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عن املركز

عن المركز
مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي
ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو
ختص العراق بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
هتم
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
نْ
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً ،والتطورات املتالحقة اليت يشهدها
البلد واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي
يف العراق تفتقر إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت
ح ّددت النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي
كز
ويوجهُ املر ُ
وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية ،واحليادية ،واملصداقية ،واإلبداعّ ،
ِ
بتقدمي
أنشطتَهُ يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط
بصائر وأفكا ٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها على املديني القصري والطويل.
َ
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع
لقضااي الصراع عرب حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف
ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع،
الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة قضااي العراق اليت ُّ
والسياسات النفطية والزراعية ،والعالقات الدولية ،والتعليم.
مهمة المركز:
مهماً يف حتليل القضااي
يسعى مر ُ
كز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً ّ
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث
العراقية على حنو
ّ
يف العراق واملنطقة ،فضالً عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار
ويتوخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع
العراقي أياًّ كان موقعُهّ ،
املدين ،والدوائر احلكومية؛ من أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة
واالقتصاد واالجتماع.
وين ّفذ املركز هذه املهمةَ عرب إجراء أحباث وحتليالت ،وتوفري منح حبثية ومنح لألعمال امليدانية،
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وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
األهداف:
ختص العراق من خالل القيام بتحليالت عميقة
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
ومستقلة تعتمد بنح ٍو رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء ابلشأن العراقي ،ومنهم صانعو
السياسات ،والصحفيون ،واألكادمييون ،حول التحدايت اليت يواجهها العراق واملنطقة،
وإلنتاج أفكار جديدة حول مواجهتها.
• تطوير القدرات االسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.
• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.
• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
يهتم مركز البيان بالشؤون اآلتية:
•االقتصاد والتنمية( :القطاع املصريف ،واملوازنة ،والزراعة ،والرتبية والتعليم ،والسياحة،
واالستثمار ،وغريها).
•الطاقة( :النفط ،والغاز ،والكهرابء).
•السياسة اخلارجية والشؤون الدولية( :العوملة ،والصراعات الدولية).
•األمن الوطين والدفاع( :مكافحة اإلرهاب ،وبناء قدرات القوات املسلحة).
•الدستور والقانون والدميقراطية( :الربملان ،والفدرالية).
•احلوكمة وسيادة القانون والسياسات العامة( :منع الفساد ،وإعادة تنظيم املؤسسات
وأتهيلها ،واالنتخاابت).
•اجملتمع واالستباانت( :التعايش السلمي يف اجملتمع ،والعنف والطائفية ،والرأي العام).
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المقدمة

هذه ابقة من أزهار (مركز البيان للدراسات والتخطيط) ننشرها بني يدي القارئ اجلاد
يف حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكتّاب ومرتمجون على وفق منهجية علمية
ترست مقدمات أفصحت عن سالمة بنيتها التخطيطية
خلصت إىل نتائج سليمة بعد أن مّ
وأهدافها الواضحة.
يظن ظناً يكاد يصل إىل اليقني أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي حقه يف
إن املركز ّ
معانقة أايدي ال ّقراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية حبكم الزمن ،مما
ني الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل تالمحاً بينهما سواءٌ أكان
يؤدي إىل إعادة الصحبة بَ َ
ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات ْأم يف إضافة هوامش على بعض املتونْ ،أم يف مراجعة
ٍ
جليس يف الزمان كتاب)
األصول من دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسني (وخريُ
حكمةً دالةً على أمهية هذه الرفقة.
مركز البيان للدراسات والتخطيط
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الصراع السعودي-القطري :األسباب
والنتائج المحتملة
عبد اهلل عبد األمير*

2017-7-5
ال ميكن أبية حال من األحوال التغاضي عن العُ َقد التأرخيية يف تعامل بلدان املنطقة فيما
بينها على الرغم من حصول الكثري من املتغريات يف الظروف والبيئة السياسية .ويربز اشتعال
األزم��ات املفاجئ مدى ترسخ األحقاد واخلالفات القبلية واألسرية والطائفية ،وميكن مالحظة
وجود تكرار يف أمناط طبيعة العالقات والتعامل بني بلدان املنطقة تعيدان إىل أصول نشأة البلدان
هذه املنطقة ،والظروف اليت شكلتها ،والعقليات اليت حتكمها ،جتعلنا نفهم أن هذه املنطقة ال
تزال حتكمها العقلية العشائرية واألسرية ،أكثر مما حتكمها عقلية الدولة ورجاهلا.
ويبدو أن اشتعال الصراع جمدداً بني اململكة العربية السعودية وقطر -بعد أايم على انعقاد
عددا من زعماء البلدان العربية واإلسالمية
قمة رعتها اململكة العربية السعودية مجعت مبوجبها ً
ابلرئيس األمريكي دوانلد ترامب -يؤشر وبنحو واضح على مدى هشاشة العالقات اخلليجية-
اخلليجية ،وجت��ذر ال��ع��داء واملنافسة واخل��وف بني زعماء املنطقة ،وعلى الرغم من أن اخلالفات
القطرية-السعودية ليست ابجلديدة ،إال أن األزمة أتخذ هذه املرة بُعداً جديداً؛ ألهنا تدار -فيما
يبدو -من قبل جيل جديد من الزعامات الشابة األقل خربة ،بدأ مؤخراً ابستالم مقاليد األمور
يف اململكة العربية السعودية ،وقطر ،واإلمارات العربية ،وميكن القول إن هذه القيادات اجلديدة
متتاز ابالندفاع والرباغماتية ،والرغبة حبسم القضااي مهما تكلف األمر.
فضالً عما تقدم فإنه ال ميكن أن خنرج الصراع السعودي-القطري ،والبحريين-القطري،
واإلمارايت-القطري من سياقه التأرخيي وإرث املشايخ واألس��ر احلاكمة يف عالقاهتا مع بعضها
بعضاً .وميكن مالحظة منط التعامل ،والسلوك السياسي هلا يتكرر عرب الزمن على وفق أمناط
يسهل أن يالحظها امل��ت��اب��ع��ون ل��ل��ش��أن اخلليجي ب��ن��ح�� ٍو الف��ت للنظر ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اخ��ت�لاف
الظروف والشخوص .ويبدو أن الظروف اليت تعيشها هذه العائالت ورؤيتها لألمور مل تتغري كثرياً
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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عما كانت عليه قبل أكثر من قرن من الزمن ،فالتنافس ،والعداء ،والطائفية ،واخلوف ،وطلب
احلماية األجنبية ،وعدم ثبات الرؤى وهشاشة العالقات والتحالفات ،كلها تثبت ذلك؛ فهذه
األسر احلاكمة مل تتمكن إىل يومنا هذا من ختطي هذا العداء التأرخيي الذي أيخذ أشكاالً خمتلفة
على الرغم من كل احملاوالت ،وتغيرُّ الظروف.
التحدايت االسرتاتيجية اليت تواجه اململكة العربية السعودية:
تعتمد اململكة العربية السعودية على مثلث حم��وري يسمح هلا ابالستمرار كنظام يتمثل
ابمل��ذه��ب ال��وه��ايب ،ومظلة احل��م��اي��ة األم�يرك��ي��ة ،وال��ن��ف��ط .وي��ب��دو أن اململكة مت��ر يف م��ف�ترق طرق
وع��ر ،وغ�ير حم��دد امل�لام��ح؛ فالنظام ال��ذي أنشأه عميد األس��رة السعودية امللك عبد العزيز آل
سعود يف ثالثينيات القرن املاضي يواجه حتدايت وجودية وبنيوية من داخل املنظومة احلاكمة،
واأليديولوجيا املوجهة لنظام احلكم ،وحتدايت اقتصادية واجتماعية ال حصر هلا ،فضالً عن بروز
تغريات كربى تشهدها املنطقة والعامل.
يشهد العامل والدة قد تكون عسرية لنظام عاملي جديد ،ال تكون فيه ال��والايت املتحدة
الالعب الرئيس األكرب فيه ،وتقلص اهتمامها ابلتدخل املباشر يف األزمات الدولية حتت حكم
الرئيس األم�يرك��ي دوانل���د ت��رام��ب ،مب��ا يعنيه ذل��ك م��ن تقليص ال��ت��زام��ات ال���والايت املتحدة جتاه
حلفائها التقليديني يف أورواب وآسيا والشرق األوسط .وتشعر اململكة العربية السعودية هباجس
كبري جتاه أن تعطي ال��والايت املتحدة هلا ظهرها يف ظل تضاؤل القيمة االسرتاتيجية للنفط يف
اخلليج ،ووجود منافسني آخرين هلا يف املنطقة يوفرون للوالايت املتحدة ما ال تستطيع هي توفريه
هلا ،وحتول اهتمام ال��والايت املتحدة من اخلليج إىل مناطق أخرى يف العامل .وال تزال لعنة 11
أيلول تالحق اململكة العربية السعودية مع وجود أصابع اهتام تظهر بني فرتة وأخرى حول دور
سعودي على مستوايت عليا يف تسهيل عمل اإلرهابيني السعوديني الذين قاموا بتنفيذ اعتداءات
نيويورك عام  ،2001وميكن القول إن ضعف السعودية االسرتاتيجي األكرب يتمثل يف أعمدهتا
الثالثة اليت تعتمد عليها.
تشعر اململكة العربية السعودية منذ عام  2011بقلق متزايد من االضطراب الذي شهدته
املنطقة على وفق ما أطلق عليه «الربيع العريب» ال��ذي أدى إىل سقوط أنظمة ودخ��ول بلدان
18
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أخرى يف خضم حروب أهلية ال ميكن التكهن بنتائجها ،ومن اختناق داخلي والسيما بعد فشل
يعانيه نظام احلكم بصيغته ثنائية القطب بني السياسة يف تقدمي حلول مناسبة ملشكالت اجملتمع
السعودي ،وضمان مستقبله وتطلعاته وتطوره ،فضالً عن صراعات االجنحة املختلفة يف ساللة
امللك عبد العزيز آل سعود من أوالده وأحفاده.
وتعمل اململكة العربية السعودية بنحو مكثف على أن تطرح نفسها قائدة للعامل اإلسالمي
السين من خالل بذل موارد مالية وبشرية وجهود سياسية وثقافية حثيثة بنشر املذهب الوهايب
يف العامل كونه ورقة مهمة من أوراق السياسة اخلارجية السعودية .ولكن اململكة تواجه منافسة
قوية يف ه��ذا امل��س��ار ،وعلى ع��دة مستوايت ،منها :التحدي اإلي���راين ال��ذي جنحت يف حتييده
طائفياً ،وحتدي صعود تركيا بقيادة أردوغان ،ووطرح نفسها كقائد لإلسالم السين األكثر جناحاً،
وتنظيمات سنية عاملة خارج نطاق الدول وحتديداً تنظيم اإلخ��وان املسلمني ،وتنظيم القاعدة
والتنظيمات السلفية اجلهادية كتنظيم داع��ش ،فضالً عن ذلك ال ي��زال املذهب الوهايب الذي
تروج له اململكة العربية السعودية يف دائرة االهتام على أنه الفكر الذي غذى -وال يزال يغذي-
اجلماعات السلفية اجلهادية يف العامل.
حتاول اململكة العربية السعودية يف خضم حرهبا ابلوكالة مع إيران يف أن تؤسس منظومة
عسكرية وأمنية حتت قيادهتا ملواجهة إيران يف املنطقة ،وتستند يف حتركها إىل اإلطار السياسي
امل��ش�ترك متمثالً يف جملس ال��ت��ع��اون اخلليجي ال��ذي أتس��س يف مثانينيات ال��ق��رن امل��اض��ي ملواجهة
النفوذ اإليراين بعد سقوط نظام الشاه السابق ،ودخول العراق يف حرب طويلة مع إيران بتشجيع
خليجي-سعودي .ويبدو أن القيادة اجلديدة للعربية السعودية متمثلة ابلشاب األمري حممد بن
سلمان قد جعلها تنطلق ابجتاه أكثر اقتحامية يف تعاملها مع األزم��ات املختلفة؛ فهذا االجتاه
االق��ت��ح��ام��ي ق��د ورط اململكة العربية ال��س��ع��ودي��ة يف ح��رب يف ال��ي��م��ن ،فهي مل تنجح ح�تى اآلن
بعد م��رور أكثر من عامني عليها يف حتقيق جناحات تذكر على الصعد السياسية والعسكرية،
وأن تدخلها يف احل��رب األهلية السورية ودعمها جلماعات إسالمية متطرفة هناك مل يصل إىل
نتيجة ذات قيمة؛ ولكن املكسب األهم الذي حققته هو تدخلها العسكري يف مملكة البحرين
عام  ،2011حيث حتولت البحرين إثر هذا التدخل إىل بلد اتبع ويتحرك على وفق البوصلة
السعودية.
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تواجه اململكة العربية السعودية أيضاً حتدايً آخر يتمثل يف أهنا تسعى ألن تكون املتحكم
الرئيس يف إنتاج النفط يف ال��ع��امل ،حيث ُّ
تعد ع��ائ��دات تصدير النفط املصدر األس��اس للدخل
القومي السعودي ومبا نسبته  .1 %90ومع االخنفاض الكبري يف أسعار النفط العاملية ،ومع تنوع
املنافسني للعربية السعودية يف إنتاج النفط وتعددهم -مبا يف ذلك الوالايت املتحدة معتمدة على
إنتاجها من النفط الصخري ،-وارتفاع النفقات العسكرية والتكاليف املتعلقة إبدارة صراعها مع
إيران يف املنطقة والعامل ،فإن السعودية جتد نفسها يف وضع قلق مبا يتعلق بتوفري األموال الكافية
لتغطية تلك التكاليف .ويف الوقت نفسه ،فإن بلداانً جم��اورة ومنافسة هلا جتد نفسها يف وضع
مايل أفضل بكثري منها ،كدولة قطر.
التحدايت االسرتاتيجية اليت تواجه قطر:
تعاين قطر من عقدة خوف مزمنة من القضم واالبتالع من قبل جرياهنا اخلليجيني ،فشبه
اجلزيرة الصغرية اليت تبلغ مساحتها  11.6ألف كم مربع تقريباً ،ويشكل سكاهنا من مواطنني
قطريني ح���وايل  %12م��ن ال��ع��دد الكلي للسكان -يبلغ ع��دد س��ك��ان قطر  2.6مليون نسمة
تقريباً حسب معطيات عام  ،2-2016وحتدها اململكة العربية السعودية بنح ٍو كامل من جهة
حدودها اجلنوبية ،وتقع مملكة البحرين اىل الشمال الغريب منها ،فيما تشرتك مع إيران والبحرين
واإلم��ارات حبدود حبرية؛ ومن هذا املنطلق ميكن فهم السلوك االقتحامي الذي امتازت به قطر
خالل العقدين املاضيني .فالتحدي املستمر ابلنسبة لقطر هو صغرها واستمرار ووقوعها حتت
دائ���رة اخل��ط��ر ك��دول��ة ،وك��ي��ان سياسي وأس���رة ح��اك��م��ة .وق��د ظلت قطر ع�بر أترخي��ه��ا منطقة غري
مستقرة ،وغري آمنة ،وكانت دوماً ساحة للغزوات واحلروب العشائرية.
البعد التأرخيي لقطر:
أترخيياً كانت قطر ولغاية عام  1867منطقة غري مهمة من وجهة نظر اسرتاتيجية وال
ختضع لسيطرة جهة واح���دة ،مل تشعر قطر حت��ت زع��ام��ة أس���رة آل اثين ي��وم��اً ابالط��م��ئ��ن��ان جتاه
انعكاسا
جرياهنا ،وكأن األحداث التأرخيية ترتك بصمتها اليت توجه البلدان يف مستقبلها لتكون
ً
1. Adam Bouyamourn, Saudi Arabia has diversified, but economy still depends
on oil, The National, January 17, 2016.
2. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/qa.html
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ملاضيها .ويبدو أن قطر مل تكن منطقة مستقرة ،حاهلا حال منطقة اخلليج يف أواخر القرن التاسع
عشر وبداايت القرن العشرين ،وش ّكلت األوضاع فيها سلسلة من احلروب والغزوات املتبادلة يف
الساحل العريب من اخلليج؛ وقد أدى عدم االستقرار األمين والسياسي يف املنطقة ،والصراع الذي
كان ميتاز ابلعنف إىل تشكيل العقل احلاكم يف املنطقة إىل يومنا هذا ،الذي يتصف ابلضعف
واخلوف والشك واإلحساس ابلتهديد من اجلريان والشركاء واحللفاء.
الصراع بني عائليت آل خليفة وآل اثين:
استوطنت أسرة آل خليفة منطقة الزابرة يف قطر بعد أن هاجرت من الكويت يف أواخر
القرن التاسع عشر .حيث حتولت املنطقة إىل مركز من مراكز جت��ارة اللؤلؤ يف منطقة اخلليج؛
وقد جذب هذا املركز أطماع الشيخ انصر املذكور الذي كان حيكم البحرين من مقر إقامته يف
بوشهر ،حيث توالت هجماته على بلدة الزابرة؛ وقد أدى ذلك الصراع إىل قيام ما أطلق عليه
«حلف العتوب» ابهلجوم على جزيرة البحرين واحتالهلا عام  1782وخضوع اجلزيرة لسيطرة
أسرة آل خليفة ،حيث انتقلوا إليها ،مع إبقائهم على سلطتهم على الزابرة ،3وكانت قطر دوماً
مسرحاً لقتال دموي كانت تشرتك فيه عدة أطراف متناحرة ضمت من بني أطراف أخرى كآل
خليفة ،واإليرانيني ،والعمانيني وغريهم.
بريطانيا وقطر:
مع صعود سطوة الربيطانيني كقوة مهيمنة يف اخلليج قامت اململكة املتحدة عرب «شركة
اهلند الشرقية» بعقد سلسلة م��ن االتفاقيات م��ع أم���راء اخلليج فيما ع��رف ابتفاقية «الساحل
امل��ت��ص��احل» ل��ع��ام 1820؛ ف��رض��ت ع�بره��ا بريطانيا سلطتها يف اخل��ل��ي��ج واع�ترف��ت بسلطة بعض
الشيوخ واألم��راء مقابل قيامهم ابلتوقف عن القرصنة ،ومحاية طرق التجارة احليوية اليت كانت
تربط مستعمرهتا يف اهلند ابلعراق ،والتزامهم مبنع جتارة السالح والعبيد ،إذ ضمت هذه االتفاقية
البحرين حتت سلطة أسرة آل خليفة معرتفة بسيادهتم على قطر.
ولكن م��ع حت��ول قطر إىل موقع خ��ارج ع��ن ال��ق��ان��ون ،ت��زده��ر فيها القرصنة وبيع السالح
والعبيد ،وع��دم متكن أس��رة خليفة من ضبط األوض��اع فيها ،ووج��ود قبائل متصارعة فيها دون
 .3المصدر نفسه.
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وجود سلطة واضحة فيها ،قام الربيطانيون عام  1867وعرب الكولونيل بيلي ( )Pellyبتنصيب
حممد آل اثين بشكل مباشر حاكماً لقطر دون أن توقع معه اتفاقية محاية ،وقد حتقق عرب هذه
االتفاقية انفصال فعلي لشبه اجلزيرة القطرية عن سلطة آل خليفة.

رسالة موجهة من حاكم البحرين إىل ضابط االتصال الربيطاين حول أحقية البحرين يف منطقة
الزابرة ،عام .4 1937
ولكن وضع قطر حتت سلطة أسرة آل اثين من قبل الربيطانيني مل حيقق السلم واالستقرار
هلذه املنطقة املضطربة .فقد بقيت منطقة الزابرة وغريها من مناطق متمردة على سلطة آل اثين،
وبقيت قطر موقعاً لعدم االستقرار واحل��روب وال��غ��ارات اليت تشنها العشائر املتقاتلة بني جهيت
البحر والرب .ويف عام  1916وقعت احلكومة الربيطانية اتفاقية مع حاكم قطر الشيخ عبد هللا
بن جاسم آل اثين أصبحت قطر مبوجبها حتت احلماية الربيطانية ،واستمرت قطر حتت احلماية
الربيطانية إىل عام .1971
أتريخ الوجود الرتكي يف قطر:
مل متر بضع سنوات على تنصيب حممد آل اثين حاكماً على الدوحة من قبل الربيطانيني
حىت استنجد ابألتراك طالباً منهم احلماية ،ويبدو أن الربيطانيني ولغاايت غري معروفة مل يقرروا
ال��دخ��ول كطرف حلماية أس��رة آل اثين ض��د ال��غ��زوات ال�تي كانت تنهال عليهم م��ن ك��ل حدب
وص��وب ،إذ إن شبه اجل��زي��رة القطرية مل تكن ذات قيمة اسرتاتيجية تستحق أن تضع بريطانيا
قواهتا فيها ،واكتفت مبراقبة الطريق البحري وأتمينه؛ وهكذا ويف عام  1871وبناءً على طلب
4. The British Library, India Office Records.
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من الشيخ حممد آل اثين ،فقد أرسل مدحت ابشا -وايل بغداد -وبعد أن أعاد السيطرة على
معسكرا هلم يف قطر ،وأرسلوا
منطقة األحساء قوة عسكرية تركية إىل قطر ،حيث أسس األتراك
ً
قائممقاما
ق��وة عسكرية قوامها  100رج��ل فيها ،ومت تعيني الشيخ جاسم ب��ن حممد آل اثين
ً
للمنطقة من قبل األتراك .5ولكن العالقات بني آل اثين والعثمانيني مل تستمر بنح ٍو سلمي على
ال��دوام ،إذ إن دخول العثمانيني إىل قطر ،مل يوفر أيضاً احلماية املطلوبة ألسرة آل اثين ،حيث
استمرت الغارات ابلتوايل خالل األعوام اليت تلت التواجد العثماين يف قطر؛ فقد حاولت قبائل
من أبوظيب االستيالء على منطقة خور العديد وأدت االشتباكات املسلحة اىل مقتل أحد أوالد
الشيخ جاسم ،وحتت هذه الظروف فقد بدأ جاسم يعلن عصيانه ضد العثمانيني ،ولكن التواجد
الرتكي استمر يف قطر ولو بنح ٍو ضعيف حىت عام .6 1913
ق��ب��ل ع���ام م��ن ان���دالع احل���رب ال��ع��امل��ي��ة األوىل ،وق��ع��ت ك��ل م��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا وت��رك��ي��ا االتفاقية
اإلجنلوعثمانية لعام  ،7 1913إذ ختلت تركيا مبوجب هذه االتفاقية عن أغلب املناطق اليت كانت
تقع حتت سيطرهتا يف الساحل العريب من اخلليج لربيطانيا ،وقد جعلت تلك االتفاقية شبه اجلزيرة
القطرية حتت حكم الشيخ جاسم بن اثين وعقبه ،8وبعد أن مت رسم حدود قطر بشكل خيرجها
عن «سنجق جند» الذي بقي حسب االتفاقية حتت سلطة األتراك.
نشأة املذهب الوهايب وصعود أسرة آل سعود:
من أجل فهم أسباب األزمات يف منطقة اخلليج واملنطقة ،ال ميكن إغفال قراءة اجلانب
التأرخيي لصعود أسرة آل سعود وانتشار املذهب الوهايب يف شبه اجلزيرة العربية؛ إذ إن قراءة هذا
التأريخ يعطي فكرة عن ثقافة العقل احلاكم يف اململكة العربية السعودية ،وميكن أن يعطي تفسرياً
ألغلب مظاهر السلوك السعودي يف املنطقة؛ ولذا ينبغي وضع هذا التكوين السياسي-الديين-
العشائري الذي نشأ يف جند يف إطار أهم العوامل املسببة لألزمات يف املنطقة ،واملثرية لكثري من
5. H. Rahman, The Emergence of Qatar: The Turbulent Years 1627-1916.
6. Helem Chapin Metz, ed. Persian Gulf States: A Country Study. Washington:
GOP for the Library of Congress, 1993.
7. The Anglo-Ottoman Convention of 1913
8. Summaries of judgments, advisory opinions and orders of the International Court
of Justice. The United Nations, 1997-2002.
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أوضاع انعدام االستقرار واألمن يف منطقة اخلليج إىل يومنا هذا؛ وقد شكل هذا التكوين الثقافة
السياسية احلاكمة السائدة يف اخلليج واملنطقة ،وهكذا ال ميكن فهم طبيعة العقل احلاكم يف
منطقة اخلليج ،واخلطاب السياسي له ،والسلوكيات اليت أتخذ أمناطاً متشاهبة على الرغم من تغيرُّ
الظروف ،دون قراءة وفهم الوضع الذي تشكل يف جند يف منتصف القرن الثامن عشر ،وصعود
أسرة آل سعود ،وانتشار املذهب الوهايب.
يف عام  1745نشأ حتالف بني جد األسرة السعودية حممد بن سعود ورجل الدين حممد
بن عبد الوهاب؛ إذ ش ّكل هذا التحالف ما سيتحول الحقاً إىل واحد من أكثر أمناط احلكم
غرابة وإاثرة لالهتمام يف املنطقة والعامل هو اجلمع بني الغطاء الديين املتطرف والسعي للسلطة
واهليمنة لرجل العشرية؛ فقد وفّر هذا التحالف الغطاءَ الديين املتطرف ملمارسات شيخ العشرية
وطموحاته ،وتوفري السالح والرجال واحلماية والعنف حلماية ونشر أفكار رجل الدين فقد لقد
كانت وصفة متطرفة بكل اجتاهاهتا ،مهدت لتوسيع نطاق سلطة أسرة آل سعود ،وتوسيع نطاق
نشر فكر حممد بن عبد الوهاب؛ وقد أحدث ذلك خلالً ابلغاً يف توازانت القوى يف شبه اجلزيرة
العربية وما جاورها من مناطق وملدة تزيد على الستني عاماً ،9بل إن اخللل ال تزال أتثرياته ماثلة
للعيان إىل يومنا هذا.
وقد حتولت منطقة جند وما جاورها إىل منطقة صراع دموي ومستمر بني احللف السعودي-
الوهايب وقبائل مل تكن ترضى ابالنضمام حتت سلطة ه��ذا الوضع الناشئ ،ويف ب��داايت القرن
املاضي جنح ه��ذا احللف على وف��ق سياسة السيف والتعاليم الدينية ببسط نفوذه على أغلب
مناطق جند وما جاورها وص��والً إىل األحساء الغنية مبواردها الزراعية واملالية ،وقد تبنت بعض
القبائل خارج جند املذهب الوهايب ملا وجدت فيه من مساحة تشرعن دينيًا ممارسات االعتداء
واهليمنة والغزوات ،وإدارة الصراع مع املنافسني واألعداء .وتذكر املصادر التارخيية أن أسرة آل
اثين قد تبنت أفكار حممد بن عبد الوهاب املتشددة يف صراعها الدموي مع أسرة آل خليفة؛
من أجل السيطرة على شبه اجلزيرة القطرية ،وتبنت قبائل القواسم اليت تسكن أجزاء من سواحل
ما يعرف اليوم ابإلمارات العربية املتحدة الفكر نفسه لتشرعن لنفسها عمليات السلب والقرصنة
اليت كانت متارسها يف منطقة اخلليج.10
9. Leslie McLoughlin, Ibn Saud Founder of a Kingdom. Palgrave MacMillan, 1993.
10. Qatar: A Country Study, Helem Chapin Metz. Federal Research Division,
Library of Congress. 1993.
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استمرت احل��رك��ة الوهابية حت��ت ق��ي��ادة أس��رة عبد العزيز ب��ن حممد آل سعود ابلتمدد إىل
مناطق خارج جند ،فوصلت بغاراهتا إىل مدينة كربالء الشيعية عام  ،1801وعاثت فيها قتالً
وتدمرياً ،ووصوالً إىل احلجاز حيث سيطرت على مكة واملدينة عام  ،1803وقد مثّل ذلك فيما
يبدو جتاوزاً للخطوط احلمراء وأاثر استعداء العثمانيني ،ويف الوقت نفسه كانت احلركة الوهابية
تفقد زمخها بوفاة مؤسسها حممد بن عبد الوهاب عام  ،1792كما فقدت قائدها العسكري
عبد العزيز ب��ن حممد آل سعود بوقت قصري قبل االستيالء على مكة ،ولكن احل��رك��ة الوهابية
استمرت يف التحرك حت��ت ق��ي��ادة أس��رة آل سعود ممثلة بسعود ب��ن عبد العزيز ال��ذي ت��ويف عام
 ،1814ليخلفه ولده عبد هللا يف قيادة الغزوات الوهابية يف املنطقة.
وس��ط ه��ذه ال��ظ��روف من الفوضى ال�تي أاثرهت��ا احلركة الوهابية-السعودية جهز املصريون
جيشاً السرتجاع احلجاز عام  ،1816حيث مت احتالل قرية الدرعية ،مركز احلركة عام 1818
ومت أس��ر عبد هللا بن سعود وأرس��ل إىل إسطنبول ليتم تنفيذ حكم اإلع��دام فيه هناك يف العام
نفسه .11
اإلمارة السعودية-الوهابية الثانية:
مل يتم القضاء متاماً على احلركة الوهابية ،إذ سرعان ما عادت أسرة آل سعود إىل قيادة
ح��رب جديدة الستعادة جمد األس��رة املفقود دون أن تتخلى عن ل��واء املذهب ال��وه��ايب ،ولكن
بعقلية خمتلفة هذه املرة؛ فقد قام العثمانيون وعرب حممد علي حاكم مصر بنفي أفراد أسرة آل
سعود ووضعهم حتت اإلقامة اجلربية يف مصر ،فضالً عن «املطاوعة» أو رجال الدين يف املذهب
الوهايب خالل األعوام اليت تلت القضاء على حتركهم يف عام  ،12 1818ولكن األمور مل هتدأ
يف جند ،وعلى الرغم من القسوة املفرطة اليت أبداها اجليش املصري يف تعامله ،فقد جنح تركي بن
عبد هللا بن سعود ابلفرار من قبضة اجليش املصري عام  ،1820وعاد إىل جند ليقود من جديد
سلسلة من احلروب ضد املنافسني له يف مساعيه للسيطرة والتوسع يف جند ،ولكنه خضع لسلطة
العثمانيني ،ومل يدخل يف صراع مباشر معهم كما فعل وال��ده ،من عام  1823إىل حني وفاته
عام  ،1834وقد أعاد تركي بن عبد هللا وضع عدم االستقرار يف املنطقة وأسس ما يطلق عليه
11. Selim Kuru, Turkey’s 200-Year War against ISIS, The National Interest ,
July 24, 2015.
12. Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia
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املؤرخون «الدولة السعودية الثانية».13
توسعت سلطة تركي بن عبد هللا إىل األحساء شرقاً وامتدت لتغطي مساحات من أبوظيب
وعمان؛ حيث بدأ بعض أمراء الساحل العريب من اخلليج وخشية الوقوع حتت التهديد الوهايب-
السعودي اجلديد ابلتفاوض مع الربيطانيني الذين كان وجودهم يتنامى يف منطقة اخلليج حلماية
طرق التجارة اليت تربط اهلند ابلعراق وأورواب لدرء هذا اخلطر عنهم .وعلى الرغم من ذلك فقد
كان كامل الساحل العريب من اخلليج خيضع بشكل أو آبخر لسلطة الوهابيني ودفع هلم اإلاتوات
حبلول عام  ،14 1833ولكن مقتل تركي بن عبد هللا على يد أحد أقرابئه عام  1834وتسلم
ول��ده فيصل ال��ق��ي��ادة أدت إىل ظ��روف أكثر صعوبة يف جن��د امن���ازت ابجل��ف��اف وان��ت��ش��ار اجملاعة،
واتساع نطاق مترد عشائري ضد سلطته ،واستمرار احلروب واملؤامرات من قبل آل خليفة ضد
أسرته ،وأتهب اجليش املصري لغزو جند من جديد.
كان حممد علي حاكم مصر يستشعر خطورة الوهابيني على شبه اجلزيرة العربية ،والسيما
على منطقة احلجاز .ابتدأ حممد علي خطته ابلطلب من فيصل بن تركي املشاركة يف احلرب اليت
كان خيوضها يف منطقة عسري .ولكن تردد فيصل ابملشاركة يف احلرب استخدم ذريعة من قبل
قادة حممد علي العسكريني لغزو الرايض.
ويف عام  1838سقطت الرايض على يد اجليش املصري ،وانتهى حكم فيصل بن تركي
فعلياً ،حيث مت أسره ونفي إىل مصر .ويف الوقت نفسه قام املصريون بتنصيب خالد بن سعود
شقيق جد فيصل من أبيه -أمرياً على الرايض بدالً عنه وهو كان بعيداً عن أجواء الوهابية يفأثناء فرتة إقامته يف مصر .ويبدو أن املصريني كانوا يرغبون برؤية حاكم أكثر اعتداالً يف الرايض،
وقد وج��دوا غايتهم يف خالد بن سعود؛ وهكذا مت إخضاع أج��زاء كبرية من شبه اجلزيرة العربية
مرورا ابألحساء وعمان وأطراف العراق؛ ولكن ذلك مل يدم
حتت سلطة حاكم مصر ،من جند ً
ط��وي�لاً ،إذ إن ق��رار حممد علي بسحب جيشه من جند واألح��س��اء ع��ام  ،1840وجن��اح فيصل
بن تركي يف اهلروب من مصر وعودته إىل جند عام  15 1843أدى إىل اندالع احلروب يف جند
��ازع ول��دي��ه عبد هللا وس��ع��ود على
وأط��راف��ه��ا م��ن ج��دي��د .ولكن وف��اة فيصل يف ع��ام  ،1865وت��ن ُ
13. Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia
14. A.J. Wilson, Persian Gulf.
15. Leslie McLoughlin, Ibn Saud, Founder of a Kingdom
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الزعامة أضعف وضع أس��رة آل سعود ،و ّأدى إىل خسارهتا السلطة يف عام  1891لصاحل آل
الرشيد (حكام حائل) وخسرت أسرة آل سعود السلطة مرة أخرى ،فقد سقطت بلدة الرايض
ومت نفي أسرة آل سعود منها.
إمارة عبد العزيز بن عبدالرمحن آل سعود:
ولد عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل بن تركي آل سعود عام  ،1880وقد كان عمره
يقارب مخسة عشر عاماً حينما مت نفيه مع أسرته إىل خارج الرايض ،وقد تشكلت شخصيته منذ
الطفولة يف أجواء االحرتاب واملعارك واملؤامرات اليت كانت ختوضها أسرته ،يف ظل االهنيار لزعامة
األسرة ،وقد أدرك أن أسباب االهنيار كانت تتمثل بغزو اجليش املصري ،وعدم استقرار الوالءات
لدى البدو ،وسهولة شراء ذممهم ،وأتثري التسليح احلديث حلسم املعارك16؛ وهي مبادئ ميكن
مالحظتها قائمة إىل يومنا هذا يف سياسات األسرة املالكة السعودية يف تعاطيها مع األحداث
الداخلية واإلقليمية .ولسخرية األقدار فقد كان لقطر دور يف تكوين شخصية عبد العزيز ،فقد
مرة يف قطر ،حيث تعلم منها
استقرت أسرته بعد نفيها من بلدة الرايض حتت محاية قبيلة آل ّ
كثرياً من األمور اليت صاغت شخصيته كحاكم ،ولكن أسرته انتقلت إىل الكويت ،ومن منفى
األسرة هناك بدأ عبد العزيز يعد العدة السرتجاع سلطة أسرة آل سعود يف الرايض فيما بعد.
متكن عبد العزيز آل سعود من استعادة بلدة الرايض من قبضة آل الرشيد عام ،1902
ومهد لتأسيس
وقد فتح ذلك صفحة جديدة من الصراع واألزمات يف منطقة جند وما جاورهاّ ،
اململكة العربية السعودية بشكلها احل���ايل ،وق��د أق��دم عبد العزيز آل سعود على ش��ن غ��زوات
مستمرة إلخضاع جند وما جاورها حتت سلطته ،وقام بتوجيه قوة مسلحة بقيادته اىل قطر يف عام
خطرا على البحرين ،وحذروه
 1905حيث أاثر هذا التحرك رد فعل الربيطانيني الذين رأوا فيه ً
من أهن��م لن يتساحموا يف تقدمه يف منطقة اخلليج ،مما أج�بره على االنسحاب؛ ولكن سيطرته
على األحساء يف عام - 1913وهي املنطقة اليت كانت ختضع لألتراك -متت مبساعدة بريطانية
ومن قبل الكولونيل شكسبري ،الذي ارتبط به بعالقة وثيقة .ولكن عالقة عبد العزيز آل سعود
مع الربيطانيني مل تكن دائماً مرحية ،فاتفاقية بريطانيا مع العثمانيني لتحديد وضع منطقة اخلليج
لعام  1913ع ّدت ابن سعود من رعااي الدولة العثمانية .وتوجد اتفاقية موقعة بني ابن سعود
16. Leslie McLoughlin, Ibn Saud, Founder of a Kingdom, p. 12.
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والعثمانيني عثر عليها الربيطانيون يف البصرة تثبت أنه من الرعااي األتراك ،وأنه حيكم ابمسهم يف
جند .17وقد استمرت املفاوضات الربيطانية مع ابن سعود إىل أن مت توقيع االتفاقية الربيطانية-
السعودية عام  1915بني بريسي كوكس وعبد العزيز آل سعود ،وقد منعت االتفاقية من توسع
ابن سعود شرقاً يف منطقة الساحل العريب للخليج ،بينما أطلقت يده للتوسع غرابً ابجتاه احلجاز.
حيث اعرتفت بريطانيا بسلطته وسلطة عقبه على جند واألحساء ،والتزمت حبماية سلطته ضد
أي اعتداء ،بينما تعهد حاكم جند أبلاّ يدخل يف عالقات مع قوى أجنبية أخرى ،وألاّ يقوم ببيع
أو أتجري مناطق خاضعة لسلطته لقوى أجنبية ،وألاّ يقوم ابالعتداء على أية مشايخ أو مناطق
ختضع للحماية الربيطانية يف منطقة اخلليج ،ويشمل ذلك :مسقط ،وأبوظيب ،وقطر ،والكويت،
وديب .ويف املقابل حصل حاكم جند على قرض قيمته  20ألف جنيه إسرتليين ،و 200ألف
قطعة ذخرية وراتباً شهرايً بقيمة  5آالف جنيه إسرتليين ،وقد أدى الكولونيل شكسبري دوراً كبرياً
يف إبرام هذه االتفاقية ،قبل مقتله بعدة أشهر يف عام  1915يف أثناء مشاركته حاكم جند يف
معركة من معاركه العشائرية.18
ولكن عبد العزيز آل سعود مل يكن راضياً فيما يبدو عما آلت إليه االتفاقية ،فهو كان
يستحضر ال��غ��زوات ال�تي قامت هبا أسرته يف السابق للتوسع يف اخلليج ،وحسبما تذكر بعض
املصادر الربيطانية ،فإن جده فيصل بن تركي قد أخرب الكولونيل لويس بيلي ،املعتمد الربيطاين
مرورا ابلقطيف ورأس
يف اخلليج يف أواخر القرن التاسع عشر أبن «األراضي املمتدة من الكويت ً
اخليمة وما وراء «رأس احلد» هي أر ٍ
اض قد أعطيت من هللا لنا».19
مل تتوقف مساعي ابن سعود لضم ما يستطيع ضمه إىل إمارته ،فبحلول عام ،1928
وقبل أعوام من إعالنه قيام مملكته ،كان ابن سعود منخرطاً يف معارك متواصلة مع قبائل عتيبة
والعجمان ومطري ،ويف الوقت نفسه ساءت عالقته مع الربيطانيني؛ بسبب دخوله يف نزاع مع
حكام قطر وأبوظيب حملاوالته التقدم يف أراضيهم ،ونشأت خالفات بينه وبني الكويت ،إىل درجة
أنه قرر فرض حصار جتاري عليها .20وكانت األزمات مع اجلريان عالمة فارقة لعقل حاكم جند
 .17المصدر نفسه ،ص .46
18. Jacob Goldberg, Captain Shakespear and Ibn Saud: A Balanced Reappraisal.
Middle Eastern Studies, Vol. 22, No. 1 (Jan., 1986), pp. 74-88.
19. Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, p. 372.
20. Leslie McLoughlin, Ibn Saud, Founder of a Kingdom, p. 93.
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يف القرن العشرين ،الذي أصبح ملكاً للعربية السعودية عام  ،1932ويف ظل اكتشاف النفط
يف املناطق اليت كانت ختضع لسلطته وما جاورها.
أتسيس اململكة العربية السعودية واألزمات احلدودية مع بلدان اجلوار:
كثرياً ما ختفي األزمات احلدودية يف طيّاهتا إراثً أترخيياً من العداء والصراع وقضااي الثأر
غري احملسومة ،وتستبطن االع��ت��داء واالس��ت��ح��واذ ،وتؤشر تلك اخل�لاف��ات على عالقة غري سوية
بني اجلريان حتمل الكثري من الشك والضغينة واخلوف املتبادل ،وهكذا فإننا ميكن أن نفهم أن
طبيعة العالقات اخلليجية-اخلليجية ،واخلليجية مع اململكة العربية السعودية هي نتاج تفاعل
سليب يتعلق من بني أم��ور أخ��رى بنشوء الوهابية ،وتوسعها عرب أس��رة آل سعود خالل القرنني
املاضيني وصوالً إىل يومنا هذا ،ومع التغري الكبري يف الظروف وقواعد التعامل السياسي وغريها
من أمور ،إال أن اململكة العربية السعودية ال تزال تتعامل مع املتغريات السياسية واألمنية والفكرية
على وفق العقلية نفسها اليت تبناها مؤسسوها اليت هي االتكال على القوة األجنبية ،واملذهب
الوهايب ،والتسلح ،واملال؛ ويبدو أن إعالن تشكيل اململكة اململكة العربية السعودية عام 1932
ككيان سياسي ،واكتشاف النفط ،والتغريات اليت شهدها العامل مل يكبح العقل التوسعي واهليمنة
واملثري لألزمات يف القيادة السعودية ،وبقي العقل احلاكم يف اململكة العربية السعودية يعيش
عقدة اخلوف من زوال احلكم الذي تعرض له مرتني يف أترخيه؛ وهذا ما قد يفسر طبيعة السلوك
السعودي مع جريانه.
محل أتسيس جملس التعاون اخلليجي ع��ام  1981ال��ذي ضم البلدان العربية يف منطقة
اخلليج الكثري من مؤشرات التفاؤل بقيام منظومة تعاون إقليمية حتل مشاكل املاضي ،وتنطلق إىل
املستقبل بعقلية التعاون والتفاهم املشرتك ،ولكن اجمللس مل حيقق الكثري؛ حيث كانت األزمات
احلدودية بني بلدان منطقة اخلليج ،وعلى وجه اخلصوص بينها وبني اململكة العربية السعودية
«تعكس التغري يف طبيعة فهم األنظمة والدول يف املنطقة ،إذ إن بعض البلدان املتورطة يف أزمات
فيما بينها كانت متثل احلدود فيها حتدايً على أتكيد استقالليتها من اهليمنة السعودية على جملس
التعاون اخلليجي» .21ويبدو أن هذه النزاعات احلدودية اليت مل حيل الكثري منها إىل يومنا هذا
21. Gwenn Okruhlik & Patrick J. Conge, The politics of border disputes on the
Arabian peninsula. International Journal, Spring 1999. p. 232.
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بني اململكة العربية السعودية وبعض جرياهنا يف جملس التعاون متثل رأس اجلبل اجلليدي من ركام
املشكالت والصراعات املكبوتة ،إذ إن النزاع على منطقة الربميي -على سبيل املثال -اليت تعدها
اململكة العربية السعودية منطقة اتبعة هلا كانت قضية مسمت العالقات السعودية-الربيطانية إىل
حني انسحاب بريطانيا من منطقة اخلليج يف ع��ام  ،1971ومتثل إح��دى ه��ذه القضااي املثرية
لالهتمام يف تعامل اململكة العربية السعودية م��ع ج�يراهن��ا اخلليجيني ،وال ميكن التغاضي عن
أيضا .لقد كانت
املشكالت احلدودية بني اململكة العربية السعودية وعمان والكويت والعراق ً
اململكة العربية السعودية تنظر إىل شبه اجلزيرة القطرية على أهنا امتداد طبيعي هلا ،وال تزال قضااي
احلدود عالقة بني قطر والسعودية إىل يومنا هذا ،وقد تطور هذا النزاع احلدودي الذي حيمل يف
طياته نزاعاً أعمق وأخطر إىل صراع مسلح بني البلدين عام .1991
العالقات القطرية-اخلليجية:
يعزو بعض الباحثني أسباب وضع قطر غري املنسجم مع حميطها اخلليجي إىل عقدة اخلوف
من اجل�يران اليت ش ّكلت تفكري حكامها منذ أتسيس اإلم��ارة على يد الربيطانيني عام 1868
 ،22فتأرخيياً كانت شبه اجلزيرة القطرية مسرحاً للهجمات من كل االجتاهات من قبل جرياهنا،
فقد كان التهديد الوهايب مستمراً على وجودها من جهة اجلنوب ،وكانت غرضاً للهجمات من
قبل القبائل اليت كانت تستوطن سواحل املناطق اليت تشكل دولة اإلمارات العربية املتحدة اليوم،
وكانت لسلطان عمان أطماعه يف قطر ،وقد كانت البحرين يف صراع مستمر مع القطريني؛ وهلذا
ال يوجد خيار لقطر سوى التحالف مع قوى أكرب كي حتافظ على وجودها مقابل التهديدات
املستمرة يف بيئة معادية ،ومن اجلدير ابالنتباه أن هذا السلوك تشرتك فيه كل اإلمارات يف اخلليج
مع بعض التباين يف نوع القوة الكربى وطبيعة التحالفات.
ومل يتغري سلوك قطر منذ نشأهتا إىل يومنا هذا ،فقد بقيت ضمن نظام احلماية الربيطاين
خ�لال الفرتة  ،1971-1916ويف الفرتة ال�تي أعقبت تشكيل جملس التعاون اخلليجي الذي
انضمت اليه قطر ،مل يتمكن اإلطار السياسي-األمين له من أتسيس وضع مستدام من العالقات
السليمة بني أعضائه على الرغم من مرور أكثر من  36عاماً على أتسيسه .ويبدو على قطر
22. David B. Roberts, Understanding Qatar’s Foreign Policy Objectives,
Mediteranean Politics, Vol 17, No. 2, 233-239, July 2012.
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ٍ
بصوت ع ٍ
��ال خ��ارج السرب اخلليجي ال��ذي حت��اول قيادته اململكة العربية
أهنا الطري ال��ذي يغرد
السعودية قسراً .ولكن القوة العشائرية املسلحة ابملذهب الوهايب سابقاً أخذت عناوين وأساليب
جديدة ضد اجلريان اليوم.
صعود محد بن خليفة آل اثين:
مت تعيني الشيخ محد بن خليفة آل اثين ولياً للعهد ووزيراً للدفاع عام  ،1977وقد مت منحه
سلطات أوسع يف أواخر الثمانينيات ،يف عام  1995توىل الشيخ محد السلطة عرب انقالب أبيض
على أبيه ،ليتبىن سياسات أكثر اندفاعاً وطموحاً كانت يف جمملها تتحرك ابجتاه إخراج قطر من
اهليمنة ال��س��ع��ودي��ة ،واستبق الشيخ مح��د االن��ق�لاب بتطوير ال��ع�لاق��ات ب�ين قطر وك��ل م��ن ال��والايت
املتحدة وإسرائيل وإيران ،وبعد غزو العراق للكويت عام  1990وقعت قطر اتفاقية مع الوالايت
املتحدة إلنشاء أكرب قاعدة جوية هلا يف الشرق األوسط غري بعيد عن املنطقة اليت كانت حمل تنافس
حدودي بني كل من اإلمارات واململكة العربية السعودية وقطر يف السابق ،وقد تكفلت قطر ببناء
القاعدة مالياً ،حيث مت صرف مليار دوالر أمريكي لبناء القاعدة يف تسعينيات القرن املاضي،23
وتعد «قاعدة العديد اجلوية» أكرب قاعدة جوية أمريكية يف منطقة الشرق األوسط ومن أمهها لقيادة
حروهبا يف املنطقة حيث يتواجد فيها  10آالف جندي أمريكي بنح ٍو شبه دائم24؛ وقد عدت قطر
وج��ود ه��ذه القاعدة على أراضيها من أه��م الضماانت ضد أي تدخل أو هيمنة سعودية عليها،
وفضالً عن ذلك فقد أطلقت قطر عام  1996قناة اجلزيرة الفضائية املثرية للجدل ،اليت أصبحت
واحدة من أهم أدوات السياسة األمنية واخلارجية القطرية.
األزمات القطرية-البحرينية:
ألس��ب��اب أترخي��ي��ة تتعلق ابل��ع��داء ب�ين أس��ريت آل خليفة وآل اثين ،ف��إن العالقات الثنائية
بني قطر والبحرين مل ميكن تصنيفها يوماً على أهنا عالقات سوية ،فمنذ إنشاء جملس التعاون
اخلليجي عام  1981وإىل يومنا مل ينجح البلدان يف تسوية مشكالهتما املزمنة ،ومنذ استقالل
البلدين بقيت املشكالت التأرخيية بينهما مستمرة ،وكانت أتخذ شكل النزاع احلدودي ،وعلى
23. Kenneth Katzman, Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy,
Congressional Research Service R44533, March 15, 2017. P. 13.
24. https://southfront.org/us-military-presence-in-qatar-al-udeid-airbase/
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الرغم من أن اخلالف بني البلدين كان ح��دودايً يف ظاهره ،وعلى الرغم من قد مت التوصل إىل
حل بشأنه عرب حتكيم دويل ،إال أن اجلانب السياسي-التأرخيي منه استمر يف تسميم العالقة بني
البلدين ،وقد دخل البلدان يف نزاع مسلح حول جزر ال تتعدى مساحتها بضع كيلومرتات عام
 ،1986حيث نزلت قوة مسلحة قطرية على شعاب مرجانية (شفت الديبل) مشال جزيرة احملرق
البحرينية واحتجزت عشرين عامالً أجنبياً كانوا يقومون إبنشاء حمطة خلفر السواحل البحرينية
هناك ،25واستمر النزاع «احلدودي» بني البلدين إىل تسعينيات القرن املاضي ،حيث رفعت قطر
قضية النزاع احلدودي مع البحرين إىل حمكمة العدل الدولية يف الهاي عام  ،1991على الرغم
من اعرتاضات البحرين.

خارطة تبني الوضع احلدودي بني قطر والبحرين

وقد استمرت العالقات بني البلدين متأزمة إىل درجة أن البحرين قاطعت مؤمتر قمة جملس
التعاون اخلليجي الذي عقد يف الدوحة عام  .1996ويف عام  2001أصدرت حمكمة العدل
الدولية ق��راراً ملزماً حرم البحرين من السيادة على منطقة ال��زابرة يف شبه اجلزيرة القطرية ،وجزر
فشت الديبل وجنان لصاحل قطر ،فيما حكمت إبعطاء السيادة للبحرين على جزيرة ح��وار؛
ولكن يبدو أن األزمات بني البلدين مل تنته إبهناء اخلالف احلدودي عرب التحكيم الدويل.
25. Helem Chapin Metz, ed. Persian Gulf States: A Country Study. Washington:
GPO for the Library of Congress, 1993.
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العالقات القطرية-اإلماراتية:
خالل األعوام  1869 -1836حتركت عشرية القبيسات من أبوظيب لتستقر يف منطقة
خور العديد يف قطر هرابً من سلطة حكام أبوظيب ،ومع مرور الزمن أصبح خور العديد منطقة
نزاع واحرتاب ملدة طويلة من الزمن ،وقد أخذ النزاع شكالً عشائرايً مسلحاً بني حكام أبوظيب
وعشرية القبيسات املتمردة على سلطتهم ،وشكالً شخصياً بني حكام أبوظيب وحكام قطر،
وسياسياً بني العثمانيني والربيطانيني خالل األعوام اليت تلت  ،1870وقد حتول النزاع فيما بعد
«ودايً» بني قطر واإلم��ارات عام
إىل نزاع بني حكام قطر وحكام أبوظيب إىل أن مت حل النزاع ّ
.26 1974
أدى تسلم الشيخ محد بن خليفة آل اثين السلطة يف قطر عام  1995إىل أتزم جديد
يف العالقات م��ع اإلم���ارات ،فقد أخ��ذت إم��ارة أب��وظ�بي موقفاً غ�ير مؤيد الن��ق�لاب الشيخ محد
على أبيه ،من خالل استقباهلا له بنح ٍو مؤقت إىل أن تتم إعادته إىل منصبه ،وقد اهتمت قطر
اإلمارات والبحرين واململكة العربية السعودية ابلتخطيط النقالب ضد القيادة اجلديدة.27
حت��ول النزاع ال��ق��ط��ري-اإلم��ارايت إىل ص��راع ابلوكالة إث��ر تفجر الربيع العريب ،فقد دعمت
قطر وبقوة احلراك الشعيب الذي أطاح بنظام حسين مبارك وأتى ابإلخوان املسلمني حلكم مصر
ممثلني ابلرئيس املخلوع حممد مرسي ،بينما أيدت اإلمارات مع اململكة العربية السعودية احلركة
االنقالبية ال�تي ق��ام هب��ا وزي��ر ال��دف��اع آن���ذاك عبد الفتاح السيسي ع��ام  ،2013وق��د أخ��ذ هذا
خطريا يف ليبيا بعد سقوط نظام القذايف عام
الصراع ال��ق��ط��ري-اإلم��ارايت ابلوكالة شكلاً دم��وياً
ً
 2011ودخ��ول البلد يف خضم حرب أهلية ،كان اإلسالميون أحد أط��راف الصراع فيه ،وقد
دعمت اإلم���ارات حكومة ط�برق ،بينما دعمت قطر احلكومة ذات التوجهات اإلسالمية يف
طرابلس ،ويعكس الصراع اإلمارايت-القطري الذي أيخذ شكل احلرب ابلوكالة مدى عمق وجتذر
اخلالف بني بلدان جملس التعاون اخلليجي الذي ترك وسيرتك آاثره يف تشكيل وضع ليبيا احلايل
واملستقبلي ،28وتقف كل من اإلمارات وقطر على طريف نقيض حيال التعامل مع حركة اإلخوان
26. Qatar’s history of turbulent relations with UAE, Gulf News, April 2, 2014.
27. Ibid.
28. Giorgio Cafiero, Daniel Wagner, How the Gulf Arab Rivalry Tore Libya
Apart, The National Interest, December 11, 2015.
33

حصاد البيان

املسلمني ،ويؤدي املال دوراً رئيساً يف الصراع بينهما حول هذه القضية ،ويبدو أن اإلماراتيني
ينظرون إىل اإلخوان املسلمني وعالقتهم بقطر على أهنم أداة فعالة تستخدمها قطر للتأثري على
وضع اإلمارات الداخلي ومصاحلهم الوطنية.
يف شهر آذارع���ام  ،2014حكمت حمكمة إماراتية ابلسجن سبعة أع��وام على املواطن
القطري حممد اجليدة بتهمة التعامل مع منظمة غري مشروعة (تنظيم اإلخوان املسلمني) ،والتآمر
لقلب نظام احلكم يف االم���ارات ،29وقد اهتمت احلكومة القطرية اإلم��ارات بتعذيب مواطنها،
فيما انتقد رج��ل الدين اإلخ��واين يوسف القرضاوي اإلم��ارات من على التلفزيون القطري هلذا
السبب .30
العالقات القطرية-السعودية:
ال ميكن إغ��ف��ال خصوصية ال��ت��أزم ال��ذي يفرضه وض��ع اململكة العربية السعودية ككيان
سياسي على بلدان اجل��وار واملنطقة ،مع مالحظة وجود هنج توسعي ومتشدد وغري مستقر يف
نواة نظام احلكم السعودي الذي يسعى للهيمنة ،وخيلق هذا النهج خماوف وأزم��ات مع بلدان
اخلليج العربية واملنطقة ،بل يعد هو احملرك أو املشجع ألزمات بلدان اخلليج األخرى مع قطر،
سواء عرب اخلضوع للسياسة السعودية أم عرب االستفادة منها؛ لذا فإننا حناول هنا أن حنلل عناصر
هذا التأزم السعودي-القطري ،الذي سيساعدان يف استقراء األزمات املستقبلية اليت ستستمر يف
املنطقة؛ بسبب استمرار أسباب وجودها ،ففضالً عن البعد التأرخيي الذي عرضناه آنفاً من هذا
البحث -وهو جانب ال ميكن إغفاله يف قوة أتثريه على طبيعة العالقات السعودية-اخلليجية-
ومع الضعف االسرتاتيجي الذي تعانيه اململكة العربية السعودية كنظام ،وطبيعة العقل احلاكم يف
املنطقة ،اليت يبدو أهنا ال تزال عصية على التغيرُّ  ،واستمرار شكل األنطمة واجملتمعات بطبيعتها
العشائرية اليت مل تتغري كثرياً عما كانت عليه قبل قرنني من الزمن وغريها من عوامل فإن املنطقة
ستستمر يف حلقة مستمرة من الصراعات واألزمات.

29. Adam Schreck, UAE sentences Qatari to 7 years in Islamist trial, The
Washington Examiner, Mar 13, 2014.
30. Country Profile: Qatar 2016, Religious Literacy Project, April 7, 2015.
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دوم��ا معقدة ،بل نستطيع القول إن
كانت العالقة بني قطر واململكة العربية السعودية ً
العالقات بني اململكة العربية السعودية واملناطق اجملاورة لنجد كافة وليس فقط قطر ،كان يغلب
عليها التأزم والعداء واالحرتاب املستمر وأبشكال خمتلفة ،وأيخذ هذا الصراع مساحات تناقض
ال تسمح بتكوين أي صورة متفائلة عن العالقات القطرية-السعودية بنح ٍو خيرج هذه العالقات
عن الصراع التأرخيي املزمن ،وخلصوصية هذا الصراع ال��ذي يرتك أث��ره على أغلب العالقات يف
اخلليج؛ لذا فإننا حناول هنا أن نركز على مساحات الصراع املختلفة بني البلدين ،ومن هذه
املساحات املذهب الوهايب يف البلدين ،وعالقة قطر اخلاصة ابإلخ��وان املسلمني وتركيا ،واختاذ
قطر مساراً خاصاً هبا خمتلفاً عن اململكة العربية السعودية يف عالقتها مع إيران ،وحتركها املكثف
لرتسيخ عالقتها مع الوالايت املتحدة ،وغريها من أمور وقضااي متثل مساحات االحتكاك الكثرية
بينها وبني اململكة العربية السعودية حتديداً.
تذكر املصادر التأرخيية أن الوهابيني حتت قيادة مؤسس أسرة آل سعود قد غزوا قطر عام
 ،1788وقاموا أبعمال قتل وتدمري يف القرى والبلدات اليت غزوها .31ويف عام  1830اضطر
الشيخ عبد هللا بن أمحد آل خليفة حاكم قطر والبحرين إىل اخلضوع لرتكي آل سعود ،حاكم
الرايض وأجرب على دفع اإلاتوات له حتت عنوان دفع الزكاة ،يف إشارة إىل فرض سلطته عليه.32
يف ع��ام  1850استوىل فيصل بن تركي آل سعود م��رة أخ��رى على شبه اجلزيرة القطرية
واندفع عرب البحر لالستيالء على البحرين ،ولوال تدخل الربيطانيني لسقطت البحرين حتت يد
33
الكرة حملاولة احتالل البحرين ،ولكن الربيطانيني
آل سعود  .ويف عام  1859أعاد آل سعود ّ
الذين ثبتوا سلطتهم يف منطقة اخلليج حينها وجهوا رسالة واضحة لفيصل بن تركي ،وعرب املقيم
الربيطاين يف اخلليج الكابنت جونز أبن البحرين حتت محاية بريطانيا وأهنا «إمارة مستقلة».34
وقد وقّعت البحرين يف عام  1861اتفاقية محاية مع بريطانيا ،تعهد الربيطانيون مبوجبها
حبمايتها من غارات أسرة ابن سعود املدججة ابملذهب الوهايب ،ولكن أسرة آل خليفة استمرت
بدفع اإلاتوات آلل سعود مقابل ممتلكاهتا يف شبه اجلزيرة القطرية.
 .32المصدر نفسه
 .33المصدر نفسه
 .34المصدر نفسه

31. Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia
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ميكن القول إن اململكة العربية السعودية -وألسباب ذاتية تتمثل يف تركيبة كياهنا السياسي
وعقلية حكامها -تسعى للهيمنة على كامل اجلزيرة العربية ،مبا يف ذلك الساحل العريب يف اخلليج
واليمن ،وهي ال تشعر ابألمان بوجود بلدان جماورة هلا وإن كانت صغرية املساحة والسكان يف
أن تكون خارج مدارها ،ونظراً لتعقيد األوضاع يف منطقة اخلليج خالل العقود الثالثة املاضية،
منذ سقوط نظام ال��ش��اه يف إي��ران ع��ام  ،1979واحل��رب األفغانية ال�تي كانت مدعومة أمريكياً
وسعودايً ضد الوجود الروسي يف أفغانستان ،واحلرب العراقية-اإليرانية لألعوام ،1988-1980
وغزو الكويت عام  ،1990وحرب اخلليج األوىل عام  ،1990وتفجريات نيويورك عام ،2001
وصعود القاعدة ،وسقوط نظام صدام حسني عام  ،2003وبدء الربيع العريب هناية عام ،2010
وصعود شأن اإلخوان املسلمني يف املنطقة منذ عام  ،2012وسقوطهم بدءًا من عام ،2013
وص��ع��ود األردوغ��ان��ي��ة ذات ال��ت��وج��ه��ات العثمانية يف ت��رك��ي��ا ،واحل���رب األه��ل��ي��ة ال��س��وري��ة ،وال��ت��واج��د
ال��روس��ي يف س��وراي ع��ام  ،2015واالت��ف��اق ال��ن��ووي ال��غ��ريب-اإلي��راين ،وص��ع��ود تنظيم داع��ش عام
 ،2014والتدخل العسكري السعودي يف اليمن عام  ،2015واخنفاض أسعار النفط العاملية،
وتصاعد التنافس واحل��روب ابلوكالة بني اململكة العربية السعودية وإي��ران يف املنطقة؛ كل ذلك
جيعل السعودية يف وضع قلق وغري مريح ابلنحو الذي يضعها يف دائرة اخلطر من أي اهتزاز حىت
لو كان صغرياً ،ومبعىن آخر فإن سياسات قطر والسعودية وبقية بلدان اخلليج هي سياسات أمنية
ابمتياز مبا يف ذلك السياسة اخلارجية هلا ،وهي تسعى يف جمملها للحفاظ على أنظمة احلكم
فيها بنح ٍو رئيس.
أصبحت قطر إحدى أهم البلدان املارقة على اهليمنة السعودية يف منطقة اخلليج ،ويبدو
أن هذا العداء يعود إىل الشعور املتبادل بني اململكة العربية السعودية وقطر ابخلطر من إحدامها
على األخرى؛ ففضالً عن اإلرث التأرخيي املتعلق بنظرة السعودية إىل قطر على أهنا جزء منها،
ومشروع اهليمنة السعودية على بلدان اخلليج املنضوية حتت جملس التعاون اخلليجي ،فإن قطر متتاز
بعدة ميزات تثري قلق اململكة العربية السعودية ،وتضعف من قوهتا التنافسية يف املنطقة والعامل على
الرغم من صغر هذه اإلمارة ،وإمكانية ابتالعها بسهولة من قبل جارهتا األكرب؛ إذ تعمل اململكة
العربية السعودية على أن يكون وضع قطر مماثالً وضع البحرين حاليًا ضمن ما يطلق عليه سياسة
«البحرنة» ،35ولكن اململكة العربية السعودية مل تنجح حىت اآلن يف ذلك املسعى.
35. Vijay Prashad, Saudi Arabia wants Qatar to Come Under its Heel: Even Old
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جنحت قطر كذلك يف بناء صالت مع قوى مؤثرة ولكنها خارج وضع الدول كحماس
واإلخ��وان املسلمني وحزب البعث وجيش النصرة ،ويبدو أن القطريني حياولون الدخول يف كل
موقعا للتأثري السياسي أو األمين أو الديين أو االقتصادي يف املنطقة
جمال أسس السعوديون فيه ً
منافساً وخمرابً للنفوذ السعودي ،إن مل يستطيعوا االستئثار به ،بل
والعاملّ ،
ليكونوا هلم فيه نفوذاً ً
عملوا على أتسيس ساحات أتث�ير خاصة هبم بعيداً عن أي حضور سعودي فيها ،مستغلني
الضعف الذي أصاب اململكة العربية السعودية يف تعاملها مع األحداث املتسارعة يف فرتة حكم
امللك السعودي الراحل عبد هللا بن عبد العزيز ،وأنشأوا عالقات قوية مع قوى ودول ومؤسسات
تعادي اململكة العربية السعودية أو ال تنسجم معها.
ويبدو أن قطر جنحت بتحصني نفسها لغاية اآلن ضد أي عملية ابتالع تقوم هبا اململكة
العربية السعودية ضدها ،وجنحت كذلك يف أن تكون شوكة يف خاصرة جارها العمالق وملدة
تتخطى العقدين من الزمن على الرغم من فرتات قصرية من التحالفات اهلشة والتكتيكية؛ وذلك
عرب سلسلة من السياسات املتنوعة واملختلفة واملتناقضة ،اليت دخلت على مشروع اململكة العربية
السعودية الساعي للهيمنة إقليمياً والتوسع عاملياً ،وتتحرك هذه السياسات القطرية اليت تتعامل
بنح ٍو كبري من املرونة يف أفق التنافس وبقوة ضد سياسات اململكة العربية السعودية يف كل مكان
توجد لنفسها فيه موضع أتثري أو نفوذ ،فهي تتنافس مع السعودية يف جمال اهليمنة الدينية على
السنة يف العامل ،ويف جمال احتكار قيادة املذهب الوهايب ،ويف جمال التقارب كحليف مع الوالايت
املتحدة يف املنطقة ،ويف جمال القوة االقتصادية وتنمية الدولة واجملتمع ،وحتاول بشىت السبل أن
تصنع لنفسها امساً يف العامل على أهنا دولة متميزة مقارنة ابململكة العربية السعودية .وقد شكلت
قطر وضعاً معرقالً للمظلة السياسية واألمنية اليت حاولت السعودية قيادهتا يف املنطقة ضمن إطار
بلدان اخلليج العربية.
ومل تكن اململكة العربية السعودية راضية عن االنقالب الذي قام به الشيخ محد بن خليفة
على أبيه ع��ام  ،1995وأق��دم��ت على دع��م بعض احمل���اوالت االنقالبية يف قطر إلع���ادة وال��ده
الشيخ خليفة إىل احلكم يف عام  ،36 1996وتعاملت معه على أنه الزعيم املعرتف به لقطر.
Saudi Allies Aren’t Exactly Going Along with That. Alternert, June 14, 2017.
36. David B. Roberts, Understanding Qatar’s Foreign Policy Objectives,
Mediterranean Politics, Vol 17, No. 2, 233-239, July 2012.
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أقدمت قطر حتت قيادة الشيخ محد بن خليفة على اختاذ إج��راءات قاسية ضد من قام
ابحمل��اول��ة االنقالبية املدعومة س��ع��ودايً ،والسيما ضد أف��راد من قبيلة آل م ّ��رة الذين ش��ارك عدد
من أفرادها يف االنقالب سيّئ التخطيط والتنفيذ الذي خططت له اململكة العربية السعودية،
وقد أقدمت السلطات القطرية عام  2004على نزع اجلنسية القطرية عن عدد كبري منهم ومت
ترحيلهم إىل اململكة العربية السعودية حبجة أهنم حيملون جنسية سعودية ،ويف هذا السياق ال
ميكن التغاضي عن اجلانب التأرخيي للخالفات مهما تغريت أشكاهلا ،فقبيلة آل مرة كانت هي
احلاضنة األوىل ألسرة آل سعود يف أثناء نفيها وحبثها عن ملجأ بعد خروجها من الرايض عام
 ،1891وكانت املكان األول الذي استقبل عبد العزيز آل سعود مؤسس اململكة اململكة العربية
السعودية يف منفاه.
تقوم قطر ومنذ عام  1995ابنتهاج سياسة متأرجحة يف عالقتها املباشرة مع اململكة
العربية السعودية ،كعالقة دول��ة م��ع دول��ة أخ��رى ،وعلى ال��رغ��م م��ن وج��ود ص��راع غ�ير معلن بني
البلدين ،فإن قطر تعارض بقوة السياسات السعودية إذا ما وجدت الظروف مناسبة لذلك ،بينما
متالئ بعض السياسات السعودية وتساندها أحياناً  ،إذا ما وجدت هذه السياسات منسجمة مع
التعاطي القطري مع األحداث ،أو تعرضت لضغط تصعب مقاومته ،وحتاول من خالله كسب
الوقت أو ما تراه فرصة يف إضعاف اخلصم السعودي من خالل تشجيعه على التورط يف أزمات
عصية على احلل.
يف عام  2002سحبت اململكة العربية السعودية سفريها من الدوحة على خلفية تقرير
بثته قناة اجلزيرة حول مؤسسها امللك عبد العزيز آل سعود ،ومل يتم إعادة العالقات بني البلدين
إال يف عام  ،2008وقد أقدمت الرايض مرة أخرى على سحب سفريها من الدوحة تضامناً مع
أبوظيب واملنامة عام .2014
ولكن قطر مل تقف يف سياستها ابلضد دائماً من اململكة العربية السعودية ،فقد اتفق
معا إلسقاط نظام بشار األسد ،ولكن سرعان ما افرتق البلدان يف دعمهما
البلدان على العمل ً
للفصائل املسلحة اإلسالمية-السنية اليت تشارك يف احلرب األهلية السورية .وقد دعمت قطر
كذلك التدخل السعودي العسكري لقمع احلراك الشعيب الشيعي يف البحرين عام  2011من
خالل مشاركتها بقوة رمزية ضمن ما عرف بقوة درع اجلزيرة ،وشاركت قطر بقوة عسكرية حمدودة
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قوامها ألف عنصر مع  200عجلة مدرعة و 30طائرة أابتشي عمودية 37ضمن التحالف الذي
تقوده اململكة العربية السعودية يف احل��رب يف اليمن ،وفضالً عن ذل��ك فقد انضمت قطر إىل
م��ا أطلق عليه «م��ؤمت��ر دول التحالف ض��د تنظيم داع��ش اإلره���ايب» ال��ذي عقد يف ال���رايض يف
شهر كانون الثاين ع��ام 2017؛ وه��و مظلة حاولت السعودية من خالهلا تزعم جهد إقليمي
ودويل عسكري ملواجهة تنظيم داعش وتنظيمات أخرى تعدها الرايض إرهابية -من بينها تنظيم
اإلخ��وان املسلمني وح��زب هللا اللبناين .-وقد تبىن اإلع�لام القطري خطاباً طائفيًا كان ينسجم
كثرياً مع التوجهات الطائفية اليت تتبناها السعودية ،ومع اشتداد سعري احلرب األهلية السورية،
وتصاعد اخلطاب الطائفي يف املنطقة ،ويف حماولتها لتهدئة األمور مع السعودية ،والدخول على
اج���ا ،فقد ح��اول��ت قطر وع��ل��ى ل��س��ان الشيخ يوسف
اخل��ط��اب الطائفي ال��ذي ب��دا أن��ه يلقى رو ً
القرضاوي مناغمة هذا اخلطاب ،والدخول عليه ،والسيما أن اململكة العربية السعودية كانت
تستأثر ب��ه سنيًا؛ إذ ألقى الشيخ ال��ق��رض��اوي خ��ط��اابً طائفياً مشحوانً يف مؤمتر عقد ل��ـ «نصرة
الشعب السوري» يف الدوحة يف كانون األول عام  2016ذكر فيه أن «علماء السعودية كانوا
أنضج منه يف تعاملهم مع الشيعة» ،وقد وصف حزب هللا اللبناين أبنه «حزب الشيطان» ،وأن
فكرة التقارب مع الشيعة تصب لصاحل الشيعة وال يستفيد السنة منها شيئاً.38
أزمة آذار :2014
يف أواخر عام  2010انطلقت سلسلة من الثورات يف املنطقة بدءاً من تونس لتمتد إىل
ليبيا ومصر وسوراي ،وقد حظي هذا التغيري مبباركة من إدارة أوابما .ولكن هذا الوضع أاثر قلقاً
كبرياً يف اململكة العربية السعودية اليت اختذت إجراءات غري مسبوقة داخلياً ،وأرسلت قواهتا يف
شهر آذار من عام  2011لتقمع حراكاً شعبياً شيعياً واسعاً يف البحرين ،ولتحول هذه اململكة
الصغرية إىل موقع شبه دائم لتواجد عسكري سعودي عليها ،جعلها تفقد الكثري من استقالليتها
يف قراراهتا السياسية ،وهرعت السعودية إىل دعوة األردن واملغرب لالنضمام جمللس التعاون
اخلليجي يف عام 2011؛ وهي خطوة عدهتا قناة اجلزيرة القطرية أبهنا «ضد احلراك الثوري يف
العامل العريب».39
37. Qatar deploys 1,000 ground troops to fight in Yemen, Aljazeera, 7 September
2015.
 .38القرضاوي :علماء السعودية كانوا أنضج مني ،الشرق األوسط 27 ،كانون األول .2016
 .39تباين بشأن توسيع مجلس التعاون ،قناة الجزيرة
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على عكس اململكة العربية السعودية ،فقد دعمت قطر بقوة التغيري يف املنطقة وبقيادة
تنظيم اإلخ��وان املسلمني يف ث��ورات الربيع العريب .وك��ان سقوط نظام الرئيس املصري السابق،
حسين مبارك مبنزلة انتصار للسياسة القطرية اليت أدت إىل صعود اإلخوان املسلمني الذين تتعامل
معهم اململكة العربية السعودية كعدو لدود لتسلم القيادة يف مصر يف عام .2012
حصل انقالابن يف املنطقة واخلليج يف عام  ،2013ففي  3متوز عام  2013أطاح اجليش
املصري عرب انقالب بقيادة عبد الفتاح السيسي ابلرئيس املصري اإلخواين حممد مرسي ،مزحياً
بذلك اإلخوان املسلمني عن سدة احلكم يف القاهرة.
ويف شهر ح��زي��ران ع��ام  2013أط��اح الشيخ متيم بن محد أببيه الشيخ محد بن خليفة
ابن��ق�لاب أب��ي��ض ،وج���دت اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وح��ل��ف��اؤه��ا التقليديون يف جم��ل��س ال��ت��ع��اون
أن ال��ف��رص��ة م��وات��ي��ة لتعريض ق��ط��ر هل��زة ق��وي��ة م��ن أج��ل تغيري س��ي��اس��اهت��ا ال��داع��م��ة ل�لإخ��وان م��ادايً
ومعنوايً ،والسيما أن املشروع القطري-الرتكي يف املنطقة الداعم لإلخوان املسلمني كان يتعرض
لالنكماش ،فانقالب السيسي يف مصر ،وانتشار الفوضى يف ليبيا ،وتعرض القوى املسلحة
يف س��وراي واملدعومة من قبل تركيا وقطر إىل هزائم ،كلها كانت تشجع القيام بعمل ما بقيادة
السعوديني ضد القطريني ،الذين مل ينسوا املوقف القطري ضدهم.
وعلى الرغم من أن البلدان األرب��ع��ة (اململكة العربية السعودية ،واإلم���ارات ،والبحرين،
وقطر) تشرتك يف والئها للغرب ،وتتعامل مع إيران كمنافس شيعي ،وتدعم بقوة قوى مسلحة
سنية إلسقاط حكومة بشار األسد ،إال أهنا تنقسم إىل فريقني متعاديني يف مقاربتهما للتعامل
مع األح��داث يف املنطقة ،حيث ق��ررت البلدان الثالثة (اململكة العربية السعودية ،والبحرين،
واإلمارات) يف  4آذار عام  2014سحب سفرائها من الدوحة ،وقد ذكر البيان املشرتك املتعلق
بقطع العالقات الدبلوماسية أن «عدم اختاذ دولة قطر اإلجراءات الالزمة لوضع اتفاق الرايض
يف  2013/11/23موضع التنفيذ» 40هو الذي دعا تلك البلدان إىل سحب السفراء .وينص
41
اتفاق الرايض على اآليت:
	•عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي من دول جملس التعاون بنح ٍو مباشر أو غري
 .41المصدر نفسه.

40. http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2014-03-05-1
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مباشر.
	•االلتزام ابملبادئ اليت تكفل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي من اجمللس بنح ٍو
مباشر أو غري مباشر.
	•عدم دعم كل من يعمل على هتديد أمن دول اجمللس واستقراره من منظمات وأفراد
سواء من طريق العمل املباشر أم عن طريق حماولة التأثري السياسي.
ولكن شهد شهر تشرين األول ع��ام  2014ع��ودة العالقات بني قطر والبلدان الثالثة
إىل وضعها الطبيعي ،بعد أن طلبت قطر من سبعة قياديني يف تنظيم اإلخوان املسلمني مغادرة
أراضيها يف شهر أيلول من عام  ،2014حيث مت استقباهلم يف تركيا ،مع الوعد ابلتوقف عن
مهامجة نظام السيسي يف مصر من على قناة اجلزيرة.42
أزمة حزيران :2017
يف  2017/5/20ح��ش��دت اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ك��ل طاقتها الس��ت��ق��ب��ال الرئيس
األم�يرك��ي دوانل��د ترامب وعائلته يف أول زايرة له للمملكة ،حيث دع��ت العشرات من زعماء
بلدان إسالمية وعربية وخليجية حلضور مؤمتر حتت رعايتها جيمعهم ابلرئيس األمريكي الزائر،
ويبدو أن السعودية كانت حتاول أن تتوج نفسها حبضور الرئيس األمريكي كزعيم للخليج واملنطقة
حت��ت مظلة أم�يرك��ي��ة م��س��ان��دة ،ختتلف يف طريقة تعاملها معها ع��ن طريقة تعاملها م��ع الرئيس
األمريكي السابق ابراك أوابما ،الذي تتهمه أبنه كان أقرب إىل إيران منه إليها .وقد حضر أمري
قطر الشيخ متيم بن محد املؤمتر ،وسط أنباء حتدثت عن دفع قطر مبلغ نصف مليار دوالر فدية
لتنظيمات مسلحة شيعية يف العراق ،لقاء إطالق سراح أم��راء قطريني مت اختطافهم يف جنوب
العراق يف وق��ت سابق ،وبعد أايم من انتهاء املؤمتر نشرت تصرحيات منسوبة ألم�ير قطر ذكر
فيها أنه ال ينسجم والتوجهات السعودية اليت تتحرك ابجتاه إقامة نظام اقليمي أمين وعسكري
حتت قيادهتا ويتحرك يف أفق العداء إليران مما سبّب إحراجاً للرايض ،اليت عملت جاهدة على
اخلروج مبوقف خليجي موحد ومدعوم من بعض البلدان املهمة يف املنطقة مؤيد لسياستها املعادية
إليران؛ مما جعل الدوحة يف مرمى نريان اململكة العربية السعودية وحلفائها وسط أتييد من الرئيس
42. https://www.theguardian.com/world/2014/sep/16/qatar-orders-expulsionexiled-egyptian-muslim-brotherhood-leaders
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األمريكي ترامب ،ونفي القطريني صحة هذه التصرحيات.
فجأة وكما ه��و معتاد يف ه��ذه املنطقة م��ن ال��ع��امل ال�تي تشهد ت��غ�يرات ح��ادة ومتطرفة يف
السياسات دومنا سابق إنذار ،يف  2017/6/5قررت اململكة العربية السعودية ومعها اإلمارات
والبحرين ومصر قطع عالقاهتا الدبلوماسية م��ع ال��دوح��ة وفرضها مقاطعة اقتصادية وسياسية
عليها؛ بسبب «تدخلها يف الشؤون الداخلية ودعمها اإلره��اب» ،43وقد ترافق ذلك مع محلة
إعالمية وسياسية غري مسبوقة ضد قطر .وقد ذكرت أنباء صحفية يف  2017/6/23أن هذه
البلدان لديها قائمة طويلة من املطالب ضد قطر تضم  13بنداً قد ميهد التزام قطر هبا الطريق
إلهن��اء املقاطعة ضدها مع آليات مراقبة قد تستمر لعشرة أع���وام .44وتشمل املطالب من بني
مطالب أخرى ،إغالق قناة اجلزيرة ،وقطع العالقات مع مجاعة اإلخوان املسلمني ،منظمة محاس
وحزب هللا ،إغالق القاعدة الرتكية العسكرية على أراضيها ،واختاذ موقف ٍ
معاد إليران ،والتزام
قطر بعدم ممارسة أي دور يتعارض مع سياسات بلدان اخلليج .45وقد أعرب مسؤولون خليجيون
أن يف حال عدم امتثال الدوحة هلذه املطالب ،فإن املقاطعة االقتصادية والسياسية قد تستمر
لعشرة أعوام .46وقد رفضت قطر االلتزام هبذه الشروط.

الوهابية القطرية:
رمسياً تعد قطر البلد الثاين يف العامل ال��ذي يتبىن املذهب الوهايب-السلفي بشكل رمسي
كمذهب للدولة بعد اململكة العربية السعودية .وتشري بعض املصادر التأرخيية أن اعتناق أسرة
آل اثين للمذهب الوهايب يف قطر ،كانت -وكما هو النمط الذي ميز هذا املذهب منذ انتشاره
43. http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40155690
44. http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/fb52995b-1f51-4c5c-9cacbfcb4105d802
45. Qatar given 10 days to meet 13 sweeping demands by Saudi Arabia, The
Guardian, 23 June, 2017.
46. Betham Mckernan, Qatar could face permanent isolation as UAE says Gulf
states are considering fresh sanctions. The Independent, 28 June 2017
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اع سياسية حبتة ،كانت تتعلق بصراع القطريني مع أعدائهم آل خليفة
إىل يومنا هذا -كان لدو َ
الذين كانوا يعادون املذهب الوهايب يف حروهبم مع آل خليفة من أجل السيطرة على شبه اجلزيرة
القطرية .47
ولكن العداء املتأصل بني قطر واململكة العربية السعودية وقطر يتحرك أيضا وبنح ٍو قوي
يف أف��ق م��ن منهما ه��و ال��ذي ميثل اجل��ان��ب األف��ض��ل للوهابية ،وم��ن منهما امل��ؤه��ل أكثر لقيادة
ه��ذا امل��ذه��ب ،وألس��ب��اب سياسية ابلطبع فاملذهب ميثل أح��د أه��م الدعامات ال�تي يستند إليها
احدا من أسس السياسة اخلارجية السعودية،
نظام احلكم السعودي يف استمرار وجوده ،ويعد و ً
ويكلف الرتويج للمذهب الوهايب اململكة العربية السعودية مليارات الدوالرات كل عام .وتسعى
قطر لتحييد هذه الورقة السعودية املهمة ،من خالل طرح نفسها بديالً معتدالً للمذهب الوهايب،
اليت تدعي أهنا هي اليت متثله أبصوله ،ويطرح القطريون أنفسهم على أهنم «وهابيو البحر» ضد
«وهابيي الرب» السعوديني.48
وعلى النقيض من السعوديني الذين ميتلكون مؤسسة دينية وهابية متكاملة ومتداخلة
مع نظام الدولة برجال دينها ومؤسساهتا التعليمية والدعوية ،فإن القطريني يتعاملون مع املذهب
الوهايب كورقة تنافس سياسي مع السعوديني أكثر منها قضية اعتقاد .أترخيياً كانت طبقة رجال
ال��دي��ن القطريني م��ن أص���ول س��ع��ودي��ة .وم��ن��ذ تسعينيات ال��ق��رن امل��اض��ي ،وم��ع تصاعد ال��ت��أزم يف
العالقات بني البلدين ،سعت قطر للتخلص من هيمنة رجال الدين هؤالء على الواقع الديين
فيها ،وحت��رك��ت ب��ق��وة الس��ت��ب��داهل��م ب��رج��ال دي��ن سنة م��ن ع��دة ب��ل��دان ع��رب��ي��ة ،م��ن م��ص��ر ،واليمن،
وس��وراي ،وال��ع��راق49؛ وابلتايل فإن املذهب الوهايب ال ميتلك مؤسسة فاعلة ومتجذرة يف اجملتمع
القطري مقارنة مبا هو عليه يف اململكة العربية السعودية.
ويروج القطريون ألنفسهم على أهنم األحفاد احلقيقيون حملمد بن عبد الوهاب ،مؤسس
املذهب الوهايب ،فكراً ونسباً ،وأهنم متساحمون مقارنة جبرياهنم السعوديني األكثر تشدداً .فقطر
47. Helem Chapin Metz, ed. Persian Gulf States: A Country Study. Washington:
GPO for the Library of Congress, 1993.
48. James M. Dorsey , Wahhabism vs. Wahhabism : Qatar Challenges Saudi
Arabia, RSIS Working Paper, 06 September 2013.
49. Country Profile: Qatar 2016, Religious Literacy Project, April 7, 2015.
43

حصاد البيان

تسمح للنساء بقيادة السيارات ،وتسمح إبنشاء معابد ودور عبادة لغري املسلمني على أراضيها،
وتثري هذه املقاربة القطرية يف التعاطي مع املذهب الوهايب قلق السعوديني الذين ينظرون إليها
على أهن��ا قد حت��رك الوضع لديهم ضد تعاطيهم املتشدد يف تطبيق أحكام املذهب ال��وه��ايب يف
اجملتمع السعودي ،ويبدو أن حكام قطر يتعاطون مع املذهب الوهايب على أنه فرصة وهتديد،
وه��ي نظرة يشرتكون فيها مع حكام اململكة العربية السعودية جت��اه املذهب .فهو أداة دينية-
سياسية تستخدم إلضفاء الشرعية على احلكم وورقة أتثري سياسي ،ولكن هذا املذهب بسبب
طبيعة مقارابته األيديولوجية قد يستخدم وسيلة ضد أساليب احلاكم وتوجهاته ،نظراً لطبيعة
الفكر الوهايب املتطرفة وامليَالة للعنف .ومع هذه النظرة للمذهب الوهايب من قبل الطرفني ،فإن
اململكة العربية السعودية ال تنظر بعني الرضا لوجود أي منافس هلا يف احتكار املذهب الوهايب
ال��ذي يبدو أنه يتشرذم ليتحرك يف اجتاهني خمتلفني ترعامها قطر والسعودية ،واجتاهات أخرى
تتحرك عرب ما يعرف ابلسلفية اجلهادية اليت تتبناها تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش وجبهة
النصرة وطالبان وغريها.
مجاعة اإلخوان املسلمني
عالقات اجلماعة مع اململكة العربية السعودية:
يعود وجود مجاعة اإلخوان املسلمني يف منطقة اخلليج إىل مخسينيات القرن املاضي ،وعلى
الرغم من العداء الذي تبديه اململكة العربية السعودية جتاه تنظيم مجاعة اإلخوان املسلمني حالياً.
إال أن أتسيس التنظيم اقرتن إبعالن اململكة اململكة العربية السعودية يف ثالثينات القرن املاضي،
ومن احملتمل أن مؤسس التنظيم حسن البنا قد أتثر بتنظيم «اإلخ��وان» الوهايب ،وهي ميليشيا
عقائدية متطرفة من جند أنشأها مؤسس اململكة اململكة العربية السعودية امللك عبدالعزيز آل
سعود لتوسيع سلطته يف أرجاء مناطق شبه اجلزيرة العربية .وقد تكونت عالقة خاصة بني امللك
عبدالعزيز آل سعود ومؤسس اجلماعة حسن البنا عام  .1932ومع وصول مجال عبدالناصر يف
مصر إىل سدة احلكم عام  ،1956ودخول اململكة العربية السعودية يف صراع مع املد القومي
الذي كان عبدالناصر يقوده يف املنطقة ،فقد تكونت عالقة مصلحة متبادلة بني اململكة العربية
السعودية واجلماعة أابن حكم الرئيس املصري السابق مجال عبد الناصر الذي بدأ يقمع اجلماعة
بقوة.
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كبريا من قيادات وأعضاء اجلماعة الفارين من
استقبلت اململكة العربية السعودية ً
عددا ً
مالحقة نظام مجال عبدالناصر فيها يف مخسينيات وستينيات القرن املاضي ،وقد حاول امللك
فيصل بن عبد العزيز يف سعيه لتحجيم الدور املصري يف املنطقة أبن يستقطب أعضاء اجلماعة
يف اململكة العربية السعودية ،وقد مت تعيني عدد كبري منهم يف مراكز متقدمة يف الدولة السعودية
ويف املعاهد وجامعات التعليم الديين فيها .50وقد حصل هؤالء على قوة أتثري كبرية يف اململكة
العربية السعودية إىل درجة أن عدداً من املؤسسات السعودية الدينية اليت تنشط عاملياً اليوم هي
من نتاج أفكار اجلماعة وأطروحاهتا .ومن ذلك رابطة العامل اإلسالمي اليت أتسست عام ،1978
ومنظمة اإلغاثة االسالمية العاملية اليت تتهم مع منظمات إغاثية سعودية ودعوية أخرى يف أهنا
متول النشاطات اإلرهابية السلفية يف العامل.51
إال أن ت��ب��اع��داً ب��دأ ينشأ ب�ين اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ومج��اع��ة اإلخ����وان يف مثانينيات
القرن املاضي ،مع زوال املصاحل املشرتكة بينهما .فتنظيم مجاعة اإلخ��وان ال ينسجم فكرايً مع
الفكر احل��اك��م يف اململكة العربية السعودية ،فاململكة ك��دول��ة ذات نظام ملكي تتبىن الفصل
الكامل بني منظومة املذهب الوهايب الدينية الذي أعطيت له املساجد والثقافة والتعليم ،وبني
ال��س��ي��اس��ة ،وش���ؤون احل��ك��م ،وال��ق��وات املسلحة ،وال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة ال�تي ه��ي م��ن ش��أن األس��رة
52
وحتمل اململكة
احلاكمة السعودية  ،بينما تتبىن اجلماعة فكرة الدمج الكامل بني الدين والدولةّ .
العربية السعودية تنظيم اإلخ��وان املسؤولية على أنه هو التنظيم ال��ذي سيّس املذهب الوهايب،
وجعل من بعض الوهابيني يتبنون اإلسالم السياسي ،الذين انطلق منهم أتسيس تنظيم القاعدة،
عضوا
ومن هؤالء املواطن 53السعودي أسامة بن الدن ،زعيم تنظيم القاعدة السابق ،الذي كان ً
يف تنظيم اإلخوان قبل أن ينشق ليؤسس تنظيم القاعدة .وقد تطور تضارب املصاحل والفصام
االيديولوجي إىل حالة خوف وع��داء من جهة اململكة العربية السعودية جتاه تنظيم اإلخ��وان؛
وذل��ك وألس��ب��اب متعددة أمهها أن ال��ب��ذرة ال�تي ب��ذره��ا اإلخ���وان املسلمون يف اجلامعات الدينية
50. Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia. p 139.
51. Rachel Ehrenfeld, The Muslim Brotherhood Evolution: An Overview,
American Foreign Policy Interests, 19 April, 2011.
52. Robert Baer, Why Saudi Arabia is Helping Crush the Muslim Brotherhood,
The New Republic, August 27, 2013.
53. An interview with David Ottaway, New Era of Relations Between Egypt
and Saudi Arabia?, Wilson Center.
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وحتديدا يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة يف ستينيات القرن املاضي أصبحت تؤثر على
السعودية
ً
األوض��اع يف الداخل السعودي .حيث أنتجت احل��راك املسلح الذي قاده جهيمان العتييب عام
 1979يف مكة54؛ وك��ان املئات من أعضاء ه��ذا احل��راك هم طلبة الفكر اإلخ��واين يف اجلامعة
اإلسالمية يف املدينة يف ستينيات القرن املاضي.
يف تسعينيات القرن املاضي ازدادت اهلوة بني مجاعة اإلخوان واململكة العربية السعودية،
على خلفية م��وق��ف اإلخ���وان امل��ؤي��د لنظام ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ال��س��اب��ق ص���دام حسني ومعارضتهم
دخول القوات األمريكية إىل اململكة العربية السعودية حلمايتها يف أثناء حرب اخلليج األوىل من
وضعا اسرتاتيجيًا
غزو عراقي حمتمل ،وعلى خلفية التقارب القطري-اإلخواين الذي كان أيخذ ً
وسياسيًا متناميًا مع قطر حتت قيادة الشيخ محد بعد عام .1995

يعرف عن تنظيم اإلخوان القدرة على االنتشار والتمدد بني صفوف الشباب السنة يف
املنطقة ،وهي منطقة يشكل الشباب غالبية هرمها السكاين وتتجذر فيها القيم الدينية ،ويتوافر
التنظيم على ق��درات وإمكانيات فنية وقيادية وحركية كبرية ،وينتشر عرب شبكاته اخلدمية بني
الطبقات احمل��روم��ة واملثقفة ،وميتاز خبطابه احل��داث��وي مقارنة ابمل��دارس الدينية السنية التقليدية،
ويتنبىن قضااي حقوق اإلنسان بنح ٍو منهجي يف املنطقة ،مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية،
وك��ل ذل��ك ميثل حت��دايً خطرياً للعربية السعودية ابجتاهني ،مه��ا :حتديه للخطاب الديين السلفي
الوهايب السعودي التقليدي على مستوى املنطقة والعامل ،وحتديه للمشروع السياسي السعودي
احلاكم داخلياً ،والسيما أن النظام السياسي يف اململكة العربية السعودية يعاين من الكثري من
املشكالت املزمنة يف توفري حاجات اجملتمع السعودي ويف تربير مشروعيته وسط تناشز واضح
بني ممارسات احلكام وأفكار املذهب الوهايب .ومما يزيد من قلق اململكة العربية السعودية هي
القدرة اليت استطاع من خالهلا التنظيم على اكتساح الوضع السياسي يف املنطقة إابن ثورات
الربيع العريب ،والدعم القوي الذي استطاع أن حيصل عليه من قطر وتركيا منافسا اململكة العربية
السعودية يف اهليمنة على الوضع السين يف املنطقة.
عالقات قطر مع مجاعة اإلخوان املسلمني:
تعد العالقة بني قطر وتنظيم اإلخوان املسلمني من العالقات املثرية لالهتمام من حيث

54. Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia. p. 139.
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أترخيها وطبيعتها وأتثرياهتا ،وتتداخل هذه العالقة دراماتيكياً مع كثري من سياسات قطر اخلارجية
يف اخلليج واملنطقة ،وتعد واحدة من أهم القضااي اليت تستمر يف تسميم عالقات قطر مع اخلارج.
وهي جزء رئيس من قناة اجلزيرة ،وعالقة قطر مع تركيا ،ودور الشيخ يوسف القرضاوي ،رجل
الدين املصري املقيم يف قطر .وتعيد هذه العالقة إىل األذهان الوضع اهلش والشعور الدائم ابخلطر
الذي تعيشه قطر من جرياهنا ،الذي جيعلها تدرك ،أن مشرتايت األسلحة الضخمة ،أو االعتماد
على مظلة جملس التعاون اخلليجي األمنية ،أو حىت بناء قاعدة جوية ضخمة للوالايت املتحدة
على أراض��ي��ه��ا ل��ن مينحها ض��م��اانت كافية مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دايت ال�تي هت��دد وج��وده��ا يف املنطقة،
والسيما من اململكة العربية السعودية؛ مما يدفعها إىل التمسك بقوة بعالقتها مع تنظيم اإلخوان
املسلمني.
إن التعقيدات السياسية الداخلية اليت حصلت يف مصر يف مخسينيات القرن املاضي تركت
أتثرياهتا على الوضع يف اخلليج وقطر حتديداً يف القرن احلادي والعشرين ،وإن تلك التعقيدات
تتحول إىل أدوات أتثري سياسي سليب يف الصراعات يف املنطقة؛ وابلتايل فإن أية سياسة تطبق
يف هذا البلد أو ذاك جندها كالفريوسات اليت تسبب األوبئة ،تنتشر وت�ترك آاثره��ا على جممل
األوضاع يف مناطق يصعب تصور وجود آاثر هلا فيها.
إننا نستطيع أن نفهم أن العالقة بني أسرة آل اثين يف قطر وتنظيم اإلخوان املسلمني يف
القرن العشرين تشبه إىل حد كبري العالقة بني احلركة الوهابية واألسرة احلاكمة السعودية ،فالتنظيم
يوفر أدوات التأثري واالنتشار واإلرشاد واملواجهة لقطر ،وقطر توفر احلماية واملال واإلعالم والدعم
اللوجسيت للتنظيم.
لتنظيم مجاعة اإلخوان املسلمني أترخيه يف قطر؛ فقد توافد عليها عدد مهم من قيادات
اجل��م��اع��ة يف مخسينيات ال��ق��رن امل��اض��ي ،وق��د ت��رك التنظيم بصمته على جم���االت مهمة يف قطر
احلديثة ،ويالحظ أن قطر كانت حتت احلماية الربيطانية عندما ب��دأ التوافد اإلخ��واين املكثف
عليها .ففي  1954وص��ل اىل قطر عبد البديع صقر ليصبح مدير التعليم فيها؛ وحت��ت إدارة
صقر ،مت فتح الباب واس��ع��اً أم��ام دخ��ول امل��درس�ين املصريني أصحاب التوجهات اإلخوانية يف
النظام التعليمي القطري ،ومت توجيه ذل��ك النظام حسب فكر مجاعة اإلخ��وان املسلمني .وقد
حاول الشيخ خليفة بن محد آل اثين الذي أصبح فيما بعد أمرياً للبالد حتييد التأثري اإلخواين
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على النظام التعليمي القطري حيث قام ابستبدال صقر ابلسوري عبد هللا عبد الدامي الذي كان
يتبىن توجهات قومية ،ولكن عبد الدامي اضطر ملغادرة منصبه بعد عام واحد إثر ضغوط مارسها
املقيم الربيطاين يف قطر.55
احتل عبد املعز الستار ،الذي كان مبعوث حسن البنا اخلاص اىل فلسطني عام 1946
موقعاً مهماً يف النظام التعليمي القطري يف بداية ستينيات القرن املاضي ليصبح مدير العلوم
اإلسالمية يف وزارة التعليم القطرية ،وليشارك بتأليف أغلب املناهج التعليمية القطرية .وأصبح
كمال انجي الشخصية اإلخوانية املعروفة مدير التعليم يف قطر خالل الفرتة 1979-1964
ورئيس جلنة التأليف ،ومستشار العالقات الثقافية اخلارجية يف وزارة التعليم القطرية .وقد وصل
الشيخ يوسف القرضاوي أحد أهم منظري مجاعة اإلخ��وان املسلمني إىل الدوحة عام 1960
ليصبح فيما بعد عميد كلية الشريعة يف جامعة ق��ط��ر ،56ويعد القرضاوي أح��د أه��م األص��وات
الدعائية للفكر اإلخواين من على منرب قناة اجلزيرة ،ويرتبط بعالقة خاصة مع أسرة آل اثين وله
أتثري على عالقات قطر مع حميطها اخلليجي واإلقليمي.
يعزو بعض الباحثني أسباب تعمق العالقة بني قطر واإلخ��وان املسلمني مقارنة ابململكة
العربية السعودية ،فعلى الرغم اشرتاكهما بتبين املذهب الوهايب إىل أن قطر ال ترغب يف أن يكون
أساسا لشرعنة النظام؛ ألن ذلك يعين ربط قطر ابململكة العربية السعودية ،كون
املذهب الوهايب ً
57
املذهب الوهايب مرتبط هب��ا  .وتسعى قطر ألن جتعل تنظيم اإلخ��وان غري السعودي ج��زءاً من
حماوالهتا إلبعاد التأثري السعودي على وضعها الداخلي ،على الرغم من تبنيها املذهب الوهايب؛
فضالً عن ذل��ك ف��إن العالقة بني قطر ومجاعة اإلخ��وان املسلمني جتعل قطر يف الكفة األق��وى
مع اإلخوان؛ مما جيعلها يف وضع التأثري على اإلخوان .58وميكن فهم طبيعة األزمات القطرية-
اخلليجية والسيما مع السعودية وإمارة أبوظيب يف األعوام املاضية عرب التداخل احملسوب لسلوك
اإلخوان املسلمني الذي يتخذ من قطر قاعدة ومتويلاً مع السياسة اخلارجية القطرية اليت تلعب
لعبة معقدة مع جرياهنا املتحفزين ضدها وتعيش عقدة اخلوف منهم.

