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ملخص الدراسة
على مدى العقد املاضي عادت روس���يا بوضوح كقوة كبرى على الصعيدين اإلقليمي والدولي، ولكن برؤية 
وأولويات لسياس���تها اخلارجية تختلف جذرّيًا عن تلك التي حكمت السياسة اخلارجية السوفيتية على مدى 
ما يزيد عن س���بعني عاًما، وأصبحت السياسة الروسية أكثر برجماتية وحترًرا من القيود األيديولوجية، بل 
والسياس���ية، وحتكم حركتها وتوّجه دفتها املصالح، الس���يما االقتصادية، ويعتبر املوقف الروسي من ثورات 

الربيع العربي انعكاًسا للتوجه اجلديد في السياسة الروسية. 
ومن خالل تتبع املواقف الروس���ية، وتصريحات القادة واملس���ئولني الروس، تتضح مجموعة من القواسم 
والتوجهات العامة التي متيز بها املوقف الروسي من الثورات العربية، أهمها: تفاوت االهتمام الروسي بثورات 
الربيع العربي من دولة عربية ألخرى، ومتيز مواقف موس���كو من هذه الثورات بالتحفظ النس���بي، والتأني 
الواضح الذي وصل حد البطء في رد الفعل. والتشديد على ضرورة نبذ العنف وأهمية احلل السياسي من 

خالل احلوار الوطني. 
وخالًفا للعهد الس���وفيتي الذي كانت فيه موسكو الداعم لكل الثورات وحركات التحرر الوطني في العالم، 
لم تعلن روس���يا تأييًدا صريًحا للثورة والثوار في أي بلد عربي، ولكنها من ناحية أخرى أكدت صراحة على 

رفضها التدخل اخلارجي في مسار األحداث.
وقد حكم املوقف الروسي جتاه الثورات العربية عدة عوامل واعتبارات؛ يأتي على رأسها املصالح الروسية، 
واألهمية االس���تراتيجية للدولة العربية التي ش���هدت ثورات، إضافة إلى خبرة الداخل الروسي، التي جتعل 
موسكو متمسكة مببدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول األخرى، وأكثر حذًرا من املد الثوري داخلها، 

رغم أن قادتها نفوا هذا التخوف من جانبهم.
كما لعبت مواقف القوى اإلقليمية والدولية، وتداعيات الثورات على االس���تقرار اإلقليمي دوًرا في تشكيل 
املوقف الروس���ي. وميكن بلورة أهم تداعيات املوقف الروس���ي في إطار محورين أساسيني: أحدهما يتعلق 
مبس���ار الثورات العربية، الذي كان التأثير الروسي فيه محدوًدا، والثاني يتعلق مبستقبل العالقات الروسية 
العربية، فال شك أن التطورات اجلارية سوف تؤدي إلى بروز متغيرات إقليمية جديدة متاًما. وبنهاية مرحلة 
التحول س���وف يُعاد تعريف احللفاء، وكذلك اخلصوم أو املنافس���ني؛ األمر الذي سيؤثر حتًما على السياسة 

الروسية وحتالفاتها.

د. نورهان الشيخ

أستاذ العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة
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مقدمة: 

إن القيادة السياس���ية ف���ي أي دولة لها دور محوري في التحديد الدقيق لتوجهات سياس���تها اخلارجية على 
ض���وء رؤيتها للمصالح الوطنية واألولويات فيما بينها. فالسياس���ة اخلارجية يتم حتديدها عادة على مس���توى 
قمة الس���لطة التي تعتبر املسئول األول ليس فقط عن صياغتها ولكن، ورمبا األهم، عن تنفيذها، وتبني املواقف 

والسياسات التي تكفل ذلك. 

والقيادة السياس���ية في هذا الش���أن ال تعمل في فراغ، وإمنا في إطار بيئة داخلية وخارجية تؤثر فيها وفي 
اخليارات املتاحة لها. فطبيعة النظام السياس���ي محدد أس���اس لقدرة القيادة السياسية على إحداث التغييرات 

التي تراها في السياستني الداخلية واخلارجية. 

وعادة ما ينفرد صانع القرار بتحديد األولويات والسياسات في النظم التسلطية؛ حيث تتمتع القيادة السياسية 
بحرية حركة واس���عة. أما في النظم الدميقراطية؛ حيث القيود على القيادة السياس���ية التي تخضع للمساءلة 
واحملاس���بة، فيزداد دور القوى السياسية واملؤسس���ات املختلفة في بلورة السياسات الوطنية، وتزداد املشاورات 

واملفاوضات بشأن أولوياتها. 

هذا فضاًل عن أنها عادة ما تكون أكثر مياًل ألخذ توجهات الرأي العام في االعتبار. كما أن لكل قيادة إدراكاتها 
اخلاصة لطبيعة وحجم التهديدات القادمة من البيئة اخلارجية، وطريقة مواجهتها، وكذلك الفرص املتاحة التي 

يتعني استغاللها، وسبل االستفادة منها. 

وتنطلق القيادة الروس���ية في فترة ما بعد تفكك االحتاد الس���وفيتي من رؤية برجماتية لسياستها اخلارجية، 
وعالقات روس���يا الدولية واإلقليمية، حتكمها املصالح الوطنية؛ اقتصادية كان���ت أو أمنية، وتنطلق من التعاون 

وليس التنافس واملواجهة مع الواليات املتحدة واالحتاد األوربي كما كان احلال خالل احلقبة السوفيتية. 

ويعتبر املوقف الروسي من ثورات الربيع العربي انعكاًسا لهذا التوجه في السياسة الروسية، ومنوذًجا تطبيقّيًا 
القتراب املصلحة الوطنية واملدرس���ة الواقعية التي س���يطرت على حتليل ودراس���ة العالقات الدولية منذ نهاية 

احلرب العاملية الثانية.

وقد بدأ طرح مفهوم »املصلحة الوطنية« في الثالثينيات من القرن العش���رين؛ حيث يعتبر تش���ارلز بيرد من 

املوقف الروسي من الثورات العربية .. 
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أستاذ العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

د. نورهان الشيخ
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أوائل من وّظفوا مفهوم املصلحة الوطنية في دراس���ة 
السياسة اخلارجية، وذلك في كتابه »مفهوم املصلحة 
الوطنية«، وإن كان حديثه قد انصرف إلى السياس���ة 

اخلارجية األمريكية باألساس.)1(

ويعتبر مفهوم املصلح���ة الوطنية من املفاهيم التي 
أثارت جدالً ش���ديًدا، الس���يما فيما يتعلق بتعريفها؛ 
حيث يتخذ املفهوم مضامني مختلفة وفًقا للسياق الذي 
يُطرح فيه، واله���دف من هذا الطرح. هذا إلى جانب 
ع���دم وجود اتفاق في كثير من احلاالت حول ما تعنيه 
املصلحة الوطنية من أه���داف وأولويات، ليس فقط 
بني السياسيني وصانعي القرار داخل الدولة الواحدة، 

ولكن بني أدبيات العالقات الدولية أيًضا.)2( 

وميكن تعريف املصلحة الوطنية بأنها »اإلطار العام 
احلاكم لسياس���ة الدولة اخلارجية، واملوجه األساس 
لها«. فاملصلحة الوطنية أش���به بالبوصلة التي حتدد 
س���لوك الدولة اخلارجي، وتوجهاته���ا على الصعيد 
الدول���ي. واملصلحة الوطنية تتضمن بهذا املعنى مًدى 
واسًعا من املصالح، ميكن بلورتها يف إطار ثالثة حماور 

أساسية: 

أوهلـــا: األمــــن: ويتضم���ن ذلك تأمني بق���اء الدولة، 

(1) Charles A. Beard and G.H.E. Smith, The Idea of Na-
tional Interest: An Analytical Study in American Foreign 
Policy, (New York : The Macmillan Co.), 1934.                                                                         

      Hans J. Morgenthau, Another Great Debate: The Nation-
al Interest of the United States, The American Political 
Science Review, vol. XLVI, no.4, December 1952.                                                               

      Joseph Frankel, National Interest, (London: Pall Mall), 
1970.             

 د. أحمد يوسف أحمد، ود. محمد زباره، مقدمة في العالقات الدولية،
.)القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية(، 1985م

(2) Hans J. Morgenthau, op.cit., p. 961.                                                    
      James N. Rosenau, National Interest, Encyclopedia of 

Social Science, 1968, p.34                                                                          
      Joseph S. Nye Jr., Why the Gulf War Served the National 

Interest, The Atlantic Monthly, vol. 268, no. 1, July 
1991, pp.56 - 64.             

      Joseph Frankel, op.cit., pp. 19, 31 -33, 38,52-54. 

وحدودها، وثرواتها، وحماي���ة املجتمع واملواطنني من 
مختلف التهديدات؛ داخلية كانت أم خارجية. 

وثانيهـــا: الرفاهية االقتصاديـــة: ويتضمن ذلك حتقيق 
النمو االقتصادي والتنمية ملختلف قطاعات االقتصاد 
الوطني، السيما القطاعات املنتجة زراعّيًا وصناعّيًا، 
وحتقيق االكتفاء الذات���ي قدر اإلمكان، وزيادة الدخل 
القومي، واالرتقاء مبستوى معيشة املواطنني، ومستوى 
اخلدمات املقدمة لهم، واحلد من احلرمان االقتصادي، 

والقضاء على الفقر والتهميش في املجتمع. 

وثالثهـــا: احلفـــاظ علـــى اهلويـــة: والقي���م الوطني���ة 
واخلصوصي���ة الثقافي���ة والتراث، وص���ون العادات 
والتقاليد خاصة في ضوء م���ا فرضته العوملة، وثورة 
االتص���االت والفضائي���ات م���ن حتدي���ات في هذا 

اخلصوص.

وتسعى هذه الدراسة إلى فهم وحتليل املوقف الروسي 
من الثورات العربية في ضوء اقتراب املصلحة الوطنية. 
فعلى مدى العقد املاضي عادت روس���يا بوضوح كقوة 
كبرى عل���ى الصعيدين اإلقليمي والدولي، ولكن برؤية 
وأولويات لسياستها اخلارجية تختلف جذرّيًا عن تلك 
التي حكمت السياسة اخلارجية السوفيتية على مدى 
ما يزيد عن سبعني عاًما، وأصبحت السياسة الروسية 
أكثر برجماتية وحترًرا م���ن القيود األيديولوجية، بل 
والسياس���ية، وحتكم حركتها وتوج���ه دفتها املصالح 

السيما االقتصادية. 

وفي هذا اإلطار جنحت القيادة الروس���ية في 
إحداث نقلة نوعية في عالقة موس���كو باملنطقة 
العربية، خاصة العالقات الروسية اخلليجية التي 
شهدت تطوًرا غير مسبوق، وإقامة عالقات تعاون 
وثيقة على أسس مصلحية، وشراكة اقتصادية ال 
تخضع للتقلبات السياسية، ويصعب على روسيا 

التخلي عنها. 

األمر الذي أكسب املنطقة العربية مكانة خاصة 
في أولويات السياسة الروس���ية، وجعل موسكو 
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أكثر حرًصا على اس���تقرار املنطقة، باعتبار ذلك 
الضمانة األساسية ملصاحلها. 

وتنطلق الدراسة يف هذا اإلطار من ثالثة أسئلة رئيسة، 
هي:

ما التوجهات العامة التي ميزت املوقف الروسي من 
الثورات العربية؟

ما العوامل املؤثرة واحلاكمة لهذا املوقف؟

 ما تداعيات املوقف الروس���ي على مسار الثورات 
العربية، وعلى مستقبل العالقات الروسية العربية؟

أواًل: التوجهـــات العامـــة للموقـــف الروســـي من 
الثورات العربية:

 م���ن خ���الل تتب���ع املواقف 
القادة  وتصريحات  الروس���ية، 
تتضح  ال���روس،  واملس���ئولني 
القواس���م  م���ن  مجموع���ة 
التي متيز  العام���ة  والتوجهات 
بها املوقف الروسي من الثورات 

العربية، أهمها: 

)1( تفاوت االهتمام الروســـي بثـــورات الربيع العربي من 
دولة عربية ألخرى: 

فقد حظيت التطورات في ليبيا وس���وريا باالهتمام 
األكبر من جانب روس���يا، يلي ذل���ك مصر، ثم اليمن 
والبحرين؛ مع تفاوت واضح في االهتمام، في حني لم 

حتَظ تونس باهتماٍم يُْذَكر. 

ويرتبط ه���ذا بتفاوت حجم املصالح الروس���ية، 
والت���ي تبلغ ذروته���ا في احلالة الس���ورية، وأيًضا 
التعقيدات التي اكتنفت التطورات في ليبيا وسوريا، 
ومس���توى دولنة القضية، ومدى اجلدل واخلالف 
 ب���ني القوى الكبرى حولها. ففي حالة تونس ومصر 
-ونظًرا لس���رعة حس���م األحداث والتطورات من 

جان���ب الثوار - ل���م يكن هناك ج���دل دولي يُذكر 
حولهما، عكس احلال في ليبيا وسوريا.

)2( التحفظ النسيب والبطء يف رد الفعل:

متيزت املواقف الروسية من الثورات العربية بالتحفظ 
النسبي، والتأني الواضح الذي وصل حد البطء في رد 
الفعل. وعادة ما التزمت روسيا الصمت إزاء األحداث 
حلني نضجها وتفاقمها، أو إزاحة َمن بالس���لطة كما 
حدث في تونس ومصر. ففي احلالة التونسية، ورغم 
بدء التطورات في ديسمبر إال أن روسيا لم تبِد موقًفا 

واضًحا إال بعد تنحي بن علي وهروبه. 

وج���اءت كلم���ة ميدفيدي���ف في منت���دى دافوس 
االقتصادي العاملي في 26 يناير 
إيجابية جتاه الثورة التونس���ية؛ 
حيث ق���ال: »آمل بش���دة بأن 
تستقر األوضاع في تونس، وبأن 
ال تؤثر سلبّيًا على الوضع العام 
ف���ي العالم العرب���ي«، وأضاف 
»ما حدث في تونس هو برأيي، 
درس جوهري غاية في األهمية 
السلطة  العالم.  في  ألي سلطة 
ينبغ���ي أن ال تكتفي باإلجنازات التي حققتها، وجتلس 
على كراس���ي مريحة متجاهلة مجتمعها، بل ينبغي أن 

ترتقي سوية مع مجتمعها«.)1(

    وفيما يتعلق مبصر جاء املوقف الروسي متحفًظا، 
بل وأميل إل���ى تأييد النظام والرئيس الس���ابق حتى 
إقصائه أيًضا عن السلطة. ففي أول تعليق على الثورة 
املصرية أعلن قنصل روسيا في مصر في 27 يناير أن 
األمور في مصر حتت السيطرة »وال نتوقع أن يتفاقم 
الوضع«. ووصفت وس���ائل اإلعالم الرسمية الروسية 
الثورة املصرية ب� »موجة غضب شعبية«، و»اضطرابات 
واحتجاج���ات على نظام الرئيس مب���ارك«، و»أعمال 

شغب«. 

)1( وكالة نوفوستي، 26 يناير 2011م.

الث��ورات  م��ن  الروس��ية  المواق��ف  تمي��زت 
العربية بالتحفظ النسبي، والتأني الواضح 
الذي وصل ح��د البطء في رد الفعل. وعادة 
ما التزمت روسيا الصمت إزاء األحداث لحين 
نضجه��ا وتفاقمها، أو إزاحة َمن بالس��لطة 

كما حدث في تونس ومصر. 
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وفي 28 يناير 2011 رأى قسطنطني كوساتشيوف، 
رئي���س جلنة العالق���ات الدولية ف���ي مجلس الدوما 
)املجل���س األدنى للبرملان(، ف���ي تأثر واضح بخطاب 
نظام مبارك آنذاك، »أن الوضع في مصر تؤججه قوى 
متطرفة، حتاول اس���تغالل االس���تياء الشعبي بهدف 

االستيالء على السلطة »خلسة«. 

ودعا وزير اخلارجية الروس���ي س���يرجي الفروف 
املعارضة املصرية إلى البحث عبر احلوار مع احلكومة 
في التحضي���ر لالنتخابات الرئاس���ية املقبلة، وعدم 
اإلص���رار على مطال���ب غير واقعية حول اس���تقالة 

الرئيس املصري فوًرا.)1(

وعق���ب إقصاء مب���ارك عن الس���لطة، حدث تغير 
واضح في املوقف الروسي من الثورة املصرية، ووصف 
ميخائيل مارجيلوف، رئيس جلنة الشئون الدولية في 
مجلس الفيدرالية الروسي )املجلس األعلى للبرملان(، 
تنحي مبارك بأنه »خطوة جاءت في الوقت املناسب«.

وكالة نوفوستي، 10 فبراير 2011م.  )1(

كما عكس البيان الصادر عن وزارة اخلارجية الروسية 
في 22 فبراير بش���أن األوضاع ف���ي البحرين حتفًظا 
شديًدا، ووصفتها باملسيرات االحتجاجية الهادئة التي 

يقابلها مظاهرات يقودها املوالون للسلطة. 

ورغ���م أن اإلضرابات في اليمن ب���دأت منذ مطلع 
فبراير، فإن البيان الرسمي للخارجية الروسية جاء في 
12 مارس، مؤكًدا على أن موس���كو تؤيد وحدة اليمن، 
وتأمل أن يك���ون اليمنيون قادري���ن ذاتّيًا على جتاوز 
الصعوبات االجتماعية واالقتصادية املتعددة، وحتديد 

مستقبلهم عبر حوار قائم على االحترام املتبادل«. 

وقد جتلى احلذر الروس���ي، واحلرص على املوقف 
الوس���ط، واالحتفاظ بقدر من التوازن بني الس���لطة 
والثوار في احلالة الليبية؛ حيث أكدت روسيا حرصها 
على عالقاتها الدبلوماس���ية مع السلطات الليبية دون 
التنديد بالطبع بالثوار. وكان أول موقف واضح عكس 
هذا التوازن من جانب روس���يا داخ���ل مجلس األمن 
باملوافق���ة على الق���رار1970، وعدم اس���تخدام حق 
النقض على القرار رق���م )197، والذي ميكن قراءته 

 

 
 

 



279التقرير االسرتاتيجي  التاسع

املوقف الروسي من الثورات العربية ..
رؤية حتليلية

على أنه موقف وسط تضمن دعًما غير مباشر للثوار، 
وعزوًفا عن التأييد املطلق للقذافي في مواجهة حلف 

األطلنطي، والذي كان يتطلب استخدام الفيتو.)1(

وعلى الرغم من إس���راع العديد من الدول العربية 
واألجنبية إلى االعتراف باملجلس االنتقالي كس���لطة 
ش���رعية في البالد ف���ي أعقاب وص���ول الثوار إلى 
طرابلس، كان هناك تأٍن واضح من جانب موسكو في 
اإلقدام على هذه اخلطوة، وأعلنت اخلارجية الروسية: 
أن »الوضع في ليبيا ال يزال غامًضا«. وأعلن الرئيس 
الروسي أنه »بالرغم من جناحات الثوار وهجومهم على 
طرابلس، فإن القذافي وأنصاره ال يزالون يحتفظون  
بنوع من النفوذ، وبعض القدرات العسكرية، ونتمنى أن 

ينتهي هذا األمر بأسرع وقت ممكن«. 

وأضاف قائاًل: »نتمنى أن يجلس اجلانبان إلى طاولة 
املفاوضات، ويتفقا على إحالل السالم في املستقبل«. 
وأن روسيا »تتمسك مبوقف مسئول جتاه ليبيا. ومازال 
هناك س���لطتان في ليبيا، وروسيا تعول على التوصل 
إلى اتفاق���ات حول وقف إطالق الن���ار بني اجلانبني 
املتنازع���ني. وفي حال اتخاذ الثوار خطوات ترمي إلى 
توحيد البالد على أس���س دميقراطية، فإننا سننظر 

بالطبع، في إمكانية إقامة العالقات معهم«.)2(

إال أنها عادت واعترف���ت باملجلس االنتقالي ممثاًل 
شرعّيًا وحيًدا للشعب الليبي، وسلطة حاكمة في ليبيا، 

وذلك في األول من سبتمبر.

وكذلك احلال في احلالة السورية؛ حيث استمر التحفظ 
الروسي عن إطالق أي تصريحات تعبر عن موقف واضح 
حتى تفاقمت األوضاع، في ظل تصاعد العنف من جانب 
السلطات الس���ورية جتاه املواطنني، ومحاوالت الواليات 
املتحدة واالحتاد األوربي تدويل القضية، وفرض عقوبات 

أممية وغير أممية على سوريا. 

مصطفى عبد اجللي���ل رئيس املجلس الوطن���ي االنتقالي الليبي في   )1(
مقابلة مع قناة »روسيا اليوم«، 16 يوليو 2011م.

)2( وكالة نوفوستي، 24 أغسطس 2011م.

 )3( الدعـــوة إىل نبذ العنف وأهمية احلل السياســـي من 
خالل احلوار الوطين:

فقد دأبت روس���يا على التأكيد على أهمية التغيير 
الس���لمي، ونبذ العنف، والدعوة إل���ى احلوار، واحلل 
السياسي ضمن األطر القانونية، وعلى أساس الوفاق 
الوطني، وهو توجه ثابت في املوقف الروس���ي من كل 
الثورات العربية. ورفضت موسكو استخدام القوة من 
جانب السلطة في مواجهة الثوار، دون تنديد أو شجب 

ميثل انتقاًدا مباشًرا للسلطات احلاكمة. 

ففي 2 فبراي���ر وخالل الثورة املصري���ة أكد وزير 
اخلارجية الف���روف أن روس���يا »مهتمة باس���تقرار 
وازدهار مصر كدولة دميقراطية، وأن حتل املش���اكل 
االجتماعية واالقتصادية والسياس���ية بطريقة سليمة 

وبأسرع وقت«. 

وف���ي ) فبراير وخالل اتص���ال هاتفي مع الرئيس 
املصري الس���ابق أع���رب الرئيس الروس���ي دميتري 
ميدفيدي���ف عن أمله في أن تتخط���ى مصر املرحلة 
الصعبة التي متر بها »سلمّيًا، ومن خالل حل املشاكل 
القائمة باألط���ر القانونية«. وعقب إقصاء مبارك عن 
الس���لطة، أعرب ميدفيديف في 12 فبراير عن أمله 
بأن تس���تأنف العملية الدميقراطية في مصر بشكل 
س���ريع وكامل عبر اإلجراءات االنتخابية الش���رعية. 
واعتبر ميدفيديف أنه »من املهم أيًضا احملافظة على 

السلم والوفاق بني الطوائف في مصر«.))( 

واعتبرت موس���كو أن ما يجري في مملكة البحرين 
هو ش���أن داخلي، ودعت األط���راف البحرينية املعنية 
إلى حل املس���ائل العالقة عبر احلوار البناء وفي إطار 
قانوني، واالبتعاد عن العنف والتحلي بالهدوء، وضبط 
النفس إلحالل االستقرار والوحدة الوطنية في املجتمع 

البحريني«.)4( 

وكالة نوفوستي، 12 فبراير 2011م.  )((
)4(  تصريح الناطق باس���م وزارة اخلارجية ألكس���ندر لوكاشيفيتش،1) 
م���ارس، وبيانات وزارة اخلارجية في 22 فبراير، و15 مارس، 2011م، 

وكالة نوفوستي.
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ورّحبت اخلارجية الروسية باحلوار الوطني البحريني 
الذي بدأ في يوليو، ورأت »أن املش���اركني متكنوا من 
وضع اقتراحات حتظى بإجماع وطني بش���أن حتديث 
الب���الد، ودمقرطة مؤسس���ات الدول���ة، وحل قضايا 

اجتماعية واقتصادية حيوية«. 

وعقب دخ���ول ق���وات »درع اجلزيرة« الس���عودية 
واإلماراتية البحرين في 21 مارس بطلب من السلطات 
البحرينية للمساعدة في إحالل النظام؛ وفًقا لالتفاقات 
األمنية ب���ني دول مجلس التعاون، وعلى حني اعتبرت 
املعارضة الشيعية  ذلك »غزًوا« للبحرين، رأت موسكو 
أنه شأن داخلي للبحرين، وأعادت التأكيد على ضرورة 
احلل الس���لمي لألزمة. وأعربت موسكو عن أملها في 
أال تنحاز القوات األجنبية التي دخلت البحرين إلى أي 

طرف من أطراف النزاع هناك.

كما أكدت موس���كو أنها تأمل »بأن يتمكن اليمنيون 
أنفس���هم م���ن التغلب على املش���كالت الت���ي تواجه 
بالدهم بالط���رق الس���لمية، وعب���ر إط���الق عملية 
سياسية وطنية واس���عة النطاق تفتح الطريق إلجراء 
والسياس���ية  واالجتماعية،  االقتصادية،  اإلصالحات 
الضرورية، والعاجلة في حياة املجتمع اليمني«، وأعلنت 
معارضتها اس���تخدام القوة حلل املشكالت السياسية 
في اليمن، وأهمية احلفاظ على وحدة أراضي اليمن 

واستقالله.)1( 

وأكد الرئيس الروسي دميتري مدفيديف دعم روسيا 
للمبادرة اخلليجية حلل األزمة في اليمن.)2(

واعت���ذرت احلكومة الروس���ية في أغس���طس عن 
اس���تقبال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بغرض 
استكمال عالجه في موسكو؛ خشية إثارة الثوار ضد 

موسكو.))(

)1( بيان���ات اخلارجية الروس���ية، 25 م���ارس، و 6 أبري���ل2011م، وكالة 
نوفوستي.

وكالة نوفوستي، ) مايو 2011م.   )2(
وكالة نوفوستي، 9 أغسطس 2011م.  )((

وقد اقتصر األمر على السلوك اللفظي، ممثاًل في 
تصريحات املس���ئولني الروس والبيانات الصادرة عن 
وزارة اخلارجية الروس���ية دون تدخل مباشر أو طرح 

مبادرات باستثناء ليبيا وسوريا. 

فقد كان هناك قبول للوساطة الروسية بني السلطات 
الليبي���ة والثوار من جانب الغ���رب واألطراف الليبية. 
وأكد رئيس احلكومة الليبية البغدادي احملمودي ذلك 
بقوله: »نحن سنقبل بكل ما يأتي من روسيا، وال نقبل 

مبا يأتي من اآلخرين«. )4(

وكان احتفاظ روسيا بسفارتها في طرابلس -خالًفا 
للعديد من القوى الكبرى األخرى- عاماًل مساعًدا على 
استمرار قنوات اتصالها مفتوحة مع السلطات الليبية، 
وعزز من موقفها كوس���يط. وبدأت الوساطة الروسية 
باس���تقبال موس���كو ممثلي احلكومة الليبية وممثلي 
املعارض���ة، وأيًضا املمثل اخلاص لهيئة األمم املتحدة. 
كما عقد ميخائيل مارجيلوف، املبعوث اخلاص للرئيس 
الروسي لشئون التعاون مع البلدان اإلفريقية، ومبعوثه 
اخلاص للتسوية بليبيا، عدة لقاءات مع ممثلي املجلس 
االنتقالي الليبي ورئيس الوزراء الليبي ووزير اخلارجية 
خالل شهر يونيو، واشترط  الثوار رحيل القذافي، في 
حني اعتبرت طرابلس أن هذا املوقف غير مقبول، وأن 
وحدة ليبيا والقذافي خط أحمر ال ميكن املساس به، 

األمر الذي أدى إلى فشل املفاوضات. 

أما في احلالة السورية فقد حذر الرئيس مدفيديف 
القي���ادة الس���ورية، ورأى أنه »ينتظر األس���د مصير 
محزن إذا ل���م يبدأ ح���واًرا مع املعارضة، ويباش���ر 

اإلصالحات«.)5( 

وأعلنت موس���كو ترحيبها بحزمة اإلصالحات التي 
أعلنها الرئيس األسد، وقامت روسيا بإجراء اتصاالت 
مع املعارضة الس���ورية، وعلى حني انتقدت دمش���ق 
لقاء الدبلوماس���يني األمريكيني م���ع ممثلي املعارضة 

وكالة نوفوستي، 16 يونيو 2011م.  )4(
حديث إلى قناة روسيا اليوم، 5 أغسطس 2011م.  )5(
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الس���ورية، رحبت باتصاالت اجلانب الروسي انطالًقا 
من أن موسكو وس���يط نزيه، وحتاول من خالل هذه 

اللقاءات إقناع املعارضة ببدء احلوار مع السلطة. 

 )4( تباين مستوى الدعم للسلطة احلاكمة يف مواجهة 
الثوار:

خالًفا للعهد السوفيتي الذي كانت فيه موسكو الداعم 
لكل الثورات وح���ركات التحرر الوطني في العالم، لم 
تعلن روس���يا تأييًدا صريًحا للثورة والثوار في أي بلد 
عربي، وال يوجد منط واحد لعالقة روس���يا بالسلطة 
ف���ي بلدان الربيع العربي. فعلى حني التزمت روس���يا 

ما يش���به احلياد في احلالة 
التونس���ية واملصرية، وأيًضا 
في حالة اليم���ن والبحرين. 
مؤيدة  مواقف  أب���دت  فإنها 
ليبيا  في  احلاكمة  للس���لطة 
وس���وريا م���ع اختالف منط 

ودرجة التأييد.

فقد اتسم املوقف الروسي 
من الثورة الليبية بالتوازن مع 

ميل إلى احلفاظ عل���ى العالقة بنظام القذافي. ففي 
بدايات األزمة الليبية، رأت روسيا أنها »حرب أهلية«، 
ورفضت االعت���راف باملجلس الوطني االنتقالي، الذي 
تش���كل في 27 فبراير ممثاًل ش���رعّيًا وحيًدا للشعب 

الليبي؛ رغم توالي االعتراف الدولي والعربي به. 

كما رفضت االنضمام إلى مجموعة االتصال الدولية 
بشأن ليبيا، رغم كونها تضم حوالي40 دولة، منها قطر 
والواليات املتحدة، وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وأملانيا 
وتركيا واإلم���ارات العربية املتحدة واألردن، باإلضافة 
ملمثل���ني عن منظم���ة األمم املتح���دة وجامعة الدول 
العربية واالحت���اد اإلفريقي. إال أنه من ناحية أخرى، 
أعلن الرئيس الروس���ي دميت���ري مدفيديف أن نظام 
القذافي فقد شرعيته، ويجب عليه الرحيل، وأن األهم 

هو »مراعاة مصالح جميع املواطنني الليبيني«.)1(

وأكد س���يرجي الفروف وزير اخلارجية الروسي أن 
موسكو موافقة على أن القذافي يجب أن يرحل، وأنه 
ال مكان له في مستقبل ليبيا، ولكن يظل ذلك موضوًعا 
للمفاوضات بني س���لطة طرابل���س احلالية واملجلس 
االنتقال���ي الوطني املعارض في بنغازي الذي اعترفت 
به موس���كو »طرًفا مفاوًضا« وش���ريًكا ش���رعّيًا في 
احملادثات حول مستقبل ليبيا، كما رفضت استضافة 

معمر القذافي في روسيا حال تنحيه.)2( 

ويعتبر الدعم الروس���ي للسلطة احلاكمة أوضح ما 
يكون في احلالة الس���ورية؛ 
حي���ث أبدت روس���يا دعًما 
سياسّيًا ودبلوماسّيًا وعسكرّيًا 
واضًحا لنظام األس���د، رغم 
تكرار دعوتها للقيادة السورية 
لوق���ف العن���ف ومواصل���ة 
إجراء إصالحات سياس���ية 
واجتماعي���ة عميق���ة، ب���ل 
وحتذي���ر الرئيس مدفيديف 
تغير  ق���د  موس���كو  أن  من 
موقفها جتاه دمشق في حال فشل الرئيس األسد في 

إقامة حوار مع املعارضة.))( 

فقد رأت روسيا ضرورة منح القيادة السورية الوقت 
لتطبي���ق اإلصالحات التي مت اإلعالن عنها، ورفضت 
الدعوة التي أطلقه���ا كل من الرئيس األمريكي باراك 
أوباما وكاثرين أشتون، املفوضة العليا لشئون السياسة 
اخلارجية واألمن في االحت���اد األوربي، إلى الرئيس 

السوري بشار األسد للتنحي.

واعتب���ر دميت���ري روجوزين، مندوب روس���يا لدى 
حلف األطلنطي أن احللف يتخذ سياسة غير متوازنة 

وكالة نوفوستي، 27 مايو 2011م.  )1(
حدي���ث صحفي أدلى به يوم 12 يوليو إلذاعة »صوت روس���يا«، وكالة   )2(

نوفوستي.
))( وكالة نوفوستي، 4 أغسطس 2011م. 

يعتبر الدعم الروس��ي للس��لطة الحاكمة أوضح 
ما يكون في الحالة الس��ورية؛ حيث أبدت روس��يا 
ا وعس��كرّيًا واضًحا  ا ودبلوماس��ّيً دعًم��ا سياس��ّيً
لنظ��ام األس��د، رغ��م تك��رار دعوته��ا للقي��ادة 
الس��ورية لوقف العنف ومواصلة إجراء إصاحات 
سياس��ية واجتماعية عميقة، بل وتحذير الرئيس 
مدفيديف من أن موس��كو قد تغير موقفها تجاه 
دمش��ق في حال فشل الرئيس األس��د في إقامة 

حوار مع المعارضة.
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وأحادية الصبغة جتاه سوريا. وأنه يغض النظر متاًما 
ع���ن الضحايا التي تخس���رها القيادة الس���ورية في 
صفوف قوات األمن خالل مكافحتهم للعنف«.)1( وعلى 
حني أوقفت روسيا التعاون العسكري التقني مع ليبيا 
بعد فرض العقوبات، رغم خس���ائرها من جراء ذلك، 
والتي بلغت نحو 4 مليارات دوالر،  تواصل مؤسس���ة 
»روس اوبورون اكسبورت« الروسية توريد السالح إلى 
س���وريا مبوجب العقود املوقعة سابًقا، ومنها طائرات 

»ياك - 0)1« للتدريب، ومعدات حربية.

كذلك فشلت املساعي الغربية في 28 أبريل إلصدار 
الدولي  األمن  قرار من مجلس 
يدين س���وريا الستخدام العنف 
ف���ي قمع املتظاهرين؛ بس���بب 
معارض���ة روس���يا والص���ني. 
وأكدت موس���كو أنها ال تفضل 
السورية عن طريق  األزمة  حل 
ف���رض عقوبات على دمش���ق، 
للوس���ائل  األولوي���ة  وتعط���ي 
الدبلوماسية والسياسية. وأعلن 

الرئيس الروسي دميتري مدفيديف في عدة مناسبات 
أن روسيا لن تؤيد قراًرا يصدره مجلس األمن الدولي 
بشأن س���ورية على غرار القرار بشأن ليبيا. ورأى أن 
القرارين 1970 و)197 قد مت انتهاكهما بشكل واضح، 
ومت التالع���ب بهما. وأكد أنه ال توجد رغبة ألبتة بأن 
تسير األحداث في س���وريا وفق النموذج الليبي، وأن 
يس���تخدم قرار ملجلس األمن لتبرير عملية عسكرية 

ضد سوريا.)2(

وأكد وزير اخلارجية الروس���ي سيرجي الفروف في 
أكثر من مناس���بة أن روسيا ضد اتخاذ مجلس األمن 
الدولي قراًرا يدين س���وريا، وتؤيد مبدئّيًا بدء احلوار 
السياسي الداخلي. وأجهضت موسكو مشروع القرار 

)1( وكالة نوفوستي، 19 أغسطس 2011م.
تصريحات الرئيس الروس���ي دميتري مدفيديف في  18 مايو ، و19   )2(

يوليو 2011م، وكالة نوفوستي.

ضد سوريا الذي أحالته فرنسا وبريطانيا إلى مجلس 
األم���ن الدولي، ودعمته الواليات املتحدة في 8 يونيو. 
وكان املوقف الروس���ي الذي تدعمه الصني وراء بيان 
مجلس األمن الذي صدر في ) أغس���طس بعد ثالثة 
أيام من املش���اورات، والذي يحمل السلطة واملعارضة 
املسئولية عن العنف، وال يدين السلطات السورية كما 

كانت تأمل الواليات املتحدة وحلفاؤها األوربيون. 

وأكد القرار احلرص على س���يادة سوريا، وتضمن 
دعوة واضحة إلى وقف كل مظاهر العنف، وبدء حوار 
سياسي بني الس���لطة واملعارضة. كما رفضت روسيا 
في 24 أغسطس مشروع القرار 
املقدم إلى مجلس األمن لفرض 
عقوبات على س���وريا، وهددت 
باستخدام الفيتو ضده. وتضمن 
املش���روع احلظ���ر الكامل على 
توريد األس���لحة إلى دمش���ق، 
وجتمي���د أرص���دة العديد من 
املسئولني السوريني، ومن بينهم 
الرئيس بشار األسد، مما اضطر 
الواليات املتحدة واالحتاد األوربي إلى فرض عقوبات 

أحادية اجلانب خارج نطاق األمم املتحدة.

كما كانت روس���يا من بني الدول التسع التي صوتت 
ضد قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
حول س���وريا في اجتماعه ي���وم 29 أبريل، الذي جاء 
مببادرة أمريكية، ووافقت عليه 26 دولة من أصل 47 
دولة، ويشجب القرار االستخدام املفرط للقوة من قبل 

السلطات بحق املتظاهرين. 

وحذرت م���ن مغبة التدخل اخلارجي في س���وريا، 
واعتبرت أنه لن يؤدي إال للمزيد من العنف، وقد يشعل 
حرًب���ا أهلية. كما صوتت موس���كو ضد قرار مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة في الشأن السوري 
الصادر في )2 أغسطس، ورأت أنه يهدف إلى تنحية 
احلكومة الشرعية للبالد. ورفضت استخدام اآلليات 
احلقوقي���ة من أج���ل التدخل في الش���ؤون الداخلية 

فش��لت المس��اعي الغربية ف��ي 28 أبريل 
إلص��دار ق��رار م��ن مجل��س األم��ن الدول��ي 
يدي��ن س��وريا الس��تخدام العن��ف في قمع 
روس��يا  معارض��ة  بس��بب  المتظاهري��ن 
والصي��ن. وأكدت موس��كو أنه��ا ال تفضل 
حل األزمة السورية عن طريق فرض عقوبات 
عل��ى دمش��ق، وتعطي األولوية للوس��ائل 

الدبلوماسية والسياسية.
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وحتقيق األهداف السياس���ية التي تتعارض مع قواعد 
الشرعية الدولية، وتخالف ميثاق األمم املتحدة الذي 
يقوم على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. 

وعارضت موسكو أيًضا إحالة امللف النووي السوري 
إلى مجلس األمن، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذري���ة في يونيو. ولكن مت التصويت 
لصالح القرار باألغلبية في محاولة من الدول الغربية 
للضغط على س���وريا. كما حّذرت موس���كو الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي من تزويد املعارضة السورية 

باألسلحة، وتكرار السيناريو الليبي.

)5( رفض التدخـل اخلارجي يف مسار الثورات:

 أكدت روس���يا دوًما على رفضها التدخل اخلارجي 
في مس���ار األحداث. فقد رأت روس���يا أن ش���عوب 
املنطقة قادرة على تقرير مصيرها وحتديد مس���تقبل 
بالده���ا، دون أي تدخل خارجي في ش���ئونها وفرض 
وصف���ات لإلصالح عليها. وأعلن س���يرجي الفروف، 
وزير اخلارجية الروسي، أن موسكو ال تعتبر من املفيد 
فرض »وصفات« وإنذارات من اخلارج على الس���لطة 
والشعب املصريني. وأن السياسيني املصريني والشعب 

املصري يعرفون كيفية حل تلك املشاكل.)1( 

وعقب لقائه مببارك حاماًل رس���الة ش���فهية نقلها 
من الرئي���س دميتري ميدفيديف ي���وم 9 فبراير أكد 
ألكسندر سلطانوف، املبعوث اخلاص للرئيس الروسي 
إلى الشرق األوسط، أن »موسكو تقف ضد أي تدخل 
أجنب���ي في التطورات اجلارية ف���ي مصر«، وأن »أي 
تأثير من اخلارج على األح���داث الداخلية في مصر 
يعتبر أس���لوًبا غير مجٍد من شأنه أن يضلل املشاركني 

فيها«.

وفي بيان للخارجية الروسية في 11 مارس، أصبح 
التوجه أكثر عمومية؛ حيث أكدت اخلارجية الروسية 
ثقتها بأن ش���عوب املنطقة »قادرة على القيام بالتغيير 

وكالة نوفوستي، 2 فبراير 2011م.  )1(

ذاتّيًا، ودومنا تدخل خارجي في شئون دول ذات سيادة 
وفرض وصفات لإلصالح عليها«.

ورغم أن روسيا لم تس���تخدم حق النقض )الفيتو( 
ملنع ص���دور قرار مجلس األم���ن الدولي رقم )197، 
ال���ذي يقضي بفرض حظر جوي عل���ى ليبيا، إال أنها 
عادت وانتقدت بشدة الطريقة التي تنفذ بها الواليات 
املتحدة وحلفاؤها القرار، وأكدت مراًرا أنها انحرفت 
عن املس���ار الشرعي الذي حدده القرار، وأنها ترفض 

التدخل على هذا النحو من جانب حلف األطلنطي.

وخ���الل اجتماع���ات مجلس األمن لبح���ث »امللف 
الس���وري« أكدت موس���كو عل���ى ض���رورة أن يتولى 
السوريون تس���وية أوضاع بالدهم بأنفسهم، ومن دون 
تدخل خارجي، على أس���اس احلوار السوري الوطني 
ال���ذي هو األس���لوب الوحيد حلل األزم���ة. ورفضت 
استصدار قرارات أممية تفتح الباب للتدخل األمريكي 
األوربي في سوريا على النحو السابق اإلشارة إليه.  

ثانًيا: العوامل احلاكمة للمــوقف الروسي:

هنـــاك جمموعة مـــن العوامل واالعتبـــارات اليت حكمت 
املوقف الروسي جتاه الثورات العربية، ميكن إجيازها فيما 

يلي:

أواًل، املصاحل الروسية، واألهمية االستراتيجية للدولة 
العربية التي ش���هدت ثورات في ضوء هذه املصالح. 
فعلى حني يعتب���ر حجم التعاون العس���كري والتقني 
مع تونس والبحرين واليمن محدوًدا للغاية، وخس���ائر 
روسيا من عدم االستقرار بها ضئيلة، فإن األمر يبدو 
مختلًفا فيم���ا يتعلق بالدول العربي���ة األخرى. فعلى 
مدى السنوات العشر املاضية استطاعت روسيا إعادة 
بناء عالقاتها مع عدد م���ن الدول العربية التي تعتبر 
حلفاء تقليديني لها في املنطقة، وفي مقدمتهم سوريا 
وليبيا ومصر. وأصبح لروسيا مصالح حقيقة في هذه 
الدول ستتأثر حتًما ولو مرحلّيًا بعدم االستقرار الذي 
يجتاحه���ا، وقد تُضار كلية بتغيير النظم احلاكمة بها. 
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وترتبط املصالح الروس���ية بثالثة قطاعات رئيس���ة، 
وه���ي: الطاقة )النفط والغاز(، والتعاون العس���كري، 

والتعاون التقني في املجاالت الصناعية والتنموية. 

فالتدفق الرئيس لالس���تثمارات الروسية في مصر 
يرتبط بقطاع الطاقة، ومنذ عام 2004م تقوم الشركة 
بأعمال التنقي���ب اجليولوجي عن حقول نفطية، فيما 
تقوم ش���ركة »نوفاتيك« بالتنقيب عن حقول الغاز في 

مصر منذ عام 2008م. 

وتكتسب ليبيا أهمية أيًضا بالنظر إلى االستثمارات 
واملش���روعات الروس���ية ف���ي مجال الطاق���ة. فقد 
أعلن رئيس مجلس إدارة ش���ركة »تات نفط« رس���تام 
مينيخانوف، أن خسائر الشركة في ليبيا في حال تغيير 

السلطة قد تتراوح بني 240 و260 مليون دوالر. 

وأعل���ن أناتولي ايس���ايكني، رئيس ش���ركة »روس 
اوبورون اكسبورت« أن ش���ركته فقدت إيرادات مببلغ 
ملياري دوالر بس���بب الثورة في ليبيا، قيمة عقود مت 
إبرامها م���ع طرابلس، وتتضمن أس���لحة وقطع غيار 
لألسلحة سوفيتية الصنع لدى ليبيا، والتي متثل %90 

من أسلحة ومعدات القوات املسلحة الليبية.)1( 

وتتعاظم املصالح الروسية في احلالة السورية؛ حيث 
ُقدرت خسارة روسيا في حالة إلغاء عقودها العسكرية 
مع اجلزائر وس���وريا في حال نشوب اضطرابات في 
هاتني الدولتني بأكثر من 6 مليارات دوالر. يضاف إلى 
هذا األهمية االستراتيجية لقاعدة طرطوس البحرية 
السورية التي تس���تخدمها القوات البحرية الروسية، 
والتي تعتبر قاعدة التموين الوحيدة لألسطول الروسي 

في منطقة البحر املتوسط. 

يُضاف إلى ذلك عشرات املشروعات املشتركة التي 
مت االتفاق والتعاقد بش���أنها، وتق���در قيمة عقودها 
مبليارات الدوالرات، وس���تتأثر حتًم���ا إما باإللغاء أو 
التأجيل نتيج���ة موجة عدم االس���تقرار التي جتتاح 

وكالة نوفوستي، 20 يونيو، 2011م.  )1(

الدول العربية الس���ابق اإلش���ارة إليه���ا. وعلى ضوء 
التداعيات السلبية املتوقعة لهذه الثورات على املصالح 
الروسية، أكدت موس���كو أنها تريد استقرار األوضاع 
في بلدان الشرق األوسط؛ ألن أية قالقل في املنطقة 

تضر إضراًرا مباشر مبصالح روسيا.

 وأشار الفروف إلى أن س���وريا من أهم الدول في 
الشرق األوسط، وأن زعزعة االستقرار هناك ستكون 
ا عن س���وريا  له عواقب وخيمة في مناطق بعيدة جّدً
نفسها. فروسيا ترى أن س���وريا مبثابة »حجر زاوية« 
في أمن منطقة الش���رق األوس���ط، أو عدم استقرار 
الوضع فيها، أو نش���وب حرب أهلية ستؤدي بدورها 
حتًما إلى زعزعة الوضع ف���ي بلدان مجاورة، خاصة 
في لبنان، وتؤدي إلى صعوبات في املنطقة كلها، ومتثل 

تهديًدا حقيقّيًا لألمن اإلقليمي. 

ثانًيـــا: مبـــدأ عـــدم التدخل يف الشـــئون الداخليـــة للدول 
األخرى كتوجه عام حاكم للسياسة اخلارجية الروسية، 
وذلك منذ انهيار االحتاد الس���وفيتي، وغياب الصبغة 
األيديولوجية للسياس���ة الروسية. فروسيا تسعى إلى 
حتقي���ق مصاحلها ف���ي املنطقة من خ���الل التعاون 
والش���راكة، ودون هيمنة مباشرة، أو تدخل صارخ في 
الش���أن الداخلي، وهو منحى يختلف متاًما عن نظيره 
األمريكي الذي يس���عى إلى حتقيق املصالح األمريكية 

من خالل االحتالل والتدخل املباشر. 

ثالًثـــا: خـــربة الداخـــل الروســـي، التي جتعل روس���يا 
متمس���كة مببدأ عدم التدخل في الش���ئون الداخلية، 
وأكث���ر حذًرا من املد الث���وري داخلها، رغم أن قادتها 

نفوا هذا التخوف من جانبهم.

 فروس���يا من الدول التي ش���هدت موجات عنيفة 
من عدم االس���تقرار، خاص���ة في منطق���ة القوقاز 
الروس���ي طوال التس���عينيات، وحتى االستفتاء على 
الدستور الشيشاني اجلديد عام )200م، واستخدمت 
الق���وة بصرامة للقضاء على م���ا أطلقت عليه التمرد 
الشيش���اني، وال ميكنه���ا انتقاد نظم تس���تخدم ذات 
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األسلوب لقمع املعارضة في الداخل. كما تشهد روسيا 
احتجاجات م���ن آٍن آلخر مطالبة مبزيد من احلريات 
والدميقراطية، وكان هناك انتقادات حلزب »روس���يا 
املوحدة« احلاكم فيما يتعلق بإدارته لالنتخابات احمللية 
التي أُجري���ت في م���ارس 2010م، وأثارت حتفظات 

واحلزب  الش���يوعي  احلزب 
الليبرالي الدميقراطي وحزب 
روس���يا العادلة، التي اتهمت 
الس���لطات احمللي���ة وحزب 
»روسيا املوحدة« بتزوير نتائج 
االنتخاب���ات. وم���ن ثَم فإن 
اخلارج  في  الث���ورات  تأييد 
مثل  تش���جيع  إلى  يؤدي  قد 
الداخلية،  االحتجاجات  هذه 
السياسي  االستقرار  وتهديد 

في روسيا، ورمبا النظام القائم برمته. 

رابًعـــا: موقف القـــوى اإلقليمية وتداعيـــات الثورات على 
االســـتقرار اإلقليمي. فاملوقف الروس���ي يتأثر مبواقف 
القوى العربية والفاعلة إقليمّيًا، وردود أفعالها املتوقعة 
جتاه ما تنوي موسكو اتخاذه من خطوات. وعلى سبيل 
املثال، فقد أشار وزير اخلارجية الروسي الفروف إلى 
أنه »ب���دون وجود موقف واضح من قبل جامعة الدول 
العربية واالحتاد اإلفريقي، التي تعتبر طرابلس عضًوا 
في كليهما، فإن موس���كو ال تس���تطيع النظر في أية 

خطوات جديدة«.

 وال ش���ك أن ترحي���ب ع���دد من ال���دول العربية 
بالقرار )197، بل ومشاركة بعضها في عمليات حلف 
األطلنط���ي ضد ليبيا، كان أح���د العوامل التي دفعت 

روسيا إلى عدم رفض القرار.

 وكان ملوقف كل من الكويت واإلمارات وقطر خالل 
األزم���ة الليبية، واإلجماع عل���ى احلظر اجلوي داخل 
مجلس التعاون اخلليجي، وأيًضا قرار اجلامعة العربية 
الذي جرد أو س���لب الش���رعية من القذافي، واعتبار 
املجلس االنتقالي هو املمثل الشرعي لليبيني أكبر األثر 

على املوقف الروسي. 

اخلـــربة  وتراكـــم  الدوليـــة،  القـــوى  مواقـــف  خامًســـا: 
فيمـــا يتعلق باملوقف مـــن الثورات العربيـــة، خاصة ليبيا، 
وتأثيرها على املوقف الروس���ي من احلالة السورية. 
فقد وجهت انتق���ادات داخلية 
ش���ديدة للرئي���س ميدفيديف 
نتيج���ة ع���دم اس���تخدام حق 
النقض ملنع صدور قرار مجلس 
األم���ن الدول���ي رق���م )197 
بش���أن ليبيا، من جانب رئيس 
احلكومة فالدميير بوتني الذي 
ندد بالق���رار ورأى أنه »معيوب 
وخاس���ر ومدمر؛ ألنه يس���مح 
بدعوات من  ويذكر  بكل شيء، 
القرون الوس���طى إلى ش���ن حمالت صليبية، ويجيز 

التدخل في أراضي دولة ذات سيادة«. 

وأوضح استطالع للرأي أن 90% من الروس يوافقون 
بوت���ني الرأي. كما دعا الدوم���ا مجلس األمن الدولي 
إلى وقف إطالق النار والعنف والهجمات على السكان 
املدني���ني في ليبيا، ودعا برملانات فرنس���ا وبريطانيا 
والوالي���ات املتحدة وإيطاليا وكندا، وغيرها من الدول 
املش���اركة في العملية العس���كرية إلى مساندة وقف 
العملي���ات القتالية احلالية، التي تُلحق أضراًرا بالبنى 
التحتية املدنية الليبي���ة، وتؤدي إلى وقوع ضحايا بني 

املدنيني. 

األمر الذي أحدث حتوالً واضًحا في املوقف الروسي 
الرس���مي جتاه ليبيا، ودفع الرئي���س ميدفيديف إلى 
الدعوة إلى تنفيذ ق���رار مجلس األمن الدولي »بنصه 
وروحه، وليس وفق التفسيرات العشوائية التي قدمتها 
بع���ض ال���دول«. واعتبار عمليات حل���ف األطلنطي« 

تدخاًل سافًرا في شئون الدولة الليبية«. 

وفي ختام اجتم���اع مجلس »روس���يا - الناتو« في 
بروكس���ل في 29 مارس طلب مندوب روس���يا الدائم 

وجه��ت انتق��ادات داخلية ش��ديدة للرئيس 
ميدفيديف نتيجة عدم استخدام حق النقض 
لمن��ع صدور ق��رار مجلس األم��ن الدولي رقم 
1973 بش��أن ليبيا، من جان��ب رئيس الحكومة 
فاديمي��ر بوتي��ن الذي ن��دد بالق��رار ورأى أنه 
»معي��وب وخاس��ر ومدم��ر؛ ألن��ه يس��مح بكل 
ش��يء، ويذكر بدعوات من القرون الوس��طى 
إلى ش��ن حمات صليبي��ة، ويجيز التدخل في 

أراضي دولة ذات سيادة«.



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب الرابع : العالقات الدولية

286

لدى حلف شمال األطلسي دميتري روجوزين من الناتو 
تطبيق قرار مجلس األمن الدولي حرفّيًا دون »التفنن 

في تنفيذه«.

وأوض���ح الفروف أن نظام حظ���ر الطيران يفترض 
تدمير الطائ���رات احلربية التي تخضع للزعيم الليبي 
معمر القذافي في حالة حتليقها، وكذلك تدمير وسائل 
الدفاع اجلوي لدى محاولتها إعاقة إجراءات الطيران 
الدولي الذي يضمن حظر الطيران العسكري الليبي، 

دون جتاوز لهذا.

وأشار إلى الدعم العسكري الذي تقدمه دول الناتو 
للث���وار، والذي جتاوز، من وجهة نظره، األطر احملددة 
لنظام حظر الطيران العسكري الليبي«.)1( وأن »الناتو 

يقصف ليبيا أطول مما قصف 
يوجوس���الفيا. فق���د ُقصفت 
األخي���رة 78 يوًما، بينما ليبيا 
يجري قصفها من���ذ أكثر من 

خمسة أشهر.

نائب  انتقد جروشكو  كذلك 
وزير خارجية روس���يا عمليات 

الناتو في ليبيا مشيًرا إلى أن »قمة احللف في لشبونة 
ديس���مبر 2010م أقرت العقيدة االستراتيجية للحلف 
والتي تضمنت وعوًدا باحترام ومراعاة قواعد القانون 
الدولي في عملياته. إال أنه مع األسف خرجت أفعال 
ق���وات التحالف والناتو عن إطار قراري مجلس األمن 
الدول���ي 1970 و)197، وبذلك فإنها تضع مصداقية 

التزامات لشبونة موضع شك«.)2(

وال ش���ك أن جتاوز الدول الغربية نص القرار بشأن 
ليبيا، وتطبيقه وفق أهوائهم أّثر على املوقف الروسي 
من س���وريا، وأدى إلى حذر موس���كو، ورفضها تكرار 
س���يناريو التدخل األمريكي حتت مظلة حلف ش���مال 

األطلنطي في احلالة السورية. 

وكالة نوفوستي، 7 يوليو 2011م.  )1(

وكالة نوفوستي، ) يوليو 2011م.  )2(

إن روس���يا أيقنت من الدرس الليبي، وقبله العراق 
وإيران، أن عائد التفاهم مع الواليات املتحدة، وإبرام 
صفقات خاصة باملواقف الروسية داخل األمم املتحدة، 
ال يتناسب أبًدا مع حجم اخلسائر التي تلحق بها من جراء 
التدخل األمريكي الس���افر في هذه امللفات، ويتضمن 
ذلك اخلسائر االقتصادية املباشرة نتيجة إلغاء العقود 
املبرمة، وأيًضا النَّيْل من صورة روس���يا ومصداقيتها 
كحليف، أو شريك يعّول عليه. ولذا فإن احتمال تكرار 
القيادة الروس���ية ألخطائها في احلالة السورية يبدو 
ضعيًفا، خاصة وأن روسيا قد استعادت مكانتها كقوة 
كبرى، وتس���تطيع مقاومة الضغوط األمريكية، ورفض 
االنصياع لإلرادة األمريكية، بل والوقوف بحس���م في 
وجه املخططات األمريكية كما حدث في أزمة أوسيتيا 

اجلنوبية عام 2008م. 

فروس���يا تق���ف موقًفا أكثر 
وجه  ف���ي  وضوًح���ا وصرامة 
محاوالت التدخ���ل الغربي من 
جانب الواليات املتحدة وفرنسا 
وحلفائهما في س���وريا، وهناك 
إصرار من جانبها على أن يقرر 

السوريون وحدهم مسار ثورتهم ومستقبل بالدهم. 

يدعم هذا التوجه األهمية االس���تراتيجية لس���وريا 
بالنس���بة لروس���يا، وخصوصية العالقة بني البلدين، 
مقارنة بأي من الدول األخرى التي تربطها بروس���يا 

مصالح مثل ليبيا والعراق وإيران.

ثالًثا: تداعيات املوقف الروسي:

ميكن بلورة أهم تداعيات املوقف الروسي في إطار 
محورين أساسيني:

األول: يتعلق مبسار الثورات العربية:

وهن���ا تبرز محدودية التأثير الروس���ي الذي ميكن 
تفس���يره في ضوء ع���دة عوامل، يتعل���ق األول منها 
بالث���ورات العربية ذاتها. فقد اندلع���ت هذه الثورات 

إن روس��يا أيقنت م��ن الدرس الليب��ي، وقبله 
الع��راق وإيران، أن عائد التفاه��م مع الواليات 
المتح��دة، وإب��رام صفق��ات خاص��ة بالمواقف 
الروس��ية داخل األمم المتحدة، ال يتناسب أبًدا 
مع حجم الخس��ائر الت��ي تلحق به��ا من جراء 

التدخل األمريكي السافر في هذه الملفات
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بإرادة ش���عبية خالص���ة، ونتيجة احتق���ان اقتصادي 
وسياس���ي واجتماعي، وش���عور عميق باملرارة والظلم 

لدى الغالبية العظمى من أفراد شعوب املنطقة. 

ومن ثَم، فإن دور أي دولة أو فاعل خارجي في التأثير 
على مسار هذه الثورات يظل دوًرا محدوًدا، ويظل مسار 
الثورات ومدى جناحها من عدمه رهًنا بإرادة الشعوب، 
ومدى إصرارها على التغيير، ومساندة القوى الداخلية 

الفاعلة واملؤثرة، وفي مقدمتها اجليش. 

وتعتبر ه���ذه احملدودية أبرز ما يك���ون في املوقف 
الروس���ي، وذلك في ظل التحفظ الشديد الذي تبديه 
موس���كو؛ حيث ترفض روس���يا التدخل املباشر لدعم 
طرف ضد آخر. وكان هذا واضًحا جلًيا في حالة كل 

من تونس ومصر والبحرين واليمن. 

ورغم أنه���ا رفضت العنف واس���تخدام القوة ضد 
املتظاهرين في ليبيا وسوريا، فإنها لم تتدخل لدعمهم، 
واستمرت في االحتفاظ بعالقاتها مع السلطة القائمة؛ 
باعتبارها املمثل الش���رعي للبالد. بل إنها تدعم على 
نحو واضح النظام الس���وري في مواجهة الثوار الذين 
تعتبرهم معارضة مناوئة لنظام األسد، وتعتبر أن من 

بينهم إرهابيني. 

وفي تصريح لوزير اخلارجية الفروف أشار فيه إلى 
أن »الس���لطات السورية تكافح ليس ضد املتظاهرين، 
بل ضد »احملرضني« والعناصر املسلحة. وأنه »ال توجد 
دولة في العالم ميكن لها أن تتس���امح أمام محاوالت 

تنفيذ عصيان مسلح«.)1(

في ه���ذا اإلطار، يقتصر التأثير الروس���ي على ما 
تتخذه روس���يا من مواقف داخل األمم املتحدة، ولهذا 
أهميته على األقل على املستوى السياسي والدبلوماسي، 
وتأثيره غير املباش���ر على مس���ار الثورات، من خالل 
إتاح���ة أو رفض تدخالت الدول األخ���رى. فقد أتاح 
موقف روسيا من قرارات مجلس األمن اخلاصة بليبيا 

وكالة نوفوستي، 15 يونيو 2011م.  )1(

تدخ���ل الناتو لدعم الثوار، ومس���اندتهم في مواجهة 
كتائب القذافي. في حني يعرقل املوقف الروسي جتاه 
العقوبات الدولية على سوريا التدخل اخلارجي ملساندة 
الثوار في مواجهة النظام السوري على النحو السابق 
بيانه. وهو األمر الذي أفقد روسيا كثيًرا من شعبيتها 
في الش���ارع الس���وري التي كانت حتظ���ى بها نتيجة 
مواقفها الداعمة للحق العربي، والش���رعية الدولية، 
خاصة في القضية الفلس���طينية واألزم���ة العراقية، 
واألزمة السودانية. مما أدى إلى اندالع مظاهرات يوم 
)1 سبتمبر في بعض املدن السورية حتت شعار »ثالثاء 
الغضب من روس���يا«، تنديًدا باملوقف الروسي الداعم 
للقيادة الس���ورية، واملعرقل للعقوبات الدولية، رافعني 
شعارات ضد روس���يا جاء فيها »ال تدعموا القتلة... 
ال تقتلوا الس���وريني مبواقفكم«، »النظام يذهب ويبقى 

الشعب«.

وفي مش���هد لم تألفه الس���احة العربية، حتى أثناء 
الغزو السوفيتي ألفغانستان، أحرق املتظاهرون العلم 
الروس���ي في مدينة حمص ودرعا، ب���دالً من أعالم 
الواليات املتح���دة وبريطانيا وفرنس���ا التي ترفرف 
في بنغ���ازي، بل وجعل منها البع���ض قميًصا يتباهى 
بألوانه. وال يقتصر هذا الغضب على سوريا، فاملجلس 
االنتقالي الليبي يرى أن الش���جب الروس���ي لقراري 
مجلس األمن الدولي بش���أن ليبيا على أنه دعم لنظام 
العقيد القذافي، ويوجه البعض النقد لروس���يا بزعم 

أنها تزود القذافي بصواريخ »غراد«. 

وفي اليمن، ينتقد شباب س���احة التغيير املطالبون 
برحيل علي عبد الله صالح، دور موس���كو في إحباط 
مش���روع قرار في مجلس األمن يدين الرئيس اليمني. 
ورمبا يغّير هذا كله من املزاج العام جتاه روس���يا في 
الش���ارع العربي، ولهذا كله يظل التأثير الروسي على 

مسار الثورات العربية محدوًدا.

أما احملور الثاني فيتعلق مبســـتقبل العالقات الروســـية 
العربية. 

فالتغيير قادم ال محال���ة، وإن تباطأ لبعض الوقت 
بفعل مقاومة الس���لطات في اليمن وس���وريا للثوار. 
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ويتضمن ه���ذا فرًصا وحتديات لروس���يا. فالثورات 
جنحت في فك االرتباط التقليدي بني النخب احلاكمة 
والواليات املتحدة في بعض البلدان، إال أنها قد تنجح 
أيًضا ف���ي إنهاء العداء التقلي���دي بني البعض اآلخر 
والواليات املتحدة، وفي مقدمتها ليبيا وس���وريا. كما 
أنها عصفت، وستعصف، بنظم كانت تعتبرها موسكو 
صديق���ة أو حليفة؛ نظًرا للتفاهم���ات واملصالح التي 
اس���تطاعت روس���يا بلورتها مع هذه النظم على مدى 

العقد املاضي.

 وال شك أن هذه التطورات ستؤدي إلى بروز متغيرات 
إقليمية جديدة متاًما. وبنهاية مرحلة التحول سوف يُعاد 
تعريف احللفاء وكذلك اخلصوم أو املنافس���ني، األمر 
الذي سيؤثر حتًما على السياسة الروسية وحتالفاتها. 
فاملنطقة بأكملها يعاد رسم خريطة القوى والتحالفات 
بها، وذلك بالنظر إلى التغير الس���ريع واجلذري الذي 
متر به، والذي س���يغير دون شك من حسابات روسيا 
ومعطيات اتخاذ قرارها اخلارجي. ويعتبر هذا التغير 

ا يواجه السياسة الروسية.  في حد ذاته حتدًيا مهّمً

فما أن اس���تطاعت روس���يا ترتي���ب أوضاعها في 
املنطقة بجهد كبير وزيارات متتالية، قامت بها القيادة 
الروس���ية لدول املنطقة على مدى الس���نوات الست 
املاضية، حتى هبت رياح التغيير لتعصف بكل األوراق، 

وتطرح ضرورة إعادة ترتيبها من جديد. 

وال شك أن روس���يا حريصة على استمرار روابطها 
م���ع العالم العربي، وتنمية التع���اون املثمر بينهما في 
مختلف املجاالت السياس���ية، واالقتصادية، والثقافية 
واالس���تراتيجية. يعزز من ذلك حاجة الدول العربية 

لروسيا كشريك تقنّيًا وسياسّيًا. 

فهن���اك آفاق رحب���ة للتعاون الروس���ي العربي في 
مجاالت الطاقة النووية، وتكنولوجيا الفضاء، وتطوير 
البني���ة الصناعي���ة العربية. وهو التع���اون الذي بدأ 
بالفعل على نطاق محدود ال يتفق مع احتياجات الدول 
العربي���ة، وال مع ما ميكن أن تقدمه روس���يا من دعم 

تقني في هذا املجال. 

يض���اف إلى ه���ذا حاجة ال���دول العربي���ة للدعم 
السياسي الروسي فيما يتعلق بقضايا املنطقة. فموقف 
روس���يا من القضايا العربية يتسم باالعتدال والتوازن 
وتأييد احلق العربي، وعليه تُعقد آمال الدول العربية 
في مزيد م���ن العدالة واإلنصاف في مواقف املجتمع 
الدولي جتاه القضايا العربية املختلفة، السيما القضية 
الفلسطينية. فروس���يا عضو الرباعية الدولية املعنية 
بالتسوية السلمية في الش���رق األوسط، وعضو دائم 
في مجلس األمن، وهي وس���يط نزيه من وجهة النظر 
العربية، يسعى للتسوية السلمية مراعًيا مصالح كافة 
األطراف. وهي الطرف الدولي الوحيد الذي يحتفظ 
بقنوات مفتوحة مع كافة أطراف القضية مبا في ذلك 
حركة حماس التي تعتبرها الواليات املتحدة واالحتاد 
األوربي منظمة إرهابية. كما أنها أكثر مياًل واستعداًدا 
للتعاون مع »العالم العربي« ككيان إقليمي، وهي بذلك 
تختلف في موقفها ع���ن دول كبرى أخرى ترفض من 
حيث املبدأ مفهوم الوطن العربي، وتس���عى إلى إذابته 
في كيان أكبر »ش���رق أوس���طي« أو »متوسطي« غير 
متجانس أو محدد الهوية، وجتد مصاحلها في ضرب 

الوحدة العربية.

