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ُمعضلة حزب هللا في سوريا
جمموعة األزمات ،تقرير  14 ،175آذار 2017

مع بداية االنتفاضة يف سوراي عام  ،2011اندفع حزب هللا بعد أايم من إيالئه النصائح حلليفه السوري بشأن
اإلسراع بعملية اإلصالح وجتنب العنف إىل دعم التكتيكات القمعية للنظام من خالل تقدمي املساعدات اللوجستية
والعسكرية .ولذا آتكلت الدعامتان التقليديتان هلوية حزب هللا ومها حماربة إسرائيل ومحاية املستضعفني ،وأعاد تعريف
هدفه احملوري ليصبح حماربة املتطرفني السنّة .أما خشية حزب هللا من حرب طائفية فقد حتولت إىل نبوءة حققت
نفسها بنفسها ،حيث فاقم تدخلّه التحول حنو التطرف نفسه الذي زعم احلزب أنه حياول منعه .أكثر من ذلك،
أصبح دور احلزب ال غىن عنه يف احملافظة على نظام ابت يواجه على حنو متزايد نقصا يف عديده .هذه األرضية
مهدت لتدخل عسكري كامل يف العام  2013عندما استنتج احلزب أن قبضة النظام ابتت تضعف خصوصا على
املناطق احملورية لبقائه وأن هزميته ستهدد بقاء احلزب نفسه .فقد أقر قادة احلزب أبن التدخل سيكون مكلفا ابلنسبة
لصورة احلزب ومصداقيته يف سورية واملنطقة العربية بشكل عام ،وكذلك ابلنسبة ملقاتليه وبدأ عدد القتلى ابالزدايد؛
ففي أاير/مايو  ،2016قال عضو يف حزب هللا إن احلزب كان قد فقد  1700إىل  1800مقاتل يف سورية.

الرهان السوري -سالح ذو ح ّدين:
مبعياار االنتصاارات العساكرية ،كاان تادخل حازب هللا انجحاا ،فقاد متكان احلازب ماع إياران وروسايا مان إنقااذ نظاام
متهاو بتأمني معظم املنااطق الوساطى والغربياة يف ساورية ،وأنشاأ فعلياا منطقاة عازلاة علاى جااني احلادود ،ماا أدى إىل
تقلاي اهلجماات يف لبناان بشاكل كبار مان املنااطق الاي تسايطر عليهاا املعارضاة يف ساورية .كماا اكتساب خاةة
عملياتياة مهماة حتات الرعاياة اإليرانياة والروساية .وال يازال مان املمكان أن حياول مسااعدته العساكرية احليوياة إىل دور
سياساي يف أياة مفاوضاات مساتقبلية ،ساواء بشاكل مبارار عاة إياران .ومان خاالل دوره يف مناع حماولاة تغيار النظاام
الساوري ،الاي القات دعماا مان قلبال الاوالايت املتحادة ،وتركياا ،وقطار والساعودية ،وهاي حماولاة كاان مان راأاا تغيار
رسا احلازب موقعاه وموقاع إياران الراعياة لاه ،لكان يف الوقات نفساه حار حتادايت كبارة
ميزان القوى اإلقليمي ،فقد ّ
على املدى البعيد.
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أّ -صورة متحى وحاجة إىل رسم صورة جديدة
يف املاضاي ،كاان احلازب يشاكل قاوة حشاد عاابرة للطوائاف داخال لبناان وخارجاه ،خصوصاا يف مواجهتاه إلسارائيل،
لكن مع تنامي االستقطاب اإلقليمي فقد ابت احلزب يعتمد بشكل أكة على مجهوره الشيعي ،ويعمل داخل نظام
إقليمي طائفي بشكل متزايد ويسهم فيه أيضا .لقد وجد احلزب أن اجلمع بني هاتني اخلاصيتني أمر صعب وأن علياه
التعاماال مااع تنقضااات تلفااة .فماان جهااة ،يظهاار ويسااتحيدم القااوة بينمااا حيااتف طابااه التقلياادي حااول مقاومااة الظلاام
والطغيااان .فياادين قتاال التحااالف الااذي تقااوده السااعودية ويدعمااه الغاارب للماادنيني يف الاايمن ،بينمااا يتجاهاال عمليااات
القتل الي يقوم هبا هو وحلفاء النظام اآلخارين يف ساورية .وينحيار يف تكتيكاات عدمياة الرمحاة مثال عملياات احلصاار
(حصار مناطق ذات أغلبية سنية كالزبداين ومضااي متبعا ذات املنطق الطاائفي للمعارضاة املسالحة (يف كال مان كفاراي
والفوعة الشيعيتني) الي تفضي إىل التجويع ،بينما ميجد أخالقية مقاتليه.
إن حاازب هللا يا ّدعي تفضاايل احلاال السياسااي يف سااورية باادليل أن أفعالااه وأفعااال حلفائااه ساااعدت النظااام علااى اتباااع
سياسااة اساجاتيجية عسااكرية صااارخة تسااعى لتحقيااق احلااد األقصااى علااى أماال إجبااار املعارضااة املساالحة املنهزمااة علااى
القبااول بتسااوية ضاامن راارو النظااام .وإننااا ناارى يف هااذا رهااان ينطااوي علااى اااطر منهااا دفااع مااا تبقااى ماان معارضااة
مقبولة دوليا لتنضم إىل اجلهاديني.
كما أن الرهان ينطوي على اطر بسبب التبعات احملتملة داخل حزب هللا نفسه .لقد أجهدتاه احلارب بشادة؛ فهاو
يعوض نق مقاتلي النظام وعدم كفاءهتم القتالية بتقدمي آالف املقاتلني ورغم أن قادة احلزب يقللون من أمهية هذا
ّ
فإناه راكل أحاد التحادايت الرئيساية ابلنسابة حلازب هللا ،حياث يقادر عادد الاذين قتلاوا مان مقاتلياه ب ا  1700إىل
 .1800وللمقارناة ،فحياالل  18عاماا مان حرباه ضاد االحاتالل اإلسارائيلي فقاد حناو  1200مقاتال .وقاد حااول
احلزب جتاوز اوفاه املتعلقاة أبعاداد املقااتلني بتكثياف عملياات التجنياد يف اوساا الطائفاة الشايعية يف لبناان ،مباا يف
ذلك من خالل احلوافز التدريبية واملالية.
ملقاااتلي احلاازب أسااباب عدياادة للموافقااة علااى القتااالي الاادوافع املاديااة ،الطائفيااة املتناميااة واخلشااية ماان التطاارف الس ا ّ
(اجلاااذب األكااة) ،كمااا أن التعاارض للمقامااات الدينيااة الشايعية حصارا ياادخل ضاامن هااذا املضاامار ،وكااذلك إخفااا
الدولة بتأمني العيش الكرمي ملواطنيها وأتمني إحتياجاهتم ،وابلتايل فإن حماربة اجلهاديني يف سوراي تعطي الكثرين معىن
وغاية يسعون من أجلها ابإلضافة إىل االحجام واملكانة يف الطائفة.
إن دافع اإلبقاء على نظام األسد او حىت السيطرة اإليرانية لدى مقاتلي احلازب ضاعيف ،وهاو ماا يعازز التوجاه القائال
ابلدوافع الطائفية .لقد استغل حزب هللا هذا العامل ،من خالل مانح اننادين راعورا ابإلنتمااء ورابكة يتحركاون هباا،
ومكافآت نقدية ومكافأة األسر يف حالة القتل حتت غطاء تكرمي الوالدة لتضاحيتها حياث يشامل هاذا الادعم الطاابع
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العاطفي بجكيازه علاى إحيااء مناسابات كياوم الشاهيد والطاابع املاادي بطبيعاة احلاال .إن مثال هاذه الطقاو تارب أسار
الشهداء فتزداد طائفيتهم ،وتشجع اآلخرين على إظهار نفس االستعداد للتضحية أبطفاهلم.
أما يف اإلطار احلزيب الداخلي ،فقد ابت جليا أن أنصار احلزب حينون إىل املواجهة مع إسرائيل ملا تشكله من مصدر
دائم للفحيار واإلمجااع مان ساائر أحنااء املنطقاة .ابإلضاافة إىل التبايناات يف الارأي باني بعامل الكاوادر املتشاددة والقياادة
جتاااه مباادأ التعبلااة العسااكرية املعتمااد ،ىيااث فاارض علااى احلاازب القبااول مبمارسااات اجتماعيااة أكثاار ت ارا ماان السااابق
كدليل على احلاجة املاسة للقوة املقاتلة .ويف حني يكثر احلديث عن حاالت التشيع يف سوراي فال ريء يثبات ذلاك
مبعاازل عاان بعاامل التغارات يف شارسااة الشااعائر الدينيااة لاادى الطائفااة الشاايعية يف سااورية ،الااي ال متثاال أكثاار ماان ،%1
مثل مراسم عاروراء الي ابتت مرئية أكثر.
أجل التفكر بكيفية احلد من األضرار او إصالح األضارار النامجاة عان دوره يف
يف الوقت الراهن ،يبدو أن حزب هللا ّ
ساوراي .إناه حيضار نفساه نفسايا ملعركاة طويلاة .والعدياد مان خصاوم النظاام مقتنعاون أبن اساجاتيجية حازب هللا بعيادة
املدى تتمثل يف إفراغ املنطقة احلدودية اناورة لوادي البقاع ذي األغلبية الشيعية من سكااا السنة.
الالفت أن حزب هللا اختار "صة ونصر" رعارا الحتفاله بعاروراء يف تشرين االول/أكتوبر .2016كما أنه مل يبادأ
ابلتفكر فيما ينبغاي أن يفعلاه حاملاا ينتهاي الصاراع .وقاال مسا ول رفياع إن مقااتلي احلازب سايعودون إىل لبناان ،ألن
احلزب يفجض أن تسوية سياسية ستبقي النظاام يف السالطة ،وابلتاايل ستضامن مصااح حازب هللا وإياران .لكان يبادو
أن التسوية ال تزال بعيدة.
على املستوى الشعي داخل سورية يبدو أن حزب هللا يراهن على اوللك الذين يستمرون بدعم احملور الداعم للنظام،
رغم استيائهم ،من أجل احملافظة علاى أنفساهم .يف عالقتاه ماع الالجلاني الساوريني (ومعظمهام مان السانة) يف لبناان،
أبادى حازب هللا ضابطا للانفس ،ورحاب هبام يف منااطق خاضاعة لنفاوذه ،بينماا ياراقبهم عان كثاب للكشاف عان أي
أنشطة سياسية ،ويضمن أن أنصاره ال يصطدمون معهم .ويعتقد احلازب أن بوساعه يف املساتقبل البنااء علاى دعمهام.
لكان إذا انتهات احلارب ،وعنادما تنتهاي ،فاإن حازب هللا وحلفااءه سيساتمرون يف هتدياد العناف اجلهاادي السا يف
ساورية ولبناان ،ماا يعكاس اجلارح الطاائفي املفتاوح يف املنطقاة واخلصاومات املساتمرة باني الساعودية وإياران وباني تركياا
وإيران الي متنع التلام هذا اجلرح.

ب -العقوابت السعودية
يف لبنااان فق ا ظلّاات السااعودية مقياادة ،وماارد ذلااك هليمنااة حاازب هللا ،األماار الااذي دفعهااا إىل حماولااة تقلااي نفااوذه
سياسيا وماليا .إن تصنيف حزب هللا على أنه جمموعة إرهابية يف جملاس التعااون اخلليجاي وبعادها يف كال مان جامعاة
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الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي كان له أرر رمزي كبر .حيث أظهر كيف أن احلزب الذي كان ميجد راريخيا
بوصفه حزب املقاومة ضد إسرائيل أصبح منباوذا يف جازء مهام مان العاامل العاريب .لقاد حولات احلارب الساورية التناافس
بني السعودي واإليراين إىل صراع صفري ابلوكالة ليس حول املصاح فق بل حول اهلوية ابلدرجة االوىل.
البد من اإلراارة إىل العقاوابت املصارفية بعاد أن ين تبا "قاانون حظار التمويال الادويل حلازب هللا" ىياث أناه أرار علاى
أحااد اجلوانااب احلساسااة لاادى احلاازب ،لاايس اوهلااا تعاريمل راابكته االجتماعيااة للحيطاار بتهديااد موقعااه كمقاادم رئيسااي
للحيدمات للطائفة الشيعية ابإلضافة إىل ضائقته املادية.

ج -كل شيء هادئ على اجلبهة اجلنوبية؟
يف حاني أن اهلادف الرئيساي حلازب هللا يف ساورية هاو احملافظاة علاى النظاام ،فقاد صااغ أيضاا دوره هناا علاى أناه
استمرار حلرب العام  2006ضد إسرائيل .طبقا هلذه الرواية ،فإن الوالايت املتحدة وإسرائيل والسعودية ،ابلتنسيق يف
ماا بينهماا ،تساتحيدم األزماة الساورية إلاااء "حماور املقاوماة" مان خاالل قطاع اجلازء الاذي يبقاي هاذا احملاور موحادا،
واملتمثل يف نظام األسد .قد تكون احلرب يف ساورية أطلقات متغارات جديادة وأكثار خطاورة ،إال أن انشاغال حازب
هللا بقتال املعارضة السورية أبعده حىت عن حماولة مواجهة إسرائيل مرة أخرى يف جنوب لبنان.
يف عام  ،2012قال احلزب إن الصراع يف سورية مل يكن ي رر على قدراتاه القتالياة ضاد إسارائيل ،لكان الوضاع تغار
اليوم حيث ابت يجتب عليه ختصي موارده املالية والعسكرية والبشرية لتلك احلرب .كماا أن اخنراطاه فيهاا اساتعدى
ررائح مهمة من انتمعني اللبنااين والساوري ،ماا جيعلاه أكثار هشاراة علاى اجلبهاة اإلسارائيلية – وهاي نقطاة مل تفات
االساجاتيجيني اإلسارائيليني .يصاعب التنبا بكيفياة اساتجابة معظام اللبناانيني جلولاة جديادة مان الصاراع .كماا يف
العاام  ،2006فاإن كثارين قاد ي يادون حازب هللا .لكان لان يكاون مفاجلاا إذا رأى كثارون ،خصوصاا يف الطائفاة
السنية اللبنانية ،ويف أوسا السوريني املعادين للنظام يف ذلك فرصة لالنتقام ،ميكن حلرب مع إسرائيل أن تشكل قوة
حشاد خلاف احلازب ابلنسابة للابعمل ،خصوصاا إذا جلاأ اجلايش اإلسارائيلي إىل العقااب اجلمااعي .لكان العدياد مان
الساوريني (الاذين اساتقبلوا الناازحني اللبناانيني الشايعة بشاكل واساع يف العاام  )2006يكناون كراهياة عميقاة للحازب
تتجاوز اآلن كراهيتهم إلسرائيل.
بشكل عام ،فإن اخلشية من التبعات الي يصعب التنب هبا او إدارهتا دفعت الالعبني إىل ضب الانفس .إال أن كاال
حيضران حلرب أخرى ،حرب ميكن االفجاض أاا ستحياض يف لبنان وسورية على حد سواء.
الطرفني يقوالن إاما ّ
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حزب هللا وحلفاؤه:
أّ -إيران :رابط يزداد إحكاما
ال تتوافر بياانت صلبة حول اإلنفا اإليراين علاى انهاود احلاريب حلازب هللا يف ساورية ،لكان مان املنطقاي افاجاض أن
طهران غطت اجلزء األكة من احتياجاته املالية والعسكرية .على النقايمل مان ذلاك ،فاإن اخنارا حازب هللا يف أحنااء
أخرى من املنطقة ،ويف اليمن بشكل خاص ،ال عالقة مباررة له مبصاحله او مواقفه يف لبنان او سورية؛ كما أنه لان
يا رر يف صاراعه ماع إسارائيل .بتاوفره التادريب والادعم اللوجساي للمقااتلني احلاوريني وبشانه محلاة راعواء ضاد الادور
السعودي يف اليمن ،فاإن حازب هللا رمباا يبعاث برساالة إىل اململكاة حاول كلفاة دعام املعارضاة الساورية .وهاو إذ يقاوم
بذلك ،فإنه ميثل املصاح املبارارة إلياران ،حياث ال ميتلاك رهااانت جياو-اساجاتيجية خاصاة باه علاى الطارف اجلناويب
يقوض عالقات لبنان مع الرايض.
لشبه اجلزيرة العربية ،ويُتهم من قبل خصومه أبنه ّ

بّ-سورية :األسد أو ال شيء
يف ساورية ،اناتهج حازب هللا اساجاتيجية مزدوجاة ،حياث مل ياوفر جهاودا استشاارية أو لوجساتية أو عساكرية يف دعام
حليفاه .وانساجاما ماع االساجاتيجية اإليرانياة ،فقاد حاارب إلنقااذ النظاام ،مبسااعدته علاى القضااء علاى املعارضاة
املسالحة ،واالحتفاا بقبضاته علاى دمشاق واساتعادة األراضاي ذات األمهياة احليوياة لبقائاه .لكان مناذ البداياة ،ساعى
لضمان مصاحله املباررة حيث حارب يف منااطق القصار والقلماون علاى احلادود إلقاماة منطقاة عازلاة ضاد هجماات
اجلهاديني السوريني داخل لبنان ،واحملافظة على خ إمداده احليوي من إيران ومحاية مقامني ريعيني يف سورية.
يف سيا قيامه هبذا اجلهد ،فإن حزب هللا اندرا ما أنى بنفسه عن النظام ،حيث كان يعمل غالبا بشكل ينسجم مع
أهاداف حليفاه السياساية والعساكرية .رغام أن حازب هللا قاد ال يشااطر األساد هدفاه ابساتعادة السايطرة علاى كال
ساورية فاإن مسا ويل احلازب رأوا يف التقسايم ،مباا يف ذلاك ترتيباات احلكام الاذاي أو أراكال أخارى مان الالمركزياة،
هتديدا .لكن يف أعقاب حماداثت السالم يف أستانة بوساطة روسية -تركية ،فاإن حازب هللا ميّاز باني الجتيباات امل قتاة
الي تسمح بقيام حكم حملي والجتيبات الي من رأاا أن متهد الطريق إىل الفيدرالية.
يف الوقات الاراهن ،فاإن إياران وحازب هللا والنظاام ماا زالاوا يعتقادون أبن احلكام احمللاي مان راأنه أن يشاكل قاعادة
ملاالذات آمناة لألعاداء وأن يطلاق أرار دوميناو ال ميكان السايطرة علياه يف ساائر أحنااء املنطقاة وهاو ماا سايحيلق أعاداء
جاددا ل ا "حماور املقاوماة" .ويبادو أن حازب هللا يا من بفكارة أن وجاود األساد حااف علاى اجلايش وقاوات األمان
وامليليشيات املرتبطة به ،موحدة خلف النظام ،ومنع ااياره .إال أنه يقر أبن سورية تغرت بشكل ال رجاوع عناه مناذ
عام  2011كما تغر األسد.
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أحيااان كانات هناا تاوترات باني حازب هللا ومقااتلي النظاام انمجاة رمباا عان االختالفاات الثقافياة باني علمانياة اجلايش
(وأسلوب احلياة العلماين الطاغي يف اوسا العديد من العلويني) من جهاة واملياول الدينياة القوياة لادى إياران وحازب
هللا من جهة أخرى .إال انه ابلرغم من التوترات احمللية فإن حزب هللا والنظام متحدان بقوة يف ما يعتةه كالمها معركة
وجودية .أخرا ،يعتقد حزب هللا أن بوسعه حتقيق أهدافه ابلوسائل العسكرية ،انفيا احلاجة لتسوايت تفاوضية م ملة.
ج -روسيا هترع إلنقاظ النظام:
إن للتاادخل العسااكري الروسااي دورا حامااا يف منااع اايااار النظااام كمااا كااان األماار عنااد تاادخل الطاارف اإلياراين وحاازب
هللا  ،األمر الذي أدخال الشاركاء يف ارتباا اساجاتيجي ،وإن كاانوا يختلفاون ،رمباا ،وبشاكل كبار حاىت ،حاول ماا ينبغاي
أن حيصل بعد ذلك .ان مشااركة روسايا درانت عالقاة ماع حازب هللا تبقاى أبعادهاا ودينامياهتاا الداخلياة غار واضاحة
لكن من امل كد أاا ساعدت احلزب لناحية حتسني قدراته القتالية مث إن كاال مان إياران وحازب هللا شتناان حلبال النجااة
الروسي يف سوراي ّإال أام ال يثقون بدوافعها وال يستطيعون السيطرة على أفعاهلا.
كما أاثرت عالقات روسيا القدمية ابلنظام اوف داعمي األسد اآلخرين؛ إذ يرى ه الء يف علمانيتها ،ودعمهاا يف
املاضاي ومعرفتهاا العميقاة ابجلايش الساوري هتديادا حماتمال .إن املنظاور العلمااين لروسايا جيعلهاا أكثار جاذبياة للطائفاة
العلوية – وابلتأكيد لسانة ساورية واألقلياات غار الشايعية – مان أيديولوجياة والياة الفقياه اإليرانياة .إن دعمهاا القاوي
للجيش وم سسات الدولة يتعارض مع تفضيل إيران وحزب هللا لتوفر احلماية للنظام عن طريق امليليشيات .كما أن
إيران وحزب هللا يف موقف ضعيف من حيث أن روسيا متثل املعسكر امل يد للنظام دوليا ،مبا يف ذلك بوصفها عضوا
دائما يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة الذي تتمتع فيه ىاق الفيتاو .إاام يعتاةون ذلاك إراكاليا جادا ،حياث إن
أجنادة روسايا تفاج عان أجنادة النظاام وأجنادهتم مان ناواح جوهرياة تتجااوز احلاجاة لتاأمني بقائاه .وعلاى عكاس
حلفائها ،فإن روسيا دعمت قوات محاية الشعب ،الفصيل املرتب ىزب العمال الكردستاين يف مشال سورية ،ويبادو
أاا تقبل فكرة سورية فيدرالية ،وهو ترتيب يعود ابلفائدة على األكراد.
مثاة قياود أخارى علاى عالقاة حازب هللا بروسايا ،ابلنظار إىل عالقاات موساكو ماع إسارائيل ،الاي حارص باوتني علاى
رعايتها .عالوة على ذلك ،ويف حني أن موسكو تعتة مرتفعات اجلوالن حمتلة من قبل إسرائيل طبقا للقانون الدويل،
فإاا تفضل حال تفاوضيا .أما حزب هللا وإيران فراين يف الكفاح املسلح الوسيلة لتحرير األراضي احملتلاة وقاد حااوال
أتسيس موطئ قدم حول القنيطرة للعمل ضد إسرائيل وابلتايل زايدة كلفة احتالهلا .اخلالصة أن روسيا وإيران/حزب
هللا حلفاء ال يرراحون لبعضهم البعمل لكن حتالفهم ضروري يف سورية.
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هل من سبيل للخروج من املعضلة
كلماا ظلات ساورية حمطماة بسابب العناف ترتّاب علاى حازب هللا التعاويمل عان نضاوب القاوى البشارية لادى النظاام.
لكان مان غار املارجح أن يغ ّار احلازب مسااره .لقاد اساتثمر بشاكل كبار جادا يف احلارب ىياث سايجد مان رابه
املستحيل سحب نفسه منها .حىت لاو أراد ذلاك ،فاإن حازب هللا مل يعاد يساتطيع فاك مصااحله عان مصااح إياران يف
سورية.
بشاكل عاام ،علاى حازب هللا أن يعياد النظار يف اساتحيدامه للحيطااب الطاائفي الاذي حيشاد رارائح الطائفاة السانّية
بشكل ال يقل كفاءة عن حشده للمكوانت الشيعية الي يستهدفها .ويف حني أن احلزب لن يكسب يف أية منافسة
علاى الشاعبية يف ساورية ،فاإن التحاول العلا حناو موقاف غار طاائفي صاراحة ميكان أن يسااعده علاى اساتعادة بعامل
املناقبياة الرفيعاة الاي متتاع هباا يوماا ماا .علاى إياران وحازب هللا أن يطلقاا حمااداثت ماع املعارضاة املسالحة غار اجلهادياة
حاول القضاااي الاي ميكان أن يكاون هناا اتفاا بشاأاا ،مباا يف ذلاك احلكام احمللاي يف املنااطق الاي تسايطر عليهاا
املعارضة املسلحة والتحيفيف املتبادل للحصار على مضااي ،والزبداين ،والفوعة ،وكفراي.
ابملقابال ،علاى الاوالايت املتحادة أن حتااف علاى دعمهاا للمعارضاة الساورية يف الوقات الاذي ترفاع فياه مان متثيلهاا يف
املفاوضات اهلادفة إىل وضع حد للصاراع .إال أن االساجاتيجية املساتقبلية إلدارة تراماب حياال ساورية ينبغاي أيضاا أن
تعاجل عددا من التناقضات ،مثل التحالف مع موسكو يف الوقت الذي هتاجم فيه حليف موسكو اإليراين يف سورية،
وحماربة داعش بينما جتمد املساعدات للمجموعات املدعومة من قبل الوالايت املتحدة من أجل حماربته.