55. David B. Roberts, Qatar and the Brotherhood, Survival: Global Politics and
Strategy, 23 Jul 2014.
 .56المصدر نفسه
 .57المصدر نفسه
 .58المصدر نفسه
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يف ع��ام  2014أاثرت تصرحيات الشيخ ال��ق��رض��اوي ال��ش��دي��دة ض��د االم���ارات واململكة
العربية السعودية رد فعل ق��وي من اململكة العربية السعودية واإلم���ارات ،متثل بقطع العالقات
معها.
ومع تراجع أوضاع اإلخوان املسلمني ،واحنسار الربيع العريب يف املنطقة يف الوقت احلايل،
خصوصا يف مصر .ف��إن االستثمار القطري املكثف يف مجاعة اإلخ���وان املسلمني ك���أداة أتثري
ً
سياسي وورق���ة ن��ف��وذ ق��د حت��ول إىل خسائر كلفت قطر الكثري م��ن امل��واق��ع ال�تي كسبتها خالل
العقدين املاضيني ،ومن املتوقع أن هذه اخلسائر ستوجه قطر إىل البحث عن أوراق أخرى إلدارة
صراعها مع السعوديني واإلماراتيني ،مع عدم التخلي الكامل عن ورقة اإلخوان املسلمني.
قناة اجلزيرة:
تتداخل مسألة قناة اجلزيرة -املمولة من احلكومة القطرية -بنحو وثيق مع عالقة الدوحة
مع مجاعة اإلخ��وان املسلمني من جهة وم��ع السياسة األمنية واخلارجية القطرية ،وتتحرك قناة
اجلزيرة ومنذ أتسيسها عام  1996يف أفق الدعاية والرتويج لقطر وجلماعة اإلخوان املسلمني،
وإاثرة القضااي اليت تراها قطر جزءاً من سياستها املتعلقة حبماية نفسها من التهديدات اخلليجية.
يسيطر تنظيم اإلخ��وان املسلمني على قناة اجلزيرة ،حيث تعج بطاقم مهم على مستوى
القيادة واإلعالميني من أعضاء اجلماعة ،وقد برز اسم وضاح خنفر ،مدير القناة خالل الفرتة
 2011-2003ك��واح��د م��ن أب��رز الشخصيات اإلخ��وان��ي��ة ال�تي ح��ددت وج��ه��ة ال��ق��ن��اة إعالميا
وإيديولوجياً ،وتوفر القناة منرباً مهماً للرتويج ألفكار اجلماعة بنح ٍو مباشر عرب برانمج الشريعة
واحلياة الذي يقدم أفكار الشيخ يوسف القرضاوي وآراءه ،أو بنح ٍو غري مباشر عرب الكثري من
الربامج الواثئقية والسياسية ال�تي تتحرك يف أف��ق إاثرة قضااي يتبناها التنظيم يف مناطق تواجده
ونشاطه ،وتعمل القناة أيضاً كمركز تدريب متطور للجماعة وغريها من واجهات سياسية حتمل
فكره يف املنطقة والعامل.
وتقوم قناة اجلزيرة وعلى وفق أجندة حمسوبة بفتح قضااي ومسائل تراها الدوحة يف دائرة
اهتمامها ومصاحلها يف املنطقة والعامل ،ويف صراع قطر مع جارهتا الكبرية اململكة العربية السعودية،
فإن قناة اجلزيرة متثل الكفة املعادلة إعالمياً لإلمرباطورية اإلعالمية اليت متتلكها وتديرها الرايض.
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وتستخدم احلكومة القطرية قناة اجلزيرة لفتح قنوات اتصال مع جهات ومجاعات وشخصيات
تصنف على أهنا غري تقليدية يف التفكري ،وخارجة عن القانون أو إرهابية ،وال ميكن إمهال درجة
أتثري قناة اجلزيرة القطرية ،إىل درجة أن إغالقها عُ َّد شرطاً من شروط اململكة العربية السعودية
ومصر واإلمارات والبحرين إليقاف املقاطعة املفروضة على قطر.
تعكس قناة اجلزيرة التفكري القطري يف التعامل مع الظروف واألحداث ،على الرغم من
ادعاء احلكومة القطرية أن قناة اجلزيرة مستقلة وال تعرب عن توجهاهتا ،ولكن السلوك اإلعالمي
للقناة يتحرك يف أف��ق سعي قطر؛ ألن تضع نفسها على خارطة العامل على أهن��ا دول��ة متطورة
ومعتدلة تقوم ابلتوسط حلل مشكالت املنطقة وتغرد خ��ارج السرب السعودي وحىت األمريكي
أحياناً  ،وبراغماتية إىل درجة أهنا تستطيع التعامل مع اجلميع دومنا شروط ،ويبدو أن تغطية القناة
لثورات الربيع العريب كانت تنسجم متاماً مع السياسة القطرية الرمسية اليت كانت تدعم صعود
مجاعة اإلخوان املسلمني للحكم يف مصر وتونس وليبيا وسوراي .وال خيفى أن لقناة اجلزيرة دوراً
مهماً يف تسميم عالقات قطر مع اإلم��ارات واململكة العربية السعودية عرب العديد من الربامج
ال�تي تبثها ،ال�تي م��ن أمهها أح��ادي��ث الشيخ ال��ق��رض��اوي يف ب��رانم��ج الشريعة واحل��ي��اة ،وأصبحت
القناة أيضاً وسطاً إعالمياً واسع االنتشار لتنظيمات داعش وجبهة النصرة والقاعدة وغريها من
تظيمات ،حينما كانت تغطي أخبار الصراعات يف سوراي أو العراق أو غريمها .وت��دأب القناة
على نشر تقارير وكالة أعماق -إحدى وسائل تنظيم داعش اإلعالمية ،-وقامت ساب ًقا إبذاعة
بياانت أسامة بن الدن -زعيم تنظيم القاعدة ،-وأجرت لقاءات مع زعيم جبهة النصرة وتغطي
أخبار حركة محاس بشكل مكثف .وقد مت احلكم على تيسري علوين مراسل القناة السابق الذي
أجرى مقابلة مع أسامة بن الدن يف أفغانستان والعراق ابلسجن سبعة أعوام يف إسبانيا بسبب
صالته بتنظيم القاعدة عام  ،2006وقد أجرى علوين لقاء تلفزيونيًا مع أيب حممد اجلوالين زعيم
تنظيم النصرة بعد إطالق سراحه لصاحل القناة ،59ويبدو أن قناة اجلزيرة تعد أداة مهمة تستخدم
لشراء أتييد هذه اجلماعات أو تلك ،أو لدرء هتديداهتا على املصاحل واجلهود القطرية يف اخنراطها
يف الصراع املتفشي يف املنطقة ،أو لكسب موقع تفاوضي يف حال حصول أية أزمة تكون هذه
اجلماعات طرفاً فيها ،وتكون قطر وسيطاً حللها.
59. Thomas Joscelyn, Head of Al Nusrah Front interviewed by journalist
convicted in Spain in controversial terror charges, Long Wars Journal, December
27, 2013.
50

مقاالت

العالقات القطرية-الرتكية:
قررت قطر االستعانة ابألتراك يف صراعها مع اململكة العربية السعودية واإلمارات والبحرين
ومصر ،وقد تكون األسباب اليت تدعو الشيخ متيم بن محد آل اثين اليوم هي نفسها اليت دعت
حممد آل اثين عام  1871لالستعانة هبم ،فاملشروع القطري الذي كان يستند إىل صعود اإلخوان
املسلمني للحكم يف املنطقة بعد ع��ام  ،2011والسيما يف مصر ،ال�تي كانت قطر ترغب يف
رؤيتها قوة عسكرية وبشرية تستند إليها يف مواجهة اململكة العربية السعودية قد مين ابلفشل،
وقد توجهت قطر إىل تركيا حتت قيادة أردوغان كي تكون هي الطرف املساند لقطر يف ظل هذه
األزمة املتصاعدة .إذ إن قطر فيما يبدو مل تعد تستطيع الوثوق كثرياً ابلوالايت املتحدة كحليف
يقف معها بقوة ضد اململكة العربية السعودية ،والسيما مع تضاؤل احتماالت اخنراط الوالايت
املتحدة بنح ٍو مباشر يف قضااي املنطقة.
يف هناية ع��ام  2015أعلنت تركيا أهن��ا ق��د أن��ش��أت ق��اع��دة عسكرية هل��ا يف شبه اجلزيرة
القطرية على وفق اتفاق أمين توصلت إليه مع قطر عام  2014وصدقه الربملان الرتكي يف شهر
حزيران عام  .2015وقد ذكرت احلكومة الرتكية حينذاك أن عديد قواهتا سيصل إىل ثالثة آالف
عسكري تركي يف تلك القاعدة ،60ويبدو أن ه��ذا التقارب القطري مع تركيا عكس هواجس
الدوحة من جارهتا الرايض ،إثر قيام األخرية بسحب سفريها من الدوحة عام  ،2014وتشرتك
قطر وتركيا بدعمهما جلماعة اإلخوان املسلمني يف املنطقة.
وتنظر اململكة العربية السعودية والبلدان املتحالفة معها يف حمور مقاطعة قطر بكثري من
القلق والشك جتاه التواجد العسكري الرتكي يف شبه اجلزيرة القطرية ،حيث وضع احملور السعودي
مطلباً يتمثل إبهناء التواجد العسكري الرتكي يف قطر كشرط إلهناء املقاطعة ضد قطر.
العالقات القطرية-األمريكية:
ال تتصف سياسة ال���والايت املتحدة يف املنطقة ابل��وض��وح حت��ت ق��ي��ادة الرئيس األمريكي
ترامب ،فاإلدارة األمريكية احلالية غري مستقرة ،ومتطرفة ،ومتناقضة يف مواقفها ،وتتعرض لضغط
ق��وي م��ن داخ��ل املؤسسة الرمسية يف واشنطن .وم��ع شعور القيادة السعودية ابالرت��ي��اح لوصول
ترامب إىل سدة احلكم ،وإحرازها أتييداً منه هلا يف الصراع ال��ذي تديره يف املنطقة ضد إي��ران،
60. http://www.reuters.com/article/us-qatar-turkey-military-idUSKBN0TZ17V20151216
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وحتت قيادة األمري الشاب حممد بن سلمان ،الذي أصبح ولياً للعهد مؤخراً .وبعيداً عن سجالت
اململكة العربية السعودية يف جماالت حقوق اإلنسان ،وغريها من قضااي اليت كانت تثريها عليهم
اإلدارة األمريكية السابقة ،إذ إن السعوديني يشعرون أبهنم مطلقو اليد يف التعاطي مع إيران ومع
البلدان اليت يعدوهنا مارقة على سياستهم يف املنطقة.
ال يعرف على وجه التحديد ماذا جرى من حديث يف األروقة املغلقة اليت مجعت ترامب
وفريقه مع القيادة السعودية يف أثناء زايرته هلا يف شهر آذار  ،2017ولكن املؤكد أن اململكة
العربية السعودية حاولت تسوية قضااي متعلقة بدور سعودي مفرتض يف تفجريات  11أيلول،
ويبدو أن األمريكيني يستخدمون هذه الورقة ضد السعوديني حاملا شعروا بضرورة الضغط على
ال��رايض ،والسيما أن ال��والايت املتحدة نشرت م��ؤخ ً��را تفاصيل التحقيقات املتعلقة بتفجريات
نيويورك ،وتشري إىل ت��ورط أف��راد يف احلكومة ،والعائلة املالكة السعودية يف تسهيل تنفيذ تلك
التفجريات ،ويبدو أن صدور قرار الكونغرس األمريكي ابلسماح ملن تضرر من تلك التفجريات
برفع دعاوى قضائية ضد اململكة العربية السعودية يف شهر تشرين الثاين  2016يثري كثرياً من
القلق لدى السعوديني.
تلتصق هتمة دعم االرهاب األصويل يف املنطقة ابململكة العربية السعودية ،من خالل الدعم
الفكري ،والدعائي والتمويلي ،وحتمل الكثري من التقارير وال��دراس��ات املهتمة بشؤون املنطقة
اململكة العربية السعودية مسؤولية نشرها الفكر الوهايب الذي تتبناه اجلماعات السلفية اجلهادية
وأتثري هذا الفكر على إنتشار اإلرهاب يف العامل .وينخرط عدد كبري من املواطنني السعوديني يف
تنظيمات إرهابية .ومن املؤكد أن القيادة السعودية حتاول التملص من تلك االهتامات من خالل
إلقاء هتمة دعم اإلرهاب على قطر لوحدها يف ظل الوضع احلايل .بعد أن قامت اململكة العربية
السعودية بسلسلة من املبادرات االعالمية لغسل مسعتها وسجالهتا يف دعم اإلره��اب السلفي
وتعول اململكة العربية السعودية على أن تقوم الوالايت املتحدة أن تقف إىل
يف العامل واملنطقةّ .
جانبها من أجل حسم صراعها مع إيران لصاحلها يف املنطقة .وهو أمر كان يرفضه الرئيس السابق
أوابما؛ ومن املستبعد أن تقبل إدارة ترامب بتغيري التوجه األمريكي هبذا الشأن.
ومع أن كالً من قطر واململكة العربية السعودية تعدان حليفني مهمني للوالايت املتحدة
يف املنطقة ،ويعوالن عليها كثرياً كعامل استقرار ومحاية لنظام حكميهما .إال أن الرئيس األمريكي
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ترامب وحسب عادته يف طرح افكاره عرب تغريداته قد أيد موقف البلدان اليت تقودها اململكة
العربية السعودية األخري مبقاطعة قطر .ويف الوقت نفسه كان وزير خارجيته حيث الفرقاء على
التفاوض للتوصل إىل صيغة تفاهم بينهم ،وال يستبعد أن تستخدم قطر ورقة التقارب مع إيران
وتركيا وأن تقدم على طرح مسألة احتمال خسارة الوالايت املتحدة لقطر كحليف اسرتاتيجي هلا
يف حوارها مع اإلدارة األمريكية يف ظل صراعها مع اململكة العربية السعودية وحلفائها.
العالقات القطرية-اإليرانية:
تشرتك قطر يف حدود حبرية مع إيران ،جيعلها تتشارك معها يف حقل القبة الشمايل ،الذي
يعد أحد أكرب حقول الغاز يف العامل .ويف سعيها حلماية نفسها ضد جرياهنا ،فإن قطر ترتبط
بعالقات طيبة م��ع إي���ران ،وتنظر قطر إىل إي��ران على أهن��ا قلق قابل للتعامل معه ،بينما تنظر
اململكة العربية السعودية إىل إيران على أهنا خطر يهدد وجودها ككيان.61

خارطة متثل حقل الغاز املشرتك بني قطر وإيران
وتشرتك إم��ارات أخرى يف الساحل العريب للخليج يف هذه النظرة مع قطر ،مبا يف ذلك
بعض إمارات دولة اإلمارات العربية املتحدة ،فعُمان -وهي عضو يف جملس التعاون اخلليجي-
على سبيل املثال ترتبط مبعاهدة أمنية مع إي��ران ،وجتري معها مناورات عسكرية مشرتكة دورياً
تقريباً ،62وال تتفاعل عُمان مع أغلب السياسات اليت تتبناها اململكة العربية السعودية جتاه إيران،
61. David Kirkpatrick, 3 Gulf Countries Pull Ambassadors From Qatar Over Its
Support of Islamists, The New York Times, March 5, 2014.
62.Iran-Oman Naval Exercises are Sign of Regional Security Cooperation,
Stratfor
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وال يعرف عن عُمان مشاركتها يف أغلب املبادرات األمنية والسياسية اليت تعلن عنها اململكة
العربية السعودية كالتحالف املناهض لإلرهاب الذي أعلنت عنه اململكة العربية السعودية يف
شهر كانون األول عام  ،2015ومل تشرتك يف التدخل السعودي لقمع االنتفاضة الشيعية يف
البحرين عام  ،2011ومل تشارك يف احلرب اليت تقودها اململكة العربية السعودية يف اليمن ،ومل
تسحب سفريها من طهران يف أعقاب االحتجاجات اإليرانية على اقدام السلطات السعودية
على إع��دام رج��ل الدين السعودي الشيعي النمر يف ع��ام  ،63 2016وم��ع ذل��ك ف��إن اململكة
العربية السعودية ال تتصرف ابلتشنج عينه حيال عُ��م��ان يف إط��ار عالقتها م��ع إي��ران ابلطريقة
نفسها اليت تتصرف هبا مع قطر حيال القضية عينها؛ ولذلك اعتبارات جيوسياسية ،يبدو أهنا
ترتبط إىل حد كبري بسياسة قطر االقتحامية يف محاية نفسها من جارها ،فضالً عن صغر حجم
قطر وموقعها اجلغرايف املرتبط ابململكة العربية السعودية ،وتريد اململكة العربية السعودية من قطر
موق ًفا متشدداً وي��دور يف األف��ق السعودي ال��ذي يتصارع مع إي��ران يف ح��روب ابلوكالة يف أكثر
م��ن جبهة يف املنطقة ،وي��ب��دو أن السعوديني يراهنون على إخ��ض��اع قطر حت��ت هيمنتهم (وه��ي
احللقة األضعف واألكثر هشاشة حاليأً) مستفيدين من املوقف األمريكي ،وتراجع حركة اإلخوان
املسلمني ،ومستغلني ورقة اإلرهاب ضدها ،لتمهد الطريق كي جتعل جملس التعاون اخلليجي حتت
مظلتهم األمنية والسياسية يف صراعهم مع إيران.
االستنتاج:
تؤدي العوامل التأرخيية دوراً مهماً يف األزمات اليت تواجهها بلدان منطقة اخلليج ،إذ إن
العداء والصراعات واحلروب اليت كانت قائمة بني األسر احلاكمة يف منطقة اخلليج خالل قرون ال
تزال قائمة على الرغم من التغريات اليت شهدهتا املنطقة والعامل ،وميكن القول إن احلاكم يف هذه
املنطقة ال يزال رجل العشرية ،يفكر ويتعامل ابلعقل العشائري ،ومل يتطور بعد ليصبح رجل الدولة
تبعا
ببعدها احلديث ،وتدرك بلدان املنطقة أن وجودها كدول قد مت وفق إرادات القوى العظمى ً
ملصاحلها وللمتغريات والصراعات الدولية ،وأن أي تغري يف هذه املصاحل والظروف قد يؤدي إىل
هتديد وجود هذه البلدان ،ومل تنجح هذه البلدان إىل يومنا هذا يف تطوير منظومة سياسية-أمنية
وتبعا لضعف هذه البلدان ،ولعقد اخلوف من االهنيار واهليمنة
بينية متنحها السالم واالستقرارً .
واالستحواذ من جرياهنا فإن بلدان املنطقة ال تزال متيل إىل االستقواء بقوى عظمى حلماية نفسها

63. Oman: Reform, Security, and U.S. Policy, Congressional Research Service,
April 26, 2016. RS21534.
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من جرياهنا ،وأترخييًا فقد تعلمت قيادات هذه البلدان من خالل جتربتها ابحلكم ،ابللعب على
استعدادا وقوة حلمايتها.
خطوط التنافس بني هذه القوى ،والتحالف مع القوة اليت جتدها أكثر
ً

ولكن املتغريات الدولية احلالية تبعاً مل��ؤش��رات التغري يف النظام العاملي القائم جتعل من
البيئة السياسية واألمنية يف املنطقة حالياً أكثر هشاشة مما كانت يف السابق ،فهي غري مستقرة،
ومتصارعة ،وحساسة ألقل التغريات السياسية واألمنية؛ وابلتايل فإن هذه البيئة عرضة للتغيري
والتحول ،وتبعاً أيضاً ملصاحل القوى الكربى املؤثرة يف العامل واملنطقة .وم��ع اح�تراق املنطقة يف
ح��روب أهلية يف عدة جبهات ،ودخ��ول قوى إقليمية كاململكة العربية السعودية وإي��ران وتركيا
يف حروب ابلوكالة يف سوراي والعراق واليمن وغريها من مناطق ،فإن املنطقة ستشهد تغريات يف
ال��ت��وازانت االقليمية واالستقرار اإلقليمي ،وم��ن احملتمل أن جتد املنطقة نفسها يف وض��ع جديد
خمتلف يف املستقبل املنظور ،ومع خارطة جديدة للمنطقة خالل العقد القادم .ومع أمهية هذه
املنطقة جيوسرتاتيجياً فإنه ال يستبعد أن تكون إعادة رسم حدود املنطقة ضمن اسرتاتيجية إدارة
أي نزاع ،أو صراع حايل أو مستقبلي بني هذه القوى .وقد تكون الصراعات احلالية يف املنطقة
من وسائل إعادة تشكيل املنطقة.
نشر اجلنرال األمريكي رالف بيرتس تصوراً مستقبلياً لوضع منطقة الشرق األوسط يخُ ِ
ض ُع
اخلليج فيه إىل إعادة تشكيل جيوسياسي يكون التقسيم خياراً ال مناص عنه ،64وقد يكون قلق
اململكة العربية السعودية من هذا الكابوس االسرتاتيجي حمتمل التحقق هو أحد األسباب اليت
تدعوها إىل اخت��اذ م��س��ارات أكثر تشنجاً يف ف��رض هيمنتها يف املنطقة ورمب��ا ال��دخ��ول يف صراع
مباشر مع إيران يف مرحلة الحقة؛ مما يعين أن البلدين يف صراعهما هذا يعمالن على حتقيق هذه
النبوءة يف املنطقة.
فضالً عن ذلك فإن سيطرة جيل جديد من القادة الشباب على مقاليد األمور يف اخلليج،
مع ضعف خربهتم يف قيادة الدول ،وعدم كفاية اخلربة لديهم يف إدارة الصراعات ،ومع اشتعال
املنطقة بصراعات غ�ير حمسومة ومفتوحة على ك��ل االجت��اه��ات ،يعين أن حالة ع��دم االستقرار
ستكون هي القاعدة وليس االستثناء يف املنطقة خالل املستقبل املنظور.
64. Ralph Peters, Blood Borders, Armed Forces Journal, June 1, 2006.
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وطبقاً لقانون العواقب غري املتوقعة ،65فإن تصاعد الصراع السعودي-القطري ستكون
له نتائج وتبعات ستغري األوض��اع يف املنطقة ،بغض النظر عن نتيجة هذا الصراع ،هتدئةً كان
أو اشتعاالً؛ ومن احملتمل أن طبيعة العالقات بني هذه البلدان ستصبح أكثر تشرذماً ،وستؤثر
بنح ٍو مباشر وغري مباشر على األم��ن واالستقرار يف منطقة اخلليج .وبغض النظر عن الطرف
ال��ذي سيفرض أجندته يف النهاية ،إال أن��ه م��ن امل��ؤك��د أن التحالفات اإلقليمية-اإلقليمية ،أو
اإلقليمية-الدولية لن تكون كما هي عليه اليوم؛ ويبدو أن هذا املسار ال��ذي اختطته اململكة
العربية السعودية وحلفائها ضد قطر قد أدى إىل اهنيار منظومة جملس التعاون اخلليجي كمنظومة
جامعة لبلدان الساحل العريب من اخلليج ،وسنشهد استقطاابً خليجياً-خليجياً بنح ٍو أكثر
وضوحاً وعلناً حول النفوذ السعودي يف املنطقة.

65. The Law of Unintended Consequences
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التدابير التي اتخذها مجلس األمن والجمعية العامة
لألمم المتحدة إلنقاذ تراث العراق الثقافي والحضاري
غالب فهد العنبكي*

2017-8-7
املقدمة
تعرضت آاثر العراق وممتلكاته الثقافية لواحدة من أبشع اهلجمات الرببرية والوحشية يف
التأريخ احلديث من قبل تنظيم داعش أو ما يسمى بـ(الدولة اإلسالمية يف العراق والشام) الذي
تفنن يف جرائمه الفظيعة ضد كل ما له صلة ابلرتاث واآلاثر العراقية ،مستهدفاً مسح الذاكرة العراقية
وتشويهها عن طريق التدمري املمنهج للرتاث العراقي الذي هو تراث لإلنسانية ملا متثله احلضارة
السومرية واألكدية والبابلية واآلشورية واإلسالمية من أصالة وأبعاد إنسانية عاملية.
ونظراُ للجرائم اليت ارتكبتها عصاابت داعش اإلرهابية -والسيما بعد العاشر من حزيران للعام
 -2014أصدر جملس األمن عدة قرارات مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة أكد
فيها أن داعش وتنظيمات أخرى مماثلة متثل هتديداً لألمن والسلم الدوليني ،وأن على اجملتمع الدويل
االمتثال والتنسيق والتعاون واختاذ التدابري الضرورية للقضاء على هذا اخلطر والتهديد الدائمني ،ودعا
يف عدد من هذه القرارات إىل انقاذ تراث العراق وممتلكاته الثقافية،و كلف فريق الدعم التحليلي
ورصد اجلزاءات ملتابعة تنفيذ قراراته مع الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة ،واملنظمات ذات
الصلة كمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،ومنظمة الشرطة الدولية اجلنائية
(اإلنرتبول) .ويف السياق عينه وألمهية املوضوع أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدة قرارات
إلنقاذ تراث العراق الثقايف ،مطالبةً بتعزيز التدابري حلماية املمتلكات الثقافية ومنع االجتار هبا
وإعادهتا إىل بلدها األصلي.
إن جوهر فكرة هذه الورقة هو تبيان بعض أحكام القانون الدويل ،وقرارات جملس األمن،
واجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية ،واألماكن التأرخيية والدينية والفنية
والعلمية مبا هلا من أمهية أترخيية وروحية للشعب العراقي.
* دبلوماسي سابق.
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ولغرض تبيان املوضاعات الداخلة ضمن نطاق البحث مت تقسيم حمتوايت الورقة أربعة حماور
مواضيعية ،مع توصيات ألجل توسيع املعرفة وتعميقها؛ هبدف اإلحاطة ابملعامل الرئيسة خلارطة طريق
التحرك إلنقاذ واسرتجاع الرتاث الثقايف العراقي ،وإعادة القطع األثرية املسروقة من العراق فضالً عن
منع االجتار غري املشروع هبا ،ومحايتها.
احملور األول :موقف الفقه الدويل من تعريف املمتلكات الثقافية:
ِ
ِّ
املمتلكات الثقافيةَ أبهنا وسيلة االتصال بني الشعوب يف أحناء
الدويل
ّ
يعرف الفقهُ القانوينّ
املعمورة اليت تؤثر يف تطور الشعوب من جيل إىل آخر ومن مدة زمنية إىل أخرى ،ويؤكد على أن
ما �يَُع ُّد ترااثً ثقافياً ال َّ
بد من أن تتوافر فيه قيمة عاملية ثقافية.

كل أعمال اإلنسان املنسوبة إىل نشاطه اإلبداعي يف احلاضر
وهناك تعريف آخر أبهنا ُّ
واملاضي فنياً وعلمياً وتربوايً اليت هلا أمهية من أجل تفسري ثقافة املاضي ،ومن أجل تطويرها حاضراً
ومستقبالً ،أو هي كل ما أنشأه اإلنسان مما هو اثبت بطبيعته ،وكل ما أنتجه بيده أو بفكره
والبقااي اليت خلفها وهلا عالقة ابلرتاث اإلنساين ويرجع عهدها إىل أكثر من مئة عام فضالً عن
بقااي السالالت.
ويتضح من التعريفات املذكورة آنفاً أن مصطلح املمتلكات الثقافية يشمل املمتلكات املنقولة
والثابتة اليت هلا أمهية كربى يف تراث الشعوب الثقايف واألماكن األثرية ،والتحف الفنية ،وجمموعات
املباين ذات القيمة التأرخيية والفنية واجملموعات العلمية ،والكتب املهمة ،واحملفوظات ،ومنسوخات
املمتلكات السابقة ،ومراكز األبنية التذكارية اليت حتتوي على جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية.
ويشتمل مصطلح املمتلكات الثقافية( )Cultural propertiesعلى جمموعة من
املصطلحات املتداخلة اترةً واملستقلة اترةً أخرى ،ومن أهم هذه املصطلحات الرتاث والثقافة
واحلضارة واآلاثر .أما مصطلح الرتاث فهو يعكس يف مفهومه العام منظومة من القيم ذات األبعاد
الثقافية واحلضارية ،ويشري إىل تراكم معريف أترخيي تتناقله األجيال جيالً بعد جيل ،فضالً عن معامل
علمية وصناعية تشكل جزءاً من حاضر األمة ومنطلقاً ملستقبلها.
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احملور الثاين :موقف االتفاقيات الدولية:
تذهب االتفاقيات الدولية إىل اعتماد منهج وصفي ملفهوم املمتلكات الثقافية؛ فنجد
اتفاقيات جنيف لعام  1949أتت على ذكر بعض املمتلكات الثقافية يف املادة ( )53من
الربوتوكول األول امللحق هبا لعام  ،1977اليت نصت على أنه (حتظر األعمال اآلتية وذلك دون
اإلخالل أبحكام اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح املعقودة
بتأريخ  14أاير  ،1954وأحكام املواثيق األخرى اخلاصة ابملوضوع:
ا) ارتكاب أي من األعمال العدائية املوجهة ضد اآلاثر التأرخيية أو األعمال الفنية أو أماكن
العبادة اليت تشكل الرتاث الثقايف أو الروحي للشعوب.
أما اتفاقية الهاي ( )Hagueلعام  1954واخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة
النزاعات املسلحة فأهنا تعد األوىل يف بيان املقصود ابملمتلكات الثقافية بنح ٍو عام وتفصيلي وذلك
يف املادة األوىل منها اليت نصت على:
أ) املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األمهية الكربى لرتاث الشعوب الثقايف كاملباين املعمارية
أو الفنية منها أو التأرخيية ،والديين منها أو الدنيوي ،واألماكن االثرية وجمموعات املباين اليت تكتسب
بتجمعها قيمة أترخيية أو فنية ،والتحف الفنية ،واملخطوطات والكتب ،واألشياء األخرى ذات
القيمة الفنية التأرخيية واألثرية ،وكذلك اجملموعات العلمية وجمموعات الكتب املهمة ،واحملفوظات،
ومنسوخات املمتلكات السابق ذكرها.
ب) املباين املخصصة بصفة رئيسة وفعلية حلماية املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة يف الفقرة
(أ) وعرضها كاملتاحف ،ودور الكتب الكربى ،وخمازن احملفوظات ،وكذلك املخابئ املـُعدَّة لوقاية
املمتلكات الثقافية املبينة يف الفقرة (أ) يف حالة نشوب نزاع مسلح.
ج) املراكز اليت حتتوي على جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية املبينة يف الفقرتني (أ ،وب)
اليت يطلق عليها اسم مراكز األبنية.
وقد حظي التعريف الوارد يف اتفاقية الهاي لعام  1954قبوالً لدى فقهاء القانون الدويل؛
كونه يؤشر جمموعة من املمتلكات الثقافية ذات القيمة التأرخيية والرتاثية ،فضالً عن األماكن املعدة
حلماية هذه املمتلكات وعرضها ،واملراكز املـُهيَّأ َِة حلفظ هذه املمتلكات دائمياً ومؤقتاً.
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احملور الثالث:
(أوالً) قرارات جملس األمن ذات الصلة:

أصدر جملس األمن عدة قرارات مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة واملعنون
ابآليت( :فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم واإلخالل به ووقوع العدوان) ،وهي من
القرارت امللزمة ،ومشلت :تنظيم القاعدة ،وطالبان ،وداعش ،وجبهة النصرة ،وبوكو حرام يف نيجرياي،
وتنظيمات وكياانت وأفراداً إرهابية مشاهبة.
وبعد  2014/6/10تبىن جملس األمن عدة قرارات بشأن داعش وجبهة النصرة واجلماعات
املسلحة املرتبطة هبما وهي:
 )1القرار  2170يف .2014/8/15
 )2القرار  2178يف .2014/9/24
 )3القرار  2199يف .2015 /2/12
)4القرار  2253يف .2015/12/17
 )5القرار  2347يف ( 2017/3/24حول اعتبار تدمري اآلاثر جرمية حرب).
 )6القرار  2368يف ( 2017/7/20وهو قرار مراجعة للقرارات السابقة والسيما القرار
.)2253
وتكتسي هذه القرارات -وقرارات أخرى ذات صلة -أبمهية خاصة؛ ألهنا تدعو الدول
األعضاء يف األمم املتحدة إىل اختاذ التدابري الالزمة كافة حملاصرة هذه التنظيمات ،ومنع حركة
املقاتلني ،وحظر السفر ،وحظر األسلحة وحرماهنا من التمويل سواء أكان ذلك من سرقة النفط
وبيعه أم سرقة اآلاثر وبيعها يف األسواق العاملية أم غسيل األموال أم أخذ الفدية مقابل عمليات
االختطاف وأخذ الرهائن.
وال ُّ
بد من اإلشارة هنا إىل أن جملس األمن أصدر جمموعة من القرارات قبل سيطرة داعش
على املوصل بتأريخ  2014/6/9ومن بينها القرار  1483يف  22أاير - 2003وهو أول قرار
يصدره جملس األمن بعد غزو العراق واحتالله عام  -2003وقد نصت الفقرة العاملة ( )7من
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القرار على ما أييت( :يقرر أن تتخذ مجيع الدول األعضاء اخلطوات املناسبة لتيسري أن تعود بسالم
إىل املؤسسات العراقية تلك املمتلكات الثقافية العراقية واألشياء األخرى ذات األمهية األثرية
والتأرخيية والثقافية وذات األمهية العلمية النادرة وذات األمهية الدينية ،اليت أخذت بصورة غري قانونية
من املتحف الوطين العراقي واملكتبة الوطنية ومن مواقع أخرى يف العراق منذ اختاذ القرار 661
( )1990املؤرخ يف  6آب  ،1990مبا يف ذلك عن طريق فرض حظر على االجتار هبذه األشياء
أو نقلها وكذلك األشياء اليت من املعقول االشتباه يف أهنا أخذت بصورة غري قانونية ،ويطلب إىل
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول)
واملنظمات الدولية األخرى حسب االقتضاء ،املساعدة يف تنفيذ هذه الفقرة).
أما الفقرة العاملة ( )17من القرار  2199فقد نصت على ما أييت( :يؤكد من جديد ما
قرره يف الفقرة  7من القرار  )2003( 1483ويقرر أن تتخذ مجيع الدول األعضاء التدابري املناسبة
ملنع االجتار ابملمتلكات الثقافية العراقية والسورية وسائر األصناف ذات األمهية األثرية والتأرخيية
والثقافية والعلمية النادرة والدينية اليت نقلت بصورة غري قانونية بعد  6آب  ،1990ومن اجلمهورية
العربية السورية منذ  15آذار  2011بسبيل منها حظر التجارة عرب احلدود يف هذه األصناف؛
مما يتيح يف هناية املطاف عودهتا اآلمنة إىل الشعبني العراقي والسوري ويدعو منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية واملنظمات الدولية األخرى إىل تقدمي املساعدة
حسب االقتضاء يف تنفيذ هذه الفقرة).
وعمالً بقراراته  ،)1999( 1267و ،)2011( 1989و )2015( 2253أنشأ جملس
األمن جلنة ملتابعة تنفيذ القرارات املذكورة آنفاً وتسمى جلنة داعش والقاعدة ،وهي اهليئة الفرعية
التابعة جمللس األمن املكلفة مبتابعة تنفيذ الدول األعضاء يف األمم املتحدة الختاذ التدابري اجلزائية
املتعلقة بتجميد األصول ،وحظر السفر ،وحظر األسلحة ،ومنع سرقة اآلاثر وإعادهتا إىل الدول
األصلية (العراق ،وسوراي).
تشري وثيقة جملس األمن املرقمة  S/2016/210يف  4نيسان  2016إىل الرسالة املوجهة
لرئيس جملس األمن من رئيس جلنة جملس األمن العاملة مبوجب القرارات  1267و 1989و2253
بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط هبما من
أفراد ومجاعات ومؤسسات وكياانت .وقد تضمنت الرسالة توصيات فريق الدعم التحليلي ورصد
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اجلزاءات بشأن التدابري اليت ميكن اختاذاها لتعزيز رصد التنفيذ العاملي لقراري جملس األمن 2199
( )2015و ،)2014( 2178واخلطوات اإلضافية اليت ميكن أن تتخذها اللجنة لتحسني االمتثال
هلذين القرارين.
وتشري وثيقة أخرى حتمل الرقم  S/2016/213إىل رئيس جملس األمن من رئيس اللجنة
املذكورة آنفاً اليت تتحدث عن التحدايت اليت تواجهها مؤسسات األعمال يف تنفيذ القرار 2199
والسيما الفقرة  17منه وألاّ تنخرط بنح ٍو مباشر أو غري مباشر يف هنب قطع الرتاث الثقايف
املأخوذة من املواقع األثرية واملتاحف واملكتبات واحملفوظات واملواقع األخرى يف العراق وسوراي
اجلاري استخدامها حالياً لدعم تنظيم الدولة أو جبهة النصرة أو غريمها من الكياانت املرتبطة بتنظيم
القاعدة أو هتريبها.
وأخرياً اعتمد جملس األمن القرار  2347اخلاص مبسألة تدمري الرتاث الثقايف وهنبه وهتريبه
غري الشرعي يف أثناء الصراعات املسلحة ،الذي قدمته كلٌّ من فرنسا وإيطاليا ،ونص على أن
اهلجمات على مواقع أثرية ميكن أن ترقى إىل جرائم حرب.
وألول مرة يف أتريخ منظمة األمم املتحدة يصنف القرار املذكور آنفاً اهلجمات املتعمدة على
مواقع الرتاث الثقايف جرائم حرب ،ومينح يف هذا السياق بعثات حفظ السالم الدولية الصالحيات
مبساعدة احلكومات يف ضمان سالمة اآلاثر الثقافية ذات القيمة التأرخيية أو الدينية ،وحىت تبين
هذا القرار كانت قوات حفظ السالم العاملة يف مايل وحدها تتمتع مبثل هذه الصالحيات بصورة
استثنائية.
ويوسع القرار اإلجراءات املتخذة سابقاً؛ من أجل منع هدم الرتاث العاملي يف أثناء الصراعات
املسلحة ،وحيتوي على عدد من التوصيات العملية للدول األعضاء يف األمم املتحدة هبذا الشأن،
ودعا القرار الدول إىل اختاذ إجراءات وصفها بـ(تدابري وقائية) حلماية تراثها قبل نشوب نزاعات على
أرضها ،والسيما من خالل إنشاء (مناطق آمنة) ،وأوصى بفرض الرقابة الصارمة على تصدير املواد
األثرية واستريادها عن طريق إصدار الشهادات اإللزامية مبوجب املعايري الدولية ،واقرتح على الدول
إنشاء هيئات خمصصة مبكافحة هتريب املواد ذات القيمة الثقافية.
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(اثنياً) اجلمعية العامة لالمم املتحدة:

أعدت البعثة العراقية ابلتعاون مع أملانيا مشروع القرار  281حتت بند (إنقاذ تراث العراق
احلضاري) ،وقد اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  9حزيران  .2015وتضمن يف فقراته
الديباجية إشارات وأتكيدات على التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية
املمتلكات الثقافية والسيما ما يتعلق ابالجتار هبا .وتضمن اإلشارة إىل األنظمة امللحقة ابتفاقية
الهاي املتعلقة ابحرتام قوانني احلرب الربية وأعرافها ،واتفاقية جنيف يف  12آب  ،1949واتفاقية
محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح ،والربوتوكولني األول والثاين امللحقني هبما،
واالتفاقية املتعلقة ابلتدابري الواجب اختاذها حلظر استرياد املمتلكات الثقافية وتصديرها ونقلها بطرق
غري مشروعة ،واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ،واتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون
اخلاص املتعلقة ابملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق غري مشروعة ،واتفاقية محاية الرتاث
الثقايف غري املادي.
ويف الفقرات العاملة عربت اجلمعية العامة عن جزعها إزاء ما يقوم به تنظيم داعش من تدمري
للرتاث الثقايف العراقي مهد حضارة بالد ما بني النهرين املوجود يف متاحفه ومكتباته وحمفوظاته
ومواقعه األثرية وأماكن العبادة مبا فيها املساجد واألضرحة والكنائس ،وتدمري لألعمال الفنية،
والدينية ،والثقافية وهنبها ،وهي خسائر ال تعوض للعراق واإلنسانية مجعاء .وقد أعربت اجلمعية
العامة عن إدانتها لألعمال الوحشية ،ودعت إىل الوقف الفوري ألعمال التدمري الغاشم الذي
يتعرض له تراث العراق الثقايف ،وأعربت عن دعمها حلكومة العراق يف محاية الرتاث العراقي الذي
هو جزء ال يتجزأ من هويته الوطنية ،وأهابت جبميع الدول إىل مساعدة السلطات العراقية يف
مكافحة االجتار ابملمتلكات الثقافية املستخرجة بنح ٍو غري قانوين ،وكذلك دعا القرار إىل التعجيل
بتنفيذ خطة العمل الطارئة حلماية الرتاث الثقايف العراقي اليت اعتمدهتا اليونسكو يف متوز 2014
واليت تنص على الرصد الدقيق حلالة حفظ الرتاث العراقي وتدريب أمناء حمرتفني وتقدمي الدعم
للموظفني العاملني هناك.
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احملور الرابع :دور وزارة اخلارجية:
بذل العراق عرب ممثليته الدائمة لدى األمم املتحدة جهوداًكبرية ابلتعاون مع عدد من الدول
من بينها الصني وروسيا إلصدار القرار  ،)2015( 2199وقد أدخل العراق الفقرات ذات الصلة
مبنع االجتار ابآلاثر والنفط .وقد نقلت شبكة أخبار سوراي املتحدة يوم  2015/2/13تصرحيات
للمندوب الدائم لسوراي الدكتور بشار اجلعفري أعرب فيها عن ترحيب بالده ابلقرار ،ومثّن مبادرة
وفدي روسيا والصني يف هذا السياق ،وذكر أنه عقد مع مندوب العراق الدائم الدكتور حممد علي
احلكيم مؤمتراً صحفياً مشرتكاً أوضح فيه أن العراق وسوراي الضحيتان الرئيستان لإلرهاب املدعوم
من قبل قوى واستخبارات أجنبية ،ونقل عن اجلعفري قوله :إن القرار  2199يفرض التزامات
جدية على الدول االعضاء اليت تدعم اإلرهاب يف سوراي والعراق ،وإن هذه االلتزامات تعاجل -بنح ٍو
خاص -جتارة النفط والغاز ،وهتريب املمتلكات الثقافية واآلاثر وغريها بشكل حيول دون حصول
اإلرهابيني على متويلها.
وخالل املنتدى رفيع املستوى املنعقد يف نيويورك يف أتريخ  2015/9/24حتت عنوان
(الثقافة حتت التهديد) ألقى وزير اخلارجية العراقي الدكتور إبراهيم اجلعفري كلمة شكر فيها الذين
سامهوا يف إعداد املنتدى والسيما منظمة اجملتمع اآلسيوي واليونسكو وحتالف اآلاثر هبدف تعريف
العامل ابجلرائم اإلرهابية جتاه آاثر العراق وقيمه احلضارية والثقافية.
أييت:

وحدد الوزير يف كلمته عدة مسارات ملنع االجتار غري املشروع وهتريب اآلاثر ومحايتها وكما

 )1املسار األول :من األطراف الوسيطة يف نقل املمتلكات الثقافية من دول املصدر إىل
دول الوصول.
وهبذا الصدد ينبغي إيالء اهتمام خاص لدول املمر أو العبور اليت يتم نقل املمتلكات الثقافية
والرتاثية وهتريبها عرب أراضيها ومطاراهتا مثل :تركيا ،واإلمارات ،واألردن ،وسوراي ورصد كل ما يصدر
أو ينشر عن هتريب هذه املقتنيات والتحف واآلاثر واملخطوطات العراقية.
ونقل موقع ( )akhbaarيف  8متوز  2017خرباً جاء فيه( :وافق جتار لوازم الفن والتحف
األثرية للمعارض الشهرية يف الوالايت املتحدة (هويب لويب  )hobby lobbyعلى التخلي عن
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 5,500قطعة أثرية مت هتريبها من العراق وإدخاهلا بنح ٍو غري قانوين إىل الوالايت املتحدة اليت
اشرتاها هؤالء التجار ،وكان القرص املسماري الطيين واحداً من تلك القطع األثرية النادرة ،وقد
مت هتريبها من العراق ،وكانت تلك احلزم األثرية اليت قطعت طريقها من إسرائيل واإلمارات العربية
املتحدة إىل منافذ البيع ابلتجزئة -اليت ميتلكها هويب لويب ابئع لوازم الفنون والتحف -عالمات
واضحة على أهنا عينات من البالد.
ولكن على وفق الشكوى املدنية اليت قدمها املدعون العامون الفدراليون يوم  5متوز 2017
يف بروكلني  /نيويورك فأهنم ع ّدوا تلك القطع األثرية شيئاً أكثر ندرة وقيمة؛ ألهنا أقراص من الكتابة
املسمارية القدمية اليت مت هتريبها إىل الوالايت املتحدة من العراق.
وقال املدعون العامون يف الشكوى إن املالكني هلويب لويب -الذين حافظ أصحابه املسيحيني
اإلجنيليكيني ومنذ مدة طويلة على اهتمامهم ابلشرق األوسط والكتاب املقدس التورايت -كان من
أهدافهم احلفاظ على مصلحتهم يف الشرق األوسط؛ إذ بدأوا يف عام  2009بتجميع جمموعة من
التحف الثقافية من اهلالل اخلصيب ،وقامت الشركة حىت اآلن إبرسال رئيسها مستشار اآلاثر
إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة لتفقد عدداً كبرياً من األقراص املسمارية النادرة ،من ألواح الطني
التقليدية ابلكتابة املسمارية على شكل أسفني اليت نشأت يف بالد ما بني النهرين (ميسوبيتاميا)
من آالف السنني.
ومت التوصل إىل صفقة األقراص يف عام  2010ولكن اخلبري يف قانون امللكية الثقافية الذي مت
تعيينه من قبل هويب لويب حذر املديرين التنفيذيني للشركة أبن القطع األثرية قد هنبت من مواقع يف
العراق ،وأن عدم احرتام تراثه ميكن فيه ارتكاب خمالفة ضد القانون ،وعلى الرغم من كالم التحذير
هذا قال املدعون العامون إن هويب لويب اشرتى أكثر من  5500قطعة أثرية ،وهي أقراص وألواح
من الطني ،وما يسمى ابألختام األسطوانية املسمارية ،من اتجر مل يكشف امسه مببلغ  106ماليني
دوالر يف كانون األول .2010
 )2املسار الثاين :التأطري القانوين للتعاون اإلقليمي.
 )3املسار الثالث :إعادة تقييم النظام القانوين الدويل.
 )4املسار الرابع :اسرتجاع القطع األثرية املهربة وإصالح ما دمر منها حفاظاً على الرتاث
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العاملي الذي جيسد هوية حضارة اجملتمع العراقي وتنوعه وقيمه.
التوصيات:
 )1تشكيل جلنة دائمة يف وزارة الثقافة تضم خرباء آاثريني وقانونيني ولديهم معرفة جيدة
بقرارات جملس األمن ،واجلمعية العامة ذات الصلة ،وعمل منظمة اليونسكو ،واإلنرتبول ،فضالً عن
االتفاقيات الدولية املتعلقة ابملوضوع.
 )2التنسيق الدائم مع وزارة اخلارجية ،ومتابعة نشاطات البعثات ،والسفارات العراقية حيث
توجد املنظمات والوكاالت املتخصصة املعنية ابملمتلكات الثقافية.
 )3تكثيف اجلهود من قبل اجلهات العراقية ذات العالقة مع اليونسكو بشأن القائمة احلمراء
اخلاصة بسرقة الكنوز العراقية من املتاحف سواء أكانت يف بغداد أم املوصل أم أماكن أخرى.
 )4التأكيد على احلاجة إىل إصدار كتيّبات ومطوايت معززة بصور عالية اجلودة تتضمن
الكنوز والرتاث احلضاري والثقايف للعراق ،والتعريف ابملسروقة واملنهوبة منها ،والتشجيع املادي
واملعنوي والوطين على اسرتدادها والسيما على الصعيد الداخلي ،فضالً عن فضح مهجية تنظيم
داعش اإلرهايب وظالميته يف تفجري معامل العراق اآلاثرية والرتاثية وحرق متاحفه.
 )5نشر املعلومات عن االتفاقيات الدولية بشأن محاية املمتلكات الثقافية بني املواطنني،
وتنمية الوعي لديهم أبمهية محاية تلك املمتلكات واحملافظة عليها؛ من خالل وسائل إعالمية خمتلفة
ومنها شبكات التواصل االجتماعي .واضطالع املؤسسات العلمية املعنية ابلدور األساس مثل
املتحف الوطين العراقي واجلهات ذات الصلة ابملوضوع .
 )6العمل على إلغاء املادة الرابعة من اتفاقية الهاي لعام  1954املتعلقة بفكرة الضرورة
احلربية؛ ألن من شأن ذلك أن يوفر محاية أكرب للمتلكات الثقافية واملواقع األثرية من األعمال احلربية.
 )7قيام اجلهات األمنية املختصة إبعداد تقرير عن عمليات هتريب اآلاثر والنفط وتقدميه إىل
وزارة اخلارجية؛ إلحاطة فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات بتلك العمليات غري املشروعة.
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نحو إطار نظري لمكافحة الفساد في العراق
هاشم الركابي*

2017-8-8
ختاض احلرب ضد الفساد على عدة جبهات دولية وحملية مع حتقيق درجات متفاوتة من
النجاح ،وقد درس العديد من الباحثني الفساد يف العراق ،وقد ركزت بعض الدراسات على عراق
ما بعد عام  2003دون األخذ ابحلسبان جذور الفساد املمتدة إىل النظام البعثي[ ،]1وعلى العكس
من ذلك ،عزت دراسات أخرى الفساد يف العراق إىل عدة عوامل ،مبا يف ذلك تركة نظام صدام
[]2
حسني ،واحلوافز اليت تشجع على الفساد ،وضعف املؤسسات.
وبدالً من اخلوض يف اخلالفات حول تعريف الفساد ،وقياس حجمه ،وحتديد طبيعته املتعددة
األوجه ،حتاول هذه الورقة دراسة جتارب البلدان األخرى يف مكافحتها للفساد ،وطاملا أن لكل
بلد مسات ثقافية واقتصادية وسياسية فريدة من نوعها ،فإن ليس من احلكمة تكرار جتارب البلدان
األخرى دون إدخال تعديالت تالئم البلد املعين ابلدراسة؛ ولذلك ستسلط هذه الورقة الضوء على
األساليب الناجحة اليت اعتمدت يف احلرب ضد الفساد .وإن الدراسات التجريبية أبرزت ثالثة
شروط مسبقة حامسة ألي جهود انجحة ملكافحة الفساد هي :اإلرادة السياسية القوية ،وتعزيز
املؤسسات ،واجلهود املبذولة للحد من احلوافز والفرص اليت تشجع على الفساد ،وينبغي أن يوجه
مثل هكذا إطار أي جهود للحد من الفساد يف العراق.
إمكانية اإلصالح :حالة العراق:
من املعروف أن نظام صدام حسني شيد شبكة معقدة حكمت الدولة العراقية وحولتها إىل
شركة عائلية ،إذ هيمن ابن عمه علي حسن اجمليد ،وأخوه غري الشقيق وطبان إبراهيم ،وابناه عدي
وقصي ،وبعض من الذين كانت هلم روابط الدم مع صدام على الدولة العراقية ومثلوا قاعدة السلطة
للنظام ]3[.لقد عملت هذه الشبكة على حتشيد الصالت العشائرية ،والسيطرة على األمن واجليش
إلدامة النظام[ ،]4وكان صدام على رأس هذه الشبكة ،وسيطر على كل مراكز السلطة؛ لذلك قد
*ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط .
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تطابق تعريف الفساد مع مفهوم سارة شاييس بكونه “نظاماً لتشغيل الشبكات املتطورة”[.]5

على الرغم من حماولة العديد من املبادرات احمللية إزالة هذه الشبكة ،إال أن هذا النظام جنح
يف احلفاظ على كيانه ،ومثلت انتفاضة عام  1991إحدى أكرب التحدايت للنظام حينما أهنى
املنتفضون سيطرة نظام صدام على املناطق اجلنوبية والشمالية من العراق ،وعلى الرغم من ذلك،
فشلت هذه املبادرة يف حتقيق هدفها املتمثل يف إزالة شبكة صدام الكليبتوقراطية[]6؛ نتيجة لذلك
واصلت هذه الشبكة إعادة توزيع “املوارد الالزمة بني مؤيديها يف حني واصلت قمع املعارضني
هلا”[ ،]7مما أسفر عن غياب إمكانية تطوير او حتقيق إصالحات حقيقية.
وعلى الرغم من تدمري البىن املادية للنظام البعثي يف عام  ،2003إال أن البعثيني حافظوا
على إبقاء دور هلم ،على الرغم من تشريع قانون اجتثاث البعث الذي نص على أنه لن يكون حلزب
البعث مستقبل سياسي يف العراق بعد عام 2003؛ مما دفع احلزب على العمل على تدمري هذا
النظام السياسي اجلديد من خالل تبين العديد من األساليب ،مبا يف ذلك التكتيكات اإلرهابية،
واعتماد خطاب هتميش بعض املكوانت لتجنيد األفراد وضمهم إىل شبكته السرية.
إن تطور الروابط بني البعثيني واإلرهابيني منذ عام  2003كان واضحاً يف مجيع مراحل
اإلرهاب املختلفة يف العراق ،إذ بدأ مع إنشاء جمموعات إرهابية خمتلفة ،مثل تنظيم الطريقة
النقشبندية بقيادة انئب صدام حسني عزت الدوري ،الذي اندمج فيما بعد مع حركات متطرفة
أخرى يف العراق[ .]8وفضالً عن ذلك هناك العديد من العوامل اليت مكنت البعثيني من احلفاظ
على دورهم يف البلد ،مثل القوى اإلقليمية اليت تدعم أي جهود إلحباط مسار النظام الدميقراطي
يف العراق ،إذ ينظر إىل جناح هذا النظام كتهديد وجودي للدكتاتورايت القائمة يف املنطقة.
وقد مكن الفراغ السياسي الناجم عن إزالة صدام حسني عام  2003العديد من القوى
احمللية بدعم إقليمي ودويل من إقامة شبكات جديدة ،ورغم ذلك فإن هذه الشبكات مل حتمل
أهداف حزب البعث نفسها؛ ألن احلفاظ على الرتتيب السياسي اجلديد ضروري لوجودها ،وقد
اعتمدت هذه الشبكات على العديد من التكتيكات للمنافسة :كاخلطاب الطائفي ،وتعطيل العمل
احلكومي عمداً ،ومهامجة شرعية احلكومة ابستمرار من أجل حتقيق مكاسب مالية واقتصادية
وسياسية.
وأدى تباين هذه الشبكات والتنظيمات يف أهدافها إىل منع هيمنة أي منها ،كما أن هذه
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الشبكات ال متتلك بنية مادية واضحة ميكن حتديدها؛ ألهنا تعمل خلف الكواليس ،لذلك هناك
انفذة للقيام ابإلصالح إذ مل تنجح أي شبكة يف السيطرة على الدولة العراقية ،ولكن مكافحة هذه
الشبكات أكثر صعوبة نظراً لطابعها السري .ان فشل جهود مكافحة الفساد يف العراق منذ عام
 ٢٠٠٣رمبا يعزى لعدة أسباب منها نظام احملاصصة والذي يوفر احلماية لكبار املفسدين ،غياب
رؤية اسرتاتيجية وحلول واقعية ،وضعف اإلرادة السياسية .لذا فإن حتقيق إصالحات حقيقية وجمدية
أمر ممكن ،ولكنه صعب للغاية يف عراق بعد عام .2003
ضرورة اإلصالح:
توجد أسباب كثرية تستدعي إعطاء األولوية للحرب ضد الفساد يف العراق ،لعل أمهها:
أوال :األزمة املالية اليت نتجت بسبب االخنفاض الكبري يف سعر النفط من  115دوالراً
للربميل إىل أقل من  40دوالراً للربميل على الرغم من الزايدة يف إنتاج النفط إىل  3.27مليون برميل
يومياً من حقول تدار من قبل احلكومة املركزية[]9؛ مما ّأدى اىل استحالة تغطية املستوايت السابقة
من اإلنفاق احلكومي ،ويستلزم األمر التقليل من االعتماد على النفط وتنويع االقتصاد ،وال ميكن
حتقيق هذا دون التصدي ملشكلة الفساد أوالً من أجل هتيئة البيئة املالئمة هلذه املشاريع.
اثنياً“ :العالقة السببية” بني الفساد واإلرهاب ،إذ إن الفساد “يقود الناس إىل مثل هكذا
مستوايت من التطرف”[ ،]10وتقدم سارة جايس أربعة أسباب تفسر هذا االرتباط السبيب هي:
“اإلذالل الذي يتعرض له الضحااي ،وافتقارهم للموارد او احللول ،وهيكلية الشبكات الفاسدة
وتطورها ،واملبالغ اهلائلة املسروقة”[ .]11إن هذا االرتباط واضح يف احلالة العراقية ،إذ ساهم الفساد
بتقدم داعش يف العراق[ ،]12ومتثل هذا يف تقلد جنراالت من غري ذوي اخلربة مناصب رفيعة يف
القوات املسلحة العراقية ،وشراء املعدات السيئة من خالل “عقود الشراء الفاسدة” ،وتوظيف
“اجلنود الومهيني”[]13؛ لذلك وجدت غالبية العراقيني (٪٧١) أنه من املهم جداً مكافحة الفساد
ملنع عودة داعش ،على وفق مسح وطين أجراه املعهد الدميقراطي الوطين (.]14[)NDI
اثلثاً :الغضب الشعيب جتاه الفساد وتوسعه ،إذ وجدت دراسة أجريت يف منطقة بغداد من
قبل املفوضية العراقية للنزاهة يف عام  2014أن “ %7من املشاركني قالوا إهنم دفعوا رشوة ملوظف
عمومي لتسهيل معامالهتم”[ .]15اما منظمة الشفافية الدولية فوجدت ابن “ ٪٢٩من العراقيني
[]16
البالغني اضطروا لدفع الرشوة لواحدة من مثان خدمات خالل األشهر االثين عشر املاضية”.
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وتُرجم ذلك إىل مظاهرات شعبية طالبت ابملساءلة القانونية للمفسدين واستبدال كل الوزراء
السابقني بوزراء تكنوقراط غري اتبعني ألي جهة سياسية[ ،]17وفضالً عن ذلك قد أعربت املرجعيات
الدينية انتقادها للممارسات الفاسدة ،وطالبت ابإلصالح بنح ٍو متكرر ،وأبرز هذا الرفض العام
أمهية إطالق جهود ملكافحة الفساد لتعزيز شرعية احلكومة.
رابعاً :االلتزام الدويل الذي قدمه صندوق النقد الدويل عرب إقراض العراق مببلغ  5.34مليار
دوالر أمريكي ،الذي متت املوافقة عليه يف  7حزيران عام  ،2016ومتت املوافقة على هذا االتفاق
هبدف دعم االقتصاد العراقي مبا يف ذلك وضع تدابري للحد من الفساد ،وكذلك تبين اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد .وهذه االلتزامات الدولية تقتضي إحراز تقدم يف جمال مكافحة الفساد
لتعزيز مسعة العراق الدولية وحتفيز االستثمار األجنيب يف االقتصاد العراقي.
وابختصار ،ليس هناك شك يف أن احلرب على الفساد ضرورية لتنمية العراق وازدهار
العراقيني ،وكما ذُكر آنفاً هناك أسباب كثرية تتطلب جعل احلرب ضد الفساد من األولوايت ،مبا يف
ذلك األزمة املالية ،واحلرب على اإلرهاب ،والغضب الشعيب ،وااللتزام الدويل؛ فالساحة السياسية
العراقية تشهد العديد من املبادرات إلهناء الفساد ،لذا إن وضع إطار ملكافحة الفساد استناداً إىل
جتارب البلدان األخرى هو أمر حاسم لضمان فعالية هذه املبادرات.
إطار مكافحة الفساد:
ركزت الدراسات التجريبية على جهود مكافحة الفساد يف بعض البلدان ،وأبرزت مدى
تدابري مكافحة الفساد وفعاليتها ،ويتطلب جناح جهود مكافحة الفساد إرادة سياسية قوية للقضاء
عليه ،ويتطلب كذلك جهوداً رامية إىل إنشاء أو تعزيز املؤسسات اليت تنفذ تدابري مكافحة الفساد،
وبذل جهود موازية للحد من احلوافز والفرص اليت تشجع على الفساد ،وينبغي بناء هذا اإلطار
واحلفاظ عليه لضمان جناح جهود مكافحة هذه اآلفة.
اإلرادة السياسية:
هناك شبه إمجاع بني احملللني واملمارسني على أن اإلرادة السياسية شرط أساس لنجاح أي
جهود ملكافحة الفساد ،ويتجلى ذلك يف جهود مكافحة الفساد يف سنغافورة ،اليت وصلت إىل
تصنيف البلدان األقل فساداً بني الدول اآلسيوية ،بعدما كان الفساد “وسيلة للحياة”[ ،]18وقد
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بدأت هذه العملية من خالل وجود إرادة سياسية ملتزمة نظرت إىل ذلك األمر على أنه عقبة
ضخمة أمام حتقيق هدفهم التنموي[.]19
إن من الصعب قياس اإلرادة السياسية؛ ألن جهود مكافحة الفساد ميكن استخدامها
كخطاب لتعزيز شرعية احلكومة أو استهداف املعارضني السياسيني ،بدالً من أن تكون إرادة
حقيقية للحد من الفساد .وإن أهم مؤشر هو مدى اإلرادة السياسية ،سواء كانت التعبري عن ارادة
فرد أم عدة خنب أم حتالفاً سياسياً قوايً ،وقد سلطت التجربة اجلورجية يف إطار مكافحة الفساد
الضوء على أمهية وجود ائتالف قوي لضمان النجاح يف تنفيذ اإلصالحات ،إذ قاد “فريق صغري
ولكن قوي يف السلطة التنفيذية ،متحد برؤية مشرتكة وبدعم من برملان وقضاء متوافقني ،عمليةَ
اإلصالح”[.]20
واملؤشر الثاين املهم هو نوعية جهودهم ،وبعبارة أخرى ،األدوات اليت تعبّئها اإلرادة السياسية
امللتزمة للتصدي للفساد ،وميكن مالحظة هذه األدوات ودراستها لتقييم اإلرادة السياسية ،كما
يتجلى ذلك يف سنغافورة ،مثل االستهداف احملايد للفاسدين ،ومتكني وكاالت مكافحة الفساد من
القيام بعملها وسن التشريعات الالزمة لذلك ،واستخدام تقنيات تكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة
العامة ،وتعبئة وسائل اإلعالم إلبراز شدة العقوابت املنفذة حبق الفاسدين.
إن مجيع هذه التدابري واضحة يف حالة سنغافورة ولعدة أسباب :أوالً :مل تقتصر اإلرادة
السياسية على استهداف “األمساك الصغرية” ،بل امتدت أيضاً إىل “األمساك الكبرية” لضمان
أن “أي شخص يدان ابلفساد سيتعرض للعقوبة”[ .]21اثنياً :مت سن قوانني لتمكن مكتب
التحقيقات حول ممارسات الفساد (- )CPIBBمؤسسة مستقلة يقع مقرها يف مكتب رئيس
الوزراء ويديرها رئيس الوزراء -من “اعتقال األشخاص وتفتيشهم والتحقيق يف حساابت األفراد
العاملني يف القطاعني العام واخلاص بغض النظر عن العناوين اليت حيملوهنا”[]22؛ ولذلك ،فإن
مكتب التحقيقات حول ممارسات الفساد ميتلك القدرة على التحقيق مع “مجيع األشخاص
املشتبه هبم مبا يف ذلك رئيس الوزراء”[ ،]23ومع ذلك ،من الصعب للغاية استهداف النخب القوية
الفاسدة حىت وإن كان هناك نية للقيام بذلك؛ لذا فإن من الضروري احلصول على دعم شعيب
قوي يوفر للحكومة التكليف والقدرة على استهداف الفاسدين ألن خطر مهامجتهم قد يؤدي
إىل اضطراابت سياسية هائلة[ .]24اثلثاً :تبين التطورات التقنية لتحسني فعالية اإلدارة ،مثل إنشاء
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“نظام هيئة اإليرادات الداخلية املتكامل (- )IRISبرانمج كمبيوتر تفصيلي يسمح ابلتعامل
مع الضرائب كافة خبطوة واحدة .]25[-رابعاً :تغيري إدراك الناس للفساد من خالل حتويلة من
“منخفض املخاطر ،وذي مكافأة عالية “إىل “عايل املخاطر ،وذي مكافأة منخفضة” من خالل
حث وسائل اإلعالم على نقل هذه الرسالة[.]26
ويف بعض احلاالت ،قد تكون اإلرادة السياسية ضعيفة أو حىت غائبة عند ذلك ينبغي أن
حياكيها الضغط الشعيب والدويل ،إذ إن مترير حزم اإلصالح يتطلب “دوراً قوايً للمجتمع املدين
واملواطنني يف بدء العملية ويف تعزيز اإلرادة السياسية عند ضعفها”[ ،]27وهذا واضح يف جتربة
مكافحة الفساد يف املكسيك ،حيث قام اجملتمع املدين من خالل “الدعوة إىل التحرك مع وجود
ضغط سياسي شعيب” ابلتأكد من إمرار اإلصالحات وتنفيذها[ .]28وتؤدي اجلهات الفاعلة الدولية
قد من خالل الضغط املباشر دوراً يف مترير اإلصالحات ،كما حدث يف حالة أوكرانيا ،إذ تطلب
اتفاق الشراكة بني االحتاد األورويب وأوكرانيا “عدداً من اإلصالحات قبل أن يدخل حيز التنفيذ،
مبا يف ذلك العديد من اإلصالحات ملكافحة الفساد”[.]29
أما يف العراق أطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي عدة مبادرات ملكافحة الفساد كحزمة
اإلصالح سعت إىل إهناء نظام احملاصصة الطائفية ]30[.إن جدول األعمال الطموح هذا واجه
حتدايً رئيساً أال وهو االفتقار إىل ائتالف سياسي قوي وداعم لتنفيذ هذه اإلصالحات ،وكان هذا
واضحاً يف تصويت الربملان يوم  2تشرين الثاين من العام الفائت ،الذي “أعلن فيه أنه ال ميكن
إجراء إصالحات إال مع االتفاق مع األطراف السياسية األخرى يف الربملان”[]31؛ وابلتايل فإن من
الضروري حشد الضغط الشعيب والدويل ،وإنشاء شبكة من املؤيدين ملبادرات اإلصالح.
تدعيم املؤسسات:
إن وجود وكالة فعالة ملكافحة الفساد أمر حاسم لنجاح أي جهود للقضاء على الفساد،
وينبغي أن يكون هلذه الوكالة والية واضحة ومدعومة من قبل قوانني شاملة ملكافحة الفساد،
وينبغي أن يرتأس الوكالة “زعيم سياسي غري قابل للفساد”[ ،]32ويتحتم دمج املؤسسات احلكومية
واإلدارات لتقوية جهود مكافحة الفساد ،وميتلك العراق العديد من مؤسسات مكافحته ،غري
أن أداءها غري ٍ
مرض ألهنا تفتقر إىل املوارد والقدرة على تنفيذ القواعد واإلجراءات بقوة ومعاجلة
املشكالت املعقدة.
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وقد سلط تقرير االحتاد األورويب ملكافحة الفساد الضوء على عدة متطلبات؛ لضمان فعالية
وكاالت مكافحة الفساد ،مثل ضماانت االستقالل ،وغياب التدخل السياسي ،واالختيار القائم
على اجلدارة والرتقية للموظفني ،والتعاون مع املؤسسات األخرى ،والوصول السريع إىل قواعد
البياانت واالستخبارات ،وتوفري املوارد واملهارات الالزمة ،وبناء قدرات إلنفاذ القانون واملالحقة
القضائية والقضاء[.]33
لقد استوفت جورجيا هذه املتطلبات أوالً كأساس جلهودها الرامية إىل احلد من الفساد ،إذ
أنشأ الرئيس شيفراندزه جملساً تنسيقياً يضم  12عضواً يرأسه الرئيس ومكتب ملكافحة الفساد،
وعلى الرغم من فرتة أولية غري فعالة ،إال أن هذه اإلصالحات عملت على أهنا “األساس الذي
ظلت العديد من اإلصالحات تبىن عليه”[ ،]34واستند تعزيز املؤسسات إىل النهج القطاعي ،الذي
يتمحور حول “الرتكيز على حتصيل الضرائب ومالحقة املسؤولني اجملرمني والفاسدين”[ ]35وتوسيعه
ليشمل قطاعات أخرى ،غري أن متكني املؤسسات خيتلف من بلد إىل آخر استناداً إىل خصائص
كل بلد؛ لذلك جيب على احلكومة العراقية معاجلة األسباب اجلذرية وراء عدم فعالية وكاالت
مكافحة الفساد وغريها من املؤسسات احلكومية ذات العالقة.
احلد من احلوافز والفرص اللتني تشجعان على الفساد:
قد يكون احلد من الفرص واحلوفز املشجعة على الفساد أحد أكثر التحدايت صعوبة؛ إذ
يتطلب هنجاً قطاعياً يقوم على استعراض منتظم لكل اإلجراءات القطاعية لكشف فرص الفساد
والقضاء عليها؛ لذا من الضروري حتديد هذه الفرص قبل معاجلتها ،وبعبارة أخرى :فإن فهم أسباب
الفساد وعملياته هو شرط أساس خللق سبل فعالة للقضاء عليه ،فعلى سبيل املثال ،فان حكومة
سنغافورة حددت املرتبات املنخفضة والفرص الوافرة والعقوابت الضعيفة كوهنا احملرك الرئيس للفساد
وعاجلتها تباعاً .ويوصي تقرير االحتاد األورويب أيضاً بتحديد القطاعات األكثر ضعفاً للفساد إلجياد
حلول فعالة وموجهة ،ومن الضروري أيضاً معاجلة مشكلة “التنظيم املفرط” املقرتن مبستوى ٍ
عال
من “السلطة احلرة”؛ ألنه يولد الكثري من الفرص للفساد ،كما يتجلّى ذلك يف حالة سنغافورة[.]36
ويتطلب احلد من احلوافز بذل جهود موازية تعزز ظروف العمل وتغري إدراك الفساد .اذ ان
من الضروري زايدة حجم العقوابت وتوسيع نطاقها حنو املمارسات الفاسدة من أجل تغيري اإلدراك
احمللي للفساد[ .]37وجيب أن تدفع ملوظفي احلكومة رواتب كافية تضمن هلم مستوى جيداً من
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املعيشة ،وإال فإن املوظفني قد يرون يف الفساد فرصة لتحقيق األموال ،أو قد يتخلون عن وظائفهم
لالنضمام إىل القطاع اخلاص.
يوصي تقرير اإلحتاد األورويب حول جهود مكافحة الفساد “ابملناطق اخلطرة” اليت هي
“عرضة بنح ٍو خاص للفساد وتتطلب حلوالً موجهة”[ ،]38وخلص التقرير إىل أن “السلطة احلرة
اليت ال يقابلها مستوى مماثل من املساءلة والرقابة اآللية هي مؤشر رئيس للكشف عن خماطر
الفساد[“]39؛ لذلك جيب على احلكومة العراقية اعتماد وتنفيذ الربامج اليت حتد من الفرص واحلوافز
اليت تشجع على الفساد يف كل قطاع يف الدولة ،وميكن القيام بذلك ابلتقليل من اإلجراءات
البريوقراطية للحد من سلطة موظفي اخلدمة املدنية وزايدة الرقابة عليهم.
االستنتاج والتوصيات:
يعتمد جناح أي جهد للقضاء على الفساد على فعاليته يف احلد من احلوافز والفرص املشجعة
لربوزه ،ومع ذلك ال ميكن تصور هذا من دون وجود إرادة سياسية قوية ،ووكالة فعالة ملكافحة
الفساد ،إن هذه الركائز الثالث ليست مستقلة عن بعضها ،ولكنها متشابكة كما هو واضح يف
الدول اليت أبرزهتا هذه الورقة ،وقد ثبت أن الفساد مشكلة عميقة اجلذور ومتعددة األوجه تتطلب
اسرتاتيجيات شاملة حللها ،وحيتاج العراق إىل االستفادة من جتارب البلدان األخرى اليت هلا أتريخ
أطول يف احلرب على الفساد ،وبدالً من حماولة تكرار جتارب البلدان األخرى ،من الضروري فهم
األطر الذي تبعتها هذه البلدان يف التصدي للفساد ،وأظهرت هذه الورقة أمهية حتفيز اإلرادة
السياسية ،وتفعيل ومتكني وكاالت مكافحة الفساد ،واحلد من احلوافز والفرص ،وتوصي الورقة مبا
أييت لضمان جناح هذا اإلطار يف العراق:
1 .1إعطاء األولوية للحرب ضد الفساد؛ نظراً لدور الفساد الضار يف أمن العراقيني وازدهارهم.
2 .2إقامة حتالف سياسي قوي يدعم احلرب ضد الفساد ،واحلفاظ على هذا التحالف من
خالل الضغط الشعيب والدويل.

3 .3إنشاء جملس تنسيقي جلهود مكافحة الفساد برائسة رئيس الوزراء؛ ألن لديه تفويضاً
شعبياً عرب االنتخاابت ،وأنه هو املسؤول عن ختطيط سياسات الدولة العراقية وتنفيذها.
 جيب أن يليب هذا اجمللس متطلبات االحتاد األوروبيفي إنشاء وكالة فعالة ملكافحة الفساد.76
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 ينبغي تكليف هذا اجمللس ابملهام اآلتية:	•دعم أجهزة مكافحة للفسادعرب طرح مشاريع القوانني من خالل جملس الوزراء إىل
جملس النواب العراقي.
	•وضع اسرتاتيجية شاملة ملكافحة الفساد والربامج التفصيلية لتنفيذها.
	•الرتكيز على “املناطق اخلطرة” لتطوير برامج تنفيذية للحد من حوافز الفساد وفرصه
من خالل:
1 .1تشديد العقوابت على املمارسات الفاسدةإىل جانب التنفيذ احملايد ،وكذلك جعل هذه
العقوابت علنية.
2 .2استخدام التقدم التكنولوجي للحد مناإلجراءات البريوقراطية.
إن تبين هذا اإلطار النظري هو خطوة أوىل لضمان جناح جهود مكافحة الفساد ،فاجمللس
املشرتك ملكافحة الفساد الذي يرتأسه األمني العام جمللس الوزراء ميكن أن يضطلع مبهمة تطبيق هذا
اإلطار ،حيث ينبغي إجراء مز ٍ
يد من البحوث الستكشاف ظواهر الفساد املتعلقة بكل قطاع ووضع
سبل فعالة وحلول عملية ملكافحته استناداً إىل اإلطار املقرتح.
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العراق يقلل من عجز الموازنة ببيع مليار دوالر من
السندات الحكومية
علي المولوي*

2017-8-9
حقق العراق هدفاً مهماً األسبوع املاضي حينما أهنى أول عملية بيع مستقلة للسندات
احلكومية بقيمة مليار دوالر أمريكي بعد أن أكمل مسؤولون ومستشارون حكوميون محلة تروجيية
استمرت أسبوعاً ،مشلت التوقف يف لندن ،وبوسطن ،ونيويورك .وكان بنوك سييت ،ودويتشه ابنك،
وجي يب مورغان ،واملصرف العراقي التجاري من كبار مديري هذا الطرح ،الذي قد ُح ِّد َد يف البداية
بنسبة  ،%7ولكن الفائدة اليت مت تعيينها للمستثمرين -اليت ستُسدد عام ُ -2023خ ّفضت إىل
.%6.75
�يَُع ُّد هذا األمر اثلث إصدار دويل للديون يف العراق بعد حرب عام  ،2003إذ يف كانون
الثاين من هذا العام أصدر العراق سندات بقيمة مليار دوالر أمريكي بنسبة  %2.149مضمونة
متاماً من قبل احلكومة األمريكية ،وقبل ذلك ،كان العرض الوحيد املستقل للعراق قد جرى يف عام
 2006لسندات بقيمة  2.8مليار دوالر أمريكي اليت ستُسدد عام  ،2028وهي حالياً .%6.66
ويعكس الطلب املرتفع على عرض األسبوع املاضي -الذي مت االكتتاب فيه مبقدار  7أضعاف-
االهتمام املتزايد بعروض الديون من األسواق الناشئة مبا يف ذلك أوكرانيا اليت أصدرت سندات مماثلة
َ
مع عوائد بنسبة .%7.1
ورمبا قد ُش ِّجع املستثمرون على االستثمار بفعل جهود التغلب على العجز املايل الناجم عن
اخنفاض أسعار النفط ،والتقدم العسكري األخري ضد داعش يف العراق مبا يف ذلك حترير املوصل
يف أوائل شهر متوز املاضي ،وتشري األرقام الصادرة عن األمم املتحدة إىل أن العنف يف العراق
اخنفض خالل الشهر املاضي إىل أدىن مستوى له هذا العام ،وعلى وفق البياانت اليت مجعتها بعثة
األمم املتحدة يف العراق فقد اخنفضت اخلسائر املدنية إىل أدىن معدل هلا منذ شهر تشرين الثاين
*رئيس قسم األحباث ،مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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عام  ،2009وعلى الصعيد االقتصادي ،قرر صندوق النقد الدويل األسبوع املاضي قراراً يكو ُن
العراق مبوجبه مؤهالً للحصول على قروض إضافية بقيمة  825مليون دوالر بعد انتهاء التقييم
الثاين للعقد املربم مع الصندوق الذي ميتد لثالث سنوات؛ كجزء من حزمة إنقاذ بقيمة  5.4مليار
العمل على استعادة التوازن املايل
دوالر مت توقيعها يف شهر متوز عام  ،2016ويُل ِزُم
االتفاق العر َ
ُ
اق َ
وحتسني اإلدارة املالية العامة ،وحىت اآلن ،أنفق صندوق النقد الدويل ما يزيد قليالً على  2.1مليار
دوالر أمريكي.

يف شهر آذار من هذا العام ،قامت شركة التقييم فيتش راتينغس بتغيري تصنيفها للعراق من
سليب إىل مستقر ،مع احلفاظ على النتيجة الرئيسة (–- )Bإحدى تقييمات الشركة-؛ ويعكس
هذا التقييم الوضع املايل املتحسن للعراق ،إذ تواصل احلكومة تضييق العجز يف املوازنة الذي اخنفض
من  %12.3من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  2015إىل  %8.1من الناتج احمللي اإلمجايل يف
عام  ،2016ويبدو أن العراق سيصل إىل مبتغاه من مستوى اإلنتاج نفطي البالغ  5ماليني برميل
يومياً يف هناية هذا العام ،مع استمرار ارتفاع عائدات الصادرات النفطية .وتظهر أرقام شهر متوز
أن احلكومة االحتادية صدرت  3.23مليون برميل يومياً ،ومجعت ما يقرب من  4.4مليار دوالر
من مبيعاته ،ومع توقع حتقيق مزيد من التخفيضات يف اإلنفاق ،وزايدة فرص احلصول على التمويل
الدويل؛ فمن املرجح أن ينخفضالعجز إىل  %5.1من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  ،2017وعلى
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وفق نشرة السندات اليت وزعت على املستثمرين األسبوع املاضي ،بلغ العجز احلايل يف ميزانية عام
 )21.44( 2017مليار دوالر أمريكي ،وهتدف امليزانية التكميلية للعراق لعام  2017إىل مجع
حنو  19.7مليار دوالر أمريكي من خالل االقرتاض احمللي والدويل.
أما على الصعيد احلكومي فهناك الكثري من العمل ينبغي على احلكومة العراقية القيام به،
ففي بيان صدر األسبوع املاضي أشار صندوق النقد الدويل إىل أن احلكومة العراقية ستحتاج إىل
تكثيف جهودها اإلصالحية مبا يف ذلك“ :تسهيل عمليات منع غسيل األموال ،ومكافحة متويل
اإلرهاب ،وتعزيز تشريعات مكافحة الفساد” ،وفضالً عن ذلك جيب أن تكون إعادة بناء هيكلة
البنوك اململوكة للدولة أيضاً أولوية رئيسة للحكومة.
واجلدير ابلذكر أن االستقرار املايل العام ال يقتصر على قدرة العراق على خفض اإلنفاق
املهدور ،بل أيضاً يعتمد على زايدة اإليرادات غري النفطية ،حىت مع ارتفاع أسعار النفط بنح ٍو
متواضع ،وتشري بياانت وزارة املالية إىل أن احلكومة جلبت خالل األشهر اخلمسة األوىل من
هذا العام حنو  2.8مليار دوالر من اإليرادات غري النفطية اليت متثل  %13من إمجايل اإليرادات
احلكومية ،وطاملا يستمر الوضع األمينيف التحسن ،فإن العراق ميتلك فرصة جيدة جلذب التجار
واملستثمرين اللذي ِن تشتد احلاجة إليهما؛ لتلبية احتياجات عمليات إعادة اإلعمار خالل العامني
املقبلني.
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العالقات اإليرانية-التركية
حيدر الخفاجي*

2017-9-7
مقدمة
مرت العالقات اإليرانية الرتكية على مدى العقود املاضية بفرتات من املد واجلزر ،إال أن جميء
ّ
حزب العدالة والتنمية ،وتطويره أسس السياسة اخلارجية اإليرانية ومرتكزاهتا اليت تقوم على فكرة
التعاون والشراكة أكثر من الصدام والصراع انعكس ذلك إجياابً على العالقة بني البلدين فهي تشهد
تطوراً مستمراً ،ففضالً عن املصاحل واألهداف االسرتاتيجية املتمثلة يف التنسيق األمين والعسكري
الالزم لتحقيق هذا اهلدف ،فإن املواقف اليت أبدهتا أنقره إزاء امللف النووي اإليراين واعرتافها حبق
طهران يف امتالك التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية ساعد على تطوير عالقات البلدين.
وتكتسب العالقات اإليرانية الرتكية أمهية مضاعفة لدى دوائر املختصني والباحثني وصناع
القرار يف منطقة الشرق األوسط  ،وحتيط جغرافيا إيران وتركيا ابجلغرافيا العربية من الشرق والشمال،
فتتداخالن معها روابط احلضارة املشرتكة ،على حنو قلما تتوافر يف مناطق جغرافية أخرى ،ويضاف
إىل تلك األسباب املهمة سبب إضايف هو أن إيران وتركيا دولتان قويتان متجاوراتن لكل منها
مشروع إقليمي طموح ذي نفوذ يفرض مكانة كبرية يف اإلقليم ويسعى لدور عاملي أحياانً؛ وابلتايل
سيؤدي ذلك إىل حدوث تنافس كبري بينها يف كثري من امللفات والقضااي ،وقد ّأدى هذا التنافس
إىل الدخول يف منعطف الصراع احملموم من أجل احلصول على الدور اإلقليمي يف املنطقة.
لكل هذه األسباب تتجاوز العالقات اإليرانية الرتكية يف أبعادها السياسية واالسرتاتيجية
و ِّ
معاين أي عالقات ثنائية بني بلدين غري عربيني ،فهي جتعلها تؤثر مباشرة يف واقع منطقة الشرق
جيد
األوسط ،واعتبار إيران وتركيا عمقاً حضارايً وجغرافياً للدول العربية ،إال أن هذا االعتبار ال ُ
ترمجته على أرض الواقع ،إلاّ من خالل سياسات عربية فاعلة تستخرج من طاقات إيران وتركيا ما
يفيد املصاحل العربية وحتيّد ما قد يطرأ من تناقض يف املصاحل بينها وبني أي من إيران أو تركيا ،ولكن
*ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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يف حاالت الغياب العريب عن احلضور والفعل ،يكون طبيعياً أن تتمدد األدوار اإلقليمية لكل من
إيران وتركيا مللء الفراغات ،وهذا التمدد بدوره يضع الدول العربية يف حمط االهتمام اإليراين والرتكي.
يتناول هذا املقال البحث عن التقاء املصاحل املتعددة بني البلدين ،ونقاط التشابك ،ودوافع
العالقات بينهما ،واحملددات احلاكمة هلا.
التقاء املصاحل املتعددة بني البلدين
تلتقي املصاحل اإليرانية والرتكية يف العديد من األمور كجغرافية احلدود املشرتكة ،واالقتصاد
والطاقة ،وملف األكراد ،وتطلعات البلدين اخلارجية يف املنطقة.
جغرافيا البلدين
جتمع اجلغرافيا بني إيران وتركيا يف حدود مشرتكة تبلغ  499كيلومرتاً ،وتتشارك الدولتان
خطر احتمالية متكن األكراد من االنفصال وإقامة (كردستان الكربى) على املنطقة احلدودية بينهما
من الغرب إيران وشرق تركيا ،وبقية األجزاء الكردية يف العراق وسوراي ،وهو ما يفرض على البلدين
استمرارية التنسيق والتعاون بينهما ،يف إطار منع األكراد من استغالل أي فرصة إلقامة دولتهم.
العالقة االقتصادية بني البلدين
إن امللف األساس بني إيران وتركيا هو امللف االقتصادي واليد العليا يف هذا امللف إليران؛
ألن تركيا على الرغم من قوهتا االقتصادية اليت حققتها طيلة السنوات املاضية ،أال أهنا دولة مفتقرة
لطاقة فهي تعتمد على النفط والغاز حتديداً من روسيا وإيران؛ لذلك إن السقوف السياسية الرتكية
كثرياً ما قد تكون خاضعة ابمللف االقتصادي للبلد.
وتدرك أنقرة أهنا يف حال قطع روابطها مع طهران يعين ذلك توقف شراين الطاقة عنها
وتعطل امليزان التجاري بني البلدين الذي يصل إىل مليارات الدوالرات ،إذ بلغت قيمة التبادل
التجاري بني ايران وتركيا  8مليارات و 400مليون و 400ألف دوالر خالل الشهور العشرة األوىل
من العام املاضي 2016؛ مما سجل اخنفاضاً بلغ  215مليوانً و 8آالف دوالر خالل املدة املشاهبة
من العام املاضي ،وعلى وفق املعهد اإلحصائي الرتكي ،فقد بلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين
 9.7مليارات دوالر خالل عام  .2015ويف الوقت الذي زاد فيه ميزان التبادل التجاري بني البلدين
يف شهر تشرين األول من عام  ،2016فإن امليزان التجاري كان لصاحل تركيا أيضاً ،إذ ارتفعت قيمة
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الصادرات الرتكية إىل إيران خالل شهر كانون األول لعام  )%57،2( 2016مقارنة ابلشهر نفسه
من العام املاضي وبلغت  500مليون و 830ألف دوالر ،بينما بلغت يف ذات الشهر من العام
املاضي  318مليوانً و 511ألف دوالر .ويف املقابل ،فإن استريادات تركيا من ايران اخنفضت ذات
الشهر ( ،)%14،3ويف الوقت الذي كانت فيه  428مليوانً و 122ألف دوالر يف عام ،2015
فإهنا وصلت يف الشهر عينه من عام  2016إىل  366مليوانً و 810آالف دوالر[.]1
حينما حتسب أنقرة اخلالفات مع طهران تضع العالقات التجارية نصب األعني بدليل زايرة
أردوغان لطهران األخرية اليت سبقها هتجم تركي على إيران متثل هذا التهجم بوصف سياسية إيران
ابملذهبية والطائفية يف املنطقة ،ودعا أردوغان إيران إىل االنسحاب من مناطق الصراع يف العراق
وسوراي ،لكن وبعد مدة قصرية ومن خالل اتصال هاتفي لرئيس الرتكي ابلرئيس اإليراين ،شدد
الطرفان على فتح صحفة جديدة يف مسار العالقات الثنائية والشراكة االقتصادية ،وأعرب الرئيس
اإليراين عن شكره التصال نظريه الرتكي ،وقال“ :مت اختاذ خطوات طيبة يف األعوام األربع املاضية
من أجل تطوير العالقات الثنائية بني إيران وتركيا ولكن جيب ايصال حجم التبادل التجاري إىل
 30مليار دوالر[”.]2
الطاقة
تستورد تركيا سنوايً عشرة مليارات مرت مكعب من الغاز الطبيعي من إيران ،أي :ما يعادل
مخس احتياجاهتا السنوية ،وكان رئيس شركة الغاز الوطنية اإليرانية “عبد الرضا إبراهيميان” قد
صرح مسبقاً أبن صادرات إيران الغازية إىل تركيا تشهد تطوراً كبرياً وبنح ٍو غري مسبوق وذلك منذ
بداايت العام احلايل ،مضيفاً أن حجم الصادرات ارتفعت مبعدل  %11ابملقارنة مع النصف الثاين
من عام  .2016وأوضح إبراهيميان أن ما يقارب  800مليون مرت مكعب من الغاز مت تصديره اىل
تركيا هذا العام معتقدا ان هذا احلجم مرشح للنمو والزايدة يف ظل احتياجات تركيا للغاز اإليراين[.]3
نقاط التشابك الرتكي اإليراين
ما تزال تركيا إىل اآلن تتجنب الدخول يف مواجهة مباشرة مع إيران ،ولكن منذ مدة
حتديداً بعد التغيريات اليت حدثت يف السياسات السعودية -بدأت توافقات بني أنقرة والرايض،حيث أصبحت تركيا تقيم تعاوانً مع العناصر احمللية يف مواجهة إيران من خالل التواصل مع قادة
الفصائل والعشائر يف العراق وسوراي ،وهذا يعين أن تركيا تشاغر إيران بطرق غري مباشرة من خالل
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الدبلوماسية السياسية ودعم بعض الالعبني احملليني حتديداً يف البلدين سوراي والعراق وهذا الصراع
مرشح لزايدة أكثر بني البلدين .لقد خلقت جمموعة من األحداث واألدوار السلبية انطباعاً سيّئاً
يف أذهان احلكومة اإليرانية ،ويظن أن هذا االنطباع أيضاً كان حاضراً لدى الزايرة األخرية لرئيس
األركان العامة يف القوات املسلحة اإليرانية اللواء حممد ابقري إىل تركيا ،حني الوصول إىل تفامهات
مع تركيا بشأن سوراي والعراق ،ومسألة انفصال كردستان العراق.
إن ما يدور حول حتالف اسرتاتيجي بني أنقرة وطهران ال يبدو منطقياً ،فهو مرتبط جبملة
عوامل وحمددات ال تقتصر على احملدد السوري فحسب ،فما حيدث خالل اللقاءات اإليرانية-
الرتكية ال يتجاوز التوافق أو حتالف الضرورة يف سوراي والعراق ،إذ إن هناك مجلة من مصاحل تتقاطع
يف حاالت ،وتتباين يف أخرى ،ورمبا املصلحة املؤقتة املشرتكة بني الطرفني تتمثل يف الوقوف جنباً إىل
جنب يف السياسات اخلارجية ،اليت متثل ضمان مستقبل هذه املصاحل .وهناك عدة مصاحل متشابكة
ومتداخلة يف قضااي املنطقة على املدى القريب ،وعلى املدى املتوسط كذلك ،وعلى رأسها القضية
الكردية ،والوقوف بوجه العدو أو اخلصم املشرتك ،مثل اململكة العربية السعودية ،دون الرغبة يف
الوصول إىل املواجهة معها.
دوافع العالقات اإليرانية الرتكية
تتسم العالقات اإليرانية الرتكية ابلتباين والتنافس ،ورصد طبيعة املوقف األخرية ودوافعها،
وحتليلها ،مع استحضار احملددات احلاكمة للعالقات بني البلدين ،مع بقاء التباين جتاه قضااي
البلدين يف املنطقة.
الدوافع اإليرانية
استطاعت إيران خالل السنوات املاضية أن تكون العباً اسرتاتيجياً يف املنطقة على حساب
جارهتا الرتكية وجرياهنا العرب ،بشأن كل من العراق وسوراي ،إذ حظيت إيران بشراكة مع روسيا
يف حرهبا يف سوراي ،وبعالقة جيدة نسبياً مع إدارة الرئيس األمريكي السابق ابراك أوابما ،حيث
حصلت بعد ذلك حماولة إلعادة التوازن يف عالقات البلدين اخلارجية بعد التفاهم الروسي الرتكي،
وتغيرُّ املوقف األمريكي من إيران وتركيا حلساب األخرية.
ترى إيران أن أي مرونة جتاه الدولة اجلارة تركيا ستقلل من إجنازاهتا اليت حققتها خالل الفرتة
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املاضية يف العراق وسوراي ،وينعكس سلباً جتاه حلفائها يف هذه املناطق.

