف كابول واملدن الكبرية،
ّ
املحتجات من �أجل حقوق املر�أة ،بتحذيرات من طالبان
وخا�صة تلك التي تقودها الن�ساء
ّ
بالتفرق و�إطالق النار؛ ويف بع�ض احلاالت بال�رضب(((.
ّ
�أ�شارت جمموعة من ت�رصيحات طالبان �إىل �أن القيود احلالية ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق
طبقة فقط ب�سبب البيئة الأمنية (�أو حتى ،ح�سب اعرتاف �أحد
بالن�ساء ،هي قيود م�ؤقتة و ُم ّ
املتحدثني ،ب�سبب خماوف ب�ش�أن �سلوك مقاتلي طالبان) .بعد وقت ق�صري من �إعالن حكومة
ت�رصيف الأعمال� ،أعلنت و�سائل الإعالم التابعة لـ«حركة طالبان» �أن االحتجاجات العامة
يجب �أن يتم الإعالن عنها واملوافقة عليها من ِقبل وزارة الداخلية م�سبقًا.
وبعيداً عن حماوالت جتميل �صورة و�سلوك طالبان فيما يخ�ص نظرتها وتعاطيها مع
املر�أة ،والذي تتو ّاله بع�ض الو�سائل الإعالمية اخلليجية ،ال�سيما القطرية ورمبا الباك�ستانية،
ف�إنه باملقابل توجد تقارير حول عودة طالبان �إىل ما�ضيها القا�سي ،حيث �أُجربت الن�ساء يف
املقاطعات التي �سيطرت عليها طالبان يف الأ�شهر وال�سنوات املا�ضية على ترك وظائفهن؛
ومرة�أخرى ُيطلب من �أحد الأقارب الذكور مرافقتهن خارج املنزل(((.
ّ
ووفق ًا ملوقع  voxالأمريكي �أن «ات�صاالت طالبان على الأر�ض تقول �إنه مع �سيطرتها
على مقاطعات خمتلفة ،ف�إنهم يظهرون مع قوائم النا�شطات وال�صحفيات واملتعاونني مع
احلكومة مل�ضايقة �أُ�رسهم وترهيبهم ب�شكل منهجي».
فا�ستمرار هذه املمار�سات �سيكون عالمة وا�ضحة على �أن طالبان تعطي الأولوية
للأيديولوجية على الرباغماتية .كما �أن ا�ستبعاد الن�ساء من املجتمع قد يكون م�ؤ�رشاً على �أن
طالبان غري مهتمة بتقدمي تنازالت من �أجل احلكم.
 7ـ �أفغان�ستان :هل ت�سهم حكومة طالبان امل�ؤقتة يف طم�أنة املجتمع الدويل �أم يف زيادة خماوفه ،مرجع �سابق.

 Taliban 'intensifying' search for Afghans who helped US: UN document, france24 website.ـ 8
619 Aug 2021. www.france24.com.
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ً
ثانيا :طالبان ومواجهة �أزمة الم�ساعدات والجفاف والغذاء
قد ال تبدو طريق احلكم �سالكة �أمام طالبان وخالية من العوائق؛ ف�أكرب التحديات التي
قد تواجهها هي اقت�صادية و�إن�سانية((( .حالي ًا تعاين �أفغان�ستان عدداً من الأزمات املقلقة،
مقدمتها ندرة الغذاء واملياه النا�شئة يف �أفغان�ستان ،وجميعها ت�ضع �سلطة طالبان
ويف ّ
أهليتها للحكم �أمام املجتمع الدويل على املحك.
وم�صداقيتها و� ّ

فبعد �سيطرة طالبان على �أفغان�ستان ،قام البنك الدويل ،وغريه من امل�ؤ�س�سات الدولية،
بتجميد قدر كبري من التمويل وامل�ساعدات الأجنبية ،التي كانت احلكومة الأفغانية
ال�سابقة تعتمد عليها ب�شكل كبري على مدى ال�سنوات الع�رشين املا�ضية ،كما فعلت مع
جمدتها احلكومة الأمريكية حالي ًا(((1؛
معظم الأ�صول ال�سائلة للحكومة ال�سابقة ،التي ّ
الأمر الذي و�ضع احلركة �أمام حتدٍ �آخر ،حيث �سيتعينّ على احلركة ت�أمني املعونات الغذائية
الطبية لهم ،ف� ً
ضال عن ال�رضوريات الأخرى التي �سيتوجب
لل�سكان ،وتوفري اخلدمات
ّ
على طالبان القيام بهذه الأمور الأ�سا�سية ملواجهة الأزمات االقت�صادية اخلانقة؛ ُي�ضاف
�إليها موجة اجلفاف ال�شديد التي ت�رضب جميع �أنحاء �أفغان�ستان ،والتي من املتوقع �أن ت�ؤ ّثر
على قدرة املزارعني والرعاة على توفري الغذاء.
وجدت تقديرات جلنة الإنقاذ الدولية يف حزيران � ،2021أن  80يف املائة من الأفغان
يعتمدون على الزراعة ورعي املا�شية لت�أمني قوته اليومي ،الأمر الذي يتطلب هطول
جدي ،حيث يعاين  40باملائة من
الأمطار .ما ُيقلق الأفغان �أن �أزمات الندرة بد�أت ب�شكل ّ
امل�شاركني يف م�سح جلنة الإنقاذ الدولية بالفعل من �آثار �سلبية من نق�ص املياه(.((1
حتى قبل اجلفاف ،وجدت تقديرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف عام ،2020
�أن  8.2مليون �أفغاين يحتاجون �إىل م�ساعدات غذائية طارئة ،وميكن ت�صنيف  11مليو ًنا
9- JOSH BOAK, Taliban took Afghanistan but face cash squeeze, AP News website. 20 August 2021. www.apnews.com.
ــ 10- Millions at risk of displacement as Afghanistan faces extreme drought, warns IRC,11
rescue website, 15 June 2021.www.rescue.org.

 11ــ ق�ضيتان عانت منهما �أفغان�ستان مع بداية هذا العام :اجلفاف وا�ستيالء طالبان على مناطق عديدة ،موقع
�أخبار الإمم املتحدة العربي 15 ،متوز https://news.un.org/ar .2021
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على �أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي(.((1
يقول توما�س بارفيلد ،رئي�س املعهد الأمريكي لدرا�سات �أفغان�ستان�« :إذا انقطعت
الكهرباء ،فهذه م�شكلة حقيقية .الغذاء م�شكلة حقيقية .والآن تعاين �أفغان�ستان من
اجلفاف .لذا عليك �إطعام ال�سكان «.
طوال العقود املا�ضية ،كانت امل�ساعدات الغذائية يف الأ�سا�س مهمة املنظمات غري
احلكومية يف �أفغان�ستان ،وهي �آخذة يف الرتاجع ب�رسعة .لذا ف�إن حماوالت طالبان� ،أو
غيابها ،لإعادة ت�أمني تلك امل�ساعدة �أو تقدميها� ،سيكون �إ�شارة مهمة للمجتمع الدويل
حول اهتمامهم مب�ساعدة �سكانهم.
فامل�ساعدات الدولية �أمر حيوي لهذه املهمة ،ولكن هذا يتطلب اعرتافًا من احلكومات
الأجنبية ،والتي ميكن �أن توفّر بع�ض امل�ساعدات الغذائية �أو املائية .مت طرح ال�صني ،التي
لها م�صالح جتارية و�أمنية يف �أفغان�ستان ،للقيام بهذا الأمر  .يقول بارفيلد �إن «طالبان ميكن
�أن تعقد �صفقة مع ال�صني لل�سماح لها بالو�صول �إىل املعادن يف �أفغان�ستان ،مقابل م�ستوى
(((1
ثمة �أمر �آخر ،وهو �أن حاجة طالبان �إىل �إطعام ال�سكان �ستدفعها
معينّ من امل�ساعدة» ّ .
�إىل اللجوء للأمم املتحدة مل�ساعدتها على ّ
تخطي هذه الأزمة ؛ لكن هذا �سيتطلب تعديل
خ�ص طريقة احلكم.
خطابها الإيديولوجي املعادي للغرب ،وتقدمي بع�ض التنازالت فيما ّ

كانت حالة اجلوع �شديدة اخلطورة يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،لدرجة �أنه يف حلظة
نادرة �سادت فيها الرباغماتية على الأيديولوجية� ،إذ �سمحت طالبان لربنامج الغذاء العاملي
التابع للأمم املتحدة بالدخول �إىل كابول .يف ذلك الوقت،تلقّى ربع �سكان كابول اخلبز
منحا اً
مماثل �سيكون اعرتافًا من طالبان
من الأمم املتحدة �أو ال�صليب الأحمر .واليوم �إن ً
ب�أن تقدمي امل�ساعدة الأ�سا�سية للأفغان مي ّثل �أولوية� .إنهم بحاجة �إىل تعاون العامل اخلارجي.
لي�س هذا فح�سب؛ ال ميكن لأي حكومة �أفغانية البقاء يف ال�سلطة �إذا �سمحت ل�شعبها
 12ــ املرجع ذاته.
 13ــ حالة الطوارئ يف �أفغان�ستان ،املوقع العربي املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني� 31 ،آب 2021
https://www.unhcr.org/ar
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بالتجويع(.((1

اجلدير بالذكر �أن منظمة الأمم املتحدة ّ
«حذرت مطلع �شهر �أيلول  ،2021من اقرتاب
�أزمة غذاء يف �أفغان�ستان ،و�أن خمزون املواد الغذائية قد ينفد يف �أقرب وقت هذا ال�شهر.
ومن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف �أفغان�ستان ،ب�أن
وذكر رامز الأكربوف ،نائب املم ّثل اخلا�ص
ّ
�أكرث من ن�صف الأطفال دون �سن اخلام�سة يعانون من �سوء التغذية ال�شديد ،و�أن �أكرث من
ثلث املواطنني ال يح�صلون على ما يكفي من الطعام».

وبنا ًء على تقرير �أوك�سفام ،حتت عنوان «فريو�س اجلوع يتكاثر» الذي �صدر �سابقًا هذا
ُعد �أفغان�ستان من �أ�سو�أ ب�ؤر اجلوع ال�ساخنة يف العامل التي تعاين من ال�رصاع؛ وت�شمل
العام ،ت ّ
ارتفاعا يف
القائمة دو ًال �أخرى ،ك�إثيوبيا وجنوب ال�سودان و�سوريا واليمن ،التي ت�شهد
ً
م�ستويات اجلوع ال�شديدة منذ العام املا�ضي(.((1

ثالثا :هل تغيّرت طالبان ً
ً
حقا؟
منح اتفاق ال�سالم الذي وقّعته الواليات املتحدة مع «حركة طالبان يف العا�صمة
القطرية الدوحة ،يف � 29شباط  ،2020هذه اجلماعة الإ�سالمية امل�س ّلحة التكفريية الإرهابية،
فر�صة للظهور على �أنها « �أ�شخا�ص يرتدون مالب�س �أنيقة للغاية ،ولديهم هواتف ذكية،
و ُيتقنون فن التحدث بدبلوما�سية للغاية �أمام و�سائل الإعالم الدولية .كما �ألب�سها ثوب
ال�رشعية الدولية ،الذي كانت تفتقر �إليه غداة ا�ستيالء اجلماعة على �أفغان�ستان �أواخر
الت�سعينيات(.((1
كلي ًا .فبالتزامن مع �إكمال طالبان
باملقابل ،ف�إن ال�صورة على الأر�ض كانت خمتلفة ّ
�سيطرتها على �أفغان�ستان ،ودخولها العا�صمة كابول دون ر�صا�صة واحدة ،وبلوغها
الذروة ب�إعالنها �إمارة �أفغان�ستان الإ�سالمية ،بد�أت التقارير تتدفق عن قيام احلركة
 14ــ املرجع ذاته
ّ
 15ــ الأمم املتحدة حتذر من اقرتاب جماعة كربى يف �أفغان�ستان ،موقع �سي� .أن� .أن العربي� 3 ،أيلول 2021
.https://arabic.cnn.com
16- Prisoners in homes’: The women in Afghanistan barred from leaving home without a
man, independent News Paper Website 17 August 2021. www.independent.co.uk
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بعمليات �إعدام لن�ساء ،و�إجبار فتيات على الزواج من مقاتلي طالبان ،و�إبعاد طالبات عن
مدرا�سهن ،فيما بدا �أنه ا�ستعادة للحكم القمعي لطالبان يف الت�سعينيات؛ وهو ما توقف
عنده املراقبون واخلرباء(((1؛ وطرح ال�س�ؤال الذي يراود �أذهان املاليني يف العامل حول هوية
طالبان بال�ضبط اليوم ،وهل تغيرّ ت احلركة فع ً
ال بعدما ا�ستولت على ال�سلطة بعد  20عا ًما
من طردهم منها؟؟؟

ال �شك �أن طالبان مل تعد كما كانت عليه قبل الغزو ،حيث تع ّلمت القيادة من العقود
املا�ضية � -صعودها و�سقوطها و�صعودها مرة �أخرى ـــ ف�أ�صبحت احلركة �أكرث واقعية،
واكت�سبت خربة يف العالقات العامة .لكن هذا ال يعني �أن طالبان قد غيرّ ت نظرتها للعامل،
�أو تخ ّلت عن �أهدافها� ،أو �أنها �أقلعت عن بط�شها ،بعد �إحكام قب�ضتها على البلد.
عملي ًا ،يف جوهرها ــــ �أيديولوجيتها ،والطريقة التي تنظر بها �إىل الإ�سالم ،وفر�ض
بقوة البندقية ـ طالبان مل تتغري جذري ًا كحركة� .صحيح
قوانينها الدينية اخلا�صة على املجتمع ّ
وجدت
تكيفت
�سيا�سيا وع�سكريًا ،منذ الإطاحة بها يف �أيلول  ،2001غري �أنها حيث ِ
ً
�أنها ّ
فر�ضت عقيدة دينية تكفريية �صارمة.

يقول �أ�سفنديار مري ،املح ّلل الأمني جلنوب �آ�سيا باملعهد الأمريكي لل�سالم� ،إن «الكثري
من اجلناح ال�سيا�سي لطالبان ال يزال خا�ض ًعا ل�سيطرة �أ�شخا�ص كان لهم دور ف ّعال يف
احلركة يف الت�سعينيات .مل تتال�شى اللدغة التي خ ّلفتها �أحداث � 11أيلول بالن�سبة لهم»(.((1
و�أ�ضاف مري« :كان لديهم حقًا �إح�سا�س قوي بالإذالل ،ول�سان حالهم يقول :كان
لدينا احلكومة وهذا حقّنا،و�أن هذا احلق �أُخذ م ّنا بالقوة؛ ولذا علينا �أن ُنثبت �أنف�سنا،
ون�ستعيد م�صداقيتنا ،التي ان ُتزعت بالقوة� .إنها تلك الندوب التي خ ّلفتها الأ�شهر التي تلت
 ،9/11والتي �أعتقد �أنها ت�ستمر يف توجيه وت�شكيل احل�سابات ال�شاملة للم�ؤ�س�سة .وهذا
جزئيا ،التقدم احلثيث نحو كابول ال�ستعادتها».
يف�سرّ ،
ً

أي�ضا احلاجة �إىل ال�رشعية الدولية واالعرتاف بها.
يف الوقت ذاته ،تتفهم طالبان بعمق � ً

17 - JOSEPH KRAUSS, What›s next for Afghanistan, abcnews wbsite, 17 August 2021.
www.abcnews.go.com.
18 - Ibid
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يرى كاويه كريامي ،الباحث يف جامعة  SOASمدر�سة الدرا�سات ال�رشقية والإفريقية
أي�ضا ب�سبب الو�صول �إىل الأموال
يف لندن� ،أنه «لي�س فقط ب�سبب قيمتها املعنوية ،ولكن � ً
الأجنبية التي كانت دولة �أفغان�ستان تعتمد عليها ،جلزء كبري من تاريخها».
يف ال�سنوات الأخرية ،بنت طالبان �شبكة عالقات مع �إيران والدول املجاورة لها،
�إىل جانب دول مثل رو�سيا وال�صني .بعبارة �أخرى� ،أوجدت لها �رشكاء حمتملني �آخرين،
بحيث مل تعد عالقاتها تقت�رص على باك�ستان وحدها.كجزء من هذه اال�سرتاتيجية� ،سعت
وحذرا �إىل حدٍ ما ،يف
القيادة ال�سيا�سية لطالبان تقدمي نف�سها على �أنها كيان �أكرث عقالنية
ً
ل�صقت بها .جل�ست
خطابها؛ وهي حماولة لإعادة �صياغة القوة الوح�شية املتخلفة التي ِ
طالبان لي�س فقط يف حمادثات ال�سالم ،ولكن تلك التي �شاركت فيها الن�ساء(.((1
ويف نهاية املطاف ،ف�إن القيادة ال�سيا�سية لطالبان كما هو احلال الآن ،تعمل على تقدمي
بع�ض املبادرات لإر�ضاء املجتمع الدويل  -مثل ترك بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية مفتوحة،
�أو ال�سماح للفتيات ال�صغريات بااللتحاق باملدار�س (مع الف�صل)  -ولكن هناك �سبب
للت�سا�ؤل عن مدى جد ّية هذا االلتزام؛ �إذ ت�شري بع�ض التقارير الواردة من كابول و�أماكن
�أخرى يف �أفغان�ستان� ،إىل �أن «االلتزام �ضحل ب�شكل خميف(.»((2
يرى �أ�سفنديار مري �أن «هناك فجوة بني ما يقولونه وما يفعلونه»�« .إنها �سمة �سيا�سية
من نوع ما � -أنهم قادرون على �إ�رشاك املجتمع الدويل بكلمات ّ
مهذبة ،من خالل خلق
انطباع ب�أنهم منفتحون على ال�سيا�سة .لكن يف النهاية ،ال يزالون �آلة ع�سكرية قوية؛ ويف
كثري من النواحي ،لي�س لديهم حافز كبري لتقدمي تنازالت ،فهم اجتازوا للتو �أفغان�ستان
وا�ستعادوا كابول».
تعي طالبان �أنه قد تكون ا�ستعادة البالد �أ�سهل بكثري من حكمها .وهذا هو ال�سبب يف
�أن م�ستقبل �أفغان�ستان حتت حكم طالبان ال يزال جمهو ًال(.((2
19- Ibid
20- Saeed Shah, Afghans Tell of Executions, Forced ‘Marriages’ in Taliban-Held Areas, The
Wall Street Jouranl Website.12 August 2021. www.wsj.com.
21 - Ibid
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ماذا يعني كل هذا ل�شعب �أفغان�ستان؟
هناك جيل كامل من الأفغان الذين و ِلدوا بعد عام  ،2001عا�شوا حتت تهديد احلرب
امل�ستمرة .لكن هذا اجليل نف�سه ،على الأقل يف املناطق احل�رضية الكربى ،مل ِيع�ش حتت
قمع طالبان(.((2
حتى لو تراجعت طالبان ،يف �سعيها للح�صول على مكانة دولية ،عن بع�ض �أق�سى
�صديقة ،اخلبرية
�سيا�ساتها ،فلي�س هناك �أمل كبري يف �أنها �ستكون معتدلة حقًا .قالت عائ�شة ّ
يف العالقات املدنية -الع�سكرية يف جنوب �آ�سيا ،والتي كتبت ب�شكل مك ّثف عن املنطقة:
�صديقة «فكرة
حتددهم» .و�أ�ضافت ّ
«�سيحكمون متا ًما كما فعلوا من قبل»� .أيديولوجيتهم ّ
التفكري يف �أن طالبان قد تغيرّ ت هي فكرة خاطئة»(.((2
ما�رصح به �شخ�ص ما من اجلانب الع�سكري من طالبان لأحد ال�صحافيني
لنقر�أ بهدوء
ّ
و�ضحينا ملدة  20عا ًما؛ معظم �أفراد عائلتنا
الأمريكيني ،حيث قال له« :انظر ،لقد قاتلنا
ّ
ماتوا ،لن نتقا�سم ال�سلطة ،لي�س لدينا ّنية يف اعتدال نوع احلكومة» .يعني ذلك بب�ساطة �أن
حلم العودة �إىل الت�سعينيات مل يفارقهم للحظة.

تتفوق الأجنحة الع�سكرية على الأجنحة ال�سيا�سية .لذا ال جمال
يف معظم احلاالتّ ،
للمراهنة ب�أن طالبان اليوم �ستكون �أكرث لطفًا وت�ساحم ًا من تلك التي كانت يف املا�ضي(.((2

اال�ستنتاجات
هناك تيار داخل قيادة طالبان ،خ�صو�ص ًا يف القيادة ال�سيا�سية ،يدرك �أن جناح دولتهم
�سيعتمد على ا�ستمرار امل�ساعدة الغربية .فالدولة الأفغانية حت�صل على  80باملائة من �أموالها
من امل�ساعدات اخلارجية.
قررت الواليات املتحدة �أو الدول الأجنبية التوقف عن متويل نظام الرعاية
لذا� ،إذا ّ
22- Ibid
23- By Dan De Luce, Ken Dilanian and Mushtaq Yusufzai, Taliban keep close ties with Al
Qaeda despite promise to U.S,.nbcnews website, 17 FEB 2021. www.nbcnews.com
24- By Dan De Luce, Ken Dilanian and Mushtaq Yusufzai, Taliban keep close ties with Al
Qaeda despite promise to U.S, OP CIT.
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غدا مث ً
ال ،ف�سوف ينهار ،ويو ّلد كارثة كبرية ؛ وبالتايل هناك عنا�رص داخل طالبان
ال�صحية ً
تدرك ذلك وتعي احلاجة �إىل �أن تكون جز ًءا من النظام الدويل .وهذا ما يف�سرّ الرغبة لديهم
يف تخفيف بع�ض من �أ�سو�أ دوافعهم؛ لكن هناك �أجزاء �أخرى من طالبان ،خ�صو�ص ًا على
ال�ضفة املقابلة� ،أي الع�سكرية ،ترف�ض ذلك متا ًما.

درب القادة ال�سيا�سيون يف طالبان �أنف�سهم على ال�ش�ؤون العاملية� .إنهم يدركون
لقد ّ
�أنهم بحاجة �إىل التحدث عن احرتام احلقوق ،لأنهم يريدون هذا االعرتاف الدويل .لكن
هناك الآالف والآالف من قادة وجنود طالبان على الأر�ض ،والذين قد ال ي�شاركونهم
هذا الر�أي بال�رضورة .هذه الفئات املختلفة من طالبان لها �أولويات خمتلفة.

قد ي�ؤمن العديد من املقاتلني ،خ�صو�ص ًا الأجيال ال�شابة ،بحركة جهادية دولية ويريدون
تقدمي الدعم .لكن �آخرين يف احلركة قد يرون �أن هذه العالقات حمفوفة باملخاطر للغاية،
حيث �أ ّدت هذه العالقات يف النهاية �إىل �إزاحة طالبان من ال�سلطة.

لكن ما يثري املخاوف هو �أن انت�صار طالبان ،ورمزية ا�ستعادة اجلماعة لل�سلطة ،ميكن �أن
تقدم دفعة للجماعات الإرهابية يف كل مكان� ،سواء يف �أفغان�ستان �أو يف �أي مكان �آخر.
ّ
عندما تتمكن [طالبان] من الإطاحة بحكومة يدعمها املجتمع الدويل ب�أ�رسه  -ما نوع
الر�سالة التي ير�سلها ذلك �إىل بقية اجلماعات االرهابية املتطرفة للعامل؟» .

قريبا داخل طالبان؛
وعليه ،من ّ
املرجح �أن اجلناح الأكرث ت�شد ًدا �ستكون له اليد العليا ً
بح�صة الأ�سد فيها .فه�ؤالء
وهو ما ظهر حق ًا يف احلكومة من حيث احتفاظ احلر�س القدمي ّ
هم الذين لديهم �صلة �أوثق مع الرتب وامللفات؛ و�أكرث من عانوا يف اخلطوط الأمامية .لقد
قادوا رجالهم يف اخلنادق .باملقابل ،ف�إن قيادات اجلناح ال�سيا�سي امل�صقول كانوا يعي�شون
خارج البالد .لديهم منازل كبرية وجميلة وفاخرة يف باك�ستان� ،أو حالي ًا يف قطر ،ولي�س
لديهم حقًا هذه القاعدة االجتماعية على الأر�ض بالطريقة التي ميتلكها اجلناح الع�سكري.
رمبا حاولت طالبان �إعادة ت�شكيل �صورتها عرب حكومتها امل�ؤقتة ،لكنها �سقطت يف
�أول امتحان لها ،حيث كان �سيفتح �أمامها �أبواب املجتمع الدويل فيما لو التزمت ب�أقوالها
على �صعيد امل�شاركة ال�سيا�سية وحقوق الأقليات الن�ساء .
خريف
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فالعامل هالته م�شاهد تعليق جثث �أربعة �أ�شخا�ص على رافعات يف مدينة هرات غربي
البالد ،يف � 25أيلول  ،2021بعد قتلهم رمي ًا بالر�صا�ص بتهمة �ضلوعهم يف عملية اختطاف،
ّ
متجذرة يف نهج و�سيا�سة هذه احلركة ،و�إن
و�أدرك �رسيع ًا �أن النزعة التكفريية الإلغائية
ا ّدعت العك�س.

�إن التعويل على تغيرّ حركة طالبان �رضب من اخليال ،وهو ما يجاهر به ُكرث يف �أفغان�ستان
ا�ضطرتها ،حتت �ضغط
جمرد ن�سخة قدمية،
ّ
الذين لي�س لديهم �أوهام �أن طالبان اجلديدة هي ّ
احلاجة لالعرتاف بها كحركة �رشعية للح�صول على الأموال وامل�ساعدات الغربية� ،إىل
تعديل خطابها فقط ،دون �أن ي�شمل ذلك �إيديولوجيتها املتطرفة ،وهنا النقطة الأهم .

خريف
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�آثار تر�سيم الحدود البحرية على لبنان
في ظل التهديدات الإ�سرائيلية
محمود جباعي

❋

املرجح وجودها يف
ال يزال ملف ا�ستخراج الرثوة النفطية والغازية الهائلة التي من ّ
بقوة على ال�ساحة ،برغم املحاوالت الأمريكية والإ�رسائيلية
املياه الإقليمية اللبنانية مطروح ًا ّ
والداخلية لتمييع هذا امللف �أو �إ�سقاطه من الأجندة اللبنانية ،كونه �سيغيرّ ب�شكل جوهري
يف املعادالت القائمة ل�صالح لبنان بالدرجة الأوىل.

�أ-انعكا�س الفر�ص االقت�صادية في زيادة الأطماع الإ�سرائيلية
�أوالً :من امل�ؤكد �أن العدو الإ�رسائيلي مل ولن يلتزم بتنفيذ القرار  1701من كافة جوانبه.
وهو منذ عام � 2006إىل اليوم ارتكب العديد من املخالفات الرب ّية والبحر ّية؛ ويتما�شى
ذلك مع البنية الفكرية الوجودية لهذا العدو ،القائمة على الأطماع وال�سيطرة ،وهو ال
ي�أبه ب�أي �رشائع وقوانني دولية �أو �أممية؛ والأمر الوحيد الذي يردعه هو �سالح املقاومة ،
وتوازن الردع الذي حقّقته معه .وقد كان اجلنوب اللبناين �شاهداً منذ ت�أ�سي�س الكيان
الغا�صب �إىل اليوم على العديد من ممار�سات هذا الكيان  ،بدءاً من االعتداءات الإ�رسائيلية
اليومية ،مروراً باالجتياح الوح�شي يف العام  1982لتدمري لبنان ونهب موارده الطبيعية
واالقت�صادية .ولوال املقاومة وت�ضحياتها لكان االحتالل ما زال قائم ًا �إىل يومنا هذا.
❋ خبري اقت�صادي و�أ�ستاذ جامعي.