اخلالصة
كان لتدخل حزب هللا يف سورية أرر متناقمل على احلزب ففي حني أناه سااعد يف زايدة قدراتاه العساكرية ،وماح لاه
بتعزيز اواصره مع حلفاء ورفع مكانته اإلقليمية كقوة عسكرية فإنه استنزف أيضا موارده ،وكشافه أماام أعاداء جادد،
وتركاه منتشارا بشاكل غار مكثاف علاى جبهتاه ماع إسارائيل وغ ّاره بطار قاد تعاود لاتقمل مضاجعه .ويبادو أن قادتاه
يعتقدون أنه ال خيار أمامهم سوى السعي لتحقيق نصر عسكري حاسم.
علاى قاادة حازب هللا إجاراء دراساة أكثار حصاافة للواقاع .لقاد أظهارت أكثار مان مخاس سانوات مان احلارب أن القاوة
العساكرية ال تاججم تلقائياا إىل نصار عساكري ،وأن إظهاار القاوة ،بادال مان إاثرة إعجااب األعاداء ،ميكان فقا أن
جيعال تصاميمهم أراد صاالبة .ورغام كال القاوة العساكرية حلازب هللا ،فإناه يظال العباا خارجياا يف ساورية يف منطقاة
أربت فيها التاري أن أوللك الذين ينظر إليهم كمحررين ومحاة يف يوم من األايم ميكن أن يتحولوا بسارعة يف أذهاان
النا إىل غزاة وحمتلني يف اليوم التايل .إضاافة إىل ذلاك ،فاإن إياران تواجاه اآلن إدارة أمركياة يصاعب التنبا بسالوكها
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عازمة على احلد من دورها يف املنطقاة .وبادال مان تغذياة التطارف تكمان مصالحة حازب هللا وإياران يف ختفياف هلياب
النران الطائفية ،وفتح احلوار مع جمموعات املعارضة املسلحة غر اجلهادياة ومتهياد الطرياق لتساوية تفاوضاية ميكان أن
تضمن مصاحلهما احليوية وتشجع حزب هللا ،يف ااية املطاف ،على العودة إىل لبنان.
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إن مواجهة التمويل واملصادر املالياة للدولاة اإلساالمية يف العارا والشاام تعاد مان أولاوايت الاوالايت املتحادة األمركياة
إضااافة إىل اإلج اراءات الدوليااة األخاارى للقضاااء علااى هااذا التنظاايم الااذي اسااتوىل علااى مساااحات واسااعة ماان الع ارا
وسوراي ،وعمل على زرع الرعب يف مجيع أحناء العامل ،فضال عن زعزعة االستقرار يف الشر االوس ومشال أفريقيا.
عل ا ا ا ااى الص ا ا ا ااعيد ال ا ا ا اادويل حت ا ا ا اااول انموع ا ا ا ااة الدولي ا ا ا ااة ملكافح ا ا ا ااة متوي ا ا ا اال الدول ا ا ا ااة اإلس ا ا ا ااالمية يف العا ا ا ا ارا والش ا ا ا ااام
( )the Counter-ISIL Finance Groupالااي ترأسااها كاال ماان إيطاليااا واململكااة العربيااة السااعودية
والوالايت املتحدة األمركية ،إحلا الضرر ابملصادر املالية لداعش .أماا علاى الصاعيد الاوط  ،فالعدياد مان املنظماات
والوكاااالت حققاات اح اات ملحوظااة يف مكافحااة متوياال الدولااة اإلسااالمية ،وعلااى ساابيل املثااال اسااتطاعت خفاامل
ايرادات النف من  500ملياون دوالر عاام  2015إىل  250ملياون دوالر عاام  ،2016ابلتاوازي ماع احاات علاى
الصعيد امليداين والعسكري فيما يخ حماربة التنظيم.
ومع ذلك ،يبقى س ال بساي  ،إال إناه مهامي كياف تا رر هاذه اجلهاود علاى تنظايم الدولاة اإلساالمية ،وال سايما قدرتاه
علااى مجااع األم اوال واسااتحيدامها لتموياال عملياتااهس واجلاازء األساسااي ماان الس ا ال هااو عاان قاادرة داعااش علااى تعااويمل
اخلسائر عن طريق التدفق املايل من موارد أخرىس مع تسلي الضوء على تطور داعش يف ظل الظروف الراهنة والذي
إبمكانه أن يساعد يف توجيه اجلهود ملواجهتها وصياغة التوقعات بشأن النجاحات والفشل يف املستقبل.
يف متوز  2016عقدت "م سسة راند" وررة عمل صغرة ملادة نصاف ياوم للنظار يف املساارات املالياة احملتملاة لاداعش
علااى املاادى القصاار واملتوس ا ومناقشااة اآلاثر املجتبااة علااى السياسااة بسااببها .تضاامنت وررااة العماال جممااوعتني ماان
املسااتندات ،األوىل حتااوي حتلاايال مااوجزا ومفصااال للحالااة املاليااة الراهنااة لتنظاايم الدولااة اإلسااالمية ،وتشاامل أقسااام عاان
إيرادات داعش ونفقاهتا .أما انموعة الثانية فتحوي رالث سيناريوهات ،وطُلب مان املشااركني معرفاة كياف ميكان أن
تتأرر إيرادات داعش ونفقاهتا على مدى ستة أرهر و  12رهرا و  18رهرا من بداية كل سيناريو.
 ترجمة وإعداد دولة حيدر ،متدرجة في مديرية الدراسات االستراتيجية
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عاارض كاال ساايناريو ماان الساايناريوهات الثالرااة انحيااة حتليلي اة ،حيااث حتاادث األول عاان الوضااع الاراهن ،أمااا الساايناريو
الثاين فظهرت فيه تسوية سياسية ،وأماا األخار فكاان ميثال انتصاارا عساكراي علاى داعاش .وعلياه فمان راأن أي محلاة
ضد داعش أن تعتمد على عناصر من السيناريوهات الثالرة مجيعها .ولكن فصال هاذه العناصار ماح إبجاراء مناقشاة
أكثر تركيزا على آاثر كل سيناريو على لحدة.

السيناريو األول :الوضع الراهن
أن تسااتمر داعااش ابلساايطرة علااى املوصاال أو الرقااة خااالل  18رااهرا املقبلااة ،فيمااا تتعاارض لضااغ متواصاال يف العارا
وسوراي ،كما أاا ال تزال تتحيذ من الرقة عاصمة هلا ،ابإلضافة إىل املسااحات الاي تسايطر عليهاا يف املوصال واملنااطق
الواقعة جنواب على طول جاني دجلة ،والبلدات والقرى الكةى على طول وادي ار الفرات ،واملناطق احمليطاة بتادمر،
وقطع من األراضي رر حلب شتدة حنو الرقة.
على الرغم من أن قوات األمن العراقية والبشمركة الكردياة ووحادات احلشاد الشاعي قاادرة علاى اساتعادة األراضاي مان
تنظيم الدولة اإلسالمية ،فإن التنظيم سيبقى قادرا على السيطرة على مناطق هامة وملدة غر حمددة من الزمن .كما ال
يزال حياتف ابلقادرة علاى ضارب قلاب بغاداد واملنااطق احمليطاة هباا ،ومان غار املارجح أن يتوقاف عان القياام ابلعملياات
اإلرهابيااة ،وساايظل املاادنيون العراقيااون والسااوريون يعااانون ماان وطااأة األض ارار النامجااة عاان اهلجمااات املناهضااة لتنظاايم
داعش وهجمات التنظيم نفسها.
يف سوراي ،ال تزال روسيا وإيران واجلهات غر احلكومية (حزب هللا) حتتف بنفوذ كبر يف تلف أحنااء الابالد .أماا يف
العارا فااإن األسااباب اجلذريااة والعواماال اهليكليااة امل ديااة إىل حرمااان الساانّة ماان حقااوقهم ال تازال دون معاجلااة ،كمااا أن
االحتجاجات املستمرة ضد احلكومة العراقية تقيّد حتما قدرة رئايس الاوزراء حيادر العباادي علاى اجلماع باني الفصاائل
السياسااية املتباينااة الألزمااة حفاظااا علااى الوحاادة .حتاااف الااوالايت املتحاادة وباادورها علااى املسااتوى احلااايل ماان التاادريب
وإمدادات األسلحة والدعم اجلوي وأنشطة العمليات اخلاصة.

السيناريو الثاين :التسوية التفاوضية
يف سوراي ،تتم تنحية بشار األسد مان السالطة ويساتلم حااكم جدياد مقالياد احلكام .ومان املمكان التوصال إىل تساوية
تفاوض ااية يف س ااوراي نتيج ااة ملب ااادرات دبلوماس ااية انجح ااة كج اازء م اان حم اااداثت جني ااف للس ااالم ح ااول س ااوراي (جني ااف
الثالث) .وتشمل اجلهات الفاعلة الرئيسية كوكبة من اجلهات الفاعلة احلكومية وغر احلكومية على حاد ساواءي نظاام
األسااد الااذي ميثاال الدولااة السااورية وم يااديها روساايا وإي اران ،ابإلضااافة إىل الااوالايت املتحاادة وتركيااا واململكااة العربيااة
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الس ااعودية ،ورمب ااا قط اار .وتش اامل اجله ااات الفاعل ااة غ اار احلكومي ااة تل ااف اجلماع ااات الس ااورية املتم ااردة ع ااة الطي ااف
األيديولوجي والفصائل الكردية.
اال أن معظاام اجلماعااات اإلسااالمية املتشااددة (داعااش وجبهااة النصاارة) لاان يكااون جاازءا ماان التسااوية التفاوضااية .وماان
املاارجح أن يتضاامن االتفااا الناااجح املتعاادد األطاراف وقفااا إلطااال النااار بااني مجيااع األطاراف املعنيااة ،ابسااتثناء تنظاايم
الدولااة اإلسااالمية وجبهااة النصاارة .وسااتجكز جهااود احلكاام االوليااة علااى إصااالح امل سسااات السااورية لتشااكيل حكومااة
جدياادة ووضااع جاادول زم ا واقعااي إلجاراء انتحياااابت حاارة ونزيهااة ،ووضااع خطااة إلعااادة توحيااد البلااد يف رااكل مااا.
وحىت مع وقف إطال النار سيواصل تنظيم داعش وجبهاة النصارة السايطرة علاى جياوب مان األراضاي يف مجياع أحنااء
وس ورر سوراي ،ولكنهما سيكوانن أكثر عزلة بكثر من ذي قبل.
يف العرا  ،يتم حتقيق مصاحلة سياسية على املدى القصر على األقل ،ويف هذه املصااحلة تتفاق األحازاب الكردياة وماا
تبق ااى م اان امل سس ااة السياس ااية الس اانية عل ااى التع اااون م ااع احلكوم ااة املركزي ااة ،ويط اارح إقل اايم كردس ااتان اس ااتفتاء ح ااول
االساتقالل ،وتاانجح احلكومااة ،مااع احللفاااء العاارب السانة والاادعم األمركااي ،يف حتريااك وحاادات إدارة املشااروع الشاايعي
األكثر تطرفا (عصائب أهل احلق وكتائب حزب هللا) بعيدا عن ساحات املعركة ضد داعش.

السيناريو الثالث :االنتصار العسكري على داعش
ماان خااالل العمليااات القتاليااة ،يااتم طاارد تنظاايم الدولااة اإلسااالمية ماان الفلوجااة واملوصاال والرقااة .بينمااا يبقااى األسااد يف
السلطة يف سوراي ،وتبقى احلكومة العراقية غر فعالة ،مع بقاء األكراد جزءا من العارا  .وقاد تبقاى عناصار مان تنظايم
الدولاة اإلساالمية يف العارا والشاام منتشارة يف مجياع أحنااء ساوراي والعارا  ،ويعاود الابعمل اآلخار إىل بلاداام األصاالية،
ولكن قد يهرب آخارون إىل معاقال تنظايم الدولاة اإلساالمية يف أمااكن مثال ليبياا إلعاادة التجماع ومواصالة القتاال .يف
حني أن داعش ال متلك إال القليل من األراضي ،فإاا قادرة على رن هجمات إرهابية دورية ضد أهاداف انعماة يف
املراكز السكانية الرئيسية ،مثل األسوا يف بغداد ،ابإلضافة إىل إدارة جمموعة متنوعة من املحيططات اإلجرامية جلماع
األموال.

املوارد املالية لداعش
تتضااافر اجله ااود الي ااوم ملواجه ااة النش ااا امل ااايل ل ااداعش ،فالوكاااالت احلكومي ااة األمركي ااة ،وفري ااق العم اال امل ااايل املتع اادد
األط اراف ،هااي ماان بااني عاادة منظمااات مس ا ولة عاان منااع التنظاايم ماان مجااع األم اوال ونقلهااا وإنفاقهااا دعمااا ألهدافااه
احلربي ااة ،وابلت ااايل ف ااإن فه اام متوي اال داع ااش أم اار مه اام ألن عائ اادات التنظ اايم تس اامح ل ااه إبجا اراء العدي ااد م اان األنش ااطة
كالعمليااات العسااكرية واالسااتيالء علااى أراض جدياادة ابإلضااافة إىل العمليااات اإلعالميااة والعماال علااى جااذب وجتنيااد
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أتباع جدد واألنشطة الي تشبه أنشاطة الدولاة كتاوفر بعامل اخلادمات للساكان وعارض صاورة الدولاة اإلساالمية علاى
أا ااا دول ااة عامل ااة .وكم ااا أظه اارت األى اااث الس ااابقة ف ااإن وت اارة العملي ااات العس ااكرية ميك اان أن تك ااون مرتبط ااة أب ااا
اإلنفا .
إن قاادرة داعااش علااى كسااب مبااالم ضااحيمة ماان املااال سااامهت يف متويلهااا بنجاااح ،أباارز مصااادر الاادخل لااديها الاانف
والضرائب اللذان وفّارا هلاا حصاة األساد مان هاذه احلارب ،وت ّقادر اإليارادات اإلمجالياة لاداعش باني ملياار دوالر و2.4
مليار دوالر عام .2015

النفط:
حيصاال تنظاايم الدولااة اإلسااالمية علااى جاازء كباار ماان األم اوال الااي جيمعهااا ماان الاانف  ،حيااث اسااتولت انموعااة علااى
حقول النف الرئيسية ومصايف التكريار يف مشاال رار ساوراي ومشاال العارا باني حزيران يونياو  2014وأيلول سابتمة
 ،2014كما أاا تسيطر على الطر الرئيسية ومراكز التجارة األخرى ،ابإلضاافة إىل بيعهاا للانف ومشاتقاته للتجاار
يف سوراي والعرا الذين يبيعواا بدورهم يف األسوا احمللية .ويُعتقد أن إيرادات الانف قاد اخنفضات دو اا ذكار القيماة
احملااددة هلااا وكااان االخنفاااض رااديدا بشااكل خاااص يف الع ارا حااىت أيلااول  ،2016وذلااك ألن تنظاايم داعااش مل يعااد
يسيطر على أي آابر نفطية على اإلطال .

الضرائب واالبتزاز:
جي تنظيم داعش ما بني  2.5و %20من العائادات بفضال األعماال واألنشاطة الاي ميارساها داخال نطاا مناطقاه
اجلغرافيااة علااى غ ارار املافيااات مااا يساااعد داعااش علااى كسااب املااال .كمااا ميااار أنشااطته املتعلقااة ابالبت ازاز كالزكاااة،
والض اريبة اإلسااالمية التقليديااة علااى رأ املااال أو الثااروة ،واجلزيااة املدفوعااة ماان غاار املساالمني .وتعااد املوصاال مصاادرا
رئيساايا إليارادات الضارائب ابلنساابة لتنظاايم الدولااة اإلسااالمية يف العارا والشااام ،ابإلضااافة إىل احلصااول علااى اي ارادات
مرتفعة من احلكومة السورية بعد سيطرة داعش على سد الطبقة ربا  2013جراء بيع الكهرابء لنظام االسد.

مصادر أخرى لإليرادات:
لادى تنظاايم داعاش مصااادر متويلياة متعااددة كالقطاعاات الزراعيااة والصاناعية يف سااوراي والعارا  ،ابإلضااافة إىل الساايطرة
علاى بعامل املصاارف يف العارا والاي وفارت للتنظايم ماا يفاو ال ا  500ملياون دوالر ،وقاد اكتساب التنظايم  20إىل
 40مليون دوالر جراء عمليات االختطاف وغرها من األنشطة.
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إال أنااه ال يوجااد إمجاااع حااول حجاام األم اوال الااي متتلكهااا داعااش .وتقاادر إحاادى املنظمااات الدوليااة أن  % 43ماان
اإليرادات اإلمجالية لداعش أتي من النف  ،يف حني أيي  % 50من الضرائب واالبتزاز الذي يبدو أنه يقارب 250
مليون دوالر و 360مليون دوالر سنواي.

