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االفتتاحية

بســم هللا نبــدأ اإلصــدارة األولــى لمركــز الدراســات الدوليــة،  والتــى 
نأمــل أن تكــون رافــدا للمكتبــة الســودانية والمســئولين وُصنــاع القــرار 
بالدراســات واألوراق العلميــة التــى تفيــد فــي دعــم القــرار وتوفــر المزيــد 

مــن المعلومــات والتحليــات والخيــارات.

مركــز الدراســات الدوليــة،  مــن روافــد األكاديميــة العليــا للدراســات 
االســتراتيجية واألمنيــة،  ُيعنــى بإعــداد الدراســات والبحــوث واألوراق 
العلميــة فــي مجــال العاقــات الخارجيــة والشــئون الدوليــة التــى تهتــم 
بمناطــق التأثيــر واالهتمــام للدولــة الســودانية ويعمــل علــى توطيــن 
الواقعــى  التحليــل  وصناعــة  الســودان  فــي  التفكيــر  مســتودعات 
والمنطقــى،  وتقديــم المعلومــات الموثوقــة والموقوتــة لصانــع القــرار فــي  
القضايا والملفات ذات االهتمام على الصعيد اإلقليمي والدولي  في 
المســتويات االســتراتيجية والعملياتيــة والتكتيكيــة،  مدعومــة بخيــارات 

وتوصيــات تصــب فــي صالــح األمــن الوطنــي الســوداني.

أن  مقــاالت وأوراق علميــة رأينــا  تشــمل  الوليــدة  هــذه اإلصــدارة 
نســتكتب فيهــا خبــراء وعلمــاء فــي المجــاالت المختلفــة حتــى تشــبع 
رغبــة وحاجــة الباحثيــن فــي المجــاالت االســتراتيجية واألمنيــة المتصلــة 
بالعاقــات الخارجيــة والشــئون الدوليــة،  ونأمــل أن ُتتــاح لنــا الفرصــة 
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إلســتكتاب مزيــد مــن الخبــراء والباحثيــن خــارج المركــز،  مــن ذوي 
اإلختصــاص فــي مجــاالت التحليــل الجيواســتراتيجي والعلــوم السياســية 
والدراســات األمنيــة واالســتراتيجية،  فضــا عــن خريجــي األكاديميــة.

ســنكون علــى الوعــد واللقــاء فــي هــذه اإلصــدارة ثــاث إصــدارات 
فــي العــام   ونكــون أســعد بمشــاركاتكم  وإســهاماتكم  وماحظاتكــم 
بمكاتبنــا  أو  اإللكترونــي  المجلــة  بعنــوان  لنــا  إيصالهــا  يمكــن  التــى 
بضاحيــة ســوبا - األكاديميــة العليــا للدراســات االســتراتيجية واألمنيــة،  

أو عبــر هواتفنــا علــى المجلــة....

ختامــا نســأل هللا التوفيــق والســداد وعليــه التــكان إنــه نعــم المولــى 
ونعــم النصيــر.

 رئيس التحرير
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 ليــس الجــوع المقصــود هــو خــواء البطــون ولكنــه كذلــك خــواء العقــول 
والقلــوب، فمــع اتســاع التعليــم وفــك الخــط الــذي ابتدرتــه حكومــة اإلنقــاذ بقيــادة 
البشــير والترابــي، أصبحــت الجامعــات تخــرج عشــرات اآلالف مــن الطــاب، 
ذكــورا واناثــا وإن غلــب اإلنــاث، كمــا أصبــح هنــاك فاقــدا تربــوي كبيــر يقــدر 
بعشــرات األلــوف، وهــؤالء أصبحــوا يتنافســون علــى عشــرات الوظائــف فــي 
الدولة، مع عجز الدولة عن خلق الوظائف، كما أن أكســجين الترويج عن 
النفــس انعــدم، فأصبــح الشــباب ســجناء إمــا فــي البيــت أو الفــراغ أو الخدمــة 
بينمــا  والدمازيــن،  مــن عطبــرة  االحتجــاج  إرهاصــات  وبــدأت  اإللزاميــة - 
كانــت إرادة النظــام التــي بــدت حديديــة فــي أول أيامــه تتهــاوى وتضعــف، 
نتيجــة للحصــار ونتيجــة ألن النظــام فــي تلــك الفتــرة لــم يعــرف حــدوده. وظــن 
أنــه قــادر بالشــعارات علــى تغييــر العالــم واستشــرى الجهــل المقــدس، كمــا 
عبــرت عنــه احتفــاالت عــرس الشــهيد، وحكايــات المائكــة التــى تحــارب مــع 

نذر ثورة اجلياع ويوميات االحتجاجات 
اليت أطاحت حبكومة اإلنقاذ

 بقلم: البروفسور حسن مكي محمد أحمد

نذر ثورة الجياع ويوميات االحتجاجات التي أطاحت بحكومة اإلنقاذ
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المجاهديــن، تلــك الحــرب التــي كانــت نهايتهــا فصــل الجنــوب وبــدء حــروب دارفــور 
والهرولــة وراء أمريــكا والغــرب ألخــذ شــهادة حســن ســير وســلوك. وبــدأت نــذر الثــورة 

تطــل منــذ منتصــف ديســمبر ٢٠١٨م.

وإمتــدت نــذر ثــورة الجيــاع إلــى الخرطــوم وفــي الجمعــة ٤ ينايــر ٢٠١٩ م ورد 
فــي مدونتــي مظاهــرات محــدودة فــي أم درمــان والخرطــوم وودنوبــاوي، وبيــت المــال 
والصحافــة - وامتــداد المظاهــرات فــي يــوم األحــد ٥ ينايــر ٢٠١٩ م إلــى قلــب 
الخرطــوم وأبوحمامــة وأقواهــا فــي البــراري، وأخــرى فــي الديــم مــع تجــدد المظاهــرات 
فــي عطبــره ومدنــي وبورتســودان وتطالــب جميعهــا برحيــل البشــير، والســمة الغالبــة 
هــي الســلمية وظهــور حشــود حــزب األمــة القومــي الداعــي لاعتصــام داخــل وخــارج 

الســودان.

وإبتداء من يوم الجمعة ١١ يناير ٢٠١٩ م بدأت منابر الســلفيين في المســاجد 
تنــدد بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن وصليــت فــي مســجد ســيدة ســنهوري، حيــث 
ألقــى الخطيــب الشــاب خطبــة ملتهبــة ممتــازة دارت حــول هــدر الدمــاء واغتيــال 
األبريــاء باســم السياســة، كمــا خرجــت مظاهــرة مــن مســجد د. عبــد الحــي يوســف وإن 
لم يشــارك فيها، كما طالت النيران والغاز المســيل للدموع مستشــفى أمدرمان مســاء 
الخميــس، وأحاديــث مذاعــة غيــر موفقــة وفــي غيــر محلهــا مــن قــادة الحكومــة حــول 

جماعــات ظــل، وتهديــد بالــردع وحــل أزمــة الســيولة بطباعــة العملــة. 

وابتــداء مــن األحــد ١٣ ينايــر ٢٠١٩م بــرز اســم هيئــة افتراضيــة بإســم تجمــع 
المهنييــن وأخــذت تدعــو للمظاهــرات والعصيــان المدنــي وســاندتها بعــض األحــزاب 

ومظاهــرات مــؤازرة فــي الدويــم وبورتســودان ومدنــي.

السياســة  األزمــة  أفــق  اتســاع  ونــذر  الشــعبي  الســخط  لموازنــة  محاولــة  وفــي 
واالقتصاديــة يقــوم الرئيــس البشــير بزيــارة نيــاال، التــي شــهدت مظاهــرة قبــل وصولــه 
واعتقــاالت للمتظاهريــن، وكان مــن المنتظــر أن تبــرز زيــارة الرئيــس اســتقباال كبيــرا 
المجموعــة  ولكــن حضــور  اكتمــل  قــد  كان  الغــرب  شــريان  شــارع  أن  خصوصــا 
العربيــة تأثــر بمقاطعــة أنصــار موســى هــال المعتقــل، واندلعــت فــي الخرطــوم بحــري 

نذر ثورة الجياع ويوميات االحتجاجات التي أطاحت بحكومة اإلنقاذ
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المظاهــرات التــي شــارك فيهــا حتــى أبنائــي الذيــن يســكنون فــي جنــوب الخرطــوم، 
وأشــارت جريــدة المصــري اليــوم ١٥ ينايــر ٢٠١٩ م إلــى خطــاب الرئيــس البشــير 
فــي نيــاال، وشــكره لدولــة اإلمــارات علــى مــا قدمتــه للســودان لفــك الضائقــة البتروليــة 
ولخــص األزمــة االقتصاديــة فــي أن واردات الســودان تعــادل ثمانيــة مليــارات دوالر 
بينمــا صادراتــه فــي حــدود الملياريــن - ممــا أثــار ســؤاال أيــن هــو عائــد الذهــب 

وعائــدات المغتربيــن والصــادرات األخــرى. 

إلــى الكاكلــة  وفــي مســاء الثاثــاء ١٦ ينايــر ٢٠١٩ م امتــدت المظاهــرات 
وحاولــت الحكومــة إقامــة حشــد فاشــل فــي نيــاال ســبقته اعتقــاالت ومظاهــرات ودعــا 
تجمــع المهنييــن لموكــب آخــر مطالبــا بتنحــي البشــير واحســاس بــأن نظــام اإلنقــاذ 
اتجــه منــذ عامــه األول للحلــول الدمويــة وربمــا قــد ينتهــي دمويــا، ومــرة أخــرى أصلــى 
الجمعــة فــي مســجد ســيدة ســنهوري ١٨ ينايــر ٢٠١٩ م، وخطبــة الجمعــة حــول 
حرمــة قتــل النفــس التــي حــرم هللا قتلهــا - وفــي المســاء متابعــة أخبــار المظاهــرات 
مــن خــال القنــوات الفضائيــة فــي القســم العربــي تلفزيــون هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة 
وكذلــك قنــوات الحــدث والجزيــرة وتجــدد المظاهــرات فــي أحيــاء البــراري مــع إطــاق 
الرصــاص الــذي أدى الستشــهاد طبيــب وكهــل عمــره ٦٠ عامــا كمــا تــم ضــرب مأتــم 

بقنابــل الغــاز.

فــي  مقــال  فــي  الســودان ظهــر  عــن مظاهــرات  عالمــي،  إعامــي  انتبــاه  أول 
جريــدة.lndp البريطانيــة الســبت ١٩ ينايــر ٢٠١٩ م، ويعكــس المقــال تفاصيــل عــن 
المظاهــرات ولكــن دون تحليــل مــا أحــاط بهــا مــن قتــل وعنــف، وركــز المقــال حــول 
ضــرب مأتــم بــري الــذي تجمــع فيــه قرابــة خمســة آالف بالقنابــل المســيلة للدمــوع - 
بينمــا توالــت المقــاالت، حيــث كتــب د. خالــد التجانــي مقــاال ممتــازا واخــر مــن د. 
عبدالوهــاب األفنــدي ووجــد المقــاالن رواجــا فــي وســائل التواصــل االجتماعــي وركــز 
د. خالــد التجانــي علــى أن المعركــة معركــة جيــل، وأن منهــم فــي الميــدان شــبابا 
وكهــوال، كمــا أخــذت خطــب الجمعــة فــي معظــم المســاجد فــي التفاعــل مــع الحــراك 

الشــبابي.

اكتفــى اإلســاميون باجتماعــات مغلقــة فــي الحــزب الحاكــم، وكان بعضهــم يظــن 
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أنهــا ســحابة صيــف ســرعان مــا تمــر، كمــا مــرت غيرهــا مــن األزمــات، بينمــا ســافر 
الرئيــس البشــيرة األحــد ٢٠ ينايــر٢٠١٩م إلــى الكريــدة حيــث درج أهلهــا علــى إقامــة 
حولية ســنوية لشــيوخهم من مؤسســي النفس القادري الســماني كالشــيخ برير، ويأتي 
إليهــا المريــدون مــن كل أنحــاء الســودان، وأراد البشــير أن يتخــذ هــذا التجمــع واقعــة 
سياســية ولكــن هيهــات، الجميــع يعرفــون إنهــا حوليــة ال عاقــة لهــا بالسياســة، بينمــا 

عقــد رئيــس جهــاز األمــن الفريــق صــاح قــوش مؤتمــرا صحفيــا معتــدل النبــرة. 

وفــي الثاثــاء ٢٢ ينايــر، تحاشــت األهــرام تغطيــة أخبــار الســودان، باســتثناء 
كلمــة بعنــوان »ســودانان« وفيهــا ترحيــب مقتضــب بزيــارة رئيــس جنــوب الســودان 

بينمــا تحاشــي اإلعــام المصــري تغطيــة أخبــار االحتجاجــات فــي الســودان. 

وتوالت في ذات اليوم - الثاثاء - مظاهرات الحاج يوسف وأم بدة وإن كانت 
ضعيفة في منطقة ذات كثافة ســكانية عالية، وفي شــارعين فقط - مما يشــير إلى 
أن قــادة المظاهــرات هــم عنصــر الشــباب المتعلــم مــن أبنــاء التجــار والطبقــة الوســطى 

من اليساريين واإلساميين.

زيارتــه  لموازنــة  محاولــة  فــي  قطــر  إلــى  البشــير  الرئيــس  طــار  الكريــدة  ومــن 
لإلمــارات، دون معلومــات كافيــة عــن طبيعــة الزيــارة واســتقبله فــي المطــار وزيــر 
الدولــة للشــؤون الخارجيــة وفــي ذات اليــوم األربعــاء ٢٣ فبرايــر وقــع ســوء تفاهــم 
واشــتباك جزئــي بيــن عناصــر األمــن والبحريــة وأبــرز ذلــك نــذر صــراع مــا بيــن األمــن 
والجيــش، حينمــا اعتــدي رجــال األمــن علــى ضابــط فــي البحريــة، كان موجــودا فــي 
منطقــة المظاهــرات، وربمــا لــو كان الظــرف عاديــا لمــر هــذا الحــادث ولكــن فــي هــذه 
الظــروف مثــل نذيــر شــؤم علــى النظــام، ومــن بعــد كان لجنــود البحريــة ســهم فــي 
حمايــة االعتصــام كمــا جــاءت مــن بعــد ذلــك كلمــة للعميــد م صــاح كــرار لجنــود 

البحريــة ألخــذ مواقفهــم فــي حركــة الثــورة.

وفــي يــوم الخميــس ٢٤ ينايــر، بــرزت دعــوة لمظاهــرات حاشــدة فــي ١٧ منطقــة، 
والسلفيون وأنصار السنة جناح أبو زيد، يقومون بدور كبير في التعبئة، والمشاركة 
فــي التظاهــر والخطابــة عــن القتــل وســفك الدمــاء وطبعــا هــم مــن المكلوميــن جــراء مــا 
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حــدث ألبنــاء الشــيخ أبــو زيــد.

خطيــب مســجد جامعــة إفريقيــا فــي الروضــة يحــذر ويؤكــد حرمــة قتــل النفــس 
ولكنــه جبــر ذلــك بــأال يخــرج النــاس علــى الحاكــم، مــع اســتمرار المظاهــرات فــي 
األحيــاء، وأخــذت القنــوات الفضائيــة فــي اســتعراض نمــاذج مــن المظاهــرات، وفــي 
يــوم الســبت ٢٦ ينايــر عقــدت الحركــة الوطنيــة للتغييــر بقيــادة د. الجزولــي دفــع هللا 
اجتماعــا وأصــدرت بيانــا يحــذر مــن تجاهــل الحــراك الشــعبي ويديــن القتــل ويدعــو 
إلــى عقــد مؤتمــر صحفــي، وبيــان ولجنــة تســيير، وفــي يــوم األحــد ٢٧ ينايــر تجمــع 
المهنييــن يدعــو إلــى مظاهــرات واعتصامــات والســيد الصــادق المهــدي يصبــح رئيســا 
لمجلــس قــوى الثــورة فــي إطــار تجمــع المهنييــن، بينمــا الرئيــس البشــير يســافر إلــى 
مصــر. ربمــا إلكمــال صفقــة إلخــراج اإلخــوان اإلســاميين مــن الحكومــة، وأمانــة 
العدالــة فــي المؤتمــر الشــعبي تصــدر بيانــا قــد يمهــد لخــروج المؤتمــر الشــعبي مــن 

الحكومــة.

وفــي ٢٨ ينايــر تخــرج جريــدة األهــرام عــن صمتهــا بعــد زيــارات البشــير وتتحــدث 
عن أهمية استقرار السودان بالنسبة لمصر والتنسيق األمني بين مصر والسودان، 
وأمــن البحــر األحمــر، بينمــا يكتــب بعــض ممثلــي النخــب المصريــة مــن مؤيــدي نظــام 
السيســي مذكــرة تأييــد للحــركات االحتجاجيــة فــي الســودان وأهمــل خبــر األهــرام إشــارة 
البشــير إلــى الــدور األجنبــي فــي االحتجاجــات والمظاهــرات وركــز علــى االتفــاق 

علــى كيفيــة مــلء خــزان األلفيــة والربــط الكهربائــي بيــن مصــر والســودان.

فــي تطويــر حركــة  بــدأت تحقــق نجاحــا،  يبــدو أن فكــرة االعتصامــات  بينمــا 
الثــورة الشــعبية بعــد أن أخــذت الســلطات فــي ســد المنافــذ والطــرق أمــام المظاهــرات 
والمواكــب، ومــع أن األمــن اشــتد فــي تفريــق هــذه االعتصامــات إال أنهــا مثلــت تطــورا 

فــي حركــة الثــورة الشــعبية.

المراكز البحثية التي أقامها النظام بعيدة عما يجري في الشارع 

علــى كثــرة المراكــز البحثيــة، إال أن هــذه المراكــز لــم تجــرؤ علــى مخاطبــة مــا 
يجــرى حولهــا، وتمــت الدعــوة فــي معهــد األمــن والدراســات لنــدوة حــول تطــورات 
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األوضــاع فــي إثيوبيــا وتأثيراتهــا علــى الســودان، ولفــت نظــري حضــور د. إبراهيــم 
األميــن ودار النقــاش حــول قضايــا : 

١ - ترسيم الحدود. 

٢ - التوغل اإلثيوبي في الفشقة. 

