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درا�سات وبحوث

وتهمي�ش  ال�سلطة..  امتحان  في  �سقوط  التغيير:  واأوهام  طالبان    o

الأقلّيات والن�ساء

o  اآثار تر�سيم الحدود البحرية على لبنان في ظل التهديدات الإ�سرائيلية

o  العراق والحتالل الأميركي : هل تكون اأفغان�ستان نموذجاً؟ 

o  مقاطعة دولة الحتالل: الواقع والتحّديات

قراءة في كتاب

o  التّنين الأكبر: ال�سين في القرن الواحد والع�سرين

درب���������ج ع������ل������ي  د. 

م�����ح�����م�����ود ج���ب���اع���ي

خ�����ش��ي�����ش ف���������وؤاد  د. 

درزي ب��������������������راءة 

�شعب ح�شن  مراجعة: 



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

1443 هـ  2021 م -  التا�سعة ع�رشة/ خريف  ال�سنة 

الهيئة اال�شت�شارية: 

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

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

د. طالل عتريسي: باحث وأستاذ جامعي. 

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

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

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

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

مدير التحـرير : ح�سـن �سعـب 

املدير املسؤول : فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفّنـي: اأحمـد املقـداد



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كلمة.   4000 و   3000 بني  ما  املقال  حجم  ـ   2

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

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

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

غلف الكتاب. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

اأث��ار »انت�ش��ار« حركة طالبان الأخ��ر يف اأفغان�شتان قلق��اً �شديداً لدى 

ال�شعب الأفغاين اأولً، ولدى الدول املجاورة اأو البعيدة حتى، من اأن تعود 

اأفغان�شتان مرة اأخرى قاع��دة لت�شدير الإرهاب وتنفيذ عمليات دامية �شد 

من تعتربهم اجلماعات التكفرية اأعداء وخ�شوماً لها ولالإ�شالم!

وكان لالن�شحاب الأمركي الذليل من هذا البلد انطباعات متناق�شة، بني 

من عّده دليل �شعف و�شق��وط لإمرباطورية الحتالل والتو�شع والهيمنة، 

على م�شت��وى العامل، وبني من عّده جزءاً من ا�شرتاتيجية اأمركية اأ�شمل، 

تهدف لتوفر الإمكانات والطاقات، مع ح�رص اخل�شائر واإنهاء احلروب املفتوحة 

يف اخلارج، متهيداً لتحقيق ا�شتدارة ناجحة نحو ال�شني ورو�شيا، اللتني باتتا 

متثّ��الن التحدي الأول للهيمنة الأمركية، بعد تراجع التحدي الإ�شالمي 

الأ�شويل اإىل حٍد كبر!

يف هذا العدد اجلديد من جملة )درا�شات باحث(، عدة اأبحاث ومقالت، 

اأّوله��ا حول طبيع��ة »انت�ش��ار« حركة طالب��ان يف اأفغان�شت��ان واحتمالت 

جناحه��ا وف�شله��ا يف اإدارة البالد يف مرحلة ما بع��د الن�شحاب الأمركي 

و�شقوط احلك��م التابع للوليات املتحدة؛ وبحث ح��ول احتمال تكرار هذا 

الن�شح��اب الأمركي من العراق يف اأواخر العام اجلاري وتداعياته ؛ اإ�شافة 

اإىل درا�ش��ة حول تاأث��رات تر�شيم احل��دود البحرية عل��ى لبنان يف ظل 

التهدي��دات الإ�رصائيلي��ة؛ وبحث �شامل حول مقاطع��ة الكيان ال�شهيوين: 

الواقع والتحديات.

ويف اخلت��ام، قراءة يف كت��اب )التّنني الأكرب: ال�ش��ني يف القرن احلادي 

والع�رصين(.
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طالبان واأوهام التغيير

 �سقوط في امتحان ال�سلطة..

وتهمي�ش الأقلّيات والن�ساء

 
❋
د. علي دربج 

المقّدمة

�آب   15 يف  كابول  على  �سيطرتها  طالبان  جماعة  ��ستعادة  منذ  �لأبرز  �ل�سوؤ�ل  كان 

�أنها  للأفغان  بالن�سبة  تعني  �ل�سلطة  �إىل  �جلماعة  هذه  عودة  كانت  �إذ�  ما  حول   ،2021
�ستفعل كما فعلت قبل 25 عاًما.

2001؛ وهي  �إىل عام   1996 باأكملها، من عام  �أفغان�ستان  فقد �سيطرت طالبان على 

مار�ست �لقمع �لوح�سي، ل �سيما �سد �لأقلّيات و�لن�ساء. �إن مْيل عنا�رص وقادة طالبان �إىل 

�لعنف، �لذي ��ستمر طو�ل مرحلة عودة ظهورهم كقّوة متمّردة بعد �أحد�ث 11 �أيلول، 

�أّدى �إىل مذ�بح �سد �ملدنيني، و�لإجتار بالب�رص و�ملخّدر�ت، وبيئة �أملها �خلوف.

ولكن منذ �إعلن �إمارة �أفغان�ستان �لإ�سلمية �أخري�ً، قّلل قادة �جلماعة من �أهمية هذ� 

�لتاريخ، قائلني »�إنهم تطّورو� مع �لزمن«.

يف �ملوؤمتر �ل�سحفي �لأول للجماعة، وعد �ملتحدث با�سم طالبان، ذبيح �هلل جماهد، 

بـ»�لعفو عن �لأفغان، وباأن �ملر�أة �سيكون لها حقوق »�سمن �ل�رصيعة �لإ�سلمية«، موؤكد�ً 

ا؛  �أن �أيام �إيو�ء �جلماعة للإرهابيني قد وّلت. كان »جماهد« ماهًر� يف جمال �لب�رصيات �أي�سً

وهنا  �أفغانية.  �سحفية  كانت  معه  �لتلفزيونية  �ملقابلة  �أجرت  من  �أنَّ  �لأمر  يف  و�للفت 

يطرح �ل�سوؤ�ل نف�سه؛ ما �لن�سخة �لتي تريد طالبان �إظهارها للعامل عن نف�سها؟ عمليًا، ل 

�أيامها �لأوىل، لكن هناك ثلثة موؤ�رص�ت رئي�سية، ميكن  تز�ل حكومة طالبان �ملوؤقتة يف 

❋ باحث وحما�رص جامعي.



درا�سات باحث
طالبان و�أوهام �لتغيري: �سقوط يف �متحان �ل�سلطة.. وتهمي�ش �لأقلّيات و�لن�ساء
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بر�غماتية  �أن  للبلد، و�لتاأكد وبالدليل، هل  �إد�رة طالبان  من خللها �حلكم على طريقة 

�حلركة �لتي يتغّنى بها �لبع�ش وجدت طريقها �إىل �لتطبيق على �لأر�ش، عرب تغيري نظرتها 

للكثري من �لأمور �ملتعلقة باعتمادها �لو�قعية �ل�سيا�سية يف �لتعامل مع �ملكّونات �لعرقية يف 

هذ� �لبلد، �أم  �أن هذ� �لتعديل  �قت�رص على �خلطاب فقط، وبقى يف �إطار �لدعاية �لإعلمية 

ح�رص�ً؟

اأوىل هذه امل�ؤ�رشات: رغبة اجلماعة يف تقا�سم ال�سلطة.

وثانيها: م�اجهة االأزمات املعي�سية واالإن�سانية امل�ستجدة، ال �سيما م�سكلة اجلفاف وندرة الغذاء.

وثالثها: والتي ت�سغل بال العامل اأجمع، هي ح�ل معاملة طالبان للن�ساء، وهل �سيتم اإ�رشاكهّن يف 

احلكم كما تزعم احلركة؟؟؟

يف �لإجابة، نقول �إنه لي�ش تاريخ طالبان فقط هو �لذي يتناق�ش ب�سكل مبا�رص مع  �لعتد�ل 

ا - مبا يف ذلك �لقمع �لعنيف للحتجاجات  �أي�سً �إمنا �سلوكياتهم �حلالية  �لذي ُيظهرونه؛ 

و�ملطاردة من �لباب �إىل �لباب للأ�سخا�ش �ملدرجني يف قائمتهم �ل�سود�ء. ويف هذ� �لإطار، 

تقول رينا �أمريي، �لزميلة �لبارزة يف مركز �لتعاون �لدويل بجامعة نيويورك: »�إنه هجوم 

�ساحر من جانب، وهجوم �إرهابي من �جلانب �لآخر«.

اأواًل« طالبان وال�سقوط في امتحان الم�ساركة بال�سلطة وحقوق المراأة

بعيد�ً عن حفلت �لتطبيل و�لتهليل وحملت �لرتويج ملا يحلو للبع�ش �أن ي�سّميه �لن�سخة 

�جلديدة لـ»حركة طالبان« غد�ة �سيطرتها على �أفغان�ستان، بعد �لن�سحاب �لأمريكي من 

هذ� �لبلد، و�لدعاء بح�سول  حتولت يف �لنهج �ل�سيا�سي  للحركة و�سلوكها وروؤيتها، جتاه 

�مل�ساركة يف �حلكم، و�لعرت�ف بحقوق �لأقليات و�ملر�أة و�إن�سافها، فاإن قر�ءة مو�سوعية 

ملا �آلت �ليه عملية ت�سكيل �حلكومة �ملوؤقتة و�ل�سخ�سيات �لتي �سّمتها، ت�سي بخلف ذلك 

.
(1(

متامًا. فمز�عم طالبان �أقرب �إىل �لوهّم منها �إىل �حلقيقة

وعمليًا، جّل ما فعلته طالبان �رتد�ء لبا�ش �لعتد�ل و�إخفاء �لنربة �لإلغائية يف �لتعامل 

مع �خلارج،  ــــ مع �لإبقاء عليها يف �لد�خل، خ�سو�سًا يف �ملناطق �لريفية قوًل وفعًل 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.
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بهدف جتميل �سورتها وحمو تهمة �لت�سدد و�لتكفري و�لبط�ش و��سطهاد �ملكّونات �لطائفية 

و�لعرقية �ملخالفة لعقيدتها �لدينية، و�لتي �أ�رّصت بها وطبعت �سورتها، و�سلبتها �ل�رصعية 

  .
(2(

�لدولية، �إّبان حكمها لأفغان�ستان يف ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي

اأ ــــ حكومة اللون الواحد لطالبان  

�لتي  �أوىل حكوماتها  �سّكلت طالبان   ،2021 �أيلول   7 �ملطروحة. يف  بالت�سكيلة  لنبد�أ 

�سّمتها باملوؤقتة.  تاألّفت هذه بالكامل من �أع�ساء �لقيادة �لعليا للحركة. هنا ثمة خيبة ُمني 

بها �ملر�هنون على تبّدل تعاطي �حلركة، وتتمثل بعدم ذكر �أ�سماء �أي �مر�أة، ف�سًل عن �أنه 

مل يتم ربط �أي �سيا�سي بارز باحلكومة �ل�سابقة، على �لرغم من �لجتماعات �لتي حِظيت 

بالإ�سادة �لعلنية، و�لتي عقدتها طالبان مع �سخ�سيات، مثل �لرئي�ش �ل�سابق حامد كرز�ي، 

�أو رئي�ش جهود �مل�ساحلة عبد �هلل عبد �هلل.

�ملمار�سة  �أن  نرى  �ملقاعد،  توزيع  �لتدقيق يف  �ل�سيا�سية، وعند  �مل�ساركة  على م�ستوى 

�لطالبانية �ملتعلقة بنظرتها �إىل �ملكّونات و�لأطياف �لأفغانية �لأخرى �لقائمة على �لتهمي�ش، 

وحتى �لإلغاء، بقيت على حالها، و�إن كانت �حلركة ��ستدركت �لأمر، وقامت ب�سم وزر�ء 

�أن �لكّفة يف توزيع �حل�س�ش  �إل  جدد يف �حلكومة �ملوؤقتة، مبا يف ذلك من »�لأقليات«. 

�لوز�رية �لو�زنة ما ز�لت متيل ل�سالح تفّوق �لتمثيل �لطالباين �لكا�سح على �أي �أقلّية �أخرى. 

 فهناك 33 �سخ�سية مت تعيينهم يف منا�سب عليا هم من �لب�ستون، على �لرغم من �أنهم 

ي�سّكلون فقط ما يقرب من 40-45 يف �ملائة من �سكان �لبلد. وبغ�ّش �لنظر عن مز�عم 

طالبان بتنويع  �حل�س�ش �لوز�رية لت�سمل جميع �لأعر�ق، فاإن ت�سكيل �حلكومة يعك�ش عدم 

�لتو�زن �لعرقي �لطويل �لأمد على �أعلى م�ستويات قيادة طالبان، �لتي ظّلت ثابتة �إىل حد 

.
(3(

كبري منذ تاأ�سي�ش �حلركة

�لقدمي،  للحر�ش  �لو�زن  �حل�سور  �لتوقف عنده، هو  يجدر  �لذي  �لآخر  �مللفت  �لأمر 

و�لذي ُترجم برتوؤ�ش �ملّل حممد ح�سن �آخوند للحكومة، مع �أنه لي�ش معروًفا جيًد� للمر�قبني 

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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�لدوليني، ولكنه يحظى باحرت�م كبري د�خل طالبان باعتباره �أحد �ملقّربني للزعيم �ملوؤ�س�ش 

�ملل حممد عمر؛ وقد ترّبع على رئا�سة جمل�ش قيادة طالبان خلل معظم  فرتة »متّردها«.

ة لقطر واأخرى ل�سخ�سيات قريبة من القاعدة ب ــ ح�سّ

�خللطة �لطالبانية �ملثرية للجدل جمعت فيما بد� بالأ�سد�د من حيث �لت�سنيف �ل�سيا�سي. 

ة قطر ــ �لأد�ة �لأمريكية �ملعروفة،و�لتي دخلت على خط �مللف  فمن جهة، �سمنت ح�سّ

ــ  �لإمار�تي  �لنفوذ  ح�ساب  على  �أفغان�ستان،  يف  موؤّثر�ً  لعبًا  و�أ�سبحت  بقّوة،  �لأفغاين 

�ل�سعودي �لتاريخي ــ  وذلك عرب تعيني �ملل عبد �لغني برد�ر �لنائب �لأول لرئي�ش �لوزر�ء، 

وهو �أحد نو�ب �أمر�ء طالبان �لثلثة، ورئي�ش مكتبهم �ل�سيا�سي يف �لدوحة. 

د�خليًا  �ل�سمعة  �سّيئة  م�ستفزة   �سخ�سيات  على  �حلكومة  ��ستملت  ثانية،  جهة  ومن 

ودوليًا، ف�سًل عن �أنها مو�سومة بالإرهاب؛ وهو ما ر�أيناه  من خلل تعيني نائبي �لأمر�ء 

�لآخرين يف منا�سب حيوية: �رص�ج �لدين حقاين، �أحد �ملطلوبني لدى مكتب �لتحقيقات 

�ل�سود�ء  �لقائمة  �ملو�سوعة على  �ل�سمعة،  �سّيئة  �سبكة حقاين  �لأمريكي، وزعيم  �لفدر�يل 

»تنظيم  من  بقربها  حقاين  �سبكة  )وُتعرف  �لد�خلية  وزير  �لآن  وهو  �ملتحدة،  للوليات 

�لهجمات يف  �أعنف  �إليها عدد من  ُن�سب  �نتحارية عدة؛ كما  �لقاعدة« وتنفيذ عمليات 

�أفغان�ستان خلل �ل�سنو�ت �لأخرية). ورمبا �أر�دت طالبان بذلك توجيه ر�سائل طماأنة �إىل 

باعتباره  �حلركة  يف  �مل�سهور  يعقوب،  حممد  �أُعطي  فيما  �لأخرى،  �لتكفريية  �لتنظيمات 

.(4(
�لبن �لأكرب للمل عمر، من�سب وزير دفاع

مل يك�سف �أمري طالبان، �ل�سيخ هبة �هلل �أخوند ز�ده، �رص�حة عن دوره، ول �رصحه يف 

�ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي �أعلن فيه عن حكومة ت�رصيف �لأعمال ؛ لكن �سخ�سيات طالبان 

بد�أت  مبا�رصة،  ذلك  بعد  �هلل.  هبة  عليها  �سُي�رصف  باأكملها  �حلكومة  �أن  �أكدت  �حلا�رصة 

قنو�ت و�سائل �لإعلم �لتقليدية و�لجتماعية لطالبان بالحتفال با�ستعادة »�إمارة �أفغان�ستان 

�لإ�سلمية«، وهو نف�ش ��سم نظام »طالبان« �لذي حكم معظم �لبلد من عام 1996 �إىل عام 

2001، وُعرفت به �جلماعة طو�ل فرتة وجودها يف »�لتمّرد«.

4 ـ ف�سل �لهادي وزين، لت�رصيف �لأعمال �أم د�ئمة.. كيف ميكن تو�سيف حكومة طالبان �جلديدة؟ موقع قناة 
https://www.aljazeera.net       .2021 جلزيرة �لقطرية، 9 �أيلول�
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مّت تخ�سي�ش �لوز�ر�ت، �إىل حد كبري، وفًقا للأدو�ر �ملتكافئة تقريًبا �لتي ي�سغلها �لقادة 

حالًيا يف �ل�سورى �لرحربي )جمل�ش �لقيادة). كان حقاين ويعقوب يقت�سمان بالفعل �ل�سلطة 

�أن  يبدو  ترتيب  وهو  �لبلد،  �أنحاء  جميع  يف  لطالبان  و�لأمنية  �لع�سكرية  �ل�سوؤون  على 

تعيينهما وزيرين يعّززه؛ ويف حني بد� �أن بع�ش �لإعلنات ت�سري �إىل تخفي�سات �أو ترقيات 

لأفر�د معّينني، فاإن �أغلب �ل�سخ�سيات �لتي متّت ت�سميتها يف �حلكومة �ملوؤقتة لطالبان هي 

بالفعل �أع�ساء يف جمل�ش قيادة �جلماعة. �أكرث من ذلك، �سغل عدد كبري من �ملعّينني �جلدد 

.
(5(

منا�سب عليا يف �إمارة �لت�سعينيات

�أحد �لجتاهات �جلديدة �مللحوظة هو �لوزن �لذي يبدو �أنه قد �أُعطي للأفر�د من ذوي 

�خلربة يف �خلدمة يف �إحدى �لوز�ر�ت يف �لإمارة يف �لت�سعينيات. ُتِرك عدد قليل من �لقادة 

يف  منا�سب  دون  من  �لتمرد،  مرحلة  يف  �ملجموعة  على  بتاأثريهم  �لبارزين،  �لع�سكريني 

جمل�ش �لوزر�ء، �لذي ل يقّدم �سوى عدد قليل من �لأدو�ر �لتي ترّكز على �لأمن. ورمبا ل 

ينبغي �عتبار حكومة ت�رصيف �لأعمال �لتابعة حلركة طالبان »غنائم حرب« ليتم تق�سيمها 

مبر�رة بني �لف�سائل، كما كانت �لأمور �سائدة خلل �سنو�ت حكم �حلكومات �لأفغانية 

�ملدعومة من �لوليات �ملتحدة يف كثري من �لأحيان؛ بل يجب �لنظر �إليها على �أنها ممار�سة 

�لكثريين يف  ِقبل  من  بها  و�لرتقاء  �حلرب،  زمن  �لتمرد يف  �أدو�ر  على  �ل�رصعية  لإ�سفاء 

.
(6(

جمل�ش �لقيادة، �إىل مرتبة �لوز�ر�ت �حلكومية ذ�ت �ل�سيادة

ج ـ تهمي�ش االأقلّيات والمراأة

�مر�أة يف حكومتها �جلديدة، فيما جرى تهمي�ش  �أي  ُتعنّي طالبان  كما هو متوقع، مل 

�لتي �قت�رص متثيلها يف �حلكومة �ملوؤقتة على عدد قليل من �حل�س�ش ويف  �لعرقية  �لأقليات 

و�لأفغاين  �لدويل  �ملدين  �ملجتمع  دعو�ت  من  �لهدف  كان  ما.  نوعًا  هام�سية  منا�سب 

لل�سمولية، هو �أن ت�سمل �لنتماء �لأيديولوجي و�ملوؤ�س�سي،بالإ�سافة �إىل �لرتكيبة �ل�سكانية 

�لجتماعية؛ لكن مل تكن هناك �أي بادرة نحو �ل�سمولية  يف �حلالتني من ِقبل طالبان.

5 ــ �ملرجع ذ�ته
�أفغان�ستان: هل ت�سهم حكومة طالبان �ملوؤقتة يف طماأنة �ملجتمع �لدويل �أم يف زيادة خماوفه؟  موقع قناة بي  ــ   6

 https://www.bbc.com/arabic    .2021 بي �سي �لعربي، 9 �أيلول
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لفت  �جُلدد،  و�مل�سوؤولني  �لوزر�ء  �أ�سماء  عن  فيها  ك�سف  �لتي  �ل�سحافية  �إفادته  ففي 

»جماهد« �إىل �أن �حلكومة باتت �لآن »ت�سّم �أقليات عّدة«، من بينهم �لتاجر �لأفغاين حاجي 

تعيني  �إىل  �إ�سافة  للتجارة؛  وزير�ً  ُعنينِّ  �لذي  بان�سري،  ولية  من  وهو  عزيزي،  �لدين  نور 

�سلطان  عظيم  حممد  حاجى  من  كٍل  تعيني  مت  كما  بالوكالة.  لل�سحة  وزير�ً  عباد  كالند�ر 

ز�ده من �إقليم �رصبل �ل�سمايل، وحاجى حممد ب�سري من �إقليم بغلن �ل�سمايل �أي�سًا، نائبني 

نائَبني  �لهز�رة،  �أقلية  �لباري عمر، وحممد ح�سن غياثي، وهما من  �لتجارة، وعبد  لوزير 

لوزير �ل�سحة؛ و�سملت �لتعيينات �جلديدة �أي�سًا 10 نو�ب لوز�ر�ت خمتلفة، �إ�سافة �إىل 3 

م�سوؤولني �آخرين. 

�لتعيينات �جلديدة  �إمنا جاءت لتجّنب �سخط �ملجتمع �لدويل، و�حل�سول على ر�ساه، 

�أكرث منها رغبة  يف تو�سيع �لتمثيل �ل�سيا�سي للأعر�ق �لأخرى .  و�لدليل على ذلك �أنها 

ل ت�سّكل �أهمية ُتذكر مقارنة مع �لوز�ر�ت �ل�سيادية و�لأ�سا�سية �لتي �حتفظت  بها طالبان 

لنف�سها.

�أنف�سهم  �لتي قطعوها على  �ملتكررة  �لوعود  با�سم طالبان عن  �ملتحدث  �ُسئل  وعندما 

�لأفغان،  جميع  تخدم  �ساملة«  »حكومة  ت�سكيل  �إىل  ي�سعون  باأنهم  �ملا�سي  �لعام  خلل 

�حلكومة يف  �ستق�سيها  �لتي  �ملدة  يذكر  لكنه مل  موؤقتة -  �لتعيينات  باأن هذه  فقط  �أجاب 

�خلدمة �أو ما �لذي �ُسيعّجل بتغيريها. �أ�سار بع�ش �ملر�قبني �إىل �أن »�إن�ساء �لإمارة �لإ�سلمية 

�لأ�سلية حلركة طالبان يف عام 1996،  �سيغ �أي�سًا بلغة �لنتقال و�لو�سع �ملوؤقت«، على 

�لرغم من �أن هيكلها مل يتغري كثري�ً حتى �لإطاحة بها من خلل �لتدخل �لأمريكي يف �أو�خر 

عام 2001.

�إن �لطريقة �لتي يتم بها �حلكم على حركة طالبان، من حيث �نخر�طها يف �لتعامل مع 

بالتعيينات على م�ستوى  �رتباًطا  �أقل  �لعرقية - ومعاملتها - قد تكون  �لن�ساء و�لأقليات 

يف  �ل�سجل  فاإن  �لآن،  حتى  �لو�قع.  �أر�ش  على  مبعاملتها  �رتباًطا  و�أكرث  �لوزر�ء،  جمل�ش 

و�لأمن  بال�سلمة  تاأكيد�ت  قّدمت طالبان  للقلق.  مثري  �لبلد خمتلط، ولكنه  �أنحاء  جميع 

�ملقّد�سة يف كابول، وعقدت �جتماعات مع  �ل�سيعية  باأيام عا�سور�ء  �ش للحتفال  �ملخ�سّ

عنها،  �ملبّلغ  و�لقتل  �لحتجاز  حالت  من  عدد�ً  لكن  �لأفغانية؛  �ل�سيخ  جمتمعات  ممّثلي 

وقعت يف �ملناطق �لتي تقطنها �أقلية �لهز�رة �لعرقية �مل�سطهدة تاريخيًا.  
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ومع �أن طالبان �سمحت للفتيات يف بع�ش �ملناطق با�ستئناف ح�سور �لف�سول �لدر��سية 

)وحتى �جلامعات �خلا�سة مبوجب �إر�ساد�ت جديدة للف�سل بني �جلن�سني)، لكن يف مناطق 

�أخرى بقني مقّيد�ت.  �سحيح �أن �لن�ساء ُعدن �إىل ممار�سة �لوظائف و�لأعمال، خ�سو�سًا 

ا عن تعّر�سهن للرتهيب  �لرعاية �ل�سحية، بت�سجيع من طالبان، لكن �لعديد منهّن �أبلغن �أي�سً

وتلقيهّن تعليمات بالعودة �إىل ديارهن. قوبلت �ملظاهر�ت �لعامة يف كابول و�ملدن �لكبرية، 

وخا�سة تلك �لتي تقودها �لن�ساء �ملحتّجات من �أجل حقوق �ملر�أة، بتحذير�ت من طالبان 

.
(7(

بالتفّرق و�إطلق �لنار؛ ويف بع�ش �حلالت بال�رصب

يتعلق  فيما  خ�سو�سًا  �حلالية،  �لقيود  �أن  �إىل  طالبان  ت�رصيحات  من  جمموعة  �أ�سارت 

بالن�ساء، هي قيود موؤقتة وُمطّبقة فقط ب�سبب �لبيئة �لأمنية )�أو حتى، ح�سب �عرت�ف �أحد 

�ملتحدثني، ب�سبب خماوف ب�ساأن �سلوك مقاتلي طالبان). بعد وقت ق�سري من �إعلن حكومة 

ت�رصيف �لأعمال، �أعلنت و�سائل �لإعلم �لتابعة لـ»حركة طالبان« �أن �لحتجاجات �لعامة 

يجب �أن يتم �لإعلن عنها و�ملو�فقة عليها من ِقبل وز�رة �لد�خلية م�سبًقا.

مع  وتعاطيها  نظرتها  يخ�ش  فيما  طالبان  و�سلوك  عن حماولت جتميل �سورة  وبعيد�ً 

�ملر�أة، و�لذي تتوّله بع�ش �لو�سائل �لإعلمية �خلليجية، ل�سيما �لقطرية ورمبا �لباك�ستانية، 

فاإنه باملقابل توجد تقارير حول عودة طالبان �إىل ما�سيها �لقا�سي، حيث �أُجربت �لن�ساء يف 

�ملقاطعات �لتي �سيطرت عليها طالبان يف �لأ�سهر و�ل�سنو�ت �ملا�سية على ترك وظائفهن؛ 

.
(((

ومّرة   �أخرى ُيطلب من �أحد �لأقارب �لذكور مر�فقتهن خارج �ملنزل

ووفقًا ملوقع vox �لأمريكي �أن »�ت�سالت طالبان على �لأر�ش تقول �إنه مع �سيطرتها 

على مقاطعات خمتلفة، فاإنهم يظهرون مع قو�ئم �لنا�سطات و�ل�سحفيات و�ملتعاونني مع 

�حلكومة مل�سايقة �أُ�رصهم وترهيبهم ب�سكل منهجي«. 

�لأولوية  تعطي  طالبان  �أن  على  و��سحة  علمة  �سيكون  �ملمار�سات  هذه  فا�ستمر�ر 

للأيديولوجية على �لرب�غماتية. كما �أن ��ستبعاد �لن�ساء من �ملجتمع قد يكون موؤ�رص�ً على �أن 

طالبان غري مهتمة بتقدمي تنازلت من �أجل �حلكم.

7 ـ �أفغان�ستان: هل ت�سهم حكومة طالبان �ملوؤقتة يف طماأنة �ملجتمع �لدويل �أم يف زيادة خماوفه، مرجع �سابق.
ـ 8  Taliban 'intensifying' search for Afghans who helped US: UN document, france24 website. 
619 Aug 2021. www.france24.com.
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ثانيًا: طالبان ومواجهة اأزمة الم�ساعدات والجفاف والغذاء

قد ل تبدو طريق �حلكم �سالكة �أمام طالبان وخالية من �لعو�ئق؛ فاأكرب �لتحديات �لتي 

. حاليًا تعاين �أفغان�ستان عدد�ً من �لأزمات �ملقلقة، 
(9(

قد تو�جهها هي �قت�سادية و�إن�سانية

طالبان  �سلطة  ت�سع  وجميعها  �أفغان�ستان،  يف  �لنا�سئة  و�ملياه  �لغذ�ء  ندرة  مقّدمتها  ويف 

وم�سد�قيتها و�أهلّيتها للحكم �أمام �ملجتمع �لدويل على �ملحك.  

فبعد �سيطرة طالبان على �أفغان�ستان، قام �لبنك �لدويل، وغريه من �ملوؤ�س�سات �لدولية، 

�لأفغانية  �حلكومة  كانت  �لتي  �لأجنبية،  و�مل�ساعد�ت  �لتمويل  من  كبري  قدر  بتجميد 

مع  فعلت  كما  �ملا�سية،  �لع�رصين  �ل�سنو�ت  مدى  على  كبري  ب�سكل  عليها  تعتمد  �ل�سابقة 

؛ 
(10(

حاليًا �لأمريكية  �حلكومة  جّمدتها  �لتي  �ل�سابقة،  للحكومة  �ل�سائلة  �لأ�سول  معظم 

�لأمر �لذي و�سع �حلركة �أمام حتٍد �آخر، حيث �سيتعنّي على �حلركة تاأمني �ملعونات �لغذ�ئية 

�سيتوجب  �لتي  �لأخرى  �ل�رصوريات  عن  ف�سًل  لهم،  �لطبّية  �خلدمات  وتوفري  لل�سكان، 

ُي�ساف  �لقيام بهذه �لأمور �لأ�سا�سية ملو�جهة �لأزمات �لقت�سادية �خلانقة؛   على طالبان 

�إليها موجة �جلفاف �ل�سديد �لتي ت�رصب جميع �أنحاء �أفغان�ستان،  و�لتي من �ملتوقع �أن توؤّثر 

على قدرة �ملز�رعني و�لرعاة على توفري �لغذ�ء.

وجدت تقدير�ت جلنة �لإنقاذ �لدولية يف حزير�ن 2021، �أن 0) يف �ملائة من �لأفغان 

هطول  يتطلب  �لذي  �لأمر  �ليومي،  قوته  لتاأمني  �ملا�سية  ورعي  �لزر�عة  على  يعتمدون 

�لأمطار. ما ُيقلق �لأفغان �أن �أزمات �لندرة بد�أت ب�سكل جّدي، حيث يعاين 40 باملائة من 

.
(11(

�مل�ساركني يف م�سح جلنة �لإنقاذ �لدولية بالفعل من �آثار �سلبية من نق�ش �ملياه

حتى قبل �جلفاف، وجدت تقدير�ت �لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية يف عام 2020، 

11 مليوًنا  �إىل م�ساعد�ت غذ�ئية طارئة، وميكن ت�سنيف  �أفغاين يحتاجون  2.) مليون  �أن 

9- JOSH BOAK, Taliban took Afghanistan but face cash squeeze, AP News website. 20 Au-
gust 2021. www.apnews.com.
10- Millions at risk of displacement as Afghanistan faces extreme drought, warns IRC,11 ــ   
rescue website, 15 June 2021.www.rescue.org.
ــ  ق�سيتان عانت منهما �أفغان�ستان مع بد�ية هذ� �لعام: �جلفاف و��ستيلء طالبان على مناطق عديدة، موقع   11

https://news.un.org/ar      .2021 أخبار �لإمم �ملتحدة �لعربي، 15 متوز�
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.
(12(

على �أنهم يعانون من �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي

�نقطعت  »�إذ�  �أفغان�ستان:  لدر��سات  �لأمريكي  �ملعهد  رئي�ش  بارفيلد،  توما�ش  يقول 

من  �أفغان�ستان  تعاين  و�لآن  حقيقية.  م�سكلة  �لغذ�ء  حقيقية.  م�سكلة  فهذه  �لكهرباء، 

�جلفاف. لذ� عليك �إطعام �ل�سكان ».

