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ملخص الدراسة
لق���د أثار احلراك احلاصل في البحرين والتطورات املرتبطة به لغًط���ا كبيًرا يّتصل بنوعية هذا احلراك، ومن 
يق���ف وراءه، وما الهدف منه، وم���ا هو مصير البحرين، وما ه���ي طبيعة وحجم ال���دور اإليراني في التطورات 
الالحقة؟ وبالتوازي مع هذه التطورات مت طرح تسريع عملية االحتاد اخلليجي بني دول مجلس التعاون، فيما برز 

إلى الس���طح أيًضا اقتراح حتقيق االحتاد بني اململكة البحرينية واململكة العربية الس���عودية. 
وفي ظ���ل هذه التطورات، مت تقدمي هذه الدراس���ة لتتناول الوضع البحريني بني الهيمنة الفارس���ية واالحتاد 
اخلليج���ي، ولبيان حقيقة العالقة بني هذه التطورات واحلراك البحريني األخير واآلفاق املس���تقبلية للبحرين في 
ظل هذه الظروف. وبجانب ذلك تظهر أهمية البحرين في أّنها توّفر إمكانية اإلشراف املائي على اخلليج العربي؛ 
نظًرا لسهولة الرسو فيها واالنطالق منها، كما أّنها توّفر مزايا عسكرية وأمنية متقّدمة فيما يتعلق بحماية اخلليج 
ومراقب���ة املالحة؛ لكونها تقع تقريًبا في منتصف الضفة الغربية للخلي���ج العربي، ولذلك فهي على الدوام كانت 
قاعدة بحرية متقدمة لكل القوى التي مّرت على اخلليج عبر العصور، وأهمهم في العصر احلديث بريطانيا ومن 

بعدها الواليات املتحدة التي حتتفظ مبقر أس���طولها البحري اخلامس فيها مبوجب معاهدة ثنائية بني البلدين.
ولك���ن مل���اذا التدخل اإليراني في البحرين هو األكث���ر إصراًرا ووضوًحا؟ وملاذا احمل���اوالت اإليرانية لإلطاحة 
باحلكم هناك منذ الس���بعينيات؟ ورمبا تكمن أهمية البحرين بالنسبة إليران في أنَّ البحرين هي النقطة األضعف 
في اخلليج العربي، واخلاصرة الرخوة ملجلس التعاون اخلليجي، والهدف األس���هل ضمن قائمة األهداف اإليرانية 

في املنطقة.
وال ش���ك أنَّ مثل هذه احملاوالت اإليراني���ة الختراق البحرين بحاجٍة إلى إيجاد اس���تراتيجية متطورة، متداخلة 
ومتش���ابكة العناصر تعمل عل���ى تفكيك اخلطر اإليراني، وحتّصن البالد، وتتعامل م���ع األبعاد الداخلية، اإلقليمية 
والدولية املختلفة للموضوع، مثل تفكيك العامل الش���يعي إذ ال بد من فصل وعزل الشيعة املوالني إليران، ووضعهم 
حت���ت ضغط العزل والنبذ االجتماعي عن أولئ���ك العروبيني الوطنيني، على الصعيد الداخلي، وتعزيز العالقات مع 
ال���دول اإلقليمية التي تنظر إلى إيران كخطر أو كخطر محتمل، خاصة تلك التي تس���تطيع موازنتها على الصعيد 

اخلارجي.

علي حسني باكري 

باحث في منظمة البحوث االستراتيجية الدولية )USAK( تركيا- أنقرة 
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مقّدمة:
أثارت التطورات املرتبطة باحلراك احلاصل في البحرين والذي اندلع في ش���هر فبراير/شباط ))20م بعد الثورة 
التونسية واملصرية وبالتزامن مع الثورة الليبية، لغًطا كبيًرا يّتصل بنوعية هذا احلراك، ومن يقف وراءه، وما الهدف 
منه، وكذلك أثار عدًدا من التس���اؤالت حول مصير البحرين، وطبيعة وحجم الدور اإليراني في التطورات الالحقة. 
وطرحت بالتوازي مع هذه التطورات تس���ريع عملية االحتاد اخلليجي بني دول مجلس التعاون، فيما برز إلى السطح 

أيًضا اقتراح حتقيق االحتاد بني اململكة البحرينية واململكة العربية السعودية.

وف���ي كل هذه املراحل واملتغيرات، ب���دا أّن اجلهل بتفاصيل الوضع البحريني كان الس���مة األبرز للمتابعني، ولعل 
الظ���روف التي اندلع فيها احلراك البحريني، أو باألحرى اس���تغالله للثورات التي جرت في عدد من البلدان ليطلق 
حركته الذاتية، عززت االلتباس لدى هؤالء املتابعني، فاستسهلوا املقاربة باملقارنة، معتبرين أّن ما يحصل في البحرين 

هو نفس الذي يحصل في الدول العربية األخرى.

في هذا الس���ياق، تأتي هذه الورقة البحثية لدراس���ة الوضع البحريني بني الهيمنة الفارسية واالحتاد اخلليجي، 
شارحة عالقة هذه املعطيات باحلراك البحريني األخير واآلفاق املستقبلية للبحرين في ظل هذه الظروف. 

وتبرز أهمية املوضوع في كونه يتناول الوضع البحريني في س���ياق مّتصل ومترابط تاريخي وجيو-اس���تراتيجي، 
وضمن املعطيات الداخلية واخلارجية، احمللّية واإلقليمية والدولية، كما أّنه يفكك السياس���ة اجليوبوليتيكية اإليرانية 
القائمة على التوس���ع والهيمنة بشكل علمي ومنهجي، ليصل من خاللها إلى الهدف الذي تبتغي هذه الورقة حتقيقه، 
واملتمّثل بالتشخيص املتماسك حلقيقة احلراك البحريني األخير ضمن إطار أوسع وأشمل، وأكثر دميومة من حصره 
ف���ي هذا احلدث بحد ذات���ه، لننفذ من ورائه إلى حتديد الغاية من وراء اس���تهداف البحرين حتديًدا من قبل نظام 

املاللي على مدار أكثر من ثالثة عقود.

وتكمن اإلشكالية في تفسير كون البحرين في عني االستراتيجية اإليرانية، وهي الدول الصغيرة جًدا والفقيرة في 
املوارد، كما حتاول الورقة في هذا الس���ياق اإلجابة على عدد من التس���اؤالت التي تشّكل جوهر املوضوع واإلشكالية 

األساسية فيه، ومنها:
• ملاذا االستهداف اإليراني األكثر شراسة للبحرين حتديًدا؟	
• كيف ميكن مواجهة هذه السياسات اإليرانية؟	
• ما هي اخليارات البحرينية املتاحة؟	

علي حسني باكري 

البحرين: اهليمنة الفارسية
 واالحتاد اخلليجي

باحث في منظمة البحوث االستراتيجية الدولية )USAK( تركيا- أنقرة 
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 وتعتمد الورقة بش���كل أساسي على املزج بني أدوات 
املنه���ج الوصفي والتحليلي واالس���تنباطي تبًعا لطبيعة 
احمل���اور املذكورة أدناه ومبا يتناس���ب معه���ا، على أن 
تس���تجيب في النهاية للتس���اؤالت البحثية األساس���ية 
املطروح���ة، والت���ي تعاجلها احملاور الت���ي تتألف منها 
الورقة البحثية، وهي أربعة محاور أساس���ية، باإلضافة 
إلى  اخلامتة  )عبارة عن توصيات( تتوزع على الش���كل 

التالي:

أهمية البحرين   اجليوسراتيجية يف اخلليج العربي : 

ويتن���اول هذا القس���م أهمية 
البحرين من الناحية اجلغرافية، 
م���ن حي���ث املوقع ف���ي اخلليج 
العربي، كما بالنسبة إلى النظام 
السياس���ة  حيث  م���ن  اإليراني 
باعتب���اره عض���ًوا ف���ي مجلس 
التع���اون اخلليجي، ودولّيًا بحكم 
أنها تس���تضيف قاع���دة بحرية 

لألسطول اخلامس األمريكي.

البحرين والسياسات اجليوبوليتيكية اإلقليمية إليران: 

ويتن���اول هذا القس���م توصيًفا حتليلّيًا للسياس���ات 
اجليوبوليتيكة التوس���عّية اإليرانية بشكل عام، ومن ثم 
إسقاط هذا التحليل على توجهاتها جتاه اخلليج العربي 
بش���كل عام، وبعدها موقع البحرين في هذه السياسات 

التوسعية اإليرانية بشكل خاص.
آليات وأدوات االخراق اإليراني للبحرين: 

ويتناول هذا القس���م األدوات واآلليات املستخدمة من 
قب���ل إيران في تنفيذ السياس���ات اجليوبوليتيكية جتاه 
البحري���ن على مختلف األصع���دة الدينية واالجتماعية 
والسياسية، وضمن هذا احملور يتم التطرق إلى احلراك 

البحريني والدور اإليراني فيه.

البحرين وخيار االحتاد اخلليجي يف مواجهة إيران: 
ويتناول هذا احملور مفهوم االحتاد اخلليجي بش���كل 
عام وهدف���ه، ودور البحرين التاريخي في الدفع باجتاه 
حتقيقه، وتقييم االقتراح األخير بتحقيق احتاد سعودي 
– بحريني ، وم���دى فعالية هذا االقت���راح في مواجهة 
التهدي���دات اإليرانية وحتقيق التوازن بني السياس���ات 

الداخلية واخلارجية.
خامتة: )تتضمن توصيات مباشرة(.

أهمية البحرين اجليواسراتيجية يف اخلليج العربي:

البحري���ن دول���ة صغيرة م���ن حيث املس���احة، وهي 
أصغر ال���دول العربية، كما أنها 
الدولة األصغر أيًضا في الشرق 
األوس���ط. تبلغ مساحتها حوالي 
وعدد  فق���ط،  مربع  كل���م   665
س���كانها حوالي ال���� 738 ألف 
نس���مة، في حني تبلغ مس���احة 
إيران على س���بيل املث���ال مليوًنا 
و648 ألف كلم مربع وبعدد سكان 
بلغ حوال���ي 70 مليون نس���مة، 
وهي مقارن���ة أولية ثنائية مهمة؛ حتى يتم فهم املخاوف 

البحرينية بشكل أكبر في إطار البحث الذي نتناوله.

اش���تهرت البحري���ن بداية لكونها واح���دة من أقدم 
دول املنطقة من حيث اس���تخراج النفط، فقد مت حفر 
أول بئ���ر نفطي فيها ف���ي ع���ام )93)م. لكنها اليوم 
ا في مجال النفط، فخالل الثالثني  ليس���ت العًبا مهّمً
س���نة املاضية تراجع إنتاج النفط في البحرين بش���كل 
دراماتيك���ي لينخفض بنس���بة 90% تقريًبا من )4 ألف 
برميل للنفط يومّيًا في العام 989)م، إلى 3440 برميل 
نفط يومّيًا فقط في العام 2009م وهو ما يوازي تقريًبا 
حوالي 0.02% من مجموع صادرات النفط من الشرق 

األوس���ط.))( 

))( انظر:  

 JIM FINK, Bahrain Crisis is Important for One Reason:
Saudi Arabia, investingdaily, 16-3-2011:=

البحري��ن دول��ة صغرية م��ن حيث املس��احة وهي 
أصغ��ر ال��دول العربي��ة، كم��ا أنها الدول��ة األصغر 
أيًض��ا يف الش��رق األوس��ط. تبلغ مس��احتها حوالي 
665 كلم مربع فقط، وعدد س��كانها حوالي ال� 738 
ألف نسمة، يف حني تبلغ مساحة إيران على سبيل 
املث��ال مليوًنا و648 أل��ف كلم مربع وبعدد س��كان 
بلغ حوالي 70 مليون نس��مة، وه��ي مقارنة أولية 
ثنائي��ة مهمة حتى يتم فهم املخ��اوف البحرينية 

بشكل أكرب يف إطار البحث الذي نتناوله.
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وعل���ى الرغم من أّن البحرين ال تتمتع مبيزات نفطية 
وغازية كما هي حال ش���قيقاتها في اخلليج العربي، إال 
أّنها بقيت دوًما حتمل قيمة جيو-اس���تراتيجية إقليمية 
ودولية منذ الق���دم. بهذا املعنى، ف���إن البحرين وعلى 
عكس معظ���م دول املنطقة ال متتل���ك أهمية نابعة من 

مواردها، وإمنا من موقعها اجليو-استراتيجي. 

إذ تكمن أهمية البحرين في أّنها توّفر إمكانية اإلشراف 
املائي على اخلليج العربي؛ نظًرا لس���هولة الرس���و فيها 
واالنطالق منها، كما أّنها توّفر مزايا عس���كرية وأمنية 
متقّدم���ة فيما يتعلق بحماية اخللي���ج ومراقبة املالحة، 
لكونها تقع تقريًبا ف���ي منتصف الضفة الغربية للخليج 
العرب���ي، ولذلك فهي على ال���دوام كانت قاعدة بحرية 
متقدمة لكل القوى التي مّرت على اخلليج عبر العصور، 
وأهمه���م في العص���ر احلديث بريطاني���ا ومن بعدها 
الواليات املتحدة التي حتتفظ مبقر أس���طولها البحري 

اخلامس فيها مبوجب معاهدة ثنائية بني البلدين. 

وتكم���ن أهمية مملكة البحرين أيًض���ا في كونها تقع 
جغرافّيً���ا في مواجه���ة إيران وبني قطر والس���عودية، 
ومرتبطة باألخيرة بجسر اس���تراتيجي يؤمن التواصل 
الب���ري بني البلدين. ضمن ه���ذا اإلطار حتظى اململكة 
بأهمي���ة على الصعيد الدفاع���ي، إذ تعتبر البحرين مع 
قطر مرك���ًزا متقدًما في عمق اخللي���ج العربي للدفاع 
عن الضفة الغربية من���ه وعن مجلس التعاون اخلليجي 
حتديًدا، وتستطيع أن تعمل كمحطة إنذار مبّكر متقّدمة 
جت���اه املخاطر القادم���ة من الضّفة الش���رقية للخليج 

العربي.

من الناحية األمنية أيًضا، تعتبر مركًزا اس���تراتيجّيًا 
ا ملن يستطيع أن يتمركز فيها لالنطالق باجتاه آسيا  مهّمً
الوسطى أو باجتاه ش���مال إفريقيا؛ لكونها في الوسط 
تقريًب���ا، ناهيك عن دورها كمنصة إلط���الق املبادرات 
الهادف���ة إلى مكافحة القرصنة في اخلليج وبحر العرب 

=http://www.investingdaily.com/11210/bahrain-crisis-is-
important-for-one-reason-saudi-arabia

وخليج عدن.))(

من الناحية اجليو-سياسية تشرف اململكة البحرينية 
على إيران والساحل اإليراني، وبالتالي فهي مبثابة رادار 
لرص���د املخاطر القادمة من هذا البلد، س���يما في ظل 
األطماع التوسعية وسياس���ة الهيمنة التي يحاول نظام 
املالل���ي فرضها عل���ى منطقة اخلليج العرب���ي وبوابته 

البحرين وعبر بالد الشام وبوابتها العراق.

وفي هذا اإلطار، يتساءل كثيرون ملاذا البحرين دوًما؟ 
وملاذا التدخل اإليران���ي في البحرين هو األكثر إصراًرا 
ووضوًحا؟ وملاذا احمل���اوالت اإليرانية لإلطاحة باحلكم 
هناك منذ السبعينيات؟ حتى إّن البعض يعتقد، وبسبب 
تكرار الرواية حول اخلط���ر اإليراني على البحرين، أّن 
هناك مبالغة في املوضوع، وأّن املوضوع يتم اختالقه بني 
فترة وأخرى ألهداف خارجة متاًما عن إطاره، لكّن نظرة 
فاحصة ألوضاع البحرين الداخلية كما ألهميتها اجليو-
اس���تراتيجية وربطها بأهداف وطموحات إيران املعلنة 
والصريح���ة في اخلليج العربي ومبش���روعها اإلقليمي 

سيساعد على فهم اإلشكالية بشكل أفضل.

فالبحرين مهمة إليران يف هذا اإلطار لعّدة نقاط:

• البحري���ن النقطة األضعف ف���ي اخلليج العربي 	
واخلاص���رة الرخ���وة ملجلس التع���اون، والهدف 
األس���هل ضمن قائم���ة األه���داف اإليرانية في 

املنطقة.

• اتصال البحرين بعدد من املواضيع والقضايا ذات 	
األهمية اجليو-اس���تراتيجية بحي���ث من املمكن 
أن يشكل س���قوطها احلجر الذي سيدحرج بقية 

أحجار الدومينو في اخلليج.

• اتصالها مع الس���عودية برّيًا عبر اجلس���ر الذي 	
يربط البلدي���ن، وإمكانية انتق���ال االضطرابات 

))( انظر على سبيل املثال:

 Bridget Kendall, Why Bahrain matters to Britain, BBC,
19-2-2011:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-12513135
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سريًعا خاصة إذا كانت ذات طابع طائفي-سياسي 
وهو اخلليط الذي يحسن النظام اإليراني إشعاله 
واالس���تفادة من نتائجه، كما تخبرنا التجارب في 
عدد من البلدان من بينهم العراق، ولبنان، واليمن.

• إمكاني���ة تأثير الوضع فيه���ا على دول أخرى في 	
مجلس التعاون لها عناصر مشتركة قد تتأثر بها 

)اللوبي اإليراني(، لعل أبرزها الكويت.

• وجود األس���طول األمريكي البحري اخلامس في 	
البحرين؛ حيث املقر العام لهذه القوات، وارتباط 
ذلك بأهمي���ة اخلدمات الت���ي تقدمها البحرين 
كمنّص���ة مائية في موقع جيو-اس���تراتيجي في 
اخلليج العربي، في مقابل احلماية من التهديدات 

اخلارجية، وفي هذه احلالة هي إيران.))( 

))( انظر على سبيل املثال: 

 George Friedman, Bahrain and the Battle Between Iran =

هذه األهمية جتعل البحرين في عني االس���تراتيجية 
اإليراني���ة اإلقليمية والسياس���ات اجليوبوليتيكية في 
اخلليج العربي، ومن دون فهم أسس هذه االستراتيجية 
اإليرانية، وهذه السياس���ات اجليوبوليتيكية اإلقليمية 
س���يكون من الصعب فهم طبيعة االستهداف اإليراني 
للبحري���ن وهدفه الذي يتخط���ى بطبيعة احلال حجم 

ودور البحرين بحد ذاته.

البحرين والسياسات اجليوبوليتيكية اإلقليمية 
إليران يف اخلليج العربي:

اكتسبت السياس���ات اجليوبوليتيكية اإلقليمية إليران 
منذ نش���وء اإلمبراطورية الفارس���ية وإلى اليوم نزعة 
الهيمنة والس���يطرة حتى أصبحت جزًءا أساس���ّيًا من 

=and Saudi Arabia, Strafor, 8-3-2011:

www.stratfor.com/weekly/20110307-bahrain-and-battle-
between-iran-and-saudi-arabia
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عقلية الش���خصية الفارس���ية لإليراني، كما هي مظهر 
من مظاهر الهوي���ة القومية للبالد، والتي غالًبا ما يعّبر 
عنها بشكل غير مباشر حينما ال يكون هناك قدرة على 
االس���تحواذ أو املواجهة،  وبش���كل مباشر عندما تكون 

القدرة موجودة.

ولم يأت ذلك عن عبث أو بشكل طارئ بطبيعة احلال، 
فهو مزيج من العناصر الثقافية التاريخية الفارسية قبل 
اإلسالم، ومن عنصر التشّيع والتقّية في مرحلة ما بعد 
اإلسالم، وحتديًدا ما هو مرتبط منها باملرحلة الصفوية 

التي تعبر عن الهوية القومية للبالد.

  فعبر التاريخ كان اإليرانيون )الفرس( يعتقدون دوًما 
أّنهم متفوقون على غيرهم من الشعوب والثقافات، وأّنهم 
أصحاب حضارة تعود إلى آالف السنني ملا قبل اإلسالم، 
وأّنهم كانوا أّول من أسس اإلمبراطوريات وحكم املنطقة، 
وأن هذا التاريخ يعطيهم احلق في أن ميارس���وا تفّوقهم 
الذي يعتقدون به، ليس على مس���توى احمليط اإلقليمي 

الضيق، وإمنا األوسع إقليمّيًا ودولّيًا.))(

هذه الفكرة ل���م يتخل عنها حّكام إيران على اختالف 
أنظمتهم السياس���ية منذ القدم، مروًرا بالشاه، ووصوالً 
إلى املرش���د األعل���ى، وهم يرتكزون دوًما في س���عيهم 
لتحقيق هدفه���م إلى عامل التمّيز ع���ن »اآلخر« الذي 
يجعلهم يعتقدون دوًما أّنهم متفوقون »عليه« وأحق »منه« 
ف���ي القيادة والتزّعم. ولذلك جن���د أن التميز اإليراني 

ينطلق دوًما من العامل الثقافي  والطائفي.

إذ لطاملا عّرفت إيران نفسها في محيطها ارتكاًزا إلى 
عامل اللغة الفارس���ية والثقافة الفارسية. فاإليرانيون 
ينظرون إلى أنفس���هم على أنهم متفوقون عرقّيًا وثقافّيًا 
على الشعوب املجاورة، وخاّصة على العرب، أضيف إلى 
ه���ذا العنصر فيما بعد، البعد املذهبي الش���يعي الذي 
انتشر في العهد الصفوي زمن الشاه إسماعيل الصفوي، 
والذي أصبح عاماًل آخر من عوامل التمايز الذي تسعى 

))( ملزيد من التفاصيل، انظر:

 Kamran Taremi, Iranian Perspectives on Security in the
Persian Gulf, Iranian Studies, volume 36, number 3, Sep-

tember 2003, p:381- 391.

إليه إيران دائًما؛ لتك���ون مختلفة عن محيطها، معتقدة 
أّنها متّثل اخلط القومي في اإلسالم.)2( 

وتدفع ه���ذه املرتكزات الثقافي���ة والدينية إيران إلى 
الس���عي دوًما للمحافظة على هذا التميز عن احمليط، 
ونتيجة لهذا الشعور بالتفوق والتميز، يتوّلد لديها نزعة 
للتوسع والس���يطرة والهيمنة؛ مدفوعة مبنطق الفوقية 

واالستعالء.)3(

 وتنعكس هذه املعطيات على سياسة إيران اخلارجية 
جتاه محيطها اإلقليمي، ويالحظ في هذا اإلطار تركيز 
إيران على املنطقة العربية، وعلى اخلليج العربي حتديًدا، 
رغم أنها تقع في تقاطع جيوبوليتيكي-استراتيجي يشمل 
منطقة آسيا الوس���طى، القوقاز، آسيا الصغرى، جنوب 
آس���يا، غربي آسيا )املنطقة العربية(. ويعود السبب في 
ذلك إل���ى أّن منطقة اخلليج العربي تعد بالنس���بة إلى 
اجلانب اإليراني مبثابة مجال حيوي اس���تراتيجي رخو 
يتيح لها ممارسة سياس���تها التوسعية من جهة، ولكون 
هذه املنطقة تعّد األضعف من حيث القابلية لالختراق.

فالكتل احمليط���ة بإيران حتّد م���ن طموحاتها، نظًرا 
ملوازاتها في القّوة أو تفوقها عليها في كثير من األحيان. 
إذ حتد إيران من الش���مال الغرب���ي الكتلة التركية التي 
توازيه���ا في القوة البش���رية، وتتفوق عليه���ا اقتصادّيًا 
وعس���كرّيًا، ناهيك عن أّن أنقرة عضو في حلف شمال 

األطلسي.

ومن الش���رق واملنطقة اجلنوبية-الشرقية، حتد إيران 
الكتل���ة الباكس���تانية واألفغانية، واألول���ى دولة نووية، 
والثاني���ة مقب���رة لإلمبراطوريات دون أن ننس���ى آنئذ 
األفغان الذين حكموا إيران في فترات تاريخية سابقة.

أما منطقة وس���ط آس���يا فهي منطقة نفوذ روس���ي 

)2( راجع: علي حسني باكير، ما الفرق بني إيران وإسرائيل؟ السياسات 
اجليوبوليتكية اإلقليمية إليران: تفس���ير نزعة الهيمنة والسيطرة، دورية 
مدارات اس���تراتيجية- مركز س���بأ للدراسات االس���تراتيجية، العدد 3 
مارس- يونيو ))20، أو علي حس���ينب أكير، السياس���ات اجليوبوليتكية 
اإلقليمية إليران: تفس���ير نزعة الهيمنة والس���يطرة،على الرابط التالي: 
http://alibakeer.maktoobblog.com/1599639/

)3( املرجع السابق.
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وصيني، واللعب فيها على الوزن الثقيل يعني مواجهة كل 
منهما، وهي معادلة ليس���ت لصالح إيران. وعليه فاملمر 
الوحيد ملمارس���ة النفوذ اإليراني والنزعة التوسعّية يقع 
دائًم���ا باجتاه العراق ومنطقة اخلليج العربي التي تعتبر 

املجال احليوي إليران.))(

وقد أّكدت هذا التحليل االس���تراتيجية اإليرانية التي 
ترتكز على اخلطة العش���رينية، والت���ي وضعت منطقة 
اخللي���ج العربي على رأس أولويات السياس���ة اإليرانية 
وحتقيق الطموح اإلقليمي. وفًق���ا للوثيقة،)2( فإن إيران 
تقع في مركز خمس���ة نظم إقليمية حتتية هي »ش���به 
القارة، والشرق األوسط العربي، واخلليج )الفارسي()3(، 
والقوقاز، وآس���يا الوس���طى«، وترتبط مع هذه النظم 
استراتيجّيًا على ساحتي احلضارة اإليرانية واإلسالمية. 
وتضيف الوثيقة أنه حتى تس���تطيع إيران الوصول إلى 
مكانة إقليمية أفضل ولع���ب دور أكبر، يتحتم عليها أن 
حتدد وضعية محيطها وأولوياته���ا فيما يخص النظام 

اإلقليمي.

وتكم���ن أهمية هذه الوثيقة في كونها تش���ّكل الرؤية 
االس���تراتيجية إليران، ومت إعداده���ا بعد عمل مضٍن، 
ومت التصدي���ق عليها أيًضا من قب���ل مجلس اخلبراء، 
وباركها اخلامنئ���ي ودعا جميع الوزارات وأجهزة الدولة 
ومسئوليها إلى السير في إطارها ما استطاعوا، وتعديل 

برامجهم مبا يتناسب معها.)4(

))( املرجع السابق.

)2( ملزيد من التفاصيل حول الوثيقة التي حتدث عنها القائد السابق 
للحرس الثوري ونقل أجزاء واس���عة منها، انظر: محسن رضائي بازتاب، 
إيران والفكر اإلقليمي، )الصدى( 2005/3/26، نقلته: مختارات إيرانية 

العدد 58 - مايو 2005.

كم���ا نقلت  صحيفة كيهان )الدنيا( اإليرانية في عددها  2007-4-4 
ملخًصا واسًعا عن الوثيقة وقدمتها، متوافر على الرابط التالي:

www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=17106
&lang=

)3( إيراد هذا املصطلح هو لألمانة العلمية في النقل، وال نوافق عليه 
من األساس وال نتبناه، وإمنا نستخدم اخلليج العربي.

)4( للمزيد عن الوثيقة انظر: محسن فرمهيني فراهاني، دراسة آليات 
حتقيق أهداف الوثيقة املستقبلية العشرينية إليران حتى عام 404)ه�/= 

ويحظ���ى املوقع االس���تراتيجي للخليج )الفارس���ي( 
بأهمية عالية بالنس���بة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
من أبعاد مختلف���ة؛ جغرافية اس���تراتيجية، وجغرافية 
سياس���ية، وجغرافية اقتصادية، وجغرافية ثقافية، كما 
يحتل اخلليج أولوية في الوثيق���ة ضمن النظم التحتية 

اخلمسة، وذلك لألسباب التالية كما نّصت عليه:)5(

• ميثل املوقع االس���تراتيجي للخليج )الفارس���ي( 	
األولوية األولى للجمهورية اإلس���المية اإليرانية، 
باملقارنة مع سائر املواقع اخلمسة ملنطقة جنوب 
غرب آس���يا، من حيث اجلغرافي���ا االقتصادية 

واحملور األساس لالقتصاد.

• بالنظر إلى حاجة العالم املتزايدة للطاقة وهيمنة 	
إي���ران على اخلليج )الفارس���ي( ومضيق هرمز، 
وم���ن ناحية أخ���رى وجود 4)% م���ن احتياطات 
النفط و20% من احتياطات الغاز، كل هذا سيرفع 

من قدرة إيران على املساومة في املستقبل.

• م���ن حيث اجلغرافي���ا الثقافية تتك���ون األغلبية 	
الس���احقة من س���كان هذه املنطقة من الناطقني 
باللغة الفارس���ية والشيعة، وهذا في حد ذاته من 
املمك���ن أن يعمق من نفوذ إيران في هذه املنطقة 
وجناح منوذج الدميقراطية الدينية -لعل املقصود 
هنا به���ذا املصطلح حكم الول���ي الفقيه ورجال 
الدين في النظام السياسي- كنموذج محلي وديني 
في هذا النظام في العراق س���يكون مبشًرا بنفوذ 

معنوي متزايد إليران في هذا النظام.

وف���ي هذا اإلطار تب���دو البحري���ن احللقة األضعف 
خليجّيًا بدورها، إذ تتعامل إيران معها مبنطق احملافظة 
التابع���ة لها)6(، )7( وهنا يبرز دور العاملني اللذين حتدثنا 

= 2025م في مجال ثقافة التضحية والشهادة، موقع شاهد نويد اإليراني:

 http://navideshahed.com/ar/index.php?Page=definition
 &UID=246986

)5( نفس املرجع السابق.

KanranTaremi, Op. Cit            :6( انظر(

)7( نظام املاللي يذهب في التطرف القومي والنزعة التوسعية أبعد= 
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عنهم���ا، الثقافي والطائفي، الفارس���ي والش���يعي في 
سياسة إيران اخلارجية.

 يكمن الهدف اإليراني االس���تراتيجي في الس���يطرة 
على منطق���ة اخلليج العربي، وهو هدف يكاد يرجع في 

ج���ذوره إلى مرحل���ة البابليني، 
كقوة  به���ا  االعتراف  وانت���زاع 
ومبصاحلها  ش���رعية،  إقليمية 
احليوي���ة في الع���راق واخلليج 
واملنطق���ة م���ن بعدها بش���كل 
مهم  هنا  الشرعية  فغطاء  عام. 
بالنسبة إليران، وهو يعني إقرار 
دول العالم وعلى رأسها الواليات 
املتح���دة - املعني األول - نظًرا 
ألنه���ا القوة األول���ى في العالم 
ونظًرا لسيطرتها على الترتيبات 
التي جترى في اخلليج العربي.

وألن ه���ذه املنطقة فيها ثالثة العبني كبار هم العراق، 
والس���عودية، والواليات املتحدة، فإن حتقيق هذا الهدف 

يستلزم ثالثة أمور مركزية:))(

• إسقاط العراق كقوة منافسة وكحائط صد للبوابة 	
الشرقية للعالم العربي، واحليلولة دون قيام عراق 

= مم���ا ذهب إليه نظام الش���اه. بل إّن العديد من املس���ئولني اإليرانيني 
الرفيعي املس���توى اعتبروا أّن الشاه خان إيران بتنازله عن البحرين، وال 
يكف الرس���ميون عن التذكير دوًما بذلك بني فت���رة وأخرى، ومن هؤالء 
»حسني ش���ري عتمداري« مستشار املرشد األعلى آية الله علي خامنئي، 
ومدير حترير صحيفة »كيهان« ش���به الرسمية، الذي يعتبر »أّن البحرين 
جزء من األراضي اإليرانية، وأن املطلب األساس للشعب البحريني حالّيًا 
هو إعادة هذه احملافظة إلى الوطن األم واألصلي« أي إيران اإلسالمية!. 
ومثله »عل���ي أكبر ناطق نوري« عضو مجمع تش���خيص مصلحة النظام 
والرئيس الس���ابق ملجلس الش���ورى الزييرى »أن مملك���ة البحرين تابعة 
تاريخّيًا لب���الد فارس، وأنها الوالية 4) من إيران«. وتعكس هذه املواقف 
الرسمية املتكررة عقلية الهيمنة اإليرانية وعقدة التاريخ الشبيهة بالعقدة 

اإلسرائيلية التي تبني عليها مطالبها التوسعية دوًما.

))( انظر على سبيل املثال: 

 George Friedman, Bahrain and the Battle Between Iran
and Saudi Arabia, Strafor, 8-3-2011:

www.stratfor.com/weekly/20110307-bahrain-and-battle-
between-iran-and-saudi-arabia

قوي؛ من أج���ل إخراجه من املعادل���ة اإلقليمية 
واس���تخدامه كمنصة لضمان املصالح اإليرانية، 
وذلك عن طريق الس���يطرة الدائم���ة عليه عبر 

وسطاء. )وهو األمر احلاصل اليوم(.

• )وأي 	 املتحدة  الواليات  طرد 
قوة أخرى قد حتل محلها( من 
اخلليج العربي على اعتبار أنها 
تق���ف عائًقا في وجه س���يطرة 
إي���ران املطلقة عل���ى اخلليج، 
باإلضافة إلى أن هناك إمكانية 
دائمة العتباره���ا تهديًدا دائًما 
للمصالح اإليرانية بش���كل عام، 
أو عقد صفقة معها للعمل نيابة 

عنها.

• العربية 	 اململك���ة  إخض���اع 
الس���عودية؛ على اعتب���ار أّنها املناف���س الوحيد 
املتبقي ف���ي حينه، والذي يحول دون الس���يطرة 
اإليراني���ة الكاملة على اخلليج وبس���ط نفوذها 
وتأثيرها عليه. )من أكبر الدول العربية س���وريا 
والعراق حتت الس���يطرة اإليرانية، ومصر يجري 
العمل على حتييدها على األقل إن لم يكن جذبها، 

وبالتالي لم يتبق سوى السعودية عائًقا(.

 الس���ؤال الذي يطرح نفس���ه في هذا اإلطار: كيف 
سيستطيع النظام اإليراني حتقيق كل ذلك للوصول إلى 
الهدف النهائي بأقل كلفة وجهد وبأعلى فعالية ممكنة؟ 

اجلواب يكمن في البحرين!

البحرين هي اخلاصرة الرخوة كما سبق وذكرنا، وهي 
املفصل الضعيف، ونقطة الضعف القاتلة على مس���توى 
اخلليج العربي، وهي س���احة االمتح���ان مليزان القوى 
اإلقليمية اإليرانية-األمريكية-الس���عودية، وهي مؤهلة 
ألن تك���ون موقع االختراق الرئي���س حلملة التخريب 

اإليرانية؛ نظًرا لعاملني أساسيني:

• األول وجود طبقة موالية لنظام املاللي ال يستهان 	
بها ومتنوعة ومنفتحة على مختلف االختصاصات 
وحتت عناوين متعددة؛ دينية وسياسية واجتماعية، 

 يكمن اهلدف اإليراني االس��رتاتيجي يف الس��يطرة 
عل��ى منطق��ة اخللي��ج العرب��ي، وهو ه��دف يكاد 
يرج��ع يف ج��ذوره إىل مرحلة البابلي��ني، وانتزاع 
االع��رتاف بها كق��وة إقليمية ش��رعية ومبصاحلها 
احليوي��ة يف العراق واخلليج واملنطق��ة من بعدها 
بش��كل ع��ام. فغطاء الش��رعية هنا مهم بالنس��بة 
إلي��ران وهو يعي إق��رار دول العامل وعلى رأس��ها 
ا ألنها القوة  الوالي��ات املتحدة - املعي األول - نظ��رً
األوىل يف الع��امل ونظًرا لس��يطرتها على الرتتيبات 

اليت جترى يف اخلليج العربي.
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وحقوقية وثقافية. 

• أما الثاني فعدم متتع البحرين باحلصانة الدولية 	
التي يوفرها ع���ادة عامل الثروة النفطية، وكونها 
تعتمد اعتماًدا كبيًرا على القطاع املصرفي، فهذا 
يزيد من هشاشتها عند التعرض ألزمات خارجية.