فروس���يا أميل إلى ترجمة أهدافها ومصاحلها إلى 
عالق���ات تعاونية؛ تخدم مصاحلها ومصالح األطراف 
العربية. وبقدر قراءتها السليمة واملبكرة للتغيرات في 
املنطقة، س���يكون جناح السياسة الروسية في جتاوز 
التحديات التي تفرضها واس���تغالل الفرص املتاحة، 
ورصيدها التعاوني؛ إلعادة صياغة وترتيب عالقاتها 
مع الدول العربية، واحلفاظ على وجودها ومصاحلها. 
وس���يكون موقفها من سوريا محًكا أساس���ّيًا لتعزيز 
الثقة في روسيا كحليف وشريك قادر على الدفاع عن 

مصاحله وشركائه.
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معلومات إضافية

التعاون الروسي العربي يف جماالت الطاقة النووية:

من أمثلة ذلك التعاون:

- االتفاق بني روسيا وليبيا في عام 1997م على تطوير مركز األبحاث النووية في تاجورا غربي طرابلس.

- توقيع اتفاقية خاصة باالستخدام السلمي للطاقة النووية في مارس 2008م بني مصر وروسيا.

- توقيع اتفاقية خاصة بني روسيا واألردن في مايو 2009م إلنشاء املفاعلني النوويني الصناعي والتجريبي في 
األردن.

 التعاون الروسي العربي يف تكنولوجيا الفضاء:

هناك تعاون قائم بني روسيا وعدد من الدول العربية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أهمها اجلزائر والسعودية 
واملغ���رب، ويتضمن ذلك إطالق أقمار صناعية لالتصاالت واملالحة، واالستش���عار عن بُعد بواس���طة صواريخ 

روسية.

وقد مت في هذا اإلطار إطالق القمر الصناعي »أل سات -1« في نوفمبر 2002م، وكذلك إطالق سبعة أقمار 
صناعية س���عودية بواسطة الصواريخ الروس���ية إلى مدار حول األرض، وهناك اتفاق بني البلدين على مواصلة 

التعاون في هذا املجال.

كما اتفقت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية ومؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة عام 2007م على بدء 
العمل املش���ترك في مجال استثمار الفضاء ألغراض سلمية، وإطالق جهاز فضائي إماراتي لالستشعار عن بُعد 

من مطار بايكونور عام 2008م.

التعاون الروسي العربي يف تطوير البنية الصناعية العربية:

لروس���يا أيًضا دور متزايد وملحوظ في تنمية البنية الصناعية في العديد من الدول العربية، وحتديث البنية 
الصناعية التي ُشيدت في فترة االحتاد السوفيتي، وأهم ذلك ما يلي:

- حتديث مجمع احلجار للحديد والصلب في اجلزائر.

- حتديث مولدات كهرباء الس���د العالي، وترسانة اإلسكندرية، والفرن العالي لشركة حلوان للحديد والصلب 
في مصر.

عت كل من مصر وروس���يا اتفاًقا إلنشاء املنطقة الصناعية الروسية املتخصصة في  - في 10 أبريل 2007م وقَّ
الصناعات املغذية للس���يارات، والطائرات، واحلاسبات اإللكترونية، وبعض السلع الهندسية األخرى مبدينة برج 

العرب الصناعية على مساحة مليون متر مربع، وباستثمارات تصل إلى ملياري دوالر.
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- إنش���اء صناعات جديدة مشتركة بني روسيا وعدد من الدول العربية، من أهمها إنشاء مجمع سيدي البراق 
الكهربائي الضخم في تونس مبساعدة روسيا عام 1999م، وعدد آخر من املنشآت املائية.

- أيًضا هناك مشروع خط سكك حديد بني سرت وبنغازي الليبيتني بطول 500 كيلو متر، وتكلفة تقديرية 2,2 
مليار دوالر.

التعاون العسكري بني روسيا والدول العربية: 

التعاون العسكري الروسي اللييب:

تعد ليبيا من أكبر مس���توردي األسلحة الروسية في منطقة الش���رق األوسط وشمال إفريقيا، وتصّنف مراكز 
دراسات التسلح الغربية هذا البلد كأهم مشتٍر لألسلحة الروسية.

عت عقود ش���راء أسلحة روس���ية من قبل ليبيا خالل زيارة وزير الدفاع الليبي  وفي يناير 2010م وقَّ
الس���ابق الفريق »أبو بكر يونس« ملوسكو، وتضمنت حزمة عقود بقيمة 1,8 مليار دوالر لشراء أسلحة 
روسية، شملت عشرين طائرة مقاتلة من طراز )إف جي إف أي(، وهي من إنتاج روسي هندي مشترك، 

إضافة لدبابات وصواريخ دفاع جوي.

واتفق اجلانبان كذلك على رفع قيمة الصفقة لتصل إلى 2,4 مليار دوالر؛ بحيث تش���مل شراء عشرين طائرة 
مقاتلة من طراز )س���وخوي 5)( و)س���وخوي 0) إم كي(، كما اتفقا على تفاصيل صفقة أسلحة جديدة تتضمن 
ش���راء ليبيا طائرات نقل عس���كرية روس���ية من طراز )أي إل 76(، وحصولها على ترخيص إلنتاج رشاش���ات 

الكالشينكوف الروسية فوق أراضيها.

وكانت روسيا قد ألغت خالل زيارة رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني لطرابلس في أبريل 2008م ديوًنا لها 
مس���تحقة على ليبيا بقيمة 4,5 مليارات دوالر، معظمها ديون عسكرية، والتزمت ليبيا في املقابل بشراء كميات 

كبيرة من األسلحة الروسية.

وأبدت اجلماهيرية الليبية خالل هذه الزيارة رغبتها في شراء أنظمة صواريخ للدفاع اجلوي من طراز )إس 00) 
بي إم يو( تكفي لتسليح أربع فرق دفاع جوي، وصواريخ من طراز )تور إم 1(، و48 دبابة من طراز )90 إس(.

وفي عام 2009م وّقعت ليبيا مع روسيا مجموعة من العقود ذات القيمة املالية املتوسطة، من بينها عقد بقيمة 
س���بعني مليون دوالر لصيانة وتطوير أسلحة روسية قدمية، ميلكها اجليش الليبي من بينها 175 دبابة من طراز 

)تي 72( روسية الصنع.

وأدى قرار مجلس األمن الدولي رقم 1970 الصادر في 26 فبراير املاضي -والقاضي بحظر توريد السالح إلى 
ليبيا- إليقاف تصدير األسلحة الروسية إلي ليبيا، وتسبب في جتميد عقد جديد لم يتم توقيعه بعُد لبيع طرابلس 

طائرات هليكوبتر عسكرية روسية من طراز 52 أليجاتور، وأنظمة دفاع جوي وصواريخ من طراز إس 1.

وقال مس���ؤول في قطاع التصنيع العسكري الروس���ي: إن االضطرابات في ليبيا ضيَّعت على روسيا صفقات 
أسلحة بأربعة مليارات دوالر.
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التعاون العسكري الروسي السوري:

ظلت س���وريا أحد أهم الزبائن بالنسبة لالحتاد السوفييتي، وتُستخدم كقاعدة سوفيتية لعقود عدة، واستمرت 
تلك العالقة حتى انهيار االحتاد الس���وفيتي، لكن كانت مسألة الديون الروسية املستحقة على دمشق أحد نقاط 
اخلالف األساس���ية بني اجلانبني. فيما شهدت العالقات بني البلدين تطوًرا كبيًرا في عام 2005م بعد أن قامت 
روس���يا بإلغاء )7% من الديون السورية القدمية، مقابل أن تقوم دمشق مبنح موسكو موطئ قدم لها مجدًدا في 

ميناء طرطوس والالذقية السوريني.

وعل���ى الرغم من األهمية التي توليها دمش���ق للحصول على منظومة الدفاع اجل���وي من نوع S-300  وكذلك 
صواريخ أرض – أرض من طراز  ISKANDER-E، لكن مبيعات الس���الح الروس���ي لسوريا اقتصرت على أنظمة 
دفاع ج���وي من طراز »KORNET–METIS« ، وكذلك على أنظمة دفاع ج���وي من طراز »Pantsyr-S1« وصواريخ 

.»IGLA-S« مضادة للطائرات محمولة على الكتف من طراز

عت موس���كو مع دمش���ق عقود صفقات لتزويدها بطائرات مقاتلة من طراز ميج  MIG-31 وهي طائرات  كما وقَّ
ميكن القول: إن سوريا رغبت في احلصول عليها من أجل استخدمها في أغراض ومهام استخبارية، لكن لم تنّفذ 

هذه الصفقة حتى اآلن، وال يعرف مصيرها.

وتواصل مؤسس���ة »روس اوبورون اكسبورت« الروسية توريد السالح إلى سوريا مبوجب العقود املوقعة سابًقا، 
ومنها طائرات »ياك - 0)1« للتدريب، ومعدات حربية. 

التعاون العسكري الروسي املصري: 

كانت مصر منذ اخلمس���ينيات وحتى السبعينيات أحد أهم زبائن االحتاد السوفيتي في مجال السالح، وعلى 
الرغم من توجه مصر جتاه احلصول على السالح األمريكي، إال أن وجود كميات كبيرة من السالح الروسي لدى 
مص���ر حتى يومنا هذا، خاصة فيما يتعلق باملدرعات والدباب���ات والطائرات، وأنظمة الدفاع اجلوي دفع مصر 
للعمل على ش���راء قطع غيار لهذه األس���لحة، وقامت مصر باحلصول من موس���كو على مشروع خاص لتطوير 
الصواري���خ املضادة للطائرات من نوع »PECHORA-M2«، وعل���ى الرغم من كون هذه املنظومة قدمية إال أنه مت 

تزويدها مبنظومات ومعدات إلكترونية حديثة.

املصدر:

د. نورهان الشيخ، مصالح ثابتة ومعطيات جديدة: السياسة الروسية جتاه املنطقة بعد الثورات العربية، دورية 
السياسة الدولية، العدد 186، أكتوبر 2011م.

اجلزيرة نت، صادرات السالح الروسي إلى ليبيا، انظر الرابط:
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5FF12946-3530-4D83-90A9-56727E852AD6.htm

د. سامح عباس، أسرار عودة السالح الروسي ملنطقة الشرق األوسط، موقع مفكرة اإلسالم، انظر الرابط:
 http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2010/09/29/107185.html
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ملخص الدراسة
تعود العالقات التي تربط الشعب التركي بالشعوب العربية إلى العصر العباسي؛ حيث دخلت أعداد كبيرة 
من األتراك في الدين اإلس���المي بدون إراقة دماء، وكان لإلسالم دور على مدى أربعة عشر قرًنا في جمع 

العرب واألتراك كعمودين أساسيني تقوم عليهما األمة اإلسالمية.
وبع���د انهيار اخلالفة العثمانية، ابتعد احلكم التركي في عهد كمال أتاتورك عن العالم العربي، وبدأ يركز 
عل���ى التغريب، وتغيرت البوصلة التركية ف���ي مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية، وصارت معتمدة بصورة 
أكبر على الغرب عسكرّيًا واقتصادّيًا. حتى السبعينيات من القرن املاضي حني أدرك حكام تركيا مدى أهمية 

االنفتاح على العالم العربي.
وج���اءت مرحلة الصح���وة في تركيا على الصعيدين االقتصادي والسياس���ي في عصر »تورجوت أوزال«؛ 
حي���ث انفتحت تركيا على العالم اخلارجي، وجعلت نظامها السياس���ي واالقتصادي في تواصل مع املجتمع 
الدول���ي؛ معتمًدا في خطته التنموية على الدميقراطية وسياس���ة االنفتاح االقتصادي، وبعد موت أوزال في 
عام 1992م عانت تركيا من ضعف القيادة وعدم االستقرار االقتصادي، حتى وصول حزب العدالة والتنمية 

إلى السلطة.
وألن صعود مجموعة سياسية ناشئة يواجه بصعوبات كبيرة؛ بسبب عدم إمكانية إحداث تغيير في النخب 
الس���لطوية احلاكمة، وفي ظل عدم الس���ماح للعديد من القوى التي تتبنى الفكرة اإلس���المية بالوصول إلى 
الس���لطة في الدول اإلس���المية، من خالل العملية الدميقراطية؛ فإن جناح أردوغان في الوصول إلى سدة 
ا، ومن هنا استحق وصول هذه احلركة اإلسالمية إلى السلطة في تركيا  احلكم كان في حد ذاته تطوًرا مهّمً

العلمانية حتلياًل شاماًل.
تتناول الدراس���ة بالتحليل أس���باب جناح حزب العدالة والتنمية التركي في جتربته، س���واء على الصعيد 
الداخلي اقتصادّيًا وسياس���ّيًا واجتماعّيًا، وفي مجال حقوق اإلنس���ان واحلريات، أو على صعيد السياس���ة 

اخلارجية، واستخدام القوة الناعمة في تعاملها مع اخلارج.
كما تبحث الدراسة في مدى عالقة التجربة التركية بثورات الربيع العربي في ضوء التحليالت القائلة بأن 
»جناح الدميقراطية التركية حتول إلى مصدر إلهام للربيع العربي«، وحتاول الدراس���ة استش���راف مستقبل 

العالقات العربية التركية في مرحلة ما بعد الثورات.

د. أمحد أويصال

مدير مركز التعاون والدراسات الشرق األوسطية.
أستاذ زميل في قسم العالقات الدولية بجامعة إسكيسيهير عثمان غازي بتركيا.

صعود تركيا .. والربيع العربي
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تعود العالقات التي تربط الشعب التركي بالشعوب العربية إلى العصر العباسي؛ حيث دخلت أعداد كبيرة من 
األتراك في الدين اإلس���المي بدون إراقة دماء، وكان لإلس���الم دور على مدى أربعة عشر قرًنا في جمع العرب 
واألتراك كعمودين أساس���يني تقوم عليهما األمة اإلسالمية، وباإلسالم بدأ األتراك يتحركون ببطء غرًبا وجنوًبا 
أثناء العصر العباسي، وذلك على طول الّطريق حتى وصلوا إلى مصر، وبعد صعود دولة السلجوقيني بدأ الوجود 

التركي في العالم العربي يكتسب قوة، ووصل إلى ذروته خالل فترة اخلالفة العثمانية منذ عام 1517م.
 وف���ي ظل احلكم العثماني من املغرب إلى اخلليج العربي اختلطت املجتمعات العربية باملجتمع التركي، وعاش 
الع���رب واألتراك مًعا من خالل النظرة املش���تركة لعاملية اإلس���الم، وكانت هناك تأثي���رات متبادلة بني العرب 

واألتراك في اجلوانب االجتماعية والسياسية والثقافية.
وعلى الرغم من عدم توافر تقنيات متقدمة في مجال املواصالت، إال أن معظم أرجاء العالم اإلسالمية كانت 
تتصل مع بعضها البعض خالل فترة اإلمبراطورية العربية اإلسالمية وخالل العصر العثماني، وفي الوقت نفسه 
وّحدت اخلالفة العثمانية املس���لمني من القوقاز ودول البلقان إلى شمال إفريقيا واخلليج، وكان األتراك والعرب 
هم الذين يش���ّكلون األغلبية، كما كان للخالفة العثمانية دور في تأخير الهجمات الغربية على العالم العربي من 

البحر املتوسط، وكذلك في احمليط الهندي.
وقد تسبب إضعاف اخلالفة العثمانية في خسارة األراضي اإلسالمية، ووقوع ما كان منها في إفريقيا في يد 

الفرنسيني، وما كان في آسيا في يد البريطانيني.
وق���د أضافت القومية الغربية الوليدة عاماًل إضافّيًا س���اهم في انهيار النظ���ام العثماني خصوًصا في دول 
البلقان، وكان لهذا العامل دور أقل تأثيًرا في العالم العربي، ومع بدايات القرن التاس���ع عش���ر، قامت )جمعية 
االحتاد والترقي( بدعم من املنظمات القومية والعلمانية بإس���قاط السلطان عبد احلميد الثاني الذي كان يتبنى 
السياس���ات الداعمة للدعوة اإلسالمية واملنهج اإلس���المي في داخل وخارج حدود اخلالفة العثمانية، وتسببت 
أنش���طة )جمعية االحتاد والترقي( في ضياع دول البلقان وعزل مناطق عربية في منطقة املش���رق قبل احلرب 

العاملية األولى.
وبعد انهيار اخلالفة العثمانية، ابتعد احلكم التركي في عهد كمال أتاتورك عن العالم العربي، وبدأ يركز على 
التغريب، وس���اهمت جهود التغريب واملدنية في تركيا في بعض التقدم وخاصة في مجال الدميقراطية والتنمية 
االقتصادي���ة، بينما لم يحدث أي تقدم على صعيد املش���كالت املزمنة من قبي���ل قمع احلريات والفقر مما منع 
تركيا من ممارس���ة دور فّعال في الش���رق األوسط، وتبنت تركيا سياس���ات تقوم على السالم مع جيرانها، وقد 

د. أمحد أويصال
مدير مركز التعاون والدراسات الشرق األوسطية.

أستاذ زميل في قسم العالقات الدولية بجامعة إسكيسيهير عثمان غازي بتركيا.

صعود تركيا .. والربيع العربي
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تغيرت البوصلة التركية مع االنتقال إلى الدميقراطية 
في مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية، وذلك بسبب 

مناخ احلرب الباردة التي سادت في هذه املرحلة.
وفي ظل التهديدات الروسية، أصبحت تركيا معتمدة 
بصورة أكبر على الغرب عس���كرّيًا واقتصادّيًا. وعلى 
أي���ة حال، ففي أثناء هذه الفت���رة، كان العالم العربي 
يكافح من أجل احلصول على االستقالل من االحتالل 
الغربي، ويريد دعًما س���وفيتّيًا حلل مشاكله وأزماته، 
وعلى رأسها املشكلة الفلس���طينية، بينما كان الغرب 
)وخاصة الواليات املتح���دة األمريكية( يفرض هيمنة 
على الش���رق األوسط. ومع حرصها على االنتقال إلى 
الدميقراطية بدأت تركيا في حتسني اقتصادها، لكن 
توجيهها من قبل الغرب استمر حتى السبعينيات، وفي 
هذه الفترة أدرك حكام تركيا مدى أهمية االنفتاح على 
العال���م العربي خصوًصا بعد ظهور النفط في البلدان 
العربية واملقاطعة الغربية في مجال النفط لتركيا على 

خلفية أزمة قبرص.
وجاءت مرحلة الصح���وة في تركيا على الصعيدين 
االقتصادي والسياس���ي في عصر »تورجوت أوزال«، 
وخالل عهد أوزال انفتحت تركيا على العالم اخلارجي، 
وجعلت نظامها السياسي واالقتصادي في تواصل مع 
املجتمع الدولي؛ حيث اعتمد في خطته التنموية على 
الدميقراطية وسياسة االنفتاح االقتصادي، وبعد موت 
أوزال ف���ي عام 1992م عانت تركيا من ضعف القيادة 
وعدم االستقرار االقتصادي، وفي هذه الفترة عاشت 
تركي���ا فترة قصيرة من حكم اإلس���الميني، وذلك مع 
وصول جنم الدين أربكان إلى س���دة احلكم من خالل 
حكوم���ة ائتالفية، وبعد 11 ش���هًرا مت إقصاء حكومة 
أربكان من الس���لطة بالقوة، وتق���رر حظر حزبه مما 
أعطى مؤش���ًرا على فش���ل التيار الدين���ي في تركيا 

العلمانية.

وصول حزب العدالة والتنمية:
بعد حظر حزب الرفاه قام أربكان بتأس���يس حزب 
الفضيل���ة على نف���س نهج حزبه الس���ابق، مع تركيز 

أكبر على الفكرة اإلس���المية، وأقل اهتماًما بالفكرة 
الدميقراطي���ة، وكان أردوغ���ان والعناص���ر صغيرة 
الس���ن في هذا احلزب اجلديد تطالب بالتأكيد على 
الدميقراطي���ة بش���كل أكبر، ولكن أرب���كان لم يأخذ 
دعواتهم في حس���اباته، ولم يعطهم نفوًذا أقوى داخل 
حزبه، وبعد أن مت حظر حزب الفضيلة قرر أردوغان 
وزمالؤه أنهم في حاجة إلى أسلوب جديد في ممارسة 
العمل السياسي، يقوم على التركيز على الدميقراطية 

بصورة أكبر من الفكرة اإلسالمية.

أسس جناح حزب العدالة والتنمية:
يرج���ع صعود تركيا في احملافل الدولية أثناء العقد 
األول م���ن األلفية اجلديدة إلى جن���اح حزب العدالة 
والتنمية في التعاطي مع الشئون الداخلية؛ حيث كان 
تركيز احلزب أوالً على الشئون االقتصادية، وحرصت 
حكومة هذا احلزب على معاجلة مش���كالت املواطنني 
وطلبات الشعب، وساهم ذلك في زيادة شرعية احلزب 
بش���كل بطيء حتى داخل النخب الرسمية التي تتمتع 
بنفوذ، وكان مفتاح جناح ح���زب العدالة والتنمية هو 
حفاظه على عالقات قوية باجلماهير بصورة أكبر من 
األحزاب املعارضة، وكانت طلبات الشعب التركي تنصب 
بشكل أساسي على اجلانب االقتصادي، باإلضافة إلى 
مطالب تتعلق بتحسني مستوى الدميقراطية واحلرية.

أسلوب عمل حزب العدالة والتنمية:
يقول علماء السياس���ة من أمث���ال »باريتو جادلو«: 
»إن صعود مجموعة سياس���ية ناشئة يواجه بصعوبات 
كبيرة؛ بس���بب عدم إمكانية إحداث تغيير في النخب 
السلطوية احلاكمة«، وفي الثورات العربية األخيرة رأينا 
كيفية صعوبة اس���تبدال النخب احلاكمة؛ حيث سقط 
حوالي 50 ألف قتيل من أج���ل إزاحة معّمر القذافي 
عن السلطة، وفي ظل عدم السماح للعديد من القوى 
التي تتبنى الفكرة اإلس���المية بالوصول إلى السلطة 
في الدول اإلسالمية، من خالل العملية الدميقراطية؛ 
فإن جناح أردوغان في الوصول إلى س���دة احلكم كان 
ا، ومن هنا استحق وصول هذه  في حد ذاته تطوًرا مهّمً
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احلركة اإلس���المية إلى الس���لطة في تركيا العلمانية 
حتلياًل شاماًل.

يأتي جناح جتربة حزب العدالة والتنمية سياسّيًا من 
خ���الل جتاوب احلزب مع املجتمع التركي عبر حديث 
يتس���م باملوازنة بني اآلمال والواق���ع، والدميقراطية 
والعلمانية واإلسالم، وعلى خالف حديث أربكان الذي 
اتسم باجلدال والعدوانية استناًدا على فكرة »اإلسالم 
السياس���ي«، فقد حرص أردوغان على اإلش���ارة إلى 
الدميقراطية في حديث���ه، معتبًرا أنه في البالد ذات 
األغلبية تختار الش���عوب ما هو أفض���ل لها مع عدم 
مناقضة هذه االختيارات لإلس���الم، وفي هذا الوقت 
ل���م تكن النخب العلمانية التركية التي يقودها اجليش 

تتحمل  القضائي���ة  والس���لطة 
أي حدي���ث ذي صبغ���ة دينية، 
أو أي تفس���ير دين���ي للقضايا 
العامة، وع���الوة على ذلك فلم 
التركية  السياسية  الثقافة  تكن 
متضمنة أية مقاومة أصولية أو 

عنيفة ضد نظام احلكم.
واستطاع أردوغان العمل من 

داخل النظام باستغالل األوضاع املتاحة، مع األمل في 
توس���يع نطاق الفرص التي تسمح له باحلركة عندما 
يتمك���ن من الوصول إل���ى الس���لطة، باالعتماد على 
التحرك باجتاه الدميقراطية، وعندما وجد نفسه في 
حالة حتّد مع النخب املؤسس���ة للدول���ة التركية جلأ 
أردوغان إلى كسب دعم الرأي العام خالل االنتخابات 
واالستفتاءات العامة. فعلى سبيل املثال متكن أردوغان 
في اس���تفتاء ش���عبي عام 2010م أن يق���وم بتعديل 
الدستور لكي يقلّص صالحيات اجليش، ويقر إمكانية 

مساءلة قادة اجليش أمام احملاكم املدنية.
وقد تبنى أردوغان منط املثالية الواقعية في التعامل 
مع القضايا احلساس���ة، س���واء فيما يتعلق بالديون 
اخلارجية أو قضية احلجاب، فلم يلغ أردوغان التعامل 
مع صندوق النقد الدولي، والذي كان قد مت إقراره قبل 
وصول حزب العدالة والتنمية إلى الس���لطة، وإن كان 

أردوغان قد أبدى كراهيته لهذا البرنامج عالنية أمام 
اجلمه���ور، وعلى نفس املنوال حاول أردوغان بصعوبة 
الس���ماح بارتداء احلجاب في اجلامعات، لكن إيجاد 
حل لهذه القضية اس���تلزم االنتظار حتى عام 2010م 
بسبب املقاومة القوية التي أبدتها املنظومة العلمانية، 
وعلى نفس هذا النس���ق كان���ت تعامالت أردوغان مع 
اجليش القوي تقوم على أساس الواقعية، وتفهم مدى 
االحتياج إلى التعاون بني املدنيني واملؤسسة العسكرية 

من خالل املواجهة املباشرة.
 وق���د جنح خطاب حزب العدال���ة والتنمية املعتدل 
واملتفائل ف���ي جذب اجلمهور، وذل���ك في ظل نظرة 
الثقافة السياسية التركية إلى النخب على أنها مقدسة، 
وال ميك���ن توجيه النق���د إليها، 
أو حت���دي الس���لطة احلاكمة، 
ومع عدم االس���تقرار السياسي 
الذي أنتجت���ه األطراف والقوى 
احلكومة  في  الفاشلة  العلمانية 
وفي ظ���ل األزم���ة االقتصادية 
الت���ي تفاقم���ت من���ذ 2001م 
متكن أردوغ���ان من إظهار قوته 
كمصدر أساس لألمل في إمكانية حل مشكالت تركيا 
الكبرى، واملتمثلة في الفقر والفس���اد، وانتهاك حقوق 
اإلنس���ان، وضعف املس���ار الدميقراطي، وقد ساهم 
أسلوبه العاطفي املؤثر في تسهيل فوزه بعدد كبير من 
األصوات سمح له بالوصول إلى السلطة، كما أسهمت 
هيبته في فرض السيطرة املدنية على أساليب العمل 

البيروقراطية في الدوائر الرسمية.
واحلقيقة أن تركي���ز حكومة حزب العدالة والتنمية 
عل���ى احلرية في نواح عديدة من احلياة، ومتس���كها 
مبش���روعها الذاتي في الوقت نفس���ه قد سمح ملناخ 
من املش���اركة س���اهم في إجناز أفضل ف���ي امليادين 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
في املجال االقتص���ادي كان التدخل البيروقراطي 
يعرقل األعم���ال التجارية اإلس���المية الصاعدة في 
أواخر التس���عينيات، ولك���ن حكومة ح���زب العدالة 

في ظل ع��دم الس��ماح للعديد م��ن القوى 
الت��ي تتبن��ى الفك��رة اإلس��امية بالوصول 
إلى الس��لطة في الدول اإلسامية، من خال 
العملي��ة الديمقراطية؛ فإن نج��اح أردوغان 
ف��ي الوصول إلى س��دة الحكم كان في حد 
ا، ومن هنا اس��تحق وصول  ذاته تطوًرا مهّمً
ه��ذه الحركة اإلس��امية إلى الس��لطة في 

تركيا العلمانية تحليًا شامًا
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والتنمية سمحت بهامش أكبر من احلرية في التعامل 
مع النش���اطات االقتصادية من خ���الل تقليص نطاق 
العملية البيروقراطية، وحصلت الهيئات واملؤسس���ات 
االجتماعي���ة بنف���س الطريقة على حري���ة أكبر في 
ممارس���ات األعمال اخليرية التطوعية، وقد ساهمت 
هذه األنش���طة اخليرية في جن���اح العدالة والتنمية، 
بينما كانت حكومة هذا احلزب تس���تكمل جناحها في 
مج���ال التعليم والرعاية الصحي���ة، وحتى في املجال 
السياسي بدأت تزداد نسبة النساء والشباب املشاركني 
في العملية السياسية مما دفع مبزيد من احليوية في 
احلياة السياس���ية، مقارنة بالطراز القدمي الذي كان 

سائًدا.
ولق���د تبنى أردوغ���ان مبدأ »الف���وز – الفوز« في 
التعامل مع املجموعات االجتماعية األخرى املنبثقة عن 
الكيانات والقوى االقتصادية والسياس���ية، كما منحت 
حكومته مجاالً ملعارضيها أيًضا، واستأنف حزب العدالة 
والتنمية الس���ماح لنش���اط جهات أخرى في املجتمع 
كانت قد استُبعدت س���ابًقا بأمر احلكومات السابقة 
حت���ى من قبل حكومة حزب الرفاه اإلس���المي لنجم 
الدي���ن أربكان، وقد أدخل أردوغان بعض املنتمني إلى 

الليبرالية السياسية في أوساط املثقفني واألكادمييني 
والسياسيني ورجال األعمال، وهذا التوجه كان له دور 
ف���ي تقليل مخاوف قوى عديدة ف���ي املجتمع التركي، 
خاصة من داخل املعس���كر العلماني الذي يتوجس من 

أي جدول أعمال ذي صبغة إسالمية.
وأثناء الس���نوات األولى كان العدي���د من املثقفني 
الذين يتبن���ون الدميقراطي���ة والليبرالية »صحافيون 
وأكادمييون« يدافعون عن حزب العدالة والتنمية ضد 
هها بعض املثقفني والسياسيني العلمانيني،  اتهامات وجَّ
وحت���ى من جانب اجليش، ودارت تلك االتهامات حول 
مسألة األصولية اإلس���المية، وكان دافعها القلق من 
ارتفاع شعبية أردوغان، وعلى سبيل املثال دعم العديد 
من الصحافيني الليبراليني مثل كونيت اس���يفير الذي 
يعمل حلساب صحيفة حرييت اليومية العلمانية، وطه 
أكيول الصحافي احملافظ في صحيفة ميليت العلمانية، 
وكذل���ك أكادمييون ليبراليون مثل اهني باي، وإس���ير 
كاراكا ومحمد التان؛ حيث دعموا منوذج الدميقراطية 
املقدم من حزب العدالة والتنمية، ومس���اعي انضمام 

تركيا لعضوية االحتاد األوروبي.
وقد مت تطبيق هذا املبدأ »الفوز – الفوز« كذلك في 
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قطاع العمل واالس���تثمار، فقد كان النظام البرجوازي 
القدمي في تركيا ضد أية محاولة ألسلمة البالد، وضد 
تنامي املبادئ اإلسالمية، ورغم ذلك فلم يلجأ أردوغان 
إلى محاولة حتطيم هذه القوى، بل عمل على إرس���ال 
رس���ائل طمأنة بإمكانية التعايش والنمو بالتوازي بني 
القوى االقتصادية، واحترم���ت حكومة حزب العدالة 
والتنمية رجال األعمال، وسمحت لهم باحلصول على 
الشرعية الالزمة ملواصلة نشاطاتهم، وفي ظل األزمة 
االقتصادية اخلطيرة التي مرت بها تركيا، فقد عجزت 
الق���وى االقتصادية البرجوازي���ة القدمية عن تقدمي 
حلول؛ مما س���مح حلزب العدالة والتنمية بالتحرك، 
وقد جنحت السياس���ات االقتصادي���ة حلزب العدالة 
والتنمية في كسب ثقة هذه القوى االقتصادية، السيما 
وأن ش���ركات هذه القوى مثل ش���ركة »نيو أناتلويان 
برجوازي« قد استفادت من حالة االنتعاش التي حظي 
به���ا االقتصاد الترك���ي بوجه عام كثمرة لسياس���ات 

احلزب.
وقد استفاد حزب العدالة والتنمية من دعم االحتاد 
األوروبي والش���رعية املقدمة من جانبه، بينما واصلت 
املس���يطرة  العلمانية  والنخب  العلمانية  البرجوازيات 
على السلطة مثل اجليش وأساتذة اجلامعات والقضاة 
معارض���ة التصاعد الكبير في ش���عبية حزب العدالة 

والتنمية ذي األصول اإلسالمية.
وقد اختار حزب العدالة والتنمية أن يعمل على كسب 
العضوية في االحتاد األوروبي لكي يعزز الدميقراطية 
في البالد، وإلس���كات النخب العلمانية التي ابتكرت 
مب���دأ التغريب واجلنوح بالبالد نحو الغرب على مدى 
القرنني املاضيني، وقد ساهم هذا التوجه في إسكات 
تلك النخب املنادية بالتغريب، وكذلك لكسب مشروعية 
لدى قاع���دة كبيرة في الداخل واخل���ارج، وقد جنح 
احلزب في استخدام مسألة البحث عن »الدميقراطية 
على النمط الغربي« في مجال تقليص نفوذ املعارضة، 
بينما حتص���ل احلكومة على الفرصة الكافية لتحقيق 

النجاحات على املستويني االقتصادي والسياسي.
وليس���ت كل النخ���ب العلمانية املتنف���ذة في تركيا 

مقتنعة بحكم حزب العدالة والتنمية؛ نظًرا ألن مواقع 
ه���ذه النخب تضعف في ظل احلكم املدني، واحلديث 
هنا على وجه اخلصوص يتعلق باملؤسس���ة العسكرية 
الت���ي ترى أن الدميقراطية على الطراز الغربي، متثل 
انتقاًصا لنطاق نفوذهم في عالم السياس���ة والشئون 
االجتماعية، واملعتاد أن يق���وم اجليش التركي بإدارة 
القضايا االجتماعية والسياسية، باإلضافة إلى حتديد 
مبادئ السياس���ة اخلارجية، وفي ظل الدعم الغربي 
وبني أوس���اط األتراك للدميقراطية كان على اجليش 

أن يقبل مبرور الوقت بانتقال السيادة للحكم املدني.

جناح حزب العدالة والتنمية االقتصادي:
 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى الس���لطة 
في عام 2002م كانت هناك شكوك مهمة حول جدول 
أعماله اخلف���ي، وعلى الرغم م���ن أّن البيروقراطية 
والطبق���ات البرجوازية واملثقفني لم يكونوا جميًعا في 
موق���ف عداء مع احلكومة، إال أنه���م تبنوا بوجه عام 
نظرة اتس���مت بالتأني، وحرًصا من احلزب على عدم 
إش���عال مخاوف املعارضني، فقد ركز في الغالب على 
االجتماعية، وحول  االقتصادية واخلدمات  املشكالت 
هذه النقطة ميكن القول: إن حكومة العدالة والتنمية 
فعلت مثل احلكومات السابقة في محاولة كسب الثقة 
لالقتصاد التركي، وجذب أكبر قدر من االس���تثمارات 
اخلارجية، وكان لهذا التركيز على اجلانب االقتصادي 
دور في تخفيف درجة املخاوف وحدة القلق السياسي، 
وساهم في احتواء أصوات املعارضة، وكسب دعم أكبر 

داخل املجتمع.
وقبل وص���ول العدالة والتنمية إلى الس���لطة كانت 
تركيا تكافح جراء ارتف���اع معدل التضخم، والبطالة، 
ومس���تويات الفقر، باإلضافة إل���ى أزمات اقتصادية 
حتدث بشكل دوري، وكان هذا الوضع االقتصادي سبًبا 
ونتيجة في الوقت ذاته حلالة عدم االستقرار السائدة 
في البالد، وقبل الغوص في النقاش���ات األيديولوجية 
والسياسية ركزت حكومة العدالة والتنمية على قضية 
االنتعاش االقتصادي، ومن خالل تش���جيع االستثمار 
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األجنبي، وضبط السياس���ات املالية، حاولت احلكومة 
إحداث حالة م���ن االنتعاش لالقتصاد، باإلضافة إلى 
محاولة إح���داث حالة من التوازن ف���ي امليزانية مع 
محاولة تخفيض أس���عار الفائدة، وفيما يتعلق بإدارة 
الّدي���ن اخلارجي، فقد أبقى ح���زب العدالة والتنمية 
على برنامج التعام���ل مع صندوق النقد الدولي الذي 
ورثته من احلكومات الس���ابقة حتى 2010م، ونتيجة 
هذه اجله���ود قلصت احلكومة حالة التّضخم، ورفعت 

الصادرات ألكثر من مائة مليار دوالر.
وكان جن���اح حكومة العدال���ة والتنمية االقتصادي 
أحد اإلجنازات الرائعة في التاريخ التركي، وساهمت 
السياسات االقتصادية الدائمة واالستقرار السياسي 
في النم���و االقتصادي في الب���الد، وفي 2002م كان 
ترتيب تركيا اقتصادّيًا هو الس���ادس والعشرون على 
مستوى العالم ب� 20) مليار دوالر كناجت إجمالي محلي، 
وفي عام 2010م أصبح الترتيب 16 مبضاعفة الناجت 
احمللي اإلجمالي ثالث مرات؛ حيث وصل حوالي 6)7 
مليار دوالر، وأصبح���ت تركيا صاحبة واحد من أكبر 
االقتصاديات في الشرق األوس���ط، وبنفس الطريقة 
ارتف���ع معدل دخل الفرد ث���الث مرات من 492) إلى 
10000 كما تهاوت معدالت التضخم وأس���عار الفائدة 
م���ن األرقام الثنائي���ة إلى األرق���ام األحادية، وحدث 
ارتفاع مماثل في كل من معدالت اإلنتاج، والصادرات 
والرواتب، وساهمت جهود احلكومة في االنفتاح على 
اجليران العرب في توسيع وزيادة معدل اإلنتاج احمللي 

التركي وكذلك مستوى التجارة اخلارجية.
وخالل حك���م العدال���ة والتنمية ب���دأت تركيا في 
االستثمار في دول عربية مجاورة، مثل سوريا واألردن، 
ومص���ر، وحرص���ت احلكومة على تعزي���ز العالقات 
االقتصادية مع تلك الدول من خالل إلغاء التأشيرات، 
وتش���جيع التبادل التجاري، وحرص���ت احلكومة في 
الوقت نفسه على إبقاء العالقات االقتصادية جيدة مع 
الغرب، وخّفضت احلكومة تبعيتها لألسواق األوروبية 
من خالل خلق رواب���ط اقتصادية أفضل مع جيرانها 
العرب، باإلضافة إل���ى إفريقيا وأمري���كا الالتينية، 

وألجل كل هذه األسباب والتحركات متّكنت تركيا من 
تف���ادي تأثيرات األزمة االقتصادية العاملية التي هزت 

الغرب بقوة.

اخلدمات االجتماعية: 
من املعل���وم أن احلكومات تركز على تقدمي اخلدمات 
األساس���ية؛ لتس���هيل األوضاع على مواطنيها، والبلدان 
الدميقراطية بطبيعة احلال تكون متجاوبة أكثر مع مثل 
هذه الطلب���ات، وحترص حكوماتها على كس���ب الدعم 
الش���عبي أكثر للفوز في االنتخابات القادمة، وفي تركيا 
وبس���بب حالة التردد ف���ي مواجهة النخب الس���لطوية 
احلاكم���ة لفترات طويل���ة، فقد حرص ح���زب العدالة 
والتنمية على االس���تفادة من دعم الرأي العام، وقد ربح 
العدالة والتنمي���ة االنتخابات بناء على وعوده في مجال 
توفير وظائف رسمية أفضل، وحتسني مستوى اخلدمات 
االجتماعي���ة، كما رّكزت احلكومة على قضية اخلدمات 
كطريق أكيد في كسب الناخبني، ومن ثم فإنه وبالتوافق 
م���ع دعم االقتص���اد وتعزيز االس���تثمارات؛ ركز حزب 
العدال���ة والتنمية على اخلدمات االجتماعية؛ لتس���هيل 

سبل معيشة املواطنني من خالل العديد من األساليب.
وكانت االستراتيجية املبكرة حلزب العدالة والتنمية 
تركز على توفير اخلدم���ات االجتماعية، وجاء جناح 
وشعبية احلزب من قدرته على توفير هذه اخلدمات، 
مثل التعليم واملواصالت، والرعاية الصحية، واختارت 
حكومة العدالة والتنمية أن تركز في البداية على هذه 
اخلدمات؛ ألنها كان���ت واضحة في أهميتها، وال تثير 
جدالً كبيًرا، وكان هناك س���بب آخر له���ذا التركيز، 
وه���و أن النخ���ب العلمانية املتنفذة لم تكن لتس���مح 
للحزب بتبني سياسات ذات طبيعة أيديولوجية بشكل 
أكبر، بينما أس���همت اخلدمات االجتماعية في تلبية 
احتياجات املواطنني، مما جعل حزب العدالة والتنمية 

يحصد دعًما شعبّيًا متزايًدا.
وكانت الرعاي���ة الصحية هي املجال الرئيس لنجاح 
حزب العدالة والتنمية، فقبل وصول احلزب إلى السلطة 
كان نظ���ام الرعاية الصحية يعاني من ضعف التمويل 
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وعدم كفايته، مما أدى إلى ازدحام وتكدس املواطنني 
احملرومني من هذه اخلدمة، وطبًقا إلحصاءات حزب 
العدال���ة والتنمية؛ فقد ارتفع اإلنف���اق على الرعاية 
الصحية أربعة أضعاف منذ 2002 من 9.) مليار إلى 
14 مليار ليرة، كم���ا حرص احلزب على توفير تأمني 
صحي للش���رائح لفقيرة، وقام ببناء مستشفيات أكثر، 
وخّفض أس���عار العقاقير، وقلّص نط���اق التأخيرات 

تقدمي  ف���ي  البيروقراطي���ة 
الصحية، وحقق  اخلدم���ات 
حزب العدالة والتنمية جناًحا 
مماث���اًل ف���ي قط���اع النقل 
ش���يدت  حيث  واملواصالت؛ 
حكومت���ه طرًقا أكثر وأفضل 
القطار  توفي���ر خدم���ة  مع 
نظام  حتسني  وكان  السريع، 

النقل واملواصالت أمًرا ملموًس���ا للشعب التركي، ومن 
ثَم مت توظيفه على نطاق واس���ع كإجناز حكومي كبير؛ 
حيث أدى إلى تسهيل حياة املواطنني، وساهم ذلك في 
تقدمي دعم شعبي أكبر حلزب العدالة والتنمية ساعده 

على البقاء في السلطة.
وكذلك كان مجال التعليم أحد األمور الرئيس���ة في 
النش���اط احلكومي حلزب العدالة والتنمية؛ حيث مت 
بناء الكثير من املدارس، ورّوجت حكومة احلزب لفكرة 
تعليم األوالد والبنات، باإلضافة إلى تخصيص ميزانية 
ا ملنظومة التعليم، وعلى سبيل املثال، ارتفعت  كبيرة جّدً
ميزانية التعليم من 7.5 مليار ليرة إلى 4) مليار ليرة، 
للمرة األولى في التاريخ التركي، وجتاوزت قيمة امليزانية 
املخصصة للتعليم امليزانية املخصصة للجيش، وزادت 
االستثمارات في التعليم مما سمح ببناء مدارس أكثر 
وأفضل، وتوفير قاعات دروس ومحاضرات أكثر تقنية 
وكتب ومراجع مجانية، كما ش���جعت احلكومة القطاع 
اخلاص على االس���تثمار في قط���اع التعليم، كما فتح 
املجال أمام التبرعات لبناء املدارس، أو إعفاء املدارس 
اخلاصة من الرسوم الضريبية؛ لكي تؤدي دوًرا يخفف 

العبء عن كاهل احلكومة.

النجاح السياسي:
حقق أردوغان ناجًحا كبيًرا في امليدان السياس���ي، 
واعتم���د على املثالية الواقعي���ة، والنظرة العملية في 
حتقيق هذا النج���اح املهم، وكان مصدر جناحه يكمن 
في قدرته على تأس���يس عالقات قوية مع املواطنني 
بالدعوة إلى دميقراطية مطبقة بشكل أفضل، والدعوة 
إلى احلري���ة وحقوق اإلنس���ان، وقد جعل���ت هيبته 
املواطنني يشعرون أنه زعيم جيد وقوي، وهو لم يخسر 
أية انتخابات أو اس���تفتاءات 
حت���ى اآلن، وترك���زت بؤرة 
اهتمامه عل���ى الدميقراطية 
التي تس���مح للن���اس بحرية 
وكان  والنش���اط،  التنظي���م 
ف���ي  أردوغ���ان  جن���اح 
باآلمال  يرتبط  االنتخاب���ات 
العريضة التي يقدمها فيما يتعلق بتحس���ني مس���توى 
احلياة الدميقراطية للش���عب الترك���ي، في ظل عدم 
قدرة األط���راف العلمانية التقليدية والنخب التغريبية 
في التجاوب مع مطال���ب األغلبية احملافظة من أبناء 

الشعب التركي.
ومن خالل املزج بني اإلس���الم والدميقراطية متكن 
أردوغان من التعبير ع���ن األغلبية من األتراك الذين 
ال ي���رون خالًفا بني القيم اإلس���المية م���ن ناحية، 
والدميقراطية وحقوق اإلنس���ان م���ن ناحية أخرى، 
وحتى بعد وصولهم إلى احلكم جنح قادة حزب العدالة 
والتنمية في قيادة القوى املعارضة نحو إجراء تغييرات 
قانونية وتنفيذية تعكس االحتياجات واألمور التي متثل 
أولويات بالنس���بة للمواطنني، وبسبب التواصل القوي 
بني الش���عب وحكومته، واصل حزب العدالة والتنمية 
التقدم على املس���ار الدميقراطي، وفي الوقت نفسه 
تقدمي اخلدمات االجتماعية من أجل حتس���ني حياة 

املواطنني األتراك.

حقوق اإلنسان واحلرية:
من السمات األساسية جلهود حزب العدالة والتنمية 
على صعيد املس���ار الدميقراطي: العمل على حتسني 

مص��در نج��اح أردوغ��ان يكم��ن ف��ي قدرت��ه على 
تأس��يس عاق��ات قوية م��ع المواطني��ن بالدعوة 
إل��ى ديمقراطية مطبقة بش��كل أفضل، والدعوة 
إل��ى الحرية وحقوق اإلنس��ان، وقد جعلت هيبته 
المواطنين يش��عرون أنه زعي��م جيد وقوي، وهو 

لم يخسر أية انتخابات أو استفتاءات حتى اآلن
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وض���ع املواطن في مواجهة اجلهاز الرس���مي، خاصة 
أن تركيا كانت تعاني من مش���كالت خطيرة في مجال 
حقوق اإلنس���ان، مثل القيود على املمارسات الدينية، 
وحق���وق األقليات وحقوق النس���اء، إلخ، وقبل وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى الس���لطة كان سجل تركيا 
في مجال حقوق اإلنسان واحلقوق الدينية ليس جيًدا 
ا، وعلى الرغ���م من بعض املش���اكل الدائمة في  ج���ّدً
املنطقة اجلنوبية الش���رقية بسبب أنشطة ما يوصف 
باإلرهاب، إال أن حكومة حزب العدالة والتنمية عملت 
على حتس���ني الوض���ع من خالل تغييرات دس���تورية 
وقانوني���ة، مثل االس���تفتاء العام على الدس���تور عام 
2010م، والذي قلَّص نطاق احملاكم العسكرية، وسمح 

بتوسيع نطاق حقوق املرأة.
املؤسس���ة  وضع���ت  وق���د 
على  صارمة  قي���وًدا  العلمانية 
منع  مثل  الدينية،  املمارس���ات 
ارتداء احلجاب في اجلامعات، 
وكذلك التضيي���ق على التعليم 
الديني، وكان من أس���باب فوز 
أردوغ���ان ف���ي االنتخابات أنه 
وعد بتنفي���ذ الطلبات اخلاصة 
بتوس���يع نط���اق احلري���ة في 

التعليم الديني، وبعد وصوله إلى الس���لطة عمل على 
التحرك بالفعل في هذا االجتاه، وعمل حزب العدالة 
والتنمية على التج���اوب مع هذه احلقوق بالتوازي مع 
مطالب اجتماعية أخرى؛ من خالل خلق مناخ يتس���م 
بحرية أكبر، ودعم حقوقي أكثر على مس���توى البالد، 
وكان اختيار اخلطاب ال���ذي يركز على تأكيد احلياة 
الدميقراطية وحقوق اإلنس���ان بدالً من التركيز على 
مسألة احلقوق الدينية يخفف من حدة املخاوف التي 
تنتاب بعض القوى من سعي حزب العدالة والتنمية في 

اجتاه تطبيق الشريعة اإلسالمية.

السياسة اخلارجية: 
صعود مكانة تركيا ف���ي املنطقة، وفي العالم، وثيق 
الصلة بنجاحها احمللي الذي حدث من خالل التجاوب 

الدميقراطي مع مطالب الشعب التركي نفسه، وعالوة 
على ذل���ك فإن تقوي���ة االقتصاد التركي س���مح لها 
باالنفتاح بش���كل أكبر على العال���م وعلى جيرانها من 
العرب، كما س���مح لها بأن يكون لها تدخل أقوى في 
املستجدات على الس���احة اإلقليمية، وأضافت الرؤية 
اجلدي���دة والفاعلية اجلديدة حال���ة من احليوية في 

السياسة اخلارجية التركية.
وق���د جذبت التطورات احلاصلة في تركيا االهتمام 
منذ أن فاز حزب العدال���ة والتنمية باالنتخابات عام 
2002م، وم���ع تعاف���ي تركيا من األزم���ة االقتصادية 
األخيرة، واحتياجها لدعم الواليات املتحدة وصندوق 
النقد الدولي، أعلن البرمل���ان التركي رفضه الحتالل 
ألراضي  األمريكي���ة  الق���وات 
احلكوم���ة  وب���دأت  الع���راق، 
التركية في إصالحات سياسية 
العالم  الحظه���ا  واقتصادي���ة 
االهتم���ام  وازداد  العرب���ي، 
باألوض���اع في تركي���ا أكثر مع 
فوز ح���زب العدال���ة والتنمية 
باالنتخاب���ات للم���رة الثاني���ة 
العالم  وب���دأ  في عام 2007م، 
اخلارجي ينتبه كذلك حلزب العدالة والتنمية والتجربة 
التركية بشكل أكبر، ومما زاد من جذب انتباه املجتمع 
الدول���ي حرص احلكومة التركية عل���ى االنفتاح على 
جيرانها العرب، وتبنيها لسياسة حسن اجلوار، وتفعيل 

أنشطة سياستها اخلارجية بوجه عام.
وتلخصت اجله���ود التركية في العم���ل على إيجاد 
عالقات صداقة م���ع اجليران في احلرص على عدم 
وجود مشكالت مع هؤالء اجليران، وهذه االستراتيجية 
سمحت لتركيا بتحس���ني عالقاتها مع اليونان، إيران، 
روسيا، وخصوًصا سوريا قبل اندالع الثورات العربية، 
وقاد السياسة اخلارجية النشطة لتركيا وزير اخلارجية 
أحم���د داود أوغل���و، وتكامل هذا النش���اط مع بلورة 
عالقات خارجية متعددة األبعاد مقابل السياسة التي 
تتبنى التوجه صوب وجهة واحدة محددة، وكانت هذه 

صع��ود مكانة تركي��ا ف��ي المنطقة، وفي 
العال��م، وثي��ق الصل��ة بنجاحه��ا المحلي 
الذي حدث من خ��ال التجاوب الديمقراطي 
مع مطالب الش��عب التركي نفسه، وعاوة 
عل��ى ذلك ف��إن تقوي��ة االقتص��اد التركي 
س��مح له��ا باالنفت��اح بش��كل أكب��ر على 
العال��م وعل��ى جيرانه��ا من الع��رب، كما 
س��مح لها ب��أن يكون لها تدخ��ل أقوى في 

المستجدات على الساحة اإلقليمية.
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السمة إحدى أهم مرتكزات أوغلو في محافظة تركيا 
على عمقها االستراتيجي.

وميكن أن يُنظر إلى قوة تركيا العسكرية كعامل مهم 
في مساعيها الرامية ألن تكون عضًوا في منظمة حلف 
شمال األطلس���ي منذ عام 1952م؛ فاجليش التركي 
يعتبر من بني أقوى عشرة جيوش على مستوى العالم 
مع حجمه الكبير وأس���لحته املتقدمة، وساعد التقدم 
الذي حصل مؤخًرا في االقتصاد والتقنية في أن يتسم 
اإلنتاج العس���كري التركي بالتحديث والتطور، خاصة 
فيما يتعلق باألسلحة، وعالوة على ذلك، فإن املشاركة 
العسكرية التركية األخيرة في االلتزامات الدولية مثل 
البوسنة وأفغانس���تان، ولبنان أكسبها خبرة وصالبة 

أكثر في محيطها اإلقليمي.
وبعد أن اتسم الدور التركي باالنعزالية في السابق بدا 
اجليش التركي في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية 
أكثر حرًصا على نهج حسن اجلوار مع الدول احمليطة، 

وأكثر فاعلية في القضايا ذات الطابع الدولي.

القّوة الناعمة: 
ارتبط صعود تركيا بش���عبيتها التي اكتس���بتها في 
العال���م العربي، وه���ذا املفهوم للق���وة الناعمة ميكن 
استش���رافه من خالل حتليل »جوزي���ف ناي«؛ حيث 
يفترض »ناي« أن الدولة ميكنها ومع استصحاب قوتها 
العسكرية واالقتصادية أن تتمتع كذلك بالقوة الناعمة، 
ووصفها بأنها قدرة الدولة على دعم قدراتها ومواقفها 
بشكل محدد من خالل مناذجها الثقافية ومصداقيتها 
الداخلية، وقد قدمت تركيا منوذًجا لهذا املفهوم فبعد 
انتهاء اخلالفة اإلسالمية، وتوجهها إلى الغرب، وقطع 
ماضيها اإلس���المي وعالقاتها مع جيرانها املسلمني، 
ب���دأت تركيا تبدو كطرف غريب على املنطقة، وبدأت 
تظه���ر في ص���ورة الدمية التي يتالع���ب بها الغرب 
لتحقي���ق مصاحله، باإلضافة إلى عالقاتها القوية مع 
إس���رائيل، وبعد التغييرات األخيرة في العالم العربي 
تغيرت صورة تركيا بش���كل ملحوظ خالل الس���نوات 

األخيرة.

وم���ع وصول���ه إلى الس���لطة جنح ح���زب العدالة 
والتنمي���ة بجذوره اإلس���المية، واهتمام���ه بالقضايا 
العربي���ة في خلق مكانة جديدة لتركيا، ومع حتس���ني 
الوضع االقتص���ادي واالجتماعي والسياس���ي داخل 
البالد أصبحت تركيا أكثر نش���اًطا وحزًما في مواقف 
السياس���ة اخلارجية، وجذبت االنتباه أكثر الس���يما 
في منطقة الش���رق األوس���ط التي تعاني شعوبها من 
الظلم والبطالة، والفساد والفقر، باإلضافة إلى العجز 
املهني في مواجهة السياسات اإلسرائيلية جتاه العالم 
العربي، وظهرت تركيا كنموذج مش���رف على الطريق 
إلظهار قدرة دولة إس���المية عل���ى التقدم اقتصادّيًا، 
ودمج اإلسالم مع الدميقراطية، وإقامة عالقات جيدة 

مع قوى عاملية مختلفة.
  وف���ي ظل النمو االقتصادي التركي، وانعكاس���اته 
على األس���واق العربي���ة؛ من خالل تزايد األنش���طة 
التجارية، وقدرة املنتجات التركية على غزو األس���واق 
أصبح النمو الترك���ي أمًرا مالحًظا ومؤطًرا، وتبلورت 
فكرته متهيًدا لكي تتكرر في العالم العربي، ولم يجد 
حزب العدالة والتنمية تناقًضا بني فكرة اإلسالم عن 
الش���ورى والنظام الدميقراطي، ومع القيام بخطوات 
تعزز احلرية وحقوق اإلنس���ان في تركيا، بدا واضًحا 
أن الدميقراطي���ة مصدر جاذبي���ة، وأصبح النموذج 
التركي مثاالً يُحتذى أثناء وبعد الثورات العربية، ومن 
أمثلة ذلك أن الدكتور محمد سليم العوا أو اإلعالمي 
حمدي قنديل أو الدكتور محمد البرادعي، باإلضافة 
إلى مرش���حني آخرين للرئاس���ة في مصر أصبح يتم 
تصويرهم من قب���ل مؤيديهم باعتباره���م »أردوغان 
مصر«، وذلك على ش���بكات التواصل االجتماعي مثل 

فيسبوك.
وكانت مواقف تركيا إزاء املمارسات اإلسرائيلية من 
العوامل الرئيسة في جذب االنتباه إلى النموذج التركي، 
خاصة بعد عج���ز احلكومات العربي���ة الظاهر أمام 
الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية، والذي ميّثل مشكلة 
قدمية عانت منها املجتمعات العربية، وقد أثبت املوقع 
التركي أن إس���رائيل ميكن الضغط عليها، وقد متت 
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ترجمة هذا املوقف التركي من خالل عقد مقاربة بني 
التراث العثماني التاريخي، وقوة حكومة تركيا احلالية، 
وبش���كل تدريجي بدأت تظهر تركيا في موقف املدافع 
عن القضايا العربية، السيما وأن الشرق األوسط يعّج 
بالنزاعات، وس���اهمت شخصية تركيا كدولة إسالمية 
دميقراطية ذات نشاط فّعال في السياسة اخلارجية، 
وتتمتع بقوة اقتصادية في إمكانية أن تتولى تركيا دور 
القيادة في املنطقة، وبدأ املس���تهلكون العرب يعطون 
اهتماًم���ا أكبر بنوعية املنتج���ات التركية، خاصة مع 
املسلس���الت التركية التي أحدثت هزة في املجتمعات 

العربية.
وقد خلقت هذه املسلس���الت صورة جديدة لتركيا 
املتقدمة ذات األبعاد التاريخية واالجتماعية املرتبطة 
بثقافة وحضارة، مع التميز في مجال الس���ياحة؛ من 
خالل جمال الطبيعة، والث���روات التاريخية، وفتحت 
املسلس���الت التركية نافذة بني تركيا والعالم العربي، 
وساهمت شعبية تلك املسلسالت بني العرب في إيجاد 
صلة ورغبة في معرفة أفضل بالثقافة التركية، وطبيعة 
املجتمع التركي وسياسته، وجماله الطبيعي، ورغم أن 
هذه الصورة التي تقدمها املسلس���الت تعتبر سطحية 
أكثر من كونها حتلياًل عميًقا، إال أنها زادت من اهتمام 

العرب باملجتمع التركي، وثقافته وجماله الطبيعي.

تركيا والربيع العربي:
حتول جن���اح الدميقراطية التركية إلى مصدر إلهام 
للربيع العربي، وكان جناح حركة إسالمية في الوصول 
إلى س���دة احلكم حال���ة فريدة من نوعه���ا، وأصبح 
حتقيق حزب العدالة والتنمية النتصارات متتالية في 
االنتخابات، مع متس���كه مبواقف أكثر استقاللية في 
احملافل الدولية مصدًرا رئيًسا لإللهام، وظهر من قلب 
املنطقة كنموذج استثنائّي من معادلة الصراع التقليدي 
القدمي بني النموذج الغربي املتقدم والنموذج اإلسالمي 
ال���ذي يتم وصفه خطأ باملتخل���ف؛ حيث مألت تركيا 
فراًغا من خالل جناحها املستمر داخلّيًا وفي احملافل 

الدولية.

وتزام���ن صعود ال���دور التركي وفاعلية السياس���ة 
اخلارجية ألنقرة مع تراجع الدور السعودي واملصري، 
فيما يتعلق بشئون الشرق األوسط، وسمح هذا الوضع 
ا في املنطقة  بإمكانية أن تتولى تركيا دوًرا قيادّيًا مهّمً
الس���يما بعد اندالع الثورات في مصر وتونس وليبيا، 
ونظًرا ألن املنطقة تعاني حالًيا من أزمات خطيرة، مثل 
العنف والفقر، والفساد واالستبداد؛ فإن تركيا تصبح 
ق���ادرة على تق���دمي احللول من خ���الل منوذجها في 
التجربة الدميقراطية، أو من خالل جتربتها في النمو 
االقتص���ادي، ومن خالل منوذجها ف���ي إحداث حالة 
من التوافق بني قوى وأطراف متصارعة، فعلى سبيل 
املثال، وفي سياق محاولتها ملواجهة املستويات املرتفعة 
من الفقر، أرادت تركيا حتسني أوضاعها االقتصادية 
م���ن خالل تقليل معدل اعتمادها على الغرب، وتبنيها 
سياس���ة فّعالة ومتعددة األبعاد، س���واء في العالقات 
االقتصادية، أو السياس���ة اخلارجية، وباإلضافة إلى 
ذلك فقد لعبت تركيا من خالل احملورين السياس���ي 
واالقتصادي دوًرا في االس���تقرار داخل كل من العراق 

ولبنان، كما قدمت الدعم للقضية الفلسطينية.
وتود تركيا أن حتدث اإلصالحات في العالم العربي 
من الداخ���ل، وفي اجتماع عام )200م ملنظمة املؤمتر 
اإلسالمي، دعا رئيس الوزراء التركي آنذاك عبد الله 
جول العالم اإلسالمي لتطبيق إصالحاته الدميقراطية 
اخلاص���ة به من داخله، وبدون ضغط خارجي، فتركيا 
ال تريد أن حتصل على القيادة في الش���رق األوسط 
كه���دف في حد ذاته، وإمنا التط���ورات احلاصلة في 
املنطقة هي التي تسمح بل وتضطر تركيا إلى التدخل 
بش���كل أكبر في شئون الشرق األوسط؛ نظًرا ألن تلك 
التط���ورات تؤثر على تركيا كذل���ك، وهناك أكثر من 
نطاق تتدخل فيه تركيا مبنطقة الشرق األوسط، مثل 
الترويج للتعاون والدميقراطي���ة والعدالة، وقد بدأت 
تركيا ف���ي توثيق تعاونها مع جيرانه���ا؛ اعتقاًدا منها 
بأن العالقات االقتصادية القوية تقرب بني املجتمعات 
املتجاورة، وتزيد من مس���توى الفه���م املتبادل، وتعزز 
التعاون بصورة أفضل، وتقلّ���ص األضرار احملتملة 
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إلى أقصى مدى ممكن.
وقد ساعد حتس���ن الوضع االقتصادي والسياسي 
لتركيا على املستوى الدولي في أن تبدو كنموذج ناجح 
على مس���توى املنطقة، وأظهرت تركي���ا أن اإلصالح 
والدميقراطية ميكن أن يتحققا بدون ضغوط خارجية، 
وذلك رغم أن ما يسمى ب�»النموذج التركي« ليس كاماًل 
متاًما حتى اآلن؛ ألن تركيا ما زالت حتاول إيجاد حالة 

اإلس���الم  بني  الت���وازن  من 
والعلمانية،  والدميقراطي���ة 
للنموذج  احلقيقية  واجلاذبية 
الترك���ي تكمن ف���ي حقيقة 
أن هن���اك حركة إس���المية 
بطريقة  السلطة  إلى  وصلت 
سلمية، وهي قادرة على تبني 
الدميقراطية، وتقدمي  وقبول 
اإلص���الح ضم���ن النظ���ام 
العلمان���ي،  الدميقراط���ي 

واس���تطاع حزب العدالة والتنمية أن يخفف من وطأة 
األصولي���ة العلمانية املتطرفة ف���ي البالد، مع تطوير 
األوضاع غي���ر الدميقراطية التي كانت س���ائدة إلى 

أوضاع أكثر دميقراطية.
وهناك اختالفان رئيسان بني تركيا والعالم العربي، 
وهما العلمانية واالس���تعمار، فالعالم العربي لم يواجه 
األصولية العلمانية مثل تركيا، لكنه واجه االس���تعمار 
الغربي، وكانت األصولية العلمانية هي النظير احلقيقي 
لالستعمار الذي لم تعاِن منه تركيا، وقد ساعد توجه 
تركيا نحو العالم الغربي النخب التركية العلمانية على 
إدخال الدميقراطية في تركيا طوًعا، وكانت الس���مة 
األكثر جاذبية في النموذج التركي تكمن فيما يس���مى 
بالطبيعة اإلسالمية حلزب العدالة والتنمية، فبالرغم 
م���ن أن هذا احل���زب يعمل ضمن منظوم���ة علمانية 
متاًما، وأن أي خطاب إسالمي محظور، إال أن زعماء 
احلزب أبقوا على هويتهم اإلسالمية، وأدخلوا أداءهم 
اإلسالمي في تعاطيهم مع القضايا االجتماعية، ولعب 
ا في جناح حزب العدالة  هذا البعد اإلسالمي دوًرا مهّمً

والتنمية؛ بسبب الشخصية الدينية للقيادة.
وكان دع���م ح���زب العدالة والتنمية ملب���دأ العدالة 
العاملي���ة، كما في التعاطي مع القضية الفلس���طينية، 
وقضية املجاعة في الصومال؛ نابًعا إلى حد بعيد من 
احلّس اإلسالمي لدى قيادات احلزب، كما أن جناحهم 
في توزيع اخلدمات االجتماعية في داخل تركيا، يتعلق 
كذلك بوجهة النظر اإلس���المية، كما أنهم مييلون إلى 
رؤية السياسة أكثر من منظور 
والعدالة  االجتماعية،  اخلدمة 
أكث���ر م���ن منظ���ور املصلحة 
الش���خصية واللعبة السياسية، 
كما أن حكمة أردوغان هي أن 
خدمة الناس تعني خدمة الله، 
وقد ساهم الرأي العام التركي 
في متكني حكومة حزب التنمية 
والعدال���ة من أن تك���ون لديها 
م���ع جيرانها،  أفضل  عالقات 

وتستطيع التدخل في األزمات الدولية.
وعلى الصعيد الداخلي متثلت جتربة حزب العدالة 
والتنمي���ة في إمكانية الوصول إلى الس���لطة بالطرق 
الس���لمية، وكبح جماح املؤسسة العسكرية ودورها في 
السياس���ة، مع إجناز تغييرات قانونية، وإحداث تنمية 
اقتصادية، وحتسني مس���توى اخلدمات االجتماعية، 
مثل التعلي���م، واملواصالت والرعاي���ة الصحية، إلخ، 
وكّل هذه املش���اكل موجودة على نحو واسع في العالم 
العربي، وفي النقاش���ات حول النموذج التركي، كانت 
معاجل���ة حزب العدالة للمش���اكل االجتماعية مصدر 

إلهام.
وكانت سياس���ة تركيا اخلارجية النشطة، واملستقلة 
عموًما، ودعمها للقضية الفلسطينية، دلياًل على ضعف 
وعجز احلكومات املؤّيدة للغرب في مواجهة إسرائيل، 
وهذه املسألة كانت حقيقة واقعة خصوًصا فيما يخص 
نظام مبارك في مصر؛ حي���ث خصم املوقف التركي 
من ش���رعية هذا النظام، ومّهد الطريق لقيام الثورة 

املصرية.