غري  �ملنظمات  مهمة  �لأ�سا�ش  يف  �لغذ�ئية  �مل�ساعد�ت  كانت  �ملا�سية،  �لعقود  طو�ل 

�أو  طالبان،  حماولت  فاإن  لذ�  ب�رصعة.  �لرت�جع  يف  �آخذة  وهي  �أفغان�ستان،  يف  �حلكومية 

�لدويل  للمجتمع  �إ�سارة مهمة   �سيكون  تقدميها،  �أو  �مل�ساعدة  تلك  تاأمني  غيابها، لإعادة 

حول �هتمامهم مب�ساعدة �سكانهم.

فامل�ساعد�ت �لدولية �أمر حيوي لهذه �ملهمة، ولكن هذ� يتطلب �عرت�ًفا من �حلكومات 

�لأجنبية،  و�لتي ميكن �أن توّفر بع�ش �مل�ساعد�ت �لغذ�ئية �أو �ملائية. مت طرح �ل�سني، �لتي 

لها م�سالح جتارية و�أمنية يف �أفغان�ستان، للقيام بهذ� �لأمر . يقول بارفيلد �إن »طالبان ميكن 

�أن تعقد �سفقة مع �ل�سني لل�سماح لها بالو�سول �إىل �ملعادن يف �أفغان�ستان، مقابل م�ستوى 

)13). ثّمة �أمر �آخر، وهو �أن  حاجة طالبان �إىل  �إطعام �ل�سكان �ستدفعها 
معنّي من �مل�ساعدة«

�إىل �للجوء  للأمم �ملتحدة  مل�ساعدتها على تخّطي هذه �لأزمة ؛ لكن هذ� �سيتطلب تعديل 

خطابها �لإيديولوجي �ملعادي للغرب، وتقدمي بع�ش �لتنازلت فيما خ�ّش طريقة �حلكم.

كانت حالة �جلوع �سديدة �خلطورة يف ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي، لدرجة �أنه يف حلظة 

نادرة �سادت فيها �لرب�غماتية على �لأيديولوجية، �إذ �سمحت طالبان لربنامج �لغذ�ء �لعاملي 

�إىل كابول. يف ذلك �لوقت،تلّقى ربع �سكان كابول �خلبز  �لتابع للأمم �ملتحدة بالدخول 

�عرت�ًفا من طالبان  �سيكون  منًحا مماثًل  �إن  و�ليوم  �لأحمر.  �ل�سليب  �أو  �ملتحدة  �لأمم  من 

باأن تقدمي �مل�ساعدة �لأ�سا�سية للأفغان ميّثل �أولوية. �إنهم بحاجة �إىل تعاون �لعامل �خلارجي. 

ل�سعبها  �سمحت  �إذ�  �ل�سلطة  �لبقاء يف  �أفغانية  لأي حكومة  فح�سب؛ ل ميكن  هذ�  لي�ش 

12 ــ �ملرجع ذ�ته.
13 ــ حالة �لطو�رئ يف �أفغان�ستان، �ملوقع  �لعربي �ملفو�سية �ل�سامية للأمم �ملتحدة ل�سوؤون �للجئني، 31 �آب 2021 

https://www.unhcr.org/ar
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.
(14(

بالتجويع

  �جلدير بالذكر �أن منظمة �لأمم �ملتحدة »حّذرت مطلع �سهر �أيلول 2021،  من �قرت�ب 

�أزمة غذ�ء يف �أفغان�ستان، و�أن خمزون �ملو�د �لغذ�ئية قد ينفد يف �أقرب وقت هذ� �ل�سهر. 

وذكر ر�مز �لأكربوف، نائب �ملمّثل �خلا�ش ومن�ّسق �ل�سوؤون �لإن�سانية يف �أفغان�ستان، باأن 

�أكرث من ن�سف �لأطفال دون �سن �خلام�سة يعانون من �سوء �لتغذية �ل�سديد، و�أن �أكرث من 

ثلث �ملو�طنني ل يح�سلون على ما يكفي من �لطعام«.

وبناًء على تقرير �أوك�سفام، حتت عنو�ن »فريو�ش �جلوع يتكاثر« �لذي �سدر �سابًقا هذ� 

�لعام، ُتعّد �أفغان�ستان من �أ�سو�أ بوؤر �جلوع �ل�ساخنة يف �لعامل �لتي تعاين من �ل�رص�ع؛ وت�سمل 

�لقائمة دوًل �أخرى، كاإثيوبيا وجنوب �ل�سود�ن و�سوريا و�ليمن، �لتي ت�سهد �رتفاًعا يف 

.
(15(

م�ستويات �جلوع �ل�سديدة منذ �لعام �ملا�سي

ثالثًا: هل تغّيرت طالبان حقًا؟

�لعا�سمة  يف  طالبان   »حركة  مع  �ملتحدة  �لوليات  وّقعته   �لذي  �ل�سلم  �تفاق  منح 

�لقطرية �لدوحة، يف 29 �سباط 2020، هذه �جلماعة �لإ�سلمية �مل�سّلحة �لتكفريية �لإرهابية، 

�أنيقة للغاية، ولديهم هو�تف ذكية،   �أنها » �أ�سخا�ش يرتدون ملب�ش  فر�سة للظهور على 

�ألب�سها ثوب  �لدولية.  كما  �أمام و�سائل �لإعلم  للغاية  �لتحدث بدبلوما�سية  وُيتقنون فن 

�أو�خر  �أفغان�ستان   على  �جلماعة  ��ستيلء  غد�ة  �إليه  تفتقر  كانت  �لذي  �لدولية،  �ل�رصعية 

.
(16(

�لت�سعينيات

طالبان  �إكمال  مع  فبالتز�من  كلّيًا.  خمتلفة  كانت  �لأر�ش   على  �ل�سورة  فاإن  باملقابل، 

وبلوغها  و�حدة،  ر�سا�سة  دون  كابول  �لعا�سمة  ودخولها  �أفغان�ستان،  على  �سيطرتها 

�حلركة  قيام  عن  تتدفق  �لتقارير  بد�أت  �لإ�سلمية،  �أفغان�ستان  �إمارة  باإعلنها  �لذروة 

14 ــ �ملرجع ذ�ته
 2021 �أيلول   3 �لعربي،  �أن  �أن.  �أفغان�ستان، موقع �سي.  ــ �لأمم �ملتحدة حتّذر من �قرت�ب جماعة كربى يف   15

.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 �إعد�م لن�ساء، و�إجبار فتيات على �لزو�ج من مقاتلي طالبان، و�إبعاد طالبات عن 

�لت�سعينيات؛ وهو ما توقف  �أنه ��ستعادة للحكم �لقمعي لطالبان يف  مدر��سهن، فيما بد� 

؛ وطرح �ل�سوؤ�ل �لذي ير�ود �أذهان �ملليني يف �لعامل حول هوية 
(17(

عنده �ملر�قبون و�خلرب�ء

طالبان بال�سبط �ليوم، وهل تغرّيت �حلركة فعًل بعدما ��ستولت على �ل�سلطة بعد 20 عاًما 

من طردهم منها؟؟؟

ل �سك �أن طالبان مل تعد كما كانت عليه قبل �لغزو، حيث تعّلمت �لقيادة من �لعقود 

و�قعية،  �أكرث  فاأ�سبحت �حلركة  ـــ  �أخرى  مرة  �ملا�سية - �سعودها و�سقوطها و�سعودها 

و�كت�سبت خربة يف �لعلقات �لعامة. لكن هذ� ل يعني �أن طالبان قد غرّيت نظرتها للعامل، 

�أو تخّلت عن �أهد�فها، �أو �أنها  �أقلعت عن بط�سها، بعد �إحكام قب�ستها على �لبلد.

عمليًا، يف جوهرها  ــــ  �أيديولوجيتها، و�لطريقة �لتي تنظر بها �إىل �لإ�سلم، وفر�ش 

قو�نينها �لدينية �خلا�سة على �ملجتمع بقّوة �لبندقيةـ  طالبان مل تتغري جذريًا كحركة. �سحيح 

�أنها تكّيفت �سيا�سًيا وع�سكريًا، منذ �لإطاحة بها يف �أيلول 2001، غري �أنها حيث وِجدت 

فر�ست عقيدة دينية تكفريية �سارمة.

يقول �أ�سفنديار مري، �ملحّلل �لأمني جلنوب �آ�سيا باملعهد �لأمريكي لل�سلم،  �إن »�لكثري 

فّعال يف  دور  لهم  كان  �أ�سخا�ش  ل�سيطرة  يز�ل خا�سًعا  ل  لطالبان  �ل�سيا�سي  �جلناح  من 

.
(1((

�حلركة يف �لت�سعينيات. مل تتل�سى �للدغة �لتي خّلفتها �أحد�ث 11 �أيلول بالن�سبة لهم«

 و�أ�ساف مري: »كان لديهم حًقا �إح�سا�ش قوي بالإذلل، ول�سان حالهم يقول: كان 

�أنف�سنا،  ُنثبت  �أن  علينا  ولذ�  بالقوة؛  مّنا  �أُخذ  �حلق  هذ�  حّقنا،و�أن  وهذ�  �حلكومة  لدينا 

ون�ستعيد م�سد�قيتنا، �لتي �نُتزعت بالقوة. �إنها تلك �لندوب �لتي خّلفتها �لأ�سهر �لتي تلت 

9/11، و�لتي �أعتقد �أنها ت�ستمر يف توجيه وت�سكيل �حل�سابات �ل�ساملة للموؤ�س�سة. وهذ� 

يف�رّص، جزئًيا،  �لتقدم �حلثيث نحو كابول ل�ستعادتها«. 

ا �حلاجة �إىل �ل�رصعية �لدولية و�لعرت�ف بها.  يف �لوقت ذ�ته، تتفهم طالبان بعمق �أي�سً

17 -  JOSEPH KRAUSS, What›s next for Afghanistan, abcnews wbsite, 17 August 2021. 
www.abcnews.go.com.
18 - Ibid
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و�لإفريقية  �ل�رصقية  �لدر��سات  مدر�سة   SOAS جامعة  يف  �لباحث  كري�مي،  كاويه  يرى 

ا ب�سبب �لو�سول �إىل �لأمو�ل  يف لندن،  �أنه »لي�ش فقط ب�سبب قيمتها �ملعنوية، ولكن �أي�سً

�لأجنبية �لتي كانت دولة �أفغان�ستان تعتمد عليها، جلزء كبري من تاريخها«.

لها،  �ملجاورة  و�لدول  �إير�ن  مع  �سبكة علقات  طالبان  بنت  �لأخرية،   �ل�سنو�ت  يف 

�إىل جانب دول مثل رو�سيا و�ل�سني. بعبارة �أخرى، �أوجدت لها �رصكاء حمتملني �آخرين، 

بحيث مل تعد علقاتها تقت�رص على  باك�ستان وحدها.كجزء من هذه �ل�سرت�تيجية، �سعت 

�لقيادة �ل�سيا�سية لطالبان تقدمي نف�سها على �أنها كيان �أكرث عقلنية وحذًر� �إىل حٍد ما، يف 

بها. جل�ست  قت  ل�سِ �لتي  �ملتخلفة  �لوح�سية  �لقوة  خطابها؛ وهي حماولة لإعادة �سياغة 

.
(19(

طالبان لي�ش فقط يف حمادثات �ل�سلم، ولكن تلك �لتي �ساركت فيها �لن�ساء

ويف نهاية �ملطاف، فاإن �لقيادة �ل�سيا�سية لطالبان كما هو �حلال �لآن، تعمل على تقدمي 

بع�ش �ملبادر�ت لإر�ساء �ملجتمع �لدويل - مثل ترك بع�ش �ملوؤ�س�سات �لإعلمية مفتوحة، 

�سبب  هناك  ولكن   - �لف�سل)  )مع  باملد�ر�ش  باللتحاق  �ل�سغري�ت  للفتيات  �ل�سماح  �أو 

للت�ساوؤل عن مدى جديّة هذ� �للتز�م؛ �إذ ت�سري بع�ش �لتقارير �لو�ردة من كابول و�أماكن 

.»
(20(

�أخرى يف �أفغان�ستان، �إىل �أن »�للتز�م �سحل ب�سكل خميف

�أن »هناك فجوة بني ما يقولونه وما يفعلونه«. »�إنها �سمة �سيا�سية  �أ�سفنديار مري  يرى 

من نوع ما - �أنهم قادرون على �إ�رص�ك �ملجتمع �لدويل بكلمات مهّذبة، من خلل خلق 

�نطباع باأنهم منفتحون على �ل�سيا�سة. لكن يف �لنهاية، ل يز�لون �آلة ع�سكرية قوية؛ ويف 

�أفغان�ستان  كثري من �لنو�حي، لي�ش لديهم حافز كبري لتقدمي تنازلت،  فهم �جتازو� للتو 

و��ستعادو� كابول«.

تعي طالبان �أنه قد تكون ��ستعادة �لبلد �أ�سهل بكثري من حكمها. وهذ� هو �ل�سبب يف 

.
(21(

�أن م�ستقبل �أفغان�ستان حتت حكم طالبان ل يز�ل جمهوًل

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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ماذ� يعني كل هذ� ل�سعب �أفغان�ستان؟

هناك جيل كامل من �لأفغان �لذين وِلدو� بعد عام 2001، عا�سو� حتت تهديد �حلرب 

يِع�ش حتت  �ملناطق �حل�رصية �لكربى، مل  �مل�ستمرة. لكن هذ� �جليل نف�سه، على �لأقل يف 

 .
(22(

قمع طالبان

�أق�سى  بع�ش  عن  دولية،  مكانة  على  للح�سول  �سعيها  يف  طالبان،  تر�جعت  لو  حتى 

�سيا�ساتها، فلي�ش هناك �أمل كبري يف �أنها �ستكون معتدلة حًقا. قالت عائ�سة �سّديقة، �خلبرية 

يف �لعلقات �ملدنية- �لع�سكرية يف جنوب �آ�سيا، و�لتي كتبت ب�سكل مكّثف عن �ملنطقة: 

»�سيحكمون متاًما كما فعلو� من قبل«. �أيديولوجيتهم حتّددهم«. و�أ�سافت �سّديقة »فكرة 

.
(23(

�لتفكري يف �أن طالبان قد تغرّيت هي فكرة خاطئة«

لنقر�أ بهدوء ما�رّصح به �سخ�ش ما من �جلانب �لع�سكري  من طالبان لأحد �ل�سحافيني 

�لأمريكيني، حيث قال له: »�نظر، لقد قاتلنا و�سّحينا ملدة 20 عاًما؛  معظم �أفر�د عائلتنا 

ماتو�،  لن نتقا�سم �ل�سلطة، لي�ش لدينا نّية يف �عتد�ل نوع �حلكومة«. يعني ذلك بب�ساطة �أن 

حلم �لعودة �إىل �لت�سعينيات مل يفارقهم للحظة.

لذ� ل جمال  �ل�سيا�سية.  �لأجنحة  �لع�سكرية على  �لأجنحة  تتفّوق  يف معظم �حلالت، 

.
(24(

للمر�هنة باأن طالبان �ليوم �ستكون �أكرث لطًفا وت�ساحمًا من تلك �لتي كانت يف �ملا�سي

اال�ستنتاجات

هناك تيار د�خل قيادة طالبان، خ�سو�سًا يف �لقيادة �ل�سيا�سية، يدرك �أن جناح دولتهم 

�سيعتمد على ��ستمر�ر �مل�ساعدة �لغربية. فالدولة �لأفغانية  حت�سل على 0) باملائة من �أمو�لها 

من �مل�ساعد�ت �خلارجية.

�لرعاية  نظام  متويل  عن  �لتوقف  �لأجنبية  �لدول  �أو  �ملتحدة  �لوليات  قّررت  �إذ�  لذ�، 

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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�ل�سحية غًد� مثًل، ف�سوف ينهار، ويوّلد كارثة كبرية ؛ وبالتايل هناك عنا�رص د�خل طالبان 

تدرك ذلك وتعي �حلاجة �إىل �أن تكون جزًء� من �لنظام �لدويل.  وهذ� ما يف�رّص �لرغبة لديهم 

يف تخفيف بع�ش من �أ�سو�أ دو�فعهم؛ لكن هناك �أجز�ء �أخرى من طالبان، خ�سو�سًا على 

�ل�سفة �ملقابلة، �أي �لع�سكرية، ترف�ش ذلك متاًما.

�إنهم يدركون  �لعاملية.  �ل�سوؤون  �أنف�سهم على  �ل�سيا�سيون يف طالبان  �لقادة  لقد دّرب 

�أنهم بحاجة �إىل �لتحدث عن �حرت�م �حلقوق، لأنهم يريدون هذ� �لعرت�ف �لدويل. لكن 

هناك �لآلف و�لآلف من قادة وجنود طالبان على �لأر�ش، و�لذين قد ل ي�ساركونهم 

هذ� �لر�أي بال�رصورة. هذه �لفئات �ملختلفة من طالبان لها �أولويات خمتلفة. 

قد يوؤمن �لعديد من �ملقاتلني، خ�سو�سًا �لأجيال �ل�سابة، بحركة جهادية دولية ويريدون 

تقدمي �لدعم. لكن �آخرين يف �حلركة قد يرون �أن هذه �لعلقات حمفوفة باملخاطر للغاية، 

حيث �أّدت هذه �لعلقات يف �لنهاية �إىل �إز�حة طالبان من �ل�سلطة.

لكن ما يثري �ملخاوف هو �أن �نت�سار طالبان، ورمزية ��ستعادة �جلماعة لل�سلطة، ميكن �أن 

تقّدم دفعة للجماعات �لإرهابية يف كل مكان، �سو�ء يف �أفغان�ستان �أو يف �أي مكان �آخر. 

باأ�رصه - ما نوع  �لدويل  ]طالبان[ من �لإطاحة بحكومة يدعمها �ملجتمع  تتمكن  عندما 

�لر�سالة �لتي ير�سلها ذلك �إىل بقية �جلماعات �لرهابية �ملتطرفة للعامل؟« .

وعليه، من �ملرّجح �أن �جلناح �لأكرث ت�سدًد� �ستكون له �ليد �لعليا قريًبا د�خل طالبان؛ 

ة �لأ�سد فيها. فهوؤلء  وهو ما ظهر حقًا يف �حلكومة من حيث �حتفاظ �حلر�ش �لقدمي بح�سّ

هم �لذين لديهم �سلة �أوثق مع �لرتب و�مللفات؛ و�أكرث من عانو� يف �خلطوط �لأمامية. لقد 

قادو� رجالهم يف �خلنادق. باملقابل، فاإن قياد�ت �جلناح �ل�سيا�سي �مل�سقول كانو� يعي�سون 

خارج �لبلد. لديهم منازل كبرية وجميلة وفاخرة يف باك�ستان، �أو حاليًا يف قطر، ولي�ش 

لديهم حًقا هذه �لقاعدة �لجتماعية على �لأر�ش بالطريقة �لتي ميتلكها �جلناح �لع�سكري.

�إعادة ت�سكيل �سورتها عرب حكومتها �ملوؤقتة، لكنها �سقطت يف  رمبا حاولت طالبان 

�أول �متحان لها، حيث كان �سيفتح �أمامها �أبو�ب �ملجتمع �لدويل فيما لو �لتزمت باأقو�لها 

على �سعيد �مل�ساركة �ل�سيا�سية وحقوق �لأقليات �لن�ساء .
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فالعامل هالته م�ساهد تعليق جثث �أربعة �أ�سخا�ش على ر�فعات يف مدينة هر�ت غربي 

�لبلد، يف 25 �أيلول 2021،  بعد قتلهم رميًا بالر�سا�ش بتهمة �سلوعهم يف عملية �ختطاف، 

و�إن  �حلركة،  هذه  و�سيا�سة  نهج  يف  متجّذرة  �لإلغائية  �لتكفريية  �لنزعة  �أن  �رصيعًا  و�أدرك 

�ّدعت �لعك�ش. 

�إن �لتعويل على تغرّي حركة طالبان �رصب من �خليال، وهو ما يجاهر به  ُكرث يف �أفغان�ستان 

�لذين لي�ش لديهم �أوهام �أن طالبان �جلديدة  هي جمّرد ن�سخة قدمية، ��سطّرتها، حتت �سغط 

�إىل  �لغربية،  و�مل�ساعد�ت  �لأمو�ل  على  للح�سول  �رصعية  كحركة  بها  للعرت�ف  �حلاجة 

تعديل خطابها فقط، دون  �أن ي�سمل ذلك �إيديولوجيتها �ملتطرفة، وهنا �لنقطة �لأهم .  
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اآثار تر�سيم الحدود البحرية على لبنان

في ظل التهديدات الإ�سرائيلية

 
❋
محمود جباعي 

ال يزال ملف ا�ستخراج الرثوة النفطية والغازية الهائلة التي من املرّجح وجودها يف 

املياه االإقليمية اللبنانية مطروحًا بقّوة على ال�ساحة، برغم املحاوالت االأمريكية واالإ�رسائيلية 

والداخلية لتمييع هذا امللف اأو اإ�سقاطه من االأجندة اللبنانية، كونه �سيغرّي ب�سكل جوهري 

يف املعادالت القائمة ل�سالح لبنان بالدرجة االأوىل. 

اأ-انعكا�ص الفر�ص القت�سادية في زيادة الأطماع الإ�سرائيلية 

�أواًل: من املوؤكد اأن  العدو االإ�رسائيلي مل ولن يلتزم بتنفيذ القرار 1701 من كافة جوانبه. 

اإىل اليوم ارتكب العديد من املخالفات الربّية والبحرّية؛ ويتما�سى   2006 وهو منذ عام 

ذلك مع البنية الفكرية الوجودية لهذا العدو، القائمة على االأطماع وال�سيطرة، وهو ال 

ياأبه باأي �رسائع وقوانني دولية اأو اأممية؛ واالأمر الوحيد الذي يردعه هو �سالح املقاومة ، 

الكيان  تاأ�سي�س  منذ  �ساهداً  اللبناين  الذي حّققته معه. وقد كان اجلنوب  الردع  وتوازن 

الغا�سب اإىل اليوم على  العديد من ممار�سات هذا الكيان ، بدءاً من االعتداءات االإ�رسائيلية 

اليومية، مروراً باالجتياح الوح�سي يف العام 1982 لتدمري لبنان  ونهب موارده الطبيعية 

واالقت�سادية. ولوال املقاومة وت�سحياتها لكان االحتالل ما زال قائمًا اإىل يومنا هذا. 

❋ خبري اقت�سادي واأ�ستاذ جامعي.
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اللبنانية، مل يتوان العدو عن  ومنذ اكت�ساف الرثوة النفطية والغازية يف املياه االإقليمية 

اللبنانية اجلديدة. ومتثلت   القيام بخروقات �سبه يومية من اأجل ال�سيطرة على هذه الرثوة 

اللبنانية، والتي يهدف  املياه االإقليمية  اإىل  اإ�رسائيلية  اأبرز تلك اخلروقات  بدخول زوارق 

العدو من خاللها اإىل تر�سيخ فكرة اأن الإ�رسائيل احلق يف ا�ستعمال هذه امل�ساحة احلدودية 

من اأجل ال�سيطرة على كمّيات كبرية من النفط والغاز اللبناين، من خالل اّدعاء العدو اأن 

9 الذي يحتوي على كمية هائلة من  البلوك رقم  اأجزاء كبرية من  ا�ستعمال  لديه حقًا يف 

الرثوة النفطية والغازية.

بداأ احلديث عن اأهمية البلوك رقم 9 عندما اكت�سفت ال�رسكة االأمريكية نوبل اأنريجي 

عام  املتو�سط  للبحر  ال�رسقي  احلو�س  والغاز يف  النفط  احتياطي  هائلة من  للطاقة كمّيات 

2009. وقد حتّددت م�ساحة هذا البلوك بحوايل 83 كم مرّبع؛ وتبلغ م�ساحة املياه االإقليمية 

اللبنانية االإجمالية حوايل 22 األف كم مرّبع؛ علمًا اأن �رسكة نوبل اأنريجي كانت مكّلفة من 

ِقبل حكومة العدو للتنقيب على الرثوات النفطية والغازية �سمن حدود الكيان البحرية. 

وح�سلت هذه ال�رسكة على عقد ا�ستثمار يف حقل متار للغاز الواقع على م�سافة 80 كم قبالة 

�سواحل حيفا وحقل ليفيثيان الواقع على م�سافة 130 كم قبالة �سواحل حيفا.

ويتنازع لبنان مع كيان العدو على م�ساحة منطقة بحرية لي�ست �سغرية. فبح�سب خط 

هوف)فريدريك هوف هو موفد اأمريكي خا�س بعملية تر�سيم احلدود البحرية اللبنانية مع 

فل�سطني املحتلة يهدف اإىل و�سع خريطة جديدة للحدود املائية اجلنوبية للبنان(، حتّددت 

فرق  ِقبل  الالزمة من  بالدرا�سات  القيام  بعد  مرّبعًا. ولكن  860 كم  املنطقة بحوايل  هذه 

الهند�سة املتخ�س�سة يف اجلي�س اللبناين، تبنّي اأن هذه امل�ساحة غري دقيقة واأن امل�ساحة احلقيقية 

خمتلفة عن ذلك، واأن لبنان ميتلك حقوقًا حدودية اأكرب من هذه الن�سبة؛ لذلك قام الوفد 

اللبناين باملطالبة باملزيد من احلقوق مرتكزاً على خرائط علمية تو�سح ذلك، وموؤكداً اأن 

امل�ساحة املتنازع عليها تبلغ حوايل 2290 كم مرّبعًا بعد زيادة منطقة جديدة تبلغ م�ساحتها 

حوايل 1430 كم مرّبعًا؛ ومن هنا ن�ستنتج اأن هدف هوف االأ�سا�سي هو ال�سغط على لبنان 

حتى يدفعه للتخّلي عن اخلريطة الر�سمية التي و�سعتها موؤ�س�ساته احلكومية حلدوده البحرية 
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اجلنوبية، وتبّنيه خطًا حدوديًا يخدم فقط م�سلحة العدو االإ�رسائيلي .

االأفرقاء  بني  لبنان  يف  �سيا�سية  نزاعات  ولّدت  املتوا�سلة  االأمريكية  ال�سغوطات  هذه 

االأعمال  ت�رسيف  الرت�سيم يف حكومة   مبلف  املعنّيون  الوزراء  وافق  اأن  فبعد  ال�سيا�سيني. 

التي كان يراأ�سها الدكتور ح�سان دياب على تعديل املر�سوم 6433 الذي �سدر عام 2011، 

مطالب  على  اأعاله  املذكورة  امل�ساحة  زيادة  اأجل  من  البحرية،  احلدود  برت�سيم  واملتعلق 

الوفد اللبناين، اإال اأن رئا�سة اجلمهورية مل توّقع على تعديل هذا املر�سوم، الأن هيئة الت�رسيع 

باالإجماع،  الوزراء  جمل�س  يتخذه  قرار  اإىل  يحتاج  التعديل  هذا  اأن  ترى  واال�ست�سارات 

ولي�س فقط الوزراء املعنّيون مبلف الرت�سيم.ويف ظل اخلالف الد�ستوري املوجود يف البالد 

حول م�رسوعية اجتماع حكومة ت�رسيف االأعمال التخاذ قرارات م�سريية، مل ُيعقد هكذا 

اجتماع حتى االآن! 

عدة  منذ  الغاز  عن  بالتنقيب  بالبدء  قراراً  العدو  اتخذ  هذه،  النزاع  منطقة  عن  بعيداً 

�سنوات ب�سكل �رّسي، ومن ثّم عام 2018 ب�سكل علني، مرّكزاً على املنطقة دال)د( القريبة 

من البلوك رقم 9، وم�ستغاًل بذلك تباطوؤ الدولة اللبنانية يف اتخاذ قرار البدء بعملية التنقيب 

عن  الرثوة النفطية والغازية يف مياهها االإقليمية .

وتعود اأ�سباب وجود منطقة التنازع هذه اإىل عملية تر�سيم احلكومة القرب�سية  حلدودها 

مع حكومة  العدو عام 2010 من جانب واحد، معتمدة بذلك على اتفاق الرت�سيم التي 

قامت به مع احلكومة اللبنانية عام 2007، والذي كان جُمحفًا بحق لبنان. وامل�ستغرب اأن 

احلكومة اللبنانية وقتها، برئا�سة فوؤاد ال�سنيورة، وافقت دون �رسوط على امل�ساحة املعطاة 

للبنان، علمًا اأن هذا الرت�سيم مل يراع اإطالقًا كامل احلقوق اللبنانية؛  ويعود ذلك اإما لغياب 

بالرت�سيم من احلكومة  اللبناين املكّلف  الفريق  ِقبل  الكافية من  التقنية والعملية  الدرا�سات 

تر�سيم  للموافقة على هكذا  اأمريكي وعربي  ل�سغط  لتعّر�س هذه احلكومة  واإما  اللبنانية، 

ُجمحف، يخدم فقط م�سلحة دولة قرب�س من جهة، وم�سلحة العدو االإ�رسائيلي يف ما بعد 

من جهة اأخرى .

هذا مع العلم اأن العدو مل ين�سم اإىل اتفاقية قانون البحار، والتي لبنان ع�سو فيها؛  وهذه 
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اأ�سا�س  نقطة  اعتمدت  »اإ�رسائيل«  اأن  ا�ستغاللها الإثبات  لبنان يجب  بيد  قانونية  قّوة  ورقة 

الدويل  للقانون  يعّد خرقًا 
ُ
اللبنانية؛ وهذا لوحده  االأرا�سي  تنطلق من عمق  باطلة، الأنها 

وتعديًا �سافراً على ال�سيادة اللبنانية. من هنا ميكن للوفد اللبناين املفاو�س اأن ي�ستمد قّوته 

االأ�سا�سية يف اإثبات حقوق لبنان الذي تكفلها كل ال�رسائع والقوانني الدولية مرعّية االإجراء.

اأدوات  كل  متتلك  مقاومة  بوجود  البحرية   ثرواته  على  للحفاظ  لبنان  قّوة  وتتمثل 

الردع يف وجه العدو،  وميكنها اأن متنع اأي اعتداء اإ�رسائيلي على حقوق الوطن وموارده 

االقت�سادية يف البحر والرب. وقد اأثبتت هذه املقاومة منذ تاأ�سي�سها اأنها على اأمت اجلهوزية  

للت�سّدي الأي خروقات اأو اأطماع للعدو، ومبا ُي�سهم يف تقوية موقف لبنان التفاو�سي، 

�رسط  اأن يرتافق ذلك مع البداية الفعلية لعملية التنقيب على النفط والغاز من اجلانب اللبناين 

الر�سمي، من اأجل ا�ستغالل املوارد  الكبرية يف البحر، والتي �ُست�سهم حتمًا يف اإنعا�س لبنان 

اقت�ساديًا للخروج من االأزمة املالية املتفاقمة التي يعاين منها.

ثانياً: املنطقة املتنازع عليها بني لبنان و»اإ�رسائيل« تتمثل، باالإ�سافة اإىل بلوك 9، بالبلوّكني 

8 و 10، حيث حتتوي هذه البلوّكات على كميات كبرية من االحتياطات واملوارد النفطية 

والغازية.وتقّدر ثروة لبنان يف هذا املجال،  ح�سب الدرا�سات الدقيقة، بكمّيات هائلة؛ 

فهي قد ت�سل اإىل 96 ترليون قدم مكعبًا من الغاز و900 مليون برميل من النفط، اأي ما يقّدر 

نفطية.  مليار دوالر كعائدات   450 مليار دوالر كعائدات غازية، وحوايل   600 بحوايل 

وهذه العائدات الكبرية، اإن ح�سل عليها لبنان واأح�سن ا�ستعمالها ب�سكل عملي وكامل، 

�ستوؤّدي حتمًا اإىل تطوير عملية النمو والتنمية على حٍد �سواء يف كافة املجاالت، االقت�سادية 

واملالية والنقدية، واأي�سًا االجتماعية واملعي�سية، الأنها �ستكافح البطالة وتوؤّمن مدخواًل فرديًا 

قدمًا، ما �سيخّفف معاناة 
ُ
كبرياً ُي�سهم يف حت�سني الدخل القومي الذي �سيدفع عملية النمو 

اللبنانيني ويرفع قدرة الدولة على تطوير كافة القطاعات االقت�سادية.