معهــد  أكبــر  إلــى  باإلضافــة  بحــري  أســطول  أكبــر  إثيوبيــا  تبنــي  لمــاذا   -  ٣
والبحريــة. المائيــة  للدراســات 

ومــع إن األوفــق كان دراســة الوضــع فــي الســودان إال أننــي ذكــرت أن الســودان 
حولــه، ١١٠ ماييــن إثيوبــي ومائــة مليــون مصــري، ٢٥ مليــون مــن تشــاد وافريقيــا 
مائــة  أى  اريتــري،  الســودان و٥ ماييــن  جنــوب  فــي  الوســطى، وعشــرة ماييــن 
وخمســون مليونــا مــن البشــر يحيطــون بالســودان، ومــع إن معــادالت القــوة بيــن 
الســودان واثيوبيــا ربمــا تكــون جزئيــا لصالــح إثيوبيــا، إال أن اإلرادة القتاليــة هــي 
التــي تحــدد النتيجــة، فقــد صمــدت إريتريــا ذات الماييــن الخمســة أمــام إثيوبيــا فــي 
حربهمــا القاســية فــي ١٩٩٦- ١٩٩٧، وفــي يــوم الخميــس ٣١ ينايــر ظهــر للمــرة 
الثانيــة مقــال lndp عــن االحتجاجــات الشــعبية الســودانية وعــن انحيــاز معظــم النظــم 
الملكيــة واالســتبدادية إلــى الرئيــس البشــير خوفــا مــن الديمقراطيــة وخوفــا مــن الثــورة 
وخوفــا مــن أن يــرث اإلســاميون ســلطانه وألول مــرة أســمع برئيــس هيئــة األركان 
اإلســرائيلي الســابق Ganzi Benni الــذي انضــم لحــزب عليــون رئيســه الســابق 

بقصــد اإلطاحــة بنتنياهــو. 

والحظــت فــي هــذه الفتــرة قضــاء الرئيــس إجــازة طويلــة بالمغــرب، حيــث درج قــادة 
الصهيونيــة علــى االلتقــاء بالزعمــاء العــرب.

شــهدت الجمعــة الفاتــح مــن فبرايــر مظاهــرة مــن مســجد الســيد عبدالرحمــن وتــم 
تفريقهــا بغــاز األعصــاب مــع اســتمرار المظاهــرات فــي أنحــاء الســودان والرئيــس 

البشــير فــي كســا حيــث اســتقبله حشــد كبيــر ولكــن بــدون روح. 

وشــاهدت فــي هــذا اليــوم رؤيــة غريبــة، كأنمــا إعصــارا حميــدا محمــا بالعســل 
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يهــب علــى المنــزل وفــي رأســه نــار ثــم يشــق برنــدة الصالــون وينــزل عســا بســيطا 
نتناولــه بماعــق صغيــرة. 

العمــل  ومســتقبل  االحتجاجــات  مســار  علــى  الحــوار  فــي  مســاهماتي  أثــارت 
السياســي حــوارا فــي وســائل االتصــال االجتماعــي، وأن الســلطة تهــرب للهامــش 
وتحشــد المحتشــدات بــدون عنــوان بــدال مــن التفاعــل مــع الشــباب والنخــب، ممــا يــدل 
علــى نزعــة الهــروب مــن المحاكمــة الحضريــة، ومكــرم محمــد أحمــد الوزيــر المصــري 
والصحفــي المعــروف، يكتــب فــي األهــرام عــن هــوس اإلخــوان بــأن الثــورة قادمــة 
وأن تأييــد مصــر للرئيــس البشــير نابــع مــن خــوف مــن الفوضــى. الجمعــة ٨ فبرايــر 
ماتــزال المظاهــرات مســتمرة وتدخــل الثــورة أســبوعها التاســع وبــدون قيــادة وتظهــر 
مقالــة بقلــم د. التجانــي عبدالقــادر عنوانهــا أرحــل بعصــاك، وفــي يــوم الســبت ٩ 
ينايــر ٢٠١٩م ظهــرت مقالــة فــي جريــدة The Guardian  البريطانيــة عــن تامــذة 
الفنــان المرحــوم محمــود عبدالعزيــز ومحاولــة الثــوار توظيــف أغانيــه فــي حركــة 
االحتجاجــات، وأن هــذا الفنــان، كان أحيانــا يجلــد فــي المحاكــم لتعاطيــه الممنوعــات، 
ولكــن حينمــا المســت الطائــرة التــي جــاءت بجثمانــه أرض المطــار مــن عمــان، 
عطــل محبــوه حركــة المطــار وهــذا يكشــف عــن التطــور العقلــي والعاطفــي للشــباب 

ــم أدوات الســلطة عــن وضعيــة أخــرى للشــباب. فــي الســودان بينمــا تتكل

وفــي الســبت ٩ فبرايــر ٢٠١٩ م، وعلــى هامــش مؤتمــر القمــة اإلفريقــي، أوردت 
المصــري اليــوم ١٠ فبرايــر خبــر اجتمــاع الرؤســاء البشــير وأبــي أحمــد والسيســي 
لمناقشــة التكامــل بيــن الــدول الثــاث والمخاطــر - وكذلــك تقريــب وجهــات النظــر 
حــول ســد األلفيــة ودراســات اللجنــة الفنيــة، ومــا أظــن أنــه كان لهــذه االجتماعــات 
فائــدة، فهــا هــي الصحافــة الصــادرة اليــوم ٢٥ فبرايــر ٢٠٢٠م، تقــول أن إثيوبيــا 

تنســحب مــن اجتماعــات ســد األلفيــة المقــررة فــي أمريــكا.

وفــي األهــرام، الثاثــاء ١٢ فبرايــر ٢٠١٩م جــاءت مقالــة الكاتــب المصــري د. 
اســامة حــرب الغزالــي، عــن المــرأة الســودانية ودورهــا فــي التظاهــرات واالحتجاجــات 
وهــذه هــي المــرة الثانيــة التــي يكتــب فيهــا الغزالــي عــن احتجاجــات الســودان، كمــا ورد 
فــي صحيفــة المصــري اليــوم، لقــاء مــع رئيــس البرلمــان الســوداني د. إبراهيــم أحمــد 
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عمــر يفيــد بــأن مرشــح المؤتمــر الوطنــي فــي انتخابــات عــام ٢٠٢٠م هــو الرئيــس 
البشــير كمــا قلــل مــن أهميــة االحتجاجــات وأنهــا متاشــية.

ومــع اســتمرار المظاهــرات، ترقــب الســودانيون فــي مســاء الجمعــة ٢٢ فبرايــر 
٢٠١٩م خطــاب الرئيــس الــذي ظهــر متــرددا واآليــات القرآنيــة التــي اختارهــا غيــر 
موفقــة وال تصلــح شــواهد، ألنهــا تخاطــب اليهــود )فأقتلــوا أنفســكم ذلــك خيــر لكــم( 
البقــرة ٥٤، كمــا أن الخطــاب فيــه تراجــع عمــا أعلنــه وزيــر أمنــه المهنــدس صــاح 
قــوش، الــذي بشــر بإصاحــات قــد تصــل إلــى أن البشــير لــن يرشــح نفســه فــي 
انتخابات ٢٠٢٠م - وأنه ســيتخلي عن عباءة المؤتمر الوطني - ولكن لم يحدث 
شــيء مــن ذلــك، ســوي أنــه زاد األمــور ســوءا بإعــان حالــة الطــوارئ، ناســخا مــا 
ذكــر فــي أن تــداول الســلطة ســيكون باالنتخابــات،  ثــم أبــدل الــوالة المدنييــن بحــكام 
عســكريين وأدى الخطــاب إلــى نتائــج عكســية فمــأت المظاهــرات الشــوارع، وســدت 
 The الطــرق وأصيــب المجتمــع السياســي بخيبــة أمــل فــي الخطــاب وأفــردت جريــدة
Guardian مقالــة لمــا حــدث ولكنهــا أخطــأت فــى القــول بأنــه تــم تعييــن رئيــس وزراء 

ومــا حــدث هــو تعييــن وزيــر لشــؤون الرئاســة اســمه فضــل محمــد فضــل. 

الخطــاب صدمــة  ومثــل  لنظامــه  وفــاة  شــهادة  البشــير  الرئيــس  خطــاب  مثــل 
لإلصاحييــن داخــل النظــام، كمــا يمكــن القــول إن الخطــاب مثــل نهايــة حكــم اإلنقــاذ 
ولــم يبــق إال تحريــر شــهادة الوفــاة، التــي تــم تحريرهــا بعــد أســابيع مــن هــذا الخطــاب، 
كمــا أن المظاهــرات العفويــة التــي انطلقــت حتــى الصبــاح وأغلقــت شــوارع الخرطــوم 
وأم درمــان وبحــري أكــدت أن النظــام خــرج مــن قلــوب وأفئــدة معظــم الســودانيين ومــا 

عــادوا يرجــون فيــه خيــرا.

وفــي الثاثــاء ٢٥ فبرايــر أصــدر البشــير قانــون الطــوارئ، واألحــوال تــزداد ســوءا 
وتحديد ثاثة آالف دوالر حدا أقصي للمسافر وإطاق يد األمن على المتظاهرين 

وتعيين عســكري وزيرا للتعلـــيم العالي، واشــتداد أزمة المحروقات.

وفــي واحــد مــن قراراتــه غيــر المدروســة البشــير يســلم صاحيــات رئيــس المؤتمــر 
الوطنــي لوالــي واليــة شــمال كردفــان أحمــد محمــد هــارون وال يعينــه فــي منصــب 
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تنفيذي ود. فيصل حسن إبراهيم يحتفظ بمنصبه في تجاوز لقادة المؤتمر الوطني 
التاريخييــن. وتتجــدد المظاهــرات فــي الخرطــوم وأم درمــان، وأخــذ المجتمــع السياســي 
بل المجتمع المدني يترقب ماذا سيحدث؟ كيف ستتطور األمور ومستقبل السياسة 
فــي الســودان؟ كمــا صــدم المجتمــع باألحــكام القاســية التــي أصدرهــا بعــض القضــاة 
علــى المتظاهريــن والتــي وصــل بعضهــا لخمــس ســنوات، وانتقلــت تقاليــد مظاهــرات 
الســودان إلــى الجزائــر، ضــد محــاوالت الرئيــس بوتفليقــة إعطــاء نفســه عهــدة خامســة، 
ومــا يحــدث فــي الجزائــر يكشــف عــن عــوار العالــم اإلســامي، الــذي يحكمــه حــكام 
يفتقــرون لســامة الحــواس، وصــدرت فــي األحــد٣ مــارس ٢٠١٩م مقابلــة فــي جريــدة 
الســوداني، حــول مــاالت دولــة المؤتمــر الوطنــى -وزارنــي بعدهــا عــدد مــن الســفراء 
األوربييــن واآلســيويين فــي محاولــة الســتامهم مــاالت النظــام، وجريــدة الجارديــان 
البريطانيــة فــي الخميــس ٧ مــارس ٢٠١٩م تكتــب مقالــة عــن األوضــاع فــي الســودان 
وانســداد األفــق السياســي واالقتصــادي واإلصــرار علــى المنــاورة فــي ظــرف صعــب.

مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم:  

بينمــا ران ســكون غريــب مــن أوليــاء النظــام والحركــة اإلســامية عمــا يجــري 
مــن احتجاجــات وســخط عــام، وتوابعــه مــن تحــوالت اقتصاديــة وسياســية وتخبــط 
دســتوري وأمنــي - اللهــم إال إذا كان مــا يقــوم بــه األمــن وبعــض المــداوالت اليائســة 
فــي مجلــس الشــعب هــو أقصــى مــا فــي جعبــة النظــام، لكســر الصمــت المريــب، مــا 
ســمي بمبــادرة جامعــة الخرطــوم بقيــادة مديرهــا الســابق والمديريــن الســابقين أحمــد 
ســليمان وعبدالملــك محمــد عبدالرحمــن وهاشــم الهــادي ود. حســن حــاج علــي، وأهــم 

مــا ورد فــي مبادرتهــم فــي االثنيــن ١١ مــارس ٢٠١٩م: 

تكوين حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات. - 
إطاق سراح المعتقلين السياسيين. - 
وعــدم تعديــل الدســتور لــدورة أخــرى - أي عــدم ترشــيح - 

الرئيــس ولكــن ســكتت المبــادرة عمــن يتولــى إدارة رئاســة الفتــرة 
االنتقاليــة، ورحــب الرئيــس البشــير بالمبــادرة. 
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زيارة النائب األول ومدير االستخبارات للقاهرة :

وحســب جريــدة االهــرام ١٢ مــارس ٢٠١٩م، قــام الفريــق أول عــوض ابنعــوف، 
والمهنــدس صــاح  قــوش بزيــارة للقاهــرة ومقابلــة الرئيــس عبدالفتــاح السيســي ووزيــر 
إلــى ســفير  خارجيتــه ســامح شــكري ومديــر اســتخباراته عبــاس كامــل باإلضافــة 
الســودان بالقاهــرة، ودار تفاهــم حــول ربــط الســكك الحديديــة والربــط الكهربائــي وأن 
أمــن الســودان جــزء مــن أمــن مصــر، كمــا ورد فــي مقــاالت االهــرام، ومقــال عــن 
فتــح طريــق األربعيــن بدارفــور حتــى البحــر المتوســط، وأن األزهــر ينشــىء اتحــادًا 
للجامعــات اإلفريقيــة اإلســامية علــى غــرار اتحــاد الجامعــات اإلســامية الــذي تتبنــاه 
جامعــة إفريقيــا العالميــة وأن األزهــر فــي طريقــه إلنشــاء معاهــد أزهريــة فــي النيجــر 

وجنــوب إفريقيــا ويوغنــدا.

حكومة جديدة : 

قــام الرئيــس البشــير بإعــان تعديــل فــي حكومتــه، ولفتــرة قصيــرة جعــل نائبــه 
الفريــق أول بكــري صالــح رئيســا للــوزراء ثــم أقالــه وجــاء بوزيــر الطاقــة والكهربــاء 
معتــز موســى رئيســا للــوزراء ثــم هــا هــو يقصــي معتــز ويأتــي بمحمــد طاهــر أيــا 
رئيســا للــوزراء ويدخــل عــددا مــن الــوزراء المواليــن للمراغنــة، فــي الماليــة والنقــل 
ومجلــس الــوزراء )يســن مجــدي، تــاج الســر أحمــد ســعد، محمــد محجــوب(، وقــام إيــا 
بإعــداد قائمــة إعفــاء شــملت مائتيــن مــن مديــري الشــركات، كمــا أصــدر قــرارا آخــر 
بواليــة وزارة العــدل علــى كل الشــركات المســاهمة فيهــا الحكومــة، ولكــن قبــل انجــاء 

الوضــع أصبحــت االحتجاجــات الشــعبية ســيدة الموقــف.

قــام نائــب جمهــوري فــي الكونجــرس األمريكــي وهــو عضــو فــي لجنــة الحريــات 
ومعــه وفــد كبيــر بزيــارة للســودان لمقابلــة نائــب الرئيــس ومديــر االســتخبارات ووزيــر 
الخارجيــة كمــا قــام بمقابلــة سياســيين ومعتقليــن وحكومييــن فــي مســعى حكومــي 

ســوداني لتحســين صورتهــا ولكــن بعــد فــوات األوان.

وتتوالــى المظاهــرات فــي يــوم الخميــس ٢١ مــارس ولــم ينــج أبنائــي مــن الجلــد 
ونشــر صورهــم فــي وســائل التواصــل االجتماعــي واســتمرار المظاهــرات يــوم الجمعــة 
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والرئيــس البشــير فــي محاولــة لتحســين صورتــه يصــدر قــرارا جمهوريــا، بخفــض مــدة 
الســجن القصــوى علــى منتهكــي قانــون حالــة الطــوارئ مــن عشــر ســنوات إلــى ســتة 
أشــهر، والفائــدة اضطــراب السياســات واصــدار أوامــر ونســخها بــدون رؤيــة، بينمــا 
ال يــزال الفســاد محصنــا وكمــا يقولــون حاميهــا حراميهــا، وتتوالــي نــذر الشــؤم حيــث 
انفجــرت قنبلــة، حــاول أطفــال ثمانيــة اســتخراج النحــاس منهــا، فمــات ثمانيتهــم - 
راجــع األهــرام المصريــة األحــد ٢٤ مــارس - بينمــا قامــت حكومــة إيــا بــأداء القســم 

فــي يــوم الخميــس ٢٨ مــارس لتحكــم أســبوعين قبــل اإلطاحــة الكليــة بالنظــام. 