عل��ى الصعي��د الداخلي تمثل��ت تجربة 
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ف��ي إمكاني��ة 
الوصول إلى السلطة بالطرق السلمية، 
العس��كرية  المؤسس��ة  جم��اح  وكب��ح 
ودورها في السياسة، مع إنجاز تغييرات 
اقتصادي��ة،  تنمي��ة  وإح��داث  قانوني��ة، 
وتحسين مس��توى الخدمات االجتماعية، 
مث��ل التعلي��م، والمواص��ات والرعاي��ة 

الصحية
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وباختص���ار ميكن الق���ول: إن دور ح���زب العدالة 
والتنمي���ة في تصاع���د تركيا كان في الوقت نفس���ه 
مصدر إلهام ملطالب الش���عوب العربية الطامحة إلى 
التغيير في بالدها، وهذه كانت حقيقة في مصر وليبيا 

وحتى تونس.
ورمب���ا كانت تركيا مصدر إلهام في املطالب املنادية 
بالتغيير، لكنها لم تكن عاماًل في جناح الثورة التونسية 
الت���ي كانت مفاجأة، ولم تكن حكومة العدالة والتنمية 
في تركيا ذات دور فّعال في الثورتني املصرية والليبية، 
إال أن حكومة العدالة والتنمية في تركيا كانت تتناقض 
مع نظ���ام حكم مبارك، فهي قام���ت على نظام حكم 
دميقراطي، بينما كان نظام مبارك استبدادّيًا، وكانت 
دع���وة أردوغان املبك���رة ملبارك للتخل���ي عن احلكم 

متوافقة مع التحركات التركية 
العامة التي تق���وم على إحياء 
وتكثيف  الدميقراطي���ة،  روح 
له���ا، وقد  الدول���ي  الدع���م 
دعمت تركيا الثورة في مصر، 
وأبدت دعًم���ا مفتوًحا للعملية 
الدميقراطي���ة في مصر أثناء 
الزي���ارة التي قام بها أردوغان 
ملصر في سبتمبر عام 2011م.

الثورة الليبية كانت تتس���م بأنها أكثر صعوبة بعض 
الشيء بالنس���بة لتركيا بسبب طبيعة تلك الثورة التي 
اتس���مت بالعنف، وكذلك بس���بب التدخ���ل الغربي، 
وباعتبارها قدمت النموذج الدميقراطي واإلصالحي، 
فإن حكومة تركيا فوجئت بالتحول السريع نحو الثورة 
املس���لحة في ليبيا، كما أن أنق���رة ظلت مترددة حول 
طبيعة تل���ك الثورة ونتائجها، ويب���دو أن التدخل من 
جانب الواليات املتحدة األمريكية، وفرنس���ا واململكة 
املتحدة س���بَّب قلًقا أكثر بالنسبة لتركيا، لكن على أية 
ح���ال، وبعد أن أصبحت معال���م الثورة واضحة لعبت 
تركيا دوًرا فعاالً في دعم احلركة الثورية الليبية أثناء 

وبعد الثورة.
 وكانت نفس هذه اآللية متبعة من جانب تركيا فيما 

يخص الكفاح الثوري السوري، كما ترّددت تركيا حول 
إمكانية جناح اإلصالحات التي تتحدث عنها احلكومة 
الس���ورية، ولم تر احلكومة التركية زخًما ثورّيًا كافًيا 
داخل سوريا، من ش���أنه أن يكون قادًرا على إسقاط 
النظ���ام، وال يطرح البديل املمك���ن للنظام في مرحلة 
ما بعد بشار األس���د، وتبدي تركيا كذلك قلًقا بشأن 
التأثيرات السلبية حلالة عدم االستقرار السوري، مثل 
التهديد احملتمل بانفصال األكراد السوريني، أو تدفق 
الالجئني، ويض���اف إلى ذلك العالقات الش���خصية 
والتق���ارب بني أردوغان وعائلة األس���د، وهو ما جعل 
األم���ر صعًب���ا للتفريق بني االثنني، لك���ن الفارق بني 
الدميقراطية واالس���تبداد هو الذي أوصل األمور إلى 
مرحلة الفصل، وبدأ أردوغان يغير موقفه ببطء حتت 
وطأة مطالب الش���عب السوري 
اخلاصة بالتغيير الدميقراطي، 
واملوق���ف التركي ض���د نظام 
البعث السوري سيكون له تأثير 
الثورة  للغاية في مساندة  فّعال 
على  والضغ���ط  س���وريا،  في 
نظام حكم األس���د في احملافل 
على  بس���وريا  ويدفع  الدولية، 

طريق الدميقراطية.
وقد كانت احلكومة التركية تدعم التحول الدميقراطي 
والتطور في مجال حقوق اإلنسان في الشرق األوسط، 
ولكن بش���كل صامت، وفضلت أن تترك هذه املسائل 
إل���ى القوى احمللية في داخل كل دولة عربية، بدالً من 
التدخ���الت اخلارجية التي تفرض أجنداتها اخلاصة، 
وقد اختارت تركيا أال تثير موجة االحتجاج في العالم 
العرب���ي، ولكن عندما وصلت تل���ك االحتجاجات إلى 
املرحل���ة احلرجة كانت حكومة حزب العدالة والتنمية 
ال تتردد ف���ي دعم احلركة االحتجاجية باألس���اليب 
السلمية، وقد يتغير األمر بالنسبة إلى سوريا في ظل 
حقيقة أن الدعم الدولي للمحتجني الس���وريني ليس 
فع���االً، وقد تقدم احلكومة الس���ورية على قتل آالف 
املواطن���ني اآلخرين، ولو حدث ذلك ق���د جتد تركيا 

التح��ول  تدع��م  التركي��ة  الحكوم��ة  كان��ت 
حق��وق  مج��ال  ف��ي  والتط��ور  الديمقراط��ي 
اإلنس��ان ف��ي الش��رق األوس��ط، ولكن بش��كل 
صام��ت، وفضلت أن تترك هذه المس��ائل إلى 
القوى المحلية في داخل كل دولة عربية، بدالً 
من التدخ��ات الخارجية التي تفرض أجنداتها 
الخاص��ة، وق��د اخت��ارت تركي��ا أال تثي��ر موجة 

االحتجاج في العالم العربي
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صعود تركيا .. والربيع العربي

نفسها مضطرة للتدخل عسكرّيًا لوقف إراقة الدماء، 
وستكون مدعومة بغطاء سعودي أو غربي.

تركيا بعد الثورات العربية:
العالقات التركية العربية س���تكون أقوى بكثير بعد 
اتس���اع نطاق االحتجاجات املنادية بالدميقراطية في 
العالم العربي، وسيكون الشرق األوسط اجلديد أكثر 
دميقراطية، س���واء من خالل الث���ورات أو من خالل 
تطبيق اإلصالح���ات، وبعض األنظمة االس���تبدادية 
ستسقط بسبب مش���اكل مزمنة تعاني منها، وبعضها 
اآلخ���ر قد يخت���ار اإلصالح من داخل���ه، وهذا املناخ 
الدميقراطي قد يس���هل بل ويتطل���ب تعاوًنا أكبر بني 
العرب وتركيا في ظل جتاوب النخب السياسية بشكل 
أكبر مع مطالب الشعوب، وفي ظل حكم حزب العدالة 
والتنمية التركي، حرصت تركيا على حتسني عالقاتها 
مع جيرانه���ا، ومع وصول حكوم���ات دميقراطية في 
مصر وليبيا والبلدان األخرى، س���تحرص هذه الدول 
على حدوث التأثير نفس���ه؛ باحلف���اظ على عالقات 
حسن اجلوار، وبعد سقوط نظام البعث األخير ستكون 
العالقات بني سوريا وتركيا أفضل من ذي قبل، وطاملا 
أنه لم تكن هناك موانع رئيسة حتول دون التقارب بني 
تركيا والعالم العربي في الس���ابق، فإن تلك العالقات 

ميكن أن تتطور بسهولة خالل السنوات القادمة.
إن الدميقراطي���ة س���تؤدي إلى حتس���ن مس���توى 
الشفافية واملسئولية في الشرق األوسط، وتساهم في 
التنمي���ة االجتماعية واالقتصادية، وألن حكومة حزب 
العدالة والتنمية أحرزت جناحات مهمة في االقتصاد، 
والرعاية الصحي���ة، والتعليم، والنق���ل واملواصالت، 
فإن بعض احلكومات العربية قد ترغب في اس���تلهام 
التجرب���ة التركية في مس���اعيها نح���و إيجاد حلول 
للمشاكل السياسية واالجتماعية، واالقتصادية املزمنة، 
وهذا سيشجع على مزيد من التعاون بني تركيا والعالم 
العربي، وسيس���فر التعاون املتزايد بني الدول العربية 
وبعضها البعض، وتعاون تلك الدول مع تركيا عن تقليل 
التأثير اإليراني، وحتجيم دور إس���رائيل في املنطقة؛ 

ألن إسرائيل لن تستطيع في املجتمعات الدميقراطية 
إيجاد موالني لها بس���هولة مثل نظام مبارك، وهناك 
س���بب آخر هو أن تقوية املجتمع���ات والدول العربية 
حتت احلك���م الدميقراطي س���يجعل الدولة العربية 
أكثر اس���تقاللية عن القوى الغربية، وهذه التفاعالت 
ستؤثر على موازين القوى اإلقليمية أيًضا، وكذلك على 

موازين القوى الدولية.
وستتمثل املش���كلة الرئيس���ة الوحيدة في محاولة 
املقاربة بني النموذج التركي والعالم العربي في اجلدل 
بشأن العلمانية، وفي حالة أن تقوم تركيا بتبني جدول 
أعمال علماني، وهو أمر مس���تبعد س���يؤدي ذلك إلى 
عزل بعض الشركاء احملتملني في العالم العربي، ويؤدي 
إلى خالفات حقيقية، وقد نأت حكومة حزب العدالة 
والتنمية بنفسها حتى اآلن عن النموذج العلماني الذي 
فرضه كمال أتاتورك فيما يخ���ص الفكرة والعقيدة، 
ويتوقع أن تكون السنة التشريعية 2012م ذات طبيعة 
حساس���ة؛ ألنها قد تشهد سن دس���تور جديد يتناول 
طبيع���ة نظام احلكم في تركيا، ويتوقع أن تكون هناك 
مح���اوالت لتقلي���ص هامش العلماني���ة التي فرضها 
مصطف���ى كمال أتاتورك، وس���تخضع هذه املس���ألة 
للنقاش، ولكن كل هذا غير مؤكد في املرحلة احلالية، 
وعموًم���ا فإنه وبدياًل عن العلمانية س���تكون التجربة 
الدميقراطية التركية املرتكزة على التنمية االقتصادية 

مصدر إلهام للعرب.

اخلامتة:
تركيا لديها عالقة تاريخية طويلة مع العالم العربي، 
تعود إلى العصر العباس���ي، واحلك���م العثماني خلق 
خلفية ثقافية مش���تركة وتراًثا سياس���ّيًا واجتماعّيًا 
مازال يواصل تأثيره على الشرق األوسط حتى اليوم، 
وبع���د انهيار دولة اخلالفة العثمانية ظهر ما يس���مى 
اآلن »الشرق األوسط« في حالة من التمزق واخلضوع 
للسيطرة الغربية على املنطقة، وكوريث للدولة العثمانية 
حاولت تركيا إبعاد نفس���ها عن التراث العثماني، وعن 
العالم العربي؛ من خالل تبنيها السياسات الغربية في 
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الداخل واخلارج ألغلب مراحل القرن العشرين.
ولكن التوجيه الغربي لم يجلب نتائج إيجابية لتركيا 
والعالم العربي؛ بس���بب الوقوع ف���ي قبضة األنظمة 
االستبدادية، واالس���تثناء الوحيد كان الدعم الغربي 
للدميقراطية في تركيا، وس���اهم صعود حزب العدالة 
والتنمية ذي اجلذور اإلس���المية أثناء العقد األول من 
القرن احلادي والعش���رين في تغيير منظومة احلركة 
السياسية في تركيا، وقد متكن حزب العدالة والتنمية 
من إيجاد حلول للعديد من املشكالت االجتماعية، مثل 
الفقر والفساد واالس���تبداد، وألهم الدعوات املنادية 
بالتغير االجتماعي في العال���م العربي، وكانت قدرته 
على تطوير الدميقراطية، وحتسني احلالة االقتصادية 
م���ن أعمدة جناح جتربته في حك���م تركيا، وأصبحت 
عالقات ح���زب العدالة والتنمية أق���وى مع اجليران 
الع���رب، وكان ذل���ك عاماًل في تقلي���ص تبعية تركيا 

للغرب وزيادة في ثقل دورها كقوة إقليمية.
وف���ي العقد الثاني من األلفية اجلديدة بدأت موجة 
من الثورات العربية، وانطلق عصر جديد في الش���رق 
األوس���ط، وعلى الرغم من أن تركيا لم تقم بإش���عال 
فتيل تلك الثورات بش���كل فّع���ال، لكنها كانت ترحب 
بالتأكيد برؤية املجتمعات العربية تس���عى لكي تكون 
مس���تقلة وناجحة ودميقراطية، وس���اعدت تركيا في 
سقوط األنظمة االستبدادية في مصر وليبيا وسوريا، 
بعد أن بدأت ش���عوب تلك الدول في الثورة، وسيؤثر 
املد الدميقراطي على املنطقة ككل، س���واء من خالل 

اإلصالحات أو الثورات. 
وطاملا أن الدميقراطية أتت بثمار ناجحة لالقتصاد 
التركي، ونتائج جيدة في احلياة االجتماعية والسياسة 
اخلارجية، فيمكننا أن نتوقع أن الدميقراطية ستنتشر 
في العالم العربي، وستعطي نتائج إيجابية تؤثر إيجابّيًا 
على اقتصاديات الدول العربية، وأنظمة احلكم فيها، 

والشئون االجتماعية.

وفي العصر اجلديد س���تكون لتركيا عالقات أفضل 
م���ع العالم العربي؛ ألن تركيا لديها الكثير لتقدمه إلى 
العالم العربي، من خالل جتربتها في حل املش���كالت 
املزمن���ة مثل البطالة، والفقر واحلاجة إلى نظام حكم 
جيد، ومواجه���ة التدخالت اإليرانية واإلس���رائيلية، 
وعالوة على ذلك، فإن احلكومات العربية الدميقراطية 
سترغب في تعاون أكثر مع تركيا؛ اعتماًدا على التقارب 
الثقافي، وذلك بدالً من التقارب مع الغرب، وذلك مثلما 
س���اعد وجود حكومة دميقراطية تركيا على االجتاه 
إل���ى جيرانها العرب، فمن املؤكد أن الدميقراطية في 
املجتمعات العربية ستشّجع التعاون بصورة أفضل مع 

تركيا.
وس���يؤثر الربيع العربي عل���ى التفاعالت اإلقليمية 
ا  والدولية، فسقوط نظام البعث السوري سيكون مهّمً
ا ومؤثًرا ف���ي تقليص النفوذ اإليراني في املنطقة،  جّدً
وقد يؤدي إلى س���قوط النظام اإليراني نفسه، وكذلك 
ستش���عر إس���رائيل، وهي الداع���م الرئيس لألنظمة 
االستبدادية في الشرق األوسط، بعدم االرتياح أيًضا 
للتعام���ل مع املد القومي اجلدي���د الناجم عن الربيع 
العربي، ومطالب املجتمعات العربية بالدميقراطية مما 
سيعني أن أصدقاء إسرائيل في املنطقة سيتناقصون، 
وهذا ما يزيد من عزلتها، ولو واصلت الواليات املتحدة 
دعمها إلسرائيل، وهذا هو الذي ستفعله على األرجح، 
فإن الهيمنة األمريكية على العالم العربي س���تضعف 
على املدى البعيد، واملواقف الروسية والصينية املترددة 
في دعم الربيع العربي رمبا جتلب عليهما نتائج سلبية 

في املنطقة.
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معلومات إضافية

حزب العدالة والتنمية الرتكي:
مت تش���كيل حزب العدالة والتنمية التركي من قبل النواب املنشقني من حزب الفضيلة اإلسالمي الذي مت حله 
بقرار صدر من محكمة الدس���تور التركية في 22 يونيو/ حزي���ران 2001م، وكانوا ميثلون جناح »املجددين« في 

حزب الفضيلة.
تاريخ التشكيل: 14 أغسطس 2001م.

رئيس احلزب: رجب طيب أردوغان.

أهداف احلزب ورؤاه:
حددت الالئحة الداخلية للحزب أهدافه كما يلي:

1- حتقيق الس���يادة، وبدون أي قيد أو شرط، للشعب التركي على اجلمهورية القانونية التي تعتبر القوة التي 
تراعي مصالح الفرد واملؤسسات مًعا.

2- احلفاظ على وحدة الدولة التركية.
)- احلفاظ على القيم واألخالق التي تعد مبثابة تراث للشعب التركي.

4- حتقيق احلضارة واملدنية املعاصرة في تركيا، وفًقا للطريق الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك.
5- تأمني الرفاه واألمن واالستقرار للشعب التركي.

6- حتقيق مفهوم الدولة االجتماعية التي تتيح لألفراد العيش بالشكل االجتماعي املطلوب.
7- حتقيق العدالة بني األتراك والتوزيع العادل للدخل القومي .

أما برنامج احلزب فقد اختصر أهدافه يف:
1- الدميقراطية.

2- التنمية.
)- النهوض فوق مستوى احلضارة املعاصرة.

أما الوسائل لتحقيق ذلك فكانت كالتالي:
1- نشر الوعي القائم على احلقوق املتعارف عليها دولّيًا، واحلريات، وسيادة القانون في جميع أنحاء تركيا.

2- اس���تئصال مشاكل تركيا املس���تعصية بتعبئة املوارد اإلنس���انية والطبيعية املهملة، مبا يجعله بلًدا منتًجا 
باستمرار وينمو باإلنتاج.

)- تخفيض معدل البطالة، وردم الهوة في توزيع الدخل مما يزيد من مستوى الرفاه.
4- اتباع سياس���ات تهدف إلى رفع الكفاءة والفاعلية ف���ي اإلدارة العامة، وإدخال املواطنني واملنظمات املدنية 

في عملية صنع القرار.
5- حتقيق الشفافية الكاملة واحملاسبة في كل جانب من جوانب احلياة العامة.

6- اتباع سياس���ات معاصرة رش���يدة عملية إلفادة األمة في مجاالت االقتصاد والسياسة اخلارجية، والثقافة 
والفنون، والتعليم والصحة، والزراعة، والثروة احليوانية.

كما أكد احلزب في الئحته الداخلية أنه يحترم كافة احلقوق اخلاصة باملواطن، وال يفرق بني أبناء الشعب على 
أس���اس الدين أو املذهب أو العرق، ويرفض كافة أنواع التفرقة، والنزعات القومية والدينية، ويعمل على حتقيق 
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الدميوقراطية باملفهوم الكامل، وأن ترس���م عالقات الدولة والفرد وفًقا لهذه القاعدة، وأنه من الضروري حماية 
احلرية واحلقوق األساسية إلتاحة الفرصة لسيادة اإلرادة الوطنية، ويؤمن احلزب بضرورة نيل النساء حلقوقهن 
السياس���ية، وإتاحة الفرصة كاملة حلرية الفرد، والتعبير عن آرائه بشكل مطلق مبا يتسق مع القانون، وضرورة 
منح املؤسس���ات املدنية احلقوق واحلريات والصالحيات الالزمة لها، وض���رورة إقامة القواعد الالزمة خلدمة 

اقتصاد السوق، وحماية البنية األساسية لالقتصاد، وإزالة انعدام التوازن في توزيع الدخل القومي.

حزب العدالة والتنمية يف االنتخابات الرتكية

1- يف انتخابات عام 2002م:
لم ينجح س���وى حزبان فقط في تخطي حاجز ال�10% املطلوبة للحصول على مقاعد في البرملان، وهما حزبا 
العدالة والتنمية والش���عبي اجلهوري، ومن ثَم حصدا كافة مقاعد البرملان، كل حسب نسبة األصوات التي نالها، 
وقد خصم منها 9 مقاعد فاز بها مستقلون، وكان توزيع إجمالي مقاعد البرملان التركي )550 مقعًدا( وفق ذلك 

على النحو التالي:
عدد املقاعدنسبة األصواتاحلزب

)6)4.29)%حزب العدالة والتنمية 
4178).19%حزب الشعب اجلمهوري

9مستقلون

2- يف انتخابات عام 2007م:
في هذه االنتخابات جنح ثالثة أحزاب في تخطي نس���بة ال����10% املطلوبة للحصول على مقاعد في البرملان، 
وهم حزب العدالة والتنمية احلاكم، وحزب الش���عب اجلمه���وري املؤيد من قبل اجليش، وحزب احلركة القومية 

اليميني املتشدد.
 ف���ي حني لم تقترب أي أحزاب أخرى من تخطي نس���بة 10% الضرورية لدخ���ول البرملان، عدا فوز عدد من 

املستقلني أغلبهم أكراد ب�28 مقعًدا.

وكان توزيع إمجالي مقاعد الربملان الرتكي )550 مقعًدا(، وفق ذلك على النحو التالي:
عدد املقاعدنسبة األصواتاحلزب

40)47%حزب العدالة والتنمية
110  21%حزب الشعب اجلمهوري
1472%حزب احلركة القومية

1828%مستقلون
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3- يف انتخابات عام 2011م:
حصل حزب العدالة والتنمية للمرة الثالثة على التوالي على حصة األس���د في االنتخابات التش���ريعية، فقد 
استقرت نتائج االنتخابات البرملانية الرسمية عن فوز احلزب بزعامة رجب طيب أردوغان ب�49.9% من أصوات 
الناخب���ني بواقع 26) مقع���ًدا، وجاء في املركز الثاني حزب الش���عب اجلمهوري بنس���بة 25.9% ممثاًل ب�5)1 
مقعًدا يليه حزب احلركة القومية ب�)1% من األصوات أي )5 مقعًدا، ثم املس���تقلون األكراد بنسبة 6.6% أي 6) 

مقعًدا.

عدد املقاعدنسبة األصواتاحلزب
26)49.9%حزب العدالة والتنمية

5)25.91%حزب الشعب اجلمهوري
)5)1%حزب احلركة القومية

6)6.6%مستقلون

وقد صوتت حلزب العدالة والتنمية 65 والية، أهمها إسطنبول وأنقرة، وبورصا وقونيا، وأنطاليا، فيما صوتت 
حلزب الشعب اجلمهوري أزمير وموغله وتوجنلي وأدرنه وكرك ليرلي، تكيرداغ وأيدن، في حني كانت والية أيغدر 

من نصيب حزب احلركة القومية.
وكما كان متوقًعا في بعض الواليات اجلنوبية، س���يطر املستقلون األكراد في ماردين وشيرناك وهاكاري، ووان 

وموش، وديار بكر وبامتان، في حني خرج مرشحو األحزاب الكردية خالي الوفاض متاًما.
والالفت للنظر أن واليات مثل أنطاليا وهاتاي ومرسني وجنه قلعة -محسوبة تقليدّيًا على الشعب اجلمهوري- 

صّوتت الغالبية فيها للعدالة والتنمية.

املصادر:
	••دليل احلركات اإلس���المية في العالم، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، العدد األول، يناير 

2006م.
	••العدالة التركي يفوز بنصف البرملان، اجلزيرة نت، انظر الرابط:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2034E369-BBB4-4F18-A8B0-0144F42949C4.htm
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ملخص الدراسة
السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية جتاه أي منطقة في العالم نابعة أوالً من مصاحلها وأهدافها 
الكونية من جهة، وأهمية املنطقة املعنية بتلك السياس���ة من جهة ثانية. وعليه، فإن التحليل العلمي والواقعي 
للسياس���ة األمريكية جتاه الثورات العربية التي تشهدها العديد من الدول العربية ال بد أن يأخذ هذه املسألة 

بعني االعتبار.
وقد ارتكزت السياسة اخلارجية للواليات املتحدة، رغم اختالف اإلدارات األمريكية املتعاقبة، باألساس على 
املصلح���ة القومية العليا، حتى لو كان ذلك على حس���اب قواعد ومبادئ املجتم���ع الدولي، فاإلمبراطوريات - 
بحسب هنري كسينجر وزير اخلارجية األمريكية األسبق – ال تهتم بأن تدير شئونها في إطار نظام دولي، فهي 

تطمح أن تكون هي ذاتها النظام الدولي.
ا جتاه الثورات واحلراك  وتلعب املصلحة الوطنية كمحدد من محددات السياسة اخلارجية األمريكية دوًرا مهّمً
الشعبي الذي تشهده بعض الدول العربية، فهي ليست منظمة دولية لدعم حركات التغيير ونصرة حقوق الشعوب 
املقهورة، وإمنا هي دولة عظمى تبحث كغيرها من الدول الكبرى عن مصاحلها، وعن ضمانات اس����تمرار هذه 
املصالح في هذا املكان أو ذاك من العالم، بغض النظر عن أشخاص احلاكمني في أي دولة تدعمها واشنطن. 
فقامت برفع ش���عار املطالبة بالدميقراطية عبر اتباع اس���تراجتيتي: احتواء الثورات الش���عبية، ودعم رياح 
التغيير في الدول العربية، بأن تس���اعد كل دول���ة مبفردها على إجراء إصالحات في النظام، واتخاذ التدابير 
الالزمة من أجل خفض التوترات السياس���ية الداخلية، واإلفشال اإليجابي عبر دعم ثورات مضادة في العديد 

من الدول التي تقع ضمن محور املمانعة واملقاومة، وذلك لتحقيق مشروع الشرق األوسط الكبير.
وفي إطار األبعاد االستراتيجية للثورات العربية، وتداعياتها على السياسة األمنية للواليات املتحدة األمريكية؛ 
حيث متّكنت الثورات العربية من زعزعة األس���س واألركان التي بنت عليها الواليات املتحدة جهودها ملكافحة 
اإلرهاب، ومحاربة اإلس���الميني املتش���ددين، قامت الواليات املتحدة بإعادة صياغة اس���تراتيجيتها في دول 
املنطقة، وذلك بالنظر بوضعية قواتها املسلحة املنتشرة هناك مبراجعة املساعدات واملبيعات العسكرية املزمعة 
لألقطار التي تشهد موجة من االحتجاجات الشعبية، وهذا ما يفرض حتديات أبرزها إعادة انتشار للقوات بعد 
االنسحاب من العراق في نهاية عام 2011م، ومواجهة املنافسة االستراتيجية املتصاعدة مع إيران في املنطقة، 
ومواصلة جهودها ملكافحة اإلرهاب، كما قامت ببذل اجلهود الدبلوماس���ية واألمنية من أجل حتسني األوضاع، 
وتقوية شراكاتها مع دول املنطقة، وذلك عبر إبراز االلتزام املستمر بأمن واستقرار دول املنطقة بالقيام بزيارات 

رفيعة املستوى، وإجراء نقاشات ثنائية وإقليمية حول املسائل األمنية.

  د. جنالء مرعي

باحثة متخصصة في العلوم السياسية

السياسة اخلارجية األمريكية 
والثورات العربية 
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إن السياس���ة اخلارجي���ة للواليات املتحدة األمريكية جتاه أي منطقة في العال���م ال بد أن تكون نابعة أوالً من 
مصاحلها وأهدافها الكونية من جهة، وأهمية املنطقة املعنية بتلك السياس���ة من جهة ثانية. وعليه، فإن التحليل 
العلمي والواقعي للسياسة األمريكية جتاه الثورات العربية التي تشهدها العديد من الدول العربية ال بد أن يأخذ 

هذه املسألة بعني االعتبار.
وقد حافظت اإلدارات األمريكية املتعاقبة، سواء جمهورية كانت أو دميقراطية، على مجموعة ثابتة من األهداف 
االس���تراتيجية في املنطقة العربية، واعتمدت في س���بيل حتقيق ذلك على العديد من اآلليات، من أهمها توفير 
الدعم لنظم سياس���ية تؤيد السياسات األمريكية، وذلك بغّض النظر عن درجة شرعية هذه األنظمة أو مستوى 
ش���عبيتها. وصّنفت الدول العربية إلى معس���كرين: االعتدال واملمانعة، بحس���ب تأييد كل منهما لالستراتيجية 

األمريكية، وسياساتها في املنطقة.
وتعد املتغيرات والتطورات »الثورات العربية« التي تش���هدها العديد من الدول العربية منذ أواخر عام 2010م 
انطالًقا من تونس، وانتشاًرا في بعض الدول العربية األخرى، مثل مصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين.. إلخ، 
والتوقع للعديد من اجلمهوريات العربية األخرى، غير املس���تقرة بأوضاعها السياس���ية واالجتماعية، واملرشحة 
إلعادة ترتيبها، من أهم الظواهر االجتماعية – السياسية التي تشغل الرأي العام العاملي، واالهتمامات العاملية، 
وخاصة األمريكية؛ إذ مثلث حالة من االرتباك بني املصالح واملبادئ ليس فقط لصانعي القرار الرسمي، بل أيًضا 
ملراكز ومؤسسات الفكر Think Tanks في الواليات املتحدة األمريكية؛ وذلك لفجائية هذه الثورات، وعدم القدرة 

على توقعها بهذه السرعة، وبهذا الكم واالنتشار.
 ونظًرا لذلك، تعالج هذه الدراسة موضوع املصلحة الوطنية األمريكية كمحدد من محددات السياسة اخلارجية 
األمريكية جتاه الثورات واحلراك الشعبي الذي تشهده بعض الدول العربية؛ إذ تسعى الواليات املتحدة األمريكية 
بش���كل أو بآخر للعب دور في هذا املشهد حالًيا، على الرغم من أن هذا احلراك يعود إلى أسباب داخلية بحتة، 
وذل���ك من خالل اإلجابة على س���ؤال رئيس يطرح نفس���ه بقوة في خضم هذه األح���داث »الثورات« على وجه 
اخلص���وص، وبدول معينة لها ثقل في مجريات األحداث، وتوازنها في املنطقة، حول ماهية دور وتأثير املصلحة 

الوطنية في توجهات السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الثورات العربية؟
 والذي يتفرع منه عدة تساؤالت تتمثل فيما يلي: هل هناك دور للواليات املتحدة في انفجار الثورات العربية؟ 
وهل كانت برامج املس���اعدات املقدمة إلى مؤسسات املجتمع املدني مقدمة لهذه الثورات؟ هل أسهمت الواليات 
املتحدة في هذه الثورات من خالل التمويل؟ ما الهوية احلقيقية للواليات املتحدة األمريكية في ظل هذه الثورات 
وما أجندتها؟ وهل احلراك العربي يأتي في السياق املؤيد أم املضاد للسياسات األمريكية في املنطقة العربية؟

  د. جنالء مرعي

السياسة اخلارجية األمريكية 
والثورات العربية 

باحثة متخصصة في العلوم السياسية
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وهذا من خالل مناقش���ة عدد من احملاور الرئيسة، 
ولكن قب���ل تناولها، كان من األهمي���ة مبكان حتديد 
معن���ى »الثورة«، فكثيًرا ما يُس���تخدم مصطلح »ثورة« 
دون التأكد من الداللة الصحيحة لهذه الكلمة، وغالًبا 
ما يتم اس���تخدام هذا املصطل���ح لوصف احلركة، أو 
االنقالب، أو االنتفاضة، أو هبة ش���عبية مؤقتة، تقود 
إلى تغيي���ر جتميلي في نظام احلكم الس���ائد، بينما 

»للثورة« يصف  الدقي���ق  املعنى 
التي  واألحداث  األفعال  مجمل 
تقود إلى تغيي���رات عميقة في 
الواقع السياس���ي واالجتماعي 
واالقتص���ادي ألمة أو مجموعة 
بش���رية ما، وبش���كل ش���امل 
الطويل،  امل���دى  وعمي���ق على 
ينتج عنه تغيير في بنية التفكير 

االجتماعي للش���عب الثائر، وفي إعادة توزيع الثروات 
والسلطات السياسية.)1( 

فالثورة  Revolution  كمصطلح سياسي تعني »مجموعة 
من التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية تؤدي 

إلى تغيير جذري شامل في املجتمع«.)2(
وتعد الثورة ظاهرة مهمة في التاريخ السياسي، فهي 
حركة سياس���ية في الدولة؛ حيث يحاول الش���عب أو 
اجليش أو مجموعة أخرى في احلكومة إخراج السلطة 
احلاكمة، وتستخدم هذه املجموعات الثورية العنف في 
محاولة إسقاط حكوماتها، ويؤسس الشعب أو اجليش 
حكوم���ة جديدة ف���ي الدولة بعد إس���قاط احلكومة 
السابقة، ويس���مى هذا التغيير في نظام احلكومة أو 
في القادة احلاكمة »الثورة«؛ ألنه يصبح هو الس���لطة 

احلاكمة اجلديدة.
وقد كش���فت الثورات الش���عبية العربي���ة املتنامية 

)1( نصير عاروري، استش���راف ملآالت الثورات العربية، اجلمعة، 18مارس 
2011م:

www.allofjo.net/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=9791:2011-03-18-18-29-40&catid=51:2010-06-

06-04-19-21&Itemid=263
(2) www.thefreedictionary.com/revolution

الراهنة ظاهرة جديدة في املش���هد العربي، تتمثل في 
كونها في األصل انتفاضات ش���بابية، متتاز مبجموعة 
من الصفات املشتركة في مقدمتها: أنها في األساس 
حركات ش���بابية مس���تقلة، وذات روح معنوية عالية، 
وتتبنى استراتيجيات جديدة وفاعلة، وعلى الرغم من 
وجود ف���وارق فيما بني هذه الثورات مييز بعضها عن 
بعض، فإنه يجمعها الهدف األساس، وهو إسقاط النظم 
احلاكمة املس���تبدة لش���عوبها، 
الشاملة ضد  الثورة  وذلك عبر 

تلك النظم.))(
»القوة  اس���تخدام  وس���اعد 
»ثورة  ف���ي  املتمثلة  الناعم���ة« 
املعلوم���ات« في ه���ذا التغيير 
الذي يش���هده الشرق األوسط؛ 
حيث أدت إلى خلق جيل وسط 
جديد بني احلكم االستبدادي والتطرف الديني - وفًقا 
جلوزي���ف ناي- الذي يرى أنه���ا تنتقل عبر طريقني: 
األول من الغرب إلى الش���رق، والثاني من الدولة إلى 
الفاعلني غير الرسمني، كما حدث في ميدان التحرير 
 ف���ي القاهرة، وم���ا فعلته التكنولوجي���ا املتطورة مثل 
»Twitter« و»Facebook«؛ حي���ث مّكنتهم من التغلب على 

مشاكل العمل اجلماعي والتنسيق فيما بينهم.)4(

احملور األول
دور وتأثري الواليات املتحدة األمريكية 

يف انفجار الثورات العربية
ثمة تس���اؤل مهم طرح نفس���ه بقوة منذ أن ذكرت 
صحيفة »نيويورك تامي���ز« األمريكية -في تقرير لها 
للكاتب رون نيكسون املعنون ب�»مجموعات من الواليات 
املتحدة ساعدت على تغذية االنتفاضات العربية«- أن 
احلكوم���ة األمريكية ضخت مالي���ني الدوالرات عبر 

))( د. محمد املصلح، »الثورات الشعبية في العالم العربي.. رؤية شرعية«،
www.islamonline.net/ar/IOLIslamics_C/1278407496624
(4) Joseph Nye, The Future of Power, 10 may 2011, www.

chathamhouse.org/sites/default/files/19290_100511nye.pdf

المعن��ى الدقي��ق »للث��ورة« يص��ف مجم��ل 
األفعال واألحداث التي تق��ود إلى تغييرات 
عميقة ف��ي الواقع السياس��ي واالجتماعي 
بش��رية  مجموع��ة  أو  ألم��ة  واالقتص��ادي 
م��ا، وبش��كل ش��امل وعمي��ق عل��ى المدى 
الطوي��ل، ينتج عنه تغيير في بنية التفكير 

االجتماعي للشعب الثائر
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وكاالت مختلف���ة من داخل وخارج جهازها الرس���مي 
لتحريك مجموع���ات من املنظم���ات املمولة من قبل 
احلكومة األمريكية التي تعمل حتت شعار املساعدات 
املقدمة إلى مؤسسات املجتمع املدني في هذه الثورات 

من عدمه؟
وتكمن اإلجابة على هذا التس���اؤل من خالل إلقاء 
الضوء على الرأي املؤيد واملضاد لدور الواليات املتحدة 

األمريكية في انفجار الثورات العربية:

الرأي املؤيد لدور الواليات املتحدة األمريكية يف 
انفجار الثورات العربية:

يرى أنصار هذا ال���رأي أن الواليات املتحدة قامت 
بتدريب جيل عربي شاب حول طرق العمل بنجاح في 
عالم السياسة، بدًءا من إدارة احلمالت واالنتخابات، 
وصوالً إلى استخدام »Twitter« و»Facebook«، وهو ما 
أدى إلى قيام الثورات العربية، ويس���تند إلى دراس���ة 
أمريكية نش���رت في فبراير 2010م ل�»معهد السالم 
األمريكي« حتت عنوان »دع���م الدميقراطية ضروري 
للمصالح األمنية في الشرق األوسط«- أي قبل حوالي 

عام من الثورات العربية- واليت أكدت على:
1- أن األنظم���ة املتعاونة م���ع الواليات املتحدة في 
املنطق���ة العربية يجب أن تتم إع���ادة إنتاجها بصيغة 
دميقراطية؛ ألن وضعها احلالي يجعلها فاقدة للشرعية 
والتأييد الش���عبي، مما يؤدي إلى عدم اس���تقرارها، 

وبالتالي تهديد للمصالح األمريكية معها.
2- أن املواطن العربي يربط بني السياسات القمعية 
لتلك األنظمة وبني حتالفها مع الواليات املتحدة، مما 
تزداد درجة العداء للواليات املتحدة في الدول العربية، 
وبالتالي يجب أن تسعى الواليات املتحدة للضغط على 
األنظمة املوالية لها للقي���ام بإصالحات هادفة لدعم 

الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان.
)- يج���ب العمل على تس���وية الص���راع العربي – 
اإلس���رائيلي؛ باعتب���اره أحد ذرائ���ع األنظمة إلعاقة 
»التحول الدميقراطي«، مع الضغط على الدول العربية 

لفرض أطر الدميقراطية.)1(
وهو ما يؤكده نيكسون بأن األموال التي تنفقها بعض 
املنظمات األمريكية ضئيلة باملقارنة مع أموال وجهود 
وزارة الدفاع األمريكية، ولكن مع مراجعة املس���ئولني 
األمريكيني وغيرهم النتفاضات الربيع العربي، وجدوا 
أن حم���الت الواليات املتحدة لبن���اء الدميقراطية قد 
لعب���ت دوًرا أكبر في تأجي���ج االحتجاجات مما كان 
معروًف���ا من قب���ل، وذلك مع القادة الرئيس���ني لهذه 
احلركات، بعد أن مت تدريبهم من قبل األمريكيني على 
تقنيات وس���ائل االتصال اجلدي���دة من خالل أدوات 

جديدة وطرق مراقبة االنتخابات.
ووفًقا للبرقيات والوثائق الدبلوماس���ية التي سّربها 
موق���ع »Wikileaks« فإن بع���ض املجموعات واألفراد 
الذين نشطوا مباشرة في الثورات واإلصالحات التي 
جتتاح املنطقة تلقوا تدريًبا ومتوياًل من جماعات تدعم 
الدميقراطي���ة، مثل املعهد اجلمهوري الدولي، واملعهد 
الدميقراطي الوطني، وهي جمعيات ميولها الصندوق 
الوطن���ي الدميقراطي -الذي أنش���ئ ع���ام )198م- 
لتوجيه املنح من أج���ل تعزيز الدميقراطية في الدول 
النامي���ة، ويتلقى حوالي مائة مليون دوالر س���نوّيًا من 
الكوجنرس- وفريدوم ه���اوس، وهي منظمة حقوقية 
غير ربحية، ومقرها واش���نطن، وحتصل على اجلزء 
األكبر من متويلها من احلكوم���ة األمريكية، وخاصة 

وزارة اخلارجية .
كما أكد على »أنه ال أحد يش���ك في أن االنتفاضات 
العربي���ة ذات منش���أ محل���ي، وليس���ت ناجمة عن 
»نف���وذ أجنبي« كما يدعي بعض الزعماء في الش���رق 

األوسط«.
وقال س���تيفن مكينيرني املدير التنفيذي ملش���روع 
الدميقراطية في الشرق األوس���ط: »نحن لم منولهم 
ليبدؤوا االحتجاجات، لكننا نساعدهم في دعم تنمية 

(1) Daniel Brumberg, In Pursuit of Democracy and Security 
in the Greater Middle East, Working Paper. United State 
Institute of Peace, www.usip.org/files/resources/Final%20
working%20paper%20.pdf  -
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مهاراتهم«، وأضاف »ه���ذا التدريب لعب دوًرا في ما 
حدث ف���ي نهاية املطاف، ولكنها كانت ثوراتهم، ونحن 

لم نبدأها«.
وق���د حضر بع���ض الش���باب املصري���ني اجتماع 
التكنولوجيا لعام 2008م في نيويورك؛ حيث مت تعليمهم 
كيفية استخدام الش���بكات االجتماعية، وتقنيات ثورة 
 »Facebook« االتص���االت لتعزيز الدميقراطي���ة، منها
و»Google« و»M.T.V« وف���ي جامع���ة كولومبيا ووزارة 

اخلارجية األمريكية. 
فيما كشفت املراسالت أن برامج الدميقراطية كانت 
مصادر توتر دائم بني الوالي���ات املتحدة والعديد من 

احلكومات العربية. 
فعلي س���بيل املثال، في البحرين، وقبل أش���هر من 
االنتخابات الوطنية بها منع مس���ئولون ممثل »املعهد 
الدميقراطي الوطني« من دخول البالد؛ حيث أكدوا بأن 
التدريب السياسي للمعهد »أفاد املعارضة بشكل غير 
مناسب«، وأن اجلهود األمريكية للترويج للدميقراطية 
تُعد »تدخاًل في الش���ئون البحرينية الداخلية«. وفي 
مصر تظهر الوثائق بأن املس���ئولني املصريني اشتكوا 
من أن الواليات املتحدة كانت تقدم الدعم ل�»تنظيمات 

غير مشروعة«.)1(
كما ذكرت صحيفة »واش���نطن بوس���ت« في أبريل 
ا مجموعات من  2011م أن »واش���نطن مّول���ت س���ّرً
املعارضة السورية، وقناة تليفزيونية تبث برامج تنتقد 
نظام الرئيس بشار األسد، وأفادت نقاًل عن البرقيات 
الدبلوماس���ية التي سّربها موقع »Wikileaks« أن »قناة 
ب���ردى« قامت ببث برامجها في أبريل 2009م، وكثفت 
تغطيته���ا لنقل وقائع موجة االحتجاجات في س���وريا 

وفًقا للتوجهات األمريكية.)2(
وفي ه���ذا اإلطار، ص���رح دونالدش���تاينبرج نائب 
مدير الوكالة األمريكي���ة للتنمية »USAID« في حوار 

(1) Roy Nixion,  U.S Groups Helped Nurture Arab Uprisings, 
The new York Times, 14 April 2011.

(2) Announcement to Fund Opposition Harshly Criticized 
by Anti-Regime Elements, Others,www.washingtonpost.
com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable6.html 

مع »الشرق األوس���ط« حول دور البرامج التي مّولتها 
الوكال���ة في الث���ورات في العالم العرب���ي  بأن »هذه 
الثورات ولدت في الداخل، والش���جاعة التي ظهرت 
هي بفضل األش���خاص ف���ي البل���دان العربية، ولكن 
بالفعل أومن بأنه في بلدان مثل مصر حتديًدا، دعمنا 
لنمو املجتمع املدني وألنواع أخرى من التواصل سّهلت 
حص���ول ما نرى، ولكن الفضل كله يعود إلى الش���عب 

املصري والتونسي والليبي«.
كما ذكر أن التمويل الذي تقدمه الوكالة هو ملنظمات 
دولية غير حكومية تدعم عمليات التحول الدميقراطي، 
واملساعدات مصممة لدعم العمليات االنتخابية التي 
تدعمه���ا احلكومة واملجتمع املدن���ي، ولكن لكي تكون 
املس���اعدات األمريكية فّعالة بش���كل تام، وتصل إلى 
أهداف التنمية والعدال���ة االقتصادية، ينبغي حتقيق 
بيئة مناس���بة من احلكم الرش���يد والدميقراطية))(، 
فمنح الوكالة هي من ميزانية إجمالية تبلغ 800 مليون 
دوالر من أجل تطوير ما يعرف ب�»التنافس السياسي« 
و»املجتمع املدني« في 67 بلًدا أثبتت حيويتها للناشطني 
في حوالي 6 دول عربية، ومت حتديد 104 ماليني دوالر 

لهذه الدول في ميزانية 2011م املقترحة)4(. 
واجلدير بالذك���ر، أنه ال ميكن حج���ب حقيقة أن 
الواليات املتحدة األمريكية تعمل من منطلق ازدواجية 
املعايير، على مساعدة الناشطني احلقوقيني واملعارضني 
املضطهدي���ن الذين يلجئون إلى س���فاراتها حلمايتهم 
من اس���تبداد أنظمتهم، ولعل أب���رز األمثلة املتوافرة 
ف���ي هذا الصدد ما كش���فت عنه صحيف���ة »الديلي 
تلغ���راف« البريطانية مؤخًرا، وعل���ى هامش اندالع 
االحتجاجات املصري���ة، من تأييد احلكومة األمريكية 
لناشطني حقوقيني يتطلعون إلى تغيير النظام احلاكم 
احلال���ي، وإقامة حكومة دميقراطية عام 2011م. كما 
تش���ير إحدى الوثائق الدبلوماسية التي سربها موقع 

))( »نائب مدير الوكالة األمريكية للتنمية: التهديد الرئيس للثورات العربية 
اقتصادي«، الشرق األوسط، ع 11925، )2011/7/2م.

)4( »تدريب وتنظيم وخبرات لشباب ومثقفني«،
 www.annaharpress.net/2011/824.htm  
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»Wikileaks« إلى أن الس���فيرة األمريكية في القاهرة 
مارجريت س���كوبي أشارت إلى أن »جتمعات معارضة 
رسمت خطًطا سرية لتغيير النظام تتم قبل االنتخابات 

املقررة في سبتمبر 2011م«. 
وهو األمر ذاته الذي أشار إليه الصحفي االستقصائي 
ويبس���تارتاربالى؛ حي���ث اتهم وكالة االس���تخبارات 
األمريكية بتحريك الش���عوب العربي���ة ضد أنظمتهم 
االستبدادية، وربط ذلك بخطة أمريكية إلقامة أنظمة 
معادية إليران بعد فش���ل األنظمة العربية احلالية في 

ذلك)1(. 

 الرأي املضاد لدور الواليـــات املتحدة األمريكية 
يف انفجار الثورات العربية:

يؤكد أصحاب ه���ذا الرأي على أن ه���ذه الثورات 
واحلراك الش���عبي ف���ي العالم 
إلى أسباب داخلية  العربي تعود 
بحتة، وإن كانت الواليات املتحدة 
األمريكية تسعى بشكل أو بآخر 
للع���ب دور في املش���هد العربي 
حالًيا. كما أن اجلهات اخلارجية 
دائًما ما تستغل أي اختالالت في 
أي دولة عربي���ة وفًقا ألجندتها 
ومصاحله���ا؛ حي���ث إن املنطقة 
كبيًرا  اهتماًم���ا  تلقى  العربي���ة 
من الوالي���ات املتحدة األمريكية 

وغيرها مبا متتلكه هذه املنطقة من الثروات املتعددة.
فم���ن جانبه، صرح رئيس الوزراء األردني األس���بق 
أن���ه »ليس للواليات املتحدة أو غيرها دور فيما يجري 
من حراك ش���عبي عربي ولكن يحدث ألس���باب ذاتية 
محضة، إال أن الواليات املتحدة ترغب بش���دة في أن 
يكون لها دور، وحتاول استباق التطورات اعتماًدا على 
عالقاتها القدمية مع أنظمة احلكم العربية التي تشهد 

)1(  عائش���ة بنت محم���ود، »الثورات العربي���ة... والتهديد اإليراني: ميل 
أمريكي إلى الش���عوب العربية بعد فش���ل زعمائه���ا في ضمان أمنها 

القومي«،
 www.islamonline.net/ar/IOLArticle_C/.../IOLArticle_C

حراًكا شعبّيًا ينادي باإلصالح أو بالتغيير؛ أماًل في أن 
ال تفقد جميع مواقعها وتأثيرها على هذه األنظمة في 

املستقبل«.)2(
فال���دول العربية تعاني من عدم قدرتها على اللحاق 
برك���ب احلض���ارة العاملي���ة، على الرغم م���ن توافر 
اإلمكاني���ات املادية والتاريخي���ة، فإنها بقيت في آخر 
قائمة التنمية البشرية، كما أن الفقر واجلهل والبطالة 
والقمع األمني و»مأسس���ة« النظم العربية للفس���اد، 
وهيكلة االنسداد السياس���ي بأطر سياسية ال تسمح 
بالتعبير احلر، وفش���ل القوى التقليدية في استيعاب 
وفهم احلركات الشبابية اجلديدة، والفجوات التنموية 
بني املناطق املختلفة داخل البلد الواحد، واستئثار فئة 
قليلة مبوارد الدولة، عبر تكريس معادلة »زواج السلطة 
ورأس املال«، كانت الس���مات املميزة لهذه املجتمعات 

التي بددت مواردها.))(
هذه األوضاع دفعت املجتمعات 
العربية لالنفج���ار من الداخل، 
القائمة  باألنظمة  الثقة  وفقدان 
فيه���ا التي كانت ت���رى احلاكم 
للنقد،  قابل���ة  غير  ش���خصية 
فالث���ورات العربية هي صناعة 
محلية بداية، وإن كانت الواليات 
املتح���دة األمريكية قد حتدثت 
عن نظرية »الفوضى اخلالقة«، 
ودرست ضرورة تطبيقها في دول 
عربية وغير عربية؛ فالفوض���ى اخلالقة وفًقا ملعظم 
السياس���يني تكون نابعة من داخل النظام السياسي؛ 
بس���بب عدم استيعابه ملطالب مواطنيه، وبسبب وجود 
فجوة بني ما يجب أن يكون وبني ما هو كائن، وهي ما 
أطلق عليها هنتنجتون »فجوة االستقرار«، والتي تتسبب 
بعدم استقرار النظام السياسي، ومن ثم اندالع الثورات 

)2(  أحمد حرب، مسئولون عرب: أمريكا مستفيدة من الثورات في العالم 
العربي، الوفد، 2011/5/26م.

))(  د. خال���د حنفي عل���ي، الثورات العربية: االنهي���ارات املتتالية للنظم 
السياسية العربية، السياسة الدولية، ع 185، يوليو 2011م. 

 www.siyassa.org.eg/NewsContent/12/116/1621

لي��س للوالي��ات المتح��دة أو غيره��ا دور 
فيما يجري من حراك ش��عبي عربي ولكن 
يحدث ألسباب ذاتية محضة، إال أن الواليات 
المتح��دة ترغب بش��دة ف��ي أن يكون لها 
دور، وتحاول اس��تباق التط��ورات اعتماًدا 
عل��ى عاقاتها القديمة مع أنظمة الحكم 
ا ينادي  العربية التي تشهد حراًكا شعبّيً
باإلص��اح أو بالتغيير؛ أم��ًا في أن ال تفقد 
جمي��ع مواقعه��ا وتأثيره��ا عل��ى ه��ذه 

األنظمة في المستقبل
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التي ش���هد العالم العديد منه���ا في العصر احلديث، 
فالفوضى اخلالقة عند كثير من علماء السياسة تفعل 
املعجزات، وتتس���بب بزوال أنظمة فاسدة، أو قدمية، 
واملجيء بأنظمة سياس���ية حديثة إنسانية؛ يُتوقع أن 
تك���ون مريحة بعد مرحلة فوض���ى متعمدة األحداث، 
وه���ذه النظريات تنطبق في مجملها على الثورات في 
الوطن العربي، سواء املصرية أو التونسية، أو الليبية، 
أو السورية، أو الثورات املتوقع اندالعها في عدد آخر 

من الدول العربية قريًبا.
فالنظرية موجودة قب���ل الثورات العربية، والواليات 

املتحدة كانت تتحدث منذ سنوات 
عن شرق أوس���ط جديد تصنعه 
إعادة  وع���ن  ملصاحلها،  وفًق���ا 
وتركيب  وفك  املنطقة،  تش���كيل 
دول، وإنشاء جديدة بحدود غير 
احلالية، وكانت تتهيأ للتدخل في 
املنطقة لتشكيلها من جديد، لكن 
وجود نظري���ات لعلماء أمريكان 
مثل فوكويام���ا الذي حتدث عن 
»نهاية التاريخ« وغيره ال يعني أن 

الث���ورات العربية قامت بتخطيط وتفكير أمريكي كما 
يّدعي البعض، فوج���ود نظريات أمريكية تتحدث عن 
الفوضى اخلالقة ال يعن���ي أن أي فوضى خالقة هي 

صناعة أمريكية.
وال يعني وجود مخططات أمريكية تتحدث عن شرق 
أوس���ط جديد أن الثورات العربي���ة التي قامت على 
نظرية الفوضى اخلالقة هي ثورات أمريكية، بالرغم 
عن دخول الواليات املتحدة على خط الثورات العربية 
على اعتبار أنها ش���رطي العالم، وتتدخل في ش���ئون 
الدول، فالثورات العربي���ة بداية قامت احتجاًجا على 
ظلم واس���تبداد أنظمة، ثم تدخل���ت الواليات املتحدة 
في مس���اراتها، فأي���دت بعضها بقوة كم���ا في ليبيا، 
وحتفظ���ت على بعضها في البداية كما في مصر، ولم 
تدع���م بعضها إال بعد أن وصل���ت العالقة بني الثوار 
والنظام إلى طريق مس���دود كما في اليمن. فالواليات 

املتحدة األمريكية قوة عظمى، وهي شرطي العالم بال 
منازع، وهي التي تتحكم في الشعوب، كما تتحكم في 
األنظمة، وهي تدع���م الفوضى اخلالقة في األنظمة 

التي ترى أنها ال تسير بالكامل في مضمارها.)1(
كما أن أغلب املؤسس���ات املمولة من قبل الواليات 
املتحدة األمريكية لم تشترك، ولم تكن فعالة في هذا 
احلراك، بل اتخذت موقف احلياد منه، بل إن بعضها 
أثار املخاوف من طبيع���ة الثوار والثائرين، كما حدث 
في بعض النخب في مصر والواليات املتحدة، وميكن 
النظر إلى األردن كنموذج على الدور السلبي للمؤسسات 
واملنظمات غير احلكومية املمولة 
من قبل الوكالة األمريكية، فعلى 
الرغم من جتاوز عدد املؤسسات 
املعنية بحقوق اإلنس���ان ثالثني، 
من: مراكز بحوث، ومؤسس���ات 
حقوقية، إال أنها لم تستطع طوال 
15 عاًما املاضية أن تشكل لوبي 
ضغ���ط أو تخرج ف���ي مظاهرة، 
وبقيت حبيسة الفنادق والقاعات 
املغلق���ة. كما أن هناك ما يقارب 
000) منظمة غي���ر حكومية في األردن لم نلحظ أي 
نش���اط خاص بها في مجال احلراك، باستثناء عدد 
محدود من املؤسس���ات املمولة ذاتّيً���ا، فلقد متكنت 
الواليات املتح���دة من صناعة نخب���ة خاصة بها في 
العال���م العربي، ولكنها لم تضم���ن الوالء املطلق لهذه 
النخبة، كما أن هذه النخبة انشغلت بجمع املال املقدم 
م���ن التمويل األمريكي، وافتقدت إلى الكفاءة في ذات 
الوقت، فضاًل ع���ن أن برامجها كانت بعيدة عن واقع 
املجتمعات العربية، إلى جانب تشّكك املواطن العربي 
نفس���ه من األجندة التي تتبناها هذه املؤسسات، وهو 
تش���كك له وزنه في ظل ازدواجية املعايير املتبعة من 
قبل الواليات املتحدة التي أفقدت أمريكا مصداقيتها 
طوال العقود السابقة، وجعلت الثقة فيها وفي سياستها 

)1( ماجد اخلضري، الثورات العربية هل هي صنيعة أمريكية؟،
www.aldarbnews.com/articles/.../4121-2011-08-28-09-10-40.html 

ال يعن��ي وج��ود مخطط��ات أمريكي��ة 
تتح��دث ع��ن ش��رق أوس��ط جدي��د أن 
الث��ورات العربي��ة الت��ي قام��ت عل��ى 
نظري��ة الفوض��ى الخاقة ه��ي ثورات 
بداي��ة  العربي��ة  فالث��ورات  أمريكي��ة، 
قام��ت احتجاًجا على ظلم واس��تبداد 
أنظمة، ث��م تدخلت الوالي��ات المتحدة 

في مساراتها
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وأجندتها معدومة، أدى ذلك إلى دفع الثورات العربية 
بنخب جديدة لم تتوقع الواليات املتحدة صعودها.)1(

وبعد ط���رح الرأيني املؤيد واملض���اد لدور الواليات 
املتحدة في انفج���ار الثورات العربية، ترى الباحثة أن 
فئة قليلة من احملللني السياس���يني العرب والدوليني 
أعطت إدارة أوباما دوًرا كبيًرا في حدوث هذه الثورات 
وفي إجنازاتها، عبر منظماتها التي تعمل حتت شعار 
املس���اعدات املقدمة إلى مؤسس���ات املجتمع املدني 
في هذه الثورات، لك���ن بالرغم من قلة أصحاب هذا 
الرأي، فإن���ه من املهم القول: إن ه���ذه الثورات ذات 
منشأ محلي، وليست ناجمة عن نفوذ أجنبي، إمنا هي 
نابعة من ش���عوب املنطقة، ومعاناتها لعقود طويلة مع 
أنظمة فاسدة مس���تبدة في الداخل وغير وطنية في 
سياساتها اخلارجية، وإن كانت الواليات املتحدة تسعى 
بشكل أو بآخر للعب دور في املشهد العربي حالًيا، من 
أجل حتقيق مصاحلها ف���ي املنطقة عن طريق تقدمي 
كل الدعم املادي واللوجستى واإلعالمي لنصرة الشارع 
الثائر، وكل بلد تختل���ف عوامل جناح ثورته، وحتقيق 
أهدافه عن اآلخر؛ طبًقا لتحقيق ذلك البلد للمصالح 
األمريكية س���لبّيًا أو إيجابّيً���ا، ومدى تأثير ذلك البلد 

على مصالح حلفائها. 
ولك���ن يبقى عل���ى كل مواطن في الش���ارع العربي 
أن يس���عى في مصالح وطنه وشعبه؛ فالرؤى الدولية 
واألمريكي���ة هي مجرد مش���روعات إلى أن جتد من 
يتعهد بتنفيذها من حكوم���ات أو جماعات معارضة، 
فحينه���ا يصبح هذا املتعهد العربي هو مصدر اخلطر 

على الوطن وعلى حركات التغيير فيه.    

احملور الثاني
املصلحة الوطنية األمريكية.. وإدارة أوباما 

للحراك الشعيب يف املنطقة العربية
مفهوم املصلحة الوطنية ليس مفهوًما ثابًتا، بل يتغير 
بتغي���ر النظرة إليه، وميكن اعتبار املصلحة الوطنية - 

)1( حازم عياد، هوية الثورة وهوية أمريكا احلقيقية،
 www.assabeel.net /.../37656-.html 

ا للدولة على املدى الطويل،  بشكل عام- هدًفا مستمّرً
وبشكل آخر هي محرك السياسة اخلارجية، فالسياسة 
اخلارجية هي  -بش���كل أو بآخر- تعبير عن املصلحة 

الوطنية)2(.
وقد ارتكزت السياس���ة اخلارجية للواليات املتحدة، 
رغم اختالف اإلدارات األمريكية املتعاقبة، باألس���اس 
على املصلحة القومي���ة العليا، حتى لو كان ذلك على 
حساب قواعد ومبادئ املجتمع الدولي، فاإلمبراطوريات 
بحسب هنري كس���ينجر – وزير اخلارجية األمريكية 
األسبق – ال تهتم بأن تدير شئونها في إطار نظام دولي، 

فهي تطمح أن تكون هي ذاتها النظام الدولي))(.
وتعكس تلك السياسة واستراتيجياتها املتعاقبة للعالم 
منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى إدارة بوش »االبن« 
ف���ي تفاعالتها املصلحة األمريكية باألس���اس)4(. إذن 
فالثابت هو املصلحة، واملتغير هو آليات أو سياس���ات 

حتقيق هذه املصلحة. 
وانطالًق���ا من مبدأ الس���عي للحفاظ على املصالح 
القومية العلي���ا، والتي تتكون من مرتكزات ثالثة هي: 
اإلمكان���ات، وامل���وارد الهائلة – والقي���م واملعتقدات 
األيديولوجية – الق���وة، أصبح ضرورّيًا على الواليات 
املتحدة أن تهتم بالشئون الدولية،)5( فجوهر السياسة 
اخلارجي���ة األمريكية ينطلق من فكرة محورية، وهي : 
»أن قيم أمريكا ومؤسساتها وآلياتها ال بد أن متتد إلى 
العالم كله«، وقد تختلف الوس���ائل واألساليب إال أنها 

في مجملها تتفق على ضرورة حتقيق هذه الفكرة)6(.

)2( جنالء محمد مرعي، تأثير البترول في توجهات السياس���ة اخلارجية 
األمريكية جتاه إفريقيا بعد أحداث 11 سبتمبر 2011م دراسة حالية: 
الس���ودان، رس���الة دكتوراه، جامعة القاهرة: كلي���ة االقتصاد والعلوم 

السياسية، 2011م، ص 21.
(3) Kissinger, Henry., A post Cold War Agenda, Newsweek, 

Jan 28, 1991. p 128.
)4( أحمد يوس���ف أحمد، وممدوح حمزة، صناعة الكراهية في العالقات 
العربية األمريكية، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2002م، ص 8).

)5( سمير مرقص، اإلمبراطورية األمريكية ثالثية: الثورة – الدين – القوة 
بعد احلرب األهلية إلى ما بعد 11 س���بتمبر، القاهرة: مكتبة الشروق 

الدولية، )200م، ص )4.
(6) Guyatt, Nicholas., Another American Century The United States 

and The World after 2000, London: Zed Books, 2000, p.195.
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وجاءت إدارة بوش »االب���ن« لتتبنى توجهات ميينية 
متطرفة، وترفع شعارات: استثنائية أمريكا، وضرورة 
إعالء املصلح���ة القومية األمريكية، وضرورة نش���ر 
القي���م األمريكي���ة وإن بالقوة، وق���د عبرت عن ذلك 
بوضوح »كونداليزا ريس« ف���ي بداية عام 2000م؛ إذ 
قامت بنشر وثيقة حتت عنوان »حملة 2000: النهوض 
Campaign 2000: Promoting the Na-  ااملصال���ح القومي���ة
tional Interests«، والتي شكلت املالمح العامة للسياسة 

األمريكية اخلارجي���ة في ظل إدارة بوش »االبن« التي 
تأثرت بأفكار احملافظني اجلدد الذين س���يطروا على 
مواق���ع مهمة في إدارة ب���وش. وقد أعلنت عن أهمية 

توظيف القوة لتحقيق املصلحة األمريكية)1(.
على الرغم من اختالف سياس���ة أوباما اخلارجية 
في كثير من اجلوانب عن سياس���ة بوش، إال أن هذا 
االختالف يعد في الشكل دون املضمون؛ وذلك لرغبة 
أوباما في مخالفة نهج الرئيس الس���ابق، ولو ظاهرّيًا، 
لزيادة شعبيته، واس���تخدام نهج التحاور مع الشعوب 
األخ���رى؛ إذ يتفقان ف���ي تعريف املصال���ح الوطنية 
األمريكي���ة في العالم، وإن اختلفا ف���ي آلية تنفيذها 
لتحقيق تل���ك املصالح؛ وذل���ك ألن مصالح الواليات 
املتح���دة يفرضه���ا موقعها اجلغراف���ي، واقتصادها 

وحتالفاتها، وأيًضا قيمها)2(.
حيث تقوم نهج السياس���ة اخلارجي���ة على انتهاج 
دبلوماسية هادئة لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية، 
وذلك بتقوية عالقات الواليات املتحدة الدبلوماس���ية 
مع دول العالم، وتعزيز التجارة العاملية، وتبادل األفكار 
مع اآلخرين، واحلرص على حتقيق املصلحة الوطنية 
دون التمسك باأليديولوجية، ويتضح ذلك في سياسته 

مع امللفني النوويني اإليراني والكوري الشمالي))(.

(1) Rice, Condoleezza, Promoting The National Interest, For-
eign Affairs, Vol. 79. No. 1, Jan / Feb 2000, pp. 74-77.

(2)Timmerman, Kenneth R., Obama in Wonderland: Myth 
that no diplomacy has been tried, The Washington Times, 
20 May 2009, p. A17.

(3)Lambro, Donald., Smart Power Stumped: Obama approach 
isn>t making the grade, The Washington Times, 11 May 
2009, P. A23-24.