إذ أوضح املشهد السياسي وامليداين أن الالعبني األساسيني يف األزمة السورية ابتوا يف أوج
غضبهم وانزعاجهم وكأن خسارهتم اسرتاتيجية صارت حمققة الوقوع إثر التقدم األخري للجيش
السوري وحلفائه؛ فهناك ترقب لألحداث األخرية ومستجداهتا تتساءل عن انعكاسات الوضع
فلعل تغرياً ما بدأ يرسم مالمح السياسة الرتكية حيال
امليداين ورايح التغيري يف موقف أنقرة جتاه سورية َّ
األزمة يف سوراي ،يف ضوء تغيرُّ التحالفات ،والسيما بعد إعالن مسعود الربازاين واألحزاب الكردية
عن إجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق يف  25أيلول احلايل ،واالنتخاابت التشريعية
والرائسية يف األول من تشرين الثاين املقبل.
الدوافع الرتكية
على الرغم من أن تركيا قوة اقتصادية وسياسية يف اإلقليم ،لكنها ما تزال تفتقد لألذرع
العسكرية املتقدمة واملتطورة اليت متتلكها إيران ،حيث متتلك طهران احللفاء يف اإلقليم والسيما يف
العراق ويف سوراي ويف لبنان ويف اليمن؛ وابلتايل فإن تركيا ما زالت معتمدة حىت اليوم على القوة
الناعمة ،وعلى العالقات التجارية ،وعلى التواصل الثقايف ،وعلى املساعدات واإلغااثت والعمق
التأرخيي؛ لذا فإن أنقرة مفتقرة لقوة التأثري حىت على املستوى املواجهة غري املباشرة ليست قوية
وموثرة يف املنطقة.
الوضع الرتكي مكشوف أمام التدخالت اخلارجية ،حيث تعاين تركيا من أزمات ومشكالت
داخلية منها املشكلة الكردية اليت تعاين منها أكثر من  40عاماً ،كذلك حزب العمال الكردستاين
الذي يطالب بدولة أو حبكم ذايت يف مناطق شرق تركيا ،وأن حزب العمال الكردستاين حزب خمرتق
ألكثر من دولة إقليمية ودولية؛ وابلتايل يكون هذا عامالً من العوامل اليت من املمكن أن تشغله
إيران إذا أرادت ،وفضالً عن ذلك يوجد يف تركيا نسبة كبرية من العلويون الذين ال يصوتون حلزب
العدالة والتنمية بل يصوتون للمعارضة ،وعلى عالقات جيدة مع إيران وسورية؛ وابلتايل ختشى تركيا
إيران أن تقوم بتفعيل هذه امللفات الداخلية يف أي مواجهة مقبلة.
وانطالقاً من هذه املعطيات يرى املتابعون للعالقات الرتكية االيرانية ،أن تركيا أيقنت متاماً أنه
مل يكن ابإلمكان تعزيز مكانتها يف املنطقة ابلقوة العسكرية ،وأن املوازين على األرض اختلفت بعد
إحراز تقدم ميداين وسياسي للحلف الداعم لسوراي على حساب املعارضة وحلفائها؛ لذلك كان
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ال بد ألنقرة أن تغيرّ من خطاهبا ،وتُعيد صياغة حساابهتا وأولوايهتا اجليوسياسية على وفق املتغريات
الدولية واإلقليمية اجلارية يف املنطقة.
واجلدير ابلذكر أن التصرحيات النارية األخرية بني البلدين وتصاعدها ال ميكن فصلها عن
السياق الزمين والظروف املصاحب له ،فبعد االنقالب العسكري الفاشل يف تركيا ،لُوحظ سياق
خمتلف يف السياسة الرتكية اليت عادت بعالقاهتا مع روسيا إىل املسار الصحيح ،واالنفراجة مع
اجلانب اإلسرائيلي ،وختفيف احلدة املوقف بشأن مصري بشار األسد وتنسيق أكرب مع روسيا وإيران
بشأن سوراي؛ فكل هذه األمور شجعت على تغيري موقف اإلدارة األمريكية السابقة ،ورسائل الرئيس
األمريكي احلايل حول رؤيته للشأن السوري بوجود حرب على اإلرهابيني دون متييز بينهم وبني
املعارضة السورية.
احملددات احلاكمة للعالقات بني البلدين
ومن انحية أخرى -إىل جانب هذا التشابك يف بعض املصاحل -هناك حمددات حاكمة
بني الطرفني حتكمها التوجهات واملصاحل ،وهناك توجهات تركية خمتلفة جتاه النظام السوري ،فما
تريده تركيا هو إسقاط النظام واجليش السوري أبكمله ،عكس موقف إيران .ما تقصده تركيا يف
سوراي ليس ابلضرورة ما تريده إيران؛ والسبب يعود إىل احملددات السياسية اخلارجية بني البلدين يف
املنطقة ،منها سوراي والعراق ،حيث تظهر مجلة من أهداف وتوجهات متباعدة للدولتني ملصاحلهما
االسرتاتيجية املستقبلية.
ويف سياق آخر ،يشكل الوقوف يف وجه اهليمنة األمريكية حمدداً مشرتكاً لكال الطرفني ،إال
ٍ
حمددات متباينةً حتكم تلك السياسات ،على سبيل املثال :العالقات الوطيدة بني
أن هناك أيضاً
تركيا مع الكيان الصهيوين ،هلا أتثريها على جممل األوضاع السياسية يف سوراي ،فكما هو معروف
أن إيران ترى يف الكيان الصهيوين عدواً لدوداً للمسلمني ،بينما تراه تركيا صديقاً ال ترغب يف
إزعاجه ابملنطقة.
لقد أحذت العالقات الرتكية الروسية ابلتحسن بعد واقعة إسقاط الطائرة الروسية ،وكان
لذلك انعكاسات على الوضع السوري نتيجة تفامهات بني الطرف الروسي والرتكي ،ترمجت بدخول
القوات الرتكية إىل مشال األراضي السورية من خالل عملية درع الفرات؛ مما يعين أن هذه العالقات
قد تكون هلا ردود سلبية على املصاحل اإليرانية يف سوراي .واآلن ويف ظل احلداث األخرية ،إن اختذت
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املصاحل اإليرانية الرتكية منحى تبايُناً ،يُستبعد أن تتفاجأ به إيران يف ظل الصورة التارخيية العالقة يف
أذهان اإليرانيني .وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة هو :هل إبمكان تركيا أن تتجاهل إيران يف سوراي
إذا اشتدت حالة االفرتاق بني تلك املصاحل؟
مهماً.

أوالً :من املستبعد أن يكون ذلك وارداً يف ميزان السياسة الرتكية ،اليت حتتل فيها إيران حيزاً

اثنياً :عوامل القوة اليت ميتلكها اجلانبان يف سوراي ،تصعب عليهما جتاهل اآلخر ،فكما لرتكيا
اإلشراف على مساحة طويلة مع احلدود السوراي (حوايل  400كم) ،تسيطر طهران على أرض
الواقع وتدير املعارك يف امليدان السوري؛ لذلك أن جناح أي خطة أو توافق على أرض الواقع يقتضي
عدم جتاهل إيران ودورها ،فاالسرتاتيجية الروسية حنو تركيا قد ال تكون يف صاحل إيران؛ مما يعين أن
ذلك لن يكون لصاحل احلل السياسي لألزمة السورية بعيداً عن األطراف الرئيسة ،أي :إيران .ويف
هذا املضمار ،من الصعب لألطراف املعنية يف الصراع السوري جتاهل دور طهران ،أوالً يف إحالل
عملية وقف إطالق النار ،واثنياً إرساء دعائم االستقرار يف سوراي .ويف حال عدم حدوث جتاهل
من أعضاء “املثلث الروسي اإليراين الرتكي” فيما بينهم ،قد ينجح هذا املثلث يف الوصول إىل حل
األزمة السورية ،ووقف نزيف الدم وضمان إعادة السالم.
اخلالصة

على الرغم من وجود بعض التباينات بني املصاحل اإليرانية – الرتكية وسياساهتما يف سوراي
والعراق ،إىل أنه من املبكر احلديث عن انعطاف تركيا إليران يف القضااي الساخنة يف سورية والعراق،
إذ إن توجه إدارة الرئيس ترامب جتاه العالقة مع إيران يشكل عامالً مهما يف شكل السياسات
والتحالفات يف املنطقة ،والسيما يف سوراي والعراق ،ففي حال غلبت على هذا التوجه هلجة العداء
إليران كما عليه اليوم ،سوف حيول ذلك دون وقوع تباين واضح يف مسار السياسات اإليرانية
الرتكية يف كل من سوراي والعراق.
وال َّ
بد من اإلشارة إىل أنه يف ظل حالة الغموض القائمة يف عموم املنطقة ،وعدم معرفة
توجهات اإلدارة األمريكية القادمة يف التعامل مع القضااي اإلقليمية فإن املؤشرات الداللية اليت تظهر
يف هذه األجواء املضطربة تتغري بني ليلة وضحاها؛ وابلتايل فالتحليالت االستشرافية املبنية على تلك
املؤشرات قد ال تكون دقيقة يف كثري من األحيان.
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 3 .3صادرات الغاز اإليراين إىل تركيا.
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تقييم لإلصالحات في قطاع الكهرباء في العراق
هاشم الركابي*

2017-9-26
ما أن بدأت احلكومة العراقية خبصخصة القطاع الكهرابئي حىت أصبح هذا املوضوع أمراً
مثرياً للجدل بني الكتل السياسية ،والسيما بعد أن مت رفضه من قبل مخس حمافظات جنوبية هي:
ذي قار ،واملثىن ،وواسط ،والديوانية ،والنجف1؛ وتعود أسباب اخلصخصة إىل فشل مؤسسات
فعالة ،وتقدم خدمات ذات جودة منخفضة بتكلفة مرتفعة».2
الدولة «اليت أثبتت أهنا مبذرة وغري ّ
إن إصالح قطاع الكهرابء هو أمر ضروري لتلبية االحتياجات احمللية ،وجذب االستثمار على ٍ
حد
سواء ،لكن عدم توفر البىن التحتية الالزمة ُّ
يعد عائقاً أمام االستثمار ،فضالً عن أن العجز يف توفري
الكهرابء يكلف االقتصاد العراقي من  3إىل  4مليارات دوالر سنوايً.3
مت تنفيذ عملية خصخصة القطاع الكهرابئي يف عدة بلدان تواجه صعوابت مماثلة كتلك اليت
يواجهها العراق ،فعلى سبيل املثال عاىن قطاع الكهرابء يف بلدان أمريكا الالتينية من التدخالت
السياسية ،واملرافق اململوكة للدولة املكتظة ابملوظفني ،واخنفاض مستوايت اإلنتاجية ،واألسعار
.1سالم زيدان“ :هل سيتم خصخصة الكهرابء يف العراق؟” ،املونيتور،
http//:www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/electricity-iraq-privatenajaf-general-electric.html.
2. Sunita Kikeri and John Nellis, “As Assessment of Privatization,” The World
Bank Research Observer 19, no.1 (2004), 1.
3. Cezley Sampson, “Development of a Reform Roadmap for the Electricity
Distribution Sector in Iraq,” 7,
http://documents.worldbank.org/curated/
en/682971487174233923/Development-of-a-reform-roadmap-for-theelectricity-distribution-sector-in-Iraq-reform-roadmap

*ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط .
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املدعومة بنح ٍو كبري ،إذ ّأدت مجيع تلك التحدايت إىل عرقلة اجلهود املبذولة لتحسني الكهرابء،
فضالً عن احلد من إمكانية متويلها؛ “كوهنا أصبحت عبئاً مالياً ثقيالً على الدولة”4؛ ولذلك
جلأت هذه البلدان إىل برامج اخلصخصة خالل الثمانينيات؛ فجميع تلك التجارب من املمكن أن
تساعد العراق يف تعزيز جتربته الناشئة يف اخلصخصة ،وقد وضع العراق ابلتشاور مع البنك الدويل
اسرتاتيجيات متعددة املراحل إلصالح القطاع الكهرابئي على حن ٍو تعاجل فيه مجيع التحدايت احمللية.
سيقوم هذا البحث مبناقشة اجلهود املبذولة يف خصخصة الكهرابء يف العراق ،واألسباب اليت
دفعت السياسيني احملليني لرفضها ،وسيستعرض القسم األول جهود اخلصخصة احلاليةّ ،أما القسم
الثاين فسوف يشرح أسباب الرفض ،ويف القسم الثالث سيتم تقييم جهود اخلصخصة احلالية،
وأخرياً سيختتم البحث ابلقسم الرابع الذي سيقدم توصيات لتعزيز خصخصة القطاع الكهرابئي
يف العراق.
اخلصخصة يف العراق
بدأت احلكومة العراقية خبصخصة قطاع الكهرابء إدراكاً منها اللتزاماهتا الدولية واحتياجاهتا
احمللية ،إذ تكمن مشكلة الكهرابء يف الزايدة اهلائلة يف الطلب عليها اليت يقدر أن تصل إىل
 35،000ميغاواط حبلول عام  ،2030ويعزى العجز يف توفري الكهرابء يف العراق إىل عدة عوامل،
منها :هتالك مؤسسات الكهرابء اململوكة للدولة بسبب احلروب ،والعقوابت الدولية على نظام
صدام ،واالستهالك املفرط للكهرابء ،والسياسة العراقية املفككة ،وانعدام األمن ،وتكاليف احلملة
العسكرية ضد تنظيم داعش اإلرهايب ،فضالً عن تراجع أسعار النفط إىل أقل من  50دوالراً للربميل
4. Lenin Balza, Raul Jimenez, and Jorge Meracdo, “Privatization, Institutional
Reform, and Performance in the Latin American Electricity Sector,” InterAmerican Development Bank, December 2013, 6, https://publications.iadb.org/
bitstream/handle/11319/6016/int3F8F.PDF;sequence=1.
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الواحد .5ويواجه قطاع الكهرابء حتدايت يف مجيع مديرايته املختلفة اليت تتمثل بـ ـ ــ :التوزيع ،والنقل،
واإلنتاج ،واإلدارة الكفوءة ،وقد مت اإلبالغ عن وجود سرقة للكهرابء من جانب الطلب؛ نتيجة
فعال ،وعدم
الرتفاع مستوايت مستهلكي الطاقة دون وجود عدادات ،وعدم وجود نظام جباية ّ
حتصيل املستحقات املالية من الفواتري الكهرابئية .ومن جانب العرض ،مل تنجح احلكومة يف سد
حاجة الطلب احلايل للطاقة على الرغم من الزايدة يف نسبة إنتاج الكهرابء ،وقد دفعت كل هذه
التحدايت احلكومة العراقية إىل البحث عن بدائل مثل اخلصخصة إلصالح هذا القطاع.
عرف اخلصخصة أبهنا «أي معاملة يتم من خالهلا تقليص ملكية الدولة النهائية للقطاعات
تُ َّ
احلكومية» ،6ويتم ذلك -عادةً -عن طريق نقل األصول وليس فقط األنشطة؛ ألن نقل أنشطة

الشركات اململوكة للدولة إىل شركات القطاع اخلاص هي عملية ال تقع ضمن «اخلصخصة»،7
ولكنها ال تتطلب بيع املؤسسة أبكملها كي يتم خصخصتها؛ ألن عملية اخلصخصة قد أصبحت
جمرد «بيع جزئي للشركات الكبرية اململوكة»8؛ لذلك ،فإن اجلهود اليت يبذهلا العراق تفهم على حنو
أفضل كمشاركة للقطاع اخلاص ،بدالً من اخلصخصة؛ ألهنا تقتصر على أنشطة معينة ،إذ إهنا ال
متتد لتشمل بيع األصول؛ ومع ذلك ،فإن هذه اإلصالحات مت تطبيقها لتيسري عملية اخلصخصة
يف املستقبل؛ وكما مت تعريفها يف اخلطاب العام على أهنا «خصخصة قطاع الكهرابء».
يعمل العراق على إصالح قطاع التوزيع -آمالً يف حتقيق إيرادات أفضل -من خالل احلد
من استهالك الكهرابء بنسبة  ،%20وإيقاف التبديد الذي قدرت نسبته بـ ـ ـ  %37من الكهرابء

5. Luay Al-Khatteeb and Harry Istepanian, “Turn A Light On: Electricity Sector
Refrom in Iraq,” Brooking Doha Center, March 2015, 2 – 5.
 .6منظمة التعاون االقتصادي والتنمية“ :اخلصخصة يف القرن احلادي والعشرين :التجارب األخرية لبلدان منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية” ،كانون الثاين .5 ،2009
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceofstateownedenterprises/48476423.pdf
7. Ibid
8. Ibid
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املنتجة يف عام 20139؛ وإهناء استغالل املواطنني من قبل أصحاب املولدات يف أحيائهم ،إذ
تعتمد  %90من األسر العراقية عليها  .10ومن انحية أخرى ،مت إنشاء أربع حمطات كهرابئية لتوليد
 8500ميغاواط لسد النقص يف العرض.
لقد أعرب وزير الكهرابء قاسم الفهداوي عن ثقته ابحتمالية جناح مشروع اخلصخصة يف
معاجلة مشكلة الكهرابء والسيما بعد أن متت مشاورة البنك الدويل .وقد أوصى البنك الدويل أبن
تتم عملية إصالح قطاع الكهرابء على وفق ثالث مراحل؛ وهي مرحلة ما قبل االنتقال ،واالنتقال،
ومن مث اخلصخصة الكلية للقطاع الكهرابئي ،وأوصى البنك أيضاً ابختاذ تدابري حمددة للتصدي
ملختلف التحدايت اليت تواجه عملية إصالح قطاع الكهرابء يف العراق .وقام البنك الدويل بتحديد
قطاع التوزيع كونه نقطة االنطالق لإلصالح ملا له من آاثر سلبية على قطاع الكهرابء برمته من
حيث «االستدامة املالية ،اليت تضر ابالستدامة االقتصادية لشركات توليد الكهرابء وشركات
النقل» ،11واقرتح البنك اتباع عدة تدابري من ضمنها؛ «التعاقد مع شركة (أو شركات) خاصة إلدارة
اإليرادات على مشروع جترييب يف منطقة جغرافية حمددة داخل العراق» ،12وبناءً على التحدايت
احمللية وتوصيات البنك الدويل ،اختذت احلكومة العراقية قراراً يف خصخصة قطاع الكهرابء؛ إلاّ أن
هذا القرار قد حظي برفض العديد من احملافظات ،وسيتم مناقشته يف القسم اآليت.
الرفض احمللي
رفضت مخس حمافظات جنوبية والعديد من الكتل السياسية مشروع خصخصة الكهرابء؛
إذ تدعي جمالس احملافظات أبهنا مستبعدة من عملية تنفيذ عملية اخلصخصة؛ مما حيرمها من
حقوقها الدستورية .وينص الدستور العراقي يف املادة ( 114اثنياً) على «تنظيم مصادر الطاقة
9. Sampson, “Reform Roadmap,” 7.
10. Ibid
11. Ibid. 20
12. Ibid
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الكهرابئية الرئيسة وتوزيعها» بني السلطات االحتادية وسلطات األقاليم .13وقد طالبت هذه
احملافظات علناً بتنفيذ شروط مسبقة لقبول اخلصخصة وهي أن يتم دعم الرسوم للفقراء وأن يتم
مساحمة املستهليكني ابلرسوم غري املسددة سابقاً.
وميكن أن يعزى رفض اجملالس اإلقليمية للخصخصة إىل عوامل خمتلفة ،منها اآلاثر
االقتصادية واالجتماعية والسياسية .وتتمثل اآلاثر السياسية ابإلدراك العام للخصخصة كسياسة
ضارة ،والفوائد احملققة بنح ٍو بطيء ،واملخاوف من فقدان األصول الالزمة لشبكات احملسوبية.
ويستشهد املعارضون أيضاً ابآلاثر السلبية االجتماعية واالقتصادية احملتملة ،مثل حرمان املناطق
الفقرية والريفية من تنفيذ مشروع اخلصخصة فيها ،واحلد من صايف فرص العمل؛ إذ إن مجيع
التأثريات السلبية احملتملة املذكورة آنفاً ميكن معاجلتها يف أثناء عملية تنفيذ املشروع؛ لذلك فإهنا ال
تربر الرفض التام هلذه اإلصالحات ،ابستثناء التدابري السياسية.
إن األثر االقتصادي اإلجيايب للخصخصة واضح جداً من خالل خفض العجز يف امليزانية،
وتعزيز النمو االقتصادي؛ فاخلصخصة تزيد من املوارد املتاحة للحكومة بعد أن مت إنفاقها لتقدمي
اخلدمات قبل خصخصتها .وإن للخصخصة عالقة إجيابية مع النمو االقتصادي؛ فعلى سبيل
املثال ،أك ّد ابحثون هذا االرتباط اإلجيايب ،واعرتفوا أبن اخلصخصة “ليست السبب الوحيد
للزايدات الالحقة يف معدالت النمو” ،14وعلى العكس من ذلك ،وجدت األحباث التجريبية
للخصخصة أهنا تقلل من صايف العمالة ،ولكنها توفر األجور نفسها أو أعلى إىل املوظفني املتبقني؛
وقد عاجلت احلكومة العراقية هذه املشكلة من خالل إلزام املستثمر بدفع  %80من رواتب العاملني
يف مكاتب التوزيع ،وأن احلكومة لن تقوم حبل وزارة الكهرابء ،إذ ستكون املسؤولة عن تنظيم اإلنتاج
والتوزيع والنقل ومراقبته.
 .13الدستور العراقي ( ،)2005الذي ترمجته بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف العراق.32 ،
http//:www.refworld.org/pdfid/454f50804
14. Sampson, “Reform Roadmap,” 103
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وفيما يتعلق ابألثر االجتماعي للخصخصة ،وجد ابحثون أن اخلصخصة تؤدي إىل زايدة
خيص للمستهلكني الفقراء الذين حرموا من وصول
فرص احلصول على اخلدمات ،والسيما فيما ُّ
التيار الكهرابئي هلم يف السابق ،15وقد يفسر ذلك بفشل مؤسسات الدولة يف تقدمي اخلدمات إىل
املناطق الفقرية والريفية ،واستعداد القطاع اخلاص لتوسيع نطاق التغطية ،ونوعية اخلدمات؛ لتحقيق
مزيد من األرابح ،16وينبغي أن ينطبق ذلك يف احلالة العراقية؛ ألن املستثمر سيحصل على مزيد
من األرابح بتوسيع نطاق التغطية ليشمل مجيع املستهلكني يف مناطقهم احملددة ،والسيما إذا كانت
احلكومة تدعم األسعار يف املناطق ذات معدالت الفقر املرتفعة وكثافة سكانية منخفضة؛ لتغطية
تكاليف توسيع الشبكة ،ومتكني الفقراء من حتمل اجور الكهرابء.
لقد قام البنك الدويل بتخطيط حالة الفقر يف العراق ،إذ سلط الضوء على مخس حمافظات تعد
األكثر فقراً؛ وهي (املثىن ،والقادسية ،وذي قار ،وميسان ،واملوصل) ،ومل حتدد احلكومة األسعار على
أساس تكلفة اإلنتاج فحسب بل أيضاً احتسبت مستوى االستهالك ابلنظر إىل أن األسر الفقرية ال
متتلك العديد من األجهزة اليت تعمل على الطاقة الكهرابئية؛ وابلتايل ال تستهلك كثرياً من الكهرابء.
إن تكلفة إنتاج كيلو واط واحد هي  108داننري عراقية ،ومع ذلك يتم دعمها على أساس
االستهالك ،إذ تصل اإلعاانت بنسبة  %94كما هو مبني يف اجلدول اآليت:
5000

4000

3000

2000

1500

1000

االستهالك
كيلو واط /ساعة

445,120

242,560

119,923

42,202

20,826

11,120

السعر
داننري عراقية

املصدر :وزارة الكهرابء« ،تعرفة واجور الكهرابء» متاح على الرابط:
http//:moelc.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=269.
15. Ibid
16. Ibid., 100
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وعادة ما تثري اخلصخصة املخاوف حول أن يتم اقتناء األصول املهمة من قبل قلة من ذوي
االمتيازات من خالل اتباع املعامالت الفاسدة ،وابلنظر إىل أن العراق ليس لديه قطاع خاص قوي،
فإن غالبية املواطنني العراقيني خيشون من استيالء األفراد ذوي العالقات على قطاع الكهرابء؛ وعلى
الرغم من اجلهود املبذولة للحد من الفساد من خالل اإلعالن عن هذه الفرص ،وحتديد شروط
العقد ،واإلشراف على تنفيذها من قبل جلان تقوم على متثيل العديد من املؤسسات احلكومية وغري
احلكومية ،إال َّ
أن هذه املخاوف ما تزال مشروعة ،وينبغي للحكومة العراقية أن تتخذ العديد من
التدابري ملكافحة الفساد ،مثل :املطالبة ابإلفصاح عن األصول الشخصية لألشخاص املاحنني هلذه
الفرص ،واإلشراف على تنفيذها ،وكذلك التحقيق يف االعتماد املايل للمستثمرين.
ويبدو أن التدابري السياسية هي أهم عامل يفسر سبب رفض مشروع اخلصخصة؛ فنظراً
القرتاب موعد االنتخاابت املقبلة لعام  ،2018يكافح السياسيون احملليون من أجل كسب أتييد
انخبيهم؛ لذلك فإهنم حياولون اسرتضاءهم من خالل رفض مشروع اخلصخصة بنح ٍو علين مطالبني
ابإلعاانت ،ويدعون إىل اإلعفاء عن الرسوم القدمية غري املسددة .ويدرك هؤالء السياسيون التصور
العام السليب الذي ينتشر ويتفاقم بسبب التغطية السلبية لوسائط اإلعالم؛ إال أن نشر النجاحات
املتحققة من مشروع اخلصخصة ينبغي أن خيفف من حدة هذا التصور ويعطي دفعةً قوية ملؤيدي
اإلصالح.
تقييم مشروع اخلصخصة
َّ
ألن قطاع الكهرابء ما يزال يف مرحلة ما قبل االنتقال ،فقد يكون من السابق ألوانه تقييم
فعالية اخلصخصة يف العراق ،ومع ذلك ،يتم تقييم اخلصخصة عاد ًة عن طريق عدة مؤشرات
كاألجور النهائية الستعمال الكهرابء يف املساكن ،ونسبة األسر اليت حتصل عليها ،والقدرة على

99

حصاد البيان

توليد الطاقة الكهرابئية ،والنسبة املفقودة من اإلنتاج الكلي للكهرابء .17ومبا أن برانمج اإلصالح
يركز على قطاع التوزيع بنح ٍو رئيس ،وقطاع اإلنتاج بنح ٍو جزئي ،فإن هذا البحث سيتطرق إىل
عدة مؤشرات مهمة ،مثل احلد من استهالك الطاقة وتقليل عملية مجع الرسوم ،اليت ُّ
تعد األهداف
الرئيسة هلذه اإلصالحات.
أطلقت احلكومة العراقية مبادرة إلصالح قطاع التوزيع -استناداً إىل توصيات البنك الدويل-
إذ مت تقسيم األحياء العراقية على  180منطقة ،وقامت وزارة الكهرابء بنشر الفرص االستثمارية عرب
وسائل اإلعالم والصحف العراقية ،وتبدأ العملية أبن يرسل املستثمر خطاابً يعرب فيه عن اهتمامه
لالستثمار يف إحدى تلك املناطق أو عدد منها ،مث تقوم الوزارة بتزويده جبميع املعلومات الالزمة
عن هذه املناطق ،مثل عدد الروابط الكهرابئية .وتقدم الوزارة الئحة تضم  50سؤاالً جيب أن يتم
اإلجابة عنها من قبل املستثمر لتقييم مصداقيته وقدراته ،وبعد ذلك ،ميكن للوزارة املضي قدماً يف
التعاقد مع املستثمر ليقدم خدماته للمنطقة (أو املناطق) املختارة .ومتنح الوزارة للمستثمر %12.9
من الرسوم احملصلة من املستخدمني ،ويلتزم املستثمرون ابحلد من نسبة الكهرابء املبددة وتوفري
الصيانة للشبكة يف مناطقهم ودفع  %80من رواتب موظفي مكتب التوزيع يف مناطقهم وتركيب
عدادات كهرابء ذكية ،وقد منحت احلكومة العراقية للمستثمر خيار حتويل الشبكة الكهرابئية يف
املناطق املختارة أبن تصبح شبكات حتت األرض للحد من التبذير يف الكهرابء.
تقوم وزارة الكهرابء بوضع اللمسات األخرية على عقود العديد من املناطق ،مبا يف ذلك
احملافظات اليت رفضت هذه اإلصالحات ،ويف مقابلة مع املتحدث ابسم الوزارة مصعب املدرس
أكد أن مجيع هذه العقود سيتم االنتهاء منها هناية عام  ،2017ابستثناء احملافظات اليت مت حتريرها
مؤخراً من تنظيم داعش اإلرهايب ،وأوضح تفاصيل أخرى عن مراحل تنفيذ هذا املشروع ،منها:
17. Balza, Jimenez, and Meracdo, “Privatization, Institutional Reform, and
Performance in the Latin American Electricity Sector,” 24.
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أوالً :على املستثمر أن حيد من نسبة تبذير الكهرابء خالل األشهر الستة األوىل .اثنياً :جيب على
املستثمر تنفيذ املشروع أبكمله (مجع  %100من الرسوم) خالل األشهر الستة التالية .اثلثاً :على
املستثمر أن يقوم بتثبيت عدادات قياس الكهرابء الذكية خالل األشهر الستة الثالثة .ومتتد مدة
هذه الفرص االستثمارية إىل مخس سنوات ،وفيما يتعلق ابإلشراف على هذا املشروع ،ذكر املدرس
أن هناك جلنة تقوم على مشاركة كل من (وزارة الكهرابء ،واجملالس احمللية ،ومنظمات اجملتمع املدين،
ومديرية الرقابة املالية  )...يف كل منطقة ،وتقوم هذه اللجنة بتقييم عملية تنفيذ املشروع من قبل
املستثمر وحتديد ما إذا سيحتفظ بعقده أو إهنائه.
أفادت وزارة الكهرابء أبن جتارب اخلصخصة يف عدة مناطق يف حمافظة بغداد والسيما يف
الريموك واحلارثية والعامرية واملنصور وحي اجلامعة والسيدية قد أظهرت مؤشرات جيدة مثل خفض
استهالك الطاقة بنسبة  %30واحلد بنسبة  %100من تبذير الكهرابء ،ومجع نسبة  %100من
الرسوم .فعلى سبيل املثال ،بعد أن مت منح املستثمر احملالت ( 710و 712و )714يف زيونة يف
نيسان عام  ،2016مت ختفيض نسبة استهالك الكهرابء من  52ميغاواط إىل  27ميغاواط ،ومن
املؤكد أن احلفاظ على هذا املستوى من األداء سيليب االحتياجات احمللية ،ويقلل من عجز امليزانية،
ويشجع القطاع اخلاص ،ويسهل االستثمار.
االستنتاج والتوصيات
حقق إصالح قطاع التوزيع نتائج جيدة ،مثل احلد من االستهالك ،واحلد من تبديد الكهرابء،
ومجع الرسوم ،إذ إن اقتصار الوصول لفرص االسثمار هذه على املستثمرين احملليني سيعزز القطاع
اخلاص يف العراق؛ لذلك ،جيب على احلكومة العراقية ضمان احلفاظ على هذا املستوى من األداء
من املعامالت الشفافة والتوزيع العادل.
ومن أجل تعزيز جهود اخلصخصة يف العراق ،يوصي هذا البحث أبن تضمن احلكومة
101

حصاد البيان

العراقية اآليت:
 .أكتابة تقارير حول أداء إصالح قطاع التوزيع ونشرها للتخفيف من حدة املعارضة
الشعبية ملشروع اخلصخصة وإبالغ املسؤولني عن التقدم.
 .برصد التقدم يف مبادرات اإلصالح احلالية وتقييمه.
 .جضمان شفافية املعامالت ابإلعالن عن فرص االستثمار ،وحتديد شروط العقود،
واملطالبة ابإلفصاح املايل للموظفني املكلفني مبنح هذه الفرص واإلشراف على تنفيذها.
 .دضمان توسيع التغطية لتشمل املناطق ذات الكثافة السكانية القليلة والوصول إىل
الفقراء من خالل اإلعاانت.
ونظراً إىل أن العديد من القطاعات العراقية تعاين من أوجه القصور وسوء األداء ،فينبغي
إجراء مزيد من الدراسات حول آفاق خصخصة اخلدمات العامة املضطربة ونتائجها ،مثل املياه،
والصرف الصحي ،وغريها ،ومن املؤكد أن إصالح وتقدمي هذه اخلدمات األساسية سيزيد من
شرعية احلكومة ،ويقلل من عجز امليزانية ،ويشجع القطاع اخلاص ،ويسهل االستثمارات.
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كيفية نزع فتيل األزمة العراقية-الكردية
سجاد نشمي*

2017-9-27
بعد أكثر من  25عاماً من احلكم الذايت عن حكومة العراق االحتادية ،وصل إقليم كردستان
العراق إىل نقطة حتول يوم االثنني املوافق  25أيلول  2017حينما صوت على استفتاء االستقالل،
وعلى وفق السلطات الكردية فقد صوت أكثر من  90يف املئة من املواطنني لصاحل االنفصال يف
االستفتاء غري امللزم من قبل حكومة بغداد ،إال أن النتائج النهائية ال تزال قيد املراجعة.
وحيتفل األكراد هبذه النتيجة ،ويرون أهنا ميكن أن تكون خطوة حنو حتقيق حلمهم األزيل
يف إقامة دولة كردية ،ولكن السؤال اآلن هو ما الذي سيأيت بعد ذلك؟ إذ هتدد املعارضة الداخلية
واخلارجية لالستفتاء بتصعيد التوتر ،وإن الضغط على احلكومة االحتادية يف بغداد يتصاعد إلجياد
ويصر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاين
وسيلة لنزع فتيل الوضع احلايل ،ومنع تفكك العراقُّ .
على أن االستفتاء ليس حول وضع حدود لدولةكردية مستقبلية أو اختاذ خطوة فورية حنو االستقالل،
وبدالً من ذلك ،قال إن هذا االستفتاء أييت كتأكيد على إرادة الشعب الكردي العراقي يف تشكيل
دولته يف املستقبل.
أصر على عدم
وهبذا الصدد اختذ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي موقفاً صارماً ،إذ َّ
دستورية االستفتاء ،وقال إن حكومته ستتخذ اإلجراءات الالزمة ملنع تفكك البالد؛ وهذا هو
اهلدف األهم؛ فوجود عراق موحد أمر مهم للغاية يف الوقت احلاضر ،والسيما مع استمرار احلرب
ضد تنظيم داعش؛ ألن التحركات االنفصالية الكردية تؤدي إىل زعزعة استقرار العراق.
*املدير التنفيذي  ،ابحث وحملل سياسي يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
103

حصاد البيان

وفضالً عن ذلك ،فإن للسيد العبادي سبباً وجيهاً للقلق بشأن كيفية إجراء االستفتاء؛ إذ
إن التصويت مل يجُ َر يف املناطق الكردية ذات احلكم الذايت فحسب ،بل أيضاً يف ما يسمى ابملناطق
املتنازع عليها -املناطق اليت تقع رمسياً ضمن حكم العراق الفيدرايل ولكنها ختضع لسيطرة حكومة
إقليم كردستان والبيشمركة ،-ومت التصويت يف كركوك أيضاً -احملافظة اليت مل حيدد وضعها بعد وفقاً
للدستور العراقي فعلى ما تقدم يكون من حق بغداد أن ترى هذا كمحاولة من األكراد لتثبيت
احلقائق على أرض الواقع من أجل االستيالء على األراضي وضمها لدولة األكراد املستقبلية.
ومل تكن احلكومة االحتادية العراقية وحدها املعارضة هلذا االستفتاء ،إذ تقف الوالايت
املتحدة -احلليفة لألكراد -ضد االستفتاء؛ العتقادها أن التصويت ال ينبغي أن يتم قبل هزمية
تنظيم داعش ،إذ أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية أن الوالايت املتحدة “تشعر خبيبة أمل كبرية”
جتاه احلكومة الكردية ،وقد أعربت األمم املتحدة عن قلقها إزاء “اآلاثر املزعزعة لالستقرار” بسبب
االستفتاء.
واجلدير ذكره أيضاً هو أن أكثر الدول املعارضة لالستفتاء الكردي مها تركيا وإيران؛ إذ
توجد يف كال هاتني الدولتني حركات انفصالية كردية ختشيان أن يتشجعوا على التحرك على
صرحت تركيا أبهنا قد تغلق حدودها مع كردستان ،بينما منعت إيران
منوال كردستان العراق ،فقد ّ
الرحالت اجلوية من وإىل كردستان من استخدام جماهلا اجلوي ،وهددت الدولتان ابلعمل العسكري
يف حالة انفصال كردستان عن العراق ،وإن آاثر هذا التهديد واضحة ،إذ أجرى البلدان تدريبات
عسكرية ابلقرب من احلدود مع العراق ،ويف الوقت نفسه شاركت القوات العراقية ابلفعل يف
مناورات عسكرية على اجلانب الرتكي من احلدود العراقية أيضاً.
وال ُّ
يعد التدخل اخلارجي هو السبب احملتمل والوحيد للتصعيد ،إذ طالب الربملا ُن العراقي
السيد العبادي إبرسال القوات العسكرية لتأمني كركوك واملناطق املتنازع عليها رداً على االستفتاء.
َ
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وبينما أوضح رئيس الوزراء أن القوات احلكومية لن تستخدم ضد كردستان ،بيد أنه طلب من
اجليش أن يكون “مستعداً حلماية املواطنني األكراد” .وتسعى عدة فصائل شيعية منضوية حتت
قوات احلشد الشعيب إىل إهناء السيطرة الكردية على املناطق املتنازع عليها ،إذ تتواجد اآلن ابلقرب
من هذه املناطق ،وتعهدت مبنع االنفصال ،وإعادة كركوك إىل سيطرة احلكومة االحتادية؛ وهذا األمر
ميكن أن يؤدي بسهولة إىل القتال مع البيشمركة.
يواجه السيد العبادي اآلن مهمة صعبة جداً ،إذ جيب عليه أن يبقي العراق موحداً ،وعليه
طمأنة تركيا وإيران مبا يكفي لعدم القيام ابلتدخل ،ويف الوقت نفسه ،ينبغي أال يعاقب املاليني من
العراقيني األكراد الذين يرغبون يف التعبري عن تطلعاهتم من أجل تقرير املصري .وللمضي قدماً؛ ينبغي
على السيد العبادي واحلكومة يف بغداد أن تفرق بني أعمال السياسيني األكراد والرغبات العاطفية
لألجيال والشعب الكردي ابحلصول على دولتهم.
وإذا عملت بغداد مع جرياهنا ،فإهنا تستطيع إعادة التوازن للعالقة بني احلكومة االحتادية
وحكومة االقليم ،واحلفاظ على السيطرة السلمية على الوضع ،مع عدم التأثري على املواطنني يف
كردستان ،وميكن أن تستعيد احلكومة العراقية السيطرة على صادرات النفط -اليت تعدها بغداد غري
شرعية -عرب تركيا من حكومة إقليم كردستان؛ وهذا يتوافق مع ما أشارت إليه تركيا ،ومن شأنه أن
جيمد مصادر متويل احلكومة الكردية وجيربها على العودة إىل بغداد للحصول على التمويل.
وكانت احلكومة العراقية قد أمرت احلكومة الكردية يوم الثالاثء  26أيلول من العام احلايل
بتسليم املنافذ احلدودية العراقية مع إيران وتركيا واملطارات حبلول الساعة السادسة مساءً من يوم
اجلمعة الذي يليه إىل احلكومة االحتادية ،وإذا رفض األكراد االنصياع لذلك ،فقد هددهتا بغداد
إبغالق اجملال اجلوي الكردي ،ويبدو أن تركيا وإيران حريصتان على تطبيق هذا الطلب .وستؤدي
هذه اإلجراءات إىل فرض الضغط على القيادة الكردية للموافقة على بعض شروط بغداد ،مبا يف
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ذلك انسحاب القوات الكردية إىل حدودها الرمسية ،وإعادة حقول النفط العراقية اليت استوىل عليها
األكراد بعد عام  2003إىل سيطرة بغداد.
ومن شأن هذه التدابري أن ختفف من الضغوط الشعبية على احلكومة االحتادية العراقية،
وأن تساعد أيضاً على هتدئة املخاوف الرتكية واإليرانية من عدم االستقرار ،لكن هذا لن يؤدي إىل
اإلجابة عن األسئلة حول التطلعات الكردية من أجل االستقالل ،أو فيما يتعلق مبصري كركوك؛
الرد على هذه األسئلة من خالل مفاوضات صعبة بني بغداد واحلكومة الكردية،
إذ جيب أن يتم ّ
ويتحتم أن تكون احللول مبنية على أساس قانوين يف الدستور العراقي .وقبل ذلك ،ينبغي أن تظل
الشراكة بني بغداد وأربيل -بدعم من التحالف الدويل -اليت ّأدت إىل اهلزمية شبه الكاملة لداعش
يف العراق وهو حمور اهتمام اجلانبني.
وميكن أيضاً أن تؤدي بلدان أخرى -والسيما الوالايت املتحدة -دوراً إجيابياً من خالل
دعم جهود بغداد ملنع الصراع ،وتشجيع احلكومة الكردية على أن تكون أكثر مرونة يف تعاملها
مع احلكومة االحتادية ،إذ ميكن للوالايت املتحدة وغريها من األطراف أن جتمع اجلانبني معاً؛ ومن
شأن ذلك أن جينب إعطاء تركيا وإيران -املهتمتان حبماية مصاحلهما أكثر من اهتمامهما مبستقبل
العراق -دوراً أكرب يف هذه القضية؛ فقد تكون هذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إىل حل سلمي
وإهناء حالة التوتر يف املنطقة اليت تعاين من العنف أصالً.
املصدر :
https://nyti.ms/2k0xxgW
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التعليم الـعـالي العراقي والتحوُّالت الكبرى
أحمد الجعفري*

2017-9-28
حني حتليل مسارات احلياة املهنية للتعليم العايل يفكوراي اجلنوبية ،وأمريكا ،وأملانيا ،وسنغافورة،
والياابن ،وبريطانيا ،وأسرتاليا ،يتجلى واضحاً أن تلك الدول استجابت إىل فلسفة قدمت قدراً
أوفر من املرتكزات اليت سامهت يف تصميم هياكل التعليم العايل ،وتوجهاته ،وسياساته ،وإدارته،
ووظائفه العلمية واملعرفية ،فضالً عن تفعيل نظام احملاسبة ،والرقابة اخلارجية ،والشفافية ،وحتفيز
البحث العلمي؛ مما جعلها دوالً منتجة للمعرفة العلمية ،واإلبداع ،واالبتكار ،والرايدة؛ لكن السؤال
األهم هو :كيف حصل كل ذلك؟
عال ٍ
يعد منطقاً مهماً وحامساً يف إنتاج تعليم ٍ
أتيت اإلجابة من مفهوم احلوكمة الذي ُّ
فعال
ٍ
لتحل حملَها
وقوي؛ فقد جاهدت هذه الدول من أجل تفكيك احلوكمة الكالسيكية َّ
ومتماسك ّ
بنح ٍو ٍ
أساس أمنا ٌط جديدةٌ من احلوكمة على رأسها نظام ال مركزي ساهم يف تطور نظم التعليم
يتعي النظر يف إعادة
العايل ،وجعلها متميزة .وشأنه شأن عدد من مؤسسات التعليم العايل فهو نّ
تشكيل التعليم العايل يف العراق من عدة زوااي وعلى رأسها احلوكمة؛ ألن يف ظل الواقع احلايل
للتعليم العايل يف العراق فال ميكن أن يتطور البلد والسيما يف اتباع نظام مركزي أتسس يف سبعينيات
القرن املاضي يعتمد على تراكم السلطات ،والقرارات يف املراكز العليا من اإلدارة .ومن خالل
اطالعي على نظُم تعليم عاملية ،أرى أن إعادة هيكلة النظام التعليم العايل يف العراق على وفق
التشكيل اآليت قد حيقق التميُّز ويفكك املهام التقليدية ،وسيوفر حراكاً مهماً لتطوير مؤسسات
التعليم العايل وخمرجاهتا؛ وابلتأكيد أن ذلك سينعكس على تطور اجملتمع واقتصاد الدولة.
* إدارة وسياسة تربوية – جامعة ابفلو – أمريكا.
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جملس السياسات والرؤى االسرتاتيجية
التوجهات ،والربامج ،ووضع اآلليات ،والرتتيبات
يعمل هذا اجمللس على رسم الرؤى ،و ّ
الالزمة؛ لتحقيق الرؤية واألهداف ،ووضع برامج وتصورات تساهم يف تنظيم قطاع اعتاد أن
يكون حملياً ،ومن مث العمل على نقله إىل العاملية .ويعمل هذا اجمللس على تعزيز مفهوم اجلدارة،
واالستحقاق ،والرايدة ،واالبتكار ،والتوجه حنو األفضل مبا يتناسب مع االنسجام والتكامل مع
اجلامعات ،وإزالة العوائق ،والصعوابت اللتني تؤثران على حتقيق كل ما هو متعلق بذلك .أما مالياً
فيتوىل هذا اجمللس وضع آليات اعتماد متويل الربامج واملبادرات وحتديثها ،وإعداد اآلليات التفصيلية
اليت يتم من خالهلا اعتماد املتطلبات املالية للربامج واملبادرات وحتديثها أيضا؛ ولتحقيق ذلك ال
َّ
بد من االرتكاز إىل مرحلتني جوهريتني أساسيتني ترتكز كل منهما إىل األخرى ،األوىل :مرحلة
حتديد الرؤى ووضع التصورات ورسم االسرتاتيجيات ،والثانية -وهي املهمة جداً :-هي مرحلة
حتويل الرؤى والتصورات واالسرتاتيجيات إىل برامج تنفيذية على وفق مراحل وخطوات عملية،
يكون هلا أثر ملموس على أرض الواقع ،ويشرتك يف عضوية اجمللس خرباء من داخل العراق وخارجه
متخصصون يف شؤون الرتبية والتعليم ،وليس هلم أي ارتباط مباشر وغري مباشر ابجلامعات ،ومن
أمثلة املراكز االسرتاتيجية :جلنة االحتاد للتخطيط الرتبوي والبحث العلمي يف أملانيا ،ومكتب الرتبية
والتعليم يف البيت األبيض.
تشكيل احتاد اجلامعات
العمل يف ظل تشابه األنظمة اإلدارية يف اجلامعات ،بل هو إعطاء
ال يعين ُ
احتاد اجلامعات َ
االستقاللية للجامعات والعمل ضمن أنظمة خمتلفة تساهم يف حتقيق األهداف ولكنها تنخرط
ضمن احتاد أو جملس للجامعات .وإن وظيفة احتاد اجلامعات هو تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية اليت
يضعها جملس السياسات والرؤى االسرتاتيجية ولكن بطرق تناسب إمكانية اجلامعة وثقافتها.
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وهناك وظيفة أخرى جمللس اجلامعات هي أن يقوم بعملية التنسيق بني اجلامعات ،وتبادل اخلربات؛
ومن أجل تشخيص املعوقات اليت تواجه اإلجراءات التنفيذية والعمل على حلها .وإن هذا اجمللس
سيساعد اجلامعات املستحدثة واجلامعات ذوات األداء الضعيف على االستفادة من خربات
اجلامعات العريقة ذوات األداء املتميّز ،وفضالً عن ذلك سيقوم اجمللس برفع التقارير إىل جملس
السياسات االسرتاتيجية عن معوقات تطبيق اخلطط االسرتاتيجية ،وسيمنع التدخالت السياسية يف
عمل اجلامعات وذلك من خالل استقالله عن السلطة املباشرة لوزارة التعليم العايل.
إن هذا النظام املذكور آنفاً معمول به يف أمريكا؛ فيوجد احتاد جامعات والية نيويورك ،واحتاد
جامعات والية أريزوان ،وغري ذلك من االحتادات .فمجلس اجلامعات ال يعين استخدام أسلوب
إدارة واحد لكل اجلامعات كما هو معمول به حالياً أو استخدام أسلوب “القطاعية” من أجل
لكن
الوصول إىل اهلدف ،فجامعتا هارفرد وبرنستون دائماً ما تتنافسان على املركز األول عامليا ،و ْ
كلٌّ منهما تعمل يف أسلوب إدارة خمتلف؛ إذ إن املهم هو الوصول إىل النتيجة نفسها ابستخدام
أكثر من طريقة خمتلفة.
تشكيل هيئة وطنية لالعتماد األكادميي واجلودة والتقومي
مل يعد مقبوالً لدى أرابب العمل واملستفيدين أن يكون تعليم ما بال مراقب خارجي
()external oversight؛ لذلك سارعت غالبية الدول ومنذ عقود خلت بتأسيس هيئات
لكن من الغرابة
مستقلة مهمتها مراقبة أداء اجلامعات والتأكد من أهنا تؤدي املهام املوكلة إليها ،و ْ
أن نرى أن التعليم العايل العراقي هو الوحيد من بني نظُم التعليم الذي ما يزال بال مراقب خارجي؛
وعليه فال ُّ
بد من تشكيل هيئة لالعتمادية واجلودة على أن تكون هذه اهليئة مستقلة مالياً وإدارايً عن
بقية مفاصل التعليم العايل ،ويكون هلا إشراف واسع النطاق على مجيع جامعات العراق ،وتتوىل هذه
اهليئة دراسة واقع اجلامعات العراقية وحتليله وتقييمه على وفق معايري االعتماد األكادميي ،فضالً عن
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تشخيص العوائق واملشكالت اليت تواجه تنفيذ االسرتاتيجيات والربامج واملشروعات احملققة لألداء
األفضل ،فتقوم اهليئة مبراقبة مؤشرات األداء ومن مث اإلشراف واملتابعة املستمرة للجامعات ،ومراقبة
مدى حتقيقها ألهدافها .إن هيئة االعتماد األكادميي ستكون الذراع الداعمة جمللس السياسات
والرؤى االسرتاتيجية يف عمله مع اجلامعات؛ لغرض حتقيق الرؤية والتوجهات ،ومن خالل تقدمي
الدعم يف مراقبة اجلامعات وإجنازها وتنفيذها ألعماهلا طبقاً ملعايري اجلودة واالعتماد األكادميي،
وبكل أتكيد أن اهليئة ستوفر املعلومات الالزمة من بياانت وإحصاءات ودراسات إىل مؤسسات
التعليم العايل عن مدى جناح اخلطط املوضوعة والربامج التنفيذية ،وأهنا ستكون انفذة مهمة لتوجيه
األفراد حنو مصادر املعلومات اليت ستساعدهم يف التفريق بني اجلامعات الرصينة واليت تقدم درجات
علمية من أجل املال.
هيئة البحث العلمي
إن البحث العلمي يف العراق غري واضح املعامل والتوجهات؛ ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل
هو عدم وجود مرجعية واضحة تعمل على توجيه بوصلة البحث العلمي على العكس من كثري
من الدول اليت توجد فيها هيئات حبثية حكومية وغري حكومية؛ وللنهوض ابلبحث العلمي حنتاج
إىل تشكيل هيئة مستقلة للبحث العلمي واالبتكار وتعمل على دعم البحث العلمي ورعايته يف
اجلامعات وتعمل اهليئة أيضاً على دعم االبتكارات العلمية وتشجيعها كجزء مكمل ملنظومة البحث
العلمي ،وتعمل على توفري متويل البحوث العلمية وتوجيه الطاقات البحثية ابجلامعات واملراكز
واملعاهد البحثية خلدمة متطلبات التنمية الوطنية ،وتعمل اهليئة على أتسيس عالقة تربط اجلامعات
بقطعات الصناعة واالقتصاد واجملتمع .وميكن هلذه اهليئة أن تعمل على إنتاج برامج دراسية وتدريبية
للباحثني وذلك يف إطار برامج حبثية علمية خمتلفة ( )post doctorateيف مناخ حبث علمي
متميز ،وميكنها أن تكون ختصصية وذلك من خالل إدراج ختصصات حبثية مبسميات خمتلفة
كالطب ،والعلوم ،والرتبية ،واالقتصاد ،وغريها.
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إن اتباع هذا اهليكل التنظيمي املذكور سيساهم يف توحيد اجلهود عن طريق وضوح
األهداف ،ومشاركة مجيع املؤسسات يف حتقيق األهداف ،وكذلك سريكز على اإلجناز وذلك من
خالل تقسيمات العمل ،ومن خالل الال مركزية يف مجيع مستوايت العمل ،والعمل على هتيئة
البيئة اإلبداعية واالبتكارية املناسبة؛ فالرقي مبستوى التنظيم مطلب أويل إلصالح التعليم وتلك
غاية عظمى ال تقبل االنشغال بغريها؛ وعليه ال َّ
بد من صناعة هيكل تنظيمي جديد للتعليم العايل
يناسب املتغيرّ ات املعرفية ،واالجتماعية ،واالقتصادية للدولة.
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مكافحة اإلرهاب في بريطانيا بعد االنتخابات – فحوى
خطط تيريزا ماي
زاهير كازمي*

2017-7-2
آلت دعوة رئيسة وزراء بريطانيا ترييزا ماي إلجراء انتخاابت مبكرة -وهي خطوة ترمي
إىل تعزيز موقفها يف مفاوضات خروج بريطانيا من االحتاد األورويب -إىل جعل مستقبل ماي أمراً
جمهوالً؛ لكن مع ذلك أايً كان الذي يقود اململكة املتحدة يف األشهر املقبلة فلن يكون خروج
بريطانيا من االحتاد األورويب على رأس جدول أعماله فحسب بل ستأخذ سياسة مكافحة اإلرهاب
مكان الصدارة.
إن اهلجمات اليت ختللت احلملة االنتخابية تفصح عن حجم هذه املهمة ،ففي مانشسرت شن
انتحاري هجوماً بقنبلة حملية الصنع متطورة ،ويف لندن نفذت جمموعة من ثالثة إرهابيني هجوماً
بتكنولوجيا يسرية ابستخدام شاحنة وسكاكني؛ وقد يكون كال احلادثني مرتبطني يف مناطق الصراع
بليبيا وسوراي ،إال أن اهلجمات األخرية مل تقتصر على أنصار داعش ،ففي وقت سابق من هذا
األسبوع قاد رجل أبيض يبلغ من العمر  47عاماً هجوماً بشاحنة على حشد من املصلني الذين
غادروا مسجد فينسربي ابرك يف لندن؛ األمر الذي أاثر خماوف صعود اإلرهاب املتطرف ضد
املسلمني ،وقد أفاد شهود عيان أبن منفذ اهلجوم قد صرخ خالل تنفيذه للهجوم قائالً“ :أريد قتل
مجيع املسلمني”.
وقد هيمنت على احلملة االنتخابية ثالث قضااي بشأن السياسة األمنية وستظل صلب
النقاش األمين هي :ختصيص موارد مكافحة اإلرهاب للشرطة واالستخبارات والعمل الوقائي،
وتوازن سلطات الدولة بشأن حقوق اإلنسان واحلرايت املدنية ،وطبيعة سياسات لندن حيال
البلدان ذات األغلبية املسلمة وعواقبها .ويف مجيع هذه اجملاالت ،فإن االستمرارية هي النتيجة
األكثر ترجيحاً .إن قيام ماي إبعادة تعيني أمرب رود  Amber Ruddيف وزارة الداخلية ،وبوريس
*من كبار ابحثي جامعة كوينز (بلفاست) ،وهو خمتص يف العالقات اإلسالمية-الغربية.
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جونسون  Boris Johnsonكوزير خارجية ،ومايكل فالون  Michael Fallonكوزير للدفاع
يعزز ذلك االحتمال ،وإن عودة مايكل غوف  Michael Goveإىل جملس الوزراء قد تكون
مهمة أيضاً؛ فعلى الرغم من أن األخري يعمل اآلن كوزير للبيئة ،إال أنه معروف آبرائه املتشددة
حول اإلسالموية ،وكان من الداعمني لسياسات رئيس الوزراء السابق ديفيد كامريون ملكافحة
التطرف ،ومن املرجح أن يسعى احملافظون يف فريق ماي إىل توسيع سلطات الدولة وزايدة تركيزها
على سياسات ما يسمى بتطرف الالعنف ،والسيما بني أوساط اجملتمعات اإلسالمية ،وتعزيز
التدابري اليت يعود أترخيها إىل حكومة كامريون االئتالفية بقيادة احملافظني.
التقشف يف زمن اإلرهاب:
إن املسألة األوىل اليت تواجه ماي هي اإلنفاق احلكومي على مكافحة اإلرهاب ،ففي بيان
هلا بعد االإنتخاابت قالت إهنا عقدت العزم على إعطاء “الشرطة والسلطات الصالحيات اليت
حتتاجها للحفاظ على سالمة البالد”؛ ومع ذلك فإن القراءة التأرخيية لعالقة ماي ابلشرطة تفصح
عن عالقة تشوهبا احلساسية ،إذ يعود أتريخ هذه العالقة إىل حقبة توليها منصب وزارة الداخلية
بني عامي  2010و 2016حينما دعمت استقطاعات توفري املال هلم ،وإابن تلك احلقبة اخنفض
العدد اإلمجايل لضباط الشرطة يف إجنلرتا وويلز بنسبة  %13على األقل ،واخنفض العدد بنسبة أعلى
جملموعة من الضباط املسحلني بنسبة %19؛ وهي حقيقة مل يغفلها حزب العمال الذي انتقد تدابري
عرضت البالد للخطر.
احملافظني التقشفية خالل احلملة االنتخابية وقال إهنا ّ
وقد ردت ماي على هذه التهمة حبجة أن املوازنة العامة ملكافحة اإلرهاب قد مت محايتها
حىت مع اخنفاض أعداد الشرطة ،وهناك بعض احلقيقة يف قوهلا أبن سجل احلكومة يف جمال األمن ال
ميكن اختزاله بتخفيض عدد ضباط الشرطة؛ إذ تدعم احلكومة الربيطانية جمموعة متزايدة من الربامج
األمنية بدءاً من أجهزة الشرطة واالستخبارات التقليدية إىل العمل الوقائي املوجه صوب اجملتمع ،اليت
تصل اآلن إىل كل هيئة عامة تقريباً ،ومع ذلك ال يزال رئيس الوزراء يواجه معضلتني ذات الصلة
بذلك ،األوىل :كيفية التوفيق بني األجندة التقشفية مع قناعة الرأي العام املتزايدة بوجود صلة بني
االستقطاعات يف اخلدمات والتهديدات اليت تواجه سالمتهم كمواطنني ،واألخرى :كيفية التمييز
بني سياسات احملافظني عن تلك اليت حلزب العمال ،اليت تبدو أهنا ملتزمة ابلقدر نفسه القاضي
بوضع مزيد من املوارد يف الربامج املتصلة ابألمن؛ لذا فالتقارب بني احلزبني حول هذه املسألة يثري
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القلق مع انتقادات حزب العمال الواسعة لسياسة احملافظني ملكافحة اإلرهاب بوصفها توسعية بنحو
مفرط وتدخلية كذلك.
وعلى الرغم من أن املنطق السياسي ملاي يشري إىل ختفيف التقشف هنائياً من أجل حل
مرجح على املدى القصري ،وبعد هزميتها يف االنتخاابت
التحول يبدو غري ٍ
املعضلة األوىل ،إال أن هذا ُّ
ستحتاج إىل حتويل انتباهها إىل االنشقاق املتزايد داخل حزهبا بشأن مستقبل التقشف .أما بشأن
املعضلة الثانية ،فهي تتعلق مبسألة السياسات الوقائية واحلرايت املدنية فان سياسة احملافظني ملكافحة
اإلرهاب من املرجح أن تبقى متميزة ،إذ إن تعهد حزب العمال مبراجعة االسرتاتيجية الوقائية -وهو
برانمج بدأ يف العام  2003يرمي إىل احلد من التطرف -وضع بعض من البون الواضح بني احلزبني
حىت وإن وعد احملافظون مبراجعة اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب أيضاً .وميكن أن حتاول ماي أيضاً
صوت مراراً ضد
تعزيز رسالة احملافظني االنتخابية أبن كوربني ضعيف يف مكافحة اإلرهاب كونه ّ
تشريعات مكافحة اإلرهاب.
احلرية واألمن:
السؤال اآلخر ملاي أو من خيلفها هو كيف سيؤثر توسيع سلطات الدولة على حقوق
اإلنسان واحلرايت املدنية؟ واألمر احملوري هنا سيكون تنفيذ احلكومة السرتاتيجية احملافظني ملكافحة
التطرف لعام - 2005وهي وثيقة تؤكد على ما وصفته بــ”القيم الربيطانية” يف مواجهة “تطرف
الالعنف” -وحماولتها الرامية لتعزيز االسرتاتيجية الوقائية؛ إذ كانت اسرتاتيجية مكافحة التطرف
لعام  2015مرتبطة بوعد متمثل مبشروع قانون حكومي مل يتحقق أبداً.
ويف خطاب هلا بعد يوم من اهلجوم الذي وقع يف  3حزيران على جسر لندن ،حددت
ماي خطة ملكافحة التطرف من أربعة أجزاء ،وكررت التزام احملافظني يف الربانمج االنتخايب احلزيب،
بتشكيل جلنة ملكافحة التطرف؛ ومع ذلك قد يبدو أيضاً أن ماي قد جتاوزت التزامات الربانمج
االنتخايب من خالل رفع إمكانية إدخال ضوابط جديدة يف الفضاء السيرباين ،وتشديد العقوابت
على اجلرائم املتعلقة ابإلرهاب ،حىت ملا مسّته “أقل خطورة” ويف مجيع االحتماالت هي إشارة إىل
حاالت تطرف الالعنف.
أما خبصوص جلنة احملافطني اجلدد ملكافحة التطرف ،فإن احلكومة مل تقدم بعد كثرياً من
التفاصيل بشأن ما سيرتتب على تلك اللجنة ،ولكن مهما يكن من أمر ملسؤوليات هذه اللجنة،
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فمن املرجح أن تكون جهودها حمدودة؛ وهذا يعود إىل حقيقة هي أن املشرعني -أعضاء جملس
العموم) مل يضعوا بعد معايري عملية حول ما يتضمنه التطرف .وقد طلبت جلنة حقوق اإلنسان
املشرتكة بني احلزبني مراراً من رود -وزير الداخلية -تفسري للكيفية اليت ستضع فيها احلكومة تعريفاً
أكثر فائدة ،لكنها مل تتلق لغاية اآلن رداً على خماوفها بشأن تعريف احلكومة الذي تعده غامضاً
وغري قابل للتطبيق ،ومن احملتمل أن يتسبب ابلتباس يف أوساط الرأي العام ،وأن يشمل األود
االجتماعي الذي ال يرتبط بنح ٍو واضح أبسباب اإلرهاب ،من قبيل الزواج القسري؛ فقد ذكرت
احلكومة أيضاً أن اسرتاتيجيتها ملكافحة التطرف منفصلة عن االسرتاتيجية الوقائية ،على الرغم من
التداخل الكبري بني االثنتني..
ومما يزيد الطني بلة ،أنه وعلى الرغم من أن اسرتاتيجية مكافحة التطرف لعام  2015قد
ذكرت التطرف اإلسالمي واليمني املتطرف ،إال أن الربانمج االنتخايب للمحافظني وخطة النقاط
األربع املوضحة يف خطاب ماي يف  4حزيران مل يركز إلاّ على التطرف اإلسالمي ،ولكن بعد
اهلجوم على املسلمني يف فينسربي ابرك غريت ماي وحكومتها املسار ،وأاثرت من جديد قضية
التطرف اليميين ،وكان ذلك تغيرياً مرحباً به ،إذ إن التهوين من التهديد الذي يشكله املتطرفون من
اليمني املتطرف واإلسالمفوبيا -أي التخويف من اإلسالم -من شأنه أن يكون خطراً إذا ما ترك
من دون رقابة ،وستكون له نتائج عكسية يف سياق زايدة إمكانية تفاقم عزلة اجملتمعات اإلسالمية،
وكانت االحتفاالت اليت جرت يف هناية األسبوع املاضي ابلذكرى األوىل لقتل النائب جو كوكس
 Jo Coxمن قبل مييين متطرف هو منبه آخر للتهديد.
إن نية ماي يف إدخال ضوابط أكثر صرامة ملراقبة التطرف ،وإبداء اإلستعداد لتغيري قوانني
حقوق اإلنسان ابسم األمن ،ومترير قانون سلطات التحقيق لعام  2016الذي منح احلكومة
سلطات رقابة أوسع ،كلها تشري إىل أن احلكومة بقيادة احملافظني ستواصل النهج الواسع للتعامل
مع التطرف الذي أُسس له يف ظل حكومة كامريون .واملشكلة اليت تواجه هذا النهج تكمن يف أنه
مثري لالنقسام ،ويستعدي العديد من املواطنني ،ويهدد احلرايت املدنية ،ففي الشهر املاضي أشار
تقرير جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل تبين اململكة املتحدة االسرتاتيجية الوقائية،
واسرتاتيجية مكافحة التطرف وقانون سلطات التحقيق ،وعدها تقويضاً للحق يف التجمع السلمي
وتشكيل اجلمعيات .وواحدة من جذور هذه التدابري هي مشكلة ربط احلكومة كل أنواع تطرف
الالعنف ابإلرهاب العنيف.
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يف موقع اهلجوم ابلقرب من مسجد فينسربي ابرك ،لندن ،حزيران 2017
احلديث املتشدد:
دانت ماي يف خطاب هلا بعد هجمات جسر لندن “األيديولوجية الشريرة للتطرف
اإلسالمي” ،وحتدثت عن “حماداثت صعبة” كان ينبغي إجراؤها ملعاجلة ما وصفته أبنه “القدر
الكبري من التسامح مع املتطرفني” يف اململكة املتحدة؛ وقد ّأدى نداؤها لدعوات حزب العمال
والدميقراطيني الليرباليني إىل نشر نتائج حتقيق حول التمويل األجنيب للتطرف يف البالد الذي وافقت
عليه إابن مدة عملها بوصفها وزيرة للداخلية .ويعتقد على نطاق واسع أن هذا التحقيق يشري إىل
اململكة العربية السعودية -شريك بريطانيا املهم -بوصفها مصدراً رئيساً ملثل هذا التمويل.

وقدم اخلطاب فرصة ملنتقدي ماي ،كون احملافظني فكروا أيديولوجياً بدالً من التفكري
ابلعوامل األخرى ،مثل التهميش االجتماعي واالقتصادي ،بوصفه مصدراً رئيساً للتطرف؛ وهلذا
واصلوا البحث عن العالقات الوثيقة مع الرايض ،ويف احلقيقة أن ماي أو خليفتها احملافظ سوف
يلتزم على األغلب ابلعمل كاملعتاد مع اململكة العربية السعودية ألسباب أمنية وجتارية .وحينما يتعلق
األمر يف اجملال الثالث الذي سيؤطر سياسية احملافظني ملكافحة اإلرهاب -العالقات اخلارجية-
فحينها ستسود املصاحل الربيطانية بدالً من القيم الربيطانية.
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وهذا جيلب مضاعفات من تلقاء نفسه ،ففي الوقت الذي ستظل فيه الوالايت املتحدة
أقرب حليف للملكة املتحدة يف املستقبل املنظور ،إال أن واشنطن ستجعل أيضاً عالقة اململكة
املتحدة مع العامل اإلسالمي أكثر صعوبة؛ إذ إن زايرة الرئيس األمريكي دوانلد ترامب األخرية إىل
اململكة العربية السعودية ،ودعمه املطلق للدول السنية االستبدادية يف عدائها مع إيران الشيعية
واألزمة اإلقليمية مع قطر ،ستخترب التزام لندن ابلسياسة اخلارجية املستقلة اليت يقول الداعمون
خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب إن خروج اململكة سيتيح هلا تبين مثل هذه االستقاللية.
وعلى القدر نفسه من األمهية إمكانية قيام اململكة املتحدة بضرابت جوية ضد حكومة
الرئيس السوري بشار األسد ،كما فعلت الوالايت املتحدة ،إذ قال جونسون وزير اخلارجية يف
حكومة ماي :إنه يتفق مع رئيسة الوزراء أبن من الصعب جتاهل طلب أمريكي ابملساعدة يف حالة
وقوع هجوم كيمياوي يف سوراي ،حىت من دون تصويت برملاين .وعلى الرغم من أن ماي أشارت إىل
تعليقات جونسون أبهنا “افرتاضية” إلاّ أن رغبتها يف االنضمام إىل التدخالت العسكرية األمريكية
ال تزال غري واضحة.
ومنذ االنتخاابت كان على ماي أن تواجه اختبارين صعبني مها :هجوم فينسربي ابرك،
واحلريق املأساوي يف برج غربنفيل؛ األمر الذي دفعها إىل هتدئة خطاهبا ،ويف الوقت نفسه جاء ربط
الرأي العام للتقشف مبسائل السالمة العامة؛ وإذا كانت والية رئيسة الوزراء الضعيفة جتربها على
هتدئة بعض اجلوانب األكثر إشكالية يف سياسة حكومتها ملكافحة اإلرهاب ،فإهنا ستكون ابرقة
أمل يف األسابيع القليلة الفوضوية.

رابط الدراسة:
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2017-06-22/
british-counterterrorism-after-election
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للسنة الثالثة على التوالي ..تأتي صناعة النفط بشروط
مع الخام رخيص الثمن
جورج كانتشيف ،وسارا كينت ،وإيرين أيلورث

2017-7-4
تسعى شركات النفط إىل خفض تكاليف اإلنتاج ،وإىل تقليص حجم املشاريع ،ومعاجلة
ثقافة التبذير؛ إذ سيكون شعارها اجلديد هو “أسعار منخفضة ملدة أطول”.

املسح الشهري لصحيفة وول سرتيت جورانل ،البنوك
بعد ثالث سنوات على اهلبوط احلاد الذي شهدته أسعار النفط اخلام ،خضعت صناعة
النفط واملمولون هلذه الصناعة أخرياً إىل فكرة (أسعار منخفضة ملدة أطول)؛ مما قد ينهي من األزمة
يف القطاع.
اخنفض سعر خام برنت يوم االثنني -حسب املؤشر الدويل -بنسبة  %59منذ أن وصل
إىل أعلى مستوى له عند  115.06دوالر للربميل قبل ثالث سنوات ،ويعد أيضاً غرب تكساس
الوسيط (- )WTIوهو مقياس الوالايت املتحدة -أقل بنسبة  %59مقارنة ابالرتفاع الذي حصل
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بعد يوم واحد بقيمة  107.26دوالر.
وأدى االخنفاض احلاد إىل تراجع يف أرابح شركات النفط ،والركود الذي امتد من روسيا إىل
فنزويال ،والتقليص الكبري يف الوظائف حبقول النفط يف العامل ،لكن اآلن تتكيف الدول البرتولية
واملمولون وشركات النفط الكربى مع عامل يرون فيه أن أسعار النفط ترتاوح بني  50اىل  60دوالراً
للربميل كتوازن جديد ،ومل يكن أمام الصناعة سوى خيار يسري لقبول الواقع اجلديد بعد أن فشلت
منظمة الدول املصدرة للبرتول وغريها من املنتجني الكبار يف رفع أسعار النفط ابحلد من إنتاجها،
وكان آخرها يف اجتماع عقد يف شهر أاير املاضي.
خفض املنتجون التكاليف ،وركزوا على منافع مرحبة بنح ٍو أكرب ،ومل يعدوا ينفقون األموال
يف مشاريع مكلفة يف أماكن مثل القطب الشمايل ،وقد ساعدت قدرهتم على الربح أبسعار نفط
أقل على شعور املستثمرين ابالرتياح ،وبدأوا بتمويل مشاريع جديدة مرة أخرى ،على الرغم من أن
النقاش ما زال حاداً حول احتمالية أن تكون أزمة العرض حتت مستوى اخلط الطبيعي.
يقول دانييل يريجني انئب رئيس شركة ( )HIS Markitومراقب سوق النفط منذ مدة
طويلة“ :لقد أصبحت فكرة (أسعار منخفظة ملدة أطول) شعاراً جديداً يف الصناعة .وإن الناس
أتقلمت مع مستوى السعر اجلديد الذي يرتاوح ما بني  50دوالراً إىل  60دوالراً وهو يبدو مقبوالً
ملعظمها”.
ومما ال شك فيه أن هذا اجملال غري مريح ابلنسبة لبعض البلدان والشركات ،والسيما يف قطاع
اخلدمات ،اليت ال تزال تكافح؛ فقد اهنارت فنزويال اقتصادايً يف استهالك الوقود ،وما زالت بعض
الدول ،مثل العراق ،تواجه حتدايت اقتصادية.
اخنفضت أسعار النفط يوم االثنني ،مع اخنفاض برنت بنسبة  ،٪1إىل  46.91دوالراً
للربميل ،واخنفض اخلام األمريكي بنسبة  ٪12ليصل إىل  44.20دوالراً.
ولكن ابلنسبة لآلخرين ،فإن املستوى اجلديد يعد مبنزلة الفرج الذي أتى بعد مزيج من
اإلنتاج الصخري األمريكي املزدهر ،فقد خفض ضخ اململكة العربية السعودية املستمر من النفط
اخلام إىل مستوايت أدىن من العقد وأبقل من  30دوالراً مطلع العام املاضي.
وقد فتح احلفارون األمريكيون الطريق إىل التكيف مع اخنفاض األسعار ،وقبل اإلفالس،
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كان املنتجون حيتاجون يف كثري من األحيان ما يقارب  80دوالراً إىل  85دوالراً من النفط للربميل
للتقاسم ابلعدل.
إذ إبمكان منتجي الصخر الزييت العاملني يف عدد من احلقول أن يتعادلوا يف سعر النفط اليوم
حبوايل  50دوالراً إىل  60دوالراً -على وفق شركة بياانت النفط والغاز ريستاد إنريجيRystad
 .-Energyهناك عدد من الشركات اليت اعتادت على كسب املال من خالل عملها يف اآلابر
حبدود  40دوالراً للنفط.

وحينما بدأ سعر النفط ابالخنفاض ،شك براين شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة ابرسلي
إنريجي ( )Parsley Energyبشركته أوسنت ( )Austinاليت تتخذ من والية تكساس مقراً هلا،
وقال فيما خيص اخنفاض أسعار األسهم يف وقت ما“ :يف السنة األوىل ،مل أكن متأكداً من أننا
سننجو ،إذ تراجعت أسعاران من  17دوالراً إىل  11دوالراً يف مدة ال تتجاوز ثالثة أايم”.
ومنذ بداية عام  ،2015أعلن  105من املنتجني و ١٢٠شركة يف خدمات حقول النفط
إفالسهم -على وفق شركة احملاماة الدولية ( .-)Haynes & Boone LLPيف بيئة أكثر هدوءاً،
قد يكون هنالك مذكرات إفالس أو ثالث بني منتجي النفط والغاز يف السنة الواحدة ،وعدد أكثر
بقليل من املذكرات بني شركات اخلدمات األصغر حجماً.
لقد دأب احلفارون الصخريون األمريكيون يف الرتكيز على أفضل األراضي اخلاصة هبم وإجراء
حتسينات تكنولوجية عليها ،مثل حفر آابر كبرية مع املزيد من الرمال للتوفري من خالل مقاييس
اقتصادية.

ابعت شركة ( )Parsleyمراراً وتكراراً أسهماً جلمع األموال وتعزيز ميزانيتها العمومية والسماح
إبجراء عمليات االستحواذ يف حوض ( ،)Permianوهو حقل تنقيب يف غرب تكساس الذي
أصبح واحداً من أكثر األماكن االقتصادية يف الوالايت املتحدة للعمل فيها حيث ميكن للمنتجني
كسب املال خالل عملهم على اآلابر حىت يف أسعار النفط املنخفضة.
أما يف الوقت احلايل ،فقد صرح السيد شيفيلد أنه إبمكان شركة ( )Parsleyأن تستمر يف
التوسع حىت وإن اخنفضت أسعار النفط إىل  40دوالراً للربميل.
أيضاً ابستطاعة شركات النفط والغاز يف العامل واملعروفة ابسم ( ]1[)Big Oilأن تستقر ملدة
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أطول على النفط اخلام رخيص الثمن.
وقد أشارت كل من شركة شيفرون كورب ( )Chevron Corpوشركة روايل داتش شل
( )Royal Dutch Shell PLCوشركة إكسون موابيل كورب ()Exxon Mobile Corp
وشركة ( )BP PLCإىل أهنم سيتمكنون من إصدار ما يكفي من النقود على أسعار الربميل
الواحد؛ أي ما يعادل  ٦٠دوالراً للربميل لتغطية النفقات ودفعات أصحاب األسهم هذا العام،
وهو حمور رئيس للمستثمرين الذين يشعرون ابلقلق حيال سالمة أرابح األسهم ،وحني احتساب
سعر الربميل حبوايل  50دوالراً فإن الصورة تصبح غري واضحة ومتشابكة لكن الشركات تقول إهنا
تركز على العيش يف حدود إمكانيتها حىت يف هذا السعر.
يف الربع األول من عام  ،2017سجلت العديد من شركات النفط الكربى أعلى أرابحها
يف أكثر من عام ،وقد انتعشت االستثمارات مرة أخرى؛ إذ أصبحت جهود خفض التكاليف
سارية املفعول.

عمال حقول النفط على برج احلفر النفطي يف والية داكوات الشمالية يف عام  .2013أسعار النفط القياسية
للوالايت املتحدة هي  ٪59وهي أقل من أسعارهم العالية اليت كانت يف عام  .2014التقطت الصورة عرب
وكالة ( :)GETTY IMAGESكني سيدينو  /كوربيس.
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أمضت شركة ( )BPالربيطانية يف تراجعها هذا العقد يف أعقاب تفجريها الكارثي الذي
حصل يف خليج املكسيك عام 2010؛ بسبب تراجع أسعار النفط .وعلى الرغم من اخنفاض
أسعار النفط ،فإن الشركة تستعد اآلن لنمو قوي؛ إذ ختطط إلضافة  800000برميل يومياً من
اإلنتاج اجلديد حبلول عام  ،2020ففي األسبوع املاضي ،قالت شركة ( )BPإهنا ختطط لصرف 6
مليارات دوالر مع شريك ريليانس للصناعات احملدودة ()Reliance Industries Ltd؛ لتطوير
مشاريع الغاز يف خارج اهلند.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ( )BPبوب دوديل ( )Bob Dudleyللمستثمرين يف
االجتماع السنوي للشركة الشهر املاضي“ :عرب مشاريع األعمال حنن نبذل قصارى جهدان ونعمل
أبقصى قدر ممكن من القوة والفعالية”.
تتداول أسهم شركة ( )Shellو( )Exxonعند املستوايت األكثر تداوالً يف عام 2011
إىل عام  ،2014حينما كانت أسعار النفط أعلى من  100دوالر للربميل؛ مما يدل على أن
املستثمرين يعتقدون أيضاً إبمكانية شركات النفط الكربى على التعامل مع األسعار املنخفضة ،وقد
أدت الشركات إىل خفض التكاليف من طريق الضغط على املوردين واملتعاقدين ،وتقليل املشاريع
األقل رحبية ،وشرعت ثقافة اإلنفاق ملرة واحدة ،ويعد كل هذا تغرياً كبرياً منذ ثالث سنوات فقط.
وقد أعلن وزير النفط السعودي آنذاك علي النعيمي يف عام  2013أن سعر الربميل يقدر
بـ  100دوالر وهو “سعر معقول” للمستهلكني واملنتجني ،وقال بعض احملللني إن كثرياً من الناس
يف صناعة النفط ال يريدون أن يروا هذا السعر مرة أخرى؛ وذلك ألن ارتفاع أسعار النفط أدى إىل
ازدهار االستثمار الكبري الذي دعم وفرة املعدات العاملية وحطم السوق .ويف العراق اليوم ،تتخلل
مدينة البصرة النفطية مشاريع البناء اليت مل تنته بعد ،ومشاريع الطرق السريعة اليت ال حترز تقدماً إذ
اهنار سعر النفط.
يساعد النفط رخيص الثمن اقتصادايت املستهلكني الرئيسني مثل الوالايت املتحدة وأورواب،
وقد سجل سائقو السيارات األمريكيون عدداً قياسياً من األميال يف العام حىت مارس ،على وفق ما
ذكره البنك االحتياطي الفدرايل لوالية سانت لويس.
وقال روب ثوميل ( ،)Rob Thummelالذي يدير أصول الطاقة يف شركة تورتوز كابيتال
أدفيسورس (“ :)Tortoise Capital Advisorsفيما خيص النفط فإن سعر الربميل الواحد من
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 50دوالراً إىل  60دوالراً يعد خرباً جيداً لكل من املستهلكني واملنتجني”.

ويف حني أن األسعار تتداول دون هذا املستوى -ويرجع ذلك جزئياً إىل جناح احلفارين يف
التكيف -فهو نطاق استمر كثرياً يف هذا العام ويتوقع احملللون أن يستمر للنهاية.
وعلى مدار العام املاضي ،تراجع احملللون عن توقعاهتم بشأن أسعار النفط؛ ففي دراسة
استقصائية أقامتها صحيفة وول سرتيت جورانل يف شهر أاير ،توقع احملللون أن يبلغ سعر خام
برنت  59دوالراً للربميل يف العام املقبل ،مقارنة بـ  68دوالراً يف الدراسة الذي أقامتها قبل عام .أما
ما خيص العام  ،2019فإن احملللني يتوقعون أن يكون سعر برنت حبدود  60دوالراً للربميل ،وهو
أقل من القيمة املتوقعة يف شهر أاير املاضي إذ كانت  76دوالراً.

وتعد قدرة منتجي الصخر الزييت على التكيف أمراً أساسياً ،وبسبب توجه األسعار حنو
الصعود ،فبإمكاهنم أن يتيحوا الفرصة يف احلكم على أسعار النفط ابلرتاجع وضمان سعر حمدد
النطاق.
قد تكون صناعة النفط أيضاً خاطئة ،وقد تستمر األسعار يف االخنفاض ،وقد يؤدي التباطؤ
يف الصني -اثين أكرب مستهلك للنفط يف العامل -إىل التأثري يف الطلب .ومن جانب العرض ،ميكن
ألوبك واملنتجني اآلخرين التخلي عن اتفاقهم بشأن خفض اإلنتاج.

ولكن صناعة النفط تشعر ابلرضا جتاه نفسها ،إذ بدت األمور جيدة يف االجتماع الكبري
الذي عقد هذا العام وهو مؤمتر سرياويك هيوسنت ( ،)Houston’s CERAWEEKفحينها
صرح صاحب شركة ( )BPالسيد دوديل قائالً“ :ال أعتقد أنين مسعت أحداً من احلاضرين يضحك
العام املاضي بشأن أي شيء؛ وهذا يعين أننا نتجه حنو نقطة تفاهم وتوازن”.
[ :Big Oil ]1هو اسم يستخدم لوصف سبع أو مثاين أكرب شركات النفط والغاز يف
العامل ،ويعرف أيضاً ابسم سوبريماجورس.
املصدر:
https://www.wsj.com/articles/three-years-on-oil-industry-comes-toterms-with-cheap-crude-1497864605?mg=id-wsj
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الحقيقة المرة حول المعارضة التركية
هوارد إيسنستات*

2017-7-29
ملَ ستكون هناك مشكلة يف حتدي أردوغان؟

لقد مضى أكثر من عام على حماولة االنقالب ضد الرئيس الرتكي رجب طيب أوردوغان،
متر تركيا حبالة من االضطراب ،إذ كثفت احلكومة الرتكية من عمليات التطهري
ومنذ ذلك الوقت ُّ
ضد أي شخص يشتبه ابراتبطه برجل الدين فتح هللا غولن الذي يتهمه أردوغان ابلوقوف وراء
عملية االنقالب ،على الرغم من أن غولن يعيش يف الوالايت املتحدة منذ عام  .1999ويف هذا
النطاق اختذ أردوغان أيضاً عدة إجراءات ضد جمموعة واسعة من األفراد اآلخرين الذين ليس هلم
صلة واضحة حبركة غولن ،وصرحت وزارة العدل الرتكية أبهنا بدأت “إبجراءات” ضد  169ألف
مواطن ،وقامت ابعتقال أكثر من  50ألف شخص ،فضالً عن إعالن القيام ابعتقاالت جديدة
بنح ٍو شبه يومي ،ومت إقالة  150ألفاً آخرين من وظائفهم لالشتباه بتعاوهنم مع أنصار غولن؛ على
الرغم من عدم وجود أي دليل يؤكد ذلك.
إن االستفتاء الدستوري الذي أُجري يف نيسان من هذا العام -الذي سيلغي رائسة الوزراء يف
عام  -2019أزال فعلياً أي إجراءات حتقيقية موجودة يف احلكومة الرتكية ،وسيزود هذا االستفتاء
أردوغان ابلنظام الرائسي القوي الذي كان يرغب ابحلصول عليه منذ فرتة طويلة ،وسيهبه كذلك
قوة حتكم ال مثيل هلا على القضاء واألجهزة األمنية .ويف الوقت نفسه ومنذ أن مت جتديد االستفتاء
يف متوز عام  2015تزايد الصراع الرتكي العنيف مع حزب العمال الكردستاين ( ،)PKKوال يزال
كال اجلانبني يقدمان العديد من اخلسائر كل أسبوع ،إذ قتل ما يقرب من  3آالف شخص منذ
متوز عام  ،2015ونزح حوايل  500ألف مدين قسراً.

* أستاذ مشارك يف أتريخ الشرق األوسط يف جامعة سانت لورانس.
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املعارضة الرتكية
استخدمت املعارضة الرتكية عبارة (بطانة من فضة) ،ويعين أهنا أظهرت إمياءات جديدة على
قوهتا يف األشهر األخرية ،وأاثرت آماالً كبرية أبن مبقدورها حتدي حزب العدالة والتنمية احلاكم يف
االنتخاابت الرائسية والربملانية لعام  ،2019بيد أن احلقيقة املرة هي أن هذا النشاط اجلديد قد
جاء متأخراً جداً.
ويف الفرتة اليت سبقت االستفتاء الدستوري يف نيسان كانت محلة “ال” اليت عارضت
النظام الرائسي اجلديد فعالة بنح ٍو مدهش؛ وابلنظر إىل مدى تفاوت األحداث بشكل ملحوظ
استفادت محلة “نعم” من الدعم احلكومي املفتوح والتغطية الشاملة من قبل الصحافة املدينة
بسبب احلكومة ،بينما كانت بعض شخصيات املعارضة -مثل زعماء احلزب الدميقراطي الشعيب
املؤيد لألكراد ( -)HDPوراء القضبان ،وكان العديد من أتباعهم مشردين بسبب القتال احلاصل
بني احلكومة وحزب العمال الكردستاين؛ ونتيجة لذلك مل يتمكن الكثريون من الذين يرغبون
بــ”ال” من اإلدالء أبصواهتم يف االستفتاء ،وفضالً عن ذلك ،كان املسؤولون يف البلدايت اخلاضعة
لسيطرة حزب العدالة والتنمية جيمعون بشكل روتيين ملصقات محلة “ال” ،ويعملون على منع هذه
احلملة؛ ويف النهاية -وعلى الرغم من األدلة اهلامة على وجود خمالفات يف التصويت -متكنت محلة
“نعم” من احلصول على نسبة  %51.4فقط من األصوات؛ وقد يظهر للعيان متكن أردوغان من
تعزيز سلطته ،ولكن ليس من دون فضح نقاط ضعف جديدة يف االنتخاابت.
وما يثري الدهشة ،قيام كمال كيليكدار أوغلو زعيم حزب املعارضة الرئيسي -حزب الشعب
اجلمهوري ( -)CHPبقيادة تظاهرة الـ  280ميالً اليت مسّاها “أنصار العدالة” واليت تبدأ من أنقرة
وتنتهي ابسطنبول ،وعلى مدى أسابيع ،متكن كيليكدار أوغلو من جذب انتباه وسائل اإلعالم
بعيداً عن أردوغان ،ورد حزب العدالة والتنمية على املسرية قائالً إن املشاركني فيها كانوا “يدعمون
اإلرهاب” ،لكن أردوغان امتنع عن القيام حبملة قمع فعلية ،مدركاً أن القيام بذلك سيتخطى
اخلطوط احلُمر ويغضب البالد ،وانتهت املسرية يف إسطنبول مع جتمع ضخم استقطب مئات
اآلالف من املواطنني؛ لقد كانت هذه املسرية سياسية بشكل ملحوظ ومهرجاانً للتحدي بقدر ما
كان اجتماعاً سياسياً ،وألول مرة بدا نقاد احلكومة متفائلني.
إال أن هذا التفاؤل قد يكون يف غري حمله ،لكن مسرية كيليكدار أوغلو أظهرت إدراكه أبن
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املعارضة جيب أن تكون أكثر إبداعاً وديناميةً مما كانت عليه يف املاضي لكي تكون فعالة ،وفضالً
عن ذلك ،حصلت املسرية -مثل محلة “ال” قبل استفتاء نيسان -على أتييد كل من احلزب
الدميقراطي وعناصر “املتمردين” حلزب احلركة القومية -الذي مت تقسيمه مؤخراً منذ أن قامت
احلكومة ابلتدخل لإلبقاء على “ديفليت ابهشيلي” رئيساً للحزب .-ويبدو أن املعارضة -على
األقل يف الوقت احلاضر -تفهم أنه من خالل التعاون فقط ميكن أن أتمل مواجهة متسك أردوغان
ابلسلطة ،وميكن ختيل السيناريو الذي ستنجح فيه املعارضة يف هذا األمر ،لكنه سيستغرق وقتاً
طويالً؛ فقد أعلن مريال أكسينر -أبرز متمردى احلركة الشعبية لتحرير الشعب ( -)MHPأن
اجلماعة اليت يقودها ستشكل حزابً جديداً يف شهر تشرين الثاين القادم؛ وهذا أمر مهم ليس فقط
ألنه سيهدد مكان “ابهشيلي” يف الربملان ،بل سيقوم أيضاً بوضع حزب احلركة الشعبية على أنه
أقل حزب معارض وشريك حلزب العدالة والتنمية ،ولكن أيضاً بسبب أن حزب اليمني اجلديد ميكن
أن يستقطب أصوااتً من حزب العدالة والتنمية.
إن تركيا يف صميمها بلد ميني الوسط؛ وهذا كان أحد األسباب الرئيسة لنجاح حزب العدالة
والتنمية أن يكون لديه عدد قليل من املنافسني للتنافس مع هذا الفيلق من الناخبني ،ويف انتخاابت
عام  ،2019ستخلق أحزاب ميني الوسط حتدايً حقيقياً حلزب العدالة والتنمية يف التنافس على
شرحية الناخبني يف الربملان؛ مما سيفتح اجملال أمام “حتالف كبري” بني أحزاب املعارضة ،وسيكون
املرشح الديناميكي الذي ميكن أن يوحد ميني الوسط هو األمل احلقيقي الوحيد للمعارضة يف حتدي
أردوغان للرائسة ،وقد ال يكون اليساريون والتقدميون متحمسني هلذا املرشح ،ولكن اخلوف من
أردوغان ميكن أن يدفعهم إىل دعم مرشح مييل إىل اليمني ،وعلى الرغم من مرور  15عاماً من
سيطرة حزب العدالة والتنمية على السلطة وعلى معظم وسائل اإلعالم الرتكية ،مل يتمكن احلزب
أبداً من توسيع قاعدته االنتخابية إىل أكثر من  ،%50فحىت لو كان ما يقارب  %40من املواطنني
موالني متاماً ألردوغان ،فإن ما يقرب من نصف البالد ال تزال تعارضه ،ومن غري املرجح أن يتغري
هذا الواقع.
وعلى الرغم من هذه احلساسيات ،فإن حزب العدالة والتنمية حيتفظ مبزاايه ،إذ يعد أردوغان
سياسياً موهوابً بشكل ملحوظ ،ولكن من الواضح أن بعض انخيب حزب العدالة والتنمية بدأوا
حيرتسون منه ،ويف أعقاب حماولة االنقالب مباشرة ،ارتفعت شعبية أردوغان ،ومع ذلك وعلى وفق
مسح أجرته “إسطنبول للبحوث” ،أيّد  %10من انخيب حزب العدالة والتنمية مسرية العدالة
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لكيليكدار أوغلو ،ولكن هذه الرغبة قد ال ترتجم ابلضرورة إىل التصويت ملنافس .ففي االنتخاابت
الرائسية عام  ،2014توحد حزب الشعب اجلمهوري وحزب اجلبهة الشعبية خلف السياسي
أكمل الدين إحسان أوغلو ،الذي كان من املفرتض أن تكون مؤهالته وشهاداته اإلسالمية جاذبة
للناخبني املتدينني ،إال أن أداءه كان ضعيفاً ،ومن احملتمل أن يكون حزب احلركة الوطنية وحزب
الشعب الدميقراطي واحلزب اجلديد الذي تتصوره احلركة الشعبية لتحرير الشعب معرضني جيمعاً
خلطر عدم احلصول على الـ  %10املطلوبة يف االنتخاابت؛ األمر الذي سيؤدي إىل زايدة مقاعد
حزب العدالة والتنمية يف الربملان؛ إذ كانت األغلبية الربملانية حلزب العدالة والتنمية مستفادة دائماً
من النظام االنتخايب الرتكي الذي يعاقب األحزاب الصغرية ،ففي انتخاابت عام  2002حصل
حزب العدالة والتنمية على  %34.3فقط من األصوات ،بيد أنه حصل على  363مقعداً يف الربملان
الذي يضم  550مقعداً ،وفضالً عن ذلك وحىت لو فقد حزب العدالة والتنمية أغلبية املقاعد فإنه
لن يتم ابلضرورة إزاحته من السلطة ،ففي عام  2015قام حزب العدالة والتنمية بتدوير االنتخاابت
الربملانية ،حيث حصل على  %41فقط من األصوات ،وبدالً من إنشاء ائتالف ،فقد حاصر احلزب
احلكومة املؤقتة اليت كانت يف األساس استمراراً لقاعدة حزب العدالة والتنمية ،وحينما مل يتم إنشاء
أي ائتالف بعد ثالثة أشهر ،دعا أردوغان إىل إقامة انتخاابت جديدة ،إذ متكن حزب العدالة
والتنمية من كسبها بسهولة.
تكمن املشكلة يف كل هذه السيناريوهات أبهنا تقوم على افرتاض إجراء انتخاابت حرة
ونزيهة ،لكن هذا االفرتاض مل يعد مرجحاً يف تركيا ،إذا كانت الدروس املستخلصة من استفتاء
نيسان هو أن قاعدة أردوغان قد أُضعفت ،وأن املعارضة ال ميكن أن تعتمد على تكافؤ الفرص أو
حىت عد األصوات الصحيحة ،ومل تعد الصحافة حرة ،فضالً عن أن مؤسسات الدولة األساسية
مبا يف ذلك القضاءُّ -تعد اآلن امتداداً حلزب العدالة والتنمية.