موجودة  عنها،  والتنقيب  با�ستغاللها  العدو  بداأ  التي  الطبيعي،  الغاز  حقول  اأن  علمًا 

بالدرجة االأوىل بالقرب من احلدود اللبنانية، واأبرزها حقال ليفيثيان ومتار، حيث يقع حقل 

ليفيثيان على م�سافة تقّدر بحوايل 75 مياًل براً غرب راأ�س الناقورة، وتقّدر كمية الغاز فيه 
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بحوايل 17 ترليون قدم مكعبًا؛ وكذلك حقل متار الذي يقع على م�ساحة حوايل 55 مياًل 

بحريًا غرب راأ�س الناقورة، ويوجد بداخله حوايل 10 ترليون قدم مكعبًا من الغاز؛ واأي�سًا 

يقع حقل كاري�س جنوب خط احلدود الربيّة املعلن عنه من ِقبل لبنان بنحو 4 كلم، وتقّدر 

كمية الغاز فيه بحوايل 3 ترليون قدم مكعبًا.

وبالعودة اإىل خط هوف الذي ر�سمته االإدارة االأمريكية وحتاول اعتماده كنقطة اأ�سا�س 

يف التفاو�س بني لبنان والعدو، فاإن لبنان �سي�ستفيد بحوايل 65 باملئة من الرثوة املوجودة 

يف املنطقة املتنازع عليها بحريًا، وت�ستفيد اإ�رسائيل بحوايل 35 باملئة؛ اإاّل اأن الوفد اللبناين 

يحق  ال  واأنه  ذلك،  من  اأكرث  هي  الكاملة  اأن حقوقه  قاعدة  على  ذلك،  يرف�س  املفاو�س 

ال�سغط االأمريكي تو�سيع  املنطقة؛ وهو يحاول فقط من خالل  للعدو اال�ستفادة من هذه 

تعود  والتي  املنطقة،  تلك  يف  املوجودة  الرثوة  من  ا�ستفادته  حجم  لزيادة  حدوده  نطاق 

ملكّيتها للدولة اللبنانية.

جداً  غنية  بحرية  منطقة  �سمن  يقع  لبنان  اأن  توؤكد  واملعطيات  االإح�ساءات  كل  اإذاً، 

باملوارد، وت�سّكل بن�سبة كبرية امل�سدر اجلديد واملتطور للطاقة؛ وهي حتتوي على ثروات 

نفطية وغازية هائلة تطمع بها معظم الدول الكربى.

ُيعّد النفط والغاز ثروتان اقت�ساديتان يف حال مت ا�ستخراجهما بطريقة �سحيحة، الأنهما 

تزيدان من الرثوة القومية  القادرة على امل�ساهمة يف اإنقاذ لبنان، وُت�سهمان يف ت�سديد الدين 

وم�ستقاًل  العربية، ومبا يجعله حراً  الدول  للغرب ولبع�س  لبنان يخ�سع  الذي جعل  العام 

يف اتخاذ القرارات امل�سريية التي تتعلق مب�سلحة �سعبه دون االرتهان للخارج و�سغوطه. 

لذلك ت�سعى هذه الدول دائمًا اإىل اإف�سال ح�سول لبنان على م�سادر الطاقة لتبقى م�سيطرة 

على اتخاذ القرارات امل�سريية تلك، خدمًة مل�ساحلها وم�سلحة العدو االإ�رسائيلي.

والنفط يف  الغاز  من  وفرية  كمّيات  ا�ستخرجت  التي  الدول  من  العديد  اأن  هنا  ُيذكر 

البحر، قد متكنت من ا�ستقطاب كمّيات اإ�سافية من العمالت ال�سعبة، ما اأّدى اإىل ارتفاع  

قيمة العملة الوطنية وحت�سني م�ستوى املعي�سة وزيادة الطلب على اال�ستهالك واال�ستثمار 

اال�ستخراج  عملية  لذا،اإن  البلدان.  هذه  يف  م�ستدام  اقت�سادي  منو  خلق  اإىل  اأّدى  الذي 
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املرتقبة للنفط والغاز وا�ستغاللها ب�سكل منا�سب،  ميكن التعويل عليها بالن�سبة للبنان يف 

و�سع حد لتدهور �سعر �رسف اللرية وخلق ا�ستقرار نقدي حقيقي طويل االأجل، يعتمد 

على االإنتاج ولي�س على الريع والر�ساميل فقط، ويخّفف من اعتماد لبنان  على امل�ساعدات 

اخلارجية وحتويالت املغرتبني و�سندوق النقد الدويل.

اإن اأهمية اكت�ساف وا�ستثمار النفط و الغاز يف لبنان مرتبطة باندماج هذه العملية يف 

�سامل  ب�سكل  املعي�سي  الو�سع  على  مبا�رس  ب�سكل  انعكا�سها  ،ون�سبة  الوطني  االقت�ساد 

وكامل ، من خالل تعزيز �سبكة االأمان االجتماعي وال�سحي وتطوير البنى التحتية، من 

كهرباء وموا�سالت وو�سائل نقل حديثة ومتطورة.

اأما على �سعيد االأرقام االقت�سادية واملالية، فيمكن ال�ستخراج وا�ستخدام الغاز اأن يوؤّمن 

للبنان موارد مادية ُتقّدر بحوايل مليار ون�سف اإىل  مليارين دوالر اأمريكي يف ال�سنة الإنتاج 

التي ت�سّكل يف كل بلد  ا�ستثمار �سناعات الطاقة املكتفية  ُي�سّهل  الطاقة الكهربائية؛ كما 

العامود الفقري للتطور ال�سناعي، حيث تتوق اإليها �سناعات حتويلية عديدة لتاأمني املواد 

االأولّية و الو�سيطة حمليًا.

ومعروٌف اأن اأ�سواق ت�سدير الغاز اللبناين تغّطي ال�سوقني االأوروبي وال�رسق االأق�سى؛ 

ويتم بلوغ ال�سوق االأوروبي عرب االأنابيب الربيّة العابرة من لبنان اإىل �سوريا فرتكيا فاأوروبا.

مرافئ  من  �سخمة،  واإن�ساءات  ا�ستثمارات  يتطلب  البحر  اأو  باالأنابيب  الغاز  نقل  اإن 

ومعامل الغاز؛ فيما 

�سواء  والنقل،  والتكرير  واال�ستخراج  التنقيب  عمليات  جميع  النفط  قطاع  ي�سمل 

بوا�سطة بواخر النفط و االأنابيب وت�سويق املنتجات النفطية. 

والغاز  النفط  واحتياطات  كمّيات  فاإن  املذكورة،  والدرا�سات  املعطيات  على  وبناًء 

املوجودة  يف املنطقة احلدودية ب�سكل خا�س، ويف باقي املناطق ب�سكل عام، من �ساأنها اأن 

ء ورديء اإىل م�ستوًى اقت�سادي 
ّ
ُت�سهم يف نقل لبنان من م�ستوًى اقت�سادي اجتماعي �سي

يعتمد على  اقت�ساد م�ستدام وبنيوي  اإن�ساء  ا�ستغاللها يف  بعد  اجتماعي متما�سك ومتني، 

تطوير القطاعات االإنتاجية، من زراعة و�سناعة وتكنولوجيا حديثة.
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ب- م�سار التفاو�ص والفر�سيات المختلفة الناتجة عنه:

للقبول ب�رسط الدخول مبفاو�سات  اللبناين  التي دفعت اجلانب  العوامل  اأبرز  اإن  �أّواًل: 

لل�سغوطات  الكبري  اإىل احلجم  تعود  التنقيب،  بعملية  البدء  قبل  اأمريكية  برعاية  العدو  مع 

التي يتعر�س لها لبنان من اجلانب االأمريكي وحلفائه يف املنطقة، وللتهديد امل�ستمر بو�سع 

اقت�سادي  من ح�سار  اليوم  لبنان  ي�سهده  وما  املجاالت؛  �سّتى  عليه يف  اأمريكية  عقوبات 

احلدود  تر�سيم  عملية  يف  واالإ�رسائيلية  االأمريكية  بال�رسوط  القبول  على  الإرغامه  يهدف 

اجلنوبية البحرية. ومع توقف التدفقات املالية من الدول املانحة عربيًا ودوليًا، مل يبق للبنان 

اإال االعتماد على ثرواته املتوقعة يف مياهه االإقليمية يف البحر املتو�سط للخروج من اأزماته 

االقت�سادية واملعي�سية.

جتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن دخول لبنان يف نادي الدول املُ�سّدرة للطاقة املوجودة يف �رسق 

املتو�سط لن يح�سل يف وقت ق�سري بعد البدء يف عملية التنقيب، اإذ يحتاج لبنان اإىل نحو 

خم�س �سنوات كحٍد اأدنى ،وهي الفرتة الزمنية املتوقعة لبلوغ اال�ستقرار على االكت�سافات 

والبدء يف تركيب ت�سميمات احلقول ويف عملية االإنتاج والت�سدير؛ ف�ساًل عن اأن طريق 

التفاو�س على الرت�سيم مع العدو  �ستكون �سعبة وطويلة االأمد يف ظل االأطماع االإ�رسائيلية 

املدعومة من الواليات املتحدة االأمريكية وحلفائها يف املنطقة.

عمليًا، من املفرت�س اإذا ما جنح لبنان يف الو�سول اإىل عملية تر�سيم ت�سمن حقوقه عرب 

التفاو�س، على الرغم من �سعوبة حتقيق ذلك، اأن يجني الكثري من االأرباح واملكا�سب على 

ال�سعد االقت�سادية واملالية والنقدية، واأي�سًا املعي�سية، الأن ا�ستخراج الغاز والنفط �سيوؤّدي 

حتمًا اإىل ح�سول  انعكا�س اقت�سادي مبا�رس ومايل؛ فمن الناحية املالية، �سُي�سهم ذلك حتمًا 

الوقت �سيتحقق فائ�س يف  التخفيف من حّدة ديونه؛ ومع مرور  لبنان على  يف م�ساعدة 

املوازنة العامة وتختفي املديونية؛ وهذا من �ساأنه اأن يعيد رفع ت�سنيف لبنان االئتماين دوليًا 

اأف�سل مراحله  مّما كان عليه يف  اأعلى بكثري  ائتمانية  اإىل ت�سنيفات  من جديد، بل �سريفعه 

ال�سابقة؛ وهذا االأمر �سوف يوؤّدي اإىل حت�سني قدرة الدولة اللبنانية على تطوير االإنفاق العام، 

�سواء من خالل النفقات العادية املرتبطة بالرواتب واالأجور والتقدميات االجتماعية، اأو 
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من جهة النفقات التجهيزية  من خالل االإنفاق اال�ستثماري على امل�ساريع والبنى التحتية 

املتنوعة؛ و�سين�سحب ذلك على االإنفاق على االأبحاث العلمية، وخا�سة يف جمال االقت�ساد 

الرقمي وتكنولوجيا املعرفة واملعلومات.

عن   ال�سغط  تخفيف  يف  ُي�سهم  كبري،  مايل  فائ�س  ح�سول  نحو  �سيدفع  الو�سع  هذا 

املوازنة العامة، واالنتقال من موازنة عاجزة اإىل موازنة اإيجابية تخّفف ال�سغط على الدولة، 

مّما �سي�ساعدها  يف توفري املوارد الالزمة لال�ستثمارات واالإنفاق االجتماعي على حٍد �سواء 

دون احلاجة اإىل اال�ستدانة اأو االرتهان اإىل �سندوق النقد الدويل اأو العربي؛ واالأهم عدم 

وهذا  �سابقة.  �سنوات  طيلة  العامة  املالية  اأنهكت  التي  الدْين  موؤمترات  اإىل  جمدداً  احلاجة 

�سريفع من قدرة لبنان املالية ويجعله من الدول الغري مرتهنة يف قراراتها امل�سريية واملعي�سية، 

وي�سبح غري م�سطر لتنفيذ �رسوط قا�سية على �سعبه من اأجل اال�ستدانة.

اال�ستثمار  معّدل  يتح�سن  �سوف  واجلزئي،  الكلي  ب�سّقيه  االقت�سادي،  ال�سعيد  على 

اإىل ارتفاع كبري  العام واخلا�س، وكذلك م�ستوى االإنتاجية وعوامل االإنتاج، ومبا يوؤّدي 

يف  معّدل الناجت املحلي االإجمايل، االأمر الذي �سيخلق معّدالت منو اإيجابية وم�سطردة، 

ويوؤ�ّس�س حل�سول نتائج مبا�رسة على �سعيد  الدخل القومي من جهة، والدخل الفردي من 

جهة اأخرى؛ وكل ذلك �سيرتافق مع تعزيز وتطوير القدرة التناف�سية لالإنتاج املحلي، تدفع 

اإىل مرحلة الق�ساء على الركود االقت�سادي الذي مير به لبنان منذ �سنوات، مع التحّول نحو 

مرحلة عودة النمو وتفعيل الدورة االقت�سادية.

لال�سترياد.  احلاجة  من  احلد  اإىل  �سيوؤّدي  التناف�سية  وقدرته  املحلي  االإنتاج  تطّور  اإن 

اأوقعه يف عجز  مما  املتنوعة،  ا�ستهالكه وحاجاته  من  فلبنان ي�ستورد حاليًا اأكرث من %85 

كبري على �سعيد امليزان التجاري. لذلك اإن تديّن قيمة اال�سترياد عندما يقرتن بطفرة على 

اأ�سا�سيًا يف عملية  �سعيد الت�سدير ب�سبب ارتفاع معّدالت االإنتاج املحلي، �سيحّقق هدفًا 

بناء االقت�ساد البنيوي، وهو التخفي�س الكبري للعجز يف امليزان التجاري الذي كان �سببًا 

م�رسف  يف  املوجودة  االأجنبية  االحتياطات  ونفاذ  املودعني  اأموال  ا�ستعمال  يف  رئي�سيًا 

لبنان؛ وهذا من �ساأنه اأن يخلق منواً حقيقيًا ب�سبب انخفا�س الفجوة بني قيمة ال�سادرات 
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وقيمة الواردات، فريتفع حتمًا معّدل اال�ستثمار، ويتحّول لبنان فعليًا ليدخل مرحلة النمو 

االقت�سادي يف دورته االقت�سادية.

اإن هذا التطور التجاري االإيجابي والنوعي �ُسي�سهم يف حتقيق فائ�س م�ستدام يف ميزان 

املدفوعات، الذي ي�سّكل نقطة قوة اقت�سادية الأي بلد، الأنه ينّظم حركة الر�ساميل الداخلة 

واخلارجة منه واإليه. هذا املوؤ�رس االإيجابي يف ميزان الر�ساميل �سوف يعّزز اأكرث معّدالت 

اال�ستثمار واالإنتاج ويرفع النمو االقت�سادي ب�سكل م�سطرد؛ اأي مبعنى اآخر، �سيحقق منواً 

اقت�ساديًا م�ستدامًا ب�سبب وفرة االإنتاج  املحلي، وخا�سة اإذا ما ا�سُتعملت هذه الر�ساميل 

يف تطوير قطاعي الزراعة وال�سناعة ويف تطوير البنى التحتية، وخا�سة يف جمال االأ�سغال 

العامة والكهرباء واملياه، ويف اال�ستثمار يف �سبكة موا�سالت ع�رسية، ويف تطوير قطاع 

االت�ساالت.

وهذه املجاالت �ست�سبح حافزاً جلذب اال�ستثمارات املحلية واالأجنبية ، الأنها �ست�سّكل 

فر�سة لتحقيق اأرباح اقت�سادية ت�سّجع اال�ستثمار اخلا�س، الذي بتكامله مع القطاع العام 

�سيحّقق االأمان االقت�سادي امل�ستدام.

اأ�سا�سيًا  ال�ستعمال  يعّد اإمتام عملية تر�سيم احلدود مدخاًل 
ُ
من الناحية اجليواقت�سادية،  

لبنان موارده االقت�سادية والطبيعية من النفط والغاز يف املنطقة اجلنوبية احلدودية؛ وبذلك 

�سيح�سل انعكا�س اإيجابي مبا�رس على التنمية يف املنطقة احلدودية، من بلدات وقرى جماورة 

ب�سكل خا�س، وعلى التنمية بكافة اأنواعها على �سعيد الوطن ككل ب�سكل عام.

عند اتخاذ قرار البدء بعمليات التنقيب من ِقبل الدولة اللبنانية عرب �رسكات اأجنبية خمت�سة 

وذات خربة عالية يف هذا املجال، �سوف تنتع�س املنطقة احلدودية على كافة ال�سعد، الأن 

عملية التنقيب تتطلب اإن�ساء مرفاأ بحري جديد وحديث يف منطقة الناقورة، التي تقع على 

احلدود اللبنانية- الفل�سطينية، من اأجل ا�ستخراج وت�سدير النفط والغاز من خالله اإىل  دول 

العامل. هذا االأمر �سيتيح الفر�سة لعدد كبري من اليد العاملة اللبنانية للعمل بدخل جّيد يعّزز 

قدرتهم ال�رسائية؛ وهذا �سيح�ّسن م�ستوى املعي�سة وُيدخل عملة �سعبة اإىل البالد. 
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من املوظفني االأجانب برواتب  ال�رسكات �ستجلب معها عدداً  اأن هذه  الطبيعي  ومن 

عالية؛ وهم يحتاجون اإىل امل�سكن وامللب�س واالأكل، ما �سريفع الطلب على هذه املوارد، 

االقت�سادية  الناحيتني  من  ولبنان،  احلدودية  املنطقة  ُتنع�س  �سعبة  عملة  توفري  يف  وُي�سهم 

واالجتماعية.

وبناًء على كل ما تقّدم، �سينتع�س القطاع ال�سياحي، و�سُتخلق فر�س جديدة لال�ستثمار 

والدورة  التجارية  احلركة  يعّزز  ومبا  والنقل،  واملقاهي  واملطاعم  الفنادق  جماالت  يف 

االقت�سادية، ويوِجد موارد اقت�سادية ومالية ونقدية للدولة اللبنانية.

ثانياً: هناك فر�سيتان موؤكدتان مل�سار التفاو�س يف ملف تر�سيم احلدود اللبنانية مع العدو 

االإ�رسائيلي ،يتحدد من خاللهما امل�سري امل�ستقبلي للرثوة املتوقعة يف املياه االإقليمية اللبنانية. 

�مل�سار �الأول هو التو�سل اإىل اتفاق ُمر�سي جلميع االأطراف، وهو اأمر م�ستبعد يف ظل 

املنطقة  من  اأمريكا وحلفائها يف  املدعوم من  االإ�رسائيلي  للعدو  القدمية اجلديدة  االأطماع 

الدولية،  القوانني  بفعل  املكت�سبة  احلقوق  عن  للتنازل  الراف�س  اللبناين  واملوقف  جهة، 

واملدعوم من قوى املقاومة وحلفائها يف املنطقة اأي�سًا. 

و�مل�سار �لثاين هو املرّجح بعدم الو�سول اإىل اتفاق، مع ما �سينتج عنه من تبعات  على 

خمتلف االأ�سعدة.

وتاليًا قراءة موجزة يف هذين امل�سارين من عدة جوانب:

االقت�سادية  النواحي  من  اإيجابية  انعكا�سات  �ستحدث  االأول،  امل�سار  جناح  حال  يف 

واملالية، وكذلك االأمنية، على �سعيد لبنان واملنطقة، الأن ذلك �سيعّزز فر�س الهدنة وُيبعد 

�سبح احلرب. 

اجلانب  ُيلزم  اأن  املفرت�س  من  اأممية،  برعاية  االأطراف،  جميع  ُير�سي  اتفاق  فتوقيع 

الكربى  الدول  �سيدفع  اتفاق  الأن هكذا  اللبنانية،  احلقوق  على  التعّدي  بعدم  االإ�رسائيلي 

اإىل العمل على �سمان اأمن ال�رسكات االأجنبية التابعة لها، وامل�ستفيدة مع دولها من عملية 

االأرا�سي  على  عامليها  مع  �ستقيم  اأنها  علمًا  باالأرباح،  اأ�سا�سية  �رسيكة  كونها  التنقيب 
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اللبنانية، و�ستعمل يف هذه املنطقة ملّدة طويلة قد ت�سل اإىل ع�رسات ال�سنني؛ فتحقيق االأمن 

�سي�ساعدها على القيام مبهّمتها ب�سكل اأ�سهل، و�سيمّكنها من حتقيق اأرباح اقت�سادية وفرية 

لها وللجانب اللبناين. لذلك، �ستعمل الدول امل�ستفيدة على تر�سيخ االأمن واال�ستقرار يف 

تلك املنطقة، ولن ت�سمح بح�سول اأحداث اأمنية اأو حرب �ساملة ، والتي �ستعّر�س م�ساحلها 

الكربى للخطر واخل�سارة.

وهناك اجلانب اللبناين، املتمثل باجلي�س واملقاومة، اللذان �سيعمالن بجٍد على تر�سيخ 

االأمن ،ملا يف ذلك من م�سلحة للبنان يف حال التزم العدو بذلك، من اأجل اال�ستفادة من  

وال  الوحيد،  هّمها  كان  املقاومة  اأن  اقت�ساديًا؛علمًا  لبنان  �ستنع�س  التي  القومية  الرثوات 

يزال، هو تاأمني حقوق لبنان كاملة وغري منقو�سة. 

اأمنية يف املنطقة احلدودية ال�ساخنة التي �سهدت العديد  وبالتاأكيد، فاإن ح�سول هدنة 

اللبناين معًا  املقاومة واجلي�س  االإ�رسائيلية وت�سّدي  الغطر�سة  ب�سبب  من احلروب واملعارك 

لها، �سي�سحب فتيل قنبلة موقوتة ُتنذر باال�ستعال يف اأي وقت، ومبا يعّزز فر�س اال�ستقرار 

طويل االأجل يف املنطقة ب�سكل عام. ولكن هذا ال�سيناريو �سعب املنال، مع وجود عدو 

فقط  هو  يردعه حاليًا  وما  اجلوار؛  لبنان ودول  على  ال�سيطرة  اإىل  دائمًا  ي�سعى  متغطر�س 

املقاومة وا�ستعدادها لكل ال�سيناريوهات املحتملة.

امل�سار الثاين، وهو املتوقع اأواملرّجح يف املرحلة املقبلة، واملبني على  عدم التو�سل لتوقيع 

اتفاق يف القريب العاجل بني لبنان والعدو االإ�رسائيلي على تر�سيم احلدود البحريّة والربيّة، 

مطالب  بني  الكبرية  الفجوة  وب�سبب  عليها،  املتنازع  املنطقة  يف  العالقة  امل�ساكل  ب�سبب 

الوفد اللبناين ومطالب الوفد االإ�رسائيلي ،وخا�سة مع تزّمت »اإ�رسائيل« ونكرانها للحقوق 

اللبنانية، مت�سّلحة بالدعم االأمريكي املطلق لها، وبعالقاتها الوثيقة مع دول اأوروبية وعربية، 

والتي ت�سغط بدورها على اجلانب اللبناين كي يقبل بال�رسوط االإ�رسائيلية .

ما  اإذا  اجلانبني،خا�سة  بني  ع�سكرية  مناو�سات  ن�سوب  اإىل  يوؤّدي  قد  الو�سع  وهذا 

لبنان  موارد  على  لل�سيطرة  واحد  جانب  من  التنقيب  عمليات  يف  »اإ�رسائيل«  ا�ستمّرت 

النفطية وحقوقه االقت�سادية. فاملقاومة لن تبقى مكتوفة االأيدي يف حال متادى العدو ومّد 
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يده على موارد البلد االقت�سادية؛ وهي �ستقوم بر�سم م�سارات ردع جديدة يف هذا املجال، 

على غرار املجاالت الع�سكرية واالقت�سادية االأخرى، الأن هدفها االأول هو ك�رس اأي نوع 

االإيرانية  ال�سفن  ا�ستقدام  مو�سوع  يف  اليوم  يح�سل  كما  اخلارجي،  احل�سار  اأنواع  من 

املحّملة بالنفط، لك�رس احل�سار االأمريكي واأدواته االحتكارية الداخلية. 

ويبقى التحدي الرئي�س بني اجلانبني يف حال قّررت الدولة اللبنانية امل�سي ُقدمًا حمايًة 

مل�سالح �سعبها، وجلاأت اإىل التنقيب على النفط من جانب واحد دون االهتمام لل�سغوط 

االأمريكية يف هذا اخل�سو�س، وقبل تبّني اأي اتفاق معلن مع العدو؛ ومن املرّجح اأن يدفع 

ذلك »اإ�رسائيل« اإىل القيام بحماقة ع�سكرية قد تتحول اإىل معركة �ساملة مع لبنان؛ واأي�سًا 

اإىل املنطقة ككل. لذلك، وجب على اللبنانيني، بجميع اأطيافهم ال�سيا�سية،  قد تتدحرج 

التوحد معًا وتبّني موقف موّحد مبني على اأ�سا�س تغليب م�سلحة الكيان اللبناين الراف�س 

الأي اعتبارات ال تخدم م�سلحة اللبنانيني، معتمدين بذلك على قوة الردع الكربى املتمثلة 

باملقاومة التي متتلك القدرات الالزمة لردع العدو واإلزامه حّده عند ال�رسورة، الأن هذا هو 

اخليار االأمثل حلفظ اأمن لبنان وموارده املختلفة يف وجه االأطماع التاريخية للعدو، ومن 

َخلفه من دول ال تاأبه  مل�سلحة لبنان وتعمل ليل نهار على ح�ساره وخنقه اقت�ساديًا خدمًة 

للم�سالح االإ�رسائيلية يف املنطقة.

ثالثاً:ال يخفى على اأحد اأهمية و�رسورة اإقرار عملية البدء بالتنقيب عن الرثوة الغازية 

والنفطية بالن�سبة للبنان، وما ت�سّكله من تطور كبري على ال�سعيدين االقت�سادي واملايل.  مع 

اأن  العملية اال�سرتاتيجية،اإاّل  اإىل ح�سول هذه  امللّحة  لبنان  الرغم من حاجة  ذلك ،وعلى 

عملية التنقيب ال تزال موؤّجلة ب�سكل مريب من قبل القوى ال�سيا�سية اللبنانية، التي مُتعن 

يف هدر هذه الفر�سة التاريخية لال�ستفادة من  موارد البلد االقت�سادية وثرواته الطبيعية؛ 

وال�سيا�سيون اللبنانيون، عن ق�سٍد اأو غري ق�سد، يقومون بتقدمي خدمة كبرية مل�سلحة العدو 

االإ�رسائيلي الذي ي�ستغل الوقت ل�ساحله، وخا�سة اأنه بداأ بعملية اال�ستخراج يف جانبه ب�سكل 

ر�سمي منذ حوايل 3 �سنوات. ومع تخّلف اجلانب اللبناين ور�سوخه لل�سغوط االأمريكية 

،ميكن للعدو من خالل تقنياته احلديثة والتكنولوجية والدعم الكبري من ال�رسكات االأجنبية 
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املحرتفة، اأن ي�ستنفذ كميات هائلة من ثروات لبنان ب�سكل �رسّي مع غياب اأي رقابة تقنية 

امل�ستهدفة يف عملية  وامل�ساحة  اإ�رسائيل  ِقبل  من  امل�ستخدمة  الطريقة  على  دولية  اأو  لبنانية 

التنقيب.

االنهيار  لوقف  فر�سة  يخ�رس  للوقت،  باإ�ساعته  لبنان،  فاإن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

االقت�سادي احلا�سل. وامل�ستغرب هنا اأن ال�سيا�سيني يف لبنان يعلمون مدى احلاجة امللّحة 

البالد على كل  التي تعي�سها  املاأ�ساوية  النفط والغاز يف ظل الظروف  التنقيب عن  لعملية 

ال�سعد وامل�ستويات.

بوجود  تتعلق  اللبناين  اجلانب  من  الوقت  اإهدار  عملية  اأن  اليوم  الوا�سح  من  وبات 

عدة عقبات و�سغوطات مرتبطة باالتفاق على  تر�سيم احلدود البحريّة والربيّة مع العدو 

االإ�رسائيلي.

وميكن تلخي�س هذه العقبات بنقطتني رئي�سيتني، وهما:

من  منّظمة  االإ�رسائيلية   - اللبنانية  العالقات  اإن  �لرت�سيم:  لعملية  �حلدودية  �لعقبات   -1
كان  التي  االأمن،  وقرارات جمل�س   ،1948 عام  الهدنة  اتفاق  اإقرار  عرب  املتحدة  االأمم  ِقبل 

اآخرها القرار 1701 الذي اأنهى العمليات الع�سكرية العدوانية االإ�رسائيلية على لبنان بعد 

املعادلة هي و�سعية  االأبرز يف هذه  العقبة  2006؛ وتبقى  املقاومة يف حرب متوز  انت�سار 

احلرب امل�ستمرة بني كيان العدو من جهة والدولة اللبنانية من جهة اأخرى؛ علمًا اأن العدو 

االإ�رسائيلي يعطي لنف�سه احلق يف خرق الهدنة يف الوقت الذي يجده منا�سبًا؛ ولوال وجود 

املقاومة، ب�سالحها وعتادها ،لكان ا�ستباح لبنان �ساعة ي�ساء دون اأي رادع دويل اأو اإقليمي.

لذلك، بالن�سبة للبنان الر�سمي، اإن عملية البدء بالتنقيب واال�ستفادة من النفط والغاز 

من دون ح�سول اتفاق ترعاه االأمم املتحدة، وتقبل به اأمريكا واإ�رسائيل، �سيوؤّدي اإىل ن�سوب 

نزاع ع�سكري مبا�رس مع اجلانب االإ�رسائيلي، الذي ي�سعى جاهداً لال�ستيالء على اأكرب قدر 

االإ�رسائيلية  التهديدات  البحر؛ ويت�سح ذلك من خالل  قاع  ترقد حتت  التي  الرثوات  من 

امل�ستمرة عرب ت�رسيحات القادة ال�سيا�سيني والع�سكريني يف كيان العدو، الذين هّددوا ب�سّن 

حرب يف حال قيام لبنان بعملية ا�ستخراج اآحادية اجلانب. 
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من هنا ميكن تف�سري مواقف بع�س ال�سيا�سيني اللبنانيني، باأن هذا الو�سع املعّقد واملتوتر 

النفط والغاز يف اجلانب  التنقيب عن  بالعمل على  اأجنبية  اأي �رسكة نفط  يوؤّثر على رغبة 

اللبناين. ولكن ،عربالبحث والتدقيق يف التجارب ال�سابقة  لعّدة دول و�سعها �سبيه بالو�سع 

اللبناين، تبنّي اأن احتمال احل�سول على الرثوات واالأرباح الثمينة دفع  العديد من ال�رسكات 

الدولية كي تتجاهل كل املخاطر وتقوم بتنفيذ عملية اال�ستخراج ب�سال�سة واقتدار؛ علمًا 

اأن هيئة اإدارة قطاع البرتول يف لبنان تلّقت اإىل اليوم 52 طلًبا من ِقبل �رسكات عاملية رائدة 

يف �سناعة وا�ستخراج النفط والغاز. وتبنّي وجود �رسكات كربى ،مثل �سيفرون واإك�سون 

عندما  التنقيب  للبدء يف عملية  م�ستعدة  �رسكات  وتوتال، وكّلها  و�سيل  موبيل ومري�سك 

يعلن عنها اجلانب اللبناين، على الرغم من الو�سع املتوتر على احلدود البحرية اجلنوبية،الأن 

ما يعني هذه ال�رسكات هو حتقيق اأرباح، وهي معتادة على العمل يف عدة مناطق �ساخنة 

حول العامل.

اإذاً، من الوا�سح اأن التحديات االإقليمية ال تخيف الكيانات وال�رسكات املهتمة بالعمل 

من اأجل ا�ستخراج الرثوات اللبنانية، الأن اخلالفات حول تر�سيم احلدود النفطية، اأو اأي 

م�ساكل قد تن�ساأ عن التنقيب عن النفط، ينّظمها القانون الدويل والوكاالت الدولية الوا�سعة 

وال�سوابق الق�سائية والقانونية؛ لذلك نرى اأن املخاوف اللبنانية يف هذا االإطار غري مرّبرة.

2- �لعقبات �ملتعلقة بالنز�عات بني �الأطر�ف �للبنانية: اإن اأكرب العقبات واأكرثها �سعوبة هي 

عقبات داخلية، وتتعلق بارتهان جزء من القوى ال�سيا�سية اللبنانية لالإرادة املطلقة للواليات 

املتحدة االأمريكية؛ لذلك يخرتع بع�س ال�سيا�سيني العراقيل  التي تقف يف طريق جناح عملية 

ا�ستفادة لبنان من اأكرب ثروة اقت�سادية قومية يف تاريخه. ويت�سح ذلك  اأكرث بغياب اإرادة 

القطاع  م�سرتكة حول  لروؤية  اتفاق  اإىل  الو�سول  احلاكمة يف  الطبقة  بع�س  لدى  حقيقية 

النفطي والغازي.