وعلى الرغم من إعالن الرئيس أوباما في خطابه في 
جامعة القاهرة في 4 يونيه 2009م أنه يس���عى »لبداية 
جدي���دة بني الوالي���ات املتحدة واملس���لمني في أرجاء 
العالم«، بل وكان عنوان خطاب���ه »بداية جديدة«، فإن 
»التطرف العنيف« في خطابه يحتل نفس موقع احلرب 

على اإلرهاب في التفكير السياسي للرئيس بوش. 
إذن الدبلوماس���ية العامة هي استمرار احلرب على 
اإلرهاب، ولكن بوسائل أخرى؛ أبرزها ما يعرف بالقوة 
الناعمة Soft Power التي تعتمد على نشر الثقافة واملبادئ 
السياس���ية والصور الذهنية خلدمة املصالح القومية 
لدولة معين���ة؛ عن طريق خلق تعاط���ف مع صورتها 
ومبادئها وسياساتها، وأهدافها ومصاحلها لدى شعوب 
البلدان األخرى، وستكون هذه القوة اإلقناعية اجلاذبة 
أكثر توفي���ًرا للنفقات من الق���وة الصلبة التي تعتمد 
على اس���تخدام أدوات القوة العس���كرية واملساعدات 
االقتصادية لتحقيق نفس أهداف األمن القومي فيما 

ُعرف بسياسة العصا واجلزرة)4(.
إذن، فمعيار املصلحة الوطنية األمريكية هو احملّرك 
األول للمواقف األمريكية من حركات التغيير العربية؛ 
حيث إن الواليات املتحدة ليس���ت جمعية خيرية دولية 
مهتمة بحقوق اإلنسان في العالم، وهي ليست منظمة 
دولية لدعم حركات التغيير ونصرة حقوق الش���عوب 
املقهورة، فأمريكا هي دولة عظمى تبحث كغيرها من 
الدول الكبرى عن مصاحلها، وعن ضمانات استمرار 
هذه املصالح في هذا املكان، أو ذاك من العالم، بغض 
النظر عن أش���خاص احلاكمني في أي دولة تدعمها 

واشنطن.
االستراتيجية  املصالح  وتش���ابكت  تشكلت  تاريخّيًا 
األمريكية في الش���رق األوس���ط حول مجموعة من 
األهداف ش���به الثابتة، وأقرت وثيقة »اس���تراتيجية 

)4( محمد ُصفار، حتليل خطاب الرئيس أوباما في جامعة القاهرة: دراسة 
في الدبلوماس���ية العامة األمريكية جتاه العالم العربي واإلس���المي، 

مجلة النهضة، املجلد 11، ع1، يناير 2010م، ص 7-4.
 Hillary Clinton, Leading Through Civilian Power: Redefin-
 ing American Diplomacy and Development. Foreign
Affairs ,November/December 2010
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األمن القومي« التي ص���درت في مايو 2010م اجلزء 
اخلاص بالشرق األوس���ط حتت عنوان »دعم السالم 
واألمن والتعاون في الش���رق األوسط الكبير«، والتي 

تتمثل فيما يلي:
• التعاون الكبي���ر في العديد م���ن القضايا مع 	

احلفاظ على أمن إسرائيل.
• استمرار العمل على تدفق النفط.	
• العمل على حل صراع الش���رق األوس���ط مبا 	

يضمن قيام دولة فلس���طينية مس���تقلة بجانب 
إسرائيل.

• التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب.	
• دفع إيران بعيًدا عن الس���عي القتناء تكنولوجيا 	

نووية.)1(
فمشروع الشرق األوسط الكبير وفًقا لالستراتيجية 
األمريكية يقوم على استيعاب كل املتغيرات التي حدثت 
خاصة بعد أحداث 11 س���بتمبر، وتتمثل أهم جوانبه 
في نشر الدميقراطية، وإدخال تغيرات في بناء النظم 

(1) The National Security Strategy of the United States of 
America, Washington: White House. May 2010

السياس���ية، وتقوية املجتمع املدني كأحد أهم مالمح 
املشروع األمريكي جتاه الشرق األوسط. 

وميثل هذا املش���روع خلفية دعم لوجس���تي الندالع 
الثورات التي تنتظم العديد من الدول العربية، خاصة 
وأن جوهر املش���روع يقوم على تشجيع الدميقراطية، 
واحلكم الرشيد، وبناء مجتمع معرفي، وتوسيع الفرص 
االقتصادية، وتدريب املرأة العربية، واالنتخابات احلرة، 
ومكافحة الفساد، وتشجيع الشفافية، ووجود إعالم حر 
ومستقل عن احلكومات، وتشجيع الدراسات واألبحاث؛ 

باعتبار أن املعرفة هي الطريق إلى التنمية.
وف���ي ه���ذا املش���روع مت رف���ع ش���عار املطالب���ة 
بالدميقراطية، هذا الش���عار الذي يشّكل خطًرا كبيًرا 
عل���ى األنظمة الديكتاتورية احلليف���ة ألمريكا، إال أن 
املصالح األمريكية ترى في رفع ش���عار الدميقراطية 
مفتاح احلل إلجناح املش���روع األمريكي في املنطقة، 

باإلضافة إلى التخلص من األنظمة الضعيفة.)2(  
وف���ي رأيي أن إدارة أوبام���ا اآلن تعمل على حتقيق 

)2( حس���ن وراق،  ربيع الثورات العربية في ظل مش���روع الشرق األوسط 
   www.alhassaheisa.com/t10832-topic :الكبير
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 .القتناء تكنولوجيا نوووة

األهداف اليت تتشكل وتتشابك حوهلا املصاحل االسرتاتيجية  

 األمروكية يف الشرق األوسط 
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املصال���ح األمريكية؛ م���ن خالل دع���وة احلكومات 
العربية »والضغط عليها« لتحقيق إصالحات دستورية 
واقتصادية حتفظ استمراريتها، وتضمن أيًضا في هذه 
الدول بقاء املصالح األمريكية. فقامت بتقدمي الدعم 
املادي واللوجستي واإلعالمي للوقوف بجانب الشعوب 
الثائ���رة، فقد أعلن أوباما عن وقوفه بجانب ش���عوب 
املنطقة وثوراتها في مواجهة األنظمة االستبدادية التي 
يسيطر عدد قليل فيها على مقاليد احلكم، وأكد على 
أن االنتفاضات في الش���رق األوسط تخدم الواليات 
املتحدة، ومتنحها فرصة كبي���رة؛ إذ إن هذه الثورات 
تفتح آفاًقا واس���عة أمام األجي���ال اجلديدة، ووصفها 

جتتاح  حري���ة«  »ري���اح  بأنه���ا 
املنطق���ة؛ إذ ال يه���م اإلدارة إال 
املصالح األمريكية، فهو قد يكون 
وحكومات  أش���خاص  تغيير  مع 
ف���ي بلد ما، وال يك���ون ذلك في 
يتفاوت  فاالهتمام  أخرى.  بلدان 
باختالف احلال���ة، األمر يتوقف 
على نوع العالق���ة األمريكية مع 

املؤسسات القائمة فيه، مبا فيها املؤسسة العسكرية، 
ولك���ن االعتب���ار األمريكي األهم هو »ن���وع« البدائل 

املمكنة لهذا النظام. 
فعلى س���بيل املثال، تبذل الوالي���ات املتحدة جهوًدا 
حثيث���ة لترك انطباعات إيجابية لدى ش���عوب الوطن 
العربي، وتتدخل أيًضا بص���ورة أكثر وضوًحا كما في 
احلالة اليمني���ة حفاًظا على مصاحلها، إال أن الوضع 
في ليبيا مختلف إلى حد ما، فقد أخذ التدخل منًحى 
مختلًفا؛ حيث أس���همت الواليات املتحدة في إصدار 
قرار مجل���س األمن الدولي بف���رض احلظر اجلوي، 
وتطور موقفها بعد صدور القرار بحجة حماية املدنيني 

من قوات القذافي.
أم���ا في مصر، فقد راقبت األحداث بحذر ش���ديد؛ 
الحتمال تأثير ذلك على مصاحلها االس���تراتيجية في 
الشرق األوس���ط، وكان ذلك احلذر واضًحا في تعليق 
اإلدارة األمريكي���ة عل���ى أحداث الثورة من���ذ البداية، 

وتصرف احلكومة املصرية إزاءها، فكانت التصريحات 
متذبذب���ة بني تأكي���د أن النظام املصري »مس���تقر«، 
وسيعمل جاهًدا على حتقيق مطالب املتظاهرين -وفًقا 
لتصريحات هيالري كلينتون-، وكذلك تصريحات نائب 
الرئيس »جوبايدن« بأن الرئيس مبارك »ليس ديكتاتوًرا«، 
وبني تصريحات أوباما بأن عملية نقل السلطة يجب أن 
تتم في أس���رع وقت، وتصريحات املتحدث باسم البيت 

األبيض بأن مبارك عليه الرحيل »اآلن«. 
وأث���ار موقف اإلدارة هذا العديد من االنتقادات من 
قب���ل مراكز األبحاث األمريكي���ة Think Tanks؛ حيث 
انتق���د باحث���و the American Enterprise Institute وعلى 
رأس���هم بول ولوفويتز -من أهم 
صق���ور احملافظني اجلدد ونائب 
وزي���ر الدف���اع الس���ابق- إدارة 
مبساندة  اهتمامها  لعدم  أوباما؛ 
ودعم احلركات املطالبة باحلرية 
ف���ي العال���م العربي والش���رق 
األوس���ط، واالهتمام بشكل كبير 
بتصدي���ر القوة الناعمة للواليات 
املتحدة ودعم الدميقراطية، وقدم خبراء املعهد إلدارة 
أوبام���ا مجموعة من التوصي���ات لدعم الدميقراطية 

واحلريات املدنية في مصر، ومنها:
1- تقدمي بيان يدعم مطالب املتظاهرين.

2- حّث احلكومة املصرية على سرعة إنهاء اإلجراءات 
التعسفية لقمع املطالبني باحلرية، خاصة اإلجراءات 

املتعلقة بقطع وسائل اإليصاالت واإلنترنت.
)- مضاعف���ة املعونات اخلارجي���ة اخلاصة بدعم 

الدميقراطية في مصر.
4- إعادة النظر في املعونة االقتصادية التي تقدمها 
الواليات املتح���دة األمريكية للحكومة املصرية، والتي 

تقدر ب�100 مليون دوالر.
5- تطوير عمل الدبلوماسية األمريكية، خاصة في 

منطقة الشرق األوسط)1(.

(1) Paul Walfowitz, The U.S Has Missed an historic Opportu-
nity, American enterprise Institute, www.aei.org

تحقي��ق  عل��ى  أوبام��ا  إدارة  تعم��ل 
المصالح األمريكي��ة؛ من خال دعوة 
»والضغ��ط  العربي��ة  الحكوم��ات 
عليها« لتحقيق إصاحات دستورية 
اس��تمراريتها،  تحف��ظ  واقتصادي��ة 
وتضم��ن أيًضا في ه��ذه الدول بقاء 

المصالح األمريكية
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احملور الثالث 
اسرتاتيجيات الواليات املتحدة يف التعامل 
مع املتغريات السياسية اجلديدة والثورات 

العربية يف املنطقة
جنحت الواليات املتحدة األمريكية منذ سنوات في 
تقس���يم العالم العربي واإلسالمي إلى محاور، األول: 
مح���ور االعتدال، وتتزعمه كل من مصر والس���عودية 
واألردن واإلمارات، والثاني: محور املقاومة واملمانعة، 
وتتزعمه إيران وسوريا وحزب الله وحماس، والثالث: 

محور احلياد.
واملتتب���ع خلريط���ة التغيير السياس���ي في املنطقة 
يالحظ أن اخلاس���ر األكبر هو محور االعتدال؛ حيث 
ش���هدت السنوات األخيرة توس���ًعا في محور املمانعة 
وأدواته، وحقق هذا احمل���ور جناحات كبيرة في إدارة 
امللفات املعقدة في املنطقة، وفي عرقلة مش���روعات 
الهيمنة األمريكية في الس���يطرة على مقدرات األمة، 
تلك النجاحات دعمت توجه الش���باب الرافض لتلك 
السياس���ات ألن يثور في وجه أنظمتها املستبدة، ففي 
البداية لم تعلن اإلدارة األمريكية عن موقف صريح من 
كل انتفاض���ة عربية حلني تتباين مجريات االنتفاضة، 
ولكن بع���د ذلك عملت الواليات املتحدة على التعاطي 
مع املتغيرات السياسية وفًقا الستراتيجية جديدة تقوم 
على تبني »القوة الناعمة« إزاء الدول والشعوب العربية 

مبا يتالئم مع الثورات اجلديدة.
ولكن تعاملت الواليات املتح���دة مع كل ثورة عربية 
مبعزل عن األخرى، بالرغم من أن الهدف واحد، وهو 
إس���قاط األنظمة االستبدادية، واس���تبدالها بأنظمة 
دميقراطية جديدة تس���عى واش���نطن ألن تصنع هذه 
األنظمة اجلديدة حتت لوائها وس���يطرتها، وكان ذلك 

ضمن استراتيجيتني:

1- اسرتاتيجية االحتواء: 
حتاول الواليات املتحدة احتواء الثورات الش���عبية، 
ودعم ري���اح التغيير في ال���دول العربية؛ حيث صرح 
الرئي���س أوباما أنه »يجب علين���ا التواصل مع الناس 

الذين سيش���كلون املستقبل، والسيما الشباب، وتقدمي 
املس���اعدة إلى املجتمع املدني، مبا في ذلك تلك التي 

قد ال تكون رسمية«. 
ولتحقي���ق هذه الغاي���ة تضاعف���ت ميزانية حماية 
مؤسس���ات املجتمع املدني م���ن 1,5 مليون دوالر إلى 
4,) ملي���ون دوالر، وذلك وفًق���ا لصحيفة اجلارديان 
البريطانية،)1( وأن هذا الدع���م األمريكي لن يقتصر 
فقط على العناصر الليبرالية املعتادة واجلديدة، ولكن 
أيًضا على الناش���طني الذين قادوا حركات االحتجاج، 
وتهدف هذه البرامج إلى جتريد هذه القوى الصاعدة 
من معارضتهم للهيمنة األيديولوجية للواليات املتحدة، 
وحتويلها إل���ى برجماتية متكاملة متاًم���ا مع النظام 
الدول���ي القائم الذي تقوده الوالي���ات املتحدة؛ وذلك 
باحت���واء هذه النظ���م الدميقراطي���ة الوليدة، وعدم 
الس���ماح بتغيير كبير في السياسات، واالكتفاء بتغيير 

بعض رموز نظم احلكم. 
ومن ه���ذا املنطل���ق تعاملت الوالي���ات املتحدة مع 
ث���ورات تونس ومص���ر باإليجاب، حي���ث عملت على 
تش���جيع النخبتني العس���كريتني في كال من البلدين 
على السير في تبني نظام برملاني يتيح تداول السلطة 
بني األحزاب، بش���رط عدم املساس بواقع اجليشني، 
والتزاماتهما جتاه الغرب والواليات املتحدة خصوًصا، 

وبالنسبة ملصر استمرار االلتزام بكامب ديفيد. 
ولن يقتصر االحتواء والتكامل على السياسة فحسب، 
ب���ل االقتصاد أيًضا؛ حيث أك���د أوباما على اإلصالح 
االقتصادي، وحتديث االقتصادات التونسية واملصرية 
من خالل األس���واق احلرة والشركات التجارية؛ حيث 
قرر أن مينح كاًل منهما مساعدات مالية، وأن يسقط 
قدًرا م���ن الديون املتراكمة عليهم���ا، والتي بلغت في 
مصر 0.6) مليار دوالر وفي تونس 14.8 مليار دوالر 

عام 2009م.)2( 

)1(  جبريل محمد، اجلارديان: أمريكا راغبة في إفش���ال الثورات العربية، 
الوفد، 2011/5/26م.

(2) World Development Indication, world bank, 2010, www.
databank.worledbank.org.
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وفي ه���ذا اإلطار طرحت واش���نطن مبادرة ملبادلة 
ملي���ار دوالر ديوًنا مس���تحقة على مص���ر في صورة 
إسقاط األقس���اط والفوائد املس���تحقة عليها خالل 
األع���وام الثالثة املقبلة املقدرة بنحو 0)) مليون دوالر 
س���نوّيًا، على أن تضخ القاهرة نف���س املبلغ باجلنيه 
املصري في مشروعات بنية حتتية، أو تعليم أو صحة، 
ومشروعات تسهم في توفير وظائف جديدة للشباب. 
فيما هن���اك خالفات حول كيفية إدارة املس���اعدات 
األمريكية ملصر؛ حيث تطلب واش���نطن تعيني ممثلني 
عن منظمات املجتمع املدني والقطاع اخلاص املصري 
في اختيار املشروعات املستفيدة من هذه املساعدات، 

وهو ما ترفضه مصر.)1(
كما تقدم الس���يناتور جون كيري مبش���روع قانون 
جدي���د حتت اس���م »قان���ون التنمي���ة واالنتقال في 
الشرق األوس���ط وش���مال إفريقيا« إلى الكوجنرس 
يحدد شروط املس���اعدات والقروض األمريكية ملصر 
وتونس خالل الفترة القادمة، والتي سترمي إلى تقوية 
القطاع اخلاص ورجال األعمال في البلدين، ومحاسبة 
احلكومات في الفت���رة االنتقالية التي متر بها البالد، 
على أن يكون التمويل مش���روًطا ب���أن تلتزم الدولتان 
باقتصاد السوق ومبادئ الرأسمالية الغربية، ومببادئ 

حقوق اإلنسان، واحترام الدميقراطية والتعددية.)2(

2- اسرتاتيجية اإلفشال اإلجيابي:
بعد أن ش���عرت الواليات املتحدة األمريكية بأنه من 
الصع���ب احتواء الثورات العربية بش���كل كامل، بدأت 
تنتهج استراتيجية جديدة تقوم على اإلفشال اإليجابي 
للث���ورات، والهدف العام لتلك االس���تراتيجية هو منع 

قيام وحدة إسالمية في املنطقة العربية. 
وتقوم تلك االس���تراتيجية على أساس دعم ثورات 
مضادة في العديد من ال���دول التي تقع ضمن محور 
املمانع���ة واملقاومة، من أجل تغيير أنظمة احلكم فيها 

)1(  متويل املجتمع املدني واملساعدات األمريكية أساس اخلالفات:
www.alwatenvoice.com/arabic/news/2011/08/12/183418.html
(2) S.618: Egyptian – American Enterprise Fund Act, www.

govtract.us/congress/billtext.xpd

لنظم أكثر اعتداالً وانس���جاًما م���ع الرؤية األمريكية 
للشرق األوس���ط، بطرق إيجابية تعتمد على التظاهر 

السلمي، وتتبنى مطالب عادلة. 
وتقاطعت تلك االس���تراتيجية م���ع رؤية العديد من 
األيديولوجيات والفلس���فات التي تستقي منها بعض 
األح���زاب واحل���ركات العربية رؤيته���ا، وبدأت تلك 
احلركات واألحزاب تدعم حراًكا سياسّيًا شعبّيًا ضد 

تلك األنظمة. ))( 
ومن الدول املرش���حة بقوة حلالة احلراك والتغيير 
السياس���ي التي تدعمها الواليات املتحدة هي سوريا؛ 
حي���ث وضعت الوالي���ات املتحدة أمام نظام األس���د 
خيارين، إما الش���روع في إصالحات سياسية حقيقية 

أو التنحي. 
أم���ا اليمن، فق���د دع���ا أوباما نظ���ام صالح إلى 
التحاور مع الثوار، ووقف العنف واألس���اليب القمعية، 
ومحاس���بة مرتكبيها؛ ألن واشنطن تعتبر نظام صالح 
حليًفا اس���تراتيجّيًا في حربه عل���ى تنظيم القاعدة، 
فيم���ا طالبته بعد ذلك بالبدء في نقل الس���لطة بعد 
وعد الثوار مبساعدة واشنطن في حربها على تنظيم 

القاعدة بعد تنحي صالح.
أما في ليبيا، فبعد مقت���ل القذافي وانتصار الثورة 
الليبية بعد أش���هر على انطالقه���ا، وكعادتها حتاول 
الوالي���ات املتحدة األمريكية احت���واء الثورة في ليبيا، 
كما حاولت مع الثورات العربية األخرى، فتس���تخدم 
في ذلك األس���لوب غير املباش���ر في السيطرة على 
مخرجات الثورة الليبية، بعد أن كان التدخل األمريكي 
املباش���ر في العراق وأفغانستان من أهم أسباب فشل 
الواليات املتحدة في هذي���ن احلربني، وإهدار أموال 
إع���ادة اإلعم���ار األمريكية، وعدم اس���تفادتهم منها 

بتشكيل البلدين طبًقا للرؤية األمريكية. 
ومن هذا املنطلق، قامت الواليات املتحدة بالضغط 

))( حسام الدجني، أمريكا والثورات العربية: 
 http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=%5C2011
%5C03%5C03-25%5C822.htm&dismode=x&ts=25-3-
2011%207:04:00
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على مجلس األم���ن لصدور القراري���ن رقمي 1970 
و)197 بش���أن احلال���ة الليبي���ة، ومضمونهما إحالة 
الوضع في ليبيا إلى احملكمة اجلنائية الدولية، وحظر 
األس���لحة والسفر، وجتميد األصول الليبية في الدول 
الغربية، وإقامة منطقة حظر طيران جوي في األجواء 
الليبي���ة، وقام���ت بترؤس حلف عس���كري ضم عدًدا 

من الدول ملس���اعدة ثوار ليبيا 
للتخل���ص من القذاف���ي، فقام 
حل���ف الناتو بضرب���ات جوية 
على أهداف عس���كرية لقوات 
القذافي، ولم تخِف واش���نطن 
مخاوفها م���ن أن يكون تنظيم 
القاعدة في بالد املغرب وسط 
الثوار الليبي���ني، وقد أثر ذلك 
على رغبة واش���نطن في دعم 

الثوار الليبيني عس���كرّيًا، فقد رفضت بعض الدوائر 
الرس���مية األمريكية تس���ليح الثوار؛ خوًفا من وصول 
هذه األسلحة إلى يد تنظيم القاعدة وإلى حني التعرف 

على املعارضة الليبية جيًدا. )1(
فمنذ اليوم األول النطالق الثورة الليبية بدأ التخطيط 
في واشنطن وعواصم الغرب لرسم معالم استراتيجية 
ما بعد س���قوط القذافي، وبعد عدة أشهر على الثورة 
التي سجلت انتصارها احلاسم انطلقت واشنطن في 
رحلة استثمار ما أنفقته على العمليات العسكرية ضد 
نظام القذافي، وذلك ملوقع ليبيا االس���تراتيجي املهم 
الذي يرتكز باألساس على موارد الطاقة، واالستحواذ 
على مناطق النفوذ في إفريقيا، فمن خالل الس���يطرة 
على مقدراتها عبر املس���اعدات والق���روض وإعادة 
اإلعمار، وتفعيل االس���تثمار ميكن للسياسة األمريكية 
أن تستعيد موقعها الذي اهتز بعد الثورات العربية)2(. 
فاالس���تراتيجية األمريكية بعد سقوط القذافي في 
ليبيا تتمحور حول رعاية املناخ الذي تستطيع من خالله 

 (1) www.un.org/en
)2( االستراتيجية األميركية في ليبيا بعد القذافي،

www.alalam.ir/news/716054 

مساعدة القادة احملليني أو األحزاب السياسية، فهذا 
النوع من املس���اعدات لليبيا سوف يوفر على الواليات 
املتحدة املزيد من األم���وال فيما يتعلق بالقضاء على 
أية صراعات مس���تقبلية، أو احل���رب على اإلرهاب، 
أو حدوث أزمة في إمدادات الطاقة، فالدبلوماس���ية 
الفاعلة مع املس���اعدات املالية مع برامج املساعدات 
األمني���ة، ميكن أن تلع���ب دوًرا 
حاس���ًما في تقليل مخاطر عدم 
األوسط،  الشرق  في  االستقرار 
وأث���ره على إم���دادات الطاقة، 

وعلى االقتصاد العاملي.))(
 وميكن القول: إن االستراتيجية 
األمريكية في التعامل مع الثورات 
العربي���ة تعتمد على التعامل مع 
كل دولة على حدة، وفًقا لوضعها 
اخلاص، حتافظ على مرونة الواليات املتحدة وتعارض 
صورة أنها »تتدخل« في الش���رق األوسط، فيما يؤخذ 
عليه���ا أنها تتجاهل الرابط بني السياس���ة األمريكية 
في وض���ع معني واحملصالت في أماك���ن أخرى، كما 
أن هذه املقاربة األمريكي���ة لكل انتفاضة لها نتائجها 
في دول أخرى، كما أن هذه االس���تراتيجية تفاعلية، 
فهي تس���مح بإدارة املستجدات العاجلة، لكنها تقّوض 
القدرة األمريكية على رسم األحداث بشكل استباقي، 
حتى وإن كانت األنظمة تراقب أفعال الواليات املتحدة 

وتتعلم الدروس.

احملور الرابع 
األبعاد االسرتاتيجية للثورات العربية

وتداعياتهـــا علـــى السياســـة األمنيـــة للواليـــات 
املتحدة:

تعد الثورات العربية حدًثا فارًقا في تاريخ املنطقة؛ 
وذلك ألنها حدثت بصورة متزامنة وغير متوقعة على 

))(  أنطوني كوردس���مان، اخلطوات األمريكية في البلدان الثورية... ليبيا 
منوذًجا:

www.islammemo.cc/Tkarer/Takrer-Motargam/2011/09/17/133115.html

 االس��تراتيجية األمريكية في التعامل 
م��ع الث��ورات العربي��ة تعتم��د عل��ى 
التعام��ل مع كل دولة على حدة، وفًقا 
لوضعه��ا الخاص، تحاف��ظ على مرونة 
الوالي��ات المتحدة وتعارض صورة أنها 
»تتدخ��ل« ف��ي الش��رق األوس��ط، فيما 
يؤخذ عليها أنها تتجاهل الرابط بين 
السياس��ة األمريكية ف��ي وضع معين 

والمحصات في أماكن أخرى،
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اإلط���الق، وأدت إلى إعادة صياغ���ة املفاهيم األمنية 
لعدد من دول الشرق األوسط، باإلضافة إلى الواليات 
املتح���دة صاحبة املصالح في العالم العربي؛ بس���بب 
احتوائ���ه عل���ى النفط ذلك الوق���ود احليوي الذي ال 

تستطيع أي دولة عظمى االستغناء عنه.
إن لألبعاد االستراتيجية للثورات العربية تداعياتها 
على السياس���ة األمنية للواليات املتح���دة األمريكية؛ 
حيث يتمثل البعد االس���تراتيجي في هذه الثورات في 
اإلصرار في كل ثورة على إس���قاط النظام املس���تبد، 
واعتب���ار ذلك هو الهدف االس���تراتيجي للثورة الذي 

ال محي���د عن���ه. ويرفضون 
أي ح���وار مع أي طرف قبل 
حتقيق هدفهم االستراتيجي 
ه���ذا، وال يؤث���ر في موقف 
م���ن  أي  ه���ذا  الش���باب 
التغييرات اجلزئية والشكلية 
التي تقوم به���ا النظم حتت 
ش���عار ظاه���ره اإلص���الح 
التدريج���ي، وباطنه محاولة 

االلتف���اف على الثورات واحتوائها، بل إن هؤالء الثوار 
ال يقرون أساًسا بش���رعية النظم املستبدة الفاسدة، 
وال أي م���ن أقطابها، وال مؤسس���اتها، وال يتحكمون 
في الدساتير التي أس���قطت الثورات شرعيتها، فهم 
ال يس���تندون إال إلى الش���رعية الثورية، وهو ما أدى 
إلى خل���ق إرادة وقوة موازية ألي نف���وذ أمريكي في 
املنطقة، بل إن هذه الثورات ليست فقط ضد أنظمتها 
القمعية الفاسدة، ولم تسقط الديكتاتوريات احلاكمة، 
بل أسقطت معها »اإلمبراطورية األمريكية في الشرق 

األوسط«.
وفي إطار القلق األمريكي من حتول ثورات الش���رق 
األوس���ط ضد الواليات املتحدة، إذا ش���عر الثوار بأن 
أمريكا ال تقدم الدعم الكافي للتغيير السياس���ي في 
بلدانه���م، ب���دأت إدارة أوباما مبراجعة املس���اعدات 
واملبيعات العسكرية املزمع تقدميها لألقطار التي تشهد 
موجة من االحتجاجات الشعبية، وذلك بالتفكير جدًيا 

في تخفيض أنواع محددة من املس���اعدات العسكرية 
للوحدات التي تورطت في اس���تهداف مدنيني، وإلى 
تأجيل الصفقات التي تقدر مبليارات الدوالرات لعدد 
من الدول اخلليجي���ة، والتي تعتبر أكبر مس���توردي 

السالح األمريكي في العالم. 
واجلدير بالذك���ر، أن إدارة أوباما -قبل اندالع هذه 
الثورات- قد دفعت بش���كل مكثف ف���ي اجتاه زيادة 
مبيعات األس���لحة األمريكية املتقدمة حللفائها العرب 
في منطق���ة اخلليج، وذلك كجزء من االس���تراتيجية 
األمريكية لعزل إيران، ودعم حلفاء واشنطن من الدول 
مس���تقباًل  لتتولى  العربي���ة 
بعًضا من املسئوليات األمنية 
للواليات املتحدة في املنطقة، 
ف���ي إطار منظومة الش���رق 

األوسط الكبير)1(. 
ن���ت الث���ورات  فق���د متكَّ
العربية من زعزعة األس���س 
واألركان الت���ي بن���ت عليها 
جهودها  املتح���دة  الواليات 
ملكافحة اإلرهاب، ومحاربة من تصفهم باإلس���الميني 
املتش���ددين؛ حيث إنها اعتمدت لسنوات طويلة على 
حلفائها العرب لدعم مصاحلها الدبلوماسية واألمنية، 
مبا في ذلك مس���اعدتها ملكافحة القاعدة بأس���اليب 
وحتقيقات متعس���فة؛ إذ إنه من املرجح أن السلطات 
اجلديدة ذات العناصر اإلس���المية في حال وصولها 
للحكم س���تكون أقل تعاوًنا في قضاي���ا مثل مكافحة 
اإلرهاب وعملية الس���الم، وهو ما يحتم ضرورة إعادة 
النظر في استراتيجية التعاطي األمني تلك، مع ملفات 

هذه املنطقة االستراتيجية من العالم)2(. 
ولكن���ي أختلف ال���رأي في هذا الش���أن؛ إذ ميكن 

)1(  الواش���نطن تامي���ز: الثورات العربي���ة خطر على أمري���كا، الوطن، 
2011/5/8م، وجمال املالح، ث���ورات العرب...أذهلت العالم وهددت 

مستقبل أمريكا: 
alfanonline.moheet.com/show_news.aspx?nid=451029&pg=1
)2(  الثورات العربية هزت أركان جهود أمريكا ملكافحة اإلرهاب في العالم، 

األهرام، ع25416، 2011/4/11م.

العربي��ة  للث��ورات  االس��تراتيجية  لألبع��اد 
تداعياته��ا على السياس��ة األمنية للواليات 
المتح��دة األمريكي��ة؛ حي��ث يتمث��ل البع��د 
االس��تراتيجي في هذه الث��ورات في اإلصرار 
في كل ثورة على إس��قاط النظام المستبد، 
واعتبار ذلك هو الهدف االستراتيجي للثورة 
ال��ذي ال محيد عنه. ويرفض��ون أي حوار مع أي 

طرف قبل تحقيق هدفهم
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أن تعيق الثورات جهود مكافح���ة اإلرهاب األمريكية 
على املدى القصير، ولكن على املدى البعيد س���تنجح 
التغيرات الدميقراطية احلقيقية في انحس���ار شعبية 
اجلماعات املس���لحة التي كانت تغذيها قوة السلطات 

القمعية.
كما أن لهذه الثورات تداعياتها على السياسة األمنية 
للواليات املتحدة جتاه إيران؛ حيث تدور التكهنات حول 
إذا ما كانت تلك الثورات قد أضعفت إيران أم قّوتها، 
كما تدور تساؤالت حول دور طهران في استغالل بعض 
القالقل في املنطقة القريبة منها وهي اخلليج العربي، 
وحول كيفية تعامل أهم األنظمة في الدول العربية مع 
الدولة اإليرانية. وهو ما يوضح أن أسس استراتيجية 
إدارة أوبام���ا جتاه إيران قد تهدم���ت، وعليها إعادة 
ضبطها بناء على الوضع اإلقليمي احلالي في الشرق 
األوسط. لذا، قدم مركز األمن األمريكي اجلديد في 
مايو 2011م عدة توصيات سياس���ية إلدارة أوباما في 
هذا الش���أن: منها أنه يجب على الواليات املتحدة أن 
تضع رؤية جديدة ت���ؤدي إلى انحيازها إلى طموحات 
اجلماهير ف���ي العال���م العربي وإي���ران، وأن تظهر 
التزاًما في ممارستها وسياس���اتها أيًضا، فضاًل عن 
التركيز على احلريات العامة، وعلى حقوق اإلنس���ان 
ف���ي إيران، والتي حتدثت عنه���ا فيما يتعلق بالثورات 
ف���ي كل املنطقة، وإطالق حملة تواصل اس���تراتيجي 
مخصص���ة للتركيز على عدم عالق���ة إيران بالثورات 
العربية، واحلذر من االنزالق إلى حرب مع إيران بناء 
على حسابات خاطئة، كما حدث مع العراق، أو بسبب 

اخلوف من البرنامج النووي اإليراني. 
وتؤكد تلك املقترحات أن الواليات املتحدة تهدف إلى 
تقليب الرأي العام اإليراني ضد النظام، واس���تغاللها 
ملا أسمته باحلقوق العاملية، مثل حقوق اإلنسان واحلق 
ف���ي التظاهر وغيره، وإلى عزل نظام طهران، والتأكد 
من ضعف النفوذ اإليراني ف���ي املنطقة العربية، وأن 
البديل الذي اجتذب أنظار العرب هو الثورات العربية، 
وليس تصدير الثورة اإليرانية بنمطها الش���يعي، وأن 
الواليات املتحدة رمبا ت���رّوج لتلك النماذج في الفترة 

املقبلة كأحد أهم أهداف سياس���تها اخلارجية لنشر 
الدميقراطية في العاملني العربي واإلسالمي)1(.

لذا، فإن���ه يتوجب على الوالي���ات املتحدة أن تعيد 
صياغة اس���تراتيجيتها في دول املنطقة، وتعيد النظر 
بوضعية قواتها املس���لحة املنتش���رة هناك، وهذا ما 
يفرض حتدي���ات؛ أبرزها إعادة انتش���ار للقوات بعد 
االنسحاب من العراق في نهاية عام 2011م، ومواجهة 
املنافسة االستراتيجية املتصاعدة مع إيران في املنطقة، 
هذه التحديات تتجاوز البعد العس���كري؛ ألن أمريكا 
ستتعامل في فترة نصف العقد املقبل مع خليط متغير 
وغير ثابت للسياس���ات اإلقليمية في املنطقة، ولهذا 
فهي حتتاج إلى استراتيجية مدنية – عسكرية ملواجهة 

املتغيرات كافة. 

اخلامتة
رؤية اسرتاتيجية لسيناريوهات سياسة 
الواليات املتحدة جتاه الثورات العربية

ومما س���بق يتضح أهمية التغيي���ر الذي حدث في 
الدول العربي���ة، وآثاره على املصال���ح األمريكية في 
املنطقة، وهو ما أدى إلى قيام الواليات املتحدة باختراق 
احلراك الشعبي والشبابي بدعم الدميقراطية، والبعد 
عن دعم األنظمة الديكتاتورية في الش���رق األوسط، 
وذلك في ظ���ل غياب حركات ش���بابية ثورية منظمة 
تق���ود هذه الثورات، وفي غياب مرجعيات تناضل تلك 
احلركات الثورية الغائبة لتعبئة الش���عب به على مدى 
س���نوات؛ حيث يصبح من املنطقي االستنتاج أن قيادة 
احلراك العفوي، وإن كانت دوافعه وطنية بحتة، ستؤول 
للقوى األكثر تنظيًما واستعداًدا وانتشاًرا، ولهذا يركز 
احلراك على إعادة األنظمة املوالية »دميقراطّيًا« وعلى 
إغراق األنظم���ة املمانعة بالتفكيك والتمرد املس���لح، 
بحيث تكون أنظمة تابعة، ولكن مكتس���بة للمشروعية 

الشعبية واالنتخابية.

)1(  محمد س���ليمان الزواوي، الثورات العربية تغير سياس���ة أمريكا جتاه 
إيران، مجلة البيان، 2011/6/25م 

www.albayan.co.uk article.aspx?id=924
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ففيم���ا تتجه مصر بقيادة املجل���س األعلى للقوات 
املس���لحة في املرحلة االنتقالية إلى انتخابات برملانية، 
ثم رئاس���ية بع���د موافقة غالبية م���ن املصريني على 
التعديالت الدس���تورية، فإن سيناريوهات التغيير في 
حاالت عربي���ة أخرى ال تزال مفتوحة، كما احلال في 

ليبيا بعد تدخل العامل اخلارجي. 
وفي الوقت الذي يصطدم فيه التغيير في األردن 
لبنيان  »الثنائي���ة الدميوجرافي���ة« املكونة  مبعادلة 
الدولة بني األردني���ني من أصول أردنية، واألردنيني 
من أصول فلسطينية، فضاًل عن قدرة النظام امللكي 
عل���ى التخلي عن املمانعة جتاه مطالب التغيير، فإن 
»طائفي���ة االحتجاج« في البحري���ن قد حتول دون 
اكتمال املش���هد الث���وري الذي حت���ول خليجّيًا في 
أحد مالمحه لصراع خليجي ُسّني في مواجهة املد 

الشيعي اإليراني.
بينم���ا تتراوح س���يناريوهات التغيير في اليمن ما 
بني حرب أهلية محدودة، أو اس���تجابة الرئيس علي 
عبد الل���ه صالح ملطالب احملتج���ني بالتنحي. فيما 
يبدو املشهد املغربي أكثر تدريجية إلى جهة اإلصالح 
السياس���ي، إث���ر محاول���ة امللك محم���د اخلامس 
باالس���تجابة لبعض مطالب احملتجني في حركة 20 
فبراير 2011م. وإن كان الوضع يبدو أكثر حتصيًنا، 
فإنه ال يزال مش���روًعا على احتم���االت عدة تتعلق 
مبدى قدرة حركات التغيير املغربية على اس���تثمار 

الزخم االحتجاجي في املنطقة. 
ومما يالحظ ف���ي مرحلة »ما بعد التغيير« وجود 
عالقة طردية بني ق���وة الدولة ذاتها ومدى قدرتها 
على إدارة مرحلة ما بعد التغيير. فالدولة املصرية 
التي تتسم برسوخها وجغرافيتها املركزية املتماسكة، 
رغم س���قوط النظام، أكثر قدرة على التعاطي مع 
إمكانات بناء نظام جديد، بينما التماهي بني النظام 
والدولة وش���خص القذافي قد يفتح الطريق أمام 
سيناريو »التفتيت والتشتيت«، ولعل البنية الطائفية 
املنقس���مة تهدد كيان دول���ة كالبحرين، وال يختلف 
األم���ر كثيًرا ف���ي األردن واليمن، م���ع وجود بنية 

سكانية وقبلية غير متماس���كة، والؤها األول ليس 
للدولة، وإمنا ملصاحلها الضيقة)1(.

وكل ذلك يزيد من التحديات االستراتيجية للواليات 
املتح���دة في ه���ذه املنطقة، ويرتب عليه���ا أن تعتمد 
مقارب���ة جديدة، وأن توازن مصاحلها االس���تراتيجية 
بأن تس���اعد كل دولة مبفردها على إجراء إصالحات 
ف���ي النظام، واتخاذ التدابير الالزمة؛ من أجل خفض 
التوترات السياس���ية الداخلية، كم���ا يجب أن تعتمد 
طريق���ة م���ا لتحقيق االس���تقرار في اليم���ن، ودعم 
إمكان���ات عمان والس���عودية؛ من أج���ل التعامل مع 
األوضاع التي تستجد في اليمن، وخصوًصا نشاطات 
تنظيم القاعدة، واحتم���ال تدفق املهاجرين من اليمن 
عب���ر هاتني الدولتني، وعليهم���ا أن تتعامال أيًضا مع 
أخطار اإلرهاب والقرصنة التي تتخذ أشكاالً جديدة 
في ظل الرواب���ط بني التنظيمات اإلرهابية في اليمن 

والصومال وسائر دول املنطقة.
 كما يجب على الواليات املتحدة السعي إلى حتقيق 
إصالحات في س���وريا، وحتجيم النفوذ اإليراني في 
لبنان وس���وريا، وأن تتعامل أيًضا مع تعقيدات عملية 
اإلس���رائيلية في وضع مصري  الس���الم العربية – 
غير مستقر، وانقسام سياسي إس���رائيلي، واهتزاز 
االستقرار في سوريا واالنقسامات في لبنان، وتصاعد 
املش���اعر العربية التي تعتبر أن معاملة الفلسطينيني 
كدولة هي السبيل الوحيد لدفع إسرائيل لتبني خيار 

السالم.
ومع ذلك، نس���تطيع استشراف معالم نهضة عربية 
ش���املة عمادها الث���ورات الش���بابية العربية، ثورات 
تكون متصاحلة مع ماضيها وحاضرها ومس���تقبلها، 
وحتمل هوي���ة الق���رن الواحد والعش���رين، وتقوض 
أس���س الليبرالية اجلديدة التي حتالفت مع األنظمة 
القمعي���ة احمللي���ة واإلمبريالية العاملية، ومما يبش���ر 
بحتمية االلتفاف عليها من ِقبل القوى املضادة، حقيقة 
أن ه���ذه الثورات هي »ثورات الق���اع«، وعمادها جيل 
الشباب، وليس���ت »ثورة القمة«، أو النخب كما اعتاد 

)1(  د.خالد حنفي علي، مرجع سابق.
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العالم العربي في مرحلة ما بعد االس���تقالل الوطني، 
فالثورة الش���بابية احلالية تختل���ف جذرّيًا عن جميع 
هذه الثورات الس���ابقة؛ ألن عموده���ا هو اجلماهير 
العريضة، وخصوًصا عنصر الش���باب، وبالتالي فإن 
اآلمال املعقودة على جناحها كبيرة، وفرص إفش���الها 
من قبل قوى الثورة املضادة املتحالفة مع قوى الهيمنة 

اإلمبريالية تكاد تكون معدومة. 
وميكن طرح بعض املقترحات للحفاظ على مكتسبات 
الثورات العربية، منها ضرورة أن تبقى حركات الشباب 
الثورية مستقلة، والتركيز على البعد االستراتيجي في 
الثورات، واإلسراع في تبني استراتيجيات فّعالة ملرحلة 
احلس���م فيها، وحتقيق الهدف االستراتيجي للثورات، 

أال وهو إسقاط النظم املستبدة بشكل كامل. 

فضاًل عن إيجاد كيان فّعال مس���تقل يّوحد الثوار، 
وينس���ق جهوده���م، ويحافظ على مكاس���ب ثورتهم، 
ويرسم االستراتيجيات واخلطط املناسبة لكل مرحلة 

من مراحل الثورة.
كل هذه العوامل مجتمعة جتعلنا ننظر إلى املستقبل 
العربي بكثير من التفاؤل، واالستبش���ار بأن مآل هذه 
الثورات الش���بابية بعد انتصارها س���يكون مستقباًل 
واعًدا، وانتزاع يعمل على دور محوري على املستويني 
اإلقليمي والدولي، وبشكل يحقق آمال الشعوب العربية 
في التحرر والدميقراطية واالستقالل للدول العربية.
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معلومات إضافية

وثيقة رايس 2000م: النهوض باملصاحل القومية:
عندم���ا كان���ت كوندالي���زا رايس مستش���ارة مرش���ح الرئاس���ة )ج���ورج بوش( للش���ئون اخلارجي���ة أثناء 
احلمل���ة االنتخابي���ة )2000م(، قام���ت بصياغ���ة وثيق���ة تعك���س رؤيت���ه املس���تقبلية للعال���م ف���ي حال���ة 
انتخاب���ه، ونش���رت ه���ذه الوثيقة في مجل���ة »فورين أفي���رز« في عدده���ا األول عام 2000م بعن���وان: حملة 
.Campaign 2000: Promoting The national Interests.»القومي���ة باملصال���ح  النه���وض   :2000 

ومن بني ما جاء فيها:
»إن الواليات املتحدة األمريكية قد وجدت صعوبة بالغة في حتديد مصلحتها القومية في غياب القوة السوفيتية. 
والواقع أننا ال نعرف ما يجب أن يكون عليه رأينا فيما بعد املواجهة األمريكية الس���وفيتية، من خالل اإلش���ارات 
املتوالية إلى مرحلة ما بعد احلرب الباردة، إال أن هذه املراحل االنتقالية مهمة؛ ألنها تقدم فرًصا اس���تراتيجية، 
وخالل هذا الزمن املرن ميكن التأثير على شكل العالم املستقبلي..«، ومن هنا »يجب أن تبدأ عملية رسم سياسة 

خارجية جديدة من االعتراف بأن الواليات املتحدة تتمتع مبوقع استثنائي«.
وتضيف: »إن السياسة اخلارجية األمريكية في ظل إدارة جمهورية يجب أن تعيد التركيز على املصلحة القومية، 
وعلى مالحقة األولويات األساس���ية، وذلك من خالل: ضمان أن »القوى« األمريكية في ظل إدارة جمهورية يجب 
أن متنع احلروب، وتبرز سلطتها، وتقاتل في سبيل حماية مصاحلها، إن لم تنجح في تعويق احلرب، وتعزيز النمو 
االقتصادي واالنفتاح السياس���ي عبر نش���ر التجارة احلرة ونظام مالي عاملي مستقر في أوساط جميع امللتزمني 
به���ذه املبادئ، مبا فيها العالم الغرب���ي الذي مت جتاهله كمنطقة حيوية للمصال���ح األمريكية القومية، وجتديد 
عالقات قوية ووثيقة مع احللفاء الذين يشاطرون القيم األمريكية، وميكنهم بالتالي املشاركة في حمل عبء نشر 
السالم واالزدهار واحلرية، وتركيز الطاقات األمريكية على عقد عالقات شاملة مع القوى الكبرى، وهي عالقات 
تس���تطيع أن تصوغ طابع النظام السياس���ي الدولي، والتعامل بشكل حاسم مع خطر األنظمة املارقة، التي تتبنى 

بازدياد أشكال اإلرهاب وتطوير أسلحة الدمار الشامل«.
وترى أن حتقيق املصلحة القومية األمريكية يتطلب: »أن تكون قوة أمريكا العسكرية أكيدة ومصونة؛ ألن الواليات 
املتحدة هي الضامنة الوحيدة للس���الم واالستقرار الش���املني«، وتقول: »يجب أن تكون القوات املسلحة األمريكية 
قادرة بشكل حاسم على مواجهة ظهور أية قوة عسكرية عدائية في منطقة آسيا، واحمليط الهادي، والشرق األوسط، 
واخلليج العربي، وأوروبا، وهي مناطق ال تضم مصاحلنا فحسب، بل مصالح كل حلفائنا األساسيني، وقوات أمريكا 
املس���لحة هي الوحيدة القادرة على تنفيذ مهمة املواجهة والتعويق هذه.. ويجب أن يكون الرئيس األمريكي اجلديد 
ف���ي موقع يتيح له التدخل عندما يكون مقتنًعا بأن الواليات املتحدة مضطرة بدافع الواجب إلى التدخل.. يجب أن 
يتذكر الرئيس أن القوات العس���كرية هي أداة خاصة، وهي مقاتلة، واملطلوب منها أن تكون كذلك. إنها ليست قوة 

شرطة مدنية، وليست حكًما سياسّيًا، ومن األكيد أنها لم تؤسس لبناء مجتمع مدني«.
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منطلقات االسرتاتيجية األمريكية للقرن احلادي والعشرين:
االس���تراتيجية األمريكية للقرن احلادي والعش���رين، تقوم على عدد من املنطلقات األساسية )وفًقا لنصوص 

االستراتيجيات والوثائق الرسمية(:
1- االلتزام األساسي باحلفاظ على عامل أحادي القطب: فليس للواليات املتحدة ند منافس، وال ميكن السماح ألي ائتالف 
قوى ال يش���مل الواليات املتحدة أن يهيمن، وقد جعل الرئيس بوش من هذه النقطة أساًس���ا للسياسة األمريكية 
األمنية )قال في حفل تخرج كلية وس���ت بوينت العس���كرية في يونيو )200م: إن أميركا متلك قوة عس���كرية ال 
ميكن حتديها، وهي تنوي أن حتافظ على ذلك(، فأميركا ستكون أقوى كثيًرا من الدول الرئيسة األخرى إلى حد 
ستختفي معه التنافسات االستراتيجية والتنافس األمني بني القوى العظمى، األمر الذي سيكون ملصلحة اجلميع 
وليس ملصلحة الواليات املتحدة فحس���ب، فقد منت بسرعة تفوق القوى الرئيسة األخرى، وأبطأت من تخفيض 
إنفاقها العس���كري، وزادت من اإلنفاق على التطوير التكنولوجي لقواتها، وأصبح الهدف دفع الدول األخرى إلى 

التخلي حتى عن محاولة اللحاق بها.
2- التحليل اجلديد للتهديدات الكونية ولكيفية مهامجتها: فقد أصبح في وس���ع مجموعات صغيرة من »اإلرهابيني« 
�رمبا مبساعدة دول خارجة على القانون � أن حتصل على أسلحة دمار شامل نووية أو كيمائية أو بيولوجية، وال 

ميكن استرضاء هذه املجموعات أو ردعها، فالبد من استئصالها.
3- انتهاء مفهوم الردع: حيث لم يعد التهديد اليوم قادًما من قوى عظمى أخرى يتم التعاطي معها من خالل القدرة 
على رد الضربة النووية، فليس لهذه املجموعات اإلرهابية عنوان محدد، وال ميكن ردع أفرادها، ألنهم إما راغبون 
في املوت بس���بب ما يؤمنون به، أو قادرون على الهرب من الضربة االنتقامية، وهنا فإن اخليار الوحيد الباقي 
هو الهجوم، ويتعني أن يكون استخدام القوة، وقائّيًا بل ورمبا استباقّيًا، أي الهجوم على التهديدات احملتملة قبل 

أن تتحول إلى مشكلة كبيرة.
4- إعادة حتديد مفهوم السيادة: حيث يتعني على الواليات املتحدة أن تكون مستعدة للتدخل في أي مكان، وفي أي 
زم���ان لتدمير التهديد. فإذا كان اإلرهابيون ال يحترمون احلدود، فعلى الواليات املتحدة أال حتترمها بدورها، بل 
إن البالد التي تأوي »اإلرهابيني«، سواًء أكان ذلك ألنها توافقهم أو ألنها غير قادرة على تطبيق قوانينها، تتخلى 
عن حقها في الس���يادة، إن املبدأ اجلديد يجعل السيادة مش���روطة، فالبلدان التي تفشل في أن تتصرف كدول 
محترمة وملتزمة بالقانون تخسر سيادتها، وعلى اإلدارة األمريكية تطبيق ذلك في العالم كله، تاركة لنفسها حق 

تقرير متى تخسر الدول سيادتها، بل وفي شكل استباقي أيًضا.
5- التقليل العام من قيمة القواعد الدولية واملعاهدات والشراكات األمنية: فإذا كانت املخاطر تزداد، وهامش اخلطأ في 
احلرب على اإلرهاب ينخفض، فإن املعاهدات والقواعد التي حتد وتضبط اس���تخدام القوة، ال قيمة لها، فعلى 
الواليات املتحدة أال تنغمس في عالم املؤسسات والقواعد املتعددة األطراف، والعمل في هذا العالم وفق هواها 
)ويؤكد هذا التوجه معارضة إدارة بوش لعدد كبير من املعاهدات واملؤسسات كبرتوكول كيوتو، واحملكمة اجلنائية 

الدولية، ومؤمتر األسلحة البيولوجية(.
6- القيام بدور مباشـــر وغري مقيد يف الرد على التهديدات: فليس هناك بلد أو ائتالف، ميلك القدرة على نش���ر قواته 
مبا يستجيب للتهديدات اإلرهابية، وتهديدات الدول املارقة في العالم بأسره؛ حيث يجد حلفاء الواليات املتحدة 
أنفس���هم في موقع صعب عندما يضطرون إلى القتال املش���ترك مع الواليات املتحدة، ويس���تند البعض إلى أن 



335التقرير االسرتاتيجي  التاسع

السياسة اخلارجية األمريكية 
والثورات العربية

العمليات العسكرية املشتركة التي يقوم بها احللفاء تعوق سير العمليات القتالية.
7- إعطاء وزن أقل لالستقرار الدولي: فانسحاب أميركا من معاهدة الصواريخ لم يؤد إلى سباق تسلح كوني، ولكنه 
مّهد الطريق أمام اتفاق تاريخي لتخفيض التس���لح بني الواليات املتحدة وروس���يا، وهو ما يقدم برهاًنا على أن 
تخطي املنظور القدمي للعالقات بني القوى العظمى لن يؤدي إلى هدم النظام الدولي، ففي وسع العالم أن يتأقلم 

مع االنفرادية األمريكية.

املصدر: 
د. عصام عبد الشافي، القرن األمريكي اجلديد.. األصول � املمارسات � السيناريوهات، انظر الرابط:

http://essamashafy.blogspot.com/2008/03/blog-post_06.html
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ملخص الدراسة
ش���ّكلت التغيرات العربية الشعبية زلزاالً سياسّيًا، اهتزت لشدته كافة الدول اإلقليمية والعاملية؛ نظًرا لألثر 
الذي س���تلعبه في رسم مس���تقبل املنطقة، وكانت إس���رائيل من أهم الدول التي راقبت األحداث في املنطقة 
العربية، بعني الترقب والقلق، وسارعت إلى دراسة السيناريوهات املستقبلية، لشكل عالقاتها في مرحلة ما بعد 

التغيرات مع محيطها العربي، خصوًصا مع الدول التي ترتبط معها بعالقات دبلوماسية ومعاهدات سالم.
وقد أش���ار األداء اإلعالمي والدبلوماس���ي اإلس���رائيلي أثناء التطورات العربية، إل���ى حجم الهلع الذي 
أصاب الدوائر الرس���مية واإلعالمية في إس���رائيل؛ خوًفا من التداعيات احملتملة لها على األمن واالقتصاد 

اإلسرائيليني.
وتواصلت املتابعات الرسمية اإلسرائيلية لتطورات املشهد العربي: سياسّيًا وعسكرّيًا وأمنّيًا واستراتيجّيًا، 

وطغى املشهد العربي، على مجمل التحركات السياسية اإلسرائيلية، الداخلية واخلارجية.
وقد سعت إس���رائيل إلى وضع اس���تراتيجيات جديدة لتالئم الوقع العربي اجلديد، وبذلت جهوًدا كبيرة 

وحثيثة على صيغة »الثورة املضادة«، أماًل باختراق بعض التيارات العربية.
وأدرك اإلسرائيليون أن التوازنات التي كانت قائمة في املنطقة في طريقها للزوال، وبدأ الُكّتاب اإلسرائيليون 
يش���يرون إلى أن غياب بعض األنظمة العربية، يعني فقدان »الرصيد االس���تراتيجي« إلسرائيل؛ فيما بدأت 

تظهر بوادر تؤكد تغير وزن الشارع في القرار السياسي الرسمي العربي.
وهناك ثمة قلق إس���رائيلي آخر يتمثل في احتمال اس���تفادة اإلسالميني من التغيير؛ ألنهم األكثر تنظيًما 

وخبرة في العالقة مع املجتمع، وأغلب استطالعات الرأي تعطيهم الوزن األكبر، قياًسا بغيرهم.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد تراوحت السيناريوهات اإلسرائيلية املطروحة بني التفاؤل والتشاؤم 
جتاه أثر هذه التطورات على القضية الفلس���طينية، والصراع العربي اإلسرائيلي؛ بحيث غلب على فحوى 
الس���يناريو األكثر تش���اؤًما أن حالة عدم االستقرار في الدول العربية س���تتيح لعناصر إسالمية إمكانية 
الس���يطرة على السلطة، ما من ش���أنه أن يُلحق ضرًرا كبيًرا باتفاق السالم مع إسرائيل، مع اتفاق ردود 
الفعل الرس���مية السياس���ية والعس���كرية في تل أبيب، على أن التطورات العربية دش���ّنت عهًدا جديًدا 
سينعكس على الشرق األوسط بُرمته، كما أن مالمح هذا العهد لم تتضح بعُد، فضاًل عن وجود احتماالت 

قوية باحتمال اندالع ثورات أخرى في املنطقة تهدف إلحداث تغيير في أنظمة احلكم القائمة.
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ال ميكن االس���تخفاف باألهمية الفائقة لتطورات املنطقة العربية على »إسرائيل«، وتأثيراتها اإلقليمية، وليس 
مضامينه���ا احمللية فقط، فقد تواصلت املتابعات اإلس���رائيلية احلثيثة لتط���ورات املوقف امليداني في العواصم 
العربية، على مختلف األصعدة السياس���ية، واألمنية، والعس���كرية، وطغى املشهد العربي على مجمل التحركات 

السياسية اإلسرائيلية، الداخلية واخلارجيةوأثيرت أسئلة كثيرة، منها:

- ملاذا لم تتوقع األجهزة اإلسرائيلية ذات االختصاص التطورات العربية؟

- كيف نظرت إسرائيل إلى هذه التغيرات، ومدى تأثير كل منها على الواقع اإلسرائيلي؟

- إلى أّي حد تدخلت إسرائيل في بعض هذه التطورات، لتصّيرها خادمة ملصاحلها االستراتيجية؟

- طبيعة التقدير اإلسرائيلي ألثر هذه التغيرات على واقع القضية الفلسطينية.

ستلجأ الدراسة إلى األسلوبني الوصفي والتحليلي، في محاولة منها لتتبع املوقف اإلسرائيلي من هذه التطورات، 
وحتليل أبعاده، وتداخالته احمللية واإلقليمية والدولية، مس���تعينة بجميع ما صدر عن مراكز البحث اإلسرائيلية 

من دراسات، وتقييمات، وحتليالت ورؤى باللغة العبرية، في ضوء إتقان الباحث لها.

وأهم حماور هذه الدراسة ما يلي:

تأثير الثورات العربية على واقع الصراع العربي اإلسرائيلي.

 استراتيجيات »إسرائيل« املتوقعة للتعامل مع الواقع العربي اجلديد.

 مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الثورية في املنطقة.

متهيد:

ميكن حتديد أبرز مالمح التفكير اإلسرائيلي في معاجلته للتغيرات العربية في مجالني مهمني:

1- فش���ل ذريع في توقع حدوثها، وتوقع مس���ارها، بل ميكن القول بأن الفكر العربي في مجمله أكثر إدراًكا 
ملا يجري، وقد ش���مل الفشل اإلس���رائيلي مراكز دراساتهم، واس���تخباراتهم، وتقديرات مفكريهم على اختالف 

توجهاتهم.
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2- ارتباك ش���ديد ف���ي تقدير التي���ارات الفكرية 
اإلس���رائيلية للنتائج املترتبة على هذه التغيرات، رغم 

أن السمة العامة أكثر مياًل للتشاؤم.)1(

وقد شّكلت التغيرات العربية الشعبية التي انطلقت 
شرارتها من تونس، وانتقلت إلى مصر وليبيا، فاليمن 
وس���وريا، ودول عربية أخرى، زلزاالً سياسّيًا، اهتزت 
لشدته كافة الدول اإلقليمية والعاملية؛ نظًرا لألثر الذي 
ستلعبه في رسم مستقبل املنطقة، وكانت إسرائيل من 

أهم ال���دول التي راقبت األحداث 
في املنطقة العربية، بعني الترقب 
دراس���ة  إلى  وس���ارعت  والقلق، 
لشكل  املستقبلية،  السيناريوهات 
عالقاته���ا ف���ي مرحلة م���ا بعد 
التغي���رات مع محيطه���ا العربي، 
خصوًصا مع ال���دول التي ترتبط 
دبلوماس���ية  بعالق���ات  معه���ا 

ومعاهدات سالم.)2(

والواقـــع  العربيـــة  التغـــريات  األول:  احملـــور 
اإلسرائيلي:

ميكن تلخيص طبيع���ة مواقف الدوائر الرس���مية 
اإلسرائيلية من مجريات التغيرات العربية، مبا يلي:

1- محاولة اس���تغاللها، للترويج لفكرة أن إسرائيل 
دولة دميقراطي���ة هادئة، تعيش وس���ط منطقة غير 
مس���تقرة، وهي الفكرة التي استخدمها رئيس الوزراء 
»بنيامني نتنياهو« للمطالبة بضرورة اشتمال أي اتفاقية 
سالم محتملة مع العرب على ضمانات أمنية، مبا فيها 

وجود قوات على األرض.

2- التخوف من انتقال ع���دوى الثورات إلى الدول 

)1( عوديد عيران، اس���تراتيجية إسرائيل والثورات الشعبية، معهد أبحاث 
http://www.  :األمن القوم���ي، 2011/6/29م، على الرابط التالي

 inss.org.il/heb/research.php?cat=94&incat=&read=5406
)2( مصطف���ى الفق���ي، إس���رائيل والث���ورات العربية، احلي���اة اللندنية، 

2011/7/5م.

القريبة من إسرائيل كاألردن، والتحذير من احلماسة 
التي ألهمت اجلماهير العربية تأييًدا لها، وتأثًرا بها، 
مما قد يساهم في تغيير الوعي اجلمعي العربي جتاه 

قدرة الشعوب على التأثير.

)- القلق من قطع العالقات التجارية والدبلوماسية 
بني إسرائيل وعدد من الدول العربية، وهي العالقات 
املتواصل���ة، رغم إغ���الق مكاتب التمثي���ل التجارية 
اإلس���رائيلية في عدد من العواص���م عام 2000م، مع 

اندالع انتفاضة األقصى.))(

اإلعالمي  األداء  أش���ار  وقد 
أثناء  اإلسرائيلي  والدبلوماسي 
إلى حجم  العربي���ة،  التطورات 
الدوائر  أص���اب  ال���ذي  الهلع 
ف���ي  واإلعالمي���ة  الرس���مية 
إس���رائيل؛ خوًفا من التداعيات 
احملتمل���ة له���ا عل���ى األم���ن 

واالقتصاد اإلسرائيليني. 

وميكن رص���د االجتاه���ات التالية ف���ي اخلطاب 
اإلس���رائيلية،  الدبلوماس���ية  والتحركات  اإلعالمي، 
املوّجهة باألساس للرأي العام وللحكومات في الغرب:

4- التخويف من عدم االس���تقرار في املنطقة، في 
ح���ال جناح الثورات بإنهاء أنظم���ة موالية، والتحذير 
من مخاطر عدم االس���تقرار على دول املنطقة، وعلى 

املصالح الغربية فيها.

5- التأكي���د عل���ى أن الدميقراطي���ة في مصلحة 
إس���رائيل من حيث املبدأ، مع التخويف من أن »جهات 
متطرف���ة« كاإلخوان املس���لمني قد تس���تغلها لفرض 
االس���تبداد، والقضاء على فرص الس���الم، مما يضّر 

باملصالح الغربية في املنطقة.

6- تذكير الغرب ب���أن األحداث اجلارية في الدول 

))( آفي يسس���خاروف، تبعات التطورات العربية على »إسرائيل«، هآرتس، 
)2011/5/1م.

شّكلت التغيرات العربية الشعبية 
التي انطلقت شرارتها من تونس، 
وانتقلت إلى مصر وليبيا، فاليمن 
وس��وريا، ودول عربية أخ��رى، زلزاالً 
ا، اهت��زت لش��دته كاف��ة  سياس��ّيً
ال��دول اإلقليمي��ة والعالمية؛ نظًرا 
ال��ذي س��تلعبه ف��ي رس��م  لألث��ر 

مستقبل المنطقة.
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العربية، تثبت أن إسرائيل هي احلليف الوحيد للغرب 
في املنطقة.

7- حتذير الرئيس األمريكي »ب���اراك أوباما«، من 
أن تخليه عن حماية مبارك »تصرف غير مس���ئول«، 
وسيكلفه خس���ارة منصب الرئاس���ة في االنتخابات 
القادمة، كما حصل مع الرئيس األسبق »جيمي كارتر« 

عندما تخلى عن دعم شاه إيران عام 1979م«.)1(

ومن ذلك يستشّف أن ما يحصل في شوارع القاهرة، 
وتونس، وطرابلس، ودمش���ق، وصنعاء لم يكن ش���أًنا 
عربّيًا داخلّيًا فقط، وإمنا إس���رائيلّيًا بامتياز! بحيث 
تواصلت املتابعات الرس���مية اإلس���رائيلية لتطورات 
املشهد العربي: سياسّيًا وعسكرّيًا وأمنّيًا واستراتيجّيًا، 

على النحو التالي: 

أواًل: التبعات السياسية:

عق���دت احملافل السياس���ية ودوائر صن���ع القرار 
اإلسرائيلي سلس���لة من اجللسات ملناقشة التقديرات 
العربي، مبش���اركة أعضاء  للمشهد  االس���تخباراتية 
مجلس الوزراء املصغر للش���ئون السياسية واألمنية، 
وكبار ضباط هيئة االس���تخبارات العسكرية، وجميع 
اجله���ات واملراجع املختص���ة في ش���ئون تقديرات 
املوق���ف، وقد أكدت جميع التوصي���ات الصادرة على 
قناعة حقيقية مفادها أهمية اتفاق السالم مع الدول 

املجاورة.

إلى جانب مطالبة أوس���اط سياس���ية ودبلوماسية 
بوج���وب قي���ام حكوم���ة »بنيامني نتنياه���و« بخطوة 
دراماتيكي���ة تؤدي إلى حل النزاع مع الفلس���طينيني؛ 
لتقوية ما توصف ب�»ال���دول املعتدلة« في املنطقة في 
وجه »املخاطر احملدقة«، في ظل تخوف إسرائيل من 
تداعيات هذه التطورات؛ باعتبار أن األنظمة العربية 
اجلديدة ستكون منشغلة في حتقيق استقرار شعوبها 

)1( رون بن يش���اي، املخاوف اإلس���رائيلية من تطورات الشرق األوسط، 
يديعوت أحرونوت، 2011/2/22م.

