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بعد االعتداءات اإليرانية عىل سفن تجارية يف اإلمارات،
وتهديد املالحة والنفط يف مضيق هرمز ،تصاعدت
مؤرشات االحتدام يف منطقة الخليج العريب ،حيث
تم استهداف البنية التحتية للنفط يف اململكة العربية
ّ
السعودية ،أحد أبرز الركائز األساسية لالقتصاد العاملي ،ما
أدى إىل تعطيل أكرث من نصف الطاقة اإلنتاجية يف أكرب
دولة مصدرة للنفط يف العامل ،حيث كان الهدف الرئييس
للهجامت بطائرات من دون طيار ،والتي ألقت الواليات
املتحدة باللوم فيها عىل إيران ،منشأة معالجة بقيق ،التي
تم كشف النقاب عنها باعتبارها مركز اً رئيسياً إلمدادات
النفط يف اململكة ،كام ترضر حقل خريص العمالق ،وهو
أحد أكرب الحقول النفطية يف العامل.

االفتتاحيـة

املصدر:

apnews.com

املصدر:

يف شهر مايو /أيار املايض ،أبلغت رشكة «رابيدان»
األمريكية لالستشارات الخاصة ،التي تقدم املشورة
لرشكات الطاقة وصناديق التح ّوط لتجارة النفط،
إن املنشأة كانت «نقطة ضعف نظامية» ،ألنه
بدونها سيفقد العامل حوايل  7ماليني برميل يومياً
من إمدادات الخام ،أو ما يقرب من  7باملئة من
اإلجاميل ،وبالتايل إذا كنا بصدد إعداد قامئة بـالبنية
التحتية الحيوية للطاقة ومراقبتها ،فإن «بقيق»
تتصدّرها ،حيث يتصل املوقع ببعض أكرب حقول
النفط يف العامل عن طريق خطوط األنابيب ،مبا يف
ذلك حقل الغوار العمالق يف السعودية ،كام يتكون
املوقع من مزيج معقد من املعدّات املستخدمة يف
تنظيف وتجهيز نفط اململكة للتصدير.
قالت السعودية إن الهجامت أحدثت خسارة 5.7
مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام ،و700ألف
برميل يومياً من الغاز الطبيعي املسال ،حيث تم
نسب الهجامت التي زُعم ألول مرة أنها نفذت
بطائرات من دون طيار إىل ميليشيات الحوثيني
املدعومة من إيران يف اليمن ،إضافة إىل أن تقاريرا ً
أفادت بأن املسؤولني األمريكيني قالوا بأنهم يشتبهون
يف أن الصواريخ رمبا كانت جزءا ً من الهجامت.
الهجامت عىل منشأة بقيق وحقل خريص النفطي
يف السعودية ستؤثر عىل  5باملائة من اإلنتاج العاملي
اليومي من النفط ،كام ارتفعت بشكل قيايس
أسعار خام برنت بنسبة  20باملائة ،وأدّت الهجامت
إىل القضاء عىل الطاقة االحتياطية العاملية ،والتي
تقدر بـ  2.3مليون برميل يومياً ،مع وجود أكرث من
 1.6مليون برميل يومياً يف السعودية ،وبالتايل فإن

الشكوك قد تتزايد بشأن أن يستغرق األمر وقتاً
طويالً للعودة إىل العمل بشكل كامل.
يتوقع خرباء كرث نشوء حالة فوىض يف أسواق النفط،
نظرا ً ألهمية نفط الخليج بالنسبة للعامل ،فمنذ أن
فرضت «أوبك» حظرا ً يف عام  1973تسببت من
خالله يف ارتفاع أسعار النفط إىل أربعة أضعاف،
األمر الذي ألحق أرضارا ً جسيمة باألسواق واالقتصاد
العاملي ،وتلك التجربة أعطت درساً بأن استقرار
إمدادات النفط الخليجية يُعد أمرا ً حاسامً بالنسبة
لالقتصاد العاملي.
اليوم وبعد ما يقرب من ثالثني عاماً من حرب
الخليج األوىل ،أصبحت االقتصادات الغربية أقل
تعرضاً للخطر ،إال أنه وبالرغم من أن واردات النفط
األمريكية من السعودية متثل حالياً ثلث املستوى
الذي كانت عليه يف عام  2003فقط ،لكن السعودية
تبقى محتفظة مبكانتها العاملية كأكرب مصدر للنفط
يف العامل ،ولذلك فإذا تعطلت اإلمدادات السعودية،
فإن الصناعات الكربى واملستهلكني يف جميع أنحاء
العامل سوف يشعرون برسعة بالتأثري.
لقد أسهمت إيران لسنوات يف أعامل عدوانية يف
جميع أنحاء الرشق األوسط  ،مبا يف ذلك يف العراق
وسوريا ولبنان ،وما يحدث اآلن هو تتويج لتلك
األعامل ،ورد فعل عنيف عىل عقوبات واشنطن ضد
طهران ،كام أنه يدخل يف صلب السياسة اإليرانية
الرامية إىل نقل ساحات الرصاع من سوريا إىل أماكن
أخرى يف الرشق األوسط ،وهو األمر الذي دفع
الرياض إىل الرد عىل طهران يف البوكامل السورية،
عرب رضب ميليشيات شيعية تابعة لطهران ،لكن ما

cnbc.com

يفاقم الوضع أكرث هو إحجام عدد من الدول الغربية
عن مجابهة ايران ،وذلك خشية منها من أن يجرها
الرئيس ترامب لحرب مع طهران ،إضافة إىل عدم
رغبتها يف خسارة مكاسب تجارية ممكنة مع ايران،
من وجهة نظر اسرتاتيجية ،فإن الرتدّد األورويب
تجاه اتخاذ خطوات قوية ضد طهران من شأنه
أن يضع أمن الطاقة يف خطر ،كام أن الواليات
املتحدة ،مبا متتلكه من إمكانات يف الخليج العريب،
ويف سوريا والعراق ،هي األقدر عىل تحديد مصدر
الهجامت ،وهو ما من شأنه أن يحرج حلفاء واشنطن
األوروبيني ،وأن يضع تصورا ً مختلفاً ملنع إيران من
زيادة تهديداتها ،أو تنفيذ عمليات جديدة ضد
منشآت نفطية خليجية.
يف مواجهتها مع واشنطن ،تذهب طهران بعيدا ً
يف سياسة «حافة الهاوية» ،يف محاولة منها لوضع
كافة االحتامالت عىل الطاولة ،لدفع واشنطن إىل
إعادة التفاوض معها ،يف الوقت الذي تستمر فيه
الواليات املتحدة يف مسعاها نحو تصفري النفط
اإليراين ،والضغط املايل واالقتصادي عىل طهران،
لكن خطوات التصعيد اإليرانية مل تعد محدودة
التأثري يف النطاق الجغرايف ،بل أصبحت متتد إىل
عصب االقتصاد العاملي ،وهو ما يستوجب أبعد من
الترصيحات التحذيرية ،واتخاذ إجراءات حازمة ،إذ ال
ميكن التعويل فقط عىل مقاطعة النفط اإليراين ،أو
محارصة اآلليات املالية لبنوكها ،فإيران متتلك تاريخاً
طويالً من التعامل مع الضغوطات املالية ،والتي
يدفع مثنها الشعب اإليراين ،وليس الطبقة السياسية،
أو قادة «الحرس الثوري».
العدد / 12 /تشرين األول 2019

5

العشائر في الجزيرة السورية:

أدوار وتحالفات واستقطابات متناقضة
من الصعوبة مبكان رسم تخوم فاصلة بني مناطق تواجد العشائر البدوية يف الجزيرة ،املرتامية األطراف ،واملرتبطة يف
ذات الوقت مبثيالتها خارج الحدود ،يف الدول العربية املجاورة ،لتشكل وحدة جغرافية ودميوغرافية ،فقد استوطنت
هذه العشائر ،القادمة من شبه الجزيرة العربية ،إىل جانب قبائل وأعراق وهويات وأديان متعددة ،يف قوس جغرايف
خصيب رشقي الفرات.
تعالت معظم أبناء العشائر والقبائل عن الخالفات العشائرية واملناطقية إىل حدّ كبري ،وشكّلت هويات كثرية
النتامءات عشائرية وعرقية محلية ،بحيث تجمع الطوائف املختلفة يف نسيج اجتامعي متآلف ،وتعايشت مع بعضها
البعض عىل شكل مجموعات برشية غري متجانسة ثقافياً وغري متقاربة لغوياً ،وإن كانت متفاعلة اجتامعياً عىل
مساحات جغرافية واسعة ،يجمع بينها منط الحياة الزراعي الرعوي ،لكن هذه العالقات شهدت تحوالت كثرية أمام
مخاوف أبناء املنطقة بعد االنتفاضة السورية يف عام .2011
عبد الناصر حسو
6
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الملف السوري

املصدر:

األدوار العشائرية املتبدّلة

لعب النظام دورا ً بارزا ً يف خلق حالة التنافس والرصاع
بني العشائر ،فـقد «لجأ إىل اسرتاتيجية مزدوجة يف
تعامله مع العشائر ،تقوم هذه االسرتاتيجية عىل
إظهار الرفض الكامل للعشائرية بوصفها رمزا ً من رموز
الرجعية والتخلف ،ثم التعاون غري املبارش مع تلك
العشائر ،بغية االستفادة منها ،باعتبارها مكوناً تقليدياً
يف التسويق لنظام ال دميقراطي ،يبحث عن أي رشعية
ال دميقراطية ميكن أن تخدمه ،وتس ّد النقص الهائل يف
رشعيته العقالنية ،وتخفي رشعيته االستقوائية ،وتساعد
يف بقائه أكرب مدة ممكنة).1
وعىل الرغم من الخطاب األيديولوجي القومي لحزب
البعث ،والذي انطوى عىل إدانة للهويات املجتمعية
الفرعية ،إال أن املامرسة العملية له تؤكد عملية
التواطىء مع العشائر ،خصوصاً فيام يتعلق مبسألة
تطبيق األعراف العشائرية ،حيث «سمح بتدخل
األعراف لحل النزاعات بني العشائر يف دير الزور ،كام
ميليه العرف ،وهو مايدل عىل اعرتاف األسد بالقوة
املحتملة لسلطة العشائر البدوية) ،2والخوف من
أن تخرج سلطة عشائر البدو عن السيطرة بوصفهم
خصوماً محتملني ،كذلك تعامل النظام مع شيوخ من
الدرجات الدنيا يف الرتاتبية العشائرية ،خصوصاً عشائر

qasioun-news.com

درعا ودير الزور ،والتي شكل الكثري من أبنائها ركناً
والءاتها ،ومع ذلك فقد بقي السعي إىل كسب
و ّد العشائر جزءا ً من اسرتاتيجية العمل العسكري
قوياً من أركان املؤسستني العسكرية واألمنية ،حيث
ت ّم االعتامد عليهم يف بعض اللحظات الحرجة ملواجهة والسيايس يف رشق الفرات.
بعد انسحاب النظام من بعض مناطق الجزيرة،
املعارضني ،كام حدث يف السويداء مع بديات حكم
دُفعت العشائر إىل الرتكيز عىل رضورة الدفاع عن
بشار األسد ،ويف مواجهة االنتفاضة الكردية يف عام
مناطق تواجدها ،فتشكلت كتائب وفصائل عسكرية
 ،2004ومن ث ّم خالل االنتفاضة األخرية ،عرب منحهم
مناصب مهمة يف مؤسسات الدولة ،باإلضافة إىل زيادة صغرية ،غايتها حامية مناطقها وحراسة آبار النفط،
معتمدة عىل الدعم الوارد إليها من قوى دولية
متثيلهم يف مجلس الشعب ،والذي وصل إىل ،12%
وإقليمية لغايات سياسية خاصة بها ،حيث (سعت
لضامن والئهم.
القوى الخارجية منذ االنتفاضة السورية عام 2011
ازدادت إشارات االستفهام منذ بداية التظاهرات
إىل استقطاب الدعم القبيل لتحقيق أهدافها السياسية
السلمية حول موقف العشائر السورية من الثورة،
والعسكرية فتحالفت مع مشايخ القبائل واستخدمت
فأعلنت التنسيقيات (جمعة العشائر) ،فيام دعا
البنية القبلية لتشكيل وحدات مقاتلة) .4وكانت قوات
النظام ،العشائر إىل مؤمتر (املجلس التأسييس ملؤمتر
«وحدات حامية الشعب» الكردية تقاتل جنباً إىل
العشائر والقبائل السوري) ،لضامن سيطرته عىل
جنب مع قبائل الشمر ،الجبور ،والرشابية ،وتحالف
هذه الرشيحة من املجتمع وضامن والئها له ،وأشار
السفرياألمرييك السابق يف سوريا روبرت فورد للمعارضة ،معهم أيضاً املجلس العسكري الرسياين «فصائل
السوتورو» ،الجناح العسكري لحزب االتحاد الرسياين
إىل رضورة االستعانة بالعشائر السورية ،ال سيام
منذ اوائل العام  ،2014يف حني أن بعض الفصائل
يف رشق الفرات ،بعد فشل فصائل الجيش الحر يف
مواجهة النظام ،ودخول الفصائل االسالمية الراديكالية تحالفت مع النظام ،وبعضها بايعت تنظيم «داعش»
اإلرهايب.
كطرف يف الرصاع ،ورغم املحاوالت املتكررة لج ّر
كانت عسكرة العشائر شكالً من أشكال الدفاع عن
العشائر العربية إىل املقتلة السورية ككتلة مرتاصة
النفس وعن املصالح االقتصادية ،وتحديدا ً ما يخص
موحدة ،إال أن العشرية الواحدة قد تفتت وتعددت
العدد / 12 /تشرين األول 2019
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الرثوات النفطية يف املنطقة ،لذلك تسابقت أطراف
الرصاع لنيل استاملة أو تأييد العشائر يف رشقي الفرات،
كونها أكرب حاضن اجتامعي يضم آالف الشباب
القادرين عىل حمل السالح ،ومؤخرا ً قام النظام
السوري بتسوية أوضاع أبناء العشائر الذين كانوا يف
صفوف «داعش» ،من أجل استثامرهم مجددا ً يف
الرصاع.

تحالفات متعددة ومتناقضة

حاولت أطراف الرصاع دمج زعامء العشائر يف
أجنداتها السياسية مع ظهور تنظيم «داعش» االرهايب،
لكن شيوخ القبائل مل تعد لهم تلك السلطة القوية
والراسخة عىل جميع أفراد العشرية ،لذلك مل يعد
لدى العشرية الواحدة قرار واحد ،إذ تباينت الرؤى يف
داخلها نتيجة التدخالت السياسية واإلقليمية بأجنداتها
ومصالحها ،وهذا ما أظهر كيفية تغري والءات العشائر،
فبعد مرحلة «الجيش الحر» ،سيطرت «جبهة النرصة»
املنتمية إىل «تنظيم القاعدة» ،عىل طيف واسع من
كتائب الريف يف املنطقة الرشقية ،وحني دخل تنظيم
«داعش» إىل املنطقة وخاض رصاعاً مع «النرصة»
وبقايا «الجيش الحر» ،وجدت كتائب الريف الرشقي
نفسها مضطرة إما إىل االنسحاب من املنطقة أو مبايعة
«داعش» ،لكن فصائل من العشائر العربية والكردية
واملسيحية مع «قوات سوريا الدميقراطية» حاربت
تنظيم «داعش» ،واستمرت حتى هزمية التنظيم يف
آخر معاقله يف الباغوز.
فرض حزب «االتحاد الدميقراطي» يف محافظة
الحسكة نفسه كقوة فاعلة عىل األرض ،معتمدا ً
عىل ذراعه العسكرية (قوات سوريا الدميقراطية)
بدعم من أمريكا ،التي وجدت يف البنية التنظيمية
للحزب ،ومتاسكها العسكري والقيادي ،بديالً عن القوة
العشائرية ،باإلضافة إىل قدرة الحزب عىل بناء عالقات
جيدة مع بعض العشائر ،خصوصاً مع العشائر التي
لديها مصالح وتقاطعات تاريخية مع األكراد يف منطقة
الجزيرة.
اعتمدت «قوات سوريا الدميقراطية» عىل إبرام
تحالفات مع قوى عشائرية عربية عدة ،ونجح الحزب
الحصول عىل دعم من شيخ قبيلة شمر ،حميدي دهام
الهادي الجربا ،وتم تعيينه كحاكم مشرتك لـمقاطعة
الجزيرة يف اإلدارة الذاتية ،إضافة إىل عدد من أبناء
العشائر العربية الذين ت ّم تعيينهم كمسؤولني يف
مؤسسات اإلدارة الذاتية.
يف املقابل ،هناك محاوالت تركية مستمرة يف جمع
العشائر ،من أجل امتالك أوراق ضغط يف منطقة
الجزيرة ،لتحسني وضعها السيايس عىل طاولة
املفاوضات ،عرب استفزاز الهويات العرقية ،لجر العشائر
إىل مواجهة مع «قوات سوريا الدميقراطية» ،ث ّم
8
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العمل عىل استدعاء التدخل الرتيك إىل املنطقة ،وهو
األمر الذي مل يثمر عن نتائج مهمة لغاية اآلن ،نظرا ً
ملعادالت القوة التي رسمت يف منطقة الجزيرة.

الوالء لألقوى

اعتادت العشائر أن تكون يف صف األقوى الذي يحقق
مصالحها املادية اآلنية ،بعيدا ً عن الرؤية السياسية
واملواقف االسرتاتيجية ،من دون مواربة أو إخفاء لهذه
املواقف ،فهي تسري وفق منطق التك ّيف من أجل
البقاء ،وهو ما أسهم يف بقائها تاريخياً ،لذلك فإن حالة
الوالء املتعدد للعشائر العربية قد تغري مرارا ً بني النظام
واملعارضة و»داعش» واإلدارة الذاتية وفقًا لتوازنات
القوى والجهات السياسية املؤثرة ،وهذه سمة أساسية
من ثقافة العشائر ،وعىل أثرها نشبت املعارك بني أفراد
العشرية الواحدة لألسباب نفسها ،وهو ما كان يصعب
تصور حدوثه يف السابق.
يف حالة الحرب ،تتعدد الوالءات داخل العشرية ،فضالً
عن تناقض املصالح داخل كل عشرية ،أو بينها وبني
العشائر األخرى ،أو قدرة بعض رموز العشائر عىل
نسج عالقات خارجية ،والحصول عىل مال سيايس،
كام يف حالة أحمد الجربا ،الرئيس السابق ل «االئتالف
الوطني» ،كل ذلك يجعل من تعدد الزعامات
العشائرية سمة بارزة من سامت املرحلة ،حيث

تغيب إىل حد كبري املرجعيات العشائرية التاريخية،
ملصلحة مرجعيات جديدة ،كام حدث يف عشائر الجبور
والعكيدات وطي وشمر وحرب.
مل تظهر أي مجموعة عسكرية مبسمى عشائري كقوة
معي ،تؤثر
مستقلّة ،ذات هدف سيايس أيديولوجي ّ
يف أطراف الرصاع ،وتقلب موازين القوى لصالحها،
بل اقترصت القوى العسكرية العشائرية عىل فصائل
صغرية غري مؤثرة ،تدافع عن مكاسبها االقتصادية،
وتتحالف مع القوى العسكرية األخرى ،يقول رشيد
الحاج صالح (مل يكتب ملرشوع تسليح العشائر النجاح،
ألسباب كان أبرزها عدم وجود توافق دويل حول
ذلك) ،5يف الجهة األخرى ،فصائل مدعومة من النظام
وحلفائه تحارب املعارضة ،مثل «لواء الباقر» و»فصيل
املغاوير» لعشرية طي ،املمولني من إيران.

الوضع االقتصادي والتمويل

تعترب منطقة الجزيرة ذات أهمية اسرتاتيجية ،فهي
السلة الغذائية للبالد قبل عام  ،2011كام تع ُّد الخزان
النفطي اعتامدا ً عىل عرشات اآلبار النفطية والغازية
املوجودة فيها .وبلغ عدد اآلبار النفطية التابعة
لحقل رميالن  1322برئا ً ،إىل جانب  25برئا ً للغاز
املسال يف حقل السويدية .تدار الحقول من قبل
إدارة حقول الرميالن التي تتبع لهيئة الطاقة ،وترتكز

الملف السوري
مستقبل العشائر يف رشقي الفرات

املصدر:

hawarnews.com

مهامها يف إنتاج النفط الخام ومعالجته.
مع سيطرة «وحدات حامية الشعب» الكردية عىل
معظم حقول النفط يف الحسكة ودير الزور ،باإلضافة
إىل الرسوم الجمركية املفروضة عىل البضائع التي
تدخل أرايض الجزيرة من إقليم كردستان العراق،
تعاملت هذه الوحدات مع مكونات املنطقة من
خالل (عقد اجتامعي ،يقدم فيه األكراد جزءا ً من ثروة
املنطقة التي يسيطرون عليها للعرب ،عرب الخدمات
والتوظيف ،مقابل الخضوع السيايس ،يتم فيها تأهيل
كوادر مدنية وإدارية وسياسية عربية مرتبطة بهم ،مع
استيعاب لبعض القوى العسكرية عىل أن تحافظ كل
تلك القوى امل ُستقطبة عىل صيغ عشائرية وقبلية متنع
تجمعها).6
هذه الصيغة التعاقدية تبقى مرشوطة بتطور األوضاع
العسكرية والسياسية ،ومبدى استمرار التوازن يف
هذه الصيغة ،خصوصاً أن حدود العالقة ما بني هو
فردي واجتامعي ومهني وبني االنتامء العشائري ال
تزال حدودا ً سائلة ،وال ميكن للتجربة الوليدة «اإلدارة
تغي الكثري من املعادالت ،يف ظل أوضاع
الذاتية» أن ّ
سياسية واقتصادية هشّ ة ،واستقطابات متعددة،
خصوصاً بعد أن لحقت أرضار بالغة بالعديد من أبناء
العشائر ،من دون أي أفق يف ترميمها ،ما يجعل النقمة
قامئة ،وقابلة لالستثامر.