كيف تنفق داعش أمواهلا؟
تنفااق داعااش أمواهلااا علااى غارار اجلماعااات اإلرهابيااة واملتمااردة األخاارى ،فاابعمل أمواهلااا يااذهب لاادفع رواتااب املقاااتلني
والاابعمل اآلخاار يااذهب لش اراء األساالحة .وعلااى عكااس اجلماعااات اإلرهابيااة األخاارى جي اب علااى تنظاايم داعااش أن
يخص متويال للحفا على البنية التحتياة الواساعة خلالفتاه وتاوفر اخلادمات األساساية ألوللاك الاذين يعيشاون داخال
أراضيه.
لاادى تنظاايم داعااش ميزانيااة مركزيااة يف املوصاال ،وتشاار التقااارير ابسااتمرار إىل أن غالبيااة اإلنفااا ياادعم النشااا املتعلااق
ابألعمااال احلربيااة ،كمااا أن تنظاايم الدولااة اإلسااالمية ،يف ذروة قوتااه يف صاايف عااام  ،2015كااان يقااوم أبعمااال عامااة،
مثل جتدياد خطاو الكهارابء ،وحفار رابكات الصارف الصاحي ،ورصاف األرصافة ،وتشاغيل خادمات احلاافالت مان
سوراي إىل العرا  .وىلول كانون األول  2015وحىت عام  ،2016بدا أن العديد من هذه اخلدمات قاد تراجعات أو
ألغيت ،كما قال الذين غادروا أراضي تنظيم داعش إن وعود التنظيم مل يتم الوفاء هبا.
تقلصت املوارد املالية لداعش بفعل استهداف خطو إمدادات الانف والغااز واملواقاع االساجاتيجية يف كال مان ساوراي
والعرا  ،وقد يكون الخنفاض أسعار النف عامليا بعمل التأرر أيضاا ،ابإلضاافة إىل فقادان داعاش املساتمر لألراضاي.
فقااد دماار التحااالف ملااات الشاااحنات وعطاال خطااو اإلمااداد ابلوقااود داخاال وخااارإل أراضااي تنظاايم الدولااة اإلسااالمية
وضاارب البنيااة التحتيااة الرئيسااية يف حقااول الاانف ومواقااع إنتاااإل الاانف األخاارى ،األماار الااذي خفاامل ماان قاادرة تنظاايم
داعش علاى بياع الانف ورارائه .وقاد زادت تركياا أخارا مان جهودهاا لوقاف تادفق الشاباب واألعتادة العاابرة للحادود،
وابلرغم من أن احلدود لن تكون آمنة بصورة رامة أبدا ،إال أن اجلهود اجلدية لنشر اجليش والشرطة على طول احلدود
قد ساعدت بشكل واضح على ردع املهربني.
كمااا اسااتهدفت الغااارات اجلوي ااة مواقااع خت ازين النق ااد التابعااة لتنظاايم الدولااة اإلس ااالمية يف الع ارا  ،حيااث اس ااتهدفت
الضرابت اجلوية بنجااح عاددا كبارا مان كباار املسا ولني املااليني ،مبان فايهم ارناان مان وزراء مالياة التنظايم ووزيار الانف .
وقد تسببت اهلجمات على مستودعات التحيازين النقدياة لعال التنظايم يقاوم ببياع بعامل أصاوله القيماة .وجياري حالياا
بااذل جهااود جدياادة نساابيا لتقلياال التاادفقات النقديااة إىل األراضااي الااي يساايطر عليهااا التنظاايم .وقااد باادأ العارا ىظاار
فااروع املصااارف يف املاادن والبلاادات الااي يساايطر عليهااا تنظاايم داعااش ماان القيااام مبحيتلااف العمليااات املصاارفية ،وتفاارض
ه ااذه القي ااود املص اارفية عل ااى تنظ اايم داع ااش أن يواص اال خت ازين نق ااده يف املس ااتودعات واملحي ااازن .وابإلض ااافة إىل ذل ااك،
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أنشااأت الااوالايت املتحاادة والعارا اللجنااة الثنائيااة ملكافحااة متوياال اإلرهاااب ،وقااد أصاادرت األماام املتحاادة قارار جملااس
األمن  2253لتعزيز التعاون املتعدد األطراف ملواجهة متويل تنظيم الدولة اإلسالمية.
إن تنظيم الدولة اإلسالمية قادر على الصمود برأي بعمل اخلاةاء وذلاك لقدرتاه علاى ختفياف اجلهاود املبذولاة ملواجهاة
متويلااه والااي ت ارتب ارتباطااا مبار ارا بعاادة عواماال ،فقااد احااتف داعااش ابخلااةة الفنيااة ماان احلكومااات السااابقة والقطاااع
اخلاااص وعماال علااى حتجاايم ملكيااة الدولااة للقطاااع الصااناعي ابإلضااافة إىل الض ارائب ،فضااال عاان االيارادات الضااحيمة
الناجتة عن النف والقطاع الزراعي ،حيث تسيطر داعش على مخساة أناواع زراعاات مهماة يف ساوراي والعارا  .كماا إن
احلجاام اهلائاال ماان األماوال املجاكمااة منااذ البدايااة ماان قباال داعااش يفااو أي منظمااة إرهابيااة أخاارى ،مااا يساامح هلااا أبن
تظل مستقلة ماليا ال سيما مع تعزيز اإلجراءات التقشفية.

املواضيع الرئيسية يف املستقبل املايل لتنظيم داعش:
انقااش املشاااركون يف حلقااة العماال اآلاثر املجتبااة علااى الساايناريوهات الثالرااة ابلنساابة ملسااتقبل م اوارد التنظاايم .واتفااق
املشاااركون يف ورر ااة العم اال عل ااى ع اادة مسااائل .ومشل ات ه ااذه العوام اال ق اادرة تنظاايم داع ااش عل ااى التكي ااف والص اامود
واالستمرار ،وآاثر اجلمود على تنظيم الدولة اإلسالمية.

 -1داعش منظمة عالية القدرة على التكيّف والصمودي
لعل املالحظة األقل إاثرة للجدل يف حلقة العمل هي القول أبن تنظيم داعش ،كمنظمة ،قابال للتكياف والقادرة
علاى الصامود .واتفااق املشااركون علااى هاذه النقطااة حاىت يف ساايناريوهات املصااحلة السياسااية او النصار العسااكري
ضااد التنظاايم .وقاادم املشاااركون أمثلااة ال حصاار هلااا ماان الساانوات العدياادة املاضااية الااي تغّلااب فيهااا التنظاايم علااى
التح اادايت والعقب ااات ،ح ااىت م اان دون الس اايطرة األحادي ااة عل ااى األراض ااي .وإن جا ازءا ش ااا جيع اال تنظ اايم الدول ااة
اإلسالمية قابال للتكيف هو هيكله التنظيمي.
وعلاى الارغم مان أن تنظايم داعاش مانظم تنظيماا جيادا ،فإناه لايس متجانساا ،واالساتقالل الاذاي املمناوح ألجزائاه
املكونة جيعله أقرب إىل حركة انتهازية .وقد تطاورت خزيناة داعاش املالياة يف مواجهاة الضاغو يف املاضاي ،حياث
تسااعى انموعااة إىل تعااويمل الاانق يف بعاامل مصااادر الاادخل عااة الاادخول يف األس اوا الااي مل تسااتغل سااابقا.
وأرار املشاركون إىل أن تنظيم الدولة اإلسالمية قد يكاون قاادرا علاى التكياف علاى الارغم مان النكساات املالياة،
من خالل التحول إىل منظمة من نوع حركة للشاباب ال حتتال أي إقلايم وإ اا تانظم وتنفاذ هجماات وضارابت او
نصب كمائن أو عن طريق التحول إىل مجاعة إرهابية هجينة مشاهبة لتنظيم القاعدة يف العرا .
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وبصرف النظر عن اهليكل التنظيمي أو السيطرة اإلقليمية املستقبلية ،خل املشاركون إىل أن قدرة تنظايم الدولاة
اإلسالمية على ختصي املوارد والضرائب وابتزاز السكان احملليني ستسمح لاه ابحلفاا علاى مساتوايت متواضاعة
من اإليرادات.

 -2داعش سوف يستمر كمنظمة متمردة وإرهابية لسنوات قادمة:
اتفق املشاركون يف حلقة العمل على أن تنظيم الدولة اإلساالمية سيساتمر يف الوجاود بوصافه راكال مان أراكال
التنظ اايم اهلج ااني اإلره ااايب لف ااجة  18ر ااهرا .وأن الت اادهور الكب اار يف م اوارد داع ااش ل اان ي اادمره ،خاص ااة إذا مل ي ااتم
التعامل مع املظامل الكامنة للسكان العراقيني والسوريني ال سايما السانّة مانهم .كماا اتفاق املشااركون إىل حاد كبار
علااى أنااه إذا كاناات العواماال اهليكليااة الااي أدت إىل تعزيااز داعااش ،مبااا يف ذلااك الفاراغ األم ا الناااجم عاان احلاارب
األهلية السورية واساتمرار هتمايش السانة يف العارا  ،فمان احملتمال أن تظهار جمموعاة أخارى لتحال حمال التنظايم يف
حااال كسااره أو هزميتااه .وميكاان أن تكااون هااذه انموعااة متطرفااة وعنيفااة مثاال التنظاايم نفسااه ،أو رمبااا أكثاار تطرفااا
وعنفا ،حيث تستمر املظامل السياسية الكامنة دون معاجلة.
وأخرا ،أرار املشاركون إىل أناه جياب علاى الاوالايت املتحادة وراركائها مواصالة العمال علاى اساتهداف القادرات
التشغيلية للتنظيم على املدى الطويل ،بغمل النظر عن الشكل الذي قاد يتحياذه داعاش .وسايتطلب ذلاك التزاماا
طوياال األجاال ماان جانااب أعضاااء االئ اتالف باادعم محلااة مكافحااة اإلرهاااب الااي تقودهااا املحيااابرات العسااكرية
األمركية ،على غرار جهود شارلة ضد تنظيم القاعدة يف ابكستان.

 -3العالمة التجارية واالعالمية لداعش:
يخصا تنظاايم الدولااة اإلسااالمية ماوارد كباارة لتغطيااة النفقااات اإلعالميااة والدعائيااة لتصااوير نفسااه كاازعيم للحركاة
اجلهاديااة العامليااة ،كمااا وتصااور داعااش جهاااز احلوكمااة علااى أنااه متطااورة وماازود مباوارد جياادة وقااد أربتاات "العالمااة
التجارية" للتنظيم مرونة يف مواجهة النكسات ،وال تزال انموعة حتظى بشعبية كبرة يف بيلات املتشددين .واتفق
املشاركون على أنه من املارجح أن حتااول انموعاة إعاادة تشاكيل نفساها ،رمباا حتات أسام تلاف ،ماع االساتمرار
يف استغالل السكان للحصول على املال واملوارد .ومع قدر أقل من األراضاي سيحصال تنظايم الدولاة اإلساالمية
علااى أم اوال أقاال ،ولكنااه ساايحاول تغياار رسااالته وتكييااف أنشااطته لالحتفااا مبواصاالة عالمتااه التجاريااة يف راان
هجمااات حمليااة داخاال املنطقااة وخارجهااا .ومااع ذلااك ،رااكك املشاااركون فيمااا إذا كااان مثاال هااذه املا امرة سااوف
ينجح يف النهاية يف إنقاذ "العالمة التجارية" على املدى الطويل.
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 -4إشارة اجلمود إىل نصر داعش:
رأى املشاركون يف وررة العمل أبغلبية ساحقة أن اجلمود السياسي والعساكري يف األجلاني املتوسا والطويال يف
العا ارا وس ااوراي سيس اامح ل ااداعش ابالس ااتفادة من ااه م اان خ ااالل بن اااء ما اوارده املالي ااة وعالمات ااه التجاري ااة وقدرات ااه
التشااغيلية ،مااع تعزيااز دوره ككيااان سياسااي قااوي .وقااد الحا اخلاةاء املعنيااون مبكافحااة التماارد أن التنظاايم املتماارد
يفااوز مبجاارد تفااادي اهلزميااة .وعااالوة علااى ذلااك ،فااإن قاادرة التنظاايم علااى البقاااء علااى قيااد احلياااة ،حااىت وإن بعاادد
هجمات أقل ،ستحيلق انطباعا ال ميحى عن قوة التنظيم بني السكان احملليني يف مناطق الصراع.
ابملقابل تباينت اآلراء يف وررة العمل حول احتماالت وتوقيت بعامل التطاورات يف الشا ون املالياة لتنظايم الدولاة
اإلسالمية .وتطرح األسئلة التالية نقاط خالف معيّنة:
 -1هاال يسااعى التنظاايم إىل احلصااول علااى رعايااة خارجيااة (أو قبااول عاارض غاار مرغااوب فيااه ماان رعايااة الدولااة
اخلارجية)س هل سي رر هذا التمويل أتررا كبرا على مستقبل التنظيمس
 -2هل سيحاول تنظيم داعش بناء اقتصاد مغلق يف األراضي الي ال تزال حتت سيطرتهس

 -3ه اال س اايغر التنظ اايم أولوايت ااه االسا اجاتيجية م اان اجله اااد العني ااف جت اااه احلك اام س ااعيا وراء اسا اجاتيجية مدني ااة
وعسكرية أكثر توازان ،كماا فعلات جبهاة النصارةس هال ساي دي هاذا التحاول إىل زايدة اساتمرارية داعاش مان
خاالل جعلاه اخلياار "األقال سالبية وساوءا" باني الفصااائل احملتملاة الاي تادعي متثيال الساكان السانة يف العارا
وسورايس

 -4هل سيزيد تنظيم "داعش" أو يقلل من جهوده للحصول على أسلحة الادمار الشاامل واساتحيدامها يف ران
هجمات مجاعيةس
كما اختلف املشاركون يف وررة العمل على الدور الذي ست ديه جمموعة من العوامل يف املستقبل املايل لتنظيم الدولاة
اإلسالمية .ومشل ذلك:
 مساتوى مشااركة الااوالايت خاارإل منطقاة داعااش األساساية يف العارا وسااوراي .فقاد رأى بعامل املشاااركني أنهنا عالقة متبادلة املنفعة بني تنظيم داعش األساسي وربكاته احلليفة مثال تلاك املوجاودة يف ليبياا وسايناء
وجنااوب آساايا .يف حااني أن آخارين يعتقاادون أن العالقااة بااني الناواة واألطاراف ضااعيفة وتسااتند إىل حااد كباار
على العالمة التجارياة واإلعالمياة لتنظايم الدولاة اإلساالمية .وتا رر قاوة هاذه العالقاات أترارا كبارا علاى قادرة
والايت تنظيم الدولاة اإلساالمية علاى زايدة اإليارادات األساساية للمجموعاة الاي ال تازال موجاودة يف العارا
وسوراي او الستضافة قيادة انموعة يف حالة اهلزمية يف العرا وسوراي.
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 اختلف املشاركون على ما إذا كان فقدان الرقة واملوصل سي دي إىل تشويه دائم لعالماة داعاش .ففيماا رأىالاابعمل أن التنظاايم ساايحاول التحيفيااف ماان وطااأة خسااارة اجلغرافيااة ماان خااالل إظهااار أن أهدافااه ال ت ارتب
مباررة ابلسيطرة على األراضي .فيما ذهاب آخارون إىل أن اخلساائر اإلقليمياة ساتدمر عالماة داعاش إال إن
اخلالفة لن تنتهي وستظهر على ركل عصاابت أخرى.
 كما رأى البعمل أن خسارة داعش للموصل والرقة سي دي إىل تراجع عالمة داعش التجارية بصاورة ساريعةيف حني رأى آخرون أاا ستعمل على إعادة جمد دعايتها عة عمليات إرهابية متفرقة ومتنوعة.

اآلاثر املرتتبة على اجلهود املضادة لداعش:
تتطل ااب مكافح ااة متوي اال داع ااش تعطي اال األسا اوا والش اابكات غ اار املش ااروعة ،وتغذي ااة إدارة احلك اام يف العا ارا ،
وتقااويمل راارعية التنظاايم .وذلااك ابإلضااافة إىل اإلج اراءات املتحيااذة ملواجهااة وسااائل مجااع األم اوال داخاال إقلاايم
التنظيم ،وتعزيز مجع واستحيدام املعلومات املالية ،وهتديد قدرته على مجع األموال عة أراضيه ،وضمان عدم مجع
األموال من خارجها.
وكما أربتت قوات التحالف القدرة على القيام بضرابت دقيقاة اساتهدفت األنشاطة النفطياة الاي يقاوم هباا داعاش
ومواقعه النقدية يف العارا وساوراي .ولتعطيال مصاادر الثاروة الرئيساية لاداعش ،سايظل مان الضاروري مواصالة هاذه
العمليات.
وعلااى املاادى القصاار ،فااإن االفتقااار إىل قااوى املعارضااة القااادرة علاى اسااتعادة كاال أراضااي داعااش واالحتفااا هبااا
يع أن داعش سيبقى يسيطر على املاوارد االقتصاادية غار النفطياة اهلاماة ،مباا يف ذلاك أجازاء مان العارا وقطااع
الزراعااة والصااناعة التحويليااة واملاليااة يف الع ارا  .وسيسااعى التنظاايم إىل التعااويمل عاان اخلسااائر يف بعاامل مصااادر
اإليرادات عن طريق زايدة توليد اإليرادات يف جمااالت أخارى ،وينبغاي النظار يف هاذه املاوارد األخارى الساتهدافها
او فاارض عقااوابت عليهااا .وينطبااق ذلااك بوجااه خاااص علااى زايدة الضارائب واالبتازاز للسااكان احملليااني .وساايتعني
علااى ق اوات التحااالف تك اريس املزيااد ماان امل اوارد لتاادريب الكياااانت العراقيااة وغرهااا ،وذلااك بعااد تقاادمي املشااورة
واملساعدة يف الش ون العسكرية.
إن فرض عقوابت والعمل على ردع اجلهات واألفراد املاوردين للسالع واخلادمات لاداعش ،ابإلضاافة إىل الوساطاء
واملشجين الاذين يتعااملون ماع التنظايم ،يتطلاب أجهازة اساتحيباراتية متحيصصاة موجهاة إىل هاذا اهلادف ابلتحدياد
للوصول إىل تعطيل القطاعات االقتصادية الي يساتحيدمها التنظايم يف متويال نفساه .ابإلضاافة إىل تسالي الضاوء
علااى اإلخفاقااات املاليااة الااي حلقاات بااداعش ماان خااالل الرسااائل الفعالااة مااا ي ا دي إىل تفاااقم تصااورات اجلمهااور
حول مالءة داعش ومصداقيتها ،وال سيما بني األعضاء واألعضاء احملتملني أو املتعاطفني.
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وبعيدا عن القطاعات واألنشطة احملددة ،مثل النف او التجاارة ،جياب علاى قاوات التحاالف كسار سايطرة تنظايم
الدولة اإلسالمية على االقتصاد وفصل التنظيم عن السكان الذين حيققون أرابحاا .وماع تعارض داعاش ملزياد مان
الضغو فإن قدرته على احلكام والسايطرة علاى الساكان ومجاع االماوال ساتنحيفمل أيضاا ،وهاذا يشار إىل ضارورة
استثمار املزيد من املوارد يف تدريب الكياانت العراقية الرمية وغرها.
وقد جتنب تنظيم الدولة اإلسالمية حىت اآلن االعتمااد علاى جهاات خارجياة للتمويال ،ولكان هاذا االجتااه قاد ال
يساتمر إىل ماا ال اايااة فيجاب أن تساتمر أدوات متوياال مكافحاة اإلرهاااب التقليدياة يف إبقااء داعااش معزولاة عاان
املاااحنني العميقااني فضااال عاان مراقبااة التاادفق املااايل علااى مسااتوى األف اراد والتنظاايم ماان الاادول اخلارجيااة الثريااة الااي
ّمولت سابقا قضااي جهادية راريخيا كالسعودية والكويت وقطر.
وبغمل النظر عن اخلطوات التالياة يف احلارب ضاد تنظايم الدولاة اإلساالمية يف العارا والشاام ،اتفاق املشااركون يف
ّ
حلقااة العماال أبغلبيااة ساااحقة علااى أن معاجلااة املظااامل األساسااية والعواماال اهليكليااة الكامنااة الااي أدت إىل صااعود
تنظيم داعش جيب أن تكون عنصرا هاما يف استجابة االئتالف الشامل .إن هذا اخل من اجلهود يستند أساسا
إىل الدبلوماسااية ،س اواء ماان حيااث العماال علااى التوص اال إىل تسااوية تفاوضااية يف سااوراي ،أو شارسااة نفااوذ عل ااى
احلكوماة العراقيااة ماان أجال حماولااة أكثاار جديااة لتحيفياف الطائفيااة يف السياسااة العراقياة ،كمااا أن النصاار العسااكري
وحده لن حيقق ذلك .وبدون خطوات حنو املصاحلة السياسية يف كل بلد ،سيستمر تنظيم داعاش يف العمال باني
العائدين السنّة احملليني واالستثمار فيهم.
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الخروج من الخليج :النفط واالستراتيجية العسكرية األميركية
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لتااأمني حريااة نقاال الاانف يف الشاار األوس ا  ،قااام الراساااء األمركيااون السااابقون منااذ عااام  1980بصااد أي حماولااة
خارجية للسيطرة على نف اخلليج الفارسي ،وقد أبلى الراساء باالء حسانا يف هاذا اناال واساتفادوا بشاكل كبار مان
النف وحاولوا محايته إىل حد كبر .وعقب احلارب العاملياة الثانياة والتغارات الاي أصاابت النظاام الادويل تغارت طبيعاة
املصاح األمركية املتعلقة ابلنف الي كانت تعىن ابألمن القومي واالزدهار ،فأصبحت تتعلق ابالزدهاار فحساب .أماا
اليوم ،فهل ال يزال النف اخلليجي يساتحق احلماياة العساكرية األمركياة لاهس ويُتباع هاذا السا ال ابلعدياد مان األساللة،
إال أن اإلجابة تكشف عن أن تكلفة منع حدوث اضطراب رئيسي وكبر ي رر على النف اخلليجي تقجب من جتاوز
املنافع السياسية املتوقعة منه.
حياجج بعمل اخلةاء أن تقلّ قدرة أمركا على ضب اضطراابت النف يف اخللايج حتاتّم عليهاا التوقاف عان االساتراد
والعمل على أتمني االكتفاء الطاقوي الذاي .وهذا الكالم يع ّد بال معىن ألن سعر النف يف السو العاملية موحد وال
يقتصر فق على النف املستورد من اخلليج بل إنه يتعدى ذلك إىل مجيع مصادر النف يف العاامل لاذا فاإن أي ارتفااع
أو اخنفاااض يف سااعر الاانف سااينعكس ساالبا أو أجيااااب علاى اجلميااع دون اسااتثناء .إذن حااىت لااو قاماات أمركااا ابلتوقااف
عن استراد الانف مان اخللايج الفارساي فإااا ساتبقى حتات أترار االضاطراابت يف اخللايج الاي تا رر علاى أساعار الانف
عامليا.
من السهولة تصور ماا سات ول إلياه األماور واالضاطراب الاذي سيصايب الانف يف حاال انساحاب أمركاا يف املنطقاة.
ويف هااذه احلااال قااد تناادلع اضااطراابت يف منطقااة اخللاايج ألسااباب عدياادة ت ا دي إىل تعطياال ض ا الاانف وارتفاااع يف
األسعار .وميكن أن تشهد املنطقة حينها عدة سيناريوهات للفوضى واالضطراب.
 -1حصول مواجهة إقليمية ،ونظراي سيناريو كهذا سي دي إىل رفع أسعار النف الذي بدوره سي رر على أمركا
كما غرها من املستهلكني .إال أن من الصعب حدوث هكذا مواجهة وذلك لعدم وجود قوة مهيمنة على
بقية الدول يف منطقة اخللايج ابإلضاافة إىل أن العارا اساتُنزف بعاد الغازو األمركاي ويعااين مان حالاة فوضاى
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داخلية ،فيما ختضع إيران لعقوابت اقتصادية أدت إىل إضعافها بصورة ابلغة ،أما السعودية فهي متورطاة يف
حرب على اليمن.
 -2حصااول حاارب داخاال منطقااة اخللاايج تا دي إىل تاادمر البااىن التحتيااة النفطيااة مااا جيعاال النقاال والشااحن ملاوارد
الطاقة أمرا غاية يف الصعوبة.
 -3قيام إيران بتعطيل تدفق النف عة مضيق هرمز يف حماولة لتهديد أمركا وحلفائها .إال أن إيران غر قادرة
علااى إغااال املضاايق بصااورة رامااة فضااال عاان أاااا سااتواجه معارضااة كباارة ماان دول اجلاوار ،كمااا أن التعطياال
سي دي إىل إحلا الضرر يف صادراهتا النفطية .لكن من اجلدير ابلذكر أن إااء االلتزام العساكري األمركاي
يف اخلليج سي دي إىل تغير يف بيلة املنطقة ،حيث ميكن إليران أن تفكر يف استعادة أجمادها السابقة ال بال
قاد تنتهاك االتفاا الناووي إذا ماا تعرضات لفارض عقاوابت أو هجاوم غاريب يادفعها إىل إغاال املضايق بياد
أن هذا السيناريو ليس مرجحا.
 -4املحياااطرة األخ اارة يف مااا يتعل ااق بتاادفق ال اانف هااي االض ااطراابت الداخليااة يف ال اادول النفطيااة حي ااث س ااتقع
ضااحية عاادم االسااتقرار الااداخلي الااذي سااينعكس ساالبا علااى إنتاااإل الاانف  .وتشااكل السااعودية الكااابو
احلقيقي إذا ما حتقق هاذا السايناريو ابعتبارهاا الدولاة املنتجاة ألكثار مان  %10مان الانف العااملي ابإلضاافة
إىل م ااا متتلك ااه م اان اازوانت احتياطي ااة نفطي ااة لالس ااتعمال يف األزم ااات .إال أن الس ااعودية تس ااعى حلماي ااة
مصادر النف وبناه التحتية فضال عن متاساك نظاام احلكام ماا يبعاد عنهاا رابح احلارب األهلياة أو الثاورات.
وحىت لو ين تغير األنظمة يف الدول اخلليجية إال أاا ستسمر يف بيع النف .
يف اخلالصة ،إذا قررت أمركا اخلروإل من اخلليج عساكراي فاإن ااطر حصاول اضاطراابت يف أساعار الانف ساتزداد يف
املنطقااة ،وبشااكل رئيسااي ملااا ميكاان أن يتعاارض لااه مضاايق هرمااز .وىسااب توقعااات اخل اةاء فااإن اخلسااائر االقتصااادية
النامجااة عاان االضااطراابت النفطيااة سااتكون هائلااة وساايكون العااامل يف مواجهااة أزمااة كهااذه للماارة األوىل .أمااا ابلنساابة
ألمركااا وابلاارغم ماان حساساايتها جتاااه أسااعار الاانف إال أن خسااائرها سااتكون حماادودة يف حااال إغااال مضاايق هرمااز
كواااا متتلااك اازوان احتياطيااا لألزمااات النفطيااة مبعاادل  700مليااون برمياال ماان الاانف فضااال عاان كواااا تساااهم باا()4
مليار برميل يف منظمة الطاقة العاملية .وهذا ما سيمنح الوالايت املتحدة القدرة على امتصاص األزماة وتاداعيتها لفاجة
من الزمن وتقلي اخلسائر.
ولااذا تصاابح تكلفااة التواجااد العسااكري األمركااي يف اخللاايج أكااة ماان عوائااده ،وميكاان لواراانطن ماان خااالل تقلااي
حضورها العسكري الدائم يف املنطقة توفر موارد الستثمارها يف تطوير االقتصاد األمركي .ويف سبيل تقلي املحياطر
املجتبة على خروإل أمركا عسكراي من اخلليج ،ينبغي زايدة قادرة الادول اخلليجياة للادفاع عان نفساها وحلماياة منشاآهتا
النفطيااة عااة رفااع مسااتوايت التاادريب والتسااليح وتشااجيع اخلطاوات الااي تعاازز اإلصااالح واالسااتقرار السياسااي ،وإقامااة