وتطلعاتها، مما قد يؤثر على اس���تقرار إسرائيل في 
املنطقة.)2(

ورغم أن التونس���يني بدءوا مسيرة الثورات العربية، 
وينس���ب إليهم فضل الس���بق، لكّن الثورتني املصرية 
والسورية تبقيان عنوان التغيير اإلقليمي والدولي؛ ملا 
للدولتني من وزن في التاريخ، واجلغرافيا، والدميغرافيا، 
ولذل���ك فإن مثل هذه التحّوالت في موقعهما بالذات، 
من ش���أنه أن يفاق���م العزلة واحلص���ار الدولي ضد 
إسرائيل، بل يعكس التحول الذي بدأ يظهر في توازن 
القوى اإلقليمية، خصوًصا وأنها رمبا ترس���ل إشارات 
فحواها أنها لم تعد ملتزمة باحللف االستراتيجي مع 

إسرائيل.))(

وقد أقرت محافل سياس���ية في تل أبيب أنها تعيش 
فترة من انعدام االس���تقرار في الشرق األوسط، وأن 
اجليش اإلسرائيلي هو ركيزتها األكثر أهمية، في ضوء 
الزلزال الذي يضرب العالم العربي في الوقت احلالي، 
خاصة وأنها ال تعرف بعُد كيف ستنتهي األمور، كما أن 
أكثر ما يخيف الساسة اإلسرائيليني أن حتل سلطات 
»متطرفة« محل األنظمة الزائلة، مما دفعها بعد جناح 
الث���ورة في عدد م���ن الدول إلى أن تع���د العّدة لهذه 
التغيرات، وتطلب من الوالي���ات املتحدة ودول الغرب 
رهن تأييد األنظمة اجلديدة بشرط عدم املساس بها 

مطلًقا.)4(

في الوقت نفسه، جرت اتصاالت مكثفة بني إسرائيل 
والواليات املتحدة بشأن ما قد يحدث في البالد العربية 
بعد هذه التطورات، وأوف���دت وزارة اخلارجية عدًدا 
من قياداتها الدبلوماس���ية لبع���ض العواصم الغربية؛ 
لعقد سلس���لة من اللق���اءات العاجلة مع املس���ئولني 
فيها؛ لإلعراب عن أملهم بأن تتحقق الس���يناريوهات 

)2( ألوف بن، إسرائيل والثورات العربية، الغارديان، 2011/4/5م.
))( مارك هيلر، من املبكر االحتفال مبا يحصل في القاهرة، معهد دراسات 

األمن القومي اإلسرائيلي بتاريخ 1/)/2011م. 
http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=94&incat=&read=4950
)4( يوئيل جوجانسكي، تس���ريبات من وقائع جلسة برملانية إسرائيلية في 

الكنيست حول نتائج األحداث العربية، معاريف، 2011/2/28م.
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»املتفائلة« التي وضعوها بش���أن تط���ورات األحداث 
في العواصم العربية، وليس »املتش���ائمة«، مبا ال يتيح 
لعناصر إسالمية إمكانية السيطرة على السلطة، وهو 

ما من شأنه أن يلحق ضرًرا كبيًرا بإسرائيل.)1(

وبصورة أكث���ر تفصياًل، تفترض ه���ذه التحليالت 
اإلس���رائيلية أّن تلك القوى املعادية إلسرائيل، خاصة 
اإلخوان املسلمني، السيما في مصر، سيسيطرون على 
مقاليد احلكم، وبعد مرور فترة زمنية س���يمتدون إلى 
اجليش، وهو األقوى في الشرق األوسط بعد اجليش 
اإلسرائيلي، وهنا تكمن املشكلة الكبيرة إلسرائيل؛ ألن 
ذلك س���يعني حتديد هذه القوى ف���ي العقود القادمة 

القريبة لألجندة السياسية في املنطقة.)2(

وقد أكد عدد من اخلبراء والسياسيني اإلسرائيليني، 
أن التط���ورات العربي���ة متثل ضائقة اس���تراتيجية 
إلسرائيل، وس���تؤدي لتداعيات سياسية خطيرة تؤثر 

في الواقع اإلسرائيلي بشكل مباشر، ومنها:

1- ازدياد عزلة إس���رائيل في املنطقة، بعد خسارة 
حليفها األهم، بانهيار مبارك.

2- القلق من نتائج الصراع بني »القوى الدميقراطية 
واإلس���المية« في مرحلة ما بعد الثورة؛ حيث ظهرت 
تخوفات من حسم الصراع لصالح سيطرة اإلسالميني 

على احلكم.

)- فق���دان الدور اإلقليمي إلس���رائيل، وخس���ارة 
التوازنات الدقيقة التي قادتها في الش���رق األوسط، 

وصّبت في النهاية ملصلحتها.

4- تضيي���ق الهامش الذي تتحرك فيه السياس���ة 
األمريكية واإلسرائيلية في املنطقة، في ظل التوقعات 

)1( تصريحات الساسة اإلسرائيليني حول التغييرات احلاصلة في املنطقة، 
على موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية:

http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiqu
es++and+policy+statements/2011
)2( ظهر ذلك في اس���تطالع أعده الباحثان »أفرامي ياعر، ومتار هيرمن«، 

ونشرته يديعوت أحرونوت بتاريخ، 2011/2/27م.

بنشوء حكومات مختلفة في بعض الدول العربية، يكون 
للرأي العام الش���عبي دور أكبر في تشكيل سياساتها، 
كما يرى املستشار الس���ابق لرئيس الوزراء، »دانيئيل 

ليفي«.

5- اخلوف من التحول التدريجي ملصر، لتصبح دولة 
إقليمية قوية على الطراز التركي، مما يضع إسرائيل 
في مواجهة محور إقليمي يضم إيران وتركيا ومصر.

6- القلق من اس���تمرار حالة عدم االس���تقرار في 
املنطق���ة العربي���ة؛ حيث أكد عدد من املس���ئولني أن 
االس���تقرار ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط أهم من 

الدميقراطية بالنسبة إلسرائيل.

7- اخلوف من قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة، على 
غ���رار االنتفاضة األولى، في الضف���ة الغربية وداخل 
اخلط األخضر، مع اكتساب زخم جديد من التطورات 
العربية، ومواكبة إعالمية كبيرة توفرها الفضائيات التي 

لم تكن موجودة إّبان سنوات االنتفاضة األولى.))(

ثانًيا: التقديرات األمنية:

جاء املوضوع األهم في تبع���ات التطورات العربية، 
وغيرها من األحداث املجاورة، ممثاًل في االعترافات 
اإلسرائيلية املتتالية بأنها جاءت مبفاجأة تامة ملا يعرف 
ب�»مجتمع املخابرات«، مما يتطل���ب احلاجة ملراجعة 
عميقة لألح���داث التي قد تؤثر عل���ى مفهوم األمن 
اإلس���رائيلي، خاصة وأن جهازي »املوساد، وأمان« لم 
يتوقعا شدة هذه التطورات، وقدرا بأن قوات األمن في 
هذه البلدان، ستعرف كيف تُوقفها، مما شّكل مفاجأة 
غير سارة إلسرائيل، ما يعني أن أجهزة االستخبارات 

سجلت في غير مصلحتها »قصوًرا مجلجاًل«.

كم���ا أن أحداث هذه التطورات عبرت عن »أضغاث 
أحالم« لقادة ومس���ئولي االستخبارات، ولفتت وسائل 
اإلعالم إلى ضرورة »محاس���بة الذات، وإعادة التقييم 
واإلمع���ان«، بعمل أجهزة االس���تخبارات، فيما يتعلق 

))( التلفزيون اإلسرائيلي، نشرة الثامنة مساء، 2011/6/17م. 
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إسرائيل والتغيري يف املنطقة العربية..
سيناريوهات التحدي واالستجابة

بالس���يناريوهات املستقبلية ملدى اس���تقرار األنظمة 
العربية؛ حيث غّيبت إس���رائيل اجلماهير العربية عن 
دائرة الص���راع واملواجهة، واعتبرته���ا جبهة ضعيفة 

ومهزومة، لكن الواقع غير ذلك.)1(

وعليه فإن قواعد اللعبة قد تغيرت بفعل التطورات 
األخي���رة، كاش���فني النق���اب عن تخصي���ص %20 
من طواق���م جهاز االس���تخبارات والق���وى العاملة، 
واس���تثمارها للعمل في قسم املعلومات والتكنولوجيا، 
بعد أن جاءت التطورات خالًفا للتوقعات والتقييمات، 
مما دف���ع أعضاء جلنة اخلارجية واألمن إلى املطالبة 
بإقام���ة جلنة حتقي���ق لفحص ما اعتب���روه »إخفاق 
االستخبارات«؛ حيث اتضح بأن أحداث الثورات فاجأت 

اإلسرائيلية،  االستخبارات  أجهزة 
ووجدته���ا غير مس���تعدة؛ ألن ما 
حصل من أخطاء في التقييمات، 

أمر مقلق وضاغط.)2(

وبات واضًحا أن إسرائيل تخشى 
الناحية األمنية واالستخبارية  من 
ما يحصل من حتوالت في الدول 

العربية، وت���رى فيها تهديًدا وجودّيً���ا لكيانها، ولهذا 
فهي تُِكّن العداء له���ذه الثورات، وميكن رصد عاملني 
جوهريني يتحكمان في التقييم اإلسرائيلي لها، وهما: 
النظرية األمنية، والثقافة االس���تعمارية، ف�»إسرائيل« 
القائمة على أس���س اس���تعمارية احتاللية، ال تؤمن 
مبنظومة الدميقراطية وحكم الش���عوب، مما يجعلها 
تسعى لتجنيد اإلدارة األمريكية للضغط على القيادات 
العسكرية في العالم العربي عموًما؛ لضمان استمرار 

العالقات واالتفاقيات والتعاون األمني.

أكث���ر من ذل���ك، فقد جتلى أن إس���رائيل مبختلف 
أذرعتها ومؤسساتها وبالتنسيق مع دول غربية، تسعى 
جاهدة إلفشال التطورات العربية، والتحريض عليها، 

)1( آفي بكار، مرحلة مفصلية، صحيفة »إسرائيل اليوم«، 17/)/2011م.
)2( ب���دا ذلك واضًحا ف���ي بعض مداوالت مت تس���ريبها للجنة اخلارجية 

واألمن التابعة للكنيست خالل شهري فبراير ومارس 2011م.

واالستخفاف بالشعوب؛ ألنها على قناعة أن احلراك 
الش���عبي العربي غير املسبوق س���يكون له تداعيات 
وتأثيرات على مس���تقبلها، وه���ي التي فقدت أنظمة 
حليف���ة، وبالتالي ابتعدت، وق���د تغيب كلّيًا عن العمق 
العربي، ومما قد يفس���ر هذا االخت���الل األمني في 
خارطة »اجلغرافيا السياس���ية« للمنطقة، أن إسرائيل 
رأت في س���قوط مبارك، وفقدانها حللفائها العرب، 
نقطة حتول جوهرية أحدث���ت خلاًل في التوازن، مما 

سيفقدها التفوق والهيمنة.))(

ثالًثا: النتائج العسكرية:

اعتبرت مصادر عس���كرية أن اجليش اإلس���رائيلي 
وجد نفسه فجأة أمام ثالث جبهات 
حربية جديدة: لبنان شماالً؛ مصر 
جنوًبا؛ وحم���اس في غزة، ما يعني 
والعسكري  أن وضعه االستراتيجي 
سيتغّير، مبا يحمله ذلك من تقدير 
بالقضاء على املس���يرة السياسية، 
اإلسرائيلي،  األمن  لوضع  واإلساءة 
كما دفع���ت األحداث احلاصلة في 
املنطق���ة به ألن يأخذ مخاطر أكب���ر فيما يتعلق ببناء 
القوة، كمس���توى املخزون من الذخيرة، عندما شّكلت 
مصر مجرد خطر احتمال حتولها إلى تهديد ملموس 
طفي���ف؛ بحيث تطلب الوضع اجلدي���د رفًعا مليزانية 

الدفاع، وتغييًرا في تركيبتها.

وأحملت تس���ريبات من داخل املؤسسة العسكرية أن 
اجليش ملزم بالتوجه قدًما نح���و مواجهة التحديات 
اجلديدة، فاحمليط من حوله يتغير بسرعة، والتحديات 
اخلارجي���ة آخذة بالتزايد، مما دف���ع برئيس األركان 
اجلديد »بيني غانت���س« ألن يتعهد ب�»مالئمة اجليش 
للتحديات املاثلة أمامه، والقيام مبهماته على أحس���ن 

وجه، وبأنه سيعزز قوته، ويحسن جهوزيته«.)4(
))( التلفزيون اإلسرائيلي، القناة العاشرة، 8/)/2011م.

)4( موقع اجليش اإلسرائيلي: 
http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/2011/03/2401.htm

إس��رائيل  أن  واضًح��ا  ب��ات 
تخش��ى م��ن الناحي��ة األمني��ة 
واالس��تخبارية م��ا يحص��ل م��ن 
تحوالت في الدول العربية، وترى 
فيها تهديًدا وجودّيًا لكيانها، 
ولهذا فهي ُتِكّن العداء لهذه 

الثورات.
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وقد أكدت محافل عسكرية إسرائيلية أن »االستقرار 
في الشرق األوسط أهم من الدميقراطية«؛ باعتبار أن 
ما شهدته املنطقة من تغيرات كبيرة، تزيد من »ُسُحب 
الضباب املتلبدة في س���مائها«، ما يتطلب من اجليش 
أن يجعل واجبه األس���اس احلفاظ على إسرائيل قوية 
وجاه���زة، وهو م���ا كان يعنيه بع���ض اجلنراالت في 
اإلش���ارة إلى أن »جبهات املواجهة« اتسعت في اآلونة 
األخيرة، ما يعني أن التغي���رات احلاصلة تتطلب من 
اجليش أن يكون على أهبة االس���تعداد للحرب املقبلة 

التي ستكون شاملة في عدة جبهات.)1(

عس���كرية  لتقديرات  وطبًق���ا 
التغي���رات  ف���إن  إس���رائيلية، 
الدراماتيكية في  االس���تراتيجية 
النضوج  مرحلة  س���تبلغ  املنطقة 
العام احلالي، وهي  انتهاء  عشية 
تقديرات س���نوية تقف عادة في 
صلب خطط العمل التي يعتمدها 

اجليش؛ حيث تس���تلزم قيامه باس���تعدادات سياسية 
وعسكرية ملنع هذه التغيرات من التحّول إلى تهديدات 
اس���تراتيجية، وهو وضع جديد يلزمه اتخاذ خطوات 
على املدى القريب في اجلانب العس���كري بالتحديد، 

وهي: 

1- إع���ادة احت���الل محور صالح الدي���ن، املنطقة 
احلدودية جنوب قطاع غزة. 

2- بناء قوة اجليش مبنأى عن فرضية ال�0) عاًما، 
وفحواها أن مصر لم تعد عدّوًا عسكرّيًا.

)- تسريع عملية بناء اجلدران في املناطق احلدودية.

4- زي���ادة االعتماد على الغ���از الطبيعي من حقول 
الغاز املوجودة في مياه إسرائيل اإلقليمية.

5- تعزيز احمل���ور املعتدل الوحي���د املتبقي، وهو: 

)1( يارون ديكل، الثورات..حراك هائل للصفائح اجلوفية، مجلة »مبحانيه« 
العسكرية، عدد مارس آذار 2011م.

احملور اإلسرائيلي- األردني-الفلسطيني.)2(

وقد قادت التط���ورات في الوط���ن العربي الّنخب 
األمنّية اإلس���رائيلية إلى االجتاه نحو ضرورة إحداث 
تغييرات جوهرّية في بنية جيشها؛ ألن هذه التطورات، 
وإس���قاطاتها احملتملة، تفرض على إس���رائيل إعادة 
صياغة عقيدتها األمنّية من جديد، واملبادرة إلحداث 
تغييرات جوهرّية في بنية اجليش، وطابع استعداداته، 
مّما يس���تدعي زيادة موازنة األم���ن، وإعادة صياغة 
مركباتها لتس���تجيب للّتهديدات املتوّقعة، بعد أن أدى 
بقاء تلك األنظمة املتساقطة إلى 
تراجٍع كبير ف���ي حْجم احلّصة 
التي تش���غلها موازنة األمن في 
املوازن���ة العاّم���ة للدولة، أي أّن 
»الّسالم« واالستقرار ساهما في 
متكني صّناع القرار في تل أبيب، 
اقتصادية  سياس���ة  اّتب���اع  من 
اجتماعية ضّمنت تكريس أسس 
دولة الّرفاه االجتماعي؛ لتكون إس���رائيل بيئًة جاذبة 

للهجرة اليهودّية.

لك���ن التطورات العربية أثارت املخاوف من أن متّثل 
التحّوالت الّناجمة عنه���ا تهديًدا لكّل اإلجنازات التي 
حّققتها إس���رائيل بفعل عوائد الّتسوية، فقد اعتبرت 
الّنخب اإلس���رائيلّية أّن ما حدث هو تهديد الّتفاقّية 
»كامب ديفي���د« التي أتاحت تقلي���ص نفقات األمن، 
ومضاعفة االس���تثمار في املجاالت املدنّية التي تبعد 
شبح الّركود االقتصادي، خاصة وأن ما يقّض مضاجع 
الّنخب السياسّية واالقتصادّية املخاوف من أن تُسفر 
الثورات عن فرض قيود على جتارة إسرائيل اخلارجّية؛ 

ألّن 98% منها ينقل عبْر البحار.

ومع ذلك، فال يوجد إجماع على وجود مس���ّوغ ملّح 
لزي���ادة موازنة األمن عقب الثورات العربية؛ ألنه على 
الرغم من حتّفظات أرباب املرافق االقتصادية، وبعض 

)2( القناة العبرية الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، 1/)/2011م.

أكدت محافل عس��كرية إسرائيلية 
أن »االس��تقرار في الش��رق األوسط 
أهم من الديمقراطية«؛ باعتبار أن 
ما ش��هدته المنطقة م��ن تغيرات 
كبي��رة، تزي��د من »ُس��ُحب الضباب 

المتلبدة في سمائها«.
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اخلب���راء على االجّتاه الّرس���مي العام بش���أن زيادة 
موازنة األمن، ومع أنه من الّس���ابق ألوانه احلكم على 
مآل الّثورات العربية، وتداعياتها على إس���رائيل، إال 
أنه ميكن القول: إّن حال���ة الّضبابّية، وانعدام اليقني 
التي أسفرت عنها التطورات، ستدفع إسرائيل للقيام 
باحتياطات أمنّية كبيرة تُرهق خزينتها، ما س���يجعلها 
حتاول االعتماد على املساعدات األمريكية اإلضافّية؛ 
لتغطي���ة الّنفقات العاجلة، حّتى ال تتأّثر السياس���ات 
االقتصادية االجتماعية التي تضمن مستوى عالًيا من 

الرفاهية لإلسرائيلّيني.

رابًعا: »األمثان« االقتصادية:

س���رت مخ���اوف ومش���اعر بالقلق في األوس���اط 
االقتصادي���ة اإلس���رائيلية من إمكاني���ة إغالق قناة 
السويس أمام حركة حموالتها، ما يتطلب تفكيًرا جديًدا، 
السيما وأن ثلث االس���تيراد والتصدير اإلسرائيليني 
يوّجه للش���رق عن طريق القناة، التي تش���كل »أنبوب 
األوكسجني« القتصادها، كما قدرت أوساط في وزارة 
البنى التحتية أن مصر قد تلغي اتفاقية تصدير الغاز، 
مع العلم أن 40% من الكهرباء اإلس���رائيلية يُنتج عبر 
الغاز املصري، ما دفع باجليش لإليعاز لنظيره املصري 
حلراسة املواقع االستراتيجية، مبا فيها خطوط إمداد 
الغاز والنفط البعيدة عن مناطق الفوضى؛ حيث جتني 
إسرائيل مليار دوالر سنوّيًا جراء بيع الغاز املصري في 

املناطق الفلسطينية.)1(

وأبدت شركات إسرائيلية مخاوف من تراجع »حزمة 
كاملة« من امليزات احلسنة التي قدمها النظام املصري 
السابق؛ حيث جتني أرباًحا سنوية من اتفاقية »الكويز« 
عام 2005م تقدر مبلياري دوالر، وقررت شركة »دلتا« 
وق���ف مصنعها القري���ب من القاهرة بس���بب الثورة، 
ونقلت عدة مصانع إسرائيلية عملها إلى مصر، بسبب 

رخص األيدي العاملة هناك.)2(

)1( ملحق »كالكليست« االقتصادي، 2011/2/22م.
)2( نشرة »ذي ماركر« االقتصادية، 2011/2/27م.

ويرى الباحثون االقتصاديون اإلسرائيليون أن خروج 
مصر م���ن دائرة الصراع من���ذ 1977م قلّص اإلنفاق 
الدفاعي اإلسرائيلي من 24% من إجمالي الناجت احمللي 
في ثمانينيات الق���رن املاضي إلى 7% حالًيا، ما يعني 
أن هذه التطورات قد تغير املناخ السياس���ي للمنطقة 
بش���كل قد يقود إلى »كارثة اقتصادية«؛ ألن إسرائيل 
ستعيد توزيع مواردها بني الدفاع واالقتصاد السلمي، 
وس���يؤدي ذلك ل�»إعادة هيكلة املوازنة اإلس���رائيلية« 
بش���كل كامل، مما س���ينعكس على مس���توى الرفاه 
العام للمجتمع، وقدرة الدولة على تس���وية املشكالت 

االجتماعية.))(

خامًسا: التحديات اإلقليمية والدولية:

وّجهت إسرائيل انتقادات متزايدة للموقف األمريكي 
من التط���ورات العربي���ة، باعتبارها جلبت املأس���اة 
للمنطقة، ما يتطلب منها أن تعيد حس���اباتها بش���أن 
العالق���ات معه���ا؛ ألن »أوباما« طع���ن »مبارك« من 
اخللف، وأدار ظهره إلسرائيل، وأوصى بوجوب النظر 
للمس���تقبل. باإلضافة إلى تطوير عالقاتها مع الدول 
العظمى الصاعدة كالهند والصني، وحتسني العالقات 

مع أوروبا.)4(

وبعد س���قوط بعض األنظمة، خش���يت أوس���اط 
إس���رائيلية من انتقال األحداث إلى األردن، وتعرض 
نظامه للخطر، وحينها سيس���ود أطول حدود سلمية 
إلسرائيل واقع جديد متاًما، وستصبح »جزيرة منعزلة 
في محيط من الكراهية«، وإن ش���رًقا أوسط جديًدا 
يتش���كل اآلن، ما يتطلب منها أن تك���ون جاهزة، في 
ضوء أن األجواء جتاهها ف���ي البيت األبيض تختلف 
عن »الفترة الذهبية« الس���ابقة، مما دفعها لوصف ما 

))( مجلة »غلوبس« اإلس���رائيلية، 22/)/2011م، تخرج هذه الدراسة إلى 
النور، وإس���رائيل تعيش أصعب أزمة اجتماعية اقتصادية في تاريخها 

بسبب ارتفاع األسعار وأزمة السكن.
)4( خال���د احلروب، إس���رائيل والث���ورات العربية، األيام الفلس���طينية، 

14/)/2011م.
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يحدث في الدول العربية ب�»اإلنذار االستراتيجي«.)1(

وقدرت محافل بحثية ودراس���ية إس���رائيلية أن تل 
أبيب تعيش من الناحيتني اإلقليمية والدولية »ضائقة 

استراتيجية« تتمثل في اجلبهات التالية:

أ - اجلبهة الش���رقية: تعيش م���ع األردن أجواًء من 
الشكوك؛ التهامها باجلمود السياسي، ولتحذيرها من 

الكارثة.

ب - اجلبهة الش���مالية: في أعقاب سقوط حكومة 
احلري���ري في لبنان، وصعود حكومة يس���يطر عليها 
حزب الله، فقد املعس���كر املعتدل في الشرق األوسط 

ا وأساسّيًا. محوًرا مهّمً

ت - الضف���ة الغربية وقطاع غزة: طرحت التطورات 
تخوًفا أن يتلقى الفلسطينيون شهية اخلروج للشارع.

ث - إذا لم يكن هذا كافًي���ا، فقد بقيت املنطقة مع 
إدارة أمريكي���ة ضعيفة، تعط���ي االنطباع بأنها رفعت 

أيديها.)2(

وفي ح���ني كانت اجلبهتان الش���مالية ف���ي لبنان 
وس���وريا، والشرقية في إيران، واجلنوبية في غزة، ما 
قبل التطورات العربية، مثلت اس���تحقاقات رئيسة في 
االستراتيجية اإلسرائيلية، واستهلكت زخم مؤسستها 
األمنية، إال أن ما بع���د التطورات جاءت لتنذرها بأن 
املش���هد واملعادلة قد يكونان مقبلني على تغيير جذري 
وحاس���م ومقلق، ما أدخلها في حالة م���ن الضبابية 
والتش���ويش، وانعدام التوازن، على مستوى تشخيص 

التهديدات أوالً، والسبل الكفيلة مبواجهتها ثانًيا.

األهم من كل ما تقدم، أن األمن القومي اإلسرائيلي 
يعتمد على قدرة إس���رائيل على إبقاء جاراتها العربية 
ضعيفة ومش���رذمة ومحيَّدة، لذل���ك، إذا نظرت إلى 

)1( تصري���ح للجنرال »يعك���وب عميدرور« رئيس مجل���س األمن القومي 
اإلسرائيلي اجلديد، جريدة يديعوت أحرونوت،  17/)/2011م.

)2( موقع اجليش اإلسرائيلي، 2011/7/18م: 
http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/bamahana/default.htm

الوضع اآلن، جتد أن األردن يلعب دوًرا هامشّيًا؛ ولبنان 
غارق في فوضى جعلته يحتوي نفس���ه بنفسه؛ ومصر 
األهم، مكبَّلة ببنود اتفاقات السالم، التي تضمن بقاء 
س���يناء منطقة عازلة، وإذا كانت سوريا ال تزال تشكل 
خطًرا، فهذا غير جّدي في الواقع؛ ألنهم أكثر اهتماًما 

بالهيمنة على لبنان.))(

احملور الثاني: اســـرتاتيجيات إسرائيل مع الواقع 
العربي اجلديد:

ف���ي ضوء التط���ورات »الدراماتيكية« احلاصلة في 
املنطق���ة العربية، وتعامل إس���رائيل معها، فقد بذلت 
جهوًدا كبيرة وحثيثة على صيغة »الثورة املضادة«، أماًل 
باخت���راق بعض التيارات العربي���ة، ما يعكس خطورة 
املوقف السياس���ي بُرّمته في املنطق���ة؛ حيث تتزايد 

كالنيران، فيما تراقب ألسنة اللهب املتصاعدة. 

الثورات املضادة:

ف���ي هذا الس���ياق، رص���دت الكثير م���ن الدوائر 
اإلعالمية والبحثية اإلسرائيلية أنشطة هذه التيارات 
املعارضة منذ فت���رة طويلة، ملعرفة طبيعة نش���اطها 
بالصورة التي أّهلتها إلسقاط احلكم في بعض الدول، 
في ظل حال���ة االحتقان الش���عبي العربي املتصاعد 
بصورة »دراماتيكية«، للدرجة التي دفعتها للتأكيد على 
أن عدد هذه الق���وى املعارضة يزيد عن 500، موزعة 
على دول اخلليج العربي والدول األخرى في املش���رق، 
أو الشمال اإلفريقي، وما مييزها سوادها األعظم من 
الشباب ممن ال تتعدى أعمارهم ال�5)-40، املتميزون 
باملهارة في اس���تخدام وس���ائل االتص���ال والتقنيات 

املتقدمة، سواء »الفيسبوك« أو اإلنترنت.)4(

والغريب في األمر، أن هذه الدوائر كانت على اطالع 

))( حتلي���ل اس���تراتيجي للجنرال »أهارون زئيفي فركش«، رئيس ش���عبة 
األبحاث في االس���تخبارات العسكرية األس���بق، بثت مقتطفات منه 

القناة العبرية العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، )/)/2011م.
)4( موقع تيك ديبكا األمني اإلسرائيلي على الرابط التالي:

 http://www.debka.co.il/article/20738/
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ودراي���ة باالتصاالت التي قامت به���ا هذه اجلماعات 
الش���بابية بني أعضائها، وأن عدًدا من املس���تخدمني 
اإلس���رائيليني يدخل���ون لغرف ومنتديات الدردش���ة 
السياسية التي أقاموها، وتابعوا ما ُكتب بها، ورصدوا، 
ووضعوا الكثير م���ن التعليقات عليها، بل وجنحوا في 
االنضمام إليها مستخدمني أس���ماء مستعارة ملراقبة 
تطورات املوقف، ورصد جميع التعليقات واألنش���طة 

االحتجاجية التي ينوون القيام بها.)1(

وقد بلورت أجهزة املخابرات اإلسرائيلية خطة لزرع 
عدد كبير من عناصره���ا في عدد من الدول العربية 
امللتهبة سياسّيًا؛ ملتابعة تطورات املوقف السياسي بها، 

ومت تقسيمهم إلى مجموعتني رئيستني:

1- صحافيون يتابعون ما يجري، 
وينقلونه إلى صحفهم، أو القنوات 

اإلعالمية التي يعملون بها.

يسافرون  دوليون  نش���طاء   -2
إلى هذه الدول، حتت غطاء بعض 

املنظمات الدولية.

وبالفع���ل، فق���د تدف���ق هؤالء 
على العواصم املش���تعلة بالتطورات بداية من تونس، 
ث���م مصر وليبيا، والبحرين واليم���ن؛ ملتابعة تطورات 
املوقف السياسي بها، وبات من الطبيعي، ومع متابعة 
الصحف والقنوات التلفزيونية اإلس���رائيلية اكتشاف 
مراسلني ينقلون رسائل حية من داخل الدول العربية، 
ودخلوها باعتبارهم صحفيني أجانب مس���تغلني حالة 
االرتباك السياسي هناك، مما سّهل لهم دخولها، ونقل 

ما يجري فيها بالصوت والصورة.

ورمبا يبدو من املهم اإلش���ارة إلى قضية اجلاسوس 
اإلسرائيلي »إيالن تشامي جرابيل« الذي اكتُشف أمره 
في مصر عقب الثورة؛ حيث تبني أنه كان يقيم ليل نهار 
في مي���دان التحرير، وأُنيطت به مهمة القيام بأعمال 

)1( القناة العبرية األولى في التلفزيون اإلسرائيلي، 9/)/2011م. 

استخباراتية، تشمل جمع املعلومات، والتحريض على 
أعمال شغب، وزرع الفتنة الطائفية بني املصريني، وهو 
رابع جاسوس إسرائيلي يتم اكتشافه منذ بداية الثورة 
املصرية، وهو ما ينبئ بأن احلرب االستخباراتية بني 
مصر وإسرائيل ستس���تعر بعد سقوط مبارك، الذي 
وصفته إس���رائيل ب�»كنز استراتيجي«، مما قد يرّجح 
إمكانية ظهور أمثال »إيالن« في مستقبل مصر ما بعد 

الثورة.)2(

التوازنات اإلسرائيلية:

م���ا إن بدأ غبار الصراع في امليادين العربية ينجلي 
تدريجّيًا، حتى بدأ الُكّتاب اإلس���رائيليون يش���يرون 
إل���ى أن غياب بع���ض هذه األنظمة، الس���يما مصر، 
يعني وفًقا ملا أس���ماه وزير احلرب 
األس���بق »بنيام���ني ب���ن اليعازر« 
االس���تراتيجي«  »الرصيد  فقدان 
إلسرائيل؛ ألنه شّكل الكابح حلركة 
التضييق  حماس، وقوة قادرة على 
ودوره  اإليرانية،  الدبلوماسية  على 

كوسيط مع السلطة الفلسطينية.

كما ربط املفكرون اإلسرائيليون بني زلزال التطورات 
العربية واخللل االس���تراتيجي ال���ذي أصاب املنطقة 
في العقود األخي���رة لغير صاحلهم، وتنامي احلركات 
الشعبية املس���لحة، ثم انتكاس العالقات اإلسرائيلية 
التركي���ة، وأخي���ًرا التململ األوروبي م���ن »الرعونة« 
اإلس���رائيلية في مجال التسوية السياسية من ناحية، 
وآثار األزمة االقتصادية العاملية على عدد من الدول، 

أهمها الواليات املتحدة من ناحية ثانية.))(

ويعود اخلوف اإلس���رائيلي من األحداث الدائرة في 

)2( حكاية »اجلاسوس اإلسرائيلي« في مصر، قناة بي بي سي التلفزيونية، 

)2011/6/1، على الرابط التالي: 

http://www.bbc.co.uk/arabic/ddleeast/2011/06/110613_
israeli_spy_egypt.shtml
))( آف���ي برميور، إس���رائيل والثورات العربية.. رهان خطير على كس���ب 

الوقت، صحيفة زودويتشه تسايتونغ األملانية، 2011/4/11م.

المخابرات اإلسرائيلية  بلورت أجهزة 
خطة لزرع ع��دد كبير م��ن عناصرها 
في عدد من الدول العربية الملتهبة 
ا؛ لمتابعة تط��ورات الموقف  سياس��ّيً

السياسي بها
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املنطقة العربية بش���كل رئيس إل���ى إدراك تغير وزن 
الش���ارع في القرار السياسي الرس���مي العربي، كما 
قال املؤرخ اإلس���رائيلي »توم س���يغيف«، فإن السالم 
كان مع »أش���خاص وحكام«، وليس مع الش���عوب، وملا 
كانت إس���رائيل تدرك أن موق���ف الرأي العام العربي 
أبع���د كثيًرا عن التطابق مع رأي األنظمة، فإنها بدأت 
تتحسس اآلثار احملتملة على تسارع العالقات العربية 
اإلس���رائيلية، ب���ل احتماالت تراجعه���ا، أي أن وتيرة 
التطبيع س���تتراجع، وأي عالقة مع إس���رائيل ستكون 

محفوفة باملخاطر في املدى الزمني املنظور.)1(

وذهب بعض اإلس���رائيليني إلى االعتقاد بأن تخلي 
الوالي���ات املتحدة عن حلفائها )ش���اه إيران، بن علي، 
مبارك( قد يتكرر مع إسرائيل إذا ُمورس ضغٌط عليها، 
مما دعا اخلبير االستراتيجي »رون بن يشاي« للقول: 
»على إس���رائيل أن تصبح أكثر اعتم���اًدا على ذاتها؛ 
ألن هن���اك دلياًل متزايًدا عل���ى أن  بعض األمريكيني 
يرونها عبًئا«، فيما يش���ير »ألوف ب���ن« إلى التداعي 
الس���ريع وانتقال الثورة من منطقة ألخرى، وبقدر من 
اإليقاع املتش���ابه، يؤكد من وجهة نظر بعض الباحثني 
اإلس���رائيليني أن فك���رة العروب���ة باملعن���ى الثقافي 
واأليديولوجي ما تزال حية، وأن انتقال منوذج التغيير 
الناجح لم ينتق���ل إال للجوار العربي دون اإلفريقي أو 

اآلسيوي«.)2(

وهناك ثمة قلق إس���رائيلي آخر يتمثل في احتمال 
استفادة اإلسالميني من التغيير؛ ألنهم األكثر تنظيًما 
وخبرة ف���ي العالقة م���ع املجتمع؛ بفض���ل ملكيتهم 
للجمعيات واملستشفيات والنوادي، وأغلب استطالعات 

الرأي تعطيهم الوزن األكبر، قياًسا بغيرهم.))(
)1( مرك���ز تراث االس���تخبارات واإلره���اب، 2011/6/29م، على الرابط 

http://www.terrorism-info.org.il/HebSite//التال���ي

home/default.asp
)2( وليد عبد احل���ي، تعامل مراكز األبحاث واخلبراء اإلس���رائيليني مع 

الثورات العربية املعاصرة، مركز الزيتونة للدراسات: 

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=139519
))( إسرائيل تخشى الثورات العربية، مركز الدراسات املعاصرة، أم الفحم، 

صحيفة صوت احلق واحلرية، 27/)/2011م.

احملـــور الثالث: القضية الفلســـطينية وتطورات 
املنطقة:

سعى بعض الكتاب اإلسرائيليني إلى التأكيد على أن 
»االضطرابات« في العالم العربي تعزز الفكرة القائلة 
بأن القضية الفلس���طينية ليست هي السبب في عدم 
االستقرار في الشرق األوسط، بل االستبداد السياسي 
والفقر، ما يس���تدعي أن تتوجه الدبلوماسية لتكريس 
هذه الفكرة، السيما أن القضية الفلسطينية من وجهة 
النظر هذه لم تكن بارزة في ش���عارات هذه الثورات، 
كما رأت افتتاحي���ات بعض الصحف، ومع ذلك ميكن 
النظر لطبيعة األثر املتوقع على القضية الفلس���طينية 

على النحو التالي:

القضية يف خضم التطورات العربية:

نظًرا للتداعيات املباش���رة وغير املباش���رة للثورات 
العربية، على الوضع اإلس���رائيلي، فقد بدأت الدوائر 
السياس���ية، ومراكز البحث والتفكي���ر باحلديث عن 
ضرورة اعتماد اس���تراتيجيات جديدة في مرحلة ما 
بعد الثورات العربية، تتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن 
أهم مالمحها، كما رسمتها التصريحات اإلسرائيلية:

أ- ضرورة التقدم نحو السالم مع العرب، بالتوصل 
التفاق مناس���ب مع محمود عب���اس، وتقدمي صفقة 
ا للصراع مع سوريا، وتنهي عالقتها  حقيقية تضع حّدً

بإيران وحزب الله مقابل احلصول على اجلوالن.

ب- العم���ل بالتعاون مع الوالي���ات املتحدة والدول 
الغربية على تعزيز ما تبق���ى من محور االعتدال في 
املنطقة، ممثاًل باألردن والسلطة وإسرائيل؛ لتخفيف 

عزلتها في املنطقة.

ج- تنفيذ إجراءات تسهل على الفلسطينيني حركتهم 
في الضف���ة الغربي���ة، بتخفيف القي���ود واحلواجز 
العسكرية، والقيام بخطوات جادة لتحسني أوضاعهم 

االقتصادية في الضفة والقطاع.
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د- االمتن���اع ع���ن تنفيذ أي إجراءات قد تتس���بب 
في استفزاز الشعب الفلس���طيني والشعوب العربية، 
خصوًصا فيما يتعلق باملسجد األقصى ومدينة القدس.

وقد قّدرت أوس���اط استراتيجية إسرائيلية أن هذه 
التطورات تض���ع نهاية لألنظمة االس���تبدادية، وفًقا 
ملا قاله املؤرخ اإلس���رائيلي واخلبير في قضايا األمن 
القومي، » د. تش���يلو روزنبرغ«، معتبًرا ما يحصل في 
الدول العربية فصاًل آخر في تاريخ املس���تبدين الذي 
يص���ل إلى نهايته، ومن يخدع نفس���ه بأن األمر يعتبر 
نهاية س���قوط ديكتاتوريات أخرى ف���ي العالم العربي 
واإلسالمي، فهو مخطئ؛ ألن هناك املزيد في الطابور، 

وبالتالي فقد بات »عامل الوقت« العدو األكبر لهم.)1(

في س���ياق متصل، ما زالت التطورات العربية تلقي 

)1( فراس أبو هالل، االستراتيجية اإلسرائيلية في مرحلة ما بعد الثورات 
العربية، مركز اجلزيرة للدراسات: 

http://www.aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/Pocket-
PcDetailedPage.aspx?PrintPage

بتداعياتها على دوائر صنع القرار في إسرائيل، رغم 
توجه أنظارها نحو ما يجري في جميع أرجاء املنطقة 
من انتفاضات ش���عبية تداعت، وتصفها بأنها زلزال 
يهّز أنظمة احلكم القائمة، ويهّدد بنش���وء واقع مغاير، 
وشرق أوسط جديد، لكن التركيز على الثورة املصرية، 
يأتي ألنها ش���ّكلت على مدار العقود الثالثة املاضية 
عنوان االس���تقرار اإلقليمي بنظر إسرائيل، وأصبحت 
بني عش���ية وضحاها أش���به ب�»بركان ال يعرف أحد 
متى يخمد، أو أين س���يلقي حمم���ه«، مما دفع لطرح 
اس���تنتاجات كثيرة لعل أبرزها أن إسرائيل ال ميكنها 
سوى االعتماد على نفس���ها، وعلى قوتها العسكرية، 

مما يستلزم زيادة امليزانية األمنية. 

حمددات القضية الفلسطينية:

تراوح���ت الس���يناريوهات اإلس���رائيلية املطروحة 
بني التفاؤل والتش���اؤم جتاه أث���ر هذه التطورات على 
القضية الفلس���طينية، والصراع العربي اإلسرائيلي؛ 
بحيث غلب على فحوى الس���يناريو األكثر تشاؤًما أن 

 :مباشر بشكل اإلسرائيلي الواقع املؤثرة يفللتطورات العربية  سياسيةال تداعياتال  
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حالة عدم االستقرار في الدول العربية ستتيح لعناصر 
إسالمية إمكانية السيطرة على السلطة، ما من شأنه 
أن يلحق ضرًرا كبيًرا باتفاق الس���الم مع إس���رائيل، 
مع اتفاق ردود الفعل الرس���مية السياسية والعسكرية 
في تل أبيب، على أن التطورات العربية دش���ّنت عهًدا 
جديًدا س���ينعكس على الشرق األوسط بُرمته، كما أن 
مالمح ه���ذا العهد لم تتضح بع���ُد، فضاًل عن وجود 
احتماالت قوية بأن تؤجج ث���ورات أخرى في املنطقة 

تهدف إلحداث تغيير في أنظمة احلكم القائمة.)1(

وهناك جملة من الضوابط واحملددات التي تنتهجها 
إس���رائيل إزاء التطورات العربية، وتأثيراتها احملتملة 
على القضية الفلسطينية، تركز على اجلوانب التالية:

1- في حال إتاحة املجال أمام قوى معادية الستغالل 
دميقراطي���ة  عملي���ات 
للسيطرة على السلطة، كما 
حدث في إيران ودول أخرى، 
إحلاق  ستكون  النتيجة  فإن 

أضرار بعملية السالم.

تعزيز  إيران  2- ستحاول 
نفوذها في الشرق األوسط؛ 

حي���ث متثل ذلك بقيام س���فينتني حربيتني بعبور قناة 
السويس نحو البحر املتوسط في طريقهما إلى سوريا، 
بعد جتّنب القيام بخطوات من هذا القبيل منذ اندالع 

الثورة اإليرانية عام 1979م.

)- إن حاجات إسرائيل األمنية ستزداد، مما يقتضي 
زيادة امليزانية األمنية، وإجراء تعديالت على جاهزية 

اجليش اإلسرائيلي.

وتواصل اجلهات اإلسرائيلية املسئولة متابعتها عن 
كثب للتغي���رات احلاصلة في املنطق���ة العربية، على 
مختل���ف األصعدة السياس���ية واالقتصادية واألمنية، 
في ظل ش���يوع أنباء عن مواقف رس���مية »مناهضة« 
)1( لوران زيتش���ينى، كيف تنظر إس���رائيل للث���ورات العربية؟  صحيفة 

»لوموند« الفرنسية، 22/)/2011م. 

إلس���رائيل، آخذة بالنفاذ إلى مستويات صنع القرار؛ 
بحيث عاشت الس���احة اإلسرائيلية، وما زالت تعيش، 
منذ عدة أشهر حالة من االس���تنفار والقلق املتزايد، 
ف���ي ظل ما يحصل داخل ال���دول العربية من تغيرات 
دراماتيكية، وبقي املستويان السياسي والعسكري في 

تل أبيب يدفنان رأسهما في الرمل.

فيما يُفّسر كبار احملللني العسكريني غياب التقديرات 
االس���تخبارية عن توقع مثل هذه التط���ورات، فإنهم 
ف���ي الوقت ذاته يضعون يدهم عل���ى مكمن اإلخفاق 
اإلس���رائيلي، واس���تنكروا ما أس���موه ظاهرة »محو 
املعلوم���ات« التي جتمعت طوال الس���نني عن امليدان 

العربي، ويعتبرونها »جرمية ال تُغتفر«.

كما أش���ار »املنتدى اإلسرائيلي للمخابرات« إلى أن 
العربية  التط���ورات  أحداث 
السائد  االعتقاد  أثبتت خطأ 
العسكرية  االستخبارات  لدى 
لس���نوات طويلة، وسار عليها 
الل���واء »أفي���ف كوخاف���ي« 
للجهاز،  اجلدي���د  الرئي���س 
»عام���وس  الل���واء  كس���لفه 
يادلني«، ودار احلديث حينها 
ا رسم س���يناريو يتمثل في  عن تصور تبس���يطي جّدً
أن إدارة مبارك س���تنقل الس���لطة بصورة منظمة إلى 
مس���ئولني كبار في جهاز األمن برئاسة عمر سليمان، 
فينقلها بسالس���ة إلى جمال مب���ارك، أو وريث آخر 
يُشار إليه، وهما بذلك خالفا رئيس الشعبة السياسية 
األمنية ف���ي وزارة الدفاع، »عام���وس غلعاد«، وقائد 

املنطقة اجلنوبية السابق، »يوآف غاالنت«.)2(

فيم���ا اعتبر الباحث في مركز دراس���ات الش���ئون 
االستراجتية في جامعة بار إيالن » د. هيالل باريش« 
االنعكاس الفوري للتطورات العربية، السيما املصرية 
منه���ا، على القضية الفلس���طينية، بأنها »قطار حتت 

)2( هآرتس، 2011/8/7م.

ش��ّكلت مص��ر عل��ى م��دار العق��ود الثاثة 
الماضي��ة عن��وان االس��تقرار اإلقليمي بنظر 
إس��رائيل، وأصبح��ت بي��ن عش��ية وضحاها 
أش��به ب�»بركان ال يعرف أحد مت��ى يخمد، أو 

أين سيلقي حممه
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األرض لتهريب وسائل قتالية«، وعناصر من »القاعدة« 
لتوسيع قوى املقاومة في غزة، مشيًرا إلى أن »اجلبهة 
اجلنوبية س���تتحول إل���ى نقطة ذات خط���ورة عالية 
ا، أكثر من القط���اع اللبناني، ويكفي أن املصريني  جّدً
س���ينقلون اجليش إلى سيناء بشكل دائم، فيما سيعود 
اإلسرائيليون إلى وطأة أيام االحتياط كما في السنوات 

السابقة حلرب األيام الستة عام 1967م.

على الصعيد االس���تراتيجي، أعرب رئيس الشاباك 
األسبق، »كرمي غيلون« عن خشيته نتيجة تزايد نفوذ 
»اإلخوان املس���لمني« في الدول العربي���ة عقب هذه 
التطورات؛ ألنه���م يختلفون عن العلمانيني في النظرة 
إلس���رائيل، وهم قوة منظمة جيًدا سياسّيًا واجتماعّيًا 
بش���كل أفضل من أّي قوة سياسية أخرى، واعتبر أن 
امتالء ميادين العواصم مبناصري اإلخوان، أعطاهم 
شرعية ألنشطتهم، وبغض النظر عن إمساكهم بزمام 
األمور، لكنهم س���يواصلون ضغطهم، مما يجعل حركة 
حماس تشعر بأريحية؛ ألنها ستتلقى مزيًدا من الدعم، 
وهذا أبس���ط ما ميكن أن يدفعه اجليش املصري ثمًنا 

لإلخوان مقابل احلفاظ على االستقرار.)1(

ولذل���ك تبدو دوائر صنع الق���رار في تل أبيب على 
قناعة بأن احلركات اإلس���المية ستعمل جاهدة على 
»إح���الل الفراغ« الذي نش���أ بعد س���قوط عدد من 
األنظم���ة العربية، وهو ما دفع بالبروفيس���ور »عوزي 
رابي«، رئيس دائرة دراس���ات الشرق األوسط ومركز 
»دي���ان« في جامعة ت���ل أبيب، للتأكيد على انش���غال 
إس���رائيل حالًيا في إعداد ما وصفه ب�»خطة مارشال 
لوقف املد اإلس���المي« في املنطقة العربية، وتتضمن 
ترسيخ الدميقراطية في املنطقة، وإنشاء صندوق دولي 
لتش���جيع املتغيرات الدميقراطية، والنمو االقتصادي 
في الدول العربية، على غرار منوذج اخلطة األمريكية 
التي جعلت أوروبا تتعافى بعد احلرب العاملية الثانية، 
ويتم تس���ويقها اآلن ملن���ع احلركات اإلس���المية من 

»السيطرة« على الشرق األوسط.

)1( إسرائيل اليوم 2011/6/29م.

في ذات السياق، أعربت محافل أمنية بارزة في تل 
أبي���ب أن ما يحصل في املنطق���ة العربية من ثورات، 
وإس���قاط أنظمة موالية للغرب وإس���رائيل، أشبه ما 
يكون ب�»صدمة تاريخي���ة«؛ بحيث »انهار اجلدار مرة 
واح���دة« على حد وصفها، في ض���وء ما حتدث عنه 
رئي���س جلنة اخلارجي���ة واألمن البرملانية، »ش���اؤول 
موفاز« الفًتا األنظار إلى أن الش���رق األوس���ط يشهد 
»زلزاالً وحتوالً« تاريخّيًا، موضًحا بأن حكومة »بنيامني 
نتنياهو« تنتهج »سياس���ة النعامة«، وتخفي رأسها في 

الرمال.

كم���ا توقع أحد كبار رجال »املوس���اد« الس���ابقني، 
والباحث في ش���ئون الشرق األوس���ط، د. دان ألدار 
»س���نوات كئيبة« ملس���تقبل العالقات بني إس���رائيل 
والفلس���طينيني والدول العربية، وليس من املس���تبعد 
أن جتد األنظمة اجلديدة نفسها مضطرة ألن تتعامل 
بشكل أكثر تسامًحا مع التيارات اإلسالمية؛ للحفاظ 
ا، وبالتالي، فإن اندماج  على وضعها محكًما ومس���تقّرً
»اإلخوان املس���لمني« في املشهد السياسي القادم من 
املتوقع أن يس���ّرع وتيرة تدهور العالقات مع إسرائيل 
إلى حد إلغ���اء اتفاقية الس���الم، واعتبارها التهديد 

الرئيس في خطط تدريباتهم.)2(

خامتة:

تخلص الدراس���ة إلى أن واقع التطورات العربية، 
وأثرها على إس���رائيل، يتعلق بأخذ »كرة الثلج« هذه، 
ورؤيته���ا تتعاظم رويًدا روي���ًدا، بحيث إذا ما تغيرت 
األنظم���ة العربي���ة املقربة من الغ���رب، وبالضرورة 
إس���رائيل، فإن املوق���ف - وفًقا ملا تق���دره محافل 
إس���رائيلية مطلعة- س���يتغير على نحو جذري، ولن 
يكون بوسع تلك األنظمة جتاهل مشاعر جماهيرها 
فيم���ا يتصل بالعالقة مع تل أبيب، وحتى الدول التي 
قد ال تتغي���ر أنظمتها بالكامل؛ العتب���ارات معينة، 
فإنها س���تضطر لتغيير موقفها إيجابّيًا من القضية 

)2( اإلذاعة العسكرية، 2011/7/8م.
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الفلسطينية، والصراع العربي اإلسرائيلي.

مت بعض احملاف���ل القريبة من دوائر صنع  وقد قدَّ
القرار اإلسرائيلي، أن هناك سيناريوهات ميكن اللجوء 
إليها للتعامل مع التبع���ات املتوقعة؛ نتيجة التطورات 
العربية، في ضوء طرح جهات بحثية ودراس���ية عدة 
أس���باب وعوامل جتعل من التطورات العربية أحداًثا 

ليست إيجابية إلسرائيل، وهي على النحو التالي:

1- فعلى صعيد مصر، ما زال ذات الس���ؤال يطرح 
نفسه في األوس���اط والدوائر اإلسرائيلية حول حجم 
الضرر في العالقات اإلس���رائيلية املصرية، وش���كل 
النظام القادم، وهل س���يكون براغماتّيًا يحافظ على 
ع بينهما، أو أن العالقات ستشهد  اتفاق الس���الم املوقَّ

انتكاسة جديدة؟ 

وعلى مدى 0) عاًما، آمنت إسرائيل بأن أي توتر مع 
مصر لن يؤدي الندالع مواجهة عسكرية حقيقية، مهما 
كانت األحداث التي تش���هدها ساحات أخرى، ولهذا 
كان بإمكانها تركي���ز قواتها باجتاه اجلبهات األخرى، 
لكن من غير املؤكد أن يس���تمر هذا األمر في الفترة 
القادمة، ما يتطلب ض���رورة وأهمية توفير املزيد من 
املوارد لتمويل احتياجات إسرائيل العسكرية واألمنية، 
حت���ى يكون بإمكان اجليش العم���ل على عدة جبهات 
ف���ي نفس الوقت، ومن املتوقع أن نش���هد في املرحلة 
القادمة تراجًعا لسيطرة األمن املصري على احلدود، 
وهذا يعني إمكانية حدوث عمليات فدائية انطالًقا من 

األراضي املصرية.

2- بالنس���بة لألردن، جت���زم محاف���ل مقربة من 
أروقة صنع القرار اإلسرائيلي أن قوة النظام األردني 
تراجعت بصورة ليست كبيرة، ولكن صار هناك نقاش 
للمرة األولى حول صالحيات امللك، وضرورة توزيعها 
بني البرملان والقصر، باإلضافة إلى قوانني االنتخابات 

القائمة.

)- الس���احة الفلس���طينية، على الرغم من الهدوء 
النس���بي، الذي تراه أجهزة األمن اإلسرائيلية، إال أنها 
تش���ير إلى وجود حتركات حت���ت األرض تؤكد وجود 
خط���ر كبير من انتقال موجة التط���ورات العربية إلى 
الس���احة الفلس���طينية، داعية القيادة السياسية في 
تل أبيب للقيام بخط���وات وقائية ملنع اندالع انتفاضة 
جديدة، كما أن األحداث التي تش���هدها املنطقة تؤثر 
على اعتبارات إسرائيل، ومخططاتها العسكرية جتاه 

الفلسطينيني.

4- في حال ما إذا جنحت الثورة في س���وريا، فإن 
القوى الس���نية ستنجح في إسقاط األقلية العلوية عن 
احلكم، والنظام اجلديد قد ال يلتزم باتفاقيات سابقة.

ولهذه األس���باب، على إس���رائيل التعامل بحذر مع 
التط���ورات احلالية في املنطق���ة، ويجب عدم املبادرة 
خلطوات خطي���رة، واألفضل االنتظ���ار، ومراقبة ما 
س���يحدث؛ ألن الصورة اإلقليمية لم تتش���كل بصورة 
نهائية حتى اآلن، وس���يكون لها تأثي���رات كبيرة عند 
اكتمال تشكلها، ما يعني بصورة أو بأخرى أن إسرائيل 

تضرّرت من تطورات العالم العربي.
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معلومات إضافية

»ثورة اخليام« يف الكيان الصهيوني:

 ش���هد الكيان الصهيون���ي في اآلونة األخيرة حركة احتجاج جماهيرية غير مس���بوقة، تطالب بإحداث تغيير 
جذري في س���لم األولويات الذي يوجه سياس���ات حكومة نتنياهو جتاه اجلمهور اإلسرائيلي، واملسارعة في حل 
األزمات االقتصادية واالجتماعية التي يرزح حتت أعبائها اإلس���رائيليون، الس���يما ارتفاع األسعار، وزيادة عبء 

الضرائب، مقابل تدني قيمة األجور.

اس���توحت هذه احلركة شعاراتها من وحي ثورات التحول الدميقراطي التي جتتاح العالم العربي؛ حيث رفعت 
شعار: »الشعب يريد حتقيق عدالة اجتماعية«.

وعلى الرغم من أن هذه االحتجاجات -التي بات يُطلَق عليها »ثورة اخليام«– قد بدت ألول وهلة كاحتجاجات 
مطلبية ذات خلفية اقتصادية اجتماعية، إال أن حتليل اجلدل الداخلي احملتدم حولها يدلل بشكل ال يقبل التأويل 
على أن هناك احتماالً أن تؤثر على الواقع السياس���ي اإلس���رائيلي الداخلي، وعلى الصراع مع العرب، وحتديًدا 
مع الفلس���طينيني، وذلك في حال توفرت الظروف الداخلية واإلقليمية التي تسمح لهذه االحتجاجات باستنفاد 

طاقتها.

جذور »ثورة اخليام« ودالالتها:

1- اليأس من اقتصاديات السوق:

عندما عاد بنيامني نتنياهو -الذي اش���تُِهر بحماسه الشديد القتصاديات السوق واخلصخصة- للحكم كرئيس 
للوزراء عام 2009م حرص على نقل اإلشراف على الكثير من اخلدمات التي يقدمها القطاع العام احلكومي، مثل: 
الصحة والتعليم والرفاه االجتماعي إلى إدارة القطاع اخلاص، وهو ما أدى إلى فصل الكثير من العمال من جهة، 

وإلى تقليص حاد في األجور، وفي ذات الوقت مت تقليص الضرائب التي تُفرض على شركات القطاع اخلاص.

وأس���فرت عمليات اخلصخصة عن احتكار املرافق االقتصادية املهمة في الكيان الصهيوني من قبل عدد من 
الشركات الكبرى، التي سيطرت على بعضها عائالت ثرية، وهكذا لم تفض عملية اخلصخصة إلى التنافس، بل 
إلى حتكم مجموعة محدودة من رءوس األموال في املرافق االقتصادية؛ مما أدى إلى ارتفاع األسعار بشكل كبير، 

السيما أسعار الشقق السكنية، واملواد الغذائية، والوقود.

وكان قطاع العقارات األكثر تضرًرا من سياس���ات نتنياهو االقتصادية؛ حيث إن أهم األس���باب وراء ذلك كان 
االرتفاع الشديد في أسعار األراضي؛ فعلى الرغم من أن معدل دخل الفرد السنوي في الكيان الصهيوني يبلغ 19 
ألف دوالر، إال أن معظم الش���باب اإلس���رائيلي العامل واحلاصل على مؤهالت علمية مرموقة لم يعد قادًرا على 

شراء شقة سكنية؛ حيث بلغ متوسط سعر الشقة السكنية 00) ألف دوالر.

 ومع أن حكومة نتنياهو واصلت إغداق التسهيالت على املستثمرين، فإن احلكومة قلّصت دعمها للسلع، وبالتالي 
قلصت من قدرة اجلمهور اإلسرائيلي على مواجهة ارتفاع األسعار؛ حيث إن حكومة نتنياهو قلصت املوازنة التي 
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اعتمدتها احلكومات السابقة ملساعدة األزواج الشباب على شراء شقق سكنية إلى حوالي ربع قيمتها. 

2- مترد الطبقة الوسطى: 

إن الداللة األبرز حلركة االحتجاجات الواس���عة التي جتتاح إس���رائيل حالًيا تتمثل في رفض الطبقة الوسطى 
حتديًدا، مواصلة الالمباالة جتاه السياس���ات االقتصادية واالجتماعي���ة التي تنتهجها حكومة نتنياهو؛ حيث إن 
األغلبية الس���احقة من املشاركني في هذه االحتجاجات يُصنَّفون ضمن املنتمني لهذه الطبقة. وقد رفعت النخب 
الت���ي نظمت هذه االحتجاجات جملة من املطال���ب حلكومة نتنياهو، واعتبرت أن وقف هذه االحتجاجات منوط 

باالستجابة لها. وتتمثل املطالب في التالي:

- إعادة النظر في جدول األولويات الوطنية بشكل كامل، وإعادة بلورته على أسس جديدة.

- إلغ���اء تدريجي للضرائب غير املباش���رة، واس���تثمار الفائض م���ن جباية الضرائب ف���ي توفير اخلدمات 
للجمهور.

- توفير سكن في ظروف معقولة، ومسئولية الدولة عن توفير شقق سكنية في جميع أرجاء إسرائيل.

- رفع احلد األدنى لألجور بنسبة %50.

- تشديد الرقابة على تطبيق القوانني املتعلقة بظروف العمل.

- تطبيق سن قانون التعليم املجاني من سن ثالثة شهور، وتقليص عدد الطالب في الصف الواحد ليبلغ 21.4 
طالب في الصف الواحد.

كما طالب قادة االحتجاجات مبراجعة ش���املة للسياس���ات االقتصادية واالجتماعية، الس���يما اخلصخصة، 
واإلصالحات الهيكلية التي متت خالل العقدين املاضيني؛ حيث إنهم يرون أن اخلصخصة واإلصالحات الهيكلية 

لم تخدم اجلمهور اإلسرائيلي، بل خدمت باألساس مجموعة محدودة من رءوس األموال فقط.

وقد حاولت النُّخب التي أش���رفت على تنظيم االحتجاجات إيصال رسالة للنخب السياسية احلاكمة، مفادها 
أن ع���دم االس���تجابة لهذه املطالب قد يدفع احملتجني للش���روع في عصيان مدني تدريج���ي. وهناك من قادة 
االحتجاجات من حّذر القيادة اإلس���رائيلية بأنه في حال لم يتم االس���تجابة لهذه املطالب، فإنه ستتم دعوة أبناء 

الطبقة الوسطى ملغادرة إسرائيل.

3- االحتجاجات وأزمة اليمن اإلسرائيلي:

إن أحد أهم تداعيات احلركة االحتجاجية غير املس���بوقة التي جتتاح إسرائيل تتمثل في أنها دفعت باملشروع 
االس���تيطاني ال���ذي أقامه الكيان الصهيوني ف���وق األراضي العربية التي احتُلّت ع���ام 1967م إلى قلب اجلدل 
اجلماهيري اإلس���رائيلي؛ حيث إن قادة االحتجاجات ومناصريهم من النخب قد شددوا على حقيقة أن حكومة 
نتنياهو اليمينية تتخلى عن أبناء الطبقة الوس���طى، وال تسارع ملد يد العون لهم؛ لكي يتمكنوا من احلصول على 
س���كن مالئم، وفي الوقت الذي تتوس���ع هذه احلكومة في فرض الضرائب املباشرة وغير املباشرة عليهم، فإنها 
-وبدواف���ع أيديولوجية صرفة- تغدق املوازنات الضخمة على املس���توطنات التي أقيم���ت في الضفة الغربية، 
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والقدس، واجلوالن احملتل.

فقد بلغت الكلفة املدنية والعس���كرية اإلجمالية لالحتفاظ باملس���توطنات 1.5 مليار دوالر سنوّيًا، وهناك من 
يشير إلى حقيقة أن وجود املستوطنات يطيل أمد الصراع مع العرب؛ مما يعني زيادة نفقات األمن على حساب 
املوازنات التي كان يتوجب أن تخصص للخدمات املدنية، مثل التعليم، والصحة، والرفاه االجتماعي؛ فمنذ اندالع 
انتفاضة األقصى أواخر س���بتمبر/ أيلول عام 2000م، بلغت قيمة املبال���غ التي أُضيفت إلى موازنة األمن فقط 

لتأمني املستوطنات 5.)1 مليار دوالر.

ومن الواضح أن اليمني اإلس���رائيلي بش���قيه: املتدين والعلماني، هو أكبر اخلاسرين من حركة االحتجاج، على 
اعتبار أنه التيار السياس���ي األكثر التصاًقا باملشروع االستيطاني، واألشد حتمًسا له، وهو بالتالي بات في حالة 

دفاع عن النفس، خشية أن تؤثر االحتجاجات على نتائج االنتخابات التشريعية العامة املقبلة. 

وقد فاقمت حركة االحتجاج اجلماهير أزمة اخلطاب السياسي لليمني اإلسرائيلي الذي يبدي حماًسا شديًدا 
لالحتفاظ باملس���توطنات واألراضي احملتلة، وباتت تهدد شرعية املشروع االستيطاني في نظر قطاعات واسعة 

من الرأي العام اإلسرائيلي.

 ف���ي نفس الوقت، فإن هذه احلركة قد تس���هم في تآكل مكانة الكي���ان الصهيوني الدولية؛ حيث إنها أظهرت 
زيف ادعاء نتنياهو بأن مواقف حكومته من االس���تيطان متثل اإلجماع الصهيوني. وعالوة على ذلك فإن حركة 
االحتجاجات حترج القوى املتواطئة مع حكومة اليمني، الس���يما اإلدارة األميركية؛ حيث إنه سيكون من الصعب 
على الواليات املتحدة تفسير تصديها ألي محاولة إلدانة إسرائيل في األمم املتحدة بسبب البناء في املستوطنات، 
في الوقت الذي تبني فيه بشكل قاطع أن قطاعات واسعة من املجتمع اإلسرائيلي تعترض على مواصلة االستثمار 

في البناء في املستوطنات، وإن كان لدواع اقتصادية واجتماعية، وليس لدواع أخالقية.

املصدر:

صال���ح النعامي، »ثورة اخليام« في إس���رائيل: ج���ذور ودالالت وتداعيات، مركز اجلزيرة للدراس���ات، انظر 
الرابط:

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/08/201181571151421993.htm
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ملخص الدراسة
يكمن جوهر حدث الثورات العربية في أنه حدث تغيير تاريخي مستقبلي، وقع رغم القوى الغربية املهيمنة 
في املنطقة العربية وعاملّيًا، وهذا ما انعكس في مفعول عنصر املفاجأة أثناء الثورتني في تونس ومصر، مما 

أّدى إلى تفسيرهما بصيغ بدائية تعتمد على خلل سابق في النظر إلى شعوب املنطقة، ومن ذلك: 
- الشباب التونسي مثقف بثقافات غربية أكثر من سواه، ولهذا انطلقت ثورته مطالًبا بالدميقراطية.

- هذه الثورة هي ثورة »الفيس بوك« األولى، فلوال التقنيات الغربية ما كان لها أن تندلع.
- التقدم االقتصادي لم يصل بآثاره إلى قطاعات واسعة من شعب تونس، فالثورة دوافعها مادية.

ث���م بدأت مع بلوغ الثورة في مصر هدفها األول، محاولة صياغة وس���ائل جديدة للتعامل مع املنطقة دون 
التخلي عن األهداف الثابتة.

ى »اإلسالم السياسي« بدالً من معاداته، والسعي  تدور محاور هذه الوس���ائل على محاولة احتواء ما يس���مَّ
للتأثير على رؤية جيل الش���بيبة صانع الثورات، وعرقلة مسار انتشار الثورات وفق اإلرادة الشعبية احملضة، 

عسكرّيًا كما في ليبيا، وسياسّيًا كما في اليمن.
وظهر استهداف »ش���باب الثورة« بحملة جديدة للعيان، انطالًقا من واش���نطن، وصوالً ملجموعة الثمانية 
مبشاركة أوروبية، كما ظهرت مشاريع الدعم املالي لصالح الفئات والقوى األقرب إلى الفكر الغربي، على أمل 
أن تكون لها كلمة الفصل في صناعة املستقبل السياسي بعد الثورات، عالوة على تعزيز املشاريع االستثمارية 
واالقتصادية على املستوى الثنائي، مقابل ظهور معالم أولى لقابلية مزيد من التقارب بني الدول العربية بعد 

الثورات اجلارية. 
وال يزال من األس���ئلة التي ال جتد جواًبا حتى اآلن، وبالتالي ال يوجد تغيير للسياس���ات الس���ابقة على 

صعيدها، ما يدور محوره حول أمرين:
- النتائج املتوقعة من الربيع العربي بصدد مستقبل املشروع الصهيوني/ الغربي في املنطقة.

- ما متثله الثورات من حتّد حضاري للغرب عموًما، مبا فيه املنطقة األوروبية. 
واألرج���ح أن تعامل الثورات العربية مع القوى اخلارجية، مبا في ذلك األوروبية/ الغربية، لن يكون نتيجة 
طرح فكري نظري، بل نتيجة تفاعل مباش���ر بني التط���ورات امليدانية التي تصنعها الثورات، وبني التطورات 
الضرورية التي حتتاج إليها »صناعة الفكر وصناعة التصورات« عبر الوسائل التقليدية املتوافرة، وعبر نشأة 

الوسائل اجلديدة املنبثقة عن الثورات نفسها.