 اس���تهداف البحرين من قبل إيران يوّفر الكثير من 
املزايا لنظام املاللي، فإس���قاط النظام يعني السيطرة 

عليها عملّيًا من قبل القوى املوالية 
للولي الفقيه. 

وهذا يعني إعطاء دفعة جديدة 
للتش���يع الصف���وي ف���ي املنطقة 
بعدما أخذ زخمه األول مع حزب 
الل���ه، والثاني مع س���قوط نظام 
صدام حسني. هذا الشعور بالقوة 
لدى األقلية الش���يعية في املنطقة 

واخلليج قد ينتقل مباش���رة إل���ى دولتني هي الكويت 
وعمان ال سيما أّن التحضير فيها ملشاكل داخلية كان 

في أوّجه ما يعني:

• انهيار االس���تقرار، وتعميق االنقس���ام الطائفي، 	
وتعزيز قوة اللوبيات اإليرانية القادرة على العمل 
بفاعلي���ة في ظروف كه���ذه، وبالتالي زيادة نفوذ 
إيران على هذه املناطق وس���يطرتها على القرار 

النهائي فيها.

• نتيجة حلالة عدم االستقرار وسيطرة إيران على 	
هذه املناطق، فإن الوجود األمريكي فيها سيكون 
مهدًدا من األس���اس. مبعنى آخر، إسقاط النظام 
البحريني واملجيء بنظام موال إليران سيؤدي إلى 
انسحاب األسطول األمريكي من البحرين وتغيير 

مقر قيادته.

• انتقال املشكلة إلى الكويت وسلطنة عمان يعني أّن 	
القواع���د األمريكية هناك أيًضا لم تعد آمنة وقد 
يلحقها نفس املصير، وستصبح قطر معزولة، ما 
يعن���ي أّن البيئة اإلقليمية لم تعد صاحلة لتواجد 
أمريكي في ظل التبّدل اجليو-سياس���ي السريع 
على أرض الواقع، وهو األمر الذي ال يتيح املجال 
للتفكي���ر أو القيام برد فع���ل، خاصة إذا لم تكن 
واشنطن مستعدة لذلك أو لديها قرار مسبق بعدم 

املواجهة.

وبهذا تكون طهران أطاحت 
اإلقليمي���ة  املعادل���ة  ب���كل 
بضربة  املنطقة  في  والتوازن 
واح���دة وّجهت إلى البحرين، 
فتم ط���رد األمريكي وإخراج 
املعادل���ة،  م���ن  الس���عودي 
والسيطرة على العراق، وبذلك تستتب الهيمنة املطلقة 
لنظام املاللي على اخلليج برمت���ه وتكرس إيران قوة 

وحيدة. 

وهنا تكم���ن أهمي���ة البحرين في االس���تراتيجية 
اجليو-سياس���ية اإليرانية، وعلى هذا األساس يكون 

االستهداف الدائم للمنامة.

 آليات وأدوات االخراق اإليراني للبحرين:

 يغف���ل كثيرون أثناء مقاربته���م للخطر اإليراني أّن 
طهران ليس���ت بحاج���ة إلى تغيير مي���زان القوة في 
املنطقة من خ���الل تعزيز الق���وة التقليدية للقدرات 
العسكرية، أو من خالل ممارسة هذه القوة التقليدية 
باألحرى، فهي تعتمد عل���ى القدرات الالتناظرية في 
أغلب األحيان، ويكفيها تعزيز دعم عملياتها التضليلية 
التي تقوم أساًس���ا على االعتم���اد املتزايد على أذرع 
متعددة تابعة لها ومنتشرة في املنطقة، وتنجز أعمال 

اس��تهداف البحرين من قب��ل إيران يوّفر 
الكثري من املزايا لنظام املالي، فإس��قاط 
��ا  النظ��ام يع��ي الس��يطرة عليه��ا عمليًّ
م��ن قبل الق��وى املوالي��ة للول��ي الفقيه، 
وهذا يعي إعطاء دفعة جديدة للتش��يع 
الصف��وي يف املنطق��ة بعدم��ا أخذ زمخه 
األول م��ع حزب اهلل، والثاني مع س��قوط 

نظام صدام حسني.
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البحرين: اهليمنة الفارسية
علي حسني باكري واالحتاد اخلليجي

طهران بالوكالة لتزعزع األمن واالستقرار في اخلليج.

يق���ول كيهان برزك���ر))( -وهو مدي���ر ملركز أبحاث 
إيراني على صلة ب���وزارة اخلارجية اإليرانية وموجه 
للعال���م العرب���ي وله فرع مموه في لبنان حتت اس���م 
آخر-: »هناك ثالثة توجهات أساس���ية في سياس���ة 
إي���ران اخلارجية اإلقليمية، ه���ي: التوجه اجلغرافي 
واجليوبوليتيك���ي، والتوج���ه )الثقاف���ي -التاريخي(، 

والتوجه العقائدي و)السياسي -األمني(.)2(

 ويضي���ف أّن تواج���د إيران الفاعل ف���ي القضايا 
اإلقليمية يؤدي إلى تثبيت الدور )السياس���ي � األمني 
� االقتص���ادي( إليران في املنطقة، ويزيد من األهمية 

االستراتيجية إليران في النظام العاملي.

في املقابل ف���إن التركيز على اإلقليمية، وتوس���يع 
العالقات ضمن إطار العناصر )السياسية � األمنية � 
الثقافية � االقتصادية( مع ش���عوب ودول املنطقة يتيح 
الفرص ألداء دور ونفوذ )اقتصادي � سياس���ي أمني( 
إيران���ي في املنطقة، كما أنه يحّد من املخاطر األمنية 
احملتملة في املس���تقبل، وفي النهاي���ة يزيد من قدرة 
إيران على التحرك في مجال العالقة مع الدول الكبرى، 

وخاصة أميركا.)3(

 لكن وفي نظرة فاحصة على منطق التحالفات، ومن 
هم الش���عوب، ومن هي الدول الت���ي يدعو إلى التعامل 
معها، سنجد أّنه يتحدث عن العنصر الشيعي في املرّكب 
السياسي – الثقافي، وعن احلكومات املوالية إليران على 
قاعدة التبعية والناجمة عن صعود التش���يع السياس���ي 
كحكومة العراق، وأيًضا حزب الله في لبنان، واحلوثيون، 
واملعارضة البحرينية، وأينما وجدت مثل هذه احلاالت.

إذ يعتبر أّن العقيدة الش���يعية والسلطة الوطنية هي 
مكون أس���اس من مكونات »اإلقليمية« في سياسة إيران 

))( التقاه كاتب هذه السطور أيًضا في بيروت شخصّيًا.

)2( انظر: كيهان برزكر، مكانة »اإلقليمية« في سياسة إيران اخلارجية، 
فصلية العرب وإيران، عدد 26، السنة 8، شتاء ))20م.

)3( املرجع السابق.

اخلارجية، ويقول: »أدى دخول عنصر التش���يع في إنتاج 
السلطة والسياسة في الشرق األوسط عام 2003م إلى 
تقوية دور نفوذ إيران في القضايا السياس���ية واألمنية 
للمنطق���ة، ومن ذل���ك احلضور الفع���ال واملصيري في 

قضايا العراق ولبنان، والشرق األدنى بشكل عام.)4(

ووفًقا لبرزكر، فمكون التشيع قد يشكل عنصر سلطة 
وطني���ة إيرانية يُس���تخدم ضمن إط���ار تقوية االهتمام 
اإلقليمي. علًما بأن االس���تفادة م���ن هذه املكونة تصبح 
ا بها عندما تك���ون هذه املكونة في خدمة املصالح  معتّدً

القومية اإليرانية، كما يقول، وليس لألهداف اآلنية.

واالس���تفادة من عنصر التش���يع في تنظيم السياسة 
اخلارجي���ة اإليرانية مع العراق منوذج على ذلك، فتقوية 
عنصر التش���يع في صناعة الس���لطة العراقية كان له 
الدور املؤثر في خفض التهديد الفوري األمني األمريكي 
بني األع���وام 2003 � 2005م. كذلك فإن تقوية عنصر 
التشيع في صناعة السلطة العراقية، وحتويل العراق إلى 
دولة صديقة ومتحالفة م���ع إيران في املنطقة يحد من 
التهديد املس���تقبلي، وله دور مهم في تقوية مكانة إيران 
في الترتيبات )السياسية � األمنية( للخليج العربي، في 
العالقة مع أمريكا وس���ائر دول العالم العربي. لهذا فإن 
تقوية هذه املكونة ضمن إطار القضايا اإلقليمية ميكنه أن 
يزيد في مكانة إيران اإلقليمية والعاملية، وهو أصل يبرر 

منطق تقوية اإلقليمية في سياسة إيران اخلارجية.)5(

 إًذا، التش���يع جزء أصيل في اختراق مكونات الدول 
العربي���ة واخلليجية في السياس���ة اإليراني���ة. وإذا ما 
أس���قطنا هذه املعطيات على احلالة البحرينية، سنرى 
أّن إيران تعتمد في تنفيذ هذه السياسة اجليوبوليتيكية 
على تفكي���ك الهدف »البحرين« م���ن الداخل عبر نقل 
املعركة واملش���اكل إلى قلبه، واملدخل األول هو االنقسام 
على األولويات وعلى األهداف وعلى السياسات، واألهم 

حتقيق الفرز الطائفي على قاعدة املصالح اإليرانية.

 على الصعي���د الديني تعد التبعية أو التقليد للمرجع 
مش���كلة أساس���ية في التعامل مع الش���يعة في العالم 

)4( املرجع السابق.

)5( املرجع السابق.
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العرب���ي، ومنه البحري���ن بطبيعة احل���ال، وتزيد هذه 
املشكلة وتستفحل بعنصرين أساس���يني: أّولهما عندما 
يكون املرج���ع غير عربي، وثانيهم���ا عندما يكون ممن 
ال يفصل الدين عن السياس���ة في خطابه وممارس���ته. 
وتتجلى هاتان الصفتان بش���كل خاص في العالقة بني 
النظام اإليراني واملقلدين لرجاالته باألصالة أو ألولئك 

التابعني لهم بالوكالة أو بالقرب واملناصرة.

فالتقليد هنا ال ينحصر ببعده الديني التعبدي، وإمنا 
فتنشأ  السياس���ي.  واألخطر  واالجتماعي،  االقتصادي 
على الصعي���د السياس���ي والوطني مس���ألة الوالءات 
املتع���ددة أو الوالء للخارج على حس���اب الداخل، ويفتح 
الباب أمام تنفيذ أجندات خارجية خاصة عندما يطال 
األمر مواضيع مثل االنتخابات والتصويت لألش���خاص 
والبرام���ج السياس���ية واملوقف من اآلَخر، س���واء أكان 
خصًما سياس���ّيًا أو طائفّيًا، واملوقف من قضايا محلية، 
واملوقف م���ن النظام احلاكم، أو عندم���ا تصدر فتاوى 
املقاطعة  أو  بالتظاهرات واإلضراب���ات واالعتصامات، 
أو التحريض والتهّجم...إلخ. وهو يصّح تش���بيهه حينها 
بعالقة عميل مبش���غليه في اخلارج يتلقى منهم األوامر 

والتعليمات وما عليه إال أن يطيع.

 ولو نظرنا إلى الطبقة الدينية والسياسية واالجتماعية 
واحلقوقي���ة والنش���طاء املمثلني للمعارضة الش���يعية 
البحريني���ة اليوم، وإل���ى أبرز هذه الرم���وز التي تقود 
احلراك املعارض حتت ش���عار الث���ورة البحرينية لرأينا 
بش���كل موضوعي وقاطع مدى االرتباط العضوي بينها 
وبني النظام اإليراني، خاّصة أّنه ليس وليد هذه اللحظة 
وإمنا التراكم التاريخي، وهو ما يعطي مصداقية عالية 

للقائلني بوقوف إيران وراء ما يحصل في البحرين.

 آية الله السيد هادي املدرسي))( على سبيل املثال -أو 
ما يعرف باسم مرشد الثورة البحرينية- واحد من أهم 
هذه الرموز، وكان قد حصل على اجلنس���ية البحرينية 

))( للمزيد من التفاصيل حول س���يرة املدرسي، راجع: عباس ميرزا 
املؤمن، السيد هادي املدرسي يعتبر العقل املدبر، جزء مستل بتصرف من 

كتاب ضخامة التراث ووعي املفارقة:

http://bahrainonline.org/showthread.php?t=295533

عام 974) أي بعد سنتني فقط من قدومه إلى البحرين! 
يقود املدّرسي ما يعرف باسم التيار الشيرازي، وكان قد 
أس���س عام 979) اجلبهة اإلسالمية لتحرير البحرين، 
وهدفه���ا اإلطاحة بنظام احلكم وذلك بعدما مت تنصيبه 
ممثاًل ش���خصّيًا لإلمام اخلميني ف���ي البحرين، وعمل 
بعدها ضمن سياسة تصدير الثورة اإليرانية وإنشاء أفرع 

حزب الله في عدد من البلدان العربية واخلليجية.)2(

في تلك الفترة  قاد املدرسي حملة دعم اخلميني في 
البحرين واستنهاض الشيعة، واإلعداد لكفاح مسلح ضد 
النظام البحريني، فتم اعتقاله وبعدها مت إطالق سراحه 
وطرده، فتوجه إلى إيران حيث مت تنصيبه كمسئول عن 
القسم العربي في إذاعة اجلمهورية اإلسالمية في إيران 
مشرًفا على برنامج اإلذاعة املوجه إلى منطقة »اخلليج 
الفارس���ي« بهدف تعبئة وحتريض الشيعة على التمرد 
ضد احلكم، وقد اس���تمر حتى سنوات التسعينيات في 

التحريض على محاوالت انقالبية متعددة.)3(

واملفارقة أن طرد املدرس���ي القى ارتياًحا آنذاك من 
قبل التيار الدعوي الش���يعي الذي ميثله آية الله عيسى 
القاسم  على اعتبار أّن القاسم تخلّص من منافس قوي 
في الشارع البحريني وخلت الساحة له ولتياره الدعوي، 
إذ أدى طرد املدرس���ي إلى إضعاف التيار الش���يرازي، 
وتخلص الدعويون بالتالي من منافس لهم على اجلمهور 
الشيعي. ويعتبر آية الله الشيخ عيسى القاسم اآلن األب 
الروح���ي للمعارضة وللحراك البحرين���ي األخير، وهو 

اآلخر مرتبط بإيران ارتباًطا وثيًقا كما سنرى.)4(

)2( انظر عن عالقة املدرسي بإيران:

Ali Alfoneh, Between reform and revolution: Sheikh Qas-
sim, the Bahraini Shi’a, and Iran, American Enterprise Insti-
tute, 12-7-2012:

http://aei.org/outlook/foreign-and-defense-policy/region-
al/middle-east-and-north-africa/between-reform-and-revo-
lution-sheikh-qassim-the-bahraini-shia-and-iran/

)3( نفس املرجع السابق.

)4( انظر عن عالقة القاسم بإيران:

 Mehdi Khalaji, Iran›s Policy Confusion about Bahrainm ,
 The Washington Institutr for Near East Policy, policywatch

1823, 27-7-2011:
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في العام )99)، سافر القاسم إلى مدينة قم ملواصلة 
دراس���ته في الفقه والش���ريعة للحصول على مرتبة آية 
الله، وقد ترافق ذلك من قيام إيران باس���تقطاب طالب 
شيعة من البحرين حتديًدا على مدى السنوات الالحقة، 
لدرجة أّن عدد الطالب البحرينيني في قم زاد عن نظيره 

في النجف بخمسة أضعاف تقريًبا عام 2009م.))(

ومن املثير لالس���تغراب أّن القاس���م التقى هناك في 
قم ش���اّبًا يدعى الشيخ علي س���لمان الذي حتول اليوم 
إلى زعي���م احلركة البحرينية املعارض���ة »الوفاق« التي 

تق���ود احل���راك األخير! درس 
س���لمان في قم منذ عام 987) 
وحت���ى ع���ام 992)، وقد قام 
القاس���م بتوكيله بأن ينوب عنه 
في إمامة صالة اجلمعة، وهذا 
دلي���ل على م���دى الثقة به. مت 
اعتقال سلمان في ديسمبر عام 
993) وحتى يناير 995) خالل 

أحداث التسعينيات، وانتقل بعدها إلى لندن.)2(

 ومرة أخرى نرى التواصل بني جميع الرموز التي متثل 
املعارضة اليوم وبني دورها التخريبي السابق. ففي لندن، 
التقى علي سلمان بسعيد الش���هابي ومنصور اجلمري 
مؤسس���ي حركة أحرار البحرين اإلسالمية )مالحظة: 
االسم باإلنكليزية هو أحرار البحرين، يعني محّرف حتى 
ال يجذب احلساس���ية(. والشهابي من املعارضني الذين 
يقول���ون علًنا: إّن البحرين ليس���ت عربية وإمنا احتلها 
العرب من إيران! ويدافع عن املنطق اإليراني واملسئولني 
اإليراني���ني الذين يقولون: إن البحرين محافظة إيرانية، 
شأنه في ذلك شأن كل الش���خصيات القيادية السابقة 
التي ورد ذكر اس���مها أعاله؛ حي���ث إّنهم ال يعترضون 
على تسمية خليج فارسي ولكنهم يتحفظون على »خليج 

www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-
policy-confusion-about-bahrain

Ali Alfone, Op. Cit.     :راجع )((

)2( املرجع السابق.

عربي« فيسمونه »خليج«!!)3( 

كما تش���ير وثائق مكتش���فة حديًثا، إلى أّن  الشهابي 
-والذي غالًبا ما يكون مصدًرا للمؤسس���ات احلقوقية 
في اخلارج عن البحري���ن- كان يعمل ملدة 3) عاًما في 
لندن في مكاتب تبنّي أنها تابعة للحكومة اإليرانية وهي 

تنفق عليها.)4(

مع اإلصالحات السياس���ية التي أجريت عام 2002، 
ظهر هؤالء وظهرت هذه املجموعات السياسية القدمية 
بأسماء جديدة، فقد عادت الدعوة 
بقيادة الشيخ سلمان حتت مسمى 
جامعة الوفاق الوطني اإلسالمية، 
وعاد التيار الشيرازي بعدما حول 
اس���مه م���ن اجلبهة اإلس���المية 
لتحرير البحرين إلى جامعة العمل 
اإلسالمي، وأس���س الشيخ قاسم 
مجل���س العلماء اإلس���المي عام 

)5(.2004

واليوم، نفس الشخصيات ونفس الوجوه ونفس األدوار 
ونف���س اخلطط ونفس األهداف تؤديها هذه اجلماعات 
إليران، ولكن حتت مسعى »ثورة البحرين« وشعار احلرية 

)3( انظر على سبيل املثال ال احلصر: مقابلة أجريت مع الشهابي على 
قناة بي بي س���ي في برنامج حتت عنوان »في الصميم«، متوافر نس���خة 

عن املقابلة هنا:

www.youtube.com/watch?v=yUykjafMWqY&noredire
ct=1

)4( انظر:

- Elliot Abrams, Iran and the Bahrain Opposition, The At-
 lantic, 1-9-2011:

www.theatlantic.com/international/archive/2011/09/iran-
and-the-bahrain-opposition/244403/

 - Tom Harper, Files link Activist to Iran regime, Standard,
30-8-2011:

www.standard.co.uk/news/files-link-activist-to-iran-re-
gime-6437913.html

Ali Alfone, Op. Cit.       :5( راجع(

تعد التبعية أو التقليد للمرجع مش��كلة أساس��ية 
يف التعام��ل م��ع الش��يعة يف الع��امل العرب��ي ومنه 
البحري��ن بطبيع��ة احل��ال، وتزي��د هذه املش��كلة 
وتستفحل بعنصرين أساسيني أّوهلما عندما يكون 
املرجع غ��ري عربي، وثانيهما عندما يكون ممن ال 
يفصل الدين عن السياس��ة يف خطابه وممارسته. 
وتتجل��ى هاتان الصفتان بش��كل خاص يف العاقة 
بني النظام اإليراني واملقلدين لرجاالته باألصالة 

أو ألولئك التابعني هلم بالوكالة
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والدميقراطية اس���تغالالً ملا يجري في س���احات عربية 
أخرى، ولكن ألهداف مختلفة متاًما يتحدث عنها تاريخ 
هؤالء أنفس���هم بالوثائق والدالئ���ل، وليس من الصعب 
إدراك ذلك لكل من درس البحرين، لكن الطارئني عليها 
ال سيما من الغرب ال يستطيعون أن مييزوا، فترى اللبس 
عندهم ظاهًرا، وهو س���بب من أسباب املشكلة احلالية 

أيًضا في التعامل مع األزمة.

باعتقاد النظام السياسي في البحرين، أّن مشكلة من 
هذا احلجم مرتبطة بإي���ران ال ميكن جتاهل خطرها، 
وأحد احللول التي من ش���أنها أن تعزل هذا اخلطر أو 
حتّيده هو تفعيل االحتاد اخلليجي أو إنشاء احتاد ثنائي 
مع اململكة العربية الس���عودية على أن تنضم إليه باقي 

دول مجلس التعاون في وقت الحق.

 البحريـــن وخيار االحتـــاد اخلليجي يف مواجهة 
إيران:

يعتبر مجل���س التعاون اخلليجي ال���ذي يضم الدول 
العربية اخلليجية الست املطلّة على اخلليج العربي نواة 
تش���كيل االحتاد اخلليجي املرجو بني هذه الدول، ومن 
املعروف أّن والدة مجل���س التعاون اخلليجي عام )98) 
جاءت كرد فعل على املخاطر اخلارجية ال سيما اخلطر 
اإليران���ي والقصور ف���ي القدرات األمنية والعس���كرية 

الفردية لكل دولة من هذه الدول في مواجهة إيران.

ويجس���د املجلس صيغة تعاوني���ة إقليمية تهدف إلى 
حتقيق التنس���يق والتكامل والترابط بني دوله في جميع 
امليادين وصوالً إلى وحدتها وف���ق ما نص عليه النظام 
األساس���ي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيًضا 
على تعميق وتوثيق الروابط والصالت وأوجه التعاون بني 
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مواطني دول املجلس.))(

وم���ن هذا املنطلق، فإن العمل على رفع درجة التعاون 
إلى الوحدة بني دول املجلس الست يعد أمًرا طبيعّيًا في 
ظل الس���ياق التاريخي والقانوني، وهو أمر غير مرتبط 
بتطورات آنية أو حلظية ف���ي هذا الوقت أو ذاك. لكن 
التأكيد عليه وتس���ريع عملية حتقيق الوحدة ترتبط من 
دون أدنى ش���ك بالتطورات الداخلي���ة واإلقليمية التي 
متس مواضيع حساس���ة تتعلق باملخاطر السياس���ية أو 
االقتصادية أو األمنية والعس���كرية الداخلية واخلارجية 

التي تتهدد دول املجلس.

ف���ي هذا اإلطار، لم يكن مس���تغرًبا اقت���راح العاهل 
الس���عودي امللك عبد الله بن عبد العزيز باالنتقال من 
»مرحلة التعاون«، إلى »مرحلة االحتاد في كيان واحد«، 
وه���و األمر الذي وافق على دراس���ته قادة دول املجلس 
ف���ي ختام القمة الدورية التي عق���دت في الرياض في 
9)/2)/))20م، وتش���كيل جلنة لدراسة امللف للوصول 

إلى صيغة احتادية مقبولة.)2(

وتزام���ن انعقاد القمة التش���اورية ف���ي الرياض في 
أيار 2)20م ملناقش���ة االقتراحات ح���ول هذا املوضوع 
مع اقتراح س���عودي وبحريني بالتوجه إلى إنشاء احتاد 
بني اململكت���ني؛ على اعتبار أّن هن���اك حقائق وظروًفا 

موضوعية تدفع إلى إجناز هذا االحتاد اآلن، منها:

1- االعتمـــاد البحريـــين علـــى الســـعودية: وهو اعتماد 
كبي���ر؛ حملدودية موارده���ا أوالً، وملوقعها اجلغرافي 
ثانًي���ا، ولضعفه���ا الكبير ف���ي املي���زان اجلغرافي 
والدميوغراف���ي واالقتصادي مقارنة بالدول املجاورة 
وال س���يما إيران. لقد أدى ربط البحرين بجسر بري 
بالس���عودية إلى منحها مزيًدا من الثقة واالستقرار، 
كما تعتمد البحرين بحسب العديد من التقارير على 

))( راجع: نص النظام األساسي لدول مجلس التعاون اخلليجي:

www.gcc - sg .o rg / index fc7a .h tml?ac t ion= Sec -
Show&ID=1

)2( املل���ك عبد الله يدعو دول التع���اون لالنتقال إلى مرحلة االحتاد، 

صحيفة الرياض، 2-20)-))20:

www.alriyadh.com/2011/12/20/article693340.html

حقل أبو سعفة النفطي السعودي؛ حيث حتصل على 
نص���ف اإلنتاج تقريًبا وهو ما تق���دره بعض التقارير 
االقتصادي���ة أيضا ب���� 70% من عائ���دات البحرين 
احلكومية. وهناك من يرى أّن مزيًدا من التقارب من 
السعودية على قاعدة مدروسة قد يحّول البحرين إلى 
هونغ كونغ املنطقة، س���يما مع اعتمادها على قطاع 
الصيرفة واملال، في وقت تس���تطيع فيه السعودية أن 

تعوض مواطن الضعف السابقة الذكر.)3(

2- اخلطر اإليراني: ويش���كل تهديًدا اس���تراتيجّيًا 
حقيقّيً���ا للمملك���ة البحرينية، ال يتعل���ق فقط بأمن 
وسيادة واس���تقرار البحرين، وإمنا مبصير البحرين 
كدولة من األس���اس، خاصة في ظ���ل دعاوى اعتبار 
البحرين محافظة إيرانية يجب استردادها، وفي ظل 
التهديد السياس���ي واألمني وحت���ى االجتماعي كما 
رأينا في احلراك األخير، والذي هو حقيقة استمرار 
ملس���يرة احملاوالت اإليرانية الدائمة لإلطاحة بنظام 
احلك���م في البحرين منذ االس���تقالل. وما يزيد من 
ه���ذه املخاطر عدم وجود أي نوع م���ن أنواع التوازن 
الذات���ي للقوى، وهو ما يضط���ر البحرين للجوء إلى 
عناصر وأطراف أخرى حملاولة موازنة إيران أو دفع 
خطرها، وبطبيعة احلال الس���عودية تأتي على رأس 
قائمة التوجهات البحريني���ة، خاصة أّن بقية الدول 
اخلليجية صغي���رة، وتكاد تعاني نفس املش���كلة مع 

إيران، وإن بنسب مختلفة.

3- تراجع القوة األمريكية على الصعيد العاملي:

من الواض���ح أّن واش���نطن دخلت م���ع نهاية حقبة 
بوش االب���ن مرحلة هبوط ف���ي قوتها عل���ى الصعيد 
العامل���ي تعّمقت مع األزمة املالي���ة العاملية عام 2008م، 

)3( انظر:

 Micheal Stephens, Gulf Union or Merge? Assessing Calls
for a Saudi and Bahrain – Led Gulf Union, Open Democ-

racy,  12-5-2012:

www.opendemocracy.net/michael-stephens/gulf-union-
or-merger-assessing-calls-for-saudi-and-bahrain-led-gulf-

union
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األم���ر الذي دفع إلى التركيز عل���ى القضايا الداخلية، 
في محاولة الس���تعادة الوضع إن لم يكن فقط تخفيف 
سرعة الهبوط، وهو ما يحاول أوباما فعله منذ استالمه 
للسلطة. هذا التراجع يجعل الواليات املتحدة غير عازمة 
على املواجهة العسكرية فضاًل عن الدخول في حروب. 
ومع تفضيلها تس���ليم إدارة بعض املناطق على الصعيد 
العاملي إلى العبني إقليميني أو تش���اركهم على األقل في 
حتمل األعباء، فإن هذا يزيد من فرص إمكانية حصول 
صفقات ال سيما في اخلليج العربي بني واشنطن وإيران 
وتك���ون بالتالي على حس���اب دول اخلليج العربي، وفي 
طليعته���م البحرين التي ترى أنها قد تتحول إلى ضحية 

لهذه الصفقات اإلقليمية.))(

4- عـــدم الثقـــة باألمريكيـــني: لعام���ل ع���دم الثق���ة 
باألمريكي���ني دور كبي���ر ف���ي توج���ه البحرين إلى 
الس���عودية من جهة، وفي توجه السعودية إلى تسريع 
حالة االحت���اد بني دول اخلليج م���ن جهة أخرى، أو 
على األقل بني السعودية والبحرين كخطوة أولى. فقد 
أثبتت الوقائ���ع التاريخية واحلالية أّن األمريكيني قد 
يتخلون عن حلفائهم في أي حلظة ودون سابق إنذار 
ويغي���رون وجهتهم من ضفة إلى أخرى، وهو ما يعني 
أّن االعتماد على واشنطن في مسائل حساسة كاألمن 
القومي، ورهن مصير البالد بأكمله لها، ليس بضمانة 
عل���ى اإلطالق، وهو أحد العوامل التي س���ّرعت في 

تفعيل قوات درع اجلزيرة.

5- بـــطء عمليـــة االرتقاء مبجلـــس التعاون إىل 
االحتاد: إن مس���يرة االرتقاء مبجلس التعاون بطيئة 
وبش���كل غير مبرر، ولذلك ف���إن اقتراح االندماج أو 
الوحدة بني البحرين والس���عودية وفًقا ملا يعتقده كال 
البلدين قد يكون مدخاًل لتس���ريع انضمام باقي دول 

املجلس.

وقد القت الدعوة إلى االحتاد بني  اململكتني اعتراًضا 
شرًسا من قبل إيران، وهي داللة أخرى على مدى أهمية 
االحتاد والنتائج التي قد يخرج بها، ال سيما إزاء مواجهة 

))( انظر: علي حس���ني باكير، الثورات العربية والسياسات األمريكية 
جتاه إيران، مركز اجلزيرة للدراسات، قطر، 6- ))20م.

التهديدات اإليرانية أو حتييدها على األقل. 

وق���د رّدت إيران بزي���ادة تدّخلها بالش���أن اخلليجي 
العربي كما بشأن البحرين مّدعية عبر عدد من النواب 
أّن البحرين تريد أن تع���ود إلى األصل إلى األرض األم 
إي���ران! مذكرين بأنها كانت احملافظة 4) من إيران!! )2( 
هذا الس���لوك إمنا يؤكد للبحرين كما لدول اخلليج أّن 
التدخ���الت اإليرانية لن تتوقف إال في حال وجود جتّمع 

قوي يقف في وجهها.

صحيح أّن االحتاد بني البحرين والس���عودية قد يسد 
الثغرات التي تسعى مملكة البحرين إلى سّدها من خالل 
خطوة كهذه، لكّن املس���ارعة في تنفيذ هذا التصّور في 
ظ���روف كهذه وخالل وقت قصير قد يكون لها تداعيات 
وانعكاسات سلبية غير محسوبة كما يرى البعض، ومنها:

)- فش���ل عملية االحتاد بني اململكتني في حال حصوله 
بعد تطبيقها س���يعني انهيار فك���رة االحتاد اخلليجي 
برّمته، سواء كان ذلك ناجًما عن التسّرع في التطبيق، 
أو عن عدم التوازن بني الطرفني، أو عن التعارض في 
أشكال احلرية الدينية أو االجتماعية أو السياسية، أو 

ألي سبب آخر.

2- بس���بب عدم التوازن بني السعودية والبحرين واعتماد 
البحرين ش���به الكلي على الري���اض في هذه املعادلة، 
فإن عدًدا م���ن األطراف تتخوف من أن يكون موضوع 
االحتاد مجرد منّصة لتس���هيل سيطرة السعودية على 
اخلليج، أو أن يك���ون منصة الحتاد غير متكافئ علًما 
أّن دعوى كهذه ليس لها أس���اس متني، على اعتبار أّن 
الس���عودية بهذه الدول أو من دونها قوة إقليمية، وأّن 

الفارق شاسع بينها وبني اآلخرين.

3- اخل���وف من عدم فعالية االحتاد. إذ هناك تخّوف من 
أن يبق���ى االحتاد بني اململكت���ني مجّرد عنوان عريض 

)2( راجع:

 Saudi – Bahraini Gulf union opposed by Iran, GCC states,
Ahram, 31-5-2012:

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/43355/
World/Region/SaudiBahraini-Gulf-union-opposed-by-

Iran,-GCC-stat.aspx
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يختصر في مراس���م اإلعالن عنه دون أن يواكب ذلك 
إج���راءات حقيقية تؤكد فعالية مثل هذا االحتاد، وهو 
األمر الذي إن مت س���يقودنا إلى النقطة األولى السابق 
ش���رحها أيًضا، خاصة أّن هناك من يجادل في ذلك.
ولذا فإن اقتصار موض���وع االحتاد بني اململكتني على 
النواي���ا أو على مجرد اإلعالن عن الفكرة دون البحث 
العميق في التفاصيل قد ال يس���اهم في حل املش���كلة 
األساس���ية التي تعاني منها البحرين، ما يعني أّن مثل 
هذه العملية يج���ب أن تتم مبواكبة إجراءات أخرى أو 

إليه  بعدها، وهو ما سنتطرق 
في التوصيات.

توصيات:
بس���بب محدودي���ة ق���درات 
وم���وارد مملكة البحرين الذاتية 
خاص���ة إذا ما قورن���ت بدولة 
مثل إيران عل���ى صعيد املقاربة 
معاجلة  فإن  الفردي���ة،  الثنائية 

املشكلة الناجمة عن وجود لوبي إيراني قوي مخترق للبنى 
التحتي���ة االجتماعية والسياس���ية والدينية واحلقوقية، 
والذي يفجر األوضاع كلما س���نحت ل���ه الفرصة؛ إمنا 
يتطلب إيجاد اس���تراتيجية متطورة متداخلة ومتشابكة 
العناصر، تعمل على تفكي���ك اخلطر اإليراني وحتّصن 
الب���الد، وتتعامل مع األبعاد الداخلية اإلقليمية والدولية 

املختلفة للموضوع.

أ- على الصعيد الداخلي:
)- ضرورة العمل على تعزيز مسيرة اإلصالح بشكل دائم 
ومستمر ومحاربة الفساد؛ ألنه اجلاذب األول للناقمني 

ال سيما في بالد فقيرة باملوارد.

2- تفكي���ك العامل الش���يعي: إذ ال ب���د من فصل وعزل 
الش���يعة املوالني إليران، ووضعهم حتت ضغط العزل 
والنبذ االجتماع���ي عن أولئك العروبي���ني الوطنيني، 
والعمل على تعزيز االنقس���ام بينهم على قاعدة الوالء 
للوطن والتبرؤ من إيران، وحتس���ني وضع الفئة الثانية 
وتعزيز مكانتها وتقريبها وتولي���ة األكفاء منها والثقاة 

مناصب عليا رفيعة.

3- عدم االس���تجابة إلى سياس���ة االبتزاز املتعلقة بوقف 
أو منع التجنيس للمس���تحقني وفق القانون، خاصة أّن 
املعارضة، التي تستخدم هذا امللف شّماعة الستهداف 
النظام سياس���ّيًا، تتجاهل أّن عدًدا كبيًرا من الش���يعة 
هم من املجنس���ني، بل إّن رموًزا لهم كما سبق وذكرنا 
في الورقة البحثية حصلوا على اجلنس���ية البحرينية 
في أس���رع عملية عبر تاريخ البحري���ن، واملفارقة أّن 
هؤالء الذين يعملون على اخلضوع 
للنظام اإليران���ي يعيرون اآلخرين 
بأنهم مجّنسون، علًما أّن أحًدا من 
شخصيات أو جمعيات أو جماعات 
أو جتمعات السّنة لم يعترض على 
جتنيس الش���يعة آن���ذاك، وذلك 
ألنه���م ال ينظرون إل���ى املوضوع 

بنظرة طائفية.