خريف
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ومنذ اكت�شاف الرثوة النفطية والغازية يف املياه الإقليمية اللبنانية ،مل يتوان العدو عن
القيام بخروقات �شبه يومية من �أجل ال�سيطرة على هذه الرثوة اللبنانية اجلديدة .ومتثلت
�أبرز تلك اخلروقات بدخول زوارق �إ�رسائيلية �إىل املياه الإقليمية اللبنانية ،والتي يهدف
العدو من خاللها �إىل تر�سيخ فكرة �أن لإ�رسائيل احلق يف ا�ستعمال هذه امل�ساحة احلدودية
كميات كبرية من النفط والغاز اللبناين ،من خالل ا ّدعاء العدو �أن
من �أجل ال�سيطرة على ّ
لديه حق ًا يف ا�ستعمال �أجزاء كبرية من البلوك رقم  9الذي يحتوي على كمية هائلة من
الرثوة النفطية والغازية.
بد أ� احلديث عن �أهمية البلوك رقم  9عندما اكت�شفت ال�رشكة الأمريكية نوبل �أنريجي
كميات هائلة من احتياطي النفط والغاز يف احلو�ض ال�رشقي للبحر املتو�سط عام
للطاقة ّ
حتددت م�ساحة هذا البلوك بحوايل  83كم مر ّبع؛ وتبلغ م�ساحة املياه الإقليمية
 .2009وقد ّ
اللبنانية الإجمالية حوايل � 22ألف كم مر ّبع؛ علم ًا �أن �رشكة نوبل �أنريجي كانت مك ّلفة من
ِقبل حكومة العدو للتنقيب على الرثوات النفطية والغازية �ضمن حدود الكيان البحرية.
وح�صلت هذه ال�رشكة على عقد ا�ستثمار يف حقل متار للغاز الواقع على م�سافة  80كم قبالة
�سواحل حيفا وحقل ليفيثيان الواقع على م�سافة  130كم قبالة �سواحل حيفا.
ويتنازع لبنان مع كيان العدو على م�ساحة منطقة بحرية لي�ست �صغرية .فبح�سب خط
هوف(فريدريك هوف هو موفد �أمريكي خا�ص بعملية تر�سيم احلدود البحرية اللبنانية مع
حتددت
فل�سطني املحتلة يهدف �إىل و�ضع خريطة جديدة للحدود املائية اجلنوبية للبنان)ّ ،
هذه املنطقة بحوايل  860كم مر ّبع ًا .ولكن بعد القيام بالدرا�سات الالزمة من ِقبل فرق
الهند�سة املتخ�ص�صة يف اجلي�ش اللبناين ،تبينّ �أن هذه امل�ساحة غري دقيقة و�أن امل�ساحة احلقيقية
خمتلفة عن ذلك ،و�أن لبنان ميتلك حقوق ًا حدودية �أكرب من هذه الن�سبة؛ لذلك قام الوفد
اللبناين باملطالبة باملزيد من احلقوق مرتكزاً على خرائط علمية تو�ضح ذلك ،وم�ؤكداً �أن
امل�ساحة املتنازع عليها تبلغ حوايل  2290كم مر ّبع ًا بعد زيادة منطقة جديدة تبلغ م�ساحتها
حوايل  1430كم مر ّبع ًا؛ ومن هنا ن�ستنتج �أن هدف هوف الأ�سا�سي هو ال�ضغط على لبنان
حتى يدفعه للتخ ّلي عن اخلريطة الر�سمية التي و�ضعتها م�ؤ�س�ساته احلكومية حلدوده البحرية
خريف
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اجلنوبية ،وتب ّنيه خط ًا حدودي ًا يخدم فقط م�صلحة العدو الإ�رسائيلي .

هذه ال�ضغوطات الأمريكية املتوا�صلة ولّدت نزاعات �سيا�سية يف لبنان بني الأفرقاء
املعنيون مبلف الرت�سيم يف حكومة ت�رصيف الأعمال
ال�سيا�سيني .فبعد �أن وافق الوزراء ّ
التي كان ير�أ�سها الدكتور ح�سان دياب على تعديل املر�سوم  6433الذي �صدر عام ،2011
واملتعلق برت�سيم احلدود البحرية ،من �أجل زيادة امل�ساحة املذكورة �أعاله على مطالب
الوفد اللبناين� ،إال �أن رئا�سة اجلمهورية مل توقّع على تعديل هذا املر�سوم ،لأن هيئة الت�رشيع
واال�ست�شارات ترى �أن هذا التعديل يحتاج �إىل قرار يتخذه جمل�س الوزراء بالإجماع،
املعنيون مبلف الرت�سيم.ويف ظل اخلالف الد�ستوري املوجود يف البالد
ولي�س فقط الوزراء ّ
حول م�رشوعية اجتماع حكومة ت�رصيف الأعمال التخاذ قرارات م�صريية ،مل ُيعقد هكذا
اجتماع حتى الآن!
بعيداً عن منطقة النزاع هذه ،اتخذ العدو قراراً بالبدء بالتنقيب عن الغاز منذ عدة
ثم عام  2018ب�شكل علنيّ ،
مركزاً على املنطقة دال(د) القريبة
�سنوات ب�شكل ّ
�رسي ،ومن ّ
من البلوك رقم  ،9وم�ستغ ً
ال بذلك تباط�ؤ الدولة اللبنانية يف اتخاذ قرار البدء بعملية التنقيب
عن الرثوة النفطية والغازية يف مياهها الإقليمية .
وتعود �أ�سباب وجود منطقة التنازع هذه �إىل عملية تر�سيم احلكومة القرب�صية حلدودها
مع حكومة العدو عام  2010من جانب واحد ،معتمدة بذلك على اتفاق الرت�سيم التي
قامت به مع احلكومة اللبنانية عام  ،2007والذي كان مجُ حف ًا بحق لبنان .وامل�ستغرب �أن
احلكومة اللبنانية وقتها ،برئا�سة ف�ؤاد ال�سنيورة ،وافقت دون �رشوط على امل�ساحة املعطاة
للبنان ،علم ًا �أن هذا الرت�سيم مل يراع �إطالق ًا كامل احلقوق اللبنانية؛ ويعود ذلك �إما لغياب
الدرا�سات التقنية والعملية الكافية من ِقبل الفريق اللبناين املك ّلف بالرت�سيم من احلكومة
لتعر�ض هذه احلكومة ل�ضغط �أمريكي وعربي للموافقة على هكذا تر�سيم
اللبنانية ،و�إما ّ
ُجمحف ،يخدم فقط م�صلحة دولة قرب�ص من جهة ،وم�صلحة العدو الإ�رسائيلي يف ما بعد
من جهة �أخرى .
هذا مع العلم �أن العدو مل ين�ضم �إىل اتفاقية قانون البحار ،والتي لبنان ع�ضو فيها؛ وهذه
خريف
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قوة قانونية بيد لبنان يجب ا�ستغاللها لإثبات �أن «�إ�رسائيل» اعتمدت نقطة �أ�سا�س
ورقة ّ
يعد خرق ًا للقانون الدويل
باطلة ،لأنها تنطلق من عمق الأرا�ضي اللبنانية؛ وهذا لوحده ُ ّ
قوته
وتعدي ًا �سافراً على ال�سيادة اللبنانية .من هنا ميكن للوفد اللبناين املفاو�ض �أن ي�ستمد ّ
مرعية الإجراء.
الأ�سا�سية يف �إثبات حقوق لبنان الذي تكفلها كل ال�رشائع والقوانني الدولية ّ

قوة لبنان للحفاظ على ثرواته البحرية بوجود مقاومة متتلك كل �أدوات
وتتمثل ّ
الردع يف وجه العدو ،وميكنها �أن متنع �أي اعتداء �إ�رسائيلي على حقوق الوطن وموارده
االقت�صادية يف البحر والرب .وقد �أثبتت هذه املقاومة منذ ت�أ�سي�سها �أنها على �أمت اجلهوزية
للت�صدي لأي خروقات �أو �أطماع للعدو ،ومبا ُي�سهم يف تقوية موقف لبنان التفاو�ضي،
ّ
�رشط �أن يرتافق ذلك مع البداية الفعلية لعملية التنقيب على النفط والغاز من اجلانب اللبناين
الر�سمي ،من �أجل ا�ستغالل املوارد الكبرية يف البحر ،والتي ُ�ست�سهم حتم ًا يف �إنعا�ش لبنان
اقت�صادي ًا للخروج من الأزمة املالية املتفاقمة التي يعاين منها.

ّ
بالبلوكني
ثانياً :املنطقة املتنازع عليها بني لبنان و«�إ�رسائيل» تتمثل ،بالإ�ضافة �إىل بلوك ،9
ّ
البلوكات على كميات كبرية من االحتياطات واملوارد النفطية
 8و  ،10حيث حتتوي هذه
بكميات هائلة؛
والغازية.وتقدر ثروة لبنان يف هذا املجال ،ح�سب الدرا�سات الدقيقة،
ّ
ّ
يقدر
فهي قد ت�صل �إىل  96ترليون قدم مكعب ًا من الغاز و 900مليون برميل من النفط� ،أي ما ّ
بحوايل  600مليار دوالر كعائدات غازية ،وحوايل  450مليار دوالر كعائدات نفطية.
وهذه العائدات الكبرية� ،إن ح�صل عليها لبنان و�أح�سن ا�ستعمالها ب�شكل عملي وكامل،
�ست�ؤ ّدي حتم ًا �إىل تطوير عملية النمو والتنمية على حدٍ �سواء يف كافة املجاالت ،االقت�صادية
واملالية والنقدية ،و�أي�ض ًا االجتماعية واملعي�شية ،لأنها �ستكافح البطالة وت� ّؤمن مدخو ًال فردي ًا
كبرياً ُي�سهم يف حت�سني الدخل القومي الذي �سيدفع عملية النمو ُقدم ًا ،ما �سيخفّف معاناة
اللبنانيني ويرفع قدرة الدولة على تطوير كافة القطاعات االقت�صادية.
علم ًا �أن حقول الغاز الطبيعي ،التي بد أ� العدو با�ستغاللها والتنقيب عنها ،موجودة
بالدرجة الأوىل بالقرب من احلدود اللبنانية ،و�أبرزها حقال ليفيثيان ومتار ،حيث يقع حقل
تقدر بحوايل  75مي ً
وتقدر كمية الغاز فيه
ليفيثيان على م�سافة ّ
ال براً غرب ر�أ�س الناقورةّ ،
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بحوايل  17ترليون قدم مكعب ًا؛ وكذلك حقل متار الذي يقع على م�ساحة حوايل  55مي ً
ال
بحري ًا غرب ر�أ�س الناقورة ،ويوجد بداخله حوايل  10ترليون قدم مكعب ًا من الغاز؛ و�أي�ض ًا
وتقدر
يقع حقل كاري�ش جنوب خط احلدود الرب ّية املعلن عنه من ِقبل لبنان بنحو  4كلمّ ،
كمية الغاز فيه بحوايل  3ترليون قدم مكعب ًا.
وبالعودة �إىل خط هوف الذي ر�سمته الإدارة الأمريكية وحتاول اعتماده كنقطة �أ�سا�س
يف التفاو�ض بني لبنان والعدو ،ف�إن لبنان �سي�ستفيد بحوايل  65باملئة من الرثوة املوجودة
يف املنطقة املتنازع عليها بحري ًا ،وت�ستفيد �إ�رسائيل بحوايل  35باملئة؛ �إ ّال �أن الوفد اللبناين
املفاو�ض يرف�ض ذلك ،على قاعدة �أن حقوقه الكاملة هي �أكرث من ذلك ،و�أنه ال يحق
للعدو اال�ستفادة من هذه املنطقة؛ وهو يحاول فقط من خالل ال�ضغط الأمريكي تو�سيع
نطاق حدوده لزيادة حجم ا�ستفادته من الرثوة املوجودة يف تلك املنطقة ،والتي تعود
ملكيتها للدولة اللبنانية.
ّ

�إذاً ،كل الإح�صاءات واملعطيات ت�ؤكد �أن لبنان يقع �ضمن منطقة بحرية غنية جداً
ّ
وت�شكل بن�سبة كبرية امل�صدر اجلديد واملتطور للطاقة؛ وهي حتتوي على ثروات
باملوارد،
نفطية وغازية هائلة تطمع بها معظم الدول الكربى.

عد النفط والغاز ثروتان اقت�صاديتان يف حال مت ا�ستخراجهما بطريقة �صحيحة ،لأنهما
ُي ّ
تزيدان من الرثوة القومية القادرة على امل�ساهمة يف �إنقاذ لبنان ،وتُ�سهمان يف ت�سديد الدين
العام الذي جعل لبنان يخ�ضع للغرب ولبع�ض الدول العربية ،ومبا يجعله حراً وم�ستق ً
ال
يف اتخاذ القرارات امل�صريية التي تتعلق مب�صلحة �شعبه دون االرتهان للخارج و�ضغوطه.
لذلك ت�سعى هذه الدول دائم ًا �إىل �إف�شال ح�صول لبنان على م�صادر الطاقة لتبقى م�سيطرة
على اتخاذ القرارات امل�صريية تلك ،خدم ًة مل�صاحلها وم�صلحة العدو الإ�رسائيلي.
كميات وفرية من الغاز والنفط يف
ُيذكر هنا �أن العديد من الدول التي ا�ستخرجت ّ
كميات �إ�ضافية من العمالت ال�صعبة ،ما �أ ّدى �إىل ارتفاع
البحر ،قد متكنت من ا�ستقطاب ّ
قيمة العملة الوطنية وحت�سني م�ستوى املعي�شة وزيادة الطلب على اال�ستهالك واال�ستثمار
الذي �أ ّدى �إىل خلق منو اقت�صادي م�ستدام يف هذه البلدان .لذا�،إن عملية اال�ستخراج
خريف
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املرتقبة للنفط والغاز وا�ستغاللها ب�شكل منا�سب ،ميكن التعويل عليها بالن�سبة للبنان يف
و�ضع حد لتدهور �سعر �رصف اللرية وخلق ا�ستقرار نقدي حقيقي طويل الأجل ،يعتمد
على الإنتاج ولي�س على الريع والر�ساميل فقط ،ويخفّف من اعتماد لبنان على امل�ساعدات
اخلارجية وحتويالت املغرتبني و�صندوق النقد الدويل.
�إن �أهمية اكت�شاف وا�ستثمار النفط و الغاز يف لبنان مرتبطة باندماج هذه العملية يف
االقت�صاد الوطني ،ون�سبة انعكا�سها ب�شكل مبا�رش على الو�ضع املعي�شي ب�شكل �شامل
وكامل  ،من خالل تعزيز �شبكة الأمان االجتماعي وال�صحي وتطوير البنى التحتية ،من
كهرباء وموا�صالت وو�سائل نقل حديثة ومتطورة.
�أما على �صعيد الأرقام االقت�صادية واملالية ،فيمكن ال�ستخراج وا�ستخدام الغاز �أن ي� ّؤمن
ُقدر بحوايل مليار ون�صف �إىل مليارين دوالر �أمريكي يف ال�سنة لإنتاج
للبنان موارد مادية ت ّ
�سهل ا�ستثمار �صناعات الطاقة املكتفية التي ّ
ت�شكل يف كل بلد
الطاقة الكهربائية؛ كما ُي ّ
العامود الفقري للتطور ال�صناعي ،حيث تتوق �إليها �صناعات حتويلية عديدة لت�أمني املواد
أولية و الو�سيطة حملي ًا.
ال ّ

ومعروف �أن �أ�سواق ت�صدير الغاز اللبناين ّ
ٌ
تغطي ال�سوقني الأوروبي وال�رشق الأق�صى؛
ويتم بلوغ ال�سوق الأوروبي عرب الأنابيب الرب ّية العابرة من لبنان �إىل �سوريا فرتكيا ف�أوروبا.

�إن نقل الغاز بالأنابيب �أو البحر يتطلب ا�ستثمارات و�إن�شاءات �ضخمة ،من مرافئ
ومعامل الغاز؛ فيما
ي�شمل قطاع النفط جميع عمليات التنقيب واال�ستخراج والتكرير والنقل� ،سواء
بوا�سطة بواخر النفط و الأنابيب وت�سويق املنتجات النفطية.
كميات واحتياطات النفط والغاز
وبنا ًء على املعطيات والدرا�سات املذكورة ،ف�إن ّ
املوجودة يف املنطقة احلدودية ب�شكل خا�ص ،ويف باقي املناطق ب�شكل عام ،من �ش�أنها �أن
م�ستوى اقت�صادي
�سيء ورديء �إىل
ُت�سهم يف نقل لبنان من
ً
ً
م�ستوى اقت�صادي اجتماعي ّ
اجتماعي متما�سك ومتني ،بعد ا�ستغاللها يف �إن�شاء اقت�صاد م�ستدام وبنيوي يعتمد على
تطوير القطاعات الإنتاجية ،من زراعة و�صناعة وتكنولوجيا حديثة.
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ب -م�سار التفاو�ض والفر�ضيات المختلفة الناتجة عنه:
�أ ّوالً� :إن �أبرز العوامل التي دفعت اجلانب اللبناين للقبول ب�رشط الدخول مبفاو�ضات
مع العدو برعاية �أمريكية قبل البدء بعملية التنقيب ،تعود �إىل احلجم الكبري لل�ضغوطات
التي يتعر�ض لها لبنان من اجلانب الأمريكي وحلفائه يف املنطقة ،وللتهديد امل�ستمر بو�ضع
عقوبات �أمريكية عليه يف �ش ّتى املجاالت؛ وما ي�شهده لبنان اليوم من ح�صار اقت�صادي
يهدف لإرغامه على القبول بال�رشوط الأمريكية والإ�رسائيلية يف عملية تر�سيم احلدود
اجلنوبية البحرية .ومع توقف التدفقات املالية من الدول املانحة عربي ًا ودولي ًا ،مل يبق للبنان
�إال االعتماد على ثرواته املتوقعة يف مياهه الإقليمية يف البحر املتو�سط للخروج من �أزماته
االقت�صادية واملعي�شية.
�صدرة للطاقة املوجودة يف �رشق
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن دخول لبنان يف نادي الدول املُ ّ
املتو�سط لن يح�صل يف وقت ق�صري بعد البدء يف عملية التنقيب� ،إذ يحتاج لبنان �إىل نحو
خم�س �سنوات كحدٍ �أدنى ،وهي الفرتة الزمنية املتوقعة لبلوغ اال�ستقرار على االكت�شافات
والبدء يف تركيب ت�صميمات احلقول ويف عملية الإنتاج والت�صدير؛ ف�ضلاً عن �أن طريق
التفاو�ض على الرت�سيم مع العدو �ستكون �صعبة وطويلة الأمد يف ظل الأطماع الإ�رسائيلية
املدعومة من الواليات املتحدة الأمريكية وحلفائها يف املنطقة.
عملي ًا ،من املفرت�ض �إذا ما جنح لبنان يف الو�صول �إىل عملية تر�سيم ت�ضمن حقوقه عرب
التفاو�ض ،على الرغم من �صعوبة حتقيق ذلك� ،أن يجني الكثري من الأرباح واملكا�سب على
ال�صعد االقت�صادية واملالية والنقدية ،و�أي�ض ًا املعي�شية ،لأن ا�ستخراج الغاز والنفط �سي�ؤ ّدي
�سي�سهم ذلك حتم ًا
حتم ًا �إىل ح�صول انعكا�س اقت�صادي مبا�رش ومايل؛ فمن الناحية املاليةُ ،
حدة ديونه؛ ومع مرور الوقت �سيتحقق فائ�ض يف
يف م�ساعدة لبنان على التخفيف من ّ
املوازنة العامة وتختفي املديونية؛ وهذا من �ش�أنه �أن يعيد رفع ت�صنيف لبنان االئتماين دولي ًا
من جديد ،بل �سريفعه �إىل ت�صنيفات ائتمانية �أعلى بكثري ّمما كان عليه يف �أف�ضل مراحله
ال�سابقة؛ وهذا الأمر �سوف ي�ؤ ّدي �إىل حت�سني قدرة الدولة اللبنانية على تطوير الإنفاق العام،
�سواء من خالل النفقات العادية املرتبطة بالرواتب والأجور والتقدميات االجتماعية� ،أو
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من جهة النفقات التجهيزية من خالل الإنفاق اال�ستثماري على امل�شاريع والبنى التحتية
املتنوعة؛ و�سين�سحب ذلك على الإنفاق على الأبحاث العلمية ،وخا�صة يف جمال االقت�صاد
الرقمي وتكنولوجيا املعرفة واملعلومات.
هذا الو�ضع �سيدفع نحو ح�صول فائ�ض مايل كبريُ ،ي�سهم يف تخفيف ال�ضغط عن
املوازنة العامة ،واالنتقال من موازنة عاجزة �إىل موازنة �إيجابية تخفّف ال�ضغط على الدولة،
ّمما �سي�ساعدها يف توفري املوارد الالزمة لال�ستثمارات والإنفاق االجتماعي على حدٍ �سواء
دون احلاجة �إىل اال�ستدانة �أو االرتهان �إىل �صندوق النقد الدويل �أو العربي؛ والأهم عدم
احلاجة جمدداً �إىل م�ؤمترات الد ْين التي �أنهكت املالية العامة طيلة �سنوات �سابقة .وهذا
�سريفع من قدرة لبنان املالية ويجعله من الدول الغري مرتهنة يف قراراتها امل�صريية واملعي�شية،
وي�صبح غري م�ضطر لتنفيذ �رشوط قا�سية على �شعبه من �أجل اال�ستدانة.
معدل اال�ستثمار
على ال�صعيد االقت�صادي ،ب�شقّيه الكلي واجلزئي� ،سوف يتح�سن ّ
العام واخلا�ص ،وكذلك م�ستوى الإنتاجية وعوامل الإنتاج ،ومبا ي�ؤ ّدي �إىل ارتفاع كبري
معدالت منو �إيجابية وم�ضطردة،
معدل الناجت املحلي الإجمايل ،الأمر الذي �سيخلق ّ
يف ّ
وي� ّؤ�س�س حل�صول نتائج مبا�رشة على �صعيد الدخل القومي من جهة ،والدخل الفردي من
جهة �أخرى؛ وكل ذلك �سيرتافق مع تعزيز وتطوير القدرة التناف�سية للإنتاج املحلي ،تدفع
التحول نحو
�إىل مرحلة الق�ضاء على الركود االقت�صادي الذي مير به لبنان منذ �سنوات ،مع
ّ
مرحلة عودة النمو وتفعيل الدورة االقت�صادية.
تطور الإنتاج املحلي وقدرته التناف�سية �سي�ؤ ّدي �إىل احلد من احلاجة لال�سترياد.
�إن ّ
فلبنان ي�ستورد حالي ًا �أكرث من  %85من ا�ستهالكه وحاجاته املتنوعة ،مما �أوقعه يف عجز
كبري على �صعيد امليزان التجاري .لذلك �إن تدنيّ قيمة اال�سترياد عندما يقرتن بطفرة على
معدالت الإنتاج املحلي� ،سيحقّق هدف ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية
�صعيد الت�صدير ب�سبب ارتفاع ّ
بناء االقت�صاد البنيوي ،وهو التخفي�ض الكبري للعجز يف امليزان التجاري الذي كان �سبب ًا
رئي�سي ًا يف ا�ستعمال �أموال املودعني ونفاذ االحتياطات الأجنبية املوجودة يف م�رصف
لبنان؛ وهذا من �ش�أنه �أن يخلق منواً حقيقي ًا ب�سبب انخفا�ض الفجوة بني قيمة ال�صادرات
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ويتحول لبنان فعلي ًا ليدخل مرحلة النمو
معدل اال�ستثمار،
وقيمة الواردات ،فريتفع حتم ًا ّ
ّ
االقت�صادي يف دورته االقت�صادية.
�إن هذا التطور التجاري الإيجابي والنوعي ُ�سي�سهم يف حتقيق فائ�ض م�ستدام يف ميزان
املدفوعات ،الذي ّ
ي�شكل نقطة قوة اقت�صادية لأي بلد ،لأنه ّ
ينظم حركة الر�ساميل الداخلة
معدالت
واخلارجة منه و�إليه .هذا امل�ؤ�رش الإيجابي يف ميزان الر�ساميل �سوف يع ّزز �أكرث ّ
اال�ستثمار والإنتاج ويرفع النمو االقت�صادي ب�شكل م�ضطرد؛ �أي مبعنى �آخر� ،سيحقق منواً
اقت�صادي ًا م�ستدام ًا ب�سبب وفرة الإنتاج املحلي ،وخا�صة �إذا ما ا�س ُتعملت هذه الر�ساميل
يف تطوير قطاعي الزراعة وال�صناعة ويف تطوير البنى التحتية ،وخا�صة يف جمال الأ�شغال
العامة والكهرباء واملياه ،ويف اال�ستثمار يف �شبكة موا�صالت ع�رصية ،ويف تطوير قطاع
االت�صاالت.
ّ
�ست�شكل
وهذه املجاالت �ست�صبح حافزاً جلذب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية  ،لأنها
ت�شجع اال�ستثمار اخلا�ص ،الذي بتكامله مع القطاع العام
فر�صة لتحقيق �أرباح اقت�صادية ّ
�سيحقّق الأمان االقت�صادي امل�ستدام.
يعد �إمتام عملية تر�سيم احلدود مدخ ً
ال �أ�سا�سي ًا ال�ستعمال
من الناحية اجليواقت�صاديةّ ُ ،
لبنان موارده االقت�صادية والطبيعية من النفط والغاز يف املنطقة اجلنوبية احلدودية؛ وبذلك
�سيح�صل انعكا�س �إيجابي مبا�رش على التنمية يف املنطقة احلدودية ،من بلدات وقرى جماورة
ب�شكل خا�ص ،وعلى التنمية بكافة �أنواعها على �صعيد الوطن ككل ب�شكل عام.
عند اتخاذ قرار البدء بعمليات التنقيب من ِقبل الدولة اللبنانية عرب �رشكات �أجنبية خمت�صة
وذات خربة عالية يف هذا املجال� ،سوف تنتع�ش املنطقة احلدودية على كافة ال�صعد ،لأن
عملية التنقيب تتطلب �إن�شاء مرف�أ بحري جديد وحديث يف منطقة الناقورة ،التي تقع على
احلدود اللبنانية -الفل�سطينية ،من �أجل ا�ستخراج وت�صدير النفط والغاز من خالله �إىل دول
جيد يع ّزز
العامل .هذا الأمر �سيتيح الفر�صة لعدد كبري من اليد العاملة اللبنانية للعمل بدخل ّ
�سيح�سن م�ستوى املعي�شة و ُيدخل عملة �صعبة �إىل البالد.
قدرتهم ال�رشائية؛ وهذا
ّ
خريف
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ومن الطبيعي �أن هذه ال�رشكات �ستجلب معها عدداً من املوظفني الأجانب برواتب
عالية؛ وهم يحتاجون �إىل امل�سكن وامللب�س والأكل ،ما �سريفع الطلب على هذه املوارد،
و ُي�سهم يف توفري عملة �صعبة تُنع�ش املنطقة احلدودية ولبنان ،من الناحيتني االقت�صادية
واالجتماعية.
تقدم� ،سينتع�ش القطاع ال�سياحي ،و�س ُتخلق فر�ص جديدة لال�ستثمار
وبنا ًء على كل ما ّ
يف جماالت الفنادق واملطاعم واملقاهي والنقل ،ومبا يع ّزز احلركة التجارية والدورة
ويوجد موارد اقت�صادية ومالية ونقدية للدولة اللبنانية.
االقت�صادية،
ِ
ثانياً :هناك فر�ضيتان م�ؤكدتان مل�سار التفاو�ض يف ملف تر�سيم احلدود اللبنانية مع العدو
الإ�رسائيلي ،يتحدد من خاللهما امل�صري امل�ستقبلي للرثوة املتوقعة يف املياه الإقليمية اللبنانية.
امل�سار الأول هو التو�صل �إىل اتفاق ُمر�ضي جلميع الأطراف ،وهو �أمر م�ستبعد يف ظل
الأطماع القدمية اجلديدة للعدو الإ�رسائيلي املدعوم من �أمريكا وحلفائها يف املنطقة من
جهة ،واملوقف اللبناين الراف�ض للتنازل عن احلقوق املكت�سبة بفعل القوانني الدولية،
واملدعوم من قوى املقاومة وحلفائها يف املنطقة �أي�ض ًا.
املرجح بعدم الو�صول �إىل اتفاق ،مع ما �سينتج عنه من تبعات على
وامل�سار الثاين هو ّ
خمتلف الأ�صعدة.
وتالي ًا قراءة موجزة يف هذين امل�سارين من عدة جوانب:
يف حال جناح امل�سار الأول� ،ستحدث انعكا�سات �إيجابية من النواحي االقت�صادية
واملالية ،وكذلك الأمنية ،على �صعيد لبنان واملنطقة ،لأن ذلك �سيع ّزز فر�ص الهدنة و ُيبعد
�شبح احلرب.
فتوقيع اتفاق ُير�ضي جميع الأطراف ،برعاية �أممية ،من املفرت�ض �أن ُيلزم اجلانب
التعدي على احلقوق اللبنانية ،لأن هكذا اتفاق �سيدفع الدول الكربى
الإ�رسائيلي بعدم
ّ
�إىل العمل على �ضمان �أمن ال�رشكات الأجنبية التابعة لها ،وامل�ستفيدة مع دولها من عملية
التنقيب كونها �رشيكة �أ�سا�سية بالأرباح ،علم ًا �أنها �ستقيم مع عامليها على الأرا�ضي
خريف
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ملدة طويلة قد ت�صل �إىل ع�رشات ال�سنني؛ فتحقيق الأمن
اللبنانية ،و�ستعمل يف هذه املنطقة ّ
ّ
و�سيمكنها من حتقيق �أرباح اقت�صادية وفرية
مبهمتها ب�شكل �أ�سهل،
�سي�ساعدها على القيام ّ
لها وللجانب اللبناين .لذلك� ،ستعمل الدول امل�ستفيدة على تر�سيخ الأمن واال�ستقرار يف
�ستعر�ض م�صاحلها
تلك املنطقة ،ولن ت�سمح بح�صول �أحداث �أمنية �أو حرب �شاملة  ،والتي ّ
الكربى للخطر واخل�سارة.
وهناك اجلانب اللبناين ،املتمثل باجلي�ش واملقاومة ،اللذان �سيعمالن بجدٍ على تر�سيخ
الأمن ،ملا يف ذلك من م�صلحة للبنان يف حال التزم العدو بذلك ،من �أجل اال�ستفادة من
همها الوحيد ،وال
الرثوات القومية التي �ستنع�ش لبنان اقت�صادي ًا؛علم ًا �أن املقاومة كان ّ
يزال ،هو ت�أمني حقوق لبنان كاملة وغري منقو�صة.
وبالت�أكيد ،ف�إن ح�صول هدنة �أمنية يف املنطقة احلدودية ال�ساخنة التي �شهدت العديد
وت�صدي املقاومة واجلي�ش اللبناين مع ًا
من احلروب واملعارك ب�سبب الغطر�سة الإ�رسائيلية
ّ
لها� ،سي�سحب فتيل قنبلة موقوتة تُنذر باال�شتعال يف �أي وقت ،ومبا يع ّزز فر�ص اال�ستقرار
طويل الأجل يف املنطقة ب�شكل عام .ولكن هذا ال�سيناريو �صعب املنال ،مع وجود عدو
متغطر�س ي�سعى دائم ًا �إىل ال�سيطرة على لبنان ودول اجلوار؛ وما يردعه حالي ًا هو فقط
املقاومة وا�ستعدادها لكل ال�سيناريوهات املحتملة.
أواملرجح يف املرحلة املقبلة ،واملبني على عدم التو�سل لتوقيع
امل�سار الثاين ،وهو املتوقع �
ّ
اتفاق يف القريب العاجل بني لبنان والعدو الإ�رسائيلي على تر�سيم احلدود البحريّة والربيّة،
ب�سبب امل�شاكل العالقة يف املنطقة املتنازع عليها ،وب�سبب الفجوة الكبرية بني مطالب
تزمت «�إ�رسائيل» ونكرانها للحقوق
الوفد اللبناين ومطالب الوفد الإ�رسائيلي ،وخا�صة مع ّ
اللبنانية ،مت�س ّلحة بالدعم الأمريكي املطلق لها ،وبعالقاتها الوثيقة مع دول �أوروبية وعربية،
والتي ت�ضغط بدورها على اجلانب اللبناين كي يقبل بال�رشوط الإ�رسائيلية .
وهذا الو�ضع قد ي�ؤ ّدي �إىل ن�شوب مناو�شات ع�سكرية بني اجلانبني،خا�صة �إذا ما
ا�ستمرت «�إ�رسائيل» يف عمليات التنقيب من جانب واحد لل�سيطرة على موارد لبنان
ّ
ومد
النفطية وحقوقه االقت�صادية .فاملقاومة لن تبقى مكتوفة الأيدي يف حال متادى العدو ّ
خريف
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يده على موارد البلد االقت�صادية؛ وهي �ستقوم بر�سم م�سارات ردع جديدة يف هذا املجال،
على غرار املجاالت الع�سكرية واالقت�صادية الأخرى ،لأن هدفها الأول هو ك�رس �أي نوع
من �أنواع احل�صار اخلارجي ،كما يح�صل اليوم يف مو�ضوع ا�ستقدام ال�سفن الإيرانية
املحملة بالنفط ،لك�رس احل�صار الأمريكي و�أدواته االحتكارية الداخلية.
ّ