يبدو من الواضح أن أردوغان يرى أنه من اجليد كسب حزب الشعب اجلمهوري يف الربملان؛
إذ �يَُع ُّد مبنزلة طبقة احلماية ضد خطابه االستبدادي ،وكدليل على حسن نواايه الدميقراطية ،ويؤكد
تسامح أردوغان مع مسرية العدالة على فهمه لألخطار اليت هتدد املعارضة الرئيسة ،ومع ذلك ال
يعين أنه سيسمح للمعارضة إبزاحته.
إن عملية التطهري اليت هزت ابلفعل نسيج اجملتمع الرتكي مل تقل وتريهتا بل على العكس
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ازدادت ،ومت تطهري اآلالف من األكادمييني يف مجيع أحناء البالد يف حني أن معظم اجلامعات
النخبوية الرتكية مل ميسسها أحد ،ولكن بعد يوم من انتهاء مسرية العدالة ،مت مشول جامعة البوسفور
مبجموعة جديدة من االعتقاالت اليت تستهدف أعضاء هيئة التدريس ،وقد أُلقي القبض على
املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مبن فيهم أولئك الذين يعملون يف منظمات دولية كربى مثل منظمة
العفو الدولية؛ وأخرياً أدركت املعارضة الرتكية أهنا جيب أن جتد سبباً مشرتكاً من أجل املعارضة
وبفعالية ضد متسك الرئيس أردوغان ابلسلطة ،إال أهنا قد وصلت إىل هذا اإلدراك بعد فوات
األوان.
املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2017-07-21/hard-truthabout-turkeys-opposition
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هل يتم اإلعداد للصراع الطائفي في أذربيجان؟
إلدار ماميدوف*

2017-7-30
شن العضوان يف برملان أذربيجان (قدرات هاسانغوليف وفاضل
يف بداية شهر متوز احلايل َّ
جيزنفروجلو) هجوماً لفظياً ضد إيران ،واهتما طهران ابلتدخل يف الشؤون الداخلية جلنوب القوقاز
ودعم مجهورية أرمينيا اليت حتتل األراضي األذرية يف سياق الصراع على مجهورية انغورين-كاراابخ.
ويف املنوال نفسه ،أعلنت رئيسة جتمع إسرائيل يف الربملان يفدا أبراموف ،أن إيران ليس هلا احلق يف
انتقاد أذربيجان لعالقاهتا الوثيقة مع إسرائيل؛ كوهنا قدمت مساعدات اقتصادية ألرمينيا.
ليست هذه املرة األوىل اليت خياطب فيها النواب يف أذربيجان إيران إبساءة ،فحينما أعربت
طهران عن استيائها من زايرة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لباكو يف كانون األول ،2016
هدد حسن كوليف إيران ابنقسام كبري ،واعداً إايها بظهور “مخس والايت جديدة” بدالً منها.
ولكن هذه املرة ،وجه النقد الالذع ضد إيران ابالستجابة الفعالة من آية هللا سيد حسن آملي
خطيب صالة اجلمعة يف بلدة أردبيل يف أذربيجان اإليرانية واملمثل الشخصي للمرشد األعلى هناك،
ففي خطبة محاسية وبّخ آملي أعضاء الربملان بسبب إهاانهتم “لألمة اإليرانية وقادهتا” ،وأشار إىل
حد كبري إىل الدور اإليراين يف محاية انخيتشيفان -وهو إقليم أبذربيجان الذي حيصر بني أرمينيا
وإيران -وأشار إىل اجلهود اإليرانية للتوسط يف نزاع انغورين-كاراابخ ىف أوائل التسعينيات ،حينما
رفضت احلكومة القومية يف ابكو ،كما قال آملي“ :إرضاء الوالايت املتحدة وتركيا وإسرائيل”.
ويف نظام سياسي خاضع لسيطرة صارمة مثل أذربيجان ،من املستبعد جداً أن يثري بعض
النواب عمداً اجلدل حول واحدة من أكثر قضااي السياسة اخلارجية تعقيداً يف البالد -كالعالقات
مع إيران -دون موافقة ضمنية على األقل من القيادة احلاكمة.

* عمل مستشاراً سياسياً للدميقراطيني االجتماعيني يف جلنة الشؤون اخلارجية ابلربملان األورويب ،وهو مسؤول عن
بعثاته للعالقات الربملانية مع إيران والعراق وشبه اجلزيرة العربية واملشرق..
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استهداف الشيعة يف عقر دارهم
إن موقف إيران من انغورين-كاراابخ ال عالقة له هبذا االنفجار األخري ابلتصرحيات ،وعلى
الرغم من الضغط الشديد الذي متارسه أذربيجان ،مل تتخذ أي دولة حىت اآلن خطوات ملموسة
ملساعدة ابكو على استعادة استقالهلا اإلقليمي ،والسبب احلقيقي الذي حيدق إبيران هو اخلوف
الذي تشعر به املؤسسة احلاكمة يف ابكو حنو متكني اجلهات الفاعلة الشيعية احمللية ،على الرغم من
أن الشيعة يشكلون ما يقرب من  %70من سكان أذربيجان ،فإن احلكومة تدعم القول إن الشيعة
هم يف األساس من إيران.
مع النمو السريع يف عدد املعتقدين هبذا ،فإن لدى النخبة احلاكمة أسباابً للقلق ،إذ جنحت
يف إضعاف املعارضة السياسية من خالل تعميم القومية الرتكية العلمانية ،وهي أيديولوجية قادت
حركة أذربيجان املؤيدة لالستقالل يف أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ،ويف بعض األحيان
اقتبست هؤالء من املفردات الليربالية املؤيدة للغرب ،إال أن هذا ال ميكن أن يتناسب مع اخلطاب
اإلسالمي؛ فكل ركائز النظام اإليراين هي نقيض احلكم االستبدادي العلماين إلدارة الرئيس إهلام
علييف.
أما ما خيص التعامل مع التحدي الشيعي ،فقد تبنت احلكومة هنجاً ذا شقني ،فمن انحية
حياول أن يعزل “رجال الدين املتعصبني” -أمثال اتلة بغري زادة وهو داعي متعلم من الشباب
اإليرانيني الذي سجن يف عام  2015بعد اشتباكات وقعت يف قرية انرداران ابلقرب من ابكو،-
ومن انحية أخرى ،فإنه يعزز برتوي رجال الدين املشهورين الذين يركزون على الوفاء الديين بدالً من
النشاط السياسي واالجتماعي ،وتشبه هذه احلالة حالة حاجي شاهني حاسانلي خطيب مسجد
مشادي داداش التأرخيي يف ابكو ،الذي شجع اجلانبني الروحاين والديين يف نفوس املسلمني يف
جنوب القوقاز -وما تبقى من احلقبة السوفياتية اليت أ ُِعدت من أجل السيطرة على احلياة الدينية
للمسلمني األذربيجانيني -مؤخراً ليكون ممثالً عن منطقة انسيمي يف ابكو ،إحدى أكرب مدن
العاصمة.
ويف خطوة أخرى للحد من أتثري املتطرفني املزعومني ،حظرت احلكومة األئمة املتعلمني
األجانب من دخول مساجد البالد ،غري أن هذه اخلطوات أخفقت إىل حد كبري يف حتقيق
أهدافهم ،يف حني يبدو احلاج شاهني موالياً للنظام ،فإن تركيزه على إعادة إسالمية اجملتمع بنت
134

مقاالت مرتمجة

مجهور لسياسة إسالمية واضحة أكثر ،اليت تتناقض بنح ٍو حاد مع العلمانية اجلازمة للنظام .إىل
جانب ذلك ،هناك حدود ملدى قربه من االرتباط مع املؤسسة دون أن يفقد جاذبية قاعدته املتينة.
ويف الوقت نفسه ،تتجاهل املساجد يف احملافظات -بنح ٍو روتيين -احلظر املفروض على
املبشرين املتعلمني األجانب ،لكن احلكومة تشعر ابلقلق إزاء شعبية هؤالء األئمة “غري الرمسيني”،
حيث تتخذ احلكومة أحياانً إجراءات ابعتقاهلم ،كما فعلت يف نيسان  2017مع حاجي سردار
حاجي حاسانلي -رجل الدين الذي يلقى احرتاماً شديداً يف إيران -فقامت احلكومة ابعتقاله يف
بلدة جليل أابد جنوب البالد ،ومع ذلك فإن السلطات تغض الطرف عن مثل هذه املمارسات،
لكنها ختشى من إشعال هليب مواجهة مفتوحة مع املعتقدين ابملذهب الشيعي.
وتزود أنشطة املركز الثقايف اإليراين يف ابكو احلكومة مبأزق آخر غري مريح ،وكجزء من سفارة
إيران ،يتمتع املركز ابحلصانة الدبلوماسية ،ولكنه ينشر الرسالة الدينية األيديولوجية للجمهورية
اإلسالمية ،إذ إن معاداة أمريكا والشكوك العامة من الفكرة الغربية للدميقراطية هي موضوعات
ابرزة ،وإن اخلطب للمبشر أو الواعظ األذربيجاين ذا الشخصية الكاريزمية يف املركز (سيد علي أكرب
أواغنيجاد) حتظى بشعبية متزايدة بني الشباب الشيعي يف ابكو ،غري أن احلكومة مرتددة يف مواجهة
طهران بشأن هذه األنشطة ،منذ أن استخدم أواغنيجاد -صهر إيه هللا اإليراين آية هللا مصباح
يزدي -لتمرير رسائل إىل طهران حينما تكون العالقات بني البلدين رديئة.
لقد تراجع واقع احلكومة بسبب نقص األعضاء املتمكنة ،فاألعضاء األيديولوجيون يف
العصر السوفييت ال يتطابقون مع الواعظني ذوي الشخصيات الكاريزمية الذين يتكلمون لغة واضحة
وجذابة وعاطفية ،ويف بعض األحيان هناك استثناءات مثل إلشاد إسكنداروف -رئيس سابق يف
جلنة الدولة للعمل مع املنظمات الدينية -إذ كان من النشطاء الشيعة ،لكن قدرته يف بناء عالقات
قائمة على الثقة مع اجملتمعات الدينية أجربته يف هناية املطاف على االستقالة من وظيفته ،حيث
اهتمته وسائل اإلعالم املوالية للحكومة -على حنو غري معقول -أبنه يتبع اخلميين وهو من أتباع
طائفة فتح هللا غولن الرتكية! على الرغم من عدم التوافق املتبادل بني هذين التيارين.
التقسيم والسلطة؟
داخل هذا الطريق غري املقنع ،هناك خطر لعودة احلكومة إىل سياسة حقيقية وجمربة من
االنقسام واحلكم من خالل دعم الفئة ذات اجلانب األضعف يف االنقسام الطائفي ابلبالد ،وقد
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اتبعت هذه السياسة يف التسعينيات حينما كان السنة -حىت املعتقدين ابملذهب السلفي -يتم
تفضيلهم على الشيعة ،ومنذ ذلك احلني مييل ميزان القوى لصاحل الشيعة.
ومن ضمن اجلهود لتحقيق التوازن بينهما هناك حديث عن إعادة فتح مسجد أبو بكر يف
ابكو الذي كان -حىت إغالقه قبل بضع سنوات -نقطة حمورية للنشاط السلفي يف البالد ،وعلى
الرغم من ذلك ،تساحمت احلكومة مع إمام املسجد جاميت سليمان -املتعلم يف السعودية -منذ
أن حرص على االعرتاف مراراً بسلطة الرئيس علي علييف.
وخيشى بعض املراقبني -الذين يتخذون من ابكو مقراً هلم -من ميل احلكومة إىل إعادة
توجيه السلفيني يف أذربيجان والعودة إىل دايرهم من سوراي والعراق بعد هزمية داعش على يد شيعة
البالد .وعلى الرغم من أن تنافس املتطرفني السنة والشيعة ضد بعضهم بعضاً قد يصرف النظر عن
بعض الضغوط من النخبة احلاكمة ،فإن العواقب طويلة األمد على البالد ستكون كارثية ،وحيذر
ألتاي جويوشوف -خبري اإلسالم األذربيجاين البارز -يف الوقت احلاضر من عدد اإلسالميني
السياسيني يف أذربيجان ،من مقلدي املذهبني السين والشيعي والبالغ عددهم أكثر من  %20من
جمموع السكان؛ بيد أن املواجهة سرتغم مزيداً من الناس إىل تعريف أنفسهم يف املقام األول على
وفق هويتهم الطائفية احملددة؛ مما يؤدي إىل نزاع طائفي كبري ،مع عواقب تزعزع االستقرار ال ميكن
التنبؤ هبا.
املصدر
http://lobelog.com/is-sectarian-strife-brewing-in-azerbaijan
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سياسة الهوية المميتة في أفغانستان
باتريشيا غوسمان*

2017-8-1
كيف يقوض الفساد واالنقسامات العرقية احلكم؟
يف  31من أاير للعام  ،2017تسببت شاحنة مفخخة مبقتل حنو  150شخصاً وإصابة
مئات آخرين جبروح خطرية يف ساحة مزدمحة ابلقرب من السفارة األملانية وسط العاصمة األفغانية
كابول ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن عدد اهلجمات االنتحارية يف أفغانستان ظل يف تزايد ابلسنوات
األخرية ،وكان هذا اخلرق هو األعنف منذ العام  ،2001وكانت تبعات هذا االنفجار هي األسوأ؛
ألن املتمردين قاموا هبامجة قلب العاصمة بنح ٍو مباشر.
وبعد عدة أايم ،جتمع أقارب الضحااي ومجاعات يف اجملتمع املدين ابلقرب من موقع االنفجار
للتعبري عن حزهنم وغضبهم ،وقد انضم إليهم جمموعة من املعارضني السياسيني ،إذ رأى بعضهم
أن هذه احلادثة فرصة الستغالل الغضب الشعيب ،وقام جمموعة من النشطاء من انتماءات سياسية
متباينة بتحشيد وسائل التواصل االجتماعي ،وبينما حاولت احلشود الضغط والوصول إىل القصر
الرائسي ،فتحت قوات األمن النار؛ مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص ،ويف اليوم الثاين -يف جنازة
أحد القتلى -قتل سبعة مواطنني وأصيب أكثر من  100آخرين جراء هجوم انتحاري ٍ
اثن.
ومع أن هذه اهلجمات تشكل خطراً جسيماً على الدولة ،إال أهنا ليست سوى واحدة من
التهديدات العديدة اليت تواجه أفغانستان ،فالسياسيون املتخاصمون الذين يثريون التنافس العرقي
قد يشكلون هتديداً أكثر خطورة؛ فأي مواطن كبري ابلعمر من كابول قد شهد السنوات اليت سبقت
حركة طالبان -حينما انقسمت كابول بني فصائل عرقية تقوم بقصف أحياء بعضها بعضاً وارتكاب
جرائم فظيعة ضد مجاعات إثنية متنافسة -لديه سبب يدعوه إىل اخلوف حينما ميارس السياسيون
سياسات االعتماد على اهلوية ،وعلى الرغم من أن العودة إىل حالة الصراع القدمية غري حمتمل يف
الوقت الراهن ،إلاّ أن العديد من السياسيني ال يزالون يسيطرون على والء إخوهتم يف العرق من
* ابحثة آسيوية ابرزة يف منظمة هيومن رايتس ووتش ،وكانت رئيساً لربانمج أفغانستان يف املركز الدويل للعدالة االنتقالية.
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العاملني يف القوات األمنية ،فهذه الوالءات تسببت ابخلالفات وميكن أن تؤدي يف هناية املطاف
إىل جتزئة خطرية داخل قوات األمن.
وقد زاد رد الفعل على هجوم  31أاير من تلك االنقسامات والسيما بني النخب السياسية،
ففي انتقادات خفية على هيمنة البشتون -جمموعة عرقية -يف دائرة الرئيس أشرف غين الداخلية،
أشار النقاد إىل “عمود خامس” داخل اإلدارة ،وقد انسحبت بعض مجاعات اجملتمع املدين اليت
كانت ختطط حلدث الثاين من حزيران ،حمرتسةً من السياسيني الذين سرقوا االحتجاجات ،والسيما
اللطيف بيدرام -رئيس حزب طاجيكستاين إثنوسنرتي -املعروف ابلثورات العنيفة ،وضياء مسعود
الذي فصل من منصبه كمستشار يف احلكم الرشيد يف  17نيسان ،وكان قد دعا سابقاً غين
وحكومته إىل االستقالة .ويبدو أن الرجلني رأاي احلدث فرصة حلشد مؤيديهما ،وخالل التظاهرة
وضعت بعض احلشود اللوم على احلكومة حول الشاحنة املفخخة ،حىت أهنم اهتموها بــ”التعاون
مع اإلرهابيني”.

إجالء أعضاء الربملان األفغاين بعد هجوم شنته طالبان ،يونيو .2015
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كل هذا حيدث بسبب عدم اليقني حول السياسة األفغانية األمريكية ،ومنذ آذار -حينما
أعلن اجليش األمريكي أن عدد القوات قيد املراجعة -دعا احملللون من كابول واشنطن إىل مزيد من
القوات أو أقل من أجل إقامة وضع خطوات أكثر صرامة مع ابكستان أو أكثر تصاحلية ،وقد
استغرقت املراجعة عدة أسابيع ومن مث أشهر؛ فأصبح خالهلا من الواضح أن سياسة إدارة ترامب
تستلزم مزيداً من الدعم للقوات احلكومية األفغانية املناضلة ،ومزيداً من العمليات املشرتكة ،وسلطة
أوسع للجيش األمريكي يف شن الضرابت اجلوية ضد طالبان ،ولكنها ليست اسرتاتيجية سياسية
لدعم احلكم األكثر فعالية يف أفغانستان ،وهو نوع من الطرائق اليت ميكن أن ختفف حدة التوتر
العرقي من خالل تشجيع الشمولية بدالً من احلكم من قبل رجال القوى ،واملشاركة الواسعة يف
احلكومة من خالل انتخاابت ذات مصداقية ،وحماداثت حقيقية لتمهيد الطريق حنو إهناء احلرب
األمريكية األطول عمراً.
كل هذه أخبار سيئة للمدنيني األفغان الذين ميوتون أو يتعرضون إلصاابت خطرية أبعداد
أكرب اآلن من أي وقت مضى منذ بدء احلرب األمريكية يف أفغانستان يف عام  ،2001وعلى
الرغم من أن هجمات املتمردين -منها تفجري الشاحنة يف  31أاير -تسببت يف معظم الوفيات،
فإن العدد املتزايد يعود إىل تصرفات القوات األفغانية ،والسيما يف العمليات اجلوية ،إذ أدى عدم
اكتمال عمليات التدريب واإلجراءات إىل زايدة يف اإلصاابت بني املدنيني ،وفضالً عن ذلك تعتمد
قوات احلكومة األفغانية اعتماداً كبرياً على امليليشيات اليت تعمل خارج حمور القيادة الرمسية وهلا
سجالت سيئة يف جمال حقوق اإلنسان ،ومن دون اسرتاتيجية سياسية على اجلانب األمريكي للدفع
من أجل اإلصالحات اليت هي يف أمس احلاجة إليها -مبا يف ذلك كبح الفساد والسيطرة على
القوات الفاسدة -فإن املظامل اليت دعمت الصراع ستتزايد.
وحىت بني الناشطني الشباب يف أفغانستان -كثري منهم نشأوا خارج البالد وعادوا مع أسرهم
بعد عام  -2002جيد بعضهم أهنم يتعايشون داخل السياسة العرقية نفسها اليت عرفت احلرب يف
زمن أابئهم؛ وعليه فإن إحباطهم حقيقي .ويف األايم املبهجة اليت سادت بعد التدخل الدويل عام
 2001وجد األفغان األمل يف آلية التعمري الواسعة .لقد انتشر الفساد واستمرت احلرب ،ولكن
العنف كان يف معظمه بعيداً عن كابول واملدن الرئيسة األخرى وازدهرت املشاريع اجلديدة ،وكان
كل شخص تقريباً حيمل اهلواتف النقالة ،وتداولت وسائل اإلعالم األفغانية داخل املدينة -إذ
كانت غري موجودة فعلياً خالل سنوات حكم طالبان -دخول النساء قوى العمل أبعداد مل تشاهد
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منذ أايم احلكم الشيوعي ،على الرغم من أهنن واجهن التمييز املنهجي والعنف والتحرش ،وقد
فتحت املدارس اخلاصة واجلامعات ،وتوسعت املدارس اليت متوهلا احلكومة ،مع حضور مزيد من
الفتيات على حد سواء وإن مل يكن يف أعداد كبرية مبالغ فيها.
ولكن -ومع قدوم تلك األايم املبهجة -كانت هنالك مالمح مشؤومة من أن الفساد
يقوض التقدم يف حقبة ما بعد طالبان ،فكان جنود (األشباح) -وهو نتاج رواتب العسكريني املبالغ
فيها اليت مل تتعرض للتسائل منذ سنوات -بداية لعملية تزوير مليارات من الدوالر وابتزاز األموال
ومشكالت احملسوبية .وابعتماد احلكومة األفغانية متاماً على املساعدات اخلارجية ،وعدم وجود
رقابة ،وجدول أعمال املاحنني املتنافسني ،وهاجس واشنطن بــ”احلرب العاملية على اإلرهاب” ،كان
أقر
هناك املال لالستحواذ عليه .إذ كانت هنالك رشاوى تعطى من قبل كل طبقة من احلكومة ،و َّ
املاحنون ابملشكلة ،ولكنهم كانوا حيمون براجمهم اخلاصة ،ومل يوقفوا أبدا الرشاوى ،وأصبح القضاء
دليالً على اإليذاء املؤسسي الذي يتعني على األفغان من العامة أن يتنافسوا عليه .وقد الحظ
أحد املدعني العاميني الذين التقيت هبم منذ سنوات أنه يف السنوات األوىل بعد عام  2002كان
من الشائع أن يدفع شخص ما رشوة للقاضي من أجل إبعاد املشتبه به ،وبعد مخس سنوات من
اجلهود الرامية إىل إعادة بناء السلطة القضائية“ ،مل ت ُقم الشرطة ابلقبض على أي مشتبه به إال إذا
كان صاحب الرشوة”.
وقد ساعد اإلحباط بني األفغان من العامة إىل جانب ترحيب ابكستان بدعم اجلماعة
اإلرهابية للمساعدة على تشجيع عودة طالبان؛ فإلقاء اللوم على ابكستان بسوء أفغانستان هو رد
فعل مألوف بني السياسيني األفغان ،وهناك سبب ٍ
كاف إللقاء اللوم ،وبعد أن دعمت ابكستان
حركة طالبان خالل التسعينات (رغم عقوابت األمم املتحدة) ،مل تتوقف يف احلقيقة ابكستان أبداً.
لكن طالبان وجدت أرضاً خصبة يف أفغانستان ألسباب تتجاوز دعم ابكستان ،والفشل األساسي
للوالايت املتحدة واملاحنني اآلخرين الذين قاموا بتمويل احلكومة األفغانية على مدى السنوات
الــ 15املاضية إلنشاء مؤسسات ختضع حلد أدىن من املساءلة؛ والفساد املتفشي يف صفوف الشرطة
وقوات األمن األخرى؛ وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها مسؤولون حكوميون وقوات أمن
وميليشيات ،مجيعهم قاموا خبداع السكان مبا فيه الكفاية أبن مجاعة طالبان ميكن أن حيققوا تقدماً
كبرياً ،وهم اآلن يسيطرون على أكثر من نصف البلد.
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ومل حتصل قوات األمن على دعم يذكر من خالل ردة فعلها على احتجاج  2حزيران ،ومن
املؤكد أن املسريات مل تكن سلمية متاماً؛ فقد قام بعض املشاركني إبلقاء احلجارة ،وإصابة عدد من
أفراد الشرطة ،ونشر انشطون صوراً لرجال مسلحني بني اجملاميع ،ولكن قوات األمن -والسيما
حرس القصر الرائسي -جلأت إىل الذخرية احلية قبل أن يكون هناك أي هتديد حقيقي للسالمة
العامة مبا فيه الكفاية لتربير استخدام القوة املميتة؛ إذ إن استخدام مدفع املياه لتفريق احلشد ومن مث
إطالق املدافع على رؤوس املتظاهرين يف حد ذاته ممارسة خطرية ،إال أن الشرطة أطلقت النار أيضاً
على اجملاميع احملتشدة؛ مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص يف هناية املطاف.
وقد يبدو مثرياً للصدمة أنه بعد  15عاما من التدريب مل تكن الشرطة وقوات األمن األخرى
على أهبة االستعداد للتعامل مع مثل هذه احلاالت ،فمنذ عام  2001أظهرت القوات الدولية
يف أفغانستان مهمتها يف تدريب الشرطة كقوة ملكافحة التمرد حملاربة القاعدة وطالبان ،وليس يف
التعامل مع املظاهرات أو القيام أبعمال الشرطة اجملتمعية ،وبعد االحتجاجات ،تراجعت احلكومة،
ووعدت أخرياً إبجراء حتقيق كامل وإقالة قائد حامية كابول ورئيس شرطة كابول ،ولكن مبا أن
التحقيقات احلكومية ال تنوي الوصول إىل حل ،فإن اإلجراءات مل تفعل شيئاً يذكر لقمع غضب
املتظاهرين.
ومنذ ذلك احلني ،انتقد الناشطون املنقسمون عرب وسائل التواصل االجتماعي ،ووصف
بعضهم بعضاً ابلديكتاتوريني أو املشاغبني إلاثرة الكراهية العرقية .أما املتظاهرون فقد نصبوا خياماً
يف وسط كابول إلقامة االعتصامات ومواصلة الضغط؛ من أجل حتقيق مطالبهم .وألن العديد
من اخليام أعاقت حركة املرور ،أجرب الضغط العام املتظاهرين على إزالة معظم خيامهم ،ومع ذلك
وخالل ليلة  20-19حزيران -حاولت الشرطة إزالة واحدة من اخليام املتبقية واشتبكت معاملتظاهرين مرة أخرى وقد قتل متظاهر واحد خالل االشتباكات.
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يلعب األطفال األفغان بلعبة املسدسات يف أول أايم عيد األضحى يف جالل أابد ،تشرين األول .2015

يف  28من حزيران ،هدد أحد النقاد األقوايء ألشرف غين احملافظ عطا نور من مقاطعة بلخ
“إبطالق أقوى احلركات املدنية وأشدها خطورة” ،واهتم احلكومة أبهنا “ديكتاتورية” ،وهو أمر مثري
للسخرية؛ نظراً ألن عطا ال يتساهل مع املعارضة يف مقاطعة بلخ؛ فقد سافر هو وحممد حمقق من
حزب الوحدة إىل أنقرة الشهر املاضي؛ إلقامة حتالف مع النائب األول للرئيس عبد الراشد دوستم
الذي غادر أفغانستان يف  19أاير يف حماولة للحفاظ على ماء الوجه لتجنب جلسة احملكمة
بشأن اعتدائه اجلنسي (كما يُزعم) على منافس سياسي .ويف  18متوز ،حاول دوستم العودة إىل
أفغانستان مروراً بكابول ،ولكن الطائرة اليت حتمله أجربته على العودة ،ومن املرجح أن يؤدي هذا
احلادث إىل مزيد من الضغط على العالقات.
ويبدو أن الرجال الثالثة األقوايء لديهم نية يف احلصول على نسبة أكرب من املناصب
احلكومية أكثر من رغبتهم يف حتقيق مزيد من املساءلة أو االلتزام حبقوق اإلنسان ،وهنا تكمن
املشكلة؛ إذ يدعو هؤالء الثالثة إىل كياهنم اجلديد “التحالف من أجل إنقاذ أفغانستان” ،ولكن
مجيعهم لديهم سجالت طويلة يف انتهاك حقوق اإلنسان والفساد ،ويف أفغانستان ال يزال نظم
احملسوبية يتمتع بسيطرة راسخة على احلكومة؛ إذ إن إبمكان الذين ميارسون السلطة إهناء الوظائف
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والعقود ،فقد تركت انتخاابت عام  2014املتنازع عليها العديد من رجال األمن القدماء ،الذين
سيطروا على املؤسسات األمنية بعد عام  .2001ويف اخلارج أضرت اخلصومات احلزبية على هذه
التعيينات على احلكومة ،ويف الوقت نفسه -وعلى الرغم من الوعود الكبرية اليت قطعها غين للحد
من الفساد -اهتم الدبلوماسيون واحملللون أعضاء الدائرة الداخلية للرئيس ابحملسوبية وابتزاز األموال.
وأيمل كثري من األفغان يف أن يقلل التزام القوات األمريكية اجلديدة واخلطوات اليت حيتمل
أن تكون أكثر صرامة جتاه ابكستان من مكاسب طالبان ،ولكن ما مل تؤيد واشنطن اإلصالحات
الرامية إىل حتسني احلكم فلن يكون هناك أي أمل ،ويعمل الضغط الدبلوماسي على غين على
التوصل إىل اتفاق مع خصومه السياسيني؛ األمر الذي قد يقلل من حدة التوترات مؤقتاً ،ولكنه
سيزيد من هدم شرعية احلكومة ،وكانت اإلصالحات قصرية األجل هي مصدر أذى للتدخل الذي
تقوده الوالايت املتحدة يف أفغانستان؛ إذ ال تستطيع حل املشكلة األساسية للحكومة األفغانية،
فمنذ عام  2001أدى فشل االحرتام الراسخ لسيادة القانون على حنو ٍ
كاف داخل احملاكم واجليش
والشرطة وغريها من املؤسسات إىل تقويض مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق السالم واالستقرار
املستدامني يف أفغانستان ،وإن ارتفاع أعداد القتلى ابستمرار هو شهادة على الثمن الذي دفعه
األفغان.
املصدر
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2017-07-24/
afghanistans-deadly-identity-politics
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الرسوم البيانية السبعة التي تبين كيفية فقدان بلدان
العالم المتقدم سيطرتها
مارتن وولف*

2017-8-2
ما الذي حيدث لالقتصاد العاملي؟ سؤال يدور يف أذهان العديد من األشخاص ،وسيتم
اإلجابة عنه من خالل سبعة رسوم بيانية توضح أن العامل مير بتغريات كبرية.
إن أهم حتول يف العقود األخرية هو تراجع أتثري البلدان املرتفعة الدخل يف النشاط االقتصادي
العاملي؛ إذ إن “االختالف الكبري” الذي حدث يف القرنني التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
حينما تقدمت اقتصادات البلدان ذات الدخل املرتفع يف يومنا هذا على بقية العامل من حيثالثروة والسلطة -قد تغري بنح ٍو عكسي اآلن؛ وحيثما كان هناك اختالف فيما مضى ،فإننا نرى
اآلن “تقارابً كبرياً”؛ فالتغري الذي حدث هو تقدم آسيا يف اجملال االقتصادي ،والسيما تقدم
اقتصاد الصني.
وال يوجد شيء يوضح تقدم الصني أفضل من مدخراهتا الضخمة؛ ويعود سبب ضخامتها
إىل أن االقتصاد الصيين أصبح كبرياً جداً ،ومن املرجح أن يصبح رأس املال الصيين ومؤسساهتا
املالية مؤثري ِن يف االقتصاد العاملي يف القرن احلادي والعشرين وحيالن حمل رأس املال األمريكي الذي
هيمن يف القرن العشرين.
إن البلدان النامية مل تكتسب أمهية متزايدة يف الناتج العاملي فحسب ،بل أصبحت هلا
أمهية متزايدة من حيث نسب السكان يف العامل؛ ويعد تراجع أمهية البلدان ذات الدخل املرتفع
أمراً مأساوايً ،إذ تتوقع األمم املتحدة أن تكون حصة أفريقيا -جنوب الصحراء الكربى من سكان
العامل -حبلول عام  2050أكرب بكثري من نصيب مجيع البلدان ذات الدخل املرتفع يف عام .1950
ويعد التقارب االقتصادي والتغريات يف نسبة السكان عنصرين أساسني يف الصورة االقتصادية
األكرب ،أما العنصر الثالث فهو التغري التكنولوجي؛ إذ نتج “اإلنرتنت” من دمج تكنولوجيا مجع
* كبري املعلقني يف جمال االقتصاد يف صحيفة فايننشال اتميز ،لندن.
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البياانت وحتليلها مع االتصاالت ،وهو أهم اكتشاف تكنولوجي يف عصران احلايل.
قامت الوالايت املتحدة بتوسيع حدود التكنولوجيا العاملية بنحو كبري منذ أواخر القرن
التاسع عشر ،إلاّ أن أستاذ العلوم االجتماعية يف جامعة نورث وسرتن -روبرت غوردون -قد نّبي
أن االقتصاد األمريكي مل يتطابق مع مستوايت اإلنتاجية العالية اليت حققها بني عامي 1920
و1970؛ وعزا سبب ارتفاع منو اإلنتاجية الضخم بني عامي  1994و 2014إىل اإلنرتنت اليت
انتهت يف فرتة قصرية للغاية ،ويعد سوء التقدير الذي يفسر هذا التباطؤ يف اإلنتاجية جزءاً يسرياً
من املشكلة ،فضالً عن ضعف االستثمار منذ حدوث األزمة املالية الذي يعد سبباً جزئياً آخر.
اجلدير ابلذكر هو أن االقتصاد العاملي ال يرتاجع ،بيد أن النمو السريع يف كل من التجارة
واألصول املالية والتجارة عرب احلدود -مقارنة ابلناتج العاملي -قد توقف متاماً .وفيما يتعلق ابلتمويل،
فإن التفسريات املعقولة حول توقفها يعود إىل االبتعاد عن املخاطر وإعادة القيود التنظيمية ،وفيما
خيص التجارة فقد كان آخر حدث مهم يف حترير التجارة هو انضمام الصني إىل منظمة التجارة
العاملية ،الذي حدث منذ مدة طويلة منذ عام  ،2001ومن املهم معرفة أن العديد من الفرص اليت
أاتحها التكامل عرب احلدود لسالسل اإلمدادات قد استنفدت اآلن.
إن التغيرُّ السريع يف القوة االقتصادية النسبية والتغريات اهلائلة يف العدد النسيب للسكان
يشكالن عاملنا اآلن ،ويف الوقت نفسه ،فإن مصادر الدينامية -التغري التكنولوجي ومنو اإلنتاجية
والعوملة -آخذة يف التباطؤ بنح ٍو مثري للقلق؛ وإحدى نتائج ذلك التباطؤ -الذي عززته األزمة-
حدوث ركود فعلي يف دخل العديد من البلدان ذات الدخل املرتفع.
أما ما جيعل التحكم هبذه التغريات أمراً صعباً هو ازدايد الضغط الشعيب على االقتصادات
ذات الدخل املرتفع ،ومن أهم التطورات اليت حدثت هو اخنفاض الدخل احلقيقي منذ األزمة املالية؛
ويبدو أن حوايل ثلثي السكان يف العديد من البلدان ذات الدخل املرتفع قد عانوا من اخنفاض
الدخل حقيقي بني عامي  2005و ،2014وليس من املستغرب أن يكون كثري من الناخبني
غاضبني جراء ذلك ،فهو أمر مل يعتادوا عليه وال يرغبون االعتياد عليه.
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تغريات كبرية – سبعة تدابري للتغيري
العنوان .1 :تقدم قارة آسيا – الشكل املتغري لالقتصاد العاملي

املصدر :صندوق النقد الدويل

اإلنتاجية :بني عامي  1990و ،2022يتوقع صندوق النقد الدويل أن ينخفض نصيب
البلدان ذات الدخل املرتفع من الناتج العاملي -الذي يقاس من خالل التكافؤ يف القوة الشرائية-
من  %64إىل  %39فقط ،ومن اجلدير ابملالحظة أن البلدان اآلسيوية النامية حصلت على كامل
نصيب البلدان النامية من الناتج العاملي :ومن املتوقع أن ترتفع حصة البلدان اآلسيوية النامية من
 %12إىل  %39من اجملموع العاملي هلذه املدة.
وحبلول عام  ،2022يتوقع أن تتساوى حصة البلدان اآلسيوية النامية يف الناتج العاملي مع
حصة البلدان ذات الدخل املرتفع ،وإن تقدم الصني اقتصادايً هو السبب الرئيس وراء هذا التحول
الدراماتيكي يف القوة االقتصادية النسبية على الرغم من التقدم االقتصادي الكبري للهند؛ ومن املتوقع
أن تزداد حصة الصني من الناتج العاملي من  %4يف عام  1990إىل  %21يف عام  ،2022ويتوقع
أن تتصاعد حصة اهلند من  %4إىل .%10
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العنوان .2 :فائض املدخرات – مسامهة الصني
نسبتها من إمجايل املدخرات الوطنية أبسعار السوق (النسبة من اإلمجايل العاملي)

املصدر :صندوق النقد الدويل

املدخرات :إن إمجايل مدخرات الصني -أسعار الصرف يف السوق -هي أكرب من تلك
اليت حققتها الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب جمتمعني؛ وتقوم الصني بتوفري ما يقرب من نصف
دخلها القومي ،ومن احملتمل أن تنخفض هذه النسبة املرتفعة ،لكن سيكون هذا االخنفاض تدرجيياً؛
إذ من املرجح أن تظل األسر الصينية مقتصدة ،وأن تظل حصة األرابح يف الدخل القومي مرتفعة.
العنوان .3 :التحوالت الدميوغرافية – الوجه املتغري لإلنسانية
حصة سكان العامل ()%

املصدر :برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
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السكان :اخنفضت حصة البلدان احلالية ذات الدخل املرتفع من نسبة سكان العامل بني
عامي  1950و 2015من  %27إىل  ،%15واخنفضت حصة الصني كذلك من  %22يف عام
 1950إىل  %19يف عام  .2015ومن املتوقع أن تكون اهلند أكرب بلد يف العامل من حيث عدد
السكان حبلول عام  ،2025ويتوقع أن تصل حصة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى إىل  %22من
اجملموع العاملي حبلول عام .2050
العنوان .4 :االقتصاد الرقمي – اخنفاض تكلفة معاجلة الطاقة
أسعار املنتجني األمريكيني ألشباه املوصالت واألجهزة ذات الصلة ،نسبة إىل أسعار
مجيع السلع (ابستثناء املنتجات الزراعية) كانون الثاين 100 = 1970

املصدر :تومسون رويرتز دااتسرتمي

التكنولوجيا :إن اهنيار أسعار أشباه املوصالت[ ]1هو القوة الدافعة وراء الثورة اليت حدثت يف
جمال االتصاالت ومعاجلة البياانت ،وقد اخنفض السعر النسيب ملعاجلة البياانت بنسبة  %96تقريباً
منذ عام  ،1970ويبني ميل املنحدر يف املقياس اللوغارمتي معدل االخنفاض النسيب يف األسعار؛
فقد تباطأ ذلك بنح ٍو كبري بعد عام .2010
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العنوان .5 :تباطؤ اإلنتاجية – التباطؤ الكبري
معدالت منو إمجايل إنتاجية الوالايت املتحدة

املصدر :عامل االقتصاد روبرت جوردن

اإلنتاجية :كشف االقتصادي روبرت جوردن أن أداء إنتاجية الوالايت املتحدة بني عامي
 1920و- 1970كما يتضح من منو “إنتاجية العامل الكلي” وهو مقياس لنمو اإلنتاج لكل
ويبي أيضاً أن تقدمه الكبري بني عامي
وحدة من املدخالت -مل يتم الوصول إليه منذ ذلك احلني ،نّ
 1994و 2014تراجع الحقاً يف فرتة النمو املنخفض يف اإلنتاجية.
العنوان .6 :العوملة – االنفتاح

املصدرBIS :
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العوملة :إن النمو السريع لكل من التجارة واألصول املالية -مقارنة ابلناتج العاملي -قد
توقف بعد األزمة املالية ،ومن املمكن أن تكون سياسة احلماية االقتصادية سبباً يف ذلك ،ولكنها
ليست العامل الرئيس له .ويبدو أن استنفاذ العديد من الفرص التجارية وضعف االستثمار سبب
إضايف هلذا التباطؤ.
العنوان .7 :الشعوبية املتزايدة – سنوات العيش بفرتة الركود
نسبة األسر اليت لديها دخل حقيقي منخفض من األجور ورأس املال من عام 2005
إىل )%( *2014-2012

*بياانت آلخر سنوات متاحة ،املصدر :معهد ماكينزي

الدخل :عاىن حوايل ثلثي سكان  25بلداً من البلدان ذات الدخل املرتفع من دخل حقيقي
منخفض من األجور ورأس املال بني عامي  2005و 2014على وفق حتليل صدر يف متوز 2016
من قبل معهد ماكينزي العاملي ،وكان هذا الركود شائعاً على نطاق واسع يف إيطاليا والوالايت
املتحدة.
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[ – ]1هي مادة صلبة يتم التحكم يف توصيلها الكهرابئي إبضافة عناصر أخرى شبه
موصلة تكون مقاومتها الكهرابئية ما بني املوصالت والعوازل .وميكن جملال كهرابئي خارجي تغيري
درجة مقاومة شبه املوصل ،فاألجهزة واملعدات اليت يدخل يف تصنيعها مواد شبه موصلة هي أساس
اإللكرتونيات احلديثة اليت تشمل الراديو ،والكمبيوتر ،واهلاتف ،والتلفاز ،وأجهزة أخرى كثرية.
املصدر
https://www.ft.com/content/1c7270d2-6ae4-11e7-b9c7-15af748b60d0
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البلدان النفطية الراغبة بزيادة األسعار
ماثيو س .كلين*

2017-8-3
اخنفض سعر النفط والغاز الطبيعي إىل النصف تقريباً خالل السنوات الثالث املاضية ،وقد
عمل هذا االخنفاض على إعادة توزيع حنو تريليون دوالر من عائدات التصدير السنوية -أي أكثر
من  %1من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي -من صايف املنتجني إىل صايف املستهلكني*.
أي البلدان
ويوضح تقرير جديد من براد سيتسر وكول فرانك عن جملس العالقات اخلارجية َّ
اليت اضطرت إىل التكيف أكثر استجابة لذلك ،واليت مل تتكيف بعد ،واليت تظل األكثر عرضة ملزيد
من اخنفاض األسعار .وحلّل سيتسر وفرانك ما مسّياه “التعادل اخلارجي” :وهو عجز احلساب
احلايل مطروحاً منه فائض جتارة النفط والغاز ،ومقسوماً على صايف صادرات النفط والغاز يف براميل
النفط املكافئ.
اجلدير ابلذكر أن الصادرات هي األشياء اليت تصنعها لكنك ال تتمتع هبا؛ والسبب الوحيد
للتصدير هو دفع مثن الواردات ،وال يشمل ذلك الواردات احلالية فحسب ،بل يشمل أيضاً الواردات
السابقة املمولة عرب إصدار املنافع املالية لألجانب ،فضالً عن مجيع األشياء اليت تتوقع استريادها
يف املستقبل عن طريق سحب املدخرات املستثمرة يف اخلارج ،فإذا كانت الصادرات اخلاصة بك ال
تكفي لدفع مثن األشياء اليت تريدها ،فإن عليك أحد أمرين إما مجع املال من األجانب وإما خفض
اإلنفاق اخلاص بك.
وأهم مصدري النفط والغاز ليس لديهم سوى دور بسيط يف الصناعة احمللية ،ومعظمهم غري
قادرين على تغذية أنفسهم من دون واردات من بقية العامل -تُ ُّ
عد روسيا استثناءً ملحوظاً -وقد
مجع بعض الدول مثل النرويج وعدد قليل من الدول اخلليجية الصغرية احتياطيات أجنبية هائلة
حلماية أنفسهم من اخنفاض األسعار حينما كانت األوقات جيدة ،ولكن العديد منهم مل يفضلوا
إنفاق املكاسب املؤقتة على كل شيء بداية من العوارض العسكرية اليت حدثت إىل التجارب يف
* صحفي خمتص ابلشؤون االقتصادية يف صحيفة الفايننشال اتميز.
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“االشرتاكية البوليفارية”.
وامليزة الرئيسة لنهجها ،على النقيض من البحوث األخرى حول “الضرائب املالية” ،هو أنه
من السهل إجراء مقارانت عرب البلدان وعرب الزمن ،فعلى سبيل املثال قد تعتمد احلكومة املكسيكية
اعتماداً كبرياً على عائدات تصدير النفط ،ولكن شعب املكسيك ليس كذلك ،إذ إن السيارات
وأجهزة التلفاز مهمة كثرياً كمصدر للعملة الصعبة ابلنسبة إليهم .وهناك اختالفات كبرية أيضاً بني
أتثري أسعار النفط على امليزانيات احلكومية يف األماكن اليت ترتبط عمالهتا ابلدوالر ،مثل اململكة
العربية السعودية وإمارات اخلليج ،وأماكن اخرى ذات العمالت العائمة كالنرويج وروسيا.
وإليك ما تبدو عليه الشركات اخلارجية املصدرة للنفط والغاز ابتداءً من عام :2015

وتستطيع البلدان الواقعة حتت اخلط املتقطع تغطية وارداهتا يف املاضي واملستقبل القريب من
عائدات صادرات النفط احلالية مع وجود متسع من العائدات املتبقية ،ويتعني على من هم فوق
اخلط املتقطع أن يعوضوا الفرق بني رغباهتم وقوهتم الشرائية من خالل بيع املمتلكات أو شروع
مطالب جديدة للمستثمرين األجانب ،وقد أتى حنو نصف النفط والغاز الذي مت تزويده لصايف
املستوردين يف العامل يف عام  2015من صايف املصدرين الذين حصلوا على تعادل يف الدخل
واملصروفات يف اخلارج أقل من سعر السوق احمللية ،وقد حبث سيتسر وفرانك عن هذه األنواع من
التعادل يف الدخل واملصروفات مع مرور الوقت وبني جمموعات من مصدري الطاقة الصافية املماثلة.
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وقبل االرتفاع الكبري يف أسعار النفط يف العقد األول من القرن املاضي ،بلغ التعادل اخلارجي
اإلمجايل لصايف مصدري النفط والغاز  20دوالراً فقط للربميل الواحد؛ وهذا أمر منطقي ،حيث
أن سعر برميل نفط خام برنت يتأرجح ابستمرار بنحو  20دوالراً حىت عام  ،2003وحىت حبلول
عام  ،2005بعد أن تقدم برنت فوق مستوى  50دوالراً للربميل ،فإن املصدرين الصافيني احلذرين
نسبياً قد عززا التعادل اخلارجي فقط ليصل إىل ما يعادل  35دوالراً للربميل ،وقد أُعيد استثمار
معظم عائدات التصدير يف اخلارج يف الفرتة  ،2004-2002ويف عامي  2005و ،2006مت
إنقاذ نصف األرابح تقريباً وإنفاق نصفها.
وحبلول عام  ،2008ارتفع سعر التعادل إىل  60دوالراً للربميل ،وكان ذلك أقل بكثري من
األسعار الفعلية يف ذلك الوقت ،وهو ما يفسر الفائض اهلائل يف احلساب اجلاري الذي ينتجونه
صايف املصدرين ويعيدون استثماره يف الغرب ،وكما ذكر سيتسر وفرانك ،مت توفري حوايل  %40من
عائدات التصدير يف عامي  2007و 2008بدالً من إنفاقها.

ومل يشجع االهنيار يف أسعار الطاقة العاملية خالل األزمة مزيداً من احليطة واحلذر؛ ألنه كان
يتبعه على الفور تراجعاً كبرياً ،ولعل اخلربة اجليدة الناجتة عن األزمة خلق إحساساً خاطئاً بضمان
كيفية أن أسعار النفط والغاز من املمكن أن تنخفض وترتاجع يف فرتات متواصلة .ولعل هتديد
“الربيع العريب” دفع بعض حكومات الشرق األوسط إىل إنفاق أكثر مما كانت ترغب به ملنع
االنقالابت احمللية.
وبغض النظر عن األسباب ،ارتفع التعادل اخلارجي الكلي إىل  80دوالراً للربميل حبلول عام
2013؛ وكان ذلك على الرغم من النمو اهلائل يف إمدادات النفط والغاز اليت أتيت عرب اإلنرتنت من
الوالايت املتحدة وكندا والتباطؤ يف الطلب الصيين ،وبعد هبوط أسعار الطاقة ،اخنفض هذا التعادل
الكلي إىل حنو  56دوالراً للربميل؛ ويرجع ذلك يف معظمه إىل اخنفاض الواردات.

قسم سيتسر وفرانك قرابة  52مليون برميل يف اليوم الواحد من النفط والغاز أي ما يعادل
تصدير مخس وحدات يف عام  ،2015وقد جاء حنو  15مليون برميل من بلدان ذات ذات نسبة
تعادل منخفضة وهي :أذربيجان ،والبحرين ،وبرواني ،والكويت ،والنرويج ،وقطر وترينيداد توابغو،
واإلمارات العربية املتحدة ،وأوزبكستان ،ويف ذروة االزدهار ،كانت هذه الشركات توفر ما يقرب
من نصف أرابح صادراهتا ،مع احلفاظ على التعادل اخلارجي الكلي هلذه اجملموعة بنحو  54دوالراً
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للربميل يف عام  ،2013وقد اخنفض ذلك منذ ذلك احلني حىت وصل إىل  41دوالراً للربميل يف
عام .2015
وجاء حنو  16مليون برميل أخرى من الدول اليت تتمتع بنسبة تعادل عالية وهي :اجلزائر،
وأجنوال ،وتشاد ،وكولومبيا ،وإكوادور ،واجلابون ،والعراق ،وكازاخستان ،وليبيا ،ونيجرياي ،وعُمان،
وتركمانستان ،وفنزويال ،واليمن .ويف عام  ،2013كانت هذه الدول حباجة إىل أن يصل سعر
النفط العاملي إىل  103دوالرات للربميل لتغطية الواردات املاضية واحلالية ،وهو أقل بكثري من سعر
السوق الفعلي ،وكانت تنفق حنو  %90من أرابح صادراهتا خالل فرتة االزدهار اليت شهدهتا من
عام  2011إىل عام  ،2013ومنذ ذلك احلني اخنفض التعادل الكلي إىل  78دوالراً للربميل وال
يزال هذا السعر أعلى بكثري من سعر السوق.
يوضح الرسم البياين يف أدانه كيفية تطور هذا التعادل مع مرور الوقت فيما يتعلق بسعر النفط:

أما املتبقي والبالغ  21مليون برميل من النفط والغاز فيأيت من الدول اآلتية :روسيا (11
مليون برميل) والسعودية ( 8ماليني برميل) وإيران ( 2مليون برميل).
إن التعادل يف الدخل واملصاريف الروسية حالياً منخفض للغاية عند  35دوالراً للربميل،
ُّ
ويعد هذا االنضباط ظاهرة حديثة العهد ،ففي املاضي كانت روسيا تنفق أكثر من فنزويال مقارنة
ابلنرويج“ ،فذهب ما يقرب من  40دوالراً للربميل الواحد يف أسعار النفط بني عامي 2005
و 2008تقريباً ألغراض متويل مزيد من الواردات ،ورفع تعادل الدخل واملصارف يف سعر النفط
من  30دوالراً إىل  68دوالراً” ،وحبلول عام  2013ارتفع سعر التعادل الروسي إىل  101دوالر
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للربميل على وفق ما ذكره سيتسر وفرانك ،وميكن تفسري التغيري بني عامي  2013و 2015عرب
اخنفاض قيمة الدوالر يف الواردات الروسية بنسبة .%40
وعلى النقيض من ذلك ،كانت اململكة العربية السعودية تشن احلروب مع جرياهنا وحتاول
شراء السالم السياسي الداخلي؛ والنتيجة من ذلك حصوهلا على التعادل اخلارجي بقيمة  70دوالراً
للربميل؛ إذ هناك سابقة هلذا التناقض ألن التعادل اخلارجي للبلد كان على الدوام فوق سعر النفط
العاملي منذ أوائل الثمانينيات حىت أواخر التسعينيات؛ ومع ذلك ويف الفرتة منذ عام  2002إىل عام
- 2013حينما تراكمت سلطة النقد العريب السعودي بنحو  750مليار دوالر من االحتياطيات
األجنبية -تتبعت اململكة العربية السعودية عن كثب سلوك جرياهنا من دول اخلليج املعتدلة.
ومل حتصل إيران على أي فرصة للتمتع الكامل بفوائد ارتفاع أسعار النفط بفضل العقوابت،
لكن اهنار إنتاجها النفطي؛ وابلتايل اهنيار صادراهتا؛ وقد
ومل ترتفع فاتورة االسترياد التابعة هلا أبداً ،و ْ
أدى ارتفاع هذا التعادل اخلارجي لوصوله إىل الذروة بقيمة  78دوالراً للربميل يف عام ،2012
ولكن ختفيف العقوابت منذ االتفاق النووي ساعد إيران على زايدة صادراهتا وخفض تعادهلا
اخلارجي إىل  41دوالراً.
إليك كيفية تطور هذه البلدان الثالث على مر الزمن يف أسعار النفط العاملية:

هذه املعلومات مثرية لالهتمام ولكن سيتسر وفرانك الحظا أن النتائج اليت توصال إليها
لديها قدرة تنبّؤية حمدودة لسلوك الدولة.
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إن التعادل اخلارجي العايل لروسيا قبل عام  2014مل مينعها من احلفاظ على مغامراهتا
اخلارجية بعد اهنيار سعر النفط ،فقد أثبتت حمدودية ديون العملة األجنبية ،وسعر الصرف املرن
نسبياً ،والرغبة يف التكيف بسرعة أهنا أكثر أمهية ،ويف الوقت نفسه مل تكن رغبة اململكة العربية
السعودية ابحلفاظ على إنتاجها للحفاظ على حصتها يف السوق -بغض النظر عن ما فعله ذلك
يف سعر النفط -عقالنيةً نظراً العتماد البالد على ارتفاع أسعار النفط لتغطية الواردات.
والسؤال األكرب هو املدى الذي تتغري فيه األمور؛ فضالً عن أن أحدث البياانت يف هذا
املقال هي ما يقرب من عامني على الرغم من أن سعر النفط ال يزال على النحو نفسه الذي كان
عليه منذ عام  ،2015لكن السؤال هو هل خفض املصدرون الكبار من سعر التعادل اخلاص هبم،
أو أهنم ال يزالون يهدرون األموال لتغطية وارداهتم؟
ومثة سؤال مهم آخر هو :ما ميكن أن خيربان به التعادل اخلارجي عن أماكن صرف أسعار
الطاقة أم إهنا مل تُصرف؟ فمن املتوقع أن يتوسع االعتماد بنح ٍو كبري على الصخر الزييت األمريكي،
والغاز الطبيعي األسرتايل ،ورمال القطران الكندية خالل السنوات القليلة القادمة ،وهنا يطرح سؤال
آخر هو :هل هذا األمر جيعل سلوك املصدرين الشرق أوسطيني والروسيني أقل أمهية مما كان عليه
احلال يف املاضي ،حىت لو انتهى هبم املطاف إىل إجياد أنفسهم يف أوضاع مالية غري مستقرة؟ وحيتاج
هذا التساؤل إىل كثري من التأمل.
* أكرب منتج للنفط يف العامل هي الوالايت املتحدة ،والصني هي خامس أكرب منتج؛ وابملثل
فإن أمريكا هي أكرب منتج للغاز الطبيعي ،يف حني أن الصني يف املركز السادس ،وكالمها صايف
املستهلكني ،والسيما الصني.
املصدر
https://ftalphaville.ft.com/2017/07/11/2190877/which-oil-exporters-aremost-desperate-for-higher-prices/
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قوة الشعبويين ،حينما تفقد النخب سيطرتها فإن
الناخبين يمنحون القوة للراديكاليين
قسم الترجمة والتحرير

2017-8-5
مع فشل مارين لوابن يف سعيها حنو الوصول للرائسة الفرنسية ،تنفس السياسيون يف البلدان
الغنية الصعداء ،إذ إن فوز الرجل الشعبوي دوانلد ترامب يف االنتخاابت الرائسية األمريكية ودخوله
البيت األبيض ،كان له أثر كبري يف تعثر فرص املرشحني الراديكاليني؛ ومن الصعب إرجاع ذلك إىل
أنه ذروة تقدم الشعبويني من دون التوصل أوالً إىل فهم أفضل ملا تسبب بذلك التقدم من األساس،
إذ تشري التفسريات إىل أن زايدة شعبية احلركة الشعبوية مل تكن أمراً حاصالً فيما سبق.

ومن املهم أيضاً أن يتم استبعاد فكرة أن تقدم الراديكاليني كان نتيجة حتمية لألزمة املالية
العاملية؛ إذ أظهرت الدراسات أن نسبة التصويت لصاحل األطراف املتطرفة متيل إىل الزايدة يف
السنوات اليت تلت األزمة؛ فقد أدى الكساد االقتصادي إىل ظهور حركات شعبوية راديكالية أكثر
خطورة يف القرن العشرين ،ولكن احلقائق ال تتناسب مع ذلك بنح ٍو دقيق؛ ففي أورواب -مثالً-
فازت األحزاب الشعبية بعدد أكرب من الناخبني منذ الثمانينيات ،وفضالً عن ذلك فإن مطالب
احلركة الشعبوية مل تكن تتمحور حول التمويل ،بل كانت مطالبها تتلخص ابلتجارة واهلجرة ،وإن
أوضح املظاهر لزايدة شعبية احلركة الشعبوية هو فوز ترامب وخروج بريطانيا من االحتاد األورويب
اللذين ال يتصالن بنح ٍو مباشر ابألزمة املالية.
تُلقي النظرايت املتنافسة ابللوم على الشعبوية يف تسببها ابنعدام األمن الثقايف الذي ينتج
عن التغيري الدميوغرايف واالجتماعي ،ويعتقد كل من نوام جدرون وبيرت هول -يف ورقة حبثية ستعرض
قريباً -أن النجاح السياسي اليميين مبين على تراجع الوضع االجتماعي اخلاص ابألفراد ذوي البشرة
البيضاء؛ ويبدو أن الصعوابت االقتصادية والتحسنات النسبية يف احلالة املتصورة جملموعات أخرى
مثل النساء واألقليات العرقية -سامهت يف انعدام الثقة لدى الرجال؛ ففي عام  2010كانتالنساء األمريكيات اللوايت مل حيصلن على شهادة جامعية يتفوقن على الرجال املتعلمني حينما يقيِّم
كل منهم مكانته يف التسلسل االجتماعي ،ويربط البحث تراجع الوضع االجتماعي نتيجة دعم
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الشعبوية اليمينية ،ولكن هذا يعد تفسرياً جزئياًكذلك؛ إذ إن تقدم احلركة الشعبوية اليسارية األخري
يعد أمراً مفاجئاً.
هناك تفسري اثلث مت ذكره بنح ٍو دقيق يف ورقة حبثية جديدة قدمها داين رودريك من جامعة
أمر ال ميكن جتاهله؛ فهو يرى أن احلركة الشعبوية قد تصبح
هارفارد ،الذي يعتقد أبن دور العوملة ٌ
أكثر جاذبية حينما يتوسع التكامل العاملي؛ وأن خفض التعرفة اجلمركية بنح ٍو يسري للغاية من شأنه
أن يوفر زايدات أصغر بكثري يف الناتج احمللي اإلمجايل من التخفيضات السابقة ،ويقدم فوائد قليلة
جداً للمستهلك؛ إلاّ أن هذه التخفيضات تفرض تكاليف على العمال الضعفاء؛ وابلتايل سينتج
عن ذلك رد فعل عنيف يف هناية املطاف ،بيد أن الشكل الذي سيتخذه هذا الرد يعتمد على أي
نوع من االندماج هو الذي سيكون أكرب إزعاج هلم.
إن فشل التجارة والتكامل املايل غالباً ما يولد احلركة الشعبوية اليسارية ،اليت تغذي
االنقسامات الطبقية يف اجملتمع -كما حيدث يف احلركة الشعبوية يف أمريكا الالتينية ،-وحينما
يتم النظر إىل اهلجرة على أهنا مصدر لالضطراب فإن الشعبوية اليمينية -اليت تستغل االنقسامات
العرقية أو الدينية -تكون األكثر شيوعاً؛ ففي أورواب كان الشعبويون أكثر حزماً فيما خيص حرية
تنقل الناس أكثر من التجارة املفتوحة.
وبناءً على ما سبق فإن مجيع الفرضيات املذكورة آنفاً هي فرضيات معقولة (ومتوافقة)،
ولكنها ال تزال غري مكتملة ،وإن السمة املميزة اليت جتمع بني احلركات الشعبوية مجيعها هي رفضها
للنخب القائمة؛ ولكن األمر الغريب هو سبب امتناع األحزاب الشعبوية الرئيسة ملواجهة اخلالفات؛
وقد متت اإلجابة عن هذا التساؤل يف ورقة حبثية جديدة قدمها كل من لوجيي غويسو ،وهيليوس
هرييرا ،وماسيمو موريلي ،وتوماسو سونو الذين أوضحوا فيها أن األحزاب يف املؤسسة احلكومية
ليس ابستطاعتهم أن يستجيبوا ملخاوف املؤيدين احرتاماً للقيود املؤسسية -مثل قواعد االحتاد
األورويب ،-أو بسبب عدم رغبتهم يف كسر املعايري السائدة مثل سداد الديون السيادية.
قد تعين احلفاظ على الثقة ابملؤسسات التخلي عن االهتمام ابلناخبني ،وحينما يفشل القادة
املنتخبون يف حتقيق التغريات املرجوة ،فإن الناخبني يتخلون عنهم ،ويُ ُّ
عد اإلنتاج املرتاجع فرصة ذهبية
ألصحاب املشاريع السياسية؛ إذ دائماً ما يَعِد الشعبويون بتخفيف الضغوط النامجة عن القيود
املؤسسية .ولكن لتحديد نوع الشعبوية فإن ذلك يعتمد على التغريات املؤسسية وأتثريها على بعض
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أقل عرضة
اجملموعات مقارنة مع غريها؛ فإذا كان الناخبون اليمينيون -الرجال األكرب سناً مثالًَّ -
يف االمتناع عن التصويت يف االنتخاابت فمن املرجح أن يكون املرشح الشعبوي من حزب اليمني؛
وبذلك ختتلف السياسات الشعبوية إىل حد كبري؛ فقد هتاجم احلركة الشعبوية اليسارية قيود امليزانية
اليت تفرضها املؤسسات األوروبية ،يف حني أن الشعبويني اليمينيني قد يركزون على إهناء حرية حركة
اليد العاملة.
إن ما جيمع بني سياسات دوانلد ترامب واخلروج الربيطاين من االحتاد األورويب مع معتقدات
الشعبويني األوروبيني هو الوعد الذي قدموه يف التحرر من القيود؛ وهناك سؤال حمرج حول احلركة
الشعبوية ،وهو :إذا كانت هذه احلركة جديرة ابالهتمام ،فلماذا يشعر الناس ابإلحباط الشديد
حياهلم؟ فريى املؤلفون أن الشعبويني يسلطون الضوء على املزااي قصرية األجل للمؤسسات املتضررة
يف حني يقللون من العواقب طويلة األجل ،وإىل ٍ
حد ما فإن “الشعبوية” هي كلمة مرادفة لل ـ
“بدعة” اليت يبدو أهنا حمكوم عليها ابلفشل.
وهناك العديد من األمور اليت تقيد السياسيني مثل :املؤسسات الدولية ،وأسواق رأس املال،
وااللتزامات األيديولوجية لنظرايت معينة للنمو االقتصادي ،وهذه القيود ليست دائماً معقولة -كما
جند يف القيود املفروضة على معايري الذهب ،-ولكنها غالباً ما تكون قيّمة والعمل هبا قد أييت
بفائدة يف هناية املطاف ،وإذا مل يستطع السياسيون إرضاء املواطنني غري السعداء يف أثناء عملهم
ضمن حدود راسخة ،فإن الشعبويني الذين حيطمون املؤسسات القائمة سيتولون زمام األمور قريباً
يف مسرية أخرى.

املصدر:
https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21725298when-elites-appear-ineffective-voters-give-radicals-chance-power
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ال تسمحوا لألزمة الخليجية أن تتجه نحو الغرب
ميشيل وحيد حنا*

2017-8-6
ُّ
وحتوالً يف منطقة غري
تعد أزمة اخلليج -اليت هتدد العامل العريب عموماً -تصعيداً خطرياً ّ
مستقرة ابلفعل ،يف حني أن األزمة نفسها غري مرغوب فيها وال ضرورة هلا ،فهي بعيدة كل البعد
عن الكارثة حبسب ما مت وصفها ،وإن آاثر األزمة وخماطرها من املمكن السيطرة عليها ،وقد يقدم
االنقسام اخلليجي بسبب الصراع فرصاً وثغرات دبلوماسية للوالايت املتحدة ،شريطة أن يكون
ترامب قادراً على كبح نفسه يف وقف التدخالت التلقائية وغري املفيدة يف دبلوماسية األزمة.

إن قرار اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ببدء األزمة من املرجح أن
يكون له داللة على اإلشارات املتعددة اليت تلقتها الدولتان من إدارة ترامب ،وشعورمها أبن الرئيس
األمريكي زعيم حساس وعدمي اخلربة؛ وابلتايل سيكون متعاطفاً معهم يف موقفهم جتاه قطر .والختاذ
قرارمها انتهزت كل من اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارت العربية املتحدة فرصة تغيري االوضاع
الختبار ما إذا كان ترامب (الشارد) رمبا يبدأ بقطع العالقات كاملة مع قطر ،ولكن مع االستعداد
ملمارسة اسرتاتيجية عقابية طويلة األمد من قطع العالقات إذا كانت النتيجة غري حمتملة للتطبيق.
ويف حني أن التغريدات والتعليقات من ترامب قد أكدت على األرجح تلك الدوافع األولية ،فإن
التأثري الزائد لكبار القادة الرئيسيني مثل األمناء (ماتيس وتيلرسون) وواجبات مؤسساهتما اخلاصة
قد كفل جتنب حدوث مثل هذه القرارات الكارثية .ومل يتم أخذ جهود اململكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات ابحلسبان إذ افرتضا بسذاجة من أن قطر ستستسلم للمطالب الصارمة اليت قُ ِّدمت
للدوحة؛ ومع ذلك ،يبدو أن ضبط النفس يف الوالايت املتحدة قد خفف أيضاً من توسع الطلبات
الثالثة عشر األوىل املقدمة لقطر ،وجعلها ستة مبادئ أوسع ،وهي أتكد هدفها مبكافحة التطرف؛
ومع ذلك ،يبدو أن احللف املناهض لدولة قطر على استعداد للسماح ابستمرار األزمة إذا لزم
األمر.
* كبري الزمالء يف مؤسسة القرن ،وزميل أقدم مساعد يف مركز القانون واألمن بكلية احلقوق جبامعة نيويورك ،ويعمل على
قضااي االمن الدويل والقانون الدويل والسياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط وجنوب آسيا.
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كتب ترامب يف سلسلة تغريدات على حسابه يف موقع “تويرت”:
خالل رحليت األخرية إىل الشرق األوسط أعلنت أنه ال ميكن أن يكون هناك متويل
أليدلوجية التطرف ،وأشار الزعماء إىل قطر – الحظ!
من اجليد أن نرى أن الزايرة إىل السعودية للقاء امللك وزعماء  50دولة ،أتيت بثمارها
هبذه السرعة .قالوا إهنم سيتأخذون موقفاً حازماً من متويل التطرف…
التطرف ،وكانت اإلشارات كافة تدل على قطر .رمبا سيكون ذلك بداية هناية رعب
اإلرهاب!
وبينما يبدو أن احللف املناهض لقطر مستعد للمواجهة اليت ترسم اخلطوط الفاصلة اخلليجية،
فإن املواجهة متثل اختباراً للدبلوماسية األمريكية ،وجيب على الوالايت املتحدة أن تكون صبورة ،وأن
تتجنب اختاذ أي قرار صريح من اجلانبني ،وأن تركز على السعي لتحقيق أولوايت الوالايت املتحدة
اليت قد تكون أكثر قابلية للتحقيق يف أعقاب األزمة.
اجلدير ابلذكر هو أن اجلانب املوايل لألزمة -وهي اجلبهة اليت تقودها السعودية اليت تضم
اإلمارات العربية املتحدة والبحرين ومصر وقطر -ميثل جبدارة لعبة النفاق والرايء ،فلدى طريف األزمة
(اجلبهة وقطر) ابلواقع مظامل مشروعة ،وعلى الوالايت املتحدة أن تغتنم وبرتٍو فرصة اخلالف
اخلليجي ،ومع االستمرار يف نشر حقائق تنتقص من الدول اخلليجية وختدم احلرب الدعائية بني
اجلانبني ،سيكون للوالايت املتحدة أيضا قدرة إضافية لإلسراع ابخلطوات اإلصالحية املناسبة.
أتريخ صعب
إن اخلالف بني هذه الدول ليس جبديد ،وقد عرف ديناميات سياسية إقليمية منذ انتفاضات
عام  ،2011واتسمت السنوات الالحقة بفوارق كبرية حول اإلسالم السياسي ،واإلخوان املسلمني،
وامليليشيات ،وقناة اجلزيرة وغريها من وسائل اإلعالم ذات الصلة ،فضالً عن التنسيق أو ضعف
السياسات اإلقليمية .وقد انتشرت يف عام  2014هذه االنقسامات وأسفرت عن سحب السفراء
من قطر من قبل اململكة العربية السعودية والوالايت املتحدة والبحرين .ويف حالة أن تلك األزمة
قد انتهت بعد خطوات تصاحلية من جانب قطر ،فإن االختالفات األساسية يف وجهات النظر
العاملية لن حتل أبداً؛ ألن حدة هذا الصراع جيعل بوضوح التوترات اليت دامت ملدة طويلة غري مؤثرة.
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إن قطر على حد سواء براغماتية وأيديولوجية يف السعي إىل سياستها اإلقليمية لفهم صدراة
اململكة العربية السعودية يف الشؤون اخلارجية ،واختارت قطر على مدى سنوات انتهاج سياسة
املشاركة واسعة النطاق والوساطة الدبلوماسية ابعتمادها على ثروهتا اخليالية كخطوة جلعل نفسها
عنصراً دبلوماسياً مستقالً ميتلك عالقات ونفوذ قويني ،وقد مت القيام ابلكثري من ذلك؛ هبدف
ضمان أن ال تكون قطر حتت رمحة السعودية ،ومشل هذا التحفظ أيضاً إقامة عالقات عسكرية
وثيقة مع الوالايت املتحدة.
ولكن قطر أبدت أيضاً -يف كثري من األحيان وبطريقة متهورة -التزاماً أيديولوجياً جتاه
جمموعة واسعة من العناصر اإلسالمية -كما هو احلال طوال فرتة احلرب يف سوراي ،-ورأت قطر
مفر منه
يف الوقوف جبانب اإلسالميني يف مجيع أحناء املنطقة -أهنا متهد السبيل لعصر جديد ال َّيف السياسة العربية ،الذي سيهيمن عليه العناصر املتشدد؛ وابلتايل تمُ نح قطر دوراً قيادايً يف املنطقة.
وقد دفعت هذه اإلجراءات إىل استجاابت حمتدة ومضطربة يف بعض األحيان من جرياهنا من دول
اخلليج ،والسيما اإلمارات العربية املتحدة اليت اتبعت هنجاً حازماً وانشطاً جتاه مجاعة اإلخوان
املسلمني وموقفاً غامضاً من استخدام الوكالء املسلحني واستغالهلم.
لقد تنوع هنج اململكة العربية السعودية مع مرور الوقت عرب الرؤية احلاذقة للملك الراحل عبد
هللا والكراهية اليت يكنها جلماعة اإلخوان املسلمني اليت تقود اململكة إىل اختاذ موقف حازم ضد قطر
فضالً عن خليفته امللك سلمان الذي يسعى إىل مشاركة انفعة ومرنة مع كل من قطر وبعض من
حلفائها اإلسالميني .ويف أعقاب هذا التحول ،اعتقد بعض اإلسالميني أن النهج السعودي املعاد
قياسه يتيح هلم فرصة لإلصالح بعد اخلسائر الكبرية اليت تكبدوها والقمع الثأري ،ولكن هذا النهج
مل يعد متاحاً؛ وابلتايل عملت اململكة العربية السعودية مرة أخرى على إعادة التنسيق وإبحكام مع
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
أتثري ترامب واآلاثر املرتتبة على األزمة:
إن إعادة املواءمة ،إىل جانب جتدد خيبة األمل السعودية مع قطر ،تتفق مع احلقائق اإلقليمية
اجلديدة والشكوك اليت أنشأهتا إدارة ترامب أدت جهود الرئيس ترامب املستمرة إلصالح اجلفاء مع
اململكة وضعف التوجيهات يف جمال السياسات إىل خلق بيئة متمكنة من خالهلا تشعر كل من
اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ابلشجاعة الختبار مدى استجابة الوالايت
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املتحدة.
ومن املؤكد أن هذا اخلطر ينطوي عليه مشكالت خطرية ،ولكن تداعياته ميكن السيطرة
عليها ،وقد أشار العديد من املراقبني إىل التأثري السليب احملتمل لألزمة وأكدوا أن األزمة “هددت
عمليات مكافحة اإلرهاب األمريكية يف الشرق األوسط” إلاّ إنه أمر مبالغ فيه .ويف حني أن األزمة
قد ال حتل على املدى القريب ،فإهنا مل ولن يكون هلا أتثري مادي على العمليات العسكرية احلالية
بقيادة الوالايت املتحدة يف املنطقة ،وقد مت الرتكيز بنح ٍو كبري على قاعدة العديد اجلوية -أكرب
منشأة عسكرية أمريكية يف املنطقة -ويقطنها  10آالف عضو من أعضاء اخلدمات األمريكية،
وتعمل كمحور للعمليات العسكرية األمريكية يف العراق وسوراي وأفغانستانُّ ،
ويعد وجود األعضاء
يف القاعدة شكالً من أشكال احلماية لقطر ،ولن تفعل الدوحة أي شيء فيما يتعلق بتعريض تلك
العالقات للخطر عرب القيام أبعمال أثرية ضد الوالايت املتحدة ما مل ترتاجع إدارة ترامب عن
مسارها وتضطلع ابلسياسات الراديكالية املختلفة ضد قطر .وبينما كان هناك يف السابق طاقم
عمل خليجي يف جمال االتصال يف القاعدة ،إال أن دورهم حمدود وال يؤثر على العمليات العسكرية
اجلارية.
ويف حني أن األزمة قد ال حتل على املدى القريب ،فإهنا مل يكن ولن يكون هلا أتثري
مادي على العمليات العسكرية احلالية بقيادة الوالايت املتحدة يف املنطقة.
قيل إن األزمة األخرية ستضر جبهوزية جملس التعاون اخلليجي ( ،)GCCوقد اقرتح أنطوين
كوردمسان أن اخلليج ليس حباجة إىل القيام مبحاوالت من أجل وقف التعاون العسكري الفعال،
لكن القيود املفروضة على التعاون بني دول جملس التعاون اخلليجي واجلهود املبذولة يف تطوير
العمل العسكري املشرتك هي طويلة األمد ،وقد يزيد النزاع األخري من عرقلة هذه املسائل ،ولكنه
ال يغيرّ جذرايً املسار الصعب هلذه اجلهود العسكرية ،ويف حني أن هناك خططاً لبناء أنظمة الدفاع
الصاروخي الباليستية املتكاملة مع بنية حتتية كبرية يف قطر ،ال توجد هنالك مؤشرات على أن تلك
اخلطط قد أتثرت.
وقد أاثر آخرون إمكانية أن توسع األزمة من دائرة العالقات بني قطر وتركيا وفرص أخرى مع
روسيا فضالً عن زايدة النفوذ اإليراين يف اخلليج .فصحيح أن العالقات بني تركيا وقطر من املرجح
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أن تتعمق أكثر ،ولكن هذا التضييق يف العالقات قد سبق األزمة احلالية ،ويبدو أن االنقسام الذي
تدعيه قطر مع دول اخلليج من الصعب أن يستمر لألبد .أن حلف تركيا-قطر املؤيد لإلخوان
املسلمني سيستمر يف كونه مسة من مسات املنطقة وأحياانً عقبة صعبة ابلنسبة للسياسة اإلقليمية
األمريكية .غري أنه فيما يتعلق بروسيا وإيران ،هناك حدود طبيعية ملدى حتسن العالقات اليت ميكن
أن تتحقق ،حىت لو ازدادت التجارة وغريها من األنشطة .ويف حني أن قطر هي جمتمع سين وهايب
مع روابط عميقة مع بقية اخلليج ،وحليف وثيق للوالايت املتحدة فإن هذه العوامل ستحد من قدرة
قطر على تغيري جذري يف عالقاهتا وهنجها جتاه إيران.
وهناك تكاليف اقتصادية مرتبطة مبحاولة عزل قطر ،والسيما أن جمتمعات دول اخلليج
واقتصادايهتا مرتبطتان مع بعضهما بعضاً ،إذ إن التأثري السليب على التجارة واالستثمار حقيقي،
والسيما إذا ترسخ الصراع واستمر ،ولكن حىت اآلن ما تزال اآلاثر اجلانبية يف اجملال االقتصادي
والنامجة عن الصراع قائمة.
اخلطوة التالية للوالايت املتحدة
ينبغي للوالايت املتحدة أن تواصل السعي للتوسط وختفيف التوترات ،وجيب أن تعطي
األولوية لألهداف السياسة اليت قد يكون من السهل حتقيقها نتيجة لألزمة الراهنة ،ولعل أكرب فرصة
من هذا القبيل هي احتمالية حتسني العالقات بني العراق واخلليج؛ وخيلق الصراع اجلديد دافعاًكبرياً
حنو إعادة التوازن اخلليجي مع العراق كطريق بديل ملواجهة النفوذ اإليراين يف املنطقة .ويف أعقاب
الغزو الكارثي الذي قادته الوالايت املتحدة واحتالهلا للعراق ،رأت دول اخلليج أن عليها أن تكون
متيقظة جتاه التطور السياسي يف بغداد ورفضت إىل حد كبري النظام السياسي الذي يقوده الشيعة،
وقد سبق ذلك الغزو سنوات من عزل العراق بسبب غزو صدام حسني للكويت يف عام .1990
إن إعادة العالقات مع العراق ودعم القادة العراقيني بطريقة توازي فيها العراق النفوذ اإليراين
يستوجب أسلوابً فعاالً أكثر من التعامل مع العراق؛ ابملقابل ال ميكن للعراق أن جيازف بعالقات
سلبية مع طهران ،ولكن هذا ليس عائقاً ال ميكن التغلب عليه أمام العالقات املثمرة مع العامل العريب
السين ،وسيكون هلا فائدة إضافية تتمثل يف تقويض جهود تركيا والنتائج العكسية لتشجيع القيادة
السنية العراقية اليت أصبحت سامة يف نظر العديد من القادة السياسيني العراقيني.
هنالك إشارات داللية حتث على هذا املوضوع ،إذ زار وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري
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بغداد يف شباط - 2017اليت ُّ
تعد أول زايرة يقوم هبا وزير خارجية سعودي منذ عام ،-1990
فضالً عن زايرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إىل الرايض يف حزيران  ،2017ووزير الداخلية
العراقي قاسم األعرجي الذي زار الرايض االسبوع املاضي وأبرم اتفاقاً حول أمن احلدود يهدف
إىل زايدة التعاون ،وتبادل املعلومات االستخباراتية ،ومكافحة اإلرهاب ،وهتريب املخدرات .وإن
االجتماع األخري على وجه اخلصوص كان ابرزاً لنتائجه امللموسة أوالً ولوجود األعرجي يف اململكة
العربية السعودية -وهو شخصية ابرزة كان قد أعتقل يف مناسبتني منفصلتني من قبل الوالايت
املتحدة وقد عاش سابقاً يف إيران وكان عضواً يف منظمة بدر -الذي مل يكن يصدق أنه سيأيت يوم
تتعامل فيه السعودية مع قائد عراقي شيعي؛ وهذا يظهر تغيرياً يف السياسة السعودية ،وتال ذلك
االجتماع بسرعة وصول رئيس أركان القوات املسلحة السعودية اجلنرال عبد الرمحن بن صاحل إىل
بغداد.
إن التعامل مع العراق والسيما يف مثل هذه املرحلة احلساسة من أتريخ البالد -الذي حتقق
فيه القوات العراقية جناحاً حقيقياً يف محلتها العسكرية ضد داعش -يتيح فرصة حقيقية إلعادة دمج
بغداد إىل داخل اجلناح العريب ،ومع ارتفاع أولوية األهداف لدى العراق داخل جدول األعمال
السياسي واملتمثلة إبعادة إعمار البالد والوساطة السياسية ،متنح دول اخلليج فرصة العادة بناء
عالقات متينة بني العراق والعامل العريب ،وحتد من جهود إيران الرامية يف صناعة مشروع السلطة
السياسية ،وقد تشجع العالقات الناجحة بني العراق ودول العامل العريب أيضاً ردود فعل غري
عسكرية أخرى على النفوذ اإليراين يف مجيع أحناء املنطقة ،وهو أمر يفتقر إليه بشدة يف احلملة
العسكرية اليت يقودها السعوديون يف اليمن.
ینبغي للوالایت املتحدة أن تستخدم الصراع احلايل لتعزیز دبلوماسيتها يف سورای من خالل
السعي إلی متییز السیاسة السوریة السعودية عن قطر اليت ال زالت تعمل مبفردها بطرق غری مثمرة،
ويبدو أن اململكة العربية السعودية خاضعة الستدامة نظام األسد ،وينبغي أن تستخدم التحوالت
اخلاصة هبا فيما يتعلق ابلسياسة السورية كحافز إضايف للجهود الدبلوماسية األمريكية الروسية احلالية
اليت حظيت بتأييد كبري من األردن.
على الوالايت املتحدة أن تستخدم قوهتا للضغط أكثر على قطر بصدد القضااي املعروفة
بتمويل اإلرهاب ودعم التشدد.
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وينبغي للوالايت املتحدة أيضاً -كمصدر حلماية نفسها يف النزاع احلايل -أن تستخدم
نفوذها للضغط على قطر أكثر بشأن القضااي املعروفة بتمويل اإلرهاب ودعم التشدد ،وإن
االتفاق الذي مت التوصل إليه يف الشهر احلايل بني الوالايت املتحدة وقطر حول هذه القضية هو
أول خطوة واعدة لذلك األمر ،ولكن هنالك كثري مما ينبغي عمله فيما يتعلق هبذا الصراع ،مبا يف
ذلك الضغط على قطر للتخلي عن العمل مبفردها بطريقة مدمرة يف دعمها للمتمردين واملسلحني
يف سوراي .يقول الكاتب“ :لقد كانت القضية منذ مدة طويلة تتسبب إبزعاج الوالايت املتحدة
وبعض القادة واملسؤولني العرب ،وقد أثريت كمشكلة كبرية يف العديد من مناقشايت معهم على
مِّر السنني ،وجيب على الوالايت املتحدة أن تسعى إىل كبح الغوغائية الطائفية والدعم الصريح
للتطرف الذي غالباً ما يبث على قناة اجلزيرة” .على الرغم من أن شبكة قناة اجلزيرة قد وسعت
من مساحة األصوات املعارضة يف املنطقة ،إال أن تغطيتها العربية ختلت منذ مدة طويلة عن أي
ذريعة للموضوعية وأصبحت حمركاً للديناميات السلبية ،وإن تغيري هلجة تغطيتها هو طلب معقول
متاماً من قبل الوالايت املتحدة ،وستحاول صراحة وبشتىّ الطرق على منع نشر وجهات النظر
الطائفية واملتشددة.
وبطبيعة احلال ،فإن اجلانب اآلخر من هذا الصراع غالباً ما يكون مذنباً يف كثري من هذه
اخلروقات ،وجيب على الوالايت املتحدة أن تستغل هذه األوضاع لإلصرار على أن تلك اجلبهة
املناهضة لقطر كسبت املؤيدين من أجل هذه اخلروقات ،وال تزال اململكة العربية السعودية -على
وجه اخلصوص -هدفاً معروفاً بشأن مسألة متويل اإلرهاب .ويف حني أن هذه االدعاءات هي يف
بعض األحيان مبالغ فيها ،فإن السعودية ما تزال تواجه دون شك حتدايت على هذه اجلبهة ،وميكن
ابلتأكيد أن تفعل املزيد من أجل إضعاف النزعة اإلقليمية؛ وأوضح مثال على ذلك هو جهدها
العسكري يف اليمن ،حيث مكن هنجها تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية ،وأاتحت للمجموعة
فرصة إجراء العمليات اإلرهابية والتوسع كذلك.
ومن األمثلة األخرى على ذلك وجود أنشطة جلمع التربعات لطالبان واملسؤولني الذين
يرتبطون جبماعة طالبان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وقد أوضحت برقية أصدرها موقع
ويكيليكس أن القضية كانت منذ مدة طويلة حتت انظار املسؤولني األمريكيني ،وأن املباحثات مع
القادة األفغان أشارت إىل ذلك كمصدر للقلق؛ ُّ
ويعد هذا املثال واحداً من العديد من األمثلة،
وأن عرض هذه األمثلة يف الوقت احلاضر ميكن أن يكون هدفاً فعاالً لإلصرار على إعطاء اهتمام
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أكثر هلذه القضااي.
إن السبب وراء هذه اخلطوات السياسة األمريكية واضح -على سبيل املثال إعادة دمج
العراق يف العامل العريب واستعادة قدر من التوازن اإلقليمي -وسيكون هدفاً مهماً حىت لو ُحلت أزمة
ي من هذه اجلهود سيعتمد على الدبلوماسية املتحفظة
اخلليج على املدى القريب؛ غري أن جناح أ ٍّ
واحليادية للوالايت املتحدة .وإن التصرحيات غري املالئمة وغري املدروسة من قبل الرئيس األمريكي
ميكن أن ختلق فقط التعتيم وتشجع السلوك املتهور ،ولكن إذا مل يتدخل الرئيس ترامب ،فإن األزمة
احلالية ميكن إدارهتا ،بل ورمبا ميكن استثمارها ليسرع من حتقيق أولوايت السياسة األمريكية.

املصدر:
https://tcf.org/content/commentary/dont-let-gulf-crisis-go-waste/
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على أمريكا أن تفرق بين مصالح حلفائها ومصالحها
ماثيو بيتي *

2017-8-13
يف مالحظة جلون ألني جاي املدير التنفيذي جلمعية جون كوينسي آدامز جاء فيها :هناك
نقاش متزاي ٌد يف أمريكا حول النطاق الصحيح ملشاركاهتا يف اخلارج ،ولكن هنا يف بلتواي مهما كان
السؤال ،يبدو اجلواب دائماً أن الوالايت املتحدة حتتاج إىل بذل مز ٍ
يد من اجلهد للمخاطرة حبياة
قواهتا يف أماكن أكثر ،وأن تضحي ابلضرائب اليت جتىب من مواطنيها ،وأال تويل اهتماماً ابلديون،
وأن هتمل االستثمارات احمللية؛ لدعم املساعي اخلارجية ،ولتقدمي ضماانت للدفاع عن مزيد من
البلدان ،وأن تشارك كثرياً ابحلروب األهلية يف البلدان األخرى والصراعات الداخلية كذلك؛ ولكن
كلمة “املزيد” هنا مل تعد انفعة.
نرغب
وبصفتنا شبكة وطنية تتكون من جمموعة من اجلامعات تركز على السياسة اخلارجيةُ ،
يف مجعية جون كوينسي آدامز بتحدي اجليل القادم من قادة األمن القومي لتقييم مسار خمتلف؛
وهلذا السبب شاركنا مع املصلحة الوطنية لرعاية مسابقة كتابة املقاالت ،وطلبنا من الباحثني اإلجابة
عن السؤال اآليت“ :ما الفوائد اليت ميكن أن تقدمها اسرتاتيجية سياسية حذرة ومتشددة للوالايت
املتحدة؟” فكانت اإلجابة“ :حنن سعداء لنقدم األفضل” من بني عشرات اإلجاابت املمتازة؛
وكان هذا املقال الذي كتبه ماثيو بييت من جامعة كولومبيا ،الوصيف الثاين يف املسابقة.
إن التأثري األمريكي على بقية العامل ليس طريقاً ذا اجتاهني ،ومثلما يفرتض قانون نيوتن الثالث
أن كل عمل له رد فعل متسا ٍو ومعاكس له يف االجتاه ،فإن كل توسع للقوة األمريكية يف بقية العامل
يعطي القوى األجنبية الوسيلة واحلوافز لبناء النفوذ يف واشنطن ،وليس من املستغرب أو غري املعقول
أن تقوم احلكومات واملنظمات الدولية ابلدفاع عن مصاحلها يف عاصمة أقوى الدول على وجه
األرض؛ ومع ذلك ،جيب على الوالايت املتحدة ألاَّ ختطئ يف هذه املصاحل من تلقاء نفسها؛ إذ
جر البالد ألعمال ذاتية التدمري
أدت حماوالت احلفاظ على وجود إمرباييل يف مجيع أحناء العامل إىل َّ
بناءً على طلب من حلفائها ،وإن فك االرتباط األمريكي عن الصراعات احمللية سيحرر الوالايت
* طالب يف جامعة كولومبيا.
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املتحدة من الفهم املتحيز حللفائها عن هذه الصراعات .وتوفر احلماية األمريكية لسياسات اململكة
العربية السعودية يف قرهبا من دول اخلارج دراسة حالة قيمة عن اآلاثر الضارة لألممم املتحالفة يف
بعض األحيان على السياسة اخلارجية األمريكية.
تصور اململكة العربية السعودية نفسها كزعيم كتلة مسلمة من الطائفة السنية املعتدلة ضد
ّ
التوسع اإليراين والتطرف اإلسالمي ،وهذا الرأي ليس ابلضرورة أن يطبق على أرض الواقع ،حيث
إن الفكر الراديكايل املناهض لأليديولوجية الشيعية يدفع النظام السعودي إىل الرتكيز يف املؤامرات
اإليرانية بدقة سواء أكانت إيران متورطة يف هذه املؤامرات أم ال .وإن مطالبها ابلقيادة ال يتقبلها
املسلمون السنة ابإلمجاع ،إذ ُّ
يعد النزاع السعودي مع تركيا وقطر مثاالً على عدم تقبل العالقات بني
قطر وإيران؛ وابلتايل فإن دعم اململكة العربية السعودية لأليديولوجيات السلفية املقاتلة يشكك يف
ادعاءاهتا ابالعتدال؛ ومع ذلك ،فقد استثمرت إدارة ترامب هذه النظرة الطائفية ،ووعدت مبجموعة
من االمتيازات للنظام السعودي ،مبا يف ذلك صفقة األسلحة اليت تقدر بـ  110مليارات دوالر،
خالل زايرة ترامب األوىل لدول اخلارج.
وميكن رؤية النتيجة املدمرة لتأثري اململكة العربية السعودية يف محلتها ضد اليمن اليت يطلق
عليها اسم “إعادة األمل” عن مقتل آالف املدنيني اليمنيني ،فضالً عن إصابة املاليني ابملرض
واجلوع .وعلى الرغم من إصرارهم على التدخل يف سوراي ،وقف احملافظون اجلدد وغريهم من
املتدخلني الليرباليني صامتني بنح ٍو غريب جتاه األزمة اإلنسانية يف اليمن.
وبعيداً عن الفوضى الناجتة عن آاثرها ،فإن احلملة السعودية يف اليمن هي فشل سياسي،
حيث ما تزال حكومة املتمردين املناهضة للسعودية تسيطر على العاصمة يف صنعاء ،فضالً عن
تسع عواصم من أصل عشرين عاصمة إقليمية .وحىت املدن اليت يفرتض أن تكون حتت سيطرة
حكومة هادي املدعومة من السعودية �تَُع ُّد بؤراً للفوضى والعنف؛ وعدم االستقرار هذا سيّئ ليس
فقط لليمنيني األبرايء الذين يعيشون يف حرب أهلية بل أيضاً سيّئ لالقتصاد الدويل ،إذ إن أكثر
من  %10من التجارة العاملية تتدفق عرب حوض البحر األمحر يف طريقها من قناة السويس أو إليها،
فضالً عن تعرض السفن اليت تسافر عرب مضيق املندب للنريان من داخل اليمن.
وقى دعم الوالايت املتحدة بنح ٍو ٍ
أساس اململكة العربية السعودية من اآلاثر السلبية حلملتها،
وإزالة العواقب اليت جنتها اململكة من أجل كبح أفعاهلا .ومنذ بداية تدخل اململكة العربية السعودية
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يف اليمن دعمت إدارة أوابما التحالف الذي تقوده السعودية عرب تزويده ابلوقود اإلضايف يف اجلو
وعرب الذخائر املتطورة ،ومل تقدم هذه املساعدات فعلياً للقيادة العسكرية الضعيفة ،ولكنها مررت
التكاليف االقتصادية املتزايدة إىل كفيل أجنيب؛ للسماح للقوات السعودية ابحلفاظ على إمكانياهتا
التكنولوجية على الرغم من أزمة امليزانية يف اململكة؛ ونتيجة لذلك ،دعت الوالايت املتحدة إىل
حل سياسي ترقيعي؛ إذ قامت إدارة ترامب إبزالة بعض القيود على دعم التحالف الذي تقوده
السعودية ،فتم تشجيع الرايض فقط من أجل متابعة الوضع الكارثي الراهن.
وتتحمل أمريكا عواقب احلملة السعودية خبالف التكاليف االقتصادية املرتبطة مبكافحة
العصيان املمتدة ابلقرب من الطرق التجارية الرئيسة ،وقد وضع الدعم اللوجسيت الواسع النطاق
للقوات اجلوية السعودية ملصق مكتوب عليه “صنع يف الوالايت املتحدة” على محلة القصف
املدمرة اليت ّأدت إىل حدوث اجملاعة بني صفوف الشعب اليمين؛ ونظراً لعودة تنظيم القاعدة على
نطاق واسع يف شبه اجلزيرة العربية خالل احلرب األهلية ،فإن منو املشاعر اليمنية املناهضة للوالايت
املتحدة ميكن أن يؤثر بنح ٍو مباشر على الشعب األمريكي من خالل تشجيع مزيد من الدعم
لإلرهابيني املناهضني للوالايت املتحدة .ويبدو أن اململكة العربية السعودية ال هتتم كثرياً ابإلرهاب
إلاّ إذا كانت تتهم منافساً إقليمياً بدعمها إايه ،وميكن رؤية هذا املوقف غري احلكيم يف اليمن،
حيث يسمح لعناصر تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية ابلعمل بنح ٍو علين إىل جانب التحالف
تقوض بال وعي
الذي تقوده السعودية .وبينما حتاول الوالايت املتحدة إرضاء حليف هلا ،فإهنا ّ
أمنها الداخلي ،ومتنح قاعدة جغرافية للمسؤولني عن تفجري املدمرة يو أس أس كول يف الوالايت
املتحدة وإطالق النار الذي حصل على مقر صحيفة شاريل إيبدو الفرنسية.
حىت وإن قبلنا مبطالب السعودية بشأن طموح إيران لبناء “هالل شيعي” ،فإن احلرب
تقوض ابلفعل أهدافها ،فحكومة املتمردين يف صنعاء هي حتالف ضعيف بني عبد هللا
يف اليمن ّ
صاحل -الرئيس السين السابق لليمن -وعبد امللك احلوثي -الذي يعتنق املذهب الزيدي الشيعي
الذي خيتلف عن مذهب االثين عشرية وهو املذهب البارز يف إيران-؛ يف البداية ،كان هذا
التحالف مهتماً بزايدة القوة احمللية للناخبني ،وعلى الرغم من أن الرئيس عبد ربه منصور هادي اهتم
احلركة احلوثية خبدمة “األجندة اإليرانية” ،فإن مزاعم التدخل األجنيب هي تكتيك أمنوذجي من
الدكتاتوريني لتشويه مسعة املعارضة احمللية ،وهناك أدلة على أن إيران حذرت ابلفعل املتمردين من
االستيالء على العاصمة.
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إن التدخل السعودي نيابة عن حكومة هادي قد أضفى الطابع اإلقليمي على الصراع؛
مما أعطى صنعاء كل األسباب لدعم هدف إيران املتمثل يف إضعاف السلطة السعودية؛ وبفضل
“االستثمار املعتدل” لألسلحة واملوظفني ،متكنت إيران من تكوين صداقات وثيقة مع املوالني
للحوثيني وصاحل ،وهي فرصة وفرهتا احلملة اليت تدعمها الوالايت املتحدة وتقودها السعودية ضد
إيران ،ويف الوقت الذي دق فيه صانعو السياسات انقوس اخلطر يف واشنطن على الكميات
الضئيلة من املساعدات اإليرانية للمقاتلني احلوثيني ،فإهنم يعطون طهران كل الوسائل والدوافع لزايدة
مشاركتها يف اليمن.
وكما خلق الدعم األمريكي للسياسات السعودية الفوضى وأعداء يف اليمن ،فإن السياسات
السعودية اليت حتكمها الوالايت املتحدة قد تفعل الشيء نفسه قريباً يف شرق اململكة العربية
السعودية والبحرين؛ فقد اشتكت اجملتمعات الشيعية يف هذا املناطق منذ مدة طويلة من التمييز
االجتماعي واالقتصادي ،وهي شكوى تدعمها ابلتأكيد الدعاية الكارهة واملعادية للشيعة اليت
تدرس يف املدارس احلكومية السعودية.
حينما اجتاحت البحرين ثورة سلمية يف عام  ،2011تدخلت القوات السعودية للحفاظ
على نظام احلكم لألقلية السنية اليت تقوم اآلن بسجن اآلالف من املنشقني ،وقامت بتهمة مجاعات
املعارضة الليربالية والعلمانية بصلتهم مع اإلرهاب املدعوم من إيران .وقد يكون هذا نبوءة لتحقيق
الذات ،وسواءٌ كانت املزاعم البحرينية بدعم إيران خللية مسلحة -اكتشفت مؤخراً -صحيحة
أم ال ،فإن التصعيد من احتجاج سلمي إىل انتفاضة مسلحة هو نتيجة مباشرة لسياسات أمنية
خرقاء؛ وبفضل مبيعات األسلحة األمريكية املذكورة آنفاً إىل اململكة العربية السعودية ،والدعم
العسكري والدبلوماسي األمريكي للبحرين ،فإن الوالايت املتحدة تعد اآلن “متعادلة متاماً مع
األنظمة نفسها” لكل من الشعبني البحريين والشرق السعودي؛ وابلنظر إىل احتياطي النفط املوجود
ومقر األسطول اخلامس للوالايت املتحدة يف البحرين ،جيب أن
على طول ساحل اخلليج العريب ّ
يكون هذا األمر ابلغ األمهية ،والسيما إذا تصاعد العنف إىل حرب أهلية على الطراز اليمين.
إن قبول النظرة الومهية األمريكية أحياانً حللفائها سيقود فقط إىل مزيد من اإلحباط األمريكي
يف الشرق األوسط؛ إذ يهتم فايل نصر -من مدرسة جونز هوبكنز للدراسات الدولية املتقدمة-
ابلنهضة الشيعية؛ ألن حوايل نصف املسلمني بني لبنان وابكستان هم من الشيعة؛ ومع ذلك ،فإن
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حلفاء الوالايت املتحدة قبل كل شيء يف تلك املنطقة هم ذوو نظام ملكي سين ،وتبعاً لذلك ،تبنت
الوالايت املتحدة موقف تلك األنظمة الطائفية من أن أي تنظيم سياسي شيعي -حىت وإن كانت
أهدافه مشروعة مثل الدفاع عن الطائفة أو التطلع للدميقراطية -جيب أن أييت من مؤامرة إيرانية؛
مما يؤدي إىل نتائج عكسية ،وإىل قمع شديد مدعوم من الوالايت املتحدة .ومثلما تبنت الوالايت
املتحدة القضية الفرنسية يف فيتنام ،وابلتايل قادت إىل حرب مكلفة وكان من املمكن جتنبها ،فضالً
عن القضية الربيطانية يف إيران ،اليت ّأدت إىل ثورة مناهضة للوالايت املتحدة بعد عقدين من الزمن،
تسمح واشنطن اآلن للمملكة العربية السعودية بكتابة سياستها على حساب الشعب األمريكي.
ميكن للوالايت املتحدة -عرب اعتمادها هنجاً أكثر تقييداً -أن تشجع حلفاءها على اعتماد
سياسات منطقية أكثر جتاه جرياهنا ،لكن التهديد إبزالة الدعم األمريكي قد جيرب البلدان على
التصرف بشكل معقول ،إذ برهنت أزمة السويس لعام  1956على ذلك؛ فقد رفضت واشنطن
االنضمام إىل الغزو اإلجنليزي-الفرنسي-اإلسرائيلي على مصر ملنع أتميم قناة السويس ،وبدالً من
ذلك ،استخدم الرئيس دوايت د .أيزهناور ضغوطاً مالية ودبلوماسية إلجبار مجيع األطراف على
قبول قوة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف شبه جزيرة سيناء ،وجتنب نشوب حرب برية حمتملة
بني حلف مشال األطلسي والسلطات املدعومة من السوفييت.
ويظهر السجل التأرخيي -من املفارقات -أن الوالايت املتحدة تستطيع أن تؤدي الدور
القيادي األقوى يف العامل حينما تتخذ القرار املناسب وختتار وبدقة مىت جيب عليها استخدام القوة
األمريكية بدالً من كتابة شيكات مفتوحة للحلفاء احملليني ،والواقع أن هذه الشيكات مل ِ
تؤذ أمريكا
فحسب ،بل حلفاؤها أيضاً ،وشجعتهم على التصرف بتهور دون التفكري يف العواقب احملتملة.

