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�أكاذيب غري م�ستقرة :الر�أ�س الذي يرتدي التاج ال يعرف الراحة
(((

التحديات التي يواجهها حكام �آل �سعود
كارين هاو�س ،مركز بلفر للعلوم وال�ش�ؤون الدولية ،ني�سان 2016

(((

مقدمة
ي�ستند هذا التقرير �إىل زيارة كارين �إليوت �إىل اململكة العربية ال�سعودية التي ا�ستمرت ملدة �شهر يف
كانون الثاين املا�ضي .تقول �إليوت �أن �أموراً كثرية تغريت منذ زيارتها الأخرية قبل عام ،مبا يف ذلك
تعيني جيل جديد من قادة �آل �سعود مع احتمال تغيريات مهمة يف ال�سيا�سات الداخلية ،و�أكرث من ذلك،
عدم الثقة يف الواليات املتحدة التي تعترب احلامي الأول لل�سعودية منذ فرتة طويلة .يف هذه الزيارة� ،س�أل

عد ٌد مهم من كبار الأمراء ال�سعوديني واملواطنني :هل �أن تنازل �أمريكا عن القيادة يف ال�رشق الأو�سط دائم،
�أم �أن الرئي�س الأمريكي اجلديد �سيقوم مرة �أخرى مبمار�سة القيادة التقليدية يف املنطقة .ومع اقرتاب موعد

االنتخابات الرئا�سية الأمريكية ،من امل�ستحيل �أن نعرف على وجه التحديد ما هي �سيا�سة الرئي�س اجلديد
التي �سوف يتبعها الحق ًا.
ومع ذلك ،فمن الوا�ضح �أن م�ستقبل اململكة العربية ال�سعودية مع اجليل اجلديد من قادة �آل �سعود
ذو �أهمية حا�سمة يف الواليات املتحدة ،لأن اململكة العربية ال�سعودية تعترب العمود الفقري لإمدادات
النفط العاملية الذي يعتمد عليه االزدهار الغربي وهي منبع الوهابية التي تقوم على الفل�سفة اجلامدة
التي حتفز بع�ض اجلهاديني على كراهية الغرب .ونتيجة لهذه الأمور يحتاج �صانعو ال�سيا�سة الأمريكية
�إىل فهم �ضغوطات العمل داخل اململكة وهم ي�سعون �إىل �صياغة �سيا�سة الواليات املتحدة يف املنطقة
من �أجل الدفاع عن النفط ال�سعودي والدميقراطية الإ�رسائيلية التي كانت منذ فرتة طويلة �أولوية لدى
الإدارة الأمريكية ويجب �أن تبقى كذلك .وتك�شف ال�صفحات التالية التي كتبتها �إليوت التغيريات التي
� -1إعداد وترجمة � :آمنه ح�سن رزق – ملف الر�صد والبحث الراجع

2- Karen Elliott House- Uneasy Lie the head that wears a crown The House of Saud Confront
It challenges, Belfer Center April 2016. http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/26484/uneasy_lies_the_head_that_wears_a_crown.html
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طر�أت على الأجيال الكبرية يف العائلة احلاكمة لآل �سعود ،والتحديات املحلية التي تواجه اال�ستقرار
ال�سعودي ،والتهديدات الإقليمية للمملكة وم�ستقبل عالقتها امل�ضطربة مع الواليات املتحدة الدولة
احلامية لها.

تغري �أجيال �آل �سعود
بعد �أكرث من عقدين من االن�سياق املحلي يف ظل احلكام امل�سنني وحتت ّ
ظل احلماية التي ت�ؤمنها
الواليات املتحدة لل�سعودية يف املحيط اخلطر ،بد�أت ال�سعودية يف حتديد م�ستقبلها .وهناك �سببان
رئي�سيان لهذا التغيري .لقد و�ضعت العائلة املالكة ال�سلطة يف �أيدي جيل جديد من القادة هم �أكرث ثقة
بالنف�س و�أكرث حزم ًا .ومن وجهة نظر ال�سعوديني يف الوقت الراهن ف�إن الواليات املتحدة ب�صفتها حامية
لل�سعودية ن�أت بنف�سها ب�شكل متزايد عن القيادة يف ال�رشق الأو�سط يف عهد الرئي�س �أوباما .اليوم وبعد
�أكرث من ثالثة قرون ،فقد انتقلت ال�سلطة �إىل جيل جديد من الأمراء .وميكننا يف هذه احلالة القول �إن

ال�سلطة ترتكز الآن يف �أيدي �آل �سعود �أكرث من �أي وقت م�ضى منذ وفاة عبد العزيز �آل �سعود م� ّؤ�س�س الدولة
ال�سعودية عام .1953

عينّ امللك �سلمان ابن �أخيه حممد بن نايف ( 56عاما) ولي ًا للعهد ،ثم عينّ ابنه حممد بن �سلمان (30
يل و ّ
عاما) يف من�صب و ّ
يل العهد .و�رسعان ما بد�أ الأمري ال�شاب الذي كان غري معروف لدى معظم
يتحدى ابن عمه ويل العهد احلايل لي�صبح احلاكم القادم
ال�سعوديني بب�سط �سلطته ما �أثار التكهنات ب�أنه
ّ
للمملكة .ويف غ�ضون �أ�شهر �أ�صبح حممد بن �سلمان وزيراً للدفاع واالمرباطور االقت�صادي والرجل
الأول يف �رشكة �أرامكو النفطية ..وقد �أغ�ضب �صعود الأمري ال�شاب بع�ض الفروع الأخرى للعائلة
املالكة ،ويف الوقت احلايل ،ومع الدعم الكبري للأمري ال�شاب من قبل والده� ،سوف يبقى الأمري ثابت ًا يف
موقعه.
�أعرب ال�شباب ال�سعوديون عن �رسورهم لرغبة الأمري حممد بن �سلمان حتمل املخاطر املحدقة
باململكة .فقد �شن حرب ًا يف اليمن �ضد احلوثيني .كما لقي حممد دعم ًا من ال�شعب ال�سعودي لل�سيا�سة
احلازمة التي اتبعها �ضد النفوذ الإيراين يف البحرين والعراق ،و�سوريا مبا يف ذلك التزامه �إر�سال قوات
�سعودية �إىل �سوريا �إذا �أرادات الواليات املتحدة ن�رش قواتها اخلا�صة يف �سوريا ملحاربة تنظيم الدولة
ال على ذلك ،فقد ّ
الإ�سالمية والرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد .وف�ض ً
�شكل الأمري التحالف الإ�سالمي �ضد
الإرهاب الذي �ضم  34دولة.
يل و ّ
ويف ال�سياق نف�سه ،و�ضع و ّ
يل العهد الذي ير�أ�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ال�سعودي
خطة طموحة هي «ر�ؤية ال�سعودية حتى عام  .»2030وتهدف هذه اخلطة �إىل �إ�صالح اقت�صاد اململكة
بعيداً عن االعتماد على النفط مما ي�ؤ ّدي �إىل زيادة الإيرادات غري النفطية من � % 10إىل  %70من
�إيرادات اململكة.
8

وتهدف هذه اخلطط االقت�صادية الطموحة للأمري ال�شاب �إىل �ضمان م�ستقبل م�رشق لل�شباب
ال�سعودي حتى مع بقاء �سعر برميل النفط منخف�ض ًا مع و�صوله �إىل 30دوالر.
التحول حتدي ًا جباراً لأنه يتط ّلب على �أقل تقدير تغيرياً �شام ً
ال يف عقلية ال�شعب ال�سعودي
يعترب هذا
ّ
الذي يعتمد على احلكومة ب�شكل كامل يف معي�شته ،وذلك فيما يتع ّلق بت�أمني فر�ص العمل والتعليم
والرعاية ال�صحية .وباخت�صار ،ف�إن العقد االجتماعي التقليدي ال�سعودي يقوم على تقدمي الوالء والطاعة
يقدمه النظام احلاكم .ي�ؤيّد كبار ال�سن ال�سعوديون الذين حت ّدثت
للنظام يف مقابل الرخاء واال�ستقرار الذي ّ

معهم اليوت ال�سيا�سة اخلارجية لو ّيل و ّيل العهد مبواجهة �إيران كما ي�ؤيدون �سيا�سته االقت�صادية داخل اململكة.

ولكن التجربة جعلتهم وبكل ب�ساطة ّ
ي�شككون يف قدرة النظام على حتمل حربني يف �سوريا واليمن
والقدرة �أي�ض ًا على �إ�صالح االقت�صاد املت�ص ّلب الذي يعتمد على عائدات النفط .كما يف�ضل بع�ض
ال�سعوديون يف مقتبل العمر امللك القادم حممد بن نايف.

وهناك بع�ض �أفراد العائلة املالكة من هم �أقل تفا�ؤ ًال حيال الو�ضع يف ال�سعودية .نذكر منهم هنا الأمري
طالل بن عبد العزيز( 85عام ًا) جنل م� ّؤ�س�س اململكة ال�سعودية الذي حتدث ب�رصاحة عن كراهيته لأخيه
غري ال�شقيق امللك �سلمان وحماولته ال�سيطرة على احلكم هو و�أوالده و�أحفاده وحرمان باقي ورثة �آل
�سعود من احلكم .ي�شعر بع�ض الأمراء والأحفاد بالتعا�سة ملحاولة امللك �سلمان �إقامة نظام ملكي على
غرار احلكم الربيطاين الذي ينقل العر�ش من الوالد �إىل االبن .وقد انتقد الأمري طالل هذا الأمر لذا مت
�إبعاده �إىل م�رص عام .1960

امللوك والأمراء اجلدد يف اململكة العربية ال�سعودية
-اجليل الثالث*

-اجليل الثاين
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 -اجليل الأول

يعرف امللك �سلمان ماذا يريد وما هي خططه و�أهدافه مل�س�ألة احلكم .وهنا يطرح ال�س�ؤال التايل
ملاذا مل يعني �سلمان جنله لوالية العهد؟ امل�س�ألة لي�ست �شخ�صية مبا يخ�ص العداء بني الأمراء �إمنا هي يف
كيفية مترير ال�سلطة يف امل�ستقبل ،فنائب ويل العهد لديه عدد من الأبناء وميكن �أن يتولوا ال�سلطة بينما
ويل العهد حممد بن نايف لديه بنات فقط .وي�شغل الأمري حممد بن نايف من�صب وزارة الداخلية وهو
م�س�ؤول عن حفظ الأمن يف بالده ومع ذلك فهو ال يظهر كثريا َعلى �شا�شات التلفزة ويعمل بهدوء لنيل
ر�ضا وا�ستح�سان �شعبه وقد كان مقرب َا من الواليات املتحدة على مدى ع�رشين عاما وعمل على ملف
مكافحة الإرهاب يف اململكة  .ويف املقابل ف�إن الأمري حممد بن �سلمان نائب ويل العهد يظهر يوميا على
�شا�شة التلفزيون بجانب والده مع كبار ال�شخ�صيات الأجنبية ،وتظهر �صورته با�ستمرار على مل�صقات
�إىل جانب والده امللك.
باخت�صار ،ف�إن انتقال ال�سلطة من امللك الراحل عبد اهلل �إىل امللك احلايل �سلمان ي�ؤكد على حقيقة
�صارخة يف النظام امللكي ال�سعودي وهي بقاء �سلطة احلكم امللكي يف يد امللك طاملا هو على قيد احلياة،
جبارة لل�سيطرة
وعندما ميوت امللك متوت ال�سلطة مبوته .يف �سنواته الأخرية كملك بذل عبد اهلل جهودا ّ
على خالفة �آل �سعود حيث �أطلق ما ي�سمى بـ«ال�سديريون ال�سبعة» ،وهي جمموعة م�ؤلفة من �سبعة �إخوة
�أ�شقاء من نف�س الزوجة ،مبن يف ذلك ثالثة �أخوة خدموه كوالة للعهد وهم �سلطان ونايف و�سلمان وقد
عمل على �إق�صاء �أبنائهم من تويل احلكم خا�صة حممد بن �سلمان ،ثم �أ�س�س عام  2014من�صبا جديدا هو
نائب الأمري ويل العهد وعينّ �أخيه الأ�صغر غري ال�شقيق الأمري مقرن وليا للعهد يف تلك الفرتة.