4- املواجه���ة اإلعالمية: إذ يجب 
مواجهة اإلمبراطوري���ة اإليرانية التي تبث عبر منافذ 
إيرانية )تلفزي���ون، صحافة، إذاع���ة، إنترنت( ناطقة 
باللغ���ة العربية أو عبر منافذ عربي���ة بالوكالة )كقناة 
املنار على سبيل املثال(، وذلك إما من خالل استخدام 
منافذ إعالمية موجودة، أو من خالل إيجاد أو إنش���اء 
منافذ إعالمية جديدة، واستخدامها ليس في اجلانب 
الدفاعي فقط وإمنا في اجلانب الهجومي، الذي يركز 
عل���ى إيران والتابعني إليران مبادة موضوعية ال حاجة 

للتضخيم فيها؛ على اعتبار أّن الواقع مبا فيه يكفي.

إن احلض���ور اإلعالم���ي للبحري���ن كان ضعيًفا على 
الصعي���د اإلقليم���ي والدولي، مقارن���ة باملعارضة التي 
اس���تغلّت كل املنابر اإليرانية إليصال رسالتها، وقد أّثر 
ذلك على الرأي العام لي���س العربي فقط وإمنا الغربي 

أيًضا، وأصبح من األصعب إقناعه بحقيقة ما يجري.

5- دع���م عمل مجموعات ش���بابية ومجموعات حقوقية 
ومجموع���ات إعالمية ومجموعات تعم���ل في املجال 
اإلنس���اني داخل البحرين وخارجها، على أن تبقى في 
إطار مس���تقل لكي تكون على ق���در عال من احلرفية 

  ال ب��د م��ن فصل وع��زل الش��يعة املوالني 
الع��زل  إلي��ران ووضعه��م حت��ت ضغ��ط 
والنبذ االجتماعي ع��ن أولئك العروبيني 
الوطني��ني، والعمل على تعزيز االنقس��ام 
بينهم عل��ى قاعدة ال��والء للوطن والتربؤ 
م��ن إيران، وحتس��ني وضع الفئ��ة الثانية 
وتعزيز مكانته��ا وتقريبها وتولية األكفاء 

منها والثقاة مناصب عليا رفيعة.
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واملصداقية، وتصبح مبثابة مص���در أيًضا للمنظمات 
اإلقليمية والدولية وللصحافية العاملية، ولذلك يفضل 
أن يكون أعضاؤه���ا من احملترفني الثق���اة ويتمتعون 
مبصداقي���ة، وأن يتقن���وا ف���ن التواصل م���ع الغرب 
ووسائل اإلعالم الغربية، وأن يفّندوا بطريقة احترافية 
غير مبالغ فيها توجهات املعس���كر اإليراني والتابعني 
له، خاص���ة أّن األحداث األخيرة كش���فت مدى تأثير 
اجلماع���ات البحرينية التابعة إلي���ران في بث صورة 
خاطئ���ة عما يجري في البحري���ن للصحافة واإلعالم 
الغربي، حتى إّن بعضهم -من التابعني إليران كالشهابي 
ونبيل رجب- كان مصدًرا للمعلومات للعالم اخلارجي.

على الصعيد اإلقليمي: 
)- التح���رك ضمن إطار جماع���ي دوًما؛ نظًرا حملدودية 
القدرات الذاتية في مواجهة إيران، وإيكال مهمة الرد 
على إي���ران للتجمعات اإلقليمي���ة والدولية أيًضا إلى 

جانب البحرين، والعمل بش���كل جماعي عندما يتعلق 
األمر بإيران.

2- تعزيز العالقات مع ال���دول اإلقليمية التي تنظر إلى 
إي���ران كخطر أو كخط���ر محتمل، خاص���ة تلك التي 

تستطيع موازنتها.

3- تعزي���ز فكرة االندماج والوح���دة لتعزيز الطاقات من 
جهة، وكس���ر معادلة التبعية إليران لدى البعض والذي 

يستقوي بها على الداخل.

4- من املفضل طرح وتفعيل موضوع االحتاد اخلليجي أو 
مع الس���عودية على وجه اخلصوص في ظروف جيدة 
ومس���تقرة نس���بّيًا؛ لكي تأتي من موقع قوة، ولكي ال 
يفهم من خالل الدعوة إليها أنها موّجهة للسيطرة على 

الشيعة داخل البحرين.
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معلومات إضافية

األسطول البحري اخلامس األمريكي:
هو ذراع البحرية األمريكية في منطقة اخلليج العربي وبحر العرب وبحر عمان والبحر األحمر والساحل الشرقي 
إلفريقيا إلى كينيا جنوًبا، والقاعدة الرئيس���ة توجد في املنامة بالبحرين  في ميناء س���لمان، وقائد األسطول احلالي 

هو األميرال مارك فوكس.

املهام املوكلة لألسطول كما تقول أمريكا:
تأمني إمدادات النفط من اخلليج إلى األسواق العاملية، ومراقبة إيران عن قرب، واإلشراف على عمليات في اخلليج 
العربي وخليج عمان والبحر األحمر وأجزاء من احمليط الهندي. كما يشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية في 
كل من العراق وأفغانستان ومراقبة إيران، ومكافحة ما يسمى "باإلرهاب" والقرصنة في املياه الدولية. وسبق أن صرح 
األدميرال وليم غورتني -الذي كان قائًدا لألس���طول- بأن أمريكا اضطرت للمشاركة في تأمني املالحة الدولية في 
ا مائّيًا مالحّيًا ملختلف دول العالم، منها ثالثون دولة لها مصالح  منطقة تشكل 75% من الصادرات النفطية وتوفر ممّرً
استراتيجية هامة. لكن بالطبع هذه هي األهداف املعلنة من قبل أمريكا، لكن اجلميع يعلم ما هي األهداف األخرى.

تواجد األسطول يف املنطقة:
لك���ن التواجد احلقيقي لهذه الق���وة كان منذ عام )99)م بعد الغزو الصدامي للكويت، حيث جتمعت األس���اطيل 
األمريكي���ة والغربية في املنطقة للحرب على الع���راق، وكان أكثر تواجد للقوات البحرية في املنطقة في عام 2003م 

أثناء احلرب على العراق أيًضا التي أدت إلى إسقاط صدام.

بدأت البحرية األمريكية العمل في مش���روع لتوسيع القاعدة البحرية التي تضم مقر األسطول اخلامس األمريكي 
في ميناء س���لمان ش���رق املنامة بتكلفة تقدر بحوالي 580 مليون دوالر تؤمنها البحرية األمريكية بالكامل. ونُقل عن 
الس���فير األمريكي لدى املنامة آدم إيرلي قوله: »إن اجتاه الواليات املتحدة إلى تطوير مرافقها العسكرية في املنطقة 
يقدم رس���الة مفادها أن ) ال تراجع عن التزام أمريكا بحفظ أمن واس���تقرار اخلليج العربي(«. وأضاف أن املشروع 

يشكل أحد أوجه االستثمارات األمريكية في البحرين، ال سيما بالنظر إلى تكلفة املشروع.

جاء في بيان صادر عن األس���طول اخلامس األمريكي أن مش���روع التوسعة يشمل أربع مراحل، ويقام على مساحة 
70 فداًنا )نحو 28 هكتاًرا( على أن يستكمل في عام 5)20م. 

وأضاف البيان أن »مش���روع التوس���عة يضم مرفق بني���ة حتتية ومركز عمليات وميناء ومس���اكن لألفراد ومباني 
إدارية وجس���ًرا يربط مقر قيادة األسطول اخلامس مبرافق التوسعة اجلديدة« ، مشيًرا إلى أن املشروع سيتم تنفيذه 

ا لها.  واإلشراف عليه من جانب قيادة الهندسة في البحرية األمريكية التي تتخذ من نابولي بإيطاليا مقّرً

ونقل البيان عن الضابط املس���ئول عن القاعدة الكابنت إنريكي سادس���اد قوله: إن »هذه التوسعة لن تعزز قدراتنا 
في دعم مهماتنا فحسب، بل ستوفر املرافق واخلدمات الضرورية جلنودنا وعائالتهم واملوظفني املدنيني واملتعاقدين 
معنا، وأضاف أن العمل في املرحلة األولى من املش���روع س���يبدأ على الفور وس���ينتهي في خريف عام 2)20، فيما 

ستكتمل املرحلة الثانية من املشروع في شتاء العام ذاته، وتشمل ميناء للدوريات الساحلية وآخر للزوارق.
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حجم القوة املوجودة:
تتألف القوة البحرية املوجودة في املنطقة عادة من حاملتي طائرات بالسفن املرافقة لها، والقوة الضاربة لطائرات 
اإلف� 8)، ويوجد وحدات من القوات البرمائية املخصصة للتدخل السريع، وتتكون هذه الوحدة عادة من قوات مارينز 
وسفن هجومية بجانب الفرقاطات واملدمرات الرئيسة، وهليكوبتر مضادة للغواصات، وسفن إنزال، وعربات برمائية، 
وس���فن مضادة للغواصات، وس���فن للنقل واإلمداد، باإلضافة إلى 5) ألف جندي في القاعدة األرضية في البحرين، 

وحاملتي مروحيات ومركبات برمائية.

ويُعتبر األس���طول اخلامس هو القوة الواضحة والصريحة املواجهة لتهديدات منطقة اخلليج العربي ] الفارسي [، 
وهو واحد من أهم أس���اطيل القوات البحرية األمريكية املركزية املسئولة عن العمليات القتالية في الشرق األوسط، 
وقد مت إنشاؤه في 26/ أبريل/ عام 944)م من قبل القوات املركزية في احمليط ومت حله بعد احلرب. وفي الثمانينيات 
مت إرسال سفن مدمرة وكاشفات ألغام للشرق األوسط كسفن دعم. وعقب غزو العراق للكويت في 990)م مت إرسال 
أكبر أسطول إلى املنطقة منذ احلرب العاملية الثانية إلى اخلليج لدعم عملية درع الصحراء وعملية عاصفة الصحراء 

في )99)م. ثم متت إعادة بناء األسطول اخلامس بعد حوالي 48 سنة، وهو اآلن في منطقة اخلليج. 

كما تق���وم القيادة املركزية للبحرية األمريكية بالتحكم في جميع العملي���ات البحرية القتالية في دول املنطقة من 
خ���الل مقره���ا في املنامة بالبحرين. كما تش���كل القوات البحرية ما يزيد عن 70% من إجمالي الوجود العس���كري 
للواليات املتحدة في املنطقة كما أنَّ موقع القيادة املركزية للبحرية األمريكية يعتبر جزًءا ال يتجزأ من قدرة الواليات 

املتحدة على التحكم الناجح في املشهد السياسي. 

وفي ظل األحداث املتوالية يوًما بعد يوم يظهر دور القيادة املركزية للبحرية األمريكية في احلفاظ على اس���تقرار 
املنطق���ة وردع أي عدوان عليها. باإلضافة إلى انتش���ار الغالبية العظمى لهذه الق���وات بالتناوب من جانب احمليط 
الهادي واحمليط األطلنطي. وعادًة ما تتكون هذه القوات من طائرات اس���تطالع، وحامالت طائرات بالسفن املرافقة 
لها)CVBG(، والقوة الضاربة لها طائرات اإلف� 8)، ويوجد وحدات من القوات البرمائية املخصصة للتدخل السريع، 
 ،)ARG( وتتك���ون هذه الوحدات عادة من قوات مارينز وس���فن هجومية بجانب الفرقاطات واملدمرات الرئيس���ة

وهليكوبتر مضادة للغواصات، وسفن إنزال، وعربات برمائية، وسفن مضادة للغواصات، وسفن للنقل واإلمداد.

املصدر:
  ُمترجم عن موقع للبحرية األمريكية على الرابط التالي: 

http://www.navysite.de/index.htm
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ملخص الدراسة
لقد اس���تغرق إسقاط نظام مبارك في مصر ثمانية عشر يوًما، وهي الفترة ما بني اندالع الثورة في اخلامس 
والعش���رين من يناير، وتنحي الرئيس الس���ابق حسني مبارك في احلادي عش���ر من فبراير. لكن إسقاط أذرع 

وأذناب النظام مستمرة حتى اآلن، ومن املمكن أن تستمر لفترات زمنية أُخرى تطول أو تقصر. 
ولعل مكمن اخلطورة هنا أن النخب القدمية منتش���رة ومس���يطرة على كافة مفاص���ل الدولة احملورية، ولها 
م���ن النفوذ والتأثير في أبنية الدولة واملجتم���ع ما قد يعيق، بل قد يجهض، عملية التحول واالنتقال نحو احلكم 

اجلديد.
ولذلك تبحث هذه الدراس���ة في إطار حتليل واقع الصراعات النخبوية في مصر ما بعد ثورة يناير وس���قوط 
النظام السابق. كما تعرض أيًضا ظاهرة أفول وصعود النُّخب املُجتمعية التي تتصدر املشهد العام في البالد، وأثر 
ذلك على توجهات الدولة املصرية، حاضًرا وُمس���تقباًل في مرحلة ما بعد االنتخابات التي صعدت باإلسالميني 

إلى ُسدة احلكم.
وجُتيب الدراس���ة بذلك على تس���اؤالت عديدة؛ تتعلق مباهية توجهات الدولة املصرية إزاء امللفات الداخلية 
واخلارجية، في ظل صراعات النخب السياس���ية وانعكاس���اتها على الش���ارع السياسي في مصر. فالنُخبة هي 
مجموع���ة األفراد الذين يتصدرون واجهة املش���هد املجتمعي بكافة صوره وتنويعات���ه في مرحلة زمنية ما، وقد 
شهدت مصر خالل الفترة ما بني ثورتي 23 يوليو 952)م و25 يناير ))20م، وعلى مدى نحو ستني عاًما، تغيرات 
جوهرية في خريطة النخب »احلائزة للقوة في اجلس���د السياسي« املصري؛ حيث النخبة السياسية التكيفية في 
النص���ف األول من القرن العش���رين التي أنهتها ثورة يوليو 952)م، وبدأت النخ���ب الثورية، وهي التي تعّبر عن 
صعود الطبقة الوس���طى األقل ثراًء واألكثر تعليًما، وقد اتسمت هذه النخبة من الناحية األيديولوجية بصبغتها 
االش���تراكية الالفتة؛ سواء بوجهها العلمي املاركسي، تأثًرا بالنموذج السوفييتي آنذاك، أو في صيغتها الشعبوية 
���س لها ووضع أركانها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.  ثم حّول الرئيس أنور الس���ادات  »الناصرية« التي أسَّ
النَُّخب إلى النخب احلداثية أو التحديثية بنهاية حقبة مصر الساداتية، وتولي الرئيس حسني مبارك سدة احلكم 
خلًفا لسلفه الرئيس السادات، ومع عدم تأثره بتوجه أيديولوجي واضح، فقد اتسمت النخبة املصرية خالل حقبة 

مبارك باملزج بني كل من النخب اليسارية، الثورية سابًقا، والنخب احلداثية الليبرالية.
 ويبق���ى م���ن الواجب على النظام اجلديد أن يؤكد للكافة، داخلّيً���ا وخارجّيًا، أن مصر لن تقبل مجدًدا بعصا 
اإلمالءات والتدخالت التي متس بسيادتها ومصاحلها، كما يجب أن تعي النخب الصاعدة جتارب األمم والشعوب 

في االنتقال من احلكم الديكتاتوري إلى دولة القانون؛ حتى ال حتدث انتكاسة تعيد األمور إلى املربع صفر.

مصطفى شفيق عالم
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إذا كان إس���قاط رأس النظام احلاكم في مصر قد استغرق ثمانية عشر يوًما، هي الفترة ما بني اندالع شرارة 
الثورة املصرية في اخلامس والعش���رين من يناير ))20م، وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن ُسّدة احلكم 
في احلادي عشر من فبراير من ذات العام، فإن عملية إسقاط أذرع وأذناب النظام ظلت مستمرة حتى كتابة هذه 
الس���طور، ورمبا ستظل لفترات أخرى من الزمن، تطول إلى سنوات أو تقصر إلى شهور، وفًقا للخبرات الدولية 

املشابهة ملجتمعات مرت بفترات انتقالية بعد حقب وعقود من احلكم الديكتاتوري القمعي املستبد.

إن عملية التغيير املجتمعي واالنتقال النخبوي للسلطة تشبه اجلراحة الطبية شديدة التعقيد، ولعل مكمن اخلطورة 
فيها أن النخب القدمية منتش����رة، ومس����يطرة على كافة مفاصل الدولة احملورية، ولها من النفوذ والتأثير في أبنية 
الدولة واملجتمع ما قد يُعيق، بل قد يُجهض، عملية التحول واالنتقال نحو احلكم الرشيد Good Governance، وفي هذا 
اإلطار ميكن اس����تعارة مفهوم حتول القوة Power Transition في العالقات الدولية؛ لبيان واقع الصراع النخبوي الذي 

تعيشه الدولة املصرية ما بعد الثورة.

ويُعنَى هذا املفهوم أساًس���ا بفقدان القوة املهيمنة موقعها القيادي لصالح قوة جديدة صاعدة سريعة التنامي، 
ولك���ي يحدث حتول للقوة فإنه يتعني على هذا القادم اجلديد أن يحصل على مصادر للقوة أكبر مما لدى القوة 
املهيمنة، أو على األقل يحدث تعادالً مع املقدرات القومية للدولة القائد اآلفلة. وهذا يعني أنه يتعني على القادم 
اجلديد أن يحاول اللحاق بالدولة القائد بالش���كل الذي يجع���ل من املقدرات القومية لكل منهما تقترب من حد 

التساوي ))(.

وعلى مس���توى النُُّظم السياسية، ميكن تش���بيه حالة الصراع النخبوي احلادث عقب أي حتول عميق في بنية 
النظام احلاكم في الدولة، مثل انقالب عس���كري، أو ثورة ش���عبية، كما في احلالة املصرية ما بعد ثورة اخلامس 
والعشرين من يناير، ميكن تشبيه ذلك بتحول القوة في العالقات الدولية، فالنَُّخب الصاعدة اجلديدة في املجتمع 
تريد أن تثّبت أركانها في بنية الدولة، الرسمية والشعبية، في حني تخوض النخب اآلفلة الصراع من أجل النفوذ 
والبقاء، فإن فش���لت في ذلك فال أقل من أن تعرقل مس���يرة النخب اجلديدة الصاعدة، مبا حتوزه من مفردات 
القوة والهيمنة، ومبا لها من نفوذ وتغلغل في أبنية تشكيل الرأي العام، من إعالم مرئي ومسموع ومقروء، وشبكات 

))( للمزيد حول مفهوم حتول القوة وتطبيقاته، انظر:
- أحمد عبد الله الطحالوي، مفهوم حتول القوة في نظريات العالقات الدولية دراسة احلالة الصينية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد 

والعلوم السياسية، 2009م، ص 29-24.
- Lemke, Douglas, The Continuation, of History: Power Transition Theory and The End of The Cold War, Journal of Peace 
Research, Vo. 34, No. 1, 1997.
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الباب الثالث
العامل اإلسالمي

مصالح أمنية واقتصادية نافذة.

وف���ي هذا اإلطار تهدف هذه الدراس���ة إلى حتليل 
واقع الصراعات النخبوي���ة الدائرة في مصر ما بعد 
ثورة 25 يناير، وسقوط النظام السابق، وتهاوي نخبته 
احلاكمة التي ظلت جاثمة على صدور املصريني على 

م���دى العقود الس���ت املاضية 
وتبح���ث  وإفس���اًدا،  فس���اًدا 
الدراس���ة في ظاه���رة صعود 
وأفول النخ���ب املجتمعية التي 
تتصدر املشهد العام في البالد، 
وأثر ذلك على توجهات الدولة 
املصرية، حاضًرا ومستقباًل، ما 
التي  الرئاسية  االنتخابات  بعد 
ُسدة  إلى  باإلسالميني  صعدت 

احلكم.

  وتسعى الدراسة لإلجابة على تساؤل رئيس يتعلق 
مباهية توجه���ات الدولة املصرية إزاء اإلش���كاليات 
الداخلي���ة وامللفات اخلارجية؛ في ظل الصراعات بني 
النخب السياسية، وانعكاساتها على الشارع السياسي 
في مصر؟ ويتفرع عن اإلش���كالية البحثية الرئيس���ة 
للدراس���ة عدد من التس���اؤالت الفرعية التي تسعى 
الدراس���ة لإلجابة عنها في إطار سعيها للوصول إلى 

إجابة عن تساؤلها الرئيس؛ لعل أهمها:

- م���ا تعريف النخب���ة، وما أهميتها ف���ي التحليل 
السياس���ي، وما هي خريطة النخب املصرية قبل ثورة 

25 يناير ))20م؟

- كيف تُ���دار الصراعات النخبوية في ظل الفترات 
االنتقالي���ة، وما هو واقع التح���ول النخبوي في مصر 
بالتطبيق عل���ى الفعاليات االنتخابية التي ش���هدتها 

مصر ما بعد الثورة؟

- م���ا هي أبرز التحديات التي تواجه اإلس���الميني 
كنخبة صاعدة في مصر ما بعد ثورة يناير؟

- إالَم تتج���ه السياس���ة اخلارجية املصرية في ظل 
الصراعات بني النخب السياسية في مصر؟ 

 Approach Elite وتستخدم الدراس���ة اقتراب النخبة 
كإطار حتليلي؛ حيث ينهض اقتراب النخبة في التحليل 
السياس���ي على وجود أقلية مؤثرة داخل أي مجتمع، 
تس���ود تفضيالتها في القضايا 
حت���ى  للجماع���ة،  األساس���ية 
لو اتخ���ذت األغلبي���ة في ذلك 
املجتمع تفضيالت أخرى مناوئة 
ملا ت���راه تلك األقلي���ة املهيمنة، 
ومن ثَم تختبر الدراسة املقوالت 
النظرية لهذا االقتراب بالتطبيق 
على حال���ة الص���راع النخبوي 
التي تشهدها مصر ما بعد ثورة 
اخلامس والعش���رين من يناير، وانعكاسات ذلك على 

سياسات الدولة املصرية.

احملور األول
النخبة يف مصر.. املفهوم والتجليات 

واخلريطة النوعية
ثمة عالقة جدلية بني نوعي���ة النخب املوجودة في 
مجتمع ما وطبيع���ة النظام السياس���ي واالقتصادي 
واالجتماعي السائد في ذلك املجتمع، وتعرف النخبة 
Elite بأنه���ا »مجموعة األفراد الذين يتصدرون واجهة 

املش���هد املجتمعي بكافة صوره وتنويعاته في مرحلة 
زمنية ما«))(.

ومن ثَم فإن مفهوم النخب���ة يَُعّد قدمًيا من الناحية 
التنظيرية؛ حي���ث ارتبط ظهوره تاريخًيا بالس���لطة، 
وممارسة القوة، وعملية صنع القرار، وهو موجود في 
كتابات أفالطون وأرسطو؛ حيث اعتبر األول أن نخبة 
الفالسفة أفضل وأصلح النخب لقيادة املجتمعات، في 

(1) Geraint Parry, Political Elites: Studies in Political Sci-
ence, London, Allen and Unwin, 1969, P. 58.

إن مفه��وم النخب��ة ُيَع��ّد قدمًي��ا م��ن الناحي��ة 
ارتب��ط ظه��وره تارخيًي��ا  التنظريي��ة؛ حي��ث 
بالسلطة، وممارسة القوة، وعملية صنع القرار، 
وه��و موج��ود يف كتاب��ات أفاط��ون وأرس��طو؛ 
حي��ث اعت��رب األول أن خنب��ة الفاس��فة أفضل 
وأصل��ح النخب لقيادة اجملتمع��ات، يف حني رأي 
الثان��ي أن الطبقة الوس��طى ه��ي أفضل النخب 

وأجدرها بالقيادة.
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حني رأي الثاني أن الطبقة الوسطى هي أفضل النخب 
وأجدرها بالقيادة ))(. 

وإذا كان اقتراب النخب���ة Approach Elite يؤكد على 
وج���ود أقلية مؤثرة تس���ود تفضيالتها ف���ي القضايا 
األساس���ية للجماعة، ف���إن هذه الفلس���فة تعد محل 
 Democratic Theory انتقاد من قبل النظرية الدميقراطية
مبفهومها الغربي، والت���ي تنظر إلى التحليل النخبوي 
باعتباره مجافًيا للدميقراطية احلقيقية؛ ألنها تُكّرس 
حلكم األقلية Minority rule، وقد اعتبر بعض الباحثني 
أن حيازة النخبة للقوة والسلطة والنفوذ بشكل مطلق 
ف���ي أي مجتمع، ما هو إال نوع من احلكم الس���لطوي 
 Dictatorship  »أطلق عليه وصف »ديكتاتوري���ة األقلية

.Minority

ولقد ش���هدت مصر خالل الفترة ما بني ثورتي 23 
يولي���و 952)م و25 يناي���ر ))20م، وعلى مدى نحو 
س���تني عاًما، تغي���رات جوهرية ف���ي خريطة النخب 
»احلائزة للقوة في اجلس���د السياس���ي«)2( املصري، 
بحسب تعبير هارولد الس���ويل Harold Lasswell، وفًقا 
للنظام السياسي القائم وتوجهاته األيديولوجية، ولعل 
 Traditional البداية كانت من النخب التقليدية التكيفية
Adaptive Elites التي كانت س���ائدة طوال النصف األول 

من القرن العش���رين، وجاءت ثورة يوليو 952)م لتنهي 
نفوذها من احلياة العامة واملشهد السياسي في مصر، 
وكانت هذه النخبة تتألف باألس���اس من طائفة كبار 
املالك واألثرياء، وزعماء القبائل والطوائف والعشائر، 
وغيرها من التنظيمات االجتماعية األولية الس���ابقة 

على مفهوم الدولة بأبعادها القانونية والسياسية.

ومع ترسيخ أركان دولة يوليو 952)م، انتقلت صدارة 
املش���هد السياس���ي واملجتمعي من النخب التقليدية 

))( انظر في ذلك: حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفالطون إلى 
محمد عبده، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، 995)م.

(2) Harold D. Lasswell and Daniel Lerner, World Revo-
lutionary Elites: Studies in Coercive Ideological Move-
ments, Greenwood Press Reprint, 1980.

التكيفية إلى النخب الثورية Revolutionary Elites  وهي 
التي تعّبر ع���ن صعود الطبقة الوس���طى األقل ثراًء 
واألكثر تعليًما، وقد اتس���مت هذه النخبة من الناحية 
الالفتة؛ س���واء  األيديولوجية بصبغتها االش���تراكية 
بوجهها العلمي املاركس���ي، تأثًرا بالنموذج السوفييتي 
آنذاك، أو ف���ي صيغتها الش���عبوية »الناصرية« التي 
أس���س لها ووضع أركانها الرئيس الراحل جمال عبد 

الناصر.

ومع وفاة الرئيس عب����د الناصر، وتولي الرئيس أنور 
السادات س����دة احلكم، وخروجه عن عباءة االشتراكية، 
وتوجهه نحو الواليات املتحدة األمريكية والعالم الغربي، 
حتولت القيادة النخبوية في املجتمع من النخب الثورية 
 ،Modernizing Elites إلى النخب احلداثي����ة أو التحديثية
والتي تقوم على مفهوم الطبقة الوسطى األقل ثراًء واألكثر 
تعليًما أيًضا، ولكن وعلى عكس النخب الثورية س����الفة 
البيان، اتس����مت تلك النخبة اجلدي����دة بصبغة ليبرالية 
متغربة؛ العتبارات تتعلق بتوجهات نظام الس����ادات من 
جهة، ومن����ط الثقافة والتعليم املتأثر باحلاضنة الغربية 
الراعية والداعمة لذلك النم����ط من النخب من ناحية 

أخرى.

بنهاية حقبة مصر الساداتية، وتولي الرئيس حسني 
مبارك س���دة احلكم خلًفا لس���لفه الرئيس السادات، 
ومع عدم تأثره بتوجه أيديولوجي واضح، فقد اتسمت 
النخبة املصرية خالل حقبة مبارك باملزج بني كل من 
النخب اليس���ارية، الثورية س���ابًقا، والنخب احلداثية 
»الليبرالية«؛ حيث اعتلت األولى سدة املشهد الثقافي 
وبعض املش���هد اإلعالمي، مث���ل وزارة الثقافة ووزارة 
اإلعالم، وغيرها من املؤسس���ات الثقافية الرئيس���ة 
في الدولة، في ح���ني تصدرت الثانية املناصب املالية 
واالقتصادية، ملواكبة التوجهات الس���ائدة على صعيد 
النظ���ام الدولي الذي كان ينحو باجتاه س���يادة النهج 
الليبرالي، الغربي-األمريكي، السيما مع تفكك االحتاد 
الس���وفييتي بداية التس���عينيات من الق���رن املاضي، 

وانهيار الكتلة الشرقية ذات التوجهات االشتراكية.
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وخ���الل النصف الثاني من حقب���ة الرئيس مبارك، 
والتي اس���تمرت زهاء ثالثني عاًم���ا، انتقلت صدارة 
املشهد النخبوي السياسي واالقتصادي في مصر إلى 
النخبة البلوتوقراطية Plutocrat Elite، واملكونة من طبقة 
أصحاب املال واألثرياء من رجال األعمال الذين تسللوا 
رويًدا رويًدا إلى أبنية الدولة االقتصادية والسياسية، 
ليمارسوا قدًرا من النفوذ املتزايد على صناعة القرار 
السياس���ي))(، عبر متويلهم ألنش���طة احلزب الوطني 
املنحل، قبل أن ينتقلوا مباش���رة ملمارس���ة السياسة، 
عب���ر عضوية البرملان���ات واملجال���س احمللية، وتولي 
املناصب التنفيذية العليا ف���ي الدولة، مما أتاح لهذه 
النخب���ة التأثير على صناعة القرارات والسياس���ات، 
بل تعدى ذلك إلى س���ن القوانني وتفصيل التشريعات 
على مقاس مصاحلهم في مراكم���ة األرباح، وتعظيم 
مكاسبهم االقتصادية والتجارية، عبر بوابة السياسة، 
ولو على حس���اب املصلحة الوطنية العليا للبالد، وهو 
ما ُعرف في الش���ارع السياسي املصري باسم تزاوج 
الس���لطة باملال)2(، والذي كان أحد أبرز األسباب وراء 

اندالع ثورة اخلامس والعشرين من يناير ))20م.

احملور الثاني
النخبويـــة:  والصراعـــات  االنتقاليـــة   الفـــرات 

واقع التحول النخبوي يف مصر

لم تخرج حالة الص���راع النخبوي في مصر ما بعد 
ثورة 25 يناير عن املألوف في مثل هذه احلاالت، ففي 
جتارب الفترات االنتقالية الت���ي عرفتها الدول، تبرز 
إش���كالية النخب القدمية اآلفلة، وه���م فئة املتنفذين 
الس���ابقني في النظام السلطوي البائد، ولعل ما يجمع 

(1) office of democracy and governance, money in politic 
handbook: a guide to increasing transparency in emerging 
democracies, technical publication series, washington, dc, 
2003, p.10.

)2( انظر في ذلك: س���امر سليمان، النظام القوي والدولة الضعيفة: إدارة 
املالية والتغيير السياس���ي ف���ي عهد مبارك، القاهرة، الدار للنش���ر 

والتوزيع، الطبعة الثانية، 2006م.

هؤالء جميًعا هو الس���عي والرهان على إفشال التحول 
نحو التأسيس للحكم الرشيد وبناء دولة القانون، سواء 
بتوظيف رصيدهم الس���لطوي من النفوذ املكتسب في 
ظل النظام التسلطي السابق إلجهاض الفترة االنتقالية 
املمه���دة لعملية التح���ول الدميقراط���ي، أو التكّيف 
الظاهري مع البيئة اجلديدة، لدعم خيارات االنتكاس 
والتراجع عن التحول من دميقراطية حقيقية إلى مجرد 
دميقراطية شكلية؛ تُبقي جوهر األوضاع على ما كانت 
عليه من قبل، وهو ما يُعرف في األدبيات السياس���ية 

.Democratic Facade  )3( باسم دميقراطية الواجهة

ووفًقا لألدبيات السياس���ية والس���وابق التاريخية في 
عملية التحول الدميقراط���ي Democratic Transition، فإن 
ان  -من الناحية النظرية- حقبة  ثمة منطني اثنني يَِس���مَ
الفترات االنتقالية التي تلي إزاحة الديكتاتوريات احلاكمة 
من س���دة احلكم، ويتعلق هذان النمطان بطبيعة العالقة 
ب���ني النخب القدمية املتنفذة املرتبط���ة بالنظم البائدة، 
والنخب اجلديدة الصاعدة التي يفرزها الواقع اجلديد 

ما بعد اإلطاحة بالنظم الديكتاتورية)4(.

 ،Trans-placement النمط األول: منـــط التحول اإلحاللي 
وفيه تقوم النخب القدمية مبحاولة التكيف والتماهي مع 
النخب اجلديدة الصاعدة؛ لتيقنها من عدم قدرتها على 
إزاحة الثاني����ة، أو مجابهتها، ومن ثَم فهي تركب املوجة 
� وفًق����ا للتعبير الدارج � وتغّير جلدها لتبدو متوائمة مع 
الواقع اجلديد، ب����ل إنها قد تُغرق في الزيف والتدجني 
السياسي، فتصب جاّم غضبها على نُُظم احلكم البائدة، 
وتتغنى بالواقع اجلديد، ومتجد أشخاصه، وتدّس السم 
في العسل لتفرغ التغيير الواقع واملنشود من مضمونه، 
وتس����عى جلعله تغييًرا ش����كلّيًا على مستوى األشخاص 
واألفراد مع بقاء األبنية واألطر املؤسس����ية على حالها 

(3) Daniel Hellinger and  Dennis R. Judd, The Democratic 
Facade, Wadsworth Pub Co, second  edition, February 
1994.

(4) Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democrati-
zation in the Late 20th Century, University of Oklahoma 
Press, 1993, P.p. 142-162.
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دومن����ا تغيي����ر، لتحاف����ظ بذلك على وضعه����ا القدمي 
ومصاحلها اخلاصة متسربلة بنظام احلكم اجلديد.

، وفيه   Replacement والنمـــط الثانـــي: منـــط اإلحـــالل 
تُدرك النخب اجلدي���دة مدى خطورة النخب القدمية 
على مستقبل الدولة، ومدى نفوذها وتغلغلها في أبنية 
ومؤسس���ات الدولة واملجتمع، ومن ثَم تضطلع النخب 
الصاع���دة بتجفي���ف منابع تلك النخ���ب القدمية أو 
الذيول السابقة للنظم البائدة، فتصادر أسباب قوتها 
ونفوذها، وحتد من نش���اطها السياسي واالقتصادي 
وحضورها املجتمعي، فتقلص أو تغلق املنافذ السياسية 
واإلعالمي���ة واالقتصادية التي طامل���ا كانت تؤدي بها 

تلك النخ���ب القدمية أدوارها 
املش���بوهة، ووظائفها الهدامة 

في الدولة واملجتمع.

وفي احلال���ة املصرية ميكن 
الفعالي���ات  م���ن  االنط���الق 
التصويتي���ة التي جرت خالل 
منذ  الث���ورة،  بعد  م���ا  حقبة 
التعديالت  عل���ى  االس���تفتاء 

الدستورية في مارس ))20م، وصوالً إلى االنتخابات 
الرئاسية التي انتهت بفوز الدكتور محمد مرسي رئيس 
ح���زب احلرية والعدالة املنبثق ع���ن جماعة اإلخوان 
املس���لمني باملقعد الرئاسي في يونيو 2)20م، باعتبار 
تلك الفعاليات هي معيار للتنافس والصراع بني النخب 
السياس���ية املختلفة عبر بوابة صنادي���ق التصويت، 
ملعرفة األوزان النس���بية لتلك النخب املتصارعة على 

الصعيد اجلماهيري والشعبوي.

