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في ضوء التطورات المتالحقة التي أعقبت سيطرة طالبان في أفغانستان تزامًنا 

"آفاق استراتيجية"  البالد، ُيسلِّط هذا العدد من دورية  مع االنسحاب األمريكي من 

الضوء على ملف "اإلرهاب العالمي" وذلك للتعرف على أبرز االتجاهات الجديدة لإلرهاب 

الدولية  العالقات  مستقبل  على  الظاهرة  هــذه  في  التطورات  تلك  وتأثير  العالمي، 

والعالقات  اإلرهابية  التنظيمات  انعكاساتها على مستقبل  الدولي، وكذلك  والنظام 

فيما بينها، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بملف اإلرهاب الدولي، واستراتيجيات 

المواجهة، وهو ما يأتي انطالًقا من حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - التابع 

لمجلس الوزراء المصري - على دعم متخذ القرار والمجتمع البحثي بمجموعة متنوعة 

من التحليالت، بما ُيسهم في إثراء النقاش الفكري بشأنها.

على  المستجدات  ألبرز  والمتابعات  الــرؤى  من  متنوعة  مجموعة  العدد  يقدم  كما 

الساحتين اإلقليمية والعالمية.

هذا، وقد  شارك في إثراء هذا العدد نخبة من المفكرين والخبراء من داخل مصر 

وخارجها، إضافة إلى مجموعة من باحثي المركز. 

كما يدعو المركز الخبراء والمتخصصين إلى المشاركة بمقترحاتهم وكتاباتهم في 

إثراء األعداد القادمة من الدورية. 
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رؤى وتحليـــالت
ــة علـــى  ــات ثنائيـ ــة: عالقـ ــة العراقيـ ــات المصريـ العالقـ

الطريـــق إلعـــادة بنـــاء المشـــرق

األزمة اليمنية: األبعاد والتداعيات والقوى الدولية الفاعلة

حـــرب أكتوبـــر العظيمـــة .. مـــاذا حققتـــه مـــن تغييـــر فـــي 
الفكـــر العســـكري العالمـــي؟

مـــن الهـــادئ إلـــى المتوســـط .. مصـــر وتحـــوالت 
البحريـــة االســـتراتيجية 

تحديات العالم للتعايش مع كورونا

أمن الخليج في بيئة جيوسياسية متغيرة

المشهد التونسي

تأثيـــرات   .. المغربيـــة  الجزائريـــة  العالقـــات  قطـــع 
ومغاربيًّـــا عربيًّـــا  ســـلبية 

آفاق وفرص نجاح القارة اإلفريقية في تمكين الشباب
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ــد  ــك، أحـ ــى شـ ــا أدنـ ــر 1973، بـ ــرب أكتوبـ ــت حـ ــد كانـ لقـ

العصـــر  فـــي  التاريخيـــة  األحـــداث  وأعظـــم،  أهـــم، 

المفاهيـــم،  مـــن  العديـــد  غيـــرت  والتـــي  الحديـــث، 

السياســـية، واالســـتراتيجية،  والتحـــوالت  واألفـــكار، 

والعســـكرية، ليـــس فـــي الشـــرق األوســـط فحســـب، 

ـــد مـــن مناطـــق الصـــراع  ـــى العدي ـــدت آثارهـــا إل ـــل امت ب

حـــول العالـــم.

ُيطلـــق  التـــي   ،1973 أكتوبـــر  حـــرب  تنتهـــي  تكـــد  لـــم 

عليهـــا الغـــرب "حـــرب عيـــد الغفـــران"، أو "يـــوم كيبـــور"، 

نســـبة للعيـــد الدينـــي اليهـــودي، الـــذي شـــّنت فيـــه 

األقـــام،  انطلقـــت  حتـــى  المجيـــدة،  حربهـــا  مصـــر 

مـــن كل صـــوب وحـــدب، تكتـــب عـــن هـــذه الحـــرب، 

وتحلـــل نتائجهـــا، التـــي جـــاءت عكـــس كل التوقعـــات 

مـــن  العديـــد   1974 عـــام  فشـــهد  االســـتراتيجية، 

المقـــاالت الصحفيـــة، والدراســـات التحليليـــة، وحتـــى 

الحـــرب، كونهـــا  تناولـــت ســـيرة هـــذه  التـــي  الكتـــب 

بيـــن  دارت  التـــي  الحديـــث،  العصـــر  حـــروب  أحـــدث 

جيشـــين مـــن أقـــوى الجيـــوش فـــي العالـــم؛ الجيـــش 

المصـــري والجيـــش اإلســـرائيلي، المـــزود كل منهمـــا 

بأحـــدث األســـلحة والمعـــدات المتطـــورة، التـــي لـــم 

تســـتخدم فـــي الحـــروب الســـابقة.

والواقـــع أنـــه بعـــد مـــرور عـــام، تقريًبـــا، مـــن هزيمـــة 1967، 

ـــة، "التمـــام"  ـــر الحربي ـــق محمـــد فـــوزي، وزي أعطـــى الفري

 حـــرب أكتوبـــر العظيمـــة .. مـــاذا حققتـــه مـــن تغييـــر
في الفكر العسكري العالمي؟

لواء د. سـميـــر فـــــرج

خـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر اســـــــــــتـــــــــــراتـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــي

الخطـــة  بجاهزيـــة  الناصـــر،  عبـــد  جمـــال  للرئيـــس 

الدفاعيـــة غـــرب القنـــاة، وعليـــه، فقـــد أصـــدر الرئيـــس 

جمـــال عبـــد الناصـــر أوامـــره بالبـــدء فـــي التخطيـــط 

للعمليـــة الهجوميـــة القتحـــام قنـــاة الســـويس وتحريـــر 

ســـيناء. فـــي هـــذه األثنـــاء، كانـــت حـــرب االســـتنزاف قـــد 

بـــدأت علـــى ضفـــاف قنـــاة الســـويس بيـــن الجيشـــين 

الجيـــش  خالهـــا  قـــام  واإلســـرائيلي،  المصـــري 

اإلســـرائيلي بتنفيـــذ عـــدد مـــن الضربـــات والهجمـــات 

فـــي عمـــق األراضـــي المصريـــة؛ إذ قـــام بمهاجمـــة مـــدن 

القنـــاة فـــي بورســـعيد، واإلســـماعلية، والســـويس، 

ا بتهجيـــر  واتخـــذت القيـــادة السياســـية آنـــذاك قـــراًر

ــا. ــاء هـــذه المـــدن إلـــى الدلتـ أبنـ

فــي هــذا التوقيــت، كانــت القــوات المصريــة قــد بــدأت 

المائيــة  الموانــع  التدريــب علــى عمليــات عبــور  فــي 

فــي أنهــار دلتــا النيــل بينمــا كانــت إســرائيل تبنــي خــط 

ــاة الســويس.  بارليــف، علــى الضفــة الشــرقية لقن

ســـنوات،  ســـت  قرابـــة  االســـتنزاف  حـــرب  ودامـــت 

مـــن  الكثيـــر  خالهـــا  المصـــري  الجيـــش  اكتســـب 

فـــي  المصريـــة  القـــوات  انهمـــاك  ومـــع  الخبـــرات، 

التحديـــات، منهـــا علـــى  بـــرزت العديـــد مـــن  التدريـــب 

ســـبيل المثـــال، معضلـــة ارتفـــاع الســـاتر الترابـــي علـــى 

الضفـــة الشـــرقية لقنـــاة الســـويس، فجـــاءت فكـــرة 

المهنـــدس العســـكري المقـــدم/ باقـــي يوســـف زكـــي، 
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دأبـــت مراكـــز الدراســـات االســـتراتيجية 
حـــرب  وتحليـــل  دراســـة  علـــى  العالميـــة 
الســـادس مـــن أكتوبـــر، واالســـتفادة مـــن الفكـــر 
العســـكري المصـــري المتطـــور، ســـواء فـــي 
أســـاليب القتـــال، أو إعـــادة تنظيـــم القـــوات، أو 

فـــي حســـاب التوازنـــات العســـكرية.

باســـتخدام المضخـــات المائيـــة، التـــي كانـــت تســـتخدم 

فـــي بنـــاء الســـد العالـــي، فـــي هـــدم ذلـــك الســـاتر الترابـــي. 

أنابيـــب  مـــع  التعامـــل  أســـلوب  هنالـــك  كان  كذلـــك 

النابالـــم، التـــي وضعتهـــا إســـرائيل علـــى ضفـــاف القنـــاة، 

بـــأن تتقـــدم  فتـــم التخطيـــط لتخطـــي هـــذا العائـــق، 

بـــدء  قبيـــل  المصريـــة،  الصاعقـــة  مـــن  مجموعـــات 

الهجـــوم، لســـد أنابيـــب النابالـــم أو تفجيـــر خزاناتهـــا. كمـــا 

كانـــت نقـــاط خـــط بارليـــف الحصينـــة إحـــدى المشـــكات 

أمـــام المخطـــط المصـــري للهجـــوم، فمـــا كان إال أن 

تكونـــت مجموعـــات قتـــال خاصـــة لمهاجمـــة كل نقطـــة 

دفاعيـــة مـــن نقـــاط خـــط بارليـــف.

تلك كانت نظرة سريعة لما وقع في ميادين المعركة، 

لكن ما ال يقل أهمية عن كل ذلك هو ما شهدته مراكز 

لتلـك  وتحليـل  دراسـة  مـن  االسـتراتيجية  الدراسـات 

المصـري  العسـكري  الفكـر  مـن  واالسـتفادة  الحـرب، 

المتطـور، سـواء فـي أسـاليب القتـال، أو إعـادة تنظيـم 

القـوات، أو فـي حسـاب التوازنـات العسـكرية.

لقـــد كان مبـــدأ "النوعيـــة" مـــن أهـــم اإلنجـــازات التـــي 

ـــر، فقـــد دأب الفكـــر الغربـــي قبـــل  تحســـب لحـــرب أكتوب

حـــرب أكتوبـــر علـــى مقارنـــة القـــوات اعتمـــاًدا علـــى أعـــداد 

األســـلحة والمعـــدات، ولعـــل أبـــرز الدراســـات فـــي هـــذا 

الصـــدد مـــا قدمـــه معهـــد الدراســـات االســـتراتيجية فـــي 

ـــوازن العســـكري"  ـــره الســـنوي "الت ـــدن IISS فـــي تقري لن

The Military Balance، والـــذي كانـــت تعتمـــد مقارناتـــه 

عـــدد  علـــى  دولـــة  لـــكل  العســـكرية  القـــوات  بيـــن 

المعـــدات واألســـلحة التـــي تمتلكهـــا، وجـــاءت حـــرب 

أكتوبـــر 1973 لتقلـــب هـــذه الموازيـــن تماًمـــا، خاصـــة وأن 

هـــذا التقريـــر كان قـــد ظهـــر فـــي نســـخته الســـنوية 

قبـــل حـــرب أكتوبـــر، مؤكـــًدا التفـــوق الكامـــل إلســـرائيل، 

ـــن تغامـــر  ـــأن مصـــر ل ـــد ب ـــاع العدي ممـــا أســـهم فـــي إقن

بالحـــرب والهجـــوم علـــى إســـرائيل.

أمـــا بخصـــوص التغييـــر فـــي المفاهيـــم القتاليـــة فـــي 

إمكانيـــة  فكـــرة  ظهـــرت  فقـــد  الغربيـــة،  العقيـــدة 

قتـــال عناصـــر المشـــاة المترجلـــة، دون قـــوة الصـــدم 

)الدبابـــات(، فقـــد كان المفهـــوم قبـــل حـــرب أكتوبـــر 

1973 أن قـــوات المشـــاة ال يمكنهـــا التمســـك بـــاألرض، 

منفـــردة، دون قـــوات مدرعـــة ألكثـــر مـــن 3 - 4 ســـاعات، 

 وهـــو مـــا كان ينطبـــق غالًبـــا علـــى قـــوات المظـــات، 

أو علـــى القـــوات المبـــرة جـــًوا، والتـــي تســـقط بعيـــًدا عـــن 

ـــك كان مـــن الضـــروري أن تلحـــق  القـــوة الرئيســـة، ولذل

ــا القـــوات الرئيســـة، وخاصـــة المدرعـــات، فـــي مـــدة  بهـ

ال تزيـــد علـــى 3-4 ســـاعات، ولكـــن جـــاءت حـــرب أكتوبـــر، 

التوجيـــه  فـــي  المصريـــون  رائـــع وضعـــه  وبتخطيـــط 

رأســـها  لجنـــة  بمعرفـــة  إعـــداده  تـــم  الـــذي   ،41 رقـــم 

الفريـــق/ ســـعد الشـــاذلي - رئيـــس األركان، الـــذي أتـــاح 

ـــدون دعـــم، لمـــدة 12 ســـاعة،  ـــور، ب لقـــوات المشـــاة العب

هـــي مـــدة إتمـــام إنشـــاء الكبـــاري، وعبـــور الدبابـــات، وهـــو 

مـــا تـــم التخطيـــط لـــه باســـتخدام األســـلحة المضـــادة 

األولـــى  للموجـــات  دقيقـــة  وبحســـابات  للدبابـــات، 

ــر  ــد وتدميـ ــن صـ ــت مـ ــة، فتمّكنـ ــاة المترجلـ ــن المشـ مـ

القنـــاة  شـــرق  اإلســـرائيلية  المدرعـــة  االحتياطيـــات 

فـــي "خـــط بارليـــف". وهـــذا أمـــر، لـــم يكـــن ألي مخطـــط 

ــر 1973.  ــرب أكتوبـ ــل حـ ــه، قبـ ــل بـ ــكري أن يقبـ عسـ

كذلـــك ظهـــرت فكـــرة "الحصـــار البحـــري عـــن ُبعـــد" 

المراجـــع  أشـــارت  حيـــث   ،Distant Naval Blockade

العســـكرية الغربيـــة إلـــى أن المصرييـــن نجحـــوا فـــي 

غلـــق مضيـــق بـــاب المنـــدب ضـــد الماحة اإلســـرائيلية، 

ـــر؛  ـــر مفاجـــأة مـــن مفاجـــآت حـــرب أكتوب فيمـــا يعـــد أكب
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حيـــث اســـتخدم المصريـــون قواتهـــم البحريـــة فـــي بـــاب 

ـــة لجيـــش الدفـــاع  ـــًدا عـــن القـــوات الجوي المنـــدب بعي

براعتهـــم  المصريـــون  أظهـــر  وبذلـــك  اإلســـرائيلي، 

ـــة  فـــي إغـــاق الماحـــة، بإعـــان وجـــود قواتهـــم البحري

اإلســـرائيليون  ليقـــف  المنـــدب،  بـــاب  مضيـــق  فـــي 

عاجـــزون، طيلـــة أيـــام القتـــال، عـــن أي رد فعـــل ضـــد 

هـــذا العمـــل، وظـــل مينـــاء إيـــات مغلًقـــا تماًمـــا. 

وأفــرزت حــرب أكتوبــر عامــًلا جديــًدا لــم يظهــر من قبل 

فــي حســابات القــوى، وهــو الجنــدي المصــري، ذلــك 

الجنــدي الــذي دفــع الجنــرال شــارون فــي مناظــرة، 

أذاعهــا   ،1973 أكتوبــر  حــرب  عــن  شــخصًيا،  معــي 

التليفزيــون البريطانــي، عنــد ســؤاله عمــا يــراه مفاجأة 

ــر؟ وإذا مــا كان يعتبرهــا توقيــت الهجــوم  حــرب أكتوب

فــي الثانيــة ظهــًرا؟ أم اختيــار موعــد الهجــوم فــي يــوم 

عيــد الغفــران فــي إســرائيل؟ أم أنــه كانــت المفاجــأة 

فــي الهجــوم علــى الجبهتيــن المصريــة والســورية في 

وقــت واحــد؟ دفــع هــذا الجنــدي المصــري، الجنــرال 

شــارون، لإلجابــة بــأن المفاجــأة الحقيقيــة فــي حــرب 

أكتوبــر 1973، كانــت "الجنــدي المصــري الــذي وجدتــه 

يحــارب أمامــي فــي عــام 1973، لــم يكــن نفــس الجنــدي 

المصــري الــذي حاربتــه فــي عــام 1967، أو حتــى عــام 

ا بانتمائــي للمؤسســة العســكرية  1956". وازددت فخــًر

ــا أســمع هــذا الــرد، فالجنــدي المصــري عــام 1973  وأن

الشــهادات  حاملــي  مــن  وأصبــح  بالفعــل  اختلــف 

وإيمانــه  الســماء،  فــي  المعنويــة  وروحــه  العليــا، 

بالنصــر كان أقــوى مــن كل الحســابات والتوقعــات، 

واســتطرد الجنــرال شــارون، ضارًبــا مثــاًلا لمــا شــهده 

بنفســه أثنــاء قيادتــه لســرية مكونــة مــن 10 دبابات في 

اتجــاه اإلســماعيلية؛ بهــدف الهجــوم علــى منطقــة 

الدفرســوار، وظهــر أمامــه فجــأة ســبعة "كومانــدوز" 

مصريــون )يقصــد مــن قــوات الصاعقــة(، وهــو مــا 

يعنــي هاكهــم بــكل المقاييــس العســكرية، إال أن 

هــؤالء األبطــال تأكــدوا مــن تحطيــم ســرية الدبابــات 

اإلســرائيلية قبــل أن ينالــوا شــهادتهم.

حققـــه  ومـــا  المصـــري  للمقاتـــل  الفضـــل  ويرجـــع 

الدراســـات  معاهـــد  قامـــت  أن  فـــي   1973 حـــرب  فـــي 

بالفعـــل،  العســـكرية،  والمعاهـــد  االســـتراتيجية، 

بإضافـــة بنـــد جديـــد لحســـابات القـــوى ومقارنـــة القـــوات، 

وهـــو حســـاب "النوعيـــة القتاليـــة"، وُيقصـــد بهـــا الفـــرد 

المقاتـــل، وهـــو العامـــل الـــذي كان غائًبـــا مـــن قبـــل 

عـــن كل الحســـابات والتقديـــرات، بمـــا أدى إلـــى نتائـــج 

مغلوطـــة عـــن تفـــوق جيـــش الدفـــاع اإلســـرائيلي.

أكتوبـــر  حـــرب  فـــي  المصـــري  االنتصـــار 
ـــر العديـــد مـــن المفاهيـــم فـــي مجـــال  1973 غيَّ
ـــق  ـــزال الوثائ الفكـــر العســـكري العالمـــي، وال ت
فـــي  تحمـــل  جانـــب  كل  بهـــا  يحتفـــظ  التـــي 
بـــر والـــدروس 

ِ
طياتهـــا العديـــد والعديـــد مـــن الع

المســـتفادة، التـــي مـــن شـــأنها إضافـــة مبـــادئ 
جديـــدة إلـــى العلـــوم العســـكرية.
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ــر  ــاون مـــع شـــعب مصـ ــة، بالتعـ ــلحة المصريـ المسـ

العظيـــم، وبمســـاندة مـــن كل الشـــعوب والجيـــوش 

العربيـــة، لترتفـــع هامـــات العـــرب جميًعـــا، بعـــد أعظـــم 

انتصـــارات العصـــر الحديـــث.

وهـــذا يدعونـــا جميًعـــا كمصرييـــن وعســـكريين أن 

الذيـــن خططـــوا  العظمـــاء  ورجالنـــا  بأبنائنـــا  نفخـــر 

العـــرب  هـــي فخـــر كل  التـــي  الحـــرب  هـــذه  ونفـــذوا 

الحديـــث. العصـــر  فـــي  والمصرييـــن 

وختاًمـــا، ال يســـعنا إال أن نقـــر أن االنتصـــار المصـــري 

فـــي حـــرب أكتوبـــر 1973 قـــد غيـــر العديـــد مـــن المفاهيـــم 

فـــي مجـــال الفكـــر العســـكري العالمـــي، وأنـــا علـــى 

يقيـــن بـــأن الوثائـــق التـــي يحتفـــظ بهـــا كل جانـــب، مـــا 

بـــر 
ِ

زالـــت تحمـــل فـــي طياتهـــا العديـــد والعديـــد مـــن الع

والـــدروس المســـتفادة، التـــي مـــن شـــأنها إضافـــة 

مبـــادئ جديـــدة إلـــى العلـــوم العســـكرية. وتظـــل هـــذه 

القـــوات  عمـــًلا عســـكرًيا عظيًمـــا، حققتـــه  الحـــرب 
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مـــن الهـــادئ إلـــى المتوســـط .. مصـــر وتحـــوالت 
البحريـــة االســـتراتيجية 

أ.د. محمد كمال

ــة - جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة ــيـ ــاسـ ــيـ ــوم الـــسـ ــ ــل ــعــ ــ ــاذ ال ــ ــتـ ــ أسـ

اسـتراتيجية  تحـوالت  األيـام  هـذه  العالـم  يشـهد 

الممارسـة،  ومسـتوى  الفكـر  مسـتوى  علـى  كبـرى 

عـودة  فـي  ـل  يتمثَّ التحـوالت  هـذه  أبـرز  أحـد 

يسـمى  مـا  أو  السياسـية  بالجغرافيـا  االهتمـام 

الجغرافـي  المنظـور  أن  والواقـع  بالجيوبوليتكـس، 

فهنـاك  االسـتراتيجي،  الفكـر  علـى  جديـًدا  ليـس 

النظريـة الشـهيرة المرتبطـة بالجغرافـي اإلنجليـزي 

"ماكينـدر" )مؤسـس الجغرافيـا السياسـية( والـذي 

مناطـق  علـى  وسـيطرتها  الدولـة  قـوة  بيـن  يربـط 

جغرافية معينة، ومقولته الشهيرة إن من يسيطر 

على كتلة اليابسة األورآسيوية يستطيع السيطرة 

علـى العالـم، ونظريـة "الفريـد ماهـان" التـي تربط بين 

وغيرهـا. البحـار،  علـى  والسـيطرة  الدولـة  قـوة 

للعالقــات  الجغرافيــة  النظريــات  شــهدت  وقــد 

التقــدم  نتيجــة  الشــيء  بعــض  تراجًعــا  الدوليــة 

الطائــرات  حامــالت  وظهــور  التكنولوجــي، 

ــدت عنصــر  والصواريــخ طويلــة المــدى، والتــي حيَّ

المســافة الجغرافيــة، ولكــن نشــهد فــي الســنوات 

األخيــرة عــودة االعتبــار للمنظــور الجغرافــي، والــذي 

الكتــب المهمــة فــي  ــل فــي صــدور عــدد مــن  تمثَّ

بعنــوان  مارشــال"  "تيــم  كتــاب  منهــا  الموضــوع، 

 2016 عــام  آخــر  كتاًبــا  ألَّــف  والــذي  الجغرافيــا،  قــوة 

الجغرافيــا. ســجناء  بعنــوان 

فـي  الكتابيـن  فـي  يطرحهـا  التـي  األفـكار  وتتلخـص 

دولـة هـي موقعهـا  بالنسـبة ألي  البدايـة  نقطـة  أن 

ومواردهـا  البحريـة،  وطرقهـا  للجيـران،  بالنسـبة 

الخيـارات  وأن  بجغرافيتهـا،  المرتبطـة  الطبيعيـة 

المسـتقبل، وفـى  اآلن  الـدول،  تتبناهـا   التـي 

أن  إلـى  ويشـير  السـياق،  هـذا  عـن  أبـًدا  تنفصـل  ال 

فاألفـكار  األحـداث،  كل  مسـار  ُتملـي  ال  الجغرافيـا 

العظيمة والقادة العظماء هم جزء من عملية دفع 

وجـذب التاريـخ، لكـن يجـب أن يعملـوا جميًعـا ضمـن 

حـدود الجغرافيا.علـى سـبيل المثـال يعتبـر المؤلـف 

أن موقـع الواليـات المتحدة األمريكية سـاهم في أن 

م المحيـط األطلسـي  تصبـح قـوة عظمـى، حيـث قـدَّ

والمحيـط الهـادئ ميـزة إضافيـة وأثنـى الغربـاء عـن 

يتـم  لـم  العالميتيـن  الحربيـن  وخـالل  مهاجمتهـا، 

الرئيـس للواليـات  البـر  إطـالق رصاصـة واحـدة علـى 

المتحـدة، وأثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة اسـتنفدت 

الـدول األوروبيـة الكبـرى ثرواتهـا، فـي حيـن حافظـت 

الواليـات المتحـدة علـى ثرواتهـا وقامـت بتطويرهـا. 

تكـون  لـن  مختلـف،  جغرافـي  سـياق  ففـي  وبالتالـي، 

المتحـدة. الواليـات  المتحـدة هـي  الواليـات 

السياســية،  للجغرافيــا  عــودة  هنــاك  باختصــار 

وخاصــة تلــك المرتبطــة بالجغرافيــا البحريــة، إلــى 

االســتراتيجي. الفكــر  صــدارة 
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أمــا علــى مســتوى الممارســة، فــإن المتابــع لتطــور 

األخيــرة، ســوف  الســنوات  فــي  الدوليــة  األحــداث 

بــدأت  الــدول  مــن  العديــد  أن  بســهولة  يــدرك 

وبــدأت  والمحيطــات،  البحــار  فــي  بقــوة  تتحــرك 

تتبنــى اســتراتيجيات بحريــة تحقــق مصالحهــا فــي 

الدولــي  المســتوى  فعلــى  الحيــوي،  المجــال  هــذا 

نجــد اســتراتيجية الحــزام والطريــق الصينيــة التــي 

مــن  كبيــرة  بمصالــح مجموعــة  تربــط مصالحهــا 

الــدول عبــر البحــار والمحيطــات والممــرات المائيــة، 

الصيــن  ببحــر  الكبيــر  الصيــن  اهتمــام  وشــهدنا 

الجنوبــي، والــذي أصبــح أحــد القضايــا الشــائكة فــي 

الدوليــة. العالقــات 

بـتـطـــويــــــر  الـيــابـــان  قـيـــــــام  أيـًضــــــا  شـــهـــدنا  كمــا 

اســتراتيجيتها البحريــة تحــت عنــوان: »محيــط هــادئ 

وهنــدي.. حــر ومفتــوح«، والتــي تســتهدف الحفــاظ 

ــة المالحــة فــي المحيطيــن، اســتناًدا  علــى أمــن وحري

التعــاون  وتعزيــز  الدولـــــــي،  القانــــــون  قواعـــــد  إلــى 

االقتصــادي واألمنــي بيــن الــدول فــي هــذه المنطقــة، 

والتــي تضــم دوًلا آســيوية وإفريقيــة وتمتــد للشــرق 

األوســط. وقــد أعلنــت اليابــان عــن اســتثمارها فــي 

ــد مــن المشــروعات الضخمــة فــي إطــار هــذه  العدي

االســتراتيجية، وخاصــة مشــروعات البنيــة التحتيــة 

ــع أن يتــم  مــن طــرق وموانــئ وغيرهمــا، ومــن المتوقَّ

الربط في الســنوات القادمة بين هذه االســتراتيجية 

وبرنامــج المســاعدات اليابانيــة فــي الخــارج.

كمــا شــهدنا فــي ســبتمبر 2021، انطــالق تحالــف فــي 

منطقــة المحيطيــن الهــادئ والهنــدي بيــن الواليــات 

والــذي  المتحــدة،  والمملكــة  وأســتراليا  المتحــدة 

يحمــل اســمAUKUS ، تضّمــن بيــع غواصــات نوويــة 

أمريكيــة ألســتراليا، باإلضافــة إلــى تعاون اســتراتيجي 

هــذا  عــن  اإلعــالن  وقــد ســبق  الثــالث،  الــدول  بيــن 

المنطقــة  فــي  آخــر  اســتراتيجي  تطــور  التحالــف 

نفســها، هــو مبــادرة التعــاون بيــن أربــع دول، هــي: 

وأســتراليا،  والهنــد،  واليابــان،  المتحــدة،  الواليــات 

تتضمــن  والتــي   ،QUAD كــواد  باســم  المعــروف 

األربــع.  الــدول  بيــن  منــاورات عســكرية ســنوية 

أمــا علــى المســتوى اإلقليمــي، فإننــا نشــهد تبلــور 

منطقــة جديــدة للتعــاون تمتــد مــن الخليــج العربــي 

البحــر المتوســط، أو شــرق المتوســط علــى  إلــى 

وجــه التحديــد، وقــد بــدأت اإلرهاصــات األولــى لهــذا 

التحــول مــن مصــر، ودعوتهــا إلنشــاء منتــدى غــاز 

شــرق المتوســط، والــذي جــاء علــى خلفيــة اجتمــاع 

بيــن  وجمــع   ،2018 أكتوبــر  فــي  عقــد  الــذي  القمــة 

الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، والرئيس 

القبرصــي ورئيــس الــوزراء اليونانــي، ويضم المنتدى 

حالًيــا ســبع دول، هــي: مصــر، واليونــان، وإســرائيل، 

وقــد  وإيطاليــا.  وقبــرص،  وفلســطين،  واألردن، 

فــي  المنتــدى  ميثــاق  علــى  الــدول  هــذه  عــت  وقَّ

ســبتمبر 2020، وعلــى تأســيس المنتــدى كمنظمــة 

ــل  مثَّ والــذي  األمــر،  فــي  الجديــد  ولكــن  إقليميــة. 

نقطــة تحــول هــو انضمــام دولــة اإلمــارات العربيــة 

ــل رابطــة  كعضــو مراقــب فــي المنتــدى، وهــو مــا مثَّ

بيــن شــرق المتوســط ومنطقــة الخليــج العربــي.

لـــت  الخطـــوة الثانيـــة الكبـــرى فـــي هـــذا االتجـــاه، تمثَّ

ـــع  ـــذي يضـــم أرب ـــدى الصداقـــة"، وال فـــي إنشـــاء "منت

السياســية،  للجغرافيــا  عــودة  هنــاك 
ــة،  ــا البحري وخاصــة تلــك المرتبطــة بالجغرافي
وعلــى  االســتراتيجي.  الفكــر  صــدارة  إلــى 
لتطــور  المتابــع  فــإن  الممارســة،  مســتوى 
األخيــرة،  الســنوات  فــي  الدوليــة  األحــداث 
ســوف يــدرك بســهولة أن العديــد مــن الــدول 
بــدأت تتحــرك بقــوة فــي البحــار والمحيطــات، 
تحقــق  بحريــة  اســتراتيجيات  ــى  تتبنَّ وبــدأت 

الحيــوي. المجــال  هــذا  فــي  مصالحهــا 
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دول متوســـطية، وهـــي: مصـــر، وقبـــرص، واليونـــان، 

المملكـــة  هـــي:  خليجيـــة،  دول  وثـــالث  وفرنســـا، 

العربيـــة الســـعودية، واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 

ـــدى  ـــن. وانعقـــد االجتمـــاع األول لهـــذا المنت والبحري

فبرايـــر   11 )فـــي  أثينـــا  اليونانيـــة  العاصمـــة  فـــي 

وأصـــدرت  الخارجيـــة،  وزراء  مســـتوى  علـــى   ،)2021

الـــدول التـــي شـــاركت فـــي منتـــدى )فيليـــا( وهـــي 

)صداقـــة(،  لكلمـــة  المرادفـــة  اليونانيـــة  الكلمـــة 

بياًنـــا مشـــترًكا، شـــّدد علـــى التـــزام الـــدول الســـبع 

المتحـــدة،  األمـــم  وبميثـــاق  الدولـــي  بالقانـــون 

وبالمبـــادئ األساســـية المنصـــوص عليهـــا فيـــه، 

مثـــل: احتـــرام ســـيادة الـــدول وحقوقهـــا الســـيادية 

واســـتقاللها وســـالمة أراضيهـــا، والحـــل الســـلمي 

للخالفـــات، ورفـــض التهديـــد أو اســـتخدام القـــوة، 

للـــدول  الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  التدخـــل  وعـــدم 

ـــة األمـــم  ـــزام باتفاقي ـــة المالحـــة، وااللت األخـــرى وحري

ــا أن الـــدول  ــد أيًضـ ــار. الجديـ المتحـــدة لقانـــون البحـ

الســـبع أعلنـــت مســـاحة كبيـــرة للتعاون فيمـــا بينها، 

ـــا، باإلضافـــة  ـــاء كورون ـــار وب تضمـــن التعامـــل مـــع آث

ـــي مبـــادرات مشـــتركة فـــي مجـــاالت مثـــل:  إلـــى تبنِّ

الطاقـــة واالبتـــكار واالقتصـــاد الرقمـــي والحمايـــة 

المدنيـــة واالتصـــاالت والعلـــوم والزراعـــة واألمـــن 

الغذائـــي والتعليـــم األكاديمـــي والتدريـــب والحـــوار 

بيـــن األديـــان والثقافـــة والرياضـــة.

ســبقه  الصداقــة"  "منتــدى  انعقــاد  أن  والواقــع 

أيًضــا تفاعــالت أخــرى بيــن دول شــرق المتوســط 

ودول مــن منطقــة الخليــج، ففــي أغســطس 2020، 

منــاورات عســكرية مشــتركة ضّمــت  تنظيــم  تــم 

الجويــة  والقــوات  المصريــة  البحريــة  القــوات 

اليونانيــة،  والجويــة  البحريــة  والقــوات  اإلماراتيــة 

وفــى 30 نوفمبــر 2020، انطلقــت منــاورات "مدوســا 

10" فــي شــرق المتوســط، وشــاركت فيهــا اإلمــارات 

أيًضــا، مــع مصــر وفرنســا واليونــان وقبــرص. وفــى 

للمملكــة  الجويــة  القــوات  شــاركت  آخــر،  تطــور 

العربيــة الســعودية فــي منــاورات )عيــن الصقــر( 

مــع القــوات الجويــة اليونانيــة فــي 13 مــارس 2020، 

مــن  بالقــرب  جــرت  التــي  المنــاورات  واســتهدفت 

مجــال  فــي  العســكرية  الخبــرات  تبــادل  اليونــان، 

تنفيــذ وتخطيــط العمليــات الجويــة بيــن البلديــن. 

وقــد ســبق كل ذلــك، تكثيــف التعــاون الثالثــي بيــن 

مصــر واليونــان وقبــرص، ومنــذ عــام 2014، ُعقــدت 

ثمانيــة اجتماعــات قمــة بيــن الــدول الثــالث، وفــى 

عــام 2015، بــدأت مصــر واليونــان فــي إجــراء تدريبــات 

الحــدود  اتفاقيــة  وتوقيــع  العســكرية،  مدوســا 

 .2020 البلديــن فــي أغســطس  بيــن  البحريــة 

لمصــر  يمكــن  كيــف  هنــا،  الرئيــس  الســؤال 

التحــوالت  هــذه  مــن  أكبــر  بشــكل  تســتفيد  أن 

االســتراتيجية، وأن تبنــي علــى الخطوات التي بدأتها 

بالفعــل، وخاصــة فــي منطقــة شــرق المتوســط. 

بـكل  االهتمـام  ضـرورة  هـي  هنـا  األولـى  النقطـة 

العالـم،  فـي  البحريـة  االسـتراتيجية  المبـادرات 

والكثيـر منهـا يؤثـر علينـا، ويمكـن أن نسـتفيد منـه 

حتـى لـو بعـدت المسـافات الجغرافيـة، علـى سـبيل 

اليابـان  طرحتهـا  التـي  االسـتراتيجية  فـإن  المثـال 

باسم »محيط هادئ وهندي.. حر ومفتوح« تشمل 

التحوالت  يمكن لمصر أن تستفيد من 
ــيــجــيــة، مـــن خــــالل االهـــتـــمـــام بكل  ــرات االســت
العالم،  في  البحرية  االستراتيجية  المبادرات 
باسم  اليابان  طرحتها  التي  فاالستراتيجية 
»محيط هادئ وهندي.. حر ومفتوح« تتضمن 
اســتــثــمــارات فــي الــعــديــد مــن الــمــشــروعــات 
ــل ذلـــك فــرصــة لمصر  الــضــخــمــة، وقـــد يــمــثِّ
ــن الـــمـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة  لــالســتــفــادة مـ

المرتبطة باالستراتيجية.
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منطقـة تضـم نصـف سـكان الكـون، وثالثـة من أكبر 

االقتصـادات فـي العالـم، وسـبعة مـن أكثـر ثمانـي 

ومـن  االقتصـادي،  النمـو  سـرعة  حيـث  مـن  دول 

ـع أن يخـرج منهـا نصـف الناتـج االقتصـادي  المتوقَّ

مـن  كبيـر  وجانـب  قليلـة.  سـنوات  خـالل  العالمـي 

تجـارة هـذه المنطقـة يمـر عبـر قنـاة السـويس، أي 

أن قنـاة السـويس هـي امتـداد طبيعـي للمحيطيـن 

كمـا  فيهمـا.  يحـدث  بمـا  وتتأثـر  والهنـدي،  الهـادئ 

أن اليابـان أعلنـت عـن اسـتثمارها فـي العديـد مـن 

المشروعات الضخمة في إطار هذه االستراتيجية، 

قـد  أمـر  وهـو  التحتيـة،  البنيـة  مشـروعات  وخاصـة 

ـل فرصـة لمصـر لالسـتفادة مـن المشـروعات  يمثِّ

باالسـتراتيجية.  المرتبطـة  التنمويـة 

كمــا أن منطقتــي البجــر المتوســط والبحــر األحمــر 

التــي يشــهدها  لتلــك  تشــهدان تحديــات مماثلــة 

القرصنــة،  مثــل  والهنــدي،  الهــادئ  المحيطــان 

واإلرهــاب، والتنافــس العســكري، وقــد تســتفيد 

مصــر مــن تجربــة إقامــة نظــام للحــوار والتعــاون 

بيــن دول المحيطيــن الهــادئ والهنــدي فــي تطويــر 

آليــة للحــوار والتعــاون فــي البحــر األحمــر وشــرق 

البحــر المتوســط. ويضــاف لذلــك أن مصــر مهتمــة 

لقواعــد  اســتناًدا  البحــري،  األمــن  بقضايــا  أيًضــا 

تغييــر  ورفــض  الدولــي،  والقانــون  البحــار،  قانــون 

األمــر الواقــع باســتخدام القــوة، وقــد يكــون مــن 

اليابانيــة  االســتراتيجية  مــع  التعــاون  المناســب 

بأمــن  المتعلقــة  الدوليــة  المبــادئ  لترســيخ 

واســتقرار البحــار، وكذلــك دعــم التعــاون فــي مجــال 

البحريــة للحفــاظ علــى األمــن. القــدرات  تعزيــز 

ـــة  ـــادرة الثالثي ـــى المب ـــق أيًضـــا عل األمـــر نفســـه ينطب

والمملكـــة  وأســـتراليا  المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن 

الهـــادئ  المحيطيـــن  منطقـــة  فـــي  المتحـــدة 

بيـــن  الجغرافـــي  البعـــد  مـــن  فبالرغـــم  والهنـــدي، 

مصـــر والمحيطيـــن الهـــادئ والهنـــدي، فـــإن مصـــر 

ترتبـــط بشـــكل أساســـي بمنطقـــة المحيطيـــن، أحـــد 

ـــل فـــي قنـــاة الســـويس التـــي تمـــر  هـــذه الروابـــط يتمثَّ

عبرهـــا التجـــارة القادمـــة مـــن المحيطيـــن إلـــى أوروبـــا 

وقـــد  المتحـــدة،  للواليـــات  الشـــرقي  والســـاحل 

كشـــف حـــادث اإلغـــالق القصيـــر لقنـــاة الســـويس 

عـــن هـــذا الرابـــط القـــوى بيـــن المحيطيـــن الهـــادئ/ 

الهنـــدي والمحيـــط األطلنطـــي. كمـــا أن القنـــاة ال 

تـــزال هـــي المعبـــر األســـرع لعبـــور القـــوات والناقـــالت 

العســـكرية المتجهـــة مـــن األطلنطـــي والمتوســـط 

ــوات  ــإن الخطـ ــمَّ فـ ــن ثـ ــدي. ومـ ــادئ والهنـ ــى الهـ إلـ

القنـــاة  وتعميـــق  لتوســـيع  مصـــر  تتبناهـــا  التـــي 

بمكانتهـــا  القنـــاة  احتفـــاظ  فـــي  تســـاهم  ســـوف 

االســـتراتيجية فـــي إطـــار هـــذه المتغيـــرات. 

المرتبـط  االسـتراتيجي  التحـول  تطويـر  يمكـن  كمـا 

مـن  للمتوسـط  الخليـج  مـن  الممتـدة  بالمنطقـة 

التعـاون  الـدول المنضمـة آلليـات  زيـادة عـدد  خـالل 

المتوسـط،  أو  الخليـج  دول  مـن  سـواء  الجديـدة، 

أيًضـا ليشـمل دوًلا عربيـة فـي  كمـا يمكـن أن يمتـد 

مصـر  مـع  ـل  تمثِّ وبحيـث  السـودان،  مثـل  إفريقيـا، 

ومـن  وإفريقيـا.  أوروبـا  بيـن  للتعـاون  جسـر  رأس 

المهـم زيـادة التعـاون والتنسـيق بيـن البلديـن علـى 

مـن  عـدد  وهنـاك  واإلقليمـي،  الثنائـي  المسـتوى 

فـي  البلديـن  موانـئ  بيـن  للربـط  المطروحـة  األفـكار 

الشـحن  وإعـادة  للنقـل  رئيـس  كمحـور  المتوسـط 

يــمــكــن تــطــويــر الــتــحــول االســتــراتــيــجــي 
الخليج  مــن  الــمــمــتــدة  بالمنطقة  الــمــرتــبــط 
لــلــمــتــوســط مـــن خــــالل زيــــــادة عــــدد الــــدول 
المنضمة آلليات التعاون الجديدة، سواء من 
دول الخليج أو المتوسط، كما يمكن أن يمتد 
مثل  إفريقيا،  في  عربية  دوًلا  ليشمل  أيًضا 
جسر  رأس  مصر  مع  تمثِّل  بحيث  السودان، 

للتعاون بين أوروبا وإفريقيا.
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وإفريقيـا. ويمكـن  وأوروبـا  والمتوسـط  الخليـج  عبـر 

بيـن  بالربـط  الخاصـة  المشـروعات  مـن  االسـتفادة 

الموانـئ المصريـة علـى البحريـن األحمـر والمتوسـط 

شـرق  إلـى  إفريقيـا  شـرق  مـن  ممـًرا  واسـتخدامها 

المتوسـط وعبـر الموانـئ اليونانيـة إلـى أوروبـا. وفـي 

إطـار هـذه المنطقـة يمكـن أن تتحول مصر أيًضا إلى 

نقطـة إنتـاج لسالسـل القيمـة المضافـة، وصناعـة 

وغيرهمـا. السـيارات 

استراتيجية  بتطوير  مصر  قيام  المهم  من  ويبقى 

بحرية متكاملة، تحدد فيها أهدافها ومصالحها في 

النطاق البحري الذي ترتبط به، واألدوات العسكرية 

والدبلوماسية واالقتصادية التي يمكن استخدامها 

لبلورة  الحاجة  وتبرز  األهداف.  هذه  تحقيق  في 

العديد من  المتكاملة في ضوء  االستراتيجية  هذه 

المصرية  الثروة  من  كبيًرا  جانًبا  أن  منها  األسباب، 

السويس،  قناة  عائدات  مثل  بالبحار،  يرتبط  أصبح 

شرق  في  الجديدة  الغاز  اكتشافات  إلى  باإلضافة 

درجة  بزيادة  يرتبط  الثاني  السبب  المتوسط.  البحر 

المتوسط  البحر  منطقتي  في  والتنافس  التكالب 

واألحمر، وسعي العديد من الدول الكبرى واإلقليمية 

باإلضافة  البحرين،  في  ونفوذها  وجودها  لتعزيز 

غير  والهجرة  باإلرهاب،  المرتبطة  األخرى  للمخاطر 

الشرعية، وانهيار وفشل بعض الدول المشاطئة 

للبحرين، وما لذلك كله من تأثير على مصر. السبب 

الثالث هو أن االستراتيجية البحرية بأدواتها المختلفة 

يمكن أن تعزز المكانة اإلقليمية لمصر، وتتيح لها 

لعب دور أكبر في منطقة البحرين والشرق األوسط 

بشكل عام، سواء من خالل التحرك بشكل منفرد 

التي تشترك معنا  الدول  التعاون مع  أو من خالل 

في الرؤية والمصالح. وبالتالي فإن الهدف من هذه 

بتنمية  المرتبطة  الفرص  االستراتيجية هو تعظيم 

الثروة االقتصادية والمكانة اإلقليمية، وفى الوقت 

على  بالسلب  تؤثر  التي  المخاطر  من  الحد  نفسه 

المصالح المصرية.
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أصبحـت األوضـاع الراهنـة فـي اليمن مصـدًرا لعدم 

االسـتقرار فـي منطقـة شـبه الجزيـرة العربيـة ومـا 

تطـل عليـه مـن ممـرات مائيـة حيويـة تضفـي علـى 

يعانـي  عمـا  ناهيـك  دولًيـا،  بعـًدا  اليمنيـة  األزمـة 

منـه الشـعب اليمنـي مـن أزمـات إنسـانية فادحـة، 

والمشـكلة عـدم ظهـور حل فـي األجل القريب، وأن 

األمـور معرضـة لمزيـد مـن التدهـور. وتحـاول هـذه 

المقالـة تقديـم رؤية شـاملة ألبعاد األزمة وخريطة 

القـوى الدوليـة الفاعلـة فيهـا وتداعياتهـا، ومحاولـة 

مسـتقبلها. الستشـراف 

أولًا: مدخل لفهم تطور األزمة

لـــم تبـــدأ حركـــة المعارضـــة ضـــد نظـــام الرئيـــس 

ــا  "علـــي عبـــد هللا صالـــح" مـــع الموجـــات األولـــي لمـ

ُســـمي بالربيـــع العربـــي، وإنمـــا ســـبقتها بكثيـــر، وقـــد 

تميـــز نظـــام "صالـــح" الـــذي دام ثلـــث قـــرن فـــي بدايتـــه 

بإنجـــازات ملموســـة تمثلـــت فـــي، تحقيـــق توافـــق 

سياســـي وطنـــي، وتنميـــة اقتصاديـــة ملموســـة، 

ناهيـــك عـــن تحقيـــق الوحـــدة بيـــن شـــمال اليمـــن 

وجنوبـــه، غيـــر أن بـــروز الطابـــع العائلـــي للنظـــام، 

واستشـــراء الفســـاد فيـــه، أفـــرز حركـــة معارضـــة 

بســـبب  اليمـــن  شـــمال  فـــي  ســـواء  حقيقيـــة، 

تفاقـــم الفســـاد والممارســـات غيـــر الديمقراطيـــة، 

إلـــى  باإلضافـــة  ذاتهـــا،  لألســـباب  جنوبـــه  فـــي  أو 

والقـــوى  والتداعيـــات  األبعـــاد  اليمنيـــة:  األزمـــة 
الفاعلـــة الدوليـــة 

أ. د. أحمد يوسف أحمد

ــرة ـــ ـــ ــقــاهـــ ــامـــعـــة ال أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة - جـ

إحبـــاط  أعقـــاب  فـــي  بالغبـــن  الجنوبييـــن  شـــعور 

 ،1٩٩4 عـــام  فـــي  المســـلحة  االنفصـــال  محاولـــة 

ــراك  ــمى بالحـ ــا ُيسـ ــور مـ ــى ظهـ ــذي أدى إلـ ــر الـ األمـ

الجنوبـــي الـــذي بـــدأ حركـــة مطلبيـــة قوامهـــا إزالـــة 

ـــم التـــي وقعـــت علـــى الجنوبييـــن بعـــد قمـــع  المظال

ــة  ــح حركـ ــى أن أصبـ ــل إلـ ــال، ووصـ ــة االنفصـ محاولـ

سياســـية تطالـــب باالنفصـــال والعـــودة للوضـــع 

قبـــل إعـــالن الوحـــدة اليمنيـــة فـــي عـــام1٩٩0، غيـــر أن 

ظلـــت  عامـــة  بصفـــة  اليمنيـــة  المعارضـــة  حركـــة 

محـــدودة الفاعليـــة إلـــى أن أعطتهـــا أولـــى موجـــات 

ــذ  ــي تونـــس منـ ــة فـ ــعبية العربيـ ــات الشـ االنتفاضـ

الموجـــة  بامتـــداد  ذروتـــه  وصـــل  زخًمـــا  نهايـــة2010 

مبـــارك  حســـني  الرئيـــس  واســـتقالة  مصـــر،  إلـــى 

ــام  ــراع بيـــن نظـ ــذا احتـــدم الصـ ــر2011، وهكـ فـــي فبرايـ

صفوفهـــم  تخـــل  لـــم  الذيـــن  ومعارضيـــه  صالـــح 

اليمنـــي  المجتمـــع  فئـــات  لجميـــع  ممثليـــن  مـــن 

وأقاليمـــه الجغرافيـــة، وقـــد تميـــز رد فعـــل النظـــام 

علـــى االنتفاضـــات الشـــعبية بالعنـــف الشـــديد دون 

أن ينجـــح فـــي وقفهـــا، بـــل لقـــد بـــدأ االنقســـام يـــدب 

فـــي صفـــوف النظـــام، وخاصـــة بعـــد إعـــالن اللـــواء 

لصالـــح  الشـــقيق  غيـــر  األخ  األحمـــر"  "محســـن 

انحيـــازه للثـــورة، وبـــدت األمـــور بعيـــدة عـــن الحســـم 

لصالـــح أي مـــن الطرفيـــن.



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

20

ثلــث  دام  الــذي  "صالــح"،  نظــام  تميــز 
قــرن، فــي بدايتــه بإنجــازات ملموســة تمثلــت 
وتنميــة  توافــق سياســي وطنــي،  تحقيــق  فــي 
تحقيــق  عــن  ناهيــك  ملموســة،  اقتصاديــة 
الوحــدة بيــن شــمال اليمــن وجنوبــه، غيــر أن بروز 
الطابــع العائلــي للنظــام، واستشــراء الفســاد 

حركــة معارضــة حقيقيــة. أفــرز  فيــه، 

ــدت تلــك الحالــة مــن عــدم الحســم الطريق  وقــد مهَّ

األوضــاع  أن  ذلــك  متوقًعــا،  كان  خارجــي  لتدخــل 

بأهميــة  دائًمــا  اتســمت  اليمــن  فــي  السياســية 

المملكــة  وبالــذات  لجيرانهــا،  بالنســبة  فائقــة 

عمقهــا  اليمــن  ــل  ُتمثِّ التــي  الســعودية  العربيــة 

حساســية  الســعودية  أبــدت  وطالمــا  الجنوبــي، 

شــديدة لمجريــات األمــور فــي اليمــن؛ نظــًرا لتأثيرهــا 

المباشــر علــى األمــن الســعودي، كمــا تظهــر الخبرة 

وهكــذا  اليمــن،  فــي  و1٩62   1٩48 لثورتــي  التاريخيــة 

ا مكثًفــا بدعــم  بــدأت الســعودية نشــاًطا دبلوماســيًّ

أمريكــي للتوصــل إلــى تســوية ســلمية بيــن نظــام 

عــن  النشــاط  هــذا  وأثمــر  ومعارضيــه،  "صالــح" 

كان جوهرهــا  التــي  الخليجيــة  بالمبــادرة  ُعــرِف  مــا 

بيــن  مناصفــة  وطنيــة  وحــدة  حكومــة  تشــكيل 

النظــام ومعارضيــه، وتنــازل صالــح عــن الرئاســة 

لنائبــه "عبــد ربــه منصــور هــادي" الــذي يدعــو إلجــراء 

يوًمــا،  ســتين  غضــون  فــي  رئاســية  انتخابــات 

ل الرئيــس المنتخــب لجنــة إلعــداد دســتور  وُيشــكِّ

جديــد ُيعــرض علــى اســتفتاء شــعبي وُتجــرى علــى 

ُيكلــف  برلمانيــة،  انتخابــات  إقــراره  بعــد  أساســه 

رئيــس الحــزب الفائــز بأكبــر عــدد مــن المقاعــد فيهــا 

توقيــع  صالــح  قــاوم  وقــد  الحكومــة،  بتشــكيل 

المبــادرة طويــًلا إلــى أن تعــرض لمحاولــة اغتيــال 

ُأصيــب فيهــا بحــروق بالغــة، ُنقــل علــى إثرهــا للعالج 

فــي الســعودية، ووقــع "صالــح" علــى المبــادرة فــي 

نوفمبــر 2011 بعــد عودتــه، وإن نجــح فــي الحصــول 

علــى حصانــة مــن المالحقــة القانونيــة والقضائيــة 

بعــد خروجــه مــن الســلطة، وهــو نجــاح يــدل علــى 

ــه باالســتمرار كرقــم  ــه السياســي؛ إذ ســمح ل دهائ

ــة، خاصــة وأن  ــة السياســة اليمني مهــم فــي معادل

وبالتالــي  ا،  سياســيًّ عزلــه  تشــمل  لــم  التســوية 

اســتمر فــي لعــب دور سياســي بالــغ األهميــة علــى 

رأس حزبــه )المؤتمــر الشــعبي العــام( ومســتنًدا 

إلــى اســتمرار والء قطاعــات مهمــة مــن الجيــش 

تراكمــت  طائلــة  وأمــوااًل  القبليــة،  وقاعدتــه  لــه 

والمســاءلة  الشــفافية  غيــاب  ظــل  فــي  لديــه 

والمحاســبة، وُيالحــظ أن البعــد الدولــي كان حاضــًرا 

بوضــوح فــي هــذه التســوية بالنــص صراحــة علــى 

ضمــان الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي لهــا 

التعــاون الخليجــي. مــع مجلــس 

موعدهــا  فــي  الرئاســية  االنتخابــات  ُأجريــت  وقــد 

فــي فبرايــر 2012، واُتفــق علــى ألَّا يتقــدم لهــا ســوى 

الوحــدة  حكومــة  ل  شــكَّ الــذي  "هــادي"  الرئيــس 

الوطنيــة وفًقــا لمــا نصــت عليــه المبــادرة الخليجيــة 

بالمناصفــة بيــن حــزب صالــح )المؤتمــر الشــعبي 

المشــترك(،  )اللقــاء  المعارضــة  وأحــزاب  العــام( 

وكانــت المهمــة األولــى للرئيــس هــي إجــراء حــوار 

الفاعليــات  جميــع  فيــه  تشــارك  شــامل  وطنــي 

)كل  ا  وسياســيًّ والجنــوب(،  )الشــمال  ــا  جغرافيًّ

ــا )الشــباب والنســاء(،  القــوى السياســية(، ونوعيًّ

ويبحــث المؤتمــر فــي وضــع دســتور جديــد ويشــكل 

لجنــة لذلــك، ويبحــث كذلــك فــي القضايــا الوطنيــة 

والحوثييــن  الجنــوب  قضيتــا  وأهمهــا  المختلفــة، 

الذيــن كانــت الســنوات الســبع األخيــرة مــن حكــم 

الصــدام  جــوالت  مــن  عــدًدا  شــهدت  قــد  صالــح 

وبالفعــل  حســم،  دون  وبينهــم  بينــه  العســكري 

الدســتور،  لوضــع  لجنــة  وشــكل  المؤتمــر،  ُعقــد 

وأوجــد حلــوًلا جذريــة للقضايــا الوطنيــة الخالفيــة، 

فتضمنــت مخرجاتــه فيمــا يتعلــق بقضيــة الجنــوب 
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اليمــن  الفيدرالــي، وتقســيم  النظــام  إلــى  التحــول 

إلــى ســتة أقاليــم لهــذا الغــرض، مــع إعطــاء كل 

المتفــوق  الشــمال  طغيــان  لعــدم  الضمانــات 

ــا علــى الجنــوب. أمــا قضيــة الحوثييــن، فنصــت  عدديًّ

مخرجــات المؤتمــر علــى ضمانــات كاملــة لحريتهــم 

الفكريــة والمذهبيــة، وتنميــة مناطقهــم، وإطــالق 

ســراح المعتقليــن، وتعويــض المتضرريــن، وعــودة 

المبعديــن، ودمــج أبنــاء صعــدة فــي مؤسســات 

الحوثييــن  تســليم  مقابــل  ذلــك  وكل  الدولــة، 

أســلحتهم للدولــة، وتعزيــز إشــرافها علــى التعليــم 

فــي مناطقهــم لتفــادي التنشــئة علــى قيــم متحيــزة 

لنظــام  جوهرهــا  فــي  المؤيــدة  الحوثيــة  لألفــكار 

البائــد. اإلمامــة اليمنــي 

مــن  يصعــدون  الحوثيــون  أخــذ  فقــد  ذلــك  ومــع 

تحركاتهــم المضــادة للحكومــة وصــوًلا إلــى االنقــالب 

صنعــاء  العاصمــة  علــى  والســيطرة  عليهــا، 

في21ســبتمبر 2014، فــي اللحظــة نفســها التــي اكتمــل 

ــم االنقــالب  ــي، وقــد ت فيهــا مشــروع الدســتور اليمن

هللا  عبــد  "علــي  الســابق  الرئيــس  مــع  بالتواطــؤ 

ــذي رأى فــي هــذا التواطــؤ  ــدود ال ــح" عدوهــم الل صال

آليــة للعــودة إلــى الســلطة، وإن خانــه التوفيــق هــذه 

المــرة، وهــو المعــروف بدهائــه السياســي وقدرتــه 

علــى البقــاء، فقــد انتهــى تحالفــه معهــم باغتيالهــم 

ــذي  ــر أن الرئيــس "هــادي" ال ــه فــي ديســمبر 201٧، غي ل

كان قــد تعــرض لالحتجــاز تمكــن مــن اإلفــالت مــن 

قبضتهــم في21فبرايــر 2015، والوصــول إلــى عــدن التــي 

اتخذهــا عاصمــة مؤقتــة أعلــن منها إلغــاء كل ما قام 

ــًدا فــي هذا مــن أحزاب  بــه الحوثيــون مــن خطــوات مؤيَّ

سياســية ومظاهــرات شــعبية، فاندفــع الحوثيــون 

فــي محاولــة للســيطرة علــى كامــل األراضــي اليمنيــة، 

المتمثــل  الداهــم  بالخطــر  "هــادي"  شــعر  وعندمــا 

علــى  الحوثييــن  ســيطرة  اســتكمال  احتمــال  فــي 

اليمــن كلهــا بمــا فيهــا الجنــوب وتصفيــة المقاومــة 

التعــاون  مجلــس  لقــادة  رســائل  وجــه  لالنقــالب، 

الخليجــي يناشــدهم فيهــا التدخــل إلنقــاذ الشــرعية 

اليمنيــة، وقــد اســتجابت دول المجلــس كافــة عــدا 

والمغــرب  والســودان  مصــر  وانضمــت  ُعمــان، 

واألردن لــدول الخليــج الخمــس فيمــا ُعــرِف بالتحالــف 

العربــي بقيــادة الســعودية، ومــن هنــا بــدأ مــا ُيْعــَرف 

القمــة  قبيــل   2015 مــارس  فــي  الحــزم  بعاصفــة 

العربيــة فــي شــرم الشــيخ بأيــام وحصلــت منهــا علــى 

شــرعية عربيــة، ثــم حصلــت علــى شــرعية دوليــة بقــرار 

أبريــل  فــي  الــذي صــدر   )2216( رقــم  األمــن  مجلــس 

2015، وقــد نجحــت "عاصفــة الحــزم" فــي وقــف التمــدد 

الحوثــي فــي الجنــوب، غيــر أنهــا أخفقــت فــي إنهــاء 

ســيطرتهم علــى الشــمال، ووصــل الصــراع إلــى حالــة 

مــن التجمــد، بمعنــى غيــاب قــدرة أي مــن الطرفيــن 

علــى حســم الصــراع عســكريًّا لصالحــه، فــي الوقــت 

الــذي أخفقــت فيــه كل المحــاوالت، ســواء  نفســه 

ــات  ــادرت بهــا دول بعينهــا كالوالي ــي ب ــة أو الت األممي

المتحــدة وُعمــان فــي التوصــل لتســوية سياســية، 

ومــن هنــا بــرز الوضــع الحالــي للصــراع الــذي ترتبــت 

غيــر  واقتصاديــة  إنســانية  كارثيــة  تداعيــات  عليــه 

مســبوقة فــي اليمــن.

ثانًيا: خريطة القوى الفاعلة

بيـــن  المحلـــي  الصعيـــد  علـــى  الصـــراع  يـــدور 

الحكومـــة اليمنيـــة الشـــرعية التـــي تمخضـــت عنهـــا 

االنتفاضـــة الشـــعبية اليمنيـــة ضـــد نظـــام الرئيـــس 

التمدد  وقف  في  الحزم"  "عاصفة  نجحت 
إنهاء  في  أخفقت  أنها  غير  الجنوب،  في  الحوثي 
إلى  الصراع  ووصل  الشمال،  على  سيطرتهم 
الحالي  الوضع  برز  هنا  ومن  التجمد،  من  حالة 
للصراع الذي ترتبت عليه تداعيات كارثية إنسانية 

واقتصادية غير مسبوقة في اليمن.
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"علـــى عبـــد هللا صالـــح" بعـــد التدخـــل الخليجـــي مـــن 

خـــالل مـــا ُعـــرِف بالمبـــادرة الخليجيـــة التـــي حظيـــت 

رأينـــا  مـــا  نحـــو  علـــى  وأوروبـــي  أمريكـــي  بدعـــم 

وبيـــن الحوثييـــن الذيـــن أطلقـــوا علـــى أنفســـهم 

ــاع  ــار هللا"، والحوثيـــون فريـــق مـــن أتبـ اســـم "أنصـ

المذهـــب الزيـــدي فـــي اليمـــن، وهـــو أكثـــر مذاهـــب 

الحوثييـــن  أن  غيـــر  الســـنة،  مـــن  قرًبـــا  الشـــيعة 

مـــن أتبـــاع الفـــرع الجـــارودي مـــن المذهـــب الزيـــدي 

)نســـبة لمؤسســـه أبـــي الجـــارود زيـــاد بـــن المنـــذر(، 

وهـــو أكثـــر فـــروع هـــذا المذهـــب تشـــدًدا واقتراًبـــا 

الفقيـــه  وواليـــة  عشـــرية  اإلثنـــى  مذهـــب  مـــن 

ــران. ــي إيـ ــائد فـ السـ

الحركـــة  الحوثـــي" مؤســـس  الديـــن  "بـــدر  زار  وقـــد 

ـــران وأقـــام فيهـــا أربـــع ســـنوات، كمـــا أن  ـــة إي الحوثي

ابنـــه "حســـين" الـــذي تولـــى قيـــادة الحركـــة بعـــد وفاتـــه 

إلـــى أن ُقِتـــل فـــي الحـــرب مـــع نظـــام صالـــح فـــي 

ــزب  ــدة أشـــهر، وزار "حـ ــا عـ 2004 زار قـــم ومكـــث فيهـ

ا  ـــا شـــديًدا بـــه واعتـــزاًز هللا" فـــي لبنـــان، وأبـــدى إعجاًب

ــي لحـــزب هللا والحركـــة  ــدة المنبـــت األيديولوجـ بوحـ

الثـــورة  أدبيـــات  تدريـــس  عـــن  فضـــًلا  الحوثيـــة، 

اإليرانيـــة ضمـــن الـــدورات التدريبيـــة التحـــاد الشـــباب 

المؤمـــن، وهـــو الـــذراع الشـــبابية للحركـــة الحوثيـــة، 

وُيضـــاف إلـــى األدلـــة علـــى العالقـــة العضويـــة بيـــن 

ومـــن  اإليرانـــي  اإلعالمـــي  الدعـــم  وإيـــران  الحركـــة 

ــا  ــة، وتطابـــق الشـــعارات بينهمـ "حـــزب هللا" للحركـ

اللعنـــة   - إلســـرائيل  المـــوت   - ألمريـــكا  )المـــوت 

علـــى اليهـــود - النصـــر لإلســـالم(، وكذلـــك تطابـــق 

وحصـــار  واالعتصامـــات  )المظاهـــرات  الوســـائل 

مؤسســـات الدولـــة واســـتخدام القـــوة المســـلحة 

ــزوم(. ــد اللـ عنـ

وهكـــذا يمكـــن القـــول بوضـــوح إن الحركـــة الحوثيـــة 

فـــي  اإليرانـــي  المشـــروع  مـــن  جـــزء  هللا  كحـــزب 

المنطقـــة، وهـــو مـــا يلقـــي الضـــوء علـــى الخريطـــة 

جانـــب  فعلـــى  الفاعلـــة،  للقـــوى  اإلقليميـــة 

الشـــرعية اليمنيـــة يقـــف التحالـــف العربـــي بقيـــادة 

الســـعودية، وهـــو يتكـــون علـــى النحـــو الســـابق بيانـــه 

بمشـــاركة رئيســـة فـــي البدايـــة مـــن الســـعودية 

ــى أن  ــراف، إلـ ــي األطـ ــن باقـ ــة مـ ــارات، ورمزيـ واإلمـ

اســـُتبِعَدت قطـــر بعـــد تفاقـــم األزمـــة بينهـــا وبيـــن 

كل مـــن الســـعودية واإلمـــارات والبحريـــن فـــي عـــام 

201٧، ثـــم بـــدأ الحديـــث مـــن يوليـــو 201٩ عـــن تخفيـــف 

إلـــى  اليمـــن  فـــي  اإلماراتـــي  العســـكري  الوجـــود 

أن ُأعلـــن فـــي فبرايـــر2020 رســـمًيا إنهـــاؤه تماًمـــا. 

وعليـــه، بقيـــت الســـعودية كداعـــم إقليمـــي مباشـــر 

تدعـــم  فيمـــا  اليمنيـــة،  الشـــرعية  لجيـــش  وحيـــد 

إيـــران الحركـــة الحوثيـــة، وإن كان علـــى نحـــو غيـــر 

مباشـــر مـــن خـــالل إمـــدادات الســـالح وخدمـــات 

التدريـــب والمشـــورة العســـكرية، وُيالَحـــظ غيـــاب 

فـــي  كبـــرى  أو  عالميـــة  لقـــوى  المباشـــر  التـــورط 

الصـــراع، عكـــس الحـــال فـــي الصراعيـــن الســـوري 

والليبـــي، واالكتفـــاء بالمبـــادرات الدبلوماســـية كمـــا 

آخـــر  فـــي  األمريكيـــة  للسياســـة  بالنســـبة  حـــدث 

عهـــد "بـــاراك أوبامـــا"، كمـــا ُيالحـــظ أيًضـــا غيـــاب 

االســـتقطاب الحـــاد علـــى قمـــة النظـــام الدولـــي، 

ــرة فـــي  ــر مـــن مـ ــي أكثـ ــد التحالـــف العربـ ــد انُتقـ فقـ

ذات  روســـيا  أن  كمـــا  أمريكيـــة،  رســـمية  دوائـــر 

العالقـــة الطيبـــة بإيـــران لـــم تعرقـــل صـــدور قـــرار 

مجلـــس األمـــن رقـــم )2216( الـــذي أدان الحوثييـــن، 

واكتفـــت باالمتنـــاع عـــن التصويـــت. 

ُيالَحـــظ غيـــاب التـــورط المباشـــر لقـــوى 
عالميـــة أو كبـــرى فـــي الصـــراع اليمنـــي عكـــس 
والليبـــي،  الســـوري  الصراعيـــن  فـــي  الحـــال 
واالكتفـــاء بالمبـــادرات الدبلوماســـية، كمـــا 
الحـــاد  االســـتقطاب  غيـــاب  أيًضـــا  ُيالحـــظ 

ــي. ــام الدولـ ــة النظـ ــى قمـ علـ
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وعلـــى الرغـــم مـــن أن الطـــرف الحوثـــي فـــي الصـــراع 

ــي  ــه المحلـ ــع حليفـ ــدام مـ ــة الصـ ــن أزمـ ــى مـ ــد عانـ قـ

الرئيـــس علـــي عبـــد هللا صالـــح فـــي عـــام 201٧ فـــإن 

هـــذه األزمـــة ســـرعان مـــا ُحِســـمت لصالـــح الحوثييـــن 

إلـــى  وُيَضـــاف   ،201٧ ديســـمبر  فـــي  لـــه  باغتيالهـــم 

ــح  ــن التمسـ ــوا مـ ــد أن تمكنـ ــن بعـ ــك أن الحوثييـ ذلـ

المذهبـــي  لفكرهـــم  صلـــة  ال  ثوريـــة  بشـــعارات 

الســـاللي بهـــا اســـتفادوا بوضـــوح مـــن تقبـــل قســـم 

غيـــر معروفـــة نســـبته مـــن أتبـــاع المذهـــب الزيـــدي 

الجويـــة  العمليـــات  أخطـــاء  مـــن  وكذلـــك  لهـــم، 

للتحالـــف العربـــي التـــي طالـــت أهداًفـــا مدنيـــة وألَّبـــت 

الشـــرعية  الحكومـــة  علـــى  اليمنـــي  العـــام  الـــرأي 

احتجاجـــات  أي  رصـــد  عـــدم  وُيالحـــظ  وحلفائهـــا، 

ـــل فـــإن  شـــعبية فـــي مناطـــق ســـيطرتهم، وبالمقاب

معســـكر الشـــرعية قـــد عانـــى أوًلا مـــن انقســـامات 

بيـــن صفوفـــه، وبصفـــة خاصـــة مـــع فصائـــل الحـــراك 

ويســـيطر  االنفصـــال  علـــى  ُتصـــر  التـــي  الجنوبـــي 

ـــة  ـــة الفعلي ـــي( مـــن الناحي أحدهـــا )المجلـــس االنتقال

هـــو  واألخطـــر  عـــدن،  المؤقتـــة  العاصمـــة  علـــى 

اتهـــام الحكومـــة اليمنيـــة الشـــرعية لإلمـــارات بدعـــم 

الحركـــة، وهـــو مـــا يعنـــي وجـــود نـــوع مـــن التصـــدع 

داخـــل التحالـــف العربـــي، وُيضـــاف إلـــى هـــذا نجـــاح 

الحوثييـــن بدعـــم إيرانـــي فـــي تطويـــر قدراتهـــم علـــى 

النحـــو الـــذي مكنهـــم مـــن توجيـــه ضربـــات مؤثـــرة فـــي 

بعـــض األحيـــان ســـواء للســـعودية أو للمناطـــق 

ز  التـــي تســـيطر عليهـــا الحكومـــة الشـــرعية، ممـــا عـــزَّ

ــكلة  ــراع، والمشـ ــا الصـ ــر بهـ ــي يمـ ــد التـ ــة التجمـ حالـ

الحقيقيـــة أن هـــذه الحالـــة قـــد أوجـــدت واقًعـــا جديـــًدا 

تحـــاول تســـوية  التـــي  الدوليـــة  للجهـــود  بالنســـبة 

الصـــراع، وأصبحـــت هـــذه الجهـــود ســـواء مـــن جانـــب 

ـــات المتحـــدة تتعامـــل مـــع  األمـــم المتحـــدة أو الوالي

الحوثييـــن كطـــرف فـــي الصـــراع ُيؤَخـــذ رأيـــه وتتـــم 

مقاربتـــه فـــي كل جهـــود التســـوية، وغـــاب الحديـــث 

عـــن قـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم 2216 ومـــا يفرضـــه مـــن 

إعـــادة للشـــرعية.

ثالثًا: محاولة الستشراف المستقبل

ثالثـة  طـرح  السـابق  التحليـل  ضـوء  علـى  يمكـن 

فيمـا  احتماالتهـا  ومناقشـة  مسـتقبلية  مشـاهد 

يلـي:

بمعنـى  العسـكري،  الحسـم  األول:  المشـهد 

قـدرة أحـد الطرفيـن علـى حسـم الصـراع لصالحـه 

عسـكريًّا، وبالنسـبة لمعسـكر الشـرعية فـإن هـذا 

رأينـاه مـن أوضـاع طرفـي  المشـهد فـي ضـوء مـا 

السـابقة  العسـكرية  العمليـات  )خبـرة  الصـراع 

ألكثـر مـن سـت سـنوات - االنقسـامات السياسـية 

 - المؤيـد للشـرعية  التحالـف  - االنقسـامات داخـل 

العسـكرية(  قدرتهـم  وتطويـر  الحوثييـن  صمـود 

أمـا  المنظـور،  األمـد  فـي  األقـل  علـى  مسـتحيل 

يطمحـون  مـا  أقصـى  يكـون  فسـوف  الحوثيـون 

إليـه هـو اسـتكمال سـيطرتهم علـى شـمال اليمـن 

الحكومـة  معاقـل  آخـر  مـأرب،  علـى  باالسـتيالء 

علـى  االسـتيالء  بعـد  الشـمال،  فـي  الشـرعية 

البيضـا، وهـو هـدف ممكن لألسـف وإن كان شـديد 

فمـن  للجنـوب  سـيطرتهم  امتـداد  أمـا  الصعوبـة، 

وغيـاب  المذهبـي،  لالختـالف  المسـتحيالت؛  رابـع 

قاعـدة قـوة قبليـة، وحالـة الفوضى التـي يوجد فيها 

الجنـوب اآلن، سـواء لغيـاب قيـادة موحـدة للحـراك 

الجنوبي، أو لوجود مؤشـرات على إحياء االنتماءات 

الفرعيـة التـي كانت سـائدة قبل االسـتقالل )حوالي 

ومشـيخة(. وسـلطنة  إمـارة   20

وهـو  السياسـية،  التسـوية  الثانـي:  المشـهد 

ولـه  القائـم  القـوى  تـوازن  نتيجـة  محتمـل  مشـهد 

سـوابق فـي الخبـرة اليمنيـة، حيـث تمـت التسـوية 

بيـن معسـكر ثـورة 26سـبتمبر 1٩62 وخصومهـا بعـد 

ثمانـي سـنوات مـن الحـرب األهليـة بإدخـال عناصـر 

مـن مؤيـدي الملكيـة فـي بنيـة الحكـم بشـرط عـدم 

انتمائهـم آلل حميـد الديـن )آخـر أئمـة اليمـن(، مـع 

بوضـوح  تميـل  كانـت  التسـوية  تلـك  بـأن  العلـم 
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لمعسـكر الثورة انعكاًسـا لميزان القوى بينه وبين 

أنصـار اإلمامـة، بينمـا التسـوية المنتظـرة ال يمكـن 

إال أن تكون متوازنة؛ نظًرا للوضع القوي للحوثيين 

حتى اآلن في الصراع، بل إن معسـكر الشـرعية قد 

يجـد صعوبـة فـي فـرض مطالبـه بالكامـل، وسـوف 

أرض  علـى  المشـهد  هـذا  تجسـد  مـن  ُيَسـهل 

 )2021 الحاليـة )أكتوبـر  التهدئـة  الواقـع نجـاح جهـود 

وإيـران. السـعودية  بيـن 

المشـهد الثالـث: التجزئـة، بمعنـى رسـوخ الوضـع 

علـى  الحوثييـن  سـيطرة  فـي  المتمثـل  الراهـن 

شـمال اليمن ككل، أو على األقل بقاء سـيطرتهم 

علـى مـا هـي عليـه، أي علـى معظـم الشـمال، فيمـا 

يبقـى الجنـوب خـارج سـيطرتهم، بغـض النظـر عـن 

القـوة التـي ستسـيطر عليـه، وهـل تكـون الحكومـة 

علًمـا  االنفصالـي،  الجنوبـي  الحـراك  أم  الشـرعية 

بـأن هـذا المشـهد يتضمـن التهديـد بانفـراط عقـد 

كانـت  التـي  التشـظي  حالـة  إلـى  وارتـداده  الجنـوب 

سـائدة قبـل االسـتقالل، كذلـك فإنـه قـد يتالزم مع 

بالغ  ــا  الــيــمــن دون شــك وضــًع ــواجــه  ي
جانب  مــن  فائقة  جــهــوًدا  يتطلب  الــخــطــورة، 
كلمتهم؛  توحيد  أجــل  من  المخلصين  أبنائه 
المطلوب  المستوى  إلى  االرتقاء  يمكن  كي 
لحماية وطنهم وصون وحدته؛ فقد يستحيل 

عليهم إعادتها إن فرطوا فيها.

بيـن  مـا  تسـوية  حـدوث  بمعنـى  الثانـي،  المشـهد 

اليمـن،  شـمال  علـى  تقتصـر  والحوثييـن  الشـرعية 

فيمـا ينجـح الجنـوب فـي االنفصـال.

وختاًمـــا، يواجـــه اليمـــن دون شـــك وضًعـــا بالـــغ 

جانـــب  مـــن  فائقـــة  جهـــوًدا  يتطلـــب  الخطـــورة، 

أبنائـــه المخلصيـــن مـــن أجـــل توحيـــد كلمتهـــم؛ كـــي 

ـــة  ـــى المســـتوى المطلـــوب لحماي يمكـــن االرتقـــاء إل

وطنهـــم وصـــون وحدتـــه؛ فقـــد يســـتحيل عليهـــم 

إعادتهـــا إن فرطـــوا فيهـــا.
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المشهد التونسي

أ. د.نيڤين مسعد

أقـل  المقـال  لهـذا  عنواًنـا  أختـار  أن  لـي  كان  لـو 

أكاديميـة مـن عنـوان "المشـهد التونسـي" لفّضلت 

اختيـار عنـوان "الصحـن التونسـي"، فهـذا األخيـر هـو 

سـعيد"  "قيـس  الرئيـس  أطلقـه  الـذي  الوصـف 

قبـل  عليـه  االسـتفتاء  فـور  تونـس  دسـتور  علـى 

النظـام  أن  ذلـك  فـي  مبـرره  وكان  الرئاسـة،  توليـه 

السياسـي الذي جاء به الدسـتور هو نظام يصعب 

تصنيفـه ألنـه علـى حـد تعبيـره "يأخـذ مـن كل شـيء 

أحـد  الهجيـن  النظـام  هـذا  صـار  والحًقـا  بَطـَرف".  

أهـم المعضـالت التـي تواجههـا الدولـة التونسـية، 

إعـادة  تتـم  حتـى  كامـل  عقـد  مـرور  األمـر  واحتـاج 

تناقـش  وسـوف  جديـد".  تونسـي  "صحـن  طهـي 

مـن خـالل  التونسـي  المشـهد  أبعـاد  الورقـة  هـذه 

عـدة نقـاط أساسـية، هـي: التفاعـالت الداخليـة بيـن 

يوليـو وسـبتمبر 2021، وأزمـة حركـة النهضـة في مرآة 

المسـتقبل. آفـاق  وأخيـًرا  التونسـية،  التطـورات 

أولًا: التفاعــات الداخليــة بيــن يوليو 
وسبتمبر 2021

1. استند الرئيس قيس سعيد لنص الفصل 80 من 

الدسـتور التونسـي، الذي يعطي رئيس الجمهورية 

الوطـن كيـان  يهـدد  داهـم  وجـود خطـر  عنـد   الحـق 

السـير  معـه  "يتعـذر  واسـتقاللها  البـالد  أمـن  أو 

ــة - جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة ــيـ ــاسـ ــيـ ــوم الـــسـ ــ ــل ــعــ ــ ــاذ ال ــ ــتـ ــ أسـ

العـادي لدواليـب الدولـة"، فـي أن يتخـذ التدابيـر التـي 

استشـارة  بعـد  االسـتثنائية  الحالـة  تلـك  ُتحتِّمهـا 

رئيـس  وإعـالم  والبرلمـان،  الحكومـة  رئيّسـي 

بيـان  فـي  التدابيـر  وإعـالن  الدسـتورية،  المحكمـة 

"تأميـن  إلـى  التدابيـر  تهـدف هـذه  بحيـث  للشـعب. 

أقـرب  فـي  الدولـة  لدواليـب  العـادي  السـير  عـودة 

اآلجـال"، وال يجـوز خـالل تلـك الفتـرة حـل البرلمـان، 

علـى  وبنـاًء  الحكومـة.  ضـد  لـوم  الئحـة  تقديـم  وال 

تجميـد  سـعيد"  "قيـس  الرئيـس  قـرر  النـص  هـذا 

الحصانـة  ورفـع  الشـعب،  نـواب  مجلـس  عمـل 

عـن أعضائـه، وإقالـة حكومـة "هشـام المشيشـي"، 

وتوليـه  اختيـاره،  مـن  جديـدة  حكومـة  وتشـكيل 

العموميـة. النيابـة  مسـؤولية  بنفسـه 

فيـه  المدقـق  فـإن  المذكـور  للنـص  وبالنظـر 

يسـتطيع أن يجـد سـنًدا قانونًيـا لـكل مـن يؤيـدون 

فالذيـن  يعارضونهـا،  ومـن  25يوليـو  قـرارات 

"دواليـب  إن  بحـق  القـول  يسـتطيعون  يؤيدونهـا 

تدابيـر  اتخـاذ  َيلـَزم  وكان  معّطلـة،  كانـت  الدولـة" 

إلعادتها لسـيرها العادي. فَمن كان يتابع جلسـات 

سـاحة  صـار  أنـه  سـيجد  الشـعب  نـواب  مجلـس 

لتصفيـة الحسـابات بيـن األحـزاب السياسـية، وأن 

األمـر تطـور عدة مرات لمسـتوى التشـابك باأليدي 

بيـن األعضـاء، وأنـه شـهد محاولتيـن لسـحب الثقة 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

26

مـن رئيـس المجلـس، ولـم يفصـل المحاولتيـن عن 

األصـوات،  مـن  محـدود  عـدد  إال  هدفهمـا  تحقيـق 

جـرى  الـذي  ل  المطـوَّ االعتصـام  جانـب  إلـى  هـذا 

داخلـه. مـن جهـة أخـرى فـإن الصيغـة التـي حددهـا 

 12 )مـن  الدسـتورية  المحكمـة  لتشـكيل  الدسـتور 

رئيـس  مـن  كل  يعينهـم  أعضـاء   4 بواقـع  عضـًوا، 

الجمهوريـة، ومجلـس نـواب الشـعب، والمجلـس 

بيـن  التعـاون  مـن  حالـة  تفتـرض  للقضـاء(  األعلـى 

السـلطات الثـالث، وهـو مـا لـم يكـن متحقًقـا بيـن 

رأسـّي السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية، مـا أدى 

ـر تشـكيل المحكمـة الدسـتورية. وبالمثـل  إلـى تعثُّ

فـإن غيـاب التوافـق بين مكونّي السـلطة التنفيذية 

أي رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الـوزراء، قـد أدى إلـى 

ر اكتمـال التشـكيل الحكومـي، هـذا فـي الوقـت  تعـذُّ

المجـاالت  مـن  العديـد  الدسـتور  فيـه  يحـدد  الـذي 

الجمهوريـة  رئيـس  بيـن  التشـاور  إلـى  تحتـاج  التـي 

ورئيـس وزرائـه مـن أول ضبـط السياسـات العامـة 

الخارجيـة واألمـن  الدفـاع والعالقـات  فـي مجـاالت 

الوظائـف  بعـض  فـي  التعيينـات  وحتـى  القومـي، 

 25 يـوم  عشـّية  فإنـه  باختصـار  منهـا.  واإلعفـاءات 

الدسـتورية،  للمحكمـة  غيـاب  هنـاك  كان  يوليـو 

الحـد األدنـى  للبرلمـان، وحكومـة تمـارس  ـل  وتعطُّ

بأقصـى  تعمـل  أن  ُيفَتـَرض  فيمـا  وظائفهـا  مـن 

واألزمـة  كورونـا  جائحـة  آثـار  لمواجهـة  طاقتهـا 

لـه  يمكـن  ال  كان  الوضـع  هـذا  ومثـل  االقتصاديـة، 

الذيـن يعارضـون قـرارات 25يوليـو  أن يسـتمر. أمـا 

فإنهم يسـتطيعون القول بحق أيًضا إن الشـروط 

اإلجرائيـة الـواردة فـي الفصـل 80 لـم تتـم مراعاتهـا 

إلعمـال نّصـه، كاسـتمرار مجلـس النـواب فـي حالـة 

انعقاد دائم، ومواصلة الحكومة عملها، ومشاورة 

رئيـس  وإخطـار  والحكومـة،  البرلمـان  رئيسـّي 

المحكمـة الدسـتورية التـي ال توجـد أصـًلا، وهـذا فـي 

حـد ذاتـه معنـاه أنه من البداية كان من المسـتحيل 

تطبيـق النـص بحرفيتـه فـي ظـل القاعـدة القانونية 

بمسـتحيل". تكليـف  "ال  الشـائعة 

وبنـاًء عليـه وكمـا اختلـف الفقهاء الدسـتوريون في 

تكييـف قـرارات 25 يوليـو 2021 مـن زاوية المشـروعية 

القانونيـة، اختلفـت أيًضا مواقف القوى السياسـية 

فـي  المواقـف  هـذه  تصنيـف  يمكـن  بحيـث  منهـا، 

جملـًة  القـرارات  تلـك  تعـارض  فئـة  ثـالث:  فئـات 

وتفصيًلا )حركة النهضة وحليفها حزب الكرامة ذو 

التوجـه السـلفي(، وفئـة تؤيـد تلـك القـرارات تأييـًدا 

الحـر(،  الدسـتوري  والحـزب  الشـعب  )حركـة  تاًمـا 

وفئـة تعـارض القـرارات لكنهـا تديـن أيًضـا كل مـن 

شـاركوا فـي السـلطة منـذ عـام 2011، خصوًصـا حركـة 

النهضـة )حـزب العمـال ومشـروع تونـس والحـزب 

الجمهـوري والتيـار الديمقراطـي(. 

وكمـــا هـــو واضـــح فـــإن األحـــزاب كانـــت تصطـــف 

أنهـــا كانـــت  الثالثـــة مـــع  الفئـــة  فـــي  باألســـاس 

األزمـــة  صنـــع  فـــي  الشـــراكة  كاملـــة  شـــريكة 

السياســـية الممتـــدة علـــى مـــدار عقـــد مـــن الزمـــان، 

ووجدنـــا بعـــض األحـــزاب خوًفـــا مـــن أن تتجاوزهـــا 

ــه، كحـــزب  األحـــداث تنتقـــل مـــن الموقـــف لنقيضـ

قلـــب تونـــس مثـــًلا الـــذي أّيـــد القـــرارات فـــي البدايـــة 

مواقـــف  تفاوتـــت  كذلـــك  ليعارضهـــا.  عـــاد  ثـــم 

نـــواب البرلمـــان الحزبييـــن منهـــم وغيـــر الحزبييـــن، 

الدســـتوريون  الفقهـــاء  اختلـــف  كمـــا 
ــة  ــن زاويـ ــو 2021 مـ ــرارات 25 يوليـ ــف قـ ــي تكييـ فـ
المشـــروعية القانونيـــة، اختلفـــت أيًضـــا مواقف 
ـــة  القـــوى السياســـية منهـــا، حيـــث تعـــارض فئ
وحليفهـــا  النهضـــة  )حركـــة  القـــرارات  تلـــك 
بينمـــا  الســـلفي(،  التوجـــه  الكرامـــة ذو  حـــزب 
ــا فئـــة أخـــرى )حركـــة الشـــعب والحـــزب  تؤيدهـ
تعـــارض  ثالثـــة  وفئـــة  الحـــر(،  الدســـتوري 
ـــن أيًضـــا كل مـــن شـــاركوا  القـــرارات لكنهـــا تدي

فـــي الســـلطة منـــذ عـــام 2011.
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النظـــام السياســـي، وتحـــدد  ثـــمَّ  الدســـتور ومـــن 

رئاســـية  مبكـــرة  النتخابـــات  التجهيـــز  خطـــوات 

ماليـــة  محـــاور  للخطـــة  توجـــد  كمـــا  وتشـــريعية، 

وقضائيـــة ومعلوماتيـــة وإعالميـــة تفصيليـــة، وهـــي 

معلنـــة علـــى موقعـــه، لكـــن االتحـــاد لـــم يتقـــدم بهـــا 

للرئيـــس. رســـمًيا 

فـــي  الصـــادر   )11٧( رقـــم  الرئاســـي  األمـــر  فـــي   .2

الرئيـــس "قيـــس  2021، والصـــادر عـــن  22 ســـبتمبر 

ســـعيد"، تكـــرر مصطلـــح الســـيادة للشـــعب أكثـــر 

مـــن مـــرة، وهـــذا التكـــرار لـــه ســـند دســـتوري، إذ 

ينـــص الدســـتور فـــي الفصـــل الثالـــث منـــه علـــى 

ومصـــدر  الســـيادة  صاحـــب  هـــو  الشـــعب  أن 

ـــه ســـند سياســـي  الســـلطات، لكـــن التكـــرار أيًضـــا ل

ــي  ــة الشـــعب فـ ــتمع لرغبـ ــار أن الرئيـــس اسـ باعتبـ

ــذا  ــر هـ ــا عناصـ ــه. أمـ ــتجابة لـ ــرر االسـ ــالح، وقـ اإلصـ

األمـــر الرئاســـي فلقـــد توّزعـــت مـــا بيـــن: االســـتمرار 

النـــواب  مجلـــس  اختصاصـــات  تعليـــق  فـــي 

ورفـــع الحصانـــة البرلمانيـــة عـــن أعضائـــه، ونقـــل 

اختصاصـــات مجلـــس النـــواب المنصـــوص عليهـــا 

فـــي الفصـــل 65 مـــن الدســـتور لرئيـــس الجمهوريـــة، 

القوانيـــن،  دســـتورية  مراقبـــة  هيئـــة  إلغـــاء  مـــع 

الحكومـــة  رئيـــس  اختصاصـــات  نقـــل  وكذلـــك 

الـــواردة فـــي الفصـــل )٩2( مـــن الدســـتور لرئيـــس 

ــة  ــات الحكومـ ــر صالحيـ ــث تقتصـ ــة، بحيـ الجمهوريـ

التـــي سيشـــّكلها الرئيـــس علـــى تنفيـــذ السياســـة 

األمـــر  نـــصَّ  ا  وأخيـــًر لتوجيهاتـــه،  طبًقـــا  العامـــة 

ـــي الرئيـــس إعـــداد مشـــروعات التعديـــالت  علـــى تولِّ

الخاصـــة باإلصالحـــات السياســـية، مســـتعيًنا فـــي 

ذلـــك بلجنـــة مـــن تشـــكيله هـــو، ثـــم بعـــد ذلـــك يتـــم 

الشـــعبي.  االســـتفتاء  علـــى  التعديـــالت  عـــرض 

الســـلطات  رّكـــز  الرئاســـي  األمـــر  أن  والخالصـــة 

وحّصنـــه  الرئيـــس،  بيـــد  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 

ضـــد الرقابـــة الدســـتورية، وحّملـــه مســـؤولية إعـــداد 

مســـودة التعديـــالت الدســـتورية، وتشـــكيل اللجنـــة 

الرئاسي رقم )117( الصادر في  في األمر 
الرئيس "قيس سعيد"،  2021، عن  22 سبتمبر 
تكرر مصطلح السيادة للشعب أكثر من مرة، 
وهذا التكرار له سند دستوري إذ ينص الدستور 
هو  الشعب  أن  على  منه  الثالث  الفصل  في 
صــاحــب الــســيــادة ومــصــدر الــســلــطــات، كما 
أن  باعتبار  له سند سياسي،  أيًضا  التكرار  أن 
الرئيس استمع لرغبة الشعب في اإلصالح، 

وقرر االستجابة له.

للبرلمـــان  جزئيـــة  لعـــودة  دعـــا  مـــن  فمنهـــم 

للتصويـــت علـــى األمـــور األساســـية كالميزانيـــة 

لحـــل  دعـــا  مـــن  ومنهـــم  الماليـــة،  واالتفاقيـــات 

البرلمـــان وطالـــب بانتخابـــات مبّكـــرة، ومنهـــم مـــن 

بالتقـــاط  البرلمـــان وقـــام  رفـــض تجميـــد عمـــل 

فـــي  المغلقـــة  المجلـــس  بوابـــات  أمـــام  صـــورة 

حضـــور مكّثـــف لوســـائل اإلعـــالم. 

أحـــد  للشـــغل  التونســـي  العـــام  االتحـــاد  أمـــا 

األركان األساســـية للنظـــم التونســـية المتعاقبـــة، 

الرئيـــس فـــي تفاعالتهـــا وفـــي حلحلـــة  والطـــرف 

ــا  ــة عندمـ ــي البدايـ ــل التريـــث فـ ــد فّضـ ــا، فقـ أزماتهـ

فوجـــئ بالقـــرارات، وعندمـــا خـــرج عـــن صمتـــه فإنـــه 

ر فيـــه األســـباب التـــي  اتخـــذ موقًفـــا وســـًطا ُيقـــدِّ

أّدت بالرئيـــس التخـــاذ قراراتـــه مـــن جهـــة، ويدعـــوه 

التدابيـــر  إنهـــاء  ســـرعة  إلـــى  أخـــرى  جهـــة  مـــن 

الدســـتورية،  بالشـــرعية  وااللتـــزام  االســـتثنائية، 

ومراجعـــة التدابيـــر الخاصـــة بالقضـــاء حرًصـــا علـــى 

الدســـتورية  المـــدة  تجـــاوز  مـــع  ثـــم  اســـتقالله. 

المخصصـــة للتدابيـــر االســـتثنائية طـــرح االتحـــاد 

خريطـــة طريـــق متكاملـــة. هـــذه الخريطـــة تدعـــو 

إلـــى تشـــكيل حكومـــة مصّغـــرة، وتطالـــب بتشـــكيل 

ــالح  ــوًرا إلصـ ــع تصـ ــة تضـ ــارية وطنيـ ــة استشـ هيئـ
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للشغل  التونسي  العام  االتحاد  أصــدر 
بيانًا انتقد فيه خلو األمر الرئاسي من تسقيف 
زمني للحالة االستثنائية، وتجميع السلطات 
في يد الرئيس، وعدم إشراك جميع مكّونات 
االتحاد  لكن  الدستور،  تعديل  في  المجتمع 
في الوقت نفسه كان حريًصا على أن يستهل 
العام  الــتــوجــه  ضــد  ليس  ــه  أن بالتأكيد  بيانه 
مسار  تصحيح  أجــل  من  الجمهورية  لرئيس 
وكل   ،2021 حتى   2011 مــن  الممتدة  العشرية 
الحرية  بين  المقايضة  "ضد"  أنه  األمر  في  ما 

واحتكار السلطة".

ــالف  ــاك اختـ ــي فهنـ ــا، وبالتالـ ــى صياغتهـ ــي تتولـ التـ

كبيـــر بيـــن 25يوليـــو، و22ســـبتمبر، فالتاريـــخ األول 

تقّيـــد بمـــدى زمنـــي والثانـــي ال، كمـــا أن الثانـــي انتقـــل 

مـــن تركيـــز الســـلطات بيـــد الرئيـــس إلـــى تكليـــف 

الرئيـــس بمهمـــة تعديـــل النظـــام السياســـي.

اختلـــف رد الفعـــل الحزبـــي والشـــعبي مـــا بيـــن يوليـــو 

ســـبتمبر   22 فـــي  الرئاســـي  األمـــر  ألن  وســـبتمبر؛ 

كان مختلًفـــا إلـــى حـــد بعيـــد عـــن قـــرارات 25 يوليـــو، 

فلقـــد انتقـــدت معظـــم األحـــزاب السياســـية األمـــر 

الرئاســـي مـــن خـــالل بيانـــات منفصلـــة ومجّمعـــة، 

ـــا  كمـــا أصـــدر االتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل بياًن

انتقـــد فيـــه خلـــو األمـــر الرئاســـي مـــن تســـقيف زمنـــي 

ــد  ــي يـ ــلطات فـ ــع السـ ــتثنائية، وتجميـ ــة االسـ للحالـ

الرئيـــس، وعـــدم إشـــراك جميـــع مكّونـــات المجتمـــع 

فـــي تعديـــل الدســـتور، وغيـــاب المؤشـــرات لوضـــع 

حـــد لإلفـــالت مـــن العقـــاب فـــي جرائـــم اإلرهـــاب 

الحكومـــة.  تأخـــر تشـــكيل  عـــن  والفســـاد، فضـــًلا 

ـــى  لكـــن االتحـــاد فـــي الوقـــت نفســـه كان حريًصـــا عل

أن يســـتهل بيانـــه بالتأكيـــد أنـــه ليـــس ضـــد التوجـــه 

تصحيـــح  أجـــل  مـــن  الجمهوريـــة  لرئيـــس  العـــام 

مســـار العشـــرية الممتـــدة مـــن 2011 حتـــى 2021، وكل 

مـــا فـــي األمـــر أنـــه "ضـــد" المقايضـــة بيـــن الحريـــة 

واحتـــكار الســـلطة". أمـــا علـــى المســـتوى الشـــعبي 

ـــد الواســـع لقـــرارات 25 يوليـــو غـــاب  فـــإن زخـــم التأيي

عـــن الشـــارع التونســـي بعـــد القـــرار الرئاســـي رقـــم 11٧، 

ومـــع أن المظاهـــرات المعارضـــة للرئيـــس "قيـــس 

ســـعيد" مـــا زالـــت محـــدودة العـــدد وقاصـــرة علـــى 

العاصمـــة تونـــس وفـــي شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة 

تحديـــًدا، لكـــن هـــذه المظاهـــرات أكبـــر عـــدًدا مـــن 

ــاس  ــرأي لقيـ ــتطالعات الـ ــأن اسـ ــا بـ ــل، علًمـ ذي قبـ

ـــى أنهـــا مـــا زالـــت  شـــعبية "قيـــس ســـعيد" تشـــير إل

مرتفعـــة، وإلـــى أنهـــا تـــكاد تقتـــرب مـــن الثلثيـــن، مـــا 

ــّزان معتبـــر مـــن  يعنـــي أن الرئيـــس مـــا زال لديـــه خـ

التأييـــد الشـــعبي.

ثانًيــا: أزمــة حركــة النهضــة فــي مــرآة 
التطورات التونســية 

1. مّثلـــت قـــرارات 25 يوليـــو هـــّزة عنيفـــة لحركـــة 

النهضـــة، ليـــس هـــذا فحســـب مـــن منظـــور وْقـــع 

المشـــهد  عـــن  إبعادهـــا  وال  عليهـــا،  المفاجـــأة 

تتمتـــع  الـــذي  البرلمـــان  تجميـــد  عبـــر  السياســـي 

ـــة، لكـــن كذلـــك مـــن منظـــور عالقتهـــا  ـــه باألغلبي في

بالشـــارع، فلقـــد تنّبـــه الشـــيخ "راشـــد الغنوشـــي" 

إلـــى أنـــه لـــم ُيحســـن التعامـــل مـــع المؤشـــرات 

المختلفـــة التـــي تـــدل علـــى تراجـــع شـــعبية الحركـــة 

فـــي الشـــارع، مـــن أول التناقـــص المســـتمر فـــي 

مـــن  البرلمـــان،  داخـــل  النهضـــة  مقاعـــد  عـــدد 

انتخابـــات 2011 حتـــى 201٩، إلـــى انفجـــار المظاهـــرات 

الواســـعة بعـــدة مـــدن تونســـية فـــي شـــهر يوليـــو 

2021 نفســـه، مطالبـــة بحـــل الحكومـــة والبرلمـــان 

مقـــرات  بمهاجمـــة  المتظاهريـــن  وقيـــام  مًعـــا، 

حـــزب النهضـــة. وبالتالـــي فـــإن مـــا لـــم يســـتمع 

أن  لـــه  البـــد  كان  يوليـــو   25 قبـــل  الشـــيخ  إليـــه 

يســـمعه بعـــد هـــذا التاريـــخ، وبالفعـــل خـــرج "راشـــد 
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فيمـــا يخـــص مـــدى تأثـــر تماســـك حركـــة 
النهضـــة بالتطـــورات فـــإن هـــذا يتوّقـــف علـــى 
ـــل  مـــا إذا كانـــت موجـــة االســـتقاالت منهـــا تمثِّ
بدايـــة لهـــروب جماعـــي أكبـــر بمـــا يـــؤدي إلـــى 
أخـــرى  حـــركات  وتشـــكيل  الحركـــة  تفكيـــك 
مـــن  تخلًصـــا  ـــل  تمثِّ أنهـــا  أم  منبثقـــة عنهـــا، 
األصـــوات المعارضـــة داخلهـــا، بمـــا يحقـــق لهـــا 
درجـــة أعلـــى مـــن التماســـك، ويعـــّزز قبضـــة 
ـــر، وكال  "الغنوشـــي" علـــى قراراتهـــا بشـــكل أكب

االحتماليـــن غيـــر مســـتبعد.

يقصـــد  الرســـالة،  وصلتنـــا  ليقـــول  الغنوشـــي" 

زعيـــم  التونســـي، فمـــاذا فعـــل  الشـــارع  رســـالة 

الحركـــة بعـــد أن اســـتمع إلـــى الرســـالة؟ اتخـــذ عـــدة 

خطـــوات، أوالهـــا: إلغـــاء الدعـــوة لتحشـــيد الشـــارع 

ضـــد قـــرارات 25 يوليـــو كمـــا كان قـــد أعلـــن، وهـــذه 

بالعقالنيـــة  فـــي ظاهرهـــا  تتميـــز  التـــي  الخطـــوة 

كانـــت تخفـــي وراءهـــا الخشـــية مـــن أاّل تلقـــى الدعـــوة 

اســـتجابة واســـعة، وكانـــت هـــذه الخشـــية حقيقيـــة 

ألنـــه حتـــى بعـــد األمـــر الرئاســـي رقـــم )11٧( وعـــودة 

الشـــيخ لمطالبـــة التونســـيين برفـــض مـــا أســـماه 

"االنقـــالب علـــى الدســـتور" فمـــا زالـــت قـــدرة الحركـــة 

حجـــم  هـــو  والدليـــل  محـــدودة،  التحشـــيد  علـــى 

األعـــداد المشـــاركة فـــي مظاهـــرات 26 ســـبتمبر 

ــة: هـــي  ــية. الخطـــوة الثانيـ ــة التونسـ فـــي العاصمـ

تتحّمـــل  الحركـــة  بـــأن  "راشـــد"  الشـــيخ  اعتـــراف 

جـــزًءا مـــن المســـؤولية عـــن األخطـــاء التـــي حدثـــت 

ــه لـــم  ــرة الماضيـــة، وفـــي الحقيقـــة فإنـ خـــالل الفتـ

ـــل مـــن المســـؤولية لســـبب  يكـــن يســـتطيع التنصُّ

بســـيط هـــو أن النهضـــة كانـــت شـــريًكا فـــي الحكـــم 

ـــر الحكومـــة حتـــى  ـــت تدي منـــذ عـــام 2011، بـــل إنهـــا ظّل

فيـــه  تتمتـــع  نظـــام  ظـــل  فـــي   ،2013 عـــام  نهايـــة 

الحكومـــة بصالحيـــات كبيـــرة. 

المطلـوب األثـر  ُتحـدث  لـم  كافـة  الخطـوات   هـذه 

معهـا  بـدا  ألنـه  خارجهـا،  وال  الحركـة  داخـل  ال 

مـن  باعتبارهـا  األزمـة  مـع  يتعامـل  الشـيخ  وكأن 

مسـؤولية حركة النهضة كتنظيم وليس باعتبارها 

بزمـام  ممسـك  كزعيـم  شـخصًيا  هـو  مسـؤوليته 

األمور، وال يشاور باقي قيادات الحركة. وكان أقوى 

رد فعـل علـى "الغنوشـي" هـو اسـتقالة 131 عضـًوا 

مـن الحركـة فـي 25 سـبتمبر وذلـك فقـط حتـى تاريخ 

االنتهـاء مـن هـذه الورقـة، فمـع أن النهضـة عانـت 

مـن ظاهـرة االنشـقاقات علـى مـدار تاريخهـا، فـإن 

االسـتقاالت األخيـرة كانـت مختلفـة نوعًيـا وعددًيـا؛ 

بالنظـر إلـى كـم قيـادات الصـف األول والثانـي الذيـن 

باسـتقاالتهم.  تقدمـوا 

2. يقودنـا ذلـك للنقطة الثانية المتعلقة بانعكاس 

الــتطورات السـابقة جميًعـا علـى تماسـك الحركـة 

وعلى موقعها على السـاحة السياسـية التونسية. 

فيمـا يخـص مـدى تأثـر تماسـك الحركـة بالتطورات 

موجـــــة  كانـت  إذا  مـا  علـى  يتوّقــــف  هـــذا  فـإن 

ـل بدايـة لهـروب جماعـي أكبـر بمـا  االسـتقاالت تمثِّ

يـؤدي إلـى تفكيـك الحركـة وتشـكيل حـركات أخـرى 

التنظيمـات  مـع  عـادة  يحـدث  كمـا  عنهـا  منبثقـة 

السياسـية، ومنهـا تنظيمـات اإلسـالم السياسـي، 

المعارضـة  األصـوات  مـن  تخلًصـا  ـل  تمثِّ أنهـا  أم 

مـن  أعلـى  درجـة  لهـا  يحقـق  بمـا  الحركـة  داخـل 

التماسـك، ويعـّزز قبضـة "الغنوشـي" على قراراتها 

غيـر مسـتبعد.  االحتماليـن  أكبـر، وكال  بشـكل 

السياسـية  السـاحة  علـى  الحركـة  موقـع  عـن  أمـا 

التونسـية، فمـن الواضـح أنه حتى أكثـر المعارضين 

شراسـة لـكل تطـورات مـا بعـد 25يوليـو غيـر راٍض 

القائـم،  التونسـي  السياسـي  النظـام  شـكل   عـن 

وال عن الشـراكة غير الناجحة بين مكونّي السـلطة 

التنفيذيـة، أي رئيـس الجمهوريـة، ورئيس الحكومة 

كمـا اتضـح مـن كل التجـارب السـابقة، وبنـاًء عليـه 

للنظـام  ل  التحـوُّ لفكـرة  واسـع  قبـول  فهنـاك 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

30

ــاخ  التطــورات فــي تونــس تجــري فــي من
إقليمــي يشــهد انحســاًرا واضًحــا لــدور حــركات 
اإلســالم السياســي، بــدًءا مــن مصــر، مــروًرا 
ومــن  فالســودان،   ،)2014 )انتخابــات  بليبيــا 
بعــده تونــس. أمــا آخــر مظاهــره فمــا حــدث 
مــع  المغربيــة  التشــريعية  االنتخابــات  فــي 
انهيــار شــعبية حــزب العدالــة والتنميــة مــن 125 

مقعــًدا إلــى 12 مقعــًدا فقــط.

الرئاسـي فـي شـكله المعـروف، وليـس كمـا انحرف 

هـذا  مثـل  علـي".  بـن  العابديـن  "زيـن  الرئيـس  بـه 

السياسـي  النظـام  شـكل  فـي  المرغـوب  التغييـر 

سيعني تعزيز موقع رئيس الجمهورية، والحّد من 

صالحيـات رئيـس الحكومـة، وهـو مـا يمكـن ترجمته 

إلـى إضعـاف موقـع النهضـة، لمـاذا؟ أوًلا، ألنـه مـن 

المسـتبعد جـًدا أن يصـل أحـد المنتميـن للنهضـة 

إلـى رئاسـة الدولـة، ويكـون هو رمانة ميـزان النظام، 

كتوجـه  التونسـي  الشـعبي  المـزاج  ضـد  فهـذا 

بسـواها  مقارنـة  النهضـة  ميـزة  ألن  وثانًيـا،  عـام، 

حشـد  علـى  قدرتهـا  هـي  السياسـية  األحـزاب  مـن 

أنصارهـا للتصويـت انطالًقـا مـن مبـررات عقائديـة، 

كمـا سـبق  تأّثـرت  قـد  الحشـد  علـى  القـدرة  وهـذه 

القـول، زد علـى ذلـك أن حركـة النهضـة لـو حشـدت 

حزبهـا  ونـال  واسـع  بشـكل  االنتخابيـة  قواعدهـا 

األغلبيـة فـي االنتخابـات البرلمانية فلن يكون هناك 

مـا ُيلـزِم رئيس الجمهوريـة بتعيين رئيس الحكومة 

مـن حـزب األغلبيـة.

أمـا السـيناريو األسـوأ بالنسـبة للنهضـة فهـو مـا 

يذكـره البعـض عـن احتمـال قيـام الرئيـس 

احتمــال  وهــذا  الحركــة،  بحــل  ســعيد"  "قيــس 

مســتبعد، لكنــه ليــس مســتحيًلا، وهــو مســتبعد 

النهضــة،  حركــة  مــع  للتعاطــف  يــؤدي  ربمــا  ألنــه 

أو ألنــه قــد يــؤدي لتفّجــر موجــة مــن أعمــال عنــف 

انتقاًمــا مــن حــل الحركــة. وبعبــارة أخــرى فإنــه قــد 

يعطيهــا قبلــة حيــاة. تبقــى اإلشــارة إلــى أن ذلــك كلــه 

يجــري فــي منــاخ إقليمــي يشــهد انحســاًرا واضًحــا 

لــدور حــركات اإلســالم السياســي، بــدًءا مــن مصــر، 

ا بليبيــا )انتخابــات 2014(، فالســودان ومــن بعــده  مــروًر

تونــس. أمــا آخــر مظاهــره فمــا حــدث فــي االنتخابــات 

حــزب  شــعبية  انهيــار  مــع  المغربيــة  التشــريعية 

12مقعــًدا  إلــى  مقعــًدا   125 مــن  والتنميــة  العدالــة 

فقــط، والنهضــة ليســت بعيــدة عــن هــذا االحتمــال 

عنــد إجــراء انتخابــات تشــريعية مبّكــرة. 

ثالثًا: آفاق المستقبل

النتائـج مـن  أردنـا اسـتخالص مجموعـة مـن  إذا   .1

جملـة التطـورات التي شـهدتها تونـس على امتداد 

أن  نسـتطيع   ،2021 سـبتمبر  إلـى  يوليـو  مـن  الفتـرة 

نذكـر مـا يلـي:

هنـــاك اســـتياء عـــام مـــن أداء النظـــام السياســـي 	 

ـــة فـــي تغييـــره.  قبـــل 25 يوليـــو، ورغبـــة ملحَّ

كان 	  25يوليـــو  لقـــرارات  الشـــعبي  التأييـــد  أن 

واســـًعا جـــًدا، وقـــد تراجـــع هـــذا التأييـــد نســـبًيا 

مـــع صـــدور األمـــر الرئاســـي رقـــم 11٧، لكـــن "قيـــس 

ســـعيد" مـــا زال يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة.

أهـــم 	  أحـــد  للشـــغل  التونســـي  العـــام  االتحـــاد 

ــو  ــي تونـــس، وهـ ــية فـ ــة السياسـ أركان المعادلـ

والمجتمـــع  الرئيـــس  بيـــن  بشـــراكة  يطالـــب 

فـــي  المختلفـــة  والمدنيـــة  السياســـية  بقـــواه 

خـــالل  مـــن  السياســـي  النظـــام  تغييـــر  إنجـــاز 

الدســـتور. تعديـــل 

وخارجًيـــا، 	  داخلًيـــا  خســـرت  النهضـــة  حركـــة  أن 

وهـــي خســـارة مفتوحـــة علـــى احتمـــاالت كثيـــرة، 

ترحـــب  تعـــد  لـــم  اإلقليميـــة  البيئـــة  أن  خاصـــًة 

السياســـي. اإلســـالم  جماعـــات  بحكـــم 
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أن إطالـــة الفتـــرة االســـتثنائية ال تخـــدم مشـــروع 	 

االنتقـــادات  زيـــادة  إلـــى  ســـتؤدي  بـــل  التغييـــر 

ســـتفتح  كمـــا  الدســـتورية،  لعـــدم  الموجهـــة 

البـــاب لتدخـــالت خارجيـــة، وربمـــا لضغـــوط مـــن 

أجـــل إعـــادة ترتيـــب المشـــهد السياســـي، بمـــا 

ـــى إعـــادة التموضـــع، ويعـــد  يســـاعد النهضـــة عل

بيـــان دول مجموعـــة الســـبع الـــذي ألـــحَّ علـــى 

العـــودة للدســـتور مجـــرد مؤشـــر.

آفـــاق  استشـــراف  لمحاولـــة  انتقلنـــا  إذا   .2

المســـتقبل  هـــذا  إن  القـــول  يمكننـــا  المســـتقبل 

ســـيتوقف علـــى كيفيـــة تعاطـــي الرئيـــس مـــع عمليـــة 

لقطـــاع  مطلًبـــا  ـــل  تمثِّ التـــي  الدســـتور،  تعديـــل 

واســـع مـــن المواطنيـــن التونســـيين.  لقـــد تضّمـــن 

األمـــر الرئاســـي رقـــم )11٧( النـــص علـــى أن رئيـــس 

الجمهوريـــة يشـــّكل لجنـــة لوضـــع تصـــور لكيفيـــة 

تعديـــل الدســـتور. وُيعـــد تشـــكيل لجنـــة بواســـطة 

وتعديلـــه  الدســـتور  لوضـــع  الجمهوريـــة  رئيـــس 

أســـلوًبا معروًفـــا وشـــائًعا فـــي عـــدة تجـــارب دوليـــة. 

ومـــع ذلـــك يمكـــن القـــول إنـــه كان مـــن األفضـــل لـــو 

أن الرئيـــس طلـــب مـــن القـــوى المجتمعيـــة الرئيســـة 

لهـــا لعضويـــة اللجنـــة، لكـــن أمـــا  ترشـــيح مـــن يمثِّ

األمـــر  تـــداُرك  يمكـــن  فإنـــه  يحـــدث  لـــم  هـــذا  وأن 

بتوســـيع نطـــاق المشـــاورات بيـــن أعضـــاء اللجنـــة 

مرئياتهـــا  علـــى  للتعـــرف  المجتمعيـــة  والقـــوى 

ــا فـــي صلـــب التعديـــل،  ــا وإدماجهـ والتفاعـــل معهـ

وقـــد نّبـــه االتحـــاد التونســـي العـــام للشـــغل لتلـــك 

النقطـــة بالتحديـــد، أي إشـــراك المجتمـــع فـــي صنـــع 

الدســـتوري. التعديـــل 

"قيـــس  الرئيـــس  إن  القـــول  لقـــد ســـبق  ختاًمـــا، 

ســـعيد" يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة، وهـــذه الشـــعبية 

تؤهلـــه عنـــد إجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية المبّكـــرة 

الثـــوري  ثانيـــة، فمزاجـــه  انتخابـــه مـــرة  كـــي يجـــّدد 

ــاج  ــن الرئيـــس يحتـ ــباب، لكـ ــد الشـ ــة عنـ ــه مقبوليـ لـ

 أن يعمـــل فـــي بيئـــة طبيعيـــة تتميـــز باالســـتقرار،

ال بيئـــة مضطربـــة تســـتدرجه لمعـــارك جانبيـــة مـــع 

قـــوى تتهمـــه بتهميشـــها. هـــذا االســـتقرار ســـوف 

االقتصاديـــة  للمشـــكلة  بااللتفـــات  لـــه  يســـمح 

ــا  ــي لتونـــس، خصوًصـ ــل التحـــدي الحقيقـ ـ ــي تمثِّ التـ

فـــي ظـــل أزمـــة كورونـــا. وهكـــذا ســـتظل عيوننـــا 

علـــى تونـــس وقلوبنـــا معهـــا، وكلنـــا ثقـــة فـــي أنهـــا 

تمتلـــك مـــن الرغبـــة والقـــدرة مـــا يؤهلهـــا لتجـــاوز 

ميـــراث العشـــرية الســـابقة.
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الفتــاح  "عبــد  الرئيــس  قــام   2021 يونيــو  شــهر  فــي 

السيســي" بزيــارة بغــداد، فكانــت هــذه أول زيــارة 

الرئيــس  مشــاركة  منــذ  للعــراق  مصــري  لرئيــس 

األســبق "حســني مبــارك" فــي القمــة العربيــة التــي 

انعقــدت قبــل أكثــر مــن ثالثيــن عاًمــا فــي بغــداد، فــي 

مايــو عــام 1٩٩0. خــالل العقــود الثالثــة الفاصلــة بيــن 

الزيارتيــن جــرت ميــاه كثيــرة تحــت جســور الشــرق 

األوســط، فقــد وقعــت حــروب، وتــم احتــالل بــالد، 

وســقطت أنظمــة حكــم، وقامــت أخــرى، وتغيــرت 

حالهــا،  علــى  ا  رســميًّ بقيــت  وإن  الخرائــط فعلًيــا؛ 

أهليــة،  صراعــات  إلــى  الــدول  حــروب  وتحولــت 

للتدخــالت  البــاب  األهليــة  الصراعــات  وفتحــت 

العربيــة  الــدول  مــن  عــدد  وانضــم  الخارجيــة، 

لقائمــة الــدول الفاشــلة، وتغيــرت موازيــن القــوى 

االســتراتيجية فــي المنطقــة، وفقــد العالــم العربــي 

األوســط،  الشــرق  ضمــن  النســبي  اســتقالله 

وأصبحــت المنطقــة إقليًمــا شــرق أوســطي كبيــًرا، 

بــل  غيرهــم،  مــع  العــرب  تفاعــالت  فيــه  تتداخــل 

ــا  ــد العلي ــة الســبق والي ــر العربي ــح للقــوى غي وأصب

المنطقــة.  فــي 

ما حدث في المنطقة خالل الثالثين عاًما الماضية 

لــه أســباب عديــدة معقــدة، ولــن يكون من الســهل 

معالجــة مشــكالت المنطقــة، والتغلــب علــى مــا 

العالقـــات المصريـــة العراقيـــة: عالقـــات ثنائيـــة 
علـــى الطريـــق إلعـــادة بنـــاء المشـــرق

د. جمال عبد الجواد

مــــــســــــتــــــشــــــار مــــــــركــــــــز األهــــــــــــــــــــــرام لــــــــلــــــــدراســــــــات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة واالســــــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــيــــــــــة

يواجههــا مــن مخاطــر. لكــن المؤكــد هــو أن التطــور 

ــل  الحــادث فــي العالقــات المصريــة العراقيــة يمثِّ

أحــد محــاور التحــرك األساســية الهادفــة لمعالجــة 

مشــكالت المنطقــة. 

دولـــة مركزيـــة عنـــد أطـــراف العالـــم 
العربـــي

ــا  تاريخيًّ المنطقــة؛  فــي  خاصــة  أهميــة  للعــراق 

كان العــراق، مــع دمشــق والقاهــرة، مركــًزا رئيًســا 

للثقافــة والحضــارة العربيــة اإلســالمية، وللعــراق 

مركزيتــه وخصوصيتــه في اإلقليم، والتي يســتمدها 

مــن كونــه حاضــرة للثقافــة العربيــة، تقــع على تخوم 

عالــم الثقافــة العربيــة، وعنــد األطراف التــي تتفاعل 

عندهــا القــوة والثقافــة العربيــة مــع قــوى وثقافــات 

شــرق أوســطية أخــرى؛ خاصــة القــوى والثقافــات 

الفارســية والتركيــة. 

الحضــارات  بيــن  التخــوم  عنــد  وقوعــه  وبســبب 

قــام  األوســط،  الشــرق  فــي  الرئيســة  واإلثنيــات 

العــراق بعــدة أدوار فــي التاريــخ العربــي الطويــل، 

المنصــة  هــو  العــراق  الصعــود كان  فتــرات  ففــي 

العــرب  منهــا  انطلــق  التــي  االنطــالق  وقاعــدة 

غــرب  فــي  العربيــة  غيــر  العوالــم  إلــى  للوصــول 

ووســط آســيا، وفي فترات الهبوط كان العراق هو 
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مـــرَّ العـــراق بعقـــود عصيبـــة، فهـــذا البلـــد 
عاًمـــا  أربعيـــن  منـــذ  بفتـــرة ســـالم  يهنـــأ  لـــم 
علـــى األقـــل، خاصـــة منـــذ الثـــورة اإليرانيـــة عـــام 
ـــا مزدوًجـــا للعـــراق، مـــرة  1979، التـــي مثَّلـــت تحديًّ
الرافضـــة  بســـبب إيديولوجيتهـــا اإلســـالمية 
بســـبب  ومـــرة  العروبيـــة،  لإليديولوجيـــا 
طابعهـــا المذهبـــي الـــذي وصلـــت أصـــداؤه إلـــى 
فـــي  وتصدعـــات  شـــروًخا  فأحدثـــت  العـــراق، 

بنيـــان العالقـــات المذهبيـــة.

الحصــن المتقــدم المدافــع عــن الحضــارة العربيــة، 

وطــوال الوقــت كان العــراق هــو ســاحة التفاعــل 

المختلفــة  والحضــارات  الثقافــات  بيــن  والحــوار 

نــة للمنطقــة، وكان أيًضــا ســاحة للصــراع بيــن  المكوِّ

القــوى المتصارعــة مــن أجــل الهيمنــة فــي اإلقليــم. 

الفعالــة  الــدول تصنــع مســتقبلها عبــر اإلدارة  إن 

الذكيــة لحقائــق التاريــخ والجغرافيــا، لكنهــا ال تختــار 

العــراق  مشــكلة  ــل  وتتمثَّ تاريخهــا،  أو  جيرانهــا 

إخفــاق  فــي  الســابقة  العقــود  فــي  األساســية 

العراقــي،  الوضــع  خصوصيــة  إدراك  فــي  قيادتــه 

فــي  العــراق  يقــع  التــي  القــوى  موازيــن  وطبيعــة 

قلبهــا، وتجاهــل الحقائــق الثقافيــة واالســتراتيجية 

المحيطــة بــه، فتصرفــت كما لــو كان باإلمكان تحدي 

التاريــخ والجغرافيــا، أو إعــادة صنعهمــا، فأضعفــت 

الفرقــاء.  يتجاذبهــا  فريســة  وأوقعتــه  العــراق، 

أربعة عقود عصيبة

مــرَّ العــراق بعقــود عصيبــة، فهــذا البلــد لــم يهنــأ 

بفتــرة ســالم منــذ أربعيــن عاًمــا علــى األقــل، خاصــة 

منــذ الثــورة اإليرانيــة عــام 1٩٧٩، فقــد بــدأت الثــورة 

العــراق، كهــدف  الفتيــة عهدهــا بالتصويــب علــى 

اإليرانيــة  الثــورة  لــت  ومثَّ اإلســالمية،  للثــورة  تــاٍل 

ــا مزدوًجــا للعــراق، مــرة بســبب إيديولوجيتهــا  تحديًّ

العروبيــة  لإليديولوجيــا  الرافضــة  اإلســالمية 

طابعهــا  بســبب  ومــرة  العــراق،  فــي  الحاكمــة 

العــراق،  إلــى  أصــداؤه  وصلــت  الــذي  المذهبــي 

فأحدثــت شــروًخا وتصدعــات فــي بنيــان العالقــات 

والحساســية. الرهافــة  شــديد  المذهبيــة 

وتصــدى العــراق للتحرشــات الثوريــة القادمــة مــن 

إيــران، لكنــه ذهــب إلــى مــدى أبعــد مما ينبغــي عندما 

بــدأ الحــرب عليهــا فــي خريــف عــام 1٩80. كان علــى 

العــراق أن يــرد علــى الثورة اإليرانية بتعزيز تماســكه 

الداخلــي، وتدعيــم نموذجــه الحضــاري والسياســي 

والتنمــوي، بــدًلا مــن الذهــاب للحــرب، واســتمرت 

ــاط  ــي ســنوات، انتهــت بإحب ــران ثمان الحــرب مــع إي

األحــالم التوســعية للنظــام الثــوري فــي طهــران، 

الوضــع  وتعزيــز  لتثبيــت  ذهبيــة  فرصــة  أتــاح  بمــا 

القائــم، وتحصينــه ضــد قــوى عــدم االســتقرار؛ لكــن 

القــراءة الخاطئــة لنتيجــة حــرب الثمانــي ســنوات، 

ــي صاحبــت انتهــاء الحــرب  ــة الت وللتطــورات الدولي

بــدأت  العــراق فــي حــرب جديــدة،  أدخلــت  البــاردة، 

"صــدام  األســبق  العراقــي  الرئيــس  قــرر  عندمــا 

ــي  ــت، فاســتفز المجتمــع الدول حســين" غــزو الكوي

ــا  كلــه ضــده، وقــادت الواليــات المتحــدة تحالًفــا دوليًّ

مضــاًدا للعــراق، وانتهــت الحــرب بتحريــر الكويــت، 

ووضــع العــراق تحــت حصــار خانــق، تفرضــه وتتأكــد 

مــن إحكامــه القــوة المســلحة األمريكيــة. 

اســتمر الحصــار مفروًضــا علــى العــراق ألكثــر مــن 

عشــر ســنوات، انتهــت بقيــام الواليــات المتحــدة 

باحتــالل العــراق، فدخــل البلــد مرحلــة جديــدة مــن 

والصراعــات  والسياســي  األمنــي  االضطــراب 

المذهبيــة والتدخــالت اإلقليميــة، ووصــل الوضــع 

ــر نقاطــه انخفاًضــا  ــى أكث السياســي فــي العــراق إل

 ،2014 عــام  نجــاح تنظيــم داعــش، فــي  أعقــاب  فــي 

فــي االســتيالء علــى مســاحات كبيــرة، خاصــة فــي 

المناطــق الســنية غــرب البــالد. لقــد تّمــت هزيمــة 

الحــرب  لهــذه  السياســية  التكلفــة  لكــن  داعــش، 
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يســـعى العـــراق فـــي المرحلـــة الحاليـــة 
القـــوى  بيـــن  ـــا  داخليًّ التـــوزان  لتحقيـــق 
ـــا  السياســـية العراقيـــة المتنافســـة، وخارجيَّ
بيـــن الـــدول المؤثـــرة فـــي الوضـــع العراقـــي، 
"الكاظمـــي"  الـــوزراء  رئيـــس  ويســـتهدف 
إلـــى ســـاحة  التحـــول  بـــالده مخاطـــر  تجنيـــب 
وفـــي  الخصـــوم،  بيـــن  الحســـابات  لتصفيـــة 
ــات  ــر العالقـ ــة تطويـ ــرز أهميـ ــياق تبـ ــذا السـ هـ

العراقيـــة. المصريـــة 

كانــت ثقيلــة جــًدا؛ فقــد كشــفت االنتصــارات التــي 

صعــوده  فتــرة  أثنــاء  بســرعة  داعــش  حققهــا 

يعانيــه  الــذي  والهشاشــة  الضعــف  مــدى  عــن 

الوضــع السياســي فــي العــراق، بمــا أخــل بالتــوازن 

والمكونــات  المركزيــة  الحكومــة  بيــن  الضــروري 

العراقيــة.  والسياســية  االجتماعيــة 

الضــروري معالجــة  مــن  كان  الظــروف  هــذه  فــي 

ملفــات شــديدة الحساســية والخطــورة، أهمهــا 

إعــادة دمــج المجتمعــات الســنية فــي غــرب العــراق 

االجتماعــي،  والنســيج  السياســي  النظــام  ضمــن 

تشــّكلت  التــي  الشــيعية  الميليشــيات  وتفكيــك 

لإلســهام فــي الحــرب ضــد داعــش، وإعــادة صياغــة 

النــوازع  حصلــت  أن  بعــد  الكــرد  مــع  العالقــة 

االســتقاللية لــدى بعــض أحزابهــم الرئيســة علــى 

قــوة دفــع كبيــرة؛ بســبب الــدور الــذي لعبــوه فــي 

هزيمــة داعــش، وكلهــا مهــام شــديدة الصعوبــة 

السياســية،  واإلرادة  التوافــق  مــن  للكثيــر  تحتــاج 

والدولــي.   اإلقليمــي  والدعــم 

توجهات جديدة في العراق

األربعــة  العقــود  مــن  للخــروج  العــراق  يكافــح 

العجــاف، وبينمــا توجــد تيــارات وقــوى مســتفيدة 

توجــد  حالهــا،  علــى  المتأزمــة  األوضــاع  بقــاء  مــن 

هنــاك قــوى إصالحيــة تعمــل علــى دفــع األمــور إلــى 

التــي  األمــام، وقــد منحــت االحتجاجــات الشــعبية 

اإلصــالح،  لقــوى  زخًمــا   201٩ أكتوبــر  فــي  انطلقــت 

ففتحت ثغرة في جدار االســتغالق السياســي، وتم 

السياســي  الكاظمــي"،  "مصطفــى  الســيد  اختيــار 

ــة  المســتقل القــادم مــن خــارج التشــكيالت الحزبي

الــوزراء.  رئيــس  المتصارعــة، لشــغل منصــب 

لتحقيـــق  الحاليـــة  المرحلـــة  فـــي  العـــراق  يســـعى 

ــة  ــية العراقيـ ــوى السياسـ ــن القـ ــا بيـ ـ ــوزان داخليًّ التـ

فـــي  المؤثـــرة  الـــدول  بيـــن  ـــا  وخارجيَّ المتنافســـة، 

الـــوزراء  رئيـــس  ويســـتهدف  العراقـــي،  الوضـــع 

إلـــى  التحـــول  بـــالده مخاطـــر  تجنيـــب  "الكاظمـــي" 

ســـاحة لتصفيـــة الحســـابات بيـــن الخصـــوم، خاصـــة 

إيـــران والواليـــات المتحـــدة، وتعزيـــز الدولـــة  بيـــن 

ـــة، وإكســـاب العـــراق مســـاحات  العراقيـــة مـــن ناحي

ــي  ــرى، وفـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــة مـ ــة الخارجيـ ــع للحركـ أوسـ

العالقـــات  تطويـــر  أهميـــة  تبـــرز  الســـياق  هـــذا 

العراقيـــة.  المصريـــة 

ــط:  ــرق األوســــــ ــي الشــــــ ــر فـ مـصــــــــ
تحـــركات نشـــطة وتوجهـــات معتدلـــة

تتبــع مصــر سياســة خارجيــة نشــطة فــي أســلوبها 

محتــوى  علــى  تحافــظ  فيمــا  أدائهــا،  وإيقــاع 

الخارجيــة  السياســة  وتقــوم  معتدلــة،  وتوجهــات 

المصريــة فــي اإلقليــم علــى عــدد مــن المبــادئ التــي 

األطــراف. أغلــب  وثقــة  احتــرام  أكســبتها 

أولوية الدولة الوطنية

فـــي  المصريـــة  الخارجيـــة  السياســـة  تنطلـــق 

المنطقـــة مـــن اعتقـــاد راســـخ بـــأن األزمـــة الراهنـــة 

فـــي العالـــم العربـــي هـــي فـــي جوهرهـــا أزمـــة الدولـــة 

ـــا أطلـــق  العربيـــة؛ فإخفـــاق الدولـــة العربيـــة داخليًّ

موجـــات مـــن عـــدم االســـتقرار العابـــر للحـــدود، وكل 

مســـاحة عجـــزت الدولـــة عـــن شـــغلها، تحولـــت إلـــى 
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تحـرص مصـر على إقامة شـبكة واسـعة 
من عالقات التعاون والشـراكات، بما يسـمح 
قـدر  أكبـر  وإتاحـة  الفـرص،  مـن  المزيـد  بإتاحـة 
السياسـة  وتتجنـب  للدولـة،  االسـتقالل  مـن 
وتحالفـات  تكتـالت  بنـاء  المصريـة  الخارجيـة 
مـن  شـبكات  ذلـك،  مـن  بـدًلا  وتبنـي،  جامـدة، 
العالقـات المتقاطعـة، مع دول قد ال تتطابق 
فيمـا  التعـاون  علـى  قـادرة  لكنهـا  رؤاهـا،  فـي 

يجمعهـا مـن مصالـح ومواقـف.