التحديات املحلية:
منذ �أكرث من ن�صف قرنّ ،ح�سنت عائدات النفط م�ستوى معي�شة احلكام ال�سعوديني وال�شعب
ال�سعودي .ويف العام  ،2014انهارت �أ�سعار النفط عندما رف�ضت ال�سعودية خف�ض �إنتاجها لدعم
الأ�سعار العاملية ،وف�ضلت املحافظة على ح�صتها يف ال�سوق العاملية .وقد �أدى هذا القرار �إىل انخفا�ض
�أ�سعار النفط وو�صول �سعر الربميل الواحد �إىل  30دوالر �أوائل عام  .2016وال يتوقع اخلرباء �أي
احتمال الرتفاع الأ�سعار حتى عام .2017
ويكافح احلكام ال�سعوديون من �أجل �إجراء �إ�صالحات من �ش�أنها تلبية توقعات اجلمهور القلقة
وال�س�ؤال الذي يطرح هنا :ماذا �سيحدث عندما يتوقف �آل �سعود عن تقدمي التمويل والدعم الذي يعتمد
على العائدات النفطية �إىل ال�شعب ال�سعودي؟ �أعلنت احلكومة ال�سعودية عن« :خطة التحول الوطني
للعام  ،»2020وقد وعدت هذه اخلطة بتغيري االقت�صاد ال�سعودي من االعتماد على الوظائف احلكومية
الذي ميوله قطاع النفط �إىل حالة من النمو يقودها القطاع اخلا�ص .ويتطلب هذا التحول من ال�سعوديني
البحث عن فر�ص عمل يف القطاع اخلا�ص حيث �أنه بعد ع�رش �سنوات من ال�ضغوط احلكومية لتوظيف
ال�سعوديني و�صل عدد القوى العاملة من غري ال�سعوديني حوايل  .%84كما يف�ضل معظم ال�سعوديني
الوظائف احلكومية امل�ضمونة ذات الدوام الق�صري.
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م�ؤ�رشات القوة العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية يف القطاعني العام واخلا�ص

• امل�صدر مركز بلفر للعلوم وال�ش�ؤون الدولية التابع لكلية كينيدي بجامعة هارفارد الأمريكية

وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو هل ت�ستطيع ال�سعودية �إحداث �أية تغيريات يف االقت�صاد ال�سعودي؟
خالفا للوعود ال�سابقة يف تنفيذ هذه التغيريات تقع امل�س�ؤولية واجلهد اليوم على نائب ويل العهد حممد
بن �سلمان املحامي املتدرب يف جامعة امللك �سعود الذي يهتم بالأعمال التجارية والذي ي�رشف اليوم
على االقت�صاد ال�سعودي ب�أكمله .بد�أت �أوىل بوادر هذه التغيريات اجلديدة مع �إ�صدار احلكومة ال�سعودية
عدد َا من القرارات االقت�صادية املهمة منها رفع �أ�سعار البنزين للحد من الفجوة الكبرية بني الإيرادات
والنفقات احلكومية  ،كما قامت احلكومة بتجميد عدد من م�شاريع البناء وخف�ضت قيمة املدفوعات
للمحافظة على النقد الوطني .كما �أعلن الأمري نايف عن خطط لفر�ض �رضائب على الأرا�ضي احل�رضية
غري املنتجة وعلى ال�سجائر وامل�رشوبات الغازية وفر�ض �رضيبة على القيمة امل�ضافة.

كما ت�سعى احلكومة �أي�ض ًا للرتكيز على طرق جديدة لتنمية الإيرادات غري النفطية �رشط �أن ال تتعدى
 ٪10من �إيراداتها .هناك خطط كثرية على الورق لتطوير االحتياطيات املعدنية يف اململكة وي�شمل
ذلك الذهب واليورانيوم� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يجري النظام حمادثات لفر�ض �رضيبة على ر�سوم الطريان
�إ�ضافة لفر�ض ر�سوم جديدة على امل�سلمني الذين ي�أتون �إىل ال�سعودية لل�سياحة الدينية ولي�س على �أولئك
الذين ي�أتون �سنويا للحج.
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�أ�سعار النفط يف ال�سعودية ما بني الأعوام 2016-1991

�إن الق�ضية الأ�سا�سية لنجاح عملية التغيري يف االقت�صاد ال�سعودي هي التغيري يف عقلية ال�شباب
ال�سعودي� ،إذ �أن ن�صف ال�سكان يف اململكة هم دون  25عاما .ومن املتوقع �أن ي�ضاف �إىل هذا االنتفاخ
الدميغرايف بحلول عام  2030حوايل  4،5ماليني من ال�سعوديني اجلدد �إىل �سوق العمل .و�سوف
يت�ضاعف هذا الرقم �إىل ع�رشة ماليني موظف وعامل ،ومع م�شاركة اليد العاملة الن�سائية �سوف ي�صبح
هذا الرقم اكرب بكثري مما ذكرناه.
يتطلب ا�ستيعاب هذا التدفق االقت�صادي ت�أمني فر�ص عمل لل�سعوديني ثالثة �أ�ضعاف �أكرث مما كان
عليه خالل الطفرة النفطية �إال �أن هذا الأمر يبدو م�ستبعداً جداً .من هنا ،تتكرر اجلهود احلكومية على
مدى العقود املا�ضية للحد من العمالة الأجنبية وت�أثريها يف االقت�صاد ال�سعودي .وقد ف�شلت جميع
حلث ال�سعوديني على العمل يف وظائف القطاع اخلا�ص لأنهم يعتقدون �أن العمل يف هذه
املحاوالت ّ
الوظائف يق ّلل من كرامتهم وهم �أي�ضا يرف�ضون العمل بنف�س الأجور املدفوعة للعمال الأجانب� .ساهم
الدعم وال�سخاء احلكومي للعائالت ال�سعودية الكربى يف جعل الكثري من هذه العائالت ترف�ض العمل
يف رواتب متدنية و�ضمن ظروف يعتربونها مهينة.
يح�صل عدد �صغري من ال�شباب ال�سعودي على وظائف كعمال الياقات البي�ضاء يف القطاع اخلا�ص
ال�سعودي ويزداد هذا العدد يوما بعد يوم .وت�سعى العديد من اخلريجات ال�سعوديات من الواليات
املتحدة �إىل احل�صول على وظائف كم�ست�شارين قانونيني يف �رشكات قانونية وطنية و�أجنبية داخل
اململكة.
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ن�سبة الدين العام على احلكومة املركزية من الناجت الإجمايل املحلي

العي�ش يف بيئة غري م�ستقرة
تكاد تكون امل�شكلة الأكرث �إحلاح َا التي تعاين منها اململكة العربية ال�سعودية هي كيفية احل�صول على
مركز حملي لها يف منطقة تتخبط مب�شاكل خطرية و�رصاعات وانق�سامات ال تعد وال حت�صى ت�ؤثر بدورها
على �آل �سعود .حتيط احلروب الأهلية املميتة منطقة ال�رشق الأو�سط من اليمن والعراق و�سوريا مع خماطر
امتدادها �إىل كل من الأردن ولبنان واململكة العربية ال�سعودية نف�سها .وترى ال�سعودية �أن �إيران وراء كل
هذه الفو�ضى .كما �أن طهران ح�سب اعتقادهم هي عبارة عن نظام يعمل بقوة لن�رش عالمته التجارية
ال�شيعية و�سلطته الإيرانية يف جميع �أنحاء املنطقة ولديه هدف وحيد وحمدد هو تدمري �آل �سعود وال�سيطرة
على �أ�شهر مركزين دينيني مقد�سني يف الإ�سالم هما مكة املكرمة واملدينة املنورة..
هذا ال�رصاع ال�سعودي الإيراين هو �رصاع �شخ�صي ،وهو �أي�ضا �رصاع على ال�سلطة� .صحيح �أن �إيران
متثل الأغلبية ال�شيعية وال�سعودية متثل الأغلبية ال�سنية� ،إال �أن تناف�سهما ال�رش�س يكمن يف رغبة كال البلدين
يف الهيمنة وال�سيطرة على دول املنطقة .وقد برز ذلك خالل ال�سنوات املا�ضية حني متكن الطرفان من
ا�ستغالل نقاط ال�ضعف الداخلية للدول الفا�شلة يف املنطقة مثل �سوريا والعراق وليبيا والبحرين واليمن
لتو�سيع نفوذهما ال�سيا�سي مع الف�صائل املتحاربة يف تلك البلدان.
ما تغري اليوم هو �أن ال�شعب ال�سعودي ،ولي�س فقط حكامه ،يدعمون املواجهة امل�ستمرة مع �إيران.
يتفق موقف احلكومة ال�سعودية املت�شدد �ضد �إيران مع مواقف علماء الدين الوهابيني الذين ي�ستمتعون
بتنامي امل�شاعر املعادية لل�شيعة يف ال�سعودية .وهنا نرى �أن املوقف ال�سعودي املت�شدد يتماهى لي�س فقط
مع املوقف ال�شعبي �إمنا �أي�ضا مع املراجع الدينية يف اململكة .ال ت�شعر ال�سعودية بجنون العظمة �إزاء
هذا الو�ضع مع �إيران .فمنذ الثورة الإ�سالمية الإيرانية التي �أطاحت بحكم ال�شاه عام  1979وعد
القادة الإيرانيون و�أولهم �آية اهلل اخلميني بت�صدير الثورة الإ�سالمية �إىل جميع �أنحاء العامل .وبعد عقد
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من الزمان ،و�ضع �آيات اهلل يف �إيران هدفا مبا�رش �ضد �آل �سعود معلنني �أنهم قد ا�ستولوا على احلرمني
ال�رشيفني .ويف العام احلايل �أعلن �آية اهلل العظمى القائد علي خامنئي �أن ال�سعوديني �سوف يتلقون �رضبة
قا�صمة وخ�سارة يف اليمن و�سوف مترغ �أنوفهم يف الرتاب...
من ناحية �أخرى ،يعترب بع�ض اخلرباء يف الدول الغربية �أن ال�سعودية ت�شعر باخلوف والقلق من �إيران،
وهذه املخاوف حقيقية ،فقد تابع احلكام ال�سعوديون م�سار مفاو�ضات الواليات املتحدة النووية مع
�إيران وكيفية توقيعهم اتفاقية معها دون �أية قيود ،هنا �شعرت ال�سعودية ب�أنها يجب �أن تكون �أكرث حزما
من �أي وقت م�ضى يف �سيا�ساتها جتاه املنطقة ،خا�صة بعدما ر�أت نتائج �سيا�سات الواليات املتحدة
وف�شلها يف متابعة ملفات ال�رشق الأو�سط يف ظل �إدارة �أوباما ،حيث �أدت هذه ال�سيا�سات �إىل التخلي عن
الرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك ،وجتاهل انتهاك �سوريا والرئي�س ال�سوري اخلط الأحمر يف ا�ستخدامهم
الأ�سلحة الكيميائية ،و�آخرها التوقيع على اتفاقية مع �إيران تهدف �إىل منع تطوير الأ�سلحة النووية لعقد
من الزمن على الأقل.
كل هذه الأمور جعلت ال�سعودية ت�سعى جاهدة حلماية م�صاحلها يف املنطقة .والأمر الأكرث �أهمية
هنا هو قلق ال�سعودية من الو�ضع الراهن يف اليمن .فقد �شنت ال�سعودية منذ قرابة العام حربا على قبائل
احلوثيني يف اليمن التي تعتربهم وكالء تابعني لإيران .وبلغت تكاليف هذه احلرب  5.3مليار  $وفقا
لت�رصيح وزير االقت�صاد ال�سعودي يف �شهر كانون الثاين املا�ضي .ويف �آذار املا�ضي �أعلنت ال�سعودية
تقلي�ص عملياتها الع�سكرية يف اليمن مع موا�صلتها تقدمي الدعم اجلوي للقوات اليمنية .حتاول ال�سعودية
ح�شد دعم وطني �شعبي لعلمياتها الع�سكرية يف اليمن .ويف الوقت الذي ين�شد فيه ال�سعوديون الن�شيد
الوطني قبل �أي مباراة ريا�ضية �أ�سوة بال�شعب الأمريكي ،يعرت�ض علماء الدين الوهابيني على �أي مراعاة
للوطنية �أو القومية على ح�ساب وجهة نظرهم القائلة ب�أن امل�سلمني ينتمون �إىل الأمة واىل جماعة امل�ؤمنني
فقط .ويف ال�سياق نف�سه �أعرب ه�ؤالء العلماء عن عدم ر�ضاهم بقرار امللك الراحل عبد اهلل االحتفال
بالعيد الوطني يف ال�سعودية.
وبالعودة �إىل حرب ال�سعودية يف اليمن يعرتف بع�ض ال�سعوديني �أن حرب اليمن هي حرب خا�رسة
وال ميكن ك�سبها� ،إال �أنهم دعموا هذه احلرب على الرغم من قرار ال�سعودية تقلي�ص عملياتها الع�سكرية
�إ�ضافة �إىل تخفي�ض عدد قواتها امل�سلحة هناك.والأمر املثري لالهتمام هو اعتقاد بع�ض ال�سعوديني �أي�ض َا �أن
مبقدور ال�سعودية مواجهة العراق �إذا ما ا�ستمرت امللي�شيات العراقية والإيرانية ب�إحراز تقدم يف العراق.
�أما بالن�سبة ل�سوريا ،فريى معظم املواطنني ال�سعوديني �أن احلل مي�ؤو�س منه يف هذا البلد.