وفي هذا اإلطار س���يتم تناول فعالي���ة االنتخابات 
الرئاس���ية كمثال حتليلي لبيان حالة الصراع النخبوي 
واالس���تقطاب السياس���ي في مصر ما بعد ثورة 25 
يناير، وماهية النخب املتنافس���ة في معركة الرئاسة؟ 
وما وزنها احلقيقي من حيث الش���عبية واجلماهيرية؟ 
وإالم انته���ت تلك املعركة؟ وم���ا داللة ذلك على واقع 

ومستقبل الصراع النخبوي في مصر الثورة؟

منذ املراحل األولى ملاراثون االنتخابات الرئاس���ية، 
والتي لم تس���تطع فيها النخب الصاعدة اس���تصدار 
قانون لعزل النخب املتنفذة الس���ابقة، وحرمانها من 
العمل السياس���ي العتبارات قانونية ودس���تورية، بدا 
أن الصراع س���يكون على أش���ده ب���ني ثالثة أطياف 
رئيس���ة لها أبعادها النخبوية وظاللها الشعبوية على 
مس���توى الش���ارع املصري: أولهم؛ القوى اإلسالمية، 
وثانيهم؛ القوى الليبرالية واليس���ارية، أو من اصُطلح 
على تس���ميتهم بالق���وى املدنية، وه���و مصطلح غير 
علمي باألساس، وثالثهم؛ القوى احملسوبة على النظام 

السابق، أو من باتوا يُعرفون إعالمّيًا باسم »الفلول«.

ميتلكون  اإلسالميون  كان  وإذا 
الرصي���د األكبر من اجلماهيرية 
في الش���ارع املص���ري، وفًقا ملا 
عبرت عنه نتائج االس���تحقاقات 
الستحقاق  الس���ابقة  السياسية 
االنتخاب���ات الرئاس���ية، ب���دًءا 
باالس���تفتاء عل���ى التعدي���الت 
الدستورية، وصوالً إلى انتخابات 
مجلسي الش���عب والشورى، فإن 
القوى املدنية من الليبراليني واليساريني ميتلكون نفوًذا 
طاغًي���ا في املنافذ اإلعالمية واحلقوقية املختلفة، من 
صح���ف وقنوات فضائية، ومنظم���ات مجتمع مدني، 
وغيره���ا، ف���ي حني متتل���ك القوى احملس���وبة على 
النظام الس���ابق تغلغاًل ال يخفى في كثير من مفاصل 
وأبنية الدولة املصرية؛ الس���يما األمنية واالقتصادية 

واإلعالمية واإلدارية.

ومن ثَم فقد دار الصراع بني النخب الثالث س���الفة 
البيان وفًقا لنظرية املباريات  Game Theory، وهي التي 
Conflict Po-  تُعنى بدراسة أش���كال الصراع السياسي
litical بني األطراف املختلفة التي يس���تخدم كل منها 

اس���تراتيجيات وتكتيكات تتس���م بالعقالنية والرشد، 
به���دف حتقيق أكبر مكاس���ب ممكن���ة، وجتنب أكبر 

إذا كان اإلس��اميون ميتلك��ون الرصي��د األكرب من 
اجلماهريية يف الش��ارع املصري ف��إن القوى املدنية 
نف��وًذا  ميتلك��ون  واليس��اريني  الليربالي��ني  م��ن 
طاغًي��ا يف املنافذ اإلعامي��ة واحلقوقية املختلفة، 
م��ن صحف وقن��وات فضائي��ة، ومنظمات جمتمع 
مدن��ي، وغريه��ا، يف حني متتلك القوى احملس��وبة 
عل��ى النظام الس��ابق تغلغًا ال خيف��ى يف كثري من 
مفاصل وأبني��ة الدولة املصرية؛ الس��يما األمنية 

واالقتصادية واإلعامية واإلدارية.
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خسارة ممكنة))(. 

ومن الناحي���ة النظرية، ثمة وجه���ان اثنان لنظرية 
املباريات، وفًقا لنوعي���ة الصراع الدائر بني الالعبني 
وطبيعته، والنتائج املترتبة عليه، وآثاره على األطراف 
  Zero-Sum Game املتبارية، أحدهما؛ الوجه الصف���ري
ويتعلق هذا النوع بالصراع الدائم غير القابل للتوفيق 

الوص���ول  أو  أطراف���ه  ب���ني 
ومساحات  وس���ط  حلول  إلى 
مش���تركة. واآلخر؛ الوجه غير 
 Non Zero-Sum Game الصفري 
ويفت���رض ه���ذا النمط وجود 
والتعاون  التنسيق  من  مساحة 
أطرافه،  بني  املشترك  واملجال 
النمط  م���ن  العك���س  عل���ى 

الصفري سالف البيان)2(.

ومع انطالق مباراة التنافس 
الرئاس���ي ب���دا الفًتا أن أّيً���ا من األط���راف الثالثة 
املتصارع���ة على مقعد الرئيس ل���م يجتمع على كلمة 
س���واء لترشيح من ينوب عنه في خوض املباراة، حيث 
قدم كل طرف عدًدا من املرشحني، ومن ثَم فقد اتخذ 
التنافس على املقعد الرئاسي النمط الصفري، أفقًيا 
Verti- بني النخب الثالث املتنافسة، ورأسًيا Horizontal

cal بني املكونات الداخلي���ة لكل من تلك النخب. وإذا 

كان الش���كل األفقي للتنافس منطقًيا بالضرورة، مبا 
يعكس���ه من حالة االس���تقطاب ثالثية األبعاد بني كل 
من اإلس���الميني واملدنيني وقوى النظام السابق، وهو 
استقطاب نخبوي باألساس، ولكنه يلقي بظالله على 
حركة الشارع في مجتمع لم يعهد أي جتربة دميقراطية 
على مدى س���تني عاًما، فإن ما أثار اجلدل بالفعل هو 
الش���كل الرأس���ي للتنافس بني مكونات كل طرف من 

))( حامد أحمد مرس���ي هاش���م، نظري���ة املباريات ودوره���ا في حتليل 
الصراعات الدولية م���ع التطبيق على الصراع العربي اإلس���رائيلي، 

القاهرة، مكتبة مدبولي، 985)م، ص 2).
)2( املرجع السابق، ص 3)-4).

األطراف سالفة البيان.

ومع نهاية اجلولة األولى من االنتخابات الرئاس���ية 
بدا واضًحا أن حالة الصراع الصفري على املس���توى 
الرأس���ي لم متكن أّيًا من النخب الثالث املتنافس���ة 
من حس���م األمور لصاحلها، كما بدا حالة االنكشاف 
الواضح للنخب الليبرالية واليس���ارية، وعدم قدرتها 
على التواصل اجلماهيري على 
األرض؛ حيث خرج مرشحوها 
من اجلولة األولى، ولم يبق إال 
والعدالة  احلرية  حزب  مرشح 
وجماع���ة اإلخوان املس���لمني 
الدكتور محمد مرسي )ممثاًل 
والفريق  اإلس���المية(،  للنخب 
أحم���د ش���فيق آخ���ر رئيس 
وزراء ملص���ر خ���الل حقب���ة 
مب���ارك، واملمث���ل »الضمني« 
ألركان النظام الس���ابق وشبكة 
مصاحله املتشعبة في جسد الدولة املصرية »العميقة« 

)ممثاًل للفلول(.

 حصل املرشحون اإلسالميون الثالثة الذين خاضوا 
غمار اجلول���ة األولى لالنتخابات الرئاس���ية، محمد 
مرس���ى وعبد املنعم أبو الفتوح ومحمد س���ليم العوا، 
على نح���و 43.26% من إجمالي الناخبني الذين أدلوا 
بأصواتهم في اجلولة األولى، وهو ما يعني أن النخب 
اإلس���المية لو كانت قد وحدت جهودها خلف مرشح 
واحد، ومع مزيد م���ن التوافق وإبداء املرونة واحلنكة 
السياس���ية مع األطياف السياس���ية املختلفة، السيما 
شباب الثورة، لكانت رمبا قد جنحت في تخطي حاجز 
اخلمس���ني باملائة الالزمة حلسم املقعد الرئاسي من 

جولته األولى، ولكن هذا لم يحدث.

وفي اجلولة الثانية لالنتخابات الرئاس���ية اضطرت 
القوى اإلسالمية لالصطفاف هذه املرة خلف مرشح 
احلرية والعدالة الدكتور محمد مرس���ي؛ حيث عملوا 
على حشد اإلس���الميني وأنصارهم إلى جانب طيف 

 حصل املرشحون اإلساميون الثاثة الذين خاضوا 
غمار اجلولة األوىل لانتخابات الرئاس��ية، على حنو 
43.26% م��ن إمجال��ي الناخب��ني، وه��و م��ا يعي أن 
النخ��ب اإلس��امية لو كان��ت قد وح��دت جهودها 
خلف مرش��ح واحد، ومع مزيد من التوافق وإبداء 
املرونة واحلنكة السياس��ية مع األطياف السياس��ية 
املختلف��ة، الس��يما ش��باب الث��ورة، لكان��ت رمبا قد 
جنح��ت يف ختطي حاجز اخلمس��ني باملائ��ة الازمة 
حلسم املقعد الرئاس��ي من جولته األوىل، ولكن هذا 

مل يدث.
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مؤثر من بعض النخب الليبرالية واليس���ارية وشباب 
الث���ورة لالنضمام لكتلة مرس���ي التصويتية في جولة 
اإلعادة ضد أحمد ش���فيق الذي بات يُنَظر إليه على 
أنه مرش���ح النظام الس���ابق إلعادة إنتاج دولة ونظام 

مبارك مجدًدا.

وبعد جولة إعادة ش���ديدة التعقيد واإلرباك، جاءت 
نتيجة الف���رز وفًقا للمحافظات ف���ي صالح الدكتور 
محمد مرسي، الذي حصد نحو 73.)5% من إجمالي 
األصوات الصحيحة على مستوى اجلمهورية، متقدًما 
في سبع عشرة محافظة، هي؛ اإلسكندرية، والسويس، 
ودمي���اط، وكفر الش���يخ، والبحيرة، واإلس���ماعيلية، 
واجليزة، وبني س���ويف، والفيوم، واملنيا، وأس���يوط، 
وس���وهاج، وقنا، وأس���وان، والوادي اجلديد، وشمال 
سيناء. في حني حصد شفيق نحو 48.27% من جملة 
األصوات الصحيحة على مستوى اجلمهورية متقدًما 
في عش���ر محافظ���ات: وهي، القاهرة، وبورس���عيد، 
والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، والغربية، واملنوفية، 

والبحر األحمر، واألقصر، وجنوب سيناء.

ومع إعالن املستش���ار فاروق سلطان رئيس اللجنة 
العليا لالنتخابات الرئاسية فوز الدكتور محمد مرسي 
برئاس���ة اجلمهورية في 24 يونيو 2)20م))(، انطوت 
صفحة دول���ة 23 يوليو 952)م، وانتهت ش���رعيتها، 
وب���دأت صفح���ة دول���ة 25 يناي���ر ))20م، وأصبح 
اإلس���الميون ألول مرة في القصر اجلمهوري، بعد أن 
كانوا وعلى مدى عقود نزالء ش���به دائمني بالسجون 
املصري���ة، ليبدأ مع ذلك اإلعالن عن فصل جديد من 
تاريخ احلركات اإلس���المية في مص���ر التي حتولت 
بذلك من التنظيم االجتماعي إلى املقعد الرئاس���ي، 
ومن الهامش إلى القل���ب، ومن املعارضة إلى احلكم، 
لينتقل احلديث النخبوي والشعبوي من مدى استطاعة 
وصول اإلسالميني للس���لطة، إلى مدى قدرتهم على 

))( »العليا للرئاسة تعلن محمد مرسي رئيًسا ملصر«، بوابة املصري اليوم، 
2/6/24)20م. متاح على الرابط التالي:

http://www.almasryalyoum.com/node/942056

حتم���ل أعباء الس���لطة، وماهية التحدي���ات التي قد 
تعرقل مسيرتهم وتفشل جتربتهم الوليدة في احلكم.

احملور الثالث
اإلسالميون كنخبة صاعدة.. 

التحديات وصراع اإلرادات
ال ش���ك أن فوز مرش���ح جماعة اإلخوان املسلمني 
الدكتور محمد مرسي في انتخابات رئاسة مصر يعد 
نقطة حتول تاريخية، ليس في مصر وحدها، ولكن في 
العاملني العربي واإلسالمي ككل، إال أن صعوده ممثاًل 
لإلسالميني إلى س���دة احلكم يُجابَه على ذات القدر 
بتحديات كبيرة على املس���تويني الداخلي واخلارجي، 
السيما في ظل حالة الزخم الثوري التي تعيشها مصر 
منذ اإلطاحة بنظام حك���م الرئيس مبارك، واألزمات 
الداخلي���ة املتعددة التي تش���هدها الب���الد، وخاصة 
عل���ى الصعيدين األمن���ي واالقتص���ادي، إلى جانب 
حالة التربص والترق���ب اإلقليمي والدولي لتفاعالت 

وتداعيات املشهد السياسي املصري ما بعد الثورة.

وفي هذا اإلطار ميكن تن���اول أبرز تلك التحديات 
التي جتابه اإلس���الميني في مص���ر كنخبة صاعدة، 
والتي ميكن تصنيفها باألس���اس من الناحية النظرية 
إلى حتدي���ات داخلية وأخرى خارجي���ة، ولكن نظًرا 
الس���تحالة الفصل التعس���في بني كال النوعني، على 
مس���توى التأثير والتأثر، ووجود درجة من االرتباطية 
أحياًنا، والسببية أحياًنا أخرى، بني ما هو داخلي وما 
ه���و خارجي، فإننا في هذا الصدد س���ننتهج تصنيًفا 
جامًعا، يُْعنَى بالتحدي بش���كل ع���ام، وما له من آثار 
وتداعيات على النخبة اإلسالمية الصاعدة في مصر، 
بغض النظر ع���ن التصنيف التقلي���دي بني الداخلي 

واخلارجي.

ولعل أبرز تل���ك التحديات واإلش���كاالت ما يتعلق 
بتحدي ملء الفراغ، وحت���دي البيروقراطية، وحتدي 
اإلرادة القومية، وما يتفرع عن هذه العناوين الرئيسة 
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من إشكاليات متعلقة أو منبثقة سنعرض لها تباًعا في 
هذا احملور من الدراس���ة، وفًقا ملعطيات ومقتضيات 

الواقع املصري على املستويني الشعبي والنخبوي.

ملء الفراغ.. وإشكالية جتريف الدولة املصرية

وفًقا للخبرات التاريخية، فإنه عقب الثورات الكبرى، 
وخالل الفترات االنتقالية من عمر األمم والشعوب، تنشأ 
حالة من الفراغ على مستويات عدة داخل الدولة محل 
الثورة، سواء على مستوى القيادات العليا أو الوسيطة 
والدنيا، باعتبار أن النظم الديكتاتورية الس���ابقة على 
الثورات دائًما ما تكون مهيمنة على كل مفاصل الدولة 
الرسمية والشعبية عبر ش���بكة ضخمة من املنتفعني 
املتحالفني معها؛ من رجال أعمال، وبيروقراط وعمالء 
أمني���ة، وإعالميني، وحقوقي���ني، ومنظمات  ألجهزة 
مدنية، وأح���زاب، وغير ذلك من مؤسس���ات اتصال 

وهياكل وسيطة بني الدولة واملجتمع))(.

ولعل هذا م���ا ورثته النخبة اإلس���المية الصاعدة 
من حقب���ة مبارك اآلفلة، وإذا كانت ثورة 25 يناير قد 
اس���تطاعت أن تزيح عن كاهل مصر أحد أعتى النظم 
الديكتاتورية ف���ي العالم، فإن الواقع يؤكد، واخلبرات 
التاريخية املش���ابهة تؤيد، أن شبكة املصالح والنخب 
القدمية املرتبطة بنظ���ام مبارك هي األولى باإلزاحة 

في املرحلة التالية إلسقاط النظام.

إن عملية تفكي���ك منظومة النخب القدمية تقتضي 
االضطالع بجملة من االس���تراتيجيات على مستويات 
بنيوي���ة عدة تتعل���ق باألبعاد املؤسس���اتية، والفكرية، 
واملجتمعي���ة، فعلى الصعيد البنائي املؤسس���اتي، ثمة 
ض���رورة إلزاحة النخب القدمية من كافة مؤسس���ات 
وهي���اكل الدول���ة، مبا يح���ّد من قدرة ه���ذه النخب 
املش���بوهة على تكريس سلطتها والترويج ألطروحاتها 
املمجوجة من خالل هذه املؤسسات الرسمية للدولة. 

))( سمير العركي، »اإلسالميون وحتديات ملء الفراغ«، صحيفة املصريون، 
7)/2/8)20م، متاح على الرابط التالي:

http://almesryoon.com/permalink/21389.html

وعلى الصعيد الفكري واأليديولوجي، ال بد من تنقية 
األطر الفكرية والثقافية التي كانت سائدة طوال حقبة 
مب���ارك، والتي كانت توظ���ف كأداة لتكريس األوضاع 
القائمة، وش���رعنة هيمنة الديكتاتور الفرد، وإفس���اد 
املجتمع خلقّيً���ا وثقافّيًا لتقلي���ص قدرته على الفعل 
احلرك���ي النهضوي. وعلى الصعي���د املجتمعي هناك 
حاج���ة ملّحة النتهاج اس���تراتيجية ناجعة على املدى 
القريب واملتوس���ط إلزالة ما خلّفته أطروحات النخب 
القدمية من آثار س���لبية على العقل اجلمعي لألفراد 

واملواطنني على مدى عقود خلت.

 وفي هذا الس����ياق يبرز مصطلح »أخونة الدولة«، فما 
أن اس����تهل الرئيس مرس����ي واليته بجملة من القرارات 
واإلج����راءات متثل أهمها في؛ تش����كيل حكومة جديدة، 
وإقالة املجلس العسكري، وإلغاء اإلعالن الدستوي املكمل 
الصادر عنه، وإعادة تشكيل بعض املؤسسات مثل املجلس 
األعلى للصحاف����ة واملجلس القومي حلقوق اإلنس����ان، 
وتش����كيل مجلس رئاس����ي به نائب عن الرئيس، وأربعة 
مساعدين، وعدد آخر من املستشارين، حتى بدأت فزاعة 
»األخون����ة« التي أطلقتها بعض النخب الفوقية اآلفلة من 
الليبراليني واليساريني، لتفرغ أي قرار أو سلوك رئاسي 
م����ن مضمونه، وجتعل من����ه دلياًل على س����عي الرئيس 

»اإلخواني« لتكريس هيمنة جماعته على السلطة.

لن تضطلع هذه الدراسة مبناقشة قضية »األخونة« 
املزعومة، ولكنها تبقى في النهاية أحد أهم التحديات 
املنبثقة ع���ن معضلة ملء الفراغ الت���ي خلفتها حقبة 
مب���ارك، وإذا كان���ت النخ���ب العلماني���ة، الليبرالية 
واليس���ارية، ق���د أخ���ذت فرصتها كامل���ة في مصر 
طوال العقود املاضية، فس���اًدا وإفس���اًدا، فإن النخب 
اإلس���المية ليس���ت ملزمة في هذا اإلط���ار لألخذ 
مبفهوم تلك النخب اآلفلة للش���راكة السياسية، والتي 
تتخذه���ا منطلًقا ملهاجمة اإلس���الميني بش���كل عام، 
واإلخوان املس���لمني بش���كل خاص، فالشراكة ال تعني 
عندهم إال اتباع رؤيتهم شبًرا بشبر وذراًعا بذراع، وإال 
فس���الح »األخونة« الذي هو التطور املصطلحي ملفهوم 
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الصراعات النخبوية.. وتوجهات 
الدولة املصرية ما بعد الثورة مصطفى شفيق عالم

»التكويش« الذي اس���تخدمته ذات النخب »الفضائية« 
خالل فترة انعقاد مجلس الشعب قبل حله بدعوى عدم 
الدستورية، موجود وجاهز ألن يُشَهر في وجه اجلميع 
للتغطية على فشلهم اجلماهيري من جهة، وحلاجة في 

نفوسهم يريدون أن يقضوها من جهة أخرى.    

حتدي البريوقراطية.. وإعاقة جهود اإلصالح

تعتبر اإلدارة املصرية إحدى أقدم النظم البيروقراطية 
في العالم، وهي إدارة مبنية على هيكل إداري ش���ديد 
التعقيد واملركزية يستند إلى سلوك تنظيمي يتسم في 
مجمله بالالمباالة وضعف األداء، األمر الذي قاد إلى 

جتذر م���وروث من عدم الكفاءة 
وع���دم الفاعلية يتب���ادران إلى 
الذهن كصورة مدركة حال ذكر 
اجلهاز اإلداري للدولة املصرية.

وهن���اك عالق���ة جدلية بني 
والتنمية  السياس���ية  التنمي���ة 
اإلدارية، أيهم���ا يتبع اآلخر، أو 
إل���ى اآلخر وجوًدا  أيهما يقود 

وعدًم���ا، فقد ذهب فري���د ريج���ز Fred Riggs  في 
Admin-  دراس���ته الرائدة »اإلدارة في الدول النامية«
istration in Developing Countries إل���ى أن التنمي���ة 

السياس���ية تقود إلى التنمي���ة اإلدارية وليس العكس، 
في ح���ني أن البيروقراطية الفاش���لة تعرقل التطور 
السياس���ي والتحول الدميقراطي في الدولة، ومن ثَم 
فإنه، وفًقا لريجز، تُعد املؤسس���ات البيروقراطية في 
الدول املتخلفة أكثر قوة من املؤسسات السياسية، مثل 
البرملان واألحزاب، ومؤسسات املجتمع املدني، وكذلك 
النظام االنتخابي، مما يضّر بالعملية اإلدارية من جهة، 
وكذلك بالدور التنموي للدولة على كافة األصعدة من 

جهة أخرى))(.

في احلالة املصرية -وفًقا لفالسان E. H. Valsan- يصعب 

(1) Fred W. Riggs, Administration in Developing Coun-
tries, Indiana University, 1964.

الفصل بني البيروقراطي والسياسي، مبعنى أين تنتهي 
العملية البيروقراطية، وأين تبدأ العملية السياسية، نظًرا 
ملا يتمتع به البيروقراطيون من مواقع فريدة في الدولة؛ 
باعتبارهم جزًءا من التوليفة السياسية، وصناعة القرار 
السياسي، وتنفيذ السياس����ات، بل وتقييمها أيًضا في 
بعض احلاالت؛ حي����ث إن البيروقراطية املصرية تعمل 
حتت املظلة السياسية للدولة، ومن ثم فإنها تواجه قدًرا 
ا من النقد باعتبارها ليس����ت مسئولة أمام  محدوًدا جّدً

أي جهة بصفة عامة)2(.

ونتيج���ة للتماهي الذي يبلغ ح���د التطابق في كثير 
من األحيان، بني البيروقراطي )اإلداري( والسياس���ي 
في  والتش���ريعي(  )التنفي���ذي 
الدول���ة املصري���ة، فقد خلّفت 
نظم احلكم املتعاقبة على مصر 
منذ ثورة يولي���و 952)م وحتى 
ثورة 25 يناي���ر ))20م، نظاًما 
إدارّيًا مترهاًل ومعيًقا ألي تنمية 
حقيقية في مصر، وهو ما يعد 
نقطة ضعف مركزية يجب على 
النخب اإلسالمية الصاعدة أن تتجاوزها إذا ما أرادت 
أن تتخلص من إرث املاضي، وتنطلق نحو استحقاقات 
احلاضر وآفاق املستقبل مبا ميّكنها من تنفيذ برامجها 

التنموية ورؤيتها اإلصالحية للنهضة.

ولعل املعضلة األبرز التي ورثتها النخب اإلس���المية 
الصاعدة م���ن منظومة مبارك ونخبته���ا اآلفلة، هي 
تلك العالق���ة االرتباطية بني اإلدارة والفس���اد، فقد 
ش���ّكلت عي���وب البيروقراطية املصري���ة بيئة خصبة 
لنمو ممارسات الفساد على مدى عقود )انظر تقرير 
التنافس���ية العاملية ))20()3(، وم���ن ثَم فإنه ليس من 

(2) E. H. Valsan, Public Administration in the Third 
World, New York, Greenwood Press, 1990, p 132.

(3) Klaus Schwab (Editor), The Global Competitiveness 
Report 2010–2011, World Economic Forum, Geneva, 
Switzerland, 2010, pp 148-149.

النظ��م  أق��دم  إح��دى  املصري��ة  اإلدارة  تعت��رب 
البريوقراطي��ة يف الع��امل، وه��ي إدارة مبنية على 
هي��كل إداري ش��ديد التعقي��د واملركزية يس��تند 
إىل س��لوك تنظيمي يتس��م يف جممل��ه بالامباالة 
وضعف األداء، األمر الذي قاد إىل جتذر موروث من 
عدم الكف��اءة وعدم الفاعلية يتب��ادران إىل الذهن 
كص��ورة مدركة ح��ال ذكر اجله��از اإلداري للدولة 

املصرية.
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الس���هولة مبكان القض���اء عل���ى إرث البيروقراطية 
السلبية في مصر، ولعل اتباع املدخل الصحيح يقودنا 
إلى إصالح صحيح، ورمبا يكون أمام النخب اإلسالمية 
فرصة تاريخية لالضطالع بهذه املهمة االستراتيجية 
استناًدا على زخم ثورة 25 يناير، فالكرة اآلن في ملعب 
النظام السياسي اجلديد ما بعد الثورة، فإذا قاد هذا 
النظام البالد نحو تنمية سياسية حقيقية، فإن التنمية 
اإلدارية محققة ال محالة؛ ألنه ال تنمية سياسية فاعلة 
بدون تنمية إدارية دافعة، وإال فستنحدر البيروقراطية 
املصرية إلى دركات أسوأ من الفساد والترهل وإعاقة 

أي مساع للتنمية أّيًا كانت درجتها ونوعيتها.

معضالت النقد والتمويل.. وحتدي اإلرادة القومية

يبدو حتدي االحتياطي النقدي، وإشكالية التمويل، 
العنوان األب���رز ألزمة مصر االقتصادي���ة التي ورثها 
الرئيس مرس���ي من ترك���ة آل مب���ارك الثقيلة، وهو 
عنوان ال ميثل حتدًيا في ذاته بقدر ما يس���تبطن من 
حتديات أهم تتعل���ق باإلرادة القومية للدولة املصرية، 
Will to Pursue National Pur-  ويقصد باإلرادة القومية
pose، باعتبارها محدًدا رئيًسا لقوة الدولة، »مجموعة 

العوامل التي تش���كل ف���ي مجموعه���ا إرادة الدولة، 
وقدرتها على اتخاذ قرارها السياس���ي واالستراتيجي 

بدافع من الذاتية واالستقاللية))(.

وفي إط���ار املعضل���ة املالية التي مت���ر بها مصر، 
جل���أت حكومة الدكتور هش���ام قندي���ل إلى اخلارج 
لعالج تلك األزمة عب���ر آليات االقتراض من صندوق 
النق���د الدولي)2( وقبول املن���ح والودائع البنكية طويلة 

))( للمزيد بشأن اإلرادة القومية كأحد عناصر القوة الشاملة للدولة، انظر:
Ray S. Cline, World Power Trends and U.S. Foreign Pol-
icy for the 1980's, Boulder CO: West View Press, 1980.

)2( »مصر تطلب رسمّيًا من صندوق النقد الدولي قرضا ب�4.8 مليار دوالر«، 
صحيفة الشرق األوسط، 2/8/23)20م، متاح على الرابط التالي:

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=6
92017&issueno=12322

األج���ل من بعض ال���دول مثل الس���عودية)3( وقطر)4( 
والص���ني)5( وغيره���ا، إلدارة عجلة اإلنت���اج املعطلة، 
وتغطية نفقات الدول���ة اآلنية، وتغطية عجز املوازنة. 
وما بني معارض ومؤيد لسياس���ات االقتراض والدعم 
اخلارج���ي، باعتبارها من إرث نظام مبارك الذي كّبل 
 Political conditionality البالد باملش���روطية السياس���ية
املرافقة لتلك االتفاقيات التي غالًبا ما يكون ظاهرها 
االقتصاد وباطنها السياس���ة، لن تتناول الدراسة هذه 
املعضلة من الناحي���ة االقتصادية، ولن تنتصر لطرف 
دون طرف، ولكنها س���تتعاطى معها باعتبارها حتدًيا 
سياسّيًا أمام النخبة اإلسالمية الصاعدة مبا تفرضه 
من قيود، وما تضعه من شروط متس اإلرادة القومية 
للدولة، واستقاللية قرارها السياسي واالستراتيجي.

وق���د خلص ديفي���د بي���م David Beim في حتليله 
للعالقات الدولية القائمة على ثنائية »املانح-املتلقي«، 
إلى أن املس���اعدات اخلارجية حتق���ق للدول املانحة 
عدًدا م���ن األهداف واملكاس���ب، تف���وق ما حتققه 
ال���دول املتلقية، التي ال حتقق م���ن األهداف إال ما 
يصب في األخير في مصلحة الدول املانحة، وميكن 
تلخيص أبرز ما حتصل عليه الدول املانحة عبر بوابة 

املساعدات اإلمنائية يف أربع نقاط رئيسة )6(:

)- املس���اعدات اخلارجية تؤدي إلى نش���أة عالقة 
صداق���ة، وتوطد عالق���ة املانح باملتلق���ي، ويعد هذا 

)3( »السعودية متنح مصر 200 مليون دوالر للمشاريع الصغيرة«، العربية. 
نت، 7 /2/6)20م، متاح على الرابط التالي:

http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/07/219090.
html

)4( »قط���ر ت���ودع 2 مليار دوالر في مص���ر«، صحيفة الراي���ة القطرية، 
2)/2/8)20م، متاح على الرابط التالي:

http://www.raya.com/news/pages/4c4c846d-f71f-45ab-
86ee-c0068829aa52

)5( »الص���ني متنح مصر 450 مليون يوان منحة ال ترد«، بوابة الش���روق، 
2/8/28)20م، متاح على الرابط التالي:

http://www.akhbarak.net/articles/9322559-

(6) David Beim, The Communist Block and the Foreign 
Aid Game, University of Utah on behalf of the western 
Political Quarterly, Vol. 17, No. 4, 1964, Pp. 785-788.
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الدافع هو األوضح واألكثر مباش���رة، على الرغم من 
أنه ال يعد ه���و األهم على اإلطالق لبس���ط النفوذ؛ 
ولهذا يش���ار إلى هذا الدافع على أن���ه دافع تكتيكي 
ا استراتيجّيًا؛ حيث إنه ال يضمن بالضرورة  وليس دافّعً

استمرار عالقة الصداقة على املدى البعيد.

2- وبتط���ور األمر تصبح املس���اعدات األجنبية ال 
غنى عنه���ا للدول املتلقية، باعتباره���ا جهاز التنفس 
االصطناعي الذي يضخ األموال والهبات القتصادها 
الهش العليل، ومن ثَم تغدو خاضعة لس���يطرة الدول 
املانحة، ومعتمدة عليها بش���كل كبير، على نحو تصبح 
معه تلك الدول أس���يرة الوعد باستمرار املساعدات، 
والتهديد بقطعها، في إطار سياس���ة العصا واجلزرة، 
واألكثر من ذل���ك أنها جتعلها طيعة لل���دول املانحة، 
وسهلة االنقياد ألي اتفاقيات ثنائية مع الدولة املانحة 

مهما كانت ماسة بسيادتها واستقاللها الوطني.

وهذا الهدف ميكن أن يصّنف ضمن األهداف التكتيكة 
أو االستراتيجية. فلو أن الدولة املانحة قامت بتقدمي 
مساعدة أو منحة حتتاجها الدولة املتلقية بشكل ملّح، 

مقابل تنازل معني، أشبه ما يكون بالرشوة، فإن الهدف 
في هذه احلالة يكون تكتيكّيًا، أما حني يتم اس���تخدام 
أداة املعونات واملساعدات خلدمة هدف استراتيجي، 
ف���إن الدولة املانحة هنا، عل���ى األرجح، حتاول جذب 
الدولة املتلقية الخت���راق نظامها االقتصادي، وإقامة 
عالقات قوي���ة تربط اقتصاد الدولة املتلقية باقتصاد 
الدولة املانحة، وفى مثل ه���ذه احلالة ال بد أن تكون 
املساعدات مغرية وكبيرة احلجم، حتى تنجح في ربط 
الدولة املتلقية بالدولة املانحة، وغالًبا ما تركز الدولة 
املانحة، لتحقيق ه���ذا الهدف، على قطاع الصناعات 
الثقيلة، وتنطلق منه إلى إبرام اتفاقات جتارية وإطالق 
مب���ادرات تبادل ثقافي، من أجل ارتباط أكبر من قبل 

الدولة املتلقية بالدولة املانحة على كافة املستويات. 

3- كذلك فإن املساعدات األجنبية قد توجد حليًفا 
»أيديولوجّيًا« على امل���دى البعيد، أو ما ميكن وصفه 
باحلليف »االس���تراتيجي« في مرحلة ما بعد احلرب 
الباردة، إذا م���ا افترضنا تراجع التحليل األيديولوجي 
للعالقات الدولية الراهنة في ظل تنامي استحقاقات 
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الباب الثالث
العامل اإلسالمي

العوملة واألحادية القطبية، أو شبه األحادية في النظام 
الدولي ما بعد انهيار االحتاد السوفييتي السابق.

4- وأخيًرا، قد تنعكس املس���اعدات اخلارجية على 
الدول املانحة بفوائد عس���كرية، مع مالحظة أن تلك 
الفوائد العسكرية قد ال تكون نتاًجا ملعونات عسكرية 
قدمت للدول املتلقية للمعونة، مبعنى إنه قد تقدم دولة 
ما من الدول املانحة معونة أو مساعدة غير عسكرية 
لدول���ة متلقية من أجل بلوغ أهداف عس���كرية، بينما 

قد تق���دم تلك الدولة معونات 
عس���كرية من أجل بلوغ أحد 
األهداف الثالثة األولى سالفة 

البيان.

وإذا كان���ت حكومة هش���ام 
قنديل قد أكدت أنه ال شروط 
وراء ما تعق���ده من اتفاقيات 
ما  أو  أجنبية  بش���أن قروض 

تتلقاه خزان���ة الدولة من منح وإعان���ات خارجية))(، 
ف���إن ذلك ال ينف���ي التحدي األكب���ر املتعلق مبا وراء 
تلك السياس���ات من مس���اس باإلرادة القومية للبالد 
واستقاللية القرار السياسي ملصر، السيما أن الكرامة 
الوطنية التي يُخشى أن متس بها مثل هذه السياسات 
هي أحد الشعارات الكبرى التي قامت عليها وألجلها 
ثورة 25 يناير، بعد أن أهدرها نظام مبارك على مدى 

عقود حكمه الثالثة.

احملور الرابع
 توجهات السياسة اخلارجية املصرية 

يف ظل الصراعات النخبوية

اتس���اًقا مع حالة الصراع النخب���وي الداخلي، وما 
متثله من حتديات لإلس���الميني في مصر، يأتي ملف 

))( »قنديل: صندوق النقد الدولي لم يطلب تخفيض قيمة اجلنيه كشرط 
إلقراض مصر«، بوابة املصري اليوم، 2/9/4)20م، متاح على الرابط 

التالي:
http://www.almasryalyoum.com/node/1090756

السياس���ة اخلارجية للدولة املصرية ما بعد ثورة 25 
يناي���ر ليمثل أحد أهم التحدي���ات التي جتابه النخبة 

اإلسالمية الصاعدة في املشهد السياسي للبالد. 

ولع���ل اجلميع يتفقون على ضرورة بناء السياس���ة 
اخلارجية املصرية على أس���س ومرتك���زات جديدة، 
وم���ن ثَم إعادة رس���م دوائر اهتم���ام الدولة املصرية 
وفق منطلقات مغاي���رة ملا كان عليه احلال إبان حقبة 
مبارك التي اتسمت في مجملها بالشخصانية، وغياب 
السياسة  حتركات  في  املؤسسية 
املصرية على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.

فمن الناحية التقليدية ثمة ست 
دوائ���ر اهتمام للدول���ة املصرية 
اخلارجية،  سياستها  على صعيد 
تت���وزع جغرافّيً���ا عل���ى قارات 
العالم وأقاليمه املختلفة: الدائرة 
العربية، والدائرة اإلس���المية، والدائ���رة اإلفريقية، 
والدائرة النيلية، والدائرة اآلسيوية، والدائرة املتوسطية 

والغربية )2(. 