أبناء العشائر ،للدفاع عن الوجود واملصالح.
إن التجربة العراقية ،خصوصاً يف األنبار ،تؤكد أن
غياب املشاركة السياسية وانعدام التنمية ،هام عامالن
أساسيان يف بقاء العصبية العشائرية ،بل وتزاوجها
مع حركات دينية راديكالية ،إذ يع ّد كل فشل يف بناء
الدولة الحديثة ،واستمرار عوامل االضطراب ،فرصة
قوية الستمرار الوالءات ما قبل الوطنية ،مبا فيها
العشائرية.

تع ّرضت منطقة رشق الفرات ،كام غريها من مناطق
سوريا ،إىل تحوالت خالل السنوات املاضية ،وقد وقعت
العشائر تحت ضغط تلك التحوالت ،وهي بعد عقود
من بناء نسق لعالقة مصالح متبادلة مع النظام املركزي
يف دمشق ،وجدت نفسها من دون سند فعيل.
1.1وإذا كانت بعض الوجوه العشائرية قد حاولت
أن تلعب دورا ً سياسياً ،إال أن هذا الدور بقي
أسري عوامل عديدة ،وهي:
املراجع
عدم وجود قرار موحد لدى العشائر.
2.2دخول السالح كجزء حاسم من معادالت التوازن 1.1العشائر والثورة السورية ،األدوار واإلمكانيات،
رشيد الحاج صالح ،مجلة قلمون ،العدد
بني املكونات يف املنطقة.
الخامس ،نيسان /أبريل2018 ،
3.3التحالفات الخارجية واملال السيايس.
2.2القبائل والقبلية ،داون تشايت ،مجلة عمران،
4.4االستقطابات التي زادت االنقسامات بني
العدد .15/2016
العشائر.
3.3الوسطاء املحليون يف سورية ،خرض حضور،
تنقسم العشائر العربية اليوم يف رشق الفرات يف
وكيفن مازور ،مركز كارنيغي للرشق األوسط،
والءاتها إىل ثالث فئات ،تدعم األوىل قوات «قسد»،
حزيران .2019
وتستفيد من امتيازات اإلدارة الذاتية ،بينام تنسج فئة
أخرى عالقات مع تركيا ،وهي بانتظار تحوالت يف ميزان 4.4الرصاع عىل العشائر يف سوريا ،فؤاد عبد العزيز،
زمان الوصل6/5/2019 ،
القوى ،أما الفئة الثالثة فام زالت تقف مع النظام،
5.5خريطة السيطرة يف شامل رشق سورية ،عبد
وهي تنسج عالقات مصالح مع إيران ،كام يف دير
النارص العايد ،يناير  ،2018املركز العريب لالبحاث
الزور ،حيث تجري حركة تش ّيع بني أبناء املدينة.
دراسة السياسات.
يف ظل هذا التعدد يف الوالءات واملصالح ،فإن مستقبل
العشائر يف رشقي الفرات أصبح مرهوناً بعوامل تكمن 6.6أبناء عشائر يف دير الزور ،إعداد فيصل املشهور،
متوز  .2017منظمة العدالة من أجل الحياة.
خارج العشائر نفسها ،فهي نتيجة اإلخفاق يف بناء
قوة سياسية عسكرية مستقلة ،أصبحت تابعة للقوى
الداخلية والخارجية ،ومن غري املتوقع ،نظرا ً لكل
املؤرشات القامئة ،أن تلعب العشائر دورا ً مستقالً،
خصوصاً أن املوارد املالية واالقتصادية ليست بيدها،
بعد أن متكّنت يف مرحلة من مراحل الرصاع أن تضع
يدها عىل بعض آبار النفط.

خالصة:

استمرت الحياة العشائرية يف الجزيرة السورية بفضل
طبيعة الدولة والحكم يف سوريا ،والتي كانت يف أحد
أشكالها امتدادا ً للدولة السلطانية ،وما تتضمنه من
عالقات والء ومحسوبية ،وقد متكّنت العشائر من لعب
أدوار متعددة منذ نشوء الدولة السورية يف عام ،1920
وبقيت عامالً مهامً لالستثامر من قبل النظام السوري،
لكن تلك األحوال شهدت تغيريا ً منذ عام ،2011
وأحدثت رشخاً كبريا ً يف البنية العشائرية نفسها.
إن استمرار العشائر يف لعب دور ما يف املرحلة
املقبلة منوط بطبيعة تطورات األحداث ،فمع غياب
حل سيايس شامل للمسألة السورية ،وتردي األوضاع
االقتصادية ،وغياب البنى التحتية والخدمات األساسية
من طرقات وتعليم وصحة وكهرباء وماء ،فإن ما تبقى
من اإلرث العشائري سيكون عامالً مهامً يف استقطاب

عبد الناصر حسو

أكاديمي وباحث سوري ،له الكثير من
اإلسهامات في الشأن الثقافي
وأصدر العديد من الكتب المنشورة.
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الساحل السوري
التغيرات الديموغرافية في ميزاني األمن واالقتصاد
لوحة
ّ
يكمن مفتاح فهم خطورة التغيريات الدميوغرافية (السكانية) التي تطال البلدان أوقات الحروب يف االعرتاف غري املعلن
بوجود خلل يف العقد االجتامعي ،املفرتض فيه صياغ َة وتشكيل هوية وطنية جامعة ،تبني عالقة صحيحة بني الفرد
ودولته الضامنة لحقوقه وواجباته ،وتحيل االنتامء الجمعي إىل مستويات وطنية.
ويف ظل الحرب السورية الدائرة منذ تسع سنوات ،تحول البعد الدميوغرايف إىل واحد من أهم أسباب استمرار النزاع
السوري ،مرتبطاً بالدرجة اﻷوىل بالبنى (الطائفية واملذهبية) للجامعة الوطنية ،فالطوائف ليست كيانات مج ّردة ،ذاتية
النمو ،وهي ال تكون (طوائفاً إال بالدولة ،ال بذاتها) ،والدولة (هي التي تؤمن دميومة الحركة يف إعادة إنتاج الطوائف
كيانات سياسية ،وهي بالدولة وحدها ،مؤسسات) ،ومرتبطاً بالدرجة الثانية بأساس بناء الدولة الحديثة ،أي القومية
بشكلها التنويري املعارص.
كمال شاهين
10
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الملف السوري
كام أخذ البعد الدميغرايف تأثريه اﻷكرب بانتقاله من
مستوى الرصاع الداخيل إىل مستوى الرصاع اﻹقليمي
ثم الدويل ،باشتغال دؤوب عىل متزيق النسيج
والكيان الوطني الذي بقي يف معظمه يحاول مقاومة
التفكيك املقصود من قبل كل اﻷطراف املشاركة يف
املقتلة السورية ،وأولها سياسات النظام واملعارضة
معاً ،يتضح ذلك جلياً يف اشتغال املجتمعات املحلية
املختلفة عىل وقاية نفسها غريزياً وثقافياً من أفعال
اﻹقصاء واالستبداد واالستبعاد الجامعي ﻷرشار الحرب
السورية جميعاً.
أحد مناذج الحرب التي ميكن املجادلة فيها هو
واقع الساحل السوري ،االقتصادي واالجتامعي ،منذ
العام  2011وحتى اﻵن ،بوجود مئات آالف املقيمني
املؤيدين ـ بدرجات مختلفة ـ وقلة من املعارضني
لتوجهات النظام السيايس ،مع مئات آالف النازحني
املوالني واملعارضني والحياديني ـ بدرجات مختلفة-
القادمني من مناطق مختلفة ،حيث تسجل الوقائع
السورية مدة سنوات اﻷزمة التسع نسبة ضئيلة
من التصادمات بني املقيمني والنازحني ،وتسجل
كذلك عمليات تضامن مجتمعية كثرية مع النازحني،
باعرتاف املجتمع الدويل نفسه ،رمبا هو بأحد أشكاله
تضام ُن مشاركة اﻷمل.
هناك تفسريات كثرية ملا حدث ،أحدها ،رسدية
الربوباغندا اﻹعالمية للنظام السيايس أن ما حدث
هو “امتداد حقيقي اللتحام وطني كان موجودا ً قبل
املؤامرة عىل البالد” ،وهذه ال تصمد أمام مضارب
النقد يف ظل سيادة الدولة اﻷمنية الشمولية ،وأكرثها
حضورا ً وقُرباً من الواقع ،النظر إىل ما جرى ،يف
أحد وجوهه ،عىل أنه محافَظَة مجتمعية ال واعية
عىل نسق اجتامعي ك ّون تاريخياً أحد أركان الدولة
السورية منذ االستقالل ،قبل أن تبتلع السلطة الدولة
نفسها ،وتبتلع هذا النسق التوحيدي ،وتؤطره ضمن
مفاهيمها القومية الدمياغوجية.
يجادل بعض املهتمني أن النظام السيايس كان قادرا ً
عىل افتعال املشكالت بني املقيمني والنازحني لو أراد
ذلك ،وهذا صحيح يف املبدأ ،فهذه املجتمعات ليست
محصنة ضد االخرتاق ،وهي تخضع لسلطة أمنية
شديدة الوطأة ،إضافة إىل اعتبار هؤالء النازحني
تحديدا ً من “مؤيدي الدولة” (ال النظام) وهذا كان
كافياً ملنحهم صك الغفران ،من دون تجاهل أن
العالقة التي ربطت املواطن السوري /الفرد بالدولة/
السلطة ،يف سياق عقودها الخمسة اﻷخرية ،هي
عالقة ملتبسة باإلكراه ،وليست مبنية عىل أساس
العقد االجتامعي (الحقوق والواجبات).

السياق التاريخي للساحل دميوغرافيا
حتى 2011

مل يكن هناك يف سوريا منطقة نقيّة طائفياً أو
عرقياً ،خصوصاً يف املدن التي تلعب دورا ً جاذباً
لألفراد والجامعات من مختلف امللل والنحل ،ففي
سبعينيات القرن الثامن عرش ،وفقاً للمؤرخ إلياس
صالح ،كانت مدينة الالذقية ذات أغلبية مسيحية
وأقلية عربية ُسنية بغياب أي تواجد علوي ،أما يف
إحصاء جرى عام  ،1946أثناء تويل منري الرشيف
محافظاً لالذقية (بضمنها طرطوس) فقد ض ّم الساحل
السوري  13مك ّوناً دينياً (من بينهم يهودي) ،وعرقياً
(من بينهم أرمن ،يتواجدون حتى اآلن يف كسب)،
كان عدد املسيحيني فيهم ،مبختلف طوائفهم الدينية
والقومية ،مسا ٍو تقريباً لعدد العرب السنة ،ومل
يكن ضمن حدود املدينة اﻹدارية علويون ،يف حني
أن مناطق الجبال الساحلية ض ّمت غالبية علوية
مع تواجد مسيحي وسني (الدريكيش وصافيتا يف
طرطوس مثالً) .
بعد السبعينيات من القرن العرشين ،تغريت الخارطة

في ظل
الحرب السورية
تحول البعد
الديموغرافي
إلى واحد من
أهم أسباب
استمرار النزاع

الدميوغرافية السورية ككل ،فتغريت خارطة مدينة
الالذقية بتوافد ريفي كبري إليها من الجبال القريبة،
وتضخم عدد سكانها حتى وصل عام  2010إىل قرابة

 800ألف نصفهم علويون ،خصوصاً بعد افتتاح
جامعة ترشين يف عام  ،1975يف حني أصبح عدد
سكان مدينة طرطوس قرابة نصف مليون (80%
علويون 10% ،مسيحيون ،و % 10سنة) ،ويف أواسط
التسعينيات شهد الساحل السوري مجددا ً هجرات
من مناطق داخلية قريبة ،خاصة مناطق إدلب
وجرس الشغور وبعض مناطق ريف حامة ،وهجرة
هؤالء مفتوحة منذ زمن بعيد (ويطلق عليهم لقب
“الرشيقية” وهم غري مرحب بهم من سنة الالذقية
األصالء ،مثل أحياء الصليبة والطابيات ،بسبب
منافستهم االقتصادية.
ظاهرة الهجرة من الريف إىل املدن هي ظاهرة
عاملية ،وليست فقط حكرا ً عىل سوريا ،وإذ تختلف
اﻷسباب ،فإن االستقرار السيايس واالجتامعي والبحث
عن خيارات أفضل للحياة خلق هجرة من اﻷرياف
إىل املدن ،ومنها الهجرات التعليمية ،من دون
تجاهل أن فشل السياسات التنموية لألرياف ،وأولها
الفشل يف إدارة املوارد (املائية منها) يف منطقة مثل
الجزيرة السورية (كانت تسمى كاليفورنيا سوريا
يف الخمسينيات) خلقت هجر ًة إجبارية إىل األحياء
املهمشة عىل أطراف املدن الكربى ،مثل دمشق
وحلب والالذقية أيضاً.

الحرب السورية والتغيري الدميغرايف
العكيس

أخذ نزوح السوريني شكل موجات برشية مفاجئة
ومتتالية ،تبعاً لتطور مفاصل األزمة والحرب ،متبع ًة
يف حركتها “قرار اللحظة األخرية” ،فتحولت املدن أوالً،
والقرى الحقاً ،إىل بركان دافق ينفث سكانه موجات
باآلالف إىل مختلف الجهات ،ومل يتوقف النزوح عند
نقطة واحدة ،بل تكرر عرشات املرات و َعلِق كثري من
النازحني يف مناطق يصعب الوصول إليها.
كان هذا التهجري القرسي متعدد املستويات ،يف
أكرث من  296منطقة عرب البالد ،أضخمها طال ريف
دمشق وحلب وحمص والرقة ،وبنسب أقل ،يف دير
الزور والحسكة والقنيطرة ،يف حني اقترص التهجري يف
الساحل عىل مجموعة قرى الريف الشاميل ،ونسبة
من هؤالء (خصوصاً حلب) تو ّجهت إىل الساحل،
منهم من بقي فيه ،ومنهم من اعتربها محطة يف
مسرية ترحاله إىل تركيا أو أوروبا أو مناطق أخرى يف
البلدان املجاورة (لبنان واﻷردن ومرص ،يف حني شهد
العراق استقبال أكرث من  150ألف كوردي يف أربيل
وحدها).
نهاية العام  ،2017أشارت اﻹحصائيات اﻷممية إىل
أن هناك  6.2مليون نازح داخل البالد ،قرابة نصف
مليون منهم وصل إىل الساحل السوري من دون
ثبات يف الرقم ،وهو ما شكّل زيادة طفيفة يف عدد
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السكان ،من دون تأثري كبري عىل بنية املجتمع
نفسه ،لقد كان العامل الرئييس يف تحديد هذا
االتجاه هو عامل اﻵمان ،ففي أوقات السلم
واالزدهار ،عادة ما تحدث عملية انحالل طائفي،
لكن يف زمن الحرب ،يكون لألمن الذي توفره
املجتمعات (ولو بدت موحدة طائفياً) األسبقية
عىل اﻷسباب األخرى.
توزع هؤالء النازحني عىل مختلف مناطق الساحل
السوري ،مبا يف ذلك الريف ،حيث استأجر بعضهم
بيوتاً وبدأوا أعامالً متعددة ،أعادت موضعة السوق
االقتصادي يف الساحل ،وتحديدا ً بالنسبة لألعامل
الصغرية ،وتدفقت ثقافة عمل جديدة ،استطاعت

املصدر:

12
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يف وقت قصري ترك بصامتها عىل السوق ،أما
الرشائح اﻷكرث فقرا ً من النازحني فقد سكنت مراكز
إيواء ،هي يف اﻷصل مدارس أو معسكرات أو كليات
غري مستخدمة أو تم استخدامها .الدفعات اﻷخرية
من النازحني سكنت مواقع أبعد عن املدن ويف
بيئات اجتامعية مختلفة إىل حد كبري عن بيئاتها
اﻷصلية ،لكنها متطابقة اقتصادياً ،مام تسبب بخلق
واقع جديد ،تع ّرف فيه السوريني عىل بعضهم بعضاً
بعيدا ً عن التصورات املسبقة ،رغم أن عامل الخوف
بقي سائدا ً لسنوات ،بحكم الواقع اﻷمني الشديد
الخطورة عىل أي قادم من بيئات غري موالية أو
حتى محايدة.

الواقع االجتامعي االقتصادي

بدءا ً من منتصف العام  2017بدأت السلطات
املحلية تفكيك مراكز اﻹيواء ،وتخيري سكانها بني
العودة إىل أماكن سكناهم اﻷصلية أو االنتقال إىل
أماكن سكن أخرى ،وقد تم إغالق غالبية املراكز يف
الساحل السوري ،وآخرها كان مركز إيواء الجنديرية
العام املايض .بعض أسباب هذا الترصف تعود إىل
أليات تفاعل قضية الالجئني الحلبيني مع البيئة
املحلية باتجاهني :األول مع املوالني ،أو من هم
بشكل واضح يف غري صف السلطة (الريف) ،وكان
االندماج بني الطرفني رسيعاً ،كونهم استفادوا من

الملف السوري
اليد العاملة الحلبية ،أو بعقد رشاكات مع الحلبيني.
يف حني اشتبك الحلبيون مع املدينة ،وتحولوا إىل
منافسني اقتصاديني للتاجر أو الصناعي الالذقاين.
وإضافة إىل عامل الهجرة من البالد ،حيث وصل
أكرث من  5مليون سوري إىل بلدان أخرى ،فإن
املشهد الراهن يف واقع النازحني هو محاولة
املغادرة إىل مناطق سكناهم ،ممن مل يتكنوا من
غرس جذور جديدة لهم يف مدن ومناطق الساحل،
أو ممن ساءت أوضاعهم االقتصادية ،أما اجتامعياً
ميكن الحديث عن تغريات طفيفة يف عالقة النازحني
بعادات املجتمع الساحيل ،هناك تغيري ملحوظ يف
اللباس التقليدي ،وهناك عرشات حاالت الزواج

املختلط ،من دون أن تشكل كل تلك التغريات
ظاهرة مجتمعية متكاملة.
وال ميكن معرفة عدد النازحني الذي غادروا الساحل
باتجاه الداخل أو الخارج ،إذ ال يتوفر إحصاء
رسمي ،ولكن ميكن مالحظة انخفاض العدد يف
فعاليات املدن االقتصادية ،يف مدينة طرطوس تبدو
نسبة املغادرين أقل من الالذقية ،وجبلة وبانياس،
أما يف الريف ،فإن النسب الباقية قليلة أيضاً.