بينمــا االرتبــاك ســيد الموقــف فــي الخرطــوم، تــم فــي يــوم الســبت ٣٠ مــارس 
٢٠١٠ اقتحــام الســفارة التشــادية فــي باريــس والمفاجــأة وجــود كتلــة مــن الجــوازات 
الســودانية فــي الســفارة، ومعهــا األختــام وال تعليــق ال مــن الحكومــة الســودانية وال 
مــن ســفارة الســودان وال مــن تشــاد وال مــن فرنســا أيضــا وحتــى اليــوم ال يــزال اللغــز 
يحتــاج لحــل، والحكومــة تهــدد مــن يحملــون عمــات ســودانية خــارج إطــار النظــام 
المصرفــي وعــدم إيداعهــا فــي المصــارف، حســب قانــون الطــوارئ، فــي محاولــة لحــل 
إشــكال إفــاس المصــارف التــي أصبحــت عاجــزة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا، وأزمــة 
ســيولة تضــرب الجيــوب وال جديــد ســوي اجتمــاع مجلــس شــورى المؤتمــر الوطنــي 
يــوم الخميــس فــي نهايــات شــهر مــارس ٢٠١٩م الــذي تــم الترحــم فيــه علــى الموتــى 
فــي األحــداث، والمطالبــة برفــع حالــة الطــوارئ، يطالبــون مــن؟ وهــم إمــا الحــزب 
الحاكــم أو حــزب الحكومــة! وألول مــرة يديــر االجتمــاع األســتاذ أحمــد هــارون، ولــم 
ــم يتطــرق للقضيــة االقتصاديــة وهمهمــات عــن تغييــر  يتعــد االجتمــاع توصيــات ول
اســم الحــزب، وكان مســك ختــام جبانــة الســلطة الهائصــة، خطــاب الرئيــس البشــير 
فــي افتتــاح دورة مجلــس الشــعب وإطــاق لوعــود وأوامــر حــول الشــباب، وبــدون 
ميزانيــة أو برنامــج زمنــي، ســوق كام، وترحــم علــى الشــهداء، بينمــا رئيــس الــوزراء 
المكلــف غاطــس فــي قضايــا الشــرق وصــراع مــع مســاعد رئيــس الجمهوريــة حــول 

صنــدوق الشــرق.
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إرهاصات تحرير شهادة الوفاة لنظام اإلنقاذ: 

مــاالت  حــول  والمضــادة،  الملغومــة  بالتســريبات  السياســي  المجتمــع  انشــغل 
الحكومــة، وهــل تخلــي الرئيــس البشــير عــن المؤتمــر الوطنــي أم فقــط يريــد أن يديــره 
بحبــل ســري قوامــه المــال والوظيفــة، ويظــل المؤتمــر مجمــدا فعليــا وقائمــا شــكليا، وبــذا 
ال يشــكل عبئــا فــي الظاهــر كمــا يمكنــه أي الرئيــس مــن إقامــة تســويات سياســية، 
ال يحتــاج فيهــا حتــى لتنويــر قيــادات المؤتمــر الخائفــة والمرتعشــة وهنــا قــام بحــل 
الحكومــات الوالئيــة ومجالســها التشــريعية ، وعلقــت فــي مقابلــة صحفية.«دبيــب 
ورأســه انقطــع« بمعنــى أن الرابــط لكتلــة النظــام الوظيفــة والمــال، فــإن ذهبــا ذهــب 
المؤتمــر الوطنــي، وفــي يــوم الســبت ٦ إبريــل تجمــع الشــباب الغاضــب فــي مظاهــرة 
ضخمــة، ال تقــل عــن عشــرين ألفــا مــن المتظاهريــن تطالــب بتنحــي الرئيــس البشــير 
ولعلهــا مــن أكبــر المحتشــدات التــي شــهدتها الخرطــوم باســتثناء تلــك التــي قابلــت 
القائــد جــون قرنــق وبــرزت مقالــة فــي.Ny.T نيويــورك تايمــز يــوم األحــد وأنــه ألول 
مــرة يصــل المتظاهــرون للقيــادة العامــة ويبقــون هنــاك طيلــة الليــل - ويقــال إن قــوات 
األمــن ضربــت المتظاهريــن فــي وســط الخرطــوم ودفعتهــم دفعــا فــي اتجــاه القيــادة، 
حيــث فتحــت الشــوارع حتــى دخلــوا داخــل القيــادة العامــة وأصبحــوا فــي حمــي القــوات 
المســلحة حاميــة الرئيــس ولعــل فــي ذلــك شــيئا مــن دهــاء قيــادة جهــاز األمــن الــذي 

أصبــح مقتنعــا بــأن قيامــة النظــام قــد قامــت.

وفــي صبيحــة األحــد بــات وســط الخرطــوم خاليــا مــن المــارة والســيارات، بينمــا 
وقفــت علــى رؤوس الطــرق والكبــاري عربــات األمــن مغلقــة للحركــة باســتثناء المــارة 
على األقدام وانتشــرت شــائعة بأن هناك عطلة رســمية إلى يوم الخميس ١١ ابريل 
٢٠١٩م، ولكــن ظهــر خبــر علــى اســتحياء فــي الشــريط اإلخبــاري للقنــاة التلفزيونيــة 
باســم الناطــق باســم مكتــب وزيــر اإلعــام ينفــي ذلــك بينمــا أعــداد المتظاهريــن تــزداد 

معتصمــة بالقيــادة العامــة.

حاولــت القــوات األمنيــة والشــرطة مدعومــة بمليشــيات فــض االعتصــام تفريــق 
الثــوار فــي مســاء االثنيــن، ولكــن تصــدت لهــا قــوات البحريــة وصغــار الضبــاط 
وأبعدوهــا، ممــا أعطــى زخمــا لحركــة االحتجاجــات، وبالتحليــل فــإن الرئيــس أصبــح 
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خــارج دائــرة القــرار السياســي واألمنــي بينمــا حــزب المؤتمــر الوطنــي ال حــول وال 
قــوة لــه - وفشــلت طلقــة الرئيــس البشــير األخيــرة القائمــة علــى فــض االعتصــام مــع 
ســقوط قانــون الطــوارئ، بينمــا ارتفعــت معنويــات الثــوار، وحينهــا ضغــط الرئيــس على 
اللجنــة األمنيــة المكونــة مــن قائــد الشــرطة وقائــد جهــاز األمــن وقائــد االســتخبارات 
العســكرية فرفــض هــؤالء تنفيــذ أمــره بفــض االعتصــام ألن ذلــك ســيؤدي إلــى صــدام 
داخــل المؤسســة العســكرية كمــا تناولــت وســائل التواصــل االجتماعــي مقاطــع للعميــد 
معــاش صــاح كــرار يدعــو قــوات البحريــة للتمــرد علــى الوضــع القائــم. وحــاول 
بعــد  القيــادي -حتــى  المكتــب  الوطنــي  المؤتمــر  لمســرح  العــودة  البشــير  الرئيــس 
إعانــه أنــه يريــد أن يكــون علــى مســافة واحــدة مــن الجميــع - داللــة علــى التخبــط 
واالضطــراب وغيــاب البوصلــة وخوفــه مــن أن تنقلــب عليــه بعــض قيــادات المؤتمــر، 
وبــرزت مقالــة فــي جريــدة الجارديــان البريطانيــة الثاثــاء ٩ ابريــل تشــير إلــى بعــض 
هذا وراج في وســائل التواصل من بعد على لســان القائد دقلو حميدتي أن المالكية 

يجيــزون قتــل الثلــث أي ثلــث الشــعب لبقــاء الثلثيــن.

وقيــام  وشــيوخا،  واناثــا  ذكــورا  وتشــكيلييه  وفنانيــه  بزخمــه  االعتصــام  واســتمر 
 Ny.T المعتصميــن بحمــات نظافــة وتثقيــف وبــروز مقاليــن فــي نيويــورك تايمــز
عــن أحــداث الســودان األربعــاء ١٠ أبريــل والمؤتمــر الوطنــي يصحــو مــن غيبوبتــه 
بقــرار عمــل احتشــاد مظاهــرة - ال مــكان لهــا مــن اإلعــراب وســتقوده إلــى الهاويــة. 

ومنــذ مســاء الخميــس انتشــرت األخبــار أن الجيــش سيســتولي علــى الســلطة، 
وتمثــل العقــل السياســي فــي رئيــس جهــاز األمــن المهنــدس صــاح قــوش، الــذي 
أقنــع اللجنــة األمنيــة المكونــة مــن النائــب االول ووزيــر الدفــاع الفريــق أول عــوض 
ابنعــوف ورئيــس هيئــة األركان الفريــق أول كمــال عبدالمعــروف وقائــد الدعــم الســريع 
الفريــق محمــد حمــدان حميدتــي والفريــق شــرطة الطيــب بابكــر وتــم اســتدعاء الفريــق 
عبدالفتــاح البرهــان قائــد القــوات البريــة إلخطــار الرئيــس بعزلــه - ولكــن تأخــر بيــان 
اإلقالــة كثيــرا، داللــة علــى محاولــة إليجــاد هندســة عســكرية، تحفــظ تــوازن النخبــة 
العســكرية وانتهــت هــذه التســوية إلــى التــدرج فــي انتقــال الســلطة، بحيــث يذيــع البيــان 
األول النائــب األول ووزيــر الدفــاع عــوض ابنعــوف الــذي حكــم لمــدة ٢٤ ســاعة ثــم 
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تنــازل عــن الســلطة لخلفــه، والرابــع فــي التسلســل العســكري، حيــث تــم تجــاوز رئيــس 
هيئــة األركان ونائبــه لتنتقــل الســلطة إلــى الفريــق البرهــان.

ثــم عقــد المجلــس العســكري مؤتمــرا صحفيــا، بــرز فيــه رئيــس اللجنــة السياســية 
الفريــق زيــن العابديــن وكان فــي غايــة الحضــور ووفــق فــي اإلجابــة عــن أســئلة 
جــاءوا  أنهــم  مــرات، ودار محــور كامهــم  ثــاث  لــه  التصفيــق  وتــم  اإلعامييــن 
اســتجابة لرغبــة الجماهيــر، وليــس لديهــم حلــول والحلــول يفتــرض أن تأتــي مــن القــوى 
السياســية، وأنهم لوال الثورة لظلوا نكرات وإنهم سيســيرون في درب الرئيس المرحوم 
ســوار الذهــب، ولمســت كلماتــه عمقــا ضاربــا فــي الوتــر العاطفــي الجماهيــري، ولكــن 
نتيجــة  إبعادهــم  تــم  بابكــر  الشــيخ والطيــب  أنــه واثنيــن آخريــن همــا جــال  يبــدو 
للضغوط الخاصة على المجلس العســكري، حيث كان للظهير الخارجي - أمريكا 

ومصــر واإلمــارات قنــوات مفتوحــة مــع كل أعضــاء المكــون العســكري. 

احتفت جريدة Ny.T بالثورة وظهرت عناوينها في الجمعة ١٢ ابريل كاآلتي : 

جنــرال ســوداني يتنــازل عــن الحكــم بعــد يــوم واحــد ليتــم - 
اســتبداله بعســكري آخــر.

تم إسقاط البشير ولكن لم يتم إسقاط نظامه - 

كان للفريــق حميدتــي مثلــه مثــل المهنــدس صــاح قــوش دور كبيــر فــي إســقاط 
النظــام وتــم تشــكيل المجلــس العســكري ليــا وأصبــح الفريــق حميدتــي نائبــا للبرهــان 
وكاهمــا كان علــى اتصــال باإلماراتييــن والســعوديين نســبة لعاقتهــم بحــرب اليمــن، 
كمــا أصبــح الفريــق دمبــاب مديــرا لجهــاز األمــن وأبــرزت جريــدة Ny.T الصــادرة 
فــي األحــد ١٤ ابريــل ٢٠١٩م خبــر اإلطاحــة بصــاح قــوش، كمــا أبــرزت جريــدة 
األهــرام تصريحــات للبرهــان باجتثــاث مكونــات النظــام الســابق ورمــوزه وإنهــاء حظــر 
التجــول والطــوارئ فــي الســودان، واصــدر الفريــق البرهــان قــرارا إلرضــاء الجماهيــر 

بمصــادرة أمــوال رمــوز النظــام الســابق، ممــا دل علــى عــدم الدرايــة. 

وأصبــح الســؤال الكبيــر، مــا هــو مســتقبل االعتصــام هــل انتهــى دوره؟ أم ال تــزال 
أمامــه مهــام لــم ينجزهــا وطغــى مــن داخــل االعتصــام صــوت اســتمرار االعتصــام 
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الــذي أصبــح مكانــه قبلــة للــزوار ومحجــا للشــباب فــي الســودان واألقاليــم وأصبــح لــه 
طقوســه وخطبــاؤه وفنانــوه وأصبــح عنوانــا للثــورة فــي العاصمــة وقبلــة الشــباب )مئــات 
االالف( أغلقــوا الطــرق وامتــد االعتصــام لشــواطئ النيــل والبــراري وجامعــة الخرطــوم. 

وأصبحــت قضيــة االعتصــام - قضيــة رأي عــام، فكثيــر مــن الكســاب وصنــاع 
الحيــاة، كانــوا يــرون االعتصــام، يشــكل عبئــا عليهــم، نســبة إلغــاق الطــرق والمنافــذ 
اليســار وتجمــع  بينمــا كان خطــاب  الســاعات،  المشــوار يكلــف  الحيويــة وأصبــح 
المهنييــن وحتــى المؤتمــر الشــعبي، بــأن مــا حــدث لــن يــؤدي إلــى نهايــة النظــام، وأنــه 
يعــود بأقنعــة وأوجــه مختلفــة، ولكــن داخــل الدوائــر المغلقــة، توصلــت بعــض مكونــات 
تجمــع المهنييــن وقــوى سياســية قريبــة مــن المكــون العســكري إلــى فــض االعتصــام 
بينمــا نشــط االتحــاد اإلفريقــي فــي متابعــة األمــر الســوداني، خصوصــا أنــه أصــدر 
قــرارا بتعليــق نشــاطات الســودان فــي االتحــاد اإلفريقــي، باعتبــار أن مــا حــدث فــي 

الســودان انقــاب عســكري.

وتنــص مقــررات االتحــاد اإلفريقــي علــى تعليــق عضويــة أي دولــة يقــع فيهــا 
اإلفريقــي  االتحــاد  عــام  مفــوض  فكــي  األســتاذ موســي  انقــاب عســكري، وزيــارة 
وفريقــه للتعــرف علــى الحــكام الجــدد ومتــى سيســلمون الســلطة للمدنييــن فــي األحــد 
٢١ ابريــل، حتــى تنتفــي معاملــة االتحــاد اإلفريقــي لمــا جــري فــي الســودان علــى 
انــه انقــاب عســكري، وموســى فكــي ينحــدر مــن أصــول زغاويــة فــي تشــاد واقامــة 
قريبــة حيــث عــاش ردحــا مــن حياتــه فــي الســودان، ويتــم تفاهــم علــى إرســال موفــد 
مــن االتحــاد اإلفريقــي للتجســير والتواصــل بيــن العســكريين وقــوى الحريــة والتغييــر 
وتتكــون البعثــة فيمــا بعــد مــن محمــد حســس ولــد لبــاد ومحمــد بلعيــش، وممثــل 
إلثيوبيــا هــو الســفير الصومالــي الجــذور محمــد وزيــر ومــن الغريــب أال تضــم البعثــة 

مصريــا ورئاســة االتحــاد اإلفريقــي فــي يــد الرئيــس عبدالفتــاح السيســي.

تغطية الصحافة العالمية فيما بعد االنقالب العسكري:

يــوم االثنيــن ١٥ إبريــل عــن اســتقالة  البريطانيــة،  فــي lndp المســتقلة  مقــال 
الفريــق أول عــوض ابنعــوف، ومقــال لصديقنــا األســتاذ الجامعــي د. نصــر محمــد 
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عــارف فــي األهــرام يتكلــم فيــه عــن الهزيمــة النكــراء لمشــروع اإلخــوان وأن مــا حــدث 
فــي الســودان أكبــر مــن مجــرد إطاحــة بالبشــير وتصريــح لوزيــر الخارجيــة ســامح 
شــكري، يقــول فيــه إن أمــن الســودان مســؤولية مؤسســاته، وعمومــا فــإن القاهــرة بــدت 
منزعجــة مــن الحــراك الســوداني، بينمــا أبــدت الســعودية واإلمــارات والكويــت اســتعدادا 
لحــل إشــكاالت الســودان، كمــا بــرز فــي المصــري اليــوم ١٥ أبريــل ثاثــة مقــاالت 
عــن الســودان، أحدهــا عــن مشــاركة المــرأة الكبيــرة فــي االحتجاجــات وشــعار الطلقــة 
مــا تقتــل بيقتــل ســكوت الــزول وآخــر عــن منظمــة التعــاون اإلســامي وعــن أن 

المتظاهريــن يطالبــون بتســليم الســلطة لحكومــة مدنيــة.

ومقالــة فــي lndp ١٠ إبريــل، عــن الوضــع فــي الســودان وكيــف أن الشــباب 
أطاحــوا برئيســين )البشــير وابــن عــوف( ورئيــس جهــاز األمــن فــي يوميــن. ومقالــة 
فــي األهــرام ١٦ ابريــل عــن اعتــذار رئيســة محكمــة الجنايــات الدوليــة، فاطمــة بنــت 
ســودة عــن محاكمــة الجنــود األمريكييــن الذيــن ارتكبــوا مجــازر وجرائــم حــرب فــي 
أفغانســتان، بعــد أن هددتهــا أمريــكا ومنعتهــا مــن زيارتهــا، بينمــا تصــر محكمــة 
الجنايــات علــى محاكمــة الرئيــس البشــير، تطــال العدالــة الضعيــف ويهــدر دمــه.

١٨ أبريــل مقــال فــي  Ny Times حــول تحريــك الرئيــس البشــير إلــى كوبــر، 
وكذلــك أعوانــه الســابقين، وكذلــك جريــدة األهــرام فــي ذات اليــوم تكتــب عــن مســاندة 
مصر للســودان الشــقيق ونقل البشــير لكوبر وإعان المجلس العســكري عزمه على 

محاربــة الفســاد.

المعتصمون يضغطون والشعب يئن : 

واصــل المعتصمــون لأســبوع الثانــي اعتصامهــم وإغاقهــم للطــرق - كوبــري 
القــوات المســلحة والجامعــة وشــعارات التطهيــر الموجهــة لإلنقاذييــن واإلســاميين 
ويســتجيب المجلــس العســكري فيطيــح برئيــس القضــاء عبدالمجيــد إدريــس المشــهود 
لــه بالكفــاءة كمــا تــم إعفــاء النائــب العــام واعتقــاالت مــع وصــول الســيد طــه عثمــان 
الــذي أصبــح مستشــارا فــي الديــوان المالــي للشــؤون اإلفريقيــة بعــد أن كان أحــد 
مســاعدي الرئيــس البشــير، ممــا أشــاع جــوا مــن اإلحســاس، أنــه وراء تنزيــل سياســات 
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أكبــر  ولكــن  الســوداني،  المشــهد  لتشــكيل  واإلمــارات  ومصــر  الســعودية  محــور 
إشــكاالت هــذا المحــور أنــه ال يريــد اإلســاميين وكذلــك ال يريــد الديمقراطيــة وبذلــك 
يعمــل علــى إقصــاء أهــم تياريــن علــى الســاحة السياســية كمــا أنهــم يريــدون فــض 
االعتصــام، وبــرز اســم عبــدهللا أدم حمــدوك الــذي ظهــر اســمه للبشــير حينمــا اختــاره 
وزيــرا للماليــة فــي حكومــة معتــز ويقــال إن مــن زكاه للرئيــس البشــير األســتاذة أميــرة 
الفاضــل، ومــن العجيــب أنــه انقلــب عليهــا حينمــا أصبــح رئيســا للــوزراء وطالــب 
بإعفائهــا مــن وظيفتهــا فــي االتحــاد اإلفريقــي، ووالــت الصحافــة الغربيــة مقاالتهــا عــن 
 Guardian الســودان، وظهــر مقــال للممثــل األمريكــي جولينــي وبنــدر قاســت فــي

عــن جهــوده فــي دعــم الثــورة. 