العالقات الأمريكية ال�سعودية:
تعترب الواليات املتحدة احلامي الأ�سا�سي لل�سعودية على مدى الأعوام ال�سبعني املا�ضية التي تعاقب
فيها عدد كبري من ر�ؤ�ساء الدول يف الإدارة الأمريكية يف حميط غري م�ستقر �أبدا� .إال �أن هذه احلقبة قد
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انتهت .يف ظل �إدارة الرئي�س جورج دبليو بو�ش ،واملوقف ال�سعودي الراف�ض للغزو الأمريكي للعراق،
تباينت امل�صالح الأمريكية ال�سعودية الأ�سا�سية يف ال�رشق االو�سط .وعلى الرغم من االختالفات الوا�ضحة
يف النظم ال�سيا�سية واالجتماعية بني كال البلدين و�أي�ضا من ال�شكاوي الأمريكية النتهاكات حقوق
الإن�سان امل�ستمرة يف ال�سعودية ،فلدى احلليفني م�صالح م�شرتكة يف احلفاظ على اال�ستقرار يف هذه
املنطقة امل�ضطربة وهم يعمالن معا للمحافظة على هذا اال�ستقرار.
مع بداية العهد الأول للرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،تفاءل ال�سعوديون ب�شخ�صية الرئي�س اجلديد
وقربه من العامل الإ�سالمي ،وع ّلقوا �آما َال كبرية على قدرة اوباما على حل النزاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني
الذي كان دائم َا م�صدر توتر يف العالقات الأمريكية ال�سعودية� .إال �أن �شهر الع�سل بني البدين مل يدم
طوي َ
ال .خاب ظن ال�سعوديني من املوقف االمريكي البارد من “الثورة اخل�رضاء”  2009يف ايران ،من
التخلي عن مبارك وتغطية و�صول االخوان للحكم ،من عدم التدخل الع�سكري يف �سوريا ،وثم االتفاق
النووي مع ايران .ويف الوقت احلايل ي�شكل تنظيم داع�ش التهديد الأبرز للواليات املتحدة يف �سوريا
بينما تعترب ال�سعودية �أن نظام ب�شار الأ�سد هو التهديد الأ�سا�سي لها.
ومع �إبرام الرئي�س �أوباما االتفاق النووي مع �إيران الذي عار�ضته ال�سعودية و�إ�رسائيل ،يرى املراقبون
انه لي�س من امل�ستغرب الت�شابه الوا�ضح يف مواقف ووجهات النظر ال�سعودية والإ�رسائيلية يف املنطقة،
�إذ يرى كل منهما �أن �إيران هي العدو الأ�سا�سي والرئي�سي له يف املنطقة .وقد اعتمد كال منهما على
الواليات املتحدة حلمايتها من النظام الإيراين.
يف اخلتام ،وتلخي�صا لكل ما ورد يف هذه الدرا�سة جند �أن ال�سعودية تواجه حاليا عدد َا كبري َا من
امل�شاكل ،من ذلك انخفا�ض �أ�سعار النفط الذي �أدى �إىل تهديد االقت�صاد ال�سعودي والعقد االجتماعي
ال�سعودي ،زيادة اال�ضطرابات الإقليمية وتو�سع النفوذ الإيراين ،وتوتري العالقات بني الواليات املتحدة
وال�سعودية يف ظل الإدارة احلالية واملخاوف من اخلطوات القادمة ،وتغري الأجيال يف العائلة ال�سعودية
احلاكمة مع تناف�س قوي بني الأمراء الأبناء� .أما امل�شاكل الكربى التي تواجهها اململكة فهي امل�شاكل
الداخلية منها على �سبيل املثال� ،إيجاد فر�ص عمل جليل جديد من ال�سعوديني العاطلني عن العمل يف ظل
عدم وجود عائدات نفط �ضخمة وهذه م�شكلة كبرية ،و�أف�ضل �أمر يفعله النظام ال�سعودي يف الوقت
احلايل هو حت�سني �صورته يف �أعني مواطنيه وخا�صة �أن املنطقة تعي�ش يف فو�ضى عارمة ،لذا ف�إن اال�ستقرار
الن�سبي يف ظل حكم �آل �سعود يبدو �أف�ضل من �أي بديل �آخر .وهناك رئي�س جديد للواليات املتحدة
ي�ؤمل �أن يكون له دور يف حت�سني العالقات مع اململكة العربية ال�سعودية.
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امل�صادر الداخلية لل�سيا�سة اخلارجية

ال�سعودية:

(((

الإ�سالميون والدولة مع بزوغ االنتفا�ضات العربية
توبي ماتثي�سون ،معهد بروكينغز� ،آب 2015

(((

تقت�ضي ال�سيا�سات الإقليمية للمملكة العربية ال�سعودية �إعادة �صياغة �سيا�ستها الإ�سالمية لأنها ت�ضم
�إحدى �أقد�س مدينتني هما مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وب�سبب حظر انتقاد �سيا�ستها ّ
�شكل هذا الأمر
حلبة نزاع للمعار�ضة داخل الدولة .كما �ساهمت القدرة املالية ال�ضخمة لل�سعودية والعالقة احليوية بينها

وبني الإ�سالميني ال�سعوديني يف �صياغة ال�سيا�سة اخلارجية ال�سعودية منذ العام  .2011ومع تتويج �سلمان
كملك لل�سعودية ودعمه لالنقالب الع�سكري يف م�رص ُ�صعق الإ�سالميون ال�سعوديون من هذا الأمر� .إال �أنهم

رحبوا بظهور تنظيم داع�ش يف اجلانب الآخر ملا ميكن �أن يبثه من روح التفرقة بني الإيرانيني ال�شيعة وغري
ال�شيعة ،و�أغرقوا هذا التنظيم باملقاتلني واملفكرين.

وتواجه اململكة اليوم جمموعة من رجال الدين الذين يتخذون من ال�صحوة الإ�سالمية �شعاراً لهم،

وهم �أ�ص َ
ال يعار�ضون العائلة احلاكمة يف اململكة .ولكن هذه ال�صحوة كانت جمرد مظلة اتخذها ه�ؤالء
العلماء لدمج جماعة الإخوان يف املذهب الوهابي ال�سعودي ،وقد جنحوا يف حتجيم هذه اجلماعة �أكرث
من �أي مكان �آخر .ومع ذلك ف�إن بع�ضهم كان يتكلم عن ال�رشاكة مع جماعة الإخوان امل�سلمني ودعموا
الثورات يف تون�س وم�رص وكذلك يف �سوريا واليمن ،ورحبوا بحكم الإخوان يف م�رصّ ،
و�شكلوا م�صادر
ال�سيا�سة اخلارجية ال�سعودية حيث �سيطروا على احلركات الثورية العربية ،ومن �أبرز ه�ؤالء ال�شيخ �سلمان

عوده الذي �أ�شاد بالتظاهرات واالنتفا�ضات العربية ،ولكنه من جهة �أخرى ّ
حذر النظام من االنفجار
ال�سيا�سي االجتماعي �إذا مل يقم ببع�ض الإ�صالحات الت�رشيعية والنظر يف ق�ضية ال�سجناء ال�سيا�سيني يف
ال�سعودية.
 -3ترجمة واعداد زينب مروة ،متدرجة يف مديرية الدرا�سات اال�سرتاتيجية.
Toby Matthiesen -The domestic sources of Saudi foreign policy: Islamists and the state in the -4
wake of the Arab Uprisings-bookings - August 2015
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الدعم ال�سعودي لالنقالب امل�صري
كانت ال�سعودية امللج أ� الآمن جلماعة الإخوان امل�سلمني الفارين من حكم الرئي�س الراحل حافظ
الأ�سد يف �سوريا كما �أنهم �ساهموا يف ت�أ�سي�س املدار�س الدينية داخل اململكة .ومع بداية الت�سعينيات
وبعد حرب الكويت والعراق ومع ظهور ال�صحوة التي تتكون من الإخوان امل�سلمني الكويتيني ورجال
الدين الوهابيني وا�ستنكارهم لتحالف �آل �سعود مع الواليات املتحدة يف حترير الكويت ،بررت خماوف
�آل �سعود من تو�سع ن�شاط الإخوان امل�سلمني يف املنطقة ،وهو ما �أعاد �صياغة ال�سيا�سة اخلارجية ال�سعودية
من بداية العام  ،2011حيث و�س ّعت جهودها للعب دور م�ؤثر يف م�رص من دعم للثورة امل�رصية �إىل وقف
كل �أ�شكال الدعم جلماعة الإخوان وت�صنيفها كتنظيم �إرهابي .وبالرغم من معار�ضة رجال ال�صحوة يف
ال�سعودية لنظام ال�سي�سي واعتباره نظام َا غري �رشعي .كانت حقيقة �إ�ضعاف ال�سي�سي والع�سكر جلماعة
الإخوان يف م�رص �سبب ًا للتحالف بينه وبني ال�سعودية كقوة ع�سكر� ،إ�ضافة �ضد احلوثيني يف اليمن من
�أجل حتقيق م�صاحلهم امل�شرتكة وتقوية الدعم الع�سكري واملايل مل�رص.

ّ
حتدي الدولة الإ�سالمية
�أُ�س�ست اململكة ال�سعودية بناء على �إ�سرتاتيجية م�صالح قائمة بينها وبني الإ�سالميني ،لذا عملت
على دعم الثورة ال�سورية وخ�صو�صا الإ�سالميني ،كما برزت كفاعل رئي�سي فيها .لكن مع بدء تنامي
طموحات املجموعات امل�سلحة يف املنطقة والتي كانت حم�صورة يف �سوريا والعراق ،وظهور فكرة
الدولة الإ�سالمية ،بد أ� التحالف بني النظام ال�سعودي والإ�سالميني على امللف ال�سوري بالت�صدع
واالنهيار.

أ� ّدى التمويل والدعم اخلليجي للثورة ال�سورية �سواء باملال �أو باملقاتلني� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع رجال
ال�صحوة لل�سعوديني من اجل الذهاب والقتال يف �سوريا� ،إىل تقوية تنظيم داع�ش يف �سوريا ،كما بادر

التنظيم �إىل تو�سيع طموحه �إىل حد �إعالن اخلالفة الإ�سالمية نهاية �شهر حزيران من العام  .2014وكان
لهذا الإعالن ت�أثري قوي على اململكة العربية ال�سعودية .،ونفذ التنظيم عدة هجمات �ضد قوى الأمن
ال�سعودية وامل�سلمني ال�شيعة يف احل�سينيات ال�شيعية يف مناطق الإح�ساء والقطيف والدمام وذلك يف
الأيام الأوىل من ذكرى عا�شوراء� ،إ�ضافة �إىل تهجم التنظيم على ال�سعودية بحيث جعلت مكة واملدينة
من �أهدافه الرئي�سة .وقد �سارعت القوى الأمنية ال�سعودية �إىل �إدانة هذه الهجمات .وعلى الرغم من
الإدانة الر�سمية لالعتداءات على ال�شيعة يف ال�سعودية� .إال �أن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو عن مدى
الدعم الذي يتلقاه التنظيم داخل اململكة؟
�أما يف البحرين فقد لعبت اململكة دوراً بارزاً يف �إ�ضعاف ال�شيعة وقمع تظاهراتهم ال�سلمية حتت
عنوان الطائفية ،ووظفت و�سائلها الإعالمية لهذه الغاية� ،إ�ضافة �إىل �إ�شباع دوافع جماهديها من تنظيمي
داع�ش والقاعدة وذلك الحتواء الت�شيع واحلد من النفوذ الإيراين وت�أثرياته يف املنطقة� .أما يف اليمن ،فقد
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جندت اململكة العربية ال�سعودية تنظيمي القاعدة وداع�ش وبا�رشت التدخل الع�سكري فيه وذلك من
ّ
تقدم احلوثيني �سبب ًا للتقارب بني الفرع
�أجل هزمية احلوثيني وتثبيت حكومة عبد ربه من�صور.
و�شكل ّ
اليمني للإخوان مع اململكة.
ّ
و�شكلت
وقد جنحت الطائفية يف توحيد اجلهود بني ال�شعب ال�سعودي والعائلة احلاكمة يف اململكة،
ال�رضبات اجلوية �ضد احلوثيني نقطة التقاء مهمة بني ال�سعوديني والنظام بهدف ال�سيطرة على الثورات
العربية ومنع االحتالل الإيراين للأر�ض العربية.

النتيجة
هناك عدة ق�ضايا عديدة تب ّناها الإ�سالميون يف ال�سعودية كق�ضية ال�سجناء ال�سيا�سيني ال�سعوديني الذين
�أوقفوا بدون حماكمة عامة ،وموقفهم من الثورة العربية ،وظهور نا�شطني �إ�سالميني جدد دميقراطيني
 ،وكذلك مطالبهم املتعلقة بتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية وا�ستخدام العنف ،وهناك جمموعة منهم طالبت
بالدميقراطية واالنتخابات .ناهيك عن بروز نزعة ي�سارية قومية بني جيل ال�شباب امل�ستاء من �سيا�سات
احلركات الإ�سالمية ومن النظام ال�سيا�سي القدمي ..ويف اجلانب الأخر هناك �أي�ضا عدد من الأ�شخا�ص
الذين ي�ؤيدون العنف ك�أداة ف ّعالة للثورة نتيجة �ضعف التجارب الدميقراطية امل�رصية .كما �ساهم ت�صاعد
حافز جديدٍ للبع�ض يف قبول الأداة ال�سيا�سية �سواء يف اخلارج �أو الداخل .من
تنظيم داع�ش يف �إعطاء
ٍ
هنا اعتنق الإ�سالميون يف ال�سعودية الأ�سباب املختلفة للثورة العربية ب�سبب الدور املركزي ال�سعودي
الطائفي واملايل يف �إدارة النزاعات.
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الإ�سالميون يف احلرب الأهلية:
(((

الإخوان امل�سلمون يف �سوريا و�صراع الوجود
رافايل الفيفري ،معهد كارنيغي� ،آب 2015

(((

ّ
ي�شكل النزاع ال�سوري فر�صة نادرة للإخوان امل�سلمني ال�ستعادة مكانتهم على ال�ساحة ال�سيا�سية
بعد ثالثني �سنة من طردهم من البالد على يد الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد .هذه املجموعة  -التي
�أن�شئت على �أيدي رجال الدين ال�سوريني تبع ًا لفكر ح�سن البنا  -قد دخلت الربملان يف �أعوام 1950
و ،1960لت�شكل الحق ًا املعار�ضة الإ�سالمية �ضد نظام البعث بني �أعوام  1979و  .1982وهذا الأمر
مينحها �رشعية تاريخية وثورية ،كما مينح قادتها اخلربة ال�سيا�سية املطلوبة للتمكن من ال�سيا�سة املعقدة
لدى املعار�ضة.

على الرغم من هذه الإيجابيات ال يزال ت�أثري الإخوان امل�سلمني ال�سوريني غري ملحوظ على �أر�ض الواقع
لأن قيادتهم تخ�ضع ل�شخ�صيات قدمية مما يعيق ت�شكيل عامل جذب لل�شباب ال�سوري .وقد �أ�سفرت �أعمال

العنف غري امل�سبوقة يف النزاع ال�سوري �إىل تو�سيع وت�رسيع وترية التطرف الإ�سالمي .ونتيجة لذلك
ف�إن الإخوان امل�سلمون هم جمرد ف�صيل واحد يتناف�س مع غريه على ال�رشعية الإ�سالمية� .إن تعاظم قوة
املجموعات املتطرفة �أمثال داع�ش وجبهة الن�رصة يف�سح املجال للفر�ص والتحديات �أمام الإخوان .وجند
�أن الرباغماتية ال�سيا�سية واخلطاب الإيديولوجي للقيادة جعال من اجلماعة الإ�سالمية القوة املهيمنة يف
املعار�ضة ال�سورية املدعومة من الغرب .ومن جهة ثانية ف�إن تزايد املتطرفني يف �سوريا يهدد حماوالت
الإخوان لإثبات وجودهم داخل �سوريا ،كما ي�ضع اجلماعة يف حتدي �إيديولوجي غري م�سبوق.