تغيات العامني اﻷخريين
ّ

أمام كثري من املتغريات التي تدفقت يف العامني
اﻵخريين عىل الصعيد السوري ،وأبرزها انخفاض
وترية اﻷعامل الحربية ،وخضوع أي تحريك عسكري
للتوافقات الدولية بني رشكاء الدم السوري ،فإن
الحرب ومساراتها قد خرست مركزها اﻷول ملصلحة
الوضع االقتصادي ،حيث ميكن مالحظة أن سيطرة
الجيش السوري عىل بقية مناطق ريف حامة
وبعض من ريف إدلب مل ترتك أثرا ً كبريا ً يشابه ما
حدث يف اسرتداد السيطرة عىل مناطق الغوطة أو
حلب أو حمص ،باملقابل ،توضح كمية االحتجاجات
االفرتاضية الكبرية عىل ارتفاع أسعار رصف الدوالر
التي ناهزت  700ل.س بارتفاع أكرث من  150لرية
يف أقل من أسبوعني ،التأثري الكبري للواقع االقتصادي
املستمر يف الرتدي ،مام شل فعلياً حركة اﻷسواق يف
املنطقة األوىل املنتجة للخضار يف سوريا ،حيث يتندر
السوريون هنا أن مسلسل انقطاع الكهرباء الذي
توقف فجأة منذ بدء ارتفاع سعر رصف الدوالر هو
لرشاء مزيد من الصمت املجتمعي عىل ما يحصل
اقتصادياً ،ومع اقرتاب فصل الشتاء ،فإن التخوف
من غياب مواد التدفئة والطبخ (املازوت والغاز)
قد بدأ بأخذ مكانه يف ظل عدم توزيع أي كمية من
املازوت حتى اﻵن ،وهو أمر كان يفرتض البدء فيه
منذ نهاية شهر أغسطس /آب املايض ،إال أن ذلك مل
يحدث إىل اﻵن.
الحديث اﻷبرز الذي يحتل الشارع الساحيل هو
حديث اﻹقامة الجربية لرجل اﻷعامل الشهري رامي
مخلوف (ابن خال الرئيس) ،وحلول رجل اﻷعامل
سامر فوز مكانه يف إدارة إمرباطورية اﻷعامل
والرشكات التابعة له ،وقد احتل قرار وضع جمعية
البستان الخريية (التابعة لرامي) تحت إدارة القرص
الجمهوري موضع الصدارة يف العناوين الشفهية،
باعتبارها الجمعية املؤسسة الوحيدة التي كانت
تخدم منطقة الساحل بشكل أسايس ،وبغياب أي
تفسري رسمي ملا حدث ،فإن الشائعات تبقى سيدة
املوقف ،من دون أن تنتقل إىل السياق االفرتايض

املعتاد ،كوسيلة لنقل اﻷخبار يف سوريا ،مل يكن ذلك
غريباً عىل الناس يف ظل اعتقال عدد من الناشطني
أياماً عىل خلفيات منشورات وضعوها عىل املنصات
الزرقاء ،وآخرهم كان نبيه النبهان الذي أطلق رساحه
قبل أسابيع ،لقد كانت رسال ًة واضحة إىل أن اﻷمور ما
زالت تحت السيطرة اﻷمنية.

ماذا عن املستقبل؟

ال تختلف وضعية الساحل السوري عن بقية املناطق
اﻷخرى الواقعة ضمن “سوريا املفيدة” يف انتظار
تغيري حقيقي ال يبدو أن القوى الدولية ،صاحبة
القرار ،قد أخذت قراره بعد ،يف ظل عجز القوى
الوطنية املوالية واملعارضة عىل اﻹتيان بأي محاولة
تغيري ،وهو ما انعكس يف ال مباالة واضحة من الناس
يف موضوع تشكيل اللجنة الدستورية املنتظرة منذ
أعوام ،وبدء تركيا إنشاء املنطقة اﻵمنة شامل ورشق
البالد ،رغم أن هذا سيفتح باباً ملزيد من الرصاعات
اإلقليمية واملحلية.
ساحلياً ،يتضخم اﻹحساس بالعجز لدى الجميع
يف ظل صدمات متتالية أظهرت هشاشة النظام
غري الجاد يف تغيري أحوال البرش إىل اﻷفضل ،لتبدو
إجراءات مكافحة “الفساد” مرسحية متكررة ال
مصداقية لها ،فالكل يعرف أن مربط الفرس ليس
يف هذا املكان ،بل يف مكان آخر ال تطاله اﻷيدي وال
اإلجراءات القانونية.

كمال شاهين
كاتب وباحث سوري يعمل لدى
«السفير العربي» ومعهد األبحاث
المستقبلية في بيروت
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أربعة أسئلة كبرى محددة لمسار مصر
منذ موجة الربيع العريب األوىل ،كانت مرص مع موعد تاريخي غري مسبوق لطرح سؤال التغيري بصيغة :ما األفضل ملرص؟
مرص التي وصل عدد سكانها إىل نحو املائة مليون نسمة ،والتي مل تتمكن من إقامة معادالت تنموية حقيقية منذ
متغيات كربى ،طالت املنطقة برمتها ،وأيضاً النظام الدويل ،وكان املأمول
سبعينات القرن املايض ،تجد نفسها أمام ّ
أن تكون ثورة  25يناير /كانون الثاين  ،2011التي أطاحت بنظام حكم مبارك ،بداية جديدة ملرص ،أقله عىل املستوى
الداخيل ،لكن رسعان ما متظهر الرصاع الداخيل بشكل تناقيض ،حول من يحكم مرص؟
أسبار-وحدة تحليل السياسات
14
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الملف اإلقليمي

الرصاع بني املؤسسة العسكرية واإلخوان املسلمني
رصاع قديم ،يعود إىل خمسينيات القرن املايض ،وقد
بقيت ديناميات هذا الرصاع تحكم إىل ح ّد كبري املشهد
املرصي الداخيل ،ولنئ متكنت املؤسسة العسكرية ،مبا
لها من إرث وإمكانات ،من حسمه يف جميع املراحل
ملصلحتها ،لكنه بقي موجودا ً وفاعالً ،وهو ما أكدته وال
تزال الوقائع ،خصوصاً مع انفتاح مرص ،بل وكل الرشق
األوسط ،عىل سياسة املحاور ،والتي تعمل بشكل
تناقيض ،من دون الوصول إىل تسويات.
األسابيع املاضية ،والتي ظهرت فيها دعوات
جديدة للنزول إىل الشارع من جديد ،تطرح،
وبعيدا ً عن جوهرها ،وبعيدا ً عن مآالتها ،أسئلة
كربى ،لها حضورها وتاريخها يف الواقع املرصي،
عىل األصعدة كافة.

عاشت األحزاب السياسية يف مرص ،ولعقود طويلة،
محكومة مبدى قبولها أو رفضها لسياسات الحزب
الحاكم ،وعانت مختلف قوى املعارضة السياسية
من تهميش لدورها ،وحصار إلمكاناتها ،فبقيت عىل
هامش التأثري السيايس ،وأخذت شكالً نضالياً ضيقاً،
يف الدفاع عن أفكارها ورؤاها ،لكن مل تتمكّن من
التحول إىل أحزاب جامهريية.
اإلخوان املسلمون ،وألسباب عديدة ،تاريخية
وثقافية وتنظيمية ،متكنوا من املحافظة عىل
تنظيمهم ،وقد كشفت ثورة  25يناير  ،2011أنهم
كانوا األكرث جاهزية تنظيمياً لخوض االنتخابات،
يف الوقت الذي كانت فيه األحزاب األخرى مجرد
رأس بال جسد ،لها رؤيتها وبرامجها ،لكنها ال متتلك
األدوات الفعلية للتأثري يف الشارع املرصي,
أصيب تنظيم اإلخوان املرصي الكثري من الضعف
والتشتت بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السييس إىل
الحكم ،ومل يقم الرئيس السييس ببناء حزبه السيايس
الخاص ،معتمدا ً عىل األحزاب التي نشأت بعد يناير
 ،2011والتي تناهض فكر اإلخوان ،ومتثل مصالح بعض
رجال األعامل ،وبعض النخب السياسية والثقافية.
الساحة السياسية املرصية تفتقد إىل األحزاب
الجامهريية ،حيث استهلكت األحزاب القدمية
عنارص مرشوعيتها التاريخية ،كام أن األحزاب
الجديدة اهت ّم معظمها بتحصيل مكاسب من
املشاركة يف الحكم ،بعيدا ً عن اهتاممات الشارع
املرصي ،وفئاته األكرث فقرا ً.
هناك تيارات شبابية مرصية ،خصوصاً من جامهري
كرة القدم ،املعروفة ب “األلرتاس» ،لكنها تشكل
املصدرprospectmagazine.co :
النقيض لألحزاب ،فإذا كانت األحزاب هي رأس من
دون جسد ،فإن «األلرتاس» هي جسد من دون رأس.
ويف ورقتنا هذه سرنكّز عىل أربعة أسئلة كربى،
يف هذا املشهد املحكوم بغياب األحزاب السياسية
نعتقد أنها األكرث حسامً يف فهم إشكاالت الواقع
القويةُ ،وضعت مرص بني خيارات محدودة ،حيث ال
السيايس املرصي ،بل واملحددة ملساراته.
توجد قاطرة سياسية وازنة ،تتمتّع مبرشوع سيايس
وعمق جامهريي ،يجعلها قادرة عىل بناء نواة توازن
األحزاب رأس من دون جسد
مركزية يف الحياة السياسية ،وتجنيب مرص االنفتاح
منذ ثورة يوليو  ،1952شهدت الحياة السياسية
عىل مخاطر كبرية.
املرصية شكالً من أشكال الهيمنة لحزب السلطة،
استعادة سياسات املايض يف عامل اليوم ليست هي
متغيات كبرية حدثت يف
عىل الرغم من تغري االسم ،بل ومضامينه ،بني عهد الخيار األفضل ،فثمة ّ
جامل عبد النارص وعهدي الرئيسني أنور السادات
العقد األخري ،كام أن أجياالً جديدة غري مسيّسة
وحسني مبارك ،من «حزب االتحاد االشرتايك العريب» تجد نفسها عىل الهامش ،وهي متثل جيل ثوريت
الذي تأسس يف عام  ،1962إىل «الحزب الوطني
التقانة واالتصاالت ،حيث أصبحت قادرة عىل
الدميقراطي» الذي أسسه الرئيس أنور السادات
استخدام ما لديها من إمكانات للتعبري عن نفسها،
يف عام  ،1976واستمر مع الرئيس حسني مبارك،
يف الوقت الذي ال تزال فيه املؤسسات متارس
بوصفه حزب السلطة.
سياسات ،وتستخدم أدوات ،تنتمي إىل املايض.
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املؤسسة العسكرية

ّأسس الرئيس عبد النارص دورا ً مركزياً للمؤسسة
العسكرية يف عملية تحديث الدولة ،وهو الدور
الذي سيبقى مستمرا ً وراسخاً خالل مسرية مثانية
عقود ،لكن بأشكال مختلفة ،وبأدوار مختلفة،
وستكون املحطة األوىل للتحوالت يف املؤسسة
العسكرية عقب هزمية حزيران  ،1967حيث خرج
ضباط كرث من الجيش ،وتسلموا مناصب عليا يف
وزارات الدولة املختلفة ،مبا فيها الديبلوماسية،
وكان ذلك مقابل ابتعادهم عن العمل يف الشأن
السيايس.
يف عهد الرئيس مبارك ،تقاىض الضباط املتقاعدون
«بدل الوالء» ،املخصص للضباط من املستويني الثاين
والثالث ،مقابل ابتعادهم عن أي عمل سيايس ،وقد
استم ّرت فعلياً عملية تغلغل الضباط يف مؤسسات
الدولة ،خصوصاً أن بعض املحالني إىل التقاعد هم
ممن يف العقد الرابع أو الخامس من العمر.
مبوازاة إبعاد الجيش عن التأثري املبارش يف السياسة،
وخلق شبكة والء من الضباط املتقاعدين العاملني
يف الدولة ،أنيطت بالجيش مهام غري عسكرية،
16
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في عهد
الرئيس مبارك
تقاضى الضباط
المتقاعدون
«بدل الوالء»
مقابل ابتعادهم
عن أي عمل
سياسي

تتعلق بالصناعة واالقتصاد ،وتشكّلت إمرباطورية
اقتصادية-عسكرية تتكّون من استثامرات ضخمة
يف منتجات غري عسكرية وصناعات وخدمات قابلة
للتداول ،باإلضافة إىل التجارة يف أرايض الدولة
والسياحة ومرافق إنتاج الطاقة.
اكتسب الجيش سمعة طيبة لدى عموم املرصيني
من خالل حرب أكتوبر  ،1973كام أنه مل ينزلق يف
ثورة يناير إىل ما ذهب إليه نظريه السوري ،ولعب
دور املرجعية الوطنية يف حامية التح ّوالت بعد
تنحي حسني مبارك ،لكن هذا الدور شهد انعطافة
كبرية ،مع استالم الرئيس عبد الفتاح السييس
للحكم ،الذي عنى عودة الحكم العسكري بطريقة
مبارشة ،عىل حساب تقلّص مساحة العمل السيايس
واملجتمع املدين.
خالل السنوات السابقة ،راحت املؤسسة العسكرية
تزيد من حصتها يف مختلف قطاعات االقتصاد
املرصي عىل حساب القطاع الخاص ،ضمن آليات
ال تخضع للعرض والطلب ،وال تحكمه عمليات
التنافس يف السوق االقتصادي الحر ،حيث قلّت
املساحة املرتوكة للعمل يف املشاريع الكبرية ،والتي

الملف اإلقليمي

املصدر:

أصبحت من نصيب الجيش ،وتحكمها آليات العمل
ضمن املؤسسة العسكرية.
ت ّم منح الجيش تنفيذ وإدارة املشاريع الكربى،
كام حدث يف مرشوع تطوير العاصمة اإلدارية
الجديدة ،وتقدّر االستثامرات يف هذا املرشوع
بحوايل  45مليار دوالر ،كام ميتلك الجيش حصة
 51%يف الرشكة التي تتوىل املرشوع ،باإلضافة إىل
عقد الجيش رشاكات للتصنيع مع عدد من الدول،
يف مجاالت مختلفة ،مثل تصنيع املصاعد ،واأللواح
الشمسية ،أجهزة الكمبيوتر ،وتطوير املدن ،وإدارة
فنادق ومنتجعات.
وتحظى املؤسسات االقتصادية التابعة للجيش
املرصي مبجموعة من املزايا واإلعفاءات الكبرية،
حيث أنها مستثناة من الرضائب ،كام أن تأسيسها
ال يحتاج إىل تراخيص تجارية ،وحساباتها ال تخضع
إىل إرشاف أي هيئة مدنية ،مبا فيها الربملان ،كام
أنها توقع عقودا ً لتنفيذ املشاريع بشكل مبارش مع
الحكومة.
زيادة املؤسسة العسكرية لحصتها من اإلنتاج يف
السوق املرصية ،انعكست عىل القطاع الخاص

اكتسب الجيش
سمعة طيبة لدى
عموم المصريين
من خالل حرب
أكتوبر  ،1973كما
أنه لم ينزلق في
ثورة يناير إلى ما
ذهب إليه نظيره
السوري

theatlantic.com

الوطني من جهة ،وقلّصت من فرص دخول
الرشكات األجنبية لالستثامر وتوليد فرص العمل،
وتراجع يف أداء بعض القطاعات ،نتيجة نقص
التمويل ،حيث تذهب التمويالت إىل املؤسسة
العسكرية.

التحديات االقتصادية واملعيشية

ت ُع ّد مشكالت مرص االقتصادية واملعيشية من
طبيعة بنيوية ،وهي مشكالت تراكمية مزمنة،
حيث مل تواكب خطط التطوير النمو الدميوغرايف
للمجتمع املرصي ،حتى أصبحت عملية إيجاد
حلول جذرية بحاجة إىل معجزات ،وقد أدّت
األوضاع األمنية املرتدية ،بعد ثورة يناير ،إىل تكاثر
عدد املناطق السكنية التي تديرها شبكات أمنية
خاصة ،وتنعم بنمط معييش وخدمات مبواصفات
عالية ،مقابل ازياد كبري يف عدد سكان العشوائيات،
خصوصاً يف القاهرة ،حيث يقطن ما يقارب نصف
سكان القاهرة يف عشوائيات ،وتصنف بعضها بأنها
ُمهددة لحياة السكان.
املنحة التي قدمتها كل من السعودية واإلمارات
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والكويت للرئيس عبد الفتاح السييس بعد توليه
الرئاسة كان الهدف منها منع االقتصاد املرصي من
التداعي ،وتحقيق مستوى من األمن االقتصادي
واملعييش ،خصوصاً مع وجود كتلة رواتب ضخمة
ملوظفي القطاع العام ،حيث بات باإلمكان وصف
مرص بأنها دولة موظفني ،حيث بلغ تعداد العاملني
يف قطاعات الدولة أكرث من  5مليون موظفاً.
تحتل مرص املرتبة الخامسة عرشة عربياً من حيث
متوسط دخل املوظف ( 165دوالر شهرياً) ،يف
الوقت الذي وصلت فيه البطالة بحسب أرقام
رسمية للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إىل
 8.1%يف الربع األول من العام الجاري ،مع وجود
أرقام غري رسمية تشري إىل أكرث من .20%
تفاقمت يف السنوات األخرية مؤرشات الفساد املايل،
حيث احتّلت مرص يف عام  2018املرتبة  105من
بني  180دولة ،وقد وصلت بحسب املستشار هشام
جنينة ،الرئيس السابق للجهاز املركزي للمحاسبات،
واملفصول عن عمله ،إىل حوايل  67.6مليار دوالر،
وقد أحيل املستشار جنينة إىل املحاكمة بسبب
ترصيحاته ،بتهمة إشاعة أخبار كاذبة ،يف الوقت
رصح فيه نواب يف الربملان عن تقصري الربملان
الذي ّ
عن دوره الترشيعي والرقايب يف مكافحة الفساد.
وأدى تحرير الجنيه املرصي يف نوفمرب /ترشين
الثاين  2016إىل خسارة نصف سعره أمام الدوالر،
ما أدى بشكل مبارش إىل تراجع القدرة الرشائية
للمواطنني ،وهو ما ترافق مع خفض الدعم عىل
املحروقات والكثري من السلع ،من دون أن يؤدي
تحرير العملة إىل زيادة كبرية يف الصادرات إىل
الخارج.
أما ما يعرف ب “املشاريع القومية» مثل مرشوع
حفر تفريعة قناة السويس ،والتي كلّفت حوايل
 4مليارات دوالر ،وأُطلقت وعودا ً كثرية بشأن ما
ستقدمه من عوائد ،إال أن الوقائع تفيد بأنها مل
تثمر عن عوائد إضافية للقناة ،وأن املرشوع الذي
رافقه الكثري من الضخ اإلعالمي مل يكن مدروساً من
الناحية االقتصادية.

استقطابات اإلقليم

مع املوجة األوىل للربيع العريب ،تداعت منظومة
األمن واالستقرار القدمية يف الرشق األوسط ،وبدا
أن مشهد الدول التي طالتها هذه الحركة التاريخية
ينقسم إىل منوذجني ،األول ذو طابع سلمي ،كام يف
تونس ومرص ،واآلخر انزلق نحو العنف ،كام يف ليبيا
واليمن وسوريا ،ورافق هذا االنقسام صعود القوى
18
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اإلسالمية السياسية والسلفية الجهادية ،مع دخول
تركيا وإيران عىل خط األحداث ،ما أوجد حالة من
االستقطاب للدول والجامعات واألحزاب.
يف مرص ،وصل اإلخوان املسلمون إىل سدّة الحكم،
بعد أن كانوا قد أعلنوا أنهم لن يخوضوا االنتخابات
الرئاسية ،يف تحالف معلن مع املحور الرتيك-
القطري ،كام غازلوا إيران ،ودعوا رئيسها آنذاك
محمود أحمدي نجاد لزيارة مرص يف فرباير /شباط
 ،2012وهي الزيارة األوىل لرئيس إيراين ملرص بعد
الثورة اإليرانية يف عام .1979

بدا أن اإلخوان ينقلون مرص نحو تحالف قائم عىل
اإلسالم السيايس بالدرجة األوىل ،وأنهم يف حال
استمرارهم يف الحكم سيعملون بشكل عقائدي
عىل إنجاح مرشوع إخواين يف كل املنطقة ،وهو
ما وضع مرص املثقلة بإرث حسني مبارك يف دائرة
االستقطابات والرصاعات اإلقليمية والدولية ،كام أن
مؤرشات وجودهم يف الحكم أطلقت صافرة إنذار
حول تغيري هوية الدولة واملجتمع يف مرص.
مل تعد الرصاعات يف دول الربيع العريب خاضعة
لتوازنات الق ّوة يف داخلها ،مع تراجع مبدأ سيادة

الملف اإلقليمي

املصدر:

الدول يف رصاعات املنطقة ،خصوصاً يف ظل قوى
محلية متحالفة مع قوى سياسية ودول تختلف
مصالحها مع مصالح بالدها ،أو أنظمة الحكم فيها،
كام يف حالة اإلخوان املسلمني.
وفق منظور الرصاع اإلقليمي ،فإن أي تو ّجه نحو
تغيري نظام الحكم يف مرص سيكون خاضعاً ملعادالت
الرصاع اإلقليمي ،طاملا أن الدول الرئيسية يف اإلقليم
مل تقم بتسوية تاريخية فيام بينها ،تعيد من خاللها
بناء منظومة األمن واالستقرار ،وتعيد االعتبار من
جديد ملبدأ سيادة الدول.