ومــن المفارقــات بيــان المجلــس العســكري بإعفــاء وكيــل الخارجيــة مــن مهامــه 
نســبة ألنــه حــاول تلطيــف األجــواء مــن انعكاســات إعــادة طائــرة وزيــر الخارجيــة 

القطــري بعــد أن دخلــت األجــواء الســودانية.

وفــي مزايــدة فــي المــزاد السياســي المفتــوح، أعلــن تجمــع المهنييــن عــن عزمــه، 
علــى تشــكيل مجلــس انتقالــي يضــم عســكريين ومدنييــن، وربمــا كان ذلــك مجــرد زيــادة 
فــي االســتقطاب واالحتقــان، ألن المعارضــة ال تملــك قــوة تؤهلهــا لذلــك، فــي وقــت 
أعلــن فيــه عبدالعزيــز الحلــو هدنــة لمــدة ثاثــة أشــهر، والغريــب أن هــذه المزايــدة 
وجــدت طريقهــا لجريــدة األهــرام الســبت ٢٠ ابريــل أي اعــان تجمــع المهنييــن نيتــه 

لتكويــن مجلــس عســكري.

تداولــت وســائل التواصــل االجتماعــي تقريــرا عــن اجتمــاع فــي أغســطس ٢٠١٩م 
لمواجهــة  نيتــه  البشــير  الرئيــس  فيــه  أعلــن  اإلســامية،  الحركــة  شــورى  لمجلــس 
فــي  البقــاء  للســودان  األولــى  كان  وأنــه  لليمــن  قــوات  وندمــه إلرســاله  المعارضــة 

معســكر قطــر تركيــا إيــران.

مقــال فــي Ny.T أن األطبــاء أول مــن شــق عصــا الطاعــة علــى اإلنقــاذ وهــم 
نقطــة االرتــكاز، وتجمــع المهنييــن يعلــن عــن مرشــحيه للحكومــة بعــد اجتماعهــم فــي 
منــزل الســفير البريطانــي وممثــل الــدول األوربيــة األحــد ٢١ ابريــل، مــع اســتمرار 
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االعتصــام الــذي كان يــزوره ممثلــو الســفارات وتتــم تغطيــة احتياجاتــه مــع دعومــات 
ماليــة لمــن يبيتــون فيــه.

مقالــة فــي جريــدة lndp عــن مصــادرة ١١٢ مليــون دوالر فــي منــزل الرئيــس 
وذات الخبــر تكــرر نشــره فــي األهــرام - وان أشــارت المصــادر الســودانية إلــى 
٧ ماييــن دوالر فقــط مــع مئــات الماييــن بالعملــة الســودانية، توســع االعتصــام 
فــي الثاثــاء ٢٣ ابريــل بوصــول قطــار مــن عطبــرة، يحمــل مــا ينيــف عــن ألــف 
شــخص بينمــا تصاعــدت لغــة المهاتــرات واإلشــاعات فــي ســاحة االعتصــام ضــد 
رئيــس المجلــس العســكري وأعوانــه وكــرد فعــل يأمــر المجلــس العســكري بفتــح الطــرق 
والجســور وإيقــاف تفتيــش المواطنيــن مــن قبــل لجــان االعتصــام، وجريــدة األهــرام فــي 
ذات اليــوم، تشــير إلــى قيــام الفريــق دمبــاب بزيــارة إلــى مصــر واجتمــاع قمــة إفريقــي 
لمناقشــة قضيتــي الســودان وليبيــا وأن المؤتمــر اإلفريقــي التشــاوري أنعقــد بدعــوة 
مــن الرئيــس السيســي، رئيــس الدورة،الــذي أوصــى مجلــس الســلم واألمــن اإلفريقــي 
بمنــح المجلــس العســكري الســوداني، ثاثــة أشــهر لنقــل الســلطة إلــى حكومــة مدنيــة 
ولكــن المجلــس خفــض األجــل إلــى شــهرين، فــي وقــت تــم فيــه قبــول اســتقالة الفرقــاء 
عمــر زيــن العابديــن وجــال الشــيخ والطيــب بابكــر، ومثــل ذلــك انتصــارا لكفــة تجمــع 

المهنييــن الــذي أثبــت قدرتــه علــى انتــزاع التنــازالت مــن المجلــس العســكري.

تصريــح مــن الفريــق أول محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي( بأنــه زود بنــك الســودان 
بمليــار ومائتيــن وخمســين مليــون دوالر للوفــاء باحتياجــات الســودان العاجلــة, وردد 

المجتمــع السياســي مــن أيــن لــه هــذا؟

انتظمت أمور االعتصام، حيث دارت حمات النقاش والتعبئة والغناء والمديح 
الســمانية  الفاتــح  القادريــة( ومــن  الطــرق الصوفيــة )أزرق طيبــة  والذكــر ومراكــز 
وغيرهــم، كمــا بــرزت حلقــات تجمعــات الســلفيين، مهــران الــذي كان يقــود صــاة 
الجمعــة ويســلق النظــام بألســنة حــداد، وحســن رزق ومجموعــة المؤتمــر الشــعبي 
ومراكــز األحيــاء والمهندســين والمهنييــن، كمــا أصبــح االعتصــام مهرجانــا أشــبه 
بالمدينــة الســياحية، يطرقــه طــاب المتعــة واللهــو والفوضويــون ومــدارس اليســار 
والحــركات المســلحة، كمــا قامــت علــى النيــل مدينــة موازيــة فيهــا كل الممنوعــات 
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لطابهــا- والمــال يتدفــق مــن الســفارات وكذلــك مــن المغتربيــن وكل لــه قنواتــه.

وبلغــت الفوضــى وبلــغ مبلغهــا والعصيــان ذروتــه، حينمــا أعلــن ضبــاط الشــرطة 
الصغــار عــن إضــراب تــم احتــواؤه بترقيــة ألــف ضابــط.

وفــي يــوم الســبت ٢٧ ابريــل ٢٠١٩م تــم اعتــداء علــى مجلــس شــورى المؤتمــر 
الشــعبي مــن قبــل جمهــور مختلــط بفعــل تحريــض مــن اليســاريين الذيــن حركــوا عربــة 
مــزودة بمكبــر صــوت دعــت الدهمــاء للهجــوم علــى مركــز االجتمــاع فــي قرطبــة 

بالصحافــة.

واصيــب عشــرون مــن أعضــاء الشــورى، ولــم يســتطيعوا الخــروج إال بحمايــة 
عســكرية مــن الدعــم الســريع، وتــم تخريــب مــكان االجتمــاع، وللتعميــة نقــل أعضــاء 
مجلــس الشــورى لكوبــر إلــى أن اســتقرت األمــور، وكشــف الحــادث عــن االســتقطاب 

والتــأزم االجتماعــي، والفعــل الشــعبوي التواصلــي الباحــث عــن معركــة.

مقالة في الجارديان البريطانية عن سير األوضاع والتدخل الدولي واالنقسام ما 
بيــن مجموعــة مصــر واإلمــارات والســعودية التــي ال تريــد ال اإلخــوان وال الديمقراطيــة 

ومجموعة قطر - تركيا ذات التفاهم مع اإلساميين.

ويبــدو ألســباب مرحليــة وتكتيكيــة، كان المجلــس العســكري غيــر مكتــرث بإنهــاء 
االعتصــام، ألنـــه يحتــاج لــه بمثــل احتياجــه لتيــار الحريــة والتغييــر، حتــى يرتــب أموره 
داخــل المؤسســة العســكرية اســتعدادا لمجــيء بعثــة االتحــاد اإلفريقــي التــي تســعى 

للتوفيــق بيــن الحريــة والتغييــر والمكــون العســكري.

مقالــة فــي جريــدة الجارديــان البريطانيــة وكذلــك كلمــة األهــرام تشــير إلــى التوافــق 
بيــن جبهــة التغييــر والحريــات لتكويــن مجلــس ســيادة مشــترك ولكــن لــم يتــم التوافــق 
علــى نســبة المشــاركة بيــن الطرفيــن، وتشــير الجريــدة إلــى االســتقطاب الــذي كان 
مــن مظاهــره االعتــداء الــذي وقــع علــى ١٤٢ مــن منســوبي الشــعبي فــي قرطبــة. 
صــوت  وانحســار  اليســاريون  مــأه  الــذي  الفــراغ  إلــى  ينتبهــون  اإلســاميون  بــدأ 
اإلســاميين، فاعــدوا لمســيرة قوامهــا كــوادر المؤتمــر الوطنــي والحركــة اإلســامية 
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المنســوبة إليــه والســلفيون ولكــن تــم إلغــاء المســيرة بعــد اجتمــاع نائــب رئيــس المجلــس 
العســكري الفريــق حميدتــي مــع الســيدين محمــد عبدالكريــم إمــام مســجد فــاروق ود. 

محمــد عبدالحــي عــن هيئــة المســيرة.

الشريعة في المزاد السياسي : 

اســتعادت بعــض قيــادات الحركــة اإلســامية ربــاط جأشــها، وأخــذت ترفــع شــعار 
رفــض شــعارات مــع اليســار ومحاوالتــه الحتــواء الثــورة وإبرازهــا فــي رايــات ال دينيــة، 
ومن هنا جاءت تصريحات الفريق حميدتي عن حمايتهم للشريعة، كما أن سكوت 
المكــون العســكري عــن عاقــة الديــن بالدولــة وتــر المجموعــات الادينيــة داخــل 

التجمــع، بينمــا راجــت أنبــاء عــن محاولــة مــن قيــادة فــي الجيــش فــض االعتصــام.

ومــع إن القنــوات الفضائيــة مســاء الثاثــاء ٣ ابريــل فــي BBC العربيــة، الحــدث، 
الجزيــرة، أشــارت إلــى توافــق بيــن المجلــس العســكري وقــوى الحريــة والتغييــر، إال أن 
األمــر يبــدو علــى خــاف ذلــك، مــع تمــدد االعتصــام وإغــاق الكبــاري والطــرق، كمــا 

راج النقــاش حــول إعــان دســتوري، كمــا وجــه المجلــس العســكري بفتــح الجامعــات.

بعــد إضــراب مــا دون رتبــة نقيــب فــي الشــرطة، بــرز بيــان كذلــك مــن ضبــاط 
الصــف باألمــن الوطنــي، حــول مــا يتعرضــون لــه مــن إذالل، كمــا ورد خبــر كبيــر 
أبريــل، عــن مصــادرة عقــارات  المصــري ٣٠  فــي جريــدة األهــرام  الســودان  عــن 
قيــادات النظــام الســابق، والصحيــح حظــر اســتخراج شــهادات بحــث للتصــرف فــي 
األراضــي التــي يملكونهــا. وخبــر فــي األهــرام المصريــة عــن المؤتمــر الصحفــي 
للفريــق حميدتــي الــذي ألقــي فيــه اللــوم علــى التجمــع والتغييــر، حــول رفضهــم فتــح 
المعابــر والطــرق وخــط الســكك الحديديــة، وأن االعتصــام يتضخــم يومــا بعــد يــوم 

حتــى مدينتــي القصيــة قنتــي: أرســلت وفــدا وفتحــت مقــرا فــي االعتصــام.

وصبــح مــن المعــروف أن هنــاك طرفــا ثالثــا يتاعــب بأمــر االعتصــام، الــذي 
العامــة، وأن مركــز  القيــادة  إلــى  ثــم حولــه  الجمهــوري  القصــر  كان محــط نظــره 
والمجلــس  االرتــكاز،  نقطــة  يفقــد  البلــد  بــأن  يوميــا وإحســاس  يتقــوى  المعتصميــن 
العســكري يقــدم التنــازالت مــع ضغــوط قــوى الحريــة، واليــوم ٢ مايــو تدعــو قــوى 
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الحريــة إلــى مليونيــة مــع وصــول تعزيــزات بشــرية مــن دارفــور، يقــال إنهــا تضــم 
عناصــر التمــرد، وأنبــاء عــن وصــول ياســر عرمــان وعبــدهللا جــاب، والتجمــع يقــدم 
لجنــة  وتكويــن  جاهــزا  يبــدو  ال  العســكري  والمجلــس  الدســتوري  لإلعــان  تصــورا 
وســاطة برئاســة الصحفــي المخضــرم األســتاذ محجــوب محمــد صالــح واقترحــت فــي 
بعــض مقاالتــه تكويــن مجلــس لأمــن يرأســه عســكري ومجلــس ســيادة فيــه تمثيــل 

للعســكريين برئاســة مدنــي.

ثقافة فتنة أم ثورة: 

مقــال فــي نيويــورك تايمــز، عــن االعتصــام الــذي أدخــل ثقافــة جديــدة فــي البلــد، 
الحب واختاط الجنسين وشراب الممنوعات - الخمور وحتى البنقو باإلضافة إلى 
الهتافــات السياســية المعاديــة الصارخــة ضــد العســكر والمناديــة بالحكومــة المدنيــة 
والمقــال مزيــن بالصــور والمتاريــس وإغــاق خــط القطــار والنائميــن علــى قضيــب 
وإبــداع وخطابــة ومعــارض  فنــون  ســاحة  إلــى  الســاحة  وتحــول  الحديديــة  الســكك 

تشــكيليين.

الطيب زين العابدين ومقترحاته التي تبنتها قوى الحرية:

مــن حيــث كان يستشــفي فــي لنــدن، تواصــل الطيــب زيــن العابديــن مــع الثــوار 
بمقاليــن، فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، أيــد فيــه محاكمــة البشــير فــي محكمــة 
الجنايــات الدوليــة، ولــم يلــق هــذا الــرأي ارتياحــا ألنــه ليــس مــن أولويــات المرحلــة، 
وال مهــام المجلــس العســكري، وفــي مقــال آخــر بعــد نحــو أســبوع أو يزيــد كتــب مقــاال 
رصينــا اقتــرح فيــه قيــام مجلــس تشــريعي وحكومــة مدنيــة ووالة مدنييــن وتبنــت قــوى 
الحريــة هــذا المســار مــن قبــل ومــن بعــد، ولكــن لــم يوفــق فــي دعوتــه فــي كبــح جمــاح 

الفريــق حميدتــي ألن هــذا قــد يــؤدي إلــى فتنــة وقتــال.

األهرام المصرية ومتابعاتها للشأن السوداني: 

دار المقــال حــول أن مصــر كانــت تنظــر لنظــام الرئيــس البشــير علــى أنــه مهــدد 
لأمــن المصــري لعالقتــه باإلخــوان المســلمين، وقطــر، وأشــار المقــال إلــى حــدود 
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مصــر ومهدداتهــا مــن جوانبهــا األربعــة شــرقا حمــاس »وليــس إســرائيل »! وغربــا 
الدولــة الليبيــة المتصارعــة، وشــماال المخــدرات والهجــرة وجنوبــا الســودان، ولــم تشــر 
فــي صراعهــا  الرئيســية لمصــر  القضيــة  النيــل والتــي ســتصبح  ميــاه  إلــى قضيــة 
مــع إثيوبيــا حــول خــزان األلفيــة وســامته وكيفيــة مــلء بحيرتــه وإدارتــه - األهــرام 
األحــد ٥ مايــو ». وفــي األهــرام ٦ مايــو أبــرز كتــاب األعمــدة رؤيــة أخــري حــول 
الســودان ضــد العســكر -ألنهــم صناعــة الرئيــس البشــير وأنهــم علــى خــط التحالــف 
مــع اإلســاميين، الذيــن يرفضــون مدنيــة الدولــة، بينمــا الدولــة المصريــة مــع المكــون 
اليســار غيــر  الديمقراطيــة وال تريــد ال اإلســاميين وال  العســكري، ألنهــا ال تريــد 

مضمــون الهويــة والجهــة واالتجــاه.

األهــرام األربعــاء ٢٢ مايــو، مــن مراســلتها فــي الخرطــوم أســماء الحســين، فشــل 
الوصــول لتســوية فــي معادلــة مجلــس الســيادة ومقالــة أخــرى ألســماء ال تخــرج عــن 
تطيــب الخواطــر واألهــرام الخميــس ٢٣ مايــو تباعــد الشــقة بيــن المجلــس العســكري 
وقــوى الحريــة والتغييــر، ومــن الغرائــب ســكوت الصــادق المهــدي وارتضــاؤه بقــوى 
الحريــة والتغييــر وكمتحــدث بينمــا الحــزب الشــيوعي يصــدر تصريحاتــه الخاصــة، 
رافضــا رئاســة العســكر لمجلــس الســيادة أو الغالبيــة لــه فــي المجلــس ومحرضــا علــى 

العصيــان واإلضــراب.

وفــي يــوم الجمعــة ٢٤ مايــو مــات الزعيــم السياســي علــى محمــود حســنين، وكان 
مــن أشــد خصــوم اإلنقــاذ ولعلــه فجــع بتفــوق قــوى الثــورة وهــو العائــد مــن لنــدن ورفــع 
قضيــة ضــد مــن تصــور أنهــم أســاس انقــاب يونيــو ٨٩ وتمــت الصــاة عليــه فــي 
ميــدان االعتصــام وصلــي عليــه د. عبدالوهــاب التــازي شــيخ األدارســة، ومعظــم 
زعمــاء الســودان، كانــوا يطالبــون أن يصلــي عليهــم شــيوخ األدارســة، وكان ذلــك 
أيضــا طلــب األســتاذ المرحــوم محمــد إبراهيــم نقــد وذات الشــيء المرحومــة فاطمــة 

أحمــد إبراهيــم.

األهــرام الســبت ٢٥ مايــو مقالتــان عــن تــأزم األوضــاع فــي الســودان وأبــرزت 
المقالتــان تعاطفــا مــع الثــوار، علــى غيــر خــط الحكومــة المصريــة المؤيــد لســلطة 
البرهــان، وأشــارت األهــرام األحــد مايــو ٢٦ لزيــارة الفريــق الركــن عبدالفتــاح البرهــان 
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لمصــر ومقابلتــه للرئيــس السيســي منفــردا ثــم مقابلــة أخــرى بحضــور وزيــر الخارجيــة 
ومديــر االســتخبارات ولــم يظهــر مــع البرهــان حتــى ســفير الســودان بمصــر - كمــا 
لــم تظهــر فــي الصــور التشــريفات والبســاط األحمــر ولــم يصــدر عــن االجتمــاع ســوي 
أن مصــر مهتمــة باالســتقرار فــي الســودان وكام عــن الربــط الكهربائــي والســكك 
الحديديــة بيــن البلديــن، وبعدهــا ســار البرهــان إلــى أبــو ظبــي واســتقبل اســتقباال كبيــرا.