وميكن ت�سّور حجم تاأثري هذه امل�ساألة من خالل ف�سل الفرقاء  اللبنانيني يف االتفاق حول 

اأي مو�سوع ا�سرتاتيجي. واأكرب دليل هو ف�سلهم حتى اليوم، بفعل ال�سغوطات اخلارجية، 

يف ت�سكيل حكومة اإنقاذ اقت�سادي، ُت�سهم يف اإخراج لبنان من اأزماته املختلفة ؛  فما بالنا 
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يف اتفاق هوؤالء على املحا�س�سة فيما يخ�س النفط والغاز؛ وهذا يف�رّس ال�سبب الرئي�س وراء 

االإحجام عن اإ�سدار املرا�سيم الالزمة لبدء عملية التنقيب واال�ستخراج للرثوة النفطية.

لعام   7968 رقم  املر�سوم   ،  2012 اأبريل  يف  ال�سابقة،  اللبنانية  احلكومة  اأ�سدرت  لقد 

فما  احلالية،  احلكومة  اأما  لبنان.  يف  البرتول  قطاع  اإدارة  هيئة  باإحداث  القا�سي   ،2012

زالت تعّلق الت�سديق على مر�سومني مهّمني  بخ�سو�س الرثوة النفطية؛ االأول هو مر�سوم 

اإطالق الرتاخي�س لل�رسكات التي �ستلتزم »البلوّكات« النفطية، والثاين هو مر�سوم اتفاقية 

تقا�سم االإنتاج مع ال�رسكات التي �ستكون م�سوؤولة بعد انتهاء املناق�سات عن اأعمال احلفر 

يف  و�سعهما  مت  املر�سومني  هذين  اأن  يبدو  احلايل،  الوقت  ويف  واال�ستخراج.  والتنقيب 

يلوح يف  لالتفاق  نهائي  موعد  اأي  عن  الت�رسيح  دون  الوزراء،  ملجل�س  العميقة  االأدراج 

االأفق.

وبعد  كل هذا التخّبط، يت�سح اأن ق�سية النفط والغاز اللبناين برّمتها تفتقر اإىل روؤية بنيوية 

اأو ا�سرتاتيجية وا�سحة ومتطورة ميكن اال�ستناد اإليها يف عملية اإدارة م�سادر الطاقة من غاز 

ونفط،علمًا اأن انعدام الروؤية واال�سرتاتيجية يهّدد بانهيار االقت�ساد اللبناين.

تعمل  اأن  تت�سكل،   قد  جديدة  حكومة  اأي  اأو  احلالية،  احلكومة  على  يجب  هنا  من 

ت�ساعد  واملعامل،  االأهداف  با�سرتاتيجية وا�سحة  �ساملة،  اإقرار خطة  بجدّية وحرفّية على 

على البدء باال�ستخراج ال�رسيع ملوارد الطاقة املوجودة يف املياه االإقليمية اللبنانية، وتاأخذ 

التداعيات االجتماعية واملعي�سية احلا�سلة ب�سبب الواقع االقت�سادي املنهار  بعني االعتبار 

يف لبنان. 

خاتمة 

اللبنانيني  التنقيب عن النفط والغاز يف لبنان، يجب على  اأخرًيا، ويف ظل تعرّث عملية 

اتخاذ القرار اإما بتحريك العجلة النفطية اإىل االأمام، من خالل تبّني روؤية متكاملة ب�ساأن 

م�ستقبلهم النفطي، وعدم هدر املزيد من الفر�س؛ ويجب البدء اليوم قبل الغد بر�سم معامل 

االقت�ساد اللبناين اجلديد، يف ظل عملية ا�ستخراج ثرواته القومية املتمثلة بالغاز والنفط.  
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اإّن على الدولة اللبنانية اإيجاد بدائل �رسيعة، وو�سع عملية التنقيب على ال�سّكة ال�سحيحة، 

حيث ميكن االعتماد على الطرح املتقدم الذي قّدمه اأمني عام حزب اهلل، �سماحة ال�سيد 

ح�سن ن�رساهلل، واأكد فيه على  ت�سخري املقاومة عالقتها مع اجلمهورية االإ�سالمية يف هذا 

الغاز  التنقيب عن  بعملية  االإ�رساع  ت�ساعد يف  اإيرانية  نفط  ا�ستقدام �رسكات  ، عرب  االإطار 

منه  اال�ستفادة  ميكننا  الطرح،  هذا  بجدّية  علمنا  ومع  اللبنانية.  االإقليمية  املياه  والنفط يف 

التنقيب،  املمانعة حل�سول عملية  تتمثل مبمار�سة �سغط على اجلهات  يف نقطتني؛ االأوىل 

حلّثها على تغيري مواقفها، الأنها �ستخ�سى دخول العب اقت�سادي قوي وجديد اإىل ال�ساحة 

مع  اللبنانية،   للدولة  ومتني  جدّي  خيار  باإعطاء  تتمثل  والثانية  املجال؛  هذا  يف  اللبنانية 

وجود اإمكانية واقعية لتحقيق هدف لبنان باال�ستفادة من ثرواته العالقة يف البحر، مدعومًا 

من قّوة ردع فاعلة توّفرها له املقاومة . 



41 71 1443هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

العراق والحتالل الأميركي :

هل تكون اأفغان�ستان نموذجًا؟

❋
ف�ؤاد خ�شي�ش 

مقّدمة

بعد الن�سحاب الأمريكي من اأفغان�ستان جاء دور العراق. فبعد زيارة رئي�س الوزراء 

بايدن)26-07(،  الرئي�س جو  مع  وحمادثاته  الأبي�س  للبيت  الكاظمي  م�سطفى  العراقي 

مت الإعالن عن ان�سحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية هذا 

العام، يف اإطار »احلوار ال�سرتاتيجي بني الوليات املتحدة والعراق«.

احلوار  »نتائج  اإن  »تويرت«،  عرب  تغريدة  يف  �سالح  برهم  العراقي  الرئي�س  وقال 

ال�سرتاتيجي العراقي- الأمريكي مهّمة لتحقيق ال�ستقرار وتعزيز ال�سيادة العراقية، وتاأتي 

الوطنية،  القوى  وبدعم  الكاظمي،  م�سطفى  برئا�سة  احلكومة  من  حثيث  عمل  ثمرة 

وت�ستند اإىل مرجعية الدولة«.

البلدين  ال�سادر عن حكومتي  اخلتامي  البيان  املتحدة، يف  والوليات  العراق  واتفق 

الأمريكية  القوات  جميع  ان�سحاب  على  بينهما،  الرابعة  ال�سرتاتيجي  احلوار  جلولة 

مباحثات  ا�ستكمال  بعد  الوفدان،  2021.واتفق  العام  نهاية  بحلول  العراق  من  املقاتلة 

الِفرق الفنّية الأخرية، على اأن العالقة الأمنية بني البلدين »�ستنتقل بالكامل اإىل امل�سورة 

والتدريب والتعاون ال�ستخباري، ولن يكون هناك اأي وجود لقوات قتالية اأمريكية يف 

❋ باحث واأ�ستاذ جامعي.
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)1(

العراق بحلول 31 دي�سمرب/ كانون الأول 2021«، وفق البيان.

»داع�س«،  الإرهابي  التنظيم  ملكافحة  دوليًا  حتالفًا  وا�سنطن  تقود   ،2014 العام  ومنذ 

الذي ا�ستحوذ على ثلث م�ساحة العراق اآنذاك، حيث ينت�رش نحو 3000 جندي للتحالف، 

بينهم 2500 اأمريكي.ويف 5 يناير/ كانون الثاين 2020، �سّوت الربملان العراقي ل�سالح قرار 

يطالب باإخراج القوات الأجنبية، مبا فيها الأمريكية. 

كانت الأ�سباب التي ا�ستندت اإليها وا�سنطن لغزو اأفغان�ستان عام 2001 قريبة مّما تذرعت 

به عند غزوها العراق، اإ�سافة اإىل ذريعة امتالك العراق لأ�سلحة الدمار ال�سامل التي اأثبتت 

الوقائع اأنها كانت حم�س افرتاء. 

العراق  اإن  اإذ  ت�سح،  ل  الأفغاين  الو�سع  مع  واملقاربات  العراقية  املعطيات  جميع  اإن 

يختلف ب�سكل جذري عن اأفغان�ستان يف ُبنيته ال�سيا�سية والع�سكرية والجتماعية.

م�ؤتمر بغداد الإقليمي

بعد 18 عامًا من الغزو الأمريكي لبالد ما بني الرافدين، مل يتبق للوليات املتحدة �سوى 

2500 جندي نظامي يف العراق، بالإ�سافة اإىل عدد حمدود من القوات اخلا�سة التي تقاتل 

تنظيم »داع�س » الرهابي. وترتكز القوات الأمريكية حاليًا يف ثالث قواعد فقط، وعددها 

ل ُيذكر مقارنة بالقّوة التي بلغ قوامها 160 األفًا عند احتالل العراق عام 2003.وتتعر�س 

هذه القوات لهجمات متكررة بال�سواريخ والطائرات امل�سرّية.

على  الأمريكي  الن�سحاب  تداعيات  ما  ُملّحان:  �سوؤالن  الأذهان  اإىل  يتبادر  وهنا 

الإ�سالمية؛ اجلماعة  الدولة  بتنظيم  ي�سّمى  ما  اأمام عودة  الباب  يفتح ذلك  الأر�س، وهل 

بعيدة، مثل  اأماكن  الأو�سط وا�ستقطبت مقاتلني جهاديني من  ال�رشق  اأرهبت معظم  التي 

لندن واأ�سرتاليا؟.

بعدما اأ�سعفته الأزمات واحلروب املتتالية خالل الأعوام الأربعني املا�سية، �سعى العراق 

اإىل ال�سطالع بدور الو�سيط يف ال�رشق الأو�سط، من خالل قّمة اإقليمية هدفت اإىل »نزع 

1-  وكالة الأنا�سول ،  2021-07-27
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املوؤمتر  اأعمال  الإرهاب« على  املنطقة. ولقد طغت م�ساألة »مكافحة  الأزمات يف  فتيل« 

املنطقة، من  فيه عدد من دول  الذي عِقد يف بغداد)2021-08-28( ،و�سارك  الإقليمي 

هذه  وواجهت  ماكرون.  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  جانب  ،اإىل  وال�سعودية  اإيران  بينها 

القّمة الكثري من التحديات، اأبرزها ح�سور كٍل من ممّثلي اململكة العربية ال�سعودية واإيران 

اأ�سهر عدة  قبل  التقيا  اأن  �سبق لهما  ّللقاء وجهًا لوجه وب�سورة علنية، يف حني  اإىل بغداد 

يف العراق، وب�سورة �رشيّة، للتباحث بعدد من امللفات التي ميكن اأن حُت�سم بينهما؛ اإّل اأن 

املوؤمتر  القّمة. و�ساركت يف  الطرفني يف ح�سور هذه  �سديدة من  يلق معار�سة  العراق مل 

م�رش ممّثلًة برئي�سها عبد الفّتاح ال�سي�سي، والأردن ممّثاًل بامللك عبداهلل الثاين، واإيران ممّثلًة 

بوزير خارجيتها اجلديد ح�سني اأمري عبد اللهيان؛ ف�ساًل عن ال�سعودية ممّثلًة بوزير اخلارجية 

في�سل بن فرحان. و�ساركت اأي�سًا قطر ممّثلًة باأمريها متيم اآل ثاين، وتركيا التي ح�رش وزير 

خارجيتها مولود ت�ساو�س اأوغلو، وكذلك رئي�س الوزراء الكويتي �سباح اخلالد ال�سباح، 

ونائب رئي�س الإمارات وحاكم دبي، ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم.

يف  دحره  مّت  الذي  الإ�سالمية«،  »الدولة  تنظيم  بروز  وقع  على  املوؤمتر  هذا  ُعقد  وقد 

العراق يف العام 2017، ويف �سوريا يف العام 2018، بدعٍم من حتالف دويل بقيادة اأمريكية، 

جمدداً على ال�ساحة يف اأفغان�ستان مع بدء ان�سحاب القوات الأجنبية. وقال ماكرون، يف 

م�سّدداً  منحى خا�سًا«،  املوؤمتر  هذا  يتخذ  اجليو�سيا�سية،  التطورات  »بفعل  وقتها:  املوؤمتر 

على »العزم على مكافحة الإرهاب«. 

موؤمتر  يف  الكاظمي،  م�سطفى  العراقي  الوزراء  رئي�س  اأكد  القّمة،  اأعمال  بدء  وقبل 

�سد  احلرب  يف  العراق  دعم  يف  �ساهمت  »فرن�سا  اأن  ماكرون،  مع  م�سرتك  �سحايف 

اأ�سا�سيان يف احلرب �سد  اأن »العراق وفرن�سا �رشيكان  ال�سالمية«، م�سيفًا  الدولة  تنظيم 

»نعلم  عام:  اأقل من  للعراق خالل  الثانية  زيارته  ماكرون يف  اأكد  الإرهاب«.من جهته، 

جميعًا اأنه ينبغي عدم الرتاخي لأن تنظيم الدولة ال�سالمية ل يزال ي�سّكل تهديداً؛ واأعلم 

ال�سحايف  موؤمتره  ويف  حلكومتكم«.  اأولوية  ي�سّكل  الإرهابية  املجموعات  تلك  قتال  اأن 

اخلتامي، قال ماكرون اإن بالده »�سُتبقي ح�سوراً لها يف العراق ملكافحة الإرهاب، طاملا 

اأراد العراق ذلك مهما كان خيار الأمريكيني«، وم�سيفًا: »لدينا القدرات العملية ل�سمان 

هذا الوجود«.
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العظمى  القوة  هذه  من حر�س  ينبع  الفرن�سي  املوقف  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  بّد  ل  وهنا 

ال�سرتاتيجية،  الأهمية  من  انطالقًا  العراق،  اخلا�سة يف  احليوية  م�ساحلها  عن  الدفاع  يف 

التاريخية والقت�سادية، التي يتمتع بها هذا البلد  من خالل موقعه اجلغرايف وحجم ثرواته. 

ومبعنًى اآخر، حتديد م�سالح الدول الكربى و�سيا�ساتها مع اأهمية العراق كموقع جغرايف 

الأحزاب  وراءها  تقف  التي  الداخلية  ال�رشاعات  دائرة  يف  التدخل  وعدم  واقت�سادي، 

.
)2(

والأيديولوجيات املتنازعة على ثرواته وكرا�سي نظامه

وفيما يلوح انتهاء »املهمة القتالية« للوليات املتحدة التي حتتفظ بنحو 2500 ع�سكري 

العام، ل تزال  ا�ست�سارية فقط بحلول نهاية  اإىل  يف العراق، يف الأفق، مع حتّول مهمتهم 

�سّن  على  قادراً  »داع�س«  تنظيم  يزال  ل  اإذ  الأمنية،  التحديات  من  عدداً  تواجه  بغداد 

هجمات، ولو ب�سكل حمدود، رغم مرور اأربع �سنوات على هزميته، من خالل خاليا ل 

يف  �سخ�سًا   30 بحياة  اأودى  الذي  كالهجوم  و�سحراوية،  نائية  مناطق  يف  منت�رشة  تزال 

حي مدينة ال�سدر ال�سيعي يف العا�سمة ال�سهر املا�سي. وقال م�سدر يف اأو�ساط ماكرون 

اإن »فرن�سا هنا لتبقى مدة طويلة طاملا كان ذلك �رشوريًا. هذه ر�سالة لكّل من يطرحون 

ت�ساوؤلت عن الن�سحاب؛ واأ�ساف اأنه بعد الأحداث يف كابول بات هناك تخّوف يف 

العراق من روؤية الأمريكيني يغادرون البالد كما ح�سل يف اأفغان�ستان.

املوؤمتر ل يهدف لبحث »الق�سايا اخلالفية« يف  اإن  ثانية، وفيما تقول بغداد  من جهة 

املنطقة، فاإن امل�ساركني يف املوؤمتر �سّددوا »على �رشورة توحيد اجلهود الإقليمية والدولية 

بال�سكل الذي ينعك�س اإيجابًا على ا�ستقرار املنطقة واأمنها«. ويف كلمته الفتتاحية للموؤمتر، 

الذي جمع على طاولة واحدة دوًل متخا�سمة يف املنطقة ،ل �سيما دول اخلليج واإيران، 

العراقية ك�ساحة لل�رشاعات الإقليمية  اأن »ُت�ستخدم الأرا�سي  �سّدد الكاظمي على رف�س 

والدولية، واأن يكون العراق منطلقًا لالعتداء على جريانه من اأي جهة كانت«. 

وقال م�سدر دبلوما�سي فرن�سي اإنه »كان �سعبًا جمع ال�سعوديني والإيرانيني يف الغرفة 

للقّوتني  لقاءات مغلقة بني ممّثلني  الأخرية  الأ�سهر  ا�ست�سافت يف  بغداد  نف�سها«. وكانت 

2- القد�س العربي 01-09-2021
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»نثّمن  ال�سعودي:  اخلارجية  وزير  قال  املوؤمتر،  م�ستهل  يف  كلمته  وخالل  الإقليميتني. 

جهود احلكومة العراقية يف حماربة تنظيم الدولة ال�سالمية وال�سيطرة على ال�سالح املنفلت 

باأيدي امليلي�سيات امل�سّلحة«.

بعد انتهاء اأعمال املوؤمتر، وا�سل ماكرون جولته يف العراق، حيث زار كرد�ستان العراق، 

ثم املو�سل التي كانت ُتعترب »عا�سمة اخلالفة« التي اأعلنها التنظيم الإ�سالمي املتطرف يف 

مناطق وا�سعة من �سوريا والعراق. وراأت املحّللة ال�سيا�سية العراقية مار�سني ال�سمري، باأن 

القّمة ت�سّكل ر�سالة مفادها اأن عراق �سّدام ح�سني »الذي كان يثري اخلوف والحتقار« 

قد انتهى، واأن حقبة »الدولة ال�سعيفة التي يدو�س عليها جريانها« بعد الغزو الأمريكي يف 

العام 2003، قد وّلت اأي�سًا. 

العودة  اإىل  ي�سعى  قد  لكنه  برملاين،  ملقعد  مر�ّسح  غري  الكاظمي  اأن  من  الرغم  وعلى 

رئي�سًا للوزراء لولية كاملة، من خالل »ائتالف حكومي جديد تتفق عربه كل الأحزاب 

على رئي�س للوزراء«، على ما تو�سح مار�سني ال�سمري، فيما عليه املوازنة يف الوقت بني 

الهتمام بالق�سايا الداخلية الطارئة والق�سايا الإقليمية، بدون تغليب الأخرية على اأزمات 

)3(
الداخل.

ويطمح رئي�س الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي، الذي و�سل ال�سلطة يف اأيار/مايو 

2020 يف اأعقاب حراك احتجاجي مناه�س للحكومة، يف ت�رشين الأول/اأكتوبر 2019، 

منح  القّمة  اأهداف  اأبرز  واأنقرة ووا�سنطن. ومن  والريا�س  لطهران  نداً  العراق  اإىل جعل 

العراق »دوراً بّناًء وجامعًا ملعاجلة الأزمات التي تع�سف باملنطقة«، على ما اأكدت م�سادر 

من حميط رئي�س الوزراء. وكانت بغداد، خالل الأ�سهر املا�سية، م�رشحًا للقاءات مغلقة بني 

ممّثلني عن الريا�س وطهران. ويرى الباحث يف مركز »ت�ساتام هاو�س« ريناد من�سور، اأن 

هدف العراق احلايل هو التحّول من موقعه كـ«مر�سال« اإىل »حمّرك« للمحادثات بني اإيران 

)4(
وال�سعودية اللتني قطعتا عالقاتهما يف العام 2016.

3-  وكالة ال�سحافة الفرن�سية، 23-08-2021
4-  فران�س بر�س 23-08-2021
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يريد  »العراق  باأن  هويته  ك�سف  عدم  طلب  للملف  متابع  غربي  مراقب  واأو�سح 

الإم�ساك بزمام الأمور يف حتديد م�ساره، ول يرغب بعد اليوم اأن يخ�سع لتاأثريات التوترات 

 ، الرو�سية  بيلينكايا، يف �سحيفة »كومري�سانت«  ماريانا  الإقليمية«. من جهتها،  كتبت 

حول ما اأراده العراق من موؤمتر بغداد للتعاون وال�رشاكة،حيث اأ�سارت اإىل اأن العراق الذي 

موؤمتر  كان  الإقليميني.  الالعبني  بني  للحوار  ة  من�سّ دور  يلعب  الداخلية  امل�ساكل  تتنازعه 

التعاون وال�رشاكة اأول حدث دويل وا�سع النطاق يف العا�سمة العراقية منذ ت�سع �سنوات؛ 

فهناك اجتمع ممّثلو ت�سع دول، مبا يف ذلك اململكة العربية ال�سعودية واإيران، على طاولة 

واحدة. وكان من امل�ستحيل تخّيل ذلك يف ظل الإدارة الأمريكية ال�سابقة، التي حاولت 

ت�سكيل حتالف من دول اخلليج العربية واإ�رشائيل �سد طهران.

ومل ُتخف ال�سلطات العراقية اأن للقاء هدفني: الأول، تهيئة الظروف لتهدئة التوترات 

بني دول املنطقة، الأمر الذي ميكن اأن ي�ساعد يف اإعادة ال�ستقرار يف العراق؛ والثاين، حتفيز 

التاأكيدات التي كانت يف حاجة  التعاون القت�سادي.ونتيجة لذلك، تلّقت بغداد جميع 

اإليها. وبالنتيجة، تقّرر ت�سكيل جلنة ت�سم ممّثلني عن وزارات خارجية الدول امل�ساركة يف 

املوؤمتر، للتح�سري ملزيد من الجتماعات ومناق�سة امل�ساريع القت�سادية وال�ستثمارية املقّدمة 

من العراق.

ال�سلطة  على  �رش�س  �رشاع  بداأ  الربملانية،  النتخابات  على  ون�سف  �سهر  من  اأقل  قبل 

يف البالد، لي�س فقط بني ال�سيا�سيني العراقيني، بل وبني الالعبني الإقليميني الذين يقفون 

وراءهم.

يعي�س العراق حالة ترّقب لفو�سى جديدة. وما تريد القيادة العراقية حتقيقه هو موافقة 

جريانها على عدم تقوي�س اأمن البالد، بل واأن تفعل كل ما من �ساأنه اأن ي�سمن بقاء الو�سع 

م�ستقراً هناك، خا�سة على خلفية تغرّي �سكل املهمة الع�سكرية الأمريكية يف البالد، املتوقع 

نهاية العام اجلاري.

اأما عن اإ�رشائيل، فتقول اخلبرية يف مركز هرت�سليا، ك�سينيا�سفيتلوفا، لـ«كومري�سانت«: 

»يف اإ�رشائيل، تابعوا القّمة يف بغداد عن كثب. اإنهم يخ�سون اأن تغادر الوليات املتحدة 
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العراق، وهذا ُي�سعف الدور الأمريكي يف املنطقة، بل ويقّوي الإيرانيني هناك. ميكن لدور 

الو�ساطة الذي تلعبه بغداد على خلفية اإ�سعاف الوجود الأمريكي اأن يوؤدي اإىل تقارب بني 

اإيران والدول العربية، ويف مقّدمتها ممالك اخلليج. ومن الوا�سح اأن هذا �سيحدث ب�سبب 

.»
)5(

فتور العالقات مع اإ�رشائيل وجتميد عملية التطبيع

قلق عراقي

يف اأعقاب الن�سحاب الأمريكي من اأفغان�ستان، يقلق العراقيون مّما قد يعنيه ذلك من 

ان�سحاب مماثل من العراق، يوؤّدي اإىل عودة تنظيم »الدولة الإ�سالمية«، اأو اندلع حرب 

اأهلية حمتملة. وت�سمل اأوجه الت�سابه بني احلالتني �سيا�سات املح�سوبية ال�سديدة والأزمات 

املتتالية؛ لكن بغداد لديها مزايا ميكن اأن ت�ساعدها يف جتّنب م�سري كابول. ولعّل ال�سعب 

دم  بكارثة اأفغان�ستان. فهو يخ�سى، اأكرث من اأي طرف اآخر، اأن  العراقي هو اأكرث َمن �سُ

تواجه بالده م�سرياً م�سابهًا.

فحتى قبل اأن يتحول الن�سحاب الأمريكي اإىل انهيار كامل للدولة الأفغانية، مع ا�ستيالء 

حركة »طالبان« الكامل على ال�سلطة، كان العديد من العراقيني قلقني للغاية مما قد يعنيه 

الن�سحاب الأمريكي الو�سيك من العراق. هل �سُتنهي الوليات املتحدة وجود قواتها البالغ 

عددهم 2500 جندي يف العراق اأي�سًا؟ واإذا كان الأمر كذلك، فهل �سيوؤّدي الن�سحاب 

اإىل ا�ستيالء الأحزاب املوالية لإيران على ال�سلطة، اأو عودة تنظيم »الدولة الإ�سالمية«، اأو 

)6(
اندلع حرب اأهلية حمتملة؟

لقد اأثارت م�ساهد الياأ�س التي �سادت مطار كابول يف اخلام�س ع�رش من اآب/اأغ�سط�س 

العراقي  اجلي�س  انهار  كيف  ذّكَرْتهم  فقد  العراقيني.  بني  �سابقة  م�ساهد  بتكرار  �سعوراً 

2014، عندما  وال�رشطة العراقية، املدّربني واملجّهزين من ِقبل الوليات املتحدة، يف عام 

وكانت  )داع�س(.  الإ�سالمية«  »الدولة  تنظيم  اأيدي  يف  وقعت  حمافظات  ثالث  فقدوا 

اإليه  الوليات املتحدة قد ان�سحبت من العراق يف عام 2011، ولكنها ا�سطّرت  للعودة 

5-  رو�سيا اليوم –  �سحيفة »كومر�سانت« الرو�سية- 30-08-2021
6-  بالل وّهاب-  فورين بولي�سي، 08-2021 -19
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لوقف غزو التنظيم الرهابي »داع�س« ومذابحه بحق العراقيني. ويخ�سى العراقيون اأي�سًا 

جتّدد املناق�سات يف وا�سنطن وبغداد ب�ساأن الن�سحاب الأمريكي الكامل من العراق. وكما 

حدث يف عام 2011، ت�سغط اإيران على احلكومة العراقية لكي تطالب القوات الأمريكية 

مبغادرة البالد. وكما كان عليه احلال يف ذلك الوقت، فقد تكون وا�سنطن اأكرث من راغبة 

يف المتثال.

ول ُتخفي يف هذا ال�سياق قطاعات عري�سة 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  من  الدواع�س  الإرهابيني  ولعودة  لطهران،  التابعة  امل�سّلحة  امليلي�سيات  عرب  جهة، 

اأخرى.

مركز  الباحثة يف  راأت  الإ�سالمية »عدّوان«،  الدولة  وتنظيم  طالبان  اأن حركة  ورغم 

»نيولينز« لالأبحاث يف الوليات املتحدة ر�سا العقيدي اأن »تقّدم« احلركة يف اأفغان�ستان 

قد »يحّفز« التنظيم على اإثبات اأنه »ل يزال موجوداً« يف العراق.

وحول احتمالت تكرار ال�سيناريو الأفغاين يف بالد الرافدين، قال الكاتب والباحث 

ال�سيا�سي طارق جوهر:«تثبت التجربة اأن حمّرك ال�سيا�سات الأمريكية دومًا م�سالح وا�سنطن 

العليا فقط، ومتى ما اقت�ست تلك امل�سالح فاإنها ترتك حلفاءها بكل ب�ساطة وتتخلى عنهم، 

وهو ما لحظناه يف العديد من املحطات التاريخية واحلديثة«.واأ�ساف: »مثاًل يف فيتنام، 

تخّلت عن حلفائها واملتعاونني معها؛ ويف العام 2019، عندما �سحبت قواتها من مناطق 

والف�سائل  تركيا  لتحتّلها  �سوريا،  �سمال  يف  اأبي�س  تل  اإىل  العني  راأ�س  من  ممتدة  وا�سعة 

ما  بقدر  وا�سنطن،  على  فقط  هنا  اللوم  يقع  لها«.وقال: »ل  التابعة  والتكفريية  الإرهابية 

تتحمل امل�سوؤولية ال�سلطات الفا�سلة والعاجزة عن تقدمي مناذج حكم ر�سيدة و�ساحلة، يف 

لة فها هي وا�سنطن بعد 20 عامًا من التواجد فيها  بلدان مثل اأفغان�ستان والعراق؛ وباملح�سّ

.
)7(

تفقد الأمل

الأفغانية  التجربة  اإ�سقاط  ميكن  البيدر:«ل  علي  ال�سيا�سي  الكاتب  يقول  جانبه،  من 

7-  �سكاي نيوز، 15-08-2021



درا�سات باحث
العراق والحتالل الأمريكي : هل تكون اأفغان�ستان منوذجًا؟

49 71 1443هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

بحذافريها على العراق؛ فلكل بلد خ�سو�سية من حيث الظروف املحيطة، وطبيعة املجتمع 

من  الكثري  وغريها  الطبيعية،  والطاقات  املوارد  يف  والختالف  اجليوبوليتيكية،  واملكانة 

 ،2011 عام  نهاية  مريرة  جتربة  العراق  يف  »لدينا  والتباين«.وي�سيف:  الختالف  عوامل 

عندما غادرت القوات الأمريكية البالد. وبعد �سنتني ون�سف ال�سنة من ان�سحابها، �سقطت 

.»
)8(

كثري من املدن واملحافظات العراقية يف يد تنظيم داع�س الإرهابي

فاإن  اأفغان�ستان،  غرار  فعلى  واأفغان�ستان.  العراق  بني  ال�سبه  اأوجه  �رشد  ال�سهل  ومن 

الكفوؤ  احلكم  ح�ساب  على  مبنّية  داخلية  ل�سيا�سات  الأولوية  تعطي  العراق  يف  احلكومة 

للقوى الأمنية املخت�سة واخلدمات احلكومية الأخرى. ولي�س كما هو احلال يف اأفغان�ستان، 

وجه  يف  للوقوف  ما   حٍد  اإىل  م�ستعّدين  باتا  العراقي  واجلي�س  العراقية  احلكومة  فاإن 

التنظيمات الإرهابية التي تهّدد �سيادة البلد وا�ستقراره وتهاجم العراقيني. وكما هو احلال 

يف اأفغان�ستان، فاإن الأمر ل يتعلق بالقدر، بل بالإرادة ال�سيا�سية ؛ فامل�سوؤولون الأمريكيون 

ي�ْسكون من اأن بغداد تتوىّل قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، والذي تن�رشه فقط �سد تنظيم 

»الدولة الإ�سالمية«. 

ويخ�سى الكثريون اأي�سًا اأن يجد النقا�س الدائر يف بغداد حول الن�سحاب بابًا مفتوحًا 

يف وا�سنطن، لأ�سباب لي�س اأقّلها اأن الفريق الذي ان�سحب من العراق يف عام 2011 عاد 

اإىل البيت الأبي�س. وي�سعر العراقيون بالقلق من قدرة اإدارة بايدن على التعامل مع حكومة 

عراقية تقودها الأحزاب اإذا مل تتوقف الأخرية عن مهاجمة امل�سالح الأمريكية. ويخ�سى 

العديد من العراقيني تداعيات املوعد النهائي لالإدارة الأمريكية ل�سحب القوات القتالية من 

العراق بحلول نهاية 2021. ومن املوؤكد اأن الأولويات املتغرية لوا�سنطن والتعب من العراق 

اإدارة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب  لي�ست جمّرد موقف احلزب الدميقراطي؛ فقد كانت 

هي التي هّددت باإغالق ال�سفارة الأمريكية يف بغداد بعد زيادة الهجمات الع�سكرية على 

الع�سكريني واملوظفني الدبلوما�سيني الأمريكيني. عالوة على ذلك، فاإن التقلبات ال�سيا�سية 

احلادة يف وا�سنطن ُتربك اأ�سدقاء الوليات املتحدة و�رشكاءها يف العراق، الذين بداأ العديد 

8-  �سكاي نيوز، 15-08-2021
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منهم يف البحث عن رعاة اأجانب بديلني - على �سبيل املثال، اأنقرة اأو اأبو ظبي – ملواجهة 

ما ي�سّمونه »نفوذ« طهران.