نبيل شبيب

محلل سياسي سوري مقيم بأملانيا
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ينبغي التنويه في البداية أن منطلق كاتب هذه الس���طور هو االعتقاد اجلازم بأن رؤية حدث الثورات العربية، 
أو ما اش���تهر تس���ميته بالربيع العربي، ال تنعزل عن اإلطار األش���مل، بعنوانه اإلسالمي، جغرافّيًا وسياسّيًا في 
العالم املعاصر، عالم التكتالت العمالقة والقوى الكبرى )دول وش���ركات ومراكز قوى(، وحضارّيًا شاماًل للدائرة 
احلضارية اإلس���المية املتميزة، بجميع مكوناتها من مسلمني وغير مسلمني. إمّنا يستدعي احلديث عن الثورات 
العربي���ة، وأثرها على العالق���ات األوروبية- العربية، التركيز على البعد العرب���ي، وموقع الثورات الُقطرية على 

اخلارطة العربية مقابل اخلارطة األوروبية. 

أواًل: مقدمة:

مع تداعيات الثورة الش���عبية الليبية بتدخل عس���كري أطلس���ي بعد تغطيته عربّيًا ودولّيًا، ومع اندالع الثورة 
الشعبية في سورية، نشب نزاع فكري، أثاره فريق محدود العدد من القوميني العرب، طرح ما ميكن وصفه بفكر 
املؤام���رة )1(، الذي رّك���ز حججه على ما ُعرف أثناء حروب حكومة بوش االبن في املنطقة العربية واإلس���المية 
مبش���روع »الشرق األوس���ط الكبير«، وتضمحل قيمة هذه احلجج عند مالحظة سقوط هذا املشروع في الغرب 
نفس���ه، وتراجع احلملة »الكالمية« لزعمائه بشأن نش���ر الدميقراطية في البلدان املستهدفة باحلروب ثم فيما 
حولها؛ إذ ظهر للعيان استحالة حتقيق مثل هذا الهدف عبر التقتيل والتدمير، على افتراض صدق النوايا، وظهر 
للعيان أكثر أّن هذه »النوايا« غير صادقة، فاالرتباط الوثيق بني الهيمنة الغربية الدولية وبني الهيمنة االستبدادية 
الُقطرية أشّد رسوًخا من قابلية التخلّي عنه لصالح حتكيم اإلرادة الشعبية في البلدان العربية واإلسالمية، وهي 
التي أثبتت من خالل ما ال يحصى من األدلة والبراهني أّنها ترفض الهيمنة األجنبية، وترفض معها تيار التغريب 

املرتبط بها.

هن���ا يكمن جوهر حدث الثورات العربية، أنه حدث تغيير تاريخي مس���تقبلي، رغم القوى الغربية املهيمنة في 
املنطقة العربية وعاملّيًا.

ل���م تكن ال���دول األوروبية خارج إطار هذه الصورة، وهذا بالذات ما جعلها تقف موقف »عدم التصديق« أّن ما 

يلفت النظر امتناع »املؤمتر اإلس���المي-القومي« عن اتخاذ موقف رس���مي إزاء ما يجري في سورية حتى ساعة كتابة هذه السطور )منتصف أيلول/   )1(
س���بتمبر 2011م(، بينما يعتبر د. إبراهيم علوش من األردن وسوس���ن البرغوثي من اإلمارات أبرز من ميارس حملة »شبكية« ضّد الثورة الشعبية في 
سورية، إمنا تتبني نوعية احلملة وحجمها عند الرجوع إلى ما ُسّمي )احتاد اجليوش العربية اإللكترونية( بهدف توجيه الضربات ملن يستهدف )سورية 
 http://www.arabianawareness.com/news.php?action=view&id=14905                                                     :األس���د!( انظر
http://www.facebook.com/groups/ARAB.ARMIES
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ح���دث ابتداًء من تونس ميكن أن يحدث، فقد كان من 
أعمدة سياساتها ضمن إطار املعسكر الغربي:

1- دعم اس���تقرار قائم على استبداد محلي، جنًبا 
إلى جنب مع احلمالت الكالمية حول احلريات وحقوق 

اإلنسان.

2- تكوين ش���بكة عالقات مالية واقتصادية تصنع 
القرار السياسي واألمني في األقطار املستهدفة.

)- التركي���ز عل���ى عنص���ر 
الرؤية  وف���ق  املادية  احلق���وق 
الغربية، واعتبارها كافية لضمان 

االستقرار بالصيغة املذكورة.

ه���ذه األعم���دة الثالثة هي 
التي بدأ انهيارها عبر مسلسل 
الثورات العربية، فقد تبنّي على 

أرض الواقع:

الواسع  الش���عبي  الوعي   -1
النطاق مب���ا تعنيه ازدواجية اجلم���ع بني متناقضات 

االستبداد ودعوات حقوق اإلنسان.

2- استهداف الثورات لالرتباط الوثيق بني االستبداد 
والفساد والهيمنة األجنبية، وظهور حتمية سقوطهما 

مًعا.

)- ثبات مح���ور الثورات على املطالب���ة بالكرامة 
واحلريات واحلقوق جميًعا، وليس على الصعيد املادي 

فقط.

مهما كان مفعول الثورات العربية على السياس���ات 
األوروبية ال ميكن إهمال العناصر الثابتة فيها، وبالتالي 

في صناعة القرار املستقبلي، وفي مقدمتها:

1- ال يوج���د أمام القوى الدولية بديل عن األعمدة 
املنهارة لسياساتها، مبعنى أّن التخلّي الفعلي عنها يعني 
التخلّ���ي عن هيمنتها الدولية، فقرار التخلّي ال يصدر 
طواعية، بل ال بّد م���ن انتزاعه انتزاًعا، ويترتب على 

ذلك أن املرحلة القادمة ستأخذ صيغة جولة جديدة، 
وليس صيغة القبول بأمر واقع جديد صنعه -ويصنعه- 

مسلسل الثورات العربية احلالية والالحقة.

2- في مقدم���ة معالم اجلولة التالية محاولة إيجاد 
ضواب���ط جدي���دة لفاعلية اإلرادة الش���عبية للتحرر؛ 
بحيث متس���ك بها ق���وى محلية أقرب إل���ى التفاعل 
التبعي أو االندماجي مع املصالح واملطامع التي حتكم 
مع  األجنبية،  الهيمنة  سياسات 
انطالقها من صبغة دميقراطية، 
بالدميقراطية  وصفه���ا  ميكن 
املشروطة، أو حتى االستبدادية، 
فهي تستثني مما يسّمى اللعبة 
الدميقراطي���ة )حتكي���م إرادة 
الشعب والتداول على السلطة( 
استثناء إقصائّيًا كّل من ال يقبل 
وفي  اللعبة«،  »بشروط  االلتزام 
مقدمته���ا االنط���الق من ذلك 

التفاعل التبعي أو االندماجي.

)- العنصر احلاس���م بني عناصر الضعف في تلك 
اجلولة، أّن حقبة االعتماد على األنظمة االس���تبدادية 
الصريحة -وإن تفاوتت مس���تويات القمع بينها- كانت 
مقترنة بعنصر اس���تخدام القوة العس���كرية احمللية 
التابعة أو األجنبية العدوانية، أو التلويح باستخدامها، 
ول���م يعد ميكن تنفيذ ذلك بع���د ظهور الثمن الباهظ 
-املالي خاصة- كما تشهد احلروب العدوانية، ال سيما 

في أفغانستان والعراق )1(. 

)1(  ال تنقطع املقاالت والتحليالت اإلعالمية حول أخطاء السياسة الغربية، 
وكيفية اخلروج منها اآلن، وهي السياسات التي تصفها أسبوعّية »دي 
تسايت« األملانية )2011/9/17م( مثاًل باحللقة الشيطانية التي ربطت 
بني احلكومات الغربية واألنظمة االس���تبدادية، وأصدر احتاد »هيئة 
التوعية السياسية االحتادية وهيئات التوعية السياسية في الواليات« 
بأملانيا سلس���لة مطّولة من البحوث، بدًءا بثورتي تونس ومصر، وهي 
حافلة باستعراض أخطاء املاضي واستشراف ما ميكن صنعه مستقباًل، 

يجمعها املوقع الشبكي الرسمي لالحتاد:
http://www.politische-bildung.de/tunesien_aegypten.html

 ال يوج��د أم��ام الق��وى الدولي��ة بدي��ل ع��ن 
األعم��دة المنه��ارة لسياس��اتها، فالتخّلي 
الفعلي عنها يعني التخّلي عن هيمنتها 
الدولية، فقرار التخّلي ال يصدر طواعية، بل 
ال بّد من انتزاع��ه انتزاًعا، ويترتب على ذلك 
أن المرحل��ة القادم��ة س��تأخذ صيغة جولة 
جدي��دة، ولي��س صيغ��ة القبول بأم��ر واقع 
جديد صنعه -ويصنعه- مسلس��ل الثورات 

العربية الحالية والاحقة.
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ثانًيا: املواقف األوروبية األولية وتطّورها زمنيًّا:

خالل أكثر من أسبوعني من األسابيع الثالثة للثورة 
الش���عبية األولى في تونس )مع تأكيد أن مسار الثورة 
ال يكتمل إال بعد حتقيق سائر أهدافها(، لم يصدر أي 
موقف أوروبي يتبّنى رسمّيًا، أو يدعو مباشرة إلى دعم 
التحرك الش���عبي في تونس ضد احلكم االستبدادي 
القائم، وعلى النقيض من ذلك تفاوتت مواقف الدول 
األوروبية ما بني الصمت والتأييد، وكان أبعدها مًدى 
املوقف الرسمي الفرنسي الذي عّبرت عنه مراًرا وزيرة 
اخلارجية الفرنسية آنذاك، ميشال اليو ماري، ووصل 
إلى درجة عرض املس���اعدة لتمكني زين العابدين من 

قمع االحتجاجات )1(.

ورغم أن الرئيس الفرنس���ي نيقوال ساركوزي أقالها 
يوم 2011/2/27م، أي بع���د فرار بن علي من تونس 
يوم 2011/1/18م بخمسة أسابيع، وبعد اندالع الثورة 
الشعبية في مصر وسقوط مبارك يوم 2011/2/11م 
بأس���بوع، إال أنه ينبغي التنويه بأّن تصريحات الوزيرة 
الفرنس���ية لم متثل موقفها فقط؛ إذ لم يصدر داخل 
فرنس���ا اعتراضات ما، ع���الوة على أّن السياس���ة 
اخلارجية الفرنس���ية تتبع رس���مّيًا لرئيس الدولة مع 
وزارة اخلارجي���ة، وال ميكن ملوقف من هذا القبيل أن 
يكون انفرادّيًا. ويسري شبيه ذلك على الدول األوروبية 
األخ���رى، وكانت جميًعا تؤّكد طوال األس���ابيع األولى 
للثورتني على ضرورة احل���وار و»احلل الدميقراطي«، 

وال جتد صيغة أخرى للتعامل مع الثورات العربية.

وحت���ى س���قوط الرئي���س املصري بق���ي »عنصر 

موق���ف وزيرة اخلارجية الفرنس���ية بش���أن التع���اون األمني مع زين   )1(
العابدي���ن أثناء الثورة موق���ف معروف، وانظر حول���ه وحول خلفيته 
األوروبية والغربية على س���بيل املثال، عالم منص���ور: »أربع قراءات 

للمشهد التونسي«، )2011/1/2م، في »الصوت«:
http://alsawt.net/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d
9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-
%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%
af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8
%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-

%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1/

املفاجأة« ه���و العامل الرئيس املؤث���ر على محاوالت 
تفسير األحداث، سواء على ألسنة من يحملون وصف 
خبراء »الش���رق األوسط والش���مال اإلفريقي« -وهو 
التعبير املتداول لوص���ف املنطقة العربية على خلفية 
املقاصد السياسية من ورائه- أو على ألسنة املسئولني 

السياسيني، وتأرجحت صيغ التفسري هذه بني)2(:

- الش���باب التونسي مثقف بثقافات غربية أكثر من 
سواه، ولهذا انطلقت ثورته مطالًبا بالدميقراطية.

- هذه الث���ورة هي ثورة »الفيس بوك« األولى، فلوال 
التقنيات الغربية ما كان لها أن تندلع.

- التقدم االقتص���ادي لم يصل بآثاره إلى قطاعات 
واسعة من شعب تونس، فالثورة دوافعها مادية.

وتكش���ف هذه التفس���يرات عن أّن الثورة العربية 
األولى في تونس أس���قطت »بدهي���ات« موهومة في 
التص���ورات الفكرية والسياس���ية الغربية عن البلدان 
العربية، منها أن مطال���ب احلرية ال ميكن أن تصدر 
إال عن فكر وتربية غربيني، وأن معادلة االستبداد مع 
تأمني مستوى معيشي مادي معقول كافية لالستقرار، 
رغم تغييب احلري���ات العامة، وعندما ظهر للعيان أّن 
القيادات الشبابية للثورة )السيما في مصر الحًقا( ال 
تشكو من مستوى معيش���ي منخفض، وإن استقطبت 
اجلماهير الش���عبية احملرومة مادّيًا، أصبح تفس���ير 
»ثورة الفي���س بوك« أقرب إلى محاول���ة العزاء، بأن 
الثورة يصنعها -واقعّيًا- اإلنس���ان الغربي، سواء عبر 

أفكاره وقيمه، أو عبر تقنياته! 

وكان عنصر املفاجأة أكبر وقًعا عندما انتقلت الثورة 
إلى مصر قبل س���واها من البلدان العربية، فأضيف 
إلى اخلش���ية من »العواقب« أمران: أّولهما مصير ما 

ش���ارك كاتب هذه الس���طور ملدة 12 يوًما أثناء الثورة الش���عبية في   )2(
 مصر في »تغطية مس���تمرة« أقدمت عليه���ا ألول مرة فضائية أملانية 
»Phönix«، وينقل في الفقرات التالية ما ورد على ألس���نة املشاركني 
فيها على الشاشة وأثناء حوارات جانبية، من محاوالت لتفسير الثورات 
العربية، وهي محاوالت ترّددت في اإلعالم الغربي على نطاق واسع.
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س���بق تنفيذه على صعيد قضية فلس���طني في اجتاه 
تصفيته���ا النهائية، وترس���يخ الهيمنة اإلس���رائيلية، 
وبالتالي الغربية في املنطقة، وهذا مّما ورد علًنا على 
لسان املستشارة األملانية ميركل في األسبوع األول من 
الثورة. واألمر الثاني ظهور العامل اإلس���المي الفّعال 
في حتري���ك اجلماهير الثائرة مبختل���ف انتماءاتها، 
وعلى أوس���ع نطاق، وهنـــا بالذات بـــدأت نقطـــة التحّول يف 

املواقف الغربية على أكثر من حمور:

1- إس���قاط عامل التخويف مما يس���ّمى »اإلسالم 
السياسي« بعد سيطرته على صناعة القرار السياسي 
الغرب���ي طوياًل، واالنتق���ال إلى البحث ع���ن قابلية 

»احتوائه« بدالً من معاداته)1(.

2- ظه���ور البُعد احلضاري، وتأثير الثورات العربية 
على امل���دى البعيد، واالنتقال إلى البحث عن س���بل 
جديدة للتأثير على املس���تقبل عب���ر التأثير على رؤى 

جيل الشبيبة الذي صنع ويصنع الثورة )2(.

)- إنهاء مرحلة الت���رّدد حتت تأثير املفاجأة خالل 
الثورتني الش���عبيتني في تونس ومصر، واالنتقال إلى 
مرحلة العمل على ممارس���ة الفعل السياس���ي وحتى 

العسكري، للتأثير على ثورات شعبية أخرى ))(.

لم تك���ن فترة االنتظ���ار طويلة، وإن بقي الس���ؤال 

انظر مثاًل، نيروز غامن س���اتيك: »هل نش���هد تغير املوقف األمريكي   )1(
من اإلس���الميني في املرحلة القادمة؟«، يوم 10/)/2011م في »املركز 

العربي لألبحاث ودراسة السياسات« في الدوحة:
http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-
46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/f98690ee-1e34-4c4d-bb41-
dc1753076e5d
)2( انظ���ر كلمة الرئيس األمريكي أوباما حول الثورات العربية والش���باب 
العربي يوم 2011/5/19م، وتبني دعوته للتركيز على جيل الشبيبة، في 
قمة الثمانية يوم 2011/5/25م، وهو ما اتخذ بلغة األرقام تخصيص 
مئات املاليني من ال���دوالرات واليورو من جانب ال���دول الغربية مبا 
فيها األوروبية، بصورة مباش���رة عبر مجموعة الثمانية وعبر االحتاد 
األوروبي، وبصورة غير مباش���رة عبر منظمات املجتمع املدني الغربي 

والدعم املالي ألنشطتها، السيما في مصر وتونس. 
اتخذ ذلك صيغة التدخل العسكري السريع في ليبيا كما هو معروف،   )((
وصيغة التدخل الغربي السياس���ي عبر ما س���ّمي املبادرة اخلليجية، 

بصورة غير مباشرة ثم بصورة مباشرة، في اليمن.  

احلائر مس���يطًرا ف���ي البداية: أين س���تكون احملطة 
التالية؟.. وعند الرجوع إلى أقوال املوصوفني باخلبراء 
م���ن معاهد البحوث والدراس���ات وأقوال املس���ئولني 
السياسيني على الس���واء، ميكن التأكيد أّنهم فوجئوا 
مجدًدا باندالع الثورات الثالث التالية، في ليبيا واليمن 
وسورية )باإلضافة إلى محاولة الثورة في كل من ُعمان 
والبحرين(، أي في الدول التي كانت -باس���تثناء دول 
اخلليج األخرى- تُصّنف في آخ���ر القائمة التي ترّدد 
ذكرها في محاولة اجلدولة الزمنية ملا يتوقع من أحداث. 
وفي ه���ذا اإلطار أصبح العامالن األهم -واملتناقضان 
من حيث تأثيرهما- في حتديد السياس���ات األوروبية 

في التعامل مع الثورات الثالث، هما: 

1- اس���تمرار مفع���ول عنصر املفاج���أة، وبالتالي 
االضطرار للتعامل مع أمر واقع يفرض نفسه في بلد 

بعد آخر.

2- ق���رار االنتقال من ردود الفعل على ما يقع، إلى 
محاولة التأثير املباشر عليه كما سبقت اإلشارة.

هذا ما يفسر التناقض الكبير في طريقة التعامل:

1- مع ثورة ش���عب ليبيا.. عبر اس���تعجال التدخل 
العس���كري املباشر، رمبا مع تصّور تثبيت وضع جديد 
يسمح بأن يصبح قاعدة انطالق للتأثير على األوضاع 

القادمة في مصر وتونس، وشرق ليبيا وغربها.

2- ومع ثورة ش���عب اليمن.. واحلرص على عرقلة 
استقاللية مسارها، وربطه باجلهود اإلقليمية من جهة، 
وباملعارضة التقليدية اليمنية من جهة أخرى، رمبا مع 
تصّور تثبيت وضع مينع حترير القرار السياس���ي وفق 
اإلرادة الشعبية بصورة كاملة، مّما ميكن أن يؤثر على 
مجموع املنطقة في مضيق باب املندب باجتاه الشمال، 
وفي القرن اإلفريق���ي باجتاه وادي النيل، وفي البحر 
العرب���ي على ضوء ما يجري حت���ت عنوان »مكافحة 
القرصن���ة«، ناهيك عن اخلش���ية من تأثي���ر اليمن 

مستقباًل على شبه اجلزيرة العربية.
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)- ومع ثورة شعب س���ورية.. واحلرص على اتخاذ 
مواقف سياس���ية وإجراءات مضاّدة للحكم القائم، ال 
تكفي لدعم هدف الثورة املتمثل في إسقاطه، وال متّكنه 
من البقاء كما هو، وعلى وجه التحديد حتالفه مع إيران 
ومنظمة »حزب الله«، مع عدم إغفال اخلشية الكبيرة 
من أّن تالقي حصيلة الثورتني في مصر وسورية، يعني 
حتويل مسار قضية فلسطني بصورة نهائية عن طريق 
التصفية، وترس���يخ الهيمنة اإلسرائيلية/ الغربية من 

خالل ذلك.

والسؤال الذي يطرح نفس���ه بعد هذا االستعراض 
املوج���ز للمعالم املرئي���ة من السياس���ات األوروبية، 
املتكاملة مع السياس���ات األمريكية، هو: هل ميكن أن 
جتري ري���اح ثورات »الربيع العربي« وفق ما تش���تهي 

السفن األوروبية والغربية؟ )1(.

ثالًثا: تطور املواقف األوروبية مضموًنا:

كش���فت الث���ورات العربية عن عدد م���ن العناصر 
»اجلدي���دة« وفق املنظور الغربي، ل���م يعد من املمكن 
جتاهلها في وضع الصيغ االستراتيجية البعيدة املدى، 
وصياغة القرارات السياس���ية الفورية في التعامل مع 
املنطقة العربية، وأهمها ما يدور حول احملاور التالية:

انظر مثاًل، املؤرخ والباحث البلجيكي لوكاس كاترين: »الغرب واإلسالم   )1(
والثورات العربية«، يوم )/)/2011م، في شبكة اجلزيرة:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D34A68FE-2688-43A8-
9BD2-680F2E4B6D4F.htm
ونصر الدين الدجبي: »عالقة الغرب بالثورات العربية بني التأثير والتأثر« 

يوم 25/)/2011م، في شبكة احلوار نت اإلعالمية:
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=16199
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1- مواصفات جيل الشبيبة.. وبالتالي مواصفات صانع القرار 
يف احلقبة القادمة:

- قبل الثورات: 

لم ينقطع اس���تهداف جيل الش���بيبة، ذكوًرا وإناًثا، 
بجهود خارجية ومرتكزات داخلية في البلدان العربية، 
شاع وصفها بكلمة »التغريب«، وذلك على امتداد القرن 
امليالدي العش���رين، وإن تفاوتت النتائج زمنّيًا، فسبق 
ظهورها في بعض البلدان كتونس وسورية ومصر، وبدأ 
مفعولها بالظهور حديًثا في دول اخلليج، وليس مجهوالً 
أّن رّدة الفعل الحًقا حتت عنوان »صحوة إس���المية« 
اتس���ع نطاقها في البلدان األولى، بينما لم مينع تأثير 
ما ميكن وصفه بالتدّين التقليدي في البلدان األخرى، 
اخلليجية، من انتشار مفعول التغريب اآلن على غرار 
انتشاره في مجموعة البلدان األولى خالل سبعينيات 

القرن امليالدي العشرين.

- مفعول الثورات: 

على  العربية  الث���ورات  قضت 
خطوط هذه الصورة العامة التي 
صّنفت واقع »الش���باب العربي« 
في خانة االنش���غال عن أي شأن 
سياس���ي )مبا ف���ي ذلك جوانب 
التقّدم الفك���ري والتقني( بنتائج 
تط���ّور اجتماعي س���لبي عموًما 

)اللهو واملتعة(. وبتعبير آخر: إّن جيل الش���بيبة الذي 
أثبت قدرته على صناعة ثورات تغيير جذري تاريخي 
واسع النطاق، ميكن أن يثبت قدرته على تنفيذ عملية 

البناء املطلوبة في احلقبة التالية.

- احلصيلة باملنظور األوروبي: 

ل���م يعد ممكًن���ا االطمئن���ان إلى س���يطرة األفكار 
والتصّورات املستمدة من الغرب على مفعول القيم في 
مجرى عملية البناء، ونتائجها في مختلف امليادين، مع 
ما يعنيه ذلك على صعيد العالقات األوروبية-العربية.

- التفاعل األوروبي مع هذه احلصيلة: 

اس���تهداف »ش���باب الثورة« بحمل���ة جديدة، أعلن 
عنها الرئيس األمريكي بصورة مباشرة، وتبّنتها »قمة 
الثمانية« التالي���ة لهذا اإلعالن، بينما بدأ التنفيذ من 
قبل ذلك بصورة مباش���رة، وُرصدت لهذه الغاية مبالغ 
ضخمة، وبدأ التحرك ع���ن طريق »منظمات املجتمع 
املدن���ي« األوروبية واألمريكية على أوس���ع نطاق، في 
تونس ومص���ر، وميكن أن تتبع ذلك خطوة مماثلة في 

ليبيا.

2- مســـتوى الوعي الشعيب.. وبالتالي سقوط أساليب التعامل 
القدمية مع الشعوب:

- قبل الثورات: 

من أوس���ع املقوالت التي انتشرت لتعليل االستبداد: 
»عدم نضوج الشعوب العربية حلياة دستورية قومية«، 
ول���م يقتص���ر ذلك عل���ى نُخب 
االس���تبدادية،  باألنظمة  لصيقة 
بل س���رى االقتناع بهذا التصّور 
الفكرية  النخ���ب  أوس���اط  إلى 
والسياس���ية الغربي���ة، وبالتالي 
إلى انتش���اره على مستوى الرأي 

العام.

وميكن القول: إن ظاهرة التخويف 
ي »اإلس���الم السياسي« ترتبط بذلك ارتباًطا  مّما ُسمِّ
وثيًقا، من خالل تعميم املقولة املزعومة: )إن س���قوط 
نظام استبدادي مرتبط بالغرب يؤّدي بالضرورة إلى قيام 
نظام استبدادي »إس���المي« يعادي الغرب(، فالتخيير 
هو بني استبداد واستبداد، وليس بني استبداد وحتّرر، 
وأصبح���ت هذه املقوالت في مقدمة ما يس���وغ للرأي 
العام الدع���م الغربي عموًما، ولي���س األوروبي فقط، 

لألنظمة االستبدادية املوالية للغرب )1(.  
يقول املستش���ار األملاني األسبق هلموت ش���ميدت في كتابه »سياسي   )1(
خارج اخلدمة« )ال ميكن في غالبية البلدان النامية في إفريقيا وآسيا 
-مبا في ذلك الش���رق األوس���ط- وأمريكا الالتينية، أن يستقر في = 

من أوسع المقوالت التي انتشرت لتعليل 
االستبداد: »عدم نضوج الشعوب العربية 
لحياة دستورية قويمة«، ولم يقتصر ذلك 
على ُنخب لصيقة باألنظمة االستبدادية، 
بل سرى االقتناع بهذا التصّور إلى أوساط 
النخ��ب الفكري��ة والسياس��ية الغربي��ة، 
وبالتالي إلى انتشاره على مستوى الرأي 

العام
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- مفعول الثورات: 

أسقطت الثورات الش���عبية هذه املقوالت وأمثالها، 
فاتضح أوالً أّن وعي الش���عوب مبا تريد، وكيف حتقق 
ما تريد أعلى بكثير مّما أش���يع عن���ه، بل إّن نضوج 
هذا الوعي جتلّى بقّوة من خالل احلرص على سلمّية 
الثورة، وعدم االنزالق إلى ما س���عت األنظمة إليه من 
فنت بني الفئات الش���عبية في كل ُقطر على حدة، هذا 
إضافة إلى أن التيار اإلس���المي التقليدي وجد مزيًدا 
من التأييد، الس���يما بعد أن ساهمت سلمية الثورات 
طريًقا إلى التغيير، في إضعاف حجج الدعوات حتت 

عناوين إسالمية إلى التغيير بالقوة.

- احلصيلة باملنظور األوروبي: 

س���قط مفعول القس���ط األعظم من الركائز التي 
استندت إليها ازدواجية السياس���ات الغربية، ما بني 
دعم االس���تبداد، واحلديث عن نش���ر حقوق اإلنسان 
وحرياته، وس���قطت معه���ا إمكان���ات االعتماد على 
ترس���يخ وضع استبدادي بديل، فإس���قاط االستبداد 
عبر الثورة الشعبية، يعني قابلية إسقاطه مرة أخرى، 
وهنا ال ميكن للغرب أن يربط نفسه بوضع استبدادي 
جدي���د علًنا، وهذا ما ضاعف محاوالت املراوغة، إلى 
درجة االعتذار عّما س���لف، في التصريحات الرسمية 
املواكبة للثورات اجلارية، وللمساعي املبذولة من أجل 
عدم اخلروج من ساحة التأثير على صناعة القرار في 

األقطار املعنية. 

- التفاعل األوروبي مع هذه احلصيلة: 

لم يكن س���هاًل تفاعل السياس���ات الغربية مع هذه 
احلصيلة، فقد كانت أولى املش���كالت التي واجهتها، 
أّن التخلّي عن االس���تبداد في بعض األقطار العربية 
يؤدي إلى نش���ر املخاوف، وبالتال���ي انعدام الثقة في 

= الوقت  احلاضر س���وى أصناف احلكم املسيطرة عليها، أو في أبعد 
األح���وال رئيس اس���تبدادي يأتي عبر االنتخ���اب(، وهي نظرة عامة 
ترددت طوال احلقبة الس���ابقة بأقالم السياسيني واملفكرين الغربيني، 
انظر ترجمة الكتاب الصادر حتت عنوان »مذكرات هلموت ش���ميدت« 

عن دار السيد في الرياض، عام 2010م. 

أقط���ار أخرى )1( ال يزال ارتباط األنظمة الش���مولية 
ا، بغض النظر عن عدم مقارنة  فيها بالغرب مس���تمّرً
ش���ّدة العنف األمني/ القمعي فيها مع األنظمة التي 

تتساقط اآلن تباًعا. 

وهنا أصبح على السياس���ات الغربي���ة أن تتحّدث 
بعدة ألس���نة بدالً من لس���انني، أي بقيت االزدواجية 
جتاه الرأي العام الداخلي، لتس���ويغ اختالف التعامل 
مع األنظمة االس���تبدادية، كما بدأ احلديث عن عدم 
إمكانية التحرك في كل م���كان في وقت واحد لدعم 
»الدميقراطية«، وجتّدد التركي���ز على عنصر تفاوت 
األهمي���ة »االس���تراتيجية« بني ُقطر وآخ���ر باملنظور 
األوروبي، عالوة على تأكيد أّن بعض البلدان ال حتتاج 
إلى أكثر من اإلصالح السياس���ي )املغ���رب واألردن 
مثاًل(، وبعضها اآلخر إلى إصالحات مالية على صعيد 
الفئات الفقيرة )السعودية ودول خليجية أخرى مثاًل(. 
إمّنا ميكن القول: إّن الدول األوروبية س���تجد نفسها 
أمام معضلة بعد أخرى، إذا ما اتس���ع نطاق الثورات 

العربية لتشمل بعض هذه األقطار.

3- حترير اإلرادة الشـــعبية.. وبالتالي تبّدل قواعد ما يســـّمى 
»اللعبة السياسية« ومرتكزاتها:

- قبل الثورات: 

كان واضًحا أن أهم عنصر في حقبة حكم األنظمة 
االستبدادية هو عنصر صناعة القرار خارج نطاق إرادة 
الش���عوب، وهو ما أوصل إلى نتائج واسعة النطاق في 
جميع امليادين: السياسية واألمنية واالقتصادية، إضافة 
إلى امليادين االجتماعية، والفكرية، والثقافية، وغيرها. 
وهي نتائج متثل أس���س نوعي���ة العالقات األوروبية-
العربية، كما هو معروف في مس���ار التعامل مع قضية 
فلسطني احملورية، ومعروف في الهيمنة املادية الغربية 

تش���ير إلى ذلك مثاًل احملادثة الهاتفية التي أجراها العاهل السعودي   )1(
م���ع الرئيس األمريكي يوم 2011/1/29م بش���أن عدم اتخاذ مواقف 
تنط���وي على إهان���ة الرئيس املصري أثناء أح���داث ميدان التحرير، 
وهو ما تداولته وكاالت األنباء ووس���ائل اإلعالم مس���تفيضة فيه يوم 

2011/2/11م نقاًل عن التاميز البريطانية.



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب الرابع : العالقات الدولية

394

في امليادين االقتصادي���ة والتجارية واملالية، ومعروف 
أيًضا في نشر مختلف ألوان الثقافات الغربية.

- مفعول الثورات:

بدأت املرحلة الثانية من الثورات العربية بعد مرحلة 
إسقاط النظام، وتالقت على قاسم مشترك هو البحث 
عن سبل حترير إرادة الشعوب من االستبداد احمللي، 
وبالتالي حتكيمها في صياغة الهياكل اجلديدة للدولة، 
مّما يعني حتكيمها في صياغة السياسات املستقبلية، 
وإذا ما حتقق حترير اإلرادة الش���عبية، فمن املؤكد أّن 
األولوية ستكون للمصالح العليا الذاتية، وبالتالي نشوء 
العالقات اخلارجية، مبا يش���مل أوروبا على أس���س 
جديدة مختلفة عّما كان في حقبة االس���تبداد احمللي 

اختالًفا جذرّيًا.

- احلصيلة باملنظور األوروبي: 

تدرك الدول األوروبية أن ه���ذه املرحلة الثانية من 
الثورات هي املرحلة احلاسمة للوضع العربي اجلديد 
عل���ى املدى املتوس���ط، كما تدرك أن ح���دث »الربيع 
العرب���ي« هو أول حدث كبير يصن���ع التغيير، دون أن 
تكون لها مش���اركة في صنعه، وأن املرحلة الثانية إذا 
حتققت نتائجها خارج نطاق تأثيرها أيًضا، فلن تكون 
ه���ذه النتائج متوافقة مع أهدافه���ا، وهي أهداف لم 
تتغير بتأثير الثورات، وت���دور حول محورين: الهيمنة 
السياس���ية/ األمنية، والعالقات االقتصادية القائمة 
عل���ى خلل االس���تغالل، م���ع مالحظة أن املش���روع 

الصهيوني جزء من ذلك )1(.  

كان من أل���وان »طمأنة النفس« اإلش���ارة املتكررة ف���ي التعليق على   )1(
الثورات الش���عبية أنها »ال حترق األعالم األمريكية واإلس���رائيلية«.. 
وكان م���ن أل���وان »التحذير« ما صدر عن املستش���ارة األملانية ميركل 
أثناء محادثاتها مع املسئولني اإلسرائيليني، تعليًقا على الثورة الشعبية 
اجلارية في مصر، وهي تعتبر أن املهم هو التزام مصر مبعاهدتها مع 
اإلس���رائيليني بغض النظر عن أي تغيير فيها، بينما ظهر القلق على 
الطرف اإلسرائيلي من خالل سؤال أحد الصحفيني في ختام الزيارة: 
»متى سيتخلى الغرب عن إسرائيل كما تخلى عن الرئيس املصري؟«.. 

انظر أسبوعية دي تسايت األملانية يوم 2011/2/2م.

- التفاعل األوروبي مع هذه احلصيلة: 

يترتب على ما س���بق أن ما تغّير هو املنطلقات التي 
ميكن أن توص���ل إلى معطيات جديدة، بينما لم تتغير 
األهداف، ويؤّدي تبّدل املنطلقات إلى تعديل الوسائل، 
مع السعي لتوجيه نش���أة املعطيات اجلديدة املتوقعة؛ 
بحيث ال متن���ع من حتقيق األهداف األوروبية الثابتة، 
وال ريب أن الدول األوروبي���ة تدرك حاجتها إلى بذل 
جهود مضاعفة وسريعة ومكثفة لهذا الغرض، وبالتالي 
لن يكون حجم مساعي التدخل األوروبي أقّل مما سبق، 

ولكن سيسعى الغرب لتبديل وسائله فحسب.

4- ظهـــور عوامل الوحدة عـــرب احلدود.. وبالتالـــي توقع تغري 
اخلارطة السياسية واجلغرافية:

- قبل الثورات: 

من أبرز ما رس���خ في الواق���ع العربي قبل الثورات 
واقع التجزئة، سياس���ّيًا واقتصادّيً���ا، مّما لم يقتصر 
على الكيانات السياسية القائمة، وما يتفرع عنها، بل 
امتّد إلى العالقات بني الشعوب، وازدياد أثر العنصر 
الُقط���ري باملقارنة مع العنصر العرب���ي، في امليادين 
الثقافية، واالجتماعي���ة، واألدبية، والفكرية، وغيرها. 
وبعد انتش���ار مقولة: إن »الوحدة اإلس���المية وهم« 
خالل حقبة ما ُسّمي العصر الذهبي للقومية العربية 
واالش���تراكية، انتشرت في اآلونة األخيرة مقوالت من 
قبي���ل »موت العروبة« أو »اس���تحالة الوحدة العربية« 
أو »القطر الفالني أو الفالني أوالً« وما ش���ابه ذلك، 
فوصلت التجزئة إل���ى أقصى مداها على كل صعيد، 

مبا فيها مواطن تأثير »النخب« على اجلماهير.

- مفعول الثورات: 

لقد أوجدت حقبة االستبداد، مع ما أفرزته من هزائم 
ونكبات عسكرية، وسياسية وأمنية، ومن ضغوط على 
النسبة األعظم من الفئات الشعبية، إلى صناعة أرضية 
جديدة ليس لوالدة الثورات القطرية فحسب، بل لبيان 
 العناصر املش���تركة عبر احلدود الرس���مية القائمة. 
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الثورات العربية واملواقف األوروبية
قراءة حتليلية

ول���م تعد عوامل الوح���دة العربية من لغ���ة، وتاريخ، 
وأهداف، ومصير ف���ي مقدمة ما يُطرح في األدبيات 
الفكرية والسياسية، بل ظهرت عوامل القهر والفقر، وما 
يتصل بهما كعناصر توّحد الشعوب في واقعها اآلنّي.. 

ومع اندالع الثورات القطرية ظهر 
عنصر »الوسيلة« كقاسم مشترك 
آخر لوحدة الشعوب في مصيرها 

املستقبلي. 

العربية،  اخلارطة  معالم  تبّدلت 
م����ن دول قائمة رس����مّيًا، وتزداد 
إلى  البعض،  بعضه����ا  تباعًدا عن 
ش����عوب عربية في أقطار متعددة، 
تدرك عموًما أن التجزئة مفروضة 

عليها، وأن التخلص منها ش����رط من ش����روط وصول 
الثورات نفس����ها إلى حتقيق أهدافه����ا البعيدة: احلياة 
احلرة الكرمية اآلمنة داخلّيًا وخارجّيًا، في منطقة حتمل 
رس����الة حضارية واحدة هي املنطل����ق إلى تثبيت مكانة 
دولية، وبالتالي نش����أة عالقات قومية مع القوى الدولية 

والدوائر احلضارية األخرى في عاملنا املعاصر.

- احلصيلة باملنظور األوروبي: 

ال يوجد كالتجزئة )سياسة فّرق تسد( مستنًدا اعتمد 
عليه االستعمار القدمي واالستعمار احلديث، األوروبي 
فالغربي عموًما، في عالقاته مع األقطار العربية، وال 
يزال ترسيخ التجزئة على مستوى أقطار، والعمل على 
تفتيت تلك األقطار )السودان.. والعراق.. كمثال( في 

صميم السياسات املتبعة مبختلف السبل والوسائل. 

ومن هنا يعتبر استشراف مستقبل األقطار العربية 
بتأثير الثورات اجلارية، وعبر حترير إرادة الش���عوب، 
أّنه مس���تقبل الوحدة بع���د التجزئة، بغض النظر عن 
شكلها ومستواها، أش���به بالكابوس على أّي مخطط 
للتعامل مع األقط���ار العربي���ة. ال يقتصر ذلك على 
اجلانب األمني األظهر من سواه للعيان، بل يشمل إلى 
حّد كبير جميع امليادين التجارية واالس���تثمارية وحتى 

الثقافية، فمجّرد تطوير املواصالت املباشرة بني أقطار 
عربية عّدة، يعني تنش���يط التجارة البينية، وتنشيط 
االس���تثمارات املتبادلة، وحتقيق التكامل االقتصادي 
الزراع���ي والصناعي، ومن خالل ذلك االكتفاء الذاتي 
ف���ي ميادين عدي���دة، طاملا جرى 
احلدي���ث عن وج���ود مخططات 
ودراس���ات لها ف���ي أدراج جامعة 
الدول العربية دون أن جتد طريقها 

إلى التطبيق. 

إن كّل خطوة تعاون، أو تكامل، أو 
توحيد بني البل����دان العربية، تعتبر 
باملنظ����ور األوروب����ي إل����ى املصالح 
باملوازين  الذاتية سبب خسارة، هي 
املادية ف����ي مقدمة مصادر القل����ق األوروبي الذي تثيره 

مسيرة »ربيع الثورات العربية«.  

- التفاعل األوروبي مع هذه احلصيلة: 

ال ميكن اجلزم اآلن مبا ميكن أن يؤّدي إليه التخّوف 
م���ن توّجه األقط���ار العربية نحو الوح���دة في املدى 
املتوس���ط، إمّنا املؤّكد أن الدول األوروبية بدأت على 
الفور مبحاوالت تعزيز ما كانت عليه العالقات الثنائية 
حتى اآلن، أو بتعبير أصح، العالقات اجلماعية أوروبّيًا 
أو املتناسقة مع بعضها على األقل، مع األقطار العربية 
كّل على انفراد، باستثناء محدود في التعامل مع منطقة 

مجلس التعاون اخلليجي. 

5- إعادة توزيع مراكز القوة عربيًّا.. وبالتالي ازدياد االعتماد 
على دول اخلليج يف املرحلة الراهنة: 

- قبل الثورات: 

لم ينقط���ع احلديث قبل الث���ورات عن وجود مثلث 
عربي، من مصر والس���عودية وس���ورية، يترك تأثيره 
سلًبا وإيجاًبا على السياسات العربية، وهذا ما انعكس 
مراًرا، وش���مل -س���لًبا وإيجاًبا- التعامل العربي مع 
أحداث كبرى، كم���ا كان في احلرب اخلليجية الثانية 

إن كّل خط��وة تع��اون، أو تكامل، 
أو توحي��د بين البل��دان العربية، 
تعتب��ر بالمنظ��ور األوروب��ي إلى 
المصالح الذاتية س��بب خس��ارة، 
ف��ي  المادي��ة  بالموازي��ن  ه��ي 
مقدمة مص��ادر القل��ق األوروبي 
الذي تثيره مسيرة »ربيع الثورات 

العربية«.  
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)ضّد الع���راق بعد احتالل الكوي���ت(، وفي تثبيت ما 
ُع���رف مببادرة بيروت على صعيد قضية فلس���طني، 
وف���ي التعامل إلى درجة النزاعات العلنية مع احلربني 

اإلسرائيليتني ضّد قطاع غزة وضّد جنوب لبنان. 

- مفعول الثورات: 

أسفرت الثورة الشعبية في مصر عن تغييب الضلع 
األول في هذا املثلث، خ���الل الفترة االنتقالية التالية 
لألحداث األولى في مس���ار الثورة عل���ى األقل، كما 
أسفر اندالع الثورة الشعبية في سورية من قبل أن تبلغ 
هدفه���ا األول إلى غياب الضل���ع الثاني، بينما تعاظم 
موقع السعودية على خارطة السياسة العربية تلقائّيًا، 
السيما وأنه قائم على سند إضافي ثابت عبر مجلس 
التعاون اخلليجي، وتبّدل���ت مراكز الثقل في صناعة 
القرار العربي املشترك )على ندرته(، وهو ما تبنيَّ في 

التعامل مع الثورة الش���عبية 
في ليبيا، وف���ي التعامل مع 
الثورة الشعبية في اليمن، ثم 
لتطور  األولى  في اخلطوات 
الرسمي مع  العربي  التعامل 
الثورة الش���عبية في سورية، 
وسيان ما سيؤول إليه نظام 
احلك���م في كل م���ن اليمن 
فالثابت  ليبيا،  بعد  وسورية، 

أن املرحلة االنتقالي���ة التالية جلميع الثورات اخلمس 
في الوقت احلاضر، س���تحافظ على التبّدل الطارئ 
على مراكز الثقل فترة من الزمن، تطول أو تقصر على 
حسب سرعة اس���تقرار األوضاع في األقطار املعنية، 

واحتماالت اندالع ثورات شعبية في أقطار أخرى.

- احلصيلة باملنظور األوروبي: 

رغم العالقات اجليدة نس���بّيًا بني الدول األوروبية 
والدول اخلليجية، فإّن الوضع اجلديد ال يكفي لتغطية 
السياس���ات األوروبية في مجم���وع املنطقة العربية، 

الس���ّيما وأّنها ال تقتصر فقط عل���ى اتخاذ قرارات 
عربية مش���تركة في قضايا محورية كقضية فلسطني، 
أو أحداث متش���عبة اجلوانب كالعالق���ات مع إيران 
وملفه���ا النووي، هذا إضافة إل���ى أّن املنطقة العربية 
تشهد حتّرًكا تركّيًا باعتبارها قّوة إقليمية أخرى، بات 
لها تأثير مباش���ر وفعال، ولها وضع متمّيز عن سواها 
من حيث تاري���خ عالقاتها بالغ���رب عموًما واالحتاد 

األوروبي خصوًصا.

- التفاعل األوروبي مع هذه احلصيلة: 

أّول ما بدأ يرش���ح من تفاعل أوروبي مع املعطيات 
اجلديدة يتمث���ل في ازدياد أهمية تركيا أوروبّيًا، جنًبا 
إلى جنب مع اس���تمرار معضلة الرفض األوروبي )في 
صيغة عرقلة ومماطلة( النضم���ام تركيا إلى االحتاد 
األوروبي. وال يوجد ما يش���ير بعُد إلى إمكانية اجلمع 
بني هذا وذاك، أي االستفادة 
أوروبّيًا من الدور التركي في 
املنطقة العربية، وعلى صعيد 
العالقات مع إيران، والتخلّي 
عن السياسات املضاّدة لتركيا 
في مث���ل قضية قبرص التي 
لتكون عقبة  جرى تصعيدها 
كئوًدا في طريق انضمام تركيا 
بينما  األوروبي،  االحتاد  إلى 
أصبح هذا الهدف ال يحظى 

بتأييد شعبي واسع في تركيا كما كان من قبل. 

من جهة أخ���رى تدرك الدول األوروبية أن لتأثيرها 
على السياسات السعودية/ اخلليجية حدوًدا مصدرها 
التقليدي األول التنافس األوروبي- األمريكي على هذا 
الصعيد، وبدأ يضاف إليه���ا تدريجّيًا أّن دول اخلليج 
تس���عى ملوازنة سياساتها اخلارجية من خالل االنفتاح 

على قوى دولية أخرى كالصني. 

  6- تبـــّدل نوعـــي يف العالقـــات مع الدول العربيـــة.. وبالتالي 
غلبة مفعول املنظور احلضاري على املادي:

ت��درك ال��دول األوروبي��ة أن لتأثيره��ا على 
الخليجية حدوًدا  الس��عودية/  السياس��ات 
مصدرها التقليدي األول التنافس األوروبي- 
األمريك��ي على ه��ذا الصعيد، وب��دأ يضاف 
تس��عى  الخلي��ج  دول  أّن  ��ا  تدريجّيً إليه��ا 
لموازن��ة سياس��اتها الخارجي��ة م��ن خ��ال 

االنفتاح على قوى دولية أخرى كالصين. 
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- قبل الثورات: 

لم تنقطع في الس���نوات املاضية قبل الثورة مناقشة 
أطروحات صراع احلض���ارات ونهاية التاريخ، وبغض 
النظر عن رفض كثير مّما اعتمدت عليه من فرضيات 
ووضعته من تنّبؤات، وتفنيدها بالبحوث والدراسات، 
يبق���ى من املالح���ظ أن من يرفض وم���ن يقبل بتلك 
األطروح���ات ينطلق من موقع »التعالي حضارّيًا« على 
اآلخر، الس���يما في املنطقة العربية واإلسالمية، وهو 
ما يرتبط بصورة املس���لم أو صورة العربي في الغرب، 
التي تعرضت للتش���ويه زمًنا طوياًل، مّما ساهمت فيه 
وس���ائل الفكر واألدب واإلعالم على السواء، وأصبح 
التس���ليم بذلك أقرب إلى البدهيات الراس���خة في 
التكوين املعرفي والذهني للعام���ة، واملتوارثة لقرون، 
مّما جعل هدف تغييرها يتطلّب حملة ضخمة مشابهة 
ف���ي االجتاه الصحيح ولزمن طويل، وهو أمر عس���ير 

التحقيق إن لم يكن مستحياًل.

- مفعول الثورات)1(: 

ميكن القول: إن االهتم���ام اإلعالمي الكبير بالثورة 
الش���عبية في مصر خصيًصا، جعل مش���اهد يومية 
متقابلة ملمارسات الس���لطة االستبدادية، وممارسات 
املعتصمني في ميدان التحرير، أشبه بحملة مكثفة من 
هذا القبيل، اختُزلت في 18 يوًما، وكشفت عن سلوك 
حضاري لإلنسان العادي، فنشرت بشكل غير مسبوق 
صوًرا أخرى اعتبُرت »اكتش���افات« مّم���ا ترمز إليه 
عناوين معدودة كأمثلة: س���لمية الثورة، سرعة تنظيم 
جل���ان حماية املدنيني في املناطق الس���كنية، مظاهر 
النظافة واألمانة )مركز استعادة املفقودات في ميدان 
التحرير(، واالنضباط أثن���اء مظاهرات مليونية، دور 
املرأة احملجبة »الثائرة«، جتاور املصلني من مس���لمني 
د بدهي���ة مغّيبة: الوجه  وأقباط، وغي���ر ذلك مّما أكَّ
انظر حول البعد احلضاري لثورة ش���عب مصر )منوذًجا لسواها(: د.   )1(
نادية مصطفى، »نحو حتليل حضاري لكل مش���اهد الثورة املصرية«، 

25/)/2011م، في موقع أون إسالم: 
http://www.onislam.net/arabic/madarik/special-
folders/129765-egyptian-revolution.html

اإلنساني احلضاري للفرد في بلد عربي/ إسالمي، مع 
اإلشارة إلى ثبوت القاعدة القائلة: إن عنصر اإلنسان 

هو العنصر احلاسم في بناء احلضارات.

- احلصيلة باملنظور األوروبي: 

فور انتقال مس���ار الثورات بقوة إلى محطته الثانية 
في مص���ر، أصبح واضًحا لكثير م���ن صانعي الفكر 
والرأي الع���ام في الغرب األوروبي أّن احلدث اجلديد 
في املنطقة العربية، ال يقتصر على »تبديل سلطات«، 
وال ينحصر ف���ي »قطر بعينه أو بضع���ة أقطار«، بل 
يزرع بذور تغيير جذري واسع النطاق، ويشمل املنطقة 
العربية بأسرها -على األقل-، ويرقى من حيث طبيعة 
ما سينشأ عنه إلى مستوى »حقبة تاريخية حضارية« 

جديدة. 

هذا مع ف���ارق جوهري عن���د املقارن���ة بتحّوالت 
تاريخية س���ابقة، وهو أّن القّوة الدافعة للتغيير تنطلق 
من جيل الش���بيبة، الذي ال ميث���ل -بغض النظر عن 
املس���تويات الثقافية- نخبة فكري���ة قائمة بذاتها كما 
كان في عصر التنوير األوروب���ي، أو ما ُعرف بحركة 
اإلصالح اإلسالمي في القرن امليالدي التاسع عشر، 
ولكن���ه ميث���ل »حاضنة« ال بّد أن تنش���أ فيها »نخب« 
جديدة، س���تكون توجهاتها عنصًرا حاسًما في التوّجه 
احلضاري الش���امل للمنطقة، رمبا بآثار عاملية واسعة 

النطاق، مستقباًل.  

- التفاعل األوروبي مع هذه احلصيلة: 

لم يعد ميكن تغييب »عنصر اإلس���الم« -س���لًبا أو 
إيجاًب���ا- من بني عناصر صناعة احلدث، إمّنا انتقلت 
العالق���ات األوروبية/ الغربية م���ع املنطقة العربية/ 
اإلسالمية من صيغة »االس���تعمار واالستقالل«، وما 
ينبثق عن هاتني الكلمتني، إلى صيغة »التدافع الثقافي 
والفكري واحلض���اري« من وراء احلدث السياس���ي 
واألمن���ي واالقتص���ادي، وذل���ك في فت���رة ما ُعرف 
بالصحوة اإلس���المية بدًءا مبطلع س���بعينيات القرن 
امليالدي العشرين، ثم في فترة ما بعد احلرب الباردة، 
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بدًءا بسقوط الشيوعية أواخر ثمانينيات القرن نفسه، 
وبغض النظر عن التفاصيل، أصبح واضًحا للعيان أّن 
حدث الثورات العربية مفصل تاريخي آخر على صعيد 
هذه اخللفية من العالقات الثقافية/ احلضارية، سلًبا 
وإيجاًبا، من وراء العالقات السياس���ية واالقتصادية 

وسواها. 

حتى اآلن ال ميكن القول: إن انتش���ار هذا االقتناع 
-كم���ا يترّدد مبختل���ف الصيغ على ألس���نة صانعي 
التوجهات الفكرية والقرارات السياسية على السواء- 
لم ينعكس حتى اآلن في صيغة التأثير املباش���ر على 
صي���غ التعامل السياس���ية واالقتصادية فيما يُوصف 
بالسياس���ة اليومي���ة، ولئن ترّدد كثيًرا أن ما يس���ّمى 
»املعارض���ة التقليدية احمللية« املواكبة لثورة ش���عبية 
عربية كالثورة في سورية، ما زالت عاجزة عن اللحاق 
بركب التغيير التاريخي الش���امل للمنطلقات الفكرية 
والوس���ائل التطبيقية، فإن شبيه ذلك ميكن القول به 
عن مراكز صن���ع القرار في الغ���رب األوروبي، فهي 
-حتى اآلن- أسيرة »اجلانب التقليدي« الذي اعتادت 
عليه من قبل، بينما بدأت مراكز البحوث والدراسات 
في متابع���ة »ظاهرة الربيع العربي« متابعة أعمق، مبا 
يشمل البعد احلضاري التاريخي فيما يُتوقع أن يترّتب 

عليها )1(.

رابًعا: حتليل املوقف األوروبي: 

ال تتناول ه���ذه الفقرة تفاصيل صناعة القرار فيما 
يس���ّمى »السياس���ة اليومية«، كالنقلة الفرنسية عبر 
قرار إقالة وزيرة اخلارجية السابقة، من موقف تأييد 
االس���تبداد احلاكم عند س���قوط قيادته العليا، إلى 
موقف تأييد الثورة الش���عبية حلظة انتصارها األول، 
أو النقلة األمريكية من التخويف مما يسّمى »اإلسالم 
السياس���ي« إلى احلديث عن تقّبل وجوده في السلطة 

تعرضت وس���ائل اإلعالم األوروبية لهذا اجلانب بص���ورة متواصلة،   )1(
ومن ذلك مثاًل ما ورد في صحيفة »نويه تس���وريخر تسايتوجن«، أعرق 
الصحف اليومية السويسرية، حتت عنوان: »جذور الثورة العربية« يوم 

6/)/2011م، و»إلى أين متضي الثورة العربية؟« يوم 2011/4/8م .

دون ح���رج، أو العناصر املباش���رة التي جتعل التعامل 
مع ثورة ش���عب ليبيا عبر قرار تدخل عسكري سريع، 
ومع ثورة شعب اليمن عبر قرار تدخل سياسي معيق.. 
ال داع���ي لتناول ذلك في هذه الفق���رة؛ إذ ال تنقطع 
مح���اوالت التحليل والتفس���ير املتزامنة مع اتخاذ كل 
قرار أو الش���روع في أي خطوة من هذا القبيل، إمّنا 
املراد هنا وضع احلدث اليوم���ي والقرار اليومي في 
نطاق البعد الزمني التاريخي، على أرضية ما س���بق 
احلديث عنه، الس���يما ما يتعلّق بالبعد احلضاري من 

وراء احلدث التاريخي.

وتؤّكد النظرة التحليلية املباش���رة أن صناعة القرار 
السياس���ي في الغرب األوروبي تقتصر على التعامل 
مع عناص���ر احلدث الظاهرة للعي���ان، ومن ذلك في 
مثال الثورات الش���عبية العربية جيل الشبيبة، الفئات 
الشعبية، األحزاب واجلماعات التي سبقتها األحداث، 
األوضاع واملصالح السياسية واالقتصادية، وما شابه 
ذلك.. إمّنا ال تخل���و أي عملية جارية لصناعة القرار 
م���ن تأثير البعد احلضاري احلاض���ن للبنية الهيكلية 
السياس���ية واالقتصادية في الغرب األوروبي، مبا في 

ذلك أجهزة صناعة القرار وتنفيذه. 

وتشير إلى ذلك عبارات كثيًرا ما تترّدد في البيانات 
واملواقف والتصريحات السياس���ية، وترتبط مباشرة 
برؤى معينة س���ارية في الغرب، وقد أصبحت -حتت 
مفعول م���ا يس���ّمى »املركزية األوروبي���ة« في الفكر 
والتطبيق- ال تُذك���ر بصيغة »هذا منطلقنا األوروبي/ 
الغرب���ي ال���ذي ندعو إلي���ه..«، بل بصيغة التس���ليم 
بصّحتها دون جدال، لس���ائر املجتمعات، وفي س���ائر 

األمكنة والظروف.

هذا في مقّدمة ما يحّدد صياغة الس���ؤال احملوري 
عن نوعية التعامل الغربي، احلالية واملتوقعة، مع حدث 
الثورات العربية وحصيلته، على كل صعيد سياس���ي 
وأمني واقتصادي إلى آخره، وكذلك من زاوية شموله 

اجلغرافي أو مواقعه القطرية احمللية. 
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ونقـــف هنا عنـــد جانبني أساســـيني يف تكويـــن »األرضية«، أو 
تثبيت »اجلذور« األساسية حلقبة بناء حضارية جديدة:

اجلانـــب األول: املبادئ والقواع���د احلاكمة لتفاصيل 
البنية الهيكلية لألجه���زة وللعالقات في أي دولة من 
الدول، وجند أّن السؤال احملوري املطروح من منظور 
ثورات ش���عبية على أنظمة اس���تبدادية هو عن كيفية 

حتقيق التغيير اجلذري املطلوب عموًما، أو:

ما هي صيغ التغيير املطلوبة وفق املعطيات الذاتية 
للمنطق���ة )عقدّيً���ا، ثقافّيًا، 
سّيان،  اجتماعّيًا..  حضارّيًا، 
فالعنص���ر األه���ّم يكمن في 
كلم���ة »الذاتية« توصيًفا لهذه 
املعطي���ات(؛ ليتحقق الهدف: 
بجمي���ع  الكرمي���ة  احلي���اة 
املعنوية  وجوانبه���ا،  جتلياتها 
من حقوق وواجبات وحريات، 
وما  وإب���داع،  وأدب،  وفك���ر 

يتصل بذلك.

هذا الهدف بحد ذاته ثابت ومشترك بني البشرية، 
وعبر التاريخ، ال يتغير وإن تبدلت صياغته التفصيلية.. 
إمّنا تتبدل وسائل التغيير لتحقيقه، وهذه الوسائل هي 
محور الس���ؤال املطروح، وجند هنا دون استرسال في 
األس���باب أو تقوميها، أن هذا السؤال احملوري بصدد 
مستقبل املنطقة عبر ثورات شعوبها، ينقلب في املنظور 

األوروبي/ الغربي رأًسا على عقب:

هل / أو كيف يتحقق تغيي���ر »املعطيات احلضارية 
والذاتية القائم���ة في املنطقة العربي���ة«، كي تصبح 
مالئمة لتطبيق الوسائل املوضوعة في مرتبة مسلّمات 
بدهية، في نطاق الرؤية احلضارية والتاريخية الغربية 

لها؟

هذا ما ينعكس في الدرجة األولى في احلديث عن 
آليات احلكم: التعددية والدميقراطية، وما ش���ابهها 
عندما تُربط  باملرجعية العلمانية في البنية السياسية 

واالجتماعية والثقافية للدولة واملجتمع.

اجلانب الثاني: النهج املطلوب اتباعه في عملية البناء، 
وه���و ما يدور محوره حول اجلانب املالي واالقتصادي 
في الدرجة األولى، والسؤال املطروح من منظور ثورات 
شعبية على أنظمة استبدادية هو: ما مواصفات املنهج 
االقتصادي واملالي املناس���ب للمعطي���ات الذاتية من 
ثروات وطاقات وغيرها، لتحقيق التقدم املادي والتقني 
واحلياة املعيشية الكرمية مادّيًا في نطاق ما سبق ذكره 

من مبادئ وقواعد.

وينقلب الس���ؤال من منظور 
أوروب���ي/ غرب���ي لينطلق من 
واقع قائم ف���ي الغرب، يعتمد 
األصلي  )مبعناها  »الليبرالية« 
ف���ي الغرب، أي الرأس���مالية 
القائمة على احلرية الشخصية 
شبه املطلقة في حتصيل املال 
وتوظيفه( مع مالحظة ما وصل 
تطبيقها إليه من نش���وب أزمة 
متفاقمة حالًيا على محور العالقة بني مواقع السلطة 
السياسية ومواقع القوى املالية.. فتتحول صيغة السؤال 
أوروبّيًا/ غربّيًا فيما خيص حصيلة الثورات العربية إىل:  

م���ا املعيقات احمللية التي يج���ب إزالتها واملعطيات 
التي يجب إيجادها محلّيًا، كي تتحقق ش���روط تطبيق 
»الليبرالية الغربية« -مع بُعد العوملة الذي وصلت إليه- 

في املنطقة العربية املعنية.

وال تخفى هنا العالقة الوثيقة بني هذا السؤال عن 
املنهج أو وس���يلة البناء، وما يترتب عليه، وبني السؤال 

األول حول األسس واملنطلقات.

خامسا: نظرة استشرافية: 

الثورات حدث مفصل���ي تاريخي يصنع التغيير، وال 
تقاس زمنّيً���ا بأيامها األولى، وقد اس���تغرقت الثورة 
البريطاني���ة من القرن امليالدي الس���ابع عش���ر عدة 

صناعة القرار السياس��ي في الغ��رب األوروبي 
تقتص��ر عل��ى التعام��ل م��ع عناص��ر الح��دث 
الظاهرة للعيان، ومن ذل��ك في مثال الثورات 
الش��عبية العربي��ة: جي��ل الش��بيبة، الفئ��ات 
الش��عبية، األحزاب والجماعات التي س��بقتها 
السياس��ية  والمصال��ح  األوض��اع  األح��داث، 
واالقتصادية، وما ش��ابه ذل��ك.. وإّنما ال تخلو أي 
عملي��ة جارية لصناع��ة القرار م��ن تأثير البعد 
الحضاري الحاضن للبنية الهيكلية السياسية 

واالقتصادية في الغرب األوروبي.
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قرون حتى بلغت مداها، واستغرقت الفرنسية أجياالً، 
واستغرقت البلشفية الروسية عقوًدا.. ومتيزت جميًعا 
بوج���ود قّوة »توجي���ه وتخطيط وتنفي���ذ« من ورائها، 
وش���هدت مع مرور الزمن انحرافات، وتتميز الثورات 
العربي���ة بأنها ش���عبية منطلًقا، وقد تك���ون »الرقابة 
الش���عبية« ضماًنا للحيلول���ة دون انحرافات محتملة، 
وإمّنا يعني ذلك أيًضا احلاجة إلى نش���أة  قّوة »توجيه 
وتخطيط وتنفيذ« من احلاضنة الشعبية، ورغم ذلك ال 
يتوقع أن حتتاج إلى قرون أو أجيال لتس���تقر نتائجها، 
الس���يما على ضوء تبّدل املقايي���س الزمنية للتغيير 
تاريخّيً���ا مع تب���ّدل املعطيات التقني���ة واالجتماعية 
وغيرها، إمّنا ال يعني ذلك أن احلصيلة ستستقر قبل 
وصول جيل الثورة وصوالً طبيعّيًا إلى مفاصل صناعة 

القرار في مختلف امليادين.

ه���ذه املرحل���ة الزمني���ة 
بالذات لن تش���هد في تعامل 
الغربي  األوروب���ي/  املوق���ع 
تغيي���ًرا يُذكر عل���ى صعيد 
األهداف، ورمبا على صعيد 
الوس���ائل، وإن شهدت بعض 
التطوي���ر، إمنا توجد عوامل 
أخرى ذات تأثير على طبيعة 

ه���ذا التعامل، لم يتطّرق إليها احلديث طلًبا لإليجاز، 
وميكن تعداد عناوينها:

1- عوام���ل ذاتية مؤثرة على القوة الذاتية ملس���يرة 
الغ���رب األوروب���ي، من األمثل���ة عليها تب���ّدل الهرم 
الس���كاني في اجتاه انخفاض نس���بة القوى املنتجة 
العاملة واملتخصصة، وارتفاع نس���بة القوى املستهلكة 

من املتقاعدين.

2- تأثير الضغوط املتزايدة على فئات متضّررة داخل 
املجتمعات األوروبية من العوملة الليبرالية/ الرأسمالية، 
وظهور بدايات أولى لتأثير الثورات الش���عبية العربية 

عليها، كما هو احلال في إسبانيا قبل سواها. 

)- اخلل���ل املتزاي���د ف���ي البنية الهيكلي���ة املالية، 
وبالتالي احملور األول في املوق���ع احلضاري الغربي، 

محلّيًا وعاملّيًا.

4- تبّدل مراكز الثقل ف���ي العالقات الدولية، على 
حس���اب الصيغة الس���ابقة النفراد الزعامة دولّيًا في 

الغرب، وانفرادها غربّيًا في الدولة األمريكية.

5- ارتباط املش���روع الصهيوني احمللي في املنطقة 
العربي���ة بحاضنته الغربية، وتقهق���ره احلتمي بتأثير 
العوامل السابقة وس���واها املؤثرة سلًبا على حاضنته 

الغربية.

عل���ى خلفية هذه العوامل اإلضافي���ة، وتلخيًصا ملا 
س���بق ميكن القول استش���راًفا ملعالم رئيسة للتعامل 
األوروبي الغربي مع مس���ار 
املرحلة  العربية في  الثورات 

املقبلة:

أوالً: ل���ن يتب���دل جوهر 
الغربي  األوروب���ي/  الهدف 
موقعه  عل���ى جتديد  للعمل 
واحلدث  القرار  في صناعة 
ف���ي املنطق���ة العربية عبر 
ركائ���ز بديلة ع���ن الركائز 

االستبدادية املتهاوية تباًعا.

ثانًيا: تكثيف اجله���ود للحيلولة دون انتقال الثورات 
العربية إلى أقطار أخرى، وإن انتقلت ملنع وصولها إلى 
مث���ل ما وصلت إليه في تون���س ومصر وليبيا؛ نتيجة 
جناح الثوار في حتقيق هدفهم، رغم معيقات التدخل 

األطلسي.