الرباغماتية يف القيادة
اتهم الإخوان امل�سلمون بالتحكم باملعار�ضة يف املنفى منذ بدء الأحداث ال�سورية عام .2011
واحلقيقة �أن تقرب اجلماعة من اجل�سم املعار�ض قد ترك بع�ض الأثر ،ذلك �أن ت�أثري الإخوان امل�سلمني
غالبا ما يكون ب�شكل غري مبا�رش .على �سبيل املثال ،عندما ت�أ�س�س املجل�س الوطني ال�سوري يف �أيلول
 -5ترجمة واعداد �سحر �سالمة ،طالبة متدرجة يف مديرية الدرا�سات اال�سرتاتيجية.
Raphael Lefèvre, Carnegie Middle East Center, August 2015 -6
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 2011مل يحاول قادته “�أ�سلمه” برناجمه ال�سيا�سي �أو حتى الإعالن عن القيادة �إمنا على العك�س عمل
ه�ؤالء القادة مع العديد من النا�شطني من �أجل بناء حتالفات وا�سعة .ودعموا �شخ�صيات املعار�ضة ذات
اخللفيات االجتماعية ال�سيا�سية املختلفة ،وذلك من �أجل �أن ي�صبحوا الزعماء يف املجل�س الوطني
ال�سوري .بالإ�ضافة �إىل �إقامة هذه ال�رشاكات الرباغماتية ،ا�ستعر�ض الإخوان امل�سلمون نفوذهم من
خالل العمل ككتلة واحدة خالل جل�سات الت�صويت يف املجل�س الوطني ال�سوري ،مما يظهرهم يف
بع�ض الأحيان ك�صانعني مللوك املعار�ضة .ثم �أن متا�سكهم الداخلي وتنظيمهم القوي يبدوان يف الواقع
على تناق�ض مع الت�رشذم والتغري يف التحالفات احلا�صلة �ضمن املعار�ضة ال�سورية ..ويبدو �أن تردد جماعة
الإخوان يف الدخول �ضمن م�ؤ�س�سة �أكرب من �ش�أنها ي�ضعف ت�أثريهم.
�ساعدت الأو�ضاع املعقدة من امل�صالح املتبادلة والتعاطف مع الإ�سالميني الإخوان يف ت�أمني النفوذ
ال�سيا�سي ،كما �أدى �إىل نفور مزيد من �أولئك الذين اتهموهم بال�سيطرة على املعار�ضة .وقد بلغت هذه
االنتقادات ذروتها يف �أعقاب انتخاب غ�سان هيتو حليف قطر والذي يعتربه الكثريون “رجل الإخوان
امل�سلمني ورئي�س “حكومة املعار�ضة ال�سورية االنتقالية .ويعك�س اخلالف ب�ش�أن انتخاب هيتو وا�ستقالته
الحقا ،ثم تر�شيح احمد اجلربا املدعوم من ال�سعودية تورط الإخوان يف ال�رصاع على ال�سلطة الإقليمية.
وال �شك يف �أن دعم املع�سكر القطري يف املعار�ضة ال�سورية كان من �ش�أنه �أن ي�ستفز ال�سعودية.
�صوت الإخوان لأحمد اجلربا واعتربوا �أنه لي�س ل�صاحلهم �أن يواجهوا
الحق ًا ،يف عام ّ 2014
ال�سعودية .وقد مكنت هذه الرباغماتية الإخوان ال�سوريني من اخلروج �ساملني من ت�سمية اململكة العربية
ال�سعودية لهم كمنظمة �إرهابية.

�إيديولوجية و�سطية:
ظهرت اخلالفات بني �إخوان �سوريا و�إخوان م�رص بقوة خالل الربيع العربي لعدم اتخاذ ال�سوريني �أي قرار
يخ�ص م�رص ،وعلى وجه اخل�صو�ص الوقوف مع املعار�ضة .وفيما بعد ات�ضح انتقاد الإخوان ال�سوريني

ملر�سي وطريقة تعامله مع الأزمة ال�سورية� .إيديولوجي ًا� ،سعى الإخوان ال�سوريون �إىل �إبعاد �أنف�سهم عن
الفرع امل�رصي .وقد ظهرت هذه النزعة منذ عقد من الزمن عندما قام الإخوان ال�سوريون ب�إ�صدار
«ميثاق ال�رشف الوطني» الذي ين�ص على احرتام التنوع الديني والثقايف داخل �سوريا .وتتعار�ض هذه
املبادئ مع م�رشوع الإخوان امل�رصيني الذين يعملون على فر�ض الإ�سالم يف �أنحاء البالد .ومن اجل �إقناع
الر�أي العام بالو�سطية ،قام الإخوان ال�سوريون بت�أ�سي�س «حزب وعد» ،الذي �ضم املزيد من املعتدلني
ال�سنة وامل�سيحيني والعلويني ،مما قربهم من الرئي�س الرتكي اردوغان.
داخلي ًا� ،ساهم ت�أ�سي�س حزب وعد بتفعيل ن�شاط الإخوان ال�سيا�سي .وتبني �أن �صنع القرار داخل
احلزب يتم ب�شكل م�ستقل عن اجلماعات الإ�سالمية ،مما يتعار�ض مع دور حزب العدالة واحلرية يف م�رص.
على �أي حال تتجه الأنظار ملعرفة كم �سي�صمد حزب وعد على هذا اال�ستقالل .والنتيجة �أن الهدف
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الوحيد لإن�شاء هذا احلزب هو �إظهار ا�ستقاللية الإخوان.
ينعك�س اخلالف احلا�صل بني �شباب الإخوان واجليل القدمي منهم على حزب وعد .وقد بد�أت االن�شقاقات
يف الظهور عام  2010عندما اختري ريا�ض ال�شقفي ليكون زعيم الإخوان .وجاء انتخاب ال�شقفي
كرمز النت�صار ال�سلطة داخل جماعة الإخوان .دفعت خيبة الأمل يف نتائج االنتخابات جمموعة من
الإ�سالميني ذوي التوجهات الإ�صالحية من حلب �إىل �إقامة هيكل مواز ي�سمى جمموعة العمل الوطنية
ل�سوريا .يف البداية ،اكت�سبت جمموعة العمل الوطنية فر�صة ل�رضب املبادرات ال�سيا�سية التي تهدف �إىل
جمع املعار�ضة يف اخلارج حتت مظلة واحدة .ومع ازدياد التوتر قي �صفوف الإخوان اتهمت جمموعة
من ال�شبان القيادة بعقد حتالفات مع �شخ�صيات على عالقة بالنظام ت�سعى �إىل �رضب املعار�ضة .تنظيمي َا،
ينتقد ال�شباب داخل الإخوان ال�رصاع الغام�ض على ال�سلطة داخل القيادة� ،إ�ضافة �إىل �أن انتخاب حممد
الوليد كزعيم مل ير�ض �شبان الإخوان الذين يطمحون �إىل ح�صول تغيريات جذرية داخل تنظيم الإخوان.

مع�ضلة العمل الع�سكري:
يف حماولة ال�سرت�ضاء ال�شبان داخل جماعة الإخوان ،وعد حممد وليد بتخ�صي�ص عائدات مالية
للقيام بن�شاطات للإخوان .يف البداية ،ومت �إن�شاء املزيد من املراكز يف املحافظات تابعة للإخوان لتقدمي
امل�ساعدات� .أما فيما يخ�ص الأعمال الع�سكرية فلم يربز دور للإخوان �سوى عام  2012عندما �أقدم
عنا�رصهم على امل�شاركة يف �إن�شاء “ جمعية حماية املدنيني” .وقد �أعطت قيادة الإخوان اخليار للعنا�رص
فيما يتعلق بالدخول يف الأعمال الع�سكرية .بعد تو�سع النطاق الع�سكري و�إقدام بع�ض املتمردين على
ال�سلب واالبتزاز ،انت�رشت �شائعات ب�أن الإخوان قد �شكلوا جمموعة من املتمردين من تلقاء �أنف�سهم.
ومتت هذه اخلطوة ر�سميا يف عام  2012عندما �أعلنت قيادة اجلماعة عن ت�شكيل دروع جلنة الثورة.
نظري َا ،كان للجنة الثورة القدرة على القيام بدور فاعل م�ؤثر على ال�ساحة ال�سورية .وبعد �إن�شائها
ابتلعت العديد من الألوية ال�صغرية ،و�أثبت عنا�رصها �أنهم ميتلكون القدرات واملعدات الع�سكرية .كما
�أبدت هذه اللجنة رف�ضها للتكفري .وعلى الرغم من كل هذه الإيجابيات ،مل يكن لهذه اللجنة وزن
على �أر�ض الواقع ،ال �سيما �أنها مل ت�ستطع �أن تتحالف مع �أي من اجلماعات الإ�سالمية يف �سوريا .هذا
بالإ�ضافة �إىل انعدام اخلربة الع�سكرية للإخوان مما �ص ّعب عليهم اتخاذ القرارات .ونتيجة لذلك� ،أدت
هذه الإخفاقات �إىل تراجع دعم الإخوان للمتمردين .وقد �أدى هذا التوتر املتزايد �إىل ان�شقاق عدد من
اجلماعات املتمردة.
بدل الإخوان مواقفهم
يف البداية رف�ض قادة الإخوان امل�سلمني االعرتاف بوجود املتطرفني،والحق ًا ّ
بعد تزايد ت�أثري داع�ش .ولكن بعد �أن �أدركت قيادة الإخوان التداعيات الأمنية وراء �صعود التطرف ال
يزال القليلون من هم على بينة من املخاطر املتواجدة على �أر�ض الواقع .كما تخيم �أجواء من الإحباط
ب�سبب جمود ن�شاطات الإخوان التنظيمية و�ضعف �أدائهم الع�سكري ،بالإ�ضافة �إىل ان�ضمام �أع�ضاء
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منهم �إىل منظمات �أكرث راديكالية مثل �أحرار ال�شام وجبهة الن�رصة ورمبا داع�ش.
تو�سع ّ
وتطرف الإ�سالميني �إىل دق ناقو�س املوت جلماعة الإخوان امل�سلمني ال�سوريني.
لقد �أدى ّ
�صحيح �أن املنظمة واجهت التحديات على مدى ال�سنوات املا�ضية ،مثل �صعود اجلماعات الإ�سالمية
املتطرفة ،بالإ�ضافة �إىل مرونة نظام الأ�سد ،ف�ضال عن ت�ضا�ؤل النفوذ الإقليمي لقطر مقابل االرتفاع
املوازي للمملكة العربية ال�سعودية .ومع ذلك ،وعلى الرغم من ال�صعوبات التي تواجههم ،فما زال
الإخوان امل�سلمون ال�سوريون واقفني على �أقدامهم وهم من �أهم مكونات املعار�ضة يف املنفى .و بحلول
عام � ،2015أ�شارت تقارير �إىل �أن مئات الأع�ضاء قد عادوا �إىل �سوريا لزيادة الدعم ولتنظيم �صفوفهم
بعد ثالثني عاما من الغياب.
وبطريقة ما� ،ساعدت �أوليغار�شية الإخوان ب�شكل كبري يف اجتياز التحديات املحلية والإقليمية يف
ال�سنوات الأربع املا�ضية .ويف موازاة ذلك ازدادت م�ستويات انعدام الثقة ال�شعبية �ضدهم داخل �سوريا.
ورمبا دفع هذا اجتاه الإخوان امل�سلمني للتخلي عن مطالبتهم لإن�شاء نظام احلكم الإ�سالمي .يتزايد
القلق داخل جماعة الإخوان امل�سلمني حول الق�ضايا احل�سا�سة مثل النقاء الأيديولوجي ،والعالقات مع
اجلماعات الأكرث تطرف َا ،وا�ستخدام العنف الذي من املرجح �أن ي�شكل �إىل حد كبري النظرة ال�سيا�سية
والأيديولوجية لل�سنوات القادمة يف تطور ميزان القوى داخل املنظمة.
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الإ�سرتاتيجية الع�سكرية الأمريكية
(((
لدعم املعار�ضة الع�سكرية ال�سورية
نيكوال�س هريا�س ،مركز االمن االمريكي اجلديد ،ني�سان 2016

(((

تقوم �سيا�سة الواليات املتحدة الأمريكية احلالية بقطع امل�سار ال�سيا�سي للأزمة ال�سورية الذي ينذر بعدم
وجود حل �سيا�سي قريب للأزمة .و�إذا مل حتافظ الواليات املتحدة الأمريكية على دعمها للمعار�ضة امل�سلحة
املعتدلة لتغيري م�سار احلرب ،ف�إن املفاو�ضات ال�سيا�سية لن تنجح ،ذلك �أن املنظور يف �سيا�سة ب�شار الأ�سد
�أنه لن يتخلى عن ا�ستخدام القوة .لقد �شكل الدعم الرو�سي والإيراين وحزب اهلل قوة لنظام ب�شار الأ�سد
يف املعركة ،بحيث قل�ص من �إمكانية الت�أثري الأمريكي على �أر�ض امليدان.

ويب�سط نظام الأ�سد قواته يف مناطق عديدة من الأماكن املتنازع عليها – درعا والقنيطرة وحلب
واحل�سكة ودير الزور -الأمر الذي ميثل م�شكلة �أمام الداعمني للمعار�ضة ال�سورية التي ال تزال تعاين من
انعدام الوحدة الأيديولوجية والقيادة ومن التخبط يف الأهداف ملا بعد �سقوط الأ�سد ،وهذا ما يجعلهم
يف موقع �ضعف .بينما يدخل الأ�سد من موقع قوة وحلفا�ؤه ،بحيث يكون مرتاحا �إىل م�شاركته يف
احلكم بعد الأزمة� .أما الواليات املتحدة الأمريكية فال ت�ستغل نفوذها ب�شكل ف ّعال ،وهذا النفوذ قد
يتقل�ص مع الوقت ،خ�صو�ص ًا وان املعار�ضة ال�سورية املعتدلة تواجه حتديني �أ�سا�سيني هما :
 -1ظهور اجلماعات التكفريية املتطرفة التي متتلك م�رشوعها اخلا�ص يف طرح حكم ال�رشيعة و�إقامة
حكم �إ�سالمي حم�ض.
 -2عدم امتالك وحدة القيادة وقوة التن�سيق يف مواجهة نظام الأ�سد واجلماعات املتطرفة.