قررت الدولة اللبنانية امل�ضي قُدم ًا حماي ًة
ويبقى التحدي الرئي�س بني اجلانبني يف حال ّ
مل�صالح �شعبها ،وجل�أت �إىل التنقيب على النفط من جانب واحد دون االهتمام لل�ضغوط
املرجح �أن يدفع
الأمريكية يف هذا اخل�صو�ص ،وقبل تب ّني �أي اتفاق معلن مع العدو؛ ومن ّ
ذلك «�إ�رسائيل» �إىل القيام بحماقة ع�سكرية قد تتحول �إىل معركة �شاملة مع لبنان؛ و�أي�ض ًا
قد تتدحرج �إىل املنطقة ككل .لذلك ،وجب على اللبنانيني ،بجميع �أطيافهم ال�سيا�سية،
موحد مبني على �أ�سا�س تغليب م�صلحة الكيان اللبناين الراف�ض
التوحد مع ًا وتب ّني موقف ّ
لأي اعتبارات ال تخدم م�صلحة اللبنانيني ،معتمدين بذلك على قوة الردع الكربى املتمثلة
حده عند ال�رضورة ،لأن هذا هو
باملقاومة التي متتلك القدرات الالزمة لردع العدو و�إلزامه ّ
اخليار الأمثل حلفظ �أمن لبنان وموارده املختلفة يف وجه الأطماع التاريخية للعدو ،ومن
َخلفه من دول ال ت�أبه مل�صلحة لبنان وتعمل ليل نهار على ح�صاره وخنقه اقت�صادي ًا خدم ًة
للم�صالح الإ�رسائيلية يف املنطقة.

ثالثاً:ال يخفى على �أحد �أهمية و�رضورة �إقرار عملية البدء بالتنقيب عن الرثوة الغازية
والنفطية بالن�سبة للبنان ،وما ّ
ت�شكله من تطور كبري على ال�صعيدين االقت�صادي واملايل .مع
امللحة �إىل ح�صول هذه العملية اال�سرتاتيجية�،إ ّال �أن
ذلك ،وعلى الرغم من حاجة لبنان ّ
عملية التنقيب ال تزال م� ّؤجلة ب�شكل مريب من قبل القوى ال�سيا�سية اللبنانية ،التي تمُ عن
يف هدر هذه الفر�صة التاريخية لال�ستفادة من موارد البلد االقت�صادية وثرواته الطبيعية؛
وال�سيا�سيون اللبنانيون ،عن ق�صدٍ �أو غري ق�صد ،يقومون بتقدمي خدمة كبرية مل�صلحة العدو
الإ�رسائيلي الذي ي�ستغل الوقت ل�صاحله ،وخا�صة �أنه بد�أ بعملية اال�ستخراج يف جانبه ب�شكل
ر�سمي منذ حوايل � 3سنوات .ومع تخ ّلف اجلانب اللبناين ور�ضوخه لل�ضغوط الأمريكية
،ميكن للعدو من خالل تقنياته احلديثة والتكنولوجية والدعم الكبري من ال�رشكات الأجنبية
خريف
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�رسي مع غياب �أي رقابة تقنية
املحرتفة� ،أن ي�ستنفذ كميات هائلة من ثروات لبنان ب�شكل ّ
لبنانية �أو دولية على الطريقة امل�ستخدمة من ِقبل �إ�رسائيل وامل�ساحة امل�ستهدفة يف عملية
التنقيب.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن لبنان ،ب�إ�ضاعته للوقت ،يخ�رس فر�صة لوقف االنهيار
امللحة
االقت�صادي احلا�صل .وامل�ستغرب هنا �أن ال�سيا�سيني يف لبنان يعلمون مدى احلاجة ّ
لعملية التنقيب عن النفط والغاز يف ظل الظروف امل�أ�ساوية التي تعي�شها البالد على كل
ال�صعد وامل�ستويات.
وبات من الوا�ضح اليوم �أن عملية �إهدار الوقت من اجلانب اللبناين تتعلق بوجود
عدة عقبات و�ضغوطات مرتبطة باالتفاق على تر�سيم احلدود البحر ّية والرب ّية مع العدو
الإ�رسائيلي.
وميكن تلخي�ص هذه العقبات بنقطتني رئي�سيتني ،وهما:
 -1العقبات احلدودية لعملية الرت�سيم� :إن العالقات اللبنانية  -الإ�رسائيلية ّ
منظمة من
ِقبل الأمم املتحدة عرب �إقرار اتفاق الهدنة عام  ،1948وقرارات جمل�س الأمن ،التي كان
�آخرها القرار  1701الذي �أنهى العمليات الع�سكرية العدوانية الإ�رسائيلية على لبنان بعد
انت�صار املقاومة يف حرب متوز 2006؛ وتبقى العقبة الأبرز يف هذه املعادلة هي و�ضعية
احلرب امل�ستمرة بني كيان العدو من جهة والدولة اللبنانية من جهة �أخرى؛ علم ًا �أن العدو
الإ�رسائيلي يعطي لنف�سه احلق يف خرق الهدنة يف الوقت الذي يجده منا�سب ًا؛ ولوال وجود
املقاومة ،ب�سالحها وعتادها ،لكان ا�ستباح لبنان �ساعة ي�شاء دون �أي رادع دويل �أو �إقليمي.
لذلك ،بالن�سبة للبنان الر�سمي� ،إن عملية البدء بالتنقيب واال�ستفادة من النفط والغاز
من دون ح�صول اتفاق ترعاه الأمم املتحدة ،وتقبل به �أمريكا و�إ�رسائيل� ،سي�ؤ ّدي �إىل ن�شوب
نزاع ع�سكري مبا�رش مع اجلانب الإ�رسائيلي ،الذي ي�سعى جاهداً لال�ستيالء على �أكرب قدر
من الرثوات التي ترقد حتت قاع البحر؛ ويت�ضح ذلك من خالل التهديدات الإ�رسائيلية
ب�شن
امل�ستمرة عرب ت�رصيحات القادة ال�سيا�سيني والع�سكريني يف كيان العدو ،الذين ّ
هددوا ّ
حرب يف حال قيام لبنان بعملية ا�ستخراج �آحادية اجلانب.
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من هنا ميكن تف�سري مواقف بع�ض ال�سيا�سيني اللبنانيني ،ب�أن هذا الو�ضع املعقّد واملتوتر
ي�ؤ ّثر على رغبة �أي �رشكة نفط �أجنبية بالعمل على التنقيب عن النفط والغاز يف اجلانب
لعدة دول و�ضعها �شبيه بالو�ضع
اللبناين .ولكن ،عربالبحث والتدقيق يف التجارب ال�سابقة ّ
اللبناين ،تبينّ �أن احتمال احل�صول على الرثوات والأرباح الثمينة دفع العديد من ال�رشكات
الدولية كي تتجاهل كل املخاطر وتقوم بتنفيذ عملية اال�ستخراج ب�سال�سة واقتدار؛ علم ًا
طلبا من ِقبل �رشكات عاملية رائدة
�أن هيئة �إدارة قطاع البرتول يف لبنان تلقّت �إىل اليوم ً 52
يف �صناعة وا�ستخراج النفط والغاز .وتبينّ وجود �رشكات كربى ،مثل �شيفرون و�إك�سون
موبيل ومري�سك و�شيل وتوتال ،وك ّلها �رشكات م�ستعدة للبدء يف عملية التنقيب عندما
يعلن عنها اجلانب اللبناين ،على الرغم من الو�ضع املتوتر على احلدود البحرية اجلنوبية،لأن
ما يعني هذه ال�رشكات هو حتقيق �أرباح ،وهي معتادة على العمل يف عدة مناطق �ساخنة
حول العامل.
�إذاً ،من الوا�ضح �أن التحديات الإقليمية ال تخيف الكيانات وال�رشكات املهتمة بالعمل
من �أجل ا�ستخراج الرثوات اللبنانية ،لأن اخلالفات حول تر�سيم احلدود النفطية� ،أو �أي
م�شاكل قد تن�ش�أ عن التنقيب عن النفطّ ،
ينظمها القانون الدويل والوكاالت الدولية الوا�سعة
مربرة.
وال�سوابق الق�ضائية والقانونية؛ لذلك نرى �أن املخاوف اللبنانية يف هذا الإطار غري ّ
 -2العقبات املتعلقة بالنزاعات بني الأطراف اللبنانية� :إن �أكرب العقبات و�أكرثها �صعوبة هي
عقبات داخلية ،وتتعلق بارتهان جزء من القوى ال�سيا�سية اللبنانية للإرادة املطلقة للواليات
املتحدة الأمريكية؛ لذلك يخرتع بع�ض ال�سيا�سيني العراقيل التي تقف يف طريق جناح عملية
ا�ستفادة لبنان من �أكرب ثروة اقت�صادية قومية يف تاريخه .ويت�ضح ذلك �أكرث بغياب �إرادة
حقيقية لدى بع�ض الطبقة احلاكمة يف الو�صول �إىل اتفاق لر�ؤية م�شرتكة حول القطاع
النفطي والغازي.
ت�صور حجم ت�أثري هذه امل�س�ألة من خالل ف�شل الفرقاء اللبنانيني يف االتفاق حول
وميكن ّ
�أي مو�ضوع ا�سرتاتيجي .و�أكرب دليل هو ف�شلهم حتى اليوم ،بفعل ال�ضغوطات اخلارجية،
يف ت�شكيل حكومة �إنقاذ اقت�صادي ،تُ�سهم يف �إخراج لبنان من �أزماته املختلفة ؛ فما بالنا
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يف اتفاق ه�ؤالء على املحا�ص�صة فيما يخ�ص النفط والغاز؛ وهذا يف�سرّ ال�سبب الرئي�س وراء
الإحجام عن �إ�صدار املرا�سيم الالزمة لبدء عملية التنقيب واال�ستخراج للرثوة النفطية.
لقد �أ�صدرت احلكومة اللبنانية ال�سابقة ،يف �أبريل  ، 2012املر�سوم رقم  7968لعام
 ،2012القا�ضي ب�إحداث هيئة �إدارة قطاع البرتول يف لبنان� .أما احلكومة احلالية ،فما
مهمني بخ�صو�ص الرثوة النفطية؛ الأول هو مر�سوم
زالت تع ّلق الت�صديق على مر�سومني ّ
ّ
«البلوكات» النفطية ،والثاين هو مر�سوم اتفاقية
�إطالق الرتاخي�ص لل�رشكات التي �ستلتزم
تقا�سم الإنتاج مع ال�رشكات التي �ستكون م�س�ؤولة بعد انتهاء املناق�صات عن �أعمال احلفر
والتنقيب واال�ستخراج .ويف الوقت احلايل ،يبدو �أن هذين املر�سومني مت و�ضعهما يف
الأدراج العميقة ملجل�س الوزراء ،دون الت�رصيح عن �أي موعد نهائي لالتفاق يلوح يف
الأفق.
برمتها تفتقر �إىل ر�ؤية بنيوية
وبعد كل هذا
التخبط ،يت�ضح �أن ق�ضية النفط والغاز اللبناين ّ
ّ
�أو ا�سرتاتيجية وا�ضحة ومتطورة ميكن اال�ستناد �إليها يف عملية �إدارة م�صادر الطاقة من غاز
يهدد بانهيار االقت�صاد اللبناين.
ونفط،علم ًا �أن انعدام الر�ؤية واال�سرتاتيجية ّ
من هنا يجب على احلكومة احلالية� ،أو �أي حكومة جديدة قد تت�شكل� ،أن تعمل
وحرفية على �إقرار خطة �شاملة ،با�سرتاتيجية وا�ضحة الأهداف واملعامل ،ت�ساعد
بجد ّية
ّ
على البدء باال�ستخراج ال�رسيع ملوارد الطاقة املوجودة يف املياه الإقليمية اللبنانية ،وت�أخذ
بعني االعتبار التداعيات االجتماعية واملعي�شية احلا�صلة ب�سبب الواقع االقت�صادي املنهار
يف لبنان.

خاتمة
أخريا ،ويف ظل تعثرّ عملية التنقيب عن النفط والغاز يف لبنان ،يجب على اللبنانيني
� ً
اتخاذ القرار �إما بتحريك العجلة النفطية �إىل الأمام ،من خالل تب ّني ر�ؤية متكاملة ب�ش�أن
م�ستقبلهم النفطي ،وعدم هدر املزيد من الفر�ص؛ ويجب البدء اليوم قبل الغد بر�سم معامل
االقت�صاد اللبناين اجلديد ،يف ظل عملية ا�ستخراج ثرواته القومية املتمثلة بالغاز والنفط.
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�إنّ على الدولة اللبنانية �إيجاد بدائل �رسيعة ،وو�ضع عملية التنقيب على ّ
ال�سكة ال�صحيحة،
قدمه �أمني عام حزب اهلل� ،سماحة ال�سيد
حيث ميكن االعتماد على الطرح املتقدم الذي ّ
ح�سن ن�رصاهلل ،و�أكد فيه على ت�سخري املقاومة عالقتها مع اجلمهورية الإ�سالمية يف هذا
الإطار  ،عرب ا�ستقدام �رشكات نفط �إيرانية ت�ساعد يف الإ�رساع بعملية التنقيب عن الغاز
والنفط يف املياه الإقليمية اللبنانية .ومع علمنا بجد ّية هذا الطرح ،ميكننا اال�ستفادة منه
يف نقطتني؛ الأوىل تتمثل مبمار�سة �ضغط على اجلهات املمانعة حل�صول عملية التنقيب،
حل ّثها على تغيري مواقفها ،لأنها �ستخ�شى دخول العب اقت�صادي قوي وجديد �إىل ال�ساحة
جدي ومتني للدولة اللبنانية ،مع
اللبنانية يف هذا املجال؛ والثانية تتمثل ب�إعطاء خيار
ّ
وجود �إمكانية واقعية لتحقيق هدف لبنان باال�ستفادة من ثرواته العالقة يف البحر ،مدعوم ًا
قوة ردع فاعلة توفّرها له املقاومة .
من ّ
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العراق واالحتالل الأميركي :
هل تكون �أفغان�ستان نموذج ًا؟
ف�ؤاد خ�شي�ش

❋

ّ
مقدمة
بعد االن�سحاب الأمريكي من �أفغان�ستان جاء دور العراق .فبعد زيارة رئي�س الوزراء
العراقي م�صطفى الكاظمي للبيت الأبي�ض وحمادثاته مع الرئي�س جو بايدن(،)26-07
مت الإعالن عن ان�سحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية هذا
العام ،يف �إطار «احلوار اال�سرتاتيجي بني الواليات املتحدة والعراق».
وقال الرئي�س العراقي برهم �صالح يف تغريدة عرب «تويرت»� ،إن «نتائج احلوار
مهمة لتحقيق اال�ستقرار وتعزيز ال�سيادة العراقية ،وت�أتي
اال�سرتاتيجي العراقي -الأمريكي ّ
ثمرة عمل حثيث من احلكومة برئا�سة م�صطفى الكاظمي ،وبدعم القوى الوطنية،
وت�ستند �إىل مرجعية الدولة».
واتفق العراق والواليات املتحدة ،يف البيان اخلتامي ال�صادر عن حكومتي البلدين
جلولة احلوار اال�سرتاتيجي الرابعة بينهما ،على ان�سحاب جميع القوات الأمريكية
املقاتلة من العراق بحلول نهاية العام .2021واتفق الوفدان ،بعد ا�ستكمال مباحثات
الفنية الأخرية ،على �أن العالقة الأمنية بني البلدين «�ستنتقل بالكامل �إىل امل�شورة
ِ
الفرق ّ
والتدريب والتعاون اال�ستخباري ،ولن يكون هناك �أي وجود لقوات قتالية �أمريكية يف
❋ باحث و�أ�ستاذ جامعي.
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العراق بحلول  31دي�سمرب /كانون الأول  ،»2021وفق البيان.

(((

ومنذ العام  ،2014تقود وا�شنطن حتالف ًا دولي ًا ملكافحة التنظيم الإرهابي «داع�ش»،
الذي ا�ستحوذ على ثلث م�ساحة العراق �آنذاك ،حيث ينت�رش نحو  3000جندي للتحالف،
�صوت الربملان العراقي ل�صالح قرار
بينهم � 2500أمريكي.ويف  5يناير /كانون الثاين ّ ،2020
يطالب ب�إخراج القوات الأجنبية ،مبا فيها الأمريكية.
كانت الأ�سباب التي ا�ستندت �إليها وا�شنطن لغزو �أفغان�ستان عام  2001قريبة ّمما تذرعت
به عند غزوها العراق� ،إ�ضافة �إىل ذريعة امتالك العراق لأ�سلحة الدمار ال�شامل التي �أثبتت
الوقائع �أنها كانت حم�ض افرتاء.
�إن جميع املعطيات العراقية واملقاربات مع الو�ضع الأفغاين ال ت�صح� ،إذ �إن العراق
يختلف ب�شكل جذري عن �أفغان�ستان يف ُبنيته ال�سيا�سية والع�سكرية واالجتماعية.

م�ؤتمر بغداد الإقليمي
بعد  18عام ًا من الغزو الأمريكي لبالد ما بني الرافدين ،مل يتبق للواليات املتحدة �سوى
 2500جندي نظامي يف العراق ،بالإ�ضافة �إىل عدد حمدود من القوات اخلا�صة التي تقاتل
تنظيم «داع�ش « االرهابي .وترتكز القوات الأمريكية حالي ًا يف ثالث قواعد فقط ،وعددها
بالقوة التي بلغ قوامها � 160ألف ًا عند احتالل العراق عام .2003وتتعر�ض
ال ُيذكر مقارنة ّ
هذه القوات لهجمات متكررة بال�صواريخ والطائرات امل�سيرّ ة.

لحان :ما تداعيات االن�سحاب الأمريكي على
وهنا يتبادر �إىل الأذهان �س�ؤاالن ُم ّ
ي�سمى بتنظيم الدولة الإ�سالمية؛ اجلماعة
الأر�ض ،وهل يفتح ذلك الباب �أمام عودة ما ّ
التي �أرهبت معظم ال�رشق الأو�سط وا�ستقطبت مقاتلني جهاديني من �أماكن بعيدة ،مثل
لندن و�أ�سرتاليا؟.
بعدما �أ�ضعفته الأزمات واحلروب املتتالية خالل الأعوام الأربعني املا�ضية� ،سعى العراق
قمة �إقليمية هدفت �إىل «نزع
�إىل اال�ضطالع بدور الو�سيط يف ال�رشق الأو�سط ،من خالل ّ
 -1وكالة الأنا�ضول 2021-07-27 ،
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فتيل» الأزمات يف املنطقة .ولقد طغت م�س�ألة «مكافحة الإرهاب» على �أعمال امل�ؤمتر
عقد يف بغداد(، )28-08-2021و�شارك فيه عدد من دول املنطقة ،من
الإقليمي الذي ِ
بينها �إيران وال�سعودية �،إىل جانب الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون .وواجهت هذه
كل من مم ّثلي اململكة العربية ال�سعودية و�إيران
القمة الكثري من التحديات� ،أبرزها ح�ضور ٍ
ّ
�إىل بغداد ّللقاء وجه ًا لوجه وب�صورة علنية ،يف حني �سبق لهما �أن التقيا قبل �أ�شهر عدة
يف العراق ،وب�صورة �رس ّية ،للتباحث بعدد من امللفات التي ميكن �أن تحُ �سم بينهما؛ �إ ّال �أن
القمة .و�شاركت يف امل�ؤمتر
العراق مل يلق معار�ضة �شديدة من الطرفني يف ح�ضور هذه ّ
م�رص مم ّثل ًة برئي�سها عبد الف ّتاح ال�سي�سي ،والأردن مم ّث ً
ال بامللك عبداهلل الثاين ،و�إيران مم ّثل ًة
بوزير خارجيتها اجلديد ح�سني �أمري عبد اللهيان؛ ف�ض ً
ال عن ال�سعودية مم ّثل ًة بوزير اخلارجية
في�صل بن فرحان .و�شاركت �أي�ض ًا قطر مم ّثل ًة ب�أمريها متيم �آل ثاين ،وتركيا التي ح�رض وزير
خارجيتها مولود ت�شاو�ش �أوغلو ،وكذلك رئي�س الوزراء الكويتي �صباح اخلالد ال�صباح،
ونائب رئي�س الإمارات وحاكم دبي ،ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم.

وقد ُعقد هذا امل�ؤمتر على وقع بروز تنظيم «الدولة الإ�سالمية» ،الذي ّمت دحره يف
بدعم من حتالف دويل بقيادة �أمريكية،
العراق يف العام  ،2017ويف �سوريا يف العام ،2018
ٍ
جمدداً على ال�ساحة يف �أفغان�ستان مع بدء ان�سحاب القوات الأجنبية .وقال ماكرون ،يف
م�شدداً
امل�ؤمتر وقتها« :بفعل التطورات اجليو�سيا�سية ،يتخذ هذا امل�ؤمتر منحى خا�ص ًا»،
ّ
على «العزم على مكافحة الإرهاب».
القمة� ،أكد رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي ،يف م�ؤمتر
وقبل بدء �أعمال ّ
�صحايف م�شرتك مع ماكرون� ،أن «فرن�سا �ساهمت يف دعم العراق يف احلرب �ضد
تنظيم الدولة اال�سالمية» ،م�ضيف ًا �أن «العراق وفرن�سا �رشيكان �أ�سا�سيان يف احلرب �ضد
الإرهاب».من جهته� ،أكد ماكرون يف زيارته الثانية للعراق خالل �أقل من عام« :نعلم
جميع ًا �أنه ينبغي عدم الرتاخي لأن تنظيم الدولة اال�سالمية ال يزال ّ
ي�شكل تهديداً؛ و�أعلم
�أن قتال تلك املجموعات الإرهابية ّ
ي�شكل �أولوية حلكومتكم» .ويف م�ؤمتره ال�صحايف
اخلتامي ،قال ماكرون �إن بالده «�س ُتبقي ح�ضوراً لها يف العراق ملكافحة الإرهاب ،طاملا
�أراد العراق ذلك مهما كان خيار الأمريكيني» ،وم�ضيف ًا« :لدينا القدرات العملية ل�ضمان
هذا الوجود».
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بد من الإ�شارة �إىل �أن املوقف الفرن�سي ينبع من حر�ص هذه القوة العظمى
وهنا ال ّ
يف الدفاع عن م�صاحلها احليوية اخلا�صة يف العراق ،انطالق ًا من الأهمية اال�سرتاتيجية،
التاريخية واالقت�صادية ،التي يتمتع بها هذا البلد من خالل موقعه اجلغرايف وحجم ثرواته.
ومبعنى �آخر ،حتديد م�صالح الدول الكربى و�سيا�ساتها مع �أهمية العراق كموقع جغرايف
ً
واقت�صادي ،وعدم التدخل يف دائرة ال�رصاعات الداخلية التي تقف وراءها الأحزاب
والأيديولوجيات املتنازعة على ثرواته وكرا�سي نظامه(((.
وفيما يلوح انتهاء «املهمة القتالية» للواليات املتحدة التي حتتفظ بنحو  2500ع�سكري
حتول مهمتهم �إىل ا�ست�شارية فقط بحلول نهاية العام ،ال تزال
يف العراق ،يف الأفق ،مع ّ
�شن
بغداد تواجه عدداً من التحديات الأمنية� ،إذ ال يزال تنظيم «داع�ش» قادراً على ّ
هجمات ،ولو ب�شكل حمدود ،رغم مرور �أربع �سنوات على هزميته ،من خالل خاليا ال
تزال منت�رشة يف مناطق نائية و�صحراوية ،كالهجوم الذي �أودى بحياة � 30شخ�ص ًا يف
حي مدينة ال�صدر ال�شيعي يف العا�صمة ال�شهر املا�ضي .وقال م�صدر يف �أو�ساط ماكرون
�إن «فرن�سا هنا لتبقى مدة طويلة طاملا كان ذلك �رضوري ًا .هذه ر�سالة ّ
لكل من يطرحون
تخوف يف
ت�سا�ؤالت عن االن�سحاب؛ و�أ�ضاف �أنه بعد الأحداث يف كابول بات هناك ّ
العراق من ر�ؤية الأمريكيني يغادرون البالد كما ح�صل يف �أفغان�ستان.
من جهة ثانية ،وفيما تقول بغداد �إن امل�ؤمتر ال يهدف لبحث «الق�ضايا اخلالفية» يف
�شددوا «على �رضورة توحيد اجلهود الإقليمية والدولية
املنطقة ،ف�إن امل�شاركني يف امل�ؤمتر ّ
بال�شكل الذي ينعك�س �إيجاب ًا على ا�ستقرار املنطقة و�أمنها» .ويف كلمته االفتتاحية للم�ؤمتر،
الذي جمع على طاولة واحدة دو ًال متخا�صمة يف املنطقة ،ال �سيما دول اخلليج و�إيران،
�شدد الكاظمي على رف�ض �أن «تُ�ستخدم الأرا�ضي العراقية ك�ساحة لل�رصاعات الإقليمية
ّ
والدولية ،و�أن يكون العراق منطلق ًا لالعتداء على جريانه من �أي جهة كانت».
وقال م�صدر دبلوما�سي فرن�سي �إنه «كان �صعب ًا جمع ال�سعوديني والإيرانيني يف الغرفة
للقوتني
نف�سها» .وكانت بغداد ا�ست�ضافت يف الأ�شهر الأخرية لقاءات مغلقة بني مم ّثلني ّ
 -2القد�س العربي 01-09-2021
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«نثمن
الإقليميتني .وخالل كلمته يف م�ستهل امل�ؤمتر ،قال وزير اخلارجية ال�سعوديّ :
جهود احلكومة العراقية يف حماربة تنظيم الدولة اال�سالمية وال�سيطرة على ال�سالح املنفلت
ب�أيدي امليلي�شيات امل�س ّلحة».
بعد انتهاء �أعمال امل�ؤمتر ،وا�صل ماكرون جولته يف العراق ،حيث زار كرد�ستان العراق،
ثم املو�صل التي كانت تُعترب «عا�صمة اخلالفة» التي �أعلنها التنظيم الإ�سالمي املتطرف يف
مناطق وا�سعة من �سوريا والعراق .ور�أت املح ّللة ال�سيا�سية العراقية مار�سني ال�شمري ،ب�أن
القمة ّ
�صدام ح�سني «الذي كان يثري اخلوف واالحتقار»
ت�شكل ر�سالة مفادها �أن عراق ّ
ّ
قد انتهى ،و�أن حقبة «الدولة ال�ضعيفة التي يدو�س عليها جريانها» بعد الغزو الأمريكي يف
العام  ،2003قد و ّلت �أي�ض ًا.
مر�شح ملقعد برملاين ،لكنه قد ي�سعى �إىل العودة
وعلى الرغم من �أن الكاظمي غري ّ
رئي�س ًا للوزراء لوالية كاملة ،من خالل «ائتالف حكومي جديد تتفق عربه كل الأحزاب
على رئي�س للوزراء» ،على ما تو�ضح مار�سني ال�شمري ،فيما عليه املوازنة يف الوقت بني
االهتمام بالق�ضايا الداخلية الطارئة والق�ضايا الإقليمية ،بدون تغليب الأخرية على �أزمات
(((
الداخل.
ويطمح رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي ،الذي و�صل ال�سلطة يف �أيار/مايو
 2020يف �أعقاب حراك احتجاجي مناه�ض للحكومة ،يف ت�رشين الأول�/أكتوبر ،2019
القمة منح
�إىل جعل العراق نداً لطهران والريا�ض و�أنقرة ووا�شنطن .ومن �أبرز �أهداف ّ
العراق «دوراً ب ّنا ًء وجامع ًا ملعاجلة الأزمات التي تع�صف باملنطقة» ،على ما �أكدت م�صادر
من حميط رئي�س الوزراء .وكانت بغداد ،خالل الأ�شهر املا�ضية ،م�رسح ًا للقاءات مغلقة بني
مم ّثلني عن الريا�ض وطهران .ويرى الباحث يف مركز «ت�شاتام هاو�س» ريناد من�صور� ،أن
«حمرك» للمحادثات بني �إيران
هدف العراق احلايل هو
ّ
التحول من موقعه كـ»مر�سال» �إىل ّ
(((
وال�سعودية اللتني قطعتا عالقاتهما يف العام .2016
 -3وكالة ال�صحافة الفرن�سية23-08-2021 ،
 -4فران�س بر�س 23-08-2021
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و�أو�ضح مراقب غربي متابع للملف طلب عدم ك�شف هويته ب�أن «العراق يريد
الإم�ساك بزمام الأمور يف حتديد م�ساره ،وال يرغب بعد اليوم �أن يخ�ضع لت�أثريات التوترات
الإقليمية» .من جهتها ،كتبت ماريانا بيلينكايا ،يف �صحيفة «كومري�سانت» الرو�سية ،
حول ما �أراده العراق من م�ؤمتر بغداد للتعاون وال�رشاكة،حيث �أ�شارت �إىل �أن العراق الذي
من�صة للحوار بني الالعبني الإقليميني .كان م�ؤمتر
تتنازعه امل�شاكل الداخلية يلعب دور ّ
التعاون وال�رشاكة �أول حدث دويل وا�سع النطاق يف العا�صمة العراقية منذ ت�سع �سنوات؛
فهناك اجتمع مم ّثلو ت�سع دول ،مبا يف ذلك اململكة العربية ال�سعودية و�إيران ،على طاولة
تخيل ذلك يف ظل الإدارة الأمريكية ال�سابقة ،التي حاولت
واحدة .وكان من امل�ستحيل ّ
ت�شكيل حتالف من دول اخلليج العربية و�إ�رسائيل �ضد طهران.
ومل تُخف ال�سلطات العراقية �أن للقاء هدفني :الأول ،تهيئة الظروف لتهدئة التوترات
بني دول املنطقة ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ساعد يف �إعادة اال�ستقرار يف العراق؛ والثاين ،حتفيز
التعاون االقت�صادي.ونتيجة لذلك ،تلقّت بغداد جميع الت�أكيدات التي كانت يف حاجة
تقرر ت�شكيل جلنة ت�ضم مم ّثلني عن وزارات خارجية الدول امل�شاركة يف
�إليها .وبالنتيجةّ ،
املقدمة
امل�ؤمتر ،للتح�ضري ملزيد من االجتماعات ومناق�شة امل�شاريع االقت�صادية واال�ستثمارية ّ
من العراق.
قبل �أقل من �شهر ون�صف على االنتخابات الربملانية ،بد أ� �رصاع �رش�س على ال�سلطة
يف البالد ،لي�س فقط بني ال�سيا�سيني العراقيني ،بل وبني الالعبني الإقليميني الذين يقفون
وراءهم.
يعي�ش العراق حالة ترقّب لفو�ضى جديدة .وما تريد القيادة العراقية حتقيقه هو موافقة
جريانها على عدم تقوي�ض �أمن البالد ،بل و�أن تفعل كل ما من �ش�أنه �أن ي�ضمن بقاء الو�ضع
م�ستقراً هناك ،خا�صة على خلفية تغيرّ �شكل املهمة الع�سكرية الأمريكية يف البالد ،املتوقع
نهاية العام اجلاري.
�أما عن �إ�رسائيل ،فتقول اخلبرية يف مركز هرت�سليا ،ك�سينيا�سفيتلوفا ،لـ»كومري�سانت»:
القمة يف بغداد عن كثب� .إنهم يخ�شون �أن تغادر الواليات املتحدة
«يف �إ�رسائيل ،تابعوا ّ
خريف