rassd.com

ليس له توجهات احتجاجية ،وهو ما تستوجب
الخالصة
معالجته ،عرب آليات جديدة وجدّية يف الوقت ذاته،
مثة تباين يف االستجابة بني جيل التقانة واالتصاالت
وامليديا وبني الحكومات التقليدية ،وهذا التباين يستدعي يف مقدمتها توسيع الهامش السيايس ،مبا يسمح
بنشوء حركات وطنية عامة ،تعمل عىل أساس
معه منطني من السلوك ،فاألجيال الجديدة لديها رغبة
التنافس الربامجي.
جامحة يف التغيري نحو األفضل ،يف الوقت الذي تنوء
فيه الحكومات تحت ضغط آليات العمل البريوقراطي،
كام أن املكافحة الجدّية للفساد املايل واإلداري تحتاج
واستمرار الفساد الحكومي ،واملعالجات األمنية القدمية .إىل تطوير النظام اإلداري ،وإىل ترشيعات وآليات
إن اإلسالم السيايس ،وقوى اإلقليم املناهضة للحكومة
تنفيذية حقيقية ،واستقالل القضاء ،باإلضافة إىل
املرصية ،ستبقى تعمل عىل تحريك الشارع املرصي ،لكن االحتكام االقتصادي إىل قوانني السوق ،مع مراعاة
من دون أن يعني هذا أن الجيل الجديد غري املس ّيس
وضع الرشائح األكرث فقرا ً.
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«العدالة والتنمية»:

بداية النهاية
وغياب المعجزة
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الملف اإلقليمي

املصدر:

i.redd

ينج حزب «العدالة والتنمية» الرتيك من خيارات رئيس الحزب والبالد ،رجب طيب أردوغان ،فقد وصلت
مل ُ
مؤخراً ارتدادات تلك الخيارات إىل عقر دار الحزب ،الذي صعد إىل السلطة منذ عام  ،2002ومتكّن من إحداث
تغيريات كبرية يف السياسة والبالد عىل حدّ سواء ،بل ومتكّن من تحويل نظام الحكم من برملاين إىل رئايس،
ليستحوذ الرئيس أردوغان عىل سلطات واسعة ،استطاع بفضلها ،خالل األعوام املاضية ،وتحديداً بعد االنقالب
الفاشل يف  15يوليو /متوز  ،2016من تحجيم «جامعة الخدمة» املوالية ملنافسه املقيم يف الواليات املتحدة،
وزج اآلالف يف السجون ،مبا فيمهم جرناالت يف الجيش ،وإقصاء أكادمييني بارزين من الساحة
فتح الله غولنّ ،
التعليمية ،التي تعدّ فضا ًء راسخاً لعمل األحزاب السياسية الرتكية.
حسام ميرو
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استم ّد الرئيس أردوغان قوته يف مواجهة الخصوم
الداخليني والخارجيني ،خالل السنوات املاضية،
من عوامل عديدة ،أبرزها متاسك الجبهة الداخلية
للحزب ،ورجاالتها البارزين ،والذين فضّ ل بعضهم،
مثل أحمد داوود أوغلو ،رئيس الوزراء السابق،
الصمت عىل سياسات الرئيس ،انطالقاً من الحرص
عىل متاسك الحزب ،وموقعه يف الساحة السياسية،
وخوفاً من خسارة القاعدة االنتخابية للحزب،
وداعمي الحزب الكبار ،خصوصاً رجال األعامل.
خالل األشهر األخرية ،خرج أحمد داوود أوغلو ،واضع
السياسات والتوجهات الرئيسة للحزب ،عن صمته،
وو ّجه انتقادات كبرية ،أشار فيها بشكل واضح إىل
السياسات الخاطئة للرئيس والحزب ،ومل يكن بإمكان
أوغلو االستمرار يف صمته ،خصوصاً مع خسارة
«العدالة والتنمية» االنتخابات البلدية األخرية يف أهم
مدينتني ،أنقرة وإسطنبول ،مبا متثالنه من ثقل سيايس
واقتصادي ،وعىل الرغم من الضغوطات التي مارسها
الرئيس إلعادة االنتخابات يف إسطنبول ،إال أن الجولة
الجديدة من اإلعادة أتت لتؤكد خسارة الحزب،
وشكّلت رضبة أقىس من األوىل ،فقد أوضحت -مبا ال
يقبل الشك -حدوث تح ّوالت لدى القاعدة االنتخابية
للحزب من جهة ،ومتانة التحالفات لدى املعارضة
من جهة ثانية.

مؤرشات التفكك

شهد الحزب خالل فرتة وجيزة العديد من
االستقاالت ،قدّمتها شخصيات بارزة يف حزب
«العدالة والتنمية» ،بعد أن قام الحزب بإحالة
بعضها إىل «لجنة االنضباط ،بدعوى «خروجها عن
خ ّط الحزب وإدالئها بترصيحات مسيئة» ،وشملت
اإلحاالت واالستقاالت إىل «لجنة االنضباط» نواباً
ثالثة ،هم “أرطغرل غوناي” عن مدينة أوردو،
و”أردال كالكان” عن مدينة أزمري ،و”خلوق أوزدالغا”
عن مدينة أنقرة ،وكان إدريس بال النائب عن
مدينة كوتاهيا أول من قدّم استقالته من الحزب،
ثم هاكان شكور نائب عن مدينة إسطنبول ،و لحق
بهام وزير الداخلية السابق نعيم شاهني ،وهو أيضاً
نائب عن مدينة أوردو ،باإلضافة إىل عيل باباجان،
وزير االقتصاد السابق ،والذي يعتزم إنشاء حزب
سيايس جديد ،وقد أعلن باباجان يف ترصيح عن
سبب استقاالته ،مشريا ً إىل «خالفات عميقة وقعت
22
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عىل مستوى اإلجراءات سوا ًء عىل الصعيد املحيل أو
العاملي خالل األعوام األخرية ،باإلضافة إىل املبادئ
واألفكار واملعايري التي أدافع عنها».
مع إعالن أحمد داوود أوغلو وعىل باباجان عن
كل منهام حزبه الخاص ،يكون حزب
تأسيس ّ

«العدالة والتنمية» أمام مفرتق طرق تاريخي،
فالرجالن لهام با ٌع طويل يف العمل السيايس والحزيب،
فأوغلو صاحب رؤى اسرتاتيجية ،وعالقات عامة
داخلية وخارجية ،وقد كانت لرؤيته «صفر مشاكل»
دور بارز يف صعود «حزب العدالة والتنمية» ،والتي

الملف اإلقليمي

انعكست عىل شكل عالقات خارجية تركية متوازنة يف قدرته عىل إنعاش االقتصاد الرتيك يف فرتة وجيزة من
اإلقليم والعامل ،لغاية عام .2011
استالمه امللف االقتصادي ،وتحقيق إنجازات كبرية
أما عيل باباجان فهو من مؤسيس «العدالة والتنمية» ،يف التبادالت التجارية مع الخارج ،كام توىل وزارة
وشخصية اقتصادية مرموقة ،حيث توىل وزارة
الخارجية بني عامي  2007و ،2009وكان عضوا ً يف
الشؤون االقتصادية بني  2002و ،2007وتحسب له
لجنة املفاوضات لالنضامم إىل االتحاد األورويب ،ويع ّد

من النخبة الرتكية الشابة ،قياساً بأسامء أخرى.
يف العامني األخريين ،شهد حزب «العدالة والتنمية»
سجاالت حزبية داخلية قوية ،عىل خلفية قضايا
إشكالية داخلية وخارجية ،ففي مطلع عام ،2018
بدأت العملة الوطنية بالرتاجع الشديد أمام الدوالر،
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يف ظل تباينات حول طريقة معالجة هذا التدهور
بني الرئيس وبني البتك املركزي ،ووسط تراجع عام
يف مؤرشات االقتصاد الرتيك ،واستياء لدى فئة واسعة
من النخبة االقتصادية واملالية من سياسات أردوغان
الخارجية ،التي تركت تداعياتها السلبية عىل تراجع
الحركة االقتصادية عموماً ،مبا فيها قطاع السياحة
الذي كان قد انتعش بقوة يف سنوات سابقة ،نتيجة
العالقات الجيدة واملتوازنة مع أوروبا والخليج العريب.
الخالفات داخل الحزب ليست خالفات ذات طابع
أيديولوجي ،فمعظم الذين استقالوا من الحزب هم
من مؤسيس الحزب ،ومن املدافعني عن منظومته
األيديولوجية والقيمية ،وممن حاولوا جدياً الضغط
باتجاه تصحيح خيارات الرئيس أردوغان ،وميكن
القول إنهم وصولوا إىل طريق مسدود يف تصحيح
املسار الذي مييض فيه الحزب ،وتحديدا ً انفراد
الرئيس بصنع السياسات.
رفاق درب أردوغان يف صعوده من رئيس لبلدية
إسطنبول إىل رئاسة تركيا عرب سنوات طويلة،
وجدوا أنفسهم مهمشني يف اتخاذ القرارات ،كام
أن إسهاماتهم السياسية واالقتصادية تآكلت نتيجة
التحوالت العكسية التي أجراها الرئيس ،فإذا كانت
تركيا خالل العقد األخري من األلفية الثانية ،قد
متكّنت من إحراز موقع اقتصادي وسيايس متقدّم،
فذلك بفضل جملة من الخيارات يف السياسة
واالقتصاد ،والتي عملت بشكل متكامل ،فقد أدى،
عىل سبيل املثال ال الحرص ،تطور العالقات الرتكية
الخليجية إىل زيادة كبرية يف االستثامرات الخليجية
داخل القطاعات االقتصادية الرتكية املختلفة ،مثل
العقارات والنقل والتصدير والسياحة ،واألمر ذاته
ينطبق عىل العالقات مع أوروبا ،خصوصاً أملانيا،
والتي تضم أكرب جالية تركية يف الخارج .يصل
تعدادها إىل أكرث من ثالثة ماليني نسمة.
بنا ًء عليه ،فإن استقالة رجاالت بارزين من حزب
«العدالة والتنمية» هي بداية عملية تح ّول كبري
داخل الحزب ،وداخل السياسة الرتكية ،حيث من
املتوقع أن يعيد املنشقون تجميع أنفسهم يف تيارين
سياسيني ،تيار أحمد داوود أوغلو ،وتيار عيل باباجان،
وهو ما سيدفع بآخرين للقفز من مركب «العدالة
والتنمية» نحو التيارين الجديدين ،كام سيضع
أردوغان أمام سيناريوهني ال ثالث لهام ،إما التشدد
إىل أبعد حد ،أو تقديم تنازالت داخل الحزب ،لإلبقاء
عىل أكرب قدر ممكن من متاسك الحزب ،متهيدا ً
لخوض االنتخابات الرئاسية املقبلة.
24

العدد / 12 /تشرين األول 2019

املصدر:

wikimedia

يف املجتمع الرتيك منذ تأسيس تركيا الحديثة عىل
مستقبل القاعدة االنتخابية
تتشكّل القاعدة االنتخابية لحزب «العدالة والتنمية» يد مصطفى كامل أتاتورك ،وهي إشكالية الهوية
من مستويني ،يتمثّل األول برشائح اجتامعية واسعة املجتمعية لرتكيا ،فلم تتمكن سياسات أتاتورك
من املتدينني األتراك ،والذين عانوا لفرتات طويلة من والجيش الرتيك يف فرض العلامنية من األعىل من
التهميش يف الربامج االقتصادية للحكومات السابقة ،جعل املجتمع الرتيك علامنياً ،وقد بقيت العلامنية
لعقود طويلة ،باإلضافة إىل كونها حاكمة للدستور،
وميتلكون ثقافة اجتامعية محافظة ،وتتضمن هذه
سمة النخب املدينية ،ومل تتمكن من التغلغل إىل
مهمً من الطبقة الوسطى ،والتي
الرشيحة قسام ّ
تحسنت أحوالها املعيشية مع صعود حزب «العدالة املجتمعات الريفية أو املناطق املدينية الفقرية.
ّ
بفضل توجهاته الدينية /الرتاثية ،وقدرته عىل
والتنمية» ،أما املستوى الثاين فتمثله فئة صناعية
املزاوجة بني الخطاب األيديولوجي والنجاحات
وتجارية من جذور محافظة ومتدينة ،متكنت
االقتصادية ،متكن «العدالة والتنمية» من حشد
هي األخرى ،بفضل الدعم والعالقات املتبادلة مع
قاعدة انتخابية واسعة ،والتي شكّلت له سندا ً قوياً
«العدالة والتنمية» ،ومع الرئيس أردوغان بشكل
خاص ،من تطوير موقعها االقتصادي ،وتنمية ثرواتها ،يف عدد من املواجهات املؤسسية ،مبا فيها قدرته
وأصبحت منافساً رئيسياً للقوى االقتصادية العلامنية عىل اإلطاحة بجرناالت كبار ،بعد االنقالب الفاشل
يف يوليو /متوز  ،2016كام انخرط قادة «العدالة
الراسخة يف املشهد االقتصادي.
والتنمية» يف العمل املبارش مع الجمهور ،والتحدّث
استفاد «العدالة والتنمية» من اإلشكالية الراسخة

الملف اإلقليمي
املبارش معهم ،واملشاركة معهم يف الفعاليات الدينية
واالجتامعية ،ما عزز من شعبية الحزب ،وجعلته
رقامً صعباً يف الساحة الحزبية الرتكية الواسعة ،والتي
تتنافس فيها تيارات سياسية وفكرية عريقة.
لكن القاعدة االنتخابية للحزب هي قاعدة متحركة،
وتتشكل من أنصار الحزب وليس فقط من أعضائه،
كام أن تصويتها ملصلحة مرشحي «العدالة والتنمية»
يف االنتخابات البلدية والربملانية يت ّم بنا ًء عىل ما
يحرزه الحزب من نجاحات يف املسائل األساسية،
املتعلقة بالوظائف والتعليم والخدمات والقدرة
الرشائية والصحة ،وبعد تراجع تلك املؤرشات يف
األعوام األخرية تراجعت القاعدة االنتخابية للحزب،
خصوصاً يف إسطنبول وأنقرة ،حيث كان تراجع
مؤرشات املعيشة األساسية أكرث وضوحاً.
ويف أحدث استطالعات الرأي التي قامت بها مؤسسة
«كوندا» املتخصصة باستطالعات الرأي والدراسات،
(وهي من املؤسسات ذات املصداقية العالية يف
نتائجها األقرب للواقع) ،جاءت النتائج لتعكس
تراجعاً غري مسبوق يف تاريخ الحزب ،حيث تراجعت
القاعدة االنتخابية خالل الفرتة األخرية من  38%إىل
 ،27%تراجع القاعدة االنتخابية للحزب وتصويت
جزء منها ملصلحة مرشح املعارضة يف انتخابات بلدية
إسطنبول أكرم إمام أوغلو ،يؤكد استياء جمهور كبري
من مؤيدي الحزب من سياسات الرئيس أردوغان،
وزيادة الجرعة األيديولوجية يف خطاباته عىل حساب
العمل من أجل تحسني األوضاع املعيشية للمواطنني
األتراك ،ونشوء حالة من املحسوبية ،تقودها
مجموعة من املقربني من الرئيس ،والتي تخدم
مصالحها الخاصة ،بعيدا ً عن املصلحة العامة.
يف حال أنشأ كل من أحمد داوود أوغلو وعيل
باباجان حزبه الخاص ،فمن املرجح بشكل واسع
أن تنحاز كتلة مهمة من القاعدة االنتخابية لحزب
«العدالة والتنمية» باتجاه الحزبني الجديدين،
خصوصاً أن الرجلني ميتلكان عالقات واسعة مع
القاعدة االنتخابية ،وعمال بشكل مبارش وقريب
معها ،وتحسب لهام نجاحات كبرية يف الديبلوماسية
واالقتصاد ،كام أن تأييد الرئيس السابق عبد الله غل
لعيل باباجان سيكون مؤثرا ً يف القاعدة االنتخابية
التقليدية.
خيارات العدالة والتنمية والتوازنات الرتكية
القاعدة الرئيسية التي تحكم االنتخابات يف تركيا

تقول إن الصعود إىل الحكم يبدأ من البلديات ،وهو
ما كان قد اختربه الرئيس أردوغان بنفسه حني ت ّم
انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول يف عام  1994عن
حزب «الرفاه اإلسالمي» ،والذي ت ّم حظره الحقاً يف
عام  ،1998كام أن حزب «العدالة والتنمية» كان قد
تأسس من منشقني عن «الرفاه اإلسالمي» ،وبالتايل
فإن خسارة «العدالة والتنمية» لالنتخابات البلدية يف
إسطنبول وأنقرة ،وحركة االنشقاقات األخرية يف الحزب،
هي رسالة قوية ،يفهم الرئيس أ{دوغان مغزاها متاماً،
كام يدرك خطورتها ،كمقدمة لرتاجع الحزب من جهة،
وتراجع موقعه الشخيص من جهة أخرى.
من املتوقع أن تزداد حركة االنشقاقات عن الحزب
يف مستويات عليا ،وهو ما أملحت إليه العديد من
املصادر ،حيث من املتوقّع أن ينضم النواب املنشقون
إىل حزيب أوغلو وباباجان ،وهو ما يعني تراجع عدد
نواب «العدالة والتنمية» داخل الربملان ،وهو ما
سيفقد الحزب قدرته عىل اإلمساك بالربملان ،حيث
أن خروج  45نائباً من «العدالة والتنمية» كفيل بأن
يفقده األغلبية.
سيكون أمام الرئيس أردوغان خيارات محدودة بعد
التصدعات األخرية يف الحزب ،كام سيكون عليه أن
يعيد ثقة الناخب الرتيك بحزبه ،وهو ما سيتطلّب
هامشاً كبريا ً من املناورة قد ال يكون موجودا ً ،إذ
ليس سهالً عمل انقالب يف سياسات تركيا الخارجية،
بعد أن ذهب شوطاً كبريا ً يف العالقات مع روسيا،
والتي أث ّرت بشكل مبارش عىل عالقات تركيا بالواليات
املتحدة والغرب ،وأرخت بظاللها عىل االقتصاد الرتيك.
تحالف «العدالة والتنمية» مع حزب «الحركة
القومية» مل يعطي النتائج املرج ّوة منه يف انتخابات
بلدية إسطنبول ،ولكن لن يكون بإمكان «العدالة
والتنمية» فك هذا التحالف برسعة ،فهو يحتاج إليه
يف الربملان ،ما سيعني أنه سيقدّم تنازالت لحزب
«الحركة القومية» ،عىل حساب خط الحزب من جهة،
وعىل حساب السياسة الخارجية من جهة أخرى.
يف كل األحوال ،ليس من معجزات كربى أمام
«العدالة والتنمية» ،بل سيحاول ما أمكن الحفاظ
عىل متاسك الحزب ،وعدم انزياح كوادره وقاعدته
االنتخابية نحو األحزاب األخرى ،وقد يكون مضطرا ً
لوقف الحملة عىل خصومه يف «حركة الخدمة» التي
يرأسها املعارض فتح الله غولن ،واملقيم يف الواليات
املتحدة.

خالصة

أصبح جل ّياً أن املسار الصاعد لحزب «العدالة
والتنمية» قد وصل إىل نهاياته ،وهو اآلن يف طور
الرتاجع ،وأن مسرية الرئيس رجب طيب أردوغان
يف الحكم ستكون عىل املحك ،حيث تنعدم جميع
املؤرشات حول إمكانات إصالح الخلل يف املسارات
السياسية واالقتصادية الداخلية والخارجية ،وهو ما
سيستثمره خصوم الحزب يف املرحلة املقبلة.
بدأ العقد القوي ينفرط من حول الرئيس ،وخروج
عدد من أهم املؤسسني للحزب هو مجرد بداية
لتداعي أسهم الحزب يف الحياة السياسية ،كام أن
الطبقات الشعبية ذات امليول املحافظة ستبحث
عن بديل ل»العدالة والتنمية» يف سياسات وبرامج
األحزاب الجديدة ،فالقسم األكرب منها لن يذهب نحو
األحزاب األيديولوجية التقليدية ،وهو ما يعطي أحمد
داوود أوغلو وعيل باباجان فرصة كبرية الستقطاب
القاعدة االنتخابية لحزبهام القديم.
هل ستشهد تركيا سيناريو الدعوة النتخابات رئاسية
مبكرة ،وهو السيناريو الذي حدث يف عام ،2002
وأدى إىل صعود «العدالة والتنمية إىل الحكم؟
قد يكون حدوث مثل هذا السيناريو مبكرا ً ،لكنه
يف حال حدوث تصدّعات أكرب يف الحزب الحاكم،
وظهور أحزاب جديدة وقوية عىل الساحة ،قد يصبح
األمر واردا ً ،من أجل إعادة التوازن ملؤسسات الحكم،
متنح تركيا الفرصة يف إعادة تصحيح مسار عالقاتها
الخارجية من جهة ،وإطالق مسار تصحيح اقتصادي
من جهة أخرى.