الرصد االستراتيجي

راابكات أانبيااب لضا الاانف إىل ماوانئ تتاايح جتاااوز مضاايق هرمااز وكااذلك بناااء قاادرات تساامح بازايدة كميااات الطاقااة
املحيزنااة السااتحيدامها يف حاااالت الطاوار وانقطاااع إماادادات الاانف ألسااابيع أو أرااهر قليلااة .وخااالل عقااد ماان الاازمن
ويف حال مل يصبح الوضع اإلقليمي أكثر خطورة تصابح الاوالايت املتحادة يف موقاع يتايح هلاا إاااء التزاماهتاا العساكرية
يف منطقة اخلليج.
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ال تازال منطقااة الشاار األوسا منطقااة مضااطربة وال تازال التعقياادات فيهااا تتااأرّر وتنفعاال ببعضااها الاابعمل .رغاام ذلااك،
يبقى هنا أمل طفيف مبستقبل أفضل.
العراق بعد املوصل

1

اك يف أ ّن داعااش سااوف تلقاى هزميااة عسااكريّة قريبااا وأ ّاااا ساوف تنجاار ماان معاقلهااا يف املوصاال والرقّااة
مل يكان هنااا را ّ
واحلَُوجية وتلّعفر وغرها .واآلن بعد استعادة احلكومة األراضي من داعش يُرفع الس ال التايلي كيف ميكن هلاذه الدولاة
املمزقااة أن متااار عملهااا احلكااومي وأن تب ا اسااتقرارا ياادومس قااارن أعضاااء اللجنااة وضااع الع ارا احلااايل فااجة -2007
ّ
احلل السياساي حيتااإل إىل إجيااد
 .2009وأرار الباحثون إىل أ ّن بروز ظاهرة داعش دليل على الفشل احلكومي .وأ ّن ّ
بعمل احللول للتهديدات األمنيّة يف البلد ،وعلى رأساها هتديادات امليليشايات الطائفياة .ورأى أحاد أعضااء اللجناة أ ّن
املفتاح لنزع السالح ،وللتسريح ،وإلعادة اإلدمااإل ،هاو خلاق فارص عمال .وقاد أظهارت التجاارب التاريخيّاة أ ّن حامال
السااالح يسااارع إىل التحيلّااي عاان سااالحه عناادما تكااون هنااا فاارص أخاارى .ورغاام أ ّن السياسااة العراقيّااة سااوف تبقااى
عنيفااة يف املاادى القريااب ،يسااتطيع القااادة هنااا أن يق ا ّدموا سااردا يساااعد البلااد علااى املضا ّاي قاادما ،كمااا يفعاال رئاايس
الوزراء العبادي يف أتكيده على الشراكة الشاملة.
وفيما يتعلق ابإلصالح االنتحيايب ،أوضح أحد املتكلمني أن الةملانيني ليسوا مس ولون أمام الشعب بل أمام أحزاهبم.
وماان مث ،فااإن هااذا النظااام الطااائفي التمثيلااي قااد حااال دون اختاااذ إجاراء جااريء ملعاقبااة الفاساادين ،مااع معاقبااة اوللااك
الذين قاموا بعمل جيد ولكنهم أغضبوا أحزاهبم (على سبيل املثال ،إقالة وزير املالية السابق هوريار زيباري).
وفيما يخا النفاوذ اإلياراين يف العارا أكاد املتحادرون علاى ضارورة أن تتجناب الاوالايت املتحادة املنافساة املبارارة ماع
إيران ألن إيران ستفوز مبعركة االستنزاف هذه .وعالوة على ذلك فإن لدى البلدين مصاح متداخلة يف العرا .

 ترمجة وإعداد زينة طه ،طالبة متدرجة يف مديرية الدراسات االسرتاتيجية
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سوراي بعد حلب
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منذ بداية الصراع عام  ،2011عمل صاناع السياساة اخلارجياة األمركياة يف الشار االوسا علاى حماولاة التوصال إىل
اتفا قابل للتطبيق او لتحقيق النتائج املرجوة .وأصبح هناا حتاول كبار داخال املعارضاة ،أال وهاو تغيار السارد .فمان
عااام  2011إىل اواخاار عااام  ،2016كااان الساارد الطاااغي علااى غالااب املعارضااة هااو الساارد الثااوري .والساارد اآلخاار
الوحيد كان سرد الراية الطائفية لتنظايم القاعادة .إ ّن سياساات الاوالايت املتحادة احلاليّاة الاي تركاز علاى حمارباة داعاش
تغا ّذي -ولااو عاان غاار قصااد -الساارد األخاار .وقااد حا ّذر أحااد املتحاادرني ماان أناّاه يف غضااون أرااهر قااد يصاابح الساارد
يعرف املعارضة بشكل دائم.
الطائفي هو السرد الذي ّ
رأى متحدث آخر أن احلرب األهلياة الساورية تتّباع طاا قاد أظهرتاه العدياد مان احلاروب األهلياة .ففاي حاوايل  60يف
امللة من احلاالت يسعى املقاتلون يف مرحلة ما إىل الدخول يف مفاوضات سالم جادة ورااملة .وأتي بعامل الظاروف
لتسا ّاهل هااذا الق اراري كاااجلمود العسااكري ،وتكاااليف احلاارب املتزاياادة ،وحمدوديااة التاادخل اخلااارجي ،والوساااطة .وماان
الواضح أن القضية السورية ال متتلك كل هذه الظروف .وابلتايل ،كما بدا واضحا من سيا املناقشة ،هنا ما يدعو
إىل االعتقاد أبنّه ال يزال هنا رو طويل قبل الوصول إىل حل حقيقي للصراع السوري.
ابإلضااافة إىل ذلااك قااال أحااد أعضاااء اللجنااة أ ّن ق ارارات ال ارئيس بااوتني بشااأن سااوراي ل
اخت ا َذت إىل ح ا ّد كباار ىسااب
اعتبااارات روسااية داخليااة .وكاناات رسااالة بااوتني تفيااد أبن الااوالايت املتحاادة يف ظاال ال ارئيس ابرا اوابمااا كاناات تقااوم
يتصدى لذلكُ ،مظهرا للعامل أن روسيا مستعدة الستعادة وضعها
بصراع "لتغير أنظمة" يف املنطقة .وأ ّن بوتني سوف
ّ
كقوة عظمى بعد عقود من املهانة.

لكن حىت لو فعلت ذلاك فاإن األساد
متتلك روسيا القوة والنفوذ لتهميش األسد و أو التحر حنو نوع من التسويةّ .
ال ميتلك السلطة إلعادة بناء سوراي الي ساتكون ذات قيماة لروسايا  -ساوراي قاادرة علاى استضاافة القواعاد العساكرية
الروس ااية ،وبن اااء عالق ااة جتاري ااة س ااورية  -روس ااية حمجم ااة ،أو ق ااادرة عل ااى را اراء مع اادات ال اادفاع الروس ااية .ونق اال أح ااد
املتحاادرني أن بعاامل أعضاااء املعارضااة السااورية كااانوا يف مناقشااات مااع الاارو و ّادعاوا أب ّن الاارو أباادوا اهتمامااا بتغياار
سياستهم .وذلك بزعم أ ّن القيادة العسكرية الروسية تشعر ابالنزعاإل ،بشكل خاص بسبب عدم انضبا امليليشايات
الشيعية األجنبية الي دفعتها وقادهتا إيران يف سوراي.
ابلنسبة إىل إيران ،أرار أحد األعضاء إىل أن إيران هي املح ّلدد الرئيسي لسياسة األسد يف هاذه األايم ،وأن إياران لان
ُ
ترغب يف رايته مهمشا ،ألن نظام األسد هاو أفضال ضاامن ملصالحة إياران الرئيساية يف ساورايي أي حازب هللا ومكاناه
املهيمن يف لبنان .وقد تط ّار أحاد أعضااء اللجناة إىل ااح إياران النساي يف اساتحيدام الاوكالء ،وإىل الفشال األمركاي
يف سياسااة تسااليح املعارضااني املعتاادلني .ورأى أحااد أعضاااء اللجنااة أب ّن إياران متتلااك إيديولوجيااة سياسااية ودينيااة ختوّهلااا
 2املتحدثون ،فريدريك هوف (اجمللس األطلسي) ،ابرابرا والرت ،تشارلز ليسرت (مؤسسة الشرق األوسط)
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القيام بتعبلة فعالّة ج ّدا .أما الوالايت املتحادة وحلفااهاا فكاانوا ينظارون إىل الاوكالء دائمااّ علاى أ ّاام يساهل التالعاب
هبم وعلى أام رركاء م قتاون .وقاد أتخاذ هاذه انموعاات الادعم املاايل مان أمركاا ،ولكان تبقاى أهادافها تلفاة متاماا
عن األهداف األمركية .يف حني أ ّن أهداف اجلانب اإليراين ووكالئه متطابقة.
و ّأمااا ابلنساابة للااوالايت املتحاادة وإي اران ،فااإ ّن مصاااحلهما متباينااة يف سااوراي .ففااي حااني أن املصاااح اإليرانيااة ميكاان أن
تتح ّقق وتزدهر يف سوراي الفوضوية ،حتتاإل الوالايت املتحدة إىل دولاة مساتقرة هناا  .كماا أراار عضاو آخار إىل فكارة
أ ّن األسااد مل يكاان أباادا عاادوا للااوالايت املتحاادة .وبينمااا اتفااق بعاامل أعضاااء اللجنااة علااى أن تركيااز السياسااة األمركيااة
جيااب ان يكااون علااى أماان األمركيااني والااوالايت املتحاادة ،وقااال آخاارون إ ّن هااذا لاايس كافيااا .وإ ّن الااوالايت املتحاادة
حتتاااإل إىل سياسااة طويلااة األمااد ،ال أتخااذ يف احلساابان املكاسااب التكتيكيااة املباراارة فحسااب ،باال حتقااق أيضااا فااوزا
اسجاتيجيا يف روايتها وتساعد على ظهور حكومة مستقرة يف سوراي.
هنا عدد من النتائج احملتملة للحرب ،مبا يف ذلك انتصار عسكري حاسم لصاح األسد .وأراار أحاد األعضااء إىل
أنه على عكس آراء الكثرين فإن نصر األسد قد ال يكون أسوأ نتيجة حمتملة ،ابملقارنة مع انتصار داعش .وابملقابال
ميكاان أن يااتم التوصاال إىل تسااوية عاان طريااق التفاااوض الااذي يضااع حاادا للن ازاع ،إال أ ّن الص اراعات الااي تنتهااي نتيجااة
املفاوضات ليست ابلضرورة مستقرة يف املدى الطويل.
إن أسوأ النتائج ابلنسبة للوالايت املتحدة واملنطقة وانتمع الدويل هو أن متتد احلارب األهلياة وأن تزعازع االساتقرار يف
املنطقة .وكما أوضح أحد األعضاء فاإن أحاد أفضال العوامال الاي تنبّائ مباا إذا كانات ساتندلع حارب أهلياة يف بلاد ماا
هااو وجااود بلااد آخاار علااى حاادود ذلااك البلااد يعاااين ماان حاارب أهليااة .وابلتااايل فااإن هااذا ّيعاارض األردن ولبنااان وتركيااا
تبني أن ظهور اجلماعات اإلسالمية املتطرفة متزامن مع نشاوب حاروب أهلياة .يف النتيجاة
للحيطر .عالوة على ذلكّ ،
ال يزال اهلدف األم الرئيسي للوالايت املتحدة هو القضاء على الظروف الي ت دي إىل بروز جمموعات مثال داعاش
– أي الفوضى ،والفراغ ،واحلرب األهلية.

املشكلة اليمنيّة

3

أي حتلياال للشاار االوس ا املعاصاار جيااب أن حياادد أن األزمااات اإلنسااانية ،واالنقسااامات الطائفيااة ،وفشاال األنظمااة
السياسااية ،وتصاااعد املنافسااة بااني القااوى اإلقليميااة والقااوى الكااةى ماان خااالل الااوكالء ،والتاادخالت اخلارجيّااة ،هااي
التحدايت الرئيسيّة لالستقرار يف املنطقة.
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إريك بيلوفسكي (معهد واشنطن) ،إليزابيث كيندل (جامعة اوكسفورد) ،ابرابرا والرت

الرصد االستراتيجي

إن الوصااول إىل حاال للحاارب األهليااة يف الاايمن هااو ابلتأكيااد ماان صاااح الااوالايت املتحاادة ،لكا ّان إجياااد االس اجاتيجية
لذلك ،فضال عن إجياد حل قابال للتحقياق ،يبقاى بعياد املناال .ظااهر األمار هاو أ ّن احلاوريني لاديهم الياد العلياا ،لك ّان
مقدار الدعم الذي يتلقونه من إيران ومسارهم الواقعي حنو النصر يبدو غر واضح .وعلى الرغم من اجلهود الاي باذهلا
االئ ااتالف الس ااعودي مل اادة س اانتني ،قا ا ّدر أح ااد أعض اااء اللجن ااة أن حكوم ااة ه ااادي حتق ااق تق اادما حم اادودا يف اس ااتعادة
األراضي ،يف حني يبدو أن احلوريني يريدون أن تكاون هلام سالطة علاى كال الايمن دون أن يضاطروا إىل اساتالم احلكام
يف البلد.
فيما يتعلّق ابلقوى األجنبية ،هنا تعارض يف املصاح ،وهنا أهداف غامضة .إ ّن السعوديني سيحيرجون من الصراع
بكل سرور إذا كانوا وارقني أبن إيران ستفعل الشيء ذاته .ابإلضاافة إىل ذلاك ،أراار أحاد املتحادرني إىل أن القياادة
السااعودية ،وال ساايما ويل ويل العهااد ،تريااد أن تكااون قااادرة علااى إعااالن النصاار .وأ ّن اإلماااراتيني الااذين ميلكااون القااوة
األكثاار فعاليااة يف مساارح احلاارب هنااا يرياادون جتنااب اال ارار إىل رقااب أسااود ،ولكاان مااع مراعاااة حلاايفهم السااعودي.
وقال إ ّن إياران اساتحيدمت الصاراع كوسايلة منحيفضاة التكلفاة إلحلاا األمل ابحلكوماة الساعودية ،وقاد ا ّارت الاوالايت
املتحاادة إىل هااذه العمليااة .لكاان رغاام ذلااك ،اتفقاات اللجنااة علااى أن هنااا بعاامل االمتيااازات للااوالايت املتحاادة الااي
ظلاات ملتزمااة مااع السااعوديني رغاام افتقااار الارايض إىل اساجاتيجية واقعيااة فضااال عاان تزايااد االلتزامااات اإلنسااانية .وقااال
أحد املتكلمني إن الاوالايت املتحادة حاولات مسااعدة الساعوديني دون أن تتادخل مبارارة إال أ ّااا فشالت .ورغام أنّاه
ال ميكن للوالايت املتحدة أن تتحيلى بسهولة عن حليفها السعودي إال أنّه لايس هناا ماا ميكان اكتساابه مان التو ّغال
أكثر يف احلرب .ووفق عضو آخر ،قد يبقاى الساعوديون متعنتاني مبطاالبهم الشااقة علاى احلاوريني ألاام يتمتعاون بادعم
الوالايت املتحدة.
انتقلاات املناقشااة بعااد ذلااك إىل الساابب اآلخاار الااذي ال يازال يارب الاايمن ابلسياسااة اخلارجيااة للااوالايت املتحاادة وهااو
وجاود تنظاايم القاعادة يف راابه اجلزيارة العربيااة .رأى أحاد املتحاادرني إن القاعادة يف راابه اجلزيارة العربيااة ،مثال داعااش يف
سوراي ،ت دي وظائف الدولة للمجتمعات احمللية بشکل أفضل من احلکومة الوطنية غر املوجودة .ويظهر ذلاك أيضاا
يف رجات وسائل اإلعالم ،حيث إن  ٪3فق من اإلنتاإل اإلعالمي يف تنظيم القاعدة يف رابه اجلزيارة العربياة يشار
إىل احلوريني وابقي اإلنتاإل اإلعالمي مشغول بتغطية اخلدمات االجتماعية الي تق ّدمها انموعاة .وحاذر أحاد أعضااء
اللجنة من أن إعالن الوالايت املتحدة (أو أي دولة) عن تعاون أي مي ماع القاعادة يف رابه اجلزيارة العربياة جيعلاه يف
خانة األعداء سي ّدي إىل عكس الغرض .ومثل هذه االسجاتيجية سوف ختدم اجلماعة اإلرهابيّة بشكل مبارر.
وعا ّاة أحااد أعضاااء اللجنااة عاان اعتقاااده أنااه إذا ارااتدت احلملااة األمركيااة ملكافحااة اإلرهاااب يف ظاال اإلدارة اجلدياادة
تغر املعادلة بشكل سلي .فإذا أقدمت الوالايت املتحدة علاى قتال قاادهتم قاد يا ّدي ذلاك إىل توحياد
فهنا إمكانية ّ
جهود القاعدة يف جزيرة العرب وداعش.

الرصد االستراتيجي

وحاادد الفريااق أربعااة أرااكال أساسااية حلاال األزمااةي االنتصااار العسااكري ،واالحااتالل األجنااي ،والتسااوية ابلتفاااوض،
والتقساايم .واعتُااةت التسااوية ابلتفاااوض احلاال األكثاار ضاامانة للساالم ،لكاان ،كمااا هااو احلااال يف سااوراي ،يشاار التاادخل
األجني ووجود العديد من الفصائل يف الصراع إىل أن األزمة يف اليمن قد أتخذ وقتا طويال.