1443 - 2021هـ ـ العدد 71

46

العراق واالحتالل الأمريكي  :هل تكون �أفغان�ستان منوذجاً؟

درا�سات باحث

ويقوي الإيرانيني هناك .ميكن لدور
العراق ،وهذا ُي�ضعف الدور الأمريكي يف املنطقة ،بل ّ
الو�ساطة الذي تلعبه بغداد على خلفية �إ�ضعاف الوجود الأمريكي �أن ي�ؤدي �إىل تقارب بني
مقدمتها ممالك اخلليج .ومن الوا�ضح �أن هذا �سيحدث ب�سبب
�إيران والدول العربية ،ويف ّ
فتور العالقات مع �إ�رسائيل وجتميد عملية التطبيع(((».

قلق عراقي
يف �أعقاب االن�سحاب الأمريكي من �أفغان�ستان ،يقلق العراقيون ّمما قد يعنيه ذلك من
ان�سحاب مماثل من العراق ،ي�ؤ ّدي �إىل عودة تنظيم «الدولة الإ�سالمية»� ،أو اندالع حرب
�أهلية حمتملة .وت�شمل �أوجه الت�شابه بني احلالتني �سيا�سات املح�سوبية ال�شديدة والأزمات
املتتالية؛ لكن بغداد لديها مزايا ميكن �أن ت�ساعدها يف جت ّنب م�صري كابولّ .
ولعل ال�شعب
العراقي هو �أكرث َمن ُ�صدم بكارثة �أفغان�ستان .فهو يخ�شى� ،أكرث من �أي طرف �آخر� ،أن
تواجه بالده م�صرياً م�شابه ًا.
فحتى قبل �أن يتحول االن�سحاب الأمريكي �إىل انهيار كامل للدولة الأفغانية ،مع ا�ستيالء
حركة «طالبان» الكامل على ال�سلطة ،كان العديد من العراقيني قلقني للغاية مما قد يعنيه
االن�سحاب الأمريكي الو�شيك من العراق .هل �س ُتنهي الواليات املتحدة وجود قواتها البالغ
عددهم  2500جندي يف العراق �أي�ض ًا؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فهل �سي�ؤ ّدي االن�سحاب
�إىل ا�ستيالء الأحزاب املوالية لإيران على ال�سلطة� ،أو عودة تنظيم «الدولة الإ�سالمية»� ،أو
(((
اندالع حرب �أهلية حمتملة؟
لقد �أثارت م�شاهد الي�أ�س التي �سادت مطار كابول يف اخلام�س ع�رش من �آب�/أغ�سط�س
�شعوراً بتكرار م�شاهد �سابقة بني العراقيني .فقد ّ
ذك َرتْهم كيف انهار اجلي�ش العراقي
املدربني
واملجهزين من ِقبل الواليات املتحدة ،يف عام  ،2014عندما
ّ
وال�رشطة العراقيةّ ،
فقدوا ثالث حمافظات وقعت يف �أيدي تنظيم «الدولة الإ�سالمية» (داع�ش) .وكانت
ا�ضطرت للعودة �إليه
الواليات املتحدة قد ان�سحبت من العراق يف عام  ،2011ولكنها
ّ
 -5رو�سيا اليوم – �صحيفة «كومر�سانت» الرو�سية30-08-2021 -
وهاب -فورين بولي�سي19- 08-2021 ،
 -6بالل ّ
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لوقف غزو التنظيم االرهابي «داع�ش» ومذابحه بحق العراقيني .ويخ�شى العراقيون �أي�ض ًا
جتدد املناق�شات يف وا�شنطن وبغداد ب�ش�أن االن�سحاب الأمريكي الكامل من العراق .وكما
ّ
حدث يف عام  ،2011ت�ضغط �إيران على احلكومة العراقية لكي تطالب القوات الأمريكية
مبغادرة البالد .وكما كان عليه احلال يف ذلك الوقت ،فقد تكون وا�شنطن �أكرث من راغبة
يف االمتثال.
وال تُخفي يف هذا ال�سياق قطاعات عري�ضة من العراقيني خماوفها من تكرار ال�سيناريو
الأفغاين يف العراق هذه املرة ،مع ما يعنيه ذلك من ترك البالد فري�سة للنفوذ الإيراين من
جهة ،عرب امليلي�شيات امل�س ّلحة التابعة لطهران ،ولعودة الإرهابيني الدواع�ش من جهة
�أخرى.
«عدوان» ،ر�أت الباحثة يف مركز
ورغم �أن حركة طالبان وتنظيم الدولة الإ�سالمية
ّ
«تقدم» احلركة يف �أفغان�ستان
«نيوالينز» للأبحاث يف الواليات املتحدة ر�شا العقيدي �أن ّ
قد «يحفّز» التنظيم على �إثبات �أنه «ال يزال موجوداً» يف العراق.
وحول احتماالت تكرار ال�سيناريو الأفغاين يف بالد الرافدين ،قال الكاتب والباحث
حمرك ال�سيا�سات الأمريكية دوم ًا م�صالح وا�شنطن
ال�سيا�سي طارق جوهر»:تثبت التجربة �أن ّ
العليا فقط ،ومتى ما اقت�ضت تلك امل�صالح ف�إنها ترتك حلفاءها بكل ب�ساطة وتتخلى عنهم،
وهو ما الحظناه يف العديد من املحطات التاريخية واحلديثة».و�أ�ضاف« :مث ً
ال يف فيتنام،
تخ ّلت عن حلفائها واملتعاونني معها؛ ويف العام  ،2019عندما �سحبت قواتها من مناطق
وا�سعة ممتدة من ر�أ�س العني �إىل تل �أبي�ض يف �شمال �سوريا ،لتحت ّلها تركيا والف�صائل
الإرهابية والتكفريية التابعة لها».وقال« :ال يقع اللوم هنا فقط على وا�شنطن ،بقدر ما
تتحمل امل�س�ؤولية ال�سلطات الفا�شلة والعاجزة عن تقدمي مناذج حكم ر�شيدة و�صاحلة ،يف
بلدان مثل �أفغان�ستان والعراق؛
وباملح�صلة فها هي وا�شنطن بعد  20عام ًا من التواجد فيها
ّ
تفقد الأمل(((.
من جانبه ،يقول الكاتب ال�سيا�سي علي البيدر»:ال ميكن �إ�سقاط التجربة الأفغانية
� -7سكاي نيوز15-08-2021 ،
خريف

1443 - 2021هـ ـ العدد 71

48

العراق واالحتالل الأمريكي  :هل تكون �أفغان�ستان منوذجاً؟

درا�سات باحث

بحذافريها على العراق؛ فلكل بلد خ�صو�صية من حيث الظروف املحيطة ،وطبيعة املجتمع
واملكانة اجليوبوليتيكية ،واالختالف يف املوارد والطاقات الطبيعية ،وغريها الكثري من
عوامل االختالف والتباين».وي�ضيف« :لدينا يف العراق جتربة مريرة نهاية عام ،2011
عندما غادرت القوات الأمريكية البالد .وبعد �سنتني ون�صف ال�سنة من ان�سحابها� ،سقطت
كثري من املدن واملحافظات العراقية يف يد تنظيم داع�ش الإرهابي(((».
ومن ال�سهل �رسد �أوجه ال�شبه بني العراق و�أفغان�ستان .فعلى غرار �أفغان�ستان ،ف�إن
مبنية على ح�ساب احلكم الكف�ؤ
احلكومة يف العراق تعطي الأولوية ل�سيا�سات داخلية ّ
للقوى الأمنية املخت�صة واخلدمات احلكومية الأخرى .ولي�س كما هو احلال يف �أفغان�ستان،
م�ستعدين �إىل حدٍ ما للوقوف يف وجه
ف�إن احلكومة العراقية واجلي�ش العراقي باتا
ّ
تهدد �سيادة البلد وا�ستقراره وتهاجم العراقيني .وكما هو احلال
التنظيمات الإرهابية التي ّ
يف �أفغان�ستان ،ف�إن الأمر ال يتعلق بالقدر ،بل بالإرادة ال�سيا�سية ؛ فامل�س�ؤولون الأمريكيون
ي�شكون من �أن بغداد تتولىّ قيادة جهاز مكافحة الإرهاب ،والذي تن�رشه فقط �ضد تنظيم
ْ
«الدولة الإ�سالمية».
ويخ�شى الكثريون �أي�ض ًا �أن يجد النقا�ش الدائر يف بغداد حول االن�سحاب باب ًا مفتوح ًا
يف وا�شنطن ،لأ�سباب لي�س �أق ّلها �أن الفريق الذي ان�سحب من العراق يف عام  2011عاد
�إىل البيت الأبي�ض .وي�شعر العراقيون بالقلق من قدرة �إدارة بايدن على التعامل مع حكومة
عراقية تقودها الأحزاب �إذا مل تتوقف الأخرية عن مهاجمة امل�صالح الأمريكية .ويخ�شى
العديد من العراقيني تداعيات املوعد النهائي للإدارة الأمريكية ل�سحب القوات القتالية من
العراق بحلول نهاية  .2021ومن امل�ؤكد �أن الأولويات املتغرية لوا�شنطن والتعب من العراق
جمرد موقف احلزب الدميقراطي؛ فقد كانت �إدارة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب
لي�ست ّ
هددت ب�إغالق ال�سفارة الأمريكية يف بغداد بعد زيادة الهجمات الع�سكرية على
هي التي ّ
الع�سكريني واملوظفني الدبلوما�سيني الأمريكيني .عالوة على ذلك ،ف�إن التقلبات ال�سيا�سية
احلادة يف وا�شنطن تُربك �أ�صدقاء الواليات املتحدة و�رشكاءها يف العراق ،الذين بد�أ العديد
� -8سكاي نيوز15-08-2021 ،
خريف
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منهم يف البحث عن رعاة �أجانب بديلني  -على �سبيل املثال� ،أنقرة �أو �أبو ظبي – ملواجهة
ي�سمونه «نفوذ» طهران.
ما ّ

املت�صورة ،ف�إن العراق بالطبع بلد خمتلف متام ًا ،مما مينحه
وعلى الرغم من هذه الت�شابهات
ّ
فر�صة لتج ّنب م�صري �أفغان�ستان� ،إذ �إنه على عك�س �أفغان�ستان ،يتمتع العراق بتاريخ من
امل�ؤ�س�سات الوطنية القوية ،وهناك دعم من احلزبني الأمريكيني [الدميقراطي واجلمهوري]
ملوا�صلة امل�سار يف العراق ،وقيادة التحالف املناه�ض لتنظيم «الدولة الإ�سالمية» للحيلولة
دون عودة اجلماعة الإرهابية ،وتعزيز العالقات االقت�صادية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال ت�ستطيع
ت�سميه «التهديد «الذي ّ
ت�شكله �إيران يف العراق على املنطقة..
الواليات املتحدة جتاهل ما ّ

ومع ذلك ،من املمكن �أن يحذو العراق حذو �أفغان�ستان ما مل تُقدم وا�شنطن وبغداد
على �إعادة �ضبط العالقات بينهما .و�أول ما يجب فعله بهذا ال�صدد هو احلفاظ على طابع
مكافحة الإرهاب اللتزامات الواليات املتحدة يف العراق ،ولكن تنويعه �أي�ض ًا .ويتطلب
�صمود العالقات الأمريكية  -العراقية تغيري حمور الرتكيز نحو اال�ستثمار يف بناء القدرات
الع�سكرية وامل�ؤ�س�سية لقوات الأمن العراقية ملكافحة الإرهاب ولأغرا�ض �أخرى .يجب
�أن تكون القدرة ولي�س اجلدول الزمني هي املعيار للتقدم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومن �أجل
التمكن من ت�أدية مثل هذه املهمة ،يجب نزع الطابع ال�سيا�سي عن الوجود الأمريكي يف
العراق .ومن ال�رضوري �أن تعلن وا�شنطن بو�ضوح �أن �إعادة ترتيب وجودها الع�سكري يف
كمهمة لتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة ،لن يعني التخلي عنه .كما من ال�رضوري جداً
العراق
ّ
�أن ي�شعر ال�شعب العراقي بفوائد هذه العالقة يف جماالت مثل التجارة والرعاية ال�صحية
والتعليم .وقد �سعت �سل�سلة من احلوارات اال�سرتاتيجية بني البلدين �إىل حتقيق مثل هذا
الهدف.

وهنا يجب التذكري ب�أن قرار الرئي�س الأمريكي الأ�سبق باراك �أوباما ،االن�سحاب الكامل
من العراق ،وعدم ترك ب�ضعة �آالف من قواته هناك ،كان ب�سبب رف�ض القوى ال�سيا�سية
العراقية منح القوات الأمريكية ح�صانة قانونية حتميها من امل�ساءلة �أمام القانون العراقي.
ولذلك ،ال تريد �أمريكا التي �أعلنت تواً �أنها �أنهت خالفة «داع�ش» م�ضايقة �سيا�سية من
العراق ،تعرقل وجودها الع�سكري يف �سنوات ما بعد «داع�ش».
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مهما تغريت الظروف والتفا�صيل ،ف�إن املهارة الأ�سا�سية يف ال�سيا�سة العراقية هي قدرة
ال�سيا�سيني� ،أفراداً و�أحزاب ًا ،على بناء عالقة جيدة مع الواليات املتحدة و�إيران يف الوقت
نف�سه .على هذه املهارة يف اللعب على احلبلني ،الأمريكي والإيراين ،تعتمد حظوظ القوى
ال�سيا�سية العراقية يف حتقيق م�صاحلها واحتاللها املنا�صب العليا يف احلكومة العراقية .ومع
تزايد ال�ضغط والعقوبات الأمريكية على �إيران ،كان متوقع ًا �أن تدخل الطبقة ال�سيا�سية يف
مرحلة اختبار واختيار �صعب ،لكن ما حدث كان �أقل من املتوقع(((.

عالوة على ذلك ،على وا�شنطن �أ ّال ت�سمح للحكومة العراقية بالتمل�ص من م�س�ؤولياتها.
وقد يجد العراقيون بع�ض املوا�ساة يف معرفة �أن بايدن ال يبدو م�ستعداً للمخاطرة بظهور
م�شاهد من «مطار بغداد الدويل» م�شابهة لتلك التي �شاهدناها يف كابول .ومع ذلك ،ف�إن
تتحول �أ�سا�س ًا بعيداً عن ال�رشق الأو�سط الكبري ،و�أن العبء يقع
�أولويات الواليات املتحدة ّ
�أو ًال وقبل كل �شيء على احلكومة العراقية لكي تتحمل امل�س�ؤولية وت�ستثمر يف عالقة قوية
مع الواليات املتحدة� .إن مكافحة الإرهاب وحدها لن تكفي للحفاظ على العالقة .يجب
�أن تكون الر�سائل الأمريكية وا�ضحة� :إن انتقال مهمتها من دور قتايل �إىل دور ا�ست�شاري
ال يعني �أن الواليات املتحدة تتخلى عن التزاماتها جتاه العراق �أو عن حملتها �ضد تنظيم
ير�سخون
«الدولة الإ�سالمية»؛ بل �إن امل�ست�شارين الع�سكريني البالغ عددهم � 2500سوف ّ
العالقات الأمريكية  -العراقية و�سي�شريون �إىل ا�ستمرار دعم املجتمع الدويل و«حلف
�شمال الأطل�سي» للعراق .ومع ذلك ،ال ينبغي �أن يخت�رص ه�ؤالء كامل العالقة بني البلدين.

ان�سحاب تكتيكي
بد�أ يف �شهر �آذار /مار�س املا�ضي فريق خا�ص وا�سع ال�صالحيات ،يت�ألف من � 15شخ�ص ًا
رفيع امل�ستوى يف وزارة الدفاع الأمريكية ،بالعمل على و�ضع خطة متكاملة نحو جتهيز
القوات والعتاد الع�سكري الأمريكي املنت�رش يف خمتلف �أرجاء العامل ،ا�ستعداداً ملواجهة
اخلطر ال�صيني الآتي من ال�رشق .وي�أتي �ضمن هذا امل�سار التخفيف من الوجود الع�سكري
يف اخلليج والعراق.
 -9العربي اجلديد -رافد اجلبوري08-04-2019 ،
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يقدم هذا الفريق ،الذي ير�أ�سه اخلبري يف �ش�ؤون �آ�سيا وال�صني �إيلي راترن،
ومن املنتظر �أن ّ
تقريراً متكام ً
ال يف الأ�سابيع القادمة �إىل وزير الدفاع الأمريكي وجلنة الأمن القومي عن
احلاجات الدفاعية الالزمة يف حالة وقوع مواجهة ع�سكرية مع ال�صني ،مما ي�شمل ال�سيا�سة
الدفاعية واحلاجات من الأفراد والأ�سلحة والنق�ص التقني وال�سيرباين يف الرت�سانة الأمريكية.

وبالرغم من �أن التقرير مل ي�صدر بعد� ،إ ّال �أن م�صدراً ّ
مطلع ًا على النقا�شات التي تدور
بني فريق العمل وجهات ر�سمية �أمريكية �أخرى �أكد �أن هذا التقرير �سيت�ضمن تو�صيات،
�ست�ؤ ّدي بال �شك �إىل �إعادة انت�شار وا�سع النطاق للقوات الأمريكية املوجودة يف قواعد
خارج �أرا�ضي الواليات املتحدة.

املقدمة حول تطوير القدرات الدفاعية يف منطقة اخلليج ،خ�صو�ص ًا
وتتمحور احللول ّ
تلك امل�ضادة لل�صواريخ والطائرات ،التقليدية منها وامل�سيرّ ة ،لتعوي�ض النق�ص الب�رشي� .أما
املمرات البحرية ،فيدور احلديث حول تفعيل اتفاق حماية املالحة ب�شكل �أو�سع
من جهة ّ
ورفع م�ستوى االعتماد على دول املنطقة يف الدفاع عن مياهها(.((1

ومن املتوقع �أن تكون اململكة العربية ال�سعودية الأكرث ت�أثراً من �إعادة االنت�شار الأمريكي،
ب�سبب الوجود الوا�سع للقوات الأمريكية على �أرا�ضيها من جهة ،واخلطر املتمو�ضع على
حدودها اجلنوبية مع اليمن من جهة �أخرى.

ومع �أن الواليات املتحدة بد�أت فع ً
ال ب�سحب بع�ض القطع الع�سكرية الثقيلة من
ال�سعودية خالل الأ�شهر املا�ضية ،مبا فيها بطاريات �صواريخ «باتريوت» وحاملة الطائرات
املعدات يف مناطق �أخرى ح�سب
دائمة التواجد يف املياه ال�سعودية ،ب�سبب احلاجة �إىل هذه ّ
الت�رصيحات الأمريكية� ،إال �أنه من املتوقع �أن تكون التغيريات القادمة �أكرب و�أو�سع ،مع
وقوة جوية دفاعية وهجومية
الرتكيز على �إبقاء �أ�سلحة الدفاع ال�صاروخي املتطورة «ثاد» ّ
متكاملة على الأرا�ضي ال�سعودية.

ويبدو �أن احلديث الذي مت التطرق �إليه �أخرياً يف بيان م�شرتك بني البلدين �إثر هذه
املحادثات اال�سرتاتيجية االفرتا�ضية ،واملتمحور حول وجود القوات الأمريكية ،هو �إعادة

 -10العرب09-04- 2021 ،
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ا�سرتاتيجيا .ويقود التحالف من بغداد العميد يف
حتو اًل
�صياغة للواقع احلايل �أكرث من كونه ّ
ً
ر�سميا �إىل من�صب ا�ست�شاري
م�شاة البحرية الأمريكية ،اجلرنال رايان ريداوت ،الذي انتقل
ً
ر�سمي يف يوليو املا�ضي.
ويقول خرباء �إن الواليات املتحدة تنظر �إىل ال�صني كخطر ا�سرتاتيجي ذي �أولوية؛
ولذلك ميكن �أن تخفّف وجودها يف مناطق من ال�رشق الأو�سط ،حتى لو كان ذلك يف
ّ
و�سرتكز وا�شنطن من
خدمة �إيران؛ لكنهم لفتوا �إىل �أن االن�سحاب �سيكون تدريجياً ،
خالله على تخفيف الوجود املبا�رش يف قواعدها باخلليج والعراق ،على �أن ي�ستمر الوجود
اجلوي �أو يتدعم كا�سرتاتيجية م�ستقبلية يف املنطقة.
ورغم اتفاق وا�شنطن وبغداد على ان�سحاب القوات الأمريكية من العراق ،ورغم
املطالب بطرد هذه القوات وت�صويت الربملان العراقي على ذلك� ،إال �أن مراقبني يرون �أن
معظم الأطراف ال تريد االن�سحاب الكامل ،فكيف ذلك؟
�أكد البيان امل�شرتك للجولة الرابعة من «احلوار اال�سرتاتيجي» بني بغداد ووا�شنطن� ،أن
«العالقة الأمنية �سوف تنتقل بالكامل �إىل دور خا�ص بالتدريب وتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة
وتبادل املعلومات اال�ستخباراتية».
و�أ�ضاف البيان« :لن تكون هناك قوات �أمريكية تقوم بدور قتايل يف العراق بنهاية
احلادي والثالثني من دي�سمرب  /كانون الأول عام ».2021
و�أ�شار البيان �إىل �أن القواعد الع�سكرية التي ا�ستخدمتها القوات الأمريكية «هي قواعد
عراقية تعمل وفق ًا للقوانني العراقية» ،و�أن اجلنود الدوليني املتمركزين يف هذه القواعد
كانوا فقط للم�ساعدة يف احلرب على «داع�ش».
ومل يحمل �إعالن اتفاق االن�سحاب �أو التو�صل �إليه �أي مفاج�أة للمراقبني� ،أو حتى
للعراقيني ،ب�سبب �أن االتفاق جاء كنتيجة غري مبا�رشة للأحداث التي وقعت يف يناير /
كانون الثاين عام .2020
ففي الثالث من ذاك ال�شهر ،مت اغتيال اللواء قا�سم �سليماين  -القائد ال�سابق لفيلق القد�س
الإيراين -ونائب رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي العراقي �أبو مهدي املهند�س ،يف غارة �ش ّنتها
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الواليات املتحدة بطائرة م�سيرّ ة ا�ستهدفت موكبهما يف مطار بغداد.
�صوت الربملان يف �أواخر يناير  /كانون
وعلى وقع الغ�ضب �إزاء انتهاك ال�سيادة العراقيةّ ،
الثاين على طرد القوات الأمريكية من العراق.
ومع �أن ت�صويت الربملان العراقي على االن�سحاب مل يكن ُملزم ًا ،لكن جاء اتفاق
االن�سحاب من ِقبل بايدن والكاظمي ُلينهي ف�ص ً
ال من الوجود القتايل للجنود الأمريكيني
يف العراق.
ال�ضجة التي �صاحبت الإعالن عن االتفاق ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن االن�سحاب
ورغم
ّ
الأمريكي من العراق لي�س ان�سحاب ًا كام ً
ال على غرار ال�سيناريو الأمريكي يف �أفغان�ستان،
قررت �إدارة بايدن االن�سحاب الكامل من �أفغان�ستان قبل احلادي ع�رش من �سبتمرب/
حيث ّ
�أيلول .2021
املرجح �أن ي�شهد احلوار الأمريكي-العراقي �إعادة ترتيب وجود القوات الأمريكية
ومن ّ
وحتديد دورها �أكرث من خف�ض عددها.