ثالًثا: تكثيف التركيز على مش���اريع واسعة النطاق 
للتأثير على جيل الش���بيبة صانع الث���ورات العربية، 
في اجتاه تبّني املنطلقات الغربية )األس���س السالف 
ذكرها( والوس���ائل )املنهج( ف���ي عملية تكوين الدولة 

وعملية البناء املنبثقة عن الثورة.

الثورات حدث مفصل��ي تاريخي يصنع التغيير، وال 
ا بأيامها األولى، وقد استغرقت الثورة  تقاس زمنّيً
البريطانية من القرن الميادي الس��ابع عش��ر عدة 
قرون حتى بلغت مداها، واس��تغرقت الفرنس��ية 
أجياالً، واس��تغرقت البلش��فية الروس��ية عقوًدا.. 
وتمي��زت جميًع��ا بوج��ود ق��ّوة »توجي��ه وتخطيط 
وتنفي��ذ« م��ن ورائه��ا، وش��هدت مع م��رور الزمن 

انحرافات
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رابًعا: دعم القوى املعارض���ة التقليدية األقرب إلى 
الفك���ر والتطبيق األوروبيني، والت���ي ما تزال موجودة 
بدرجة محدودة نسبّيًا في األقطار العربية عموًما، رغم 
إدراك أن دورها لن يتجاوز حدود إعاقة اس���تقاللية 

الثورات العربية واستقاللية ما ينبثق عنها.

خامًسا: مضاعفة املعونات املالية حتت عناوين الدعم 
االقتص���ادي التنموي، للتأثير من خاللها على صناعة 

القرار في امليادين السياسية واألمنية، وغيرها.

سادًسا: التركيز على التنظيمات واجلماعات ومراكز 
التوجيه ذات املنطلقات اإلسالمية، في إطار ما يُطرح 
حتت عنوان »النموذج التركي« لتطعيم التوجه اإلسالمي 

بعناصر »التوجهات الغربية« في مختلف امليادين. 

ال ن���زال في املرحلة الراهنة ف���ي »خضم« صناعة 
احلدث، وهو ما يعني ع���دم وجود »وصفة« تفصيلية 
مسبقة للتعامل مع عوامل التأثير اخلارجية، كالتأثير 
األوروب���ي/ الغربي على ح���دث التغيير اجلاري عبر 
الثورات العربية، الس���يما وأّننا جند في هذه املرحلة 
االنتقالي���ة، أّن من يصنع ذلك التأثير، ويحّدد أهدافه 
ووسائله، يعتمد على شبكات متوافرة ومستقرة نسبّيًا 
من مراك���ز البحوث وآليات صناعة القرار، تعمل عبر 

دراس���ة املعطيات واملتغيرات لتس���تخرج منها »صيًغا 
اس���تراتيجية« ومرحلية للتعامل معه���ا، وهذا مقابل 
افتق���اد ذلك في مرحلة الثورة، واحلاجة املاس���ة إلى 
تطوي���ر ما يتوافر في الس���احة العربي���ة من مراكز 
للبحوث وآليات لصناعة القرار، وإلى تطوير العالقات 
فيما بينها في اجت���اه التكامل والتعاون، وإلى مراعاة 
التحامه���ا مبا صنعت الث���ورات العربية، ووضع جيل 

الشبيبة في الصدارة.

ويعني ذل���ك أن تعامل الث���ورات العربية مع القوى 
اخلارجية، مب���ا في ذلك األوروبية/ الغربية، لن يكون 
نتيج���ة طرح فكري نظري، بل نتيجة تفاعل مباش���ر 
بني التطورات امليدانية الت���ي تصنعها الثورات، وبني 
التطورات الضرورية التي حتتاج إليها »صناعة الفكر 
وصناعة التصورات« عبر الوسائل التقليدية املتوافرة، 
وعبر نش���أة الوس���ائل اجلديدة املنبثقة عن الثورات 

نفسها.



403التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الثورات العربية واملواقف األوروبية
قراءة حتليلية

معلومات إضافية

جمموعة الثماني:

مجموع���ة الثماني، أو مجموعة الدول الصناعية الثماني، هي جتمع لكبرى الدول الصناعية في العالم يعقد قمة 
سنوية. ومجموعة الثماني ليست مؤسسة وال هي منظمة دولية، وال متتلك قاعدة شرعية، بل هي تأخذ على األكثر 

صبغة »النادي« للبحث في عدد من القضايا الدولية احلينية.

ويتم تداول رئاس���ة املجموعة س���نوّيًا بني الدول األعضاء، وتبدأ فترة الرئاسة من 1 يناير/ كانون الثاني من كل 
سنة.

الرتكيبة واألعضاء: 

تضم املجموعة الواليات املتحدة واليابان وأملانيا وروس���يا االحتادية وإيطاليا، واململكة املتحدة، وفرنس���ا وكندا. 
ويعتبر االحتاد األوروبي عضًوا باملجموعة، وميثله في اجتماعات القمة السنوية رئيس املفوضية األوروبية.

القوة االقتصادية:

ميث���ل مجموع اقتصادات الدول األعضاء نح���و 65% من اقتصاد العالم، وأغلبية القوة العس���كرية مبا في ذلك 
األسلحة النووية، في حني ميثل عدد سكان الدول األعضاء 14% من سكان العالم.

التأسيس:

عقد أول اجتماع ملجموعة الثماني سنة 1975م برامبوييه الفرنسية بدعوة من الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار 
ديستان، ودعي إليه زعماء حكومات أملانيا الغربية، وإيطاليا واليابان، واململكة املتحدة والواليات املتحدة األميركية. 

واتفق الزعماء الستة عقب القمة على تنظيم اجتماع سنوي حتت رئاسة متناوبة، مشكلني بذلك مجموعة الست.

وفي س���نة 1976م انضم���ت كندا إلى املجموعة بناء عل���ى توصية من الرئيس األميركي آن���ذاك غيرالد فورد، 
وأصبحت تعرف مبجموعة الس���بع. وفي سنة 1977م دعي االحتاد األوروبي ممثاًل في شخص رئيسه -وهو رئيس 

الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية- حلضور االجتماعات.

وبانتهاء احلرب الباردة وتفكك االحتاد السوفييتي في سنة 1991م، أصبحت روسيا حتضر اجتماعات املجموعة 
التي صارت تعرف مبجموعة السبع زائد واحد. ومببادرة من الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون انضمت روسيا 

بشكل رسمي إلى املجموعة في عام 1997م لتتحول إلى مجموعة الثماني. 

القمة السنوية:

يحضر القمة السنوية التي تعقد في منتصف السنة ملدة ثالثة أيام زعماء الدول الثماني األعضاء، وتتحمل الدولة 
احلائزة على الرئاس���ة مسؤولية التخطيط، واس���تضافة مجموعة من االجتماعات الوزارية التحضيرية التي تسبق 

القمة.
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قمة الثماني وثورات الربيع العربي:

فرض���ت الثورات العربية نفس���ها على رأس ج���دول أعمال قمة الدول الصناعية الكب���رى الثماني )الواليات 
املتحدة، وفرنس���ا وبريطانيا، وإيطاليا وأملانيا، وكندا واليابان وروس���يا( التي عقدت في ش���هر مايو 2011م في 

مدينة دوفيل الفرنسية.

ركزت القمة في اجتماعاتها، على التطورات املتس���ارعة في العالم العربي بعد الثورتني التونس���ية واملصرية، 
وأك���دت املجموعة عل���ى دعمها للربيع العربي وخاص���ة لالنتقال الدميقراطي في مص���ر وتونس، وأعلن قادة 
املجموعة عن دعم مالي بقيمة أربعني مليار دوالر، »للمس���اهمة في عملية التحول الدميقراطي بالدول العربية 

التي تتطلع شعوبها إلى احلرية«.

وبحس���ب تصريحات الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ستقدم بنوك التنمية الدولية � باستثناء صندوق النقد 
الدولي � حوالي عش���رين ملياًرا وأكثر من عشرة مليارات من التعهدات الثنائية وعشرة مليارات من دول اخلليج 

العربي.

ومن بني العش���رة مليارات دوالر من التعهدات الثنائية س���تبلغ حصة فرنس���ا املقدمة إلى مصر وتونس مليار 
يورو.

كم���ا تقدمت وزارتا اخلارجية واخلزانة األميركية بطلب إلى مجموع���ة الثماني، لتحويل الديون املصرية إلى 
استثمارات في املستقبل، مع التزام الواليات املتحدة األميركية مببادلة هذه الديون.

ووفق منوذج املس���اعدة التي قدمت إلى أوروبا الشرقية بعد س���قوط جدار برلني، سيضع املصرف األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية خبرته ومهاراته حتت تصرف الضفة اجلنوبية للبحر املتوس���ط. وحددت كل من مصر 
وتونس اللتني تش���هدان موس���ًما س���ياحّيًا كارثّيًا، احتياجاتهما وتبلغ 10 مليارات دوالر للقاهرة حتى منتصف 

2012م، و25 ملياًرا لتونس على 5 سنوات.

وقال جوناثان ش���ارل من البنك األوروبي لإلعمار والتنمية: »نحن نعمل لتحديد أين هي االحتياجات، لكن ما 
هو مؤكد هو أن االحتياجات كبيرة. قبل عملية االس���تثمار على هذه البلدان أن تثبت أنها ستواصل طريقها نحو 

الدميقراطية، يجب علينا أن نلمس التقدم االقتصادي قبل تقدمينا املال«.

وصرح مسؤول ملف قروض الشرق األوسط في صندوق النقد الدولي »مسعود أحمد« قائاًل: »البلدان )مصر 
وتونس( يواجهان اآلن جملة من املصاعب، أسعار الغذاء والوقود ارتفعت، إنهم يدفعون الكثير من أجل االقتراض، 
الس���ياحة قلت، لذلك فهم بحاجة إلى متويل لتحقيق الت���وازن الفوري في احتياجات الدفع، وهنا يتدخل البنك 

الدولي«.

وخالل القمة صرح الرئيس األمريكي باراك أوباما أن الربيع العربي يجب أن يؤدي إلى إصالح سياسي باملوازاة 
مع تطور اقتصادي قائاًل: »سنناقش بعمق الطريقة التي متكننا من تقدمي الدعم الكامل لدول مثل مصر وتونس، 

وال يقتصر ذلك على ضمان انتقال دميقراطي، بل يجب أن ترافقه تنمية اقتصادية«.

كم���ا اعتبر رئيس املفوضية األوروبية »جوزيه مانويل باروس���و« أن املهم في ه���ذه املرحلة »ليس فقط الدعم 
االقتص���ادي، بل حتقيق االنخراط األكبر مع هذه املجتمعات املدنية، وأعتقد أنهم جاهزون، دعونا اآلن نفعل كل 
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ما في وسعنا من أجل دعم الربيع العربي«.

ودعا املش���اركون في القمة النظامني الليبي والسوري إلى الكّف عن استخدام العنف والقمع، واالستجابة إلى 
تطلعات شعوبهما، وأكد على أن النظامني فقدا شرعيتهما.

وحذر املش���اركون الرئيس بشار األسد من أن اس���تمرار القمع وعدم االستجابة ملطالب شعبه سيدفع أمريكا 
وأوروبا إلى النظر في خطوة »تصعيدية« جديدة، وهي اعتبار الرئيس السوري »فاقًدا الشرعية«، مما يفتح الباب 

ملطالبته بعد ذلك ب�»الرحيل«.

ونّدد ساركوزي في مؤمتره الصحفي عقب انتهاء القمة باستخدام القوة ضد املتظاهرين السلميني في سوريا، 
قائاًل: »بالنسبة لسوريا كما قلت باألمس: إن الوضع غير مقبول، وإني صدمت من سلوك احلكومة السورية، وبنود 

اإلعالن النهائي لقمة الثماني واضحة بالتنديد واالستنكار في استخدام القوة ضد االحتجاجات السلمية«.

ا على التظاهرات السلمية في كل أنحاء  وفي الش���أن اليمني أدان البيان اخلتامي للقمة »اللجوء إلى العنف رّدً
اليمن«، وقال: »نطالب بإحلاح الرئيس صالح باحترام تعهداته في احلال، والعمل على مراعاة املطالب املشروعة 

للشعب اليمني«.

املصدر:

اجلزيرة نت، على الرابط:
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DF9B11C5-9488-44C5-983A-EB51CF9B9D36.htm

وكالة يورو نيوز، انظر الروابط:
http://arabic.euronews.net/2011/05/27/g8-deauville-partnership-for-arab-spring-nations

http://arabic.euronews.net/2011/05/27/sarkozy-condemns-syrian-leaders

http://arabic.euronews.net/2011/05/27/g8-throws-its-weight-behind-arab-spring

http://arabic.euronews.net/2011/05/28/g8-announce-aid-package-for-egypt-and-tunisia

موقع الهيئة العامة املصرية لالستعالمات، أنظر الرابط:
http://www.sis.gov.eg/Ar/LastPage.aspx?Category_ID=1762
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ملخص الدراسة
أعادت الثورات التي تشهدها بعض الدول العربية خلط األوراق اجليو-بوليتيكية في املنطقة العربية بشكل 
كبير، وعلى الرغم من أّن الش���كل النهائي ملا س���ينتج عن هذه الثورات لم يظهر بعُد، إال أّن معظم الفاعلني 
اإلقليميني يعتقدون أّن الفرصة س���انحة الس���تغالل، وتوجيه هذا التحول لصاحلهم، قبل أن يرس���و باجتاه 

مضاد لنفوذهم اإلقليمي. 
الالع���ب اإليراني هو واحد من بني هؤالء الالعبني الذين كانوا يعتقدون أن الثورات تصّب في مصلحتهم؛ 
ألنها تقتصر حصًرا على الدول احلليفة للواليات املّتحدة، إال أّن األمور س���رعان ما انقلبت مهّددة املش���روع 

اإليراني اإلقليمي بُرّمته مع وصول الثورات إلى سوريا؛ حيث النظام السوري احلليف. 
 يتناول البحث املش���روع اإلقليمي اإليراني وأدوات تنفيذه ومس���تقبله بعد التطورات في املنطقة العربية. 
وتكمن أهمية املوضوع في كونه يرّكز على املشروع اإلقليمي اإليراني في مرحلة مفصلية في ظل التطورات 
الداخلية التي تش���هد نزاًعا بني رئيس اجلمهورية اإليرانية ومعس���كره وحلفائه، وبني الولي الفقيه املرشد 

األعلى وتابعيه ومريديه، والتطورات اخلارجية اإلقليمية وعلى رأسها الثورات العربية.
ويقوم البحث بنقل الثورات العربية من خالل العدسة اإليرانية؛ ليربط من خاللها انعكاسات الثورات على 

إيران، ومستقبل املشروع اإليراني في ظل هذه االنعكاسات.
ورغم أّن اجلزم بربح أو خس���ارة إيران، وتقّدم أو تراجع املش���روع اإليراني بشكل قاطع وبائن غير ممكن 
حالًيا، بانتظار وضوح األحداث كلّيًا، إال أّن ذلك ال يلغي إمكانية تقدمي تصّور مستقبلي النعكاسات الثورات 
العربية على مصالح إيران واملشروع اإليراني في الدوائر العربية املختلفة، مبا ف االنعكاسات العامة احملتملة 

على املدى القصير واملتوسط والبعيد من خالل املعطيات املتوافرة.
وإذا كانت إيران قد حتقق بعض املكاسب على املدى القريب، فإنه من املنتظر أن تعاني إيران على املديني: 
املتوس���ط والبعيد من خس���ائر فادحة، قد تكون األكثر كلفة على اإلطالق منذ الثورة اإليرانية عام 1979م، 
خاصة إذا ما أّدت الثورات إلى س���قوط النظام الس���وري، وهو ما سيتبعه تراجع دراماتيكي للنفوذ اإليراني 
في املنطقة العربية، بدًءا من فلسطني ، ومروًرا بلبنان والعراق واخلليج، وانتهاًء بإيران نفسها؛ حيث يترقب 
العديد من الشرائح املعارضة للنظام اإليراني مصير النظام السوري كمؤشر على وضع النظام في طهران.

علي حسني باكري

باحث في منظمة البحوث االستراتيجية الدولية )USAK( - أنقرة .
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باحث في منظمة البحوث االس���تراتيجية الدولية )USAK( )1( – أنقرة

مقدمة: 

أعادت الثورات التي تش���هدها بعض الدول العربية خلط األوراق اجليو-بوليتيكية في املنطقة العربية بش���كل 
كبي���ر، وعلى الرغم من أّن الش���كل النهائي ملا س���ينتج عن هذه الثورات لم يظهر بع���ُد، إال أّن معظم الفاعلني 
اإلقليميني يعتقدون أّن الفرصة س���انحة الستغالل، وتوجيه هذا التحول لصاحلهم، قبل أن يرسو باجتاه مضاد 

لنفوذهم اإلقليمي. 

الالعب اإليراني هو واحد من بني هؤالء الالعبني الذين كانوا يعتقدون أن الثورات تصّب في مصلحتهم؛ ألنها 
تقتصر حصًرا على الدول احلليفة للواليات املّتحدة، إال أّن األمور س���رعان ما انقلبت مهّددة املش���روع اإليراني 

اإلقليمي بُرّمته مع وصول الثورات إلى سوريا؛ حيث النظام السوري احلليف. 

  وفي هذا اإلطار يتناول البحث مس���تقبل املشروع اإليراني بعد التطورات في املنطقة العربية. وتكمن أهمية 
املوضوع في كونه يرّكز على املشروع اإلقليمي اإليراني في مرحلة مفصلية في ظل:

1- التطورات الداخلية التي تشهد نزاًعا بني رئيس اجلمهورية اإليرانية ومعسكره وحلفائه، وبني الولي الفقيه 
املرشد األعلى وتابعيه ومريديه.)2( ناهيك عن الشكوك التي تثار حول مستقبل املرشد األعلى ووالية الفقيه.))(

2- التطورات اخلارجية اإلقليمية التي تش���هد ثورات شعبية عربية في عدد من الدول العربية، سواء احلليفة 
لها، أو تلك التي ال تتوافق مع إيران على السياسة اإلقليمية.

وينظر البحث إلى الثورات العربية من خالل العدسة اإليرانية؛ ليربط من خاللها انعكاسات الثورات على إيران، 

)1( البحث قد ال يعّبر بالضرورة عن رأي )USAK( وإمنا يعبر عن رأي الباحث.
)2( للتفاصيل حول هذا املوضوع ميكن مراجعة املقاالت التالية للباحث:

- النجادية في مواجهة الولي الفقيه: معارك حتديد النفوذ بني املرشد والرئيس، إسالم أون الين .نت، 2011/5/2، على الرابط التالي:
http://www.islamonline.net/ar/IOLArticle_C/1278407837266/1278406720653/IOLArticle_C
- محددات فهم الصراع على الس���لطة في إيران: حتالف النجادية مع »العقيدة املش���ائية« ضد والية الفقيه، مجلة البيان، عدد 287- رجب 2)14 ه�/
 http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=951                                                                 :حزيران 2011م، على الرابط التالي

))( ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع وعملية استخالف املرشد احلالي، انظر: 
- املرشد األعلى القادم في إيران، تقرير راند، قراءة علي حسني باكير، مركز اجلزيرة للدراسات، قطر، 20/)/2011، على الرابط التالي:

  www.aljazeera.net/NR/exeres/1B752347-3B93-4AEF-B8E2-202CC7A2877E.htm

علي حسني باكري
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ومستقبل املشروع اإليراني في ظل هذه االنعكاسات. 
ويحاول في هذا اإلطار اإلجابة على عدد من األسئلة 

التي تشّكل جوهر املوضوع، واإلشكالية األساسية:
ما هي رؤية طهران لواقع التغيير في املنطقة؟

ما هي االنعكاسات التي تركتها الثورات العربية على 
النفوذ اإليراني في املنطقة؟

ما هو مس���تقبل املش���روع 
اإلقليم���ي اإليران���ي في ظل 

هذه االنعكاسات؟
ويتألف البح���ث من ثالثة 
تتضمن  وخامت���ة  مح���اور، 
خالصة واستشراًفا مستقبلّيًا، 

ويتوزع على الشكل التالي:
- املشروع اإلقليمي اإليراين وأدواته:

- ماهية املشروع اإلقليمي اإليراني.
- أدوات تنفيذه.

املنطق��ة  يف  الث��وري  التغي��ر  لواق��ع  إي��ران  رؤي��ة   -
العربية:

- املوقف اإليراني من الثورات العربية.
- منطلقات وأهداف التنظير اإليراني لهذه الرؤية.

انعكاس��ات الث��ورات العربية على املش��روع اإليراين يف 
املنطقة:

دائرة اخلليج العربي واليمن.
دائرة مصر.

دائرة فلسطني ولبنان.
دائرة سوريا.

خامتة: خالصة ومستقبل املشروع اإليراني.

ومن املفيد اإلش���ارة في هذا السياق إلى أّن املنهج 
املس���تخدم في البحث اس���تند في مجمله على املزج 
ب���ني أدوات املنهج الوصفي فيم���ا يتعلق برؤية الدولة 
اإليراني���ة لواق���ع التغيير في املنطق���ة العربية، وبني 
أدوات املنهج التحليلي االس���تنباطي واالستقرائي في 

احملاور األخرى.

املشروع اإلقليمي اإليراين وأدواته

أواًل: ماهية املشروع اإلقليمي اإليراين:

يعتقد كثيرون أّن مجرد احلديث عن مشروع إيراني 
في املنطقة العربية مسألة تتعلق مبوقف عدائي مسبق 
من إيران، وأّن الباعث لهذا 
موضوعية  غي���ر  تصورات 
إيران في  عن دور وسياسة 
الذي  الوقت  ف���ي  املنطقة، 
ته���دف في���ه إل���ى الدفاع 
الفلس���طينية  القضية  عن 
اإلس���المية  واملقدس���ات 
في وجه الوالي���ات املتحدة 

وإسرائيل. 

مثل وجهات النظر هذه، كانت منتش���رة بشكل كبير 
في العالم العربي حتى وقت قصير، لكّن تطور األحداث 
في املنطقة كش���ف حقيقة أّن املشروع اإليراني ليس 
وهًما نختلقه من عندنا، وال تضخيًما نستجلبه، وإمنا 

هو حقيقة واقعة.

   م���ن الطبيعي أن ال ننتظ���ر أن يطرح اإليرانيون 
مشروعهم اإلقليمي القائم في املنطقة العربية بشكل 
علن���ي أو واضح، صريح أو ش���ّفاف؛ لكونه يقوم على 
مبررات غير مش���روعة، وأطم���اع تاريخية تقوم على 

متالزمة الهيمنة والسيطرة الفارسية.)1( 

لك���ن ميك���ن تلّم���س معامله م���ن خ���الل املواقف 
والتصريحات وحتى األطروح���ات اإليرانية احلديثة، 
وكلها ت���دور حول رؤية اإلمام اخلميني التي جتّس���د 
جوهر املشروع اإليراني الطموح الذي عّبر عنه بنفسه، 
وفق ما نقله عنه الرئيس اإليراني السابق أبو احلسن 

)1( ملزيد م���ن التفاصيل حول ه���ذه الفكرة، انظر: علي حس���ني باكير، 
السياس���ات اجليوبوليتكي���ة اإلقليمية إليران: تفس���ير نزعة الهيمنة 
والسيطرة »ما الفرق بني إيران وإسرائيل؟«، دورية مدارات استراتيجية 
- مركز سبأ للدراسات االستراتيجية، العدد)، مارس/يونيو 2010م، 

http://alibakeer.maktoobblog.com/1599639 :على

م��ن الطبيع��ي أن ال ننتظ��ر أن يط��رح اإليراني��ون 
المنطق��ة  ف��ي  القائ��م  اإلقليم��ي  مش��روعهم 
العربية بش��كل علني أو واضح، صريح أو شّفاف؛ 
لكونه يقوم على مبررات غير مش��روعة، وأطماع 
تاريخية تقوم على متازمة الهيمنة والس��يطرة 
الفارس��ية،  لك��ن يمكن تّلم��س معالمه من خال 
المواقف والتصريحات وحتى األطروحات اإليرانية 

الحديثة.
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بني صدر الذي قال: »أخبرني –أي اخلميني- أّنه كان 
يريد إقامة حزام شيعي؛ للسيطرة على ضفتي العالم 
اإلس���المي، كان هذا احلزام يتألف من إيران والعراق 
وس���وريا ولبنان، وعندما يصبح س���يًدا لهذا احلزام 
يس���تخدم النفط وموقع اخلليج »الفارسي« للسيطرة 

على بقية العالم اإلسالمي«)1(. 

وما يدعم صح���ة هذا التص���ور األطروحات 
اإليراني���ة الالحقة التي أخذت أش���كاالً متنوعة 
على مختلف املس���تويات: السياس���ية، والدينية، 
واألكادميية، واإلعالمية، وتعبر في جوهرها عن 
هذا املشروع؛ ألنها تصّب في خدمة نفس الفكرة، 

لعل أبرزها:

1- مشروع الشرق األوسط اإلسالمي:)2( 

وُطرح سياس���ّيًا بعد احتالل العراق، وبالتزامن 
مع مش���روع الشرق األوس���ط الكبير، علًما بأّنه 
يتضمن تقاطعات في املنطقة العربية مع املشروع 
األمريك���ي، وهو ما انعك���س تفاهًما بني طهران 
وواش���نطن في عدد من املراحل في أفغانستان 
والعراق حتديًدا، وغيرها م���ن املناطق العربية. 
وتقوم إيران اآلن بإعادة الترويج للمش���روع حالًيا 
ف���ي ظل تفج���ر الثورات العربية حتت مس���مى 
أنها ثورات صحوة إس���المية مس���تمدة من ثورة 

اخلميني.))(
)1(  مقابل���ة مع الرئيس اإليراني أبو احلس���ن بني ص���در، برنامج »زيارة 
خاّصة« الذي يقدمه س���امي كليب على قناة اجلزي���رة، حلقة بتاريخ 
2000/1/17م، مجاوًبا على س���ؤال »هل كان اإلمام اخلميني يحّدثك 
ع���ن عالقته باجلوار العربي، مع دول  اخلليج؟ وهل كانت لديه أطماع 

للتقّدم عسكرّيًا جتاه هذه الدول من أجل تصدير الثورة مثاًل؟«.
)2( ملزيد من التفاصيل، انظر على س���بيل املثال: إيران تس���وق ل�»ش���رق 
أوسط إس���المي«، إس���الم أون الين.نت، 2005/6/9م، متوافر على 

الرابط التالي:
 www.alwihdah.com/news/news/2010-04-26-667.htm
))( انظر على سبيل املثال: نبوءة إيرانية، ثورة مصر تؤسس لشرق أوسط 

إسالمي، ميديل إيست أون الين، 2011/2/1م، على:
www.middle-east-online.com/?id=104295

2- مشروع »االستراتيجية الوطنية- نظرية أم القرى«:)4( 

وصاغها محمد ج���واد الريجان���ي، وكان من كبار 
صّناع السياسة اخلارجية اإليرانية، وكبير مستشاري 
الرئيس اإليراني آنذاك هاش���مي رفسنجاني. وضع 
الريجاني أفكار هذه االستراتيجية في الثمانينيات، ومت 
اس���تئنافها في التسعينيات، ويقوم من خاللها بإعطاء 
هالة من القدس���ية ملوقع إيران في العالم اإلسالمي 
)يعتبره���ا أم القرى وأن واج���ب الدفاع عنها يعلو أي 
مصلحة أخرى()5(، كما في إعطاء أهمية قصوى ملوقع 
إيران اجليوبوليتكي في السياس���ة اخلارجية للتمدد 

اإلقليمي وفرض الهيمنة.)6( 

تؤك��د هذه االس��تراتيجية يف خطوطها العريضة على 
ثالثة عناصر رئيسة بالنسبة إليران:)7( 

• احلفاظ على الطابع اإلسالمي للنظام اإليراني، 	
وعلى موقع إيران في العالم اإلسالمي.

• الدفاع عن أمن إيران. 	
• التوسع إقليمّيًا.	

ويفّس���ر الريجاني النقط���ة األخي���رة بقوله: هذه 
االس���تراتيجية حتّتم على إي���ران أن ال حتد حدوُدها 

)4( للمزيد من التفاصيل، انظر: 
 Mohammad Mohaddessin, Islamic Fundamentalism - The
 new Global Threat -: chapter IV, «Mother of All Islamic
 Lands»-The Mullahs> Foreign Policy, 1993, at this link
 http://islamic-fundamentalism.info/chIV.htm
)5( للمزيد من التفاصيل حول نظرية أم القرى في االستراتيجية الوطنية 
اإليرانية، راجع: إيران أم القرى كم���ا صاغها محمد جواد الريجاني 
في كتابه »مقوالت في االس���تراتيجية الوطنية«، مجلة الراصد، العدد 

الثامن والستون، صفر 0)14 ه�، على الرابط التالي:
 http://alrased.net/site/topics/view/1221
)6( للمزيد حول االس���تراتيجيات اإليرانية في السياسة اخلارجية، ومنها 

نظرية أم القرى، انظر:
 Abdolamir Nabavi, The Range in Iran’s Idealistic Foreign
 Policy: Ebbs and Tides, International Politics bi journal,
Winter-Spring 2009 , at this link:
 www.int-politics.com/Articles/No3/ablolamir%20nabavi.pdf

)7( انظر:
 Mohammad Mohaddessin, Islamic Fundamentalism - The
new Global Threat : chapter IV, Op. Cit.
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اجلغرافي���ة من دوره���ا؛ إذ ال دولة باس���تثناء إيران 
باس���تطاعتها قيادة العالم اإلس���المي، وهذه حلظة 

تاريخية.)1( 

العش��رينية  اإليراني��ة  االس��تراتيجية  مش��روع   -3 
) 2005 - 2025م( : )2( 

التص���ورات  تض���ع  رس���مية))(  وثيق���ة  وه���ي 
املس���تقبلية للدور اإليراني خالل عش���رين سنة وفًقا 
لالس���تراتيجية،)4( فمن املفت���رض أن حتظى إيران 
بخصوصية على املس���توى الدول���ي، وتتحول إلى قوة 
دولية )سياسية، واقتصادية، وعسكرية، وتكنولوجية( 
ومصدر إلهام للعالم اإلس���المي؛ اعتماًدا على اإلرادة 
الوطنية، واالجتهاد اجلماعي، والتعاطي البّناء واملؤثر 
في العالقات الدولية، على أن ينعكس ذلك إقليمّيًا يف 

حتقيق عدد من األهداف:)5( 
• أن تك���ون إي���ران باعتبارها مرك���ز قوة عاماًل 	

لالستقرار والنظام. 
• تس���تطيع إيران عن طريق ازده���ار مكانتها أن 	

حُتدث توازًنا استراتيجّيًا في املنطقة. 
• مع وص���ول إيران إل���ى مكان���ة أفضل يصبح 	

بإمكانه���ا معاقب���ة الالعبني الذي���ن يضرون 
بالتعاون اإلقليمي. 

• تس���تطيع إيران أن حتافظ على أمنها وس���ائر 	

)1( نفس املرجع السابق.
)2( أعطى الدكتور عباس ملكي حملة شاملة ومقتضبة عنها في مؤمتر 

خاص، ملزيد من التفاصيل انظر العرض:
Iran>s 20-Year Perspective Document & Iran>s Foreign Re-
lations, Abbas Maleki, 18/5/2005, at:
http://www.caspianstudies.com/Foreignpolicy/my%20
new%20article/Iran's%2020-Year%20Perspective%20
Document%20&%20Iran's%20Foreign%20Relations.ppt
))( أت���ت بعد التصور الذي طرحه أكادمييون حول مش���روع »حوزة إيران 
احلضاري���ة« التي تش���مل املنطقة الواقعة على حدود الصني ش���رًقا 
واحملي���ط الهندي جنوًبا واخلليج )الفارس���ي( غرًبا، والقوقاز والبحر 

األسود والبحر املتوسط شماالً. 
)4( ملزي���د من التفاصيل، انظر: محس���ن رضائي بازت���اب، إيران والفكر 
اإلقليم���ي، )الصدى( 26/)/2005م، نقلت���ه: مختارات إيرانية العدد 

58 - مايو 2005م، على الرابط التالي:
www.altanweer.net/articles.aspx?id=20047&page_
 id=0&page_size=15&links=false

)5( نفس املرجع السابق.

دول املنطقة في إطار التعاون اإلقليمي، ونظًرا 
إلى مكانتها األفضل، فإنها لن تسمح لآخرين 
بأن يهددوا مصاحلها القومية الوطنية، وقيمها 

احليوية. 

وبن���اًء على ما جاء في الوثيقة، ف���إن إيران بصدد 
التح���ول إلى نواة مركزية لهيمن���ة تعددية داخلية في 
منطقة جنوب غرب آسيا )أي املنطقة العربية حتديًدا 
التي تشمل شبه اجلزيرة العربية وبالد الشام وسيناء(، 

وهو ما يعين:)6( 

أن إيران س���تكون بؤرة ومركز منطقة جنوب غرب 
آس���يا، تكرر الوثيقة اس���تخدام ه���ذا املصطلح؛ كي 
تتجنب ذكر العرب مباشرة، بالنظر إلى قوتها وقدراتها 
الوطنية، ومكانتها اجلغرافية السياس���ية، واجلغرافية 

االستراتيجية االقتصادية، ودورها االتصالي.
س���تلعب إي���ران دور قي���ادة التنظيم السياس���ي 
واالقتص���ادي واألمني لهذه املنطق���ة مع بعض القوى 
اإلقليمية، كما أنها لن تسعى للمواجهة مع قوى الهيمنة 
اخلارجية، إال في الس���احات التي توجد فيها مصالح 

متعارضة بينهما.

وباستثناء أفغانستان التي تنسب عادة لوسط آسيا 
وتركيا ألوروبا، فإن باقي الدول عربية.

ثانيًا: أدوات تنفيذ املشروع اإليراين)7(:

في سعيها لتنفيذ هذه االس���تراتيجيات التي تدور 
حول مشروع واحد، تسّخر إيران كل قدراتها السياسية 
واالقتصادية والعسكرية،)8( ويتم توظيف هذه القدرات 

في إطار 4 آليات أساسية على الصعيد اإلقليمي:

)6( نفس املرجع السابق.
)7( انظر: علي حسني باكير، ، السياسات اجليوبوليتكية اإلقليمية إليران: 
تفسير نزعة الهيمنة والسيطرة »ما الفرق بني إيران وإسرائيل«، مرجع 

سابق.
)8( لالس���تزادة حول كيفية توظي���ف هذه القدرات في خدمة املش���روع 
اإليراني، يرجى مراجعة: املش���روع اإليراني اإلقليمي والدولي، مجلة 

كلية امللك خالد العسكرية، تاريخ 2009/6/1م.
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1- اخلطاب األيديولوجي- الدمياغوجي)1(: 

وهو خطاب شعبوي يتمحور حول مهاجمة إسرائيل، 
وتعظيم ش���أن فلس���طني، دون أن يعكس ذلك حقيقة 
األمر)2(؛ ذلك أّن الغاية من هذا اخلطاب هي حتريك 
الشارع العربي، واس���تقطابه؛ خللق بيئة مهّيأة لتقّبل 
النفوذ اإليراني في العالم العربي حتت شعار مقاومة 

إسرائيل من جهة، ولزعزعة 
األنظمة القائمة عبر ضرب 
العالقة بينها وبني ش���عوبها 

من جهة أخرى.

وح��ركات  أذرع  خل��ق   -2
ويأتي ذلك في  موالي��ة هل��ا: 
إطار تثبي���ت الزعزعة التي 
يحدثه���ا اخلطاب اإليراني، 
وترجمت���ه واقًع���ا عملّيً���ا. 

ولذل���ك نالحظ أّنه في البلدان واألماكن التي يتواجد 
فيها نفوذ إيراني، هن���اك حركات وأحزاب متّثل هذا 
النفوذ بشكل رسمي وعلني، وبتبعية عضوية، وخاّصة 
عندما تكون ش���يعية كحزب الله اللبناني الذي أعلن 
أمينه علًنا بأّنه يفتخر أن يكون فرًدا تابًعا للولي الفقيه 

)1( مصطل���ح الدمياغوجي���ة: كلمة يونانية األصل مش���تقة من )دميوس( 
أي الش���عب و)غوجية( لها عّدة معاني، لكن الغالب أنها تعني العمل، 
ويصبح املقطع مبعنى »العمل الش���عبي«. أّما الدمياغوجية اليوم، فهي 
تدل على مجموعة األساليب واخلطابات واملناورات واحليل السياسية 
التي يلجأ إليها السياسيون إلغراء الشعب، ومتلق اجلماهير، واكتساب 
رضاها، والتسلط عليها بأن تُزين لها أهواءها، وأن تُفتنت بحيل البيان 
ومعسول األلفاظ؛ الستثارة حماسها وولعها أكثر مما هو في إرشادها 
إلى مصاحلها احلقيقية. ويقال: »الدمياغوجي هو القائد الذي يبّشر 

مببادئ يعلم هو أنها باطلة جلموع يعلم أنها مغفلة«.
)2( يقول أحد الكّتاب اإليرانيني من القومية األذرية: »أنا مس���لم شيعي، ال 
أس���تطيع أن أفهم كيف يحاول أن يبرر النظام دفاعه عن فلسطني من 
منطلق إسالمي، في حني أّنه يساند أرمينيا املسيحية التي حتتل %20 
من أراضي أذربيجان )املس���لمة(...في هذا نفاق وتعارض مع اإلسالم 
والطائفة.. وهو دليل على التالعب بالقضية الفلس���طينية«، وال شك 
أّن م���ا عبر عنه هذا الكاتب ال ينطب���ق على احلالة األذرية فقط، بل 
وكذلك بالنس���بة للشيشان في روس���يا ، بل وفي أفغانستان والعراق، 
فاحملتل األمريكي واإلس���رائيلي يبعد أمت���ار قليلة فقط عن احلدود، 

ونرى صفقات وتفاهمات هناك، بينما نكافات في أماكن أخرى!!

في إيران.))( 

أّما في البلدان التي ال يتواجد فيها الش���يعة، فيتم 
التعوي���ل على حركات إس���المية ذات توّجه قريب، أو 
حتى امتطاء موجتها حتت شعار املقاومة؛ الستخدامها 
ك� )Proxy(، فيما الهدف احلقيقي استغاللها لألجندة 
اإليرانية القومّية اخلاص���ة. ولم يعد ذلك خافًيا على 
أحد خالل الس���نوات القليلة 
املاضي���ة، وال يحتاج إلى أي 
جهد في ظل الش���واهد على 
لبنان،  ف���ي  س���واء  األرض، 
أو فلس���طني، أو اليم���ن أو 
البحري���ن، أو غيره���ا م���ن 

الدول.
3- زيادة القوّة العسكرية:)4( 
كقّوة  إيران  فرض  وهدفها 
إقليمية ذات ردع استراتيجي، 
ولهذا نرى أّن النظام اإليران���ي يعتمد تطوير قدراته 
الصاروخّية، وهي قدرات ذات طابع هجومي، إضافة 
إلى نّيته تطوير قدرات نووية كضامن رادع لبقاء النظام، 
ودعم االرتقاء اإلقليمي الذي تقوم به في املنطقة. وهو 
على الرغم من ذلك يسعى إلى التمدد في داخل الدول 
العربية عبر الس���فارات)5(، أو البعثات، أو املؤسسات، 
))( للمزيد من التفاصيل حول عالقة حزب الله العضوية بإيران ودوره في 
املش���روع اإليراني، راجع: كتاب حزب الله حتت املجهر رؤية شمولية 
مغايرة للعالقة مع إيران وإس���رائيل، علي حس���ني باكير، إصدارات 

الراصد، 2006م.
)4( حول قدرات إيران العسكرية، راجع: 

Unclassified Report on Military Power of Iran, Congres-
 sional Directed Action, April 2010, at:
www.foxnews.com/projects/pdf/IranReportUnclassified.pdf

الترجمة العربية للتقرير قام بها الباحث ومتوافرة في ثالثة أجزاء على 
http://alibakeer.maktoobblog.com/1599675   /هذه الروابط
http://alibakeer.maktoobblog.com/1599705
http://alibakeer.maktoobblog.com/1599749
)5( حت���ى الدول اإلس���المية غير العربي���ة تعاني من اس���تخدام إيران 
لسفاراتها كوكر، انظر مثال: التشيع يثير قلق املاليزيني، اجلزيرة.نت، 

1)/2010/12، على ا لرابط التالي:
http://aljazeera.net/NR/exeres/40BB4377-1E2F-4A12-95-
 DD-C9C351687A53.htm

في البلدان التي ال يتواجد فيها الش��يعة، فيتم 
التعويل على حركات إس��امية ذات توّجه قريب، 
أو حت��ى امتط��اء موجتها تحت ش��عار المقاومة؛ 
الس��تخدامها ك� )Proxy(، فيم��ا الهدف الحقيقي 
اس��تغالها لألجن��دة اإليرانية القومّي��ة الخاصة. 
ول��م يعد ذل��ك خافًيا عل��ى أحد خال الس��نوات 
القليل��ة الماضي��ة، وال يحت��اج إل��ى أي جه��د في 
ظ��ل الش��واهد على األرض، س��واء ف��ي لبنان، أو 

فلسطين، أو اليمن أو البحرين، أو غيرها.
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وخاصة جهازها االس���تخباراتي عب���ر فيلق القدس، 
واحلرس الثوري ال���ذي يحرص على تعيني ضباط له 

في البعثات الدبلوماس���ية،)1( دون 
أن ننسى اخلاليا النائمة واملنتشرة 
في كل الدول العربية، وآخرها ما 
الكويتية،  الس���لطات  عنه  كشفت 

ومثلها البحرينية.)2(
4- الراغماتية والصفقات:))( 

وتلجأ إي���ران إلى الصفقات مع 
من تصفهم بأعدائه���ا؛ »طاملا أّن 

ذلك يصّب في مصلحتها، وخدمة حتقيق مش���روعها 
في املنطقة العربية. ولسياس���اتها اخلارجية دور كبير 

في حتديد هذا اإلطار«)4(. 

)1( كالس���فير اإليراني السابق للعراق »حسن كاظم قمي« والسفير الالحق 
أيًضا »حسن دانافار« وهم ضباط في فيلق القدس. املرجع السابق.

)2(   للتفاصيل حول شبكة التجسس اإليرانية في الكويت، انظر:
www.alarabiya.net/articles/2010/05/01/107370.html
http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/3/29/kuwait.iran/
index.html
www.alkhaleej.ae/portal/58bc7e28-ba5b-43af-95a2-
eb7d3b6d9e41.aspx
))( ننصح مثاًل بقراءة تفاصيل العرض الس���ّري اإليراني املعروف باس���م 
»الصفق���ة الكبرى«، وكّنا أول من تناول���ه في العالم العربي بالتفصيل 
الدقيق: انظر مثاًل: الصفقة الكبرى: إيران تفّجر املنطقة طائفّيًا بني 
لبنان والعراق ، علي حس���ني باكير، اإلسالم اليوم، 2006/12/24م، 

على الرابط التالي:
 http://alibakeer.maktoobblog.com/183818
- أّما البي بي س���ي فقد نش���رت خبرها حول الصفقة في 2007/1/8م، 

على الرابط التالي:
 http://www.middle-east-online.com/?id=44396

- ملزيد من املعلومات التفصيلية راجع: 
القصة الكاملة للعرض اإليراني السّري لعام )200م، املساومات األمريكية- 
اإليرانية...»إيران غيت« ثانية أم حرب خليج رابعة، علي حسني باكير، 
صحيفة السياسة الكويتية، اجلزء 1 و2 و)، تاريخ: 6 و7 و8/)/2007م، 

وميكن قراءة التقرير على مدونتي على الروابط التالية:
 http://alibakeer.maktoobblog.com/235068
 http://alibakeer.maktoobblog.com/237089
http://alibakeer.maktoobblog.com/239430
)4( انظر ملزيد من التفاصيل عن السياسة اخلارجية اإليرانية: علي حسني 
باكير، املشروع اإلقليمي اإليراني في ضوء االنتخابات الرئاسية 2009، 
التقرير االرتيادي االس���تراتيجي الس���نوي للبيان، األمة في مواجهة 

مشاريع التفتيت، اإلصدار السابع، 1)14ه�، ص)0)-24).

وقد ش���هدنا قدمًيا مثل ه���ذه الصفقات بني إيران 
وإس���رائيل، وبني إي���ران وأمري���كا، والت���ي تتجدد 
اإلقليمية  االس���تحقاقات  ف���ي 
أّنها ليس���ت  املصيرية، ما يعني 
اس���تثناًء، أو حالة شاذة خارجة 
عن السياق، وإمنا نهج مّتبع يأتي 
دوًما على حساب دول املنطقة.)5( 
في ه���ذا اإلطار، يعتقد رئيس 
اإليران���ي- الوطن���ي  املجل���س 

العالقات  وأس���تاذ  األمريك���ي، 
الدولية املولود في إيران »تريتا بارس���ي« أّن العالقة 
بني املثلث اإلس���رائيلي- اإليران���ي – األمريكي تقوم 
على املصالح، والتنافس اإلقليمي واجليو-استراتيجي، 
وليس عل���ى األيديولوجيا، واخلطابات، والش���عارات 
التعبوية احلماسية، فاحملّرك األساسي لألحداث يكمن 
في العامل »اجليو-استراتيجي«، وليس »األيديولوجي« 

الذي يعتبر مجّرد وسيلة أو رافعة.)6(
لقد استطاعت إيران عبر هذه األدوات التوسع في 
مش���روعها في املنطقة، وقد وصل املشروع ذروته في 

السنوات األخيرة. 
هذه املعطيات يعلمها اإليرانيون جيًدا؛ فعلى سبيل 
املث���ال يقول الباحث اإليراني واخلبير في السياس���ة 
اخلارجية اإليرانية في طهران »فرزاد بيزيشكبور« في 

)5( ملزيد من التفاصيل حول الصفقات والعالقات اإليرانية اإلس���رائيلية 
واإليرانية األمريكية، يرجى مراجعة:

- عوفر غيت: إيران تس���ب إس���رائيل علًنا وتتعاون معها في السر، ميديل 
إيست أون الين.نت، )/2011/5م، متوافر على: 

 www.middle-east-online.com/?id=111418
- شلومو بن عامي، إسرائيل وإيران وإعادة إحياء مشروع الصفقة الكبرى، 

ترجمة علي حسني باكير، مجلة الراصد العدد 56، على:
 http://alibakeer.maktoobblog.com/842479
- علي حس���ني باكير، »محور املصالح « اإلس���رائيلي اإليراني األمريكي ، 

صحيفة الغد األردنية، 2008/7/10م، متوافر على: 
 http://alibakeer.maktoobblog.com/1166371
)6( للمزيد حول تريتا بارس���ي أو كتاب حلف املصالح املشتركة )التحالف 
الغادر التعامالت السرية بني إيران وإسرائيل والواليات املتحدة(، راجع 

العرض الذي قّدمته حتى قبل صدور الطبعة العربية للكتاب:
http://alibakeer.maktoobblog.com/981017

تلج��أ إي��ران إل��ى الصفق��ات م��ع م��ن 
تصفه��م بأعدائه��ا؛ »طالم��ا أّن ذل��ك 
يصّب ف��ي مصلحته��ا، وخدمة تحقيق 
العربي��ة  المنطق��ة  ف��ي  مش��روعها 
ولسياس��اتها الخارجية دور كبير في 

تحديد هذا اإلطار
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مقال له بعنوان »إيران وميزان القوى اإلقليمي«:)1( »إن 
النظام العراقي بقيادة صدام حس���ني لم يعد موجوًدا 
اليوم، أّما النظام الثاني املعادي إليران واملتمثل بنظام 

طالبان األفغاني، فقد مّت التخلص منه. 
واليوم فإن القادة اجلدد للعراق وأفغانستان أكثر قرًبا 
إليران من أي طرف آخر، وبدالً من صدام، لدينا اآلن 
رئيس عراقي غير عربي، وفخور مبعرفته وإتقانه للغة 
الفارس���ية، وعدد كبير من أعضاء احلكومة العراقية 
والبرملان العراقي كانوا قد أمضوا س���نوات طويلة في 
إيران، وأجنبوا أوالًدا لهم هنا، ودخلوا مدارس طهران، 

وتعلموا بها. 
كذلك يحتل الشيعة اليوم في العراق ولبنان والبحرين 
مواقع مهمة داخل األنظمة السياس���ية لبلدانهم؛ مما 

يعطي إيران كنتيجة لذلك اليد العليا في املنطقة«.
وزاد علي���ه أن خرجت مطالبات داخل إيران بإقامة 
»إيران الكبرى« التي دعا على سبيل املثال األمني العام 
حلزب الله اإليراني وعضو مجلس صيانة الدس���تور 
الس���يد محمد باقر خرازي إلى تشكيلها في كالم له 
منتصف آيار/ مايو 2010م؛ لتمتد من أفغانستان إلى 
فلسطني، وحتكم الشرق األوسط وآسيا الوسطى؛ مبا 
يؤدي إلى تدمير إس���رائيل والدول املنافسة املجاورة 

إليران )الدول العربية(، وظهور املهدي املنتظر.)2(
لكن مع اندالع الثورات العربية نهاية 2010م وبداية 
عام 2011م، سرعان ما تعّرض املشروع اإليراني لهّزة 
حاول القائمون عليه أن يقولوا بداية: إن الثورات تأتي 
لتصّب في مصلحتهم، لكن س���رعان ما تغّير التقييم 
فيما بعد مع تطور األحداث من بلد عربي إلى آخر. 

)1( انظر: 
 Farzad Pezeshkpour, Iran and the Regional Balance of
Power, 5/3/2007, at:
 http://mianeh.net/article/iran-and-regional-balance-power
)2( رج���ل دين إيراني يدعو إلقامة »إي���ران العظمى« متهيًدا لعودة املهدي 

الغائب، املختصر لألخبار، 2011/5/16م:
 www.almokhtsar.com/news.php?action=show&id=129789
www.elaph.com/Web/NewsPapers/2010/5/563089.html

رؤية إيـــران لواقـــع التغيري الثـــوري يف املنطقة 
العربية:

     أ( املوقف اإليراين من الثورات العربية:

            أواًل: احلالة التونسية: 
يعتبر حزب الله في لبنان الس���ّباق إلى إصدار بيان 
يربط بني الثورة التونس���ية والثورة اإليرانية، ويصّور 
املوض���وع على أنه في إط���ار املواجه���ة األمريكية- 
اإلسرائيلية البحتة،))( إال أّن املوقف الرسمي اإليراني 
لم يتأخر في التعبير عن هذا التوجه العام، خاصة عبر 
املرش���د األعلى ورجال احلوزة كاملرجع الديني الكبير 
آية الله ن���وري همداني،)4( وآية الله صافي كلبايكاني 
األس���تاذ باحلوزة العلمية وأحد املراج���ع الكبار في 
مدين���ة قم،)5( واملرجع الدين���ي الكبير آية الله مكارم 

الشيرازى.)6(

وإذا كان من املالحظ أّن الشق السياسي أو التسييسي 
اإليراني للحدث التونسي)7( قد بقي في حّده األدنى؛ 
نظًرا حملدودية حجم ودور وموقع تونس في اخلارطة 
اإلقليمية، وفي املش���روع اإليراني من جهة، ولسرعة 
تطور األحداث وس���قوط بن علي من جهة أخرى، فإن 

املوضوع اختلف متاًما مع وصول الثورة ملصر.

))( انظر: حزب الله يعبر عن افتخاره واعتزازه بانتفاضة الشعب التونسي، 
وكال�ة أنباء التقري�ب )تن�ا(، 2011/1/14م، على الرابط:

 www.taghribnews.com/vdchz6nx.23n-6dt4t2.html
)4( يقول: »إن الش���عب التونسي قد استوحى نضاله من الثورة اإلسالمية 
في إيران«، واصًفا احلكومة الس���ابقة فى تون���س بأنها كانت عميلة 

للواليات املتحدة وحلفائها.
)5( يقول: »الثورة التونس���ية انتصار للدين، الش���عب التونسي قدوة لباقي 

الشعوب املضطهدة كما فعل الشعب اإليراني قبل ثالثني عاًما«.
)6( يق���ول: »حدثت فى تونس ثورة عظيمة تش���به إلى ح���د بعيد الثورة 
اإلس���المية فى إيران، فبعد أن اعتمدت احلكومة هناك على األجانب 

اعتماًدا تاًما ثار الشعب عليها، وأجبرها على الفرار من هذا البلد«.
)7( انظر للتفاصيل مواقف العلماء اإليرانيني ومنوذج صحافي مقارن بني 

الشاه وبن علي، عن وكالة أنباء التقريب ووكالة أهل البيت لألنباء:
- إشادة املرجعية الدينية في إيران بالثورة التونسية:

  www.taghribnews.com/vdcb90bf.rhbzspukur.html
- وجه الشبه بني ثورة إيران اإلسالمية وثورة تونس الشعبية:

 http://alorwa.org/article.php?id=176
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ثانًيا: احلالة املصرية:
في احلالة املصرية بدأ الربط املباش���ر بني الثورة 
املصرية والثورة اإليرانية 1979م في الدعاية الرسمية 
ا وهادًفا، وهو ما ينطبق  لطهران واضًحا وقوّيًا ومركّزً
على تخريجها للحدث أيًضا؛ لكونه يأتي في إطار ثورة 
هذه الشعوب على أمريكا وإسرائيل؛ إذ تطرق املرشد 
اإليرانية عل���ي خامنئي للموضوع  للجمهورية  األعلى 
ش���خصّيًا؛ لتأكيد هذا الربط، مش���يًرا إلى أّن نضال 
اإلخوان املس���لمني ضد النظام ه���و »كصيحة األّمة 
اإليرانية التي أُطلقت ضد أمريكا، وضد الغطرس���ة 
واالستكبار العاملي«. ومن ثَم قام بتخصيص خطبة له 
باللغة العربية؛ لتكون مبثابة اخلط الرس���مي للموقف 

اإليراني في رسالة للخارج وتوجيه للداخل.)1(
ومثله أدلى عدد من املس���ئولني الرسميني بسلسلة 
تصريحات، وبيانات مركزة في هذا الس���ياق، ومنهم 
العس���كري  رحيم صفوي املستش���ار  اجلنرال يحيى 
خلامنئ���ي، الذي قال في تصريح لوكالة فارس ش���به 
الرس���مية: »إن مصير مبارك سيكون كمصير الشاه، 

تطيح به قوى الثورة اإلسالمية«.)2(
وكذل���ك فعل املتش���دد الراديكالي آي���ة الله أحمد 
خامتي، الذي ق���ال: »إّن ثورة مصر ستس���اعد على 
قيام ش���رق أوسط إسالمي، يرتكز على منوذج احلكم 
اإلس���المي اإليراني«. وهو ما يتطابق مع ما صّرح به 
وزير اخلارجية اإليراني علي أكبر صاحلي الذي أعرب 
عن ثقته بأن ثورة الشعب في مصر ستساهم في قيام 
ش���رق أوسط إسالمي، معلًنا دعم طهران للتظاهرات 
املطالبة بسقوط نظام الرئيس حسني مبارك، ومضيًفا 
أّن الشعبني املصري والتونسي أثبتا بأن عهد الهيمنة 

االستكبارية على املنطقة قد ولى.))(

)1( انظر: علي حس���ني باكير، صدى الثورة املصرية يصل طهران والنظام 
اإليراني يحاول أس���لمتها، ميديل إيست أون الين، 2011/2/8م، على 

الرابط:
 www.middle-east-online.com/?id=104676

)2( نفس املرجع السابق.

))( نفس املرجع السابق.

ثالًثا: احلالة الليبية:
ف���ي احلالة الليبية بدأ يبرز نوع آخر من التكتيكات 
ف���ي املوقف اإليران���ي، وقد حصل ما يش���به  توزيع 
األدوار ب���ني م���ن يرّكز على اس���تغالل أمريكا للثورة 
الليبي���ة للحصول على النف���ط، وبني من يهاجم نظام 
القذافي دون أن يوافق على تدخل عس���كري، كما مت 
استغالل تدخل الناتو حلماية املدنيني للترويج لنظرية 

املؤامرة الغربية، وربط ذلك بالثورات العربية.)4(

رابًعا: احلالة البحرينية:
بلغ االس���تثمار السياسي اإليراني ذروته في احلالة 
البحريني���ة؛ إذ رّكزت إيران عل���ى أّن املوضوع يتعلّق 
باملطالبة باحلقوق املش���روعة، ثم س���رعان ما دخلت 
من ه���ذا الباب إلى التحريض العلن���ي والعملي على 
قلب النظام)5(، وحتويله إلى جمهورية إس���المية، وإن 
من خالل التحركات السياس���ية)6(، أو الدينية)7(، أو 

)4( انظر:
 SEMIRA N. NIKOU, (Iran Backs Libyan Rebels, Chastises
West Over Oil, Bahrain), Tehran Bureau, 6/4/2011:
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/04/
iran-backs-libyan-rebels-chastises-west-over-oil-bahrain.
 html
)5( انظر: خامنئي نادى باملظاهرات في البحرين وتونس ومصر.. وحّرمها 
في الع���راق! إيران توقد نار اخلارج لتطف���ئ »الداخل«، االقتصادية، 

18/)/2011، على:
 www.aleqt.com/2011/03/18/article_516065.html
)6( على الصعيد الداخلي: سواء في البرملان اإليراني أو القنوات الرسمية 

األخرى التي أصدرت تعليقاتها حول البحرين:
   - على الصعيد البحريني: أعلنت ثالث جماعات ش���يعية متش���ددة في 
البحرين أنها شكلت حتالًفا يستهدف اإلطاحة بالنظام امللكي احلاكم، 
وإقامة جمهورية شيعية، وعلى رأس هذه اجلماعات الشيعي املتطرف 
واألكثر قرًبا من إيران: حس���ن مش���يمع. للمزيد، انظ���ر: املعارضة 
البحريني���ة تطالب ب� »جمهورية ش���يعية«، ميديل إيس���ت أون الين، 

www.middle-east-online.com/?id=106486 :8/)/2011م
)7( على الصعيد اإليراني: صدرت العديد من الفتاوى اإليرانية التي تكفر 

نظام آل خليفة في البحرين، وترى مشروعية اإلطاحة بهم.
   وعلى الصعيد البحريني: يعد عيس���ى القاس���م املمثل الشرعي للمرشد 
األعل���ى للجمهورية اإليرانية في البحري���ن، والزعيم الروحي حلركة 
الوفاق البحرينية املعارضة التي شاركت ودعت للمظاهرات، ورفضت 
احل���وار الذي طرحته احلكوم���ة، ومن أبرز احملرض���ني على الثورة 
عل���ى احلكم. للمزيد من التفاصيل، راج���ع: خامنئي يقف على رأس 
 هرم والية الفقيه، قاس���م أص���ّر على التصعيد وح���ّرك األدوات = 
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اإلعالمية)1( الصادرة مباش���رة من إيران، أو بطريقة 
غير مباشرة عن أذرعها في البحرين ولبنان)2( والعراق 

والكويت.))( 
رسم يوضح عالقة رجل الدين عيسى القاسم باملرشد 

األعلى وتأثره يف البحرين

ولم يكن ذلك مبفاجئ عل���ى اعتبار أّن إيران، عبر 
قيادات رس���مية، كانت ق���د أعلنت م���راًرا وتكراًرا 
وبوضوح ت���ام أن البحرين جزء من إيران، ومن هؤالء 

=التنفيذية الداخلية للمخطط الفاش���ل، جريدة إن إن، 2011/5/10، 
على الرابط التالي:

 www.nnarabic.com/index.php/archives/29188
)1( على الصعيد الداخلي: قامت وس���ائل اإلع���الم اإليرانية بالتحريض 
املذهب���ي والطائفي، وقامت  بش���كل حصري ببث بيان���ات بحرينية 
مفبرك���ة، وباختالق قصص أو حتريف قصص، والتالعب بأش���رطة 
الفيديو، وبث مقاطع على أنها من عمل الشرطة البحرينية في الوقت 
الذي كانت فيه وسائل اإلعالم تبث نفس الشريط مبضمون مختلف.

  - عل���ى الصعيد البحريني: قامت وس���ائل إعالم املعارضة بنفس األمر. 
انظر تقرير مقاضاة صحيفة الوسط: 

www.bna.bh/portal/sites/default/files/alwasat.pdf
)2( انظر موقف أمني عام حزب الله من الثورات العربية في  مهرجان دعم 

الثورات )باستثناء سوريا(، أيًضا حتريضه على البحرين: 
www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArchiveDetails.
aspx?ID=252053
www.alwatannews.net/news.aspx?id=cjiVNcYlXvb3jzIuaM
HhPw==
(3) Bahrain: Government Accuses Hezbollah of Aiding Op-

position in UN Report, 25/4/2011:
http://pomed.org/blog/2011/04/bahrain-government-accuses-

hezbollah-of-aiding-opposition-in-un-report.html/ 

»حسني شريعتمداري« مستشار املرشد األعلى آية الله 
عل���ي خامنئي، ومدير حترير صحيفة »كيهان« ش���به 
الرسمية، الذي اعتبر »أّن البحرين جزء من األراضي 
اإليرانية، وأن املطلب األساس للشعب البحريني حالًيا 
هو إعادة هذه احملافظة إلى الوطن األم واألصل«، أي 
إيران اإلسالمية! ومثله »علي أكبر ناطق 
تش���خيص مصلحة  نوري« عضو مجمع 
النظام والرئيس الس���ابق ملجلس الشورى 
الذي ي���رى »أن مملكة البحري���ن تابعة 
تاريخّيًا لبالد فارس، وأنها الوالية 14 من 

إيران«.)4( 
والغري���ب أن ع���دًدا م���ن البحرينيني 
املعارضني ي���رددون هذا الكالم أيًضا)5(، 
وهو ما يش���ير إلى ارتب���اط بينهم وبني 
إيران التي ه���ددت دول مجلس التعاون 
اخلليجي أنها لن تق���ف مكتوفة األيدي 
إزاء ما أسمته »إبادة الشيعة«، واحتالل البحرين عبر 

إرسال قوات درع اجلزيرة.)6( 

خامًسا: احلالة السورية:
ف���ي املقابل، وعكس كل احلاالت الس���ابقة، عندما 
وصلت الثورة إلى سوريا، انقلب املوقف اإليراني بشكل 
كامل، وانقلبت معه مواقف أذرعه اإلقليمية، فأصبحوا 
يدافعون عن النظام السوري بشراسة؛ بحّجة أّن هناك 
مؤامرة حتيكها القوى الغربية للنظام السوري، وأّن ما 
يحدث هو فتنة على طريق���ة الفتنة اإليرانية 2009م 

)4( انظر: السياسات اجليوبوليتكية اإلقليمية إليران: تفسير نزعة الهيمنة 
والسيطرة، مرجع سابق.

)5( كاملعارض البحريني س���عيد الش���هابي الذي يق���ول: إن العرب احتلوا 
البحرين ! في مقابلة له على البي بي سي. للمزيد:

- نص حديث سعيد الشهابي في ندوة االنقالب:
www.fajrbh.com/vb/showthread.php?t=451 
- مقابلة مع محطة بي بي سي العربية: انظر اجلزء األول والثاني: 
www.youtube.com/watch?v=yUykjafMWqY
www.bahrainvoice.net/vb/showthread.php?p=155200

)6( انظر: إيران تدق طبول احلرب في اخلليج، اليوم السابع، 14/)/2011م، 
على الرابط التالي:

www.youm7.com/News.asp?NewsID=369723&SecID=88
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)في إشارة إلى احلركة اخلضراء()1(، وأّن املتظاهرين 
عم���الء للخ���ارج، ويتلق���ون أوامرهم م���ن  األعداء 

والصهاينة؛ لإلطاحة بالنظام 
املمان���ع، واملق���اوم للخطط 
اإلس���رائيلية واألمريكية في 
املنطقة،)2( وه���و ما يوجب 
عليه،  احلفاظ  الشعب  على 
باملؤامرة  االش���تراك  وعدم 
لإلطاحة به، مع ثقة طهران 
بأن النظام قادر على جتاوز 

املشكلة، وإنهاء الفتنة.))(

هلـــذه  اإليرانـــي  التنظـــري  وأهـــداف  منطلقـــات 
الرؤية:

وفي حتليل املواقف اإليرانية من الثورات العربية في 
عدد من البلدان، من املمكن أن نستنتج أّن للحسابات 
اإليرانية ثالثة أوجه مما يجري على الساحة العربية 

اليوم:
أواًل: على صعيد السياسة الداخلية:

الوج���ه األول هو وجه اخلائف داخلّيًا من أش���كال 
هذه الثورات والش���عارات التي حتملها، والسبب الذي 
انفج���رت من أجل���ه، واملتمثل في املطالب���ة بالعدالة 
االجتماعية، واحلرية في التعبير، واملشاركة السياسية، 
وتداول السلطة، واألهم من هذا مقاومة الديكتاتورية، 
والتسلط والنظام األمني والقمعي، والتزوير في إرادة 

الشعب وأصواته.)4(

)1( ملزيد من التفاصيل حول احلركة اخلضراء وصراعها مع النظام، انظر، 
علي حس���ني باكير وآخرون، إيران: احملافظ���ون- احلركة اخلضراء 
والثورات العربية، مركز املس���بار للدراسات والبحوث، الكتاب ال�)5، 

مايو 2011م.
)2( انظر تصريح س���فير إيران في دمشق الس���يد أحمد املوسوي، وكالة 

فارس لألنباء، 2011/4/4م، على:
 http://arabic.farsnews.com/newstext.aspx?nn=9001150102
))( انظر: الرئيس اإليراني: س���ورية ق��ادرة على جتاوز األزم��ة، صحيفة 

الثورة السورية، 2011/6/8م، على الرابط:
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=28
 167642920110608020414
)4( علي حس���ني باكير، حس���ابات القوى اإلقليمية ف���ي ضوء املتغيرات= 

ومكمن التخوف من هذا التوّجه، أّن هذه الشعارات 
قد تعيد إحياء احلركة اخلض���راء اإليرانية التي كان 
النظ���ام ق���د خ���اض معها 
معرك���ة كس���ر عظ���م عبر 
احل���رس الثوري، وميلش���يا 
الباس���يج، واألجهزة األمنية 
الرئاس���ية  االنتخابات  بُْعيَد 
اإليرانية 2009م، التي أوصل 
النظام م���ن خاللها أحمدي 
جناد إلى الرئاسة مرة أخرى 
بالتزوير، ورغًما عن إرادة الناس الذي طالبوا مبعرفة 

أين ذهبت أصواتهم.)5(

    ولهذا الس���بب قام اإلعالم الرس���مي اإليراني 
بحملة إعالمية دعائية قوية غير مسبوقة في الداخل 
اإليراني؛ إليه���ام اإليرانيني بأّن ال���ذي يحصل عند 
العرب هو »ثورة إسالمية« على أمريكا وإسرائيل على 
طريق���ة الثورة اخلمينية)6(؛ للتورية عن أّنها ثورة ضد 

ديكتاتورية السلطة السياسية.)7(

 

=العربية، مجلة البيان، عدد مارس 2011م، على الرابط التالي:
 www.albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=757

)5( نفس املرجع السابق.