لذا ال بد للواليات املتحدة �أن تنتهج �سيا�سة بديلة عن “�سيا�سة املنطقة تلو املنطقة” ،وتتبع �سيا�سة توحد
بني الأطراف يف املعار�ضة املعتدلة وتقيم التحالفات فيما بينهم ملواجهة نظام الأ�سد واجلماعات املتطرفة
 -7اعداد وترجمة علي �شقري – طالب متدرج يف الدرا�سات اال�سرتاتيجية.
Nicholas A. Heras, FROM THE BOTTOM, UP: A Strategy for U.S. Military -8
Support to Syria’s Armed Opposition, Center for a New American Security, April
2016
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�ضمن �سل�سلة من اخلطوات التي متك ّنها من فر�ض نف�سها .وقد وافقت املعار�ضة ال�سورية على عدة نقاط

طرحتها الواليات املتحدة وهي:

 -1تلقي الدعم الع�سكري من الواليات املتحدة.
 -2دعم املعار�ضة بال�سالح �رشط قبول امل�سار ال�سيا�سي التي تطرحه الواليات املتحدة ملا بعد

الأزمة.

 -3الت�أثري الكبري على �أر�ض امليدان عرب الدعم الع�سكري وخ�صو�صا �صواريخ التاو.
وتعد املعار�ضة ال�سورية يف اجلبهة اجلنوبية – درعا والقنيطرة� -أكرث تنظيما من غريها� .أما اجلماعات
ّ

امل�سلحة املتطرفة فقد زادت من التعقيدات التي تواجه الواليات املتحدة يف الأزمة ال�سورية .هذا الأمر �أدى
بالواليات املتحدة �إىل منع امل�ساعدات والدعم من الو�صول �إىل جماعات كهذه يف حني يقوم بع�ض احللفاء
الإقليميني للواليات املتحدة كرتكيا وقطر وال�سعودية بدعم هذه اجلماعات .ثمة ثالثة درو�س م�ستفادة من
دعم الواليات املتحدة الأمريكية للثوار ال�سوريني:

 -1حت�صيل ال�رشعية املحليةُ :يلحظ ف�شل الت�أثري الأمريكي فيما يخ�ص املجل�س الع�سكري الأعلى

للجي�ش ال�سوري احلر� .إذ مل ت�ستطع توحيد القيادة ب�شكل �أ�سا�سي ،كما مل تقدم الدعم امليداين الف ّعال مما

�أثار ا�ستياء قيادات املعار�ضة� .أما الف�شل الآخر الذي عانت منه الواليات املتحدة فهو �إيجاد �إ�سرتاتيجية
موحدة جتمع هذا التباين يف الأيديولوجيات والر�ؤى املختلفة .وميكن القول �إن ف�شل برنامج التدريب

التي قامت به الواليات املتحدة كان يعود �إىل حماولتها �إن�شاء جي�ش خارج البالد �أرادت �إدخاله �إىل �ساحة
النزاع بدال من متكني اجلهات املحلية ودعمها.

 -2ال�صرب اال�سرتاتيجي على املعار�ضة :ت�شكل “حركة حزم” النموذج الأبرز على ف�شل الواليات

املتحدة يف ال�صرب على التعامل مع �أطراف النزاع .فقد كانت حركة حزم –التي ت�شكلت �سنة 2014
يف �شمال �سوريا -منظمة وم�ؤثرة على �أر�ض املعركة و�إن كانت مهم�شة �سيا�سي ًا ب�سبب مواجهتها كال

من النظام وداع�ش وجبهة الن�رصة .وقد تلقت الدعم من الواليات املتحدة الأمريكية �إىل �أن بد�أت احلركة
باالنهيار البطيء ب�سبب �رضبات جبهة الن�رصة ،عندها �أوقفت الواليات املتحدة دعمها للحركة.

 -3تقدمي الدعم الع�سكري التقليدي للمعار�ضة :يبدو �أن الواليات املتحدة الأمريكية تعلمت مما

ح�صل مع حركة حزم ،حيث مل توفر لها الدعم الع�سكري التقليدي ،وهذا ما جتنبته مع “الفرقة ”30
حيث قدمت لها دعما جوي ًا.

من هنا ميكن القول �أن الواليات املتحدة الأمريكية قد تعلمت در�سني مهمني هما� :أن ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش
على املعار�ضة يف توحيدها وم�أ�س�ستها ،و�أن تقدم الدعم الع�سكري املبا�رش على �أر�ض امليدان.
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زيادة اجلهود الأمريكية يف دعم املعار�ضة امل�سلحة:
�إن تطوير م�ؤ�س�سات حركة املعار�ضة املعتدلة امل�سلحة يف غرب �سوريا عن طريق امل�شاركة الفعالة مع
القوات اخلا�صة باجلي�ش �أو مدربني من القوات اخلا�صة من الدول العربية ال�رشيكة مثل الأردن ودولة
الإمارات العربية املتحدة ميكن �أن يكون ت�صعيداً ملحوظا وم�ؤثرا يف تورط الواليات املتحدة يف ال�رصاع.
و�إذا ما ا�ستمرت الواليات املتحدة يف عملها بتوحيد وم�أ�س�سة املعار�ضة ب�شكل �صحيح ف�سوف ي�ؤدي
هذا الأمر �إىل تقوية املجال�س املحلية وتوفري الأمن لها بحيث ميكن �أن ت�ؤدي خدمات على امل�ستوى
املحلي .وهذا بدوره �سي�ؤدي �إىل �إغراء الالجئني بالعودة �إىل �سوريا ،بعد �أن تقوى املعار�ضة وتفر�ض
م�ؤ�س�ساتها وخدماتها يف املجتمعات املحلية.

اجلبهة اجلنوبية:
ت�شكلت اجلبهة اجلنوبية يف �شباط  2014وت�ضم بني  40و  50ف�صي َ
ال من املجموعات امل�سلحة يف
كل من حمافظات درعا والقنيطرة وريف دم�شق .وتعد اجلبهة اجلنوبية من �أف�ضل الف�صائل يف التن�سيق مع
الواليات املتحدة الأمريكية ويف تلقيها للتوجيهات الإ�سرتاتيجية منها .وميكن القول �أن من الأف�ضل �إيجاد
غرفة عمليات م�شرتكة بني االئتالفات املحلية ت�شرتك فيها خمتلف املجموعات والع�شائر .وما تتميز به
اجلبهة اجلنوبية و�ضعها ميثاق ًا خا�صا ملرحلة ما بعد الأزمة ،ويتميز هذا امليثاق بال�شمولية �أكرث من �إعالن
الريا�ض� .أما التحديات التي تواجهها اجلبهة اجلنوبية فهي:
 -1عدم قدرة التحالف الإقليمي على بناء قيادة موحدة وقوية.
 -2تزايد نفوذ اجلماعات املتطرف يف اجلبهة اجلنوبية.
 -3الدعم املادي والع�سكري املرتاجع والفاتر من الواليات املتحدة الأمريكية والأردن.

اجلبهة ال�شمالية:
تعترب اجلبهة ال�شمالية �أكرث تعقيداً من اجلبهة اجلنوبية ب�سبب وجود ائتالفات �أ�صغر و�أكرث وهي حديثة
ن�سبيا ،منها تواجد الأكراد وتواجد �أكرب للجماعات املتطرفة �أيديولوجي ًا (جبهة الن�رصة وداع�ش) .لذا
يجب على الواليات املتحدة وتركيا التن�سيق والتعاون �أكرث فيما يتعلق باجلبهة ال�شمالية خ�صو�صا منطقة
حلب .وعلى الواليات املتحدة دعم بع�ض التحالفات املعار�ضة امل�سلحة مثل جي�ش الفتح والفرقة
ال�شامية.

جي�ش الفتح:
ت�شكل جي�ش الفتح يف  2015من  16جماعة معار�ضة م�سلحة كانت مبعظمها من اجلماعات التي
تتلقى دعما من الواليات املتحدة .والفرق بني جي�ش الفتح واجلبهة اجلنوبية هو �أن جي�ش الفتح الذي
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�أ�س�سته ال�سعودية� -ساعد ب�شكل �أو �آخر جي�ش الفتح .ولكن بعد التدخل الرو�سي �أعيد �إن�شاء ائتالف
جديد خلفا جلي�ش الفتح يف ت�رشين الأول  2015يقدر عديده ب  5000جندي ،ويتمركز جي�ش
الفتح ب�شكل �أ�سا�سي يف جنوب �أدلب و�شمال حماة ،وقد قاتل يف حلب والالذقية.

الفرقة ال�شمالية:
ت�شكلت الفرقة ال�شمالية يف كانون الأول  2015وتعترب من املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة التي تدعمها
الواليات املتحدة .ويقدر عديدها بحوايل  4500مقاتل .تواجه الفرقة ال�شمالية كال من الن�رصة وداع�ش
ونظام الأ�سد ،و تتواجد يف كل من حمافظتي �إدلب وحماة ،ونتيجة ال�ضغط الذي متار�سه جبهة الن�رصة
يف ادلب تركز وجود الفرقة يف حمافظة حلب.
دخلت بع�ض املجموعات املدعومة من الواليات املتحدة حتت �إمرة �أحرار ال�شام ،الذي ي�شكل
حتديا للواليات املتحدة ،يف حني �أنها ت�سعى لتقوية ودعم امل�ؤ�س�سات التابعة للمعار�ضة املعتدلة يف
حلب ،لل�سعي بعيدا عن �أحرار ال�شام .والهدف من كل ذلك هو �إعادة ما ي�سمى بجي�ش الفتح وتوحيده
مع الفرق ال�شمالية لي�صبح اجلميع قوة موحدة .ويف هذا الوقت على الواليات املتحدة الأمريكية �أن تقوم
مبزيد من اجلهود مل�أ�س�سة هذا التحالف عرب الدعم املايل والدعم الع�سكري واللوج�ستي.
�إن تو�سيع الدعم للمعار�ضة وتقويتها على امل�ستوى املحلي �سيكون مقدمة لت�أ�سي�س منظمة مدنية-
ع�سكرية على م�ستوى املحافظات تكون �أقوى �أمام التحديات .وللمعار�ضة ب�شكل عام مطلب م�شرتك
هو احل�صول على امتالك نظام دفاع جوي �ضد الغارات ال�سورية الرو�سية .والبد من الإ�شارة �إىل �أن
تطوير امل�ؤ�س�سات التابعة للمعار�ضة املعتدلة وتطوير املجتمع املدين �سي�ؤديان �إىل تخفيف انت�شار الفكر
املتطرف �ضمن املجتمعات ال�سنية.
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خطوات نحو حتقيق اال�ستقرار
(((
على احلدود ال�شمالية ل�سوريا
جمموعة االزمات الدولية ،تقرير موجز رقم  ،49ني�سان 2016

(((1

ي�ستدعي التوتر احلا�صل على احلدود الرتكية ال�سورية تدخال فوري َا من الواليات املتحدة الالعب
وجرهم �إىل طاولة
الوحيد القادر على الت�أثري يف �سبيل تقوية نفوذها على كل الأطراف يف وقف الت�صعيد ّ
احلوار .ويبدو �أن الالعبني الرئي�سيني يف احلرب �سوف يتفقون على �شيء واحد يخدم م�صاحلهم بد ًال من
ت�صعيد القتال .هذه هي احلقيقة يف م�سارح ال�رصاع.

�أ  -تركيا وحزب العمال الكرد�ستاين:
�أدت ت�سعة �أ�شهر من العنف ما بني قوات الأمن الرتكية وحزب العمال الكرد�ستاين �إىل مقتل 1200
�شخ�ص وت�رشيد � 400,000شخ�ص ،ويبدو �أن كال اجلانبني يحاول عر�ض احلرب وت�سيريها ل�صاحله.
وترى �أنقرة �أن هذه العمليات �سوف تت�سع يف جنوب �رشق تركيا ،وترى �أي�ضا �أن ا�ستمرار العمليات
التو�سع لالعتداء
الع�سكرية قوة �إ�ضافية بيدها ،حيث تتهم حزب العمال الكرد�ستاين با�ستغالل هذا
ّ
الع�سكري الذي ي�ؤدي �إىل �إخفاق حمادثات ال�سالم .لذلك ت�ضع تركيا �رشوطاَ م�سبقة وغري منطقية
للعودة �إىل املفاو�ضات� ،إما نزع ال�سالح �أو �سحب كل العنا�رص امل�سلحة التابعة للحزب قبل ا�ستئناف
املفاو�ضات ،وا�ضعة �إياه �أمام خيارين �إما اال�ست�سالم �أو الوقوف على احلياد.
هذا الأمر دفع حزب العمال �إىل تعزيز قاعدته يف كياناته الغربية واملجيء �إىل تركيا للم�ساعدة .و�أمام
هذا احلزب �أهداف �شمولية ؛ �إ�سقاط النظام يف تركيا وجعلها دميقراطية ،وعودة �أردوغان �إىل طاولة
و�سع احلزب حربه الأخرية مع اجلي�ش الرتكي يف اجلبال لت�صل �إىل
املفاو�ضات ؛ وب�سبب هذه الأهداف ّ
البلدان واملدن ويف كل مكان حتى �إىل الداخل الرتكي.
 -9ترجمة واعداد زينب مروة ,متدرجة يف مديرية الدرا�سات اال�سرتاتيجية.
Steps toward Stabilizing Syria’s Northern Border Crisis Group, Middle East Briefing N°49/ -10
.Istnbul/Qamishli/Brussels,8 April 2016
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ب -تركيا ووحدات حماية ال�شعب:
يف نف�س االجتاه املعار�ض ت�سعى وحدات حماية ال�شعب الكردي �إىل الت�صعيد يف �سوريا كجزء من
�إ�سرتاتيجية توازن القوى ما بني الع�سكر وال�سيا�سة مع احلفاظ على العالقات املميزة مع الواليات املتحدة
ورو�سيا .ت�سعى هذه الإ�سرتاتيجية لال�ستيالء على م�ساحة  90كلم بني اثنني من جيوبها هما عفرين
�شمال غرب حلب ،و�أرا�ضيها �رشق الفرات ،ومعظم هذه الأرا�ضي ت�سيطر عليها داع�ش حاليا و�سوف
حت�صن مدينة عفرين التي تطوقها تركيا من ال�شمال والغرب
ت�ؤدي ال�سيطرة على هذه الأرا�ضي �إىل ّ
والف�صائل املقاتلة وداع�ش من ال�رشق واجلي�ش ال�سوري من اجلنوب.