«م�سرحية دبلوما�سية»!
قبل زيارة الكاظمي �إىل الواليات املتحدة ،و�صفت �صحيفة «نيويورك تاميز» االتفاق
اجلديد ب�أنه لي�س �سوى «م�رسحية دبلوما�سية» ،فيما انتقدت قناة «�صابرين نيوز» التابعة
من�صة تليغرام ،االتفاق� ،إذ قالت يف من�شور« :لن يتم �سحب �أي
للح�شد ال�شعبي ،على ّ
جندي �أمريكي�...سوف يتم تغيري تو�صيفهم على الورق !».ون�رشت «�صابرين نيوز»
العديد من الر�سائل عن ا�ستمرار حماربة القوات الأمريكية حتت و�سم #االن�سحاب_ب�رشوط_
املقاومة.
فلماذا ُينظر �إىل االتفاق باعتباره «عر�ض َا م�رسحي ًا»؟ يرجع هذا الأمر �إىل الت�سامح
امل�ستمر للوجود الأمريكي يف العراق باعتباره �رساً لكنه مك�شوف؛ مبعنى �أن كل �شخ�ص
يف ال�سلطة يتفق عليه �ضمني ًا ،لكنه ال ميكنه احلديث عنه علن ًا.
ويف ذلك ،يقول ريناد من�صور  -مدير «م�رشوع مبادرة العراق» يف معهد «ت�شاتام
خريف
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هاو�س» ال�سيا�سي يف لندن� -إن «معظم القادة العراقيني يدركون �أهمية التواجد الأمريكي
يف العراق ،مبا يف ذلك ال�سيا�سيني الذين ال يتحدثون عن الأمر علن ًا» .و�أكد من�صور �أنه
«ب�شكل عام ،توفّر الواليات املتحدة غطا ًء للتمثيل الغربي يف العراق؛ مبعنى �إذا غادرت

الواليات املتحدة ب�شكل كامل ،فمن املحتمل �أن حتذو دول �أخرى حذوها ،مثل بريطانيا
و�أملانيا.

انتهاء المهام القتالية
مكوناته ال�سكانية الثالثة
يقوم النظام ال�سيا�سي يف العراق على �أ�سا�س التوازن بني ّ
الرئي�سية ،وهم ال�شيعة وال�س ّنة والكرد.ويف تعليقه على �إعالن الكاظمي �أن العراق ال

يحتاج لقوات قتالية �أمريكية� ،أ�شار م�س�ؤول اىل �إن «هذا الأمر حقيقي ،لكن من الناحية

العملية ،ال نزال يف حاجة �إىل القوات الأمريكية يف العراق ،خا�صة عندما يتطرق الأمر
�إىل املقاتالت الع�سكرية والغطاء اجلوي .ال�سالح اجلوي العراقي �ضعيف ب�شكل ن�سبي؛

ومن غري القوات اجلوية الأمريكية ،لكان العراق �أكرث عر�ضة لهجمات الطائرات امل�سيرّ ة
اخلارجية ،و�أي�ض ًا �سيواجه �صعوبات يف �شن هجمات جو ّية �ضد داع�ش».و�أ�ضاف
امل�س�ؤول �أن «اجلي�ش العراقي �أي�ض ًا يف حاجة �إىل احل�صول على معلومات ا�ستخباراتية
�أمريكية ب�ش�أن �إرهابيي داع�ش».

�أما فيما يتعلق بالواليات املتحدة ،ف�إن االن�سحاب الكامل من العراق �سي�رض مب�صاحلها،
ومقرها والية كاليفورنيا الأمريكية ،يف
وفق ًا ملا ذكره باحثون من منظمة «راند» البحثية،
ّ
تقرير ُن�شرِ يف مايو � /أيار عام  2020ب�ش�أن خيارات �أمريكا يف العراق.وخل�ص الباحثون،

بعد درا�سة كافة االحتماالت ،مبا يف ذلك االن�سحاب الأمريكي الكامل� ،إىل �أن �أف�ضل

اخليارات �أمام وا�شنطن يتمثل يف التو�سط يف �أمر االن�سحاب ؛ مبعنى احلفاظ على قوة

واملدربني .و�أ�شار الباحثون يف التقرير �إىل �أن «دعم عراق م�ستقر
�صغرية من امل�ست�شارين
ّ
و�صديق يخدم امل�صالح الأمريكية طويلة الأمد ،ف�ض ً
ال عن �أن التواجد (الأمريكي) طويل
الأمد �سيحافظ �أي�ض ًا على النفوذ الأمريكي يف العراق؛ وبالتايل ميكن �أن ي�ساعد يف تخفيف
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النفوذ الإيراين والرو�سي و�أ�شكال �أخرى من النفوذ اخلبيث».

(((1

عقب توليّ باراك �أوباما زمام الأمور يف البيت الأبي�ض عام  ،2009تعهد ب�سحب
القوات الأمريكية من العراق� ،إذ بد أ� خف�ض عدد اجلنود الأمريكيني ب�شكل ّ
مطرد.
وقال مراقبون لل�سيا�سة اخلارجية يف تغريدات �إنه كان من املفرت�ض «�أن ينتقل الدور
الأمريكي �إىل الدور اال�ست�شاري» منذ �سنواتْ ،بيد �أن ظهور تنظيم «داع�ش» االرهابي يف
العراق و�سوريا عام  2014ك�شف عن حاجة العراق ال�ستمرار الدعم الع�سكري الأمريكي
مرة �أخرى.
�صد هجمات «داع�ش» يف
ويف �ضوء عدم متكن اجلي�ش العراقي والقوات الكردية من ّ
ل�صد تقدم
بداية الأمر ،اعتمدت هذه القوات ب�شكل كبري على ال�رضبات اجلوية الأمريكية ّ
التنظيم.ويف ذاك الوقت ،كان عدد اجلنود الأمريكيني يف العراق يقرتب من خم�سة �آالف
جندي.
وعلى وقع هزمية «داع�ش» �إىل حدٍ ما فيما بعد بقدرات كبرية من احل�شد ال�شعبي ،بد أ�
قرر الرئي�س الأمريكي
عدد القوات الأمريكية يف العراق يف االنخفا�ض .ويف العام املا�ضيّ ،
ال�سابق دونالد ترامب خف�ض هذا العدد لي�صل �إىل .2500
�إن اتفاق االن�سحاب الأمريكي الذي �أعلنه بايدن والكاظمني ،من غري املحتمل �أن
طياته تغيرياً كبرياً يف حياة العراقيني العاديني� ،إذ اختفت منذ زمن طويل من
يحمل يف ّ
املدن العراقية نقاط التفتي�ش التي كانت قوات �أمريكية تتمركز فيها؛ وبات احلديث عن
�شن القوات
الوجود الع�سكري الأمريكي يف ال�شارع العراقي مقت�رصاً على �سماع �أنباء عن ّ
الأمريكية �رضبات جو ّية �أو غارات بطائرات م�سيرّ ة .ومل ير معظم العراقيني العاديني جندي ًا
(((1
�أمريكي ًا �أمامهم منذ �سنوات.
يرى املح ّلل ال�سيا�سي العراقي ،عبا�س العرداوي� ،أن «هناك �ضغوط ًا مور�ست على
اجلانب الأمريكي من ِقبل ال�شعب العراقي� ،سواء كانت احلكومة احلالية بقيادة م�صطفى

 -11كاثرين �شاير –دوت�شي فيلله29-07-2021 ،
 -12املرجع ال�سابق.
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الكاظمي� ،أو يف عهد حكومة عادل عبد املهدي ،والتي مت يف فرتة قيادتها للبالد �صدور
القرار الربملاين يف  5يناير /كانون الثاين  ،2020يدعو �إىل خروج القوات الأمريكية من
البالد ،حيث اندلعت على �إثر هذا القرار تظاهرات حا�شدة يف ال�شارع العراقي ،تنديداً
بالتواجد الأمريكي الذي يحاول االلتفاف والتواجد غري الر�سمي �ضمن التحالف الدويل
وغريه(.»((1

م�ؤ�شرات جديّة لالن�سحاب الأميركي من العراق
لوحظ عدد من امل�ؤ�رشات املقلقة ،حتى قبل ان�سحاب الواليات املتحدة من �أفغان�ستان،
حول توقّع اجتاه وا�شنطن ل�سحب اجلي�ش الأمريكي من العراق .وقد يكون هذا مفهوم ًا
لأ�سباب عدة ،منها :
1ــان�سحاب �أوباما ال�سابق� :أبرم الرئي�س الأمريكي الأ�سبق باراك �أوباما اتفاق ًا مع
حكومة رئي�س الوزراء العراقي الأ�سبق نوري املالكي لالن�سحاب من العراق ،وهو ما
مت بحلول دي�سمرب  .2011وعلى الرغم من �أن هذا االن�سحاب �أنهى االحتالل الأمريكي
للعراق ،والذي بد�أ يف عام  ،2003غري �أن وا�شنطن ان�سحبت يف الوقت الذي كان فيه
النظام ال�سيا�سي العراقي يعاين �أزمات عميقة ،ب�سبب وجود خالفات بني معظم الكتل
والأحزاب ال�سيا�سية العراقية على �أمور جوهرية ،مثل طريقة �إدارة الدولة ،وتوزيع املوارد
وغريها.
كما �أن ان�سحاب وا�شنطن جاء يف الوقت الذي كانت فيه القوات العراقية غري قادرة
على �إدارة امللف الأمني والع�سكري .وقد كان ذلك وا�ضح ًا يف عام  ،2014عندما انهارت
هذه القوات �أمام تنظيم داع�ش الإرهابي ،والذي متكن من ال�سيطرة على ما يقرب من ثلث
م�ساحة الدولة العراقية.
�رسب م�س�ؤولون �أمريكيون ،قبيل جولة احلوار
2ــ ت�رسيبات امل�س�ؤولني الأمريكينيّ :
اال�سرتاتيجي الرابعة بني بايدن والكاظمي يف  23يوليو  ،2021معلومات تفيد ب�أن وا�شنطن
 -13وكالة �سبوتنيك الرو�سية24-07-2021،
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م�ستاءة من عجز القوات الع�سكرية والأمنية العراقية على ت�أمني ال�سفارة الأمريكية ،وكذلك
القوات الأمريكية املنت�رشة يف عدد من القواعد العراقية ،من هجمات قوات احل�شد ال�شعبي
العراقية املرتبطة ب�إيران.
وهددت وا�شنطن حينها العراق ب�أن اجلي�ش الأمريكي قد يتجه لالن�سحاب ب�صورة
ّ
كاملة من العراق ،ما مل توفّر الأخرية حماية �أف�ضل ،وتكبح جماح ما �أ�سمته «ميلي�شيات»
طهران .وقد �أخفقت احلكومة العراقية �إىل حد ما يف هذا الأمر ،ولي�س �أدل على ذلك
من ا�ستهداف ثماين هجمات بطائرات م�سيرّ ة على الأقل الوجود الأمريكي ،منذ تولىّ
بايدن من�صبه يف يناير  2021وحتى مطلع يوليو ،بالإ�ضافة �إىل  17هجوم ًا �صاروخي ًا ،وفق ًا
مل�س�ؤويل التحالف الدويل يف العراق.
3ــ�إنهاء املهام القتالية :اتفق بايدن والكاظمي يف وا�شنطن بعد اجلولة الرابعة على
جدولة االن�سحاب الأمريكي من العراق ،ف�ض ً
ال عن �إنهاء العمليات القتالية للجي�ش
الأمريكي بنهاية العام احلايل ،و�أن يقت�رص دور هذه القوات يف العراق على التدريب وتقدمي
امل�شورة وامل�ساعدة وتبادل املعلومات اال�ستخباراتية .فقد اتفق اجلانبان على العودة �إىل
تطبيق «قانون االتفاقية الأمنية بني الواليات املتحدة والعراق» و«قانون اتفاقية الإطار
اال�سرتاتيجي لعمل القوات الأمريكية يف العراق» املوقّع عام  ،2008والذي ين�ص �أحد
بنوده على �أن مهام القوات الأمريكية التي تبقى يف العراق بعد نهاية  2011تنح�رص يف
تدريب القوات العراقية ال امل�شاركة يف مهام قتالية.
ويالحظ �أن تراجع الدور الع�سكري الأمريكي يف العراق قد يرتتب عليه ان�سحاب يف
النهاية ،خا�صة �إذا ما � ِأخذ يف االعتبار �أن الكونغر�س الأمريكي يتجه �إىل �إلغاء تفوي�ضني
مينحان موافقة مفتوحة على ا�ستخدام القوة الع�سكرية يف العراق ،وهما التفوي�ض ال�صادر
عام  ،1991حينما قادت وا�شنطن حتالف ًا دولي ًا لإخراج العراق من الكويت ،وتفوي�ض
(((1
 2002الذي منح ال�ضوء الأخ�رض لوا�شنطن الحتالل العراق عام .2003
ويعني ذلك �أن قدرة �إدارة بايدن على توجيه �أي �رضبات م�ستقبلية يف العراق �سوف
 -14مركز امل�ستقبل للأبحاث والدرا�سات املتقدمة .22 -08-2021 -
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عد هذا الأمر قيداً كبرياً على قدرة الرئي�س الأمريكي
حتتاج �إىل موافقة الكونغر�س .وال ُي ّ
على توجيه �رضبات ع�سكرية يف العراق يف حالة اقت�ضى الأمر ذلك ،غري �أنه يف الوقت
نف�سه يعك�س املزاج العام ال�سائد يف وا�شنطن ،لدى الكونغر�س والإدارة الأمريكية على حد
تورط ع�سكري يف عمليات قتالية.
�سواء ،والراغبتني يف حتا�شي �أي ّ

ح�صته يف بع�ض
قرر عدد من ال�رشكات الأمريكية بيع ّ
4ــخروج ال�رشكات الأمريكيةّ :
حقول النفط العراقية ل�رشكات �أجنبية .فقد �أعلنت �رشكة «�إك�سون موبيل» االن�سحاب من
العمل يف �أحد �أكرب حقول النفط ،وهو حقل غرب القرنة  1-النفطي ،وهو ما يرجع �إىل
ا�ضطراب الأو�ضاع الأمنية يف العراق ،خا�صة ت�صاعد الهجمات �ضد امل�صالح الأمريكية
يف العراق وا�ستهداف قواعدها .وقد �سعى العراق ملحاولة ا�ستيعاب تداعيات هذا القرار،
وذلك من خالل رف�ض عر�ض �صيني لال�ستحواذ على ن�صيب ال�رشكة الأمريكية ،بالإ�ضافة
ح�صة «�إك�سون موبيل» ،وذلك ب�سبب
�إىل بدء مباحثات مع �رشكات �أمريكية �أخرى ل�رشاء ّ
رغبة وزارة النفط العراقية اتباع �سيا�سة تنويع يف طبيعة ال�رشكات امل�ستثمرة .ومن غري
الوا�ضح  ،حتى الآن ،مدى جناح هذه اجلهود ،غري �أنها ت�ؤ�شرّ يف النهاية �إىل �إمكانية اجتاه
ال�رشكات الأمريكية لالن�سحاب ب�شكل كامل من العراق(.((1

تداعيات ا�ستراتيجية لالن�سحاب
�إن االن�سحاب الأمريكي يف حالة حتقّقه يف العراق �سوف تكون له تداعيات ا�سرتاتيجية
ممتدة ،لي�س فقط على العراق ،ولكن كذلك على وجود القوات الأمريكية يف املنطقة.
1ــ تُبدي القوى ال�سنية والكردية خماوف من االن�سحاب .ففي  24يونيو /حزيران،
�أ�صدرت جمموعة من القوى وال�شخ�صيات ال�سيا�سية والع�شائرية العربية ال�سنية العراقية
بيان ًا خالل م�ؤمتر �صحايف يف �أربيل� ،أكدت رف�ضها ،وب�شكل قاطع ،ان�سحاب القوات
الأمريكية من العراق الآن .ويف الإطار ذاته� ،أكدت دائرة العالقات اخلارجية يف �إقليم
كرد�ستان العراق ،يف بيان �صحايف يف  26يوليو� ،أن «العراق ال يزال يعاين غياب اال�ستقرار،
قوة
ّ
وتدخل الدول الأخرى يف �ش�ؤونه الداخلية» يف �إ�شارة �إىل �إيران ،كما �أنه «يفتقر �إىل ّ
 -15مرجع �سابق.
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ع�سكرية ثابتة الأركان بحيث ت�ستطيع منع تكرار التجارب ال�سابقة» ،يف �إ�شارة �إىل قيام
«داع�ش» باحتالل �أجزاء وا�سعة من الأرا�ضي العراقية.
2ــ �صعود تنظيم داع�ش :ي�شهد العراق من فرتة لأخرى ت�صاعد وترية العمليات
الإرهابية التي يقوم بتنفيذها «داع�ش» ،الذي يقوم بتنفيذ عمليات �إرهابية يف حمافظات
الأنبار وكركوك ودياىل ونينوى و�صالح الدين� ،إىل جانب العا�صمة بغداد .و�سوف يرتتب
على االن�سحاب الأمريكي من العراق ت�شجيع التنظيم على التمدد يف العراق ،وحماولة
جتنيد مزيد من الأن�صار له .كما �أن ّ
متكن حركة طالبان من ال�سيطرة على �أفغان�ستان قد
ُيغري تنظيم «داع�ش» لتكرار النموذج نف�سه يف العراق من جديد ،خا�صة �أن التنظيم كان
ي ّتبع ا�سرتاتيجيات مماثلة حلركة طالبان.

3ــ الإخفاق يف منع القوة الإقليمية :تتمثل �إحدى م�صالح القوى الكربى يف النظام
الدويل يف منع ظهور قوة �إقليمية مناوئة لها ،ت�سعى لتحقيق و�ضع املهيمن الإقليمي.
وي�صدق هذا احلكم على ال�سيا�سة الأمريكية جتاه �إيران.((1(،
كما �أن وا�شنطن �سوف تفقد قدرتها على الت�أثري على تطورات ال�رصاع ال�سوري� ،إذ �إن
االنت�شار الع�سكري الأمريكي يف �سوريا يعتمد على قواعدها املوجودة يف �إقليم كرد�ستان
العراق .ويف حالة حدوث هذا ،ف�إن قدرة الواليات املتحدة يف لعب دور �أمني يف تفاعالت
ب�شدة؛ كما �أنها �سوف تخلق فراغ ًا �سوف ت�سعى القوى
ال�رشق الأو�سط �سوف ترتاجع ّ
الدولية الأخرى مللئه ،خا�صة رو�سيا وال�صني .ومن جهة �أخرى ،ف�إن هذا االن�سحاب يف
حالة حتقّقه �سوف يدفع حلفاء وا�شنطن الإقليميني للبحث عن حلفاء �آخرين� ،إىل جانب
موا�صلتهم لعب دور فاعل يف حتجيم النفوذ الإيراين يف املنطقة.

�أخطاء التفكير اال�ستراتيجي الأميركي
اندلعت يف الآونة الأخرية مواجهات متقطعة يف العراق و�سوريا ،بني القوات
الأمريكية واملجموعات امل�س ّلحة املتنوعة واملدعومة �إقليمي ًا من بع�ض الدول .وترجع هذه
 -16مرجع �سابق.
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املواجهات يف حقيقة الأمر �إىل خط�أ �أ�سا�سي يف الت�صميم اخلا�ص باحلرب ،وتُعترب ا�ستمراراً
له ،ح�سبما يرى جون مولر ،العامل ال�سيا�سي الأمريكي بجامعة �أوهايو،وهو �أحد كبار
الباحثني يف معهد كاتو الأمريكي ،يف تقرير ن�رشته جملة «نا�شيونال �إنرتي�ست» الأمريكية،
للمحر�ضني على تلك احلرب ،حتى قبل �ش ّنها يف عام
�أنه كان ينبغي �أن يكون هذا وا�ضح ًا
ّ
.2003

�أوجه ق�صور منهجية
مو�سعة للجي�ش الأمريكي ت�ؤكد �أن» الغالبية العظمى من
و�أو�ضح مولر �أن هناك درا�سة ّ
القرارات يف حرب العراق اتخذها قادة �أذكياء للغاية ،وحم ّنكني بدرجة كبرية» .ومع ذلك
تخل�ص الدرا�سة �إىل �أن «الف�شل يف حتقيق �أهدافنا اال�سرتاتيجية» نابع من تفكري ينطوي على
«�أوجه ق�صور منهجية «� ،أبرزها �أنه «بدا �أن القادة الأمريكيني كانوا يعتقدون �أن الدول
الأخرى يف املنطقة لن يكون لها رد فعل».
وكان الرئي�س الأ�سبق جورج دبليو .بو�ش ،الذي تب ّنى لدى تو ّليه الرئا�سة اتباع �سيا�سة
خارجية متوا�ضعة ،قام فج�أة بتغيري هذا امل�سار يف �أعقاب هجمات � 11أيلول� /سبتمرب
الإرهابية عام  ،2001يف الواليات املتحدة .فقد �أعلن �أن «م�س�ؤولية بالده جتاه التاريخ»
�أ�صبحت الآن هي «تخلي�ص العامل من ال�رش» .وبعد �أ�شهر قليلة� ،أعلن بو�ش �أنه رغم افرتا�ض
وجود ال�رش يف كل مكان ،هناك «حمور» خا�ص ،يكمن �أ�سا�س ًا يف كوريا ال�شمالية ،و�إيران،
والعراق.

ولقد اقرتح امل�ست�شار الع�سكري ريت�شارد بريل ،بعد وقت ق�صري من غزو العراق،
�رضورة �إي�صال ر�سالة مقت�ضبة �إىل النظم العدائية الأخرى يف املنطقة مفادها« :الدور
عليكم» .وبالتايل �أ�صبح من الوا�ضح �أنه من م�صلحة �إيران وكوريا ال�شمالية العمل مع ًا عن
قرب ،وتوفري احلماية للأ�صدقاء ال�شيعة يف العراق جلعل التواجد الأمريكي هناك تعي�س ًا �إىل
�أبعد احلدود.
كر�ست
وبالإ�ضافة �إىل �إيران و�سوريا ،مت اجتذاب عنا�رص خارجية �أخرى �إىل العراقّ ،
جهودها لتعكري «�صفو» تواجد املحتل هناك ،وقتل قواته .وبوجه خا�ص� ،أ�صبح �أبو
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م�صعب الزرقاوي ،وهو �أردين تعاطف مع �أيديولوجية تنظيم «القاعدة» و�أجندته ،قائداً
�سخروا حياتهم الرتكاب �أعمال وح�شية؛ ورمبا كان
جلي�ش ي�ضم �آالف الإرهابيني الذين ّ
ارتباط الزرقاوي بتنظيم «القاعدة» �سبب ًا يف اجتذاب جم ّندين جدد واحل�صول على الدعم
املايل واللوجي�ستي؛ وهو ا�ستفاد �أكرث من خالل ا�ستخدام اجلنود الأمريكيني قدراً كبرياً من
العنف يف مواجهة املقاتلني التابعني له ،ما �ساعد يف حت�سني �صورة الزرقاوي يف كثري من
الدول الإ�سالمية كبطل مقاومة.
ومع ذلك ،ف�إن الأعمال الوح�شية التي ارتكبتها قوات الزرقاوي -مثل �أعمال قطع
الر�ؤو�س يف امل�ساجد ،وتفجري املالعب ،واال�ستيالء على امل�ست�شفيات ،و�إعدام مواطنني
عاديني ،والزواج الق�رسي -كانت يف نهاية الأمر مبثابة تدمري للذات ،و أ� ّدت �إىل �إنقالب
العراقيني �ضد هذه القوات ،وكان من بينهم كثريون ّممن كانوا يقاتلون �ضد االحتالل
الأمريكي� ،سواء مبفردهم �أو بالتعاون مع الزرقاوي.وا�ستطاع اجلي�ش الأمريكي ،م�ستفيداً
من اجلفاء بني اجلهاديني والقبائل العراقية ،ال�سيطرة �إىل حدٍ ما على احلرب الأهلية يف
العراق بحلول عام  .2009ويقول مولر �إن هزمية قوات الزرقاوي متّت يف نهاية الأمر،
لكن ذلك مل يتحقق �إال بعد تكبيد الأمريكي خ�سائر فادحة� ،إذ �أ�سفرت عن مقتل �أكرث
من �ألف �أمريكي� ،أي �سبعة �أمثال العدد الذي فقدته الواليات املتحدة يف غزو العراق عام
.2003

من ناحية �أخرى ،كانت �إيران ،وما زالت ،عن�رص م�ضايقة؛ يدفعها �إىل ذلك �أي�ض ًا
اال�ستياء �إزاء العقوبات املفرو�ضة عليها .ويف حقيقة الأمر ،تخل�ص درا�سة اجلي�ش يف
تقييمها للحرب يف العراق ،ب�شكل الفت للنظر ،و�إن كان خميف ًا� ،إىل �أنه» يبدو �أن �إيران
مقدمو الإحاطات للقادة الع�سكريني الأمريكيني
هي املنت�رص الوحيد» .ويف � ،2010أو�ضح ّ
يف �أفغان�ستان �أنه من املعروف �أنه مل تنجح يف �أي وقت من الأوقات �أي حماولة �ضد
التمرد ،عندما يلج�أ املتمردون �إىل مالذ �آمن عميق عرب احلدود؛ ورغم �أنهم �أ�ضافوا �أنهم
ي�أملون يف �أن يكون الو�ضع يف �أفغان�ستان خمتلف ًا ،مل يثبت حدوث ذلك بعد �أكرث من عقد
من ت�رصيحاتهم.وي�ؤكد مولر يف ختام تقريره �أن التجربة ذات ال�صلة يف العراق ت�شري �إىل
مقدمي الإحاطات كانوا على حق متام ًا .و�إذا كانت الواليات املتحدة ال تريد خو�ض
�أن ّ
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حرب �شاملة ب�صورة مبا�رشة �ضد �إيران -وهو ما قد ُي�سفر عن كارثة �أخرى يف ال�رشق
الأو�سط -من املمكن �أن ي�ستمر الإيرانيون على ما هم عليه �إىل الأبد(.((1
من جهتها ،قالت �صحيفة الكروا ( )La Croixالفرن�سية �إن الواليات املتحدة ال
تُظهر �أي ا�ستعداد للتخ ّلي عن العراق ب�سبب م�صاحلها اجليو�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية
املهمة ،وب�سبب �أهمية ا�ستقرار ال�رشق الأو�سط� ،إذ ال جمال لرتك حكومة بغداد يف مواجهة
(((1
�سيهدد النظام العاملي.
حمتملة مع تنظيم الدولة الإ�سالمية ،لأن انهيار الدولة العراقية
ّ
ويف مقابلة �أجرتها كارولني فينيت ،قال مدير املركز الفرن�سي لأبحاث العراق عادل
بكوان� ،إن الو�ضع يف العراق لي�س مثل و�ضع �أفغان�ستان ،لأن الأمريكيني ان�سحبوا ر�سمي ًا
من العراق عام 2011؛ وملّا عادوا عام  ،2014كان ذلك بنا ًء على طلب حكومة نوري
املالكي ،التي دعت �إدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما �إىل �إعادة �إ�رشاك قواتها
لإنقاذ بغداد و�أربيل يف مواجهة تنظيم «داع�ش».
وحتى الآن -كما يقول بكوان -لي�س لدى الأمريكيني �سوى عدد حمدود من القوات
بالعراق ،و�س ُت�سحب يف  31دي�سمرب/كانون الأول كل القوات املقاتلة من الأرا�ضي
العراقية؛ لكن هذا ال يغيرّ الو�ضع على الإطالق ،لأنه �سيبقى هناك دائم ًا تعاون �شامل يف
ق�ضايا الأمن واال�ستخبارات واملواكبة ودعم اجلي�ش العراقي والب�شمركة الكردية.
وي�شري بكوان �إىل �أن الأولوية الق�صوى للواليات املتحدة بال�رشق الأو�سط هي �إيران،
التي لديها ح�ضور اقت�صادي وع�سكري وثقايف قوي يف العراق ،والتي يتم تنظيم الكثري
من العالقات معها يف هذا البلد بالن�سبة لوا�شنطن ،حيث ال ميكن تعيني رئي�س للجمهورية
وال رئي�س وزراء يف بغداد دون املرور ب�إيران �أو �أمريكا ،وال ميكن للأمريكيني ترك الأر�ض
الثوري.ونبه �إىل �أن دول التحالف الدويل ف�شلت منذ الغزو الأمريكي
فارغة للحر�س
ّ
للبالد عام  ،2003وحتى اليوم ،يف �إن�شاء جي�ش عراقي عملي ،ما يعني �أن الدعم الأمريكي
�رضوري لهذا اجلي�ش ،وال ميكن لأي حكومة عراقية �أن تطالب بقطيعة كاملة مع وا�شنطن،
 -17دوت�شي فيلله27-03-2021 ،
� -18صحيفة “الكروا” الفرن�سية  :هل الواليات املتحدة حمكوم عليها بالبقاء يف العراق؟ .29-7-2021
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رغم �أن امللي�شيات ال�شيعية املوالية لإيران تهاجم امل�صالح الأمريكية يف العراق با�سم وجود
قوة احتالل .ورغم مطالب النواب بالرحيل النهائي للواليات املتحدة ،ف�إن حكومة بغداد
غري قادرة على تنفيذ هذا القرار.وخل�ص �إىل �أن «�إعالن الأمريكيني ان�سحابهم ،ولو رمزي ًا،
قد �أعطى ورقة مهمة لرئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي .
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م�صادر البحث
 -1م�ؤمتر بغـداد و�إ�شكالية النظام ال�سيا�سي العراقي  -القد�س العربي -الأول من �سبتمرب – 2021
 -2هكذا ي�سعى ماكرون مللء الفراغ الأمريكي يف العراق بعد االن�سحاب -عربي بو�ست،
07-09-2021
 -3م�ؤمتر بغداد :هل جنحت قمة العراق يف خف�ض التوتر ال�سعودي ا لإيراين -بي بي �سي
30-09-2021
 -4قمة بغداد تنهي �أعمالها ..دعم كامل حلكومة الكاظمي -دوت�شي فيلله.28-08-2019 -
 -5خليل ح�سني  -قراءة يف قمة بغداد� -صحيفة اخلليج04-09-2020 ،
 -6عبداهلل ال�سناوي -الفراغ اال�سرتاتيجي املحتمل يف ال�رشق الأو�سط  -ال�رشوق01-09-2021 ،
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مقاطعة دولة االحتالل:

ّ
والتحديات
الواقع
براءة درزي

❋

ال تزال دولة االحتالل ،منذ �إعالن ت�أ�سي�سها عام  ،1948حمكومة باخلوف والقلق
الذي ع ّززه واقع �أ ّنها كيان غريب حماط بـ «�أعداء» يعار�ضون �أ�سا�س فر�ضه على املنطقة،
وهجرهم من �أر�ضهم وا�ستوىل
ودمر منازلهم وقراهم
ّ
بعدما �أراق دماء الفل�سطينيني ّ
عليها .وقد تنقّل االحتالل من حرب �إىل حرب ،فكانت ن�ش�أته يف حرب النكبة ،تالها
العدوان على م�رص عام  ،1956و�صو ًال �إىل حرب النك�سة وما بعدها ،يف ّ
ظل حماوالت
تفوقه الع�سكري والدعم الغربي له.
للق�ضاء على م�صادر القلق ،م ّتك ًئا على ّ
وقد ّ
�شكل الأمن هاج�س دولة االحتالل الأكرب ،والتي حاولت معاجلته عرب اال�ستمرار
القتالية؛ وزاد قلقها مع هزميتها يف لبنان وغزة
يف تطوير تر�سانتها الع�سكرية وقدراتها
ّ
�أمام قوى غري دولتية ،على الرغم من تر�سانتها الع�سكرية ال�ضخمة ،والدعم الغربي ،ال
متطورة،
�سيما الأمريكي غري املحدود ،واال�ستفادة من هذا الدعم على �شكل �أ�سلحة
ّ
ّ
ومواقف م�ساندة يف الأمم املتحدة وجمل�س الأمن ملنع �صدور قرارات تدين جرائمها.