مستقبل السياسة اخلارجيّة السعوديّة
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بدأت الرايض يف معاجلة مستقبلها غر امل كد بسبب التقلّبات يف أسوا الطاقة العاملية ،واملساائل االقتصاادية ،وااياة
حقبااة معيّنااة بعااد مااوت امللااك ساالمان .لكاان ال ي ازال جااوهر السياسااة اخلارجيااة السااعودية هااو التنااافس املتصاااعد مااع
سجل السياسة اخلارجية يف اململكاة العربياة الساعودية علاى مادى السانوات القليلاة املاضاية،
إيران .واستعرضت اللجنة ّ
ورأت أ ّن تصنيف السياساة اخلارجياة الساعودية أبااا سياساية "رد-فعلياة" هاو تبساي مفار ّ ،إال أ ّن اللجناة رأت أنّاه
كانت هنا إخفاقات كبرة يف هذه السياسية.
اعتااة أحااد املتكلمااني أن اهلاادف الرئيسااي للسياسااة اخلارجيااة السااعوديّة ابحتاواء إياران قااد فشاال ،كمااا هااو واضااح ماان
مرور االتفا النووي .واعتة أ ّن األهداف الثانويّة للسياسة السعودية الي تقتضي إببعاد محا والارئيس بشاار األساد
عان إياران قااد فشاالت أيضااا فشااال ذريعااا .لكاان رغاام هااذه اإلخفاقااات ،حاات السياسااة اخلارجيّااة السااعوديّة يف بعاامل
االوجااهي مثاال اإلطاحااة ابلارئيس املصااري حممااد مرسااي وقمااع حركااة االحتجاااإل يف البحارين ،فيمااا يبقااى تاادخل الارايض
"املأساوي" يف احلرب األهلية اليمنية أحد أبرز جهود السياسة اخلارجية السعودية يف العامني املاضيني.
أكاادت اللجنااة أن أحااد األسااباب املهمااة للفشاال يف األداء السااعودي يف السياسااة اإلقليميااة هااو عاادم كفايااة أدواهتااا،
خاصة ابملقارنة مع إيران .ووفقا ملتح ّدث آخر ،هنا رالرة عناصر حامة لسياسة خارجية انجحة يف املنطقةي االول
هااو املااال؛ اإليرانيااون والسااعوديون علااى حااد ساواء ميتلكااون املااال إال أن السااعوديني ميتلكااون أكثاار .لكاان لسااوء احلا
رباات أن املااال هااو العنصاار األقاال فائاادة ماان ضاامن هااذه العناصاار .اثنيااا ،حيتاااإل البلااد إىل قاوات عسااكرية قابلااة للنشاار
ملساااعدة احللفاااء والااوكالء والعمااالء .واململكااة العربيااة السااعودية عاااجزة بشااكل كباار مقارنااة مااع إي اران يف مااا يتعلااق
ابس ااتحيدام الق ااوة الص االبة .وأخ ارا ،تتطل ااب السياس ااة اخلارجي ااة الفعال ااة حلف اااء اوفي اااء ومور ااوقني للمس اااعدة يف تنفي ااذ
فعاالون  -كماا راوهد يف لبناان و ساوراي و
السياسيات يف البالد .وقد ربت أ ّن لإليرانيني حلفاء وعمالء م ّكرساون و ّ
العرا  -يف حني أن السعوديّة تواجه العديد من املشاكل من حلفائها يف اخلليج ومع احللفاء الغربيني.
مل يكاان السااعوديون راضااني علااى الارئيس اوابمااا ،وكااانوا يعتااةون إدارتااه م ياادة للثااورات يف العااامل العااريب ،وابلتااايل كااانوا
ردات الفعال مزجياا مان
يرواا كتهديد وجودي للمملكة .ومع انتحياب ترامب ،كما أرار أحد أعضاء اللجنة ،كانت ّ
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املتحدروني برو رايدل (م سسة بروكينغز) ،ف .جورإل جو (جامعة أ أند إم تكسا ) ،جان فرانسيس سيزنك (جامعة جورإل راون)

الرصد االستراتيجي

اخلاوف والرجااء .وهناا انطبااع ساار أبن اإلدارة األمركياة اجلديادة لان تازعج احلكوماة الساعودية ب ا "هاراء مثال حقااو
اإلنسان او املساواة بني اجلنسني" ،لكن ال يازال هناا قلاق ابلام بشاأن كيفياة تعامال فرياق البيات األبايمل اجلدياد ماع
التحدي اإليراين.
ويف ما يتعلق لولة امللك السعودي يف رر آسيا ،اوضحت اللجنة أن الرحلة الشرقية هتادف إىل جاذب اساتثمارات
جديدة ومواجهة إيران على الصعيد الدويل .فزايرة الصني تشر إىل التوجه االساجاتيجي الطويال األماد للمملكاة ألااا
تعجف ابلدور األمركي املجاجع يف الشا ون العاملياة فتساعى جلاذب الباديل احملتمال .وماع ذلاك ،أراار عضاو آخار إىل
أنه رغم تطلع السعوديني لتوسيع عالقاهتم يف آسيا فهم يدركون أيضاا أن الاوالايت املتحادة ال تازال ،علاى األقال حاىت
اآلن ،القوة الرئيسية يف املنطقة.
ورأى أحااد املتحاادرني أن الااوالايت املتحاادة جيااب أن جتااد وساايلة ملساااعدة السااعوديني علااى إا ااء ح ارهبم الكارريااة يف
اليمن .وقد قاد السعوديون سبا التسلح اإلقليمي مع اثلاث أكاة ميزانياة دفااع يف العاامل ،ولكانهم ال يزالاون ياجددون
يف استحيدام جيشهم بعد أدائه الضعيف ضد احلوريني .وابلنتيجة اقجحت اللجنة أن تعجف الوالايت املتحادة بوجاود
هتديااد إي اراين ج ا ّدي يف ال ايمن ،وأن تقنااع بعاادها السااعوديني أب ّن تاادخلهم غاار فعااال ،هااذا إن مل نقاال أبنّااه ّأدى إىل
عكس الطلب ،وأ ّن عليهم اخلروإل سريعا من املعركة بشرف.
أمااا صااوص دور الساالفية الوهابيااة يف السياسااة اخلارجيااة للمملكااة فقااد رأى املتحاادرون أن القيااادة السااعودية فقاادت
السيطرة على السلفية كأداة سياسية يف اخلمسينيات او الستينيات .ولوح أن هنا أيضا فارقا متزايادا باني األجياال
ىيث يشعر جزء كبر من الشاباب الساعودي ابالنفصاال عان احلكام الادي الصاارم بال وميتلكاون حاس التمارد علياه.
ومع ذلك ،فإن احلكومة السعودية بشكل عام ال تزال حذرة من اإلسالميني ،ألام يشكلون يف ااية املطاف هتديدا
لشرعية النظام امللكي.
ابإلضااافة إىل ذلااك ال تازال اململكااة العربيااة السااعودية تبحااث عاان مكااااا املناسااب يف بيلااة جيوسياسااية ساريعة التغا ّار.
وقااد أراّار اايااار أسااعار الاانف علااى اململكااة ،لكاان أعضاااء اللجنااة اتفق اوا علااى أن القيااادة قااد اسااتفادت ماان األزمااة
وتعاملت معها كفرصة للقيام إبصالحات جوهرية .ومن امل كد أن املشروع احمللي املركزي لويل ويل العهاد األمار حمماد
باان ساالمان ،رايااة  ،2030لاان يتح ّقااق ابلكاماال .إال أن الفريااق أرااىن علااى التحسااينات احلقيقيااة يف زايدة الض ارائب
التنوع االقتصادي .وال يزال أكة قلاق فيماا يتعلّاق ابلشاأن الاداخلي للمملكاة اآلن
وتقلي الدعم احلكومي وتشجيع ّ
هو عدم وضاوح مساتقبل اخلالفاة عقاب وفااة امللاك سالمان .فيبقاى أن نارى كياف ساتحل العائلاة املالكاة اخلطاوة غار
املسبوقة لنقل السلطة إىل جيل جديد.
اختُتم احلديث حول اململكة السعودية إبمكانياة حصاول مصااحلة إيرانياة-ساعودية .واتفقات اللجناة أبكملهاا علاى أن
طهران ستكون أكثر استعدادا ألخذ إمكانية املصاحلة بعني االعتبار ،ألاا فازت بشكل كبار يف ساباقاهتا ابلوكالاة -

الرصد االستراتيجي

اليمن وسوراي والعرا  .وهلذا السبب لن يكون السعوديون مستعدين للنظر يف التقارب يف املستقبل املنظور .بادال مان
ذلك ،قد حتاول اململكة العربية السعودية أن تكون أكثر ذكاء (وأكثر اقتصادا) يف مواجهة إياران ،كماا بيّنات ابلفعال
يف جولة امللك اآلسيوية .إذا كان اإليرانيون يريدون املصاحلة حقا عليهم أن يتحيلّوا عن ريء لإلتيان ابلساعوديني إىل
طاولة املفاوضات .ورأى أحد أعضاء الفريق أن أسهل مكان لذلك هو اليمن ،الذي تعتةه اململكة العربياة الساعودية
الفناء اخللفي هلا ،يف حني أ ّن إياران تتمتّاع مبصااح حمادودة فياه فقا  .وبغامل النظار عان ذلاك ،بادأ الساعوديون إبلغااء
الجكيز على اجلهود املكلفة مثل سوراي من خالل ختليهم عن إصرارهم على مغادرة األسد .كما أن الدعم املقدم ملصر
ميكن أن ينحيفمل مع الواقع املايل الذي قد يفرض على اململكة اختاذ قرارات صعبة.
سراقب السعوديون اإلدارة األمركية اجلديدة عن كثاب عناد تعاديل سياساتهم اخلارجياة .فاإذا كاانوا يعتقادون أ ّن فرياق
ترامب م هل فمن املرجح أام سوف يعتمدون املداومة على العالقة التقليدية مع الاوالايت املتحادة األمركياةّ .إال أنّاه
مع ذلك تواصل اململكة االستعداد لشر أوس بال قيادة أمركية.

إيران :إىل أين؟
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لعب ابرا اوابما دورا رائدا يف إحداث تغير جذري يف العالقة بني إيران وابقي العامل .ومع ذلك ال تزال إيران تلعب
دورا حم ااوراي يف احل ااروب األهلي ااة ال ااي تس ااتهلك الش اار األوسا ا – يف س ااوراي والعا ارا وال اايمن .وق ااد يتغ ا ّار مس ااتقبل
العالقااات الدوليااة اإليرانيااة ومشاااركتها يف املنطقااة بشااكل كباار يف أاير مااايو  ،2017حيااث يتوجااه البلااد إىل صااناديق
االقجاع لالنتحياابت الرائسية.
انقشاات اللجنااة احتماااالت واليااة اثنيااة لل ارئيس اإلي اراين حساان روحاااين .واتفااق مجيااع املتح ا ّدرني علااى أن النظااام ي يااد
بطبيعاة احلااال إعااادة انتحياااب روحاااين علاى الاارغم ماان أنااه ساايكون ماان املهام معرفااة مااا إذا كاناات الفصااائل احملافظااة يف
إياران قااادرة علااى التوحااد ضااده .ويف اايااة املطاااف فااإن خسااارة روحاااين ستشاار إىل نبااذ رااعي للسياسااات الااي كااان
النظام يتابعها .ويف هذه احلالة سوف يتحيلى املررد األعلاى آياة هللا علاي خاامنلي عان السياساات الاي كاان قاد وافاق
عليها سابقا ،ومن رأن ذلك أن يزيد من احتمال املواجهة مع الوالايت املتحدة .عالوة علاى ذلاك فاإن روحااين هاو
التغر .لكن يبقى روحاين رجل دين،
يد جمربة ومورو ٌ هبا يف بيلات سياسية دولية وإقليمية وحملية غر متوقعة وسريعة ّ
وليس مصلحا حقيقياا ،ويارى أن النظاام السياساي اإلياراين حيتااإل إىل بعامل اإلصاالحات ألناه نظاام حيتااإل للتغ ّار مان
جذوره .ومن املرجح أن يركز روحاين يف فاجة واليتاه الثانياة علاى اإلصاالحات االقتصاادية ،وهاو بارانمج حيظاى بدرجاة
من التوافق يف اآلراء بني األطياف السياسية.
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رأى أعضاء اللجنة أن تغيرا جذراي يف القيادة علاى مساتوى الرائساة يبادو غار حمتمال ،أن التغيار اجلاذري علاى أعلاى
مستوى ،مستوى املررد األعلى ،يبدو أبعد احتماال .وتناولت املناقشات سياساة إياران اإلقليمياة ،خاصاة فيماا يتعلّاق
ابلعرا وسوراي .ورأى أحد أعضاء اللجنة ،أن إيران تشعر ابالرتياح نسبيا ألاا ت من أهام مصااحلها يف كاال البلادين.
يف العرا  ،منعت إيران ظهور دولة معادية جديدة قاد هتاددها او قاد تسامح للاوالايت املتحادة او لقاوة أجنبياة أخارى
أبن تعماال ىرياّاة يف جنبهااا .وفيمااا يتعلّااق ابحلاارب السااورية الااي تعتةهااا إي اران حاارب اسااتنزاف ،والااي هلااا ساايطرة أقاال
عليهااا ،فااال يباادو أن أي تغيارات كباارة يف سياسااات الااوالايت املتحاادة او روساايا او تركيااا او إسارائيل ميكاان أن تعطاال
السياسة اإليرانية ،الي يبدو أاا –على األقل يف الوقت احلايل – انجحة يف خدمة مصاح إيران.
ابلنساابة لالس اجاتيجيات والتكتيكااات اإليرانيااة ،لااوح أن مشاااركة إياران يف سااوراي أربتاات أن اس اجاتيجية الااوكالء الااي
خدمت إيران بشكل جيد يف املاضي غر كافية للحروب الي تشار فيها إيران اآلن .يف سوراي والعرا  ،تواجاه إياران
احلقيقااة املهينااة أباااا غاار قااادرة علااى ضاامان أمااان احلكومااات الصااديقة املعنيااة دون مساااعدة ماان قااوة أجنبيااة (روساايا
والوالايت املتحدة على التوايل).
ووفقا ملا ذكره أحد أعضاء اللجنة ،فإن إيران تساتحيدم الاوكالء لساببنيي للقياام ىارب غار تقليدياة عنادما ال تساتطيع
إيران (أو ال تريد) أن تفعل ذلك مباررة ،ولنشر أيديولوجية إيران ونفوذهاا السياساي خاارإل حادودها .وقاد أصابحت
ربكات الوكالء هذه مشاكلة متزايادة ابلنسابة للاوالايت املتحادة وحلفائهاا علاى مار الازمن .علاى سابيل املثاال ،حازب
هللا ه ااو وكي اال إيا اراين حقيق ااي ،وق ااد أُدم ااج ابلفع اال يف إط ااار األم اان اإليا اراين ،كج اازء م اان اسا اجاتيجية ال ااردع الش اااملة
للجمهورية اإلسالمية .ومبجرد أن يُرس اجلناح السوري حلزب هللا نفساه فاإن حصا إياران يف ساوراي ساتزداد بشاكل
كبر .هذا النم ميكن أن حيصال أيضاا يف الايمن .إذا كاان احلورياون مان الاوكالء اإليارانيني احلقيقياني (وهام ال يزالاون
بعيادين عاان أن يكوناوا وكااالء حقيقياني ،علااى حساب رأي أحااد أعضاااء اللجناة) ،فااإن احلارب اليمنيااة لان تعااود فرصااة
إليران فق  ،بل إاا ستصبح حراب ضرورية.
وأرااار أحااد أعضاااء الفريااق إىل أن الفاار يف التااوترات اإليرانيااة السااعودية بااني املاضااي واليااوم هااو أنااه ال ال ارايض وال
طهران تعمالن على احلد من إمكانيات التصعيد .وفيما يتعلق مبوضوع االستفزازات األخرة الي قام هبا اإليرانيون يف
اخلليج الفارسي لوح أن إيران تساعى إىل ردع الاوالايت املتحادة .إن املضاايقات املساتمرة ترسال رساالة إىل الاوالايت
املتحدة وإىل قوى أجنبية أخرى أباا ال ميكنها التدخل يف انال البحري او الةي اإليراين دون عقاب.
مث حتااول احلااديث إىل االتفااا النااووي اإلياراين .والحا أحااد أعضاااء اللجنااة أنااه يف احلاااالت القليلااة الااي أقبلاات فيهااا
اجلمهوريااة اإلسااالمية علااى املساااومة ،فعلاات ذلااك كنتيجااة للضااغو الدوليااة الكباارة واملوحاادة املقرونااة ابلدبلوماسااية
األمركي ااة .ويف حا ا ني أي ااد املرر ااد األعل ااى االتف ااا يف ااي ااة املط اااف ف ااإن خط ااة العم اال الش اااملة املش ااجكة مل تا ا د إىل
االنتعاش االقتصادي الذي طُلب من املواطنني اإليرانيني أن يتوقعاوه .وبسابب النظاام االقتصاادي اإلياراين ال يازال مان
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غاار املاارجح حصااول ذلااك االنتعاااش .مااع ذلااك ،أرااار أعضاااء اللجنااة إىل أنااه ماان غاار احملتماال أن خت ارإل إي اران ماان
الصفقة ،على الرغم من جهودهاا الرامياة بادفع الظاروف والتهديادات العاماة حناو االنكمااش .وجياب أن يكاون انتماع
الاادويل والااوالايت املتحاادة موحاادين قاادر اإلمكااان يف االسااتجابة علااى اسااتفزازات إياران .وأعاارب أحااد أعضاااء اللجنااة
عاان قلقااه ماان أن ت ا ّدي إدارة ترامااب يف اايااة املطاااف إىل تفكيااك الصاافقة ،شااا قااد يااج انطباعااا لاادى ال ارأي العااام
العاااملي أبن إي اران هااي اجلهااة العقالنيااة ،وأن الااوالايت املتحاادة هااي املتصا ّارف غاار العقااالين والااذي ياُاالم علااى إلغاااء
االتفا التاريخي.
وأعرب انتمعاون عان القلاق حياال التهدياد الاذي قاد تفرضاه إدارة تراماب علاى إياران .مثاة قلاق داخال القياادة اإليرانياة
حاول وجااود أفكااار لتغياار النظااام يف اإلياراين يف أذهااان رجااال الدولاة اجلاادد يف أمركااا وهااذا القلااق الااذي قااد يصاال إىل
حا ّد اجلنااون عناادهم انتااج عاان خااوف عميااق ماان أن العااامل مصااطف يف جبهااة مشااجكة ضااد طهاران .فااإذا كاناات إدارة
ترامب تعمل على هذه النظرة – نظرة تغير النظام – فإن ذلك قد يثر ردة فعل حقيقية.

روسيا يف الشرق االوسط
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إن السياسة اخلارجية الروسية يف السنوات القليلة املاضية مليلة ابلتناقضات .حتاول روسيا تقادمي نفساها علاى أ ّااا قاوة
تسعى إلجياد االستقرار يف الشر االوس  ،يف حني أ ّن أحد أهم مصاحلها يف املنطقة – أي ارتفااع أساعار الانف -
ختوهلا احلفا على
يعتمد بشكل كبر على عدم االستقرار .إال أن روسيا ال متتلك املوارد الدبلوماسية والسياسية الي ّ
هذا التوازن املطلاوب .ومبجارد أن ينتقال انتماع الادويل مان إدارة الصاراع إىل بنااء الساالم يف املنطقاة لان يكاون لروسايا
أي دور لتلعبه ،ولن يكون هلا موارد لالستثمار ،وال جتارب للمشاركة.
وابلاارغم ماان أن الاانف هااو ابلتأكيااد مصاالحة روسااية مركزيااة يف الشاار االوس ا فقااد خلّا أحااد أعضاااء الفريااق قلااق
موسااكو بشااأن املنطقااة يف كلمااة واحاادةي األماان .فالعاماال الرئيسااي الااذي دفااع تاادخل موسااكو يف سااوراي هااو حتقيااق
األمن .وكما كان احلال يف احلرب الباردة تعتمد روسيا على قدر معني من الصراع ،ولكنهاا حتتااإل أيضاا إىل احلاد مان
انتشار هذا الصراع للال يصبح خارإل نطا السيطرة.
وفيماا يتعلّااق ابملصااح املشااجكة بااني روسايا والاادول األخاارى فاإ ّن املصاااح املشااجكة باني روساايا وإياران أكثار ماان املصاااح
تفضل التعامل مع األترا على التعامل ماع اإليارانيني ألناه أساهل مان جهاات
املشجكة بني روسيا وتركيا إال أ ّن روسيا ّ
تفضال ك ٌال منهماا نتاائج تلفاة يف ساورايي ففاي
عديدة .ابإلضافة إىل ذلك ،رغم املصاح املشجكة بني روسايا وإيارانّ ،
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حني هتتم موسكو ىل النزاع على املدى الطويل بشكل حيفا كراماة تلاف األفرقااء املحيتلفاة ،تبادو إياران (كماا هاو
احلال مع تركيا) موجودة هنا للبقاء ،وقد تفضل القتال حىت النهاية لضمان انتصار األسد.
وعلى الرغم من أن روسيا تتفق عاادة ماع إياران ضاد الاوالايت املتحادة واململكاة العربياة الساعودية ،فاإن لادى موساكو
والرايض مصلحة مشجكة قوية يف ارتفاع أسعار النف  .يف حني أن مصااح روسايا والساعودية تلفاة يف قضاية الايمن.
فالصاراع اليم ا  ،ماان وجهااة نظاار روسااية ،هااو إهلاااء مناس اب للمملكااة العربيااة السااعودية مينعهااا ماان الجكيااز علااى دعاام
املعارضة يف سوراي .ويف الوقت الراهن تعجف اململكة السعودية أبن األسد قد يبقى يف السلطة يف املستقبل املنظور.
أخ ارا م اان غ اار امل اارجح أن تتغاض ااى روس اايا ع اان أي هجم ااات م اان مرتفع ااات اجل ااوالن عل ااى إسا ارائيل .إن مث اال ه ااذه
اهلجمات مستحيلة على أي حال ،ألن حزب هللا مشغول متاما ابحلرب يف سوراي .وروسيا لاديها الكثار لتحيساره مان
تدهور العالقات مع إسرائيل ،الي تعتمد عليها موسكو للتكنولوجياا احلديثاة والتعااون األما والتجاارة .واوضاح أحاد
املشاركني أن مشاركة روسيا يف الشر االوس ال تعتماد كثارا علاى األحاداث يف الشار األوسا نفساه كماا تعتماد
ادخل الروسااي يف منطقااة الشاار األوسا
علااى األحااداث بااني روساايا واورواب .الشاار األوسا هااو مساارح اثنااوي ،والتا ّ
طاملا كان من كماليات روسيا ،ال من حاجاهتا.