لقد حذر جون كوينسي آدمز الرئيس السادس للوالايت املتحدة األمريكيني من الذهاب
“إىل اخلارج حبثاً عن اإلرهاب لتدمريه”؛ وهذا التحذير يف حمله حينما يتم اجمليء ابإلرهابيني من
قبل األنظمة احمللية اليت تتطلع أبن تصبح املفضلة لدى واشنطن.
املصدر
http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/america-needs-stop-confusesits-allies-interests-its-own-21687?page=show
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تغييرات السياسة األمريكية في الشرق األوسط في عهد
ترامب وتأثيرها على مواقف إيران اإلقليمية
حوار أجراه غريغوري لوكيانف[]1مع مؤسسة إيراس

2017-8-20
أسود وغامض إىل ح ّد كبري ابلنسبة لروسيا وأتباعها ،ومثّة
مل تزل إيران �تَُعد مبنزلة صندوق َ
كل من يبدي مثل هذه املخاوف ،ففي الوهلة األوىل يُقال إ ّن هذا القلق قد نشأ
أسباب يق ّدمها ُّ
تزامناً مع التعاون الروسي اإليراين املشرتك فيما يتعلّق ابمللف السوري الذي كان حديث الساعة.
يتم لصاحل أم ٍر ما ،بل هو ض ّد قضيّ ٍة معينة؛ فطبيعة الوضع السياسي والعسكري
إن هذا التعاون مل ّ
القائم فرض علينا التحالف مع إيران لنجابه التهديدات واملشكالت املشرتكة يف سوراي.
وعلى هذا الصعيد أجرى مركز دراسات إيران وأورسيا (إيراس) حواراً مع غريغوري لوكاينف
أستاذ املعهد العايل للدراسات االقتصادية يف موسكو ،واحمللل السياسي يف جملس العالقات الدولية
الروسي.
تغيريات السياسة األمريكية يف الشرق األوسط يف عهد ترامب وأتثريه على مواقف إيران
اإلقليمية
……………………
إيراس :ما اإلجراءات اجلديدة اليت سيتخذها ترامب يف السياسة األمريكية مقارنةً مع الرئيس
السابق؟
غريغوري لوكيانف :إ ّن سياسة واشنطن مع جميء الرئيس اجلديد تقضي كالعادة مرحلة
خاصة من اإلجراءات والتنسيق ،ففي هذه املرحلة يتأقلم الفريق اجلديد وتتضح آلية التنسيق مع ما
تريده احلكومة اجلديدة ومع ما هو متاح على أرض الواقع .وال استثناء يف هذا األمر فيما يتعلق
بدوانلد ترامب ،ففريق عمله منهمك بتطبيع ذاته ،والتأقلم مع الوضع القائم ،وقد وصل األمر إىل
احل ّد الذي جعلنا نواجه صعوبة يف فهم آلية التنسيق والقبول حتىّ يف أهم القرارات.
تصور يفيد أب ّن اخلطوط
مضي ستة أشهر من وصول ترامب للبيت األبيض قد تبلور ّ
بعد ّ
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العريضة لسياسته اخلارجية يف الشرق األوسط ويف الوضع الراهن تتمثل بتطبيق الوعود اليت أعلنها
القوة العسكرية األمريكية أبكملها وكذلك تفعيل اجلهاز
يف محلته االنتخابية ،وهي استخدام ّ
الدبلوماسي من أجل القضاء على داعش اليت قد ال �تَُعد خطراً ألمريكا فحسب ،بل خطر ابلنسبة
ألورواب وآسيا وحلفاء أمريكا املقربني (بريطانيا واسرتاليا وكندا ونيوزلندا).
إ ّن مثل هذا النهج يستدعي إجراء بعض اإلصالحات يف السياسة األمريكية ،ولكن يف
العامة؛ فهي سياسة ترّكز على ختفيض مستوى احلضور
الوقت عينه ال يعين العدول عن االسرتاتيجية ّ
أبقل التكاليف ،وقد شرعت الوالايت
األمريكي يف املنطقة إىل جانب السيطرة املستمرة على الوضع ّ
املتحدة هبذا النهج منذ عهد رئيسها السابق ابراك أوابما.
إ ّن جتديد العالقات مع احللفاء التقليديني ألمريكا يف املنطقة هي خطوات واضحة لتنفيذ
مثل هذه السياسة ،ففي الوهلة األوىل نشهد توثيق العالقات مع السعودية وإسرائيل ،وكذلك مثّة
حماوالت إلجياد عالقة قريبة مع أنقرة ،وقد كان أمراً متوقعاً حتىّ قُبيل إجراء االستفتاء يف تركيا ،وهذا
ما يسوقنا إىل احلديث عن إعادة تركيب حتالف ثالثي يف املنطقة ،وستتمكن الوالايت املتحدة من
املهمة اليت
إحالة بعض القضااي اخلاصة ابملنطقة إىل هذا التحالف ،وستكون تركيا إحدى األطراف ّ
تعول عليها أمريكا يف هذا التحالف.
ّ

ومع ذلك فإ ّن التحوالت واألحداث اليت شهدها نظام أردوغان وكذلك عجز ترامب يف
كل ذلك سبّب أتخرياً يف إجياد التقارب الرتكي األمريكي؛
الوقت الراهن عن تلبية املطالب الرتكية ّ
إذن حنن يف الوقت احلايل نشهد تقارابً أمريكيا سعودايً إسرائيلياً تكون الغاية منه يف الوهلة األوىل
تقليل التكاليف اليت تتكبدها الوالايت املتحدة يف املنطقة وكذلك بناء هيكل جديد مللف األمن يف
الشرق األوسط ،ويف هذه األثناء تربز النوااي الرامية إىل تصميم معادلة يف طبيعة العالقات يف الشرق
األوسط لتكون يف الدرجة األساس مالئمة مع املصاحل األمريكية ،ويف الدرجة الثانية مواكبة ملصاحل
الدول املتحالفة مع أمريكا ،وأخرياً متماشية مع أطر ٍ
اف جماورة أخرى كاالحتاد األورويب.
حل
ويف مثل هذه الظروف نرى أ ّن الوالايت املتحدة قد قللت إىل ح ّد كبري من حضورها يف ّ
املشكالت والنزاعات ،وأن سياستها يف سورية هو استثناء يف هذا األمر ،إذ إن احلضور األمريكي
يوضح أ ّن القضاء على داعش جمرد أولوية لتحقيق غاايت انتخابية
وفعال ،وهذا ما ّ
يف سوراي ابرز ّ
وهي متق ّدمة على األهداف والغاايت االسرتاتيجية .ولو كانت إيران ترغب يف توسيع دائرة عالقاهتا
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مع روسيا فيجب عليها أن تعتمد سياسة أكثر مرونة وأ ْن أتخذ ابحلسبان املصاحل الروسية على
املستويَني اإلقليمي والعاملي.

وإذا كنّا نرى الوالايت املتحدة مستع ّدة لتفويض خياراهتا للسعودية وللتحالف الواقعي
أو ابألحرى اهلش الذي قد أتلّف إبشر ٍ
اف من الرايض ،إال أن هذا ال يعين أ ْن تكون بعيدة عن
َّ
حل أمريكي مباشر حبسب الرؤية
املشهد السوري وأن ّ
تفوض هذا امللف للحلفاء ،بل ال ب ّد له من ّ
عريب ،بل إنهّ ا
األمريكية ،وفضالً ذلك فإ ّن الوالايت املتحدة ليست داعمة للقوة ولنظام سياسي ّ
تدعم القوى الكردية مثالً؛ وهبذا النهج قد تضعضع نظام التحالف الذي يبدو عليه االنسجام،
وساق األمريكيني ال إرادايً إىل صراع مكشوف.
يف الوضع الراهن نرى أن احلرب على داعش قد طال أمدها كثرياً ،ومل نشهد حتىّ اآلن حرابً
خاطفة ض ّدها ،فحتىّ عملية اسرتجاع املوصل مل تكن من خالل محلة سريعة ،وإن اسرتجاع الرقّة
أيضاً ال ميكن أن تتم حبملة خاطفة؛ ويف مثل هذا الوضع ال يستطيع ترامب أن حيرز نصراً ساحقاً
على داعش ،وهذا الوضع سيبقى قائماً.
إيراس :إذا مل ينتصر ترامب على داعش ،وإذا كانت داعش ما تزال ابقية فما الذي ميكن أن
نسميه نصراً؟ هل ميكن التخلّص من داعش بصورة هنائية؟
ّ

غريغوري لوكيانف :إن التغلّب على داعش جيب أن يرافقه صخب إعالمي وأبضواء مسلّطة
على الدور األمريكي يف إحراز هذا النصر ،فهذا النصر جيب أن �يَُع َّد نصراً عسكرايً ،إذ إن احلل
العسكري وإجناحه سيجلب لرتامب جمموعة من احللول لقضااي أمريكية داخلية.

إ ّن العسكريني ميثلون إحدى الفئات اليت صوتت لرتامب ،وال أقصد قادة اجليش طبعاً،
بل اجلنود الذين كانوا يرغبون إبهناء احلرب؛ ومع ذلك يحُ تَّم عليهم العودة منتصرين ،فالنصر الذي
حيتاجه ترامب هو حترير املدن الكبرية من هيمنة العدو ضماانً لعدم سيطرة داعش عسكرايً على
السري كما
األراضي العراقية والسورية ،وفيما إذا انكمشت داعش واحنسرت وعادت إىل النشاط ّ
عامي  2002و ،2003فيما لو حتقق ذلك سيكون نصراً
حصل لطالبان يف أفغانستان خالل َ
ابلنسبة لرتامب.
إيراس :أي :إ ّن جمرد حترير املوصل والرقّة من احتالل داعش ال ميكن أ ْن نع ّده نصراً؟
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غريغوري لوكيانف :هذا ليس نصراً؛ أل ّن لداعش بعض اخلصائص اليت جتعلها متتاز عن
فكل
طالبان ،منها األرض والعمل االسرتاتيجي والرقعة اجلغرافية اليت تسيطر عليها دولة اخلالفة؛ ّ
ينضموا إىل صفوفها،
هذه األمور جعل كثرياً من املتعاطفني مع داعش واملؤمنني هبذا الفكر أن ّ
أهم شعاراهتا ،وتفقد
ومبجرد ما أ ْن تفقد داعش سيطرهتا على هذه األرض ستتبدد واحدة من ّ
اخلاصيّة الرئيسة اليت اتصف هبا هذا التنظيم؛ ولذلك ال أستبعد أن يلتحق أنصار داعش يف كل
أحناء العامل الذين ينتمون إىل تنظيمات سابقة ،والسيما أن مثل هذه اخلاصية هي مبنزلة الشرعية اليت
كل املؤمنني هبذا الفكر.
تلفت انتباه ّ
إيراس :ما الدور الذي تؤديه إيران يف بلورة السياسة األمريكية اجلديدة يف منطقة الشرق
األوسط؟

غريغوري لوكيانف :هذا سؤال مع ّقد إىل ح ّد ما؛ مع ذلك ميكن أ ْن أشري إىل الدور اإليراين
يف الوقت احلاضر على املدى القريب وعلى املدى البعيد ،ففي الوقت الذي نرى ترامب قد ربط
عول كثرياً على مصادر هاتني الدولتني وفرصها وإمكانياهتا من
آماله إبسرائيل والسعودية ،وقد ّ
أجل التأثري على أوضاع املنطقة ،نراه يف الوقت نفسه أسرياً ملصاحل حلفائه ،إذ إ ّن كلاّ ً من إسرائيل
والسعودية ال تستطيعان -وال تريدان -أن تق ّدما تعريفاً هليكلية املنظومة األمنية اجلديدة مع بقاء
إيران كما هي اآلن؛ احلديث هنا عن إيران مبا هي نظام سياسي ومضمون أيديولوجي ،فإسرائيل
والسعودية معاً ال تعمالن على حتديد سياساهتما اإلقليمية من دون افرتاض املواجهة مع هتديد إيران؛
إذن ،توخيّاً لرؤية ترامب نفسه وللمصاحل األمريكية فإ ّن األخري جمبور على إجياد تغيريات جذرية يف
السياسة األمريكية ابجتاه إيران؛ على أ ّن هذا األمر ال ينفي احلقيقة القائلة أبن الوالايت املتحدة
تكف عن التصريح ض ّد إيران .ففي الوقت
تستطيع الرتاجع عن مثل هذا النهج يف أيّة حلظة وأن ّ
الذي كانت الوالايت املتحدة تساند يف إحدى الفرتات التصرحيات املناوئة إليران فقد عملت على
بعض اخلطوات اليت تشري إىل وجود تنسيق مع أعداء إيران ،وعلى الرغم من أ ّن هذا األمر مل يكن
يف البداية بسبب العداء مع إيران ،بل من أجل جلب دعم إقليمي واستحسان سعودي-إسرائيلي.
يف الوقت احلاضر حنن نشهد تنسيقاً تكتيكياً بني املستشارين األمريكيني والفصائل املسلّحة
الشيعية املوالية إليران إلجناز مهام مشرتكة املتمثلة مبحاربة داعش .يف أفغانستان أيضاً نرى وضعاً
الفتاً ،حيث تكون الوالايت املتحدة يف وض ٍع حرج ،فالنظام السياسي األفغاين الذي تش ّكل على
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كل ذلك فإ ّن إيران ال تعمل على زعزعة الثبات القائم،
يدها يواجه خطر االهنيار .وعلى الرغم من ّ
بل على العكس من ذلك ،ابدرت إىل تقوية منافذها احلدودية لفرض مزيد من األمن واالستقرار؛
مبعىن أن ما تنتجه السياسات اإلقليمية الواسعة ال تشمل دوماً تلك املناطق اليت تكون اجلماهري
حلل املشكالت.
فيها طرفاً ّ

إيراس :إ ّن هدف ترامب الرئيس يتمثّل ابلقضاء على داعش ،وقد رّكز جهوده من أجل
ذلك ،حبسب رأيك إذا كانت جهود ترامب تقتصر على ذلك هل ميكن أن نع ّد تصريح وزير
اخلارجية األمريكي (ريكس تيلرسون) األخرية اليت قال فيها إن أمريكا تعمل على تغيري النظام
اإليراين تصرحياً واهياً؟ أال تؤدي مثل هذه التصرحيات إىل أفعال على صعيد الواقع؟

غريغوري لوكيانف :ابلطبع ،فمثل هذه التصرحيات هي جمرد أقوال يُراد منها أن تصل من
واشنطن إىل أمساع الرايض وتل أبيب ،وملثل هذه التصرحيات تكون السعودية مستع ّدة لدفع مبالغ
طائلة ،وتعمل إسرائيل على أ ْن تكون وفيّة للمصاحل األمريكية يف املنطقة ،ويف الداخل األمريكي
أيضاً ال تسبب مجاعات الضغط اليهودية النشطة إزعاجاً لرتامب ،وهبذا حيصل الرئيس األمريكي
وأبقل التكاليف.
على مزيد من املنافع ّ
ومع ذلك فإ ّن التصرحيات املناوئة إليران يف الوالايت املتحدة أخذت ابالنتشار والتدوير .إ ّن
املصاحل اليت ينشدها ترامب شيء ،واملصاحل اليت ينشدها سائر السياسيني واخلرباء ومراكز الدراسات
اليت تسهم يف تكوين اخلطاب السياسي وصناعة القرار األمريكي شيء آخر؛ فقد أصبح إعادة
تدوير اخلطاب املناهض إليران ابلنسبة لكثري منهم مبنزلة عامل للبقاء ،ومثل هذا التيار املناهض
ٍ
موجهاً للسعودية ،ووقتئذ كان جزء كبري من
إليران كان يف فرتة من الفرتات [يف الوالايت املتحدة] ّ
تصرحيات اخلطباء واحملللني السياسيني ضد السعودية.

لقد ملسنا ذلك يف أحداث الربيع العريب ،حني طفح التيّار املناهض لليبيا يف األوساط
السياسية األمريكية ،على الرغم من أ ّن ليبيا ال يبدي عليها أبنهّ ا قد تسببت ابملتاعب للوالايت
املتحدة؛ فلذلك إ ّن بروز مثل هذا الوضع املتهسرت املناهض إليران بني احملللني السياسيني األمريكيني
انبع من السياسة األمريكية اليت تروم إرضاء األطراف املتحالفة من خالل التصرحيات املناوئة إليران؛
أقل قدر ممكن من التكاليف للحصول على عائدات كثرية.
وهذا بطبيعة احلال يتطلب ّ
إيراس :حني فاز ترامب يف االنتخاابت وأصبح رئيساً للوالايت املتحدة أبدى احملللون واخلرباء
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اإليرانيون قلقهم؛ ألن فوز مثل هذا الشخص -الذي مل يتوقّعه أي أحد -قد يتسبب ابستئناف
احملاداثت بني أمريكا وروسيا ويؤدي إىل تقارب بني هذين البلدين ،وكانت لطهران خماوف من أن
موسكو ابقرتاهبا من واشنطن يف امللف السوري ستدير وجهها عن املصاحل اإليرانية ،ولكن حتىّ
سيتم
اآلن مل يتحقق أي جزء من هذه السيناريو ،ولكن فيما لو كان هناك احتمال حلدوثه فكيف ّ
التحول؟
مثل هذا ّ
غريغوري لوكياتف :أرى أ ّن املخاوف ستشدد يف مثل هذه األياّ م ،وال ميكن أن نع ّد مثل
هذا القلق من دون أساس مجلةً وتفصيالً ،فعلى الرغم من أ ّن املواقف الروسية واألمريكية يف امللف
قائم حتىّ اآلن.
السوري خالل األشهر املاضية مل تكن متقاربة ،ولكن مع ذلك فإ ّن هذا االحتمال ٌ
وفضالً عن ذلك فإ ّن روسيا تستطيع أن حتقق تقارابً يف بعض اجلوانب مع اجلانب الرتكي ،وإ ّن مثل
يوضح إمكانية حدوث خالف يف وجهات النظر حول سوراي بني موسكو وأنقرة ،ومن
هذا األمر ّ
جانب آخر مع إيران ،واجلدير ابلذكر أ ّن هذه املخاوف عينها موجودة لدى روسيا أيضاً.
ٍ
(صندوق أسود) غامض وإىل ح ّد كبري ،ومثّة
إ ّن إيران ابلنسبة لروسيا وحلفائها ال تزال مبنزلة
كل من يبدي مثل هذه املخاوف ،ففي الوهلة األوىل يُقال إ ّن هذا القلق قد نشأ
أسباب يق ّدمها ُّ
تزامناً مع التعاون الروسي اإليراين املشرتك فيما يتعلّق ابمللف السوري الذي كان حديث الساعة.
يتم لصاحل أم ٍر ما ،بل هو ض ّد قضيّ ٍة معينة؛ فطبيعة الوضع السياسي والعسكري
إن هذا التعاون مل ّ
القائم فرض على روسيا االحتاد مع إيران لتجابه التهديدات واملشاكل املشرتكة يف سوراي .لقد
حتقق تقارب بني وجهات النظر على مستوى املسؤولني ومراكز اختاذ القرار يف البلدين وفيما يتعلّق
ابملصاحل؛ مع ذلك إن هذا املستوى من التعاون ليس كافياً بعد لتعضيد العالقات بيننا وجللب
مزيد من الثقة للتقارب بني الدوائر احلكومية .لذلك توجد كثري من املخاوف تكمن يف العالقة بني
روسيا وإيران.
ابالطالع على بعض العوائق اليت حالت دون إعادة العالقة بني روسيا والوالايت املتحدة
أقل تقدير
نستطيع القول أبن الوضع القائم سيبقى على مدى املتوسط على ما هو عليه ،ويف ّ
سيبقى كما هو فيما يتعلّق ابمللف السوري.
على الرغم من بعض التصرحيات اليت تشري إىل رؤية الوالايت املتحدة اإلجيابية لسري حماداثت
األستانة ،ولكن موسكو غري واثقة فيما لو استطاعت التوافق حول جزء كبري من مطالبها املطروحة
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للنقاش مع واشنطن ،وهذا أمر ال ميكن أن نذكره حني احلديث عن العالقة مع طهران ،بعبارة أخرى
مثّة تفاؤل ونظرة إجيابية أكرب بكثري يف العالقة مع إيران.

فضالً عن ذلك فإ ّن فوز حسن روحاين يف االنتخاابت الرائسية اإليرانية بعث روحية
االطمئنان لدى النخبة السياسية الروسية اليت تدعو إىل توسيع دائرة العالقات والتعاون مع طهران؛
والسيما أن حسن روحاين جدير ابلثقة وميكن التنبؤ بقراراته وسلوكياته ،وهو طرف جيّد وواضح يف
التعاقد والتحالف ،وابلتعاون معه ميكن إجناز الكثري من األمور النافعة للطرفني .ومع ذلك ال ميكن
أ ْن نغفل احلقيقة القائلة إ ّن الوالايت املتحدة تستطيع أن متارس نشاطاً دبلوماسياً أوسع وأ ْن تق ّدم
لروسيا مقرتحات وخيارات أكثر من تلك اليت تق ّدمها إيران؛ لذلك فيما لو كانت إيران ترغب يف
توسيع دائرة العالقات مع روسيا جيب عليها أن تبدي سياسة أكثر مرونة ،وأ ْن أتخذ ابحلسبان
املصاحل الروسيّة على املستويَني اإلقليمي والعاملي؛ فإدراك مصاحل الطرف املقابل واحرتامها هو أفضل
ضمان الزدهار التعاون اإليراين الروسي ،ليس يف منطقة الشرق األوسط فحسب ،بل يف منطقة
أورآسيا كلّها.
وروسيا أيضاً كلّما زاد اهنماكها بقضااي الشرق األوسط عرفت أكثر من قبل ضرورة إجياد
عالقات طويلة األمد مع دول املنطقة ،ولتوسيع هذه العالقات تكون إيران ابلنسبة لروسيا الشريك
األول ،فإيران ختطو لتحقيق مزيد من التعاون يف منظمة شانغهاي للتعاون؛ ومن هنا تُناقَش
ّ
املوضوعات املتعلّقة ابلتعاون األوسع نطاقاً بني إيران واملنظمات االقتصادية يف أورآسيا؛ وهبذا نشهد
متتيناً وعمقاً يف العالقات بني البلدين.

وعلى الرغم من الصعوبة البالغة اليت تكمن يف هذا األمر ،ولكن جيب أن نضع جانباً محل
املاضي الثقيل الذي تسبب يف االبتعاد بيننا؛ ولو أ ّن هذا األمر يكون أصعب إليران ابملقارنة مع
روسيا ،ولكن اجملتمع الروسي يف الوقت احلاضر قد نسي كل ذلك التأريخ وتلك األياّ م اليت كانت
روسيا بلداً متجاوزا وحمتلاّ ً إليران ،ولكن مثل هذه الصورة ال تزال موجودة يف الذاكرة التارخيية لدى
جزء غري قليل من اجملتمع اإليراين ،فاإليرانيون يتذ ّكرون جيّداً أحداث سنة  1920وسنة ،1940
وقتئذ هدد البالشفة واحلكومة السوفيتية سيادة بلدهم .إ ّن مهمة السياسيني الروس واإليرانيني يف
التفوق على مثل هذه
هذا اجملال ليست جتنّب هذه املشكالت ،بل مهمتهم تتمثل يف السعي حنو ّ
اخلالفات القدمية ،وفتح صفحة جديدة يف اتريخ العالقات الثنائية ،ويتحقق ذلك يف التعاون يف
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اجملال االقتصادي والثقايف والسياحي والتجاري .بتحقيق مثل هذه العالقة املتينة متنع من حدوث
حيوال هذا
ّ
أي (انقطاع فجائي يف العالقات) مثل الذي حدث يف املاضي .إذن يفرتض ب�بَلَدينا أن ّ
التحالف املؤقت يف امللف السوري إىل حتالف طويل األمد ،على أ ّن هلذه القضية أيضاً خماطرها
للملف السوري خمتلفة ،وكذلك مستوى حضوران ومشاركتنا يف
كل منّا
ّ
ّ
اخلاصة هبا؛ إذ إ ّن نظرة ّ
بي ومتفاوت.
البلد
هذا
مستقبل
نّ ٌ
إيراس :هل الوالايت املتحدة -والسيما ترامب -تستطيع أ ْن يسوق روسيا وإيران إىل تقارب
أكثر وعالقات أمنت؟
غريغوري لوكيانف :إ ّن الوالايت املتحدة تستطيع أن متارس بعض التحركات اليت ستع ّدها
كلٌّ من موسكو وطهران مبنزلة التهديد املباشر ضد مصاحلهما ،ومبثل هذا التهديد تستطيع أ ْن
تسوق البلدين إىل مزيد من التقارب.
إيراس :هل ميكن أ ْن نع ّد اهلجوم على سوراي من مثل هذه املبادرات؟

غريغوري لوكيانف :نعم ،ولكن ليس هذا فقط ،فتجنّب الوالايت املتحدة من احلضور يف
يؤدي
يصب يف صاحل هذه القضيّة ،والتقارب الروسي اإليراين ّ
بعض املوضوعات والقضااي اإلقليمية ّ
ٍ
ألصول وضوابط جيب اعتمادها يف املنظومة األمنية واجلهد العاملي يف
إىل ح ّد بعيد إىل إدراك كلّي
عملية بسط األمن واالستقرار يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
حنن ندعو إىل املساواة بني األطراف املعنيّة يف املنطقة ،وكذلك التقليل من مستوى حضور
القوى اخلارجية واحل ّد من تدخلها يف شؤون دول املنطقة ،وإ ّن مثل هذه املواقف ختتلف إىل ح ّد
كبري مع أساسيات السياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط ،وإ ّن أثر مثل هذا االختالف
يف وجهات النظر بني أمريكا وروسيا قد ال يقتصر على التقارب بني روسيا وإيران فحسب ،بل قد
تقارب مع ٍ
يؤدي إىل ٍ
دول أخرى كرتكيا أيضاً ،ومثّة فوارق كثرية بني هذه الدول الثالث ،ولكن فرتة
ّ
التعاون املشرتك يف الشرق األوسط سامهت كثرياً يف التقارب بينها.
حل املشكالت
حينما تكون الشعارات املثالية يف الدرجة الثانية من األمهيّة ستربز أمهيّة ّ
والقضااي العالقة من خالل العمل املشرتك ،وميكن توقّع ظهور حتالفات ملا كان يتوقّع ظهورها
مطلقاً ،لقد شهدان كيفية اقرتاب إيران وروسيا بوجهات النظر يف األزمة السوريّة بعد أن كاان غري
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متحالفني ،ونرى أيضاًكيفية التعاون والتنسيق مع تركيا اليت هي من أعضاء حلف الشمال األطلسي
(الناتو) ،ولطاملا كانت حارسة للمصاحل األمريكية يف الشرق األوسط ،وفضالً عن ذلك فقد حدث
تقارب -وحبذ ٍر اتم -بني إيران وقطر ،اليت كانت حتىّ عهد قريب من أكرب الداعمني ألعداء إيران
وروسيا يف املنطقة.
يؤدي السلوك األمريكي يف عهد احلكومة احلالية إىل امتناع دول
يف مثل هذا الظرف قد ّ
املنطقة من ممارسة السلوك املطلوب ،وأن تسري حنو اختاذ سبل جديدة يف العالقات املبنية على
التعاون املشرتك ،واحرتام السيادة واملصاحل الوطنية ،ومثل هذا األمر ميكن أ ْن يكون طريقاً حنو جمال
جديد يف الشرق األوسط.
إيراس :ما التغيري الذي طرأ على املواقف السعودية يف الشرق األوسط بعد وصول ترامب
إىل البيت األبيض؟
غريغوري لوكيانف :إ ّن السعودية يف عهد ابراك أوابما أقيلت من السياسة األمريكية ،ومل
تتوسع العالقات األمريكية السعودية يف ذلك احلنيّ ،أما يف الوقت احلاضر فقد أصبحت العالقة بني
البلدين ذات ّقوة ،وهذا �يَُع ّد دعماً معنوايً لألمر ،إذ ال يتدخل فيما يتعلّق مبصاحل الرايض اإلقليمية.
يتدخل يف مصاحل الرايض اإلقليمية؟
إيراس :وهل كان أوابما ّ

غريغوري لوكيانف :بتوقيع أوابما على االتفاق مع إيران فإنه قد عمل ضد املصاحل االسرتاتيجية
لكن خطواته كانت على خالف مصاحل
السعودية ،فهو مل يذكر شيئاً عن احلرب ض ّد الرايض ،و ّ
السعوديني ،ويف الوقت احلاضر يُ ُّ
عد احلياد األمريكي اإلجيايب يف صاحل السعودية ،فقد حان وقت
الزعماء اجلُدد ،وإ ّن وريث العرش السعودي يريد أن حيقق قفزة يف ازدهار البلد؛ لذلك سيكون تنفيذ
الرؤية السعودية [ 2030]2اليت ترّكز على أتهيل القطّاع االقتصادي ملزماً ،على أ ّن األمر ال يقتصر
على تنفيذ هذا الربانمج ،بل جيب إجياد تغيري يف ماهية العالقة يف الشرق األوسط ،فهذه القضية
املقربة من امللك السعودي -العوائل احلاكمة يف شبه اجلزيرة
يف الوهلة األوىل مرهونة ابألوساط ّ
العربية ،-وفيما لو مل يكن هذا احلياد اإلجيايب من جانب الوالايت املتحدة ملا حتقق ما نشهده اليوم
من طبيعة العالقة بني السعودية واإلمارات واالختالف مع قطر الذي شهدانه يف حزيران املاضي.
بعد سفر ترامب إىل السعودية حازت السعودية على كامل الصالحيات من أجل احلفاظ
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على املصاحل األمريكية يف املنطقة ،وقد بدأت هذه املصاحل من شبه اجلزيرة العربية ،حيث توجد
مشكلتان أساسيتان :األوىل :قطر اليت هي خارجة عن سيطرة السعودية ،ولكنّها متتلك مصادر
هائلة ،واألخرى :مشكلة اليمن اليت جيب حلّها يف أسرع وقت ،وبعدها ستتوسع دائرة مصاحل
أبعد من شبه اجلزيرة العربية كان على السعودية
السعوديني أكثر من قبل ،فكلما كانت هذه املصاحل َ
توسع من دائرة تعاملها مع الالعبني يف املنطقة .النخبة السعودية احلاكمة تعي هذا األمر .ابلطبع
أن ّ
مضطرة للتعاون فيما يتعلّق ابلعالقة مع تركيا ومصر وروسيا.
قد ميكن جتاهل إيران ،ولكن السعودية
ّ

من املقرر سفر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إىل روسيا ،وخالل فرتة وجيزة سيذهب
توضح آليات التغيري يف الدور الروسي ،إذ إنهّ ا
كل هذه األمور ّ
امللك سلمان إىل روسيا أيضاً؛ و ّ
فالقوة الروسية
مستع ّدة للتحاور مع مجيع األطراف ،مبا فيها قطر والسعودية وسائر دول املنطقةّ ،
تطورت كثرياً؛ أل ّن السياسة األمريكية تعرض القليل من
على اللعب يف الساحة السياسية القائمة ّ
إمكانية التنبؤ واالجنذاب لالعبني يف املنطقة.

إ ّن خلق نظم متعددة األقطاب يف الوضع الراهن مفيد لروسيا ولدول املنطقة معاً؛ فحتىّ
الصني واالحتاد األورويب من داعمي هذه الفكرة .وإ ّن الوالايت املتحدة مل تكن مستعدة ملثل هذه
التغيريات ،مع ذلك أخذ األمريكيون يدركون هذا األمر شيئاً فشيئاً ،فحتىّ الناخب األمريكي أيضاً
تدخل بالده يف شؤون الدول الواقعة (خلف البحار) ،ووصول
أدرك هذا األمر وطالب ابحل ّد من ّ
ترامب للسلطة خري دليل على وجود مثل هذا الوعي؛ لذلك أستبعد إعادة الوضع إىل الوراء .فضالً
عن ذلك فإ ّن ترامب أدرك الوضع القائم جيّداً ،وال خيطو على خالفه ،بل سيسري على وفق التيار،
مستمرةّ ،أما سري الوضع
ويف مثل هذه الظروف ميكن أن نتنبّأ فقط أب ّن التغيريات يف املنطقة ستكون
ّ
التأزم فال واقعية له.
وهذه التغيريات حنو مزيد من ّ
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احملاورة :نيكيتا امسا غني ،طالبة ماجستري يف العالقات الدولية
ترمجة احلوار من الروسية إىل الفارسية :رقية كراميت نيا ،طالبة ماجستري قسم الدراسات
الروسية يف كلية الدراسات العاملية ،جامعة طهران
ترمجه من الفارسية للعربية :حسن زهري
الرابط:
http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3233

( )1أستاذ الدراسات السياسية واالقتصادية مبعهد الدراسات االقتصادية يف موسكو ،وحملل
سياسي يف جلنة العالقات الدولية الروسية.
( )2رؤية السعودية  2030هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية مت اإلعالن عنها يف
 25نيسان  ،2016وتتزامن مع التأريخ احملدد إلعالن االنتهاء من تسليم  80مشروعاً حكومياً
عمالقاً ،تبلغ كلفة الواحد منها ما ال يقل عن  3.7مليار رايل سعودي وتصل إىل  20مليار رايل
كما يف مشروع مرتو الرايض .نظَّ َم اخلُطَّة جملس الشؤون االقتصادية والتنمية برائسة األمري حممد بن
سلمان حيث عرضت على جملس الوزراء برائسة امللك السعودي.
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إيران والعالقات السعودية-القطرية
سيد جواد طاهايي *

2017-8-22
املقدمة
هل إن دولة قطر مرغمة على تغيري مسارها بسبب الضغوط احلالية؟ وما اهلدف األساس
إليران قبال قطر يف ظل هذه الظروف؟ وما املطلب األساس الذي تريده قطر من إيران؟ ونظراً
للمطلب الرئيس الذي تريده السعودية من قطر املتضمن لقطع عالقتها مع إيران وسائر البنود
املرتبطة إبيران ،وقطع عالقاهتا مع اإلخوان املسلمني ،وإغالق قناة اجلزيرة ،وإغالق القاعدة
العسكرية الرتكية ،فكيف ميكن حتليل هذه املطالب السعودية يف قالب واحد؟
ما زالت قطر تتقدم يف سياستها املستقلة أمام دول جملس التعاون اخلليجي اليت على رأسها
السعودية ،وكانت إحدى األدوات املهمة يف حتقيق هذه السياسة هي توسعة نفوذ هذه الدولة
وقدرهتا على التأثري يف املراكز املتأزمة يف املنطقة فضالً عن املراكز غري املتأزمة ،كاقتصاد البلدان
األوروبية ورايضتها ،فمثالً قد خاضت قطر ٍ
مبعزل عن حلفائها حرابً ابلنيابة متفردةً هبا يف منطقة
الشرق األوسط املتوترة ،فكان تشكيل اجلماعات األصولية وجتهيزها من مكوانهتا الثابتة ،ومع ذلك
فكان أساس هذه السياسة هو فتح قنواهتا على مجيع األطراف ،وبعبارٍة أخرى :أن هذه السياسة
تتطلب االنفتاح ابلعالقات على مجيع أحناء العامل بغض النظر عن وجود فجوة االختالفات املؤدية
إىل التعارض ،ففي هذه الطريقة املهمة تكون العالقات القائمة ابلنسبة إىل قطر أهم من عواقبها؛
فمن أمريكا إىل تركيا ومن إيران إىل القاعدة وطالبان ومن اإلخوان املسلمني ومحاس إىل إسرائيل،
ومن هنا م ّدت هذه املقاطعة اخلليجية وشائج عالقاهتا إىل مجيع األطراف دون االكرتاث ابحلزازايت
اليت حتملها هذه األطراف فيما بينها ،ومل تحَ د قطر بعالقاهتا مع إيران عن هذا املنوال ،فاألصل
لدى الدوحة هو البحث عن إقامة عالقات على نطاق واسع ،سواء أكانت إفرازاهتا ضد إيران أم
لصاحلها ،ولكن يُستشعر يف اآلونة األخرية أن الطرف الثاين هلذه النظرة أرجح نسبياً من الطرف
* مركز حتقيقات اسرتاتيجيك جممع تشخيص مصلحة نظام.
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األول وهذا بعينه يربك الرايض ويقلقها ،فهنا ال ب ّد أن تُكتشف حقيقة الدوران يف هذا امليدان
الواسع.
ويبدو بشكل ٍ
عام أن قطر هتدف من إقامة العالقات يف كل مكان -سواء أكانت مع
احلكومات أم مع غريها -إىل املساعدة على جعل الشرق األوسط أكثر استقراراً من الناحية
االقتصادية ال السياسية-الدينية ،وكانت قطر تستفيد يف هذا املسار من اإلخوان املسلمني والسلفيني
استفادة سيئة ألجل حتقيق أهداف مستحدثة غري دينيةُّ ،
ويعد هذا املنحى من األمور املتناقضة،
فإذا كان هبذا النحو فال يكون هدف قطر من توسعة عالقاهتا يف كل مكان ومع أية جهة من
اجلهات إال ألجل املساعدة على استقرار شرق أوسط علماين متسامح.
وجتعل هذه الفرضية أو القالب التحليلي كل التطورات املرتبطة ابألزمة األخرية ذات مغزى
تصور أ ّن هدف قطر من تعاوهنا مع تركيا لإلطاحة ببشار األسد
وليست اعتباطية ،فمن املمكن ّ
مل خيرج عن حميط هذا املسار أيضاً ،أعين مسار استقرار سوراي موالية للغرب وجمردة عن احلساسية
السياسية ،و ّأما أن سقوط بشار األسد يسبب ضعف إيران وتعزيز الكيان الصهيوين أم ال فلم يكن
يف الئحة أهداف قطر املبكرة ،والدليل على ذلك هو أنه لو كان من أهدافها ملا حصلت األزمة
احلالية يف عالقاهتا مع السعودية واستمرت قطر ببقائها يف التحالف الغريب واملستوى السابق نفسه،
ولعل قطر كانت مغرتة بثروهتا فرتى أن شرف مهمة التجديد السياسي االجتماعي يف كل منطقة
الشرق األوسط يرجع إليها ،وكانت جهود الدوحة للتدخل ابنتفاضات الربيع العريب وتوجيهها يف
موازاة هذه الرسالة اليت ميكن مالحظة آاثرها بنح ٍو واضح يف ليبيا وسوراي ومصر ،فدولة قطر كانت
قوة حمركة مهمة النتفاضات الربيع العريب.
إن اإلرادة السياسية حلكام قطر واضحة ،فال تريد هذه الدولة أن تكون إمارة صغرية فتحتقر
ويستهزأ هبا كاحلكومات السعودية السابقة قبل التطوير ،فقد ثبتت قناة اجلزيرة وحدها أن قطر
تريد أن تكون بلداً حراً وحضارايً ال يف االقتصاد فحسب ،بل حىت يف السياسة والثقافة أيضاً ،وأن
احلساسية اليت تربزها الدول الرجعية إلغالق هذه القناة تدل على أن قطر مل تكن خمفقةً متاماً يف
حتقيق مرادها؛ فلهذا السبب يعتقد وزير اخلارجية القطري أن السبب الرئيس يف املوقف العدائي
الذي اختذته الدول العربية ضد الدوحة يرجع إىل تفوق هذه الدولة عليهم والنجاح الذي حققته،
وهذا الكالم يعين حتويل الثروة الوطنية إىل حرايت عرب الوطنية أو إرادة االنتقال من سياسة أسرية
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إىل سياسة حرة بقوة ٍ
ثروة عاملية ،واستمرت بتطورها إىل احلد الذي أاثر غضب احلكومات احملافظة
ٍ
االهتمام خبربة سابقة؟
واخلائفة على أمنها ،ولكن هذا اإلجناز القطري أال حيتاج إىل
لقد ثبت من انحية أخرى أن سياسة فتح القنوات إىل مجيع اجلهات وعبور مجيع اجملاالت،
فهذه اللعبة السياسية وإن مل تسبب خطورة ابلغة لدو ٍلة ثرية جداً ،ولكن اإلجنازات اليت حققتها ال
تستحق امليزانية اليت تبذل من أجلها ،وال تستحق أن تؤجج املقاومة اخلارجية ضدها ،وقد أشار
وزير اخلارجية القطري بكالم ذي مغزى إىل األسباب احلقيقية لألزمة األخرية قائالً“ :أعتقد أن
احلكومات الصغرية اليت حتقق اإلجنازات الكبرية ال تروق للدول الكربى”.
إن األزمة اليت حدثت مؤخراً تتضمن يف أعماقها هذا املعىن ،وهو أن احلكومة القطرية ترى
اآلن أن مصلحتها تتطلب قليالً من التواضع لتحقيق أهدافها الدولية؛ فإذن تدل أزمة عالقات
الدوحة مع الرايض يف تصور القادة القطريني على انتقال سياسي كبري من دورهم وعملهم ،وبعبارة
أخرى :أهنم أدركوا يف ضوء العدوان السعودي املتكرر عليهم أن من األفضل أن يتخذوا سياسة
السيطرة الداخلية بدالً من التوسع اخلارجي ،فكانت سياسة التوسع اخلارجي توافق سياسة السعودية
اإلقليمية ،أما اآلن فحكام الدوحة الذين يرون بلدهم بلداً متحضراً ويرون أن الرايض على العكس
منهم ابتوا يطرحون هذه األسئلة يف شأن التبعية للسعودية :ملاذا التبعية؟ وألي هدف؟ وإىل مىت؟
عرفت الدولة القطرية -ألجل إقامة سياسة السيطرة الداخلية فضالً عن تركيا -أن إيران
ستكون خياراً مفيداً أيضاً بل ال ميكن جتاوزها ،فكانت إيران دائماً هي النقطة احملورية يف التحالفات
واالصطفاف السياسي وترتيب القوات اإلقليمية ،ومنذ بداية الثورة اإلسالمية كان املدار مبين على
اخلوف من إيران ،فصار هو احملور األساس للعالقات السياسية والتعامل الدبلوماسي والتحالفات
االقتصادية يف منطقة الشرق األوسط ،ويف قالب هذا السياق أسس جملس التعاون اخلليجي
لغرض اسرتاتيجية املواجهة إليران ،وكان ينتهج سياسة معادية إليران دائماً يف مركز صناعة القرار
واختاذ القرارات ويف سياساته ،ومما ال شك فيه أن إيران كانت دائماً يف املركز األساس لالصطفاف
السياسي وترتيب القوى اإلقليمية [فكالم الدول العربية عن إيران يشابه كالم حاشية نيتجه فيه:
“ال ميكن أن تكون معه وال ميكن االبتعاد عنه”] ،فضالً عن سياسة النظر إىل ال�نََفس اجلديد فإن
مبحث اإلخوان املسلمني يقرب إيران من قطر كما يقرب تركيا؛ فقد أكد وزير الدفاع األمريكي
السابق روبرت غيتس أنه ال ينبغي للغرب االهتمام بعالقة اإلخوان املسلمني ابلسلفية يف املنطقة،
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ولكن يبدو أن هذه العالقة ال ميكن أن تكون غري ذات أمهية؛ إذ كانت مجيع جهود قطر منصبة
على بناء هكذا عالقة ومن مث التحكم هبا ،وعلى الرغم من وجود كل هذا الغموض والتنوع فإن
أمر مفروغ منه؛ فلهذا السبب رفعت دول
نفوذ اإلخوان املسلمني يف العامل اإلسالم واسع وهو ٌ
اخلليج العريب العصا بوجه اإلخوان املسلمني بعد الربيع العريب ،واحلال أن قطر بدالً من أخذ احليطة
واحلذر والتخوف منهم شرعت بتسليحهم لدعم السلفية واستغلتهم لتحقيق أهدافها ،حتدث أحد
التقارير عن تعاون تركيا مع قطر لتنظيم  7000مناصر لإلخوان املسلمني يف مصر وليبيا واألردن
وسائر الدول إىل هناية سنة 1440هـ.
وعلى وفق بعض األخبار فإن أمري قطر قد هدد يف حال عدم توسعة حتركات اإلخوان
املسلمني أبنه سيقطع متويلهم ابملوارد املالية ،ويف واقع األمر أن هذا التوظيف يكون حيث ال ميكن
أن يرسم خطاً فاصالً بني اإلخوان والسلفيني ،ولدى اإلخوان يف اخلليج فكرة إخوانية بطريقة
سلفية ،فإهنم من الناحية الدينية والعبادية سلفيون ،ولكنهم من الزاوية الفكرية والتأثري على اجملتمع
غري سلفيني وتنفيذيني بلطافة ،فرمبا نستيطع أن نسمي اإلخوانيني ابلسلفية اللطيفة ،أي :املعتدلة؛
يعرفون أنفسهم ابجلماعة املعتدلة أو تالمذة القرضاوي،
إذ إهنم ال يستعملون مصطلح اإلخوان بل ّ
وعقائد اإلخوان األصولية تتفق إىل ٍّ
حد ما مع اهلدف القطري املذكور؛ فالتابعون لإلخوان املسلمني
هم أشخاص مناهضون للملكية يف كل مكان تقريباً ،ويعتقدون أبن السلطة املطلقة منوطة إبرادة
الشعب ال بيد عائلة مالكة؛ وهذا هو أحد أسباب العالقات احلسنة اليت كانت بني حركة اإلخوان
املسلمني واجلمهورية اإلسالمية اليت مل تعلّق االنتخاابت الربملانية ورائسة اجلمهورية حىت خالل
سنوات احلرب ،وهذا التأكيد املبدئي لإلخوان على حق الناس يف السلطة يربر عداء الرايض
هلم ولقطر ،ولإلخوانيني آراؤهم اخلاصة يف مسألة االقتصاد والنساء واألقليات والسياسة؛ فسعى
مؤسسوهم أن تكون حىت املقدور آراء منفتحة ومعاصرة.
واجلدير ابلذكر أن قضية اجلذور موجودة أيضاً ،فأمري قطر احلايل الشيخ متيم بن محد آل اثين
يف فرتة واليته للعهد يف أحد اجتماعاته مع وزير الدفاع السابق قال“ :حنن األشخاص املوجودون
هنا حالياً كان نصفنا من قبيلة بين متيم الذين كانوا من شيعة العراق وحينما ذهب أجدادان إىل جند
السعودية عادوا من هناك وهابيني” ،وقال يف مرة أخرى للسفري اإليراين يف ذلك الوقت“ :إن ستة
عشر ممن سلف منا يرجعون إىل ميناء جارك الواقع يف جنوب إيران” ،فمن املمكن أن رؤية هذه
اجلذور اإليرانية والشيعية يف أنفسهم؛ مما جعلت قطر مع إدراك اخلالف األساس بني الراديكاليني
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الشيعة واجلهاديني السنة أن تُعِّرف هويتها ،أي :سياسة االستبطان اجلديدة مع مالحظة هذه
الفجوة .إن الرتكيز على اجلذور ليس حبثاً ملموساً واضحاً ،ولكنه يف الوقت نفسه حبث يرتبط
بطريقة الكسب وهذا ليس بقليل األمهية ،بيد أن ميول قطر حلصوهلا على عالقات حسنة مع إيران
ال يعد -على ما يبدو -حبثاً يف اهلوية بل له جذوره االقتصادية؛ فمثالً إن الدولتني مشرتكتان يف
امتالك أكرب مساحة غاز يف العامل ،وإن القبة الشمالية مرتبطة بقطر وابرس اجلنويب مرتبط إبيران،
فإهنما مشرتكتان مبا حتت مياه اخلليج العريب ،فإيران وقطر يف املرتبة الثانية والثالثة على التوايل بعد
روسيا يف امتالك احتياطي الغاز يف العامل.
أكد املسؤولون القطريون أنه ليس من احلكمة اختاذ سياسات معادية إليران مع االنتباه إىل
أن  %60من األرابح القطرية تؤمن من هذه املائدة الغازية ،ومع ذلك فإن قضية املنافع االقتصادية
هلا أمهية من الدرجة الثانية ،فاألهداف أو االحتياجات االقتصادية تصحح سلوك الدول وتوجه
عملها ،ولكنها ال ختلق سياسة مبدئية جديدة أبداً ،كما قال عامل االجتماع الفرنسي رميون
أرون“ :ميكن املقايسة بني احلكومات السياسية على أساس أهدافها ،فاهلدف األساس لكل دولة
سيشكل اسرتاتيجية تلك الدولة ،ال املنافع االقتصادية وال الشروط واألجواء اليت جتعل هذا السلوك
أو ذاك ضرورايً يف أي مرحلة أو مقطع خاص”.
إن اهلدف األساس لدولة قطر هو توسعة ثرواهتا االقتصادية ال للسيطرة فقط ،بل ألجل
اإلثراء يف جمال القدرة السياسية ،فهذه االستفادة من الثروة االقتصادية ألجل تكملة مشروع القدرة
السياسية هي من مبادئ احلكومة السعودية أيضاً مع وجود فرق بينهما وهو أن تفكري السعوديني
إقليمي وقطر يف عهدها اجلديد احلايل ترى أن تفكر بصورة انطوائية وذات إطار حمدود ،فمبادئ
احلكومتني متشاهبة ومتعارضة يف الوقت نفسه ،فمن هنا يتطور اخلالف وتتسع دائرته ،وأن اخلالف
حيدث بني اإلخوة أو اجلريان ال بني األطراف املتباعدة.
إذن ،إن إرغام قطر على العودة والرتاجع عن مسريها ابلضغوطات احلالية يبدو أنه أمر غري
ممكن؛ فاملنهج القطري اجلديد ال رجعة فيه بل سيكون يف تصاعد وتزايد ،وعلى أية حال فإن تغيري
اجتاه قطر ليس يف نطاق املمارسة بل أكثر ما يكون يف الذهن ويف كيفية الفهم للمسائل اإلقليمية،
وبطبيعة احلال فإن تغيري الذهنية ال خيلو من النتائج العملية؛ فالذهنية اليت تفكر هبا قطر سابقاً
واملنهج الذي اتبعته كاان يؤداين إىل عالقات واسعة واملنهج احلايل يتمخض عن فجوات واسعة،
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فإذا رأت أمريكا وإسرائيل الشك والتذبذب القطري والسيما يف جمال تنفيذ خمططات الشرق
األوسط الغربية ضد إيران فإهنما سيغضبان كثرياً ،ويزاد احتمال اهلجوم العسكري أو االنقالب
يف داخل القصر ،وتطرح نفسها هنا مسألة حبث العالقات القطرية واإليرانية بنحو أوثق ،واملسألة
اليت تبحثها إيران يف قضية قطر هي مقدمة على املصاحل االقتصادية وأتثريها يف إضعاف السلفية
داخل سوراي ،والسؤال املقدم عند اجلمهورية اإلسالمية هو هل اخلالف السعودي مع قطر سيؤدي
إىل اخنفاض املشاركة اللوجستية القطرية يف احلرب السورية؟ وهل يستطيع أن يغري شروط الساحة
أصرت قطر على هنجها اجلديد والنظرة الداخلية
العربية لصاحل حمور املقاومة وسوراي؟ فمن هنا إذا ّ
واالعتقاد ابألفضلية واالستقالل عن جمتمع الدول العربية اليت تراها -بال شك -متأخرة ورجعية
ابلنسبة هلا ،ففي هذه احلالة سيكون أهم ما تطلبه من إيران هو مساعدة طهران وإسنادها؛ لضمان
سيادهتا وتعزيزها لدفع شر املخاطر اخلارجية ،وبطبيعة احلال ال َّ
بد لطهران أن ترحب بتفاوض قطر
مع السعودية ،فهذه خطوة ضرورية ولكنها صورية وظاهرية.
إن األمر الذي له أمهية موضوعية هنا هو هذا القانون :كلما كان معدل القيمة االسرتاتيجية
لقطر أكثر وضوحاً يف خفض مستوى الضغوطات على إيران فسيكون معدل الدعم اإليراين العملي
لضمان سيادة السلطة القطرية احلالية أكثر إحلاحاً؛ األمر الذي أظهرت االلتزام به تركيا حالياً
وسيكون وضعاً مثرياً للسخرية إن كان أردوغان يبغض إيران يف نفسه وهو جمرب على االقرتاب منها
عملياً.

املصدر
مركز حتقيقات اسرتاتيجيك جممع تشخيص مصلحت نظام
http://www.csr.ir/fa/news/688
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المخطط الروسي لمرحلة ما بعد داعش في سوريا
علي رضا نوري *

2017-8-23
ُّ
يعد االتفاق األخري بني موسکو وواشنطن فيما خيص جنوب غرب سورای نوعاً من التخطيط
ملرحلة ما بعد داعش ،وهذا االتفاق مؤشر على ديناميكية وسائل السياسة اخلارجية الروسية ،وعلى
جناح هذا العمل والتعامل االنتقائي يف هذه السياسة .وعلى الرغم من أن الفكر الداعشي سيبقى
على هذا املنوال يف الشرق األوسط ،ولكن بتالشي هيكل هذه اجلماعة اإلرهابية وزوال مؤسساهتا
يف العراق وسوراي ،فهناك أطراف خمتلفة متورطة يف الصراع ومستفيدة منه يف الوقت نفسه هتيئ
نفسها ألجواء ما بعد داعش وللمساومة؛ للحصول على حصة األسد يف هذا امليدان ،وقد سعى
بعضهم -كروسیا -لتحقيق هذا الغرض منذ بضعة أشهر.
وابلتزام موسکو مببدأ أصل تعدد اجلهات فهي مل ِ
تنف التفاعل مع أي األطراف يف سوراي
ِ
خمتلف املستوايت سواء على الصعيد دون الوطين ،والوطين ،أم على الصعيد اإلقليمي،
على
والدويل ،وعاد التفاعل مع اجلميع بنسب خمتلفة ،فمحاداثت أستانة ،وجنيف وعالئم األمن هي
معطيات هذا األصل .ومن جانب آخر فإن موسکو -بناءً على أساس مبدأ التعامل االنتقائي،-
ما فقدت ولن تفقد تعاملها مع أمریکا يف جمال معني على الرغم من وجود التوتر يف جماالت أخرى.
ومثال ذلك أهنا أبدت توتراً يف موضوع العقوابت االقتصادية أو بشأن ملف أوكرانيا ،لكن هذا
التوتر مل ِ
يؤد إىل غلق ابب التعامل يف سائر اجملاالت األخرى مبا فيها سوراي.
مل متنح روسیا -نظراً ملكانتها الراجحة يف سورای -امتيازات كثرية ألمريكا يف احلقل امليداين
إىل يومنا هذا؛ وهبذا السياق ،فإن اتفاق روسیا وأمریکا هو نتاج سیاسة تعدد الطبقات اليت
انتهجتها موسکو ونتیجه عدة شهور من احملاداثت .أما الکرملنی -وتزامناً مع تعامله مع إیران وترکیا
يف حماداثت أستانة وكذلك يف إطار أوسع يف جنيف -فكانت له حماداثت مع أمریکا ،وممثلي الدول
العربية ومنهم األردن ،وإسرائیل؛ ومن هنا فقد حظي هذا االتفاق مبشارکة ودعم الدول األخرية ،ويف
الوقت نفسه حيقق ملوسكو عدة أهداف ،منها:
* دكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة سان بطرسربك
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1 .1عرض قدرة الکرملنی يف اجملاالت العسكرية والسیاسية يف زمن واحد ،وإدارة أزمة متعددة
الطبقات واملستوايت.
2 .2ممارسة الضغط على حلفائها والتحكم هبم الذين من مجلتهم طهران ودمشق وكذلك على ترکیا؛
وألجل استجابة هذه الدول ملطالب موسکو بصورة أوسع إببراز أن روسیا لديها اختيارات
أخرى يف إحراز التقدم يف أهدافها.
3 .3استعراض االستعداد والرغبة يف التعاون مع الدول العربية يف املنطقة مبا فيها العربية السعودية
واألردن وغريمها؛ وهبذا االستدالل يتضح أنه ميكن لروسيا أن تكون نقطة توازن يف حال عدم
تعادل املنطقة ،وكذلك حتول دون قيام هؤالء أبعمال خمربة يف سوراي وضد مصاحل موسکو يف
املنطقة.
4 .4اإلشعار ابالهتمام نسبياً مبطالب إسرائيل خصوصاً بعدم فتح جبهة جدیدة يف اجلوالن من قبل
إیران وحزب هللا؛ وهبذه الوسيلة يتم ختفيف ضغط اللويب اليهودي العاملي.
5 .5إثبات خطأ فرضية أن موسکو يف الشرق األوسط ويف سورای تدعم اجلانب الشیعي ضد التيار
السين ،والتأکید على دورها التوازين.
إن إجیاد املناطق اآلمنة يف جنوب سورای بضمانة أمریکا هي أوىل القضااي اليت ال ترتضيها وال
ترغب هبا إيران .وإن مجيع هذه األهداف عاد ًة غري قابلة للتحقق ،وهناك موانع متعددة من الناحية
العملية أمام حتقق االتفاق والنتائج احلاصلة منه ،لكن املشكلة تكمن يف أن األوضاع املضطربة يف
الشرق األوسط وسورای إذا بقيت من دون اسرتاتيجية ومن دون خطط مسبقة فإهنا ستفرز خسائر
مضاعفة ،واستطاعت موسکو بتنظيمها بعض اخلطط أن تؤدي لعبتها السياسية بصورة أكثر ذكاءً؛
فالکرملنی قد أعطى أمريكا امتيازات على الورق؛ لذا صار هذا االتفاق ممكناً ،ولكن نظراً ملوقعه
األفضل يف سورای مل يعط أمريكا حلد اآلن امتيازات كثرية يف احلقل امليداين .وقد بينت موسکو
يف هذا االتفاق لواشنطن أهنا مستعدة للتسوية والتعامل املتكافئ ،فإذا كانت لدى أمریکا رغبة
حقيقية هبذا األمر واستعداد يف إعطاء امتیازات يف سائر اجملاالت ومنها موضوع العقوابت ،وأوکرانيا
جادةً ،وحينها ستقوم روسیا خبطوات أكثر يف هذا اإلطار.
وغريمها ،فعليها أن تعمل ّ
ومن هذا املنطلق ففي حال جناح االتفاق على أرض الواقع ،ستكون هناك توافقات أكثر يف
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سوراي متوزعة على خمتلف األصعدة ،وعلى الرغم من أن روسيا تدرك سري تراجع اهليمنة األمريكية
إال أهنا تعرف جيداً أن بعض قدرهتا اإلجيابية أو السلبية واملؤذية سيتم االحتفاظ هبا للمستقبل
القريب؛ لذا فإن التعامل مع أمریکا طريق أقل كلفة للحصول على املنافع ودفع التهدیدات ومن
مجلتها يف سوراي ،فهذا النهج الناتج عن أصل يف السياسة اخلارجية لروسيا الذي على أساسه حتل
وتدار املناقشات اإلقليمية والدولية يف مفهوم إدارة احلكومة العاملية املشرتكة تعده التعامل الوحيد
املمكن بني القوى العظمى اليت من ضمنها روسیا وأمریکا ،يف حني أن موسکو -خالفاً للماضي-
غري مستعدة إلعطاء امتيازات لواشنطن يف ظل ظروف الضعف اليت هي فيها ،بل إهنا تسعى إىل
أن تكتسب منها امتيازات أكثر.
ويف الوقت نفسه فإن االتفاق الروسي األمريكي حيمل إفرازات إلیران فيما يتعلق مبصاحل
طهران املهمة يف سوراي اليت من قبيل سالمة أراضي هذه الدولة ،ووحدهتا ،وحفظ سيادهتا على
مجيع بقاعها مبا فيها اجلنوب ،وضمان حفظ حضورها يف سوراي واالرتباط مع حزب هللا وعدم
اع مجيع
تدخل أمریکا وإسرائیل يف أمور سوراي والسيما فيما يتعلق مبستقبل بشار األسد ،فلو مل تر َ
هذه املوارد يف اتفاق روسیا وأمریکا وهو كذلك ،فإن اختالف أهداف إيران مع أمريكا مؤكد ،وأ ّن
ملوسکو أهدافها اخلاصة أيضاً ،وظهر تباین هذه األهداف مع أهداف إيران يف خمتلف املفاصل.
و�يَُع ُّد إجیاد مناطق آمنة يف جنوب سوراي بضمانة أمریکا من أوائل األمور اليت ال ترغب
هبا إيران ،وكذلك فإن فقرة املساعدات اإلنسانية الواردة يف االتفاق جتعل يد أمریکا مفتوحة يف
التدخل .ومن انحية أخرى فإن أحد املطالب اإلسرائيلية هو إجياد مناطق خالية من تواجد إيران
وحزب هللا يف جنوب سوراي والسيما يف حدود اجلوالن ،ويبدو أن ذلك من املمكن حت ّققه يف هذا
االتفاق بضمانة روسيا وأمريكا ،فعلى الرغم من أن هذا األمر ال يعين ابلضرورة االتفاق على إخراج
إيران وحزب هللا من جنوب سوراي ،ولكنه خيلق بطبيعة احلال ضغوطات معينة.
إن إيران ضعيفة يف حتقيق املكاسب السياسية ،وذلك على اخلالف من قدرهتا يف احلقول
العسكرية .أما ما خيص مستقبل بشار األسد ُّ
فيعد موضوعاً حساساً ابلنسبة لطهران ،وإن كان يبدو
أن االتفاق الروسي األمريكي ساكت عنه ،لكن فيما يتعلق ابالتفاقات الكربى بشأن سوراي يف
مفهوم احلكومة االنتقالية أو الوطنية فمن املؤكد أنه قد أشري إىل هذه القضية أو يشار إليها .ويبدو
أن أمریکا خالل هذا االتفاق قد قبلت سالمة األراضي وحضور بشار األسد يف هذه املدة ،لكن
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ال يستبعد حذفه هبدوء وتدرجيياً يف عملية سیاسية ،وكذلك روسیا قد أكدت مرراً أن وجودها يف
سوراي ليس حفاظاً على بشار األسد ،بل حلفظ حكومة دمشق القانونية ،وأظهرت أن طهران هي
أيضاً غري متحسسة من هذا األمر.

وعلى الرغم من أن أمام هذا االتفاق طريقاً طويالً حىت يتحقق عملياً وموانع كثرية ،وأن
االتفاقيات املاضية مل حتقق شيئاً ملموساً للسلم يف سوراي ،وأن القوة هي اليت كانت املسيطرة على
الساحة ،ولكن نظراً لقرب هناية داعش يف سوراي والعراق يبدو أنه ال بد من اتفاق جديد ملدة ما
بعد داعش ،وأن يُدرس بنح ٍو أكثر جديّة .فال شك أن روسیا اليت كان لديها برانمج نسيب للحرب
كذلك لديها برانمج سياسي نسيب ألجواء ما بعد احلرب ،ومن ضمن هذه الربامج احتمال السعي
لدمج االتفاق احلاصل مع أمريكا واتفاق أستانة-جنيف برعاية إیران ،وروسیا ،وترکیا ،وبعبارة
أخرى اتصال املناطق اآلمنة يف اجلنوب ابملناطق اآلمنة يف الشمال.
وعلى الرغم من أن حتقق هذا األمر صعب جداً ،لكن يف حال دعم أمریکا عملياً ،ويف حال
عدم خمالفة تركيا وإسرائيل والدول العربية أيضاً ،سيكون تطبيق ذلك ليس بعيداً عن متناول اليد،
ويف ظل هذه الظروف سيضيق نطاق املخالف احملتمل للمقاومة ،أي طهران ودمشق ،والسيما أن
إيران ضعيفة يف حتقيق املكاسب السياسية خبالف اقتدارها يف الساحة العسكرية ،ومن جانب آخر
فإن موسکو تعلم جيداً أن حتقق اتفاق هنائي حول دولة عربية بني دول غري غربية ،وهي روسیا،
وإیران وترکیا ،غري مقبول من جهة معارضي سوراي .لكن إدغام هذا االتفاق مع اتفاق اجلنوب
الذي يتضمن حضور األردن الدولة العربية وأمریکا والدعم النسيب من سائر الدول العربية سيكون
أكثر مقبولية.
وإذا مت افرتاض أن هذا االتفاق الشامل قد حتقق ،وكذلك يف حال أنه قد جرى التأكيد
ضمنياً وصراحة على سالمة ووحدة األرض السورية ،ويف ذلك يتم حتليل مسألة الكرد املهمة إمجاالً،
ففي هذه الصورة يضعف احتمال خمالفة تركيا والعراق وحتی حكومة دمشق لذلك .وحىت إسرائيل
وعلى الرغم من إعالن خمالفة نتنیاهو -فإهنا ستصل بصورة نسبية إىل رغباهتا املبتنية على احلد مننشاط إیران وحزب هللا ،والسيما أن روسيا وأمريكا مها اللتان تضمنان هلا ذلك األمر.
فإذا حتققت هذه اخلطة ،فإن على روسیا أن تعلن نفسها املنتصر يف اجملالني العسكري
والسياسي ،وسيكون ذلك إجنازاًكبرياً هلا ،إذ إن موسکو -وإن كانت قد أظهرت أهنا أتخذ مصاحل
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إيران بعني احلسبان وإهنا من الناحية العملية أيضاً ال تستطيع أن تتجاهل هذه املصاحل بسبب
احتياجها لطهران -سرتجح مصاحلها اخلاصة على مصاحل طهران بطبيعة احلال يف اخلطط الكربى
اإلقليمية ،ومن املؤكد أن هذه املسألة ال تعين ابلضرورة نقض مصاحل إيران ،بل إهنا مؤشر إىل ضرورة
احلزم واالحتیاط أكثر بشأن سیاسة روسيا املتعددة الطبقات يف مرحلة ما بعد داعش اليت تُ ُّ
عد من
السياسة املندرجة حتت سياستها الشاملة للمنطق ة والدولية.
والنقطة اليت حتظى أبمهية هنا هي أن توافق جنوب سوراي ميكن أن يكون حافزاً لعقد
اتفاقيات أكثر بني روسیا وأمریکا ،وكذلك أن روسیا وأمریکا -كما هو ظاهر -خمتلفتان يف عدة
جماالت ابتداءً من كوراي الشمالية وحىت الناتو ،والدرع املضاد للصواريخ ،وأمن أورواب ،واملعاهدات
الكربى للحد من التسلح ،وأمن سيرباي ،وأوكرانيا ،والعقوابت ،والعالقات اجلانبية وغريها.
ويف أوساط هذه االختالفات املتعددة تبقى سورای أرضية وموضوعاً ميكن التوصل فيه إىل
توافق أويل وبسط ذلك إىل سائر األراضي ،ويف املقابل أن موسکو وواشنطن يدركان أهنما إذا مل
ينطلقا ابملصاحلة من نقطة -وإذا كان االتفاق األخري شأنه شأن االتفاقات السابقة اليت مل تكتمل-
صعد العالقات فيما بينهما يف اجملاالت األخرى.
فيحتمل أن تُ ّ

وابلطبع فإن مكانة ترامب املتزلزلة داخل أمریکا والضغوط الكبرية اليت متارس ضده من قبل
خمالفیه الذين يتهمونه بعالقات غری قانونية مع موسکو يف مرحلة ما قبل االنتخاابت من شأهنما أن
يشكال مانعاً أمام اتفاق موسع مع روسيا؛ لكن حقيقة األمر أن الضغط على ترامب حبجة روسيا
مل يكن سوى ذريعة إلدارته غري املتعادلة ،ويوجد من الناحية العملية منطق مشرتك بني موسکو
وواشنطن؛ من أجل السيطرة على األمور اإلقليمية والدولية وإدارة العالقات الثنائية ،وهو ال ينفي
التسوية اليت من مجلتها يف سورای والشرق األوسط.

املصدر:
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=121909
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ركود الطلب على الغاز الطبيعي في الشرق األوسط
روبن ميلز *

2017-8-24
إن الزايدة يف الطلب واألسعار يف السنوات العشر املاضية على وشك أن تتغري.
من البديهي القول إن الطلب على الغاز الطبيعي يف الشرق األوسط سيستمر يف االزدايد،
إذ ارتفع استهالكه مبقدار  25مليار قدم مكعب يومياً يف العقد املاضي -أي أكثر من نسبة
االستهالك يف الوالايت املتحدة والصني بنح ٍو كبري ،-وقد أشارت توقعات شركة يب يب الربيطانية
للطاقة ( )BPلعام  2017إىل أن الطلب سيتزايد من  47مليار قدم مكعب يومياً يف عام 2015
إىل  73مليار قدم مكعب حبلول عام 2035؛ ألن شركات النفط الوطنية ومصدري الغاز الطبيعي
املسال يعتمدون على طلب املنطقة املتزايد للغاز لرسم خططهم الطموحة يف توسيع أعماهلم ،ولكن
ذلك على وشك أن يتغيرّ .
إن الطريق الذي قادان إىل هذه احملطة هو االزدهار االقتصادي الذي حدث يف املنطقة؛
نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة يف أوائل العقد األول من القرن احلايل ،الذي ّأدى بدوره إىل النمو
السريع ،وبناء مدن جديدة ،وزايدة الطلب على إنتاج مكيفات اهلواء يف الصيف ،وأجهزة التدفئة
يف الشتاء ،وحمطات حتلية املياه ،ومجيع التجهيزات األخرى لتوفري حياة كرمية.
واصلت احلكومات اعتماد الصناعات اليت تلجأ إىل االستعمال املكثف للطاقة؛ سعياً إىل
تنويع اقتصاداهتا يف القطاعات اليت تتمتع فيها مبيزة تنافسية ،مثل :البرتوكيماوايت ،واأللومنيوم،
والصلب ،والسمنت؛ وإدراكاً منها للضغوط االجتماعية ،قامت احلكومات بدعم قطاع الغاز
الطبيعي والكهرابء واملياه؛ مما أدى إىل تراجع الطلب عليها.
ويف الوقت نفسه ،فإن الغاز الرخيص -وهو نتاج اثنوي لعملية إنتاج النفط -يتم استعماله
بكفاءة ،و ّأدت االختالفات السياسية والتجارية إىل تعطيل مشاريع التصدير يف حقل غاز الشمال
القطري وحقل فارس اجلنويب يف إيران ،ومت ختريب خط أانبيب الغاز الذي ميتد من مصر إىل األردن
* زميل سابق غري مقيم لشؤون لطاقة يف مركز بروكنجز الدوحة ،ومؤسس شركة قمر للطاقة.
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وإسرائيل وسوراي مراراً وتكراراً ،ومن مث توقفت عن العمل؛ ألن مصر مل تستطع توفري الغاز الالزم
لتلبية احتياجاهتا اخلاصة.
وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الدول والعواصم اليت تقع يف املنطقة -اليت تعد من إحدى املناطق
الغنية ابلغاز الطبيعي -قد بدأت ابسترياد الغاز املسال ،وتلك الدول هي :الکویت يف عام ،2009
ديب يف عام  ،2010وإسرائیل يف عام  ،2013ومصر واألردن يف عام  ،2015وأبو ظيب يف عام
 ،2016وختطط مدينتا الشارقة يف اإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين السترياد الغاز الطبيعي
املسال يف عامي  2018و 2019على التوايل ،فضالً عن رغبة السعودية مؤخراً يف استرياد الغاز
الطبيعي املسال.
رد فعل معاكساً له؛ فال ينبغي ملنتجي ومصدري الغاز الذين
ومع ذلك ،فإن لكل فعل َّ
يوجهون طاقاهتم إىل سوق الشرق األوسط أن ينظروا إليها كمنطقة ال ينتهي فيها الطلب على
الغاز ،إذ أييت الرد املعاكس على ثالث جهات ،هي :االقتصاد ،والكفاءة ،واملنافسة؛ فقد ّأدت
أسعار النفط املنخفضة نسبياً إىل تراجع النمو ،وركودها يف بعض البلدان ،ومت تقليص عدد العمالة
ِ
ب من أرابب العمل يف تلك الدول توفري املال.
الوافدة يف أجزاء من اخلليج إذ طُل َ

إن موجة التغويز[ ]1العظيمة يف إيران قد وصلت تقريباً إىل هناية مسارها؛ فقد مت ربط القرى
النائية ابلشبكة املستحدثة ،ومل تعد الصناعات اجلديدة يف املنطقة تعتمد على الغاز الرخيص لتكون
جمدية وفعالة ،وهو ما يتناقض مع الوالايت املتحدة ،إذ حيافظ الصخر الزييت على اخنفاض األسعار.
أدركت احلكومات التكلفة الباهظة إلعانتها بسبب تراجع أسعار النفط والغاز ،ومن خالل
تقليص الفجوة بني املعدالت احمللية واألسعار الدولية ،أصبح من السهل إجراء اإلصالحات،
إذ قامت إيران بدعم أسعار الغاز والكهرابء والوقود يف عام  ،2010لكن التضخم والعقوابت
االقتصادية املفروضة ّأداي إىل تراجع أتثري ذلك الدعم ،وحذرت كل من اململكة العربية السعودية
وسلطنة عمان والبحرين ومصر واألردن وغريها من الدول املسار عينه.
ّأدى ختفيض الدعم على الغاز الطبيعي إىل حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة ،إذ مت
استبدال توربينات الغاز البخارية -اليت حتول  %25فقط من الوقود إىل كهرابء -مبحطات الدورة
املركبة بكفاءة تبلغ  %50فأكثر ،وتقوم احلكومات يف مجيع أحناء املنطقة إبدخال معايري الكفاءة يف
املباين واألجهزة املنزلية ،فقد أصبح املستهلكون أكثر وعياً ابلنفاايت وطرق تدويرها.
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وأدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ونقص املعروض احمللي إىل جلوء احلكومات يف الشرق
األوسط ملصادر طاقة بديلة ،إذ من املقرر أن يبدأ برانمج الطاقة النووية الضخم التابع لألمم املتحدة
يف توليد الطاقة قريباً.
بدأ استعمال الطاقة الشمسية -وطاقة الرايح يف بعض األماكن -ابالزدايد؛ وذلك ألخنفاض
أسعارها -حمققة رقماً قياسياً حول العامل -فبإمكان مصدر الطاقة هذا تلبية  %20من الطلب
على الكهرابء يف املنطقة ،مع بلوغ ذروة إنتاج الطاقة الشمسية دون احلاجة إىل أساليب التخزين
املكلفة ،وتشري أحباثنا إىل أن اململكة العربية السعودية إبمكاهنا أن حتقق حاجتها الكهرابئية لعام
 2032حبرق كميات أقل من النفط ،بسعر التكلفة نفسه الذي تتكبده اآلن .وقد جلأت عُمان
إىل استعمال ألواح الطاقة الشمسية لتكوين البخار الالزم لعمليات استخالص النفط ،بينما جلأت
ديب وتركيا ومصر حنو استعمال الفحم املليء ابلكربون واألرخص سعراً.

لن تقل أمهية الغاز الطبيعي يف املستقبل ،فهذا النوع من الوقود رخيص نسبياً ونظيف للبيئة،
وله قاعدة ضخمة من املستخدمني ،وأن الصناعات القائمة على الغاز لن تتوقف عن العمل؛
فلدى إيران العديد من مصانع البرتوكيماوايت اليت تنتظر رؤوس األموال ليتم إكمال بنائها بعد رفع
العقوابت ،وستعزز بعض الدول -كالعراق ولبنان وقربص -استخدام الغاز احمللي بنح ٍو كبري ،إلاّ
أن منو الطلب على الغاز اإلقليمي -والسيما واردات الغاز الطبيعي املسال -سيتباطأ كثرياً؛ لذلك
على الشركات اليت تستهدف هذه السوق النظر إىل املستقبل -وليس املاضي -لرسم خططها.
املصدر:

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-08-16/natural-gas-headsfor-middle-east-doldrums

[ ]1التغويز :هو عملية حتويل املواد اليت حتوي يف تركيبها على الكربون مثل الفحم والكتلة
احليوية إىل أول أكسيد الكربون واهليدروجني وذلك بتفاعل املواد اخلام عند درجات حرارة عالية
مع كميات من األكسجني متحكم هبا؛ ينتج عن هذه العملية مزيج غازي يدعى غاز االصطناع،
وتعد عملية التغويز من العمليات الفعالة الستخراج الطاقة من املواد العضوية.
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هل ثمـة اتفاق إيراني تركي لتنفيذ عملياتٍ مشتركة؟
صادق ملكي*

2017-8-26
أهداف سفر اللواء (ابقري) إىل أنقرة
ما الذي يفرتض التصديق به؟ أجيب أن نبدي سعادتنا من سفر مسؤول عسكري إيراين رفيع
املستوى إىل أنقرة؟ أم أن نستاء من مبادرة تركيا يف بناء اجلدران على حدودها مع إيران؟ هل بناء
التخوف من إيران؟ أم أن زايرة القائد العسكري اإليراين هي بداية لرفع
اجلدران احلائلة دليل على ّ
حواجز اخلوف؟ هذه هي لُعبة الساحة السياسية الغامضة دوماً؛ فال اجلدار األمين هو هناية املطاف،
حتوٍل جذري يف العالقات اإليرانية-الرتكية.
وال زايرة املسؤول العسكري هي بداية ّ
ترأّس اللواء حممد ابقري رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلّحة اإليرانية وفداً عسكرايً
إيرانياً لزايرة تركيا؛ تلبيةً لدعوة نظريه الرتكي (خلوصي آكار) ،وكان احلديث عن التعاون املشرتك يف
جمال الشؤون اإلقليمية ،واحلرب على اإلرهاب ،وأمن احلدود املشرتكة ،وكذلك حماداثت األستانة
من أهم احملاور اليت نوقشت بني ابقري واملسؤولني السياسيني والعسكريني يف تركيا.
لكن تزامنها
وعلى الرغم من أ ّن هذه السفرة كانت ُمدرجة ضمن قائمة األعمال منذ فرتة ،و َّ
التأمل والنقاش؛ ففي
مع بدء عمليات بناء اجلدار األمين الرتكي على احلدود اإليرانية تدعو إىل ّ
فعل عدائي ضد إيران كانت تبادر إىل اختاذ ٍ
السابق حينما كانت تركيا تنوي ممارسة ٍ
موقف حمسوب،
ردة الفعل اإليرانية ،أو لتقلّل من أتثري الردود عليها؛
وترفع ايفطة العالقات احلسنة بني َ
البلدين لتتقي ّ
فبالعودة إىل التحوالت الطارئة على هذا امللف وطريقة تنصيب الدرع الصاروخي الرتكي جند بعض
التناقضات؛ فمن ٍ
جانب جند أتكيد املسؤولني األتراك على عدم استهداف إيران من خالل هذا
املشروع ،ومن جانب آخر جند تصريح أمني عام ّقوات الناتو ،وكذلك الرئيس الفرنسي السابق
اللذين أوضحا أن الغاية من هذا املشروع هي استهداف إيران؛ وقد يكون هذا التناقض خري مرشد
ملن اختذ جانب احليطة واحلذر ومل يق ّدم حتليالً اسرتاتيجياً لسفر مسؤول عسكري إىل تركيا.
*خبري وحملل سياسي إيراين.
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تشري األخبار املتداولة إىل أن احملاداثت واالتفاقات اليت جرت يف هذه الزايرة كان هلا طابع
لكن التقارير تشري إىل أموٍر أخرى نوقشت يف هذه الزايرة ،منها :قضية التص ّدي
عسكري وأمين ،و ّ
العمال الكردستاين ،وقضية أكراد سوراي ،ومسألة االستفتاء يف إقليم كردستان ،والواقع
حلزب ّ
العراقي والسوري ،وملف داعش واحلشد الشعيب ،وتعزيز اجلانب األمين يف احلدود املشرتكة.
البلدين
وترى بعض املصادر اإلعالمية واخلربية أ ّن هذه الزايرة هي من أجل إبرام اتفاق بني َ
ٍ
لتنفيذ
عمليات مشرتكة .ولكن ابلنظر للمعطيات يكون التوافق على تنفيذ العمليات املشرتكة بعيداً
عن الواقع ،ولو أن تنفيذ الغارات اخلاطفة والعلميات السريعة املشرتكة اليت توجد هلا حاالت مشاهبة
يف السابق قد تكون جزءاً من نتائج هذه الزايرة.
إ ّن الطريقة الربغماتية اليت تتخذها تركيا يف اختاذ القرار السياسي ،وكذلك سياستها متعددة
وحتول التهديدات إىل �فَُرص؛ فمساندة
األوجة يف السنوات األخرية جتعل منها أن تستثمر األزمات ّ
لكن الضرورات الناجتة عن الظروف اليت سببت تغيرياً يف
تركيا لداعش نّ ٌ
بي حتىّ حللفائها الغربيني ،و ّ
األول حملاربة داعش.
السياسة الرتكية جعلت منها تبدو يف
ّ
الصف ّ
وعسكري وأمين واقتصادي مع تركيا جيب االلتفات إىل أ ّن أنقرة
سياسي
كل اتفاق
ّ
ويف ّ
ّ
كانت حترص على مصاحلها فقط ،ويف أغلب األحيان كان هذا احلرص متماشياً مع جممل
التحوالت السياسية القادمة-
السياسات الغربية؛ إذن -ابلنظر للظروف املتغيرّ ة والعابرة يف املنطقة و ّ
املتفحصة والثاقبة والعميقة هلذه االتفاقات وتبعاهتا من الضرورايت ابلنسبة لطهران،
تكون النظرة ّ
وحني اختاذ القرار جيب ألاّ تقتصر النظرة على الوضع الراهن ،فاملتغريات يف وضع املنطقة -والسيما
البلدين يف كث ٍري من القضااي
تضاد واضح بني َ
ابلنسبة إليران وتركيا والنظام الدويل -تفصح عن ّ
كالعراق وسوراي؛ فالسياسات العسكرية واألمنية اليت تتخذها الدول ليست نتاجاً لقرار ٍ
ات آنيّة،
بل إن التوافقات املرحليّة من شأهنا أن تسبب أبضرا ٍر فادحة يف سياسات الدول طويلة األمد ،إذ
ابألمس كانت تركيا تع ّد استقالل األكراد يف مشال العراق متهيداً للحرب ،ولكنّها اليوم ابتعدت كثرياً
عن هذه السياسة ،وإ ّن حتليل السياسات وفهمها وتوجهات الدول اإلقليمية مثل تركيا ليست نتيجة
للتحوالت العابرة ،بل جيب احلصول على إدراك اسرتاتيجي من مكانة هذه الدول يف النظام الدويل
واإلقليمي ،وكذلك اإلحاطة بواقعها الداخلي ،واألهم من ذلك كلّه نظرة تلك الدولة إليران ،ومن
أي حتليل سياسي.
مثَّ اعتماد ذلك يف ّ
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ُّ
مهماً،
تعد زايرة مسؤول
عسكري إيراين هبذا املستوى لرتكيا بعد االنقالب العسكري أمراً ّ
ّ
يؤدي هذا األمر إىل حدوث تغي ٍري اسرتاتيجي يف السياسات املتخذة؛ إذ إن تركيا
ولكن جيب ألاّ ّ
اليت هي أحد أعضاء الناتو ومسندوة من النظام الرأمسايل العاملي -تواجه يف هذه األياّ م مشكالتمع أورواب وأمريكا ،ولكنّها ليست كمشكالت إيران مع الغرب ،بل هي مشكالت عابرة وتكتيكية،
فرتكيا مل ختاطر أبداً بعالقتها مع الغرب ،وليست مستع ّدة لتقدمي العالقة مع إيران على عالقتها مع
يؤدي
الغرب؛ ولكن املناورة ابالقرتاب من إيران ميكن أن تلبيّ بعض الطموح واملصاحل الرتكيّة ،وقد ّ
بح يف املفاوضات املستقبليّة.
ذلك لكسب بعض االمتيازات ،ومينحها ورقة ر ٍ

املصدر:
موقع (دبلوماسي إيراين) الفارسي
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1971052
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التحالف اإليراني-التركي الجديد
سارة معصومي

2017-8-27
أردوغان :سنتعاون للتص ّدي إىل ( )PKKو(بيجاك)

ٍ
مرحلة جديدة
املتح ّدث ابسم اخلارجية اإليرانية :العالقات اإليرانية-الرتكية تدخل يف

(يف الوقت احلاضر ليس من الضروري التح ّدث كثرياً عن هذه الزايرة ،وعلينا أن نصرب ونتأىن
البلدين فيما
كثرياً ،ففي املستقبل سنشهد األثر اإلجيايب هلذه الزايرة على العالقات الثنائية بني َ
يتعلّق ابلقضااي اإلقليمية).