�سيما يف ّ
ظل عدم قدرة «�إ�رسائيل» على �صناعة انت�صار حا�سم يف
ّ
لكن احلرب ،ال ّ
التنب�ؤ م�سبقًا ب�إمكانية ح�سم � ّأي مواجهة قادمة ،مل تعد
لبنان وغزة ،وفقدان القدرة على ّ
تتحدث عنها
وحدها ما ُيقلق دولة االحتالل التي باتت تواجه خماطر داخلية وخارجية
ّ

❋ باحثة يف ال�ش�أن الفل�سطيني.

خريف
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وتف ّندها مراكز التفكري والدرا�سات ،وتدر�س ال�سيناريوهات املرتبطة بها.

ومن التهديدات التي تنظر دولة االحتالل �إليها بعني القلق ،ا�ستهداف «�صورتها
ومكانتها» والعمل على نزع ال�رشعية عنها على امل�ستوى الدويل ،عرب ت�سليط ال�ضوء على
جرائمها وانتهاكاتها القانونَ الدويل ،والدعوة �إىل حما�سبتها وعزلها ومقاطعتها .وجرائم
و�شن احلرب عليهم ،و�إن كانت وترية
االحتالل ال تقت�رص على قتل املدنيني الفل�سطينيني ّ
أي�ضا جرائمها
انتقادها تت�صاعد يف فرتات العدوان كما يف حروبها على غزة ،لك ّنها ت�شمل � ً
بحق الأ�رسى ،وحماوالت تهجري الفل�سطينيني و�إحالل امل�ستوطنني مكانهم ،واحل�صار
ّ
املقد�سات ،وغريها.
الذي تفر�ضه على غزة ،واالعتداء على ّ

تطورها وتنظيمها وحتقيقها
وعلى الرغم من �أنّ �سيا�سة املقاطعة لي�ست باجلديدة� ،إلاّ �أنّ ّ
إجنازات على غري �صعيد �أرغم دولة االحتالل على تكري�س اجلهد واملال ملحاربتها
�
ٍ
تو�سع املقاطعة ميكن �أن ي�ؤ ّثر يف العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
نظرا �إىل �أنّ ّ
وعرقلتهاً ،
لدولة االحتالل التي ا�ستفادت من هذه العالقات لتع ّزز موقعها وقدراتها.
ومع ذلك ،ال ي�ستهدف هذا املقال احلديث عن حركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات
وفر�ض العقوبات  BDSكحركة ّ
منظمة ،بل يتناول املقاطعة عمو ًما ك�سيا�سة واجتاه
تطرق �إىل حركة ، BDSفذلك يف
ي�سعى �إىل عزل دولة االحتالل وال�ضغط عليها؛ و�إذا ّ
�سياق اال�ستدالل ولي�س يف �سياق احلكم على احلركة بذاتها �أو تفنيد دورها.

المقاطعة كو�سيلة لمواجهة االحتالل
مل ميكن �إعالن قيام دولة االحتالل يف �أيار/مايو � 1948إلاّ
بحد القتل واجلرائم التي
ّ
رجوعا �إىل مناف�سة �أ�صحاب الأر�ض واال�ستيالء على
بحق الفل�سطينيني،
ارتكبها ال�صهاينة ّ
ً
الأرا�ضي يف فل�سطني وا�ستعمارها مع موجات الهجرة اليهودية املتتالية .فرافقت املقاطعة
تنظيما مع املوجة الثانية للهجرة� ،إذ بد�أ
بدايات الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني ،و�شهدت
ً
�إن�شاء ّ
منظمات حملية ملنع بيع الأرا�ضي لليهود وللدعوة �إىل مقاطعة املنتجات اليهودية؛
وثمة ترجيحات �أنّ �أول نداء وطني للمقاطعة كان يف م�ؤمتر ُعقد يف نابل�س عام ،1920
ّ
خريف
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نادى مبقاطعة الإنتاج اليهودي يف فل�سطني وعدم بيع الأرا�ضي للم�ستوطنني اليهود(((.
وعلى مدى عقود ،مل تتوقّف جرائم االحتالل ،وكانت مقاطعة «�إ�رسائيل» �إحدى
ملد وجزر وفق الظروف واملعطيات
تتعر�ض ّ
و�سائل مقاومتها؛ ّ
لكن هذه املقاطعة كانت ّ
والهبات واحلروب
ال�سيا�سية ،فيما كانت تت�صاعد ب�شكل ملحوظ يف فرتات االنتفا�ضات
ّ
التي ت�ش ّنها «�إ�رسائيل» ،مبا كان ّ
مهم يف تفعيل
يغذي املوقف ال�شعبي ّ
�ضدها؛ وهو موقف ّ
املقاطعة وانت�شارها ،يف فل�سطني وخارجها.

ّ
�ضد دولة االحتالل والدعوات �إىل مقاطعتها وحما�سبتها،
ولعل املواقف التي �صدرت ّ
على خلفية جرائمها يف �أثناء العدوان على غزة يف �أيار/مايو  ،2021التي تزامنت مع
وحي ال�شيخ جراح  ،وو�صف
امل�ساعي الإ�رسائيلية لتهجري عائالت مقد�سية من �سلوان
ّ
جرائمها بالتطهري العرقي وجرائم الف�صل العن�رصي ،منوذج للتفاعل مع جرائم االحتالل
�سيما يف
الذي مل يرتجم على امل�ستوى ال�شعبي وح�سب ،بل على امل�ستوى ال�سيا�سي ،ال ّ
�ضد جرائم «�إ�رسائيل»(((.
الأ�صوات التي خرجت من الكونغر�س ّ

ويف �سياق ّ
يغذي �سيا�سة املقاطعة� ،أظهر ا�ستطالع للر�أي �أجراه مركز يوغوف
( )YouGovالربيطاين ،تراجع �شعبية «�إ�رسائيل» يف عدد من الدول الأوروبية بعد عدوانها
على غزة يف �أيار/مايو  .2021ووفق بيانات ا�ستطالع املركز ،عانت �شعبية «�إ�رسائيل» يف
جميع �أنحاء �أوروبا ب�شكل كبري منذ �آخر ا�ستطالع �أجراه املركز يف فرباير�/شباط املا�ضي� ،إذ
معدل التف�ضيل ال�صايف لها  14نقطة يف جميع البلدان التي �شملها اال�ستطالع(((.
انخف�ض ّ

كذلك ،بينّ ا�ستطالع �أجراه معهد االنتخابات اليهودي يف الواليات املتحدة الأمريكية
و ُن�رشت نتائجه يف � ،13/7/2021أي بعد العدوان على غزة يف �أيار/مايو� ،أنّ  %34من
اليهود الأمريكيني يرون �أن معاملة «�إ�رسائيل» للفل�سطينيني مماثلة للعن�رصية يف الواليات
يعدون «�إ�رسائيل» دولة ف�صل عن�رصي ،وقال � %22إنّ دولة
املتحدة ،و�أنّ  %25منهم ّ
 -1عمرو �سعد الدين :حركة مقاطعة �إ�رسائيل  – BDSبحث يف الطرق والقيم والت�أثري ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية ،بريوت� .2020 ،ص .7
 -2موقع عربي https://arb.im/1360040, 22/5/2021 ,21
 -3موقع https://bit.ly/3nsWMra, 4/6/2021 , YouGov
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�ضد الفل�سطينيني(((.
االحتالل ترتكب �إبادة جماعية ّ

نماذج من المقاطعة
تراوحت جهود مقاطعة االحتالل بني الفردية واجلماعية ،وجرى تنظيمها يف بع�ض
ّ
�سيما عام  2005مع الإعالن عن حركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات
املحطات ،ال ّ
وفر�ض العقوبات؛ وهي حركة ت�ضطلع بن�شاط وا�سع على م�ستوى املقاطعة ،لكن من دون
�أن تنح�رص املقاطعة يف �إطارها.
ون�سوق هنا مناذج من املواقف الراف�ضة جلرائم االحتالل والداعية �إىل مقاطعته عام
�سيما ما تزامن منها مع االعتداء الإ�رسائيلي على غزة يف �أيار/مايو ،وجمازر القتل
 ،2021ال ّ
بحق الفل�سطينيني.
والدمار التي ارتكبتها قوات االحتالل وطائراته ّ

بحثيا لدرا�سات «اجلندر» يف جامعات �أمريكية «�إ�رسائيل» دولة
فقد ّ
عد  120مرك ًزا ً
متار�س الف�صل العن�رصي �ضد الفل�سطينيني(((؛ ودان بيان �صادر يف  ،17/5/2021عن مراكز
درا�سات «اجلندر» يف  120جامعة �أمريكية ،التهجري الق�رسي للفل�سطينيني من منازلهم يف
ال�شيخ جراح  ،واقتحام الأق�صى ،والق�صف الع�شوائي لغزة ،وعنف امل�ستوطنني الإ�رسائيليني
املدعومني من ال�رشطة وجي�ش االحتالل ،واقتحام املنازل ،ومعاملة الفل�سطينيني بوح�شية،
غالبا ما ي�صاحب عنف امل�ستوطنني القومي العرقي اليميني الهتاف البغي�ض
خا�صة �أ ّنه ً
«املوت للعرب».
يف ال�شهر ذاته ،وقّع � 600أكادميي وباحث يف جامعات هولندا عري�ضة تدعو احلكومة
�إىل قطع جميع العالقات مع «�إ�رسائيل» ،من �أجل حتقيق �سالم عادل للفل�سطينيني .و� ّأكد
�ضد «ا�ستمرار نزع امللكية واالحتالل واحلرب التي
املوقّعون على العري�ضة وقوفهم ّ
ال�ضحية
تفر�ضها �إ�رسائيل على الفل�سطينيني» .وفيما دانت العري�ضة حماوالت امل�ساواة بني
ّ
واجل ّ
الد يف تو�صيف املواجهات بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،عرب حماولة ت�صوير الأمر
على �أنه «نزاع بني طرفني متكافئني وا�ستخدام كلمة �رصاع لو�صف الو�ضع يف فل�سطني،
4- Jewish Electorate Institute، 13/7/2021. https://bit.ly/3kpZhZz

 https://bit.ly/3zOmqtF ,26/5/2021 ,Algemeinerموقع 5-
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هو ت�ضليل خطري» .فقد دعت احلكومة الهولندية �إىل اتخاذ خطوات ف ّعالة لتحقيق �سالم
عادل ،عرب ال�ضغط على دولة االحتالل ،عرب قطع جميع العالقات االقت�صادية وال�سيا�سية
والع�سكرية معها ،حتى يحني الوقت الذي يح�صل فيه الفل�سطينيون على حقوقهم(((.

ويف مواقف ت� ّؤكد رف�ض جرائم االحتالل والدعم الذي تتلقّاه من الواليات املتحدة،
ُو ّجهت عدد من الر�سائل �إىل الرئي�س الأمريكي ،طالبته بال�ضغط على دولة االحتالل لوقف
جرائمها ،وذكرت دور الواليات املتحدة يف دعم هذه اجلرائم .ففي ر�سالة مفتوحة �إىل
ّ
الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،دعت � 680شخ�صية مرموقة
ومنظمة من  75دولة ،قادة
�أمريكا �إىل العمل من �أجل امل�ساعدة يف �إنهاء الهيمنة والقمع امل�ؤ�س�سي ،الذي متار�سه دولة
االحتالل على ال�شعب الفل�سطيني ،و�إىل حماية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية اخلا�صة بهم.
م�ستمرون يف ممار�سة العنف �ضد
ونبهت الر�سالة �إىل �أنّ ال�رشطة الإ�رسائيلية وامل�ستوطنني
ّ
ّ
الفل�سطينيني رغم وقف �إطالق النار الر�سمي ،وذلك بالطرد الق�رسي والأعمال العنيفة
تقو�ض الن�سيج
�ضد املتظاهرين ال�سلميني وامل�ص ّلني يف الأق�صى ،م�ؤكدة �أن هذه ال�سيا�سات ّ
االجتماعي ،ومتنع �أي تقدم نحو م�ستقبل دميقراطي عادل و�سلمي ،وهي أ� ّدت �إىل نزوح
� 72ألف فل�سطيني يف غزة،
مت�رضرين من �أزمة �إن�سانية �سببها  14عا ًما من احل�صار(((.
ّ

أئمة م�ساجد،
وطالب  330رجل دين يف الواليات املتحدة ،من ق�ساو�سة وحاخامات و� ّ
الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،بـ «التدخل لإلزام احلكومة الإ�رسائيلية بالتوقف عن تدمري
حيي �سلوان وال�شيخ جراح ،يف
منازل الفل�سطينيني ،وث ْنيها عن ممار�سة التطهري العرقي يف ّ
القد�س املحتلة» .وقالت الر�سالة �إنّ «التطهري العرقي الذي متار�سه �إ�رسائيل ،جزء من تاريخ
مولته الواليات املتحدة لعقود»(((.
طويل وعنيف يف جميع �أنحاء فل�سطني ّ
وو�صفت  15جمعية ونقابة يف �أمريكا ،يف بيان م�شرتك ،يف  ،18/6/2021دولة
االحتالل ب�أنها «دولة ف�صل عن�رصي» ب�سبب �سيا�ساتها العن�رصية �ضد الفل�سطينيني.
وو�صف البيان ما يتعر�ض له ال�شعب الفل�سطيني منذ  73عا ًما «ب�سيا�سة تطهري عرقي

 -6العري�ضة التي وقّعها � 600أكادميي هولنديhttps://bit.ly/3gEkvAq :
 -7موقع ميديا بارت https://bit.ly/2SKkD8K 15/6/2021
https://www.palinfo.com/295841
 -8املركز الفل�سطيني للإعالم 28/8/2021
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من دولة ا�ستعمار �صهيوين ،بد�أت منذ عام  1948بطرد نحو � 730ألف فل�سطيني من
منازلهم»(((.
على امل�ستوى االقت�صادي� ،أعلن البنك املركزي الرنويجي « »Norges Bankالذي
متورطة ب�أن�شطة
يدير �أكرب �صندوق معا�شات تقاعدية يف العامل ،عن ا�ستبعاده ثالث �رشكات ّ
ا�ستيطانية .وهذه ال�رشكات هي  ،Elco Ltdو ،Ashtrom Group Ltdو.Electra Ltd
وقال البنك يف بيان ،يف � ،2/9/2021إنّ قرار �سحب اال�ستثمارات جاء ب�سبب «اخلطر
املتم ّثل يف م�ساهمة هذه ال�رشكات يف انتهاكات ممنهجة حلقوق الأفراد يف حاالت احلرب
�أو النزاع» ،ف�ض ً
ال عن «�أن�شطتها املرتبطة بامل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية»(.((1
و�أعلنت �رشكة  ،KLPوهي �أكرب �رشكة ت�أمني نرويجية ،يف � ،5/7/2021سحب
ا�ستثماراتها من � 16رشكة ب�سبب عالقاتها باال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية املحتلة .و�شمل
تقدم خدمات الهاتف واالنرتنت ،لأنها �ساهمت يف حتويل
القرار �رشكات ات�صاالت التي ّ
«امل�ستوطنات �إىل مناطق جذب �سكنية»؛ و�شملت هذه ال�رشكات التي�س وبيزك و�سيلكوم
وبارترن كوميوننيكي�شن(.((1
كذلك� ،ألغى �صندوق الرثوة ال�سيادية الرنويجي ،الذي تبلغ قيمته  1.3تريليون دوالر،
�رشكتي �شابري للهند�سة وال�صناعة املحدودة ،و�رشكة ميفن ريال ا�ستات ،على خلفية دعمها
امل�ستوطنات الإ�رسائيلية .وقال يف بيان �إنه مت ا�ستبعاد ال�رشكات بنا ًء على ن�صيحة من
جمل�س الأخالقيات «ب�سبب املخاطر غري املقبولة املتمثلة يف م�ساهمة هذه ال�رشكات يف
االنتهاكات املنهجية حلقوق الأفراد يف املواقف �أو احلروب �أو النزاعات»(.((1
ويف � ،19/7/2021أعلنت �رشكة �آي�س كرمي بن �آند جريي �أنها لن تو ّزع منتجاتها بعد
الآن يف امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،على الرغم من �أنها
حتدد ما �إذا كان قرراها ي�شمل ال�شطر
�ست�ستمر يف التوزيع يف «�إ�رسائيل» ،من دون �أن ّ
 -9عربي https://arb.im/1366178 ,18/6/2021 ,21
 -10موقع https://bit.ly/3nrQKHk ,2/9/2021 , Norges Bank
 -11قد�س بر�سhttps://bit.ly/3ibQWae ,5/7/2021 ،
-12بلومبريغhttps://bloom.bg/3k2c3wT ,20/5/2021 ،

خريف

1443 - 2021هـ ـ العدد 71

72

والتحديات
مقاطعة دولة االحتالل :الواقع
ّ

درا�سات باحث

ال�رشقي من القد�س املحتلة( .((1وقال رئي�س حكومة االحتالل ،نفتايل بينيت� ،إنّ ال�رشكة
«قررت ت�صنيف نف�سها على �أنها �آي�س كرمي مناه�ض لإ�رسائيل»(((1؛ وو�صف �رشيكه يف
ّ
(((1
ت�شن
االئتالف ،يائري البيد ،اخلطوة ب�أ ّنها «ا�ست�سالم خمجل ملعاداة ال�سامية»  .فيما ّ
(((1
مقر �رشكة بن �آند
واليات �أمريكية حر ًبا على ال�رشكة على خلفية هذا القرار ً ،
علما �أنّ ّ
جريي يف والية فريمونت ،وم� ّؤ�س َ�سيها يهود ّيان.

قائمة الأمم املتحدة ال�سوداء وو�سم منتجات امل�ستوطنات يف �أوروبا :فتح باب ملقاطعة
امل�ستوطنات من دون تب ّنيها

حددت الأمم املتحدة
يف �سياق ميكن اال�ستفادة منه يف م�سار مقاطعة امل�ستوطناتّ ،
قائمة ب�أ�سماء �رشكات لها ن�شاطات جتارية يف امل�ستوطنات ،فيما �ألزمت حمكمة العدل
الأوروبية و�سم ب�ضائع املنتجات امل�ستوردة من م�ستوطنات االحتالل يف الأرا�ضي املحت ّلة
عام 1967؛ وهما خطوتان تفتحان الباب �أمام مقاطعة منتجات امل�ستوطنات ،لكن من
دون تب ّني االجتاه �أو فر�ضه� ،سواء من الأمم املتحدة �أو االحتاد الأوروبي.

تقريرا عن
ففي � ،12/2/2020أ�صدر مكتب حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة
ً
حمددة تتعلق بامل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف
ال�رشكات والكيانات التجارية التي تقوم ب�أن�شطة ّ
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،بنا ًء على طلب من جمل�س حقوق الإن�سان يف قراره ال�صادر
يف �آذار/مار�س  ،2016الذي ك ّلف املكتب ب�إ�صدار قاعدة بيانات لل�رشكات التجارية
(((1
حددها هذا القرار.
املفو�ضية
التي لها �أن�شطة جتارية ّ
وت�ضم القائمة التي �أ�صدرتها ّ
ّ
ال�سامية حلقوق الإن�سان � 94رشكة �إ�رسائيلية ،و� 18رشكة من  6دول �أخرى ،وكان جرى
ت�أجيل ن�رشها يف عام  2019بعد �ضغوط مار�ستها الواليات املتحدة ودولة االحتالل على
 -13الأيامhttps://bit.ly/3l96c8m ,19/7/2021 ،
 -14ح�ساب رئي�س حكومة االحتالل نفتايل بينت على تويرت19/7/2021 ،
https://bit.ly/3AGkLqN
-15ح�ساب يائري البيدhttps://bit.ly/3zKQVjj ,19/7/2021 ،
 -16عربي https://arb.im/1386661 ,23/9/2021 ,21
 -17املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سانhttps://bit.ly/3tS4xbm ,12/2/2020 ،
لالطالع على قائمة ال�رشكاتhttps://undocs.org/ar/A/HRC/43/71 :
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املفو�ضية.
ّ

مفو�ضة الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان،
وعلى الرغم من �أنّ مي�شيل با�شليهّ ،
قانونيا للن�شاطات قيد البحث �أو النخراط ال�رشكات
قالت �إنّ التقرير «ال يعطي و�صفًا
ً
يحدد فع ً
قانونيا
ال ما �إذا كان ن�شاط ال�رشكات يف امل�ستوطنات
فيها»(� ،((1أي �أنّ التقرير ال ّ
ً
�أم ال� ،إال �أنّ اخلطوة �أثارت غ�ضب دولة االحتالل والواليات املتحدة .فقد و�صف نتنياهو
وعدها وزير اخلارجية ،ي�رسائيل كات�س« ،ا�ست�سال ًما خمج ً
ال
اخلطوة بـ «البادرة الكريهة»ّ ،
ً
وجهت
للدول واملنظمات التي مار�ست
�ضغوطا من �أجل الإ�رضار ب�إ�رسائيل»؛ فيما ّ
اخلارجية الإ�رسائيلية قن�صلياتها يف الواليات املتحدة باالت�صال ّ
بحكام الواليات حيث تقع
مقرات ال�رشكات الأمريكية التي وردت يف القائمة ال�سوداء ،حل ّثها على �إ�صدار بيانات
ّ
(((1
ت�ضمن قائمة ب�أ�سماء ال�رشكات التي تن�شط يف امل�ستوطنات .
�إدانة للتقرير الأممي الذي ّ

املفو�ضية ال�سامية �أ ّنها هيئة «خمزية»،
وو�صف وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ّ
قائ ً
ال �إنّ قرار الك�شف عن هذه القائمة «�إن هو �إال ت�أكيد على االنحياز املُتع ّنت املُناه�ض
لإ�رسائيل وال�سائد يف الأمم املتحدة»( ،((2فيما كان بومبيو �أعلن يف � 2019أنّ امل�ستوطنات
ال ّ
ً
ت�شكل
انتهاكا للقانون الدويل(.((2

قررت حمكمة العدل الأوروبية �إلزام دولة االحتالل
ويف ت�رشين الثاين/نوفمرب ّ ،2019
بو�ضع مل�صق يو�ضح م�صدر املواد الغذائية التي يتم �إنتاجها يف امل�ستوطنات .وقالت �إنه
مبوجب قوانني االحتاد الأوروبي ب�ش�أن و�ضع مل�صقات على املواد الغذائية ،يجب تو�ضيح
م�صدر تلك الأغذية حتى يتمكن امل�ستهلكون من االختيار بنا ًء على «اعتبارات �أخالقية،
واعتبارات تتع ّلق بااللتزام بالقانون الدويل»(.((2
و�أمام الهجمة الإ�رسائيلية على قرار و�سم املنتجات ،قال م�س�ؤولو االحتاد �إنّ القرار «ال
 -18املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سانhttps://bit.ly/3tS4xbm ,12/2/2020 ،
-19ه�آرت�سhttps://bit.ly/3zi6PBp ,12/2/2020 ،
� -20أ�سو�شيتد بر�سhttps://bit.ly/3lZuaUh ,13/2/2020 ،
 -21موقع اخلارجية الأمريكيةhttps://bit.ly/39i15Nj ,18/11/2019 ،
 -22اجلزيرةhttps://aja.me/rnkev ,12/11/2019 ،
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ينطلق من خلفية مقاطعة �إ�رسائيل ،لك ّنه ينطلق من احرتام حق املواطن الأوروبي يف معرفة
م�صدر املنتجات».
�رصح به امل�س�ؤولون
وعلى الرغم من �أنّ قرار الو�سم ال يعني دعوة �إىل املقاطعة ،وفق ما ّ
ويفرق بني «�إ�رسائيل» والأرا�ضي املحتلة عام
�سيا�سيا
بعدا
الأوروبيون� ،إلاّ �أ ّنه يحمل ً
ً
ّ
احلد الأدنى الذي وافق عليه «املجتمع الدويل».
 ،1967وهو ّ
يعد امل�ستوطنات
املفو�ضية الأوروبية ،الذراع التنفيذية لالحتاد الأوروبي الذي ّ
وكانت ّ
غري �رشعية وعقبة يف طريق ال�سالم ،وافقت يف نوفمرب/ت�رشين الثاين  ،2015على و�ضع
مل�صقات مبنتجات امل�ستوطنات الإ�رسائيلية لتمييزها( ،((2لكن جرى جتاهل التو�صية ب�سبب
�ضغوط مار�ستها دولة االحتالل.
قررت املفو�ضية الأوروبية يف �أيلول�/سبتمرب ،2021
ويف ّ
تطور مرتبط بهذا ال�سياقّ ،
ت�سجيل مبادرة «املواطنني الأوروبيني» حتت عنوان «�ضمان توافق ال�سيا�سة التجارية
امل�شرتكة مع معاهدات االحتاد الأوروبي واالمتثال للقانون الدويل»(((2؛ واملبادرة عبارة
مدعمة
عن مقرتحات للت�رشيع يتعينّ على املفو�ضية الأوروبية النظر فيها عندما تكون ّ
بتوقيعات مليون من مواطني االحتاد الأوروبي.
قرارا ،يف ،12/5/2021
جاء هذا القرار بعد �إ�صدار املحكمة العامة يف لوك�سمبورج ً
تقدموا ،عام  ،2017مببادرة لفر�ض حظر على ا�سترياد
مل�صلحة �سبعة مواطنني من االحتاد ّ
ال�سلع من امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967لتلغي بذلك قرار
قدمته اجلماعة لتحقيق غايتها( .((2وقد
املفو�ضية الأوروبية يف  2019عدم ت�سجيل التما�س ّ
خمولة بالنظر يف ما يرتقي �إىل فر�ض عقوبات،
ّ
تذرعت املفو�ضية لرف�ض املبادرة ب�أ ّنها غري ّ
كاف
فيما قالت املحكمة �إنّ املفو�ضية ف�شلت يف تقدمي �أ�سباب كافية �أو �أ�سا�س قانوين ٍ
لرف�ض ت�سجيل املبادرة وال�سماح لها بامل�ضي قد ًما.
 -23بي بي �سيhttps://bbc.in/3zAnj8o ,11/11/2015 ،
 -24ت�سجيل املبادرة على موقع االحتاد الأوروبيhttps://bit.ly/3ohagGK :
-25رويرتزhttps://reut.rs/3F41u5c ,12/5/2021 ،
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وعلى الرغم من �أنّ هذه هي خطوة �أوىل ومتوا�ضعة يف م�سار طويل ،يتعينّ النطالقه فع ً
ال
للتحرك القانوين جتاه منع التجارة مع امل�ستوطنات،
جمع مليون توقيع� ،إلاّ �أ ّنها تفتح با ًبا
ّ
أقرت �أنّ الأمر متع ّلق بالتجارة ولي�س بفر�ض عقوبات(.((2
كون املفو�ضية � ّ
ّ
�رشعية
لتم�سك االحتالل مبزاعمه حول
وت�شكل هذه التطورات جمتمعة رواية مواجهة ّ
ّ

تتحول هذه املزاعم �إىل
امل�ستوطنات املقامة يف الأرا�ضي املحت ّلة عام  ،1967بد ًال من �أن
ّ
يت�صدى لها.
م�س ّلمات �أو حقائق ثابتة على الأر�ض ال جتد من يقارعها� ،أو
ّ

الموقف الإ�سرائيلي من دعوات مقاطعة «�إ�سرائيل» وعزلها
حتول انتقادها �إىل جرمية؛
على مدى �سنوات ،بذلت دولة االحتالل جهو ًدا حثيثة كي ّ
يتجر أ� على الإ�شارة �إىل
وكانت تهمة «معاداة ال�سامية» جاهزة لإ�شهارها يف وجه من
ّ
(((2
أهم املنابر ال�سيا�سية
ارتكاباتها �أو يدعو �إىل مقاطعتها ؛ وا�ستطاعت ،عرب اخرتاق � ّ
ف�صدرت
تقدم روايتها على ح�ساب الرواية الفل�سطينية،
ّ
والإعالمية والتغلغل فيها� ،أن ّ
تتورع عن ت�سويق جرائمها يف
قتلها الفل�سطينيني حتت عنوان الدفاع عن النف�س ،ومل ّ
طرد الفل�سطينيني من بيوتهم و�أرا�ضيهم ب أ� ّنها «ا�ستعادة حلقوق اليهود» .ووجدت هذه
الرواية من يتلقّفها وين�رشها عرب حماوالت تزييف الوعي التي مل تقت�رص على الواليات
متر لي�س من دون
املتحدة و�أوروبا ،بل طالت العرب �أنف�سهم .فكانت جرائم «�إ�رسائيل» ّ
حما�سبة وح�سب ،بل حتى مع تربيرها؛ ويف «�أف�ضل» الأحوال ،كانت اجلهات الداعمة لها
ت�ساوي بني اجلاين واملجنى عليه ،وتو ّزع امل�س�ؤولية بني «�إ�رسائيل» من جهة ومن تعتدي
عليهم من املدنيني من جهة �أخرى.
وا�ستطاعت دولة االحتالل جتاوز موجات املقاطعة؛ �ساعدها يف ذلك عالقاتها بالدول
الغربية وح�ضور الواليات املتحدة الدائم لدعمها ،وقدرتها على تعزيز اقت�صادها .ولعب
دورا يف
التطبيع مع م�رص والأردن ،وتوقيع اتفاق �أو�سلو مع منظمة التحرير الفل�سطينيةً ،
 -26االنتفا�ضة الإلكرتونيةhttps://bit.ly/3m4X9Gb ,23/9/2021 ،

27- Norman Finkelstein: Holocaust Industry - Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering, Verso Books, 2000.