وعلى الرغم من هذه الت�سابهات املت�سّورة، فاإن العراق بالطبع بلد خمتلف متامًا، مما مينحه 

بتاريخ من  العراق  يتمتع  اأفغان�ستان،  اإنه على عك�س  اإذ  اأفغان�ستان،  لتجّنب م�سري  فر�سة 

املوؤ�س�سات الوطنية القوية، وهناك دعم من احلزبني الأمريكيني ]الدميقراطي واجلمهوري[ 

ملوا�سلة امل�سار يف العراق، وقيادة التحالف املناه�س لتنظيم »الدولة الإ�سالمية« للحيلولة 

دون عودة اجلماعة الإرهابية، وتعزيز العالقات القت�سادية. بالإ�سافة اإىل ذلك، ل ت�ستطيع 

الوليات املتحدة جتاهل ما ت�سّميه »التهديد »الذي ت�سّكله اإيران يف العراق على املنطقة.. 

ومع ذلك، من املمكن اأن يحذو العراق حذو اأفغان�ستان ما مل ُتقدم وا�سنطن وبغداد 

على اإعادة �سبط العالقات بينهما. واأول ما يجب فعله بهذا ال�سدد هو احلفاظ على طابع 

مكافحة الإرهاب للتزامات الوليات املتحدة يف العراق، ولكن تنويعه اأي�سًا. ويتطلب 

�سمود العالقات الأمريكية - العراقية تغيري حمور الرتكيز نحو ال�ستثمار يف بناء القدرات 

الع�سكرية واملوؤ�س�سية لقوات الأمن العراقية ملكافحة الإرهاب ولأغرا�س اأخرى. يجب 

اأن تكون القدرة ولي�س اجلدول الزمني هي املعيار للتقدم. بالإ�سافة اإىل ذلك، ومن اأجل 

التمكن من تاأدية مثل هذه املهمة، يجب نزع الطابع ال�سيا�سي عن الوجود الأمريكي يف 

العراق. ومن ال�رشوري اأن تعلن وا�سنطن بو�سوح اأن اإعادة ترتيب وجودها الع�سكري يف 

العراق كمهّمة لتقدمي امل�سورة وامل�ساعدة، لن يعني التخلي عنه. كما من ال�رشوري جداً 

ال�سحية  التجارة والرعاية  العالقة يف جمالت مثل  العراقي بفوائد هذه  ال�سعب  ي�سعر  اأن 

مثل هذا  اإىل حتقيق  البلدين  بني  ال�سرتاتيجية  احلوارات  �سل�سلة من  �سعت  والتعليم. وقد 

الهدف.

وهنا يجب التذكري باأن قرار الرئي�س الأمريكي الأ�سبق باراك اأوباما، الن�سحاب الكامل 

من العراق، وعدم ترك ب�سعة اآلف من قواته هناك، كان ب�سبب رف�س القوى ال�سيا�سية 

العراقي.  القانون  اأمام  امل�ساءلة  قانونية حتميها من  القوات الأمريكية ح�سانة  العراقية منح 

اأنهت خالفة »داع�س« م�سايقة �سيا�سية من  اأنها  اأعلنت تواً  التي  اأمريكا  ولذلك، ل تريد 

العراق، تعرقل وجودها الع�سكري يف �سنوات ما بعد »داع�س«.
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مهما تغريت الظروف والتفا�سيل، فاإن املهارة الأ�سا�سية يف ال�سيا�سة العراقية هي قدرة 

ال�سيا�سيني، اأفراداً واأحزابًا، على بناء عالقة جيدة مع الوليات املتحدة واإيران يف الوقت 

نف�سه. على هذه املهارة يف اللعب على احلبلني، الأمريكي والإيراين، تعتمد حظوظ القوى 

ال�سيا�سية العراقية يف حتقيق م�ساحلها واحتاللها املنا�سب العليا يف احلكومة العراقية. ومع 

تزايد ال�سغط والعقوبات الأمريكية على اإيران، كان متوقعًا اأن تدخل الطبقة ال�سيا�سية يف 

.
)9(

مرحلة اختبار واختيار �سعب، لكن ما حدث كان اأقل من املتوقع

عالوة على ذلك، على وا�سنطن اأّل ت�سمح للحكومة العراقية بالتمل�س من م�سوؤولياتها. 

وقد يجد العراقيون بع�س املوا�ساة يف معرفة اأن بايدن ل يبدو م�ستعداً للمخاطرة بظهور 

م�ساهد من »مطار بغداد الدويل« م�سابهة لتلك التي �ساهدناها يف كابول. ومع ذلك، فاإن 

اأولويات الوليات املتحدة تتحّول اأ�سا�سًا بعيداً عن ال�رشق الأو�سط الكبري، واأن العبء يقع 

اأوًل وقبل كل �سيء على احلكومة العراقية لكي تتحمل امل�سوؤولية وت�ستثمر يف عالقة قوية 

مع الوليات املتحدة. اإن مكافحة الإرهاب وحدها لن تكفي للحفاظ على العالقة. يجب 

اأن تكون الر�سائل الأمريكية وا�سحة: اإن انتقال مهمتها من دور قتايل اإىل دور ا�ست�ساري 

ل يعني اأن الوليات املتحدة تتخلى عن التزاماتها جتاه العراق اأو عن حملتها �سد تنظيم 

»الدولة الإ�سالمية«؛ بل اإن امل�ست�سارين الع�سكريني البالغ عددهم 2500 �سوف ير�ّسخون 

و»حلف  الدويل  املجتمع  دعم  ا�ستمرار  اإىل  و�سي�سريون  العراقية   - الأمريكية  العالقات 

�سمال الأطل�سي« للعراق. ومع ذلك، ل ينبغي اأن يخت�رش هوؤلء كامل العالقة بني البلدين.

ان�سحاب تكتيكي

بداأ يف �سهر اآذار/ مار�س املا�سي فريق خا�س وا�سع ال�سالحيات، يتاألف من 15 �سخ�سًا 

رفيع امل�ستوى يف وزارة الدفاع الأمريكية، بالعمل على و�سع خطة متكاملة نحو جتهيز 

ملواجهة  ا�ستعداداً  العامل،  اأرجاء  خمتلف  يف  املنت�رش  الأمريكي  الع�سكري  والعتاد  القوات 

اخلطر ال�سيني الآتي من ال�رشق. وياأتي �سمن هذا امل�سار التخفيف من الوجود الع�سكري 

يف اخلليج والعراق.

9-  العربي اجلديد-  رافد اجلبوري، 08-04-2019
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ومن املنتظر اأن يقّدم هذا الفريق، الذي يراأ�سه اخلبري يف �سوؤون اآ�سيا وال�سني اإيلي راترن، 

القومي عن  الأمن  الأمريكي وجلنة  الدفاع  اإىل وزير  القادمة  الأ�سابيع  متكاماًل يف  تقريراً 

احلاجات الدفاعية الالزمة يف حالة وقوع مواجهة ع�سكرية مع ال�سني، مما ي�سمل ال�سيا�سة 

الدفاعية واحلاجات من الأفراد والأ�سلحة والنق�س التقني وال�سيرباين يف الرت�سانة الأمريكية.

وبالرغم من اأن التقرير مل ي�سدر بعد، اإّل اأن م�سدراً مّطلعًا على النقا�سات التي تدور 

بني فريق العمل وجهات ر�سمية اأمريكية اأخرى اأكد اأن هذا التقرير �سيت�سمن تو�سيات، 

قواعد  املوجودة يف  الأمريكية  للقوات  النطاق  وا�سع  انت�سار  اإعادة  اإىل  �سك  بال  �ستوؤّدي 

خارج اأرا�سي الوليات املتحدة.

وتتمحور احللول املقّدمة حول تطوير القدرات الدفاعية يف منطقة اخلليج، خ�سو�سًا 

تلك امل�سادة لل�سواريخ والطائرات، التقليدية منها وامل�سرّية، لتعوي�س النق�س الب�رشي. اأما 

من جهة املمّرات البحرية، فيدور احلديث حول تفعيل اتفاق حماية املالحة ب�سكل اأو�سع 

.)10(
ورفع م�ستوى العتماد على دول املنطقة يف الدفاع عن مياهها

ومن املتوقع اأن تكون اململكة العربية ال�سعودية الأكرث تاأثراً من اإعادة النت�سار الأمريكي، 

ب�سبب الوجود الوا�سع للقوات الأمريكية على اأرا�سيها من جهة، واخلطر املتمو�سع على 

حدودها اجلنوبية مع اليمن من جهة اأخرى.

من  الثقيلة  الع�سكرية  القطع  بع�س  ب�سحب  فعاًل  بداأت  املتحدة  الوليات  اأن  ومع 

ال�سعودية خالل الأ�سهر املا�سية، مبا فيها بطاريات �سواريخ »باتريوت« وحاملة الطائرات 

دائمة التواجد يف املياه ال�سعودية، ب�سبب احلاجة اإىل هذه املعّدات يف مناطق اأخرى ح�سب 

مع  واأو�سع،  اأكرب  القادمة  التغيريات  تكون  اأن  املتوقع  من  اأنه  اإل  الأمريكية،  الت�رشيحات 

الرتكيز على اإبقاء اأ�سلحة الدفاع ال�ساروخي املتطورة »ثاد« وقّوة جوية دفاعية وهجومية 

متكاملة على الأرا�سي ال�سعودية.

هذه  اإثر  البلدين  بني  م�سرتك  بيان  يف  اأخرياً  اإليه  التطرق  مت  الذي  احلديث  اأن  ويبدو 

املحادثات ال�سرتاتيجية الفرتا�سية، واملتمحور حول وجود القوات الأمريكية، هو اإعادة 

10-  العرب، 2021  -09-04
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�سياغة للواقع احلايل اأكرث من كونه حتّوًل ا�سرتاتيجًيا. ويقود التحالف من بغداد العميد يف 

م�ساة البحرية الأمريكية، اجلرنال رايان ريداوت، الذي انتقل ر�سمًيا اإىل من�سب ا�ست�ساري 

ر�سمي يف يوليو املا�سي.

اأولوية؛  ذي  ا�سرتاتيجي  كخطر  ال�سني  اإىل  تنظر  املتحدة  الوليات  اإن  خرباء  ويقول 

ولذلك ميكن اأن تخّفف وجودها يف مناطق من ال�رشق الأو�سط، حتى لو كان ذلك يف 

من  وا�سنطن  و�سرتّكز   
ً
تدريجيا،  �سيكون  الن�سحاب  اأن  اإىل  لفتوا  لكنهم  اإيران؛  خدمة 

خالله على تخفيف الوجود املبا�رش يف قواعدها باخلليج والعراق، على اأن ي�ستمر الوجود 

اجلوي اأو يتدعم كا�سرتاتيجية م�ستقبلية يف املنطقة.

ورغم  العراق،  من  الأمريكية  القوات  ان�سحاب  على  وبغداد  وا�سنطن  اتفاق  ورغم 

املطالب بطرد هذه القوات وت�سويت الربملان العراقي على ذلك، اإل اأن مراقبني يرون اأن 

معظم  الأطراف ل تريد الن�سحاب الكامل، فكيف ذلك؟

اأكد البيان امل�سرتك للجولة الرابعة من »احلوار ال�سرتاتيجي« بني بغداد ووا�سنطن، اأن 

»العالقة الأمنية �سوف تنتقل بالكامل اإىل دور خا�س بالتدريب وتقدمي امل�سورة وامل�ساعدة 

وتبادل املعلومات ال�ستخباراتية«.

بنهاية  العراق  يف  قتايل  بدور  تقوم  اأمريكية  قوات  هناك  تكون  »لن  البيان:  واأ�ساف 

احلادي والثالثني من دي�سمرب / كانون الأول عام 2021.«

واأ�سار البيان اإىل اأن القواعد الع�سكرية التي ا�ستخدمتها القوات الأمريكية »هي قواعد 

القواعد  املتمركزين يف هذه  الدوليني  اجلنود  واأن  العراقية«،  للقوانني  وفقًا  تعمل  عراقية 

كانوا فقط للم�ساعدة يف احلرب على »داع�س«.

اأو حتى  للمراقبني،  مفاجاأة  اأي  اإليه  التو�سل  اأو  الن�سحاب  اتفاق  اإعالن  يحمل  ومل 

 / يناير  وقعت يف  التي  لالأحداث  مبا�رشة  كنتيجة غري  التفاق جاء  اأن  ب�سبب  للعراقيني، 

كانون الثاين عام 2020.

ففي الثالث من ذاك ال�سهر، مت اغتيال اللواء قا�سم �سليماين - القائد ال�سابق لفيلق القد�س 

الإيراين- ونائب رئي�س هيئة احل�سد ال�سعبي العراقي اأبو مهدي املهند�س، يف غارة �سّنتها 
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الوليات املتحدة بطائرة م�سرّية ا�ستهدفت موكبهما يف مطار بغداد.

وعلى  وقع الغ�سب اإزاء انتهاك ال�سيادة العراقية، �سّوت الربملان يف اأواخر يناير / كانون 

الثاين على طرد القوات الأمريكية من العراق.

اتفاق  جاء  لكن  ُملزمًا،  يكن  مل  الن�سحاب  على  العراقي  الربملان  ت�سويت  اأن  ومع 

الن�سحاب  من ِقبل بايدن والكاظمي لُينهي ف�ساًل من الوجود القتايل للجنود الأمريكيني 

يف العراق.

 ورغم ال�سّجة التي �ساحبت الإعالن عن التفاق، جتدر الإ�سارة اإىل اأن الن�سحاب 

اأفغان�ستان،  الأمريكي يف  ال�سيناريو  ان�سحابًا كاماًل على غرار  لي�س  العراق  الأمريكي من 

حيث قّررت اإدارة بايدن الن�سحاب الكامل من اأفغان�ستان قبل احلادي ع�رش من �سبتمرب/ 

اأيلول 2021.

ومن املرّجح اأن ي�سهد احلوار الأمريكي-العراقي اإعادة ترتيب وجود القوات الأمريكية 

وحتديد دورها اأكرث من خف�س عددها.

»م�سرحية دبل�ما�سية«!

قبل زيارة الكاظمي اإىل الوليات املتحدة، و�سفت �سحيفة »نيويورك تاميز« التفاق 

اجلديد باأنه لي�س �سوى »م�رشحية دبلوما�سية«، فيما انتقدت قناة »�سابرين نيوز« التابعة 

اأي  اإذ قالت يف من�سور: »لن يتم �سحب  ة تليغرام، التفاق،  للح�سد ال�سعبي، على من�سّ

نيوز«  »�سابرين  !«.ون�رشت  الورق  على  تو�سيفهم  تغيري  يتم  اأمريكي...�سوف  جندي 

العديد من الر�سائل عن ا�ستمرار حماربة القوات الأمريكية حتت و�سم #الن�سحاب_ب�رشوط_

املقاومة.

الت�سامح  اإىل  الأمر  هذا  يرجع  م�رشحيًا«؟  »عر�سَا  باعتباره  التفاق  اإىل  ُينظر  فلماذا 

امل�ستمر للوجود الأمريكي يف العراق باعتباره �رشاً لكنه مك�سوف؛ مبعنى اأن كل �سخ�س 

يف ال�سلطة يتفق عليه �سمنيًا، لكنه ل ميكنه احلديث عنه علنًا.

العراق« يف معهد »ت�ساتام  مبادرة  ريناد من�سور - مدير »م�رشوع  يقول  ويف ذلك، 
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هاو�س« ال�سيا�سي يف لندن- اإن »معظم القادة العراقيني يدركون اأهمية التواجد الأمريكي 

اأنه  يف العراق، مبا يف ذلك ال�سيا�سيني الذين ل يتحدثون عن الأمر علنًا«. واأكد من�سور 

»ب�سكل عام، توّفر الوليات املتحدة غطاًء للتمثيل الغربي يف العراق؛ مبعنى اإذا غادرت 

الوليات املتحدة ب�سكل كامل، فمن املحتمل اأن حتذو دول اأخرى حذوها، مثل بريطانيا 

واأملانيا. 

انتهاء المهام القتالية

الثالثة  ال�سكانية  مكّوناته  بني  التوازن  اأ�سا�س  على  العراق  يف  ال�سيا�سي  النظام  يقوم 

ل  العراق  اأن  الكاظمي  اإعالن  على  تعليقه  والكرد.ويف  وال�سّنة  ال�سيعة  وهم  الرئي�سية، 

يحتاج لقوات قتالية اأمريكية، اأ�سار م�سوؤول اىل  اإن »هذا الأمر حقيقي، لكن من الناحية 

اإىل القوات الأمريكية يف العراق، خا�سة عندما يتطرق الأمر  العملية، ل نزال يف حاجة 

اإىل املقاتالت الع�سكرية والغطاء اجلوي. ال�سالح اجلوي العراقي �سعيف ب�سكل ن�سبي؛ 

ومن غري القوات اجلوية الأمريكية، لكان العراق اأكرث عر�سة لهجمات الطائرات امل�سرّية 

داع�س.«واأ�ساف  �سد  جويّة  هجمات  �سن  يف  �سعوبات  �سيواجه  واأي�سًا  اخلارجية، 

ا�ستخباراتية  معلومات  على  احل�سول  اإىل  حاجة  يف  اأي�سًا  العراقي  »اجلي�س  اأن  امل�سوؤول 

اأمريكية ب�ساأن اإرهابيي داع�س«.

اأما فيما يتعلق بالوليات املتحدة، فاإن الن�سحاب الكامل من العراق �سي�رش مب�ساحلها، 

وفقًا ملا ذكره باحثون من منظمة »راند« البحثية، ومقّرها ولية كاليفورنيا الأمريكية، يف 

تقرير ُن�رشِ يف مايو / اأيار عام 2020 ب�ساأن خيارات اأمريكا يف العراق.وخل�س الباحثون، 

اأف�سل  اأن  اإىل  الكامل،  الأمريكي  الن�سحاب  مبا يف ذلك  الحتمالت،  كافة  درا�سة  بعد 

قوة  ؛  مبعنى احلفاظ على  الن�سحاب  اأمر  التو�سط يف  يتمثل يف  وا�سنطن  اأمام  اخليارات 

�سغرية من امل�ست�سارين واملدّربني. واأ�سار الباحثون يف التقرير اإىل اأن »دعم عراق م�ستقر 

و�سديق يخدم امل�سالح الأمريكية طويلة الأمد، ف�ساًل عن اأن التواجد )الأمريكي( طويل 

الأمد �سيحافظ اأي�سًا على النفوذ الأمريكي يف العراق؛ وبالتايل ميكن اأن ي�ساعد يف تخفيف 
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النفوذ الإيراين والرو�سي واأ�سكال اأخرى من النفوذ اخلبيث«.

ب�سحب  تعهد   ،2009 عام  الأبي�س  البيت  يف  الأمور  زمام  اأوباما  باراك  تويّل  عقب 

القوات الأمريكية من العراق، اإذ بداأ خف�س عدد اجلنود الأمريكيني ب�سكل مّطرد.

اإنه كان من املفرت�س »اأن ينتقل الدور  وقال مراقبون لل�سيا�سة اخلارجية يف تغريدات 

الأمريكي اإىل الدور ال�ست�ساري« منذ �سنوات، بْيد اأن ظهور تنظيم »داع�س« الرهابي يف 

العراق و�سوريا عام 2014 ك�سف عن حاجة العراق ل�ستمرار الدعم الع�سكري الأمريكي 

مرة اأخرى.

ويف �سوء عدم متكن اجلي�س العراقي والقوات الكردية من �سّد هجمات »داع�س« يف 

بداية الأمر، اعتمدت هذه القوات ب�سكل كبري على ال�رشبات اجلوية الأمريكية ل�سّد تقدم 

التنظيم.ويف ذاك الوقت، كان عدد اجلنود الأمريكيني يف العراق يقرتب من خم�سة اآلف 

جندي.

وعلى وقع هزمية »داع�س« اإىل حٍد ما فيما بعد بقدرات كبرية من احل�سد ال�سعبي، بداأ 

عدد القوات الأمريكية يف العراق يف النخفا�س. ويف العام املا�سي، قّرر الرئي�س الأمريكي 

ال�سابق دونالد ترامب خف�س هذا العدد لي�سل اإىل 2500.

اأن  املحتمل  غري  من  والكاظمني،  بايدن  اأعلنه  الذي  الأمريكي  الن�سحاب  اتفاق  اإن 

اإذ اختفت منذ زمن طويل من  العاديني،  العراقيني  كبرياً يف حياة  تغيرياً  يحمل يف طّياته 

اأمريكية تتمركز فيها؛ وبات احلديث عن  التي كانت قوات  التفتي�س  العراقية نقاط  املدن 

الوجود الع�سكري الأمريكي يف ال�سارع العراقي مقت�رشاً على �سماع اأنباء عن �سّن القوات 

الأمريكية �رشبات جوّية اأو غارات بطائرات م�سرّية. ومل ير معظم العراقيني العاديني جنديًا 

)12(
اأمريكيًا اأمامهم منذ �سنوات.

على  مور�ست  �سغوطًا  »هناك  اأن  العرداوي،  عبا�س  العراقي،  ال�سيا�سي  املحّلل  يرى 

اجلانب الأمريكي من ِقبل ال�سعب العراقي، �سواء كانت احلكومة احلالية بقيادة م�سطفى 

11-  كاثرين �ساير –دوت�سي فيلله، 29-07-2021
12- املرجع ال�سابق. 
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الكاظمي، اأو يف عهد حكومة عادل عبد املهدي، والتي مت يف فرتة قيادتها للبالد �سدور 

الأمريكية من  القوات  اإىل خروج  يدعو   ،2020 الثاين  كانون  يناير/   5 الربملاين يف  القرار 

البالد، حيث اندلعت على اإثر هذا القرار تظاهرات حا�سدة يف ال�سارع العراقي، تنديداً 

بالتواجد الأمريكي الذي يحاول اللتفاف والتواجد غري الر�سمي �سمن التحالف الدويل 

.»
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وغريه

م�ؤ�سرات جدّية لالن�سحاب الأميركي من العراق

لوحظ  عدد من املوؤ�رشات املقلقة، حتى قبل ان�سحاب الوليات املتحدة من اأفغان�ستان، 

حول توّقع اجتاه وا�سنطن ل�سحب اجلي�س الأمريكي من العراق. وقد يكون هذا مفهومًا 

لأ�سباب عدة، منها :

مع  اتفاقًا  اأوباما  باراك  الأ�سبق  الأمريكي  الرئي�س  اأبرم  ال�سابق:  اأوباما  1ــان�سحاب   

ما  وهو  العراق،  من  لالن�سحاب  املالكي  نوري  الأ�سبق  العراقي  الوزراء  رئي�س  حكومة 

مت بحلول دي�سمرب 2011. وعلى الرغم من اأن هذا الن�سحاب اأنهى الحتالل الأمريكي 

الوقت الذي كان فيه  ان�سحبت يف  اأن وا�سنطن  2003، غري  للعراق، والذي بداأ يف عام 

الكتل  معظم  بني  ب�سبب وجود خالفات  عميقة،  اأزمات  يعاين  العراقي  ال�سيا�سي  النظام 

والأحزاب ال�سيا�سية العراقية على اأمور جوهرية، مثل طريقة اإدارة الدولة، وتوزيع املوارد 

وغريها. 

كما اأن ان�سحاب وا�سنطن جاء يف الوقت الذي كانت فيه القوات العراقية غري قادرة 

على اإدارة امللف الأمني والع�سكري. وقد كان ذلك وا�سحًا يف عام 2014، عندما انهارت 

هذه القوات اأمام تنظيم داع�س الإرهابي، والذي متكن من ال�سيطرة على ما يقرب من ثلث 

م�ساحة الدولة العراقية. 

احلوار  جولة  قبيل  اأمريكيون،  م�سوؤولون  �رّشب  الأمريكيني:  امل�سوؤولني  ت�رشيبات  2ــ 

ال�سرتاتيجي الرابعة بني بايدن والكاظمي يف 23 يوليو 2021، معلومات تفيد باأن وا�سنطن 

13-  وكالة �سبوتنيك الرو�سية،24-07-2021
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م�ستاءة من عجز القوات الع�سكرية والأمنية العراقية على تاأمني ال�سفارة الأمريكية، وكذلك 

القوات الأمريكية املنت�رشة يف عدد من القواعد العراقية، من هجمات قوات احل�سد ال�سعبي 

العراقية املرتبطة باإيران.

ب�سورة  لالن�سحاب  يتجه  قد  الأمريكي  اجلي�س  باأن  العراق  حينها  وا�سنطن  وهّددت 

كاملة من العراق، ما مل توّفر الأخرية حماية اأف�سل، وتكبح جماح ما اأ�سمته »ميلي�سيات« 

اأدل على ذلك  اإىل حد ما يف هذا الأمر، ولي�س  العراقية  اأخفقت احلكومة  طهران. وقد 

توىّل  منذ  الأمريكي،  الوجود  الأقل  م�سرّية على  بطائرات  ثماين هجمات  ا�ستهداف  من 

بايدن من�سبه يف يناير 2021 وحتى مطلع يوليو، بالإ�سافة اإىل 17 هجومًا �ساروخيًا، وفقًا 

مل�سوؤويل التحالف الدويل يف العراق.

على  الرابعة  اجلولة  بعد  وا�سنطن  يف  والكاظمي  بايدن  اتفق  القتالية:  املهام  3ــاإنهاء 

للجي�س  القتالية  العمليات  اإنهاء  عن  ف�ساًل  العراق،  من  الأمريكي  الن�سحاب  جدولة 

الأمريكي بنهاية العام احلايل، واأن يقت�رش دور هذه القوات يف العراق على التدريب وتقدمي 

اإىل  العودة  اجلانبان على  اتفق  فقد  ال�ستخباراتية.  املعلومات  وتبادل  وامل�ساعدة  امل�سورة 

الإطار  اتفاقية  و»قانون  والعراق«  املتحدة  الوليات  بني  الأمنية  التفاقية  »قانون  تطبيق 

اأحد  ين�س  والذي   ،2008 عام  املوّقع  العراق«  يف  الأمريكية  القوات  لعمل  ال�سرتاتيجي 

تنح�رش يف   2011 نهاية  بعد  العراق  تبقى يف  التي  الأمريكية  القوات  اأن مهام  بنوده على 

تدريب القوات العراقية ل امل�ساركة يف مهام قتالية.

ويالحظ اأن تراجع الدور الع�سكري الأمريكي يف العراق قد يرتتب عليه ان�سحاب يف 

تفوي�سني  اإلغاء  اإىل  يتجه  الأمريكي  الكونغر�س  اأن  اأِخذ يف العتبار  ما  اإذا  النهاية، خا�سة 

مينحان موافقة مفتوحة على ا�ستخدام القوة الع�سكرية يف العراق، وهما التفوي�س ال�سادر 

وتفوي�س  الكويت،  من  العراق  لإخراج  دوليًا  حتالفًا  وا�سنطن  قادت  حينما   ،1991 عام 

 
)14(

2002 الذي منح ال�سوء الأخ�رش لوا�سنطن لحتالل العراق عام 2003.

ويعني ذلك اأن قدرة اإدارة بايدن على توجيه اأي �رشبات م�ستقبلية يف العراق �سوف 

14-  مركز امل�ستقبل لالأبحاث والدرا�سات املتقدمة - 08-2021- 22.
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ُيعّد هذا الأمر قيداً كبرياً على قدرة الرئي�س الأمريكي  اإىل موافقة الكونغر�س. ول  حتتاج 

على توجيه �رشبات ع�سكرية يف العراق يف حالة اقت�سى الأمر ذلك، غري اأنه يف الوقت 

نف�سه يعك�س املزاج العام ال�سائد يف وا�سنطن، لدى الكونغر�س والإدارة الأمريكية على حد 

�سواء، والراغبتني يف حتا�سي اأي توّرط ع�سكري يف عمليات قتالية. 

ته يف بع�س  4ــخروج ال�رشكات الأمريكية: قّرر عدد من ال�رشكات الأمريكية بيع ح�سّ
حقول النفط العراقية ل�رشكات اأجنبية. فقد اأعلنت �رشكة »اإك�سون موبيل« الن�سحاب من 

العمل يف اأحد اأكرب حقول النفط، وهو حقل غرب القرنة -1 النفطي، وهو ما يرجع اإىل 

ا�سطراب الأو�ساع الأمنية يف العراق، خا�سة ت�ساعد الهجمات �سد امل�سالح الأمريكية 

يف العراق وا�ستهداف قواعدها. وقد �سعى العراق ملحاولة ا�ستيعاب تداعيات هذا القرار، 

وذلك من خالل رف�س عر�س �سيني لال�ستحواذ على ن�سيب ال�رشكة الأمريكية، بالإ�سافة 

ة »اإك�سون موبيل«، وذلك ب�سبب  اإىل بدء مباحثات مع �رشكات اأمريكية اأخرى ل�رشاء ح�سّ

غري  ومن  امل�ستثمرة.  ال�رشكات  طبيعة  يف  تنويع  �سيا�سة  اتباع  العراقية  النفط  وزارة  رغبة 

الوا�سح ، حتى الآن، مدى جناح هذه اجلهود، غري اأنها توؤ�رّش يف النهاية اإىل اإمكانية اجتاه 

.
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ال�رشكات الأمريكية لالن�سحاب ب�سكل كامل من العراق

تداعيات ا�ستراتيجية لالن�سحاب

اإن الن�سحاب الأمريكي يف حالة حتّققه يف العراق �سوف تكون له تداعيات ا�سرتاتيجية 

ممتدة، لي�س فقط على العراق، ولكن كذلك على وجود القوات الأمريكية يف املنطقة. 

يونيو/ حزيران،   24 الن�سحاب. ففي  ال�سنية والكردية خماوف من  القوى  ُتبدي  1ــ 
العراقية  ال�سنية  العربية  والع�سائرية  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  القوى  من  جمموعة  اأ�سدرت 

القوات  ان�سحاب  اأكدت رف�سها، وب�سكل قاطع،  اأربيل،  بيانًا خالل موؤمتر �سحايف يف 

اإقليم  اخلارجية يف  العالقات  دائرة  اأكدت  ذاته،  الإطار  الآن. ويف  العراق  من  الأمريكية 

كرد�ستان العراق، يف بيان �سحايف يف 26 يوليو، اأن »العراق ل يزال يعاين غياب ال�ستقرار، 

وتدّخل الدول الأخرى يف �سوؤونه الداخلية« يف اإ�سارة اإىل اإيران، كما اأنه »يفتقر اإىل قّوة 

15-  مرجع �سابق.
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ع�سكرية ثابتة الأركان بحيث ت�ستطيع منع تكرار التجارب ال�سابقة«، يف اإ�سارة اإىل قيام 

»داع�س« باحتالل اأجزاء وا�سعة من الأرا�سي العراقية. 

العمليات  وترية  ت�ساعد  لأخرى  فرتة  من  العراق  ي�سهد  داع�س:  تنظيم  �سعود  2ــ 

اإرهابية يف حمافظات  الإرهابية التي يقوم بتنفيذها »داع�س«، الذي يقوم بتنفيذ عمليات 

الأنبار وكركوك ودياىل ونينوى و�سالح الدين، اإىل جانب العا�سمة بغداد. و�سوف يرتتب 

وحماولة  العراق،  التمدد يف  على  التنظيم  ت�سجيع  العراق  من  الأمريكي  الن�سحاب  على 

اأفغان�ستان قد  ال�سيطرة على  اأن متّكن حركة طالبان من  له. كما  الأن�سار  جتنيد مزيد من 

ُيغري تنظيم »داع�س« لتكرار النموذج نف�سه يف العراق من جديد، خا�سة اأن التنظيم كان 

يّتبع ا�سرتاتيجيات مماثلة حلركة طالبان. 

3ــ الإخفاق يف منع القوة الإقليمية: تتمثل اإحدى م�سالح القوى الكربى يف النظام 

الإقليمي.  املهيمن  و�سع  لتحقيق  ت�سعى  لها،  مناوئة  اإقليمية  قوة  ظهور  منع  يف  الدويل 

 .
)16(

وي�سدق هذا احلكم على ال�سيا�سة الأمريكية جتاه اإيران،

كما اأن وا�سنطن �سوف تفقد قدرتها على التاأثري على تطورات ال�رشاع ال�سوري، اإذ اإن 

النت�سار الع�سكري الأمريكي يف �سوريا يعتمد على قواعدها املوجودة يف اإقليم كرد�ستان 

العراق. ويف حالة حدوث هذا، فاإن قدرة الوليات املتحدة يف لعب دور اأمني يف تفاعالت 

القوى  اأنها �سوف تخلق فراغًا �سوف ت�سعى  ال�رشق الأو�سط �سوف ترتاجع ب�سّدة؛ كما 

الدولية الأخرى مللئه، خا�سة رو�سيا وال�سني. ومن جهة اأخرى، فاإن هذا الن�سحاب يف 

حالة حتّققه �سوف يدفع حلفاء وا�سنطن الإقليميني للبحث عن حلفاء اآخرين، اإىل جانب 

موا�سلتهم لعب دور فاعل يف حتجيم النفوذ الإيراين يف املنطقة.