واملالحظ���ة الالفتة طوال الثالثني عاًما املاضية أن 
دوائر اهتمام السياس���ة املصرية كان���ت متيل غرًبا؛ 
حيث الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، على حساب 
الدوائر االس���تراتيجية األخ���رى، وخاصة اإلفريقية 

واآلسيوية واإلسالمية.

ولعل الزيارات اخلارجية التي اشتملت عليها أجندة 
الرئيس مرسي خالل الشهور الثالثة األولى من واليته 
تؤشر إلى نوع من اجلنوح نحو إعادة االعتبار للدوائر 
التي ش���هدت تهميًش���ا خالل حقبة مبارك، وقد بدا 

)2( انظر في دوائر اهتمام السياسة اخلارجية املصرية:
- محمد ساملان طايع، الدائرة املتوسطية في السياسة اخلارجية املصرية، 

جامعة القاهرة، مركز الدراسات األوروبية، 2007م.
- مصطفى شفيق عالم، »مصر اإلقليمية ومرتكزات تفعيل الدور التجميعي 
لألمة«، في: التقرير االستراتيجي السابع ملجلة البيان: األمة في مواجهة 
مشاريع التفتيت، القاهرة، املركز العربي للدراسات اإلنسانية، 0)20م.

اجلمي��ع يتفقون عل��ى ضرورة بناء السياس��ة 
اخلارجي��ة املصري��ة عل��ى أس��س ومرتكزات 
جدي��دة، وم��ن َثم إعادة رس��م دوائ��ر اهتمام 
الدولة املصري��ة وفق منطلقات مغايرة ملا كان 
عليه احل��ال إب��ان حقبة مبارك اليت اتس��مت 
يف جمملها بالش��خصانية، وغياب املؤسس��ية يف 
حت��ركات السياس��ة املصرية عل��ى الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.
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ذلك الفًتا في زيارة مرس���ي إلى أديس أبابا وحضوره 
القمة اإلفريقية في يوليو 2)20م، ثم زيارته إلى بكني 
في أغسطس 2)20م، لتفعيل ملف العالقات املصرية 
الصيني���ة، ثم توجهه إلى طه���ران حلضور قمة عدم 
االنحياز في نفس الشهر، ثم زيارته إلى إيطاليا وبلجيكا 

في زيارته األولى ألوروبا في سبتمبر 2)20م.

 وميكن القول: إن أهم الزيارات اخلارجية التي أثارت 
حالة من اجلدل داخل أوس���اط النخب املصرية، هي 
زيارة مرس���ي إلى كل من الس���عودية والصني وإيران، 
العتبارات مختلفة تتعل���ق بتوجهات بعض النخب في 
مصر، ورؤيتها لبعض القضاي���ا الداخلية واخلارجية 

املتعلقة بالدول الثالث.

زيارة السعودية.. رسائل خليجية وأزمة خنبوية:

ج���اءت أول زيارة خارجية للرئيس محمد مرس���ي 
إل���ى العربية الس���عودية في يولي���و 2)20م ))(، لتثير 
أزم���ة نخبوية ح���ادة في مص���ر؛ حي���ث مثلت تلك 
الزيارة ختاًم���ا حلالة من الفتور والتوتر في العالقات 
املصرية السعودية منذ اإلطاحة بنظام حسني مبارك، 
واتهام���ات بعض النخبة الثورية في مصر للس���عودية 
بدعم نظام مبارك، ومحاولة عرقلة وإجهاض مسيرة 
الثورة املصرية، مروًرا بأزمة الناشط أحمد اجليزاوي 
املتهم من قب���ل اململكة بحيازة مواد مخدرة، وس���ط 
اتهامات مصرية بتسييس قضية اجليزاوي، وإخراجها 
عن س���ياقها، والنظر إليها في إطار تصفية حسابات 
م���ع اجليزاوي التهامه بالعيب في ال���ذات امللكية )2(، 
وه���ي القضية الت���ي خلفت أزمة ب���ني اجلانبني بعد 
حصار نش���طاء لسفارة اململكة بالقاهرة، ورد الرياض 

))( مرسي يبدأ أول زيارة خارجية له وسط أزمة »مجلس الشعب«، سي إن 
إن العربية، ))/2/7)20م، متاح على الرابط التالي:

http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/7/11/mursi.state.
visit.saudi.arabia/index.html

)2( »نش���طاء يطالبون مصر والس���عودية بنش���ر أدلة من ش���أنها تبرئة 
اجليزاوي«، بوابة األهرام، )/2/5)20م، متاح على الرابط التالي:

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/24/107/202696.

وقنصلياتها  وإغالق س���فارتها  بس���حب س���فيرها، 
مبص���ر لعدة أيام، قب���ل أن تنفرج األزم���ة بعد ذلك 
إثر اتصاالت مباش���رة بني العاهل السعودي واملشير 
حس���ني طنطاوي)3(، أعقبها زيارة شعبية ضمت رموًزا 
وفعاليات برملانية وسياسية مصرية للسعودية لتلطيف 

األجواء بني البلدين الكبيرين )4(.

وفي اختي���ار الرئي���س محمد مرس���ي لألراضي 
احلجازية لتكون محطته اخلارجية األولى رسائل عدة 
مل���ن يهمه األمر، لعل أهمه���ا؛ أن مصر ما بعد الثورة 
س���تمضي قدًما في سياس���تها اخلارجية مبا يحقق 
أمنها القومي، ومصاحلها االستراتيجية العليا، بعيًدا 
عن منطق الش���خصنة ال���ذي كان حاكًما طوال حقبة 
مب���ارك، وبعيًدا عن منط���ق األيديولوجيا الذي طاملا 
حذرت منه قوى سياس���ية مصرية ع���دة؛ تخوًفا من 
تغليب النهج اإلخواني على سياس���ة مصر عبر بوابة 

الرئيس اجلديد املنتخب.

كما جاءت تلك الزيارة رًدا بليًغا على ما أدلى به قائد 
ش���رطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، من تصريحات 
مس���يئة لإلخوان)5(، مبا رأته القي���ادة املصرية تعبيًرا 
عن حالة من التوجس والقلق اخلليجي إزاء التغيرات 
اجلذري���ة التي متر به���ا الدولة املصري���ة، احلاصلة 
واملتوقعة، السيما مع تولي رئيس إخواني ُسّدة احلكم 
في البالد، وهو األمر الذي أدركته الرئاسة اجلديدة، 
فجاء اختيار الس���عودية، مركز الثقل االس���تراتيجي 
في النظام اإلقليمي اخلليج���ي، لتكون بداية جوالت 

)3( »العس���كري« يرفض كل ما يعكر العالقات مع اململكة، وينتقد س���لبية 
اإلع���الم املصري في تن���اول قضية »اجلي���زاوي«، صحيفة الرياض 

السعودية، 2/4/30)20م، متاح على الرابط التالي:
http://www.alriyadh.com/2012/04/30/article731581.html

)4( »الكتاتني بالرياض لترميم العالقات السعودية املصرية«، العربية. نت، 
2/5/2)20م، متاح على الرابط التالي:

http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/02/211785.
html 

)5( »تصريح���ات خلفان تثير أزمة بني مصر واإلمارات«، موقع قناة العالم 
اإلخبارية، 2/6/29)20م، متاح على الرابط التالي:

http://www.alalam.ir/news/1188904
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الرئيس اخلارجية، تطميًن���ا للمخاوف اخلليجية من 
جه���ة، وتأكيًدا عل���ى املصالح املصري���ة العميقة في 

الدائرة اخلليجية من جهة أخرى.

حمطة بكني.. املشهد السوري الغائب احلاضر

مثلت بكني أول عاصمة لدولة كبرى يزورها الرئيس 
محمد مرس���ي في مس���تهل واليته، وقد أثارت هذه 
الزيارة رفًضا لدى قطاعات من النخب املصرية، على 
خلفية املوقف الصيني املؤيد للرئيس الس���وري بشار 
األس���د، املتهم بارتكاب مجازر ضد شعبه منذ اندالع 
الثورة الس���ورية مطلع العام ))20م. وعلى الرغم من 
ذلك فقد ارتأت الرئاسة اجلديدة أن مصر اجلديدة ال 
ينبغ���ي أن تتخذ من االنعزال أداة للتعبير عن مواقفها 
السياس���ية، ومن ثَم فقد جاءت تل���ك الزيارة بهدف 
إثبات حضور مصر اإلقليمي والدولي، وتبادل وجهات 
النظر مع القطب الصيني الصاعد بقوة في العالقات 
الدولية، بشأن بعض القضايا ذات االهتمام املشترك، 
السيما األزمة السورية، والتي تضطلع فيها بكني بدور 
كبير على صعيد حت���ركات مجلس األمن الدولي مبا 
حتوزه من ح���ق االعتراض »فيتو« عل���ى أي قرارات 

أممية بشأن محاصرة نظام األسد وإسقاطه.

وكان البعد االقتصادي حاضًرا في تلك الزيارة بقوة، 
ليس على صعيد االتفاقيات التجارية واالس���تثمارية 
الت���ي مت إبرامها خالل وجود الرئيس ووفده في بكني 
فحسب))(، ولكن وقبل ذلك، حلاجة مصر اجلديدة إلى 
وصفة اقتصادية عالجية من نوع جديد تأخذ بيدها، 
بعيًدا عن االنغماس إلى حد التبعية االقتصادية للغرب 
وللواليات املتحدة األمريكية، فالصني هي عضو رئيس 
في جتمع قوى البري���ك BRIC والتي تضم إلى جانب 
الص���ني كاًل من البرازيل، وروس���يا، والهند، ما يعني 
ضمنّيًا رغبة الرئاسة املصرية في االستفادة من جتربة 

))( »توقي���ع 8  اتفاقيات لدعم التعاون االقتص���ادي بني مصر والصني«، 
صحيفة األهرام، 2/8/28)20م، متاح على الرابط التالي:

http://www.ahram.org.eg/Inner.
aspx?ContentID=168062&typeid=25

صعود تلك القوى ف���ي العالقات الدولية، وصوالً إلى 
توقعات باحتاللها موقع األقطاب االقتصادية، ومن ثَم 

السياسية، خالل العقود الثالثة القادمة.

خبرة الصني وقوى البريك في الصعود االقتصادي 
والسياس���ي، والتي تختلف عن اخلبرة الغربية عموًما 
واألمريكي���ة خصوًص���ا، عل���ى الصعيدي���ن القيمي 
واملمارس���اتي، غير مرضي عنها أمريكّيًا؛ باعتبارها 
تخل���ق إرادات قومي���ة ووطنية ذات اس���تقاللية في 
احلركة والقرار عن منظومة العوملة بتجلياتها الفكرية 
والبنائية، هذه اإلرادات القومية من ش���أنها أن حتقق 
توط���ني التنمية، ومن ثَم اس���تدامتها وع���دم تأثرها 

بتقلبات السياسة واالقتصاد الدوليني )2(.

 وم���ن ثَم فإن واش���نطن بدت غي���ر مرحبة بزيارة 
مرسي إلى الصني؛ حيث ترى دوائر بحثية وأكادميية 
أمريكية أن مصر ظلت لس���نوات تعتمد على الشراكة 
االس���تراتيجية مع الواليات املتح���دة كحليف رئيس، 
حتصل في مقابلها على دعم اقتصادي وعسكري كبير، 
ومن ثَم فإن واش���نطن تخش���ى أنه مع تغير األوضاع 
ف���ي مصر ما بعد ث���ورة 25 يناير، يصبح هناك رغبة 
قوية لدى القاهرة لتنويع حلفائها االس���تراتيجيني في 
املستقبل، وفي القلب منهم القطب الصيني الواعد)3(.

قمة عدم االحنياز.. السلفيون وهاجس التشيع:
وكما أثارت زيارة الرئيس محمد مرس���ي للسعودية 
والصني حفيظة بعض النخب الليبرالية واليسارية في 
مصر، فقد أثارت زيارته لطهران، والتي لم تس���تغرق 
أكثر من ست س���اعات فقط، حضر خاللها قمة دول 
عدم االنحياز التي كانت مصر تترأس دورتها املنقضية، 
ليسلم رئاس���تها إلى الرئيس اإليراني أحمدي جناد، 

(2) Michael Schiffer, The US and Rising Powers, The 
Stanly Foundation, Jan. 2009.
http://www.stanleyfoundation.org/resources/US__Ris-
ing_Powers_Great_Decisions_Chapter.pdf 

(3) David Schenker and Christina Lin, «Egypt's Outreach 
to China and Iran Is Troubling for U.S. Policy», The Wash-
ington Institute for Near East Policy, August 24, 2012.
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أثارت حفيظة قوى سلفية عدة السيما من حزب النور، 
الكتلة اإلس���المية الثانية بعد احلري���ة والعدالة في 
املشهد السياسي املصري؛ حيث رأت النخب السلفية 
أن أي تقارب مصري من إي���ران قد يؤدي إلى موجة 
غضب سلفية جتاه اإلخوان، السيما وأن اإلخوان كانوا 
قد تعهدوا خالل قيادتهم حلملة الدكتور محمد مرسي 
الرئاسية بعدم التقارب مع طهران))(، بسبب ما وصفوه 
بسياساتها »العدائية« جتاه الدول اإلسالمية السنية، 

وخاص���ة في منطق���ة اخلليج 
ولبن���ان، باإلضافة إلى املوقف 
بقوة  واملساند  الداعم  اإليراني 
ملجازر بشار األسد بحق الشعب 
السوري املغلوب على أمره بني 
اإلقليمية  الق���وى  جتاذب���ات 
والدولية ذات احلضور الفاعل 

على الساحة السورية.

بيد أن أداء الرئيس مرس���ي 
في كلمته أمام القمة أزالت مخاوف القوى الس���لفية 
من تلك الزيارة، الس���يما مع إظهاره نََفًسا ُسنّيًا غير 
مس���بوق، بترّضيه عن أبي بكر وعمر وصحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أكد عليه نادر بكار 

املتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي)2(. 

وفيما يتعلق باألزمة الس���ورية، جاءت كلمات مرسي 
قوية واضحة بتأكيده على »نضال أبناء سوريا احلبيبة 
ضد نظام قمعي فقد شرعيته«، مؤكًدا أن دعم الشعب 
الس���وري »هو واجب أخالقي، مبثل م���ا هو ضرورة 
���ا أن: »نزيف الدم  سياس���ية واس���تراتيجية«، مضيًفَ
الس���وري في رقابنا جميًعا، وعلينا أن ندرك أن هذا 
ال���دم ال ميكن أن يتوقف بغير تدخل فاعل منا جميًعا 

))( »أزمة بني الس���لفيني واإلخوان بس���بب زيارة مرس���ي إليران«، بوابة 
األهرام، 2/8/26)20م، متاح على الرابط التالي:

http://gate.ahram.org.eg/News/244364.aspx

)2( »بكار« يُعلّق على كلمة مرسي بعدم االنحياز: نستقبلك مبطار القاهرة 
اس���تقبال األبطال، بوابة املصري الي���وم، 2/8/30)20م، متاح على 

http://www.almasryalyoum.com/node/1080886    :الرابط التالي

لوقف هذا النزيف«.

وقد اعتبرت العواصم العاملية الكبرى كلمة مرس���ي 
في طهران بشأن امللف السوري صفعة للنظام اإليراني 
الذي أراد أن يستغل قمة دول عدم االنحياز في توجيه 
األزمة الس���ورية وجهة أخرى، بيد أن حضور الرئيس 
د آماله لتحقيق هذا األم���ر)3(، ولعل هذا  مرس���ي بدَّ
يتض���ح جلّيًا من تعمد طهران حتري���ف ترجمة كلمة 
الرئيس مرس���ي بشأن س���وريا، قبل أن تعود طهران 
وتعتذر ع���ن ذلك باعتباره خطأ 

تقنّيًا غير مقصود)4(.

وفي هذا السياق يأتي إصرار 
الرئي���س محمد مرس���ي على 
حضور تل���ك القمة في طهران، 
ليكس���ر حاجز القطيع���ة التي 
انتهجها س���لفه الرئيس مبارك 
إزاء طهران عل���ى مدى ثالثني 
عاًما، رمبا اس���تجابة للرؤية األمريكية بشأن طهران 

أكثر من كونها خالفات في جهات النظر البلدين. 

كما أن الزيارة توجه رسالة لدول اخلليج العربية 
ب����أن عليها أن تدرك أن ثم����ة تغيًرا قد حدث في 
توجهات السياس����ة املصرية جتاه إيران، وإن كان 
هذا ال يعني بالضرورة التأثير على عالقات مصر 
مع الدائ����رة اخلليجية؛ ألن دول اخلليج نفس����ها 
حتافظ على مستوى معني من العالقات مع إيران، 
وتتبادل التمثيل الدبلوماس����ي معها، وترتبط معها 

بعالقات اقتصادية قوية )5(. 

)3( ترحيب واس���ع بكلمة الرئيس مرسي بالصحف الغربية، موقع محيط 
اإلخباري، )2/8/3)20م، متاح على الرابط التالي:

http://www.moheet.com/2012/08/31.

)4( »حتريف إيران خلطاب مرسي يثير جدالً«، اجلزيرة. نت، )/2/9)20م، 
متاح على الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/news/pages/56f13925-26b9-
43d8-a973-db0c512d99ab

)5( صافيناز محمد أحمد، »مرس���ي في طهران: تغيرات إقليمية جديدة«، 
صحيفة األهرام ، )2/8/3)20م.

يأتي إص��رار الرئيس حممد مرس��ي على حضور 
مؤمت��ر قم��ة طه��ران، ليكس��ر حاج��ز القطيعة 
ال��يت انتهجها س��لفه الرئيس مب��ارك إزاء طهران 
عل��ى م��دى ثاثني عاًم��ا، رمبا اس��تجابة للرؤية 
األمريكية بش��أن طهران أكث��ر من كونها خافات 
يف جه��ات النظر البلدي��ن. كما أن الزي��ارة توجه 
رس��الة لدول اخلليج العربي��ة بأن عليها أن تدرك 
أن مث��ة تغ��رًيا ق��د ح��دث يف توجه��ات السياس��ة 

املصرية جتاه إيران.
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األمر الذي حدا ببعض احملللني إلى القول بأن زيارة 
مرس���ي لطهران في هذا التوقيت تعد محاولة »إلنهاء 
حالة االبتزاز الذي متارسه بعض الدول العربية جتاه 
مصر وقرارها السياس���ي من خالل مساعدات مالية 
يعلن عنها إعالمّيًا، وال تتحقق دائًما على أرض الواقع. 
ولك���ن ال تعني الزيارة قطيعة مصرية مع بعض الدول 
اإلقليمية، بل هي محاولة إلعادة التوازن في العالقات 

املصرية اإلقليمية ))(.

واس���تقراًء ملا س���بق بيانه من مجريات النش���اط 
الرسمي، خالل الشهور األولى من والية الرئيس محمد 
مرسي، على صعيد زيارات كبار املسئولني من اخلارج 

ملصر، ومن مصر إلى اخلارج، 
فإن ثمة رسالة سياسية مهمة 
تب���دو واضحة ويت���م التأكيد 
القيادة  عليها في كل حتركات 
املصرية اجلديدة، هذه الرسالة 
مفادها أن مصر ما بعد الثورة 
قادرة عل���ى إحداث توازن في 
عالقاتها اخلارجية، من خالل 
إقامة عالقات شراكة قوية مع 
حلف���اء جدد إقليمّيً���ا ودولّيًا، 

بعيًدا عن الوصاية األمريكية التقليدية التي ارتضتها 
القيادة السياسية السابقة املخلوعة.

ومن ثَم فإن مصر اجلدي���دة منفتحة على اجلميع، 
تريد أن تنطلق في حركتها وسياس���تها اخلارجية بناًء 
عل���ى معطيات ومقتضيات املصلح���ة الوطنية العليا، 
دومنا إم���الءات أو ضغوطات، ال ب���أس إذن أن يزور 
مرس���ي إثيوبيا، اجلار اإلفريقي الل���دود على منابع 
الني���ل، أو يزوره أمير قطر، ذو التوجهات التي لم تكن 
ترضي مبارك أو العاهل الس���عودي، وال غرو أن يزور 
مرس���ي بكني، املنافس االقتصادي األبرز لواش���نطن 
عاملّيًا وإقليمّيًا، وال مانع أن يحضر قمة عدم االنحياز 

))( مصطفى اللباد، »زيارة مرس���ي إلى طهران: هل من سياس���ة إقليمية 
جديدة ملصر؟« صحيفة السفير اللبنانية، 2/8/29)20م.

في طهران التي تسعى واشنطن لعزلها إقليمّيًا، ومن ثم 
دولّيًا، العتبارات تتعلق بعالقاتها املضطربة بواشنطن 
في منطقة اخلليج العربي ذات األهمية االستراتيجية، 
العسكرية واالقتصادية، الكبرى على الصعيد العاملي.

نتائج وتوصيات الدراسة

لقد سعت الدراسة إلى بحث ماهية توجهات الدولة 
املصرية إزاء اإلشكاليات الداخلية وامللفات اخلارجية 
في ظل الصراعات بني النخب السياسية، وانعكاساتها 
على الشارع السياسي في مصر، واستخدمت الدراسة 
اقتراب النخبة كإطار حتليلي لإلجابة على تس���اؤالت 
الدراسة الرئيس���ة والفرعية، وخلصت الدراسة إلى 
النتائج واخلالصات،  عدد من 
ومن ثَم تطرح الدراس���ة عدًدا 
م���ن التوصيات التي ميكن من 
خالله���ا التعاطي اإليجابي مع 
التحدي���ات التي جتابه النخبة 
اإلسالمية الصاعدة في مصر 
الصعيدين  الثورة على  بعد  ما 

الداخلي واخلارجي.

أواًل: نتائج الدراسة:

ابَه بتحديات كثيرة  النخب اإلس���المية الصاعدة جُتَ
عل���ى الصعيدين الداخلي واخلارج���ي، فداخلّيًا يبرز 
حتدي النخب القدمية سواء من فلول النظام السابق، 
أو من النخب الليبرالية واليس���ارية املناوئة للمشروع 
اإلس���المي، وهذه النخب متتلك م���ن أدوات التأثير 
والنفوذ ما قد يعيق توجهات اإلس���الميني إلصالح ما 
أفس���دته حقبة مبارك. وخارجّيً���ا يبرز حتدي القوى 
الدولية واإلقليمية املتربصة بالثورة املصرية واملتوجسة 
خيفة من حكم النخب اإلسالمية في مصر، وما لذلك 
م���ن تأثير وتداعيات إقليمية كبي���رة على الصعيدين 

العربي واإلسالمي.

يبدو أن النخب اإلس���المية الصاع���دة، متمثلة في 
الرئيس محمد مرس���ي، قد حزم���ت أمرها الختيار 

اَبه بتحديات كثرية  النخب اإلسامية الصاعدة جُتَ
ا  عل��ى الصعيدي��ن الداخل��ي واخلارج��ي، فداخليًّ
يربز حتدي النخب القدمية س��واء من فلول النظام 
السابق، أو من النخب الليربالية واليسارية املناوئة 
للمشروع اإلسامي، وهذه النخب متتلك من أدوات 
التأثري والنفوذ ما قد يعيق توجهات اإلس��اميني 
ا يربز  إلصاح ما أفس��دته حقبة مبارك. وخارجيًّ
حتدي القوى الدولية واإلقليمية املرتبصة بالثورة 
املصري��ة واملتوجس��ة خيف��ة م��ن حك��م النخ��ب 

اإلسامية يف مصر .
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نهج اإلحالل Replacement ف���ي حتول الدولة املصرية 
نحو احلكم الرش���يد، لقناعتها مب���دى مدى خطورة 
النخب القدمية على مس���تقبل مصر اجلديدة ما بعد 
ث���ورة 25 يناير؛ ملا لها من نف���وذ وتغلغل في مفاصل 
الدولة املصرية، في هذا اإلطار تبدو محاوالت النخب 
القدمية إلثناء النظام اجلديد عن تهميشها عبر فزاعة 

»األخونة« غير ذات جدوى في هذا اإلطار.

حينما تدير النخب اإلس���المية اخلالف فيما بينها 
على منط املباراة الصفرية، فإن ذلك يصب في مصلحة 
النخب الليبرالية واليس���ارية وفلول النظام الس���ابق، 
في حني أن اإلس���الميني حينما يدي���رون صراعاتهم 
مبنطق توزي���ع املكاس���ب Win-Win Strategy من خالل 
منط املباريات غير الصفرية، فإن ذلك يفّوت الفرصة 
على خصومهم الس���تغالل خالفاتهم البينية لإلضرار 
مبشروعهم، ولعل هذا ما اتضح جلّيًا خالل اجلولتني 

األولى والثانية من االنتخابات الرئاسية 2)20م.

تتمثل أبـــرز التحديات النخبوية اليت جتابه اإلســـالميني يف 
مصر على الصعي���د الداخلي في: حتدي ملء الفراغ، 
وحت���دي البيروقراطي���ة، وحتدي املس���اس باإلرادة 
القومية. فم���لء الفراغ الذي خلّفت���ه عملية جتريف 
الدول���ة املصرية الت���ي انتهجها نظ���ام مبارك خالل 
حقبة حكمه، يقتضي من النخب اإلسالمية الصاعدة 
بناء اس���تراتيجية واضحة ومحددة للشراكة الوطنية 
جل���ذب الكفاءات الواعدة وتوظيفها، بغض النظر عن 

االنتماءات الفكرية واأليديولوجية. 

في حني يتطلب حتدي البيروقراطية انتهاج مقاربة 
إصالحية ملجابهة اآلثار السلبية حلالة الفساد املمنهج 
التي رس���ختها ممارس���ات نظم احلكم السابقة في 

اجلسد اإلداري املصري. 

أما حت���دي اإلرادة القومية فيما يتعلق باللجوء إلى 
أدوات الق���روض واملنح األجنبي���ة ملعاجلة معضالت 
االقتصاد املصري اآلنية، فإنه يتطلب مكاش���فة بشأن 
حقيقة املش���روطية السياس���ية املتعلقة بذلك األمر، 

على اعتبار أن اجلميع سيدفع ثمن ذلك، سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر. 

املقاربة األنسب للسياسة اخلارجية املصرية ما بعد 
الثورة هي إعادة رسم دوائر االهتمام، وتنويع التحالفات 
االس���تراتيجية ملصر اجلديدة، وهذا ما جتس���د في 
سياقات وحتركات الرئاس���ة املصرية املنتخبة خالل 
الفترة األولى من تقلدها س���دة احلكم، فكانت زيارة 
الرئيس مرسي للسعودية وإثيوبيا والصني وإيران. وال 
ش���ك أن ذلك النهج هو بداية رد االعتبار لدور مصر 
َش على مدى س���نوات. وقد  اإلقليمي الذي طاملا ُهمِّ
أحسنت الرئاس���ة املصرية صنًعا بتحييد أثر الصراع 
النخبوي حول عدد من القضايا اخلارجية على سياسة 

مصر اإلقليمية والدولية.

ثانًيا: توصيات الدراسة

إذا كانت السياسات الدولية حالًيا جتنح نحو إقامة 
التحالفات والشراكات االس���تراتيجية، اتساًقا مع ما 
يعيش���ه االقتصاد العاملي من س���يادة منط التكتالت 
والكيانات الكبيرة، فإنه لي���س ثمة دولة عربية مهما 
كان حجمه���ا، حتى لو كانت مص���ر، ميكنها أن تعيش 
مكتفية بنفسها، أو أن جتابه القضايا العربية الكبرى، 
وفي مقدمتها القضية الفلس���طينية، أو املش���روعات 
اإلقليمية احمليطة واملتربصة، بشكل منفرد أو أحادي، 
ومن هنا فإن خيار الشراكة االستراتيجية والتحالف، 
وتعميق قنوات التنس���يق واالتصال بني مصر والقوى 
اإلقليمية والدولية الرئيسة خيار ال مناص منه إذا ما 
أرادت مصر اجلديدة أن تضطلع بدورها القيادي في 

املنطقة مجدًدا.

عل���ى النظ���ام اجلديد أن يؤك���د للكاف���ة، داخلّيًا 
وخارجّيً���ا، أن مصر لن تقبل مجدًدا بعصا اإلمالءات 
والتدخ���الت التي مت���س بس���يادتها ومصاحلها في 
مقاب���ل جزرة القروض واملن���ح الدولية؛ ألنها تقترض 
باألساس جلذب االستثمارات وكسب ثقة املستثمرين، 
وف���ي نفس الوقت تنوع من حتالفاتها االس���تراتيجية 
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وش���راكاتها االقتصادية في إطار من الندية والتعاون 
البناء ال التبعية ومنطق اإلمالء، مبا يحقق مصاحلها 
كق���وة إقليمية آتية من بعيد بعد س���نوات من الركود 

واالنزواء.

من األهمي���ة مبكان أن تضطل���ع النخب الصاعدة 
بدراسة جتارب األمم والشعوب في االنتقال من احلكم 
الديكتاتوري إلى دولة القانون، حتى ال حتدث انتكاسة 

تعي���د األمور إلى املربع صفر، ولعل هذا ما حدث في 
اخلبرة الرومانية التي استغرقت عملية إزاحة النخب 
القدمية فيها نحو أربعة عش���ر عاًم���ا، ولوال العامل 
اخلارجي املتمث���ل في االحتاد األوروب���ي وما حدده 
من ش���روط أمام بوخارست ال بد من إجنازها إلمتام 
عضويتها في الكيان األوروبي العمالق رمبا ملا حدثت 

عملية التحول!!
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معلومات إضافية

النخبة:
 مفردة جمعها )النخب(، وتعّبر كلمة النخبة عن طبقة معينة، أو شريحة منتقاة من أّي نوع عام.

وهي تعني أيًضا األقلية املنتخبة، أو املنتقاة من مجموعة اجتماعية )مجتمع أو دولة، أو طائفة دينية، أو حزب 
سياسي( متارس نفوًذا غالًبا في تلك املجموعة عادًة بفضل مواهبها الفعلية أو اخلاصة املفترضة.

النخبة السياسية:

تعتبر نظرية النخبة السياس���ية من أهم موضوعات علم االجتماع السياس���ي؛ ألن الشواهد التاريخية وواقع 
املجتمعات السابقة واملعاصرة، تتميز بوجود أقلية حاكمة، محتكرة ألهم املناصب السياسية واالجتماعية، وبيدها 

مقاليد األمور، وأغلبية محكومة منقادة، وليس لها صلة بصنع القرار السياسي بشكل عام.

أسهم كارل ماركس وماكس فيبر في تأس���يس علم االجتماع السياسي؛ من خالل دراستهما لتطور النظريات 
السياس���ية، وصلة ذلك باملجتمع، إال أن تطور هذه النظرية قد وجه س���هام النقد للنظرية االش���تراكية، فضاًل 
ع���ن النظريات الدميقراطية؛ ألن نظرية النخبة تش���كك بالصحة العلمية لكال النظريتني، وتبني حتليلها للنظام 

السياسي انطالًقا من حقيقة القلة احلاكمة واألغلبية احملكومة.

م���ن رواد نظرية النخبة العالم باربتو، وهو يرى أن النخبة ه���م أولئك الذين يتفوقون في مجاالت عملهم في 
)مباراة احلياة(، وحني يجد أن هذا التعريف مس���توٍف يس���تدرك األمر، وينتقل إلى املجال األضيق في تعريف 
النخبة، فيقوم بربط مفهوم النخبة االجتماعية بقدرة هؤالء املتفوقني على ممارسة وظائف سياسية أو اجتماعية 
تخلق منهم طبقة حاكمة ليست بحاجة إلى دعم وتأييد جماهيري؛ ألنها تقتصر في حكمها على مواصفات ذاتية 

تتمتع بها، وهذا ما مييزها ويؤهلها الحتكار املناصب.

يضيف الرائد الثاني موس���كا على تعريف باربتو قائاًل: إن من أهم أس���باب متيز الطبقة احلاكمة عن الطبقة 
احملكومة -وهو هنا ال يأخذ باملدلول املاركس���ي ملعنى الطبقة- هو قوة تنظيم األولى، ووجود دافع وهدف معني 
تسعى إليه في مواجهة أغلبية غير منظمة، إال أنه يؤكد على أهمية اعتماد طبقة احلاكمني على موافقة ورضى 

اجلماهير، وهذا الطرح يقّرب ما بني نظرية النخبة السياسية الدميقراطية عكس ما انتهى إليه باربتو.

انطلق الرائد الثالث ميش���يال روبرتو في تعريف للنخبة السياس���ية من خالل واقع عمل األحزاب السياسية؛ 
ليكتشف بأن هناك عوامل متباينة حتدد طبيعة عمل التنظيمات، بدًءا من احلزب إلى الدولة، فهو يرى أن النشأة 
الدميقراطي���ة لألحزاب تتحول مبرور الزمن إلى تنظيمات خاضعة إلى حكم قلة من األفراد؛ ألن التنظيم يحتاج 
إلى أقلية منظمة، وهذه األقلية تس���تحوذ على السلطة من خالل موقعها في مركز اتخاذ القرار، وهو ما يسمى 

باألقلية الذي لم يلتفت إليه ماركس في دراساته السياسية.

الرائد الرابع رايت ملز، ومن خالل دراس���ته ملجتمع الواليات املتحدة األمريكية، فقد ربط بني النخبة وقدرتها 
على التحكم مبوقع اتخاذ القرار، فهي نتاج للبناء املؤسساتي للدولة، وقد وجد أن مؤسسات ثالث هي املتحكمة 
في أمريكا، وهي: العس���كرية، والسياسية، والش���ركات الكبرى، وهذا معناه أن النخبة تتشكل من أولئك الذين 
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يشغلون مواقع قيادية في هذه املؤسسات.

يؤك���د بوتوم���ور في كتابه النخب���ة واملجتمع أن مل���ز متأثر في تعريف���ه بضغوط الص���راع العاملي التي 
شغلت أمريكا في عصره، وتصنيفه إمنا هو بالتالي إشارة إلى تتابع األحداث.

لقد ساهمت وبشكل مباشر كل هذه الدراسات النظرية في تقارب التعريفات األخرى مع ما جاء به بوتومور 
فعرفت القواميس اإلجنليزية كلمة )النخبة Elite ( بأنها أقوى مجموعة من الناس في املجتمع.

البرُيوقراطية أو الدواوينية:

مفهوم يُستخدم في علم االجتماع والعلوم السياسية يشير إلى تطبيق القوانني بالقوة في املجتمعات املنظمة. 
وتعتم���د هذه األنظمة على اإلجراءات املوحدة، وتوزيع املس���ئوليات بطريقة هرمية والعالقات الش���خصية. 
وهنالك العديد من األمثلة على البيروقراطية املس���تخدمة يومّيًا: احلكومات، القوات املس���لحة، الشركات، 
املستشفيات، احملاكم، واملدارس. يعود أصل كلمة البيروقراطية إلى بيرو )bureau(، أي مكتب، املستخدمة في 
بداية القرن الثامن عش���ر ليس للتعبير عن كلمة مكتب للكتابة فقط، بل للتعبير عن الشركة، وأماكن العمل. 
وكلمة قراطية، وهي مشتقة من األصل اإلغريقي كراتُس )κράτος( ومعناها السلطة، والكلمة في مجموعها 

تعني قوة املكتب أو سلطة املكتب.

نظرية البريوقراطية اإلدارية:

البيروقراطية في اإلدارة هي إحدى النظريات اإلدارية الكالس���يكية، يعد األملاني ماكس فايبر رائًدا لها. 
وقد عرف فايبر الدواوينية بأنها:  مجموعة من األس���س اإلدارية التي تخرج السياسة العامة للمؤسسة إلى 
حي���ز الواقع، وتضعها موض���ع التنفيذ الصحيح لتحقيق األهداف. ويعتبر فايب���ر منّظًرا لها، وهو من أصل 
أملاني كان راهًبا بروتس���تانّيًا درس جميع األديان، بلغ اعتزازه بالبروتستانتية إلى حد جعله يراها خلف جناح 

الرأسمالية في الغرب، لذلك صاغ منها التنظيم املكتبي.