هذا وينظر امل�س�ؤولون الأتراك بقلق بالغ �إىل الدعم الأمريكي الع�سكري وال�سيا�سي ملواجهة تقدم داع�ش

يف البلدات الكردية وال�سيطرة على الأر�ض ما بني عفرين والفرات وحلب حتى ال�رشق ،وت�أمني ملج أ�
ملقاتليها يف �شمال �سوريا مب�ساعدة ال�رضبات اجلوية الرو�سية املتقطعة �ضد داع�ش والثوار املدعومني
من تركيا .ويف هذا ال�سياق ،هناك بع�ض التداخل بني موقف وا�شنطن ومو�سكو بالن�سبة حلزب العمال
الكرد�ستاين وجبهته ال�سيا�سية حزب االحتاد الدميقراطي .وقد اتفق اجلانبان �أخري َا على �رضورة �أن يلعب
حزب االحتاد الدميقراطي دور َا �أ�سا�سي َا يف التو�صل �إىل ت�سوية عن طريق املفاو�ضات يف �سوريا ،وعر�ض
اجلانبان لنوع من الالمركزية داخل احلدود ال�سورية احلالية كو�سيلة حمتملة حلل املع�ضالت ال�سيا�سية
والأمنية يف املناطق ذات الأغلبية الكردية �إ�ضافة �إىل �أماكن �أخرى .و�إذا جتنبت مو�سكو و�أنقرة املزيد من
�سيا�سة حافة الهاوية ،يف هذه احلالة ميكن لوا�شنطن �إقناع �أنقرة بتعديل نهجها بالن�سبة ملخاوفها الأمنية
عرب احلدود على النحو املبني �أدناه ،ما ميكنها من بناء �أر�ضية �سيا�سية م�شرتكة �سوف تثبت قيمتها.

 عامل الدولة الإ�سالمية:لدى تنظيم داع�ش م�صلحة وا�ضحة يف تفاقم ال�رصاع بني تركيا من جهة وحزب العمال الكرد�ستاين
وحزب االحتاد الدميقراطي من جهة �أخرى و�أي�ضاَ يف عدم اال�ستقرار يف املنطقة ب�شكل عام .وعالوة على

ذلك �ساهم التنظيم يف تفاقم النزاع بني الطرفني من خالل �إثارة الت�صعيد بني حزب العمال الكرد�ستاين
و�أنقرة وتنفيذ هجمات كبرية يف تركيا .ويرى التنظيم �أن التحري�ض على االنقالب وت�آكل ال�سلطات
املركزية يف العامل الإ�سالمي هو و�سيلة لتو�سيع وتعميق وجوده ،وهو يف�ضل تركيا لقربها اجلغرايف وللروابط
اللوجي�ستية من �أجل ال�سيطرة يف �سوريا �إ�ضافة �إىل دور �أع�ضائه من الأتراك يف زعزعة احلكم واالقت�صاد
و�إثارة الطائفية.

خطر التفا�ؤل املفرط :
�إذا حاول كل من القوات الفاعلة من تركيا وتنظيم الدولة الإ�سالمية وحزب العمال الكرد�ستاين
وحزب االحتاد الدميقراطي ممار�سة العنف والتحدي لتحقيق م�صاحلهم ،فمن املرجح �أن ي�ؤدي ذلك �إىل
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ت�صعيد العنف وما يتبعه من خ�سائر ب�رشية ودمار يف البلدات الكردية جنوب �رشق تركيا ،كذلك ميكن
�أن ي�سبب �رضبة كبرية لالقت�صاد الرتكي ،ومن املمكن �أن ي�ؤدي �أي�ض َا �إىل عدم ا�ستقرار يف املناطق البعيدة
عن النزاع امل�سلح كمناطق غرب تركيا و�شمال �رشق �آ�سيا .
�إذاً مهمة وا�شنطن هي و�ضع �أجندة متوازنة تت�ضمن ت�سويتني �سيا�سيتني  :االوىل مواجهة داع�ش
لتجنب املزيد من عدم اال�ستقرار ،والثانية �إر�سال �إ�شارات وا�ضحة ومالئمة للتوحد ما بني حزب العمال
ووحدات حماية ال�شعب ،او على الأقل التعاون والتن�سيق بينهما .يف املقابل ميكن لوحدات احلماية �أن
تر�سل �إ�شارة مهمة النقرة ب�أن وا�شنطن حا�رضة لآخذ خماوفها الأمنية العابرة للحدود على حممل اجلد.
وهنا ينبغي على الواليات املتحدة �أن تربط ر�سالتها ال�سابقة ب�إ�شارة حازمة تظهر �أن قدرتها على العمل
م�ؤثرة جد َا وم�رشوطة بقبول �أنقرة املبادرة بجدية للعودة �إىل طاولة املفاو�ضات.
�أخريا ،ال بد من حل دائم ينهي العداوة بني تركيا وحزب العمال وذلك ب�إجراء �إ�صالحات د�ستورية
ت�ضمن كامل احلقوق الدميقراطية للأكراد الأتراك �إ�ضافة �إىل التو�صل �إىل ت�سوية حلرب احلدود ال�سورية.
تقدم وهو يبد�أ باخلطوات التالية:
هناك طريق طويل �أمام حتقيق �أي ّ
 ينبغي على حزب العمال الكرد�ستاين وتركيا االمتناع عن املزيد من الت�صعيد وا�ستئناف املحادثات.ويجب على احلزب وقف التح�صينات يف اجلنوب ال�رشقي ،وعدم املطالبة باال�ستقالل ووقف الهجمات
يف املدن الغربية .كما يجب على تركيا االمتناع عن ت�صعيد التوتر يف �سوريا ويف مناطق تركية ويجب
عليها �أي�ضا اتخاذ تدابري �إ�ضافية لت�أمني امل�ؤن واحلماية الإن�سانية للمدنيني ،وا�ستئناف املحادثات مع عبد
اهلل �أوجالن.
 ينبغي على الواليات املتحدة ا�ستخدام نفوذها لتقليل خماوف كال الطرفني لأن م�صاحلها وم�صالحتركيا ال�سيا�سية �شمال �سوريا تفر�ض عليها تقوية عالقاتها مع وحدات حماية ال�شعب الكردية املرتبطة
بحزب العمال الكرد�ستاين وذلك لتحقيق �أهداف الطرفني دون ت�سوية  .ويف املقابل يجب على
الواليات املتحدة الت�أكيد على التزاماتها بت�أمني احلدود الرتكية ،والتعهد بعدم ا�ستعمال الأر�ض التي
ت�سيطر عليها وحدات احلماية لدعم حزب العمال وال�ضغط عليها لتفادي املواجهة مع الثوار املدعومني
من تركيا واملعادين لداع�ش يف حلب ووقف التقدم الأمامي نحو غرب نهر الفرات .ويف الوقت نف�سه
ينبغي على الواليات املتحدة �إعادة الت�أكيد على دعمها لدور وحدات احلماية وجبهتها ال�سيا�سية حزب
العمال الكرد�ستاين داخل �سوريا موحدة وتعددية .
�إن التحديات يف �سوريا حيوية وكبرية� ،إال �أن هذه اخلطوات التي ذكرناها �سوف تعيد الأمن �إىل
املنطقة يف املدى الق�صري ،وميكن �أن حتقق فوائد على املدى البعيد .ويوافق اجلميع على �رضورة طرد
معرة النعمان (�رشق عفرين ) والفرات ،لكن يف الوقت احلا�رض تبدو عملية
داع�ش من �أرا�ضيهم بني َ
التق�سيم التعاوين للعمل م�ستحيلة ما بني وحدات حماية ال�شعب وقوات �سوريا الدميقراطية والثوار املدعومني
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من تركيا والواليات املتحدة ،واال�ستثناء الوحيد هنا هو �أن الواليات املتحدة تخاف من �أحد �رشكائها
�أكرث من خوفها من تنظيم داع�ش .ومن �أجل متا�سك هذا التحالف على اجلميع �أن ي�ؤمن بان م�صاحله
م�ضمونة ما بعد التق�سيم.وهذا الأمر يجب �أن يت�ضمن اتفاقيات لتمكني االنتقال الآمن لوحدات حماية
ال�شعب بني عفرين واملناطق التي ت�ستويل عليها هذه الوحدات �رشقي الفرات على الرغم من ال�سيطرة
املحكمة على احلدود الرتكية ملجموعة الثوار املدعومني من تركيا وقوات �سوريا الدميقراطية املتحالفة
مع وحدات حماية ال�شعب .
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�أ�س�س الدولة الإ�سالمية(داع�ش):
(((1
االدارة ،املال ،والرعب يف العراق 2010- 2005
جمموعة باحثني ،مركز راند2016 ،

(((1

ت�شكل الدولة الإ�سالمية املتمركزة يف العراق و�سوريا تهديدا خطرياً ل�شعوب وبلدان منطقة ال�رشق
الأو�سط ،وت�شكل �أي�ضا تهديدا متنامي ًا للدول خارج تلك املنطقة .لذا جند �أن الدولة الإ�سالمية لي�ست
حديثة الن�ش�أة خا�صة بعد ظهورها اثر �سيطرتها على املو�صل� ،إمنا هي خليفة تنظيمي القاعدة يف العراق
والدولة الإ�سالمية يف العراق( .)ISIيتناول هذا التقرير حتليل مل�ؤ�س�سات الدولة الإ�سالمية وقد انتهى
العمل فيه عام  2014ومن ثم �أ�ضيفت �إليه بع�ض التعديالت يف العام  .2015يقدم التقرير درا�سة �شاملة
للإدارات التنظيمية وتر�سيم احلدود و�آليات التمويل و�إدارة الكوادر الب�رشية لتنظيمي الدولة الإ�سالمية
يف العراق والقاعدة .وي�ستند التقرير �أي�ضا �إىل درا�سة �أكرث من  140وثيقة تابعة للدولة الإ�سالمية يف
العراق ( )ISIوالتي رفع عنها ال�رسية م�ؤخرا ،كما يعر�ض �أي�ضا لبع�ض التو�صيات العملية ملواجهة تنظيم
الدولة الإ�سالمية.

امل�ستندات اخلا�صة بالتنظيم
�إن فهم املنظمات ال�رسية عمل �صعب لأنها تقوم بعمليات كبرية لتغطية ن�شاطاتها .وحتتاج �إدارة
مثل هذه املنظمات وخا�صة منظمة مثل تنظيم الدولة الإ�سالمية �إىل الكثري من اجلهود وتوافر املعلومات
مف�صلة للغاية حول
والقيام بالدرا�سات .حتتوي امل�ستندات ال�صادرة عن املنظمة على معلومات
ّ
�إ�سرتاتيجيتها ووظائف ومهام الأفراد و�إدارة الكوادر الب�رشية وم�صادر الإيرادات املالية ونفقات التنظيم،
وتكمن �أهمية هذه امل�ستندات يف جمع املعلومات الدقيقة عن التنظيم كهيكليته وتنظيمه وبالتايل معرفة
مكامن �ضعفه ملحاربته وهزميته .كما حتتوي هذه الدرا�سة على م�ستندات ووثائق مرتبطة بتنظيم الدولة
الإ�سالمية كامل�ستندات ال�صادرة عن وحدة قيادة العمليات يف الواليات املتحدة الأمريكية والتي قدمت
ملركز مكافحة الإرهاب ( )CTCبعد رفع ال�رسية عنها .قام فريق من الباحثني العاملني يف م�ؤ�س�سة
 -11اعداد وترجمة جوليا قا�سم  ,طالبة متدرجة يف مديرية الدرا�سات اال�سرتاتيجية.
Group of researchers, Foundations of the Islamic State- Management, Money, and Terror in -12
.Iraq, 2005–2010, rand .org, 2016
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راند وم�ؤ�س�سة  )Empirical Studies Of Conflict Project (ESOCيف جامعة برين�ستون
بتحليل هذه امل�ستندات وحتويلها �إىل جداول بيانية متعددة م�ستخدمة التحليل الكمي ،وقد ق�سمت هذه
املعلومات �إىل:
 .1بيانات عن حدود املقاطعات املقرتحة “القطاعات” يف العراق والتي �شكلت الواليات
الق�ضائية للدولة الإ�سالمية يف العراق.
 .2بيانات على م�ستوى الفرد.
• بلد املن�ش�أ وامل�ؤهالت ل 499فردا من الدولة الإ�سالمية يف العراق والذين دخلوا العراق بني
عامي  2004و ،2005منهم  393مقاتال �أجنبيا و  106مقاتل عراقي.
• حالة الفرد ومهمات الوحدات ل 1149عن�رصا فاعال و 1159عن�رصا متويف �أو �أ�سري من
قبل القوات العراقية وقوات التحالف ،وقد �أخذت هذه املعلومات من �أر�شيف الكوادر الب�رشية لإدارة
�إمارة نينوى التابعة للدولة الإ�سالمية يف العراق �أواخر عام  2007وحتى عام .2009
•

بيانات الرواتب ل  9271عينة خمتلفة بني 2005و .2009

 .3بيانات املعامالت التجارية و�سجالت الإيرادات ملحافظة الأنبار ( )2006/2005وحمافظة
نينوى ( )2009/2008وغريهم من املحافظات ،وكذلك �إعداد بيانات عن �إيرادات ونفقات التنظيم
ككل.