اأخطاء التفكير ال�ستراتيجي الأميركي

القوات  بني  و�سوريا،  العراق  يف  متقطعة  مواجهات  الأخرية   الآونة  يف  اندلعت 

الأمريكية واملجموعات امل�سّلحة املتنوعة واملدعومة اإقليميًا من بع�س الدول. وترجع هذه 

16-  مرجع �سابق.
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املواجهات يف حقيقة الأمر اإىل خطاأ اأ�سا�سي يف الت�سميم اخلا�س باحلرب، وُتعترب ا�ستمراراً 

كبار  اأحد  اأوهايو،وهو  بجامعة  الأمريكي  ال�سيا�سي  العامل  مولر،  جون  يرى  ح�سبما  له، 

الباحثني يف معهد كاتو الأمريكي ،يف تقرير ن�رشته جملة »نا�سيونال اإنرتي�ست« الأمريكية، 

اأنه كان ينبغي اأن يكون هذا وا�سحًا للمحّر�سني على تلك احلرب، حتى قبل �سّنها يف عام 

.2003

اأوجه ق�س�ر منهجية

واأو�سح مولر اأن هناك درا�سة مو�ّسعة للجي�س الأمريكي توؤكد اأن« الغالبية العظمى من 

القرارات يف حرب العراق اتخذها قادة اأذكياء للغاية، وحمّنكني بدرجة كبرية«. ومع ذلك 

تخل�س الدرا�سة اإىل اأن »الف�سل يف حتقيق اأهدافنا ال�سرتاتيجية« نابع من تفكري ينطوي على 

اأنه »بدا اأن القادة الأمريكيني كانوا يعتقدون اأن الدول  »اأوجه ق�سور منهجية »، اأبرزها 

الأخرى يف املنطقة لن يكون لها رد فعل«.

وكان الرئي�س الأ�سبق جورج دبليو. بو�س، الذي تبّنى لدى تولّيه الرئا�سة اتباع �سيا�سة 

�سبتمرب  اأيلول/   11 هجمات  اأعقاب  يف  امل�سار  هذا  بتغيري  فجاأة  قام  متوا�سعة،  خارجية 

الإرهابية عام 2001، يف الوليات املتحدة. فقد اأعلن اأن »م�سوؤولية بالده جتاه التاريخ« 

اأ�سبحت الآن هي »تخلي�س العامل من ال�رش«. وبعد اأ�سهر قليلة، اأعلن بو�س اأنه رغم افرتا�س 

وجود ال�رش يف كل مكان، هناك »حمور« خا�س، يكمن اأ�سا�سًا يف كوريا ال�سمالية، واإيران، 

والعراق.

العراق،  غزو  من  ق�سري  وقت  بعد  بريل،  ريت�سارد  الع�سكري  امل�ست�سار  اقرتح  ولقد 

»الدور  مفادها:  املنطقة  يف  الأخرى  العدائية  النظم  اإىل  مقت�سبة  ر�سالة  اإي�سال  �رشورة 

عليكم«. وبالتايل اأ�سبح من الوا�سح اأنه من م�سلحة اإيران وكوريا ال�سمالية العمل معًا عن 

قرب، وتوفري احلماية لالأ�سدقاء ال�سيعة يف العراق جلعل التواجد الأمريكي هناك تعي�سًا اإىل 

اأبعد احلدود.

وبالإ�سافة اإىل اإيران و�سوريا، مت اجتذاب عنا�رش خارجية اأخرى اإىل العراق، كّر�ست 

اأبو  اأ�سبح  خا�س،  وبوجه  قواته.  وقتل  هناك،  املحتل  تواجد  »�سفو«  لتعكري  جهودها 
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م�سعب الزرقاوي، وهو اأردين تعاطف مع اأيديولوجية تنظيم »القاعدة« واأجندته، قائداً 

جلي�س ي�سم اآلف الإرهابيني الذين �سّخروا حياتهم لرتكاب اأعمال وح�سية؛ ورمبا كان 

ارتباط الزرقاوي بتنظيم »القاعدة« �سببًا يف اجتذاب جمّندين جدد واحل�سول على الدعم 

املايل واللوجي�ستي؛ وهو ا�ستفاد اأكرث من خالل ا�ستخدام اجلنود الأمريكيني قدراً كبرياً من 

العنف يف مواجهة املقاتلني التابعني له، ما �ساعد يف حت�سني �سورة الزرقاوي يف كثري من 

الدول الإ�سالمية كبطل مقاومة.

اأعمال قطع  الزرقاوي- مثل  التي ارتكبتها قوات  الوح�سية  فاإن الأعمال  ومع ذلك، 

الروؤو�س يف امل�ساجد، وتفجري املالعب، وال�ستيالء على امل�ست�سفيات، واإعدام مواطنني 

عاديني، والزواج الق�رشي- كانت يف نهاية الأمر مبثابة تدمري للذات، واأّدت اإىل اإنقالب 

الحتالل  �سد  يقاتلون  كانوا  مّمن  كثريون  بينهم  من  وكان  القوات،  هذه  �سد  العراقيني 

الأمريكي، �سواء مبفردهم اأو بالتعاون مع الزرقاوي.وا�ستطاع اجلي�س الأمريكي، م�ستفيداً 

الأهلية يف  احلرب  على  ما  اإىل حٍد  ال�سيطرة  العراقية،  والقبائل  اجلهاديني  بني  اجلفاء  من 

العراق بحلول عام 2009. ويقول مولر اإن هزمية قوات الزرقاوي متّت  يف نهاية الأمر، 

اأكرث  اأ�سفرت عن مقتل  اإذ  فادحة،  الأمريكي خ�سائر  تكبيد  بعد  اإل  يتحقق  لكن ذلك مل 

من األف اأمريكي، اأي �سبعة اأمثال العدد الذي فقدته الوليات املتحدة يف غزو العراق عام 

.2003

اأي�سًا  ذلك  اإىل  يدفعها  م�سايقة؛  عن�رش  زالت،  وما  اإيران،  كانت  اأخرى،  ناحية  من 

يف  اجلي�س  درا�سة  تخل�س  الأمر،  حقيقة  ويف  عليها.  املفرو�سة  العقوبات  اإزاء  ال�ستياء 

تقييمها للحرب يف العراق، ب�سكل لفت للنظر، واإن كان خميفًا، اإىل اأنه« يبدو اأن اإيران 

هي املنت�رش الوحيد«. ويف 2010، اأو�سح مقّدمو الإحاطات للقادة الع�سكريني الأمريكيني 

�سد  حماولة  اأي  الأوقات  من  وقت  اأي  يف  تنجح  مل  اأنه  املعروف  من  اأنه  اأفغان�ستان  يف 

التمرد، عندما يلجاأ املتمردون اإىل مالذ اآمن عميق عرب احلدود؛ ورغم اأنهم اأ�سافوا اأنهم 

ياأملون يف اأن يكون الو�سع يف اأفغان�ستان خمتلفًا، مل يثبت حدوث ذلك بعد اأكرث من عقد 

من ت�رشيحاتهم.ويوؤكد مولر يف ختام تقريره اأن التجربة ذات ال�سلة يف العراق ت�سري اإىل 

اأن مقّدمي الإحاطات كانوا على حق متامًا. واإذا كانت الوليات املتحدة ل تريد خو�س 
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ال�رشق  اأخرى يف  ُي�سفر عن كارثة  قد  ما  اإيران- وهو  مبا�رشة �سد  ب�سورة  �ساملة  حرب 

.
)17(

الأو�سط- من املمكن اأن ي�ستمر الإيرانيون على ما هم عليه اإىل الأبد

املتحدة ل  الوليات  اإن  الفرن�سية   )La Croix( قالت �سحيفة لكروا  من جهتها، 

ُتظهر اأي ا�ستعداد للتخّلي عن العراق ب�سبب م�ساحلها اجليو�سيا�سية والقت�سادية والأمنية 

املهمة، وب�سبب اأهمية ا�ستقرار ال�رشق الأو�سط، اإذ ل جمال لرتك حكومة بغداد يف مواجهة 

)18(
حمتملة مع تنظيم الدولة الإ�سالمية، لأن انهيار الدولة العراقية �سيهّدد النظام العاملي.

ويف مقابلة اأجرتها كارولني فينيت، قال مدير املركز الفرن�سي لأبحاث العراق عادل 

بكوان، اإن الو�سع يف العراق لي�س مثل و�سع اأفغان�ستان، لأن الأمريكيني ان�سحبوا ر�سميًا 

بناًء على طلب حكومة نوري  2014، كان ذلك  2011؛ وملّا عادوا عام  العراق عام  من 

اإ�رشاك قواتها  اإعادة  اإىل  اأوباما  ال�سابق باراك  الرئي�س الأمريكي  اإدارة  التي دعت  املالكي، 

لإنقاذ بغداد واأربيل يف مواجهة تنظيم »داع�س«.

وحتى الآن -كما يقول بكوان- لي�س لدى الأمريكيني �سوى عدد حمدود من القوات 

الأرا�سي  من  املقاتلة  القوات  كل  الأول  دي�سمرب/كانون   31 يف  و�سُت�سحب  بالعراق، 

العراقية؛ لكن هذا ل يغرّي الو�سع على الإطالق، لأنه �سيبقى هناك دائمًا تعاون �سامل يف 

ق�سايا الأمن وال�ستخبارات واملواكبة ودعم اجلي�س العراقي والب�سمركة الكردية.

وي�سري بكوان اإىل اأن الأولوية الق�سوى للوليات املتحدة بال�رشق الأو�سط هي اإيران، 

التي لديها ح�سور اقت�سادي وع�سكري وثقايف قوي يف العراق، والتي يتم تنظيم الكثري 

من العالقات معها يف هذا البلد بالن�سبة لوا�سنطن، حيث ل ميكن تعيني رئي�س للجمهورية 

ول رئي�س وزراء يف بغداد دون املرور باإيران اأو اأمريكا، ول ميكن لالأمريكيني ترك الأر�س 

الأمريكي  الغزو  منذ  ف�سلت  الدويل  التحالف  دول  اأن  اإىل  الثوري.ونّبه  للحر�س  فارغة 

للبالد عام 2003، وحتى اليوم، يف اإن�ساء جي�س عراقي عملي، ما يعني اأن الدعم الأمريكي 

�رشوري لهذا اجلي�س، ول ميكن لأي حكومة عراقية اأن تطالب بقطيعة كاملة مع وا�سنطن، 

17-  دوت�سي فيلله، 27-03-2021
18-  �سحيفة “لكروا” الفرن�سية : هل الوليات املتحدة حمكوم عليها بالبقاء يف العراق؟ 29-7-2021.
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رغم اأن امللي�سيات ال�سيعية املوالية لإيران تهاجم امل�سالح الأمريكية يف العراق با�سم وجود 

قوة احتالل. ورغم مطالب النواب بالرحيل النهائي للوليات املتحدة، فاإن حكومة بغداد 

غري قادرة على تنفيذ هذا القرار.وخل�س اإىل اأن »اإعالن الأمريكيني ان�سحابهم، ولو رمزيًا، 

قد اأعطى ورقة مهمة لرئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي .
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مقاطعة دولة االحتالل:

الواقع والتحّديات 

❋
براءة درزي 

والقلق  باخلوف  1948، حمكومة  عام  تاأ�سي�سها  اإعالن  منذ  االحتالل،  دولة  تزال  ال 

الذي عّززه واقع اأّنها كيان غريب حماط بـ »اأعداء« يعار�سون اأ�سا�س فر�سه على املنطقة، 

وا�ستوىل  اأر�سهم  من  وهّجرهم  وقراهم  منازلهم  ودّمر  الفل�سطينيني  دماء  اأراق  بعدما 

عليها. وقد تنّقل االحتالل من حرب اإىل حرب، فكانت ن�ساأته يف حرب النكبة، تالها 

العدوان على م�رص عام 1956، و�سواًل اإىل حرب النك�سة وما بعدها، يف ظّل حماوالت 

للق�ساء على م�سادر القلق، مّتكًئا على تفّوقه الع�سكري والدعم الغربي له. 

وقد �سّكل االأمن هاج�س دولة االحتالل االأكرب، والتي حاولت معاجلته عرب اال�ستمرار 

لبنان وغزة  القتالّية؛ وزاد قلقها مع هزميتها يف  يف تطوير تر�سانتها الع�سكرية وقدراتها 

اأمام قوى غري دولتية، على الرغم من تر�سانتها الع�سكرية ال�سخمة، والدعم الغربي، ال 

متطّورة،  اأ�سلحة  �سكل  على  الدعم  من هذا  واال�ستفادة  املحدود،  االأمريكي غري  �سّيما 

ومواقف م�ساندة يف االأمم املتحدة وجمل�س االأمن ملنع �سدور قرارات تدين جرائمها. 

انت�سار حا�سم يف  »اإ�رصائيل« على �سناعة  �سّيما يف ظّل عدم قدرة  لكّن احلرب، ال 

لبنان وغزة، وفقدان القدرة على التنّبوؤ م�سبًقا باإمكانية ح�سم اأّي مواجهة قادمة، مل تعد 

وحدها ما ُيقلق دولة االحتالل التي باتت تواجه خماطر داخلية وخارجية تتحّدث عنها 

❋ باحثة يف ال�ساأن الفل�سطيني.
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وتفّندها مراكز التفكري والدرا�سات، وتدر�س ال�سيناريوهات املرتبطة بها. 

»�سورتها  ا�ستهداف  القلق،  بعني  اإليها  االحتالل  دولة  تنظر  التي  التهديدات  ومن 

ومكانتها« والعمل على نزع ال�رصعية عنها على امل�ستوى الدويل، عرب ت�سليط ال�سوء على 

جرائمها وانتهاكاتها القانوَن الدويل، والدعوة اإىل حما�سبتها وعزلها ومقاطعتها. وجرائم 

االحتالل ال تقت�رص على قتل املدنيني الفل�سطينيني و�سّن احلرب عليهم، واإن كانت وترية 

ا جرائمها  انتقادها تت�ساعد يف فرتات العدوان كما يف حروبها على غزة، لكّنها ت�سمل اأي�سً

واحل�سار  مكانهم،  امل�ستوطنني  واإحالل  الفل�سطينيني  تهجري  وحماوالت  االأ�رصى،  بحّق 

الذي تفر�سه على غزة، واالعتداء على املقّد�سات، وغريها. 

وعلى الرغم من اأّن �سيا�سة املقاطعة لي�ست باجلديدة، اإاّل اأّن تطّورها وتنظيمها وحتقيقها 

ملحاربتها  واملال  اجلهد  تكري�س  على  االحتالل  دولة  اأرغم  �سعيد  غري  على  اإجنازاٍت 

ال�سيا�سية واالقت�سادية  اأن يوؤّثر يف العالقات  اأّن تو�ّسع املقاطعة ميكن  اإىل  وعرقلتها، نظًرا 

لدولة االحتالل التي ا�ستفادت من هذه العالقات لتعّزز موقعها وقدراتها.

ومع ذلك، ال ي�ستهدف هذا املقال احلديث عن حركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات 

واجتاه  ك�سيا�سة  عموًما  املقاطعة  يتناول  بل  منّظمة،  كحركة   BDS العقوبات  وفر�س 

ي�سعى اإىل عزل دولة االحتالل وال�سغط عليها؛ واإذا تطّرق اإىل حركة BDS ،فذلك يف 

�سياق اال�ستدالل ولي�س يف �سياق احلكم على احلركة بذاتها اأو تفنيد دورها. 

المقاطعة كو�سيلة لمواجهة االحتالل 

التي  القتل واجلرائم  بحّد  اإاّل   1948 اأيار/مايو  قيام دولة االحتالل يف  اإعالن  مل ميكن 

ارتكبها ال�سهاينة بحّق الفل�سطينيني، رجوًعا اإىل مناف�سة اأ�سحاب االأر�س واال�ستيالء على 

االأرا�سي يف فل�سطني وا�ستعمارها مع موجات الهجرة اليهودية املتتالية. فرافقت املقاطعة 

بدايات الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني، و�سهدت تنظيًما مع املوجة الثانية للهجرة، اإذ بداأ 

اليهودية؛  املنتجات  مقاطعة  اإىل  وللدعوة  لليهود  االأرا�سي  بيع  ملنع  منّظمات حملية  اإن�ساء 

وثّمة ترجيحات اأّن اأول نداء وطني للمقاطعة كان يف موؤمتر ُعقد يف نابل�س عام 1920، 
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.
(1(

نادى مبقاطعة االإنتاج اليهودي يف فل�سطني وعدم بيع االأرا�سي للم�ستوطنني اليهود

اإحدى  »اإ�رصائيل«  مقاطعة  وكانت  االحتالل،  جرائم  تتوّقف  مل  عقود،  مدى  وعلى 

و�سائل مقاومتها؛ لكّن هذه املقاطعة كانت تتعّر�س ملّد وجزر وفق الظروف واملعطيات 

ال�سيا�سية، فيما كانت تت�ساعد ب�سكل ملحوظ يف فرتات االنتفا�سات والهّبات واحلروب 

التي ت�سّنها »اإ�رصائيل«، مبا كان يغّذي املوقف ال�سعبي �سّدها؛ وهو موقف مهّم يف تفعيل 

املقاطعة وانت�سارها، يف فل�سطني وخارجها.

ولعّل املواقف التي �سدرت �سّد دولة االحتالل والدعوات اإىل مقاطعتها وحما�سبتها، 

مع  تزامنت  التي   ،2021 اأيار/مايو  يف  غزة  على  العدوان  اأثناء  يف  جرائمها  خلفية  على 

، وو�سف  ال�سيخ جراح   
ّ
�سلوان وحي مقد�سية من  لتهجري عائالت  االإ�رصائيلية  امل�ساعي 

جرائمها بالتطهري العرقي وجرائم الف�سل العن�رصي، منوذج للتفاعل مع جرائم االحتالل 

الذي مل يرتجم على امل�ستوى ال�سعبي وح�سب، بل على امل�ستوى ال�سيا�سي، ال �سّيما يف 

  .
(2(

االأ�سوات التي خرجت من الكونغر�س �سّد جرائم »اإ�رصائيل«

يوغوف  مركز  اأجراه  للراأي  ا�ستطالع  اأظهر  املقاطعة،  �سيا�سة  يغّذي  �سياق  ويف 

)YouGov) الربيطاين، تراجع �سعبية »اإ�رصائيل« يف عدد من الدول االأوروبية بعد عدوانها 

على غزة يف اأيار/مايو 2021. ووفق بيانات ا�ستطالع املركز، عانت �سعبية »اإ�رصائيل« يف 

جميع اأنحاء اأوروبا ب�سكل كبري منذ اآخر ا�ستطالع اأجراه املركز يف فرباير/�سباط املا�سي، اإذ 

.
(((

انخف�س معّدل التف�سيل ال�سايف لها 14 نقطة يف جميع البلدان التي �سملها اال�ستطالع

كذلك، بنّي ا�ستطالع اأجراه معهد االنتخابات اليهودي يف الواليات املتحدة االأمريكية 

من  وُن�رصت نتائجه يف 7/2021/)1، اأي بعد العدوان على غزة يف اأيار/مايو، اأّن 4)% 

الواليات  للعن�رصية يف  مماثلة  للفل�سطينيني  »اإ�رصائيل«  معاملة  اأن  يرون  االأمريكيني  اليهود 

دولة  اإّن   %22 ف�سل عن�رصي، وقال  »اإ�رصائيل« دولة  يعّدون  منهم   %25 واأّن  املتحدة، 

BDS – بحث يف الطرق والقيم والتاأثري، موؤ�س�سة الدرا�سات  اإ�رصائيل  مقاطعة  الدين: حركة  �سعد  1- عمرو 
الفل�سطينية، بريوت، 2020. �س 7.  

 https://arb.im/1(60040، 22/5/2021 ،21 2- موقع عربي
 https://bit.ly/(nsWMra،  4/6/2021 ، YouGov موقع -(
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.
(4(

االحتالل ترتكب اإبادة جماعية �سّد الفل�سطينيني

نماذج من المقاطعة 

تراوحت جهود مقاطعة االحتالل بني الفردية واجلماعية، وجرى تنظيمها يف بع�س 

اال�ستثمارات  و�سحب  املقاطعة  حركة  عن  االإعالن  مع   2005 عام  �سّيما  ال  املحّطات، 

وفر�س العقوبات؛ وهي حركة ت�سطلع بن�ساط وا�سع على م�ستوى املقاطعة، لكن من دون 

اأن تنح�رص املقاطعة يف اإطارها. 

عام  مقاطعته  اإىل  والداعية  االحتالل  جلرائم  الراف�سة  املواقف  من  مناذج  هنا  ون�سوق 

2021، ال �سّيما ما تزامن منها مع االعتداء االإ�رصائيلي على غزة يف اأيار/مايو ،وجمازر القتل 

والدمار التي ارتكبتها قوات االحتالل وطائراته بحّق الفل�سطينيني.  

فقد عّد 120 مركًزا بحثًيا لدرا�سات »اجلندر« يف جامعات اأمريكية »اإ�رصائيل« دولة 

؛ ودان بيان �سادر يف 17/5/2021، عن مراكز 
(5(

متار�س الف�سل العن�رصي �سد الفل�سطينيني

درا�سات »اجلندر« يف 120 جامعة اأمريكية، التهجري الق�رصي للفل�سطينيني من منازلهم يف 

ال�سيخ جراح ، واقتحام االأق�سى، والق�سف الع�سوائي لغزة، وعنف امل�ستوطنني االإ�رصائيليني 

املدعومني من ال�رصطة وجي�س االحتالل، واقتحام املنازل، ومعاملة الفل�سطينيني بوح�سية، 

البغي�س  الهتاف  اليميني  العرقي  القومي  امل�ستوطنني  عنف  ي�ساحب  ما  غالًبا  اأّنه  خا�سة 

»املوت للعرب«.

يف ال�سهر ذاته، وّقع 600 اأكادميي وباحث يف جامعات هولندا عري�سة تدعو احلكومة 

اإىل قطع جميع العالقات مع »اإ�رصائيل«، من اأجل حتقيق �سالم عادل للفل�سطينيني. واأّكد 

التي  واحلرب  واالحتالل  امللكية  نزع  »ا�ستمرار  �سّد   وقوفهم  العري�سة  على  املوّقعون 

تفر�سها اإ�رصائيل على الفل�سطينيني«. وفيما دانت العري�سة حماوالت امل�ساواة بني ال�سحّية 

واجلاّلد يف تو�سيف املواجهات بني الفل�سطينيني واالإ�رصائيليني، عرب حماولة ت�سوير االأمر 

على اأنه »نزاع بني طرفني متكافئني وا�ستخدام كلمة �رصاع لو�سف الو�سع يف فل�سطني، 

4-  Jewish Electorate Institute، 13/7/2021. https://bit.ly/3kpZhZz 
 https://bit.ly/(zOmqtF ،26/5/2021 ،Algemeiner موقع -5
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هو ت�سليل خطري«. فقد دعت احلكومة الهولندية اإىل اتخاذ خطوات فّعالة لتحقيق �سالم 

عادل، عرب ال�سغط على دولة االحتالل، عرب قطع جميع العالقات االقت�سادية وال�سيا�سية 

.
(6(

والع�سكرية معها، حتى يحني الوقت الذي يح�سل فيه الفل�سطينيون على حقوقهم

ويف مواقف توؤّكد رف�س جرائم االحتالل والدعم الذي تتلّقاه من الواليات املتحدة، 

ُوّجهت عدد من الر�سائل اإىل الرئي�س االأمريكي، طالبته بال�سغط على دولة االحتالل لوقف 

جرائمها، وذكرت دور الواليات املتحدة يف دعم هذه اجلرائم. ففي ر�سالة مفتوحة اإىل 

قادة  دولة،   75 من  ومنّظمة  مرموقة  �سخ�سية   680 دعت  بايدن،  جو  االأمريكي  الرئي�س 

اأمريكا اإىل العمل من اأجل امل�ساعدة يف اإنهاء الهيمنة والقمع املوؤ�س�سي، الذي متار�سه دولة 

الفل�سطيني، واإىل حماية حقوق االإن�سان االأ�سا�سية اخلا�سة بهم.  ال�سعب  االحتالل على 

ونّبهت الر�سالة اإىل اأّن ال�رصطة االإ�رصائيلية وامل�ستوطنني م�ستمّرون يف ممار�سة العنف �سد 

العنيفة  واالأعمال  الق�رصي  بالطرد  الر�سمي، وذلك  النار  اإطالق  الفل�سطينيني رغم وقف 

�سد املتظاهرين ال�سلميني وامل�سّلني يف االأق�سى، موؤكدة اأن هذه ال�سيا�سات تقّو�س الن�سيج 

االجتماعي، ومتنع اأي تقدم نحو م�ستقبل دميقراطي عادل و�سلمي، وهي اأّدت اإىل نزوح 

.
(7(

72 األف فل�سطيني يف غزة، مت�رّصرين من اأزمة اإن�سانية �سببها 14 عاًما من احل�سار

وطالب 0)) رجل دين يف الواليات املتحدة، من ق�ساو�سة وحاخامات واأئّمة م�ساجد، 

بالتوقف عن تدمري  بـ »التدخل الإلزام احلكومة االإ�رصائيلية  الرئي�س االأمريكي جو بايدن، 

منازل الفل�سطينيني، وثْنيها عن ممار�سة التطهري العرقي يف حّيي �سلوان وال�سيخ جراح، يف 

القد�س املحتلة«. وقالت الر�سالة اإّن »التطهري العرقي الذي متار�سه اإ�رصائيل، جزء من تاريخ 

.
(8(

طويل وعنيف يف جميع اأنحاء فل�سطني مّولته الواليات املتحدة لعقود«

دولة   ،18/6/2021 يف  م�سرتك،  بيان  يف  اأمريكا،  يف  ونقابة  جمعية   15 وو�سفت 

الفل�سطينيني.  �سد  العن�رصية  �سيا�ساتها  ب�سبب  عن�رصي«  ف�سل  »دولة  باأنها  االحتالل 

عرقي  تطهري  »ب�سيا�سة  عاًما   7( منذ  الفل�سطيني  ال�سعب  له  يتعر�س  ما  البيان  وو�سف 

https://bit.ly/(gEkvAq  :6- العري�سة التي وّقعها 600 اأكادميي هولندي
https://bit.ly/2SKkD8K     15/6/2021 7- موقع ميديا بارت

https://www.palinfo.com/295841         28/8/2021 8- املركز الفل�سطيني لالإعالم
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من  فل�سطيني  األف   7(0 نحو  بطرد   1948 عام  منذ  بداأت  �سهيوين،  ا�ستعمار  دولة  من 

.
(9(

منازلهم«

البنك املركزي الرنويجي »Norges Bank« الذي  اأعلن  امل�ستوى االقت�سادي،  على 

يدير اأكرب �سندوق معا�سات تقاعدية يف العامل، عن ا�ستبعاده ثالث �رصكات متوّرطة باأن�سطة 

 .Electra Ltdو ،Ashtrom Group Ltdو ،Elco Ltd ا�ستيطانية. وهذه ال�رصكات هي

اإّن قرار �سحب اال�ستثمارات جاء ب�سبب »اخلطر   ،2/9/2021 البنك يف بيان، يف  وقال 

املتمّثل يف م�ساهمة هذه ال�رصكات يف انتهاكات ممنهجة حلقوق االأفراد يف حاالت احلرب 

.
(10(

اأو النزاع«، ف�ساًل عن »اأن�سطتها املرتبطة بامل�ستوطنات االإ�رصائيلية يف ال�سفة الغربية«

�سحب   ،5/7/2021 يف  نرويجية،  تاأمني  �رصكة  اأكرب  وهي   ،KLP �رصكة  واأعلنت 

الغربية املحتلة. و�سمل  ال�سفة  16 �رصكة ب�سبب عالقاتها باال�ستيطان يف  ا�ستثماراتها من 

القرار �رصكات ات�ساالت التي تقّدم خدمات الهاتف واالنرتنت، الأنها �ساهمت يف حتويل 

»امل�ستوطنات اإىل مناطق جذب �سكنية«؛ و�سملت هذه ال�رصكات التي�س وبيزك و�سيلكوم 

 .
(11(

وبارترن كوميوننيكي�سن

كذلك، األغى �سندوق الرثوة ال�سيادية الرنويجي، الذي تبلغ قيمته ).1 تريليون دوالر، 

�رصكتي �سابري للهند�سة وال�سناعة املحدودة، و�رصكة ميفن ريال ا�ستات، على خلفية دعمها 

من  ن�سيحة  على  بناًء  ال�رصكات  ا�ستبعاد  مت  اإنه  بيان  يف  وقال  االإ�رصائيلية.  امل�ستوطنات 

ال�رصكات يف  م�ساهمة هذه  املتمثلة يف  املقبولة  املخاطر غري  »ب�سبب  االأخالقيات  جمل�س 

.
(12(

االنتهاكات املنهجية حلقوق االأفراد يف املواقف اأو احلروب اأو النزاعات«

ويف 19/7/2021، اأعلنت �رصكة اآي�س كرمي بن اآند جريي اأنها لن توّزع منتجاتها بعد 

اأنها  من  الرغم  على  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  االإ�رصائيلية  امل�ستوطنات  يف  االآن 

ال�سطر  ي�سمل  قرراها  كان  اإذا  ما  اأن حتّدد  دون  من  »اإ�رصائيل«،  التوزيع يف  �ست�ستمر يف 

 https://arb.im/1(66178 ،18/6/2021 ،21 9- عربي
 https://bit.ly/(nrQKHk ،2/9/2021 ، Norges Bank  10- موقع

 https://bit.ly/(ibQWae ،5/7/2021 ،11- قد�س بر�س
 https://bloom.bg/(k2c(wT ،20/5/2021 ،12-بلومبريغ
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. وقال رئي�س حكومة االحتالل، نفتايل بينيت، اإّن ال�رصكة 
(1((

ال�رصقي من القد�س املحتلة

؛ وو�سف �رصيكه يف 
(14(

اآي�س كرمي مناه�س الإ�رصائيل« اأنها  »قّررت ت�سنيف نف�سها على 

ت�سّن  فيما   .
(15(

ال�سامية« ملعاداة  خمجل  »ا�ست�سالم  باأّنها  اخلطوة  البيد،  يائري  االئتالف، 

، علًما اأّن مقّر �رصكة بن اآند 
(16(

واليات اأمريكية حرًبا على ال�رصكة على خلفية هذا القرار

يها يهودّيان.   جريي يف والية فريمونت، وموؤ�ّس�سَ

قائمة االأمم املتحدة ال�سوداء وو�سم منتجات امل�ستوطنات يف اأوروبا: فتح باب ملقاطعة 

امل�ستوطنات من دون تبّنيها

املتحدة  االأمم  حّددت  امل�ستوطنات،  مقاطعة  م�سار  يف  منه  اال�ستفادة  ميكن  �سياق  يف 

العدل  حمكمة  األزمت  فيما  امل�ستوطنات،  يف  جتارية  ن�ساطات  لها  �رصكات  باأ�سماء  قائمة 

االأوروبية و�سم ب�سائع املنتجات امل�ستوردة من م�ستوطنات االحتالل يف االأرا�سي املحتّلة 

اأمام مقاطعة منتجات امل�ستوطنات، لكن من  الباب  1967؛ وهما خطوتان تفتحان  عام 

دون تبّني االجتاه اأو فر�سه، �سواء من االأمم املتحدة اأو االحتاد االأوروبي. 

عن  تقريًرا  املتحدة  لالأمم  التابع  االإن�سان  حقوق  مكتب  اأ�سدر   ،12/2/2020 ففي 

ال�رصكات والكيانات التجارية التي تقوم باأن�سطة حمّددة تتعلق بامل�ستوطنات االإ�رصائيلية يف 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، بناًء على طلب من جمل�س حقوق االإن�سان يف قراره ال�سادر 

التجارية  لل�رصكات  بيانات  قاعدة  باإ�سدار  املكتب  كّلف  الذي   ،2016 اآذار/مار�س   يف 

املفّو�سية  اأ�سدرتها  التي  القائمة  وت�سّم   
(17(

القرار. هذا  حّددها  جتارية  اأن�سطة  لها  التي 

ال�سامية حلقوق االإن�سان 94 �رصكة اإ�رصائيلية، و18 �رصكة من 6 دول اأخرى، وكان جرى 

تاأجيل ن�رصها يف عام 2019 بعد �سغوط مار�ستها الواليات املتحدة ودولة االحتالل على 

 https://bit.ly/(l96c8m ،19/7/2021 ،1- االأيام(
14- ح�ساب رئي�س حكومة االحتالل نفتايل بينت على تويرت، 19/7/2021

 https://bit.ly/(AGkLqN 

 https://bit.ly/(zKQVjj ،19/7/2021 ،15-ح�ساب يائري البيد
 https://arb.im/1(86661 ،2(/9/2021 ،21 16- عربي

  https://bit.ly/(tS4xbm ،12/2/2020 ،17- املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان
 https://undocs.org/ar/A/HRC/4(/71 :لالطالع على قائمة ال�رصكات    
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املفّو�سية. 