الرصد االستراتيجي
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إ ّن الشرررق األوسررط لرريس كومررا يفن يكررون يف حلقررة منهكررة مررن الص رراعات ،وليساات أي ماان املشااكالت الااي
تعاين منها دول تلك املنطقة ىتمية أو غر قابلة للعالإل ،إال أ ّن احلقيقة املوجودة اليوم تبقى صارخة وواضحةي هنا
أزمااة عامليااة منبثقااة ماان الشاار األوس ا تفاارض علااى معظاام دول املنطقااة حالااة ماان الفوضااى والعنااف وتُوصاال هتديااد
وحقيقااة اإلرهاااب إىل مااا هااو أبعااد ماان املنطقااة بكثاار .لكاان لاايس يف الشاار األوسا حتا ّدايت فقا باال هنااا فاارص
أيضا.
للتم ّكن من االستفادة من هذه الفرص جيب حتويل املسار السياسي يف املنطقة من مسار الدول الفارلة واحلروب
اك أ ّن دول املنطقاة وراعوهبا هام املتاأرر األكاة شّاا جياري
األهلية إىل نظام دول مستقلّة تعيش يف أمان واساتقرار .ال ر ّ
يف املنطقةّ ،إال أ ّن للوالايت املتّحدة كذلك مصاح جوهريّة ت رّر على حياة ومعيشة األمركيني وعوائلهمي كدفع خطر
اإلرهاااب عاان امل اواطنني ،ومحايااة االقتصاااد األمركااي ،تقويااة األصاادقاء واحللفاااء ،وتعزيااز العمليااات العسااكرية العامليااة
األمركية ،ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وجتنب الكوارث اإلنسانية الي تزعزع االستقرار.
موحردة فمان هاو يف اخلاارإل ال ميكناه أن
إن تعزيز املصاحل األمريكية سوف حيتاج ألكثر من "اسررتاتيجيّة أمريكيّرة" ّ
غمل البصر عن تداعيات (أزمات الشر األوسا ) العامليّاة
يصلح ما يعاين منه الشر االوس  .كذلك هو ال ميكنه ّ
واالكتفاااء مب ازيج ماان السياسااات الدفاعيااة ،والتفكيااك ،واالحت اواء .إ ّن األزمااة الراهنااة يف الشاار األوس ا غاار قابلااة
وهم خطر.
ظل هذه األزمة ٌ
لإلحتواء .وإ ّن خيار االنعزاليّة يف ّ

ّترمجة وإعداد إسراء يديل وزينة طه ،طالبتان متدرجتان يف مديرية الدراسات االسرتاتيجية
1 MIDDLE EAST STRATEGY TASK FORCE, Co-Chairs Madeleine K. Albright Stephen J. Hadley, the Atlantic Council,
2016
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هنج اسرتاتيجي جديد يف قيادة املنطقة
يتحمال قاادة
ما نقرتحه هنا هو منهج اسرتاتيجي جديد يؤّكد على الشرراكة مبقتضاى هاذا املانهج اجلدياد جياب أن ّ
ورااعوب املنطقااة كاماال املسا ولية فيمااا يخا التحيطااي لرايااة جدياادة ومشاارقة نتمعاااهتم .ويف الوقاات ذاتااه تقااوم قااوى
خارجيّة مثل الوالايت املتحدة مبساعدهتم يف حل الصراعات العنيفة الاي حتاول دون حتقياق أي خطّاة مق ّدماة مان قبال
املنطقة.
هذا الرنهج االسررتاتيجي اجلديرد هرو رهران علرى شرعوب املنطقرة والشاراكة املتص ّاورة متتاد علاى جمموعاة واساعة مان
ُ
الفعاليات اإلقليمية ،ال علاى احلكوماات فحساب .إن الشاباب ،واملارأة ،والقطااع اخلااص ،وانموعاات احمللياة املدنياة،
املهتمني ،كلّهم لديهم دور ليلعبوه .املطلوب هو ااج
ورجال األعمال ،وفاعلي اخلر ،واألساتذة واملعلّمني ،واملواطنني ّ
جامع للمنطقة.
هررذا الررنهج االس ررتاتيجي اجلديررد يتصررور أجنرردة عمررل مررن شررقني يُن ّفررذان يف آن واحررد تقااوم القااوى اخلارجيااة
ابلتعاااون مااع الفعاليااات اإلقليميااة بقيااادة مشااروع تقلااي احلااروب األهليااة ،والتحيفيااف ماان املعاااانة اإلنسااانية ،وإزاحااة
داعش من أراضيها .ويف الوقت ذاته ،تقوم الفعاليات اإلقليمية ابلتعاون مع القوى اخلارجيّة بفتح زن املاوارد البش ّارية
الغنيّة – لكن غر املستثمرة – املوجودة يف املنطقة ،وال سيما فيما يخ املواهب املهملة لعنصر الشباب وللنساء.
هررذا التقسرريم املكمررل للجهررود بررني الفعاليررات اخلارجيررة والداخليررة ميثررل ميثاقررا ملنطقررة الشرررق األوسررط ياادحمل
الفرضيات القدمية الي تقول إ ّن على البلدان والشعوب أن ختتار بني األمان واحلرياة .كلّماا تقا ّدمت حكوماات املنطقاة
يف خطواهتا إبصالح نظام احلكم وبتحسني حياة الشعوب عندهم اكتسبت ررعية أكثر واساتطاعت أن تتوقّاع دعماا
اكة من أمركا ومن رركائها عة األطلسي.

تنفيذ الشق االول :حتقيق السالم واألمن
مبا أ ّن الشق األول يركز على القضااي األمنية الاي أتي مان األعلاى فنازوال ،علاى القاوى اخلارجياة رفاع األعبااء ابلتعااون
الكاماال مااع الفاعليااات اإلقليميااة الراغبااة يف املشاااركة يف هااذه االتفاقيااة .إن املهااام املطلوبااة راااقة لكنّهااا قابلااة للتنفيااذ.
وهي تبدأ مع الدول األربع يف املنطقة الغارقة يف الصراع األهلي.
يف سرروراي  ،االنتهاكااات اإلنسااانية الااي يقااوم هبااا نظااام األسااد تااوفر الثااروة الااي يسااتثمرها داعااش للتجنياادي جيااب أن
ُحي َّجم اوا نظااام األسااد ،ابلعماال العسااكري إذا اقتضااى األماار ،وسااوف يقتضااي األماار العماال العسااكري علااى األرجااح.
حىت تتم ّكن مان محاياة املادنيّني مان النظاام ،وكاذلك مالحقاة داعاش والقاعادة بادعم
وجيب تقوية جمموعات املعارضة ّ
خارجي .جيب أن يتم اإلسراع بعمليّة القضاء على داعش يف سوراي وأن تبادأ عملياة إعاادة بنااء الدولاة يف ذلاك البلاد
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املدمر .وعندها جيب أن يُستعمل هذا اإلسراع يف العمل العسكري كوسيلة ضغ على النظام وعلى القاوى اخلارجياة
ّ
الي تدعمه للتوصل إىل حل سياسي.
ابإلضافة إىل ذلك ،إ ّن جزءا أساسيا من هذا احلل يتمثل يف دعام اجلهاود املبذولاة مان القاعادة إىل القماة الاي تُشار
انموعات املدنية احمللية والسوريني الذين اضطروا إلقامة حكم ذاي بسابب ااياار الدولاة .ويف حاال اساتطاع البلاد أن
يسااتمر ككيااان واحااد جيااب علااى احلكومااة السااورية اجلدياادة أن تعطااي احملافظااات واحلكومااات احملليّااة اسااتقاللية أكااة
حتمال مسا ولية أكااة جتااه مواطنيهاا وجياب أن تعطاي مواطنيهاا صاورا أكاة يف مسااتقبل
وماوارد أكثار حاىت تاتمكن مان ّ
بالدهم .هذا " وذإل جديد من احلكم الاوط " وهاو ذو أمهياة لايس للادول اخلارجاة مان حارب أهلياة فقا  ،بال لادول
املنطقة الي تسعى لتعزيز ررعيّتها وللحصول على دعم أكة من رعبها.
يف العراق ،اجليش الوط الذي يتل ّقى دعما كامال من عناصر خارجيّة جيب أن أيخذ بزمام األمور يف هزمية داعاش.
إن تر هذه املهمة للميليشايات الشايعية يعا تساريع انازال العارا حناو اهلاوياة .وجياب علاى احلكوماة العراقياة – م ّارة
أخاارى ،باادعم وتشااجيع خااارجي كباار – الجكيااز علااى املصاااحلة واالسااتقرار .وسيسااتلزم ذلااكي التصاادي لالحتياجااات
األنسانيّة ،والتغلاب علاى التاوترات الطائفياة ،واساتعادة احلكام احمللاي الفعاال ،وحتفياز االنتعااش االقتصاادي يف املنااطق
احملررة .إ ّن بقاء العرا كدولة موحدة يعتمد بشكل كبار علاى أن تُعتاة احلكوماة ضاامنا أكاة للمصااح السانيّة العربيّاة
ماان داعااش .ابإلضااافة إىل ذلااك سااوف يتطلااب األماار أيضااا ،كمااا يف حالااة سااوراي ،إقامااة ااوذإل حكاام جديااد يعطااي
اساتقالليّة أكااة وماوارد أكثاار للمحافظااات وللحكومااات احملليااة .وعلااى الفعااالني اخلااارجيني الضااغ علااى احلكومااة يف
تفشااي الفساااد .إن احلكاام
بغااداد وعلااى احلكومااة اإلقليميااة الكرديااة لتسااوية خالفاهتمااا .كمااا جيااب التطا ّار إىل مسااألة ّ
مرة أخرى جزءا كبرا من احلل.
احمللّي املدعوم ميكن أن يش ّكل ّ
يف ليبيررا ،التاااري حي اتّم أبن يكااون لشااركائنا االوروبيااني دورا قياااداي هنااا  .رغاام ذلااك ،سااوف حتتاااإل القيااادة األمركيااة
موحااد
املقساامة وجلمااع العبااني خااارجيّني – مباان فاايهم ع ا ّدة العبااني ماان الشاار األوس ا – لتقاادمي دعاام ّ
لاادفع أورواب ّ
حلكومة الوفا الوط  ،بدال من الفصائل احمللية.
للتوصل إىل حل سياسي
يف اليمن ،جيب على الفعالني اخلارجيني أن يقنعوا اململكة العربية السعودية إبعطاء األولويّة ّ
تتوقف العمليات العسكريّة للجيش احلوري قرب احلادود الساعوديّة
بدال من إطالة الصراع .ويف الوقت نفسه جيب أن ٌ
وعةهااا .وكمااا يف سااوراي ،أص ابحت الاايمن كاررااة إنسااانيّة حتتاااإل إىل جهااود العبااني خااارجيّني وإقليميّااني علااى الس اواء
للتحيفيف من األزمة .كما جيب أن تستمر جهود مكافحة اإلرهاب ضد فرع القاعدة هنا .

إن العمل على حتجيم هذه احلروب األهلية سوف يتطلاب عزمياة قوياةّ .إال أ ّن الشاق االول مان االساجاتيجيّة جياب أن
يتطر إىل مهام أخرى كذلك.
ّ
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رل دائرم و كررم للنرزاع اإلسررائيلي الفلسررطيد حترت عنرروان حررل الرردولتني ،جياب املضااي قاادما
مرع انتظررار تنفيررذ حر ّ

مبهمااة بناااء م سسااات دولااة فلسااطينية مسااتقبلية ،إىل جانااب تشااجيع إس ارائيل لتعزيااز التعاااون االقتصااادي
واإلس اراع ّ
واألم مع السلطة الفلسطينية.
التغيريات السياسية يف تركيا واملصاح املشجكة مع الوالايت املتحدة تتطلّب اقاماة حاوار اساجاتيجي أكثار متاناة وقاوة
ّ

بني أنقرة ووارنطن .وهذا أمر ابلم األمهية ليس فقا ملعاجلاة املساائل ذات االهتماام املشاج باني الادولتني مثال تادفق
الالجلني ،وداعش ،ونظام األسد ،بل هو مهم حلل القضااي الراهنة يف العالقة الثنائيّة األمركية-الجكيّاة ،كالعالقاة ماع
السوريّني األكراد.
جيررب ردع الترردخل اإلي رراين يف العررا العررريب ،حااىت لااو ينّ إرارا طهاران مبسااائل ذات اهتمااام مشااج (مثاال االتفااا

النووي يف  .)2015جيب أن يطملن حلفاء أمركا وأصدقااها إىل أن الوالايت املتّحدة تعاارض اهليمناة اإليرانيّاة وأ ّااا
سوف تتعاون معهم ملنعها.
ينبغي أن يتخطّى دعم الالجئني مسألة توفر االحتياجاات األساساية وأن يُعمال علاى دعمهام لالنادماإل االقتصاادي
يف البلاادان املستضاايفة هلاام وأن يُعماال علااى متكياانهم للعااودة إىل بلاادهم .إن املنطقااة ىاجااة إىل اعتماااد اااج آخاار يف
مسااألة دعاام الالجلااني والنااازحني الااداخلني .واحتمااال عااودة البااالغني غاار القااادرين علااى مجااع املاادخرات واألطفااال
احملرومون من التعلم إىل بالدهام األصالية ومشااركتهم يف عملياة إعاادة البنااء ضاليل .والادول الاي حتمال العابء األكاة
من الالجلني – األردن ولبنان وتركيا – لديها اجلدارة لتل ّقي دعم قوي ومستدامّ .اال أ ّن األعباء رقيلاة ،وهناا حاجاة
لالبتكاار بطاار الادعم هلاام .علاى ساابيل املثاال ،املاادفوعات النقدياة لالجلااني بادال ماان املسااعدات العينيااة للصاارف أن
حتر االقتصادات احمللية وختفف االساتياء علاى املساتوى احمللاي .وعلاى عكاس املعتقادات الشاائعة فاإن مانح الالجلاني
ّ
احلااق القااانوين للعماال يف األس اوا احملليااة ميكاان أن يعااود علااى الض ارائب احملليّااة أبرابح كباارة ت ا ّدي باادورها إىل النمااو
االقتصادي العام.

تنفيذ الشق الثاين :إطالق العنان للطاقات البشريّة واالقتصاديّة الكامنة يف املنطقة
الشق الثاين من النهج االساجاتيجي اجلدياد يرّكاز علاى التحاوالت السياساية واالقتصاادية ويتطلاب إصاالحات جوهريّاة
يف دول املنطقاة .وهااذه تغيارات صااعبة تتطلااب تشااجيعا قااواي مان القااوى اخلارجيااة الداعمااة .لكاان مااا مل تتحاار الاادول
يساتثمر يف
اإلقليمية ىزم حنو تقدمي عقد اجتماعي حديث ّ
يقوي املواطنية ويعزز املساءلة ،فلن يا ي رأ املاال الاذي ُ
املنطقة مثاره .هنا ع ّدة خطوات مجابطة جيب القيام هبا لجسي مثل هذا العقد االجتماعي احلديث.
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اخلطااوة األكثاار أمهيااة هااي تطرروير املرروارد البش ررية يف املنطقررة – مبااا يف ذلااك الشااباب والنساااء – لضاامان اسااتدامة

التغيار .علاى صاعيد التعلايم األساساي جياب أن حتصال اسااتثمارات اساجاتيجية لاودة التعلايم الاذي يكاون متناسابا مااع
القارن الواحاد والعشارين .امل ّسسااات التعليمياة احلاضارة حتتاااإل ،يف الكثار مان احلاااالت ،إىل عمليّاات إصاالح راااملة.
ويف الواقااع ،ينبغااي أن تُعطااى احملليااات دورا أكااة يف حتديااد االولااوايت التعليميااة علااى حساااب البروقراطيااات الكباارة
واملركزيّااة .أتهياال األساااتذة ،واالسااتحيدام الااذكي للتكنولوجيااا ،وب ارامج التبااادل ،والتواصاال الزائااد مااع اجلامعااات ذات
النم األمركي كلها أمور ضرورية .كما ينبغي أيضا تطوير برامج التادريب املها  ،والتعارف إىل االحتياجاات الواقعياة
لسو العمل.
املهمات املشجكة الي جيب أن تن ّفذ مهمة دعم وتسهيل "االنفجار الكبرري" يف التشرريعات اإلصرالحية لتعزيرز
من ّ
التجارة أكثر ،واالستثمار ،والتكامل االقتصرادي ،مرع تركيرز خراص علرى تقويرة رجرال األعمرال .مان راأن ذلاك

أن يا من ضاامانة للماواطنني املتعلّمااني أبن جياادوا فاارص عماال عناادما يكملاوا دراسااتهم .جيااب أن ال تكااون احلكومااات
عائقاا أماام االباداع االقتصاادي .كاذلك ينبغاي تقادمي احلماياة واحلاوافز لالساتثمار األجناي املبارار وحتويال املساااعدات
العامااة وجعلهااا مساااعدات موجهااة للفقاراء ،وكااذلك ماان املهاام جاادا خلااق بنااو مركزيااة مسااتقلة وقااادرة .جيااب خفاامل
احلواجز التجارية والقضاء عليهاا يف ااياة املطااف .يف ماا يخا تاونس – الرائادة يف اإلصاالحات السياساية يف حقباة
ما بعد الربيع العريب ،والي تعتة داللة على ّاجتاه الرايح يف املنطقاة مان ناواح عديادة – جياب أن ال تُا َج لكاي تفشال
اقتصاداي.
ّ
كما ينبغري علرى اوكومرات متكرني وحتفيرز ،مشراركة املرواطنني علرى حرد سرواء ،يف حال املشاكالت املدنيّاة .وهاذا
يع ا إعطاااء مساااحة لألنشااطة املدنيااة وتشااجيع ومتكااني اجلماعااات املدنيااة احملليااة وأصااحاب املشاااريع االجتماعيااة،
وابألخا النساااء والشااباب ،ماان أن يكوناوا منتجااني ومباادعني .وهااذا يعا دعام تطااوير املهااارات ،واملبااادرات املدنيااة،
واحلوارات العامة الي تساعد على خلق جمتمعاات أكثار مروناة وحيوياة .كماا أنّاه يعا تشاجيع ومتكاني املارأة مان لعاب
دور أكااة يف احلياااة االقتصااادية واحلياااة العامااة .ويع ا أيض ااّ بناااء قن اوات تواصاال بااني انموعااات املدنيااة احملليااة وبااني
احلكومات.
اوكررم اجليررد – خاصررة السررلطات املقترردرة واوكومررات احملليررة الررً تتمتّررع بغ ر يف املرروارد – جيررب أن يكررون

أولوية إن توفر األمن يف مواجهة اإلرهاب دون املسا ىقو املواطنني ليس ابملهمة السهلة ،إال أنه رر أساسي
هلزمي ااة هتدي ااد اإلره اااب .جي ااب اق ااتالع ج ااذور الفس اااد ،وتق اادمي اخل اادمات األساس ااية ببس اااطه وفعاليّااة .ينبغ ااي متك ااني
احلكومااات احملليااة ماان حاال املشاااكل احملليااة ،كمااا أنّااه ينبغااي للبلاادان تطااوير معاااير اصااالحيّة خاصااة هبااا .كاال هااذا
التشجيع والدعم اخلارجي مهم .لكن املبادرة من داخل املنطقة أمر إلزامي.
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ميكان أن تسااتفيد منطقاة الشاار األوسا بشاكل كباار مررن "إطرار إقليمرري" للحرروار والتعرراون .وهاذا اإلطااار يشاامل

القضااااي االقتصااادية والسياسااية واألمنيااة .ويتجاااوز املنظمااات القائمااة احملاادودة العضااوية مثاال اجلامعااة العربيااة ،الااي ال
تشاامل العبااني إقليميااني مهمااني مثاال تركيااا وإياران وإسارائيل .مثاال هااذا اإلطااار ميكاان أن يساااعد يف إمخاااد الصاراعات
وتشجيع التعاون ،ووضع معاير متفق عليها لسلو الدولة ،وحتفيز ودعم خطوات إجيابية من قبال الادول يف املنطقاة.
وميكاان تطااوير ميثااا يتضاامن املباااد األساسااية ،وتطااوير آليااة لتشااجيع االمتثااال ألعاراف متفااق عليهااا .وهااذا اإلطااار
ميكن أن يساعد يف تقلي احلروب األهلية ويف ااية املطاف قد يخ ّفف من وطأة املواجهة السعودية-اإليرانية .ومان
رأنه أن يساعد يف إنشاء نظام إقليمي أكثر استقرارا بني الدول واحملافظة عليه ،حىت أنّه ميكان أن يصابح حمركاا لادفع
قضية السالم العريب -اإلسرائيلي.
كما أ ّن الشر األوس قد يستفيد بشكل هائل من إنشاء صندوق للتنمية اإلقليمية إلعادة اإلعمار واإلصالح.