االثنيــن ٢٧ مايــو، مقالــة د. أســامة الغزالــي المقتضبــة كأنمــا أعيــد توضيبهــا 
ففقــدت تماســكها وعنوانهــا مرحبــا بالبرهــان فــي مصــر، وفــي يــوم ٢٥ الثاثــاء نشــرت 
األهــرام أن المســافة تتباعــد بيــن المجلــس العســكري، وقــوى الحريــة والتغييــر واعــان 
اإلضــراب وعــودة األســتاذ ياســر عرمــان، وهــو أحــد رفقــاء القائــد الجنوبــي جــون 
قرنــق، ثــم التحــق بعــده بحركــة تمــرد جبــال النوبــة بقيــادة عبدالعزيــز الحلــو. ثــم انتهــي 

إلــى معســكر مالــك عقــار.

األهــرام فــي ٢٩ مايــو تتابــع اإلضــراب الشــامل الــذي دعــت لــه قــوى الحريــة 
والتغييــر وترفقــه بتصريحــات الفريــق أول حميدتــي أنهــم لــن يقتصــروا فــي الحــوار 

بعــد اليــوم علــى قــوى الحريــة والتغييــر. 

األهــرام األحــد ٢ يونيــو، أوردت مظاهــرة تيــار الشــريعة ووصفتهــا بالمئــات علمــا 
بأنهــا بــاآلالف مــع أن المظاهــرات مؤيــدة للمجلــس العســكري الــذي تؤيــد رئيســه 
مصــر ، ومقــال آخــر أبعــدت فيــه النجعــة، حيــث قارنتــه مــا بيــن وضعيــة قــوش 
والمرحــوم نائــب الرئيــس عبدالناصــر عبدالحكيــم عامــر وأن كليهمــا فــوق القانــون، 
ووجــه المقارنــة تصــدي حرســهما لمحاولــة اعتقالهمــا ورفضــه االمتثــال لحكــم النيابــة 
ومــا أبعــد المقارنــة ألن صــاح لــم يــك خصمــا للدولــة وال للمكــون العســكري كمــا كان 
حــال الفريــق عامــر وبعــد فــض االعتصــام ومــا تــاه مــن إضــراب ومظاهــرات، ظهــر 
مقــاالن فــي األهــرام فــي األربعــاء ١٢ يوليــو احدهمــا لمرســي عطــا هللا واآلخــر ألكــرم 

محمــد أحمــد وكاهمــا يؤيــدان المجلــس العســكري.

تطورات الصراع بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير : 

مــا كان فــي ذهــن قــادة الحريــة والتغييــر المخضرميــن، الوصــول إلــى حكومــة 
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مدنيــة ، يتاشــى فيهــا المكــون العســكري إلــى نحــو مــا حــدث فــي ثــورة أكتوبــر، إذ 
بعــد أربعــة أشــهر مــن انتصــار الثــورة وحــل المجلــس العســكري األعلــى، تــم إيعــاد 
الفريــق عبــود مــن رئاســة الدولــة فــي مــارس ١٩٦٥م ليحــل محلــه مجلــس ســيادة 
خماسي، يتناوب الرئاسة فيه أعضاء مجلس السيادة الذين كان أبرزهم د. التجاني 
الماحــي، الــذي توافقــت فتــرة رئاســته مــع زيــارة الملكــة اليزابيــث ملكــة بريطانيــا، وكان 
رئيــس الــوزراء حينهــا المرحــوم ســر الختــم الخليفــة، ثــم جــاءت ثــورة أبريــل ٨٥ 
التــي أطاحــت بالرئيــس النميــري، وامتــدت فتــرة رئاســة العســكر لنحــو ســنة برئاســة 
المرحــوم المشــير ســوار الذهــب، وممــا وقــر فــي أذهــان قــادة الحريــة والتغييــر وعلــى 
األخــص الســيد الصــادق المهــدي وعلــى محمــود حســنين وقــادة الجبهــة اليســارية 
مــن الشــيوعيين والبعثييــن والناصرييــن واتحــاد المهنييــن تقليــص النفــوذ العســكري 
والخلــوص لحكومــة مدنيــة، فــي وقــت كان فيــه العســكريون يحكمــون حتــى الواليــات 
بســم الحفــاظ علــى البلــد وأمنهــا، واالفتقــار لقيــادة سياســية موحــدة، يتــم تســليمها 
مقاليــد إدارة البــاد، كمــا أن القــوى الخارجيــة وعلــى األخــص مصــر وحلفاؤهــا، أي 
الســعودية واألمــارات، حرصــت علــى دعــم المكــون العســكري وكانــت تنظــر لحاكــم 
علــى غــرار نمــوذج الرئيــس السيســي فــي مصــر، ومنــذ أيلولــة األمــور إلــى تحالــف 
البرهــان / حميدتــي الــذي يســتمد جــذوره مــن حــرب اليمــن، حيــث كان كاهمــا علــى 
صلــة بالحــرب، األول قائــدا للجيــش الســوداني، والثانــي مــن الدعــم الســريع ووراء 
ذلــك كذلــك طــه عثمــان الــذي أصبــح مستشــارا فــي الديــوان الملكــي، نســبة للــدور 

الــذي قــام بــه، حينمــا كان أحــد مســاعدي البشــير وطــرده للســفارة اإليرانيــة.

أصبــح الطريــق إلقامــة مجالــس الحكــم الثاثــة أي الســيادي ومجلــس الــوزراء 
الكباشــي وياســر  الفريــق  التشــريعي ملتبســا وفــي مســاء ٧ مايــو عقــد  والمجلــس 
العطــا وآخــر، مؤتمــرا صحفيــا حــول عاقــة المجلــس العســكري مــع قــوى الحريــة 
والتغييــر، ولــم يكــن فــي المؤتمــر جديــدا حــول معالــم الطريــق أو الوثيقــة الدســتورية 
وكانــت هــذه المفاهيــم جديــدة علــى العســكريين. كذلــك فشــلت قــوى الحريــة والتغييــر 
فــي إيجــاد مجلــس قيــادة، وكان الســيد الصــادق يــري أنــه األحــق بالقيــادة، بينمــا 
راجــت شــائعات حــول اســتقالة البرهــان كمــا أن نائبــه حميدتــي قلــل تمامــا مــن ظهــوره 
فــي المســرح السياســي ورئيــس اللجنــة السياســية الفريــق الكباشــي يقــول بــأن تفكيــك 
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الدولــة العميقــة ســيأخذ ســنوات ويحمــل مــا أســماه بالدولــة العميقــة مســؤولية انقطــاع 
الميــاه والكهربــاء وصفــوف المحروقــات، ألن كل شــيء متوافــر، بينمــا الدبلوماســيون 
األوربيــون واألمريكيــون يشــرفون رمضــان مــع المعتصميــن بــل إن الســفارة األمريكيــة 
أهــدت لجــان االعتصــام أجهــزة تفتيــش ومــا خفــي أعظــم وفــي األحــد ١٢ مايــو مقالــة 
فــي نيويــورك تايمــز Ny.t وصفيــة لميــدان االعتصــام، ومجــيء وفــد مــن دارفــور 
فــي ٩ مركبــات كبيــرة ، ٩٠٠ شــخص بشــعاراتهم وأهازيجهــم واحتفالهــم فــي ميــدان 
القــوات المســلحة فــي وقــت تتكلــم فيــه الحكومــات الغربيــة عــن الديمقراطيــة والمدنيــة 
بينمــا حلفــاء أمريــكا فــي الخليــج ومصــر ال يريــدون ال اإلســاميين وال الديمقراطيــة.

اســتضافت القــوات المســلحة الثــوار واحتملتهــم ثاثــة أســابيع ولكنهــم أشــبعوها 
شــتما؟ مــاذا يمكــن أن يحــدث؟ وكيــف ســيرد الجيــش اعتبــاره ووضعيتــه ومكانتــه؟ 
وبينمــا يتــم وضــع الســيد الصــادق وكبــار السياســيين التقليدييــن فــي المحــك إمــا مــع 

الثــوار وإمــا المجلــس العســكري.

االثنيــن ١٣ مايــو تعديــات واعفــاءات فــي قــوات الشــرطة والدفــع بالدفعــة ٤٧ 
لمواقع قيادية، وبدء دوريات مشــتركة بين الشــرطة والجيش والدعم الســريع واألمن. 
وبــدأ الثــوار أكثــر تماســكا مــن جهــاز الدولــة واألمنــي والعســكري، وشــلل كامــل فــي 
البلــد. ويــوم االثنيــن ١٣ مايــو ٢٠١٩م حــدث صــدام جزئــي بيــن المعتصميــن وقــوات 
الدعــم الســريع، استشــهد فيــه نقيــب و٤ مــن المعتصميــن ومئــات الجرحــى وروايــات 

مختلفــة عمــا حــدث.

أصبــح االعتصــام حقيقــة واقعــة ولــه اتصاالتــه بصغــار الضبــاط والجنــود وبــرز 
ــادة العســكرية تيــار ينــادي بتفريقهــم ليــا بالمــاء والبمبــان والعصــي بــدال  وســط القيـ
مــن النيــران، وفعــا تمــت محاولــة فــي ٩ رمضــان الموافــق الثاثــاء ١٩ مايــو، ولكــن 
فوجئــوا بمقاومــة مــن الجيــش وتــم رد القــوة المهاجمــة لاعتصــام، وعقــد اجتمــاع مــن 
قيــادة االســتخبارات العســكرية واألمــن ومديــر الشــرطة. ومــن الغرائــب أن قيــادات 
المؤتمــر الوطنــي ســمعت باالنقــاب كغيرهــا والمظاهــرات المبتهجــة تســد الطــرق، 
وقيــادات المؤتمــرات الوطنــى تبحــث عــن مــاذات أمنــة، وفــي لحظــة الصفــر بــرز 
قــام هــذا بزحلقــة  بــن عــوف، بعــد أن  الــذي زحلــق  تحالــف حميدتــي - البرهــان 
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صــاح قــوش، وانعقــدت القيــادة والســلطات لهمــا، وأصبــح تحديهــم األساســي يتمثــل 
فــي االعتصــام وقــوى الحريــة والتغييــر وبــرزت مقالــة فــي Ny.T األمريكيــة عــن 
مــاالت االعتصــام، فــي وقــت أعلنــت فيــه الســلطة الجديــدة إيقــاف التفــاوض معهــم 
لمــدة ٧٢ ســاعة حتــى يذعنــوا لفتــح الطــرق. والســفارة األمريكيــة تحمــل المكــون 
العســكري أحــداث االثنيــن ٦ أبريــل التــي أدت لموتــى وجرحــى وســط المعتصميــن، 
وقد اســتجاب المعتصمون جزئيا لفتح بعض الطرق، ولكن بدا أن الحراك الشــعبي 
يأخــذ مســارات وحــده وال يــكاد توجــد لــه قيــادة، كمــا بــرزت تيــارات المؤتمــر الشــعبي 
والســلفيين وتيــار الشــريعة واألمــة الواحــدة بمواقــف مســتقلة، بينمــا قــام شــباب بقيــادة 

الطبيــب د. األصــم بإزالــة بعــض المتاريــس كبــادرة ورغبــة فــي التفــاوض.

قوى الحرية والتغيير واعالن اإلضراب السياسي والعصيان المدني : 

بــدا وكأنمــا الحــوار بيــن المجلــس العســكري وقــوى الحريــة والتغييــر قــد فشــل، 
واعتمــدت قــوى الحريــة بنســف اســتمرار االعتصــام والمظاهــرات.. وأعلــن صديــق 
يوســف النــور والتغييــر علــى التلويــح بوصفــه ناطقــا باســم الحــزب الشــيوعي أن آخــر 
ما لديهم - أي الحزب الشــيوعي - رئاســة دورية لمجلس الســيادة أي مثل ما كان 
حادثــا بعــد اإلطاحــة بالرئيــس عبــود وتعادليــة فــي التمثيــل بيــن المدنييــن والعســكريين، 
وعلــى وجاهــة الطــرح الشــيوعي، إال أن موازيــن القــوى كانــت ترجــح كفــة العســكريين، 
فإغــاق الطــرق أنهــك كســاب األرزاق واألســر والمعتصمــون أصــاب بعضهــم الملــل 
فانصرفــوا لشــأنهم، والمجتمــع السياســي المعاكــس بــدأ يســتيقظ مــن الصدمــة، وأخــذ 

المكــون العســكري يلــوح بإمكانيــة إعانــه حكومــة مــن جانــب واحــد.

وهنــا مــن ٢٢ مايــو األربعــاء، بــدأت قــوى الحريــة والتغييــر فــي إعانــه إجــراءات 
بــدء اإلضــراب السياســى والعصيــان المدنــى اســتنادا علــى قــراءة خاطئــة، مأخــوذة 
مــن هتافــات الثــوار داخــل االعتصــام ونشــوة االنتصــار والزحــف علــى مــا أصبــح 
مــزارا للشــباب مــن كل أنحــاء الســودان، بــل وبعــض الــزوار العالمييــن، كانــت قــراءة 
نســبية، بــأن المجتمــع الســوداني العريــض جاهــز لمثــل هــذا العمــل، وبالفعــل كانــت 
االســتجابة عاليــة وســط القطــاع الطبــي ومتفاوتــة فــي قطاعــات الدولــة األخــرى، التــي 
أصــا األداء فيهــا ضعيــف، وتصــدى الفريــق حميدتــي بخطــاب شــجاع قائــا مــن 
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يضــرب يجلــس فــي بيتــه ويفقــد وظيفتــه.

وحــددت قــوى اإلجمــاع الوطنــي أن اإلضــراب ســيبدأ يــوم ٢٨ مايــو وربمــا رافقــه 
مــد المتاريــس وقطــع الكهربــاء والميــاه مــن بعــض المتطرفيــن، ورافــق ذلــك عــودة 
ياســر عرمــان الجمعــة ١٩ رمضــان الموافــق ٢٥ مايــو وإعــان اســتعداده للحــوار مــع 

التيــار اإلســامي - ولكــن مــن يمثــل التيــار اإلســامي.

اإلضــراب  وعناوينهــا  مايــو   ٢٥  - رمضــان   ١٩ الســبت  وصــدرت صحافــة 
السياسي، وأن اإلضراب يبدأ الثاثاء واألربعاء وهو توقيت سيئ - أي ابتداء من 
٢٢ رمضــان والســودانيون يســتعدون للعيــد، بينمــا اجتهــدت لجنــة الوســاطة اإلفريقيــة 
بقيادة وزير الخارجية الموريتاني الســابق محمد الحســن ولد لبات والســفير المغربي 
محمــد بلعيــش والصومالــي االثيوبــي محمــود دريــر فــي تقريــب وجهــات النظــر فــي 

دبلوماســية متواصلــة غيــر منقطعــة.

وبينمــا كانــت الريــاض وأبــو ظبــي والقاهــرة تســتقبل البرهــان وحميدتــي فــإن بعــض 
قيــادات قــوى الحريــة والتغييــر تجمعــت لاجتمــاع فــي الســفارة الســعودية متوهميــن 
أن ذلــك يعطيهــم حصانــة ومــا دروا أن الثقــل المصــري / الخليجــي وراء تحالــف 
البرهــان / حميدتــي، كمــا ســافر الصحفــي عثمــان ميرغنــي وبعــض قيــادات التجمــع 
للســعودية وبدا اإلضراب في ٢٨ مايو الموافق ٢٣ رمضان ومع أن المطار دخل 
فــي اإلضــراب، إال أن بعــض الطائــرات وصلــت، كمــا دخلــت معظــم المصــارف فــي 
اإلضــراب مــع اســتثناءات، مــع ســفر الرئيــس البرهــان إلــى الســعودية للمــرة الثانيــة 
لحضــور القمــة العربيــة / اإلســامية فــي مكــة، وهــي الزيــارة الخارجيــة الخامســة بعــد 

زياراتــه لمصــر وجوبــا واإلمــارات وأديــس أبابــا.

خواتيــم شــهر مايــو ورمضــان والبلــد فــي أطــار القبضــة العســكرية ودون حكومــة 
مدنيــة والمغتربــون الذيــن كانــوا يريــدون قضــاء إجــازة العيــد تــم احتجازهــم فــي بادهــم، 
باستثناء القادمين عبر المنافذ البرية من مصر واثيوبيا أو البحرية عبر السعودية، 
ولكــن النعمــة الكبــرى كانــت نعمــة األمــن، فعــا خــاف مــا جــري فــي الصومــال، أو 
اليمن بعد ســقوط الحكومة، فإن األمن ظل مســتتبا ذلك لســلمية المعارضة وســلمية 
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الشــعارات واإلحســاس بالمســؤولية وطــول بــال المجتمــع ويرجــع السياســي المدنــي 
والعســكري، فبينمــا اكتفــت أجهــزة الشــرطة والجيــش باتخــاذ مواقــف دفاعيــة، للدفــاع 
عــن حياضهــم ومؤسســاتهم، إال أن قــوات الدعــم الســريع تكفلــت بالنصيــب األكبــر 
فــي ضبــط الحركــة وقامــت بــدور إيجابــي فــي ظــروف انســحاب عناصــر الدولــة، 
وطيلــة الشــهرين الصعبيــن كانــت قــوات الدعــم الســريع هــي ركيــزة األمــن الداخلــي 

وعلــى امتــداد الثغــور والحــدود.

اقتحام مقر كولومبيا وفض االعتصام : 

بــدأت المؤسســة العســكرية حملــة إعاميــة ضــد امتــدادات االعتصــام فيمــا تــم 
تســميته بمعســكر كولومبيــا، إشــارة علــى أنــه يماثــل دولــة كولومبيــا ومــا فيهــا مــن 
عصابــات، وانتشــار لمافيــا المخــدرات، ويقــال إن معســكر كولومبيــا علــى النيــل 
والواقــع مــا بيــن جســري النيــل األزرق فــي امتــداد شــارع الجامعــة، أصبــح مرتعــا 
وســوقا لطالبــي المخــدرات والمتعــة، وكل مــا يتنافــي مــع أعــراف المجتمــع الســوداني 
- وامتدت أثار الخروج على القانون إلى جامعة الخرطوم والتي استبيحت مبانيها 
ومكتباتهــا وقاعاتهــا ومســاكن الطــاب فيهــا ممــا دفــع مديــر الجامعــة بروفيســور 

أحمــد ســليمان مــن بعــد لاســتقالة.