حسام ميرو
باحث وكاتب سوري في الشؤون
االستراتيجية ،عمل في العديد من
المؤسسات اإلعالمية والبحثية ،وباحث
مشارك في عدد من تقارير التنمية العربية.
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العالقات الفرنسية اإليرانية:

ّ
متعثرة لتجاوز
محاوالت
اإلخفاق التاريخي
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ملواجهة توسع النفوذ السوفييتي بعد الحرب العاملية األوىل ،سعت فرنسا إىل توثيق العالقات مع إيران ،السيام يف
عهد رضا شاه ( ،)1926-1941وأطلقت من طهران مشاريع فرنسية عدة ،طالت االقتصاد والبنى التحتية .بعد فتور يف
العالقات بني البلدين ،مع وصول جورج بومبيدو إىل سدة الرئاسة الفرنسية العام  ،1969الذي مل يكن معجباً بالشاه،
كانت التوقعات أن تتحسن العالقات بطريقة غري مسبوقة عقب الثورة اإلسالمية يف إيران العام  ،1979إذ أشاد الثوار
اإليرانيون بكرم القادة الفرنسيني تجاه آية الله الخميني ،زعيمهم الروحي ،الذي احتضنته فرنسا طوال سنوات من النفي.
ومل تكن لدى اإليرانيني كراهية لفرنسا التي افتقرت إىل الطموحات االستعامرية يف إيران ،لكن عوامل متعددة أعاقت
تحسني العالقات بني البلدين ،ويف بعض الحاالت أدت إىل قطيعة ديبلوماسية بينهام.
حسام أبو حامد
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عوامل التوتر

لعبت عوامل عديدة يف توتري العالقات بني طهران
وباريس ،فبعد توقف الواليات املتحدة عن دعم
الربنامج النووي اإليراين عقب الثورة اإلسالمية ،حيث
أوقفت إمداداتها من اليورانيوم املخصب ،ألغت
طهران عقودا ً مع رشكات أجنبية ومنها فرنسية .ويف
ظل استمرار الدعم الفرنيس إلرسائيل ،وسياسة فرنسا
العربية التي بحثت عن عمق يف املنطقة ،وسيلة
ملوازنة أملانيا يف أوروبا ،والعالقة األنجلو أمريكية عرب
املحيط األطليس ،من خالل تطوير عالقات وثيقة مع
الدول العربية .هذه السياسة كانت العامل الرئييس
املسؤول عن إمالة باريس نحو بغداد ،لتقدم لها
مساعدات عسكرية كبرية ،خصوصاً خالل الحرب
العراقية اإليرانية ،ما غذى عدم ثقة إيران بفرنسا.

أدّت أزمة الرهائن التي استمرت  10سنوات يف لبنان
( ،)1982-1992والتي احتُجز فيها  16شخصاً من
أصل فرنيس ،إىل تفاقم األمور بني البلدين ،وبلغت
«حرب السفارات» يف سبتمرب  1986ذروتها يف أعقاب
التفجريات التي أوقعت يف باريس  100شخص بني
قتيل وجريح ،والتي اتهمت باريس طهران بالتورط
فيها ،وأثارت مواقف باريس املرحبة بنشاطات
املعارضة اإليرانية عىل أراضيها دامئا شكوك طهران.
رأت فرنسا إيران الثورية قوة مزعزعة لالستقرار
تسعى إىل تخريب الحكومات العربية املحافظة،
وتنرش نفوذها يف العامل اإلسالمي من خالل تشجيع
الجامعات املتطرفة ،الشيعية اللبنانية ،والفلسطينية
يف لبنان ،ودعم األعامل العنيفة ضد املصالح الغربية
يف كل مكان يف العامل .اعتقدت فرنسا أن هذه

الجهود ميكن أن تهدد التدفق اآلمن والحر للنفط
عرب الخليج ،وكذلك استقرار وأمن الرشق األوسط
والغرب .وكثريا ما لعبت الواليات املتحدة دورا ً
رئيسياً يف توجيه السياسة الفرنسية فيام يتعلق
بإيران ،اذ انضمت فرنسا منذ البداية إىل الدول
الغربية األخرى يف فرض سلسلة من العقوبات عىل
إيران بعد أزمة الرهائن األمريكيني (،)1979-1981
وكانت القيود املفروضة عىل باريس ،نتيجة التزاماتها
تجاه املفوضية األوروبية ،مسؤولة جزئيًا عن الركود
الديبلومايس تجاه طهران.

العقوبات الدولية

أدت نهاية الحرب اإليرانية العراقية ،وبدء جهود
إعادة اإلعامر من قبل الحكومة اإليرانية إىل بعض

املصدر:
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الملف الدولي
التغيريات يف سياسات إيران الخارجية واالقتصادية،
فحاولت انتهاج سياسة االنفراج تجاه جريانها العرب
والدول الغربية ،وسعت للحصول عىل قروض
واستثامرات أجنبية ملواصلة إعادة اإلعامر .كانت
أوروبا ،وخصوصاً فرنسا ،تعترب مصدرا ً محتمالً مهامً
لهذه األموال ،وكانت إيران سوقًا جذابة كبرية،
ومصدرا ً إلمدادات الطاقة للفرنسيني ،وغريهم من
األوروبيني .وأبرمت رشكة «توتال» الفرنسية مع
الحكومة اإليرانية عقودا ً عىل الرغم من رسيان
العقوبات األمريكية ضد الرشكات األجنبية املستثمرة
يف صناعة النفط اإليرانية .تعاون إيران يف تحرير
الرهائن الفرنسيني يف لبنان ،والتقارب العريب اإليراين،
ساعدا عىل تقارب فرنيس إيراين استثمرته فرنسا
حل خالفاتها مع إيران ،يف عديد من امللفات
يف ّ

العالقة وتعديل سلوكها ،عرب الحوار أسلوبا بديالً عن الدولية ،أعاقت عالقات أوثق ،وحافظت دوائر
السياسة يف إيران عىل االعتقاد بأن فرنسا مل تستثمر
سياسة العقوبات .اضطرت فرنسا بعد أزمة «قضية
ميكونوس» العام  1997إىل قطع الحوار تحت إلحاح االنفتاح اإليراين مع خامتي التخاذ خطوات كافية.
عضويتها يف االتحاد األورويب والضغوط الدولية .لكن عودة إىل سياسة العقوبات
األمل عاد ،يف العام نفسه يف باريس وعواصم أوروبية يف عام  ،2003أصبح امللف النووي اإليراين موضوعاً
مثريا ً للجدل يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخرى ،بأن تعرض الحكومية اإليرانية اإلصالحية
الواصلة إىل الحكم حديثاً نسخة معتدلة من اإلسالم .التابعة لألمم املتحدة .توصل وزراء خارجية االتحاد
األورويب إىل اتفاق مع طهران يف  21أكتوبر 2003
ارتفع مستوى االتصاالت بني إيران وفرنسا مع أول
لتعليق برنامج التخصيب .مل توافق فرنسا ،بوصفها
زيارة لرئيس إيراين بعد الثورة اإليرانية لفرنسا،
فاستقبلت باريس الرئيس الجديد محمد خامتي العام دولة نووية ،عىل توسيع النادي النووي ،لكنها ،يف
 .1999ارتفع حجم التجارة إىل مستوى غري مسبوق ،الوقت نفسه ،مل ترغب يف فرض عقوبات عىل إيران،
فدعمت املفاوضات .يف عام  ،2005استأنفت إيران
وبدأ حوار شامل مع االتحاد األورويب .لكن بعض
غري الراضية عن نتائج املفاوضات مع االتحاد األورويب
االعتبارات ،مبا يف ذلك الشكوك املتبقية الناتجة عن
اختالف وجهات النظر حول قضايا املنطقة والساحة أنشطة تخصيب اليورانيوم ،مع وصول حكومة
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إيران ،ومتمسكة بإنقاذ االتفاق النووي الذي
إيرانية متشددة برئاسة محمود أحمدي نجاد إىل
االتفاق النووي 2015
السلطة ،لتشهد الفرتة نفسها زيادة النفوذ اإليراين يف تزعزعت ثقة طهران بالجانب األورويب بعد اتفاقي انسحبت منه واشنطن يف مايو  .2018تنظر
باريس ،ورشكاؤها األوروبيني ،إىل االتفاق النووي
املنطقة ،وتغري ميزان القوى يف الرشق األوسط تغريا ً  2005مع دول الرتويكا األوروبية ،و 2013مع
اإليراين عىل أنه عامل استقرار يف منطقة ال تعرف
جذرياً ،خصوصاً يف العراق ولبنان ،ليطفو عىل السطح دول( ،)5+1اللذين نفّذت إيران جميع تعهداتها
من جديد تضارب املصالح عىل املستوى اإلقليمي.
الالزمة عنهام ،وفق تقارير املنظمة الدولية للطاقة االستقرار .لذلك ال ترغب يف أن تحذو حذو الرئيس
وبعد انتخاب نيكوال ساركوزي العام  2007لرئاسة الذرية ،يف حني مل تنفذ الواليات املتحدة تعهداتها ،األمرييك دونالد ترامب ،ما يسمح لفرنسا مبتابعة
مبادرات جديدة يف عالقة طموحة مع إيران.
فرنسا ،اتبع سياسة خارجية أكرث تقارباً مع الواليات وبقيت الضامنات األوروبية بعدم إحالة امللف
املتحدة ،من أجل زيادة حرية فرنسا يف التحرك
لذلك وعدت الدول األوروبية إيران بأنها ستنفذ
النووي واإليراين مجلس األمن ،وعدم فرض أي
والتأثري يف جميع أنحاء العامل .كام حاول إقامة
عقوبات ،حربا ً عىل ورق .استطاع األوروبيون الحقاً جميع تعهداتها ،وستضع أنظمة مالية تساعد
روابط أوثق مع إرسائيل .سياسات ساركوزي تجاه
إقناع اإليرانيني أن الرئيس باراك أوباما يختلف عن إيران عىل تجاوز العقوبات األمريكية عليها .رشط
الرشق األوسط ،وبرنامج إيران النووي ،ومواقف
باقي الرؤساء األم ،وأنهم مستعدون لتقديم جميع بقاء إيران يف االتفاق النووي ،وتنفيذ تعهداتها
إىل
الرئيس اإليراين الدمياغوجية تجاه إرسائيل ،أدت
كام يف السابق ،وكأن شيئا مل يحصل .شكّكت ايران
الضامنات التي تطالب بها إيران للتأكد من تنفيذ
بالنوايا األوروبية ،ورأت فيها ف ّخاً يك تنفذ طهران
مواجهة بني البلدين .وبعد العقوبات الدولية التي أي اتفاق ينتج عن هذه املفاوضات .املفاوضات
تعهداتها وفقا لالتفاق النووي من دون مقابل،
فُرضت عىل إيران يف عام  ،2004انخفضت املبادالت النووية بني إيران ومجموعة  1+5انتهت باالتفاق
وأن األوروبيني يلعبون دور الرشطي الجيد مقابل
التجارية خالل عقد من ذلك التاريخ مبقدار سبعة النووي العام  ،2015بتوقيع االتحاد األورويب عىل
الواليات املتحدة التي تلعب دور الرشطي السيئ،
أضعاف .ويف عام  2006دعمت فرنسا قرارا ً ملجلس االتفاقية النهائية ،وإصدار مجلس األمن الدويل
األمن الدويل بفرض عقوبات جزئية عسكرية
مع أن هدفهام واحد ،وحني اعتمدت الواليات
قرارا ً بتبنيها.
واقتصادية عىل طهران ،وكذلك القيود الخاصة التي
املتحدة سياسة عقوبات الح ّد األقىص ،وجد
اإليرانيون أن األوروبيني مل يفعلوا شيئاً ،بل نفذوا
فرضها االتحاد األورويب ،ويف العام  ،2012أقنعت ما بعد االتفاق النووي
دول االتحاد األورويب بتعميق العقوبات عن طريق سمح االتفاق النووي ( )JCPOAالعام  2015إليران جميع العقوبات األمريكية بحذافريها ،ورفضت
إيران العرض األورويب املسمى مرشوع «انستكس»
حظر استرياد املنتجات النفطية من إيران ،وعقدت بالوصول إىل األسواق الدولية يف مقابل تخفيض
(مرشوع أورويب للتعامل لتجاري مع إيران) ورأت
العزم عىل استبعاد إيران من التجارة العاملية ،رغم إنتاجها النووي .وسعت فرنسا إىل توسيع عالقاتها
تأثري ذلك سلباً عىل اقتصادها.
فيه ترتيباً مشابهاً ملرشوع األمم املتحدة للنفط
االقتصادية مع إيران ،وعملت رشكات صناعة
السيارات الفرنسية ،ورشكة النفط «توتال» يف إيران .مقابل الغذاء ،الذي استخدم مع عراق صدام
حسني .عىل هذا األساس ،غريت إيران مع بداية
استأنفت املبادالت بني طهران وباريس ،وعادت
مايو/أيار املايض اسرتاتيجيتها لجس نبض األوروبيني،
فرنسا تستورد النفط اإليراين وترغب يف االستثامر
إن كانوا رشكاء أو منافسني ،وأعلنت أنها ستعلّق
بكثافة يف االقتصاد اإليراين الذي يشهد تردياً يف
أوضاع السوق والبنى التحتية ،لتحتل يف عام  2016قسامً من تعهداتها وفقا لالتفاق النووي ملدة
املرتبة الثالثة عرشة عاملياً ،واملرتبة الرابعة من بني  60يوماً ،وإذا مل يقم الرشكاء اآلخرون يف االتفاق
النووي بتنفيذ تعهداتهم فإنها ستنفذ خطوات
بلدان االتحاد األورويب يف قامئة موردي إيران.
جديدة ،وتعلّق تعهدات أخرى كل  60يوماً.
بعد فوز إميانويل ماكرون يف االنتخابات الرئاسية،
يف مايو /أيار العام  ،2017سارع الرئيس اإليراين
املنتخب يف الشهر نفسه حسن روحاين إىل تهنئة زيارة خفض التصعيد
رصح عن رؤيته لتحقيق
ماكرون ،واعتقد أن األخري سيكون أكرث ميالً لتعزيز سبق للرئيس ماكرون أن ّ
تحول السالم يف منطقة الرشق األوسط ،انطالقاً من
التعاون بني باريس وطهران .شهدت العالقات ً
نحو التقارب والتعاون ،لكنها تعرضت لنكسة حادة مفاوضات جديدة مع إيران ،وأن باريس ترمي
إىل تقليص النشاط الباليستي اإليراين ،والح ّد
صيف العام  ،2018وأنتجت قطيعة ديبلوماسية
من نفوذها اإلقليمي .ردت إيران برفض إعادة
طيلة أشهر بعد إحباط قوات األمن الفرنسية
التفاوض ،معتربة أن توسيع االتفاق النووي القائم
محاولة اعتداء مبتفجرات عىل تجمع ملنظمة
قد يؤدي إىل انهياره.
«مجاهدي خلق» اإليرانية املعارضة قرب باريس،
يف مبادرة رسية من ماكرون ،وصل وزير الخارجية
التي تعتربها إيران منظمة إرهابية .اتهمت فرنسا
اإليراين محمد جواد ظريف إىل فرنسا ،خالل قمة
االستخبارات اإليرانية بالتخطيط للعملية.
مجموعة الدول السبع ،املنعقدة يف أغسطس/
يف مارس /آذار املايض ،أعلن الجانبني استئناف
آب املايض .اعتربت تلك الزيارة تح ّوالً غري متوقع
عالقاتهام الديبلوماسية ،وبدت باريس مستعدة
يف الرصاع الذي تصاعد يف األشهر األخرية مع
ملواصلة إعادة تأسيس التجارة والدبلوماسية مع

في عام 2003
أصبح الملف
النووي اإليراني
موضوعا ً مثيرا ً
للجدل في الوكالة
الدولية للطاقة
الذرية التابعة
لألمم المتحدة
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الملف الدولي
سلسلة الحلقات التي تنطوي عىل احتجاز ناقالت،
واستهداف مصالح نفطية يف الخليج .سعت
الوساطة الفرنسية لجمع ترامب وروحاين عىل
هامش أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة
مبارشة.
مىض ماكرون حتى النهاية يف أشهر طويلة من
املثابرة الدبلوماسية واالتصاالت متعددة األطراف،
خصوصاً مع كل من ترامب وروحاين .محاوالً «ردم
الهوة» التي ما زالت قامئة بني املتطلبات املتناقضة
لواشنطن وطهران ،وإعادة تفعيل املبادرة الفرنسية
التي طرحها الرئيس ماكرون عىل نظريه األمرييك،
والتي تفاوض بشأنها مطوالً مع الجانب اإليراين.
قبل ترامب مناقشة تخفيف العقوبات املفروضة
عىل إيران ،يف إطار سياسة «الضغوط القصوى»،
وأبدى انفتاحاً عىل خطة الرئيس ماكرون الداعية
إىل فتح خط ائتامين بقيمة  15مليار دوالر إليران،
تكون ضامنته مبيعات النفط اإليراين الالحقة،
مقابل عودة إيران إىل التقيد مبنطوق االتفاق
النووي ،واالمتناع عن خرقه مستقبالً .مع تعهدها
بعدم تهديد أمن الخليج ،أو عرقلة املالحة البحرية،
وأن تقبل كذلك العودة إىل طاولة املفاوضات ،وهو
ما تريده فرنسا التي تتحدث باسم أوروبا ،ونيابة
عن الواليات املتحدة أيضاً.

ترمي باريس
إلى تقليص

النشاط الباليستي
والحد
اإليراني
ّ
من نفوذها
اإلقليمي

وأن “هذا هو موقف القيادة اإليرانية بأرسها».
خالصة:
تزداد القناعة يف باريس أن ال أحد من الطرفيني
هل من فرص لنجاح الوساطة الفرنسية تنعكس
يريد تسهيل مهمة الرئيس ماكرون وإنجاح جهوده
إيجاباً عىل استقرار العالقات الفرنسية اإليرانية؟
يف الوساطة ،التي يراها قدد تنعكس إيجابا عىل
يدرك ماكرون أن روحاين لن يحصل عىل رفع
كامل العقوبات التي فرضتها واشنطن ،وما تُفاوض االستقرار يف املنطقة ،وإقامة باريس لعالقات
عليه باريس هو رفع جزيئ ،ميكّن إيران من تصدير طبيعية ومستقرة مع طهران ،قامئة عىل املصالح
والتفاهامت املشرتكة ،بعد تاريخ تأرجحت فيه
كميات من نفطها من أجل اإلبقاء عىل اقتصادها
هذه العالقات بني التقارب الهش والقطيعة ،ومل
عامئاً ،إما عرب إدخال املبيعات النفطية يف إطار
اآللية املالية األوروبية ،أو من خالل إعطاء إعفاءات تسعف املصالح االقتصادية املتبادلة تلك العالقات
مبارشة لدول مثل الصني والهند لتواصل رشاء الخام يف أي مرحلة ،ليستمر السلوك اإليراين يف املنطقة،
والضغوط األمريكية ،والتزامات باريس األوروبية،
اإليراين .أما طهران فتتمسك بتسديد ما يتو ّجب
عليها من الخط االئتامين ،عرب مبيعاتها النفطية ،ال عامالً حاسامً ي ّحدد طبيعة تلك العالقات.
أن يكون قرضاً من حكومة لحكومة ،كام يشرتط
املراجع العربية
روحاين أن تخطو واشنطن الخطوة األوىل برفع
عامد آبشناس« ،العالقات اإليرانية األوروبية ..هل
العقوبات.
دخلت مرحلة جديدة؟» ،موقع الجزيرة نت ،يوليو/
كرر ترامب القول بأن اإليرانيني «يريدون
التفاوض» ،و»التوصل إىل اتفاق» ،ومع إقالة جون حزيران  .2019 ،11عىل الرابطhttps://cutt.us/ :
D2jnH
بولتون ،ومع بدأ العد التنازيل النتخابات الرئاسة
األمريكية ،وحاجة الرئيس ترامب النتصارات
ديبلوماسية تأخرت يف ملفات دولية عديدة ،توقع املراجع األجنبية
Pirooz Izadi, “Iran and France: Shattered
كثريون أن األمور سوف تتضح رسيعاً .الحرب مع
Dreams”, Midlle East Institute, January
29, 2009. At: https://cutt.us/R8W2l
إيران ال تبدو خيارا أمريكياً حقيقاً ،وتحقيق أي
انتصار ديبلومايس يف امللف اإليراين بات يفرض عليه
Marielle Coleman, “A History of Franأن يج ّمد بشكل ما سياسة «الضغوط القصوى».
co-Iranian Relations”, A.I.C, October
01, 2017. At: https://cutt.us/qVh2h
لكن موقف ترامب اليزال ملتبساً حيال قضية
حساسة ،تتمثل يف رفع العقوبات ،متهيدا الجتامع
مع نظريه حسن روحاين ،الذي يتمسك برفض
فكرة عقد اجتامع من دون رفع العقوبات .أما
أوراق طهران يف مواجهة الواليات املتحدة فكانت:
االنسحاب التدريجي من االتفاق النووي ،والتصعيد
األمني يف الخليج.
الورقة األوىل تبقى تحت السيطرة ،لكن الثانية
ليست كذلك ،وتهدد جهود الوساطة الفرنسية
املدعومة أوروبياً ،فبعد الهجامت عىل منشآت
نفطية تابعة لرشكة أرامكو رشقي السعودية يف
 14سبتمرب /أيلول عطلت نصف إنتاجها النفطي،
واتهام الواليات املتحدة إيران بالوقوف وراءها،
رأت مستشارة البيت األبيض ،كيليا كونواي ،أن ذلك
قد يؤثر عىل احتامالت عقد اجتامع محتمل بني
ترامب ونظريه اإليراين عىل هامش اجتامع الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك ،املقررة يف نهاية
شهر سبتمرب /أيلول .أما املرشد األعىل اإليراين عيل
حسام أبو حامد
خامنئي فبدا أنه وضع ح ّدا ً للتكهنات بشأن هذا
كاتب وباحث فلسطيني مستقل،
اللقاء ،حني نقل عنه التلفزيون الرسمي اإليراين
متخصص في الشؤون السياسية
يف  17سبتمرب /أيلول قوله إنه “لن تكون هناك
العربية واإلقليمية ،باإلضافة إلى
محادثات مع الواليات املتحدة عىل أي مستوى”،
األبحاث الفلسفية
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االستراتيجية اإلسرائيلية في الشرق األوسط
الهجوم الصاروخي اإليراين األخري عىل “أرامكو” يف شهر سبتمرب /أيلول ،والذي أ ّدى إىل تعطيل نصف الطاقة النفطية للملكة العربية
السعودية (من عرشة ماليني إىل خمسة ماليني برميل يومياً) ،استحرض يف ذهن املتابعني مؤمتر األمن القومي الثاليث الذي ُعقد يف تل أبيب يف
أواخر شهر يونيو /حزيران املايض ،يف أعقاب إسقاط الطائرة األمريكية يف الخليج العريب ،والهجامت عىل السفن التجارية فيه .هذا االجتامع
لكل من روسيا والواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل ،وحرض رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو
الذي جمع مستشاري األمن القومي ّ
جزءاً منه ،أكّد عىل أنّ الهدف النهايئ طويل املدى للحليفني األمرييك واإلرسائييل هو إخراج القوات اإليرانية من سوريا ،ألنّ إيران بحسب
املسؤولني األمريكيني واإلرسائيليني باتت مصدر الخطر األ ّول عىل إرسائيل ،بعد نجاحها يف وصل الحدود الربية من طهران إىل بريوت من دون
أي عائق ،وأصبحت العباً جيو-سياسياً يهدّد بشكلٍ حقيقي حلفاء الواليات املتحدة الخليجيني بوصفها “منبع التط ّرف واإلرهاب والعنف يف
العامل” ،كام جاء عىل لسان جون بولتون ،مستشار األمن القومي األمرييك املُقال حديثاً من منصبه.
تعدّ هذه الورقة قراءة من قبل وحدة تحليل السياسيات في مركز أسبار للمسح
االستراتيجي اإلسرائيلي الصادر عن “معهد دراسات األمن القومي في إسرائيل” للعام
 2019في ضوء أحداث الصيف الفائت.
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املصدر:

تسعى تل أبيب إىل ضامن حرية أعاملها العسكرية
ض ّد األهداف اإليرانية يف سوريا عىل ال ّرغم من
إرصار روسيا الدّائم عىل أخذ مصالح “بقية األطراف”
بالحسبان ،وترصيح أمني مجلس األمن القومي
الرويس نيكوالي باتروشيف بـ “أ ّن أي محاولة لعرض
إيران عىل أنّها تهديد ألمن العامل غري مقبولة” ،وأ ّن
هدف لقاء األمن القومي الثاليث هو البحث عن
سبل وخطوات مشرتكة لتسوية األزمة يف سوريا
ومنطقة الرشق األوسط بأرسها ،وذلك باستخدام
السالم واالستقرار يف هذه
صيغ جديدة لضامن ّ
املنطقة ،من دون استبدال صيغتي اآلستانة وسوتيش.
رويس
ويف نهاية األمر حصلت إرسائيل عىل اعرتاف ّ
بحقّها يف رضب املواقع العسكرية اإليرانية يف سوريا،
رويس أكرب يف تعزيز الرقابة عىل الحدود
وبدور ّ
لتقليص حجم األسلحة املنقولة إىل “حزب الله”،
مقابل تع ّهد أمرييك-إرسائييل بإعادة تأهيل النظام
السوري دولياً ،أل ّن هذا هو املخرج الوحيد لرتجمة

سيايس ،باإلضافة
رص
املكاسب امليدانية الروسية إىل ن ٍ
ّ
إىل املساعدة يف جذب االستثامرات من أجل إعادة
وربا يف لعب روسيا لدور الوساطة
اإلعامر يف سورياّ ،
السياسية بني إرسائيل وسوريا ،باتجاه عقد اتفاقية
سالمٍ بني الجارتني العدوتني.
طريقة عمل الدبلوماسية اإلرسائيلية يف التحضري
للمؤمتر املذكور وتنسيق اجتامعاته ،وما نجم عنه
من نتائج ،يوضح لنا طبيعة التفكري االسرتاتيجي
اإلرسائييل عىل ضوء مجريات العرشية األخرية،
فهذا التفكري يتوزّع بني رؤيتني :براغامتية عملية
مرنة وعسكرية إىل ح ّد كبري تعتمد سياسة الردع،
وأيديولوجية تعكس خطاب الطبقة السياسية التي
(ولعل
ّ
بدأت تبتعد قليالً عن النخبة العسكرية
نتائج االنتخابات الربملانية األخرية توضّ ح بشكلٍ
جل اصطفاف املجتمع اإلرسائييل بني املدنيني
ّ
والعسكر) .لكن بالرغم من هذا االنقسام الظاهر
فإ ّن االسرتاتيجيني اإلرسائيليني ،عىل اختالف رؤيتهم،

barq-rs

يعلمون أ ّن عليهم أالّ يرتدّدوا يف إظهار الق ّوة يك
الشق األوسط.
يت ّم احرتام “القلعة املحارصة” يف ّ
والحرب ،أو العمليات العسكرية للدقة ،ليست سوى
سعي من أجل السياسة .وبالنظر إىل العزلة املتزايدة،
ٍ
واألوضاع الجيو-سياسية الجديدة بعد استنقاع
وتغي طبيعة التحالفات عىل
الوضع يف سوريا واليمنّ ،
إثر صفقة القرن ،فإ ّن إرسائيل تعلم أنّه يجب عليها
بأي
الحفاظ عىل عالقتها
ّ
الخاصة بواشنطن وبرلني ّ
مثن ،ذلك أ ّن الدعم الدبلومايس والعسكري الحيوي
لهاتني العاصمتني هو األكرث إخالصاً لتل أبيب.

يف مواجهة إيران

تعاين إيران من اضطراب كبري نتيجة انسحاب
الواليات املتحدة األمريكية من االتفاق النووي.
ٍ
اقتصادي نسبي عقب إزالة العقوبات،
انتعاش
فبعد
ّ
عاد الرئيس دونالد ترامب إىل فرض عقوبات قاسية
جديدة عليها ،وقد انعكس ذلك مبارشة عىل الساحة
العدد / 12 /تشرين األول 2019
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املصدر:

tv7israelnews.com

الداخلية ،وبرز انقسام حتّى داخل ال ّنظام الحاكم يف
إيران .تحاول إيران إىل األمام ،عرب تصدير أزماتها عىل
شكل عمليات عسكرية نوعية ،وإن كانت ال تصل
إىل درجة الحرب ،وهي عمليات تعتمد عىل الردع
لتجنب الحرب بدالً من إشعالها عن طريق تذكري
اآلخرين (إرسائيل والسعودية والواليات املتحدة)
ولعل
بالكلف الكبرية يف حال اشتعلت املنطقةّ ،
34
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استهداف “أرامكو” من قاعدة عسكرية إيرانية عىل يعني تعويض سوق النفط العاملي من خسائر النفط
الحدود املشرتكة مع العراق كان مبثابة اإلنذار املسبق السعودي ،ويف التغريدة الثانية قال “إ ّن الواليات
لذلك.
املتحدة ليست مجربة بالدفاع عن السعودية” .عقلية
مفاعيل الرضبة اإليرانية مل تتضح بعد ،لك ّن خالفاً
املقاول تحكم ترامب يف تعامله حتّى مع حلفائه،
أمريكياً سعودياً بدأ بالظهور عىل إثر تغريدتني
ويف أحلك الظروف .لك ّن االضطراب السعودي قد
للرئيس ترامب ،قال يف األوىل إ ّن أمريكا قد تلجأ
ال يعني مكاسب إيرانية ،أل ّن اشتداد العقوبات عىل
لإلفراج عن احتياطها االسرتاتيجي من النفط ،ما
طهران يتسبّب عىل الصعيد الداخيل باضطرابات

الملف األمين والعسكري

اقتصادية وأزمات خطرية ،أبرزها أزمة املياه ،وأيضاً
والنظامّ ،جراء فشل السياسات االقتصادية املحلية.
سيتسبّب الحصار االقتصادي ٍ
مبزيد من الفساد
وإقليمياً تعاين إيران كثريا ً ،ففي العراق فشلت
ٍ
ومبزيد من الرتاخي يف محاربته أيضاً،
الحكومي،
القوى السياسية املدعومة من طهران يف قيادة البلد
وهذا سيعني مزيدا ً من موجات االحتجاجات ض ّد
نحو االستقرار .ويف سوريا ،وبسبب سياسة إرسائيل
ستعب عن عمق اإلحباط
يف استهداف املق ّرات العسكرية اإليرانية وقوافل
سياسات الحكومة ،ألنّها ّ
العام ،وال سيّام بني الرشائح الدنيا من املجتمع،
األسلحة املنقولة إىل “حزب الله” ،فقد طفت عىل
خصوصاً مع تزايد مؤرشات انعدام الثقة بني املواطنني السطح الخالفات بني أبرز حليفني للنظام السوري:

إيران وروسيا ،بسبب عدم قدرة روسيا عىل التغايض
عن مصالح األمن القومي اإلرسائيلية .ويف لبنان يعاين
“حزب الله” من مشكالت سياسية كثرية مع األفرقاء
اللبنانيني أدّت إىل شلل البلد بشكل شبه تام ،عدا عن
التهديدات اإلرسائيلية الدامئة بش ّن حرب واسعة.
هذه املعطيات تضع إيران أمام ثالثة سيناريوهات
رئيسية بحسب محللني إرسائيليني من “معهد
دراسات األمن القومي اإلرسائييل” ،هام “سيام
شاين” ،و”راز زميت” ،أولها استئناف تخصيب
اليورانيوم واألنشطة األخرى املتعلقة بالربنامج
النووي ،وهذا يشكل واحدا ً من الثوابت االسرتاتيجية
لدى جناح الصقور داخل النظام اإليراين ،مع عدم
التخل عن معاهدة منع االنتشار النووي .وثاين هذه
ّ
السيناريوهات هو البدء يف مفاوضات مع إدارة
للتوصل إىل اتفاق جديد ،وهناك
الرئيس ترامب
ّ
إشارات وترصيحات كثرية بالفعل من مسؤولني
أمريكيني من الصف الثاين يف هذا االتجاه ،أ ّما ثالث
السناريوهات فهو استمرار الوضع الحايل والرهان
عىل الوقت مع اعتامد سياستي “الصرب االسرتاتيجي”
و”اقتصاد املقاومة” .وهذا من شأنه أن ينعكس
داخلياً وخارجياً عىل إيران ،فداخلياً يتوقع زيادة
التحدّيات ،وتنامي األرضار االقتصادية بفعل تجدّد
العقوبات األمريكية وتصاعد االضطرابات السياسية.
أما خارجياً ،فيتوقع استمرار الدور اإليراين يف العراق،
الصاع مع الواليات املتحدة األمريكية.
وتصاعد وترية ّ
ولك ّن ال يتوقع أن تقوم إيران مبجازفة خارجية كبرية
عىل أمل عدم فوز “ترامب” بوالية رئاسية ثانية يف
نوفمرب/ترشين الثاين  .2020لذا عىل إرسائيل بحسب
املعهد تنويع خياراتها يف حال ق ّررت إيران استئناف
فض التزامها باالتفاق
تخصيب اليورانيوم ،أو ق ّررت ّ
النووي ،كام ير ّوج أنصار “الحرس الثّوري” .وعىل
إرسائيل أيضاً أخذ إمكانية انسحاب القوات األمريكية
من سوريا بعني االعتبار أيضاً ،أل ّن الرئيس األمرييك
سبق واتخ ّذ مثل هذا القرار قبل أن يرتاجع عنه،
وانسحاب القوات األمريكية سيولّد فراغاً ستملؤه
القوات اإليرانية ،أو امليليشيات املتحالفة معها .وهذا
سيتطلّب إجراء حوا ٍر اسرتاتيجي عميق مع اإلدارة
األمريكية للوصول إىل اتفاقية أمريكية-إرسائيلية،
تضع خطوطاً حمراء ال ُيكن السامح لطهران
بتجاوزها .أي أنّه يجب التلويح دوماً باالستخدام
الجدّي والفعيل للق ّوة العسكرية من أجل الردع.
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يف مواجهة اضطرابات دول الجوار

ال مانع لدى إرسائيل من استمرار الوضع الحايل،
بل إنّها تفضل استمراره .فبفضل تفوقها العسكري
واألكادميي قبل اندالع انتفاضات الربيع العريب،
متكّنت امن تكييف “استجابتها األمنية” للتطورات
لعل أهمها تفكيك
الجديدة ،وحققت إنجازات كثريةّ ،
ترسانة سوريا من األسلحة الكيميائية ،التي كانت
حتّى ذلك الحني واحدة من أهم األولويات لدى
القادة األمنيني اإلرسائيليني ،وأيضاً تحييد “حزب
الله” إىل ح ّد كبري ،بسبب تورطّه يف الحرب الداخلية
السورية ،وأيضاً بسبب اضطراره لرصف جهد كبري
لتربير ذلك سياسياً يف الدّاخل اللبناين ،مع بوادر تذ ّمر
يف بيئته الشعبية بني الفينة واألخرى.
تعتقد إرسائيل ،بحسب املسح االسرتاتيجي لعام
 ،2019بأ ّن مرحلة الرصاع العسكري يف سوريا قد
انتهت عملياً لصالح النظام ،بفضل الجهود الروسية
واإليرانية .واملهمة اآلن هي لتوجيه الجهود نحو
إعادة اإلعامر ،واستثامر التفوق امليداين سياسياً
حل يعيد تهيئة النظام داخلياً ودولياً ،وتعتقد
لفرض ّ
إرسائيل أنّها ميكن أن تلعب دورا ً كبريا ً يف هذا
السياق ،يف مقابل تحجيم الدور اإليراين يف سوريا،
وفرض رقابة جدية عىل نقل األسلحة من إيران إىل
بريوت عرب األرايض السورية .لكن سوريا ستبقى
ساحة تناقضات متقلبة بسبب وجود الكثري من
القوى الدولية وامليليشيات التابعة لدول إقليمية
حل القضايا العالقة األساسية
فيها ،فمن غري املر ّجح ّ
يف سوريا خالل العام الحايل ،أي أ ّن سوريا ستبقى
بعيدة عن أن ت ُشكّل أي تهديد جدّي إلرسائيل،
ٍ
ملناوشات
ولك ّنها مع ذلك ستكون مكاناً محتمالً
حدودية يقوم بها “حزب الله” بالوكالة عن إيران،
أو من املمكن أن تقوم إيران بذلك مبارش ًة إذا ما زاد
عليها الضغط االقتصادي األمرييك ،أو الدبلومايس
رسخت وجودها يف سوريا من خالل
الخليجي ،فإيران ّ
ووسعت نطاق
بناء بني ٍة تحتي ٍة عسكرية مستقلةّ ،
صواريخها الدّقيقة ،كام ُرصد يف كثريٍ من األحيان
خرباء عسكريني عىل مستوى عا ٍل يقومون بتدريب
ضباط سوريني تابعني للحرس الجمهوري والفرقة
الرابعة التي يقودها ماهر األسد شقيق ال ّرئيس
السوري ،ولوحظ يف بعض األوقات وجود عنارص
ّ
من القيادات العسكرية التابعة ملنظمتي “حامس”
و”الجهاد اإلسالمي” الفلسطينيتني يف تلك التدريبات.
االسرتاتيجية اإلرسائيلية تهدف إىل إخراج إيران
ووكالئها من سوريا ،أو عىل األقل إبعادهام ملسافة
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تسعى تل أبيب
إلى ضمان حرية
أعمالها العسكرية
ضد األهداف
ّ
اإليرانية في سوريا
الرغم من
على ّ
الدائم
إصرار روسيا ّ
على أخذ مصالح
“بقية األطراف”
بالحسبان
 100كم شامالً ،أل ّن تل أبيب تدرك أ ّن أقىص ما ميكن
تحقيقه من الحوار مع موسكو يف الظرف الحايل
هو تقييد إيران .وبالطبع ستسعى موسكو إىل ذلك،
رشيطة عدم ذهاب التصعيد اإلرسائييل مع إيران إىل
الساحة السورية .لذا قد يتج ّنب
حدّه األقىص عىل ّ
الطرفان ذلك ،ورمبا ستسعى إرسائيل إىل البحث عن
ٍ
ٍ
أهداف إيرانية
لعل قصف
أرض أخرى وجبهة بديلةّ ،
يف العراق من قبل الطريان اإلرسائييل يف يوليو /متّوز
املايض كان اختبارا ً يف هذا االتجاه ،ولك ّن األمر ووجه
ٍ
بامتعاض أمرييك .فأمريكا التي شجعت إرسائيل عىل
رضب أهداف “حزب الله” وإيران يف سوريا ضمن
إجراءات “تكميلية” لحملة “الضغوط القصوى” التي
تش ّنها ض ّد طهران ،ولك ّن العراق ليس سوريا بالنسبة
لواشنطن ،وعىل إرسائيل توخي الحذر يف عالقتها مع
حليفها األوثق إذا ما أرادت فتح جبهة عراقية.
إيران أيضاً تسعى لتشتيت جهود أعدائها ،فهي
أسقطت طائرة مسرية أمريكية يف يونيو /حزيران
املايض ،بدعوى اخرتاقها مجالها الج ّوي ،وتقوم
بخطف السفن التجارية التي تعرب مضيق هرمز
الحيوي ،وتوعز ألنصارها الحوثيني بقصف املنشآت
الحيوية السعودية ،وأخريا ً قامت بقصف منشأة
“آرامكو” صاروخياً من قاعدة تقع ضمن أراضيها عىل

املصدر:

reddit.com

الحدود مع العراق.
كل منهام
الطرفان يتعامالن بسياسة ال ّردع ،إذ أ ّن ّ
يبعث لخصمه رسالة عن مدى الكلفة الحقيقية
للحرب فيام لو وقعت .وكان موقع ) )I24 News
اإلخباري اإلرسائييل قد إعلن يف سبتمرب /أيلول 2013
أ ّن إرسائيل تعمل عىل إنتاج  80رأساً نووياً بعد
أن ت ّم تجميدها يف العام  ،2004وكانت هذه هي
املرة األوىل التي يتم فيها ترسيب معلومات بهذه
األهمية ،ما يعكس حدّة النقاش الدائر بني أولئك

الملف األمين والعسكري

الذين يعتقدون بأ ّن إرسائيل قد تستفيد من االعرتاف
بوصفها دولة تحوز أسلح ًة نووية ،وبني أولئك الذين
ٍ
موقف غامض.
يُفضّ لون البقاء يف
وتقوم إرسائيل حالياً بتفعيل مجموعة إجراءات
“اسرتاتيجية الردع الشاملة” إلقناع الخصوم املحتملني
بعدم جدوى األعامل العدائية ض ّد إرسائيل.
تغي أشكال املواجهة،
يضع االرسائليون يف اعتبارهم ّ
كل من لبنان ،وسوريا،
فهناك حدود مضطربة مع ّ
وسيناء ،ومن املمكن أن تضطرب الحدود األردنية

يف أي لحظة بفعل امتداد “حامس” داخل املجتمع
األردين .هذا كلّه يشكّل تهديدا ً بأن تتحول املواجهة
بالوكالة إىل داخل األرايض اإلرسائيلية وهذه قضية،
صحيح أنّها غالباً ما تو ّحد الشعب اإلرسائييل خلف
حكومته ،إالّ أ ّن تكاليفها عالية للح ّد الذي ال ميكن
ألي حكومة أن تتحملّه مهام حظيت بدعمٍ شعبي.
هذه التهديدات ،والتي يُطلق عليها “تهديدات
البيئة املبارشة” تثري انتباه االسرتاتيجيني اإلرسائيليني
أكرث بكثري من التهديدات االفرتاضية ،إذ تقوم

املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية باالستعداد لجميع
ّ
أشكال املواجهة املحتملة :غارات من البحر ،حرب
تفجريات عالية الكثافة ،مفخّخات يف املناطق
الحرضية .إلخ .مع عدم وضوح كيفية تط ّور املشهد
الجيو-سيايس إقليمياً ،ينصح الخرباء بالعودة إىل
املبادئ العسكرية اإلرسائيلية األساسية ،والتي ضمنت
نجاحات عسكرية مشهودة :رضبة قوية وبعيدة
ومفاجئة لصفوف العدو ،حشد القوات الربية برسعة
عىل الحدود واالقرتاب أكرث من أرض العدو لخوض
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حرب رسيعة (كام حصل يف حرب الساعتني مع حزب
ٍ
الله يف سبتمرب /أيلول املايض) ،القيام باغتيال قادة
مهمني ،والعمل عىل بث الفرقة يف الحلف املعادي،
دب الخالف بني إيران
وإرسائيل نجحت نسبياً رمبّا يف ّ
وروسيا من جهة ،وإيران وتركيا من جهة أخرى ،إالّ
أنّها حتّى اآلن ترى حلف إيران“ -حزب الله” -سوريا
متيناً .وأيضاُ ً الحفاظ عىل “قدسية األرض اإلرسائيلية”
حرب بعيدة كفاية عنها .هذه
بجعل أي ساحة ٍ
االسرتاتيجية التي يُنصح بالعودة إليها قامت بواجب
الردع عىل أكمل وجه سابقاً (األمثلة عديدة :رضب
مفاعل أوزيراك النووي العراقي يف العام ،1981
اغتيال أبو جهاد يف تونس عام  ،1988الغارة عىل
موقع الكرب النووي السوري العام  ).2007هذه
رصف كيفام،
القواعد تسمح للحكومة اإلرسائيلية بالت ّ
ومتى ،وأينام تريد ملنع خصومها من تجديد قوتهم.
مبوازاة ذلك ،تقوم إرسائيل بفصل نفسها عن جريانها
عرب إقامة الجدران العازلة ،فجنوباً هناك سياج
أمني جديد مع الحدود املرصية ،يهدف إىل منع
تسلّل اإلسالميني من سيناء ،وأيضاً إىل الح ّد من
تسلّل املهاجرين غري الرشعيني أيضاً .وما زال الحصار
حول غ ّزة ُمحكامً ،وإن كان مل مينع إطالق الصواريخ
بشكل كامل .وهناك الجدار مع الضفة ،وشامالً
يحظى الجدار الفاصل مع لبنان بأولوي ًة يف امليزانية
العسكرية اإلرسائيلية .ومع سوريا يت ّم تشديد
وتحديث وفحص الجدار األمني عىل طول الحدود،
وتعزيزه بشكل ممنهج بأحدث أجهزة االستشعار
املتطورة ،ملنع تسلّل عنارص “حزب الله” ،أو حتّى
الجهاديني اإلسالميني املوجودين يف سوريا ،فيام لو
انقلبت األمور هناك.