منطقـــة نفـــوذ وقاعـــدة انطـــالق لقـــوى متطرفـــة 

معاديـــة للدولـــة، ولعـــل فـــي نجـــاح تنظيـــم داعـــش 

فـــي الســـيطرة علـــى مســـاحات هائلـــة فـــي ســـوريا 

الدولـــة  مؤسســـات  تعرضـــت  أن  بعـــد  والعـــراق 

ذلـــك.  علـــى  دليـــل  شـــديد،  إلنهـــاك  البلديـــن  فـــي 

وبينمـــا تنظـــر دول فـــي اإلقليـــم لضعـــف الدولـــة 

العربيـــة كفرصـــة لتوســـيع نفوذهـــا، تـــرى مصـــر أن 

ـــل وصفـــة لعـــدم  هـــذه السياســـة االنتهازيـــة تمثِّ

االســـتقرار، وأنـــه ال بـــد مـــن تعزيـــز الدولـــة الوطنيـــة 

العربيـــة، واحتـــرام ســـيادتها داخـــل حـــدود إقليمهـــا؛ 

الســـتعادة  األنســـب  الطريـــق  هـــو  ذلـــك  ألن 

للمنطقـــة كلهـــا. والرفاهيـــة  االســـتقرار 

إتاحة البدائل وتوسيع نطاق الحركة

مــن  واســعة  شــبكة  إقامــة  علــى  مصــر  تحــرص 

عالقــات التعــاون والشــراكات، بمــا يســمح بإتاحــة 

المزيــد مــن الفــرص، وتقليــل القيــود، وإتاحــة أكبــر 

قــدر مــن االســتقالل للدولــة، وتتجنــب السياســة 

الخارجيــة المصريــة بنــاء تكتــالت وتحالفــات جامــدة، 

العالقــات  مــن  شــبكات  ذلــك،  مــن  بــدًلا  وتبنــي، 

المتقاطعــة، مــع دول قــد ال تتطابــق فــي رؤاهــا، 

مــن  يجمعهــا  فيمــا  التعــاون  علــى  قــادرة  لكنهــا 

ومواقــف.  مصالــح 

تحـــرص مصـــر فـــي تحركهـــا اإلقليمـــي علـــى عـــدم 

بينمـــا توســـع نطـــاق  اســـتبعاد أي طـــرف، وهـــي 

تحركاتهـــا، فإنهـــا ترســـل رســـائل عمليـــة لألطـــراف 

بينمـــا ترفـــض  أحـــًدا،  بأنهـــا ال تســـتبعد  المعنيـــة 

يحـــاول  التـــي  واالســـتتباع  الهيمنـــة  محـــاوالت 

فرضهـــا.  البعـــض 

مصالح مصرية عراقية مشتركة

عـــدة  مـــن  شـــبيهتان  دولتـــان  ومصـــر  العـــراق 

أوجـــه، فكالهمـــا كثيفـــة الســـكان، ذات اقتصـــاد 

متنـــوع، مـــرت بخبـــرات سياســـية متشـــابهة، بمـــا 

ــا للعمـــل مًعـــا. صحيـــح أن العـــراق هـــو  يؤهلهمـ

عـــدد  أن  إال  للنفـــط،  الرئيســـين  المنتجيـــن  مـــن 

الســـكان الكبيـــر فـــي العـــراق ال يجعـــل للنفـــط 

نفـــس األثـــر االقتصـــادي واالجتماعـــي الـــذي يترتـــب 

عليـــه فـــي الـــدول النفطيـــة محـــدودة الســـكان. كل 

هـــذه العوامـــل تؤهـــل مصـــر والعـــراق للدخـــول 

فـــي عالقـــة تعـــاون وثيـــق، يزيـــد مـــن فـــرص نجاحهـــا 

لـــه  أمـــر  وهـــو  البلديـــن،  بيـــن  النســـبي  التكافـــؤ 

ـــر مـــن محـــاوالت  ـــه فـــي منطقـــة فيهـــا الكثي أهميت

التوســـع واالســـتتباع والهيمنـــة.

بينمـــا  وماليـــة،  نفطيـــة  وفـــرة  العـــراق  لـــدى 

فـــي مصـــر اقتصـــاد كبيـــر ينمـــو بســـرعة، لديـــه 

ولديـــه  الطاقـــة،  مـــن  متزايـــدة  احتياجـــات 

ومصانـــع  تكريـــر  ومعامـــل  مصافـــي  أيًضـــا 

ا  مركـــًز ليصبـــح  نفســـه  ويعـــد  بتروكيماويـــات، 

ــامل  ــى الواســـع والشـ ــة بالمعنـ ــا للطاقـ ـ إقليميًّ

للمصطلـــح. ولـــدى مصـــر أيًضـــا قـــدرات وخبـــرات 

وتأســـيس  التعميـــر  مجـــاالت  فـــي  واســـعة 

التحتيـــة وإدارتهـــا، فقـــد نجحـــت مصـــر  البنيـــة 

فـــي غضـــون ســـنوات قليلـــة أن تتحـــول إلـــى بيـــت 

خبـــرة ذي جـــودة عاليـــة فـــي مجـــاالت التعميـــر 

والبنيـــة التحتيـــة، ويمكـــن للعـــراق أن يســـتفيد 

كثيـــًرا مـــن هـــذه الخبـــرة. 
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أزمـــة الصراعـــات األهليـــة وتفـــكك الدولـــة 
الشـــرق  فـــي  اإلرهـــاب  وصعـــود  الوطنيـــة 
المشـــرق  أزمـــة  باألســـاس  هـــي  األوســـط 
العربـــي، وبقـــدر مـــا تتـــم إعـــادة بنـــاء المشـــرق 
إخـــراج  ممكًنـــا  ســـيكون  مـــا  بقـــدر  العربـــي، 

الراهنـــة. أزمتـــه  العالـــم العربـــي مـــن 

من المشرق المنكوب إلى المشرق 
الجديد

ــة الوطنيــة  أزمــة الصراعــات األهليــة وتفــكك الدول

هــي  األوســط  الشــرق  فــي  اإلرهــاب  وصعــود 

باألســاس أزمــة المشــرق العربــي، وبقــدر مــا تتــم 

مــا ســيكون  بقــدر  العربــي،  المشــرق  بنــاء  إعــادة 

ممكًنــا إخــراج العالــم العربــي مــن أزمتــه الراهنــة، 

رئيــس  جــزء  العراقيــة هــي  المصريــة  والعالقــات 

إعــادة  يســتهدف  نطاًقــا،  أوســع  مشــروع  فــي 

بنــاء المشــرق العربــي، أو مــا أطلــق عليــه البعــض 

الجديــد.  المشــرق  إنشــاء  مشــروع 

ا،  ا ثنائيًّ وتشهد العالقات المصرية العراقية تطوًر

ا أيًضا، في إطار العالقة بين مصر  كما تتطور ثالثيًّ

والعراق واألردن، فاألردن هو بلد رئيس نجا بنفسه 

من اضطرابات العقدين الماضيين، وال بد من بذل 

عواصف  مواجهة  في  سالمته  يضمن  جهد  كل 

المنطقة. ووقوع األردن في المنتصف بين العراق 

ومصر يجعل منه الممر والمسار الطبيعي لحركة 

الوقت  المنطقة، وفي  التجاري والنقل في  التبادل 

لصادرات  الطبيعي  المسار  األردن هو  فإن  نفسه 

الغاز المصري المتجهة إلى لبنان عبر سوريا، تنفيًذا 

الغاز  الستخدم  مؤخًرا  توقيعه  تم  الذي  لالتفاق 

المصري لتشغيل محطات توليد الطاقة في لبنان.

وختاًمــا، فــإن مســاعدة لبنــان وســوريا علــى تجــاوز 

المشــرق  بنــاء  عمليــة  مــن  جــزء  هــو  أزماتهمــا 

الجديــد، وربمــا يأتــي يــوم يتســع فيــه نطــاق التعاون 

ليشــمل  وبغــداد،  وعمــان  القاهــرة  بيــن  الثالثــي 

مشــرق  عقــد  ليكتمــل  وبيــروت،  دمشــق  أيًضــا 

جديــد، ليــس فــي خصومــة مــع أحــد، ويتســع لجميع 

بــكل مذاهبهــم ودياناتهــم وعرقياتهــم.  أبنائــه، 
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خاصـة  اسـتراتيجية  أهميـة  الخليـج  منطقـة  تحتـل 

األوسـط، فهـي منطقـة غنيـة  الشـرق  فـي منطقـة 

المتقـدم  الصناعـي  العالـم  وتـزود  الطاقـة،  بمصـادر 

تقـدم  فـي  كبيـر  بشـكل  تسـهم  التـي  بالطاقـة 

وأوروبـا  والهنـد والصيـن  الغربيـة  الـدول  اقتصـادات 

وغيرهـا مـن الـدول. لذلـك فقد احتل أمـن الخليج على 

الـدوام مركـًزا متقدًمـا فـي أجنـدة السياسـة الخارجيـة 

شـريًكا  تعـد  التـي  األمريكيـة،  المتحـدة  للواليـات 

ا لدول المنطقة؛ حيث تتشـابك العاقات  اسـتراتيجيًّ

وقـد  والسياسـية.  التجاريـة  والمصالـح  االقتصاديـة 

ـرت الواليـات المتحـدة ولمـدة تتجاوز السـتة عقود  وفَّ

الحمايـة األمنيـة الازمـة للحفـاظ علـى أمـن منطقـة 

القـرن  أربعينيـات  فـي  ترومـان  مبـدأ  منـذ  الخليـج، 

األوسـط  الشـرق  فـي  الـدول  لمسـاعدة  المنصـرم، 

ا بمبـدأ كارتـر  ضـد المـد الشـيوعي السـوفياتي، ومـروًر

في العام 1980، الذي اعُتبر بموجبه أي اعتداء أو هجوم 

علـى أراضـي دول الخليـج وكأنـه اعتـداء علـى الواليـات 

المتحدة، يتم مواجهته بشـكل حاسـم بكل الوسـائل 

الضروريـة بمـا فـي ذلـك اسـتخدام القـوة العسـكرية. 

ا لعبت كل من السعودية وإيران دوًرا محوريًّا  تاريخيًّ

فـي ميـزان القـوى اإلقليمـي وحمايـة أمـن المنطقـة، 

بالتعـاون مـع الواليـات المتحدة، حيـث كانت الواليات 

العسـكري  المنطقـة عبـر وجودهـا  المتحـدة تحمـي 

أمن الخليج في بيئة جيوسياسية متغيرة

أ. د. أيمن صالح البراسنه

رئيس قسم العلوم السياسية - كلية األمير الحسين بن 
عبدهللا الثاني للدراسات الدولية - الجامعة األردنية - عمان

أراضـي  علـى  قواتهـا موجـودة  تكـن  ولـم  البحـار،  فـي 

دول الخليـج. لكـن مـع الثـورة اإليرانيـة فـي عـام 1979، 

تغيـرت  إيـران  فـي  السـلطة  إلـى  "الخمينـي"  ومجـيء 

معادلـة  مـن  إيـران  خرجـت  حيـث  القـوى،  موازيـن 

منافسـة  قـوة  إلـى  المتحـدة  الواليـات  مـع  التحالـف 

ودول  المتحـدة  الواليـات  أدركـت  العـداء.  تناصبهـا 

الخليـج أيًضـا أن إيـران التـي هـددت بتصدير ثورتها إلى 

دول الخليـج أصبحـت مصـدر تهديـد ألمـن واسـتقرار 

المنطقـة، ولذلـك لـم يكـن أمـام دول الخليـج إال خيـار 

لتحقيـق  المتحـدة  الواليـات  مـع  والتحالـف  التعـاون 

واسـتقرارها. أمنهـا 

اعتمـدت الواليـات المتحـدة علـى العـراق كبديـل عـن 

لسـد  المنطقـة؛  أمـن  حمايـة  فـي  اإليرانيـة  القـوة 

الفجـوة فـي ميـزان القـوى المختـل فـي أعقـاب الثورة 

العـراق  مـع  األمريكـي  التعـاون  واسـتمر  اإليرانيـة، 

القـوى  بميـزان  اإلخـال  تـم  حتـى  ـا  وماليًّ عسـكريًّا 

فـي  للكويـت  العـراق  اجتيـاح  عبـر  مجـدًدا  اإلقليمـي 

العـراق  المتحـدة  الواليـات  اعتبـرت  حيـث  1990؛  عـام 

وأمـن  األمريكيـة  للمصالـح  جديـد  تهديـد  مصـدر 

منطقـة الخليـج. وقـد اسـتدعى هـذا التطـور الوجـود 

األمريكـي علـى األراضـي الخليجيـة، وإنشـاء القواعـد 

العسـكرية لتبقـى قـوة تـوازن ضـد أي قـوى إقليميـة 

التعـاون. مجلـس  دول  أمـن  تسـتهدف  قـد 
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التـــي  العربـــي  الربيـــع  أحـــداث  تركـــت 
السياســـية  آثارهـــا   2011 عـــام  اندلعـــت 
الخليـــج،  دول  علـــى  واألمنيـــة  واالقتصاديـــة 
فبذلـــت جهـــوًدا للتعامـــل مـــع ريـــاح التغييـــر، 
بقضايـــا  الداخلـــي  االهتمـــام  إلـــى  وســـعت 
ومطالـــب  والبطالـــة،  االجتماعيـــة،  العدالـــة 
الشـــباب، واتخـــذت أيًضـــا بعـــض اإلجـــراءات 

السياســـي. اإلصـــالح  مجـــال  فـــي 

ســاهم الغــزو األمريكــي للعــراق فــي زيــادة عوامــل 

التهديــد وعــدم االســتقرار السياســي فــي المنطقــة؛ 

العــراق  فــي  السياســي  االســتقرار  عــدم  إن  حيــث 

التوتــرات والخافــات الطائفيــة، واالرتبــاط  -بســبب 

إيــران-  مــع  السياســية  النخــب  لبعــض  السياســي 

ــى  ــك عل ــج مــن تبعــات ذل ــى تخــوف دول الخلي أدى إل

األمريكــي  الغــزو  وســاهم  برمتهــا.  المنطقــة  أمــن 

لــكل مــن أفغانســتان والعــراق، فــي 2001، و2003 علــى 

التوالــي، فــي إحــداث خلــل فــي ميــزان القــوى لصالــح 

إيــران التــي اســتفادت مــن ضعــف العــراق فــي بســط 

فــي معادلــة  أكبــر  دور  لعــب  بهــدف  نفوذهــا عليــه 

أمــن الخليــج، وهــو الــدور الــذي تنكــره عليهــا الواليــات 

المتحــدة؛ حيــث تنظــر إلــى إيــران منــذ الثــورة اإليرانيــة 

فــي عــام 1979 بنــوع مــن الشــك والريبــة وعــدم الثقــة، 

أي  فــي  إيرانــي محتمــل  أي دور  رفــض  إلــى  أدى  مــا 

ترتيبــات أمنيــة فــي المنطقــة. 

الخليـــج،  العربـــي علـــى دول  الربيـــع  أحـــداث  ـــرت  أثَّ

البحريـــن  فـــي  األحـــداث  ذلـــك  علـــى  برهنـــت  كمـــا 

والمنطقـــة الشـــرقية فـــي الســـعودية، ناهيـــك عـــن 

الراديكاليـــة،  والتنظيمـــات  الميليشـــيات  انتشـــار 

)داعـــش(  اإلســـامية  الدولـــة  تنظيـــم  مثـــل 

منطقـــة  فـــي  ا  خطيـــًر ـــا  أمنيًّ ـــا  تحديًّ ـــد  جسَّ الـــذي 

الشـــرق األوســـط منـــذ ظهـــوره عـــام 2014 فـــي كل 

الربيـــع  أحـــداث  وتركـــت  وســـوريا.  العـــراق  مـــن 

العربـــي التـــي اندلعـــت عـــام 2011 آثارهـــا السياســـية 

واالقتصاديـــة واألمنيـــة علـــى دول الخليـــج، فبذلـــت 

وحاولـــت  التغييـــر،  ريـــاح  مـــع  للتعامـــل  جهـــوًدا 

تجنـــب آثـــار الثـــورات العربيـــة علـــى الداخـــل الخليجـــي، 

ولذلـــك اهتمـــت الســـعودية بشـــكل خـــاص بأحـــداث 

وقطـــر  الســـعودية  مـــن  كل  وراقبـــت  البحريـــن، 

واإلمـــارات والكويـــت مـــا جـــرى فـــي تونـــس ومصـــر 

ــداث  ــك األحـ ــتقطبت تلـ ــث اسـ ــوريا؛ حيـ ــا وسـ وليبيـ

اهتمـــام فئـــة الشـــباب فـــي دول المجلـــس، األمـــر 

الداخلـــي  لاهتمـــام  الـــدول  بهـــذه  أفضـــى  الـــذي 

ـــب  ـــة، ومطال ـــة، والبطال ـــة االجتماعي ـــا العدال بقضاي

الشـــباب، واتخـــذت أيًضـــا بعـــض اإلجـــراءات فـــي 

مـــن  الرغـــم  وعلـــى  السياســـي.  اإلصـــاح  مجـــال 

ــي  ــر فـ ــن تغييـ ــرى مـ ــا جـ ــي ومـ ــع العربـ ــداث الربيـ أحـ

بنيـــة الســـلطة فـــي الـــدول التـــي شـــهدت انتفاضـــات 

شـــعبية، يمكـــن القـــول إن المطالبـــات فـــي دول 

ثوريـــة،  وليســـت  إصاحيـــة  طبيعـــة  ذات  الخليـــج 

ــر  ــج أكثـ ــي الخليـ ــتقرار فـ ــإن عوامـــل االسـ ولذلـــك فـ

وزًنـــا وأهميـــة مـــن عوامـــل التغييـــر.

يمكـــن القـــول أيًضـــا إن حـــرب اليمـــن ضاعفـــت مـــن 

الخليـــج،  منطقـــة  فـــي  االســـتقرار  عـــدم  مخاطـــر 

فاليمـــن لهـــا موقـــع اســـتراتيجي علـــى مضيـــق بـــاب 

األحمـــر،  للبحـــر  الجنوبـــي  المدخـــل  علـــى  المنـــدب 

ولذلـــك تحتـــل اليمـــن أهميـــة اســـتراتيجية وأولويـــة 

خاصـــة فـــي أجنـــدة السياســـة الخارجيـــة الســـعودية، 

وال شـــك أن حـــرب اليمـــن زادت مـــن تفاقـــم مشـــكلة 

الســـعودية  تدعـــم  حيـــث  المنطقـــة؛  فـــي  األمـــن 

الحكومـــة الشـــرعية، فـــي حيـــن تدعـــم إيـــران المتمردين 

ــن  ــن عـ ــرب اليمـ ــفت حـ ــد كشـ ــي. وقـ ــة الحوثـ وجماعـ

الســـعودية  بيـــن  واالســـتقطاب  التنافـــس  حـــدة 

وإيـــران الموجـــود أصـــًلا بيـــن الطرفيـــن منـــذ انـــدالع 

الثـــورة اإليرانيـــة، هـــذا، وقـــد تســـببت الحـــرب البـــاردة 

بيـــن الســـعودية وإيـــران منـــذ عـــام 1979 فـــي إعاقـــة 
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أي  لتحقيـــق األمـــن، ومنعـــت  المشـــترك  التعـــاون 

هيـــكل أمنـــي شـــامل مـــن التبلـــور والظهـــور.

فـي ضـوء ذلـك يمكـن القول إن أمـن الخليج كان وما 

ا  زال يعتمـد علـى الواليـات المتحـدة التي تمـارس دوًر

مهًمـا فـي حمايـة أمـن دول المنطقـة، وأن أي صيـغ 

ل  أمنيـة مقترحـة ال ُتلبـي الحاجـات األمنيـة، وال تشـكِّ

وتجـدر  األمريكـي.  للـدور  المنظـور  المـدى  فـي  بديـًلا 

ا  اإلشـارة إلـى أن أي صيغـة أمنيـة مقترحـة تعتمد كليًّ

علـى دول الخليـج نفسـها بعيـًدا عـن الـدور األمريكـي، 

هـي صيغـة غيـر فاعلـة فـي التوصـل إلـى بيئـة أمنيـة 

تلعـب  آخـر  بمعنـى  المنظـور.  المـدى  فـي  تعاونيـة 

ـا فـي توفيـر بيئـة آمنـة  ا مركزيًّ الواليـات المتحـدة دوًر

ل مصـدر عـدم ارتيـاح إليـران  فـي الخليـج، وهـذا يشـكِّ

التـي تعتبـر أن أي ترتيبـات أمنيـة فـي منطقـة الخليـج 

ينبغـي أن تتـم بالتنسـيق والتشـاور معهـا، بل تعتقد 

أن علـى الواليـات المتحـدة والقـوات األجنبيـة الخـروج 

مـن المنطقـة، واسـتبدال نظـام أمنـي إقليمـي تكـون 

وهـو  األمريكيـة،  بالحمايـة  الرئيـس  مركـزه  طهـران 

مـا ال تقبـل بـه دول الخليـج التـي ال تثـق بإيـران. وقـد 

زاد التدخـل اإليرانـي فـي العـراق وسـوريا واليمـن مـن 

اإليرانـي  السـعي  بخصـوص  الخليـج  دول  مخـاوف 

خاصـة  المنطقـة،  علـى  هيمنتهـا  لبسـط  المسـتمر 

مركزيًّـــا  دوًرا  المتحـــدة  الواليـــات  تلعـــب 
ل  فـــي توفيـــر بيئـــة آمنـــة فـــي الخليـــج، وهـــذا يشـــكِّ
أي  أن  تعتبـــر  التـــي  إليـــران  ارتيـــاح  عـــدم  مصـــدر 
ترتيبـــات أمنيـــة فـــي منطقـــة الخليـــج ينبغـــي أن تتـــم 
بالتنســـيق والتشـــاور معهـــا، وأن علـــى الواليـــات 
واســـتبدال  المنطقـــة،  مـــن  الخـــروج  المتحـــدة 
مركـــزه  طهـــران  تكـــون  إقليمـــي  أمنـــى  نظـــام 
الرئيـــس بالحمايـــة األمريكيـــة، وهـــو مـــا ال تقبـــل 

بـــه دول الخليـــج التـــي ال تثـــق بإيـــران.

فـي ظـل تطويـر برامجهـا العسـكرية االسـتراتيجية، 

بمـا فيهـا البرنامج النووي، وذلك في إطار مسـاعيها 

إلنشـاء نظـام أمنـي بـدون الواليـات المتحـدة، بحيـث 

المنطقـة،  فـي  األمنـي  النظـام  مركـز  إيـران  تصبـح 

وهـذا مـا أشـار إليـه "علـي شـامخاني"، األميـن العـام 

عـام  فـي  اإليرانـي،  القومـي  لألمـن  األعلـى  للمجلـس 

للقـوات  ودعوتنـا  موقفنـا  "نؤكـد  قـال:  حيـث   ،2019

األمريكيـة إلنهـاء وجودهـا فـي المنطقـة ألنها سـبب 

التوتـر فيهـا".

إن تضـــارب الرؤيـــة لتحقيـــق األمـــن بيـــن دول الخليـــج 

وإيـــران يحتـــم اســـتمرار الـــدور األمريكـــي فـــي حماية أمن 

المنطقـــة، ويمكـــن القـــول أيًضـــا فـــي هـــذا الســـياق إن 

تحقيـــق إطـــار أمنـــي مســـتدام فـــي المنطقـــة يتطلـــب 

الســـعودية  هـــي:  أساســـية،  قـــوى  ثـــاث  تعـــاون 

فـــي  األمـــن  يتحقـــق  لذلـــك حتـــى  وإيـــران.  والعـــراق 

تحقيـــق  هـــي:  أبعـــاد،  بثاثـــة  األخـــذ  ينبغـــي  الخليـــج 

تـــوازن القـــوى بيـــن القـــوى والفواعـــل الرئيســـة، واتخـــاذ 

بعـــض اإلجـــراءات فـــي مجـــال اإلصـــاح السياســـي، 

والتعـــدد فـــي القـــوى ســـواء اإلقليميـــة أو الدوليـــة 

التـــي تســـهم فـــي تحقيـــق أمـــن المنطقـــة، وليـــس 

االعتمـــاد فقـــط علـــى الواليـــات المتحـــدة.

هنـــاك مطالبـــات للواليـــات المتحـــدة مـــن باحثيـــن 

أمريكييـــن لتطويـــر تركيبـــة أمنيـــة فـــي الخليـــج مـــن 

شـــأنها تحســـين أمـــن المنطقـــة، وتقليـــل الوجـــود 

دول  تضـــم  المقترحـــة  والتركيبـــة  فيهـــا،  األمريكـــي 

الخليـــج والعـــراق وإيـــران كبديـــل عـــن إنشـــاء تحالـــف 

ضـــد إيـــران، وتتلخـــص وجهـــة نظـــر بعـــض الباحثيـــن 

فـــي هـــذا الشـــأن فـــي أن إشـــراك إيـــران فـــي ضمـــان 

األمـــن مـــن شـــأنه البنـــاء التدريجـــي للثقـــة بينهـــا وبيـــن 

دول الخليـــج، مـــا يـــؤدي بالمحصلـــة إلـــى تحقيـــق األمـــن 

اإلقليمـــي علـــى المـــدى الطويـــل، فهـــذا هـــو المقصـــود 

بالتعدديـــة فـــي القـــوى التـــي توفـــر الحمايـــة واألمـــن، 

ولكـــن الجانـــب الســـلبي لذلـــك الطـــرح هـــو أن تعـــدد 

الاعبيـــن قـــد يـــؤدي إلـــى تعقيـــد مســـألة التوصـــل 
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األمريكـــي  الرئيـــس  سياســـة  تســـببت 
التـــي  والدبلوماســـية  أوبامـــا"  "بـــاراك  األســـبق 
والحـــوار معهـــا،  إيـــران  علـــى  باالنفتـــاح  اتبعهـــا 
وصـــوًلا إلـــى االتفـــاق النـــووي فـــي عـــام 2015، فـــي 
زيـــادة شـــكوك دول الخليـــج حـــول مـــدى التـــزام 
صنـــاع القـــرار فـــي الواليـــات المتحـــدة بأمـــن الخليج، 
خاصـــة أن هـــذه الـــدول تتخـــوف مـــن إمكانيـــة عقـــد 

أمريكية-إيرانيـــة علـــى حســـابها. صفقـــة 

إلـــى قـــرارات، خاصـــة أن األيديولوجيـــات والمصالـــح 

ــة  ــا يجعـــل صناعـ ــراف، مـ ــرؤى تختلـــف بيـــن األطـ والـ

ا بالـــغ الصعوبـــة والتعقيـــد. ــًر ــرار أمـ القـ

فـــي المقابـــل، تـــدرك دول الخليـــج تراجـــع الـــواردات 

لتعزيـــز  ا  نظـــًر الخليجـــي،  النفـــط  مـــن  األمريكيـــة 

ــتيراد الطاقـــة،  ــادر اسـ ــاج الداخلـــي، وتنويـــع مصـ اإلنتـ

ولذلـــك بـــدأت بالتفكيـــر خـــارج الصنـــدوق عـــن طريـــق 

ـــز العاقـــات مـــع الهنـــد والصيـــن كمســـتهلكين  تعزي

ـــح علـــى تســـميته "سياســـة 
ِ
للنفـــط، فيمـــا اصُطل

االلتفـــات إلـــى الشـــرق". ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تســـعى 

القـــوى المســـؤولة عـــن  إلـــى تعـــدد  أيًضـــا  روســـيا 

م المنـــدوب الروســـي  حمايـــة أمـــن الخليـــج، حيـــث قـــدَّ

لـــدى األمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 2019 رســـالة تتضمـــن 

رؤيـــة روســـيا لألمـــن فـــي الخليـــج، وطـــرح اقتراًحـــا 

الســـتبدال فكـــرة "تدويـــل" األمـــن فـــي المنطقـــة بــــ 

"أمركـــة" أمـــن الخليـــج، ال شـــك أن الـــدور األمريكـــي 

التقليـــدي قـــد حقـــق مفهـــوم الـــردع تجـــاه أي قـــوى 

السياســـية  األنظمـــة  أمـــن  تســـتهدف  إقليميـــة 

األمريكيـــة  المصالـــح  تســـتهدف  أو  الخليـــج،  فـــي 

الحيويـــة فـــي المنطقـــة، أو تطمـــح لبســـط الهيمنـــة 

والنفـــوذ علـــى المنطقـــة. ولكـــن مـــن الواضـــح أيًضـــا 

أن سياســـة إدارة الرئيـــس األســـبق "بـــاراك أوبامـــا" 

بالتركيـــز علـــى منطقـــة جنـــوب شـــرق آســـيا فيمـــا 

اصُطلـــح علـــى تســـميته "سياســـة االرتـــكاز اآلســـيوي" 

االلتـــزام  مـــدى  حـــول  الشـــكوك  مـــن  عمقـــت  قـــد 

األمريكـــي بأمـــن دول الخليـــج، حتـــى ظـــن البعـــض 

ـــا مـــن الخليـــج. لكـــن إدارة  أن هنـــاك انســـحاًبا أمريكيًّ

"أوبامـــا" جـــددت التأكيـــد لـــدول الخليـــج علـــى التـــزام 

الواليـــات المتحـــدة بالدفـــاع عنهـــا ضـــد أي تهديـــد 

إقليمـــي محتمـــل، مبـــررة التوجـــه نحـــو آســـيا بأنـــه 

توجـــه لخدمـــة المصالـــح األمريكيـــة، وللبحـــث عـــن 

تعزيـــز الفـــرص االقتصاديـــة مـــع دول جنـــوب شـــرق 

األمريكيـــة  الحمايـــة  حســـاب  علـــى  وليـــس  آســـيا، 

لـــدول الخليـــج.

والدبلوماســـية  "أوبامـــا"  سياســـة  تســـببت  وقـــد 

ــا،  ــوار معهـ ــران والحـ ــى إيـ ــاح علـ ــا باالنفتـ ــي اتبعهـ التـ

وصـــوًلا إلـــى االتفـــاق النـــووي فـــي عـــام 2015، فـــي زيـــادة 

صنـــاع  التـــزام  مـــدى  حـــول  الخليـــج  دول  شـــكوك 

القـــرار فـــي الواليـــات المتحـــدة بأمـــن الخليـــج، خاصـــة 

أن هـــذه الـــدول تتخـــوف مـــن إمكانيـــة عقـــد صفقـــة 

فـــي  الخليـــج.  دول  حســـاب  علـــى  أمريكية-إيرانيـــة 

نفســـه أظهـــرت سياســـات وتصريحـــات  الســـياق 

إدارة الرئيـــس "دونالـــد ترامـــب" حـــول كلفـــة الحمايـــة 

ـــا ألن "ترامـــب"  األمريكيـــة لـــدول الخليـــج توجًســـا خليجيًّ

ـــه نزعـــة االنعـــزال واالبتعـــاد عـــن المنطقـــة،  ـــدت لدي ب

وعـــدم إيـــاء أمـــن الخليـــج األولويـــة التقليديـــة فـــي 

ـــة، كمـــا كان الحـــال مـــع  ـــة األمريكي السياســـة الخارجي

ا ذلـــك بكلفـــة هائلـــة تتحملهـــا  اإلدارات الســـابقة، مبـــرًر

ــان أمـــن الخليـــج، فـــي  ــاه ضمـ الواليـــات المتحـــدة تجـ

المتحـــدة  الواليـــات  فيـــه  تحتـــاج  ال  الـــذي  الوقـــت 

النفـــط العربـــي كمـــا كان الحـــال خـــال العقـــود الســـتة 

الماضيـــة. وقـــد ذكـــر "ترامـــب"، حســـب مـــا نشـــرته 

قنـــاة ســـي إن إن 2020، "نحـــن مســـتقلون وال نحتـــاج 

قـــت  نفـــط الشـــرق األوســـط". هـــذه السياســـة عمَّ

كضامـــن  المتحـــدة  بالواليـــات  الثقـــة  فجـــوة  مـــن 

لألمـــن الخليجـــي، مـــا يشـــير إلـــى نهايـــة عهـــد "األهميـــة 

األمريكيـــة،  السياســـة  فـــي  للخليـــج  االســـتثنائية" 

ولذلـــك أصبحـــت دول الخليـــج معنيـــة اليـــوم أكثـــر 
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مـــن أي وقـــت مضـــى بتطويـــر صيغـــة أمنيـــة جديـــدة 

الـــذي  التقليـــدي  األمريكـــي  األمنـــي  لإلطـــار  كبديـــل 

يشـــهد تراجًعـــا ملحوًظـــا. وقـــد ال يتوافـــر البديـــل فـــي 

الوقـــت الراهـــن للـــدور األمريكـــي، ولكـــن ينبغـــي علـــى 

دول الخليـــج التفكيـــر فـــي توليفـــة أمنيـــة وعســـكرية 

أو  ركائزهـــا،  مـــن  ركيـــزة  المتحـــدة  الواليـــات  تكـــون 

أحـــد أطرافهـــا، ولكنهـــا ليســـت القـــوة الوحيـــدة فـــي 

هـــذه التركيبـــة المقترحـــة، التـــي قـــد تضـــم دوًلا علـــى 

المســـتوى اإلقليمـــي والدولـــي.

الخليـج  نفـط  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر  المقابـل  فـي 

ا مـن سـوق الطاقـة العالميـة،  سـيبقى جـزًءا أساسـيًّ

ولـن تسـتطيع الواليـات المتحـدة الخـروج من سـوق 

الطاقـة العالميـة بشـكل كامـل؛ إذ إن ثلـث احتياجات 

هرمـز،  مضيـق  عبـر  ـا  يوميًّ تمـر  الطاقـة  مـن  العالـم 

اإلضـرار  إلـى  يـؤدي  قـد  للنفـط  اعتـراض  أي  ولذلـك 

آخـر  بمعنـى  واألمريكيـة.  العالميـة  باالقتصـادات 

بغض النظر عن تدني حاجة الواليات المتحدة لنفط 

ا بأسـعار النفـط  المنطقـة سـيبقى اقتصادهـا متأثـًر

العالميـة، وهـو مـا يسـتلزم ضمـان اسـتقرار منطقـة 

الخليـج وحمايتهـا؛ لتتمكـن مـن االسـتمرار فـي تزويـد 

تحتاجهـا دون  التـي  بالطاقـة  العالميـة  االقتصـادات 

انقطـاع وبأسـعار مقبولـة، ألن أي عوائـق فـي وجـه 

تصديـر النفـط سـواء كانـت تتعلـق بأعمـال إرهابيـة، 

مـن  ا  أساسـيًّ جـزًءا  سـيبقى  الخليـج  نفـط 
احتياجـات  ثلـث  إن  إذ  العالميـة؛  الطاقـة  سـوق 
ـا عبـر مضيـق هرمـز،  العالـم مـن الطاقـة تمـر يوميًّ
ولذلـك أي اعتـراض للنفـط قـد يـؤدي إلـى اإلضـرار 
وبالتالـي،  واألمريكيـة،  العالميـة  باالقتصـادات 
المتحـدة  الواليـات  تدنـي حاجـة  النظـر عـن  بغـض 
لنفط المنطقة سـيبقى اقتصادها متأثًرا بأسـعار 
النفط العالمية، وهو ما يسـتلزم ضمان اسـتقرار 

وحمايتهـا. الخليـج  منطقـة 

أو إغـاق لمضيـق هرمـز، أو غيرهـا مـن األعمـال، مـن 

مـا  النفـط،  تجـارة  علـى  سـلًبا  تنعكـس  أن  شـأنها 

يـؤدي إلـى إعاقـة وصـول الطاقة لألسـواق العالمية، 

وارتفـاع مفاجـئ فـي األسـعار، وهـو مـا ال تهـدف إليـه 

الواليـات المتحـدة وشـركاؤها االسـتراتيجيون ممـن 

مثـل:  الخليجـي،  النفـط  علـى  اآلن  حتـى  يعتمـدون 

الهنـد والصيـن واليابـان وأوروبـا.

وتجـاري  اقتصـادي  شـريك  الصيـن  أن  الواضـح  مـن 

أساسـي بالنسـبة لـدول الخليـج فهـي تسـتورد النفـط 

ذات  الخليـج  منطقـة  تعتبـر  المقابـل  وفـي  الخليجـي، 

أهميـة كسـوق مسـتهلكة للمنتجـات الصينيـة. لكـن 

هـل يمكـن القـول إن العاقـات التجاريـة بيـن الطرفين 

األمريكيـة  بالعاقـات  شـبيهة  لتصبـح  تتطـور  قـد 

الصيـن  تحـل  أن  يمكـن  هـل  آخـر  بمعنـى  الخليجيـة؟، 

الخليـج؟،  أمـن  ضمـان  فـي  المتحـدة  الواليـات  مـكان 

وهـل ترتقـي العاقـات بيـن الطرفيـن عسـكريًّا لتصبـح 

فـي  األمـن  توفيـر  فـي  أساسـًيا  ا  دوًر تمـارس  الصيـن 

لطبيعـة  الصيـن  رؤيـة  علـى  يتوقـف  هـذا  الخليـج؟، 

العاقات مع دول الخليج، ومن الواضح أنها تسـتثمر 

فـي عاقاتهـا االقتصاديـة والتجارية ولكنها غير معنية 

بالبعـد العسـكري واألمنـي. هـذا، وتشـير التصريحـات 

الصينيـة صراحـة إلـى عـدم الرغبـة بالتدخـل فـي الشـأن 

الواليـات  دور  أخـذ  فـي  تطمـح  ال  وأنهـا  العسـكري، 

المتحـدة فـي ضمـان أمـن الخليج في المـدى المنظور، 

فـي  األمريكـي  الـدور  عـن  االسـتغناء  يمكـن  ال  لذلـك 

ضمـان أمـن المنطقـة في المـدى المنظور، خاصة في 

ظـل غيـاب أي صيغـة أو ترتيبـات أمنيـة بديلـة. 

ــارات  ــي إشـ ــحاب األمريكـ ــل االنسـ ــد يرسـ ــا، قـ وختاًمـ

القـــوى  وإلـــى  المتطرفـــة،  الحـــركات  إلـــى  خاطئـــة 

اإلقليميـــة الطامحـــة لممارســـة دور أكبـــر فـــي الهيمنـــة 

أهميـــة  بالمحصلـــة  يعنـــي  مـــا  المنطقـــة،  علـــى 

األنظمـــة  حمايـــة  فـــي  األمريكـــي  الـــدور  اســـتمرار 

التهديـــدات  مـــن  ســـواء  الخليـــج،  فـــي  السياســـية 

الســـواء. علـــى  الداخليـــة  أو  اإلقليميـــة 
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بفتـــرة  المغربيـــة  الجزائريـــة  العالقـــات  تمـــر 

ممـــا  وتعقيـــًدا  صعوبـــة  األكثـــر  هـــى  عصيبـــة، 

ســـبق مـــن مراحـــل توتـــر ومواجهـــات عســـكرية 

الحـــدود  وإغـــالق   ،1٩63 عـــام  الحـــدود  بشـــأن 

البريـــة منـــذ عـــام 1٩٩4 وحتـــى اآلن، وأبـــرز مالمـــح 

اللحظـــة الجاريـــة تتمّثـــل فـــي قـــرار الجزائـــر فـــي 24 

أغســـطس 2021 بقطـــع العالقـــات مـــع المغـــرب، 

وقـــرار فـــي 22 ســـبتمبر الخـــاص باإلغـــالق الفـــوري 

للمجـــال الجـــوي الجزائـــري أمـــام جميـــع الطائـــرات 

عـــن  فضـــًلا  المغربيـــة،  والعســـكرية  المدنيـــة 

قـــرار عـــدم تجديـــد عقـــد مـــد الغـــاز الجزائـــري إلـــى 

المغربيـــة  باألراضـــي  يمـــر  أنبـــوب  عبـــر  إســـبانيا 

والـــذى ينتهـــي فـــى نهايـــة أكتوبـــر المنصـــرم، رغـــم 

أنـــه يوفـــر للجزائـــر عائـــدات مجزيـــة. وتعكـــس تلـــك 

القـــرارات مـــدى عمـــق حالـــة عـــدم الثقـــة المتبادلـــة 

بيـــن البلديـــن العربييـــن الجاريـــن، اللذيـــن يمثـــالن 

قوتيـــن رئيســـتين فـــى المغـــرب العربـــى الكبيـــر.

ــباب التـــى  ــررات واألسـ والواضـــح مـــن خـــالل المبـ

ــات أن  ــع العالقـ ــري بقطـ ــان الجزائـ ــا البيـ تضمنهـ

ـــة حالـــة منافســـة إقليميـــة بيـــن الطرفيـــن تمتـــد  ثمَّ

إلـــى ســـتة عقـــود ماضيـــة، ونقطـــة البـــدء فيهـــا 

اســـتقالل الجزائـــر فـــي عـــام 1٩62، ومـــا زالـــت قائمـــة 

حتـــى اللحظـــة.

قطـــع العالقـــات الجزائريـــة المغربيـــة .. تأثيـــرات 
ســـلبية عربيًّـــا ومغاربيًّـــا

د. حسن أبوطالب

ــز  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـــــــضـــــــو الــــــلــــــجــــــنــــــة االســـــــــتـــــــــشـــــــــاريـــــــــة لـ
ــر والـــــــــدراســـــــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــكـ ــفـ ــلـ الــــمــــصــــري لـ

أولًا: منافسة إقليمية جديدة / قديمة

بحالـــة  تمتـــزج  الراهنـــة،  الزمنيـــة  اللحظـــة  فـــى 

بيـــن  الجديـــدة  القديمـــة/  اإلقليميـــة  المنافســـة 

تجـــاه  عميقـــة  جزائريـــة  غضـــب  مشـــاعر  الطرفيـــن 

بأمـــن  اإلضـــرار  مســـؤولية  تحميلـــه  مـــع  المغـــرب، 

البـــالد ووحدتهـــا الوطنيـــة وســـيادتها اإلقليميـــة. وفـــى 

ــن  ــر مـ ــدر كبيـ ــف بقـ ــرب الموقـ ــج المغـ ــل يعالـ المقابـ

الهـــدوء واحتـــواء األمـــر وعـــدم التصعيـــد الدبلوماســـى، 

ـــة ســـماح بمـــواد إعالميـــة  لكـــن فـــى الوقـــت نفســـه ثمَّ

للجزائـــر،  النقـــد  ســـهام  توجـــه  مغربيـــة  وصحفيـــة 

والتـــى بدورهـــا تحتشـــد فيهـــا المؤسســـات الرســـمية 

قـــرار  وراء  كافـــة،  والنقابيـــة  واإلعالميـــة  والمدنيـــة 

قطـــع العالقـــات باعتبـــاره الـــرد الحاســـم المطلـــوب 

والتدخـــالت  بالتهديـــدات  يوصـــف  مـــا  لمواجهـــة 

المغربيـــة فـــي الشـــأن الجزائـــري. 

بيـن  المواقـف والقضايـا  تراكمـات  وبالقطـع فـإن 

ُتركـت لحالهـا وتطورهـا الذاتـي عبـر  البلديـن والتـى 

ا  العقـود األربعـة الماضيـة علـى األقـل، تلعـب دوًر

ا،  ا وشـعبيًّ مهًمـا فـى إذكاء حالـة عـدم الثقـة رسـميًّ

وأهـم هـذه القضايـا التـى تحفـز الخالفـات والتباعـد 

المغربيـة  الصحـراء  مصيـر  قضيـة  البلديـن،  بيـن 

التـى ضّمهـا المغـرب فـى عـام 1٩٧6 حيـن انسـحب 
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عـن  موريتانيـا  ـت  وتخلَّ المنطقـة،  مـن  اإلسـبان 

المطالبـة بـأى جـزء منها، بينما تطالب الجزائر بحق 

تقريـر المصيـر للشـعب الصحـراوي، والـذى يمثلـه، 

الشـعبية  "الجبهـة  الجزائريـة،  للقناعـات  وفًقـا 

الذهـب" وتعـرف  الحمـراء ووادي  لتحريـر السـاقية 

أعلنـت  والتـى  البوليسـاريو"،  "بحركـة  ا  اختصـاًر

العربيـة  "الجمهوريـة  قيـام  عـن   1٩٧3 مايـو  فـي 

فـي  ر  تقـدَّ أجـزاء  فـي  الديمقراطيـة"  الصحراويـة 

حـدود 20% مـن مسـاحة الصحـراء الغربيـة، فـى حين 

تسـيطر المغـرب علـى الجـزء األكبـر منهـا، وتطلـق 

المغربيـة. وال يوجـد مـن يعتـرف  عليهـا الصحـراء 

مـا  وكل  الجزائـر،  سـوى  الصحراويـة  الدولـة  بهـذه 

ُتقـره األمـم المتحـدة أن "جبهـة البوليسـاريو" هـى 

طـرف ُمفـاوض للمغـرب حـول مصيـر الصحـراء، ال 

ـا فـي  أكثـر وال أقـل، مـا يدعـم موقـف المغـرب عمليًّ

الجزائريـة. األطروحـات  مواجهـة 

المغرب من جانبه يرفض تماًما الموقف الجزائري 

فـي  ويطـرح  أراضيـه"،  مـن  جـزء  "النفصـال  الداعـم 

الصحـراء  لسـكان  موسـًعا  ـا  ذاتيًّ حكًمـا  المقابـل 

باعتبارهـم مواطنيـن يخضعـون لسـيادة المغـرب. 

الجزائـر  تتبنَّـى  الماضيـة  األربعـة  العقـود  وطـوال 

إلـى  المـالذ اآلمـن  لهـا  البوليسـاريو" وتوفـر  "حركـة 

جانـب الدعـم المالـي والسياسـي والدعائـي واسـع 

ـا  ـا ودوليًّ المـدى، كمـا تعمـل علـى تعويمهـا إفريقيًّ

ـا كحركـة تحـرر وطنـي، وهـي الدولـة الوحيـدة  وعربيًّ

التـي تعتـرف بالحركـة ومطلبهـا بتطبيـق حـق تقريـر 

الصحـراوي. بالشـعب  ُيعرفـون  لمـن  المصيـر 

ـل الخـالف بيـن البلديـن حـول مصيـر الصحـراء  يمثِّ

ـا، ليـس فقـط فيمـا يتعلـق  الغربيـة تضارًبـا جوهريًّ

فـي  أيًضـا  بـل  وسـكانها،  الصحـراء  مصيـر  بتقريـر 

المغـرب  فـي  اإلقليميـة  القـوة  معـادالت  صياغـة 

كـون  مـن  بالرغـم  أنـه  والواضـح  الكبيـر.  العربـي 

حيـث  مـن  المتحـدة  األمـم  رعايـة  تحـت  القضيـة 

المبـدأ ولهـا مبعـوث أممـي خـاص بهـا، فهـي فـي 

حـال جمـود واقعـي يناقـض نيـة التوصـل إلـى حـل 

أممـي مقبـول مـن كل األطـراف، األمـر الـذي يكرس 

العربييـن،  البلديـن  بيـن  الشـديد  االنقسـام  حالـة 

والتباعـد  الالثقـة  مـن  متصاعـد  بقـدر  مصحوبـة 

بيـن قيادتـي ومؤسسـات البلديـن علـى نحـو يجعـل 

عمليـة التقريـب بيـن البلديـن أمـًرا شـاًقا وعسـيًرا. 

الرئيـس  قـرار  الجزائـري  الغضـب  قـدر  رفـع  وممـا 

مـن  العاشـر  فـي  "ترامـب"  السـابق  األمريكـي 

بأسـابيع  منصبـه  مغـادرة  وقبـل   ،2020 ديسـمبر 

الغربيـة"،  الصحـراء  بمغربيـة  "االعتـراف  محـدودة 

وهـو القـرار الـذي صاحبـه قـرار المغـرب بالتطبيـع 

مـع إسـرائيل بشـراكة مـع الواليـات المتحـدة. وفى 

المحصلـة أضـاف الموقـف األمريكي الجديد رصيًدا 

ا للموقـف المغربـي، وخصـم فـى الوقـت  دبلوماسـيًّ

نفسـه مـن معـادالت الجزائر وحركة "البوليسـاريو"، 

بكـون  الخـاص  األممـي  الموقـف  تجـاوز  كمـا 

الصحـراء الغربيـة أرًضـا متنازًعـا عليهـا بحاجـة إلـى 

تسـوية شـاملة، تقـوم علـى تنـازالت مـن األطـراف 

بالنـزاع. الصلـة  ذات  الثالثـة 

إدارة  ـــي  تولَّ علـــى  أشـــهر  ثمانيـــة  مـــرور  وبعـــد 

الرئيـــس األمريكـــى "بايـــدن"، فليـــس هنـــاك موقـــف 

واضـــح تجـــاه مســـألة االعتـــراف األمريكـــي بمغربيـــة 

الصحـــراء الغربيـــة وفًقـــا لقـــرار الرئيـــس الســـابق 

والجزائـر  المغـرب  بيـن  الخـالف  يمثِّـل 
حـول مصيـر الصحراء الغربية تضارًبا جوهريًّا، 
مصيـر  بتقريـر  يتعلـق  فيمـا  فقـط  ليـس 
صياغـة  فـي  أيًضـا  بـل  وسـكانها،  الصحـراء 
المغـرب  فـي  اإلقليميـة  القـوة  معـادالت 
العربـي الكبيـر. والواضـح أنـه بالرغـم مـن كـون 
القضيـة تحـت رعايـة األمـم المتحـدة، فهي في 
حـال جمـود، األمـر الـذي يكرس حالة االنقسـام 

العربييـن. البلديـن  بيـن  الشـديد 
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االلتـــزام  مبـــدأ  إلـــى  الغمـــوض  ويمتـــد  "ترامـــب"، 

بالموقـــف األمريكـــي الســـابق ذي الطابـــع الحيـــادي 

ا، والمســـتند إلـــى تأييـــد جهـــود األمـــم المتحـــدة  نســـبيًّ

الغمـــوض  هـــذا  مثـــل  ا.  ســـلميًّ النـــزاع  لتســـوية 

المغربيـــة  الرؤيـــة  تكريـــس  فـــي  أيًضـــا  يصـــب 

وســـيادتها علـــى الصحـــراء، ويزيـــد مســـتوى الخـــالف 

مـــع الجزائـــر.

ثانًيـــا: دوافـــع قطـــع العاقـــات مـــع 
المغـــرب

فـــي الرؤيـــة الرســـمية الجزائريـــة الُمفســـرة لقطـــع 

ـــل  العالقـــات مـــع الربـــاط، فـــإن الســـلوك المغربـــي يمثِّ

ا بالًغـــا باألمـــن القومـــي للبـــالد، ويثيـــر فتنـــة وطنيـــة  ضـــرًر

عميقـــة، ويؤثـــر ســـلًبا علـــى وحـــدة الجزائـــر اإلقليميـــة، 

وهنـــا ُيشـــار إلـــى عـــدة متغيـــرات، وهـــي:

التطبيـــع المغربـــي مـــع إســـرائيل ومـــا يعنيـــه . 1

ـــي عـــن  ـــة مـــن التخلِّ ـــة الجزائري ذلـــك حســـب الرؤي

الواجـــب القومـــي تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية، 

المغربيـــة  العالقـــات  شـــمول  عـــن  فضـــًلا 

العســـكري  للتعـــاون  الناشـــئة  اإلســـرائيلية 

وصفقـــات الســـالح اإلســـرائيلية، والتـــى تعتبرهـــا 

الجزائـــر موجهـــة إليهـــا، ومـــن شـــأنها أن تؤثـــر 

علـــى حالـــة تـــوازن القـــوى فـــى المنطقـــة، وتضـــر 

ـــا. ـــا وإفريقيًّ بمكانـــة ودور الجزائـــر إقليميًّ

الدعـــم المباشـــر وغيـــر المباشـــر الـــذي تقدمـــه . 2

المغـــرب لحركتـــي "مـــاك" و"رشـــاد"؛ األولـــى 

القبائـــل،  منطقـــة  اســـتقالل  بحركـــة  ُتعـــَرف 

عـــن  باالنفصـــال  وتنـــادي  باريـــس،  ومقرهـــا 

ــدن،  ــن لنـ ــة تنطلـــق مـ ــة. والثانيـ ــة الجزائريـ الدولـ

ــل  ــة تعمـ ــالموية عنيفـ ــات إسـ ــي ذات توجهـ وهـ

علـــى تغييـــر نظـــام الحكـــم فـــى الجزائـــر. وهـــو 

ـــه اتهامـــات  ـــه المغـــرب واعتبرت ـــذي نفت ـــد ال التأيي

بـــدون أى دليـــل.

هـــال" . 3 "عمـــر  المغـــرب  مبعـــوث  مذكـــرة 

التـــى  القبائـــل  شـــعب  تقريـــر  حـــق  بشـــأن 

وزعهـــا فـــى اجتمـــاع لمنظمـــة عـــدم االنحيـــاز 13 

- 14 يوليـــو الفائـــت، أّكـــد فيهـــا دعـــم بـــالده لمـــا 

أســـماه "حـــق تقريـــر مصيـــر شـــعب القبائـــل" فـــى 

الجزائـــر باعتبـــاره أحـــد أقـــدم شـــعوب المنطقـــة 

الخاضعـــة لالحتـــالل مثلمـــا ورد فـــى المذكـــرة، 

االنزعـــاج  مـــن  كبيـــًرا  قـــدًرا  أثـــار  الـــذي  األمـــر 

الرســـمي لـــدى الجزائـــر، حيـــث اســـتدعت ســـفيرها 

ا للتشـــاور"، قبـــل أن تقطـــع  فـــي الربـــاط "فـــوًر

ــه.  ــار إليـ ــو اُلمشـ ــى النحـ ــل علـ ــات بالكامـ العالقـ

ويعـــود االنزعـــاج الجزائـــري إلـــى كـــون منطقـــة 

بالجزائـــر،  لألمازيـــغ  األكبـــر  الموطـــن  القبائـــل 

نســـمة،  مالييـــن  عشـــرة  بحوالـــي  ويقـــدرون 

والجنـــوب. والشـــرق  الوســـط  فـــي  وينتشـــرون 

والواضـح أن المغـرب بمثـل هـذا الموقـف الجديـد 

مـن  الجزائـر،  مـع  عالقاتـه  إدارة  أسـلوب  طـور  قـد 

خـالل مواجهـة تأييـد الجزائـر تقريـر مصيـر الصحـراء 

الغربيـة، بتأييـد مماثـل لمـا تـراه الربـاط حـق تقريـر 

يفـرض  مـا  الجزائـري،  الشـعب  مـن  جـزًءا  مصيـر 

الوحـدة  تسـتهدف  البلديـن،  بيـن  جديـدة  معادلـة 

وفًقـا  المغربيـة  الرؤيـة  وفـى  لكليهمـا.  الداخليـة 

المطالبـة  يدعـم  مـا  هنـاك  أن  المغربـي  لإلعـالم 

بحـق تقريـر شـعب القبائـل، كاسـتمرار حالـة التمـرد 

والالمبـاالة  المركزيـة،  السـلطة  مواجهـة  فـى 

قـــد طـــور المغـــرب أســـلوب إدارة عالقاته 
مـــع الجزائـــر، مـــن خـــالل مواجهـــة تأييـــد الجزائـــر 
بتأييـــد  الغربيـــة،  الصحـــراء  مصيـــر  تقريـــر 
مماثـــل لمـــا تـــراه الربـــاط حـــق تقريـــر مصيـــر 
يفـــرض  مـــا  الجزائـــري،  الشـــعب  مـــن  جـــزًءا 
تســـتهدف  البلديـــن،  بيـــن  جديـــدة  معادلـــة 

لكليهمـــا. الداخليـــة  الوحـــدة 
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المشـاركة  وانعـدام  االنتخابيـة  باالسـتحقاقات 

ا،  فيهـا، وأيًضـا ألن مبـدأ تقريـر المصير ليس انتقائيًّ

بـل هـو مبـدأ عـام يطبق على كل الحـاالت المماثلة.

ويعتبـر المغـرب تأييـد الجزائـر لحركـة البوليسـاريو 

بمثابـة حـرب اسـتنزاف بالوكالـة، وأن الجـدار الرملـي 

بطـول 2٧000 كيلـو متـر والـذي تـم إنشـاؤه فـي عـام 

1٩٧5 بعـد مـا يعـرف بالمسـيرة الخضـراء، وإن أّمـن 

مواجهـة  أيـة  وقّيـد  الصحـراء،  مسـاحة  مـن   %80

اسـتمرار  فـإن  الجزائـر،  مـع  موسـعة  عسـكرية 

بيـن  البوليسـاريو  لحركـة  العسـكرية  العمليـات 

ـا تحفـزه الجزائـر  ـل سـلوًكا عدائيًّ الحيـن واآلخـر يمثِّ

حـال. بأيـة  الـرد  يسـتدعي 

مـــا ُأثيـــر إعاميًّـــا حـــول دور المغـــرب فيمـــا . 4

"بيجاســـوس"  التجســـس  ببرنامـــج  يعـــرف 

اإلســـرائيلي، والـــذي تجّســـس علـــى مـــا يقـــرب 

من 6 آالف جزائري، منهم شـــخصيات سياســـية 

الســـلطة  دواليـــب  فـــى  جزائريـــة  وعســـكرية 

ـــا، إضافـــة إلـــى شـــخصيات فرنســـية  ســـابًقا وحاليًّ

ـــا،  ـــارزة. وهـــو مـــا نفتـــه المغـــرب تماًم وأوروبيـــة ب

بيـــد أن الجزائـــر تـــرى األمـــر واقًعـــا يهـــدد أمنهـــا، 

ويســـاعد إســـرائيل علـــى القيـــام بـــأدوار تخريبيـــة 

فـــي الداخـــل الجزائـــري.

المؤسسـات  رؤيـة  لـدى  المتغيـرات  هـذه  تتجمـع 

والعسـكرية  واألمنيـة  السياسـية  الجزائريـة 

الجـار،  البلـد  مـن  تأتـي  عدائيـة  ضغوًطـا  باعتبارهـا 

المنطقـة  فـي  الجزائـر  دور  "تحجيـم  وتسـتهدف 

تطويرهـا،  مسـار  وتعطيـل  قدراتهـا،  واسـتنزاف 

عليهـا  للضغـط  شـعبها،  وحـدة  ضـرب  ومحاولـة 

ـى عـن مبادئهـا الثابتة وقيمهـا النبيلة  لجعلهـا تتخلَّ

أركان  رئيـس  لبيـان  وفًقـا  األمـة"،  لقضايـا  وتتنكـر 

الجيـش الجزائـري الفريـق "سـعيد شـنقريحه" فـي 

26 سـبتمبر الماضـي، أثنـاء زيارتـه لقاعـدة "مرسـى 

وهـران  فـى سـواحل  األكبـر  القاعـدة  الكبيـر"، وهـى 

ُنفـذت  والتـي  المغـرب،  مـع  الحـدود  مـن  القريبـة 

الـردع  "مركـب  سـميت  كبـرى  بحريـة  منـاورة  فيهـا 

معركـة  "تحاكـي  غواصـات  فيهـا  شـاركت   ،"2021

وفًقـا  البحـر"،  عمـق  فـي  عـدو  ضـد  حقيقيـة  قتـال 

المنـاورة  اعتبـرت  فيمـا  الجزائـري.  الجيـش  لبيـان 

وبعـد أيـام قالئـل علـى قـرار إغـالق المجـال الجـوي 

الجزائـري أمـام الطائـرات المغربيـة كرسـالة تؤكـد 

فـى  والسـير  العالقـات  بقطـع  السـيادي  القـرار 

طريقـه إلـى أبعـد مـدى، وبقـدرة البـالد علـى حمايـة 

محتمـل. اعتـداء  أى  مـن  نفسـها 

ثالثًا: الرؤية المغربية

ـــة،  ـــه يرفـــض االتهامـــات الجزائري المغـــرب مـــن جانب

ويطـــرح رؤيـــة تصالحيـــة، حيـــث شـــّدد "ســـعد الديـــن 

العثمانـــي" رئيـــس الـــوزراء الســـابق علـــى أن عـــودة 

العالقـــات مـــع الجزائـــر إلـــى طبيعتهـــا، وبنـــاء االتحـــاد 

المغاربـــي هـــو قـــدر محتـــوم وضـــروري، ومؤكـــًدا أن 

اســـتقرار الجزائـــر وأمنهـــا مـــن اســـتقرار المغـــرب 

وأمنـــه، واســـتقرار المغـــرب وأمنـــه مـــن اســـتقرار 

الجزائـــر وأمنهـــا.

التصعيــد  وعــدم  التصالحيــة  الرؤيــة  جانــب  إلــى 

ا، يســود العقــل السياســي المغربــي قناعــة  رســميًّ

لخدمــة  أدواًرا  تــؤدى  الجزائريــة  السياســة  بــأن 
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لـــم تعـــد  العالقـــات الجزائريـــة المغربيـــة 
مـــع  إقليميـــة  منافســـة  مجـــرد  علـــى  تقتصـــر 
الحفـــاظ علـــى قـــدر مـــن العالقـــات الوديـــة ومراعـــاة 
سياســـات ُحســـن جـــوار، بـــل تطـــورت إلـــى نـــوع 
مـــن الشـــعور بالعـــداء واالســـتهداف المتبـــادل. 
ــإن  ــداء، فـ ــذا العـ ــباب هـ ــن أسـ ــر عـ وبغـــض النظـ
حالـــة  العمـــق  فـــي  تصيـــب  الســـلبية  نتائجـــه 
االســـتقرار فـــي إقليـــم المغـــرب، وعمـــوم حالـــة 

العربـــي. اإلقليمـــي  النظـــام 

مواقــف أوروبيــة -ال ســيما ألمانيــا- ال تريــد للمغــرب 

باعتبارهــا  الداخليــة،  والتنميــة  التطــور  يحقــق  أن 

تــؤدى إلــى خلــل التــوازن فــى المنطقــة، ومــن ثــمَّ 

منحــى  ذات  دواٍع  أي  ا  رســميًّ المغــرب  تســاير  ال 

الجزائريــة. ويلفــت  المواقــف  عســكري لمواجهــة 

االنتبــاه إلــى أن خطــاب العــرش للعاهــل المغربــي 

"محمــد الســادس"، نهايــة يوليــو الفائــت، قــد ركــز 

ــر، ودعــا الرئيــس "تبــون"  علــى العالقــات مــع الجزائ

لتطويــر  ممكــن  وقــت  أقــرب  فــي  ســوًيا  للعمــل 

المشــكالت  ومعالجــة  المشــتركة  العالقــات 

الموروثــة منــذ زمــن مضــى. وهــي الدعــوة التــي رد 

عليهــا الرئيــس "تبــون" أن بالده تلعب دور المالحظ 

النزيــه فــي قضيــة الصحــراء، داعًيــا إلــى عقــد اجتماع 

األزمــة  لتســوية  النــزاع  طرفــي  بيــن  الجزائــر  فــي 

بمــا يرضــي الطرفيــن. وهــو طــرح اســتهدف جــذب 

الصحــراء  باعتبــار  الجزائريــة  الرؤيــة  إلــى  المغــرب 

محــل نــزاع وألهلهــا الحــق فــى تقريــر المصيــر، وهــو 

مــا لــم يجــد أي ترحيــب مــن الربــاط.

رابًعا: التداعيات على النظام العربي

االسـتنتاج  إلـى  يدفـع  السـابقة  المتغيـرات  ـل  تأمُّ

بـأن العالقـات الجزائريـة المغربيـة لـم تعـد تقتصـر 

علـى مجـرد منافسـة إقليميـة مـع الحفـاظ على قدر 

ُحسـن  سياسـات  ومراعـاة  الوديـة  العالقـات  مـن 

مـن  قـدر  بأعلـى  الشـعوب  مصالـح  تراعـي  جـوار 

التـوازن، بـل تطـورت إلـى نـوع مـن الشـعور بالعـداء 

واالسـتهداف المتبادل. وبغض النظر عن أسـباب 

فـي  تصيـب  السـلبية  نتائجـه  فـإن  العـداء،  هـذا 

العمـق حالـة االسـتقرار فـي إقليـم المغـرب العربي 

مـن جانـب، وعمـوم حالـة النظـام اإلقليمـي العربـي 

ليـس  هـو معـروف  وكمـا  واألخيـر  آخـر،  جانـب  مـن 

أطرافـه،  بيـن  لالنقسـام  آخـر  مصـدر  إلـى  بحاجـة 

متزايـدة،  عدائيـة  بمشـاعر  اقترنـت  إن  سـيما  ال 

ومقاربـات فعليـة تهـدد وحـدة المجتمعـات وتثيـر 

انقسـامات  مـن  فيـه  مـا  ويكفـي  الوطنيـة.  الفتـن 

المصيريـة.  القضايـا  مـن  العديـد  تجـاه  وتباينـات 

وعلـى الرغـم مـن أن المواقـف العربيـة ال تميـل إلـى 

االسـتقطاب وتأييـد طرف ضـد آخر، فإنها تتأثر وإن 

كانت بدرجات مختلفة نتيجة حالة العداء ومشـاعر 

الغضـب واالتهامـات المتبادلـة بين بلدين رئيسـين 

فـي النظـام العربـي، الـذي يمـر بمرحلـة دقيقـة فـي 

حياتـه وتفاعـالت أعضائه. 

التـي  التصالحيـة  المغربيـة  المقاربـة  أن  والواضـح 

ـر عنهـا العاهـل المغربـى "محمـد السـادس" فى  عبَّ

خطـاب العـرش بدعوة الرئيـس "عبد المجيد تبون" 

التاريخيـة  المشـكالت  لحـل  والتباحـث  للجلـوس 

التـى  بالمواقـف  سـلًبا  تأثـرت  قـد  البلديـن،  بيـن 

مصيـر  تقريـر  بشـأن  المغـرب  مبعـوث  عنهـا  ـر  عبَّ

التطبيـع  وبسياسـة  الجزائـري،  القبائـل  شـعب 

إلـى  الجزائـر  يدفعـان  أمـران  وهمـا  إسـرائيل،  مـع 

التصلـب فـى المواقـف، ورفـض أيـة محاولـة عربيـة 

للوسـاطة، كمـا أكـد ذلـك وزيـر الشـؤون الخارجيـة 

لعمامـرة". "رمطـان  الجزائـري 

 ومع استمرار عمليات الحشد اإلعالمي المتبادل، 

مـع  العالقـات  تعميـق  علـى  المغربـي  والتركيـز 

إفريقيـا مـن جانـب، ومسـاعدة إسـرائيل للحصـول 

مـن  اإلفريقـي  االتحـاد  فـي  مراقـب  عضويـة  علـى 
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الغضـب  توجهـات  تهدئـة  فـرص  فـإن  آخـر،  جانـب 

والعـداء تبـدو منعدمـة، وهـو أمـر يثيـر التسـاؤالت 

الجزائـر  فـي  عقدهـا  المقـرر  العربيـة  القمـة  حـول 

والتـي تأخـر عقدهـا لمـدة عام ونصف العام بسـبب 

 .1٩ وبـاء كوفيـد- 

القمـة  عقـد  فـي  الجزائـر  رغبـة  حـول  حديـث،  وُيثـار 

لوائـح  إلـى  يسـتند  حًقـا  باعتبـاره  المقبلـة  العربيـة 

ا  ـا قوميًّ الجامعـة العربيـة، وبحيـث تكـون منبًرا عربيًّ

لتأييـد القضيـة الفلسـطينية فـي مواجهـة التعنـت 

اإلسـرائيلي، وصياغـة موقـف جماعـي عربـي بشـأن 

فـي  إسـرائيل  مـع  الـدول  بعـض  تطبيـع  جـدوى 

التسـوية  تماًمـا عمليـة  فيـه  تتوقـف  الـذي  الوقـت 

وتـزداد فيـه الضغـوط على السـلطة الفلسـطينية، 

إضافـة إلـى اتخاذ قرار باسـتعادة سـوريا عضويتها 

تواجهـان  قضيتـان  وهمـا  العربيـة.  الجامعـة  فـى 

كل  تفاصيـل  بشـأن  التباينـات  مـن  العديـد  ـا  عربيًّ

منهمـا. 

وفـى ظـل قطـع العالقـات الجزائريـة المغربية وما 

ـا  منطقيًّ يبـدو  وتداعيـات،  مالبسـات  مـن  أفرزتـه 

المغـرب  مشـاركة  احتمـال  حـول  التسـاؤل  إثـارة 

أي  ووفـق  عقدهـا،  حـال  العربيـة  القمـة  تلـك  فـى 

مسـتوى سياسـي. ووفًقا لسـوابق القمم العربية 

العاهـل  يشـارك  فلـم  الماضييـن،  العقديـن  فـي 

المغربـي فـي أي منهـا. وتبـدو األولوية فى سياسـة 

ـا  المغـرب الخارجيـة لتدعيـم الـدور المغربـي إفريقيًّ

ـا دون االبتعـاد تماًمـا عـن الجامعة العربية.  وأوروبيًّ

وعلـى الرغـم مـن أن الدعـوة للمشـاركة فـي القمـة 

العربيـة تكـون بالتنسـيق بين بلـد االنعقاد واألمانة 

الـدول  كل  إلـى  ـه  وُتوجَّ العربيـة،  للجامعـة  العامـة 

للمغـرب  الدعـوة  توجيـه  احتمـال  فـإن  األعضـاء، 

يبـدو ُمحاًطـا بالكثيـر مـن الغمـوض. 

ومـن غيـر الحكمـة عـدم توجيه الدعـوة إلى المغرب، 

األعضـاء  موافقـة  ينـال  لـن  اسـتبعاد  ذلـك  ففـي 

لدولـة  يحـق  ال  العربيـة  لألعـراف  ووفًقـا  اآلخريـن. 

عـن  األعضـاء  أحـد  عـزل  أو  اسـتبعاد  االنعقـاد 

اسـتحقاقات القمـة مهمـا كانـت الخالفـات معهـا. 

وفـي حـال تجاهـل دعـوة المغـرب، فسـيكون قـراًرا 

أقـرب إلـى فـرض عزلـة عربيـة علـى بلـد عربـي بـدون 

يكـون  لـن  أمـر  وهـو  األعضـاء،  الـدول  مـن  إجمـاع 

ـا، وسـيزيد مـن االنشـقاقات العربيـة. مقبـوًلا عربيًّ

 كمـا أن قبـول المغـرب للمشـاركة فـي القمـة حـال 

االتفـاق علـى عقدهـا وتوجيه الدعـوة إليها لن يكون 

ـل المغـرب  مضموًنـا، وفـي أفضـل األحـوال قـد يمثِّ

ا. ومـن  مبعوًثـا مـن المسـتويات األقـل دبلوماسـيًّ

ـح أن أيـة وسـاطة عربيـة بيـن البلدين لتيسـير  المرجَّ

عقـد القمـة واحتـواء تداعيـات قطـع العالقـات أال 

المـدى  فـي  االقـل  علـى  إيجابيـة،  نتيجـة  أي  تحقـق 

المنظـور.

المعضلـة الرئيسـة التـى باتـت تواجـه قمـة الجزائـر، 

للوفـاق  تكـون قمـة  أن  فـى  األمـل  تثيـر  أنهـا قمـة 

العربـي، وبمـا يدعـم المصالـح العربيـة الجماعيـة، 

اإلرهـاب،  تحديـات  لمواجهـة  الجهـود  ويحشـد 

وتنسـيق التعامـل مـع التغيـرات الجاريـة فـي قمـة 

النظـام الدولـي، وأن تعطـي دفعة قوية للمفاوض 

اليمينيـة  التوجهـات  تحاصـر  وأن  الفلسـطيني، 

تتطلـب  آمـال  وكلهـا  اإلسـرائيلية.  واالسـتيطانية 

الثنائيـة،  الخالفـات  وتسـوية  والتعـاون،  الوفـاق 

ووضع حدود لنتائجها السـلبية، قبل أن تسـتفحل 

وتتحـول إلـى جـدران صلبـة مـن العـداء والشـقاق، 

والمغـرب. الجزائـر  بيـن  القائـم  كالوضـع 

 وفـى المحصلـة فـال قمـة عربيـة ممكنـة ذات بـال 

ووزن بـدون إذابـة تلـك الجـدران العدائيـة أوًلا، وال 

إمكانيـة لدعـم القضية الفلسـطينية بـدون االلتزام 

الجماعـي بوحـدة المصيـر والتضامـن الفعـال.
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ـــه المتحـــورات المســـببة  ـــم تتفشـــى في فـــي عال

ــا"  ــور دلتـ ــو "متحـ ــا وهـ ــح أحدهـ ــد-19، أصبـ لكوفيـ

ـــرز األنـــواع بســـبب ســـرعة انتشـــاره، وتســـببه  أب

فـــي معظـــم اإلصابـــات الحاليـــة، وفـــي ضـــوء 

ذلـــك، يســـتعد العالـــم للتعامـــل مـــع كوفيـــد-19 

علـــى المـــدى الطويـــل، ومـــع تخفيـــف الـــدول 

للقيـــود، وفتـــح الحـــدود، بـــدأت حـــاالت اإلصابـــة 

فـــي االرتفـــاع مـــرة أخـــرى، وتشـــير التقديـــرات 

ــراءات  ــاع إجـ ــاة دون اتبـ ــه إذا ُتركـــت الحيـ ــى أنـ إلـ

العالـــم  يشـــهد  فســـوف  رادعـــة،  احترازيـــة 

موجـــات جديـــدة مـــن العـــدوى. وفـــي ضـــوء مـــا 

ــر  ــن تأثيـ ــة مـ ــات اإلغـــاق الوطنيـ ــببه عمليـ تسـ

ســـلبي علـــى االقتصـــادات، لذلـــك بـــدأت دول 

ـــل حـــًلا وســـًطا،  العالـــم تبحـــث عـــن إجـــراءات تمثِّ

بحيـــث تســـهم فـــي منـــع انتشـــار الفيـــروس 

مـــع  بالمرضـــى،  المستشـــفيات  واكتظـــاظ 

تخفيـــف بعـــض القيـــود. وإذا تـــم تطبيـــق هـــذه 

مـــن  تحـــد  أن  المحتمـــل  فمـــن  اإلجـــراءات، 

حـــدوث موجـــات جديـــدة مـــن العـــدوى، لكـــن مـــا 

إذا كانـــت الحكومـــات ســـتختار تنفيذهـــا، ولديهـــا 

ــا إذا كان النـــاس  اإلمكانـــات للقيـــام بذلـــك، ومـ

ســـيتبعون القواعـــد الجديـــدة، فهـــذه أمـــور غيـــر 

ــدة.  مؤكـ

تحديات العالم للتعايش مع كورونا

معضلة تحويل اإلجراءات االحترازية 
إلى أعراف اجتماعية

تشـــمل اإلجـــراءات الازمـــة تكريـــس األولويـــة لحمايـــة 

بالعـــدوى،  لإلصابـــة  عرضـــة  األكثـــر  األشـــخاص 

وتعتمـــد الحكومـــات فـــي هـــذا الصـــدد علـــى مزيـــج مـــن 

ثاثـــة تدابيـــر رئيســـة، هـــي: إجـــراء االختبـــارات الصحيـــة 

التـــي  الســـلوكية  والتغييـــرات  الصحـــي،  والحجـــر 

ــد  ــال العـــدوى، والتـــي تشـــمل التباعـ تقلـــل مـــن انتقـ

ـــا  االجتماعـــي، وارتـــداء األقنعـــة، وغســـل اليديـــن، وثالًث

عمليـــات اإلغـــاق المســـتهدفة للنقـــاط الســـاخنة 

لتفشـــي الفيـــروس، وهـــي ممارســـة ُتعـــرف باســـم 

كانـــت  والتـــي   ،circuit-breaker الدائـــرة"  "قاطـــع 

ــعى  ــى اآلن، وتسـ ــيا حتـ ــرق آسـ ــي دول شـ ــائعة فـ شـ

العديـــد مـــن الـــدول األخـــرى لتطبيقهـــا.

األفــراد  فهــم  مــن  التأكــد  فــإن  اإلطــار،  هــذا  وفــي 

ــم المخاطــر المحدقــة بهــم، خاصــة فــي  ــة تقيي لكيفي

حالــة تفشــي الفيــروس فــي مناطق معيشــتهم، يعد 

ــال، فــي مــارس  ــة، علــى ســبيل المث ــغ األهمي ا بال أمــًر

الماضــي، أرســلت دائــرة الصحــة الوطنيــة البريطانيــة 

معرضيــن  شــخص  مليــون   2.2 حوالــي  إلــى  رســائل 

الخــروج  بتجنــب  تحذيرهــم  بهــدف  اإلصابــة؛  لخطــر 

فــي المناطــق التــي يعيشــون فيهــا بســبب تفشــي 

د. إسراء أحمد إسماعيل

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــضـــايـــا  إدارة   - تـــنـــفـــيـــذي  ــر  ــ ــدي  مــ
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار
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الفيــروس. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي األيــام األولــى 

مــن انتشــار كوفيــد-19، حاولــت جميــع الــدول تقريًبــا 

اختبــار وتتبــع وعــزل المصابيــن؛ فــي محاولــة لعزلهــم، 

ومنــع انتقــال الفيــروس، لكــن العديد مــن الحكومات، 

ــت عــن هــذا النهــج عندمــا . زادت  ــا، تخلَّ مثــل بريطاني

أعــداد المصابيــن بســرعة، ولــم يكــن لديهــا مــا يكفــي 

مــن اإلمكانــات الطبيــة الازمــة الختبــار المشــتبه فــي 

إصابتهــم، ولذلــك فرضــت الــدول فــي أوروبــا وأماكــن 

أخــرى عمليــات إغــاق كاملــة فــي محاولــة للســيطرة 

علــى أعــداد المصابيــن، وُياحــظ أن الــدول التــي كان 

هــي  الجائحــة  انتشــار  مواجهــة  فــي  أفضــل  أداؤهــا 

تلــك التــي لــم تتوقــف أبــًدا عــن تتبــع حــاالت اإلصابــة، 

المخالطيــن،  اآلخريــن  وتحذيــر  معهــا،  والتواصــل 

الجنوبيــة والدنمــارك وألمانيــا وفيتنــام  مثــل: كوريــا 
وأوروجــواي وروانــدا.)1(

الشـــخص  اتصـــال  جهـــات  تحديـــد  يتـــم  حيـــث 

المصـــاب، ثـــم يتـــم عزلـــه لمنـــع انتشـــار الفيـــروس، 

وكلمـــا قـــل عـــدد جهـــات االتصـــال لـــدى الشـــخص 

المخاطـــر،  لـــه، قلـــت نســـبة  المخالطيـــن  أي عـــدد 

االجتماعـــي)2(.   التباعـــد  أهميـــة  تظهـــر  هنـــا  ومـــن 

ــي  ــات التـ ــارت بعـــض الحكومـ ــار، اختـ ــذا اإلطـ ــي هـ وفـ

وســـعت نطـــاق اســـتخدام أنظمـــة تتبـــع اإلصابـــات 

ـــا، مثـــل بريطانيـــا، وقـــد ثبـــت أن هـــذا  تشـــغيلها مركزًي

خطـــأ؛ حيـــث تبّيـــن أن معـــدالت النجـــاح فـــي الحصـــول 

ـــات والمخالطيـــن أعلـــى عندمـــا  علـــى تفاصيـــل اإلصاب

الصحـــة  إدارات  بـــل 
ِ
ق مـــن  التتبـــع  عمليـــات  تتـــم 

المحليـــة للســـيطرة علـــى انتشـــار الفيـــروس، وتعتبـــر 

انتقـــال  مـــن  للحـــد  األخـــرى  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

العـــدوى أكثـــر أهميـــة، وتتضمـــن تشـــجيع األفـــراد 

االجتماعـــي،  والتباعـــد  الوجـــه،  أقنعـــة  ارتـــداء  علـــى 

ومـــع ذلـــك، فـــإن تحويـــل هـــذه اإلجـــراءات إلـــى أعـــراف 

اجتماعيـــة أمـــر صعـــب.

تفشـــي  علـــى  أجريـــت  التـــي  الدراســـات  وبفضـــل 

الفيـــروس حـــول العالـــم، أصبـــح مـــن الواضـــح أهميـــة 

عنـــد  كوفيـــد-19  ينتشـــر  حيـــث  االجتماعـــي؛  التباعـــد 

االتصـــال الوثيـــق باآلخريـــن، وأضحـــى مـــن المعـــروف 

ـــى تفاقـــم انتشـــاره،  ـــؤدي إل أن هنـــاك أربعـــة عوامـــل ت

شـــخص  مـــع  قريـــب  مـــكان  فـــي  الوجـــود  وهـــي: 

مصـــاب لفتـــرة طويلـــة مـــن الزمـــن، أو الوجـــود فـــي 

ـــر مـــن النـــاس، أو المشـــاركة فـــي أنشـــطة  حشـــد كبي

بقـــوة )علـــى ســـبيل  التنفـــس  إلـــى  األفـــراد  تدفـــع 

الرياضيـــة(،  التماريـــن  أو ممارســـة  الغنـــاء  المثـــال 

أو هـــذه العوامـــل مجتمعـــة، ممـــا قـــد يتســـبب فـــي 

ـــال، فـــي  ـــى ســـبيل المث ـــروس، عل ســـرعة انتشـــار الفي

غنائـــي  تدريـــب  فـــي  األمريكيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 

إلحـــدى الفـــرق الموســـيقية، تســـبب شـــخص مصـــاب 

مـــن  أكثـــر  إلـــى  الفيـــروس  انتقـــال  فـــي  بكوفيـــد-19 

ــم ــذي كان عددهـ ــة، الـ ــي الغرفـ ــن فـ ــف الحاضريـ  نصـ

61 شـــخًصا، وتوفـــي اثنـــان منهـــم. ومـــن هـــذا المنطلق، 

يعـــد دفـــع األفـــراد إلـــى تغييـــر ســـلوكهم أمـــًرا مهًمـــا، 

ــاول  ــال، يحـ ــبيل المثـ ــى سـ ــا، علـ ــوب إفريقيـ ــي جنـ ففـ

بأبســـط  المواطنيـــن  التـــزام  تعزيـــز  المســـؤولون 

ــا فـــي ذلـــك  ــار الفيـــروس، بمـ ــراءات لمنـــع انتشـ اإلجـ

علـــى  المســـؤولون  أصبـــح  وقـــد  األقنعـــة،  ارتـــداء 

قناعـــة بـــأن األمـــر مرهـــون بتغييـــر عقليـــة األفـــراد، 

بحيـــث يصبـــح كل فـــرد مـــدرًكا أن لديـــه القـــدرة علـــى 

التغييـــر والتأثيـــر علـــى المخاطـــر المحيطـــة بـــه، علـــى 
ــر.)3( ــدي األكبـ ــد التحـ ــار أن ذلـــك يعـ اعتبـ

إجــراءات  اتبــاع  دون  الحيــاة  تُركــت  إذا 
العالــم  يشــهد  فســوف  رادعــة،  احترازيــة 
موجــات جديــدة مــن العدوى، وفــي ضوء التأثير 
الســلبي لعمليــات اإلغــالق علــى االقتصــادات، 
وســط  حــل  عــن  تبحــث  العالــم  دول  بــدأت 
مــع  الفيــروس،  انتشــار  منــع  فــي  يســهم 

القيــود. بعــض  تخفيــف 
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مــع اســتمرار ظهــور متحــورات مســببة 
الفــرد  يصــاب  أن  المحتمــل  مــن  لكوفيــد-19 
بالفيــروس أكثــر مــن مــرة كل بضــع ســنوات، 
كمــا هــو الحــال مــع نــزالت البــرد، وقــد تعمــل 
اإلصابــة بــه علــى تقويــة جهــاز المناعــة، لكــن 
فــي بعــض األحيــان قــد تكــون العــدوى أســوأ، 
باإلجــراءات  االلتــزام  أهميــة  يظهــر  ممــا 

الطويــل. المــدى  علــى  االحترازيــة 

مــن  لكوفيــد-19  متحــورات  ظهــور  اســتمرار  ومــع 

المحتمــل أن يصــاب الفــرد بالفيــروس أكثــر مــن مــرة 

ــرد،  ــزالت الب كل بضــع ســنوات، كمــا هــو الحــال مــع ن

وقــد تعمــل اإلصابــة بــه علــى تقويــة جهــاز المناعــة، 

لكــن فــي بعــض األحيــان قــد تكــون العــدوى أســوأ، 

االحترازيــة  باإلجــراءات  االلتــزام  أهميــة  يظهــر  ممــا 

مــن  فإنــه  الواقــع  وفــي  الطويــل)4(.  المــدى  علــى 

الصعــب التكهــن بكيفيــة تغيــر ســلوك األفــراد فــي 

الــدول المختلفــة، حيــث تؤثــر الخبــرات الســابقة علــى 

اســتجابة األفــراد، وفــي هذا اإلطــار، يعتقد العديد من 

الخبــراء أن مســتويات االمتثــال لإلجــراءات االحترازيــة، 

مثــل ارتــداء األقنعــة والتباعــد االجتماعــي فــي البلــدان 

ذكريــات  لديهــم  األفــراد  ألن  مرتفعــة؛  اآلســيوية 

ــاء ســارس فــي عــام 2003، وربمــا  مؤلمــة مرتبطــة بوب

يســهم الخــوف، المدعــوم بفــرض غرامــات ضخمــة 

الجماعــي  االنضبــاط  تحقيــق  فــي  صارمــة،  ورقابــة 

اتخــاذ  بافتــراض  حتــى  ولكــن  اإلجــراءات.  بهــذه 

األفــراد االحتياطــات واإلجــراءات االحترازيــة الازمــة، 

فــإن العــودة إلــى مــا يشــبه الحيــاة الطبيعيــة علــى 

ــر باتــت أمــًرا مســتبعًدا. لقــد كشــفت  المــدى القصي

األنمــاط المختلفــة الســتجابة األفــراد عــن واحــدة مــن 

أصعــب المشــكات التــي تواجــه جميــع الحكومــات؛ 

إذ ســيعتمد إقنــاع النــاس بتغييــر ســلوكياتهم واتبــاع 

 اإلجــراءات الازمــة لمنــع موجات جديدة من كوفيد -19

علــى قلــق األفــراد علــى صحتهــم، وكذلــك علــى صحــة 

اآلخريــن، ومــن ثــمَّ فــإن التغلــب علــى الفيــروس الــذي 

الضــراوة  بهــذه  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  انتشــر 

األفــراد  معظــم  يلتــزم  لــم  مــا  مســتحيًلا  ســيكون 

ــل الوضــع  باإلجــراءات االحترازيــة التــي أصبحــت تمثِّ
للحيــاة.)5( الجديــد  الطبيعــي 

رئيــس لمســتقبل  ُمحــدِّد  المناعــة 
كوفيــد-19

والتحــور  االنتشــار  فــي  كوفيــد-19  اســتمر  طالمــا 

طفــرات  هنــاك  فســتكون  العالــم،  مســتوى  علــى 

دوريــة فــي العــدوى، ولكــن، بافتــراض تطــوره مثــل 

ــع أن  الفيروســات األخــرى المماثلــة، فإنــه مــن المتوقَّ

تنمــو هــذه الطفــرات بشــكل تدريجــي أكثــر اعتــداًلا، 

بحيــث تتســبب فــي عــدد أقــل مــن حــاالت المــرض 

الشــديد؛ نظًرا ألن جزًءا أكبر وأكبر من ســكان العالم 

التطعيــم، خــال  مــن  إمــا  مناعــة،  لديــه   ســيصبح 

أو العــدوى الســابقة. فــي نهايــة المطــاف، يمكــن أن 

يتحــول كوفيــد-19 مســتقبًلا ألن يصبــح مجــرد مــرض 

مــن أمــراض الطفولــة الشــائعة، يصيــب األطفــال 

الصغــار فــي المقــام األول)6(.  لكــن هــذا االنتقــال لــن 

يحــدث بيــن عشــية وضحاهــا؛ حيــث يــرى الخبــراء أن 

المســار الدقيــق لمســتقبل الجائحــة ســيعتمد علــى 

يحتفــظ  التــي  المــدة  طــول  رئيســة:  عوامــل  ثاثــة 

بهــا األفــراد بالمناعــة ضــد الفيــروس، ومــدى ســرعة 

تطــور الفيــروس، وحجــم مناعــة األفــراد األكبــر ســًنا. 

إدارة  مــن  مســتقبًلا  العالــم  يتمكــن  قــد  ثــمَّ  ومــن 

الجائحــة، بســبب الطــب الحديــث واللقاحــات، لكنــه 

تختفــي.  لــن  فهــي  منهــا  التخلــص  يســتطيع  لــن 

المناعــة  تأثيــر  مــدى  حــول  التســاؤل  يثــار  وهنــا 

وظهــور المتحــورات، مثــل دلتــا، التــي تتســبب حالًيــا 

فــي ارتفــاع أعــداد اإلصابــة بكوفيــد-19 حــول العالــم، 

علــى قابليــة األفــراد للتأثــر بالعــدوى مــرة أخــرى؟ أحــد 

العوامــل األساســية التــي تحكــم مســتقبل كوفيــد-19 
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ــه  ــراء أن ــرى الخب ــا ضــد الفيــروس؛ حيــث ي هــو مناعتن

درجــات  يمنــح  أن  البشــري  المناعــة  لنظــام  يمكــن 

الفيروســات  مــن  الجزئيــة  الحمايــة  مــن  متفاوتــة 

واألمــراض، بمــا يمنــع اإلصابــة الشــديدة، لكــن دون 

يعمــل  الــذي  الوقــت  ففــي  العــدوى،  انتقــال  منــع 

الكثيــر  حمايــة  علــى  البشــري  المناعــة  جهــاز  فيــه 

مــن األفــراد مــن اإلصابــة باألمــراض الخطيــرة، فــإن 

ــر  ــار أن يتغي ــذي يخت ــى الفيــروس ال ذلــك يضغــط عل

القادمــة  والســنوات  األشــهر  ويتحــور، وستكشــف 

هــذه  مواكبــة  علــى  المناعيــة  أجهزتنــا  قــدرة  مــدى 

التغييــرات. وهــذه التحــورات الجديــدة تجعــل حصــول 

األفــراد علــى التطعيــم، واتبــاع اإلجــراءات االحترازيــة، 

أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى، فكلمــا قــل انتشــار 

الفيــروس، قلــت فــرص تطوره، وفــي نهاية المطاف 

بعــد مــرور ســنوات قــد يصبــح مشــابًها لنــزالت البــرد 

العاديــة، وقــد ال تكــون اللقاحــات ضروريــة إلــى األبد)7(.  

وختاًمـــا، فإنـــه مـــع اســـتمرار تعـــرض مزيـــد مـــن األفـــراد 

لإلصابـــة بكوفيـــد-19 حـــول العالـــم، فـــإن العـــودة إلـــى 

المنـــال،  أمـــًرا صعـــب  أصبحـــت  كالمعتـــاد  الحيـــاة 

والمتخصصيـــن  الخبـــراء  توقعـــات  أفضـــل  وحتـــى 

تصطـــدم بحالـــة مـــن عـــدم اليقيـــن والضبابيـــة التـــي 

تخيـــم علـــى المســـتقبل، وستســـتمر األســـئلة حـــول 

تكـــرار اإلصابـــة، وانتقـــال العـــدوى، وأشـــكال تطـــور 

الفيـــروس لســـنوات أو حتـــى عقـــود، ممـــا قـــد يدفـــع 

دول العالـــم لتحـــري مزيـــد مـــن المرونـــة والتعـــاون 

فـــي مواجهـــة األوبئـــة فـــي المســـتقبل، والســـعي 

علـــى  قـــادرة  ابتكاريـــة  اقتصاديـــة  أنظمـــة  إليجـــاد 

بطريقـــة البشـــر  بيـــن  التفاعـــل  حجـــم   تقليـــص 

ال تعني خسارة سبل العيش. 
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إن اســـِتئَثار القـــارة اإلفريقيـــة بأعلـــى معـــدالت الشـــباب 

الصعيـــد  علـــى  الســـكان(  عـــدد  بإجمالـــي  )مقارنـــة 

العالمـــي، والذيـــن تبلـــغ نســـبتهم نحـــو 60% )الشـــباب 

األفارقـــة،  الســـكان  إجمالـــي  مـــن  الـ25عاًمـــا(  دون 

عـــن  أهميـــة  تقـــل  ال  ديموغرافيـــة  ميـــزة  يمنحهـــا 

الثـــروات الطبيعـــة والمقومـــات التـــي تتمتـــع بهـــا القـــارة 

الســـمراء، والتـــي جعلتهـــا ســـاحة تنافـــس محتـــدم بيـــن 

القـــوى الدوليـــة علـــى مـــر العصـــور؛ نظـــًرا ألن الشـــباب 

هـــم الركيـــزة األساســـية لبنـــاء األمـــم، وبســـواعدهم 

تتحقـــق اإلنجـــازات، هـــذا فضـــًلا عـــن دورهـــم المحـــوري 

فـــي بلـــوغ األهـــداف التنمويـــة المنشـــودة. 

وفـــي هـــذا الســـياق، تشـــير التقديـــرات إلـــى أن عـــدد 

الســـكان األفارقـــة الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 

15 و34 عاًمـــا، بلـــغ نحـــو 454.5 مليـــون نســـمة عـــام 

الذيـــن تقـــل  2020، ويصـــل إجمالـــي عـــدد األفارقـــة 

أعمارهـــم عـــن 35 عاًمـــا نحـــو مليـــار نســـمة وهـــو مـــا 

ـــل 22.٧% مـــن إجمالـــي عـــدد الشـــباب فـــي العالـــم،  يمثِّ

قـــارة  بعـــد  ـــا  الثانـــي عالميًّ المركـــز  بذلـــك  لتحتـــل 

ينمـــو الشـــباب  ـــع أن  المتوقَّ آســـيا )58%(، ومـــن 

فـــي إفريقيـــا بنســـبة 181.4% بحلـــول عـــام 2100، وهـــو مـــا 

ســـيعادل ضعـــف ســـكان أوروبـــا حينهـــا بالكامـــل، 

ـــح أن تســـتحوذ إفريقيـــا حينهـــا  كمـــا أنـــه مـــن المرجَّ

علـــى نصـــف عـــدد شـــباب العالـــم. 

 آفـــــــاق وفـــــــرص نـجــــــاح الـقـــــــارة اإلفـريـقـيـــــــة
في تمكين الشباب

ورغـــم أن القـــوة البشـــرية الهائلـــة التـــي تمتلكهـــا 

ــا  ــباب، لديهـ ــة الشـ ــيَّما فئـ ــة، ال سـ ــارة اإلفريقيـ القـ

القـــدرة علـــى تحقيـــق التنميـــة المنشـــودة فـــي القـــارة، 

فإنهـــا لـــم تنجـــح فـــي االســـتغالل األمثـــل لهـــا، وذلـــك 

فـــي ضـــوء تصاعـــد وتشـــابك العوامـــل السياســـية 

التـــي  والتكنولوجيـــة  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 

هـــذا  وفـــي   ، القـــارة  شـــباب  تمكيـــن  دون  حالـــت 

الســـياق، يتطـــرق المقـــال إلـــى معوقـــات تمكيـــن 

ــباب اإلفريقـــي، وتداعيـــات ضعـــف تمكينهـــم،  الشـ

التـــي  والدوليــــــة  اإلقليميــــــة  المبـــادرات  وأبـــرز 

تســـتهدف تمكيـــن الشـــباب اإلفريقـــي.

أولًا: معوقات تمكين الشباب

1. سوء األوضاع االقتصادية

التـــي  المترديـــة  االقتصاديـــة  األوضـــاع  إن 

تشـــهدها معظـــم الـــدول اإلفريقيـــة ُتعـــد أبـــرز 

المعوقـــات التـــي تحـــول دون تمكيـــن الشـــباب، 

حيـــث يقـــّوض االقتصـــاد الهـــّش فـــرص التعليـــم 

وهـــي  واالبتـــكار،  التكنولوجيـــا  وتعزيـــز  الجيـــد، 

فـــي  ُتســـهم  التـــي  األساســـية  الركائـــز  إحـــدى 

تطويـــر مهـــارات الشـــباب، ومـــن ثـــّم الحصـــول 

العمـــل.  علـــى فـــرص 

أ. فاروق حسين أبوضيف

االســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

54

الفقـــر  معـــدالت  ارتفـــاع  أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 

والبطالـــة يأتـــي فـــي مقدمـــة العوائـــق التـــي تحـــول 

دون تمكيـــن الشـــباب األفارقـــة؛ إذ يعيـــش نحـــو 4٩0 

مليـــون شـــخص فـــي إفريقيـــا فـــي فقـــر مدقـــع، بمـــا 

ــارة،  ــكان القـ ــدد سـ ــي عـ ــن إجمالـ ــو 36% مـ ــل نحـ ـ يمثِّ

ويقـــع 31% مـــن الشـــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم 

بيـــن 25 و34 عاًمـــا تحـــت خـــط الفقـــر، فيمـــا يرتفـــع هـــذا 

ـــا إلـــى %41.  المعـــدل بيـــن األطفـــال مـــا دون الــــ 14 عاًم

وفـــي هـــذا اإلطـــار، تعانـــي القـــارة اإلفريقيـــة مـــن 

بيـــن  ال ســـيَّما  أيًضـــا،  البطالـــة  معـــدالت  ارتفـــاع 

أوســـاط الشـــباب، حيـــث أشـــارت تقديـــرات بنـــك 

التنميـــة اإلفريقـــي إلـــى أن بطالـــة الشـــباب ضعـــف 

ـــدت تقاريـــر األمـــم  معـــدل بطالـــة البالغيـــن، كمـــا أكَّ

المتحـــدة لعـــام 201٧، أن الشـــباب يمثلـــون نحـــو %60 

مـــن إجمالـــي العاطليـــن عـــن العمـــل فـــي إفريقيـــا، 

كمـــا أفـــادت تقاريـــر منظمـــة العمـــل الدوليـــة عـــام 

2016، بـــأن عـــدد الشـــباب العامليـــن الفقـــراء زادت 

بنســـبة 80% منـــذ تســـعينيات القـــرن المنصـــرم.  

2. هشاشـة البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة 
فـي إفريقيـا 

البنيـــة  فـــي  عجـــز  مـــن  اإلفريقيـــة  القـــارة  تعانـــي 

تكنولوجيـــا  فـــي  ونقـــص  التكنولوجيـــة،  التحتيـــة 

المعلومـــات واالتصـــاالت، والتـــي أصبحـــت عائًقـــا 

فـــي تحقيـــق آفـــاق التنميـــة بالقـــارة، كمـــا تحتـــاج 

دوالر  مليـــارات   3 بنحـــو  اســـتثمارات  إلـــى  القـــارة 

ــا  ــي منهـ ــي تعانـ ــز التـ ــة العجـ ــة حالـ ــنوًيا لمعالجـ سـ

، فـــي ظـــل اإلمكانيـــات المتواضعـــة داخـــل القـــارة، 

التكنولوجيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  ضعـــف  أن  كمـــا 

فـــي القـــارة أصبحـــت مـــن العوامـــل التـــي تعـــوق 

مـــن عمليـــة االســـتثمار التـــي تعـــود بالنفـــع علـــى 

تعزيـــز  فـــي  المســـاهمة  وبالتالـــي  الشـــباب، 

والعمليـــة،  التكنولوجيـــة  وإمكانياتهـــم  قدراتهـــم 

وتواجـــه إفريقيـــا أيًضـــا مشـــكلة القـــدرة علـــى تحمـــل 

التكاليـــف، فبقـــدر مـــا قـــد تصبـــح البنيـــة التحتيـــة 

لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت متاحـــة، فلـــن 

غيـــر  إفريقيـــا  إذا كان ســـكان  أهميـــة  لهـــا  يكـــون 

اســـتخدامها.   علـــى  قادريـــن 

ُيذكـــر أن بنـــك التنميـــة اإلفريقـــي )ADB(، أشـــار إلـــى 

أن البينـــة التحتيـــة فـــي القـــارة اإلفريقيـــة ســـتتطلب 

نفقـــات تتـــراوح مـــا بيـــن 130 إلـــى 1٧0 مليـــار دوالر حتـــي 

عـــام 2025، ويتطلـــب قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات 

واالتصـــاالت وحـــده مـــا يتـــراوح بيـــن 4 إلـــى ٧ مليـــارات 

دوالر منهـــا. 

كمـــا أظهـــرت حالـــة التقـــدم التـــي يشـــهدها العالـــم، 

األجيـــال  فـــي  والتحـــول  التكنولوجيـــة  والطفـــرة 

ظهـــور  ثـــم   ،)3G( الثالـــث"  "الجيـــل  التكنولوجيـــة 

"الجيـــل الرابـــع" )4G(، ضعـــف اإلمكانيـــات داخـــل 

كورونـــا،  فيـــروس  لتداعيـــات  ونتيجـــة  إفريقيـــا، 

إقامـــة  فـــي  العالـــم  دول  مـــن  العديـــد  اعتمـــدت 

األحـــداث والفعاليـــات علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا 

واإلنترنـــت، ممـــا يوضـــح ضـــرورة دعـــم تكنولوجيـــا 

بشـــكل  القـــارة  داخـــل  واالتصـــاالت  المعلومـــات 

قـــوي وســـريع.  

التحتيــة  البنيــة  تطويــر  فــرص  ســياق  وفــي 

شــركة  تخطــط  إفريقيــا،  فــي  التكنولوجيــة 

إفريقيــا  دول  فــي  دوالر  مليــار  "جوجــل" الســتثمار 

إن األوضـــاع االقتصاديـــة التـــي تشـــهدها 
معظـــم الـــدول اإلفريقيـــة تُمثـــل أبـــرز المعوقـــات 
التـــي تحـــول دون تمكيـــن الشـــباب، حيـــث يقـــّوض 
الجيـــد،  التعليـــم  فـــرص  الهـــّش  االقتصـــاد 
إحـــدى  وهـــي  واالبتـــكار،  التكنولوجيـــا  وتعزيـــز 
الركائـــز األساســـية التـــي تُســـهم فـــي تطويـــر 

مهـــارات الشـــباب.
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خــالل الســنوات القادمــة؛ وذلــك  لضمــان الوصــول 

إلــى إنترنــت ســريع ورخيــص، كمــا تعتــزم مســاعدة 

الشــركات الناشــئة التحــول الرقمــي للقــارة، حيــث 

أطلقــت صنــدوق اســتثمار إفريقــي، تســتثمر مــن 

الناشــئة،  الشــركات  فــي  دوالر  مليــون   50 خاللــه 

ممــا يتيــح لهــا الوصــول إلــى موظفيهــا وشــبكتها 

وتقنياتهــا ، كمــا ســتقدم "جوجــل" 10 مالييــن دوالر 

فــي شــكل قــروض منخفضــة الفائــدة، لمســاعدة 

غانــا  فــي  األعمــال  ورجــال  الصغيــرة  الشــركات 

وكينيــا ونيجيريــا وجنــوب إفريقيا، لتجــاوز المصاعب 

االقتصاديــة الناجمــة عــن وبــاء كورونــا.  

التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  ويعــد  هــذا، 

ومعالجــة  اإلفريقيــة،  القــارة  داخــل  التكنولوجيــة 

النقــص فــي اإلمكانيات التكنولوجيــة الجديدة، دليًلا 

علــى أن التمكيــن السياســي والمدنــي واالقتصــادي 

واالجتماعــي للشــباب ُيعــد أداة أساســية؛ لتحقيــق 

عمليــة تمكيــن الشــباب، ســواء بالنســبة لألهــداف 

العالميــة أو للــرؤى الفائقــة والتوقعــات المتعلقــة 

باالزدهــار وتحقيــق النمــو والتكامــل، كمــا أن ضعــف 

ــة تمكيــن  ــر علــى عملي ــة تؤث ــات التكنولوجي اإلمكاني

الشــباب، وثقــل قدراتهــم المعرفيــة والتكنولوجيــة، 

كمــا يعــود بالنفــع علــى الفئــة الشــبابية، لتصبــح 

ــى مجــاراة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي  قــادرة عل

ــى تحقيــق نمــو القــارة اإلفريقيــة.   الــذي يقــود إل

3. ضعف استراتيجية التدريب والتعليم

يتطلـــب بنـــاء اســـتراتيجية قويـــة للتعليـــم والتدريـــب 

ــتقرار  ــة االسـ ــر لحالـ ــة النظـ ــارة  اإلفريقيـ ــل القـ داخـ

السياســـي واالقتصـــادي والبنيـــة التحتيـــة المالئمـــة، 

وهـــو مـــا تفتقـــر إليـــه العديـــد مـــن الـــدول اإلفريقيـــة، 

ـــة الشـــابة.   ـــز مهـــارات القـــوى العامل ويعرقـــل تعزي

العقـــد  فـــي  التعليـــم  عائـــدات  انخفضـــت  حيـــث 

القـــارة  افتقـــار  بســـبب  إفريقيـــا  داخـــل  الماضـــي 

للشـــباب،  العمـــل  لســـوق  الالزمـــة  للمهـــارات 

إفريقيـــا،  فـــي  التعليـــم  جـــودة  ضعـــف  وكذلـــك 

وتشـــير مؤشـــرات التنميـــة البشـــرية لبرنامـــج األمـــم 

المتحـــدة اإلنمائـــي، لعـــام 2018، إلـــى عمـــق التفاوتـــات 

بيـــن الجنســـين فـــي المشـــاركة التعليميـــة بشـــكل 

جمهوريـــة  فـــي  ســـيما  وال  إفريقيـــا،  فـــي  خـــاص 

والنيجـــر،   ، ديفـــوار  وكـــوت  الوســـطى،  إفريقيـــا 

وغينيـــا، وهـــو مـــا أدى إلـــى نقـــص اإلمكانيـــات التـــي 

أثـــرت علـــى ضعـــف تطويـــر العمليـــة التعليميـــة، 

وثقـــل قـــدرات الشـــباب.  

ــي لتوظيـــف  ــاد اإلفريقـ ــتراتيجية االتحـ ــا السـ ووفًقـ

الشـــباب وأجنـــدة 2063، يجـــب منـــح الشـــباب حـــق 

الوصـــول إلـــى التعليـــم، والتوظيـــف، وحريـــة الـتـنـقــــل 

داخــــــل إفـريـقـيــــــا لتحقيـق أهـدافهم وتـطـلـعـاتـهـم 

والـمـسـاهـمــــة فــــي الـعـائـــــــد الديموجرافـــي للقـــارة.  
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وفــي إطــار النفــوذ الصينــي المتنامــي داخــل القــارة 

التجــاري  الشــريك  الصيــن  تعتبــر  إذ  اإلفريقيــة، 

الرئيــس إلفريقيــا، ممــا يحفــز  الشــباب اإلفريقــي 

علــى االنخــراط بشــكل متزايــد مــع بكيــن، ويتيــح 

زيــادة  ظــل  فــي  ســيًما  وال  جديــدة،   آفاًقــا  لهــم 

الطــالب األفارقــة الذين يدرســون بالصين عشــرين 

ضعًفــا منــذ عــام 2005، خــالل الســنوات األخيــرة، وهو 

مــا ينــذر بطفــرة فــي الخبــرات للشــباب اإلفريقــي، 

خاصــة فــي ظــل تمتــع  بكيــن بالعديــد مــن عوامــل 

الجــذب للشــباب اإلفريقــي، واالعتمــاد علــى الحلــول 

علــى  رئيــس  بشــكل  ترتكــز  التــي  واالبتــكارات، 

والقــدرة  القيمــة،  وسالســل  المضافــة،  القيمــة 

علــى التحــول مــن الزراعــة إلــى التصنيــع مــن خــالل 

"شــعار صنــع فــي الصيــن". 

ثانًيا: المبادرات اإلقليمية والدولية 
لتمكين الشباب في إفريقيا

1. ميثاق شباب االتحاد اإلفريقي

وفـــي إطـــار حـــرص االتحـــاد اإلفريقـــي علـــى تنميـــة 

 ،)AYC( الشـــباب، اعتمـــد ميثـــاق الشـــباب اإلفريقـــي

منـــذ 15 عاًمـــا، برعايـــة مبعـــوث الشـــباب لالتحـــاد 

اإلفريقـــي وبالتعـــاون مـــع معهـــد األمـــم المتحـــدة 

بهـــدف  وذلـــك  )UNITAR(؛  والبحـــث  للتدريـــب 

إشـــراك الشـــباب وتمكينهـــم، والعمـــل علـــى تعزيـــز 

مشـــاركتهم فـــي الحيـــاة السياســـية، كمـــا أعلـــن 

ــباب  ــد الشـ ــو "عقـ ــى 2018 هـ ــام 200٩ حتـ ــاد أن عـ االتحـ

ـــة  ـــدول اإلفريقي ـــد مـــن ال اإلفريقـــي"، وســـعت العدي

لعمـــل برامـــج الســـتهداف الشـــباب وتشـــجيعهم 

علـــى المشـــاركة فـــي الحيـــاة السياســـية.  

الشـــباب   األفارقـــة  القـــادة  مبـــادرة   .2
Young African Leaders Initiative

هـــي مبـــادرة اطلقتهـــا وزارة الخارجيـــة األمريكيـــة 

فـــي عـــام 2010، بدعـــم مـــن الرئيـــس األســـبق "بـــاراك 

أوبامـــا"؛ بهـــدف دعـــم وتثقيـــف القـــادة األفارقـــة 

التـــي تقدمهـــا  ، مـــن خـــالل األنشـــطة  الشـــباب 

الحكومـــة األمريكيـــة لالســـتثمار فـــي الجيـــل القـــادم 

مـــن الشـــباب اإلفريقـــي، وقـــد ســـاهمت المبـــادرة 

ـــا،  ـــا مـــن شـــباب إفريقي فـــي تخريـــج أكثـــر مـــن 24 ألًف

خريجـــي  مـــن  العديـــد  وتولـــى   ،2010 العـــام  منـــذ 

مبـــادرة )YALI( العديـــد مـــن المناصـــب القياديـــة، 

وحـــاز بعضهـــم علـــى جوائـــز دوليـــة، وحصـــل خريـــج 

زمالـــة مانديـــال، وخريجـــة كينيـــة مـــن  غانـــي مـــن 

مراكـــز القيـــادة اإلقليميـــة األربعـــة بالجائـــزة األولـــى 

اإلفريقيـــة  االبتـــكارات  مســـابقة  فـــي  والثانيـــة 

ــا  ــا لموقـــع Africa.com، كمـ ضـــد فيـــروس كورونـ

زمالـــة  برنامـــج  مـــن  صوماليـــة  خريجـــة  ُرشـــحت 

مانديـــال لجائـــزة نوبـــل للســـالم فـــي عـــام 201٩ ، وأهـــم 

ــي:   ــادرة هـ ــج المبـ برامـ

برنامـــج زمالـــة مانديـــا فـــي واشـــنطن للقـــادة   	

األفارقـــة الشـــباب، وهـــو البرنامـــج الـــذي ُأطلـــق 

تتـــراوح  ٧00 شـــاب  ويســـتهدف   ،2014 عـــام  فـــي 

فـــي  للدراســـة  عاًمـــا  و35   25 بيـــن  أعمارهـــم 

والمشـــاركة  عـــام،  كل  المتحـــدة،  الواليـــات 

فـــي معاهـــد القيـــادة لمـــدة ســـتة أســـابيع فـــي 

األمريكيـــة.  الجامعـــات 

مراكـــز القيـــادة اإلقليميـــة، وهـــي التـــي تديرهـــا   	

لمراكـــز  الدوليـــة  للتنميـــة  األمريكيـــة  الوكالـــة 

ــج  ــيع البرنامـ ــم توسـ ــا تـ ــة، كمـ ــادة اإلقليميـ القيـ

ـــا  ليشـــمل أربعـــة مراكـــز قيـــادة إقليميـــة فـــي غان

وكينيـــا والســـنغال وجنـــوب إفريقيـــا، وقدمـــت 

هـــذه المراكـــز منـــذ عـــام 2015 تدريًبـــا ألكثـــر مـــن 

تتـــراوح  الذيـــن  الشـــباب  القـــادة  مـــن  ألًفـــا   20

أعمارهـــم بيـــن 18 و35 عاًمـــا. 

شـبكة مبـادرة )YALI(: وهـي مجتمـع افتراضي عبر   	

اإلنترنـت يضـم أكثـر من ٧00 ألف عضو داخل إفريقيا 

محتـوى  الشـبكة  موقـع  ويوفـر  الصحـراء،  جنـوب 

ودورات يقدمهـا عبـر اإلنترنـت، لدعـم الشـباب.
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الدولـي  اإلفريقـي  الشـباب  مبـادرة   .3
 Young Africa International

بهدف  بهولندا؛   1٩88 عام  المبادرة  هذه  تأسست 

تمكين الشباب اإلفريقي، وتطوير مهارات التوظيف 

منها:  إفريقية  دول  عدة  ويضم  األعمال،  وريادة 

زيمبابوي، وزامبيا، وموزمبيق، وبوتسوانا، وناميبيا، 

إلى إنشاء مراكز تدريب لتوظيف الشباب  وتهدف 

في هذه الدول. كما يسمح ألصحاب المشروعات 

المحليين بإدارة أعمالهم في بيئة ناجحة. من خالل 

دور  لتعزيز  ربحية  غير  محلية  منظمات  إنشاء 

األعمال  في  المشاركة  فرصة  ومنحهم  الشباب، 

داخل  جديدة  مهارات  وتطوير  المحلية،  التجارية 

بيئة العمل، تستهدف الفئة العمرية من 15 إلى 25 

عاًما ، ويشمل البرنامج 43 دورة تدريبية في التعليم 

والتجارية،  والزراعية  الفنية  المهارات  في  المهني 

والمهارات الحياتية للمساعدة في تمكين الشباب 

تخرج   ،  201٧ عام  وفي  صحيحة،  خيارات  اتخاذ  من 

من البرنامج نحو 1٩80خريًجا مهنًيا، كما أن ٩6% من 

خريجي البرنامج يعملون لحسابهم الخاص.  

 )AU YVC( 4. برنامج متطوعي االتحاد اإلفريقي

يعد البرنامج واحًدا من أهم أدوات االتحاد اإلفريقي، 

والذي يخدم أجندة "إفريقيا 2063"، ويعمل على تأهيل 

دول  جميع  في  للعمل  اإلفريقية  الشبابية  الكوادر 

التنمية  أهداف  لتحقيق  ويسعى  اإلفريقي،  االتحاد 

المهارات  تبادل  خالل  من  إفريقيا،  في  البشرية 

قوية  قارة  لبناء  وذلك  والتعلم،  واإلبداع  والمعرفة 

وأطلق  العالم،  في  إفريقيا  أهمية  تعزز  متكاملة 

البرنامج ألول مرة في 3 ديسمبر 2010 في أبوجا بنيجيريا، 

بحضور الرئيس النيجيري، ووزراء شباب دول االتحاد 

اإلفريقي، وممثلين عن االتحاد اإلفريقي، كما يعمل 

اإلفريقي،  االتحاد  بمؤسسات  الشباب  دمج  على 

وإشراك الشباب اإلفريقي في تنمية القارة، وتوفير 

الخبرة  واكتساب  لخدمة  األفارقة  للشباب  الفرص 

المهنية، وتكون مدة التدريب عاًما واحًدا. 

5. خريطـة طريـق االتحـاد اإلفريقـي حـول 
االسـتثمار فـي الشـباب 

اختـــار االتحـــاد اإلفريقـــي عـــام 201٧ تســـخير العائـــد 

الديموجرافـــي مـــن خـــالل االســـتثمار فـــي الشـــباب، 

ــي  ــاد اإلفريقـ ــق االتحـ ــة طريـ ــت خريطـ ــث تضمنـ حيـ

حـــول االســـتثمار فـــي الشـــباب، االعتـــراف بالعائـــد 

االقتصاديـــة  التنميـــة  جهـــود  فـــى  الديموغرافـــي 

تحديـــد  خـــالل  مـــن  القـــارة،  فـــي  واالجتماعيـــة 

الرئيســـة  لالســـتثمارات  الالزمـــة  المجـــاالت 

الموصوفـــة بالركائـــز الضروريـــة لتمكيـــن البلـــدان من 

ــا علـــى تســـخير العائـــد الديموغرافـــي  ــادة قدرتهـ زيـ

فـــي العقـــود المقبلـــة ، وضمـــان التنفيـــذ الكامـــل 

 2063 لعـــام  اإلفريقـــي  االتحـــاد  أجنـــدة  مـــن  لـــكل 

وأجنـــدة 2030 للتنميـــة المســـتدامة، اســـتناًدا علـــى 

عـــدة ركائـــز أساســـية:  

التوظيف وريادة األعمال.   •

•   تطوير ودعـم مبادرات تنميـة الشـباب التحوليـة، 

نحـو بنـاء مهـارات وقـدرات الشـباب في مجال 

ريـادة األعمال. 

تطويـر برامـج تطـوع الشـباب، وبرامـج الشـباب   •

الفنيـين المبتدئيـن، وفـرص التدريـب المختلفة.

لالحتـكاك  الفرصـة  اإلفريقـي  الشـباب  منـح   •

بالمنظمات اإلقليميـة والدوليـة. 

التركيز على التعليم وتنمية المهارات.   •

التعليميـة  المؤسسـات  وتعزيـز  إنشـاء   •

والتبـادل  التعلـيم،  فـرص  توفـر  التـي  اإلقليمية 

للطالب في جميـع أنحـاء إفريقيـا. 

لقيادة  تدريبية  دورات  تنظيم  على  التأكيد   •

العليا  المثل  غرس  بهدف  الشباب  وتمكين 

والتطلعات اإلفريقية فى الشباب. 

6. المبـادرات المصريـة الخاصـة بتمكيـن 
الشـباب اإلفريقي.

البرنامـــج الرئاســـي لتأهيـــل الشـــباب اإلفريقي   	

لتوصيـــات  نتاًجـــا  البرنامـــج  يعتبـــر   :  )APLP(



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

58

تواجــه الحكومــات اإلفريقيــة حالــة مــن 
عــدم الرضــا، نتيجــة انتشــار البطالــة والفقــر، 
وهــو مــا يخلــق القلــق المتزايــد والتوتــرات بيــن 
الســاعين  والشــباب  السياســية،  القيــادات 
إلــى اإلصــالح وتحســين األداء الحكومــي، كمــا 

يخلــق حالــة مــن الشــعور بالظلــم.

منتـــدى شـــباب العالـــم عـــام 2018، بالتزامـــن مـــع 

رئاســـة مصـــر لالتحـــاد اإلفريقـــي لعـــام 201٩؛ حيـــث 

ــباب اإلفريقـــي  يهـــدف البرنامـــج  إلـــى جمـــع الشـ

مـــن مختلـــف االنتمـــاءات والمعتقـــدات، تحـــت 

وبنـــاء  الشـــباب  تنميـــة  بهـــدف  واحـــدة  مظلـــة 

دور  اســـتكمال  علـــى  البرنامـــج  ويركـــز  الســـالم، 

الحكومـــات  مـــع  الفعالـــة  ومشـــاركتها  مصـــر 

اإلفريقيـــة األخـــرى، وتوفيـــر فرصـــة لتدريـــب أكثـــر 

مـــن 1000 شـــاب مـــن قـــارة إفريقيـــا، مـــن خـــالل 10 

دفعـــات، بنحـــو100 مشـــارك فـــي كل دفعـــة، ومـــن 

أبـــرز شـــروط البرنامـــج أن يكـــون المتقـــدم مـــن 

مواطنـــي إحـــدى الـــدول اإلفريقيـــة، وأن يتـــراوح 

عمـــر المتقـــدم بيـــن 25 و 45 عاًمـــا. 

مشـــروع 1000 قائـــد إفريقـــي بجامعـــة القاهـــرة:   	

أطلقهـــا  التـــي  المبـــادرات  أهـــم  أحـــد  يعتبـــر 

السيســـي"،  الفتـــاح  "عبـــد  المصـــري  الرئيـــس 

خـــالل فعاليـــات منتـــدى إفريقيـــا، فـــي ديســـمبر 

2018 بشـــرم الشـــيخ، ويأتـــي فـــي ظـــل التوجهـــات 

المصريـــة بشـــأن االهتمـــام بالملـــف اإلفريقـــي، 

وبالتزامـــن مـــع رئاســـة لمصـــر لالتحـــاد اإلفريقـــي، 

ــام 201٩. عـ

في ضوء ذلك، يمكن القول بأن  المبادرات اإلقليمية 

والدوليـة سـالفة الذكـر تعكس سـعي مختلف الدول 

اإلفريقيـة،  المجتمعـات  داخـل  الشـباب  إدمـاج  إلـى 

السياسـة  صنـع  فـي  المشـاركة  مـن  وتمكينهـم 

العامـة، هـذا فضـًلا عـن قيام  بعـض الدول اإلفريقية 

بضمـان تمثيـل الشـباب فـي البرلمـان، وفًقـا لبرنامـج 

أوغنـدا  تحتفـظ  حيـث  اإلنمائـي؛  المتحـدة  األمـم 

الشـباب،  لممثلـي  البرلمـان  فـي  مقاعـد  بخمسـة 

وفـي كينيـا، يوجـد 12 مقعـًدا برلمانًيـا للممثليـن الذيـن 

ترشـحهم األحزاب السياسـية، بما في ذلك الشـباب 

روانـدا،  وفـي  والعمـال،  اإلعاقـة  ذوو  واألشـخاص 

فـي  عضويـن  للشـباب  الوطنـي  المجلـس  ينتخـب 

مجلـس النـواب من الشـباب، وفـي المغرب، يتضمن 

للمرشـحين  مخصًصـا  مقعـًدا   30 االنتخـاب،  قانـون 

الذيـن تقـل أعمارهـم عـن 40 عاًمـا.  

اإلفريقي  الشباب  تمكين  بأن  القول  يمكن  وختاًما، 

األمثل  الخيار  ُيعد  بشرية،  كطاقة  منه  واالستفادة 

لدول القارة في مواجهة العديد من التحديات؛ خاصة 

في ظل األحداث والمستجدات التي تشهدها القارة، 

ومساندة  دعم  الدول  هذه  على  يفرض  الذي  األمر 

الشباب مع إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى المعرفة، 

حاضنة  بيئة  وتوفير  وقدراتهم،  مهاراتهم  وتنمية 

لطاقة  تحويلها  على  والعمل  البشرية،  للطاقات 

تخدم المجتمع وتحقق أهدافه، مع تحقيق االستقرار 

والواجبات.  الحقوق  في  والمساواة  والديمقراطية 

وبالنظر إلى أن القارة اإلفريقية مازالت تواجه العديد 

وتعرقل  التنمية،  مسيرة  تعوق  التي  التحديات  من 

داخل  السياسة  الحياة  في  الشباب  تمكين  عملية 

وضع  إلى  بحاجة  فهي  لذلك  اإلفريقي،  المجتمع 

استراتيجية فاعلة من أجل تمكين الشباب، وتحويل 

الطاقات البشرية الخام إلى كوادر بشرية قادرة على 

العطاء وعلى خدمة المجتمع اإلفريقي. 
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الذكاء االصطناعي في مواجهة اإلرهاب.. فرص وتحديات

مخاطـــر البقـــاء والتمـــدد: صعـــود الجماعـــات اإلرهابيـــة 
ــا ــي إفريقيـ فـ

دور وسائل التواصل االجتماعي في نشر اإلرهاب والتطرف

هـــل تنجـــح اســـتراتيجية مـــا وراء األفـــق األمريكيـــة فـــي 
التصـــدي لإلرهـــاب عـــن بُعـــد؟

طالبان وتنظيمات التطرف.. حدود التأثير

اإلرهـــاب الســـيبراني ومســـتقبل العالقـــات األمريكيـــة 
الروســـية

التوجهات الجديدة لإلرهاب العالمي

الفاعلـــون المســـلحون مـــن غيـــر الـــدول: الوضـــع الراهـــن 
وآفـــاق المســـتقبل

مســـتقبل التنظيمـــات اإلرهابيـــة: تنظيمـــا القاعـــدة 
وداعـــش نموذًجـــا
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كانـت الهجمـات اإلرهابيـة األكثـر دمويـة فـي التاريـخ 

إرهابيـون  قـام  حينمـا   ،2001 سـبتمبر   11 هجمـات  هـي 

باختطـاف  القاعـدة  بتنظيـم  مرتبطـون  انتحاريـون 

فـي  منهـا  اثنتيـن  وتحطيـم  تجاريـة،  طائـرات  أربـع 

العالمـي  التجـارة  مركـز  لمجمـع  التوأميـن  البرجيـن 

البنتاجـون  فـي مبنـى  والثالثـة  نيويـورك،  فـي مدينـة 

بالقـرب مـن واشـنطن العاصمـة، بينمـا تحطمـت 

بواليـة  بيتسـبرغ  مـن  بالقـرب  الرابعـة  الطائـرة 

وفـي  شـخص.   3000 مـن  أكثـر  وُقتـل  بنسـلفانيا، 

الـرأي  ِقبـل  مـن  الداخليـة  الضغـوط  تزايـد  ضـوء 

العـام األمريكـي وكذلـك الكونجـرس والمؤسسـات 

األخـرى، أقدمـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة علـى 

غـزو أفغانسـتان وإسـقاط حكـم "طالبـان"، ومـن ثمَّ 

ُأعيـد ترتيـب النظـام السياسـي األفغانـي كلـه علـى 

"ديمقراطيـة".  أسـس 

فـي  المتحـدة  الواليـات  تنجـح  لـم  كلـه،  ذلـك  ومـع 

القضـاء علـى تنظيـم القاعـدة، الذي هاجـم نيويورك 

لعلـه  العـراق  إلـى  اتجهـت  وبالتالـي  وواشـنطن، 

متخـذة  اإلرهـاب،  مقاومـة  علـى  قـدرة  أكثـر  يكـون 

سـببا للغـزو، وهـو "محاولـة نظـام "صـدام حسـين" 

التهمـة  أن  ورغـم  النوويـة".  األسـلحة  امتـالك 

الذريـة لـم تثبـت، فـإن واشـنطن وجـدت فـي األمـر 

فرصـة لنشـر "النظـام الديمقراطـي" مع التعديالت 

التوجهات الجديدة لإلرهاب العالمي

د. عبد المنعم سعيد

رئيـس مجلس إدارة المصـري اليـــوم، ورئيــس  مجــلـــس 
المستشارين بالمركز المصري للفكر   والدراسات االستراتيجية

نجاًحـا  حققـت  عاًمـا،  عشـرين  وبعـد  المناسـبة. 

تنظيـم  زعيـم  الدن"،  بـن  "أسـامة  بقتـل  محـدوًدا 

القاعـدة، ولـم تصبـح كابـول أو بغـداد ديمقراطيـة، 

وعادت "طالبان" إلى سـدة الحكم في أفغانسـتان، 

وخـرج "أيمـن الظواهـري"، زعيم القاعـدة، لكي يعلن 

ويرزقـون. أحيـاء  والتنظيـم  أنـه 

وبشـكل مـا، ورغـم االهتمـام بالذكـرى، فإنهـا كانـت 

حاضـرة بقـوة، بينمـا كانـت تفاصيل االنسـحاب من 

أفغانسـتان تشـغل أجهـزة اإلعـالم كافـة، ومعهـا 

التساؤالت الخاصة بما إذا كانت الواليات المتحدة 

عظمـى  كدولـة  بمكانتهـا  محتفظـة  تظـل  سـوف 

أم ال. وسـط هـذا الصخـب اإلعالمـي والسياسـي، 

كانـت هنـاك تطـورات أخـرى ذات بعـد اسـتراتيجي 

عالمـي تجـري، ربمـا تنبـئ بمسـاٍع أمريكيـة جديـدة، 

قـد تكـون انسـحاًبا مـن الشـرق األوسـط، أو ربمـا 

إعـادة تموضـع مـن جديـد وسـط شـركائها.

في الواليات المتحدة ُنصب سيرك كبير، به تبريرات 

العداء،  يناصبونه  ممن  وهجوم  "بايدن"،  للرئيس 

خرجت  لماذا  التساؤل:  عن  تكف  ال  إعالم  ووسائل 

الواليات المتحدة بهذه الطريقة دون إعداد أو ترتيب؟ 

وهل تعود "طالبان" كما كانت قبل ربع قرن أم أن 

هناك "طالبان أخرى جديدة"؟، وهل تعود أفغانستان 

مرة أخرى لكي تكون حاضنة لإلرهاب؟ ويتمّثل القلق 
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سيطرة  تعطي  أن  من  الخوف  في  الحالي  العربي 

معنوية  دفعة  أفغانستان،  على  "طالبان"  حركة 

في  والمسلحة  المتشددة  والتنظيمات  للجماعات 

بدائية،  جماعة  استطاعت  أن  بعد  وذلك  المنطقة، 

عسكرًيا على األقل، أن تهزم قوى كبرى ذات قدرات 

مخاوف  المنطقة  إلى  يعيد  قد  ما  وهو  نووية، 

محاوالت استنساخ النموذج الطالباني.

ولكنهـا  قديمـة  ظاهـرة  اإلرهـاب  يعـد  وعموًمـا، 

التغيـرات  ضـوء  فـي  جديـدة  أبعـاًدا  اكتسـبت 

التكنولوجيـة والمجتمعيـة التي مر بها العالم خالل 

اإلرهـاب  طبيعـة  تغيـرت  وقـد  الماضيـة،  الفتـرة 

الدولـي وأهدافـه وخطابـه بشـكل كبيـر منـذ نهايـة 

الحـرب البـاردة، وظهـور حركـة العولمـة؛ فلـم يعـد 

اإلرهـاب ظاهـرة محليـة بـل عالميـة شـّكلت تهديـًدا 

اإلرهـاب  عـن  نتـج  الـذي  الضـرر  وُوِصـف  للعالـم، 

ل  ويشـكِّ للحـدود"  عابـًرا  "ضـرًرا  باعتبـاره  الدولـي 

تحدًيـا خطيـًرا لألمـن القومـي الداخلـي والدولي، مما 

مهمتيـن:  بطريقتيـن  الدوليـة  العالقـات  علـى  أثـر 

األولـى: أنـه قضـى علـى التمييـز بيـن الدولـة والفـرد. 

الخارجـي  األمـن  بيـن  التمييـز  أيًضـا  أنهـى  الثانيـة: 

إلـى  اإلشـارة  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي  والداخلـي. 

اإلرهـاب: مـن  نوعيـن 

اإلرهاب الدولي: هو األعمال العنيفة واإلجرامية 
مـن  مسـتوحاة  مجموعـات  أو  أفـراد  يرتكبهـا  التـي 

بهـا  مرتبطـة  أو  أجنبيـة  إرهابيـة  دول  أو  منظمـات 

)ترعاهـا الدولـة(.

واإلرهـــــــــاب المحلــي: هــو األعمــال اإلجراميــة 
العنيفــة التــي يرتكبها األفــراد أو الجماعات لتحقيق 

التأثيــرات  مــن  نابعــة  أخــرى  أيديولوجيــة  أهــداف 

السياســية الطبيعــة  ذات  تلــك  مثــل   المحليــة، 

أو الدينية أو االجتماعية أو العرقية أو البيئية.

ومـن المالمـح الفريـدة والخطيـرة لإلرهـاب الدولـي 

هـو طبيعتـه العابـرة للحـدود، هـذا ومـن المحتمـل 

ونشـر  التواصـل  علـى  اإلرهـاب  قـدرة  تكـون  أن 

هـي  المتطرفيـن  مـن  مجموعـة  إلـى  أيديولوجيتـه 

التكنولوجـي  التطـور  وبسـبب  يـده،  فـي  أداة  أقـوى 

تقنيـات  اسـتخدام  اإلرهـاب  بإمـكان  أصبـح  اآلن 

والتمويـل،  التجنيـد،  فـي  التكنولوجيـة  الثـورة 

فمثـًلا  المعلومـات،  وجمـع  والتدريـب،  والدعايـة، 

بإمـكان اإلرهابـي أن ُيلقـي خطبـة ملهمـة وتعليمـات 

حـول صنـع القنابـل فـي جوجـل بـدًلا مـن الحاجـة إلـى 

أكثـر  األداة  هـذه  وأصبحـت  التدريـب،  إلـى  الذهـاب 

فاعليـة. وعموًمـا، يمكـن القـول إن اإلرهاب بات أكثر 

جديـدة. أسـاليب  فيـه  بـع  ُتتَّ وأصبحـت  تعقيـًدا، 

تنشـط  اإلرهابيـة  الجماعـات  أوال: 
غيـر  والمناطـق  النـزاع  مناطـق  فـي 

سـلطة أليـة  الخاضعـة 

ولكـن  النـزاع،  مناطـق  فـي  اإلرهـاب  يبـدأ  مـا  كثيـًرا 

سـرعان مـا يتجـاوز حدودهـا بكثيـر ويقـوم بتنظيـم 

الهجمـات والتحريـض عليها وتغذية نزعة التطرف 

لـدى السـكان عبـر الحـدود والقـارات. وعلـى الرغـم 

العصـور،  مـر  علـى  مختلفـة  أشـكاًلا  اتخـذ  أنـه  مـن 

لكـن اإلرهـاب المعاصـر أصبح يوجـه ضرباته بطرق 

جغرافـي  نطـاق  علـى  أثـره  ويمتـد  تماًمـا،  مختلفـة 

امتـالك  يّدعـي  أن  بلـد  أي  بإمـكان  وليـس  أوسـع، 

الحصانـة مـن اإلرهاب. ومع تصاعـد حدة النزاعات، 

ا، بحيـث  زادت االعتـداءات اإلرهابيـة حجًمـا وانتشـاًر

يــعــد اإلرهــــاب ظــاهــرة قــديــمــة ولكنها 
التغيرات  ضــوء  في  جديدة  أبــعــاًدا  اكتسبت 
التكنولوجية والمجتمعية التي مر بها العالم، 
الدولي وأهدافه  وقد تغيرت طبيعة اإلرهاب 
وخطابه بشكل كبير منذ نهاية الحرب الباردة، 
وظــهــور حــركــة الــعــولــمــة؛ فــلــم يــعــد ظــاهــرة 

محلية بل عالمية شّكلت تهديًدا للعالم.
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دمـرت مجتمعـات وتسـببت فـي زعزعـة االسـتقرار 

فـي مناطـق بأسـرها، بـل بات يهدد السـالم واألمن 

والتنميـة فـي العالـم بشـكل لـم يسـبق لـه مثيـل.