رده
هذه هي العبارات اليت ذكرها املتح ّدث ابسم اخلارجية اإليرانية هبرام قامسي يف معرض ّ
على سؤال مراسل صحيفة (اعتماد) حول تفاصيل االتفاقات املربمة بني إيران وتركيا خالل الزايرة
القوات املسلّحة اإليرانية إىل أنقرة ،وتزامناً مع تصرحيات
األخرية للواء ّ
“حممد ابقري” رئيس أركان ّ
صحفي أقيم �قُبَيل سفره
اخلارجية اإليرانية أعلن الرئيس الرتكي “رجب طيّب أردوغان” يف مؤمت ٍر
ّ
تعاون مشرتك ِ
إىل األردن عن ٍ
قادم بني إيران وتركيا للتص ّدي إىل اجملاميع املسلّحة ،وعلى الرغم من
ٍ
عسكري إيراين رفيع املستوى إىل تركيا،
ملسؤول
عدم الكشف عن تفاصيل هذه الزايرة غري املعهودة
ّ
اليت
استغرقت ثالثة أياّ م ،ولكن يبدو أ ّن األمر -حبسب تصريح هبرام قامسي -سيتّضح أكثر مبرور
ْ
الزمن ،وأ ّن مثار التعاون بني طهران وأنقرة سيكشفه مرور األياّ م.
املرجح أ ّن القادة العسكريني األتراك حت ّدثوا مع اللواء ابقري
حبسب ما قاله “أردوغان” فمن َّ
ٍ
خالل زايرته إىل تركيا حول (مدى إمكانية القيام بعمليات مشرتكة ضد اجلماعات اإلرهابية)،
القوات املسلّحة الرتكية أيضاً حتّدث عن بعض التفاصيل املتعلّقة هبذا التعاون
وإن قائد األركان يف ّ
ٍ
آخر من حديثه أ ّكد الرئيس الرتكي أ ّن التعاون العسكري املشرتك بني إيران
العسكري .ويف جزء َ
املسمى بـ (بيجاك) ممكن احلصول.
العمال الكردستاين ( )PKKوفرعه اإليراين ّ
وتركيا ضد حزب ّ
الكل َّ
عد ذلك من
لقد تص ّدرت تصرحيات أردوغان -هذه -قائمة األخبار والصحف العاملية ،و ّ
*خبري وحملل سياسي إيراين.
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املسلحة اإليرانيّة والرتكيّة .لقد
القوات
ّ
ئيسي أركان ّ
أبرز مثار احملاداثت ِالثنائية وغري املعهودة بني ر َ
آخر من تصرحياته أ ّن العلميات العسكرية املشرتكة مع إيران ض ّد اجلماعات
أ ّكد أردوغان يف جزء َ
البلدين هي من ضمن قائمة املهام املشرتكة اليت يُراد إجنازها من خالل هذه
اإلرهابية اليت هتدد َ
جراء
العالقة الثنائية ،وقد استأنف حديثه ابإلشارة إىل اخلسائر اليت تكبّدهتا كلٌّ من تركيا وإيران ّ
نشاطات ّقوات الـ ( )PKKو(بيجاك) ،مؤّكداً على أ ّن الطرفَني اتّفقا على ضرورة التص ّدي
ٍ
عالقات ثنائية على املدى القصري.
للتهديدات املشرتكة من خالل إجياد
إ ّن نشاطات الـ ( )PKKيف داخل األراضي الرتكية وخارجها أضحت من أبرز خماوف
أردوغان خالل السنوات األخرية ،والسيما مع بدء األزمة السوريّة .إذ كانت ّقوات الـ ()PKK
مستقرة يف سورية حتىّ عام  ،1998ولكنّها اآلن متواجدة يف جبال القنديل يف مشال العراق ،حيث
ّ
مسجلة لدى الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب من
القوات ّ
يقع مركز قيادة عملياهتا العسكرية ،وهذ ّ
ضمن اجملموعات اإلرهابية ،وأنهّ ا منذ  40عاماً تقود عمليات مسلّحة ضد احلكومات الرتكية املتعاقبة
القوات جب ّدية ،إذ شهدت
اليت راح ضحيّتها مئات املواطنني األتراك ،مما دعا أبنقرة أن تتصدى هلذه ّ
مرات.
مقرات الـ ( )PKKيف مشال العراق خالل السنوات األخرية قصف املدفعيّة الرتكيّة لع ّدة ّ
ّ
املسمى بـ (بيجاك) فقد ن ّفذ بعض العمليات
العمال الكردستاين يف إيران ّ
ّأما فرع حزب ّ
مرات،
اإلرهابية يف داخل إيران ،وقد اشتب ّكت ّقوات بيجاك مع ّقوات احلرس الثوري اإليراين ع ّدة ّ
ففي الصيف املاضي اشتب ّكت يف منطقة سردشت اإليرانية .ويف الوقت احلاضر يبدو أن القادة يف
ست سنوات على األزمة السورية قرروا على إجياد تقر ٍ
يب بني وجهات
مضي ّ
ّ
طهران وأنقرة بعد ّ
ُضيف يف اآلونة األخرية موضوع
النظر يف موضوع حماربة اإلرهاب وإدارة ّ
ملف احلرب السوريّة؛ وقد أ َ
انفصال إقليم كردستان العراق إىل قائمة التعاون اإليراين الرتكي.
العمال الكردستاين
إ ّن موجة العمليات اإلرهابية الواسعة اليت تتبناها داعش ،وكذلك نشاطات حزب ّ
جعلت من احلكومة الرتكية تبادر إىل اختاذ بعض اإلجراءات االحرتازية ضماانً ألمنها الداخلي؛ فمن
ضمن هذه اإلجراءات هي مشروع بناء اجلدار األمين على حدودها املشرتكة مع إيران وسوراي.
التعاون حملاربة الفصائل املسلّحة الكردية
أوردت وكالة األنباء الفرنسية يف تقري ٍر هلا حول التعاون اإليراين الرتكي املشرتك ،قائلة :إ ّن
تصرحيات أردوغان اليت رّكزت على التعاون اإليراين الرتكي فيما يتعلّق ابلتص ّدي للفصائل املسلّحة
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العمال الكردستاين ( )PKKوفرعه اإليراين (بيجاك) جاءت بعد بضعة
الكردية املنتمية حلزب ّ
أياّ م من انتهاء زايرة اللواء ابقري إىل تركيا ،فبعد عودة القائد العسكري اإليراين إىل طهران نشرت
صحيفة تركيّة تقريراً ّادعت فيه أب ّن إيران قد انقشت مع القادة العسكريني والسياسيني يف تركيا
موضوع التعاون العسكري حملاربة الفصائل املسلّحة الكردية يف مناطق قنديل وسنجار يف داخل
صحة هذا األنباء فإنّه حيصل بعد أن كانت تركيا تنقد إيران دوماً لتقاعسها عن
العراق؛ يف حال ّ
التص ّدي للـ ( ،)PKKفضالً عن انتقادات أردوغان املكررة عرب أجهزة اإلعالم الرتكيّة اليت تناولت
موضوع إجراء االستفتاء الستقالل إقليم كردستان يف العراق يف اخلامس والعشرين من أيلول القادم.
على الرغم من األصداء الواسعة اليت أعقبت تصرحيات أردوغان حول التعاون العسكري بني
طهران وأنقرة للحرب على الـ ( )PKKو(بيجاك) ،ولكنّه مل يذكر شيئاً عن التفاصيل ،ومل يذكر
املنطقة اليت ستشملها العمليات العسكرية يف الوهلة األوىل.
آخر من تقريرها بعد اإلشارة إىل األكثرية الشيعية
وقد ذكرت وكالة األنباء الفرنسية يف موض ٍع َ
يف إيران واألكثرية السنية يف تركيا :ابلنظر لتباين املوق َفني اإليراين والرتكي الكبريين إبزاء األزمة
السورية؛ لذلك كانت العالقة بني طهران وأنقرة متشنّجة ج ّداً ،فقد سبق وأ ْن اهتم أردوغان إيران
لسعيها يف بسط نفوذ القومية الفارسية يف املنطقة أو حماوالهتا لنشر التشيع ،وهي اهتامات واجهت
مرة .وابلنظر ملاضي العالقات الثنائية ميكن القول إن زايرة اللواء ابقري
كل ّ
الرفض من طهران يف ّ
البلدين بعد انتهاء الزايرة ساقت العالقات القائمة إىل ٍ
مرحلة
وتصرحيات املسؤولني السياسيني يف َ
جديدة من التعاون يف اجلوانب األمنية والسياسية اليت قد تعيد على املدى البعيد عملية تكوين
التحالفات اإلقليمية.
مضي  7أشهر من توليّ ترامب مهام رائسة اجلمهورية يف الوالايت املتحدة توصلّت تركيا
فبعد ّ
ٍ
مفادها أنهّ ا ال تستطيع أ ْن تثق بسياسة ترامب الغامضة؛ ويف الوقت نفسه جند واشنطن
إىل نتيجة ّ
مستمرة بتسليح األكراد يف سوراي ،وغري مكرتثة ابعرتاض أنقرة؛ ففي مثل هذا الظرف جلأت أنقرة
ّ
جترب حظّها يف االصطفاف إىل جانب التحالف الروسي-اإليراين.
حبذر
أخذت
و
البديلة
للحلول
ّ
ٍ
صعيد متّصل نسمع انتقادات جديدة وجهها أردوغان لواشنطن يف تصرحياته األخرية ،إذ
وعلى
توزع يف سوراي
تناول فيها قضية تسليح األكراد من قبل الوالايت املتحدة قائالً :إ ّن هذه األسلحة ّ
والعراق ابسم حماربة داعش ،ولكنّها تستخدم يف العمليات اليت تشنّها ّقوات الـ ( )PKKضد تركيا،
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أي دولة تصل إىل ّقوات الـ( )PKKوإىل ّقوات (حزب االحتاد الدميقراطي
حنن نعلم أ ّن سالح ّ
حمملة وصلت إىل العراق وسوراي ،واآلن تستخدم هذه
السوري) ،وهناك أكثر من ألف شاحنة ّ
األسلحة يف سوراي ،ومن مثّ يف تركيا ،وقد أبلغنا الرئيس األمريكي بذلك ،ولكن ما اخلطوات اليت
حلل هذه املشكلة؟ حنن نطالب ابسرتجاع هذه األسلحة.
قام هبا ّ

خماوف تل آبيب من التحالف اإليراين-الرتكي
البلدين وردم الفجوات-
إن التحالف بني إيران وتركيا -أو بعبارٍة أدق (إزالة التوتر) بني َ
تبعث املخاوف والقلق لدى كث ٍري من العيب رقعة الشطرنج السياسية واألمنية يف الشرق األوسط،
وإن أحد أبرز هؤالء الالعبني هو كيان إسرائيل .فعلى هذا الصعيد دعا “مارتن شرمن” رئيس مركز
للمضي يف
الدراسات االسرتاتيجية يف الكيان الصهيوين إىل إبعاد إيران وتركيا عن بعضها اآلخر
ّ
مشروع أتسيس دولة كردية مستقلّة يف العراق .ونشرت وكالة أنباء (فارس) اإليرانية ترمجة تصرحيات
مبادة الصقة أدت إىل التقارب بني
مارتن شرمن اليت شبّه فيها عملية االستفتاء يف كردستان العراق ّ
إيران وتركيا ،وقد قال يف سياق حديثه :لقيام مثل هذه الدولة جيب احل ّد من خمالفة إيران وتركيا
مع هذا املشروع .وقد ّادعى أب ّن التقارب اإليراين الرتكي يستطنب خالفاً سياسياً الفتاً بني الشعبَني
الرتكي واإليراين .وقد أعرب هذا احمللل السياسي اإلسرائيلي عن أمله لتكون املواقف املتباينة مؤديةً
تؤدي إىل تغيري يف التحالف اإليراين الرتكي .وقد أ ّكد شرمن أ ّن
إىل التغيري يف املصاحل؛ وابلتايل ّ
التحالف اإليراين الرتكي جاء بعد قرار حكومة إقليم كردستان يف العراق إلجراء استفتاء حول
أمر خميف وغري مرغوب فيه ابلنسبة إلسرائيل.
االستقالل ،وإ ّن هذا التحالف هو ٌ
ويف معرض حديثه عن التحالف اإليراين الرتكي َّ
عد مارتن شرمن هذا التحالف أبنه قد يفتح
ٍ
ٍ
لكن القلق احلقيقي هو أ ّن هذا التحالف
أبواابً إلجياد تعاون مشرتك بني إسرائيل والدول العربية ،و ّ
من شأنه أن مينح إيران حريّة أكثر يف العمل ،وقد ذكر يف هناية حديثه أن التحالف اإليراين الرتكي
يُزعج إسرائيل كثرياً ،وابلطبع أن هذا األمر هو كدرس ملن يريد أن يعرف أبنّه ال ميكن االعتماد على
طبيعة العالقات الدولية الراهنة إلجياد حتالفات اسرتاتيجية طويلة األمد.
املصدر:
صحيفة اعتماد اإليرانية – العدد  – 3886الثالاثء /22آب.2017/
http://www.etemadnewspaper.ir/?News_Id=84091
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الصين في مواجهةٍ مع أميركا
غراهام أليسون *

2017-9-6
إدارة الصراع القادم بني احلضارتني
استيقظ الشعب األمريكي على تنافس الصني املزدهرة مع الوالايت املتحدة يف كل اجملاالت،
إذ يشعر العديد من الناس ابلراحة جتاه هنضة الصني كوهنا أغىن الدول وأقواها ويروهنا أبهنا ستسري
على خطى أملانيا والياابن وغريمها من الدول اليت شهدت حتوالت عميقة وبرزت كدميقراطيات
ليربالية متقدمة؛ وبناءً عليه ،سيقود هذا اخلليط السحري من العوملة والنزعة االستهالكية القائمة
على السوق واالندماج يف النظام الدويل القائم على القوانني الصني إىل أن تصبح يف النهاية دولة
دميقراطية يف الداخل وأن تتطور إىل ما وصفه انئب وزير اخلارجية األمريكي روبرت زويليك (ابلدولة
املستثمرة املوثوق هبا يف اخلارج).
نّبي صاموئيل هنتنغتون -وهو عامل سياسي -يف مقاله بعنوان “صراع احلضارات” الذي
نُشر يف هذه اجمللة عام “ ،1993أن خطوط الصدع الثقافية ستصبح مسة مميزة لعامل ما بعد احلرب
عما يتعلق حبل النظام الليربايل العاملي” .ففي بصرية هنتنغتون شيء من احلكمة إذ
الباردة بعيداً ّ
ألقت الضوء على االنقسام بني “احلضارات الغربية واإلسالمية” ،وهو االنقسام الذي ُكشفت
عنه هجمات  11أيلول عام  2001وما أعقبها من صراعات ،لكن هنتنغتون رأى الفجوة بني
الغرب الذي تقوده الوالايت املتحدة واحلضارة الصينية بنفس العمق والثبات والرتابط ،وأشار إىل
أن “الفكرة القائلة من أن هنالك “حضارة عاملية” هي فكرة غربية تتعارض مباشرة مع خصوصية
معظم اجملتمعات اآلسيوية وتركيزهم على ما مييّز أي شعب من اآلخر”.
وقد دعمت السنوات منذ ذلك احلني حجة هنتنغتون ،بل إن العقود القادمة ستعززها،
وجتسد الوالايت املتحدة ما اعتربه هنتنغتون ابحلضارة الغربية ،وأن التوترات بني القيم والتقاليد

* برفيسور دوغالي ديلون يف الدراسات احلكومية يف كلية كينيدي جامعة هارفرد.
هذا املقال مقتبس من كتاب بعنوان :احلرب القادمة :هل تستطيع أمريكا والصني اهلروب من فخ ثيوسيديدس؟ (هوتون
ميفلني هاركوت.)2017 ،
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والفلسفات لدى كل من أمريكا والصني ستزيد من خطورة التوترات اهليكلية األساسية اليت حتدث
حينما هتدد دولة مزدهرة “كالصني” إبزاحة قوى معروفة “كالوالايت املتحدة”.
إن السبب الذي يقف وراء مثل هذه التحوالت اليت تقود إىل الصراع هو “فخ ثوسيديديس
 ،”Thucydidesالذي مسّي بذلك بعد أن الحظ املؤرخ اليوانين ثوسيديديس ديناميكية خطرية
بني أثينا املزدهرة وحكم سبارات ،وعلى وفق ثوسيديديس “فإن صعود أثينا وازدهارها أدى إىل
اخلوف من أن هذا االزدهار غرس يف حكم سبارات وعليه ستكون احلرب حتمية” .تشعر القوى
الصاعدة ابألحقية واألفضلية وتطالب مبز ٍ
يد من النفوذ واالحرتام ،أما القوى التأسيسية فتواجه
املنافسني ومتيل إىل أن تصبح قلقة وغري مستقرة ودفاعية ،ويف مثل هذه البيئة تتعاظم فيها سوء
الفهم وختلو من التعاطف واالحرتام ،فضالً عن أن األحداث وردود أفعال الطرف الثالث -اليت
من املمكن أن تكون إما غري مقبولة وإما غري مطيعة -إبمكاهنا أن تؤدي إىل حروب ال يرغب هبا
املسؤولون األساسيون.
يف مثل حالة الصني والوالايت املتحدة ،تتفاقم خماطر فخ ثيوسيديديس بسبب عدم التوافق
احلضاري بني البلدين؛ األمر الذي يزيد من حدة التنافس وجيعل من الصعب حتقيق العالقات
الودية ،وميكن مالحظة هذا التباين بسهولة يف االختالفات العميقة بني املفاهيم األمريكية والصينية
للدولة واالقتصاد ،ودور األفراد والعالقات بني الدول واألمم ،وطبيعة الوقت.

جنود جيش التحرير للشعب الصيين خالل موكب عسكري يف منطقة منغوليا الداخلية ذاتية احلكم ،الصني،
متوز  .2017رويرتز
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أمر ال بد منه ،ويعتقد بضرورة وضع قيود حنو هدف الدولة
الشر ٌ
يرى الشعب األمريكي أن ّ
يف صناعة االستبداد وإساءة استخدام السلطة ،أما ابلنسبة للصينيني فإن احلكومة دعامة أساسية
احلرة على الطريقة األمريكية ،تضع
لضمان النظام ومنع الفوضى؛ إذ يف النظام الرأمسايل للسوق ّ
احلكومة وتنفذ القوانني ويف بعض األحيان من املمكن أن حيدث تدخل حكومي يف االقتصاد
وملكية الدولة ،ولكن تعد استثناءات غري مرغوب هبا ،ويف اقتصاد السوق اليت تقوده دولة الصني،
تضع احلكومة أهدافاً للنمو ،وتدعم الصناعات لتطوير املنتوج الوطين وتعزيزه ،واالضطالع مبشاريع
اقتصادية كبرية طويلة األمد للنهوض من أجل مصاحل البالد.
ال متجد الثقافة الصينية النهج الفردي الذي تتبعه الطريقة األمريكية اليت تقيس اجملتمع
مبدى محاية الدولة للحقوق وتعزيز حرية األفراد ،يشري املصطلح الصيين التايل“ :النهج الفردي أو
الفردية”  -gerezhuyi-إىل االهتمام بنح ٍو أانين ومقتصر على فرد واحد بدالً من جمتمع كامل.
إن املعادلة الصينية اآلتية “أعطين احلرية أو أعطين املوت” ستصبح “أعطين جمتمعاً متناغماً أو
أعطين املوت” ،إذ ابلنسبة للصني فإن النظام هو السلطة العليا يف البالد وإن االنسجام والتوافق
ينتجان عرب الثريوقراطية إذ يتمثل املعتنقني ملذهب الفيلسوف كونفوسيوش الذي يقوم على القاعدة
اآلتية :اعرف مكانك!.
ال ينطبق هذا الرأي على اجملتمع احمللي فحسب ،بل ينطبق أيضاً على الشؤون االجتماعية،
إذ ترى الصني -حسب وجهة نظرها -أن مكاهنا الصحيح هو فوق اهلرم ،وترتتب دول أخرى
كروافد اتبعة ،أما وجهة النظر األمريكية فتختلف نوعاً ما .ومنذ هناية احلرب العاملية الثانية على
األقل ،سعت واشنطن إىل منع ظهور “منافس ند” إبمكانه أن حيد من اهليمنة العسكرية األمريكية،
لكن أكدت التصورات األمريكية بعد احلرب للنظام الدويل احلاجة إىل نظام عاملي قائم على قوانني
تقيد حىت الوالايت املتحدة.
وأخرياً ،فإن كل من الصني وأمريكا يفكران ابلوقت وخيتربان مروره بنح ٍو خمتلف ،إذ مييل
األمريكان إىل الرتكيز يف احلاضر؛ وغالباً ما حيصون الساعات واألايم ،أما الصينيون فيمتلكون عقلية
أترخيية إذ يفكرون يف املستقبل لعقود وقرون.
وابلطبع ،فإن تلك التعميمات شاملة وهي ابلضرورة اختزالية وال تعكس متاماً تعقيدات
كل من اجملتمع الصيين واألمريكي ،لكنها تقدم مالحظة مهمة ،وهي أن على صانعي السياسة يف
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الوالايت املتحدة والصني أن ال ينسوا سعيهم إبدارة هذه املنافسة من دون حرب.
حنن األبرز
تتفاقم االختالفات الثقافية بني الوالايت املتحدة والصني بسبب ميزة ابرزة يشرتك فيها
البلدان وهي :عقدة السمو ،والعلو املتطرف؛ فكل منهما يرى نفسه استثنائياً ومميزاً من دون نظري.
يف بعض النواحي ،جتتاح االستثنائية الصينية بنح ٍو أكرب من نظريهتا األمريكية“ ،وترى
اإلمرباطورية الصينية نفسها مركز العامل املتحضر” ،كتب املؤرخ هاري جيلرب يف كتابه لعام 2001
بعنوان “األمم من اإلمرباطورايت” أنه يف خالل احلقبة اإلمرباطورية ،والعامل البريوقراطي الصيين ال
يعتقد يف “الصني” أو “احلضارة الصينية” يف املعىن احلديث على اإلطالق ،وابلنسبة له ،كان
هنالك شعب “اهلان  ،”Hanوبعد ذلك أتى اجملتمع الرببري “اهلمجي” ،ومهما كان غري
متحضر فهو يف النهاية وحبكم تعريفه “وحشي”.

هينري كيسنجر وماو زيدونغ يف بكني .1975

وحىت يومنا هذا ،يفتخر الصينيون إبجنازاهتم احلضارية ،إذ قال الرئيس الصيين شي جني بينغ
يف خطاب له عام “ 2012إن أمتنا دولة عظيمة”“ ،فخالل عملية احلضارة والتطوير والتنمية
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اليت دامت  5000سنة ،قدمت األمة الصينية مسامهة ال ميكن حموها أو نسياهنا يف حضارة البشرية
وتقدمها” ،وأشار شي يف كتابه عام  2014بعنوان “حكم الصني” إىل أن “حضارة الصني
املتواصلة ال تساوي أي شيء على األرض ،إذ إهنا إجناز فريد من نوعه يف أتريخ العامل”.
إما األمريكيون فريون أنفسهم أيضاً يف طليعة احلضارة ،والسيما حني يتعلق األمر ابلتنمية
السياسية ،فشغف احلرية مكرس يف الوثيقة األساسية للعقيدة السياسية األمريكية وهي “إعالن
االستقالل” اليت تنص على أن “مجيع الرجال خلقوا متساووين” وعليه “مينحهم خالقهم حبقوق
ال جيوز التصرف هبا” .وبني هذا اإلعالن أن تلك احلقوق تشمل “احلياة واحلرية والسعي لتحقيق
السعادة” ،وتؤكد أن هذه ليست مسائل للنقاش بل حقائق بديهية .وقد كتب املؤرخ األمريكي
ريتشارد هوفستادتر “كان قدران كدولة ال متتلك أيدلوجيات بل مهها الوحيد أن تصبح األوىل”.
وعلى النقيض من ذلك ،فإن النظام هو القيمة السياسية املركزية للصينيني ،والنظام ينتج من
الثريوقراطية .إن احلرية الفردية (كما يفهمها األمريكيون) تشوش الثريوقراطية ،ويرى الصينيون أهنا
جتلب الفوضى.
افعل كما أقول وكما أفعل؟
ْ

اعرتف مؤسسو الوالايت املتحدة أبن اجملتمع حباجة للحكومة على الرغم من انعدام الثقة
للشعب األمريكي ابلسلطة ،لكن من انحية أخرى من يقوم حبماية اجملتمع من التهديدات األجنبية
أو من عمليات انتهاك اجملرمني حلقوقهم داخل البالد؟ إن وجود حكومة قوية مبا فيه الكفاية لتلبية
متطلبات اجملتمع األساسية وحاجاته ،ال بد من أهنا ستميل حنو االستبداد ،وإلدارة هذا التحدي
بني مؤسسي الوالايت املتحدة يف تشكيل احلكومة وتلبية رغبات اجملتمع وزايدة ثقة اجملتمع بتلك
احلكومة ،صمموا حكومة تكون “حكومة مؤسسات منفصلة تتقاسم السلطة” ،كما وصفها املؤرخ
ريتشارد نيوستدت؛ وعليه ّأدى ذلك إىل وجود نضال مستمر بني السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية ،مما ترتب عليه اخللل واجلمود والتأخري يف عمل هذه املؤسسات ،ولكنها قدمت أيضاً
ضوابط وتوازانت ضد إساءة املعاملة.
إن املفهوم الصيين للحكومة ودورها يف اجملتمع رمبا يكون خمتلفاً متاماً عن نظريه األمريكي ،إذ
الحظ يل أن “أتريخ البالد وأرشيفها الثقايف يُظهر أنه حينما يكون هنالك حكومة مركز قوية (يف
العاصمة بكني أو انجنينغ سابقاً) فإن البالد ستعيش يف سالم وإزدهار ،وعندما تكون حكومة املركز
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ضعيفة فإن األقاليم واملدن التابعة هلا يديرها حاكم ضعيف وقليل اخلربة ،وبناءً على ذلك ،فإن نوع
احلكومة املركزية القوية اليت يقاومها األمريكان ،متثل ابلنسبة للصينيني الوكيل الرمسي واحلصري الذي
يفرض القوانني للمصلحة العامة داخل البالد وخارجها ،ويف بعض األحيان ،تكتسح االستثنائية
الصينية نظريهتا األمريكية
خيص الشعب األمريكي ،فإن الدميقراطية هي الشكل الوحيد للحكومة إذ تستمد
وفيما ُّ
السلطات شرعيتها من قبول احملكومني (الشعب) ،وال ُّ
يعد هذا الرأي سائد يف الصني ،حيث من
الشائع االعتقاد أبن احلكومة تكسب أو تفقد الشرعية السياسية على أساس
أدائها ،ويف واحدة من مؤمترات التيد توك[ TED Talk]1عام  ،2003حتدى إريك يل
وهو أستاذ جامعي يؤيد مشروع النظام املايل -تفوق الدميقراطية.“سئلت يوماً ،مل يتم التصويت على احلزب يف االنتخاابت ،إذاً أين هو مصدر
قائالً ُ
الشرعية؟”
قلت“ :ماذا عن الكفاءة؟”
إذ كان إريك يقوم بتذكري مجهوره أبن يف عام  1949حينما توىل احلزب الشيوعي الصيين
السلطة كانت الصني غارقة يف احلرب األهلية ومت متزيقها على أيدي العدوان األجنيب ،مؤكداً أن
الوضع ازداد سوءاً حينها ،إذ كان متوسط العمر املتوقع للفرد الصيين ال يتجاوز الواحد واألربعني
عاماً ،لكن اليوم! ُّ
تعد الصني اثين أكرب إقتصاد يف العامل فضالً عن القوى الصناعية ،وعليه يعيش
الصينيون اآلن يف ازدهار مستمر.
إن لدى واشنطن وبكني هنجاً خمتلفاً حينما يتعلق املوضوع بتعزير قيمهما السياسية األساسية
على الصعيد الدويل ،فيعتقد األمريكان أن حقوق اإلنسان وحتقيق الدميقراطية هي تطلعات عاملية،
إذ يتطلب األمر املثال األمريكي فقط ويف بعض األحيان تشجيع لإلمربالية اجلديدة ليتم حتقيقها
يف كل مكان .إن الوالايت املتحدة كما وصفها هنتنغتون يف كتابه “صراع احلضارات” هي دولة
تبشريية يقودها االعتقاد أبن الشعوب غري الغربية جيب أن تلتزم ابلقيم الغربية ،وجيب أن تتجسد
هذه القيم يف مؤسساهتم ،ويعتقد معظم األمريكان أن احلقوق الدميقراطية سوف تعود ابلنفع على
كل شخص يف أي مكان ابلعامل.
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مر العقود ،اتبعت واشنطن سياسة خارجية تسعى إىل النهوض ابلقضية الدميقراطية،
وعلى ّ
حىت يف بعض األحيان حتاول فرضها على أولئك الذين فشلوا يف اعتناقها ،وعلى الرغم من أن
الصينيني يعتقدون أن اآلخرين معجبون بفضائلهم وحياولون حماكاة سلوكهم ،فإن القادة الصينيني مل
يرشدوا إىل هنجهم ،وكما أشار الدبلوماسي األمريكي هنري كيسنجر إىل “أن اإلمرباطورية الصينية
ال تطرح أفكارها ،بل تدع األخرين يبحثون عنها” .ومن غري املستغرب ،إن القادة الصينيون ال
يشككون جبهود الوالايت املتحدة لضمهم للعقيدة األمريكية .يف أواخر الثمانينيات إشتكى دنغ
شياو بينغ -الذي قاد الصني من عام  1978إىل عام  1989وشهدت البالد يف عهده البدء
ابلعملية الليربالية االقتصادية -من أن احلديث الغريب عن حقوق اإلنسان واحلرية والدميقراطية مت
تصميمه فقط حلماية مصاحل الدول الغنية والقوية لتستفيد من قوهتا من أجل ختويف الدول الضعيفة
وعليه تسعى إىل اهليمنة وممارسة سياسة القوة.
التفكري سريعاً وبطيئاً يف آن واحد

إن احلواس األمريكية والصينية يف املاضي واحلاضر واملستقبل ختتلف اختالفاً جوهرايً ،احتفلت
أمريكا بعيد استقالهلا الـ  241يف متوز املاضي ،بينما يفخر الصينيون ابإلشارة دوماً إىل أترخيهم
الذي ميتد إىل مخسة اآلف سنة ،وغالباً ما يشري القادة األمريكان إىل “التجربة األمريكية” ،وغالباً ما
تعكس سياستهم العشوائية هذا املوقف .وعلى النقيض من ذلك ،ترى الصني نفسها اثبتة وراسخة
يف الكون فهي كانت دوماً وستكون كذلك.
وبسبب اهتمام القادة الصينيني املبالغ فيه ابلوقت ،فإهنم حريصون على تناول املوضوعات
حسب أمهيتها وحاجتها للوقت من أجل احلفاظ على الوقت ،ومن الصعب تصور أن زعيماً
سياسياً أمريكياً يقرتح وضع املشكلة اخلارجية األساسية على الرف من أجل األجيال القادمة؛ ومع
ذلك ،فإن هذا هو ابلضبط ما فعله دنغ عام 1979حينما قاد اجلانب الصيين إىل مفاوضات مع
حل هنائي بدالً من اختيار
الياابن فيما يتعلق جبزر (دايويو/سينكاكو) املتنازع عليها ومت التوصل إىل ّ
حل النزاع واخلالف.
وبناء على املطالبات عرب وسائل اإلعالم والرأي العام فقد قام السياسيون األمريكان ابإلعالن
عن خطط السياسة النقطية اليت ستقدم حلوالً سريعة ،وعلى النقيض من ذلك ،فإن القادة الصينيني
يتمتعون بصرب اسرتاتيجي طاملا أن االجتاهات تتحرك يف صاحلهم ،إذ ينتظرون املشكلة أتيت وهم
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مراتحونُّ ،
ويعد األمريكان أنفسهم قادرين على حل املشكالت ،ويعكس ذلك على تركيزهم على
املشكالت قصرية املدى وليست طويلة املدى لتحقيق أهداف فورية على حساب املشكالت
طويلة املدى اليت حتتاج إىل معاجلة ،إذ يروهنا على أهنا قضااي منفصلة جيب معاجلتها لالنتقال إىل
املشكلة اآلتية .دعا ذات مرة الروائي األمريكي واملؤرخ غور فيدال بلده بـ “الوالايت املتحدة فاقدة
الذاكرة” -وهو مكان ُّ
تعد فيه كل فكرة ابتكاراً ،وكل أزمة أزمة مل يسبق هلا مثيل ،وهذا يتناقض
بشدة مع الذاكرة التأرخيية واملؤسسية العميقة للصينيني الذين يفرتضون أنه ال يوجد شيء جديد
يف أي مكان على األرض.

متثال من اجلص صنع يف القرن الواحد والعشرين لثيوسيديدس.

مييل القادة الصينيون إىل االعتقاد أبن هنالك العديد من املشكالت ال ميكن حلها بل جيب
بدالً من ذلك إدارهتا ،وهم يرون التحدايت على املدى البعيد ،إذ إن القضااي اليت يواجهوهنا اليوم
نتجت عن عمليات تطورت خالل سنة أو عقد أو قرن ماضي ،فاإلجراءات السياسية اليت اختذوها
اليوم ستساهم يف هذا التطور .على سبيل املثال ،منذ عام  1949قاد القوميون الصينيون احملتالون
(كما تراهم بكني) اتيوان ،وعلى الرغم من أن القادة الصينيني يصرون على أن اتيوان ما زالت
جزءاً ال يتجزأ من الصني ،فقد اتبعوا اسرتاتيجية طويلة األمد تشمل تضييق التشابك االقتصادي
واالجتماعي لضم اجلزيرة إىل البالد.
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من هو املدير؟
إن الصراع احلضاري الذي سيجعل من الصعب على واشنطن وبكني االختباء من فخ
ثيوسيديدس الذي ينبثق من تصوراهتما املنافسة للنظام العاملي ،وتوفر معاملة الصني ملواطنيها
(سيناريو) لطبيعة عالقاهتا مع جرياهنا األضعف يف اخلارج ،وحيافظ احلزب الشيوعي الصيين على
النظام عرب فرض الثيوقراطية االستبدادية اليت تقتضي إبذعان املواطنني وامتثاهلم ،ويعكس السلوك
الدويل للصني توقعات مماثلة للنظام؛ ففي موقف مل يسبق له مثيل -خالل اجتماع عام 2010
رد وزير اخلارجية الصيين آنذاك اينغ جيتشي على الشكاوى اليت
لرابطة أمم جنوب شرق آسياّ -
تلقاها حول اإلصرار الصيين يف حبر الصني اجلنويب عرب إخبار نظرائه اإلقليميني وسكرتري الوالايت
املتحدة لوالية هيالري كلينتون أبن “الصني هي دولة كبرية ،وأن الدول األخرى هي بلدان صغرية،
وهذه حقيقة ال بد منها”.
وعلى النقيض من ذلك ،يتطلع القادة األمريكان إىل سيادة القانون الدويل اليت هي أساساً
سيادة القانون احمللي للوالايت املتحدة ،ويف الوقت نفسه يصف القادة األمريكان أنفسهم ابألسد
الذي من األفضل أن يكون حامالً للسلطة والقوة يف الغابة العاملية هوب زاين بدالً من (اخلروف)؛
وعليه حتاول واشنطن إصالح هذا التوتر عرب رسم عامل تكون فيه الوالايت املتحدة هي الدولة اليت
تنشر اخلري وتكون هي املهيمنة إذ تتصرف وكأهنا من يشرع القانون العاملي وهي الشرطي ،والقاضي،
وهيئة احمللفني.
حتث واشنطن السلطات األخرى على قبول النظام الدويل القائم على القواعد الذي من
خالله ترتأس ،ويبدو أن الصينيني يعلمون أن األمريكان يصنعون القانون ويطيع اآلخرون أوامر
واشنطن ،فقد أصبح اجلنرال مارتن دميبسي ،الرئيس السابق لرؤساء األركان املشرتكة ،على دراية
ابالستياء املتوقع الذي استمد من الصني ،وقال دميبسي يف مقابلة له مع هذه اجمللة العام املاضي
إن “أحد األشياء اليت أهبرتين عن الصينيني هو أنه كلما أجري حمادثة معهم حول املعايري الدولية أو
قواعد السلوك الدولية ،فإهنم يشريون إىل أن تلك القواعد وضعت حينما غابوا عن املسرح العاملي”.
أنت حر ابختيار طريقك
أمضت الوالايت املتحدة ما يقارب ثالثة عقود كأقوى دولة يف العامل ،وخالل ذلك الوقت،
كان التأثري الكبري لواشنطن على الشؤون العاملية ضرورايً وجوهرايً للحلفاء والقادة للدول األخرى
221

حصاد البيان

لفهم الثقافة األمريكية وهنج الوالايت املتحدة لالسرتاتيجية ،فغالباً ما كانت تشعر أمريكا ابلكمال
من أهنا ليست حباجة إىل التفكري عميقاً حول وجهات النظر العاملية عنها؛ إذ هنالك اعتقاد مت
دعمه من قبل حلفاء أمريكا وهو أن العامل أصبح متأكداً وعلى قناعة اتمة حببه ألمريكا.
إن ازدهار الصني يف السنوات األخرية حتدى عدم االهتمام هذا ،فبدأ صناع السياسة يف
الوالايت املتحدة إدراك أن عليهم حتسني فهمهم للصني -والسيما فيما يتعلق ابلتفكري االسرتاتيجي
الصيين -وبدأ صناع السياسة يف الوالايت املتحدة رؤية السمات املميزة يف طريقة تفكري نظرائهم
الصينيني حول استخدام القوة العسكرية ،وحني اختاذ قرار يف كيفية اهلجوم على اخلصوم ووقته فإن
القادة الصينيني كانوا يف أغلب األحيان عقالنيني ومنطقيني ،غري أن واضعي السياسات واحملللني
األمريكيني حددوا مخسة افرتاضات تقدم مزيداً من األدلة على السلوك االسرتاتيجي احملتمل للصني
يف املواجهات.

بداية ،تساق االسرتاتيجية الصينية (يف كل من احلرب و السالم) بفعل السياسة الواقعية وغري
املرتبطة أبي حماولة جادة لتربير السلوك الصيين من حيث القانون الدويل أو املعايري األخالقية؛ وهذا
يسمح للحكومة الصينية أبن تكون مرنة طاملا أهنا تواجه قيوداً قليلة وهي يف مأمن من االنتقادات
اليت توجه هلا من أهنا متناقضة؛ لذلك على سبيل املثال ،حينما وصل كيسنجر إىل الصني يف عام
 1971لبدء حماداثت سرية حول التقارب األمريكي الصيين ،وجد حماوريه غري ملتزمني ابأليديولوجية
وصرحيني بشدة بشأن املصاحل الوطنية للصني ،وبينما رأى كيسنجر والرئيس األمريكي ريتشارد
نيكسون أنه من الضروري التوصل إىل حل وسط إلهناء حرب فيتنام حبجة “السالم بشرف” ،مل
يشعر الزعيم الصيين ماو تسي تونج بضرورة التظاهر إبقامة عالقات مع الوالايت املتحدة الرأمسالية
لتعزيز موقف الصني الشيوعي جتاه االحتاد السوفييت ،فكان تونج يدعم بطريقة أو أبخرى حركة
دولية اشرتاكية أكرب.
واجلدير ابلذكر أن النهج العملي الذي تتبعه الصني يف السياسة الدولية يعطي الصني صدارة
على الوالايت املتحدة ،فإن ذلك أيضاً يلقي نظرة اسرتاتيجية شاملة على الصني ،ويرى املخططون
الصينيون أن كل شيء يرتبط بكل بشيء آخر .إن السياق املتطور الذي حيدث فيه الوضع
اإلسرتاتيجي حيدد ما يدعو إليه شيء .ال يوجد هنالك ترمجة مباشرة هلذا املصطلح ولكن ميكن
ترمجته على أنه “الطاقة احملتملة” أو “القوة الدافعة” املتأصلة يف أي ظرف من الظروف يف حلظة
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معينة ،وهي تشمل اجلغرافيا والتضاريس ،والطقس ،وتوازن القوى ،واملفاجأة ،واملعنوايت ،والعديد
من العناصر األخرى .وكما ذكر كيسنجر يف كتابه حول الصني عام  2011أن “كل عامل يؤثر
على اآلخرين؛ مما أدى إىل حتوالت دقيقة يف القوة الدافعة واملزااي النسبية” .لذا فإن االسرتاتيجي
الصيين املاهر يقضي أغلب وقته بصرب ،ويقوم مبراقبة التغريات يف املشهد االسرتاتيجي ويعمل على
صقلها ويتحرك فقط حينما يكون كل شيء يف انتظام دقيق؛ وهبذا تكون النتيجة حتمية ابلنسبة
إليه.

تزويد قاذفة أمريكية ابلوقود فوق احمليط اهلادي ،أغسطس  ،2017رويرتز.

إن حرب االسرتاتيجيني الصينيني هي يف املقام األول نفسية وسياسية ،وقد يكون تصور
اخلصم للحقائق على األرض ابلقدر نفسه من األمهية للحقائق نفسها ،وفيما خيص الصني
اإلمرباطورية ،فإن خلق صورة احلضارة وإدامتها ووضعها يف مقام أعلى حبيث متثل “مركز الكون”
عملت على ردع األعداء من حتدي اهليمنة الصينية؛ لذا فإن سرد ازدهار وتقدم الصني احلتمي اليوم
من جهة وسرد احندار الوالايت املتحدة من جهة أخرى يؤدي دوراً مماثالً.
سعى الصينيون إىل حتقيق النصر ليس يف معركة حامسة ،ولكن من خالل خطوات تدرجيية
هتدف إىل حتسني موقعهم تدرجيياً ،أوضح ديفيد الي -اخلبري يف الشؤون العسكرية اآلسيوية -هذا
النهج من خالل مقارنة لعبة الشطرنج الغربية مع ما يعادهلا الصينية وتسمى الشوغي (ويف بعض
األحيان تسمى الذهاب) .يف الشطرنج ،يسعى الالعبون إىل السيطرة على مركز الشطرنج وقهر
اخلصم ،أما يف الشوغي ،فيسعى الالعبون إىل تطويق اخلصم .إذا مت رؤية سيد الشطرنج على بعد
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مخس إىل ست خطوات أمامية ،يتم رؤية سيد الشوغي بعد عشرين إىل ثالثني خطوة إىل األمام؛
ومن أجل االهتمام أببعاد العالقات واسعة النظاق مع اخلصم ،يقاوم االسرتاتيجي الصيين االندفاع
السابق ألوانه لتحقيق النصر؛ من أجل بناء مصلحة وفائدة تتطور تدرجيياً ،وقد أوضح الي يف
ٍ
حتليل لعام  2004ملعهد الدراسات االسرتاتيجية التابع جلامعة احلرب األمريكية ،أنه “يف التقاليد
الغربية ،هناك تركيز كبري على استخدام القوة ،ويقتصر فن احلرب إىل ٍ
حد كبري على ساحات
القتال ،أما طريقة القتال فهي تتبع اإلكراه على العنف .وعلى النقيض من ذلك ،فإن الفلسفة وراء
طرح فكرة الشوغي ،هو التنافس على املكاسب النسبية بدالً من السعي إىل التدمري الكامل لقوات
اخلصم ،ويف مالحظة حكيمة ،حيذر الي قائالً “ :اخلطورة هي أن تلعب لعبة الشوغي وأنت حتمل
طريقة تفكري العيب الشطرنج”.
دعوان نعقد صفقة
ستفعل واشنطن ما ابستطاعتها لالستجابة هلذا التحذير ،ويف السنوات القادمة ،فإن أي
مشكلة حتدث من املمكن أن تؤدي إىل إشعال األزمة يف العالقات األمريكية الصينية ،مبا يف
ذلك مز ٍ
يد من النزاعات االقليمية حول حبر الصني اجلنويب والتوترات حول برانمج كوراي الشمالية
لألسلحة النووية ،ومبا أن الكفاءة والقدرات العسكرية للصني تتطلب على األقل عقداً أو أكثر
لتتطابق مع نظريهتا الوالايت املتحدة ،فإن الصينيني يكونون حذرين حول أي استخدام مميت للقوة
ضد األمريكان .وستعامل بكني القوة العسكرية على أهنا أداة اثنوية يف سياستها اخلارجية اليت ال
تسعى إىل االنتصار يف املعركة ،بل تسعى إىل حتقيق أهداف وطنية؛ وستعزز عالقاهتا الدبلوماسية
واالقتصادية مع جرياهنا ،وتعمق اعتمادها على الصني ،وتستخدم النفوذ االقتصادي لتشجيع
التعاون (أو اإلكراه) على قضااي أخرى .وعلى الرغم من أن الصني تنظر إىل احلرب كملجأ أخري،
فإهنا إذا استنتجت أن جمرى األمور مل تعد تتحرك لصاحلها ،وأهنا تفقد القدرة التفاوضية ،فإهنا ميكن
أن تبدأ نزاعا عسكرايً حمدوداً حملاولة عكس االجتاهات.
كانت املرة األخرية اليت تواجه هبا الوالايت املتحدة خماطر فخ ثيوسيديدس خالل احلرب
الباردة والسيما خالل أزمة الصورايخ الكوبية؛ وبسبب تداعيات األزمة بعد بضعة أشهر من
إنتهائها ،تطرق جون كينيدي إىل درس اثبت وهو “قبل كل شيء ،جيب على القوى النووية -يف
الوقت الذي تدافع فيه عن مصاحلنا احليوية -أن تتفادى تلك املواجهات اليت جتلب اخلصم إىل
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اختيار إما االنسحاب املذل وإما احلرب النووية” .وعلى الرغم من اخلطاب املتشدد الذي اختذته
موسكو ،خلص رئيس الوزراء السوفييت نيكيتا خروتشوف يف هناية املطاف إىل أنه ميكن أن يتنازل
عن األسلحة النووية يف كواب ،وابملثل ،اكتشف كيسنجر ونيكسون يف وقت الحق أن األيديولوجي
الصيين ماو كان ابرعاً جداً يف إعطاء قاعدة أساسية ختدم مصاحل الصني.

قدم كل من شي والرئيس األمريكي دوانلد ترامب مطالب متطرفة ،والسيما فيما خيص حبر
الصني اجلنويب ،لكن كالمها أيضاً صانعو الصفقات ،وكلما فهمت إدارة ترامب بنح ٍو أفضل كيف
ترى بكني دور الصني يف العامل واملصاحل األساسية للبالد ،كان اإلعداد للتفاوض أفضل بكثري ،وال
تزال املشكلة تعمل على اإلسقاط النفسي فحىت املسؤولون يف وزارة اخلارجية املتمرسون يفرتضون
على حنو خاطئ من أن املصاحل احليوية للصني تعكس مصاحل الوالايت املتحدة .إن املسؤولني الذين
يصنعون اآلن هنج إدارة ترامب جتاه الصني عليهم قراءة فلسفة الفيلسوف الصيين القدمي سون-تزو
اليت تقول“ :إذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك ،فال داعي للخوف من نتائج املئات من املعارك.
أما إذا كنت تعرف نفسك وال تعرف العدو ،فإن كل انتصار حتققه ستعاين فيه أيضاً من اهلزمية،
وإن كنت ال تعرف نفسك وال تعرف العدو فإنك ستستسلم لكل معركة”.

املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2017-08-15/chinavs-america

[ :TED Talk .]1سلسلة من املؤمترات العاملية اليت هتدف إىل تعريف االفكار اجلديدة واملتميزة
ونشرها للعامل وترعاها “مؤسسة سابلنج األمريكية”.
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الحرب الباردة بين إيران والسعودية
التقرير األول من مجموعة التقارير المترجمة في مركز الدراسات االستراتيجية التابع لمكتب رئاسة الجمهورية اإليرانية

2017-9-13
نظرةٌ يف  80موضوعاً سياسياً إقليميّاً ودوليّاً
أقام مركز (وضع القرارات الوقائية التابع جمللس العالقات اخلارجية اإليرانية) يف شهر متّوز
من العام  2016ورشة ٍ
عمل حول تنامي التوتر بني إيران والسعودية ،وقد أقيمت الورشة يف مركز
الدراسات األوروبية التابع جلامعة اتفتس األمريكية يف مدينة تولوز الفرنسية وبدع ٍم من (مؤسسة
كارنغي من نيويورك .)Carnegie Corporation of New York/ومتثل اآلراء الواردة يف هذا
التقرير ما قاله املشاركون يف هذه الورشة ،وهي ال تعبرّ ابلضرورة عن موقف مؤسسة كارنغي أو
رمسي حول القضااي
املركز املذكور آنفاً .فضالً عن أ ّن جملس العالقات اخلارجية ال يتبنىّ ّ
أي موقف ّ
السياسية ،وليست له أية ٍ
صلة حبكومة الوالايت املتحدة.
ّ
ضرورة ترمجة التقارير االسرتاتيجية
يضم آالف األفكار
حتدد الكتاابت مسار األفكار ،واألفكار تبين العامل ،وإن عامل اليوم ّ
اليت تتبلور يف مراكز الدراسات واألحباث االسرتاتيجية وغرف العمليات اليت تستقطب اخلرباء
واحملللني السياسيني االسرتاتيجيني ،ومثل هذه التقارير االسرتاتيجية تؤثر على أفكار أصحاب
القرار ،والسياسني ،والقطّاع اخلاص ،وأجهزة االعالم ،وأطياف اجملتمع.

يوجد يف العامل قُرابة سبعة آالف مركز ومعهد لدراسة األفكار والسياسات ،وتنشر هذه
كماً كبرياً من املعرفة االسرتاتيجية حول موضوعات شتىّ كالبيئة ،واالقتصاد ،والعالقات
املراكز ّ
الدولية ،واجلوانب العسكرية واألمنية .وقد تسعى مثل هذه املؤسسات واملراكز إىل ٍ
تقدمي رؤيتها عن
أهم احلقول اليت هتتم هبا هذه املراكز.
املستقبل أيضاً ،وإ ّن الدراسات املستقبلية هي من ّ
إ ّن االطالع على اهتمامات مراكز األحباث والدراسات االسرتاتيجية يف العامل هي من
ضرورات التفكري االسرتاتيجي يف إيران ،وإ ْن أراد احملللون واملتخصصون يف االسرتاتيجية يف إيران
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تقدمي ٍ
سياسي يضمن املصاحل الوطنية فعليهم الوقوف على التقارير اليت تنشرها مراكز األحباث
حتليل
ّ
مهمة من اجلانب املنهجي أيضاً؛ وال خيفى أ ّن منهجية البحث يف
األجنبية؛ فمثل هذه التقارير ّ
الدراسات االسرتاتيجية ويف بعض األحيان طريقة كتابة التقارير االسرتاتيجية املؤثّرة اليت يعتمدها
اخلرباء اإليرانيون تعاين من ٍ
خلل يف بعض اجلوانب.
يهدف مركز الدراسات االسرتاتيجية إىل دعم الباحثني واحملللني السياسيني يف البلد ابألحباث
واملقاالت االسرتاتيجية ،ويروم تعزيز املسؤولني العاملني يف مراكز اختاذ القرارات االسرتاتيجية ،وذلك
من خالل ترمجة جمموعة من النصوص االسرتاتيجية ونشرها يف إطا ٍر خاص وعام.
يضيف هذا املركز مق ّدمات مقتضبة على هذه املقاالت والتقارير ،ويريد من خالهلا تقدمي
كل الذي يرد يف النصوص
قراءة احملللني العاملني يف املركز للتقرير املعين ،ولكنّه ال يتبنىّ ابلضرورة ّ
املرتمجة من آراء وأفكار ومواقف سياسية واسرتاتيجية ،ويُرجى هلذه احملاولة أ ْن تساهم يف ترسيخ
الفكر االسرتاتيجي.
القراء
كل االنتقادات واآلراء واملقرتحات من ّ
يستقبل مركز الدراسات االسرتاتيجية ّ
واملهتمني هبذه املقاالت والتقارير ،وميكن للخرباء واملتخصصني كافّة أ ْن يقرتحوا املقاالت والبحوث
االسرتاتيجية اليت يروهنا مناسبة للرتمجة؛ كي تكون يف متناول احملللني السياسيني واملتخصصني يف
اسرتاتيجية البلد.
األول يف هذا الباب هو (إدارة الصراع بني إيران والسعودية) ،وهو يتح ّدث
عنوان التقرير ّ
عن عوامل نشوء الصراع والتوتر بني إيران والسعودية ،وبعدها يدرس القضااي الراهنة واملستحدثة
لكل من الوالايت املتحدة
حول العالقات اإليرانية السعودية ،ويف النهاية يشري إىل اخليارات املتاحة ّ
وأورواب يف تعاملها مع هذا املوضوع.
نتائج الورشة
إ ّن ٍ
جلزء من الصراع بني إيران والسعودية -وليس كلّه -ماهيّةً جيوبولوتيكيةً ،وإ ّن اجلانب
الديين املـُعلَن يساعد على تصعيد األزمة بني الطرفَني؛ فضالً عن العوامل الداخلية لدى الطرفني اليت
تكون مؤثّرة إىل ح ّد كبري.
وهلذا الصراع خماطر بيّنة للوالايت املتحدة وبريطانيا ،وميكن أن تتنامى خالل السنوات العشر
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القادمة ،وتشمل هذه املخاطر أموراً كثرية منها أثر اإلغراق املعلومايت[ ]1الذي تسببه أمور مثل:
اهلجرة ،أو اإلرهاب؛ بسبب تنامي التوتّر والقتال الشديد يف الشرق األوسط الناتج عن هذا الصراع،
وكذلك السعي احلثيث المتالك األسلحة النووية والصواريخ بعيدة املدى ،وازدايداً يف تراوح أسعار
النفط بني اهلبوط والنزول يف األسواق العاملية.
على الوالايت املتحدة وأورو إجياد ٍ
حلول إلزالة أو ختفيض ح ّدة التوتّر القائم بني السعودية
باّ
وإيران ،وإ ّن هذا األمر جيب أ ْن حيصل على صعيد املواجهات املباشرة (كاليمن والعراق) ،لتليه
جهود طويلة األمد للوقاية من حدوث النزاعات العسكريّة اخلطرية ،وتشمل هذه اجلهود حماوالت
لزرع الثقة والتشجيع إلجياد تعاون إقليمي يف اجملال التجاري والتنمية االقتصادية وقضااي البيئة.
املقدمة

إ ّن التوتّر املتنامي بني إيران والسعودية -وبصورٍة أوسع مع حلفاء هاتني الدولتني ،وقوامها اليت
ٍ
ِ
يستمر طوال العقود
حتارب ابلنيابة عنهما يف املنطقة -قد يُهيمن على املنطقة لوقت طويل ،وقد ّ
القادمة .لقد تناول املشاركون يف الورشة األمور املتعلقة ابلتوتر بني إيران والسعودية ،والسيما أسباب
نشوئه وظواهره الراهنة ،ومآلِه املحتَ َمل ،ودرسوا اخليارات السياسية الراهنة إلدارة هذا النزاع وحلّه.
ُ
عما ميكن أ ْن تفعله الوالايت املتحدة وأوروباّ ابلتعاون مع
الورشة
حت ّدث املشاركون يف
ّ
حلفائهم يف املنطقة ،وكذلك ابلتنسيق مع سائر الالعبني الدوليني (مثل الصني واهلند وروسيا) الذين
هلم مصاحل متنامية يف الشرق األوسط .وعلى الرغم من أ ّن هذا الصراع قد نشب يف الشرق األوسط
(أي يف سوراي واليمن والعراق والبحرين) ،لكن الوضع األمين اهلَش واحلروب يهددان قضيّة األمن
يف مستوايت أعلى ،وإ ْن حدثت حرابً حقيقية بني الدولَتَني فقد ترتك نتائج سيئة على العامل الغريب.
منشأ الصراع بني إيران والسعودية ومتغرياته
على الرغم من أ ّن الصراع بني السعودية وإيران له أسباب أترخيية ودينية ،ولكنّه يف الوقت
ويوضح أحد املشاركني يف الورشة أب ّن السبب الرئيس
حتول إىل تنافس جيوبوليتيكيّ .
الراهن قد ّ
يف نشوء التوتّر بني هذين البلدين يعود لعوامل قومية وسياسية ودينية واقتصادية وعسكرية .وطاملا
كانت العالقات اإليرانية السعودية غري جيّدة؛ فحتىّ السبعينيات كانت امللكيات الداعمة للغرب
كل من السعودية وإيران مبنزلة (الدعامات التوأم) لنشر االستقرار يف املنطقة بعد أن حلّت
يف ِّ
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الوالايت املتحدة حمل بريطانيا يف منطقة اخلليج العريب.
مشارك آخر أن الثورة اإلسالمية يف إيران سنة - 1979مع جميء حكومة شيعية
وقد نّبي
ٌ
بزعامة آية هللا روح هللا اخلميين -اختذت أحداث املنطقة طابعاً طائفيّاً أكثر من قبل .وعلى الرغم
من أ ّن هذه العالقة قد ساءت مبرور الزمن ،ولكنّها شهدت التعاون املشرتك يف زمن شاه إيران (قبل
الثورة اإلسالمية) ،ويف زمن بعض احلكومات بعد الثورة.
ويف الثمانينيات والتسعينيات ساعدت األفكار املناوئة للتشيع يف الشرق األوسط -كتنامي
املدارس السلفية الوهابية يف السعودية وتصدير هذه اإليديولوجيا إىل سائر املناطق كجنوب شرق
آسيا اليت مل تعرف شيئاً عن اجملتمعات الشيعية -على إنزواء إيران؛ فقد تص ّدت السعودية بصفتها
املنافس السنيّ وحامية احلرمني الشريفني (م ّكة واملدينة) للدور اإليراين الرامي لتصدير الثورة اإلسالمية
يف املنطقة والعامل.
مستمراً على جممل العالقات اإليرانية السعودية ،مها :احلرب
ومثّة تغيريان أساسيان تركا أثراً
ّ
األمريكية على اإلرهاب بعد أحداث  11أيلول ،واليقظة اإلسالمية (الربيع العريب) سنة .2011
مهمة يف منطقة الشرق األوسط ،فيما
األول تسبب إبزالة العراق بصفته ّقوًة ّ
إ ّن احلدث ّ
تسبّب احلدث الثاين بنشوء الصراع والتوتّر يف سوراي ومصر (البلدان العربيّان القوياّ ن) ،وقد اتفق
املهمتَني يف املنطقة ّأدت إىل تزايد وترية التوتّر
القوتني ّ
املشاركون يف هذه الورشة على أ ّن إزالة هاتني ّ
بني إيران والسعودية.
لقد أفرزت هذه األحداث تعريفاً جديداً للصراع بني إيران والسعودية ،وأتكيداً على دعم
اجملاميع اإلرهابية اليت تتوىل احلرب ابلنيابة ،وحتّمت على الطرفني اعتماد آفاق جديدة يف السياسة
اخلارجية.
طرح أحد املشاركني سؤاالً حول تعريف اجملاميع اليت تتوىل احلرب النيابة قائالً :هل إ ّن هذه
اجملاميع تتبع أوامر دولة معيّنة؟ أم أنهّ ا متحالفة مع دو ٍلة ما؟ فبعد أحداث  11أيلول اصطبغ الصراع
ٍ
مشارك
البلدين .وأوضح
ٌ
بصبغة دينية؛ ولذلك تصاعدت النربات الطائفية لدى الشيعة والسنة بني َ
آخر كيفية حدوث التغيري يف طبيعة هذا الصراع مع مرور الزمن ،ومع حدوث التغيريات السياسية
َ
أو الضغوطات اخلارجية على الدولَتَني.
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إ ّن السياسة اخلارجية السعودية أيضاً تغيرّ ت بعد سنة  ،1979ومع توليّ امللك سلمان زمام
السلطة يف كانون الثاين  2015كثّفت السعودية جهودها يف دعم سياستها اخلارجية ،وعملت على
كث ٍري من اإلصالحات الداخلية ،ومن ضمن هذه اإلصالحات الربانمج املعروف بـ(رؤية )2030
الذي تبنّاه ويل العهد احلايل حممد بن سلمان .إن هذا الربانمج هو عبارة عن ٍ
حزمة من اإلصالحات
ّ
يف السياسات االقتصادية واالجتماعية ملرحلة ما بعد النفط يف السعودية ،وللتقليل من اتّكالية
االقتصاد السعودية على النفط.
زادت إدارة امللك سلمان من وترية الصراع العسكري السعودي يف احلروب اخلارجية ،إذ متثّل
للثوار احلوثيني الذي بدأ يف
أمهّها بتشكيل االئتالف العسكري يف حرب اليمن من أجل التص ّدي ّ
آذار 2015؛ وتزعم السعودية أب ّن إيران تساند جماميع احلوثي.
املربم بني إيران والغرب يف (حزيران  )2015حول الربانمج
وقد رأى
ٌ
مشارك آخر أن االتفاق َ
النووي اإليراين ّأدى إىل تغيري كلّي يف الرؤية األمريكية جتاه إيران .ويرى بعضهم أ ّن خطّة العمل
الشاملة املشرتكة اليت اتفقت عليها إيران ودول  1+5قد ّأدى إىل االقرتاب من طهران ،وترك أثراً
برمته؛ فالوالايت املتحدة وأوروباّ ترغبان يف التحاق إيران بركب
متسلسالً على الشرق األوسط ّ
لكن الدول العربية يف منطقة اخلليج وسائر الدول يف منطقة الشرق األوسط مل
اجملتمع الدويل ،و ّ
متخوفة من تصاعد الدور اإليراين يف املنطقة ،وفضالً عن ذلك فإ ّن االتفاق النووي قد ساعد
تزل ّ
على تصاعد وترية التوتّر بني املنافسني التقليديني السنّة والشيعة (السعودية وإيران) يف منطقة الشرق
األوسط.
التسلسل الزمين لألحداث يف السعودية وإيران
	• :1979اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران.
استمرت حتىّ سنة .1988
	• :1980هجوم العراق على إيران ،واندالع احلرب بينهما اليت ّ
ٍ
أمين ملواجهة الثورة اإليرانية وملواجهة احلرب
	•مايو  :1981أتسيس جملس التعاون اخلليجي كـ َـرّد ّ
اليت ختوضها مع العراق.
	• :1984هامجت إيران انقلة ٍ
نفط سعوديّة ،والسعوديّة أيضاً أسقطت طائرة حربيّة إيرانية.
احلجاج الشيعة يف موسم احلج من الشرطة السعودية؛ مما ّأدى إىل تضارب
	• :1987اصطدم ّ
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وصراع انتهى مبقتل ما ال يقل عن  400شخص- ،كان  200منهم من اإليرانيني -وهاجم
مقر السفارة السعودية والكويتية.
املعرتضون يف طهران ّ

مقارها الدبلوماسية ،وامتنعت إيران عن
	• :1988اختذت السعودية تدابري أمنية مشددة يف ّ
املشاركة يف موسم احلج.
	• :1990شاركت السعودية يف إرسال املساعدات اإلنسانية لضاحيا الزلزال الذي ضرب مدينةً
إيرانية ،إذ تسبب مبقتل أكثر من  40ألف شخص.
	• :1991عادت العالقات الدبلوماسية اإليرانية-السعودية إىل سابق عهدها.
ٍ
منظمة
	• :1997شارك ويل العهد السعودي وقتئذ عبد هللا بن عبد العزيز يف اجتماع جملس ّ
التعاون اإلسالمي يف طهران( .مثّل حضور ويل العهد السعودي يف طهران يف هذه السنة أعلى
مسؤول سعودي يسافر إىل إيران بعد ثورة .)1979
حممد خامتي إىل السعودية ،والتقى ويل العهد السعودي عبد هللا
	• :1999سافر الرئيس اإليراين ّ
رفيعي املستوى بعد سنة .1979
بن عبد العزيز ،وكان هذا ّأول لقاء بني مسؤولَني إيرانيَني َ
ٍ
معاهدة أمنيّة مشرتكة حملاربة اإلرهاب واملخ ّدرات.
	• :2001وقّعت إيران والسعودية على
	• :2011اهتمت السعودية إيران بتحريك الشعب البحريين خالل أحداث الربيع العريب؛ واعتُ ِقل
متهمان مبحاولة اغتيال السفري السعودي يف الوالايت املتحدة.
يف السنة نفسها إيرانيان ّ
عمت االحتجاجات يف املنطقة الشرقيّة يف السعودية اليت تسكنها غالبية شيعية؛
	•ّ :2012
واهتمت السعودية إيران بدعم هذه االحتجاجات.
حبق رجل الدين الشيعي البارز الشيخ
	• :2014أصدرت احلكومة السعودية حكماً ابإلعدام ّ
منر النمر ،ودانت إيران هذا القرار السعودي.
الثوار احلوثيني الشيعة يف اليمن ،وزعمت أنهّ م مدعومون
	• :2015بدأت السعودية بقصف مواقع ّ
من إيران.
	• :2015وقّعت إيران مع جمموعة  1+5توافقاً حول الربانمج النووي اإليراين.
ٍ
شخص خالل أداء مناسك احلج ،وكان ما يقارب 500
	• :2015مقتل ما ال يقل عن أل َفي
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ٍ
شخص منهم من املواطنني اإليرانيني.
	• :2015شاركت إيران والسعودية يف حماداثت فينّا خلطّة السالم يف السوراي ،وتشاجر وزيرا
اخلارجية السعودي واإليراين طوال هذه احملاداثت.
	• :2016أعدمت السعودية الشيخ منر النمر مع  46شخصاً آخرين؛ مما ّأدى إىل نشوء
مقر السفارة السعودية
احتجاجات واسعة يف اجملتمعات الشيعية .وهاجم ّ
احملتجون يف إيران ّ
يف طهران وأحرقوا جزءً منها ،وسعى احملتجون يف مدينة مشهد اإليرانية القتحام القنصلية
السعودية ،ومن هنا قطعت السعودية عالقاهتا الدبلوماسية مع إيران.
	• :2016منعت إيران مواطنيها من السفر إىل السعودية لتأدية مناسك احلج.
القضااي الراهنة وما وقع حديثاً حول الصراع اإليراين-السعودي

اتفق املشاركون يف الورشة على أ ّن التوتّر الراهن بني إيران والسعودية قد يشت ّد على مدى
السنوات اخلمس القادمة ،وأوضحوا أب ّن املوضوع الرئيس يف هذا الصراع يرتبط بدعم إيران للمجاميع
اليت تتوىل احلرب ابلنيابة يف حروب الشرق األوسط -يف العراق وسوراي ،ويبدو كذلك يف اليمن
والبحرين-؛ فإيران حتارب السعودية يف سوراي واليمن والبحرين بصورٍة غري مباشرة ،فعلى الرغم من
لكن هذا
أ ّن الدعم السعودي ليس كالدعم اإليراين للمجاميع املسلّحة اليت تنوب عنها يف القتال ،و ّ
الدعم يُزيد من ح ّدة التوتّر بني البلدين.
ويف الوقت الذي ال متلك السعوديّة إيّة مكانة متنحها ّقوة يف العراق -إذ إ ّن الشيء األهم
الذي فعلته هو إعادة عالقتها مع العراق يف كانون الثاين  2016إىل ما كانت قبل  25عاماً -فإنهّ ا
وحتتج على الدعم اإليراين للمجاميع العسكرية
مع ذلك تتدخل يف األمور الداخلية يف هذا البلدّ ،
الشيعية اليت تقاتل تنظيم داعش اإلرهايب.
لقد اتفق املشاركون على ما يتعلّق بكيفية حل ملف احلرب يف العراق من قبل السعودية
وإيران ،وقالوا َّ
البلدين ،فاحملاداثت حلل األزمة السورية ابءت
إن هذا األمر سيكون فرصة للتعاون بني َ
متورطني مباشرة يف احلرب ابلنيابة يف العراق؛ فلذلك بعد أ ْن اشت ّد التوتّر مع
ابلفشل؛ ألنهّ ما غري ّ
إعدام الشيخ منر النمر يف كانون الثاين  2016اقرتحت احلكومة العراقية أب ْن تكون الوسيط للتقليل
من ح ّدة التوتر.
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البلدين (السعودية وإيران) يدعمان اجملاميع اليت تقاتل ابلنيابة عنهما،
إ ّن كلاّ ً من هذين َ
وهذه املسألة تشمل دعم إيران حلزب هللا لبنان ،ودعم السعودية ٍ
لعدد من اجملاميع اجلهاديّة السلفيّة
اليت احت ّدت بصورٍة رمسية أو غري رمسيّة مع جبهة فتح الشام -جبهة النصرة سابقاً ،-وتنظيم القاعدة.
القوات من احلرس الثوري إىل سوراي ،يف حني تعزز السعودية اجملاميع
وإ ّن إيران بدورها ترسل بعض ّ
املسلّحة ابلسالح والعتاد.
القوات العسكرية السعودية تن ّفذ عمليات عسكرية يف اليمن ض ّد ّقوات
ومع ذلك فإ ّن ّ
احلوثي( ،هيمن احلوثيون يف بداايت سنة  2015على اليمن) .وقد أوضح أحد املشاركني أب ّن
السعوديني يعتقدون أ ّن إيران تدعم احلوثيني مباشرًة ،وإ ّن السعوديني يع ّدون احلرب يف اليمن مواجهة
للم ّد الشيعي اإليراين يف حدودهم اجلنوبية.
مهمة
َع َّد
ٌ
ين -اليت حيكم فيها ٌ
مشارك َ
ملك سنىّ على أكثرية شيعية -منطقة ّ
آخر البحر َ
تتبلور فيها احلرب ابلنيابة بني إيران والسعودية؛ إذ تزعم السعودية أب ّن إيران هي اليت دعمت
االحتجاجات يف سنة  2011اليت كانت ض ّد العائلة احلاكمة يف البحرين ،وأن الرايض أرسلت
وقوات ّبريّة ملواجهة املتظاهرين ،وما زال السجال السعودي-اإليراين حول البحرين قائماً،
جنوداً ّ
وكلٌّ يتّهم اآلخر ابلتدخل يف شؤون هذا البلد.
شددت من مواقفها
نظراً للمؤ ّشرات الداخلية الدالّة على تزايد الصراع ،يبدو أن السعودية ّ
ضد األقليّة الشيعية يف هذا البلد ،ففي كانون الثاين  2016أعدمت السعودية زعيماً شيعياً ابرزاً
يف املنطقة الشرقية وهو الشيخ منر النمر مع  46آخرين؛ األمر الذي ّأدى إىل غضب إيران وقطع
احتجاج
أي
ٍ
العالقات الدبلوماسية بني البلدين .ويبدو أ ّن امللك السعودي اجلديد مستع ّد لقمع ّ
يتضمن
التحول الوطينّ -
يف البلد ،والسيما أ ّن برانمج  2030السعودي -املعروف بربانمج ّ
سياسات خاصة ملواجهة مثل هذه االحتجاجات بتوفري مزيد من فرص العمل ،ودعم القطّاع
اخلاص االقتصادي .ولكن على صعيد العالقات اخلارجية فإ ّن امللك سلمان يقود بلده إىل ٍ
حرب
صرح أحد املشاركني أب ّن اململكة العربية السعودية تعتمد النفط كسالح،
طاحنة يف اليمن؛ وقد ّ
فبعدم ختفيضها مستوى االنتاج متنع إيران من بيع نفطها بسع ٍر أعلى.
حاداً بني إيران والسعودية يف سوق
ويف احملصلّة النهائية جند يف اجلبهة االقتصادية تنافساً ّ
النفط الدولية ،والسيما بعد إبرام االتفاق النووي .وإ ّن اعتمدت إيران على األسواق العاملية فسيزداد
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البلدين ،وفضالً عن ذلك فإ ّن
هذا التنافس االقتصادي الذي سيوسع يف رقعة التوتّر والصراع بني َ
املستقبل االقتصادي هلذا الصراع سيخلق مشكالت جململ التجارة العاملية وجمللس التعاون اخلليجي؛
يؤدي إىل شرخ أكرب يف
أل ّن بعض دول اخلليج قد تنتفع من زايدة التجارة واالستثمار اإليراين ،مما ّ
جملس التعاون اخلليجي الذي يتظاهر ابختاذ جبهة مناوئة ض ّد إيران .وخالل السنوات اخلمس عشرة
البلدين ،والسيما
القادمة
ستتكون حماور جديدة من شأهنا أن تزيد من الشرخ والفجوة املوجودة بني َ
ّ
أ ّن االتفاق النووي اإليراين مع الغرب ستنتهي صالحيته يف عام .2013
فعلى الوالايت املتحدة والدول األوروبيّة االهتمام مبصادر التوتّر بني إيران والسعودية،
والسيما احلروب ابلنيابة ،وأن تدير ذلك وقاية من املشكالت املستقبليّة.
اخليارات املتاحة للوالايت املتحدة وأورواب

اتفق املشاركون يف الورشة على أ ّن احلرب الباردة بني إيران والسعودية ستشدد يف السنوات
القادمة؛ ألن الصراع واالقتتال يف الشرق األوسط مل يتوقّفا حتىّ اآلن .وإن املصلحة األمريكية
األوروبية املشرتكة تكمن يف الوقوف دون حتول هذه احلرب الباردة إىل ٍ
حرب ساخنة؛ أل ّن مثل هذه
ّ
ومستمرة على األمن الدويل.
مدمرة
احلرب تربك نظم املنطقة ،وترتك آاثراً ّ
ّ
إ ّن اإلجراءات الوقائية اليت تقلل من املخاطر اجلديدة واحملتملة اليت تنتجها طبيعة العالقة
بني هذين البلدين واليت تدعم نشر االستقرار واألمن يف منطقة اخلليج العريب تشمل صفقات
بيع السالح ،واملساعدات والضماانت األمنية ،والسيطرة على السالح ،واملساعدة االقتصادية،
ومأسسة منطقة الشرق األوسط؛ فقد أ ّكد أحد املشاركني أ ّن على الوالايت املتحدة والدول
األوروبيّة إدارة احلروب ابلنيابة واملتنامية والسيطرة على مصادر التوتر بني السعودية وإيران ،فإذا
فشلت هذه اجلهود فعلى الوالايت املتحدة والدول األوروبية دفع األضرار اليت يسببها هذا الصراع،
الذي يرتك أثراً سيئاً على أمنها القومي.
لقد انقش املشاركون يف الورشة االسرتاتيجية الواسعة اليت ميكن أ ْن تتخذها الوالايت املتحدة
وأورواب إلدارة الصراع بني إيران والسعودية على املدى القصري والطويل.
اخليارات املتاحة للسنوات اخلمس القادمة:
– التعريف ابلتحفيزات اإلجيابية لتشجيع السلوكيات املسؤولة لدى إيران ،والسيما فيما يتعلّق
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بتقليل دعمها حلزب هللا يف لبنان ونظام بشار األسد يف سوراي.
– استكشاف اخليارات احملتملة ملواصلة احملاداثت الراهنة وتوسيع احملاداثت الثنائية.
– دعم حماداثت السالم يف اليمن .فعلى الرغم من أ ّن إيران والسعودية منشغلتان مبحاداثت السالم
لكن هذه اجلهود مل تكن كافية للتقليل من ح ّدة الصراع ،فالتعاون
يف سوراي يف الوقت احلاضر ،و ّ
اإليراين السعودي يف موضوع الصراع اليمين من شأنه أن يغيرّ يف رؤية السعودية للحوثيني.
اخليارات املتاحة من مخس إىل عشر سنوات قادمة:
– العمل على إجياد قواعد للوقاية من االصطدام احملتمل واخلطري بني إيران والسعودية ،والسيما
القوة الصاروخيّة البالستيّة ،واحلرب
اجلوية والبحرية ،وفيما يتعلّق بتوسيع ّ
يف النشاطات العسكرية ّ
اإللكرتونية ،والصراع السياسي واملعلومايت ،واألحداث الدينية كموسم احلج ،وغريها.
– تشجيع العمل على إجياد مؤسسات إقليمية ،والتعاون يف اجملاالت املشرتكة كإدارة مصادر
الطاقة ،وحتسني البيئة ومحايتها ،وتنمية البُىن التحتيّة اإلقليمية.

املهمة اليت تكون هلا مصاحل
املهمني (مثل األمم املتحدة ،وكذلك القوى ّ
– حتفيز الالعبني الدوليني ّ
يف منطقة اخلليج ،مثل الصني واهلند) للمشاركة يف إجياد األمن والثبات يف املنطقة.

املصدر:
http://www.css.ir/fa/content/112615

[ ]1اإلغراق املعلومايت ( )Information Overloadهو مصطلح قام بتعميمه آلفني
توفلر ،ويشري إىل صعوبة فهم الشخص ملسألة ما ،واختاذ القرارات املناسبة بسبب وجود الكثري جداً
من املعلومات.
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دور سجون السلفيين واإلرهابيين في نموّ الخطاب
السلفي الحديث
سيد علي نجات *

2017-9-21
منو اخلطاب
مثّة عدة أسباب على الصعيد الداخلي واإلقليمي والدويل تؤدي دوراً ّ
مهماً يف ّ
السلفي اجلهادي احلديث وانتشاره ،وإ ّن إحدى هذه العوامل اليت مل يُل�تََفت إليها كثرياً تتمثّل
تضم اإلرهابيني من خمتلف بقاع العامل كغرب آسيا ،ومشال أفريقيا ،وأمريكا ،وحتىّ
ابلسجون اليت ّ
من بعض الدول األوروبيّة.
ومنذ مطلع القرن الواحد والعشرين أصبحت بعض السجون يف بعض الدول العربية
كالعراق وسوراي والسعودية واليمن وليبيا -ويف بعض الدول األوروبية -مثل فرنسا وبريطانيا وأملانياوبلجيكا -وكذلك يف الوالايت املتحدة ،مراكز لتنشئة السلفيني؛ إذ ميثّل السجن بيئة مناسبة ومركزاً
املتطرفة ،فطوال مدة احلبس ينتمي األفراد إىل جماميع وتكتّالت حفاظاً على
جيّداً لرتويج العقائد ّ
سجن يف هذه األماكن .وينجذب السجناء
لكل من يُ َ
أمنهم الشخصي ،وهذا من ّ
أهم األمور ّ
يف السجون املزدمحة واملخيفة للشخصيات املتنفذة والقويّة الذين يكونون يف أغلب األحيان من
املتطرف يف هذه السجون.
اإلرهابيني احملرتفني والبارزين ،وهم من ّ
يروجون للفكر ّ
توجهات قوميّة ودينية ،فضالً عن أ ّن الشعور ابلضياع
وتتمحور جماميع السجناء على وفق ّ
عامل إلجياد الوحدة بينهم؛ لذلك جتد
كل السجناء تقريباً هو ٌ
الروحي والعُزلة اليت يعاين منها ّ
املتطرفة بيئةً مناسبةً وخصبة للنمو بني هذه اجملاميع ،وبعد إطالق سراح مثل هؤالء األفراد
ُ
األفكار ّ
[]1
يكونون على أمتّ االستعداد لتنفيذ العمليات اإلرهابية واإلجرامية بطريقة الذئب املنفرد .
إ ّن منهجية سوق األفراد إىل ممارسة العنف والسلوكيات املتطرفة تبدأ من السجون ،ومن
بكل سهولة طُعماً للنشطاء الذين يعملون على استقطاب األعضاء اجلدد بني
مثّ يصبحون ّ
جدران السجون لدعم الشبكات اإلرهابية؛ فمن خصائص السجون املنتجة لإلرهابيني -اليت جتعل
السجني ينجذب لأليديولوجيات املتطرفة واإلرهابية -الوضع املزري واملأساوي داخل هذه السجون
* ماجستري يف الدراسات اإلقليمية والشرق األوسط.
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كاإلجراءات األمنية املشددة ،وضعف الربامج التعليمية واإلصالحية ،وأعداد السجناء اهلائلة مقارنة
مع املكان املتوفر ،واملبالغة يف استعمال العنف والتعذيب اجلسدي والنفسي املشدد ،واحلرمان من
النَّوم ،واحلبس يف زنزاانت ضيّقة وانفرادية ،والبيئة غري الصحيّة ،والنقص يف املاء واملواد الغذائية،
وغريها من األمور.
للتطرف هو دمج السجناء مع بعضهم من دون
والسبب اآلخر الذي جيعل السجني ينجذب ّ
بظن مديرو السجون أ ّن اعتقال مرتكيب
االكرتاث بسوابقهم وطبيعة اجلرمية اليت سجنوا بسببها ،إذ ّ
كفيل مبعاقبة هؤالء،
اجلرائم غري األمنيّة ّ
وزجهم مع اإلرهابيني املعروفني ومرتكيب اجلرائم األمنية ٌ
املتطرفة واإلرهابية ،فضالً عن أ ّن السجناء املؤمنني
لكن هذا ّ
و ّ
يؤدي إىل سوق هؤالء إىل األفكار ّ
ابألفكار اجلهاديّة جييدون كيفية جذب األفراد إىل تنظيماهتم ،وأ ّن السجناء اجلُ ُـدد غري املتطرفني
بعد مشاركتهم يف احملاضرات الدينية والشرعية وإعالهنم التوبة ينجذبون للعقائد السلفية واجلهادية،
ومن انتهاء م ّدة حمكوميتهم وإطالق سراحهم يطبّقون األفكار التكفريية يف العامل الواقعي؛ وابلتايل
إرهايب خطري جاهز لتنفيذ أيّة عمليّة إرهابيّة.
ّ
يتحول الفرد املسجون بسبب جرمية غري إرهابية إىل ّ

وفضالً عن ذلك فإ ّن التعذيب الشديد يف السجون -ابستثناء السجون األوروبيّة -يُ ُّ
عد سبباً
مهماً يف راديكالية الفرد ،فالسجناء الذين يتعرضون ملختلف أنواع التعذيب يعملون -بعد إطالق
ّ
سراحهم -على االنتقام ،إذ يكونون انقمني على حكوماهتم وجمتمعهم؛ وابلتايل تكون سجون
املتطرفة إىل تطبيق.
اإلرهابيني سبباً يف حتويل األفكار ّ
لقد عملت األنظمة العربية الدكتاتورية طوال العقود اخلمسة األخرية على استخدام شتىّ
أساليب التعذيب ضد السجناء السياسيني واإلسالميني من دون االعتناء ابحتياجاهتم األساسيّة
كاملاء واملواد الغذائية والدواء ،وكذلك عملت هذه األنظمة على حتقري ذوي األفكار اإلسالمية؛
وهذا ما ّأدى إىل انتشار اخلطاب السلفي اجلهادي وتنشئة االرهابيني.
مثّة العديد من السجون يف العراق كسجن أبو غريب وبوكا والتاجي ،وسجن صيداناي يف
طرة يف مصر ،وسجن أبوسليم يف ليبيا ،وسجن رومية يف لبنان ،وسجن احلائر يف
سوراي ،وسجن ّ
التطرف
السعودية ،وسجن املرانقية يف تونس ،والسجون األردنية واليمنية ،كلّها تسببت ابنتشار ّ
وتوسعه يف املنطقة والعامل ،وإ ّن أغلب اإلرهابيني وزعماء احلركات اإلرهابية كانوا حمبوسني يف أحد
ّ
فشكري املصطفى وأمين الظواهري كانوا يف السجون املصريّة ،وأبو مصعب الزرقاوي
السجون،
هذه
ُ
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وأبو حممد املقدسي كانوا يف سجون األردن ،فضالً عن عدد كبري من املتنمني لتنظيم القاعدة من
أمثال انصر الوحيشي كانوا من املسجونني يف السجن املركزي بصعناء.
إ ّن أغلب زعماء تنظيم داعش واملسؤولني الكبار يف هذا التنظيم اإلرهايب كانوا يف السجون
األمريكية يف العراق كسجن بوكا وسجن أبو غريب ،ومن أبرز هؤالء ميكن اإلشارة إىل أبو بكر
البغدادي الذي يع ّد نفسه اخلليفة يف الدولة اإلسالمية ،وكذلك “مسري عبد حممد العبيدي”
املعروف بـ”حجي بكر” ،و”فاضل عبد هللا احليّايل” املعروف بـ”أيب مسلم الرتكماين” ،و”أبو
حممد العدانين”.
أمين العراقي” و”أبو ّ
وكان املتهمون بقضااي أمنية وإرهابية يف سجن بوكا �يَُز ّجون مع السجناء الذين ينتمون جلهاز
األمن الص ّدامي؛ لذلك ميكن أ ْن نقول إن جمالسة السلفيني املتطرفني مع البعثيني الصداميني ترك
أثراًكبرياً على شخصيّة مثل أيب بكر البغدادي وعلى التنظيم الذي يقوده .وفضالً عن زعماء داعش
يف العراق فإ ّن الداعشيني يف سوراي من أمثال “أيب علي الشرعي” كانوا من املسجونني يف سجن
صيداناي بسوراي.
لقد ترك سجن “صيداناي” يف سوراي أثراًكبرياً يف انتشار اخلطاب السلفي ،ففي متوز 2011
أُطلق سراح ما يقارب  1500شخص من أبرز الشخصيات السلفيّة اجلهادية ،ومن الذين أدوا دوراً
يف تدهور الوضع األمين السوري منذ عام  ،2004وذلك لشموهلم ابلعفو العام الذي أطلقه الرئيس
و”حسان عبّود” املعروف بـ”أيب
السوري .ومن ضمن هؤالء ميكن اإلشارة إىل “زهران علوش”،
ّ
عبد هللا احلموي” ،و”أمحد عيسى زكراي الشيخ” املعروف بـ”أيب عيسى الشيخ” ،و”أيب خالد
انضم هؤالء بعد إطالق سراحهم
السوري” املعروف بـ”عمري الشامي” وغريهم من اإلرهابيني .و ّ
املتطرفة واخلطرة من أمثال (جيش
إىل التنظيمات اإلرهابية ،وابدروا إىل أتسيس اجملموعات اجلهادية ّ
اإلسالم) ،و(صقور الشام) ،و(أحرار الشام) ،و(لواء التوحيد) ،وغريها من التنظيمات اإلرهابية
اليت ال تزال منهمكة مبحاربة النظام السوري.
طرة يف مصر فقد حدثت فيها الكثري من االنتهاكات ،فعلى سبيل املثال
ّأما جمموعة سجون ّ
أوضح تقرير صادر من األمم املتحدة يف سنة  1997أب ّن املسؤولني يف هذا السجن ال يوفّرون
عرف
طرة من مخسة سجون ،منها
خدمات صحيّة للسجناء.
ٌ
ّ
وتتكون سجون ّ
سجن خميف يُ َ
بـسجن (عقرب) الكائن على بُعد  14كليومرتاً جنويب القاهرة ،وكان يُز ّج فيه السجناء السياسيون
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املناوئون حلكومة حسين مبارك ويُع ّذبون.

التطرف وتنشئة اإلرهابيني؛ فسجن
أما السجون السعودية فهي أيضاً أدت دوراًكبرياً يف نشر ّ
احلائر هو أكثر سجون آل سعود ُرعباً يف الرايض ،ومثّة سجون سعودية مماثلة كسجن ذهبان يف
وتضم هذه السجون إىل جانب احملكومني السعوديني
ج ّدة ،وسجن القصيم يف منطقة القصيمّ .
العديد من السجناء املصريني والتونسيني والعراقيني والسوريني واليمنيني ،ويتل ّقى هؤالء السجناء
تعرضهم للتعذيب -تعليماً لألفكار والعقائد الوهابية .وحي ّفز املسؤولون السعوديون
إىل جانب ّالسجناء ذوي امليول السلفيّة ،وخيصصون هلم بعض احملفزات إبزاء ذهاهبم إىل سوراي والعراق حتت
عنوان اهلجرة واجلهاد وحماربة الكفر ،ويشجعوهنم على ذلك ويدفعون هلم مبالغ مالية أو يشملوهنم
أبحكام العفو.
ّأما سجن “أبو سليم” يف ليبيا فقد كان من أخطر السجون اليت يرعاها نظام الق ّذايف ،وقد
حدثت فيه جرائم وانتهاكات متعددة ،أمهّها جمزرة سنة  ،1996ففي هذه السنة دامهت ّقوات
حبجة القضاء على السجناء املتمردين وأطلقت النّار على السجناء وقتلت
مكافحة الشغب السجن ّ
أكثر من  1200منهم؛ و ّأدت هذه احلادثة إىل انتشار املزيد من األفكار املتطرفة وترسيخها بني
السجناء.
يضم العديد من اإلرهابيني هو سجن غوانتاانمو الذي أتسس
والسجن األشهر واألهم الذي ّ
بعد االحتالل األمريكي ألفغانسان يف سنة  2001يف خليج غوانتاانمو يف اجلنوب الشرقي من
كل املتورطني واملتهمني ابملشاركة يف نشاطات إرهابية خارج
كواب ،إذ نقلت احلكومة األمريكية ّ
أمريكا إىل هذا املعتقل ،وإ ّن الوضع املزري واملأساوي يف هذا السجن أاثر استهجان الكثري من
أهم
األفراد والسياسيني األمريكيني يف داخل أمريكا وخارجها ،حتىّ ابتت الدعوة إىل إغالقه من ّ
الشعارات االنتخابية اليت اعتمدها ابراك أوابما يف محلته االنتخابية؛ إذ قال أوابما يف وصفه لوضعية
هذا السجن“ :إ ّن الوضع يف داخل معتقل غوانتاانمو يولّد إرهابيني أكثر من اإلرهابيني املعتقلني
فيه” .لقد التحق الكثري من الذين أُطلق سراحهم من غوانتاانمو ابلتنظيمات اإلرهابية ،ومن ضمن
انضم إىل تنظيم داعش
هؤالء ميكن اإلشارة إىل (روانلد فيدلر) املعروف بـ(أيب زكراي الربيطاين) الذي ّ
مقر عسكري
بعد إطالق سراحه من غوانتاانمو ،وقد ن ّفذ عملية انتحارية بسيّارة مفخخة يف ّ
للجيش العراقي يف جنوب غرب املوصل.
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مما تقدم ذكره ميكننا القول إنه إذا عرفنا أ ّن السجون الراعية لإلرهاب هي العامل الرئيس
مهمة ملكافحة االرهاب وللح ّد من
التطرف والعنف فستكون مقابلة هذا األمر طريقة ّ
يف تنمية ّ
يتم ذلك
انتشاره؛ لذلك جيب أن تغيرّ هذه السجون يف طريقة إدارهتا وتعاملها مع السجناء ،وأن ّ
من خالل فصل السجناء املؤمنني ابألفكار والعقائد السلفيّة عن سواهم ،وأ ْن تقام برامج تعليمية
وعلمية وإصالحية مكثّفة ،وأ ْن تتوقف عمليات التعذيب اجلسدي والنفسي للسجناء ،وتتوافر هلم
االحتياجات الضرورية.

املصدر :موقع مركز السياسات العامة ،التابع ملركز الدراسات االسرتاتيجية يف مكتب رائسة
اجلمهورية اإليرانية
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=131939

[ ]1ذئب منفرد  Lone wolfهو الشخص الذي يرتكب أعمال عنف يف دعم جمموعة،
أو حركة ،أو أيديولوجيا ،ولكن يفعل ذلك وحده ،خارج عن هيكل القيادة ودون مساعدة مادية
من أي جمموعة.
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نظر إيرانية
الحرب الروسية القادمة من وجهة ٍ
الدكتور جهانكير كرمي *

2017-9-23
لكل الدول ،وستبقى كذلك؛ إذ
لطاملا كانت احلروب املستقبليّة قضيّة مرعبة ومثرية للقلق ّ
تصاعدت وترية القلق يف الوقت الراهن بسبب تداخل التقنيات وتعقيدها لكثرة الالعبني ،ولعدم
يهتمون
االتفاق ابلسلوكيات والقرارات العسكرية؛ لذلك أصبح السياسيون وخرباء االسرتاتيجية ّ
مبفهوم احلرب املستقبليّة أكثر من قبل ،واختذوا من الدراسات املستقبلية يف اجملالَني العسكري
واألمين ركيزة أساسيّة يف حقل دراساهتم وحتليالهتم السياسية؛ فضالً عن أ ّن أغلب الدول ُّ
تعد مسألة
األمن القومي يف مق ّدمة اهتماماهتا ،وأ ّن معرفة الوضع املستقبلي يف جمال التهديدات واحلروب �يَُع ّد
من األمور االسرتاتيجيّة ،ولكن جيب ألاّ نغفل أب ّن موضوع مستقبل احلكومات وإمكانية بقائها
بعد انتهاء احلروب هو من املوضوعات الرئيسة اليت عنت به احلكومات منذ القرنَني الثامن عشر
ٍ
فكري
حتول من كونه موضوعاً من موضوعات الدول القوميّة احلديثة إىل نشاط ّ
والتاسع عشر ،حتىّ ّ
املهمة.
درس يف اجلامعات ،وما زال �يَُع ّد من املوضوعات اجل ّديّة و ّ
وأكادميي يُ َ
عرف فيه بـ(روسيا القيصريّة)؛ إذ مثّة دراسات
ينطبق هذا األمر يف روسيا منذ أياّ مها اليتكانت تُ َ
ونصوص روسيّة تعيد الدراسات املستقبليّة يف جمال احلروب والقضااي العسكريّة إىل عام 1858م،
ٍ
فيومئذ أسس املنظّر العسكري الروسي األبرز د.أ .ميلوتينا ّأول جملّة روسيّة بعنوان (جمموعة األعمال
العسكريّة) ضمن سلسلة الدراسات العسكرية .وكانت هذه اجمللّة تعىن ابملشكالت العسكرية وفنون
القتال وغريها من األمور العسكرية .وقد نُشرت بعد الثورة البلشفية يف عام  1917جملّة روسيّة
نشر
يف العلوم العسكرية ابسم (قضااي عسكرية) ،وصار عنواهنا الحقاً (الفكر العسكري) ،وهي تُ َ
حتىّ اآلن حتت إشراف وزارة الدفاع الروسيّة ،وعنت هذه اجمللّة -طوال أترخيها -بدراسة الوضع
العسكري وآفاقه املستقبليّة ،وق ّدمت آراءً مستقبليّةً يف جمال العلوم العسكرية.
كل الدول -مبا فيها روسيا-
ومثّة مفهوم
ّ
كل اجملاالت واخلطط والعسكرية ويف ّ
حموري يف[ّ ]1
سمى بـ(العقيدة العسكريّة) ؛ فبموجب هذا املفهوم تكون معرفة املستقبل والتبنؤ به أمراً حيوياًّ
يُ ّ
لكل الدول.
ّ
* خبري يف العالقات الدولية جبامعة طهران ،وعضو يف اهليئة العلميّة يف مركز دراسات إيران وأورآسيا( ،إيراس).
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أي عقيدة عسكرية هي:
وإ ّن املفردات األساسية اليت جيب توافرها يف ّ

حتوهلا وتغيريها يف املستقبل.
أ -معرفة التهديدات األمنية األصليّة ومعرفة ّ

ب -معرفة صورة احلرب املستقبليّة بناءً على جتارب املاضي ،والبيئة األمنية الراهنة وطبيعة
املتغريات.
القوة العسكرية املطلوبة للحروب املستقبليّة :اإلمكانيات ،واحملدودايت ،واملوارد البشرية.
جّ -
د -أساليب القتال يف احلروب املستقبليّة :االسرتاتيجية ،العسكرية ،وامليدانية.

وجاداً ،إذ ابتت
مهماً وخطرياً ّ
فلذلك يكون التنبّؤ ابحلرب املستقبليّة الغامضة واملبهمة أمراً ّ
الدراسات املستقبليّة ضرورة وأولوية للحصول على فه ٍم صحيح للواقع الراهن ،وهي من مهام مراكز
الزمان،
الدراسات العسكرية املستقبليّة .وعلى الرغم من وجود اهتمامات هبذا املوضوع منذ قدمي ّ
لكن مفهوم العقيدة العسكرية والدراسات
ويف أفكار احلضارة الفارسية والصينية واإلغريقيّة ،و ّ
املستقبلية وموضوع التنبّؤ ابحلرب هي مفاهيم وموضوعات بروسيّة[ ،]2طرحها العسكري الربوسي
“كارل فون كالوزفيتز“[ ]3وأدخلها يف الدراسات العسكريّة ،وقد اعتمدها الروس يف أواخر القرن
التاسع عشر وبداايت القرن العشرين يف الدراسات العسكريّة.
وبناءً على ما تق ّدم فإ ّن جذور االهتمام ابحلروب املستقبليّة والعقيدة العسكرية الروسيّة
والدراسات املستقبليّة والتنبّؤ ابحلرب والتهديدات العسكرية تعود إىل احلقبة القيصريّة إباّ ن القرن
التاسع عشر ،والسيما خالل سنوات احلرب الروسية الياابنيّة .وبُذلت جهود خالل السنوات
 1912إىل  1922لتنظيم ّأول وثيقة تتعلّق ابلعقيدة العسكرية ،وعلى أعقاب ثورة أكتوبر وبعد أ ْن
مهمة ابلنسبة للبالشفة أصبحت الدراسة حول العقيدة
القوة العسكرية) مكانة ّ
صارت للـ(احلرب و ّ
العسكرية وتدوين األصول والقواعد العسكريّة من القضااي األساسيّة يف إدارة احلروب ،إذ تولىّ
“ميخائيل فرونزه[- ]4أحد أمراء اجليش األمحر السوفييت“ -مسؤولية تدوين هذه القواعد ،وعرض
صوت
مقرتحاته يف االجتماع احلزيب احلادي عشر ملؤمتر احلزب الشيوعي يف نيسان  ،1922وقد ّ
عليه بعد إجراء بعض التعديالت؛ فبُنيَت السياسية العسكرية السوفيتية -منذ ذلك احلني -على
أساس جمموعة واسعة من األفكار والنظرايت العسكرية اليت عُرفَت ابلعقيدة العسكرية (Military
قائم حتىّ اآلن ،إذ نرى العقيدة العسكرية الروسيّة يف عام 2014
 ،)doctrineوهو موضوع ٌ
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ختطط ٍ
حلرب مستقبليّة مع حلف الناتو.