إن غياب مثل هاذه امل سساة – والاي ستشامل مشااركة مان داخال ومان خاارإل املنطقاة – أم ٌار ملحاو  .وينبغاي علاى
اث انتمااع الاادويل علااى تقاادمي مسااامهات مطابقااة .يف
دول املنطقااة اقاجاح وتصااميم ومتوياال هااذا الصااندو  ،وماان مثّ حا ّ
شارس ااات اإلق اراض يق ااوم ه ااذا الص ااندو ب اادعم وحتفي ااز التنمي ااة يف القط اااع اخل اااص ،وميك اان ل ااه االس ااتعانة م اان أمثل ااة
م سسااات التنميااة اإلقليميااة األخاارى ،مثاال البنااك االورويب لإلنشاااء والتعماار .علااى أن تتلقااى احلكومااات الااي تنفااذ
خطوات الشق الثاين مان االساجاتيجيّة دعماا مالياا وتقنياا .ويقاوم الصاندو وامل سساات املعاوناة بادعم جمموعاة كاملاة
م اان اجله ااات االجتماعي ااة – منه ااا احلكوم ااات احمللي ااة والش ااركات اخلاص ااة ،وانموع ااات املدني ااة ،وأص ااحاب املش اااريع
االجتماعية ،واملواطنني من أصحاب النفوذ.
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نظرة روسيا للنظام الدولي
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قام املوظفون الرميون واحملللون يف الوالايت املتحدة األمركية بفح الضغ املتزايد على النظام الدويل احلايل بقيادة
الااوالايت املتحاادة وخصوصااا ماان عدوانيااة روساايا يف اوكرانيااا .يعاارض هااذا التقرياار النظاارة الروسااية للنظااام الاادويل هباادف
اقاجاح سياساات أمركياة شكناة أو متاحااة إلعاادة النظار وتقوياة النظاام الاادويل احلاايل .إبختصاار ،يارى القاادة واحملللااون
الرو أن النظام احلايل هتايمن علياه مان قبال الاوالايت املتحادة األمركياة ويشاكل هتديادا ملصااح وأمان روسايا .ابلارغم
ماان أن روساايا سااعت لتقااويمل عناصاار يف النظااام الاادويل احلااايل تُعتااة هتدياادا ىااد ذاهتااا هنااا العديااد ماان اناااالت
لتداخل وتعاون املصاح األمركية والروسية.
هذا التقرير يشرح النظرة الروسية للنظام الدويل احلايل انطالقا من حتليال للمصااح الروساية والنظارة الروساية إىل التااري
لفااجة مااا بعااد احلاارب الباااردة .إن مصاااح روساايا األساسااية يف السياسااة اخلارجيااة بقياات علااى حاهلااا منااذ اايااة احلاارب
الباردة .هذه املصاح تتضمن احلفا على سالمة روسيا اإلقليمية ،وحف النظام ،وتفعيل هيمنة روسيا على "القريب
ماان اخلااارإل" (أي نطااا التااأرر الروسااي احملسااو  ،يصاافه احملللااون الاارو ابالحتاااد السااوفياي السااابق ماان دون دول
للحوكمة العاملية ،والسعي لتعاون سياسي
البلطيق) ،واحلفا على عدم التدخل يف الش ون الداخلية كقاعدة أساسية َ
واقتصادي كشريك متساو مع القوى العظمى األُخرى.
أكد القاادة واحملللاون الارو أن روسايا ساعت لإلخنارا يف املنظماات الغربياة يف التساعينات مان القارن املاضاي .إال أن
جهااود روساايا للتقاارب والاادخول إىل النظااام املسا ّار ماان الااوالايت املتحاادة األمركيااة مل تُفل اح ،وماان وجهااة نظاار ه ا الء
ُ
األرحياص كاان عادم النجااح هاذا نتيجاة عادم اساتيعاب الغارب مصااح روسايا .وقاد بادأ املوظفاون الرمياون واحملللاون
الاارو إبدرا النظااام احلااايل بقيااادة الااوالايت املتحاادة كتهديااد متصاااعد بعااد العمليااات العسااكرية الغربيااة يف البوساانة
واهلرسك ،وكوسوفو ،والعرا  ،وأيضا بسبب إدرا الدعم األمركي "للثورات امللونة ".مع مارور الوقات أخاذت روسايا
تفقد رغبتها ابإلخنارا ماع امل سساات الغربياة وعملات علاى إنشااء م سساات إقليمياة بديلاة ومنافساة وبادأت بشاكل
فعال مواجهة امل سسات الغربية الرايدية مثل االحتاد األورويب والناتو.

 ترمجة وإعداد حسني ركر ،متدرإل يف مديرية الدراسات االسجاتيجية

Andrew Radin, Clint Reach, Russian Views of the International Order, Rand, 2017
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يذهب القادة واحملللون الرو إىل أن منطاق النظاام احلاايل خاضاع هليمناة وسايطرة الاوالايت املتحادة .ويارون أن توساع
سيطرة الوالايت املتحدة متّت عة تغير األنظماة والادعم املحياادع "للدميقراطياة الليةالياة" .ومان املنظاور الروساي مل تعاد
الوالايت املتحدة متلك القوة لدعم هذا النظام األحادي التوجه ،وهلذا السبب مل يعد النظام الدويل احلايل مستداما.
يف احملاداثت والنقارات سياستها الي جيريها الرو بشأن السياسة اخلارجية مثاة إمجااع علاى أن النظاام العااملي احلاايل
يف ظل السيطرة األمركية يشكل هتديدا أساسيا للمصااح الروساية .وتساعى روسايا حلماياة نظامهاا وأتررهاا يف اإلقلايم
اخلاااص هبااا وأيضااا حلمايااة أتررهااا كقااوة عظمااى ،إال أاااا تاارى القيااادة األمركيااة ومساااعيها املتكااررة لنشاار الدميقراطيااة
الليةالية هتديدا هلذه األهداف .وابلرغم من أن روسايا مل تلام إمكانياة التعااون ماع الغارب يف كثار مان الشا ون ،إال أن
املوجاه مان أمركاا وجعلتهاا تساعى إلنشااء
أحدااث كثرة اوصلت روسيا إللغااء الكثار مان الشاراكات يف النظاام الادويل ّ
م سسات جديدة تديرها وتعمل هبا على تقويمل النظام الغريب .ومييل املس ولون الغربيون للقول أبن روسايا ختطائ يف
تقاادير خطاار الغاارب عليهااا ،وأنااه لاايس هنااا خطااة لتقااويمل مصاااح روساايا يف الااداخل ويف حميطهااا القريااب ،باال إن
الدول انااورة لروسايا تقاوم مبمارساة حرايهتاا اخلاصاة هباا يف حتدياد حتالفاهتاا .إال أن التصارحيات مل تغ ّار يف رايء نظارة
روسيا لنوااي الغرب اخلفية.
يف الوقت نفسه ترى روسيا إمكانية التعاون والتنسيق يف بعمل مكاوانت النظاام دون مكاوانت أُخارى .وتادعم روسايا
ابلتحديااد جهاااز األماام املتحاادة ألنااه حيقااق هلااا موقعهااا كقااوة عظمااى .كمااا دخلاات روساايا وسااامهت بشااكل فاعاال يف
م سسااات اقتصااادية دوليااة رائاادة كالبنااك الاادويل ،وصااندو النقااد الاادويل منظمااة التجااارة العامليااة .وعلااى النقاايمل،
عناادما تاارى روساايا مكااوانت ماان النظااام احلااايل بقيااادة أمركااا هتاادد أمنهااا أو تقا ّاوض أتررهااا علااى جرااااا تقااوم بتب ا
سياسات لتقويمل النظام احلايل .وقد واجهت روسيا بشكل فعال توسع االحتاد االورويب والناتو حناو العاامل الساوفياي
السابق وعملت بشكل متزايد على تقويمل هذه امل سسات.
وتاادعم روساايا اتفاقااات بديلااة ذات طااابع سياسااي وأما متعاادد يف إقليمهااا – مثاال منظمااة معاهاادة األماان اجلماااعي
واالحتاد األوراسي االقتصادي -وجزء من هذا الدعم ملواجهة االحتاد األورويب والناتو .كما قامت روسيا أيضا بتحفيز
الرواب مع الصني عاة دعام م سساات خاارإل النظاام احلاايل بقياادة الاوالايت املتحادة ،ويشامل ذلاك البناك اآلسايوي
لالس ااتثمار يف البني ااة التحتي ااة وميث ااا ع اان األم اان املعلوم اااي .بينم اا ميتل ااك نظ ااام ض ااب التس االح ،م اان انحي ااة نظري ااة،
اإلمكانيااة ليتناسااب مااع الرغبااات الروسااية للنظااام الاادويل .ويباادو ماان غاار املاارجح أن توافااق روساايا علااى إج اراءات
جديدة حتت عنوان بناء الثقة او ضب التسلح نظرا ملا تتصوره من تزايد التهديد القادم من الغرب.
ابلاارغم ماان وجااود تباينااات واسااعة ماان وجهااات النظاار يف روساايا هنااا إمجاااع بنساابة عادلااة داخاال احلكومااة ومراكااز
األىاااث األساسااية والقاوات املساالحة الروسااية .وحيماال بعاامل املعارضااني اعتقااادات بديلااة داعمااة للغاارب لكاان أتراارهم
يبادو حماادودا  .ويادعم احملللااون الاذين هاام أكثار راديكاليااة والقومياون توجهااات أكثار حاادة لتوسايع قاادرة وأترار روساايا.
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لكن ابلرغم من تب احلكومة والنحيبة لتوجهات قومية يف اوقات عدة ،ال يبدو أن للمفكارين الراديكااليني أترارا جلياا
يف السياسة الروسية.
هذا الوصاف للاراى الروساية يسال الضاوء علاى اخلياارات املمكناة لسياساة الاوالايت املتحادة األمركياة .وتشار الاراى
الروسية للنظام الدويل بوضوح ملعارضة فكرة القيادة األمركية املستدامة للنظام الدويل وتوسيع الدميقراطياة وامل سساات
الغربية .لكن تبقى هنا أماكن واضحة حيث التعاون مع روسيا شكن وأماكن لصراع حمتمل.
إن املقارباة األمركياة املرغوبااة جتااه روسايا ابلنساابة للنظاام االورويب احلاايل تعتمااد بشادة علاى كيفيااة تقيايم عاااملنيي ()1
أمهي ااة متك ااني دول اال حت اااد الس ااوفياي الس ااابق م اان دخ ااول امل سس ااات الغربي ااة بش ااكل ح اار ،و( )2إن كان اات روس اايا
سااتحيفف ماان عاادوانيتها يف أورواب إذا ين االعااجاف مبصاااحلها إذا كااان أحاادهم ال يعتقااد أبن امل سسااات الغربيااة جيااب
ابلضرورة أن تكون مفتوحة لدول االحتااد الساوفياي الساابق ،وال أن روسايا ستضاطلع ابلعادوان إذا توقاف الغارب عان
أن يكون فاعال يف هاذه الادول ،لاذا فمان املنطقاي تكيياف توجاه الاوالايت املتحادة األمركياة للنظاام احلاايل لالعاجاف
مبجااال التااأرر الروسااي .لكاان ،إذا اعتقااد أحاادهم أنااه جيااب أن تكااون هنااا حريااة انضاامام لاادول االحتاااد السااوفياي
للم سسات الغربية وأن روسيا لديها اإلمكانية لتوساعة نطاا أتررهاا والعادوان ،فمان املنطقاي مضااعفة التوجاه احلاايل
للنظااام الاادويل القااائم مااع تعزيااز دعاام الااوالايت املتحاادة األمركيااة لشااركائها .يف ظاال القيااود السياسااية األمركيااة ،ماان
املاارجح أنااه ال جاادوى ماان تطبيااق اساجاتيجية صااافية ساواء لتقييااد توسااعة النظااام األورويب أو ملضاااعفة اجلهااود ابالجتاااه
املعاااكس ،ولااذا ماان املاارجح أن تتضاامن سياسااة الااوالايت املتحاادة األمركيااة جتاااه النظااام األم ا والسياسااي األورويب
عناصر من كال االجتاهني.
إذا الاانهج األمركااي املرغااوب ماان روساايا ابلنساابة للنظااام األورويب يعتمااد بشااكل حاساام علااى أماريني ( )1أمهيااة متكااني
دول االحت اااد الس ااوفياي الس ااابق م اان ال اادخول ىري ااة إىل امل سس ااات الغربي ااة )2( ،وإذا كان اات روس اايا س ااتحيفف م اان
عاادوانيتها يف اورواب يف حااال االع اجاف مبصاااحلها .ابلنساابة للنقطااة االوىل ياارى الاابعمل أن رغبااة روساايا ابلتااأرر خااارإل
ح ا دودها حااق هلااا ،بينمااا ياارى آخاارون أن األولويااة هااي لتوساايع االحتاااد األورويب والناااتو .أمااا ابلنساابة للنقطااة الثانيااة
فااالبعمل ياارى أن أي اعاجاف غااريب مبصاااح روسااية يف احلااد ماان توسااع االحتاااد األورويب والناااتو ميكاان أن تعتااةه روساايا
كم راار ضااعف ،بينمااا ياارى آخاارون أن ماان املمكاان هتدئااة روساايا ابلكلمااات واألفعااال الااي حتااد ماان توسااع االحتاااد
األورويب والناتو.
اعتمادا على هااتني النقطتاني ومان التحليال يف هاذا التقريار سنسال الضاوء علاى رالراة جمااالت اخاتالف أساساية مان
املمكاان أن تُضااعف عالق ااة روساايا مااع ال ااوالايت املتحاادة األمركيااة والنظ ااام احلااايل بقيادهتااا وس اانقوم برساام اخلي ااارات
العريضة لسياسة الوالايت املتحدة يف هذه اناالت.
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الباب املفتوح ونطاق أتثري روسيا:
نقطااة اخلااالف األساسااية بااني الااوالايت املتحاادة وروساايا يف النظااام الاادويل احلااايل هااي حااول قضااااي كاال ماان بالروساايا
وجورجيا وملدوفا واوكرانيا وكل دول االحتاد السوفياي السابق .بينما ترى روسيا أن هذه الادول هاي جازء مان نطاقهاا
اخلاص للتأرر تراها الوالايت املتحدة كدول حارة مساتقلة هلاا احلاق يف دخاول امل سساات الغربياة والاتحيل مان التاأرر
الروسي.
تعطي أوكرانياا املثاال الواضاح هلاذه املعضالة ،إذ اعجفات الاوالايت املتحادة رمياا ىاق أوكرانياا يف الساعي لإلنضامام إىل
اال حتاد األورويب والناتو ،لكنها تقوم يف الوقت نفسه وبشكل غر رمي ابلتعامال ىاذر وتاردد ماع فكارة انضامامها يف
ومقياد (ماثالي ال
املستقبل .كما قامت أمركا أيضا بتقدمي مساعدات عسكرية واقتصادية ألوكرانيا لكن بشكل حذر ُ
مساعدات أبسلحة فتاكاة) بسابب القلاق مان املواجهاة ماع روسايا ويف كلتاا احلاالتني كانات الاوالايت املتحادة يف حالاة
حمرجة حيث تريد مساعدة أوكرانيا لكن من دون االلتزام ابلدفاع عنها.
ملواجهة هذه املعضلة ،متلك الوالايت املتحدة خيارين أساسيني رغم أنه ليس من املمكن تطبيق أحدمها بشكل كامل
ومنفردي
اوال ،ميكاان للااوالايت املتحاادة أن تقباال ابلتفاااوض علااى احلااد ماان توسااع الناااتو واالحتاااد األورويب .هااذا األماار ميكاان
تطبيق ااه م ااع أوكراني ااا ودول االحت اااد الس ااوفياي س ااابقا لإلعا اجاف مبص اااح روس اايا .ه ااذه اإلسا اجاتيجية ميك اان أن تُظه اار
اإلعجاف مبصاح روسيا أن تغر بشكل أساسي نظرة روسيا للنظام الدويل احلايل لسياستها اخلارجية .وبشكل خاص
ميكاان هلااذا اخليااار أن يعا ّازز ماان مشاااركة روساايا فيمااا يخ ا املصاااح املشااجكة كمواجهااة اإلرهاااب والص اراع يف الشاار
األوس واحلد من برانمج كوراي الشامالية الناووي .إال أناه يوجاد أيضاا بعامل املحيااطر والتحادايت هلاذه اإلساجاتيجية،
إذ ليس هنا بشكل أساسي ضمانة أبن روسيا سوف تبادل او ترد اجلميل عة تعااون أكاة .ومان املمكان أيضاا أن
تفسر روسيا أي إعالن أمركي عن ختفيف نواايها يف اورواب الشرقية على أنه ضعف .وابلرغم من أن روسيا ال تلح
حاليااا وجااود أي دولااة ماان حلااف الناااتو ضاامن نطااا أتررهااا ،إال أاااا قااد تساالك مساالكا أكثاار عدوانيااة يهاادد دول
البلطيااق ودوال أخاارى ماان الناااتو .غاار أن اإلبقاااء علااى أوكرانيااا ودول االحتاااد السااوفياي السااابق خااارإل الناااتو ميكاان أن
يخلااق بعاامل التكهنااات واألسااللة ماان قباال حلفاااء أمركااا حااول الت ازام هااذه األخاارة أبماانهم .كمااا ان التوصاال لتسااوية
وإتفاقات حمددة مع روسيا قد يواجه حتداي كبرا يف الداخل األمركي.
اإلساجاتيجية الثانيااة ملواجهااة املعضاالة أعاااله هااي عااة مضاااعفة تفعياال النظااام األما االورويب وتقويااة املساااعي الخنارا
دول االحتاااد السااوفياي السااابق فيااه واسااتحيدام أدوات عسااكرية وسياسااية واسااعة إلااااء عدوانيااة روساايا اجتاااه االحتاااد
األورويب والناتو ودول جوار روسيا .أتي فائدة هذه السياساة عاة دعام هادف الاوالايت املتحادة لبنااء نظاام دميقراطاي
اوسااع وأعمااق .إال أنااه يعا يف الوقاات نفسااه االسااتمرار يف اااج تاراه روساايا مهااددا ملصاااحلها ،وبااذلك سااتكون روساايا
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حمفاازة أكثاار إلسااتحيدام أدوات تُلحااق الضاارر بسياسااة الااوالايت املتحاادة والنظااام احلااايل بقيادهتااا .إضااافة إىل ذلااك ،إن
ميكاان هلااذه االس اجاتيجية أن تقلاال أو تزياال ماان إحتمااال املساااعدة أو التعاااون بااني روساايا والااوالايت املتحاادة ضاامن
املصاح املشجكة.

تعزيز الدميقراطية:
نطا االختالف الثاين هو سياسة الوالايت املتحدة جتاه تعزياز الدميقراطياة .إن راياة الاوالايت املتحادة للنظاام الادويل
ترى أبن تعزيز الدميقراطية ريء مفيد على الصعيد العملي واملعياري .ورغم أن الوالايت املتحادة مل تادع بشاكل علا
التطر إىل أمر كهذا ،إال أن املس ولني الرو يرون احتماال دعام وارانطن
لتغير النظام يف روسيا واجلوار بل تتفادى ّ
للثااورات امللونااة واجلماعااات امل ياادة للدميقراطيااة ولثااورة املعلوم ااات (التااداول احلاار للمعلومااات) ،وماان الصااعب إقن اااع
املس ولني الرو ابلعكس .يف الوقت نفسه يبدو الكف عن دعم الدميقراطية وخيارات احلرياة بشاكل صاريح أمارا غار
متناسق مع سياسة الوالايت املتحدة الضمنية املنتهجة يف العقود األخرة.

التدخل والسيادة:
نطااا االخااتالف الثالااث بااني الااوالايت املتحاادة وروساايا هااو اخااتالف الااراى صااوص الساايادة والتاادخل اخلااارجي.
بينمااا تظهاار روساايا معيااار عاادم التاادخل تطلااب يف الوقاات نفسااه صااالحية التاادخل احلصااري يف حميطهااا .فيمااا تاارى
الااوالايت املتحاادة أن الساايادة أماار مشاارو مبنااع الفظااائع الكااةى أو اجلماعيااة وقااد قاماات ابلتاادخل العسااكري باادون
وصاية األمم املتحدة ملنع أو وقف فظائع مناهضة حلقو اإلنسان.
ادخل روساايا يف سااوراي قااد ي ا دي إىل مواجهااة مااع الااوالايت املتحاادة حيااث تاادعم االوىل نظااام األسااد أمااا الثانيااة
إن تا ّ
فتاادعم اجلماعااات املعتدلااة الثااائرة .هنااا أيضااا عاادم موافقااة روسااية علااى تاادخل الااوالايت املتحاادة يف ليبيااا والع ارا
والبلقااان .وهااذا ماان وجهااة نظاار روساايا يع ا أنااه ماان املمكاان للااوالايت املتحاادة أن تقااوم بتاادخالت أخاارى يف نطااا
روسيا او نطاقات أُخرى من دون أخذ إذاا .إن فكرة التدخل الغريب قيادة أمركية يف دول االحتاد السوفياي الساابق
غر حمتملة لكن روسيا أتخذ األمر على حممال اجلاد .مان هناا لان تعاد الاوالايت املتحادة بعادم التادخل خاارإل وصااية
األماام املتحاادة ،ويف املقاباال فااإن روساايا لاان تغاامل الطاارف عاان تاادخل الااوالايت املتحاادة األمركيااة خااارإل نظااام األماام
املتحدة إذ إن عمال كهذا كفيل بتقلي مصاح روسيا كقوة عظمى.
تت ش ااار ال اادولتان بع اامل األه ااداف ومنه ااا تف ااادي ح اارب رئيس ااية او مركزي ااة وتعزي ااز التع اااون االقتص ااادي والتص اادي
يتوجساون مان ااطر املشاااكل يف ساوراي والبلطياق واوكرانياا .وعلااى الارغم مان وجااود
لإلرهااب .لكان مسا ويل الطاارفني ّ

الرصد االستراتيجي

غرفااة تفاااوض افجاضااية يبقااى الطرفااان غاار متفقااني علااى االلت ازام جت ااه النظااام الاادويل احلااايل .وحااىت التوصاال إىل حاال
وس ا  ،م قاات علااى األقاال ،صااوص هااذه األهااداف الرئيسااية يباادو أن هنااا احتماااالت حماادودة لتحسااني عالقااة
اخلصومة بني الوالايت املتحدة وروسيا.
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المواطنون اإلسرائيليون من الدرجة الثانية
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عناادما يركااز العااامل علااى األزمااة العربيااة -اإلس ارائيلية اليااوم تسااتحوذ حمنااة الفلسااطينيني املق ا ّدر عااددهم ب ا  4،6مليااون
ملحاة أخارى تظلال السياسااة
نسامة الاذين يعيشاون يف قطاااع غازة والضافة الغربياة علااى معظام االهتماام .ولكان مسااألة ّ
اإلسرائيلية هي وضع ومستقبل الا  1،7ملياون نسامة مان املاواطنني العارب يف إسارائيل نفساها والاذين يشاكلون حاوايل
 21يف امللااة ماان سااكااا .فحيااالل العقااود القليلااة املاضااية حتساانت األحاوال االقتصااادية للعاارب داخاال إسارائيل وعااززوا
جمتمعهم املدين ،وابت هلم مكان ابرز يف حياة البالد السياسية .ولكن منذ عام  ،2009عنادما بادأت والياة بنياامني
نتنياهو الثانية كرئيس للوزراء ،بدأت حقوقهم ابلتآكل ،بعدما اختذت احلكومة خطاوات ّأدت حلرمااام مان حقاوقهم.
ولطاملااا عاّارف السياساايون اإلسارائيليون دولااتهم ابليهوديااة والدميقراطيااة علااى حااد ساواء ولكاان هااذه اإلجاراءات األخاارة
أظهرت أن احلكومة تركز اهتمامها على يهودية الدولة على حساب دميوقراطيتها.
هذا اهلجوم أاثر نقارا بني قادة اجلالية العربية يف إسرائيل حول كيفية التصرف .فريق يرياد تعمياق انادماإل املاواطنني
العاارب يف انتمااع واالنضاامام إىل التيااار اليساااري اإلس ارائيلي للاادفع ابجتاااه املساااواة يف الساااحة الوطنيااة ،وآخاار حيااث
العرب علاى االنساحاب مان احليااة السياساية الوطنياة ابإلمجاال ،وإنشااء م سساات رقافياة وتعليمياة وسياساية مساتقلة
بديلااة .ويباادو أن القااادة السياساايني العاارب يف الوقاات احلاضاار مييلااون لصاااح اااج الفريااق االول ،ولكاان االس اجاتيجية
األفضاال للعاارب سااتكون توليااف هااذه الااراى املتنافسااة يف ب ارانمج موحااد ياادعو احلكومااة اإلس ارائيلية لاادمج امل اواطنني
العارب يف إسارائيل ضاامن اهلياكال السياسااية القائماة حااىت وهام يطااالبون ابملزياد ماان االساتقالل الااذاي يف جمااالت مثاال
السياسااات التعليميااة والثقافيااة ،وساايكون اهلاادف هااو قيااام نظااام مياانح اليهااود والعاارب املساااواة يف امل سسااات املشااجكة
وحيمي حقو كليهما يف تشكيل جمتمعه.