ثانًيا: اإلرهاب والتكنولوجيا

أعطـت التطـورات التكنولوجيـة، مثـل األسـلحة اآللية 

التـي يتـم تفجيرهـا كهربائًيـا،  والمتفجـرات الصغيـرة 

كمـا  والفتـك،  الحركـة  علـى  جديـدة  قـدرة  اإلرهابييـن 

جديـدة،  وفرًصـا  أسـاليب  الجـوي  السـفر  تزايـد  أتـاح 

حيـث ارتبـط القلق المتزايد بشـأن التهديدات العابرة 

فـي  بالتقـدم  العشـرين  القـرن  أواخـر  فـي  للحـدود 

فقـد  اإلطـار،  هـذا  وفـي  واالتصـاالت،  النقـل  وسـائل 

قلـل السـفر الجـوي التجـاري بشـكل كبيـر مـن الوقـت 

والجهد الالزمين للشبكات اإلرهابية لنقل اإلرهابيين 

فـي أنحـاء العالم كافة، وسـهلت الهواتف المحمولة 

المجموعـات  علـى  واإلنترنـت  اإللكترونـي  والبريـد 

أنشـطتها.  وتنسـيق  التواصـل  جغرافًيـا  المتفرقـة 

ومـن ثـمَّ يقـدم اإلرهـاب مثـاًلا علـى الكيفيـة التـي أدت 

تحويـل  إلـى  الحديثـة  التكنولوجيـة  التطـورات  بهـا 

مشـكلة كانت ذات يوم محلية إلى أبعاد دولية. ومنذ 

التسـعينيات، ولـدت شـبكة القاعـدة خاليـا تعمل في 

عشـرات البلـدان، حيـث كان قـادة القاعـدة يتواصلون 

مـع أتباعهـم عبـر البريـد اإللكترونـي، وكذلـك من خالل 

التسـجيالت الصوتية والمرئية الموزعة عبر اإلنترنت، 

تحويـل  فـي  بارعـة  أيًضـا  المجموعـات  وأصبحـت 

آمنـة  مـن حسـابات مصرفيـة  اإلنترنـت  عبـر  األمـوال 

إلـى عمـالء فـي جميـع أنحـاء العالـم. مـع العلـم أنـه 

قبـل ظهـور أجهـزة الكمبيوتـر والتكنولوجيـا الرقميـة، 

كان هـذا التنسـيق والتنظيـم العالمـي صعًبـا، إن لـم 

يكـن مسـتحيًلا.

ثالثًـا: اسـتخدام اإلنترنـت ووسـائل 
التواصـل االجتماعـي

الجماعـات  يـد  فـي  أداة  اإلنترنـت  شـبكة  أصبحـت 

وتجنيـد  المتطرفـة،  الدعايـة  لنشـر  اإلرهابيـة 

إلـى المحروميـن فـي  الجـدد، والوصـول  المعتنقيـن 

جميـع أنحـاء العالـم والتأثيـر عليهم، وجمـع األموال، 

وقـد تـم اسـتخدامها للمـرة األولـى في التسـعينيات 

ق العـرق األبيـض فـي الواليـات  مـن ِقبـل دعـاة تفـوُّ

المتحـدة األمريكيـة؛ مـن أجـل سـهولة الوصـول إلـى 

للعديـد  منبـر  وإتاحـة  أقـل،  بتكلفـة  أوسـع  جمهـور 

مـن أشـكال العنصريـة. ويتسـم تجنيـد المتطرفيـن 

فـي  االجتماعـي  التواصـل  وسـائط  عبـر  العنيفيـن 

الحمـالت  فـي  أساسـية  بأهميـة  الراهـن  الوقـت 

اإلرهابيـة لتنظيـم داعـش والجماعـات األخـرى. هـذا، 

وتعمـل الجماعـات اإلرهابيـة علـى تحريـض األفـراد 

فـي جميـع أنحـاء العالم، وأغلبهم من الشـباب، على 

وال  الصـراع،  مناطـق  إلـى  والسـفر  ديارهـم  مغـادرة 

سـيما في العراق وسـوريا وبشـكل متزايد في ليبيا. 

وزرع  المجنَّديـن  اسـتهداف  طريقـة  تغيـرت  وقـد 

ثقافـة التطـرف فيهـم، فـازداد التركيـز علـى وسـائل 

األخـرى. الرقميـة  والقنـوات  االجتماعـي  التواصـل 

كان هناك قلق واسع النطاق من تصعيد اإلرهابيين 

لقوتهـم التدميريـة إلـى أبعـاد أكبـر بكثيـر باسـتخدام 

األسـلحة  ذلـك  فـي  بمـا  الشـامل،  الدمـار  أسـلحة 

وتفاقمـت  الكيميائيـة،  أو  البيولوجيـة  أو  النوويـة 

هـذه المخـاوف بعـد هجمـات 11 سـبتمبر، عندمـا تـم 

تسـليم عـدد مـن الرسـائل الملوثـة بالجمـرة الخبيثـة 

الواليـات  فـي  والصحفييـن  السياسـيين  القـادة  إلـى 

إلـى العديـد مـن الوفيـات. المتحـدة، ممـا أدى 

الـــنـــزاعـــات، زادت  ــع تــصــاعــد حــــدة  مـ
االعتداءات اإلرهابية حجًما وانتشاًرا، بحيث 
ــرت مــجــتــمــعــات وتــســبــبــت فـــي زعــزعــة  ــ دمـ
باتت  بــل  بــأســرهــا،  فــي مناطق  االســتــقــرار 
العالم  في  والتنمية  واألمــن  السالم  تهدد 

بشكل لم يسبق له مثيل.
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رابًعا: اإلرهاب البيولوجي

ـد  المتعمَّ اإلطـالق  هـو  الـبـيـولـوجـــــي  اإلرهـــــاب 

للفيروسات أو البكتيريا أو المواد السمية أو غيرها 

المـرض لتسـبيب  األخـرى؛  الضـارة  العوامـل   مـن 

أو الوفاة للبشر أو الحيوانات أو النباتات. إن التهديد 

الـذي يطرحـه اإلرهـاب البيولوجـي حقيقـي؛ إذ تشـير 

والجماعـات  األفـراد  لـدى  أنـه  إلـى  الحاليـة  التقاريـر 

علـى  والتصميـم  القـدرة  والمجرميـن  اإلرهابيـة 

الضـرر  إللحـاق  البيولوجيـة  العوامـل  اسـتخدام 

إلـى  الوصـول  أن  االعتبـار  فـي  أخـًذا  بالمجتمـع. 

المعـارف والبيانـات بـات متاًحـا بشـكل متزايـد عبـر 

اإلنترنـت، مـع اسـتخدام المجرميـن لقنـوات اتصـال 

سـرية، مثـل الشـبكة الخفيـة )Darknet(، للشـراء 

بعضهـم  مـع  والتواصـل  البيانـات  وتبـادل  والبيـع 

عـن  الناجمـة  األضـرار  تأخـذ  أن  ويمكـن  البعـض. 

مثـل هـذه الحـوادث أبعـاًدا هائلـة، وتسـبب أمراًضـا 

ووفيـات واسـعة النطـاق، بمـا يثيـر الخـوف والذعـر 

علـى نطـاق عالمـي.

خامًسا: اإلرهاب الكيميائي

ل اسـتخدام المتفجـرات مـن ِقبـل المجرميـن  يشـكِّ

جميـع  فـي  كبيـًرا  تهديـًدا  اإلرهابيـة  والمجموعـات 

البلـدان، وُتعـرِّض الهجمـات بالمتفجـرات والمـواد 

نطـاق  علـى  للخطـر  العامـة  السـالمة  الكيميائيـة 

واسـع، ويمكـن أن تزعـزع إلـى حـد بعيـد االسـتقرار 

التـي  والحـوادث  للبلـدان.  والسياسـي  االقتصـادي 

تناقلتهـا وسـائل اإلعـالم علـى نطـاق واسـع أّثـرت 

سـلًبا علـى جميـع مناطـق العالـم، هـذا، وقـد شـهد 

هجمـات  عـن  فضـًلا  تفجيـرات،  الماضـي  العقـد 

والعـراق. فـي سـوريا  الكيميائيـة  باألسـلحة 

سادًسا: اإلرهاب اإلشعاعي والنووي

لت المواد النووية وغيرها من المواد اإلشعاعية  شكَّ

مصدر فائدة للمجتمعات في مجاالت مختلفة، منها، 

ثّمة  ولكن  والكهرباء،  والصناعة  والزراعة  الطب 

خطًرا من استخدام هذه المواد ألغراض إرهابية، أو 

وقوعها في أيدي الجماعات المتطرفة؛ فقد يسفر 

تفجير أي جهاز نووي أو جهاز تشتيت إشعاعي عن 

ُتلحق  أن  الحوادث  عواقُب وخيمة، ومن شأن هذه 

حالة  تخلق  وأن  والبيئة،  اإلنسان  بصحة  أضراًرا 

االقتصادي  االستقرار  في  سلًبا  وتؤثر  الذعر  من 

اإلرهابية  لالعتداءات  ويمكن  العالمي.  والسياسي 

والبيولوجية  الكيميائية  المواد  فيها  ُتستخدم  التي 

تخلف  أن  والمتفجرات  والنووية  واإلشعاعية 

تداعيات كارثية على المجتمعات والبنى التحتية.

سابًعا: أفغانستان الجديدة

1. طالبان منتصرة:

انسـحبت الواليـات المتحـدة دون تصـور سـابق بأن 

انسـحابها سـيكون بمثـل هـذه الطريقـة، إذ دخلـت 

كان  حيـث  ملفتـة،  بسـرعة  كابـول  إلـى  "طالبـان" 

والقيـادات  للتسـليم،  األفغانـي مسـتعًدا  الجيـش 

المحليـة مسـتعدة لالتفـاق، وباسـتثناء احتـكاكات 

مذابـح،  أو  دمـاء  أو  قتـال  هنـاك  يكـن  لـم  قليلـة 

ـع كثيـرون أن تشـاهد مناظـر مروعـة، ودخلـت  توقَّ

"طالبـان" القصـر الرئاسـي أيًضـا ، كمـا عـاد الرئيـس 

السـابق "كـرازاي"، ويثيـر انتصـار "طالبـان" وعودتهـا 

إلـى السـلطة المخـاوف والتسـاؤل فيمـا إذا كانـت 

أفغانسـتان سـتتحول مجـدًدا إلى "قاعـدة" للجهاد، 

ومركـز للتخطيـط لهجمـات إرهابيـة، كما كانت قبل 

20 عاًمـا مـن الغـزو األمريكـي.

يمكن لالعتداءات اإلرهابية التي تُستخدم 
فيها المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية 
كارثية  تبعات  تخلف  أن  والمتفجرات  والنووية 

على المجتمعات والبنى التحتية.
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الجـــوار  دول  مـــن  كبيـــرة  ضغـــوط   .2
الجغرافـــي )الصيـــن، وإيـــران، وروســـيا، 

وباكســـتان(: والهنـــد 

الدولة األفغانية  القريب من  الجوار  تحّفظت دول 

الصين  وعدت  وبينما  األمريكي،  االنسحاب  على 

سفارتها،  روسيا  أبقت  "طالبان"،  مع  بالتعاون 

يتعلق  وفيما  االنتظار.  أخرى  دول  وفَضلت 

الوضع  يشتق  ومنه  "الجيوسياسي"،  باإلطار 

لما  العملية  الترجمة  هو  الذي  "الجيواستراتيجي"، 

في  أفغانستان  تعد  قرارات،  من  اتخاذه  يجب 

أكبر  هم  بمن  ومحاطة  حبيسة،  دولة  اإلطار  هذا 

هي:  دول،  ثالث  توجد  شمالها  في  منها.  وأقوى 

وهذه  وأوزباكستان،  وطاجيكستان  تركمانستان 

مساحة  العمالق  روسيا،  مع  روابط  لديها  الدول 

وشعًبا وتسليًحا، وأمًلا في الثأر من هزيمة سابقة. 

تطلب  وهذه  الصين،  توجد  الغربي  الشمال  وفي 

دائًما التعاون، وهي على استعداد للتعامل مع قوى 

باكستان،  توجد  األفغاني  الشرق  وفي  متناقضة. 

وهي مزيج من حليف تاريخي لـ "طالبان"، وعدو يريد 

التحالف دائًما مع الواليات المتحدة. وفي الجنوب 

بعد بحر العرب توجد الهند، وفي الغرب توجد إيران. 

السابقة،  تقاليدها  اتباع  تريد  طهران  كانت  وإذا 

فإنها تريد تحويل إقليم الهزارات –والذي ُيمثِّل ٩% 

من سكان أفغانستان البالغين 33 مليون نسمة- 

العراق  من  كل  شيعة  مع  قبل  من  فعلت  كما 

هناك  أصبحت  حيث  واليمن،  ولبنان  وسوريا 

"الحشد  مثل:  إليران،  تابعة  مسلحة  تنظيمات 

فإن  وبالتالي  والحوثيون.  هللا"  و"حزب  الشعبي" 

وفيها  ومهددة،  مستقرة  غير  المنطقة  جغرافيا 

من ال يرتضي تعميًقا لإلرهاب والتطرف، وسيكون 

على "طالبان" أن تثبت براءتها من كل ذلك.

وواســـع  كبيـــر  معمـــل  أفغانســـتان   .3
لإلرهـــاب:

بعد 20 عاًما من الصراع وانسحاب القوات األمريكية 

من أفغانستان، جاء ظهور زعيم تنظيم القاعدة، 

فيه  يتحدث  جديد،  فيديو  في  الظواهري"،  "أيمن 

الحادي عشر من سبتمبر عام  عن ذكرى هجمات 

من  األمريكي  الجيش  انسحاب  عن  وحديثه   ،2001

في  ظهوره  بشأن  التكهنات  ليثير  أفغانستان، 

"طالبان"،  بـ  عالقته  وسيناريوهات  التوقيت،  هذا 

األمريكي  االنسحاب  يترك  أن  الممكن  من  وهل 

من أفغانستان الباب مفتوًحا أمام تنظيم القاعدة 

وداعش والجماعات المتطرفة األخرى لتنمو وربما 

تهدد الواليات المتحدة مرة أخرى؟ وكان استخدام 

تنظيم القاعدة ألفغانستان كمالذ، برضا "طالبان"، 

هو الذي دفع واشنطن لغزو البالد في أكتوبر 2001، 

لتبدأ بذلك أطول حرب في تاريخ الواليات المتحدة.

وفي الوقت الحالي، أصبح اإلرهاب يشكل تهديًدا 

مباشًرا ألمن الدول واالستقرار واالزدهار الدوليين، 

وباعتباره تهديًدا عالمًيا مستمًرا ال يعرف حدوًدا أو 

جنسية أو ديًنا، فهو تحٍد يجب على المجتمع الدولي 

محاربة  العالم  يواصل  أن  ويجب  مًعا،  مواجهته 

خالل  من  كامل،  وبتضامن  بعزم  التهديد  هذا 

التركيز على تحسين الوعي بالمخاطر والتهديدات، 

لها،  واالستجابة  لالستعداد  القدرات  وتطوير 

والجهات  العالم  دول  بين  المشاركة  وتعزيز 

الفاعلة الدولية األخرى.

تحّفظت دول الجوار القريب من الدولة 
وبينما  األمريكي،  االنسحاب  على  األفغانية 
ــان"،  ــب ــدت الــصــيــن بــالــتــعــاون مـــع "طــال وعــ
أبقت روسيا سفارتها، وفَضلت دول أخرى 
المنطقة  جــغــرافــيــا  أصــبــحــت  إذ  االنــتــظــار؛ 
تعميًقا  يــرتــضــي  ال  مـــن  وفــيــهــا  مـــهـــددة، 
لإلرهاب والتطرف، وسيكون على "طالبان" 

أن تثبت براءتها من كل ذلك.
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تصاعدت ظاهرة الفاعلين المسلحين من غير الدول 

بشـكل ملحـوظ خـالل العقديـن األخيريـن، وقـد أصبح 

لألمـن  جوهريـة  تحديـات  يمثلـون  الفاعلـون  هـؤالء 

مـن  عديـد  فـي  الوطنـي  الصعيـد  علـى  واالسـتقرار 

والدولـي.  اإلقليمـي  الصعيديـن  علـى  وكذلـك  الـدول، 

وثّمـة أمثلـة عديـدة علـى ذلك، مـن أبرزها: أنه قبل نحو 

عشـرين عاًمـا، قـام "تنظيـم القاعـدة" بتنفيـذ هجمـات 

الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، وعلـى أثـر هـذه الهجمـات 

تبّنـت الواليـات المتحدة األمريكية اسـتراتيجية الحرب 

ضد اإلرهاب، وهي حرب ممتدة، حيث ال تزال حلقاتها 

تتواصـل حتـى اآلن، وعلـى الرغـم مـن الضربـات األمنية 

فإنـه  القاعـدة"،  "تنظيـم  إلـى  ُوجهـت  التـي  الموجعـة 

ا  قـادًر يـزال  وال  اآلن،  حتـى  اسـتمراريته  علـى  حافـظ 

علـى تنفيـذ عمليـات إرهابيـة، ومن المفارقـات الكبرى، 

أنـه قبيـل حلـول الذكـرى السـنوية العشـرين ألحـداث 

الحـادي عشـر مـن سـبتمبر بأيـام قليلـة تمّكنـت حركـة 

طالبان من السـيطرة على السـلطة في أفغانسـتان 

السـريع  االنهيـار  خلفيـة  علـى  وذلـك  أخـرى،  مـرة 

الكارثـي والفوضـوي  األفغانـي، واالنسـحاب  للجيـش 

أفغانسـتان، وهـو  األمريكيـة مـن  المتحـدة  للواليـات 

األمريكيـة  الواليـات  بسـمعة  كثيـًرا  أضـر  انسـحاب 

األذهـان  إلـى  أعـاد  حيـث  عظمـى،  كقـوة  ومكانتهـا 

ذكريـات االنسـحاب مـن فيتنـام. 

الفاعلـــون المســـلحون مـــن غيـــر الـــدول: الوضـــع 
الراهـــن وآفـــاق المســـتقبل 

د. حسنين توفيق إبراهيم 

وخــالل الفتــرة بيــن عامــي 2013 و201٧، ســيطر تنظيــم 

"داعــش" علــى مســاحات كبيــرة مــن أراضــي كل مــن 

ســوريا والعــراق، ولــم تتم هزيمة التنظيم عســكرًيا 

في الدولتين إال من خالل حملة عســكرية واســعة، 

شــاركت فيهــا أطــراف عديــدة، محليــة وإقليميــة 

ودولية، كان في مقدمتها التحالف الدولي لمحاربة 

األمريكيــة.  المتحــدة  الواليــات  بقيــادة  "داعــش" 

ورغــم الهزيمــة العســكرية للتنظيــم فــي كل مــن 

ســوريا والعــراق، فإنــه ال يــزال يشــكل تحدًيــا كبيــًرا، 

عابــرة  إرهابيــة  جهاديــة  شــبكة  إلــى  تحــول  حيــث 

الحوثيــون  تمّكــن   ،2014 عــام  وفــي  الــدول.  لحــدود 

)جماعــة أنصــار هللا( مــن الســيطرة علــى العاصمــة 

الحكومــة  بإقصــاء  قامــوا  ذلــك  وبعــد  صنعــاء، 

الشــرعية والســيطرة علــى الســلطة، ومنــذ مــارس 

ــا ضــد الجيــش اليمنــي  2015، يخــوض الحوثيــون حرًب

المدعــوم مــن جانــب تحالــف دعــم الشــرعية فــي 

اليمــن بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية. 

وفي ضوء ما سبق، فإن الهدف من هذا المقال هو 

تسـليط الضـوء علـى ظاهـرة الفاعليـن المسـلحين 

بالمفهـوم،  التعريـف  حيـث  مـن  الـدول  غيـر  مـن 

وتحديد أشـكال الفاعلين المسـلحين األكثر انتشـاًرا 

في العالم العربي، فضًلا عن تحليل أسباب تصاعد 

هـذه الظاهـرة، وآفاقهـا المسـتقبلية. 

ــارات  ــ ــد - اإلمـ ــ أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة زاي
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الفاعليــن  التعريــف بمفهــوم  أولًا: 
المســلحين مــن غيــر الــدول

ُيشير مفهوم الفاعلين المسلحين من غير الدول في 

مسلحة جماعات  أو  "تنظيمات  إلى  معانيه   أوسع 

أنشطتها  ُتمارس  منظمة،  إجرامية  شبكات  أو 

بعيًدا عن سيطرة الدولة، وتستخدم القوة من أجل 

تحقيق أهدافها، وهي تتحدى بذلك مبدأ احتكار الدولة 

من  وانطالًقا  للقوة".  المشروع  االستخدام  لحق 

الفاعلين  مالمح  أهم  تتمّثل  النظري،  التعريف  هذا 

رئيسة،  عناصر  ثالثة  في  الدول  غير  من  المسلحين 

أولها: عنصر التنظيم، وهو ينطوي على عناصر فرعية 

)الفاعل  للتنظيم  محدد  اسم  وجود  مثل  عديدة، 

أو  تنظيمية  بنية  ووجود  الدول(،  غير  من  المسلح 

هيكل تنظيمي له، وهذا الهيكل التنظيمي قد يكون 

االثنين،  بين  يجمع  أو  شبكي  أو  هيراركي  طابع  ذا 

مستوى  على  القيادة  من  نوع  وجود  عن  فضًلا 

التنظيم. وثانيها: العمل خارج سيطرة الدولة، حيث 

إن الفاعلين المسلحين من غير الدول هم تنظيمات 

غير قانونية، وليسوا جزًءا من المؤسسات الرسمية 

الجيش  مثل  واألمن،  بالحماية  الصلة  ذات  للدولة 

والحرس  الجمهوري  والحرس  والبوليس  النظامي 

تحقيق  أجل  من  القوة  استخدام  وثالثها:  الوطني. 

األهداف، حيث يعتمد الفاعلون المسلحون من غير 

التهديد  األقل  على  أو  القوة،  استخدام  على  الدول 

باستخدامها، من أجل تحقيق أهدافهم. 

المســلحين  الفاعليــن  مفهــوم  ُيشــير 
أو جماعــات  "تنظيمــات  إلــى  الــدول  غيــر  مــن 
مســلحة أو شــبكات إجراميــة منظمــة، تمارس 
الدولــة،  ســيطرة  عــن  بعيــًدا  أنشــطتها 
وتســتخدم القــوة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا، 
وهــي تتحــدى بذلــك مبــدأ احتــكار الدولــة لحــق 

للقــوة. المشــروع  االســتخدام 

العالـم  يشـهد  التعريـف،  هـذا  إلـى  واسـتناًدا 

الفاعليـن  مـن  أنمـاط  عـدة  الراهـن  الوقـت  فـي 

المسـلحين مـن غيـر الدول، من أبرزهـا: المنظمات 

المسـلحة،  الجهاديـة  والتنظيمـات  اإلرهابيـة، 

والميليشـيات  المنظمـة،  الجريمـة  وعصابـات 

المسـلحة، والتنظيمات شـبه العسكرية، وحركات 

الحـرب،  وأمـراء  االنفصاليـة،  والحـركات  التمـرد، 

وميليشـيات المرتزقـة... إلـخ. وثّمـة عدة مؤشـرات 

الفاعليـن  تصنيـف  فـي  الباحثـون  عليهـا  يعتمـد 

هويـات  أهمهـا:  مـن  الـدول،  غيـر  مـن  المسـلحين 

إلـى  يسـعون  التـي  واألهـداف  الفاعليـن،  هـؤالء 

تحقيقهـا، وطبيعـة هياكلهـم التنظيميـة، والنطاق 

الجغرافـي ألنشـطتهم، وأنمـاط عالقاتهـم مع كل 

تمويلهـم.  ومصـادر  والمجتمـع،  الدولـة  مـن 

غير  من  المســلحون  الفاعلون  ثانًيا: 
الدول األكثر انتشاًرا في العالم العربي

المسـلحين  الفاعليـن  ظاهـرة  أن  مـن  الرغـم  علـى 

العالـم  فـإن  عالميـة،  ظاهـرة  هـي  الـدول  غيـر  مـن 

العربـي ُيعـد مـن أكثـر مناطـق العالـم التـي ينتشـر 

فـي  الـدول  غيـر  مـن  المسـلحون  الفاعلـون  فيهـا 

الوقـت الراهـن، وهـذه الظاهـرة ليسـت جديدة على 

العالـم العربـي؛ حيـث إن تنظيمـات مثل "حزب هللا" 

فـي لبنـان، و"حركـة المقاومة اإلسـالمية" )حماس( 

"القاعـدة"  وتنظيـم  الفلسـطينية،  األراضـي  فـي 

وغيـر  عربيـة  بلـدان،  عـدة  فـي  المنتشـرة  بفروعـه 

العشـرين  القـرن  ثمانينيـات  منـذ  ظهـرت  عربيـة، 

اآلن.  حتـى  اسـتمراريتها  علـى  وحافظـت 

ولكــن الجديــد الــذي طــرأ علــى هــذه الظاهــرة خــالل 

العقــد األخيــر )مرحلــة ما بعــد الربيع العربي( يتمّثل 

فــي الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد الفاعليــن المســلحين 

خريطــة  فــي  كبيــر  تنــوع  ووجــود  الــدول،  غيــر  مــن 

واضحــة  تباينــات  توجــد  حيــث  الفاعليــن؛  هــؤالء 

ــات،  ــات واأليديولوجي فيمــا بينهــم مــن حيــث الهوي
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يشـــير مفهـــوم "التنظيمـــات الهجينـــة" 
إلـــى الفاعليـــن المســـلحين مـــن غيـــر الـــدول 
الذيـــن يتميـــزون بطبيعـــة مركبـــة، حيـــث يســـتند 
التنظيـــم فـــي هـــذه الحالـــة إلـــى أكثـــر مـــن هويـــة، 
ويقـــوم بعـــدة أدوار فـــي الوقـــت نفســـه، ويمثِّـــل 

"حـــزب هللا" فـــي لبنـــان نموذًجـــا لذلـــك.

والهيــاكل  الحركيــة،  واالســتراتيجيات  واألهــداف 

التمويــل،  ومصــادر  القيــادة،  ونمــط  التنظيميــة، 

الجغرافــي  والنطــاق  العســكرية،  والقــدرات 

لألنشــطة والحركــة. وبســبب هــذا التعــدد والتنــوع 

فــي خريطــة الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول 

ــي، فقــد باتــت عمليــة تصنيفهــم  ــم العرب فــي العال

صعبــة ومعقــدة. 

وبصفة عامة، يمكن تصنيف الفاعلين المسلحين 

العالـم  انتشـاًرا وتأثيـًرا فـي  األكثـر  الـدول  مـن غيـر 

التنظيمـات  أولهـا:  أنمـاط،  عـدة  إلـى  العربـي 

"حـزب  مثـل  واألدوار،  الهويـات  متعـددة  الهجينـة 

"حمـاس".  اإلسـالمية  المقاومـة  وحركـة  هللا"، 

سـواء  اإلرهابيـة  الجهاديـة  التنظيمـات  وثانيهـا: 

تنشـط  التـي  أي  محلـي،  بطابـع  تتسـم  التـي  تلـك 

العابـرة  التنظيمـات  أو  الوطنيـة،  األصعـدة  علـى 

لحـدود الـدول، مثـل "داعـش" و"القاعـدة". وثالثهـا: 

أسـس  إلـى  تسـتند  التـي  المسـلحة  الميليشـيات 

تنظيمـات  ورابعهـا،  قبليـة،  أو  طائفيـة  أو  عرقيـة 

المنظمـة.  الجريمـة  وشـبكات 

إلـــى  الهجينـــة"  "التنظيمـــات  مفهـــوم  ويشـــير 

الذيـــن  الـــدول  غيـــر  مـــن  المســـلحين  الفاعليـــن 

يتميـــزون بطبيعـــة مركبـــة أو هجينـــة، حيـــث يســـتند 

التنظيـــم فـــي هـــذه الحالـــة إلـــى أكثـــر مـــن هويـــة، 

ـــل  ويقـــوم بعـــدة أدوار فـــي الوقـــت نفســـه، ويمثِّ

"حـــزب هللا" فـــي لبنـــان نموذًجـــا لذلـــك، فهـــو حـــزب 

سياســـي، يمتلـــك قـــدرات عســـكرية كبيـــرة، ولديـــه 

جهـــاز تنفيـــذي وإداري ضخـــم يتولـــى إدارة المناطـــق 

الواقعـــة تحـــت ســـيطرته، كمـــا أن للحـــزب أجهزتـــه 

ومؤسســـاته اإلعالميـــة، وينتهـــج سياســـة خارجيـــة 

السياســـة  مـــع  تتعـــارض  مـــا  كثيـــًرا  بـــه،  خاصـــة 

الرســـمية للدولـــة اللبنانيـــة، وإذا كان الحـــزب يصنـــف 

نفســـه كحركـــة مقاومـــة، فـــإن دوًلا عربيـــة وغيـــر 

عربيـــة ومنظمـــات إقليميـــة ودوليـــة تصنفـــه علـــى 

أنـــه منظمـــة إرهابيـــة. 

ظـاهـــــــرة  تـصـــــاعــد  أســـبـاب  ثالثًا: 
الفاعلين المسلحين من غير الدول 

ثّمـــة عـــدة عوامـــل تفســـر تصاعـــد ظاهـــرة الفاعليـــن 

ــر الـــدول فـــي العالـــم العربـــي،  المســـلحين مـــن غيـ

ـــي:  يمكـــن تلخيـــص أهمهـــا فيمـــا يل

أزمـــة بنـــاء الدولـــة الوطنيـــة: علـــى الرغـــم أن . 1

هـــذه األزمـــة لهـــا جذورهـــا التاريخيـــة، البعيـــدة 

والقريبـــة، فإنهـــا تصاعـــدت بشـــكل حـــاد فـــي 

ـــي"؛ حيـــث أفضـــت  ـــة مـــا بعـــد "الربيـــع العرب مرحل

ع الدولـــة الوطنيـــة  تداعياتـــه الكارثيـــة إلـــى تصـــدُّ

اســـتمرارها  أو  العربيـــة،  البلـــدان  بعـــض  فـــي 

فـــي حالـــة مـــن الضعـــف والهشاشـــة فـــي عديـــد 

مـــن البلـــدان األخـــرى. وعندمـــا تتفـــكك الســـلطة 

المركزيـــة، وتنهـــار أجهـــزة الدولـــة ومؤسســـاتها، 

فإنهـــا تعجـــز عـــن فرض ســـيطرتها على إقليمها 

وتأميـــن حدودهـــا، وتفشـــل فـــي ممارســـة احتـــكار 

ــد  ــذي ُيعـ ــوة الـ ــروع للقـ ــتخدام المشـ ــق االسـ حـ

وكل  الوطنيـــة.  الدولـــة  خصائـــص  أهـــم  مـــن 

ذلـــك وغيـــره يجعـــل أجـــزاء ومناطـــق مـــن إقليـــم 

الدولـــة خـــارج ســـيطرتها، ممـــا يخلـــق حالـــة مـــن 

بظهـــور  تســـمح  واألمنـــي  السياســـي  الفـــراغ 

د  الفاعليـــن المســـلحين مـــن غيـــر الـــدول، وَتمـــدُّ

أنشـــطتهم وأدوارهـــم.
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فـــي  مهًمـــا  دوًرا  خارجيـــة  أطـــراف  لعبـــت 
تعزيـــز ظاهـــرة الفاعليـــن المســـلحين مـــن غيـــر 
ـــك مـــن خـــالل  ـــة، وذل ـــدول فـــي المنطقـــة العربي ال
لهـــؤالء  والعســـكري  المالـــي  الدعـــم  تقديـــم 
أهدافهـــا  خدمـــة  فـــي  لتوظيفهـــم  الفاعليـــن، 

اإلقليميـــة. وسياســـاتها 

بالميليشيات . 2 الحكومات  بعض  استعانة 

المسلحة في صراعاتها الداخلية: في خضم 

التحديات األمنية والحروب األهلية والصراعات 

الداخلية التي شهدتها دول عربية عديدة خالل 

إلى  الحكومات  بعض  اتجهت  األخير،  العقد 

الدول،  غير  من  مسلحين  بفاعلين  االستعانة 

انهيار  أثر  فعلى  أدوارهم.  من  عزز  الذي  األمر 

الجيش العراقي، وسقوط مدينة الموصل في 

قبضة "تنظيم داعش" في عام 2014، استعانت 

حكومة "المالكي" ببعض الكتائب والتنظيمات 

للمشاركة  إليران  الموالية  العراقية  المسلحة 

بداية  تلك  وكانت  التنظيم،  ضد  الحرب  في 

بـ "قوات الحشد الشعبي".  لتشكيل ما ُيعرف 

وفي ليبيا، اعتمدت حكومة "فايز السراج" على 

حربها  في  المسلحة  الميليشيات  من  عدد 

"خليفة  المشير  بقيادة  الوطني  الجيش  ضد 

حفتر". وفي سوريا، استعان النظام بعدد من 

لتعزيز  الدولة  غير  من  المسلحين  الفاعلين 

موقفه العسكري في مواجهة خصومه. وفي 

اليمن، هناك عدد من الفاعلين المسلحين من 

غير الدول الذين يخوضون الحرب ضد الحوثيين، 

ولكن ليس تحت غطاء الجيش اليمني. 

الدعـم الخارجـي لفاعليـن مسـلحين مـن غيـر . 3

الـدول: لقـد لعبـت أطـراف خارجيـة دوًرا مهًمـا 

مـن  المسـلحين  الفاعليـن  ظاهـرة  تعزيـز  فـي 

مـن  وذلـك  العربيـة،  المنطقـة  فـي  الـدول  غيـر 

خـالل تقديـم الدعـم المالـي والعسـكري لهـؤالء 

األطـراف  توظـف  المقابـل  وفـي  الفاعليـن، 

خدمـة  فـي  الفاعليـن  هـؤالء  أدوار  المعنيـة 

إيـران  وُتعـد  اإلقليميـة.  وسياسـاتها  أهدافهـا 

لفاعليـن مسـلحين  الخارجييـن  الرعـاة  أبـرز  مـن 

مت  مـن غيـر الـدول فـي العالـم العربـي؛ حيـث قدَّ

لتنظيمـات  وعسـكرًيا  مالًيـا  دعًمـا  -وتقـدم- 

و"حركـة  لبنـان،  فـي  هللا"  "حـزب  مثـل:  عديـدة، 

الفصائـل  حمـاس" فـي قطـاع غـزة، وعـدد مـن 

وفـي  العـراق،  فـي  لهـا  المواليـة  المسـلحة 

مقدمتها "كتائب حزب هللا"، فضًلا عن الحوثيين 

مالًيـا  دعًمـا  تركيـا  مـت  قدَّ كمـا  اليمـن.  فـي 

مواليـة  مسـلحة  سـورية  لفصائـل  وعسـكرًيا 

مـت كذلـك  لهـا ومعارضـة لنظـام "األسـد"، وقدَّ

دعًمـا كبيـًرا للميليشـيات المسـلحة الليبية التي 

سـاندت حكومـة "السـراج"، ناهيـك عـن قيامهـا 

ليبيـا.  إلـى  السـوريين  المرتزقـة  آالف  بإرسـال 

مـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة دعًمـا  كمـا قدَّ

ا لــ "قـوات سـوريا الديمقراطيـة"،  عسـكرًيا كبيـًر

ممـا مّكنهـا مـن القيـام بـدور مهـم فـي هزيمـة 

سـوريا. فـي  داعـش"  "تنظيـم 

ـل المتغيـر . 4 تمـدُّد ظاهـرة اقتصـاد الحـرب: يمثِّ

وتفسـير  فهـم  فـي  مهًمـا  بعـًدا  االقتصـادي 

مـن  المسـلحين  الفاعليـن  ظهـور  أسـباب 

مـن  عديـد  فـي  أدوارهـم  د  وتمـدُّ الـدول،  غيـر 

البلـدان العربيـة، وبخاصـة تلـك التـي تعانـي مـن 

الصراعـات الداخليـة، كمـا هـو الحـال فـي سـوريا 

فالفصائـل  وغيرهـا،  والعـراق  واليمـن  وليبيـا 

كل  فـي  الصـراع  فـي  المنخرطـة  المسـلحة 

إلـى  -وتسـعى-  سـعت  المذكـورة  البلـدان  مـن 

تحقيق مكاسـب سياسـية واقتصاديـة، فإحكام 

السـيطرة علـى جانـب مـن المـوارد االقتصاديـة 

للدولـة يعـزز مـن قـدرة التنظيـم المسـلح علـى 
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هنــاك عــدة عوامــل حاكمــة لمســتقبل 
ظاهــرة الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول 
فــي العالــم العربــي، تتمّثــل فــي إنهــاء الحــروب 
والصراعــات األهليــة وفــق مصالحــات وطنيــة 
وبرامــج  خطــط  وتنفيــذ  ووضــع  شــاملة، 
مــن أجــل إعــادة بنــاء أجهــزة الدولــة، وإعــادة 
اإلعمــار، وتعزيــز الحوكمــة والحكــم الرشــيد، 
ووضــع حــد للتدخــالت الخارجيــة فــي الشــؤون 

الداخليــة للــدول العربيــة.

علـى  اسـتمراريته  وضمـان  عملياتـه  تمويـل 

السـاحة، وقـد أسـهم ذلـك فـي خلـق مـا ُيسـمى 

بـإدارة العنـف  بــ "اقتصـاد الحـرب"، وهـو يرتبـط 

وإطالـة أمـده، باعتبـار أن الفاعليـن المسـلحين 

مـن غيـر الدول ال يسـتطيعون تحقيق مكاسـب 

قويـة  دولـة  وجـود  حالـة  فـي  وماليـة  اقتصاديـة 

تحتكـر حق االسـتخدام المشـروع للقـوة، وتقوم 

تقـوم  هنـا  ومـن  وكفـاءة،  بفاعليـة  بوظائفهـا 

هـذه التنظيمـات المسـلحة بتخريـب محـاوالت 

السياسـية.  التسـويات  وجهـود 

ــرة الفاعليـــن  ــتقبل ظاهـ ــا: مسـ ثالثًـ
فـــي  الـــدول  غيـــر  مـــن  المســـلحين 

العالـــم العربـــي

هنـاك عـدة عوامـل ومحـددات حاكمـة لمسـتقبل 

الـدول فـي  ظاهـرة الفاعليـن المسـلحين مـن غيـر 

العربـي: العالـم 

أولهـا: إنهـاء الحـروب والصراعـات األهليـة الدائـرة 

في عدد من الدول العربية وفق مصالحات وطنية 

بمشـاركة  تحظـى  تاريخيـة،  وتسـويات  شـاملة 

علـى  والمؤثـرة  الفاعلـة  األطـراف  مختلـف  وقبـول 

األمـم  ناحيـة، ودعـم ورعايـة  المحلـي مـن  الصعيـد 

المتحـدة وغيرهـا مـن األطـراف اإلقليميـة والدوليـة 

المعنيـة بشـؤون المنطقـة مـن ناحيـة أخـرى. 

وثانيهـا: وضـع وتنفيـذ خطـط وبرامـج ناجـزة مـن 

ومؤسسـاتها،  الدولـة  أجهـزة  بنـاء  إعـادة  أجـل 

شـريطة أن يسـتند ذلـك إلـى عقـد اجتماعـي جديـد 

وسـيادة  المواطنـة،  ومبـادئ  أسـس  علـى  يقـوم 

حقـوق  واحتـرام  المؤسسـات،  ودولـة  القانـون، 

اإلنسـان، وتطبيـق العدالـة االنتقاليـة، وحـل جميـع 

التنظيمـات المسـلحة، مـع إدماج بعـض عناصرها 

وفـق  األمنيـة،  واألجهـزة  الوطنـي  الجيـش  فـي 

معينـة.  وترتيبـات  شـروط 

وثالثهـا: وضـع وتنفيـذ خطـط وبرامج جادة إلعادة 

مسـتوى  علـى  سـواء  الحـروب،  دمرتـه  مـا  إعمـار 

المواطنيـن،  أو مسـاكن  التحتيـة،  البنـى والمرافـق 

أو قطـاع التعليـم، أو قطـاع الرعايـة الصحيـة.. إلـخ. 

فعالـة  وطنيـة  مؤسسـات  إنشـاء  يتطلـب  وهـذا 

تتولـى مسـؤولية إعـادة اإلعمـار مـن ناحيـة، وتوفيـر 

الدعـم المالـي الـالزم لتمويـل هـذه العمليـة سـواء 

مـن  مًعـا  االثنيـن  أو  دوليـة  أو  مـن مصـادر محليـة 

ناحيـة أخـرى. وهـذه العمليـة سـوف تسـمح بإعادة 

إلـى مدنهـم.  النازحيـن والمهجريـن 

تعزيـز  طريـق  علـى  بفاعليـة  التحـرك  ورابعهـا: 

العربـي،  العالـم  فـي  الرشـيد  والحكـم  الحوكمـة 

وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز المشاركة السياسية، 

ومحاربـة الفسـاد، وتوفيـر ضمانـات احتـرام حقـوق 

اإلنسـان، وتحقيـق العدالـة االجتماعيـة، حيـث تؤكـد 

الخبرات المقارنة أن ظواهر وممارسات االستبداد 

والفسـاد، وغيـاب العدالـة االجتماعيـة، تخلق بيئات 

د الفاعليـن المسـلحين مـن  مالئمـة لظهـور وتمـدُّ

غيـر الـدول. 

ووضـع  الوطنـي  االسـتقالل  تعزيـز  وخامسـها: 

فـي  والدوليـة(  )اإلقليميـة  الخارجيـة  للتدخـالت  حـد 

فـي  وبخاصـة  العربيـة،  للـدول  الداخليـة  الشـؤون 
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ــدون إنــهــاء الــصــراعــات اســتــنــاًدا إلــى  بـ
مصالحات وطنية شاملة وتسويات مقبولة 
ــادة اإلعــمــار، إعــ  فــإنــه ال مــجــال للحديث عــن 
أو إعادة بناء أجهزة الدولة، أو تعزيز االستقالل 
الوطني. وفي ظل هذا الوضع سوف تتحول 
ممتدة  صــراعــات  إلـــى  المعنية  الــصــراعــات 
تضرب بجذورها في البنى والهياكل االجتماعية 

والثقافية على غرار الحالة الصومالية.

مرحلة ما بعد الصراع. فقد كشـفت خبرة السـنوات 

التـي عرفتهـا  األهليـة  الحـروب  أن  الماضيـة  القليلـة 

بعـض الـدول العربيـة تحولـت مـن الناحيـة العمليـة 

أطـراف  فيهـا  تدخلـت  حيـث  بالوكالـة؛  حـروب  إلـى 

إقليميـة ودوليـة عديـدة وفـق أجندتهـا ومصالحهـا، 

األمـر الـذي جعـل ديناميـات هذه الصراعـات وآفاقها 

المسـتقبلية محكومـة فـي المقـام األول بالتجاذبـات 

اإلقليميـة  القـوى  بيـن  والتوازنـات  واالختالفـات 

منهـا.   كل  فـي  انخرطـت  التـي  والدوليـة 

وفي ضوء المحددات سالفة الذكر، فإن السيناريو 

المسـلحين  الفاعليـن  ـح لمسـتقبل ظاهـرة  المرجَّ

اسـتمرار  هـو  العربـي  العالـم  فـي  الـدول  غيـر  مـن 

هـذه الظاهـرة فـي عديـد مـن البلـدان العربيـة خـالل 

حيـث  األقـل،  علـى  والمتوسـط  القصيـر  األجليـن 

فـي  تعمـل  أعـاله  المذكـورة  المحـددات  جميـع  إن 

اتجـاه تحقيـق هـذا السـيناريو. فجهـود ومحـاوالت 

التوصـل إلـى تسـويات سياسـية فـي كل مـن ليبيـا 

وسـوريا واليمن لم تسـفر عن نتائج ملموسـة حتى 

بيـن  واالنقسـامات  الخالفـات  عمـق  بسـبب  اآلن؛ 

الفرقـاء السياسـيين فـي الداخـل مـن ناحية، وعمق 

والدوليـة  اإلقليميـة  األطـراف  بيـن  االنقسـامات 

المعنيـة بالصـراع فـي البلـدان المعنيـة مـن ناحيـة 

أخـرى. وبـدون إنهـاء هـذه الصراعـات اسـتناًدا إلـى 

تاريخيـة  وتسـويات  شـاملة  وطنيـة  مصالحـات 

مقبولـة فإنـه ال مجـال للحديـث عـن إعـادة اإلعمـار، 

أو إعادة بناء أجهزة الدولة ومؤسسـاتها، أو تعزيز 

االسـتقالل الوطنـي. وفـي ظـل هـذا الوضـع سـوف 

إلـى صراعـات ممتـدة  تتحـول الصراعـات المعنيـة 

االجتماعيـة  والهيـاكل  البنـى  فـي  بجذورهـا  تضـرب 

أن  كمـا  الصوماليـة.  الحالـة  غـرار  علـى  والثقافيـة 

والحكـم  الحوكمـة  وترسـيخ  تأسـيس  عمليـة 

مـن  الكثيـر  ُتجابـه  العربـي  الصعيـد  علـى  الرشـيد 

العقبـات والتحديـات، وبخاصـة فـي ظـل تداعيـات 

مـا بعـد "الربيـع العربـي". 

فـي  مـا  تسـوية  إلـى  التوصـل  بافتـراض  حتـى  ولكـن 

اإلعمـار،  إعـادة  عمليـة  فـإن  تلـك،  أو  الدولـة  هـذه 

وإعادة بناء أجهزة الدولة ومؤسسـاتها على أسـس 

المحاذيـر  مـن  بكثيـر  محفوفـة  تظـل  سـوف  جديـدة 

والتحديـات، وبخاصـة فـي ظـل اتسـاع مظاهـر الدمار 

ـل العـراق حالة  والخـراب التـي خّلفتهـا الحـروب. ويمثِّ

نموذجية بهذا الشأن، فرغم أن العراق دولة نفطية 

لديهـا مـواد ماليـة مناسـبة، فـإن جهـود ومحـاوالت 

علـى  العراقيـة  الدولـة  بنـاء  وإعـادة  اإلعمـار،  إعـادة 

الماضيـة؛  السـنوات  خـالل  تعثـرت  جديـدة  أسـس 

االنقسـامات  وعمـق  الفسـاد،  استشـراء  بسـبب 

الطائفيـة والعرقيـة، والتدخـل اإليرانـي الكاسـح فـي 

الشـؤون الداخليـة للعـراق. ونتيجة لذلـك فقد تمّكن 

واسـعة  مسـاحات  احتـالل  مـن  "داعـش"  تنظيـم 

مـن العـراق بيـن عامـي 2014 و201٧، ورغـم اإلعـالن عـن 

هزيمـة التنظيـم عسـكرًيا فـي عـام 201٧، فإنـه ال تـزال 

البنيويـة. ولـن  أزماتهـا  الدولـة العراقيـة تتخبـط فـي 

اليمـن وسـوريا وليبيـا  يكـون الوضـع فـي دول مثـل 

أكثـر سـهولة مـن الحالـة العراقيـة. 

كل  فـي  "داعـش"  لــ  العسـكرية  الهزيمـة  أن  كمـا 

مـن سـوريا والعـراق وليبيـا، أو الهزيمـة العسـكرية 

للحوثيين في اليمن )في حال حدوثها( ال تعني بحال 

مـن األحـوال انتهـاء الصراعات الداخلية طالما ظّلت 

أسـبابها قائمـة دون حلـول جذريـة دائمـة. ففـي ظـل 
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وضـع كهـذا قـد يختفـي بعـض الفاعلين المسـلحين 

ألسـباب مختلفـة، ولكـن سـيظهر بالمقابـل فاعلون 

مـن  جديـدة  دورة  وتبـدأ  جديـدة،  بمسـميات  آخـرون 

التنظيمـات  خبـرة  وتؤكـد  وهكـذا.  والعنـف  الصـراع 

بوضـوح،  الحقيقـة  هـذه  علـى  اإلرهابيـة  الجهاديـة 

حيـث إنـه كثيـًرا ما اندثرت تنظيمات جهادية مارسـت 

العنـف واإلرهـاب لفتـرة مـن الزمـن، ثـم أعقـب ذلـك 

ظهور تنظيمات أخرى كانت في الغالب أكثر تشدًدا 

تواصـل  يفسـر  الـذي  األمـر  سـابقتها،  مـن  وتطرًفـا 

هـذه الظاهـرة منـذ سـبعينيات القـرن العشـرين. 

وباإلضافـة إلـى مـا سـبق، فـإن الهزيمـة العسـكرية 

والعـراق سـوريا  مـن  كل  فـي  "داعـش"   لتنظيـم 

ال تعنـي بحـال مـن األحـوال نهايـة التنظيـم ونهايـة 

أيديولوجيتـه التكفيريـة؛ حيـث ال يـزال التنظيـم قادًرا 

مـن سـوريا  كل  داخـل  إرهابيـة  عمليـات  علـى شـن 

لخاليـا  امتالكـه  يؤكـد  ممـا  وخارجهمـا،  والعـراق 

والمناطـق.  الـدول  مـن  عديـد  فـي  منتشـرة  نائمـة 

وال شـك أن اسـتمرار الحـروب األهليـة ومـا يقتـرن 

فرصـة  ـل  يمثِّ الوطنيـة  للـدول  تصدعـات  مـن  بهـا 

مواتيـة للتنظيـم إلعـادة تجميـع صفوفـه، وتصعيـد 

عملياتـه مـن جديـد. 

الميليشـــيات  حـــل  عـــن  الحديـــث  إن  وختاًمـــا، 

وإعـــادة  أســـلحتها،  ونـــزع  المســـلحة،  والتنظيمـــات 

دمـــج بعـــض عناصرهـــا فـــي القـــوات النظاميـــة فـــي 

ــي  ــال معنـ ــح بـ ــن يصبـ ــا واليمـ ــوريا وليبيـ ــل، سـ دول مثـ

ـــل  فـــي ظـــل عـــدم وجـــود تســـوية سياســـية مقبولـــة تمثِّ

أرضيـــة مالئمـــة لذلـــك، وســـلطة قويـــة تحظـــى بدعـــم 

محلـــي ودولـــي حقيقـــي، بحيـــث تكـــون قـــادرة علـــى تنفيـــذ 

اســـتحقاقات ومتطلبـــات مرحلـــة مـــا بعـــد الصـــراع، 

وبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بإعـــادة بنـــاء الجيـــش واألجهـــزة 

األمنيـــة علـــى أســـس وطنيـــة احترافيـــة، ونـــزع ســـالح 

الميليشـــيات، وتنفيـــذ خطـــط عمليـــة جـــادة إلعـــادة 

ـــة،  ـــة االنتقالي ـــق العدال ـــي، وتحقي ـــاء االقتصـــاد الوطن بن

وتأكيـــد الطابـــع المدنـــي للدولـــة مـــن خـــالل تطبيـــق 

أســـس ومبـــادئ المواطنـــة وســـيادة القانـــون واحتـــرام 

ـــة االجتماعيـــة. وبـــدون توفيـــر  حقـــوق اإلنســـان والعدال

هـــذه الشـــروط والمتطلبـــات، ســـوف تظـــل الـــدول 

ـــل بيئـــات مالئمـــة  الضعيفة/الهشـــة والمتصدعـــة تمثِّ

لتمـــدد أنشـــطة الفاعليـــن المســـلحين مـــن غيـــر الـــدول، 

ومـــن ثـــمَّ تبقـــى مصـــادر لتهديـــد األمـــن واالســـتقرار، 

ــى  ــل علـ ــب، بـ ــا فحسـ ــاورة لهـ ــدول المجـ ــي الـ ليـــس فـ

المســـتويين اإلقليمـــي والدولـــي.
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أدت الطفـــرة التكنولوجيـــة واالتجـــاه نحـــو الرقمنـــة 

التحتيـــة  البنـــى  وإدارة  الرقمـــي  واالقتصـــاد 

بواســـطة  العالـــم  دول  معظـــم  فـــى  والخدميـــة 

شـــبكات الحاســـب اآللـــى إلـــى أن أصبـــح الفضـــاء 

الســـيبراني ســـاحة رئيســـة للتفاعـــل بيـــن الـــدول، 

مـــن  كثيـــًرا  كورونـــا  أزمـــة  أوضحـــت  مـــا  وبقـــدر 

قنـــاة  بـــات  الـــذي  االفتراضـــي  العالـــم  إيجابيـــات 

مـــن  مـــا  لحظـــة  فـــى  الوحيـــدة  شـــبه  التواصـــل 

اســـتمرار  ذلـــك  وكفـــل  لألزمـــة،  الحـــرج  التطـــور 

الشـــؤون الحياتيـــة للمليـــارات فـــى أنحـــاء العالـــم 

ــاة  ــم وأداروا كل جوانـــب الحيـ ــوا بيوتهـ ــن التزمـ الذيـ

ــا، فـــإن األمـــر ال يخلـــو مـــن أبعـــاد ســـلبية،  افتراضًيـ

لعـــل مـــن أبرزهـــا تعـــرُّض البنـــى التحتيـــة الســـيبرانية 

لهجمـــات، ســـواء مـــن قراصنـــة بغـــرض الفديـــة، 

أو مـــن جانـــب تنظيمـــات إرهابيـــة، ممـــا أدى إلـــى 

بـــروز مـــا بـــات ُيعـــرف بــــ "اإلرهـــاب الســـيبراني"، ذلـــك 

النشـــاط اإلجرامـــي الـــذي يتـــم تنفيـــذه مـــن ِقبـــل 

خـــالل  مـــن  اإلرهابيـــة  والتنظيمـــات  الجماعـــات 

اســـتخدام الحاســـب اآللـــي، ويكـــون الهـــدف هـــو 

أيًضـــا المنظومـــات اإللكترونيـــة، مســـبًبا خســـائر 

واســـعة النطـــاق، ال تقـــل مـــن حيـــث التأثيـــر عـــن 

تلـــك الناجمـــة عـــن اإلرهـــاب التقليـــدي، بـــل وقـــد 

تفوقهـــا مـــن حيـــث الحجـــم واالتســـاع. 

اإلرهاب الســـيبراني ومســـتقبل العالقات األمريكية 
الروسية

أ. د. نــورهان الشيــخ

ــقــــاهــــرة ــ ــامــــعــــة ال ــة - جــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ أســـــتـــــاذ الـ

فـــى  الســـيبراني  البعـــد  عـــن  الحديـــث  وعنـــد 

يميـــل  قـــد  الروســــــيـــــة،  األمريكيـــــــة  العالقـــات 

"الحـــرب  مصطلـــح  اســـتخدام  إلـــى  البعـــض 

الســـيبرانية"، واعتبـــار الهجمـــات الســـيبرانية أحـــد 

أنمـــاط الحـــروب الجديـــدة غيـــر التقليديـــة، إال أنـــه 

بالنظـــر إلـــى طبيعـــة هـــذه الهجمـــات وعـــدم ثبـــوت 

االســـتخباراتية  أو  الحكوميـــة  الهيئـــات  تـــورط 

ـــح "الجريمـــة الســـيبرانية" أو  وراءهـــا، يظـــل مصطل

"الهجمـــات الســـيبرانية" هـــو األنســـب لتوصيفهـــا، 

خاصـــة وأن معظمهـــا يكـــون بهـــدف الفديـــة. وفـــي 

القراصنـــة  يختـــرق  الســـيبرانية،  الفديـــة  هجمـــات 

شـــبكة الكمبيوتـــر ويهـــددون بتعطيلهـــا، أو حـــذف 

فديـــة  دفـــع  يتـــم  لـــم  مـــا  ملفـــات مهمـــة منهـــا، 

ـــا،  ماليـــة لهـــم، أو يقومـــون بتشـــفير بيانـــات الضحاي

ــة  ــا بواســـطة عملـ ــة غالًبـ ــع فديـ ــون بدفـ ــم يطالبـ ثـ

ــاح فـــك التشـــفير  البيتكويـــن، مقابـــل مدهـــم بمفتـ

وإعادتهـــا إلـــى أصحابهـــا، وتهـــدد تلـــك الجماعـــات، 

علـــى  المســـروقة  المســـتندات  بنشـــر  أحياًنـــا، 

موقعهـــا اإللكترونـــي، مثـــل "HappyBlog"، إذا لـــم 

لمطالبهـــا.  الضحيـــة  تســـتجب 

قراصنــة  أن  إلــى  ُيشــار  عقــود،  ثالثــة  مــن  وألكثــر 

مرتبطيــن بموســكو حاولــوا ســرقة أســرار الواليــات 

المتحــدة عبــر اإلنترنــت، وشــهدت الســنوات األخيــرة 

تغيــًرا نوعًيــا فــي هــذه الهجمــات؛ حيــث باتــت تطــال 
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ــى أن  ــ ــار إل ألكـــثـــر مـــن ثـــالثـــة عـــقـــود، ُيـــشـ
سرقة  ــوا  حــاول بموسكو  مرتبطين  قــراصــنــة 
أسرار الواليات المتحدة عبر اإلنترنت، وشهدت 
السنوات األخيرة تغيًرا نوعًيا في هذه الهجمات؛ 
األمن  على  لإلجهاز  محاولة  وكأنها  بدت  حيث 
الخسائر  وتــضــخــمــت  ــكــي،  األمــري الــســيــبــرانــي 
على  السلبي  التأثير  عن  فضًلا  عنها،  الناجمة 

سمعة الواليات المتحدة.

قطاعــات شــديدة الحساســية والتأثيــر، وتضخمــت 

الخســائر الناجمــة عنهــا، ناهيــك عــن التأثيــر الســلبي 

علــى ســمعة الواليــات المتحــدة التــي عجــزت عــن 

تأميــن نفســها ضــد هــذه االختراقــات، ُيضــاف إلــى 

هــذا تكــرار الهجمــات الكبــرى علــى نحــو ملحــوظ، 

الســيبراني  األمــن  علــى  لإلجهــاز  محاولــة  وكأنهــا 

التهديــدات  تصاعــدت   ،2013 عــام  فمنــذ  األمريكــي؛ 

تهديــدات  أكبــر  مــن  واحــًدا  لتصبــح  الســيبرانية 

األمــن القومــي األمريكــى، ممــا دفــع واشــنطن إلــى 

إصــدار وثيقــة مســتقلة حــول "اســتراتيجية األمــن 

فــى  األمريكيــة"  المتحــدة  للواليــات  الســيبراني 
)1( ســبتمبر 2018. 

وتعتبــر الهجمــات الســيبرانية التــى تتهــم واشــنطن 

روســيا بالتــورط فيهــا وإيــواء الجماعــات التــى تقــوم 

بهــا، تحدًيــا رئيًســا في العالقات بيــن البلدين، خاصة 

أن الرئيــس "جوبايــدن" يعطــي الملــف الســيبراني 

أولويــة واضحــة، وانتقــد إدارة "دونالــد ترامــب" التــي 

األمــن  تتمكــن، مــن وجهــة نظــره، مــن جعــل  لــم 

الســيبراني ضمــن أولوياتهــا. ورغــم أن "بايــدن" أقــّر 

أن الحكومــة الروســية قــد ال تفعــل ذلــك بنفســها، 

فإنــه  ذلــك)2(،  يفعــل  لمــن  الحمايــة  تقــدم  لكنهــا 

ــل نظيــره الروســي "فالديميــر بوتيــن" مســؤولية  حمَّ

إيقــاف مثــل هــذه الهجمــات الســيبرانية، وســلَّمه 

قائمــة  الماضــي،  يونيــو  فــي  جنيــف،  قمــة  خــالل 

ــا للبنــى التحتيــة، تمتــد مــن  تتضمــن 16 قطاًعــا حيوًي

الطاقــة إلــى الميــاه وغيرهمــا، ينبغــي أال تتعــرض 

لهجمــات ســيبرانية. وإزاء هجمــات يوليــو الماضــي، 

أشــار "بايــدن" إلــى عــدم التأكــد مــن هويــة الجهــة 

المبدئــي  االعتقــاد  وأن  الهجــوم،  عــن  المســؤولة 

د  شــدَّ ولكنــه  الروســية،  الحكومــة  ليســت  أنهــا 

علــى أن الواليــات المتحــدة ســترد إذا خلــص إلــى أن 

روســيا هــي المســؤولة عــن الهجــوم. 

أن   ،2020 ديســمبر   28 فــي  أكــد  قــد  "بايــدن"  وكان 

أولوياتهــا  ــف  تكيِّ أن  يجــب  المتحــدة  الواليــات 

الدفاعيــة علــى خلفيــة "التعقيــدات االســتراتيجية 

المتزايــدة التــي خلقتهــا روســيا والصيــن ... وأنــه 

التهديــدات  فــي  التفكيــر  وإعــادة  االبتــكار  يجــب 

الفضــاء  مثــل  جديــدة،  مجــاالت  فــي  المتزايــدة 

د "بايدن" "أن الواليات المتحدة  السيبرانى")3( . وهدَّ

ســترد بشــكل قــوي علــى تــورط الحكومــة الروســية 

"ســتدفع  موســكو  وأن  خبيثــة")4(،  أنشــطة  فــي 

الثمــن" إذا اســتمرت الهجمــات الســيبرانية علــى 

الواليــات المتحــدة مــن أراضيهــا، وأكــد أن الواليــات 

المتحــدة ســترد علــى الهجمــات الســيبرانية التــي 

"تأتــي مــن روســيا"، لكنــه اســتبعد اســتخدام القــوة 

العســكرية رًدا علــى الهجمــات الســيبرانية، وامتنع 

"بايــدن"  إدارة  وّجهــت  إذا  مــا  علــى  التعليــق  عــن 

األجهــزة المختصــة باســتهداف الخــوادم الروســية 

علــى  الســيبرانية  الهجمــات  فــي  المســتخدمة 

الشــركات والهيئــات األمريكيــة. إال أنــه في 28 يوليو 

2021 تحــدث "بايــدن" عــن احتمــاالت دخــول الواليــات 

المتحــدة حرًبــا جديــدة بســبب التكنولوجيــا، وأنــه 

قــوة  مــع  حقيقيــة،  بحــرب  المطــاف  انتهــى  "إذا 

عظمــى، فســيكون ذلــك نتيجــة لخــرق ســيبراني")5(.  

وأكــد مــن منبــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك، يــوم 

21 ســبتمبر، أن واشــنطن تحتفــظ بحــق الــرد علــى 

 هجمــات ســيبرانية تهــدد أمــن الواليــات المتحــدة

أو حلفاءها.

وكانـــت الواليـــات المتحـــدة قـــد اتهمـــت روســـيا 

بالعديـــد مـــن الهجمـــات الســـيبرانية مـــن أبرزهـــا 
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اتخاذ  بعدم  واشنطن موسكو  اتهمت 
السيبرانية،  الــجــرائــم  ضــد  صــارمــة  ــراءات  إجــ
 وأشار وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" إلى أنه: 
بأي  ينبغي ألي دولة مسؤولة أن تشارك  "ال 
ــواء المنظمات  ــ إي شــكــل مــن األشــكــال فــي 
ــي الـــهـــجـــمـــات  ــ ــنـــخـــرطـــة فـ ــة الـــمـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ اإلجـ
التي  الفدية  برامج  ذلك  في  بما  السيبرانية، 

تعمل من األراضي الروسية".

التدخـــل فـــي االنتخابـــات األمريكيـــة 2016، واختـــراق 

"صـــن بيرســـت" )االنفجـــار الشمســـي( لشـــبكات 

"ســـوالرويندز"  لشـــركة  التابعـــة  الحواســـيب، 

واألجهـــزة  الخاصـــة  الشـــركات  مـــن  وعمالئهـــا 

مـــارس  فـــى  بـــدأ  الـــذى  األمريكيـــة،  الحكوميـــة 

وتـــم اكتشـــافه فـــي ديســـمبر 2020، واعُتِبـــر أســـوأ 

اختـــراق علـــى اإلطـــالق للحكومـــة األمريكيـــة، وطـــال 

وزارة الخزانـــة األمريكيـــة، ووزارتـــي األمـــن الداخلـــي 

والدفـــاع، ووزارة الطاقـــة األمريكيـــة، وهـــي الجهـــة 

المســـؤولة عـــن إدارة األســـلحة النوويـــة األمريكيـــة، 

وهجـــوم "رانســـوم ويـــر"، الـــذي أغلـــق خـــط أنابيـــب 

"كولونيـــال بايباليـــن" الـــذى يوفـــر حوالـــي 45% مـــن 

الشـــرقي  الســـاحل  علـــى  المســـتهلك  الوقـــود 

ــراق  للواليـــات المتحـــدة، فـــي مايـــو الماضـــي، واختـ

اللجنـــة  تســـتخدمه  الـــذي  "ســـينيكس"  موقـــع 

ــراق  ــة للحـــزب الجمهـــوري األمريكـــي، واختـ الوطنيـ

أغســـطس،  فـــي  األمريكيـــة  الخارجيـــة  وزارة 

وغيرهـــا. 

اتهمــت  الجــاري  العــام  مــن  يوليــو  مطلــع  وفــى 

االســتخبارات األمريكية والبريطانية اإلدارة العامة 

لالســتخبارات الروســية بتنفيــذ هجمــات ســيبرانية 

والخاصــة  الحكوميــة  المؤسســات  مئــات  علــى 

فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وأنــه منــذ أواســط عــام 

العامــة  اإلدارة  اســتخدمت   2021 مطلــع  حتــى   201٩

لالســتخبارات الروســية والوحــدة العســكرية 26165 

واســعة،  محــاوالت  لتنفيــذ    Kubernetes خليــة 

وموزعــة، ومجهولــة المصــدر، للوصــول إلــى مئــات 

المؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي العالــم، وأن 

هاكــرز  مجموعــات  أيــدي  علــى  ــذت  ُنفِّ الهجمــات 

ــح أن  مرتبطــة باالســتخبارات الروســية، ومــن المرجَّ

هــذه العمليــات مازالــت مســتمرة. 

جــاء ذلــك إثــر تعــرُّض نحو 200 شــركة أمريكية لهجوم 

الخبيثــة،  الفديــة  ببرمجيــات  "موســع"   إلكترونــي 

تكنولوجيــا  شــركة  اســتهدف   ،2021 يوليــو   2 فــي 

المعلومــات "كاســيا" بواليــة فلوريــدا، ثــم انتشــر بين 

برمجيــات  تســتخدم  التــي  المؤسســية  الشــبكات 

الشــركة، ويوجــد موقــع شــركة "كاســيا" فــي عشــر 

دول، ولديهــا أكثــر مــن عشــرة آالف عميــل، ورّجحــت 

أن  اإلنترنــت  ألمــن  البــس"  "هانتريــس  مؤسســة 

وفيــروس  بروســيا  المرتبطــة  "ريفيــل"  جماعــة 

الفدية الذي تطوره تقف وراء هذا الهجوم. وســبق 

أن دفعــت شــركة "كولونيــال" مبلــغ 4.4 مالييــن دوالر 

فديــة بعــد الهجــوم عليهــا. وُتعــد جماعــة "ريفيــل"، 

المعروفــة أيضــا باســم "ســودينوكيبي"، مــن كبــرى 

تحقيًقــا  وأكثرهــا  الســيبرانية،  الجريمــة  جماعــات 

مكتــب  واتهمهــا  العالــم،  مســتوى  علــى  لألربــاح 

التحقيقــات الفيدرالــي األمريكــى بأنها نفذت هجوًما 

إلكترونًيــا فــي الواليــات المتحــدة فــي مايــو الماضــي، 

تســبَّب فــي حالــة مــن الشــلل فــي عمليــات شــركة 

العالــم.  فــي  اللحــوم  مــوردي  أكبــر  إس"،  بــي  "جــي 

كمــا ربطــت تقاريــر بيــن اســم "ريفيــل" وعشــرات 

تعرضــت  التــي  المنظمــة  الســيبرانية  الهجمــات 

لهــا أجهــزة حكوميــة محليــة فــي واليــة تكســاس 

األمريكيــة عــام 201٩. كمــا أثيــرت شــكوك مــن قبــل 

 )Cozy Bear( حــول مجموعــة قرصنــة روســية ُتدعــى

أو )APT 2٩(، والتــي ُيعتقــد أن لهــا عالقــات بــوكاالت 

خــوادم  باختــراق  واتهمــت  البــالد،  فــي  التجســس 

والبيــت  الخارجيــة  وزارة  فــي  اإللكترونــي  البريــد 

األبيــض عندمــا كان "بــاراك أوبامــا" رئيًســا. 

اتخـــاذ  بعـــدم  اتهمـــت واشـــنطن موســـكو  وقـــد 

ــيبرانية،  ــم السـ ــذه الجرائـ ــد هـ ــة ضـ ــراءات صارمـ إجـ
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نــفــت الــحــكــومــة الــروســيــة االتــهــامــات 
وأشار  ضدها،  بالقرصنة  والغربية  األمريكية 
رئــيــس لجنة حــمــايــة ســيــادة الــدولــة إلـــى أن 
على  األمريكية  السيبرانية  الهجمات  نسبة 
-52% من  بــيــن 48  مــا  تــبــلــغ  أهــــداف روســيــة 
اتــهــمــت موسكو  الــهــجــمــات، كــمــا  إجــمــالــي 
البرلمانية،  انتخاباتها  في  بالتدخل  واشنطن 
وأشار الرئيس "بوتين" إلى أن أغلب الهجمات 
السيبرانية في العالم تُنفذ من داخل الواليات 
روسيا  بينما  كــنــدا،  بعدها  وتــأتــي  المتحدة، 
ليست في قائمة الدول األولى من حيث عدد 

مثل هذه العمليات.

ـــه: "ال  ـــر الخارجيـــة "أنتونـــي بلينكـــن" إلـــى أن وأشـــار وزي

ينبغـــي ألي دولـــة مســـؤولة أن تشـــارك بـــأي شـــكل 

مـــن األشـــكال فـــي إيـــواء المنظمـــات اإلجراميـــة 

المنخرطـــة فـــي الهجمـــات الســـيبرانية، بمـــا فـــي 

التـــي تعمـــل مـــن األراضـــي  ذلـــك برامـــج الفديـــة 
الروســـية".)6(

أكثــر مــن  الروســية  الحكومــة  نفــت  المقابــل  فــي 

بالقرصنــة  والغربيــة  األمريكيــة  االتهامــات  مــرة 

ضدهــا والتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، مشــيرة 

إلــى عــدم تقديــم أي أدلــة تدعــم هــذه االتهامــات، 

وأنــه ال عالقــة لهــا مــن قريــب أو بعيــد باألنشــطة 

المتحــدة،  الواليــات  عنهــا  تتحــدث  التــي  الخبيثــة 

وأعلــن ســكرتير مجلــس األمــن القومــي الروســي، 

"نيكــوالي باتروشــيف"، فــي نوفمبــر 2020 أن روســيا 

تتعــرض أيًضــا لهجمــات ســيبرانية متزايــدة، وأن 

الروســية  المعلومــات  مــوارد  هاجمــوا  القراصنــة 

عــام 2020 بأكثــر مــن مــرة ونصــف مقارنــة بعــام 201٩. 

وأشــار رئيــس لجنــة حمايــة ســيادة الدولــة بمجلس 

نســبة  أن  كليمــوف"  "أندريــه  الروســي  االتحــاد 

أهــداف  علــى  األمريكيــة  الســيبرانية  الهجمــات 

روســية حساســة تبلــغ مــا بيــن 48 -52% مــن إجمالــي 

الهجمــات، كمــا اتهمــت روســيا الواليــات المتحــدة 

أجريــت  التــي  البرلمانيــة  انتخاباتهــا  فــي  بالتدخــل 

نائــب  وقــام  ســبتمبر،   1٩ إلــى   1٧ مــن  الفتــرة  فــي 

وزيــر الخارجيــة الروســى "ســيرجى ريابكــوف" بإبــالغ 

الســفير األمريكــى فــى موســكو، "جــون ســوليفان"، 

علــى  دامغــة  أدلــة  لديــه  الروســي  الجانــب  بــأن 

اإلنترنــت  شــركات  جانــب  مــن  القانــون  انتهــاكات 

بانتخابــات  يتعلــق  فيمــا  العمالقــة  األمريكيــة 

الجمعيــة  فــي  النــواب  )مجلــس  الدومــا  مجلــس 

الروســية(.)٧(  االتحاديــة 

وفــى الســياق ذاتــه أشــار الرئيــس "بوتيــن" إلــى أن 

أغلــب الهجمــات الســيبرانية فــي العالــم ُتنفــذ مــن 

داخــل الواليــات المتحــدة، وتأتــي بعدهــا كنــدا، ثــم 

أمريــكا الالتينيــة فبريطانيــا، بينمــا روســيا ليســت 

فــي قائمــة الــدول األولــى مــن حيــث عــدد مثــل هــذه 

المتحــدة  الواليــات  أن  "بوتيــن"  وأكــد  العمليــات. 

لــم تــرد علــى أي طلــب للتوضيــح وجهتــه روســيا 

عــام  خــالل  وأنــه  الســيبرانية،  الهجمــات  بشــأن 

2021 أرســلت موســكو 45 طلًبــا للــوكاالت المعنيــة 

فــي الواليــات المتحــدة، لكــن لــم تتلــق أي جــواب. 

ضــروري  والتشــاور  الحــوار  أن  "بوتيــن"  واعتبــر 

لضمــان األمــن الســيبراني للبلديــن، وتحديــد مــن 

يتحمــل المســؤولية فــى هــذا الصــدد)8(، مؤكــًدا أن 

موســكو علــى اســتعداد لتســليم مرتكبــي الجرائــم 

المتحــدة  الواليــات  لــدى  المطلوبيــن  الســيبرانية 

إلــى واشــنطن فــي حــال إبــرام الطرفيــن اتفاقيــة 

فــي  المتبادلــة  التزاماتهمــا  علــى  تنــص  رســمية 

الواليــات  تلتــزم  الحالــة  هــذه  وفــي  الصــدد،  هــذا 

المتحــدة، بالشــروط نفســها، وتســلم المجرميــن 

إلــى روســيا. المطلوبيــن 

وقـد اتفـق البلـدان خـالل قمـة جنيـف، يـوم 16 يونيـو، 

على إطالق حوار ثنائي على مسـتوى الخبراء بشـأن 

المجـال السـيبراني، ومناقشـة  ضمـان األمـن فـي 

الجرائـم  ومكافحـة  المعلوماتـي  األمـن  قضايـا 

"بايـدن"  بيـن  الهاتفـي  االتصـال  وفـى  السـيبرانية، 



آفاق استراتيجية - العدد )4( - أكتوبـــر 2021

77

قضيـة  الجانبـان  بحـث  يوليـو،   ٩ يـوم  و"بوتيـن"، 

"الهجمـات المسـتمرة المنفـذة باسـتخدام برامـج 

الفديـة مـن ِقبـل مجرميـن متمركزيـن فـي روسـيا، 

والتي طالت الواليات المتحدة ودوًلا أخرى"، وشّدد 

"بايـدن" علـى "ضـرورة اتخـاذ روسـيا إجـراءات لمنـع 

"الواليـات  أن  مؤكـًدا  المجموعـات،  هـذه  أنشـطة 

المتحـدة سـتتخذ كل الخطـوات الضروريـة لحمايـة 

مواجهـة  فـي  الحيويـة  التحتيـة  وبنيتهـا  شـعبها 

المتحدثـة  وأكـدت   .)٩( المسـتمر"  التحـدي  هـذا 

باسـم البيـت األبيـض، فـى 1٧ سـبتمبر، أن الواليـات 

الحـوار مـع روسـيا حـول قضيـة  المتحـدة تواصـل 

األمـن السـيبراني، دون أن تتوقـع نتائـج فوريـة منه، 

وأشارت إلى مقولة "بايدن" "أننا ال نتوقع أن يحدث 

ذلـك خـالل سـاعة واحـدة.. المناقشـات مسـتمرة 

هـذا  الدبلوماسـي..  المسـتوى  علـى  تجـري  وهـي 

القومـي،  لألمـن  فريقنـا  عليـه  يعمـل  الموضـوع 

فإطـالق الحـوار بيـن البلدين حول األمن السـيبراني 

خطـوة إيجابيـة ومهمـة للتعـاون فـى هـذا المجـال 

الحيـوى ولكنهـا لـم تـؤِت ثمارهـا بعـد".

مــن ناحيــة أخــرى، تدرك موســكو وواشــنطن أهمية 

التنســيق بينهمــا لمواجهــة الهجمــات الســيبرانية 

مــن التنظيمــات اإلرهابيــة، والخطــر المتزايــد مــن 

تحــول اإلرهــاب مــن التهديــد المــادي إلــى التهديــد 

برامــج  مــن  التنظيمــات  هــذه  عــززت  إذ  الرقمــي؛ 

تجنيــد المبرمجيــن ومهندســي الكمبيوتــر، وقامــت 

بتطويــر برامــج ضــارة للتجســس واالختــراق، وظهر 

"الخالفــة  اســم  تحــت  اإلرهــاب  مــن  شــكل جديــد 

اإللكترونيــة الموحــدة" التــي تحــاول شــن هجمــات 

سيبرانية وإيجاد منصات في كل مكان في العالم، 

بمــا فــي ذلــك أوروبــا؛ بهــدف الهيمنــة علــى الفضــاء 

الســيبرانى فــي المســتقبل المنظــور تحــت شــعار 

"الجهــاد الســيبرانى"، وال يقتصــر هــدف التنظيمــات 

اإلرهابيــة علــى تنفيــذ هجمــات إرهابيــة ســيبرانية، 

افتراضيــة  أمــة  إنشــاء  إلــى  ذلــك  يتجــاوز  ولكــن 

ــة المتطرفــة،  ــة تؤمــن باألفــكار واأليديولوجي عالمي

إذ تعهــد تنظيــم "داعــش" اإلرهابــي بعــد هزيمتــه 

فــي العــراق وســوريا بمواصلــة هجماتــه مــن خــالل 
التأكيــد علــى الترويــج لـــ "الخالفــة االفتراضيــة". )10(

ســاحات  أحــد  ســيظل  الســيبرانى  الفضــاء  إن 

المواجهــة األمريكيــة الروســية، ورغــم مــا تفرضــه 

التهديــدات الســيبرانية واإلرهــاب الســيبرانى مــن 

تعــاون وتنســيق بيــن البلديــن، فــإن الطريــق مــازال 

ضــوء  فــى  التفاهمــات  هــذه  مثــل  لبلــوغ  طويــًلا 

تمســك روســيا بقاعــدة المعاملــة بالمثــل، وتــردد 

واشــنطن فــي هــذا الخصــوص.

تدرك موسكو وواشنطن أهمية التنسيق 
من  السيبرانية  الهجمات  لمواجهة  بينهما 
التنظيمات اإلرهابية، إذ عززت هذه التنظيمات 
مـــن بـــرامـــج تــجــنــيــد الــمــبــرمــجــيــن ومــهــنــدســي 
ــاب  اإلرهـ مــن  جــديــد  شكل  وظــهــر  الكمبيوتر، 
تحت اسم "الخالفة اإللكترونية الموحدة" التي 
تحاول شن هجمات سيبرانية وإيجاد منصات 
أوروبــا؛  العالم، بما في ذلك  في كل مكان في 
تحت  السيبرانى  الفضاء  على  الهيمنة  بهدف 

شعار "الجهاد السيبرانى".
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التواصـــل  وســـائل  باســـتخدام  اإلرهـــاب  أصبـــح 

االجتماعـــي مـــن أكثـــر القضايـــا إثـــارة للقلـــق فـــي 

اإلرهابيـــة  فالمنظمـــات  العالـــم،  دول  مختلـــف 

المحليـــة والدوليـــة، تســـتخدم منصـــات التواصـــل 

االجتماعـــي فـــي الكثيـــر مـــن أعمالهـــا؛ مثـــل: التجنيـــد، 

وداعميهـــا  أتباعهـــا  مـــع  والتواصـــل  والتدريـــب، 

والمتبرعيـــن لهـــا، فوســـائل التواصـــل االجتماعـــي، 

هـــي وســـيلة رخيصة وســـهلة وفعالـــة، ومن خاللها، 

أفكارهـــم  اإلرهابيـــة  التنظيمـــات  أعضـــاء  ينشـــر 

األيديولوجيـــة ودعاياتهـــم وأنشـــطتهم المختلفـــة. 

التنظيمـــات  بعـــض  تقـــوم  ســـبق،  مـــا  وبخـــالف 

ــو  ــت"، وهـ ــاب اإلنترنـ ــمى بــــ "إرهـ ــا يسـ ــة بمـ اإلرهابيـ

اســـتخدام اإلنترنـــت بوصفـــه وســـيلة يمكـــن مـــن 

إرهابيـــة  أعمـــال  وتنفيـــذ  هجـــوم،  شـــن  خاللهـــا 

تخريبيـــة، واختـــراق أنظمـــة األمـــن والمعلومـــات، 

عبـــر  واإلرهـــاب  القويـــة.  الفيروســـات  وزراعـــة 

اإلنترنـــت هـــو األنشـــطة والممارســـات التـــي تعتمـــد 

علـــى اختـــراق بعـــض شـــبكات اإلنترنـــت الخاصـــة 

ــة؛ بهـــدف التخريـــب أو  ــات معينـ ــدول أو مؤسسـ بـ

التعطيـــل، وينجـــم عـــن مثـــل هـــذه الممارســـات 

ـــأي  ـــة، ال تقـــل خطورتهـــا ب ـــر مادي ـــة وغي خســـائر مادي

اإلرهابيـــة  الممارســـات  عـــن  األحـــوال  مـــن  حـــال 

والتخريبيـــة التـــي تتـــم فـــي الواقـــع الفيزيقـــي.

دور وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي نشـــر اإلرهـــاب 
والتطرف

د. خالد كاظم أبو دوح

أستاذ علم االجتماع السياسي المساعد - جامعة سوهاج

وبالرغـم مـن تزايـد دور مواقـع التواصـل االجتماعـي 

فـي عمليـات اإلرهـاب والتطـرف وتعبئـة المتطرفيـن 

مـدى  يـزال  ال  فإنـه  العنيفيـن(،  وغيـر  )العنيفيـن 

استخدام اإلرهابيين والمتطرفين لوسائل التواصل 

العمليـات  تداعيـات  علـى  ذلـك  وتأثيـر  االجتماعـي، 

المأمـول. النحـو  اإلرهابيـة، غيـر مفهـوم علـى 

وعلى هذا األساس، تحاول هذه المقالة استكشاف 

والمتطرفـة  اإلرهابيـة  الجماعـات  اسـتخدام  كيفيـة 

نظـرة  خـالل  مـن  االجتماعـي،  التواصـل  لمنصـات 

فيهـا  تنشـط  التـي  العالـم  دول  مختلـف  مـن  عامـة 

التنظيمات اإلرهابية والمتطرفة، وستتناول المقالة 

أيًضـا بعـض الممارسـات التـي يتـم تنفيذها من خالل 

مواقـع التواصـل االجتماعـي، ونختتـم المقالـة بعـدد 

يمكـن  التـي  بالسياسـات  المتعلقـة  التوصيـات  مـن 

أن تكـون مفيـدة فـي مكافحـة اإلرهـاب والتطـرف مـن 

خـالل مواقـع التواصـل االجتماعـي.

وســـــائــــل التـواصــــــل االجتماعـــــي 
وتحـــوالت اإلرهـــاب ونشـــر التطـــرف

اإلرهــاب ليــس ظاهــرة جديــدة علــى العالــم، لكــن بــدأ 

العصــر الحديــث لإلرهاب في نهاية القرن العشــرين 

الجماعــات  بــدأت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  بعــده،  ومــا 

ــة والمتطرفــة ممارســة أنشــطتها بشــكل  اإلرهابي
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 New Terrorism الجديد اإلرهاب  يعتبر 
بعدد  ويرتبط  اإلرهــاب،  من  مستحدثًا  شكًلا 
كما  مــركــزي،  غير  أنــه  مــثــل:  الخصائص،  مــن 
ويقوم  سيولة،  أكثر  الجديد  اإلرهـــاب  أصبح 
على بنية شبكية جديدة تسهلها وتربط بينها 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

عديــد  فــي  اإلرهابيــة  العمليــات  وانتشــرت  متكــرر، 

وبعــد  اإلقليميــة،  الحــدود  وتجــاوزت  الــدول،  مــن 

العالــم  بــدأ  ســبتمبر،  مــن  عشــر  الحــادي  هجــوم 

ــدات اإلرهــاب والتطــرف علــى  ــه يدركــون تهدي وقادت

أيًضــا  العالــم  عــرف  ذلــك،  علــى  عــالوة  كبيــر،  نحــو 

والمتطرفــة،  اإلرهابيــة  التنظيمــات  أعضــاء  أن 

فــي  والتطــور  الدقــة  عاليــة  تقنيــات  يســتخدمون 

اإلرهابيــة. لعملياتهــم  والتنفيــذ  التخطيــط 

وبعـد تشـكيل تنظيـم الدولـة اإلسـالمية فـي العراق 

اإلرهابيـة  التهديـدات  أصبحـت  )داعـش(،  وسـوريا 

بدرجـة  التنظيـم  هـذا  يتسـم  حيـث  خطـورة،  أكثـر 

متقدمـة  تكنولوجيـا  ويسـتخدم  النظـام،  مـن  عاليـة 

اإلنترنـت  منصـات  ذلـك  فـي  بمـا  أنشـطته،  فـي 

المختلفـة، ومـن خـالل منصـات التواصـل االجتماعـي 

بالترويـج  والمتطرفـة  اإلرهابيـة  الجماعـات  تقـوم 

األعضـاء  وتجنيـد  األيديولوجيـة،  ألفكارهـا  والدعايـة 

الجـدد وتدريبهـم، والتواصـل مـع األتبـاع والمؤيديـن 

مثـل  مـع  التعامـل  يتـم  ولذلـك  المانحـة،  والجهـات 

هـذه الجماعـات باعتبارهـا إرهاًبـا "غير تقليدي"، أو يتم 

الجديـد. اإلرهـاب  مفهـوم  خـالل  مـن  توصيفهـا 

شـكًلا   New Terrorism الجديـد  اإلرهـاب  ويعتبـر 

مستحدًثا من اإلرهاب، ويرتبط بعدد من الخصائص 

الجديـدة فـي معظـم جوانبـه، مثـل: أنـه غيـر مركـزي، 

كمـا أن اإلرهابييـن الجـدد هـم كيانـات تنظيميـة أقـل 

تماسـًكا. وتقليدًيـا اعتمـد اإلرهابيـون على دعم الدول 

مـن  جـزء  فيأتـي  األخيـرة،  اآلونـة  فـي  أمـا  ورعايتهـا، 

متعـددة؛  شـرعية  غيـر  مصـادر  مـن  اإلرهـاب  تمويـل 

والتبرعـات  االئتمـان،  بطاقـات  علـى  االحتيـال  مثـل: 

اإلرهـاب  تدعـم  ودول  منظمـات  مـن  المقدمـة 

مصالحهـم  أيضـا  لهـم  وأثريـاء  مصالحهـا،  لتحقيـق 

فـي العمليـات اإلرهابيـة. كمـا أن اإلرهـاب الجديـد لـم 

يعـد يقتصـر علـى المنظمـات التقليديـة، التـي تخوض 

صراعاتهـا وتنفـذ عملياتهـا داخـل دولـة معينـة، وبـدًلا 

مـن ذلـك أصبحـت سـاحة قتـال الجماعـات اإلرهابيـة 

الجديـدة عالميـة، كمـا أن أهـداف اإلرهـاب الجديد أكثر 

واإلرهـاب  عشـوائية.  تكـون  أن  إلـى  وتميـل  عالميـة، 

الجديـد أكثـر تعقيـًدا، وأكثـر صعوبـة فـي التصـدي لـه 

أصبـح  لقـد  التقليـدي،  باإلرهـاب  مقارنـة  ومواجهتـه 

اإلرهاب الجديد أكثر سـيولة، ويقوم على بنية شـبكية 

جديـدة تسـهلها وتربـط بينهـا تكنولوجيـا االتصـاالت 

علـى  البشـر  مـن  رصيـًدا  ويمتلـك  والمعلومـات، 

اسـتعداد لفعـل أي شـيء، وأن يتسـبب فـي أشـكال 

والخـراب. الدمـار  مـن  موسـعة 

المعاصـر  لإلرهـاب  األساسـية  الخصائـص  ومـن 

خـالل  مـن  تأكـدت  والتـي  المتطرفـة،  والجماعـات 

الدوليـة  والتقاريـر  والباحثيـن  الخبـراء  مـن  العديـد 

االحترافـي  االسـتخدام  والتطـرف،  اإلرهـاب  عـن 

لإلنترنـت، والقـدرات العاليـة علـى التالعـب بوسـائل 

الدراسـات  مـن  عـدد  وهنـاك  الجديـد.  اإلعـالم 

والمقـاالت التـي أكـدت أن اإلرهـاب اسـتفاد بشـكل 

اإلعـالم  وسـائل  فـي  الهائـل  التقـدم  مـن  إيجابـي 

وتكنولوجيـا االتصـاالت وتطبيقاتهـا المختلفة على 

اإلنترنـت، وأن هـذا التقـدم أسـهم في تطوير شـكل 

علـى  فقـط  يعتمـد  ال  اليـوم  فاإلرهـاب  اإلرهـاب، 

وسـائل اإلعـالم التقليديـة، كمـا هـو الحـال بالنسـبة 

لإلرهاب التقليدي، وإنما أيًضا على وسـائل اإلعالم 

مـع  الجديـد  اإلرهـاب  يتفاعـل  مـا  وكثيـًرا  الجديـدة، 

وسـائل اإلعالم لنشـر الخوف، من خالل نشـر أخبار 

اإلطـار،  هـذا  وفـي  اإلرهابيـة،  وعملياتـه  أنشـطته 

أشـار أحـد تقاريـر األمـم المتحـدة إلـى أن اإلرهابييـن 
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ال يهملـون وسـائل اإلعـالم اإللكترونيـة والصحافـة 

فاإلرهـاب  اإلرهابيـة،  لعملياتهـم  التخطيـط  عنـد 

يسـتهدف األشـخاص الذين يشـاهدون العمليات 

المنصـات  عبـر  أخبارهـا  ويتابعـون  اإلرهابيـة، 

اإلعالميـة ووسـائل التواصـل االجتماعي المختلفة، 

للضحايـا. اسـتهدافه  قـدر  بنفـس 

ويضاف لما سبق، أن التهديد األيديولوجي للتطرف 

العنيـف أصبـح مشـكلة عالميـة لهـا تداعيـات عابـرة 

تقـوم  االجتماعـي  التواصـل  فعبـر وسـائل  للحـدود؛ 

مسـتمرة،  اتصـال  بحمـالت  المتطرفـة  الجماعـات 

تسـتهدف الضعفاء والمتعاطفين معهم، لحثهم 

باسـم  العنـف  وممارسـة  التطـرف  علـى  ودفعهـم 

التواصـل  هـذا  ومـع  المتطرفـة،  األيديولوجيـات 

الدعايـة  حمـالت  تداعيـات  أصبحـت  الالمحـدود، 

وفتـًكا. وانتشـاًرا  تعقيـًدا  أكثـر  العنيفـة  المتطرفـة 

لماذا وسائل التواصل االجتماعي؟

العالـم،  فـي  اإلنترنـت  مسـتخدمي  عـدد  تزايـد  مـع 

أصبحـت وسـائل التواصـل االجتماعـي أداة االتصـال 

األكثـر تفضيـًلا لتقديـم وجهات نظر الفرد أو تعليقاته 

ومشـاركة معلوماتـه، وتقاُسـم الكثيـر مـن تفاصيـل 

الحيـاة اليوميـة مـع قائمـة أصدقائه، عالوة على ذلك، 

تقـدم وسـائل التواصـل االجتماعي الكثيـر من خيارات 

مغلقـة،  مجموعـة  مثـل:  للمسـتخدم،  الخصوصيـة 

محادثـة خاصـة، مجموعـة مفتوحـة، أو صفحـة عامـة، 

المختلفيـن  األشـخاص  مـن  للعديـد  يمكـن  حيـث 

النظـر واآلراء والمناقشـات، وهكـذا،  تبـادل وجهـات 

أصبحـت وسـائل التواصـل االجتماعـي أيًضـا، واحـدة 

للجماعـات  جاذبيـة  وأكثرهـا  الطـرق  أفضـل  مـن 

األفـكار،  لنشـر  المتطرفـة،  وللمنظمـات  اإلرهابيـة 

وتكويـن األتبـاع الجدد، والتواصل مع اآلخرين بشـكل 

دائـم وآمـن.

مواقـع  حـول  العالميـة  اإلحصائيـات  أحـدث  وتشـير 

أن  إلـى  التالـي(،  الشـكل  )انظـر  االجتماعـي  التواصـل 

التواصـل  لمواقـع  مسـتخدم  مليـارات(   4.48( هنـاك 

االجتماعي حول العالم حتى يوليو 2021، أي ما يقرب من 

)5٧%( مـن إجمالـي عـدد سـكان العالـم، وقـد نمـا عـدد 

مسـتخدمي مواقـع التواصـل االجتماعـي بمقـدار )520 

مليوًنـا( خـالل السـنة األخيـرة علـى الصعيـد العالمـي، 

يبلـغ  وأخيـًرا  سـنوًيا،   )%13.1( بلـغ  نمـو  بمعـدل  أي 

معـدل االسـتخدام اليومـي العالمـي لمواقـع التواصل 

دقيقـة(. وعشـرين  وأربـع  )سـاعتين  االجتماعـي 

يوليو

2021

4.48 مليار56.8%13.1%99%1.5 ساعة

مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي حول العالم

معـــدل الوقـــــت الذي يقضيــــه 
على  الـعــــــادي  الـمـســــــتــخـــدم 
مـواقــــع التـواصـــــل االجتماعـي 
يومًيا )ساعتين ونصف تقريًبا(

معــدل نمــو عــدد مســتخدمي 
مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ســــــــنوًيا )13,1%( ويقـــــــدرون 

بنحــو 520 مســتخدًما

مواقـــع  نســـبة مســـتخدمي 
التواصـــــــــل االجتماعـــــــــي مـــن 

خـــالل الموبايـــل )%99(

مواقـــع  نســـبة مســـتخدمي 
مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل 
إجمالـــي عـــــــــــــدد الســـــــــكان 

 )%56,8(

األفـــــــــــــراد  عـــــــــــــدد  إجمالـــي 
الذيـــن يســـتخدمون مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي )4,48( 

مســـتخدم  مليـــارات 
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بسـبب كل مـا سـبق وغيـره مـن ميـزات متوافـرة 

فـي مواقـع التواصـل االجتماعـي، تهتـم الجماعـات 

التواصـل  برامـج  اإلرهابيـة والمتطرفـة باسـتخدام 

أو  حـدود  بـال  العالـم،  مـع  للتواصـل  االجتماعـي 

قيـود، وبشـكل أسـرع وغيـر مكلـف، وبصـرف النظـر 

عـن ذلـك، فـإن منصـات التواصـل االجتماعـي أكثـر 

سـهولة في االسـتخدام لتوزيع المعلومات ونشـر 

األخـرى  والمـوارد  والمتطرفـة،  اإلرهابيـة  األفـكار 

لهـم  يمكـن  وحتـى  واإلرهابييـن،  المتطرفيـن  بيـن 

فـي  مـكان  أي  فـي  النزاعـات  لمناطـق  الوصـول 

ومقاطـع  والكتيبـات  المشـورة  وتقديـم  العالـم، 

التشـغيلية. األمـن  ومعلومـات  الفيديـو 

كيف تـســــــتـخـــدم الـجـمـــاعـــات اإلرهابية 
والمتطرفة وسائل التواصل االجتماعي؟

تســـتخدم التنظيمـــات اإلرهابيـــة وســـائل التواصـــل 

االجتماعـــي وغيرهـــا مـــن منصـــات اإلنترنـــت بطـــرق 

عديـــدة، ال ســـيما ألغـــراض االتصـــاالت التشـــغيلية، 

وتبـــادل  االســـتخباراتية،  المعلومـــات  وجمـــع 

ـــر ذلـــك مـــن  ـــد، والتدريـــب، وغي المعلومـــات، والتجني

اســـتخدامات وظيفيـــة. وفـــي عـــام 2014 أشـــار أحـــد 

التقاريـــر الصـــادرة عـــن مركـــز "ســـيمون ويزنتـــال" 

أنجلـــوس"،  "لـــوس  ومقـــره   ،Simon Wiesenthal

منتـــدى  ألـــف  ثالثيـــن  مـــن  أكثـــر  هنـــاك  أن  إلـــى 

وموقـــع إلكترونـــي وحســـاب علـــى مواقـــع التواصـــل 

ـــات المتحـــدة  ـــروج لإلرهـــاب فـــي الوالي االجتماعـــي، ت

األمريكيـــة وخارجهـــا، كمـــا اكتشـــفوا تزايـــد انضمـــام 

المتطرفيـــن إلـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي، 

اليمينيـــة  الجماعـــات  مـــن  العديـــد  أن  ويالحـــظ 

فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، تعيـــد توجيـــه 

باســـتمرار  وتكشـــف  منتدياتهـــا،  نحـــو  الجمهـــور 

عـــن صفحـــات وحســـابات أعضـــاء هـــذه الجماعـــات 

والمجموعـــات علـــى منصـــات التواصـــل االجتماعـــي، 

ــر. ــوك، وتويتـ ــل: الفيـــس بـ مثـ

اإلرهابيــة  التنظيمــات  مــن  العديــد  وتتواصــل 

يتعلــق  فيمــا  البعــض  بعضهــا  مــع  والمتطرفــة 

بالمناقشــات األيديولوجيــة والمشــاركات الدعائيــة، 

ويعتبــر تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وحركــة الشــباب، 

التواصــل  لوســائل  البارزيــن  المســتخدمين  مــن 

ــر، عــالوة علــى ذلــك،  االجتماعــي، وخاصــة علــى تويت

فــإن الجبهــة الوطنيــة لتحريــر أوجاديــن، ومســلحي 

اإليجــور فــي الصين، وبعض التنظيمات المتطرفة 

تعتبــر  وغيرهــم،  والقوقــاز  تايالنــد  فــي  المســلحة 

لوســائل  المهميــن  المســتخدمين  مــن  أيًضــا 

االجتماعــي. التواصــل 

وتعتمــد بعــض التنظيمــات اإلرهابيــة والمتطرفــة 

علــى موقــع اليوتيــوب، لمشــاركة الخطــب والدعايــة 

فــي  التبايــن  مــن  وبالرغــم  السياســية،  واألحــداث 

ذلــك بيــن الجماعــات القوميــة البيضــاء المتطرفــة، 

والجماعــات اإلســالمية اإلرهابيــة، يقــوم القوميــون 

باعتبارهــا  المتطرفــة  المــواد  بتســويق  البيــض 

المالــي  والمــورد  الرئيســة،  الدعايــة  وظيفــة 

يعمــل  اإلنترنــت  أن  البحــوث  وتظهــر  األساســي. 

كقنــاة للتطــرف بثــالث طــرق:

التفسـير والتعزيـز: يسـتخدم اإلنترنـت ووسـائل 	 

وتعزيـــــــــــز  توضيـــــــح  فـي  االجتماعــــــي  التواصــــــل 

األيديولوجيات المتطرفة عبر الرسائل والسرديات 

المرسـلة عبـر الفضـاءات الزرقـاء واإلنترنـت.

ــن الــتــنــظــيــمــات  ــد مــ ــديـ ــعـ ــتـــواصـــل الـ تـ
البعض  بعضها  مــع  والمتطرفة  اإلرهــابــيــة 
وحركة  داعــش  تنظيم  ويعتبر  اإلنترنت،  عبر 
الشباب من المستخدمين البارزين لوسائل 
كما  تويتر،  على  وخاصة  االجتماعي،  التواصل 
المسلحة  المتطرفة  التنظيمات  بعض  أن 
في تايالند والقوقاز، تعد أيًضا من مستخدمي 

وسائل التواصل االجتماعي.
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بـــــــدأت الـــجـــمـــاعـــات اإلرهــــابــــيــــة فــي 
االصطناعي  الــذكــاء  استخدام  استكشاف 
استراتيجياتها  في   Artificial Intelligence
ــرنـــت؛ ففي  ــتـ لــلــتــطــرف والــتــجــنــيــد عــبــر اإلنـ
ــهــرون نعيم"  إنــدونــيــســيــا، ابــتــكــر "مــحــمــد ب
ــا )تــطــبــيــق أو بــرنــامــج "روبـــــوت" عبر  ــوتًـ روبـ
اإلنترنت يكمل المهام بشكل مستقل، من 
خالل التفاعل مع األنظمة والمستخدمين(، 

للتواصل مع المجندين المحتملين.

العضوية واالندماج: يوظف اإلنترنت ووسائل 	 

مسـارات  إنشـاء  فـي  االجتماعـي  التواصـل 

التفكيـر،  فـي  المتشـابهين  لألفـراد  سـهلة 

لالنضمـام مًعـا وتشـكيل شـبكات لدمـج المزيد 

األشـخاص. مـن 

المقبـول: 	  غيـر  والسـلوك  اآلراء  تطبيـع 

يسـتخدم اإلنترنـت فـي إنشـاء غـرف افتراضيـة 

واألفـكار  النظـر  لوجهـات  والمحـاكاة  للنقـاش 

تطبيـع  خاللهـا  مـن  يتـم  التـي  المتطرفـة، 

المقبولـة. غيـر  السـلوكيات 

مماثلـة؛  نتائـج  اليونسـكو  أجرتهـا  دراسـة  وتقـدم 

حيـث أشـارت إلى أن شـبكات التواصـل االجتماعي 

ونشـر  تفاعليـة،  منصـات  إلنشـاء  ُتسـتخدم 

محتـوى عنيـف ومتطـرف، وتحديـد األعضـاء الجدد 

وتعزيـز  كاذبـة،  معلومـات  وإنتـاج  المحتمليـن، 

األفـراد؛  مـع  عالقـات  وتكويـن  الفـردي،  الحـوار 

وذلـك بهـدف التجنيـد أو كسـب التعاطـف. وفـي 

هـذا السـياق، أشـار "إيفـان هولمـان" خبيـر اإلرهاب 

اإللكترونـي، إلـى أن ٩0% مـن النشـاط اإلرهابـي علـى 

اإلنترنـت، يحـدث مـن خـالل االعتمـاد علـى مواقـع 

االجتماعـي. التواصـل 

الجماعـــات  أن  إلـــى  ا،  أخيـــًر اإلشـــارة  وتجـــدر 

اســـتخدام  استكشـــاف  فـــي  بـــدأت  اإلرهابيـــة 

فـــي   Artificial Intelligence االصطناعـــي  الـــذكاء 

اســـتراتيجياتها للتطـــرف والتجنيـــد عبـــر اإلنترنـــت؛ 

نعيـــم"  بهـــرون  "محمـــد  ابتكـــر  إندونيســـيا،  ففـــي 

 Bahrun اإلندونيســـي"  محمـــد  "أبـــي  بـــــ  الملقـــب 

عبـــر  "روبـــوت"  برنامـــج  أو  )تطبيـــق  روبوًتـــا   Naim

اإلنترنـــت يكمـــل المهـــام بشـــكل مســـتقل، مـــن 

والمســـتخدمين(،  األنظمـــة  مـــع  التفاعـــل  خـــالل 

حيـــث  المحتمليـــن؛  المجنديـــن  مـــع  للتواصـــل 

يســـتقبل الروبـــوت المســـتخدمين برســـالة آليـــة 

باللغـــة اإلندونيســـية، ثـــم يشـــارك رســـائل الدعايـــة 

إلـــى أدلـــة تصنيـــع  ومقاطـــع الفيديـــو، باإلضافـــة 

المتفجـــرات محليـــة الصنـــع، كمـــا اســـتخدمت حركـــة 

الشـــباب المجاهديـــن، روبوًتـــا علـــى التليجـــرام؛ حيـــث 

ألحـــدث  رابًطـــا  للمســـتخدمين  الروبـــوت  يرســـل 

ــال  ــى اتصـ ــاء علـ ــة بالبقـ ــمح للحركـ ــا يسـ ــاة، ممـ قنـ

دائـــم مـــع متابعيهـــا.

مسارات التحرك

االســــــتراتيجيات  بـعــــــض  تـكــــــون  أن  يمكـــن 

مـــن  الحـــد  أو  للســـيطرة  مفيـــدة  والسياســـات 

انتشـــار اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 

فـــي نشـــر اإلرهـــاب والتطـــرف، ونختتـــم المقـــال 

علـــى  التنفيذيـــة  التوصيـــات  مـــن  عـــدد  باقتـــراح 

التالـــي: النحـــو 

وضـــع قوانيـــن جديـــدة بشـــأن اإلرهـــاب 	 

التـواصــــــل  وســــائـــــل  عبــــر  والتطــــــــرف 

االجتماعـــي

تظهر الحاجة الملحة لسن القوانين بشأن اإلرهاب 

مـع  االجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عبـر  والتطـرف 

أهميـة حـرص الحكومـات وهـي تضـع هـذه القوانين 

علـى احتـرام حقـوق حريـة الـرأي والتعبيـر.
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شـن الحمات المضادة لإلرهاب والتطرف 	 

باسـتخدام مواقع التواصل االجتماعي

يمكــن أن تكــون الحمــالت ضــد اإلرهــاب والتطــرف 

اســتراتيجية  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 

الحكوميــة  المنظمــات  ِقبــل  مــن  للغايــة  فعالــة 

مســتخدمي  عــدد  زيــادة  ومــع  الحكوميــة،  وغيــر 

دول  مختلــف  فــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

العالــم بشــكل كبيــر مــع التقــدم التكنولوجــي، فــإن 

اإلرهــاب  بخطــورة  المجتمــع  أفــراد  وعــي  زيــادة 

والتطــرف وتداعياتهمــا الخطيــرة علــى الجميــع، هي 

ممارســة مناســبة، ويمكــن للحكومــات مــن خاللهــا 

تعقــب الشــخص اإلرهابــي أو المتطــرف بســهولة، 

أو الشــخص المشــتبه بــه، الــذي يحــاول التأثيــر علــى 

ــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، واتخــاذ  اآلخريــن عب

اإلجــراءات القانونيــة ضــده.

األدوات التكنولوجيـة المتطـورة والتدريب 	 

المناسب

مـــن أجـــل التعامـــل مـــع إرهابـــي وســـائل التواصـــل 

التأكـــد  إلـــى  الحكومـــات  تحتـــاج  االجتماعـــي، 

إنفـــاذ  وهيئـــات  األمنيـــة  المؤسســـات  أن  مـــن 

التكنولوجيـــة  بـــاألدوات  جيـــًدا  القانـــون مجهـــزة 

المتطـــرف  الفكـــر  أصحـــاب  لتعقـــب  والذكيـــة؛ 

والعنيـــف، وتحتـــاج أيًضـــا إلـــى التأكـــد مـــن أن هـــذه 

المؤسســـات واألجهـــزة األمنيـــة تســـتخدم هـــذه 

أهميـــة  ذلـــك  ويبـــرز  قانونـــي،  بشـــكل  األدوات 

وجـــود برامـــج قويـــة للتدريـــب وبنـــاء القـــدرات لـــكل 

المعنييـــن بمكافحـــة اإلرهـــاب والفكـــر المتطـــرف؛ 

لرفـــع كفـــاءة اســـتخدام هـــذه األدوات، وتوظيفهـــا 

ــب. ــو المناسـ ــى النحـ علـ

ثقافة 	  ونشر  الرقمية  األمية  محو  تعزيز 
التعامل الرشيد مع اإلنترنت بين الشباب

علــى الحكومـــــات دعـــــــم تعميـــــــم محـــــو األميــــــة 

التعامــل  بمهــارات  الشــباب  وتزويــد  الرقميــة، 

الرشــيد واالســتخدام العقالنــي لإلنترنــت ووســائل 

التواصــل االجتماعــي، مــن خالل المناهج الدراســية، 

واألنشــطة الصيفيــة فــي المــدارس والجامعــات، 

وتدريــس أخالقيــات التعامــل عبــر اإلنترنــت.
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حديثـة  ليسـت  السـيبرانية  الميليشـيات  فكـرة  إن 

العهـد، فقـد اسـتخدمتها مختلـف القـوى الدوليـة 

نشـبت   1٩٩٩ عـام  ففـي  التسـعينيات؛  نهايـة  منـذ 

حـرب إلكترونيـة بيـن الهنـد وباكسـتان حـول إقليـم 

كشـمير، وفـي العـام نفسـه وجهـت حركـة حمـاس 

وفـي  إسـرائيلية.  أهـداف  ضـد  سـيبرانية  هجمـات 

تزايـًدا  الدولـي  المجتمـع  السـنوات األخيـرة، شـهد 

ملحوًظا في انتشار وتأثير الميليشيات اإللكترونية 

أو السـيبرانية كفاعـل دولـي علـى الصعيد العالمي، 

االفتراضـي  العالـم  فرضـه  واقًعـا  أصبحـت  حتـى 

توضيـح  إلـى  المقالـة  هـذه  وتسـعى  الـدول.  علـى 

الميليشـيات  امتـالك  علـى  الدولـي  السـباق 

ولكـن  لمواجهتهـا.  الدوليـة  والجهـود  السـيبرانية، 

قبـل تنـاول ذلـك سـيتم تناول تعريف الميليشـيات 

فـي  الـدول  أبـرز  هـي  ومـا  وأشـكالها،  السـيبرانية، 

السـيبرانية. الميليشـيات  تكويـن 

تعريف الميليشيات السيبرانية

يوجـد  ال  االجتماعيـة  العلـوم  مفاهيـم  مـن  كغيـره 

تعريـف جامـع مانـع للميليشـيات السـيبرانية، بـل 

لوضـع  والسياسـيون  والمفكـرون  الكتـاب  اجتهـد 

-عضـو  أوتيـس"  "رايـن  فعرفهـا  لهـا،  تعريـف 

مؤسـس فـي رابطـة الدفـاع السـيبراني اإلسـتونية 

)CDL( وخبير األمن السيبراني- بأنها "مجموعة من 

الميليشـــيات الســـيبرانية: الســـياق الدولـــي 
وآليـــات المواجهـــة

أ. دينا عاطف عمر

الــقــرار اتــخــاذ  ودعـــم  المعلومات  مــركــز   - بــاحــث سياسي 

اسـتخدام  علـى  والقادريـن  الراغبيـن  المتطوعيـن 

سياسـي".  هـدف  لتحقيـق  السـيبرانية  الهجمـات 

كمـا ُتعـرَّف بأنهـا "مجموعـة مـن األفـراد القادريـن 

أهـداف  لتحقيـق  سـيبرانية  بهجمـات  القيـام  علـى 

محددة"،  أو هي "تنظيم مجموعة من المتطوعين 

للقيـام بعمليـات فـي الفضـاء الحاسـوبي أو يتعلـق 

بـه".  وتتخـذ الميليشـيات اإللكترونيـة ثالثـة أشـكال 

وفًقـا لــ "رايـن أوتيـس"، وهـي: 

المنتدى   •

الخلية   •

التسلسل الهرمي  •

1. المنتدى: هو شكل مخصص من الميليشيات 
مركزيـة  منصـة  حـول  تنظـم  التـي  اإللكترونيـة 

المعلومـات  أعضـاؤه  ويتقاسـم  لالتصـاالت، 

واألدوات الالزمـة للقيـام بهجمـات إلكترونية ضد 

. خصمهـم

القراصنـة،  مجموعـات  بهـا  ويقصـد  2.الخليـة: 
بدوافـع  اإللكترونيـة  القرصنـة  فـي  تشـارك  التـي 

الزمـن. مـن  طويلـة  فتـرات  مـدى  علـى  سياسـية 

النمـوذج  إلـى  يشـير  الهرمـي:  التسلسـل   .3
الهرمـي التقليـدي فـي المنظمـات التطوعية التي 

ترعاهـا الحكومـة، وكذلـك فـي المنظمـات الذاتيـة 
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ســـباًقا  األخيـــرة  الســـنوات  شـــهدت 
تشـــكيل  فـــي  المتقدمـــة  الـــدول  بيـــن 
الجيـــوش والميليشـــيات الســـيبرانية، وقـــد 
كبيـــًرا  اهتماًمـــا  الـــدول  مـــن  العديـــد  أولـــت 
ـــة فـــي الحفـــاظ  ـــدور الميليشـــيات اإللكتروني ل

القومـــي. أمنهـــا  علـــى 

ا،  انتشـاًر األكثـر  وهـو  بالتماسـك،  تتسـم  التـي 

كمـا  الـدول  مـن  العديـد  عليـه  اعتمـدت  والـذي 

الحًقـا. سـنعرض 

تصاعد دور الميليشيات السيبرانية 
عسكريًا

الـدول  بيـن  سـباًقا  األخيـرة  السـنوات  شـهدت 

الميليشـيات  الجيـوش  تشـكيل  فـي  المتقدمـة 

الـدول  مـن  العديـد  أولـت  وقـد  السـيبرانية، 

فـي  اإللكترونيـة  الميليشـيات  لـدور  كبيـًرا  اهتماًمـا 

الحفـاظ علـى األمـن القومـي لهـا، وصـد الهجمـات 

والواليـات  الصيـن  رأسـها  وعلـى  اإللكترونيـة، 

المتحـدة، فاتجهـت إلـى التركيـز علـى ملـف تشـكيل 

الميليشـيات السـيبرانية، وهـو مـا يرجـع إلـى عـدة 

أهمهـا:  مـن  أسـباب 

للـدول، . 1 القومـي  األمـن  تهديـدات  طبيعـة  ـر  تغيُّ

حيـث أصبحـت أغلبهـا تهديـدات إلكترونيـة، أيًضـا 

لـم يعـد هنـاك ضامـن لدولـة مـا أن تكـون بعيـدة 

فأصبحـت  السـيبرانية،  الهجمـات  مرمـى  عـن 

تهـدد دول العالـم مـن جميـع النواحـي اقتصادًيـا 

وعسكرًيا وأمنًيا وسياسًيا، كما عانت دول كثيرة 

اقتصادًيـا مـن أضـرار االختـراق السـيبراني، األمـر 

الـذي وصـل إلـى مراقبـة اقتصـاد دولـة بالكامـل، 

مثل إستونيا عام 2008، أو استهداف أجهزة الطرد 

المركـزي للمفاعـل النووي اإليراني المعروف من 

خـالل هجـوم ُعـرف باسـم "ستاكسـنت"، وتعـرُّض 

إسـرائيل لمحاولـة تلويـث الميـاه مـن خـالل رفـع 

بعـض  فـي  والكلـور  الكيميائيـة  المـواد  مسـتوى 

منشـآت الميـاه علـى يـد قراصنـة تابعيـن للحرس 

الثـوري اإليرانـي.

غالًبـا مـا تفضـل الـدول الصغيـرة الميليشـيات . 2

وذلـك  المباشـرة؛  المواجهـة  عـن  السـيبرانية 

نظـًرا النخفـاض تكلفتهـا عـن تكاليـف الحـروب 

مرتكبيهـا. اكتشـاف  وصعوبـة  العاديـة، 

عدم خضوع الدول للمسـاءلة عن بعض جرائم . 3

القـدرة  لعـدم  وذلـك  السـيبرانية؛  الميليشـيات 

علـى تتبـع مرتكبيهـا ومالحقتهـم.

علـى . 4 بالـدول  الدفـاع  وزارات  قـدرات  محدوديـة 

الكثيـر  الحـروب اإللكترونيـة، فاتجهـت  مواجهـة 

ـي إنشـاء وحـدات خاصـة للجيـوش  منهـا إلـى تبنِّ

اإللكترونيـة، ومـن أبـرز األمثلـة علـى ذلـك:

ويمكـن اإلشـارة إلـى قيـام الواليـات المتحدة 	 

الفضـاء  قيـادة  وحـدة  بإنشـاء  األمريكيـة 

السـيبرانية  الهجمـات  للـرد علـى  اإللكترونـي 

المركزيـة  المخابـرات  وكالـة  كانـت  أن  بعـد 

بهـذا  تقـوم  األمريكـي  القومـي  واألمـن 

الـدور. وفـي عـام 2011، أعلنـت القـوات الجويـة 

"األسـاطيل"  عـن  األمريكيـة  والبحريـة 

الخاصـة بهمـا، بعـد  و"األجنحـة" السـيبرانية 

أن أعلـن الجيـش األمريكـي عن تشـغيل أول 

سـيبراني."  "لـواء 

خاصـة 	  سـرية  وحـدة  الصيـن  أنشـأت  كمـا 

بهيئـة أركان جيـش التحريـر الشـعبي الصيني، 

 لديهـا شـبكة مـن المتخصصيـن فـي أكثـر مـن

13 دولة، وتتميز الميليشيات الصينية بسرعة 

التعبئة والهجوم خالل أي أزمة سياسية.  

اإلرهـاب 	  مكافحـة  لجنـة  قامـت  الهنـد  وفـي 

التابعـة لـوزارة اإلعـالم بالتنسـيق مـع جيـش 
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نتيجة لتغير مفهوم الحروب التقليدية، 
الجهات  أو  ــــدول  ال بــعــض  فــقــد اســتــخــدمــت 
بــنــى تحتية  لــتــدمــيــر  الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 
عسكرية،  منشآت  وتدمير  حسابات  وسرقة 
دفع  الذي  األمر  التخريب؛  أعمال  وغيرها من 
من  لحمايتها  وسيلة  عن  البحث  إلــى  الــدول 

تلك الهجمات.

الرابطـة  إلنشـاء  )ICA(؛  اإللكترونـي  الهنـد 

اإللكترونيـة الهنديـة للدفـاع ضـد الهجمـات 

الباكسـتانية.  اإللكترونيـة 

الـذي 	  السـوري  اإللكترونـي  الجيـش  وكذلـك 

2011، وهـو يتألـف مـن مجموعـة  تأّسـس فـي 

الدفـاع  فـي  المتخصصيـن  مـن  منظمـة 

النظـام  خدمـة  إلـى  تهـدف  السـيبراني، 

المتمـردة.  الجماعـات  لمكافحـة  السـوري 

كما أسست إستونيا لرابطة الدفاع السيبراني 	 

الوطني  الدفاع  "اتحاد  من  كجزء   ،2011 عام 

الشامل"، لحمايتها من الهجمات السيبرانية. 

الجهـــود الدوليـــة فـــي مكافحـــة 
ــي ــاب اإللكترونـ اإلرهـ

نظــًرا لتنامــي تهديــد الهجمــات الســيبرانية للســلم 

واألمــن الدولييــن، ونتيجــة لتغيــر مفهــوم الحــروب 

التقليديــة، وأن أغلــب حــروب هــذا العصــر أصبحــت 

 حروًبــا إلكترونيــة، فقــد اســتخدمت بعــض الــدول

بنــى  لتدميــر  الســيبرانية  الهجمــات  الجهــات  أو 

منشــآت  وتدميــر  حســابات  وســرقة  تحتيــة، 

عســكرية، وغيرهــا مــن أعمــال التخريــب؛ األمــر الــذي 

دفــع الــدول إلــى البحــث عــن وســيلة لحمايتهــا مــن 

تلــك الهجمــات، وفــي هــذا اإلطــار، تجــدر اإلشــارة 

إلــى وجــود عــدد مــن التحديــات التــي تعــوق جهــود 

وضــع تشــريعات رادعــة للجرائــم الســيبرانية، مــن 

أبرزهــا:

صعوبة التأكد من مرتكبي الجرائم اإللكترونية؛ 	 

ألن هـذا األمـر يتطلـب تكاليـف باهظـة، ومثـال 

علـى ذلـك، عـدم القـدرة على تحديد المتسـببين 

اإليرانـي  النـووي  المفاعـل  علـى  الهجـوم  فـي 

فرغـم  "ستاكسـنت"؛  فيـروس  باسـتخدام 

المتحـدة  بالواليـات  المحيطـة  الشـكوك 

علـى  مـادي  دليـل  يوجـد  ال  فإنـه  وإسـرائيل، 

الهجـوم. لهـذا  منهمـا  أي  ارتـكاب 

لإلمكانيـات 	  المسـتمر  التحديـث  ضـرورة 

للتطـورات  مواكبـة  تكـون  حتـى  السـيبرانية؛ 

تمتلـك  وحتـى  المجـال،  هـذا  فـي  المتسـارعة 

أيًضـا. الـردع  علـى  القـدرة  الـدول 

الالزمـة ضـد 	  القانونيـة  التدابيـر  اتخـاذ  صعوبـة 

الـدول أو الجهـات التـي ُيشـتبه فـي تورطهـا في 

ارتـكاب هـذه الجرائـم، فـي ضـوء صعوبـة تتبـع 

مرتكبـي الجرائـم اإللكترونيـة.

ـي  تبنِّ إلـى  الـدول  بعـض  لجـأت  ذلـك،  ضـوء  وفـي 

استراتيجية للردع السيبراني، والمقصود بالردع هنا: 

"اتخـاذ التدابيـر التـي تمنـع أعمـال اإلرهاب السـيبراني 

قبـل حدوثهـا"، وفـي هـذا الصـدد، تعـد الميليشـيات 

أفضـل وسـيلة للدفـاع السـيبراني؛ حيـث تقـوم بـردع 

حـركات  مـن  حركـة  بوصفهـا  المحتملـة،  الهجمـات 

تبنَّـت  الشـأن،  هـذا  وفـي  المسـلحة.  غيـر  المقاومـة 

العديـد مـن الدول مبـادرات إقليمية ووطنية لحماية 

أمنهـا، علـى سـبيل المثـال، إطـالق االتحـاد األوروبـي 

السـريعة؛  لالسـتجابة  السـيبراني  األمـن  وحـدة 

تقـوم علـى بنـاء شـبكة مـن مراكـز العمليـات األمنيـة 

لألمـن  درع  لتشـكيل  االتحـاد  أنحـاء دول  فـي جميـع 

المراكـز  هـذه  تقـوم  بحيـث  األوروبـي؛  السـيبراني 

باستكشـاف عالمـات الهجمـات السـيبرانية، وتحذير 

السلطات من احتمال وقوع أضرار، وال يقصد بهذه 
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فـــي  جـــادة  خطـــوات  مصـــر  خطـــت 
وضعـــت  حيـــث  الســـيبراني؛  األمـــن  مجـــال 
الســـيبراني  لألمـــن  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
)2017-2021(، وســـبق ذلـــك تشـــكيل المجلـــس 
2014؛  عـــام  الســـيبرانى  لألمـــن  األعلـــى 
لـــدى  البيانـــات والمعلومـــات  بهـــدف تأميـــن 

المختلفـــة. الدولـــة  مؤسســـات 

الوحـدة أن تكـون هيئـة قائمـة بذاتهـا، بـل هـي منصـة 

افتراضية ومادية تحقق ثالثة أهداف عبر مجتمعات 

وإنفـاذ  والدبلوماسـية  )المدنيـة  السـيبراني  األمـن 

القانـون والدفـاع(، وتسـعى هـذه المراكـز إلـى توفيـر 

السـيبراني،  باألمـن  والمشـترك  المسـتمر  الوعـي 

وتعزيـز االسـتجابة لتوصياتهـا. وفي عـام 2020 طرحت 

لالتحـاد  جديـدة  اسـتراتيجية  األوروبيـة  المفوضيـة 

المنطلقـات  تتضمـن  السـيبراني،  لألمـن  األوروبـي 

الرئيسـة لتطويـر قطـاع األمـن السـيبراني مسـتقبًلا.

كمـا تجـدر اإلشـارة إلى قيـام وزارة الدفاع األمريكية 

)البنتاجـون( بوضـع خطـة بعنـوان "خريطـة طريـق 

لعمليـات المعلومـات"، والتـي تهـدف إلـى مراقبـة 

اإلنترنـت، كمـا شـكلت مجموعـة الثمانـي الصناعيـة 

بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر مجموعـة 

وعلـى  اإللكترونيـة.  الجرائـم  مـن  للحـد  فرعيـة 

االسـتراتيجية  مصـر  وضعـت  الوطنـي  المسـتوى 

تقـوم  التـي   ،)2021-201٧( السـيبراني  لألمـن  الوطنيـة 

أساسـي  جـزء  اإللكترونـي  الفضـاء  "أمـن  أن  علـى 

مـن منظومـة االقتصـاد واألمـن القومـي" ، وسـبق 

ذلـك تشـكيل المجلـس األعلـى لألمـن السـيبرانى 

عـام 2014؛ بهـدف تأميـن البيانـات والمعلومـات لـدى 

المختلفـة.  الدولـة  مؤسسـات 

وختاًمـا، لـم يعـد التطـور العسـكري واالقتصـادي 

يعـد  ولـم  الدولـة،  لقـوة  األساسـي  المحـدد  هـو 

امتـالك  خـالل  مـن  يتحـدد  للـدول  القومـي  األمـن 

الـدول للقـدرات العسـكرية المتقدمـة فقـط، بـل 

أصبحـت هنـاك عوامـل أخـرى تؤثر على قوة الدولة 

وعلـى  السـيبراني،  األمـن  رأسـها  وعلـى  وأمنهـا، 

الرغـم مـن خطـورة التهديـدات السـيبرانية، فإنه ال 

توجد حتى اآلن استراتيجية دولية موحدة لمواجهة 

الهجمـات السـيبرانية، وإنمـا مـن خـالل مبـادرات 

إقليميـة وفرديـة، وفـي ضـوء ذلك يمكـن القول إن 

القوانين الدولية لم تصل بعد إلى المستوى الذي 

وهـو  السـيبراني،  اإلرهـاب  مواجهـة  مـن  نهـا  يمكِّ

الجهـود  وأن  الدولييـن،  واألمـن  السـلم  يهـدد  مـا 

الدوليـة المبذولـة في مواجهة اإلرهاب السـيبراني 

هـي جهـود فرديـة، ومن ثمَّ يحتـاج المجتمع الدولي 

إلـى توحيـد تلـك الجهـود تحـت رايـة واحـدة. كذلـك 

ـر مفهوم الحـروب التقليدية، وأصبحت  يتضـح تغيُّ

للـدول، ممـا  األفضـل  البديـل  اإللكترونيـة  الحـرب 

سـاحة  إلـى  اإللكترونـي  الفضـاء  تحـول  إلـى  أدى 

صـراع بيـن الـدول والفاعليـن مـن غيـر الـدول، فـي 

المكـون  األطـراف  مـن  العديـد  اسـتغالل  ظـل 

لتحقيـق  إلكترونيـة  ميليشـيات  لتكويـن  البشـري 

أهدافهـا. وبالنسـية لمصـر، فقـد خطـت خطـوات 

جـادة فـي مجـال األمـن السـيبراني، ولكنهـا ال تـزال 

الجيـوش  مجـال  تطويـر  علـى  التركيـز  إلـى  بحاجـة 

اإللكترونيـة، وحمايـة الفضـاء اإللكترونـي الخـاص 

بهـا مسـتقبًلا.
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بالــذكاء  المرتبطــة  التطبيقــات  حـــداثة  رغــم 

فــي  كبيــًرا  تقدًمــا  أحــرز  العالــم  فــإن  االصطناعــي، 

تلــك  اســتخدام  مجــاالت  وتوســيع  تطويــر  مجــال 

التطبيقــات. وحيــث وصــل التقــدم النظــري والتقنــي 

فــي علــوم الــذكاء االصطناعــي إلــى مرحلــة محــاكاة 

أنمــاط  مختلــف  فــإن  وعاطفــة،  عقــًلا  اإلنســان 

ــة للتعامــل  وأشــكال الســلوك البشــري صــارت قابل

معهــا ومعالجتهــا آلًيــا من خالل الــذكاء االصطناعي.

مــن هــذا المنطلــق، تطــورت آليــات وطرائــق مواجهــة 

بمــا  البشــري،  الســلوك  فــي  الســلبية  الظواهــر 

فكريــة  أو  سياســية  بأبعــاد  المتعلقــة  تلــك  فيهــا 

والعنــف  الفكــري،  التطــرف  مثــل،  أيديولوجيــة،  أو 

السياســي، واإلرهــاب. ومقابــل مــا تقدمــه القفــزات 

لتطويــر  إيجابيــات  مــن  والتكنولوجيــة  المعرفيــة 

االصطناعــي  الــذكاء  مــن  اإلنســانية  االســتفادة 

مخاطــر  وجــود  دون  يحــل  لــم  ذلــك  فــإن  وغيــره، 

تصاحــب تلــك التقنيــات الحديثــة، وتحديــات تجابههــا، 

األمــر الــذي تبــرز أهميتــه فــي مجــاالت شــديدة األهميــة 

والحسـاسيـــــة، مثل، مـواجـهــــــة الـتـطــــــــرف ومكافحة 

واإلرهــاب.  العنــف 

ماهية الذكاء االصطناعي

المتخصصـة،  والمفاهيـم  التعقيـدات  عـن  بعيـدا 

اإلرهــــــاب.. مواجهـــة  فـــي  االصطناعـــي   الذكــــــاء 
فـــرص وتحـديات

أ. ســـامـح راشـــــد

ــر الــــــــــــشــــــــــــؤون اإلقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة بــــــــــاألهــــــــــرام ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ خــ

يمكـن اعتبـار الـذكاء االصطناعـي بمثابـة نـوع جديـد 

من التفكير "اآللي"، حيث يعتمد على إعمال العقل 

العقـل  يحاكـي  بمـا  قدراتـه  وتفعيـل  اإللكترونـي، 

أولويـات،  وترتيـب  أهـداف،  تحديـد  فـي  البشـري 

بواسـطة  وذلـك  قـرارات،  واتخـاذ  بدائـل،  ووضـع 

الحواسـيب اآلليـة أي الماكينـات اإللكترونية وليس 

مـن  أساسـية  مسـتويات  ثالثـة  وتوجـد  البشـر. 

 :) االصطناعـي)1  الـذكاء 

اآللـي  الحاسـب  برمجـة  ويعنـي  المحـدود:  الـذكاء 
علـى مهمـة مخططـة مسـبًقا فـي نطـاق محـدد، فـا 

يملـك الحاسـب تجاوزهـا، أو بـاألدق يفقـد القـدرة علـى 

مـن  أبعـد  أو  المهمـة  هـذه  خـارج  والتصـرف  التفكيـر 

ذلـك النطـاق. وهـذا النمط المبسـط هو الذي تعتمده 

النمـاذج التقليديـة مـن الحواسـيب اآلليـة فـي مختلـف 

وإعـداد  الحسـابية،  العمليـات  إجـراء  مثـل:  وظائفهـا، 

قواعـد البيانـات، وغيرهما من االسـتخدامات المبرمجة 

مسـبًقا ومحدودة البدائل، وال يمكن للحاسـب الخروج 

عـن تلـك البدائـل أو األوامـر المبرمجـة عليـه.

الــذكاء العــام: وجوهــره بنــاء الخبــرات والمعرفــة 
يمكــن  وبالتالــي  مختلفــة،  بمواقــف  المــرور  عبــر 

للحاســب أو للجهــاز المبرمــج بهــذه الطريقــة اتخــاذ 

قــرارات مســتقلة ومتكيفــة مــع المواقــف الجديــدة، 

وذلــك بشــكل ذاتــي دون تدخل بشــري. ومن الحاالت 
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الشــهيرة فــي هــذا النمــط، الســيارات ذاتيــة القيــادة، 

وأجهــزة الــرد اآللــي، والمســاعدات اإللكترونيــة.

ع للذكاء  الذكاء المفتوح: وهو المستقبل المتوقَّ

باألحـرى  أو  للحواسـيب  يمكـن  حيـث  االصطناعـي، 

بعيـد  حـد  إلـى  يحاكـي  بشـكل  التعامـل  "الروبوتـات" 

ومتغيـرة.  مختلفـة  مواقـف  فـي  البشـري  التعامـل 

كمـا يمتـد نطـاق هـذا النـوع المتقـدم مـن الـذكاء إلـى 

الجوانـب المعنويـة والعاطفيـة ومـا يعتـري اإلنسـان 

مـن مشـاعر وانفعـاالت وفًقـا للموقـف. 