كل عقيدة عسكرية ،وبعبارة
بناءً على هذا فإ ّن االهتمام ابحلرب املستقبلية هو أحد أركان ّ
أخرى ما يُعبرَّ عنه يف اسرتاتيجية األمن القومي بـ “التهديد” هو “ميدان احلرب املستقبليّة”
تصور احلرب املستقبلية من شأنه أن يكون إحدى األسس
للجيوش والقوى العسكرية .وإ ّن ّ
األيديولوجية والتجربيات التأرخيية والواقع الراهن للنزاعات واحلروب ،ومن شأهنا أ ْن حتدث ثورةً يف
املبادئ العسكريّة ،ولكن على الصعيد امليداين فإ ّن ما يوفّر املعرفة هو موضوع الدراسات العسكرية
املستقبليّة.
املهمة سواء لدى النظام السوفييت ،أو بعد اهنياره،
لطاملا كان هذا احلقل من املوضوعات ّ
الصعيدين الدويل والداخلي كانت من أوىل اهتمامات املسؤولني
إذ إ ّن طبيعة احلروب احلديثة على
َ
العسكريني واألمنيني يف الدولَتَني السوفيتية والروسيّة .وعلى الرغم من أ ّن السالح النووي خلق حالة
ٍ
توازن بني القوىَّ ،
حروب واسعة ،ولكن حروابًكحرب أفغانستان وحرب
وحد من إمكانية اندالع
وتصورهتا العقيدة العسكرية الروسيّة.
اخلليج هي موضوعات رصدهتا ّ
ابلتحوالت العسكرية يف املستقبل
لقد كانت الدراسات املستقبلية يف جمال احلرب ،والتنبّؤ
ّ
لدى االحتاد السوفييت تش ّكل ركناً أساسيّاً يف العقيدة العسكرية؛ وقتئِ ٍذ كانت األصول األيديولوجية
العمال مع أصحاب رؤوس األموال جرباً أترخييّاً.
املاركسية واللينينيّة تع ّد حرب ّ
ِ
بطي النسيان منذ زمن ستالني ،وأصبحت الفكرة
وعلى الرغم من أ ّن هذا املوضوع أُحل َق ّ
البديلة تتناول التنافس بني القوى العظمى على املصاحل الوطنية واجملال العام اخلارجي ،ولكنّه يف
ضوء مفهوم “الثورة يف األمور العسكرية” قد ألقى ٍ
بظالل من الريبة والرتقّب على أصحاب القرار
العسكري واألمين يف موسكو .وإ ّن العقيدة العسكرية وفنون القتال وهيكلية اجليش من وجهة نظر
اجليش السوفييت جيب أ ْن تكون متناسقة مع طبيعة احلروب املستقبليّة ،وإ ّن عدم امتالك السالح
صرح وزير الدفاع
العدو -وفق
الذي ميكله ّ
عقيدة لينني -جرمية ال تغتفر ،وعلى وفق هذه العقيدة ّ
[]5
السوفييت “دميرتي ايزوڤ“ يف إحدى خطاابته أب ّن على االحتاد السوفييت االستعداد والتهيؤ
فالعدو يف طور االستعداد.
لكل شيء،
ّ
ّ

كتاابت عسكريّة سوفيتية موثّقة يف بداية الثمانينيات إمجاعاً داخلياً على أ ّن احلرب
أفرزت
ٌ
قارية
املستقبلية بني حل َفي “الناتو” و”وارسو” ستكون حرابً طويلة متعارفة ،وتشمل جماالت ّ
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ِ
ظل
وحبريّة ع ّدة .وعلى الرغم من اإلمكانية املالية احملدودة واالسرتاتيجية الدفاعية اجلديدة ،و ّ
لكن ّ
هذا اإلمجاع قائماً حتىّ سنة 1990؛ فعلى سبيل املثال أ ّكد اجلنرال سلمانوف رئيس أكادميية
األركان يف ٍ
مقال له نُ ِشر يف جملّة الفكر العسكري (يف أواخر سنة  ،)1988أ ّكد على أ ّن “االحتاد
لكن جيب أن يكون
لكل أنواع احلروب ،و ْ
السوفييت” و”حلف وارسو” على الرغم من استعدادمها ّ
اهتمامهما بـ “احلروب العاملية طويلة األمد”.
مؤشرات جتعلنا نعتقد أبن (األعداء يعتمدون
ويبحث اجلنرال سلمانوف يف مقاله هذا يف ّ
األدوات املتعارفة للتهدمي لتحقيق أهدافهم االسرتاتيجية والسياسية) ،وإ ّن أبرز خاصيّة ملثل هذه
دائم يتمثّل بتلويح العدو الدائم ابستخدام السالح النووي.
احلرب هو هتديد ٌ
حتول هذه احلرب إىل
كل التوقّعات طوال أياّ م احلرب الباردة كانت ترتقّب ّ
وعلى الرغم من أ ّن ّ
ٍ
لكن اخلرباء واملتخصصني يف الدراسات
حرب عامليّة بني القوى العظمى مبا فيها االحتاد السوفييت ،و َّ
املستقبلية يف موسكو كانوا يؤّكدون على أن السيطرة على الفضاء من أجل إدارة العمليات اليت
حتدث يف رقعة كبرية من األرض سيكون مصريياًّ .وبعقيدة السوفيت فإ ّن الدفاع االسرتاتيجي
املضادة للصواريخ البالستية ،بل إنّه يف دعم وتوسيع أسلحة تكون
احلقيقي ال يتمثّل إبنتاج الدروع
ّ
خدم يف الفضاء ستكون بديالً
أكثر أتثرياً من األسلحة النووية ،ويُقال إ ّن هذه األسلحة حينما تُستَ َ
عن األسلحة النووية ،ومن شأهنا أن تؤدي دوراً كونيّاً يف إدارة النزاعات واحلروب.
فلذلك كانت الرؤية العسكرية السوفيتية تعىن غالباً إبعادة اهليكلية الدفاعية وخلق نظام
دفاعي عاملي عميق وممنهج فيه قسم يتعلّق ابلفضاء و ٍ
ملقاصد دفاعيّة وهجوميّة معاً؛ فهذه األنظمة
ّ ّ
االستطالعية والراصدة يف الفضاء اليت ترتبط يف ٍ
آن واحد مع األسلحة اهلجومية بعيدة
الرقابية و
املدى ،كلّها حتقق حرابً عاملية غري نووية ،وقد كانت تش ّكل رؤية اجليش السوفييت ابلنسبة للحرب
املستقبلية يف القرن واحلادي والعشرين.
القوات البحرية السوفيتية للحرب املستقبلية -حبسب قول العميد البحري
كانت ّ
مهمة ّ
السوفييت “شوفانني“ -هي احلفاظ على أراضي جبهة االشرتاكيني ،والتص ّدي أليّة محلة متوقّعة من
القوة البحرية من شأهنا
احملاور البحرية واحمليطات ،ويف الوقت نفسه كان اخلرباء السوفيت يؤّكدون أ ّن ّ
تؤدي الدور األساس يف احلرب املستقبليّة ،وكانوا يعتقدون أب ّن هذا الدور املتزايد انبع من طبيعة
أ ْن ّ
الغواصات،
املتطورة اليت تشمل ّقوة احلمالت الصاروخية املتعارفة وإطالقها من ّ
التقنية غري النووية ّ
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منصات اإلطالق البحرية املسيرّ ة ابألقمار الصناعية.
واألسلحة البحرية املسيرّ ة ،واعتماد ّ

إ ّن إحدى املوضوعات املتداولة يف مركز الدراسات املستقبلية يف موسكو اليت ترتبط ابحلروب
املهمة واخلطط اليت سيعتمدها العدو ،وإ ّن األسلحة اليت
املستقبلية ّ
ختص طبيعة األسلحة واملع ّدات ّ
املهمة متثّل احملور الرئيس للرؤية الروسية يف تشخيص احلروب املستقبلية.
ستستخدم يف احلروب ّ
اهتم “املارشال أوغاركف” يف إحدى أهم
ويف بداايت الثمانينيات من القرن العشرين ّ
اهتم كثرياً بتطوير أساليب القتال يف الظروف اليت يعتمد
املراكز البحثية لدراسة احلروب املستقبليةّ ،
فيها العدو أساليب قتالية مع ّقدة ودقيقة كاألنظمة االستطالعية احلديثة ،والتقنيات اإللكرتونية
واألوتوماتيكية ،واألساليب اجلديدة لقيادة اجلنود يف احلرب .وتزامناً مع اتساع دائرة مفاهيم العقيدة
(جو-أرض) يف خوض احلروب لدى الغرب ،ومزج تلك األساليب من
العسكرية واسرتاتيجية ّ
تفوق عليهم يف تطوير نوعية األسلحة.
خالل األسلحة احلديثة ،أدرك الروس أب ّن الغرب ّ
ويف السنوات اليت أعقبت اهنيار النظام السوفييت كانت رؤية املراكز العسكرية الروسية حول
ٍ
استعمال مؤّكد لألسلحة
املتطورة غري النووية مبنيّة يف الغالب على
احلروب املستقبلية والتقنيات ّ
طورت
النووية من اجليل الثالث؛ فعلى سبيل املثال أ ّكد اجلنرال (إف .غانتار) أ ّن الوالايت املتحدة ّ
(أشعة الليزر وأشعة أكس ذات الطاقة النووية ،ومع ّدات عسكرية
مع ّدات عسكرية تستخدم فيها ّ
أخرى ذات األمواج الكهرومغناطيسية) وذلك يف إطار براجمها الدفاعية واالسرتاتيجية يف (حرب
النجوم) .وقد زعم “أخرميوف” أب ّن األمريكيني يستطيعون مبثل هذه التقنيات أ ْن يه ّدموا املع ّدات
العسكرية النووية لدى أعدائهم على ٍ
القوة
نطاق واسع ،و ّ
استدل أبنهّ م سيحصلون بعد ذلك على ّ
الضاربة نفسها اليت منتلكها ،وسيستطيعون يف الوقت عينه الصمود بصورٍة كاملة -أو مبستوى ٍ
عال
ٍ
وحينئذ سيكون الطرفان يف موض ٍع غري متوازن.
من الثقة -أمام ضرابتنا،
وهبذا يبدو أ ّن األنظمة االستطالعية والضاربة الدقيقة واألسلحة النووية الذكيّة تش ّكل مالمح
احلرب يف القرن احلاديي والعشرين ،ويتنبّأ املنظّرون العسكريون الروس ابحلرب املستقبلية من خالل
مثل هذه التحليالت ،وينتهون إىل أ ّن بلوغ األهداف العسكرية والسياسية ال يتطلب ابلضرورة
القوة العسكرية لدى العدو.
احتالل أراضي العدو ،بل يقتصر األمر فقط على هتدمي ّ
وإ ّن إحدى الظواهر املهمة اليت أثّرت إىل ِّ
حد كبري على طبيعة الدراسات املستقبلية العسكرية
ّ
يف روسيا هي حرب اخلليج األوىل سنة  ،1991اليت أ ّكدت ضرورة دراسة احلروب املستقبلية من
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جديد؛ وبناءً على القراءات األوليّة لدى احملللني العسكريني الروس فإ ّن حرب اخلليج مل تقتصر
نتائجها على إحداث تغيري يف مفهوم الغزو أو “اهلجوم”[ ،]6بل أثبتت أ ّن ماهيّة احلرب أيضاً قد
القوات
تغيرّ ت؛ إذن ،قد أدرك اخلرباء حدوث التغيري اجلذري يف َ
مفهومي اهلجوم والدفاع من خالل ّ
“الرد املناسب”
الربيّة ،ولذلك نرى التقارير والتصرحيات الروسية منذ حرب اخلليج تعتمد عبارة ّ
املتطورة تؤدي دوراً
بدالً عن العمليات الدفاعيّة؛ فبعقيدة العسكريني الروس فإ ّن املع ّدات العسكرية ّ
يف مباغتة العدو يف احلروب احلديثة ،فعلى سبيل املثال يؤّكد اجلنرال “إيفان فوروبيف” -يف معرض
املتطورة يف العمليات العسكرية -أ ّن األساليب القتالية القدمية
حديثه عن أتثري األسلحة املتعارفة ّ
الفعالة أمهيّة أكثر منذ
كانت تعتمد األساليب االنفعالية ملباغتة العدو ،ولكن أصبحت للخطوات ّ
اجلو ،واهلجوم
عام  ،1991وتشمل مثل هذه اخلطوات أساليب شتىّ مثل املناورات املباغتة يف ّ
الرب و ّ
غري املعلَن ،والقتال غري التقليدي ،وأنظمة اطالق النار اهل ّدامة.
للقوات
ويرى اجلنرال “اسليب تشنكو” أ ّن قبل حرب اخلليج كانت هناك حاجة
مستمرة ّ
ّ
املتطورة؛ فلذلك ما كان ابإلمكان
الربية الكبرية ،ويف الوقت نفسه كانت هناك ّ
شحة يف األسلحة ّ
اعتماد طريقة املباغتة يف جمرايت احلرب ،ولكن هذه احلرب أثبتت أب ّن مباغتة العدو ابألسلحة
املتطورة ابتت ممكنة ،ومن اآلراء املتداولة يف الوقت الراهن هي أ ّن (مبدأ املباغتة) ابت يؤدي دوراً
ّ
حامساً يف احلروب غري النووية وإحراز نتائجها.
القوات الربيّة وإعطاء
إ ّن القراءات الروسيّة األوليّة للحرب اخلليج تؤّكد ضرورة ختفيض دور ّ
الربية والبحرية واجلويّة معاً ،ولكن هذه القراءات ليست بعيدة عن أثر نسب
دور مشرتك للقوات ّ
القوة العسكرية دون تلك؛ مما يؤثّر على
املوازنة احلكومية ،وكذلك انتماء احملللني العسكريني هلذه ّ
بلورة اآلراء العسكرية والتأكيد على قطّ ٍاع دون آخر.
األول من
إ ّن رؤية الروس حول احلروب املستقبلية يف السنوات الالحقة -والسيما يف العقد ّ
ٍ
حبروب عديدة كحرب كوسوفو سنة  ،1999وحرب أفغانستان
القرن احلادي والعشرين -أتثّرت
يف  ،2001وحرب العراق يف  ،2003ومن مثّ احلرب الليبية والسورية منذ  2012لغاية ،2017
وإ ّن اجليش الروسي يف سوراي قد اهنمك فعلياً يف ّأول حرب خارج حدود االحتاد السوفييت السابق.
وتشري الواثئق العسكرية الروسية إىل أن الرؤية املستقبلية للحروب لدى هذا البلد منذ عام 2000
قد انعكست فعلياً يف األزمات واحلروب الراهنة ،فقد ورد يف وثيقة تعود لسنة  2000أبن كياانت
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املتطورة لتطبيق اسرتاتيجية الردع العسكري ،وأن روسيا
روسيا االحتادية تعتمد األسلحة احلديثة و ّ
أي استعمال لألسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل
االحتادية تؤّكد ح ّقها يف الرد على ّ
أي اعتداء على كياانت روسيا االحتادية ابألسلحة
ضدها أو ضد أحد حلفائها؛ وحتىّ حني حصول ّ
ِ
الرد ابلسالح النووي،
حبق ّ
املتعارف عليها اليت هتدد بقاء الدولة ،ففي هذه احلالة أيضاً حتتفظ روسيا ّ
وإ ّن قرار استعمال األسلحة النووية يكون بيد رئيس روسيا االحتادية.
ومن هنا ميكن أن نعرف سبب اهتمام روسيا ابلدراسات املستقبلية يف اجملاالت العسكرية
واألمنية ،والسيما فيما يتعلّق بقضيّة خوض احلروب اليت كانت من موضوعات الساعة طوال القرن
العشرين وإىل الوقت الراهن ،ومل تغفله القوى العاملية ،وبطبيعة احلال فقد تصاعدت وترية القلق
واملخاوف من احلروب املستقبلية بعد اهنيار االحتاد السوفييت.
املصدر:
http://www.iras.ir/www.iras.irfa/doc/note/3315

[ ،Military doctrine –]1العقيدة العسكرية مصطلح عسكري عام لوصف أداء الوحدات
والقوات خالل احلمالت والعمليات واملعارك واالشتباكات العسكرية املختلفة ،وتش ّكل يف األساس
موحد داخل املؤسسة العسكرية
خطوطاً عريضةً ومقرتحات عملية لتقدمي إطار عمل قياسي ّ
جمرد قوانني ونظرايت جامدة
الواحدة تساعد على إمتام املهام املختلفة أكثر من كوهنا ّ
[ –]2مملكة بروسيا مملكة أملانية تواجدت منذ عام  1701حىت عام  1918وضمت أجزاءً من
أملانيا احلالية ،وبولندا ،وروسيا ،وليتوانيا ،والدمنارك ،وبلجيكا ،ومجهورية التشيك.
[ Carl von Clausewitz –]3جنرال ومؤرخ حريب بروسي.
[)1925 October 31 – 1885( ,Mikhail Vasilyevich Frunze ]4
[.Dmitry Timofeyevich Yazov –]5
[ –]6اهلجوم ( )offensiveأو كما تطلق عليه وسائل اإلعالم “الغزو” أو “االحتالل” :هو
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عملية عسكرية تكتيكية تسعى إىل تدخل عدواين لقوة مسلحة على أراضي دولة معينة بغية حتقيق
أهداف اسرتاتيجية أو عملية أكربُّ ،
ويعد “اهلجوم” وسيلة ابرزة لتحقيق النصر ،مع االعرتاف
بضرورة وجود مرحلة دفاعية يف مرحلة معينة من مراحل التنفيذ.
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التداعيات الناجمة عن خروج ترامب من المحادثات النووية
حسين موسويان *

2017-9-30
طهران تفكر يف م ّد جسور العالقات الدبلوماسية مع الغرب ابستثناء الوالايت املتحدة
األمريكية
وضع الرئيس األمريكي دوانلد ترامب يف ذهنه هدفاً سياسياً أساسياً واضح املعامل وهو إجهاض
االتفاق النووي مع إيران ،تلك الصفقة اليت ترفع عن الربانمج النووي اإليراين العقوابت يف مقابل
ختفيف بعض اآلليات لضبط هذا الربانمج واالنفتاح على العامل ،اتركاً وراءه الكثري من األزمات
العاملية منها التجارب الصاروخية اليت تقوم هبا كوراي الشمالية واحلرب على داعش ،إذ إن ترامب
أعلن بصراحة خمالفته واعرتاضه الشديد على بنود االتفاق الدويل املربم بشأن الربانمج النووي
اإليراين ،وقد طرح السفري األمريكي لدى األمم املتحدة يف األسبوع املاضي -بنح ٍو سافر وفاضح-
مشروع خروج الوالايت املتحدة األمريكية من االتفاق النووي وتنصلها منه ،وقد رمى الكرة يف
طرحه املذكور -الذي ُّ
يعد يف احلقيقة طرحاً “ذاتياً استفزازايً” -يف ساحة الكونغرس األمريكي
ومحّله مسؤولية ذلك.
وال شك يف أن هناك تداعيات ونتائج وخيمة وخطرية سوف حتصل إذا استطاعت أمريكا حتقيق
ذلك وإجهاض االتفاق املذكور ،ولن تصب تلك التداعيات يف خانة ختريب مسعة الوالايت املتحدة
األمريكية عاملياً وعدم ختفيف حدة انتشار األسلحة النووية فحسب ،وإمنا ميكن أن تشكل منعطفاً
حاداً وخطرياً يف تغيري مسار السياسية اخلارجية للجمهورية اإلسالمية ،وكانت سياستها اخلارجية يف
تطبيع العالقات مع الدول الغربية والصراع مع الوالايت املتحدة األمريكية تعاين دوماً من حتدايت
جسيمة على الصعيد الداخلي ،إذ إن التفكري واجلو العام يف إيران يؤمنان أبن السياسة األمريكية
قائمة على أساس القوة واهليمنة؛ ولذلك فإن أية تنازالت ومرونة من جانب إيران تؤدي إىل زايدة
الضغوطات األمريكية وممارساهتا التعسفية.
ويالحظ يف الوقت نفسه أن السياسة اخلارجية يف زمن رائسة الرئيس اإليراين احلايل حسن روحاين
* ابحث خبري يف جامعة برينستون األمريكية.
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قد أبدت انفتاحاً وانعطافاً كبرياً واعتمدت مواقف أكثر مرونة؛ ويعود السبب يف ذلك إىل السعي
من أجل حل األزمة النووية حالً سلمياً ورفع العقوابت اليت تتعلق ابملوضوع نفسه؛ ومن هنا فقد
مت االعتماد يف طهران على االتفاق النووي ،وع ّده ميزاانً ومعياراً يف جلب ثقة الناس أو عدم ثقتهم
ابلغرب والسيما الوالايت املتحدة األمريكية.
وقال قائد الثورة اإلسالمية يف إيران السيد علي اخلامنئي يف أوائل سنة 2015م :إن احملاداثت
النووية تشكل جتربة جديدة ،فإذا ترك الطرف املقابل سلوكه غري املعقول جانباً فإن ذلك يكون
جتربة جديدة لنا ،فيمكن أن تكون مقدمة ومنطلقاً لفتح ابب املفاوضات يف املوضوعات األخرى.
ومبا أن الرئيس األمريكي ترامب قد جازف وراح يتالعب مبصري االتفاق النووي املربم؛ لذا تسبب
يف رسم عالمات االستفهام الواسعة يف طهران على مسألة التعامل الدبلوماسي مع الغرب .وأما إذا
قام ترامب إبلغاء االتفاق فسيحصل إمجاع كامل يف طهران على عدم التعامل كلياً مع أمريكا يف
أي موضوع آخر وعلى غلق ابب احملاداثت معها مطلقاً.
ويف الوقت نفسه جند أن احملللني واملتابعني السياسيني يف طهران يرتقبون ويتساءلون هل تتبع أورواب
خطوات الرئيس األمريكي ترامب يف إجهاضه لالتفاق الدويل وتؤيده يف ذلك أم ال؟ فإذا كان
القادة األوربيون خيالفون الرئيس األمريكي ويقفون موقفاً مؤيداً لالتفاق فإن طهران سوف تفتح
حساابً خاصاً بشأن مد جسور العالقة مع الغرب ابستثناء الوالايت املتحدة األمريكية؛ وابلتايل
إجياد نوع من التعاون والتنسيق معها يف سائر األزمات احلاصلة يف احمليط اإلقليمي والدويل اليت من
مجلتها احلرب على داعش ،ويف املقابل فإن طاوعت أورواب ترامب يف سياسته هذه على الرغم من
قيام اجلمهورية اإلسالمية يف إيران بتنفيذ مجيع التزاماهتا وتعهداهتا الدولية فسوف يكون هناك دليل
مشروع وقوي وأولوية خاصة لتوجه طهران إىل اجلانب األمين والعمل جبدية من أجل تقوية املنظومة
الصاروخية وتوسعة شبكة الداعمني هلا يف املنطقة.
وينبغي مالحظة التأثري اآلخر الذي يرتكه إجهاض االتفاق النووي الدويل ،وذلك يف العالقات بني
إيران واملعسكر الشرقي املتمثل بروسيا والصني واهلند ،وقد حتالف هذا املعسكر يف زمن الرئيس
األمريكي السابق أوابما معه يف تنفيذ العقوابت الدولية ضد إيران؛ األمر الذي ّأدى إىل حدوث
يعول كثرياً يف سياسته على “االعتماد
رد فعل لدى الرئيس اإليراين آنذاك أمحدي جناد؛ ألنه كان ّ
على الشرق” وينظر إليه نظرة خاصة.
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وبطبيعة احلال فإذا متكن هذا املعسكر من الدفاع عن هذا االتفاق وإجياد حصانة منيعة له والوقوف
أمام التهديدات والوعد والوعيد للرئيس ترامب والعمل على ردع أورواب من التفاعل واالنضمام إىل
ٍ
فحينئذ سوف نشهد عاملاً من عدة أقطاب وسوف تتجه اجلغرافية
أمريكا يف مشروعها املعادي،
اإليرانية بنح ٍو مؤثر صوب توسعة التعاون التجاري واألمين والسياسي والدويل املثمر وتنميته مع
املعسكر الشرقي.
يف حني أن الرئيس األمريكي ترامب يدرس اخلطوة التالية بشأن االتفاق الدويل املنعقد بني إيران
والدول اخلمس دائمة العضوية يف األمم املتحدة ،وهناك حقيقية جيب أن نعلمها وهي أن خروج
الوالايت املتحدة األمريكية من املباحثات النووية وتنصلها عن االتفاق املربم ال يعين أبي شكل من
األشكال رجوع إيران والعامل إىل املربع السابق (اإلمجاع ضد إيران) ،وأما إذا أراد ترامب التنصل
ٍ
فحينئذ سوف تتغري املوازين يف املنطقة
من االلتزامات اليت قطعها الرئيس السابق أوابما على نفسه
وتكون يف غري صاحل أمريكا؛ كون إيران سوف تلغي كل حساابهتا السابقة وتتعامل مع أمريكا بنح ٍو
خمتلف ،يف الوقت الذي تفتح ذراعيها وتتعاون مع القوى الدولية األخرى.
املصدر :لوس إجنلوس اتميز
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1971727

253

درا�سات مرتجمة

دراسات مرتمجة

سياسة تركيا الخارجية تجاه روسيا وإيران والعراق
آرون ستاين *

2017-7-26
املقدمة
سعت تركيا إىل أن تكون بلداً حيوايً يف نقل النفط والغاز من جرياهنا األغنياء ابلطاقة إىل
أورواب ،وازدادت هذه السياسة أمهية بعد االنقالب العسكري الذي حدث عام  1980وما تبع
ذلك من إصالحات حملية لتحرير االقتصاد الرتكي ،وقد تعاونت احلكومات الرتكية املتعاقبة مع
البلدان اجملاورة املصدرة للطاقة لتنويع جهات توريد الطاقة وزايدة األمهية الرتكية للتجارة عرب احلدود
مع أورواب .وكانت هذه اجلهود ختالف اجلهود األمريكية ملعاقبة روسيا على غزوها ألوكرانيا ،وعزل
إيران أو جهودها يف بعث رسالة إىل القادة األكراد العراقيني حول ضرورة بقاء العراق متماسكاً
إقليمياً .وتشاطر تركيا العديد من املصاحل مع الوالايت املتحدة يف قرهبا من اخلارج ،ولكن لديها
أيضاً مصاحل اقتصادية وجيوسياسية واضحة خاصة هبا ،والسيما يف تعميق التعاون يف جمال الطاقة
مع معظم دول الشرق األوسط .إن آلية صنع القرار يف أنقرة يف مثانينيات القرن املاضي تشبه
اإلجراءات اليت اختذت يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين ،وهذا النمط سيساعد يف إلقاء
الضوء على السياسة الرتكية املستقبلية جتاه روسيا وإيران والعراق.
أجرت احلكومة الرتكية تغيريات جذرية على قوانني الطاقة احمللية بعد وقت قصري من
حول األمنوذج االقتصادي للدولة من إحصائي
االنقالب العسكري الذي حدث عام  1980الذي ّ
إىل آخر تسويقي ٍ
موجه حنو التصدير ،وقد ساعد تورغوت أوزال -املوظف السابق يف صندوق
النقد الدويل -على قيادة احملاوالت األولية للجيش لتنفيذ اإلصالحات قبل الرتشح لالنتخاابت،
ومن مث مت انتخابه رئيساً للوزراء يف عام 1983؛ وتعد تلك االنتخاابت نقطة حتول يف السياسة
لكن حكومة أوزال واجهت
الرتكية حفزت من اجلهود الرامية إىل حتويل االقتصاد الرتكي جذرايًَّ .
حتدايت البنية التحتية واجليوسياسية ،والسيما مع اجلهود املبكرة لتعزيز عالقة الطاقة الرتكية مع
* ابحث مقيم يف اجمللس االطلسي التابع ملركز رفيق احلريري للشرق األوسط.
257

حصاد البيان

االحتاد السوفييت ،ومع إيران والعراق.
ال تزال تركيا تعتمد بنح ٍو كبري على استرياد الوقود األحفوري لتوليد الكهرابء ،ويعد أهم
مورديها -روسيا وإيران -الدولتني ذوايت األمهية الكبرية يف جدول أعمال الرئيس ترامب يف أورواب
والشرق األوسط؛ إذ أشارت إدارة ترامب إىل استعدادها لتحسني العالقات مع روسيا ،ويف الوقت
نفسه الضغط على إيران ،وسيستمر التواجد األمريكي يف العراق ،إذ أدت احلرب ضد تنظيم داعش
إىل السيطرة الكردية كركوك -وهي مدينة متنازع عليها ومنطقة غنية ابلطاقة -وهو ما قد يؤدي
إىل حدوث اشتباكات مع احلكومة املركزية؛ ُّ
وتعد حكومة إقليم كردستان جهة فاعلة حامسة يف
احلرب اليت تقودها الوالايت املتحدة ضد داعش ،ومن املؤكد أن تقاطع السياسة اخلارجية الرتكية
مع املصاحل األمريكية يف هذه الدول الثالث سيؤثر على العالقات الثنائية.
ينقسم هذا البحث على ثالث دراسات توضح العِبرَ املستخلصة من القرارات الرتكية السابقة
يف رسم مسارات عمل حمتملة إزاء عالقة الطاقة املستقبلية ألنقرة مع روسيا وإيران والعراق ،1وما
يرتبط بذلك من أتثري حمتمل على املصاحل األمريكية يف هذه البلدان الثالثة ،إىل جانب العالقات
الثنائية بني الوالايت املتحدة وتركيا؛ إذ لدى تركيا مصاحل كبرية يف البلدان الثالثة؛ وابلتايل فإهنا
ستتأثر بنحو كبري بعملية صنع القرار يف الوالايت املتحدة فضالً عن التغريات على أرض الواقع اليت
تؤثر على مصاحل الطاقة اخلاصة هبا؛ فإذا ما سعت إدارة ترامب إىل تشديد العقوابت على إيران،
أو إذا استمرت أملانيا يف فرض عقوابت على روسيا ،فإن دعم تركيا لعالقات طاقة أعمق سيؤثر
على تلك العمليات.
روسيا
تركيا تبقي خياراهتا مفتوحة
تعد العالقات الرتكية-الروسية معقدة جداً؛ إذ إن روسيا هي العدو اجليوسياسي التأرخيي
لرتكيا ،ولكنها أيضاً أهم مزود للطاقة يف تركيا .2ويقدم السياح الروس دعماً كبرياً لقطاع السياحة،
 -1يركز هذا البحث على مشال العراق ،إذ لدى تركيا مصاحل اقتصادية وسياسية كبرية فيها.
-2كانت روسيا مسؤولة عن توفري  %55.3من واردات الغاز الطبيعي ابتداءً من عام  .2015انظر“ :ملف الطاقة يف تركيا
واسرتاتيجيتها” .مجهورية تركيا ،وزارة اخلارجية ،مت االطالع عليها يف  8شباط ،2017
http//:www.mfa.gov.tr/turkeys-energystrategy.en.mfa.
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يف حني تؤدي شركات البناء الرتكية دوراًكبريًة يف اجلمهورايت السوفيتية السابقة ويف روسيا نفسها.3
ّأما فيما خيص سوراي ،فقد كان البلدان يف حالة نزاع والسيما حيال تقدمي الدعم لبشار األسد؛
ويف أواخر شهر تشرين الثاين عام  ،2015أسقطت القوات اجلوية الرتكية قاذفة روسية من طراز
 24-SUبعد أن دخلت يف اجملال اجلوي الرتكي يف أثناء قصف مجاعات املتمردين املدعومني
فأدى هذا احلادث إىل خلق توتر سياسي بني البلدين ،فقد قامت روسيا ابختاذ تدابري
من تركيا؛ ّ
انتقامية على السياحة الرتكية ،فضالً عن التدابري القسرية وغري املباشرة اليت منعت تركيا من إرسال
قوات أو طائرات إىل سوراي.
قامت احلكومة الرتكية إبيقاف تصعيد التوتر مع روسيا يف حزيران  ،2016حينما اعتذر
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان لنظريه الروسي فالدميري بوتني؛ مما أدى إىل ختفيف القيود
الروسية على السفر إىل تركيا ،وساعد على تسهيل العملية العسكرية عرب احلدود الرتكية يف درع
ع من املناقشات حول الطاقة ،وتعد القضية األخرية أمراً ذا أمهية جيوسياسية
وسر َ
سوراي  -الفراتّ ،
كبرية ابلنسبة ألورواب وأوكرانيا؛ إذ تتصادم املصاحل األمريكية مع املصاحل الروسية .ومت أتسيس
عالقات الطاقة الرتكية الروسية ألول مرة يف عام  ،19844مث مت إضفاء الطابع الرمسي عليها من
خالل توقيع اتفاقية شراء يف عام ،19865ومنذ ذلك احلني عمدت تركيا إىل تعميق عالقاهتا مع
روسيا ،وعقدت صفقات الغاز الطبيعي يف  1997و ،1998مث يف عام  2014مت عقد اتفاقية
خط غاز ترك سرتمي.6
 -3على وفق صحيفة بلومبريغ“ :متثل السياحة  %6.2من الناتج االقتصادي الرتكي ،و %8من العمالة” ،وابتداءً من أاير عام
“ ،2017اخنفض عدد السياح للشهر التاسع على التوايل ،وهو أطول سلسلة من االخنفاضات على أساس سنوي يف اإلحصاءات
اليت متتد على مدى عقد من الزمان .اخنفض عدد الزوار بنسبة  %28ليصل إىل  1.75مليون يف شهر نيسان ،وتراجع عدد السياح
الوافدين بسبب اخنفاض عدد الزوار الروس بنسبة .”%79
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-27/turkeytourism-capsizedby-tensions-as-arrivals-show-record-drop.
“-4تركيا واالحتاد السوفييت يدشنان خط األانبيب اجلديد” ،أسوشيتد برس 24 ،حزيران .1987
 -5غوملريا رزايفا« ،الغاز الطبيعي يف سوق الطاقة احمللية الرتكية :السياسات والتحدايت» ،معهد أكسفورد لدراسات الطاقة:2014 ،
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/02/NG-82.pdf.
 -6ماراي رضا مازانيت وألربتو بيانكاردي« ،الصندوق املؤسسي واإلصالح التنظيمي يف قطاع الغاز الطبيعي يف تركيا»
)Washington, DC: World Bank, 2005)، 210-211.
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هتدف االتفاقيات الثالث األ َُول إىل توفري الغاز للسوق الرتكية؛ إال أن مشروع ترك سرتمي
كان له تداعيات تتعلق ابلعالقات (الرتكية-األوروبية) والصراع (الغريب-الروسي) بشأن الغزو
الروسي ألوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم؛ اليت قد تتكرر عرب نقاشات الدول األعضاء داخل االحتاد
األورويب حول مستقبل أوكرانيا ،وقد سعت تركيا إىل أن تبقى حمايدة يف النزاع؛ هبدف أن تصبح
مركزاً للطاقة يف أورواب .وترى احلكومة الروسية أوكرانيا على أهنا نقطة الضعف يف شبكة النقل العابر
لالحتاد األورويب والسوق الرتكية كذلك7؛ ولذلك قامت موسكو يف عام  2005مبضاعفة جهودها
لتنويع شبكة خطوط األانبيب اليت تصل إىل أورواب ،وقللت من اعتمادها على أوكرانيا؛ فجاء القرار
بعد عقدين من النزاعات حول السرقة ،فضالً عن اخلالف اجلاد حول السعر الذي بلغ ذروته لدى
شركة غازبروم ()Gazprom؛ األمر الذي ّأدى إىل قطع اإلمدادات عن أوكرانيا يف األول من
كانون الثاين عام .20068
مت حل هذا النزاع يف هناية املطاف حينما اتبعت شركة غازبروم خطوات لتحسني نقص
اإلمدادات إىل أورواب ،وساعد هذا احلادث أيضاً يف حتفيز الدعم األورويب ملشروع نورد سرتمي ،1
وهو خط ميتد من فيبورغ/روسيا إىل غريفسوالد/أملانيا عرب حبر البلطيق9؛ إذ تتجاوز هذه الشبكة
األراضي األوكرانية وتغذي األسواق األوروبية بنح ٍو مباشر؛ ومنذ ذلك احلني بدأت روسيا وأورواب
بعقد مفاوضات بشأن بدء مشروع نورد سرتمي  ،2وبدأت روسيا وأورواب منذ ذلك احلني املفاوضات
بشأن املشروع ،إال أن منظمة مكافحة االحتكار يف بولندا أخرته؛ مما أدى إىل تغرمي شركة غازبروم
مببالغ مالية ضخمة إلكمال املشروع.10
استمرت املناقشات حول مشروع نورد سرتمي - 2هو مشروع مقرتح لتوسيع شبكات خطوط
“ -7اعرتف مسؤول أوكراين يف عام  1994علناً مبا كان معروفاً منذ مدة طويلة أبن جار روسيا قد سرق الغاز من خطوط األانبيب
اليت متر عرب أراضيها إىل العمالء يف الغرب وتركيا” .انظر:
Michael S. Lelyveld, “Neighbors Siphoning Pipeline Gas from Russia,” Journal of
Commerce, December 8, 1994
8- Jonathan Stern, “The Russian-Ukrainian Gas Crisis of January 2006,” The Oxford
Institute for Energy Studies, January 16, 2006, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/
wpcontent/uploads/2011/01/Jan2006-RussiaUkraineGasCrisisJonathanStern.pdf.
 -9مشروع نورد سرتمي ،مت تصفح املوقع اإللكرتوين يف  7شباط http://www.nordstream.com :2017
”10- Andrew Rettman, “Russia to Build Nord Stream 2 Despite Polish Objection,
EU Observer, August 22, 2016, https://euobserver.com/economic/134694.
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األانبيب احلالية -يف الربملان األورويب إىل جانب املناقشات حول اآلاثر األمنية املرتتبة على زايدة
االعتماد على الغاز الطبيعي الروسي؛ وختوض احلكومة الرتكية اآلن هذه املعركة السياسية الرئيسة،
يف حني تسعى اليوانن -اليت ال تزال تعاين من تداعيات األزمة االقتصادية لعام  -2008إىل
استخدام عائدات العبور املتوقعة من تسليم الغاز يف مشروع (ترك سرتمي) يف املستقبل لتحصل
على شروط أكثر موااتة من دائنيها الدوليني ،11وتؤكد هذه املناقشات االختالف يف أولوايت دول
االحتاد األورويب؛ ولذلك فإن املوقف اليوانين مفيد لفهم النزاعات احملتملة يف املستقبل حول عقوابت
االحتاد األورويب اليت تمُ ّكن عضواً من خارج االحتاد األورويب -وهي تركيا -مقابل إحلاق الضرر بدول
أوروبية أخرى حريصة على استئناف العالقات االقتصادية والطاقة مع موسكوّ ،أما ابلنسبة لروسيا
فإن السعي إىل كل من مشروع نورد سرتمي  2وترك سرتمي ليسا مهمني اقتصادايً فحسب ،بل إهنما
أساسيان هلدفها االسرتاتيجي املتمثل يف زايدة تقويض ما يسمى مبمر الغاز اجلنويب ،الذي يربط بني
متر بروسيا.12
أورواب ودول حبر قزوين والشرق األوسط عرب ثالثة خطوط أانبيب ال ُّ

خريطة ( :)1خمطط خط أانبيب ترك سرتمي
11. Stratos Pourzitakis, “The Energy Security Dilemma of Turkish Stream,” Carnegie
Europe, July 28, 2015, http://carnegieeurope. eu/strategiceurope/?fa=60861.
”12- Najia Badykova, “EU’s Southern Gas Corridor Still Lacks Strategic Approach,
Central Asia Caucus Analyst, March 30, 2016, https://www.cacianalyst.org/
publications/analyticalarticles/item/13347-eus-southern-gas-corridor-stilllacksstrategic-approach.html.
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إن تركيا مستعدة لالستفادة من مشروعي نورد سرتمي  2وترك سرتمي على الرغم من كون
خطوط األانبيب تعمل لصاحل منافسيها حبكم غايتها يف توريد السوق األوروبية .إن هدف أنقرة
فيما يتعلق بروسيا ،هو زايدة أمهية تركيا كدولة عبور ،وهي سياسة هتيّئ أيضاً للتعاون املستمر
مع البلدان املعنية مبمر الغاز اجلنويب .غري أن ذلك أييت على حساب تنويع املوردين وسيؤدي إىل
زايدة االعتماد الرتكي على الغاز الطبيعي الروسي ،ويدعو اقرتاح ترك سرتمي إىل بناء أربعة خطوط
أانبيب ،األول منها سيحمل  15.75مليار مرت مكعب من الغاز إىل سوق إسطنبول ،وسيحل
خط األانبيب األول حمل الغاز الروسي الذي يتم شحنه حالياً عرب أوكرانيا ورومانيا وبلغاراي إىل
منطقة تراقيا ،ومن املتوقع أيضاً أن يتم بناء خط األانبيب الثاين ،ولكن النمو االقتصادي البطيء
يف تركيا قد يعين أن خطوط األانبيب الثالثة والرابعة لن يتم بناؤها أبداً؛ والنتيجة هي أن روسيا
ميكن أن تعمق سيطرهتا على السوق األوروبية من خالل تصدير الغاز عرب تركيا إىل إيطاليا أو من
خالل نورد سرتمي .2
تشري اإلجراءات الرتكية إىل أن اهتمامها األساس هو إقامة تركيا كبلد عبور عوضاً من الرتكيز
على تقليل االعتماد على الصادرات الروسية؛ وابلتايل معاقبة موسكو على أعماهلا العسكرية يف
أوكرانيا ،ويستند صنع القرار يف تركيا إىل املصاحلة الذاتية ،ولكن ذلك له انعكاسات على العالقات
بني االحتاد األورويب وروسيا؛ وابلتايل يؤثر بنح ٍو جذري على السياسة الغربية جتاه أوكرانيا واجلهود
اجلارية لتنويع واردات الطاقة .إن موقف تركيا من ترك سرتمي يتطابق بنح ٍو وثيق مع هنج اليوانن
وإيطاليا ،إذ يسعى كال البلدين لتخفيف العقوابت الروسية ،على اعرتاضات دول االحتاد األورويب
األخرى؛ ألهنا ستستفيد من التوسع املستقبلي خلط األانبيب يف االحتاد األورويب؛ يف كانون األول
 ،2016صوت االحتاد األورويب على متديد العقوابت الروسية حىت منتصف عام  ،2017وهو حل
توفيقي مينح القادة األوروبيني املرونة والوقت لفه ٍم أفضل ملا ستفعله إدارة ترامب بشأن العقوابت.13
تُظهر تصرفات أنقرة إزاء طاقة موسكو منطاً واضحاً من املشاركة مع روسيا يف املسائل
املتعلقة ابلطاقة ،وهلا انعكاسات على املناقشات األوروبية حول العقوابت؛ وابلتايل تؤثر على
السياسة األمريكية يف أماكن مثل أوكرانيا ،ولكن هذه املناقشات ال يبدو أن هلا أتثرياً حامساً على
13- Gabriela Baczynska, “EU Agrees to Extend Russia Sanctions until Mid-2017
in a Signal to Trump,” Reuters, December 15, 2016, http://www.reuters.com/
article/us-ukraine-crisis-eusanctions-idUSKBN144289.
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اختاذ القرار الرتكي؛ إذ إن تصرفات أنقرة تؤكد على األمهية اليت تعلقها البالد على الطاقة الروسية،
وميكن أن تتبع الفوائد االقتصادية احملتملة اليت تعمق هذه العالقة ،حىت حينما تؤدي تلك القرارات
إىل تعميق االعتماد الرتكي على الطاقة الروسية.
إيران
عزل العالقات
تتمتع احلكومة الرتكية وإيران بعالقات طويلة األمد يف جمال الطاقة .وعلى الرغم من أن
النزاعات غالباً ما تنشأ حول تنفيذ االتفاقات املوقعة ،إال إيران ابلنسبة لرتكیا ال تزال متثل سوقاً
جتاریة مرحبة ومورداً مهماً للطاقة .وكانت إيران تنظر يف السابق إىل تركيا كوهنا دولة ذات أمهية
جيوسياسية اثنوية ،ومل تكن مشمولة يف األعمال اإليرانية يف جماالت اهتمامها التقليدية ومها اخلليج
العريب والشام14؛ وابلتايل فإن التوترات الرتكية اإليرانية تنبع من حتدايت حقيقية ومتصورة يف جماالت
تعرفها احلكومتان على أهنا اجملال اخلاص للتأثري ،وقد سعت احلكومة الرتكية يف السنوات األخرية إىل
تعميق نفوذها يف مشال سوراي والعراق ،اليت تتعارض سياستها مع سياسات إيران.
ومل متنع هذه التوترات البلدين من مواصلة توثيق عالقاهتما ابلطاقة ،إذ إن منطهما املتمثل
يف فصل العالقات خالل أوقات التوتر ال يعد أمراً جديداً؛ فهو يعكس عملية صنع القرار الرتكي
املتعلق إبيران منذ عام 1979؛ فعلى سبيل املثال :قاومت تركيا الضغوط األمريكية لتنفيذ العقوابت
اليت مت إقرارها يف عام  1980ملعاقبة إيران على احتجاز الرهائن األمريكيني ،ورأت احلكومة الرتكية
اليت كان يرأسها سليمان دميرييل -أن اإلجراءات األمريكية قد هددت اتفاقاً نفطياً وقعه البلدانيف ذلك الوقت ،15واتبعت احلكومة الرتكية سياسة مماثلة يف أثناء احلرب (اإليرانية-العراقية)؛ إذ
اعتمدت سياسة دبلوماسية حمايدة ،ولكنها سعت إىل االستفادة من احلرب.
بدأ البلدان مناقشة مشروع خط أانبيب النفط لنقل اخلام اإليراين إىل البحر األبيض
املتوسط ،16إال أن املشروع قد توقف بسبب االفتقار إىل األموال ،غري أن ذلك يعد إشارة إىل
”14- Eliot Hentov, “Asymmetry of Interest: Turkish-Iranian Relations since 1979,
(PhD Diss., Princeton University, 2011), 4.
“ -15تركيا ترفض العقوابت ضد إيران ،بسبب اتفاقية النفط” ،نيويورك اتميز 22 ،نيسان .1980
16- Pierre Razoux, The Iran-Iraq War (Cambridge, MA: The Belknap Press of
)Harvard University, 2015
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النية الرتكية واإليرانية لتعميق عالقات الطاقة ،فقامت احلكومة الرتكية يف عام - 1996بقيادة جنم
الدين أربكان آنذاك -بوضع اللمسات األخرية على صفقة الغاز الطبيعي بقيمة  20مليار دوالر
يف طهران؛ وقد خالف االتفاق قانون العقوابت املفروضة على إيران وليبيا اليت جتاوزت احلدود
اإلقليمية؛ إذ إن العقوابت املفروضة متنع الشركات األجنبية واحمللية من استثمار أكثر من  20مليون
دوالر يف قطاع النفط والغاز اإليراين ،17وبررت تركيا موقفها أبن االتفاقية مع إيران مل تنتهك قانون
العقوابت األمريكي لكوهنا اتفاقية لشراء الغاز اإليراين وليس استثماراً يف قطاع الطاقة اإليراين.18
مت إجناز خط أانبيب تربيز-أنقرة يف عام  2001وبدأ العمل به رمسياً يف عام  ،2002إلاّ
أن االتفاق بقي يف موضع خالف ،فالسعر الذي تدفعه تركيا للغاز الطبيعي اإليراين أعلى مما تدفعه
ألي من مورديها اآلخرين .وقد وافقت أنقرة على عقد الشراء يف عام  ،1996الذي يُلزم تركيا
بدفع ما يصل إىل  %87من املبلغ اإلمجايل للعقد ،حىت لو كانت كمية الغاز املصدرة إىل تركيا أقل
من الكمية اإلمجالية املتفق عليها؛ فمنذ بداية هذه االتفافية ،اهتمت تركيا إيران ابلفشل يف الوفاء
ابلتزاماهتا ،قائلة إن السلطات اإليرانية قامت بتحويل صادرات الغاز املخصصة لرتكيا إىل السوق
احمللية؛ ومع ذلك -وبسبب خمصصات عقد الشراء -استمرت تركيا بدفع ما تبقى من ال ـ %87
من قيمة الغاز الذي تعاقدت عليه19؛ فقامت إبعادة املفاوضات حول هذا الرتتيب وخفضت من
املخصصات املالية اليت جيب دفعها إىل  ،%70إلاّ أن النزاعات بني البلدين بقيت مستمرة.

كانت تركيا تفتقر إىل وجود البنية التحتية الالزمة لتخزين الغاز الطبيعي حىت عام ،2013
ومل يكن لديها عدد ٍ
كاف من «حمطات الضغط لنقل الغاز من الشرق إىل الغرب» ،20واستخدمت
ٌ
إيران هذه احلجة -فضالً عن هجمات حزب العمال الكردستاين على خطوط األانبيب -إللقاء
 -17قانون الكونغرس وجملس الشيوخ األمريكي حول العقوابت املفروضة على إيران وليبيا لعام  ،1996مادة  104سرغنوكلا،
 5آب ،1996
https://www.congress.gov/104/plaws/publ172/PLAW-104publ172.pdf.
“ -18قال املسؤولون األتراك إن االتفاق ال خيرق القانون األمريكي؛ ألنه اتفاق جتاري لشراء الغاز ،وليس استثماراً للطاقة” وذلك
على وفق صحيفة “نيويورك اتميز” ،وأضاف رئيس الوزراء الرتكي عبد هللا غول “ :أن احلظر مفروض على االستثمارات يف إيران،
وحنن لن نستثمر هناك” نيويورك اتميز 13 ،آب .1996
“ -19تركيا تضغط على إيران بسبب أسعار الغاز”  23كانون الثاين ،2012
http://www.naturalgasworld.com/turkey-iran-over-gas-prices.
20- Rzayeva, “Natural Gas in the Turkish Domestic Energy Market: Policies and
Challenges,” 28
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اللوم على اجلانب الرتكي الخنفاض حجم الصادرات اإليرانية املتفق عليها21؛ لذلك قامت شركة
بواتس -اململوكة للدولة الرتكية للنفط اخلام والغاز الطبيعي -إبحالة هذه القضية إىل حمكمة التحكيم
الدولية ( ،)ICAويف عام  2009حكمت اهليئة لصاحل تركيا ،إذ مت منح شركة بواتس تعويض مببلغ
 800مليون دوالر ،وقد قامت تركيا إبحالة قضيتني إضافيتني حملكمة التحكيم الدولية (،)ICA
مها :أوالً ،كانت نوعية الغاز اإليراين سيئة؛ واثنياً ،كان سعره يتجاوز التسعرية الدولية؛ فحكمت
احملكمة لصاحل تركيا بشأن قضية السعر ،ومنحتها خصماً يصل ل ـ  %15-10من الواردات بنح ٍو
رجعي إىل عام  ،2011بينما حكمت احملكمة لصاحل إيران بشأن قضية اجلودة.22
قاومت تركيا الضغوط األمريكية لتنفيذ العقوابت -اليت صممت لزايدة الضغط على إيران
للتفاوض بشأن برانجمها النووي -خارج احلدود اإلقليمية على الرغم من هذه التوترات ،واستغلت
احلكومة الرتكية ثغرة يف عقد الشراء لدفع واردات الغاز اإليراين ابلذهب ،الذي مت شراؤه من مورد
خارجي23؛ واستلمت إيران املدفوعات مقابل الغاز الطبيعي ابللرية الرتكية ،اليت ستستخدمها من
أجل شراء الذهب الذي تصدره تركيا للمرة األوىل ،24ويف سلسلة من اللقاءات مع مسؤولني
”21- Orhan Coskun, “Attack halts flow in natural gas pipeline from Iran to Turkey,
Reuters, July 28, 2015, http://www.reuters.com/ article/us-turkey-gas-iranidUSKCN0Q20G820150728.
“ -22استلمت تركيا  1.9مليار دوالر كتعويض من إيران بشأن نزاع أسعار الغاز الطبيعي” ،وكالة األانضول 24 ،كانون الثاين ،2017
https://www.dailysabah.com/energy/2017/01/24/turkey-to-receive-19bin-compensation-from-iran-over-natural-gas-price-dispute.
 - 23أدت هذه اخلطة إىل التسبب بفضيحة للحزب احلاكم -حزب العدالة والتنمية -تتمثل ابلربح غري املشروع؛ وقد متكن حزب
العدالة والتنمية من إهناء التحقيق ،إلاّ أن سلسلة من التسجيالت الصوتية املسربة اليت تورط هبا الرئيس احلايل وأسرته وعدد من
مسؤويل حزب العدالة والتنمية السابقني دفعتهم إىل اختاذ سلسلة من اإلجراءات االنتقامية ضد الشرطة واملدعني العامني ورجل الدين
عبد هللا غولن املقيم يف الوالايت املتحدة -الذي تتهمه احلكومة الرتكية ابلتسريبات .-انظر :هيومريا ابموك وستيف ستيكلو واببك
دهغانبيشيه “تقرير خاص  -ثغرة ذهبية :كيف ساعدت عصابة اجلرمية الرتكية إيران” ،رويرتز ،2014-4-29 -
http://www.reuters.com/article/usiran-turkey-special-reportidUSBREA3S07120140429
”24- Gary Clark, Rachel Ziemba and Mark Dubowitz, “Iran’s Golden Loophole,
Foundation for Defense of Democracy and Roubini Economics, May 13, 2013,
_http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/FDD_RGE
Iran_Gol_Report__ May_2013_FINAL_2.pdf
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حكوميني أمريكيني ،قامت تركيا بتخفيض كمية النفط اخلام اإليراين املستوردة .25ويف أعقاب توقيع
خطة العمل الشاملة املشرتكة ( )JCPOAأو االتفاق النووي اإليراين ،فقد كان من املفرتض أن
تعود واردات اخلام من إيران إىل مستوايهتا نفسها ما قبل عام  ،2012وذلك على وفق دائرة أحباث
الكونغرس.26
يبي أتريخ هذه العالقة منطاً واضحاً؛ وهو أن احلكومة الرتكية ستقاوم الضغوط األمريكية اليت
نّ
تسعى للحد من تعامالت الطاقة مع إيران ،وال تزال عالقة الطاقة العمود الفقري للعالقة االقتصادية
بني البلدين؛ غري أن اخلالفات الثنائية بشأن عقد الشراء وشروط عقود الطاقة ال تزال مثرية للجدل.
تفضيل العالقات مع أربيل على بغداد
تدرس تركيا خياراهتا مع العراقيني األكراد

تطورت عالقة احلكومة الرتكية مع حكومة إقليم كردستان بنح ٍو كبري يف السنوات األخرية؛
وابلنسبة ألنقرة فقد برز احلزب الدميقراطي الكردستاين كحليف وثيق داخل العراق وضد حزب
العمال الكردستاين ،إذ شن حزب العمال -الذي أتسس ألول مرة يف عام  -1978حركة مترد ضد
احلكومة الرتكية مرة أخرى لسببني رئيسني :أوهلما إلعالن استقالل كردستاين صريح؛ واثنيهما من
أجل احلصول على استقالل سياسي ،27ويعد احلزب الدميقراطي الكردستاين الذي يقوده مسعود
ابرزاين القوة املهيمنة يف السياسة الكردية إىل جانب االحتاد الوطين الكردستاين وحزب االحتاد
الوطين الكردستاين املنشق يف حركة التغيري ،وقد ُمثِلت هذه األحزاب الثالثة معاً يف برملان إقليم
كردستان ،وإن كان بنح ٍو غيايب؛ وذلك بسبب تعليق الربملان الكردي يف تشرين األول  2015بعد
 -25على وفق رويرتز “ ،قامت وزارة اخلارجية األمريكية يف تشرين الثاين  ،2013بتمديد العقوابت املفروضة على إيران ملدة
ستة أشهر ،وذلك للتقليل من مشرتايت تركيا من النفط اخلام اإليراين يف وقت سابق من ذلك العام؛ ومبوجب اتفاق جنيف املوقع
يف ذلك الشهر ،اتفقت الوالايت املتحدة و 5دول أخرى على وقف اجلهود الرامية إىل خفض مبيعات إيران من النفط اخلام ،مما
يسمح للدول املستهلكة مبواصلة شراء “متوسط كمياهتا احلالية من النفط اخلام”.
26- Kenneth Katzman, Iran Sanctions, US Library of Congress, Congressional
Research Service, January 31, 2017, https://fas. org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf.
27- Aliza Marcus, Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for
Independence (New York: New York University Press, 2007).
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اخلالف حول رفض الرئيس مسعود ابرزاين التنحي عن السلطة بعد انتهاء فرتة واليته.28
تعد العالقات الرتكية الوثيقة مع الرئيس ابرزاين اسرتاتيجية ،وقد تغريت بنح ٍو ملحوظ يف
العقد املاضي؛ وهذه العالقة هي نتيجة للجهود الرتكية واحلزب الدميقراطي الكردستاين للتحايل على
احلكومة املركزية العراقية واملناطق املتنازع عليها من الدستور العراقي عام  ،2005فضالً عن ذلك
فقد سعت أنقرة إىل دعم احلزب الدميقراطي الكردستاين بقيادة برزاين كثقل موازن حلزب العمال
الكردستاين وقائده املسجون عبد هللا أوجالن؛ وجيدر الذكر أبن كليهما لديه رؤى متباينة ومتنافسة
للقومية الكردية ،إذ إن الربزاين لديه قدرة أكرب للتعاون مع تركيا ،يف حني أن رؤية أوجالن لالمركزية
املتطرفة ال تزال أمراً مغايراً ملا ترغبه القيادة يف أنقرة.
مكون أساس يف السياسة اخلارجية لرتكيا؛ وقد
إن احلزب الدميقراطي الكردستاين القوي هو اآلن ّ
دفع ذلك أنقرة إىل دعم التفسري الكردي لقانون النفط العراقي املثري للجدل -املنصوص عليه يف دستور
عام  ،-2005إذ ختتلف احلكومة املركزية يف بغداد واحلكومة الكردية يف أربيل بتحديد عائدات النفط
واملوارد الطبيعية املذكورة يف املادتني  111و112؛ 29ويوضح صندوق النقد الدويل أنه:
«على وفق بغداد ،فإن لدى احلكومة االحتادية احلق احلصري يف تطوير وتصدير النفط
وتوقيع العقود اليت تغطي األراضي العراقية ،وال يسمح حلكومة إقليم كردستان ابختاذ تدابري أحادية
اجلانب يف إدارة حقول النفط والغاز ،ولكن تفسري أربيل للمادتني هو أنه حيق هلا أيضاً الدخول يف
عقود وتصدير النفط بنح ٍو مستقل عن بغداد».30
كان هلذا النزاع العراقي الداخلي أتثري كبري على عملية صياغة السياسة الرتكية جتاه العراق،
وتعامالهتا مع احلزب الدميقراطي الكردستاين واحلكومة املركزية العراقية ،فاحلكومة الرتكية هي اآلن
جهة فاعلة يف سياسة الطاقة العراقية احمللية ،وترتبط هذه القضية مبسألة االستقالل الكردي ،وحل
”28-Isabel Coles, “Political crisis escalates in Iraq’s Kurdistan region,
Reuters, October 12, 2015, http://www.reuters.com/ article/us-iraq-kurdsidUSKCN0S60HX20151012.
29- Koba Gvenetadze and Amgad Hegazy, Iraq Country Report No. 15/236,
International Monetary Fund, August 2015, https:// www.imf.org/external/pubs/
ft/scr/2015/cr15236.pdf.
30- Ibid.
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ما يسمى ابألراضي املتنازع عليها يف حمافظات كركوك ونينوى وصالح الدين ودايىل.31
تغريت سياسات تركيا بشأن كركوك واحلق القانوين حلكومة إقليم كردستان ابلتوقيع على
اتفاقيات نفطية مستقلة إىل حد كبري يف السنوات األخرية ،ويف بداية الغزو األمريكي للعراق عام
 2003فشل الربملان الرتكي الذي كان يرأسه حزب العدالة والتنمية بقيادة بولنت ارينج 32يف
احلصول على ما يكفي من األصوات للسماح مبنح احلق لغزو مشايل العراق من جنوب شرقي
تركيا .33وحترك حزب العدالة والتنمية بنح ٍو سريع للسماح ابلتحليقات العسكرية األمريكية ،غري أن
املراحل األ َُول من التدخل أجربت عدداً قليالً من فرق القوات اخلاصة للجيش 34على التضامن مع
البيشمركة الكردية املدعومة بقوة جوية أمريكية لتحديد األراضي مبا يسمى ابخلط األخضر ،وهو
اخلط املستخدم إلعادة رسم حدود كردستان العراق واحلكومة املركزية.35

« -31العراق واألكراد :مشكلة مستمرة» تقرير الشرق األوسط رقم  ،88جمموعة األزمات الدولية 8 ،متوز ،2009
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/88-iraq-and-thekurds-trouble-alongthe-trigger-line.pdf.
32- Jean-Christophe Peuch, “Turkey: Parliamentary ‘No’ Vote On US Troops
Puts Government, Ruling Party in Straits,” Radio Free Europe, March 3, 2003,
http://www.rferl.org/a/1102391.html.
33- Dexter Filkins, “Threats and Responses: Ankara; Turkish Deputies Refuse
to Accept American Troops,” New York Times, March 2, 2003, http://www.
nytimes.com/2003/03/02/world/ threats-and-responses-ankara-turkish-deputiesrefuse-toaccept-american-troops.html.
 -34على وفق ريتشارد أندريس“ :يف  23آذار  2003انتشرت الفرقة العاشرة من القوات اخلاصة يف العراق مع عدم وجود أي
وقت تقريباً للتخطيط أو التجهيز للقتال ،إذ إن قصة تسلل اجملموعة مروعة جداً؛ فعلى الرغم من احملاوالت الدبلوماسية العدوانية
الرامية إىل محل تركيا على السماح للفرقة ابلتسلل عرب أراضيها ،فرفضت تركيا قبول ذلك؛ مما أجربت الفرقة على الدخول عرب طريق
دائري يضم التحليق على ارتفاع منخفض على بعد مئات األميال من األراضي العراقية وسط نريان كثيفة قادمة من الدفاعات
العراقية ،وعقب هبوطها ارتبطت الفرقة ابلقوات الكردية وبدأت املناورة ملهامجة وحدات العدو .وتتألف الفرقة اخلاصة من  48مفرزة
تشغيلية تتكون كل منها من  12جندايً” .انظر ريتشارد أندريس،)The Afghan Model in Northern Iraq( :
جملة الدراسات االسرتاتيجية ،اجمللد ( ،29حزيران .405-404 ،)2006
35- Ibid.
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خريطة ( :)2خطوط أانبيب النفط والغاز الطبيعي واملشاريع املخطط هلا

بعد سقوط بغداد ،قامت أربيل على الفور بدعم السيطرة السياسية واالقتصادية على
األراضي الكردية ،وقد حظي احلزب الدميقراطي الكردستاين أبمهية سياسية كبرية يف نينوى،36
يف حني أن االحتاد الوطين الكردستاين يعد قوة مهيمنة يف كركوك37؛ وعُدَّت حالة كركوك هتديداً
لألمن القومي الرتكي بسبب السيطرة الكردية على عائدات النفط اليت قد تدعم االقتصاد الكردي؛
وابلتايل توفر أساساً حلكومة إقليم كردستان إلعالن استقالهلا38؛ ورداً على ذلك قامت تركيا
بتخفيف معارضتها لوجود عراق فدرايل ،ولكنها أكدت على أن كركوك هي «خط أمحر» من أجل
مصاحلها طويلة األمد.39
 -36انظر« :جهة القتال اجلديدة يف العراق :الصراع على نينوى» ،تقرير الشرق األوسط رقم  ،90جمموعة األزمات الدولية28 ،
أيلول ،2009
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/90-iraq-s-newbattlefront-the-struggleover-ninewa.pdf.
« -37العراق خيفف من املخاوف تركيا بشأن الطموحات الكردية» ،تقرير الشرق األوسط رقم  ،35جمموعة األزمات الدولية،
 26كانون الثاين https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/35-iraq-allayingturkey-s-fears-over- ،2005
.kurdish-ambitions.pdf
38- Robin M. Mills, “Northern Iraq’s Oil Chessboard: Energy, Politics and
Power,” Insight Turkey, vol. 15, no. 1 (Winter 2013), 52-57.
“ -39العراق خيفف من املخاوف تركيا بشأن الطموحات الكردية” .8-7
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سعت حكومة إقليم كردستان يف أوائل عام  2004إىل االستفادة من االهتمام الدويل يف
حقول النفط غري املستثمرة ،وقامت الشركة النروجيية الصغرية ( ،)DNOحبفر بئر استكشافية يف
زاخو ،على بعد أميال قليلة شرق احلدود املشرتكة مع تركيا .40وقد أعربت شركات دولية أخرى
عن اهتمامها ابجملاالت اخلاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان بعد إقرار الدستور العراقي يف عام
 ،2005من ضمنها شركتان تركيتان صغرياتن مها( :جينيل إنريجي ،وبيتوال) .واستفاد كل من
جينيل ودنو من اتفاقية عام  2009بني أربيل وبغداد ابلسماح حبصوهلم على الصادرات املستقلة
من حقول طق طق وتوكي41؛ وللسماح ابلتصدير ،قامت شركة نفط الشمال ببناء خط أانبيب
يبلغ طوله  550مرتاً لربط حقل توك مع خط أانبيب كركوك-جيهان ،42غري أن هذا الرتتيب كان
مرهوانً بتسويق النفط احتادايً ،ومت إيداع الواردات يف صندوق التنمية الذي يديره االحتاد الفدرايل،
ومن مث توزع اإليرادات على وفق األسهم املتفق عليها يف امليزانية االحتادية43؛ فنتج عن هذا الرتتيب
قيام وزارة املالية العراقية بدفع  %17من النفقات احملددة حلكومة كردستان العراق ،مع االحتفاظ
بنسبة  %83من امليزانية االحتادية مبا يتناسب وشروط النزاع يف الدستور العراقي؛ واعتمدت حكومة
إقليم كردستان على تلك املخصصات يف دفع رواتب املوظفني احلكوميني حىت حزيران  ،2015إال
أن األحزاب الكردية قررت -بعد أن استلمت املدفوعات اجلزئیة من بغداد لألشهر الستة املاضیة-
االعتماد علی الصادرات املستقلة فقط.44
ويف ظل هذه اخللفية املعقدة ،غريت الشركة األمريكية املتعددة اجلنسيات -إكسون موبيل-
مسار السياسة الرتكية جتاه حكومة إقليم كردستان؛ إذ قامت شركة النفط العمالقة بشراء ستة
أحواض يف حقل نفطي داخل األراضي الكردية ،اليت مت عدها منذ ذلك احلني مبنزلة أتييد لتفسري
“ -40وقعت الشركة النروجيية اتفاقاً يف حزيران  2004مع حكومة إقليم كردستان ،وهو اتفاق لتقاسم اإلنتاج الذي يغطي مساحة
 250ميالً مشال بغداد ابلقرب من احلدود الرتكية ،وقد حتدت صفقة شركة دنو مع كردستان الدستور العراقي اجلديد الذي مل خيلق
سوى مز ٍ
يد من االرتباك بني شركات التنقيب عن النفط إذ كان ال يزال هناك غموض بشأن امللكية النهائية للموارد الطبيعية” صحيفة
اتميز أوف لندن  11نيسان .2006
“ -41العراق واألكراد :مشكلة مستمرة” .17
42- Ibid.
43- Ibid.
“ -44جيتمع جملس إقليم كردستان لشؤون النفط والغاز مع األحزاب السياسية” 18 ،حزيران :2014
http://cabinet.gov.krd/a/d. aspx?s=040000&l=12&a=53475.
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حكومة إقليم كردستان لقانون النفط ،فقد تفاوضت الشركة بنح ٍو مباشر مع أربيل .45بعد ذلك
أنشأت شركة الطاقة الرتكية (تيك) -وهي كيان مدعوم من الدولة -الستثمار نسبة  %20من
أحواض شركة إكسون االستكشافية ،46وقد أاتحت مشاركة شركة تيك يف الصفقة للحكومة الرتكية
مصلحة جتارية مباشرة يف االعرتاف بصحة تفسري حكومة إقليم كردستان حول النزاع النفطي؛ مما
أدى إىل تفاقم التوترات مع بغداد.
نص على أن اإليرادات من مجيع صادرات النفط
وعلى وفق تقرير النفط العراقي الذي َّ
العراقية عرب تركيا -من حكومة إقليم كردستان والكياانت االحتادية -سوف تتدفق إىل حساب
الضمان الذي تسيطر عليه تركيا الذي سيتم تقسيمه يف هناية املطاف ابلتناسب بني أربيل وبغداد47؛
ومنح هذا اإلجراء إمكانية الوصول املباشر حلكومة إقليم كردستان دون احلاجة إىل املرور عرب
احلكومة املركزية؛ وهذا يعين أن تركيا كانت الضامن الفعلي للعقود النفطية حلكومة إقليم كردستان،
وهو تغيري كبري يف هنج أنقرة السابق جتاه العراق.48
مل توافق حكومة بغداد على هذا اإلجراء -وكذلك الوالايت املتحدة -واحتجت ضد تصدير
ٍ
مستقل خشية أن يؤدي ذلك إىل تفكك الدولة العراقية ،ويف عامي 2013
النفط الكردي بنح ٍو
و ،2014هددت بغداد إبيقاف حتويل  %17من عائدات النفط الوطنية يف حالة فشل حكومة
45- Dmitry Zhdannikov, Isabel Coles, and Ned Parker, “Special Report: How Exxon
helped make Iraqi Kurdistan,” Reuters, December 3, 2014, http://www.reuters.
com/article/us-mideastcrisis-kurdistan-specialrepor-idUSKCN0JH18720141204.
46- Humeyra Pamuk and Orhan Coskun, “Turkey, Iraqi Kurdistan sign landmark
energy contracts,” Reuters, November 29, 2013, http://www.reuters.com/article/
us-turkey-iraq-oilidUSBRE9AS06620131129.
47- Ben Van Heuvelen, “Turkey planning to control Iraqi oil revenue,” Iraq Oil
Report, April 2, 2013.
 -48قامت حكومة إقليم كردستان بشحن النفط من جيهان/تركيا إىل إسرائيل عرب مالطا ،ويف بعض األحيان مت شحنه إىل البلدان
األوروبية .مث قامت إسرائيل إبيداع الودائع يف حساابت حكومة إقليم كردستان يف تركيا.
https://newrepublic.com/article/118549/israel-and-kurdistans-allegedoil-dealputting-us-notice.
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إقليم كردستان يف املسامهة ابلنفط للحكومة املركزية ليتم تصديرها ،49ولكن يف مطلع عام 2014
قام رئيس الوزراء العراقي آنذاك -نوري املالكي -إبيقاف املدفوعات إىل حكومة إقليم كردستان؛
مما دفع حكومة إقليم كردستان إىل زايدة صادراهتا النفطية املستقلة إىل تركيا .وقد أدى تعليق الدفع
فضالً عن االخنفاض األخري يف سعر برميل النفط اخلام -إىل حرمان حكومة إقليم كردستان منإجياد التمويل الالزم لدفع رواتب املوظفني ،وكان يعاين اإلقليم من عجز مايل قدره  290مليون
دوالر شهرايً على الرغم من تصدير  300ألف برميل يومياً50؛ وملعاجلة النقص اخلطري يف األموال،
بدأت حكومة إقليم كردستان ابالستفادة من عائدات النفط املستقبلية احملتملة جلمع األموال من
املقرضني الدوليني ،الذين كانوا حريصني على جتنب االخنراط يف اخلالف بني بغداد وأربيل ،إلاّ
أن شروط اإلقراض مل تكن مواتية حلكومة إقليم كردستان .وسط هذا اخلالف الواسع حول تقاسم
عائدات النفط واألزمة املالية اخلطرية حلكومة إقليم كردستان ،احتل داعش املوصل يف حزيران عام
 2014وسيطر على اثين أكرب مدن العراق ،ومت اجتياح القنصلية الرتكية -اليت تبعد مسافة بضع
دقائق فقط من مطار املوصل -ومت احتجاز  49موظفاً دبلوماسياً كرهائن.51

مؤمتر صحفي بعد احملاداثت مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.
”49- Michael Knights, “Making the Iraqi Revenue-Generating Deal Work,
Washington Institute for Near East Policy, December 3, 2014, http://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/making-the-baghdad-krg-revenuegenerating-deal-work.
50- Ibid.
51- Ceylan Yeginsu, “Militants Storm Turkish Consulate in Iraqi City, Taking 49 People
as Hostages,” New York Times, June 11, 2014, https://www.nytimes.com/2014/06/12/
world/middleeast/ militants-seize-turkish-consulate-staff-in-mosul.html.
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بدأ تنظيم داعش حتركه البطيء حنو الشمال ابجتاه أربيل؛ مما دفع الوالايت املتحدة ابلتدخل
يف  7آب عام  ،2014إذ قامت طائراتن من طراز  18-Fإبلقاء القنابل علی مدفعیة داعش
اليت کانت تقصف مواقع البيشمرکة علی طریق إربیل52؛ وأدت احلرب ضد داعش يف العراق إلی
تغيري العناصر املؤثرة يف السیاسة اخلارجیة الرتکیة؛ فعلى سبيل املثال ،سيطرت قوات البيشمركة على
كركوك يف حزيران  ،2014بعد فرار اجليش العراقي من تنظيم داعش ،53ويف إطار السياسة الرتكية
التقليدية ،مت شحن النفط الذي يتم ضخه من غرب كركوك -اليت تسيطر عليها اجلماعات املتحالفة
مع احلزب الدميقراطي الكردستاين -إىل تركيا ،54وواصلت املناطق اخلاضعة لسيطرة االحتاد الوطين
الكردستاين التعامل مع شركة النفط احلكومية التابعة لوزارة النفط املركزية.
ُّ
تعد عالقة الطاقة الرتكية مع حكومة إقليم كردستان اآلن عنصراً أساساً يف السياسة اخلارجية
ألنقرة ،إذ اختذت شركة تيك خطوات أكثر حزماً يف األشهر األخرية لتعميق استثمارها يف أربيل،
وواصلت احلكومة الرتكية مقاومة الضغوط األمريكية للحد من تعاملها مع حكومة إقليم كردستان،
وقد مضت قدماً يف استثمارها مبجال الطاقة يف مشال العراق؛ فأثرت هذه السياسة على حماولة أنقرة
السابقة ابلتقرب جتاه كركوك ،اليت كانت ُّ
تعد سابقاً «خطاً أمحر» ،نظراً ألمهيتها ابلنسبة لوجود
إقليم مستقل ،وتساهم احلكومة الرتكية اآلن يف زايدة الالمركزية يف الدولة العراقية إبعطاء األولوية
لعالقتها مع األكراد بنح ٍو أكرب من عالقتها مع احلكومة املركزية ،مع استمرار اجلهود يف حماولة
إلدارة بغداد واالحتفاظ ببعض مظاهر الرتكية مع احلكومة املركزية ،وعلى الرغم من أن أنقرة تساعد
على تسهيل الالمركزية يف الدولة العراقية ،فإن النفوذ الرتكي يف بغداد مل يكن أكرب من النفوذ مع
احلزب الدميقراطي الكردستاين وحزب ابرزاين املتحالف مع األحزاب العربية يف نينوى ،إلاّ أن هذه
العالقة جاءت على حساب عالقة أنقرة مع حكومة بغداد واملعارضة السنية واملتنافسني احملتملني
الذين قد يتولوا منصب رائسة الوزراء يف املستقبل؛ وابلتايل فإن أتثري أنقرة على مستقبل حكومة
52- Richard Sisk, “US Military Begins ‘Targeted’ Airstrikes in Iraq,” Military
Times, August 7, 2014, http://www.military.com/dailynews/2014/08/07/obamamulling-limited-military-action-iniraq.html.
“ -53يسيطر األكراد العراقيون” بنح ٍو كامل على كركوك ،يف الوقت الذي َّفر فيه اجليش العراقي” ،يب يب سي نيوز  12حزيران
،2014
http://www.bbc.com/news/world-middleeast-27809051.
 -54قبل فرار اجليش العراقي ،كان األكراد يسيطرون على واحدة من اآلابر النفطية الثالث ،بينما تسيطر احلكومة املركزية يف
بغداد على البئرين األُخريني.
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إقليم كردستان سيكون كبرياً ،وإن كان ذلك على حساب ظهور عالقات قوية مع اجلهات الفاعلة
الرئيسة يف وسط العراق وجنوبه.
نتائج البحث
توصل البحث إىل النتائج اآلتية:

لدى تركيا أتريخ قدمي يف التصرف بنح ٍو مستقل ومقاومة الضغوط من الوالايت املتحدة
اليت حتاول أن حتد من عالقاهتا ابلطاقة مع البلدان املوردة اجملاورة هلا ،وآاثر هذه النتيجة مهمة جداً
ابلنسبة ملصاحل الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط وأورواب ،وروسيا؛ ويف مجيع املناطق الثالث،
ينبغي على أنقرة أن تستكشف سبالً جديدة لتعميق عالقاهتا يف جمال الطاقة ،وأما ابلنسبة لروسيا،
فسترتكز آاثر هذه النتيجة على مشروع الرتك سرتمي على املدى القصري وما يرتتب عليه فيما خيص
أوكرانيا ومشروع نورد سرتمي 2؛ على املدى البعيد ،فإن عالقة الطاقة الرتكية-الروسية قد تزيد من
تعقيد جهود دول االحتاد األورويب -فرنسا وأملانيا -للتوصل إىل اتفاق حول العقوابت االقتصادية
احملتملة ضد روسيا.
استفادت تركيا بنح ٍو كبري يعد أن مت ختفيف العقوابت على إيران بعد التوصل إىل االتفاق
النووي؛ إذ إن إعادة دمج إيران يف النظام املصريف سويفت ،مسح ابستئناف املعامالت عرب احلدود
مع املصارف األجنبية؛ مما مسح ألنقرة ابستئناف دفع مثن مشرتايت النفط ،دون االضطرار إىل
االعتماد على ترتيبات تبادل الذهب املعقدة ،ومت ختفيض الضغوط األمريكية على تركيا اليت تسعى
للحد من وارداهتا من النفط اخلام اإليراين ،وقد أشارت إدارة ترامب إىل أهنا ستواصل االلتزام
ابالتفاق النووي مع إيران ،ولكن إذا سعت اإلدارة إىل زايدة الضغط االقتصادي على إيران ،فمن
املرجح أن تقاوم تركيا تلك الضغوطات وستستمر بعالقاهتا مع طهران مبجاالت الطاقة ،وهذا
يضعف من ادعاء احلكومة الرتكية أبن إبمكان واشنطن أن تعتمد على أنقرة لتكون مبنزلة حصن
ضد النفوذ اإليراين يف الشرق األوسط.
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املصدر :وزارة اخلارجية الرتكيةhttp://www.mfa.gov.tr/ turkeys-energy- ،
strategy.en.mfa

إن هذه النتائج هلا انعكاسات على سياسة الوالايت املتحدة جتاه العراق أيضاً ،وكما هو
احلال يف روسيا وإيران ،وضعت تركيا سياستها النفطية بنح ٍو خاص ومستقل وقاومت الضغوط
األمريكية اليت تشجع العمل مع احلكومة املركزية العراقية وليس مع حكومة إقليم كردستان؛ ويف هذه
احلالة ،سعت تركيا إىل استخدام عالقتها مع حكومة إقليم كردستان كثقل موازن إليران ونفوذها
مع بغداد ،ومع ذلك ،فإن أنقرة ال تزال تعمل على حن ٍو متعارض مع السياسة األمريكية “لعراق
موحد” وجهودها لتشجيع صفقات الطاقة من خالل احلكومة املركزية العراقية ،ومن املؤكد أن هذه
املسألة ستصبح أكثر تعقيداً يف السنوات القادمة؛ إذ ال تزال كركوك منطقة متنازعاً عليها ،على
الرغم من سيطرة األكراد على املدينة.
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االستنتاج
تشارك الوالايت املتحدة اآلن يف الصراع ضد تنظيم داعش يف العراق وزادت من دعمها
العسكري لدول الناتو اجملاورة لروسيا ،55وتعهدت إدارة ترامب أيضاً بزايدة الضغط العسكري
والسياسي ضد إيرانّ .أما تركيا ،فلديها مصاحل تتعلق ابلطاقة يف روسيا وإيران والعراق ،ومن املتوقع
أهنا ستتبع سياسة املصلحة الذاتية ،اليت حتقق هدف تركيا أبن تصبح مركزاً للطاقة اإلقليمية.
إن سياسات تركيا ال تتفق متاماً مع سياسات الوالايت املتحدة؛ ولذلك ال ينبغي أن
يتوقع أبن تكون أنقرة كموازنة اقتصادية إليران ،أو أن تقلل من املخاوف بشأن استخدام روسيا
لرتكيا لتقليل اعتمادها على أوكرانيا ،وينطبق األمر نفسه على العراق ،إذ ال تزال تركيا متمسكة
ابسرتاتيجية «الطبقة الشمالية» للرتابط االقتصادي مع حكومة إقليم كردستان واحلزب الدميقراطي
الكردستاين ،على حساب وجود عراق فدرايل.
لقد أظهر هذا التقرير أن للحكومة الرتكية أترخياً يف مقاومة الضغوط األمريكية حينما يتعلق
األمر بسياسة الطاقة جتاه روسيا وإيران والعراق ،وستواجه إدارة ترامب -مثل سابقاهتا -حتدايت
حني العمل مع احللفاء لتنفيذ السياسات اليت متس مصاحلهم اخلاصة ،إذ يظهر التأريخ الرتكي
بوضوح كيفية حتدي أنقرة ملصاحل الوالايت املتحدة لتحقيق مصاحلها اخلاصة.

 -55وزارة الدفاع األمريكية ،مكتب وكيل وزارة الدفاع ،مبادرة الطمأنينة األوروبية« ،ميزانية السنة املالية »2017
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2017/
FY2017_ERI_J-Book.pdf.
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حزب العدالة والتنمية :أسباب الصعود ،والقفزة
االقتصادية ،والمستقبل
أحمد حسن علي *

2017-8-31
تركيا قبل صعود حزب العدالة والتنمية
عاشت تركيا منذ قيام اجلمهورية على يد مصطفى كمال أاتتورك يف عام  ١٩٢٣وحىت بداية
عهد تورغوت أوزال عام  ١٩٨٣يف ظل سياسات منغلقة اقتصادايً واجتماعياً وثقافياً؛ والسبب
الرئيس لسياسة االنغالق -حسب اعتقاد الكماليني -أن الدولة العثمانية اليت قامت على أساس
اخلالفة اإلسالمية لستة قرون عانت من مشكالت اقتصادية واجتماعية ،لوجود قوميات وأداين
كثرية ،وأن احلل كان يف انغالق تركيا على قومية واحدة ودين واحد ،واالكتفاء بقدرات البالد
االقتصادية الذاتية بدالً من االعتماد على الدول األوروبية اليت سيطرت على االقتصاد العثماين منذ
حرب القرم بني العثمانيني والروس ( )١٨٥٦-١٨٥٣اليت تسببت يف استنجاد الدولة العثمانية
ابلربيطانيني والفرنسيني وحصلت على قروض كبرية مل تستطع تركيا تسديها؛ وابلتايل أعلنت
اإلمرباطورية العثمانية افالسها يف عام  ١٨٧٥وعدم قدرهتا على تسديد الديون األجنبية واحمللية.
وعلى إثر ذلك ،أتسست يف عام  ١٨٨١إدارة الدين العثماين ووضعت موارد الدولة
العثمانية حتت تصرف هذه اإلدارة اليت منحت صالحيات واسعة ،وعلى الرغم من أن إدارة الدين
العثماين كانت جزءاً من وزارة املالية العثمانية إال أهنا عملت بنح ٍو مستقل متاماً ،وأتلف أعضاء
جملس اإلدارة يف إسطنبول من سبعة ممثلني للدول الدائنة (بريطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،وإيطاليا،
وهولندا ،وبلجيكا والنمسا) فضالً عن عضو عثماين مت تعيينه من قبل املصرف العثماين الذي
كان بدوره خيضع للدول السابقة اليت أودعت أمواهلا يف املصرف؛ وصارت إدارة الدين العثماين
األداة الرئيسة للسيطرة املالية األوروبية على اإلمرباطورية العثمانية ،حيث اختذت قرارات اقتصادية
يف صميم احلياة االقتصادية تركت أاثراً مدوية يف اجملتمع الرتكي وكانت أحد أسباب التأييد الشعيب
الواسع ألاتتورك الرافض للتحكم األجنيب ابالقتصاد ضد السلطنة العثمانية اليت أيدت القرارات
األجنبية يف التحكم ابالقتصاد الرتكي(.)1
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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لذا ع ّدت النخبة الكمالية أن سياسات احلروب والتورط يف مشكالت خارج تركيا دفاعاً عن
قوميات تركية ،أو قوميات مسلمة تسببت يف اهنيار الدولة العثمانية فضالً عن عدم حتديث تركيا
ابلنحو املطلوب بسبب عدم اتباع العلمانية كمنهج أساسي يف احلياة الرتكية .وصار االعتقاد إبن
خالص تركيا يف تبنيها ملنهج القومية الواحدة والدين الواحد والعلمانية «غري اإلحلادية» ،واالكتفاء
الذايت ابجملاالت االقتصادية كافة ،هي األساس يف أن تصبح اجلمهورية الرتكية أكثر استقراراً سياسياً
واقتصادايً واجتماعياً ،وصار شعار احلمائية االقتصادية أحد األركان الستة للجمهورية (النظام
اجلمهوري ،والقومي ،والعلماين ،والشعبوي ،اإلصالحي ،واحلمائي) ،واستمرت عملية االنغالق
الرتكي الداخلي حىت الثمانينيات؛ خوفاً من استدراج تركيا للديون األجنبية ،وتكرار مأساة إدارة
الديون العثمانية ،وفقدان تركيا لسيادهتا وكرامتها.
بعد عام  ١٩٥٠مرت تركيا أبزمات اقتصادية متكررة كل عشرة سنوات ،وكانت اخطرها يف
أواخر السبعينيات؛ بسبب التوسع السريع يف الصناعة احلكومية ،مع ارتفاع حاد يف االسترياد من
اخلارج أدت إىل أزمة يف ميزان املدفوعات ،ومع أن احلكومات الرتكية حينها خضعت لتوجيهات
صندوق النقد الدويل وقامت بتخفيض قيمة اللرية الرتكية وأجرت برامج تقشفية لتخفيف الطلب
احمللي على السلع األجنبية ،لكن الصعوابت االقتصادية بقيت مستمرة وسط استقطاب سياسي
وشعيب بني األحزاب اليمينية واليسارية أدت إىل تدخل اجليش بعد تدهور الوضع األمين يف أعوام
( ١٩٦٠و ١٩٧١لتقود عمليات انقالب عسكري)(.)2
وبعد كل انقالب عسكري ،مل تنجح احلكومات املتعاقبة يف حتقيق إصالحات هيكلية يف
مؤسسات الدولة وظلت تركيا تعاين من عجز مزمن يف متويل املشاريع احلكومية ،وازادت الديون
األجنبية ،ومل تتخذ احلكومات الرتكية إجراءات كافية للتكيف مع آاثر الزايدة احلادة يف أسعار
النفط العاملية يف الفرتة - ١٩٧٤-١٩٧٣خالل احلرب العربية اإلسرائيلية ،-وقامت بتمويل العجز
الناتج عن ذلك بقروض أجنبية جديدة قصرية األجل ،وحبلول عام  ،١٩٧٩وصل التضخم إىل
مستوايت مل تصلها من قبل يف عهد اجلمهورية ،وارتفعت البطالة إىل حنو ( ١٥يف املئة) ،وكان
القطاع الصناعي مملوكاً للدولة فقط ويدار بطريقة سيئة وال يستخدم سوى نصف الطاقة األنتاجية،
ومل تتمكن احلكومة من دفع حىت الفائدة على القروض األجنبية.
وزادت نسبة التضخم وارتفعت اىل معدالت عالية جداً بلغت ( ٦٠ابملئة) يف عام ١٩٧٨
280

أوراق حبثية

مث ( ١٣٧ابملئة) يف بداية عام  ،١٩٨٠وارتفعت نسبة البطالة عشية االنقالب زهاء أربعة ماليني
عاطل ،ومع حلول عام  ١٩٨٠بلغت الديون األجنبية حنو ربع الناتج احمللي اإلمجايل السنوي
ووصل االقتصاد الرتكي إىل أسوأ أزمة منذ سقوط اإلمرباطورية العثمانية ،ويف تلك املرحلة تولدت
قناعة لدى قيادات اجليش الرتكي والنخب الكمالية احلاكمة أبن أن تركيا لن تكون قادرة على
احلفاظ على التنمية اخلالية من األزمات االقتصادية املتكررة إال إذا أجرت تغيريات كبرية يف النهج
الكمايل القائم على احلمائية االقتصادية واعتماد نظام السوق احلرة(.)3
وفضالً عن األزمة االقتصادية ،عانت تركيا أيضا من مشكلة اجتماعية كانت هلا انعكاساهتا
اخلطرية على الوضع االقتصادي وهي مشكلة االنفجار السكاين واهلجرة من الريف إىل املدن حبثاً
عن العمل واحلياة األفضل بعد اإلمهال احلكومي لسكان الريف ،واجلدير ابلذكر أن أكثر من ثلثي
سكان تركيا كانوا يقيمون يف األرايف حىت عام  ،١٩٥٠وخالل اخلمسينيات والستينيات شهدت
املدن نسبة هجرة كبرية ،فاجته معظم املهاجرين من الريف إىل املدن الكربى مثل إسطنبول وإزمري
وأنقرة ،وأدت اهلجرة إىل نتائج خطرية متثلت يف انتشار االحياء السكنية الفقرية حول تلك املدن
اليت شهدت الكثري من حوادث العنف يف السبعينيات فضالً عن ارتفاع نسبة البطالة فيها.
كانت اسرتاتيجية مصطفى كمال أاتتورك يف تغيري اجملتمع الرتكي من جمتمع يؤمن بسلطة
اخلالفة اإلسالمية وأتثري شيوخ الطرق الصوفية يف عهد العثمانيني إىل جمتمع يؤمن ابلعلمانية يف
عهد اجلمهورية ،بطريقة (من األعلى إىل االدىن) ،مبعىن أن على النخبة الكمالية بناء طبقة اجتماعية
علمانية يف املدن األساسية متسك بزمام قيادة الدولة من قوات مسلحة ،وقضاء ،ومؤسسات
حكومية ،ومؤسسات تعليمية وإعالمية؛ وبتلك االسرتاتيجية ،أنشأ مصطفى كمال طبقة بريوقراطية
مدنية وعسكرية تولت حكم الدولة ،ولكن النخب الكمالية احلاكمة تركت سكان الريف للزمن
على أمل أن تنشأ أجيال جديدة تؤمن ابلعلمانية الكمالية عرب مؤسسات التعليم العامة من مدارس
ابتدائية وحىت اجلامعات.
وما حصل خالل اخلمسينيات من القرن املاضي أن حكومة عدانن مندريس وألسباب
انتخابية عملت على كسب سكان الريف بتقدمي اخلدمات املمكنة مستفيدة من املساعدات املالية
األمريكية بداية عقد اخلمسينيات ملواجهة املد الشيوعي ،وأاتحت الفرصة ملمارسة بعض الشعائر
الدينية مثل إعادة األذان ابللغة العربية وخففت من ضغوط النخب الكمالية ضد الطبقات الدينية
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واحملافظة ،وابلنتيجة فاز مندريس يف ثالثة انتخاابت وصار معظم نواب الربملان من سكان الريف
أو من احملافظني يف املدن .وخالل  10سنوات من بداية  ١٩٥٠وحىت االنقالب العسكري األول
يف  ،١٩٦٠نشطت احلركات احملافظة يف الريف وبدأت اهلجرة إىل املدن الكربى؛ وكانت النتيجة
والدة حركة اليمني الرتكي احملافظ القائم على احرتام الدين (واملذهب احلنفي) والطرق الصوفية ويف
الوقت نفسه التمسك ابلعلمانية الكمالية غري امللحدة والسوق احلرة .يف مقابل ذلك ،نشطت حركة
اليسار الرتكي القائمة على الفكر االشرتاكي السياسي واالقتصادي واالجتماعي املعادي للدين
لكن مع االميان ابلفكر العلماين الكمايل إبقصاء الدين عن الدولة؛ وحصلت حالة من االستقطاب
االجتماعي الشديد لدى السكان بني مؤيدين حلكومة مندريس اليمينية احملافظة واملؤيدين حلزب
الشعب اجلمهوري اليساري الكمايل متثلت يف مواجهات بني أنصار األحزاب والتظاهرات الطالبية،
ابلتزامن مع أزمة اقتصادية عصفت برتكيا بعد عام  ١٩٥٦واستمرت حىت االنقالب العسكري يف
عام .)4(١٩٦٠
ومع هناية الستينيات ،انقسمت احلركة اليمينية على حركة ميني وسط حمافظ وميني متطرف،
وانقسمت احلركة اليسارية أيضاً على يسار وسط معتدل ويسار متطرف .وتسببت األزمات
االقتصادية واالجتماعية بتدهور الوضع األمين ،وانتشار ظاهرة العنف السياسي بني األحزاب
اليمينية واليسارية اليت أرادت كل منها السيطرة على الدولة وإدارهتا على وفق أيديولوجيتها؛ وقد
قاد إىل التصادم بني الطرفني ،وبلغت احداث العنف السياسي يف عامي  ١٩٧٨و ١٩٧٩ذروهتا،
وحتدثت الصحف الرتكية خالل تلك الفرتة عن آالف القتلى من املدنيني وقوات األمن بني عام
 ١٩٧٨وحىت يوم االنقالب يف عام .١٩٨٠
دور يف الصراع ابالعتصامات واملظاهرات انعكس سلباً على إنتاج
وكان للنقاابت العمالية ٌ
املصانع ،وظهرت احلركات الطالبية ذات النشاطات السياسية يف اجلامعات اليت صارت مسرحاً
للصدام املسلح بني الطالب .وأدخلت الصراعات الدينية املذهبية (السنية -العلوية) والقومية (الرتكية
 الكردية) يف خضم هذه االزمات السياسية واالقتصادية ،وكانت من نتائج هذه الصدامات ظهوراجلمعيات السرية املسلحة اليت بلغ عددها يف مطلع السبعينيات قرابة أربعني مجعية تقوم خبطف
املواطنني وإرهاهبم ،وقتل األجانب ،وسرقة املصارف ،وقطع الطرق اخلارجية ،واالعتداء على مقرات
األحزاب والصحف ،والتعرض للمناطق السياحية.
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ومع هناية عام  ،١٩٧٩بدأت االزمات الرتكية السياسية واالقتصادية واالجتماعية تسري
يف اجتاه احلرب األهلية مع إعالن الصحف اليومية عن قتلى يف الشوارع ابلعشرات؛ نتيجة العنف
املسلح .وتطورت األحداث إىل االغتياالت السياسية ابغتيال هناد ايرمي رئيس وزراء سابق (-١٩٧١
 ،)١٩٧٢يف متوز  ١٩٨٠من قبل منظمة يسارية؛ رداً على قراره خالل عهده إعالن االحكام
العرفية يف جنوب شرق تركيا ملواجهة احلركة الكردية(.)5
ويف شهر أيلول  ،١٩٨٠قاد اجليش عملية انقالب عسكري وأراد هذه املرة تبين سياسات
اقتصادية جديدة تستطيع حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية ،وكان تورغوت أوزال -الذي
أصبح يف  ١٩٧٩وكيالً يف وزارة حكومة سليمان دميرييل حىت االنقالب العسكري عام -١٩٨٠
معروفا آبرائه اليمينية احملافظة يف حتويل تركيا إىل نظام االقتصاد احلر؛ فبعد االنقالب ،مت تعيينه انئباً
لرئيس الوزراء الرتكي بولند أولوسو يف احلكومة العسكرية ،ومسؤوال عن االقتصاد لتنفيذ اإلصالحات
االقتصادية ،ولكنه استقال من منصبه ىف عام  ١٩٨٢بعد خالفات حول السياسة االقتصادية.
ويف عام  ،١٩٨٢وضعت احلكومة العسكرية الرتكية دستوراً جديدا للبالد جعلت فيه الربملان
الرتكي مؤلفاً من ( )٥٥٠عضواً ينتخبون ملدة أربع سنوات بنظام التمثيل النسيب للقائمة املغلقة
على وفق طريقة ( Dهوندت) ،ولكن القانون االنتخايب اشرتط حصول أي حزب على ( ١٠يف
املئة) على األقل من األصوات املدىل هبا على املستوى الوطين لدخول الربملانُّ ،
وتعد أعلى عتبة
انتخابية يف أي نظام نسيب يف العامل .وكانت الفكرة من هذا القانون االنتخايب القضاء على األحزاب
الصغرية والكثرية يف الربملان اليت تتجه دائماً لتشكيل حكومات ائتالفية فاشلة كما حصل خالل
الستينيات والسبعينيات؛ تفادايً لوقوع أزمات سياسية واقتصادية جديدة؛ وابلتايل جعل هذ القانون
االنتخايب ثالثة أحزاب كبرية يف الربملان ،وأعطى أحزاب ميني الوسط السيطرة على الربملان وتشكيل
احلكومات املتعاقبة ممثالً لسكان األرايف والطبقات احملافظة يف املدن ،فيما بقيت األحزاب اليسارية
يف املعارضة ممثلة حبزب الشعب اجلمهوري مدعوماً من مجاهري النخب الكمالية يف املدن الكربى،
واملناطق الساحلية ،والطبقة املتوسطة املهنية ،واألقلية العلوية.
وبعد أن رفع العسكر احلظر على األحزاب السياسية يف انتخاابت عام  ،١٩٨٣فاز
تورغوت أوزال زعيم حزب الوطن األم بنسبة ( )٤٥يف املئة من األصوات الكلية ،وصار رئيساً
للوزراء حبكومة منفردة وحبزب واحد ،مستفيداً من العتبة االنتخابية العشرة ابملئة ،على الرغم من أن
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احلزب الشعيب (وريث حزب الشعب اجلمهوري بعد حظره يف انقالب  )١٩٨٠فاز بنسبة ()٣٠
ابملئة من األصوات مع احلزب القومي الدميقراطي ( )٢٣يف املئة.
وقاد أوزال اسرتاتيجية (استبدال سياسات االسترياد بسياسات تشجيع الصادرات)،
ولتحقيق تلك االسرتاتيجية عمل على ختفيض قيمة اللرية الرتكية ،واتبع سياسة معدالت الصرف
املرنة ،واحلفاظ على أسعار الفائدة بنح ٍو اجيايب ،والرقابة الصارمة على العرض النقدي واالئتماين،
وإصالح النظام الضرييب ،وتشجيع االستثمار األجنيب(.)6
وتركت سياسات أوزال أثراً إجيابياً على االقتصاد الرتكي؛ ويعزى السبب إىل االنتعاش
السياحي ورسوم خطوط أانبيب النفط من العراق ،ومع استقرار السوق الرتكية ،وعدم دخوهلا
يف أزمة جديدة ،انلت تركيا اجلدارة االئتمانية يف أسواق رأس املال الدولية وبدأت االستثمارات
األجنبية تتدفق بينما كانت ضئيلة يف السبعينيات لكنها بقيت متواضعة حىت منتصف الثمانينيات،
وقد متكنت تركيا كذلك من االقرتاض من االسواق الدولية يف حني مل يكن ابستطاعتها يف أواخر
السبعينيات سوى طلب املساعدة من صندوق النقد الدويل ،ومع اقرتاضها حصل تطور اقتصادي
ّأدى إىل ازدايد صادرات السلع الرتكية.
وكان لربانمج خفض النفقات العامة دور أساس يف حتقيق االستقرار االقتصادي ،وشهدت
قطاعات الصناعات التحويلية وقطاع اخلدمات الكثري من أتثري هذا االخنفاض يف الدخل ،وبني
عامي ( )١٩٨٥ -١٩٨١منا الناتج القومي اإلمجايل احلقيقي بنسبة  ٣يف املئة سنوايً مدفوعاً ابلنمو
يف قطاع الصناعات التحويلية ،ومع وجود ضوابط مشددة على األرابح الصناعية ،زادت صادرات
املصنوعات وبدأ القطاع الصناعي ابالعتماد على القدرة الصناعية الرتكية بعد خفض قيمة اللرية
اليت جعلت من تركيا أكثر قدرة على املنافسة اقتصاداي(.)7
وخضع النظام السياسي يف تركيا حلكم احلزب الواحد حزب الوطن األم بقيادة تورغوت
أوزال الذي ظل رئيساً للوزراء من  ١٩٨٣إىل  ،١٩٨٩وضم برانمج أوزال للتنمية االقتصادية تعزيز
القيم االجتماعية احملافظة واحرتام الدين كحرية اعتقاد ،ويف عهده ازدهر االقتصاد الرتكي ،وحتولت
بلدات صغرية مثل غازي عنتاب إىل مدن اقتصادية ،ولكن الكثافة السكانية يف تركيا ظلت املشكلة
األساسية يف توفري فرص العمل ،وعلى الرغم من جناح برانمج أوزال االقتصادي إال أنه مل يستطع
التغلب على مشكلة البطالة اليت ازدادت يف عهده؛ بسبب النمو السريع للقوى العاملة.
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مل يستمر هذا االستقرار السياسي يف الثمانينيات يف عقد التسعينيات ،فبعد تويل أوزال لرائسة
اجلمهورية يف  ،١٩٨٩استمر حزبه منفرداً يف احلكم لغاية  ،١٩٩١ومع عام  ١٩٩١ظهر حزب
الطريق القومي (ميني الوسط) بقيادة سليمان دميرييل لينافس حزب الوطن األم على أصوات مجاهري
اليمني الوسط ،وبدأت سنوات احلكومات االئتالفية بفوز الطريق القومي بنسبة ( ٢٧يف املئة) من
األصوات يف مقابل ( ٢٤يف املئة) للوطن األم ،ومع انقسام أصوات اليمني الوسط يف تركيا -وهي
اليت تشكل نصف األصوات تقريباً حىت اليوم -وبسبب عدم قدرة أحزاب ميني الوسط على التوحد
يف تشكيل سياسي واحد بقيادة واحدة والسيما بعد وفاة تورغوت أوزال يف عام  ،١٩٩٣شهدت
تركيا من جديد عقد عدم االستقرار السياسي لغاية هناية عام  ٢٠٠٢وجميء حزب العدالة والتنمية.
وجلبت االنتخاابت املتتالية حتالفات حزبية قصرية األمد انتهت عام  ١٩٩٧إبرغام اجليش
رئيس الوزراء جنم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه على تقدمي استقالته ،وبعدها مت حظر حزب الرفاه
الذي عاد للحياة السياسية ابسم حزب الفضيلة ،وبعد استقالة حكومة أربكان ،تشكلت حكومة
ائتالفية غري متصاحلة وكثرية املشكالت بني أعضائها ،وىف انتخاابت عام  ،١٩٩٩تشكلت أيضاً
حكومة ائتالفية ضعيفة غري قادرة على العمل كفريق موحد.
خالل الثمانينيات والتسعينيات ،اعتمدت تركيا اعتماداً كبرياً على االستثمار األجنيب من
أجل النمو االقتصادي ،حيث جتاوزت التجارة ( ٤٠يف املئة) من الناتج القومي اإلمجايل ،ومل تكن
مؤسسات الدولة الرتكية املالية واإلدارية متتلك الوسائل املالية الكافية لدعم النمو االقتصادي،
وكانت احلكومة تعاين ابلفعل من عجز كبري يف امليزانية ،وحاولت التغلب على العجز ببيع كميات
كبرية من السندات ذات الفائدة العالية إىل املصارف الرتكية.
ويف عام  ،١٩٩٦ح ّذر صندوق النقد الدويل من حدوث أزمة مالية يف تركيا بسبب العجز
املايل ،و ّأدى املشهد السياسي غري املستقر يف تركيا إىل خروج العديد من املستثمرين األجانب من
البالد ،والحظ املستثمرون األجانب أن االضطراابت السياسية وحماوالت احلكومة للقضاء على
العجز يف امليزانية أهنا قامت بسحب ( ٧٠مليار دوالر) من رأس مال البالد يف غضون أشهر ،وقد
ترك ذلك فراغاً مل تتمكن املصارف الرتكية من سده ألن احلكومة مل تعد قادرة على تسديد سنداهتا،
ومع عدم وجود رأس املال املطلوب مر االقتصاد الرتكي حبالة تباطؤ كبري(.)8
ويف تشرين الثاين  ،٢٠٠٠قدم صندوق النقد الدويل قرضاً لرتكيا بقيمة ( 11.4مليار دوالر)،
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وابعت تركيا العديد من صناعاهتا اململوكة للدولة سعياً لتحقيق التوازن يف امليزانية ،فمثالً مت وضع
إعالانت يف الصحف جلذب العروض على حصة ( )٪٥١يف اخلطوط اجلوية الرتكية ،ومع هناية عام
 ،٢٠٠٠ارتفعت البطالة بنسبة هائلة ،وحصل نقص حاد يف األدوية ،ومت التشديد على االئتماانت
املالية ،وازدادت الضرائب ،ومل تنجح جهود احلكومة االئتالفية على حتقيق االستقرار االقتصادي.
وىف شباط للعام  ،٢٠٠١وعلى إثر نقاش حاد يف اجتماع بشأن الوضع االقتصادي بني
رئيس الوزراء بولنت أجاويد مع الرئيس جندت سيزر ،قال أجاويد لإلعالم «إن هذه أزمة خطرية»،
وتسبب تصرحيه هذا ابملزيد من الذعر يف األسواق ،ونتجت عن اخنفاض يف األسهم وارتفاع سعر
الفائدة مبقدار ثالثة آالف ابملئة ،وجلأت احلكومة إىل تبادل كميات كبرية من اللرية الرتكية يف مقابل
الدوالر األمريكي؛ ما تسبب بفقدان البنك املركزي الرتكي مخسة مليارات دوالر من احتياطياته،
و ّأدى احلادث إىل مزيد من االضطراابت االقتصادية .ويف األشهر الثمانية األوىل من عام ،٢٠٠١
خسر زهاء مخسة عشر ألف شخص وظائفهم ،وارتفع الدوالر إىل مستوى غري مسبوق لتصل قيمة
الدوالر الواحد إىل مليون ونصف املليون لرية مسببة بغالء شديد يف األسواق(.)9
يف الشارع الرتكي ،تولدت قناعة أن االزمة الناجتة عن املشكالت السياسية واالقتصادية
خالل التسعينيات سببه الفساد املستشري لدى األحزاب السياسية ،وكشف اهنيار سوق األسهم
عن أن الوضع االقتصادي يف تركيا ليس هشاً للغاية فحسب ،بل يعتمد أيضاً اعتماداً كلياً على
االستثمارات األجنبية(.)10