ال�صلة باحلا�ضر
تعطي درا�سة التنظيمني ال�سابقني ت�صورا وا�ضحا لكيفية تطور الدولة الإ�سالمية يف العراق لت�صبح
الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام  ..ISISعند درا�سة �أي منظمة يالحظ �أن هناك بع�ض اخل�صائ�ص
التي تتطلب وقتا كبريا لكي تتغري ،ومن هذه اخل�صائ�ص �إدارة الكوادر الب�رشية والهيكلية الإدارية والثقافة
العامة للمنظمة ،وهذا ينطبق على تنظيم الدولة الإ�سالمية .فقد ركز التنظيم على ا�ستخدام �أ�سلوب
حرب الع�صابات والتكتيكات الإرهابية ملقاتلة القوات الأمريكية واجلي�ش العراقي لأكرث من �أربع
�سنوات ( )2008-2004وعلى ما يبدو ات�سم هذا الأ�سلوب بالنجاح ،بالإ�ضافة �إىل حمافظتها على
تالحمها الداخلي وقدرتها على و�ضع خمطط للعودة وهكذا فعلت ب�إعالن واليتها على �سوريا والعراق
عام .2012
�إن اغلب قادة الدولة الإ�سالمية احلالية يف العراق وامل�رشق والدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
(( ISIS/ISILكانوا من كوادر الدولة الإ�سالمية يف العراق يف املو�صل التي تعترب �أهم ح�صون التنظيم،
و�أبرز ه�ؤالء القادة “�أبو بكر البغدادي” واملعروف �أي�ضا” با�سم “�أبو دعاء” الذي توىل اخلالفة بعد مقتل
�أبو عمر البغدادي بغارة جوية.
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اال�ستنتاجات الرئي�سة
عمل تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق على بناء الدولة الإ�سالمية لي�س فقط بالقوة الع�سكرية �إمنا
�أي�ضا عرب ن�رش مبادئ وعقيدة ال�سلفية اجلهادية التي يتبناها التنظيم .تتكامل منظمة الدولة الإ�سالمية مع
مكاتبها يف الواليات ومع الإدارة املركزية ب�شكل عامودي ،بحيث ت�سعى �إىل زيادة الهيكليات على
م�ستوى الوحدات اجلغرافية ال�صغرى يف الواليات ،حيث متتلك كل وحدة نوعا من احلكم الذاتي
ولكنها تعمل على حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية لواليتها ،وتقوم ب�إر�سال تقارير مف�صلة عن �أعمالها
للإدارة املركزية .ت�ستخدم هذه التقارير من قبل القيادة املركزية لو�ضع املخططات الإ�سرتاتيجية للدولة
الإ�سالمية وتوجيه العمل داخل الوحدات خلدمة هذا املخطط .ومن هذه الهيكليات املعتمدة:
 .1م�ضاعفة الهيكلية املحلية لإحكام ال�سيطرة التنظيمية.
 .2تق�سيم العراق عام � 2008إىل قطاعات حمددة ،ولكنها واجهت م�شكلة ب�إيجاد كوادر ب�رشية
تغطي ال�شواغر االدراية والتنظيمية.
 .3جعل �أغلب الكوادر الب�رشية من االنتحاريني خا�صة العنا�رص الأجنبية ،وكوادر خا�صة بالأمن
واملخابرات م�ؤلفة مبعظمها من العراقيني ب�سبب معرفتهم املحلية باملناطق.
 .4تغيري �آلية دفع الرواتب التي �أظهرت �أنها ا�ستخدمت ال�ستقطاب الكوادر املخل�صة للتنظيم،
ولكن تبني �أن هذا الأمر لي�س بعامل ناجح ب�سبب ح�صول اخلروقات.
�	.5إجراء عمليات نقل يف املراتب التنظيمية الإدارية والع�سكرية للعنا�رص با�ستمرار.
 .6القيام بن�شاطات �إجرامية للتمويل ،وفر�ض ال�رضائب و�إعادة حتقيق الإيرادات بني املقاطعات
من �أجل حتقيق �أهداف التنظيم.
تو�صيات ال�سيا�سة العامة:
ت�شري التقارير وامل�ستندات املدرو�سة �إىل �أن التنظيم قد حافظ على هيكليته الإدارية والتنظيمية
و�سي�ستمر باعتماد هذه الهيكليات ،لذا من املفيد و�ضع تو�صيات ملحاربته و�إ�ضعافه ،وهذه التو�صيات
تق�سم �إىل فرعني:
 .Iالتو�صيات املنهجية /الأكادميية
 .IIالتو�صيات العملية

التو�صيات املنهجية:
لفهم طبيعة هذه املنظمات يجب درا�سة التقارير ال�صادرة منها وعنها ،ولهذا على باحثي علم
االجتماع والعلوم ال�سيا�سية واملحللني احلكوميني التعاون من �أجل درا�سة هذه التقارير وحتليلها لو�ضع
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درا�سات ّقيمة من �أجل حماربة هذا التنظيم ،وحتليل امل�ستندات والوثائق ي�ساعد يف فهم �أهم التقنيات
التي ت�ستخدمها املنظمة ،ومعرفة نقاط القوة وال�ضعف ،و�آليات االت�صال ،وكيفية �إجراء معامالتها
التجارية و�سلوكيات التمويل وحتليل امل�ستندات التابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق التي تبني �أنها
تنظيم ي�سعى لبناء دولة متما�سكة متجان�سة داخليا ذات هيكلية �إدارية متينة ،وقد كثفت جهودها لبناء
هذا التنظيم يف وقت ت�صاعد احلمالت �ضدها.

التعليمات العملية:
➢ الإدارة وال�سيطرة املناطقية
➢ الت�صدي ملقاتلي الدولة الإ�سالمية
➢ �سيا�سات التعوي�ض� :آلية دفع الرواتب
➢ ال�سيا�سات املالية :قطع الإمدادات والتمويل

➢ الإدارة وال�سيطرة املناطقية:
يحتفظ تنظيم الدولة الإ�سالمية ب�أر�شيف عن عملياته و�إدارته وكوادره الب�رشية .وتت�ضمن هذه
امل�ستندات معلومات عن ال�سجالت التي ميكن �أن ت�شكل نقطة لك�شف �أهم مواطن ال�ضعف يف
التنظيم .وهذا ما فعلته الواليات املتحدة من عام  2006وحتى � 2011إذ ا�ستخدمت املخابرات
املركزية ملكافحته .و�سيكون تقدمي الدعم للحكومة العراقية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرايل
الأمريكي ومكتب مكافحة املخدرات مفيدا جدا ملكافحة التنظيم .وقد ّبينت املعلومات اال�ستخبارتية
�أن القيام بعمليات ا�رس �أو ا�ستهداف القيادات العليا للتنظيم مل ينجح يف �إ�ضعافه ب�سبب هيكلية الكوادر
الب�رشية امل�ستخدمة ،ولذلك تكون التو�صيات با�ستهداف القيادات العليا واملتو�سطة �أي ا�ستهداف القادة
التنظيميني والع�سكريني واللجان الإدارية للتنظيم.

➢ الت�صدي ملقاتلي الدولة الإ�سالمية:
يتم جتنيد املقاتلني من جن�سيات خمتلفة ،وقد تراوح عدد الأفراد بني عامي  2015-2014من
 9000عن�رص �إىل 20000عن�رصا ،وقد �أعلن املتحدث با�سم وكالة اال�ستخبارات املركزية يف ت�رصيح له
يف �أيلول من العام  2014انه لدى التنظيم مقاتلني يرتاوح عددهم بني  20,000و 31,500عن�رصا
من  80بلدا خمتلفا ،منهم حوايل  2000عن�رص �أوروبي (غربي) توجهوا �إىل �سوريا.
قدرت جلنة املخابرات الأمريكية يف عام � 2015أن  20,000عن�رصا �أجنبيا من  90بلدا �أوروبيا
ّ
كانوا قد توجهوا �إىل �سوريا منذ العام  ،2011و�أكرث من  3,400مقاتال �أجنبيا من بلدان غربية
(�أوروبية) قد توجهوا �إىل �سوريا والعراق والكثري منهم ان�ضموا �إىل تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام .ISIS
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منذ عام  2015لوحظ بان الدولة الإ�سالمية قد غريت من طبيعة عملياتها وعادت �إىل ا�ستخدام
الطرق التقليدية ،وا�ستخدام الأ�سلحة اخلفيفة واملدفعيات ،و�إجراء املناورات .وقد تبني �أن العنا�رص
العراقيني وال�سوريني تولوا مهام التخطيط وقيادة العمليات الع�سكرية وذلك ملا ميتلكونه من خربات
ع�سكرية وميدانية ،مع بقاء العمل على ا�ستقطاب العنا�رص الأجنبية .و�أ�صبح ا�ستقطاب املقاتلني الأجانب
ي�شكل تهديدا لأمن الدول التي تعترب م�صدرة للمقاتلني ،ذلك لأن هذه العنا�رص بعد �أن يتم تدريبها
و�إعدادها للقيام بالتخطيط وتنفيذ العمليات تر�سل جمددا �إىل دول امل�صدر لتنفيذ العمليات الإرهابية
هناك ويف غريها من الدول خارج حدود منطقة ال�رشق الأو�سط.
وقد ّتبني فيما بعد �أن هجمات باري�س قام بها مقاتلني �أجانب ولهذا كان على وا�ضعي ال�سيا�سات
العامة ملكافحة للإرهاب يف البالد وخا�صة دول التحالف و�ضع �آليات للحد من هجرة ه�ؤالء املقاتلني،
ومن هذه الآليات �ضبط احلدود وخا�صة حدود الدول التي تعترب معربا لهم وبالأخ�ص تركيا ،وكذلك
حماولة ك�شف الأ�شخا�ص املحتمل �سفرهم �إىل مناطق التنظيم واالن�ضمام �إليه ومنعهم من القيام بذلك.
وهنا يجب العمل �أي�ضا على زيادة التعاون املخابراتي بني الدول واملنظمات الدولية واحلقوقية داخل
مناطق تواجد التنظيم وخارجه.

➢ �سيا�سات التعوي�ض� /آليات دفع الرواتب
ما زالت م�سالة دفع الرواتب والتعوي�ضات املالية للمقاتلني �أمرا مبهم ًا لأن املعلومات املتوفرة حول
هذا املو�ضوع غالب ًا ما تكون متناق�ضة ،فمثال ت�شري بع�ض امل�ستندات �إىل �أن الرواتب املدفوعة للمقاتلني
تراوحت بني  $400و� $1000شهري ًا يف مرحلة ال�سيطرة على املو�صل ،بينما ت�شري تقارير من قناة
 BBCلعام � 2015أن الرواتب كانت عبارة عن � $65شهريا للمقاتل املحلي و  $45زيادة للزوجة
و�إعطاء  $22للولد الواحد� ،أما املقاتلني الأجانب فقد كانوا يح�صلون على الطعام وامل�سكن ،وهذا
ما يتوافق مع ما كان يدفع للمقاتلني يف االنبار بني عامي  .2006-2005وهذا ي�شري �إىل �أن �أو�ضاع
املقاتلني لي�ست جيدة ،ولهذا عمد التنظيم �إىل ا�ستخدام الرتهيب تارة والرتغيب العقائدي تارة �أخرى
ال�ستقطاب املقاتلني .وقد ظهر هناك بع�ض التفاوت يف احل�صول على الرواتب واملزايا خا�صة عند
املقاتلني القادة ،وهذا الأمر ميكن ا�ستغالله خللق املعار�ضة داخل �صفوف التنظيم.

➢ قطع الإمدادات و�سبل التمويل
يقوم تنظيم الدولة الإ�سالمية بجمع الأموال من خالل القيام بعمليات �إرهابية مثل :تهريب النفط،
بيع ال�سلع امل�رسوقة واالبتزاز وفر�ض ال�رضائب وبيع الآثار املنهوبة واخلطف مقابل الفدية ،واقتطاع جزء
من الأموال املر�سلة للموظفني احلكوميني يف مناطق �سيطرة التنظيم( ،ت�سبب عملية قطع الأموال عن
املوظفني احلكوميني يف مناطق التنظيم بكارثة �إن�سانية له�ؤالء املوظفني) .وت�شكل الهبات وامل�ساعدات
اخلارجية جزءاً �صغرياً من الإيرادات ،وهذا ما ي�شري �إىل �أن التنظيم �سعى للح�صول على �إيرادات حملية
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دون االعتماد على اخلارج مما يجعله قريبا من منط عمل الدول .ومن اخلطوات املمكن ا�ستخدامها لقطع
التمويل عن التنظيم:
•

قطع الطرق امل�ؤدية �إىل حقول النفط.

•

اال�ستيالء على طرق نقل النفط والغاز �أو قطعها.

•

تدمري مراكز حتميل النفط والغاز.

•

تدمري �شحنات النقل.

•

توجيه ر�سالة �إىل التنظيم تفيد �إىل �أن �أي عملية نقل النفط �أو الغاز �ستكون خطرية جداً.

•

حتديد الو�سطاء املتعاملني مع التنظيم.