ومـع التقـدم الهائـل الـذي يتحقـق بشـكل متسـارع 

أن  المسـتبعد  ليـس مـن  المجـاالت،  فـي مختلـف 

أو المطلـق ويتحـول مـن  المفتـوح  الـذكاء  يتقـادم 

أعلـى درجـات الـذكاء االصطناعـي حالًيـا، إلـى صيغـة 

قديمـة تقليديـة مـن الـذكاء فـي المسـتقبل. 

ـي عـن إطـالق صفـة  وربمـا بمـرور الوقـت، يتـم التخلِّ

"االصطناعـي" علـى هذه األشـكال المسـتحدثة من 

الذكاء أو البرمجة والتفكير. فهي تشـير في النهاية 

إلـى نـوع مـن االفتعـال أو االنتقـاص مـن خصائصه، 

والتطويـر  المسـتمر  العلمـي  للبحـث  يمكـن  فيمـا 

الدائم لهذه التقنيات أن يحقق قفزات ال يتصورها 

العقـل البشـري فـي الوقـت الراهـن، فيصبـح هـذا 

الـذكاء الموصـوف حالًيـا باالصطناعـي ذكاء موازًيـا 

مكافًئـا للعقـل البشـري، وتصيـر الروبوتـات كائنات 

موازيـة للبشـر فـي كل شـيء، ال تكتفـي بـأداء مهـام 

تشـعر  وإنمـا  حركيـة،  محـض  وسـلوكيات  آليـة 

لهـا  المناظـر  محيطهـا  مـع  وتتجـاوب  وتتفاعـل 

والبشـري كذلـك.

أدوار ومهام

ترتبــط  التــي  والمســتجدات  الظواهــر  كل  شــأن 

الــذكاء  يلعــب  اإلنســانية،  الحيــاة  مــع  بالتفاعــل 

وإدارة  تســيير  فــي  مؤثــًرا  دوًرا  حالًيــا  االصطناعــي 

مفهــوم  يقتصــر  وال  البشــر،  حيــاة  وتشــكيل 

"التشــكيل" هنــا علــى النواحــي الماديــة والعملياتيــة 

المعنويــة  الجوانــب  إلــى  يمتــد  بــل  الحيــاة،  فــي 

العقائديــة  والمرجعيــات  الفكريــة  والســياقات 

البشــري.  الســلوك  وبالتالــي  لتوجهــات  المحركــة 

وذلــك فــي االتجاهيــن، األول المباشــر أي باســتخدام 

الــذكاء االصطناعــي فــي برمجــة وتخصيــص رســائل 

علــى  للتأثيــر  بدقــة؛  مدروســة  توجيــه  وحمــالت 

مــدركات وقناعــات األفــراد والمجموعــات البشــرية. 

والثانــي هــو اللجــوء إلــى البرمجيــات )الخوارزميــات( 

المعلومــات،  وتحليــل  البيانــات،  وفــرز  رصــد  فــي 

البشــري  الســلوك  لتتبــع  دالالتهــا،  واســتخالص 

وتوقــع  بــه  والتنبــؤ  فيــه  المحتملــة  واالتجاهــات 

بهــا.  القائميــن  علــى  التعــرف  أو  معينــة  أحــداث 

وكل ذلــك وفًقــا لنمــاذج رياضيــة تتولــى الحواســيب 

خاللهــا. مــن  البيانــات  معالجــة 

التنبـؤ: يسـاعد الـذكاء االصطناعـي بهـذا الـدور فـي 

للتأثـر  القابليـن  األشـخاص  نوعيـة  وتحديـد  معرفـة 

بأفكار متطرفة، أي المستهدفين المحتملين سواء 

للجماعـات المتطرفة فكرًيـا، أو التنظيمات اإلرهابية 

الحركيـة، وبالتالـي يمكـن حصـر أفـراد معينيـن يمكـن 

تصنيفهـم كمتطرفيـن/ إرهابييـن محتمليـن. 

الـــذكاء  مســـاهمة  تطويـــر  يجـــري  التحصيـــن: 

االصطناعـــي فـــي هـــذا االتجـــاه، باســـتحداث برامـــج 

مع التقدم الهائل الذي يتحقق في مختلف 
يتقادم  أن  المستبعد  من  ليس  المجاالت، 
أعلى  من  ويتحول  المطلق  أو  المفتوح  الذكاء 
صيغة  إلى  حالًيا،  االصطناعي  الذكاء  درجات 
المستقبل.  في  الذكاء  من  تقليدية  قديمة 
وربما بمرور الوقت، يتم التخلِّي عن إطالق صفة 
المستحدثة  األشكال  هذه  على  "االصطناعي" 

من الذكاء أو البرمجة والتفكير.
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فيمـا يتعلـق بمواجهة التطـرف واإلرهاب، 
ا مهًما في  يلعـب الـذكاء االصطناعـي دوًرا إيجابيًّ
توفيـر قـدر كبيـر مـن الوقـت والجهد فـي إجراءات 
البحـث والتتبـع، أخـًذا فـي االعتبـار ضخامـة حجـم 
المعلومـات التـي تتم معالجتهـا، ومدى التعقيد 

والتشـابك والتشـابه فيمـا بينها.

موجهـــة تقـــوم بإعـــادة توجيـــه أولئـــك المســـتهدفين 

المحتمليـــن، إلـــى مصـــادر تأثيـــر ومحتـــوى معلوماتـــي 

معيـــن، يعمـــل علـــى ترشـــيد األفـــكار وتقليـــل احتمـــاالت 

ــن.    ــاف اإلرهابييـ ــى مصـ ــراد إلـ ــك األفـ ــال أولئـ انتقـ

الماحقــة: تســهم تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي 
فــي تحديــد الجماعة أو الطرف أو الشــخص المتورط 

ــذ أو التخطيــط.  ــي، ســواء بالتنفي فــي العمــل اإلرهاب

بالعمليــات  الخاصــة  المعطيــات  بتحليــل  وذلــك 

ــوع  ــة، والمــكان، ون ــوع العملي ــل: ن محــل التحــري، مث

مــع  المعلومــات  ومطابقــة  والهــدف.  الســاح، 

المشــتبه  األفــراد  أو  للجماعــات  الســابق  التاريــخ 

بهــم، وذلــك باســتخدام معاييــر محــددة للتصفيــة 

حققــت  محــددة  رياضيــة  نمــاذج  وتوجــد  والترتيــب. 
نســب دقــة عاليــة تجــاوزت %80.)2( 

فرص وإيجابيات

ـــرة  ـــات كثي ـــذكاء االصطناعـــي إيجابي يوفـــر اســـتخدام ال

فـــي مختلـــف مجـــاالت الحيـــاة، وفيمـــا يتعلـــق خصوًصـــا 

الـــذكاء  يلعـــب  واإلرهـــاب،  التطـــرف  بمواجهـــة 

ـــل أهـــم تلـــك  ــا، وتتمثَّ ـــا مهًمـ ا إيجابيًّ االصطناعـــي دوًر

ـــر مـــن الوقـــت والجهـــد  ـــر قـــدر كبي اإليجابيـــات فـــي توفي

االعتبـــار  فـــي  أخـــًذا  والتتبـــع،  البحـــث  إجـــراءات  فـــي 

تتـــم معالجتهـــا،  التـــي  المعلومـــات  ضخامـــة حجـــم 

ومـــدى التعقيـــد والتشـــابك والتشـــابه فيمـــا بينهـــا. 

ومـــن التطبيقـــات المهمـــة فـــي هـــذا الســـياق، تطبيـــق 

برمجيـــات الـــذكاء االصطناعـــي علـــى أجهـــزة التصويـــر 

والمراقبـــة، فضـــًلا عـــن قواعـــد البيانـــات المصـــورة 

لألفـــراد؛ حيـــث صـــارت تقنيـــة التعـــرف علـــى الوجـــه 

باســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي أداة أساســـية فـــي 

والحـــوادث  العنـــف  أعمـــال  مرتكبـــي  هويـــة  تحديـــد 

اإلرهابيـــة.)3(  

ورغـم مـا تبـدو عليـه هـذه اآلليـة حالًيـا مـن سـهولة 

وشـديدة  التعقيـد  بالغـة  فعلًيـا  فإنهـا  وبسـاطة، 

الوقـت  كـم  إلـى  بالنظـر  ذلـك  ويتضـح  األهميـة، 

كان  التـي  والماليـة  البشـرية  والمـوارد  والجهـد 

يجـب تخصيصهـا للقيـام بهـذه المهـام باسـتخدام 

فمـا  القديمـة،  التتبـع  وأسـاليب  التعـرف  وسـائل 

كان فـي الماضـي يسـتغرق مـدة طويلـة قـد تصـل 

إلـى شـهور، أصبـح متاًحـا في ثواٍن معـدودة بفضل 

االصطناعـي. الـذكاء  تقنيـات 

فـي السـياق ذاتـه، فـإن اسـتخدام الـذكاء االصطناعـي 

مراحـل  فـي  الخطـأ  احتمـاالت  بعيـد  حـد  إلـى  ُيقلـص 

فـي  وكذلـك  المتورطيـن،  وتحديـد  والتحـري،  البحـث 

القانـون؛ حيـث  إنفـاذ  إلـى  المالحقـة والسـعي  مراحـل 

يتم تضييق دوائر االشـتباه، وتسـهيل عمليات الحصر 

المعطيـات  وكل  واألشـخاص  للمعلومـات  والفـرز 

رفـع  مـن  ذلـك  يعنيـه  عمـا  وفضـًلا  الصلـة.  ذات 

مسـتوى الدقـة والكفـاءة فـي الجانـب األمنـي المباشـر 

لمواجهـة اإلرهـاب، األهـم أنـه يوفـر مناًخا من الثقة في 

أجهـزة األمـن، ويخلـق طمأنينـة لـدى الـرأي العـام تجـاه 

المؤسسـات واآلليـات المنخرطـة في تلـك المواجهة.

قيود وتحديات

الذكاء  يوفرها  التي  الكثيرة  المزايا  مقابل 

الحياة، يصاحب  االصطناعي في مختلف مجاالت 

تلك الفوائد الجّمة تحديات وقيود تفرض نفسها.

البدائية: 	 

مـــن أهـــم وأبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه اســـتخدام 
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يمكن  "أداة"  االصطناعي  الذكاء  أصبح 
القانون  إنفاذ  لصالح  وتوظيفها  تطويعها 
أو انتهاكه؛ حيث بدأ بالفعل استخدام بعض 
ــيــة، مثل  أشــكــالــه بــواســطــة جــمــاعــات إرهــاب
مسيرة  لطائرات  داعــش  تنظيم  استخدام 
التي  الفاشلة  االغتيال  ذكية، وكذلك محاولة 
تعرض لها رئيس فنزويال "نيكوالس مادورو" 

في 2018، باستخدام الُمسّيرات.

أن  اإلرهـــاب،  مواجهـــة  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 

قطاًعـــا عريًضـــا مـــن "مصانـــع اإلرهـــاب" ال يـــزال 

بعيـــًدا عـــن تلـــك األشـــكال مـــن التقنيـــات الحديثـــة، 

جوهريـــة  مشـــكالت  تعانـــي  دول  فـــي  خصوًصـــا 

أنماًطـــا  ـــى  تتبنَّ وبالتالـــي  ا،  وسياســـيًّ ـــا  اقتصاديًّ

ـــة.  ـــاة ومقومـــات المعيشـــة اليومي ـــة فـــي الحي بدائي

ـل فـي عـدم تأثـر تلـك  ولهـذا الوضـع وجـه آخـر، يتمثَّ

االتصـال  ووسـائل  التكنولوجيـة  بـاألدوات  البلـدان 

الحديثـة التـي صـارت هـي البـاب الواسـع لتشـكيل 

عقليـة  والحًقـا  المتطـرف،  شـخصية  وتكويـن 

الطـرق  مـع  التعاطـي  صعوبـات  أن  إال  اإلرهابـي، 

بلـورة  خاللهـا  مـن  يتـم  التـي  والتقليديـة  البدائيـة 

األفكار المتطرفة وغرسـها بين أجيال الشـباب في 

تلـك المجتمعـات أكبـر وأشـد تعقيـًدا مـن تلك التي 

يمكـن مواجهتهـا فـي المجتمعـات المتقدمـة، التي 

تتسـم باالنفتـاح علـى وسـائل التواصـل والتأثيـر، ما 

يمنحهـا قابليـة أعلـى للتفاعـل والحـوار واسـتقبال 

مخالفـة. وطروحـات  آراء 

ازدواجية االستخدام:	 

حـجــــــــر  االصـطـنـاعـــــي  الـذكـــــاء  أصـبـــــح  مـثـلـمـــا 

ضــد  األمنيــة  المواجهــة  مســتقبل  فــي  زاويــة 

التطــرف  وقريًبــا  الحركــي(،  )التطــرف  اإلرهــاب 

تتحــدد  أداة محايــدة  المقابــل  الفكــري، فهــو فــي 

والطــرف  اســتخدامها  لطبيعــة  وفًقــا  تأثيراتهــا 

قابــل لالســتخدام  هــو  وبالتالــي  منــه،  المســتفيد 

لالســتخدامات  تماًمــا  مكافــئ  بشــكل  الســلبي 

يمكــن  "أداة"  مجــرد  النهايــة  فــي  فهــو  اإليجابيــة، 

القانــون  إنفــاذ  لصالــح  وتوظيفهــا   تطويعهــا 

أو انتهاكه، ولتحقيق الصالح العام أو اإلضرار به.

وقـــد انتقلـــت هـــذه القابليـــة مـــن مرحلـــة التنظيـــر 

أرض  علـــى  الفعلـــي  التجســـد  إلـــى  واالحتمـــاالت 

بعـــض  اســـتخدام  بالفعـــل  بـــدأ  حيـــث  الواقـــع؛ 

أشـــكال وتجليـــات الـــذكاء االصطناعـــي بواســـطة 

جماعـــات إرهابيـــة وتنظيمـــات مســـلحة )4(. والمثـــال 

"الدولـــة  تنظيـــم  اســـتخدام  ذلـــك،  علـــى  األبـــرز 

"داعـــش" لطائـــرات  الشـــهير باســـم  اإلســـالمية" 

مســـيرة ذكيـــة، وكذلـــك محاولـــة االغتيـــال الفاشـــلة 

"نيكـــوالس  فنزويـــال  رئيـــس  لهـــا  تعـــرض  التـــي 

الُمســـّيرات.  باســـتخدام   ،2018 فـــي  مـــادورو" 

واألخطـــر هـــو الجمـــع بيـــن أكثـــر مـــن تقنيـــة للـــذكاء 

الطائـــرات  كاميـــرات  تعتمـــد  كأن  االصطناعـــي، 

تقنيـــات  علـــى  أهدافهـــا  تحديـــد  فـــي  المســـيرة 

ــا بأســـلحة ذكيـــة  التعـــرف علـــى الوجـــوه، أو تزويدهـ

تســـتطيع تتبـــع الهـــدف المحـــدد، أو التعـــرف عليـــه 
مـــن بيـــن عـــدة أهـــداف متشـــابهة.)5( 

القابلية لاختراق:	 

تعانـــي كل األنظمـــة األمنيـــة والدفاعيـــة القائمـــة 

علـــى التكنولوجيـــا الحديثـــة والحواســـيب اآلليـــة، مـــن 

إشـــكالية تقليديـــة مالزمـــة للتقنيـــات اإللكترونيـــة، 

المنظومـــات  فـــكل  لالختـــراق،  القابليـــة  وهـــي 

اإللكترونيـــة التـــي تعمـــل علـــى نطـــاق شـــبكي أو 

تتفاعـــل مـــع بيئـــات إلكترونيـــة مناظـــرة، تحتـــوي علـــى 

ـــة،  ـــات المتبادل ـــل مخـــارج ومداخـــل للبيان ـــواب تمثِّ أب

ـــراق مـــن  ـــا لالخت ـــي أنهـــا معرضـــة دائًم وهـــو مـــا يعن

قابليـــة  وجـــود  عـــن  األبـــواب، فضـــًلا  هـــذه  خـــالل 

ــا لـــدس برمجيـــات خبيثـــة، ســـواء للتجســـس  دائًمـ
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ــاب والــتــطــرف  ــ ــم أن مــكــافــحــة اإلرهـ رغـ
ــة  ــإن ثــمَّ ــ ــة بـــامـــتـــيـــاز، فـ ــمــي تـــعـــد قــضــيــة عــال
العالم  دول  مــن  كثير  مــواقــف  فــي  تــفــاوتــات 
تــعــريــف اإلرهــــــاب، ومــعــايــيــر تصنيف  حـــول 
شأن  ومــن  كإرهابية.  والتنظيمات  الحركات 
في  الــدولــي  الــتــعــاون  على  ينعكس  أن  ذلــك 
يعني  ما  اإلرهابية. وهو  التنظيمات  مواجهة 
الــقــوى  بــيــن  بالفعل  بـــدأ  ــذي  الـ الــتــســابــق  أن 
الذكاء  تطبيقات  من  االستفادة  نحو  الكبرى 
في  يكون  ال  قد  ــه،  أدوات وتطوير  االصطناعي 

صالح مكافحة اإلرهاب على طول الخط.

أو للتخريـــب، فتقـــوم بتعديـــل البرمجيـــات األصليـــة 

ســـواء لنســـخ البيانـــات أو التحكـــم فـــي المخرجـــات 

ــرِق. ــرف المختـ ــراض الطـ ــع أغـ ــق مـ ــا يتوافـ بمـ

سباق تسلح ذكي:	 

مـــع التقـــدم التكنولوجـــي فـــي علـــوم الحواســـيب 

واإللكترونيـــات، حظـــي "الـــذكاء االصطناعـــي" بقـــدر 

فـــي  المـــوارد  وتخصيـــص  االهتمـــام  مـــن  كبيـــر 

موازنـــات القـــوى الكبـــرى فـــي العالـــم. ففـــي 20 يوليـــو 

201٧، أصـــدرت الحكومـــة الصينيـــة خطـــة مفصلـــة 

لتأخـــذ زمـــام المبـــادرة فـــي مجال الـــذكاء االصطناعي 

بحلـــول عـــام 2030، وبعـــد أقـــل مـــن شـــهرين أعلـــن 

ـــن" اتجـــاه روســـيا  ـــر بوتي الرئيـــس الروســـي "فالديمي

ــذكاء  ــات الـ ــتخدام تكنولوجيـ ــي اسـ ــع فـ ــى التوسـ إلـ

االصطناعـــي بهـــدف التحـــول إلـــى دولـــة رائـــدة فـــي 

هـــذا المجـــال)6(. وفـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، 

اعتبـــرت اســـتراتيجية الدفـــاع الوطنـــي األمريكيـــة 

)ينايـــر 2018(، الـــذكاء االصطناعـــي أحـــد التكنولوجيـــات 

الرئيســـة التـــي "ســـتضمن لواشـــنطن القـــدرة علـــى 

ــا)٧( . خـــوض حـــروب المســـتقبل والفـــوز بهـ

ورغـم أن مكافحـة اإلرهـاب والتطـرف تعـد قضيـة 

عالميـة بامتيـاز، فـإن ثّمـة اختالفـات كثيـرة وتباينات 

واسـعة حـول األسـاليب واالقترابـات الفعالـة فـي 

كثيـر  فـي مواقـف  تفاوتـات  ـة  وثمَّ المواجهـة،  تلـك 

ومعاييـر  اإلرهـاب،  تعريـف  حـول  العالـم  دول  مـن 

ومـن  كإرهابيـة.  والتنظيمـات  الحـركات  تصنيـف 

أن  االختالفـات  مـن  المعقـدة  الحزمـة  تلـك  شـأن 

بيـن  والتنسـيق  الدولـي  التعـاون  علـى  تنعكـس 

اإلرهابيـة.  التنظيمـات  مواجهـة  فـي  الحكومـات 

وهـو مـا يعنـي أن التسـابق الـذي بـدأ بالفعـل بيـن 

تطبيقـات  مـن  االسـتفادة  نحـو  الكبـرى  القـوى 

الـذكاء االصطناعـي وتطويـر أدواتـه، قد ال يكون في 

الخـط. علـى طـول  اإلرهـاب  مكافحـة  صالـح 

هـذا  فـي  الكامنـة  الخطـورة  إلـى  النظـر  ويمكـن 

مسـتويين: علـى  المتناغـم  غيـر  الوضـع 

ـــرؤى بيـــن الـــدول الكبـــرى 	  ـــرات وال اختـــالف التقدي

التـــي تقـــف فـــي الخطـــوط العريضـــة والمبـــادئ 

العامـــة لمكافحـــة اإلرهـــاب غالًبـــا مـــا يتحـــول إلـــى 

خـــالف حـــول السياســـات ومســـارات التنســـيق 

مـــع دول  أو  بينهـــا  التعـــاون، ســـواء فيمـــا  أو 

مصـــدر  معهـــا  العالقـــة  تكـــون  قـــد  أخـــرى 

ــاون  ــى ذلـــك التعـ ــارزة علـ ــة البـ الخـــالف. واألمثلـ

ـــن قـــوى  ـــوع بي ـــر متعـــدد المســـارات والمتن الكبي

كبـــرى فـــي العالـــم )خصوًصـــا فـــي المجـــاالت 

روســـيا  مثـــل  والتكنولوجيـــة(،  العســـكرية 

والصيـــن فـــي جانـــب، وإيـــران وكوريـــا الشـــمالية 

وفنزويـــال وغيرهـــا مـــن الـــدول فـــي جانـــب آخـــر. 

فبينمـــا تفـــرض الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 

ومعظـــم الـــدول الغربيـــة عقوبـــات اقتصاديـــة 

وقيـــوًدا تكنولوجيـــة مشـــددة علـــى تلـــك الـــدول 

ـــل  يمثِّ فنزويـــال،..(،  الشـــمالية،  كوريـــا  )إيـــران، 

التعـــاون الكبيـــر بيـــن موســـكو وبكيـــن معهـــا 

باًبـــا واســـًعا لتقويـــض تلـــك العقوبـــات وإفقـــاد 

القيـــود أي جـــدوى لهـــا، رغـــم وجـــود فـــارق فـــي 
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التـــي  الـــدول  بيـــن  الحاصـــل  االنقســـام 
الـــذكاء  تســـتخدم  وأدوات  تقنيـــات  تمتلـــك 
االصطناعـــي، يجعـــل فرصـــة اســـتخدام تلـــك 
التقنيـــات فـــي إدارة عالقاتهـــا البينيـــة قائمـــة 
بقـــوة، وبـــدًلا مـــن أن يكـــون الـــذكاء االصطناعـــي 
فـــي  العالـــم ككل  حولـــه  يلتـــف  جديـــًدا  فتًحـــا 
واألمنيـــة  واآلمنـــة  الســـلمية  االســـتخدامات 
ضـــد أخطـــار وتهديـــدات جماعيـــة ُمتفـــق عليهـــا، 
االصطناعـــي  الـــذكاء  يتحـــول  أن  الخشـــية 
ــن  ــة بيـ ــادة متبادلـ ــيلة إبـ ــراع ووسـ ــى أداة صـ إلـ

األطـــراف التـــي تمتلكهـــا.

التقـــدم  وأدوات  مجـــاالت  وتنـــوع  مســـتوى 

التكنولوجـــي الغربـــي مقارنـــة بروســـيا أو الصيـــن. 

المســـتوى الثانـــي هـــو األخطـــر، ويتعلـــق بانتقـــال 	 

تقنيـــات وتطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي إلـــى 

دول تعـــد سياســـاتها الخارجيـــة مثيـــرة للجـــدل، 

ــا بقبـــول عالمـــي،  ــا وأدوارهـ وال تحظـــى تحركاتهـ

أو علـــى األقـــل تفتقـــر إلـــى إجمـــاع أو حتـــى توافـــق 

امتـــالك  ذلـــك مـــن  حولهـــا. وليـــس أدل علـــى 

الـــذكاء  تطبيقـــات  بعـــض  إيـــران،  مثـــل  دول، 

ــيرة  ــرات المسـ ــا الطائـ ــن أبرزهـ ــي، مـ االصطناعـ

وأجهـــزة المحـــاكاة اإللكترونيـــة التـــي تســـتخدمها 

فـــي أبحـــاث وتجـــارب البرنامـــج النـــووي. 

عـن  يلـوح  الـذي  الخطـر  مـن  التحذيـر  ينبغـي  وهنـا 

الحاصـل  فاالنقسـام  العالمـي،  األفـق  فـي  بعـد 

بيـن الـدول التـي تمتلـك تقنيـات وأدوات تسـتخدم 

الـذكاء االصطناعـي، يجعـل فرصـة اسـتخدام تلـك 

التقنيـات فـي إدارة عالقاتهـا البينيـة قائمـة بقـوة، 

فتًحـا  االصطناعـي  الـذكاء  يكـون  أن  مـن  وبـدًلا 

جديـًدا يلتـف حولـه العالـم ككل فـي االسـتخدامات 

السـلمية واآلمنـة واألمنيـة ضـد أخطـار وتهديـدات 

جماعيـة ُمتفـق عليهـا، الخشـية أن يتحـول الـذكاء 

االصطناعـي إلـى أداة صـراع ووسـيلة إبـادة متبادلة 

بيـن األطـراف التي تمتلكهـا، ووقتئذ لن يميز الدمار 

المتقدمـة وغيرهـا. الـدول  بيـن 

من المشروع إلى الا مشروع:	 

لتطبيقـات  المتزايـد  االنتشـار  هـو  هنـا  المقصـود 

النطاقـات  عـن  تخـرج  حتـى  االصطناعـي  الـذكاء 

ألغـراض  تنتشـر  أنهـا  فاألصـل  المشـروعة، 

للمالحقـة  أو  واألمـن  للدفـاع  سـواء  مشـروعة، 

االسـتخدامات  عـن  فضـًلا  واالسـتهداف، 

المدنيـة، وكلهـا تدخـل فـي إطـار المشـروعية علـى 

المسـتويين الوطنـي والعالمـي. لكـن العالم يفتقد 

التطبيقـات  تلـك  انتقـال  لعـدم  كافيـة  ضمانـات 

مـن االسـتخدام المشـروع إلـى نطاقـات أخـرى غيـر 

مشـروعة، خصوًصـا فـي ظـل مـا ُذِكـر حـول سـباق 

التسـلح الذكـي بيـن القـوى الكبـرى الـذي يجري على 

خلفيـة عـدم التوافـق علـى تعريف اإلرهـاب ومعايير 

تصنيـف كيانـات وتنظيمـات كثيـرة بأنهـا "إرهابيـة" 

كذلـك.  ليسـت  أو 

والواقــع أن هــذا الخطــر كان ُمحتمــًلا حتــى ســنوات 

قليلــة مضــت، قبــل أن يتحــول مــن "محتمــل" إلــى 

غيــر  مــن  فاعلــون  بالفعــل  امتلــك  حيــث  "مؤكــد"؛ 

تطبيقــات  مــن  االســتفادة  علــى  القــدرة  الــدول 

وأدوات وأســلحة يلعــب الــذكاء االصطناعــي فيهــا 

ومزاياهــا.  تركيبهــا وخصائصهــا  فــي  جوهرًيــا  دوًرا 

ومــن األمــور الُملفتــة لالنتبــاه، أن منطقــة الشــرق 

األوســط هــي األكثــر ازدحاًمــا بتلــك الظاهــرة علــى 

فــي  الوحيــدة  المنطقــة  فهــي  العالــم،  مســتوى 

العالــم التــي توجــد فيهــا ثالثــة تنظيمــات مســلحة 

الطائــرات  تحديــًدا  ذكيــة،  أســلحة  تملــك  كبيــرة 

المســيرة وبعــض أجهــزة التوجيــه والتحكــم والرؤية. 

وهــذه التنظيمــات هــي: "حــزب هللا" اللبنانــي، حركــة 

"أنصــار هللا" )الحوثيــون( فــي اليمــن، وتنظيم "الدولة 

وال  والعــراق.  ســوريا  فــي  )داعــش(  اإلســالمية" 
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يقتصــر الوضــع علــى االمتــالك، بــل يجــري اســتخدام 

قاعدتــا  هوجمــت  حيــث  بالفعــل؛  األســلحة  تلــك 

ــم" و"طرطــوس" العســكريتين الروســيتين  "حميمي

ُتســتخدم  بينمــا  مســيرة،  طائــرات  بســربي 

الُمســيرات بشــكل مســتمر بواســطة حركــة "أنصــار 

هللا" )الحوثيــون( فــي الهجــوم علــى مصالــح حيويــة 

العربيــة  بالمملكــة  ومدنيــة  عســكرية  وأهــداف 

الســعودية، كمــا تــم اســتخدام زورق ذاتــي القيــادة 

الســتهداف مصفــاة نفطيــة خاصــة بشــركة أرامكــو 

. الســعودية علــى ســاحل البحــر األحمــر)8( 

المباشـــرة،  والقيـــود  التحديـــات  تلـــك  إلـــى  إضافـــة 

هنـــاك تحديـــات أخـــرى غيـــر مباشـــرة، يتمّثـــل أهمهـــا 

الـــذكاء  تطبيقـــات  اســـتخدام  بيـــن  التقاطـــع  فـــي 

الحديثـــة  التقنيـــات  مـــن  وغيرهـــا  االصطناعـــي 

لحقـــوق  أمنيـــة، والمقومـــات األساســـية  ألغـــراض 

والجماعيـــة،  الفرديـــة  والخصوصيـــات  اإلنســـان 

إضافـــة إلـــى مـــا قـــد تتعـــرض لـــه بعـــض المجتمعـــات 

المحافظـــة  الطبيعـــة  ذات  البشـــرية  والتجمعـــات 

يفرضـــه  إجبـــاري"  "انفتـــاح  بـــاألدق  أو  اختـــراق  مـــن 

ــر  ــة، غيـ ــائل التقنيـ ــراءات والوسـ ــتخدام تلـــك اإلجـ اسـ

أن مـــا يجعـــل تلـــك المحاذيـــر غيـــر المباشـــرة أخـــف 

وطـــأة مـــن التحديـــات والعقبـــات المباشـــرة، أنهـــا 

ـــر  قابلـــة للمعالجـــة مـــع الممارســـة الفعليـــة والتطوي

المســـتمر ألدوات وتطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي، 

فضـــًلا عـــن أن المخاطـــر الهائلـــة المرتبطـــة بالتطـــرف 

واإلرهـــاب، أشـــد وطـــأة وتهديـــًدا الســـتقرار الشـــعوب 

مجتمعـــات وأفـــراًدا، بمـــا يجعـــل المخاطـــرة بالتعـــرض 

لتلـــك المحاذيـــر ثمًنـــا بخًســـا إلنجـــاح جهـــود مكافحـــة 

ظواهـــر خبيثـــة وســـلوكيات مدمـــرة للبشـــرية.
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مــن  األمريكــي  االنســحاب  أن  بخــاٍف  ليــس 

أفغانســتان وعــودة حركــة طالبــان إلــى ســدة الحكــم 

مــرة أخــرى يطــرح تســاؤالت صعبــة حــول مقاربــات 

مكافحــة اإلرهــاب علــى مــدى العقديــن الماضييــن. 

ال يمكــن إنــكار الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا الــدول 

األوروبيــة والواليــات المتحــدة - مــع تولــي فرنســا 

والمملكــة المتحــدة زمــام القيــادة علــى الخطــوط 

األماميــة - وذلــك كلــه بدعــم كامــل مــن المنظمــات 

المتحــدة وبنــوك  متعــددة األطــراف، مثــل: األمــم 

الحــركات  اســتمرت  ذلــك  ومــع  الدوليــة،  التنميــة 

اإلرهابيــة العنيفــة باقيــة، بــل وتتوســع مــن خــالل 

كســب أراٍض جديــدة. إن إمكانيــات تكــرار الســيناريو 

األفغانــي الــذي تســيطر فيــه الجماعــات اإلرهابيــة 

العنيفــة علــى دولــة مثــل مالي -التــي تعاني من وضع 

إلــى  وافتقارهــا  مؤسســاتها  بفســاد  الهشاشــة 

التماســك السياســي وضعــف قدراتهــا العســكرية- 

ليســت عصيــة علــى التحقــق، وعليــه فــإن التفكيــر 

فــي دروس أفغانســتان بالنســبة إلفريقيــا أمــر ملــح 

وضــروري، حيــث باتــت الــدول الغربيــة غيــر عازمــة 

علــى زيــادة مشــاركتها فــي جهــود محاربــة الحــركات 

الــذي  الذريــع  الفشــل  بعــد  إفريقيــا  فــي  اإلرهابيــة 

منيــت بــه فــي أفغانســتان.

خريطــة  معالــم  رســم  المقــال  هــذا  ويحــاول 

فــي  وتمــددت  ظهــرت  التــي  اإلرهابيــة  الجماعــات 

الجماعـــات  والتمـــدد: صعـــود  البقـــاء  مخاطـــر 
اإلرهابيـــة فـــي إفريقيـــا

أ. د. حمدي عبد الرحمن حسن

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة وجامعة زايد

جميــع أنحــاء المنطقــة. أضــف إلــى ذلــك مناقشــة 

آثــار عــودة طالبــان فــي أفغانســتان علــى حــركات 

ومــا  إفريقيــا،  فــي  األخــرى  المســلحة  التمــرد 

بالنســبة  اإلرهــاب  علــى  الحــرب  مســارات  نهايــة 

وحركــة  حــرام،  بوكــو  -مثــل  العنيفــة  للمجموعــات 

تحقيــق  إلــى  تســعى  التــي  المجاهديــن-  الشــباب 

اســم  عليــه  يطلــق  بــات  فيمــا  اإلمــارة،  حلــم 

)أفريكانســتان(. هــل اكتســبت القاعــدة أو داعــش 

بعضهمــا  ضــد  تنافســهما  فــي  إقليمًيــا  زخًمــا 

التحديــات  ومــا  طالبــان؟،  انتصــار  نتيجــة  البعــض 

الحكومــات  تواجههــا  التــي  والسياســية  األمنيــة 

بنــاء  محاولــة  أو  اإلرهــاب  مواجهــة  فــي  الوطنيــة 

الســالم مــن خــالل الحــوار مــع الجماعــات االرهابيــة 

المقاربــات  فشــل  وبعــد  وأخيــًرا،  المســلحة؟. 

ظاهــرة  مــع  التعامــل  فــي  والعســكرية  األمنيــة 

ــي مقاربــات أخــرى  التطــرف العنيــف هــل يمكــن تبنِّ

واإلقليمــي؟ الوطنــي  الصعيديــن  علــى 

عودة طالبان وحلم الخافة اإلفريقية

كانـت طالبـان -التـي احتضنـت القاعـدة فـي طورهـا 

األول- مصـدر إلهـام لمعظـم الجماعـات الجهاديـة 

ذلـك  فـي  بمـا  العالـم  أنحـاء  جميـع  فـي  العنيفـة 

العديـد  اإلرهابيـة  الجماعـات  نفـذت  لقـد  إفريقيـا. 

مـن الهجمـات العنيفـة فـي عامـي 2002 و2003 في دول 
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كانـــت طالبـــان - التـــي احتضنـــت القاعـــدة 
فـــي طورهـــا األول - مصـــدر إلهـــام لمعظـــم 
ـــا،  ـــة العنيفـــة، وفـــي نيجيري الجماعـــات الجهادي
مجموعـــة  تأّسســـت  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
أطلقـــت علـــى نفســـها اســـم "طالبـــان نيجيريـــا" 
فـــي عـــام 2002، والتـــي أصبحـــت تعـــرف باســـم 

"بوكـــو حـــرام".

المثـال،  سـبيل  علـى  نيجيريـا،  وفـي  عـدة،  إفريقيـة 

تأّسسـت مجموعـة متطرفـة جديـدة أطلقـت علـى 

فـي   2002 عـام  فـي  نيجيريـا"  "طالبـان  اسـم  نفسـها 

واليـة بورنـو الشـمالية الشـرقية، وقـد أصبحـت هذه 

)بوكـو حـرام(.  المجموعـة فيمـا بعـد تعـرف باسـم 

يعنـي ذلـك أن تأثيـر التجربـة األفغانيـة علـى المسـار 

اإلجرامـي واإلرهابـي فـي إفريقيـا أمـر ال يمكـن إنـكاره. 

إنهـا مصـدر إلهـام للجماعـات المتطرفـة، كمـا أنهـا 

ا رئيًسـا لتهريـب  ل مصـدًر فـي الوقـت نفسـه تشـكِّ

األفيـون والهيرويـن، الـذي أصبـح سـوق المخـدرات 

غيـر المشـروعة األسـرع نمـًوا فـي القـارة، ومـع ذلـك 

تنامـي  خلـف  وحدهمـا  والقاعـدة  طالبـان  تكـن  لـم 

ـل  مثَّ فقـد  إفريقيـا،  فـي  العنيـف  التطـرف  ظاهـرة 

ظهـور داعـش وإعـالن الخالفـة اإلسـالمية فـي عـام 

فـي  والمشـاركة  التجنيـد  عمليـات  فـي  ثـورة   ،2014

إفريقيـا. فـي  اإلرهـاب 

وعلـى أيـة حـال يمكـن االسـتفادة مـن دروس عودة 

مـا  وهـو  اإلفريقيـة،  الحالـة  صعيـد  علـى  طالبـان 

يقتضـي ضـرورة تغيير المقاربـات الحالية لمكافحة 

االنسـحاب  يكـون  أن  ـح  المرجَّ فمـن  اإلرهـاب، 

كمـا  كارثًيـا،  إفريقيـا  فـي  اإلرهـاب  بـؤر  مـن  الغربـي 

عليهـا  تسـيطر  التـي  اإلنمائيـة  المسـاعدات  أن 

نهايـة  فـي  ُتفضـي  بإحـكام  الغربيـة  الحكومـات 

المطاف إلى زيادة الفساد، وتقويض المؤسسات 

تعلمـه  يمكـن  أساسـي  درس  وهنـاك  المحليـة، 

يتمّثل في أن مجرد االنسحاب المتعجل ليس حًلا 

للمشـكالت. هـذا، وينبغـي تفهم الطبيعـة المركبة 

والمعقـدة للصراعـات فـي إفريقيـا، والتـي عـادة مـا 

تكـون متجـذرة فـي المظالـم المحليـة، والتنافـس 

علـى المـوارد، ال سـيما األراضـي المخصصة للرعي، 

وسـوء اإلدارة، وعـدم قـدرة الحكومـات علـى تقديـم 

توفيـر  ذلـك  فـي  بمـا  العامـة،  والسـلع  الخدمـات 

فـي  وخاصـة  لمواطنيهـا،  االقتصاديـة  الفـرص 

المهمشـة. المناطـق 

بؤر الجماعات اإلرهابية في إفريقيا

إفريقيـا  العنيفـة فـي  اإلرهابيـة  الجماعـات  تنشـط 

ومـع  الحـدود،  عبـر  الحـاالت  بعـض  فـي  وتتوسـع 

ذلـك، ال توجـد دولـة معرضـة لخطـر االنهيار الفوري 

كما حدث في أفغانستان، وإذا حاولنا رسم خريطة 

بـؤر الحـركات اإلرهابية فـي إفريقيا جنوب الصحراء، 

أي باسـتثناء إقليـم المغـرب العربـي لوجدنـا ثـالث 

مناطـق جيوسـتراتيجية رئيسـة للعمليـات: األولـى: 

توجـد  حيـث  اإلفريقـي،  والشـرق  الصومـال  هـي 

ُتلهـم  اآلن  وهـي  المجاهديـن،  الشـباب  جماعـة 

وجمهوريـة  موزمبيـق  فـي  العنيفـة  الجماعـات 

هـي  والثانيـة:  وتنزانيـا.  الديمقراطيـة  الكونغـو 

تأثـرت  حيـث  إفريقيـا،  وغـرب  السـاحل  منطقـة 

وبوركينـا  والنيجـر  مالـي  بيـن  الحدوديـة  المنطقـة 

المجـاورة،  البلـدان  وكذلـك  خـاص،  بشـكل  فاسـو 

ا: المنطقـة  مثـل كـوت ديفـوار وتوجـو وبنيـن. وأخيـًر

نيجيريـا،  شـرق  وشـمال  تشـاد  ببحيـرة  المحيطـة 

شـمال  علـى  مباشـر  بشـكل  الصـراع  يؤثـر  حيـث 

الصراعـات  هـذه  كل  والنيجـر.  وتشـاد  الكاميـرون 

الذيـن  المحلييـن،  بالسـكان  فادحـة  خسـائر  ُتلحـق 

اإلرهابييـن. هجمـات  معظـم  هـدف  هـم 

ـــة بشـــكل  ـــذ الهجمـــات اإلرهابي ـــم تنفي وعـــادة مـــا يت

أساســـي مـــن ِقبـــل فـــروع محليـــة مدعومـــة مـــن 

القاعـــدة أو داعـــش، ونظـــًرا لعمليـــات التنســـيق 
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بيـــن  اإلقليميـــة  للمســـاحات  خرائـــط  ورســـم 

ــان  ــدان الماضيـ ــهد العقـ ــة، شـ ــات اإلرهابيـ الجماعـ

ارتفاًعـــا فـــي الهجمـــات عبـــر إفريقيـــا؛ فقـــد وقعـــت 

ـــر مـــن  ـــل أكث ـــى مقت ـــة، أدت إل نحـــو ٧108 حـــواث إرهابي

ــو %41  ــا نحـ ــب إفريقيـ ــد كان نصيـ 55000 شـــخص، وقـ

مـــن إجمالـــي الهجمـــات المرتبطـــة بتنظيـــم داعـــش 

علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــو األمـــر الـــذي جعلهـــا 

جديـــدة  كبـــؤرة  األوســـط  الشـــرق  محـــل  تحـــل 

للحـــوادث اإلرهابيـــة المرتبطـــة بداعـــش.

األكثـــر  اإلرهابيـــة  الحـــركات  مـــن  العديـــد  بـــدأت 

فتـــرات  خـــالل  أفغانســـتان،  فـــي  كمـــا  تنظيًمـــا، 

الحـــروب األهليـــة، فمـــن المعلـــوم أن حركـــة الشـــباب 

فـــي الصومـــال كانـــت بمثابـــة فـــرع التحـــاد المحاكـــم 

اإلســـالمية، الـــذي ظهـــر مـــن أجـــل وضـــع حـــد للحـــرب 

األهليـــة المدمـــرة التـــي بـــدأت فـــي عـــام 1٩٩1. وفـــي 

مالـــي، ارتبـــط عـــدد مـــن المنظمـــات الجهاديـــة مثـــل، 

أنصـــار الديـــن، وحركـــة التوحيـــد والجهـــاد فـــي غـــرب 

إفريقيـــا بشـــكل كبيـــر بحالـــة تمـــرد الطـــوارق فـــي 

شـــمال مالـــي فـــي عـــام 2012، وقـــد ينطلـــق التطـــرف 

ــياق البحـــث عـــن هويـــة  ــادي العنيـــف مـــن سـ الجهـ

ــذي  ــباب الـ ــن الشـ ــدف بيـ ــن هـ ــث عـ ــة، والبحـ عالميـ

يعانـــي مـــرارة التهميـــش واإلحبـــاط، وســـط انهيـــار 

ــياق،  ــذا السـ ــة، وفـــي هـ ــرية التقليديـ ــاكل األسـ الهيـ

الجماعـــات  تمارســـه  الـــذي  الخطـــاب  يســـاهم 

ــائل  ــر الرسـ ــددة فـــي نشـ ــلفية المتشـ ــة السـ الدينيـ

ــباب. ــن الشـ ــة بيـ الخالفيـ

قامـت بوكوحـرام فـي نيجيريا بعمليـات التجنيد بين 

شـباب الكانـوري، الـذي يعانـي العديد مـن المظالم 

ضـد الدولـة النيجيريـة، ويشـعرون بـأن واليـة بورنـو 

قـد تـم تهميشـها إلـى حـد كبيـر مـن ِقبـل الحكومـة. 

 وفـي اآلونـة األخيـرة، ظهـرت جبهـة تحريـر ماسـينا

أو كتيبة ماسينا، في وسط مالي، تحت قيادة الداعية 

الفوالنـي "أمـادو كوفا"، وقد نجحت هذه الحركة في 

جـذب العديـد مـن الشـباب الفوالنـي إلـى صفوفها، 

الذيـن شـعروا باإلحبـاط بعد سـنوات من المظالم 

األخـرى،  والجماعـات  الحكومـة  تجـاه   المتراكمـة 

المراعـي،  إلـى  بالوصـول  يتعلـق  فيمـا  سـيما  ال 

وسـرقة الماشـية، والتهميـش علـى نطـاق واسـع.

هـذه  م  تقـدِّ مـا  غالًبـا  أنـه  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر 

الحـركات العنيفـة نفسـها علـى أنهـا تديـن بالـوالء 

داعـش  مثـل  العالميـة،  الجهاديـة  للحـركات 

فـي  فإنـه  ذلـك،  ومـع  صورتهـا،  لتعزيـز  والقاعـدة؛ 

معظـم الحـاالت توجـد روابـط ضعيفـة للغايـة مـع 

كل مـن القاعـدة وداعـش، وال يبـدو أنهـم يتلقـون 

ذي  مسـتوى  أي  علـى  عسـكرًيا  أو  مالًيـا  دعًمـا 

الشـقاق  يثـور  مـا  غالًبـا  أنـه  ُيالحـظ  كذلـك  معنـى. 

الجماعـات  هـذه  صفـوف  داخـل  واالنقسـام 

أيًضـا، كمـا ُقتـل قادتهـا األكثـر قـدرة وكفـاءة علـى 

العسـكرية  العمليـات  فـي  سـواء  السـنين   مـر 

أو االقتتـال الداخلـي )كمـا فـي حالـة مقتـل كل مـن 

"أبـو بكـر شـيكاو" و"أبـو الوليـد الصحـراوي" مؤخـًرا(. 

هـذه  قـدرة  مـن  يقلـل  لـم  هـذا  فـإن  ذلـك،  ومـع 

العنيـف. والتدميـر  الفتـك  علـى  الحـركات 

ومـن المالحـظ أن نفـوذ القاعـدة في منطقة القرن 

اإلفريقي كان -واليزال- أكبر بكثير من نفوذ داعش، 

فمنذ األيام األولى لحركة الشـباب، سـعت قيادتها 

إلى االندماج الرسـمي مع القاعدة، وكان "بن الدن" 

قامـت بوكـو حـرام فـي نيجيريـا بعمليـات 
التجنيـد بيـن شـباب الكانـوري، الـذي يعانـي مـن 
الظلـم والتهميـش، كذلـك ظهـرت جبهـة تحرير 
مالـي،  وسـط  فـي  ماسـينا،  كتيبـة  أو  ماسـينا 
الشـباب  مـن  العديـد  جـذب  فـي  نجحـت  والتـي 
الفوالنـي الذيـن شـعروا باإلحبـاط بعـد سـنوات 
الحكومـة  تجـاه  المتراكمـة  المظالـم  مـن 

األخـرى. والجماعـات 
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قـد حـّث علـى عـدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، سـاعًيا 

إلى الحفاظ على مسـافة معقولة بين التنظيمين، 

كان "بـن الدن" يخشـى أن يـؤدي االندمـاج الرسـمي 

إلـى توجـه الجهـود الدوليـة لمكافحـة اإلرهـاب إلـى 

القـرن اإلفريقـي. وعلـى أيـة حال في عـام 2012، أعلنت 

"الظواهـري"،  لــ  مبايعتهـا  عالنيـة  الشـباب  قيـادة 

ممـا عـزز دور الشـباب فـي شـبكة القاعـدة. وكانـت 

حركـة الشـباب قـد بدأت بالفعـل في إجراء عمليات 

الـدول  2010، مـن خـالل اسـتهداف  خارجيـة فـي عـام 

المسـاهمة فـي قـوات "أميصـوم".

تمـــدد  علـــى  مثـــال  أحـــدث  موزمبيـــق  وتعـــد 

المنظمـــات اإلرهابيـــة فـــي إفريقيـــا، ووفًقـــا لبعـــض 

التقاريـــر، تعهـــدت جماعـــة الشـــباب الموزمبيقيـــة 

بالـــوالء لتنظيـــم داعـــش، وهـــو اتجـــاه مقلـــق فـــي 

القـــارة، وقـــد وصـــف تقريـــر لمجلـــس األمـــن الدولـــي، 

تهديـــد  تصاعـــد  اســـتمرار  أن   ،2021 يوليـــو   2٧ فـــي 

ــا  ــر لفًتـ ـــل "التطـــور األكثـ ــا يمثِّ الجماعـــة فـــي إفريقيـ

لالنتبـــاه" خـــالل فتـــرة بـــدا فيهـــا أن نفـــوذ داعـــش فـــي 

الشـــرق األوســـط آخـــذ فـــي االنحســـار، وربمـــا يفســـر 

للجنـــوب  التنميـــة  مجموعـــة  موافقـــة  ذلـــك  لنـــا 

اإلفريقـــي )ســـادك(، علـــى تأســـيس قـــوة احتياطيـــة 

إقليميـــة لمواجهـــة التطـــرف العنيـــف الـــذي ابتليـــت 

ــق. ــه  موزمبيـ بـ

مشـــكالت  بـــروز  إلـــى  اإلشـــارة  يمكـــن  كذلـــك 

التهميـــش بالرغـــم مـــن مشـــروعات الغـــاز الطبيعـــي 

ديلجـــادو  كابـــو  مقاطعـــة  تعنـــي  حيـــث  الكبيـــرة، 

التخلـــف  مـــن  نيجيريـــا،  شـــمال  فـــي  الشـــمالية 

واإلهمـــال المزمـــن، وعندمـــا تـــم اكتشـــاف الغـــاز فـــي 

المنطقـــة، كان الســـكان يأملـــون أن يوفـــر لشـــباب 

ذلـــك،  مـــن  بـــدًلا  ولكـــن  عمـــل،  فـــرص  المنطقـــة 

فقـــد أضحـــت النخبـــة السياســـية أكثـــر ثـــراًء، كمـــا 

ظهـــرت جيـــوب مترفـــة للشـــركات العالميـــة، مـــع 

توفيـــر القليـــل مـــن االســـتثمار فـــي المنطقـــة، وقـــد 

دفـــع ذلـــك كلـــه مجموعـــات متفرقـــة مـــن الشـــباب 

الســـالح  حمـــل  إلـــى  حقوقهـــم  مـــن  المحروميـــن 

ومواجهـــة الدولـــة، ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل أكثـــر مـــن 

2600 شـــخص فـــي أقـــل مـــن أربـــع ســـنوات.

تداعيات البقاء والتمدد اإلرهابي

إفريقيـا  فـي  المحليـة  اإلرهابيـة  الحـركات  تتمتـع  ال 

العالميـة،  نطـاق  إلـى  الخـروج  علـى  بالقـدرة  اليـوم 

األمـن  علـى  دراماتيكًيـا  مباشـًرا  تأثيـًرا  لهـا  ولكـن 

إلـى  التقديـرات  اإلنسـاني فـي مجتمعاتهـا، وتشـير 

أن تنظيـم بوكـو حـرام أودى بحيـاة 30 ألـف شـخص 

منـذ عـام 200٩، وأدى إلـى نـزوح ثالثـة مالييـن شـخص 

عـدد  ارتفـع  وحدهـا،  فاسـو  بوركينـا  وفـي  قسـًرا. 

إلـى   2016 عـام  فـي  ضحيـة   80 حوالـي  مـن  الضحايـا 

عـدد  وارتفـع   ،201٩ عـام  فـي  ضحيـة   1800 مـن  أكثـر 

النازحيـن عشـرة أضعـاف إلـى حوالـي 500 ألـف نـازح، 

ولجـأ 25 ألًفـا إضافًيـا إلـى دول أخـرى، ووفًقـا لألمـم 

ض مصداقية  المتحـدة، فـإن اسـتمرار اإلرهـاب يقـوِّ

الحكومـات، ويخلـق توتـرات بيـن السـكان المحلييـن 

القائمـة. وقـد شـهدت مالـي،  النزاعـات  تعزيـز  مـع 

الدولـة التـي حققـت تقدًما مثيـًرا لإلعجاب في مجال 

ثالثـة  شـمالها،  فـي   2012 حـرب  قبـل  الديمقراطيـة 

انقالبـات عسـكرية في السـنوات الثمانـي الماضية، 

وكلهـا مرتبطـة بوجـود إحسـاس بـأن الحكومـة غيـر 

في  الدولي،  األمن  لمجلس  تقرير  وصف 
27 يوليو 2021، أن استمرار تصاعد تهديد جماعة 
يمثِّل  لداعش  الموالية  الموزمبيقية  الشباب 
بدا  فترة  خالل  لالنتباه"  لفًتا  األكثر  "التطور 
آخذ  األوسط  الشرق  في  داعش  نفوذ  أن  فيها 
موافقة  ذلك  لنا  يفسر  وربما  االنحسار،  في 
)سادك(،  اإلفريقي  للجنوب  التنمية  مجموعة 
لمواجهة  إقليمية  احتياطية  قوة  تأسيس  على 

التطرف العنيف.
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قـادرة علـى التصـدي بفعاليـة لهـذه التمـردات. ومع 

دعمهـا  قطـع  فـي  الغربيـة  الـدول  بـدأت  إذا  ذلـك، 

المتمـردون  يسـيطر  أن  يمكـن  بجديـة،  للحكومـات 

أكثـر  بشـكل  ويتواصلـون  واسـعة،  مناطـق  علـى 

فاعليـة مـع حـركات اإلرهـاب المعولـم، ويصبحـون 

تهديـًدا عالمًيـا. علـى سـبيل المثـال، خفضـت إدارة 

الـذي  الصومالـي  للجيـش  دعمهـا  مؤخـًرا  "بايـدن" 

يقاتـل حركـة الشـباب، ووفًقـا لمعلومـات موثوقـة 

مـن الميـدان، فقـد ُترِجـم ذلـك بالفعـل إلـى بعـض 

المكاسـب اإلقليميـة لحركـة الشـباب المجاهديـن. 

ويمكـن اإلشـارة إلـى أربعـة اتجاهـات أساسـية 

فـي بـؤر الحـركات اإلرهابيـة خـال العـام الحالـي:

تصاعــد حــدة العنــف فــي منطقــة الســاحل . 1

النشــاط  يرتبــط  ناحيــة  فمــن  والصومــال: 

العنيــف فــي منطقــة الســاحل بــدوره ارتباًطــا 

والمســلمين،  اإلســالم  نصــرة  بجماعــة  وثيًقــا 

وهــو تحالــف للجماعــات اإلرهابيــة المتشــددة، 

اتســع  كمــا  ماســينا.  تحريــر  جبهــة  وال ســيما 

نطــاق عنــف الجماعــات اإلرهابيــة فــي منطقــة 

الســنوات  مــدى  علــى  جغرافًيــا،  الســاحل 

مــن  مزيــد  إلــى  أدى  ممــا  الماضيــة،  العديــدة 

الدفــع باتجــاه بوركينــا فاســو ونحــو الحــدود مــع 

الــدول الســاحلية. أمــا فــي الصومــال فــإن حركــة 

الشــباب التــزال هــي المجموعــة األكثــر نشــاًطا 

فــي إفريقيــا، وهــي فــي طريقهــا لتحقيــق قفــزة 

ــر  ــى أكث ــة لتصــل إل ــرة فــي عملياتهــا اإلرهابي كبي

وقــد   .2021 عــام  فــي  عنيــف  حــادث  ألفــي  مــن 

أزمــة  فــي ظــل  العنيــف  النشــاط  هــذا  انتشــر 

الصوماليــة،  والرئاســية  البرلمانيــة  االنتخابــات 

والتــي تعهــدت حركــة الشــباب بتعطيلهــا، كمــا 

ترتبــط الزيــادة فــي عنــف حركــة الشــباب بتصاعد 

تزايــدت  والتــي  األمــن،  قــوات  مــع  المعــارك 

بنســبة 28% فــي عــام 2021.

عــدم اســتقرار حــوض بحيــرة تشــاد: شــهد . 2

تنظيــم كل مــن بوكــو حــرام، وداعــش فــي غــرب 

العمليــات  عــدد  حيــث  مــن  تراجًعــا  إفريقيــا 

ــا  اإلرهابيــة، ومــن المحتمــل أن ُيعــزي هــذا، جزئًي

علــى األقــل، إلــى مقتــل "أبــو بكــر شــيكاو"، فــي 

2021، ومــع ذلــك، فــإن داعــش فــي غــرب  مايــو 

إفريقيــا، التــي ارتبطــت بأحــداث أكثــر عنًفــا مــن 

بوكــو حــرام منــذ عــام 201٧، تحافــظ علــى نفــس 

وتيــرة النشــاط العنيــف فــي عــام 2021، وعلــى أي 

ــح أن يكــون النشــاط العنيف  األحــوال مــن المرجَّ

علــى هــذا المســرح شــديد التقلــب خــالل النصف 

الثانــي مــن عــام 2021.

تكشـــف . 3 المدنييـــن:  ضـــد  العنـــف  تصاعـــد 

البيانـــات تصاعـــًدا فـــي العنـــف ضـــد المدنييـــن 

تحالـــف  شـــّن  فقـــد  الســـاحل؛  منطقـــة  فـــي 

ــادة  ــلمين، بقيـ ــالم والمسـ ــرة اإلسـ ــة نصـ جماعـ

جبهـــة تحريـــر ماســـينا، عـــدًدا مـــن الهجمـــات علـــى 

المدنييـــن فـــي النصـــف األول مـــن عـــام 2021 )بلـــغ 

ــام 2020،  ــي عـ ــه فـ ــا كان عليـ ــر ممـ ــا 250( أكثـ عددهـ

وبينمـــا تراجعـــت هجمـــات تنظيـــم داعـــش فـــي 

الصحـــراء الكبـــرى فـــي النصـــف األول مـــن عـــام 

2021، فقـــد كان مســـؤوًلا عـــن زيـــادة الهجمـــات 

لت تلـــك الهجمـــات %61  علـــى المدنييـــن، وشـــكَّ

مـــن أحـــداث العنـــف المرتبطـــة بالتنظيـــم، كمـــا 

أن عـــدد الوفيـــات المرتبـــط بهجمـــات داعـــش 

إن نـــوع االنســـحاب الغربـــي الـــذي أدى 
بـــدأ  قـــد  بأيـــدي طالبـــان  كابـــول  انهيـــار  إلـــى 
بالفعـــل فـــي إفريقيـــا؛ ففـــي يوليـــو الماضـــي، 
منطقـــة  تصبـــح  أن  مـــن  مخـــاوف  ثـــارت 
أعلـــن  حيـــث  أفغانســـتان فرنســـا،  الســـاحل 
الرئيـــس الفرنســـي "إيمانويـــل ماكـــرون" عـــن 
مـــن  جنـــدي   2000 مـــن  أكثـــر  لســـحب  خطـــط 

برخـــان. عمليـــة 
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فـــي الصحـــراء الكبـــرى علـــى المدنييـــن ارتفـــع 

مـــن  االتجـــاه  هـــذا  ويكشـــف   .%136 بنســـبة 

العنـــف المتزايـــد ضـــد المدنييـــن فـــي منطقـــة 

لهـــذه  العـــام  الدعـــم  نقـــص  عـــن  الســـاحل 

ـــد علـــى  ـــة، واعتمادهـــا المتزاي الجماعـــات اإلرهابي

وفًقـــا  الضيقـــة  أهدافهـــا  لتحقيـــق  الترهيـــب 

لمبـــدأ "ُنِصـــرت بالرعـــب". 

نـوع . 4 إن  الـمـتـعـجـــــل:  الـغــــربــي  االنـســـحـــاب 

كابـول  انهيـار  إلـى  أدى  الـذي  الغربـي  االنسـحاب 

إفريقيـا؛  فـي  بالفعـل  بـدأ  قـد  طالبـان  بأيـدي 

داخليـة  ضغـوط  ونتيجـة  الماضـي،  يوليـو  ففـي 

بسـبب مخـاوف مـن أن تصبـح منطقـة السـاحل 

الفرنسـي  الرئيـس  أعلـن  فرنسـا،  أفغانسـتان 

"إيمانويـل ماكـرون" عـن خطـط لسـحب أكثـر مـن 

2000 جندي من عملية برخان، التي نشرت 5100 جندي 

فـي جميـع أنحـاء بوركينـا فاسـو ومالـي وموريتانيا 

ـح أن يحـدث  والنيجـر وتشـاد منـذ 2014، ومـن المرجَّ

االنسـحاب ببـطء، مـع تحـول االسـتراتيجية نحـو 

الدعم الفني ومكافحة اإلرهاب التي ميزت مهمة 

هـذا،  تاكوبـا،  عمـل  فرقـة  فـي  األوروبـي  االتحـاد 

وقـد بـدأت مظاهـر عـدم االسـتقرار فـي الظهـور 

بالفعـل؛ حيـث أعلنـت تشـاد أنهـا سـوف تسـحب 

600 جنـدي -نصـف قوتهـا- إلعادة نشـرهم لمحاربة 

منـذ  تصاعـد  الـذي  المحلييـن  المتمرديـن  تهديـد 

الرئيـس "إدريـس ديبـي". وفـاة 

وفي الختام، لعل الدرس األفغاني يثير التساؤالت 

حـــول جـــدوى المقاربـــات العســـكرية فـــي محاربـــة 

اإلرهـــاب، فهـــل يمكـــن علـــى ســـبيل المثـــال اللجـــوء 

إلـــى اســـتراتيجية الحـــوار مـــع الجماعـــات اإلرهابيـــة 

 ذات اإلســـناد الدينـــي، مثـــل بوكـــو حـــرام والشـــباب؟، 

هـــذه  لقبـــول  مناســـًبا  الحالـــي  الوضـــع  أظـــن  ال 

وهـــل  أصـــًلا.  الحـــوار  مبـــدأ  اإلجراميـــة  الجماعـــات 

المنطقـــة مهيـــأة لتكـــرار النمـــوذج األفغانـــي بوصـــول 

اإلســـالميين المتطرفيـــن للســـلطة؟ فـــي واقـــع األمـــر 

الكثيـــر مـــن هـــذه الجماعـــات تعـــد منافًســـا للدولـــة؛ 

حيـــث تفـــرض فـــي المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا 

الشـــريعة  لقواعـــد  المســـتند  الجزائـــي  نظامهـــا 

ــن  ــوارد مـ ــع المـ ــي توزيـ ــارك فـ ــا تشـ ــالمية، كمـ اإلسـ

ـــي تقـــوم بتجميعهـــا. لكـــن  ـــزكاة الت خـــالل مصـــارف ال

ـــة جوانـــب  ــتان ثمَّ ــا هـــو الحـــال فـــي أفغانسـ مثـــل مـ

إجراميـــة تقـــوم بهـــا هـــذه الحـــركات؛ حيـــث تفـــرض 

الضرائـــب كرًهـــا علـــى بعـــض الفئـــات فـــي المناطـــق 

التـــي تســـيطر عليهـــا، كمـــا تشـــارك فـــي أنشـــطة 

التهريـــب؛ وذلـــك مـــن أجـــل الحصـــول علـــى المـــوارد 

الالزمـــة. وهكـــذا يصبـــح التســـاؤل اســـتناًدا إلـــى خبـــرة 

اإلســـالميين  وصـــول  نشـــهد  هـــل  أفغانســـتان: 

إلـــى الســـلطة فـــي مالـــي أو الصومـــال فـــي حالـــة 

لـــكل مـــن فرنســـا وقـــوات  االنســـحاب المتســـرع 

أميصـــوم؟.

لقـــد أدت التطـــورات األخيـــرة فـــي أفغانســـتان إلـــى 

أن يشـــهد العالـــم نقطـــة تحـــول فارقـــة، ســـواء كان 

ـــل مرحلـــة جديـــدة مـــن اإلرهـــاب،  حكـــم طالبـــان يمثِّ

بقيـــادة  اإلرهـــاب  مكافحـــة  حقبـــة  نهايـــة  يكتـــب  أو 

الواليـــات المتحـــد، وفـــي كلتـــا الحالتيـــن، ســـيعتمد 

مســـار إفريقيـــا المســـتقبلي علـــى مقـــدار مـــا تعلمنـــاه 

ــد ثبـــت  مـــن دروس فشـــل العقديـــن الماضييـــن. لقـ

أن التعويـــل الرئيـــس علـــى المقاربـــات العســـكرية 

ـــر  ـــة هـــو أمـــر غي ـــى الدول ـــة أو تلـــك المرتكـــزة عل واألمني

فعـــال. بـــدًلا مـــن ذلـــك، هنـــاك حاجـــة إلـــى اســـتراتيجيات 

ــاط التدخـــالت العســـكرية  كبـــرى تشـــمل جميـــع أنمـ

والسياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة.  ولتحقيـــق 

اإلرهـــاب،  مـــن  المتضـــررة  البلـــدان  فـــي  االســـتقرار 

يجـــب علـــى الجهـــات الفاعلـــة -الوطنيـــة ومتعـــددة 

األطـــراف- تحويـــل تركيزهـــا األساســـي مـــن الهزيمـــة 

معالجـــة  إلـــى  اإلرهابيـــة  للجماعـــات  العســـكرية 

التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  والمســـاعدة  اإلدارة،  ســـوء 

المســـتدامة. يجـــب أن تكـــون الحلـــول سياســـية بقـــدر 

ــكرية.   ــا هـــي عسـ مـ
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أخـرى  مـرة  السـيطرة  فـي  طالبـان  حركـة  نجحـت 

خاضتهـا  عنيفـة  معـارك  عقـب  أفغانسـتان  علـى 

فـي مواجهـة كل مـن القـوات األمريكيـة والحكومـة 

األفغانيـة التـي صنعتهـا، وبمشـاركة بعـض قـوات 

احتلـت  المتحـدة  الواليـات  أن  ورغـم  الناتـو.  حلـف 

أفغانسـتان 20 عاًمـا، فـإن هـذا السـقوط السـريع 

الرئيـس  قـرار  أعقـب  والـذي  الحكوميـة  للقـوات 

البـاب  أفغانسـتان، فتـح  باالنسـحاب مـن  "بايـدن" 

بتأثيـر  المتعلقـة  األسـئلة  مـن  العديـد  طـرح  أمـام 

فصائـل  علـى  للحكـم  أخـرى  مـرة  العائـدة  الحركـة 

العربـي  العالميـن  فـي  الدينـي  والعنـف  التطـرف 

الحركـة،  طبيعـة  فهـم  يتطلـب  وهـو  واإلسـالمي، 

عرفتـه  الـذي  التغييـر  وحجـم  العقائديـة،  وبنيتهـا 

وحـدوده.  مؤخـًرا، 

البناء العقائدي والخبرة السياسية 

عـام  قندهـار  واليـة  فـي  طالبـان  حركـة  نشـأت 

بايعـه  الـذي  عمـر"  "محمـد  المـال  قيـادة  تحـت   1٩٩4

إلـى  )نسـبة  الديوبنديـة  الدينيـة  المـدارس  طلبـة 

دراسـتهم  فـي  وركـزوا  بالهنـد(،  ديوبنـد  قريـة 

والحديـث  كالتفسـير  اإلسـالمية  الدراسـات  علـى 

والسـيرة، إضافـة إلى بعض العلـوم العصرية التي 

تـدرس بطريقـة تقليديـة. وتعتنـق الحركـة المذهـب 

طالبان وتنظيمات التطرف.. حدود التأثير

د. عمرو الشوبكي 

مــــــســــــتــــــشــــــار مــــــــركــــــــز األهــــــــــــــــــــــرام لــــــــلــــــــدراســــــــات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة واالســــــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــيــــــــــة

الحنفـي، وتعتبـر الحكـم الشـرعي فـي مذهبها حكًما 

واحـًدا ال يحتمـل األخـذ والـرد، ومـن ثـم يصبـح تنفيـذ 

مراجعـات  أي  وإن  ـا،  دينيًّ واجًبـا  الشـرعية  األحـكام 

فـي مواقـف الحركـة مـن أي قضيـة البـد أن يكـون 

أو فقهـي. لهـا مبـرر دينـي 

وقـد نجحـت الحركـة فـي السـيطرة علـى العاصمـة 

اإلمـارة  معلنـة   1٩٩6 عـام  مـرة  أول  األفغانيـة 

اإلسـالمية، وسـيطرت علـى معظـم أراضـي البـالد، 

وتبنـت نهًجـا دينًيـا متشـدًدا، ومنعـت النسـاء مـن 

التعلـم والعمـل، واتخـذت مواقـف عدائيـة تجاه كل 

مخالفيهـا فـي الداخـل والخـارج. هـذا ويقـود الحركـة 

"أميـر المؤمنيـن" وهـو المـال الحالي "هبـة هللا آخوند 

زاده"، وال تجوز مخالفة أوامره، كما ال يجوز عزله إال 

إذا خالـف الشـرع، أو عجـز عـن القيـام بمسـؤولياته.

ويعـد تنظيـم طالبـان تنظيًما متماسـًكا رغم غياب 

تنظـم  عضويـة  بطاقـات  أو  التنظيميـة  القواعـد 

ويتكـون  الداخليـة،  الحركـة  أمـور  واضـح  بشـكل 

مـن مجلـس الشـورى المركـزي للحركـة الـذي ضـم 

فـي بدايـة تأسيسـه ٧0 عضـًوا، ومجلـس الشـورى 

الشـخصيات  مـن  يتألـف  الـذي  للحركـة  العالـي 

المعروفـة، ومجلـس شـورى الواليـات، بجانـب دار 

مركزيـة. فتـوى 
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عقائدية  دينية  كجماعة  طالبان  حركة 
تــنــطــلــق مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــمــفــاهــيــم 
والتي  بها،  الخاصة  اإلسالمية  والتفسيرات 
ومفاهيم  "الــديــمــقــراطــيــة"  تــرفــض  جعلتها 
التشريع  حــق  تمنح  ألنــهــا  اإلنــســان؛  حــقــوق 

للشعب، في حين أن "الحاكمية لله".

والحقيقـة أن حركـة طالبـان كجماعة دينية عقائدية 

تنطلـق مـن مجموعـة مـن المفاهيـم والتفسـيرات 

ترفـض  جعلتهـا  والتـي  بهـا،  الخاصـة  اإلسـالمية 

ألنهـا  اإلنسـان؛  حقـوق  ومفاهيـم  "الديمقراطيـة" 

تمنح حق التشريع للشعب، في حين أن "الحاكمية 

لـم  السـابقة  حكمهـا  سـنوات  طـوال  ولـذا،  للـه"، 

تحـرص الحركـة علـى وضـع دسـتور ينظـم شـؤون 

الـذي  البـراق  العـام  بالشـعار  واحتفظـت  البـالد، 

وهـو  الدينيـة،  التنظيمـات  معظـم  عـادة  تـردده 

دسـتورنا".  همـا  والسـنة  "القـرآن 

وال تؤمـن الحركـة باالنتخـاب، فأميرهـا يتـم اختيـاره 

من "أهل الحل والعقد"، وحتى الشـورى التي تؤمن 

بهـا تعتبرهـا غيـر ملزمـة، إنمـا هـي لالسترشـاد، كما 

"العصبيـة  مـن  نوًعـا  وتعتبرهـا  األحـزاب  ترفـض 

لحركـة  العقائـدي  البنـاء  ـل  مثَّ وقـد  الجاهليـة". 

طالبـان تربـة خصبـة لتحالفهـا مـع تنظيـم القاعدة، 

وذلـك عقـب قـرار "أسـامة بـن الدن" نقـل أنشـطة 

تنظيمـه مـن السـودان إلـى أفغانسـتان فـي الفتـرة 

مـن 1٩٩6 حتـى 2001، حيـث وفـرت لـه الحركـة مـالًذا آمًنا 

السـبب  كانـت  والتـي  سـبتمبر،   11 اعتـداءات  حتـى 

األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  غـزو  وراء  الرئيـس 

عاًمـا.  20 لمـدة  واحتاللهـا  ألفغانسـتان 

حدود التغير 

الدعائـي والسياسـي مختلًفـا  جـاء خطـاب طالبـان 

ـا كان عليـة الحـال فـي الفتـرة مـن 1٩٩6 حتـى 2001،  عمَّ

مندوبـي  مـع  طويلـة  لسـنوات  تواصلهـم  نتيجـة 

الواليـات المتحـدة والمجتمـع الدولـي، حتـى يمكـن 

القـول بـإن الحركـة اكتسـبت بعـض المهـارات فـي 

الدوليـة  المنظومـة  التعامـل مـع  التفـاوض، وفـي 

"ذبيـح  حـرص  إذ  قبـل؛  مـن  أكثـر  وانفتـاح  بعمليـة 

حركـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  مجاهـد"،  هللا 

طالبـان، أكثـر مـن مـرة علـى طمأنـة العالـم، مؤكـًدا 

أن أفغانسـتان لـن تكـون نقطـة انطـالق لمحاربـة 

المـرأة  حقـوق  سـتحترم  وأنهـا  األخـرى،  الـدول 

بمبـادئ  التزامهـا  إطـار  فـي  والعمـل،  التعلـم  فـي 

أن  غيـر  اإلسـالمي"،  و"الـزي  اإلسـالمية  الشـريعة 

أو  للحركـة  العقائديـة  البنيـة  تغيـر  يعنـي  ال  ذلـك 

حالهـا. علـى  تـزل  لـم  فهـي  الدينيـة،  تفسـيراتها 

الممتـدة علـى مـدار  الدوحـة  وقـد شـّكلت حـوارات 

عامين بين حركة طالبان والواليات المتحدة فرصة 

للوصـول إلـى تفاهمـات بيـن الجانبيـن، وأسـهمت 

مـن  المتحـدة  الواليـات  بانسـحاب  التعجيـل  فـي 

بينهمـا،  مواجهـات  أيـة  حـدوث  دون  أفغانسـتان 

ولعـل مشـهد سـقوط كابـول السـريع والسـهل 

ـل دليـًلا علـى نجـاح التفاهمات  فـي أيـدي الحركـة يمثِّ

الدوليـة فـي حسـم الصـراع لصالـح الحركـة.

العالـــم  علـــى  الحركـــة  قـــادة  بعـــض  انفتـــح  لقـــد 

فـــي الحـــوارات التـــي بـــدأت منـــذ العـــام الماضـــي 

واكتشـــفوا أن بالدهـــم هـــي جـــزء مـــن توازنات عالمية 

اإلســـالمية" "إمارتهـــا  وأن  معقـــدة،   وإقليميـــة 

ال يمكـــن أن تنعـــزل عـــن العالـــم، وأنهـــا تحتـــاج منـــه 

ــتحيل  ــي، مسـ ــي وصحـ ــادي وتكنولوجـ ــم اقتصـ لدعـ

أن تقـــوم بـــه بمفردهـــا. ولعـــل خطـــوة الواليـــات 

ــم  ــة بتقديـ ــات اإلغاثـ ــماح لمؤسسـ ــدة بالسـ المتحـ

التـــي  مســـاعدات ألفغانســـتان، رغـــم العقوبـــات 

ـــل مؤشـــًرا علـــى  ُتمثِّ زالـــت تفرضهـــا عليهـــا،  مـــا 

ــع  ــدة والمجتمـ ــات المتحـ ــع الواليـ ــة أن تطبـ إمكانيـ

عـــدم  بشـــرط  بأفغانســـتان،  عالقتهـــم  الدولـــي 

إعطـــاء القاعـــدة أو أي جماعـــات متطرفـــة أخـــرى أي 
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تــغــيــرت حــركــة طــالــبــان عــلــى مستوى 
المحيط  الــواقــع  مع  السياسية  المواءمة 
بها، خاصة على الصعيد الدولي، غير أن بنيتها 
العقائدية والفكرية لم تتغير ولم تقدم على 
أي مراجعات من أي نوع، وهذا ربما يكون دور 
اإلسالمية  المؤسسات  من  لكثير  مطلوب 
قنوات  لفتح  العربي؛  العالم  في  المعتدلة 

اتصال فكرية مع الحركة.

مـــالذ آمـــن داخـــل األراضـــي األفغانيـــة. والحقيقـــة 

أن إشـــكالية التنظيمـــات الدينيـــة كحركـــة طالبـــان 

تكمـــن فـــي كونهـــا اقتحمـــت المجـــال السياســـي 

الحـــزب  وليـــس  الدينـــي  التنظيـــم  بشـــروط 

ــأن  ــا بـ ــان عليهـ ــن الرهـ ــي ال يمكـ ــي، وبالتالـ السياسـ

تكـــون عنصـــًرا مســـاعًدا فـــي بنـــاء عمليـــة انتقـــال 

ديمقراطـــي أو دولـــة قانـــون. 

صحيـــح أن ذلـــك ال يعنـــي عـــدم التفـــاوض معهـــا 

اتفاقـــات،  أو  تفاهمـــات  إلـــى  التوصـــل   ومحاولـــة 

وال يعنـــي أيًضـــا أنهـــا لـــن ُتراجـــع تكتيكاتهـــا، وأدواتهـــا 

مراجعتـــه،  وارد  ذلـــك  فـــكل  خطابهـــا،  شـــكل  أو 

ولكنهـــا لـــن ُتراجـــع بنيتهـــا العقائديـــة إال إذا أعيـــد 

بناؤهـــا علـــى أســـس جديـــدة تختلـــف عـــن األســـاس 

الدينـــي الـــذي قامـــت عليـــه، وهـــو أمـــر يحتـــاج لعقـــود 

مـــن الزمـــان، وبنـــاء دســـتوري وقانونـــي يفصـــل بيـــن 

والحزبـــي،  السياســـي  والمجـــال  الدينـــي  التنظيـــم 

لطالبـــان  بالنســـبة  حالًيـــا  وارد  غيـــر  أمـــر  وهـــو 

والســـياق األفغانـــي.

علـى  تغيـرت  طالبـان  حركـة  إن  القـول  ويمكـن 

الواقـع  مـع  السياسـية  المواءمـة  مسـتوى 

المحيـط بهـا، خاصـة علـى الصعيـد الدولـي، غيـر أن 

تقـدم  ولـم  تتغيـر  لـم  والفكريـة  العقائديـة  بنيتهـا 

نـوع، وهـذا ربمـا يكـون  علـى أي مراجعـات مـن أي 

اإلسـالمية  المؤسسـات  مـن  لكثيـر  مطلـوب  دور 

المعتدلـة فـي العالـم العربـي؛ لفتـح قنـوات اتصـال 

هـا علـى تقديـم مراجعـات،  فكريـة مـع الحركـة، وحثَّ

الديـن. صحيـح  مـن  أكثـر  واالقتـراب 

حركـــة طالبـــان  تأثيـــر  هـــو  مـــا  الســـؤال:  ويبقـــى 

فـــي صورتهـــا الجديـــدة علـــى تنظيمـــات التطـــرف 

واإلرهـــاب؟، ومـــا حـــدود المخاطـــر التـــي يمكـــن أن 

تترتـــب علـــى عودتهـــا لحكـــم أفغانســـتان؟

تأثير طالبان 

ــة  ــة الفكريـــ ــع المراجعـــ ــون أحــد دوافــ عــادة مــا تكـــ

فشــله،  أو  هزيمتــه  هــي  تنظيــم  ألي  والعقائديــة 

وبخــالف  المعارضــة،  أو  الحكــم  فــي  ســواء 

مثــل:  المنطقــة،  عرفتهــا  أخــرى  دينيــة  جماعــات 

تنظيــم الجهــاد، والجماعــة اإلســالمية فــي مصــر، 

هزيمــة  عقــب  العقائديــة  بنيتهمــا  راجعــا  حيــن 

مشــروعهما التنظيمــي المســلح أمــام الدولــة فــي 

طالبــان  حركــة  فــإن  الماضــي،  القــرن  تســعينيات 

تعتبــر نفســها "منتصــرة" وحــررت أفغانســتان مــن 

االحتــالل، وأفشــلت المشــروع األمريكــي، وبالتالــي 

لهــا  حققــت  العقائديــة  بنيتهــا  أن  تعتبــر  فإنهــا 

تتفــوق  قــوات  علــى  ا  وسياســيًّ عســكريًّا  انتصــاًرا 

والعتــاد. العــدد  فــي  عليهــا 

والحقيقة أن تأثيـــر حركـــة طالبان على جماعـــــــات 

العنف واإلرهاب يمكن النظر إليه من ثاث زوايا: 

العدائـــي،  الشـــكل  فـــي  ـــل  تتمثَّ األولـــى  الزاويـــة 

فالمنطلقـــات  وداعـــش،  طالبـــان  بيـــن  وتحديـــًدا 

هـــو  واألهـــم  مختلفـــة،  والعقائديـــة  الفكريـــة 

الســـيطرة  علـــى  بينهمـــا  التنافســـية  العالقـــة 

والنفـــوذ؛ فطالبـــان وقفـــت حجـــر عثـــرة أمـــام انتشـــار 

داعـــش فـــي أفغانســـتان، ودخلـــت مـــع التنظيـــم 

فـــي صراعـــات دمويـــة عنيفـــة طـــوال فتـــرة االحتـــالل 

ــز داعـــش عـــن  ــا أدى إلـــى عجـ ــي للبـــالد، ممـ األمريكـ
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من المتوقع أن تستمر عمليات داعش 
غير  مــن  أنــه  غير  أفغانستان،  فــي  اإلرهــابــيــة 
سيطرة  أو  تــقــدم  أي  عــن  تسفر  أن  ــوارد  ــ الـ
على أي والية أفغانية كما فعل التنظيم في 
ــعــراق؛ نظًرا  بعض الــمــراحــل فــي ســوريــا وال
أو قبلية تسمح  لعدم وجود حاضنة شعبية 

له بالسيطرة على أي منطقة أفغانية.

الســـيطرة علـــى أيـــة واليـــة أفغانيـــة. والمؤكـــد أن 

ــم  ــا تنظيـ ــة التـــي نفذهـ ــة الضخمـ ــة اإلرهابيـ العمليـ

داعـــش )فـــرع خراســـان( فـــي مطـــار كابـــول، وخلَّفـــت 

حوالـــي 1٧0 قتيـــًلا، بينهـــم 13 أمريكًيـــا و3 بريطانييـــن، 

تكـــرار  مـــع  خاصـــة  واســـعة،  فعـــل  ردود  أثـــارت 

ـــي اســـتهدفت عناصـــر مـــن  ـــة الت ـــات اإلرهابي العملي

طالبـــان ومدنييـــن.  

ــن داعـــش  ــان تختلـــف عـ ــة طالبـ ــة أن حركـ والحقيقـ

فـــي جوانـــب كثيـــرة، فاألولـــى حركـــة محليـــة تؤســـس 

لمـــا تســـميه إمـــارة إســـالمية تعتمـــد علـــى دعـــم 

ــتون  ــي البشـ ــي البـــالد، وهـ ــدًدا فـ ــر عـ ــة األكثـ القوميـ

)تقتـــرب مـــن نصـــف عـــدد الســـكان(، بمـــا يعنـــي 

بعـــض  مـــع  جـــرى  كمـــا  اقتالعهـــا  اســـتحاله 

التنظيمـــات اإلرهابيـــة المتطرفـــة التـــي ال تســـتند 

إلـــى حاضنـــة اجتماعيـــة أو قبليـــة، كمـــا أنهـــا أقـــل 

دمويـــة، وأكثـــر بدائيـــة، وأقـــل اســـتخداًما للتكنولوجيـــا 

أمـــا األخيـــرة فهـــي حركـــة  الحديثـــة مـــن داعـــش، 

وتســـعى  والقوميـــات،  للحـــدود  عابـــرة  عالميـــة 

اإلســـالمية"،  "الخالفـــة  تســـميه  مـــا  لتأســـيس 

وتعتمـــد األســـاليب األكثـــر دمويـــة ووحشـــية فـــي 

وال  واإلرهابيـــة،  المتطرفـــة  الجماعـــات  تاريـــخ 

تســـتند إلـــى أقليـــة عرقيـــة بعينهـــا فـــي أفغانســـتان، 

إنمـــا هـــي مبعثـــرة بيـــن بـــالد ثالثـــة، هـــي: باكســـتان 

وأفغانســـتان وإيـــران، فيمـــا ُيعـــرف بتنظيـــم الدولـــة 

فـــرع خراســـان.

ع أن تستمر عمليات داعش اإلرهابية  ومن المتوقَّ

فـــي أفغانســـتان، غيـــر أنـــه مـــن غيـــر الـــوارد أن تســـفر 

عـــن أي تقـــدم أو ســـيطرة علـــى أي واليـــة أفغانيـــة، 

كمـــا فعـــل التنظيـــم فـــي بعـــض المراحل في ســـوريا 

شـــعبية حاضنـــة  وجـــود  لعـــدم  نظـــًرا   والعـــراق؛ 

أو اجتماعيـــة أو قبليـــة تســـمح لداعـــش بالســـيطرة 

التنظيـــم  يعتمـــد  إذ  أفغانيـــة،  منطقـــة  أي  علـــى 

أنشـــطته  علـــى  تســـاعده  شـــبكات  علـــى  فقـــط 

ـــم  ـــح أن يســـتمر تنظي ـــه، مـــن الُمرجَّ ـــة. وعلي اإلرهابي

داعـــش كخنجـــر فـــي خاصـــرة طالبـــان، مـــن حيـــث 

القيـــام بعمليـــات إرهابيـــة تســـتهدف بصـــورة أكبـــر 

وخاصـــة  العرقيـــة،  األقليـــات  أو  الحركـــة  عناصـــر 

الهـــزارة التـــي تتعـــرض أيًضـــا العتـــداءات مـــن جانـــب 

عمليـــات  تدفعهـــا  فقـــد  طالبـــان  أمـــا  طالبـــان. 

داعـــش اإلرهابيـــة إلـــى إبـــداء مزيـــد مـــن المرونـــة 

الدولـــي؛  المجتمـــع  مـــع  السياســـية  والمواءمـــة 

حتـــى تبـــدوا كأنهـــا أقـــل خطـــًرا وســـوًءا مـــن داعـــش، 

وفـــي مواجهـــة معـــه.

ــان  ــر طالبـ ــا يتعلـــق بتأثيـ ــا الزاويـــة الثانيـــة فيمـ أمـ

علـــى التنظيمـــات المتطرفـــة، فهـــي تتصـــل بتنظيـــم 

الفتـــرة  أثنـــاء  طالبـــان  أن  فالمعـــروف  القاعـــدة؛ 

ـــا  األولـــى مـــن حكمهـــا )1٩٩6 – 2001( أعطـــت مـــالًذا آمًن

لتنظيـــم القاعـــدة، ســـاعده علـــى القيـــام باعتـــداءات 

مؤشـــرات  توجـــد  ال  أنـــه  والحقيقـــة  ســـبتمبر.   11

تنظيمـــي  تحالـــف  عالقـــة  أي  وجـــود  علـــى  حاليـــة 

بيـــن طالبـــان والقاعـــدة، صحيـــح أنـــه مـــن الراجـــح 

"خاملـــة"  قاعديـــة  فرديـــة  خاليـــا  هنـــاك  تكـــون  أن 

موجـــودة فـــي أفغانســـتان، غيـــر أن تحولهـــا إلـــى 

"خاليـــا فاعلـــة" يتطلـــب انهيـــاًرا كامـــًلا فـــي عالقـــة 

طالبـــان بالواليـــات المتحـــدة والمجتمـــع الدولـــي، 

وهـــو أمـــر غيـــر وارد علـــى األقـــل فـــي المســـتقبل 

ــن  ــيا والصيـ ــن روسـ ــيَّما وأن كًلا مـ ــور، ال سـ المنظـ

لديهمـــا نفـــس الموقـــف الغربـــي مـــن أي عالقـــة 
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كل التجارب اإلنسانية علمتنا أن أحالم 
الخالفة  دولـــة  أو  النقية  اإلســالمــيــة  اإلمـــارة 
اإلسالمية الواعدة أو الثوار الحالمين بمجتمع 
مثالي، كل هؤالء يدافعون عن مبادئهم قبل 
وصولهم للسلطة، غير أن أغلبهم يتغيرون 

ويتحولون عقب وصولهم للسلطة.

ـــان والقاعـــدة، وأن شـــروط المســـاعدات  بيـــن طالب

طالبـــان  لحكومـــة  االقتصـــادي  والدعـــم  الدوليـــة 

التنظيمـــي  االتصـــال  قنـــوات  يتطلـــب قطـــع كل 

ــا.  ــدث حالًيـ ــا يحـ ــو مـ ــدة، وهـ ــع القاعـ مـ

والحقيقـــة أن نجـــاح طالبـــان فـــي العـــودة للســـلطة 

ال يعنـــي نجاحهـــا فـــي إدارة الحكـــم وإن كان يقـــدم 

وداعـــش  القاعـــدة  تقدمـــه  لمـــا  "رســـالة مغايـــرة" 

وباقـــي التنظيمـــات "المتعولمـــة" العابـــرة للحـــدود، 

فطالبـــان حركـــة محليـــة، وصلـــت للســـلطة نتيجـــة 

اعتمادهـــا علـــى البيئـــة المحليـــة، ورفضـــت المشـــاركة 

فيمـــا يســـمى "الجهـــاد العالمـــي" الـــذي ُبنـــي علـــى 

أســـاس مواجهـــة "العـــدو البعيـــد"، وكانـــت ثمرتـــه 

األولـــى هـــي تحـــول تنظيـــم الجهـــاد المصـــري علـــى يـــد 

"أيمـــن الظواهـــري" إلـــى تنظيـــم عالمـــي فـــي عـــام 1٩٩8، 

تحـــت اســـم "الجبهـــة العالميـــة للجهـــاد ضـــد اليهـــود 

التـــي عولمـــت  األولـــى  البـــذرة  وكان  والصليبييـــن"، 

العنـــف واإلرهـــاب علـــى يـــد تنظيـــم القاعـــدة.

ـــل تدعيًمـــا  وال شـــك أن عـــودة طالبـــان للســـلطة يمثِّ

للنمـــوذج المحلـــي للتنظيمـــات المتطرفـــة، فهنـــاك 

مثـــًلا محـــاوالت هيئـــة تحريـــر الشـــام )التـــي كانـــت 

تنظيـــم النصـــرة القاعـــدي ســـابًقا( لتأكيـــد ارتباطهـــا 

تنظيـــم  عـــن  وانفصالهـــا  الســـوري  بالواقـــع 

لزعيمهـــا  األخيـــر  التواصـــل  بـــدا  وقـــد  القاعـــدة، 

"الجوالنـــي" مـــع قـــادة قبائـــل فـــي ســـوريا )بعـــد أن 

ـــت النصـــرة فـــي صـــراع دمـــوي معهـــم( مؤشـــًرا  كان

علـــى هـــذا التحـــول نحـــو المحليـــة، وهـــو مـــا ســـيعززه 

ــان.  ــوذج طالبـ نمـ

وبخصـــوص الزاويـــة الثالثـــة فهـــي تتعلـــق بعـــدم 

امتـــالك طالبـــان أليـــة خبـــرة سياســـية فـــي إدارة 

ـــا  دينيًّ ا  إطـــاًر العقائـــدي  إطارهـــا  وكـــون  الحكـــم، 

ـــرة سياســـية، ممـــا يطـــرح  ـــأي خب ـــه عالقـــة ب ليـــس ل

تســـاؤًلا حـــول عالقـــة التنظيـــم الدينـــي الطالبانـــي 

األخـــرى؟،  السياســـية  والمؤسســـات  بالـــوزراء 

النســـخة  مثـــًلا  ســـتقدم  الحركـــة  كانـــت  إذا  ومـــا 

اإليرانـــي،  النمـــوذج  مـــن  الســـنية"  "الطبعـــة  أو 

بـــأن يصبـــح قائدهـــا المـــال "هبـــة هللا آخونـــد زاده" 

والسياســـي،  الدينـــي  وقائدهـــا  البـــالد  ومرشـــد 

مجلـــس  بوجـــود  نفســـه  الوقـــت  فـــي  وتســـمح 

ـــة  ـــر مؤقت ل حكومـــة غي ـــن، وتشـــكِّ ـــو معي شـــورى ول

علـــى المـــدى القريـــب، تقودهـــا وتســـيطر عليهـــا، 

بمشـــاركة بعـــض القوميـــات والعرقيـــات األخـــرى 

ــا يقـــرب  ــارج "البشـــتون" الذيـــن ُيشـــكلون مـ مـــن خـ

مـــن نصـــف ســـكان أفغانســـتان، وأكثرهـــم دعًمـــا 

لحركـــة طالبـــان.

أحـــالم  أن  اإلنســـانية  التجـــارب  كل  علمتنـــا  لقـــد 

الخالفـــة  دولـــة  أو  النقيـــة  اإلســـالمية  اإلمـــارة 

ــع  ــن بمجتمـ ــوار الحالميـ ــدة أو الثـ ــالمية الواعـ اإلسـ

مثالـــي، كل هـــؤالء يدافعـــون عـــن مبادئهـــم قبـــل 

يتغيـــرون  أغلبهـــم  أن  غيـــر  للســـلطة،  وصولهـــم 

للســـلطة.  وصولهـــم  عقـــب  ويتحولـــون 

وختاًمـا، يمكـن القـول بإن التأثيـر الجوهري لطالبان 

سيكون مرتهًنا بتقديم نموذج جديد للحكم، وإجراء 

مراجعـة جراحيـة لبنيتهـا الفكريـة والعقائديـة، وهـو 

مـا لـم يحـدث، أمـا "تأثيرهـا الصغيـر" فسـيكمن فـي 

المتطرفـة،  للتنظيمـات  المحلـي"  "النمـوذج  دعـم 

والـذي أسـفر عـن عـودة طالبـان للحكـم، واالبتعـاد 

عـن محاربـة العـدو البعيـد.   
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بالتزامـــن مـــع االنســـحاب األمريكـــي من أفغانســـتان، 

وســـقوط كابـــول فـــي أيـــدي حركـــة طالبـــان، ألقـــى 

ــت  ــن البيـ ــا مـ ــدن" خطاًبـ ــو بايـ ــي "جـ الرئيـــس األمريكـ

تطـــورات  حـــول   2021 أغســـطس   16 يـــوم  األبيـــض 

األوضـــاع فـــي كابـــول، غيـــر أنـــه ذهـــب إلـــى أبعـــد بكثيـــر 

ممـــا توقـــع البعـــض؛ إذ شـــدد "بايـــدن" علـــى تمســـكه 

أفغانســـتان،  مـــن  األمريكـــي  االنســـحاب  بقـــرار 

مضيًفـــا أن "الواليـــات المتحـــدة طـــورت قدرتهـــا علـــى 

مكافحـــة اإلرهـــاب عبـــر األفـــق، ممـــا سيســـمح لهـــا 

بإبقـــاء أعينهـــا ثابتـــة علـــى أي تهديـــدات مباشـــرة لهـــا 

فـــي المنطقـــة، والتصـــرف بســـرعة وحســـم إذا لـــزم 
ــر". )1( األمـ

ولـــم تكـــن هـــذه هـــي المـــرة األولـــى التـــي يعـــول فيهـــا 

"بايـــدن" علـــى اســـتراتيجية "مـــا وراء األفـــق" كبديـــل 

لمواصلـــة الجهـــود األمريكيـــة لمكافحـــة اإلرهـــاب 

قـــوات  وجـــود  عـــدم  ظـــل  فـــي  أفغانســـتان  فـــي 

عســـكرية علـــى األرض؛ إذ كانـــت هـــذه االســـتراتيجية 

عنصـــًرا رئيًســـا فـــي خطابـــه إلعـــالن االنســـحاب مـــن 

أفغانســـتان يـــوم 14 أبريـــل الماضـــي، وكذلـــك فـــي 

خطابـــات أخـــرى ألقاهـــا فـــي شـــهري مايـــو ويوليـــو 
المنقضيْيـــن.)2(

 Over( "والمقصــود باســتراتيجية "مــا وراء األفــق

بعضهــا  خطــوات  اتخــاذ  هــو   ،)the Horizon

هـل تنجـح اسـتراتيجية مـا وراء األفـق األمريكيـة 
فـي التصـدي لإلرهـاب عـن بُعـد؟

أ.  هديـــر مصطفى

االســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

ــة دون أن  دبلوماســي وبعضهــا عســكري؛ للحيلول

تصبــح أفغانســتان مــالًذا آمًنــا لإلرهابييــن فــي ظــل 

غيــاب الوجــود العســكري األمريكــي الفعلــي علــى 

هــو  المذكــورة  االســتراتيجية  وجوهــر  األرض)3(.  

اســتخدام األقمــار الصناعيــة لجمــع مــا يلــزم مــن 

معلومــات اســتخباراتية حــول العناصــر اإلرهابيــة 

فــي أفغانســتان، واســتخدام الطائــرات المســيرة 

ــة  ــردع أي هجمــات محتمل ــة ل ــالت األمريكي والمقات

علــى األهــداف األمريكيــة فــي المنطقــة عــن ُبعــد، 

بواســطة  هجمــات  شــن  إمكانيــة  علــى  عــالوًة 

متــى  "الكومانــدوز"  الخاصــة  العســكرية  القــوات 
األمــر.)4( اســتدعى 

ولعـل االختبـار - أو مـا يمكـن أن نسـميه باإلخفـاق 

كان  أفغانسـتان  فـي  االسـتراتيجية  لهـذه  األبـرز   -

يـوم 2٩ أغسـطس الماضـي، حيـث الضربـة الجويـة 

الفاشلة التي شنتها الواليات المتحدة الستهداف 

عناصـر مـن تنظيـم الدولـة اإلسـالمية فـي خراسـان، 

الـذي شـهده محيـط  التفجيـر  مـن  أيـام  ثالثـة  بعـد 

مطـار كابـول؛ إذ اعتـرف البنتاجـون علـى لسـان قائـد 

األوسـط  الشـرق  فـي  األمريكيـة  المركزيـة  القيـادة 

أي   - الماضـي  سـبتمبر   1٧ يـوم  ماكينـزي"  "كينيـث 

الضربـة  بـأن   - الغـارة  مـن  أسـبوعين  حوالـي  بعـد 

أغسـطس  شـهر  نهايـة  كابـول  فـي  شـنها  التـي 
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األبـرز   - اإلخفـاق  أو   - االختبـار  لعـلَّ 
الستراتيجية "مــا وراء األفــق" في أفغانستان 
المـــاضــــي،  أغســطــــس  أواخـــــــــر  فـــــي  كــــــان 
الفاشـلة  األمريكيـة  الجويـة  الضربـة  حيـث 
الدولـة  تنظيـم  مـن  عناصـر  السـتهداف 
اإلسـالمية في خراسـان، بعد أيام من التفجير 

كابـول. مطـار  محيـط  شـهده  الـذي 

 كانـت "خطـأ مأسـويًّا" أودى بحيـاة 10 مدنييـن، بينهـم

٧ أطفال)5(.  وبالنظر إلى أن "بايدن" كان يستشـهد 

بهـذه الضربـة - التـي اعتبرهـا ناجحـة فـي خطابه يوم 

31 أغسطس إلعالن انتهاء الحرب في أفغانستان 

األفـق"  وراء  "مـا  اسـتراتيجية  لنجـاح  كنمـوذج   -

فـي التصـدي للتهديـدات اإلرهابيـة عـن ُبعـد)6(،  لـم 

تثـور تسـاؤالت عديـدة بشـأن مـدى  أن  يكـن غريًبـا 

فعاليـة مقاربـة "بايـدن" لمكافحـة اإلرهـاب عـن ُبعـد 

"مـا  باسـتراتيجية  ى  ُيسـمَّ مـا  أو  أفغانسـتان،  فـي 

المقـال  إليـه هـذا  وراء األفـق"، وهـو مـا سـيتطرق 

 ،"SWOT" بشـيء مـن التفصيـل اسـتناًدا إلـى تحليـل

والضعـف  القـوة  عناصـر  علـى  الوقـوف  خـالل  مـن 

وكذلـك  المذكـورة،  االسـتراتيجية  فـي  الكامنـة 

التنبـؤ بمـدى نجـاح ثـمَّ   الفـرص والتهديـدات، ومـن 

أو تعثر هذه االستراتيجية. 

األفــق"..  وراء  "مــا  اســتراتيجية 
والضعــف  القــوة  مواضــع 

تســـتند أن اســـتراتيجية "مـــا وراء األفـــق" إلـــى عـــدٍد 

مـــن مواطـــن القـــوة تتمحـــور حـــول التطـــور الكبيـــر 

األمريكيـــة  العســـكرية  القـــدرات  شـــهدته  الـــذي 

فـــي مجـــال تعقـــب ومالحقـــة العناصـــر اإلرهابيـــة 

عـــن ُبعـــد، ففـــي حـــاالت كثيـــرة، تمكنـــت الواليـــات 

بمهـــام  االضطـــالع  مـــن  األمريكيـــة  المتحـــدة 

بلـــدان  ـــال فـــي  مكافحـــة اإلرهـــاب علـــى نحـــٍو فعَّ

ـــم فيهـــا)٧(.  هـــذا وال  ليـــس لهـــا وجـــود عســـكري دائ

يـــزال بإمـــكان القـــوات األمريكيـــة االعتمـــاد علـــى 

فـــي  المتمركـــزة  األمريكيـــة  العســـكرية  القواعـــد 

لمواصلـــة  األخـــرى  العربـــي  الخليـــج  ودول  قطـــر 

التهديـــدات  مهـــام االســـتطالع والمراقبـــة، وردع 

المحتملـــة، فـــي ظـــل غيـــاب الوجـــود العســـكري 

األرض)8(.  علـــى  المباشـــر 

لمكافحــة  "بايــدن"  مقاربــة  تخــُل  لــم  ذلــك،  ومــع 

اإلرهــاب عــن ُبعــد مــن أوجــه قصــور متعــددة، للحــد 

الــذي يصعــب معــه التنبــؤ بنجاحهــا وعــدم اضطــرار 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة للعــودة ُمجــدًدا إلــى 

نقــاط  أبــرز  إلــى  إشــارة  يلــي  وفيمــا  أفغانســتان. 

الضعــف الكامنــة فــي اســتراتيجية "مــا وراء األفــق":

علـــى . 1 الـحـصـــــــول  علـــى  الـقــــــدرة  ضـعـــــف 

فمـــع  موثوقـــة؛  اســـتخباراتية  معلومـــات 

مـــن  وحلفائهـــا  المتحـــدة  الواليـــات  انســـحاب 

أفغانســـتان، وانهيـــار أجهـــزة األمـــن األفغانيـــة، 

فقـــدت القـــوات العســـكرية األمريكيـــة "عيوًنـــا 

وآذاًنـــا" اســـتخباراتية كثيـــرة علـــى األرض، كانـــت 

توفـــر لهـــا قـــدًرا كبيـــًرا مـــن المعلومـــات بشـــأن 

العناصـــر اإلرهابيـــة، ممـــا ســـيحد مـــن فاعليـــة 

واســـتهداف  لتعقـــب  األمريكيـــة  العمليـــات 

فوفًقـــا  البـــالد)٩(؛   فـــي  الجهاديـــة  الجماعـــات 

لمســـؤولين أمريكييـــن، فـــإن القـــوات العســـكرية 

ــى  ــا علـ ــو ٩0% مـــن قدراتهـ ــة فقـــدت نحـ األمريكيـ

بـــدء  قبـــل  االســـتخباراتية  المعلومـــات  جمـــع 

ســـحب القـــوات فـــي شـــهر مايـــو الماضـــي)10(. 

وفـــي هـــذا الســـياق، تتصاعـــد التحذيـــرات بشـــأن 

خطـــورة االســـتعانة بمعلومـــات اســـتخباراتية 

غيـــر دقيقـــة؛ ممـــا ُيســـفر عـــن وقـــوع خســـائر 

فـــي صفـــوف المدنييـــن، ومـــن ثـــمَّ إثـــارة حنـــق 

األفغـــان ضـــد الواليـــات المتحـــدة، وخلـــق المزيـــد 

مـــن العناصـــر اإلرهابيـــة وليـــس اجتثاثهـــا)11(.   
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التعويل  يمكن  ال  التكنولوجي  العامل 
عليه كثيًرا؛ ذلك ألنه يتسم بطبيعة مزدوجة؛ 
فــفــي الـــوقـــت الــــذي شــهــدت فــيــه الـــقـــدرات 
ــوًرا تــكــنــولــوجــًيــا  ــطـ ــكــيــة تـ الــعــســكــريــة األمــري
الماضيين،  الــعــقــديــن  مـــدى  عــلــى  مــتــســارًعــا 

تطورت أيًضا قدرات الجماعات الجهادية.

التعويـــل . 2 يمكـــن  ال  التكنولوجـــي  العامـــل 

المتســـارعة  التطـــورات  فرغـــم  كثيـــًرا؛  عليـــه 

فـــي القـــدرات التكنولوجيـــة للقـــوات العســـكرية 

الماضييـــن  العقديـــن  مـــدار  علـــى  األمريكيـــة 

ــات 11  ــل هجمـ ــال قبـ ــه الحـ ــا كان عليـ ــة بمـ مقارنـ

ســـبتمبر 2001، فـــإن العنصـــر التكنولوجـــي يتســـم 

بطبيعتـــه المزدوجـــة؛ إذ إنـــه ُيعـــزز أيًضـــا مـــن 

مواجهـــة  فـــي  الجهاديـــة  الجماعـــات  قـــدرات 

الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة)12(. ومـــن ناحيـــة 

أخـــرى، ُيقـــر مســـؤولون أمريكيـــون عســـكريون 

العســـكرية  التقنيـــات  بـــأن  واســـتخباراتيون 

بشـــكل عـــام تصبـــح أقـــل دقـــة وفعاليـــة فـــي 

أو  أمريكيـــة  عســـكرية  قـــوات  وجـــود  غيـــاب 

مناطـــق  فـــي  األرض  علـــى  محلييـــن  شـــركاء 

الصـــراع)13(. وبالفعـــل، ارتكـــب البنتاجـــون أخطـــاء 

عديـــدة فـــي إطـــار الضربـــات الجويـــة التـــي شـــنها 

باســـتخدام الطائـــرات بـــدون طيـــار، ليـــس آخرهـــا 

ـــول أواخـــر أغســـطس  ـــه الفاشـــلة فـــي كاب ضربت

الماضـــي؛ فوفًقـــا لتقديـــرات مكتـــب الصحافـــة 

االســـتقصائية،  لقـــي مـــا بيـــن 300 إلـــى ٩0٩ مدنييـــن 

ــتان  ــة فـــي أفغانسـ ــارات أمريكيـ حتفهـــم فـــي غـ

البنتاجـــون  اعتـــرف  وقـــد  هـــذا   ،2004 ينايـــر  منـــذ 

بـــأن الضربـــات الجويـــة األمريكيـــة فـــي العـــراق 

ــا يزيـــد علـــى 1400 مدنـــي منـــذ بـــدء  أودت بحيـــاة مـ

العمليـــات العســـكرية ضـــد تنظيـــم "داعـــش" 

فـــي البـــالد عـــام 2014)14(. 

فـــي . 3 أمريكيـــة  وجـــود قواعـــد عســـكرية  عـــدم 

ــا يضـــع عراقيـــل إضافيـــة  آســـيا الوســـطى؛ ممـ

أمـــام إمكانيـــة تتبـــع ومالحقـــة العناصـــر اإلرهابيـــة، 

األمريكيـــة  العســـكرية  بالعمليـــات  مقارنـــة 

المماثلـــة فـــي دول أخـــرى، مثـــل: ليبيـــا، والصومـــال، 

وســـوريا، والعـــراق، ومنطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي، 

حيـــث تمتلـــك الواليـــات المتحـــدة قواعـــد عســـكرية 

ــن  ــى شـ ــا علـ ز قدرتهـ ــزَّ ــا عـ ــاورة، ممـ ــي دول مجـ فـ

ــر)15(.  ــب األمـ ــا تطلـ ــريعة وقتمـ ــة سـ ــات جويـ ضربـ

ورغـــم العـــرض الـــذي طرحـــه الرئيـــس الروســـي 

"فالديميـــر بوتيـــن" خـــالل اجتماعـــه مـــع نظيـــره 

األمريكـــي "جـــو بايـــدن" يـــوم 16 يونيـــو الماضـــي فـــي 

قمـــة جنيـــف، بشـــأن اســـتخدام القواعـــد الروســـية 

كبديـــل  وقيرغيزســـتان  طاجيكســـتان  فـــي 

آســـيا  دول  فـــي  أمريكيـــة  قواعـــد  إنشـــاء  عـــن 

لـــم يتضـــح بعـــد مـــدى جديـــة  الوســـطى، فإنـــه 

المحادثـــات  تنتـــِه  لـــم  كمـــا  الروســـي،  المقتـــرح 

التـــي  المســـتوى  رفيعـــة  الروســـية  األمريكيـــة 

ـــوم 22 ســـبتمبر الماضـــي،  ُعقـــدت فـــي هلســـنكي ي

ــتركة  ــة المشـ ــة األركان األمريكيـ ــن رئيـــس هيئـ بيـ

الجنـــرال "مـــارك ميلـــي" ونظيـــره الروســـي الجنـــرال 

حاســـمة  نتائـــج  إلـــى  جيراســـيموف"،  "فاليـــري 

بشـــأن المقتـــرح الروســـي. وبشـــكٍل عـــام، فـــإن 

فكـــرة التعـــاون العســـكري مـــع روســـيا محفوفـــة 

بالمخاطـــر؛ فمـــن ناحيـــة، ال يـــزال بعـــض أعضـــاء 

الروســـية  النوايـــا  فـــي  متشـــككين  الكونجـــرس 

ــبق  ــرى، سـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــن"، ومـ ــرح "بوتيـ وراء مقتـ

أن ســـن الكونجـــرس تشـــريًعا تـــم إقـــراره عـــام 

روســـيا،  مـــع  العســـكري  التعـــاون  يحظـــر   ،201٧

علـــى خلفيـــة ضـــم األخيـــرة لشـــبه جزيـــرة القـــرم 
فـــي عـــام 2014. )16(

صعوبــات لوجســتية؛ ففــي ظــل غيــاب وجــود . 4

قواعــد أمريكيــة فــي آســيا الوســطى، ســيتعين 

علــى الواليــات المتحــدة االعتمــاد علــى قواعدهــا 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

112

األمريكـــي  االنســـحاب  قـــرار  إلـــى  بالنظـــر 
"بايـــدن"  الرئيـــس  اتخـــذه  الـــذي  الجانـــب  أحـــادي 
المتحـــدة  الواليـــات  شـــركاء  مـــع  التشـــاور  دون 
ـــح أن يهـــب شـــركاء  فـــي "الناتـــو"، فمـــن غيـــر الُمرجَّ
"الناتـــو" للتضامـــن عســـكريًّا مـــع واشـــنطن مـــرة 

أخـــرى، كمـــا حـــدث بعـــد 11 ســـبتمبر 2001.

ــي لشــن  العســكرية فــي منطقــة الخليــج العرب

ضربــات جويــة عــن ُبعــد، بمــا يعنــي أن الطائــرات 

بــدون طيــار ســتضطر إلــى التحليــق مــن علــى 

ُبعــد مئــات األميــال)1٧(، فــي رحلــة تســتغرق مــن 

ســت إلــى ثمانــي ســاعات)18(، أي أن الطائــرات 

المســيرة ســتقضي أكثــر مــن 60% مــن مهمتهــا 

وفًقــا  أفغانســتان،  وإلــى  مــن  الطيــران  فــي 

لتقديــرات خبــراء عســكريين)1٩(.  

فرص محدودة.. وتحديات جسيمة 

الُمتابــع لتطــورات األحــداث التــي أعقبــت ســقوط 

الفــرص  محدوديــة  بوضــوح  ــن  يتبيَّ أفغانســتان، 

األفــق"  وراء  "مــا  اســتراتيجية  إلنجــاح  المتاحــة 

المســؤولين  كبــار  إجــراء  قبيــل  مــن  األمريكيــة 

فــة مــع باكســتان فــي  األمريكييــن مناقشــات مكثَّ

اآلونــة األخيــرة؛ بهــدف تعزيــز التنســيق األمنــي بيــن 

الباكســتانية  القيــادة  معارضــة  ورغــم  الجانبيــن، 

البــالد، فإنهــا  الســتضافة قواعــد أمريكيــة داخــل 

ــة فــي مجالهــا  ــرات األمريكي ــق الطائ تســمح بتحلي

والمقاتــالت  الطائــرات  تحتاجــه  مــا  وهــو  الجــوي، 

فــي  اإلرهابيــة  العناصــر  الســتهداف  األمريكيــة 

أفغانســتان)20(. هــذا ويمكــن لبعــض الــدول التــي 

مــع  واقتصاديــة  دبلوماســية  عالقــات  ســتقيم 

المتحــدة  الواليــات  قــدرة  تدعــم  أن  أفغانســتان، 

بشــأن  االســتخباراتية  المعلومــات  جمــع  علــى 

البــالد)21(.  فــي  اإلرهابيــة  التهديــدات 

التحديــات/ مــن  جملــة  هنــاك  المقابــل،  وفــي 

تقــود  قــد  والتــي  الخطــورة،  بالغــة  التهديــدات 

لعرقلــة الجهــود األمريكيــة اســتناًدا الســتراتيجية 

"مــا وراء األفــق" أو مــا ُيعــرف بـــ "مكافحــة اإلرهــاب 

طليعتهــا: فــي  ولعــل  ُبعــد"،  عــن 

اإلرهابيـــة؛ . 1 التهديـــدات  حـــدة  تصاعـــد 

فـــال شـــك أن ســـيطرة حركـــة طالبـــان علـــى 

الســـلطة فـــي أفغانســـتان ينـــذر بتحـــول البـــالد 

وعلـــى  الجهاديـــة،  للجماعـــات  حاضنـــة  إلـــى 

رأســـها تنظيمـــا القاعـــدة، وداعـــش، كمـــا كان 

ســـيما  ال  ســـبتمبر2001،   11 قبـــل  الحـــال  عليـــه 

يتمكـــن  بـــأن  الُمثـــارة  التوقعـــات  فـــي ضـــوء 

التنظيمـــان مـــن جمـــع شـــتاتهما، ومـــن ثـــمَّ 

األهـــداف  ضـــد  حقيقـــي  تهديـــد  ممارســـة 

األمريكيـــة فـــي غضـــون عـــام أو ثالثـــة أعـــوام 

ــارك  ــرال "مـ ــهادة الجنـ ــا لشـ ــر، وفًقـ ــى األكثـ علـ

المشـــتركة  األركان  هيئـــة  رئيـــس  ميلـــي"، 

 28 فـــي  الشـــيوخ  مجلـــس  أمـــام  األمريكيـــة، 

ـــح  الُمرجَّ غيـــر  ومـــن  الماضـــي)22(.   ســـبتمبر 

هـــذه  جمـــاح  كبـــح  مـــن  طالبـــان  تتمكـــن  أن 

التنظيمـــات اإلرهابيـــة؛ فخـــالل الشـــهور األربـــع 

األولـــى مـــن العـــام الجـــاري، نفـــذ تنظيـــم الدولـــة 

ـــا فـــي  اإلســـالمية فـــي خراســـان نحـــو ٧٧ هجوًم

أفغانســـتان، وذلـــك مقارنـــة بــــ 21 هجوًمـــا خـــالل 

الفتـــرة نفســـها مـــن عـــام 2020، وفًقـــا لتقديـــرات 

المســـاعدة  لتقديـــم  المتحـــدة  األمـــم  بعثـــة 

ــذر مجلـــس  ــل حـ ــتان)23(،  وبالفعـ ــى أفغانسـ إلـ

األمـــن التابـــع لألمـــم المتحـــدة فـــي بيـــاٍن لـــه فـــي 

أغســـطس 2021 مـــن "التوســـع المثيـــر للقلـــق" 

للتنظيـــم فـــي العديـــد مـــن المناطـــق)24(. 

الطبيعــة الجغرافيــة األفغانيــة؛ فمــن جهــة، . 2

توفــر الطبيعــة الجبليــة الوعــرة فــي أفغانســتان 

)25(،  كمــا تحــد  آمًنــا للعناصــر الجهاديــة  مــالًذا 
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الــطــريــق أمـــام نــجــاح اســتــراتــيــجــيــة "مــا 
وراء األفق" في مكافحة اإلرهاب عن ُبعد في 
الكفاية؛  فيه  بما  ممهًدا  ليس  أفغانستان، 
بالنظر إلى التحديات الجسيمة التي ستضطر 
واشنطن إلى مواجهتها في ظل غياب وجود 

عسكري مباشر لها على األرض.

األقمــار  قــدرة  مــن  أحياًنــا  المناخيــة  الظــروف 

ــة.  ــؤر اإلرهابي ــة ورصــد الب ــى مراقب ــة عل الصناعي

ومــن جهــة أخــرى، فــإن كــون أفغانســتان بلــًدا 

غيــر ســاحلي، يعنــي أن قــدرة الواليــات المتحــدة 

للوصــول إلــى األهــداف اإلرهابيــة الناشــئة فــي 

باســتخدام  مرهونــة  البــالد وضربهــا، ســتكون 

األفغانــي،  الجــوار  لــدول  الجــوي  المجــال 

وخصوًصــا باكســتان، الحليــف التاريخــي لحركــة 

طالبــان، والــذي يمكنــه تقويــض هــذه القــدرة في 

أي وقــت)26(. 

االفتقـــار إلـــى حليـــف موثوق يمكن لواشـــنطن . 3

انســـحاب  أعقـــاب  ففـــي  عليـــه؛  االعتمـــاد 

ـــات المتحـــدة وحلفائهـــا مـــن أفغانســـتان،  الوالي

ــاد  أضحـــت واشـــنطن فـــي حاجـــة ملحـــة لالعتمـ

علـــى حليـــف موثـــوق فـــي أفغانســـتان، وبالنظـــر 

إلـــى قـــرار االنســـحاب األمريكـــي أحـــادي الجانـــب 

الـــذي اتخـــذه الرئيـــس "بايـــدن" دون التشـــاور مـــع 

ـــو"،  الشـــركاء فـــي حلـــف شـــمال األطلســـي "النات

ـــح أن يهـــب شـــركاء "الناتـــو"  فمـــن غيـــر الُمرجَّ

للتضامـــن عســـكريًّا مـــع واشـــنطن مـــرة أخـــرى 
ــا حـــدث بعـــد 11 ســـبتمبر 2001. )2٧( كمـ

وفـي ضـوء مـا تقـدَّم، يمكـن القـول بـأن الطريـق 

أمام نجاح استراتيجية "ما وراء األفق" في مكافحة 

اإلرهاب عن ُبعد في أفغانستان، ليس ممهًدا بما 

فيـه الكفايـة؛ بالنظـر إلـى التحديـات الجسـيمة التـي 

فـي  مواجهتهـا  إلـى  المتحـدة  الواليـات  سـتضطر 

ظـل غياب وجود عسـكري مباشـر لهـا على األرض، 

جنًبـا إلـى جنـب مـع خسـارة الشـركاء المحلييـن فـي 

األفغانيـة،  األمـن  أجهـزة  انهيـار  إثـر  أفغانسـتان 

المعلومـات  جمـع  علـى  واشـنطن  قـدرة  وتراجـع 

االسـتخباراتية الموثوقـة بشـأن األهـداف اإلرهابيـة 

الناشـئة فـي البـالد، وافتقارهـا إلـى قواعد عسـكرية 

تدعـم الحضـور األمريكـي النشـط في منطقة آسـيا 

الوسـطى االسـتراتيجية.   
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مســـتقبل التنظيمـــات اإلرهابية: تنظيما القاعدة 
وداعـــش نموذًجا

أ. أســمـاء رفـاعـــي الشـــحري

التــي  المحتدمــة  األزمــات  تصاعــد  ضــوء  فــي 

انســحاب  منــذ  األفغانيــة  الســاحة  تشــهدها 

القــوات األمريكيــة وســقوط كابــول فــي أيــدي حركــة 

طالبــان فــي أغســطس 2021، تفاقمــت المخــاوف 

المحدقــة بعــودة أفغانســتان التــي تصــدرت مؤشــر 

اإلرهــاب العالمــي لعــام 2020، كمــالذ آمــن للجماعــات 

اإلرهابيــة مجــدًدا، وذلــك فــي إطــار تماثــل الظــروف 

الحاليــة مــع تلــك التــي أفضــت إلــى نشــأة طالبــان 

وتنظيــم القاعــدة فــي تســعينيات القــرن الُمنصــرم، 

الزخــم  عــودة  ــح  ترجِّ التــي  عــات  التوقُّ وتتعاظــم 

للتنظيمــات اإلرهابيــة، ال ســيَّما القاعــدة وداعــش 

علــى الصعيــد العالمــي. 

الضـوء  المقالـة  هـذه  تسـلِّط  اإلطـار،  هـذا  وفـي 

اإلرهابيـة  بالتهديـدات  المرتبطـة  التطـورات  علـى 

عـودة  وفـرص  الُمنصرميـن،  العقديـن  مـدار  علـى 

اإلرهابيـة،  للجماعـات  آمـن  كمـالذ  أفغانسـتان 

تنظيمـي  بمسـتقبل  المتعلقـة  والسـيناريوهات 

وداعـش. القاعـدة 

التهديدات اإلرهابية بين عامي 2001 و2021 

فـــي ضـــوء مســـاعي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 

لتركيـــز جهودهـــا علـــى منافســـة القـــوى العظمـــى 

الناشـــئة، وفـــي مقدمتهـــا الصيـــن وروســـيا، والتركيـــز 

االســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

علـــى مكافحـــة التطـــرف المتنامـــي علـــى الصعيـــد 

"الحـــروب  إنهـــاء  واشـــنطن  علـــى  ـــم  َتحتَّ الداخلـــي، 

ـــت  األبديـــة" ال ســـيَّما الحـــرب علـــى اإلرهـــاب، التـــي احتلَّ

صـــدارة االهتمـــام األمريكـــي منـــذ أحـــداث 11 ســـبتمبر 

2001، رغـــم أن التهديـــدات اإلرهابيـــة مـــا زالـــت قائمـــة.  

االنســـحاب  أن  الخبـــراء  ـــد  أكَّ الســـياق،  هـــذا  وفـــي 

األمريكـــي الفوضـــوي مـــن أفغانســـتان، ُينـــذر بعـــودة 

ـــدت واشـــنطن خســـائر  التهديـــدات اإلرهابيـــة التـــي كبَّ

العقديـــن  مـــدار  علـــى  فادحـــة  وعســـكرية  ماليـــة 

ا إلـــى  الُمنصرميـــن، فـــي غضـــون ثمانيـــة عشـــر شـــهًر

ثـــالث ســـنوات، ورغـــم ذلـــك، دافـــع الرئيـــس األمريكـــي 

ا إلـــى  "جـــو بايـــدن" عـــن قـــرار ســـحب القـــوات، مشـــيًر

علـــى  تقتصـــر  تعـــد  لـــم  اإلرهابيـــة  التهديـــدات  أن 

أفغانســـتان فحســـب، وإنمـــا انتشـــرت فـــي أرجـــاء 

العالـــم كافـــة، وبالتالـــي يمكـــن لواشـــنطن أن تتخـــذ 

تدابيـــر مماثلـــة لتلـــك التـــي تنتهجهـــا فـــي البلـــدان التـــي 

ليـــس بهـــا وجـــود عســـكري أمريكـــي دائـــم لمجابهـــة 

ــتان.  ــي أفغانسـ ــة فـ ــات اإلرهابيـ الجماعـ

ومســـؤولو  الخبـــراء  حـــّذر  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

التحتيـــة  البنيـــة  تفكيـــك  أن  مـــن  المخابـــرات 

ُيفاقـــم  أفغانســـتان  فـــي  األمريكيـــة  العســـكرية 

الصعوبـــات الُمحدقـــة بكبـــح جمـــاح التنظيمـــات 

قـــدرة  تضـــاؤل  ضـــوء  فـــي  وذلـــك  اإلرهابيـــة، 
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واشـــنطن علـــى جمـــع المعلومـــات االســـتخباراتية 

البشـــرية  بعـــد فقـــدان عناصرهـــا االســـتخباراتية 

الموثوقـــة علـــى األراضـــي األفغانيـــة، التـــي اعتمـــدت 

فضـــًلا  الماضييـــن،  العقديـــن  مـــدار  علـــى  عليهـــا 

ــة  ــد العســـكرية األمريكيـ ــتخدام القواعـ عـــن أن اسـ

أفغانســـتان  فـــي  هجمـــات  لشـــّن  الخليـــج  فـــي 

بـــدوره  يقلـــل  ممـــا  ســـاعات،  عـــدة  سيســـتغرق 

ــد  ــذا، وقـ ــرات.  هـ ــغيلية للطائـ ــدرات التشـ ــن القـ مـ

أشـــار المراقبـــون إلـــى أن المنطقـــة مـــا زالـــت تعانـــي 

عمـــا  تفاقمـــت  األوضـــاع  وأن  االســـتقرار،  غيـــاب 

كانـــت عليـــه قبـــل هجمـــات 11 ســـبتمبر، وذلـــك فـــي 

ضـــوء فشـــل واشـــنطن فـــي تقويـــض أيديولوجيـــة 

الجماعـــات اإلرهابيـــة، األمـــر الـــذي أفضـــى بـــدوره 

إلـــى تنامـــي عـــدد اإلرهابييـــن فـــي العديـــد مـــن دول 

ـــأي وقـــت مضـــى؛ إذ تشـــير بعـــض  ـــة ب ـــم مقارن العال

التقديـــرات إلـــى أن عـــدد الجهادييـــن حالًيـــا يتجـــاوز 

أربعـــة أضعـــاف عددهـــم فـــي عـــام 2001. 

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن المكاســـب التـــي حققتهـــا 

واشـــنطن ضـــد الجماعـــات اإلرهابيـــة لـــم تـــرق إلـــى 

المســـتوى االســـتراتيجي والمســـتدام، وأن مـــا يتـــم 

ـــد  ـــى العدي ا ينطـــوي عل ـــاره انتصـــاًر ـــه باعتب ـــج ل التروي

مـــن التداعيـــات الكارثيـــة، ال ســـيَّما الالمركزيـــة التـــي 

ــة،  ــة العالميـ ــة الجهاديـ ــا الحركـ ــع بهـ أصبحـــت تتمتـ

اســـتهدفتها،  التـــي  القاســـمة  الضربـــات  فرغـــم 

والتـــي أفضـــت إلـــى ضعـــف التنظيمـــات اإلرهابيـــة، 

عـــدد  تنامـــي  إلـــى  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  أدت  فإنهـــا 

أن  يمكـــن  التـــي  الجماعـــات  وانتشـــار  الفاعليـــن 

تتحـــول إلـــى تهديـــدات خطيـــرة، هـــذا فضـــًلا عـــن أن 

ـــة  ـــكل الالمركـــزي لهـــذه التنظيمـــات يوفـــر ُجمل الهي

والجهادييـــن  األجانـــب  للمقاتليـــن  الخيـــارات  مـــن 

ـــة  ـــوع األهـــداف الغربي ـــى تن ـــن، باإلضافـــة إل المتجّولي

التـــي قـــد تســـتهدفها تلـــك التنظيمـــات. 

وفيمـــا يخـــص االختالفـــات الرئيســـة للتهديـــدات 

تركيبـــة  شـــهدت  و2021،   2001 عامـــي  بيـــن  اإلرهابيـــة 

ـــة  ـــة مقارن ـــا تغيـــرات جذري الجماعـــات اإلرهابيـــة حالًي

اإلرهابيـــة  التنظيمـــات  نجحـــت  حيـــث  2001؛  بعـــام 

فـــي جـــذب مقاتليـــن مـــن شـــمال إفريقيـــا وآســـيا 

الوســـطى وحتـــى أوروبـــا، هـــذا فضـــًلا عـــن تحـــول 

مركـــز ثقـــل هـــذه التنظيمـــات مـــن الشـــرق األوســـط 

ـــح أن  ــيَّما وأنـــه مـــن المرجَّ ــيا، ال سـ إلـــى جنـــوب آسـ

بيئـــة  طالبـــان  قيـــادة  تحـــت  أفغانســـتان  توفـــر 

خصبـــة لنمـــو التنظيمـــات اإلرهابيـــة. 

هذا، وتشـير التقديرات إلى أنه رغم تعاظم القدرات 

األمريكيـة لمكافحـة اإلرهـاب مقارنـة بعـام 2001، فـإن 

الجماعات اإلرهابية قد شهدت تطورات تكنولوجية 

ومـن  أيًضـا،  الماضييـن  العقديـن  مـدار  علـى  بالغـة 

حيـازة  إلـى  التنظيمـات  تلـك  تسـعى  أن  ـح  المرجَّ

أسـلحة الدمار الشـامل )WMD(، ال سـيَّما األسـلحة 

االهتمـام  عـن  فضـًلا  هـذا  والبيولوجيـة،  الكيميائيـة 

بـدون  طائـرات  علـى  والحصـول  التسـليح  بتطويـر 

تجهيـز  علـى  أيًضـا  تعمـل  أن  ـع  المتوقَّ ومـن  طيـار، 

كسـيارات  واسـتخدامها  القيـادة،  ذاتيـة  مركبـات 

التكنولوجيـة  التطـورات  منحـت  كمـا  مفخخـة، 

التنظيمـات اإلرهابيـة ميـزات إضافيـة، ال سـيَّما  فـي 

عبـر  الخـارج  فـي  للعمـالء  األمـوال  إرسـال  تيسـير 

وتجنيـد  الرقميـة(،  )العمـالت  المشـفرة  العمـالت 

المتطرفـة  أليديولوجيتهـا  والترويـج  المقاتليـن 

تعاظـم  التـي  االجتماعـي  التواصـل  منصـات  عبـر 

العالمـي.  الصعيـد  علـى  اسـتخدامها 

الـفـوضــــــوي  األمـريـكــــــي  االنـســـحــــاب 
التهديـــدات  بإعـــادة  ُينـــذر  أفغانســـتان،  مـــن 
خســـائر  واشـــنطن  ـــدت  كبَّ التـــي  اإلرهابيـــة 
ماليـــة وعســـكرية فادحـــة علـــى مـــدار العقديـــن 
عشـــر  ثمانيـــة  غضـــون  فـــي  الُمنصرميـــن، 

ثـــالث ســـنوات. إلـــى  شـــهًرا 
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أفغانستان.. بؤرة لإلرهاب مجدًدا

"إمــارة  تشــكيل  طالبــان  حركــة  إعــالن  ضــوء  فــي 

 ،2021 ســبتمبر   ٧ فــي  اإلســالمية"،  أفغانســتان 

تفاقمــت المخــاوف الُمحدقــة بعــودة أفغانســتان 

آمــن للجماعــات اإلرهابيــة؛ حيــث احتفلــت  كمــالذ 

العديــد مــن التنظيمــات اإلرهابيــة فــي أرجــاء العالــم 

بانتصــار  القاعــدة  تنظيــم  مقدمتهــا  وفــي  كافــة، 

طالبــان علــى القــوات األفغانيــة، كمــا أن انســحاب 

القــوات األمريكيــة مــن األراضــي األفغانيــة تزامًنــا 

مــع الذكــرى العشــرين لهجمــات 11 ســبتمبر، أفضى 

اإلرهابيــة،  للجماعــات  المعنويــة  الــروح  رفــع  إلــى 

فــي  الجديــدة  اإلســالمية"  "اإلمــارة  أن  معتبــرة 

أفغانســتان ســتصبح "درًعــا" لمقاتليهــا فــي شــتى 

أنحــاء العالــم، هــذا فضــًلا عــن أن تجربــة طالبــان 

الجهاديــة  الجماعــات  إلهــام وتحفيــز  مــن شــأنها 

علــى الصعيــد العالمــي.  

ــد حركــة طالبــان بموجــب اتفــاق الدوحــة  ورغــم تعهُّ

الجماعــات  بالحيلولــة دون نشــاط   ،2020 فــي فبرايــر 

علــى  القاعــدة  تنظيــم  مقدمتهــا  وفــي  اإلرهابيــة 

الُمســتبعد  مــن  فإنــه  مجــدًدا،  األفغانيــة  األراضــي 

تهديــد  أي  منــع  خاصــًة  االلتزامــات،  بتلــك  الوفــاء 

مســتقبلي مــن ِقبــل القاعــدة فــي أفغانســتان، وفــي 

ــد المراقبون أنه حتى إذا كانت طالبان  هــذا الصــدد، أكَّ

لديهــا االســتعداد لكبــح جمــاح القاعــدة والتنظيمات 

اإلرهابيــة األخــرى، فإنهــا ال تمتلــك القــدرات الكافيــة 

لمــلء الفــراغ الناجــم عــن االنســحاب األمريكــي، وفــي 

ضــوء ذلــك تصاعــدت التهديــدات المتعلقــة بظهــور 

فــي  للســيطرة  خاضعــة  غيــر  مســاحات شاســعة 

البــالد، والتــي تزيــد مــن جاذبيــة األراضــي األفغانيــة 

ــا  ــا وموطًن للجماعــات اإلرهابيــة، باعتبارهــا مــالًذا آمًن

إلعــادة توحيــد قواتهــا وقواعدهــا، والقيــام بمهــام 

التدريــب والتخطيــط. 