وتوافــق مــع إجــراءات بــدء فــض معســكر كولومبيــا إغــاق مكتــب الجزيــرة، ابتــداء 
مــن يــوم الجمعــة ٢٦ رمضــان الموافــق ٣١ مايــو وســحب ترخيــص المكتــب، وهــذه 

هــي المــرة الثانيــة التــي يتــم فيهــا إغــاق مكتــب الجزيــرة.

ومــع إن فــي ذلــك، رســالة لخصــوم قطــر الجزيــرة، ولكــن هــذه المــرة، كانــت لــه 
دالالت، فهــي خطــوة للتعميــة اإلعاميــة حســب مــا يجــري لفــض االعتصــام، والــذي 
يتطلــب كل وســائل العنــف مــن الغــاز والهــراوات والنيــران، خصوصــا أن بعــض 
منســوبي الحــركات المســلحة ربمــا قــد تحصنــوا داخــل كولومبيــا واالعتصــام فيهــا، 
وكذلــك تــم أخــذ موافقــة قيــادات مــن تجمــع المهنييــن ومــن قــادة األحــزاب السياســية، 
وانســحبت هــذه القــوى مــن مياديــن االعتصــام فــي تواطــؤ وخيانــة لزمائهــم ودون 

إخطارهــم بــأن ينســحبوا.
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الظــرف موائــم وســاعة  فــإن  العســكرية،  المؤسســة  لبعــض مكونــات  وبالنســبة 
الصفــر هــي فجــر ٣ يونيــو، ٢٩ رمضــان أي يــوم الوقفــة، والنــاس مــا بيــن مســافر، 

ومســتغرق فــي شــؤون العيــد.

وجــاءت اللحظــة الحاســمة وبعــد صــاة الفجــر قــام مكــون مــن الدعــم الســريع 
وبتأييــد صامــت مــن الجيــش ووحــدات ربمــا مــن الشــرطة، باقتحــام ميــدان االعتصــام 
وحرق الخيام وإطاق الغاز وفتح النيران، ودارت معركة استمرت خمس ساعات، 
استبســل فيهــا بعــض شــباب االعتصــام ولكــن هيهــات وقبــل آذان الظهــر يــوم االثنيــن 
٣ يونيــو والموافــق ٢٩ رمضــان كان قــد تــم إجــاء وإخــاء ســاحة االعتصــام، مابيــن 
مطــارد وهائــم علــى وجــه وجريــح وميــت ومــا بيــن قتيــل وغريــق فــي ميــاه النيــل مــن 
أعلــى كبــري النيــل األزرق وتــم تطهيــر الموقــع، وأصبحــت ســاحة االعتصــام خبــرا 
لياليــه وفنانينــه ورســومه مجــرد  االثــار، وأصبحــت كل  مــن  وأثــرا  األخبــار،  مــن 
ذكريــات وانتشــرت المظاهــرات الصغيــرة هنــا وهنــاك وفــي األحيــاء ولكــن كان الــكل 
تحــت الســيطرة، حرائــق ومتاريــس هنــا وهنــاك ولكــن ســريعا مــا يعــاد فتحهــا، ولــم يــك 
فــي وســع التجمــع وقــادة الحريــة والتغييــر فعــل الكثيــر، خصوصــا أن بعضهــم قــد 
تــورط شــفاهة وكتابــة فــي الموافقــة غيــر المشــروطة.  لــم تكــن ردود الفعــل، بقــدر 
الحــدث، ألن البــاد دخلــت فــي عطلــة العيــد، كمــا أن المتضرريــن مــن إغــاق 
الطــرق حمــدوا هللا علــى فتحهــا وحينمــا اصطــف المصطفــون لصــاة الظهيــرة يــوم 
االثنيــن كانــت الحيــاة قــد عــادت لطبيعتهــا، ولكــن اختلــف األمــر فــي المستشــفيات، 
التــي كانــت بحاجــة للــدم والــدواء و ولســواعد األطبــاء والكــوادر الطبيــة المســاعدة.

وظلــت وســائل التواصــل االجتماعيــة مقطوعــة بصــورة كاملــة، وال يمكنــك عمــل 
حجــز فــي طائــرة أو شــراء تذكــرة وليــس هنــاك أال االتصــال الهاتفــي المباشــر.

وحينمــا حــل يــوم العيــد الثاثــاء ٤ يونيــو األول مــن شــوال أعلــن الفريــق أول 
البرهــان إيقــاف التفــاوض مــع قــوى الحريــة والتغييــر، وأن المجلــس العســكري ســيجري 
انتخابــات عامــة بعــد أشــهر تســعة، كمــا ســيقوم المجلــس بتكويــن حكومــة تســيير 
أعمــال، وجــاء ذلــك بعــد تأســف المجلــس فــي بيــان آخــر علــى حــدوث خســائر فــي 

األرواح فــي فــض االعتصــام.
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ومهمــا يكــن، فــإن الثــوار لــم يستســلموا بســهولة، فــكل طريــق يفتــح يتــم إغاقــه، 
حتــى امتــد ذلــك إلــى الشــوارع الرابطــة لأقاليــم ولكــن وفــي النهايــة تســتطيع الســيارة 

بعــد مشــقة الوصــول لهدفهــا.

ومــع أن مطــار الخرطــوم، اخــذ يعمــل بطاقــة محــدودة، كمــا أن الخطــوط التركيــة 
أوقفــت رحاتهــا، وأن ظلــت الســعودية واإلثيوبيــة والمصريــة تعمــل جزئيــا، كمــا 

أخــذت بعــض المحــات التجاريــة والمخابــز فــي اســتعادة نشــاطها.

مــع إن القنــوات العربيــة، خصوصــا الجزيــرة والحــدث، اجتهدتــا فــي تغطيــة مــا 
االتحــاد  وقــدم مســئولو  الســودان  اجتمــع بخصــوص  األمــن  فــإن مجلــس  حــدث، 
اإلفريقــي مرافعتهــم لمجلــس األمــن كمــا أخــذ أنصــار قــوى الحريــة يتوعــدون بعصيــان 
مدنــي بعــد العيــد، كمــا تــم اعتقــال ياســر عرمــان وابعــاده بعــد ذلــك لجوبــا، ولكــن 
مــن  فيهــا  ومــا  نورمانــدي  لمعركــة   ٧٥ بالذكــرى  مشــغوال  كان  العالمــي  اإلعــام 
دبلوماســية والتــي شــاركت فيهــا القــوات األمريكيــة، القــوات البريطانيــة لتجنــب غــزو 
بريطانيــا مــن القــوات النازيــة والرئيــس األمريكــي ترامــب يــزور ملكــة بريطانيــا ويطــل 

فــي مناســبات متعــددة.

اختفت مظاهر الشــرطة من الطرق والشــوارع، واألحاديث تدور همســا أن دماء 
غزيــرة ســالت فــي ســاحة االعتصــام، ولــم يبــق مــن أثــر الدولــة إال الدعــم الســريع، 
ولعلــه لــوال المظهــر الكبيــر للدعــم الســريع ألغــرى ذلــك الحــركات المســلحة بالســعي 

لاســتياء علــى الســلطة أو علــى األقــل إحــداث فوضــى.

وشــاع أنــه ولتخفيــف العــبء علــى الدعــم الســريع، وإلبــراز وجــود الدولــة، تــم 
تقســيم واليــة الخرطــوم فــي الجمعــة ورابــع أيــام العيــد ٤ شــوال الموافــق ٧ يونيــو إلــى 
ثــاث دوائــر، الخرطــوم ويتولــي أمرهــا الدعــم الســريع وأم درمــان الشــرطة وبحــري 

لقــوات األمــن.

ومــع ازديــاد االســتقطاب بيــن قــوى الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري، قــام 
رئيــس وزراء إثيوبيــا أبــي أحمــد بزيــارة للســودان، للتوســط بيــن قــوى الحريــة والمجلــس 
الســفارة  الكباشــي، وكان يســتقل ســيارة  الفريــق  المطــار  فــي  العســكري، واســتقبله 
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اإلثيوبيــة، متنقــا مــا بيــن قــوى الحريــة التــي جلــس معهــا فــي اجتمــاع لمــدة ثــاث 
ســاعات والمجلــس العســكري الــذي لــم تســتغرق مدتــه ســوي ٤٥ دقيقــة، واشــترطت 
قــوى الحريــة للعــودة إلــى المفاوضــات، إطــاق ســراح المعتقليــن وتحقيــق دولــي فــي 
فــض االعتصــام، ممــا عنــي أن قــوى الحريــة أخــذت تتراجــع مــن مواقفهــا مســندة 

ظهرهــا إلــى حائــط قــد يســقط عليهــا وال يحميهــا.

تراوحــت تقديــرات ضحايــا االعتصــام مــا بيــن نقابــة األطبــاء أن العــدد ارتفــع إلــى 
١١١ مــع أربعيــن حالــة مــوت باإللقــاء فــي النيــل وقوائــم وزارة الصحــة المأخــوذة مــن 
المشــرحة وهــي ٦٧ حالــة، ومــع فتــح الطــرق بــرز عصــف الظواهــر الســلبية ابتــداء 
مــن الســبت ٥ شــوال ٨ يونيــو، حيــث أخــذت عصابــات النقــرز وهــي مجموعــات 
إفريقيــة بالهجــوم علــى المنــازل ولــوال الدعــم الســريع لحــدث مــا ال تحمــد عقبــاه، بينمــا 
نســبت مكونــات الحريــة بعــض حــوادث االغتصــاب علــى النســاء واألفــراد إلــى الدعــم 
الســريع، وأخــذت قــوى الحريــة والتغييــر تدعــو للمطالبــة بســحب الدعــم الســريع مــن 

الخرطــوم وتجريــده مــن الســاح.

وفــي األحــد ٩ يونيــو ٦ شــوال تــم إعــان العصيــان المدنــي، مــن قبــل قــوى الحريــة 
والتغييــر، وفيــه اختبــار لقوتهــا، ألن موظفــي الدولــة بالنســبة لهــم هــذا أول يــوم عمــل 
بعــد العــودة مــن عطلــة العيــد، والجامعــات مغلقــة وكان يمكــن أن تعطــي لإلضــراب 
والعصيــان قــوة، فالعصيــان يولــد فــي ظــروف غيــر مواتيــة، كمــا قــام الدعــم الســريع 
بتوفيــر مركبــات كبيــرة كســرا لإلضــراب ولترحيــل المواطنيــن مــن بعــض المواقــف 
وبالمجــان، وفــي اليــوم الثانــي أي االثنيــن ١٠ يونيــو- ٧ شــوال بــدأت الحيــاة تــدب 
فــي الخرطــوم بفتــح بعــض األســواق وبــدأت العربــات متحركــة، وإن لــم تتجــه لعمــل 
الرهــان  الحريــة والتغييــر  قــوى  فقــد تخســر  مــواز لإلضــراب والعصيــان،  سياســي 
الشــعبي ألنهــا تتحــرك ضــد الحيــاة بإغــاق الطــرق وبســد منافــذ الكســب، باإلضافــة 
إلــى الســب والتجريــح، كمــا أن رئيــس وزراء إثيوبيــا رجــع بصــورة ســلبية، وأن قــوى 
الحريــة بــدون قيــادة حيــث حاصــره ١١ ممثــا ممــا يعنــي االفتقــار للقيــادة وعــدم 

الثقــة. 

الصحافــة الغربيــة فــي يــوم االثنيــن ١٠ يونيــو أخــذت تضــم صوتهــا لصــوت 
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ln- و New York Times  الثــورة وبــرزت مقــاالت فــي أهــم الصحــف الغربيــة
dependent عــن أوضــاع الســودان والثــورة والعســكر والمــوت الــذي نتــج عــن 
فــض االعتصــام وحملــة علــى القائــد حميدتــي وقواتــه وجرائمهــم فــي الســابق وكذلــك 
هجــوم علــى اإلمــارات والســعودية ودعمهمــا للعســكر، وإنهــا دول اســتبدادية ال تريــد 
الديمقراطيــة ومــع ذلــك تحظــي بالدعــم األمريكــي وان مــاالت عتــاد وعربــات الدعــم 
الســريع من الســعودية، وكذلك بدأت قناتا BBC ، CNN  تروج للعصيان المدني 
كمــا واصــل أبــي أحمــد اتصاالتــه التلفونيــة بالمجلــس العســكري فــي محاولــة إلنقــاذ 
وضعيــة قــوى الحريــة، وفــي اليــوم الثانــي للعصيــان، أي ١١ يونيــو الثاثــاء كان 
أقــوى مراكــز العصيــان القطــاع الطبــي، فالمستشــفيات الخاصــة والعامــة مغلقــة ولكــن 
المواصــات متاحــة ومتوافــرة والمطــار يعمــل ومحطــات الوقــود تعمــل والمخابــز 
تعمــل وإن ظهــرت فيهــا الصفــوف، وربمــا ٥٠ أو أكثــر مــن المتاجــر والمطاعــم 
والمغالــق فتحــت أبوابهــا والمصــارف تعمــل - وربمــا كل شــيء متــاح إال العــاج، 

حيــث الصيدليــات العاملــة محــدودة. 

إبعاد عرمان ومبارك أردولي وجالب: 

تــم إبعــاد الثاثــة فــي ســفرية خاصــة إلــى جوبــا فــي عمليــة ذكيــة بأمــر مــن القيــادة 
العســكرية، إشــارة إلــى أنهــم يخدمــون أجنــدة دولــة أخــرى وأنهــم جــزء مــن الجيــش 
الشــعبي لجنــوب الســودان وتــم اســتقبالهم علــى خيــر وجــه فــي جوبــا، واكتنفــت حالــة 
مــن الغمــوض مصيــر العصيــان، يــوم األربعــاء ١٢يونيــو، ولكــن يبــدو أن الموازيــن 
داخــل قــوى الحريــة والتعبيــر مالــت لرفــع العصيــان مــع معارضــه خجولــة مــن بعــض 
مكونــات تجمــع المهنييــن، وجــاء دفــع التجمــع علــى لســان منــدوب إثيوبيــا فــي لجنــة 
الوســاطة - الســفير ذي الجــذور الصوماليــة محمــود دريــر الــذي أعلــن عــن اتفــاق 
لرفــع العصيــان المدنــي واســتئناف المفاوضــات مــع اإلبقــاء علــى مــا تــم عليــه مــن 
تفاهــم وأن التفــاوض يتــم فقــط علــى الشــراكة فــي مجلــس الســيادة، كمــا وصــل مســاء 
يــوم األربعــاء ١٢ يونيــو مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي للمســاعدة فــي الوصــول 
إلــى حــل، ويمكــن تلخيــص نتائــج اجتمــاع نيبــور ناغــي مســاعد وزيــر الخارجيــة 

األمريكــي للشــؤون اإلفريقيــة علــى هــذا النحــو: 
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• انتقال مقاليد السلطة والحكم لحكومة مدنية.	
• الترحيب بمبادرة دولة إثيوبيا.	
• تصفيــة 	 مجــزرة  مســؤولية  العســكري  المجلــس  تحميــل 

االعتصــام. 
• سحب الدعم السريع وعودة قوات الشرطة.	
• المناطــق 	 مــن  والمليشــيات  العســكرية  القــوات  ســحب 

والقــرى. الســكنية 

تــردد أن بعــض قــوى الحريــة، طالبــت بنقــل حوارهــا مــع المجلــس العســكري، 
إلــى أديــس أبابــا ولكــن  التيــار الغالــب ظــل مــع الحــوار فــي الداخــل وهــو القــرار 
الصحيــح ألن حــوارات الخــارج تكــون قابلــة للحــروب والتدخــات الخارجيــة، كمــا 
أن المعارضــة مــن الخــارج تصبــح خــارج ســياقها وأكســجين شــعبها وتربيتهــا، ولكــن 
كذلــك تســربت شــائعات بــأن األمــوال التــي جمعــت داخليــا وخارجيــا لمواصلــة الثــورة 
تســربت للجيــوب الخاصــة والمــال الســائب كمــا يقولــون يعلــم الســرقة، وفــي الجمعــة 
١٤ يونيــو ســافر الرئيــس البرهــان إلريتريــا والمنــدوب األمريكــي ناغــي فــي لقاءاتــه 
المكوكيــة، بينمــا رئيــس اللجنــة السياســية الفريــق الكباشــي والفريــق ياســر العطــا فــي 
مؤتمــر صحفــي يقــوالن الغريــب وانــه لــم يكــن المقصــود تحريــر ميــدان االعتصــام 

وإنمــا كولومبيــا وامتداداتهــا.

بدأت الفقرات الرسمية التلفازية، في هجوم على قوى الحرية والتغيير خصوصا 
المؤتمــر الســوداني، وهــو هجــوم ضعيــف وغيــر مؤســس، ألنــه يقــوم علــى حجــة 
ســاذجة، قوامهــا أن رئيــس الحــزب يقابــل الســفراء األجانــب، علمــا بــأن مــن أخــص 
واجبــات رؤســاء األحــزاب مقابلــة الســفراء وممثلــي الدولــي، وكذلــك بــرزت مقالــة فــي 

واشــنطن بوســت تشــير إلــى أنــه ال بديــل للديمقراطيــة مــن أجــل وحــدة الســودان.

األنبــاء تتســرب عــن تــورط المجلــس العســكري فــي فــض االعتصــام حيــث ورد 
أن أمــر فــض االعتصــام صــدر بقــرار مــن المجلــس العســكري فــى اجتمــاع حضــره 
رئيــس القضــاء والنائــب العــام وإن تنصــل األخيــران مــن تورطهمــا وأصــدر رئيــس 
القضــاء بيانــا يفيــد بانســحابه مــن االجتمــاع - وحســب جريــدة األهــرام الصــادرة 
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األحــد ١٦ يونيــو يلتقــي أبــو الغيــط األميــن العــام للجامعــة العربيــة مــع الرئيــس 
البرهــان وقــوى الحريــة والتغييــر، بينمــا تتوالــي حمــات قــوى الحريــة علــى المجلــس 
العســكري وعلــى حلفائــه، مصــر والســعودية واإلمــارات ومظاهــرات فــي لنــدن تشــجب 
فــض االعتصــام، بينمــا يــدم التمهيــد باالســتقواء بالقــوى األجنبيــة لتســوية سياســية، 
ومقــال جيــد فــي األهــرام بقلــم مرســي عطــا هللا فــي األهــرام األحــد ١٦ يونيــو عــن 

دارفــور وكردفــان وأمــن الســودان.