286

أوراق حبثية

كيف صعد جنم حزب العدالة والتنمية يف عام ٢٠٠٢؟
بعد انقالب عام  ١٩٨٠وحظر األحزاب ومنها حزب السالمة الوطنية الذي أتسس عام
 ١٩٧٢وهو حزب السياسي اإلسالمي جنم الدين أربكان ،الذي دخل العمل السياسي من جديد
ابسم حزب الرفاه ،وكان رجب طيب أردوغان من أعضاء حزب السالمة الوطنية ،وبعد احلظر صار
عضواً يف حزب الرفاه ،ويف عام  ١٩٨٥أصبح أردوغان رئيساً لفرع حزب الرفاه يف إسطنبول ،مث
فاز برائسة بلدية إسطنبول يف االنتخاابت احمللية عام ١٩٩٤ممثالً عن احلزب بنسبة ( ٢٥يف املئة)
من األصوات الكلية لسكان بلدية إسطنبول.
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ومما جتدر إليه اإلشارة هنا أنه بعد عام  ،١٩٨٠أجرت احلكومة الرتكية إصالحات عامة يف
الدولة من خالل اتباع هنج ليربايل جديد يف الالمركزية اإلدارية؛ ونتيجة للسياسات اجلديدة بشأن
الال مركزية ومتكني احلكومات احمللية ،أخذت البلدايت تتحمل مزيداً من املسؤوليات يف تقدمي
اخلدمات العامة ،وأصبحت الشركات اخلاصة أطرافاً حامسة يف تقدمي اخلدمات العامة ألغراض
استثمارية.
وبذلك حتولت اإلدارة املركزية للدولة إىل إدارة ال مركزية من خالل سياسات اخلصخصة والال
مركزية يف احملافظات ،وصار هدف إصالح اإلدارة العامة أمراً جذرايً ألنه مل يغري اآللية العاملة لتقدمي
اخلدمات فحسب بل نوعية اخلدمات أيضاً ،و ّأدى فتح القطاع العام على األسواق إىل «تسليع»
اخلدمات وحتويل املواطنني إىل زابئن .وفضالً عن ذلك وبسبب عجز احلكومة املركزية عن تقدمي
خدمات فعالة وكفوءة مع ميزانيات حمدودة للحكومات احمللية وضرورة إرساء الدميقراطية من خالل
املشاركة العامة يف آليات صنع القرار أعيد ترتيب لوائح احلكومات احمللية يف الثمانينيات من خالل
قوانني جديدة ،وأصبحت بلدية إسطنبول منذ تلك الفرتة ذات سلطة سياسية واقتصادية(.)11
وعلى وفق نظام االنتخايب فإن الفائز أبكرب عدد من األصوات -وإن كانت اقل من مخسني
ابملئة -حيظى برائسة البلدية دون مشاركة من بقية األحزابُّ ،
وتعد االنتخاابت لرائسة البلدايت يف
تركيا انتخاابت حملية ،يقوم فيه رؤساء البلدايت مبهمة تقدمي اخلدمات لسكان احملافظات وال تشمل
هذه االنتخاابت انتخاب احملافظني الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس اجلمهورية يف مهمة رمزية
لإلشراف على تطبيق قرارات احلكومة .وجرت أول انتخاابت حملية يف عام  ١٩٨٤بعد انقالب
عام  ١٩٨٠وفاز برائسة بلدية إسطنبول بدر الدين داالن عن حزب الوطن األم بنسبة ( ٤٩يف
املئة) من األصوات الكلية ،مث فاز نور الدين سوزون يف االنتخاابت التالية عام  ١٩٨٩عن حزب
الشعب الدميقراطي االجتماعي (وريث حزب الشعب اجلمهوري) بنسبة ( ٣٥يف املئة) ،ويف عام
 ١٩٩٤فاز رجب طيب أردوغان بنسبة ( ٢٥يف املئة) عن حزب الرفاه(.)12
ُّ
ويعد بدر الدين داالن (من ميني الوسط احملافظ) ذا شأن كبري يف تطوير مقاطعة إسطنبول؛
بسبب حتسن االقتصاد الرتكي خالل الثمانينيات يف عهد رائسة توغوت أوزال ،وتوفرت األموال
الكافية لتطوير إسطنبول وتقدمي اخلدمات وإنشاء الطرق؛ فبني اعوام ( ،)١٩٨٨ -١٩٨٤مت إنشاء
حوايل ( ٣٤٧كيلومرتا) من الطرق الرئيسة مثلت مخسني يف املئة من متطلبات الطرق اجلديدة ،وقد
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قاد مع خلفه نور الدين سوزون مشروعاً لتنظيم شواطئ إسطنبول ،لكن تطلب منهما إزالة املنازل
اخلشبية القدمية للسكان الذين معظمهم من الفقراء إلنشاء بعض الطرق السريعة؛ وتسبب ذلك
يف محلة احتجاجات واسعة .وعمل داالن على مد أانبيب صرف صحي عمالقة لبعض مناطق
إسطنبول ،ومبوازاة هذا العمل سعى إىل مشروع نقل املياه من على بعد ( ١٠٠كيلومرت) شرق املدينة
من جمموعة أهنار صغرية.
بعد داالن توىل سوزون رائسة بلدية إسطنبول وكشف عن خمطط إلمداد الغاز الطبيعي على
نطاق واسع داخل املدينة ،مع إنشاء طرق جديدة ،ويف تلك املدة بدأت هجرة واسعة من داخل
تركيا ابجتاه إسطنبول حبثا عن العمل ،ما جعل من مشاريع التنمية أكثر صعوبة يف التحقيق ،وأن
ميزانية إسطنبول ( 1.2مليار دوالر) مل تكن كافية لتحقيق مشاريع ملدينة مرتامية األطراف ،مثل
إصالح شبكات املياه ،والصرف الصحي ،والكهرابء ،والغاز ،والطرق ،وتكرير القمامة.
ومع بداية التسعينيات بدأت مرحلة االنكماش االقتصادي الرتكي مث االزمة املالية ،ومل
يستطع نور الدين سوزون احلصول على امليزانية الكافية لتحقيق املشاريع اخلدمية أو إقناع الشركات
االستثمارية األجنبية للعمل يف إسطنبول ابلنحو الذي حيقق إجنازات جيدة والسيما بعد محلة
إعالمية شديدة ضد إدارة سوزون (التابع ليسار الوسط) بتهم الفساد من قبل إعالم ميني الوسط
احلاكم ،وسط استقطاب سياسي واجتماعي بني اليمني واليسار ،انتهت مبحاكمة أحد املديرين
التنفيذيني يف رائسة بلدية إسطنبول بتهمة الرشوة؛ وعلى أثرها خسر سوزون يف انتخاابت ،١٩٩٤
وفاز رجب طيب أردوغان(.)13
العامل الرئيس يف جناح محلة أردوغان النتخاابت البلدية هو وصوله إىل الطبقة املنخفضة
الدخل لتصبح مجهوره املستهدف يف مدينة إسطنبول مستخدماً املنظمات النسائية اليت كانت هلا
دور مؤثر يف النجاح ،وقد أاتح هدف أردوغان يف الوصول إىل هذا اجلمهور اجلديد -املهمش-
اجتاهاً جديداً للتواصل بني رئيس البلدية وطبقة الدخل األدىن من احملافظني واملتدينني ،وهو ما مل
يفعله منافسوه من األحزاب االخرى العلمانية ،وكانت هذه االسرتاتيجية اجلديدة تتعلق ابلذهاب
مباشرة إىل ابب الناخبني يف املناطق الفقرية والتحدث إليهم ومناقشة مطالبهم ومظلماهتم إبسلوب
«رجل حمافظ» والتواصل املباشر معهم من خالل مناقشتهم حول مشاريع املدينة وسكاهنا ،وقد
حقق هذا النهج جناحاً حبواره مع اجملتمعات املهمشة وحشد أكرب قدر ممكن من األصوات(.)14
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يسكن يف إسطنبول حوايل  ٢٠يف املئة من سكان تركيا وتضم هذه احملافظة  ٣٠ابملئة من
ثروات البالد؛ لذا كانت رائسة بلدية إسطنبول داعماً للفوز برائسة احلكومة ،ويف الواقع ،بدأت
شعبية أردوغان منذ عام  ١٩٩٤عندما مت انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول ،وخالل فرتة رائسته
للبلدية حقق أردوغان إجنازات نوعية ألكرب مدينة تركية ،األمر الذي أكسبه شعبية كبرية يف عموم
تركيا .وحينما مت انتخابه توقع الكثري من السكان أنه سيحظر الكحول ويفرض الشريعة اإلسالمية
وسيفشل بشكل ذريع بسبب األزمة االقتصادية وعدم وجود األموال الكافية لتحقيق مشاريع
خدمية ،وبدالً من ذلك ،اتبع أردوغان خالل السنوات األربع من رائسته للبلدية سياسة براغماتية
تناولت العديد من املشكالت املزمنة يف املدينة ،مبا يف ذلك التلوث ونقص املياه وحركة املرور بعد
أن حصل على استثمارات أجنبية أجنحت مشاريعه اخلدمية.
أسس أردوغان شركات عملت يف قطاع اخلدمات تغطي احتياج املدينة كشركات املياه
والكهرابء والطرق والصرف الصحي والنظافة العامة ومكافحة التلوث وغريها من اخلدمات ،وأنشأ
جملساً تنسيقياً ضم مجيع الشركات العاملة وأشرف بنفسه على حل مشكالت الربامج وحل
النزاعات بينها ،فتوجه ملكافحة مشكلة التلوث يف إسطنبول بسبب استخدام السكان للفحم
احلجري وما ينتج عنه من آاثر سلبية على البيئة ،فعمد أردوغان إىل استخدام شركات مدت أانبيب
الغاز الطبيعي الستخدامه بدالً من الفحم؛ مما ساهم كثرياً يف حل مشكلة التلوث.
وكان نقص مياه اإلسالة من املشكالت املزمنة العتماد املدينة على أربعة سدود جتمع مياه
األمطار وال تكفي احتياجات السكان وهذا األمر جعلهم يقفون يف طوابري أمام حمال توزيع املياه،
وحلل هذه املشكلة ،عمل على بناء سدود صغرية وشق قنوات تصب املياه يف تلك السدود ،وخالل
أربعة سنوات متكن من توفري مياه اإلسالة بنح ٍو مستمر للمنازل يف إسطنبول.
وكانت ضفيت إسطنبول تعاين أيضاً من مشكلة انتشار القمامة واملخلفات غري الصحية ،ويف
االحياء انتشرت تالل من القمامة على الشوارع ويف األزقة مع ما لديها من روائح كريهة ومناظر
مقرفة .وللتخلص من القمامة ،اعتمد أردوغان على شركات تدوير القمامة خارج إسطنبول إذ
كانت تقوم بتدوير آالف األطنان يومياً .وأخرياً ،كافح الفساد يف مؤسسات بلدية إسطنبول وعمل
على تسهيل تعامالت السكان الرمسية.
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قل بنح ٍو كبري من
وحينما ترك أردوغان منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول ،كان تلوث اهلواء قد ّ
خالل استخدام الغاز الطبيعي ،وخفت مشكلة زمحة املرور إبنشاء بعض الطرق السريعة وأكثر من
مخسني جسراً على الطرق ،وقلت مشكالت الفساد يف مؤسسات البلدية بعد اختاذه إلجراءات
وقائية ،وسدد جزءا كبريا من ديون بلدية إسطنبول بقيمة ملياري دوالر ،واستثمر أربعة مليارات
دوالر أخرى يف املدينة(.)15
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن سنوات التسعينيات يف تركيا شهدت أزمة اقتصادية لعدة أسباب
أبرزها :أن العراق خالل الثمانينيات واجه صعوبة يف استخدام اخلليج لتصدير النفط بسبب احلرب
مع إيران فلجأ إىل االعتماد على تركيا يف تصدير النفط اخلام بعد متويله ملشروع خط األانبيب من
كركوك إىل املوانئ الرتكية؛ وابلتايل استفادت تركيا ابحلصول على رسوم كبرية إضافة إىل إمداداهتا
احمللية من النفط ،ولكن بعد احتالل صدام حسني للكويت عام  ١٩٩١وجدت تركيا نفسها
مضطرة للخضوع لقرارات األمم املتحدة بفرض عقوابت دولية على العراق ،تضمنت إغالق خط
أانبيب نفط كركوك ما يعين ذلك خسائر لالقتصاد الرتكي.
وللتغطية على اخلسائر ،أصدرت احلكومة الرتكية يف تلك الفرتة ما بني عامي ١٩٩٢
و ١٩٩٣سندات دولية بقيمة ( 7.5مليار دوالر) بعد رفع أسعار الفائدة احمللية وحشد املقرتضني
من القطاع اخلاص ،لكن اقرتاض احلكومة من اخلارج وابستشعار فرص الربح السهلة خالل هذه
الفرتة جعلت املصارف التجارية الرتكية تستعني أبسعار الفائدة العاملية وتقرض أبسعار أعلى يف
تركيا دون خوف من اخنفاض قيمة العملة؛ ونتيجة لذلك ارتفعت الديون اخلارجية الرتكية قصرية
األجل ارتفاعاً حاداً وتضاءلت الثقة اخلارجية والداخلية يف قدرة احلكومة على إدارة األزمة الوشيكة
يف ميزان املدفوعات؛ مما زاد من الصعوابت االقتصادية.
و ّأدى النزاع احلاد بني رئيسة الوزراء اتنسو تشيلر ( )١٩٩٦-١٩٩٣وحمافظ البنك املركزي
الرتكي إىل تقويض الثقة يف احلكومة بسبب إصرار رئيسة الوزراء على استثمار العجز املايل يف بيع
أدوات الدين احلكومي إىل البنك املركزي بدالً من العمل ابقرتاح البنك املركزي يف إصدار مزيد
من السندات احلكومية ،وبسبب ذلك النزاع استقال حمافظ البنك املركزي يف صيف  .١٩٩٣ويف
بداية عام  ١٩٩٤صنفت وكاالت االئتمان الدولية تركيا إىل ما دون درجة االستثمار ،مسببة أيضاً
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استقالة حمافظ البنك املركزي الثاين.
وانعكس القلق املتزايد من الفوضى يف السياسة االقتصادية إىل قيام مالكي األصول احمللية
بتحويل ودائعهم من اللرية الرتكية إىل العمالت األجنبية حلماية استثماراهتم .وحبلول هناية عام
١٩٩٤كان حنو مخسني يف املئة من إمجايل الودائع على شكل ودائع ابلعملة األجنبية بعد أن
كانت واحد يف املئة يف عام  ،١٩٩٣وتسبب ختفيض وكاالت التصنيف االئتمانية لتقييمها مع
تضاؤل الثقة ابحلكومة الرتكية إىل ارتفاع العجز يف ميزانية احلكومة إىل  ١٤يف املئة من الناتج احمللي
اإلمجايل لعام  ١٩٩٤مسببة هروب رؤوس األموال على نطاق واسع واهنيار سعر الصرف ،وكان
على احلكومة التدخل من خالل بيع احتياطياهتا من العملة األجنبية لتدارك هبوط اللرية الرتكية؛
ونتيجة لذلك ،اخنفضت االحتياطيات من ( 6.3مليار دوالر) يف هناية عام  ١٩٩٣إىل (3
مليارات دوالر) يف هناية آذار  ،١٩٩٤ويف هناية نيسان أبريل (أي خالل أول شهر لتويل أردوغان
رائسة بلدية إسطنبول) اضطرت احلكومة إىل اإلعالن عن برانمج تقشف بعد أن اخنفضت قيمة
اللرية بنسبة ( ٧٦يف املئة) من هناية عام  ،١٩٩٣وحصلت احلكومة الرتكية على قرض مببلغ (٧٤٠
مليون دوالر) من صندوق النقد الدويل يف نيسان  ١٩٩٤بعد إجراء زايدة حادة يف أسعار منتجات
مؤسسات القطاع العام ،والتخفيض يف نفقات امليزانية ،وااللتزام برفع الضرائب ،والتعهد بتسريع
خصخصة املؤسسات االقتصادية احلكومية(.)16
وقد جنحت احلكومة ابلفعل يف حتقيق فائض صغري يف امليزانية خالل الربع الثاين من عام
١٩٩٤؛ ويرجع ذلك أساساً إىل ارتفاع الضرائب ،غري أن تباطؤ اإلنفاق احلكومي وفقدان الثقة
احلاد يف األعمال التجارية وما جنم عن ذلك من اخنفاض يف النشاط االقتصادي ،خفض من قيمة
اإليرادات الضريبية ،و ّأدت األزمة املالية إىل اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة مخسة يف
املئة يف عام  ١٩٩٤بعد أن منا االقتصاد سريعاً خالل عامي  ١٩٩٢و.١٩٩٣
وأظهر حبث شامل يف جملة االقتصادات النامية من قبل الدكتور مييت فريدون من جامعة
غرينتش الربيطانية إلدارة األعمال ،أن هناك أدلة إحصائية تشري إىل أن أزمات العمالت يف تركيا
خالل هذه الفرتة ترتبط بظروف السيولة العاملية واالختالالت املالية ،وتدفقات رؤوس األموال
اخلارجية ،ونقاط الضعف يف القطاع املصريف .ويف هذا البحث أشار الدكتور فريدون إىل أن األسواق
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املالية والتجارية الناشئة -مثل تركيا -ختضع لفرضية وجود عالقة سببية بني ضغوط املضاربة وتقلبات
سعر الصرف احلقيقي ،وهشاشة القطاع املصريف ،ومستوى االحتياطيات الدولية يف تركيا(.)17
ويف تلك األجواء االقتصادية ،استلم أردوغان رائسة بلدية إسطنبول مبيزانية ختضع للديون
وحاجة كبرية للحصول على األموال لتنفيذ برامج اخلدمات العامة اليت تشمل تقدمي خدمات املياه
والكهرابء والنقل والطرق والعمل االجتماعي وغريها؛ وسبب تدهور الوضع اخلدمي يف إسطنبول
مل يكن بسبب سوء اإلدارة فقط وإمنا لعدم وجود ما يكفي من األموال للقيام مبشاريع خدمية كما
مر ذكره ،ومل يكن رؤساء البلدايت يعتمدون فقط على ميزانية الدولة لتغطية مشاريع البلدية ،بل
ّ
على عالقات رئيس البلدية الشخصية مع رجال االعمال واصحاب رؤوس األموال احمللية واألجنبية.
وخالل بداية التسعينيات ،أرادت بعض الدول والشركات الكربى األوروبية االستثمار يف
إسطنبول كوهنا مركزاً كبرياً يف املنطقة بني البلقان والشرق األوسط واجلمهورايت الرتكية ،ورأت أن
هناك إمكاانت اقتصادية ملدينة إسطنبول فضالً عن املوقع الطبيعي واجليو سياسي وهي مزااي سوق
كبرية لوجود قوة عاملة مؤهلة ورخيصة واقتصاد ليربايل؛ لذا قررت تلك االطراف زايدة استثمارها
يف إسطنبول بعد تويل أردوغان لرائسة البلدية.
وحصلت إسطنبول على أعلى مستوى من االستثمارات األجنبية مقارنة ببقية احملافظات
الرتكية مبعدل ( ٧٥ابملئة) من إمجايل االستثمارات الرأمسالية يف تركيا ،و ( ٦٣ابملئة) من إمجايل
عدد الشركات االستثمارية ،وقسمت هذه الشركات على النحو اآليت 2.6( :ابملئة) يف القطاع
الزراعي ،و( ٢٦ابملئة) يف القطاع الصناعي ،و( ٧١ابملئة) يف قطاع اخلدمات ما يعادل نسبة (٩٢
ابملئة) من رأس املال املستثمر املخصص للخدمات يف تركيا ،وتوزعت شركات االستثمار األجنبية
حسب املنشأ بنسبة ( ٥٩ابملئة) من دول منظمة التعاون والتنمية (تشمل  ٣٥دولة أغلبها من
الدول األوروبية مع الوالايت املتحدة) ،و( ٢٠ابملئة) من الشرق األوسط والدول اإلسالمية؛ وبدا
()18
واضحاً ان الدول األوروبية تسعى لدعم قطاع اخلدمات يف عهد أردوغان لرائسة بلدية إسطنبول
(.)20( )19
ويف عام  ،١٩٩٦ازدادت حدة التوتر السياسي يف تركيا مع تويل حزب الرفاه السلطة يف
حكومة ائتالفية مع حزب الطريق القومي كوهنم أول رئيس وزراء إسالمي التوجه يف تركيا منذ سقوط
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الدولة العثمانية ،وكان هذا يتعارض مع مبدأ العلمانية يف الفصل بني الدين والدولة ،وبعد ستة
أشهر -يف  -١٩٩٧متت االطاحة أبربكان ،وتعرضت بعض اجلماعات اإلسالمية حلملة حماكمات
منظمة.
وبعد حل حزب الرفاه يف عام  ،١٩٩٧انضم أردوغان إىل حزب الفضيلة (وريث الرفاه) .ويف
تلك األجواء يف عام  ،١٩٩٧أدىل أردوغان خبطاب عام يف مقاطعة جبنوب شرق تركيا ندد إبغالق
حزب الرفاه وتال أبيات شعرية من قصيدة تعود إىل حرب االستقالل الرتكية بقيادة مصطفى كمال
أاتتورك «املساجد ثكناتنا ،وقباهبا خوذاتنا ،ومآذهنا حرابنا» .رأت النخب الكمالية والعسكر يف
هذا اخلطاب اإلسالمي هجوماً على الدولة الكمالية ،وحكمت حمكمة أمن الدولة على أردوغان
يف  ١٩٩٨ابلسجن ملدة  ١٠أشهر ،وكتبت بعض الصحف الرئيسية يف ذلك الوقت «من اآلن
فصاعداً ،ال ميكن ألردوغان أن يتوىل أي وظيفة حكومية».
وكانت قضية خضوع أردوغان إلجراءات قضائية اليت انتهت بسجنه ومنعه من العمل يف
وظائف حكومية أو الرتشيح لالنتخاابت العامة والتشهري به يف وسائل اإلعالم ،سبباً آخر يف زايدة
شعبيته بني اليمني احملافظ ،حيث متت اإلشادة بنزاهته واخالصه ومهنيته وجناحه ،ومن مث اعتباره
مير أبزمة تكرب يوماً بعد آخر.
ضحية فساد أحزاب احلكومة يف وقت كان االقتصاد ّ
وعلى أرض الواقع صار السياسيون األتراك يتصرفون بسلوكيات مذمومة جمتمعياً ،وأصبح
فساد املسؤولني حممياً حبكومات ائتالفية ،مبعىن أن مسألة أخالقيات السياسيني غري املنضبطة
يف تلك السنوات كانت نتيجة للنظام الذي حيميهم ،وتسببت االضطراابت املستمرة يف تشكيل
حكومات من أحزاب ائتالفية متقلبة يف حتالفاهتا ال تعمل على خدمة انخبيها ،وختشى فقط
من إجراء انتخاابت مبكرة وخسارة امتيازاهتا ،ومن مث صرفت النظر عن تطوير االقتصاد بسبب
اخلالفات السياسية والفساد املستشري؛ وهنا تولدت قناعة لدى اجليش ورئيس اجلمهورية أن
االقتصاد لن يتطور أبداً من دون نظام سياسي أكثر استقراراً بتشكيل حكومة من حزب واحد(.)21
انتخاابت عام :٢٠٠٢
مت أتسيس حزب العدالة والتنمية يف عام  ٢٠٠١من قبل جمموعة واسعة من السياسيني
من خمتلف األحزاب ومنهم عدد من السياسيني اجلدد ،إال أن جوهر احلزب تشكل من الفصيل
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اإلصالحي الذي انشق عن حزب الفضيلة اإلسالمي بقيادة رجب طيب أردوغان وعبد هللا غول
وبولنت أرنيتش ،وانضم أعضاء ابرزون من حزب الوطن األم احملافظ الذي أسسه تورغوت أوزال،
مع أعضاء آخرين معروفني من حزب الطريق القومي احملافظ أيضاً إىل حزب العدالة والتنمية.
وأعلن احلزب يف وسائل اإلعالم قبل انتخاابت  ٢٠٠٢أبنه ليس حزابً إسالمياً بل حزب
دميقراطي حمافظ يف القضااي األخالقية واالجتماعية ،وحرص احلزب على أالّ يستخدم الشعارات
الدينية يف خطاابته السياسية ،وأكد أنه حيرتم احلرايت الدينية والفكرية ،ويبين سياساته على التسامح
واحلوار ،وعدم معارضته للعلمانية ،ويؤيد انضمام تركيا إىل االحتاد األورويب ،وأنه سيواصل تطبيق
برانمج اإلصالح االقتصادي حتت إشراف صندوق النقد الدويل ،ورفض احلزب التعصب لزعيم
واحد ،ووعد بدميقراطية واسعة النطاق يف تركيا.
لقد اختلف ذلك اخلطاب السياسي حلزب العدالة والتنمية قبل توليه احلكم هناية عام
 ٢٠٠٢عن خطاب حزب الفضيلة التابع لنجم الدين أربكان الذي اعتمد على خطاابت اسالمية
معادية للغرب ومنتقدة للعلمانية ،ورافضة ضمنياً النضمام تركيا لالحتاد األورويب .وإن الربانمج
األنتخايب حلزب العدالة والتنمية ركز على جناح أروغان يف بلدية إسطنبول ،وفشل األحزاب احلاكمة
اليمينية واليسارية اليت تسببت يف األزمة االقتصادية وموجات الغالء واهنيار قيمة العملة الرتكية
وفساد هذه األحزاب .وقدم احلزب نفسه ممثالً حقيقياً لناخيب ميني الوسط الذين يشكلون األغلبية
بعده حمافظاً ودميقراطياً.
وقبل االنتخاابت ،أشارت استطالعات الرأي كافة إىل أن حزب العدالة والتنمية سيفوز
بنسبة  ٣٠يف املئة من األصوات ،وكان لقرار جلنة االنتخاابت العليا بعدم أهلية أردوغان لعضوية
الربملان واضطراره إىل االستقالة من احلزب كعضو مؤسس بسبب احلظر القانوين ،دور مهم يف نيله
لعطف الناخبني؛ وابلتايل زادت من شعبية احلزب.
ومتكن حزب العدالة والتنمية من كسب معظم أصوات انخيب حزب الفضيلة اإلسالمي
الذي حصل على ( 15.4ابملئة) من أصوات انتخاابت  ،١٩٩٩مع جزء كبري من أصوات انخيب
حزيب ميني الوسط حزب الوطن األم وحزب الطريق القومي اللذين حصال على ( )13.2و()١٢
ابملئة يف انتخاابت  ١٩٩٩على التوايل ،وحينما أدخلت عتبة العشرة ابملئة ،استفاد منه حزب
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العدالة والتنمية ومت استبعاد مجيع األحزاب الفائزة ابستثناء حزب الشعب اجلمهوري ،وحصل حزب
العدالة والتنمية على  ٣٦٣مقعدا يف الربملان ،أي :ما يعادل ( ٦٦ابملئة) من األصوات الكلية ،فيما
كانت أصوات انخبيه احلقيقية ( 34.3ابملئة) ،ومتكن من تشكيل احلكومة منفرداً؛ وجاءت نتائج
االنتخاابت عام  ٢٠٠٢كما أييت:
 ٪انتخاابت 2002

 ٪انتخاابت ٢٠٠٧

اسم احلزب
(إسالمي)

34.3

46.4

(يسار الوسط)

19.4

20.8

حزب الطريق القومي

(ميني الوسط)

9.5

5.4

حزب احلركة القومية

(قومي تركي)

8.4

14.3

(كردي)

6.2

3

حزب الوطن األم

(ميني الوسط)

5.1

--

حزب الفضيلة

(إسالمي)

2.5

2.3

حزب اليسار الدميقراطي (يسار الوسط)

1.2

--

أقل من  1ابملئة لكل منها

أقل من  1ابملئة لكل منها

حزب العدالة والتنمية
حزب الشعب اجلمهوري

حزب الشعوب الدميقراطي

جمموعات من األحزاب والشخصيات املستقلة
2007-2002 Source: Statistical Yearbook of Turkey

كيف استطاع حزب العدالة والتنمية حتقيق القفزة االقتصادية؟
مع بداية القرن احلايل ،عدَّت املؤسسات االقتصادية العاملية تركيا واحدة من أفضل األسواق
الناشئة اليت متتلك بعض خصائص السوق املتقدمة ،ولكنها ال تفي ابملعايري املطلوبة لتكون ضمن
األسواق املتطورة .وكانت صحيفة نيويورك اتميز قد نشرت تقريراً اقتصادايً يف عام  ١٩٩٧تسلط
فيه الضوء على كتاب اقتصادي بعنوان (العشرة الكبار) لألكادميي األمريكي وعامل االقتصاد جيفري
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غارتن -اليهودي األصل -وعميد كلية اإلدارة -حينها -جبامعة ييل األمريكية املعروفة.
حتدث غارتن عن أكرب االقتصادات الناشئة هناية التسعينيات ،وأشار إىل أن هناك عشر
أسواق انشئة كبرية ستغري وجه االقتصاد والسياسة العامليني ،وهي (الصني ،واهلند ،واملكسيك،
والربازيل ،واألرجنتني ،وجنوب أفريقيا ،وبولندا ،وإندونيسيا ،وكوراي اجلنوبية ،وتركيا) .ورأى التقرير
أن كل سوق انشئة كبرية مهمة للوالايت املتحدة يف مدى أتثريها على املصاحل األمريكية؛ لذا فإن
الدول الغنية واملؤسسات العاملية سرتغب يف االستثمار فيها بعد االزمة االقتصادية املكسيكية عام
.١٩٩٥
يف تلك املرحلة بلغ عدد سكان تركيا  ٦١مليون نسمة وهي ثروة سكانية هائلة ،مع موقع
اسرتاتيجي يف العامل يرتبط مع الشرق األوسط ودول البلقان وروسيا وأواسط آسيا ،وهي أيضاً
عضو يف منظمة حلف مشال األطلسي ،وعضو يف االحتاد اجلمركي األورويب .ولرتكيا -حسب
رأي غارتن -أمهية كبرية ابلنسبة ألمريكا كحليف اسرتاتيجي يف منطقة إسالمية شديدة التقلب،
وأن الوالايت املتحدة تعول عليها لتكون سداً ضد انتشار «األصولية اإلسالمية» بعد زوال خطر
التوسع الشيوعي ،وهي من بني أكثر الدول الصناعية خارج أمريكا وأورواب والياابن جناحاً ،وتطمح
إىل أن تكون مركزاً اقتصادايً للمنطقة الشاسعة اليت حتيط هبا.
وركز غارتن على روابط تركيا التأرخيية العرقية والدينية القوية مع الدول اجملاورة لبعدها العثماين
«السين» ،فضالً عن أسواقها الكبرية ،وخربهتا التجارية الواسعة فكل هذه األمور تضعها يف وضع
جيد لتحقيق هدف التوسع االقتصادي ،وأن أكرب فائدة للوالايت املتحدة وأورواب يف وقوف
تركيا أمام احلركات اإلسالمية املتطرفة ،شريطة أن حتصل على قفزة اقتصادية بعد وضع سياسات
اقتصادية انجحة (.)22
ويرى خرباء اقتصاديون أن تلك السياسات االقتصادية الناجحة يف حزب العدالة والتنمية
اليت حققت جناح حكومات أردوغان املتعاقبة ،كانت بسبب أربع سياسات أساسية :األوىل:
إعادة هيكلة مؤسسات الدولة إدارايً مبا يضمن مكافحة الفساد املستشري منذ تويل احلكومات
االئتالفية اليت وفرت احلماية للمسؤولني الفاسدين واتباع آليات جديدة لتسهيل االستثمار .والثانية:
خصخصة قطاعات واسعة من مؤسسات الدولة االقتصادية وطرحها لالستثمار األجنيب مع عروض
مغرية .والثالثة :سياسة االقرتاض اخلارجية سواء أكانت للحكومة أو للقطاع اخلاص الرتكي مع
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معدالت فائدة مشجعة .والرابعة :اتباع سياسات مالية ونقدية صارمة ،واحلفاظ على قيمة اللرية
الرتكية(.)23
وحبسب تقرير صندوق النقد الدويل عن تركيا ،فإنه بعد تشكيل حكومة مستقرة من حزب
واحد بقيادة قوية ،بدأت التدفقات املالية األجنبية إىل تركيا عرب أربعة طرق هي( :االستثمارات
األجنبية املباشرة ،والقروض الطويلة والقصرية املدى من حكومات أجنبية إىل احلكومة الرتكية،
وقروض املؤسسات املالية األجنبية للمصارف الرتكية لتحقيق مشاريع استثمارية ،واالستثمارات يف
االسهم والسندات الرتكية)(.)24
وخالل فرتة حكومة حزب العدالة والتنمية األوىل ( )٢٠٠٧ - ٢٠٠٢منا الدخل القومي
مبعدل سنوي متوسط يبلغ حوايل ( ٧ابملئة) ،واخنفض التضخم من حوايل ( ٣٠ابملئة) يف عام
 ٢٠٠٢إىل ( ٧.٧ابملئة) يف عام  ٢٠٠٥قبل أن يرتفع مرة أخرى إىل ( 9.7ابملئة) يف عام ٢٠٠٦؛
وبفضل االنضباط املايل املستمر وارتفاع معدالت النمو؛ واحلفاظ على قيمة اللرية الرتكية ،استمر
النمو االقتصادي واخنفض التضخم (تقرير صندوق النقد الدويل .)25()٢٠٠٧
وعلى الرغم من األداء االقتصادي اجليد ،إال أن هناك مؤشرات على نقاط ضعف يف هيكلية
العمل االقتصادي اليت مل يتم احلديث عنها يف وسائل اإلعالم عند تقييم السياسة االقتصادية حلزب
العدالة والتنمية ،ومن بني هذه املؤشرات زايدة العجز يف احلساب اجلاري ،واخنفاض معدالت
االدخار ،حيث ارتفعت نسبة العجز يف احلساب اجلاري إىل الناتج القومي اإلمجايل من أقل من
(واحد ابملئة) يف عام  ٢٠٠٢لتصل إىل ( 7.3ابملئة) يف عام  ،٢٠٠٧واخنفض معدل االدخار
الوطين من الناتج احمللي اإلمجايل من ( ٢١ابملئة) يف عام  ٢٠٠٢إىل ( ١٦ابملئة) يف عام .٢٠٠٦؛
وتشري كل من هذه االجتاهات إىل زايدة يف االعتماد على التمويل اخلارجي؛ ولذلك ،فإن تركيا
معرضة بشدة للتغريات السلبية يف ظروف التمويل اخلارجي (تقرير صندوق النقد الدويل .)٢٠٠٧
واجلدول اآليت يوضح مدى اعتماد االقتصاد الرتكي على التمويل اخلارجي مع األخذ
ابحلسبان أن تركيا سددت كل ما كان بذمتها من التزامات مالية إىل صندوق النقد الدويل،
وختلصت من تدخالت صندوق النقد يف السياسية االقتصادية الرتكية ،ولكن مع التخلص من ديون
صندوق النقد كانت الديون األجنبية تزداد ابلتزامن ،كما هو موضح يف اجلدول (األرقام ابملليار
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دوالر)(.)26

ويطلق بعض االقتصادين على التمويل االجنيب اخلاص ابألموال الساخنة؛ ألهنا أموال
تتواجد داخل سوق انشئة على شكل ودائع مصرفية؛ هبدف االستفادة من أسعار الفائدة العالية،
أو حني املضاربة يف البورصات ببيع وشراء األسهم أو بيع وشراء الدوالر واليورو يف األسواق احمللية؛
وهلذه األموال امهية خطرية ،إذ إهنا قادرة على توجيه الوضع االقتصادي احمللي يف اجتاهات إجيابية
أو سلبية ،لذا فإن وجودها يف املصارف احمللية ذات أتثري شديد اإلجيابية على االقتصاد ألهنا
توفر السيولة الكافية لتحقيق املشاريع االقتصادية الناجحة؛ وابلتايل حتقق حتسناً جيداً يف النمو
االقتصادي ،وتوفر الطمأنينة املطلوبة الستقرار االقتصاد احمللي بوجود احتياطي كبري من العمالت
الصعبة.
ولكن عند حدوث أي أزمة سياسية أو أمنية وشعور أصحاب رؤوس األموال ابخلطر،
تنسحب هذه األموال فجأة من األسواق احمللية ،وحينها خيتل التوازن االقتصادي بنح ٍو مفاجئ؛
مما يسبب أزمات اقتصادية شديدة ،وهذا ما حصل يف االقتصاد الرتكي عام  ١٩٩٩وعام ٢٠٠١
بعد التصريح الشهري لرئيس الوزراء الرتكي بولنت أجاويد إىل وسائل اإلعالم عن وجود أزمة داخل
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احلكومة ويف االقتصاد الرتكي.

ومن املالحظ أن هذه األموال األجنبية قادمة من الدول الغربية بنسبة ( ٨٥ابملئة)؛ ويف ذلك
حتقيق لرؤية األكادميي األمريكي جيفري غارتن الذي طلب دعم االقتصاد الرتكي ابلتمويل ،ومن
الالفت لالنتباه أن احلكومات الرتكية االئتالفية قبل  ،٢٠٠٢حاولت احلصول على متويل أجنيب،
ولكنها عجزت يف اقناع املستثمرين األجانب ،ومبراجعة تقديرات شركات التصنيف االئتمانية
العاملية مثل( :فيتش ،موديز ،إس آند يب) يف تقييم ملخاطر االئتمان سواء أكان املقرتض مؤسسات
حكومية تركية أم قطاعاً خاصاً تركياً ،والتنبؤ ابلقدرة على تسديد الديون أو التخلف عن السداد،
نالحظ أن التصنيفات االئتمانية بني أعوام ( )٢٠٠٠-١٩٩٧كانت بني مستقر واجيايب .وخالل
عام  ٢٠٠١و ٢٠٠٢كانت التصنيفات ضمن حقل السليب بسبب األزمة السياسية واالقتصادية،
مع األخذ ابحلسبان أن حزب العدالة والتنمية توىل حكم البالد يف تشرين الثاين.٢٠٠٢
حتول التصنيف االئتماين من سليب بداية عام  ٢٠٠٣إىل مستقر
وبدءاً من عام ّ ٢٠٠٣
وإجيايب خالل السنوات املتتالية حىت عام - ٢٠٠٧هناية الفرتة األوىل حلكومة العدالة والتنمية اليت
استطاع فيها حتقيق القفزة االقتصادية األوىل -وعلى ذلك ،مل يكن لدى شركات التصنيف العاملية
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ما مينع من متويل االقتصاد الرتكي ابلديون واالستثمارات املباشرة خالل  ١٩٩٧وحىت ،٢٠٠٠
ألن تركيا كانت قادرة على تسديد الديون األجنبية وابتت تركيا سوق انشئة مشجعة لالستثمار.
والظاهر أنه كان هناك توجه سياسي غريب لعدم اقراض تركيا يف عهد احلكومات االئتالفية العلمانية،
وإقراضها يف عهد حكومة حزب العدالة والتنمية ألسباب سياسية ذكرها جيفري غارتن ،وهو ما مل
يدركه حينها رئيس الوزراء الرتكي بولنت أجاويد حينما خرج غاضباً من اجتماع مع رئيس اجلمهورية
جندت سيزر الذي انتقد بشدة اجاويد على تقصري حكومته وعجزها يف جذب رؤوس األموال
األجنبية(.)27
إن رؤوس األموال األجنبية اليت قامت بتمويل االنتاج الرتكي احلكومي واخلاص منذ ٢٠٠٣
تعمل على وفق آلية يشرحها الربوفسور داين رودريك ،األستاذ يف العالقات االقتصادية الدولية يف
كلية جون كيندي للدراسات احلكومية يف جامعة هارفارد األمريكية الذي يقول فيها :إن إنتاج
دوالر واحد من الناتج احمللي اإلمجايل الرتكي يتطلب متويل خارجي بقيمة  ٢٧دوالراً وهو ما يسبب
عجزاً يف احلساب اجلاري الرتكي مع تسديد القروض قصرية األجل املستحقة .ويرى أن املستفيدين
من التمويل األجنيب مصارف وشركات تركية على املديني القصري والطويل(.)28
ويف القطاع اخلاص الرتكي ،ميثل قطاع التمويل والسيما املصارف الرتكية املستفيد االكرب من
الديون األجنبية الطويلة األجل للقطاع اخلاص ،وبدورها قامت املصارف الرتكية بدعم املستهلكني
والشركات من هذا املصدر وأتيت قطاعات البناء والعقارات يف املرتبة الثانية يف ديون القطاع اخلاص
طويلة األجل ،فشركات البناء والعقارات اليت هي يف منافسة حادة فيما بينها اقرتضت لبناء
انطحات السحاب واجملمعات السكنية ومراكز التسوق والفنادق .ويف املرتبة الثالثة قطاع النقل ،مبا
يف ذلك شركات الطريان املدين مثل اخلطوط اجلوية الرتكية وغريها .ويف املرتبة الرابعة تتحمل شركات
املعلومات واالتصاالت جزءاً من الديون .واستخدمت صناعات املعادن وصناعات األغذية وقطاع
املنسوجات أيضاً جزءاً من الديون األجنبية(.)29
ورأى رودريك أن النمو االقتصادي املرتفع بتمويل أجنيب مع أسعار فائدة منخفضة وبقاء
العملة الرتكية قوية سيبقي نسب الدين مستدامة ،ولكن إذا ما جفت مصادر التمويل قصرية األجل
فإن النمو االقتصادي سيتباطأ والسيما إذا اخنفضت قيمة اللرية؛ وابلتايل ستعاين تركيا من مشكلة
الديون غري املستدامة .ويقصد ابلديون غري املستدامة أن تكون تكاليف خدمة الدين كبرية لدرجة
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أن اإليرادات القادمة غري كافية ملواصلة خدمة الدين واحلفاظ على التكاليف األساسية للمعيشة
يف آن واحد ،وبعبارة أخرى :إن املبالغ املطلوبة (لتسديد القروض مع الفوائد املرتتبة عليها أو أصل
السندات املستحقة مع فوائدها) أكرب من اإليرادات القادمة (لتسديد القرض مع فوائدها ويف الوقت
نفسه تسديد تكاليف املعيشة).
َّ
وعد رودريك أن احلكومة الرتكية خالل السنوات االخرية محّلت بعض النتائج السلبية لسياسة
التمويل اخلارجي على «األعداء اخلارجيني» ،وقامت إببعاد املسؤولني التكنوقراط االقتصاديني مثل
علي ابابجان ،ومل تتعامل على وفق سيادة القانون ،بل فرضت بعض اإلجراءات «التعسفية»؛ مما
جيعل التنبؤ صعباً مبا ستؤول إليه األمور ،وفضالً عما مت ذكره فإن اتباع سياسة السيطرة املركزية
أفقدت اهليئات املستقلة استقالهلا مثل الضغط على البنك املركزي يف مسألة حتديد سعر الفائدة؛
لذلك -وحسب رأي داين رودريك -فإن تركيا يف قائمة البلدان املعرضة خلطر االضطراب املايل؛
وابلتايل جتازف تركيا ابلعودة إىل أتريخ مشابه ملنتصف القرن التاسع عشر حينما اقرتضت الدولة
العثمانية مبالغ كبرية من أورواب ودخلت يف حرب مع روسيا انتهت إبعالهنا لإلفالس ،ففي عام
 ٢٠١٥بلغت ديون الدولة الرتكية ما عدا ديون القطاع اخلاص الرتكي -من (  397.8مليار دوالر)
لرتتفع إىل ( 410.4مليار دوالر) هناية .)30(٢٠١٦
السنة

الدين اخلارجي ابملليار دوالر

2015

397.8

2016

410.4

املصدر :موقع املخابرات املركزية األمريكية-املكتبة
وعلى وفق املعهد اإلحصائي الوطين الرتكي ،فإن احلكومة الرتكية قد أنفقت من األموال
االستثمارية يف السنوات األوىل من حكم حزب العدالة والتنمية ،حنو ( ١٠٠مليار دوالر) على
مشاريع البنية التحتية ،و( ٣٥مليار دوالر) على املطارات وشراء الطائرات؛ لتمكني اخلطوط اجلوية
الرتكية ابلسيطرة على أسواق السفر ،ومت إنفاق ( ١٠مليار دوالر) إلنشاء طرق سريعة تربط املناطق
الصناعية يف مشال البالد إىل أزمري يف الغرب .وتضاف تلك املبالغ إىل ( ٥٨٣مليار دوالر) على
مشاريع البناء يف السنوات اإلحدى العشرة األوىل حلكومة العدالة والتنمية برائسة أردوغان(.)31
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وعلق رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي لصحيفة فاينانشيال اتميز عن اإلنفاق الكبري يف
املشاريع الضخمة ابلقول« :نصنع السياسة مبشاريع الطرق السريعة واملياه وإذا مل ِ
نف بوعودان فإنه
لن يتم إعادة انتخابنا» .ولكن املشكلة أن كثرياً من الشركات املعنية قد اقرتضت ديوان أجنبية
شأهنا شأن الدولة الرتكية ،وأن عدم االستقرار السياسي ،واالنكماش االقتصادي ،والتخفيض
من التصنيف االئتماين بعد حماولة االنقالب ،جعلت من ديون الشركات الرتكية والسيما الديون
اجلديدة مكلفة ألهنا تدفع ( ١٠يف املئة) على األقل كفائدة على الديون(.)32
وبعد حماولة االنقالب يف الصيف املاضي اليت أدت إىل محلة اعتقاالت مجاعية لنشطاء
املعارضة مع مصادرة جمموعة شركات جعلت املستثمرين خيافون .وخالل هذه السنة خفضت وكالتا
التصنيف االئتمانية موديز وستاندرد اند بورز تصنيف تركيا االئتماين إىل حالة غري املرغوب فيه؛
مسببةً يف اخنفاض االستثمارات األجنبية أبكثر من ( ٤٠يف املئة) عن العام املاضي .وأدى هروب
رؤوس األموال إىل دوامة هبوطية كانت ملحوظة بنح ٍو خاص يف صناعة البناء والتشييد ،حيث
كانت معدالت النمو املرتفعة يف تركيا قد ازدادت يف السنوات األخرية بنح ٍو رئيس من خالل
مشاريع البنية التحتية يف بناء الطرق السريعة واملستشفيات واملطارات .أما اآلن ،فليس هناك ما
يكفي من رأس املال األجنيب املتاح والنمو آخذ يف الركود.
وأن عدم االستقرار السياسي تسبب يف اخنفاض حاد يف عائدات السياحة اليت هبطت
إىل الثلث ،وهناك مئات الفنادق املعروضة للبيع على الساحل اجلنويب الغريب للبالد ،وعلى وفق
رابطة التجار يف البازار ،فقد اضطر حنو  ٦٠٠من  ٢٠٠٠متجر يف البازار الكبري يف إسطنبول
إىل اإلغالق منذ الصيف املاضي ،وأخرجت اخلطوط اجلوية الرتكية  ٣٠طائرة عن اخلدمة؛ وميكن
رؤية نتائج االقتصاد املتعثر يف احلياة اليومية ،مثال اضطرار الشركات إىل تسريح املوظفني ،وختفيض
الرواتب؛ وابلتايل صار الناس حيصلون على أموال أقل ما نتج عن انكماش يف االستهالك احمللي
الذي كان يشكل ( ٦٠يف املئة) من إمجايل الناتج احمللي للبالد يف العام املاضي(.)33
وفقدت العملة الرتكية قيمتها السابقة ووصلت نسبة التضخم إىل ( ١٠يف املئة) ،وحبسب
تقرير صحيفة دير شبيغل األملانية املعروفة فإن تركيا مقبلة على ركود اقتصادي جنبا إىل جنب مع
استمرار التضخم ،وهناية عهد االنتعاش االقتصادي يف عهد حزب العدالة والتنمية.
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شبكات االتصاالت المتنقلة
(من الجيل األول إلى الجيل الخامس)
إعداد :المهندس أوس مجيد غالب العوادي

2017-9-3
مقدمة
خالل العقود األخرية ازداد استخدام تكنولوجيا االتصاالت بنح ٍو متسارع؛ لضرورة احلصول
على خ��دم��ات االت��ص��االت بسعات نقل عالية ج���داً ،فضالً ع��ن احل��اج��ة إىل التطور املستمر يف
شبكات االتصاالت ،ونقل املعلومات .ومن انحية اقتصادية توفر تكنولوجيا املعلومات عائدات
مالية كبرية للمستثمرين يف هذا القطاع.
ولعل احلاجة امللحة املستمرة لزايدة سرعة تنقل البياانت متثل حتدايً كبرياً لصناع التكنولوجيا
الذي حدا هبم إىل تطوير مستمر ودائم يف قطاع تكنولوجيا االتصاالت؛ األمر الذي أفرز ظهور
تقنيات وأجيال متعددة لشبكات االتصاالت.
إن التطور املستمر يف التقنية ميثل ح�لاً لكل التحدايت ال�تي تواجه االت��ص��االت احلديثة
بتطبيقاهتا كافة املتمثلة بنقل الصوت ،والفيديو ،والوسائط املتعدة ،وبعبارة أخرى تنقل البياانت
بصورة عامة .وإن كمية نقل البياانت وكفاءة النظام والرتددات املستخدمة مكنت هذه التقنية من
توفري سرعة للبياانت بلغت ما يقارب 100م هـ /اثنية يف حال التجوال و 1جيكا هـ /لكل اثنية يف
حالة الثبات ألكثر من مستخدم ،وهذه متثل سرعات عالية جداً ابملقارنة مع سابقاهتا من التقنيات
( .)3G,2Gتدعم التقنيات احلالية مثل تقنية اجليل اخلامس والرابع عناوين الـ ( )IPv6اليت
متكن من استخدام عدد كبري من األجهزة الالسلكية من خالل زايدة عناوين الـ ( )IPاملتوافرة،
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وذلك من خالل مشاركة عدد حمدود من العناوين بني عدد كبري من األجهزة؛ وهذا يسهم يف ردم
اهلوة اخلاصة بتبادل البياانت بني شبكات االتصاالت احمللية الالسلكية الـ ( )LANوشبكات
االتصاالت املتنقلة.
املبحث األول
نظرة أترخيية عن أنظمة االتصاالت املتنقلة
ش��ه��دت األع���وام  1982-1980أول ظ��ه��ور ألنظمة االت��ص��االت املتنقلة ،وق��د قدمت
التجربة األوىل يف املؤمتر األورويب لالتصاالت والربيد ( ،)CEPTوقد مت حتديدها من قبل املعهد
األورويب ملعايري االتصاالت السلكية والالسلكية ( )ETSIاليت ابشرت بتطبيقها يف بداية عام
 1990ابالعتماد على استخدام تقنية الـ ()GSM؛ إ ْذ بدأ النظام ابلعمل فعلياً عام  ،1992ومن
اجلدير ابلذكر أنه مت تركيب أول شبكة لنظم االتصاالت املتنقلة يف أملانيا ،ولعل الظروف اليت كان
يعيشها االحتاد األورويب آنذاك على الصعيدين االقتصادي والسياسي أثرت يف تطور هذا النظام
 .1اجليل األول لالتصاالت:
استند اجليل األول هلذه األنظمة إىل استخدام تقنية االتصاالت التماثلية ،وهي التقنية نفسها
املستخدمة يف أنظمة الراديو التماثلية التجارية ،وأكثر ما ميمز هذا اجليل أن األجهزة املستخدمة
كانت كبرية نسبياً ،وحتتاج إىل بطارية كبرية؛ لغرض تشغيلها أو االستمرار ،حيث إن هذه األجهزة
مل متكن املستخدم من استعمال الطيف الرتددي بصورة كفوءة؛ بسبب السعات الرتددية القليلة اليت
تدعمها التقنية؛ لذا قد استخدمت هذه األجهزة من قبل فئات قليلة من اجملتمع ،كرجال األعمال
أو القادة الكبار.
.2اجليل الثاين لالتصاالت:
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تطورت االتصاالت املتنقلة بنح ٍو ملحوظ؛ نتيجة للحاجة املتزايدة إليها والسيما بعد دخول
أنظمة اجليل الثاين إىل العمل يف مطلع عام  1990حيث اعتمدت هذه التقنية على البث الرقمي،
اليت تسمح ابستخدام أمثل لطيف الرتددات الذي تدعمه هذه التقنية ،فضالً عن اعتمادها على
أجهزة صغرية نسبياً رخيصة السعر ميكن محلها ،وقد صممت هذه األجهزة يف البداية لنقل الصوت
فقط ،وبعد إضافة حتسينات على التقنية أصبح من املمكن نقل الرسائل النصية القصرية (.)sms
إن جناح تقنية اجليل الثاين كان متزامناً مع منو اإلنرتنت وتطوره ،حيث كان من البديهي أن
يقوم مشغلو اجليل الثاين مبحاولة توفري خدمة تناقل البياانت مع خدمات الصوت ،وبعد إضافة
حتسينات على النظام متكن املشغلون من توفري تلك اخل��دم��ات للمستخدمني وبسعات مقبولة
نسبياً ،وإن التحسينات اليت مت إضافتها للتقنية نقل اجليل الثاين من ( 2Gإىل ( ،)2.5Gوقد
أطلق على عملية تناقل البياانت فيما بعد ابل��ـ (general packet radio( )GPRS
 ،)serviceونتيجة لالزدايد التدرجيي الستخدام حزم البياانت ولغرض تلبية حاجة املستخدمني
مت حتسني اجليل الثاين بعد إطالق تقنية الـ ( )EDGEاليت مكنت املستخدمني من احلصول على
سعات أكرب لتناقل البياانت بنح ٍو أوسع.
.3تقنية اجليل الثالث:
مت اإلع�لان عن تقنية اجليل الثالث والعمل هبا بصورة فعلية جت��ارايً يف مطلع عام ،2000
لكن هذا اإلعالن مل يكن صحيحاً؛ ألن تلك التقنية مل تستوف شروط األداء اجليد كافة ،ولبّت
هذه التقنية متطلبات املستخدمني هلا حىت عام  2005الذي شهد تطور التقنية من ( )3Gإىل
( )3.5Gاليت وفرت بدورها حزم بياانت بسعات عالية نسبياً من خالل تطوير األسطح البينية،
وإضافة حتسينات على البدالت املركزية ،واستخدام طيف ترددي مناسب مكنت املستخدم من
استعمال تطبيقات البياانت ،وحتميل املعلومات وإرس��اهل��ا وه��ذا ك��ان حلساب توفري أك�بر معدل
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للبياانت املنقولة ووقت وصوهلا.
 1-3أهم األنظمة والتقنيات اليت عملت ضمن تقنية اجليل الثالث لالتصاالت:
بعد ظهور تقنية اجليل الثالث لالتصاالت أصبحت هذه التقنية مهيمنة على سوق االتصاالت
العاملية يف اآلونة األخرية؛ نتيجة ملا توفره هذه التقنية من ميزات متعددة والسيما خدمات تناقل
البياانت ،وسيتم التطرق فيما أييت إىل أهم التقنيات اليت عملت ضمن هذه التقنية:
)universal mobile telecommunication system( UMTS 2-3
النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة.
مت تطوير هذا النظام من قبل منظمة الـ ( )GSMبعد أن مت إضافة حتسينات وتغيرّ الكثري
من مواصفات التقنية ألسطح البياانت وألنظمة ال�ت�رددات اخلاصة ابلتقنية ،ومل يتم إج���راء ،أي
تغيرُّ ات أو تعديالت على البدالت املركزية اخلاصة ابلتقنية يف اآلونة األخرية لتحسينه بعد إجراء
حتسينات على تطبيقات البياانت اليت ّأدت إىل تقدمي تقنية الـ ( )3.5Gمن خالل الـ ()HSPA
(للوصول بسرعة أعلى حلزم البياانت Kويعد الـ ( )UMTSأحد العناصر املهمة للمعيار العاملي
 ،)IMT (international mobile telecommunicationالذي تقوم منظمة الـ
( )3GPPبتطويره حالياً ،تدعم الـ ( )UMTSعلى تقنيتني خمتلفتني بعض الشيء وكما مبني
تفاصيلهما فيما أييت:
تقنية الـ ( )WCDMAالذي يستخدم بصورة واسعة لدعم اجليل الثالث يف أغلب الدول
اليت تعتمد التقنية ،ويعتمد الـ ( )WCDMAعلى تقنية الـ (FDD) (full division
 )duplexاليت متكن التقنية من استخدام ترددات إرسال ختتلف عن ترددات االستقبال ،أي:
ابختالف ترددات اإلرسال عن ترددات االستقبال ،حيث تعمل بعرض حزمة ترددية تبلغ  5ميجا
هـ.
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 تقنية الـ ( :)TD-SDMAمت تطوير هذه التقنية يف الصني ،وتستخدم بصورة واسعةيف بلدان الشرق ،وتعتمد على تقنية الـ  )TDD) (timedivision duplexاليت تعتمد
على تقسيم الزمن بني تردد اإلرسال وتردد االستقبال ،أي :استخدام احلزمة الرتددية نفسها لإلرسال
واالستقبال يف آن واحد بعرض حزمة ترددية ( )1.6ميجا هـ.

رسم توضيحي ملراحل التطور اليت مرت هبا شبكات االتصاالت املتنقلة
 - 3-3تقنية الـ (:)CDMA2000
مت تطوير هذه التقنية من قبل شركة كوالكوم األمريكية ،وتستخدم بصورة رئيسة يف أمريكا
الشمالية ومن تقنيات اجليل الثالث اليت تعرف ابسم ( )CDMA20001Xمت حتسني التقنية
وتطويرها ابلتدريج؛ لتكون مطابقة إلصدار ( )3.5Gمبسميني خمتلفني مهاhigh( HRPD :
 )rate packet dataأو ال��ـ evaluation data optimization( EV-DO
 )or data onlyإ ْذ مت توفري سعات عالية لتنقل البياانت فقط ،وبعد ذلك مت إصدار EV-
 )evaluation data and voice( DVال����ذي مت ت��ط��وي��ره و حتسينه ل��غ��رض توفري
الصوت و البياانت جب��ودة عالية ،وبعد إضافة حتسينات وتطوير للتقنية أص��درت شركة كوالكوم
( ) CDMA20001x advancedال��ذي يُ ُّ
عد من التقنيات ال�تي انتشرت بنح ٍو واس��ع؛
نتيجة تلبية متطلبات اجليل الثالث.
يعمل ال��ـ ( )2000 CDMAيف االنطقة ال�ترددي��ة (,MHz 700 ,MHz 450
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MHz 1900 ،MHz 1800 MHz 1700 ,MHz 900 ,MHz 800
و )2100MHzبعرض حزمة ترددية تبلغ ( 1.25ميجا ه) اليت وفرت كفاءة عالية يف استثمار
الطيف الرتددي.

رسم توضيحي يوضح مراحل التطور لتقنية الـ CDMA

 -4-3أهم الفروقات األساسية بني تقنية الـ ( UMTSوالـ :)CDMA2000
تستخدم ال��ـ ( )CDMA2000ع��رض حزمة ت��رددي��ة تقدر ب��ـ ( 1.25ميجا ه) توفر
استثماراً أمثل واستخداماً أفضل لطيف الرتددات الراديوي .أما تقنية الـ ( )UMTSفتعمل بعرض
حزمة ترددية تبلغ ( 5ميجا ه).
تقنية الـ ( )CDMA2000تتوافق مع املعيار ( )95-sال��ذي أصدرته شركة كوالكوم
األمريكية اليت بدورها أصدرت أجهزة تدعم هذه التقنية ،أما تقنية الـ (ُّ )UMTS
فيعد إصداراً
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أوروبياً يتوافق مع معايري منظمة الـ ( )GSMاألوروبية .
تعتمد تقنية الـ ( )CDMA2000على إرسال البياانت والصوت بنح ٍو منفصل حباملني
ترددين خمتلفني ،أما تقنية الـ ( )UMTSفتعمل على نقل الصوت والصورة على احلامل الرتددي
نفسه.
 5-3تقنية الـ :Wi MAX
ط���ورت ه��ذه التقنية م��ن قبل مؤسسة ال��ـ ( )IEEEال�تي أص���درت أول أص���دار هل��ا ابسم
( )802,IEEEهي ختتلف بصورة كبرية عن بقية التقنيات اليت تدعم اجليل الثالث لالتصاالت،
ومتتاز بنقل البياانت من نقطة إىل نقطة عن طريق املوجات املايكروية بدالً عن الكابالت الثابتة يف
النطاق الرتددي ( 3.5ميكا ه) ومت تطوير هذه التقنية لنقل البياانت من نقطة إىل نقاط متعددة؛
وذلك بعد إصدار املعيار ( )802.16الذي مت تطويره مؤخراً للتنقل بني خليتني قاعديتني ابستخدام
تقنية الـ ( )hand overبعد إصدار املعيار ()802.16e
 6-3من اهم خواص تقنية الـ (:)Wi MAX
نقل املعلوماتية بسرعة عالية جداً.مرونة التشغيل وأدواته ،حيث إبمكان الواي ماكس العمل على عدة أنواع من الشبكاتذات الرتاكيب التصميمية املختلفة.
 احل��م��اي��ة واألم��ن��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ،ح��ي��ث ي��ق��وم ال����واي م��اك��س ب��دع��م األن��ظ��م��ة اآلت��ي��ةAES :Advanced Encryption Standard) DES is the Data Encryption
 )Standardومتتاز هذه األنظمة بتقنية أمنية العالية وقلة احتمالية اخرتاقها.
التكلفة املخفضة نسبياً ،أي أن تكون التكلفة مناسبة ملختلف أنظمة االتصاالت حيث313
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يتم صنع منظومات الواي ماكس على وفق القياسات العاملية من حيث الرتكيبة اهلندسية.
 نطاق التغطية الواسع ،حيث يتم استعمال عدة أنواع من التضمني مثل BPSK :و QPSKو  ، QAM-16وQAM-4؛ مما يسهل عملية تغطية املساحات الكبرية كون
النظام يعمل ضمن مستوايت تضمينية منخفضة.
 إمكانية تكوين شبكات خاصة وبكفاءة عالية نسبياً؛ وتكون هذه الشبكات ختصمؤسسة معينة ومنظمة أو وزارة؛ مما يسهل إمكانية استخدام ( )voice/Ipبني تشكيالهتا.

يبي كيفية عمل منظومة الـ WIMAX
رسم توضيحي نّ

املبحث الثاين
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شبكات اجليل الرابع
يف ت��ش��ري��ن األول  2010أع��ل��ن االحت�����اد ال�����دويل ع���ن اس��ت��ي��ف��اء ن��ظ��ام�ين مل��ت��ط��ل��ب��ات اجل��ي��ل
ال���راب���ع ( ))IMT-advancedمه���ا ك���ل م���ن ()LTE-Advanced WiMAX
و( )IEEE802.16mبعد إضافة حتسينات عليه ،ويسمى أيضاً ( )WiMAX2.0املتنقل.
تسعى شركة ( )QUALCOMMأيضاً إىل تطوير منتجها الـ ()CDMA2000
إىل اجليل ال��راب��ع ،وذل��ك مبسمى ( )Ultra mobile broadbandمع األخ��ذ ابحلسبان
أن ه��ذا النظام ال ميتلك م��زااي األنظمة ال�تي سبقته ال�تي تضمنت ع��دم وج��ود ت��واف��ق م��ع نظام الـ
( )CDMA2000ومل يكن النظام الوحيد واحلصري الذي يستخدم يف أمريكا الشمالية لذلك مل
يتبق أمام املشغلني سوى طريقني إىل االتصاالت املتنقلة من اجليل الرابع (( )LTEو،)WiMAX
َ
حيث انلت تقنية الـ ( )LTEإىل ٍ
حد كبري دعم أكرب بني مشغلي الشبكات و الشركات املصنعة
للمعدات ،إىل احلد الذي دعا مشغلي شبكات اليت تعمل بتقنية الـ ( )WiMAXإىل اهلجرة
للتقنية األخرى ،ومن املرجح أن تكون التقنية املهيمنة على العامل هي الـ (.)LTE
يف بداية تطور خدمات االتصاالت املتنقلة كانت أغلب احلركة اهلاتفية حلزم الرتددات اخلاصة
خيص خدمات تناقل البياانت فإن
ابخلدمات املتنقلة تتمحور حول خدمات الصوت فقط ،أما ما ُّ
حجم احلركة كان ينمو بتباطؤ ملحوظ حىت عام  ،2010فبعد هذا التأريخ أسهمت احلركة اهلاتفية
بزايدة دينامكية ملحوظة يف الطلب املتزايد خلدمات تناقل البياانت وكما مبني يف املخطط البياين
اآليت الذي يوضح الطلب امللحوظ وتنامي خدمات تناقل البياانت لألعوام من .2013-2007
ومن املتوقع أن تشهد احلركة اهلاتفية خلدمات تناقل البياانت تزايداً ملحوظاً مع تزايد احلاجة
امللحة إليها ،وذلك حسب اإلحصائيات اليت تقدمها الشركات العاملة يف جمال تقنية االتصاالت،
حيث إن التوقعات تشري إىل ازدايد احلركة اهلاتفية من عام  2013إىل عام  2018الذي سيشهد
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تزايداً ملحوظاً ابملقارنة مع خدمات الصوت كما مبني يف الشكل اآليت ،وأن هذا النمو املتزايد
كان أحد أهم أسبابه هو ما وفرته تقنية اجليل الثالث ( )3Gمن خدمات للمستخدمني ،فضالً
عما قدمته شركات تصنيع اهلواتف النقالة اليت يف مقدمتها شركة ( )I phone Appleيف عام
 2007وما قدمته شركة ( )Googleمن أنظمة تشغيل ( )OPتعمل بنظام األندرويد يف عام
.2008

وكانت هذه األجهزة الذكية عملية جداً وفعالة ،وصممت على شكل يسمح للمستخدم
ابستعمال تطبيقات من خالل املطورين اآلخرين ،أو خلق تطبيقات تساعد املستخدم على تناقل
بياانت الصوت والصورة ابنسيابية عالية اليت انعكست إجياابً على التنامي الذي متت اإلشاره إليه
سابقاً؛ وه��ذا التطور ابلتطبيقات حدا ابملشغلني إىل ابتكار تقنيات تساعد على النمو يف حركة
البياانت ابنسيابية أكرب وبكميات أكرب؛ الذي بدوره انعكس على تطور هائل يف هذا اجملال ابملقارنة
مع ما شهدته األجيال السابقة.
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رسم توضيحي يبني التزايد امللحوظ خلدمات تناقل البياانت لألعوام  2018-2013ابملقارنة
مع خدمات الصوت
سعة نظام شبكات اجليل الرابع:
يوجد ثالث طرائق أساسية معتمدة لزايدة سعة النظام اخلاص بشبكات االتصاالت املتنقلة:
 .1استخدام خالاي صغرية يف النظام اخللوي للشبكة سيساهم مبنح القناة الرتددية احلاملة
لإلشارة من حتميل أكرب قدر من السعات البيانية؛ ويتم ذلك من خالل إضافة حمطات قاعدية
وتقليل حجم كل خلية؛ وابلتايل زايدة يف سعة الشبكة ،وهذا بدورة يتطلب زايدة يف البىن التحتية،
وزايدة يف املورد املايل من قبل املشغل.
إن تقليل حجم اخللية سيسهم بتقليل نطاق التغطية للشبكة ،وتقليل التغطية سيؤدي إىل زايدة
يف كفاءة تلك الشبكة وجودهتا لوجود تناسب عكسي بني مقدار التغطية ،وجودة اخلدمة املقدمة
من الناحية النظرية يعتمد املشغل على املعادلة اآلتية :
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C=B

()SINR+1

 .2زايدة التخصيصات الرتددية للنظام ،ويتم من خالل إدارة الطيف ال�ترددي وتنظيمه،
وه����ذا يعتمد ع��ل��ى اجل��ه��ات امل��ن��ظ��م��ة ل��ق��ط��اع االت���ص���االت يف إدارات ال����دول أو االحت����اد ال���دويل
لالتصاالت ( )ITUاليت تقوم إبصدار تشريعات تعتمد على دراسات فنية تقدم من قبل دول،
أو مشغلني ختص زايدة سعة النظام من خالل إجياد ختصيصات ترددية جديدة ،أو زايدة يف سعات
التخصيصات القدمية لتلك األنظمة ،فعلى سبيل املثال أن الطلب املتزايد على تنمية القطاع وتلبية
حاجة املستخدمني واملستفيدين واملؤسسات خلدمات تناقل البياانت ّأدى زايدة ختصيصات الطيف
الرتددي مبقدار  100ميجا هـ ،واملصادقة عليها من قبل دول العامل يف املؤمتر العاملي لالتصاالت
مقر االحتاد الدويل لالتصاالت يف جنيف.
الراديوية  2015الذي انعقد يف ّ

يبي سعات أنظمة االتصاالت يف عرض احلزمة الرتددي ()5،10،20
رسم توضيحي نّ
ميجا هـ
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 .3إضافة حتسينات على تقنيات االتصاالت املستخدمة؛ وهذا يسمح للمشغل أبن يكون
قريباً جداً من الناحية النظرية من السعات املتوقعة للقناة الرتددية املستخدمة ،واستثمار أفضل لطيف
الرتددات املستخدم ،وهذه التحسينات متثلت بظهور اجليل الرابع من االتصاالت املتمثلة بتقنية الـ
( )LTEوبقية التقنيات األخرى.
توجد أمور أخرى تقود ألن تكون تقنية اجليل الرابع مقدمة على بقية التقنيات األخرى،
دم يف بقية التقنيات نوعان من الشبكات واح��دة ختتص بتناقل الصوت ،واألخ��رى
حيث تُ َ
ستخ ُ
خمتصة بتناقل ال��ب��ي��اانت ،أم��ا يف تقنية اجل��ي��ل ال��راب��ع فيدمج ال��ص��وت وال��ب��ي��اانت يف شبكة واح��دة
ابستخدام تقنية نقل الصوت عرب بروتكول اإلنرتنيت الـ ( )VOIPالذي يقلل على املشغلني رأس
املال املستثمر ،والنفقات التشغيلية .وبسياق ذي صلة فإن تقنية اجليل الثالث أتخر التنقل حبدود
( )ms 100فيما خيص تطبيقات البياانت ،ونقل حزم البياانت بني عناصر الشبكة؛ وهذا يسبب
صعوابت كبرية يف عملية التنقل يف حال مت نقل تطبيقات مثل األلعاب التفاعلية؛ وابلتايل فإن اهلم
احلايل هو كيفية التقليل من هذا التأخري احلاصل يف تقنية اجليل الثالث ،الذي مت حله بوجود تقنية
اجليل الرابع ،فضالً عن ذلك أصبحت تقنية اجليل الثالث والثاين معقدة على حنو متزايد؛ األمر
الذي حيتاج إىل إضافة حتسينات للنظام مع احلفاظ على التوافق مع األجهزة القدمية ،حيث يسعى
املصممون حالياً إىل حتسني األداء دون الرجوع إىل األجهزة القدمية واالعتماد عليها.
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شكل يوضح التطور احلاصل يف بنية الشبكة من اجليل الثاين إىل الثالث إىل فالرابع
من اجليل الثالث ( )UMTS 3Gإىل اجليل الرابع (:)LTE 4G
يف عام  ،2004بدأت منظمة الـ ( )3GPPبدراسة كيفية تطوير نظم االتصاالت بتقنية
جديدة إلصدار جيل جديد منبثق من الـ ( ،)UMTSوكان اهلدف هو أن تبقى املنظمة قادرة
على املنافسة للـ ( )10سنوات القادمة ،من خالل تقدمي معدالت البياانت املرتفعة ،والكامريات
املنخفضة ال�تي حيتاجها املستخدمون يف املستقبل ،وق��د مت تصميم اهليكل من قبل ()3GPP
ابالعتماد على أمرين مهمني مها :تطور بنية النظام الذي يعتمد على الشبكة األساسية (core
 ، )networkوالتطور طويل األمد الـ ( )LTEالذي يعتمد على الطيف الرتددي الراديوي.
منو خدمات اجليل الرابع وتطور تقنية الـ :LTE
حدث أول تصميم خلدمات اجليل الرابع يف االحتاد الدويل لالتصاالت يف عام  ،1990إذ
قام االحتاد الدويل لالتصاالت الـ ( )ITUبتطوير تقنيات اجليل الثالث من خالل نشر جمموعة
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متطلبات لتقنيات اجليل الثالث ألنظمة االتصاالت املتنقلة ابسم أنظمة االتصاالت العاملية املتنقلة
( ،)IMT2000وقد أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت العملية نفسها يف عام  2008من خالل
نشر جمموعه متطلبات ختص اجليل الرابع لالتصاالت ابسم ( ،)IMT- Advancedوطبقاً
هلذه التقنية فإن نسبة البياانت املنتقلة أصبحت على األق��ل ( )600Mbpsيف احلزمة اهلابطة
و( )270Mbpsيف احلزمة الصاعدة بعرض حزمة يبلغ ()40MHz؛ ونتيجة املتطلبات اليت
وضعها االحت��اد ال��دويل لالتصاالت قامت منظمة ال��ـ ( )3GPPب��دراس��ة كيفية حتسني تقنية الـ
( ،)LTEوكان املخرج األساس هلذه الدراسة هو الـ ( )LTE-advancedحيث امتازت هذه
التقنية بتناقل حزم بياانت بلغ ( )1000Mbpsيف احلزمة اهلابطة و ( )500Mbpsيف احلزمة
الصاعدة ويف هناية النظام ال��ذي مت تصميمه ابت يستلم حزمة بياانت من (1500- 3000
 )Mbpsابلتتابع للحزمتني الصاعدة واهلابطة بعرض حزمة بلغ ( ،)100MHzوانطلقت أوىل
اخلدمات اليت تعمل بتقنية الـ ( )LTEيف هناية عام  2009يف السويد والنرويج ،والشكل اآليت
يوضح منو عدد مستخدمي خدمات اجليل الرابع ابلنسبة ألهم تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة من
عام  2011إىل عام .2019

شكل يوضح عدد مستخدمي خدمات اجليل الرابع ابلنسبة لبقية التقنيات
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الشكل اآليت يوضح منو خدمات اجليل الرابع وتزايدها لتقنية ( )LTEملناطق خمتلفة من
العامل حبسب إحصائيات نشرهتا شركة إركسون
املواصفات اخلاصة بتقنية الـ (:)LTE
قدمت مواصفات ( )LTEمن قبل مشروع شراكة اجليل الثالث ،ابلطريقة نفسها اليت
قدمت فيها مواصفات ( MTSو ،)GSMحيث حيتوي كل منها على جمموعة مستقرة وحمددة
بوضوح من املميزات ،يسمح ابستخدام إصدارات مصنعي املعدات لبناء األجهزة ابستخدام بعض
أو كل من ميزات اإلص��دارات السابقة ،يف حني تواصل ( )3GPPعلى إضافة ميزات جديدة
للنظام يف إص��دار الح��ق ضمن كل إص��دار ،وتقدم املواصفات من خ�لال ع��دد من اإلص��دارات
املختلفة وظائف جديدة ميكن أن تضاف إىل اإلص���دارات املتعاقبة ،وتتضمن التغيريات حتسني
التفاصيل التقنية والتصويبات واإليضاحات ،ويبني اجلدول اآليت اإلصدارات اليت استخدمها مشروع
الشراكة ( )3GPPمنذ إدخال نظام ( )UMTSمعاً مع أهم مسات كل إصدار:
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جدول يوضح املواصفات اليت وضعتها الـ ( )3GPPلتقنييت الـ ( LTEو)UMTS
مت إدخ���ال ( )LTEألول م��رة يف اإلص���دار رق��م ( ،)8ال��ذي مت جتميده يف ك��ان��ون األول
 .2008وحيتوي هذا اإلصدار على معظم امليزات املهمة لتقنية ( ،)LTEومع ذلك عند حتديد
اإلصدار( ،)8حذف مشروع الشراكة ( ،)3GPPبعض السمات األقل أمهية للنظام ،وقد أدرجت
ه��ذه امل��ي��زات يف النهاية يف اإلص���دار ( )9واإلص���دار ( )10اللذين يتضمنان ال��ق��درات اإلضافية
املطلوبة لـ ( )LTE-Advancedوقد واصلت ( )3GPPعلى إضافة ميزات جديدة إىل
( )UMTSيف مجيع اإلصدارات من ( 8إىل  )12حيث تسمح هذه العملية ملشغلي الشبكات
ابلتمسك بتقنية الـ ( )UMTSلضمان جو تنافسي بني املشغلني ،ويوضح اجلدول املقبل مجيع
مواصفات ( LTEو ،)UMTSفضالً عن املواصفات اليت هي مشرتكة بني التقنيات املختلفة:
اجليل الرابع وتقنية الـ (.)WiMAX –Advanced
يف أي��ل��ول  ،2013واف���ق ( )WiMAX fourmرمس��ي��اً على خ��ارط��ة ت��ط��ور الشبكة
التقنية لدعم التطور املستمر للنظام البيئي ()WiMAX؛ وذلك حلاجة مقدمي اخلدمات إىل
املرونة يف إدارة الطلب املتزايد ابستمرار على بياانت النطاق العريض ،وتعمل (WiMAX-
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 )Advancedعلى تعزيز قدرات شبكة بياانت النطاق العريض اخلاصة بتقنية (ومياكس)؛ لتمكني
مشغلي هذه التقنية من الوصول إىل نظام إيكولوجي أوسع من األجهزة وتقنيات النفاذ الراديوي
لتعمل بسهولة أك�بر ضمن بيئة شبكة ات��ص��ال السلكية متعددة؛ وستسمح (WiMAX-
 )Advancedملشغلي (ومياكس) ابملرونة لدعم تكنولوجيات وأجهزة النفاذ الالسلكي عريض
النطاق اإلضافية اليت تتجاوز ومياكس اإلصدار  1.0واإلصدار .2.0
ُّ
ويعد هذا اإلصدار القياسي تعديالً ملعيار ( )802.16احلايل ،وقد مت تطويره لتلبية متطلبات
النظام ( )IMT-Advancedإذ إن ه��ذا النظام ي��وف��ر تطبيقات أساسية م��ث��ل :ال��ص��وت،
واأللعاب ،واإلنرتنت عرب اهلاتف النقال.
من أهم متطلبات هذا النظام ما أييت:
• معدل البياانت كبري يصل إىل (.)1 GBPS
• دعم عرض النطاق الرتددي يصل إىل (.)100MHZ
ولتحقيق املتطلبات امل��ذك��ورة آن��ف��اً ،ف��إن املعيار ( )m802.16ول��غ��رض زايده معدالت
البياانت امتاز مبا أييت.
• دعم تقنية الـ ( )MIMOمع زايدة عدد اهلوائيات.
• تشغيل متعدد للموجات احلاملة لإلشارة (.)Multi carrier
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WiMAX –( وي�����وض�����ح اجل����������دول يف أدانه ال�����ف�����رق ال����ك����ب��ي�ر ب��ي��ن ت���ق���ن���ي���ات ال�������ـ
.)802.16e WiMAX( ) و الـAdvanced802.16m
Specifications

Mobile WiMAX(16e)

WiMAX
Advanced(16m)

Data
Rate(Aggregate)

About 60-70
Mbps

100 Mbps(Mobile
subscribers) 
1GBPS (Fixed subscribers)

RF Frequency

2.3GHz,
2.5 to
2.7GHz,
3.5GHz

<6GHz

Topology

FDD/TDD,
H-FDD(in
Mobile Subscriber)

FDD/TDD(BS),
H-FDD(in Mobile
Subscriber)

MIMO
(Antennas)

up to 4
streams,
no limit on
number of
antennas

upto 4/8 streams,
no limit on number
of antennas
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Antenna
igurations
support

Distance coverage
Carrier
Aggregation
(multi-carrier)
support

Bandwidth

Downlink: 1X1(SISO),
1X2,2X1,2X2,
2X4,4X2,4X4,8X8,4X8
Uplink:1X1(SISO),
1X2,1X4,2X4,4X4

Downlink:
2X2,2X4,
4X2,4X4,
8X8,4X8
Uplink:1X2,1X4,
2X4,
4X4

About 10 km

3Km to 100 Km

Not supported

5-20MHz per
RF Carrier
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Supported

5-20MHz per RF
carrier,
CA(carrier
aggregation) feature
will help
achieve BWs upto
100MHz.
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Fixed 5ms ,
With superframes
frame
duration of 20ms is
used
including 4 frames

2-20ms
without
any superframe

Frame
Length

املبحث الثالث
شبكات اجليل اخلامس
عرف اجليل اخلامس تقنياً حسب معايري االحتاد الدويل ابسم ( )2020-IMTأي إن
يُ َ
املتوقع أن يتم إاتحة هذه اخلدمة حبلول العام  ،2020لكن ابلطبع سيأخذ انتشار هذه التقنية وقتاً
أطول قبل أن تغطي دول العامل؛ وهنا جتدر اإلشارة إىل أن القائمني على صناعة التكنولوجيا أيملون
التمكن من توفري تقنية اجليل اخلامس على نطاق ضيق يف األايم املقبلة.
أييت اجليل اخلامس كتطوير للجيل الرابع احلايل املستخدم يف معظم دول العامل ،إ ْذ توجد عدة
ميزات واختالفات يف بعض اخلواص ابلنسبة للجيل الرابع ،فعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات
دقيقة عن السرعات اخلاصة ابجليل اخلامس ،إال أنه من املؤكد أن سرعته ستكون أكرب أبضعاف
من سرعة اجليل الرابع ،وأن تقنية اجليل اخلامس لن ختدم أجهزة اهلواتف النقالة واحملمولة وتدعمها
فقط ،بل ستتعامل مع مجيع األجهزة اليت تتعامل بدورها مع الشبكة العنكبوتية وإنرتنت األشياء
( ،)IOTحيث ستوفر اتصاالً فائق السرعة بغض النظر عن مكان تواجد تلك األجهزة وستتيح
تكنولوجيا اجليل اخلامس لصناعة االتصاالت املتنقلة توسيع نطاق التطبيقات ليشمل حتسينات
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مهمة يف البنية التحتية املادية ،مثل الطرقات ،واملوانئ ،وأنظمة النقل؛ وابلفعل ،ستدفع تكنولوجيا
اجليل اخلامس االقتصاد الرقمي املستقبلي قدماً ،وسيؤدي موردو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
دوراً مركزايً.
الطيف الرتددي املستخدم:
يتم تنسيق الطيف الرتددي احلايل ،والطيف املوزع حديثاً ألغراض االتصاالت الراديوية يف
األماكن اليت يعتزم استخدام األنظمة الراديوية فيها على نطاق شامل؛ ولتوزيع أنطقة الطيف الرتددي
فوائد كثرية تتمثل بتيسري وف��ورات احلجم ،وإاتح��ة التجوال  ،واحل��د من تعقيد تصميم األجهزة،
واحلفاظ على عمر البطارية ،وحتسني كفاءة الطيف ،واحتمال التقليل من التداخل عرب احلدود؛
ونتيجة لذلك فقد مت مبوجب قرار صدر عن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام (-WARC
 )92حتديد نطاقات الرتدد لعام  1992األوىل املخصصة لتشغيل أنظمة االتصاالت املتنقلة الربية
املستقبلية.
إن من املهم معرفته أنه ال يوجد مدى تردد واحد يستطيع الوفاء جبميع املعايري الالزمة لنشر
أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ،والسيما يف البلدان اليت تتمتع ابلتنوع فيما يتعلق ابلتضاريس
اجلغرافية والكثافة السكانية؛ وابلتايل ال َّ
بد من استخدام مدايت ترددية متعددة للوفاء مبتطلبات
السعة والتغطية ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ،ومنذ انعقاد املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام
 1992قامت املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية املتعاقبة -ال�تي عُقدت يف األع��وام 1997
و 2000و 2007و -2015بتحديد نطاقات تردد إضافية لالتصاالت املتنقلة الدولية ،بصورة
منتظمة داخ��ل امل��دى امل�ت�راوح بني ( )6 GHz،450 MHzم��ن أج��ل تلبية الطلب املتزايد
بسرعة على االتصاالت املتنقلة ،والسيما بياانت اخلدمة املتنقلة ذات النطاق العريض؛ وبينما أحرز
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2015تقدماً جيداً يف حتديد نطاقات ال�تردد اإلضافية
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أقر أبنه من احملتمل
والرتتيبات املنسقة عاملياً دون ( )6 GHzلتشغيل االتصاالت املتنقلة الدوليةّ ،
أن تظهر يف املستقبل احلاجة إىل جمموعات كبرية متجاورة من الطيف يف ترددات أعلى من أجل
هذه األنظمة؛ وابلتايل دعا املؤمتر قطاع االتصاالت الراديوية إىل دراسة ( )11نطاق تردد يف املدى
( )24 GHz-86 GHzبوصفها نطاقات ميكن أن حيددها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  2019لتستخدمها يف االتصاالت املتنقلة الدولية
أهم املزااي اليت توفرها شبكات اجليل اخلامس:
 .1حجم كبري بسرع عالية جداً حيث توفر شبكات اجليل اخلامس متديداً للطيف مبوجات
ملمرتية ،مع تكثيف للخالاي؛ لغرض زايدة يف كفاءة الطيف الرتددي املستخدم.
 .2توصيل أفضل :يتمثل ابجلمع بني شبكات اجليل الثالث والرابع وشبكات ()WiFi
وتكنولوجيا النفاذ الراديوي اجلديد الستحداث شبكة نفاذ راديوي متكاملة.
 .3عدم وجود أتخري ملحوظ مع جهد عايل االخنفاض.
 .4القدرة على توصيل كميات كبرية من األجهزة مع بعضها بعضاً ،فضالً عن األف��راد؛
وذلك بفضل انتشار اخلالاي الواسع مع معمارية جديدة لشبكات النفاذ الراديوي .
 .5ك��ف��اءة يف اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة؛ وذل���ك نتيجة للمعمارية اجل��دي��دة ال�تي خت��ص الشبكات
واألجهزة املستخدمة اليت متكن األجهزة من استهالك الطاقة حسب الطلب ،مع وجود مكربات
قدرة ومعاالجات إشارة عالية الدقة.
 .6شبكات مرنة وقابلة للربجمة مع درجة أتمني عالية جداً .
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تقسيم شبكات اجليل اخلامس:
لالستجابة إىل خمتلف احتياجات أنواع اآلالت واألجهزة ،سيضم السطح البيين الراديوي بني
اجلهاز واهلوائيات العديد من السلوكيات املتخصصة ،ويشار إىل هذه السلوكيات أبنواع األقسام،
ويوجه أحد أنواع األقسام خصيصاً للجهد الفائق االخنفاض واالعتمادية العالية مثل املركبات ذاتية
القيادة االتصاالت اليت تتسم بقد ٍر ٍ
عال من االعتمادية واجلهد املنخفض ( )URRLويوجه
نوع آخر من األقسام خصيصاً لألجهزة اليت ليست هلا بطارايت كبرية (مثل أجهزة االستشعار).
ومبا أنه سيكون من املكلف جداً ختصيص شبكة كاملة من طرف إىل طرف لكل نوع من
أن��واع األقسام ،فإن البنية التحتية للشبكة اليت تدعم اجليل اخلامس (واجليل الرابع على األرجح)
ستستخدم تقنيات التقاسم (إضفاء الطابع االفرتاضي واحلوسبة السحابية) اليت تسمح بتعايش
أنواع متعددة ،وتستخدم تقنيات تعدد اإلرسال اإلحصائية القائمة على احلوسبة السحابية والرزم
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لتمكني األقسام من استخدام موارد بعضها بعضاً حينما تكون متاحة؛ وهبذه الطريقة ميكن تنفيذ
يتعي أن تعمل مجيع مكوانهتا بنح ٍو متناغم،
أقسام الشبكة ولكي تتحول هذه الشبكات إىل واقع ،نَّ
وسيكون جزء كبري من حتدايت تكنولوجيا اجليل اخلامس مرتبطاً بتوفري املقدار املناسب من التناغم
الذي يضمن تناسق العملية من طرف إىل آخر.
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