يرى ماكس ويبر أن األساس في بناء التنظيمات هو االعتماد على مجردات ال ترتبط باإلنسان ذاته، وتوفر 
العالقة الرش���يدة التي ال يش���وبها التحيز، أي أن أي منظمة ال بد أن تتمثل في نظام بيروقراطي قائم على 

أساس هرمي تتسلسل فيه السلطة من القمة للقاعدة. 

حسب ماكس ويبر النظام البيروقراطي يحقق أعلى قدر من الكفاءة من خالل اخلصائص التالية:

)- تقسيم العمل.

2- الفصل بني أعمال املوظف اخلاصة والعامة.

3- شغل الوظيفة على أساس التعيني وليس الترشيح.

4- اختيار املوظف األكثر كفاءة في تنفيذ متطلبات الوظيفة. 

5- الترقية على أساس األقدمية أو اإلجناز أو االثنني مًعا. 
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6- أداء املوظف يجب أن يقابل حق املوظف في راتب كاٍف وعالوة.

نظرية الصراع

ف���ي علم االجتماع هو مصطلح يش���ير إلى أطروحات مفادها أن معظم الكيانات املجتمعية تش���هد حالة من 
الصراع الدائم من قبل املنضوين فيها، بهدف تعظيم منافعهم، هذه احلالة الصراعية تس���هم بش���كل أساس في 
إح���داث حالة ح���راك وتطور اجتماعي تصل إلى أقصى درجاتها مع قيام الث���ورات، وما يصاحبها من تطورات 

سياسية.

أما نظرية الصراع في إطار العالقات الدولية، فهي تشير إلى مجموعة من األطروحات الفكرية التي قد تسهم 
في تفسير السلوك اخلارجي للدول.

ويعد الصراع العربي اإلسرائيلي من أبرز أنواع الصراعات الدولية.

وف���ي حقيقة األمر ف���إن املصطلح األدق هو نظري���ات الصراع، وليس نظرية الصراع، حيث تتس���م كل منها 
بتفس���ير الص���راع من أحد األبعاد، مبعن���ى أن كل منها يعمد إلى تغليب بُعد أو مح���دد ما على األبعاد األخرى 
لظاهرة الصراع. وفضاًل عن التفس���ير يتضمن مصطلح نظرية أو نظريات الصراع أطروحات معينة )وس���ائل 

واستراتيجيات( للتعامل أو إدارة الصراع الدولي.

ويُع���د مفهوم الص���راع  conflict، هو أحد أبرز املفاهيم املتداولة التي طفت على س���طح النقاش احملتدم بعد 
انتهاء احلرب الباردة، وتفكك مفاصل اخلصم التاريخي لليبرالية الدميقراطية، ومنذ متادي حمى التبشير بنهاية 
التاريخ وفًقا ألطروحة فرانس���يس فوكوياما، إثر »اس���تبعاث« أطروحة الصدام االس���تراتيجي بني احلضارات، 

وحروب املستقبل على يد صمويل هنتنجتون. الذي يرى أن الصدام بني »احلضارات« نتيجة حتمية.

مفهوم التحالف االسراتيجي:

ميكن تقدمي التحالف االستراتيجي كبديل استراتيجي يجب استغالله، وذلك لتحقيق أهداف مشتركة جلهتني 
أو أكثر، وبذلك يعتبر التحالف االس���تراتيجي من الناحية االستراتيجية مرتبًطا بالتكامل بني مؤسسات الدول، 

وقد جلأ إليه في ظل الركود االقتصادي إلعادة انتعاشه.

يعرف التحالف االس���تراتيجي بأنه »سعي ش���ركتني أو أكثر نحو تكوين عالقة تكاملية تبادلية«، بهدف تعظيم 
اإلفادة من املوارد املش���تركة في بيئة ديناميكية تنافس���ية الستيعاب متغيرات بيئية قد حدثت تتمثل في الفرص 
والتحديات. وقد تأتي اس���تراتيجية التحالف استجابة ملتغيرات بيئية، أو تأتي مبادأة الستباق متغيرات متوقعة 

فتقتنص الفرصة املتنبأ بها.

يقصد بالتحالف االس���تراتيجي »إحالل التعاون محل املنافس���ة التي قد تؤدي إلى خروج أحد األطراف من 
الس���وق، فالتحالف يؤدي إلى الس���يطرة على املخاطر والتهديدات، وتش���ارك التحالفات ف���ي األرباح واملنافع 

واملكاسب امللموسة وغير امللموسة«.

التحالف االس���تراتيجي »هو عبارة عن مشروع مشترك في شكل مشاركة بني شركة عاملية ومنشأة أخرى في 
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دولة مضيفة«.

»فالتحالف االس���تراتيجي ينطوي على مجموعة واس���عة من العالقات التعاقدية التي تنش���أ بني املؤسسات 
املتنافس���ة في أقطار مختلفة لتحقيق هدف محدد معني« كما هو ش���كل تعاون دائم بني املؤسس���ات املستقلة، 
املش���اريع املختصة التي جتمع مؤسس���تني بصفة دائمة ميكن أن توضح خاص���ة إذا كانت املبادالت تعتمد على 
عالقات التعاون، حتتوي على معلومات متواصلة للمعارف املشتركة ولتبادل اإلطارات، وهذا النمط من العالقات 

يؤدي إلى حتقيق مصالح مشتركة.

عوامل جناح التحالفات االسراتيجية:

- استشعار اإلدارة بأهمية التسلح باالستراتيجيات التنافسية متضمنة التحالفات االستراتيجية، وتزويد طاقم 
اإلدارة بقدرات وتوجهات التفكير االستراتيجي كمدخل للتخطيط االستراتيجي للتحالف.

- تهيئة قاعدة بيانات ومعلومات عن الشركاء احملتملني واملستهدفني بالتحالف محلّيًا وإقليمّيًا وعاملّيًا، وحتديثها 
بشكل مستمر؛ لتكون أساًسا خلطط وقرارات التحالف.

- تطبيق رس���الة للمش���اركة (MISSION) في توفر النجاح املش���ترك املتوقع منه خالل التعاون والتفاهم بني 
األطراف.

- يعتبر احلوار والتفاهم أس���اس التعامل واملساواة في العالقات التي تبني قاعدة رئيسة لتحقيق التوازن بني 
الشركاء، وتبني االستراتيجية التي  جتنب الصراعات واملنازعات.

- توفر ثقافة للتعاون والقيم املشتركة وبناء تنظيم قوي يتناسب مع اإلدارة للهيكل اجلديد.

- يجب أن تشمل اإلدارة اتفاقية الشراكة االستراتيجية حتديًدا واضًحا للقرارات، وكيفية االختيار بني البدائل، 
ومعاجلة املخاطر، وحسم املنازعات، وخطوط السلطة، وعدم حتوله من التعاون إلى التنافس.

املصادر:

د . جمال س���المة علي : كتاب »النظام السياس���ي والبناء االجتماعي.. النم���وذج الواقعي لتحليل النظم 
السياسية«، دار النهضة العربية، 2006م.

أحمد س���يد مصطفى »حتديات العوملة والتخطيط االس���تراتيجي« القاهرة، دار النهضة العربية- الطبعة 
الثالثة2000م، ص: 57.
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ملخص الدراسة
تواج���ه احلكومة االنتقالية في اليمن صعوب���ات جمة، رغم الدعم اإلقليمي والدولي الذي حتظى به. ويرجع هذا 
إلى أنَّ بقايا النظام السابق بزعامة علي عبد الله صالح ال تزال تضع العراقيل في طريق جناح احلكومة؛ بغية إيجاد 
رأي عام رافض للثورة الش���عبية التي انطلقت في )) فبراير من العام ذاته، وس���عت إلسقاط نظام صالح الذي دام 

ألكثر من 33 عاًما.
ولذلك تس���عى هذه الدراس���ة إلى البحث في وضع الدولة اليمنية بعد الثورة، وبيان الدور اإلقليمي واألجنبي في 
تش���كيل مس���تقبل اليمن اجلديد؛ حيث وقفت الدول اإلقليمية والغربية من الثورة اليمنية موقًفا سلبّيًا، وظلت هذه 
ال���دول تضغط على أحزاب املعارضة الفاعلة في الث���ورة اليمنية، وفي مقدمتها التجمع اليمني لإلصالح )اإلخوان 
املس���لمني(. باإلضافة إلى إيضاح بعض املخاطر التي تهدد األمن واالس���تقرار في اليمن مثل احلوثيني. فال تزال 
حركة احلوثي تتمتع بسيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة صعدة وعمران واجلوف وحجة. وقد ساعد الرئيس 
صالح وأقرباؤه ورموز نظامه السابق واملتنفذون في املؤسسة العسكرية احلركَة على امتالك معدات وأسلحة وذخائر 
نُهبت وُهربت من اجليش واحلرس اجلمهوري وبعض األجهزة األمنية. وبذلك تضيف احلركة إلى قدراتها التسلحية 

اخلاصة قدرات جديدة مجانية.
وبن���اًء على هذه التحديات واملواق���ف الدولية، اجته الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق احلالية نحو 
الوق���وف إلى جانب دول اخلليج في األزمة الراهنة املتعلقة بإيران ومتددها في املنطقة. وهذا نتاج طبيعي للتدخل 
اإليراني املتزايد في دعم القوى املسلحة في اليمن، والتصالها بأكثر من طرف ميني، بغية التأثير على املشهد اليمني 
ا في املنطقة إليران في حال س���قط النظام البعثي )العلوي(  لصال���ح احلركة احلوثية التي متثل البديل األوفر حّظً

بسوريا حتت مطارق الثوار ومطالب التغيير. 
كما أصبح من الصعب حتديد مصير الش���أن اليمني بالفش���ل أو بالنجاح في اخلروج من األزمة التي آلت األمور 
إليها، ويبدو هذا واضًحا اس���تناًدا إلى مؤشرات مختلفة، منها غياب اإلرادة التوافقية بني مكونات املشهد السياسي 
واالجتماعي واملذهبي، وغلبة املشاريع اخلاصة والضيقة؛ ولذلك فاليمن بحاجة إلى مشروع وطني جامع تتفق عليه 

رؤى اإلسالميني والقوى الوطنية احملافظة، وتعمل على إجنازه وحمايته.

أنور بن قاسم اخلضري

رئيس مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث  

  مستقبل الدولة اليمنية 
يف املرحلة االنتقالية

يف ظل التغريات اإلقليمية
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وضع الدولة اليمنية بعد عام من الثورة:
لَُة � في ضوء املبادرة اخلليجية املوقع عليها بني املؤمتر الش���عبي العام  تواجه احلكومة االنتقالية في اليمن وامل�ش���كَّ
وأحزاب اللقاء املش���ترك في 23 نوفمبر ))20م � مناصفة بني املؤمتر واملش���ترك صعوبات جمة رغم الدعم اإلقليمي 

والدولي الذي حتظى به.
فبقايا النظام الس���ابق بزعامة علي عبد الله صالح ال تزال تضع العراقيل في طريق جناح احلكومة؛ بغية إيجاد رأي 
عام رافض للثورة الش���عبية التي انطلقت في )) فبراير من العام ذاته، وس���عت إلسقاط نظام صالح الذي دام ألكثر من 
33 عاًما. وفي س���بيل هذا الهدف فإن صالح ميد جس���وًرا من التواصل مع القوى املعارضة للحكومة احلالية باختالف 
أطيافها. فصالح وبقايا النظام الس���ابق ومؤيدوه داخل املؤمتر الش���عبي العام وضعوا أيديهم بأيدي احلوثيني والقاعدة 

واحلراك اجلنوبي املسلح، إلضعاف احلكومة، وإفشال جهودها الرامية لتصحيح املسار وإصالح األوضاع.
وفي حني أن دول اخلليج والدول الغربية الفاعلة في الساحة اليمنية تعلن وقوفها خلف املبادرة اخلليجية؛ التي مثلت 
أرضية للتوافق بني املشترك واملؤمتر، إال أن هذه الدول ال تزال غير صادقة في حل أزمة اليمن السياسية مع بقايا النظام 
السابق بزعامة صالح، ما شجع األخير على القيام مبساندة التمردات التي يقوم بها بعض أقاربه ومواليه في مؤسسات 
عس���كرية، وأمنية، واقتصادية، وأجهزة ودوائر حكومية، وبتحريض قوى قبلية بتدمير خطوط الكهرباء، والنفط، والغاز 

مقابل دعم مالي، وبعرقلة أداء احلكومة للمضي في إجراءات وآليات تنفيذ املبادرة.
بل ذهب صالح وأقرباؤه وموالوه � وحسب تصريح وبيان مصادر رسمية وحزبية ومراقبني � إلى نهب ممتلكات وموارد 
هذه املؤسس���ات واألجهزة والدوائر، وإفراغها من اإلمكانات والتجهيزات والوثائق؛ ما يعني بناء بعض املؤسس���ات من 

الصفر! 
ومن أبرز املشاكل التي تتهدد الوضع: النهب املتواصل واملتعمد لألسلحة واملعدات القتالية، وإيصالها ألطراف مسلحة، 

كاحلوثيني والقاعدة واحلراك املسلح، والقبائل اخلارجة عن سيطرة الدولة.
وهكذا يبدو أن احلكومة اليمنية تواجه كافة التحديات االقتصادية والسياسية واألمنية، في ظل غياب السند الدولي 
احلقيقي، والذي اكتفى بالتصريحات والفقاعات اإلعالمية دون أي حراك ملموس لتمكني احلكومة احلالية من مباشرة 

أعمالها وسلطتها بصورة تامة.

الدور اإلقليمي واألجنيب يف تشكيل مستقبل اليمن اجلديد:
لق���د وقفت ال���دول اإلقليمية والغربية من الثورة اليمنية موقًفا س���لبّيًا، فبدالً من أن تعمل على مس���اندتها للوصول 
إل���ى أهدافها، ظلت هذه الدول تضغط على أحزاب املعارض���ة الفاعلة في الثورة اليمنية، وفي مقدمتها التجمع اليمني 
لإلصالح )اإلخوان املس���لمني(، وعلى القوى القبلية والعسكرية املس���اندة لها، لعدم إسقاط النظام بالصورة ذاتها التي 

حدثت في تونس ومصر.

أنور بن قاسم اخلضري

  مستقبل الدولة اليمنية 
يف املرحلة االنتقالية

يف ظل التغريات اإلقليمية
رئيس مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث
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فقد كان من ش���أن جناح الثورة الش���عبية السلمية في 
اليمن التأثير على املشهد العربي في دول أخرى مبا فيها 
اخلليجية. لذلك فقد عمدت الق���وى اإلقليمية والدولية 
إلى اتخاذ مواقف ضبابية، في حني ساند بعضها النظام 
الس���ابق في مواجهته لألزمة؛ عبر عون عسكري ومادي 
ومالي، مراهنة على عامل الوقت للقضاء على الثورة. غير 
أن إصرار الثوار على إس���قاط النظ���ام رغم كل تكاليف 
القتل والتعذي���ب والترهيب، أجبر هذه الدول على تقدمي 
)حل وس���ط( يعطي الثوار ش���يًئا من مطالبهم، ويضمن 
للنظام مخرًجا آمًنا وحصانة من كل جرائمه التي ارتكبها 

أثناء فترة حكمه!
وقد وصف القيادي في اللقاء املشترك سلطان العتواني 
–أمني ع���ام التنظيم الوحدوي الش���عبي الناصري- في 
أغس���طس ))20م، الضغ���ط الدولي عل���ى صالح بأنه 
»صوري« وغير حقيقي، وأن دول املجتمع الدولي لم متارس 
أي ضغوط على صالح بشأن توقيع املبادرة اخلليجية. كما 
اعترف رئيس الوزراء محمد س���الم باسندوة، في إحدى 
حواراته م���ع قناة اجلزيرة، بأن دوالً عدة مارس���ت على 
املعارضة وقوى الثورة الش���عبية »ضغوًطا«؛ »ألنها تخشى 

على اليمن أن يدخل في مستنقع الفوضى«! ))(
هذه اخللفية تفس���ر مس���اعي الدول الغربية في رسم 
مالمح اليمن اجلديد، وإع���ادة هيكلة قواه، بعد أن باتت 
كافة القوى عاجزة عن توجيه دفة احلكم مستقلة بذاتها. 
ف���إن من ش���أن أي حكوم���ة قادمة أن تواج���ه حتديات 
اقتصادية وأمنية وسياس���ية جمة؛ في ظل ضعف املوارد 
املالي���ة، وإنهاك بن���اء الدولة، وانقس���ام اجليش والبنية 

االجتماعية.
وهكذا فإن القول ب���أن )احلوار الوطني( � الذي نصت 
عليه املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية�  هو آلية من آليات 
الق���وى األجنبية في إعادة صياغة اليمن كمنظومة قيمية 
وفكرية وسياسية واجتماعية، ال يجاوز الصواب. فاحلوار 
املرغوب إجراؤه يأتي بدعم ومتويل ورعاية خارجية؛ حيث 
باتت الدول الغربية –بس���فاراتها ومندوبيها- هي القناة 
الت���ي تصل بني الق���وى احمللية للوصول إل���ى رؤى متفق 
عليها: مشترك ومؤمتر، حكومة انتقالية وحراك جنوبي/ 
وحوثيني، س���لطة ومجتمع مدني، ليبراليني وإسالميني! 

))( اجلزيرة، في 2/3)/))20م. 

وكثي���ًرا ما يتم عقد اللقاءات واجللس���ات في س���فارات 
أجنبية، أو بحضور سفراء أو مندوبني أجانب، ومن خالل 

متويل روسي وفرنسي وأمريكي!

املخاطر اليت تتهدد األمن واالستقرار يف اليمن:

أواًل: احلوثية:
ال تزال حرك���ة احلوثي تتمتع بس���يطرتها على أجزاء 
واسعة من محافظة صعدة وعمران واجلوف وحجة، وقد 
س���اعد الرئيس صالح وأقرباؤه، ورموز نظامه الس���ابق، 
واملتنفذون في املؤسسة العس���كرية احلركَة على امتالك 
معدات وأسلحة وذخائر نُهبت وهربت من اجليش واحلرس 
اجلمهوري وبعض األجهزة األمنية، وبذلك تضيف احلركة 

إلى قدراتها التسلحية اخلاصة قدرات جديدة مجانية.
كم���ا أن صال���ح عمد أثن���اء الثورة إلى تس���ليم قيادة 
احملافظة ومرافق الدولة بصعدة للحوثيني نكاية باإلصالح 
وق���وى الثورة. ما جعل احلركة نافذة في مفاصل األجهزة 
احلكومية ومرافقها، وس���هل لها توفير كافة التسهيالت 

املتطلبة ملناشطها وأعمالها املخالفة للدستور والقوانني.
وفي حني يس���عى احلوثيون لتعزي���ز وجودهم الثقافي 
والفكري في احملافظات الوس���طى والش���رقية احملسوبة 
على )الشوافع(، والتبشير بدعوتهم الشيعية في أوساطهم، 
يس���عون كذلك إلى التغلغل في املكونات الثورية واحلزبية 
لَت له���ذا الغرض. وهناك حديث  عب���ر رموز وقيادات أُهِّ
عن تشكيل حزب سياسي كذراع للحركة، في الوقت الذي 
ترفض احلركة فيه )املبادرة اخلليجية( و)احلوار الوطني( 

باعتبارها غير شرعية!
وتش���هد اليمن مؤخًرا حتالًفا ب���ني صالح واحلوثيني، 
ومحاوالت من قبل احلوثيني جلّر اإلصالح إلى مواجهات 
مسلحة عبر الترصد لرموزه وكوادره ونشطائه، ومرافقه 
الدعوية، ومقاره احلزبية في محافظات ش���مال الشمال. 
فقد جرى اختطاف وتعذيب واغتيال عدد منهم، وتهجير 
بعضه���م، وتهديد البع���ض اآلخر بالتصفية اجلس���دية، 
ومداهم���ة وإغالق ونهب مق���رات ومرافق لإلصالح. كلُّ 
ذلك في س���بيل تعطيل عملية احلوار، وإيجاد املبرر لعدم 

الدخول فيها وإفشالها.
ويجد احلوثيون أنفسهم ممولني إيرانّيًا بكل أوجه الدعم 
املعنوي واملادي، في محاول���ة من طهران جلعل احلوثيني 
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بدياًل اس���تراتيجّيًا في املنطقة عن نظام األس���د بسوريا 
في حال س���قوطه. وهذا ما دفع القيادة السياسية، وعلى 
أعلى مستوى )على لسان رئيس اجلمهورية(، باإلعالن عن 
دعم إيراني للحوثيني، وعن القبض على عدد من شبكات 
التجس���س، وعن تدخل في سياسات اليمن الداخلية، في 
أكثر من محفل ومناسبة. رافق ذلك اتخاذ خطوات جريئة 
على مستوى الدبلوماس���ية اليمنية والعالقات السياسية 
بني البلدين تهدف إلى إعطاء طهران رس���الة اس���تنكار 

ورفض ملمارساتها غير الشرعية في اليمن.

ثانًيا: احلراك اجلنوبي املسلح:
تتعدد أقطاب احلراك اجلنوبي املتحدث باسم القضية 
اجلنوبي���ة ما بني الداخل واخل���ارج، والقابل باحللول في 
إطار الوحدة واملطالب باالنفصال. فالشارع اجلنوبي الذي 
أُهِمَل ِمن أي معاجلات حكومية أو اجتماعية أو إسالمية 
بات يغلي بش���دة في سبيل حتقيق مكاسب خاصة به في 

ظل التغير احلاصل في البالد.

وفي حني تس���عى ق���وى الث���ورة إلى احت���واء األزمة، 
وامتصاص حالة الغليان، واالس���تجابة للمطالب العادلة 
وفق منظوم���ة احللول الكاملة والش���املة للوضع اليمني 
عموًم���ا، تتطرف بعض أقطاب احل���راك في طرحها إلى 
حدِّ احلديث عن اخليار املسلح في سبيل حتقيق مطالبها 
باالنفصال. وميثل هذا التيار علي سالم البيض، القيادي 
االشتراكي الذي قاد حركة االنفصال عام 994)م، وغادر 
اليمن على إثر فشل مشروعه التشطيري. لكنه اليوم يعود 
مدعوًما من قبل إيران ومبساعدة من صالح لقواه الثورية 
في الشارع اجلنوبي، ال حّبًا في البيض، ولكن نكاية بقوى 

الثورة واإلصالح، وإفشاالً لعملية التغيير املنشود.
ورغم اخلالفات احلادة واالتهامات املتبادلة بني تيار علي 
سالم البيض وتيار أبي بكر العطاس )املطالب بالفيدرالية(، 
فإن هن���اك تعبئة متطرف���ة تتم عل���ى أرض الواقع ضد 
الش���ماليني واحلكومة القائمة. وق���د بلغ األمر حدَّ اعتبار 
اجلنوب محتاًل، والش���ماليني محتلني مبنزل���ة الصهاينة، 

والوجود الشعبي للشماليني مبثابة املستوطنات اليهودية!
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وفي ظل االحتقان القائم يجري االس���تعداد من جميع 
األطراف، مبا في ذلك عملية التس���لح والتدريب والتعبئة 

التي تتم بتمويل إيراني وأجنبي! 
بعض ه���ذه االس���تعدادات يتم 
يتم  اليمن، وبعضه���ا اآلخر  في 
ف���ي دول عربية وغربية. وهناك 
قنوات فضائية اليوم ناطقة باسم 
احلراك اجلنوبي، أحدها ممولة 
من علي س���الم البي���ض )عدن 
الي���ف(، واألخرى ممولة من أبي 

بكر العطاس )املصير(.
ومتثل ظ����روف اجلنوب -بأبني 
وش����بوة والضالع وحل����ج- أرضية 

خصبة الش����تعال ثورة مس����لحة تتطلع إلى ظروف معيشية 
أفضل، ومخرًجا من أزماتها ونكباتها املتتالية. ويس����اعد في 
ذلك حالة املواجهات العسكرية التي جرت بني القاعدة )أنصار 
الش����ريعة( واحلكومة، خالل األشهر املاضية، وما أعقبها من 
فلتان أمني وغياب لألجهزة احلكومية، وتشكيل جلان شعبية 

مسلحة، ومن ثمَّ أتيح للجميع حمل السالح وتداوله.

ثالًثا: القاعدة وما يتبع حتركها من انتهاكات 
للسيادة الوطنية:

ال تزال القاعدة تراهن على إقامة مش���روعها اخلاص 
ب���ذات املنهجية التي أثبتت فش���لها في العديد من الدول 
خ���الل العقود والس���نوات املاضية. واس���تناًدا إلى فكر 
القاعدة ومنهجيتها، وسياس���اتها وتكتيكاتها العس���كرية، 
يذهب فريق من املراقبني إل���ى أن القاعدة باتت تنظيًما 
مختَرًقا، توّظفه قوى محلية ودولية لتصفية حس���اباتها أو 

لتمرير مخططاتها.
فبروز القاعدة في اجلنوب، وعلى خلفية الثورة الشعبية 
الس���لمية ضد نظام علي عبد الل���ه صالح، الذي كان لها 
تواصل بأطراف فيه س���ابًقا والحًقا، واس���تالمها للمقار 
احلكومي���ة وللمعس���كرات بكل جتهيزاته���ا دون مقاومة 
من نظام صالح، ومناوأتها لس���لطة الدولة دون أي قدرة 
فعلية على إقامة إمارة إسالمية، ثم الدخول مع احلكومة 
احلالية في صراع دموي، يش���كك في مصداقية املشروع 
الذي حتمله، خاصة وأنها تدير اليوم عملياتها بذات روح 

االنتق���ام التي يرغب فيها صالح، في ح���ني أنها لم تكن 
جترؤ على القيام مبثل هذه العمليات إزاء نظامه سابًقا!

كما أن ضع���ف الدولة وعجز 
احلكومة عن بس���ط س���يطرتها 
األمريكية  املتحدة  للواليات  أتاح 
انته���اك س���يادة اليم���ن بأكثر 
م���ن تكتيك عس���كري. مبا في 
ذلك إرس���ال قوى عسكرية على 
األرض، واستخدام طيارات بدون 
احلالية  احلكومة  وإدخال  طيار، 
أمنية  وحتالفات  اتفاقي���ات  في 
حتت مبرر عجزها عن السيطرة!

رابًعـــا: القبيلة مبـــا متثله من قوة تنازع ســـلطة 
الدولة:

املجتمع اليمني مجتمع قبلي، تسوده األعراف والتقاليد 
القبلي���ة، ومتثل في���ه القبيلة مظلة حامي���ة في مواجهة 
الدول���ة. وقد عمل علي عبد الله صالح خالل فترة حكمه 
على إضعاف الدولة على حس���اب القبيلة في سبيل كسب 
والءات مشايخ القبائل له وارتباط مصاحلهم به. فسلطة 
الدولة كانت وال تزال ضعيفة في بعض احملافظات بل شبه 
منعدمة، ومحاولة حكومة الوفاق اليوم بس���ط سيطرتها 
وإخضاع القبيلة لس���لطتها سيكون مبثابة االنتحار املبكر 
لها. خاص���ة وأن األرياف تفتقد للبن���ى التحتية ومرافق 
التعليم، واألس���باب الدافعة لربط املواطن بالدولة انتماء 

ووالًء.
وهذا ما يحاول صالح استغالله في الفترة الراهنة، فهو 
يوظ���ف أبناء القبائل في مواجهة الدولة؛ تارة حتت ذرائع 
حقوقية، وتارة في صور اعتداءات مسلحة وأعمال تخريب 
على خطوط الغاز والنفط أو خط���وط الكهرباء. فبعض 

مشايخ القبائل ال يزال يرى في الدولة )فيًدا())( مباًحا!
وفي ظل واقع كهذا تضطر احلكومة إلى اعتماد سياسة 
الصلح والتأليف عبر تقدمي مبالغ مالية، أو وعود خدمية 
لتحييد القبائل في الفترة احلالية، وهي سياسة وإن كانت 
متثل أفض���ل اخليارات، إال أنها قد توق���ع الدولة رهينة 

االبتزاز املستمر على املدى البعيد.

))( الفيد في ثقافة القبيلة اليمنية تقابل الغنائم في ثقافة احلروب!

 اجملتم��ع اليم��ي جمتم��ع قبلي، تس��وده األعراف 
والتقالي��د القبلي��ة، ومتث��ل في��ه القبيل��ة مظلة 
حامي��ة يف مواجه��ة الدولة. وقد عم��ل علي عبد 
اهلل صاحل خ��ال فرتة حكمه على إضع��اف الدولة 
على حس��اب القبيلة يف سبيل كسب والءات مشايخ 
القبائل له وارتباط مصاحلهم به. فس��لطة الدولة 
كان��ت وال ت��زال ضعيف��ة يف بع��ض احملافظات بل 
ش��به منعدم��ة، وحماولة حكوم��ة الوف��اق اليوم 
بسط سيطرتها وإخضاع القبيلة لسلطتها سيكون 

مبثابة االنتحار املبكر هلا.
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العقبات اليت تواجه احلكومة احلالية يف مواجهة 
املخاطر:

حكومة الوفاق الوطني التي يرأس���ها األس���تاذ محمد 
س���الم باس���ندوة ال تزال في نظر البع���ض متثل امتداًدا 
للنظام الس���ابق، باعتبارها لم تنش���أ عن انتخاب ُحرٍّ من 
الش���عب اليمني عقب الثورة التي قام بها، بل هي تقاسم 
للسلطة بني احلزب احلاكم سابًقا )املؤمتر الشعبي العام( 
واملعارضة )أحزاب اللقاء املشترك( التي شاركت جميعها 
في بناء النظام السابق، وحتالفت معه بني فترة وأخرى، متَّ 

على أساس )املبادرة اخلليجية( كتسوية سياسية للثورة.
ومن ثمَّ فإن الس���ند الوحيد ال���ذي ميد هذه احلكومة 
بالش���رعية هي )املبادرة( ومن يق���ف وراءها؛ وهذه أولى 
العقبات التي تواجه احلكومة احلالية؛ حيث استمرار بقايا 
النظام الس���ابق في مفاصلها؛ فه���ي ال متثل تيار التغيير 
ُب عليها مهامها اإلصالحية. لذلك فإن  مطلًقا، وهذا يُصعِّ
واقع التغيير في اليمن يس���ير بب���طء ملحوظ في مقابل 

حاالت كتونس ومصر وليبيا.
إضافة إلى ذلك فإن حالة اجلمود التي يعيشها مجلس 
النواب املوروث من املرحلة السابقة يجعل ميدان الصراع 
على القوانني قائًما بني تيار صالح البائد وبني تيار التغيير 
الصاعد. وسوف يظل هذا احلال مرهوًنا بنجاح )احلوار 
الوطني(، وإلى حني صياغة دستور جديد لليمن تتم على 
ضوئ���ه االنتخابات النيابية القادم���ة. وبذلك تتعطل أهم 
مؤسس���ة سيادية في البلد عن ممارسة دورها الفاعل في 

التشريع واملراقبة واحملاسبة، وقيادة عجلة التغيير.
وم���ن هنا فإن املرحل���ة االنتقالية � وبحس���ب املبادرة 
اخلليجي���ة وآليتها التنفيذية- ه���ي مرحلة توافق وتوازن 
قوى أكثر منها مرحلة انقالب جذري وتغيير حقيقي. ومن 
غير املتوقع أن يص���ل اليمنيون في )احلوار الوطني( إلى 
برِّ األمان؛ نظ���ًرا ألن أطراًفا من املعنيني بعملية )احلوار 
الوطني( يهدفون إلى إفش���اله وإبط���ال نتائجه التغييرية 

باجتاه التصحيح واإلصالح.
وس���وف يكون احل���وار قائًم���ا واألوضاع السياس���ية 
واالقتصادية واألمنية في أسوأ أحوالها، مع حالة انقسام 
قائمة على مس���توى احلكومة واجليش واملجتمع.. ما بني 
قوى مع التغيير وقوى مناوئة، وقوى موالية للنظام السابق 
وقوى رافضة له، ما بني مش���اريع طائفية ومناطقية؛ ومع 

دخول بعض هذه األطراف احلوار مبليش���يات مس���لحة؛ 
تفرض س���يطرتها على األرض، ومتتلك مختلف أش���كال 

األسلحة!))(
ا  كما أن األوضاع اإلنس���انية الس���يئة التي وصلت حّدً
كبيًرا تعيق احلكومة عن ترتيب أولوياتها في ضوء املعطى 
األمني والسياس���ي. فمس���توى الفقر واجلوع)2(، وحاالت 
اللج���وء والتهجير)3(، وم���ا خلّفته األزم���ات املتتالية من 
مصابني ومعاقني وأَُسر فقدت عائلها وأيتام وأرامل)4(، وما 
حلق البنى التحتية واملصالح العامة ومساكن املواطنني من 
تدمير وتخريب في صنعاء وأرحب وصعدة وأبني ومناطق 

))( في يوليو املاضي، حذر تقرير دوري صادر عن مركز أبعاد للدراس���ات 
والبحوث –بصنعاء- من نش���وء تنظيم مسلح قادم من تالقي مصالح 
تي���ارات العنف املعروفة في البالد، منوًها إلى أن مالمح هذا التنظيم 
ظهرت في بعض احملافظات اجلنوبي���ة، وبالتحديد عدن. وقال: »إن 
التنظيم اجلديد يس���عى حالًيا إليجاد مشروعية لسالحه في حتقيق 
انفصال اجلنوب من خالل إحداث انشقاقات داخل معسكرات اجليش 
واألمن لتأس���يس ما يُعرف باجليش اجلنوبي احلر، مس���تغاًل تعاون 
قيادات عسكرية جنوبية مزدوجة كانت محسوبة على النظام السابق«.
ورصد التقرير على املستوى امليداني اختالالت أمنية وصفها باخلطيرة 
في منطقة املنصورة بعدن، والتي باتت حتت س���يطرة احلراك املسلح 
مؤخًرا؛ واتهم احلوثيني، ومن ورائهم إيران، بالس���عي لتفجير األوضاع 
باحملافظات اجلنوبية، مس���تنًدا على وقائع مثل: وجود مس���لحني من 
صعدة في أوساط فصيل احلراك املسلح، والقبض على مسلحني من 
صعدة كانوا يقاتلون م���ع تنظيم القاعدة في أبني، والزيارات املتبادلة 
بني قيادات في احلراك املس���لح وقيادات حوثية بني عدن وصعدة، ثم 
س���فر شباب من احلراك اجلنوبي املس���لح إلى بيروت، وزيارة الكثير 

منهم للعاصمة اإليرانية!

ولم يستبعد التقرير أن يكون للواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وروسيا
أدوار سلبية في القضية اجلنوبية، ولكن »ليست بالشكل الفاضح الذي 

متارسه إيران«.
)2( أكدت س���بع منظمات إنس���انية في تقاريرها على أن اليمن أصبحت 
على ش���فا أزمة غذائية؛ حيث ال يجد عشرة ماليني نسمة -يشكلون 
44% من السكان- ما يكفي من الغذاء. وأفاد تقرير لألمم املتحدة بأن 
معدالت سوء التغذية التي ُسّجلت في بعض املناطق قد بلغت مستويات 
كارثية! وأن النداء اإلنساني الذي أطلقته األمم املتحدة لم يحصل إال 
على 43% من التمويل املطلوب. صحيفة الدستور، في 2/5/23)20م.

)3( تتحدث التقديرات احمللي���ة والدولية عن أعداد للنازحني في أحداث 
أرحب وأب���ني تفوق 80) ألًف���ا، باإلضافة إلى عش���رات اآلالف من 
النازح���ني خلفتها حروب صعدة الس���ابقة، وهي أع���داد ال يتحملها 

الوضع اإلنساني في اليمن عموًما.

)4( ال توجد إحصائيات رس���مية في هذا الش���أن؛ نظًرا لغياب التنس���يق 
بني اجلهات ذات االهتمام احلكومية واملدنية والدولية، ومع اس���تمرار 

الوضع املأساوي من املواجهات وسقوط قتلى وضحايا كل يوم.
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أخرى من اليمن.. ملفات تنتظر احللول واملعاجلة بصورة 
عاجلة وملحة. 