للقلــق  إثــارة  األكثــر  األمــر  فــإن  ذلــك،  عــالوًة علــى 

يتمحــور حــول عــودة أفغانســتان كبــؤرة لإلرهــاب 

اإلقليمــي فــي وســط وجنوب آســيا، وذلــك في ضوء 

ل المنطقــة  تعاظــم العوامــل التــي تســهم فــي تحــوُّ

إلــى بيئــة مواتيــة للتمــرد الجهــادي مقارنــة بــأي وقــت 

مضــى، ال ســيَّما اإلقصــاء السياســي، والهشاشــة 

االقتصاديــة، والفــراغ األمنــي، واألنظمــة القمعيــة 

تشــترك  التــي  األفغانــي  الجــوار  دول  بعــض  فــي 

مــع أفغانســتان فــي حــدود يســهل اختراقهــا، هــذا 

بهجــرة  الُمحدقــة  التهديــدات  تفاقــم  عــن  فضــًلا 

المقاتليــن الذيــن تعرضــوا لضغــوط متزايــدة فــي 

ســوريا إلــى أفغانســتان. وفــي هــذا الشــأن، أفــادت 

بعــض التقاريــر بــأن العديــد مــن المقاتليــن األجانــب 

اآلالف  إلــى  إضافــة  أفغانســتان،  إلــى  ســافروا 

الموجوديــن بالفعــل فــي البــالد، إذ أشــار تقرير لألمم 

المتحــدة فــي يونيــو 2021، إلــى تدفــق مــا بيــن 8000 إلــى 

10000 مقاتــل جهــادي مــن آســيا الوســطى، ومنطقــة 

شــمال القوقــاز فــي روســيا، وباكســتان، ومقاطعــة 

أفغانســتان،  إلــى  الصيــن  غــرب  فــي  شــينجيانج 

طالبــان بحركــة  صــالت  لديهــم   ومعظمهــم 

أو القاعدة أو تنظيم داعش خراسان. 

مستقبل تنظيم القاعدة 

فـــي ضـــوء العالقـــات الوثيقـــة بيـــن تنظيـــم القاعـــدة 

وحركـــة طالبـــان، تفاقمـــت التهديـــدات الُمحدقـــة 

إذ  مجـــدًدا؛  القاعـــدة  لتنظيـــم  الزخـــم  بعـــودة 

اتفـــاق  بموجـــب  طالبـــان  ـــد  تعهُّ رغـــم 
الجماعـــات  بالحيلولـــة دون نشـــاط  الدوحـــة، 
اإلرهابيـــة علـــى األراضـــي األفغانيـــة مجـــدًدا، 
لكـــن مـــن الُمســـتبعد الوفـــاء بتلـــك االلتزامـــات، 
ــل  بـ

ِ
ــن ق ــتقبلي مـ ــد مسـ ــع أي تهديـ ــًة منـ خاصـ

القاعـــدة فـــي أفغانســـتان.
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أشـــارت ُجملـــة مـــن التقاريـــر الصـــادرة عـــن األمـــم 

المتحـــدة منـــذ عـــام 2020، إلـــى الروابـــط القويـــة بيـــن 

القاعـــدة وطالبـــان، والتـــي أفـــادت بـــأن المقاتليـــن ال 

يتشـــاركون القواعـــد والمنـــازل ومنشـــآت التدريـــب 

فحســـب، بـــل شـــارك عناصـــر القاعـــدة فـــي معـــارك 

طالبـــان ضـــد القـــوات األفغانيـــة الســـابقة، هـــذا 

ــوا  ــدة كانـ ــن القاعـ ــوادر مـ ــات الكـ ــن أن مئـ ــًلا عـ فضـ

بيـــن القـــوات التـــي اجتاحـــت كابـــول فـــي 15 أغســـطس 

2021، وبالتالـــي فـــإن احتماليـــة قطـــع العالقـــات بيـــن 

القاعـــدة وطالبـــان، أو قيـــام األخيـــرة بكبـــح جمـــاح 

ـــل  األولـــى بموجـــب اتفاقهـــا مـــع واشـــنطن، يمثِّ

ــال.  ــن دروب الخيـ ــا مـ درًبـ

ـــر لألمـــم المتحـــدة فـــي  وفـــي هـــذا الشـــأن، ذكـــر تقري

ـــي التـــي تعاظـــم نفوذهـــا  ـــو 2021، أن شـــبكة حقان يوني

عـــدة  علـــى  تســـيطر  والتـــي  أفغانســـتان،  فـــي 

مناصـــب رفيعـــة المســـتوى فـــي حكومـــة طالبـــان، 

لديهـــا تاريـــخ طويـــل مـــن النضـــال المشـــترك مـــع 

القاعـــدة، فضـــًلا عـــن العالقـــات الشـــخصية طويلـــة 

ـــد عـــدد مـــن كبـــار أعضـــاء  األمـــد بينهمـــا؛ حيـــث أكَّ

حكومـــة طالبـــان أن لديهـــم روابـــط عميقـــة مـــع 

الديـــن  "ســـراج  داخليـــة طالبـــان  فوزيـــر  القاعـــدة، 

حقانـــي"، والنائـــب األول لرئيـــس طالبـــان "هيبـــة هللا 

ــدة،  ــم القاعـ ــادة تنظيـ ــي قيـ ــاء فـ ــد زاده" أعضـ أخونـ

وبالتالـــي مـــن الُمســـتبعد اإلطاحـــة بالقاعـــدة بعـــد 

ــر فـــي كابـــول.  أن أصبـــح لشـــبكة حقانـــي نفـــوذ كبيـ

أن   ،2021 يونيـــو  فـــي  قـــّدر  البنتاجـــون  أن  ورغـــم 

ـــل  تنظيـــم القاعـــدة قـــد ُيعيـــد تشـــكيل نفســـه ليمثِّ

مـــن  عاميـــن  غضـــون  فـــي  لواشـــنطن  تهديـــًدا 

ـــد  انســـحاب القـــوات األمريكيـــة مـــن أفغانســـتان، أكَّ

المراقبـــون أن قـــدرة التنظيـــم علـــى النمـــو أصبحـــت 

طالبـــان  ســـيطرة  بعـــد  عـــات  التوقُّ تلـــك  تفـــوق 

علـــى البـــالد، وذلـــك فـــي ضـــوء إقـــدام حركـــة طالبـــان 

علـــى إطـــالق ســـراح مـــا يتـــراوح بيـــن 5000 إلـــى ٧000 

ســـجين، بعضهـــم مـــن مقاتلـــي طالبـــان والقاعـــدة، 

ــر لألمـــم المتحـــدة أن أعـــداًدا كبيـــرة  ر تقريـ ــدَّ ــا قـ كمـ

مـــن مقاتلـــي القاعـــدة يوجـــدون فـــي 15 مـــن أصـــل 

ــرى  ــدد، يـ ــذا الصـ ــي هـ ــالد. وفـ ــي البـ ــة فـ 34 مقاطعـ

ألعضـــاء  ســـانحة  باتـــت  الفرصـــة  أن  المراقبـــون 

تنظيـــم القاعـــدة البالـــغ عددهـــم نحـــو 600 مقاتـــل 

-وفًقـــا لتقديـــرات مجلـــس األمـــن- إلعـــادة تجميـــع 

صفوفهـــم واالســـتفادة مـــن االنتصـــار المزعـــوم 

ــد مـــن  ــم لجـــذب مزيـ ــي العالـ ــوى جيـــش فـ ــى أقـ علـ

المقاتليـــن، هـــذا فضـــًلا عـــن تعاظـــم فكـــرة الهجـــرة 

اإلجباريـــة إلـــى "إمـــارة أفغانســـتان اإلســـالمية" فـــي 

ــم،  ــاء العالـ ــتى أنحـ ــم القاعـــدة فـــي شـ ــة تنظيـ أروقـ

إلـــى  ـــح أن تصبـــح هجـــرة المقاتليـــن  ومـــن المرجَّ

يتالشـــى  أن  بمجـــرد  ـــا  حتميًّ أمـــًرا  أفغانســـتان 

االهتمـــام الدولـــي بطالبـــان. 

اســـتيالء  أن  إلـــى  المراقبـــون  أشـــار  وقـــد  هـــذا، 

دفعـــة  أكبـــر  ـــل  يمثِّ أفغانســـتان  علـــى  طالبـــان 

 ،2001 ســـبتمبر   11 أحـــداث  منـــذ  القاعـــدة  لتنظيـــم 

وفـــي ضـــوء تراجـــع تنظيـــم داعـــش تبـــدو الظـــروف 

مواتيـــة لتنشـــيط شـــبكة القاعـــدة علـــى الصعيـــد 

العالمـــي، واســـتعادة دورهـــا فـــي قيـــادة الحركـــة 

ـــح  المرجَّ مـــن  وبالتالـــي  العالميـــة،  الجهاديـــة 

والمجنديـــن  األجانـــب  المقاتليـــن  ـــه  توجُّ إعـــادة 

تداعيـــات  يخـــص  وفيمـــا  القاعـــدة.  إلـــى  الجـــدد 

لـــن  أنهـــا  الخبـــراء  ـــد  أكَّ القاعـــدة،  تنظيـــم  عـــودة 

واشـــنطن،  علـــى  فوريـــة  عواقـــب  علـــى  تنطـــوي 

ــو 2021،  ــي يونيـ ــّدر فـ ــون قـ ــم أن البنتاجـ رغـ
أن تنظيـــم القاعـــدة قـــد ُيعيـــد تشـــكيل نفســـه 
غضـــون  فـــي  لواشـــنطن  تهديـــًدا  ـــل  ليمثِّ
األمريكيـــة،  القـــوات  انســـحاب  مـــن  عاميـــن 
ـــد المراقبـــون أن قـــدرة التنظيـــم علـــى النمـــو  أكَّ
عـــات بعـــد ســـيطرة  أصبحـــت تفـــوق تلـــك التوقُّ

طالبـــان علـــى أفغانســـتان.
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ا  ل تهديـــًدا مباشـــًر وأن تنظيـــم القاعـــدة ال يشـــكِّ

ـــل تهديـــًدا  للغـــرب فـــي الوقـــت الحالـــي، ولكنـــه يمثِّ

واليمـــن  ســـوريا  مـــن  لـــكلٍّ  األول  المقـــام  فـــي 

والصومـــال ودول الســـاحل وغـــرب إفريقيـــا، فمـــن 

ـــز التنظيـــم علـــى زعزعـــة اســـتقرار  ـــح أن يركِّ المرجَّ

 تلـــك الـــدول، وبالتالـــي فـــإن خطـــر عـــودة القاعـــدة

ال ينطـــوي حالًيـــا علـــى مجـــرد شـــّن هجمـــات إرهابيـــة، 

وإنمـــا زعزعـــة االســـتقرار فـــي المقـــام األول. 

مستقبل تنظيم داعش

علـــى النقيـــض مـــن العالقـــات الوثيقـــة بيـــن القاعـــدة 

داعـــش  تنظيـــم  مـــع  عالقاتهمـــا  فـــإن  وطالبـــان، 

المحتـــدم  والتنافـــس  التوتـــر  يشـــوبها  عدائيـــة 

داعـــش  تنظيـــم  لوجـــود  األولـــى  اإلرهاصـــات  منـــذ 

ضـــوء  فـــي  وذلـــك   ،2015 عـــام  أفغانســـتان  فـــي 

القاعـــدة  تســـتهدف  التـــي  داعـــش  أيديولوجيـــة 

إســـالمية  غيـــر  جماعـــات  باعتبارهمـــا  وطالبـــان 

ــم داعـــش  ــجب تنظيـ ــار، شـ ــذا اإلطـ ــي هـ ــار"، وفـ "كفـ

اســـتيالء  "النبـــأ"  صحيفتـــه  مـــن   300 العـــدد  فـــي 

حركـــة طالبـــان علـــى أفغانســـتان، واتهـــم الحركـــة 

بأنهـــا "جماعـــة إســـالمية مزيفـــة"، وأن أيديولوجيـــة 

ـــى  ـــة، وأن اســـتيالءها عل ـــة" مضلل ـــان "الديوبندي طالب

أفغانســـتان ال يعـــدو مجـــرد جـــزء مـــن خطـــة أمريكيـــة 

لتضليـــل المســـلمين عمـــًدا، بمـــا ُينـــذر بزيـــادة حـــّدة 

التنافـــس بيـــن داعـــش وطالبـــان. وتـــؤول العالقـــات 

العدائيـــة بيـــن طالبـــان وداعـــش بصـــورة رئيســـة إلـــى 

اختـــالف الرؤيـــة بينهمـــا؛ حيـــث يريـــد تنظيـــم داعـــش 

إقامـــة خالفـــة عالميـــة بـــدًلا مـــن التركيـــز علـــى حكـــم 

أفغانســـتان فقـــط، فضـــًلا عـــن انتقـــاده المتواصـــل 

لطالبـــان بشـــأن تواصلهـــا مـــع واشـــنطن، ورغـــم 

تلـــك الخالفـــات فإنـــه ُيشـــتبه فـــي وجـــود صـــالت بيـــن 

تنظيـــم داعـــش وشـــبكة حقانـــي؛ إذ أشـــار تقريـــر األمـــم 

المتحـــدة الصـــادر فـــي يونيـــو 2021، إلـــى أن معظـــم 

داعـــش مؤخـــًرا، كشـــفت  تبّناهـــا  التـــي  الهجمـــات 

أنهـــا حصلـــت علـــى درجـــة معينـــة مـــن المشـــاركة، 

أو التســـهيالت، أو تقديـــم المســـاعدة الفنيـــة مـــن 

ـــد المراقبـــون أن جميـــع  ِقبـــل شـــبكة حقانـــي، كمـــا أكَّ

مقاتلـــي داعـــش النشـــطين كانـــوا مقاتليـــن ســـابقين 

ــي.  ــبكة حقانـ ــي شـ فـ

ورغـــم أن تقاريـــر األمـــم المتحـــدة تؤكـــد أن تنظيـــم 

ضـــوء  فـــي  وذلـــك  هـــّش،  خراســـان  داعـــش 

االنتكاســـات العســـكرية المتتاليـــة التـــي تعـــّرض 

لهـــا منـــذ عـــام 2018، وأنـــه ال ُيضاهـــي قـــوة التنظيـــم 

البريـــة الهائلـــة التـــي كانـــت موجـــودة فـــي ســـوريا 

والعـــراق، لكـــن مـــن الُمســـتبعد أن تتمكـــن طالبـــان 

مـــن كبـــح جمـــاح التنظيـــم، ال ســـيَّما وأنـــه اســـتعاد 

"شـــهاب  الجديـــد  الزعيـــم  قيـــادة  تحـــت  قوتـــه 

اآلونـــة  فـــي  هجماتـــه  وتيـــرة  وصّعـــد  المجاهـــر"، 

ـــا فـــي أفغانســـتان خـــالل  ـــرة، فشـــّن ٧٧ هجوًم األخي

األشـــهر األربعـــة األولـــى مـــن العـــام الجـــاري 2021، 

ـــل زيـــادة كبيـــرة )21 هجوًمـــا( مقارنـــة بالفتـــرة  بمـــا يمثِّ

نفســـها مـــن العـــام الماضـــي، وفًقـــا لمســـؤولي 

مكافحـــة اإلرهـــاب فـــي األمـــم المتحـــدة. وفـــي هـــذا 

ـــد الخبـــراء أنـــه رغـــم أن تنظيـــم داعـــش  الشـــأن، أكَّ

خراســـان لديـــه موطـــئ قـــدم قـــوي فـــي أفغانســـتان، 

لتنظيـــم  المنتســـبين  أهـــم  مـــن  واحـــًدا  وُيعـــد 

ـــل تهديـــًدا لطالبـــان،  داعـــش العالمـــي، لكنـــه ال يمثِّ

وتنطـــوي مخاطـــره فـــي المقـــام األول علـــى الترويـــج 

لنفســـه باعتبـــاره "المجموعـــة الرافضـــة الوحيـــدة 

المتتالية  العسكرية  االنتكاسات  رغم 
التي تعّرض لها داعش خراسان منذ عام 2018، 
كبح  مــن  طالبان  تتمكن  أن  الُمستبعد  مــن 
قوته  استعاد  وأنــه  سيَّما  ال  التنظيم،  جماح 
تحت قيادة الزعيم الجديد "شهاب المجاهر"، 

وصّعد وتيرة هجماته في اآلونة األخيرة.
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فـــي أفغانســـتان" لتجنيـــد األعضـــاء األكثـــر راديكاليـــة 

فـــي القاعـــدة والســـاخطين علـــى سياســـة طالبـــان 

ـــي  ـــح أن يـــزداد عددهـــم حـــال تبنِّ الجديـــدة، والمرجَّ

طالبـــان سياســـات أكثـــر اعتـــدًلا. 

التـــي  الفـــرص  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير  هـــذا، 

خلقهـــا انتصـــار طالبـــان للقاعـــدة تفاقـــم الضغـــوط 

علـــى داعـــش إلعـــادة إثبـــات مكانتـــه علـــى الصعيـــد 

إقـــدام  احتماليـــة  المراقبـــون  ـــح  ويرجِّ العالمـــي، 

الهجمـــات  مـــن  المزيـــد  شـــّن  علـــى  داعـــش 

أو اســـتهداف مطـــار كابـــول مجـــدًدا،  االنتحاريـــة، 

إلـــى أن  عـــات التـــي تشـــير  هـــذا فضـــًلا عـــن التوقُّ

التنظيـــم قـــد يرّكـــز جهـــوده فـــي المســـتقبل القريـــب 

علـــى احتجـــاز المواطنيـــن األمريكييـــن والغربييـــن 

كرهائـــن، ممـــا يفاقـــم المخاطـــر المتعلقـــة بتعـــرُّض 

لإلعـــدام.  بعضهـــم 

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن تنظيـــم داعـــش ال يـــزال 

ســـوريا  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  نشـــاطه  يواصـــل 

ـــح أن ينشـــط مجـــدًدا فـــي  والعـــراق، ومـــن المرجَّ

الشـــام؛ إذ ُتعـــد معســـكرات االعتقـــال فـــي شـــمال 

شـــرق ســـوريا، والتـــي تضـــم اآلالف مـــن مقاتلـــي 

داعـــش وعشـــرات اآلالف مـــن النســـاء واألطفـــال 

بيئـــة خصبـــة لنمـــو التطـــرف، هـــذا فضـــًلا عـــن أن 

التنظيـــم ال يـــزال لديـــه القـــدرات التـــي تؤهلـــه لشـــّن 

وفـــي ضـــوء  العراقيـــة،  العاصمـــة  فـــي  هجمـــات 

مـــن  جديـــدة  لمرحلـــة  يســـتعد  أنـــه  علـــى  تأكيـــده 

ـــع أن يكثـــف نشـــاطه علـــى  الجهـــاد، مـــن المتوقَّ

األراضـــي األفغانيـــة فـــي األشـــهر المقبلـــة. 

إجــراء  ألوانــه  الســابق  مــن  يــزال  ال  وختاًمــا، 

اإلرهابيــة  التهديــدات  بشــأن  وأحــكام  تقييمــات 

التاريخيــة  التجــارب  تفيــد  ولكــن  المســتقبلية، 

بــأن الفــراغ األمنــي الناجــم عــن انســحاب القــوات 

وضًعــا  بــدوره  يخلــق  أفغانســتان،  مــن  الغربيــة 

فوضوًيــا يمكــن أن تســتغله الجماعــات اإلرهابيــة 

بســهولة إلعــادة إقامــة معاقــل لهــا فــي البــالد، 

يــؤول  القاعــدة  وتنظيــم  طالبــان  حركــة  فظهــور 

فــي المقــام األول إلــى الفــراغ األمنــي فــي أعقــاب 

الحــرب الســوفيتية األفغانيــة منــذ 30 عاًمــا. وفــي 

ضــوء مــا ســبق، بــات مــن المؤكــد أن أفغانســتان 

ســتوفر مــالًذا للجماعــات اإلرهابيــة بمــا يعيــد الزخم 

مجــدًدا لنشــاطها علــى الصعيــد العالمــي، ال ســيَّما 

ــد المحللــون  الهجمــات المناهضــة للغــرب؛ حيــث أكَّ

آمنــة، ســواء  أنــه حيثمــا وجــد اإلرهابــون مــالذات 

فــي أفغانســتان قبــل 11 ســبتمبر، أو فــي المناطــق 

القبليــة فــي كلٍّ مــن باكســتان واليمــن، ومؤخــًرا فــي 

العــراق وســوريا، فــإن الهجمــات اإلرهابيــة الكبــرى 

ضــد الغــرب تنبــع مــن تلــك المناطــق.

لديه  خــراســان  داعـــش  تنظيم  أن  رغــم 
ال  لكنه  أفغانستان،  فــي  قــوي  قــدم  مــوطــئ 
يمثِّل تهديًدا لطالبان، وتنطوي مخاطره على 
الترويج لنفسه باعتباره "المجموعة الرافضة 
األعضاء  لتجنيد  أفغانستان"  فــي  الــوحــيــدة 
األكثر راديكالية في القاعدة والساخطين على 

سياسة طالبان الجديدة.



ملف خاص:

ســـقوط كابــــول



سقوط كابول: هل نحن بصدد نظام دولي جديد؟

ســـقوط كابـــول واحتمـــاالت إعـــادة رســـم خريطـــة 
القـــوى الدوليـــة فـــي منطقـــة آســـيا الوســـطى

مـســـتـقـبـل الـدور التـركـي في أفـغـانـســـتـان بعد 
سيطرة طالبان

سقوط كابول واختالط الحابل بالنابل: أفغانستان 
وامتدادها اإلقليمي السائل

هل من صعود للنموذج الطالباني في إفريقيا؟

سقوط كابول.. قوة النموذج أم نموذج القوة؟
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ســـقطت كابـــول للمـــرة الثانيـــة فـــي يـــد طالبـــان فـــي 

أغســـطس مـــن العـــام الجـــاري. أمـــا المـــرة األولـــى 

فكانـــت فـــي ديســـمبر 1٩٩6 عندمـــا دخلـــت الحركـــة 

األفغانيـــة  العاصمـــة  إلـــى  المتزمتـــة  األصوليـــة 

بيـــن  عـــدة ســـنوات  اســـتمر  دامًيـــا  قتـــاًلا  لتنهـــي 

القـــوات  طـــردوا  أن  بعـــد  األفغـــان  المجاهديـــن 

عـــام 1٩8٩. اســـتطاعت  مـــن بالدهـــم  الســـوفيتية 

نفســـها  تفـــرض  أن  األولـــى  المـــرة  فـــي  طالبـــان 

بســـرعة علـــى العاصمـــة وعلـــى كل أفغانســـتان، 

لكـــن بعـــد قرابـــة خمـــس ســـنوات مـــن دخولهـــا 

وفـــاة  لنفســـها شـــهادة  فكتبـــت  عـــادت  كابـــول 

ــى أن  ــه علـ ــي حينـ ــت فـ ــة؛ إذ صممـ ــية مؤقتـ سياسـ

تحتفـــظ بتحالفهـــا مـــع تنظيـــم القاعـــدة ومنحتـــه 

آمًنـــا، فجاءتهـــا ضربـــات أمريكيـــة ودوليـــة  مـــالًذا 

عاصفـــة فـــي أكتوبـــر 2001 رًدا علـــى أحـــداث ســـبتمبر 

ـــات  المعروفـــة التـــي وقعـــت فـــي ذلـــك العـــام. ضرب

خـــارج  وشـــتتها  الحكـــم،  مـــن  الحركـــة  اقتلعـــت 

كابـــول وأعادتهـــا كمـــا بـــدأت: مجموعـــة مـــن طـــالب 

الشـــريعة يتخـــذون الجبـــال ســـكًنا لهـــم، لكنهـــم مـــن 

الجبـــال بـــدأوا التخطيـــط للعـــودة إلـــى الحكـــم مـــن 

ــنة،  ــرين سـ ــد عشـ ــه بعـ ــادوا إليـ ــم عـ ــا هـ ــد، وهـ جديـ

دخلـــوا كابـــول فـــي الخامـــس عشـــر مـــن أغســـطس 

ق مثلمـــا فـــروا منهـــا فـــي  2021، فـــي مشـــهد ال ُيصـــدَّ

ق.  أكتوبـــر 2001 فـــي مشـــهد أيًضـــا ال ُيصـــدَّ

ـــل:  ـــل بـالـنـابــــ ـــالط الـحـابـــ ـــول واخـتـــ ـــوط كـابــــ  ســـقـ
أفغانستان وامتدادها اإلقليمي السائل

أ.د. إبــــــراهيم عرفــــــات

ــى خمـــس  ــد علـ ــا يزيـ ــذ مـ ــد منـ ــواهد تؤكـ ــت الشـ كانـ

فـــي  مـــا  دور  لهـــا  ســـيكون  طالبـــان  أن  ســـنوات 

أنهـــا  علـــى  تـــدل  كانـــت  أفغانســـتان،  مســـتقبل 

ســـتعود إلـــى السياســـة مـــرة أخـــرى، وأن خروجهـــا 

ـــة، لكـــن الطريقـــة التـــي  ـــم يكـــن إال مرحل ـــول ل مـــن كاب

عـــادت بهـــا والســـرعة التـــي أوصلتهـــا إلـــى العاصمـــة، 

ـــم تكـــن كلهـــا متوقعـــة.  ـــي حققتهـــا ل والســـيطرة الت

فقـــد تأســـس علـــى مـــدى عقديـــن نظـــام حكـــم جديـــد، 

وتأّســـس جيـــش وقـــوات دفـــاع وشـــرطة، ومرافـــق 

ومؤسســـات بنتهـــا الواليـــات المتحـــدة والمجتمـــع 

ــاء  ــادة بنـ ــة إلعـ ــر عمليـ ــر أكبـ ــا اعُتبـ ــن مـ ــي ضمـ الدولـ

العصـــور. كان  مـــر  فـــي أفغانســـتان علـــى  الدولـــة 

العـــام  الـــرأي  وأن  المؤسســـات  تلـــك  أن  الظـــن 

ســـيتصديان  لطالبـــان  الـــكاره  الجديـــد  األفغانـــي 

لتقدمهـــا، أو ســـيؤخرانه، إن لـــم يكـــن لســـنة فلســـتة 

أشـــهر علـــى أقـــل تقديـــر، كمـــا كان هنـــاك مفاوضـــات 

ُتجـــرى فـــي الدوحـــة بيـــن ممثلـــي طالبـــان وممثلـــي 

بيـــن  أخـــرى  ومفاوضـــات  األفغانيـــة،  الحكومـــة 

بمـــا  أحـــد يشـــك،  يكـــن  لـــم  الحركـــة واألمريكييـــن. 

فـــي ذلـــك األمريكيـــون، أن الحركـــة ســـيكون لهـــا دور 

ــو  ــي، وهـ ــحاب األمريكـ ــد االنسـ ــتان بعـ ــي أفغانسـ فـ

مـــا دفعهـــم إلـــى بـــدء مفاوضـــات الدوحـــة أمـــًلا فـــي 

ضبـــط المشـــهد األفغانـــي بعـــد انســـحابهم المقـــرر 

اســـتكماله بحلـــول الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2021. 

ــة - جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة ــيـ ــاسـ ــيـ ــوم الـــسـ ــ ــل ــعــ ــ ــاذ ال ــ ــتـ ــ أسـ



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

124

أشـــيــــاء ثـالثــــة  تـمــــلك   أفـغـانـســـتــــان 
ال تســـتطيع القـــوى اإلقليميـــة والعالميـــة أن 
تتجاهلهـــا، وهـــي: مصـــادر معدنيـــة نفيســـة، 
تغـــري الـــدول والشـــركات العالميـــة الكبـــرى 
علـــى النفـــاذ واالســـتحواذ، ومعابـــر اســـتراتيجية 
مهمـــة إليصـــال نفـــط آســـيا الوســـطى إلـــى 
ومخاطـــر  العـــرب،  وبحـــر  الهنـــدي  المحيـــط 
ــة  ــنعها صناعـ ــدرات، وأشـ ــارة المخـ ــا تجـ أقلهـ

التزمـــت واإلرهـــاب.

لكـــن األمريكييـــن قـــدروا أن دور الحركـــة المســـتقبلي 

وليـــس  الحكـــم  فـــي  المشـــاركة  عـــن  يزيـــد  لـــن 

عندمـــا  يتحقـــق  لـــم  مـــا  وهـــو  عليـــه،  االســـتحواذ 

انكشـــفت حقائـــق ووقعـــت مفاجـــآت. 

أفغانســـتان،  فـــي  شـــيء  كل  هشاشـــة  تبّيـــن 

واتضحـــت رخـــاوة المؤسســـات الجديـــدة، وظهـــر 

رعتهـــا  التـــي  الدولـــة  بنـــاء  إعـــادة  برامـــج  فشـــل 

والقـــوى  المتحـــدة  واألمـــم  المتحـــدة  الواليـــات 

التـــي  األمنيـــة  الترتيبـــات  وســـقطت  الغربيـــة، 

ســـعت لجعـــل تلـــك البقعـــة الجغرافيـــة الخطيـــرة 

أمًنـــا  أكثـــر  الرومـــان  عصـــر  منـــذ  العالـــم  مـــن 

ا، وثبـــت مـــن جديـــد فـــي عـــام 2021، كمـــا  واســـتقراًر

تـــزال  ال  أفغانســـتان  أن  المـــرات  عشـــرات  ثبـــت 

ــد  ــخ، يشـ ــي التاريـ ــود فـ ــتراتيجي أسـ ــب اسـ ــر ثقـ أكبـ

كل الطاقـــات ثـــم يحرقهـــا ليجـــذب طاقـــات غيرهـــا 

ا. وليـــس فـــي ذلـــك غرابـــة؛  وغيرهـــا، مـــراًرا وتكـــراًر

فأفغانســـتان تملـــك ثالثـــة أشـــياء ال تســـتطيع 

تتجاهلهـــا،  أن  والعالميـــة  اإلقليميـــة  القـــوى 

مصـــادر  والمخاطـــر.  والمعابـــر،  المصـــادر،  وهـــي: 

ضخمـــة،  جيولوجيـــة  وثـــروات  نفيســـة،  معدنيـــة 

ــى  ــرى علـ ــة الكبـ ــركات العالميـ ــدول والشـ ــري الـ تغـ

بـــد  اســـتراتيجية ال  النفـــاذ واالســـتحواذ. ومعابـــر 

مـــن التحكـــم فيهـــا ســـواء ألي مشـــروع يســـعى 

إلـــى إيصـــال نفـــط آســـيا الوســـطى إلـــى المحيـــط 

ــر العـــرب، أو يســـتهدف منـــع تســـلل  الهنـــدي وبحـ

حـــركات اإلســـالم االحتجاجـــي العنيفـــة للنفـــاذ مـــن 

خاللهـــا إلـــى العالـــم. ومخاطـــر عظمـــى أقلهـــا تجـــارة 

المخـــدرات، وأشـــنعها صناعـــة التزمـــت واإلرهـــاب 

واحتضـــان حركاتـــه، ثـــم تصديـــر أنشـــطتها فـــي كل 

اتجـــاه، كمـــا يتضـــح فيمـــا يلـــي: 

الوســـطى  آســـيا  جمهوريـــات  نحـــو  تصديـــره 

الخمـــس التـــي تملـــك ثـــالث منهـــا )أوزبكســـتان، 

كـــم   1500 نحـــو  وتركمانســـتان(  وطاجيكســـتان، 

ــك  ــبق لتلـ ــد سـ ــتان، وقـ ــع أفغانسـ ــدود مـ ــن الحـ مـ

ــا  ــان عندمـ ــا مـــن طالبـ ـــرت عـــن قلقهـ الـــدول أن عبَّ

ـــم تضاعـــف  ـــى فـــي 1٩٩6، ث ـــول للمـــرة األول دخلـــت كاب

قلقهـــا فـــي األســـابيع القليلـــة األخيـــرة بعـــد وصـــول 

قلقـــة  باتـــت  إذ  العاصمـــة؛  إلـــى  الثانـــي  طالبـــان 

مـــن تدفـــق الالجئيـــن األفغـــان إليهـــا، وبالتحديـــد 

إلـــى طاجيكســـتان، التـــي ســـارعت قبـــل أســـابيع، 

ــن  ــدة األمـ ــة معاهـ ــيا ومنظمـ ــع روسـ ــاون مـ بالتعـ

الجماعـــي، بإنشـــاء مراكـــز إيـــواء تســـتقبل القادميـــن 

تســـلل  مـــن  بالمثـــل  وقلقـــة  أفغانســـتان.  مـــن 

ــا إلـــى داخـــل أفغانســـتان للتواصـــل مـــع  مواطنيهـ

نظرائهـــم مـــن األقليـــات الطاجيكيـــة واألوزبكيـــة 

داخـــل أفغانســـتان. وقلقـــة أيًضـــا مـــن الجماعـــات 

اإلســـالمية العنيفـــة التـــي تعمـــل علـــى أراضيهـــا، 

خاصـــًة أنـــه قـــد ســـبق لطالبـــان أن دعمـــت تلـــك 

اإلســـالمية"،  "أوزبكســـتان  حركـــة  مثـــل  الحـــركات 

وجماعـــة "طالبـــان الطاجيكيـــة" المرتبطـــة بحركـــة 

كذلـــك  وقلقـــة  طاجيكســـتان.  فـــي  هللا"  "أنصـــار 

أفغانســـتان  فـــي  التدخـــل  إلـــى  تضطـــر  أن  مـــن 

ـــة الموجـــودة  ـــة واألوزبكي ـــات الطاجيكي لدعـــم األقلي

أن  يخفـــى  وال  طالبـــان.  اســـتهدفتها  لـــو  هنـــاك 

تلـــك الـــدول اضطـــرت بســـبب سياســـات طالبـــان 

ــا األولـــى إلـــى التدخـــل، فـــكان أن  إبـــان فتـــرة حكمهـ

دعمـــت أوزبكســـتان "عبـــد الرشـــيد دوســـتم"، بينمـــا 
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مســـعود"،  شـــاه  "أحمـــد  طاجيكســـتان  دعمـــت 

وينتمـــي الرجـــالن إلـــى أقليتـــي األوزبـــك والطاجيـــك 

اللتـــان تســـكنان أفغانســـتان علـــى التوالـــي. وقلقـــة 

أخيـــًرا مـــن الضغـــوط الدوليـــة الكبيـــرة عليهـــا، ومـــن 

لعبـــة األمـــم التـــي تهـــدد اســـتقاللها، مـــا أجبرهـــا 

تـــارة إلـــى االعتمـــاد علـــى نفســـها، وتـــارة أخـــرى إلـــى 

التقـــارب مـــع واشـــنطن لموازنـــة نفـــوذ روســـيا، أو 

العـــودة إلـــى حضـــن روســـيا للهـــرب مـــن يـــد أمريـــكا، 

أو التنســـيق مـــع الصيـــن لموازنـــة كل مـــن روســـيا 

والواليـــات المتحـــدة. 

تصديـــره نحـــو روســـيا التـــي تشـــكو مـــن خطـــر الحركات 

العنيفـــة فـــي بعـــض جمهورياتهـــا اإلســـالمية، مثـــل: 

الشيشـــان وأنجوشـــيا وداغســـتان، وتخشـــى مـــن أن 

تتحـــول اتفاقيـــات اإلعفـــاء مـــن تأشـــيرات الدخـــول إلـــى 

أراضيهـــا للقادميـــن مـــن جمهوريـــات آســـيا الوســـطى، 

مـــا عـــدا تركمانســـتان، إلـــى ســـبب لدخـــول عناصـــر غيـــر 

مرغوبـــة آتيـــة مـــن أفغانســـتان بعـــد ســـيطرة طالبـــان 

علـــى كابـــول. 

هكــذا أعــاد ســقوط كابــول فــي يــد طالبــان الجــوار 

احتمــاالت  زيــادة  بســبب  القلــق  إلــى  األفغانــي 

الســيولة فيــه؛ فهنــاك الجئــون يفــرون، ومتعاونــون 

ولــو  آمًنــا  مــالًذا  يطلبــون  المتحــدة  الواليــات  مــع 

آســيا  جمهوريــات  بعــض  فــي  مؤقــت  بشــكل 

الوســطى، ومقاتلــون حربيــون يهربــون بطائراتهــم 

عــن  وحديــث  أوزبكســتان،  إلــى  أفغانســتان  مــن 

المرعبــة  ومشــروعاته  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم 

القادمــة فــي أفغانســتان ومــا حولهــا، ولهــذا بــدأت 

لتها  منظمــة معاهــدة األمــن الجماعــي، التــي شــكَّ

روســيا مــع بلــدان آســيا الوســطى، تجتمــع لتتخــذ 

قــرارات تضمــن حمايــة وأمن الحدود، وكذلك فعلت 

منظمــة شــنغهاي للتعــاون التــي تجمــع تلــك الــدول 

مع الصين وروســيا وإيران والهند وباكســتان؛ حيث 

الطاجيكيــة  العاصمــة  فــي  قادتهــا مؤخــًرا  اجتمــع 

دوشــانبيه للتباحــث فــي تبعــات وصــول طالبــان إلــى 

الســلطة، وهكــذا اختلــط الحابــل بالنابــل مــن بعــد 

وصــول طالبــان إلــى كابــول، وبــدا الجــوار اإلقليمــي 

حــول أفغانســتان هًشــا وســائًلا.

والغريــب فــي أمــر كابــول أنــه مــا مــن مــرة ســقطت 

إليهــا قــوة كانــت  يــد قــوة جديــدة، أو عــادت  فــي 

اضطــراب  بوقــوع  ذلــك  وارتبــط  إال  تحكمهــا، 

وفوضــى وســيولة فــي المحيــط اإلقليمــي كلــه، إن 

لــم يكــن فــي الســياق العالمــي بأســره. وال مبالغــة 

فــي أن محللــي العالقــات الدوليــة باتــوا يترحمــون 

المــؤرخ  كابــول علــى  مــرة تســقط فيهــا  فــي كل 

اإلغريقــي "توقيديــدس" الــذي كان أول مــن عــّرف 

الساســة ومحللــي السياســة أن العالقــات الدوليــة 

ســلطة  وجــود  تعــرف  وال  وعشــوائية  فوضويــة 

وتوازنــات  المصالــح  تحكمهــا  عالقــات  مركزيــة. 

القــوى، يتصــرف الجميــع فيهــا بأنانيــة ووحشــية 

يحملهــم  عميــق  بخــوف  مدفوعيــن  وعدوانيــة، 

ُتــوازِن  أحــالف  وبنــاء  الحــروب،  إشــعال  علــى 

أحالًفــا مضــادة، ســرعان مــا تبــدأ فــي طــرد وضــم 

أعضــاء جــدد. كل هــذا مــن أجــل تحريــك موازيــن 

القــوى لمصلحتهــم، وإذا حــدث أن اســتقرت تلــك 

ليختلــط  ذلــك  بعــد  مــن  تعــود  لفتــرة،  العالقــات 

الحابــل بالنابــل فيهــا مــن جديــد.

أعاد سقوط كابول في يد طالبان الجوار 
منظمة  بــدأت  ولــذلــك،  القلق،  إلــى  األفغاني 
لتها  شكَّ ــتــي  ال الــجــمــاعــي،  ــن  األمــ مــعــاهــدة 
روســيــا مــع بــلــدان آســيــا الــوســطــى، تجتمع 
الحدود،  وأمــن  حماية  تضمن  قـــرارات  لتتخذ 
للتعاون،  شنغهاي  منظمة  فعلت  وكذلك 
وهكذا اختلط الحابل بالنابل من بعد وصول 
طالبان إلى كابول، وبدا الجوار اإلقليمي حول 

أفغانستان هًشا وسائًلا.
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ذاق األمريكيـــون مـــن نفـــس مـــا ذاقـــه 
الـــروس مـــن قبـــل وبـــدأوا يتراجعـــون، ومـــع 
تراجعهـــم انهـــارت المؤسســـات الهشـــة التـــي 
أقاموهـــا، وانكشـــف فـــراغ اســـتراتيجي مخيـــف 
داخـــل أفغانســـتان، اســـترعى واســـتدعى انتبـــاه 
كل القـــوى القلقـــة فـــي محيطهـــا اإلقليمـــي 

مـــن عـــودة الحابـــل ليختلـــط بالنابـــل.

وهـــذا تماًمـــا هـــو الحـــال مـــع أفغانســـتان، فخـــالل 

العقـــود األربعـــة األخيـــرة وحدهـــا ســـالت السياســـة 

الدوليـــة  السياســـة  ســـالت  كمـــا  فيهـــا  كثيـــًرا 

فـــي  الســـوفييت  بالمثـــل بســـببها؛ فقـــد دخلهـــا 

1٩٧٩، إال أن ذلـــك كان مـــن أبـــرز أســـباب نهايتهـــم 

وانهيـــار النظـــام الدولـــي ثنائـــي القطبيـــة الـــذي كانـــوا 

يقفـــون فيـــه رأًســـا بـــرأس ضـــد الواليـــات المتحـــدة. 

كانـــت أفغانســـتان كميًنـــا لهـــم أحكمـــت الواليـــات 

المتحـــدة غلقـــه عليهـــم عندمـــا مّولـــت ودعمـــت 

ـــا  اقتصاديًّ فأنهكتهـــم  األفغانيـــة،  المقاومـــة 

ا. لهـــذا لـــم يمـــض عـــام علـــى الخـــروج  واســـتراتيجيًّ

مـــن أفغانســـتان إال وكان االتحـــاد الســـوفييتي فـــي 

عـــداد اإلمبراطوريـــات البائـــدة. 

ثـــم جـــاء الـــدور علـــى األمريكييـــن، حاولـــوا شـــغل 

الفـــراغ الـــذي تركـــه الـــروس فـــي آســـيا الوســـطى 

بعـــد تفـــكك االتحـــاد الســـوفييتي، ولمـــا وقعـــت 

أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001، لـــم يكتفـــوا 

بشـــن حملـــة تأديبيـــة للقضـــاء علـــى بـــؤر اإلرهـــاب فـــي 

أفغانســـتان، بـــل ذهبـــوا بســـرعة إلـــى هنـــاك، ومـــن 

كابـــول أعلنـــوا عـــن أنهـــم ســـيعيدون أفغانســـتان 

إلـــى تيـــار التاريـــخ، وأنهـــم ســـينفذون أكبـــر عمليـــة 

ــة  ــة الحـــرب العالميـ ــذ نهايـ ــاء الدولـــة منـ ــادة بنـ إلعـ

الثانيـــة. وبعـــد أن تـــورط الـــروس مـــن قبـــل، عـــادوا 

ليورطـــوا األمريكييـــن بالمثـــل فيهـــا؛ فقـــد وقفـــوا 

مـــع الواليـــات المتحـــدة، وقدمـــوا لهـــا تنـــازًلا غيـــر 

مســـبوق بعـــد فاجعـــة ســـبتمبر 2001، ولـــم يعترضـــوا 

علـــى أن يكـــون للواليـــات المتحـــدة قواعـــد عســـكرية 

مثـــل  الوســـطى،  آســـيا  بعـــض جمهوريـــات  فـــي 

أوزبكســـتان وقرغيزســـتان، لكـــي تدعـــم عملياتهـــا 

عشـــرين  بعـــد  لكـــن  أفغانســـتان،  فـــي  وقواتهـــا 

عاًمـــا وخســـارة أكثـــر مـــن تريليونـــي دوالر فـــي أرض 

جدبـــاء غيـــر قابلـــة المتصـــاص قيـــم الحداثـــة، ذاق 

ــدأوا  ــه الـــروس وبـ ــا ذاقـ األمريكيـــون مـــن نفـــس مـ

يتراجعـــون، ومـــع تراجعهـــم انهـــارت المؤسســـات 

الهشـــة التـــي أقاموهـــا، وانكشـــف فـــراغ اســـتراتيجي 

مخيـــف داخـــل أفغانســـتان، اســـترعى واســـتدعى 

انتبـــاه كل القـــوى القلقـــة فـــي محيطهـــا اإلقليمـــي 

مـــن عـــودة الحابـــل ليختلـــط بالنابـــل. ومـــا يلـــي ثالثـــة 

جوانـــب يســـوقها هـــذا التحليـــل علـــى ســـبيل المثـــال 

وصـــول  علـــى  المترتـــب  القلـــق  لذلـــك  والتدليـــل 

طالبـــان الثانـــي إلـــى كابـــول:

أولًا: أن الواليـــات المتحـــدة لـــم تســـدد بعـــد الفاتـــورة 
كاملـــة عقـــب انســـحابها الفوضـــوي مـــن أفغانســـتان، 

فلـــم يتبيـــن العالـــم بعـــد موازيـــن القـــوى العالميـــة 

مـــن بعـــد تلـــك الخســـارة األمريكيـــة الفادحـــة؛ حيـــث ال 

تـــزال خســـائرها االقتصاديـــة واالســـتراتيجية والرمزيـــة 

بـــل مراكـــز صنـــع القـــرار 
ِ
محـــل قـــراءة وتقييـــم مـــن ق

ـــا  ـــى أوروب ـــا والصيـــن وروســـيا. فبالنســـبة إل فـــي أوروب

ـــرت علـــى لســـان مســـؤول السياســـة الخارجيـــة  عبَّ

ــتيائها  ــن اسـ ــل"، عـ ــب بوريـ ــي، "جوزيـ ــاد األوروبـ باالتحـ

ــدر  ــا لـــم يكـــن بالقـ مـــن أن التنســـيق األمريكـــي معهـ

الـــذي يجـــب أن يكـــون بيـــن الحلفـــاء، وأن االنســـحاب 

األمريكـــي الســـريع وغيـــر المنظـــم مـــن أفغانســـتان 

حلـــول  فـــي تطويـــر  التفكيـــر  إلـــى  بأوروبـــا  ســـيدفع 

أوروبيـــة كاملـــة إزاء المشـــكات الدوليـــة بعـــد مـــا 

ــن  ــن، فأعربـــت عـ ــا الصيـ ــتان. أمـ ــي أفغانسـ ــر فـ ظهـ

تنســـحب  أن  لهـــا  كان  مـــا  المتحـــدة  الواليـــات  أن 

األفضـــل  وأن  أفغانســـتان،  مـــن  الســـرعة  بتلـــك 
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هناك من لّمح في اإلقليم السائل حول 
التعامل  في  ممانعته  عدم  إلى  أفغانستان 
ــا يــحــدث  ــت ســُتــبــقــي مـ ــ ــا دامـ مـــع الــحــركــة مـ
دامــت  حــدودهــا، ومــا  داخـــل  أفغانستان  فــي 
الجوار،  دول  إلى  آثــاره  امتداد  عدم  ستضمن 
االخــتــالف  بــرغــم  تركمانستان،  مــوقــف  مثل 
تمثِّلها  التي  العلمانية  الــرؤيــة  بين  العميق 
الثيوقراطية  الدينية  والــرؤيــة  تركمانستان، 

التي تعبِّر عنها طالبان.

لـــو كانـــت قـــد اســـتمرت لفتـــرة أطـــول لمنـــع انهيـــار 

األمـــن فـــي أفغانســـتان، وبقـــدر مـــا تهتـــم الصيـــن 

بأمـــن أفغانســـتان، تهتـــم أيًضـــا، وربمـــا بدرجـــة أكبـــر، 

بإنهـــاك أمريـــكا ألطـــول مـــدة ممكنـــة فـــي المصيـــدة 

األفغانيـــة، وهـــي تواصـــل رحلـــة صعودهـــا الدولـــي 

ا مـــن  بســـرعة، خاصـــًة وأنهـــا قطعـــت جـــزًءا كبيـــًر

تلـــك الرحلـــة خـــال الســـنوات العشـــرين الماضيـــة 

التـــي تورطـــت أمريـــكا فيهـــا فـــي أفغانســـتان. ومـــن 

جانبهـــا عـــادت روســـيا للتشـــدد، فبعـــد أن منحـــت 

ــا لواشـــنطن لكـــي تبنـــي قواعـــد عســـكرية  موافقتهـ

فـــي بلـــدان آســـيا الوســـطى بعـــد ضربـــات الحـــادي 

عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001، عـــادت لتعلـــن بعـــد خـــروج 

القـــوات األمريكيـــة مـــن أفغانســـتان وبشـــكل قاطـــع 

علـــى لســـان نائـــب وزيـــر خارجيتهـــا "ســـيرجي ريبكـــوف" 

أن أي محاولـــة أمريكيـــة للعـــودة إلـــى آســـيا الوســـطى 

لتأســـيس قواعـــد عســـكرية هنـــاك ســـُتجابه برفـــض 

مـــا  إذن يعـــرف  الـــكل  بـــل موســـكو. 
ِ
ق صـــارم مـــن 

جـــرى ويحـــاول أن يقبـــض الثمـــن االســـتراتيجي لفـــرار 

الواليـــات المتحـــدة مـــن أرض مـــا فـــر منهـــا أحـــد مـــن 

الكبـــار مـــن قبـــل دون أن تحـــدث تحـــوالت عميقـــة فـــي 

بنيـــة النظـــام الدولـــي.

ثانًيـــا: كشـــف الســـقوط الجديـــد لكابـــول والعـــودة 
الثانيـــة لطالبـــان عـــن فوضـــى التعاطـــي مـــع قـــوة 

محليـــة أفغانيـــة كان النظـــام الدولـــي فـــي 2001 قـــد اتفـــق 

علـــى اســـتبعادها، ثـــم عـــاد فـــي 2021 ليقبـــل بهـــا كقـــوة 

ــا  ــن وصولهـ ــيتمخض عـ ــا سـ ا لمـ ــاًر ــع انتظـ ــر واقـ أمـ

ســـتكون  هـــل  بعـــد  يعـــرف  أحـــد  فـــا  نتائـــج،  مـــن 

طالبـــان قـــوة للفوضـــى أم لاســـتقرار؟، وهـــل تغيـــرت 

حًقـــا أم أنهـــا ال تـــزال جماعـــة عقائديـــة متزمتـــة؟، وهـــل 

التزامهـــا بمبـــدأ األخـــوة اإلســـامية ســـيجعلها ترحـــب 

ــة،  ــات الجهاديـ ــد بالجماعـ ــتان مـــن جديـ فـــي أفغانسـ

لـــو عـــادت  أم أنهـــا ســـتقف فـــي وجههـــم؟، وهـــل 

ســـتعود  وأشـــباهها  القاعـــدة  مـــع  التحالـــف  إلـــى 

أفغانســـتان إلـــى نفـــس مـــا كانـــت عليـــه قبـــل ضربهـــا 

ضـــد  مواجهـــة  خاضـــت  لـــو  أمـــا  2001؟.  أكتوبـــر  فـــي 

تلـــك الجماعـــات اإلرهابيـــة فقـــد يبـــدأ فصـــل جديـــد 

ــتدعي  ــراع الداخلـــي الـــذي إن وقـــع فسيسـ مـــن الصـ

ــا اآلن،  ــة عنهـ ــارج. أســـئلة بـــا إجابـ ــن الخـ تدخـــات مـ

ــقوط  ــد السـ ــن بعـ ــيولة مـ ــة السـ ــح حالـ ــا توضـ لكنهـ

ـــم  ـــة جعلـــت العال ـــان. حال ـــد طالب ـــول فـــي ي ـــي لكاب الثان

إلـــى اآلن إمـــا متـــردد أو رافـــض لاعتـــراف بالحكومـــة 

لتها الحركـــة العائـــدة للســـلطة قبـــل أن  التـــي شـــكَّ

تتضـــح مامـــح سياســـاتها. 

حـــول  الســـائل  اإلقليـــم  فـــي  لّمـــح  مـــن  هنـــاك 

التعامـــل  فـــي  ممانعتـــه  عـــدم  إلـــى  أفغانســـتان 

مـــع الحركـــة مـــا دامـــت ســـُتبقي مـــا يحـــدث فـــي 

أفغانســـتان داخـــل حدودهـــا، ومـــا دامـــت ســـتضمن 

عـــدم امتـــداد آثـــاره إلـــى دول الجـــوار، فهـــذا مثـــًلا 

هـــو موقـــف تركمانســـتان، التـــي ســـبق وافتتحـــت 

قنصليـــة لهـــا فـــي مدينـــة هيـــرات إبـــان فتـــرة طالبـــان 

الرؤيـــة  بيـــن  العميـــق  االختـــالف  برغـــم  األولـــى، 

لهـــا تركمانســـتان،  العلمانيـــة الصارمـــة التـــي تمثِّ

عنهـــا  ـــر  تعبِّ التـــي  الثيوقراطيـــة  الدينيـــة  والرؤيـــة 

إلـــى  وفـــوًدا  أوفـــدت  طالبـــان  أن  ومـــع  طالبـــان. 

الصيـــن وروســـيا وعـــدٍد مـــن بلـــدان آســـيا الوســـطى 
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قضيـــة  أن  للصيـــن  وأوضحـــت  بـــل  لطمأنتهـــا، 

مســـلمي اإليجـــور ليســـت علـــى أجندتهـــا، فـــإن الوجـــه 

يبقـــى مجهـــوًلا، فالجماعـــات  الحقيقـــي لطالبـــان 

يبقـــى  الواقعيـــة  مارســـت  مهمـــا  األيديولوجيـــة 

لديهـــا ســـقف منخفـــض يمنعهـــا مـــن الوصـــول 

إلـــى حلـــول وســـط ترضـــي المتخوفيـــن منهـــا. 

وال يخفـــى أن المطالـــب اإلقليميـــة والدوليـــة مـــن 

الحركـــة تضغـــط عليهـــا لكـــي تتخطـــى هـــذا الســـقف، 

وهـــو أمـــر يفتـــح البـــاب أمـــام أحـــد تطوريـــن؛ األول: 

ــي تضغـــط  ــوى التـ ــان والقـ ــن طالبـ ــدام بيـ ــا الصـ إمـ

فلـــن  حـــدث  إن  وذلـــك  تنـــازالت،  لتقديـــم  عليهـــا 

ــا، ولـــن يحقـــق  ــا الصداقـــات التـــي تحتاجهـ يبنـــي لهـ

لهـــا االعتـــراف الدولـــي الـــالزم لبقائهـــا. والتطـــور 

المحتمـــل الثانـــي، وهـــو األرجـــح، أن تنخـــرط طالبـــان 

فـــي لعبـــة َتـــواُزن القـــوى فتنحـــاز إلـــى صـــف بعـــض 

القـــوى الخارجيـــة دون األخـــرى، مـــا يجعـــل التنافـــس 

الدولـــي علـــى أفغانســـتان يبـــدأ جولـــة جديـــدة تشـــد 

إليهـــا العبيـــن جـــدد وقدامـــى علـــى الســـواء. وبإمـــكان 

طالبـــان فعـــل ذلـــك ألن الموقـــف الدولـــي منهـــا 

ليـــس واحـــًدا، وألنهـــا باتـــت القـــوة المســـيطرة علـــى 

ــى  ــذا حتـ ــر، ولهـ ــر والمخاطـ ــادر والمعابـ إدارة المصـ

لـــو نفـــر الـــكل مـــن خطهـــا األيديولوجـــي المتزمـــت، 

ســـيبقى البعـــض مســـتعًدا بدافـــع المصلحـــة علـــى 

التعامـــل معهـــا.

طالبـــان  يـــد  فـــي  كابـــول  ســـقوط  يعيـــد  ثالثًـــا: 
إلـــى الواجهـــة مـــن جديـــد مـــا يعـــرف بسياســـات 

االرتبـــاط linkage politics، وخاصـــًة بيـــن إقليمـــي 

بعـــد  فمـــن  األوســـط،  والشـــرق  آســـيا  وســـط 

البعـــث  ســـقوط  ثـــم   2001 فـــي  طالبـــان  ســـقوط 

فـــي العـــراق فـــي 2003، بـــدأ جـــدل حـــول مـــا ُســـمي 

المنطقـــة  تلـــك  الكبيـــر"،  األوســـط  "بالشـــرق 

الواســـعة التـــي تضـــم الشـــرق األوســـط وآســـيا 

ــة  ــي المنطقـ ــران، وهـ ــا إيـ الوســـطى وتربـــط بينهمـ

منـــذ  اإلســـالمية  القـــوى  فيهـــا  تتحـــرك  التـــي 

ــود  ــد وجـ ــاردة بشـــكل الفـــت يؤكـ ــرب البـ ــة الحـ نهايـ

سياســـات االرتبـــاط هـــذه، فـــإن هـــي ُضربـــت فـــي 

أفغانســـتان ظهـــرت فـــي العـــراق، وإن اســـُتهدفت 

فـــي العـــراق عـــادت لتنقـــل جـــزًءا مـــن عملياتهـــا 

ــة اإلســـالمية ــم الدولـ ــا تنظيـ ــتان، ومـ ــى أفغانسـ  إلـ

إال الحالة األوضح لذلك الترابط.

ـــرت  ولـــم يكـــن غريًبـــا بســـبب هـــذا الترابـــط أن عبَّ

عـــن  الوســـطى  آســـيا  ودول  وروســـيا  الصيـــن 

جماعـــات  إرهـــاب  تهديـــد  امتـــداد  مـــن  خشـــيتها 

داخـــل  مـــن  فقـــط  ليـــس  السياســـي  اإلســـالم 

أفغانســـتان، بـــل وأيًضـــا مـــن بعـــض بلـــدان الشـــرق 

األوســـط. وبســـبب ذلـــك الترابـــط أيًضـــا تتـــردد دولـــة 

ــودة  ــن عـ ــا مـ ــي اإلعـــالن عـــن موقفهـ ــارات فـ كاإلمـ

طالبـــان، مـــع أنهـــا كانـــت أول دولـــة عربيـــة اعترفـــت 

بهـــا وتعاملـــت معهـــا فـــي فتـــرة حكمهـــا األول، 

وبســـبب ذلـــك الترابـــط بـــدأت دولـــة مثـــل قطـــر فـــي 

االنخـــراط فـــي معالجـــة األزمـــة األفغانيـــة مدفوعـــة 

باعتبـــارات مختلفـــة، مـــن بينهـــا البقـــاء علـــى مســـافة 

قريبـــة مـــن طالبـــان تســـمح بمراقبـــة الســـلوك عابـــر 

الحـــدود للحركـــة، وعالقاتهـــا مـــع القـــوى اإلســـالمية 

ــا فـــي الشـــرق األوســـط.  ــبيهة لهـ الشـ

مـــن  والدوليـــة  اإلقليميـــة  المطالـــب 
طالبـــان تفتـــح البـــاب أمـــام أحـــد تطوريـــن؛ فإمـــا 
الصـــدام بينهـــا وبيـــن القـــوى التـــي تضغـــط 
إن  وذلـــك  التنـــازالت،  ســـقف  لرفـــع  عليهـــا 
الدولـــي  االعتـــراف  لهـــا  يحقـــق  فلـــن  حـــدث 
الـــالزم لبقائهـــا. والتطـــور الثانـــي، وهـــو األرجـــح، 
ــوى،  ــوازن القـ ــة تـ ــي لعبـ ــان فـ ــرط طالبـ أن تنخـ
مـــا يجعـــل التنافـــس الدولـــي علـــى أفغانســـتان 
يبـــدأ جولـــة جديـــدة تشـــد إليهـــا العبيـــن جـــدد 

وقدامـــى علـــى الســـواء.
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أثارت السيطرة السريعة لحركة طالبان على مقاليد 

عملية  إتمام  قبل  حتى  أفغانستان،  في  السلطة 

الجدل  من  كثيًرا  الباد،  من  األمريكي  االنسحاب 

والنقاشات حول مصير أفغانستان في ظل العهد 

الجديد لطالبان، والتأثيرات المحتملة لعودة الحركة 

اإلقليمي  األمن  حالة  على  جديد  من  السلطة  إلى 

بين  ومن  عام.  بشكل  والعالمي  خاصة  بصفة 

َحت للجدل والنقاش، تلك المتعلقة 
ِ
القضايا التي ُطر

يتعلق  لكابول فيما  السريع  بدالالت هذا السقوط 

بالتحوالت الحادثة في النظام الدولي، والتي دفعت 

ببعض الباحثين إلى حد تشبيه االنسحاب األمريكي 

طالبان،  لحركة  وتسليمها  أفغانستان،  من 

حرب  بعد  أفغانستان  من  السوفييتي  باالنسحاب 

َفت بأنها كانت من بين العوامل التي 
ِ

استنزاف ُوص

وفقدان  السوفييتي  االتحاد  انهيار  في  أسهمت 

مكانته كقوة عظمى، وتغير بنية النظام الدولي من 

الثنائية القطبية إلى األحادية القطبية. 

دالالت  المقالــة  هــذه  ســتبحث  اإلطــار،  هــذا  ضمــن 

واالنســحاب  طالبــان  حركــة  يــد  فــي  كابــول  ســقوط 

إلــى  بالنســبة  أفغانســتان  مــن  المرتبــك  األمريكــي 

التحــوالت الحادثــة فــي بنيــة النظــام الدولــي، وتأثيــره علــى 

مكانــة الواليــات المتحــدة كقــوة عظمــى، وحــدود التغيير 

المســتقبلية. الدولــي  النظــام  بنيــة  فــي  المحتمــل 

سقوط كابول: هل نحن بصدد نظام دولي جديد؟

د. فتوح هيكل

العلمي البحث  قــطــاع  ورئــيــس  السياسي   المستشار 
ــوث واالســــــــتــــــــشــــــــارات" ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ "مــــــــركــــــــز تــــــريــــــنــــــدز لـ

أولًا: االنسحاب األمريكي من أفغانستان 
وحدود تأثيره في القوة األمريكية

"مقبـــــرة  بأنهـا  تاريخًيـا  أفـغـانـســـتــان  ُتوَصــــف 

اإلمبراطوريـات"؛ ذلـك أن الكثيـر مـن اإلمبراطوريـات 

إلـى  سـعت  الماضييـن  القرنيـن  مـدى  علـى  الكبـرى 

غـزو هـذا البلـد واحتالـه، ولكـن المشـهد فـي الحاالت 

 بعيـد؛ دخـول سـهل 
ٍ
جميعهـا كان متشـابًها إلـى حـد

تتهيـأ أسـبابه، وخـروج صعـب ذو تكلفـة باهظـة فـي 

كقـوة  سـمعته  الخصـم  ـد 
ِ
ُتفق واألرواح)1(،  األمـوال 

ـد الختفائـه مـن قائمـة  يصعـب هزيمتهـا، وربمـا ُتمهِّ

القـرن  فـي  هـذا  حـدث  عالمًيـا.  المهيمنـة  القـوى 

التاسـع عشـر عندما حاولت اإلمبراطورية البريطانية 

غـزو أفغانسـتان، وقامـت بالفعـل باجتيـاح هـذا البلـد 

عـام 1838، قبـل أن تسـحب مـا تبقـى مـن جنودهـا فـي 

ـف فـي التاريـخ البريطانـي بــ 
ِ

شـتاء عـام 1842، الـذي ُوص

"الشـتاء الُمهين"، لتسـدل اإلمبراطورية التي لم تكن 

تغيـب عنهـا الشـمس السـتار علـى واحـدة مـن أكثـر 

تجـارب الغـزو فشـًلا وإياًمـا فـي تاريخهـا)2(. 

عندمـا  السـوفييتي  االتحـاد  مـع  نفسـه  األمـر  وتكـرر 

الحـدث  وهـو   ،1979 عـام  أفغانسـتان  يغـزو  أن  قـرر 

إلـى  وحلفاؤهـا  المتحـدة  الواليـات  سـعت  الـذي 

مسـتنقًعا  أفغانسـتان  مـن  لتجعـل  اسـتثماره 

للقطـب المنافـس لها فـي النظام الدولي، من خال 
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ــا بــأنــهــا  ــخــًي ــاري تـــوصـــف أفــغــانــســتــان ت
من  الكثير  أن  ذلــك  اإلمبراطوريات"؛  "مقبرة 
القرنين  مــدى  على  الــكــبــرى  اإلمــبــراطــوريــات 
الماضيين سعت إلى غزو هذا البلد واحتالله، 
كان  جميعها  الــحــاالت  فــي  المشهد  ولــكــن 
تتهيأ  سهل  دخــول  بعيد؛   

ٍ
حــد إلــى  متشابًها 

باهظة في  تكلفة  أسبابه، وخــروج صعب ذو 
األموال واألرواح.

مسـاعدة المقاتليـن األفغـان، وتقديـم الدعـم ألكبـر 

فـوا بــ "المجاهديـن" مـن مختلف 
ِ

حركـة لنقـل مـن ُوص

مناطـق العالـم لمحاربـة "الشـيوعيين السـوفييت". 

وبعـد نحـو عشـر سـنوات من المعانـاة تحت ضربات 

المقاتليـن األفغـان، ومـا ُيعـرف باسـم "المجاهديـن"، 

اضطـر االتحـاد السـوفييتي إلى االنسـحاب عـام 1988. 

أفضـت  للسـوفييت  المؤلمـة  التجربـة  هـذه  ولكـن 

بالنسـبة  األهميـة  مـن  عاليـة  درجـة  علـى  أمريـن  إلـى 

انهيـار  هـو  األول:  الدولـي)3(،  النظـام  تطـورات  إلـى 

الوجـود  السـوفييتي وتفككـه واختفـاؤه مـن  االتحـاد 

كقـوة عظمـى، ومـن ثـمَّ انتهـاء حقبـة الحـرب البـاردة 

حـركات  نشـوء  هـو  والثانـي:  الثنائيـة.  والقطبيـة 

بدايتهـا  كانـت  التـي  المسـلحة  السياسـي  اإلسـام 

أفغانسـتان  داخـل  نشـأ  الـذي  القاعـدة  تنظيـم  مـع 

ـذ أكبـر هجـوم علـى األراضـي األمريكيـة  نفسـها، ونفَّ

ثـم تـاه العديـد مـن التنظيمـات   ،2001 11 سـبتمبر  فـي 

ل التهديـد األكبـر لألمـن  األخـرى التـي أصبحـت ُتشـكِّ

الراهـن. الوقـت  فـي  العالمـي 

عـام  ألفغانسـتان  األمريكـي  الغـزو  تجربـة  وتشـكل 

2001، فـي أعقـاب هجمـات الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، 

سـبتمبر  فـي  منهـا  المرتبـك  األمريكـي  واالنسـحاب 

2021، مثاًلا آخر على فكرة اسـتعصاء أفغانسـتان على 

الخضـوع لهيمنـة القـوى العظمـى، فبعـد عشـرين 

عاًمـا مـن االحتال األمريكي الذي اسـتهدف إسـقاط 

القاعـدة،  تنظيـم  مـع  المتحالفـة  طالبـان  حركـة 

اضطـرت القـوات األمريكيـة وقـوات الناتـو المتحالفة 

للحركـة  السـلطة  وتسـليم  االنسـحاب  إلـى  معهـا 

الطويلـة،  الحـرب  هـذه  اسـتهدفتها  التـي  نفسـها 

الحركـة  وهـذه  واشـنطن  بيـن  َم 
ِ
ُأبـر اتفـاق  بموجـب 

فـي الدوحـة فـي فبرايـر 2020. وكان مشـهد االنسـحاب 

األمريكـي مـن أفغانسـتان مشـابًها -مـن وجهـة نظر 

كثيريـن- لمشـهد الخـروج األمريكـي الُمـذل مـن حرب 

فيتنـام فـي سـبعينيات القرن الماضـي، والذي ال يزال 

عالًقـا فـي أذهـان األمريكييـن. وأوجه الشـبه ال تتعلق 

إلـى  أقـرب  هـي  التـي  المرتبـك  االنسـحاب  بطريقـة 

الهـروب فقـط، وإنمـا بحجـم الخسـائر الضخمـة التـي 

تكبدتهـا الواليـات المتحـدة فـي الحالتيـن أيًضـا؛ ففـي 

رت التكلفـة االقتصاديـة بــ 168 مليـار  حـرب فيتنـام، ُقـدِّ

دوالر، أو مـا يعـادل تريليـون دوالر فـي الوقـت الحالـي 

الخسـائر  بلغـت  فيمـا  التقديـرات،  لبعـض  طبًقـا 

وفـي  أمريكـي.  جنـدي  ألـف   58 مـن  أكثـر  البشـرية 

 2500 البشـرية أقـل )نحـو  التكلفـة  أفغانسـتان كانـت 

جنـدي(، ولكـن التكلفـة االقتصاديـة قـدرت بــتريليوني 
)4(. دوالر وفـق بعـض المصـادر 

كمــا ذهــب الكثيــر مــن اآلراء والتقديــرات إلــى تشــبيه 

االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان باالنســحاب 

االنســحاب  هــذا  أن  يعنــي  بمــا  منهــا،  الســوفييتي 

مكانــة  فــي  تأثيــره  لــه  ســيكون  المرتبــك  األمريكــي 

يمهــد  وربمــا  عالمًيــا،  المهيمنــة  األمريكيــة  القــوة 

النهيارهــا فــي مرحلــة الحقــة، كمــا حــدث مــع االتحــاد 

يمكــن  مــدى  أي  إلــى  ولكــن  الســابق،  الســوفييتي 

التحليــل؟ القبــول بهــذا 

مثـل  الحالتيـن،  بيـن  تشـابه  جوانـب  هنـاك  بالتأكيـد 

تكبـد الجانبيـن السـوفييتي واألمريكـي خسـائر كبيـرة، 

اقتصادية، وبشرية، وعدم قدرة كليهما على تحقيق 

الهـدف مـن الحـرب، واالنسـحاب بطريقـة أقـرب إلـى 

الهروب من المستنقع األفغاني، ولكن هناك الكثير 
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المتحدة  الـــواليـــات  أن  بــافــتــراض  حــتــى 
األمريكية قد فشلت وخرجت من أفغانستان 
مــهــزومــة، فـــإن هـــذا ال يــعــنــي أن مــؤشــرات 
القوة األمريكية قد تداعت لمجرد فشلها في 
فيتنام  في  السابقة  فتجربتها  أفغانستان، 
انهيار  إلــى   

ِ
تــؤد لــم  مــأســاويــة  أكثر  كانت  التي 

القوة األمريكية أو تراجع النفوذ األمريكي.

مـن جوانـب االختـاف التـي يصعـب معهـا القـول إن 

سـينعكس  أفغانسـتان  مـن  األمريكـي  االنسـحاب 

بالضـرورة علـى تراجـع القوة األمريكيـة بصورة يترتب 

أو كبيـرة فـي موازيـن  عليهـا حـدوث تحـوالت مؤثـرة 

كمـا  الدولـي،  النظـام  بنيـة  ثـمَّ  ومـن  الدوليـة،  القـوى 

حـدث فـي الحالـة السـوفييتية.

أول هـذه الجوانـب، هو أن االتحاد السـوفييتي كان 
قـد وصـل بالفعـل إلـى مرحلـة متقدمـة مـن اسـتنزاف 

قدراتـه االقتصاديـة في إطار الحرب الباردة، والتنافس 

المتحـدة،  الواليـات  مـع  والجيوسـتراتيجي  العسـكري 

ومـن ثـمَّ فقـد فاقمـت تكلفـة الحـرب فـي أفغانسـتان 

مـن أزمتـه االقتصاديـة، وكانت من بين أسـباب انهياره 

يبـدو مختلًفـا بصـورة كبيـرة  األمـر  النهايـة، ولكـن  فـي 

القـوة  هـي  تـزال  ال  التـي  المتحـدة  الواليـات  حالـة  فـي 

العسـكرية  القـوة  بمعاييـر  سـواء  عالمًيـا،  الكبـرى 

الضاربـة، أو بمعاييـر االقتصـاد والتقـدم التكنولوجـي)5(، 

ـع أن تفقـد مكانتهـا بسـهولة لمجـرد خروجهـا  وال ُيتوقَّ

مـن أفغانسـتان أو خسـارتها الحـرب هنـاك. 

وحتـى بافتـراض أن الواليـات المتحـدة األمريكيـة قـد 

فشـلت وخرجـت مـن أفغانسـتان مهزومة، فإن هذا 

تداعـت  قـد  األمريكيـة  القـوة  مؤشـرات  أن  يعنـي  ال 

لمجـرد فشـلها فـي أفغانسـتان، فتجربتها السـابقة 

 إلى انهيار 
ِ
في فيتنام التي كانت أكثر مأسـاوية لم تؤد

القـوة األمريكيـة أو تراجـع النفـوذ األمريكـي. وفي هذا 

دوتـات"  "روس  األمريكـي  الكاتـب  يوضـح  السـياق، 

وليسـت  أمريكيـة،  إمبراطوريـات  ثـاث  هنـاك  أن 

اإلمبراطوريـة  أوًلا  فهنـاك  واحـدة؛  إمبراطوريـة 

األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  تمثلهـا  التـي  الداخليـة 

المحيـط  فـي  لمدارهـا  التابعـة  البلـدان  فـي  القاريـة 

اإلمبراطوريـة  وهنـاك  الكاريبـي،  والبحـر  الهـادئ 

احتلهـا  التـي  المناطـق  مـن  تتألـف  التـي  الخارجيـة 

العالميـة  الحـرب  بعـد  بناءهـا  وأعـادوا  األمريكيـون 

أي  العسـكرية،  مظلتهـم  تحـت  ووضعوهـا  الثانيـة، 

الهـادئ باألسـاس.  المحيـط  الغربيـة وحافـة  أوروبـا 

العالـم  الثالثـة، فهـي إمبراطوريـة  أمـا اإلمبراطوريـة 

الواليـات  توجـد  التـي  المناطـق  وهـي  األمريكـي، 

االقتصـادي  بنفوذهـا  العالـم  حـول  فيهـا  المتحـدة 

معظـم  أن  "دوتـات"  ويذكـر  والثقافـي.  والعسـكري 

تقـع  المتحـدة  الواليـات  لهـا  تعرضـت  التـي  الهزائـم 

أن  ورغـم  الثالـث،  اإلمبراطـوري  النطـاق  هـذا  فـي 

يقـود  لـن  لكنـه  التأثيـر،  جوانـب  بعـض  لـه  األمـر  هـذا 

الواليـات  دامـت  فمـا  إمبراطـوري،  انهيـار  حالـة  إلـى 

لتعتمـد  األخريـان  اإلمبراطوريتـان  لديهـا  المتحـدة 

انهيـار  حالـة  فـي  إنهـا  القـول  يمكـن  فـا  عليهمـا، 

الوضـع أن  إلـى  "دوتـات"  ويخلـص   إمبراطـوري. 

ال يـزال أشـبه بوضـع اإلمبراطوريـة الرومانيـة؛ حيـث 

خسـرت رومـا حروًبـا على الحـدود البعيدة، وهو وضع 

سـيئ، ولكنـه كان قابـًلا للتعافـي)6(.

االنســحاب  بطبيعــة  يتعلــق  الثانــي،  الجانــب 
األمريكي من أفغانســتان نفســه، فهل هو تعبير عن 

عجــز فــي القــوة األمريكيــة الشــاملة، أم يرتبــط بتغييــر 

فاالنســحاب  األمريكيــة،  السياســة  توجهــات  فــي 

مباشــرة  نتيجــة  كان  أفغانســتان  مــن  الســوفييتي 

االتحــاد  قــدرة  وعــدم  الســوفييتية،  القــوات  لعجــز 

العســكرية  التكاليــف  تغطيــة  علــى  الســوفييتي 

ــا فــي  ــة للحــرب، ولكــن األمــر يبــدو مختلًف واالقتصادي

حالــة االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان، والــذي 

ــه االهتمــام األمريكــي  ــه جــزء مــن إعــادة توجي ــدو أن يب

لمناطــق أخــرى مــن العالــم أكثــر أهميــة للمصالــح 
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االنســحاب الســوفييتي من أفغانستان 
كان نتيجة مباشرة لعجز القوات السوفييتية، 
وعــدم قــدرة االتحــاد الســوفييتي علــى تغطيــة 
للحــرب،  واالقتصاديــة  العســكرية  التكاليــف 
ولكــن األمــر يبــدو مختلًفــا فــي حالــة االنســحاب 
األمريكــي مــن أفغانســتان، والــذي يبــدو أنــه 
األمريكــي  االهتمــام  توجيــه  إعــادة  مــن  جــزء 
أهميــة  أكثــر  العالــم  مــن  أخــرى  لمناطــق 

للمصالــح األمريكيــة.

ــع القــرار األمريكــي، وال  ــة صان ــة بحســب رؤي األمريكي

ســيما مناطــق شــرق آســيا وجنــوب شــرقها، حيــث 

التنافــس المســتعر مــع الصيــن الصاعــدة. ومــن هنــا 

يمكن النظر إلى االنســحاب من أفغانســتان باعتباره 

أمريكيــة أوســع، تســتهدف  جــزًءا مــن اســتراتيجية 

كلهــا،  األوســط  الشــرق  بمنطقــة  االرتبــاط  تقليــل 

األجنــدة  أولويــات  فــي  أهميــة  أقــل  أصبحــت  والتــي 

بالســابق. األمريكيــة مقارنــة 

بهــدف  ويتعلــق  بالثانــي،  يرتبــط  الثالــث  الجانــب 
ــة،  ــدة األمريكي االنســحاب مــن أفغانســتان فــي األجن

فاألمــر وإن كان لــه جوانبــه الســلبية، فإنــه علــى الجانب 

اآلخــر يحمــل بعــض المزايــا االســتراتيجية للواليــات 

األفغانــي،  المســتنقع  مــن  الخــروج  ألن  المتحــدة؛ 

وإنهــاء مــا وصفــه "بايــدن" باســم "الحــروب األبديــة" 

فــي الشــرق األوســط، ســيحرر الواليــات المتحــدة مــن 

عــبء التــورط فــي هــذه الصراعــات العبثيــة، ويجعلهــا 

دوليــة  وقــوى  مناطــق  علــى  كبــرى  بصــورة  تركــز 

العالــم،  فــي  النفــوذ األمريكــي  تهــدد  أخــرى صاعــدة 

وعلــى رأســها بطبيعــة الحــال الصيــن، وبمــا يضمــن 

األمــر  وهــذا  عالمًيــا،  األمريكــي  التفــوق  اســتدامة 

يفســر بطبيعــة الحــال التحــركات األمريكيــة األخيــرة 

لبنــاء وتعزيــز شــبكة التحالفــات التــي تربــط الواليــات 

المتحــدة والقــوى المنافســة للصيــن فــي جنوب آســيا 

وشــرقها؛ لمحاصــرة النفــوذ الصينــي المتنامــي هنــاك، 

ومــن ذلــك اتفاقيــة "أوكــوس" التــي تــم اإلعــان عنهــا 

المتحــدة  الواليــات  بيــن   ،2021 منتصــف ســبتمبر  فــي 

وبريطانيــا وأســتراليا، وهــي عبــارة عــن اتفاقيــة أمنيــة 

 
ٍ
خاصــة لتبــادل تقنيــات عســكرية متقدمــة فــي محاولــة

لمواجهــة النفــوذ الصينــي، بمــا فــي ذلك بنــاء غواصات 

تعمــل بالطاقــة النوويــة ألســتراليا، وتوقيــع اتفاقيــات 

والتقنيــات  االصطناعــي  الــذكاء  مجــاالت  فــي  أخــرى 

المتقدمــة واإلنترنــت)7(. كمــا يأتــي فــي هــذا الســياق، 

التحــرك األمريكــي إلعــادة إحيــاء تحالــف "كــواد"، وهــو 

عبــارة عــن صيغــة للحــوار األمنــي الرباعــي بيــن الواليات 

المتحــدة وأســتراليا والهنــد واليابــان لمواجهــة النفــوذ 

الــدول  الصينــي؛ حيــث عقــد رؤســاء حكومــات هــذه 

األربــع اجتماًعــا بالبيــت األبيــض فــي واشــنطن، يــوم 

منطقــة  بجعــل  خالــه  تعهــدوا   ،2021 ســبتمبر   26

المحيطيــن الهنــدي والهــادئ حــرة ومفتوحــة)8(.

وتؤكد هذه التحركات األمريكية بوضوح أن االنسحاب 

بالشـرق  االرتبـاط  وتقليـل  خاصـة،  أفغانسـتان  مـن 

توجـه  مـن  جـزء  األسـاس  فـي  هـو  عامـة،  األوسـط 

المهـددة  القـوى  علـى  التركيـز  هدفـه  جديـد،  أمريكـي 

الصيـن،  وخاصـة  العالمـي  األمريكـي  للنفـوذ  بالفعـل 

وليـس مؤشـًرا علـى تراجـع النفـوذ والقـوة األمريكيـة.

أي  توجـد  أنـه ال  الحـال  وال يعنـي مـا سـبق بطبيعـة 

انسـحاب  مـن  أفغانسـتان  فـي  حـدث  لمـا  تأثيـرات 

أمريكـي أقـرب للهـروب، وتسـليم السـلطة لجماعـة 

العالـم تحاربهـا  الكبـرى فـي  القـوة  متشـددة ظلـت 

مـاء  يحفـظ  نصـر  تحقيـق  دون  عقديـن  مـدى  علـى 

علـى  انعكاسـاته  لـه  سـيكون  حـدث  فمـا  الوجـه؛ 

حلفـاء  ونظـرة  األمريكيـة  والتوجهـات  السياسـات 

واشـنطن لهـا، فمـن ناحيـة سـتجعل هـذه التجربـة 

السـلبية فـي أفغانسـتان الرأي العـام األمريكي يتردد 

الحـدود  خـارج  تحـركات عسـكرية  أي  دعـم  فـي  كثيـًرا 

مسـتقبًلا، كمـا سـيمثِّل ذلك رسـالة للقـوى المناوئة 
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النظام  مستقبل  بشأن  الجدل  تنامى 
تعززت  والتي  "كوفيد-19"،  جائحة  بعد  الدولي 
ــي قــــــدرة واشــنــطــن  الـــشـــكـــوك خـــاللـــهـــا فــ
يأتي  أن  قبل  الــعــالــمــي،  الــنــظــام  قــيــادة  على 
االنسحاب األمريكي المرتبك من أفغانستان 
ستحافظ  هــل  التقليدي:  الــتــســاؤل  ليطرح 
الواليات المتحدة على مكانتها كقوة مهيمنة 
في النظام الدولي أم ال؟ وهو سؤال ال توجد 

له إجابة حاسمة.

إلحـاق  لهـا  يمكـن  أنـه  مؤداهـا  المتحـدة  للواليـات 

الهزيمـة فـي نهاية المطاف بالواليات المتحدة، وهو 

مـا قـد يشـجع هـذه القـوى والجماعـات علـى تحـدي 

هـذا  يحمـل  ذلـك،  عـن  فضـًلا  األمريكيـة،  السياسـة 

االنسـحاب وتسـليم السـلطة لحركة طالبان رسـالة 

لحلفـاء واشـنطن مؤداهـا أن االعتمـاد علـى الحليـف 

األمريكـي بشـكل كلـي قـد ينطـوي علـى مغامـرة غيـر 

شـبكة  ُيضعـف  قـد  مـا  وهـو  العواقـب،  مضمونـة 

التحالفـات األمريكيـة مسـتقبًا، فضـًلا عـن التأثيـرات 

عـة لذلـك علـى حركـة التطـرف واإلرهـاب فـي  المتوقَّ

تحقيـق  بعـد  تنشـط  قـد  والتـي  والعالـم،  المنطقـة 
طالبـان النصـر علـى القـوة الكبـرى فـي العالـم.)9(

وبشكل عام، يمكن القول بإن هذه التأثيرات ربما تنال 

لن  ولكنها  األمريكية،  القوة  ومكانة  هيبة  من  جزئًيا 

ض هذه القوة أو تؤدي إلى تراجعها بشكل يترتب  تقوِّ

عليه حدوث تحوالت مهمة في بنية النظام الدولي.

ــا: القــوة األمريكيــة ومســتقبل  ثانًي
النظــام الدولــي

ال شك في أن الحديث عن مستقبل النظام الدولي، 

وموقع القوة األمريكية فيه هو أمر معقد ومتشابك، 

حالة  ظل  في  واضحة  بصورة  به  التنبوء  يمكن  وال 

فعلى  العالم،  على  تخيم  التي  والغموض  الضبابية 

لجدل  الدولي  النظام  األخيرين خضع  العقدين  مدى 

مستمر بخصوص طبيعته وماهيته )10(، حيث تعددت 

الرؤى واألطروحات بين من وصفه بأنه نظام يميل إلى 

األحادية القطبية الخاضعة لهيمنة الواليات المتحدة، 

القطبية  التعددية  نظام  إلى  يميل  أنه  رأى  ومن 

كالصين  وتناميها،  أخرى  دولية  قوى  مكانة  بروز  مع 

من  يقترب  أنه  رأى  ومن  وروسيا،  األوروبي  واالتحاد 

التوازن المرن  الثنائية القطبية القائمة على نوع من 

بقيادة  الغربية  الكتلة  هما  متنافستين،  كتلتين  بين 

الواليات المتحدة، والكتلة األوراسية التي تستند إلى 

شراكة وثيقة بين الصين وروسيا)11(، وهناك من رأى 

أنه يمر بمرحلة من الفوضى والانظام. وقد تنامى هذا 

الجدل بعد جائحة "كوفيد-19"، والتي تباين أداء القوى 

الدولية في مواجهتها، وتعززت الشكوك خالها في 

العالمي،  النظام  قيادة  على  المتحدة  الواليات  قدرة 

من  المرتبك  األمريكي  االنسحاب  يأتي  أن  قبل 

أفغانستان ليطرح التساؤل التقليدي: هل ستحافظ 

في  مهيمنة  كقوة  مكانتها  على  المتحدة  الواليات 

سؤال  وهو  ال؟  أم  المستقبل  في  الدولي  النظام 

السيناريوهات  فجميع  حاسمة؛  إجابة  له  توجد  ال 

نجاح  سيناريو  ذلك  في  بما  ومحتملة،  قائمة  تظل 

لبناء  األخيرة  تحركاتها  خال  من  المتحدة  الواليات 

)كواد  وشرقها  آسيا  جنوب  في  تحالفاتها  شبكة 

وأوكوس( في محاصرة النفوذ الصيني، والحفاظ على 

استمرارية التفوق األمريكي على قمة النظام الدولي، 

ربما تكون تكلفته كبيرة على  إذا حدث  وهو سيناريو 

المجتمع الدولي برمته، وال سيما إذا انزلقت األطراف 

المتنافسة للمواجهات العسكرية. 

وكذلـــك الحـــال بالنســـبة لســـيناريو نجـــاح الصيـــن 

فـــي مواصلـــة صعودهـــا الحالـــي لتصبـــح القطـــب 

المنافـــس للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة علـــى قمـــة 

ــى  ــا علـ ــل تركيزهـ ــي ظـ ــيما فـ ــي، وال سـ ــام الدولـ النظـ

ـــة  ـــورة المعرفي ـــا والث ـــا المرتبطـــة بالتكنولوجي القضاي

دة 
ِ
المحـــد القضايـــا  وهـــي  االصطناعـــي،  والـــذكاء 
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الدولـــي  النظـــام  فـــي  العالميـــة  القـــوى  لمواقـــع 

النظـــام  عـــودة  جانـــب ســـيناريو  إلـــى  المســـتقبلي، 

الدولـــي للتعدديـــة القطبيـــة، وال ســـيما فـــي ضـــوء 

الصعـــود الســـريع والافـــت للنظـــر لبعـــض القـــوى 

ـــد، والبرازيـــل،  الناشـــئة، وعلـــى رأســـها: الصيـــن، والهن

وروســـيا، وغيرهـــا، وعـــدم قـــدرة الواليـــات المتحـــدة 

ــات  ــة األزمـ ــى مواجهـ ــا علـ ــة بمفردهـ ــوة دوليـ أو أي قـ

والتغيـــر  اإلرهـــاب،  قضايـــا  ســـيما  وال  العالميـــة، 

المناخـــي، واالنتشـــار النـــووي، واألزمـــات االقتصاديـــة 

ـــا واألزمـــات  ـــة المتكـــررة، وغيرهـــا مـــن القضاي العالمي

العالميـــة التـــي أظهـــرت محدوديـــة القـــوة األمريكيـــة 

فـــي مواجهتهـــا.

تحليل  لكن  مفتوحة،  تظل  السيناريوهات  جميع  إن 

األخيرين،  العقدين  خال  الدولي  النظام  تطور  نمط 

عديدة  صاعدة  قوى  تنامي  باستمرار  اتسم  والذي 

على رأسها الصين، إلى جانب استعادة بعض القوى 

والقدرة  قوتها،  جوانب  بعض  روسيا  مثل  التقليدية 

على تحدي اإلرادة األمريكية، وفشل واشنطن في إدارة 

"كوفيد-19"  جائحة  وآخرها  الدولية،  األزمات  من  العديد 

هذا  استمر  -إذا  يعزز  ربما  ذلك  كل  األفغانية،  واألزمة 

الوضع ولم تتحرك واشنطن لعرقلة هذا المسار بأي 

صورة من الصور- من اتجاه النظام الدولي نحو نوع من 

التعددية غير المتوازنة، والتي قد تدفع بهذا النظام إلى 

حالة من عدم االستقرار النسبي في المستقبل.
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فــي  الســلطة  إلــى  طالبــان  عــودة  أيقظــت 
أفغانســتان مخــاوف وهواجــس ســيئة لــدى دول 
منطقــة آســيا الوســطى، التــي تشــمل خمــس دول 
هــي: طاجيكســتان، وأوزبكســتان، وتركمانســتان، 
تخشــى  حيــث  وقيرغيزســتان؛  وكازاخســتان، 
وعبــور  الالجئيــن،  تدفــق  مــن  مزيًجــا  الــدول  هــذه 
مــا  إذا  المتطرفيــن، خاصــة  وتهديــد  المســلحين، 
ــر ومــالذ  ــع كبي ــى مرت ــة إل تحولــت األراضــي األفغاني
آمــن للجماعــات اإلرهابيــة العابرة للحــدود الوطنية، 
مــن  وغيرهمــا  داعــش،  وتنظيــم  القاعــدة،  مثــل 

ســـقوط كابـــول واحتمـــاالت إعـــادة رســـم خريطـــة 
القـــوى الدوليـــة فـــي منطقـــة آســـيا الوســـطى

د. أحمــد قـنـديــل

الطاقة برنامج  ورئيس  الدولية  العاقات  وحــدة   رئيس 
واالستراتيجية السياسية  لــلــدراســــــــات  ــرام  األهــ مــركــز 

الجماعــات المتشــددة األخــرى التــي يمكــن أن تــزرع 
الفوضــى فــي المنطقــة بشــكل عــام. وقــد أثــار قلــق 
هــذه الــدول مــن ســقوط كابــول فــي أيــدي حركــة 
مســتقبل  حــول  التســاؤالت  مــن  الكثيــر  طالبــان 
خريطــة القــوى الدولية في منطقة آســيا الوســطى 
بشــكل عــام، وعلــى عالقــات دول هــذه المنطقــة 
مــع روســيا والصيــن والواليــات المتحــدة بشــكل 
خــاص. وفــي محاولــة لإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت، 
تباينــت االتجاهــات والتوقعــات بشــكل كبيــر، إال أنــه 

يمكــن التمييــز بيــن ثالثــة اتجاهــات رئيســة: 
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إلـــى جانـــب التعامـــل الدبلوماســـي مـــع 
طالبـــان لتأميـــن دول منطقـــة آســـيا الوســـطى، 
العســـكرية  التدريبـــات  إلـــى  النظـــر  يمكـــن 
باعتبارهـــا  المنطقـــة  دول  مـــع  الروســـية 
"اســـتعراًضا للقـــوة" مـــن أجـــل إظهـــار اســـتعداد 
روســـيا لمعاقبـــة قـــادة طالبـــان إذا مـــا خرجـــوا 
تهديـــد دول  عـــدم  فـــي  ـــل  المتمثِّ الخـــط  عـــن 

آســـيا الوســـطى مـــن الناحيـــة األمنيـــة.

أولًا: احتمال هيمنة روسيا

إلـى  طالبـان  عـودة  أن  األول  االتجـاه  أنصـار  يـرى 

الطريـق  تفتـح  سـوف  أفغانسـتان  فـي  السـلطة 

أمـام تعزيـز الوجـود الروسـي القـوي أصـًلا فـي دول 

موسـكو  أن  إلـى  هـؤالء  ويشـير  الوسـطى،  آسـيا 

القـوة  التاريخيـة، وسـتظل، هـي  الناحيـة  مـن  كانـت 

مـن  حيـث  المنطقـة؛  علـى  المهيمنـة  الخارجيـة 

األمنـي  الدعـم  بتوفيـر  روسـيا  تقـوم  أن  ـع  المتوقَّ

لحكومـات آسـيا الوسـطى للمسـاعدة فـي مواجهـة 

تهديـدات الجماعات المتشـددة، وخاصة الجماعات 

األرجـح،  علـى  موسـكو،  سـتظل  كمـا  اإلسـالمية. 

المزود الرئيس لألسـلحة لكل دول آسـيا الوسـطى، 

كمـا أنهـا سـتقوم أيًضا، في كثيـر من األحيان، بإجراء 

المنطقـة.  دول  مـع  مشـتركة  عسـكرية  تدريبـات 

وممـا يعـزز مـن وجهـة نظـر مؤيـدي هـذا االتجـاه أن 

السـتخدام  اسـتعدادها  بالفعـل،  أبـدت،  موسـكو 

القوة العسكرية لحماية "حلفائها" في طاجيكستان 

وتركمانسـتان وأوزبكسـتان، وهي الدول الثالث التي 

يشـعر  حيـث  أفغانسـتان،  مـع  مباشـر  جـوار  لديهـا 

الـروس بالقلـق مـن احتمـال صعود تنظيـم "داعش" 

الناشـئة،  األخـرى  المتطرفـة  والجماعـات  اإلرهابـي، 

في شمال أفغانستان بالقرب من حدودها مع دول 

آسـيا الوسـطى كلهـا، وهـو األمـر الـذي بـرز فـي آخـر 

جولة محادثات روسـية مع طالبان في موسـكو، في 

يوليـو 2021، عندمـا حـرص الـروس علـى الحصـول مـن 

الحركـة علـى تعهـد واضح بأن مكاسـبها العسـكرية 

لروسـيا، تهديـًدا  تشـكل  لـن  أفغانسـتان   فـي 

 أو لمصالحها في دول آسيا الوسطى. 

وإلـى جانـب التعامل الدبلوماسـي مـع طالبان لتأمين 

التدريبـات  ـل  ُتمثِّ الوسـطى،  آسـيا  منطقـة  دول 

مـن  آخـر  جانًبـا  الحـدود  علـى  الروسـية  العسـكرية 

التهديـدات  مـع  التعامـل  فـي  موسـكو  اسـتراتيجية 

المحتملـة مـن جانـب طالبـان لـدول آسـيا الوسـطى، 

باعتبارهـا  التدريبـات  هـذه  إلـى  النظـر  ويـمــكن 

"اسـتعراًضا للقوة" من أجل إظهار اسـتعداد روسـيا 

لمعاقبة قادة طالبان إذا ما خرجوا عن الخط المتمثل 

الناحيـة  مـن  الوسـطى  آسـيا  دول  تهديـد  عـدم  فـي 

األمنيـة. وكان هـذا االسـتعراض واضًحـا بشـدة فـي 

الشـهور األخيـرة، فعلـى سـبيل المثـال، بمجـرد انهيار 

شـهر  منتصـف  فـي  السـابقة،  األفغانيـة  الحكومـة 

مئـات  شـوهدت  كابـول،  فـي  الماضـي،  أغسـطس 

المركبـات المدرعـة وقطـع المدفعيـة الروسـية علـى 

بيـن طاجيكسـتان وأفغانسـتان، وذلـك فـي  الحـدود 

إطـار منـاورة عسـكرية رفيعـة المسـتوى. كمـا أجـرت 

القـوات الروسـية أيًضـا منـاورات عسـكرية مشـتركة 

أي  لمنـع  األفغانيـة  الحـدود  قـرب  أوزبكسـتان  مـع 

وكانـت  األفغانـي،  الجانـب  مـن  أراضيهـا  إلـى  تسـلل 

بـأن  موسـكو  مـن  واضحـة  رسـالة  المنـاورات  هـذه 

روسـيا اآلن أصبحت "الحامية" لدول آسـيا الوسـطى 

مـن العنـف المحتمـل فـي الجـوار األفغانـي.

وُيشـار في هذا الصدد إلى أن روسـيا تحتفظ بقواعد 

حيـث  وقرغيزسـتان،  طاجيكسـتان  فـي  عسـكرية 

طاجيكسـتان  فـي  الروسـية   )201( الفرقـة  مقـر  يقـع 

شـروط  وبموجـب  الماضـي،  القـرن  أربعينيـات  منـذ 

عـة فـي عام 2012 سـتبقى هذه الفرقة  االتفاقيـة الموقَّ

هنـاك حتـى عـام 2042 علـى األقـل. كمـا تمتلـك روسـيا 
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أبلغت  األمــريــكــيــة  الــمــركــزيــة  ــقــيــادة  ال
الكونجرس، في بداية عام 2021، عن عزمها تعزيز 
المحيطة  المنطقة  في  العسكري  وجودها 
بأفغانستان بعد االنسحاب، وهو ما سوف 
المناطق  أفضل  الوسطى  آسيا  دول  يجعل 
على اإلطالق، مقارنة بدول الشرق األوسط، 

ا من الناحية الجغرافية. البعيدة نسبيًّ

عـام  أيًضـا قاعـدة عسـكرية فـي قيرغيزسـتان، منـذ 

بهـذه  الخاصـة  االتفاقيـة  شـروط  وبموجـب   ،2003

القـوات  سـتبقى   ،2012 عـام  فـي  عـة  والموقَّ القاعـدة 

الروسية هناك حتى عام 202٧ على األقل، مع إمكانية 

التمديـد لمـدة خمـس سـنوات أخـرى بعـد ذلـك.

ثانًيا: إمكانية الوجود األمريكي

رســـم خريطـــة  إعـــادة  بشـــأن  الثانـــي  االتجـــاه  أمـــا 

القـــوى الدوليـــة فـــي منطقـــة آســـيا الوســـطى عقـــب 

ســـيطرة طالبـــان علـــى أفغانســـتان فيؤكـــد مؤيـــدوه 

أن الواليـــات المتحـــدة ســـوف تعمـــل بنشـــاط خـــالل 

الفتـــرة المقبلـــة مـــن أجـــل تعزيـــز وجودهـــا العســـكري 

والسياســـي فـــي دول منطقـــة آســـيا الوســـطى، فـــي 

إطـــار جهودهـــا لمكافحـــة اإلرهـــاب بعـــد االنســـحاب 

مـــن أفغانســـتان، ويشـــير هـــؤالء إلـــى أن القيـــادة 

الكونجـــرس،  أبلغـــت  قـــد  األمريكيـــة  المركزيـــة 

2021، عـــن عزمهـــا تعزيـــز وجودهـــا  فـــي بدايـــة عـــام 

العســـكري فـــي المنطقـــة المحيطـــة بأفغانســـتان 

بعـــد االنســـحاب، وهـــو مـــا ســـوف يجعـــل دول آســـيا 

ـــة  الوســـطى أفضـــل المناطـــق علـــى اإلطـــالق، مقارن

ا مـــن الناحيـــة  بـــدول الشـــرق األوســـط، البعيـــدة نســـبيًّ

ـــى صحـــة  ـــل أنصـــار هـــذا االتجـــاه عل ـــة. ويدل الجغرافي

 وجهـــة نظرهـــم بالقـــول إن دول آســـيا الوســـطى

خـــالل  واشـــنطن"  فضـــل  تنســـى  أن  يمكـــن  "ال 

العشـــرين عاًمـــا الماضيـــة، حيـــث ســـاهم الوجـــود 

العســـكري األمريكـــي فـــي أفغانســـتان فـــي طمأنـــة 

وقيرغيزســـتان  كازاخســـتان  خاصـــة  الـــدول،  هـــذه 

مواجهـــة  فـــي  وأوزبكســـتــــان،  وطـاجيـكســـتــــان 

التهديـــدات األمنيـــة الناجمـــة عـــن وصـــول طالبـــان إلى 

حـــدود هـــذه الـــدول فـــي أواخـــر التســـعينيات، خاصـــة 

فيمـــا يتعلـــق بانتقـــال المســـلحين والمتشـــددين 

اإلســـالميين عبـــر الحـــدود، حيـــث قامـــت الواليـــات 

المتحـــدة، بيـــن عامـــي 2001 و2021، بزيـــادة قـــدرات دول 

خاصـــة  والقتاليـــة،  العســـكرية  الوســـطى  آســـيا 

ــا يتعلـــق بتحديـــد وتحييـــد التهديـــدات القادمـــة  فيمـ

مـــن أفغانســـتان مـــن خـــالل التدريـــب المشـــترك، 

الحـــدود  مراقبـــة  معـــدات  وتوفيـــر  والتمويـــل، 

 .MRAPs المتقدمـــة  العســـكرية  والمركبـــات 

وفـــي هـــذا الســـياق، يـــرى مؤيـــدو هـــذا االتجـــاه أن 

الواليـــات المتحـــدة ســـتكون لديهـــا فـــرص كبيـــرة 

مـــع  واالســـتراتيجي  العســـكري  تعاونهـــا  لتعزيـــز 

طاجيكســـتان وأوزبكســـتان وقيرغيزســـتان، بينمـــا 

لـــن تمتلـــك، علـــى األرجـــح، مثـــل هـــذه الفـــرص مـــع 

المعـــروف(،  االنعزالـــي  )لتوجههـــا  تركمانســـتان 

مـــع  الوثيقـــة  عالقتهـــا  )بســـبب  وكازاخســـتان 

لـــم يمنـــع الوجـــود  روســـيا(. ففـــي طاجيكســـتان، 

العســـكري الروســـي هنـــاك الرئيـــس الطاجيكـــي، 

"إمـــام علـــي رحمـــن"، مـــن الســـماح للصيـــن ببنـــاء 

قاعـــدة عســـكرية علـــى الحـــدود مـــع أفغانســـتان، 

علـــى  بالســـيطرة  للهنـــد  أيًضـــا  الســـماح  ومـــن 

ـــا لبعـــض التســـريبات.  ـــة، وفًق قاعـــدة فاركـــور الجوي

كمـــا أن لـــدى طاجيكســـتان أيًضـــا خبـــرة طويلـــة فـــي 

التعـــاون العســـكري والسياســـي مـــع األمريكييـــن، 

ُمنحـــت  اإلرهابيـــة،   2011 ســـبتمبر   11 أحـــداث  فبعـــد 

بالتـــزود  اإلذن  األمريكـــي  الجـــو  ســـالح  طائـــرات 

مـــن  بالقـــرب  الجويـــة  عيـــن  قاعـــدة  فـــي  بالوقـــود 

العاصمـــة الطاجيكيـــة دوشـــنبه. وخـــالل الســـنوات 

الطاجيكيـــة،  الخاصـــة  القـــوات  تتـــدرب  األخيـــرة، 

بانتظـــام، فـــي الواليـــات المتحـــدة، كمـــا تقـــوم قـــوات 
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حـــرس الحـــدود الطاجيكيـــة بالدراســـة فـــي المراكـــز 

التعليميـــة التـــي تـــم إنشـــاؤها باســـتخدام التمويـــل 

مـــن  كان  السياســـي،  الصعيـــد  وعلـــى  األمريكـــي. 

المالحـــظ حـــرص اإلدارة األمريكيـــة الجديـــدة للرئيـــس 

"جـــو بايـــدن" علـــى تعزيـــز تقاربهـــا السياســـي مـــع 

معظم دول آســـيا الوســـطي، فعلى ســـبيل المثال، 

ُعقـــدت محادثـــات ثالثيـــة عبـــر اإلنترنـــت بيـــن الواليـــات 

المتحـــدة وطاجيكســـتان وأفغانســـتان فـــي مـــارس 

عـــام 2021، وبعـــد ذلـــك، عقـــد وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي، 

مـــع  اإلنترنـــت  عبـــر  اجتماًعـــا  بلينكـــن"،  "أنتونـــي 

نظرائـــه فـــي دول آســـيا الوســـطى الخمـــس )تحـــت 

مســـمى C5 + 1(؛ مـــن أجـــل مناقشـــة األوضـــاع فـــي 

أفغانســـتان. وفـــي مطلـــع مايـــو 2021، زار الممثـــل 

األمريكـــي الخـــاص للمصالحـــة األفغانيـــة "زلمـــاي 

خليـــل زاد" طاجيكســـتان.

العالقـات  إحيـاء  إعـادة  تمـت  أوزبكسـتان،  وفـي 

وصـول  منـذ  المتحـدة  الواليـات  مـع  العسـكرية 

 ،2016 عـام  فـي  السـلطة  إلـى  "ميرزيوييـف"  الرئيـس 

واشـنطن،  األوزبكـي  الرئيـس  زار   ،2018 عـام  وفـي 

علـى  عسـكري  تعـاون  خطـة  أول  ـع  وقَّ حيـث 

اإلطـالق مـع الواليـات المتحـدة، ومنـذ ذلـك الحيـن، 

زاد عـدد التدريبـات العسـكرية المشـتركة، وأتيحـت 

الفرصـة للضبـاط األوزبكييـن للتدريب فـي الواليات 

المتحـدة ودول الناتـو. وفـي هـذا الصـدد ُيشـار إلـى 

مقـًرا  كانـت  طشـقند،  األوزبكيـة،  العاصمـة  أن 

لمكتـب مسـؤول االتصـال التابـع لحلـف الناتـو فـي 

.2016 عـام  إلـى   2013 عـام  الوسـطى، مـن  آسـيا 

ومـــع ذلـــك، يواجـــه أنصـــار االتجـــاه الثانـــي انتقـــادات 

شـــديدة مـــن جانـــب كثيـــر مـــن المراقبيـــن، الذيـــن 

آســـيا  فـــي  األمريكـــي  النفـــوذ  "زوال  يؤكـــدون 

بعدمـــا  خاصـــة  طويلـــة"،  فتـــرة  منـــذ  الوســـطى 

أصبـــح الوجـــود األمنـــي الروســـي فـــي معظـــم دول 

ويشـــير  الســـائد،  هـــو  الوســـطى  آســـيا  منطقـــة 

هـــؤالء المنتقـــدون إلـــى أنـــه قـــد تـــم إغـــالق القواعـــد 

ـــة الضخمـــة فـــي قيرغيزســـتان  العســـكرية األمريكي

تراجـــع  ومـــع  طويلـــة،  فتـــرة  منـــذ  وأوزبكســـتان 

الوجـــود العســـكري األمريكـــي فـــي آســـيا الوســـطى، 

ــا فـــي  تضـــاءل النفـــوذ السياســـي لواشـــنطن أيًضـ

دول المنطقـــة. وكان هـــذا واضًحـــا فـــي ردود الفعـــل 

متهـــا  قدَّ التـــي  المبـــادرات  علـــى  رًدا  جـــاءت  التـــي 

ــع  ــف 2021، ألربـ ــي صيـ ــدن"، فـ ــو بايـ إدارة الرئيـــس "جـ

كازاخســـتان،  وهـــي:  الوســـطى،  آســـيا  دول  مـــن 

وقيرغيزســـتان؛  وطاجيكســـتان،  وأوزبكســـتان، 

حيـــث عرضـــت واشـــنطن تقديـــم مســـاعدات ماليـــة 

كوفيـــد  وبـــاء  تفشـــي  لمواجهـــة  كبيـــرة  وصحيـــة 

– 1٩، مقابـــل الموافقـــة علـــى اســـتقبال ٩000 الجـــئ 

أفغانـــي، وقـــد قبلـــت معظـــم هـــذه الـــدول بســـرور 

المســـاعدات الماليـــة واللقاحـــات، إال أنهـــا ال تـــزال 

ــاح  ــم إلحـ ــان رغـ ــن األفغـ ــتقبال الالجئيـ ترفـــض اسـ

ــف 2021،  ــالل صيـ ــب. وخـ ــذا الطلـ ــى هـ ــنطن علـ واشـ

أوضـــح القـــادة الـــروس مـــن هـــو صاحـــب الكلمـــة 

الوســـطى،  آســـيا  منطقـــة  فـــي  والقـــرار  العليـــا 

ضـــت موســـكو مبادرتيـــن إلدارة "بايـــدن"  حيـــث قوَّ

ــان،  ــأن الالجئيـــن األفغـ ــة؛ واحـــدة بشـ ــي المنطقـ فـ

واألخـــرى بشـــأن تقديـــم واشـــنطن للمســـاعدات 

وزيـــر  أعلـــن  حيـــث  المنطقـــة،  لـــدول  األمنيـــة 

فـــي  الفـــروف"،  "ســـيرجي  الروســـي،  الخارجيـــة 

مؤتمـــر ُعقـــد فـــي طشـــقند، عاصمـــة أوزبكســـتان، 

فـــي يوليـــو 2021، أنـــه ناقـــش مـــع قـــادة دول آســـيا 
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ــل بعـــض  ــدة نقـ ــات المتحـ الوســـطى طلـــب الواليـ

القـــدرات العســـكرية األمريكيـــة إلـــى بلدانهـــم بعـــد 

االنســـحاب مـــن أفغانســـتان، مؤكـــًدا "رفـــض جميـــع 

الحلفـــاء لمثـــل هـــذا الخطـــر".

ثالثًا: الدور الصيني

ــوى  ــة القـ ــراف خريطـ ــي استشـ ــث فـ ــاه الثالـ ــا االتجـ أمـ

الدوليـــة الكبـــرى فـــي منطقـــة آســـيا الوســـطي بعـــد 

ســـقوط كابـــول، فيؤكـــد أنصـــاره أن هـــذه الخريطـــة 

المقبلـــة،  الفتـــرة  فـــي  تعقيـــًدا  أكثـــر  تصبـــح  ســـوف 

بعدمـــا أصبحـــت الصيـــن العًبـــا جديـــًدا فـــي منطقـــة 

حيـــث  الماضـــي،  العقـــد  خـــالل  الوســـطى  آســـيا 

الطـــرق  فـــي  الـــدوالرات  مليـــارات  بكيـــن  اســـتثمرت 

والســـكك الحديديـــة وخطـــوط أنابيـــب الطاقـــة التـــي 

ــة  ــوارد المعدنيـ ــي والمـ ــاز الطبيعـ ــط والغـ ــب النفـ تجلـ

االقتصـــاد  لتغذيـــة  الوســـطى  آســـيا  فـــي  الهائلـــة 

الصينـــي، كمـــا عملـــت الصيـــن أيًضـــا علـــى تســـهيل 

المنطقـــة  إلـــى  الصينيـــة  للصـــادرات  البـــري  العبـــور 

ــم  ــي تـ ــال التـ ــط االتصـ ــر روابـ ــا، عبـ ــى أوروبـ ــا إلـ وخارجهـ

تقديمهـــا فـــي المرحلـــة األوليـــة مـــن مبـــادرة الحـــزام 

ــى  ــث إلـ ــاه الثالـ ــدو االتجـ ــق )BRI(. ويشـــير مؤيـ والطريـ

أن الوجـــود االقتصـــادي الصينـــي المتنامـــي فـــي دول 

فـــي  ملمـــوس  بشـــكل  يســـاهم  ســـوف  المنطقـــة 

بـــرز  مـــا  وهـــو  واألمنـــي،  العســـكري  وجودهـــا  تزايـــد 

مؤخـــًرا فـــي عـــدد مـــن المؤشـــرات المهمـــة، لعـــل مـــن 

أهمهـــا: زيـــادة مبيعـــات األســـلحة )خاصـــة تكنولوجيـــا 

التعـــرف علـــى الوجـــه(، وبنـــاء نقـــاط حدوديـــة ومنشـــآت 

وزيـــادة  طاجيكســـتان،  مـــع  الحـــدود  علـــى  أمنيـــة 

التدريبـــات العســـكرية المشـــتركة، ســـواء مـــع القـــوات 

ـــة أو فـــي إطـــار منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون  الطاجيكي

ــا كازاخســـتان وقيرغيزســـتان  )SCO(، التـــي تضـــم أيًضـ

وطاجيكســـتان وأوزبكســـتان. كمـــا كان هنـــاك أيًضـــا 

ارتفـــاع ســـريع فـــي عـــدد الشـــركات العســـكرية الخاصـــة 

التـــي تســـتخدمها الصيـــن، بدعـــوى حمايـــة مصالحهـــا 

التجاريـــة والمواطنيـــن الصينييـــن فـــي دول منطقـــة 

آســـيا الوســـطى. 

عـــالوة علـــى ذلـــك، تتحـــرك بكيـــن بنشـــاط إلضفـــاء 

الطابـــع السياســـي والمؤسســـي علـــى عالقاتهـــا 

االقتصاديـــة والتجاريـــة المتناميـــة مـــع دول آســـيا 

الوســـطى، فعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي 11 مايـــو 2021، 

وزراء  بيـــن   C + C5 لــــ  الثانـــي  االجتمـــاع  عقـــد  تـــم 

خارجيـــة الصيـــن ودول آســـيا الوســـطى فـــي مدينـــة 

شـــيان الصينيـــة. كمـــا انتقـــدت بكيـــن أيًضـــا الواليـــات 

فـــي  لتدخلهـــا  وواضـــح،  علنـــي  بشـــكل  المتحـــدة، 

الشـــؤون الداخليـــة لـــدول آســـيا الوســـطى، ففـــي 

نهايـــة أبريـــل 2021، علـــى ســـبيل المثـــال، اتهمـــت بكيـــن 

واشـــنطن، صراحـــة، بالتدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة 

لقيرغيزســـتان، مـــن خـــالل تمويـــل المنظمـــات غيـــر 

ــالم. ــائل اإلعـ ــة، ووسـ ــة المحليـ الحكوميـ

ــكرية  ــة والعسـ ــات االقتصاديـ ــي العالقـ ــم تنامـ ورغـ

آســـيا  منطقـــة  ودول  الصيـــن  بيـــن  والسياســـية 

ــه  ــن أنـ ــن المراقبيـ ــر مـ ــد كثيـ ــًرا، يؤكـ الوســـطى مؤخـ

الصينـــي  النفـــوذ  يتنامـــى  أن  ـــح  المرجَّ مـــن  ليـــس 

فـــي هـــذه المنطقـــة بشـــكل جوهـــري خـــالل الفتـــرة 

أن  ـــع  المتوقَّ مـــن  ليـــس  ناحيـــة،  فمـــن  القادمـــة، 

ــاعدة  ــكرية لمسـ ــوات عسـ ــال قـ ــن بإرسـ ــوم بكيـ تقـ

دول آســـيا الوســـطى إذا مـــا تعرضـــت هـــذه الـــدول 

الضطرابـــات مـــن عناصـــر متشـــددة قادمـــة مـــن 

ــر  ــي لنشـ ــى جانـــب الرفـــض الداخلـ ــتان، فإلـ أفغانسـ
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ــرة القادمــة  ــح فــي الفت ليــس مــن المرجَّ
أن تنفــق بكيــن المزيــد علــى مشــروعات البنيــة 
أن  كمــا  الوســطى،  آســيا  دول  فــي  التحتيــة 
الــدول  هــذه  أخذتهــا  التــي  القــروض  فواتيــر 
مــن الصيــن خــالل الســنوات الســابقة باتــت 
مســتحقة الســداد؛ ممــا ســيترك العديــد منها 
تحــت ضغــوط شــديدة لتســديدها، وهــو األمــر 
المعاديــة  المشــاعر  معــه  تتزايــد  قــد  الــذي 

للصيــن فــي آســيا الوســطى.

ــر  ــؤدي نشـ ــن أن يـ ــارج، يمكـ ــي الخـ ــة فـ ــوات صينيـ قـ

هـــذه القـــوات لدعـــم حكومـــة أيـــة دولـــة ذات أغلبيـــة 

هـــذه  جعـــل  إلـــى  الوســـطى  آســـيا  فـــي  مســـلمة 

والمتشـــددين.  للجهادييـــن  جـــذب  نقطـــة  الدولـــة 

وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يبـــدو أن زمـــن المشـــروعات 

الوســـطى  آســـيا  دول  فـــي  الضخمـــة  الصينيـــة 

يقتـــرب مـــن نهايتـــه، إذا لـــم يكـــن قـــد انتهـــى بالفعـــل؛ 

الناجمـــة عـــن تفشـــي  نتيجـــة األزمـــة االقتصاديـــة 

ـــح فـــي الفتـــرة  وبـــاء كوفيـــد - 1٩، فليـــس مـــن المرجَّ

أنفقتهـــا  التـــي  بكيـــن األمـــوال  تنفـــق  القادمـــة أن 

ــذه الـــدول  ــي هـ ــة فـ ــة التحتيـ ــروعات البنيـ علـــى مشـ

خـــالل العشـــرين عاًمـــا الماضيـــة. كمـــا أن فواتيـــر 

ــيا الوســـطى  ــا حكومـــات آسـ القـــروض التـــي أخذتهـ

مـــن الصيـــن خـــالل تلـــك الســـنوات باتـــت مســـتحقة 

الســـداد؛ ممـــا ســـيترك العديـــد مـــن هـــذه الـــدول 

تحـــت ضغـــوط شـــديدة لتســـديد هـــذه الديـــون، وهـــو 

األمـــر الـــذي قـــد تتزايـــد معـــه المشـــاعر المعاديـــة 

للصيـــن فـــي آســـيا الوســـطى، خاصـــة إذا مـــا نظـــر 

ــى  ــم علـ ــى حكوماتهـ ــد إلـ ــكل متزايـ ــون بشـ المواطنـ

أنهـــا ســـقطت فـــي "مصيـــدة الديـــون الصينيـــة".

رابًعــا: روســيا والصيــن في مواجهة 
الواليات المتحدة

دول  مخـــاوف  إن  القـــول  يمكـــن  حـــال،  أيـــة  علـــى 

آســـيا الوســـطى فيمـــا يتعلـــق بأفغانســـتان قـــد 

تدفعهـــا إلـــى إعـــادة رســـم خريطـــة القـــوى الدوليـــة 

فـــي منطقـــة آســـيا الوســـطى فـــي األشـــهر المقبلـــة، 

بزيـــادة االعتمـــاد علـــى واحـــدة أو أكثـــر مـــن القـــوى 

وهـــي  المنطقـــة،  فـــي  المؤثـــرة  الكبـــرى  الثـــالث 

ــن.  ــة، والصيـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــيا، والواليـ روسـ

ــدول  ــذه الـ ــم هـ ــى األرجـــح ســـوف تميـــل معظـ وعلـ

إلـــى التقـــرب مـــن روســـيا والصيـــن. بينمـــا ســـتكون 

التعامـــل  فـــي  ا  وحـــذًر حرًصـــا  أكثـــر  الـــدول  هـــذه 

التـــي  حملتهـــا  فشـــل  بســـبب  واشـــنطن؛  مـــع 

اســـتمرت عشـــرين عاًمـــا لمكافحـــة اإلرهـــاب ونشـــر 

أفغانســـتان، وكذلـــك بســـبب  فـــي  الديمقراطيـــة 

الواليـــات  تجـــاه  المتناميـــة  الثقـــة"  عـــدم  "أزمـــة 

المتحـــدة، التـــي ظهـــرت كمـــا لـــو كانـــت حليًفـــا ال 

يمكـــن الوثـــوق بـــه فـــي أوقـــات األزمـــات. هـــذا فضـــًلا 

عـــن أن بكيـــن وموســـكو لـــن تتهاونـــا أبـــًدا فـــي منـــع 

الواليـــات المتحـــدة مـــن تعزيـــز وجودهـــا العســـكري 

ــة  ــي منطقـ ــر، فـ ــا المباشـ ــي جوارهمـ ــي فـ والسياسـ

آســـيا الوســـطى، حيـــث تعتقـــد بكيـــن أن واشـــنطن 

إقليـــم  فـــي  الوضـــع  اســـتقرار  لزعزعـــة  تخطـــط 

ــتبه  ــا تشـ ــينجيانج ذي الغالبيـــة المســـلمة، بينمـ شـ

ـــات المتحـــدة ســـتواصل زرع  موســـكو فـــي أن الوالي

الفوضـــى حـــول حـــدود روســـيا. وفـــي ضـــوء ذلـــك، 

ســـيتعين علـــى واشـــنطن أن تثبـــت لـــدول آســـيا 

الوســـطى أن الفوائـــد الماليـــة والسياســـية للتعـــاون 

معهـــا ســـتفوق الخســـائر الحتميـــة التـــي ســـتتكبدها 

الـــدول المضيفـــة نتيجـــة اســـتياء موســـكو وبكيـــن، 

وهـــذا األمـــر لـــن يكـــون ســـهًلا علـــى اإلطـــالق، خاصـــة 

مـــع القناعـــة المتزايـــدة فـــي دول آســـيا الوســـطى 

للعمـــل  غيـــر مســـتعدة  المتحـــدة  الواليـــات  بـــأن 

كقـــوة موازنـــة لروســـيا والصيـــن فـــي دول المنطقـــة، 

التـــي أصبـــح لديهـــا روابـــط عســـكرية واقتصاديـــة 

كبيـــرة للغايـــة مـــع موســـكو وبكيـــن. 
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فـــي  الحكـــم  ســـدة  إلـــى  طالبـــان  صعـــود  ـــل  يمثِّ

المدنيـــة  للقـــوى  خطيـــًرا  مؤشـــًرا  أفغانســـتان 

وكذلـــك  العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  والديمقراطيـــة 

ـــة؛ حيـــث  ـــي تخاصـــم نظـــم الحكـــم الثيوقراطي ـــدول الت ال

ـــا جـــاًدا علـــى الجميـــع  ل الصعـــود الطالبانـــي، تحدًي ُيشـــكِّ

مواجهتـــه خصوًصـــا فـــي جميـــع أنحـــاء القـــارة اإلفريقيـــة، 

ل نجـــاح طالبـــان بعـــد عشـــرين عاًمـــا ونيـــف مـــن  إذ شـــكَّ

التأســـيس، فـــي الوصـــول إلـــى الســـلطة بأفغانســـتان 

مصـــدر إلهـــام لـــكل الحـــركات المتطرفـــة، والتـــي وجـــدت 

للمقاومـــة  اتبعتهـــا  التـــي  والمناهـــج  طالبـــان  فـــي 

لـــة فـــي الواليـــات  واالنتصـــار علـــى قـــوى "االســـتكبار" ممثَّ

المتحـــدة األمريكيـــة نموذًجـــا يمكـــن اتباعـــه.

اإلفريقيــة  القــارة  دول  تعانــي  الســياق،  هــذا  فــي 

مــن انتشــار لتنظيمــات جهاديــة مماثلــة لطالبــان 

مــن حيــث المرجعيــة األيدولوجيــة، والســعي إلــى 

وكذلــك  انتشــارها،  ودول  مناطــق  فــي  الســلطة 

المســتقلة  الميدانيــة  والقــدرات  األدوات  امتــالك 

وجــود  عــن  فضــًلا  التغييــر،  إحــداث  علــى  القــادرة 

مســاحات مــن األراضــي والســكان تحــت ســيطرة 

خبــرة  وامتالكهــا  الجهاديــة،  التنظيمــات  بعــض 

إدارة هــذه األراضــي، وتلبيــة احتياجــات الســكان ولــو 

فــي الحــد األدنــي، وهــي خبــرات تبــدو مماثلــة ولــو 

ــة. ــرة مؤسســات الدول ــى مســتوى محــدود لخب عل

هل من صعود للنموذج الطالباني في إفريقيا؟

د. أماني الطويل

مــــــســــــتــــــشــــــار  بــــــمــــــركــــــز األهـــــــــــــــــــرام لـــــــلـــــــدراســـــــات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة واالســــــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــيــــــــــة

ويمكــن رصــد حالــة اإللهــام والتأثيــر التــي أحدثهــا 

انســحاب  بعــد  الســلطة،  إلــى  طالبــان  صعــود 

الهائــل  الترحيــب  هــذا  فــي  المتحــدة،  الواليــات 

خصوًصــا علــى المســتوى اإلفريقــي بما تم تســميته 

"بسياســات الصبــر االســتراتيجي"، فــي إشــارة إلــى 

نجــاح النمــوذج الطالبانــي فــي مقاومــة أعتــى القــوى 

زعيــم  خــرج  حيــث  عليهــا،  واالنتصــار  العالميــة، 

جماعــة "نصــرة اإلســالم والمســلمين" فــي مالــي، 

"إيــاد أغ غالــي"، وأعلــن عــن مباركتــه النتصــار طالبــان، 

داعًيــا مــا أســماهم "المجاهديــن" إلــى اســتخالص 

ــة األفغانيــة مــن أجــل تحقيــق  ــدروس مــن التجرب ال

بــرز فيــه  الــذي  ذاتــه  الســياق  نصــر مشــابه، وهــو 

توبيــخ "حركــة النهضــة " التونســية،  بعــد قــرارات 

25 يوليــو علــى المنصــات اإللكترونيــة للتنظيمــات 

الجهاديــة، بدايــة مــن تنظيــم "شــباب المجاهديــن" 

ــا،  ا بــــ "بوكــو حــرام" فــي نيجيري فــي الصومــال، مــروًر

وصــوًلا إلــى "التوحيــد والجهــاد" فــي مالــي.

ويمكـــن القـــول إن أحـــد عوامـــل هـــذا الترحيـــب، هـــو 

التحالـــف بيـــن تنظيـــم القاعـــدة وطالبـــان منـــذ وقـــت 

مبكـــر )1٩8٩(؛ حيـــث تعتبـــر القاعـــدة أحـــد التنظيمـــات 

التـــي تؤيـــد حركـــة طالبـــان منـــذ البدايـــات األولـــى 

وقـــادة  مقاتلـــي  أبـــرز  ولعـــل  القاعـــدة،  لنشـــأة 

القاعـــدة الكبـــار الحالييـــن كانـــوا مـــن الذيـــن شـــاركوا 
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إلى  الــوصــول  نــجــاح طالبان فــي  ــل  شــكَّ
السلطة بأفغانستان مصدر إلهام للحركات 
ويمكن  اتباعه،  يمكن  ونــمــوذًجــا  المتطرفة، 
رصد حالة اإللهام والتأثير التي أحدثها صعود 
طــالــبــان عــلــى الــمــســتــوى اإلفــريــقــي بــمــا تم 
االستراتيجي"،  الصبر  "بسياسات  تسميته 
في  الطالباني  النموذج  نجاح  إلــى  إشــارة  في 

الصبر ومقاومة أعتى القوى العالمية.

ــابًقا، لذلـــك  ــوفيتية سـ ــة السـ ــرب األفغانيـ ــي الحـ فـ

فـــإن ســـيطرة طالبـــان علـــى أفغانســـتان كان لهـــا 

صـــدى واســـع لـــدى أفـــرع تنظيـــم القاعـــدة بشـــكل 

عـــام، وفـــي إفريقيـــا بشـــكل خـــاص.

فـي هـذا السـياق، يكـون مـن المهـم قيـاس مـدى 

إفريقيـا،  فـي  الجهاديـة  التنظيمـات  قـدرات  تطـور 

وهـو  الطالبانـي،  النمـوذج  تكـرار  إمكانيـة  ومـدى 

مـه تقريـر أممـي صـدر مطلـع العـام الحالـي  أمـر قدَّ

مرفـوع إلـى مجلـس األمن، بشـأن حالة التنظيمات 

الـذي  التقريـر  يشـير  حيـث  إفريقيـا؛  فـي  اإلرهابيـة 

داعـش  تنظيمـي  أن  أمنيـون  خبـراء  وضعـه 

تضخـم  قـد  لهمـا  التابعـة  والجماعـات  والقاعـدة 

نفوذهمـا فـي القـارة؛ إذ يتباهـى هـذان التنظيمـان 

بقدرات متزايدة في جمع التبرعات واألسـلحة، بما 

فـي ذلـك اسـتخدام الطائـرات بـدون طيـار، والتزايـد 

فـي أعـداد أتباعهـم ومؤيديهـم ومسـاحة األراضـي 

التـي اسـتولوا عليهـا، والتـي يطلقـون عليهـا غالًبـا 

المحـررة. المناطـق 

وقـــد لفـــت التقريـــر إلـــى أن أحـــد "األحـــداث األكثـــر 

إثـــارة للقلـــق" فـــي أوائـــل عـــام 2021، هـــو اقتحـــام فـــرع 

تنظيـــم داعـــش المحلـــي، واســـتيالؤه لفتـــرة وجيـــزة 

علـــى مينـــاء موزمبيـــق االســـتراتيجي فـــي موســـيمبوا 

دا برايـــا، فـــي مقاطعـــة كابـــو ديلجـــادو بالقـــرب مـــن 

الحـــدود مـــع تنزانيـــا، قبـــل االنســـحاب مـــع الغنائـــم. 

وطبًقـــا لهـــذه المعطيـــات فربمـــا يكـــون مـــن المهـــم 

رصـــد فـــرص صعـــود بعـــض التنظيمـــات الجهاديـــة 

للســـلطة فـــي إفريقيـــا، وتأثيـــر وتداعيـــات ذلـــك علـــى 

ـــًرا بحـــث  األمـــن اإلقليمـــي والمصالـــح الدوليـــة، وأخي

ســـبل تجنـــب مثـــل هـــذا التطـــور المحتمـــل الـــذي 

ـــى قـــرون ســـابقة. ـــا إل يمكـــن أن يعـــود بإفريقي

وبطبيعة الحال لعب عدد من العوامل األساسية 

في  الجهادية  التنظيمات  وصعود  قوة  في  دوًرا 

إفريقيا، ويمكن إجمال هذه العوامل في اآلتي: -

فــي  الدولــة  1. هشاشــة مؤسســة 
إفريقيــا

مــن  اإلفريقيــة  الــدول  مــن  مقــدر  عــدد  يعانــي 

القــدرة  عــدم  فــي  تســاهم  مشــهودة  هشاشــة 

علــى حســم الصــراع علــى الســلطة مــع التنظيمــات 

تكــون  أال  يمكــن  الهشاشــة  هــذه  اإلرهابيــة، 

فالنمــوذج  للدولــة،  االقتصاديــة  بالحالــة  مرتبطــة 

النيجيــري فشــل فــي مواجهــة الجماعــة اإلرهابيــة 

الفســاد،  معــدالت  ارتفــاع  بســبب  حــرام"،  "بوكــو 

وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا دولــة منتجــة للنفــط 

أخــرى  ومالكــة الحتياطــات ضخمــه منــه، ومــوارد 

ــن تنظيــم بوكــو حــرام  عديــدة، وهــو األمــر الــذي مكَّ

- أعلــن والءه للقاعــدة عــام 2015 علــى لســان زعيــم 

التنظيــم "أبــو بكــر شــيكاو"- مــن النجــاح فــي االمتداد 

لــكل مــن تشــاد والنيجــر والكاميــرون. اإلقليمــي 

ويقــدم النمــوذج الصومالــي مثــاًلا آخــر لهشاشــة 

ل األزمــة السياســية الممتــدة  الدولــة حيــث تشــكِّ

فــي الصومــال، وانســداد األفــق السياســي ســبًبا 

فــي اســتمرار تنظيــم "شــباب المجاهديــن"، والــذي 

ســيطر على 20% من األراضي الصومالية خصوًصا، 

ــد(، حيــث  فــي جنــوب ووســط البــالد )إقليــم جوبالن

ل التفجير  يتخــذ مــن مدينــة جيبليب مركًزا له، ويشــكِّ

األخيــر فــي مقديشــيو تطــوًرا كيفًيــا فــي العمليــات 
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هنــاك،  المتطــرف  الشــباب  تنظيــم  تبّناهــا  التــي 

عســكر"  "أحمــد  الباحــث  أجــراه  إلحصــاء  وطبًقــا 

للعمليــات اإلرهابيــة لتنظيــم "شــباب المجاهديــن"، 

مــن  الثالــث  األســبوع  وحتــى   2020 ينايــر   مــن 

فبرايــر 2021، فقــد قامــت حركــة "شــباب المجاهديــن" 

فــي  بواقــع ٩٩ عمليــة  إرهابيــة،  106 عمليــات  بنحــو 

الداخــل الصومالــي، و٧ عمليــات فــي الداخــل الكينــي، 

مــا  الصومالــي  الداخــل  فــي  العمليــات  وتنوعــت 

تابعــة  عســكرية  قواعــد  علــى  هجوًمــا   34 بيــن 

للقــوات الحكوميــة الصوماليــة والقــوات اإلفريقيــة 

بيــن  مــا  تفجيــًرا  و38  "أميصــوم"،  الصومــال  فــي 

وعبــوات  أرضيــة،  ألغــام  وزرع  مفخخــة،  ســيارات 

المؤسســات  وبعــض  المدنييــن  ضــد  ناســفة 

اغتيــال  عمليــات  و10  الحكومييــن،  والمســؤولين 

لعــدد مــن المســؤولين وضبــاط الجيــش والجنــود 

والشــرطة الصوماليــة، و12 عمليــة هجوميــة ضــد 

إعــدام،  عمليــات  و3  الحكوميــة،  المواقــع  بعــض 

الحركــة  اتهمتهــم  ألشــخاص  الــردة  حــد  وإقامــة 

الحكوميــة  القــوات  لصالــح  عليهــا  بالتجســس 

وبعــض دول الجــوار، إضافــة إلــى عمليــة إســقاط 

طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار، وعمليــة خطــف واحــدة 

وقــد  الصومالييــن.  المحلييــن  المســؤولين  ألحــد 

ســاهمت هــذه العمليــات بجانــب ارتفــاع مســتوى 

التهديــدات األمنيــة فــي أن تحتــل الصومــال المكانة 

العالمــي  اإلرهــاب  مؤشــر  تقريــر  فــي  الخامســة 

الصــادر فــي2020.  