• فر�ض العقوبات على امل�ؤ�س�سات املتعاملة مع التنظيم� ،أي امل�ؤ�س�سات خارج نطاق �سيطرة
التنظيم والتي تتعامل معه من �أجل احل�صول على النفط والغاز والفو�سفات وغريها من ال�سلع.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض حكومات التحالف �ضد التنظيم متعاملة معه يف تهريب النفط والغاز
وال�سلع ،وهذا ما ي�شكل عائقا �أمام احلد من متويل هذا التنظيم.

الت�سوية ال�سيا�سة كاحلل النهائي:
قد ال تكون العمليات الع�سكرية كافية للق�ضاء على هذا التنظيم و�إ�ضعافه ،لذلك يجب العمل على
�إجراء ت�سوية �سيا�سية ،ويجب �أن تركز هذه الت�سوية ال�سيا�سة على �إ�رشاك الأطراف ال�سنية فيها ،مع
الإ�شارة �إىل �أن ال�س ّنة يف العراق لن ي�ستلموا ال�سلطة كما يف عهد �صدام ح�سني ،كما �أن �إ�رشاك الأطراف
ال�سنية �أمر مهم كي ال ت�شعر ب�أنها مهم�شة �أو مهددة من قبل ال�شيعة �أو ال�سلطة العراقية ويكون مالذها
الوحيد التحالف مع تنظيم الدولة الإ�سالمية� ،إ�ضافة �إىل العمل على تنمية املقاومة واملعار�ضة الداخلية
لهذا التنظيم ،فعلى الرغم من قيامه بعمالت وح�شية �ضد معار�ضيه كما ح�صل عند �إعدام  600فردا
من قبلية البومنر يف حمافظة الأنبار عام  ،2014فقد وجهت �رضبة الحقة لهذا التنظيم عام  2015عند
اغتيال قادته يف املو�صل.
وت�شري التقارير وامل�ستندات التي مت حتليلها �إىل �أن التنظيم ال يتمتع بان�سجام وتالحم داخلي بني
�أع�ضاءه ،كما �أن الوالء �أمر مفقود بني عنا�رصه ،لذلك من املمكن �إ�ضعافه داخلي ُا .كما �أنه ميكن العمل
على �إ�ضعاف التنظيم وهزميته على ال�صعيدين الع�سكري وال�سيا�سي ،وهذا ما ّبينه حتليل الوثائق التابعة
للدولة الإ�سالمية يف العراق  ISIبني عامي  2006و.2010
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اقتبا�سات من ر�سائل بن الدن ال�سرية
�أفرج مكتب مدير اال�ستخبارات الوطنية الأمريكي على دفعتني يف ايار  2015واذار  2016عن
جمموعتني من الر�سائل التي وجدتها القوات االمريكية يف منزل زعيم القاعدة �أ�سامة بن الن اثناء االغارة
عليه وقتله يف باك�ستان .وقد بلغ عدد الر�سائل املن�شورة حتى تاريخه  216ر�سالة يف �أغلبها �صادرة
عن بن الدن و�أخرى وردت اليه فيما بقيت جمموعة ثالثة جمهولة امل�صدر .فيما يلي جملة من �أبرز ما
ورد يف هذه الر�سائل بعدما جرى التدقيق فيها جميع ًا من قبل طالبني متدرجني يف مديرية الدرا�سات
اال�سرتاتيجية.
�إعداد :علي �شقري ،علي �ضاحي ،طالبني يف العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة اللبنانية

تفا�صيل

جمهولة

مو�ضوع
االقتبا�س

ن�ص االقتبا�س

م�رص

فالإعداد لل�سيطرة على م�رص له مقومات من �أهمها �أن نكون قد �سيطرنا على
ال�سودان �أو ًال وزرعنا ما يكفي م�رص من الغذاء ويبقى القمح الذي يف �صوامع الدولة
ملدة �أ�سبوعني هو قوت النا�س ريثما ننقل ما يحتاجه النا�س من الغذاء من ال�سودان
�إىل م�رص.

ال�سيطرة
على العامل
اال�سالمي

�إن كنتم تريدون يف يوم من الأيام �صنعاء والريا�ض والقاهرة وعمان وباقي دول
اخلليج وال�شام فهذا هو اليوم .ينبغي �أن يزول عن �أذهاننا اجلزء القطري �صحيح
�أن هناك حدود �سايك�س بيكو بالتق�سيمات الظاهرة على خريطة املنطقة وهي ما
يعرتف بها احلكام ولكن جميع هذه احلدود �ستزول عندما تقوم دولة �إ�سالمية
يت�ألب الكفر العاملي واملحلي ل�رضبها و�ست�صبح ك�أمنا هي داخل حدودهم الزالة
اخل�صم الذي يهددهم.

اقامة الدولة

وبناء على ما تقدم ف�إنه ال ي�صح �إقامة دولة م�سلمة يف الو�ضع الراهن يف قلب
العامل الإ�سالمي.

اليمن

وهناك م�س�ألة هامة �أود �أن �أنوه �إليها وهي �أن �أمريكا ودول اخلليج �سعوا عملي ًا
لتغيري نظام علي عبد اهلل �صالح مما يظهر �أن هذا الوكيل غري كفء عندهم ويعرفون
معرفة تامة بحجم الف�ساد الإداري واملايل الهائل و�أن هذه الأجواء �أعطت تربة
خ�صبة لكل االجتاهات لكي تنمو وتن�رش �أفكارها .ومن �أهم هذه االجتاهات و�أقوها
االجتاه الإ�سالمي بجميع طوائفه من الإخوان وال�رسوريون وال�سلفيوون وال�سلفيون
اجلهاديون وبعبارة �أخرى �إن بقاء هذا النظام �أقل �سو ًءا بكثري مما لو جاء علي �سامل
البي�ض الذي له �سابقة يف الفتك بالإ�سالميني ف�إنه �إن ا�ستلم ال�سلطة �سيبط�ش باحلركة
الإ�سالمية بجميع طوائفها.
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�أر�ض
اال�سالم

(�أر�ض الإ�سالم) ال�شك �أن كثرياً من �أرا�ضي امل�سلمني حمت ّلة م�ستو ً
ىل عليها من
قبل الكفار وبع�ضها من قرون ،وهلل امل�ستعان ،من الأندل�س غرب ًا و�أطراف �أوروبا
اجلنوبية وو�سط �آ�سيا والبلقان والقوقاز وما قاربها� ،إىل ترك�ستان ال�رشقية يف ال�صني
�إىل الكثري من بلدان جنوب �رشقي �آ�سيا� ,سنغافورة والفلبني والتايالند وغريها بل
والهند �أو �أجزاء كبرية منها وغريها ،كلها كانت يف وقت من الأوقات بالد �إ�سالم
ودار �إ�سالم ثم �أخذها العدو الكافر ،فيجب على امل�سلمني ا�ستعادتها وتخلي�صها
من يد الكفار.

ولقد حذرت قبل �أكرث من عقد ون�صف على املنابر من خطر اخلميني الراف�ضي
�صدام ح�سني
وخطر �صدام البعثي و�أعطيتك �رشيط ًا م�سج ً
ال فلم ت�ستبني اال �ضحى الغد .واين �أقول
واالمام
باخت�صار �إن كل ما قلته عن خطر �صدام وحزبه هو �شيء ال يذكر �إذا ما قورن بخطر
اخلميني
الراف�ضة اليوم ف�صدام وكفره وظلمه حمل وديع �أمام قطيع الذئاب من الراف�ضة.

من �أبي نواف ال�شيعة

وال فرق بني جي�ش مقتدى ال�صدر الذين حرقوا ن�ساء و�أطفال �أهل ال�سنة يف
ل وبني ح�سن ن�رص اهلل يف لبنان �أو ح�سن ال�صفار يف
العراق يف �شارع عام �أمام امل أ
املنطقة ال�رشقية من بالد احلرمني فكلهم يعتقدون �أن قتل �أهل ال�سنة وحرقهم قربة
�إىل اهلل.

ال�شيعة

وان الإ�سالم بريء من الراف�ضة فهم يعتقدون �أن القر�آن حمرف ويتهمون �أم
امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها بالفاح�شة وقد بر�أها القر�آن الكرمي وهذا كفر �رصيح
بالقر�آن ويكفرون كل ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �إال عدداً ي�سيريا وكل ذلك يف كتبهم
املعتمدة القدمية واحلديثة.

�أمريكا

وعقالء �أمريكا يطالبون احلكومة ب�رضورة تخفي�ض ميزانية وزارة الدفاع
لتخفيف الديون ورباها التي بلغت �أرقام ًا فلكية هائلة .وهم يتعلقون بخيوط
العنكبوت وهناك �ضغوط �شديدة يف الغرب ومن داخل �أمريكا تطالب باالن�سحاب
من �أفغان�ستان نتيجة للأزمات املالية.

ر�سالة مر�سلة

ر�سالة اىل
املال عمر
(ذو احلجة
� )1431أفغان�ستان

وال يخفى عليكم �أن بع�ض دول حلف النيتو قد �أعلنت ب�أنها �ستن�سحب عام
�ألفني و�أحدى ع�رش وعلى ر�أ�سها كندا كما �أن �أكرث �أحزاب املعار�ضة يف الدول
الغربية تطالب باخلروج من �أفغان�ستان بل �إن �أوباما نف�سه يرى �رضورة االن�سحاب
خالل الأ�شهر القادمة كما �أعلن ولكن بع�ض اجلمهوريني واجلرناالت ي�ضغطون
عليه ويقولون له �إن ان�سحابنا هزمية �ست�ؤثر على مكانتنا وم�صاحلنا يف كل العامل.
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الن�صارى

ر�سالة بعنوان �أمريكا

“خطاب
�أمريكا”

�إن حقيقة الإميان مركبة من االعتقاد بالعقاب وال�شهادة بالل�سان والعمل
باجلوارح واحلرب لي�س لها �سلطان على القلوب فيمكن �أن جترب الإن�سان على
ال�صالة وهو غري مقتنع به وبالتايل وهو مل يدخل يف الإ�سالم ومن الأدلة امللمو�سة
على ذلك �أي�ض َا �أن ماليني الن�صارى يف بالدنا فهذه م�رص بها ب�ضعة ماليني من
�إخوانكم الن�صارى مل يقتلهم امل�سلمون ومل يجربوهم على تغيري دينهم.
�إنه بف�ضل اهلل قد مت تطوير اجلناح الع�سكري امل�س�ؤول عن العمليات �ضد �أمريكا
وهو جناح م�ستقل والذى بف�ضل اهلل مل يت�أثر �سلبا باحلرب يف العراق بل العك�س هو
ال�صحيح حيث طلبنا من �أخينا �أمري التنظيم يف العراق ال�شيخ �إبي م�صعب الزرقاوي
�أن ي�ؤ�س�س جناحا �آخر هناك لتجنيد الطاقات امل�ؤهلة للعمل �ضد �أمريكا وحلفائها
حيث �أ�صبحت العراق نقطة جذب وجتميع للطاقات املجاهدة.

هدنة مع
الغرب

� إن يف ديننا ف�سحة وهي �أن جننح �إىل ال�سلم �إن جنح العدوا �إليه فلقد �أظهرت
ا�ستطالعات الر�أي �أن الغالبية منكم يرغبون ب�سحب قواتكم من العراق ونحن
ردا على هذا التطور الإيجابي الذى بنبيء برغبتكم يف �إيقاف نزيف الدم واملال
الأمريكي فال مانع لدينا من توقيع هدنة طويلة الأمد تنعمون فيها بالأمن وترجعون
�إىل ما كنتم فيه من هدوء وا�ستقرار قبل غزوة مانهاتن ب�رشوط عادله للطرفني ال
ت�ضريكم ب�شي ء ترفعو الظلم عنا �آخذين يف االعتبار كما �أن الواليات املتحدة وحدة
واحدة و�إن جميع دول العامل الإ�سالمي وحدة واحدة يف ديننا.

مفاداة
اال�رسى

ما ر�أينا بعد الت�شاور فيما بيننا وبعد مراجعة ومرا�سلة وا�ستفتاء بع�ض �أهل العلم
ممن نثق فيهم� ،أن املفاداة باملال جائزة للحاجة ،و�أما بالرجال فبدون قيد احلاجة،
ومقدم على وجوب قتل املرتد ،بل َه
وجوب تخلي�ص م�سلم من �أ�رس الكفار �أوىل
ف�إن
ّ
َ
املن عليه.
ّ

�أجابة على
�س�ؤال حول
املرتد
مهادنة

املرتدين

ايران

ر�سالة
م�ؤرخة ب
 17كانون
ال�شيعة
االول
2007

املرتدون الآن يف وقتنا لهم ال�سيطرة على معظم البالد الإ�سالمية،؛ لهم الدولة
ّ
والتحكم ،ولي�س للم�سلمني (املجاهدين) دول ٌة وال نظا ٌم ،وهم
ولهم التمكن
حرب كالتي نخو�ضها ت�ستدعي التو�سع َة يف مثل
امل�ست�ضعفون الأقلون ،و�أحوال
ٍ
�إبرام الهدنة متى ما ر�أى املجاهدون امل�صلحة فيها ،وحتييد بع�ض �أطراف الردة حني
بالبع�ض.
االن�شغال
ِ
وي�ستح�سن الرد على ما ّتروجه زوراً وبهتان ّا قنوات ال�رضار العربية ال�سعودية
من �أن القاعدة لها �صلة ب�إيران.
و�أما بخ�صو�ص ما ورد يف الر�سالة ب�ش�أن وقف القتال بني ال�سنة وال�شيعة
فينبغي �رشح الأمور ل�صاحبنا و�إن الأمر خمادعة ومغالطات له فهم الذين �أ�شعلوا
احلرب وم�رصون على موا�صلتها والتهدئة ب�أيديهم ويهدفون �إىل ال�سيطرة على العامل
الإ�سالمي ابتداء من العراق وجزيرة العرب  ،ويكون ذلك على غرار ر�سالتكم له
عن اخلالف واملحكمة.
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