مستبعدون ولكن يرتقون
املواطنون العرب يف إسرائيل هم أحفاد حوايل  150ألف فلسطي بقوا يف البالد عقاب طارد غالبياة إخاواام عنادما
نشاأت إسرائيل عام  .1948وعلى مدى عقدين من الزمن عاا العارب املتبقاون يف إسارائيل مان ارتفااع يف معادالت
As'ad Ghanem, Israel’s Second-Class Citizens, foreign affairs, July/August 2016
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الفقاار وتاادن يف مسااتوايت املعيشااة ،وقلااة الفاارص املتاحااة هلاام للااتعلم ،وكااانوا يخضااعون لق اوانني األحكااام العرفيااة الااي
فرضت تلف أنواع القيود عليهم ،من القيود املفروضة على السفر احمللي والدويل إىل تلك املفروضة على فتح أعمال
جتاري ااة جدي اادة .وملن ااع ظه ااور مراك ااز ق ااوة عربي ااة مس ااتقلة أر اارفت احلكوم ااة اإلس ارائيلية ع اان كث ااب أيض ااا عل ااى نش ااا
امل سسات البلدية والدينية العربية واعتقلت العديد من نشطائها.
بادأت حالااة املاواطنني العارب ابلتحساان بشااكل كباار بعاد عااام  ،1966أي بعااد رفااع قاانون األحكااام العرفيااة .ففااي
عام  1960التحق  60فق من الطالب العرب ابجلامعات اإلسرائيلية ،أماا الياوم فهناا أكثار مان  20ألاف طالاب
جااامعي عااريب يف الاابالد ،رلثاااهم ماان اإلانث ،وياادر ح اوايل عشاار آالف ماان العاارب اإلس ارائيليني يف اخلااارإل .كمااا
ارتفعت مستوايت املعيشة ،ومركز املرأة يف انتمع ،وبرزت طبقة وسطى قوية.
يف سنة  ،2014وهي آخر سانة تتاوفر عنهاا بيااانت ،كاان لادى  66مان أصال  112مديناة إسارائيلية ذات جمماوع
سكان يعادل الا  5،000مواطن او أكثر ،سكان كلهم تقريباا مان العارب .وبفضال معادالت الاوالدة املرتفعاة والنسابة
العاليااة ماان الشااباب كااان نصااف املاواطنني العاارب يف إسارائيل حتاات ساان ال ا  ،20بينمااا  30يف امللااة فقا ماان اليهااود
اإلسرائيليني كانوا حتت سن الا  ،20ومن املرجح أن حياف السكان العرب اإلسارائيليون علاى هاذا النماو الساريع ،ماع
او ماان دون املزيااد ماان الاادعم احلكااومي( .وقااد وصااف بعاامل املسا ولني اإلسارائيليني تزايااد السااكان العاارب أبنااه هتديااد
لألغلبية اليهودية؛ ولكن مبا أن عدد السكان اليهود يتزايد أيضا فمان احملتمال أن العارب سيشاكلون حاوايل  20ابمللاة
فق من جممل سكان إسرائيل على مدى العقود الثالرة القادمة).
ابختصااار ،إن العاارب يف إس ارائيل هاام أكثاار ر اراء ،وبصااحة أفضاال ،وأكثاار عااددا ماان أي وقاات مضااى .لكاان ،حااىت
ىسااب معظاام مقاااييس الرفاااه ،ال يزالااون متحيلفااني مقارنااة بنظ ارائهم اليهااود .يف ساانة  ،2013كااان متوس ا الاادخل
السنوي لألسر العربية يف إسرائيل حوايل  27الف دوالر؛ بينما كان حوايل  47الف دوالر لألسر اليهودية أي أعلاى
بنساابة  75ابمللااة تقريبااا .ومعاادل وفيااات األطفااال أكثاار ماان الضااعف بااني العاارب مقارنااة ابملعاادل بااني اليهااود .ولاادى
العاارب أيضااا متثيا ٌال انق ا ٌ يف البروقراطيااة وامل سسااات األكادمييااة ىيااث ميثلااون أقاال ماان ارنااني يف امللااة ماان كبااار هيلااة
التدريس يف اجلامعات يف البالد .وال يزال العرب معزولني عن السكان اليهود يف إسرائيل ،فا  90يف امللة من السكان
العارب يعيشاون يف القارى والبلادات العربياة حصارا تقريباا ،ماع اساتثناءات قليلاة ،واألطفاال العارب واليهاود يدرساون يف
ماادار منفصاالة( .ومااع ذلااك فااالعرب واليهااود يتقبلااون فكاارة االناادماإل حسااب دراسااة استقصااائية عااام  2015لعااامل
االجتماع اإلسرائيلي سامي موحة الذي وجاد أن أكثار مان نصاف الساكان العارب يف إسارائيل ال مياانعون العايش يف
األحياء ذات األغلبية اليهودية).
مااا هااو أكثاار ماان ذلااك ،عناادما يتعلااق األماار باادعم احلكومااة يف جماااالت ختصااي أراض للبناااء اجلديااد او لتموياال
امل سسات الثقافية ،ومتويل التعليم ،هو أن العرب يعانون ،على الارغم مان بعامل التقادم الاذي أُحارز ما خرا ،مان متيياز
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"م َس ّاوا"،
مستمر .ومع أن العرب يشكلون حوايل  21يف امللة من سكان إسرائيل ،فإن انتمعاات العربياة ،وفقاا ملركاز ُ
وهااي منظمااة غاار حكوميااة تاادافع عاان حقااو امل اواطنني العاارب يف إس ارائيل ،تتلقااى ساابعة يف امللااة فق ا ماان األم اوال
احلكوميااة املحيصصااة للنقاال العااام ،ورالرااة يف امللااة فق ا ماان ميزانيااة وزارة الثقافااة والرايضااة اإلس ارائيلية يااتم ختصيصااها
للم سسات الثقافية العربياة؛ وتعااين املادار العربياة أيضاا مان نقا يف املاوارد( .ااياة عاام  ،2015وافقات احلكوماة
اإلسرائيلية على برانمج تنمياة اقتصاادي مخساي للمجتماع العاريب يف إسارائيل ،تصال قيمتاه إىل  4ملياارات دوالر ،مان
رااأنه زايدة التموياال للسااكن والتعلاايم ،والبنيااة التحتيااة ،والنقاال ،وعمالااة املارأة .وعلااى الاارغم ماان أن هااذا الااةانمج ميثاال
خطااوة يف االجتاااه الصااحيح ،فااإن املبلاام احملاادد للتموياال الااذي سيحيص ا لكاال جمااال ماان هااذه اناااالت ال ي ازال غاار
واضااح ،كمااا أن العمليااة الااي ساايتم ماان خالهلااا رصااد التنفيااذ أيضااا غاار واضااحة .وهناا واقااع تعريااف إسارائيل نفسااها
علااى األسااس األرنيااة والقوميااة الااذي يسااتبعد األقليااة العربيااة ،ماان نشاايد وط ا ارااتهر ماان خااالل وصاافه لتااو الااروح
اليهوديااة إلقامااة وطاان يف بااالد صااهيون ،إىل علاام يعاارض مااة داوود .وهبااذه الطاار أبقاات احلكومااة اإلسارائيلية علااى
هيمنة األغلبية اليهودية ونفت املساواة احلقيقية مع العرب.
إذا يواجااه العاارب يف إسارائيل تضااافر عواماال حمبطااة .فماان انحيااة هاام يتمتعااون بوضااع اجتماااعي-اقتصااادي يف طااور
التحسن؛ ومن انحية أخرى يواجهون حكومة حالت دون حتقياق املسااواة احلقيقياة يف الكثار مان الناواحي .وسايكون
لكيفيااة م اواجهتهم هااذه الديناميااة احملبطااة ،وكيااف سااتتفاعل احلكومااة اإلس ارائيلية معهاام ،األراار الكباار علااى مسااتقبل
انتمع اإلسرائيلي السياسي واألم .

االنقسام الداخلي
الع اارب يف إس ارائيل ليس اوا متجانس ااني سياس اايا ،أه اادافهم متباين ااة ،وت ااوفر منظم اااهتم املدني ااة ونش ااطااهم السياس اايون
واملثقفون راى متنافسة لكل من التنمية الداخلية للمجتمع وعالقته مع الدولة .ومتيل جداول أعماهلم بشكل عام إىل
الوقااوع يف واحااد ماان إطااارين ،كاال منهمااا يسااتند إىل فهاام تلااف لكيفيااة انقسااام اإلس ارائيليني العاارب .االول ميكاان
تس ااميته "خط اااب للتفري ااق" ،ي ااوحي أبن ااه ينبغ ااي أن يك ااون هن ااا هوي ااة رقافي ااة إرني ااة للع اارب ،ب ا ادال م اان جنس اايتهم
اإلس ارائيلية ،كنقطااة انطااال ملطااالبهم ابلتغياار .هبااذا املنطااق علااى احلكومااة اإلس ارائيلية أن مت ّكاان السااكان العاارب ماان
حكام جمتمعااهتم بشااكل مساتقل ،ماثال عاان طرياق تشاجيع املسا ولني العارب علاى إصااالح املنااهج الدراساية للماادار
العربية .أما الثاين فهو "خطاب لالعاجاف" ،أيخاذ مبادأ اجلنساية اإلسارائيلية ،بادال مان اهلوياة العربياة ،كنقطاة انطاال
له .ويقجح هذا اإلطاار أن املسااواة تتحقاق عنادما تعاجف الدولاة ابلعارب كماواطنني إسارائيليني علاى قادم املسااواة ماع
اليهود وتنصفهم عة دجمهم يف امل سسات القائمة.

الرصد االستراتيجي

حاىت اآلن يبادو أن هاذا اإلطاار الثاااين هاو الطااغي عناد العارب يف إسارائيل .ولكان إن اجتازان هاذه الفجاوة ساايكون
هنالك العديد من اناالت للتوافق يف اآلراء .ومييل العرب من مجيع االجتاهات السياسية إىل إدانة سياسات احلكومة
احلالي ااة ابلفص اال والتميي ااز؛ والعدي ااد م اانهم يعتق اادون أن ااه م اان غ اار املمك اان التوفي ااق ب ااني أتكي ااد الت ازام احلكوم ااة املعل اان
ابلدميقراطياة والطاابع اليهاودي للدولاة .وليسات هاذه النقاا فقا ماا يتوافاق علياه معظام العارب ،فحاوايل  71يف امللاة
ماان السااكان العاارب يف إس ارائيل ياادعمون حاال الاادولتني للص اراع اإلس ارائيلي-الفلسااطي  ،ووفقااا ملسااح حصاال عااام
 ،2015فإن  18يف امللة فق يرفضون التعايش بني العرب واليهود يف إسرائيل.

التحامل الربملاين
ابتاات العالقااات العربيااة-اليهوديااة ىااال أس اوأ بعااد عااام  2009عناادما عاااد نتنياااهو إىل رائسااة الااوزراء .ومنااذ ذلااك
احلني اختذت احلكومة اإلسرائيلية خطاوات عديادة لازايدة األماور تعقيادا علاى املاواطنني العارب مارة أخارى ،مان قاوانني
ُحت ا ا ّد م ا اان حق ا ااو الس ا ااكان العا اارب يف الع ا اايش يف بع ا اامل الق ا اارى اليهودي ا ااة ،إىل قا ااانون حي ا ا ّد م ا اان إمكاني ا ااة حص ا ااول
فلسطينيي(ت) الضفة الغربية على اجلنسية اإلسرائيلية إذا تزوجوا عريب(ة) من سكان إسارائيل( .بينماا إبمكاان اليهاود
األجاناب ماان أي جنسااية ،ويف الوقاات نفساه ،أن يصاابحوا مااواطنني إسارائيليني دون االضاطرار إلقامااة عالقااات أسارية
مااع إس ارائيليني) .يف صااحراء النقااب ،وهااو مااوطن معظاام الباادو يف إس ارائيل ،أ اازت احلكومااة مشاااريع هتاادف لتاادعيم
السيطرة اليهودية على األراضي هنا عة هادم املساتوطنات البدوياة غار املعاجف هباا وإقاماة البلادات اليهودياة املزمعاة
أعم كثّفت حكومة نتنياهو اخلطاب الرمي الذي ي كد احلاجة إىل تعزيز الطاابع
يف مكااا على سبيل املثال .وبصورة ّ
اليهودي للدولة.
يف آذار مااار  ،2014أقاار الكنيساات قااانوان يرفااع احلااد األد للتمثياال يف انلااس التشاريعي ماان ارنااني يف امللااة إىل
 3.25يف امللااة ماان أص اوات الناااخبني .وهااذا التحاار يه ا ّدد بتجريااد مااا يساامى ابألح ازاب العربيااة األربعااة (حاازب بلااد
وحاداش وتعاال والفاارع اجلناويب ماان احلركاة اإلسااالمية يف إسارائيل) مان مقاعاادهم يف انتحيااابت عااام  .2015ماا يااذكر
أبن سياسات احلكوماة اإلسارائيلية املعادياة للعارب تنباع مان حسااابت حكوماة نتنيااهو الاي ت كاد أن إضاعاف املوقاف
السياسي العريب قد مينع األحزاب اليسارية من استعادة السلطة ،كما أاا تنبع أيضا من العنصارية الكامناة عناد بعامل
املس ولني اإلسرائيليني.
ومن أجل منع استبعادها من الكنيست بشكل كبر احتدت األحزاب العربية يف كانون الثاين ينااير  2015إلنشااء
موح ااد خ اااض االنتحي اااابت حت اات ر ااعار واح ااد يف آذار م ااار  .ويف ي ااوم
"القائم ااة املش ااجكة" ،وه ااو ح ا ٌ
ازب ج ا ٌ
اامع ّ
االنتحي اااابت س ااعى نتاني اااهو إىل زايدة اإلقب ااال اليه ااودي ع ااة االدع اااء املش ااحون عنصا اراي أبن الن اااخبني الع اارب ك ااانوا
صوت  82يف
يتدفقون أبعداد كبرة على مراكز االقجاع .مع ذلك القى حزب "القائمة املشجكة" احا ملحوظا ،إذ ّ
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املل ااة م اان الن اااخبني الع اارب يف إسا ارائيل أتيي اادا ل ااه .وحص اال عل ااى  13مقع اادا ،وب اارز كثال ااث أك ااة ح اازب سياس ااي يف
الكنيست بعد حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو واالحتاد الصهيوين اليساري الوسطي .واملثر لإلعجااب أكثار هاو
أن حزب "القائمة املشجكة" مت ّكن من زايدة نسبة اإلقبال بني الناخبني العرب بسبع نقاا ملوياة ،مان  56،5يف امللاة
يف انتحياااابت عااام  2013إىل  63،5يف امللااة عااام  .2015هااذه الطفاارة تااوحي أبن العاارب يف إس ارائيل قااد أصاابحوا
أكثر رقة أبن إبمكان شثليهم املنتحيبني التغلب على خالفاهتم والعمل كقوة موحدة فعالة يف امل سسة اإلسرائيلية.
رد حتالف نتنياهو ابختاذ مزيد من التدابر الي هتدف إىل إضاعاف املوقاف
وبدال من قبول هذا األمر كإظهار للقوة ّ
السياسااي للعاارب .ويف تش ارين الثاااين نوفمة  2015حظاارت حكومتااه الفاارع الشاامايل ماان "احلركااة اإلسااالمية" ،ويف
ربا فةاير من هاذا العاام ،وبعاد زايرة برملاانيني عارب لاثالث عاائالت لفلساطينيني قتلاوا بعاد مهاامجتهم إلسارائيليني،
ع اارض امل ش اارعون اليه ااود مش ااروع ق ااانون يس اامح ألغلبي ااة رالر ااة أرابع م اان الكنيس اات إبخ اراإل أي شث اال ينف ااي الط ااابع
اليهودي عن الدولة او ّحيرض على العنف .ويعتقد السكان العرب أن القانون املقجح حماولاة مبارارة لتهمايش شثلايهم
على الساحة الوطنية.

مواطنون ،متح ّدون
كثّفت هذه التطورات من عملية البحث عن ااج جدياد تتّبعاه النحياب العربياة ،وقاد ظهار باديالن رئيسايان ،االول
يرأس ااه ع ااودة ،يق ااول بوج ااوب عم اال الع اارب اإلسا ارائيليني م ااع اليس ااار اإلسا ارائيلي هب اادف اإلطاح ااة ىكوم ااة نتني اااهو
واستبداهلا ابئتالف يساري وسطي يكون على استعداد الستلناف حماداثت السالم مع الفلسطينيني ،والنظر يف اختاذ
خطاوات رئيسااية للنهااوض ابملساااواة والتكاماال بااني املاواطنني العاارب واليهااود .والثاااين ،برائسااة الفاارع الشاامايل ل"احلركااة
اإلسالمية" ،ويضم أعضاء الكنيست يف "القائمة املشجكة" الذين ميثلاون "بلاد" ،يعاارض تشاكيل ائاتالف ماع اليساار
اإلسرائيلي .وكالمها يدعمان فكرة إنشاء هيلة سياسية منفصلة لتمثيال املاواطنني العارب ،ولكان بينماا يعتقاد االول أن
كمل التمثيل احلايل للناخبني العرب يف الكنيست ،يرى الثاين أنه ينبغي أن حتل حمله.
هذه اهليلة ينبغي هلا أن تُ ّ
انقس اام انتم ااع الع ااريب نتيج ااة ه ااذه اآلراء املتنافس ااة .وق ااد ج اااء يف دراس ااة استقص ااائية لع ااام  2015أجرهت ااا عامل ااة
االجتماااع موح ااة أن  76يف امللااة م اان العاارب اإلس ارائيليني الااذين مشله اام االسااتطالع ي ي اادون التعاااون احلاص اال ب ااني
"القائمة املشجكة" واألحزاب اليهودية يف الكنيست .لكن  33يف امللاة مان انيباني العارب ع ّاةوا عان أتييادهم ملقاطعاة
انتحيااابت الكنيسات؛ و 19يف امللااة ي ياادون اساتحيدام أي وساايلة ،مبااا يف ذلااك العناف ،لضاامان املساااواة يف احلقااو ؛
وقال  54يف امللة إن انتفاضة حملية ستكون مةرة إذا مل يتحسن وضع العرب إىل حد كبر.
إن مستقبل العرب يف إسرائيل يعتمد جزئيا على مدى قادرهتم علاى التغلاب علاى هاذه االنقساامات الداخلياة ،الاي
أعاقت قدرة القيادات العربية على حتقيق التقدم .على سبيل املثال ،إن اخلاالف باني القاادة العارب بشاأن ماا إذا كاان
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ينبغااي مل سسااة سياسااية عربيااة منتحيبااة بطريقااة مباراارة أن حتاال حماال التمثياال احلااايل يف الكنيساات باادال ماان االكتفاااء
ابلتكاماال مااع الاادور التمثيلااي احلااايلّ ،أدى حااىت اآلن إىل عاادم وجااود هيلااة منتحيبااة لتمثياال السااكان العاارب .ولكاان،
سوف يبقى مستقبل العرب يف إسرائيل متوقفا ،وبطر عديدة ،على تطورين ال سايطرة فعلياة هلام عليهماا .االول هاو
كيف ساتدير حكوماة نتنيااهو ومان سايحيلفها الصاراع اإلسارائيلي -الفلساطي يف قطااع غ ّازة والضافة الغربياة ،والتطاور
امل النظاار عاان خيااارات الدولااة
الثاااين هااو بطبيعااة احلااال كيفيااة تعاماال احلكومااة اإلس ارائيلية مااع مواطنيهااا العاارب .وبغا ّ
اجتاههم ميكن للعرب يف إسرائيل أن يتحكموا مبصرهم ،لكن ذلك سيتطلب اتفاقاا باني اجلمياع علاى بارانمج سياساي
موحد.