خريف

1443 - 2021هـ ـ العدد 71

76

والتحديات
مقاطعة دولة االحتالل :الواقع
ّ

درا�سات باحث

التخفيف من كلفة املقاطعة؛ بل �إنّ اتفاقات التطبيع العربية ا�س ُتخدمت يف بع�ض الأحيان
لتوهني املقاطعة� ،إذ كيف ميكن مطالبة الغرب مث ً
ال مبقاطعة «�إ�رسائيل» فيما تن�سج الأنظمة
العربية معها عالقات �سيا�سية ودبلوما�سية واقت�صادية ،فيما ُيفرت�ض �أن تكون املعني ال ّأول
مبقاطعة االحتالل!

حتولها �إىل حركة ّ
منظمة
مل ِ
أهمية كبرية لدعوات مقاطعتها مع بداية ّ
تول دولة االحتالل � ّ
زخما وحتقيقها �إجنازات وان�ضمام املزيد
عام  .2005لكن مع اكت�ساب حركة املقاطعة
ً
من القطاعات �إليها ،بد�أت «�إ�رسائيل» ت�ست�شعر اخلطر من تنامي هذه الدعوات التي ت�ؤ ّثر
يف الر�أي العام العاملي ،الأمر الذي ي�ؤ ّدي �إىل الت�أثري يف عالقاتها التي ا�ستفادت منها لبناء
اقت�صادها وقدراتها الع�سكرية .وخطورة هذه الدعوات واال�ستجابة لها ال تقت�رص على
�أثرها الآين ،بل تتجاوز ذلك �إىل اعتبارات تتع ّلق بتداعياته امل�ستقبلية.
فعلى �سبيل املثال ،القلق الإ�رسائيلي من حمالت املقاطعة على م�ستوى اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ال يقت�رص على خوف دولة االحتالل من فقدان ت�أثريها احلايل يف
يتعدى ذلك �إىل القلق من خ�سارة اجليل الذي �سيتولىّ امل�س�ؤولية م�ستقبلاً ،
اجلامعات ،بل ّ
�أو اخلوف على «ر�أ�س املال الإن�ساين»( ،((2مع ما يعنيه ذلك من ت�أثري يف خمتلف القرارات،
�إن على امل�ستوى ال�سيا�سي �أو االقت�صادي وغريهما.

متوحدون
ووفقًا لديفيد بروغ ،مدير ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية يف رابطة «م�سيحيون
ّ
من �أجل �إ�رسائيل» ،ف�إنّ «هدف حملة املقاطعة مل يكن يو ًما حمل اجلامعات على �سحب
ا�ستثماراتها من �إ�رسائيل .ولو ّ
ركزنا على اجلانب املايل ل�شعرنا باالرتياح؛ لكن لو �أدركنا
حمبي �إ�رسائيل ،عن الأجيال ال�صاعدة ،لتعينّ علينا
مدى اجلهود املبذولة لإبعادنا ،نحن ّ
�سيء يف �صفوف ال�شباب املولودين منذ عام  2000وطلاّ ب
عندئذٍ �أن نقلق .فو�ضعنا ّ
حد �أ�صبحت معه الغالبية متيل �إىل الفل�سطينيني �أكرث منها �إىل
اجلامعات .بل قد و�صلنا �إىل ٍ ّ
الإ�رسائيليني»(.((2
 -28اجلزيرةhttps://aja.me/7lnvu , 19/6/2015 ،

29- Alain Gresh: The truths that won’t be heard, Le Monde Diplomatique, September 2018,
https://mondediplo.com/2018/09/02israel-lobby
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ويف ورقة �صادرة عام  2013عن معهد �سيا�سات ال�شعب اليهودي حول التهديدات

والفر�ص لل�شعب اليهودي ،ف�إنّ «� ّأي نوع من املقاطعة االقت�صادية� ،أو الثقافية� ،أو
الأكادميية� ،أو غريها ،هو �سالح خطري ينقل ال�رصاع �ضد �إ�رسائيل �إىل امل�ستوى ال�شعبي،
بحيث ميكن أ� ًّيا كان �أن ي�شارك فيه بفعالية .وحتى و�إن كانت املقاطعة و�سيلة م�رشوعة

لل�ضغط على �إ�رسائيل لإنهاء االحتالل� ،إال �أ ّنها م�ؤ�شرّ على احتمال نزع ال�رشعية؛ وبالفعل،
ف�إنّ الهدف من املقاطعة يف معظم احلاالت هو نزع ال�رشعية»(.((3
وي�شري عامو�س يادلني ،رئي�س اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية ال�سابق ،يف ت�شخي�ص

لـ «بيئة �إ�رسائيل اال�سرتاتيجية يف ال�سنوات � ،»2015 – 2011إىل �أنّ مكانة «�إ�رسائيل»

تتعر�ض الهتزاز م�ستمر� ،إذ تتوا�صل حملة نزع ال�رشعية عنها يف ال�ساحة العاملية،
ال�سيا�سية ّ

فيما �صورتها لدى الدول الغربية م�ستمرة يف التدهور ،الأمر الذي يع ّزز قدرة املجموعات

�سيما تلك التي حتاول نزع ال�رشعية ال�سيا�سية والأخالقية
املعادية لها على احلركة والعمل ،ال ّ

(((3
وينبه يادلني �إىل �أ ّنه على
عن «�إ�رسائيل» وتعميم املقاطعة ّ
�ضدها يف جماالت خمتلفة ّ .

الرغم من النجاح املحدود للمقاطعة� ،إال �أنّ خطر انتقالها من عامل املنظمات غري احلكومية

�إىل قلب العامل الغربي امل�ؤ�س�سي ،وانت�شارها يف م�ؤ�س�سات دولية ،ينبغي �أن ُي�شعل �ضو ًءا
�أحمر لدى «�إ�رسائيل».

�سن «الكني�ست» عام  2011قانو ًنا� ،صادقت عليه املحكمة
على امل�ستوى الت�رشيعيّ ،

�ضد من يدعو �إىل مقاطعة
العليا لالحتالل عام  ،2015يتيح املجال لتقدمي دعاوى ق�ضائية ّ

«�إ�رسائيل» �أو م�ؤ�س�ساتها �أو �رشكاتها ،حتى تلك املوجودة يف امل�ستوطنات؛ وي�شمل

ويخول القانون وزير املالية فر�ض عقوبات
املقاطعة الأكادميية والثقافية واالقت�صادية.
ّ
اقت�صاد ّية كبرية على امل�ؤ�س�سات الإ�رسائيلية التي تدعو للمقاطعة بينما تتلقّى متوي ً
ال من
30- The Jewish People Policy Institute: Annual Assessment 2012-2013. https://bit.
ly/3CIWuAS
31- Amos Yadlin: Five Years Back and Five Years Forward: Israel’s Strategic Environment in
2011 – 2015 and Policy Recommendations for 2016 – 2020, INSS, December 2016, https://
bit.ly/2XNQiIC
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حكومة االحتالل وهيئاتها(.((3
�سيما بعدما
وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي ،يتعاطى م�س�ؤولو االحتالل مع املقاطعة ،ال ّ
حقّقت حركة املقاطعة جملة من الإجنازات ،على أ� ّنها خطر ينبغي مواجهته ،ويف عام
 ،2014ربطها رئي�س حكومة االحتالل �آنذاك بنيامني نتنياهو مبعاداة ال�سامية(((3؛ ويف عام
 ،2016طلب نتنياهو من «يهود العامل» امل�ساهمة يف حماربة حركة املقاطعة ،ودعاهم �إىل
عمن يحاولون نزع ال�شرّ عية عنا»(.((3
امل�ساعدة يف «نزع ال�رشعية ّ

يف عام  ،2015دعا الرئي�س الإ�رسائيلي يف ذلك احلني ،ر�ؤوفني ريفلني� ،إىل اجتماع
طارئ مع ر�ؤ�ساء اجلامعات الإ�رسائيلية ملناق�شة املقاطعة الأكادميية التي و�صفها بالتهديد
اال�سرتاتيجي .وقال يف االجتماع �إ ّنه تفاج أ� من الزخم الذي باتت حتقّقه حركة املقاطعة
م�شريا �إىل �أ ّنه مل يكن يتوقع «�أن تكون امل�ؤ�س�سات الأكادميية الإ�رسائيلية يف خطر
الأكادميية،
ً
حقيقي؛ لكن العامل يتغيرّ »(.((3

وقد ّ
نظمت وزارة ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية( ،((3يف عام  ،2019بعدما �أوكل �إليها نتنياهو
ؤمترا
عام ّ 2013
مهمة حماربة املقاطعة واجلهود املبذولة لنزع ال�رشعية عن دولة االحتالل ،م� ً
دوليا ح�رضه م�شاركون من  30دولة ،وقال ريفلني يف امل�ؤمتر �إ ّنه «من الواجب حماربة
ً
(((3
جهود معاداة ال�سامية املتنامية» ؛ وهذه التهمة هي �أهم الأ�سلحة التي ي�شهرها االحتالل
�ضد ّ
كل من ينتقد «�إ�رسائيل».

متى تتحوّل المقاطعة �إلى تهديد وجودي لالحتالل؟
 -32هيومن رايت�س ووت�شhttps://www.hrw.org/ar/news/2011/07/13/24350 13/7/2011 ،

 -33تاميز �أوف �إ�رسائيلhttps://bit.ly/3o7y1Bo ,4/3/2014 ،
الغارديانhttps://bit.ly/3AJg0Ms ,18/2/2014 ،
 -34اجلزيرةhttps://aja.me/j934h ,2/11/2016 ،
 -35موقعhttps://bit.ly/2W8aogk ,28/5/2015 ,972 magazine ،
� -36أوكلت مهمة حماربة حركة املقاطعة �إىل وزارة ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية قبل �أن تقرر حكومة بينت-البيد
�إغالقها عام  ،2021ونقلت املهمة �إىل وزارة اخلارجية يف حكومة االحتالل..
 -37تاميز �أوف �إ�رسائيلhttps://bit.ly/3Bh7Pat ,20/6/2019 ،
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تتحدث درا�سة( ((3ن�رشها معهد درا�سات الأمن القومي الإ�رسائيلي ،يف �أيلول�/سبتمرب
ّ
تهدد دولة االحتالل ،على الرغم من الإجنازات التي
 ،2020عن خم�سة خماطر وجودية ّ
حقّقتها على م�ستوى تطوير القدرة الع�سكرية ،والقوة الدبلوما�سية واالقت�صادية ،واعرتاف
بع�ض جريانها بها؛ ومن هذه املخاطر املقاطعة والعزلة الدولية.
وبح�سب الباحث عوديد عريان( ،((3وهو دبلوما�سي �إ�رسائيلي �سابق كان قد تر�أ�س فريق
معد الق�سم املتعلق مبقاطعة «�إ�رسائيل»
التفاو�ض مع الفل�سطينيني يف عام ّ ،2000-1999
مهما
وعزلها على امل�ستوى الدويل ،ف�إنّ العالقات اخلارجية لدولة االحتالل كانت رك ًنا ً
�صد التهديدات املحتملة وتقليلها .كذلك ،ف�إنّ
مهمة يف ّ
يف الدفاع عن «�إ�رسائيل» و�أداة ّ
و�صالتها بيهود العامل ،وحماوالتها حتقيق
املميزة بالواليات املتحدةِ ،
«عالقات �إ�رسائيل ّ
ال�سالم؛ كل ذلك �ساعدها على املحافظة على الدعم الدويل لها وحماربة حماوالت مقاطعها،
فيما عالقات �إ�رسائيل اال�سرتاتيجية بالدول العربية �أظهرت �أهميتها كعامل ا�ستقرار يف
املنطقة».
املميزة مع دول �أوروبا و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية
عالوة على ذلك ،ف�إنّ «عالقات �إ�رسائيل ّ
و�أفريقيا ّ
مهما من تطوير قدراتها الع�سكرية والدبلوما�سية واالقت�صادية».
ت�شكل جز ًءا ً
وا�ستنا ًدا �إىل ذلك ،يقول الباحث ،ف�إذا واجهت «�إ�رسائيل» عقوبات وعزلة دولية ،ف�إنّ
ذلك �سيناريو خطري ُي�ضعفها ويجعل من ال�صعب بالن�سبة �إليها املحافظة على م�صاحلها
اال�سرتاتيجية .ويطرح عريان �سيناريو متطرفًا ترتافق فيه العقوبات والعزلة الدولية مع
تهديدات ع�سكرية �أخرى �أو ت�ؤ ّدي �إليها ،ليقول �إنّ هذ ال�سيناريو ّ
تهديدا وجوديًا
ي�شكل
ً
لـ «�إ�رسائيل».
ت�رض بالقدرات الع�سكرية
ووفق الباحث ،ف�إنّ املقاطعة والعزلة الدولية ميكن �أن ّ
م�شريا
واالقت�صادية لدولة االحتالل ومكانتها الدولية .وهو ي�ؤكد �أهمية العالقات الدولية،
ً
دوليا وت�آكل �رشعيتها و�إ�ضعاف الدعم املعنوي الذي حتظى به،
�إىل �أنّ عزل «�إ�رسائيل» ً
38- Ofir Winter (ed): Existential Threat Scenarios to the State of Israel, INSS, 2/9/2020.
https://bit.ly/2ZoO3fM
39- Oded Eran: International isolation and Boycott of Israel, INSS, September 2020,
https://bit.ly/3lLInE2
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قوتها يف املجاالت الدبلوما�سية والع�سكرية واالقت�صادية ،وميكن �أن
من �ش�أنه �أن ي�ؤ ّثر يف ّ

ي�شجع بع�ض القوى الإقليمية على العمل �ضد «�إ�رسائيل»� ،سواء من منطلق �إيديولوجي �أو
ّ
معينة.
م�صالح ّ

ويرى الباحث �أنّ حتليل ال�سيناريوهات املختلفة للعزلة الدولية ُيظهر �أن ال�ساحة الدولية،
مبختلف م�ستوياتها الدبلوما�سية واالقت�صادية والع�سكرية ،ال ّ
ت�شكل ،يف املدى القريب،
خطري لدولة االحتالل؛ وحتى االنتقاد املت�صاعد لها على خلفية �سيا�ساتها حيال
تهديدا
ً
ً
الفل�سطينيني ال ميكن و�صفه بالتهديد الوجودي.

ّ
تحديات تواجهها مقاطعة االحتالل
كانت املقاطعة العربية لدولة االحتالل يف بداياتها ذات �أثر ظاهر بالن�سبة �إىل كيانٍ
ال يزال يف بداية ت�أ�سي�س اقت�صاده ووجوده ال�سيا�سي .فارتفعت كلفة التجارة اخلارجية
وعمدت �رشكات �إىل وقف التبادل التجاري مع «�إ�رسائيل» ،التي مل يعد بو�سعها احل�صول
على املواد اخلام من �أطراف ثالثة تخ�شى فر�ض عقوبات عليها ب�سبب عالقتها مع دولة

االحتالل(.((4

ومن الآثار التي ترتّبت على املقاطعة ،على �سبيل املثال ،الأزمة العاملية التي أ� ّدت �إليها

تعد �صديقة لدولة االحتالل يف �أجواء حرب عام
مقاطعة ت�صدير النفط �إىل الدول التي ّ
 ،1973فيما ّ
اجلمعية
متكنت الدول العربية وحلفا�ؤها من اخلروج بالقرار  3379من
ّ
ن�ص على �أنّ «ال�صهيونية �شكل من �أ�شكال العن�رص ّية
العامة للأمم املتحدة عام  ،1975الذي ّ
والتمييز العن�رصي»؛ وهو قرار �ألغته الأمم املتحدة عام  1991على �أثر موافقة دولة االحتالل
على امل�شاركة يف م�ؤمتر مدريد.

حدتها .ففي عام 1977
تخفّفت دولة االحتالل بالتدريج من كلفة املقاطعة �أو من ّ

�ضد املقاطعة العربية لدولة االحتالل ،وفر�ض غرامات على
مرر الكونغر�س ت�رشيعات ّ
ّ

40- Dany Bahar and Natan Sachs: How much does BDS threaten Israel’s economy? Brookings, 26/1/2018. http://brook.gs/2DEUxLM
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ال�رشكات الأمريكية التي تتعاون مع املقاطعة( .((4الحقًا ،تخ ّلت م�رص ،على �أثر توقيع
وحتولت بعد ذلك �إىل ّ
حمطة «قانونية» للب�ضائع
اتفاقية كامب ديفيد عام  ،1979عن املقاطعة ّ
هرب �إىل باقي الدول العربية .وبد ًءا
الإ�رسائيلية ،حيث يجري ت�سميتها ب�ضائع م�رصية ،ل ُت ّ
من عام  1994وتوقيع وادي عربة� ،أعطى دخول الأردن على م�سار التطبيع دولة االحتالل
هام�شً ا �أكرب للتخ ّل�ص من عبء املقاطعة ،ما يعني تراج ًعا يف املقاطعة من الدرجة الأوىل.
وعلى �أثر توقيع اتفاق �أو�سلو عام  1993بني ّ
منظمة التحرير الفل�سطينية ودولة االحتالل،
تراجعت املقاطعة من الدرجة الثانية بعدما انخرط الطرف الفل�سطيني يف االتفاق مع دولة
(((4
ظهورا
لكن ذلك ال يعني �أنّ املقاطعة تال�شت �أو اندثرت ،و�إن كانت �أكرث
االحتالل ّ .
ً
الهبة �أو احلرب ،كما يف االنتفا�ضتني الأوىل والثانية ،ويف
بالتزامن مع فرتات االنتفا�ضة �أو ّ
احلرب الإ�رسائيلية على غزة عام .2014
التحديات التي تواجهها مقاطعة االحتالل ،حماربة املقاطعة وحظرها من ِقبل دول
ومن
ّ
تدعم «�إ�رسائيل» .ففيما مل ينجح الكونغر�س الأمريكي بتب ّني ت�رشيعات تجُ ّرم املقاطعة يف
عهد ترامب( ،((4تب ّنى عدد من الواليات ت�رشيعات ت�شرتط مقاطعة حركة املقاطعة ك�رشط
م�سبق لتوقيع العقود �أو تلقّي امل�ساعدات احلكومية؛ وقد ا�ستلهمت يف ذلك اقرتاحات
ب�سن قوانني
ّ
مقدمة يف جمل�س ال�شيوخ ملنع مقاطعة دولة االحتالل ،عرب ال�سماح للواليات ّ
تعهدات بعدم مقاطعة «�إ�رسائيل» حتت طائلة ف�سخ
خا�صة تُلزم املتعاقدين معها بتوقيع ّ
جرم حركة  BDSويفر�ض غرامة على من يتعامل
العقد؛ �إ�ضافة �إىل م�رشوع قانون �آخر ُي ّ
معها من ال�شخ�صيات االعتبارية التي تتعاقد مع احلكومة� ،أو حتى تتلقّى م�ساعدات
(((4
�سن قوانني
حكومية� ،سواء كانوا �أفرا ًدا �أو م�ؤ�س�سات  .وت�سعى دولة االحتالل �إىل ّ
41- Martin A. Weiss: Arab League Boycott of Israel, Congressional Research Service,
25/8/2017. https://bit.ly/3i93M9d

 -42كان التب ّني العربي الر�سمي للمقاطعة يف كانون الأول/دي�سمرب ّ ،1945
وركزت مقاطعة اجلامعة العربية
على ثالثة م�ستويات :مقاطعة دولة االحتالل مبا�رشة وهذه مقاطعة الدرجة الأوىل؛ ومقاطعة ال�رشكات التي
ت�ستثمر فيها ،وهي مقاطعة الدرجة الثانية؛ والدرجة الثالثة التي ت�شمل ال�رشكات التي تتخذ من موانئ دولة
االحتالل ومنافذها حمطة لها.
 -43اجلزيرةhttps://aja.me/8suhm ,9/1/2019 ،
 -44القانون من �أجل فل�سطنيhttps://bit.ly/3i3yh03 ,18/10/2020 ،
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و�سجلت بع�ض النجاح
و�إ�صدار قرارات حكومية �ضد املقاطعة يف الدول ال�صديقة لها،
ّ
يف هذا املجال(.((4

ُي�ضاف �إىل ذلك ،ال�ضغط ال�سيا�سي �أو الدبلوما�سي �أو القانوين الذي تقوم به دولة
االحتالل على بع�ض اجلهات وال�رشكات ملنع امل�شاركة يف املقاطعة� ،أو ح ّتى فر�ض الرتاجع
عنها .وا�ستطاعت دولة االحتالل ،على �سبيل املثال� ،أن تجُ رب �رشكة  Airbnbلت�أجري
�أماكن ق�ضاء العطالت عرب الإنرتنت ،على �أن تعلن يف ني�سان�/أبريل � 2019أ ّنها لن تنفّذ
قرارها ال�سابق ا�ستبعاد الأماكن املتاحة للت�أجري يف امل�ستوطنات الإ�رسائيلية بال�ضفة الغربية
املحتلة ،بعدما �أعلنت يف نوفمرب/ت�رشين الثاين � ،2018أنها �ستحذف نحو  200منزل يف
امل�ستوطنات من قوائمها .وجرى الطعن بالقرار �أمام حماكم �أمريكية و�إ�رسائيلية(.((4

حتدي التناق�ضات يف املوقف الأوروبي .فعلى الرغم
وعالوة على ذلك ،تواجه املقاطعة ّ
ّ
«حل
يكررها م�س�ؤولو االحتاد الأوروبي حول
من قرار و�سم املنتجات ،والدعوات التي ّ
الدولتني» ،وقرارات املقاطعة التي اتخذتها �رشكات �أوروبية لأ�سباب تتع ّلق باال�ستيطان،
�ضخ لدعم امل�ستوطنات .فقد �أظهر
ثمة ما ًال �
أوروبيا ُي ّ
ف�إنّ الواقع على الأر�ض ي�شري �إىل �أنّ ّ
ً
تقرير ن�رشه ائتالف «ال ت�ساهم يف متويل االحتالل» ،يف � ،2021/9/29أنّ هناك مليارات
الدوالرات من الدعم املايل الأوروبي لل�رشكات العاملة مع امل�ستوطنات؛ وبينّ التقرير
�أ ّنه ما بني عامي  2018و ،2021كان لـ  672م�ؤ�س�سة مالية �أوروبية ،مبا يف ذلك البنوك
ومديري الأ�صول و�رشكات الت�أمني و�صناديق التقاعد ،عالقات مالية مع � 50رشكة تعمل
مع امل�ستوطنات الإ�رسائيلية .وقد ح�صلت هذه ال�رشكات على  114مليار دوالر �أمريكي
على �شكل قرو�ض واكتتابات .ووفق التقرير� ،أ�صبح �إجمايل قيمة الأ�سهم وال�سندات التي
اعتبارا من �أيار/مايو
ميتلكها امل�ستثمرون الأوروبيون يف هذه ال�رشكات  141مليار دوالر،
ً
.((4( 2021
 -45عبد الرحمن �أبو نحل :احلرب الإ�رسائيلية �ضد حركة املقاطعة ( ،)BDSاملركز الفل�سطيني لأبحاث
ال�سيا�سات والدرا�سات اال�سرتاتيجية (م�سارات)https://bit.ly/3lWpUop , 16/10/2016 ،
 -46رويرتزhttps://reut.rs/3EP3DBv , 10/4/2019 ،
 -47تقرير بعنوان ف�ضح التدفقات املالية للم�ستوطنات الإ�رسائيلية �صادر عن ائتالف «ال ت�ساهم يف متويل
االحتالل»https://bit.ly/2ZIBmwr , 29/9/2021 ،
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ويف �سياق م�شابه ،على امل�ستوى العربي ،ف�إنّ فتح موجة جديدة من التطبيع العربي
الر�سمي مع �إطالق «االتفاقات الإبراهيمية» يف �آب�/أغ�سط�س  2020برعاية الرئي�س
حتديًا �آخر للمقاطعة و�رضبة للرتاكم العربي يف �سياق
الأمريكي ال�سابق دونالد ترامبّ ،
عزل دولة االحتالل ،مبا هو م�شهد يتناق�ض مع الدعوات �إىل مقاطعة «�إ�رسائيل» وعزلها،
ّ
ولعل ترحيب دولة االحتالل بهذا امل�سار
وي�ساهم يف تبيي�ض �صورتها وتربير جرائمها؛
ي�أتي يف �إطار حماوالتها تقوي�ض جناحات املقاطعة و�إ�ضعاف حماوالت عزلها على امل�ستوى
الدويل.
على امل�ستوى االقت�صادي ،خ�رس اقت�صاد االحتالل ،نتيجة حملة املقاطعة الأوروبية
للمنتجات الزراعية من امل�ستوطنات ال
قدر بـ  6مليارات دوالر يف عامي
إ�رسائيلية ،ما ُي ّ
ّ
 2013و((4( 2014؛ ووفق تقرير لوزارة املالية يف حكومة االحتاللِ � ،أع ّد عام 2013
وك�شف عنه عام  ،2015ف�إنّ االقت�صاد الإ�رسائيلي قد يخ�رس حتى  10.5مليار دوالر �سنويًا،
ِ
(((4
تو�سع املقاطعة و�شمولها .
�إ�ضافة �إىل خ�سارة الآالف لوظائفهم ،اعتما ًدا على مدى ّ
ووفق تقرير �صادر عام  2015عن م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (�أونكتاد) ،فقد
تراجع اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف االقت�صاد الإ�رسائيلي بن�سبة � %46سنة  2014مقارنة
ب�سنة  ،((5( 2013وذلك عائد يف جزء منه �إىل املقاطعة الدولية لدولة االحتالل(.((5

والتحدي على امل�ستوى االقت�صادي يكمن يف حمدود ّية �أثر املقاطعة ،وا�ستمرار تدفّق
ّ
الأموال �إىل امل�ستوطنات ،والدعم الذي حتظى به دولة االحتالل� ،أق ّله من الواليات املتحدة،
من بني �أمور �أخرى؛ لكن يف الوقت الذي لن ي�ؤ ّدي فيه �إىل انهيار االقت�صاد الإ�رسائيلي،
وائتالف “ال ت�ساهم يف متويل االحتالل” هو حتالف عرب �إقليمي ي�ضم  25منظمة حقوقية فل�سطينية و�إقليمية
و�أوروبية ،مقرها بلجيكا وفرن�سا و�إيرلندا وهولندا والرنويج و�إ�سبانيا واململكة املتحدة.
 -48ميدل �إي�ست مونيتورhttps://bit.ly/2ZCvMMd , 15/6/2015 ،
أي�ضا حول الأثر االقت�صادي للمقاطعة :كري�ستيان �ساين�س مونيتور.16/2/2014 ،
� ً
https://bit.ly/3kHlDG1
 -49تاميز �أوف �إ�رسائيلhttps://bit.ly/3o8Wwy3 ,7/7/2015 ،
 -50تقرير �أونكتاد حول اال�ستثمار العامليhttps://bit.ly/2XY5ovD ,24/6/2015 ،
 -51واي نتhttps://bit.ly/3ERVNXT , 24/6/2015 ،
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ف�إ ّنه قد ي�ساهم يف �إحداث خلخلة ن�سبية وا�ضطراب يف بع�ض ال�رشكات الإ�رسائيلية �أو يف
ال�رشكات امل�ستثمرة فيها ،ويف تقليل �أرباحها ،وقدرتها على املحافظة على ِقيم �سوقية
عالية(.((5

خال�صة

ّ
ت�شكل املقاطعة عاملاً
مهما يف ت�سليط ال�ضوء على جرائم االحتالل .ومن املمكن �أن
ً
وتو�سعها ومنو املوقف ال�سلبي حيال دولة االحتالل ،على ت�شكيل حالة
ي�ساعد ت�صاعدها
ّ
�ضاغطة ت�ؤ ّدي �إىل �إجبار �ص ّناع القرار على تغيري �سيا�ساتهم حيال «�إ�رسائيل» ،مبا يف ذلك
اجتاهات الت�صويت يف الأمم املتحدة والعالقات معها ،وتزويدها بال�سالح.