)6( نفس املرجع السابق.
)7( وتعليًقا على هذا التوجه، تشير الصحفية اإليرانية »أزادة معاوني« إلى 
أّن النظام اإليراني يريد حتويل الرسالة املصرية إلى الشعب اإليراني 

من خالل أسلمة االنتفاضة، لهدفني:
- األول: اس���تغالل إحباط الش���عوب العربية من قياداته���ا، والعمل على 
توظيفها في إطار العداء مع الغرب كمؤش���ر على ازدياد شعبية إيران، 
وأحمدي جناد حتديًدا بني العرب، دون التطرق إلى موضوع أّن العرب 

ينتفضون أصاًل ضد الديكتاتورية.
- الثاني: خوف النظام من أن يقوم الداخل اإليراني بالتركيز على الشعارات 
األساس���ية للثورة املصرّية، لذلك يعتمد اإلعالم الرس���مي الذي يبث 
باللغة الفارس���ية على وصف احلدث املصري مبفردات إسالمية على 
أمل أن تصل رس���الة مفادها أّن املصريني متأثرون بالثورة اإلسالمية 

اإليرانية. انظر:
 Azadeh Moaveni , Nervous Tehran Sees Benefit — Maybe,
Time, 30/1/2011:

  www.time.com/time/world/article/0,8599,2045154,00.html

قام اإلعام الرسمي اإليراني بحملة إعامية 
دعائي��ة قوي��ة غي��ر مس��بوقة ف��ي الداخل 
اإليراني؛ إليه��ام اإليرانيين بأّن الذي يحصل 
عند العرب هو »ثورة إسامية« على أمريكا 
وإس��رائيل عل��ى طريق��ة الث��ورة الخمينية؛ 
للتوري��ة ع��ن أّنه��ا ث��ورة ض��د ديكتاتورية 

السلطة السياسية
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ثانًيا: على صعيد السياسة اخلارجية: 

أّما الوجه الثاني فهو يسعى إلى توظيف احلدث، وما 
قد ينجم عنه مبا يخدم املش���روع اإليراني اإلقليمي، 
وقد ب���دا ذلك واضًح���ا في حالة مص���ر والبحرين 

خصوًصا.)1( 

فمن مصلحة إيران نشوء أنظمة في املنطقة العربية 
على شاكلتها، وتدور في فلكها، وتكون ذات توّجه ثوري 
أيديولوج���ي مماثل، وإن لم يكن ذلك ممكًنا، فأقله أن 
ال يكون مناقًضا لها؛ ألن من ش���أن نش���وء مثل هذه 
األنظمة أن تش���ّكل حزاًما حامًيا للنظام اإليراني من 
جهة، وأن تس���هل اختراقه للرقعة العربية مبساحتها 
األوس���ع من جهة أخرى، فيصبح عملّيً���ا هو القائد 
احلقيق���ي والفعلي إقليمّيًا، الس���يما إذا جاء التحّول 

املصري لصاحله.)2(

ولعل بعض احلس���ابات اإليرانية تشير إلى أّنه حتى 
وإذا لم يأت نظام أيديولوجي قريب من إيران، فيكفي 
أن يكون النظام الوليد ثورّيًا حتى يصطدم بإس���رائيل 
مباشرة، أو بأمريكا، فتكون الفرصة اإليرانية سانحة 
للتخلص من جميع اخلصوم دفعة واحدة، السيما وأّن 
هزمية عربية أخرى نتيجة لعدم االس���تعداد ملواجهة 
العدو اإلسرائيلي بش���كل جّيد قد تقضي نهائّيًا على 
العالم العربي في الواقع اجليوبوليتيكي واجليوسياسي 

اإلقليمي.))(

)1( ويعلّق اخلبي���ر في مركز كارنيجي »كرمي صادق بور« على اس���تغالل 
النظام اإليراني للمش���هد العام قائاًل: »إذا لم يفعل النظام ذلك، فإن 
التركيز حينها لن يكون على موضوع أّن العرب يس���تلهمون الراديكالية 
اإليرانية، لك���ن على موضوع أّن اإليرانيني يس���تلهمون الدميقراطية 
العربية«، وهو ما يش���ّكل خطًرا علي���ه. ويضيف: »إذا حصل فراغ في 
الس���لطة والقيادة في مصر، فإن النظام اإليراني لن يقف في موقف 
املتفرج على اإلطالق؛ إذ س���يحاول اس���تغالل الوض���ع من أجل دعم 
اجلهات التي تتماش���ى مع عقليته، خاصة أّنه اّتبع هذه االستراتيجية 

من قبل في العراق ولبنان وأفغانستان«. انظر: نفس املرجع السابق.
)2( علي حس���ني باكير، حس���ابات القوى اإلقليمية في ض���وء املتغيرات 

العربية، مرجع سابق.
))( نفس املرجع السابق.

ثالًثا: على الصعيد اإلقليمي:

الوج���ه الثالث للموقف اإليران���ي هو وجه اخلائف 
من انهيار مش���روعه اإلقليمي بأكمله، وبالتالي ضياع 
جهد أكثر من ثالثة عقود من االس���تثمار السياس���ي 
واملالي، واأليديولوجي، والطائفي في املنطقة العربية، 
هذا اخل���وف ال���ذي مت التعبير عنه ب���رد فعل دائم 
ومؤيد لألنظم���ة )كالنظام العراقي(، واألذرع احلليفة 
له )كحزب الل���ه في لبنان(، وقد بل���غ املوقف ذروته 
في الدفاع املس���تميت عن النظام الس���وري، وتخوين 
االنتفاض���ة الس���ورية، والثوار، ووصفه���م بالعمالء 
واخلونة والعصاب���ات، والتكفيريني م���ن قبل احملور 

اإليراني وأدواته. 

انعكاسات الثورات العربية على املشروع اإليراني 
يف املنطقة:

أواًل: دائرة اخلليج العريب واليمن:

   ال ش���ك أّن دائرة اخلليج العربي تقع في س���لّم 
أولويات إيران اجليوبوليتيكية، فتعزيز النفوذ اإليراني 
في هذه املنطقة، وتس���يّدها، واالعت���راف بها القوة 
اإلقليمي���ة األولى هو هدف كل التح���ركات اإليرانية 
في املنطقة العربية. بالنس���بة إليران تعتبر البحرين 
اخلاص���رة الرخوة للخليج تليه���ا الكويت، لذلك فإن 
االستثمار اإليراني في اختراق هاتني الدولتني واضح 

ا، السيما في السنوات القليلة املاضية.  جّدً

املشكلة التي أظهرتها األحداث في احلالة البحرينية 
أّن اإليراني ليس فقط جاهًزا الستغالل التحول، وإمنا 
يضغط مستغاًل األوضاع اإلقليمية لصالح حتقيق خرق 
في دول مجل���س التعاون، لقد كانت احلالة البحرينية 
مبثابة القش���ة التي قس���مت ظهر البعير، بعدما كان 
كثي���رون يتجاهلون املخاطر اإليراني���ة، وجاءت إدانة 

شبكة التجسس في الكويت لتزيد الوضع خطورة. 

إال أّن تدخ���ل درع اجلزيرة بقي���ادة اململكة العربية 
الس���عودية في وضع حد لالنق���الب الطائفي الذي 
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اخترق مطالب املتظاهرين ف���ي البحرين، وهو األمر 
الذي كان له كبير األثر في وقف الزحف اإليراني على 
ا أحمر ملن يعنيه األمر مبا في ذلك  اخلليج، ووضع خّطً
الواليات املّتح���دة األمريكية التي ترددت، بل جتاهلت 

العامل اإليراني.)1(  

صحيح أّن التدخل العربي والس���عودي حتديًدا في 
ا للطموحات اإليرانية في  البحري���ن؛ جاء ليضع ح���ّدً
اخللي���ج، ويعرق���ل الطموحات اإليراني���ة في مناطق 
أخرى؛ م���ن خالل اإلض���اءة على الس���لوك والنهج 
اإليراني االنتهازي الغادر للتمدد، وليجبر طهران على 
إعادة النظر في حساباتها )على األقل ظاهرّيًا()2(، إال 
أّن ذلك ال يعني تخلي إيران مس���تقباًل عن مشروعها 
للهيمنة على اخلليج حتديًدا، الس���يما في ظل عاملني 

أساسيني:

1- الضعف البنيوي لدول جملس التعاون:))(  

إذ تب���دو دول املجلس )باس���تثناء اململكة نس���بّيًا( 
ضعيفة )دميغرافّيًا، عس���كرّيًا، وسياسّيًا(، وهي غير 
قادرة على تأمني محيطها اإلقليمي مبا يصون أمنها، 
واستقرارها، كما أنها غير قادرة على مواجهة املخاطر 
والتحديات خارج حدودها، وال متتلك األدوات الالزمة 
لذل���ك، ولهذا فهي تعّول بش���كل مطلق على احلماية 
األمريكية للخليج. وإذا لم يتم إيجاد حلول عملية لهذا 
اخللل البنيوي )البعض يط���رح إقامة احتاد خليجي، 

)1( انظ���ر مقاربة نواف عبي���د املهمة للموقف الس���عودي حول الواليات 
املتحدة وإيران واملنطقة:

 Nawaf Obaid,Amid the Arab Spring, a U.S.-Saudi split, The
Washington Post, 16/5/2011:
www.washingtonpost.com/opinions/amid-the-arab-spring-a-
 us-saudi-split/2011/05/13/AFMy8Q4G_story.html
)2( انظ���ر: خير الله خير الله، اخلليج فاجأ إي���ران في البحرين... ولكن 
ماذا عن لبنان؟ ميديل إيس���ت أون الين، 2011/7/28م، على الرابط 

التالي:
 www.middle-east-online.com/?id=114939
))( انظر: الباحث في العالقات الدولية علي باكير ل� »العرب«:دول »التعاون« 
دعت األردن واملغ���رب خوًفا من الثورات والتهديدات، صحيفة العرب 
القطرية، العدد 88)8- 1) مايو 2011م، متوافر على الرابط التالي:

 http://alibakeer.maktoobblog.com/1600099

أو كونفيدرالية(، فإن إيران س���تبقى حتاول االختراق 
والهيمنة في اخلليج.)4(

2- العامل األمريكي:)5( 

أما املش���كلة األخرى التي أكدتها األحداث، فهي أن 
األمريكي حليف غير موثوق، وقد يتخلى عنك في أية 
حلظ���ة، وحتى لو جتاهلنا هذا املعطى، فهناك معطى 
آخر يشير إلى أن األمريكي لم يعد قادًرا على مواجهة 
التحديات األمنية اإلقليمية بفاعلية، فضاًل عن تأمني 
احللف���اء، وحالة كوريا اجلنوبية التي تعرضت لقصف 
كوريا الشمالية خير مثال على ذلك، في وقت يتراجع 
فيه النفوذ األمريكي العاملي في العديد من املناطق من 
أمريكا الالتينية إلى شرق آسيا، ووسط آسيا، والشرق 

األوسط، وإفريقيا. 

وهذا الوضع ال ش���ك إذا اس���تمر س���يغري إيران 
باس���تمرار احملاوالت للهيمنة على اخلليج، خاصة إذا 
ما استغلت طهران انشغال العالم اآلن بالثورات العربية 
من أجل تس���ريع برنامجها النووي؛ المتالك القدرات 

العسكرية النووية.

أما احلالة اليمنية، فال ش���ك أّن أهميتها بالنسبة 
إليران إمنا تنب���ع من كونها الفن���اء اخللفي للمملكة 
العربي���ة الس���عودية، أكثر من أي ش���يء آخر. ورغم 
مطالبة إيران احلكومة اليمنية باإلحجام عن استخدام 
العنف، واحترام مطالب شعبها؛ لضمان وحدة البالد، 
فقد ذهب بعض املراقبني إلى أن املوقف اإليراني إزاء 
الثورة اليمنية جاء متخبًط���ا؛ نظًرا لعدم متكن إيران 
من قراءة البديل احملتمل لعلي عبد الله صالح، وعما 
إذا كان النظ���ام القادم س���يصّب في مصلحتها أم ال؛ 

)4( ملزي���د من التفاصيل حول هذه الفكرة، انظر مثاًل للباحث، ورقة بحثية 
ح���ول الثغرات اخلليجية في السياس���ة جتاه إي���ران ومخاطر تنامي 
القدرات الهجومية اإليرانية والتوازن االستراتيجي في اخلليج، مجلة 
آراء ح���ول اخلليج، مركز اخلليج لألبحاث، دبي، العدد )6، ديس���مبر 

2009، متوافرة على الرابط التالي:
http://alibakeer.maktoobblog.com/1599426
)5( انظ���ر: دول »التع���اون« دع���ت األردن واملغ���رب خوًفا م���ن الثورات 

والتهديدات، مرجع السابق.
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نظًرا ملراهنتها الس���ابقة على احلوثيني، غير أن تطور 
األحداث جعلها تدرك أن هذه الثورة ثورة ش���عبية ال 

اإليرانية،  الث���ورة  تس���تلهم 
ناهيك عن االنشغال اإليراني 
البحرين س���ابًقا،  في وضع 

وفي سوريا الحًقا.)1(

ثانًيا: دائرة مصر:

ال ش���ك أنه مع س���قوط 
قدرة  أصبحت  مبارك  نظام 
إي���ران عل���ى التأثي���ر في 

الداخل املصري أكبر. صحيح أن منوذجها ليس جّذاًبا 
في هذه الظروف، وال سيما بعد احلملة القمعية التي 
خاضتها السلطات اإليرانية إثر االنتخابات الرئاسية 
لعام 2009م ض���د احلركة اخلضراء، إال أّنها ال تزال 
ترى أّنه من املمكن تس���ويقه. ونستطيع أن نقول: إّن 
طهران تراه���ن على ثالث بوابات إلعادة الدخول إلى 

الساحة املصرية بقوة، هي:

1- بروبغندا العداء ألمريكا وإسرائيل: 

فإيران تدرك جيًدا مدى احلساس���ية التي يحملها 
الش���عب املصري ألمري���كا والكراهية إلس���رائيل،)2( 
ولذلك فإن هذه البواب���ة تظل خياًرا جيًدا إليران في 

)1( للمزي���د، انظر: إيران والثورة الس���ورية.. منوذج للنفاق السياس���ي، 
صحيفة القدس، 2011/6/14م، على الرابط التالي:

 www.alquds.com/news/article/view/id/273118

)2( انظر مثاًل: 
- محمد صادق احلسيني، جيو استراتيجيا العالقات اإليرانية املصرية، 

وكالة أنباء فارس، 2011/8/8م، على الرابط التالي:
 http://arabic.farsnews.com/newstext.aspx?nn=9005170911
- زيارة بروجردي للقاهرة تكتس���ب أهمية كبيرة )فهو أول مسئول رسمي 
إيراني يزور القاهرة بعد الثورة املصرية(، قناة العالم، 2011/8/10م، 

على الرابط
www.alalam.ir/boroujerdi39s-visit-to-cairo-is-of-great-
 significance
بروجردي من القاهرة : لن نس���مح بأن تكون سوريا لقمة سائغة ألمريكا، 

وكالة أنباء فارس، 2011/8/10م، على الرابط التالي:
 http://arabic.farsnews.com/newstext.aspx?nn=9005190087

مختلف  الظروف، وهي ال تسعى الستغالل العامة فقط 
في هذا املجال، بل تس���تهدف أيًضا النخب املصرية، 
ولي���س أدل عل���ى ذلك من 
قيام طهران باستضافة وفد 
مصري بعد الثورة مباش���رة 
يضم رجال دين، وأكادمييني، 
ورجال أعم���ال، وصحفيني، 
وألقت على مسامعه التجربة 
مقاوم���ة  ف���ي  اإليراني���ة 
واالس���تكبار،  الغطرس���ة 
املس���تضعفني،  ونص���رة 
وكيف أّن الثورة اإليرانية كانت مصدر إلهام للش���عب 

املصري.))(

2- اإلسالميون: 

وتأمل إيران أن يس���ود مصر منوذج إسالمي يكون 
متأثًرا به���ا، أو على األقل يتيح له���ا التأثير فيه، أو 
الدخول علي���ه؛ للتكامل معه. وهي ف���ي هذا املجال 
تراهن على ورقة اإلخوان املسلمني)4( خاصة وأّن لها 
جناحات تاريخية في التفاهم معهم منذ ثورة اخلميني، 
وفي استغاللهم أيًضا في كثير من املواضع، سواء في 
مواجهة ش���رائح أخرى من اإلسالميني كالسلفيني في 
مرحلة من املراحل، أو في تأمني الغطاء لشرائح أخرى 
كالش���يعة )حزب الله، والصدر، وغيرهم( في مواجهة 

السّنة في هذه البلدان في مرحلة أخرى.)5(

))( راجع: 
- اإليراني���ون يرون »25 يناي���ر« وليد ثورتهم اإلس���المية، املصري اليوم، 

)/2011/6م، على الرابط التالي:
 www.almasryalyoum.com/node/462614
- العائدون من إيران وشرعية الديكتاتورية املقدسة ، إيالف، 2011/6/12م، 

على الرابط التالي:
 www.elaph.com/Web/opinion/2011/6/661382.html
ا مؤخًرا بني إيران وأتباعها وبني اإلخوان  )4( رغم أن العالقة س���اءت جّدً
املس���لمني في عدد من البلدان الس���يما في س���وريا ولبنان واخلليج،  
وبعض األجنحة اإلخوانية املصرية، وذلك على خلفية الثورات العربية 

والتهجم على القرضاوي.
)5( للمزيد من التفاصيل حول طبيعة العالقة بني إيران واإلخوان املسلمني، 
 راجع:                                                                             =  

اليمني��ة  الحكوم��ة  إي��ران  مطالب��ة  رغ��م 
باإلحج��ام ع��ن اس��تخدام العن��ف، واحترام 
مطالب ش��عبها؛ لضمان وحدة الباد، فقد 
ذه��ب بع��ض المراقبي��ن إل��ى أن الموق��ف 
اإليران��ي إزاء الث��ورة اليمنية ج��اء متخبًطا؛ 
نظ��ًرا لعدم تمك��ن إيران من ق��راءة البديل 
المحتم��ل لعلي عب��د اهلل صال��ح، وعما إذا 
كان النظام القادم سيصّب في مصلحتها 

أم ال.
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3- املرشحون للرئاسة: 

ويعد ه���ؤالء مدخاًل ممتاًزا لطهران إلى قلب مصر 
مباش���رة. فإذا استطاع أحد املرش���حني املتعاطفني 
مع إيران الوصول إلى س���ّدة الرئاسة، فإن هذا يعني 
تغّي���ر الكثير م���ن املعطيات التي كان���ت تبدو وكأنها 
ُمس���لّمات في املاضي، وحصول انقالب في السياسة 

اخلارجي���ة جتاهها، خاصة 
أّن هناك من بني املرش���حني 
من ه���م معروف���ون بقربهم 
الش���ديد من إيران، س���واء 
في اخل���ط الديني)1( أو في 
اخلط السياس���ي)2( وآخرون 

متعاطفون معها. 

واجلدير ذكره أن معظمهم 
صرح بضرورة اس���تئناف العالقات م���ع إيران، لكن 

= - عرض كتاب »إيران واإلخوان املس���لمني« للباحث اإليراني عباس 
خام���ه يار، مجل���ة الراصد، الع���دد الثالث والثالث���ون - ربيع األول 

1427ه�، على الرابط التالي:
 www.alrased.net/site/topics/view/54
- أسامة شحادة،  موقف الشيعة وإيران من جماعة اإلخوان املسلمني، مجلة 

الراصد، العدد اخلمسون - شعبان 1428ه�، على الرابط التالي:
 www.alrased.net/site/topics/view/741
 - Mehdi Khalaji, Egypt>s Muslim Brotherhood and Iran, The
 Washington Institute for Near East Policy, PolicyWatch
#1476, 12/2/2009, at:
 www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3014
 - Mehdi Khalaji, Iran on Egypt’s Muslim Brotherhood,  “The
Iran Primer” , USIP, 25/2/2011, at:
http://iranprimer.usip.org/blog/2011/feb/25/iran-
 egypt%E2%80%99s-muslim-brotherhood
)1( ك� »محمد س���ليم العوا« وهو من أبرز أصدقاء إيران على اإلطالق في 

الساحة املصرية، ومن أبرز املرشحني احملتملني للرئاسة.
)2( كالسفير السابق عبد الله األش���عل: »أول خطوة إلعادة مصر قرارها 
املستقل هو إعادة العالقات مع إيران.. ألن مصر حسني مبارك كانت 
تتآمر عليها مع غيرها بتعليمات أمريكية!..تتبعت الصحف التي تنشر 
ادع���اءات ومزاعم عن وجود خطر إيراني على األمة العربية فوجدتها 
إم���ا في اخللي���ج وإما مصرية ممول���ة من اخلليج. انظر: األش���عل: 
إعادة العالقات مع إيران برهان على اس���تقاللية مصر ، قناة الغدير 

الفضائية، 2011/8/2م، على الرابط التالي:
  www.alghadeertv.com/newsdetails.php?id=7527

دون أن يتطرق���وا إلى املقابل ال���ذي يجب على إيران 
أن تدفع���ه، أو البن���ود التي يج���ب أن تلتزم بها، وهو 
ما يعني خلاًل في طريق���ة التفكير جتاه إيران يعيدنا 
إلى مبدأ »املجانية« الساذجة املوجود لدى بعض هؤالء 

املرشحني.))(

ثالًثا: دائرة فلسطني ولبنان:

مع اإلطاح���ة مببارك في 
مص���ر، وب���دء االنتفاض���ة 
الش���عبية في س���وريا، بدأ 
االفت���راق بني حم���اس وما 
املمانعة«،  »مح���ور  يس���مى 
الذي يضم النظام الس���وري 
واإليران���ي وحزب الله. فقد 
حرص���ت حركة حماس رغم 
الضغ���وط الهائلة التي ُمورس���ت عليها م���ن النظام 
الس���وري وحلفائه على أن تنأى بنفس���ها عن املأزق 
ال���ذي يريد أن يزجها ب���ه؛ حيث جلأ هذا احملور إلى 
االس���تعانة باملخزون –الوهمي- »للممانعة« من أجل 
تبرير قتله للناس، وب���دا واضًحا أن احلركة تريد أن 
تقف في الوس���ط بني الطرفني؛ بحجة عدم التدخل 
بالش���ئون الداخلية للدول العربية، تاركة مهمة تأويل 
بيانها الذي أصدرته بخصوص ما س���مته »األحداث 

))( آراء مختلفة لبعض املرشحني للرئاسة في مصر حول العالقة مع إيران 
مع إجماع على وصلها:

www.islamonline.net/cs/ContentServer?packedargs=locale%
3Dar&c=IOLArticle_C&childpagename=IslamOnline%
2FIslamOnlineLayout&p=adam&pagename=IslamOnlin
 eWrapper&cid=1278408656336
 http://ar.trend.az/capital/viewpoint/1911713.html
www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/march/9/bara-
 dei_election.aspx
http://tiny.cc/l28ph
 www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/04/18/121787.html
 www.albayan.ae/one-world/arabs/2011-07-08-1.1468723
www.alalam.ir/opportunity-for-cooperation-between-iran-
  and-egypt-a-golden-opportunity

مع اإلطاحة بمبارك في مصر، وبدء االنتفاضة 
الشعبية في سوريا، بدأ االفتراق بين حماس 
وما يس��مى »مح��ور الممانع��ة«، الذي يضم 
النظام الس��وري واإليراني وح��زب اهلل. فقد 
حرصت حركة حماس رغم الضغوط الهائلة 
الت��ي ُمورس��ت عليها من النظام الس��وري 
وحلفائ��ه على أن تنأى بنفس��ها عن المأزق 

الذي يريد أن يزجها به.
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الراهنة في سوريا الشقيقة«)1(؛ ملا يرضي كل طرف. 

    لك���ن ذلك ل���م يكن كافًيا على ما يبدو بالنس���بة 
للنظام الس���وري وحلفائه الذين اختلقوا بياًنا)2( باسم 
خالد مش���عل يدين فيه تصريح���ات القرضاوي التي 
يدعم فيها الش���عب السوري، وهو األمر الذي مت نفيه 

من قبل حماس بشكل قاطع الحًقا.))( 

  وهن���ا بدا أّن االفتراق بني حماس ومحور املمانعة 
يظهر أكثر فأكثر، الس���يما مع احلملة املفتوحة التي 
اعتمدها ح���زب الله في دعم النظام الس���وري بكل 
الوس���ائل. ومع توقي���ع كل من حماس وفت���ح  نهاية 
ش���هر نيس���ان/ أبريل اتفاًقا تاريخّيًا للمصاحلة في 
القاهرة يتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، وحتديد موعد 
لالنتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.)4( 
أصبح األمر واضًحا، فقدرة سوريا وإيران على التأثير 
ف���ي حماس من منطق التحالف املفتوح أصبح ضعيًفا 
ا مع اجتاه احلركة إلى فصل نفس���ها -على األقل  جّدً

في هذه املرحلة التي نشهدها- عن هذا احملور. 

وعليه، فإن نفوذ إيران باعتالء القضية الفلسطينية، 
واس���تثمار االنقسام الفلس���طيني بدأ يتراجع بشكل 
كبي���ر، كما أن مصداقية العداء بني إيران وإس���رائيل 
تلقت ضربة قوية مع فضيحة الس���فن اإلس���رائيلية 
التي ترس���و في إيران،)5( وإذا م���ا بقيت األمور على 

)1( انظر نص البيان: حول األحداث الراهنة في س���وريا الش���قيقة، بيان 
حماس، 2011/4/2م، على الرابط التالي:

http://forum.rtarabic.com/showthread.php?t=92720
)2( انظر نص البيان : مش���عل يهاجم القرضاوي: س���ورية الوحيدة التي 

دعمت حماس، دي بريس، 2011/4/1م:
 www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=79565
))( انظ���ر نص النفي: حماس تنفي انتقاد مش���عل ملواقف القرضاوي من 

سوريا، 2011/4/4م:
http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/4/4/hamas.qardawi/
 index.html
)4( انظ���ر: وفدا حم���اس وفتح يوقع���ان اتفاًقا تاريخّيً���ا بالقاهرة على 
املصاحلة الفلسطينية، احلقيقة الدولية، 2011/4/28م، على الرابط 

 www.factjo.com/fullnews.aspx?id=26550:التالي
)5( انظر: عوفر غيت: إيران تسب إسرائيل علًنا، وتتعاون معها في السر، 

ميديل إيست أون الين.نت، )/2011/5م، متوافر على: 
www.middle-east-online.com/?id=111418

ما هي عليه، فمن املرجح أن تلجأ إيران إلى وس���ائل 
أخرى كالتحال���ف مع منظمات أخرى غير حماس، أو 
أن تس���تثمر في اجلبهة األخرى األكثر متاس���ًكا في 

حتالفها، وهي جبهة حزب الله في لبنان.

وعلى عكس التطورات اجلاري���ة في العالم العربي 
عموًما، يتراج���ع النفوذ اإليراني )ول���و مرحلّيًا( في 
عدد من الدوائر العربية، فإن لبنان س���قط بداية عام 
2011م بش���كل كلي وكامل في دائرة النفوذ اإليراني، 
ومعه السوري، عند تفجير حكومة الوفاق الوطني التي 
يرأسها احلريري باستقالة 11 وزيًرا ميثلون حزب الله 
وحلفائه)6( )مبا يخالف اتفاق الدوحة)7( الذي ضغطوا 
س���ابًقا إلجنازه()8(، وانتقل ليخض���ع مع بدء الثورات 
العربية إلى دائرة القرار املباشر أيًضا إليران وسوريا، 
مع اس���تيالء حزب الله على الوضع اللبناني بش���كل 
كامل، مع تشكيل حكومة جنيب ميقاتي الذي أبصرت 
النور في الوقت الذي وصلت فيه الثورات العربية إلى 

دمشق. 

على أّن بقاء النفوذ اإليراني على حاله في لبنان، أو 
تراجعه جراء التطورات التي أحدثتها الثورات العربية 
في املنطقة سيعتمد خالل املرحلة املقبلة على عاملن 

أساسن:

)6( انظر ملزيد من التفاصيل: حزب الله يسقط حكومة سعد احلريري، 
صحيفة العرب القطرية، )2011/1/1م، على هذا الرابط:

www.alarab.com.qa/details.php?docId=169290&issueNo=1
 123&secId=15
)7( ن���ص اتفاق الدوحة على س���بيل املثال على: التعهد بعدم االس���تقالة 
أو إعاقة عمل احلكومة، عدم العودة إلى اس���تخدام الس���الح لتحقيق 
مكاسب سياسية، إطالق احلوار حول تعزيز سلطات الدولة، وقف لغة 
التخوين أو التحريض السياس���ي، أو املذهبي على الفور....وهي كلها 
شروط خرقها حزب الله عند انقالبه، وسيطرته على الدولة، فاستقال 
وزراؤه من احلكومة، واستخدم السالح في أكثر من مرة في اشتباكات 
م���ع حلفائه )كاألحباش( وأيًضا في تغيير التركيب���ة النيابية اللبنانية 
واحلصول على أكثرية نيابية عبر اليوم الشهير بيوم القمصان السود، 

وانسحب من طاولة احلوار التي أقامها رئيس اجلمهورية أيًضا.
)8( انظ���ر نص اتفاق الدوحة: إس���الم أون الين .نت، 2008/5/21، على 

الرابط التالي:
www.islamonline.net/i3/ContentServer?pagename=IslamOnl
ine/i3LayoutA&c=OldArticle&cid=1209357788485
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1- مصر النظام السوري: 

إذ إن سقوط النظام الس���وري سيؤدي إلى انقطاع 
القناة التي تصل البحر اإليراني بالِبْركة اللبنانية التي 
يديره���ا حزب الله اآلن. هذا االنقطاع س���يؤدي إلى 
انقالب سريع في املش���هد اللبناني لغير صالح إيران 
وحلفائها. وحت���ى لو بقي حزب الل���ه صامًدا خالل 
الفترة األولى لهذا الزلزال اجليوبوليتيكي؛ فإن موارده 
وقدراته ستش���ّح مع مرور الوقت الذي من املرشح أن 
يكون سريًعا في حال نش���وء نظام عربي سّني جديد 

في دمشق.

2- مصر حزب اهلل: 

إذ إن حل���زب الله وضعه الداخل���ي اخلاص أيًضا، 
والذي ق���د ينفجر في أي حلظة مبعزل عن س���وريا 
وإيران. فس���الح احلزب بدأ من���ذ العام 2000م يثير 
انقس���اًما في لبنان حول مدى مشروعيته، واالستثمار 
السياسي له، ومن ثمَّ تعميق االنقسام بشكل كبير بعد 
عام 2006م،  تاله االعتداء على بيروت وأهلها في عام 
2008م، وإسقاط نتائج االنتخابات الشعبية، ومصادرة 
السلطة السياسية ملصلحته باستخدام السالح، وصوالً 
إلى اتهام احملكمة املختلطة اخلاصة برفيق احلريري 
عام 2011م عناصر تابعني حلزب الله باغتيال رئيس 
وزراء لبنان األس���بق، وأبرز زعيم س���ني وعربي على 

اإلطالق في تلك احلقبة.

رابًعا: دائرة سوريا:

ال ش���ك أّن الثورة الشعبية التي اندلعت في سوريا 
شّكلت ضربة قاصمة للمش���روع اإليراني، وللمنطق 
الذي يق���وم علي���ه، وللجهود التي بذلته���ا منذ 0) 
عاًم���ا للتغلغل في املنطق���ة العربية. وقد وّلدت هذه 
الثورة الش���عبية حالة من عدم التوازن في السياسة  
اإليرانية اخلارجية، لدرجة أّن مصداقيتها اخلارجية 
لدى غالبية عظمى عل���ى األقل من العرب أصبحت 

الغية، مع انتقالها من حالة تبني ثورات تونس ومصر 
ألهداف سياس���ية ومهاجمة الغرب ف���ي ثورة ليبيا 
لنفس الهدف، وم���ن ثَم االنتقال إلى إخراج احلراك 
البحريني عن مساره، وصوالً إلى الدعم املفتوح لنظام 

األسد وحلفائه.)1(

1- سيناريو سقوط األسد: 

إذا سقط النظام السوري فسيسقط معه أهم وأكثر 
التحالفات االس���تراتيجية ثباًتا في الش���رق األوسط 
خالل العقود الثالثة املاضي���ة، وهو ما يعني حصول 
زل���زال جيوبوليتيكي ينهي النف���وذ اإليراني في بعض 
املناطق، ويقلّص���ه إلى أدنى حد ممك���ن في مناطق 
أخرى، وميتد من فلس���طني إلى العراق، وقد يصيب 

إيران نفسها. 

وانطالًقا من كون س���وريا املدخل الرئيس الختراق 
إيران للساحة العربية، فإن فقدان نظام األسد سيكون 
ل���ه تداعيات عميقة على بنية املش���روع اإليراني في 
املنطقة، بحيث ستنقطع احللقة الواصلة مع حزب الله 
الذي يعتبر ذراعه الرئيس، كما س���يفقد القدرة على 
التأثير املباشر مع سقوط املنظومة السورية السياسية 

واألمنية في لبنان. 

وم���ا ينطب���ق عل���ى لبن���ان ينطبق على الس���احة 
الفلسطينية؛ حيث ستتقلص قدرة إيران على التالعب 
بها إلى أقص���ى درجة ممكنة، إن لم نقل تفقدها كلّيًا 
مع وعي الفصائل الفلس���طينية بخطورة اإلبقاء على 
تعاون )مصلحي أو دائم( مع النظام اإليراني في مثل 

هذه الظروف. 

)1( انظر وجهة نظر الباح���ث اإليراني مهدي خالجي حول تعرية املوقف 
الرسمي املتناقض داخلّيًا وخارجّيًا: 

- Mehdi Khalaji, Influence Curtailed: Democracy in the 
Arab World Stands to Strip Iran of Its Power, AlMajalla, 
12/4/2011, available on:

www.washingtoninstitute.org/templateC06.php?CID=1609 
- Mehdi Khalaji, Iran and Syria, Aljazeera Network, 

9/6/2011, available on:
www.washingtoninstitute.org/templateC06.php?CID=1659 
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كما س���تفقد إيران الق���درة على اس���تغالل القضية 
الفلس���طينية بالشكل نفس���ه الذي كان قائًما سابًقا، أو 
استخدام الس���احة اللبنانية والفلسطينية للحصول على 
مكاس���ب قومية. ولذلك يتحرك النظ���ام اإليراني على 

خّطني اآلن:

- الدفاع املستميت عن نظام األسد: 

فاملس���ألة مس���ألة حياة 
لذلك  له،  بالنسبة  أو موت 
عن  اإليراني  النظام  يدافع 
نظيره السوري بكل ما أُوتي 
من قوة. وقد أوردت العديد 
من التقارير أنباء عن قيام 
بإرسال مستشارين  طهران 
وخبراء من احلرس الثوري: 

تقنيني، وعس���كريني، وأمنيني، متخصصني مبواجهة 
الثورات الش���عبية، إضافة إلى دعم النظام الس���وري 

بالعتاد واألسلحة.)1( 

إضافة إلى ذلك، فقد قام النظام اإليراني بتوجيهات 
مباشرة من املرش���د األعلى علي اخلامنئي بصرف ) 
مليارات دوالر في حسابات األسد كمنحة مباشرة عند 
بدء االحتجاجات الش���عبية، تالها قرار بتخصيص 9 
مليارات دوالر بشكل مستعجل، ودون أي شروط للنظام 
الس���وري لدعمه في مواجهة الثورة الشعبية، إضافة 

إلى 290 ألف برميل نفط يومّيًا بشكل مجاني.)2(

  كما حترص إيران على إحكام السيطرة على مناطق 

)1( انظر: 
 Revolutionary Guards and Ammo Dispatched to Syria, May
18, 2011: www.americanthinker.com/blog/2011/05/revo-
 lutionary_guards_and_ammo.html

)2( انظر:
 Iran offers $9 Billion in financial aid to help prevent the fall
 of Assad in Syria, Green Experts Of Iran, 16/7/2011,
at: http://twitemail.com/email/245901604/11/Breaking-
News%3A-Iran-offers--9-Billion-in-financial-aid-to-
help-prevent-the-fall-of--Assad-in--Syria

النفوذ املتبقية: في م���وازاة الدعم الالمحدود لنظام 
األس���د، فقد أحكمت إيران سيطرتها في هذه الفترة 
على البلدان العربية التي متّكنت منها، وعلى رأس���ها 
الع���راق ولبنان )بالتعاون مع النظام الس���وري(، وهي 
تقوم بتس���خير قدرات هذه ال���دول وأهميتها اجليو-
سياس���ية في إطار معركتها؛ لتعزيز وضعها اإلقليمي 
االستقرار  في ظل حالة عدم 
الت���ي تش���هدها املنطقة من 
جهة، وفي إط���ار دعم النظام 

السوري من جهة أخرى.

مع محاولة التحوط للخسائر 
مبكاسب إقليمية جديدة: وقد 
بدا اجله���د اإليراني احلثيث 
والس���ريع واضًحا في محاولة 
حصلت  التي  البلدان  كس���ب 

فيها ثورات شعبية السيما مصر. 

وال ش���ك أّن مصر س���تكون الهدف األساس املقبل 
إليران، فه���ذه فرصة مثالية مناس���بة الس���تمالتها 
ألجندتها، أو على األقل اس���تغاللها؛ ملا لها من نفوذ 
إقليمي سياسي وديني ومركز مهم في العالم العربي، 
أو العمل على حتييدها الحًقا لالستفراد بدول اخلليج 

العربي، أو مراكز النفوذ اإليرانية في العالم العربي.

2- سيناريو سحق األسد لالنتفاضة:))( 

على الرغم من صعوبة التسليم بهذا السيناريو، إال 
أّن تصرفات النظام السوري تبدو في سياق عسكري، 
أمني، سياس���ي، إعالمي يعتمد على توظيف خبراته 
السابقة في القمع الوحشي، والتفاوض الدبلوماسي، 
وفي اس���تغالل األوراق املتاحة لتحقيق هدفه، مراهًنا 
على أّن للناس طاقتها أيًضا، وال ميكنها االس���تمرار 

))( لالط���الع على مزي���د من تفاصيل اخلطة التي يراه���ن عليها النظام 
السوري عسكرّيًا وسياس���ّيًا وإعالمّيًا، انظر: علي حسني باكير، على 
ماذا يراهن النظام السوري؟ موقع قاوم، 2011/6/29م، متوافرة على 

هذا الرابط: 
 http://alibakeer.maktoobblog.com/1600141

ق��ام النظ��ام اإليران��ي بتوجيه��ات مباش��رة 
م��ن المرش��د األعلى عل��ي الخامنئ��ي بصرف 
3 ملي��ارات دوالر في حس��ابات األس��د كمنحة 
ب��دء االحتجاج��ات الش��عبية،  مباش��رة عن��د 
تاه��ا قرار بتخصيص 9 مليارات دوالر بش��كل 
مس��تعجل، ودون أي ش��روط للنظام السوري 
لدعم��ه في مواجهة الثورة الش��عبية، إضافة 
ا بشكل مجاني. إلى 290 ألف برميل نفط يومّيً
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إلى ما ال نهاية في ظل العزلة اإلقليمية والدولية التي 
تعانيها، وفي ظل وق���وف العالم متفرًجا أمام املذابح 
الذي يقوم بها نظام األسد ضد الناس األبرياء العّزل 
مس���تعيًنا باجلي���ش والوحدات اخلاص���ة والدبابات 

واملدفعية.)1( 

كم���ا أّن هناك مخاوف دائمة م���ن إمكانية أن يقوم 
النظام الس���وري بصفقة مع أمريكا أو إسرائيل مقابل 
بق���اء النظام)2(، خاصة وأّن للنظام الس���وري جتارب 
سابقة في عقد الصفقات مع أمريكا وإسرائيل، رغم 

كل ما يقوله عن املمانعة!!

يف حال جناح الس��يناريو القمعي ه��ذا، فمن املنتظر أن 
يتجه الوضع إىل أحد مسارين:

1- بقاء النظام ضعيًفا: 

وهو االحتمال األكثر ترجيًحا في هذا الس���يناريو. 
فقد يضطر حينها، وفي محاولة منه الصطناع شرعية 
بديل���ة، أن يدخل ف���ي مناورة معقدة تش���مل االجتاه 
للتفاوض مع أمريكا وإسرائيل، ويعزل نفسه أكثر فأكثر 
عن إيران وحزب الل���ه، )وفي هذه احلالة تفقد إيران 
الكثير من قدرتها في امتالك القرار السوري أو التأثير 
عليه(. أو على العكس قد يدخل مع أمريكا وإس���رائيل 

)1( تش���ير التقديرات إلى أّن عدد القتلى م���ن املدنيني على أيدي النظام 
الس���وري قد جتاوز األلفي قتيل في أواخر شهر 7، وأّن عدد املعتقلني 
جتاوز ال� 15 ألف معتقل. فيما تش���ير تقدي���رات أخرى إلى أّن عدد 

احلقيقي للقتلى بلغ 5 آالف مع بداية شهر 8، انظر:
http://almoslim.net/node/150026
www.elaph.com/Web/news/2011/8/675431.html

)2( انظر على سبيل املثال: 
- مصادر إس���رائيلية: األسد اقترح على واشنطن اس���تئناف املفاوضات 
مع إسرائيل، صحيفة الشرق األوس���ط، )2011/5/2م، على الرابط 

التالي:
 www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=623067&i
 ssueno=11864
- مصادر دبلوماسية: النظام السوري يريد املقايضة على شاليط، أخبار 

الشرق، 2011/8/5م، على الرابط التالي:
www.levantnews.com/index.php?option=com_content&view
=article&id=8544:2011-08-06-03-29-30&catid=66:syria-
 politics&Itemid=118

في صراع يأخذ أشكاالً متعددة، دون أن ننفي إمكانية 
الدمج بني التصوريني، كما كان يفعل النظام س���ابًقا، 

فتبقى العالقة مع إيران قائمة كما هي اليوم. 

2- استعادة النظام قوته: 

لن يك���ون الداخل الس���وري فقط في م���أزق، بل 
م���ن املنتظر أن تصبح املنطقة برمته���ا في مأزق؛ إذ 
س���يحاول نظام األسد أن يفرض سياسة األمر الواقع 
على املجتم���ع الدولي، ومن باب الق���وة، وحينها قد 
يعطي هذا الواقع أفضلية إلي���ران في املنطقة، على 
اعتب���ار أنها تكون قد أحكمت الس���يطرة على الهالل 
الشيعي بشكل كامل )لبنان، سوريا، العراق، إيران( ما 

يجعلها في موقع أفضل إقليمّيًا.

خامتة: خالصة ومستقبل املشروع اإليراني:

ال ش���ك أّن الث���ورات العربي���ة أث���ارت الكثير من 
التس���اؤالت حول موق���ع ودور طهران ف���ي املنطقة، 
والطريقة التي ستتفاعل بها األنظمة العربية اجلديدة 
معها، وإذا ما كانت الثورات س���تصل إلى إيران نفسها 

في نهاية املطاف. 

وحتى فت���رة ما قبل الثورة الس���ورية، كانت معظم 
التحليالت تقول: إّن الثورات س���تؤدي إلى تقوية موقع 
إيران ف���ي املعادلة اإلقليمية، عل���ى اعتبار أّن موجة 
الثورات تتجه حصًرا لضرب األنظمة احلليفة للواليات 
املّتحدة، وأّن السبب الرئيس في ذلك هو التقاعس في 

نصرة القضية الفلسطينية، ومواجهة إسرائيل.

فأنصار ه���ذه الرؤية التي تقول: إّن الثورات عززت 
من موقع إيران ونفوذها، يستندون في ذلك على عدد 

من احلجج منها))(:

))( انظ���ر: الثورات العربية والسياس���ات األميركية جتاه إيران، قراءة في 
تقرير مركز األمن األمريكي اجلديد، مركز اجلزيرة للدراسات، قطر، 

2010/6/6، على الرابط التالي:
www.aljazeera.net/NR/exeres/60BAF862-5863-47F4-8FBC-
D1DE7C5E1772.htm
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- أّن األنظم���ة الت���ي مّت اإلطاحة به���ا هي أنظمة 
حليف���ة للواليات املّتحدة، واملتبقي���ة منها أيًضا تترنح 

حتت الضغط الشعبي.

- أّن الرأي العام العربي معاٍد إلس���رائيل، وغاضب 
من أمريكا.

- أّن إيران نفس���ها تنظر إلى األم���ر من زاوية أّنه 
»صحوة إسالمية«، وأّن ذلك سيفيدها في النهاية.

- أّن األنظم���ة العربية اجلديدة لن تكون مس���تعدة 
على األرجح التخاذ إج���راءات معادية إليران، وحتى 
التي ال تزال قائمة س���تكون حذرة من اعتماد سياسة 

خارجية ال تتمتع بزخم شعبي.

ومع تطور األحداث بدا أّن هذا التقييم غير صحيح 
من ناحية التخصيص، وأّن املس���ألة ال تتعلق مبعطى 
خارجي مرتبط بالقضية الفلس���طينية، أو باستعداء 
ألمري���كا، أو بالعداوة إلس���رائيل؛ فالدوافع داخلية، 
واملطالب األساس���ية مرتبطة باحلري���ات، واحلقوق 
األساس���ية: السياس���ية، واالقتصادية، واالجتماعية 

)دون جتاهل ما هو خارجي فيما بعد(.)1( 

كم���ا أّن إي���ران كانت تعاني أصاًل م���ن تراجع في 
الس���احة العربية، بالتزامن مع اندالع الثورات العربية 
مطل���ع العام 2011م، وأّن ه���ذه الثورات جاءت لتضع 
إيران في مأزق، وهي تناض���ل اآلن من أجل اخلروج 
منه؛ لتجد مكاًنا لها في البيئة اإلقليمية التي ستنبثق 

بعد هذه الثورات. 

)1( للمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة، يرجى مراجعة: 
- علي حسني باكير، قراءة في ديناميات التحول في العالم العربي، اجلزيرة 

.نت، 2011/2/8م، على هذا الرابط:
www.aljazeera.net/NR/exeres/05B772BC-A298-4C89-B657-
547724487D6E.htm#4

- األنظمة العربية مجبرة على تغيير جوهري، مقابلة مع علي باكير، 
صحيفة العرب القطرية، 7/)/2011م، متوافرة على هذا الرابط:

http://alibakeer.maktoobblog.com/1599963

ويس��تند أنص��ار ه��ذه الرؤية عل��ى عدد م��ن املعطيات 
منها:)2(

- أن سياس���ة القمع التي اعتمدها النظام اإليراني 
بعد االنتخابات الرئاس���ية 2009م، نّفرت الكثير من 

العرب من إيران.

- أن الصعود التركي وموقف تركيا من غّزة س���حبا 
البساط من حتت إيران، وادعائها بأنها قائدة معسكر 

املمانعة.

- أن الدور اإليراني في العراق خلق معارضة سنّية 
واسعة له في املنطقة العربية.

- أن حتالف إيران- حزب الله خس���ر بريقه الذي 
وصل الذروة في »انتصاره« على إسرائيل عام 2006م، 
ومن ثّم فقده مع انغماس وغرق حزب الله في السياسة 

الداخلية اللبنانية.

استطالع رأي حول النظرة إىل إيران يف بعض الدول 
العربية املختارة ) 2011-2006())(

- أن اتف���اق ال���رأي العام العربي ف���ي مصر، وفي 
غيرها من الدول، مع إيران على كراهية إس���رائيل ال 
يعن���ي أّن الرأي العام العربي يترجم ذلك بتعاطف مع 
إيران، أو أجندتها اخلارجية األوسع، خاصة أّن بعض 

)2( الثورات العربية والسياسات األمريكية جتاه إيران،، مرجع سابق.

))( االس���تطالع أجراه مرك���ز زغبي في يونيو/حزي���ران 2011م، ويظهر 
تراجًعا كبيًرا وسلبية في نظرة العرب إلى إيران.

www.aaiusa.org/reports/arab-attitudes-toward-iran-2011

 أي حول النظرة إلى إيران في بعض الدول العربية المختارةاستطالع ر 
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ما كان من هذا التعاطف آخذ في التراجع.
وس���رعان ما أدرك اجلميع دّقة هذا التش���خيص 
عندما وصلت األمور إلى دمشق. ورغم أّن اجلزم بربح 
أو خس���ارة إيران، وتقّدم أو تراجع املشروع اإليراني 
بش���كل قاطع وبائن غير ممك���ن حالًيا، بانتظار جالء 
األح���داث كلّيً���ا، إال أّن ذلك ال يلغ���ي إمكانية تقدمي 
تصّور مس���تقبلي مكّمل للتصور الذي قّدمناه س���ابًقا 

العربية  الثورات  النعكاسات 
على مصالح إيران واملشروع 
اإليراني في الدوائر العربية 
املختلفة، يتناول االنعكاسات 
العامة احملتمل���ة على املدى 
القصير واملتوس���ط والبعيد 
من خالل املعطيات املتوافرة، 
وميكن اختصارها فيما يلي:

أواًل: على املدى القصري)1(:

1- سياس��يًّا: قد تؤدي الثورات العربية إلى حالة من 
عدم االستقرار، يتبعها نوع من الفوضى املؤقتة، وتعتبر 
إيران في هذا الس���ياق أكثر ق���درة على إدارة الوضع 
اإلقليم���ي؛ ملا متتلك���ه من خبرة، وم���ن أدوات وأذرع 
إقليمية تخولها الصم���ود في مثل هذه الظروف التي 
طامل���ا اعتادت العمل فيها، بل ومحاكاتها في كثير من 
األحيان؛ الس���تدراج بعض القوى للتفاوض واحلصول 
على تنازالت. وفي مناخ كهذا، قد تستفيد طهران من 
الفراغ احلاصل في بع���ض الدول العربية، ومن حالة 
التخبط من أجل الدخول إليها، كما أن من املمكن لها 

)1( انظر: 
 Ali Hussein Bakeer, Turkish-Iranian Relations in the Shadow
 of the Arab Revolutions: A Vision of the Present and
 the Future, (USAK) International Strategic Research
 Organization & The Journal Of Turkish Weekly, 5 & 8
July 2011:
www.turkishweekly.net/op-ed/2842/turkish-iranian-relations-
in-the-shadow-of-the-arab-revolutions-a-vision-of-the-
 present-and-the-future.html
www.usak.org.tr/en/makale.asp?id=2190

أن تس���تغل اختالل التوازن اجليوبوليتيكي في مناطق 
أخرى، واستثماره ملصلحتها.

2- اقتصاديًّا: تؤدي حالة عدم االس���تقرار التي متر 
بها املنطقة إلى ارتفاع أس���عار النفط، ما يعني عملّيًا 
أّن الثورات العربية ال تغّذي فقط خزانة طهران املالية 
ا اقتصادّيًا، وإمنا تساعدها  بالدوالرات، وحتقق لها منّوً
بالنس���بة  األهم  هو  -وهذا 
العقوبات  تقويض  على  لها- 
املفروضة  املش���ددة  الدولية 
عليه���ا، والت���ي كان لها وقع 
ش���ديد مؤخًرا، وإفراغ هذه 
العقوب���ات م���ن مضمونها؛ 
ما يح���رر إيران من الضغط 
االقتص���ادي، وينس���ف في 
نفس الوقت العمل اجلماعي 
ال���ذي قادته أمريكا لس���نوات 
مع القوى الدولية، الس���يما روس���يا والصني والدول 

اإلقليمية حلصارها والضغط عليها.

3- أمنيًّا: تدافع إيران عن نفس���ها تقليدّيًا عبر خط 
دفاع تقيم���ه خارج حدودها. وفي مث���ل هذا الوضع 
ال تواجه طهران مش���كلة في حالة عدم االس���تقرار 
اإلقليم���ي، بل من املنتظر أن يؤدي ذلك إلى انش���غال 
الق���وى الكبرى عن ملفها الن���ووي، وأن يقوى موقفها 
وهو املطالبة بأن يتم توس���يع برنام���ج التفاوض مع 
أمريكا ليض���م مختلف امللف���ات اإلقليمية مبا يؤدي 
لالعتراف بنفوذها ومصاحلها االستراتيجية واحليوية 

في املنطقة. 

كم���ا أّن صم���ود األنظمة في البلدان التي تش���هد 
انتفاض���ات أمام التدخ���الت العس���كرية األجنبية، 
كالنظ���ام الليب���ي، يفيد إيران من ناحي���ة جعل خيار 
التدخل العس���كري غير جّذاب مس���تقباًل؛ ألنه غير 
مثمر، وبش���كٍل ما غير فّعال، وسيؤخذ بالضرورة في 
احلسبان قبل أن يتم التفكير في اعتماده ضد طهران.

إذا س��قط النظام الس��وري فسيسقط معه 
أهم وأكثر التحالفات االستراتيجية ثباًتا في 
الشرق األوسط خال العقود الثاثة الماضية، 
وهو ما يعن��ي حصول زلزال جيوبوليتيكي 
ينهي النفوذ اإليران��ي في بعض المناطق، 
ويقّلص��ه إل��ى أدنى حد ممك��ن في مناطق 
أخرى، ويمتد من فلسطين إلى العراق، وقد 

يطول إيران نفسها
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ثانًيا: على املدى املتوسط والبعيد)1(: 

في املقاب���ل، فمن املنتظ���ر أن تعان���ي إيران على 
املدي���ني: املتوس���ط والبعيد من خس���ائر فادحة قد 
تكون األكثر كلفة على اإلط���الق منذ الثورة اإليرانية 
عام 1979م، خاصة إذا ما أّدت الثورات إلى س���قوط 
النظام الس���وري، وهو ما س���يتبعه تراجع دراماتيكي 
للنفوذ اإليراني في املنطقة العربية، بدًءا من فلسطني 
)وهو األمر الذي أخذ يتحقق(، ومروًرا بلبنان والعراق 
واخلليج، وانتهاًء بإيران نفس���ها؛ حيث يترقب العديد 
من الش���رائح املعارضة للنظام اإليراني مصير النظام 

السوري كمؤشر على وضع النظام في طهران. 

وحت���ى لو جنا النظ���ام اإليراني، فم���ن املرجح أن 
يصبح مع���زوالً، وأال يلقى منوذج���ه الثيوقراطي أية 
جاذبي���ة تُذَكر، خاصة بعدما حصل عام 2009م، دون 
أن يعني ذلك أن ليس لهذا النموذج أنصار داخل البيئة 

العربية.

أّما ميزان الفصل في املكاسب واخلسائر وفق املدة 
الزمنية، فس���تحدده مس���تقبل األحداث التي مازالت 

تتفاعل في ثالث دوائر أساسية:

1- دائرة الش��ام أواًل، وعلى رأس��ها س��وريا: إذا س���قط 
النظام السوري سريًعا، فإن املشروع اإليراني للمنطقة 

)1( نفس املرجع السابق.

في ش���كله املوجود املعروف حالًيا س���يكون في حكم 
املنتهي، بانتظار وض���وح التداعيات الكاملة، والهزات 
االرتدادية النهيار النظام الس���وري، والتي ستش���مل 
املناطق اخلاضعة للس���يطرة اإليرانية سريًعا، ورمبا 

وصوالً إلى إيران نفسها.

2- دائرة مشال إفريقيا وعلى رأس��ها مصر: وتنظر إيران 
إليها على أنها فرصة لتوسيع نطاق مشروعها، وإذا ما 
جنحت في اختراق مصر )سواء مع حصول فوضى في 
إدارة احلكم، أو مع وصول نظام صديق إلى السلطة(، 
مع بقاء نظام األسد، فسيكون ذلك مكسًبا عظيًما لها، 
أما إذا كس���بتها مع سقوط نظام األسد، فإن ذلك لن 

يكون كافًيا لتعويض خسارة احلليف السوري.

3- دائرة اخلليج وعلى رأسه البحرين: وستبقى عنصًرا 
بالغ األهمية في احلس���ابات اإليرانية؛ نظًرا ألولوية 
منطقة اخلليج العربي في املشروع اإليراني من جهة، 
ولكون البحري���ن النقطة األضعف في هذا املجال من 
جه���ة أخرى، ولذلك ف���إن أّي تطور على هذه اجلبهة 
سينعكس س���لًبا أو إيجاًبا في احلس���ابات اإليرانية 

مستقباًل.
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معلومات إضافية

أبرز التطورات الداخلية اإليرانية )معركة النجادية ووالية الفقيه(:

في أبريل 2011م ش���هدت إيران أزمة عميقة بني أركان الس���لطة؛ متمثلة برئاسة اجلمهورية عبر أحمدي 
جناد وأنصاره من جهة، وبني والية الفقيه املتمثلة باملرشد األعلى وأنصاره من جهة أخرى؛ وذلك على خلفية 

إقالة وزير االستخبارات حيدر مصلحي.

الفروع واألصول يف األزمة بني »النجادية« ووالية الفقيه:

في الفروع: تقدم مصلحي باس���تقالته حتت ضغط الرئيس أحمدي جناد الذي سرعان ما قبل االستقالة؛ 
إال أن املرشد تدخل فرفض االستقالة، ولم يكتف بذلك؛ بل أمر بإعادة مصلحي إلى منصبه.

ح���اول الرئيس أحمدي جناد إظهار اعتراضه على موقف املرش���د من خ���الل االعتكاف؛ حيث غاب عن 
مقر الرئاس���ة، وعن اجتماعات الوزارة ألكثر من أسبوع. لكن سرعان ما عاد عن اعتكافه بعد اشتداد حملة 
الضغوط عليه من املرشد وأنصاره. ونُقل حينها عن حجة اإلسالم مرتضى آقا طهراني تخيير املرشد لنجاد 

بني إعادة مصلحي إلى منصبه، أو أن يقوم الرئيس بتقدمي استقالته.

في األصول: هذه املعركة تعتبر امتداًدا ملعارك س���ابقة أقل حدة؛ خاضها أحمدي جناد مع املرش���د بعد 
االنتخابات الرئاس���ية عام 2009م. ويعود ذلك إلى تخوف املعس���كرين اليمينني )جناد وأنصاره( و )املرشد 
وأنصاره(؛ من أن يقضي أحدهما على اآلخر في النظام السياسي بعد أن خلت الساحة لهم، إثر قيامهم مًعا 

بإقصاء كل املنافسني احملتملني سابًقا دون استثناء؛ سواء من اإلصالحيني أو البرجماتيني أو اليساريني.

معارك »احلالة النجادية« مع املرشد األعلى:

لم يسلم املرشد األعلى ومعسكره من انعكاسات احلملة التي قادوها لدعم جناد في انتخابات عام 2009م، 
فنظ���ر إليه كثير م���ن اخلصوم على أنه حتول إل���ى »رئيس تيار حزبي«، وخرج عن موقعه مرش���ًدا حاكًما 
للتوازنات في النظام السياسي اإليراني، وحكًما بني املؤسسات. في هذه اللحظة بالذات، ونظًرا ملا أسفرت 
عنه هذه املعركة القاس���ية من نتائج، اعتقد جناد أن تياره أو »احلالة النجادية« أصبحت قادرة على التحرك 
باستقاللية من دون املرشد. لقد أدى ذلك إلى صدام بني أركان النظام متمثلة باحلالة النجادية في مواجهة 

الولي الفقيه، ومن أبرز معاملها:

1- حتدي جناد للمرش���د وأنصاره بعد انتخابات 2009م مباشرة، من خالل تعيني صهره »إسفنديار رحيم 
مش���ائي« في موقع النائب األول للرئيس. وقد أثارت هذه اخلطوة عاصفة من ردود األفعال من رجال الدين 
املتش���ددين، ومن اليمني احملافظ في النظام اإليراني في وجه جناد، ودّشنت املعركة بني املعسكرين، ودفعت 
املرش���د األعلى إلى كتابة فتوى في هذا الش���أن تفرض عليه التخلي عنه. فاستقال »مشائي« بعد ثالثة أيام 
م���ن تعيينه في منصبه آنذاك، لكن جناد عاد وعيَّنه في منصب رئيس مكتبه )كبير املوظفني(، واحتل في ما 

بعد قرابة 19 منصًبا في النظام وْفق بعض املصادر.
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2- معركة تعيني مبعوثني خاصني لنجاد )عام 2010م( ملنطقة الش���رق األوسط وآلسيا وأفغانستان وبحر 
ا منه. وقد أدى ذلك إلى اعتراض وزير اخلارجية  قزوين، وكان من بينهم أيًضا مشائي وعدٌد من املقربني جّدً
ا من املرش���د »منوش���هر متكي«، فصرح قائاًل: »إن هذه اخلطوة تسمح بإنشاء سياسات خارجية  املقرب جّدً
مستقلة للرئيس، وموازية لسياسة الوزارة؛ وهو ما سيؤدي إلى إضعاف اجلهاز الدبلوماسي اإليراني، وتضارب 
في الصالحيات«. لكن جناد انتظر س���فر متكي إلى السنغال حتى يقوم بإقالته مما حال دون إفساح املجال 

ألحد بالتدخل، وقد ُعدَّ ذلك انتصاًرا للحالة النجادية في النظام، ومبثابة حتذير للمحافظني األصوليني.

 خماطر »العقيدة املشائية« على املرشد األعلى:

أما ملف اخلالف الثاني بني املعسكرين؛ فهو شخصية صهر الرئيس وما يحمله من أفكار. فاملرشد األعلى 
وتياره وأنصاره ميقتون »مش���ائي« إل���ى أقصى حد، وعادة ما يرمزون له ولتياره ب���� »املجموعة املنحرفة«، 
ويوصف من قبل بعضهم بأنه »ليبرالي النزعة«، ومن قبل آخرين بأنه »قومي األيديولوجيا«، ويعرف مبواقفه 

املستهجنة عادة، ومنها: 

1- س���بق له أن أعلن في عام 2008م - عندما كان في منصب نائب الرئيس اإليراني لش���ئون الس���ياحة 
والثقافة - أن »إيران صديقة للشعب اإلسرائيلي«.

2- س���مح بإقامة حفل حملت فيه اثنتا عش���رة فتاة إيرانية -ُكنَّ يرتدين اللباس التقليدي- وهن يرقصن 
نسخًة من املصحف على طبق، وأثار ذلك جدالً بسبب موقفه »املتراخي« وغير املبالي من احلجاب اإلسالمي؛ 

كما يتهمه بذلك احملافظون.

)- صرح عام 2010م بأن الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- من أصل فارسي وليس عربّيًا.

إن ما يخيف معس���كر املرشد ويس���بب كره األصوليني واحملافظني التقليديني ملشائي هو ما ميكن تسميته 
بال�»عقيدة املش���ائية« التي يدعو من خاللها إلى إيران إس���المية، ولكن بشكل مغاير عما هو موجود اليوم، 

وتكون نزعة التشيع فيها أكثر قومية.

فمش���ائي رج���ل مدني ليس من رجال الدين من جهة، وليس من رجال الث���ورة من جهة أخرى، وهو يؤمن 
بالتشيع »اإليراني« من جهة، وبالقومية الفارسية من جهة أخرى.

ويرى محللون أن جناح حتالف »احلالة النجادية مع العقيدة املش���ائية«، ومتهيد أحمدي جناد لصهره في 
منصب الرئيس النتخابات عام )201م قد يطيح كلّيًا مبعس���كر املرش���د األعلى، بل قد يغّير ش���كل النظام 
السياسي باجتاه تقييد صالحيات الولي الفقيه، ودور املرشد األعلى املطلق في النظام السياسي اإليراني.

وتعتمد احلالة النجادية على بعض الش���خصيات املزروعة ف���ي مفاصل النظام، باإلضافة إلى نفوذ داخل 
احلرس الثوري، وش���ريحة واسعة من طبقة الفقراء التي يحرص جناد على الفوز بها من خالل الدعم املالي 
االقتص���ادي، أو من خالل الترويج للصور املرتبطة باتصاله مع اإلمام الغائب، واحلصول على بركته ودعمه، 

والتحضير لظهوره.

أما املشائية، فهي تراهن على جتيير الكتلة الشعبية املوجودة خارج اللعبة السياسية: من )قوميني وعلمانيني 
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ال يرون به رجل دين، ومن إس���الميني معتدلني ال يرون به محافًظا متشدًدا، ورمبا من فئات أخرى ترى فيه 
نقطة التقاء مع توجهاتها(.

نتائج املعركة بني املعسكرين وانعكاساتها:

إن حرص جناد على إقالة صاحلي، أو دفعه لالس���تقالة كان يتعلق مبدى تقييمه لدور وزارة االستخبارات 
في االنتخابات املقبلة -س���واء البرملانية أو الرئاس���ية-، وبضرورة أن يكون املركز ألحد املقربني لدائرته مع 
ل بجعل ملف صاحلي  مش���ائي. ولعل استفحال »حالة النجادية«، وإدراك املرش���د وتياره لهذه املعطيات عجَّ
معركة كسر عظم بني املعسكرين، فاستنفر املرشد األعلى تياره وأنصاره والتابعني له في املؤسسات مبا فيها 

البرملان الذي يرأسه الريجاني خصم جناد ملواجهته.

لقد أسفرت هذه املعركة عن أضرار كبرة لنجاد وحلفائه، كان منها:

1- اضطرار الرئيس للعودة عن اعتكافه بعد 11 يوًما، مع بقاء موضوع صاحلي.

2- اعتقال عدد كبير من أنصار الرئيس واملقربني، ومن دائرته اخلاصة )ما يقرب من 25 شخًصا( ، تردد 
أن من بينهم الشيخ عباس أميري فار الذي يرأس الدائرة الدينية في القصر الرئاسي الذي أنتج فيلم »ظهور 
إمام الزمان«، بذرائع ش���تى، منها ترويجهم للخرافة، وتقديس نفس الرئيس؛ بزعم أنه من املمهدين لظهور 

املهدي املنتظر.

) - تقييد الرئيس، والتقليل من دوره؛ من خالل تقليص حجم حكومته بإخراج عدد من الوزراء املوالني له 
ر ذلك على  في وزارات أساسية، مثل النفط و»الصناعة واملناجم« و»الشؤون االجتماعية«، مع أن الرئيس فسَّ

أنه استجابة للمخطط اخلماسي اخلامس )2010 - 2015م(.

4- تعرُّضه حلملة كبيرة جتبره على وجوب »الطاعة العمياء« للمرشد، وعدم املناقشة أو املجادلة.

املصدر:

علي حس���ني باكير، محددات فهم الصراع على السلطة في إيران: حتالف النجادية مع »العقيدة املشائية« 
ضد والية الفقيه، مجلة البيان، عدد 287 رجب 2)14 ه�/ يونيو 2011م )باختصار(.