"شـباب  حركـة  تكـون  المؤشـرات،  لهـذه  وطبًقـا 

المرشـحة  الحـركات  مـن  الصوماليـة،  المجاهديـن" 

أنجـزت  كطالبـان  فهـي  السـلطة،  ثمـرة  لقطـف 

مهمة التهديد األمني لمؤسسـات الدولة الرسـمية 

تراًثـا  تملـك  أنهـا  كمـا  بالشـلل،  إصابتهـا  حـد  إلـى 

وخبـرة فـي مسـألة تنظيـم المجتمعـات التـي تعيش 

االسـتمرار  علـى  قـدرة  أثبتـت  وقـد  مظلتهـا،  تحـت 

مـرة  مـن  أكثـر  التموضـع  إعـادة  وكذلـك  واالنتشـار، 

سـواء فـي الصومـال أو خارجهـا كمـا الحـال فـي كينيا 

انطالًقـا  سـلطتها  الحركـة  تمـارس  وحالًيـا  مثـًلا. 

يمكـن  والتـي  الصومـال،  مـن مدينـة جيبليـب جنـوب 

القـول إنهـا عاصمتهـا، مـع سـعيها إلى التوسـع في 

إثيوبيـا. مـع  الحـدود  قـرب  مناطـق 

2. غياب التنمية االقتصادية المتوازنة 

أحـد  المتوازنـة  االقتصاديـة  التنميـة  غيـاب  ـل  يمثِّ

فـي  الجهاديـة  التنظيمـات  نجـاح  عوامـل  أهـم 

اسـتقطاب الكوادر البشـرية، خصوًصا من الشـباب 

الذيـن يشـكلون ثلثـي التركيبـة الديمغرافيـة للقـارة 

اإلفريقيـة، والذيـن يتوزعـون علـى مجتمعـات محليـة 

المركـز،  تأثيـر  فيهـا  يقـل  ونائيـة،  االنتشـار  واسـعة 

وقـد تغيـب سـيطرته أيًضـا، وعليـه فقـد اسـتفادت 

الحركات المتطرفة في إفريقيا من نقص الخدمات، 

مثـل التعليـم والرعايـة الصحيـة، واالنتشـار الواسـع 

الشـبابية  الفئـات  جعلـت  ظـروف  وكلهـا  للفقـر، 

واسـعة  المداخـل  أحـد  وهـو  الـزواج،  عـن  عاجـزة 

االنتشـار التـي يتـم توظيفهـا الختـراق المجتمعـات 

وكانـت  الشـباب،  وتجنيـد  الصغيـرة  المحليـة 

)كابـو ديلجـادو( فـي موزمبيـق،  فعالـة فـي منطقـة 

واسـتخدمها أيًضـا تنظيـم داعـش فـي غـرب إفريقيا 

كوسـيلة لتجنيد المقاتلين وكسـب الدعم الشـعبي، 

وهـو األمـر نفسـه الـذي اتبعتـه جماعـة "بوكـو حـرام" 

فـي الكاميـرون؛ حيـث توفـر الحركـة الـزواج للشـباب 

إلـى صفوفهـا.  االنضمـام  كنـوع مـن مزايـا 

الصومالية،  المجاهدين"  "شباب  حركة 
مــن الــحــركــات الــمــرشــحــة لــلــحــاق بــطــالــبــان، 
أمــنــًيــا  ــًدا  ــ ــدي ــهــ ــ ت ـــل  ــثِّ تـــمـ أن  ــت  ــاعـ ــطـ ــتـ واسـ
لمؤسسات الدولة الرسمية إلى حد إصابتها 
المكانة  الــصــومــال  احتلت  ولــذلــك  بالشلل، 
العالمي  اإلرهــاب  تقرير مؤشر  الخامسة في 

الصادر في 2020.
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3. الصراع المذهبي في إفريقيا 

لجـأت بعـض الدولـة الخليجيـة في الثلـث األخير من 

القـرن العشـرين إلـى القيـام بنشـاط دينـي وخيـري 

فـي إفريقيـا، وهـو مجهـود كان فـي غالـب األحيـان 

مجهـوًدا للمجتمـع المدنـي واألهلـي، كمـا أّسسـت 

المعاهـد  مـن  عـدًدا  السـعودية  العربيـة  المملكـة 

اإلسـالمية، أشـهرها فـي موريتانيـا عـام 1٩٧٩، كمـا 

فـي  الوجـود  فـي  الشـريف  األزهـر  بعثـات  نشـطت 

إفريقيـا لدعـم المعرفـة بالديـن اإلسـالمي، واللغـة 

العربيـة، خصوًصـا فـي غـرب إفريقيـا. وهـذا الواقـع 

تمـت قراءتـه مـن جانـب إيـران مـن منظـور مذهبـي 

وذلـك بعـد نجـاح الثـورة اإليرانيـة، وبدايـة توظيفهـا 

للمذهـب الشـيعي كآليـة انتشـار فـي إفريقيـا. وفـي 

نيجيريـة  مسـلحة  حـركات  تحولـت  السـياق  هـذا 

إلـى المذهـب الشـيعي، وقامـت بعمليـات إرهابيـة 

حـدة  تصاعـدت  حيـث  الحكومـة؛  ضـد  نيجيريـا  فـي 

المواجهـات بيـن قـوات الجيـش النيجيـري والحركـة 

نيجيريـا(،  فـي  إيـران  )ذراع  الشـيعية  اإلسـالمية 

وشـهد عـام 2015 أحداًثـا داميـة فـي منطقـة "زاريـا"، 

رت  معقـل المذهـب الشـيعى فـى نيجيريا، والتى قدَّ

مواجهـات  بعـد  قتيـل   600 بــ  ضحاياهـا  عـدد  تقاريـر 

وذكـر  الزكزكـي"،  "إبراهيـم  وجماعـة  الجيـش  بيـن 

الجيـش النيجيـري آنـذاك أن مجموعة مسـلحة من 

الشـيعة هاجمـت موكـب قائـد الجيـش أثنـاء زيارتـه 

 ،201٩ يوليـو   22 فـي  وقـع  كمـا  "زاريـا".  منطقـة  إلـى 

اشـتباكات عنيفة بين األمن النيجيري ومتظاهرين 

من أنصار الزعيم الشـيعي "إبراهيم الزكزاكي" زعيم 

الحركـة الشـيعية هنـاك، والمعتقـل منـذ ديسـمبر 

القتـل  بالتحريـض علـى  اتهامـات  2015، علـى خلفيـة 

وتشـكيل كيانـات مخالفـة للقانـون.

السـاحل  نيجيريـا ودول  فـي  المـوازي  التهديـد  أمـا 

للدعـوة  السـنة  أهـل  "جماعـة  فهـو  اإلفريقـي 

والجهـاد"، و"بوكـو حـرام" هو اسـمها بلغة الهوسـا 

 ،2002 عـام  تأّسسـت  حـرام"،  الغربيـة  "التعاليـم  أي 

وتنتشـر حالًيـا فـي كل مـن نيجيريـا وتشـاد ومالـي. 

الـذي  البرنـاوي"،  مصعـب  "أبـو  هـو  الحالـي  قائدهـا 

عينـه تنظيـم داعـش والًيـا علـى واليـة غـرب إفريقيـا 

في 4 أغسـطس 2016، خلًفا للوالي السـابق "أبي بكر 

شـيكاو"، الـذي بايـع داعـش فـي مـارس 2015، وقـام 

إفريقيـا،  إلـى واليـة غـرب  حـرام  بوكـو  بتغييـر اسـم 

وسـميت هـذه الجماعـة بــ "طالبـان نيجيريـا"، وهـي 

الدراسـة،  عـن  تخلـوا  مـن طلبـة  مؤلفـة  مجموعـة 

وأقامـوا قاعـدة لهـم فـي قريـة كانامـا بواليـة )يوبه( 

شـمال شـرقي البالد على الحدود مع النيجر، وازداد 

ألـف  أربعيـن  إلـى  عنصـر  آالف  أربعـة  مـن  عددهـم 

عنصـر خـالل عقديـن تقريًبـا، وهـو تطـور يشـير إلـى 

مدى تهديدهم الموضوعي لسـلطة الدولة، ولعل 

ذلـك مـا دفـع نيجيريـا لتوثيـق التعـاون فـي المجـال 

العسـكري مـع مصـر.

4. التدخل العسكري الخارجي

تبـــوأت فرنســـا قمـــة الـــدول األوروبيـــة، وعســـكرت 

العســـكري  التدخـــل  حـــد  إلـــى  بإفريقيـــا  عالقتهـــا 

العســـكرية  العمليـــات  حيـــث ســـّجلت  المباشـــر؛ 

الفرنســـية توســـًعا ملحوًظـــا فـــي الفتـــرة مـــن )2006 – 

لت 8 عمليـــات عســـكرية متنوعـــة القـــوة  201٩(، وشـــكَّ

واالتســـاع، أقدمهـــا عمليـــة "التركـــواز" فـــي روانـــدا 

عـــام 1٩٩3، والتـــي انحـــازت فيهـــا فرنســـا لمجموعـــة 

)الهوتـــو( العرقيـــة، وأحدثهـــا عمليـــة "برخـــان" التـــي 

المتوازنة  االقــتــصــاديــة  التنمية  غــيــاب 
في  الجهادية  التنظيمات  نجاح  عوامل  أهــم 
استقطاب الكوادر البشرية، خصوًصا الشباب 
الديمغرافية  التركيبة  ثلثي  يشكلون  الذين 
ــتــوزعــون على  ــقــيــة، والـــذيـــن ي ــلــقــارة اإلفــري ل
مجتمعات محلية واسعة االنتشار يقل فيها 

أو يغيب تأثير المركز.
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ـــي، وانتهـــت هـــذا العـــام  انطلقـــت عـــام 2013 مـــن مال

دون تحقيـــق مهامهـــا، لدرجـــة صـــدور شـــكوى ولـــوم 

مـــن الرئيـــس المالـــي لفرنســـا مؤخـــًرا، معتبـــًرا أن 

فرنســـا قـــد تخّلـــت عـــن بـــالده فـــي وقـــت تتزايـــد فيـــه 

إثنـــي  األول  علـــى صعيديـــن،  األمنيـــة  التهديـــدات 

فـــي منطقـــة األزواد، والثانـــي إرهابـــي مـــن جانـــب 

التنظيمـــات الجهاديـــة.

العســكري  التدخــل  سياســيات  ســاهمت  وقــد 

المباشــر مــن جانــب فرنســا فــي عــدد مــن الــدول 

فــي خلــق حالــة مقاومــة ضدهــا كمســتعمر أجنبــي، 

وتــم اســتغالها وتوظيفهــا مــن جانــب التنظيمــات 

الجهاديــة، فمثــًلا تدخلهــا العســكري فــي إفريقيــا 

الرفــض  حركــة  تحويــل  فــي  ســاهم  الوســطى 

الوســطى  إفريقيــا  لرئيــس جمهوريــة  السياســي 

حيــث  إســالمي؛  طابــع  ذات  حركــة  إلــى  "بوزيــزي" 

تــم تفســير التدخــل الفرنســي بأنــه إســناد مباشــر 

مســلميها،  ضــد  الوســطى  إفريقيــا  لمســيحيي 

ن  كــوَّ أن  إلــى  أهلــي،  صــراع  إلــى  الصــراع  وتحــول 

بــاالكا"،  "أنتــي  تنظيًمــا مســلًحا هــو   المســيحيون 

ما زال ممتًدا حتى اللحظة الراهنة.

ــا للســياقات الســابقة يكــون حجــم  إجمــالًا، وطبًق

ا،  التحــدي أمــام مؤسســة الدولــة فــي إفريقيــا كبيــًر

وهــو األمــر الــذي يتطلــب فــي دول شــمال إفريقيــا 

ضــرورة إفســاح المجــال لقــوى سياســية تعمــل 

علــى األرض وفًقــا لمعاييــر الحداثــة المدنيــة، وذلــك 

بهدف اســتقطاب الكتل الشــبابية بأســس فكرية 

مغايــرة للمنطلقــات المتطرفــة دينًيــا، فيمــا تقــع 

مســؤولية كبــرى علــى كل مــن فرنســا والواليــات 

باألغــراض  يتعلــق  فيمــا  األمريكيــة  المتحــدة 

يبــدو  والتــي  إفريقيــا،  فــي  لسياســتهما  النهائيــة 

التنظيمــات  قــدرات  صعــود  فــي  ســاعدت  أنهــا 

الجهاديــة المتطرفــة وليــس العكــس.

مـــن  كل  علـــى  كبـــرى  مســـؤولية  تقـــع 
فرنســـا والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، فيمـــا 
لسياســـتهما  النهائيـــة  باألهـــداف  يتعلـــق 
ســـاعدت  أنهـــا  يبـــدو  والتـــي  إفريقيـــا،  فـــي 
الجهاديـــة  التنظيمـــات  قـــدرات  فـــي صعـــود 

العكـــس. وليـــس  المتطرفـــة 
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أهمية أفغانستان لتركيا

الدخـــول  بوابـــة  لتركيـــا  بالنســـبة  تعـــد أفغانســـتان 

الجنوبيـــة آلســـيا الوســـطى والقوقـــاز، تلـــك المنطقـــة 

التـــي تضـــم العديـــد مـــن البلـــدان الناطقـــة بالتركيـــة، 

لـــه  والتـــي لـــدى تركيـــا أطمـــاع تاريخيـــة فيهـــا، لمـــا تمثِّ

وديموغرافـــي؛  وجغرافـــي  اســـتراتيجي  عمـــق  مـــن 

لدولـــة  الخلفيـــة  الســـاحة  المنطقـــة  كانـــت  حيـــث 

لـــت خـــزان اإلمـــداد البشـــري  الخافـــة العثمانيـــة، ومثَّ

األطمـــاع  ضـــد  المنيـــع  الســـد  وحائـــط  لجيشـــها، 

ــيطرة  ــت السـ ــت تحـ ــا وقعـ ــن عندمـ ــة، ولكـ القيصريـ

الخافـــة،  دولـــة  أثرهـــا  علـــى  ســـقطت  الروســـية، 

وبعـــد تفـــكك االتحـــاد الســـوفيتي، واســـتقال دول 

المنطقـــة مطلـــع التســـعينيات، حاولـــت تركيـــا إعـــادة 

احتوائهـــا، مـــن خـــال تبنيهـــا لسياســـة بعـــث روح 

المنتميـــن  وتوحيـــد  شـــعوبها،  لـــدى  »الطورانيـــة« 

ـــا، مـــع تفـــادي  ـــا ولغويًّ ا وثقافيًّ للعـــرق التركـــي سياســـيًّ

إثـــارة النزعـــات العرقيـــة التـــي يمكـــن أن تنعكـــس علـــى 

ــا. ــا ذاتهـ تركيـ

الواليـــات  قامــــــت  التـسـعـيـنـيــــات  حقبـــة  وخـــال 

المتحـــدة األمريكيـــة بدعـــم تركيـــا لتكـــون رأس حربـــة 

ا من  الغـــرب فـــي اختـــراق المنطقـــة الممتـــدة جغرافيًّ

ـــا، واعتمـــدت عليهـــا  ـــى البلقـــان غرًب الصيـــن شـــرًقا إل

أفـغـانـســـتــــان فـــي  التـركــــي  الــــدور   مـســـتـقـبــــل 
بعد سيطرة طالبان

اللواء/ جمـــال طـه

خـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر اســـــــــــتـــــــــــراتـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــي

لمســـاعدة  األمـــل«  »إعـــادة  عمليـــة  تنظيـــم  فـــي 

الجمهوريـــات االشـــتراكية الســـابقة، التـــي انفصلـــت 

عـــن االتحـــاد الســـوفيتي، وفـــي هـــذا اإلطـــار، أّسســـت 

تركيـــا »مجلـــس تعـــاون الـــدول الناطقـــة بالتركيـــة«، 

قضايـــا  فـــي  التعـــاون  لتعزيـــز  2010؛  ســـبتمبر  فـــي 

والمواصـــات،  واالقتصـــاد،  الخارجيـــة،  السياســـة 

واإلعـــــــام،  والـتـعـلـيــــــم،  والســـياحة،  والجمـــارك، 

والـريـاضــــــة والشــــــباب، والـــذي ضـــّم »أذربيجـــان، 

إضافـــة  وأوزبكســـتان«،  وقرغيزيـــا،  وكازاخســـتان، 

كمشـــارك،  وتركمانســـتان  كمراقـــب،  المجـــر  إلـــى 

ــادة  ــة، وقـ ــاء، ووزراء الخارجيـ ــن الرؤسـ ــّكل مـ ويتشـ

الـــرأي، وكبـــار المســـؤولين، وتقـــع أمانتـــه العامـــة فـــي 

إســـطنبول، وقـــد انبثقـــت عنـــه جمعيـــة برلمانـــات 

العمـــل  ومجلـــس  بالتركيـــة،  الناطقـــة  البلـــدان 

التركيـــة،  والثقافـــة  األكاديميـــة  ومنظمـــة  التركـــي، 

ــمَّ  ــن ثـ ــتركة، ومـ ــات المشـ ــرف والبورصـ ــاد الغـ واتحـ

بتركيـــا  المنطقـــة المهمـــة  تلـــك  ربـــط  يتضـــح أن 

مـــن ناحيـــة، وببوابتهـــا الجنوبيـــة فـــي قلـــب آســـيا 

ا ألنقـــرة، ممـــا  »أفغانســـتان«، كان هدًفـــا اســـتراتيجيًّ

 The Lapis« يفســـر تنفيذهـــا لمشـــروع ممـــر الـــازورد

Lazuli Route«، الـــذي يربـــط أفغانســـتان بتركيـــا عبـــر 

ــران  ا إيـ ــاوًز ــا، متجـ ــان وجورجيـ ــتان وأذربيجـ تركمانسـ

وروســـيا والصيـــن. 
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خالل حقبة التسعينيات قامت الواليات 
ــا لتكــون رأس  ــة بدعــم تركي المتحــدة األمريكي
ــة الغــرب فــي اختــراق المنطقــة الممتــدة  حرب
البلقــان  إلــى  شــرًقا  الصيــن  مــن  ــا  جغرافيًّ
غرًبــا، ومــن ثــمَّ يتضــح أن ربــط تلــك المنطقــة 
المهمــة بتركيــا مــن ناحيــة، وببوابتهــا الجنوبية 
هدًفــا  كان  »أفغانســتان«،  آســيا  قلــب  فــي 

ا ألنقــرة. اســتراتيجيًّ

تشغيل مطار كابول

عندمـــا كانـــت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بصـــدد 

تركيـــا  حاولـــت  أفغانســـتان،  مـــن  قواتهـــا  ســـحب 

النفـــوذ  مناطـــق  إلـــى  لضمهـــا  الفرصـــة  اقتنـــاص 

إيجـــاد موطـــئ قـــدم  فـــي  التـــي نجحـــت  المتعـــددة 

أوراق  المتـــاك  الراميـــة  جهودهـــا  ضمـــن  فيهـــا، 

قـــوة تعـــزز مـــن قدراتهـــا كدولـــة فاعلـــة، متعـــددة 

اإلقليمـــي  المســـتويين  علـــى  والنفـــوذ،  المرتكـــزات 

ببقـــاء  الخاصـــة  مبادرتهـــا  يفســـر  ممـــا  والدولـــي، 

ــوات  ــن قـ ــتان ضمـ ــي أفغانسـ ــودة فـ ــا الموجـ قواتهـ

حلـــف الناتـــو »قرابـــة 600 جنـــدي«، بذريعـــة تأميـــن مطـــار 

"حامـــد كـــرزاي" الدولـــي فـــي كابـــول، وهـــي المبـــادرة 

التـــي طرحهـــا الرئيـــس التركـــي "أردوغـــان" علـــى نظيـــره 

األمريكـــي "بايـــدن" قبـــل قمـــة الحلـــف التـــي جمعتهمـــا 

فـــي بروكســـل فـــي يونيـــو 2021.

أســـاس  علـــى  التركيـــة  المبـــادرة  عـــت 
ِ

ُوض وقـــد 

تقديـــر المخابـــرات األمريكيـــة بـــأن القـــوات األفغانيـــة 

قـــادرة علـــى التصـــدي لقـــوات طالبـــان مـــدة ســـتة 

شـــهور علـــى األقـــل بعـــد االنســـحاب األمريكـــي، ممـــا 

كان يمكـــن أن يوفـــر صمـــام أمـــن للقـــوات التركيـــة، 

التـــي اكتســـبت خبـــرة طويلـــة فـــي تأميـــن المطـــار، 

باعتبارهـــا تتولـــى تلـــك المهمـــة منـــذ بدايـــة وجودهـــا 

عـــام 2001، ورفضـــت االنخـــراط فـــي ســـير العمليـــات 

العســـكرية، مـــع االكتفـــاء بتدريـــب وتأهيـــل القـــوات 

المحليـــة، وتقديـــم اإلغاثـــات، هـــذا االعتبـــار إضافـــة 

ل صـــورة ذهنيـــة  النتمائهـــا لإلســـام الســـني، شـــكَّ

إيجابيـــة عـــن تركيـــا لـــدى األفغـــان، مـــا أعطـــى ألنقـــرة 

الثقـــة فـــي قدرتهـــا علـــى إقنـــاع طالبـــان بالمبـــادرة، 

أمـــر حيـــوي، باعتبـــاره  خاصـــة أن تشـــغيل المطـــار 

ــة  ــم، والمحافظـ ــال بالعالـ ــدة لاتصـ ــيلة الوحيـ الوسـ

علـــى وصـــول اإلمـــدادات والمســـاعدات الخارجيـــة، 

إقنـــاع  علـــى  قدرتهـــا  فـــي  تركيـــا  ثقـــة  إلـــى  إضافـــة 

الغـــرب بتقديـــم دعـــم اقتصـــادي ولوجســـتي يســـمح 

دفاعيـــة،  ومعـــدات  مســـيرة،  طائـــرات  بنشـــر  لهـــا 

لتأميـــن  مســـلحة،  وميليشـــيا  عســـكرية،  وعناصـــر 

اإلغاثـــة  ومنظمـــات  الدبلوماســـية  البعثـــات  نقـــل 

الدوليـــة مـــن وإلـــى المطـــار، وحمايـــة مبانيـــه مـــن أي 

هجـــوم إرهابـــي، وقـــد أكـــد ذلـــك صراحـــة وزيـــر الدفـــاع 

التركـــي "خلوصـــي أكار"؛ حيـــث قـــال: »نعتـــزم البقـــاء 

الدعـــم  علـــى  حصولنـــا  شـــريطة  أفغانســـتان  فـــي 

واللوجســـتي«. والمالـــي  السياســـي 

لقـــد اســـتهدفت تركيـــا مـــن مبادرتهـــا رأب الصـــدع 

ــا علـــى  فـــي العاقـــة مـــع واشـــنطن، وتأكيـــد قدرتهـ

أمـــا  األزمـــات،  إبـــان  قـــوي  كحليـــف  الدعـــم  تقديـــم 

اســـتهدفت  فقـــد  الناتـــو،  بحلـــف  يتعلـــق  فيمـــا 

تأكيـــد قدرتهـــا علـــى العمـــل نيابـــة عنـــه فـــي الجبهـــة 

التـــي اضطـــر لســـحب قواتـــه منهـــا تحـــت الضغـــط 

العســـكري لطالبـــان، وتعيـــد هـــذه المبـــادرة لألذهـــان 

تجربـــة الحـــرب الكوريـــة بدايـــة خمســـينيات القـــرن 

الماضـــي، عندمـــا شـــاركت تركيـــا قـــوات حلـــف الناتـــو 

بزخـــم عســـكري كبيـــر، لتأكيـــد جدارتهـــا فـــي االنضمـــام 

للحلـــف، وهـــو مـــا مّكنهـــا بالفعـــل مـــن االلتحـــاق بـــه 

ا فـــي فبرايـــر 1952. رســـميًّ

بـــأن  تركيـــا  طالبـــان  حركـــة  أبلغـــت  ناحيتهـــا،  ومـــن 

المطـــار،  وتشـــغيل  إلدارة  تركيـــة  قـــوات  وجـــود 

ووصفـــت  األجنبـــي«،  لاحتـــال  ا  »اســـتمراًر يعتبـــر 
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ـــل  بــــ »المقيتـــة والمتهـــورة وتمثِّ التركيـــة  المبـــادرة 

انتهـــاًكا لســـيادتنا ووحـــدة أراضينـــا وضـــد مصالحنـــا 

تركيـــا  انســـحاب  بضـــرورة  وتمســـكت  الوطنيـــة«، 

الكامـــل يـــوم 31 أغســـطس، وفـــي المقابـــل، حاولـــت 

القـــوات  ببقـــاء  طالبـــان  إقنـــاع  وباكســـتان  قطـــر 

التركيـــة، إال أن مســـاعيهما بـــاءت بالفشـــل نتيجـــة 

الناتـــو.  حلـــف  قـــوات  كل  بانســـحاب  تمســـكها 

تكـــن  لـــم  طالبـــان،  فعـــل  رد  حـــدة  أن  والحقيقـــة 

أو  تركيـــا،  مـــع  للقطيعـــة  تتجـــه  الحركـــة  أن  تعنـــي 

أنهـــا تنظـــر للـــدور التركـــي كتهديـــد داخلـــي لهـــا، وإنمـــا 

كانـــت تســـتهدف إعـــادة صياغـــة العاقـــات التركيـــة 

البـــاد،  علـــى  الكاملـــة  الســـيطرة  بعـــد  األفغانيـــة 

األجنبـــي. بديـــًلا لاحتـــال  بحيـــث ال تصبـــح 

وقــد قوبــل الوجــود التركي في أفغانســتان بمعارضة 

داخلية شرســة، ألنه بالنســبة للمواطن التركي يعني 

المزيــد مــن اإلنفــاق العســكري بالخــارج، ومزيــًدا مــن 

األعبــاء المعيشــية فــي الداخــل، وقــد أجمــع معظــم 

ســحب  ضــرورة  علــى  المعارضــة  وقيــادات  أحــزاب 

لــوا الحكومــة المســؤولية  ا، وحمَّ القــوات التركيــة فــوًر

ُيصــاب هنــاك، وفــي  أو  ُيقتــل  أي جنــدي  عــن حيــاة 

هــذا الســياق، تســاءل "أوتكــو جاكيــروزر" نائــب حــزب 

نكــون  »لمــاذا  المعــارض:  الجمهــوري  الشــعب 

الجميــع  يغــادر  بعدمــا  أفغانســتان  فــي  الوحيديــن 

إرضــاًء لــإلدارة األمريكيــة الجديــدة؟ إذا بقينــا هنــاك 

ســنعّرض اآلالف مــن عناصرنــا العســكرية والمدنيــة 

وزارة  اســتجابت  ذلــك،  ضــوء  وفــي  للخطــر«، 

مــن  قواتهــا  وســحبت  للضغــوط  التركيــة  الدفــاع 

أفغانســتان، بعــد أن أصبــح اســتمرارها مســتحيًلا 

ــي يهــدد  ــان، وفــي ظــل احتقــان داخل ضــد إرادة طالب

المســتقبل السياســي لـــ "أردوغــان" والحــزب الحاكــم، 

ورْفــض شــعبي للتعامــل مــع طالبــان، لمعارضتهــا 

القــوات،  ســحب  إتمــام  ورغــم  العلمانيــة،  مبــادئ 

فــإن التفاهمــات مــع الحركــة علــى تشــغيل المطــار 

مســتمرة وقاربــت علــى االتفــاق. 

مرتكزات وأهداف تركيا

مـــن  جـــزًءا  أفغانســـتان  فـــي  تركيـــا  وجـــود  يعـــد 

ـــه نحـــو منطقـــة آســـيا الوســـطى  اســـتراتيجيتها للتوجُّ

الحيويـــة، فـــي مواجهـــة النفـــوذ الروســـي التقليـــدي، 

وتطلعـــات النظـــام اإليرانـــي، وهـــذا الوجـــود يضعهـــا 

ـــادرة »الحـــزام والطريـــق«  علـــى الشـــريان الرئيـــس لمب

الصينيـــة، ويقربهـــا مـــن هدفهـــا الخـــاص بالتحـــول إلـــى 

مركـــز سياســـي لقيـــادة العالـــم اإلســـامي، خاصـــة فـــي 

ضـــوء احتـــال أفغانســـتان مســـاحة جيوسياســـية 

مهمـــة تربـــط الشـــرق األوســـط وآســـيا الوســـطى 

وشـــبه القـــارة الهنديـــة، مـــا جعلهـــا موضـــع تنافـــس 

ـــر الدفـــاع  ـــى أن وزي ـــة المختلفـــة، حت ـــن القـــوى الدولي بي

التركـــي "خلوصـــي آكار" وصفهـــا بأنهـــا »قلـــب آســـيا«، 

ورغـــم التحديـــات التـــي تواجـــه الطموحـــات التركيـــة، 

فإنهـــا تعتمـــد علـــى عاقاتهـــا مـــع الجماعـــات العرقيـــة، 

واســـتثماراتها  المختلفـــة،  السياســـية  والمكونـــات 

ذات الطابـــع االســـتراتيجي.

ونجحـت تركيـا فـي تطويـر عاقـات اسـتخبارية جيـدة 

مـع طالبـان والميليشـيات األفغانيـة، تأسيًسـا علـى 

عاقاتهـا القديمـة مـع تنظيمات اإلسـام السياسـي 

والجماعـات المسـلحة فـي العالـم، كجماعـة اإلخـوان 

بنظريـة  مشـتركة  قناعـة  منطلـق  مـن  المسـلمين، 

تمكيـن هـذه التنظيمـات، كما تربطهـا عاقات وثيقة 

اإلسـامي،  والحـزب  اإلسـامية  الجمعيـة  حـزب  مـع 

»األوزبـك  بالتركيـة  الناطقـة  األقليـات  وتدعـم 

مـدارس  تركيـا  أقامـت  سـنوات  ومنـذ  والتركمـان«، 

للطـاب  الدراسـية  المنـح  عـدد  وَتضاَعـف  تركيـة، 

رعايـة  لتقديـم  مسـتوصفات  أنشـأت  كمـا  األفغـان، 

صحيـة مجانيـة، ومراكـز ثقافيـة لبث البرامـج واألفام 

دور  وتعزيـز  الموظفيـن،  تدريـب  وتوّلـت  التركيـة، 

مؤسسـات المجتمـع المدنـي، وذلك مـن خال وكالة 

والقنصليـات  »تيـكا«،  التركيـة  والتنسـيق  التعـاون 

كهيـرات  مناطـق  عـدة  فـي  نشـرتها  التـي  العامـة 

وقندهـار، لتسـهيل التواصـل مع المكونـات العرقية.
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جزًءا  أفغانستان  في  تركيا  وجــود  يعد 
ه نحو منطقة آسيا  من استراتيجيتها للتوجُّ
الــوســطــى، فــي مــواجــهــة الــنــفــوذ الــروســي، 
يضعها  كما  اإليـــرانـــي،  الــنــظــام  وتطلعات 
لمبادرة  الرئيس  الشريان  على  الوجود  هذا 
من  ويقربها  الصينية،  والطريق«  »الحزام 
لقيادة  سياسي  مركز  إلــى  بالتحول  هدفها 

العالم اإلسالمي.

التركـــي  الوجـــود  إلـــى أن كل صـــور  وتجـــدر اإلشـــارة 

ــان  ــة طالبـ ــا لحركـ ــل إزعاًجـ ــد أقـ ــتان تعـ ــي أفغانسـ فـ

مقارنـــة بـــأي دولـــة أوروبيـــة أخـــرى؛ فعناصـــر القـــوات 

ــنية الوحيـــدة ضمـــن  مة السـ
ِ
ــل ــة، كانـــت الُمْسـ التركيـ

ــد  ــا محـــل ترحيـــب؛ وقـ ــا جعلهـ ــو، مـ ــة حلـــف الناتـ بعثـ

وصـــف المتحـــدث باســـم حركـــة طالبـــان، "ســـهيل 

شـــاهين"، تركيـــا بأنهـــا »شـــريك رئيـــس فـــي إعـــادة 

إعمـــار أفغانســـتان والتعـــاون فـــي مجـــاالت الرعايـــة 

الصحيـــة والتعليـــم«، وكان الرئيـــس التركـــي "أردوغـــان" 

يبنـــي علـــى هـــذه االعتبـــارات عندمـــا أكـــد »أن الوجـــود 

ي يـــد  العســـكري التركـــي فـــي أفغانســـتان ســـُيقوِّ

ل  وُيســـهِّ الدوليـــة،  الســـاحة  فـــي  الجديـــدة  اإلدارة 

عملهـــا«، مـــا يعنـــي أن تركيـــا ســـتقوم بـــدور الوســـيط 

فـــي تقديـــم طالبـــان للعالـــم، وتجنيبهـــا العزلـــة التـــي 

فـــي  أخـــًذا   ،2001 عـــام  حكمهـــا  أســـقطت  أن  ســـبق 

ـــه يطمـــع  ـــك، لكن ـــع فـــي ذل ـــار أن الغـــرب ال يمان االعتب

ــام التركـــي علـــى الحـــد مـــن  فـــي قـــدرة علمانيـــة النظـ

غلـــو وتشـــدد طالبـــان الدينـــي واالجتماعـــي.   

قضية الاجئين

المتعاونيـــن  األفغـــان،  الاجئيـــن  قضيـــة  ـــل  تمثِّ

حكـــم  مـــن  والهاربيـــن  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 

طالبـــان، عنصـــر تهديـــد لتركيـــا، وورقـــة تفاوضيـــة 

 5 قرابـــة  تركيـــا  لـــدى  إذ  بأوروبـــا؛  عاقتهـــا  فـــي 

أفغانـــي  مهاجـــر  ألـــف   182 بينهـــم  الجـــئ،  ماييـــن 

مســـجلين، وحوالـــي 120 ألًفـــا غيـــر مســـجلين، يحتلـــون 

المرتبـــة الثانيـــة بعـــد الجاليـــة الســـورية، وال يمكـــن 

ــوء  ــي ضـ ــد، وفـ ــل المزيـ ـ ــك تحمُّ ــا المنهـ القتصادهـ

ذلـــك تستشـــعر تركيـــا القلـــق مـــن تدفـــق موجـــة 

ـــان  ـــدة مـــن الهجـــرة فـــي أعقـــاب ســـيطرة طالب جدي

علـــى الدولـــة األفغانيـــة، خاصـــة وأنهـــم يتخـــذون 

ــر األراضـــي اإليرانيـــة، ويعبـــرون الحـــدود  ا عبـ ــاًر مسـ

المشـــتركة لاســـتقرار فـــي تركيـــا، أو العبـــور ألوروبـــا، 

ـــل  وفـــي هـــذا الصـــدد، جـــّدد "أردوغـــان" دعوتـــه لتحمُّ

األزمـــة،  فـــي  بـــاده  مســـاعدة  مســـؤولية  أوروبـــا 

ــة  ــاع ثاثـ ــمنتي بارتفـ ــدار أسـ ــاء جـ ــرعة بنـ ــه بسـ ووّجـ

أمتـــار، يمتـــد بطـــول الحـــدود مـــع إيـــران والعـــراق، 

ـــن أســـاًكا شـــائكة وأنظمـــة وأبـــراج مراقبـــة  ويتضمَّ

وكاميـــرات متطـــورة ومخافـــر حدوديـــة، فالاجئـــون 

يشـــكلون ضغوًطـــا متزايـــدة ال يحتملهـــا االقتصـــاد 

التركـــي، وال األوضـــاع األمنيـــة فـــي البـــاد.

المنافسون لتركيا

فـــي  نفوذهـــا  ترســـيخ  فـــي  تركيـــا  مهمـــة  إن 

فـــكل  ســـهلة؛  مهمـــة  ليســـت  أفغانســـتان 

المنافســـين يتمتعـــون بميـــزة الشـــراكة فـــي الحـــدود 

الجغرافيـــة مـــع أفغانســـتان، وهـــو مـــا تفتقـــده تركيـــا. 

ـــة  ـــاء جســـور قوي ـــة، نجحـــت روســـيا فـــي بن فمـــن ناحي

لعاقـــات وثيقـــة مـــع قوميـــات الشـــمال األفغانـــي، 

وأبقـــت ســـفارتها فـــي كابـــول مفتوحـــة حرًصـــا علـــى 

التواصـــل مـــع حركـــة طالبـــان. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، 

لـــدى الصيـــن اتفاقـــات تنميـــة وتعـــاون لـــم توقعهـــا 

مـــع حكومـــة كابـــول الهاربـــة، وإنمـــا مـــع طالبـــان 

نفســـها؛ حيـــث أعربـــت عـــن اســـتعدادها لاســـتثمار 

فـــي تطويـــر البنـــى التحتيـــة ألفغانســـتان، التـــي تقـــع 

علـــى »طريـــق الحريـــر«، كمـــا توصلـــت إلـــى توافقـــات 

ألعضـــاء  الســـماح  بعـــدم  تقضـــي  طالبـــان،  مـــع 
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إن مــهــمــة تــركــيــا فــي تــرســيــخ نــفــوذهــا 
فكل  سهلة؛  مهمة  ليست  أفغانستان  في 
في  الــشــراكــة  بميزة  يتمتعون  المنافسين 
ما  وهو  أفغانستان،  مع  الجغرافية  الحدود 
لها  أن تشفع  تأمل في  لكنها  تركيا،  تفتقده 
األفغانية،  الساحة  على  القوية  مرتكزاتها 
في  والعقائدي،  والمذهبي  الديني  وانتمائها 

مواجهة منافسيها األقوياء.

يعتبـــر  الـــذي  التركســـتاني«  اإلســـامي  »الحـــزب 

فرًعـــا للقاعـــدة، بالعمـــل فـــي أفغانســـتان، وعـــدم 

الســـماح لإليجـــور االنفصالييـــن األتـــراك فـــي إقليـــم 

ــدة  ــع القاعـ ــا، ومْنـ ــى أراضيهـ ــوء إلـ ــينجيانج باللجـ شـ

والجماعـــات اإلرهابيـــة مـــن تنفيـــذ أي عمليـــات ضـــد 

ــان،  ــد المتحـــدث باســـم طالبـ ــد أكـ ــذا، وقـ الصيـــن، هـ

ــة  ــرون الصيـــن دولـ ــم يعتبـ ــاهين"، »أنهـ "ســـهيل شـ

صديقـــة، ويتوقعـــون منهـــا اإليفـــاء بالتزاماتهـــا لبـــدء 

االســـتثمار فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن«.

التوســـط،  حاولـــت  فقـــد  إليـــران،  وبالنســـبة 

طالبـــان  حركـــة  مـــن  قيادييـــن  واســـتضافت 

والحكومـــة األفغانيـــة منـــذ بدايـــة األزمـــة، مـــا قـــد 

يعـــزز تواصلهـــا مـــع الحركـــة رغـــم اختـــاف المذاهـــب، 

علـــى  قائـــم  الصينـــي  اإليرانـــي  التنســـيق  أن  كمـــا 

ــزء رئيـــس مـــن »طريـــق  ــران جـ ــاق، ألن إيـ ــدم وسـ قـ

النفـــوذ  صاحبـــة  فهـــي  باكســـتان  أمـــا  الحريـــر«. 

نتيجـــة  تحقـــق  الـــذي  أفغانســـتان،  فـــي  التاريخـــي 

ــات  ــة والكيانـ ــات القبليـ ــراق المكونـ ــي اختـ ــاح فـ للنجـ

ــا  المســـلحة المحليـــة، حتـــى أن حركـــة طالبـــان ذاتهـ

انطلقـــت مـــن الداخـــل الباكســـتاني، نتيجـــة لتأثيـــر 

عليهـــا. السياســـي  اإلســـام  قـــوى 

وتـــدرك تركيـــا أن وجودهـــا فـــي أفغانســـتان ال يحظـــى 

المتنافســـة  الدوليـــة  القـــوى  جانـــب  مـــن  بالقبـــول 

إرًثـــا  الوســـطى  آســـيا  تعتبـــر  بالمنطقـــة؛ فروســـيا 

ـــا لهـــا، والهنـــد تستشـــعر القلـــق مـــن التنســـيق  تاريخيًّ

التركـــي الباكســـتاني المتعلـــق بأفغانســـتان، وتأثيـــره 

علـــى األمـــن واالســـتقرار فـــي واليتـــي جامـــو وكشـــمير، 

األمريكـــي  الوجـــود  لوراثـــة  تســـعى  التـــي  والصيـــن 

فـــي أفغانســـتان، تثيـــر مخاوفهـــا رعايـــة واشـــنطن 

أفغانســـتان  ودخـــول  التركـــي،  للوجـــود  وبروكســـل 

إلـــى ســـاحات التنافـــس المفتـــوح مـــع إيـــران، التـــي 

طـــورت عاقـــات جيـــدة مـــع طالبـــان. لكـــن تأمـــل تركيـــا 

فـــي أن تشـــفع لهـــا مرتكزاتهـــا القويـــة علـــى الســـاحة 

األفغانيـــة، وانتماؤهـــا الدينـــي والمذهبـــي والعقائـــدي 

ــاء. ــيها األقويـ ــة منافسـ ــي مواجهـ فـ

مستقبل الوجود التركي

تعطـــي تركيـــا أولويـــة خاصـــة لتطبيـــع عالقاتهـــا مـــع 

لترســـيم  الشـــديد  احتياجهـــا  تحـــت ضغـــط  مصـــر، 

أمـــل  علـــى  المتوســـط،  شـــرق  البحريـــة  حدودهـــا 

الحصـــول علـــى حصـــة مـــن ثـــروات الغـــاز الطبيعـــي، 

ســـيفرض  الهـــدف  ذلـــك  تحقيـــق  أن  تـــدرك  وهـــي 

عليهـــا ســـحب عناصـــر المرتزقـــة التابعيـــن لهـــا فـــي 

ــا  ــم التوصـــل إليهـ ــي تـ ــج التـ ــد النتائـ ــة بعـ ــا، خاصـ ليبيـ

خـــالل مباحثـــات الوفـــد المصـــري فـــي أنقـــرة )فـــي 

الفتـــرة ٧ - 8 ســـبتمبر 2021(، والتـــي أعقبهـــا بـــدء عمليـــة 

ســـحب هـــذه العناصـــر عـــن طريـــق قاعـــدة »الوطيـــة« 

ــتان يمكـــن  ــه أن أفغانسـ ــا ال شـــك فيـ ــة، وممـ الليبيـ

أن تكـــون ملجـــأ جيـــًدا يســـتوعب هـــؤالء المرتزقـــة. 

وتتعامـــل أنقـــرة مـــع حركـــة طالبـــان بنهـــج براجماتـــى، 

والمذهبـــي،  الدينـــي  العامـــل  علـــى  فيـــه  تعتمـــد 

فـــي  خاصـــة  الواعـــدة،  االســـتثمارية  والشـــراكات 

مشـــروعات اإلدارة واإلعمـــار وتشـــييد البنـــى التحتيـــة، 

ومـــن ناحيتهـــا تـــدرك طالبـــان أن عـــدم تشـــغيل تركيـــا 

ـــا إغالقـــه، ألن شـــركات الطيـــران  للمطـــار يعنـــي عمليًّ

ــر تتعلـــق  ــود مخاطـ ــا، لوجـ ــتوقف رحالتهـ ــة سـ الدوليـ

بســـالمة الرحـــالت وضوابـــط األمـــن، كمـــا ســـتغادر 

كل البعثـــات الدبلوماســـية البـــالد النقطـــاع وســـائل 
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بنهج  طالبان  حركة  مع  أنقرة  تتعامل 
الديني  العامل  على  فيه  تعتمد  بــراجــمــاتــي، 
والمذهبي، والشراكات االستثمارية الواعدة، 
ــار  ــمـ واإلعـ اإلدارة  مـــشـــروعـــات  ــي  فـ خـــاصـــة 
وتشييد البنى التحتية، ولعل ذلك هو السبب 
تــجــاوز أي خــالف مع  فــي حــرص طالبان على 
أنقرة رغم ارتباطها بعالقات وثيقة مع »عبد 
الرشيد دستم« ذي األصول األوزبكية، وعدو 

الحركة األول في أفغانستان.

االتصـــال، ممـــا يفـــرض علـــى أفغانســـتان عزلـــة دوليـــة، 

الشـــركات  معظـــم  تعمـــل  ذلـــك  إلـــى  وباإلضافـــة 

بقطاعـــي  شـــركة«   ٧6« أفغانســـتان  فـــي  التركيـــة 

البنـــاء والمقـــاوالت؛ حيـــث طـــورت ٧01 مشـــروع بيـــن 

عامـــي 2003 و 2018، بقيمـــة إجماليـــة 6.6 مليـــارات دوالر، 

ممـــا ســـاعد علـــى وجـــود تصـــور إيجابـــي لـــدى الشـــعب 

ــا، ولعـــل ذلـــك هـــو الســـبب فـــي  األفغانـــي عـــن تركيـ

حـــرص طالبـــان علـــى تجـــاوز أي خـــالف مـــع أنقـــرة 

رغـــم ارتباطهـــا بعالقـــات وثيقـــة مـــع »عبـــد الرشـــيد 

دســـتم« ذي األصـــول األوزبكيـــة، وعـــدو الحركـــة األول 

فـــي أفغانســـتان. 

مـــن  تراهنـــان  تركيـــا وأمريـــكا  فـــإن  النهايـــة  وفـــي 

الناحيـــة السياســـية، ورغـــم كل االعتبـــارات علـــى أن 

حركـــة طالبـــان لديهـــا إرث تاريخـــي وتوجهـــات فكريـــة 

المصالـــح  مـــع  بشـــدة  تتعـــارض  بـــل  تتســـق  ال 

الروســـية، كمـــا أنهـــا لـــن تكـــون صيـــًدا ســـهًلا للتمـــدد 

االقتصـــادي الصينـــي، ولذلـــك فـــإن وجـــود طالبـــان 

فـــي الســـلطة يعنـــي فـــي المســـتقبل المزيـــد مـــن 

اإلشـــكاليات والتعقيـــدات فـــي توازنـــات المنطقـــة، 

قـــد يســـهل اســـتثمارها فـــي صـــراع واشـــنطن مـــع 

العمالقيـــن اآلســـيويين، الـــذي ســـتعتمد فيـــه بصفـــة 

ــان،  ــع طالبـ ــل مـ ــي التعامـ ــيق فـ ــى التنسـ ــة علـ رئيسـ

كبيـــر  تأثيـــر  ذات  واألخيـــرة  وباكســـتان،  تركيـــا  بيـــن 

علـــى اســـتمرارية الحركـــة ونجاحهـــا، وكـــذا بيـــن تركيـــا 

ودولـــة قطـــر الحاضنـــة للمكتـــب السياســـي لطالبـــان، 

اســـتثمارية  أنشـــطة  أي  تمويـــل  علـــى  والقـــادرة 

ترســـخ الوجـــود التركـــي فـــي أفغانســـتان.
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فـــي أغســـطس المنصـــرم، أطلـــت علينـــا مشـــاهد 

ي  مأســـاوية رافقـــت اإلعـــالن عـــن الســـقوط المـــدوِّ

للعاصمـــة األفغانيـــة كابـــول فـــي قبضـــة طالبـــان، 

وذلـــك قبْيـــل أيـــام مـــن إتمـــام عمليـــة انســـحاب 

البـــالد،  مـــن  نهائـــي  بشـــكل  األمريكيـــة  القـــوات 

ومواقـــع  العالميـــة  األنبـــاء  وكاالت  وتناقلـــت 

حجـــم  أظهـــرت  تقاريـــر  االجتماعـــي  التواصـــل 

الفوضـــى العارمـــة التـــي اجتاحـــت المطـــار الدولـــي 

لرصـــد  محاولـــة  فـــي  الصـــور  وانتشـــرت  بكابـــول، 

التـــي  المعانـــاة  وحجـــم  الُرهـــاب  مقـــدار  وتوثيـــق 

اعتـــرت األفغـــان حينمـــا ُأعلـــن عـــن عـــودة حركـــة 

طالبـــان للحكـــم مجـــدًدا. كل هـــذه التطـــورات التـــي 

بيـــن عشـــية وضحاهـــا  العالـــم  اســـتيقظ عليهـــا 

األفغانـــي  الشـــعب  أبنـــاء  أذهـــان  إلـــى  أعـــادت 

الِقصـــار  الســـنوات  ـــان  إبَّ ذاقوهـــا  التـــي  الويـــالت 

ـــة  ـــان علـــى مقاليـــد الســـلطة األفغاني لهيمنـــة طالب

ــهد  ــذي شـ ــام 2001، والـ ــى عـ ــام 1٩٩6 حتـ ــر عـ ــذ أواخـ منـ

تدخـــًلا عســـكرًيا أمريكًيـــا بغيـــة الثـــأر الفـــوري مـــن 

بـــن  "أســـامة  القاعـــدة  لتنظيـــم  الســـابق  الزعيـــم 

الدن" - الـــذي ارتكـــب التنظيـــم تحـــت إمرتـــه أحـــداث 

الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر – وحركـــة طالبـــان التـــي 

آوتـــه وأبـــت تســـليمه إلـــى واشـــنطن، وهـــي األحـــداث 

التـــي يدفـــع العالـــم ثمنهـــا حتـــى اآلن.

سقوط كابول.. قوة النموذج أم نموذج القوة؟

أ. جهاد عمر الخطيب 

االســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

ــة  ــن فرضيـ ــال مـ ــق المقـ ــياق، ينطلـ ــذا السـ ــي هـ وفـ

الســـريع  الســـقوط  هـــذا  أن  مفادهـــا  رئيســـة 

ألفغانســـتان ُيدلـــل، بمـــا ال يـــدع للشـــك مجـــاًلا، علـــى 

تـــه واشـــنطن  ضعـــف وإخفـــاق النمـــوذج الـــذي تبنَّ

فـــي حربهـــا "األبديـــة" علـــى اإلرهـــاب الدولـــي، ويمكـــن 

المواضـــع  مـــن  كثيـــر  فـــي  الفشـــل  هـــذا  تبيـــان 

والمناطـــق حـــول العالـــم –ال ســـيما فـــي الشـــرق 

ـــز بصفـــة أساســـية علـــى  األوســـط- لكـــن المقـــال ُيركِّ

الحالـــة األفغانيـــة. ومـــن خـــالل تســـليط الضـــوء علـــى 

بات فشـــل النمـــوذج األمريكـــي للحـــرب علـــى  ــبِّ مسـ

اإلرهـــاب فـــي أفغانســـتان، فباإلمـــكان اســـتلهام 

ُأريـــد  مـــا  إذا  الِعبـــر منهـــا  الـــدروس واســـتخالص 

االنتصـــار فـــي المعركـــة ضـــد اإلرهـــاب، خصوًصـــا أن 

المؤشـــرات كافـــة – حتـــى اللحظـــة الراهنـــة - تشـــير 

ــار أولويـــات  إلـــى تحـــركات إدارة "جـــو بايـــدن" فـــي إطـ

ـــة، ممـــا  ـــه االنتخابي ـــان حملت قـــد ُأعيـــدت صياغتهـــا إبَّ

ستشـــهد  القادمـــة  الفتـــرة  بـــأن  للقـــول  يدفعنـــا 

االنســـحاب  سلســـلة  مـــن  متتاليـــة  حلقـــات 

األمريكـــي، وسياســـة فـــك االرتبـــاط، والخـــروج مـــن 

رهاًنـــا  لـــت  مثَّ التـــي  "األبديـــة"  الحـــروب  مســـتنقع 

ا لـــإلدارات األمريكيـــة المتعاقبـــة. وبالتالـــي،  خاســـًر

الشـــرق  منطقـــة  دول  ُتتـــرك  أن  ـــح  الُمرجَّ مـــن 

األوســـط والـــدول اإلفريقيـــة منفـــردًة فـــي معركتهـــا 

التنظيمـــات اإلســـالموية اإلرهابيـــة.  ضـــد 
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المباغــت  الســقوط  سلســلة  تُعــد 
علــى  قاطًعــا  دليــًلا  األفغانيــة  للواليــات 
القــوات األمنيــة األفغانيــة، والتــي  هشاشــة 
أمــام  ســائغة  لقمــة  أفغانســتان  جعلــت 
علــى  تســتولي  بدورهــا  بــدأت  التــي  طالبــان، 
الواليــات األفغانيــة خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 
مايــو حتــى يوليــو 2021، وبلغــت تحــركات طالبــان 

المنصــرم. أغســطس  خــالل  ذروتهــا 

مؤشرات اإلخفاق

ـة شـواهد باإلمـكان االرتـكان إليهـا فـي معـرض  ثمَّ

إثبات فرضية أن النموذج األمريكي في الحرب على 

اإلرهـاب الدولـي -بالتطبيـق علـى الحالـة األفغانيـة- 

المنقضيـة  عاًمـا  العشـرين  مـدار  علـى  أخفـق  قـد 

فـي تحقيـق أٍي مـن نتائجـه المرجـوة، سـوى مقتـل 

زعيـم تنظيـم القاعـدة "أسـامة بـن الدن"، بينمـا على 

الجانـب اآلخـر، أخفقـت الحـرب فـي بناء دولـة وطنية 

أو اجتثـاث اإلرهـاب مـن جـذوره.

السقوط السريع في قبضة طالبان:

للواليــات  المباغــت  الســقوط  سلســلة  ُتعــد 

األفغانيــة قبيــل موعــد االنســحاب النهائــي للقــوات 

األمريكيــة مــن البــالد )31 أغســطس الفائــت( دليــًلا 

والــذي  األفغانيــة،  القــوات  علــى هشاشــة  قاطًعــا 

جعــل أفغانســتان لقمــة ســائغة أمــام طالبــان، التــي 

المــدن  ثــم  األحيــاء  مــن  عــدد  علــى  بــدأت تســتولي 

مــن  الممتــدة  الفتــرة  خــالل  األفغانيــة  والواليــات 

"بايــدن"  إعــالن  2021، وذلــك عقــب  يوليــو  مايــو حتــى 

القــوات  بانســحاب  قــراره  الماضــي-  أبريــل  –فــي 

األمريكيــة قبيــل حلــول الذكــرى العشــرين ألحــداث 

تحــركات  وبلغــت   .)1( ســبتمبر  مــن  عشــر  الحــادي 

طالبــان للســيطرة علــى الواليــات األفغانيــة ذروتهــا 

فــي شــهر أغســطس المنصــرم )2(، وكان ســقوط 

مدينتــي قندهــار وهــرات -ثانــي وثالــث أكبــر وأهــم مــدن 

أفغانســتان بعــد العاصمــة كابــول– بدايــة النهايــة 

لحكومــة "أشــرف غنــي"، التــي هربــت وتركــت وراءهــا 

كابــول لتســقط فــي قبضــة طالبــان بحلــول منتصــف 

الشــهر ذاتــه دون أدنــى مقاومــة، ممــا أعقبــه فــرار 

واســع النطــاق لمواطنيــن أفغــان نحــو مطــار كابــول 

فــي محاولــة للتشــبث بطائــرات تقــل الدبلوماســيين 

ــق فــي أذهــان  ــا األمريكييــن، وهــو مشــهد َعِل والرعاي

ــى الفشــل  ــل عل ــاره ُيدلِ ــم باعتب ــن حــول العال الكثيري

الذريــع للحــرب األمريكيــة علــى اإلرهــاب.

التكلفة المالية والبشرية الباهظة:

لعـل واحـًدا مـن أبـرز المؤشـرات الماديـة علـى إخفـاق 

فـي  ـى  يتجلَّ الدولـي  اإلرهـاب  علـى  األمريكيـة  الحـرب 

األمريكيـة  اإلدارات  لتهـا  تحمَّ التـي  الباهظـة  التكلفـة 

أفغانسـتان؛  فـي  الحـرب  اسـتمرار  نتيجـة  المتعاقبـة 

رت بما يربو على 2 تريليون دوالر، أي أكثر من  والتي ُقدِّ

300 مليـون يومًيـا علـى مـدار عشـرين عاًمـا )3(، أي بمـا 

يعادل 50 ألف دوالر لكل مواطن في أفغانستان، حيث 

يعيـش نحـو 40 مليـون نسـمة، وذلـك حسـبما ورد فـي 

خطـاب "بايـدن" بشـأن االنسـحاب مـن أفغانسـتان)4(. 

العالـم  حـول  الكثيريـن  التقديـرات  هـذه  جعلـت  وقـد 

كون فـي جدوى  داخـل وخـارج الواليـات المتحـدة يتشـكَّ

تلـك التكلفـة الباهظـة، والتـي لـم تـؤِد إلى نتيجة سـوى 

قبضـة  فـي  السـريع  وسـقوطها  الدولـة  هشاشـة 

طالبان.  أما عن التكلفة البشـرية، فكانت هي األخرى 

باهظـة؛ إذ أفضـى الغـزو األمريكـي ألفغانسـتان إلـى 

مقتـل أكثـر مـن 2440 مـن القـوات األمريكيـة، فضـًلا عن 

قـوات  صفـوف  فـي  قتيـل   1100 علـى  يزيـد  مـا  سـقوط 

حلـف شـمال األطلسـي)5(. 

تحوُّالت جذرية التجاهات الرأي العام:

لـم تكـن األحاديـث حـول الخسـائر المالية والبشـرية 

الفتـرة  أو  األمريكـي  االنسـحاب  لحظـة  وليـدة 

السـابقة لالنسـحاب مباشـرة، وإنمـا تكـررت كثيـًرا 
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على مدار العشـرين عاًما المنصرمة، ال سـيما منذ 

عـام 2011، وكان ذلـك كافًيـا لتشـكيل قاعـدة شـعبية 

ُمعتبرة لتأييد االنسحاب األمريكي من أفغانستان، 

كشـفت عنهـا نتائـج اسـتطالع رأي أجـراه مركز "بيو 

ارتفـاع نسـبة  إذ أظهـرت  2011؛  يونيـو  لألبحـاث" فـي 

وهـي  ممكنـة،  سـرعة  بأقصـى  االنسـحاب  مؤيـدي 

األولـى  هـي  سـابقة  فـي   ،%56 نحـو  بلغـت  نسـبة 

ألفغانسـتان)6(.  األمريكـي  الغـزو  منـذ  نوعهـا  مـن 

ومؤخـًرا، كان الـرأي العـام األمريكي داعًما لقرار "جو 

أظهـرت  إذ  العسـكري؛  االنسـحاب  بشـأن  بايـدن" 

"بيـو  مركـز  أجراهـا  التـي  الـرأي  اسـتطالعات  نتائـج 

لألبحـاث" – بنهايـة أغسـطس 2021 - ارتفـاع نسـبة 

لكـن   %54 إلـى  لتصـل  االنسـحاب  لقـرار  المؤيديـن 

فـي الوقـت ذاتـه، انتقـدت األغلبيـة طريقـة تعاطـي 

وإدارتـه  أفغانسـتان،  مـن  االنسـحاب  مـع  "بايـدن" 

للموقـف؛ إذ ارتـأى نحـو 26% فقـط مـن المبحوثيـن 

أن إدارته تعاملت على نحو "ممتاز" أو "جيد" )٧(. ولم 

يتوقـف األمـر عنـد مجـرد تأييد ضـرورة إنهاء الوجود 

العسـكري األمريكـي فـي أفغانسـتان فحسـب، بل 

تجاوزه إلى إقرار 6٩% بفشـل واشـنطن في تحقيق 

األهـداف التـي دفعتهـا لغـزو أفغانسـتان)8(. 

األمريكـي سـالفة  العـام  الـرأي  اتجاهـات  وبمقارنـة 

الذكر مع نظيرتها في الفترة التالية ألحداث الحادي 

عشـر مـن سـبتمبر مباشـرة -تحديـًدا فـي منتصـف 

إذ  بينهمـا؛  فارًقـا شاسـًعا  أن  ـن  يتبيَّ  –2001 سـبتمبر 

حظيت القيادة السياسية آنذاك بتأييد الرأي العام 

للحـرب علـى اإلرهـاب؛ إذ أظهـرت نتائـج اسـتطالع 

لمركـز "بيـو" آنـذاك تأييـد نحـو ٧٧% مـن األمريكييـن 

القيام بعمل عسـكري ضد مرتكبي تلك الهجمات، 

األمريكيـة)٩(.  القـوات  مـن  اآلالف  سـقط  لـو  حتـى 

وبالنظـر إلـى اتجاهات الرأي العام العالمي )بالتركيز 

لـم  أنـه  الـدول ذات األغلبيـة المسـلمة(، نجـد  علـى 

يكـن مؤيـًدا للحـرب األمريكيـة علـى اإلرهـاب الدولـي 

منذ بدايتها، وشـهدت هذه الدول تنامًيا لما ُيعرف 

 ،)anti- Americanism( بمعـاداة الواليـات المتحـدة

للعـراق، وكشـفت  األمريكـي  الغـزو  بعـد  ال سـيما 

الفتـرة فـي  "بيـو"  مركـز  أجراهـا   اسـتطالعات 

)2002 - 2006( عن تراُجع الصورة اإليجابية عن الواليات 

المتحـدة لـدى مواطنـي عـدد مـن الـدول المسـلمة؛ 

إذ ظهـر أن أقـل مـن ُثلـث عـدد المبحوثيـن فـي عـدة 

 2006 عـام  فـي  االسـتطالع  شـملها  مسـلمة  دول 

لديهـم صـورة إيجابيـة عـن واشـنطن، وعلـى سـبيل 

المثـال دولـة مثـل تركيـا، شـهدت تراُجًعـا فـي نظـرة 

مواطنيهـا اإليجابيـة للواليـات المتحـدة من 52% في 

نهايـة التسـعينيات إلـى 15% فـي عـام 2003.)10(  

ُمسبِّبات اإلخفاق

إخفـاق  علـى  الذكـر  سـالفة  المؤشـرات  تبرهـن 

اإلرهـاب  علـى  الحـرب  فـي  األمريكـي  النمـوذج 

إتمـام عمليـة  إدارة "جـورج دبليـو بـوش" حتـى  منـذ 

أفغانسـتان  مـن  األمريكيـة  القـوات  انسـحاب 

بنهايـة أغسـطس 2021، ولعـل هـذا اإلخفـاق تقـف 

وراءه عـدة عوامـل باإلمـكان تقسـيمها إلـى فئتين؛ 

الحـرب ذاتهـا والسـياقات  األولـى تتعلـق بطبيعـة 

التـي أفرزتهـا، والثانيـة تتعلـق بالقصـور الذي اعترى 

التالـي: النحـو  علـى  الحـرب،  تلـك  اسـتراتيجية 

أولًا: طبيعة الحرب )حرب وليدة انفعاالت(

األمريكـــي  العـــام  الـــرأي  الســـتطالعات  ـــل  المتأمِّ

التأييـــد للحـــرب  ـــن حالـــة مـــن  يتبيَّ الذكـــر،  ســـالفة 

علـــى  بـــوش"  دبليـــو  "جـــورج  إدارة  أعلنتهـــا  التـــي 

اإلرهـــاب، هـــذه الحالـــة كانـــت مدفوعـــة بالعديـــد مـــن 

المشـــاعر الســـلبية آنـــذاك مـــن قبيـــل الغضـــب، 

والـــذي يصـــل  الطبيعـــي  والحـــزن، والخـــوف غيـــر 

 لمرحلـــة الُرهـــاب، وكذلـــك الرغبـــة فـــي الثـــأر لنحـــو

3 آالف مـــن الضحايـــا لقـــوا مصرعهـــم فـــي هجمـــات 

عبـــر  هـــدأت  المشـــاعر  هـــذه  أن  بْيـــد  ســـبتمبر)11(. 

الزمـــن، وكانـــت العشـــرون عاًمـــا الماضيـــة مـــدة 

كافيـــة للعـــودة للتـــوازن علـــى المســـتويْين الرســـمي 
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وغيـــر الرســـمي)12(، والعـــودة للـــوراء قليـــًلا والتفكيـــر 

أولويـــات  ترتيـــب  وإعـــادة  الحـــرب،  جـــدوى  فـــي 

"األبديـــة"  الحـــرب  بتنحيـــة  األمريكيـــة  الخارجيـــة 

و"الخاســـرة" علـــى اإلرهـــاب جانًبـــا، واســـتثمار الوقـــت 

والجهـــد واألمـــوال فـــي احتـــواء تهديـــدات أخـــرى، 

أبرزهـــا النفـــوذ الصينـــي والروســـي، وتداعياتـــه علـــى 

الهيمنـــة األمريكيـــة.

ثانًيا: قصور االستراتيجية

ـه قصـور اعتـرت االسـتراتيجية األمريكيـة  هنـاك أوجُّ

للحـرب علـى اإلرهـاب، لعـل أهمهـا مـا يلي: 

أ . هيمنة الُبعد العسكري: 

العســكرية  التدخــالت  إلــى  واشــنطن  اســتندت 

أفغانســتان  مــن  كٍل  فــي  اإلرهــاب  لمحاربــة 

أوســطية،  الشــرق  الــدول  مــن  وعــدد  والعــراق، 

وتجاهلــت أن دوران تلــك الــدول فــي حلقــة مفرغــة 

مــن الفقــر والجهــل وتــردي الظــروف المعيشــية 

يخلــق  االجتماعيــة  المكونــات  بعــض  وتهميــش 

مناًخــا مالئًمــا للركــض وراء مشــروع كإقامــة خالفــة 

إســالمية، العتبــارات قــد تكــون أيديولوجيــة محضــة 

 .)13( أو للحصــول علــى مكاســب ماديــة 

البنتاجـون  أوردهـا  التـي  التقديـرات  إلـى  وبالنظـر 

فـي تقريـره ربـع السـنوي بشـأن إعـادة اإلعمـار فـي 

بلغـت  2021(، فقـد  أبريـل  )الصـادر فـي  أفغانسـتان 

متها كٌل من الخارجية األمريكية،  48.5 مليار دوالر قدَّ

 ،)USAID( الدوليـة  للتنميـة  األمريكيـة  والوكالـة 

ـن  والـوكاالت األخـرى ذات الصلـة )14(.  ومـن هنـا، تتبيَّ

ضآلـة مـا ُأنفـق على إعـادة اإلعمار طوال السـنوات 

السـابقة، األمـر الـذي أسـفر عـن حاجـة نحـو نصـف 

إنسـانية  لمسـاعدات  أفغانسـتان  فـي  السـكان 

ذاتـه.  التقريـر  فـي  ورد  الجـاري، حسـبما  العـام  فـي 

األمريكيـة  التكلفـة  حجـم  يوضـح  التالـي  والشـكل 

للحـرب فـي أفغانسـتان منـذ عـام 2014 وحتـى نهايـة 

 ،)2021 مـارس   31( الجـاري  العـام  مـن  األول  الربـع 

الُبعـد  وُيالحـظ همينـة  المتعـددة،  اإلنفـاق  وأوجـه 

األمنـي علـى مـا عـداه مـن أبعـاد أخـرى لإلنفـاق. 

 حجم التكلفة التي تحمَّلتها الواليات المتحدة في حربها بأفغانستان
منذ عام 2014 حتى 31 مارس 2021 بالتوزيع على مختلف القطاعات )ُمقدَّرة بالمليار(

م للكونجرس بشأن التكلفة اإلجمالية للحرب في أفغانستان منذ عام 2014 حتى نهاية الربع األول من عام 2021  المصـدر: تقرير البنتاجون )ربع السنوي( الُمقدَّ
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التعويـــل علـــى تســـليح وتدريـــب القـــوات 
األفغانيـــة أثبـــت عـــدم جـــدواه، وذلـــك فـــي ضـــوء 
غيـــاب العقيـــدة القتاليـــة والشـــعور باالنتمـــاء؛ 
فتخـــاُذل تلـــك القـــوات أمـــام طالبـــان كان نتاًجـــا 
حتمًيـــا إلخفـــاق النمـــوذج األمريكـــي فـــي بنـــاء 
دولـــة وطنيـــة ينصهـــر فـــي بوتقتهـــا مختلـــف 

المكونـــات اإلثنيـــة.

ب . التسليح ال العقيدة:

فــي محاولــٍة لقــراءة مــا بيــن ســطور خطــاب "جــو 

بايــدن" بشــأن االنســحاب مــن أفغانســتان، يتضــح 

قــوات  لتســليح  اتجاههــا  ورغــم   – واشــنطن  أن 

األمــن الوطنيــة األفغانيــة بأحــدث األســلحة حتــى 

إن الســواد األعظــم مــن تكلفــة الحــرب أساًســا قــد 

اتجــه للتســلُّح والشــق العســكري/ األمنــي– لكــن 

الســقوط الســريع لكابــول أمــام طالبــان وبــدون 

أدنــى مقاومــة، أثبــت هشاشــة مثــل تلــك القــوات، 

ــر "بايــدن" عــن خيبتــه بقولــه "كنــا نتوقــع بعــد  وقــد عبَّ

التســليح المتطــور وتدريــب قــوات األمــن الوطنيــة 

األفغانيــة علــى مــدار عقدْيــن أن تكــون خصًمــا قوًيــا 

أن  يتضــح  هنــا  ومــن   .)15( طالبــان"  مواجهــة  فــي 

التعويــل علــى التســليح والتدريــب ال يعنــي شــيًئا إذا 

غابــت العقيــدة القتاليــة، والشــعور باالنتمــاء لــدى 

هــذه القــوات، وهــو منبثــق باألســاس عــن الفشــل 

فــي بنــاء دولــة وطنيــة ينصهــر فــي بوتقتهــا مختلــف 

األمــن  قــوات  تخــاُذل  ولعــل  اإلثنيــة،  المكونــات 

الوطنيــة األفغانيــة عــن حمايــة الواليــات األفغانيــة 

دليــل علــى غيــاب  أبلــغ  هــو  تباًعــا  التــي ســقطت 

العقيــدة والشــعور باالنتمــاء.

جـ -غياب استراتيجية "حرب األفكار": 

األولوية  األمني/العسكري  الُبعد  إيالء  مع  اتساًقا 

األولى وفًقا للنموذج األمريكي للحرب على اإلرهاب 

المحوري  الدور  إغفال  جرى  فإنه  أفغانستان،  في 

التي  األمريكية  األحاديث  رغم  األفكار"،  "حرب  لـ 

مزاعم  لتفنيد  بشأنها  واآلخر  الحين  بين  ترددت 

الفكر المتطرف ودحضه، األمر الذي قاد إلى إرهاب 

في  تدور  أضحت  إذ  لنفسها؛  المتحدة  الواليات 

األجانب  وُرهاب  اإلسالموفوبيا،  من  مفرغة  حلقة 

واليمينية  الشعوبية  والنزعات   ،)Xenophobia(

سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  منذ  المتطرفة 

استراتيجية  غياب  وأدى   .)16( الراهنة  اللحظة  وحتى 

الة لحرب األفكار بدوره إلى الفشل في  واضحة وفعَّ

الُمالحظ  إن  حتى  الجهادي/اإلرهابي،  الفكر  تفكيك 

أن اإلرث الذي خلَّفه الزعيم السابق لتنظيم القاعدة 

التنظيم تحت إمرته  "أسامة بن الدن" -والذي شنَّ 

لمعتنقي  وُملهًما  باقًيا  يزال  ال  سبتمبر-  هجمات 

هذا الفكر في ظل وجود حالة توافقية "نادرة" حول 

شخص "بن الدن" وزعامته الكاريزمية، وهذا التواُفق 

يتجاوز الخالفات األيديولوجية والصراعات الميدانية 

بين التنظيمات اإلسالموية وبعضها بعًضا، وعبر 

األجيال المختلفة داخل كل تنظيم )1٧(. 

د -سوء تقدير لحدود القدرات األمريكية: 

رافق حالة الغضب التي اعترت األمريكيين –شعًبا 

سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  عقب  وقيادة– 

سوء تقدير للقوة األمريكية، واعتقد صناع القرار أن 

بإمكانهم محاربة التنظيمات اإلسالموية اإلرهابية 

في العالم أجمع في الوقت نفسه وبالتكتيك ذاته، 

رغم أن لدى كل دولة خصوصية اجتماعية وتاريخية، 

ُتوَلد  إطارها  في  التي  السياقات  تجاوز  يمكن  وال 

من  عقدْين  نحو  بعد  ولكن  اإلرهابية،  التنظيمات 

الزمن، هدأت الغضبة األمريكية، ووصلت واشنطن 

لحالة من التوازن دفعتها للهدوء والتريث، وإعادة 

ترتيب أولوياتها في الداخل والخارج.

وختاًمـا، فـإن السـقوط السـريع والمـدوي لكابـول 

أفضـى لتداعيـات شـديدة الخطـورة والتعقيـد مـن 
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ـق موجـات من الالجئين األفغان، بما يزيد  بينهـا تدفُّ

مـن وطـأة معانـاة الالجئيـن علـى مسـتوى العالـم، 

ل  تحـوُّ باحتماليـة  المتعلقـة  المخـاوف  عـن  فضـًلا 

أفغانستان إلى مأوى آمن للتنظيمات اإلسالموية 

أفغانسـتان"  "طلبنـة  بــ  ُيعـرف  مـا  أو  اإلرهابيـة، 

هـذه  كل   .)Talibanisation of Afghanistan(

التداعيـات جعلـت العالـم يقف أمـام حقيقة مفادها 

النمـوذج"  "قـوة  علـى  يكـون  أن  بـد  ال  التعويـل  أن 

الـذي تتبنـاه أي دولـة لمحاربـة اإلرهـاب، والـذي يجب 

أن يكـون نموذًجـا شـامًلا ألبعـاد مختلفـة سياسـية 

واجتماعيـة،  واقتصاديـة  وسـيكولوجية  وثقافيـة 

وليـس "نمـوذج القـوة"؛ ذلـك ألن الرهـان علـى األداة 

العسـكرية وحدهـا فـي هـذه الحـرب، والمبالغـة فـي 

رهـان  هـو  إنمـا  العسـكرية  القـدرات  أهميـة  تقديـر 

فكريـة  حـرب  هـي  اإلرهـاب  علـى  فالحـرب  خاسـر. 

باألسـاس ال تحتـاج فقـط إلـى ترسـانة أسـلحة بـل 

مـن األهميـة بمـكان اإللمـام بسـياقات تلـك الحرب، 

ظاهـرة  كنفهـا  فـي  ترعرعـت  التـي  الـدول  وظـروف 

اإلرهـاب، ومحاولـة دحـض الفكـر المتطـرف بالفكـر 

هة.  المشـوَّ المفاهيـم  وتقويـم  المعتـدل، 
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مـتــابـعـــــــــات



أي مستقبل للمحادثات النووية في فيينا؟

قمَّة الجـوار اإلقليميِّ للعـــراق: آفـاٌق وتحدِّياٌت

سياسات واشنطن في الشرق األوسط وتمدد 
النفوذ اإليراني

قراءة في الخريطة االنتخابية العراقية

لبنان: عام بعد االنفجار.. ماذا يريد اللبنانيون؟
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تـشــهــــد الـســــاحــــة الـســـيــاســـيــــــة فـــي الـعــــــراق 

والحـــركات  القـــوى  مـــن  للعديـــد  متســـارًعا  حـــراًكا 

والشـــخصيات السياســـية، وهـــي تحـــاول أن ترتـــب 

قبـــل  وتحالفاتهـــا  عالقاتهـــا  وتنظـــم  أوراقهـــا 

الوصـــول إلـــى الموعـــد المقـــرر لالنتخابـــات البرلمانيـــة 

ـــر 2021، وهـــي  ـــوم 10 أكتوب المبكـــرة التـــي ســـُتعقد فـــي ي

انتخابـــات مبكـــرة جـــاءت علـــى إثـــر الحـــراك الشـــعبي 

)حـــراك تشـــرين(  عـــام 201٩، الـــذي أجبـــر الحكومـــة 

علـــى  المهـــدي  عبـــد  عـــادل  برئاســـة  العراقيـــة 

االســـتقالة، ومـــن ثـــمَّ تكليـــف حكومـــة جديـــدة برئاســـة 

مصطفـــى الكاظمـــي، الـــذي أخـــذت حكومتـــه علـــى 

عاتقهـــا إجـــراء انتخابـــات برلمانيـــة مبكـــرة، فكانـــت 

هـــذه االنتخابـــات المنتظـــرة، ولـــم تكـــن اســـتقالة 

الحكومـــة هـــي فقـــط بتأثيـــر "احتجاجـــات أو حـــراك 

ــتجري  ــي الـــذي سـ ــرين" بـــل إن القانـــون االنتخابـ تشـ

وفًقـــا لـــه هـــذه االنتخابـــات هـــو اآلخـــر ممـــا أنتجتـــه 

االحتجاجـــات، وجـــاء كجـــزء مـــن مطالبهـــا. 

سـبقه  عمـا  الجديـد  االنتخابـي  القانـون  ويختلـف 

مـن القوانيـن االنتخابيـة، إذ إنـه قّسـم العـراق إلـى 

83 دائـرة انتخابيـة، بعـد أن كانـت الدوائـر االنتخابيـة 

ـل إحـدى المحافظـات  بعـدد 18 دائـرة، كل منهـا يمثِّ

البرلمانيـة  االنتخابـات  فـي  وذلـك  الثمانيـة عشـرة، 

فـي  أمـا  و2018،  و2014   2010 األعـوام  فـي  أجريـت  التـي 

قراءة في الخريطة االنتخابية العراقية

أ. د. مثنى العبيدي 

ــة فـــــــــي كـــلـــيـــة  ــ ــ ــي ــ ــاســ ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ أســـــــــتـــــــــاذ الـــــــعـــــــلـــــــوم ال
تــــكــــريــــت جــــــامــــــعــــــة   - ــة  ــ ــ ــي ــ ــاســ ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ ال الـــــــعـــــــلـــــــوم 

الـدورة االنتخابيـة األولـى عـام 2005 فقـد كانـت البـالد 

االنتخـاب  وكان  واحـدة،  انتخابيـة  دائـرة  عـن  عبـارة 

التمثيـل  لقاعـدة  وفًقـا  القوائـم،  بنظـام  فيهـا 

وفًقـا  الفـوز  سـيكون  الحاليـة  فـي  بينمـا  النسـبي، 

الواحـدة. االنتخابيـة  الدائـرة  فـي  األصـوات  ألعلـى 

المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  إعـالن  وبحسـب 

لالنتخابـات فـي العـراق فـإن ما يقـرب من 24 مليون 

مواطـن مـن مجمـوع السـكان يحـق لهـم االنتخاب، 

مـن بينهـم أكثـر مـن 14 مليـون مواطـن حصلـوا علـى 

بطاقاتهـم االنتخابيـة "البايومتريـة" التـي يمكـن مـن 

االنتخابـات،  فـي  يشـارك  أن  مواطـن  ألي  خاللهـا 

مثلمـا أعلنـت المفوضيـة عدد التحالفـات واألحزاب 

البرلمانيـة  االنتخابـات  فـي  المشـاركين  واألفـراد 

 المبكـرة إذ وصـل عـدد التحالفـات إلـى 33 تحالًفـا، 

و10٩ أحزاب مشاركة بشكل مفرد، و58 حزًبا مشارًكا 

ضمـن التحالفـات االنتخابيـة. أمـا عـدد المرشـحين 

إلـى 324٩ مرشـًحا  لخـوض االنتخابـات فقـد وصـل 

مرشـحون  منهـم  العـراق،  أنحـاء  مختلـف  مـن 

بشـكل فردي ويصل عددهم نحو ٧8٩، ومرشـحون 

ضمـن التحالفـات يصـل عددهـم إلـى ٩5٩ مرشـًحا، 

 1501 إلـى  األحـزاب  ضمـن  المرشـحين  عـدد  ويصـل 

مرشـح، أمـا عـدد النسـاء المرشـحات فقـد بلـغ ٩51 

مرشـحة مـن بيـن العـدد الكلـي للمرشـحين. 
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االنتخابات العراقية البرلمانية سُتعقد 
معقدة،  وانتخابية  سياسية  بيئة  ظــل  فــي 
وشعبي،  حكومي  استثنائي  جهد  إلــى  تحتاج 
والعمل على إقناع الناخب في الشارع العراقي 
االنتخابات بشكل فاعل،  المشاركة في  على 
خشيًة من تكرار حالة العزوف عن المشاركة 

االنتخابية في انتخابات عام 2018.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن هـــذه االنتخابـــات ســـتعقد 

معقـــدة،  وانتخابيـــة  سياســـية  بيئـــة  ظـــل  فـــي 

تحتـــاج إلـــى جهـــد اســـتثنائي حكومـــي وشـــعبي، 

والعمـــل  ومســـتلزماتها،  متطلباتهـــا  وتهيئـــة 

علـــى إقنـــاع الناخـــب فـــي الشـــارع العراقـــي علـــى 

فاعـــل،  بشـــكل  االنتخابـــات  فـــي  المشـــاركة 

خشـــيًة مـــن تكـــرار حالـــة العـــزوف عـــن المشـــاركة 

االنتخابيـــة فـــي انتخابـــات عـــام 2018، وفـــي ظـــل هـــذه 

القـــوى  مســـاعي  تكللـــت  والتطـــورات  األجـــواء 

والتيـــارات السياســـية فـــي العـــراق باإلعـــالن عـــن 

العديـــد مـــن التحالفـــات والكتـــل التـــي مـــن خاللهـــا 

هنالـــك  بينمـــا  المبكـــرة،  االنتخابـــات  ســـتخوض 

مـــن دخـــل المعتـــرك االنتخابـــي باســـم حزبـــه أو 

حتـــى بشـــكل مســـتقل. 

تحالفات عديدة ومتباينة 

ظهـــرت أســـماء جديـــدة لتحالفـــات سياســـية 

وانتخابيـــة عديـــدة ومتباينـــة بعـــد انتهـــاء مرحلـــة 

واألشـــخاص  واألحـــزاب  الكيانـــات  تســـجيل 

الراغبيـــن بالمشـــاركة فـــي االنتخابـــات مـــن ِقبـــل 

لالنتخابـــات،  المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة 

ولـــم تخـــرج كثيـــًرا هـــذه التحالفـــات عـــن قوالـــب 

التـــي  والمكوناتيـــة  الطائفيـــة  المحاصصـــة 

ُوصمـــت بهـــا العمليـــة السياســـية فـــي العـــراق 

تطـــورات  مـــن  الرغـــم  علـــى   ،2003 عـــام  بعـــد 

الحـــراك  وضغوطـــات  السياســـية  الســـاحة 

المحاصصـــة.  لهـــذه  الرافـــض  الشـــعبي 

السياســـية  العمليـــة  عليـــه  تعارفـــت  فكمـــا 

فـــي العـــراق جـــاءت هـــذه التحالفـــات موزعـــة 

بخريطـــة انتخابيـــة مكوناتيـــة بشـــكل أساســـي، 

الشـــيعية  الكتـــل  مـــن  العديـــد  فظهـــرت 

تحالفـــات  عـــن  فضـــًلا  والكرديـــة،  والســـنية 

وكيانـــات سياســـية مختلطـــة، وأخـــرى مدنيـــة 

أقـــل. للطائفيـــة ولكـــن بشـــكل  وعابـــرة 

التحالفات والكتل الشيعية 

وهـي األكثـر تعدًدا وتأثيًرا في العملية السياسـية، 

وتتوزع بين:

"كتلـــة ســـائرون" التـــي تعـــود للتيـــار الصـــدري الـــذي 	 

يتزعمـــه رجـــل الديـــن العراقـــي "مقتـــدى الصـــدر"، 

وهـــي الكتلـــة الحائـــزة علـــى أكبـــر عـــدد مـــن المقاعـــد 

فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة لعـــام 2018.

"تحالـــف الفتـــح" الـــذي يضـــم كًلا مـــن منظمـــة 	 

بـــدر بزعامـــة "هـــادي العامـــري"، وحركـــة صادقـــون 

بزعامـــة "قيـــس الخزعلـــي"، والمجلـــس األعلـــى 

العمـــل  ومنظمـــة  العراقـــي،  اإلســـالمي 

ولعـــدد  والبنـــاء،  الجهـــاد  وحركـــة  اإلســـالمي، 

ـــل مســـلحة  مـــن هـــذه القـــوى السياســـية فصائ

منضويـــة تحـــت "لـــواء الحشـــد الشـــعبي"، مثلمـــا 

لهـــا عالقـــات وثيقـــة بإيـــران، كمـــا أن لديهـــا تأثيـــًرا 

كبيـــًرا فـــي الســـاحة العراقيـــة، وال ســـيما فـــي 

المجـــال األمنـــي.

"ائتـــالف دولـــة القانـــون" الـــذي يتزعمـــه رئيـــس 	 

الـــوزراء األســـبق "نـــوري المالكـــي"، ويضـــم هـــذا 

وحركـــة  اإلســـالمية،  الدعـــوة  حـــزب  االئتـــالف 

واالتحـــاد  إرادة،  وحركـــة  الشـــبابية،  البشـــائر 

مًعـــا  وحركـــة  العـــراق،  لتركمـــان  اإلســـالمي 

للقانـــون، وحركـــة بدايـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن تأثيـــر 



آفاق استراتيجية - العدد )4( - أكتوبـــر 2021

163

ـــون فـــي الســـاحة السياســـية  ـــة القان ائتـــالف دول

ـــات عـــام  ـــا فـــي انتخاب ـــه شـــهد تراجًع ســـابًقا، فإن

الدعـــوة  حـــزب  فيهـــا  يســـتطع  لـــم  التـــي   ،2018

رئاســـة  علـــى منصـــب  يحصـــل  أن  اإلســـالمية 

الـــوزراء ألول مـــرة بعـــد أربـــع دورات انتخابيـــة، 

وتـــواله بشـــكل توافقـــي "عـــادل عبـــد المهـــدي".

"تحالـــف قـــوى الدولـــة الوطنيـــة" برئاســـة "عمـــار 	 

الحكيـــم" الـــذي يتزعـــم تيـــار الحكمـــة، وبالتحالـــف 

مـــع تحالـــف نصـــر الـــذي يتزعمـــه رئيـــس الـــوزراء 

الوطنـــي  العبـــادي"، والمؤتمـــر  "حيـــدر  األســـبق 

الـــذي يتزعمـــه "آراس حبيـــب" الـــذي ضّمتـــه قوائـــم 

وقربـــه  تمويلـــه  بســـبب  األمريكيـــة  العقوبـــات 

ـــار  ـــران، فضـــًلا عـــن تي ـــة إلي ـــل الموالي مـــن الفصائ

الغـــد العراقـــي، وتيـــار وطنيـــون. "تحالـــف العقـــد 

الوطنـــي" يتزعمـــه فالـــح الفيـــاض المســـؤول عـــن 

هيئـــة الحشـــد الشـــعبي، ويتكـــون هـــذا التحالـــف 

مـــن قـــوى وأحـــزاب ذات مرجعيـــة دينيـــة، مثـــل: 

العراقـــي  اإلســـالمي  والحـــزب  عطـــاء،  حركـــه 

-أقـــدم األحـــزاب اإلســـالمية الســـنية فـــي العـــراق، 

ـــف-  ـــد فـــي هـــذا التحال وهـــو الحـــزب الســـني الوحي

وحـــزب الثبـــات العراقـــي، وتيـــار اإلصـــالح الوطنـــي 

رئيـــس  الجعفـــري"  "إبراهيـــم  يتزعمـــه  الـــذي 

رجـــال  وتجمـــع  األســـبق،  العراقـــي  الـــوزراء 

العـــراق، وحـــزب الحـــزم الوطنـــي. ويضـــاف إلـــى 

هـــذه التحالفـــات والكتـــل مشـــاركة قـــوى وأحـــزاب 

سياســـية وشـــخصيات مســـتقلة أخـــرى، ولكنهـــا 

ــًرا فـــي المشـــهد االنتخابـــي. أقـــل تأثيـ

الكتل والتحالفات السنية

للقـــوى  االنتخابيـــة  التجربـــة  كثيـــًرا  تخـــرج  لـــم 

واألحـــزاب السياســـية الســـنية عمـــا هـــو معتـــاد لهـــا 

ــود أغلـــب  ــابقة مـــن حيـــث وجـ ــات السـ فـــي االنتخابـ

وتعـــدد  جهـــة،  مـــن  ســـابًقا  المشـــاركة  الوجـــوه 

الجهـــات السياســـية واختالفهـــا مـــن جهـــة أخـــرى. 

إال أن أبـــرز معالـــم خريطـــة التحالفـــات االنتخابيـــة 

ـــى بوجـــود "تحالـــف تقـــدم  فـــي الســـاحة الســـنية تتجّل

الوطني/تقـــدم" الـــذي يتزعمـــه "محمـــد الحلبوســـي"، 

هـــذا  ويضـــم  الحالـــي،  العراقـــي  البرلمـــان  رئيـــس 

التحالـــف عـــدًدا مـــن القـــوى السياســـية، مثـــل: حـــزب 

تقـــدم، وتجمـــع التعـــاون، وحـــزب الخيـــار العربـــي، 

جيـــل،  نهضـــة  وتجمـــع  الوطنـــي،  الحـــق  وحـــزب 

وحـــزب مقتـــدرون للســـلم والبنـــاء، وحـــزب المبـــادرة 

السياســـي  يتزعمـــه  الـــذي  الوطنية/موطنـــي، 

ولعـــل  العطيـــة"،  "غســـان  المخضـــرم  العراقـــي 

أهـــم مـــا يتصـــف بـــه هـــذا التحالـــف أنـــه ذو توجهـــات 

مدنيـــة، ثـــم يليـــه "تحالـــف عـــزم العراق/عـــزم" الـــذي 

يترأســـه "خميـــس الخنجـــر"، ويتكـــون مـــن: حـــزب 

المجـــد العراقـــي، والكتـــل العراقيـــة الحـــرة، وحـــزب 

ــدي،  ــة التصـ ــل، وحركـ ــزب الحـ ــي، وحـ ــار المدنـ المسـ

والتجمـــع المدنـــي لإلصـــالح، الـــذي يتزعمـــه "ســـليم 

الســـابق،  العراقـــي  البرلمـــان  رئيـــس  الجبـــوري" 

فضـــًلا عـــن تحالفـــات وكتـــل سياســـية أخـــرى، مثـــل: 

تحالـــف صـــالح الديـــن هويتنـــا، والتحالـــف العربـــي 

فـــي كركـــوك، وغيرهـــا.

التحالفات والكتل الكردية

توزعـــت بيـــن تحالفيـــن أساســـيين، همـــا: "تحالـــف 

ــن:  ــون مـ ــي"، ويتكـ ــور جنكـ ــة "الهـ ــتان"، بزعامـ كردسـ

التغييـــر  وحركـــة  الكردســـتاني،  الوطنـــي  االتحـــاد 

ــة  ــر فـــي محافظـ ــا األكبـ ــاحة نفوذهمـ ــوران"، وسـ "كـ

الجهـــة  بينمـــا  كردســـتان.  بإقليـــم  الســـليمانية 

السياســـية األكثـــر تأثيـــًرا فقـــد ارتـــأت المشـــاركة 

الحـــزب  وهـــي  منفـــرد،  بشـــكل  االنتخابـــات  فـــي 

الديمقراطـــي الكردســـتاني، الـــذي يتزعمـــه "مســـعود 

البارزانـــي"، رئيـــس إقليـــم كردســـتان ســـابًقا، ومـــا 

أن  المـــرة  هـــذه  الكرديـــة  المشـــاركة  علـــى  يؤثـــر 

كل  سيشـــارك  األساســـيين  الكردييـــن  الحزبيـــن 

أن  بعـــد  اآلخـــر،  عـــن  مســـتقل  بشـــكل  منهمـــا 
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تعاني الساحة السياسية العراقية من 
أحزاب  من  فيها  لما  نظًرا  الحزبية"؛  "التخمة 
ــوزع بــيــن ديــنــيــة ومدنية  ــت وقـــوى ســيــاســيــة ت
عددها  وصــل  وماركسية،  وليبرالية  وقومية 
سياسية،  وحركة  حــزب   300 من  يقرب  ما  إلــى 
الشخصانية  بطابع  يتصف  منها  والــعــديــد 
لمن يتزعمها، أكثر من كونها أحزاًبا تقوم على 

مشروعات ورؤى سياسية واضحة.

كانـــا يشـــاركان فـــي قائمـــة انتخابيـــة واحـــدة طيلـــة 

الســـابقة. االنتخابيـــة  الـــدورات 

ــان  التحالـــف التركمانـــي: ويتمّثـــل بــــ "جبهـــة تركمـ

العـــراق الموحـــد"، ويتزعمهـــا "حســـن تـــوران بهـــاء 

ـــل  الديـــن"، وتضـــم 8 أحـــزاب وحـــركات سياســـية، تمثِّ

التركمانـــي  شـــرائح وتوجهـــات مختلفـــة للمكـــون 

ــي. العراقـ

التحالـف المسـيحي: ويتمّثـل بـ "ائتالف حمورابي"، 

ويتزعمـه "آنـو جوهـر عبد المسـيح عبـدوكا"، ويضم: 

المجلـس القومـي الكلدانـي، واالتحـاد الديمقراطـي 

الكلدانـي، وحركـة تجمـع السـريان، فضـًلا عـن قـوى 

وأحـزاب سياسـية وشـخصيات مسـيحية أخرى.

ـــة"  ـــل بــــ "ائتـــالف الوطني التحالفـــات المدنيـــة: تتمّث

الـــذي يتزعمـــه رئيـــس الـــوزراء العراقـــي األســـبق "إياد 

عـــالوي"، ويضـــم: حـــزب الوفـــاق الوطنـــي العراقـــي، 

والتحالـــف  الدولـــة.  لدعـــم  العـــراق  دعـــاة  وحـــزب 

المدنـــي الثانـــي هـــو "التحالـــف المدنـــي الديمقراطـــي"، 

الـــذي يترأســـه "علـــي كاظـــم الرفيعـــي"، ويضـــم كاًل 

مـــن: الحـــزب الشـــيوعي العراقـــي، وحـــزب البصمـــة 

الوطنيـــة، والتيـــار االجتماعـــي الديمقراطـــي. ومـــن 

مـــن  الرغـــم  علـــى  التحالفـــات  هـــذه  أن  المالحـــظ 

أنهـــا عابـــرة للطائفيـــة، فإنهـــا لـــم تحـــظ بالعـــدد 

المناســـب مـــن المقاعـــد فـــي االنتخابـــات الســـابقة 

التـــي تؤهلهـــا ألن تـــؤدي دوًرا فاعـــًلا ومؤثـــًرا فـــي 

العمليـــة السياســـية بالعـــراق، علـــى الرغـــم مـــن أن 

توجهـــات الحـــراك الشـــعبي الـــذي أثبـــت تأثيـــره منـــذ 

نهايـــة عـــام 201٩ هـــو عاِبـــر للطائفيـــة، ومطالــِـب ببنـــاء 

ــات. ــة المكونـ ــة ال دولـ ــات المدنيـ ــة المؤسسـ دولـ

والقـــوى  التحالفـــات  أن  للنظـــر  الالفـــت  ومـــن 

السياســـية التـــي ســـجلت مشـــاركتها الرســـمية 

التعـــرُّض لهـــا  فـــي االنتخابـــات المنتَظـــرة وتـــم 

فـــي هـــذه الورقـــة ليســـت وحدهـــا فـــي الســـاحة 

السياســـية العراقيـــة، بـــل إن هـــذه الســـاحة تعانـــي 

مـــن  فيهـــا  لمـــا  نظـــًرا  الحزبيـــة"؛  "التخمـــة  مـــن 

أحـــزاب وقـــوى سياســـية تتـــوزع بيـــن دينيـــة ومدنيـــة 

عددهـــا  وصـــل  وماركســـية،  وليبراليـــة  وقوميـــة 

إلـــى مـــا يقـــرب مـــن 300 حـــزب وحركـــة سياســـية، 

الشـــخصانية  بطابـــع  يتصـــف  منهـــا  والعديـــد 

لمـــن يتزعمهـــا، أكثـــر مـــن كونهـــا أحزاًبـــا تقـــوم علـــى 

مشـــروعات ورؤى سياســـية واضحـــة.

تحالفات ما بعد االنتخابات

أن  إلـى  العـراق  فـي  االنتخابيـة  التجربـة  تشـير 

كثيـًرا  االنتخابـات  قبـل  ُتعلـن  التـي  التحالفـات 

لمتطلبـات  تبًعـا  النتائـج،  إعـالن  بعـد  تتغيـر  مـا 

التشـريعية  المناصـب  الحكومـة وتقاُسـم  تشـكيل 

التـي  التوافقيـة  للديمقراطيـة  وفًقـا  والتنفيذيـة، 

العمليـة  فـي  تبنِّيهـا  علـى  السياسـي  العـرف  جـرى 

السياسـية خـالل مرحلـة مـا بعـد عـام 2003. ومـن هنـا 

تشـكلت  التـي  السياسـية  التحالفـات  خريطـة  فـإن 

األول/أكتوبـر،  تشـرين   10 انتخابـات  فـي  للمشـاركة 

وأعلنـت عنهـا رسـمًيا المفوضيـة المسـتقلة العليـا 

ولـن  األغلـب  علـى  لالنتخابـات هـي خريطـة متغيـرة 

تكون معالمها ثابتة؛ إذ إن اتصاالت عديدة حصلت 

مؤخـًرا بيـن عـدد مـن القـوى السياسـية وتناغـم فـي 

عـن  فضـًلا  واآلخـر،  الحيـن  بيـن  يظهـر  الخطابـات 

عوامـل التقـارب المذهبـي أو السياسـي التـي تـؤدي 
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التـــي  التحالفـــات السياسيــــــة  خريطــــة 
تشـــكلت للمشـــاركة فـــي انتخابـــات 10أكتوبـــر، 
وأعلنـــت عنهـــا رســـمًيا المفوضيـــة المســـتقلة 
العليـــا لالنتخابـــات هـــي خريطـــة متغيـــرة علـــى 

ــة. ــا ثابتـ األغلـــب، ولـــن تكـــون معالمهـ

بعـد  مـا  تحالفـات  تشـكل  إعـادة  فـي  مؤثـًرا  دوًرا 

إعـالن النتائـج، ناهيـك عمـا يمكـن أن تحققـه القـوى 

السياسـية مـن مقاعـد فـي البرلمـان تؤهلهـا للتأثيـر 

عدمـه.  مـن  معهـا  المتحالفيـن  جلـب  فـي 

السـاحة  شـهدتها  التـي  التقـارب  مؤشـرات  ومـن 

مؤخـًرا هـي تواصـالت بيـن التيـار الصـدري والحـزب 

هنالـك  أن  مثلمـا  الكردسـتاني،  الديمقراطـي 

عـة لتحالـف تقـدم للدخـول بشـراكة  توجهـات متوقَّ

والكرديـة؛  الشـيعية  الفائـزة  الكتـل  مـع  سياسـية 

فـي  السـني  المكـون  نصيـب  علـى  الحصـول  بغيـة 

الحكومـة المقبلـة، وينافسـه فـي ذلـك تحالـف عـزم 

الذي يترأسه "خميس الخنجر"، وهو أيًضا له عالقة 

سـيما  وال  األخـرى،  السياسـية  القـوى  مـع  مؤثـرة 

تلـك التـي لهـا عالقـات وطيدة مع إيـران. فضًلا عن 

التـي شـاركت بتحالفيـن  الكرديـة  القـوى  ذلـك فـإن 

انتخابييـن علـى غيـر المعتـاد سـابًقا مـن المشـاركة 

األغلـب  علـى  فإنهـا  واحـد،  انتخابـي  تحالـف  فـي 

منهمـا  كل  مصالـح  يحقـق  تحالـف  عـن  سـتبحث 

بعيـًدا عـن اآلخـر، ال سـيما أن منصـب الرئاسـة قـد 

أصبـح محـل خـالف بينهـم، مـا يعنـي أن تحالفاتهـم 

المقبلـة ربمـا سـتكون مـع القـوى السياسـية مـن 

هـذا  علـى  الحصـول  لحسـم  األخـرى؛  المكونـات 

يكـون  العـرف السياسـي أن  الـذي جـرى  المنصـب 

الكرديـة. القـوى  مـن نصيـب 

التخميـن  اسـتطاعة  عـدم  مـن  الرغـم  علـى  ختاًمـا، 

السياسـية  والتحالفـات  القـوى  حـول  دقيـق  بشـكل 

الفائـزة فـي االنتخابـات التشـريعية المنتظرة في ظل 

عـدم معرفـة مسـتوى المشـاركة السياسـية، وتغيـر 

المـزاج االنتخابـي للناخب العراقي، وتحوله نحو القوى 

والتيـارات العابـرة للطائفيـة، فـإن مـا يمكـن مالحظته 

هـو أن القـوى السياسـية التقليديـة المختلفـة ال تـزال 

تؤثر في المشـهد السياسـي، إن لم نقل تهيمن عليه 

ووسـائل  السياسـي  المـال  مـن  تملكـه  مـا  فـي ظـل 

مـن  منهـا  البعـض  يمتلكـه  مـا  ظـل  وفـي  اإلعـالم، 

فصائـل مسـلحة ودعـم إقليمـي.

إن تغير المسميات للقوى والتحالفات السياسية 

ال يعنـي أنهـا قـد غيـرت مـن برامجهـا أو توجهاتهـا 

الحقيقيـة بقـدر ما تغيرت هذه المسـميات لتحاكي 

تطـورات المشـهد الحراكـي الشـعبي الرافـض لها 

السـنوات  طيلـة  الدولـة  إدارة  فـي  فشـلها  بعـد 

خريطـة  فـإن  كذلـك  السـابقة،  عشـرة  الثمانيـة 

االنتخابـات  فـي  المشـاركة  السياسـية  التحالفـات 

المبكـرة لـم تخـرج مـن جلبـاب التقسـيم المكوناتـي 

الـذي ُبنيـت عليـه العمليـة السياسـية فـي العـراق 

قـد  التغييـر  فـإن هامـش  ثـمَّ  ومـن   ،2003 عـام  منـذ 

المواطـن  ويرجـوه  ينتظـره  الـذي  بالقـدر  يكـون  ال 

نحـو األفضـل. بالتغييـر  الراغـب  العراقـي 
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التي  المحادثات  من  األولى  الجولة  بدأت  عندما 

إيران  بين  النووي  االتفاق  حول  فيينا  في  أجريت 

مباشرة،  غير  أمريكية  بمشاركة   ،"1+4" ومجموعة 

في 6 أبريل 2021، كان هناك تفاؤل بإمكانية الوصول 

إلى صفقة تعزز من استمرار العمل باالتفاق، عبر 

عودة  أي  المتزامنة"،  "العودة  بـ  ُسمي  ما  تفعيل 

ورفع  االتفاق،  إلى  األمريكية  المتحدة  الواليات 

معظم العقوبات التي فرضتها على إيران، مقابل 

عودة األخيرة إلى االلتزام بتعهداتها فيه. لكن بعد 

أن  بدا   ،2021 يونيو   20 في  السادسة  الجولة  انتهاء 

هذا التفاؤل يتراجع تدريجًيا، وبعد أن كان الوصول 

إلى صفقة هو االحتمال األقوى، لدرجة أن كثيًرا من 

إجراء  قبل  عنها  اإلعالن  تتوقع  كانت  االتجاهات 

االنتخابات الرئاسية اإليرانية، في 18 يونيو 2021، بدا 

أن فشل المحادثات ال يمكن استبعاده، بما يعني 

بكل  لألزمة،  األول  المربع  إلى  جديد  من  العودة 

أمن  على  تداعيات  من  ذلك  يفرضه  أن  يمكن  ما 

واستقرار منطقة الشرق األوسط عامة ومنطقة 

الخليج العربي على وجه الخصوص.

جولة  عقد  بإمكانية  توحي  إشارات  ثّمة  أن  ورغم 

سابعة في الفترة القادمة، ال سيما بعد اإلعالن عن 

تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس "إبراهيم 

لوزير  مساعًدا  كني"  باقري  "علي  وتعيين  رئيسي"، 

"عباس  من  بدًلا  السياسية،  للشؤون  الخارجية 

أي مستقبل للمحادثات النووية في فيينا؟

د. محمد عباس ناجي

 رئـــــــيـــــــس تـــــحـــــريـــــر دوريـــــــــــــــة مـــــــخـــــــتـــــــارات إيـــــرانـــــيـــــة
بــاألهــرام السياسية واالســتــراتــيــجــيــة  الـــدراســـات  مــركــز 

في  اإليراني  التفاوض  وفد  ترّأس  الذي  عراقجي" 

الجوالت الماضية، فإن ذلك ال ينفي أن المهمة قد 

الذي  الهدف األساسي  تحقيق  تبدو سهلة في  ال 

أجريت من أجله هذه المحادثات.

اعتبارات عديدة

فيينا؛  في  صفقة  إلى  الوصول  استبعاد  يمكن  ال 

حيث إن ذلك ما زال احتماًلا قائًما، خاصة في ظل 

األمريكية  المتحدة  والواليات  إيران  من  كل  حاجة 

على  اإلصرار  يكون  وربما  الصفقة،  هذه  لمثل 

العقبات  التفاوض رغم كل  مواصلة عقد جوالت 

الصفقة  تلك  أهمية  على  مؤشًرا  تواجهها  التي 

بالنسبة للطرفين؛ إذ تتطّلع إيران إلى رفع معظم 

إدارة  التي ُفرضت عليها بعد انسحاب  العقوبات 

من  ترامب"  "دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس 

ذلك  أن  باعتبار   ،2018 مايو   8 في  النووي،  االتفاق 

إليها  تستند  أن  يمكن  مهمة  آلية  ل  يمثِّ سوف 

في  رئيسي"  "إبراهيم  الجديد  الرئيس  حكومة 

التداعيات  واحتواء  االقتصادي،  برنامجه  تنفيذ 

ارتفاع  صعيد  على  العقوبات  تلك  فرضتها  التي 

ورغم   .)%12( والبطالة   )%42( التضخم  مستويات 

أن إيران نجحت في الحصول على عضوية منظمة 

تضم  التي   ،2021 سبتمبر   1٧ في  شنغهاي،  تعاون 

والهند،  وروسيا  الصين  مثل:  رئيسة،  دولية  قوى 

بشكل يمكن أن يرفع مستوى العالقات الثنائية 
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صفقة  إلى  الوصول  استبعاد  يمكن  ال 
في فيينا؛ حيث إن ذلك ما زال احتمًاال قائًما، 
خاصة في ظل حاجة كل من إيران والواليات 
المتحدة األمريكية لمثل هذه الصفقة، وربما 
يــكــون اإلصـــــرار عــلــى مــواصــلــة عــقــد جــوالت 
الــتــفــاوض رغـــم كــل الــعــقــبــات مـــؤشـــًرا على 

أهمية الصفقة بالنسبة للطرفين.

رفع  عن  بديًلا  يمثِّل  ال  ذلك  فإن  الدول،  هذه  مع 

العقوبات األمريكية التي تفرض قيوًدا اقتصادية ال 

تبدو هينة تحول دون مشاركة إيران في المنظومة 

االقتصادية العالمية، وتدفعها إلى االلتفاف على 

تلك العقوبات عبر آليات عديدة، يتمّثل أبرزها في 

التهريب، وتبنِّي نظام "المقايضة" في التعامل مع 

الدول األخرى، عبر بيع النفط مقابل الحصول على 

سلع من الدول المستوردة لهذا النفط. 

رئيًسا  ا  خياًر يمثِّل  إلى صفقة  الوصول  أن  في حين 

وضع  الذي  بايدن"  "جو  األمريكي  الرئيس  إلدارة 

البيت  إلى  وصوله  قبل  حتى  أولوياته،  ضمن  ذلك 

األبيض، في 20 يناير 2021، حيث وّجه انتقادات شديدة 

إدارة  تبّنتها  التي  القصوى"  "الضغوط  إلى سياسة 

وأكد  إيران،  إزاء  ترامب"  "دونالد  السابق  الرئيس 

عبر  جديد  من  النووي  االتفاق  تفعيل  إعادة  أهمية 

طهران  عودة  مقابل  فيه  واشنطن  انخراط  إعادة 

لاللتزام ببنوده. ورغم كل االنتقادات التي تتعرض لها 

اإلدارة على المستوى الداخلي، ومن جانب حلفائها 

اإلقليميين، بسبب المقاربة التي تتبناها إزاء إيران، 

فإنها ما زالت ُمِصرَّة على استئناف المفاوضات مع 

األخيرة من أجل الوصول إلى تلك الصفقة.

مـــع ذلـــك، يمكـــن القـــول إن العقبـــات التـــي يمكـــن 

أن تحـــول دون الوصـــول إلـــى هـــذه الصفقـــة تزايـــدت 

بشـــكل كبيـــر عمـــا كان قائًمـــا مـــع بدايـــة انعقـــاد 

جـــوالت التفـــاوض بيـــن إيـــران والقـــوى الدوليـــة، فـــي 

6 أبريـــل 2021، وهـــو مـــا يعـــود إلـــى اعتبـــارات عديـــدة، 

ـــل أبرزهـــا فـــي: يتمثَّ

1. الشروط الجديدة:

لن تـقـبـل إيـــران، على األرجـــح، اســـتـئـنـاف المفاوضات 

بناًء على المعطيات التي كانت موجودة على األرض 

في  المحادثات،  من  السادسة  الجولة  انتهاء  عند 

توقف  أعقبت  التي  الفترة  فخالل   .2021 يونيو   20

المحادثات -والتي بررتها إيران باالنشغال في إجراء 

الجديدة  الحكومة  تشكيل  ثم  الرئاسية  االنتخابات 

على  إيران  حرصت  التفاوض-  وفد  أعضاء  وتحديد 

رفع مستوى أنشطتها النووية، ال سيما على صعيد 

زيادة مستوى عمليات تخصيب اليورانيوم.

فقـد كشـف تقريـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، 

الـذي ُنشـر فـي ٧ سـبتمبر 2021، أن كميـة اليورانيـوم 

 %60 بمسـتوى  إيـران  أنتجتهـا  التـي  المخصـب 

وصلـت إلـى 10 كيلوجرامـات، فـي حيـن وصلـت كميـة 

 %20 أنتجتهـا بمسـتوى  التـي  المخصـب  اليورانيـوم 

إلـى أكثـر مـن 84 كيلـو جراًمـا. ويعنـي ذلـك أن إيـران 

إلـى  الوصـول  عمليـة  فـي  كبيـًرا  شـوًطا  قطعـت 

النوويـة  القنبلـة  إنتـاج  القـدرة علـى  مرحلـة امتـالك 

إلـى نسـبة تخصيـب ٩0%. التـي تحتـاج 

وقـد كان الفًتـا أن إيـران بـدأت بالفعـل فـي توجيـه 

التطـورات  اسـتيعاب  بضـرورة  تفيـد  رسـائل 

الجديـدة قبـل اسـتئناف المباحثـات، بما يعني أنه ال 

يمكن البدء في المباحثات من النقطة التي انتهت 

إليهـا الجولـة السادسـة التـي انتهـت فـي 20 يونيـو 

2021، وإنمـا مـن النقطـة التـي وصلـت إليهـا إيران في 

إعـادة تنشـيط برنامجهـا النـووي مـن جديـد.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 

اإليرانية، "سعيد خطيب زاده"، في 13 سبتمبر 2021، 

في  المفاوضات  الستئناف  مستعدة  "إيران  إن 

"يأتي  أن  في  أمله  عن  معرًبا  القريب"،  المستقبل 

االعتبار  بعين  آخذين  المفاوضات  إلى  المشاركون 

مستوى  رفع  إلى  إشارة  في  األرض"،  على  الوقائع 

النشاط النووي في الشهرين الماضيين.
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2. استبعاد مهندسي االتفاق:

رئيسي"  "إبراهيم  الرئيس  حكومة  أن  الفًتا  كان 

المسؤولين  بعض  استبعاد  على  حريصة  بدت 

المفاوضات  إدارة  في  رئيًسا  ا  دوًر مارسوا  الذين 

إلى  الوصول  عن  اإلعالن  منذ  الدولية  القوى  مع 

االتفاق النووي، في 14 يوليو 2015؛ فقد أصدر الرئيس 

بتعيين   ،2021 أغسطس   2٩ في  ا،  قراًر "رئيسي" 

الذرية  الطاقة  لمنظمة  رئيًسا  إسالمي"  "محمد 

أصدر  كما  صالحي"،  أكبر  "علي  من  بدًلا  اإليرانية، 

ا، في 14 سبتمبر 2021، بتعيين "علي باقري كني"  قراًر

بدًلا  السياسية  للشؤون  الخارجية  لوزير  مساعًدا 

من "عباس عراقجي" الذي قاد وفد التفاوض في 

الجوالت الست الماضية.

حكومة  أن  األولى:  داللتين،  تطرح  القرارات  هذه 

حكومة  إدارة  تجاه  إيجابًيا  موقًفا  تتبّنى  ال  "رئيسي" 

الرئيس السابق "حسن روحاني" للمفاوضات السابقة؛ 

عديدة  تنازالت  قّدمت  الحكومة  تلك  أن  ترى  حيث 

المقابل على امتيازات  البرنامج، ولم تحصل في  في 

استراتيجية تتناسب مع تلك التنازالت، مستندة في 

 هذا السياق إلى أن االنسحاب األمريكي من االتفاق، 

في 8 مايو 2018، ثم إعادة فرض العقوبات بداية من 

كبير  حد  إلى  قّلص  نفسه،  العام  من  أغسطس   ٧

وفًقا  إيران  عليها  ستحصل  كانت  التي  العوائد  من 

لالتفاق النووي.

سـتتبّنى  أنهـا  يبـدو  الجديـدة  الحكومـة  أن  والثانيـة: 

سـيـاسـة أكثر تشـدًدا، على نحو قد يقلص من احتمـاالت 

الوصول إلى توافقات حول بعض الخالفات الرئيسة، 

وقـد سـبق أن وّجهـت الحكومـة رسـائل عديـدة تفيـد 

لـن يكـون مفتوًحـا،  الدوليـة  القـوى  التفـاوض مـع  أن 

وأن إيـران قـد تتخـذ قـراًرا فـي لحظـة معينـة بوقفـه. 

 وفـي هـذا اإلطـار، قـال الرئيـس "إبراهيـم رئيسـي"، فـي

٩ سـبتمبر 2021، إن "إيـران ال تخـوض المفاوضـات مـن 

ا إلـى أهميـة أن "تنتهـي  أجـل التفـاوض فقـط"، مشـيًر

المحادثـات مـع الغـرب برفـع العقوبـات عـن الشـعب 

اإليرانـي".

3. ضمانات مطلوبة: 

المتحدة  والواليات  إيران  بين  الثقة  غياب  زال  ما 

األمريكية يمثِّل عقبة رئيسة أمام تسوية الخالفات 

أن  األولى  تستبعد  ال  إذ  الطرفين؛  بين  العالقة 

تنسحب الثانية مجدًدا من أي اتفاق نووي، في حالة 

إلى صفقة في فيينا، على غرار ما قامت  الوصول 

به إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب" في 8 مايو 

2018. ومن هنا، فإنها طالبت في الجوالت السابقة 

المتحدة  الواليات  من  ضمانات  على  بالحصول 

األمريكية بعدم االنسحاب مجدًدا من االتفاق، وهو 

ما ترفضه إدارة الرئيس "جو بايدن"، التي تواجه في 

األساس ضغوًطا وانتقادات قوية في الداخل من 

جانب نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، 

فضًلا عن جماعات الضغط القريبة من إسرائيل، 

بسبب إصرارها على الوصول إلى صفقة، على نحو 

ال يوفر خيارات متعددة لها في الداخل لتمرير مثل 

هذه الضمانات التي تطلبها إيران. 

تسـعى  األمريكيـة  اإلدارة  فـإن  ذلـك،  مقابـل  فـي 

إيـران  تمنـع  ضمانـات  علـى  الحصـول  إلـى  بدورهـا 

فـي  التزاماتهـا  مسـتوى  تخفيـض  مـن  مجـدًدا 

االتفـاق النـووي مـن جديـد، علـى غـرار مـا قامـت بـه 

حيـث  االتفـاق،  مـن  األمريكـي  االنسـحاب  علـى  رًدا 

 -%3.6٧ مـن  اليورانيـوم  تخصيـب  مسـتوى  زادت 

كميـة  مـن  وزادت   ،%60 إلـى   - االتفـاق  يقضـي  كمـا 

بـــدت حكومـــة الرئيـــس "إبراهيـــم رئيســـي" 
المســـؤولين  بعـــض  اســـتبعاد  علـــى  حريصـــة 
عـــن إدارة المفاوضـــات مـــع القـــوى الدوليـــة منـــذ 
اإلعـــالن عـــن الوصـــول إلـــى االتفـــاق النـــووي، حيـــث 
تـــم تعييـــن "علـــي باقـــري كنـــي" مســـاعًدا لوزيـــر 
الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية بـــدًلا مـــن "عبـــاس 
عراقجـــي" الـــذي قـــاد وفـــد التفـــاوض فـــي الجـــوالت 

ــة. ــت الماضيـ السـ
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إلـى  كيلوجـرام،   202.8 مـن  المخصـب  اليورانيـوم 

2441.3 كيلوجراًمـا، كمـا وّسـعت مـن نطـاق عمليات 

جانـب  إلـى  "فـوردو"  مفاعـل  لتشـمل  التخصيـب 

منشـأة "نطنـز"، وبـدأت في اسـتخدام أجهزة الطرد 

المركزي من طرازات "IR4" و"IR6"، وهى أكثر تقدًما 

االتفـاق.  بـه  يسـمح  الـذي   "IR1" األول  الطـراز  مـن 

لكـن إيـران ترفـض منـح تلـك الضمانـات، كمـا أنهـا 

لـم تتجـاوب بعـد مـع المقترحـات التـي ُطرحـت علـى 

المتطـورة،  المركـزي  الطـرد  أجهـزة  تدميـر  غـرار 

علـى  ُمِصـرَّة  زالـت  مـا  حيـث  الخـارج،  إلـى  نقلهـا  أو 

النـووي. برنامجهـا  مكونـات  بمختلـف  االحتفـاظ 

4. ضغوط متواصلة:

مـــا زالـــت قـــوى عديـــدة فـــي المنطقـــة تبـــدي قًلقـــا 

ــا إزاء التداعيـــات التـــي يمكـــن أن تنجـــم عـــن  واضًحـ

الوصـــول إلـــى صفقـــة جديـــدة تعـــزز مـــن اســـتمرار 

العمـــل باالتفـــاق النـــووي الحالـــي، وتعـــد إســـرائيل 

النـــووي  االتفـــاق  أن  تـــرى  إذ  القـــوى؛  تلـــك  أبـــرز 

قـــد  التـــي  المحتملـــة  التهديـــدات  مـــن  يقلـــص  ال 

يفرضهـــا احتفـــاظ إيـــران ببرنامجها النـــووي، حتى في 

حالـــة فـــرض قيـــود أكثـــر صرامـــة عليهـــا، فاالتفـــاق، 

ــه ــووي لكنـ ــج النـ ــة البرنامـ ــئ حركـ ــا، ُيبِطـ ــي رؤيتهـ  فـ

ال يجمدهـــا، كمـــا أنـــه يزيـــد مـــن النطـــاق الزمنـــي الـــذي 

ــة  ــى مرحلـ ــول إلـ ــران للوصـ ــتغرقه إيـ ــن أن تسـ يمكـ

 امتـــالك القـــدرة علـــى إنتـــاج القنبلـــة النوويـــة، لكنـــه

ال ينزع منها اإلمكانات الالزمة للقيام بذلك.

ومـــن هنـــا، بـــدأت إســـرائيل فـــي التحـــرك مـــن أجـــل 

التعامـــل مـــع المخاطـــر المحتملـــة التـــي قـــد تنجـــم 

ســـواء عـــن اســـتمرار إيـــران فـــي تطويـــر برنامجهـــا 

النـــووي، أو عـــن الوصـــول إلـــى صفقـــة جديـــدة خـــالل 

مفاوضـــات فيينـــا، واســـتندت فـــي هـــذا الســـياق 

إلـــى ثـــالث آليـــات رئيســـة، األولـــى: شـــن عمليـــات 

أمنيـــة عديـــدة داخـــل إيـــران اســـتهدفت المنشـــآت 

تعـــّرض  الـــذي   - "نطنـــز"  مفاعـــل  مثـــل  النوويـــة، 

للهجـــوم مرتيـــن فـــي 2 يوليـــو 2020 و12 أبريـــل 2021 - 

والعلمـــاء البارزيـــن فـــي البرنامـــج النـــووي علـــى غـــرار 

"محســـن فخـــري زاده"، رئيـــس مؤسســـة األبحـــاث 

ـــل  ـــذي اغتي ـــة، ال ـــر فـــي وزارة الدفـــاع اإليراني والتطوي

فـــي 2٧ نوفمبـــر 2020.

إلـــى  للترويـــج  دوليـــة  حملـــة  إطـــالق  والثانيـــة: 

اســـتمرار  عـــن  تنتـــج  أن  يمكـــن  التـــي  المخاطـــر 

النشـــاط النـــووي اإليرانـــي علـــى هـــذا المســـتوى، 

حيـــث قـــال وزيـــر الدفـــاع اإلســـرائيلي "بينـــي جانتـــس"، 

فـــي 25 أغســـطس 2021، إن "أمـــام إيـــران شـــهرين 

إلنتـــاج القنبلـــة النوويـــة"، بالتـــوازي مـــع تأكيـــد أن 

إســـرائيل ســـوف تتحـــرك "إذا مـــا لـــزم األمـــر"، فـــي 

إشـــارة إلـــى أنهـــا قـــد تلجـــأ إلـــى اســـتخدام الخيـــار 

ــة  ــر محتملـ ــة مخاطـ ــد" أيـ ــدف "تحييـ ــكري بهـ العسـ

قـــد يفرضهـــا اســـتمرار النشـــاط النـــووي اإليرانـــي، 

أو الوصـــول إلـــى صفقـــة جديـــدة فـــي فيينـــا.

والثالثـــة: التلميـــح إلـــى أن إســـرائيل قـــد "تتعايش" 

مـــع البرنامـــج النـــووي اإليرانـــي شـــريطة أن تكـــون 

هنـــاك خطـــة بديلـــة فـــي حالـــة عـــدم التـــزام إيـــران 

باالتفـــاق، حيـــث قـــال وزيـــر الدفـــاع اإلســـرائيلي 

 Foreign" بينـــي جانتـــس" فـــي حـــوار مـــع مجلـــة"

Policy" األمريكيـــة، فـــي 15 ســـبتمبر 2021: "النهـــج 

ـــل فـــي وضـــع برنامـــج إيـــران النـــووي  األمريكـــي يتمثَّ

مضيًفـــا:  ذلـــك"،  نقبـــل  إننـــا  الصنـــدوق..  فـــي 

"إســـرائيل تريـــد أن تـــرى خطـــة بديلـــة قابلـــة للحيـــاة 

بقيـــادة الواليـــات المتحـــدة، تتضّمـــن ضغوًطـــا 

ـــران فـــي حـــال فشـــلت  اقتصاديـــة واســـعة علـــى إي

المفاوضـــات النوويـــة".

مـــا زالـــت قـــوى عديـــدة فـــي المنطقـــة 
أن  يمكـــن  التـــي  التداعيـــات  إزاء  قًلقـــا  تبـــدي 
جديـــدة  صفقـــة  إلـــى  الوصـــول  عـــن  تنجـــم 
تعـــزز مـــن اســـتمرار العمـــل باالتفـــاق النـــووي 
القـــوى؛  تلـــك  أبـــرز  الحالـــي، وتعـــد إســـرائيل 
مـــن  يقلـــص  ال  النـــووي  االتفـــاق  أن  تـــرى  إذ 
يفرضهـــا  قـــد  التـــي  المحتملـــة  التهديـــدات 

النـــووي. ببرنامجهـــا  إيـــران  احتفـــاظ 
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ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا الخيـــار األخيـــر قـــد ُيســـتبَعد 

ـــاره مـــن جـــدل داخـــل إســـرائيل، علـــى  فـــي ظـــل مـــا أث

حكومـــة  لهـــا  تعرضـــت  التـــي  االنتقـــادات  خلفيـــة 

ذلـــك،  عـــن  اإلعـــالن  بســـبب  بينيـــت"  "نفتالـــي 

إلـــى  خاصـــة أن "الخطـــر النـــووي اإليرانـــي" تحـــول 

محـــور رئيـــس للتفاعـــالت التـــي تجـــري فـــي الداخـــل 

ـــوزراء الســـابق  اإلســـرائيلي، نتيجـــة حـــرص رئيـــس ال

"بنياميـــن نتنياهـــو" علـــى اســـتغالل ذلـــك فـــي شـــن 

ـــى أنهـــا  ـــج إل ـــدة، والتروي حملـــة ضـــد الحكومـــة الجدي

ــر". ــذا "الخطـ ــع هـ ــل مـ ــى التعامـ ــدرة علـ ــد القـ تفتقـ

بايـــدن"  "جـــو  األمريكـــي  الرئيـــس  إدارة  أن  ورغـــم 

كانـــت حريصـــة علـــى توجيـــه رســـائل طمأنـــة إلـــى تـــل 

أبيـــب، ال ســـيما خـــالل اللقـــاء الـــذي ُعقـــد فـــي البيـــت 

الـــوزراء  "بايـــدن" ورئيـــس  الرئيـــس  بيـــن  األبيـــض 

اإلســـرائيلي "نفتالـــي بينيـــت"، فـــي 2٧ أغســـطس 

2021، حيـــث أكـــد األول أن "هنـــاك خيـــارات أخـــرى فـــي 

التعامـــل مـــع إيـــران فـــي حـــال فشـــل المفاوضـــات"، 

فـــإن ذلـــك لـــم يقلـــص مـــن حـــدة القلـــق التـــي تنتـــاب 

تـــل أبيـــب إزاء المســـارات المحتملـــة للمفاوضـــات 

التـــي تجـــري فـــي فيينـــا.

مسارات محتملة:

فـــي ضـــوء ذلـــك، يمكـــن القـــول إن هـــذه التطـــورات 

فـــي مجملهـــا تفـــرض ثالثـــة مســـارات محتملـــة 

للمفاوضـــات التـــي تجـــري فـــي فيينـــا:

المســـار األول: هـــو نجـــاح تلـــك المفاوضـــات فـــي 

الوصـــول إلـــى صفقـــة جديـــدة، تعـــزز مـــن احتمـــال 

اســـتمرار العمـــل باالتفـــاق الحالـــي، وهـــو احتمـــال 

يســـتند إلـــى حاجـــة واشـــنطن وطهـــران إلـــى تلـــك 

عديـــدة،  وخارجيـــة  داخليـــة  العتبـــارات  الصفقـــة 

ــدو  ــات ال تبـ ــه عقبـ ــه يواجـ ــي الوقـــت نفسـ ــه فـ لكنـ

هينـــة تتزايـــد تدريجًيـــا بفعـــل اســـتمرار النشـــاط 

ــي. ــووي اإليرانـ النـ

والمســـار الثانـــي: هـــو فشـــل تلـــك المفاوضـــات، 

للخالفـــات  تســـوية  إلـــى  التوصـــل  عـــدم  نتيجـــة 

العالقـــة بيـــن واشـــنطن وطهـــران، والتـــي باتـــت 

علـــى  الطرفيـــن  إصـــرار  نتيجـــة  تعقيـــًدا،  أكثـــر 

ـــه  التمســـك بموقفيهمـــا، وهـــو مـــا ســـوف يكـــون ل

ـــه  ـــر مضاعـــف علـــى االتفـــاق النـــووي فـــي حـــد ذات تأثي

الـــذي قـــد يتعـــرض لالنهيـــار بعـــد ذلـــك.

والمســـار الثالـــث: وســـطي ويتعلـــق بالوصـــول إلـــى 

اتفـــاق مؤقـــت بيـــن واشـــنطن وطهـــران، يقضـــي 

برفـــع نســـبي للعقوبـــات مقابـــل وقـــف عمليـــات 

ــتند  ــة، ويسـ ــتويات عاليـ ــوم بمسـ تخصيـــب اليورانيـ

هـــذا المســـار إلـــى أن هـــذا االتفـــاق المؤقـــت قـــد 

يســـاعد فـــي وقـــف التدهـــور الحالـــي، وبالتالـــي تجنـــب 

حـــدوث المســـار الثانـــي، وفـــي الوقـــت نفســـه يتيـــح 

ــًدا مـــن الوقـــت بشـــكل يمكـــن أن يوفـــر مناًخـــا  مزيـ

فـــي  الفجـــوة  حـــدة  تقليـــص  فـــي  يســـاهم  ربمـــا 

مواقـــف الطرفيـــن، وبالتالـــي تعزيـــز فـــرص الوصـــول 

إلـــى صفقـــة أشـــمل فـــي نهايـــة المطـــاف.

فــــي الـنـهـايــــــة، يمكـــــن الـقــــــول إن مـســـتـقـبــــل 

وربمـــا  غامًضـــا،  زال  مـــا  النوويـــة  المفاوضـــات 

ســـيترتب عليـــه تداعيـــات عديـــدة ســـوف يكـــون لهـــا 

تأثيـــر مباشـــر علـــى منطقـــة الشـــرق األوســـط، فـــي 

المختلفـــة  األزمـــات  بيـــن  الواضـــح  الترابـــط  ظـــل 

والســـيولة الملحوظـــة فـــي التفاعـــالت التـــي تجـــري 

بيـــن القـــوى اإلقليميـــة والدوليـــة المعنيـــة بتلـــك 

األزمــــــات.

رغـــم أن إدارة الرئيـــس األمريكـــي "جـــو بايـــدن" 
ــى  ــة إلـ ــائل طمأنـ ــه رسـ ــى توجيـ ــة علـ كانـــت حريصـ
ـــذي ُعقـــد بيـــن  ـــل أبيـــب، ال ســـيما خـــالل اللقـــاء ال ت
اإلســـرائيلي  الـــوزراء  ورئيـــس  "بايـــدن"  الرئيـــس 
فـــإن   ،2021 أغســـطس   27 فـــي  بينيـــت"،  "نفتالـــي 
ذلـــك لـــم يقلـــص مـــن حـــدة القلـــق التـــي تنتـــاب تـــل 
للمفاوضـــات  المحتملـــة  المســـارات  إزاء  أبيـــب 

التـــي تجـــري فـــي فيينـــا.
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ة مريرة، منذ سقوط  مرَّت دولة العـراق بحقبة زمنيَّ

ام حســـين، وتعـــرُّض  نظـــام الرئيـــس الســـابق صـــدَّ

البلـــد لالحتـــالل األمريكـــي - الغربـــي فـــي مـــارس 2003م، 

أكثـــر مـــن ســـبعة عشـــر عاًمـــا عاشـــها العـــراق وســـط 

أزمـــات إنســـانية خانقـــة، وبيئـــة محليـــة وإقليميـــة 

 متوتـــرة، وتحديـــات سياســـية واقتصاديـــة خطيـــرة،

هـــذه  حتـــى  مســـتمرة  بعضهـــا  تأثيـــرات  تـــزال  ال 

اللحظـــــة.