الساحة الدولية

تصف مراكز األبحاث اإلرسائيلية الساحة الدولية
تول دونالد ترامب الرئاسة
بـ “املضطربة” منذ ّ
األمريكية ،فقد وضع الرئيس األمرييك الجديد
جميع األسس التي قامت عليها السياسة الخارجية
األمريكية موضع ّ
شك ،وأعلن مبدأ “أمريكا أوالً”.
لذلك اضطر الالعبون الدوليون الرئيسيون ،وال سيام
روسيا واالتحاد األورويب والصني ،إىل تعديل سياساتهم
وتكييفها للحفاظ عىل مصالحهم القومية .ولكن،
ومن سوء ح ّظ خصوم إرسائيل فإ ّن الدّعم وااللتزام
يتغي ،وأكرث من ذلك ،فإ ّن
املطلق تجاه إرسائيل مل ّ
املحلّلني اإلرسائيليني يعتربون أ ّن الرئيس “ترامب”
مهمً للمصالح اإلرسائيلية،
يُشكّل رصيدا ً اسرتاتيجياً ّ
فنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس،
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واالنسحاب من االتفاق النووي مع إيران ،والدّعم
املؤسسات الدولية،
الكامل للموقف اإلرسائييل يف ّ
كل ذلك هو من ركائز ق ّوة إرسائيل االسرتاتيجية يف
السنوات املقبلة .فالواليات املتحدة افتعلت أزمات
مبالغ فيها مع كل حلفائها الدوليني واإلقليميني ،إالّ
أ ّن الدّعم الذي تقدمه لتل أبيب مل يتزحزح ،وهو
ما يعكس الدّور املحوري إلرسائيل بالنسبة للواليات
املتحدة.
ولكن يف مقابل ذلك ،يحذّر الباحثون اإلرسائيليون
من أ ّن الحفاظ عىل العالقة الوطيدة مع الواليات
املتحدة يتطلب االهتامم أكرث مبواقف الحزب

الدميقراطي الذي نجح يف استعادة السيطرة عىل
مجلس النواب يف االنتخابات النصفية التي أُجريت يف
نوفمرب /ترشين املايض  .2018كام أ ّن “التطابق التام
الصاع اإلرسائييل-الفلسطيني،
مع ترامب” يف قضايا ّ
وتجاه إيران ،سوف يعني توسيع الفجوة بني تل
أبيب وحلفائها املهمني يف أوروبا .لذا ،يُنصح بالخفاظ
عىل عالقة جيدة مع الحزبني الجمهوري والدّميقراطي
عىل ح ّد سواء عشية انتخابات  2020الرئاسية ،كام
يجب إبقاء الحوار والتواصل مستمرين مع القادة
األوروبيني ،وتج ّنب التدهور يف العالقات مع الدول
األوروبية ،وتج ّنب أي احتكاك ال م ّربر له مع موسكو،

الملف األمين والعسكري
هكذا يجد الطرفان ،اإلرسائييل والفلسطيني ،القوي
والضعيف ،نفسيهام عاجزين عن اتخاذ قرار ٍ
ات
حاسمة لتحقيق تقدّم سيايس منتظر ومأمول.
ظل هذا الواقع ينصح “معهد دراسات األمن
يف ّ
القومي” بصياغة إطار سيايس-أمني لتحسني الوضع
االسرتاتيجي لتل أبيب ،وتنويع الخيارات املستقبلية،
وتهيئة الظروف السياسية واإلقليمية والدميوغرافية
للحفاظ عىل “دميقراطية إرسائيل” .لذلك يجب
العمل عىل مسارات بديلة من ضمن اإلطار السابق
لتمكني إرسائيل من فرض هويتها كدول ٍة يهودي ٍة
دميقراطي ٍة آمنة .هذه البدائل هي :توقيع اتفاقات
انتقالية مع السلطة الفلسطينية عىل أساس “تنفيذ
“كل
ما يت ّم االتفاق عليه” ،بدالً من املبدأ الصفري ّ
يشء أو ال يشء” .املبدأ الثاين هو تعزيز إجراءات
لحل الدولتني .واملبدأ
حسن النوايا لتمهيد الطريق ّ
الثالث هو مساعدة السلطة الفلسطينية عىل بناء
الدولة ،عن طريق تقديم املعونات االقتصادية
واملساعدة يف بناء البنى التحتية.

خالصة

خصوصاً بعد أن اتهمت روسيا تل أبيب باملسؤولية
عن سقوط الطائرة الروسية يف أجواء سوريا يف
سبتمرب /أيلول  ،2018ويع ّد مؤمتر األمن القومي
الثاليث اإلرسائييل -الرويس -األمرييك الذي ُعقد يف تل
أبيب يف يونيو /حزيران املايض نجاحاً للدبلوماسية
اإلرسائيلية عىل هذا الصعيد واحتوا ًء لخالفها مع
ال ّروس.

الداخل اإلرسائييل

داخلياً ،هناك مشكلة يف ضعف السلطتني
الفلسطينيتني بالنسبة لإلرسائيليني ،إذ أ ّن حركتي

“حامس” و”فتح” عاجزتني عن تعزيز املصالحة،
وكلتاهام ال تثقان باإلدارتني األمريكية أو اإلرسائيلية،
ما يعكس عدم رغبة “حامس” ،وعدم قدرة “فتح”
عىل اتخاذ خطوات باتجاه التسوية مع إرسائيل،
األمر الذي يُجرب القيادة اإلرسائيلية عىل إبقاء سياسة
الصاع” بدالً من السعي إىل حلّه .ولكن
“إدارة ّ
ٍ
بدون خوف إرسائييل كبري بسبب افتقار األطراف
الفلسطينية إىل اإلمكانات الالزمة للتصعيد ،ومع
ذلك يُخىش من تدخل أطراف إقليمية كإيران بشكلٍ
ظل تحييد سوريا ،للعمل عىل زيادة
أسايس يف ّ
التصعيد.

تغي معادالت منظومة
فتح الرصاع السوري الباب أمام ّ
األمن واالستقرار يف الرشق األوسط ،وأتاح فرصة
قوية إليران يك تبسط نفوذها من طهران إىل بريوت،
مرورا ً ببغداد ودمشق ،وهو ما دفع إرسائيل إىل
دراسة خيارات جديدة ،فرضتها الوقائع العديدة ،من
بينها الوجود الرويس يف سوريا ،وبنا ًء عليه فإن مسار
اإلجراءات اإلرسائيلية ،ونطاق أهدافها العسكرية،
أصبح ضمن دائرة أوسع مام كان عليه قبل  ،2011وهو
ميتد اليوم يف كامل منطقة املرشق العريب.
فرضت إيران منطاً مختلفاً يف توسيع نفوذها ،يعتمد
عىل القوى العسكرية غري النظامية ،مثل “حزب الله”،
و”الحشد الشعبي ،وفصائل مختلطة تضمن باكستانيني
وأفغان ،مستخدمة الحرب بالوكالة مع كل األطراف،
وهو ما استدعى قيام إرسائيل برضبات جوية وصلت
إىل داخل العراق ،كاشفة عن استعدادها للذهاب إىل
خيارات متنوعة ورمبا مفاجئة لحامية مصالحها األمنية
والقومية.
ال تزال الخطوات العسكرية اإلرسائيلية تقع يف خانة
الردع ،مع العمل جنياً إىل جنب مع واشنطن وموسكو
إلبعاد إيران عن حدودها ،لكنها من جهة أخرى ،تعمل
عىل خيارات أوسع ،خصوصاً يف ظل حسابات مرتبطة
بذهاب إيران نحو فتح جبهة أوسع ،يف حال ازدادت
الضغوط األمريكية والدولية عليها.
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رجال األعمال الجدد:

إعادة اإلعمار
وتبييض أموال
الحرب
إن البحوث التي أجراها البنك الدويل ومعهد االقتصاد والسالم،
تُبني أن العديد من الدول ،التي متر مبرحلة ما بعد النزاع والهشة
اقتصادياً ،تنطوي عىل مستويات أعىل من املخاطر ،لذلك فإن معدل
العائد عىل رأس املال ،يزيد يف املتوسط عن ثالثة أضعاف املتوسط
العاملي ،ومبا أن االقتصاد والسالم مرتبطان عضوياً ببعضهام البعض ،فإن كبار
العاملني يف الشأن االقتصادي ميكن أن يلعبوا دوراً رئيسياً يف تأجيج الرصاع ،بغية
املنافسة عىل املوارد يف مرحلة ما بعد الحرب ،ومبا أن الحرب يف سوريا شارفت عىل
عامها التاسع ،والكثري من املؤرشات تنبأ عن قرب توقف الرصاع املسلح ،إال أن هذا ال يعني بالرضورة
بأن مرحلة من االستقرار واالنتعاش ستشهدها البالد ،بل عىل العكس من ذلك ،فمرحلة الهدم والتخريب ال
تأخذ مساحة زمنية كبرية ،بينام إعادة اإلعامر تتطلب سنوات مضاعفة مقارنة مع عمر الحرب السورية ،التي
خلّفت مئات آالف القتىل ،ومدن مدمرة ،وجذبت تدخالت متعددة من قبل دول أجنبية ،كام فاقت التقديرات
األولية للخسائر بنحو  400مليار دوالر ،فإعادة إعامر سوريا وترميم مرافقها وإعادة الحياة االقتصادية قد
تكلف ضعف هذا املبلغ عىل مدى أكرث من مثان سنوات عىل األقل.
محمد مصطفى عيد
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الملف االقتصادي

املصدر:

rassd.com
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املصدر:

townsquare.media

والسؤال عىل من يقع عاتق اإلرشاف عىل إعادة
إعامر سوريا باملقام األول؟ هل ستتحمل أعباءه
الحكومة االنتقالية السورية املقبلة ،وما هو دورها يف
قبول الرشاكات العربية والعاملية يف إعادة اإلعامر؟
أم من األجدى أن يكون لرجال األعامل والصناعيني
السوريني الدور األبرز بتويل إعادة إعامر بالدهم؟
ففي هذه النقطة ،يجب أن نحدد من هم رجال
األعامل والتجار والصناعيني الحقيقني ،والذين كان
لهم دور تاريخي يف دعم االقتصاد السوري ،ونفرق
42
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بني رجال األعامل الذين ظهروا فجأة ،خالل سنوات
األزمة السورية ،حيث ساهموا يف نهب االقتصاد
السوري ،بشكل مبارش أو عن طريق وسطاء ،خصوصاً
يخصهم بامتيازات احتكارية،
أن النظام السوري كان ّ
استطاعوا من خاللها أن يك ّونوا ثروات خيالية
ويصعب منافستهم ،بحيث تكون مشاركتهم يف إعادة
اإلعامر حلقة من حلقات تبييض أموال الحرب ،عىل
عكس دور الربجوازية السورية الوطنية التي ساهمت
سابقاً يف النهوض باالقتصاد السوري.

النخب االقتصادية تهاجر خارج البالد

كام نعلم أن املبارشة ببناء االقتصاد السوري الذي
أنهكته الحرب ،وإعادة اإلعامر ،ال يساعد يف إنهاء
الحرب املشتعلة منذ تسع سنوات ،حيث ال بد من
حل سيايس شامل ،تضطلع به معظم القوى الدولية
واإلقليمية ،إال أن إعادة البناء االقتصادي واإلعامر
ميكن أن تساعد عىل تخفيف حدّة الرصاع عىل
املستوى املحيل ،وتساهم يف عملية السالم ،ولكن يف
حال عملية إعادة اإلعامر ،فام الوجوه التي ستربز

الملف االقتصادي
األوروبية ،من أجل حامية مصالحها من الفوىض
التي تجتاح البالد ،باملقابل فإن بروز شخصيات
جديدة عىل الساحة االقتصادية يف املرحلة الثانية
للحرب يف سوريا  ،قد اختلفت عن الشخصيات
االقتصادية السابقة ،فهي يف معظمها راكمت القسم
األكرب من ثرواتها عرب اقتصاد الحرب ،مبا يف ذلك
االلتفاف عىل العقوبات الدولية.

دور رجال األعامل يف السياق التاريخي

ومن أجل فهم االنزياحات السياسية لرجال األعامل،
وتأثريهم عىل السياسة السورية الحالية ،يتوجب
علينا وضع العالقة التاريخية بني النظام واألوساط
االقتصادية يف سياق الديناميكيات االقتصادية للرصاع
السوري ،مبا يف ذلك ظهور فاعلني اقتصاديني جدد
من اقتصاد الحرب املزدهر يف سوريا اليوم ،فإذا عدّنا
إىل الوراء ملعرفة الرتكيبة التي بنيّت عليها طبقة
رجال األعامل منذ عام  1970مع استالم حافظ األسد
الحكم يف سوريا ،نجد أن األخري عمد عىل تشكيل
الس ّنة،
تحالف اقتصادي مع رجال األعامل الدمشقيني ُ
الذين كان لهم دور رئييس يف دعمه ،إبّان أحداث
الثامنينيات مع اإلخوان املسلمني ،وبقي رجال األعامل
هؤالء ميثّلون قمة هرم القطاع الخاص ،وحافظوا عىل
نو ٍع من االستقاللية تجاه النظام ،وحتى منتصف
الثامنينيات بقيت العالقات بني الدولة والتجار غري
رسمية مبعظمها ،باستثناء الرتويكا الشهرية لحيتان
األعامل (صائب نحاس ،عثامن العائدي ،وعبدالرحمن
العطار) الذين سمح لهم بإطالق أ ّول مشاريع
اقتصادية خاصة ضخمة ،وبحلول التسعينيات،
أصبح ممثيل رجال األعامل أعضا ًء يف مجلس النواب،
ويف غرف التجارة والصناعة والهيئة االستشارية،
بحيث ضمن النظام التأكيد عىل استقاللية قراراته
وعدم متكن الرأسامليني السوريني من تحويل قوتهم
االقتصادية املتنامية إىل نفوذ سيايس()1
وهذه العالقة النفعيّة بني رجال األعامل والنظام،
تك ّرست مع إقرار الرشاكة بني القطا َعني الخاص
ويكون لها دور يف ذلك؟ وقبل استعراض هذه الوجوه األزمة ،وهكذا ،ت ّم رشاء مئات آالف األطنان من املواد والعام ،يف ما ُعرِف بالقطاع التشاريك ،وإقرار قانون
االستثامر الرقم  10للعام  ،1990ويف ظل الفساد
التي طفت عىل السطح يف سنوات الحرب ،فإنه البد الغذائية يف الخارج ،قبل أن يُعاد بيعها يف سوريا،
الذي كان مسترشياً يف القطاعات الحكومية،
يف ظل وضعية شبه احتكار لبعض املتنفذين ،وكان
من اإلشارة إىل أن البالد واجهت نقصاً خطريا ً عىل
برزت عىل الساحة بعض األسامء لرجال أعامل من
مستوى املواد الغذائية األساسية ،نتيجة العقوبات من املتوقع أن يعود هذا النوع من الفرص بالنفع
أبناء كبار املوظفني يف مؤسسات الدولة السياسية
االقتصادية ،التي فرضتها الدول الكرب ى عىل النظام ،عىل رجال األعامل املتصدرين للمشهد االقتصادي
يف البالد ،ولكن يف ظل الظروف الصعبة التي متر بها والعسكرية ،حيث حظيت بعقود أعام ٍل ُمحابي ٍة
ومن أجل التدخل لصالح الحاالت اإلنسانية الطارئة
مع القطاعات العامة ومؤسسات الدولة ،ومع اعتالء
البالد ،نقلت النخب االقتصادية املعروفة تاريخياً
آنذاك ،أقنعت باريس رشكائها األوروبيني يف عام
بشار األسد الرئاسة يف العام  ،2000برزت فئة من
أعاملها إىل الخارج ،خصوصاً إىل دول الجوار مثل:
 2013برفع الحظر عن أصول البنوك السورية يف
رجال األعامل املعروفني باسم «املئة الكبار» ،الذين
الخارج ،التي كانت قد فرضت عليها الرقابة يف بداية لبنان وتركيا وألردن ومرص  ،باإلضافة إىل البلدان
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املصدر:

qasioun-news.com

تركّزوا بشكلٍ خاص يف رشكتَي «الشام القابضة»
بدأ رواد القطاع الخاص بسحب ممتلكاتهم ،ونقل
و»سوريا القابضة» ،ما بني األعوام  2005و ،2011فكان إنتاجهم لدول الجوار  ،حيث انتقلت أكرث من ألف
أن شكّلت الرشكتان ما يشبه الكارتيل ،الذي احتكر مع مؤسسة سورية لرتكيا وحدها ،ومنها ملرص ولبنان
الوقت معظم األعامل الربحية الكبرية يف البالد ،وقد
واألردن ودول الخليج.
تولّتا بناء واستثامر أهم مشاريع التطوير العقاري،
مرشوع «ماروتا سيتي « وظهور حيتان جدد
والفنادق واملشاريع الخدماتية ،يف الفرتة املمتدّة ،بني إن الدمار الذي وقع يف األرايض السورية ولحق
منتصف العقد املايض ،وبداية األحداث السورية يف
بجميع القطاعات االقتصادية واإلنتاجية ،ساهم
العام ، 2011وقبل األحداث السورية ،كان قد بدأ
يف زيادة االهتامم بالقطاع العقاري ،وخصوصاً يف
الصعود الرسيع لبعض رجال األعامل املحسوبني عىل مدينة دمشق ،لذلك ت ّم الرتويج للكثري من املدن
النظام ،مثل رامي مخلوف ،و محمد حمشو وأمين
التي ستبنى ضمن املخططات التنظيمية التي أعلن
جابر  ...وغريهم ،يف إطار تقاسم النفوذ االقتصادي
أو سيعلن عنها مستقبالً  ،وال سيام تلك القامئة عىل
بني أركان السلطة ،بينام حاول بعض رجال األعامل
مشاريع مدن حديثة ،مثل «ماروتا سيتي « ،أهم
البقاء عىل مساف ٍة من النظام بعد اندالع األحداث
مرشوع عقاري يف دمشق ،حيث تبلغ مساحته نحو
السورية ،هذا األمر أدّى إىل فرض حج ٍز عىل أمالكهم 214 ،هكتارا ً ،تشمل كفرسوسة واملزة ،وتضم 186
وتصفية أعاملهم ،ووضع اليد عليها أو رشائها بأسعار
برجاً سكنياً بارتفاعات ترتاوح بني  11و 22طابقاً،
منخفضة ،مثلام حدث مع رجل األعامل الدمشقي
و 33محرضا ً استثامرياً ،بارتفاعات تصل إىل 50
عامد غريوايت ،الذي كان رئيساً لغرفة صناعة دمشق ،طابقاً )4 (،ونجد أن القامئني عىل إنجاز هذه املدينة
ووكيالً أله ّم رشكات السيارات ( ،)2فكان أن صعدت
هم من األسامء التي صعدت حديثاً يف ظل األزمة
رشيح ٌة جديد ٌة من رجال األعامل الذين ميثلون أجنحة السورية  ،منهم سامر فوز رئيس رشكة «أمان الشام»
متصارعة ضمن النظام ،فالعالقة بني دائرة النظام
املساهمة ،ومازن الرتزي رئيس رشكة مول الرئييس،
الض ّيقة ورجال األعامل امل ُق َّربني منها ال متثّل حال ًة
ورجال أعامل مثل :حيان قدور ،ومعن هيكل ،وأنس
من الندّية ،بل نوع من التوظيف السيايس لالقتصاد
أطلس ،وأحمد جامل الدين ،كام يشارك رامي
مم كان متوقعاً،
مخلوف من رشكة «روافد دمشق» ،وعىل الرغم من
( )3وعندما استمرت األزمة أطول ّ
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إدراج جميعهم عىل قامئة العقوبات الغربية ،وكذلك
رشكاتهم املتعاقدة مع رشكة «الشام القابضة» ،ال
يلف خلف ّياتهم االجتامعية ،باستثناء
يزال الغموض ّ
رامي مخلوف وسامر فوز ،كام مل يكن وسيم القطان
الدمشقي ،متداول اسمه كثريا ً  ،ولكنه أصبح خالل
األعوام األخرية من عمر األزمة السورية ،من أبرز
مستثمري دمشق يف املجال السياحي ،كام برز اسم
رجل األعامل محمد حمشو يف املساهمة بإعادة
اإلعامر من زاوية إزالة األنقاض يف املدن املدمرة
واملحيطة بدمشق  ،حيث حصلت رشكته «جوبيتري
«لالستثامر يف العام  2017عىل عقدَين بقيمة 1.4
مليون دوالر من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،لتنفيذ
أعامل بناء وصيانة وخدمات ،كام ذهبت عقود
االتصاالت واألمن إىل رامي مخلوف ،وذلك وفق
تقرير مثري نرشته وكالة بلومبريغ عن املساعدات
التي تصل سوريا )5(.كام اعترب آل القاطرجي
أبرز الحيتان الجدد يف اقتصاد الشامل السوري،
حيث أتاحت لهم الحرب فرصة تطوير أنشطتهم
االقتصادية عرب تفعيل شبكاتهم املحلية ووضعها يف
خدمة النظام ،األمر الذي مكنهم من بناء إمرباطورية
اقتصادية ،نواتها الرئيسية «مجموعة القاطرجي»،
إضافة إىل عدة رشكات تتنوع خدماتها لتشمل
قطاعات النفط والنقل واألمن ()6

الملف االقتصادي
املالمح الرئيسية ألعامل هذه الفئة هي أنها ذات
طابع ريعي ،تتوخى الكسب الرسيع ،وتقوم عىل
طبيعة زبائنية ،يف ٍ
بلد تكرب فيه الرثوة كلام اقرتب
صاحبها من مراكز القوة يف النظام ،أو مع الدول
املسيطرة عىل قرار النظام ،والتي راحت هي األخرى
تفرز رجاالتها يف الساحة السورية ،ومن أبرزهم
غينادي تيموشينكو ،رجل األعامل وامللياردير الرويس،
الذي برز يف استحواذه عىل ميناء طرطوس الساحيل،
عرب رشكته «سرتوي ترانس غاز» ،وبناء معمل غاز
يف تدمر شامل حمص ،كام أعطي تصاريح ميتد
بعضها لنصف قرن ،تسمح له باستخراج الفوسفات
من مناجم تدمر ،كام من املالحظ أن رجال األعامل
السوريني ،الذين هم جزء من النخبة السياسية،
بارشوا يف تشكيل رشكات جديدة تساهم يف مشاريع
إعادة اإلعامر ،وهذا يأيت يف إطار املكافأة للذين
يدينون للنظام بالوالء.

خالصة:

أثرياء الحرب وإعادة اإلعامر

واجهت سوريا منذ وصول بشار األسد إىل السلطة
تراجعاً حا ّدا ً يف مكانة الطبقة الوسطى ،وحدوث
تغيات كربى لطبيعة الطبقة الربجوازية التقليدية،
ّ
والتي أخلت مكانها لفئة جديدة من رجال األعامل
الجدد ،الذين أخذوا مكانتهم وحصتهم من السوق
عرب والءات مبارشة مع الحلقة الضيقة من الرئيس،
وليس من خالل تراكم خربتهم التاريخية يف إدارة
السوق ،وهذه الفئة الطفيلية اغتنت برسعة كبرية،
عىل حساب تاليش الطبقة الوسطى ،وزيادة عدد
أبناء الطبقة الفقرية.
األسامء الصاعدة الجديدة يف دنيا املال واألعامل يف
سوريا من األثرياء ،خصوصاً ممن راكموا ثرواتهم
خالل الحرب ،هم املرشحون بقوة ليلعبوا دورا ً وازناً
يف عملية إعادة اإلعامر ،يف ظل غياب منظومة إنتاج
ثابتة ومستق ّرة ،بل ويف ظل غياب أي أفق لوالدة
قطاع إنتاجي يف املديني املنظور واملتوسط ،وبنا ًء
عليه ،ووفقاً لوزن القوى اإلقليمية والدولية املنخرطة
يف الرصاع السوري ،والتي ترسم اآلن حدود النفوذ
املستقبلية فيه ،فإن فئة رجال األعامل الجدد من
شأنها أن تكون يف موقع الوكيل لتلك الدول ،وممثلة
ملصالحها بشكل رئييس,

مع قرب دخول األزمة السورية سنتها التاسعة،
وبروز االستحقاقات االقتصادية املرتتبة عىل إعادة
األعامر ودور رجال األعامل الجدد يف املشاركة يف
عملية البناء املقبلة ،نستنج مام تم استعراضه ،أعاله
مجموعة من النقاط أهمها:
•يستحوذ رجال األعامل الجدد عىل القسم
األكرب من املوارد املالية السورية ،يف ظل تراجع
مكانة الطبقة الربجوازية التقليدية.
•بالتوازي مع منو هذه الرشيحة ،تراجعت قيم
اإلنتاج ،مبا فيها قيمة الرتاكم ،ملصلحة الربح
الريعي الرسيع.
•رصاع هذه الفئة التي نجحت يف تهميش دور
الربجوازية التقليدية ،سينتقل إىل رصاع بيني،
نتيجة التنافس عىل احتكار السلطة والنفوذ
من جهة الداخل ،وعىل بناء العالقات مع
القوى اإلقليمية والدولية التي تع ّد نفسها
منترصة يف الحرب السورية.
•سيكون تركيز هذه الفئة عىل دورها يف إعادة
اإلعامر من خالل األبراج يف العاصمة دمشق،
ويف مدينة حلب ،وجزء من الساحل ،من دون
التفات إىل املدن األخرى ،والتي كانت يف األصل
مه ّمشة.
•ليس هناك من بدائل حقيقية يف الوقت
الراهن عن هذه الفئة ،خصوصاُ يف ظل غياب
الحل السيايس ،ويف ظل احتكار النظام للعمل
السيايس الداخيل.

املراجع:

1.1أورورا،سوتيامنو .النخبة االقتصادية السورية:
شبكات الحظوة واقتصاد الحرب ،موقع “سرييا
أنتولد” ()2016
2.2سرييا ريبورت .أصول غريوايت ُج ّمدت لتقييد
املستثمرين أكرث)2017( ،

https://www.syria-report.com/news/
economy/ghreiwati-asset-freeze-likely-restrain-investors-further

3.3محمود ،اللبابيدي .رجال أعامل دمشق :أشباح
«ماروتا سيتي»()2019
4.4سفرية،إسامعيل .وكالة األنباء السورية ( سانا)
معامل (ماروتا سيتي) بدأت تتوضح ..ودراسات
السكن البديل باتت جاهزة ()2018
5.5كامبيز ،فوروهار .وكالة بلومبريغ« ،كيف
حصل حلفاء األسد عىل  18مليون دوالر من
األمم املتحدة» ()2017

https://www.bloomberg.com/news/
articles/2017-08b-01/what-sanctionsassad-allies-got-18-million-in-unsyria-payouts

6.6أمين،الدسوقي .النخب االقتصادية الناشئة يف
سورية..القطان وآل القاطرجي كمثالني ،مركز
عمران للدراسات اإلسرتاتيجية.) 2019 (.

محمد مصطفى عيد
ﻛﺎﺗﺐ وإﻋﻼﻣﻲ ﺳﻮري،
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،

ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة.
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املصدر:

baladi-news

ّ
والظلم والعدالة المكانية
العدالة
أمر أساسي
ّ
“إن فهم التفاعالت بين الفضاء والمجتمع ٌ
الظلم االجتماعي”
لفهم ّ

يجب وضع ال ّنقاش حول العدالة املكانية يف سياق تفكريٍ عا ّم حول التعريفات ال ّرئيسية للعدالة .فام
وراء التناقض بني املقاربات النظرية واإلجرائية للعدالة ،والذي ما زال تناقضاً جوهرياً ،هل ميكن أنْ نرى
ظهور تط ّورات نظرية جديدة من شأنها أنْ تُثري مسألة العدالة املكانية؟.
محمد ّ
حال ق الجرف
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وجهة نظر

املصدر:

thenation.com

ظل األرقام
التفاوتات االجتامعية تتمظهر كيف سيت ّم الدمج بني املكان واإلنسان يف ّ
املبالغ فيها التي يت ّم ترويجها إلعادة اإلعامر (يتحدّث
بأشكال مختلفة ،ومنها
مسؤولو املجتمع الدويل عن تكلفة قد تصل إىل
التفاوتات املكانية ،ويف سوريا
ميكن مالحظتها من خالل تتبّع  400مليار دوالر ،فيام يؤكّد الباحثون االقتصاديون
الجديون أ ّن التكلفة لن تتجاوز حاجز الـ  60مليار
تفاوت أماكن سكن الطبقات
والسؤال األهم :هل سيتم تكييف املكان
االجتامعية ،ففي حني يسكن
دوالر!)ّ ،
السوري ،وليس فقط يف
األثرياء يف “كامب باوندز” معزولة ليبقى يف خدمة املواطن ّ
خدمة أمراء الحرب؟
عم حولها ،يعيش
بشكل شبه تام ّ
نقاش أسايس
املحامون وموظفو التكنوقراط املحظوظون إ ّن النقاش حول العدالة والظلم هو ٌ
عىل جميع املستويات ،إ ْذ ال تزال فكرة العدالة فكر ًة
من حملة الشهادات الجامعية يف
متعدّدة املعاين” ،”polysemousويت ّم يف كثريٍ من
الضواحي الحديثة القريبة من املدن،
األحيان أدلجتها والتعامل معها كأداة سياسية أساسية
ويبقى ملوظفي الطبقات األدىن والفقراء
ضواحي السكن العشوايئ املخالفة ،وهذه لتحشيد ال ّناس املختلفني أصالً حولها .إالّ أنّنا نفضّ ل
ربط مفهوم العدالة بالحداثة ،يف مواجهة تفكيكية ما
التفاوتات يت ّم التعامل معها حتّى اآلن من
أي نضال ألجل العدالة،
دون الرجوع إىل فكرة العدالة.
بعد الحداثة ،التي ت ُشكّك يف ّ
األمر الذي تع ّزز لدى ظهور العديد من الحركات
هذه واحدة من املشكالت ال ّرئيسة الكثرية التي
ستواجهها سوريا عند وضع خطط إعادة اإلعامر ،إ ْذ االجتامعية ،مثل ال ُنسوية ،وحركات الخرض وأحزاب
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يرتبط مبارش ًة بعالقات أو وسائل اإلنتاج .إنّها عملية
حق التّدخل لحاميتهم ،أي يجب العمل عىل االنتامء
البيئة ،ومناهضة العنرصية ،ومناهضة العوملة .إلخ.
ّ
ناعمة تجعل املجموعة امل ُهي َمن عليها غري مرئية.
املواطني لسكّان األقاليم ،ويجب التّأكيد دوماً أ ّن
أي
واآلن يف سوريا تت ّم إثارة ذات الشكوك تجاه ّ
السورية هي األوىل حتّى ال تتناقض السياسات
السياسية،
ٍ
«إضفاء طابع املجموعة املتسلّطة عىل ثقافة وتجربة الهوية ّ
خطاب أو رم ٍز علامين مناهض للطائفية ّ
لذا يحتاج متييز “العادل” من “الظامل “ من “املستب ّد املهي َمن عليها ،وتأسيس ذلك كقاعدة أو مسلّمة».
املحلية مع السياسات املركزية ،وال أن يتم تجاهل
أي أ ّن املجموعة املحدّدة بالتعريف هنا ،تُع ّرف من
أي منها.
العادل” (كذا!) جهودا ً مضاعفة تضيع غالباً يف غري
ّ
السؤال مفتوحاً :هل
السوريني ،ومع اختالف
الخارج ،من خالل «اآلخر األقوى ثقافياً» ،وتُن ّمط عىل يف النهاية دعونا نرتك هذا ّ
مكانها .فمع تن ّوع وتعدّد ّ
هذا األساس.
تستلزم العدالة املكانية «متييزا ً إيجابياً» للمناطق
ظل عبثية الحرب التي يعيشونها،
ثقافاتهم ،ويف ّ
الطرفية ،وهل التمييز اإليجايب يشكّل باألصل طريقاً
العنف ،الشكل األخري من أشكال الظّلم ،فباإلضافة
تصبح كل مفاهيم ونتاجات الحداثة ،ومن ضمنها
عنف جامعي تُصبح للعدالة؟
إىل العنف الفردي بالطبع ،هناك ٌ
العدالة ،موضع تساؤل وجودي.
مامرسته «أمرا ً مقبوالً وم ّربرا ً العتبارات ثقافية» تجاه هل السياسة العادلة تعني «ضعف السيادة» ،مبعنى:
ولعل أبرز أمثلته عنف املجتمع
مجموعات معينةّ ،
هل السياسة العادلة هي سياسة غري تدخلية يف
أشكال الظّلم الخمسة
ض ّد ال ّنساء بسبب نوعه ّن الجنساين.
املناطق املحلية؟
ميّز عامل الجغرافيا املاركيس ديفيد هاريف (أمرييك
هذا التحديد للظّلم واالضطهاد املوضّ ح أعاله ُيكّن
هل الغاية هي التخلّص من «ظلم اللحظة» أم
من أصول بريطانية ،تولد  )1935بني عائلتني من
الباحثني من تعريف «األقلية» التي ستصبح مجموعة العمل عىل تأسيس تنظيمٍ مكاين مرن يُحقّق التوازن
الظلم :الهيمنة التي متنع مجموعات معينة من
تخضع لواحد أو أكرث من أشكال العنف ،وهو بالتايل مستقبالً؟
امتالك الخيارات أو اتخاذ القرارات .والعائلة الثانية
العمل عىل دراسة
َ
هي :القمع الذي مينع مجموعات معينة من اكتساب سيمكّن مهنديس إعادة اإلعامر
هذه مجموعة أسئلة مفتوحة ،ال سؤاالً واحدا ً .ولكن
فضاء املكان ،ليساعد عىل كشف أشكال االضطهاد
لنحتفظ مبالحظة إريس مارون يونغ :إ ّن العدالة
الوسائل الالزمة المتالك الخيارات واتخاذ القرارات.
وهو يوضّ ح بأ ّن القمع يعني الهيمنة ،لك ّن الهيمنة ال التي قد تحجبها الشّ مولية التي ال تلتقط العديد من اإلجرائية (مبعنى الحكم التشاريك) يف املناطق
تعني بالرضورة االضطهاد .قبل ذلك حدّدت ال ُنسوية أشكال التّمييز التي يخلقها التّفاوت املكاين ،بحجة
محل
الحرضية ال تعني بالرضورة وجود مستوى ّ
التكيز عىل حقوق الفرد املتساوية فقط.
من الحكم ،عىل العكس من ذلك ،إنّها تؤكّد عىل
والفيلسوفة األمريكية إريس ماريون يونغ (1949-
ّ
رضورة وجود حكومة مركزية قوية ،تكون يف الوقت
 )2006خمسة أشكال لالضطهاد:
نفسه ممثّلة لكل مواطنيها ،أل ّن تطبيق عدالة إعادة
االستغالل ،وهو يتوافق مع اضطهاد الطبقات
العدالة املكانية
التوزيع يتطلّب ح ّدا ً أدىن من املركزية ،وأل ّن إجراءات
االجتامعية املحرومة ،ليس فقط ألنّهم ال يستفيدون الرتكيز عىل مفهوم العدالة املكانية يجب أن يُحدّد
العدالة املكانية قد تودي إىل تحديد جديد لألرايض،
من إعادة التّوزيع العادل للدخل من عملهم ،ولكن بشكلٍ موضوعي التفاوتات االجتامعية املكانية ،أي
أيضاً ألنّهم مستبعدون من عمليات صنع القرار ،ومن أنّه سيكون من الرضوري تخفيف ،إن مل يكن القضاء من أجل تلبية احتياجات األضعف بشكلٍ أفضل.
إذا ً ،التعويل الزائد عىل الالمركزية السياسية قد يعني
إمكانية اختيار منط حياتهم الشّ خصية .مبعنى آخر،
عىل ،سلسلة من التدابري السياسية التي تسمح،
انحرافاً عن الدميقراطية التشاركية.
هم محرومون من االعرتاف بهم.
خاص ًة يف املدن الكربى ،إىل تربيرو”تف ّهم” أشكال
ّ
التّهميش ،ويتعلق األمر هنا بالذين ال يشاركون
الظلم االجتامعي يف الفضاء .إذا ً يجب أن يصل جميع
يف عملية االنتاج االقتصادي للمجتمع ،أولئك
سكّان املدن إىل املوارد الخدمية ،ويجب بشكلٍ خاص
السن،
توفري الخدمات لألحياء املحرومة .يف الواقع ،هناك
املستبعدين من الحياة االجتامعية (كبار ّ
الخاصة،
والعاطلون عن العمل ،وذوي االحتياجات
تفاوتات اجتامعية -مكانية قابلة للقياس الك ّمي،
ّ
وميكن أن يضاف إليهم سورياً :املهج ّرين من مدنهم ،ومن املمكن الح ّد منها خالل سياسات حرضية ،ولكن
والذين سلبت منهم الحرب وسائل إنتاجهم ،أو
قبل ذلك يجب تحديدها واملفاوضة عليها محلياً،
جعلتهم غري قادرين عىل العمل أو عىل الدخول يف
عىل مستوى البلديات واألحياء ،بني العديد من
سوق العمل) ،هؤالء سيفقدون احرتام الذات مع
أصحاب املصلحة بدالً من فرضها من قبل “األعىل”.
الوقت ،حتّى لو افرتضنا أنّنا استطعنا يف سوريا أن
هذا سيقودنا إىل نقاش الفيدرالية ،والالمركزية،
نصل إىل حالة مثالية متكّن الدولة من إعادة توزيع
والدميقراطية التشاركية .لن نتوسع يف ذلك اآلن،
الدخل االقتصادي عليهم ليبقوا عىل قيد الحياة.
ولكن ال ب ّد من ذكر أ ّن األساس يف تعريف العدالة
نقص القوة ،أو العجز ،وهو يشري إىل اضطهاد
املكانية هو «نبذ العزل» الذي قد يؤدّي إليه
أولئك الذين يُستبعدون من أي عملية لصنع القرار ،تب ّني مفاهيم غامضة عن الالمركزية أو الفيدرالية.
محمد ّ
حل ق الجرف
ويُحرمون من دخول سوق العمل ،أوالفضاء العام.
أحد مخاطر الفيدرالية السياسية يف سوريا هو أ ّن
الهيمنة الثقافية (تس ّميها يونغ االمربيالية الثقافية) ،مواطني الوحدات اإلقليمية-السياسية املنشودة قد
كاتب وإعالمي سوري،
عمل في عدد من المطبوعات
وسأسمح لنفيس بتسميتها ب “االستالب” ،هذا
يتعرضّ ون لظلم مزدوج من قبل سلطتني :جهوية
السورية ،وناشط سياسي ومدني.
الشّ كل يختلف عن األشكال الثالثة األوىل يف أنّه ال
ومركزية .وبالتايل يجب أن يكون للحكومة املركزية
48

العدد / 12 /تشرين األول 2019