وقد وص���ف وزير التخطيط والتع���اون الدولي محمد 
السعدي األوضاع اإلنسانية في محافظة أبني عقب طرد 
اجليش لعناصر تنظيم القاعدة بأنها »مأس���اوية«، ومتثل 
حتدًيا كبيًرا حلكومة الوفاق، مشيًرا إلى أن البنية التحتية 
واخلدمية في املناطق التي شهدت مواجهات مسلحة بني 
مقاتلي القاعدة وقوات اجليش تضررت بش���دة، وهو ما 
يض���ع احلكومة في مواجهة التزام���ات طارئة من أبرزها 
إعادة تأهيل البنية التحتية واخلدمية، واستعادة اخلدمات 

األساسية كاملياه والكهرباء.))(
وفيما تتضاع���ف احتياجات الدولة م���ن املوارد، فإن 
حالة التراجع االقتصادية التي تس���جلها اليمن منذ عام 
))20م)2( وحتى اليوم تتس���بب في رفع مديونية احلكومة 
احلالي���ة التي باتت بحاجة إلى أكث���ر من 3) مليار دوالر 
لتجاوز أزمتها الراهنة)3(. ورغم الوعود املقدمة من الدول 
الداعمة واملانح���ة إال أن احلكومة ال تزال في حاجة إلى 
تعجيل حتويل املبالغ املوعود بها، وإلى تغطية احتياجاتها 
املتبقية ملواجهة حتديات البنى التحتية التي ستنعكس على 

مستوى الفرد واملجتمع.
ويعاني اليمنيون بش���كل متزايد من البطالة؛ باعتبارها 
أح���د اآلثار املترتبة عن انحس���ار وظائف الدولة وغيابها 
عن النش���اط واملش���اريع االقتصادية، وتقلص املش���اريع 
االس���تثمارية ومحدودية ما توفره من أعمال)4(. هذا عدا 

))( صحيفة اخلليج اإلماراتية، في 2/6/24)20م.

)2( ذكرت مجلة فوريس بوليس���ي األمريكية، في عددها الصادر في يوليو 
2)20م- أن األزمة السياس���ية كلفت اليم���ن أكثر من ربع إنتاجها من 
النفط، وساعدت في وضعها على رأس قائمة أسوأ اقتصادات العالم 
لهذا الع���ام. وأوردت عن باربارا بودين -بروفيس���ورة في كلية وودرو 
ويلسون للش���ؤون الدولية بجامعة برينستون، وسفيرة سابقة للواليات 
املتحدة في اليمن- قولها: »إن اليمن مرت بعاصفة شاملة. االضطرابات 
السياس���ية كانت مدمرة لليمن، كما كان احلال بالنسبة ملصر و ليبيا، 

لكنك تتحدث عن دولة كانت أصاًل تراوح في احلضيض«.

)3( ذكر د. محمد الس���عدي -وزير التخطيط والتعاون الدولي- أن سقف 
احتياجات اليمن يصل إلى 3) ملياًرا، في حني قد تصل فجوة التمويل 
خالل السنة القادمة والتي تليها إلى أكثر من )) ملياًرا. صحيفة )26 

سبتمبر(، سبتمبر 2)20م.

)4( حذر تقرير حكومي حديث، صادر عن مركز بحوث التنمية االقتصادية= 

معدالت الرواتب املنخفضة التي يتقاضاها العامل اليمني 
عادة في القطاع���ني اخلاص والع���ام، وكذلك املختلط. 
ولذلك تش���هد البالد حراًكا متزايًدا لكافة القوى العاملة 
في سبيل املطالبة بتحس���ني األجور والرواتب، وغالًبا ما 
ت���ؤدي اإلضرابات واالعتصامات واملطالب إلى حتس���ني 

طفيف في األجور، بصورة تثقل كاهل الدولة حالًيا!
وهذا الواق���ع يدفع بدوره إلى تكري���س ظاهرة جتنيد 
األطفال، وخصوًصا في الصراعات املس���لحة، كما أشار 
التقري���ر الدولي الذي قدمه األم���ني العام لألمم املتحدة 
»بان كي مون« إلى مجلس األمن الدولي في يونيو 2)20م، 
إلى أن املنظمة الدولية وشركاءها رصدوا جتنيد األطفال 
في اليمن في صفوف اجليش واجلماعات القبلية املسلحة، 
وأيًضا من جانب جماعة احلوثي وتنظيم القاعدة وأنصار 

الشريعة. 
وأفاد رئيس منظمة س���ياج حلماية الطفولة في اليمن 
أحمد القرشي إلى أن الظاهرة تس���تند إلى ثقافة قبلية 
ودينية تش���ّجع على حمل الس���الح، موضًحا بأن منظمته 
أجرت دراسة ميدانية خلصت إلى أن جتنيد األطفال في 
صف���وف احلوثيني يصل إلى ما نس���بته 50% مقابل %40 
ملجندين أطف���ال يقاتلون في صف���وف القبائل واجليش 

واجلماعات الدينية املسلحة.)5(
بالتال���ي، فإن على حكومة الوف���اق احلالية حتمل كافة 
أعباء املرحلة الس���ابقة لنظام صالح، وكافة االنعكاسات 
االقتصادية واإلنس���انية التي نشأت عن األزمة السياسية 
التي شهدتها البالد أثناء الثورة الشعبية وبعدها، في الوقت 
ذاته الذي ينبغي لعجلة التغيير فيه أن تدور لتأسيس حالة 
من االستقرار السياسي القائم على مؤسسات دولة منتخبة 
وشرعية، وممثلة ملطالب التغيير الشعبية، مع وضع دستور 
ميني يؤسس ملرحلة جديدة من التعايش والقانون واألمن.

= واالجتماعي���ة منتصف عام 2)20م، من مغبة تفاقم ظاهرة البطالة 
باعتبارها إحدى أهم التحديات التي تهدد اليمن سياس���ّيًا واقتصادّيًا 
واجتماعّيًا؛ حيث تبلغ نسبتها 35%، ويبلغ معدل منوها السنوي ).%4، 
ا على املستوى العاملي، وتفوق معدل منو عرض  وهي نسبة مرتفعة جّدً

العمل بنحو ).3 مرة.

)5( العربية، في 7)/2/6)20م.
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مستقبل الدولة اليمنية 
يف املرحلة االنتقالية

يف ظل التغريات اإلقليمية أنور بن قاسم اخلضري

الواقع اإلقليمي وأثره على األوضاع احلالية يف 
اليمن:

يب���دو واضًحا أن الرئي���س عبد ربه منص���ور هادي، 
وحكوم���ة الوفاق احلالية، يتجهان نحو الوقوف إلى جانب 
دول اخلليج في األزمة الراهن���ة املتعلقة بإيران ومتددها 
في املنطقة. وهذا نت���اج طبيعي للتدخل اإليراني املتزايد 
في دعم القوى املس���لحة في اليمن، والتصالها بأكثر من 
ط���رف ميني، بغي���ة التأثير على املش���هد اليمني لصالح 

احلركة احلوثية التي متثل البديل 
ا في املنطقة إليران في  األوفر حّظً
حال سقط النظام البعثي )العلوي( 
الثوار  مط���ارق  بس���وريا حت���ت 

ومطالب التغيير.
اليمنية  احلكوم���ة  أعلنت  فقد 
ألكثر م���ن مرة، عن كش���فها عن 
تخابر  وأعم���ال  خاليا جتس���س 
بإي���ران، وعن وجود  ذات ارتباط 
القوى  لبعض  م  يُقدَّ لوجستي  دعم 
املناوئة الستقرار الوضع السياسي 

واألمني في الفترة الراهنة من طرف احلوثيني أو احلراك 
اجلنوبي املسلح. وقد دفعت املعطيات اجلديدة على أرض 
الواقع اليمن التخاذ تدابير مختلفة: سياسية ودبلوماسية، 
في سبيل إيصال رسالة رفض إلى طهران. ومؤخًرا أصبح 
احلديث عن تهديد إيراني لليمن يتكرر من أعلى مس���توى 
رسمي في اليمن، على لسان رئيس اجلمهورية، وفي أكثر 

من محفل دولي.
ه���ذا املعط���ى اجلدي���د، يف���رض عل���ى دول اخلليج 
-خصوًصا- التعاطي بجدية مع امللف اإليراني في اليمن، 
باعتب���ار أن احلال���ة اليمنية –دوًما- مؤثرة في املش���هد 
الس���عودي. ولذلك فإن السعودية تتفهم –حالًيا- ضرورة 
اس���تقرار اليمن، وإعادة متكني الدولة من هيمنة نفوذها 
وسيطرتها على كافة أراضيها. من هنا يأتي دعم السعودية 
السخي للحكومة احلالية، والتي أقرت وضع وديعة مالية 
في البن���ك املركزي اليمني بقيمة ملي���ار دوالر، وتعهدت 
بتق���دمي أكثر من 3 ملي���ارات دوالر أخ���رى في )مؤمتر 
أصدقاء اليمن(، ال���ذي ُعقد بالرياض في يونيو املاضي، 
مس���اهمًة في تعزيز استقرار العملة اليمنية، ودعم جهود 

احلكومة في مواجهات التحديات االقتصادية العاجلة.
احلوثيون من جهتهم يرون في الظروف احلالية لليمن، 
والظ���روف اإلقليمية التي حتيط بإي���ران، فرصة ذهبية 
للبروز بقوة واالس���تناد على إيران ب���كل ثقلهم. وهذا ما 
يفسر ظهور احلوثيني في أثناء الثورة وبعدها على مستوى 
اخلارطة اليمنية كاماًل.. ش���ماالً وجنوًبا. كما أنهم اليوم 
ميثلون تياًرا رافًضا للمبادرة اخلليجية؛ باعتبارها ال متثل 
احلسم الثوري الذي كان احلوثيون مييلون إليه لقيام حالة 
من الفوضى العارمة التي ميكن 

استغاللها!
ولذلك ف���إن احلوثيني اليوم 
يواجهون كاف���ة القوى اليمنية 
التي تتس���م بعالقة حسنة مع 
بيت  من  ابت���داء  الس���عودية، 
واللواء علي محس���ن  األحمر، 
باإلصالح  وم���روًرا  األحم���ر، 
الذي ميثل رافعة التغيير والقوة 
األكثر ق���درة على إدارة الدولة 
احلوثيون  يحاول  بل  مستقباًل. 
-م���ن خالل عدد من االعتداءات لكوادر اإلصالح ورموزه 
ومقراته ومناش���طه- جرَّ اإلصالح إل���ى صراع ومواجهة 
مس���لحة تس���اعد على تفجير الوضع ف���ي اليمن بصفة 
عامة، خلل���ط األوراق، وإدخال اليمن ف���ي فرز طائفي: 
شيعي سني! باإلضافة إلى جهودهم في تثوير الوضع في 

اجلنوب في صيغة جبهة مسلحة!
ويتوق���ع املراقبون للوضع اليمني بأن الس���احة اليمنية 
-مستقباًل- ستمثل س���احة للصراع السعودي- اإليراني 
على خلفية النتائج في س���وريا، وأنها سوف تعكس حالة 
من االس���تقطاب السياس���ي واالجتماعي فيما لو جرى 

استعراض القوة بني الطرفني.
 غي���ر أن هناك من يرى أن الس���عودية غير مؤهلة في 
الوق���ت الراهن لدخول صراع من ه���ذا النوع العتبارات 
مختلف���ة، وهذا بدوره قد يدف���ع اليمنيني لالعتماد على 
النفس، ورمبا تصب���ح قطر البديل املت���اح لتحمل أعباء 

صراع كهذا لو قام فعاًل.
باجتاه آخر، س���تدفع عمليات القص���ف التي تديرها 
واش���نطن على أرض اليم���ن بطائرات ب���دون طيار إلى 

 يب��دو واضًح��ا أن الرئيس عبد رب��ه منصور هادي، 
وحكوم��ة الوف��اق احلالية، يتجهان حن��و الوقوف إىل 
جانب دول اخلليج يف األزمة الراهنة املتعلقة بإيران 
ومتدده��ا يف املنطقة. وه��ذا نتاج طبيع��ي للتدخل 
اإليران��ي املتزايد يف دع��م القوى املس��لحة يف اليمن، 
والتصاهل��ا بأكثر من طرف مي��ي، بغية التأثري على 
املش��هد اليم��ي لصاحل احلرك��ة احلوثي��ة اليت متثل 
ا يف املنطقة إليران يف حال س��قط  البديل األوفر حظًّ
النظام البعثي )العلوي( بس��وريا حتت مطارق الثوار 

ومطالب التغيري.



    230          
التقرير االسرتاتيجي العاشر

الباب الثالث
العامل اإلسالمي

مزيد من الكراهية، وحالة االستنكار التي قد تُستثمر من 
القاعدة إلعادة نش���اطها وممارس���ة عملياتها؛ ما سيولد 
حتدًيا آخر للحكومة اليمنية. وبدالً من أن تسهم الواليات 
املتح���دة األمريكية ف���ي دعم اليمن ف���ي مواجهتها ضد 
احلوثيني، رغم إعالنهم عن عدائهم لها –ولو على مستوى 

الش���عار-، فإنها تترك احلكومة 
دون  منفردة  احلوثي���ني  لتواجه 
أي دعم، في الوقت الذي تدرج 
فيه )أنصار الشريعة( في قائمة 

اإلرهاب!
هك���ذا يظه���ر أن واش���نطن 
ذاتها  بالدرجة  معنيتان  وطهران 
بالفوضى التي جتري في اليمن، 
من منطلق اإلفادة من نتائج هذه 

الفوضى في التأثير على الساحتني السياسية والعسكرية. 
واملؤسف أن احلكومة اليمنية ال تلتفت للتهديد الذي متثله 
تل���ك العمليات العس���كرية التي تقوم بها واش���نطن على 
أراضيها خارج الس���يادة الوطنية والقوانني، فيما تتماهى 

مع املواقف الدولية ضد طهران.

مستقبل الدولة اليمنية: احتماالت وحلول:
من بني االحتماالت التي يذه���ب إليها بعض املراقبني 
للشأن اليمني: فشل احلالة اليمنية في اخلروج من املأزق 
الذي آلت إليه، استناًدا إلى مؤشرات مختلفة، من أهمها:
)- غياب اإلرادة التوافقية بني مكونات املش���هد السياسي 
واالجتماع���ي واملذهب���ي، وغلب���ة املش���اريع اخلاصة 

والضيقة.
2- بقاء العقلية التقليدية في إدارة الدولة واملجتمع، وهيمنة 

األطر احلزبية والقبلية واملذهبية في االنتماء والوالء.
3- االرتهان للقوى احمللية لإلرادات اخلارجية.. اإلقليمية 
والدولية، وحضور اخلارج في صياغة املس���تقبل ورسم 

خارطة الطريق إليه!
4- غياب البناء املؤسس���ي للدول���ة، فالدولة اليمنية منذ 
عام 962)م لم تنَب بناًء مؤسس���ّيًا صحيًحا، يقوم على 
أس���اس خدمة املجتمع والوالء للوطن واالنتماء للهوية 

اإلسالمية.
5- غياب قوة مهيمنة ميكن أن حتافظ على أمن واستقرار 

البالد، وتوزع الهيمنة بني ق���وى متناحرة: بقايا النظام 
الس���ابق، قوى الث���ورة واملعارضة، الق���وى الليبرالية 

الصاعدة، احلوثيون، احلراك اجلنوبي، القبائل.
6- غياب املش���روع اإلس���المي االس���تراتيجي، وانكفاء 
اجلماعات اإلس���المية –عدا اإلخوان- على مشاريعها 
التقليدي���ة مع ش���يء من احلضور 

السياسي فاقد اخلبرة والكفاءة.
7- وج���ود قوى معارض���ة للتغيير 
ومناوئة لإلص���الح متتلك حضوًرا 
إعالمّيًا، وقوة مس���لحة، ونفوًذا في 
املجتمع وس���نًدا خارجّيًا في بعض 

احلاالت.
املتح���دة  الوالي���ات  تدخ���ل   -8
األمريكية في الشأن اليمني بشكل 
س���افر، وفي ملفات أمنية وسياسية، ما يعطي أطراًفا 
مختلفة مش���روعية احلضور املس���لح، ومقاومة سلطة 

الدولة؛ باعتبارها مرهونة للخارج.
9- اتساع شبكات احملسوبية نتيجة حالة الفقر في املجتمع، 

وتوظيف أبناء املجتمع وقواه في مشاريع خارجية.
0)- تده���ور األوضاع األمني���ة: تفجي���رات، اغتياالت، 
اختطافات، مواجهات مس���لحة، إطالق نار.. مع غياب 

حلول جذرية لها.
وهذا االحتم���ال كان حاضًرا بقوة في نتائج ورش���تي 
العمل التي عقدتا في أبريل ومايو 2)20م، باملعهد امللكي 
للش���ؤون الدولية »تش���اتام هاوس« في لندن، والتي ُدِعَي 
إليهما واضعو سياس���ات ومحللون؛ الستكشاف ما ميكن 
أن تكون احتماالت مس���تقبلية لليمن على مدى السنوات 
اخلمس املقبلة. بل مثَّل هذا االحتمال نسبة 50% من بني 
أربع سيناريوهات محتملة حددها ودرسها املشاركون في 

الورشة؛ هذه السيناريوهات هي:

1- التحول: 
اليمن على مسار اإلصالحات وحتول مستدام للتسوية 
السياس���ية. وهذا مدفوع بقرار سياس���ي من السعودية 
والدول اخلليجية؛ لتس���تثمر بش���كل كبير في االقتصاد 
اليمني، ولضمان االستقرار في البالد. وهذا بدوره يفتح 

الطريق للنخب في النظام لتحديث املمارسات التجارية.

ذاته��ا  بالدرج��ة  معنيت��ان  وطه��ران  واش��نطن 
بالفوضى اليت جتري يف اليمن، من منطلق اإلفادة 
من نتائج هذه الفوضى يف التأثري على الس��احتني 
احلكوم��ة  أن  واملؤس��ف  والعس��كرية.  السياس��ية 
اليمني��ة ال تلتف��ت للتهدي��د ال��ذي متثل��ه تل��ك 
العمليات العس��كرية اليت تقوم بها واش��نطن على 
أراضيها خارج الس��يادة الوطني��ة والقوانني، فيما 

تتماهى مع املواقف الدولية ضد طهران.
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2- تأجيل اخليارات االسراتيجية: 
حتاف���ظ نخب النظ���ام احلالي على الوض���ع الراهن. 
وه���ذا مدفوع بالتالع���ب بالتحديات األمني���ة، من أجل 
االستفادة من املساعدات العس���كرية اخلارجية، وتوفير 
األساس املنطقي لتأجيل اإلصالحات الداخلية. وما مييز 
هذا الس���يناريو هو توافق النخب في النظام احلالي على 

احلفاظ على العمل املعتاد.

3- اإلصالحات تضل طريقها: 
محاولة إبعاد عملية اإلصالحات وبس���رعة كبيرة حتى 
تتعث���ر. وهذا مدفوع مبحاولة احلكومة تطبيق إصالحات 
طموح���ة، إال أنها تفتقر إلى الق���وة أو الدعم إلجنازها، 
وتؤدي محاوالت املضي قدًم���ا باإلصالحات االقتصادية 
واألمني���ة إلى تفاق���م التوترات بني فصائ���ل النخبة في 

النظام، مما يؤدي إلى مزيد من الصراع.

4- االحنالل: 
تزداد املش���اكل األمني���ة في اليمن تعقي���ًدا، والتدهور 
االقتصادي واملؤشرات اإلنس���انية تواصل االنزالق. وقد 
متَّ دراس���ة هذا الس���يناريو لفترة قصي���رة باالرتباط مع 

السيناريوهات الثاني والثالث.
وفيما تبدو قوى التغيير عازمة بالس���ير باليمن إلى برِّ 
األمان، ومواجهة التحديات، رغم التحديات والعقبات، إال 

أنَّ هناك قوتني اثنتني يُعوَّل عليهما في حتقيق ذلك:
األوىل: التجمع اليمين لإلصالح: 

وه���و املكون األكب���ر للقوى السياس���ية الصاعدة، مبا 
ميلكه من قوة تنظيمية وزخم جماهيري واسع، وحتالفات 
قبلية )مع بيت األحمر( وعسكرية )مع اللواء علي محسن 
األحمر(. كما أن اإلص���الح ال يزال حتى اللحظة الفاعل 
املؤثر في احلراك الش���عبي الثوري، ولديه من املرونة ما 
يجعله يتجاوز صعوب���ات املرحلة، وصوالً إلى التربع على 

مقاليد الدولة اليمنية في املستقبل.
وهذه احلقيقة قد تدفع األحزاب األخرى -املتخوفة من 
تكرار س���يناريو مصر- إلى إعادة ترتيب حتالفاتها؛ نظًرا 
للضعف الذي تعاني من���ه، وضآلة حضورها اجلماهيري 
وتشتته؛ وهي في ذلك قد تستعني مبمارسة ضغوط دولية 
على اإلصالح للحفاظ على توازن القوى ال إلى ترجيحها، 
عبر ضمان نتائج )احلوار الوطني( واملش���اركة السياسية 

القادمة في السلطة.
وفي ح���ني تراهن قوى إقليمية على ش���خص الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، وبقايا من رموز النظام الس���ابق، 
كعبدالكرمي اإلرياني وغيره، لكبح جماح اإلصالح، إال أنها 
س���تظل مضطرة للتعامل مع اإلصالح في مقابل التهديد 
اإليراني املتمدد في اليمن، وملواجهة فكر القاعدة املتشدد 

إسالمّيًا.
وهذا ال يعني عدم س���عي الغرب لتأخير عجلة )احلوار 
الوطني( إلى حني ترتيب وضع القوى الليبرالية التي سيُوكل 
لها مناوأة أي مشروع إسالمي للهيمنة على السلطة. ويتم 
حالًيا بناء أحزاب وتنظيم���ات ومنظمات مدنية ليبرالية 
بعضه���ا من رحم الثورة، وأخرى م���ن بقايا النظام وقوى 
حراكية ف���ي اجلنوب. وهناك برام���ج للتدريب والتأهيل 
ولقاءات وزيارات تنّظم مع قيادات ش���ابة ورموز أفرزتها 
الفترة السابقة، تشهدها صنعاء ومدن أخرى، وبعضها يتم 

في دول عربية كمصر ولبنان أو أوروبية وأمريكية.
الثانية: القوى الثورية الوطنية الصاعدة.. 

ا مش���ترًكا  وهي رغم تنوعها وتباينها إال أنها حتمل هّمً
ا للمجتمع وقضاياه، وتستطيع إدارة احلوار بينها  ووالًء عاّمً
رغم تباينها. وما يعاب عليها هو تفككها وغياب املش���روع 
والبرنامج والقيادات الرمزية لها؛ وهذا ما يجعلها رهينة 

اصطياد القوى األخرى احمللية واخلارجية لها.
وإذا كان من شأن استقرار اليمن واستمراره على مسار 
التحول نحو اإلصالحات تعزي���ز منو االقتصاد، وبالتالي 
مس���اعدة دول كاململكة العربية الس���عودية على معاجلة 
مل���ف األيدي اليمنية العاملة، وما يرتبط به من مخالفات 
وإشكاالت قانونية واقتصادية وأمنية، والدول املانحة على 
توفير ما تقدمه م���ن دعم مالي غير مرجتع حلل أزماتها 
الداخلية، فإن هذه القوى ستكون حليًفا استراتيجّيًا لهذه 
الدول للسير باليمن نحو اإلصالح واالستقرار السياسي.

وف���ي العموم فإن عل���ى القوى اإلس���المية، مبختلف 
فصائله���ا، أن تكون هي القوى الرافع���ة للتغيير والطاقة 
املس���يرة لعجلة اإلصالح؛ وأن تخرج تياراتها عن مرحلة 
اخلالف والتنازع السابقة إلى مرحلة من التعاون والتحالف 
على أس���س مشتركة وقواعد ناظمة، وأن تتجاوز السكون 
إلى الفعل اإليجابي البناء. فاإلسالميون في أي بلد عربي 
هم محور وقطب املجتمع، ف���إذا ما اتفقوا فإنهم قادرون 
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بالفعل على التأثير ورسم املشهد اجلديد، والواقع املصري 
في مرحلة االنتخابات السابقة شاهد على ذلك.

إن اليم���ن بحاجة إلى مش���روع وطني جامع تتفق عليه 
الوطنية  والقوى  اإلسالميني  رؤى 
احملافظ���ة، وتعمل عل���ى إجنازه 
وحمايت���ه، عل���ى أن يق���وم على 
معاجلة كاف���ة القضايا املطروحة 
برؤى معتدلة وأفكار قابلة للتطبيق 
وحلول س���ليمة. وليس من املتوقع 
أن يك���ون )احل���وار الوطني( هو 
بقدر  املشروع  معمل صناعة هذا 
ما سيكون طاولة لتقاسم املكاسب 

بحسب القوى!
من هنا فإن إعادة تش���كيل جبه���ة وطنية جامعة، يكون 
اإلس���الميون نواته���ا ومحركها، لصياغة مش���روع كامل 

وش���امل يش���ارك اجلميع في حتقيقه على أرض الواقع، 
ه���ي أولوية في املرحلة القادم���ة. ومن الضروري فيه أن 
يوض���ع بعناية ومن قبل متخصصني ف���ي كافة املجاالت 
وبعيًدا عن روح التغليب واملغالبة، 
باعتبارها  النظر لألمور  بل يجب 
حاجة عامة للجميع ومخرًجا لهم 
من الوضع الراهن إلى برِّ األمان.

ا هو غياب  ومما يؤس���ف له حّقً
لإلس���الميني،  اجلماعية  اإلرادة 
وإغفاله���م لقيم العمل املش���ترك 
فيما بينهم.. ف���ي مرحلة لها ما 
بعده���ا، وهنا ي���رى البعض من 
ضرورة ثورة مفاهيم داخل الصف اإلس���المي تعيد األمر 
إلى مس���اره الطبيعي قبل أن يستيقظ اجلميع على ثورة 

مسروقة مرة أخرى!

واش��نطنإن اليمن حباجة إىل مشروع وطي جامع 
تتف��ق علي��ه رؤى اإلس��اميني والق��وى الوطنية 
احملافظ��ة، وتعم��ل على إجنازه ومحايت��ه، على أن 
يقوم عل��ى معاجلة كافة القضايا املطروحة برؤى 
معتدل��ة وأفكار قابل��ة للتطبيق وحلول س��ليمة. 
وليس م��ن املتوقع أن يكون )احل��وار الوطي( هو 
معمل صناعة هذا املشروع بقدر ما سيكون طاولة 

لتقاسم املكاسب حبسب القوى!
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معلومات إضافية

العالقات اليمنية - اإليرانية يف العصر احلديث:
 مرت العالقات )اليمنية - اإليرانية( في العصر احلديث بعدة مراحل: 

أواًل: على مدى سنوات احلرب الثماني سنوات بني العراق وإيران:
 دعم اليمن العراق في حربه مع إيران سياس���ّيًا وعس���كرّيًا، بل قاتل آالف العس���كريني واملتطوعني اليمنيني ضمن 
 ما كان يس���مى بألوي���ة العروبة، وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من ضم���ن زعماء قالئل زاروا جبهة القتال.
أما بالنس���بة للس���يناريو اإليراني في تلك املرحلة، فقد ُس���جلت بعض النش���اطات اإليرانية احملدودة لتصدير الثورة 
اإلس���المية إلى اليمن، هدفت في مجملها إلى دعم أوس���اط وشخصيات شيعية مينية هي اليوم تصنَّف على أنها أقرب 
 إلى املذهب اجلعفري االثني عشري السائد في إيران منها إلى املذهب الزيدي الذي يتبعه جزء من سكان شمالي اليمن.

ثانًيا: مع نهاية حرب اخلليج الثانية:
 وفي النصف الثاني من التسعينيات امليالدية من القرن املاضي؛ بدأت عالقات اليمن مع إيران تتحسن. وهذا التحسن 

استمر حتى بدايات عام 2004م. 
وقد استغلت إيران تلك الفترة لعقد كثير من االتفاقيات صبَّت في مجملها في اجلانب الثقافي والتعليمي؛ لتتمكن 
من التغلغل في املجاالت املهمة التي تس���تطيع عن طريقها الترويج ملذهبها الشيعي، وإيجاد قنوات حوار مع حلفائها 

في اليمن من احلوثيني، وغيرهم.
ًبا بهم في اليمن بحكم العالقة  كما متثل التدخل اإليراني أيًضا في اس���تخدام ش���يعة العراق العرب الذين كانوا مرحَّ
القوية التي تربط صنعاء ببغداد، والذين أتوا إلى اليمن وشكلوا عدًدا كبيًرا طوال مرحلة التسعينيات امليالدية من القرن 
املاض���ي نتيجة احلصار االقتص���ادي الظالم على العراق، وقد توغل هؤالء العراقيون ف���ي كثير من األجهزة احلكومية 
التربوية والصحية مستغلني الثقة املمنوحة لهم من ِقَبل احلكومة اليمنية في نشر املبادئ واألفكار االثني عشرية، وخاصة 
في أوس���اط التجمعات الزيدية، وكذلك لُوحظ التزايد الشديد للمكتبات الش���يعية والتسجيالت التي تدعو إلى الفكر 

الشيعي، وذلك بفعل األموال اإليرانية الكبيرة التي تدعم مثل هذه األنشطة.
ثالًثا: مع بدايات صيف العام 2004م:

 اشتعلت أول مواجهة بني القوات اليمنية وتيار احلوثي، والتي انتهت مبصرع زعيم هذا التيار حسني بدر الدين احلوثي 
في العام نفسه بعد ثالثة أشهر من القتال.

التيار احلوثي ودعمه النفصال اجلنوب:
تع���ود ج���ذور هذا التيار إلى الثمانينيات امليالدية من القرن املاضي؛ إذ ب���دأ أول حترك تنظيمي مدروس لهذا التيار 
في عام 982)م على يد الش���يخ صالح أحمد فليته الذي أنشأ في عام 986)م بدعم إيراني )احتاد الشباب(، وكان مما 
يُدرَّس ألعضاء هذا االحتاد مادة عن الثورة اإليرانية كان يقوم بتدريس���ها األخ األكبر حلسني بدر الدين احلوثي: محمد 

بدر الدين.
ويرى كثير من الباحثني أن مبدأ تصدير الثورة اإليرانية هو وراء احلركة احلوثية، إضافة إلى العالقة القوية التي تربط 
الث���ورة اإليرانية مع العائلة احلوثية في اليمن، والتي زادت بقوة عقب اإلقامة القس���رية لبدر الدين احلوثي في طهران 
وقم، والتي هاجر إليها بعد خالف له مع عدد من علماء املذهب الزيدي حول مسألة قصر اإلمامة والرئاسة في البطنني 
الهاش���ميني احلسن واحلسني دون غيرهما؛ إذ إنه في تلك الفترة كان بعض علماء الزيدية قد اجتهدوا في هذه املسألة 
التي كانت متثل لهم حرًجا شديًدا مع حكام صنعاء اجلمهوريني، ولتجاوز هذا احلرج خرجوا باجتهاد مفاده أن الرئاسة 
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والوالية جائزة في كل مسلم قائم بحدود الله في خلقه، وأن مسألة البطنني مسألة زمنية لم يعد ثمة مسوِّغ لوجودها. 
كان هذا االجتهاد س���بًبا في مغادرة احلوثي لليمن متجًها إل���ى طهران لإلقامة فيها، ولم يعد إلى اليمن إال َعِقب 

قيام الوحدة اليمنية بعد وساطة عدد من علماء الزيدية لدى الرئيس علي عبد الله صالح.
ومتثلت مالمح السيناريو اإليراني في اليمن في تلك املرحلة في حروب احلوثيني مع النظام اليمني، ووقتها شعرت 
احلكومة اليمنية باخلطر اإليراني، ولم تعد قادرة على الصمت إزاء ما يجري على أراضيها، فقررت احلكومة اليمنية 
اخلروج عن صمتها املعهود، مشيرة بأصابع االتهام إلى إيران التي سارعت بنفي عالقتها مبا يجري في صعدة، كما 

هي تصريحاتها دائًما حول هذه القضية منذ بدايتها. 
وعلى الرغم من هذا النفي اإليراني إال أن إيران نفسها لم تعد تستطيع إخفاء تضامنها مع جماعة احلوثي، فقد 
ع مئات من علماء الدين في إيران أمام الس���فارة اليمنية في طهران إبان اجلولة الثالثة من احلرب اليمنية على  جتمَّ
احلوثيني للتعبير عن احتجاجهم على ما أسموه باملجازر التي تُرتكب ضد الشيعة في اليمن، وطالب املتظاهرون بطرد 

السفير اليمني في طهران، وتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة اليمنية إلى اسم احلوثي.
ومن هنا يتضح حقيقة الدور اإليراني فيما يجري في اليمن، وأن هناك مخطًطا مت إعداده بعناية، وأن إيران تسعى 

إلى إعادة مجدها الفارسي الذي كان له موطئ قدم على أرض اليمن.
للتيار الش���يعي ف���ي اليمن تاريخه ف���ي التحالف مع احلزب االش���تراكي؛ فق���د تبادلوا التأيي���د والنصرة في 
قضاياهم؛ ففي حني س���اند االش���تراكيون امللكيني في حربه���م ضد اجلمهورية، وقف الش���يعة إلى جانب احلزب 
 االش���تراكي ف���ي أزمة ع���ام 993)م وح���رب 994)م، وحملوا راي���ة الدفاع ع���ن احلوثية في حربها م���ع الدولة!

وعلى هذا األساس؛ فإن الشيعة يساندون احلزب االشتراكي في مخطط االنفصال؛ لعدة أسباب:
هم بقدرة على  - لكونه س���يضعف من قوة حكومة الرئيس -الس���ابق- علي عبد الله صالح، وهو األمر الذي ميدُّ

التمرد واستمرار مشروع الثورة الشيعية في اليمن.
���نة لصالح امل���د الش���يعي؛ فاجلنوبيون جميعهم ُس���نة.   - لكون���ه س���يقلل من نس���بة التعداد الس���كاني للسُّ

 - لكونه سيعزز من مكانة حليفهم السياسي )احلزب االشتراكي(، ومن ثمَّ سيقوي احللف القائم بينهما.
هذه احلقيقة تؤكدها مواقف احلزب االش���تراكي املدافعة عن تيار احلوثي ورؤيته للحرب في صعدة، وهي جميًعا 

تعكس تالحًما بني هذين التيارين.
كم���ا كانت للحروب احلوثية اخلمس ضد الدولة اليمنية آثار مدمرة؛ فقد كس���رت خاللها هيبة الدولة واجليش، 
وفتحت ش���هية األطراف االنفصالية في اجلنوب لكي تسرع خطوات إعادة البراميل، ومت لها نشر حالة تذمر عارمة 
في أوس���اط املواطنني، إضافة إلى الضريبة املادية العالية التي دفعته���ا اليمن خالل تلك احلروب، وهو ما زاد من 

حالة الفقر والضعف االقتصادي.