وكمـــا هـــو معلـــوم فـــإنَّ لهـــذه الدولـــة أهميـــة 

اســـتراتيجية واضحـــة فـــي محيطهـــا اإلقليمـــي، 

رغـــم تراُجـــع دورهـــا فـــي ظـــل االحتـــالل األمريكـــي، 

المتباينـــة  الخارجيـــة  التدخـــالت  تزاُيـــد  ورغـــم 

عســـكرًيا،  أو  سياســـًيا،  عليهـــا،  للســـيطرة 

شـــهد  وقـــد  اقتصادًيـــا)1(.  أو  اســـتخباراتًيا،  أو 

العـــراق مجموعـــة مـــن التطـــورات فـــي الســـنوات 

الدولـــة،  هيـــكل  ع  تصـــدُّ مـــن  زت  عـــزَّ الماضيـــة، 

كان مـــن أبرزهـــا: إعـــالن تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي 

قيـــام "الدولـــة اإلســـالمية" فـــي الموصـــل، فـــي 

ــا  ــد حدودهـ ــة" تمتـ ــة ُموازيـ ــي "دولـ ــو 2014، وهـ يونيـ

ـــة، لتشـــمل بعـــض  ـــى مـــا وراء الحـــدود العراقي إل

المناطـــق فـــي سـوريـــــا)2(.    

ويحـــاول العـــراق اليـــوم أْن يكـــون العًبـــا أو وســـيًطا 

إقليمًيـــا كخطـــوة لحـــل مشـــكالته الداخليـــة، حيـــث 

د. خالد خميس السحـاتي

ــوم  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر بـــــكـــــلـــــيـــــة االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد والـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ُمـ
ــا  ــيـ ــبـ ــيـ لـ  - بـــــــنـــــــغـــــــازي  جــــــامــــــعــــــة   - الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 

ــول  ــه بدخـ ــى أراضيـ ــوازن علـ ــداث تـ ــي إحـ ــب فـ يرغـ

قـــوى عربيـــة تـــوازن النفـــوذ اإليرانـــي واألمريكـــي 

حيـــن  أقـــوى  وضـــع  فـــي  يكـــون  حتـــى  والتركـــي، 

تتفـــاوض مـــع إيـــران وتركيـــا وأمريـــكا، وفـــي ســـبيل 

ذلـــك، دعـــا رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى 

ـــة جديـــدة تحـــت  الكاظمـــي إلـــى اســـتضافة قمَّ

ـــه  ووجَّ اإلقليمـــي"،  الجـــوار  دول  ـــة  "قمَّ عنـــوان: 

الكويـــت  رؤســـاء:  مـــن  لـــكلٍّ  ة  رســـميَّ دعــــوات 

ومصـــر  واألردن  وإيـــران  وتركيـــا  والســـعودية 

ة. وقطـــر للمشـــاركة فـــي القــــمَّ

ـــات المتحـــدة  ـــة كلٌّ مـــن: الوالي كمـــا شـــارك فـــي القمَّ

فرنســـا،  رأســـها  علـــى  أوروبيـــة،  ودول  األمريكيـــة، 

باإلضافـــة إلـــى المؤسســـات الدوليـــة مثـــل: االتحـــاد 

األوروبـــي واألمـــم المتحـــدة، وجامعـــة الـــدول العربيـــة، 
وممثلـــي منظمـــة المؤتمـــر اإلســـالمي.)3(

ـــة  ـــة: "قمَّ ـــاول هـــذه المقال ضمـــن هـــذا الســـياق، تتن

يـــات"، وذلـــك  الجــــوار اإلقليمـــي للعــــــراق: آفــــاق وتحدِّ

ــوار  ــوم "الجـ ــة: أواًل: مفهـ ــاور التاليـ ــالل المحـ ــن خـ مـ

ـــا: أبـــرز  ـــة، ثانًي اإلقليمـــي" فـــي حقـــل العالقـــات الدوليَّ

ـــة "الجـــوار اإلقليمـــي"  يـــات التـــي ُتواجههـــا قمَّ التَّحدِّ

ـــة "الجـــوار اإلقليمـــي"  للعـــراق، ثالًثـــا: إنجـــازات قمَّ

ـــاق المســـتقبل.  وآفــ

قمَّة الجـوار اإلقليميِّ للعـــراق: آفـاٌق وتحدِّياٌت
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ــعــراق الــيــوم أْن يــكــون العــًبــا  يــحــاول ال
مشكالته  لحل  كخطوة  إقليمًيا  وسيًطا  أو 
على  ــوازن  ت إحــداث  في  يرغب  حيث  الداخلية، 
ــوازن النفوذ  ــ أراضــيــه بــدخــول قـــوى عــربــيــة ت
رئيس  دعا  ولــذا  والتركي؛  واألمريكي  اإليراني 
إلى  الكاظمي"  "مصطفى  الــعــراقــي  ــوزراء  ــ ال

ة دول الجوار اإلقليمي". استضافة "قمَّ

أواًل: مفهـــــوم "الجـــــوار اإلقــــليمي" فـــي 
الدوليـــة: العاقـــات  حقــــل 

فــي   " اإلقليمــيِّ "الجــوار  مفهــوم  مناقشــة  ُتثيــر 

تحليــل العالقــات الدوليــة والنظــم اإلقليميــة عــدة 

ــق مثــًلا بمفهــوم "الجـــوار"، ومعاييــر  جوانــب، تتعلَّ

تحديــده، فمــن الناحيــة اللغويــة، تشــير المعاجــم 

إلــى أنَّ مفهــوم "الجــوار" يعنــي الُقــرب المكانــي، بمــا 

ُنــه ذلــك مــن صــالت وروابــط وهكــذا، فــإنَّ  يتضمَّ

معنييــن  علــى  يشــتمل  ــا،  ُلغويًّ "الجــوار"  مفهــوم 

والوشــائج  والروابــط  ــة،  المكانيَّ الُمتاخمــة  همــا: 

المترتبــة علــى ذلــك. وبُحكــم ارتبــاط مفهــوم الجــوار 

علــم  إطــار  فــي  المفهــوم  ظهــر  فقــد  بالمــكان، 

)الجغرافيــا السياســية(، الــذي يهتــم بدراســة تأثيــر 

العوامــل الجغـــرافية علــى األوضــاع السياســية في 

مجتمـــع مـــا أو دولــة مــــا.

إنَّ قضيــة "الجــوار اإلقليمــي" كانــت موضــع جــدل 

نظــري منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 

بيــن ثــالث مــدارس رئيســة فــي العالقــات الدوليــة، 

ــت المدرســة الواقعيــة: بدراســة  فمــن ناحيــة: اهتمَّ

األمنــي،  البعــد  علــى  بالتركيــز  اإلقليمــي  الجــوار 

"الجــوار اإلقليمــي"  تأثيــر سياســات دول  وتحديــًدا 

علــى الوضــع األمنــي فــي اإلقليــم الــذي تقــع علــى 

حــدوده، وفــي إطــار ذلــك، ُتعــد "المصالــح القوميــة" 

التــي  العالقــات  لنمــط  ــا  مهمًّ ًدا  محــدِّ للــدول 

ــا  ر بيــن دول "الجــوار اإلقليمــي". أمَّ يمكــن أن تتطــوَّ

ــت بتحليــل  المدرســة الليبراليــة الجديــدة: فقــد اهتمَّ

والــدول  اإلقليمــي"  "الجــوار  دول  بيــن  التفاعــالت 

اإلقليميــة بالتركيــز علــى الُبعــد االقتصــادي، ســواٌء 

عــن  ــر  ُيعبِّ كمــا  اقتصاديــة،  مصالــح  صــورة  فــي 

المنظمــات  دور  أو  التجاريــون،  الليبراليــون  ذلــك 

االقتصاديــة  خصوًصــا  اإلقليميــة،  والمؤسســات 

وتدعيــم  المتجــاورة  الــدول  بيــن  التقريــب  فــي 

إقامــة  طريــق  عــن  اإلقليمــي  والتكامــل  التعــاون 

بتحقيــق  تســمح  التــي  المؤسســات  هــذه  مثــل 

المصالــح المشــتركة بيــن الــدول األعضــاء فيهــا، 

ســاتيون.  الُمؤسَّ الليبراليــون  عنــه  ــر  ُيعبِّ مــا  وهــو 

تأثيــر  بتحليــل  ــة  البنائيَّ المدرســة  ــت  اهتمَّ بينمــا 

الثقافــة والهويــة االجتماعيــة والوطنيــة والمعاييــر 

والقيــم فــي العالقــات بيــن دول "الجــوار اإلقليمــي" 

والــدول األعضــاء فــي إقليــم مــا، وفــرص تحقيــق 
أو وقــوع الصــــراع بينهمــا.)4( الســالم والتعــاون 

ثانًيــا: أبــرز التَّحدِّيــات التــي تواجههــا 
قمَّــة "الجــوار اإلقليمــي" للعـــــراق: 

ــى مــن نوعهــا، فقــد  ــة هــي األول ــم تكــن هــذه القمَّ ل

منهــا:  مهّمــة،  أخــرى  وقمــم  لقــاءات  ســبقتها 

ــة "الشــام الجديــد"، التــي احتضنتهــا العاصمــة  قمَّ

ــة بغــداد فــي شــهر يونيــو )2021(، وشــاركت  العراقيَّ

ــة الرابعــة بعــد  فيهــا مصــر واألردن، كانــت هــذه القمَّ

تأســيس  هدفهــا  متعاقبــة  اجتماعــات  سلســلة 

مشــروع تعــاون اســتراتيجّي كبيــر وطمــوح، وحلــف 

جيوسياســي، طــرح فكرتــه رئيــس الــوزراء العراقــي 

الجديــد"،  "الشــام  باســم  الكاظمــي  مصطفــى 

ومصــر،  واألردن  العــراق  مــن  كالًّ  ســيضم  والــذي 

هــذه الــدول التــي ترتبــط جغرافًيــا، عندمــا تتقــارب 

ــا ســتبدو أكثــر قــوة ورســوًخا،  ا واقتصاديًّ سياســيًّ

الــدول  هــذه  لــدى  السياســية"  "اإلرادة  أنَّ  خاصــًة 

ة فــي تحويــل هــذا المشــروع المســتقبلي مــن  جــادَّ

"الشــام  مشــروع  العملــي.  الواقــع  إلــى  الفكــرة 
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لــه  تحالًفــا  ــة  ليَّ األوَّ معطياتــه  فــي  يبــدو  الجديــد" 

ــة  ة لجميــع ُدولــه)5(. ُثــمَّ أتــت قمَّ مكاســب اســتراتيجيَّ

"الجــوار اإلقليمــي" علــى نطــاق أوســع، لُمناقشــة 

يــات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة التــي  التَّحدِّ

ــز فــرص  يواجههــا العــراق ودول المنطقــة، ولتعزي

األمــن واالســتقرار واالســتثمار فــي العــراق، الــذي 

واقتصــادي  وأمنــي  سياســي  تدهــور  مــن  يعانــي 

واإلرهــاب،  السياســية  الُمحاصصــة  نظــام  نتيجــة 

وتأثيــر العالقــات المتوتــرة بيــن دول المنطقــة عليه، 

ــة ُتعتبــر بمثابــة محاولــة إلخراج  ومــن ثــمَّ فهــذه القمَّ

العــراق مــن بــؤرة التوتــر والصــراع)6(. والســؤال الــذي 

يطــرح نفســه هنــا: مــا أبــرز التحديــات التــي تواجههــا 

ــة "الجــوار اإلقليمــي" للعـــــراق؟ فــي واقــع األمــر  قمَّ

توجــد عــدة تحديــات مطروحــة للنقــــاش، أهمهــا 

مـــــا يلــي: 

تشـــير اللوحـــة االســـتراتيجية اإلقليميـــة العربيـــة 	 

إلـــى تحديـــات واقعيـــة وحزمـــة مـــن المتناقضـــات 

الجيوسياســـية، ضمـــن ســـياق تفاعـــالت الـــدول 

مراقـــب  أي  ويســـتطيع  للعـــراق،  المجـــاورة 

أن يلمـــس التبايـــن الواضـــح فـــي مواقـــف كل 

دولـــة تجـــاه دور ومســـتقبل العـــراق، ويراهـــن 

الكاظمـــي علـــى مســـاره التوافقـــي فـــي طـــرح 

مشـــتركات لتقريـــب وجهـــات النظـــر بيـــن الـــدول، 

ــي،  ــن اإلقليمـ ــز األمـ ــات وتعزيـ وتقليـــص الخالفـ

ــتركة التـــي  ــاره السياســـات األمنيـــة المشـ باعتبـ

تبلورهـــا الوحـــدات السياســـية المشـــكلة للنظـــام 

اإلقليمـــي؛ بغيـــة تجنيـــب العـــراق المخاطـــر التـــي 

تعكســـها طبيعـــة الصـــراع الدولـــي واإلقليمـــي 
فـــي المنطقـــة. )٧(

وذلـــك 	  اإلرهـــاب:  ومكافحـــة  األمـــن  ملـــف 

ــة، وكبـــح  ـ ات األمـــن العراقيَّ إلعـــادة هيكلـــة قـــوَّ

للتهدئـــة  كوســـيلة  المارقـــة  الميليشـــيات 

ائمـــة، ومنـــع العـــراق مـــن أن يكـــون دائًمـــا  الدَّ

المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن  لالشـــتباك  ســـاحة 

ـــرز الملفـــات  ـــر هـــذا الملـــف مـــن أب ـــران. ويعتب وإي

والدولـــي  اإلقليمـــي  العـــام  للـــرأي  الشـــاغلة 

فـــي المنطقـــة، خاصـــة بعـــد إطاحـــة اإلرهـــاب 

وإحداثـــه  ـــة،  الجغرافيَّ العـــراق  لثلـــث مســـاحة 

ـــة. كمـــا أنَّ اســـتمرار فلـــول  النقســـامات طائفيَّ

وبقايـــا التنظيمـــات اإلرهابيـــة العابـــرة لحـــدود 

الدولـــة، ســـواٌء كانـــت خاليـــا نائمـــة أو ناشـــطة 

آنيـــة  خطـــورة  يمثـــل  منطقـــة  مـــن  أكثـــر  فـــي 

ومســـتقبلية فـــي مناطـــق التمـــاس الطائفيـــة 

الخـــط  فـــي  أو  بغـــداد،  العاصمـــة  حـــزام  فـــي 

والمناطـــق  كردســـتان  إقليـــم  بيـــن  القومـــي 

المركزيـــة مـــن البـــالد. وهنـــا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى 

ــت  ــا زالـ ــا داعـــش مـ ــران وبقايـ ــيات إيـ أن ميليشـ

فـــي العـــراق، وأيًضـــا القـــوات التركيـــة ال تـــزال 

ل ارتباًطـــا بيـــن عمليـــات  موجـــودة، وهـــو ُيشـــكِّ

المـــد والجـــذر التـــي يشهــدهـــــا اإلرهــــــاب فـــي تلـــك 
المنطقــــة.)8(

أمـــام 	  والمحتملـــة  الحاليـــة  التحديـــات  بحـــث 

التحـــوالت السياســـية والعســـكرية التـــي تحـــدث 

فـــي المنطقـــة اليـــوم، وفـــي المســـتقبل، مـــع 

االنســـحاب األمريكـــي مـــن العـــراق، وتقليـــص 

قواتـــه فـــي المنطقـــة. وكذلـــك: تعزيـــز المســـار 

واإلقليميـــة  العربيـــة  الـــدول  بيـــن  التفاوضـــي 

فـــي ظـــل التحديـــات السياســـية واألمنيـــة علـــى 
والمســـتقبلية.)٩( اآلنيـــة  العالقـــات  مســـتوى 

التوافقي  ”الكاظمي“ على مساره  يراهن 
النظر  وجــهــات  لتقريب  مشتركات  طــرح  فــي 
وتقليص  للعراق،  اإلقليمي  الــجــوار  دول  بين 
الخالفات وتعزيز األمن اإلقليمي بغية تجنيب 
العراق المخاطر التي تعكسها طبيعة الصراع 

الدولي واإلقليمي في المنطقة.
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هـــذا باإلضافـــة إلـــى تحديـــات أخـــرى منهـــا مثـــًلا: 	 

مشـــكلة الميـــاه مـــع دول الجـــوار، وخصوًصـــا: 

تركيـــا وإيـــران وســـوريا. وملف الطاقـــة الكهربائية 

بالعـــراق، وتحديـــات تحقيـــق التنميـــة الوطنيـــة، 

وُأطـــر التعـــاون االقتصـــادي بيـــن الـــدول الثـــالث، 

وكذلـــك: ُقـــــْرب االنتخابـــات النيابيـــة فـــي البـــــالد، 

ونتائجهـــا الُمحتملـــة، بالنســـبة لرئاســـة مجلـــس 

ــر رئيـــس  الـــوزراء، فمـــن الُمحتمـــل أن يتـــمَّ تغييـ

ـــة بذلـــك،  الحكومـــة، فتتأثـــر مخرجـــات هـــذه القمَّ

وربمـــا يتـــم تأجيـــل تطبيـــق نتائجهـــا مســـتقبًلا. 

ثالثًا: إنجازاُت قمَّة "الجــوار اإلقـليميِّ" 
وآفــاُق الُمستقبل: 

نجحـــت قمـــة بغـــداد فـــي التوصـــل إلـــى تصـــور متـــوازن 

للعـــراق المأمـــول، تنـــص، وفًقـــا للبيـــان الختامـــي 

سياســـة  العـــراق  "اعتمـــاد  علـــى:  القمـــة  لتلـــك 

التـــوازن والتعـــاون اإليجابـــي فـــي عالقاتـــه الخارجيـــة"، 

ــا جـــاء إعـــراب المشـــاركين عـــن "الوقـــوف  ومـــن هنـ

الجهـــود  توحيـــد  وضـــرورة  العـــراق،  جانـــب  إلـــى 

ينعكـــس  الـــذي  وبالشـــكل  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 

كمـــا  وأمنهـــا"،  المنطقـــة  اســـتقرار  علـــى  إيجاًبـــا 

رحبـــوا بالجهـــود الدبلوماســـية العراقيـــة، الراميـــة 

إلـــى الوصـــول إلـــى أرضيـــة مـــن المشـــتركات مـــع 

ــز  ــبيل تعزيـ ــي سـ ــي فـ ــي والدولـ ــن اإلقليمـ المحيطيـ

واألمنيـــة،  واالقتصاديـــة  السياســـية  الشـــراكات 

وتبنـــي الحـــوار البّنـــاء، وترســـيخ التفاهمـــات علـــى 

 )10( المشـــتركة.  المصالـــح  أســـاس 

وُيشـــار هنـــا إلـــى عـــدد مـــن النقـــاط الُموجـــزة: أولهـــا: 

ـــن مـــن جمـــع كل هـــذه األطـــراف  أنَّ العـــراق تمكَّ

ــد،  ــع واحـ ــي موقـ ــا، فـ ــران وخصومهـ ــع إيـ ــا؛ جمـ مًعـ

ودولًيـــا.  إقليمًيـــا  مهمـــة  عربيـــة  أطراًفـــا  وجمـــع 

اإلقليميـــة  مكانتـــه  يســـتردُّ  العـــراق  أنَّ  وثانيهـــا: 

أنَّ  ثالثهـــا:  الصعبـــة.  الداخليـــة  ظروفـــه  برغـــم 

ـــن عالقـــات بعـــض الـــدول  ـــئ لتحسُّ ـــة قـــد ُتوطِّ القمَّ

ــا: أنَّ توقيـــت  ــران. رابعهـ ــا، أو إيـ ــع تركيـ ــة، مـ العربيـ

ـــة يأتـــي فـــي وقـــت مهـــم للغايـــة، ولـــه تأثيـــرات  القمَّ

ـــر علـــى  داخـــل العـــراق علـــى المســـتوى المحلـــي، وُيؤثِّ

تناُفـــس أطـــراف كثيـــرة، خامســـها: أنَّ ملـــف ســـوريا، 

ـــن بغـــداد مـــن دعـــوة  ًقـــا، ولـــم تتمكَّ ال يـــزال ُمعلَّ

ـــارات مختلفـــة، وهـــذا الوضـــع قـــد  الســـوريين؛ العتب

ــرة للملـــف الســـوري،  ــاه معالجـــة متأخـ يدفـــع باتجـ

ـــة يجـــب  ة-اإلقليميَّ وسادســـها: أنَّ المنطقـــة العربيَّ

باتـــت ثقيلـــة جـــًدا،  التـــي  أن ُتعيـــد كل حســـاباتها 
وتؤثـــر علـــى اســـتقرار المنطقـــة. )11(

ـــز األمـــن اإلقليمـــي  لقـــد تـــمَّ هنـــا تأكيـــد ضـــرورة تعزي

والفكـــر  اإلرهـــاب  ومكافحـــة  المنطقـــة،  فـــي 

المتطـــرف، وتطويـــر القـــدرات العســـكرية واألمنيـــة 

العراقيـــة، حيـــث جـــاء فـــي البيـــان الختامـــيِّ لمؤتمـــر 

"بغـــداد للتعـــاون والّشـــراكة": "أثنـــى المشـــاركون 

فـــي  الكبيـــرة  وتضحياتـــه  العـــراق  جهـــود  علـــى 

حربـــه علـــى اإلرهـــاب بمســـاعدة التحالـــف الدولـــي 

بـــوا  اء واألصدقـــاء لتحقيـــق االنتصـــار، ورحَّ واألشـــقَّ

ـــة  واألمنيَّ العســـكريَّة  العـــراق  قـــدرات  ر  بتطـــوُّ

بالشـــكل الـــذي ُيســـهم فـــي تكريـــس وتعزيـــز األمـــن 

أنــــواع  لـــكل  رفضهـــم  ديـــن  ُمجدِّ المنطقـــة،  فـــي 

وأشكال اإلرهــاب والفكر المتطرف". )12( 

األطـــراف  أن  أيًضـــا  القمـــة  هـــذه  أكـــدت  كمـــا 

ُعمـــق  جيـــًدا  تقـــرأ  أن  اســـتطاعت  الُمشـــاركة 

رات الجديـــدة فـــي البيئـــة اإلقليميـــة والدوليـــة  التَّطـــوُّ

ـــي تجمعهـــا مـــع العـــراق، وفـــي المقدمـــة منهـــا:  الت

نجحت قمة بغداد في التوصل إلى تصور 
علـى  أكـدت  كمـا  المأمـول،  للعـراق  متـوازن 
ضـرورة تعزيـز األمـن اإلقليمـي فـي المنطقـة، 
ومكافحـة اإلرهـاب والفكر المتطـرف، وتطوير 

القـدرات العسـكرية واألمنيـة العراقيـة.
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ـــد مـــن منظـــور العجـــز  ـــي"، وبالتحدي "الحـــدث األفغان

والتهافـــت  الحـــدث،  هـــذا  إدارة  عـــن  األمريكـــي 

ــات".  ــن الصراعـ ــأيِّ بالنفـــس عـ ـ ــى "النَّ ــي علـ األمريكـ

هـــذه الرســـالة وصلـــت إلـــى الجميـــع؛ حيـــث أدركـــوا 

الُمثـــارة  األزمـــات  وتســـوية  الخالفـــات  تجـــاُوز  أنَّ 

بينهـــم لـــن ُتحـــلَّ إال بمبـــادرات مـــن هـــذه الـــدول دون 

انتظـــار للـــدور األمريكـــي.

ـــة بغـــداد" تفـــرَّدت عن غيرها من القمم العراقية  "قمَّ

غيـــر  ـــة  تصاُلحيَّ بمبـــادرات  الســـابقة  العربيـــة  أو 

مســـبوقة، شـــملت أطراًفـــا ُمتخاصمـــة، التقـــت علـــى 

أرض العـــراق، لـــم تقتصـــر علـــى العـــرب وحدهـــم، 

لكنَّهـــا امتـــدت إلـــى تركيـــا، ووصلـــت رســـائلها حتًمـــا 

ـــأة، حســـب  إلـــى إيـــران هـــي األخـــرى التـــي باتـــت ُمهيَّ

رئيســـي  إبراهيـــم  الجديـــد  رئيســـها  تصريحـــات 

ـــة إيجابيـــة مـــع دول الجـــــــوار.)13(  لمبـــادرات تصاُلحيَّ

ــار إليـــه وزيـــر الخارجيـــة العراقـــي، الـــذي  ــا أشـ وهـــذا مـ

قـــال إن: "بغـــداد اســـتطاعت أن تجمـــع قـــوى مختلفـــة 

"فبغـــداد  مشـــكالت.  بينهـــا  كانـــت  مختلفـــة  ودول 

الصراعـــات،  حالـــة  مـــن  بـــدًلا  حواريـــة  حالـــة   خلقـــت 

إذ صـــار هنـــاك عمـــل مشـــترك بيـــن هـــذه الـــدول فـــي 

بينهـــا عـــن  المحيـــط اإلقليمـــي، وحـــل المشـــكالت 

طريـــق الحـــوار. إن هـــذه القمـــة ســـوف تؤثـــر علـــى 

الوضـــع العراقـــي واإلقليمـــي، "فحالـــة التوتـــر والتشـــنج 

الموجـــودة فـــي المنطقـــة ســـتتغير إلـــى حالـــة أخـــرى، 
والوضـــع الداخلـــي العراقـــي مرتبـــط بالمنطقـــة".)14(

ومـــن اإلنجـــازات الواضحـــة للعيـــان أيًضـــا: النجـــاح 

الدبلوماســـي واألمنـــي للعـــراق فـــي اســـتضافة هـــذا 

السياســـية  التحديـــات  كل  رغـــم  المهـــم،  الحـــدث 

بطبيعـــة  وهـــذا  الدولـــة،  تواجههـــا  التـــي  واألمنيـــة 

الحـــال ســـوف يفتـــح فـــي المســـتقبل آفاًقـــا مـــن 

أشـــكال التعـــاون اإلقليمـــي فـــي المنطقـــة، ويكســـر 

ســـابًقا،  العـــراق  منهـــا  عانـــى  التـــي  العزلـــة  حاجـــز 

ـــد الطريـــق لتفاهمـــات إقليميـــة مهمـــة، قـــد  وُيمهِّ

بـــارز فـــي حلحلـــة أزمـــات إقليميـــة  يكـــون لهـــا دور 

ـــال  فعَّ كنشـــاط  ُيْحَســـب  كلـــه  وهـــذا  معقـــدة، 

للسياســـة الخارجيـــة العراقيـــة، التـــي تعمـــل علـــى 

ـــه ُمنعـــزًلا،  إخـــراج العـــراق مـــن نفـــق مظلـــم، قبـــع في

يواجـــه مشـــكالته الداخليـــة الصعبـــة. وختاًمـــا: فـــإنَّ 

ة "الجــــوار اإلقليمي" للعــــــراق: هي فرصة سانحة  قمَّ

الماضـــي،  براثـــن  مـــن  المســـتقبل  عـــراق  إلنقـــاذ 

ــة، تســـاهم فـــي  وتأســـيس عالقـــات خارجيـــة متوازنـ

وخارجًيـــا،  داخلًيـــا  ســـيادة،  ذات  قويـــة،  دولـــة  بنـــاء 

اإلرهـــاب، وتحقيـــق  مـــن  بلدهـــا  تســـتطيع حمايـــة 

التنميـــة، وتوفيـــر الخدمـــات األساســـية للمواطـــن، 

فـــي ظـــل نظـــام ديمقـــــراطي، مـــع تحقيـــق األمـــن 

والســــالم واالستقــــرار فـــي محيطهـــا اإلقليمـــي. 

تصبـــو  مـــا  تحقـــق  إمكانيـــة  مـــدى  وبخصـــوص 

فـــإنَّ  ـــة  القمَّ هـــذه  فـــي  المشـــاركة  الـــدول  إليـــه 

ـــة صعوبـــات عديـــدة فـــي هـــذا  ـــد أنَّ ثمَّ الواقـــع ُيؤكِّ

ـــدد، خصوًصـــا فيمـــا يتعلـــق بتوتـــر العالقـــات  الصَّ

ـــذ  ـــا، وبعـــض الملفـــات العالقـــة من ـــران وتركي مـــع إي

زمـــٍن، ولذلـــك فـــإنَّ تحقيـــق بعـــض اإلنجـــازات ربمـــا 

يكـــون ممكًنـــا علـــى صعيـــد التعـــاون االقتصـــادي 

)اإلقليمـــي( العربـــي، والتخفيـــف مـــن حـــدة بعـــض 

ـــا فيمـــا عـــدا ذلـــك  المشـــكالت الداخليـــة للعـــراق، أمَّ

ـــة أخـــرى،  ـــب عـــدة جـــوالت حواريَّ فـــإنَّ األمـــر يتطلَّ

ـــًدا بيـــن األطـــراف المعنيـــة، مـــن أجـــل  وتنســـيًقا جيِّ

الوصـــول إلـــى خطـــوات متقدمـــة علـــى صعيـــد تنفيـــذ 

تصالحـــات عربيـــة وإقليميـــة.   

في  للعراق  واألمني  الدبلوماسي  النجاح 
استضافة "قمة دول الجوار اإلقليمي"، رغم كل 
تواجهها  التي  واألمنية  السياسية  التحديات 
الدولة، يفتح في المستقبل آفاًقا من أشكال 
حاجز  ويكسر  المنطقة،  في  اإلقليمي  التعاون 

العزلة التي عانى منها العراق سابًقا.
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لبنان: عام بعد االنفجار.. ماذا يريد اللبنانيون؟

أ. رابحة سيف عالم 

لـــم يكـــن االنفجـــار الكبيـــر الـــذي وقـــع بمرفـــأ لبنـــان 

فـــي صيـــف 2020 متوقًعـــا. كان اللبنانيـــون يعانـــون 

أشـــهر  لعـــدة  االقتصـــادي  الجمـــود  مـــن  أصـــًلا 

مقابـــل  الليـــرة  ســـعر  تدهـــور  بســـبب  متتاليـــة 

ـــان التوقـــف عـــن دفـــع أقســـاط  الـــدوالر، وإعـــالن لبن

الديـــن العـــام، فضـــًلا عـــن تداعيـــات وبـــاء كورونـــا 

وسياســـة اإلغـــالق التـــي قضـــت علـــى مـــا تبقـــى مـــن 

فـــرص اإلنعـــاش االقتصـــادي. لـــذا كان اللبنانيـــون 

بعًضـــا  يعـــوض  ســـياحي  بموســـم  يستبشـــرون 

مـــن الخســـائر االقتصاديـــة التـــي ســـيطرت علـــى 

المشـــهد فـــي أشـــهر مـــا قبـــل االنفجـــار، فعـــادة 

مـــا تكـــون أشـــهر الصيـــف ســـبيًلا إلدخـــال مبالـــغ 

دوالريـــة كبيـــرة فـــي دورة االقتصـــاد اللبنانـــي نتيجـــة 

النتعـــاش الســـياحة وعـــودة المغتربيـــن لقضـــاء 

العطلـــة فـــي البـــالد. ولكـــن مـــا حـــدث كان العكـــس 

تماًمـــا، إذ أدى االنفجـــار إلـــى تدميـــر المرفـــأ ومنطقـــة 

عـــن  فضـــًلا  لـــه،  التابعـــة  والصوامـــع  المخـــازن 

تدميـــر المبانـــي الســـكنية والترفيهيـــة والمكاتـــب 

والمشـــافي الواقعـــة فـــي محيطـــه، مخلًفـــا أكبـــر 

رقعـــة دمـــار فـــي العاصمـــة لـــم تشـــهدها حتـــى خـــالل 

الحـــرب األهليـــة. فيمـــا نتـــج عـــن هـــذا الدمـــار تشـــريد 

نحـــو 300 ألـــف مـــن ســـكان العاصمـــة، وســـقوط 

أدى  ممـــا  اآلالف،  وجـــرح  اللبنانييـــن  مـــن   200 نحـــو 

ـــى نفـــاد مســـتودعات مشـــافي العاصمـــة  ـــا إل تلقائًي

باحثة بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

مـــن المســـتلزمات الطبيـــة، وخـــروج نحـــو أربعـــة 

مشـــاٍف مـــن الخدمـــة . 

إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى

لـــم تكـــن صدمـــة انفجـــار المرفـــأ بالحـــدث العابـــر، 

فالصدمـــة قـــد شـــّلت العقـــول، وهـــول الدمـــار كان 

لـــكل مـــن عاينـــه، ولكـــن المشـــهد األبـــرز  مزلـــزًلا 

ــن  ــة عـ ــية للدولـ ــات السياسـ ــاب المؤسسـ كان غيـ

فالسياســـيون  الحـــدث.  مـــع  الفـــوري  التفاعـــل 

وحضـــر  المشـــهد،  عـــن  تماًمـــا  غابـــوا  اللبنانيـــون 

فقـــط أعضـــاء الدفـــاع المدنـــي، والجيـــش اللبنانـــي، 

وعمـــال اإلغاثـــة المتطوعـــون، فيمـــا لـــم يصـــدر أي 

ــدث،  ــا حـ ــات مـ ــرح مالبسـ ــة يشـ ــن الحكومـ ــان عـ بيـ

أو يرشـــد اللبنانييـــن إلـــى ســـبل النجـــاة واإلغاثـــة 

اللبنانيـــون  كان  وإذا  الدقيـــق.  الوقـــت  هـــذا  فـــي 

معتاديـــن علـــى مثـــل هـــذه االنفجـــارات التـــي قـــد 

ــة، أو  تكـــون ناجمـــة عـــن اغتيـــال شـــخصية معروفـ

قصـــف جـــوي إســـرائيلي، فـــإن ســـبب انفجـــار المرفـــأ 

كان جديـــًدا نوًعـــا مـــا عمـــا اعتـــاده اللبنانيـــون، وبـــدا 

أيًضـــا أن كل أعضـــاء الحكومـــة كانـــوا علـــى علـــم 

بتخزيـــن مـــادة شـــديدة االنفجـــار والخطـــورة مثـــل، 

منطقـــة  فـــي  كبيـــرة  بكميـــات  األمونيـــوم  نتـــرات 

حيويـــة كالمرفـــأ، دون أن يتحـــرك أي منهـــم لتجنيـــب 
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ـــا  ـــم يكـــن غريًب ـــمَّ ل ـــة. ومـــن ث ـــل هـــذه الكارث ـــالد مث الب

أن تتجـــدد االحتجاجـــات الشـــعبية الغاضبـــة فـــي 

النـــواب  ومجلـــس  الحكومـــي  الســـراي  محيـــط 

وقـــوع  مـــن  ســـاعات  بعـــد  الـــوزارات  ومختلـــف 

االنفجـــار، فالغضـــب الشـــعبي الـــذي كان قـــد بـــدأ 

ــالق  ــة اإلغـ ــدأ عقـــب سياسـ ــم هـ ــر 201٩ ثـ ــذ أكتوبـ منـ

بســـبب كورونـــا، لـــم يتأخـــر كـــي يعـــود فـــي ســـاعات 

قليلـــة عقـــب االنفجـــار. 

أيـــام  بعـــد  ديـــاب"  "حســـان  حكومـــة  اســـتقالت 

ولكـــن  الغاضبـــة،  الشـــعبية  االحتجاجـــات  بفعـــل 

أيًضـــا بفعـــل الضغـــط الدولـــي واإلقليمـــي، فزعمـــاء 

ــى  ــان علـ ــرة زاروا لبنـ ــة عـــدة دول مؤثـ ووزراء خارجيـ

الفـــور، وعاينـــوا موقـــع االنفجـــار وتجاهلـــوا تماًمـــا 

أعضـــاء هـــذه الحكومـــة، وكأن شـــرعيتها المحليـــة 

ـــى  ا مـــع االنفجـــار . إذ تولَّ والدوليـــة ســـقطت فـــوًر

الجيـــش اللبنانـــي الســـيطرة علـــى موقـــع االنفجـــار 

عمليـــات  علـــى  اإلشـــراف  وباشـــر  ومحيطـــه، 

اإلغاثـــة ورفـــع الـــركام وتوزيـــع المســـاعدات علـــى 

متطوعيـــن  تقاطـــر  عـــن  فضـــًلا  المتضرريـــن، 

بـــاآلالف يومًيـــا مـــن مختلـــف المناطـــق اللبنانيـــة إلـــى 

العاصمـــة لمســـاعدة األهالـــي علـــى إخـــالء منازلهـــم 

مـــن  الشـــخصية  ورفـــع متعلقاتهـــم  المتضـــررة، 

تحـــت الـــركام. كانـــت األيـــام التاليـــة علـــى االنفجـــار 

بإســـقاط  اللبنانييـــن  مطلـــب  بتحقيـــق  كفيلـــة 

المدنـــي  المجتمـــع  جهـــود  وتضافـــرت  الحكومـــة، 

إلـــى جانـــب الجيـــش اللبنانـــي إلدارة أزمـــة االنفجـــار، 

التـــي  دون االحتيـــاج ألعضـــاء النخبـــة السياســـية 

بالكامـــل.  الشـــعبي  الغضـــب  علـــى  اســـتحوذت 

أن  اللبنانـــي  للشـــعب  تبيـــن  مـــا  ســـرعان  ولكـــن 

جهـــود المســـاعدات اإلغاثيـــة المدنيـــة والعســـكرية 

ليســـت  العالـــم  بلـــدان  كل  مـــن  تقاطـــرت  التـــي 

كافيـــة، فحجـــم الدمـــار يتعـــدى اإلغاثـــة إلـــى حتميـــة 

اإلعمـــار واتخـــاذ قـــرارات بشـــأن إعـــادة ترميـــم مـــا 

تهـــدم، وهـــو األمـــر الـــذي ال يتوافـــر إال بحكومـــة قويـــة 

ومتجانســـة وقـــادرة علـــى اتخـــاذ قـــرارات إصالحيـــة 

حاســـمة. هـــذا وقـــد اســـتغرقت عمليـــة تشـــكيل 

حكومـــة جديـــدة نحـــو ثالثـــة عشـــر شـــهًرا، وثالثـــة 

"مصطفـــى  مـــن  الحكومـــة،  لرئاســـة  مرشـــحين 

إلـــى  الحريـــري"، وصـــوًلا  بــــ "ســـعد  ا  مـــروًر أديـــب"، 

حثيثـــة  وســـاطات  عـــن  فضـــًلا  ميقاتـــي".  "نجيـــب 

مـــن عـــدة دول أبرزهـــا فرنســـا، ومصـــر، والفاتيـــكان، 

إلـــى جانـــب الوســـاطات المحليـــة مـــن رئيـــس قـــوى 

األمـــن الداخلـــي والبطريـــرك المارونـــي. 

لــت العقــدة األساســية أمــام تشــكيل الحكومــة  تمثَّ

وزاريــة  بحقائــب  اللبنانييــن  الفرقــاء  تشــبث  فــي 

تكويــن  مــن  ســلًفا  محــددة  وبحصــة  معينــة، 

الحكومــة؛ ففريــق حــزب هللا وحركــة أمــل تشــبث 

أي  تنفيــذ  علــى  الطريــق  لقطــع  الماليــة  بــوزارة 

عقوبــات ماليــة تقرهــا واشــنطن علــى حلفــاء إيــران 

فــي لبنــان، بينمــا تمســك الرئيــس "ميشــال عــون" 

بحصــة تعــادل ثلــث الــوزراء ليكــون ممســًكا بالقــرار 

هــذه  إســقاط  ويســتطيع  بالكامــل،  الحكومــي 

الحكومــة متــى شــاء. بينما تمســك آخــرون بحقائب 

الرئيــس فــي تســمية كل  مؤثــرة لمواجهــة رغبــة 

الــوزراء المؤثريــن فــي مجريــات االنتخابــات القادمة، 

كان شــرط  فيمــا  والخارجيــة.  والداخليــة  كالعــدل 

تشــكيل  يتــم  أن  والمانحيــن  الدولــي  المجتمــع 

تصميــم  مــن  تتمكــن  كــي  الخبــراء  مــن  حكومــة 

وتنفيــذ خطــة إصالحــات حكوميــة تســمح بتســليم 

أســفــر انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت عــن تدمير 
التابعة  والصوامع  المخازن  المرفأ ومنطقة 
له، والمباني السكنية، والترفيهية، والمكاتب، 
أكبر  الواقعة في محيطه، مخلًفا  والمشافي 
إلى تشريد  أدى  العاصمة، ما  رقعة دمار في 

مئات اآلالف من سكان العاصمة.
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لبنــان المســاعدات الدوليــة المرصــودة إلنقــاذه من 

التدهــور االقتصــادي. بينمــا كان مطلــب الشــارع 

تشــكيل حكومــة مــن خــارج النخبــة الحاكمــة بوجــوه 

للتجاذبــات  تخضــع  ال  إصالحيــة  وبأجنــدة  جديــدة، 

الطائفيــة. فــي النهايــة تمّكــن "نجيــب ميقاتــي" مــن 

التحايــل علــى هــذه المطالــب المتعــددة وشــّكل 

النقــد  صنــدوق  مــع  التفــاوض  مهمتهــا  حكومــة 

ــي المســاعدات الدوليــة، وتوفيــر ســبل  الدولــي، وتلقِّ

الســوق  فــي  شــحيحة  أصبحــت  التــي  المعيشــة 

المحليــة، وتنظيــم االنتخابــات البرلمانيــة المقبلــة 

فــي موعدهــا.

ـــع أن تتمّكـــن الحكومـــة الحاليـــة مـــن تحقيـــق  ال يتوقَّ

نجاحـــات كبيـــرة، ولكـــن تدهـــور الوضـــع المعيشـــي 

واألمنـــي خـــالل نحـــو عـــام مـــن الفـــراغ الحكومـــي 

يجعـــل مـــن مجـــرد إعـــادة انتظـــام العمـــل الحكومـــي 

نجاًحـــا كبيـــًرا. باشـــرت الحكومـــة فـــوًرا تشـــكيل وفـــد 

الدوليـــة،  الماليـــة  المؤسســـات  مـــع  للتفـــاوض 

فضـــًلا عـــن التباحـــث مـــع الحلفـــاء وخاصـــة فرنســـا 

المطلوبـــة  اإلصالحيـــة  الخطـــوات  طبيعـــة  فـــي 

مـــن الحكومـــة كـــي يصبـــح لبنـــان مؤهـــًلا لتســـلم 

المســـاعدات الدوليـــة التـــي وعـــد بهـــا المانحـــون 

منـــذ وقـــوع االنفجـــار. باإلضافـــة إلـــى التباحـــث مـــع 

ـــان فـــي  ـــة دعـــم لبن دول الجـــوار واألشـــقاء فـــي كيفي

ملـــف الطاقـــة وخاصـــًة تمريـــر الغـــاز المصـــري عبـــر 

ـــان. وهـــو  ـــاء لبن ـــى محطـــات كهرب األردن وســـوريا إل

ـــة  ـــة واإلقليمي ـــة الدولي ـــأن العزل ـــذي يبشـــر ب األمـــر ال

التـــي ُفرضـــت علـــى الحكومـــة والنخبـــة اللبنانيـــة منـــذ 

االنفجـــار أصبحـــت اآلن مـــن الماضـــي.  

تحقيق العدالة لضحايا االنفجار

رغـــم صعوبـــة مطلـــب تشـــكيل حكومـــة لبنانيـــة 

دولًيـــا ومحلًيـــا،  والشـــرعية  بالمصداقيـــة  تحظـــى 

فـــي  ُوضـــع  مـــا  إذا  ســـهًلا  مطلًبـــا  يصبـــح  فإنـــه 

المقارنـــة مـــع مطلـــب تحقيـــق العدالـــة لضحايـــا 

انفجـــار المرفـــأ. لطالمـــا كان التحقيـــق فـــي أي فســـاد 

أو هـــدر فـــي لبنـــان أمـــًرا خالفًيـــا وقابـــًلا للتســـييس، 

وعـــادة مـــا تـــزداد صعوبـــة هـــذا األمـــر إذا مـــا أســـفر 

ـــى  ـــق عل ـــا، وهـــو مـــا ينطب الحـــادث عـــن وقـــوع ضحاي

التحقيـــق بشـــأن انفجـــار المنشـــأ. كان االنفجـــار قـــد 

وقـــع قبـــل أيـــام قليلـــة مـــن صـــدور الحكـــم النهائـــي 

ــي  ــة التـ ــي المحكمـ ــان -وهـ ــة بلبنـ ــة الخاصـ للمحكمـ

نشـــأت عـــن التحقيـــق الدولـــي فـــي حـــادث اغتيـــال 

ذلـــك  فـــي  كان  ولـــذا   .2005 عـــام  الحريـــري  رفيـــق 

تذكيـــر لعـــدد الســـنوات والجهـــد واألمـــوال التـــي 

يســـتغرقها أي تحقيـــق دولـــي تنشـــأ عنـــه محكمـــة 

كتلـــك، خاصـــة أن الحكـــم النهائـــي لـــم يتهـــم جهـــات 

ــد  ــا أدان أحـ ــري" األب، وإنمـ ــال "الحريـ ــا باغتيـ بعينهـ

ــر  ــذا العنصـ ــر حـــزب هللا، دون أن يثبـــت أن هـ عناصـ

كان يتحـــرك بنـــاء علـــى أوامـــر مـــن قيـــادة الحـــزب. 

ومـــن ثـــمَّ ففكـــرة التحقيـــق الدولـــي لـــم تكـــن جذابـــة 

للمطالبيـــن بالعدالـــة لضحايـــا انفجـــار مرفـــأ بيـــروت، 

الوطنـــي  القضـــاء  دعـــم  هـــو  البديـــل  كان  وإنمـــا 

للتحقيـــق فـــي األمـــر، واالســـتفادة مـــن الخبـــرات 

الدوليـــة خاصـــة مـــن الـــدول التـــي ســـاهمت فـــي 

اإلجـــراءات األوليـــة لإلغاثـــة. وقـــد تقـــرر اضطـــالع 

القضـــاء العدلـــي بالتحقيـــق، وتمـــت االســـتفادة مـــن 

خبـــرات مكتـــب التحقيقـــات الفيدراليـــة األمريكيـــة 

لقيـــاس شـــدة االنفجـــار، وحجـــم المتفجـــرات التـــي 

التحقيـــق  بـــدأ  فيمـــا  المرفـــأ.  فـــي  مخزنـــة  كانـــت 

رهـــن المجتمـــع الدولـــي والمانحـــون 
بتشـــكيل  المســـاعدات  تقديـــم  اســـتمرار 
مـــن  تتمكـــن  كـــي  الخبـــراء  مـــن  حكومـــة 
تصميـــم وتنفيـــذ خطـــة إصالحـــات حكوميـــة، 
المســـاعدات  لبنـــان  بتســـليم  تســـمح 
ــور  ــن التدهـ ــاذه مـ ــودة إلنقـ ــة المرصـ الدوليـ

االقتصـــادي.
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ــؤولين  ــب المسـ ــاز أغلـ ــتجواب واحتجـ ــريًعا باسـ سـ

الحكومييـــن واألمنييـــن عـــن المرفـــأ، حتـــى وصـــل 

عـــدد المحتجزيـــن خـــالل الشـــهرين األوليـــن مـــن 

التحقيـــق إلـــى بضـــع وعشـــرين مســـؤوًلا. ولكـــن 

مـــن  أبعـــد  إلـــى  التحقيقـــات  قـــادت  مـــا  ســـرعان 

المســـؤولية الوظيفيـــة التـــي تقـــع علـــى موظفـــي 

ـــدأ المحقـــق العدلـــي المســـؤول  ـــمَّ ب المرفـــأ، ومـــن ث

الداخليـــة  وزراء  باســـتدعاء  التحقيـــق  ملـــف  عـــن 

عـــن  لســـؤالهم  الســـابقين،  والمـــال  واألشـــغال 

مســـؤوليتهم عـــن قـــرار اإلبقـــاء علـــى المتفجـــرات، 

وعرقلـــة إجـــراءات التخلـــص منهـــا بشـــكل آمـــن.

وكان لهذه االسـتدعاءات أثر مهم في عرقلة مسـار 

 – السـابقون  الـوزراء  هـؤالء  عمـل  حيـث  التحقيـق؛ 

الذيـن يتمتعـون أيًضـا بالحصانـة البرلمانيـة لكونهم 

نواًبـا - علـى التنصـل مـن المثـول للتحقيـق، وتخلفـوا 

عن تلبية االسـتدعاء، فيما يبدو أنه رغبة من النخبة 

االنفجـار  عـن  المسـؤولية  تطويـق  فـي  السياسـية 

وليـس  فقـط  الوظيفيـة  المسـؤولية  إطـار  فـي 

مـن  بإيعـاز  الجـدل  ثـار  المقابـل،  وفـي  السياسـية. 

هـؤالء الـوزراء والنـواب حـول مـدى صالحيـة القضاء 

المرفـأ،  انفجـار  بشـأن  التحقيـق  تولِّـي  فـي  العدلـي 

المسـؤولية سـتطال  كانـت  إذا  أنـه  لفكـرة  ورّوجـوا 

الرؤسـاء  محاكمـة  مجلـس  إحيـاء  فيجـب  وزراء 

حـال  تشـكيله  علـى  الدسـتور  ينـص  الـذي  والـوزراء 

المجلـس  هـذا  ويتكـون  وزراء.  أو  رؤسـاء  محاكمـة 

بشـكل مختلـط مـن قضـاة ونـواب، ولـذا فهـو ليس 

قضـاًء بحًتـا بـل قضـاء بصبغـة سياسـية، بمـا يعني 

أن التحقيـق سـيأخذ طريًقـا إلـى التمييـع السياسـي؛ 

بـدًلا  المـأزق،  هـذا  مـن  للـوزراء  مخـارج  عـن  للبحـث 

مـن تسـليمهم للتدقيـق القضائـي الجـاد. هـذا وقـد 

أشعل الجدل حول صالحيات التحقيق بين القضاء 

والـوزراء  الرؤسـاء  محاكمـة  ومجلـس  العدلـي 

الغضـب الشـعبي مـرة أخرى، وتكّتـل أهالي الضحايا 

والمصابيـن فـي االنفجـار، وبدأوا فـي مالحقة الوزراء 

المتخلفيـن عـن تلبيـة االسـتدعاء القضائـي، وحصـار 

منازلهـم ووزاراتهـم بالتظاهـر واالعتصـام لدفعهـم 

إلـى تلبيـة طلبـات االسـتدعاء .

اصطـــدم التحقيـــق فـــي جولتـــه األولـــى بجـــدل رفـــع 

الحصانـــة عـــن المســـؤولين والـــوزراء الســـابقين، 

ــا أدى إلـــى إعفـــاء القاضـــي "فـــادي صـــوان" عـــن  ممـ

ــي  ــار"، فـ ــارق بيطـ ــي "طـ ــمية القاضـ ــق، وتسـ التحقيـ

ـــى القاضـــي الجديـــد  شـــهر فبرايـــر 2021، ومـــن ثـــم تولَّ

النقطـــة  إلـــى  البدايـــة حتـــى وصـــل  مـــن  التحقيـــق 

نفســـها التـــي تتطلـــب مثـــول وزراء ســـابقين أمـــام 

ــت  ــي حالـ ــها التـ ــات نفسـ ــررت العقبـ ــق، وتكـ التحقيـ

دون إتمـــام عملـــه. ومـــن ذلـــك مـــا قيـــل إنـــه تهديـــد 

مـــن أحـــد ممثلـــي حـــزب هللا للقاضـــي كـــي يتوقـــف 

مالبســـات  حـــول  التحقيـــق  فـــي  االســـتمرار  عـــن 

ويهـــدد  وصورتـــه  هللا  حـــزب  يضـــر  بمـــا  االنفجـــار، 

أثـــار تـــورط وزراء ونـــواب فـــي المســـؤولية 
عـــن حـــادث انفجـــار مرفـــأ بيـــروت، الحديـــث عـــن 
الرؤســـاء  إحيـــاء مجلـــس محاكمـــة  ضـــرورة 
والـــوزراء، الـــذي ينـــص الدســـتور علـــى تشـــكيله 

حـــال محاكمـــة رؤســـاء أو وزراء.
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بتنحيـــة  طالبـــت  قضائيـــة  دفـــوع  ومنهـــا  نفـــوذه، 

آخـــر.  بقـــاٍض  واســـتبداله  عملـــه،  عـــن  القاضـــي 

حتـــى قضـــت محكمـــة االســـتئناف برفـــض طلبـــات 

ــتمرار  ــه مـــن االسـ ــار" ومّكنتـ ــاء القاضـــي "بيطـ إقصـ

الـــذي حســـم مســـألة  األمـــر  عملـــه،  مزاولـــة  فـــي 

الجـــدل فـــي صالحيـــة القضـــاء العدلـــي فـــي التحقيـــق 

خالصـــة  مؤقًتـــا.  ولـــو  المرفـــأ  انفجـــار  ملـــف  فـــي 

القـــول إن التحقيـــق الوطنـــي فـــي قضيـــة االنفجـــار ال 

يـــزال يواجـــه عقبـــات مـــن حيـــن آلخـــر مـــن أجـــل نفـــي 

ـــة  ـــار الزعمـــاء فـــي النخب المســـؤولية السياســـية لكب

اللبنانيـــة عـــن االنفجـــار، وذلـــك خوًفـــا مـــن تحـــول هـــذه 

ــب  ــة تترتـ ــرى جنائيـ ــى أخـ ــية إلـ ــؤولية السياسـ المسـ

عليهـــا أحـــكام تمنعهـــم مـــن مزاولـــة السياســـة مـــرة 

أخـــرى، وتزيحهـــم عـــن الحكـــم بالكامـــل.    

انتظام الحصول على المواد المعيشية 

منـــذ  ملحـــوظ  بشـــكل  اللبنانـــي  االقتصـــاد  ـــر  تعثَّ

خريـــف عـــام 201٩، وســـاهم وبـــاء كورونـــا وسياســـة 

اإلغـــالق فـــي تعميـــق األزمـــة االقتصاديـــة، وهـــو مـــا 

ــة،  ــية اللبنانيـ ــة المعيشـ ــى الحالـ ــلًبا علـ انعكـــس سـ

فـــأدى إلـــى تضخـــم أســـعار المـــواد األساســـية مـــن 

هـــذه  تناقـــص  عـــن  فضـــًلا  ودواء،  ووقـــود  غـــذاء 

المـــواد مـــن األســـواق إلـــى حـــد اختفائهـــا وتهريبهـــا 

البـــالد.  خـــارج  إلـــى  المحتكريـــن  التجـــار  جانـــب  مـــن 

السياســـة  أدوات  فاعليـــة  تناقـــص  ظـــل  وفـــي 

الليـــرة،  ســـعر  فـــي  المســـتمر  والتدهـــور  الماليـــة 

لـــم يعـــد بمقـــدور الحكومـــة منـــذ اســـتقالتها فـــي 

فانكفـــأت  األعمـــال،  تصريـــف  إال   2020 أغســـطس 

المـــواد األساســـية،  عـــن الســـيطرة علـــى أســـعار 

بينمـــا ســـيطر المحتكـــرون والتجـــار علـــى الســـوق 

المحليـــة، وفرضـــوا شـــروطهم علـــى المســـتهلكين. 

ولعـــل أوضـــح مثـــال علـــى ذلـــك كان فـــي انتظـــام 

طوابيـــر طويلـــة أمـــام محطـــات الوقـــود، ونشـــوب 

الشـــجارات بيـــن األهالـــي، وصـــوًلا إلـــى حـــادث انفجـــار 

بإحـــدى المحطـــات بعـــكار شـــمال لبنـــان، ممـــا أســـفر 

ــرات .  ــة العشـ ــخًصا، وإصابـ ــو 28 شـ ــل نحـ ــن مقتـ عـ

ــم فتـــح بعـــض  ــي تنظيـ ــى الجيـــش اللبنانـ ــا توّلـ بينمـ

محطـــات الوقـــود، وأجبـــر أصحابهـــا علـــى بيـــع الوقـــود 

مـــن جانـــب أصحـــاب  ادعـــاءات  بعـــد  للمواطنيـــن، 

تخزينـــه  فـــي  طمًعـــا  الوقـــود  بنفـــاد  المحطـــات 

وتهريبـــه إلـــى ســـوريا بســـعر أعلـــى.

ولعل من أهم نقاط الضعف في النظام المعيشــي 

اللبنانــي، والتــي كشــف عنهــا بجــالء نقــص الوقــود في 

البــالد، هــو هشاشــة نظــام الطاقــة وتوليــد الكهربــاء، 

ممــا  الوقــود؛  علــى  كامــل  شــبه  بشــكل  واعتمــاده 

أدى إلــى قطــع الكهربــاء بشــكل مســتمر حتــى فــي 

ومنشــآت  المشــافي  مثــل  الحيويــة،  القطاعــات 

الدولــة المختلفــة؛ ممــا يحتــم علــى الحكومــة الراهنــة 

إعــادة هيكلــة هــذا القطــاع والبحــث عــن ســبل أكثــر 

اســتدامة لتوليــد الكهربــاء، لمنــع تكــرار الغــرق فــي 

الظــالم مثلمــا حــدث خــالل شــهور الصيــف األخيــر. 

ويتقاطــع مــع هــذا األمــر مواجهة محتكــري المولدات 

فــي  اللبنانيــون  عليهــا  يعتمــد  والتــي  الكهربائيــة، 

ســاعات انقطــاع التيــار الرســمي للكهربــاء، وإجبارهــم 

فــي  البحــث  لحيــن  محــددة  بتعريفــة  االلتــزام  علــى 

ــا عــن  ــة الشــبكة الرســمية، واالســتغناء تدريجًي تقوي

كهربــاء المولــدات المؤقتــة.  

وفيمـــا يتحتـــم علـــى الحكومـــة اللبنانيـــة المضـــي 

الدعـــم  رفـــع  إجـــراءات  مـــن  المزيـــد  فـــي  قدًمـــا 

المســـاعدات  علـــى  للحصـــول  مؤهلـــة  لتصبـــح 

الدوليـــة، يصبـــح ضرورًيـــا اإلســـراع فـــي إجـــراءات 

ا مـــن  الحمايـــة االجتماعيـــة للفئـــات األكثـــر تضـــرًر

رفـــع الدعـــم؛ منًعـــا النـــزالق المزيـــد مـــن اللبنانييـــن 

تحـــت خـــط الفقـــر، وتفادًيـــا لالضطرابـــات االجتماعية 

والعـــوز.  باالحتيـــاج  المرتبطـــة 

المطالـــب  هـــذه  إن  القـــول  يمكـــن  ال  وختاًمـــا، 

إن  بـــل  اللبنانـــي،  الشـــعب  مطالـــب  كل  تختصـــر 
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ترسخ  الـــذي  الطائفي  اللبناني  الــنــظــام 
على مـــدار عــقــود، وامــتــد عبر ســنــوات الــحــرب، 
وما بعدها ليس سهل االقتالع، بل يحتاج إلى 
تتشكل على أساس  بديلة،  نخبة  توحيد جهود 
مدني، وتسعى تدريجًيا للسيطرة على المشهد 

السياسي إلزاحة النخبة الراهنة.

هـــو  تحقيقـــه  األصعـــب  وربمـــا  األهـــم  المطلـــب 

اســـتبدال النخبـــة السياســـية اللبنانيـــة بالكامـــل، 

جـــزاًء لمـــا تســـببت بـــه مـــن إفـــالس البـــالد، وإفقـــار 

أن  غيـــر  ومدخراتـــه.  مـــوارده  وتبديـــد  الشـــعب، 

هـــذا المطلـــب ليـــس بـــوارد التحقـــق بيـــن عشـــية 

وضحاهـــا، فالنظـــام اللبنانـــي الطائفـــي الـــذي ترّســـخ 

علـــى مـــدار عقـــود وامتـــد عبـــر ســـنوات الحـــرب ومـــا 

إلـــى  يحتـــاج  بـــل  االقتـــالع،  ليـــس ســـهل  بعدهـــا 

توحيـــد جهـــود نخبـــة بديلـــة تتشـــكل علـــى أســـاس 

مدنـــي، تســـعى تدريجًيـــا للســـيطرة علـــى المشـــهد 

وكـــي  الراهنـــة.  النخبـــة  تزيـــح  حتـــى  السياســـي 

تتشـــكل هـــذه النخبـــة المدنيـــة ال بـــد أن تحـــوز ثقـــة 

الشـــعب، وتفـــكك بنيـــة نظـــام المصالـــح القائـــم 

علـــى الطائفيـــة والزبائنيـــة، وتتخطـــى االنتمـــاءات 

الفرعيـــة دون الدولـــة، وتؤســـس لســـيادة الدولـــة 

المؤسســـات  تحتكـــر  كـــي  كافـــة،  أراضيهـــا  علـــى 

القـــوة، وقـــرار  الرســـمية فيهـــا فقـــط اســـتخدام 

معارضـــة  قـــوى  تســـتعد  وإذ  والســـلم.  الحـــرب 

الشـــعبية االنتفاضـــة  رحـــم  مـــن  نشـــأت   شـــتى 

تحالفـــات  فـــي  للدخـــول  قبلهـــا  ومـــا   201٩ لعـــام 

ــة،  ــة الراهنـ ــة الطائفيـ ــي تنافـــس النخبـ ــة  كـ انتخابيـ

تنعقـــد اآلمـــال علـــى االنتخابـــات البرلمانيـــة القادمـــة 

فـــي مايـــو 2022 كـــي يتخلـــص اللبنانيـــون مـــن جـــزء 

ـــذا تشـــدد كل  ـــة. ول ـــة السياســـية الراهن مـــن التركيب

القـــوى الدوليـــة الداعمـــة والمانحـــة للبنـــان علـــى 

أهميـــة عقـــد االنتخابـــات فـــي موعدهـــا، والتحذيـــر 

مـــن اللجـــوء إلـــى تفويتهـــا أو تعطيلهـــا طمًعـــا فـــي 

أن  المنتظـــر  الشـــعبي  الغضـــب  علـــى  االلتفـــاف 

يظهـــر فـــي نتائجهـــا ضـــد النخبـــة الراهنـــة. 
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بمثابـــة ســـاحة  األوســـط  الشـــرق  تعـــد منطقـــة 

فمـــع  الدوليـــة،  الصراعـــات  وإدارة  لتجريـــب 

انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وبدايـــة تشـــكل 

األعظـــم  القوتيـــن  بيـــن  البـــاردة  الحـــرب  مالمـــح 

آنـــذاك؛ الواليـــات المتحـــدة، واالتحـــاد الســـوفيتي 

األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  اتســـمت  الســـابق، 

بمـــا ُيعـــرف بـ"االســـتقرار الُمتأرجـــح"، ومـــع بدايـــة 

الحـــرب  وانتهـــاء  المنصـــرم،  القـــرن  تســـعينيات 

البـــاردة بانتصـــار المعســـكر الغربـــي، وســـيادة مبـــدأ 

المتحـــدة،  الواليـــات  بقيـــادة  األحاديـــة  القطبيـــة 

لألســـلحة  تجـــارب  حقـــل  إلـــى  المنطقـــة  تحولـــت 

ـــة مـــن عـــدم االســـتقرار  العســـكرية، وســـيطرت حال

علـــى المنطقـــة، لخالفـــات الحـــدود واأليديولوجيـــا 

مـــن ناحيـــة كمـــا فـــي الحـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة، أو 

لدواعـــي الديمقراطيـــة واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان 

ــا فـــي التدخـــل األمريكـــي فـــي  مـــن ناحيـــة أخـــرى كمـ

أفغانســـتان والعـــراق، عبـــر مبـــدأ التدخـــل اإلنســـاني. 

وأعيـــدت فكـــرة التدخـــل الخارجـــي فـــي المنطقـــة 

للحـــرب  وإعالنهـــا  المتحـــدة  الواليـــات  بدخـــول 

علـــى العـــراق إلجالئهـــا مـــن الكويـــت عـــام 1٩٩1، بمـــا 

ــيادة  ــى السـ ــات علـ ــن تداعيـ ــل مـ ــك الفعـ ــه ذلـ حملـ

ــا  ــروج بريطانيـ ــذ خـ ــة. ومنـ ــة لـــدول المنطقـ الوطنيـ

العظمـــى  القـــوة  كانـــت  أن  بعـــد  المنطقـــة  مـــن 

سياســـات واشـــنطن في الشـــرق األوســـط وتمدد 
النفـــوذ اإليراني

أ. عبد اهلل عيسى الشريف

بـــــــــاحـــــــــث فـــــــــــي شــــــــــــــــــؤون األمــــــــــــــــــن اإلقــــــلــــــيــــــمــــــي 

فيهـــا والُمتحكمـــة فـــي مســـار األمـــور، لـــم تقـــدر 

األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  حتـــى  أخـــرى  قـــوة 

ذاتهـــا علـــى مـــلء الفـــراغ االســـتراتيجي الـــذي خلفـــه 

الخـــروج البريطانـــي، كمـــا لـــم تقـــدر أي قـــوة إقليميـــة 

أخـــرى علـــى ذلـــك المـــلء. 

فقـــد أخفقـــت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة فـــي 

تحقيـــق االســـتقرار بالمنطقـــة، بفعـــل سياســـاتها 

وقراراتهـــا مـــن جانـــب، ولتعـــدد القـــوى الطامحـــة أو 

الطامعـــة فـــي الســـيطرة علـــى مقـــدرات شـــعوب 

المنطقـــة، والتحكـــم فـــي القـــرار السياســـي لدولهـــا 

مـــن جانـــب آخـــر، ولتداخـــل وتفاعـــل العامليـــن مًعـــا 

فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، كمـــا فـــي حالـــة إيـــران؛ التـــي 

اإلقليـــم  ســـالمة  تهديـــد  علـــى  قـــادرة  أصبحـــت 

واســـتقراره، والنفـــوذ األمريكـــي ومصالحـــه.

وفـي هـذا اإلطـار، تسـلِّط هـذه المقالـة الضـوء علـى 

تسـاؤل رئيـس مفـاده: مـا تأثيـر سياسـات الواليـات 

النفـوذ اإليرانـي فـي  المتحـدة األمريكيـة مؤخـًرا علـى 

سنسـتعرض  حيـث  األوسـط؟  الشـرق  منطقـة 

طبيعـة السياسـات األمريكيـة فـي منطقـة الشـرق 

األوسط، وكيف ساهمت هذه السياسات في تنامي 

النفـوذ اإليرانـي، وإلـى أي مـدى تعتبـر "طهـران" بمثابة 

الرابـح اإلقليمـي األبـرز مـن االنسـحاب األمريكـي مـن 

المنطقـة، وذلـك علـى النحـو التالـي:
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إلـــى  "بايـــدن"  الرئيـــس  ســـاهم وصـــول 
الســـلطة، فـــي بـــدء محادثـــات مباشـــرة بيـــن 
الســـعودية وإيـــران؛ أمـــًلا فـــي إذابـــة الجليـــد 
الشـــرق  فـــي  التصعيـــد  وخفـــض  بينهمـــا، 

األوســـط.

أواًل: عـــودة االعتبـــار للقيـــم فـــي 
ــة ــات الدوليـ العاقـ

تنطلـــق سياســـة الرئيـــس "بايـــدن" تجـــاه الشـــرق 

األوســـط مـــن منظومـــة قيميـــة أعـــم، حيـــث يمتلـــك 

رؤى حـــول السياســـة الخارجيـــة والعالقـــات الدوليـــة، 

فخـــالل الســـنوات الطويلـــة التـــي قضاهـــا عضـــًوا 

فـــي لجنـــة العالقـــات الخارجيـــة بمجلـــس الشـــيوخ 

عبـــر "بايـــدن" عـــن رؤيتـــه السياســـية الُمســـتمدة 

مـــن قيـــم وأيديولوجيـــا الليبراليـــة الدوليـــة، واعتبارهـــا 

مصـــدًرا مهًمـــا للسياســـة الخارجيـــة إلدارتـــه فـــي 

عمـــوم العالـــم، بمـــا فـــي ذلـــك الشـــرق األوســـط 

الرؤيـــة أن تكـــون لهـــا تداعيـــات  . ويمكـــن لهـــذه 

دعـــم  واتهامـــات  إليـــران  اإلقليمـــي  الـــدور  علـــى 

اإلرهـــاب عبـــر أذرعهـــا فـــي المنطقـــة، وكـــذا مـــن 

ــوار  ــع دول الجـ ــران" مـ ــات "طهـ ــي عالقـ ــة تنامـ ناحيـ

ـــن  ـــد مؤشـــرات التقـــارب بي ـــم، مـــن حيـــث تزاي باإلقلي

إيـــران واإلمـــارات، وبيـــن إيـــران وتركيـــا، وكـــذا فـــي 

تقـــدم المفاوضـــات بيـــن إيـــران والســـعودية برعايـــة 

عراقيـــة، أخـــًذا فـــي االعتبـــار موقـــف إدارة الرئيـــس 

"بايـــدن" الرافـــض الســـتمرار الحـــرب فـــي اليمـــن، 

تراهـــا  التـــي  اإلنســـانية  التكلفـــة  بســـبب  وذلـــك 

اإلدارة كبيـــرة جـــًدا؛ قـــد نتـــج عنـــه تحـــركات ســـعودية 

ـــران باعتبارهـــا الراعـــي  ـــة األزمـــة مـــع إي ـــة لحلحل حثيث

الرســـمي للحوثييـــن.

األمريكيـــة  اإلدارة  فيـــه  تقـــر  الـــذي  الوقـــت  ففـــي 

بمســـؤولية الحوثييـــن عـــن تعقيـــد وتـــأزم األوضـــاع 

ـــة إلنهـــاء الحـــرب  فـــي اليمـــن، فإنهـــا تعطـــي األولوي

عـــن  النظـــر  بغـــض  اليمنيـــة،  األزمـــة  وحلحلـــة 

طبيعـــة  ذلـــك  بعـــد  تأتـــي  ثـــم  فيهـــا،  الُمتســـبب 

ــرب  ــاف الحـ ــيتم إيقـ ــي سـ ــية التـ ــوية السياسـ التسـ

بموجبهـــا، وهـــذه هـــي القضيـــة الجوهريـــة فـــي ملـــف 

فقـــد  ولـــذا؛  الســـعودية.  اإليرانيـــة  المفاوضـــات 

ســـاهم وصـــول الرئيـــس "بايـــدن" إلـــى الســـلطة، 

ــي  ــة فـ ــاه المنطقـ ــنطن" تجـ ــة "واشـ ــر سياسـ وتغيـ

بـــدء محادثـــات مباشـــرة بيـــن الســـعودية وإيـــران؛ 

ـــد  ـــد بينهمـــا، وخفـــض التصعي ـــة الجلي أمـــًلا فـــي إذاب

فـــي الشـــرق األوســـط . بـــدًءا مـــن األزمـــة اليمنيـــة 

وصـــوًلا إلـــى القضايـــا الثنائيـــة.

"طهـــران"  اســـتراتيجية  ثانًيـــا: 
للتوجـــه شـــرًقا

"بايـــدن"  الرئيـــس  رؤيـــة  ســـبق؛  بمـــا  يرتبـــط 

مواجهـــة  فـــي  الغربـــي  التحالـــف  إحيـــاء  إلعـــادة 

األهـــم  االســـتراتيجي  التهديـــد  باعتبارهـــا  الصيـــن 

لـ"واشـــنطن" والمحـــور الغربـــي، حيـــث تتـــم مواجهـــة 

الصيـــن مـــن خـــالل إعـــادة بنـــاء التحالـــف الغربـــي 

فـــي إطـــار التنافـــس  الجيوســـتراتيجي بيـــن القـــوى 

رســـائل  األمريكـــي  الرئيـــس  وجـــه  فقـــد  الكبـــرى، 

خاللهـــا  أكـــد  والصيـــن،  روســـيا  إلـــى  تحذيريـــة 

الدوليـــة  التفاعـــالت  ســـاحة  إلـــى  بـــالده  عـــودة 

األطـــراف،  متعـــددة  الدبلوماســـية  معتـــرك  عبـــر 

التحالـــف  وعـــزم "واشـــنطن" علـــى تعزيـــز أواصـــر 

االســـتراتيجي مـــع الشـــريك األوروبـــي فـــي مواجهـــة 

"موســـكو، وبكيـــن"، ُمشـــدًدا علـــى ســـعي إدارتـــه 

أمريكيـــة،  بقيـــادة  الديمقراطيـــة،  الـــدول  لتوحيـــد 

ــد  ــدي" ضـ ــوة عقائـ ــراع قـ ــه بـ"صـ ــا وصفـ ــوض مـ لخـ

الصيـــن، وروســـيا، وكوريـــا الشـــمالية، وإيـــران . وهـــو 

مـــا دفـــع "طهـــران" لزيـــادة التقـــارب مـــع الصيـــن، 

ـــة فـــي الداخـــل مـــن  لمواجهـــة الضغـــوط االقتصادي

ناحيـــة، وموازنـــة الضغـــوط األمريكيـــة فـــي الخـــارج، 
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فـــي  األمريكيـــة  السياســـات  دفعـــت 
عـــام  بشـــكل  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
وتجـــاه "طهـــران" بشـــكل خـــاص، صانـــع القـــرار 
ـــا فـــي سياســـة "التوجـــه  ـــي للمضـــي قدًم اإليران

اســـتراتيجي. كخيـــار  شـــرًقا" 

فضـــًلا عـــن زيـــادة صـــادرات الســـالح الصينيـــة إليـــران 

مـــن ناحيـــة أخـــرى. وفـــي 21 يونيـــو 2020 أعلنت الحكومة 

اإليرانيـــة موافقتهـــا علـــى مســـودة "اتفـــاق التعـــاون 

ــا مـــع الصيـــن، كجـــزء مـــن  الشـــامل" لمـــدة 25 عاًمـ

اتفـــاق "الشـــراكة االســـتراتيجية الشـــاملة" الُموقـــع 

بينهمـــا فـــي مـــارس 2016. وفـــي 2٧ مـــارس 2021 تـــم 

ا مـــن جانـــب وزيـــري خارجيـــة  توقيـــع االتفـــاق رســـميًّ

البلديـــن، أخـــًذا فـــي االعتبـــار أن صعـــود "رئيســـي" 

للرئاســـة اإليرانيـــة قـــد يكـــون تجســـيًدا للمنـــاورة 

اإليرانيـــة مـــع الواليـــات المتحـــدة؛ مـــن خـــالل تكثيـــف 

سياســـة "التوجـــه شـــرًقا" تجـــاه الصيـــن.

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن مبـــدأ 

"ال شـــرقية وال غربيـــة"؛ مـــن أهـــم المبـــادئ الحاكمـــة 

فـــإن  اإليرانيـــة،  الخارجيـــة  السياســـة  لتوجهـــات 

الشـــرق  منطقـــة  فـــي  األمريكيـــة  السياســـات 

األوســـط بشـــكل عـــام وتجـــاه طهـــران بشـــكل 

خـــاص، قـــد دفعـــت صانـــع القـــرار اإليرانـــي للمضـــي 

كخيـــار  شـــرًقا"  "التوجـــه  سياســـة  فـــي  قدًمـــا 

اســـتراتيجي، بحيـــث تكـــون اســـتراتيجية التوجـــه نحـــو 

الشـــرق عالمـــة بـــارزة ضمـــن أجنـــدة إيـــران الخارجيـــة 

خـــالل الســـنوات القادمـــة. بـــكل مـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن 

تزايـــد مظاهـــر حـــدة االســـتقطاب بيـــن الواليـــات 

المتحـــدة والصيـــن علـــى أراضـــي منطقـــة الشـــرق 

ـــة تعمـــل  ـــر تشـــكيل تحالفـــات إقليمي األوســـط؛ عب

بالوكالـــة لحســـابهما؛ وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تزايـــد 

ـــي فـــي المنطقـــة، مـــن خـــالل  وتنامـــي النفـــوذ اإليران

تزعـــم المحـــور اإلقليمـــي الموالـــي لـــكٍل مـــن روســـيا 

والصيـــن فـــي مواجهـــة الواليـــات المتحـــدة والـــدول 

هـــذا  وفـــي  ودولًيـــا.  إقليمًيـــا  معهـــا  الُمتحالفـــة 

ــام  ــي أن انضمـ ــر الرئيـــس اإليرانـ ــد اعتبـ ــار فقـ اإلطـ

بـــالده إلـــى األعضـــاء الدائميـــن لمنظمـــة شـــنغهاي 

للتعـــاون، بمثابـــة إنجـــاز دبلوماســـي إليـــران؛ مـــن 

خـــالل االســـتفادة مـــن تصاعـــد حـــدة التوتـــر بيـــن 

"بكيـــن، وواشـــنطن" بمـــا يخـــدم المصالـــح اإليرانيـــة 

باالنضمـــام للمنظمـــة التـــي كانـــت قـــد تقدمـــت 

ــام 2008.   ــذ عـ ــا منـ ــب لعضويتهـ بطلـ

ــا: سياســة "واشــنطن" إلنهــاء  ثالثً
الحــروب فــي الشــرق األوســط

ـــات المتحـــدة وضـــع حـــد لمـــا  ـــت الوالي لطالمـــا حاول

الالنهائيـــة  "الحـــروب  بــــ  بايـــدن  الرئيـــس  يســـميه 

فـــي الشـــرق األوســـط"، وهـــو مـــا ُترجـــم علـــى أرض 

الواقـــع؛ مـــن خـــالل االنســـحاب األمريكـــي مـــن كٍل 

مـــن أفغانســـتان، والعـــراق، بـــكل مـــا يحملـــه ذلـــك 

مـــن تداعيـــات – إيجابيـــة فـــي أغلـــب األحيـــان- فيمـــا 

يتعلـــق بالنفـــوذ اإليرانـــي فـــي المنطقـــة، وتمـــدد 

أكبـــر  بشـــكل  المنطقـــة  خريطـــة  علـــى  تأثيرهـــا 

وأوســـع، وذلـــك علـــى النحـــو التالـــي:

1. االنسحاب األمريكي من أفغانستان:

مثلمـــا شـــكل التدخـــل العســـكري األمريكـــي فـــي 

الحـــادي  هجمـــات  علـــى  رًدا   2001 فـــي  أفغانســـتان 

ـــا فارًقـــا  عشـــر مـــن ســـبتمبر مـــن العـــام نفســـه، حدًث

مبالًغـــا  فليـــس  والعالـــم،  المنطقـــة  تاريـــخ  فـــي 

القـــول إن االنســـحاب األمريكـــي الفوضـــوي مـــن 

أفغانســـتان مـــن بيـــن أهـــم األحـــداث السياســـية 

الحـــادي  القـــرن  مـــن  األول  الربـــع  التـــي شـــهدها 

التـــي  الظـــروف،  ناحيـــة  مـــن  وذلـــك  والعشـــرين، 

والجيوســـتراتيجية  األمنيـــة  والتداعيـــات  أحاطتـــه، 

التـــي خلَّفهـــا، وآثـــاره علـــى تـــوازن القـــوى فـــي غـــرب 

حملـــه  عمـــا  فضـــًلا  أفغانســـتان،  وداخـــل  آســـيا 
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مشـــهد االنســـحاب مـــن تداعيـــات خطيـــرة علـــى 

المصداقيـــة األمريكيـــة فـــي العالـــم؛ واهتـــزاز ثقـــة 

خاصـــًة  األمريكيـــة،  القيـــم  فـــي  العالـــم  شـــعوب 

األوســـط.   الشـــرق  دول  مواطنـــي 

"طهـــران"  رّحبـــت  فقـــد  بإيـــران،  يتعلـــق  وفيمـــا 

بانســـحاب القـــوات األمريكيـــة مـــن أفغانســـتان، 

واعتبرتـــه انتصـــاًرا لمحـــور المقاومـــة، وللمشـــروع 

اإليرانـــي فـــي إزالـــة الوجـــود األمريكـــي مـــن الجـــوار 

اإليرانـــي  القـــرار  صانـــع  ينظـــر  حيـــث  اإليرانـــي. 

حديقـــة  باعتبارهـــا  األفغانيـــة  الســـاحة  إلـــى 

ومنـــع  دائًمـــا،  مراقبتهـــا  يجـــب  إليـــران،  خلفيـــة 

الداخـــل  إلـــى  خاللهـــا  مـــن  المخاطـــر  تســـلُّل 

اإليرانـــي، فضـــًلا عـــن اعتبـــار األقليـــة الشـــيعية 

وبعـــض القوميـــات ذات الجـــذور الفارســـية فـــي 

اإليرانـــي،  للنظـــام  رعايـــا  بمثابـــة  أفغانســـتان 

"نصـــرة  مبـــدأ  مـــن  انطالًقـــا  حمايتهـــم  يجـــب 

المســـتضعفين" الحاكـــم لتوجهـــات السياســـة 

فـــي  توظيفهـــم  وأهميـــة  اإليرانيـــة،  الخارجيـــة 

ــة.  ــية اإلقليميـ ــران السياسـ ــروعات إيـ ــار مشـ إطـ

فإلـــى جانـــب المباحثـــات الرســـمية التـــي أجرتهـــا 

"طهـــران" مـــع حركـــة طالبـــان مـــن ناحيـــة وبيـــن 

ــرى  ــة أخـ ــن ناحيـ ــة مـ ــة األفغانيـ ــة والحكومـ الحركـ

ــت  ــا تحـ ــة اجتماًعـ ــة اإليرانيـ ــدت الخارجيـ ــن عقـ حيـ

عنـــوان "الحـــوار بيـــن األفغـــان" بمشـــاركة ممثليـــن 

عـــن الحكومـــة األفغانيـــة وحركـــة طالبـــان فـــي 

٧ يوليـــو 2021، تعمـــل إيـــران ســـًرا علـــى تســـليح 

ـــة الهـــزارة الشـــيعية فـــي البـــالد، اســـتعداًدا  قومي

عبـــر  األمريكـــي  االنســـحاب  بعـــد  مـــا  لمرحلـــة 

أفغانســـتان  فـــي  مســـلحة  فصائـــل  تشـــكيل 

ــدى األذرع  ــوا إحـ ــزارة  ليكونـ ــة الهـ ــاء أقليـ ــن أبنـ مـ

حيـــث  والمنطقـــة،  أفغانســـتان  فـــي  اإليرانيـــة 

يمكـــن أن يكـــون "لـــواء فاطميـــون" أداة قويـــة بيـــد 

إيـــران لخـــوض معـــارك فـــي أفغانســـتان، تحـــت 

غطـــاء الدفـــاع عـــن األقليـــة الشـــيعية.

2. االنسحاب األمريكي من العراق: 

الحـوار  جـوالت  مـن  األخيـرة  الجولـة  ُعِقـدت 

االسـتراتيجي بيـن العـراق والواليات المتحدة في 23 

يوليـو 2021،  بالعاصمـة األمريكيـة "واشـنطن" خـالل 

زيـارة رئيـس الـوزراء العراقـي "مصطفـى الكاظمـي" 

للواليـات المتحـدة ولقائـه األول بالرئيـس األمريكـي، 

وقـد تناولـت الجولـة العالقـات الثنائيـة بيـن البلديـن؛ 

العسـكري  الوجـود  مسـتقبل  مقدمتهـا  وفـى 

األمريكـي فـي العـراق، والجـدول الزمنـي إلنهـاء كل 

أشـكال ذلـك الوجـود؛ حيـث وقـع الرئيـس األمريكـي 

"بايـدن" ورئيـس وزراء العـراق "مصطفـى الكاظمي" 

رسـمًيا  ُينهـي  اتفاًقـا؛   2012 يوليـو   2٧ اإلثنيـن  يـوم 

المهمـة القتاليـة األمريكيـة فـي العـراق بنهايـة 2021، 

لكن القوات األمريكية ستظل تعمل هناك في دور 

استشـاري، ويأتـي هـذا االتفـاق فـي وقـت حسـاس 

تواجـه  التـي  العراقيـة  للحكومـة  بالنسـبة  سياسـًيا 

ضغًطـا متزايـًدا مـن األحـزاب الُمتحالفـة مـع إيـران 

والفصائل المسـلحة التي تعارض الدور العسـكري 

للصحفييـن  "بايـدن"  وقـال  البـالد.  فـي  األمريكـي 

إنـه "سـيكون دورنـا  "الكاظمـي"  خـالل اجتماعـه مـع 

فـي العـراق... أن نكـون جاهزيـن هنـاك، أن نواصـل 

نكـون،  لـن  لكننـا  نسـاعد،   أن  نعـاون،  أن  التدريـب، 

العـام، فـي مهمـة قتاليـة".  بحلـول نهايـة 

فـي  االتفـاق  لهـذا  االسـتراتيجية  األهميـة  وتأتـي 

ضـوء المتغيـرات اإلقليميـة والدوليـة الناتجـة عـن 

تصاعـد حـدة التوتـر بيـن الواليـات المتحـدة وإيـران 

علـى خلفيـة الموقـف األمريكـي مـن االتفـاق النووي 

القـــوات  بانســـحاب  "طهـــران"  رّحبـــت 
األمريكيـــة مـــن أفغانســـتان، واعتبرتـــه انتصـــاًرا 
لمحـــور المقاومـــة، وللمشـــروع اإليرانـــي فـــي إزالـــة 

الوجـــود األمريكـــي مـــن الجـــوار اإليرانـــي.
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سوف تجني "طهران" ثمار إنهاء الوجود 
الــعــســكــري األمــريــكــي بـــالـــعـــراق، مـــن خــالل 
فضًلا  العراقية،  الساحة  على  وجودها  تعزيز 
المحددات  إطار  في  القرار  ذلك  استثمار  عن 
مع  تعاطيها  في  "رئيسي"  لحكومة  الحاكمة 

الواليات المتحدة.

اإليرانـي، فضـًلا عـن ارتباطـه بالـدور اإلقليمي إليران 

فـي العديـد مـن الملفات اإلقليمية الشـائكة، والتي 

يشـكل العـراق إحداهـا وأهمهـا على اإلطالق، ففي 

 ظـل سـيطرة إيرانيـة علـى مراكـز صنـع القـرار فـي

وسـوريا  والعـراق  لبنـان  فـي  عربيـة؛  عواصـم   )4(

لتصفيـة  فعليـة  سـاحة  العـراق  يمثـل  واليمـن، 

الحسـابات بين إيران والواليات المتحدة، من خالل 

الُمتبادلـة  العسـكرية  االسـتهدافات  مـن  العديـد 

بيـن الجانبيـن ضـد مصالح كل منهما داخل العراق 

السياسـي  الواقـع  أزمـات  حـدة  مـن  زادت  بصـورة 

بالعـراق. والمعيشـي  واالقتصـادي  واألمنـي 

ثمار  تجني  سوف  "طهران"  أن  فيه؛  شك  ال  ومما 

من  بالعراق،  األمريكي  العسكري  الوجود  إنهاء 

فضًلا  العراقية،  الساحة  على  وجودها  تعزيز  خالل 

عن استثمار ذلك القرار في إطار المحددات الحاكمة 

لحكومة "رئيسي" في تعاطيها مع الواليات المتحدة، 

مروًرا  اإليراني،  النووي  البرنامج  بملف  تبدأ  والتي 

إيران  انخراطات  لكل  وصوًلا  الصاروخي،  بالبرنامج 

في الملفات اإلقليمية عبر دورها الُمزعزع لالستقرار 

في المنطقة، والمحاوالت األمريكية لتحجيمه.

"مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  قام  فقد  ولذا، 

الكاظمي" يوم األحد 12 سبتمبر 2021، بزيارة إيران على 

رأس وفد حكومي كبير، في زيارة رسمية بدعوة من 

"الكاظمي"  خاللها  التقى   ، "رئيسي"  اإليراني  الرئيس 

لألمن  األعلى  المجلس  ورئيس  اإليراني  الرئيس 

اآلخرين؛  المسؤولين  من  وعدًدا  اإليراني،  القومي 

بهدف ضبط عالقة بالده مع إيران في ضوء االتفاق 

تتحول  لكيال  "واشنطن"،  مع  إليه  التوصل  تم  الذي 

العراق للنموذج األفغاني، ويتحول خروج أمريكا إلى 

العراق،  على  الشعبي  الحشد  ميليشيات  سيطرة 

فضًلا عن إظهار "الكاظمي" قدرته على تجنيب العراق 

عمليات تصفية الحسابات بين "طهران، وواشنطن"، 

الُمقرر  المبكرة  البرلمانية  لالنتخابات  واالستعداد 

لها أكتوبر المقبل، باإلضافة إلى تأكيد دور الوسيط 

بين "طهران، والرياض"، ومناقشة قضايا العالقات 

الثنائية محل االهتمام المشترك.

رابًعا: الملف النووي اإليراني

صانعـي  تركيبـة  علـى  المتشـدد  التيـار  يهيمـن 

"رئيسـي"،  حكومـة  فـي  اإليرانيـة  الخارجيـة  السياسـة 

كامـل  بشـكل  الفعليـة  سـيطرته  ضـوء  فـي  وذلـك 

تـم  حيـث  إيـران،  فـي  القـرار  صنـع  مؤسسـات  علـى 

للخارجيـة،  وزيـًرا  اللهيـان"  عبـد  "حسـين  تعييـن 

الخارجيـة،  وزيـر  نائـب  لمنصـب  صفـري"  و"مهـدي 

األمانـة  منصـب  فـي  شـمخاني"  "علـي  علـى  واإلبقـاء 

اإليرانـي،  القومـي  لألمـن  األعلـى  للمجلـس  العامـة 

وتـم نقـل الملـف النـووي إلـى المجلـس األعلـى لألمـن 

القومـي؛ الـذي يشـرف علـى أهـم الملفـات اإلقليميـة 

"طهـران"  تعامـل  فـي  جوهـري  تحـول  فـي   . أيًضـا 

بعـض  الدبلوماسـية  وتجنيـب  النـووي،  االتفـاق  مـع 

الشـيء فـي تعاملهـا مـع مفاوضـات االتفـاق النـووي، 

"عبـد  الجديـد  اإليرانـي  الخارجيـة  وزيـر  انتقـد  حيـث 

"ظريـف"  بقيـادة  الخارجيـة  وزارة  اللهيـان" سياسـات 

فـي التفـاوض مـع الغـرب، وبنـاًء علـى ذلـك فإنـه مـن 

الـوارد أن يكـون هنـاك تغييـر جـذري فـي سياسـة إيران 

حيـال المفاوضـات، فـي ضـوء حالـة عـدم اليقيـن تجـاه 

المشـهد الراهـن للمفاوضـات، ويأتـي فـي هـذا اإلطـار 

قـرار وزيـر الخارجيـة اإليرانـي إلقالـة "عبـاس عراقجـي" 

كبيـر مفاوضـي الملـف النـووي مـن منصبـه، وتعييـن 
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لديهـــا  "بايـــدن"  إدارة  أن  إيـــران  تُـــدرك 
الرغبـــة الشـــديدة فـــي الوصـــول إلـــى صفقـــة 
نوويـــة جديـــدة؛ وهـــو مـــا يشـــجع إيـــران علـــى 
التـشـــــدد فـــي سـيـاسـاتـهـــــا تـجــــاه مـســـــــار 

النوويـــة. المفاوضـــات 

"علـى باقـري" بـدًلا منـه  . وفـي الوقـت الـذي ألمـح فيـه 

الرئيـس اإليرانـي "رئيسـي" إلـى أنـه ال ينـوي إغـالق بـاب 

المفاوضـات، فـإن عـودة "طهـران" إلـى المفاوضـات؛ 

عـن  تفاوضـي مختلـف  وفريـق  جديـد،  بنهـج  سـتكون 

الثـوري  الحـرس  مـن  أكبـر  فـي ظـل هيمنـة  الماضـي، 

علـى أجنـدة الفريـق المفـاوض. وهـو مـا عبـر عنـه وزيـر 

الخارجيـة اإليرانـي خـالل االتصـال الهاتفـي مـع نظيـره 

ماضيـة  الجديـدة،  اإليرانيـة  الحكومـة  بـأن  البريطانـي؛ 

كيفيـة  حـول  الداخلـي  الصعيـد  علـى  مشـاوراتها  فـي 

االستمرار في مفاوضات فيينا؛ مؤكًدا أن المفاوضات 

التـي تحقـق نتائـج ملموسـة وتضمن حقـوق ومصالح 

الشـعب اإليرانـي سـتلقى ترحيًبـا مـن جانـب "طهـران" 

، أخـًذا فـي االعتبـار أن إيـران هـي المسـتفيد األبـرز مـن 

ا للوقـت للوصـول إلـى  إطالـة أمـد التفـاوض اسـتثماًر

 نسـب تخصيـب أعلـى، خاصـًة وأن تلـك المفاوضـات

ال تعوق المسار النووي االستراتيجي إليران. أخًذا في 

االعتبـار أن إيـران ُتـدرك أن إدارة "بايـدن" لديهـا الرغبـة 

الشـديدة فـي الوصـول إلـى صفقة نوويـة جديدة؛ وهو 

مـا يشـجع إيـران علـى التشـدد فـي سياسـاتها تجـاه 

مسـار المفاوضـات النوويـة.

اإليرانية  االنتخابات  نتائج  فهم  يمكن  وختاًما، 

رسالة  باعتبارها  اإليرانية،  بالرئاسة  "رئيسي"  وفوز 

حيث  ا،  ودوليًّ ا  إقليميًّ الفاعلة  الخارجية  للقوى 

التغيرات  حجم  على  ليبرهن  "رئيسي"  انتخاب  جاء 

ا  إقليميًّ الخارجية  إيران  سياسة  ستشهدها  التي 

ا، فوجود "رئيسي"، وهو رئيس ثوري ُمتشدد،  ودوليًّ

يعني في حد ذاته ورقة ضغط قوية على الواليات 

االعتبار  في  أخًذا  أضخم.  تنازالت  لتقديم  المتحدة 

أن إيران لن تجري تغييًرا في سياستها إزاء دورها 

بعد  إال  بالمنطقة،  لالستقرار  الُمزعزع  اإلقليمي 

فيينا،  في  النووية  المفاوضات  مآالت  استشراف 

ورفع العقوبات األمريكية المفروضة عليها، وتقييم 

تحقق  جديدة؛  صفقة  إلى  الوصول  إمكانية  مدى 

ذلك  في  ُمستغلة  “طهران".  لـ  المكاسب  أعلى 

إحدى أبرز سلبيات إدارة "بايدن" من حيث تعاملها 

وتفتقر  حدة،  على  كل  األوسط  الشرق  أزمات  مع 

إلى استراتيجية شاملة تجاه قضايا المنطقة.
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)*( Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. what we need to learn: Lessons from twenty years of 
Afghanistan reconstruction. August 2021.

تمثَّلـــت أكبـــر عوامـــل إخفـــاق االســـتراتيجية األمريكيـــة 

واشـــنطن  مســـاعي  فـــي  أفغانســـتان،  إعمـــار  إلعـــادة 

لفـــرض نموذجهـــا الغربـــي علـــى المجتمـــع األفغانـــي، دون 

درايـــة كاملـــة بخصوصيـــة ذلـــك المجتمـــع، والتـــي حالـــت 

دون اقتـــالع أنظمتـــه التقليديـــة واســـتبدالها، أو دمجهـــا 

ــار مؤسســـي غربـــي. فـــي إطـ

االستراتيجية األمريكية في أفغانستان: 
المعوقات والدروس المستفادة )*(

عـرض : أ. أحمد ياسر عبد العظيم

مـــن  األمريكيـــة  القـــوات  انســـحاب  ضـــوء  فـــي 

20 للغـــزو األمريكـــي  الــــ  الذكـــرى  أفغانســـتان فـــي 

نجـــاح  مـــدى  حـــول  التســـاؤالت  ُأثيـــرت  لكابـــول، 

واشـــنطن فـــي تحقيـــق أهدافهـــا فـــي القضـــاء علـــى 

تنظيمـــي القاعـــدة وطالبـــان، والحيلولـــة دون تحـــول 

أفغانســـتان إلـــى مـــالذ آمـــن للتنظيمـــات اإلرهابيـــة، 

ــاعدتها  ــة ومسـ ــة األفغانيـ ــرعية الحكومـ ــم شـ ودعـ

ـــي، والمســـاهمة  فـــي كســـب ثقـــة الشـــعب األفغان

وذلـــك  األفغانيـــة،  المســـلحة  القـــوات  بنـــاء  فـــي 

لضمـــان إرســـاء االســـتقرار تمهيـــًدا لخـــروج القـــوات 

ــن. ــكل آمـ ــالد بشـ ــن البـ ــة مـ األمريكيـ

وفـــي إطـــار مســـاعي واشـــنطن لتحقيـــق األهـــداف 

ــززت  ــتان، عـ ــار أفغانسـ ــادة إعمـ ــر وإعـ ــالفة الذكـ سـ

ر  واشـــنطن اســـتثماراتها فـــي البـــالد والتـــي ُتقـــدَّ

بنحـــو 145 مليـــار دوالر، لدعـــم االقتصـــاد األفغانـــي، 

وبنـــاء القـــوات المســـلحة والمؤسســـات الحكوميـــة 

الدفـــاع  وزارة  أنفقـــت  كمـــا  المدنـــي،  والمجتمـــع 

العمليـــات  فـــي  نحـــو 83٧ مليـــار دوالر  األمريكيـــة 

ــن  ــة بيـ ــائر بالغـ ــن خسـ ــفرت عـ ــي أسـ ــة، والتـ القتاليـ

قـــوات الجيـــش األمريكـــي وقـــوات التحالـــف، فضـــًلا 

عـــن آالف القتلـــى مـــن المدنييـــن والجنـــود األفغـــان.

وفـــي هـــذا الشـــأن، أصـــدرت هيئـــة التفتيـــش العامـــة 

 SIGAR( "ســـيجار"  أفغانســـتان  إعمـــار  إلعـــادة 

 Special Inspector General for Afghanistan

العـــدل  لـــوزارة  التابعـــة   )Reconstruction

ــا الـــذي نحتـــاج إلـــى  ــًرا بعنـــوان: »مـ األمريكيـــة، تقريـ

باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

192

تعلمـــه؟: دروس ُمنـــذ عشـــرين عاًمـــا مـــن إعـــادة 

اإلعمـــار فـــي أفغانســـتان« ، والـــذي ُيســـلَّط الضـــوء 

علـــى األســـباب الرئيســـة إلخفـــاق التجربـــة األمريكيـــة 

الضخمـــة  االســـتثمارات  رغـــم  أفغانســـتان،  فـــي 

عاًمـــا  الــــ20  مـــدار  علـــى  اإلعمـــار  إعـــادة  وجهـــود 

الُمنصرمـــة، وذلـــك بهـــدف اســـتخالص الـــدروس 

ــي  ــا وتالفـ ــة، لتداركهـ ــتفادة مـــن تلـــك التجربـ الُمسـ

تكرارهـــا فـــي تجـــارب إعـــادة اإلعمـــار المســـتقبلية 

ـــل  فـــي بـــؤر الصـــراع األخـــرى فـــي العالـــم، والتـــي تتمثَّ

بصـــورة رئيســـة فيمـــا يلـــي:

هشاشة االستراتيجية وانعدام األمن 

ألقـى التقريـر الضـوء علـى ُجملـة مـن نقـاط الضعـف 

فـي  اإلعمـار  إلعـادة  األمريكيـة  االسـتراتيجية  فـي 

أفغانسـتان، وفـي مقدمتهـا االفتقار إلى التماسـك، 

فضـًلا عـن تضـاؤل قـدرة الحكومـة األمريكيـة علـى 

تنفيـذ تلـك االسـتراتيجية وتقييمهـا، أو تحديد الُمدة 

المناسـبة لتنفيذها وضمان اسـتدامة مشروعاتها، 

ويـؤول ذلـك إلـى سـببين رئيسـين:

أولًا: افتقــار االســتراتيجية األمريكيــة إلــى التقييــم 

الخاصــة  والضعــف  القــوة  لنقــاط  الصحيــح 

بالمؤسســات األمريكيــة المكلفــة بمهمــة إعــادة 

اإلعمار في أفغانســتان؛ إذ أوكلت واشــنطن وزارة 

الخارجيــة األمريكيــة بقيــادة جهــود إعــادة اإلعمــار 

فــي أفغانســتان رغــم افتقارهــا إلى الخبــرة والموارد 

ــادرة وإدارة اســتراتيجية  ــي زمــام المب الالزميــن لتول

عــدم  عــن  هــذا فضــًلا  البــالد،  فــي  اإلعمــار  إعــادة 

األمريكيــة  الدفــاع  وزارة  إمكانيــات  حــدود  مراعــاة 

)البنتاجــون( فــي هــذا الصــدد؛ حيــث تمتلــك األخيــرة 

اســتراتيجيات  إلدارة  الالزمــة  والخبــرات  المــوارد 

إعــادة اإلعمــار، ولكنهــا تفتقــر فــي الوقــت ذاتــه إلــى 

القــدرة الالزمــة للقيــام بمهــام إعــادة اإلعمــار علــى 

نطــاق واســع، ال ســيَّما علــى الصعيــد االقتصــادي، 

أو إرســاء معاييــر الحوكمــة األساســية.

ـــه ال توجـــد مؤسســـة تمتلـــك  وفـــي ضـــوء ذلـــك، فإن

لتطويـــر  الالزميـــن  والمـــوارد  الخبـــرة  بمفردهـــا 

ــه  ــي فإنـ ــار، وبالتالـ ــادة اإلعمـ ــتراتيجية إعـ وإدارة اسـ

التـــي  المســـتقبلية  األمريكيـــة  التجـــارب  إلنجـــاح 

تتعلـــق بإعـــادة اإلعمـــار فـــي أي بلـــد فـــي العالـــم، 

وال ســـيَّما تلـــك التـــي ُتعانـــي مـــن احتـــدام الحـــروب 

ـــن علـــى القيـــادة األمريكيـــة توفيـــر  والصراعـــات، يتعيَّ

ـــة،  ـــة المدني المـــوارد الالزمـــة للمؤسســـات األمريكي

وتحقيـــق التواصـــل والمرونـــة فيمـــا بينهـــا، لضمـــان 

ــار. ــادة اإلعمـ ــود إعـ ــاح جهـ نجـ

ثانًيـــا: االعتقـــاد الخاطـــئ لـــدى المســـؤولين األمريكيين 

المقـــام  فـــي  تنطـــوي  اإلعمـــار  إعـــادة  عمليـــة  بـــأن 

األول علـــى ضـــخ المزيـــد مـــن المـــوارد والمســـاعدات 

المدنيـــة  المؤسســـات  بنـــاء  إلعـــادة  التنمويـــة 

والعســـكرية األفغانيـــة، وذلـــك فـــي إطـــار المســـاعي 

المتعلقـــة بحـــل أزمـــة تدهـــور األوضـــاع األمنيـــة فـــي 

ـــة  ـــى أن البيئ ـــر إل ـــالد، وفـــي هـــذا اإلطـــار، أشـــار التقري الب

ـــر اآلمنـــة فـــي أفغانســـتان حالـــت دون نجـــاح جهـــود  غي

ــالد،  ــي البـ ــة فـ ــات الرئيسـ ــة األزمـ ــي معالجـ ــة فـ التنميـ

وأفضـــت فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى تقويـــض جهـــود 

والبرامـــج  السياســـية  والعمليـــات  اإلعمـــار  إعـــادة 

االقتصاديـــة والتنمويـــة كافـــة فـــي البـــالد.

العنــف  تقويــض  أن  علــى  التقريــر  وقــد شــدد  هــذا، 

واالنقســام ال بــد أن يكــون شــرًطا ُمســبًقا وحاســًما 

لجميــع الجهــود والمــوارد التــي خصصتهــا واشــنطن 

لعمليــة إعــادة إعمــار أفغانســتان؛ نظــًرا ألن تفاقــم 

حالــة انعــدام األمــن في البالد قّوض جهود واشــنطن 

بشــفافية وبصــورة  االنتخابيــة  العمليــة  إجــراء  فــي 

ســلمية؛ حيــث أدى االنفــالت األمنــي إلى إغالق العديد 

مــن مراكــز االقتــراع يــوم االنتخابــات، ومــن ثــّم عــزوف 

عــدد كبيــر مــن الناخبيــن عــن التصويــت، وال ســيَّما فــي 

المناطــق النائيــة التــي تســيطر عليهــا حركــة طالبــان، 

األمــر الــذي أفضــى إلــى تقويــض شــرعية الحكومــة 

األفغانيــة فــي نهايــة المطــاف.



آفاق استراتيجية - العدد )4( - أكتوبـــر 2021

193

وعــالوًة علــى ذلــك، ســاهم شــيوع الفوضــى وانعــدام 

للمشــروعات  مواتيــة  غيــر  بيئــة  خلــق  فــي  األمــن 

االســتثمارية وإدارة األعمــال التجاريــة، هــذا فضــًلا 

واشــنطن  وضعتهــا  التــي  البرامــج  تقويــض  عــن 

إلعــادة دمــج ُمقاتلــي طالبــان القدامــى فــي المجتمــع 

والحيــاة المدنيــة، وذلــك في ضوء تفاقــم الصعوبات 

المحدقــة بحمياتهــم مــن انتقــام حركــة طالبــان. 

جهل واشنطن بخصوصية المجتمع 
غير  زمنية  جداول  ووضع  األفغاني 

واقعية 

إلعـادة  األمريكيـة  االسـتراتيجية  أن  التقريـر  أوضـح 

اإلعمـار فـي أفغانسـتان افتقـرت إلـى تقديـر الوقـت 

اإلعمـار  إعـادة  أهـداف  لتحقيـق  الالزميـن  والمـوارد 

المنشودة؛ فلم تراِع واشنطن الواقع األفغاني عند 

عـات الخاصة بعملية  وضـع الجـداول الزمنيـة والتوقُّ

بزيـادة  االهتمـام  إيـالء  عبـر  وذلـك  اإلعمـار،  إعـادة 

القـوات وتخصيـص مـوارد ماليـة ضخمـة فـي إطـار 

مسـاعيها لحـل األزمـة األفغانيـة علـى وجه السـرعة، 

أفضـى  الـذي  األمـر  و2011،   200٩ عامـي  بيـن  سـيَّما  ال 

بـدوره إلـى زيـادة معـدالت الفسـاد فـي أفغانسـتان، 

هـذا فضـًلا عـن الحـد مـن فعاليـة البرامـج التنمويـة 

البـالد. فـي  والسياسـية  واالقتصاديـة 

اإلدارة  اتجـاه  إلـى  أيًضـا  التقريـر  أشـار  وقـد  هـذا، 

والغربـي  األمريكـي  النمـوذج  فـرض  نحـو  األمريكيـة 

فـي وضـع البرامـج السياسـية واالقتصاديـة لعمليـة 

االكتـراث  دون  وذلـك  والتطويـر،  اإلصـالح  إعـادة 

بالسـياقات والخصوصيات االجتماعية والسياسـية 

فـي  والجغرافيـة  والبيئيـة  واألمنيـة  واالقتصاديـة 

عـن  وتفصيـًلا  جملـة  تختلـف  والتـي  أفغانسـتان، 

الصـدد. هـذا  فـي  الغربيـة  النمـاذج 

وأوضـح التقريـر أن االسـتراتيجية األمريكيـة لجهـود 

وحلـول  وبرامـج  أهـداف  علـى  ـزت  ركَّ اإلعمـار  إعـادة 

دون  حالـت  والتـي  ُمسـتدامة،  وغيـر  األجـل  قصيـرة 

تحقيـق أهدافهـا المنشـودة، وخاصـًة إرسـاء ُسـبل 

خـروج  تضمـن  مالئمـة  بيئـة  وخلـق  االسـتقرار، 

وفـي  آمـن،  بشـكل  البـالد  مـن  األمريكيـة  القـوات 

فرًصـا  األمريكيـة  االسـتراتيجية  خلقـت  المقابـل، 

النفـوذ  وأصحـاب  األفغانيـة  للمؤسسـات  مواتيـة 

باختـالس األمـوال المخصصـة للتنمية، مّما سـاهم 

سـيطرة  تعزيـز  إلـى  وأفضـى  الفسـاد،  تفشـي  فـي 

األفغانيـة.  والمجتمعـات  المـدن  علـى  طالبـان 

د التقرير أن جهل واشـنطن بالسـياق االجتماعي  وأكَّ

كان  األفغانـي  للمجتمـع  واالقتصـادي  والثقافـي 

اسـتراتيجية  حالـت دون تطبيـق  التـي  العوامـل  أبـرز 

المسـتويات  علـى  اإلعمـار  إلعـادة  واشـنطن 

التشغيلية والتكتيكية؛ حيث إن تكييف االستراتيجية 

االجتماعيـة  للتفاعـالت  ـا  تفصيليًّ فهًمـا  يتطلـب 

البـالد. فـي  والسياسـية  واالقتصاديـة 

فـي  األمثلـة  مـع  ُجملـة  إلـى  التقريـر  ق  تطـرَّ وقـد 

االقتصـادي،  الصعيـد  علـى  سـيَّما  ال  الصـدد،  هـذا 

ا إلـى أن الواليـات المتحـدة األمريكيـة فرضـت  مشـيًر

نماذجهـا التكنوقراطيـة الغربيـة علـى المؤسسـات 

تمكيـن  فـي  سـاهم  مّمـا  األفغانيـة،  االقتصاديـة 

المؤسسـات،  بتلـك  والفاسـدين  النفـوذ  أصحـاب 

القـوات  واشـنطن  دّربـت  األمنـي،  الصعيـد  وعلـى 

األمنية األفغانية، ومّدتهم بأسلحة متطورة تتجاوز 

قدراتهـم، كمـا عمـدت االسـتراتيجية األمريكيـة علـى 

الصعيـد القضائـي إلـى فـرض آليـات غربيـة لضمـان 

سـيادة حكم القانون، رغم أن ما يتراوح بين 80 – ٩0% 

من الشـعب األفغاني يلجؤون إلى فض منازعاتهم 

عبـر اآلليـات غيـر الرسـمية.

غياب عنصر االستدامة

أفـاد التقريـر بـأن برامـج إعـادة اإلعمـار بمثابـة ركيـزة 

لمؤسسـات  الجـذري  واإلصـالح  للبنـاء  أساسـية 

والتجـارة  المدنـي  والمجتمـع  الحكوميـة  الدولـة 

واالقتصـاد، إّلا أن الحكومـة األمريكيـة فشـلت فـي 
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كثير من األحيان في ضمان اسـتدامة مشـروعاتها 

فقـد  أفغانسـتان،  فـي  الطويـل  المـدى  علـى 

زيـادة الضغـوط والمطالبـات المسـتمرة  أفضـت 

لواشـنطن بسـرعة إحـراز تقـدم فـي البالد إلـى إهدار 

مشـروعات  مـن  العديـد  فـي  مليـارات   ٧.8 ُقرابـة 

الطـرق  سـيَّما  ال  األجـل،  قصيـرة  التحتيـة  البنيـة 

وخطـوط النقـل، والتـي ُدمـرت الحًقـا ولـم ُيسـتخدم 

إلـى  رئيسـة  بصفـة  ذلـك  ويـؤول  منهـا،  العديـد 

البـالد. فـي  الصـراع  واسـتمرار  األمـن  انعـدام 

وباإلضافـة إلـى مـا سـبق، لفـت التقريـر االنتبـاه إلـى 

افتقـار الحكومـة والشـعب األفغانـي إلـى المقومـات 

الالزمـة لتحمـل المسـؤولية عـن تلـك المشـروعات، 

فرغم جهود الحكومة األمريكية في دعم ومسـاعدة 

المؤسسـات األفغانية على بناء قدراتها، لم تتمكن 

تلـك المؤسسـات مـن مواكبـة مسـاعي واشـنطن 

المتعلقـة بإحـراز تقـدم سـريع فـي البـالد.

هذا، وقد أشار التقرير إلى أن الفساد الُمستشري 

فـي أفغانسـتان أفضـى إلـى تقويـض جهـود إعـادة 

المسـاعدات  تعرَّضـت  حيـث  األمريكيـة،  اإلعمـار 

التنمويـة واألمـوال إلـى مخاطـر التبديد واالختالس، 

األمـر الـذي دفـع واشـنطن فـي بعـض األحيـان إلـى 

لتقديـم  األفغانيـة  للحكومـة  بديلـة  قنـوات  اختيـار 

المسـاعدات الماليـة، مؤكـًدا أن هـذا النهـج أفضـى 

إلـى ُجملـة مـن التداعيـات السـلبية، وفـي مقدمتهـا 

الخبـرة  األفغانييـن  المسـؤولين  اكتسـاب  عـدم 

والتدريـب الالزميـن إلدارة ودعـم مشـروعات إعـادة 

اإلعمـار األمريكيـة علـى المـدى الطويـل، وتقويـض 

التنمويـة ذات الصلـة علـى  البرامـج والمسـاعدات 

المـدى القصيـر.

رئيــس  اســتنتاج  إلــى  التقريــر  خَلــَص  وختاًمــا، 

إعــادة  الســتراتيجية  الرئيــس  الهــدف  أن  مفــاده 

فــي  ــل  تمثَّ أفغانســتان،  فــي  األمريكيــة  اإلعمــار 

ووضــع  األفغانيــة  االجتماعيــة  األنظمــة  إحــالل 

مؤسســات  وبنــاء  "حديثــة"  أو  غربيــة  أنظمــة 

الدولــة مــن الصفــر علــى النمــط الغربــي، غيــر أنــه 

خصوصيــات  لــه  األفغانــي  المجتمــع  أن  ــن  تبيَّ

اقتصاديــة وسياســية راســخة، ويبلــغ درجــة كبيــرة 

األنظمــة  تلــك  اقتــالع  دون  حالــت  التعقيــد  مــن 

واســتبدالها، أو دمجهــا فــي إطــار مؤسســي غربــي، 

ــن علــى الحكومــة األمريكيــة  وفــي ضــوء ذلــك يتعيَّ

واســتعداداتها  قدراتهــا  تطويــر  علــى  العمــل 

المتضــررة  البلــدان  فــي  اإلعمــار  إعــادة  ــات  لُمهمَّ

أســباب  بتجنــب  االلتــزام  النزاعــات، وضمــان  مــن 

األفغانيــة. التجربــة  فــي  والفشــل  اإلخفــاق 
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المستمرة، وذلك من  اإلرهابية  التهديدات  دوًرا نشًطا في مواجهة  األوروبــي  االتحاد  لعب 

الدول  بين  والتنسيق  التعاون  آليات  وتوفير  اإلرهــاب،  مكافحة  لجهود  المالي  الدعم  توفير  خالل 

األعضاء التي يقع على عاتقها مسؤولية مكافحة الجريمة، ال سيَّما التعاون بين سلطات إنفاذ 

القانون المحلية للدول األعضاء وهيئات االتحاد األوروبي المسؤولة عن األمن والعدالة، مثل: وكالة 

االتحاد األوروبي للتعاون في إنفاذ القانون )Europol(، ووكالة االتحاد األوروبي ألنظمة تكنولوجيا 

.)EuroJust( ووكالة االتحاد األوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية ،)Eu-Lisa( المعلومات

سياسة االتحاد األوروبي لمكافحة اإلرهاب )*(

عـرض 

تقريـــر   2021 ينايـــر  فـــي  صـــدر  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

صياغـــة  فـــي  دوره  تنـــاول  األوروبـــي  البرلمـــان  عـــن 

التشـــريعات الخاصـــة باإلرهـــاب، فضـــًلا عـــن تقييـــم 

فـــي   )TERR( باإلرهـــاب  المعنيـــة  لجنتـــه  عمـــل 

األوروبـــي،  البرلمـــان  لتوصيـــات  ووفًقـــا   ،2018 عـــام 

األوروبيـــة  المفوضيـــة  حددتهـــا  التـــي  واألولويـــات 

ضمـــن جـــدول أعمالهـــا لمكافحـــة اإلرهـــاب -الـــذي تـــم 

تقديمـــه فـــي ديســـمبر   2020- ســـتتركز جهـــود االتحـــاد 

ــدات  ــؤ بالتهديـ ــى التنبـ ــأن علـ ــذا الشـ ــي هـ ــي فـ األوروبـ

المحتملـــة، واالســـتعداد لهـــا علـــى النحـــو األمثـــل، مـــن 

خـــالل تعزيـــز البنـــى التحتيـــة الحيويـــة، وتوفيـــر حمايـــة 

أفضـــل لألماكـــن العامـــة، فضـــًلا عـــن تكثيـــف التبـــادل 

االتحـــاد األوروبـــي. بيـــن هيئـــات  المعلوماتـــي 

تهديدات إرهابية مستمرة

فرنســـا  مـــن  كٍل  علـــى  اإلرهابيـــة  الهجمـــات  أدت 

ر قضيـــة  إلـــى تصـــدُّ  ،2020 وألمانيـــا والنمســـا عـــام 

اإلرهـــاب قمـــة جـــدول أعمـــال االتحـــاد األوروبـــي، 

باحثتان بإدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

)*( European parliament. “Understanding EU Counter-Terrorism Policy.“ European Parliament. Jan. 2021.

 أ. هاجــر جمال  أ. رانيا سليمان 
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ــة مـــن  ــد تـــم تقييـــم التهديـــدات اإلرهابيـ ــه فقـ وعليـ

جانـــب وكالـــة إنفـــاذ القانـــون فـــي االتحـــاد األوروبـــي 

)Europol( ضمـــن فئـــة "مرتفـــع الخطـــورة"، فرغـــم 

االنخفـــاض الواضـــح فـــي عـــدد الهجمـــات اإلرهابيـــة 

خـــالل العاميـــن الماضييـــن، فـــإن احتســـاب عـــدد 

العمليـــات اإلرهابيـــة التـــي تـــم إحباطهـــا يعكـــس 

تتعـــرض  التـــي  اإلرهابيـــة  التهديـــدات  اســـتمرارية 

لهـــا الـــدول األوروبيـــة. 

إجمالي الهجمات اإلرهابية على االتحاد األوروبي 
خال الفترة من 2014 إلى 2019

ــة  ــاد األوروبـــي تاريـــخ طويـــل فـــي محاربـ لـــدى االتحـ

 اإلرهـــاب المحلـــي، غيـــر أنـــه بالتزامـــن مـــع أحـــداث

11 ســـبتمبر 2001، شـــرع االتحاد في التصدي لمســـتوى 

أعلـــى مـــن اإلرهـــاب )علـــى النطـــاق الدولـــي(؛ فوفًقـــا 

لتقديـــرات البرلمـــان األوروبـــي فـــي دراســـته الصـــادرة 

عـــدة  األوروبـــي  االتحـــاد  ، شـــهدت دول   201٩ عـــام 

هجمـــات إرهابيـــة فـــي الفتـــرة مـــن )2000 – 2018(، أودت 

ــام  ــن انضمـ ــًلا عـ ــا، فضـ ـ ــا أوروبيًّ ــاة ٧53 مواطًنـ بحيـ

اآلالف مـــن األوروبييـــن إلـــى التنظيمـــات اإلرهابيـــة 

ســـوريا  فـــي  النـــزاع  مناطـــق  فـــي  داعـــش  مثـــل، 

والعـــراق، األمـــر الـــذي ُيثيـــر المخـــاوف األوروبيـــة مـــن 

Source: Europol. TE-SAT reports 2015-2020

عـــودة هـــؤالء المقاتليـــن إلـــى بالدهـــم مـــرة أخـــرى 

بعدمـــا اكتســـبوا خبـــرات قتاليـــة. 

التطــور  بــأن  القــول  ُيمكــن  الســياق،  هــذا  وفــي 

ز النتشــار التطــرُّف؛ حيــث  التكنولوجــي الهائــل قــد عــزَّ

التطبيقــات  )الجهاديــون(  المتطرفــون  يســتخدم 

مــن  المزيــد  لحشــد  تليجــرام  مثــل،  التكنولوجيــة 

منفــذي  معظــم  أصبــح  وبالتالــي  لهــم،  المؤيديــن 

الهجمــات اإلرهابيــة مواطنيــن أوروبييــن دون الحاجــة 

قــد  الــذي  األمــر  البلــدان،  عبــر  المقاتليــن  ســفر  إلــى 

ــا كبيــًرا لــدول االتحــاد األوروبــي أثنــاء اتخــاذ  ل تحديًّ ُيشــكِّ

التدابيــر الالزمــة لحمايــة المواطنيــن؛ حيــث قــد تتداخــل 

التدابيــر األمنيــة مــع الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا 

األوروبــي. لالتحــاد  األساســية  الحقــوق  ميثــاق 

اإلطــار القانونــي لمكافحــة اإلرهــاب 
تحــت مظلــة االتحــاد األوروبــي

مكافحـــة  مجـــال  فـــي  األوروبـــي  االتحـــاد  يســـتند 

اإلرهـــاب إلـــى ميثـــاق عمـــل االتحـــاد، والـــذي اعتبـــر 

العابـــرة  الخطيـــرة  الجرائـــم  ضمـــن  اإلرهـــاب 

ا إلـــى ضـــرورة تعبئـــة االتحـــاد لـــكل  للحـــدود، ُمشـــيًر

المـــوارد مـــن أجـــل مكافحتـــه، بمـــا فـــي ذلـــك المـــوارد 

ــي  ــوم إرهابـ ــى أي هجـ ــرد علـ ــع أو للـ ــكرية لمنـ العسـ

أداء  فـــإن  ذلـــك  االتحـــاد، ومـــع  فـــي أي مـــن دول 

ـــد فـــي هـــذا الصـــدد. االتحـــاد ُمقيَّ

وفـــي هـــذا اإلطـــار، اتخـــذ االتحـــاد األوروبـــي مجموعـــة 

مـــن التدابيـــر لمكافحـــة اإلرهـــاب علـــى مـــدار العقـــد 

الماضـــي، وعلـــى رأســـها:

مواءمـــة القوانيـــن الجنائيـــة: ففـــي مـــارس 201٧، 	 

ــي  ــان والمجلـــس األوروبـ ــن البرلمـ ــد كٌل مـ اعتمـ

مشـــروًعا لتحديـــث إطـــار مكافحـــة اإلرهـــاب لعـــام 

2002 وتنفيـــذ المعاييـــر الدوليـــة الجديـــدة، وبالتالـــي 

ـــح ُيجـــرِّم مجموعـــة واســـعة مـــن األنشـــطة  أصب

اإلرهابيـــة، بمـــا فيهـــا الهجمـــات الســـيبرانية.
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ــة 	  ــاب: إذ تمـــت تغطيـ ــا اإلرهـ ــاعدة ضحايـ مسـ

حقـــوق واحتياجـــات ضحايـــا الهجمـــات اإلرهابيـــة 

 .2012 عـــام  منـــذ  األوروبـــي  التشـــريع  ِقبـــل  مـــن 

لتحســـين  جديـــدة  أحـــكام  إضافـــة  عـــن  فضـــًلا 

العمليـــات  ضحايـــا  الحتياجـــات  االســـتجابة 

اإلرهابيـــة، والمســـاواة فـــي تقديـــم الدعـــم لجميـــع 

المواطنيـــن فـــي دول االتحـــاد األوروبـــي.

مـكـافـحــــــة تـمـويــــــل اإلرهـــــــــاب: مـــن خـــالل 	 

التشـــريع الخـــاص بمكافحـــة غســـيل األمـــوال 

الـــذي تـــم اعتمـــاده مؤخـــًرا مـــن ِقبـــل االتحـــاد 

الشـــفافية،  زيـــادة  بهـــدف  وذلـــك  األوروبـــي؛ 

ــارات  وتـســـهـيــــل عـمــــــل وحــــــدات االســتـخـبـــ

الـمـالـيــــــة، ومـعـالـجــــــة الـمـخـاطــــــر الـمـرتـبـطـــة 

ــبقة  ــات مسـ ــة والبطاقـ ــالت االفتراضيـ بالعمـ

الدفـــع مجهولـــة المصـــدر.

تنظيـــم امتـــاك وحيـــازة أســـلحة؛ وذلـــك لمنـــع 	 

اإلرهابييـــن مـــن حيـــازة األســـلحة بســـهولة أو 

إعـــادة تنشـــيط األســـلحة المعطلـــة مـــن خـــالل 

اعتمـــاد المشـــرعين قانونْيـــن تشـــريعيْين بشـــأن 

ــر  ــد معاييـ ــلحة، وتحديـ ــازة األسـ ــي حيـ ــم فـ التحكـ

األســـلحة المعطلـــة لضمـــان عـــدم تفعيلهـــا. 

لمنـــع 	  األوروبـــي؛  االتحـــاد  حـــدود  حمايـــة 

دول  داخـــل  بحريـــة  التنقـــل  مـــن  اإلرهابييـــن 

االتحـــاد؛ لـــذا، أدخلـــت عـــدة دول ضوابـــط مؤقتـــة 

المفوضيـــة قواعـــد  واقترحـــت  علـــى حدودهـــا، 

هـــذه  مثـــل  اعتمـــاد  إمكانيـــة  بشـــأن  جديـــدة 

التدابيـــر المؤقتـــة فـــي حـــاالت التهديـــد شـــديد 

الداخلـــي. لألمـــن  الخطـــورة 

تبـــادل المعلومـــات: نظـــًرا ألهميـــة البيانـــات 	 

أنشـــأ  اإلرهـــاب،  مكافحـــة  فـــي  والمعلومـــات 

االتحـــاد األوروبـــي عـــام 2016 نظاًمـــا لجمـــع بيانـــات 

المســـافرين؛ مـــن أجـــل الكشـــف عـــن اإلرهابييـــن 

القادميـــن مـــن الخـــارج، وفـــي عـــام 2018 اعتمـــد 

المشـــرعون األوروبيـــون قواعـــد جديـــدة لتعزيـــز 

نظـــام معلومـــات شـــينجن )SIS(، فضـــًلا عـــن 

فـــي  والقضائـــي  الشـــرطي  التعـــاون  تعزيـــز 

علـــى  المطلوبيـــن  األشـــخاص  علـــى  القبـــض 

ذمـــة قضايـــا اإلرهـــاب. 

تعزيـــز األمـــن الســـيبراني؛ حيـــث اتخـــذ مشـــرعو 	 

لتعزيـــز  مهمـــة  خطـــوات  األوروبـــي  االتحـــاد 

مرونتـــه فـــي مواجهـــة الهجمـــات اإللكترونيـــة، 

اإللكترونـــي،  اإلرهـــاب  مـــن  الحمايـــة  وتعزيـــز 

ــات  ــبكات والمعلومـ ــن الشـ ــريع أمـ ــا تشـ ومنهـ

ــذي يفـــرض  ــو 2018، والـ ــذ مايـ ــاري منـ )NIS(، السـ

اإللكترونيـــة  الحـــوادث  عـــن  لإلبـــالغ  التزامـــات 

إلـــى الســـلطات المختصـــة، فضـــًلا عـــن القانـــون 

الصـــادر فـــي أبريـــل 201٩ بجعـــل وكالـــة االتحـــاد 

األوروبـــي لألمـــن الســـيبراني )ENISA( هيئـــة ذات 

تفويـــض دائـــم، وتمتلـــك مـــوارد تشـــغيلية أكبـــر.

ث 	  حـــدَّ حيـــث  المؤسســـي؛  اإلطـــار  تعزيـــز 

االتحـــاد األوروبـــي ســـلطات ووســـائل هيئاتـــه 

والعدالـــة،  األمـــن  مجـــال  فـــي  العاملـــة 

فضـــًلا عـــن إنشـــاء مركـــز مختـــص بمكافحـــة 

ـــر الدعـــم االســـتراتيجي  اإلرهـــاب )ECTC(، يوفِّ

جهـــوده  فـــي  األوروبـــي  لالتحـــاد  والتشـــغيلي 

لمكافحـــة اإلرهـــاب وهـــو أيًضـــا مســـؤول عـــن 

وحـــدة اإلحالـــة إلـــى اإلنترنـــت )IRU(، والمســـؤولة 

عبـــر  اإلرهابيـــة  الدعايـــة  مـــع  التعامـــل  عـــن 

ـــب تمويـــل  اإلنترنـــت، فضـــًلا عـــن برنامـــج تعقُّ

قواعـــد  اعتمـــاد  تـــم  كمـــا   .)TFTP( اإلرهـــاب 

جديـــدة لتحســـين الفعاليـــة التشـــغيلية لوكالـــة 

ـــة  االتحـــاد األوروبـــي للتعـــاون فـــي مجـــال العدال

هـــذه  دعـــم  ازداد  كمـــا   ،)EuroJust( الجنائيـــة 

الوكالـــة للســـلطات القضائيـــة التـــي تتعامـــل 

مـــع اإلرهـــاب بشـــكل أكبـــر مـــع إطـــالق ســـجل 

مكافحـــة اإلرهـــاب )CTR( فـــي عـــام 201٩.
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وباإلضافـــة للجهـــود التشـــريعية الســـابقة، فمـــا زال 

هنـــاك ملفـــان تشـــريعيان مهمـــان لـــم يتـــم االنتهـــاء 

منهمـــا بعـــد، أولهمـــا: منـــع نشـــر المحتـــوى اإلرهابـــي 

عبـــر اإلنترنـــت، وذلـــك مـــن خالل إزالـــة المحتوى اإلرهابي 

فـــي غضـــون ســـاعة واحـــدة مـــن إخطـــار ســـلطات 

إنفـــاذ القانـــون للقائميـــن علـــى تلـــك المواقـــع، واآلخـــر، 

مقتـــرح لتســـهيل وصـــول أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون إلـــى 

األدلـــة اإللكترونيـــة، ممـــا يتيـــح للســـلطات المختصـــة 

أن تطلـــب مباشـــرة مـــن مقدمـــي الخدمـــة إنتـــاج أو 

الحفـــاظ علـــى البيانـــات اإللكترونيـــة الالزمـــة للتحقيـــق 

فـــي الجرائـــم ومالحقتهـــا.

تحديــات أمــام التحــركات األوروبيــة 
لمكافحــة اإلرهــاب

يواجـــه االتحـــاد األوروبـــي عـــدة تحديـــات فـــي تنفيـــذ 

حيـــث  اإلرهـــاب؛  بمكافحـــة  الخاصـــة  اإلجـــراءات 

ــدول  ــى الـ ــا إلـ ــم تحويلهـ ــا يتـ ــا مـ ــريعاته غالًبـ إن تشـ

الـــذي  األمـــر  للتطبيـــق،  قابلـــة  لتصبـــح  األعضـــاء 

علـــى  األوروبـــي  االتحـــاد  قواعـــد  تنفيـــذ  يجعـــل 

تســـتغرق  صعبـــة  مهمـــة  الوطنـــي  المســـتوى 

ـــل التحـــدي  ـــًلا فـــي بعـــض األحيـــان. ويتمثَّ ـــا طوي وقًت

فـــي  اإلرهـــاب  تدابيـــر مكافحـــة  تقييـــم  فـــي  اآلخـــر 

االتحـــاد األوروبـــي؛ نظـــًرا لعددهـــا الكبيـــر وطبيعتهـــا 

الشـــاملة، وفـــي محاولـــة لتجميـــع تدابيـــر االتحـــاد 

د  األوروبـــي لمكافحـــة اإلرهـــاب فـــي عـــام 2013، حـــدَّ

مشـــروع بحثـــي 23٩ مقياًســـا لمكافحـــة اإلرهـــاب 

ــا بيـــن خريـــف عـــام 2001 وصيـــف عـــام 2013،  تـــم تبنيهـ

كان 88 منهـــا "ملزًمـــا قانوًنـــا"، ومـــن ثـــمَّ ال توجـــد 

ــاركية وتقييميـــة إلجـــراءات  ــة تشـ ــة مراجعـ منهجيـ

قـــد  ـــا  ممَّ اإلرهـــاب،  لمكافحـــة  األوروبـــي  االتحـــاد 

يقـــوض مـــن شـــرعيتها.

وفـــي هـــذا الســـياق، وبنـــاًء علـــى توصيـــة البرلمـــان 

األوروبـــي فـــي عـــام 2015 بضـــرورة إنشـــاء آليـــة للتقييـــم 

اإلرهـــاب،  فـــي مكافحـــة  االتحـــاد  لجهـــود  الـــدوري 

أصـــدرت المفوضيـــة األوروبيـــة فـــي عـــام 201٧ أول 

تقييـــم شـــامل للسياســـة األمنيـــة لالتحـــاد األوروبـــي، 

ومراجعـــة السياســـات واألدوات التـــي تـــم تطويرهـــا 

علـــى مـــدار الخمســـة عشـــر عاًمـــا الماضيـــة، بمـــا فـــي 

ذلـــك جهـــود مكافحـــة اإلرهـــاب. 