الفريــق حميدتــي يشــرع فــي حركــة سياســية ابتدرهــا بلقــاء جماهيــري كبيــر فــي قــري 
ثــم عقــد لقــاء مــع قــادة اإلدارة األهليــة فــي قاعــة الصداقــة، و لقــاء فــي حجــر العســل 

يقــال إنــه تــم بدعــم مــن مســؤول كبيــر فــي الحركــة اإلســامية.

وفــي يــوم االثنيــن ١٧ يونيــو ٢٠١٩م دعانــي د. محمــد علــى الجزولــي رئيــس 
تيار دولة الشريعة لندوة في قاعة الصداقة بعنوان كيف يمكن أن تكون المبادرات 
الدوليــة ذات بعــد إيجابــي واشــترك فيهــا فــرح عقــار وحســن رزق، وجــاء فــي كلمتــي 
القصيــرة جــدا المطلــوب توافــق وطنــي ووفــاق علــى غــرار اقتــراح الرســول الكريــم قبــل 
البعثــة حينمــا اختلفــت قريــش فــي مــن يضــع الحجــر األســود فــي مكانــه فــي الكعبــة، 
فاقتــرح عليهــم الرســول صلــى هللا عليــه وســلم أن يأتــوا بثــوب ثــم وضــع عليــه الحجــر 
األســود وطلــب مــن كل طــرف أن يرفــع حتــى اســتوي الحجــر فــي مكانــه فوضعــه 
لــه بيــده الشــريفة، ومأزومــة الســودان تتطلــب شــراكة وطنيــة واســعة ال يســتثني منهــا 
أحــد، ثــم قمــت بتشــريح القــوى السياســية المتصارعــة، بمــا فيهــا الحركــة اإلســامية 
وأنهــا أصبحــت أشــبه بالشــركات القابضــة منهــا باألحــزاب، منكفئــة داخليــا ال يعــرف 
لها حســاب، ومحاســبة، كلهم يتكلم عن شــهداء الثورة، والذين ال يزال، بعضهم في 
المشــرحة وقــد يتــم دفنهــم أو يوزعــون علــى كليــات الطــب، يعنـــي يفتقــرون حتــى إلــى 
الدافنــة الائقــة، ولكــن تتــم المتاجــرة باســمهم، وكل يدعــي وصــا بليلــي ولكــن ليلــي 
ال تقــر لهــم القــوى السياســية ال تعــرف المجتمــع الســوداني العميــق، كمــا تســاءلت 
عــن الحقــد والتصفيــة وهــل هــذا يكفــي لبنــاء الدولــة الجديــدة، وقارنــت بيــن قيــام البابــا 
باألمــس القريــب بتقبيــل أرجــل الرئيــس ســلفاكير وريــك مشــار المســؤولين عــن الدمــاء 
الغزيــرة والمــوت بالجملــة بينمــا يــذرف دمــوع التماســيح علــى ضحايــا االعتصــام 
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فــي محاولــة لتدويــل القضيــة والتلويــح بقميــص عثمــان ومــا ســال مــن دمــاء فــي 
االعتصــام لتأليــب الــرأي العــام ضــد الســودان.

أمــا الصحافــة الســودانية الصــادرة فــي ١٧ يونيــو فقــد ركــزت علــى نقــل الرئيــس 
البشــير مــن ســجن كوبــر للتحقيــق معــه فــي أمــر األمــوال التــي قبضــت فــي بيتــه 
- وتوفــي هــذا اليــوم عصــرا الرئيــس المصــري الســابق محمــد مرســي المولــود عــام 
١٩٥١م بعــد خمــس ســنوات مــن الســجن والحبــس االنفــرادي والمحاكمــة الكيديــة!

يملــك  ســوداني  كعســكري  حميدتــي  الفريــق  علــى  يراهنــون  الكثيــرون  أضحــى 
مؤهــات القيــادة، وقــدرات ماليــة وعســكرية وخطــاب بســيط ينفــذ للقلــوب - وعلــى 
دوره فــي حفــظ األمــن وردع الفوضــى وفتــح الطــرق، والصمــت ســيد الموقــف مــع 
انســحاب الشــرطة واألمــن، ووفــد مــن الحريــة والتغييــر يذهــب إلــى إثيوبيــا الجمعــة 
٢١ يونيــو لمقابلــة مفــوض االتحــاد اإلفريقــي وغــدا الدعــوة لمظاهــرة للضغــط فــي أمــر 

التحقيــق فــي فــض االعتصــام، والمجلــس العســكري يبــدو فاقــدا البوصلــة.

الصراع على ميراث الرئيس البشير: 

الفريــق كباشــي والفريــق ياســر العطــاء فــي االثنيــن ٢٤ يونيــو وباســم اللجنــة 
السياســية يتملصان من اتفاقهما الســابق في قســمة الســلطة القائم على ٦٧% لقحت 
ومجلــس وزراء خالــص، ويعطــون قحــت ٢٤ ســاعة لتقديــم مبــادرة مشــتركة مــن 
االتحــاد اإلفريقــي وإثيوبيــا، ومجلــس قــوى الحريــة والتغييــر يصــدر دليــا للمظاهــرات 
واللقــاءات الجماهيريــة مــن األحــد حتــى الجمعــة ٢٨ يونيــو، ولــم يــراع المجلــس 
العســكري الظــرف السياســي اإلثيوبــي مــع وقــوع انقــاب فــي منطقــة األمهــرا وقطــع 

االنترنــت وانتهــي األمــر بمصــرع قائــد االنقــاب األمهــري.

العســاكر وجــدوا حــاوة الســلطة والدعــم الخليجــي ويقــال إن هنــاك عمليــات شــراء 
للنخــب والقيــادات ولكنهــم سيكتشــفون أنهــا معركــة خاســرة وخائبــة حينمــا تذهــب 

الســكرة وتحــل الفكــرة.

 ومــع نهايــات يونيــو ٢٠١٩م، ظــل المشــهد الســوداني أساســه الفريــق حميدتــي 
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وقوات الدعم الســريع، أما الشــريك الكبير في قوى الحرية والتغيير الســيد/ الصادق 
المهــدي فهــو فاقــد االتجــاه، بينمــا بعــض قيــادات قــوى الحريــة والتغييــر تراهــن علــى 
المشــروع الخارجــي والرايــات الخارجيــة، بينمــا الصحافــة واإلعــام العالمــي ينبــح 
علــى الســودان ويتجاهــل أن كل محيــط الســودان أنظمــة قمعيــة واســتبدادية وألول 
مــرة تبــدأ الحكومــة العســكرية والقنــوات االنتبــاه لمطلوبــات الموســم الزراعــي، والتعليــم 

وفتــح الطــرق.

الفريــق البرهــان فــي لقائــه مــع الصحفييــن يــوم الســبت ٢٩ يونيــو ولمــدة ثــاث 
ســاعات، يقــول إن إثيوبيــا رشــحت د. الحــاج أو غــازي لرئاســة مجلــس الســيادة، 
كأنــه يريــد أن يوجــه رســالة لقــوى الحريــة أســرعوا قبــل أن يخطفهــا غيركــم، وفــي 
ذات الوقــت فــي يــوم األحــد ٣٠ يونيــو قــوى أمنيــة تمنــع قــوى الحريــة والتغييــر مــن 
عقــد مؤتمــر صحفــي فــي بــري، والســؤال كيــف ســيكون هنــاك توافــق واألمــور تســير 
هكــذا؟ ولكــن تــم ذلــك بعــد مظاهــرة ضخمــة معتبــرة أثبتــت أن تجمــع المهنييــن قــوة 
ال يســتهان بهــا، وأن فكــرة مدنيــة الدولــة تجــذرت وتجــذرت شــعاراتها ولكــن كان لهــذه 
المظاهــرة ضحايــا خصوصــا حينمــا أطلقــت قــوات القناصــة المرتكــزة فــي ســطوح 
قصــر الصداقــة النــار علــى مظاهــرة كانــت تريــد العبــور للخرطــوم عــن طريــق كبــري 
النيــل األبيــض فســقط فــي ذلــك اليــوم األحــد ٢٩ يونيــو العشــرات مــا بيــن قتيــل 
وجريــح، وكان مــن بينهــم أحــد أصدقائــي وهــو خبيــر البصريــات مأمــون الطيــب 
ــدم لمريــض  ــم يكــن متظاهــرا وإنمــا جــاء للســاح الطبــي إلعطــاء ال البشــير الــذي ل
فأصابــه الرصــاص وال حــول وال قــوة إال بــاهلل ولعــل العشــرات مــن األبريــاء كان هــذا 

هــو قدرهــم. 

الحريــة والتغييــر بعــد نجــاح مظاهراتهــا تعلــن عــن جــدول جديــد للمظاهــرات 
والعصيــان المدنــي بينمــا فــي الباطــن تــدور اجتماعــات وبــروز وســطاء مــن كبــار 
رجــال األعمــال النفيــدي، أنيــس حجــار، أســامة داود - واجتمــاع بحضــور وجهــاء 
االتحــاد اإلفريقــي والمجلــس العســكري وقــوى الحريــة والتغييــر أبــرز الحضــور فيــه هــم 

صديــق يوســف وســاطع الحــاج وإبراهيــم األميــن والدقيــر وآخــرون.

ويبدو أن مامح اتفاق أولية بدأت تظهر معالمها: 
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خلفيــة -  ذي  مدنــي  مــع   ٥+٥ مشــترك  ســيادة  مجلــس 
 . عســكرية

األولــى -  المرحلــة  تكــون  أن  علــى  بالتنــاوب  رئاســة 
شــهرا.   ١٨ لمــدة  للعســكريين 

مجلــس وزراء مــن كفــاءات تتفــق علــى ترشــيحها قــوى - 
والتغييــر. الحريــة 

وعلقــت علــى ذلــك صحيفــة Ny.T كيــف أن الجلســات الســرية والســخط الشــعبي 
أديــا إلــى معادلــة اقتســام الســلطة، وأن دبلوماســيين مــن أمريــكا وبريطانيــا والســعودية 
واإلمــارات أداروا اجتماعــات بيــن الطرفيــن ، ولكــن مــا تــزال هنــاك ألغــاز لــم تحــل 
مثــل وضعيــة القائــد حمــدان حميدتــي وهــل سيحاســب سياســيا، وأنــه فــي مطلــع 
indepen-  األســبوع ســتظهر حيثيــات المصالحــة واالتفــاق، بينمــا علقــت جريــدة 

dent البريطانيــة أن صفقــة اقتســام الســلطة بيــن العســكريين والمعارضــة أقــل مــن 
مطلوبــات الديمقراطيــة. 

وفــي األحــد ٧ يوليــو زارنــي المرحــوم محمــد األميــن خليفــة، وتكلــم عــن التغلغــل 
األمريكــي فــي الشــأن الســوداني وان أعضــاء المجلــس العســكري الثاثــة تــم إبعادهــم 

بتدخــل مــن القائــم باألعمــال األمريكــي. 

بينمــا شــاعت األخبــار أن موعــد التوقيــع علــى الوثيقــة الدســتورية قــد اقتــرب 
وســيحضره كشــهود عــدد مــن رؤســاء الــدول.

اليــوم األربعــاء ١٠ يوليــو أعيــدت خدمــة اإلنترنــت بموجــب حكــم قضائــي بعــد 
أن ظــل مقطوعــا منــذ فــض االعتصــام أي ألكثــر مــن خمســة أســابيع، بينمــا ركــزت 
الصحافــة الســودانية الصــادرة فــي ١١ يوليــو ٢٠١٩م علــى تصريــح للرئيــس برهــان 
حــول محاولــة انقابيــة دون إعطــاء معلومــات وأنهــا محاولــة مشــتركة مــع ضبــاط 

فــي المعــاش ومدنييــن.
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الحزب الشيوعي والتسوية السياسية مع المكون العسكري :

مــن وارد What’s up أن الحــزب الشــيوعي أصــدر بيانــا فــي ١٣ يوليــو يعلــن 
فيــه رفضــه لتمثيــل أي أعضــاء المجلــس العســكري فــي مجلــس الســيادة، بينمــا يقــول 
ممثــا اإلتحــاد اإلفريقــي ديريــر ولبــات إن التوقيــع ســيتم اليــوم علــى وثيقــة الحكــم 
االنتقالــي، بينمــا تطفــح أخبــار عــن انقــاب مزعــوم، ودعــوة لمظاهــرة فــي اليــوم ١٣ 
يوليــو ١٠ ذو القعــدة فــي الذكــري األربعيــن لفــض االعتصــام وكلهــا مؤشــرات علــى 
حالــة الســيولة، والغلــق وتفيــد المؤشــرات أن أي تفاهــم يحــدث ســيكون قصيــر العمــر 
والمجلــس العســكري سينقســم علــى نفســه، ألن ٥+٥ تعنــى ذهــاب عضويــن لمــكان 
اخــر، ربمــا مجلــس الــوزراء، وال يــزال المكــون العســكري فــي حالــة تمريــن وتعلــم 
أبجديــات إدارة الشــأن الســوداني بينمــا األشــطر واألقــدر كان الفريــق حميدتــي الــذي 

يســيطر علــى كثيــر مــن مجريــات المشــهد حتــى فــي القيــادة العامــة.

يؤكــد ســكرتير الحــزب الشــيوعي الخطــب عــدم موافقتهــم علــى توصيــات الوســاطة 
اإلفريقيــة، والصحفــي المخضــرم عضــو لجنــة الوســاطة األســتاذ محجــوب محمــد 
صالــح يبــدي اســتغرابه، ألن صديــق يوســف ممثــل الحــزب الشــيوعي معهــم فــي 
اللجنــة، ولكــن ســاندت اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي مــا جــاء علــي لســان 
ســكرتير الحــزب فــي رفــض التعامــل مــع المجلــس العســكري، الــذي كانــوا ينظــرون 
إليــه كانقــاذ ٣، إذ مرحلــة الترابــي اإلنقــاذ ١، ومرحلــة البشــير اإلنقــاذ ٢، ومرحلــة 
اللجنــة األمنيــة العســكرية اإلنقــاذ ٣، كمــا أكــد الحــزب الشــيوعي أنــه لــن يشــارك فــي 
أي مســتوى مــن مســتويات الســلطة، فــي ظــل هــذا الوضــع، وامتنعــت قــوى الحريــة 
والتغييــر عــن حضــور االجتمــاع مــع المجلــس العســكري فــي الســبت ١٣ يوليــو مــاذا 
ســيحدث الشــيوعيون يحســون أنــه ال مصلحــة لهــم فــي االســتقرار والســام والحكومــة 

القادمــة وفــق مــا قدمــوه مــن تضحيــات طيلــة الثاثيــن عامــا الماضيــة.

التزمــوا  فقــد  قيــادات حزبــه  الصــادق وبقيــة  الســيد  القــوى أي  هــذه  كبيــر  أمــا 
الصمــت، بينمــا يجتهــد ممثلــو الســعودية واإلمــارات، فــي حــل اإلشــكاالت، ومجــيء 
ســفينة محملــة بخمســين ألــف طــن مــن مطلوبــات إنجــاح الموســم الزراعــي مــن أســمدة 

وغيرهــا، بينمــا تتســرب أخبــار عــن عمليــة رشــوة للنخــب السياســية والعســكرية.
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دخول مقومات التوافق في األنبوب السياسي: 

وفــي يــوم األربعــاء ١٧ يوليــو بــدا كأنمــا عقــد الوفــاق بيــن المجلــس العســكري 
وقــوى الثــورة بــدأ ينحــل، إذ تــم التوقيــع علــى االتفــاق السياســي بيــن قــوى الحريــة 
والتغييــر والمجلــس العســكري ويأتــي بعــده كذلــك االتفــاق علــى المرســوم الدســتوري 
أي الوثيقة السياســية الحاكمة وأنه ســيوقع عليها الجمعة القادمة أي في ١٩ يوليو 
٢٠١٩م ومــع انقشــاع ســحب الخــاف جزئيــا، إال أن المشــهد السياســي شــهد كذلــك 
مقابلــة رئيــس المجلــس العســكري للسياســي المعاكــس للصــادق المهــدي الســيد مبــارك 
الفاضــل! لمــاذا فــي هــذا التوقيــت؟ ولمــاذا أصبــح خبــرا يتصــدر أخبــار التلفزيــون! 

خرجــت بعــض مظاهــر الفــرح فــي صــورة خجولــة وذبحــت ناقــة - وبــدا لــي أن 
قــوة مقــدرة مــن الحريــة والتغييــر، أمــا ممتنعــة، وفــي حيــرة مــن أمرهــا، أمــا الحــزب 
الشــيوعي فقــد أعلــن رفضــه لاتفــاق السياســي مــع المجلــس العســكري ولكــن ظــل 
الحــزب يلقــي أوراقــه بــذكاء ومهــارة، ألن عــددا مــن رؤســاء أمانــات المهنييــن مــن 
كــوادره، لــذا فهــو حاضــر ومحــرك بصــورة مزدوجــة، وان كان غيــر الئــق لحضــور 
فــض االعتصــام وضغــوط  فــي ظــروف  الدولــة،  فــي رئاســة  العســكري  المجلــس 
الشــباب والخــوف مــن إن مــا يجــري ليــس بعيــدا عــن أالعيــب بعــض قــوي المؤتمــر 
الوطنــي ومــع بــوادر االتفــاق السياســي أعلــن األطبــاء رفــع إضرابهــم الــذي نســيه 
المجتمــع، علمــا بــأن اإلضــراب عمليــا دخــل فــي غرفــة اإلنعــاش المركــز، وحــزب 

البعــث بقيــادة الســنهوري يلحــق بالشــيوعي ويرفــض االتفــاق.

ويبدو أن اليسار يبالغ في قدرات بقايا الحركة اإلسامية والمؤتمر الوطني، إذ 
ال عاقــة للمؤتمــر الوطنــي بمــا يجــري فــي صفــوف المكــون العســكري، ومــا يســمي 
بقيــادات المؤتمــر الوطنــي والحركــة اإلســامية فــي تشــرذم وتــاكل وانهــزام نفســي، 
والعســكريون، وجــدوا أنفســهم حكامــا للســودان نتيجــة للفــراغ السياســي ويريــدون نســبة 

لضعفهــم، تســوية مــع الثــوار.