التحديات التي تواجهها املقاطعة ال تلغي �أهمية هذه الو�سيلة يف
ومن املمكن القول �إنّ
ّ
حتول االحتالل و�سيا�ساته �إىل مفهوم طبيعي مقبول
مواجهة االحتالل ومقاومته؛ وهي متنع ّ
من دون نقا�ش ،وت�سهم يف ا�ستمرار ك�شف جرائمه ،ويف �إقالقه ،و�إ�شغاله مبعارك قانونية
ّ
لت�شكل حلقة يف م�سل�سل الن�ضال الفل�سطيني تتكامل مع
وحتركات �سيا�سية ودبلوما�سية،
�سائر �أدوات املواجهة ،التي تقوم على جعل االحتالل مكلفًا بال ّن�سبة �إىل «�إ�رسائيل».

واملعوقات ،والآفاق ،مركز درا�سات اجلزيرة. ،
 -52حممود جرابعة :حركة مقاطعة «�إ�رسائيل» :الإجنازات،
ّ
https://bit.ly/3oiNcYh ,6/7/2015
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قراءة في كتاب:

ّ
التنين الأكبر
ال�صين في القرن الواحد والع�شرين
مراجعة :ح�سن �صعب

❋

❋ ت�أليف :دانييل بور�شتاين – �أرنيه دي كيزا.
❋ ترجمة� :شوقي جالل.
❋ ن�رش :املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب (�سل�سلة عامل املعرفة – الكويت).
❋ الطبعة الأوىل :يوليو .2001

يتحدث هذا الكتاب املهم عن �أثر ال�صني – م�ستقب ً
ال – يف امليزان الكوكبي للرثوة
يقدم حتلي ً
ال يت�صف بال�شمول والعمق
والقوة خالل القرن احلادي والع�رشين .وهو ّ
ّ
للتحديات والفر�ص التي يفر�ضها ظهور ال�صني خالل هذا القرن ،واحتماالت ال�رصاع
بني ال�صني ،القوة العاملية البازغة ،والواليات املتحدة التي حتاول ت�أكيد انفرادها بالهيمنة
على العامل؛ ويعر�ض �آراء متباينة لالجتاهات داخل الواليات املتحدة ،وما يتعار�ض مع
طموحاتها.
وقوة عظمى بكل
فال�صني عام � 2030ستكون �أكرث الأمم �سكان ًا ،و�أكرب اقت�صاد عامليّ ،
والقوة خالل الألفية الثالثة .ولذا،
�سيحول امليزان الكوكبي للرثوة
معنى الكلمة ،ومبا
ّ
ّ
القوتني
يدعو م�ؤ ّلفا الكتاب �إىل �إقامة عالقات ب ّناءة بني ال�صني والواليات املتحدةّ ...
العظميني يف عامل امل�ستقبل؛ وي�ؤكد �أن ال�صني لن تكون ر�أ�سمالية �أو دميقراطية ح�سب ما
تت�صور لها وتريد منها الواليات املتحدة ،ولن تكون ا�شرتاكية باملعنى التقليدي.
❋ باحث لبناين.

خريف

1443 - 2021هـ ـ العدد 71

87

قراءة يف كتاب :الت ّنني الأكرب :ال�صني يف القرن الواحد والع�رشين

درا�سات باحث

�إن املهمة الرئي�سية التي ّ
ي�ضطلع بها كتاب «الت ّنني الأكرب» ،ح�سب قول امل�ؤلّفني يف
مدخل الكتاب (احلا�رض يتخ ّلق) ،هي تقدمي ال�صني يف �ضوء �أبعادها الكثرية ،وجت ّنب النقد
املت�رسع ،والعمل ،بد ًال من ذلك ،من �أجل ا�ستك�شاف وقائع حياة ال�صني ،وهي دائم ًا
وقائع ّ
مركبة ،وغالب ًا ما تكون غام�ضة ،وتبدو متناق�ضة.
عدة ف�صول،
يف اجلزء الأول من الكتاب (يف داخل احلرب الباردة اجلديدة) ،وفيه ّ
يحاول امل�ؤلّفان النظر �إىل ال�صني عرب نافذة تك�شف عن �أكرث الق�ضايا الإ�شكالية املطروحة
مدمرة وال �رضورة لها بني �أمريكا
على ب�ساط البحث� ،أخطار االن�سياق يف حرب باردة ّ
لتحوالت عديدة خالل العقد
وال�صني .لقد تعر�ضت العالقة بني وا�شنطن وبكني
ّ
الأخري (من القرن الع�رشين) ،و�سادت خالل مطلع الت�سعينيات فرتة م�ضيئة ومتفائلة .ثم
ات�سمت البيئة خالل الفرتة من عام � 1993إىل عام  1997بغلبة عديدة من املعارك ال�سيا�سية
ت�صور ال�صني ك�شيطان
الإيديولوجية والنزاعات اخلبيثة التجارية واالقت�صادية؛ عالوة على ّ
مي ّثل «�إمرباطورية ال�رش» و�سلوك ال�صني اال�ستفزازي على عدد من اجلبهات ،وبخا�صة
التهديدات الع�سكرية �ضد تايوان.

يناق�ش الف�صل الأول من هذا اجلزء كيف وملاذا انحدرت ٌ
كل من الواليات املتحدة
وال�صني �رسيع ًا جداً �إىل هذه احلرب الباردة اجلديدة ،وما املخاطر بالن�سبة للأمريكان ،وما
الذي يتعينّ عمله بعد ذلك ،وكيف ميكن جت ّنب �أ�سو أ� االحتماالت.

ويرى امل�ؤ ّلفان �أن «ن�شوب حرب باردة حقيقية مع ال�صني �إمنا يعني ،على الأقل ،مزيداً
من النفقات الدفاعية للإنفاق على قوات �أمريكية مرابطة يف اخلارج ،ويعني ّ
تعطل جانب
�ضخم من االقت�صاد والتجارة ،و�أزمة مع حلفاء �أمريكا يف �آ�سيا ،وقدراً �أكرب بكثري من
النزاعات داخل جمل�س الأمن؛ ورمبا يعني مزيداً من االنت�شار النووي� ،أو �أنه يعني ب�إيجاز
عامل ًا �أكرث خطراً ،و�أقل قدرة على التنبوء مب�ستقبله.

�شبهوا ظهور ال�صني كقوة
وينقل امل�ؤلّفان عن جورج �إف .ويل قوله �إن «املت�شائمني ّ
ّ
«حل» تلك امل�شكلة بخو�ض
عظمى بت�صاعد قوة �أملانيا منذ ع�رشة عقود .وقد �أمكن
حربني ب�شعتني .و�سوف يكون من احلكمة التما�س و�سائل �أف�ضل لإلزام ال�صني بقواعد
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وقيود التعامالت الدولية� .أما كيف يتحقق هذا ،فذلك هو ال�س�ؤال الكبري الذي يواجه
احلياة الأمريكية على مدى جيل كامل.

ويتحدث امل�ؤ ّلفان عن عام  1989امل�ش�ؤوم ،الذي �شهد حادثني مثريين كان ميكن لهما
�أن يغيرّ ا طبيعة انطالقة الأعوام ال�سبعة ع�رش من العالقات ال�صينية – الأمريكيةّ � ،أولهما
مذبحة ميدان تيان �آن مني يف بكني ،وثانيهما �سقوط حائط برلني .ففي  4يونيو ،1989
ُح ِ�شد اجلي�ش ال�صيني لطرد الط ّ
الب املتظاهرين وم�ؤيديهم من ميدان تيان �آن مني (بلغوا
املليون).

ّ
وجاء القرار با�ستخدام العنف �ضد الط ّ
احتل خاللها ه�ؤالء
الب بعد عدة �أ�سابيع،
امليدان ال�شهري؛ واحلادث يف �سياق تاريخ ال�صني ما كان له �أن ي�صدم الأمريكينيْ ،بيد �أنه
املحتجني على نقي�ض �صورة
�صدمهم ،وعلى م�ستويات عديدة .ح�شد هائل وعنيف من
ّ
حتديث و�إ�صالح ودمقرطة ال�صني ،وهي ال�صورة التي اعتادها الأمريكيون تدريجي ًا .وكان
حتولت ال�صني
احلادث �صدمة لهم على وجه الدقة والتحديد ،لأنه ك�شف على �أي ٍ
نحو ّ
�إىل النقي�ض.
التحول الأخرى يف عالقة ال�صني والواليات املتحدة بانتهاء احلرب الباردة
ومت ّثلت نقطة
ّ
بني الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفييتي مع �سقوط جدار برلني يف ميدان بوت�سدام ،يف
نوفمرب  .1989وهكذا بدا ك�أن ورقة ال�صني مل يعد لها قيمة يف نظر وا�شنطن للتعامل مع
عمها الفو�ضى وعدم اال�ستقرار .لقد كانت الورقة ،يقين ًا ،ذات قيمة كربى،
رو�سيا ،التي ّ
وقت التعامل مع االحتاد ال�سوفييتي امل�ستقر والعدواين وامل�س ّلح نووي ًا.
عر�ض لأبرز مراحل التناف�س والتعاون (الأمريكي) مع القوة االقت�صادية العاملية
وبعد
ٍ
التحدي ال�صيني كتهديد �أم كفر�صة ،فينقالن
اجلديدة� ،أي ال�صني ،يناق�ش امل�ؤلّفان طبيعة
ّ
عن مرا�سل ال�صني ال�سابق ل�صحيفة النيويورك تاميز ،نيكوال�س كري�ستوف ،الت�سا�ؤل الآتي:
هل ميكن مقارنة �صعود ال�صني مع �صعود �أملانيا يف القرن املا�ضي؟ هناك فروق كبرية ،لكن
ال�صني ت�شرتك مع �أملانيا ذلك احلني يف ال�شعور بالكربياء املجروح ،ويفيق املارد الذي م ّزق
بقية العامل ...والآن يعي�ش ثورة �صناعية ويبني تر�سانة �أ�سلحة �ست�سمح له،
ُ
وخ ِدع من ِقبل ّ
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خالل عقد �أو عقدين ،بالث�أر للأخطار التي ارتُكبت يف حقّه.
تكف عن ر�ؤية
�أما مهاتري حممد ،رئي�س الوزراء املاليزي ،فريى �أنه «�آن الأوان لكي
ّ
ال�صني من خالل عد�سات التهديد ،و�أن نبد�أ بر�ؤيتها على �أنها الفر�صة العظيمة التي مت ّثلها
بالفعل.
ومن زاوية حقوق الإن�سان حتديداً ،يف ال�صني ،والتي يراها الأمريكيون ك�أكرب منتهك
حلقوق الإن�سان يف العامل ،يقول وليام �أوفرهولت «ي�سمع الأمريكيون التفا�صيل الدقيقة
عن انتهاك ال�صينيني حلقوق الإن�سان على النحو الذي يريدونه هم يف احلقيقة ،ولكنهم
يجهلون متام ًا مظاهر التح�سن اال�ستثنائية يف حرية الكالم وحرية احلركة وحرية العمل...
وهي مظاهر ت�ستثري اهتمام كل من يراقب ال�صني عن كثب� .إن ال�سا�سة الأمريكيني
وال�صحافة الأمريكية يكادون يق�رصون تعريفهم حلقوق الإن�سان يف حدود م�صري حواىل
 2000من املن�شقّني ،و ُيغفلون مظاهر التح�سني يف حر ّية ..خم�س اجلن�س الب�رشي».
يف اجلزء الثاين من الكتاب (معايري احلكم على ال�صني) ،يعر�ض امل�ؤلّفان بع�ض ال�سبل
التي يت�ضافر خاللها الإرث الثقيل الذي ورثته ال�صني عن املا�ضي ،وكذا حجمها ال�سكاين
ال�ضخم ،واخللفية ،الإقطاعية ،والأر�ضية ال�شيوعية لنظامها ال�سيا�سي ،وغري ذلك من
ّ
حتولها يف امل�ستقبل يف اجتاهات مغايرة لالجتاهات
عوامل ،بحيث تكبح
وت�شكل م�سار ّ
الكال�سيكية التي عرفها اقت�صاد ال�سوق الدميوقراطي يف الغرب� .إن اجلميع يعرفون �أن
ال�صني «خمتلفة» عن الغرب.

فال�صني لديها �أفكار كثرية متناق�ضة عن نف�سها؛ �إنها تريد �أن تُعا َمل كقوة عظمى،
ولكنها ال تزال تنتظر االعتبارات اخلا�صة ،التي حتظى بها البلدان الفقرية والنامية .وحتتفظ
ال�صني بقب�ضة حقيقية �إزاء املن�شقّني ،ولكنها ت�سمح بدرجة مذهلة من احلر ّية يف املجاالت
حرة مفتوحة على امل�ستوى املحلي،
االجتماعية واالقت�صادية ،وبد�أت متار�س انتخابات ّ
واتخذت خطوات ف ّعالة لتعزيز �سيادة القانون ،ولكنها ال تزال تعقد حماكمات عامة لإدانة
معار�ضي ال�سلطة..
بقوة يف اجتاه �أ�ساليب احلياة الأمريكية ،والرخاء
وتبدو ال�صني عند نقطة ما مندفعة ّ
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والنزعة اال�ستهالكية؛ ويف فرتة �أخرى تُعلن ال�صني �أن �أمريكا هي العدو ،وتعلو نغمة
القومية ال�صينية ،و�أن كل ما هو �أمريكي ،تقريب ًا ،غريب.
ويبدو وا�ضح ًا �أن الغرباء الراغبني يف فهم حا�رض ال�صني وم�ستقبلها ،من الأف�ضل لهم
�أن يطرحوا جانب ًا ،عند الباب ،جميع افرتا�ضاتهم الثقافية اخلا�صة بهم ،مع تقدير كبري
حلقيقة واقع ال�صني املتعدد ال�رشائح.
�إن قيام عالقات �أمريكية ناجحة مع ال�صني يعتمد على فهم مظاهر ال�صعود والهبوط
على املدى الق�صري ،يف �سياق عملية املدى البعيد اجلارية .ولدى ال�صني الآن �سجل لفرتة
م�شو�شة ال
زمنية طولها عقدان ،هي فرتة املجاهدة على طريق التحديث ،و�إنها لعملية ّ
تنطوي على ر�ؤية وا�ضحة ،ف�ض ً
ال عن �أن زعماءها لي�سوا من النوع الذي ترتاح �إليه �أمريكا.
وهي مرحلة زاخرة بالتناق�ضات والنك�سات.

ويتوقف امل�ؤ ّلفان عند البلوى القاتلة� ،أي الف�ساد ،التي ال تكف عن ت�سميم االقت�صاد
وتخرب ،يف الوقت ذاته ،القدرات الراهنة بالفعل ،للمجتمع الذي �أغرقته
ال�صيني
ّ
ال�ضغوط الزائدة ،ويعرتف قادة ال�صني �أنف�سهم ب�أبعاد امل�شكلة ،ويكافحونها بجدٍ ون�شاط؛
رغبة منهم – على الأقل – يف احلفاظ بقب�ضتهم على ال�سلطة.
ولكن ،يف نظرة من زاوية �أخرى للف�ساد ،ف�إن بع�ض الأن�شطة التي تندرج مظاهرها
تطور اقت�صاد غري ر�سمي .واملعروف �أن �أحد العوامل التي
�ضمن الف�ساد ،رمبا تعبرّ فقط عن ّ
�أ�سهمت يف النمو البارز لل�صني ،خالل الأعوام الأخرية ،هو قدرة ال�رشكات وم�ؤ�س�سات
الدولة واملدن والأفرادّ ،ممن لهم نزوع وا�ضح �إىل تنظيم امل�رشوعات ،على انتهاز حالة
االزدهار ،وال�رشوع يف عمليات �صنع وبيع املنتجات ،وخلق قنوات للتوزيع وا�ستئجار
عمال� ...إلخ.
ّ

ويف النتيجة ،ف�إن قدراً حمدوداً من الف�ساد يتعينّ �أن ُينظر �إليه باعتباره حليب الأم الالزم
لإر�ضاع اقت�صادات ال�سوق يف ال�صني ،وكذا الناجت احلتمي لالنتقال من الهيكل املا�ضي �إىل
امل�ستقل .وهنا يظهر ال�س�ؤال :هل هذا الوجه لبارونات ال�رسقة يف املجتمع ال�صيني لي�س
�سوى مرحلة يف عملية االنتقال �إىل اقت�صاد ال�سوق احلديث� ،أم �أن الف�ساد �سينغر�س بجذور
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يقو�ض جهود التحديث؟
عميقة يف النظام ،بحيث ّ

يف اجلزء الثالث (القفز يف البحر) ،يعر�ض امل�ؤلّفان نظرة من الأر�ض �إىل ال�سماء عن
«اختالفات» ال�صني عن الغرب ،مع �صورة �إجمالية ّ
ملنظمي «امل�رشوعات الأربعة»
اخلا�صني يف ال�صني اليوم .و ُي�ضفي الكالم
بحقائبهم ،عدد من �أغنى و�أجنح رجال الأعمال
ّ
هنا وجه ًا �إن�ساني ًا على الق�ضايا املعقدة املقرتنة مبفهوم «امللكية» و�إن�شاء قطاع «خا�ص»
حقيقي يف ال�صني.

�أحد رجال الأعمال ه�ؤالء ،جاجن وي ،هو واحد من ّ
منظمي امل�رشوعات ال�صاعدين
حب التظاهر بعد �أن �أثروا
يف �شنغهاي ،لكنه لي�س من �أغنياء ال�صني اجلدد ،الذين �أ�رسهم ّ
فج�أة ،وباتوا يتلهفون على اال�ستمتاع بالرثوة� .إنه على العك�س ،مثال متميز لقيم ومهارات
ّ
منظمي امل�رشوعات اجلا ّدة يف قلب املرحلة الثانية لالقت�صاد ال�صيني.

متيز مهم ميايز جاجن كثرياً عن �أقرانه من ّ
منظمي امل�رشوعات
ومت ّثل م�س�ألة
امللكية عامل ّ
ّ
فامللكية يف الغرب مبد أ� وا�ضح ب�شكل عام ،بحيث �إن �أي �شبهة غمو�ض ميكن
يف العامل.
ّ
امللكية وقانون الأوراق املالية
ح ّلها وح�سمها وتو�ضيحها ت�أ�سي�س ًا على جم ّلدات من قانون
ّ
وقانون ال�رشكات ،وغريها.
وقد تُثار �أ�سئلة ب�ش�أن من ميلك ،ماذا يف �أمريكا� ،أو يف اقت�صادات �سوق �أخرى .ولكن
توجد و�سائل ف ّعالة للغاية للإجابة عن الأ�سئلةْ .بيد �أن الأمر يف ال�صني لي�س على هذا
النحو؛ �إذ لي�س وا�ضح ًا من ميلك فع ً
ال ،وماذا ميلك حقيقة من الكثري من ال�رشكات ال�صينية،
�أو ما احلقوق التي تُثبتها هذه امللكية.
فعلى �سبيل املثال ،من ال�صعب �أن جند يف ق�صة جاجن خط تق�سيم وا�ضح ًا ،يف�صل بني
عمله قدمي ًا موظف ًا حكومي ًا يف �شنغهاي ،وعمله الآن رئي�س ًا ل�رشكة «خا�صة» ،وهو �شارك
لبع�ض الوقت يف عملني من م�رشوعات الأعمال :العمل «القدمي» حيث �شغل من�صب
نائب املدير العام ل�رشكة يف �شنغهاي مملوكة للدولة ،حتت ا�سم احتاد �إدارة وا�ستثمار
الأ�صول اململوكة للدولة يف منطقة بودوجن يف �شنغهاي ،والعمل اجلديد الذي يحتل فيه
وت�شو�ش ًا
من�صب رئي�س الأمالك ال�سائلة �رشق �شنغهاي .ويقول جاجن «�أثار ذلك حرية
ّ
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عندي ،لذلك قررت التوقف عن العمل مديراً عام ًا ل�رشكة الأ�صول احلكومية».
وحني ُيلقي جاجن نظرة �إىل اخلارج� ،ش�أنه �ش�أن كثريين من نظرائه من رجال الأعمال،
ف�إنه ي�ؤكد �أثراً قوي ًا من الكربياء الثقايف الذي ي�رسي يف عروق النزعة القومية ال�سيا�سية.
وهو يرى �أنه «ال الواليات املتحدة وال اليابان جتر�ؤ على �شن حرب �ضد ال�صني ،ذلك
لأن احلرب �ستحرمهم من �سوق ال�صني التي مت ّثل �شيئ ًا جوهري ًا القت�صادهم� .إن ال�صني
�إذا مل ت�شرت �سيارات وطائرات وما �شابه ذلك من الواليات املتحدة ،ف�إنكم �أنتم الذين
�ست�ضارون ،ولن نت�أثر نحن ب�شيء».
ّ

(التكهن مب�ستقبل ال�صني) ،يطرح امل�ؤلّفان – ت�أ�سي�س ًا على
يف اجلزء الرابع من الكتاب
ّ
ما�ضي وحا�رض ال�صني – توقعاتهما ب�ش�أن م�سار تطورات ال�صني م�ستقب ً
ال خالل الفرتة
من عام � 2000إىل عام  .2024كما يت�أمالن م�ستقبل النظام ال�سيا�سي وعدداً من الق�ضايا
الرئي�سية ،مثل هوجن كوجن وتايوان ،وظهور قيم اجتماعية وثقافية جديدة؛ ويبحثان يف ن�رش
�إطار مرجعي جديد لل�صني وما الذي يعنيه هذا بالدقة بالن�سبة مل�رشوعات الأعمال واملال
وعلم االقت�صاد.

قمة خطوط النزاع (بني ال�صني والواليات
ويف ال�سياق ،ال يعتقد م�ؤ ّلفا الكتاب �أن ّ
املتحدة والغرب) �ست�صل �إىل حرب نووية �أو عاملية ثالثة ،كما يفرت�ض هننغتون ،الذي
ويقدر امل�ؤلّفان �أن ن�شوب «�صدام ح�ضاري» بني
يف�صل بني احل�ضارات يف �إطار قراءته لهاّ .
الواليات املتحدة وال�صني ،وكذلك بني الغرب و�آ�سيا ،م�س�ألة �أكرث تعقداً ومرونة ودينامية،
قدمها هننجتون؛ �إن ال�صني لي�ست فقط ب�صدد �إعادة
و�أكرث قابلية للتغيرّ من ال�صورة التي ّ
ت�أكيد جذورها كح�ضارة عظمى متمركزة حول قيم كونفو�شية ،بل هي كذلك ت�ستوعب
الكثري والكثري جداً من الغرب وتبدع اجلديد الكثري.

ويتفق امل�ؤ ّلفان يف هذه النقطة مع امل�ضاربني على �صعود ال�صني� :إن التوجه بحكم
ال�رضورة نحو التنمية االقت�صادية ،وامل�صالح واالحتماالت اجلديدة ،التي �ستتولد عن
احلداثة والرخاء ،كل هذا �سي�ؤكد فعاليته القوية لكبح جماح �أ�سو أ� الدوافع الع�سكرية
وال�سيا�سية لل�صني.
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كما �أن ال�صني بد�أت م�سرية طويلة للبحث عن قيم جديدة ،مبوازاة التحديث
االقت�صادي واالجتماعي ،ح�سب اعتقاد امل�ؤ ّلفني ،اللذان ينقالن عن واجن �شوينبج
 wang wuebingرئي�س بنك ال�صني ،قوله �إن الفكر الكونفو�شي ميكن �أن ّ
ي�شكل
�أ�سا�س ًا لنظام اقت�صادي ي�ستهدف النمو والربح ،ويحقق – كذلك – مالءمة مهمة
ووا�سعة مع القيم االجتماعية والأخالقية والفل�سفية؛ عالوة على هذا �أنه يخلق �إمكانات
حدتها باقت�صادات خيرّ ة النوايا ،وزعماء �أقوياء ،ونظم
ل�سيا�سة ا�ستبدادية ميكن تخفيف ّ
حتدد املعايري املتفق عليها للأخالق وال�سلوكيات العامة ،دون
تراتبية
هرمية غري ر�سمية ّ
ّ
قدر كبري من املراقبة الدميوقراطية.

يف اجلزء اخلام�س والأخري من الكتاب (ما بعد احلرب الباردة) ،طرح امل�ؤلّفان عدداً
املحددة لدفع العالقة بني الواليات املتحدة وال�صني نحو مزيد من ال�رشاكة،
من املقرتحات
ّ
وبعيداً عن مظاهر �سوء التفاهم ذات اخلطورة والذم املتبادل ،على نحو ما كانت عليه
احلال يف املا�ضي القريب� .إن هذه ال�رشاكة هي من النوع الذي يعرتف باالختالفات،
جمرد تعبري خمفّف عن التدخل �أو النزاع
حيث اال�شتباك يعني التفاعلية الدينامية ،ولي�س ّ
الذي ال يتوقف.

ولإعادة تر�سيخ فكرة ال�رشاكة الأمريكية – ال�صينية ،يقرتح امل�ؤ ّلفان توقيع وثيقة
جديدة يف  27فرباير� /شباط  ،2002مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثالثة ع�رشة لبيان �شنغهاي
(الذي �صدر يف � 27شباط /فرباير  ،1972والذي يت�ضمن الزيارة املهمة للرئي�س الأمريكي
نيك�سون �إىل ال�صني ،وو�ضع القواعد الأ�سا�سية للعالقات الأمريكية – ال�صينية منذ ذلك
ّ
ولعل �أن�سب ال�صيغ �سوف تفيد يف �آن واحد الإح�سا�س بالتوا�صل و�إنعا�ش
احلني).
االلتزام املتبادل بعالقات �أكرث ن�ضج ًا؛ وكلمة معاهدة تعطي �صورة ر�سمية للغاية ،وكذلك
ملحة لدى طريف العالقة :الواليات املتحدة وال�صني،
عبارة بيان م�شرتك وباتت احلاجة ّ
ّ
ولعل ما هو �أهم من دقة الكلمات الواردة يف امليثاق
�إىل ميثاق جديد :ميثاق �شنغهاي.
(املفرت�ض)� ،أن التطورات الديبلوما�سية و�إدارات �ش�ؤون الدولة الالزمة للو�صول �إىل هذا
الهوة التي انزلقا �إليها مع نهاية القرن
امليثاق� ،سوف ت�شري �إىل �أن الطرفني قد ابتعدا عن ّ
القوتني العظميني للقرن اجلديد �ستدخالن الع�رص
الع�رشين .و�سوف يقول امليثاق للعامل �إن ّ
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اجلديد يحدوهما الأمل والثقةُ ،لي�سهما مع ًا من �أجل الوفاء بوعد عظيم :ال�سالم والرخاء
واالنتعا�ش االقت�صادي الكوكبي.
لكن تطورات العقدين الأخريين ،وخا�صة يف عهد الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ترامب ،والرئي�س احلايل جو بايدن ،ك�شفت عن «هزالة» �أو «�شاعرية» بع�ض �أفكار م�ؤ ّلفي
أهميته على � ّأي حال.
هذا الكتاب ،والتي ال تق ّلل من � ّ
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