االإن�سان،  حلقوق  ال�سامية  املتحدة  االأمم  مفّو�سة  با�سليه،  مي�سيل  اأّن  من  الرغم  وعلى 

ال�رصكات  اأو النخراط  البحث  قيد  للن�ساطات  قانونًيا  يعطي و�سًفا  التقرير »ال  اإّن  قالت 

، اأي اأّن التقرير ال يحّدد فعاًل ما اإذا كان ن�ساط ال�رصكات يف امل�ستوطنات قانونًيا 
(18(

فيها«

اأم ال، اإال اأّن اخلطوة اأثارت غ�سب دولة االحتالل والواليات املتحدة. فقد و�سف نتنياهو 

اخلطوة بـ »البادرة الكريهة«، وعّدها وزير اخلارجية، ي�رصائيل كات�س، »ا�ست�سالًما خمجاًل 

وّجهت  فيما  باإ�رصائيل«؛  االإ�رصار  اأجل  من  �سغوًطا  مار�ست  التي  واملنظمات  للدول 

اخلارجية االإ�رصائيلية قن�سلياتها يف الواليات املتحدة باالت�سال بحّكام الواليات حيث تقع 

بيانات  اإ�سدار  ال�سوداء، حلّثها على  القائمة  التي وردت يف  ال�رصكات االأمريكية  مقّرات 

.
(19(

اإدانة للتقرير االأممي الذي ت�سّمن قائمة باأ�سماء ال�رصكات التي تن�سط يف امل�ستوطنات

 وو�سف وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو املفّو�سية ال�سامية اأّنها هيئة »خمزية«، 

قائاًل اإّن قرار الك�سف عن هذه القائمة »اإن هو اإال تاأكيد على االنحياز املُتعّنت املُناه�س 

، فيما كان بومبيو اأعلن يف 2019 اأّن امل�ستوطنات 
(20(

الإ�رصائيل وال�سائد يف االأمم املتحدة«

.
(21(

ال ت�سّكل انتهاًكا للقانون الدويل

ويف ت�رصين الثاين/نوفمرب 2019، قّررت حمكمة العدل االأوروبية اإلزام دولة االحتالل 

اإنه  اإنتاجها يف امل�ستوطنات. وقالت  بو�سع مل�سق يو�سح م�سدر املواد الغذائية التي يتم 

مبوجب قوانني االحتاد االأوروبي ب�ساأن و�سع مل�سقات على املواد الغذائية، يجب تو�سيح 

م�سدر تلك االأغذية حتى يتمكن امل�ستهلكون من االختيار بناًء على »اعتبارات اأخالقية، 

.
(22(

واعتبارات تتعّلق بااللتزام بالقانون الدويل«

واأمام الهجمة االإ�رصائيلية على قرار و�سم املنتجات، قال م�سوؤولو االحتاد اإّن القرار »ال 

  https://bit.ly/(tS4xbm ،12/2/2020 ،18- املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان
 https://bit.ly/(zi6PBp ،12/2/2020 ،19-هاآرت�س

https://bit.ly/(lZuaUh ،1(/2/2020  ،20- اأ�سو�سيتد بر�س
https://bit.ly/(9i15Nj ،18/11/2019  ،21- موقع اخلارجية االأمريكية

 https://aja.me/rnkev ،12/11/2019 ،22- اجلزيرة
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ينطلق من خلفية مقاطعة اإ�رصائيل، لكّنه ينطلق من احرتام حق املواطن االأوروبي يف معرفة 

م�سدر املنتجات«. 

وعلى الرغم من اأّن قرار الو�سم ال يعني دعوة اإىل املقاطعة، وفق ما �رّصح به امل�سوؤولون 

عام  املحتلة  واالأرا�سي  »اإ�رصائيل«  بني  ويفّرق  �سيا�سًيا  بعًدا  يحمل  اأّنه  اإاّل  االأوروبيون، 

1967، وهو احلّد االأدنى الذي وافق عليه »املجتمع الدويل«. 

وكانت املفّو�سية االأوروبية، الذراع التنفيذية لالحتاد االأوروبي الذي يعّد امل�ستوطنات 

2015، على و�سع  الثاين  ال�سالم، وافقت يف نوفمرب/ت�رصين  غري �رصعية وعقبة يف طريق 

، لكن جرى جتاهل التو�سية ب�سبب 
(2((

مل�سقات مبنتجات امل�ستوطنات االإ�رصائيلية لتمييزها

�سغوط مار�ستها دولة االحتالل. 

 ،2021 اأيلول/�سبتمرب  ويف تطّور مرتبط بهذا ال�سياق، قّررت املفو�سية االأوروبية يف 

التجارية  ال�سيا�سة  توافق  »�سمان  عنوان  حتت  االأوروبيني«  »املواطنني  مبادرة  ت�سجيل 

؛ واملبادرة عبارة 
(24(

امل�سرتكة مع معاهدات االحتاد االأوروبي واالمتثال للقانون الدويل«

مدّعمة  تكون  عندما  فيها  النظر  االأوروبية  املفو�سية  على  يتعنّي  للت�رصيع  مقرتحات  عن 

بتوقيعات مليون من مواطني االحتاد االأوروبي.  

جاء هذا القرار بعد اإ�سدار املحكمة العامة يف لوك�سمبورج قراًرا، يف 12/5/2021، 

مل�سلحة �سبعة مواطنني من االحتاد تقّدموا، عام 2017، مببادرة لفر�س حظر على ا�سترياد 

قرار  بذلك  لتلغي   ،1967 عام  املحتلة  االأرا�سي  يف  االإ�رصائيلية  امل�ستوطنات  من  ال�سلع 

. وقد 
(25(

املفو�سية االأوروبية يف 2019 عدم ت�سجيل التما�س قّدمته اجلماعة لتحقيق غايتها

تذّرعت املفو�سية لرف�س املبادرة باأّنها غري خمّولة بالنظر يف ما يرتقي اإىل فر�س عقوبات، 

كاٍف  قانوين  اأ�سا�س  اأو  كافية  اأ�سباب  تقدمي  ف�سلت يف  املفو�سية  اإّن  املحكمة  قالت  فيما 

لرف�س ت�سجيل املبادرة وال�سماح لها بامل�سي قدًما.

https://bbc.in/(zAnj8o ،11/11/2015 ،2- بي بي �سي(
 https://bit.ly/(ohagGK :24- ت�سجيل املبادرة على موقع االحتاد االأوروبي

  https://reut.rs/(F41u5c ،12/5/2021 ،25-رويرتز



درا�سات باحث
مقاطعة دولة االحتالل: الواقع والتحّديات 

76 71 1443هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

وعلى الرغم من اأّن هذه هي خطوة اأوىل ومتوا�سعة يف م�سار طويل، يتعنّي النطالقه فعاًل 

جمع مليون توقيع، اإاّل اأّنها تفتح باًبا للتحّرك القانوين جتاه منع التجارة مع امل�ستوطنات، 

.
(26(

كون املفو�سية اأقّرت اأّن االأمر متعّلق بالتجارة ولي�س بفر�س عقوبات

وت�سّكل هذه التطورات جمتمعة رواية مواجهة لتم�ّسك االحتالل مبزاعمه حول �رصعّية 

امل�ستوطنات املقامة يف االأرا�سي املحتّلة عام 1967، بداًل من اأن تتحّول هذه املزاعم اإىل 

م�سّلمات اأو حقائق ثابتة على االأر�س ال جتد من يقارعها، اأو يت�سّدى لها. 

الموقف االإ�سرائيلي من دعوات مقاطعة »اإ�سرائيل« وعزلها 

على مدى �سنوات، بذلت دولة االحتالل جهوًدا حثيثة كي حتّول انتقادها اإىل جرمية؛ 

اإىل  االإ�سارة  على  يتجّراأ  من  وجه  يف  الإ�سهارها  جاهزة  ال�سامية«  »معاداة  تهمة  وكانت 

ال�سيا�سية  املنابر  اأهّم  اخرتاق  عرب  وا�ستطاعت،  ؛ 
(27(

مقاطعتها اإىل  يدعو  اأو  ارتكاباتها 

ف�سّدرت  الفل�سطينية،  الرواية  ح�ساب  على  روايتها  تقّدم  اأن  فيها،  والتغلغل  واالإعالمية 

ت�سويق جرائمها يف  عن  تتوّرع  ومل  النف�س،  عن  الدفاع  عنوان  الفل�سطينيني حتت  قتلها 

اليهود«. ووجدت هذه  باأّنها »ا�ستعادة حلقوق  الفل�سطينيني من بيوتهم واأرا�سيهم  طرد 

الواليات  على  تقت�رص  مل  التي  الوعي  تزييف  حماوالت  عرب  وين�رصها  يتلّقفها  من  الرواية 

املتحدة واأوروبا، بل طالت العرب اأنف�سهم. فكانت جرائم »اإ�رصائيل« متّر لي�س من دون 

حما�سبة وح�سب، بل حتى مع تربيرها؛ ويف »اأف�سل« االأحوال، كانت اجلهات الداعمة لها 

ت�ساوي بني اجلاين واملجنى عليه، وتوّزع امل�سوؤولية بني »اإ�رصائيل« من جهة ومن تعتدي 

عليهم من املدنيني من جهة اأخرى.

وا�ستطاعت دولة االحتالل جتاوز موجات املقاطعة؛ �ساعدها يف ذلك عالقاتها بالدول 

الغربية وح�سور الواليات املتحدة الدائم لدعمها، وقدرتها على تعزيز اقت�سادها. ولعب 

التطبيع مع م�رص واالأردن، وتوقيع اتفاق اأو�سلو مع منظمة التحرير الفل�سطينية، دوًرا يف 

 https://bit.ly/(m4X9Gb ،2(/9/2021 ،26- االنتفا�سة االإلكرتونية
27- Norman Finkelstein: Holocaust Industry - Reflections on the Exploitation of Jewish Suf-
fering, Verso Books, 2000. 
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التخفيف من كلفة املقاطعة؛ بل اإّن اتفاقات التطبيع العربية ا�سُتخدمت يف بع�س االأحيان 

لتوهني املقاطعة، اإذ كيف ميكن مطالبة الغرب مثاًل مبقاطعة »اإ�رصائيل« فيما تن�سج االأنظمة 

العربية معها عالقات �سيا�سية ودبلوما�سية واقت�سادية، فيما ُيفرت�س اأن تكون املعني االأّول 

مبقاطعة االحتالل!

مل توِل دولة االحتالل اأهمّية كبرية لدعوات مقاطعتها مع بداية حتّولها اإىل حركة منّظمة 

املزيد  وان�سمام  اإجنازات  وحتقيقها  زخًما  املقاطعة  اكت�ساب حركة  مع  لكن   .2005 عام 

من القطاعات اإليها، بداأت »اإ�رصائيل« ت�ست�سعر اخلطر من تنامي هذه الدعوات التي توؤّثر 

يف الراأي العام العاملي، االأمر الذي يوؤّدي اإىل التاأثري يف عالقاتها التي ا�ستفادت منها لبناء 

على  تقت�رص  ال  لها  واال�ستجابة  الدعوات  هذه  الع�سكرية. وخطورة  وقدراتها  اقت�سادها 

اأثرها االآين، بل تتجاوز ذلك اإىل اعتبارات تتعّلق بتداعياته امل�ستقبلية. 

اجلامعات  م�ستوى  على  املقاطعة  حمالت  من  االإ�رصائيلي  القلق  املثال،  �سبيل  فعلى 

واملوؤ�س�سات االأكادميية ال يقت�رص على خوف دولة االحتالل من فقدان تاأثريها احلايل يف 

اجلامعات، بل يتعّدى ذلك اإىل القلق من خ�سارة اجليل الذي �سيتوىّل امل�سوؤولية م�ستقباًل، 

، مع ما يعنيه ذلك من تاأثري يف خمتلف القرارات، 
(28(

اأو اخلوف على »راأ�س املال االإن�ساين«

اإن على امل�ستوى ال�سيا�سي اأو االقت�سادي وغريهما.  

متوّحدون  »م�سيحيون  رابطة  يف  اال�سرتاتيجية  ال�سوؤون  مدير  بروغ،  لديفيد  ووفًقا 

من اأجل اإ�رصائيل«، فاإّن »هدف حملة املقاطعة مل يكن يوًما حمل اجلامعات على �سحب 

ا�ستثماراتها من اإ�رصائيل. ولو رّكزنا على اجلانب املايل ل�سعرنا باالرتياح؛ لكن لو اأدركنا 

علينا  لتعنّي  ال�ساعدة،  االأجيال  عن  اإ�رصائيل،  حمّبي  نحن  الإبعادنا،  املبذولة  اجلهود  مدى 

وطاّلب   2000 عام  منذ  املولودين  ال�سباب  �سفوف  يف  ء 
ّ
�سي فو�سعنا  نقلق.  اأن  عندئٍذ 

اجلامعات. بل قد و�سلنا اإىل حٍدّ اأ�سبحت معه الغالبية متيل اإىل الفل�سطينيني اأكرث منها اإىل 

 .
(29(

االإ�رصائيليني«

 https://aja.me/7lnvu ، 19/6/2015 ،28- اجلزيرة
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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)201 عن معهد �سيا�سات ال�سعب اليهودي حول التهديدات  ويف ورقة �سادرة عام 

اأو  الثقافية،  اأو  االقت�سادية،  املقاطعة  من  نوع  »اأّي  فاإّن  اليهودي،  لل�سعب  والفر�س 

ال�سعبي،  امل�ستوى  اإىل  اإ�رصائيل  ال�رصاع �سد  ينقل  اأو غريها، هو �سالح خطري  االأكادميية، 

و�سيلة م�رصوعة  املقاطعة  كانت  واإن  بفعالية. وحتى  فيه  ي�سارك  اأن  كان  اأيًّا  بحيث ميكن 

لل�سغط على اإ�رصائيل الإنهاء االحتالل، اإال اأّنها موؤ�رّص على احتمال نزع ال�رصعية؛ وبالفعل، 

 .
((0(

فاإّن الهدف من املقاطعة يف معظم احلاالت هو نزع ال�رصعية«

وي�سري عامو�س يادلني، رئي�س اال�ستخبارات الع�سكرية االإ�رصائيلية ال�سابق، يف ت�سخي�س 

»اإ�رصائيل«  مكانة  اأّن  اإىل   ،»2015 – 2011 ال�سنوات  يف  اال�سرتاتيجية  اإ�رصائيل  »بيئة  لـ 

ال�سيا�سية تتعّر�س الهتزاز م�ستمر، اإذ تتوا�سل حملة نزع ال�رصعية عنها يف ال�ساحة العاملية، 

فيما �سورتها لدى الدول الغربية م�ستمرة يف التدهور، االأمر الذي يعّزز قدرة املجموعات 

املعادية لها على احلركة والعمل، ال �سّيما تلك التي حتاول نزع ال�رصعية ال�سيا�سية واالأخالقية 

على  اأّنه  اإىل  يادلني  وينّبه   .
((1(

خمتلفة جماالت  يف  �سّدها  املقاطعة  وتعميم  »اإ�رصائيل«  عن 

الرغم من النجاح املحدود للمقاطعة، اإال اأّن خطر انتقالها من عامل املنظمات غري احلكومية 

اإىل قلب العامل الغربي املوؤ�س�سي، وانت�سارها يف موؤ�س�سات دولية، ينبغي اأن ُي�سعل �سوًءا 

اأحمر لدى »اإ�رصائيل«. 

على امل�ستوى الت�رصيعي، �سّن »الكني�ست« عام 2011 قانوًنا، �سادقت عليه املحكمة 

العليا لالحتالل عام 2015، يتيح املجال لتقدمي دعاوى ق�سائية �سّد من يدعو اإىل مقاطعة 

وي�سمل  امل�ستوطنات؛  يف  املوجودة  تلك  حتى  �رصكاتها،  اأو  موؤ�س�ساتها  اأو  »اإ�رصائيل« 

عقوبات  فر�س  املالية  وزير  القانون  ويخّول  واالقت�سادية.  والثقافية  االأكادميية  املقاطعة 

من  متوياًل  تتلّقى  بينما  للمقاطعة  تدعو  التي  االإ�رصائيلية  املوؤ�س�سات  على  كبرية  اقت�ساديّة 

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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 .
((2(

حكومة االحتالل وهيئاتها

بعدما  �سّيما  ال  املقاطعة،  مع  االحتالل  م�سوؤولو  يتعاطى  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  وعلى 

ينبغي مواجهته، ويف عام  اأّنها خطر  االإجنازات، على  املقاطعة جملة من  حّققت حركة 

؛ ويف عام 
((((

2014، ربطها رئي�س حكومة االحتالل اآنذاك بنيامني نتنياهو مبعاداة ال�سامية

2016، طلب نتنياهو من »يهود العامل« امل�ساهمة يف حماربة حركة املقاطعة، ودعاهم اإىل 

.
((4(

امل�ساعدة يف »نزع ال�رصعية عّمن يحاولون نزع ال�رّصعية عنا«

اإىل اجتماع  الرئي�س االإ�رصائيلي يف ذلك احلني، روؤوفني ريفلني،  2015، دعا  يف عام 

بالتهديد  التي و�سفها  االأكادميية  املقاطعة  ملناق�سة  االإ�رصائيلية  اجلامعات  روؤ�ساء  طارئ مع 

اال�سرتاتيجي. وقال يف االجتماع اإّنه تفاجاأ من الزخم الذي باتت حتّققه حركة املقاطعة 

االأكادميية، م�سرًيا اإىل اأّنه مل يكن يتوقع »اأن تكون املوؤ�س�سات االأكادميية االإ�رصائيلية يف خطر 

.
((5(

حقيقي؛ لكن العامل يتغرّي«

، يف عام 2019، بعدما اأوكل اإليها نتنياهو 
((6(

وقد نّظمت وزارة ال�سوؤون اال�سرتاتيجية

عام )201 مهّمة حماربة املقاطعة واجلهود املبذولة لنزع ال�رصعية عن دولة االحتالل، موؤمتًرا 

حماربة  الواجب  »من  اإّنه  املوؤمتر  يف  ريفلني  وقال  دولة،   (0 من  م�ساركون  ح�رصه  دولًيا 

؛ وهذه التهمة هي اأهم االأ�سلحة التي ي�سهرها االحتالل 
((7(

جهود معاداة ال�سامية املتنامية«

�سد كّل من ينتقد »اإ�رصائيل«.  

متى تتحّول المقاطعة اإلى تهديد وجودي لالحتالل؟

 https://www.hrw.org/ar/news/2011/07/1(/24(50  1(/7/2011 ،2)- هيومن رايت�س ووت�س
https://bit.ly/(o7y1Bo ،4/(/2014 ،تاميز اأوف اإ�رصائيل -((

https://bit.ly/(AJg0Ms ،18/2/2014  ،الغارديان   

 https://aja.me/j9(4h ،2/11/2016  ،4)- اجلزيرة
 https://bit.ly/2W8aogk ،28/5/2015 ،972 magazine ،5)- موقع

اأن تقرر حكومة بينت-البيد  املقاطعة اإىل وزارة ال�سوؤون اال�سرتاتيجية قبل  حركة  حماربة  مهمة  اأوكلت   -(6
اإغالقها عام 2021، ونقلت املهمة اإىل وزارة اخلارجية يف حكومة االحتالل.. 

 https://bit.ly/(Bh7Pat ،20/6/2019 ،7)- تاميز اأوف اإ�رصائيل
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 ن�رصها معهد درا�سات االأمن القومي االإ�رصائيلي، يف اأيلول/�سبتمرب 
((8(

تتحّدث درا�سة

2020، عن خم�سة خماطر وجودية تهّدد دولة االحتالل، على الرغم من االإجنازات التي 
حّققتها على م�ستوى تطوير القدرة الع�سكرية، والقوة الدبلوما�سية واالقت�سادية، واعرتاف 

بع�س جريانها بها؛ ومن هذه املخاطر املقاطعة والعزلة الدولية.

، وهو دبلوما�سي اإ�رصائيلي �سابق كان قد تراأ�س فريق 
((9(

وبح�سب الباحث عوديد عريان

املتعلق مبقاطعة »اإ�رصائيل«  الق�سم  1999-2000، معّد  الفل�سطينيني يف عام  التفاو�س مع 

وعزلها على امل�ستوى الدويل، فاإّن العالقات اخلارجية لدولة االحتالل كانت ركًنا مهًما 

يف الدفاع عن »اإ�رصائيل« واأداة مهّمة يف �سّد التهديدات املحتملة وتقليلها. كذلك، فاإّن 

حتقيق  وحماوالتها  العامل،  بيهود  التها  و�سِ املتحدة،  بالواليات  املمّيزة  اإ�رصائيل  »عالقات 

ال�سالم؛ كل ذلك �ساعدها على املحافظة على الدعم الدويل لها وحماربة حماوالت مقاطعها، 

يف  ا�ستقرار  كعامل  اأهميتها  اأظهرت  العربية  بالدول  اال�سرتاتيجية  اإ�رصائيل  عالقات  فيما 

املنطقة«. 

عالوة على ذلك، فاإّن »عالقات اإ�رصائيل املمّيزة مع دول اأوروبا واآ�سيا واأمريكا الالتينية 

واالقت�سادية«.  والدبلوما�سية  الع�سكرية  قدراتها  تطوير  من  مهًما  جزًءا  ت�سّكل  واأفريقيا 

فاإّن  »اإ�رصائيل« عقوبات وعزلة دولية،  فاإذا واجهت  الباحث،  يقول  اإىل ذلك،  وا�ستناًدا 

م�ساحلها  على  املحافظة  اإليها  بالن�سبة  ال�سعب  من  ويجعل  ُي�سعفها  �سيناريو خطري  ذلك 

مع  الدولية  والعزلة  العقوبات  فيه  ترتافق  متطرًفا  �سيناريو  عريان  ويطرح  اال�سرتاتيجية. 

تهديدات ع�سكرية اأخرى اأو توؤّدي اإليها، ليقول اإّن هذ ال�سيناريو ي�سّكل تهديًدا وجوديًا 

لـ »اإ�رصائيل«. 

الع�سكرية  بالقدرات  ت�رّص  اأن  ميكن  الدولية  والعزلة  املقاطعة  فاإّن  الباحث،  ووفق 

واالقت�سادية لدولة االحتالل ومكانتها الدولية. وهو يوؤكد اأهمية العالقات الدولية، م�سرًيا 

به،  الذي حتظى  املعنوي  الدعم  واإ�سعاف  �رصعيتها  وتاآكل  دولًيا  »اإ�رصائيل«  عزل  اأّن  اإىل 

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 



درا�سات باحث
مقاطعة دولة االحتالل: الواقع والتحّديات 

81 71 1443هـ ـ العدد   - 2021 خريف 

من �ساأنه اأن يوؤّثر يف قّوتها يف املجاالت الدبلوما�سية والع�سكرية واالقت�سادية ،وميكن اأن 

ي�سّجع بع�س القوى االإقليمية على العمل �سد »اإ�رصائيل«، �سواء من منطلق اإيديولوجي اأو 

م�سالح معّينة. 

ويرى الباحث اأّن حتليل ال�سيناريوهات املختلفة للعزلة الدولية ُيظهر اأن ال�ساحة الدولية، 

مبختلف م�ستوياتها الدبلوما�سية واالقت�سادية والع�سكرية، ال ت�سّكل، يف املدى القريب، 

تهديًدا خطرًي لدولة االحتالل؛ وحتى االنتقاد املت�ساعد لها على خلفية �سيا�ساتها حيال 

الفل�سطينيني ال ميكن و�سفه بالتهديد الوجودي. 

تحّديات تواجهها مقاطعة االحتالل

كياٍن  اإىل  بالن�سبة  ظاهر  اأثر  ذات  بداياتها  يف  االحتالل  لدولة  العربية  املقاطعة  كانت 

اخلارجية  التجارة  كلفة  فارتفعت  ال�سيا�سي.  اقت�ساده ووجوده  تاأ�سي�س  بداية  يزال يف  ال 

وعمدت �رصكات اإىل وقف التبادل التجاري مع »اإ�رصائيل« ،التي مل يعد بو�سعها احل�سول 

اأطراف ثالثة تخ�سى فر�س عقوبات عليها ب�سبب عالقتها مع دولة  على املواد اخلام من 

 .
(40(

االحتالل

ومن االآثار التي ترّتبت على املقاطعة، على �سبيل املثال، االأزمة العاملية التي اأّدت اإليها 

اأجواء حرب عام  لدولة االحتالل يف  تعّد �سديقة  التي  الدول  اإىل  النفط  ت�سدير  مقاطعة 

اجلمعّية  من   ((79 بالقرار  اخلروج  من  وحلفاوؤها  العربية  الدول  متّكنت  فيما   ،197(

العامة لالأمم املتحدة عام 1975، الذي ن�ّس على اأّن »ال�سهيونية �سكل من اأ�سكال العن�رصيّة 

والتمييز العن�رصي«؛ وهو قرار األغته االأمم املتحدة عام 1991 على اأثر موافقة دولة االحتالل 

على امل�ساركة يف موؤمتر مدريد.

 1977 عام  ففي  حّدتها.  من  اأو  املقاطعة  كلفة  من  بالتدريج  االحتالل  دولة  تخّففت 

على  غرامات  وفر�س  االحتالل،  لدولة  العربية  املقاطعة  �سّد  ت�رصيعات  الكونغر�س  مّرر 

40- Dany Bahar and Natan Sachs: How much does BDS threaten Israel’s economy? Brook-
ings, 26/1/2018. http://brook.gs/2DEUxLM 
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توقيع  اأثر  على  م�رص،  تخّلت  الحًقا،   .
(41(

املقاطعة مع  تتعاون  التي  االأمريكية  ال�رصكات 

اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، عن املقاطعة وحتّولت بعد ذلك اإىل حمّطة »قانونية« للب�سائع 

االإ�رصائيلية، حيث يجري ت�سميتها ب�سائع م�رصية، لُتهّرب اإىل باقي الدول العربية. وبدًءا 

من عام 1994 وتوقيع وادي عربة، اأعطى دخول االأردن على م�سار التطبيع دولة االحتالل 

هام�ًسا اأكرب للتخّل�س من عبء املقاطعة، ما يعني تراجًعا يف املقاطعة من الدرجة االأوىل. 

وعلى اأثر توقيع اتفاق اأو�سلو عام )199 بني منّظمة التحرير الفل�سطينية ودولة االحتالل، 

تراجعت املقاطعة من الدرجة الثانية بعدما انخرط الطرف الفل�سطيني يف االتفاق مع دولة 

. لكّن ذلك ال يعني اأّن املقاطعة تال�ست اأو اندثرت، واإن كانت اأكرث ظهوًرا 
(42(

االحتالل

بالتزامن مع فرتات االنتفا�سة اأو الهّبة اأو احلرب، كما يف االنتفا�ستني االأوىل والثانية، ويف 

احلرب االإ�رصائيلية على غزة عام 2014. 

ومن التحّديات التي تواجهها مقاطعة االحتالل، حماربة املقاطعة وحظرها من ِقبل دول 

تدعم »اإ�رصائيل«. ففيما مل ينجح الكونغر�س االأمريكي بتبّني ت�رصيعات جُتّرم املقاطعة يف 

، تبّنى عدد من الواليات ت�رصيعات ت�سرتط مقاطعة حركة املقاطعة ك�رصط 
(4((

عهد ترامب

اقرتاحات  ا�ستلهمت يف ذلك  امل�ساعدات احلكومية؛ وقد  تلّقي  اأو  العقود  لتوقيع  م�سبق 

مقّدمة يف جمل�س ال�سيوخ ملنع مقاطعة دولة االحتالل، عرب ال�سماح للواليات ب�سّن قوانني 

ف�سخ  طائلة  حتت  »اإ�رصائيل«  مقاطعة  بعدم  تعّهدات  بتوقيع  معها  املتعاقدين  ُتلزم  خا�سة 

العقد؛ اإ�سافة اإىل م�رصوع قانون اآخر ُيجّرم حركة BDS ويفر�س غرامة على من يتعامل 

م�ساعدات  تتلّقى  حتى  اأو  احلكومة،  مع  تتعاقد  التي  االعتبارية  ال�سخ�سيات  من  معها 

قوانني  �سّن  اإىل  االحتالل  دولة  وت�سعى   .
(44(

موؤ�س�سات اأو  اأفراًدا  كانوا  �سواء  حكومية، 

41- Martin A. Weiss: Arab League Boycott of Israel, Congressional Research Service, 
25/8/2017. https://bit.ly/3i93M9d 
42- كان التبّني العربي الر�سمي للمقاطعة يف كانون االأول/دي�سمرب 1945، ورّكزت مقاطعة اجلامعة العربية 
التي  ال�رصكات  ومقاطعة  االأوىل؛  الدرجة  مقاطعة  مبا�رصة وهذه  االحتالل  دولة  مقاطعة  م�ستويات:  ثالثة  على 

دولة  موانئ  من  تتخذ  التي  ال�رصكات  ت�سمل  التي  الثالثة  والدرجة  الثانية؛  الدرجة  مقاطعة  فيها، وهي  ت�ستثمر 

االحتالل ومنافذها حمطة لها.   

 https://aja.me/8suhm ،9/1/2019 ،4- اجلزيرة(
 https://bit.ly/(i(yh0( ،18/10/2020  ،44- القانون من اأجل فل�سطني
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واإ�سدار قرارات حكومية �سد املقاطعة يف الدول ال�سديقة لها، و�سّجلت بع�س النجاح 

 .
(45(

يف هذا املجال

دولة  به  تقوم  الذي  القانوين  اأو  الدبلوما�سي  اأو  ال�سيا�سي  ال�سغط  ذلك،  اإىل  ُي�ساف 

االحتالل على بع�س اجلهات وال�رصكات ملنع امل�ساركة يف املقاطعة، اأو حّتى فر�س الرتاجع 

لتاأجري    Airbnb �رصكة  جُترب  اأن  املثال،  �سبيل  على  االحتالل،  دولة  وا�ستطاعت  عنها. 