فـــي  الصـــادر  المتابعـــة  تقريـــر  م  قـــدَّ وقـــد  هـــذا، 

يوليـــو 2020 بشـــأن تنفيـــذ التشـــريعات فـــي مجـــال 

األمـــن الداخلـــي نظـــرة عامـــة مفصلـــة حـــول تنفيـــذ 

التدابيـــر التشـــريعية وغيـــر التشـــريعية المعتمـــدة 

تجريـــم  بشـــأن  الصـــادرة  تلـــك  ومنهـــا  مؤخـــًرا، 

الســـلوكيات اإلرهابيـــة، ومنـــع التطـــرف، فضـــًلا 

ــي. ــاون الدولـ ــن التعـ عـ

االتحــاد  الخارجــي لسياســة  البعــد 
اإلرهــاب لمكافحــة  األوروبــي 

المنظمـــات  مـــع  األوروبـــي  االتحـــاد  يتعـــاون 

والهيئـــات الدوليـــة، وعلـــى رأســـها األمـــم المتحـــدة 

اإلرهـــاب،  لمكافحـــة  العالمـــي  والمنتـــدى   ،)UN(

والتحالـــف الدولـــي ضـــد داعـــش، ومجموعـــة العمـــل 

فـــي   ،)COE( أوروبـــا  ومجلـــس   ،)FATF( المالـــي 

مكافحـــة اإلرهـــاب، كمـــا يعمـــل االتحـــاد األوروبـــي 

علـــى تنفيـــذ اســـتراتيجية األمـــم المتحـــدة العالميـــة 

لمكافحـــة اإلرهـــاب لعـــام 2006، وقـــرارات مجلـــس 

أنظمـــة  وتطبيـــق  الصلـــة  ذات  الدولـــي  األمـــن 

العقوبـــات المفروضـــة علـــى اإلرهابييـــن المشـــتبه 

بهـــم )أفـــراًدا أو جماعـــات(، فضـــًلا عـــن ذلـــك، انضـــم 

االتحـــاد األوروبـــي إلـــى اتفاقيـــات األمـــم المتحـــدة 

التســـع عشـــرة المتعلقـــة باإلرهـــاب، والتـــي صـــدرت 

منـــذ عـــام 1٩63.

كمـــا انضـــم االتحـــاد األوروبـــي وســـبع دول أعضـــاء 

منفـــردة إلـــى المنتـــدى العالمـــي لمكافحـــة اإلرهـــاب، 

نهـــج  لتعزيـــز  2011؛  عـــام  فـــي  إطالقـــه  تـــم  الـــذي 

اإلرهـــاب  لمكافحـــة  األجـــل  طويـــل  اســـتراتيجي 

المتطرفـــة. واأليديولوجيـــات 
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كمـــا ينضـــم االتحـــاد األوروبـــي و26 دولـــة عضـــو 

المتحـــدة(  المملكـــة  إلـــى  )باإلضافـــة  منفـــردة 

داعـــش"،  الدولـــي ضـــد  "التحالـــف  إلـــى عضويـــة 

اإلرهـــاب،  لمحاربـــة   2014 عـــام  فـــي  ُأنشـــئ  الـــذي 

كٍل  فـــي  العســـكرية  العمليـــات  جانـــب  إلـــى 

الطموحـــات  مـــن  للحـــد  وســـوريا  العـــراق  مـــن 

التوســـعية لتنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية "داعـــش"، 

حيـــث يســـعى التحالـــف إلـــى تدميـــر البنيـــة التحتيـــة 

لتمويـــل داعـــش وتفكيـــك شـــبكاته. وينفـــذ االتحـــاد 

المالـــي   العمـــل  مجموعـــة  توصيـــات  األوروبـــي 

)FATF( لمكافحـــة غســـيل األمـــوال )AML( ؛ وذلـــك 

مـــن خـــالل توجيهـــات متتاليـــة لمكافحـــة غســـل 

األمـــوال التـــي تغطـــي أيًضـــا تمويـــل اإلرهـــاب، كمـــا 

ق االتحـــاد األوروبـــي عـــام 2018 علـــى اتفاقيـــة  صـــدَّ

)مجلـــس أوروبـــا( بشـــأن منـــع اإلرهـــاب، وكذلـــك 

ــز  ــا اإلضافـــي، والتـــي تهـــدف إلـــى تعزيـ بروتوكولهـ

مكافحـــة اإلرهـــاب.

باإلضافـــة إلـــى المنظمـــات الدوليـــة المشـــار إليهـــا 

ســـابًقا، يتعـــاون االتحـــاد األوروبـــي بشـــكل ثنائـــي 

مـــع دول أخـــرى فـــي مجـــال مكافحـــة اإلرهـــاب؛ 

فمنـــذ عـــام 2001، أدرج االتحـــاد األوروبـــي الفقـــرات 

االتفاقيـــات  فـــي  اإلرهـــاب  بمكافحـــة  الخاصـــة 

الثنائيـــة ومتعـــددة األطـــراف.

كمـــا أبـــرم االتحـــاد األوروبـــي اتفاقيـــات مـــع دول 

خـــارج االتحـــاد األوروبـــي )بشـــأن التعـــاون الشـــرطي 

مكافحـــة  أهـــداف  هـــذه  وتشـــمل  والقضائـــي(. 

المتبادلـــة  القانونيـــة  المســـاعدة  اإلرهـــاب: 

واتفاقيـــات  المجرميـــن،  تســـليم  واتفاقيـــات 

واتفاقيـــات   ،)PNR( الـــركاب  أســـماء  تســـجيل 

الشـــرطة  )مكتـــب  اليوروبـــول  بيـــن  التعـــاون 

العـــدل  )مكتـــب  ويوروجســـت  األوروبيـــة( 

األوروبـــي(. وفـــي عـــام 2010، أبـــرم االتحـــاد األوروبـــي 

اتفاقيـــة "برنامـــج تعقـــب تمويـــل اإلرهـــاب" بيـــن 

 )TFTP( المتحـــدة  والواليـــات  األوروبـــي  االتحـــاد 

للســـماح  الماليـــة  المعلومـــات  تبـــادل  بشـــأن 

بيانـــات  إلـــى  بالوصـــول  القانـــون  إنفـــاذ  ألجهـــزة 

المعامـــالت الماليـــة. وفـــي الوقـــت نفســـه، يتـــم 

وضـــع خطـــط عمـــل محـــددة لمكافحـــة اإلرهـــاب 

مـــع األردن ولبنـــان ومصـــر وإســـرائيل وتونـــس 

البلقـــان. وغـــرب 

ـــز التعـــاون  ـــى تعزي ـــو 2020، دعـــا المجلـــس إل فـــي يوني

ا مـــن اإلرهـــاب مثـــل  مـــع المناطـــق األكثـــر تضـــرًر

غـــرب البلقـــان وشـــمال إفريقيـــا والشـــرق األوســـط 

م  قـــدَّ إذ  اإلفريقـــي،  والقـــرن  الســـاحل  ومنطقـــة 

الســـاحل  لـــدول  مالًيـــا  دعًمـــا  األوروبـــي  االتحـــاد 

الخمـــس )Sahel G5(؛ وهـــي بوركينـــا فاســـو، ومالـــي، 

ر الدعـــم المالـــي  وموريتانيـــا، والنيجـــر، وتشـــاد – وُقـــدِّ

الســـاحل  قـــوة  إلنشـــاء  يـــورو  مليـــون   14٧ بنحـــو 

بهـــدف  وذلـــك  إفريقيـــة؛  بقيـــادة   G5 المشـــتركة 

تعزيـــز األمـــن اإلقليمـــي ومكافحـــة اإلرهـــاب، كمـــا 

أرســـل االتحـــاد األوروبـــي بعثتْيـــن لبنـــاء القـــدرات 

مـــن  كٍل  فـــي  عســـكرية  تدريـــب  وبعثـــة  المدنيـــة 

النيجـــر ومالـــي.

اآلليــات الماليــة لمكافحــة اإلرهــاب 
فــي إطــار االتحــاد األوروبــي 

 2014 الســـنوات  متعـــدد  المالـــي  اإلطـــار  بموجـــب 

هـــو   )ISF( الداخلـــي"  األمـــن  "صنـــدوق  كان   ،2020  -

الماليـــة المصممـــة لدعـــم مبـــادرات تعزيـــز  األداة 

األمـــن فـــي االتحـــاد األوروبـــي. وبلـــغ إجمالـــي ميزانيـــة 

"صنـــدوق األمـــن الداخلـــي" فـــي الفتـــرة مـــن )2014 - 2020( 

ــارات يـــورو. وتوجـــد داخـــل "صنـــدوق  حوالـــي 3.8 مليـ

األمـــن الداخلـــي" أداة تســـمى "قـــوى األمـــن الداخلـــي 

- الشـــرطة" وهـــي األداة الرئيســـة المســـؤولة عـــن 

مكافحـــة اإلرهـــاب، وقـــد ُصممـــت تلـــك األداة لضمان 

مســـتوى عـــاٍل مـــن األمـــن فـــي االتحـــاد األوروبـــي 

ولمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة والخطيـــرة، بمـــا فـــي 

ذلـــك اإلرهـــاب. ويتـــم اســـتخدام الميزانيـــة الخاصـــة 
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ـــي المشـــاركة فـــي  ـــات االتحـــاد األوروب بهـــا لدعـــم هيئ

المثـــال ال  علـــى ســـبيل  اإلرهـــاب، منهـــا  مكافحـــة 

ـــذي  ـــي لمكافحـــة اإلرهـــاب" ال الحصـــر "المركـــز األوروب

ــًرا داخـــل اليوروبـــول. ــاؤه مؤخـ تـــم إنشـ

مكافحـــة  لتدابيـــر  متاحـــة  أخـــرى  أمـــوال  وهنـــاك 

ـــي،  اإلرهـــاب فـــي إطـــار بنـــود ميزانيـــة االتحـــاد األوروب

ـــل فيمـــا يلـــي:  وتتمثَّ

اإلجـــراءات التـــي تهـــدف إلـــى "منـــع التطـــرف 	 

تـــم   ،2016 عـــام  ففـــي  التعليـــم".  خـــال  مـــن 

توفيـــر مـــا يصـــل إلـــى 400 مليـــون يـــورو فـــي إطـــار 

برنامـــج االتحـــاد األوروبـــي للتبـــادل التعليمـــي 

لتعزيـــز   )+Erasmus( بلـــس"  "إيراســـموس 

األساســـية. والقيـــم  االندمـــاج 

البحـــوث األمنيـــة: فخـــالل الفتـــرة )2018 - 2020(، 	 

ُخصـــص أكثـــر مـــن مليـــار يـــورو للبحـــث واالبتـــكار 

إطـــار  فـــي  األمـــن، وذلـــك  فـــي مجـــال تعزيـــز 

مبـــادرة "أفـــق Horizon 2020( "2020( بمـــا فـــي 

ذلـــك 135 مليـــون يـــورو لمشـــروعات دراســـة 

مخاطـــر الجريمـــة واإلرهـــاب.

وفـــي ســـياق متصـــل، يقـــدم االتحـــاد األوروبـــي 	 

الدعـــم المالـــي ألنشـــطة مكافحـــة اإلرهـــاب 

ُتســـتخدم  إذ  األعضـــاء؛  غيـــر  الـــدول  فـــي 

"األداة المســـاهمة فـــي االســـتقرار والســـالم" 

األزمـــات  وحـــل  التعـــاون  لتعزيـــز   )ICSP(

والمنظمـــات  الثالـــث  العالـــم  بلـــدان  مـــع 

اإلقليميـــة، كمـــا توفـــر مهـــام "سياســـة األمـــن 

آخـــر  ا  إطـــاًر  )CSDP( المشـــتركة"  والدفـــاع 

يحـــاول االتحـــاد األوروبـــي مـــن خاللـــه معالجـــة 

والتطـــرف،  لإلرهـــاب  الجذريـــة  األســـباب 

توســـيع  علـــى  األوروبـــي  االتحـــاد  ويعمـــل 

مـــن  اإلرهـــاب  لمكافحـــة  بعثاتـــه  نطـــاق 

خـــالل ميزانيـــة السياســـة الخارجيـــة واألمنيـــة 

.)CFSP( المشـــتركة 

إطار مالي جديد

 )MFF( "تـــم إصـــدار "اإلطـــار المالـــي متعـــدد الســـنوات

للفتـــرة )2021 - 202٧( مـــن قبـــل المفوضيـــة األوروبيـــة 

علـــم 2018، ثـــم تـــم تعديلـــه فـــي مايـــو 2020 ليتضمـــن 

باألمـــن  يتعلـــق  وفيمـــا  كورونـــا.  جائحـــة  معالجـــة 

 The( إطـــار  فـــي  المفوضيـــة  اقترحـــت  الداخلـــي، 

بمعامـــل  األوروبـــي  االتحـــاد  تمويـــل   )Heading 5

1.8، مقارنـــًة بالفتـــرة )2020 - 2014(، لضمـــان مســـتوى 

عـــاٍل مـــن األمـــن فـــي االتحـــاد األوروبـــي، وتعزيـــز دور 

الـــوكاالت الالمركزيـــة فـــي منطقـــة اليـــورو.

وفيمـــا يتعلـــق بالتعـــاون الدولـــي، مـــن المخطـــط 

)باألســـعار  يـــورو  مليـــار   80 مـــن  أكثـــر  تخصيـــص 

الجاريـــة( للفتـــرة 2021 - 202٧ ألداة الجـــوار والتنميـــة 

والتعـــاون الدولـــي )NDICI(. ورغـــم كـــون االقتـــراح 

ال يســـتهدف اإلرهـــاب بشـــكل مباشـــر، فـــإن األمـــن 

فـــي الجـــوار األوروبـــي ومـــا وراءه هـــو أحـــد األولويـــات 

الرئيســـة التـــي يجـــب أن تتناولهـــا األداة الجديـــدة، 

ـــت إضافـــة عنصـــر االســـتجابة الســـريعة  وعليـــه، تمَّ

لتمكيـــن االتحـــاد األوروبـــي مـــن المســـاهمة فـــي 

االســـتقرار ومنـــع الصـــراع فـــي حـــاالت الطـــوارئ 

وعقـــب  اندالعهـــا،  وأثنـــاء  األزمـــات،  انـــدالع  قبـــل 

الممثـــل  اقتـــرح  ذلـــك،  علـــى  عـــالوًة  انتهائهـــا. 

الخارجيـــة  للشـــؤون  األوروبـــي  لالتحـــاد  األعلـــى 

والسياســـة األمنيـــة إنشـــاء مرفـــق ســـالم أوروبـــي، 

ميزانيـــة  خـــارج  األوروبـــي  لالتحـــاد  صنـــدوق  وهـــو 

ــنوات، ويخصـــص ــددة السـ ــي متعـ ــاد األوروبـ  االتحـ

يـــورو، لمســـاعدة االتحـــاد األوروبـــي  5.٧ مليـــارات 

فـــي بنـــاء الســـالم وتعزيـــز األمـــن الدولـــي. 

دور البرلمان األوروبي

لعـــب البرلمـــان األوروبـــي فـــي الســـنوات األخيـــرة 

دوًرا نشـــًطا فـــي تشـــكيل سياســـة االتحـــاد األوروبـــي 

ــالل دوره  ــن خـ ــط مـ ــاب، ليـــس فقـ ــة اإلرهـ لمكافحـ

فـــي الحفـــاظ علـــى األمـــن القومـــي. ولكـــن أيًضـــا مـــن 
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خـــالل المســـاهمة بإصـــدار العديـــد مـــن التقاريـــر، 

والقـــرارات، والمبـــادرات الخاصـــة. واعتمـــد البرلمـــان 

ــدًدا  ــي )2015و2018( عـ ــن عامـ ــرة بيـ ــي الفتـ ــي فـ األوروبـ

مـــن القـــرارات التـــي تركـــز علـــى جوانـــب مختلفـــة مـــن 

األمـــن بشـــأن منـــع التطـــرف، وتجنيـــد المواطنيـــن 

اإلرهابيـــة،  المنظمـــات  قبـــل  مـــن  األوروبييـــن 

االتحـــاد  فـــي  اإلرهـــاب  مكافحـــة  تدابيـــر  وبشـــأن 

التوصيـــة بقطـــع مصـــادر  عـــن  األوروبـــي، فضـــاًل 

الدخـــل للجهادييـــن" اســـتهداف تمويـــل اإلرهـــاب". 

وفـــي عـــام 201٧، أنشـــأ البرلمـــان "اللجنـــة الخاصـــة 

تقييـــم  أجـــل  مـــن   )TERR( باإلرهـــاب  المعنيـــة 

ـــي لمكافحـــة اإلرهـــاب  كفـــاءة عمـــل االتحـــاد األوروب

والنظـــر فـــي ســـبل تطويرهـــا، وصـــدر تقريـــر عـــن 

اللجنـــة، اعتمـــده البرلمـــان األوروبـــي فـــي ديســـمبر 

واســـعة  توصيـــات  اللجنـــة  خاللـــه  قدمـــت   ،2018

النطـــاق التخـــاذ إجـــراءات فوريـــة أو طويلـــة األجـــل 

الجذريـــة،  أســـبابه  ومكافحـــة  اإلرهـــاب،  لمنـــع 

ومســـاعدة  األوروبـــي  االتحـــاد  مواطنـــي  وحمايـــة 

الضحايـــا بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة. وأوصـــى التقريـــر 

بمواصلـــة تعزيـــز اإلطـــار المؤسســـي، ال ســـيما مـــن 

خـــالل توســـيع صالحيـــات مكتـــب المدعـــي العـــام 

األوروبـــي ليشـــمل الجريمـــة المنظمـــة واإلرهـــاب. 

كمـــا أكـــدت اللجنـــة فـــي تقريرهـــا الحاجـــة إلـــى تكثيـــف 

إنشـــاء  إلـــى  ودعـــت  اإلرهـــاب،  تمويـــل  مكافحـــة 

التابـــع  اإلرهـــاب  تمويـــل  وتتبـــع  "تعقـــب  نظـــام 

برنامـــج  الســـتكمال   )TFTS( األوروبـــي"  لالتحـــاد 

ــدة  ــات المتحـ ــن الواليـ ــاب بيـ ــل اإلرهـ ــب تمويـ "تعقـ

المعامـــالت  وتتبـــع   )TFTP( األوروبـــي"  واالتحـــاد 

داخـــل االتحـــاد األوروبـــي باليـــورو.

القصـــوى  األهميـــة  إلـــى  االنتبـــاه  التقريـــر  لفـــت   

لضمـــان االســـتجابة المناســـبة الحتياجـــات ضحايـــا 

اإلرهـــاب، واقتـــرح اعتمـــاد تشـــريع جديـــد لالتحـــاد 

م تعريًفـــا مشـــترًكا لوضـــع ضحيـــة  األوروبـــي ُيقـــدِّ

وإجـــراءات  الصلـــة،  ذات  والحقـــوق  اإلرهـــاب، 

منصـــة  إنشـــاء  وكـــذا  تعويـــض،  علـــى  الحصـــول 

االتحـــاد  لغـــات  بجميـــع  اإلنترنـــت  علـــى  واحـــدة 

دعـــا  كمـــا  الضحايـــا،  ودعـــم  لمعرفـــة  األوروبـــي 

وتأكيـــد  الدولـــي،  التعـــاون  تعزيـــز  إلـــى  التقريـــر 

والدفاعيـــة  األمنيـــة  السياســـات  بيـــن  التكامـــل 

العدالـــة.  وإجـــراءات 

ــذا  ــي هـ ــًرا فـ ــوًطا كبيـ ــي شـ ــاد األوروبـ ــع االتحـ وقطـ

ــي،  ــان األوروبـ ــوات البرلمـ ــه عقـــب دعـ ــدد؛ إذ إنـ الصـ

أطلقـــت المفوضيـــة األوروبيـــة مركـــًزا للخبـــرة تابًعـــا 

بـــدأ  والـــذي  اإلرهـــاب،  األوروبـــي لضحايـــا  لالتحـــاد 

العمـــل فـــي ينايـــر 2020. وتـــم أخـــذ التوصيـــات األخـــرى 

للتقريـــر بعيـــن االعتبـــار، وجـــارٍ العمـــل علـــى تبنـــي 

تشـــريعات جديـــدة.

الطريق إلى األمام

التـــي  الجديـــدة"  األمنيـــة  "االســـتراتيجية  وصفـــت 

ــو 2020 الخطـــوط  ــي يوليـ ــي فـ ــاد األوروبـ ــا االتحـ تبناهـ

الرئيســـة للعمـــل المســـتقبلي لالتحـــاد األوروبـــي 

لمكافحـــة اإلرهـــاب عبـــر اإلنترنـــت وخارجـــه، وشـــملت 

االســـتراتيجية: تســـريع تنفيـــذ الصكـــوك الحاليـــة 

وســـد الفجـــوات المتبقيـــة؛ تحديـــث التشـــريعات 

الحيويـــة،  التحتيـــة  البنـــى  حمايـــة  بشـــأن  الحاليـــة 

ومراجعـــة التوجيهـــات المتعلقـــة بأمـــن الشـــبكات 

والمعلومـــات )NIS(؛ وتعزيـــز التعـــاون فـــي إنفـــاذ 

أوروبيـــة.  شـــرطية  شـــراكة  خـــالل  مـــن  القانـــون 

المفوضيـــة  اعتمـــدت  االســـتراتيجية،  وبموجـــب 

أيًضـــا خطـــة عمـــل جديـــدة بشـــأن تهريـــب األســـلحة، 

وأعلنـــت عـــن أجنـــدة االتحـــاد األوروبـــي لمكافحـــة 

اإلرهـــاب لعـــام 2021. 

وفــي ســياق متصــل، أفضــت الهجمــات اإلرهابيــة 

التــي هــزت أوروبــا فــي خريــف عــام 2020 إلــى تســريع 

خطــط المفوضيــة األوروبيــة، ممــا أدى إلــى اعتمــاد 

جــدول أعمــال االتحــاد األوروبــي الجديــد لمكافحــة 

األجنــدة  وتتمحــور   .2020 ديســمبر  فــي  اإلرهــاب 
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الجديــدة حــول أربــع ركائــز رئيســة أال وهــي؛ التنبــؤ، 

ــى العديــد  والوقايــة، والحمايــة، واالســتجابة، وتتبنَّ

مــن اآلليــات لتعزيــز فاعلية جهود مكافحة اإلرهاب، 

ــل فــي تطوير الذكاء االســتراتيجي،  لعــل أبرزهــا يتمثَّ

وتعزيــز التأهــب والقــدرة علــى االكتشــاف المبكــر 

للميــول المتطرفــة عبــر اإلنترنــت، وتعزيــز إجــراءات 

فــي  والمدنييــن  الحيويــة  التحتيــة  البنــى  حمايــة 

الحــدود  تأميــن  علــى  والعمــل  العامــة،  األماكــن 

الخارجيــة عــن طريــق ســد الثغــرات فــي اســتخدام 

ا،  نظــام المعلومــات الجغرافيــة، وأخيــًرا وليــس آخــًر

تعزيــز إنفــاذ القانــون والتعــاون القضائــي.

مــت اللجنــة تفويًضــا جديــًدا  باإلضافــة إلــى ذلــك، قدَّ

يمكــن  الطويــل،  المــدى  وعلــى  لليوروبــول،  أقــوى 

)اليوروبــول(  المكتــب  اختصاصــات  نطــاق  توســيع 

العابــرة  اإلرهابيــة  الجرائــم  فــي  التحقيــق  لتشــمل 

للحــدود، ومقاضــاة مرتكبيهــا. ويتطلــب هذا التوســيع 

لســلطات "مكتــب المدعــي العــام األوروبــي" تعديــل 

المعاهــدة بقــرار إجماعــي مــن المجلــس األوروبي بعد 

موافقــة البرلمــان. وتــدرس المفوضيــة أيًضــا إضافــة 

جرائــم الكراهيــة وخطــاب الكراهيــة إلــى قائمــة جرائــم 

االتحــاد األوروبــي، وهــو تطــور آخــر يتطلــب موافقــة 

باإلجمــاع فــي المجلــس بعــد موافقــة البرلمــان.

وختاًمـــا، ُتعتبـــر مـكـافـحـــــة الـفـكـــــر والميـــول الراديكاليـــة 

أحـــد المرتكـــزات الرئيســـة لجهـــود االتحـــاد األوروبـــي فـــي 

مجـــال مكافحـــة اإلرهـــاب، وستشـــهد الفتـــرة القادمـــة 

مزيـــًدا مـــن التحـــركات مـــن أجـــل التصـــدي للتطـــرف 

عبـــر اإلنترنـــت، ويعكـــف االتحـــاد األوروبـــي علـــى إصـــدار 

ـــز  تشـــريع جديـــد لضمـــان حـــذف كل المـــواد التـــي ُتحفِّ

ج للتنظيمـــات  الميـــول الراديكاليـــة لـــدى األفـــراد، أو تـــروِّ

مـــن  مزيـــد  بلـــورة  ـــب  يتطلَّ الـــذي  األمـــر  اإلرهابيـــة، 

الخطـــط لتشـــديد الرقابـــة والمســـاءلة علـــى منصـــات 

ــة ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي. اإلنترنـــت الرئيسـ

 استطاع رأي بشأن الرغبة في المزيد من تدخُّل االتحاد األوروبي في الدول األعضاء
)بين عامي 2018-2016(
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)*( Joseph Mroszczyk. Max Abrahms. Terrorism in Africa: Explaining the Rise of Extremist Violence Against Civilians. 
E-International Relations. April: 2021.

ــاء  ــع أنحـ ــي جميـ ــة فـ ــات اإلرهابيـ ــار الجماعـ ــد انتشـ ُيعـ

القـــارة اإلفريقيـــة ســـبًبا فـــي تزايـــد معـــدالت العنـــف ضـــد 

منحنـــى  ويتصاعـــد  األخيـــرة،  الســـنوات  فـــي  المدنييـــن 

ـــد حـــدة المنافســـة بيـــن  ـــا مـــع تزاي العمليـــات اإلرهابيـــة طردًي

الفصائـــل المتمـــردة والمســـلحة، نظـــًرا ألن هـــذه المنافســـة 

تُشـــجع العناصـــر الجهاديـــة علـــى شـــن المزيـــد مـــن الهجمـــات 

ضـــد األهـــداف المدنيـــة؛ ســـعًيا للســـيطرة علـــى أكبـــر قـــدر 

مـــن المـــوارد.

اإلرهـــاب فـــي إفريقيـــا: أســـباب تصاعـــد التطـــرف 
فـــي القـــارة اإلفريقيـــة)*(

عـرض : أ. فيصل عبد اهلل

تصاعـــدت حـــدة اإلرهـــاب فـــي قـــارة إفريقيـــا علـــى 

مـــدار العقـــد الماضـــي، حيـــث اســـتهدفت الجماعـــات 

المدنييـــن  المتمـــردة  والميليشـــيات  اإلرهابيـــة 

ــا  بشـــكل متزايـــد خـــالل العمليـــات التـــي قامـــت بهـ

فـــي القـــارة )مـــن الصومـــال إلـــى مالـــي ومـــن نيجيريـــا 

النـــزاع  بيانـــات موقـــع  إلـــى موزمبيـــق(. وبحســـب 

 Armed Conflict Location & Event Data المسلح

Project، فإنـــه بحلـــول عـــام 2020، شـــّنت العناصـــر 

الجهاديـــة ٧108 عمليـــات مســـلحة، ممـــا أودى بحيـــاة 

هنـــاك  كان  نفســـه  العـــام  وخـــالل  1251٩ شـــخًصا، 

٧ دول إفريقيـــة ضمـــن قائمـــة أكبـــر 10 بلـــدان فـــي 

ــاب. ــر اإلرهـ ــث مخاطـ ــن حيـ ــم مـ العالـ

 E-International( وفـــي هـــذا اإلطـــار، أصـــدر موقـــع

Relations( تقريـــًرا بعنـــوان "اإلرهـــاب فـــي إفريقيـــا: 

المتطـــرف ضـــد  العنـــف  تصاعـــد  تفســـير ظاهـــرة 

المدنييـــن"، أوجـــز خاللـــه الكاتبـــان "جوزيـــف مروزكزيـــك" 

 Max( أبراهامـــز"  و"ماكـــس   ،)Joseph Mroszczyk(

إفريقيـــا،  فـــي  اإلرهـــاب  حـــول  رؤيتهمـــا   )Abrahms

بالوقـــوف علـــى مســـببات الظاهـــرة.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه رغـــم وجـــود العديـــد مـــن 

النظريـــات التـــي تحـــاول تفســـير أســـباب تصاعـــد 

حـــدة اإلرهـــاب فـــي إفريقيـــا، فـــإن هنـــاك نظريتيـــن 

ــباب  ــل أسـ ــي تحليـ ــاعدا فـ ــن أن تسـ ــن يمكـ مهمتيـ

باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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اإلرهابيـــة  العمليـــات  عـــدد  فـــي  الهائلـــة  الزيـــادة 

داخـــل القـــارة، وترتكـــز النظريـــة األولـــى علـــى "العامـــل 

الخارجـــي"، حيـــث ُتجـــادل بـــأن القـــارة اإلفريقيـــة تضـــم 

اإلرهابيـــة  والتنظيمـــات  الجماعـــات  مـــن  العديـــد 

المســـلحة، والتـــي لديهـــا صـــالت وطيـــدة بجماعـــات 

القاعـــدة  تنظيمـــي  مثـــل:  كبـــرى،  دوليـــة  إرهابيـــة 

محمـــوم  تنافـــس  يجمعهمـــا  اللذيـــن  وداعـــش، 

علـــى النفـــوذ والســـلطة والوصـــول إلـــى المـــوارد 

إلـــى  النظريـــة  وتشـــير  مناطـــق ســـيطرتهم،  فـــي 

ــة  ــروع المتنوعـ ــن الفـ ــع بيـ ــي تجمـ ــات التـ أن العالقـ

وراء  ســـبًبا  تكـــون  قـــد  اإلرهابيـــة  للتنظيمـــات 

تزايـــد عـــدد العمليـــات اإلرهابيـــة ضـــد المدنييـــن. 

ترتبـــط  فإنهـــا  األخـــرى،  النظريـــة  وبخصـــوص 

بالعامـــل الداخلـــي، وُتجـــادل بـــأن ظاهـــرة التطـــرف 

الدينـــي المنتشـــرة داخـــل القـــارة، كانـــت ســـبًبا رئيًســـا 

فـــي تصاعـــد حـــدة اإلرهـــاب فـــي إفريقيـــا، بالنظـــر 

إلـــى أن الجماعـــات الجهاديـــة توظـــف األداة الدينيـــة 

لتجنيـــد األتبـــاع وشـــن المزيـــد مـــن العمليـــات ضـــد 

األهـــداف المدنيـــة.

احتــدام التنافــس بيــن التنظيمــات 
الجهاديــة

تشـــير العديـــد مـــن الدراســـات إلـــى أن الهجمـــات 

اإلرهابيـــة ضـــد المدنييـــن ُتعـــد نتيجـــة للمنافســـة 

المحتدمـــة بيـــن الجماعـــات المتطرفـــة؛ إذ ُوجـــد أن 

العمليـــات اإلرهابيـــة تتزايـــد طردًيـــا مـــع تزايـــد حـــدة 

المنافســـة بيـــن الفصائـــل المتمـــردة والمســـلحة، 

العناصـــر  ُتشـــجع  المنافســـة  هـــذه  ألن  نظـــًرا 

الجهاديـــة علـــى شـــن المزيـــد مـــن الهجمـــات ضـــد 

األهـــداف المدنيـــة؛ ســـعًيا للســـيطرة علـــى أكبـــر 

ــوارد.  ــن المـ ــدر مـ قـ

أوضـــح التقريـــر أن شـــن العمليـــات اإلرهابيـــة، ونشـــر 

ــة أداة،  ــى بمثابـ ــالد، أضحـ ــي البـ ــر فـ ــى والذعـ الفوضـ

تســـتخدمها الجماعـــات المســـلحة للتعبيـــر عـــن 

وجودهـــا، وتأكيـــد حضورهـــا القـــوي فـــي مواجهـــة 

التنظيمـــات المنافســـة لهـــا. وبالمثـــل، يمكـــن أن 

ينطبـــق األمـــر عينـــه علـــى منطقـــة جنـــوب الصحـــراء 

ــا مـــع  ــر إلـــى أنـــه تزامًنـ ــار التقريـ ــا؛ إذ أشـ فـــي إفريقيـ

الســـقوط المـــدوي لتنظيـــم "داعـــش" فـــي ســـوريا، 

فـــي  عملياتهـــم  لتنفيـــذ  التنظيـــم  مقاتلـــو  اتجـــه 

إفريقيـــا بـــدًلا مـــن الشـــرق األوســـط، وباعتبـــار أن 

القـــارة تضـــم تنظيمـــات جهاديـــة أخـــرى، فـــال شـــك 

منافـــس  جهـــادي  لتنظيـــم  القـــوي  الحضـــور  أن 

األخـــرى  الجماعـــات  دفـــع  الســـمراء،  القـــارة  فـــي 

إلـــى تكثيـــف أنشـــطتها اإلرهابيـــة، وهـــو مـــا ُيفســـر 

بـــدوره تصاعـــد حـــدة العمليـــات اإلرهابيـــة والعنـــف 

ــارة. داخـــل القـ

وفـــي هـــذا الســـياق، ُيرجـــح التقريـــر أن تصبـــح إفريقيـــا 

ســـاحة حـــرب بيـــن العناصـــر الجهاديـــة علـــى مـــدار 

ـــا القادمـــة. وعلـــى نحـــو مماثـــل، مـــن  العشـــرين عاًم

المتوقـــع أن يقـــود الصـــراع بيـــن تنظيمـــي "الدولـــة 

اإلســـالمية" و"القاعـــدة" إلـــى التنافـــس علـــى النفـــوذ 

ــد العنـــف  ــن تزايـ ــفر عـ ــد ُيسـ ــا قـ ــو مـ ــوارد، وهـ والمـ

داخـــل القـــارة.

وبـــرزت منطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي كســـاحة رئيســـة 

و"الدولـــة  "القاعـــدة"  تنظيمـــي  بيـــن  الصـــراع  فـــي 

األمـــم  مكتـــب  رئيـــس  وصـــف  إذ  اإلســـالمية"؛ 

 )UNOWAS( المتحـــدة لغـــرب إفريقيـــا والســـاحل

العمليـــات اإلرهابيـــة الناتجـــة عـــن هـــذا التنافـــس 

ا إلـــى أن العواقـــب  بأنهـــا "غيـــر مســـبوقة"، مشـــيًر

اإلنســـانية المترتبـــة علـــى ذلـــك "مقلقـــة"، ال ســـيَّما 

بعـــد زيـــادة أعـــداد ضحايـــا اإلرهـــاب بمقـــدار خمســـة 

ومالـــي،  فاســـو،  بوركينـــا  مـــن  كٍل  فـــي  أضعـــاف 

والنيجـــر، فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن )2016 - 2020(.

منطقـــة  فـــي  العنـــف  أعمـــال  معظـــم  ونتجـــت 

بيـــن الجماعـــات  الصحـــراء الكبـــرى عـــن الصـــراع 

والفـــروع  اإلســـالمية  الدولـــة  لتنظيـــم  المواليـــة 
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المنبثقـــة عـــن تنظيـــم القاعـــدة؛ حيـــث ال يتنافـــس 

التنظيمـــان علـــى المـــوارد والنفـــوذ فحســـب، بـــل 

ينخرطـــان أيًضـــا فـــي أعمـــال عدائيـــة مفتوحـــة ضـــد 

منطقـــة  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  البعـــض  بعضهمـــا 

الســـاحل، وعـــادًة مـــا يدفـــع المدنيـــون ثمـــن الصـــراع 

بيـــن مثـــل هـــذه التنظيمـــات.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أدت المنافســـة المحتدمـــة 

اإلســـالمية"  و"الدولـــة  "القاعـــدة"  تنظيمـــي  بيـــن 

إلـــى تأجيـــج الصـــراع واالقتتـــال فـــي منطقـــة القـــرن 

الحـــرب علـــى  التنظيمـــان  اإلفريقـــي؛ حيـــث أعلـــن 

بعضهمـــا البعـــض فـــي الصومـــال فـــي أواخـــر عـــام 

2018، األمـــر الـــذي انعكـــس ســـلًبا علـــى االســـتقرار 

ــالد.  ــي البـ ــي فـ األمنـ

تصاعد حدة التطرف الديني

الدينـــي قـــد يكـــون  التطـــرف  التقريـــر أن  أوضـــح 

ســـبًبا فـــي زيـــادة عـــدد العمليـــات اإلرهابيـــة ضـــد 

األهـــداف المدنيـــة فـــي إفريقيـــا؛ إذ تربـــط مجموعـــة 

الجماعـــات  اســـتهداف  الدراســـات  مـــن  كبيـــرة 

المســـلحة للمدنييـــن بالتوجهـــات األيديولوجيـــة 

ـــى فـــي زيـــادة اســـتهداف  والدينيـــة، وهـــو مـــا تجلَّ

المدنييـــن باســـم الديـــن.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الديـــن اإلســـالمي ليـــس جديًدا 

ـــا، فـــإن التفســـيرات المتطرفـــة للديـــن  فـــي إفريقي

بيـــن الســـكان المســـلمين األفارقـــة تســـببت فـــي 

تفاقـــم ظاهـــرة العنـــف فـــي العقـــود األخيـــرة؛ إذ 

تـــم اســـتبدال المنهـــج الســـلفي األكثـــر تطرًفـــا 

الدينيـــة  المرجعيـــة  يوفـــر  والـــذي  وانقســـاًما، 

للجماعـــات المتطرفـــة مثـــل تنظيمـــي "القاعـــدة" 

و"داعـــش"، بالمنهـــج الصوفـــي التقليـــدي األكثـــر 

تســـامًحا. 

علـــى  الضـــوء  التقريـــر  ألقـــى  الشـــأن،  هـــذا  وفـــي 

األيديولوجيـــة  انتشـــار  إلـــى  أدت  التـــي  العوامـــل 

تزايـــد معـــدالت  القـــارة، وتشـــمل  الســـلفية فـــي 

باإلضافـــة  والمتعلميـــن،  الشـــباب  بيـــن  البطالـــة 

إيجـــاد  فـــي  تســـبب  ممـــا  الحوكمـــة،  فشـــل  إلـــى 

فـــراغ دفـــع المنظمـــات الســـلفية للتدخـــل وتقديـــم 

الخدمـــات االجتماعيـــة بـــدًلا مـــن مؤسســـات الدولـــة، 

وبالتالـــي توظيـــف ســـخط المواطنيـــن ضـــد أنظمـــة 

الحكـــم، ومحاولـــة كســـب تأييدهـــم. 

وأشـــار التقريـــر إلـــى زيـــادة عمليـــات العنـــف التـــي 

ـــرد مـــن قبـــل  تســـتهدف المدنييـــن بشـــكٍل مطَّ

التنظيمـــات اإلرهابيـــة بنســـبة 4٧% فـــي الفتـــرة 

مـــن يونيـــو 201٩ إلـــى يونيـــو 2020، مقارنـــة بنســـبة %1٧ 

ــام 201٧.  فـــي عـ

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أدت الخالفـــات حـــول الهويـــات 

الدينيـــة إلـــى تفاقـــم النزاعـــات العرقيـــة والصراعـــات 

ـــا الوســـطى،  ـــة إفريقي حـــول المـــوارد؛ ففـــي جمهوري

أدى الصـــراع بيـــن مســـلمي "ســـيليكا" وجماعـــات 

"أنتـــي بـــاالكا" المســـيحية، والـــذي يغذيـــه خطـــاب 

ـــن  ـــدالع أعمـــال عنـــف ضـــد المدنيي ـــى ان ـــة، إل الكراهي

األوســـط  الحـــزام  وفـــي منطقـــة   .2013 عـــام  منـــذ 

بيـــن  المســـتمرة  االشـــتباكات  اتخـــذت  بنيجيريـــا، 

الرعـــاة والمزارعيـــن أبعـــاًدا دينيـــة وعرقيـــة، فرغـــم 

أن أساســـها كان صراًعـــا تاريخًيـــا علـــى المـــوارد، 

فإنـــه تفاقـــم فيمـــا بعـــد ليصبـــح التحـــدي األمنـــي 

ــام 2018. ــا فـــي عـ ــر فـــي نيجيريـ األكبـ

ـــح التقريـــر أن تحظـــى أنشـــطة  وفـــي الختـــام، رجَّ

التنظيمـــات اإلرهابيـــة بمزيـــد مـــن الحريـــة خـــالل 

تحـــول  مـــع  بالتزامـــن  وذلـــك  القادمـــة،  الفتـــرة 

أنظـــار الواليـــات المتحـــدة والقـــوى الغربيـــة عـــن 

مهـــام مكافحـــة اإلرهـــاب، إلـــى محاولـــة مواجهـــة 

تنامـــي النفـــوذ الصينـــي والروســـي، ممـــا يفـــرض 

اإلفريقيـــة  الحكومـــات  علـــى  ملحـــة  ضغوًطـــا 

حـــول ســـبل مواجهـــة ظاهـــرة اإلرهـــاب المتنامـــي 

فـــي القـــارة.
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لالهتمـــام  كمجـــال  اآلســـيوية  القـــارة  طبيعـــة  إن 

االســـتراتيجي، وكرقعـــة حيويـــة فـــي الجغرافيـــا السياســـية 

العالميـــة، يجعـــالن النزاعـــات الدائـــرة فيهـــا خطيـــرة مـــن 

حيـــث تداعياتهـــا علـــى األمـــن العالمـــي، وموضوًعـــا للتدويـــل 

وللتدخـــالت األجنبيـــة، فمـــن ناحيـــة تكمـــن مصالـــح قـــوى 

عالميـــة وتحالفاتهـــا مـــع دول المنطقـــة، وهـــو األمـــر الـــذى 

يزيـــد مـــن تعقيـــد تلـــك النزاعـــات وتقليـــل فـــرص تســـويتها، 

ـــر العالقـــات بيـــن القـــوى  ومـــن ناحيـــة أخـــرى ترتفـــع حـــدة توت

الصاعـــدة فـــي القـــارة، ســـواء مـــع بعضهـــا البعـــض، أو مـــع 

دول الجـــوار الجغرافـــي، كل هـــذه العوامـــل مـــن شـــأنها 

ـــة أمـــد النزاعـــات فـــي القـــارة، ويحـــدث هـــذا فـــي لحظـــة  إطال

زمنيـــة فارقـــة تســـعى فيهـــا آســـيا الســـتعادة مكانتهـــا 

أمـــام التراجـــع النســـبي والتدريجـــي للغـــرب، وهـــو مـــا يجعـــل 

ــاالت. ــام جميـــع االحتمـ ــا أمـ ــاك مفتوًحـ المشـــهد هنـ

جيـوبوليتـيـك النزاعــات في قـارة آسيــا: 
الخصوصيات - الديناميات - التداعيات )*(

عـرض : أ. رباب محــروس

يناقــش كتــاب "جيوبوليتيــك النزاعــات فــي قارة آســيا: 

لمؤلفيــه  التداعيــات"   - الديناميــات   – الخصوصيــات 

"د. عبــد القــادر دنــدن وآخــرون"، النمــط الصراعــي فــي 

العاقــات اآلســيوية، ســواء علــى المســتوى الداخلــي 

العالمــي  المســتوى  مــع  وتداخلهمــا  اإلقليمــي،  أو 

ككل؛ إذ إن القــارة اآلســيوية لهــا مــن الخصوصيــات 

والمميــزات مــا يجعــل مــن النزاعــات الســائدة فيهــا 

تضــم  ألنهــا  نظــًرا  عالمييــن،  وتأثيــر  اهتمــام  ذات 

تاريــخ صراعــي طويــل، ووجــود  ذات  قــوى صاعــدة 

والتســلح،  العســكرة  مــن  مرتفعــة  مســتويات 

وتعقــد معطيــات الجغرافيــا السياســية، والعوامــل 

اإلطــار،  هــذا  وفــي  مًعــا.  وتشــابكها  واالقتصاديــة، 

اهتــم الكتــاب بدراســة مــدى تأثيــر النزاعــات اآلســيوية 

علــى األمــن واالســتقرار فــي المحيطيــن اإلقليمــي 

اســتعراض  مــن  الكتــاب  انطلــق  وقــد  والعالمــي. 

إلــى  وصــوًلا  النزاعــات،  لتحليــل  النظريــة  الخلفيــات 

ــا  رصــد أهــم النزاعــات اآلســيوية، وتصنيفهــا جغرافيًّ

بحســب المناطــق أو األقاليــم التــي تتفاعــل ضمنهــا، 

باحـث - إدارة التخطيط االستراتيجي - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عبد القادر دندن وآخرون، جيوبوليتيك النزاعات في قارة آسيا: الخصوصيات – الديناميات - التداعيات، المكتب العربي للمعارف، )*(
طبعة أولى، فبراير 2021.
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طبيعــة  مــن  القــارة  بــه  تمتــاز  لمــا  بالنظــر  وذلــك 

جغرافيــة مركبــة، وهــو األمــر الــذي جعلهــا مقســمة 

لنطاقــات جغرافيــة لهــا خصوصياتهــا وتفاعاتهــا.

رئيســـة،  محـــاور  أربعـــة  إلـــى  الكتـــاب  وانقســـم 

استعرض المحور األول: المداخل النظرية لتحليل 

األطـــر المفاهيميـــة الموضوعـــة لتفســـير وتصنيـــف 

النزاعـــات الدوليـــة، فضـــًلا عـــن اســـتعراض مجموعـــة 

مـــن المفاهيـــم األساســـية فـــي مجـــال حـــل النزاعـــات، 

ـــاء الســـام،  ـــع الســـام/ حفـــظ الســـام/ بن ـــل: صن مث

والجهـــود الرســـمية وغيـــر الرســـمية والدبلوماســـية 

وأكـــد  النزاعـــات.  لحـــل  الرســـمية  غيـــر  والوســـاطة 

الدوليـــة النزاعـــات  تحليـــل  حقـــل  ارتبـــاط   الكتـــاب 

- باعتبـــاره أحـــد حقـــول دراســـة العاقـــات الدوليـــة - 

ـــرات  ـــي، وبالتغي ـــا شـــديًدا بتطـــور النظـــام الدول ارتباًط

التـــي تطـــرأ علـــى هيكلـــه وأنمـــاط تفاعلـــه، خاصـــة 

مـــن  مزيـــًدا  الراهنـــة  المرحلـــة  خـــال  يشـــهد  وأنـــه 

التغيـــرات، بســـبب زيـــادة أنشـــطة األطـــراف مـــن غيـــر 

الـــدول، وتشـــابك النزاعـــات مـــع ظواهـــر أخـــرى، مثـــل: 

والتغيـــرات  البيئـــي،  والتدهـــور  والهجـــرة،  اإلرهـــاب، 

مـــن  المزيـــد  يفـــرض  مـــا  وهـــو  وغيرهـــا،  المناخيـــة 

ـــة المتوافـــرة،  ـــل فـــي األطـــر التحليلي ـــر والتعدي التطوي

والتـــي مـــن شـــأنها أن تقـــدم طرًقـــا وأســـاليب جديـــدة 

ــة. ــة الراهنـ ــات المرحلـ ــة نزاعـ ــع طبيعـ ــب مـ تتناسـ

استعرض الكتاب مقاربة مفاهيمية ونظرية للنزاعات 

اإلقليـم  مفهـوم  تعريـف  تضمنـت  والتـي  اإلقليميـة، 

ودوره في تحليل وفهم ديناميات وسلوكيات الفواعل 

النزاعـات  النتشـار  المفسـرة  والمقاربـات  الدوليـة، 

العاقـات  فـي  مقاربـات  عـدة  بـرزت  حيـث  اإلقليميـة، 

الدوليـة ودراسـات الصـراع والسـام، وقـد انقسـمت 

لعـدة اتجاهـات، منهـا: المقاربـة التقليديـة )الدوالتيـة/ 

الوسـائلية(، ومقاربـة مركـب األمـن اإلقليمـي، ومقاربة 

المجتمـع  ومقاربـة  التعدديـة،  األمنيـة  الجماعـات 

أسـاليب  اسـتعراض  عـن  فضـًلا  وغيرهـا،  العالمـي، 

وآليـات إدارة وحـل النزاعـات اإلقليميـة، والتـي تضمنـت 

 The" التدريجيـة  االسـتراتيجية  همـا:  اسـتراتيجيتين، 

واالسـتراتيجية   ،"Conflict by Conflict Approach

."Bolder Approach" الجريئـة 

لفـت الكتـاب االنتبـاه إلـى الخصوصيـات التـي تتسـم 

لقـراءة  الازمـة  والمفاتيـح  آسـيا،  فـي  النزاعـات  بهـا 

صفيـح  علـى  "قـارة  باعتبارهـا  بهـا  النزاعـات  خريطـة 

ا لمـا  سـاخن" -وفًقـا لمـا أشـار لـه الكاتـب- وذلـك نظـًر

تهديـدات  مـن  طياتهـا  فـي  الصراعـات  تلـك  تحملـه 

انتقـال  مـع  خصوًصـا  الدولييـن،  واالسـتقرار  لألمـن 

ثـمَّ  ومـن  نحوهـا،  االسـتراتيجية  األولويـات  بـؤرة 

وتركيبتهـا  للقـارة،  الجغرافـي  الوضـع  الكتـاب  تنـاول 

السـكانية، مع توضيح معالم الخريطة النزاعية بها، 

وطابعهـا  الجغرافيـة،  بشـموليتها  اتسـمت  والتـي 

االجتماعـي، باإلضافـة إلـى حضور الخلفيـات التاريخية 

والحضاريـة والثقافيـة فـي الصراعـات. وتعـد الصيـن 

اآلسـيوية،  النزاعـات  مـن  معتبـر  عـدد  فـي  حاضـرة 

كمـا هـو الحـال فـي بحـر الصيـن الجنوبـي والشـرقي، 

وغيرهـا،  والتبـت،  شـينجيانج،  وإقليـم  وتايـوان، 

توتـًرا  الباكسـتانية  الهنديـة  العاقـات  تشـهد  بينمـا 

الواليـات  تدعـم  ناحيتهـا  ومـن  كشـمير.  إقليـم  حـول 

المتحـدة األمريكيـة األطـراف المعاديـة للصيـن فـي 

أغلـب النزاعـات اآلسـيوية، وتعمل على بناء تحالفات 

مـع الهنـد وأسـتراليا ودول اآلسـيان الحتـواء النفـوذ 

الصينـي. والتمـدد 

وتناولـــت المحـــاور الثاثـــة األخـــرى مـــن الكتـــاب أهـــم 

لـــكل إقليـــم/ منطقـــة، وبالنســـبة  النزاعـــات وفًقـــا 

للمحـــور الثانـــي: فقـــد قـــام برصـــد أهـــم النزاعـــات 

ــيا، وتتضمـــن: النـــزاع  فـــي شـــرق وجنـــوب شـــرق آسـ

الروســـي - اليابانـــي، الـــذي بـــدأ منـــذ أكثـــر مـــن ســـبعة 

األقاليـــم  الجنوبيـــة/  الكوريـــل  جـــزر  حـــول  عقـــود 

ــة  ــذ نهايـ ــان منـ ــن الطرفـ ــم يتمكـ ــث لـ ــمالية، حيـ الشـ

الثانيـــة مـــن حـــل الخـــاف حـــول  الحـــرب العالميـــة 

ملكيـــة الجـــزر.
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أمـا بالنسـبة النقسـام شـبه الجزيـرة الكوريـة والـذي 

ُيعد أحد أطول الصراعات المستمرة واألكثر تعقيًدا 

فـي شـرق آسـيا والعالـم، فقـد حـاول الكتـاب دراسـة 

ديناميكية الصراع، وتتبُّع مساراته وتطوراته، وتحليل 

الكوريتيـن، والعوامـل  أمـام توحيـد  المتاحـة  الفـرص 

الصـراع  وانعكاسـات  التصعيـد،  باتجـاه  الدافعـة 

هـذا  والعالـم ككل، وفـي  المنطقـة  فـي  األمـن  علـى 

اإلطـار قـام الكتـاب بسـرد تاريـخ انقسـام الكوريتيـن، 

وبدايـة الصـراع األيديولوجـي والجيوبوليتيكي ومراحل 

تطـوره، وسياسـة الكوريتيـن فـي إدارة ذلـك الصـراع، 

ومواقـف القـوى الخارجيـة مـن الوحـدة الكوريـة.

وفـي ضـوء اسـتعراض التوتـر المسـتمر فـي مضيـق 

تايـوان بيـن الصيـن وتايـوان، وفـرص وتحديات صمود 

مبـدأ دولـة واحـدة بنظاميـن، حيـث سـاهم السـياقان 

علـى  الصـراع  تحويـل  فـي  والجيوبوليتيكـي  التاريخـي 

عـي كل منهمـا  تايـوان مـن نـزاع داخلـي بيـن حزبيـن يدَّ

شرعية تمثيله للصين "الموحدة"، إلى واحد من أعقد 

الصراعـات، فالصيـن التـي تصبـو إلـى لعـب دور دولـي 

أكبـر تـدرك أن ترسـيخ مكانتهـا الجديدة كقوة عظمى 

لتايـوان، وهـو أمـر قـد ال تبلغـه  يمـر عبـر اسـتعادتها 

إال مـن خـال الحـرب، وهـذا الخيـار تدعمـه مجموعـة 

المنافسـة  حـدة  تزايـد  أبرزهـا  لعـل  المؤشـرات،  مـن 

العسـكرية بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن.

ذات  "ميندانـاو"  فـي  المشـتعل  الصـراع  ويأتـي 

أرخبيـل،  فـي  جزيـرة  أكبـر  وثانـي  المسـلمة،  األغلبيـة 

الجـزر الجنوبيـة للفلبيـن، والتـي تعانـى مـن صراعـات 

تسـببت  تاريخًيـا،  ممتـدة  انفصاليـة  دعـوات  بسـبب 

ل  في خسـائر هائلة على مدار خمسـة عقود، إذ تشـكَّ

الحـركات المسـلحة أغلبهـا ذات توجهـات  عـدد مـن 

الحكومـة  مـع  مواجهـة  فـي  ودخلـت  إسـامية، 

المركزيـة بسـبب التمييـز والامسـاواة، وتخلـل ذلـك 

ومحاولـة  الصـراع،  الحتـواء  كثيـرة  مبـادرات  طـرح 

إرضـاء مسـلمي الجزيـرة للقبول بحكـم ذاتي في إطار 

الدولـة الفلبينيـة، وفـي ضـوء ذلك اسـتعرض الكتاب 

وجـذور  وميندانـاو  الفلبيـن  فـي  المسـلمين  تاريـخ 

تنظيـم داعـش  النـزاع ومحركاتـه وأطرافـه، ودخـول 

هنـاك. المواجهـة  خـط  علـى  مؤخـًرا 

واليابـان  الصيـن  بيـن  القائـم  للصـراع  بالنسـبة  أمـا 

حـول بحـر الصيـن الشـرقي، واالدعـاءات المتضاربـة 

بشـأن  والصراعـات  الجنوبـي،  الصيـن  بحـر  بشـأن 

فقـد  البحريـة،  المواصـات  وطـرق  الطاقـة  مـوارد 

أصبـح جلًيـا أن تلـك النزاعـات لهـا دوافـع اقتصاديـة، 

النفـوذ  مناطـق  عـن  للبحـث  طـرف  كل  سـعي  مـع 

والسـيطرة فـي اإلقليـم لتحقيـق مصالحـه، وقـد كان 

لتدخـل أطـراف دوليـة أخـرى بما يخـدم مصالحها دور 

المنطقـة.  فـي  والتنافـس  الصـراع  اسـتمرار  فـي 

تناول المحور الثالث: تحليًلا لبؤر التوتر في منطقتي 

مــن  هنالــك  أن  اعتبــار  علــى  آســيا،  ووســط  جنــوب 

ــوب آســيا وآســيا الوســطي - ــن - جن  يضــع المنطقتي

آســيا  وهــو  أال  واحــد  جيوبوليتيكــي  نطــاق  ضمــن 

المنطقــة  هــذه  شــهدت  وقــد  الكبــرى،  الوســطى 

ــة،  صراعــات اســتراتيجية ودينيــة وعرقيــة وإمبراطوري

وتمازجــت  للحضــارات،  تعاقًبــا  شــهدت  حيــث 

علــى  الضــوء  الكتــاب  ســلَّط  كمــا  القوميــات.  بهــا 

ــة، وصــراع  مقوماتهــا الجيوبوليتيكيــة والجيواقتصادي

اإلمبراطوريتيــن البريطانيــة والروســية عليهــا، الــذي 

ُأطلــق عليــه مصطلــح "اللعبــة الكبــرى"، حيــث يعكس 

التنافــس االســتراتيجي بيــن اإلمبراطوريــة البريطانيــة 

الســيطرة  تحقيــق  أجــل  مــن  الروســية  ونظيرتهــا 

اســتعرض  كذلــك  الوســطي.  آســيا  فــي  والنفــوذ 

الكتــاب المصالــح االســتراتيجية للقــوى الكبــرى فــي 

تلــك المنطقــة فــي إطــار التحــوالت العالميــة الراهنــة، 

الكبــرى  اللعبــة  "عصــر  حالًيــا  عليــه  ُيطلــق  والــذي 

الجديــدة"، حيــث بــرزت مجموعة مختلفــة من األطراف 

المنطقــة  تلــك  علــى  والهيمنــة  للســيطرة  الفاعلــة 

وثرواتهــا. وفــي إطــار توضيــح الخافــات المســتمرة 

بشــأن تقســيم ثــروات بحــر قزويــن، أشــار الكتــاب إلــى 

للنفــط والغــاز  بــه مــن احتياطــات كبيــرة  مــا يتمتــع 
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الطبيعــي، فضــًلا عــن تســليط الضــوء علــى عراقيــل 

ــل باألســاس فــي  تنميــة نفــط بحــر قزويــن، والتــي تتمثَّ

الخافــات القانونيــة بيــن الــدول المشــاطئة لــه بشــأن 

تقاســم ثرواتــه الطبيعيــة الهائلــة، وتدخــات القــوى 

الخارجيــة فــي توجيــه تلــك الخافــات.

وفـى السـياق ذاتـه، اسـتعرض الكتـاب دوافـع النزعة 

االنفصاليـة التـي انتقلـت جنوًبـا مجتـازة مياه المحيط 

ا  مشـيًر سـريانكا،  الصغيـرة  الجزيـرة  نحـو  الهنـدي 

إلـى الحـرب بيـن السـنهاليين والتاميـل، التـي امتـدت 

الصـراع،  لحـل  المبذولـة  والجهـود  سـنوات،  لعـدة 

دون إغفـال مأسـاة األقليـة األكثـر اضطهـاًدا، وهـم 

تقاُطـع  ميانمـار، موضًحـا  فـي  الروهينجـا"  "مسـلمو 

االقتصاديـة  المصالـح  مـع  واإلثنيـة  الدينيـة  األحقـاد 

المآسـي  أكثـر  مـن  لواحـدة  قاتمـة  صـورة  ل  لتشـكِّ

المعاصـر. التاريـخ  فـي  اإلنسـانية 

ويأتي المحور الرابع: ليتناول دراسة النقاط الساخنة 

فــي منطقــة غــرب آســيا، حيــث بــدأ بإلقــاء الضــوء علــى 

الجيوبوليتيكيــة  تعقيداتــه  بــكل  الســوري  المشــهد 

بــه، حيــث  والتجاذبــات اإلقليميــة والدوليــة المرتبطــة 

مّثلــت األزمــة الســورية منفــًذا النخــراط أطــراف دوليــة 

وإقليميــة فــي الصــراع، فضــًلا عــن الاعبيــن مــن غيــر 

الــدول، وذلــك بســبب العوامــل الجغرافيــة والتاريخيــة 

ا  ــا ومحــوًر التــي جعلــت ســوريا مركــز اســتقطاب عالمًي

علــى  الكبــرى  للقــوى  الدولــي  للتنافــس  جيوبوليتيكًيــا 

ــة المهمــة. هــذه الرقعــة الجغرافي

وبالنســـبة للصـــراع فـــي اليمـــن فيظهـــر مـــن وجهـــة 

نظـــر جيوسياســـية أن العوامـــل الماديـــة والبشـــرية 

واالقتصاديـــة والسياســـية، وغيرهـــا مـــن العوامـــل 

المـــأزوم،  البـــاد  الجغرافيـــة كانـــت أســـاس واقـــع 

والطائفيـــة  القبليـــة  الخافـــات  كانـــت  ومثلمـــا 

كانـــت  فقـــد  الصـــراع،  واســـتمرار  للتناحـــر  دافًعـــا 

ــة  ــوى الخارجيـ ــه القـ ــت عليـ ــذي بنـ ــاس الـ ــا األسـ أيًضـ

أهدافهـــا  التحديـــد  وجـــه  علـــى  منهـــا  واإلقليميـــة 

ومصالحهـــا، ممـــا جعـــل اليمـــن ســـاحة للتجاذبـــات 

المســـتمرة. اإلقليميـــة 

وُتعـــد إيـــران واحـــدة مـــن الـــدول الســـاعية لدخـــول 

ألغـــراض  أنـــه  تصـــرح  كانـــت  وإن  النـــووي،  النـــادي 

مدنيـــة ســـلمية، لكـــن ذلـــك لـــم يشـــفع لهـــا خصوًصـــا 

أمـــام الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وإســـرائيل، وعـــدد 

مـــن دول المنطقـــة، الذيـــن ينظـــرون لمشـــروعها 

ــي  ــران فـ ــات إيـ ــًرا لطموحـ ــة؛ نظـ ــن الريبـ ــووي بعيـ النـ

لعـــب دور إقليمـــي مؤثـــر، ومـــا لذلـــك مـــن انعكاســـات 

ــة. ــة ودوليـ إقليميـ

وانتهـي الكتـاب باسـتعراض القضيـة الفلسـطينية، 

الداخلـي  االنقسـام  بيـن  تتـراوح  أنهـا  إلـى  ا  مشـيًر

الخلفيـة  تنـاول سـرد  حيـث  القـرن،  وتبعـات صفقـة 

رؤيـة  وطـرح  اإلسـرائيلي،  العربـي  للصـراع  التاريخيـة 

مدريـد  مؤتمـر  مـن  التسـوية،  مسـار  حـول  نقديـة 

اإلقليميـة  التحـوالت  موضًحـا  الطريـق،  خريطـة  إلـى 

وتداعياتهـا  العربـي،  الربيـع  أحـداث  بعـد  والعالميـة 

صفقـة  إعـان  ا  وأخيـًر الفلسـطينية،  القضيـة  علـى 

البيـت  إلـى  ترامـب"  "دونالـد  الرئيـس  بوصـول  القـرن 

تداعيـات. مـن  عليـه  ترتـب  ومـا  األبيـض، 

وختاًمـــا، يمكـــن القـــول إن الكتـــاب ُيعـــد بمثابـــة دليـــل 

ألهـــم النزاعـــات فـــي قـــارة آســـيا، ومـــا تحملـــه مـــن 

ا لمـــا تحفـــل  خصوصيـــات وديناميـــات وتداعيـــات، نظـــًر

ـــي  ـــه القـــارة مـــن نزاعـــات ذات طبيعـــة معقـــدة، والت ب

تنتشـــر عبـــر نطاقاتهـــا الجغرافيـــة الممتـــدة، جاعلـــة 

مـــن األحـــام االنفصاليـــة، ومـــوارد الطاقـــة وطـــرق 

نقلهـــا، والخلفيـــات التاريخيـــة الصراعيـــة، والتباينـــات 

والحســـابات  والحضاريـــة،  والثقافيـــة  اإلثنيـــة 

كثيـــر  فـــي  لهـــا  ومحـــرًكا  وقـــوًدا  الجيوبوليتيكيـــة، 

المتبـــادل  التأثيـــر  إلـــى  االنتبـــاه  مـــن األحيـــان، الفًتـــا 

التفاعـــات اإلقليميـــة اآلســـيوية والتفاعـــات  بيـــن 

العالميـــة، ومـــدى إمكانيـــة تأثيـــر الصراعـــات اآلســـيوية 

علـــى المنـــاخ األمنـــي اإلقليمـــي والدولـــي. 
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مع توجه الصين لبناء نظام سياسي شامل خاص 

بها يختلف عن األنظمة الغربية الليبرالية، يخشى العالم 

بها  الخاص  الحكم  نموذج  بتصدير  بكين  تقوم  أن  الغربي 

العالم، وتصبح  ونفوًذا على مستوى  أكثر هيمنة  فتصبح 

القيم والمعتقدات الليبرالية أكثر تراجًعا، ومن ثمَّ يتراجع 

الديمقراطية  بمراعاة  تــنــادي  التي  الغربية  الــقــوى  نفوذ 

والحرية وحقوق اإلنسان.

نموذج الصين: الجدارة السياسية وحدود 
الديمقراطية )*(

عـرض : أ. ياسمين أيمن 
باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عمـاد عـواد )مترجـم(، دانييـل بيـل، “نمـوذج الصيـن“ الجـدارة السياسـية وحـدود الديمقراطيـة“، )الكويـت، المجلـس الوطنـي للثقافـة )*(
.)2021 أغسـطس  واآلداب،  والفنـون 

وفي هذا السياق ينطلق الكاتب "دانييل بيل" أستاذ 

وعميد  بالصين،  هوا  تشينغ  جامعة  في  الفلسفة 

كلية العلوم السياسية واإلدارة العامة في جامعة 

شاندونغ بالصين، في كتابه "نموذج الصين: الجدارة 

الفارق  ليشرح  الديمقراطية"،  وحدود  السياسية 

التي أطلق عليها  الغربية  بين األنظمة السياسية 

أنظمة ديمقراطية انتخابية، وبين النظام السياسي 

السياسية"،  "الجدارة  على  يعتمد  الذي  الصيني 

د التجربة  مشيًرا إلى عيوب كال النظامين، ومؤكًدا تفرُّ

أخرى  دول  إلى  نقلها  وصعوبة  بذاتها،  الصينية 

مختلفة من حيث الظروف التاريخية والمجتمعية، 

ترسيخها  تم  قد  السياسية  الجدارة  أن  سيَّما  ال 

مضت.  عام   2500 مدار  على  الصينية  الثقافة  في 

الديمقراطية  الجدارة  أنظمة  الكتاب  ناقش  وكذا 

المختلفة ومدى واقعيتها عند التطبيق.

 Meritocracy 1. نموذج الجدارة السياسية

نوعيـــن  إلـــى  ينقســـم  العالـــم  أن  الغـــرب  يـــرى 

اســـتبدادية  و"أنظمـــة  جيـــدة"  "ديمقراطيـــات 

ســـيئة". وهـــذا تصنيـــف غيـــر صحيـــح، ألنـــه توجـــد 

بعـــض الـــدول التـــي ال تنتمـــي لتلـــك الفئتيـــن، ومنهـــا 

الصيـــن؛ إذ يعتبـــر النمـــوذج السياســـي الصينـــي هـــو 

نمـــوذج منفـــرد بذاتـــه يقـــوم علـــى مـــا ُيعـــرف باســـم 

السياســـية". "الجـــدارة 
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الكاتـــب  يشـــير  السياســـية،  الجـــدارة  ولتفســـير 

إلـــى الفـــارق بيـــن الديمقراطيـــة األمريكيـــة التـــي 

يتـــم فيهـــا تصعيـــد الساســـة - الذيـــن ال يمتلكـــون 

أي خبـــرة سياســـية فـــي بعـــض األحيـــان - بســـرعة 

مهولـــة مـــن خـــالل تنفيـــذ حمـــالت إعالمية واســـعة 

للترويـــج لهـــم مثلمـــا حـــدث مـــع الرئيـــس األمريكـــي 

األســـبق "بـــاراك أوبامـــا"، وبيـــن النظـــام السياســـي 

األشـــخاص  ترقيـــة  علـــى  يقـــوم  الـــذي  الصينـــي 

العمليـــة،  الحيـــاة  فـــي  باألســـاس  المنخرطيـــن 

مثـــل: الرئيـــس الصينـــي "شـــي جيـــن بينـــج" الـــذي 

ـــادة  ـــى مـــدار عقـــود مـــن مســـتويات القي انتقـــل عل

المحليـــة ثـــم إلـــى مســـتويات المدينـــة، حتـــى وصـــل 

ـــة اللجنـــة المركزيـــة للحـــزب الشـــيوعي  إلـــى عضوي

المركزيـــة  اللجنـــة  قيـــادة  إلـــى  الصينـــي، ومنهـــا 

للمكتـــب السياســـي الحاكـــم، وهـــي المراحـــل التـــي 

خضـــع خاللهـــا لتقييمـــات تقـــوم علـــى المنافســـة، 

وتحـــدد قدراتـــه علـــى القيـــادة السياســـية، وهـــو 

مـــا أطلـــق عليـــه الكتـــاب "النظـــام القائـــم علـــى 

 ."Meritocracy الجـــدارة 

ـــد الكاتـــب أنـــه مـــن الصعـــب وصـــف  هـــذا، وقـــد أكَّ

مـــن  فبالرغـــم  األيديولوجـــي؛  بالجمـــود  الصيـــن 

ــر اســـم "الحـــزب الشـــيوعي  ــا لـــم تســـع لتغييـ أنهـ

ـــا مـــن فقـــدان شـــرعيته أو الجاذبيـــة  الصينـــي" خوًف

مـــدار  علـــى  عملـــت  فإنهـــا  بهـــا،  يتحلـــى  التـــي 

العقـــود المنصرمـــة علـــى تطويـــر األيديولوجيـــة 

المتبعـــة. وبنـــت نظاًمـــا سياســـًيا يتـــم تقييمـــه 

ــراد،  ــة احتياجـــات األفـ مـــن خـــالل قدرتـــه علـــى تلبيـ

ومـــن خـــالل نجاحـــه فـــي معالجـــة عيـــوب األنظمـــة 

الديمقراطيـــة التـــي تســـاعد فـــي وصـــول أشـــخاص 

غيـــر كـــفء إلـــى الســـلطة فـــي بعـــض األحيـــان؛ 

اســـتقرار  تحقيـــق  فـــي  الصيـــن  نجحـــت  لذلـــك 

سياســـي داخـــل الدولـــة، يمكـــن وصفـــه علـــى أنـــه 

أهـــم تطـــور فـــي األنظمـــة السياســـية خـــالل القـــرن 

الحـــادي والعشـــرين.

أنـــه  الصيـــن حـــول  رؤيـــة  ذلـــك مـــن  نبـــع  وقـــد 

علـــى  المؤسســـات  قـــادة  اختيـــار  كان  طالمـــا 

الكفـــاءة  علـــى  بنـــاء  يتـــم  أنواعهـــا  اختـــالف 

والجـــدارة والخبـــرة، وبتكليـــف مـــن فـــرد واحـــد، 

فلمـــاذا ال يمكـــن تطبيـــق ذلـــك علـــى المســـتوى 

الدولـــة؟  رئيـــس  اختيـــار  فـــي  المتمثـــل  األكبـــر 

وعلـــى إثـــر ذلـــك، أضحـــت الماويـــة فـــي أعقـــاب 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ُتعطـــي اهتماًمـــا بالًغـــا 

للديمقراطيـــة االشـــتراكية التـــي تقـــوم علـــى فكـــرة 

المشـــاركة مـــن أســـفل إلـــى أعلـــى، بـــدًلا مـــن تركيـــز 

االهتمـــام علـــى تدويـــر النخـــب السياســـية فـــي 

الســـلطة كمـــا يحـــدث فـــي الغـــرب. 

2. الديمقراطية االنتخابية وعيوبها

ـــز الغـــرب  فـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ركَّ

التـــي  االنتخابيـــة  الديمقراطيـــة  علـــى  اهتمامـــه 

تقـــوم علـــى اختيـــار القائـــد األعلـــى للبـــالد مـــن خـــالل 

االنتخابـــات التـــي ُيدلـــي خاللهـــا الشـــعب بصوتـــه. 

ه الكاتـــب إلـــى وجـــود أربعـــة عيـــوب أساســـية  وقـــد نـــوَّ

التـــي تعتمـــد علـــى  فـــي الديمقراطيـــة االنتخابيـــة 

العيـــب  ويتمثـــل  نزيهـــة،  حـــرة  انتخابـــات  إجـــراء 

 the tyranny of" األغلبيـــة"  "اســـتبداد  فـــي  األول 

the majority"، والـــذي ُيترجـــم فـــي قيـــام األغلبيـــة 

غيـــر العقالنيـــة بســـحق األقليـــات وقمعهـــم مـــن 

النظـــر  دون  لمصالحهـــم  وفًقـــا  العمـــل  خـــالل 

تشـــريعات  ثـــّم ســـن  ومـــن  األقليـــات،  لمصالـــح 

وسياســـات عنصريـــة فـــي بعـــض األحيـــان تضـــر 

بمصالـــح األقليـــات، مـــع اختيـــار قيـــادة غيـــر كـــفء؛ 

نتيجـــة لعـــدم امتالكهـــم المعرفـــة السياســـية التـــي 

وبرامجهـــم  المرشـــحين  بيـــن  للتفرقـــة  تؤهلهـــم 

غيـــر  أغلبهـــا  يكـــون  التـــي  المختلفـــة  االنتخابيـــة 

واقعـــي ويتـــم التخلـــي عنـــه فـــور انتهـــاء االنتخابـــات. 

وهـــو أمـــر رأى الكاتـــب أنـــه مـــن الممكـــن معالجتـــه 

ـــا. عبـــر تثقيـــف المواطنيـــن انتخابيًّ
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النظـــم  تلـــك  بيـــن  الكاتـــب  قـــارن  وقـــد  هـــذا، 

المعمـــول  السياســـية  الجـــدارة  نظـــام  وبيـــن 

المحـــدودة  المـــوارد  ذات  ســـنغافورة  فـــي  بـــه 

ا إلـــى قيـــام  والكثافـــة الســـكانية الصغيـــرة، مشـــيًر

ـــر نظـــام صـــارم ومعقـــد يقـــوم  ســـنغافورة بتطوي

علـــى البحـــث عـــن الموهوبيـــن داخـــل المـــدارس 

ــة  ــية قياديـ ــأدوار سياسـ ــوا بـ ــم ليضطلعـ وتدريبهـ

أكبـــر فـــي المســـتقبل.

الثانـــي  العيـــب  إلـــى  متطرًقـــا  الكاتـــب  اســـتطرد 

للديمقراطيـــة االنتخابيـــة الـــذي تمثـــل فـــي "اســـتبداد 

حيـــث  "the tyranny of the minority"؛  األقليـــة" 

تقـــوم مجموعـــة صغيـــرة مـــن الســـكان تمتلـــك نفـــوًذا 

ـــا جلـــًلا بالتأثيـــر علـــى العمليـــة السياســـية  اقتصاديًّ

ــات  ــى المؤسسـ ــة الضغـــوط علـ مـــن خـــالل ممارسـ

السياســـية لمنـــع حـــدوث تغييـــر يصـــب فـــي المصلحة 

العامـــة ويقيـــد مصالحهـــم الخاصـــة. وهـــو أمـــر يمكـــن 

تكـــون  وطنيـــة  مؤسســـات  خـــالل  مـــن  معالجتـــه 

واســـتبعادها  الثريـــة  النخـــب  فـــرز  عـــن  مســـؤولة 

مـــن الحيـــاة السياســـية، بحيـــث ال يحـــدث تفضيـــل 

للمصالـــح الخاصـــة علـــى العامـــة فـــي حـــال وصلـــت 

ــم. ــد الحكـ ــى مقاليـ ــب إلـ ــك النخـ تلـ

ا إلـــى العيـــب الثالـــث  اســـتفاض الكاتـــب مشـــيًر

 the tyranny" "وهـــو "اســـتبداد مجتمـــع الناخبيـــن

يحـــدث  والـــذي   ،"of the voting community

عندمـــا يكـــون هنـــاك تضـــارب فـــي المصالـــح بيـــن 

ـــر الناخبيـــن  األشـــخاص الناخبيـــن وبيـــن األفـــراد غي

الذيـــن قـــد يكونـــون مـــن األجيـــال القادمـــة أو مـــن 

األجانـــب ولكنهـــم متأثـــرون بشـــكل مباشـــر أو غيـــر 
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مباشـــر بالسياســـات التـــي تفرضهـــا الحكومـــة، 

وهنـــا ســـتكون الغلبـــة بطبيعـــة الحـــال لمجتمـــع 

الناخبيـــن. إال أن هـــذا األمـــر مـــن الممكـــن حلـــه 

نظرًيـــا مـــن خـــالل تدشـــين مؤسســـة حكوميـــة 

مســـؤولة عـــن تمثيـــل مصالـــح األجيـــال القادمـــة 

واألجانـــب. وتقـــوم ســـنغافورة بالفعـــل بتنفيـــذ 

هـــذا الحـــل؛ حيـــث يتـــم االعتـــراض علـــى السياســـات 

ــة.  ــال القادمـ ــر بمصالـــح األجيـ ــد تضـ التـــي قـ

ا، ُيترجـــم الخلـــل الرابـــع فـــي "طغيـــان الفردييـــن  وأخيـــًر

 the tyranny of competitive" التنافســـيين" 

individualists"؛ حيـــث تعتبـــر المنافســـة المفتوحـــة 

الديمقراطيـــة  مظاهـــر  أحـــد  هـــي  األفـــراد  بيـــن 

االنتخابيـــة، والتـــي خاللهـــا يتـــم اللجـــوء إلـــى "الحملـــة 

يتـــم تشـــويه  الســـلبية" ضـــد المرشـــح اآلخـــر؛ إذ 

صورتـــه مـــن خـــالل نشـــر ادعـــاءات قـــد ال يكـــون لهـــا 

أي أســـاس مـــن الصحـــة. وقـــد يقـــوم المرشـــحون 

الممثلـــون لمصالـــح األغلبيـــة باضطهـــاد األقليـــات 

االنقســـامات  يزكـــون  أنهـــم  كمـــا  فوزهـــم،  بعـــد 

ُيعـــرف مـــا  بدورهـــا  ُتنتـــج  التـــي   السياســـية 

بــــ "سياســـات الهويـــة" التـــي تدعـــم التصويـــت لحـــزب 

معيـــن علـــى أســـاس الهويـــة القبليـــة، األمـــر الـــذي 

يتســـبب بالنهايـــة فـــي زيـــادة حـــدة االســـتقطاب 

المجتمعـــي، وقـــد يفضـــي إلـــى انـــدالع حـــروب أهليـــة 

فـــي بعـــض األنظمـــة الديمقراطيـــة حديثـــة العهـــد.

خـــالل  مـــن  معالجتـــه  يمكـــن  أيًضـــا  أمـــر  وهـــو 

المجتمـــع،  داخـــل  االختالفـــات  قبـــول  ترســـيخ 

الصينـــي  النظـــام السياســـي  فـــي  يحـــدث  كمـــا 

حيـــث  الكونفوشـــية؛  أفـــكار  مـــن  المســـتمد 

يســـعى النظـــام الصينـــي للترســـيخ لفكـــرة التنـــوع 

االجتماعـــي، ويدعـــم إقامـــة عالقـــات اجتماعيـــة 

متناغمـــة بيـــن أفـــراد األســـرة، وداخـــل المجتمـــع، 

كمـــا يفـــرض التزامـــات اجتماعيـــة علـــى األفـــراد 

إلجبارهـــم علـــى تقبـــل اآلخـــر، والعيـــش فـــي ســـالم 

بعيـــًدا عـــن الصراعـــات.

3. رسوخ النظام الصيني ومعالجة 
مشكات الجدارة السياسية

لـــم يدعـــم الكاتـــب فكـــرة ســـقوط النظـــام الصينـــي 

أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  أنـــه  موضًحـــا  قريـــب،  عمـــا 

الجـــدارة السياســـية المتبعـــة داخـــل الصيـــن قـــد ال 

ـــم  ـــي يت ـــج أفضـــل مـــن تلـــك الت ـــى نتائ ـــا إل ـــؤدي دائًم ت

ــا فـــي األنظمـــة الديمقراطيـــة االنتخابيـــة.  تحقيقهـ

فـــإن المجتمعـــات السياســـية الصينيـــة تحـــرص 

علـــى اختيـــار حـــكام ذوي كفـــاءة عاليـــة، يتمتعـــون 

تســـاعدهم  التـــي  المرونـــة  مـــن  الكافـــي  بالقـــدر 

علـــى تغييـــر سياســـتهم فـــي الوقـــت المناســـب، 

فضـــًلا عـــن أنهـــم يعملـــون علـــى تحقيـــق رغبـــات 

علـــى  يحرصـــون  كمـــا  الشـــعب،  وتطلعـــات 

االســـتجابة الســـريعة للكـــوارث، وصيانـــة تبعـــات 

علـــى  المواطنيـــن  ومســـاعدة  الكارثـــة  بعـــد  مـــا 

تجـــاوز التكلفـــة الضخمـــة لتبعـــات الكـــوارث كمـــا 

يحـــدث فـــي حـــال وقـــوع فيضانـــات.

ــى  ــتمرار علـ ــة باسـ ــة الصينيـ ــل الحكومـ ــذا، وتعمـ هـ

جعـــل  الـــذي  األمـــر  الســـوق،  سياســـات  إصـــالح 

نمـــًوا  االقتصـــادات  أســـرع  مـــن  واحـــدة  بكيـــن 

علـــى مـــدار العقـــود الثالثـــة الماضيـــة. وبالنســـبة 

ـــم  ـــي؛ فإنهـــا تنبـــع مـــن تقيي لشـــرعية النظـــام الصين

المواطنيـــن ألداء الدولـــة تجـــاه األزمـــات، وطالمـــا 

تمتعـــت الدولـــة بالمرونـــة الكافيـــة التـــي تســـاعدها 

خســـائر  بأقـــل  واألزمـــات  الكـــوارث  تجـــاوز  علـــى 

ممكنـــة، سيســـتمر النظـــام الصينـــي قائًمـــا.  

وفـــي هـــذا الصـــدد، ســـلَّط الكاتـــب الضـــوء علـــى 

عيـــوب نظـــام الجـــدارة السياســـية، مؤكـــًدا وجـــوب 

 اإليمـــان بإمكانيـــة أن يخطـــئ الحـــكام المختـــارون

- بنـــاء علـــى كفاءتهـــم السياســـية - فـــي السياســـات 

ـــا، والتـــي قـــد تكـــون فاســـدة.  التـــي يصيغونهـــا الحًق

وكـــذا لفـــت الكاتـــب االنتبـــاه إلـــى إمكانيـــة حـــدوث 

السياســـية،  الهرميـــة  التسلســـالت  فـــي  جمـــود 
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موضًحـــا أن ذلـــك قـــد يقـــّوض الحـــراك االجتماعـــي 

الـــذي يســـمح بدخـــول فئـــات جديـــدة فـــي الحيـــاة 

السياســـية، ومـــن ثـــم يفقـــد النظـــام السياســـي 

شـــرعيته عنـــد المواطنيـــن.

معالجـــة  الممكـــن  مـــن  أنـــه  الكاتـــب  رأى  وقـــد 

بعـــدة  السياســـية  الجـــدارة  أنظمـــة  مشـــكالت 

وســـائل، فمثـــًلا يمكـــن معالجـــة مشـــكلة الفســـاد 

الرقابيـــة  المؤسســـات  دور  تعزيـــز  خـــالل  مـــن 

المســـتقلة، مـــع منـــح الموظفيـــن رواتـــب أعلـــى، 

أمـــا  المجتمـــع.  أخالقيـــات  تحســـين  عبـــر  وكـــذا 

الهرميـــة  التسلســـالت  جمـــود  مشـــكلة  عـــن 

فمـــن الممكـــن قيـــام الحـــزب الحاكـــم بالســـماح 

باالنخـــراط  المختلفـــة  السياســـية  للمجموعـــات 

سياســـيين  بقـــادة  الســـماح  مـــع  الحـــزب،  فـــي 

جـــدد يتبنـــون أفـــكاًرا جديـــدة تتماشـــى مـــع معاييـــر 

الجـــدارة السياســـية. وبالنســـبة لمشـــكلة الشـــرعية 

السياســـية؛ فمـــن الممكـــن معالجتهـــا مـــن خـــالل 

إتاحـــة المزيـــد مـــن الفـــرص التـــي تســـمح بالمشـــاركة 

كاالســـتفتاءات. للمواطنيـــن  السياســـية 

4. نظم الجدارة الديمقراطية

الجـــدارة  لنظـــم  نمـــاذج  ثالثـــة  الكتـــاب  ناقـــش 

ـــن  ـــي تهـــدف للتنســـيق والدمـــج بي ـــة الت الديمقراطي

نظـــم الجـــدارة السياســـية التـــي تعمـــل علـــى اختيـــار 

ــات  ــن اآلليـ ــا، وبيـ ــر تفوًقـ ــيين األكثـ ــادة السياسـ القـ

الديمقراطيـــة التـــي تســـمح للشـــعب باالنخـــراط 

فـــي عمليـــة اختيـــار القـــادة السياســـيين. ويتمثـــل 

الناخبيـــن،  بـــدور  االهتمـــام  فـــي  األول  النمـــوذج 

بحيـــث يتـــم تخصيـــص أصـــوات إضافيـــة للناخبيـــن 

ـــر واقعـــي مـــن  ـــا، وهـــو أمـــر غي ـــر ثقافـــة وتعليًم األكث

الناحيـــة السياســـية.

بينمـــا يعمـــل النمـــوذج الثانـــي - الـــذي يتـــم تنفيـــذه 

علـــى مســـتوى أفقـــي – علـــى الدمـــج بيـــن الجـــدارة 

ـــة والـديـمـقـراطـيــــــة علـــى مـسـتـــــوى  الـســـيـاســيــ

وهـــذا  المركزيـــة،  السياســـية  المؤسســـات 

النمـــوذج مـــن المســـتحيل تنفيـــذه ألنـــه ســـيكون 

مـــن الصعـــب تحقيـــق تـــوازن بيـــن أفـــراد منتخبيـــن 

وآخريـــن وصلـــوا بســـبب كفاءتهـــم ومهاراتهـــم. 

علـــى  يعمـــل  فإنـــه  الثالـــث  النمـــوذج  عـــن  أمـــا 

علـــى  االنتخابيـــة  الديمقراطيـــة  بيـــن  الجمـــع 

مســـتوى المحليـــات والجـــدارة السياســـية علـــى 

النمـــوذج  وهـــو  المركزيـــة.  الحكومـــة  مســـتوى 

األشـــبه بالنمـــوذج القائـــم فـــي الصيـــن، الـــذي أخـــذ 

قروًنـــا مـــن التجريـــب والتغييـــر حتـــى بـــات علـــى 

ــوال. ــذا المنـ هـ

وختاًما، رأى الكاتب أنه من الصعب نقل تجربة 

الصيـــن بحذافيرهـــا إلـــى أي دولـــة أخـــرى تختلـــف 

والتاريخيـــة  السياســـية  الظـــروف  فـــي  عنهـــا 

واالقتصاديـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة؛ فتطبيـــق 

دولـــة  داخـــل  السياســـية  الصينيـــة  التجربـــة 

أخـــرى يتطلـــب أن تتمتـــع تلـــك الدولـــة بتنـــوع 

مجتمعـــي ثقافـــي، وأن يحكمهـــا منظمـــة واحـــدة 

تشـــبه الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي، وأن تكـــون 

أمـــا عـــن  بنفـــس الحجـــم الجغرافـــي للصيـــن. 

فكـــرة نقـــل التجربـــة الصينيـــة للديمقراطيـــات 

االنتخابيـــة الغربيـــة، فإنـــه أمـــر غيـــر وارد الحـــدوث؛ 

التنـــازل  يقبلـــوا  لـــن  الغـــرب  مواطنـــي  ألن 

عـــن حـــق مثـــل حـــق التصويـــت، ولذلـــك فمـــن 

المســـتبعد أن يتـــم تطبيـــق النظـــام السياســـي 

الصينـــي القائـــم علـــى الجـــدارة السياســـية داخـــل 

الغربيـــة. المجتمعـــات 
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Anders Åslund. Maria Snegovaya. The impact of Western sanctions on Russia and how they can be made even more 
effective. Atlantic Council. May 2021.

علـــى الرغـــم مـــن عجـــز العقوبـــات الغربيـــة عـــن 

إجبـــار روســـيا علـــى االنســـحاب مـــن شـــبه جزيـــرة القـــرم، 

ـــدت مســـاعي  وإنهـــاء العـــدوان علـــى أوكرانيـــا، فإنهـــا قيَّ

الرئيـــس "بوتيـــن" لتنفيـــذ تهديـــده بشـــن هجـــوم عســـكري 

ـــا فـــي عـــام 2014، علـــى جانـــب آخـــر، كانـــت  ـــر علـــى أوكراني كبي

علـــى  واضحـــة  بصـــورة  الـــة  فعَّ الغربيـــة  العقوبـــات 

االقتصـــاد الروســـي؛ إذ تســـبَّبت فـــي تباطـــؤ معـــدالت 

ــيا. ــي روسـ ــو فـ النمـ

تداعيات العقوبات الغربية على روسيا )*(

عـرض : أ. شيماء راشد

  Atlantic Council صـــدر عـــن المجلس األطلســـي

تقريـــر بعنـــوان "تأثيـــر العقوبـــات الغربيـــة علـــى 

روســـيا وكيفيـــة تعزيـــز فعاليتهـــا"، يســـتهدف 

تقييـــم مـــدى فاعليـــة العقوبـــات الغربيـــة علـــى 

التـــي  العقوبـــات  خاصـــة  الروســـي،  االقتصـــاد 

عندمـــا   ،2014 عـــام  منـــذ  روســـيا  علـــى  ُفرَِضـــت 

احتلـــت روســـيا شـــبه جزيـــرة القـــرم، وتأثيـــر هـــذه 

اإلجمالـــي،  المحلـــي  الناتـــج  علـــى  العقوبـــات 

ودورهـــا فـــي كبـــح جمـــاح السياســـة الخارجيـــة 

الروســـية، فضـــًلا عـــن اآلليـــات الالزمـــة لتعزيـــز 

العقوبـــات.  فعاليـــة هـــذه 

العقوبـــات كأداة فـــي السياســـة الخارجيـــة: 
السياســـة  أدوات  مـــن  أداة  العقوبـــات  تمثـــل 

الخارجيـــة، لكنهـــا فـــي الســـنوات األخيـــرة أصبحـــت 

مقارنـــة  الخارجيـــة،  السياســـة  علـــى  هيمنـــة  أداة 

ــانية،  ــاعدات اإلنسـ ــرى، مثـــل: المسـ ــاألدوات األخـ بـ

أداة  تتميـــز  حيـــث  العســـكرية،  العمليـــات  أو 

قـــدر  تخصيـــص  تتطلـــب  ال  بكونهـــا  العقوبـــات 

الدولـــة  تأثيرهـــا  ويتعـــدى  الميزانيـــة،  مـــن  محـــدد 

ــار  ــات الخيـ ــل العقوبـ ــا جعـ ــا، ممـ ــة عليهـ المفروضـ

األنســـب فـــي الصراعـــات الخارجيـــة. وقـــد أظهـــرت 

األدبيـــات أن فاعليـــة العقوبـــات تختلـــف اختالًفـــا 

باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

)*(
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الـــذي  الدولـــة والهـــدف والتحالـــف  كبيـــًرا حســـب 

العقوبـــات  كانـــت  فكلمـــا  العقوبـــات،  يفـــرض 

محـــدودة الهـــدف، وكلمـــا اتســـع نطـــاق التحالـــف، 

فاعليتهـــا.  زادت 

تاريـخ العقوبـات على روسـيا: ترجع العقوبات 
علـى روسـيا إلـى فترة الحرب البـاردة، عندما فرضت 

عقوبـات  الغربيـة  والـدول  المتحـدة  الواليـات 

تكنولوجيـة صارمـة لتقييـد االتحـاد السـوفييتي مـن 

التكنولوجيـا. واسـتيراد  تصديـر 

المتحــدة  الواليــات  اعتمــدت   ،1٩٧4 عــام  وفــي 

 the Jackson-Vanik "جاكســون-فانيك"  تعديــل 

والــذي  األمريكــي،  التجــارة  لقانــون   Amendment

يقتضــي مــن االتحــاد الســوفييتي الســماح لليهــود 

علــى  الحفــاظ  مقابــل  فــي  االتحــاد  مــن  بالهجــرة 

الوضــع الطبيعــي للعالقــات التجاريــة، وقــد خضــع 

وســمحوا  بالفعــل،  للقانــون  الســوفييت  القــادة 

الســوفييت. لليهــود  جماعيــة  بهجــرة 

وفــي عــام 2012، أصــدرت الواليــات المتحــدة قانــون 

"سيرجي ماجنتسكي" the Sergei Magnitsky، الذي 

يســتهدف منتهكــي حقــوق اإلنســان فــي روســيا، 

وبموجــب بنــود القانــون، تــم فــرض عقوبــات علــى 

أكثــر مــن 50 مــن المســؤولين الــروس، حيــث ُرِفَضت 

ــَدت  وُجمِّ المتحــدة،  الواليــات  لدخــول  تأشــيراتهم 

أصولهــم وأموالهــم فــي الواليــات المتحــدة.

ومــن بيــن العقوبــات األخــرى التــي لــم تســتهدف 

روســيا فــي حــد ذاتهــا، لكنهــا أثــرت عليهــا بصــورة أو 

بأخــرى، العقوبــات التــي ُفرَِضــت علــى بعــض الــدول 

مثــل: إيــران، وســوريا، وكوريــا الشــمالية، وفنزويــال، 

روســية  شــركات  العقوبــات  هــذه  طالــت  حيــث 

مملوكــة للدولــة، أو شــركات خاصــة تشــارك فــي 

عمليــات روســية غيــر مشــروعة.

واالتحـــاد  المتحـــدة  الواليـــات  فرضـــت   ،2014 وفـــي 

األوروبـــي عقوبـــات علـــى روســـيا الحتاللهـــا شـــبه 

احتـــالل  تكلفـــة  لمفاقمـــة  وذلـــك  القـــرم؛  جزيـــرة 

ــدة  ــات المتحـ ــى الواليـ ــت إلـ ــرم، وانضمـ ــيا للقـ روسـ

فـــي فـــرض هـــذه العقوبـــات كل مـــن كنـــدا وأســـتراليا 

فـــي  العقوبـــات  هـــذه  تســـببت  وقـــد  والنرويـــج. 

انخفضـــت  فقـــد  واقتصادًيـــا،  سياســـًيا  عزلهـــا 

وارتفعـــت   ،%٩0 بنحـــو  الخارجيـــة  التجـــارة  نســـبة 

أســـعار الســـلع والخدمـــات، وتراجعـــت الســـياحة 

الســـنوية بشـــكل كبيـــر، وتقلصـــت االســـتثمارات 

العقوبـــات، ووفًقـــا  أن تطالهـــا  األجنبيـــة خشـــية 

"ســـيرجي  الروســـي  االقتصـــادي  الخبيـــر  لتقديـــر 

ألكساشـــينكو"، فـــإن الدعـــم المالـــي الروســـي لشـــبه 

حوالـــي اآلن  حتـــى  موســـكو  كلـــف  القـــرم   جزيـــرة 

5 مليارات دوالر سنوًيا.

وفــي عــام 201٧، أثنــاء إدارة الرئيــس "ترامــب"، اعتمــد 

الخصــوم  مكافحــة  قانــون  األمريكــي  الكونجــرس 

الرئيــس  علــى  ليقطــع   )CAATSA( األمريكييــن 

"ترامــب" أي فرصــة لرفــع العقوبــات المفروضة على 

روســيا. كمــا فرضــت الواليــات المتحــدة عقوبــات 

اإللكترونيــة،  الجرائــم  يخــص  فيمــا  روســيا  علــى 

والتدخــل فــي االنتخابــات، عــالوًة على فــرض عقوبات 

صارمــة علــى الشــركات المنفــذة لخــط أنابيــب "نــورد 

ســتريم2"، وهــو خــط األنابيــب الروســي لنقــل الغــاز 

مــن روســيا إلــى ألمانيــا عبــر بحــر البلطيــق. 

تأثير العقوبات على االقتصاد الروسي

مـــن أهـــم العقوبـــات األمريكيـــة المفروضـــة علـــى 

ــرم  ــرة القـ ــبه جزيـ ــة بشـ ــك المتعلقـ ــي تلـ ــيا هـ روسـ

ودونبـــاس بالشـــرق األوكرانـــي، وتأتـــي العقوبـــات 

الهجـــوم  بعـــد  المفروضـــة علـــى روســـيا، خاصـــة 

العســـكري الروســـي علـــى شـــرق أوكرانيـــا فـــي يوليـــو 

2014، بالتنســـيق بيـــن االتحـــاد األوروبـــي والواليـــات 

ليـــس  العقوبـــات  هـــذه  واســـتهدفت  المتحـــدة، 

فقـــط األشـــخاص والمؤسســـات، بـــل أيًضـــا ثاثـــة 

قطاعـــات مهمـــة، هـــي: 
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ـــر  قطـــاع الدفـــاع، فباإلضافـــة إلـــى ضوابـــط التصدي
ـــي اعتمدتهـــا  ـــة الروســـية الت ضـــد الصناعـــات الدفاعي

أصـــدر  األوروبـــي،  واالتحـــاد  المتحـــدة  الواليـــات 

الكونجـــرس األمريكـــي فـــي عـــام 201٧ قانوًنـــا يعاقـــب 

الشـــركات والحكومـــات التـــي تشـــارك فـــي "معامـــالت 

كبيـــرة" مـــع قطـــاع الدفـــاع الروســـي، عالوًة علـــى تقييد 

ــات  ــة للصناعـ ــات الحديثـ ــى التقنيـ ــيا إلـ ــول روسـ وصـ

الدفاعيـــة ممـــا يفـــرض مزيـــًدا مـــن الضغـــط علـــى 

الصناعـــات الدفاعيـــة. 

علـــى  عقوبـــات  الغـــرب  فـــرض  النفـــط:  قطـــاع 
ثالثـــة أنـــواع مـــن تكنولوجيـــا النفـــط المســـتخدمة 

فـــي مشـــروعات فـــي القطـــب الشـــمالي والميـــاه 

ــذه  ــد أدت هـ ــي، وقـ ــر الزيتـ ــول الصخـ ــة وحقـ العميقـ

العقوبـــات إلـــى تحجيـــم قـــدرة روســـيا علـــى اســـتخدام 

التكنولوجيـــا المتطـــورة فـــي اســـتخراج النفـــط.

الماليـــة  العقوبـــات  فرضـــت  التمويـــل:  قطـــاع 
علـــى  الحصـــول  علـــى  روســـيا  قـــدرة  علـــى  قيـــوًدا 

االتحـــاد  قيـــد  كمـــا  القـــروض،  مـــن  دولـــي  تمويـــل 

األوروبـــي وصـــول الشـــركات الروســـية إلـــى الخدمـــات 

الماليـــة الغربيـــة، األمـــر الـــذي أدى أيًضـــا إلـــى ردع 

روســـيا،  فـــي  االســـتثمار  عـــن  الغربيـــة  الشـــركات 

وُمِنعـــت المؤسســـات الماليـــة الغربيـــة مـــن إصـــدار 

قـــروض بفتـــرات اســـتحقاق أكثـــر مـــن ثالثيـــن يوًمـــا 

للعديـــد مـــن كبـــرى الشـــركات والبنـــوك فـــي روســـيا، 

كمـــا تـــم تقييـــد حصـــول روســـيا علـــى عملـــة الـــدوالر 

األمريكـــي؛ ممـــا أثـــر ســـلًبا علـــى عمـــل الشـــركات 

الروســـية واســـتثماراتها فـــي الخـــارج.

العقوبات وانخفاض أسعار النفط:

يصعــب تقييــم التأثيــر الكلــي للعقوبــات الغربيــة؛ 

النفــط فــي  انخفــاض أســعار  تزامنــت مــع  ألنهــا 

فيــه  ُفرَِضــت  الــذي  العــام  نفــس  وهــو   ،2014 عــام 

انخفــاض  تســبب  حيــث  روســيا؛  علــى  العقوبــات 

الروســية،  الميزانيــة  إجهــاد  فــي  النفــط  ســعر 

النقــد  صنــدوق  أشــار  إذ  الروبــل؛  قيمــة  وتراجــع 

فــي  االقتصــادي  النمــو  أن  إلــى   )IMF( الدولــي 

روســيا توقــف عملًيــا بســبب العقوبــات وانخفــاض 

أســعار النفــط، وخلــص تقريــر لمعهــد بنــك فنلنــدا 

لالقتصاديــات فــي التحليــل االنتقالــي )BOFIT( إلــى 

أن العوامــل الرئيســة وراء تراجــع النمــو فــي روســيا 

تكمــن فــي االنكمــاش فــي الطلــب، واالنخفــاض 

الكبيــر فــي قيمــة الروبــل.

وقـــد الحـــظ المختصـــون أنـــه بجانـــب تراجـــع أســـعار 

النفـــط، كان هنـــاك عامـــالن آخـــران أضـــرا باالقتصـــاد 

الروســـي، وهمـــا: انخفـــاض التدفـــق المالـــي األجنبـــي 

فـــي الســـوق الروســـية نتيجـــة للعقوبـــات الماليـــة، 

وإحـــكام النظـــام الروســـي قبضتـــه علـــى الشـــركات؛ 

وانعكـــس  االقتصاديـــة،  الحريـــة  مـــن  قلـــل  ممـــا 

ســـلًبا علـــى النمـــو االقتصـــادي. 

 Institute( الدولـــي  التمويـــل  معهـــد  ويشـــير 

قنـــوات  ثـــالث  إلـــى   )of International Finance

ـــى  ـــي، األول ـــى االقتصـــاد الكل ـــات عل ـــرات العقوب لتأثي

هـــي القنـــاة الماليـــة: والتـــي ُتجِبـــر الحكومـــة الروســـية 

علـــى رفـــع الضرائـــب أو خفـــض اإلنفـــاق، والثانيـــة 

تضطـــر  والتـــي  المدفوعـــات:  ميـــزان  قنـــاة  هـــي 

روســـيا إلـــى تقليـــص الـــواردات، أو زيـــادة الصـــادرات 

المـــال،  رأس  تدفقـــات  تراجـــع  مواجهـــة  فـــي 

واألخيـــرة هـــي قنـــاة الميزانيـــة العامـــة: والتـــي ُتجبـــر 

الحكومـــة والبنـــوك والشـــركات المملوكـــة للدولـــة 

علـــى التخلـــص مـــن الديـــون.

وبالنســـبة لاســـتثمار األجنبـــي المباشـــر، لـــم 

يكـــن المســـتثمرون األجانـــب خـــارج قطـــاع النفـــط 

بشـــكل مباشـــر مســـتهدفين بالعقوبـــات الغربيـــة، 

المســـتثمرون  أصبـــح  طبيعـــي  بشـــكل  لكـــن 

قلقيـــن بشـــأن االســـتثمار فـــي روســـيا؛ خوًفـــا مـــن 

أن تطالهـــم العقوبـــات؛ ونتيجـــة لذلـــك تراجعـــت 

نســـبة االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فـــي روســـيا 
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خـــالل   %1.3٩ إلـــى  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  مـــن 

الفتـــرة مـــن )2014 - 201٩(، وهـــي نســـبة ضئيلـــة مقارنـــة 

بــــ 3.1% قبـــل عـــام 2014، ممـــا يعنـــي أن روســـيا خســـرت 

ـــار  ر بــــ 16٩ ملي ـــدِّ ـــا مباشـــًرا محتمـــًلا ُق ا أجنبًي اســـتثماًر

دوالر فـــي الفتـــرة )2014 - 2020(.

ــا  ــنوات الخمـــس التـــي ُفرَضـــت خاللهـ خـــالل السـ

عقوبـــات علـــى روســـيا، تراجـــع معـــدل النمـــو فـــي 

فـــي  النمـــو  بمعـــدل  مقارنـــة   %0.٧ إلـــى  روســـيا 

ــن 4 - %5  ــا بيـ ــى مـ ــل إلـ ــذي وصـ ــة الـ ــدول الغربيـ الـ

ســـنوًيا، ممـــا يؤكـــد أن العقوبـــات الغربيـــة كانـــت 

ســـبًبا رئيًســـا فـــي هـــذا الشـــأن، حيـــث بلـــغ الناتـــج 

المحلـــي اإلجمالـــي ذروتـــه عنـــد 2.3 تريليـــون دوالر 

فـــي عـــام 2013، ثـــم تراجـــع بنســـبة 35% حتـــى وصـــل 

إلـــى 1.5 تريليـــون دوالر فـــي عـــام 2020، كمـــا انخفـــض 

الدخـــل بنســـبة ال تقـــل عـــن 10.5% مـــن عـــام 2014 

ــام 2020. حتـــى عـ

تقييم منظومة العقوبات على روسيا 

أشـــار التقريـــر إلـــى بعـــض المشـــكالت المرتبطـــة 

علـــى  المفروضـــة  األمريكيـــة  العقوبـــات  ببرامـــج 

روســـيا، منهـــا:

تصبـــح 	  أن  يجـــب  إذ  والجمـــود؛  التعقيـــد 

العقوبـــات أكثـــر وضوًحـــا وتفصيـــال مـــن حيـــث 

تحديـــد الغـــرض مـــن العقوبـــات وموضوعهـــا، 

وذلـــك حتـــى تتهيـــأ الظـــروف المناســـبة التـــي 

أهدافهـــا. بتحقيـــق  للعقوبـــات  تســـمح 

االفتقـــار إلـــى الشـــفافية؛ ممـــا يوفـــر مناًخـــا 	 

مناســـًبا لألشـــكال المتعـــددة للفســـاد وغســـيل 

هـــذه  ســـد  يتطلـــب  الـــذي  األمـــر  األمـــوال؛ 

الثغـــرات.

ـــذ؛ إذ إن الحلقـــة األضعـــف 	  ـــة التنفي ضعـــف آلي

فـــي تطبيـــق العقوبـــات تكمـــن فـــي تفعيـــل آليـــة 

التنفيـــذ.

ــؤولة 	  ــات المسـ ــى الهيئـ ــة علـ ــود المفروضـ القيـ

يعانـــي جهـــاز مكافحـــة  العقوبـــات:  تنفيـــذ  عـــن 

 Financial Crimes Enforcement( الجرائـــم المالية

فـــي  التحقيـــق  عـــن  المســـؤول   ،)Network

متعلقـــة  قيـــود  مـــن  المشـــبوهة،  الصفقـــات 

بنقـــص المـــوارد وتضـــاؤل الســـلطات المخولـــة لـــه؛ 

ــا تتســـم الهيئـــات  ــا يعـــوق فاعليـــة عملـــه. كمـ ممـ

األمـــوال  غســـيل  بمواجهـــة  المكلفـــة  األوروبيـــة 

بالضعـــف، خاصـــة بعـــد الكشـــف عـــن العديـــد مـــن 

عمليـــات غســـيل لألمـــوال فـــي البنـــوك األوربيـــة 

الكبيـــرة. وفـــي ضـــوء ذلـــك، يقتـــرح التقريـــر تأســـيس 

اتحـــاد قـــوي مشـــترك أمريكـــي - أوروبـــي لمكافحـــة 

غســـيل األمـــوال.

التأثيـــر الســـلبي لمكافحـــة غســـيل األمـــوال 	 

علـــى المواطنيـــن: يجـــب علـــى الـــدول الغربيـــة 

ـــر المواطنيـــن الـــروس ببعـــض  حـــل إشـــكالية تأثُّ

أنـــواع العقوبـــات.

مقترحــات لتعزيــز فاعليــة منظومــة 
العقوبــات

األمريكيــة  العقوبــات  فاعليــة  مــن  الرغــم  علــى 

واألوروبيــة إلــى حــد كبيــر، فإنهــا بحاجــة إلــى تعزيــز 

فاعليتهــا، وفــي هــذا اإلطــار يقتــرح التقريــر عــدًدا 

كاآلتــي: التوصيــات،  مــن 

الواليـات 	  بيـن  والتنسـيق  المشـترك،  التعـاون 

فـي  بمـا  الديمقراطييـن،  وحلفائهـا  المتحـدة 

ذلـك االتحـاد األوروبـي واليابـان وكنـدا وأسـتراليا 

األمـوال. وغسـيل  الفسـاد  لمكافحـة  وسويسـرا 

ــا يتعلـــق بالتحقيـــق فـــي 	  ــز الشـــفافية فيمـ تعزيـ

مـــن  المنضبطـــة،  غيـــر  الماليـــة  المعامـــالت 

الماليـــة  الجرائـــم  جهـــاز مكافحـــة  دعـــم  خـــالل 

األمريكـــي حتـــى يتمكـــن مـــن االضطـــالع بالمهـــام 

المطلوبـــة منـــه.
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التهديـــد بالتصعيـــد التدريجـــي للعقوبـــات حتـــى 	 

يتحقـــق الهـــدف األساســـي فـــي إجبـــار روســـيا 

وإنهـــاء  أوكرانيـــا  شـــرق  مـــن  الخـــروج  علـــى 

للقـــرم. احتاللهـــا 

ـــي 	  يجـــب علـــى الغـــرب منـــع صنـــدوق النقـــد الدول

للحكومـــة  الماليـــة  المشـــورة  تقديـــم  مـــن 

انخفـــاض  علـــى  تتغلـــب  ال  حتـــى  الروســـية، 

النمـــو. معـــدالت 

المركـــزي 	  البنـــك  احتياطـــي  تجميـــد  إمكانيـــة 

الروســـي فـــي الخـــارج، والـــذي يبلـــغ حوالـــي 5٧0 

مليـــار دوالر، كمـــا حـــدث مـــع احتياطـــي البنـــك 

والليبـــي. اإليرانـــي  المركـــزي 

الرئيـــس 	  توجهـــات  مـــن  االســـتفادة  أهميـــة 

"جـــو بايـــدن" بشـــأن مواجهـــة الفســـاد باعتبـــاره 

وتعهـــده  القومـــي،  لألمـــن  تهديـــًدا  يمثـــل 

الجهـــود  وقيـــادة  الدولـــي،  الفســـاد  بمحاربـــة 

الدوليـــة لتعزيـــز الشـــفافية فـــي النظـــام المالـــي 

العالمـــي، ومطـــاردة المعامـــالت الماليـــة غيـــر 

. لمنضبطـــة ا

وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه فـــي 

ســـبيل تعزيـــز فاعليـــة العقوبـــات األمريكيـــة علـــى 

بمكتـــب  العمـــل  "بايـــدن"  إدارة  أعـــادت  روســـيا، 

 The( الخارجيـــة  وزارة  فـــي  العقوبـــات  تنســـيق 

فـــي   )Office of Sanctions Coordination

ديســـمبر2020، والـــذي تـــم تأسيســـه فـــي عـــام 2013 

"هيـــالري  األمريكيـــة  الخارجيـــة  وزيـــرة  ِقَبـــل  مـــن 

عهـــد  فـــي  بـــه  العمـــل  إيقـــاف  وتـــم  كلينتـــون"، 

"ترامـــب". الســـابق  الرئيـــس 

ومـــع ذلـــك، أوضـــح التقريـــر أنـــه ال تـــزال هنـــاك حاجـــة 

القضايـــا  فـــي  ســـلطة  الخارجيـــة  وزارة  إلعطـــاء 

العقوبـــات،  بسياســـة  المتعلقـــة  الحاســـمة 

مســـؤواًل  المكتـــب  هـــذا  يكـــون  أن  يجـــب  كمـــا 

عـــن دبلوماســـية العقوبـــات مـــع الـــدول األخـــرى 

والمنظمـــات الدوليـــة؛ بالنظـــر إلـــى أن العقوبـــات 

مـــن  فرضهـــا  يتـــم  عندمـــا  فاعليـــة  أكثـــر  تصبـــح 

ــا يمكـــن أن  جانـــب أكثـــر مـــن دولـــة بالتـــوازي، وأيًضـ

يقـــوم المكتـــب بالتشـــاور مـــع المجتمـــع المدنـــي 

مـــع  العقوبـــات  تنســـيق  وكذلـــك  والكونجـــرس، 

الشـــريكة  والـــدول  المتحـــدة  الواليـــات  حلفـــاء 

الوقـــت  فـــي  المعلومـــات  تبـــادل  لتســـهيل 

العقوبـــات. قضايـــا  بشـــأن  المناســـب 

علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات  أن  رغـــم  وختاًمـــا، 

روســـيا لـــم تحقـــق أهدافهـــا النهائيـــة بشـــأن إجبـــار 

موســـكو علـــى االنســـحاب مـــن شـــبه جزيـــرة القـــرم، 

كمـــا لـــم تـــردع روســـيا عـــن ممارســـاتها التخريبيـــة، 

ـــات، والهجمـــات الســـيبرانية،  كالتدخـــل فـــي االنتخاب

ــا حافظـــت  والتـــورط فـــي بعـــض االغتيـــاالت، فإنهـ

ـــا،  واقتصاديًّ ا  سياســـيًّ القـــرم  جزيـــرة  عـــزل  علـــى 

ودفعـــت الكرمليـــن للتخلـــي عـــن تهديداتـــه بمحاربـــة 

االقتصـــاد  علـــى  بشـــدة  أثـــرت  كمـــا  أوكرانيـــا، 

الروســـي، وعرقلـــت دخـــول االســـتثمارات األجنبيـــة 

وتدفقـــات رؤوس األمـــوال األجنبيـــة إلـــى الســـوق 

النمـــو  علـــى  ســـلًبا  انعكـــس  ممـــا  الروســـية، 

ـــح أن  االقتصـــادي، لدرجـــة أنـــه بـــات مـــن غيـــر الُمرجَّ

يتمكـــن االقتصـــاد الروســـي مـــن اســـتعادة صحوتـــه 

مـــرة أخـــرى حتـــى يقـــدم الكرمليـــن تنـــازالت كافيـــة 

العقوبـــات  لتخفيـــف  محاولـــة  فـــي  الغـــرب  إلـــى 

المفروضـــة عليـــه.  
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يتســـم المشـــهد االنتخابـــي فـــي ألمانيـــا بحالـــة مـــن عـــدم 

اليقيـــن بشـــأن مـــن ســـيخلف "ميـــركل"، حيـــث ظهـــرت العديـــد 

 )Jamaica( "ـــكا مـــن التحالفـــات الحزبيـــة، مثـــل: ائتـــالف "جاماي

المســـيحي(،  الديمقراطـــي  )االتحـــاد  مـــن  كًلا  يضـــم  الـــذي 

وائتـــالف  الخضـــر(.  و)حـــزب  الحـــر(  الديمقراطـــي  و)الحـــزب 

مـــن  كًلا  يضـــم  والـــذي   ،)Traffic Light( المـــرور"  "إشـــارة 

ــي  ــزب الديمقراطـ ــي(، و)الحـ ــتراكي الديمقراطـ ــزب االشـ )الحـ

الحـــر(، و)حـــزب الخضـــر(. وهـــو مـــا يعكـــس اختـــالف توجهـــات 

األحـــزاب المشـــاركة فـــي التحالفـــات، ممـــا ســـيتطلب تقديـــم 

المعنيـــة، حيـــث  تنـــازالت كبيـــرة مـــن األحـــزاب السياســـية 

أثبتـــت الخبـــرات التاريخيـــة صعوبـــة إحـــداث التوافـــق بيـــن 

االئتالفـــات الحزبيـــة ذات التوجهـــات المتباينـــة.

االنتخابات األلمانية والعالقات بين االتحاد 
األوروبي وتركيا )*(

عـرض : أ. نسرين محمد يحيي

تأتـــي انتخابـــات البرلمـــان األلمانـــي "البوندســـتاج"، 

ـــدة، فـــي  ومـــا يعقبهـــا مـــن تشـــكيل الحكومـــة الجدي

ـــي جائحـــة كورونـــا،  ظـــل جـــو مضطـــرب؛ حيـــث تفشِّ

وتســـارع وتيـــرة التغيـــرات الطارئـــة علـــى النظـــام 

العالمـــي، باإلضافـــة إلـــى توتـــر العالقـــات بيـــن االتحـــاد 

أصـــدرت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي  وتركيـــا،  األوروبـــي 

 ،Berlin Bosphorus Initiative )BBI( مؤسســـة 

ا، فـــي أبريـــل 2021، بعنـــوان: "العالقـــات  تقريـــًرا موجـــًز

بيـــن االتحـــاد األوروبـــي وتركيـــا واالنتخابـــات العامـــة 

فـــي ألمانيـــا – هـــل تتصـــدر تركيـــا؟"، أعدتـــه الدكتـــورة 

ــا  "فولنـــدا تيكيـــن"  - باحـــث أول فـــي جامعـــة كولونيـ

والمتخصصـــة فـــي الدراســـات التركيـــة األوروبيـــة 

بمعهـــد السياســـة األوروبيـــة.

أشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن العالقـــات 

تحتـــل  مـــا  ا  نـــادًر وتركيـــا  األوروبـــي  االتحـــاد  بيـــن 

فإنهـــا  األلمانيـــة،  االنتخابـــات  أولويـــات  صـــدارة 

تظهـــر بشـــكل عـــام فـــي البيانـــات االنتخابيـــة لجميـــع 

االنتخابـــات  أن  موضًحـــا  السياســـية،  األحـــزاب 

كبيـــر باهتمـــام  تحظـــى  العـــام  لهـــذا   األلمانيـــة 

طالبة - كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة المستقبل

)*( Funda Tekin. Eu-Turkey Relations And General Elections In Germany – Headwinds For Turkey?. April 2021.
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في ضوء ثاثة أسباب، وهي:

الرئاسية . 1 الفترة  في تلك االنتخابات ستنقضي 

التي  ميركل"  "أنجيال  األلمانية  للمستشارة 

استمرت 16 عاًما، في ظل إعالنها عدم الترشح 

هذا  مستقبل  سيؤول  ثم  ومن  أخرى،  لوالية 

المنصب لشخص آخر.

وجود حالة من عدم اليقين بشأن من سيخلف . 2

الرأي في  أظهرت استطالعات  "ميركل"، حيث 

أبريل 2021 أن كاًل من )حزب االتحاد الديمقراطي 

المسيحي CSU( و)االتحاد االجتماعي المسيحي 

 )SPD الديمقراطي  االشتراكي  و)الحزب   ،  )CD

الناخبين،  دعم  من  كبيرة  أسهًما  فقدت  قد 

التحالفات  من  العديد  ظهور  إلى  باإلضافة 

–  )Jamaica( "جامايكا"  ائتالف  منها:  الحزبية، 

بالنظر إلى أن األحزاب الثالثة لديها نفس ألوان 

العلم الجامايكي-، ويضم هذا االئتالف كًلا من 

و)الحزب  المسيحي(،  الديمقراطي  )االتحاد 

وائتالف  الخضر(.  و)حزب  الحر(  الديمقراطي 

"إشارة المرور" )Traffic Light(، والذي يضم كًلا 

من )الحزب االشتراكي الديمقراطي(، و)الحزب 

ما  وهو  الخضر(.  و)حزب  الحر(،  الديمقراطي 

يعكس اختالف توجهات األحزاب المشاركة في 

التحالفات، مما سيتطلب تقديم تنازالت كبيرة 

أثبتت  حيث  المعنية،  السياسية  األحزاب  من 

الخبرات التاريخية صعوبة إحداث التوافق بين 

االئتالفات الحزبية ذات التوجهات المتباينة.

بدون . 3 ائتالفية  حكومة  تشكيل  استبعاد 

مشاركة حزب الخضر، الذي زاد دعمه االنتخابي 

 201٧ عام  انتخابات  في   %8.4 من  أضعاف  ثالثة 

في  أجري  الذي  الرأي  استطالع  في   %22.3 إلى 

أبريل 2021، مما يعني أن األغلبية في البوندستاج 

ستتغير، وسيؤثر ذلك بالتبعية على سياسات 

العالقات  وتجاه  ناحية،  من  تركيا  تجاه  ألمانيا 

أخرى.  ناحية  من  وتركيا  األوروبي  االتحاد  بين 

وهو ما يمكن التدليل عليه تاريخًيا؛ حيث إنه مع 

)األحمر  حزبي  من  االئتالفية  الحكومة  تشكيل 

واألخضر( بين عامي 1٩٩8 و 2005 شهدت عالقات 

تم  كما  كبيًرا،  تقدًما  وتركيا  األوروبي  االتحاد 

ترشيح تركيا لالنضمام إلى االتحاد األوروبي في 

قمة هلسنكي 1٩٩٩، ولكن مع تولِّي المستشارة 

األلمانية "أنجيال ميركل" لمقاليد الحكم، تراجع 

المفاوضات  دت  وُجمِّ لتركيا،  األلماني  الدعم 

ما  وهو  األوروبي،  لالتحاد  بانضمامها  الخاصة 

سياسة  تشكيل  في  ألمانيا  دور  فاعلية  يؤكد 

فالتغيير  ثمَّ  ومن  تركيا،  تجاه  األوروبي  االتحاد 

في  رئيًسا  محدًدا  يمثِّل  األلمانية  القيادة  في 

وصول أنقرة لالتحاد األوروبي.  

ثاثية ألمانيا وتركيا واالتحاد األوروبي

تتمتـع ألمانيـا وتركيـا بعالقـات ثنائيـة طويلـة األمد، 

واقتصاديـة  سياسـية  بروابـط  يرتبطـان  حيـث 

واجتماعيـة كبيـرة، فعلـى الصعيـد االقتصـادي تعد 

لتركيـا؛ حيـث  التجارييـن  الشـركاء  أهـم  أحـد  ألمانيـا 

بلـغ حجـم التجـارة الثنائيـة بيـن البلديـن 36.6 مليـار 

يـورو عـام 2020، كمـا توجـد شـراكات تجاريـة بيـن مـا 

يقـرب مـن ٧400 شـركة ألمانية وتركيـة لدعم اقتصاد 

بعـد  لتركيـا  المورديـن  أهـم  ألمانيـا  وتعـد  البلديـن، 

والصيـن. روسـيا 

وعلــى الصعيــد االجتماعــي والثقافــي تتمتــع ألمانيــا 

وتركيــا بروابــط قويــة؛ حيــث يعيش 3 ماليين شــخص 

مــن أصــول تركيــة فــي ألمانيــا، ويتــم الســماح لهــؤالء 

الوطنيــة  االنتخابــات  فــي  بالتصويــت  المواطنيــن 

التركيــة؛ بهــدف تعزيــز انتمائهــم لتركيــا، وهــو مــا يثيــر 

مخــاوف ألمانيــا مــن محــاوالت تركيــا إضفــاء الطابــع 

المؤسســي علــى تدابير بنــاء الهوية. وبرغم العالقات 

الوثيقــة بيــن البلديــن، فــإن دعــم المواطنيــن األلمــان 

لعضويــة تركيــا فــي االتحــاد األوروبــي يشــهد تراجًعــا 
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العضويــة  بلغــت نســبة معارضــة  مســتمًرا، حيــث 

84% عــام 201٧.

أنـه  التقريـر  أوضـح  السياسـي،  الصعيـد  وعلـى 

علـى الرغـم مـن اعتبـار الرئيـس التركـي "رجـب طيـب 

كًلا  فـإن  لبـالده،  وثيًقـا  حليًفـا  ألمانيـا  أردوغـان" 

منهمـا يتبنَّـي تعريًفا مختلًفـا للمنظمات اإلرهابية، 

ففـي أعقـاب محاولـة االنقـالب الفاشـلة فـي تركيـا 

منظمـة  "جولـن"  حركـة  أنقـرة  اعتبـرت   ،2016 عـام 

إرهابيـة، بينمـا ال تعتـرف ألمانيـا بالحركـة كمنظمـة 

ض فرص تركيا في الحصول على  إرهابيـة، ممـا يقـوِّ

العالقـات  تراجعـت  كمـا  األلمانيـة،  المسـاعدات 

بيـن تركيـا واالتحـاد األوروبـي فـي السـنوات األخيـرة 

علـى خلفيـة تراجـع مسـتوى الديمقراطيـة، وزيـادة 

التركـي. الداخـل  فـي  اإلنسـان  انتهـاكات حقـوق 

الحـزب  أن  إلـى  التقريـر  أشـار  متصـل،  سـياق  وفـي 

بيـن  مرتفـع  بدعـم  يحظـى  الديمقراطـي  االشـتراكي 

الشـتات التركـي فـي ألمانيـا، فقـد صـوت 45.3% مـن 

ألمانيـا  فـي  يعيشـون  الذيـن  األتـراك  المواطنيـن 

لصالـح الحـزب فـي انتخابـات عام 201٧، مقابل تصويت 

المسـيحي.  الديمقراطـي  االتحـاد  لصالـح  فقـط   %12

وتجـدر اإلشـارة إلـى تراُجـع الدعـم في الداخـل األلماني 

النضمـام تركيـا لالتحـاد األوروبـي علـى مـدار السـنوات 

السـابقة، ففـي عـام 2013 اقتصـر الدعـم علـى الحـزب 

الديمقراطـي االشـتراكي، بينمـا فـي عـام 201٧ رفضـت 

األوروبـي  االتحـاد  فـي  تركيـا  عضويـة  األحـزاب  أغلـب 

رفًضـا صريًحـا، ووصفـت نظام الحكم التركي بالنظام 

االسـتبدادي، وطالب الحزب االشـتراكي الديمقراطي 

حـول  األوروبـي  واالتحـاد  تركيـا  بيـن  الحـوار  بتكثيـف 

قضايـا الديمقراطيـة وحقوق اإلنسـان، فيما اشـترط 

لالتحـاد  االنضمـام  مفاوضـات  عـودة  الخضـر  حـزب 

األوروبـي بقيـام تركيـا بتحسـينات ملموسـة فـي ملف 

وتعزيـز  اإلنسـان،  حقـوق  واحتـرام  الديمقراطيـة، 

القانـون. سـيادة 

مسار السياسة األلمانية تجاه االتحاد 
األوروبي وتركيا بعد االنتخابات 

أشار التقرير إلى أنه بغض النظر عن نتائج االنتخابات 

األلمانية، فهناك بعض المعطيات التي ستحدد نهج 

ألمانيا تجاه تركيا، ومن ثمَّ سياسة االتحاد األوروبي 

تجاه أنقره، وتتمثَّل هذه المحددات فيما يلي:

ألمانية  حكومة  أي  تدعم  أن  المستبعد  من  أولًا: 

األوروبي؛  االتحاد  إلى  تركيا  انضمام  مستقبلية 

بسبب تراجع العالقات بين االتحاد األوروبي وتركيا.

باعتبارها  تركيا  أعينها  نصب  ألمانيا  تضع  ثانًيا: 

ولالتحاد  لها  جيو-استراتيجية  أهمية  ذات  دولة 

المطالبة  األطراف  بعض  تظهر  حيث  األوروبي؛ 

بإحداث تغيير جذري في العالقة المؤسسية بين 

االتحاد األوروبي وتركيا، وتعد مفاوضات االنضمام 

اتخاذ  إيجابية على صعيد  األوروبي خطوة  لالتحاد 

تصحيح  بهدف  تركيا،  ضد  تقييديه  إجراءات 

التركيز على قضايا  التركية، مع  مسار السياسات 

القانون  وسيادة  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 

في الداخل التركي.

جانب  من  وتركيا  ألمانيا  بين  الثنائي  التعاون  ثالثًا: 

يحتل  آخر  جانب  من  وتركيا  األوروبي  االتحاد  وبين 

ألمانيا  تسعى  حيث  ألمانيا،  أجندة  على  األولوية 

بالخالفات  يتعلق  فيما  الوساطة  جهود  لمواصلة 

الحكومة  ستكون  كما  المتوسط،  البحر  شرق  في 

إصالح  على  تركيًزا  أكثر  المستقبلية  األلمانية 

سياسات الهجرة واللجوء إلى االتحاد األوروبي، والتي 

تحتل صدارة اهتمام مختلف األحزاب في ألمانيا.

وختاًما، أشار التقرير إلى أنه ال داٍع إلثارة مخاوف 

ألمانيا  في  الطارئة  التغييرات  من  التركي  الجانب 

على  لكن  "ميركل"،  رحيل  بعد  األوروبي  واالتحاد 

نتيجة  معاكسة  رياح  لمواجهة  االستعداد  أنقرة 

التراكمات التي شابت عالقتها مع ألمانيا واالتحاد 

األوروبي على مدار السنوات الماضية



فــي وقــت فرضــت فيــه ظــروف الجائحــة علــى دول العالــم كافــة إعــادة ترتيــب األولويــات فــي العديــد 

مــن جوانــب الحيــاة التعليميــة والصحيــة، وغيرهمــا، خاصــة فــي ظــل ظــروف اإلغــالق االقتصــادي، يبــدو 

ــا، وهــو مــا يطــرح  ــات اإلنفــاق العســكري وســباقات التســلح مــا زالــت تحظــى بالصــدارة عالميًّ أن أولوي

تســاؤًلا بشــأن مــدى إمكانيــة تعايــش األمــن اإلنســاني )الــذي يجعــل مــن الفــرد وحــدة التحليــل األمنيــة 

وُيعنــى بالتحــرر مــن الحاجــة والتحــرر مــن الخــوف(، واألمــن التقليــدي بأبعــاده العســكرية، وبوجــه خــاص في 

أوقــات األزمــات اإلنســانية الحــادة. 

الخاصــة  متطلباتــه  منهمــا  لــكل  فــإن  المفهوميــن،  بيــن  التكامليــة  العالقــة  رغــم  أنــه  يؤكــد  الواقــع 

والمتناقضــة فــي أحيــان كثيــرة، فالتركيــز بشــكل أكبــر علــى اعتبــارات األمــن القومــي يتطلــب المزيــد مــن 

اإلنفــاق العســكري والتســليح المتطــور، علــى الجانــب اآلخــر، يتطلــب اإلعــالء مــن االعتبــارات اإلنســانية 

لألمــن التركيــز بشــكل أكبــر علــى اإلنفــاق علــى الصحــة والتعليــم، لتمكيــن األفــراد مــن مواجهــة التحديــات 

المســتقبلية، مــع التأكيــد أن متطلبــات تحقيــق األمــن اإلنســاني ليســت مقصــورة علــى البيئــة المحليــة 

ــا، بحيــث ال يمكــن  ــا وعالميًّ ــة مالئمــة إقليميًّ ــل إن تحقيــق األمــن اإلنســاني يتطلــب أيًضــا بيئ فحســب، ب

ــاب األمــن. ــة المســببة لغي ــة والدولي ــة المحلي ــه بمعــزل عــن البيئ صون

وفــي ظــل ظــروف الجائحــة، ورغــم تراجــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي خــالل عــام 2020، فقــد زاد 

ــا ليبلــغ نحــو تريليونــي دوالر عــام 2020 )1.٩81 تريليــون دوالر(، بزيــادة ســنوية %2.6،  اإلنفــاق العســكري عالميًّ

ــا كنســبة مــن  ــل اإلنفــاق العســكري عالميًّ وذلــك وفًقــا لمعهــد ســتوكهولم الدولــي ألبحــاث الســالم، ليمثِّ

الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي 2.4% فــي المتوســط، مقارنــة بـــ 2.2% فــي العــام الســابق، بحيــث لــم تؤثــر 

ظــروف الجائحــة علــى اإلنفــاق العســكري العالمــي إجمــاًلا.

ورغـم مراجعـة عـدد مـن دول العالـم لسياسـتها لإلنفـاق العسـكري خـالل العـام الماضـي، ومـن بينهـا 

العديـد مـن دول منطقـة الشـرق األوسـط وكوريـا الجنوبيـة وتشـيلي وغيرهـا، فـإن اإلنفـاق العسـكري 

يـزداد فـي مناطـق ذات طبيعـة جيوسياسـية مهمـة، مما سـيكون له تداعياته علـى التنافس الدولي، ومن 

ذلك منطقة آسيا وأوقيانوسيا، والتي بلغ اإلنفاق العسكري بها نحو نصف تريليون دوالر.    

ا، فــإن هناك حــدوًدا ال يمكن  وبذلــك فالواقــع ُيشــير إلــى أنــه حتــى فــي ظــل األزمــات اإلنســانية الحــادة عالميًّ

تجاوزهــا فيمــا يخــص إعــالء االعتبــارات اإلنســانية علــى العســكرية، ليظــل التعايــش بيــن االقترابيــن فــي 

أوقــات األزمــات مرهوًنــا بالعديــد مــن المحــددات، فــي مقدمتهــا الســياق الدولــي، وطبيعــة التنافــس بيــن 

الــدول، وغيرهمــا مــن االعتبــارات، بعيــًدا عــن االعتبــارات اإلنســانية.

مدير إدارة القضايا االستراتيجية

مركـــز المعلومات ودعم اتخـاذ القرار

د. خديجة عرفـــة

بين األمن اإلنساني واألمن العسكري: 
كيف يمكن التعايش في أوقات األزمات؟
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