املصدر:

 دور إيران في السعي إلى انفصال جنوب اليمن، أحمد عمرو، مجلة البيان عدد رقم267.
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ملخص الدراسة
لقد اندلعت الثورة الس���ورية في مارس من العام املاضي بعد أش���ُهر من الثورات التونس���ية، واملصرية، والليبية، 
واليمني���ة، وكن���ت معارًضا لهذا النظام على مدى عقود، وأكتب ضده، لكنني لم أتوقع يوًما أن الثورة س���تدق أبواب 
دمش���ق وسورية!! وكانت املفاجأة التي أذهلت العالم هي ما قام الش���عب السوري بتنفيذه ضد النظام االستبدادي 

الذي اعتمد على البطش الطائفي.
وقد تناولت هذه الدراس���ة آليات الثورة الس���ورية، والسبل التي اس���تطاع نظام األسد من خاللها حتصني نفسه 
داخلّيًا؛ من خالل س���حق معارضيه، وإفقار البلد اقتصادّيًا وسياس���ّيًا وفكرّيًا، بجعله البلد كله رهينة لعائلة معينة، 
باإلضافة إلى ش���بكة العالقات التي نس���جها النظام السوري مع منظمات فلسطينية حتت شعار املقاومة واملمانعة، 
ر له غطاًء أمام بعض الشرائح املجتمعية العربية؛ بحجة حترير فلسطني، وكذلك  وبيع الشعارات الوهمية، وهو ما وفَّ

دعوته ملنظمات عراقية تقاوم املشروع األمريكي. 
ن نفس���ه خارجّيًا من خالل االحتاد السوفييتي الذي كان مظلة النظام السوري أمام املجتمع الدولي، ثم  كما حصَّ

إيران من بعده التي تتفق معه عقدّيًا، وفي نهج االستبداد.
وحاولت هذه الدراسة التعريف بالقوى العسكرية والسياسية في سورية، وما لها من صبغة إسالمية، ورمبا لونها 
اجلهادي، وهذا ما يفّسر ظهور كتائب وألوية وسرايا حتمل أسماء شخصيات تاريخية إسالمية لها رنني في التاريخ 
اإلسالمي. ويأتي في مقدمة هذه القوى العسكرية: خط اإلسالم احملافظ، وهي األلوية املوجودة في دمشق، وريفها 
ودرعا ودير الزور، وغيرها من املدن السورية، واجلهادية السورية والتي جتسدها أحرار الشام، ومرجعيتها سورية، 
وال تقبل مبرجعية خارج احلدود، وجبهة النصرة والتي هي الواجهة لتنظيم القاعدة، وتختلف عن أحرار الش���ام في 

كون مرجعيتها خارج احلدود، ولديها حضور في حلب وإدلب ودمشق.
وحاولت الدراسة تقدمي السيناريوهات احملتملة للثورة السورية، مثل استمرار حالة القمع واإلجرام األسدي بحق 
الش���عب الس���وري، ورمبا تتطور إلى مجازر باآلالف، أو استمرار حرب االستنزاف بني الطرفني، وهو ما قد يرضي 
كثيًرا من الدول الغربية التي ترغب في س���وريا كدولة ضعيف���ة مدمرة، ورمبا يتم التدخل األجنبي، وفرض احلظر 

اجلوي، وهو سيناريو غير مستبَعد، ولكن قد يتأخر فيه الغرب. 
بجانب هذا، هناك العديد من التحديات والعوائق التي تعترض الثورة السورية داخلّيًا وخارجّيًا، مثل االفتقار إلى 
األطر السياس���ية والعسكرية والتنظيمية، وهذا عائد إلى طبيعة النظام القمعي االستبدادي الشمولي السوري على 
مدى أربعني عاًما، وضعف التعاطي والتفاعل العربي واإلس���المي معها، واملوقف العربي والدولي املتأثر بحس���ابات 

إقليمية ودولية.

د. أمحد موفق زيدان
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برزت الثورة الس���ورية في آذار من العام املاضي بعد أش���هر من اندالع الثورات التونسية والليبية، واملصرية، 
واليمنية؛ وذلك اس���تتباًعا لسياسة كرة ثلج الثورات العربية املتدحرجة .. كنت حينها أغطي الثورة اليمنية، ولم 

يأت إلى خلدي أن الثورة ستدق أبواب دمشق وسورية بشكل عام. 

وأنا الذي كنت معارًضا لهذا النظام على مدى عقود، وأكتب ضده، وأسعى إلى معرفة دواخله وحقيقته.. ولكن 
ما فعله الش���عب السوري كان مفاجًئا للس���وريني أوالً، وصدمة للعالم ثانًيا، ولهذا قصة طويلة، فالنظام السوري 
ليس نظاًما اس���تبدادّيًا فقط، وإمنا نظام اعتم���د على البطش الطائفي بامتياز، وبالتالي رس���خت في أذهان 
الش���خصية السورية ما حل في جامع الس���لطان بحماه عام 964)م، وكذلك أحداث املسجد األموي من جرائم 
ارتكبها النظام البعثي الذي كان قد وصل للس���لطة حديًثا.. واس���تمر النهج الدموي للنظام السوري البعثي حتى 

أحداث الثمانينيات املعروفة.. وتّوجه مبالحقة معارضيه السوريني وغير السوريني في اخلارج..

وبالتالي فالنهج الدموي الذي اتبعه النظام بحق الس���وريني وغيره���م جعل مجرد التفكير بالتغيير واالنقالب 
على النظام مس���تحياًل؛ نظًرا للكلفة البشرية واملالية الهائلة املترتبة على ذلك، ولعل هذا ما يختزله قول آصف 
ش���وكت لعمار عبد احلميد املعارض الس���وري أثناء التحقيق معه في دمش���ق عام 2005م : »سنحرق البلد ولن 
نتخلى عنه«.))( باإلضافة إلى ما نقله الس���فير الس���وري في العراق واملنشق أخيًرا نواف الفارس عن رئيس فرع 
األمن اجلوي اللواء جميل احلسن حني قال لبشار األسد: دعني أقتل مليون سوري، وأتوجه إلى محكمة اجلنايات 

الدولية«!! )2(

النظام الس���وري اس���تطاع على مدى عقود حتصني نفسه داخلّيًا؛ من خالل س���حق معارضيه، وإفقار البلد 
اقتصادّيً���ا وسياس���ّيًا وفكرّيًا، بجعله البلد كله رهينة لعائلة معينة دفع���ت صحًفا عاملية مثل اإلندبندنت والوول 
ستريت جورنال أن تقدر ثروة رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بستني باملائة من االقتصاد السوري، 
يَُضاف إلى ذلك ش���بكة العالقات التي نس���جها النظام الس���وري مع منظمات فلس���طينية حتت شعار املقاومة 
ر له غطاًء أمام بعض الش���رائح  واملمانع���ة، وبيع الش���عارات الوهمية؛ إن كان بدعوتها إلى س���وريا، وهو ما وفَّ
املجتمعية العربية؛ بحجة حترير فلس���طني، وكذلك دعوته ملنظمات عراقية تقاوم املشروع األميركي، ثم صفاها 

بدمشق وفي بيوتها قتاًل وذبًحا، أو طردها عندما حان وقت املساومة ووقت بيعها .. 

))( اجلارديان البريطانية، مقال لعمار عبد احلميد جنل املمثلة السورية املعروفة منى واصف، الصادرة بتاريخ 25-7-2)20م.

)2( برنامج بال حدود الذي بُثَّ على قناة اجلزيرة بتاريخ 8-8-2)20م.

د. أمحد موفق زيدان
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وتبقى العالقة التي نسجها مع إيران وحزب الله هي 
األقوى بالنسبة له، والتي عّوضته حتى عن انسحابه من 
لبنان في عام 2005م، ومع انهيار االحتاد السوفييتي 
الذي كان مظلة النظام السوري أمام املجتمع الدولي، 
س���عى إلى كس���ب مظلة إيران التي تتفق معه عقدّيًا 
أوالً، وثانًيا تتفق معه في نهج االستبداد، وشّكل أيًضا 
حزاًما آمًنا آخر بكس���به لتركيا التي س���ّوقت له على 
مدى س���نوات أمام الغرب وغيره، وهو ما عّوضه عن 

التخلي السعودي عنه بسبب اغتيال احلريري..

فسوريا، خللفيتها التاريخية، وجغرافيتها، وموقعها؛ 
لها تأثير هائل على خريطة املنطقة واخلريطة العاملية، 
خصوًصا ف���ي قلب التحالفات العاملية، وحتديًدا فيما 
يتعلق بإيران، وكذلك إسرائيل، وهو األمر الذي يطيل 
من أمدها، فالكل يس���عى إلى ترتيب نفس���ه وأقلمة 
نفس���ه مع واقع جديد لم تعش���ه املنطق���ة من قبل، 
السيما مع توجه الثورة السورية إلى إسالمية الطابع، 
ورمب���ا جهاديته، وهو ما تخش���اه إس���رائيل، فإيران 
ستخسر احلليف األساس لها في املنطقة وهو سورية، 
وستخسر معها الدولة التي جلبتها إلى لبنان والعراق 

وفلسطني، وبالتالي ستكون مكشوفة متاًما أمام العالم 
العربي ال���ذي دفعته إلى مناصبته���ا العداء، وهو ما 
س���يضر بحضورها في لبنان، والعراق، وفلس���طني، 
يُضاف إليه قلق اجلوار العربي نفس���ه بشكل عام من 
الثورة السورية؛ كونها س���تكون مصدر إلهام للجوار، 

ورمبا لدول أبعد من اجلوار.. 

والسياســـية العســـكرية  القـــوى  خريطـــة   -1 
 يف سوريا:

إطال���ة أمد املعركة في س���ورية يزيد من تش���ظي 
الساحة السياسية، والعس���كرية السورية، ويزيد من 
لونها اإلسالمي، ورمبا لونها اجلهادي، وهذا ما يفسر 
ظهور كتائب وألوية وس���رايا حتمل أسماء شخصيات 
تاريخية إسالمية لها رنني في التاريخ اإلسالمي، وهو 
ما يزي���د قلق الغرب والكي���ان الصهيوني، وباإلمكان 
تقسيم اخلريطة العس���كرية للمقاومة في سورية إلى 

عدد من األصناف بحسب التصنيف الفكري:

 





































سخ

خ





ح

نسح



 239   
التقرير االسرتاتيجي العاشر

الثورة السورية .. اآلليات واملآالت د. أمحد موفق زيدان

أ- خط اإلسالم احملافظ: 

وهي األلوية املوجودة في دمشق وريفها ودرعا، ودير 
ال���زور، وغيرها من املدن الس���ورية، وهذه األلوية أو 
الكتائب أو السرايا لم تتحدد هويتها متاًما بعُد، وإمنا 
حتمل راية اإلس���الم، وال تريد اإلفصاح عن هويتها؛ 
حتى ال تتضرر املساعدات القليلة التي تصلها، ورمبا 
يأتي على رأس���ها كتائب أنصار اإلسالم في دمشق، 
وكذل���ك كتائب العمري في درع���ا، أو غيرها في دير 
ال���زور، ونحوها، وكذلك في حم���ص، وهذه الكتائب 
حتم���ل الفكر اإلس���المي، ولكن مع تغيي���ب النظام 
الس���وري للعمل السياس���ي عن الشعب السوري جعل 
العمل الوطني صعًبا على مس���توى الوطن كله؛ بسبب 
اخلوف الذي كان الش���عب الس���وري مسكوًنا به على 
مدى عقود، وهذه الكتائب تتلقى الدعم واملساندة من 
اجلميع، وبالتالي ال ميكن احتس���ابها على تيار محدد 

أو جهة أو كيان أو دولة معينة..

ب- تيار أقرب إىل اإلخوان:

وه���ذا رمبا يظهر في احملاوالت األخيرة التي برزت 
بتشكيل مليشيات حماية املدنيني؛ حيث سعى اإلخوان 
املسلمون إلى دعم مجموعات مسلحة في حماة وإدلب، 
وحلب ودير ال���زور، وغيرها؛ من أجل تش���كيل ذراع 
عسكري مس���تقبلي لهم، وحتديًدا في حماية املدنيني 
بعد املجازر التي ارتُكبت في سوريا، ورمبا يرى البعض 
أن ل���واء التوحيد أقرب إلى هذا التي���ار، رغم أنه ال 
يرغ���ب أن يصّنف حزبّيًا وتنظيمّيًا، ولكن  الس���احة 
السورية ال تزال بش���كل عام سائلة مائعة ولم تتشكل 
بعُد، ولي���س من مصلحة أحد من ه���ذه املجموعات 
املسلحة التلون فكرّيًا وتنظيمّيًا؛ كون ذلك سيؤثر على 
دعمه، ويصبغه بصبغة قد تضر مبصادر الدعم، لكن 
بشكل عام املناطقية تغلب على هذه املجموعات اآلن، 
وكل ذلك يعود إلى االفتقار إلى الش���خصية الوطنية 

التي تفتقر إليها سوريا ..

ج- اجلهادية السورية:

 والتي جتس���دها أحرار الشام، ومرجعيتها سورية، 
وال تقبل مبرجعية خارج احل���دود؛ كون اخلصوصية 
الس���ورية مختلفة، واألوضاع في س���ورية متباينة عن 
العالم العربي واإلس���المي، كما يرى أحرار الش���ام، 

وينشطون في حلب وإدلب وغيرهما..

د- جبهة النصرة:

 والتي هي الواجه���ة لتنظيم القاعدة، وتختلف عن 
أحرار الشام في كون مرجعيتها خارج احلدود، ولديها 
حضور في حلب وإدلب ودمش���ق، ويتمي���ز أفرادها 
بالكفاءة واملال الوفي���ر؛ مقارنة باجلماعات األخرى، 
ويقاتل معهم عدد من العرب، وقد مت اإلفراج عن كثير 
منهم بعد الثورة الس���ورية؛ حيث كانوا يقضون فترات 

اعتقالهم في سجن صيدنايا..

و- حزب العمال الكردستاني: 

بتعاونه مع النظام السوري متكن من احلصول على 
دعم عسكري ولوجستي، وسلّمه حيني من أحياء حلب، 
وهما األشرفية وحي الش���يخ مقصود، باإلضافة إلى 
مناطق قرب حلب، وكذلك  احلسكة، ورفع علمه على 
هذه املناطق، ويبدو أن هذا التسليم كان نكاية بتركيا، 
واس���تفزاًزا لها، ويسعى احلزب إلى عدم الصدام مع 
الثُّوار، وإن كان النظام يس���عى إل���ى ذلك، ولكن ثمة 
محاوالت أخيرة من قبل العمال الكردستاني للتواصل 

مع لواء التوحيد.. 

رمبا يس���أل أحدهم: وأين اجليش احلر؟ واإلجابة 
أن���ه عبارة عن مظلة واس���عة لكل ه���ذه اجلماعات، 
وحتى بع���ض ضباط اجليش احلر متاه���وا مع هذا 
التصنيف في ظل شح الدعم املالي والسياسي للجيش 
احلر نفس���ه، ووجود قياداته في اخلارج، وهو ما دفع 
املقاتلني إلى االلتفاف حول هذه اجلماعات بعيًدا عن 

اجليش احلر .. 

أم���ا اخلريطة السياس���ية فتتمث���ل اآلن باملجلس 
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الوطني الس���وري الذي ميثل كل األطي���اف الفكرية 
الس���ورية، وإن كان البعض يرى أداءه ضعيًفا وهزياًل، 
ولكن ال يزال ميثل القوة السياسية على األرض؛ بسبب 
حضور اإلسالميني فيه، وحتديًدا اإلخوان املسلمون، 
والس���بب الثاني حضور احلراك الثوري الذي يدعمه 
اآلن، وه���و ما يوفر له الش���رعية عل���ى األرض، وإن 
كان احلراك العسكري اآلن أهم من احلراك الثوري؛ 

لغياب املظاهرات اآلن بعد عسكرة الثورة.

 فبالتالي مع الوقت إن لم يس���ارع املجلس الوطني 
إلى كس���ب احلراك العسكري فس���تكون مصداقيته 
وشرعيته في خطر، وهو ما يفسر نقل اجلارديان))( عن 
دبلوماس���يني غربيني دعوتهم للتواصل مع املجموعات 
املس���لحة عل���ى األرض، وجتاهل املجل���س الوطني، 
فش���رعية الثورة في البداية كانت من خالل احلراك 
الثوري؛ لكونها ثورية وسلمية، لكن اآلن تغيرت األمور 
وغدت املصداقية اآلن من احلراك العس���كري بسبب 
عسكرتها، لكن ينبغي عدم التقليل من أهمية املجلس 
كون���ه ميثل كل األطي���اف، والظاهر أن غضب الغرب 
منه ليس لضع���ف أدائه، وإمنا لرفضه قبول إمالءات 
الغ���رب، وحتديًدا فيما يتعلق مبنحه كعكة كبيرة لهيئة 
التنس���يق واجهة الصني والروس واإليرانيني؛ بحسب 
ش���خصية مهمة ف���ي املجلس الوطن���ي، األمر الذي 
يجعل باب املس���اومة ممكًنا مع القوى الدولية والدول 

املجاورة.. 

2- الواقع اإلقليمي والدولي:

ال يزال الواقع اإلقليمي أس���ير الواقع الدولي، فلم 
تتمكن قوى عربية وال إس���المية وال دول مجاورة مثل 
ا في الثورة الس���ورية، بينما  تركي���ا أن تلعب دوًرا مهّمً
الدول املوالية للنظام كروسيا والصني وإيران تتحرك 
بكل قوة، وبشكل عملي لدعم النظام، فالدول العربية 
ال تزال أس���يرة ملرحلة وواقع ما قبل الثورات العربية؛ 
من انتظار املوقف الدولي، وهو موقف لم يكن يوًما في 

))( اجلارديان 2)- 8-2)20م.

صالح الثورة السورية، إال ببيع الوهم، وبيع تصريحات 
ال واق���ع لها، ف���ي حني بدت تركي���ا أضعف ما تكون 
في الثورة السورية، ورغم كل التهديدات التي أطلقها 
أردوغ���ان؛ إال أنها لم تكن س���وى تصريحات، والتي 
غدت محل س���خرية للشعب الس���وري، من أن حماة 
وحمص وغيرهما خط أحمر، فتجاوز النظام السوري 
هذه اخلطوط احلمراء، وذهب لقصف كليس بتركيا، 

وحتى بإسقاط الطائرة التركية املعروفة..

وج���اء دعم ومس���اندة حزب العمال الكردس���تاني 
كاستفزاز آخر لتركيا؛ باإلضافة إلى وجود ماليني من 
العلويني املوالني للنظام الس���وري في املناطق التركية 
ل حماية للنظام، وبدا من  احملاذية لسورية، وهو ما شكَّ
خالله هشاشة الدولة التركية القومية؛ حيث القصص 
أكثر م���ن أن تَُدوَّن عن والء الضباط العلويني األتراك 
للنظام السوري، وليس للدولة التركية نفسها، وهو ما 
تخش���اه تركيا من انتقال الصراع الطائفي في سوريا 
إليها، وبالتالي يتم تهديد النسيج التركي االجتماعي.. 

على الصعيد اللبناني؛ فإن النظام الس���وري سعى 
إل���ى تصدير أزمته إلى هناك، ولكن على ما يبدو فإن 
ا لذلك في ظل يأسه رمبا  حزب الله لم يكن مس���تعّدً
من إمكانية صمود النظام أمام الثورة الس���ورية، ولعل 
هذا ما يفسر جلوؤه إلى استخدام الوزير سماحة في 
نقل املتفجرات، وليس من خالل حزب الله، مع التنويه 
إلى أن الغرب له حساسيته من نقل الصراع في سورية 

إلى لبنان.. 

خبصـــوص الواقع الدولـــي، فإن العـــامل الغربـــي يهمه أمور 
ثالثة: 

األوىل: القاعدة وخطرها عليه، ومتددها في سوريا.

والثاني: األسلحة الكيميائية.

والثالـــث: اخلطر على الكيان الصهيوني، ورمبا أيًضا 
انتقال العدوى إلى لبنان والدول املجاورة بشكل عام.
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ا للدخول في   باإلضافة إلى أن الغرب ليس مستعّدً
مواجهة مع روس���يا والصني وإيران من أجل الش���عب 
الس���وري، الذي ال ميلك نفط ليبيا، وبالتالي استمرار 
املواجهة بهذا الش���كل يطيل من أمد املشكلة، ويحول 
س���ورية إلى خراب بحاجة إلى إعمار لعقود، وهو ما 

يحرم سورية أن تكون دولة قوية في جوار إسرائيل.

السيناريوهات احملتملة:

الثورة السورية مفتوحة على كل االحتماالت في ظل 
اإلجرام بال قيد الذي يتبعه النظام السوري، والذي ال 
أُفق له، وال سابقة تاريخية له، باإلضافة إلى اخلذالن 
مقابل التباطؤ والتقاعس الدوليني غير املسبوق أيًضا، 

ومن السيناريوهات احملتملة:

أ- اســـتمرار حالـــة القمـــع واإلجـــرام األســـدي حبق الشـــعب 
السوري:

 ورمب���ا تتطور إل���ى مجازر 
باآلالف، الس���يما ونحن نشهد 
اآلن القتل���ى باملئات، وما يتردد 
األسلحة  استخدام  إمكانية  عن 
الهجوم في  فبع���د  الكيميائية، 
4)-7-2)20م على خلية األزمة 
في دمش���ق، جلأ رئيس النظام 
الس���وري إلى تعيني شخصيات 

متشددة أكثر، وذلك في إش���ارة واضحة إلى ترسيخ 
احل���ل القمع���ي، ورفض احل���وار، ونقل���ت صحيفة 
اجلمهورية اللبنانية في 25 -7- 2)20م كش���فت عن 
اتصال حس���ن نصر الله باألسد عقب التفجير ووضع 
إمكانياته وقوات نخبته حتت تصرفه لس���حق الثورة، 
ولعل صمت العالم وعدم دعمه للثوار بأسلحة نوعية؛ 
يساعد في قمع النظام للشعب السوري، وهو ما يشّجع 

النظام على استمرار احلل القمعي واحلربي.

ب ـ استمرار حرب االستنزاف بني الطرفني:

 وه���و ما قد يرضي كثيًرا من ال���دول الغربية التي 

ترغب في سوريا كدولة ضعيفة مدمرة البنى التحتية، 
ولكن البعض يرى أن ذلك سيكون بيئة مناسبة لظهور 
حركات إسالمية متشددة، يخشى منها الغرب والكيان 
الصهيوني حتديًدا، وهذا الس���يناريو يأمل الغرب من 
ورائه أن يرغم املعارضة املس���لحة ف���ي النهاية على 
املس���اومة مع النظام؛ لتأمني مصير الطائفة العلوية، 
ولك���ن البعض يرى أن هذا لن يك���ون ممكًنا في ظل 
نزوع الثورة إلى اجلهادية الرافضة للمس���اومة، وفي 
ظل إمكانية خروج جماعات أكثر تش���دًدا، كما حصل 
في مناطق أخرى من العالم بحس���ب خبرات احلروب 

الداخلية.

ج- سيناريو التدخل األجنيب، وفرض احلظر اجلوي:

 وهو س���يناريو غير مس���تبَعد، ولكن قد يتأخر فيه 
الغرب، ولعل اإلشارات التي تأتي من هنا وهناك تشير 
إلى استعداد الغرب لذلك؛ أماًل 
في عدم متكني الثوار من التمتع 
بثمار النص���ر كاملة، باإلضافة 
إل���ى تدخله حلماي���ة الطائفة 
العلوي���ة من حم���الت إبادة قد 
تتعرض له���ا؛ انتقاًما ملا فعلته 
ما  ولعل  الس���وري،  بالش���عب 
يتحدث عن���ه الغرب من خطر 
القاعدة واألس���لحة الكيميائية 

مجرد مؤشر ومقدمة لهذا التدخل األجنبي..

الثورة السورية منتصرة رغم العوائق:

العوائ���ق الت���ي تعترض الث���ورة الس���ورية داخلية 
وخارجية، فعلى املس���توى الداخل���ي كانت تفتقر إلى 
األطر السياسية، والعسكرية والتنظيمية، وهذا عائد 
إل���ى طبيعة النظام القمعي االس���تبدادي الش���مولي 
الس���وري على مدى أربعني عاًما، يضاف إليه طبيعة 
النظام الطائفي في س���ورية، والذي لم يس���مح ألحٍد 

بالظهور.

ا للدخول يف مواجهة  الغرب ليس مستعدًّ
م��ع روس��يا والص��ني وإي��ران م��ن أجل 
الشعب السوري الذي ال ميلك نفط ليبيا، 
وبالتالي اس��تمرار املواجهة بهذا الش��كل 
يطيل من أمد املش��كلة، ويول س��ورية 
إىل خ��راب حباجة إىل إعم��ار لعقود، وهو 
م��ا يرم س��ورية كدولة قوي��ة يف جوار 

إسرائيل.
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أم���ا العوائق اخلارجية فمن أهمها: ضعف التعاطي 
والتفاعل العربي واإلسالمي معها، وحتديًدا كثير من 
احلركات اإلس���المية التي وقفت مواقف غير مبالية 
للشعب السوري، باإلضافة إلى املوقف العربي والدولي 

املتأثر بحسابات إقليمية ودولية.

إن اإلصرار الكبير الذي أبداه الشعب السوري طوال 
األشهر املاضية يؤش���ر إلى مدى العزم للخالص من 
ه���ذا النظام، فوضع النظام الس���وري متهرئ ومنتٍه، 
والدلي���ل معرك���ة حلب الت���ي قضت على أس���طورة 

الش���بيحة، وحتديًدا من آل بري، باإلضافة إلى جناح 
ر عمًقا  ثوار حلب في تأمني الريف احللبي، وهو ما وفَّ
استراتيجّيًا ودميغرافّيًا يصل إلى مائة كيلو متر حتى 
احلدود التركية، وكذلك جناح الثوار في السيطرة على 
أكثر من ستني باملائة من مدينة حلب، وقدرة الثوار في 
إدلب على قطع خطوط اإلمداد عن النظام الس���وري 
ف���ي حلب ليع���وض ذلك من خ���الل القصف اجلوي 

واملدفعي.. 
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معلومات إضافية

أحداث الثورة السورية:

بدأت الثورة الس���ورية مبظاهرات ش���عبية انطلقت ضد القمع والفس���اد وكبت احلريات حيث قام بعض 
الناش���طني من املعارضة بدعوات على الفيس بوك وذلك في حتد غير مس���بوق حلكم بش���ار األسد متأثرة 
مبوجة ثورات الربيع العربي، والتي اندلعت في الوطن العربي أواخر عام 0)20 وعام ))20، وخصوصاً الثورة 
التونسية وثورة 25 يناير املصرية. انطلقت الثورة ضد الرئيس بشار األسد وعائلته التي حتكم البالد منذ عام 

)97)، وحزب البعث السوري حتت سلطة قانون الطوارئ منذ عام 963). 

بدأت الثورة مبظاهرة صغيرة في العاصمة دمشق في الثالثاء 5) مارس ))20 بعد دعوات مسبقة إلى ذلك 
قبلها ببضعة أس���ابيع، لكن األمن اعتقَل جميع املتظاهرين. وفي اليوم التالي خرجت مظاهرة أخرى ش���ارك 
فيها حوالي 00) ش���خص طالبوا باإلفراج عن املعتقلني. في 8) مارس حتت شعار »جمعة الكرامة« خرجت 
املظاهرات في مدن دمشق وحمص ودرعا وبانياس وقابلها األمن بوحشية خصوصاً في درعا، فسقط أربعة 
قتلى على يد األمن الس���وري، وحتَوّلت املظاهرات لباقي األس���بوع إلى اشتباكات دامية في محيط املسجد 
العمري ومناطق أخرى من املدينة، قالت منظمات حقوقية أنها أدت إلى مقتل 00) محتج بنهاية األسبوع. في 
ة األولى لتعَمّ العشرات من مدن سوريا حتت شعار »جمعة العزة« لتشمل  25 مارس انتش���رت املظاهرات للمَرّ
جبلة وحماة والالذقية ومناطق عدة في دمش���ق وريفها كاحلميدية واملرجة واملزة والقابون والكس���وة وداريا 

ت بعدها بالتوسع والتمدد شيئاً فشيئاً أسبوعاً بعد أسبوع. والتل ودوما والزبداني، واستمَرّ

 في )3 مارس ألقى بشار األسد خطاباً في أول ظهور علنٍيّ له منذ بدء حركة االحتجاجات، لكن املظاهرات 
ت باخلروج مع ذلك. وحتت الضغط املتزايد أعلن بش���ار في 7 أبريل عن منح اجلنس���ية للمواطنني  اس���تمَرّ
األكراد في سوريا بعد حرمانهم منها لعقود، وفي 4) أبريل ُشكلت حكومة جديدة للبالد عوضاً عن القدمية 

التي استقالت الشهر املاضي.  

في 25 أبريل أطلق اجليش الس���وري عملَيّات عس���كريات واس���عة في درعا ودوما هي األولى من نوعها، 
وبعدها بأس���بوع فقط بدأ اجليش عمليات أخرى في باني���اس، ثَمّ بعدها بأيام في حمص. في 4) مايو بدأ 
اجليش حملة مشابهة على تلكلخ أدانتها منظمات حقوقية عديدة، واتهمته منظمة العفو الدولية بعد احلملة 
بش���هور بارتكاب ما قد يرقى إلى جرائم ضد اإلنس���انية في حق أهالي تلكلخ خالل عملياته. وفي 28 مايو 
بدأت حملة أخرى في مدينتي الرس���نت وتلبيسة أوقعت حوالي 00) قتيل. في 3 يونيو اعتصم عشرات آالف 
املتظاهرين في س���احة العاصي مبدينة حماة وسط سوريا، ففتحت عليهم قوات األمن النار مخلفة أكثر من 
70 قتياًل، وهَو ما بات يُعرف ب�»مجزرة جمعة أطفال احلرية« )نس���بة إلى ش���عار تلك اجلمعة(، وتال املجزرة 
بعد ش���هر حصار املدينة وإطالق عمليات أمنية واسعة فيها. وشهدت محافظة إدلب وخصوصاً مدينة جسر 

الشغور ومنطقة جبل الزاوية عمليات أخرى ابتداًء من 4 يونيو.

 في يوم األحد )3 يوليو )ليلة األول من رمضان( أطلق اجليش الس���وري عمليات في مدن عديدة بأنحاء 
س���وريا أبرزها حماة ودير الزور والبوكمال واحلراك، ويُعد ذلك اليوم أكثر أيام االحتجاجات دمويَّة، إذ راَح 
ضحيته أكثر من 50) قتياًل في تلك املدن، أكثر من مئة منهم في حماة وحدها، وتال العمليات حصار ملدينتي 
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حماة ودير الزور استمَرّ ألسابيع. في 5) أغسطس بدأ اجليش واألمن عمليات عسكرية في مدينة الالذقية أدت 
على مدى أربعة أيام إلى مقتل أكثر من 50 ش���خصاً. في 8) أغس���طس حدث تصعيد غير مسبوق في مواقف 
الدول الغربية من االحتجاجات، فبعد خمس���ة ش���هور من االكتفاء بإدانة القمع والدعوة إلى اإلصالحات أعلنت 
فرنس���ا وبريطانيا وأملانيا واالحتاد األوروبي وكندا والواليات املتحدة األمريكية في وقت واحد أن على الرئيس 
الس���وري بش���ار األس���د التنحي على الفور بعد أن »فقد شرعيته بالكامل«. في أوائل ش���هر يونيو وبعد تفاقم 
حاالت االنش���قاق في اجليش الس���وري على مدى ثالثة شهور أعلَن عن تشكيل أول تنظيم عسكرٍيّ يُوحد هؤالء 
العسكريني، وهو »لواء الضباط األحرار« حتت قيادة حسني هرموش، وتاله بشهرين اإلعالن عن تشكيل اجليش 
السوري احلر بقيادة رياض األسعد، وأعلن هذان التنظيمان عن عشرات العمليات لهما لشهور بعد ذلك قبل أن 
يَتحد لواء الضباط األحرار مع اجليش احلر في أواسط شهر سبتمبر، ومن يومها فإن اجليش احلر واملعارضة 

السورية بكافة فصائلها حتقق جناحات كبيرة على األرض.

حزب البعث السوري: 

هو التنظيم الُقطري حلزب البعث العربي االشتراكي في سوريا واحلزب احلاكم فيها منذ مارس 963)م. أسس 
حزب البعث العربي االش���تراكي في سوريا سنة 947)م، شهدت فترة الستينيات عدة صراعات وانقسامات بني 
القيادة القومية والقيادة القطرية، ثم بني تيار يس���اري وآخر مييني، قبل أن يتس���لم حافظ األسد قيادة احلزب 

والدولة في نوفمبر 970)م، إثر ما سماها باحلركة التصحيحية. 

وفي عام 972)م ش���ّكل احلزب اجلبهة الوطنية التقدمية م���ع أحزاب قومية وتقدمية، إال أن احلزب بقي هو 
املهيمن؛ إذ تقول املادة الثامنة من الدس���تور: »إن حزب البعث العربي االش���تراكي هو احلزب القائد في الدولة 
واملجتمع، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب، ووضعها في خدمة أهداف األمة 

العربية«، ينتمي إلى احلزب حوالي مليون ونصف شخص، منهم نصف مليون عضو عامل.

اخللفيات والنشأة:

نش���أ حزب البعث في بداية األربعينيات على يد ميش���يل عفلق وصالح البيطار اللذين ينحدران من الطبقة 
املتعلمة املتوس���طة في دمشق. فبعد عودتهما من دراس���تهما في السوربون في باريس إلى مدينتهما دمشق عام 
933)م، بدأ األس���تاذان بالتبش���ير بأفكارهما في وسط الطالب والش���باب، وعمال على نشرها. وأخذت هذه 
األفكار تس���تقطب حولها عدًدا من الشباب القوميني املتحمسني من طلبة املدارس واجلامعات، إال أن التجمع لم 
يتحول إلى حركة سياس���ية إال في بداية األربعينيات؛ حني ش���كل عفلق والبيطار جماعة سياسية منظمة باسم 

حركة اإلحياء العربي التي أصدرت بيانها األول في شباط عام )94)م.

وم���ا لبثت هذه اجلماعة أن أكدت اختالفها عن التنظيمات القطرية في الس���احة الس���ورية آنذاك بوضعها 
املبادئ القومية التي كانت تدعو إليها موضع التطبيق؛ عندما أعلنت تأييدها لالنقالب في العراق ضد االحتالل 
البريطاني في الثاني من أيار عام )94)م بقيادة رش���يد عالي الكيالني، وأسس���ت ما ُعرف باسم »حركة نصرة 
الع���راق« التي انخرط فيها كل أعضاء اجلماعة الفتية، باإلضافة إلى ش���باب من خارجها. وابتداء من حزيران 
943)م أصبحت بيانات احلركة حتمل اس���م »حركة البعث العربي«، ومن األعضاء املؤسس���ني: احملامي جالل 

السيد، ابن مدينة دير الزور.
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التأسيس:

مت تأس���يس حزب البعث بصورة رس���مية عندما انعقد مؤمتره األول في دمشق في 7 نيسان 947)م، وانتخب 
ميشيل عفلق عميًدا له. وعمل البعث على مواجهة التدخل األجنبي في شؤون املنطقة العربية، وتوطيد القومية 
العربية، وأصبح له تأثير فّعال على احلكم في سوريا بعد االستقالل سنة 946)م، وسرعان ما انتشر احلزب في 

بعض البلدان العربية كالعراق ولبنان وفلسطني، واألردن واليمن، باإلضافة إلى البلد األصلي سورية.

في س���نة 952)م اندمج حزب البعث مع احلزب العربي االشتراكي الذي كان يرأسه أكرم احلوراني في حزب 
واحد أصبح اسمه »حزب البعث العربي االشتراكي«،  كحزب قومي علماني يسعى خللق جيل عربي جديد مؤمن 

بوحدة أمته.

وف���ي الفترة ما ب���ني 955) و958)م كان حزب البعث من أبرز الداعني إلى وحدة س���وريا ومصر، وجنح في 
حتقيقه���ا م���ع الرئيس جمال عبد الناصر عام 958)م، ولكن الوحدة ل���م تصمد طوياًل، فحصل االنفصال عام 
)96)م، وكان م���ن مؤيديه أكرم احلوراني، الذي ُفصل من حزب البع���ث على إثر ذلك. دام حكم االنفصال من 

9/28/)96)م وحتى 8 آذار 963)م حني استلم البعث السلطة في سورية.

في 23 شباط عام 966)م نّفذ عدد من الضباط احلزبيني انقالًبا على احلزب والدولة، غادر على إثره عفلق 
والبيطار سوريا نهائّيًا، وحصل انقسام في حزب البعث استمر حتى هذا اليوم.

شعار احلزب: 

أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.

أهداف احلزب: 

العمل على حتقيق الوحدة واحلرية واالشتراكية.

قادة احلزب:
األمني العام: شاغر منذ وفاة حافظ األسد.

األمني العام املساعد: عبد الله األحمر.
األمني القطري: بشار األسد.

األمني القطري املساعد: محمد سعيد بخيتان.
رئيس مكتب األمن القومي: هشام االختيار.

رئيس اللجنة احلزبية العسكرية: مصطفى عبد القادر طالس.

املصادر:

)( املوس���وعة التاريخية اإلسالمية جلماعة اإلخوان املس���لمني، مذكرات أكرم احلوراني، على الرابط التالي: 
www.ikhwanwiki.com/index.