تنّفذ  اأّنها لن   2019 ني�سان/اأبريل  اأن تعلن يف  اأماكن ق�ساء العطالت عرب االإنرتنت، على 

قرارها ال�سابق ا�ستبعاد االأماكن املتاحة للتاأجري يف امل�ستوطنات االإ�رصائيلية بال�سفة الغربية 

املحتلة، بعدما اأعلنت يف نوفمرب/ت�رصين الثاين 2018، اأنها �ستحذف نحو 200 منزل يف 

 .
(46(

امل�ستوطنات من قوائمها. وجرى الطعن بالقرار اأمام حماكم اأمريكية واإ�رصائيلية

وعالوة على ذلك، تواجه املقاطعة حتّدي التناق�سات يف املوقف االأوروبي. فعلى الرغم 

من قرار و�سم املنتجات، والدعوات التي يكّررها م�سوؤولو االحتاد االأوروبي حول »حّل 

الدولتني«، وقرارات املقاطعة التي اتخذتها �رصكات اأوروبية الأ�سباب تتعّلق باال�ستيطان، 

فاإّن الواقع على االأر�س ي�سري اإىل اأّن ثّمة مااًل اأوروبًيا ُي�سّخ لدعم امل�ستوطنات. فقد اأظهر 

تقرير ن�رصه ائتالف »ال ت�ساهم يف متويل االحتالل«، يف 2021/9/29، اأّن هناك مليارات 

التقرير  وبنّي  امل�ستوطنات؛  مع  العاملة  لل�رصكات  االأوروبي  املايل  الدعم  من  الدوالرات 

البنوك  اأوروبية، مبا يف ذلك  672 موؤ�س�سة مالية  لـ  2018 و2021، كان  اأّنه ما بني عامي 

ومديري االأ�سول و�رصكات التاأمني و�سناديق التقاعد، عالقات مالية مع 50 �رصكة تعمل 

مع امل�ستوطنات االإ�رصائيلية. وقد ح�سلت هذه ال�رصكات على 114 مليار دوالر اأمريكي 

على �سكل قرو�س واكتتابات. ووفق التقرير، اأ�سبح اإجمايل قيمة االأ�سهم وال�سندات التي 

ميتلكها امل�ستثمرون االأوروبيون يف هذه ال�رصكات 141 مليار دوالر، اعتباًرا من اأيار/مايو 

 .
(47(

 2021

الأبحاث  الفل�سطيني  املركز   ،(BDS( املقاطعة  حركة  �سد  االإ�رصائيلية  احلرب  نحل:  اأبو  الرحمن  عبد   -45
  https://bit.ly/(lWpUop ، 16/10/2016 ،(ال�سيا�سات والدرا�سات اال�سرتاتيجية )م�سارات

 https://reut.rs/(EP(DBv ، 10/4/2019 ،46- رويرتز
ت�ساهم يف متويل  ائتالف »ال  االإ�رصائيلية �سادر عن   للم�ستوطنات  املالية  التدفقات  ف�سح  بعنوان  تقرير   -47

 https://bit.ly/2ZIBmwr ، 29/9/2021 ،»االحتالل
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العربي  التطبيع  فتح موجة جديدة من  فاإّن  العربي،  امل�ستوى  �سياق م�سابه، على  ويف 

الرئي�س  برعاية   2020 اآب/اأغ�سط�س  يف  االإبراهيمية«  »االتفاقات  اإطالق  مع  الر�سمي 

�سياق  العربي يف  للرتاكم  للمقاطعة و�رصبة  اآخر  ترامب، حتّديًا  ال�سابق دونالد  االأمريكي 

عزل دولة االحتالل، مبا هو م�سهد يتناق�س مع الدعوات اإىل مقاطعة »اإ�رصائيل« وعزلها، 

وي�ساهم يف تبيي�س �سورتها وتربير جرائمها؛ ولعّل ترحيب دولة االحتالل بهذا امل�سار 

ياأتي يف اإطار حماوالتها تقوي�س جناحات املقاطعة واإ�سعاف حماوالت عزلها على امل�ستوى 

الدويل.

االأوروبية  املقاطعة  حملة  نتيجة  االحتالل،  اقت�ساد  خ�رص  االقت�سادي،  امل�ستوى  على 

مليارات دوالر يف عامي   6 بـ  ُيقّدر  ما  االإ�رصائيلّية،  امل�ستوطنات  الزراعية من  للمنتجات 

 201( عام  اأِعّد  االحتالل،  حكومة  يف  املالية  لوزارة  تقرير  ووفق  ؛ 
(48(

و2014   201(

ف عنه عام 2015، فاإّن االقت�ساد االإ�رصائيلي قد يخ�رص حتى 10.5 مليار دوالر �سنويًا،  وك�سِ

 .
(49(

اإ�سافة اإىل خ�سارة االآالف لوظائفهم، اعتماًدا على مدى تو�ّسع املقاطعة و�سمولها

ووفق تقرير �سادر عام 2015 عن موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية )اأونكتاد)، فقد 

تراجع اال�ستثمار االأجنبي املبا�رص يف االقت�ساد االإ�رصائيلي بن�سبة 46% �سنة 2014 مقارنة 

 .
(51(

، وذلك عائد يف جزء منه اإىل املقاطعة الدولية لدولة االحتالل
(50(

ب�سنة )201 

والتحّدي على امل�ستوى االقت�سادي يكمن يف حمدودّية اأثر املقاطعة، وا�ستمرار تدّفق 

االأموال اإىل امل�ستوطنات، والدعم الذي حتظى به دولة االحتالل، اأقّله من الواليات املتحدة، 

من بني اأمور اأخرى؛  لكن يف الوقت الذي لن يوؤّدي فيه اإىل انهيار االقت�ساد االإ�رصائيلي، 

اإقليمي ي�سم 25 منظمة حقوقية فل�سطينية واإقليمية   وائتالف “ال ت�ساهم يف متويل االحتالل” هو حتالف عرب 

واأوروبية، مقرها بلجيكا وفرن�سا   واإيرلندا وهولندا والرنويج واإ�سبانيا واململكة املتحدة. 

 https://bit.ly/2ZCvMMd ، 15/6/2015 ،48- ميدل اإي�ست مونيتور
ا حول االأثر االقت�سادي للمقاطعة: كري�ستيان �ساين�س مونيتور، 16/2/2014. اأي�سً

 https://bit.ly/(kHlDG1 

 https://bit.ly/(o8Wwy( ،7/7/2015 ،49- تاميز اأوف اإ�رصائيل
 https://bit.ly/2XY5ovD ،24/6/2015 ،50- تقرير اأونكتاد حول اال�ستثمار العاملي

 https://bit.ly/(ERVNXT ، 24/6/2015 ،51- واي نت
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فاإّنه قد ي�ساهم يف اإحداث خلخلة ن�سبية وا�سطراب يف بع�س ال�رصكات االإ�رصائيلية اأو يف 

�سوقية  ِقيم  على  املحافظة  على  وقدرتها  اأرباحها،  تقليل  ويف  فيها،  امل�ستثمرة  ال�رصكات 

.
(52(

عالية

خال�سة  

ت�سّكل املقاطعة عاماًل مهًما يف ت�سليط ال�سوء على جرائم االحتالل. ومن املمكن اأن 

ي�ساعد ت�ساعدها وتو�ّسعها ومنو املوقف ال�سلبي حيال دولة االحتالل، على ت�سكيل حالة 

�ساغطة توؤّدي اإىل اإجبار �سّناع القرار على تغيري �سيا�ساتهم حيال »اإ�رصائيل«، مبا يف ذلك 

اجتاهات الت�سويت يف االأمم املتحدة والعالقات معها، وتزويدها بال�سالح. 

ومن املمكن القول اإّن التحّديات التي تواجهها املقاطعة ال تلغي اأهمية هذه الو�سيلة يف 

مواجهة االحتالل ومقاومته؛ وهي متنع حتّول االحتالل و�سيا�ساته اإىل مفهوم طبيعي مقبول 

من دون نقا�س، وت�سهم يف ا�ستمرار ك�سف جرائمه، ويف اإقالقه، واإ�سغاله مبعارك قانونية 

وحتركات �سيا�سية ودبلوما�سية، لت�سّكل حلقة يف م�سل�سل الن�سال الفل�سطيني تتكامل مع 

�سائر اأدوات املواجهة، التي تقوم على جعل االحتالل مكلًفا بالّن�سبة اإىل »اإ�رصائيل«.   

االإجنازات، واملعّوقات، واالآفاق، مركز درا�سات اجلزيرة، .   »اإ�رصائيل«:  مقاطعة  52- حممود جرابعة: حركة 
https://bit.ly/(oiNcYh ،6/7/2015
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قراءة في كتاب:

التّنين الأكبر

ال�شين في القرن الواحد والع�شرين

 

❋ تاأليف: دانييل بور�شتاين – اأرنيه دي كيزا.

❋ ترجمة: �شوقي جالل.

❋ ن�رش: املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب )�شل�شلة عامل املعرفة – الكويت(.

❋ الطبعة الأوىل: يوليو 2001.

– يف امليزان الكوكبي للرثوة  – م�ستقباًل  اأثر ال�سني  يتحدث هذا الكتاب املهم عن 

والعمق  بال�سمول  يت�سف  حتلياًل  يقّدم  وهو  والع�رشين.  احلادي  القرن  خالل  والقّوة 

للتحديات والفر�ص التي يفر�سها ظهور ال�سني خالل هذا القرن، واحتماالت ال�رشاع 

بني ال�سني، القوة العاملية البازغة، والواليات املتحدة التي حتاول تاأكيد انفرادها بالهيمنة 

يتعار�ص مع  املتحدة، وما  الواليات  اآراء متباينة لالجتاهات داخل  العامل؛ ويعر�ص  على 

طموحاتها.

فال�سني عام 2030 �ستكون اأكرث االأمم �سكانًا، واأكرب اقت�ساد عاملي، وقّوة عظمى بكل 

الثالثة. ولذا،  االألفية  للرثوة والقّوة خالل  الكوكبي  امليزان  �سيحّول  الكلمة، ومبا  معنى 

القّوتني  املتحدة...  والواليات  ال�سني  بني  بّناءة  اإقامة عالقات  اإىل  الكتاب  موؤّلفا  يدعو 

العظميني يف عامل امل�ستقبل؛ ويوؤكد اأن ال�سني لن تكون راأ�سمالية اأو دميقراطية ح�سب ما 

تت�سور لها وتريد منها الواليات املتحدة، ولن تكون ا�سرتاكية باملعنى التقليدي.

❋ باحث لبناين.

❋
مراجعة: ح�صن �صعب 
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املوؤلّفني يف  قول  االأكرب«، ح�سب  »التّنني  كتاب  بها  ي�سّطلع  التي  الرئي�سية  املهمة  اإن 

مدخل الكتاب )احلا�رش يتخّلق(، هي تقدمي ال�سني يف �سوء اأبعادها الكثرية، وجتّنب النقد 

دائمًا  ال�سني، وهي  وقائع حياة  ا�ستك�ساف  اأجل  من  ذلك،  من  بداًل  والعمل،  املت�رشع، 

وقائع مرّكبة، وغالبًا ما تكون غام�سة، وتبدو متناق�سة.

ف�سول،  عّدة  وفيه  اجلديدة(،  الباردة  احلرب  داخل  الكتاب )يف  من  االأول  اجلزء  يف 

يحاول املوؤلّفان النظر اإىل ال�سني عرب نافذة تك�سف عن اأكرث الق�سايا االإ�سكالية املطروحة 

على ب�ساط البحث، اأخطار االن�سياق يف حرب باردة مدّمرة وال �رشورة لها بني اأمريكا 

العقد  خالل  عديدة  لتحّوالت  وبكني  وا�سنطن  بني  العالقة  تعر�ست  لقد  وال�سني. 

االأخري )من القرن الع�رشين(، و�سادت خالل مطلع الت�سعينيات فرتة م�سيئة ومتفائلة. ثم 

ات�سمت البيئة خالل الفرتة من عام 1993 اإىل عام 1997 بغلبة عديدة من املعارك ال�سيا�سية 

االإيديولوجية والنزاعات اخلبيثة التجارية واالقت�سادية؛ عالوة على ت�سّور ال�سني ك�سيطان 

وبخا�سة  اجلبهات،  من  عدد  على  اال�ستفزازي  ال�سني  و�سلوك  ال�رش«  »اإمرباطورية  ميّثل 

التهديدات الع�سكرية �سد تايوان.

املتحدة  الواليات  من  كٌل  انحدرت  وملاذا  كيف  اجلزء  هذا  من  االأول  الف�سل  يناق�ص 

وال�سني �رشيعًا جداً اإىل هذه احلرب الباردة اجلديدة، وما املخاطر بالن�سبة لالأمريكان، وما 

الذي يتعنّي عمله بعد ذلك، وكيف ميكن جتّنب اأ�سواأ االحتماالت.

ويرى املوؤّلفان اأن »ن�سوب حرب باردة حقيقية مع ال�سني اإمنا يعني، على االأقل، مزيداً 

من النفقات الدفاعية لالإنفاق على قوات اأمريكية مرابطة يف اخلارج، ويعني تعّطل جانب 

من  بكثري  اأكرب  وقدراً  اآ�سيا،  يف  اأمريكا  حلفاء  مع  واأزمة  والتجارة،  االقت�ساد  من  �سخم 

النزاعات داخل جمل�ص االأمن؛ ورمبا يعني مزيداً من االنت�سار النووي، اأو اأنه يعني باإيجاز 

عاملًا اأكرث خطراً، واأقل قدرة على التنبوء مب�ستقبله.

وينقل املوؤلّفان عن جورج اإف. ويل قوله اإن »املت�سائمني �سّبهوا ظهور ال�سني كقوة 

بخو�ص  امل�سكلة  تلك  »حّل«  اأمكن  وقد  عقود.  ع�رشة  منذ  اأملانيا  قوة  بت�ساعد  عظمى 

بقواعد  ال�سني  الإلزام  اأف�سل  التما�ص و�سائل  ب�سعتني. و�سوف يكون من احلكمة  حربني 
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يواجه  الذي  الكبري  ال�سوؤال  يتحقق هذا، فذلك هو  اأما كيف  الدولية.  التعامالت  وقيود 

احلياة االأمريكية على مدى جيل كامل.

ويتحدث املوؤّلفان عن عام 1989 امل�سوؤوم، الذي �سهد حادثني مثريين كان ميكن لهما 

اأّولهما  االأمريكية،   – ال�سينية  العالقات  من  ع�رش  ال�سبعة  االأعوام  انطالقة  طبيعة  يغرّيا  اأن 

مذبحة ميدان تيان اآن مني يف بكني، وثانيهما �سقوط حائط برلني. ففي 4 يونيو 1989، 

د اجلي�ص ال�سيني لطرد الطاّلب املتظاهرين وموؤيديهم من ميدان تيان اآن مني )بلغوا  ُح�سِ

املليون(.

هوؤالء  خاللها  احتّل  اأ�سابيع،  عدة  بعد  الطاّلب  �سد  العنف  با�ستخدام  القرار  وجاء 

امليدان ال�سهري؛ واحلادث يف �سياق تاريخ ال�سني ما كان له اأن ي�سدم االأمريكيني، بْيد اأنه 

�سدمهم، وعلى م�ستويات عديدة. ح�سد هائل وعنيف من املحتّجني على نقي�ص �سورة 

حتديث واإ�سالح ودمقرطة ال�سني، وهي ال�سورة التي اعتادها االأمريكيون تدريجيًا. وكان 

احلادث �سدمة لهم على وجه الدقة والتحديد، الأنه ك�سف على اأي نحٍو حتّولت ال�سني 

اإىل النقي�ص.

ومتّثلت نقطة التحّول االأخرى يف عالقة ال�سني والواليات املتحدة بانتهاء احلرب الباردة 

بني الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفييتي مع �سقوط جدار برلني يف ميدان بوت�سدام، يف 

نوفمرب 1989. وهكذا بدا كاأن ورقة ال�سني مل يعد لها قيمة يف نظر وا�سنطن للتعامل مع 

رو�سيا، التي عّمها الفو�سى وعدم اال�ستقرار. لقد كانت الورقة، يقينًا، ذات قيمة كربى، 

وقت التعامل مع االحتاد ال�سوفييتي امل�ستقر والعدواين وامل�سّلح نوويًا.

وبعد عر�ٍص الأبرز مراحل التناف�ص والتعاون )االأمريكي( مع القوة االقت�سادية العاملية 

اجلديدة، اأي ال�سني، يناق�ص املوؤلّفان طبيعة التحّدي ال�سيني كتهديد اأم كفر�سة، فينقالن 

عن مرا�سل ال�سني ال�سابق ل�سحيفة النيويورك تاميز، نيكوال�ص كري�ستوف، الت�ساوؤل االآتي: 

هل ميكن مقارنة �سعود ال�سني مع �سعود اأملانيا يف القرن املا�سي؟ هناك فروق كبرية، لكن 

ال�سني ت�سرتك مع اأملانيا ذلك احلني يف ال�سعور بالكربياء املجروح، ويفيق املارد الذي مّزق 

وُخِدع من ِقبل بقّية العامل... واالآن يعي�ص ثورة �سناعية ويبني تر�سانة اأ�سلحة �ست�سمح له، 
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خالل عقد اأو عقدين، بالثاأر لالأخطار التي ارُتكبت يف حّقه.

االأوان لكي تكّف عن روؤية  »اآن  اأنه  املاليزي، فريى  الوزراء  اأما مهاتري حممد، رئي�ص 

ال�سني من خالل عد�سات التهديد، واأن نبداأ بروؤيتها على اأنها الفر�سة العظيمة التي متّثلها 

بالفعل.

ومن زاوية حقوق االإن�سان حتديداً، يف ال�سني، والتي يراها االأمريكيون كاأكرب منتهك 

اأوفرهولت »ي�سمع االأمريكيون التفا�سيل الدقيقة  حلقوق االإن�سان يف العامل، يقول وليام 

عن انتهاك ال�سينيني حلقوق االإن�سان على النحو الذي يريدونه هم يف احلقيقة، ولكنهم 

يجهلون متامًا مظاهر التح�سن اال�ستثنائية يف حرية الكالم وحرية احلركة وحرية العمل... 

االأمريكيني  ال�سا�سة  اإن  كثب.  عن  ال�سني  يراقب  من  كل  اهتمام  ت�ستثري  مظاهر  وهي 

وال�سحافة االأمريكية يكادون يق�رشون تعريفهم حلقوق االإن�سان يف حدود م�سري حواىل 

2000 من املن�سّقني، وُيغفلون مظاهر التح�سني يف حريّة.. خم�ص اجلن�ص الب�رشي«.

يف اجلزء الثاين من الكتاب )معايري احلكم على ال�سني(، يعر�ص املوؤلّفان بع�ص ال�سبل 

التي يت�سافر خاللها االإرث الثقيل الذي ورثته ال�سني عن املا�سي، وكذا حجمها ال�سكاين 

من  ذلك  وغري  ال�سيا�سي،  لنظامها  ال�سيوعية  واالأر�سية  االإقطاعية،  واخللفية،  ال�سخم، 

عوامل، بحيث تكبح وت�سّكل م�سار حتّولها يف امل�ستقبل يف اجتاهات مغايرة لالجتاهات 

اأن  يعرفون  اجلميع  اإن  الغرب.  يف  الدميوقراطي  ال�سوق  اقت�ساد  عرفها  التي  الكال�سيكية 

ال�سني »خمتلفة« عن الغرب.

عظمى،  كقوة  ُتعاَمل  اأن  تريد  اإنها  نف�سها؛  عن  متناق�سة  كثرية  اأفكار  لديها  فال�سني 

ولكنها ال تزال تنتظر االعتبارات اخلا�سة، التي حتظى بها البلدان الفقرية والنامية. وحتتفظ 

ال�سني بقب�سة حقيقية اإزاء املن�سّقني، ولكنها ت�سمح بدرجة مذهلة من احلريّة يف املجاالت 

امل�ستوى املحلي،  انتخابات حّرة مفتوحة على  االجتماعية واالقت�سادية، وبداأت متار�ص 

واتخذت خطوات فّعالة لتعزيز �سيادة القانون، ولكنها ال تزال تعقد حماكمات عامة الإدانة 

معار�سي ال�سلطة..

والرخاء  االأمريكية،  احلياة  اأ�ساليب  اجتاه  يف  بقّوة  مندفعة  ما  نقطة  عند  ال�سني  وتبدو 
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نغمة  وتعلو  العدو،  هي  اأمريكا  اأن  ال�سني  ُتعلن  اأخرى  فرتة  ويف  اال�ستهالكية؛  والنزعة 

القومية ال�سينية، واأن كل ما هو اأمريكي، تقريبًا، غريب.

ويبدو وا�سحًا اأن الغرباء الراغبني يف فهم حا�رش ال�سني وم�ستقبلها، من االأف�سل لهم 

كبري  تقدير  مع  بهم،  اخلا�سة  الثقافية  افرتا�ساتهم  جميع  الباب،  عند  جانبًا،  يطرحوا  اأن 

حلقيقة واقع ال�سني املتعدد ال�رشائح.

اإن قيام عالقات اأمريكية ناجحة مع ال�سني يعتمد على فهم مظاهر ال�سعود والهبوط 

على املدى الق�سري، يف �سياق عملية املدى البعيد اجلارية. ولدى ال�سني االآن �سجل لفرتة 

م�سّو�سة ال  لعملية  واإنها  التحديث،  املجاهدة على طريق  فرتة  زمنية طولها عقدان، هي 

تنطوي على روؤية وا�سحة، ف�ساًل عن اأن زعماءها لي�سوا من النوع الذي ترتاح اإليه اأمريكا. 

وهي مرحلة زاخرة بالتناق�سات والنك�سات.

ويتوقف املوؤلّفان عند البلوى القاتلة، اأي الف�ساد، التي ال تكف عن ت�سميم االقت�ساد 

اأغرقته  الذي  للمجتمع  بالفعل،  الراهنة  القدرات  ذاته،  الوقت  يف  وتخّرب،  ال�سيني 

ال�سغوط الزائدة، ويعرتف قادة ال�سني اأنف�سهم باأبعاد امل�سكلة، ويكافحونها بجٍد ون�ساط؛ 

رغبة منهم – على االأقل – يف احلفاظ بقب�ستهم على ال�سلطة.

التي تندرج مظاهرها  اأخرى للف�ساد، فاإن بع�ص االأن�سطة  ولكن، يف نظرة من زاوية 

�سمن الف�ساد، رمبا تعرّب فقط عن تطّور اقت�ساد غري ر�سمي. واملعروف اأن اأحد العوامل التي 

اأ�سهمت يف النمو البارز لل�سني، خالل االأعوام االأخرية، هو قدرة ال�رشكات وموؤ�س�سات 

انتهاز حالة  امل�رشوعات، على  تنظيم  اإىل  نزوع وا�سح  لهم  مّمن  واالأفراد،  واملدن  الدولة 

االزدهار، وال�رشوع يف عمليات �سنع وبيع املنتجات، وخلق قنوات للتوزيع وا�ستئجار 

عّمال... اإلخ.

ويف النتيجة، فاإن قدراً حمدوداً من الف�ساد يتعنّي اأن ُينظر اإليه باعتباره حليب االأم الالزم 

الإر�ساع اقت�سادات ال�سوق يف ال�سني، وكذا الناجت احلتمي لالنتقال من الهيكل املا�سي اإىل 

امل�ستقل. وهنا يظهر ال�سوؤال: هل هذا الوجه لبارونات ال�رشقة يف املجتمع ال�سيني لي�ص 

�سوى مرحلة يف عملية االنتقال اإىل اقت�ساد ال�سوق احلديث، اأم اأن الف�ساد �سينغر�ص بجذور 
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عميقة يف النظام، بحيث يقّو�ص جهود التحديث؟

ال�سماء عن  اإىل  املوؤلّفان نظرة من االأر�ص  البحر(، يعر�ص  الثالث )القفز يف  يف اجلزء 

االأربعة«  »امل�رشوعات  ملنّظمي  اإجمالية  �سورة  مع  الغرب،  عن  ال�سني  »اختالفات« 

ني يف ال�سني اليوم. وُي�سفي الكالم  بحقائبهم، عدد من اأغنى واأجنح رجال االأعمال اخلا�سّ

واإن�ساء قطاع »خا�ص«  املقرتنة مبفهوم »امللكية«  املعقدة  الق�سايا  اإن�سانيًا على  هنا وجهًا 

حقيقي يف ال�سني.

اأحد رجال االأعمال هوؤالء، جاجن وي، هو واحد من منّظمي امل�رشوعات ال�ساعدين 

يف �سنغهاي، لكنه لي�ص من اأغنياء ال�سني اجلدد، الذين اأ�رشهم حّب التظاهر بعد اأن اأثروا 

فجاأة، وباتوا يتلهفون على اال�ستمتاع بالرثوة. اإنه على العك�ص، مثال متميز لقيم ومهارات 

منّظمي امل�رشوعات اجلاّدة يف قلب املرحلة الثانية لالقت�ساد ال�سيني.

ومتّثل م�ساألة امللكّية عامل متّيز مهم ميايز جاجن كثرياً عن اأقرانه من منّظمي امل�رشوعات 

يف العامل. فامللكّية يف الغرب مبداأ وا�سح ب�سكل عام، بحيث اإن اأي �سبهة غمو�ص ميكن 

حّلها وح�سمها وتو�سيحها تاأ�سي�سًا على جمّلدات من قانون امللكّية وقانون االأوراق املالية 

وقانون ال�رشكات، وغريها.

وقد ُتثار اأ�سئلة ب�ساأن من ميلك، ماذا يف اأمريكا، اأو يف اقت�سادات �سوق اأخرى. ولكن 

هذا  على  لي�ص  ال�سني  يف  االأمر  اأن  بْيد  االأ�سئلة.  عن  لالإجابة  للغاية  فّعالة  و�سائل  توجد 

النحو؛ اإذ لي�ص وا�سحًا من ميلك فعاًل، وماذا ميلك حقيقة من الكثري من ال�رشكات ال�سينية، 

اأو ما احلقوق التي ُتثبتها هذه امللكية.

فعلى �سبيل املثال، من ال�سعب اأن جند يف ق�سة جاجن خط تق�سيم وا�سحًا، يف�سل بني 

عمله قدميًا موظفًا حكوميًا يف �سنغهاي، وعمله االآن رئي�سًا ل�رشكة »خا�سة«، وهو �سارك 

من�سب  �سغل  حيث  »القدمي«  العمل  االأعمال:  م�رشوعات  من  عملني  يف  الوقت  لبع�ص 

وا�ستثمار  اإدارة  احتاد  ا�سم  حتت  للدولة،  مملوكة  �سنغهاي  يف  ل�رشكة  العام  املدير  نائب 

االأ�سول اململوكة للدولة يف منطقة بودوجن يف �سنغهاي، والعمل اجلديد الذي يحتل فيه 

وت�سّو�سًا  حرية  ذلك  »اأثار  جاجن  ويقول  �سنغهاي.  �رشق  ال�سائلة  االأمالك  رئي�ص  من�سب 
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عندي، لذلك قررت التوقف عن العمل مديراً عامًا ل�رشكة االأ�سول احلكومية«.

وحني ُيلقي  جاجن نظرة اإىل اخلارج، �ساأنه �ساأن كثريين من نظرائه من رجال االأعمال، 

ال�سيا�سية.  النزعة القومية  الثقايف الذي ي�رشي يف عروق  قويًا من الكربياء  اأثراً  فاإنه يوؤكد 

ال�سني، ذلك  اليابان جتروؤ على �سن حرب �سد  املتحدة وال  الواليات  اأنه »ال  وهو يرى 

ال�سني  اإن  القت�سادهم.  �سيئًا جوهريًا  متّثل  التي  ال�سني  �سوق  من  �ستحرمهم  احلرب  الأن 

الذين  اأنتم  فاإنكم  املتحدة،  الواليات  من  ذلك  �سابه  وما  وطائرات  �سيارات  ت�سرت  مل  اإذا 

�ست�ساّرون، ولن نتاأثر نحن ب�سيء«.

يف اجلزء الرابع من الكتاب )التكّهن مب�ستقبل ال�سني(، يطرح املوؤلّفان – تاأ�سي�سًا على 

الفرتة  م�ستقباًل خالل  ال�سني  تطورات  م�سار  ب�ساأن  – توقعاتهما  ال�سني  ما�سي وحا�رش 

الق�سايا  ال�سيا�سي وعدداً من  النظام  يتاأمالن م�ستقبل  2024. كما  اإىل عام   2000 من عام 

الرئي�سية، مثل هوجن كوجن وتايوان، وظهور قيم اجتماعية وثقافية جديدة؛ ويبحثان يف ن�رش 

اإطار مرجعي جديد لل�سني وما الذي يعنيه هذا بالدقة بالن�سبة مل�رشوعات االأعمال واملال 

وعلم االقت�ساد.

والواليات  ال�سني  )بني  النزاع  قّمة خطوط  اأن  الكتاب  موؤّلفا  يعتقد  ال�سياق، ال  ويف 

الذي  هننغتون،  يفرت�ص  كما  ثالثة،  عاملية  اأو  نووية  حرب  اإىل  �ست�سل  والغرب(  املتحدة 

يف�سل بني احل�سارات يف اإطار قراءته لها. ويقّدر املوؤلّفان اأن ن�سوب »�سدام ح�ساري« بني 

الواليات املتحدة وال�سني، وكذلك بني الغرب واآ�سيا، م�ساألة اأكرث تعقداً ومرونة ودينامية، 

واأكرث قابلية للتغرّي من ال�سورة التي قّدمها هننجتون؛ اإن ال�سني لي�ست فقط ب�سدد اإعادة 

تاأكيد جذورها كح�سارة عظمى متمركزة حول قيم كونفو�سية، بل هي كذلك ت�ستوعب 

الكثري والكثري جداً من الغرب وتبدع اجلديد الكثري.

بحكم  التوجه  اإن  ال�سني:  �سعود  على  امل�ساربني  مع  النقطة  هذه  يف  املوؤّلفان  ويتفق 

عن  �ستتولد  التي  اجلديدة،  واالحتماالت  وامل�سالح  االقت�سادية،  التنمية  نحو  ال�رشورة 

الع�سكرية  الدوافع  اأ�سواأ  جماح  لكبح  القوية  فعاليته  �سيوؤكد  هذا  كل  والرخاء،  احلداثة 

وال�سيا�سية لل�سني.
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التحديث  مبوازاة  جديدة،  قيم  عن  للبحث  طويلة  م�سرية  بداأت  ال�سني  اأن  كما 

�سوينبج  واجن  عن  ينقالن  اللذان  املوؤّلفني،  اعتقاد  ح�سب  واالجتماعي،  االقت�سادي 

ي�سّكل  اأن  ميكن  الكونفو�سي  الفكر  اإن  قوله  ال�سني،  بنك  رئي�ص   wang wuebing
مهمة  مالءمة   – كذلك   – ويحقق  والربح،  النمو  ي�ستهدف  اقت�سادي  لنظام  اأ�سا�سًا 

ووا�سعة مع القيم االجتماعية واالأخالقية والفل�سفية؛ عالوة على هذا اأنه يخلق اإمكانات 

ل�سيا�سة ا�ستبدادية ميكن تخفيف حّدتها باقت�سادات خرّية النوايا، وزعماء اأقوياء، ونظم 

تراتبية هرمّية غري ر�سمية حتّدد املعايري املتفق عليها لالأخالق وال�سلوكيات العامة، دون 

قدر كبري من املراقبة الدميوقراطية.

يف اجلزء اخلام�ص واالأخري من الكتاب )ما بعد احلرب الباردة(، طرح املوؤلّفان عدداً 

من املقرتحات املحّددة لدفع العالقة بني الواليات املتحدة وال�سني نحو مزيد من ال�رشاكة، 

عليه  كانت  ما  نحو  املتبادل، على  والذم  اخلطورة  ذات  التفاهم  �سوء  عن مظاهر  وبعيداً 

باالختالفات،  يعرتف  الذي  النوع  من  هي  ال�رشاكة  هذه  اإن  القريب.  املا�سي  يف  احلال 

النزاع  اأو  التدخل  تعبري خمّفف عن  ولي�ص جمّرد  الدينامية،  التفاعلية  يعني  اال�ستباك  حيث 

الذي ال يتوقف.

وثيقة  توقيع  املوؤّلفان  يقرتح  ال�سينية،   – االأمريكية  ال�رشاكة  فكرة  تر�سيخ  والإعادة 

جديدة يف 27 فرباير/ �سباط 2002، مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثالثة ع�رشة لبيان �سنغهاي 

)الذي �سدر يف 27 �سباط/ فرباير 1972، والذي يت�سمن الزيارة املهمة للرئي�ص االأمريكي 

– ال�سينية منذ ذلك  القواعد االأ�سا�سية للعالقات االأمريكية  ال�سني، وو�سع  اإىل  نيك�سون 

واإنعا�ص  بالتوا�سل  االإح�سا�ص  واحد  اآن  يف  تفيد  �سوف  ال�سيغ  اأن�سب  ولعّل  احلني(. 

االلتزام املتبادل بعالقات اأكرث ن�سجًا؛ وكلمة معاهدة تعطي �سورة ر�سمية للغاية، وكذلك 

عبارة بيان م�سرتك وباتت احلاجة ملّحة لدى طريف العالقة: الواليات املتحدة وال�سني، 

اإىل ميثاق جديد: ميثاق �سنغهاي. ولعّل ما هو اأهم من دقة الكلمات الواردة يف امليثاق 

)املفرت�ص(، اأن التطورات الديبلوما�سية واإدارات �سوؤون الدولة الالزمة للو�سول اإىل هذا 

اإليها مع نهاية القرن  اأن الطرفني قد ابتعدا عن الهّوة التي انزلقا  اإىل  امليثاق، �سوف ت�سري 

الع�رشين. و�سوف يقول امليثاق للعامل اإن القّوتني العظميني للقرن اجلديد �ستدخالن الع�رش 
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اجلديد يحدوهما االأمل والثقة، لُي�سهما معًا من اأجل الوفاء بوعد عظيم: ال�سالم والرخاء 

واالنتعا�ص االقت�سادي الكوكبي.

لكن تطورات العقدين االأخريين، وخا�سة يف عهد الرئي�ص االأمريكي ال�سابق دونالد 

ترامب، والرئي�ص احلايل جو بايدن، ك�سفت عن »هزالة« اأو »�ساعرية« بع�ص اأفكار موؤلّفي 

هذا الكتاب، والتي ال تقّلل من اأهمّيته على اأّي حال.
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