ولكــن أهــم مكــون فــي الحريــة والتغييــر وهــو الحــزب الشــيوعي، حســاباته قائمــة 
علــى أنــه ال مســتقبل لــه فــي الحكومــة المقترحــة فــي ظــل المعطيــات الراهنــة، ومنهــا 
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مجتمــع إقليمــي معاكــس ال يريــده، ومؤسســة عســكرية تبطــن لــه العــداء ومــا يتوهمــه 
مــن وجــود مكونــات دولــة عميقــة، كمــا أن وجــوده فــي المجتمــع العميــق ضعيــف. 

وعلــى مــا جــاء مــن دعــم ســلعي ومحروقــات ســعودي للســودان، فقــد أعطــى الملــك 
ســلمان ألــف منحــة حــج للســودانيين تــوزع علــى أســر الشــهداء والقتلــى مــن الجنســين 
ومــن مــات فــي حــروب الـــيمن، وخمســمائة منحــة حــج أخــرى لشــخصيات ســودانية 

وقتلــى المظاهــرات األخيــرة. 

انتقــل بعــض قــادة الحريــة والتغييــر إلــى أديــس أبابــا إلدارة حــوار مــع ممثلــي 
الحــركات المســلحة أركــو منــاوي وجبريــل إبراهيــم وعبدالعزيــز الحلــو وياســر عرمــان 
ومالــك عقــار، ابتــداء مــن االثنيــن ٢٢ يوليــو ٢٠١٩م طالبــت الحــركات بنســب كبيــرة 
مــن الوظائــف السياســية مــع الحكــم الذاتــي، ووصــول المبعــوث األمريكــي وتدخــل 
إماراتــي وقطــري، حيــث دعــت قطــر جبريــل إبراهيــم لســفارتها ممــا عرضــه لإلبعــاد، 
وكذلك لوحظ وجود فلســطيني باســم محمد مشــارفة ربما كان يتحرك باســم الدحان 
والحــزب الشــيوعي عنــد موقفــه فــي رفــض االتفــاق السياســي، واســتمرت مفاوضــات 
طويلــة ومملــة وتقليــب فــي الســطور، ومطالبــة بتمثيــل فــي مجلــس الســيادة والــوزراء.

وفي الخرطوم، تم اعتقال رئيس هيئة األركان السابق الفريق هاشم عبدالمطلب 
بتهمــة التخطيــط النقــاب عســكري، شــرع فيــه ثــم تركــه، وهــو أقــدم رتبــة مــن البرهــان 
ورغــم ذلــك تمــت تخطيــة البرهــان لــه فــي رئاســة الدولــة وهــو لرئاســة األركان - 
وانقــاب الفريــق هاشــم انقــاب مؤسســة ضبــاط الجيــش الرافضيــن لعلــو كعــب الدعــم 
الســريع عليهــم - وبعــد ذلــك دارت أحاديــث عــن انقابــات أخــري منهــا انقــاب 
العميــد ود. إبراهيــم وكذلــك انقــاب ال يــدري صحتــه منســوب لرئيــس أركان أســبق 
هــو الفريــق عمــاد عــدوي وتمــت جملــة اعتقــاالت شــملت الفريــق أول بكــري حســن 
صالــح والزبيــر محمــد الحســن والرزيقــي نقيــب الصحفييــن وأســامة عبــدهللا وزيــر 
ســابق - ويقال إن عدد المعتقلـــين بالعشــرات ولكن تم إطاق ســراح معظمهم، وقد 

قامــت قــوات الدعــم الســريع بتطويــق ســاح المدرعــات.
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 مقدمة :

يعتبــر اليهــود أنفســهم شــعب هللا المختــار ويروجــون لذلــك ويســعون 
العالــم، ويعــد كنــاب  إلــى حكــم  بــل  المعــاد  فــي ارض  لتكويــن دولتهــم  
بروتوكــوالت حكمــاء صهيــون. مــن الكتــب التــي تضــع األســس لتكويــن 
دولــة إســرائيل، وقــد عقــد اليهــود  ثاثــة وعشــرين مؤتمــرًا منــذ عــام ١٨٩٧ 
وكان آخرهــا المؤتمــر الــذي انعقــد فــي القــدس ألول مــرة فــي ١٤ أغســطس 
١٩٥١، ليبحث في الظاهر مســألة الهجرة إلى إســرائيل ومســألة حدودها، 
وكان الغــرض مــن هــذه المؤتمــرات جميعــًا دراســة الخطــط التــي تــؤدي إلــى 

تأســيس مملكــة صهيــون العالميــة.

 وكان أول مؤتمراتهــم فــي مدينــة بــال بسويســرا ســنة ١٨٩٧ 

على خلفية لقاء عنتبي:- 

 ملف اليهود  التارخيي بالسودان،  ودالالت ومؤشرات 
 اللقاء وافرازاته الراهنة على مصاحل البالد االسرتاتيجية

افرازاته الراهنة على مصالح البالد االستراتيجية  ملف اليهود  التاريخي بالسودان،  ودالالت ومؤشرات  اللقاء و

فريق حنفي عبد هللا محمد 
 باحث وخبير أمني واستراتيجي
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برئاســة زعيمهــم هرتــزل، حبــث اجتمــع فيــه نحــو ثاثمائــة مــن أعتــى حكمــاء 
الســرية  خطتهــم  فيــه  يهودية،وقــرروا  جمعيــة  خمســين  يمثلــون  صهيــون 
الســتعباد العالــم كلــه تحــت تــاج ملــك مــن نســل داود،  و اكســاب الدولــة 
الطابــع الدينــي،  وتدبيــر الوســائل للقبــض علــى زمــام السياســة العالميــة 
مــن وراء الســيطرة علــى زمــام الصيرفــة، التــي انتهــت بقبضتهــم علــى زمــام 

الــدوالر فــي القــارة األمريكيــة  ومــن ورائهــا جميــع  األقطــار. 

وعشــرين  أربعــة  علــى  حكمــاء صهيــون  برتوكــوالت  كتــاب  اشــتمل  و 
برتوكــواًل تتلخــص حــول خطــة ســرية  لليهــود غايتهــا االســتياء علــى العالــم 
أجمــع، لمصلحــة اليهــود وحدهــم، وكان ينقحهــا حكماؤهــم طــورًا فطــورًا حســب 
األحــوال، مــع وحــدة الغايــة. وتنضــح هــذه الخطــة الســرية بمــا أثــر عــن 
اليهــود مــن الحقــد علــى األمــم،  وإلقــاء بــذور الخــاف والشــغب فــي كل  
الــدول، عــن طريــق الجمعيــات الســرية السياســية والدينيــة والفنيــة والرياضيــة 
والمحافــل الماســونية، واألنديــة علــى اختــاف نشــاطها، والجمعيــات العلنيــة 
مــن كل لــون، ونقــل الــدول مــن التســامح إلــى التطــرف السياســي والدينــي، 
فاالشــتراكية، فاإلباحيــة، مــع التمســك بإبقــاء األمــة اليهوديــة متماســكة بعيــدة 

عــن التأثــر بالتعاليــم التــي تضرهــا، ولكنهــا تضــر غيرهــا.

و يــرون أن طــرق الحكــم الحاضــرة فــي العالــم جميعــًا فاســدة، والواجــب 
لزيــادة إفســادها فــي تــدرج إلــى أن يحيــن الوقــت لقيــام المملكــة اليهوديــة علــى 
العالــم،  وان حكــم النــاس صناعــة مقدســة ســامية ســرية، ال يتقنهــا فــي رأيهــم 
إال نخبــة موهوبــة ممتــازة مــن اليهــود الذيــن أتقنــوا التــدرب التقليــدي عليهــا، 
وكشــفت لهــم أســرارها التــي اســتنبطها حكمــاء صهيــون مــن تجــارب التاريــخ 
خــال قــرون طويلــة، وهــي تمنــح لهــم ســرًا، وليســت السياســة بــأي حــال مــن 
عمــل الشــعوب أو العباقــرة غيــر المخلوقيــن لهــا بيــن األمييــن )غيــر اليهــود(. 

وان عليهــم الريــادة وان تكــون تحــت أيــدي اليهــود  كل شــىءـ ألنهــم 
والمــدارس  والصحافــة  والنشــر  الطبــع  وســائل  وكل  ـ  للذهــب  المحتكــرون 
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والجامعات والمسارح وشركات السينما ودورها والعلوم والقوانين والمضاربات 
وغيرهــا، وأن الذهــب الــذي يحتكــره اليهــود هــو أقــوى األســلحة إلثــارة الــرأي 
العــام وإفســاد الشــباب والقضــاء علــى الضمائــر واألديــان والقوميــات ونظــام 
الرذيلــة  وإشــاعة  الضــارة،  البهيميــة  بالشــهوات  النــاس  وأغــراء  األســرة، 
واالنحــال، حتــى تســتنزف قــوى األمييــن اســتنزافًا، فــا تجــد مفــرًا مــن القــذف 

بأنفســها تحــت أقــدام اليهــود. 

وانه يفترض عليهم  وضع أسس االقتصاد العالمي على أساس الذهب 
الــذي يحتكــره اليهــود، ال علــى أســاس قــوة العمــل واإلنتــاج والثــروات األخــرى، 
مــع إحــداث األزمــات االقتصاديــة العالميــة علــى الــدوام كــي ال يســتريح العالــم 
أبــدًا، فيضطــر إلــى االســتعانة باليهــود لكشــف كروبــه، ويرضــى صاغــرًا 
مغتبطــًا بالســلطة اليهوديــة العالميــة. وعليهــم  االســتعانة بأمريــكا والصيــن 

واليابــان علــى تأديــب أوروبــا وإخضاعهــا. 

الهجرات اليهودية عير التاريخ

اهتــم اليهــود بالهجــرة لتكويــن وطنهــم فشــجعت إســرائيل الهجــرة إلــى فلســطين 
ووضعــوا لهــا ســتارًا دينيــًا فقــد أشــاعوا أن ســيدنا موســى كان أول قائــد للصهيونيــة 
فهــو الــذي قــاد بنــي إســرائيل ليدخــل بهــم فلســطين عقــب خروجهــم مــن مصــر، 
كمــا أن الصهيونيــة تنتســب إلــى جبــل صهيــون الــذي يقــع فــي الجنــوب مــن بيــت 
المقــدس،  وهــو مــكان مقــدس العتقــاد اليهــود أن الــرب يســكن فيــه. ولقــد مــرت 
الهجــرة الــى اســرائيل بعــدة مراحــل عرفــت بمصطلح)عاليــا( وقــد ســاهمت اتفاقيــات 
الســام والتطبيــع مــع اســرائيل الــى هجــرة العــرب الــى اســرائيل حتــى الســودانيين 
هاجــروا الــى اســرائيل بالرغــم مــن ان الســودان رفــض تطبيــع العاقــات مــع اســرائيل.

وضــع اليهــود فكــرة الهجــرة  الرض المعــاد - أرض إســرائيل أو فلســطين هدفــا 
جوهريــا،  وهــي حجــر أســاس فــي الفكــر الصهيونــي حيــث يســمح قانــون العــودة 
فــي  الهجــرة واالســتقرار  العــودة والمســاعدة علــى  اإلســرائيلي ألي يهــودي بحــق 
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إســرائيل باإلضافــة للجنســية اإلســرائيلية. ويعتبرهــا كثيــر مــن اليهــود عــودة لــأرض 
الموعــودة وتحقيًقــا لوعــد هللا فــي التــوراة إلبراهيــم وإســحاق ويعقــوب، وهــي مــن ضمــن 

األوامــر اليهوديــة ال٦١٣.

وتعنــى كلمــة عليــا )بالعبريــة الصعــود( وهــي تشــير للهجــرة اليهوديــة ألرض 
إســرائيل أو فلســطين )وإلــى دولــة إســرائيل منــذ تأسيســها فــي ١٩٤٨(. أمــا هجــرة 

اليهــود مــن إســرائيل لخارجهــا فتســمى يريــدا )النــزول(. 

وفــي الفكــر الصهيونــي تشــمل عليــا الهجــرة الجماعيــة لليهــود المضطهديــن 
باإلضافــة للهجــرة الفرديــة االختياريــة عليــا األولــى )١٨٨٢-١٩٠٣(:هاجــر نحــو 
٣٥٠٠٠ يهــودي إلــى فلســطين فيمــا بيــن ١٨٨٢-١٩٠٣ والتــي كانــت ضمــن 
 ٤٠٠٠٠ نحــو  )١٩٠٤-١٩١٤(:هاجــر  الثانيــة  العثمانية.عليــا  اإلمبراطوريــة 

الثالثــة )١٩١٩-١٩٢٣(: مــن روســياعليا  يهــودي معظمهــم 

كمــا هاجــر نحــو ٤٠٠٠٠ يهــودي معظمهــم مــن اإلمبراطوريــة الروســية وشــرق 
أوروبــا بســبب وعــد بلفــور وهربــا مــن النظــام الشــيوعي الــذي اراد دمجهــم واغــاق 
الواليات االمريكية أبواب الهجره. وعليا الرابعة )١٩٢٤-١٩٢٩(:وصل ٨٢٠٠٠ 
يهــودي وعليــا الخامســة )١٩٢٩-١٩٣٩(: موجــة مــن ربــع مليــون يهــودي وعليــا 
بــت: الهجــرة غيــر الشــرعية )١٩٣٣-١٩٤٨(:بســبب حــد الحكومــة البريطانيــة 
ألعــداد المهاجريــن،  و الهجــرات  اليهوديــة  فــي عقــد التســعينات:تفكك االتحــاد 

الســوفياتي وتنــازالت غورباتشــوف لهجــرة اليهــود.

نزوح يهود الفالشا )1979 - 1985(:

نظــرًا لعــدم وجــود عاقــات دبلوماســية كاملــة بيــن إســرائيل وإثيوبيــا، تواصــل 
الموســاد اإلســرائيلي مــع مســؤولين فــي الســودان وتــم الترتيــب لســفر اآلالف مــن 
مجتمــع بيتــا إســرائيل )الفاشــا( مــن إثيوبيــا ســيرًا علــى األقــدام إلــى الحــدود مــع 
الســودان، وانتظــروا هنــاك فــي مخيمــات مؤقتــة حتــى ُنقلــوا جــوًا إلــى إســرائيل. بيــن 
عامــي ١٩٧٧ و ١٩٨٤، إلــى إســرائيل بواســطة ســفن وطائــرات تابعــة لســاح 
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البحريــة اإلســرائيلي. تحــت عمليــة موســى، قــام ٨٠٠٠ يهــودي برحلــة محفوفــة 
بالمخاطــر إلــى إســرائيل، هلــك منهــم نحــو ٤٠٠٠ شــخص مــن المــرض والجــوع.

عملية موسى وعملية يوشع:

بعــد أن تبيــن أن مــن بقــي مــن المهاجريــن فــي المخيمــات الســودانية كانــوا فــي 
خطــر، تقــرر مواصلــة نقلهــم إلــى إســرائيل فــي عمليــات مكثفــة، عرفــت باســم عمليــة 
موســى، نقــل علــى إثرهــا نحــو ٨٠٠٠ مهاجــر باســتخدام الطائــرات اإلســرائيلية.

وانتهــت العمليــة قبــل أوانهــا، بعــد تســرب أخبــار صحفيــة فــي إســرائيل عــن عليــا 
اإلثيوبيــة إلــى إســرائيل عبــر الســودان. بعــد تعــّرض الصحافــة لهــذه العمليــة، تغيــر 
الوضــع السياســي فــي المنطقــة. فقــد ُرفضــت الحكومــة الســودانية التــي ســمحت 
للفاشــا بالعبــور إلــى إســرائيل مــن خــال إراضيهــا، كمــا توتــرت العاقــات بيــن 
إســرائيل والســودان. علــى الرغــم مــن هــذا، تــم تهجيــر العديــد مــن الفاشــا إلــى 
إســرائيل، منهــم ١٢٠٠ شــخص نقلــوا فــي عمليــة ســبأ، و ٨٠٠ شــخص نقلــوا فــي 
عمليــة جوشــوا عــام ١٩٩٨، بمســاعدة جــورج بــوش األب الــذي كان نائــب رئيــس 

الواليــات المتحــدة حينهــا.

 تاريخ  العائالت اليهودية في السودان

جــاء فــي كتــاب »قامــوس الســودان التاريخــي«، إّن أول رحالــة يهــودي وصــل 
إلــى الســودان بعــد دخــول اإلســام هــو ديفيــد روبينــي )حوالــي ١٤٩٠ - ١٥٤٠(، 
وقــد قــام بتســجيل مشــاهداته فــي رحلتــه تلــك والتــي قــام بهــا مــن ســاحل البحــر 
ــت أعــوام نهايــات القــرن  األحمــر إلــى ســنار ودنقــا فــي عــام ١٥٣٠. ومــا إن حّل
الســابع عشــر حتــى كان التجــار اليهــود مــن ضمــن مجموعــات التجــار األجانــب فــي 
ســنار. واســتقرَّ عــدٌد كبيــٌر منهــم علــى امتــداد وادي النيــل ممثليــن تجارييــن لبعــض 
ــع نفوذهــم  الشــركات المصريــة إبــان الحكــم التركــي المصــري علــى الســودان. وتوسَّ
وامتدادهــم ووصــل أبرزهــم أميــن باشــا إلــى حكــم إقليــم االســتوائية بجنــوب الســودان 

بيــن عامــي ١٨٧٨-١٨٨٩.
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 كمــا كان هنــاك موشــي بــن زيــون كوســتي الــذي ُولــد بفلســطين وعــاش فــي 
الســودان كممثٍِّل لشــركٍة تجاريٍة مصريٍة وظلَّ يعمل بين الخرطوم والمســلمية حتى 
قامــت الثــورة المهديَّــة. ومــا ُيــروى عــن ذلــك الرجــل أنَّــه قــّدم قرضــًا للجنــرال تشــارلز 
غــوردون باشــا بعــض المــال لشــراِء األغذيــة والمــؤن أثنــاء حصــار جيــش المهــدي 
للخرطــوم بيــن عامــي ١٨٨٤ – ١٨٨٥. وبعــد ســقوط الخرطــوم تــمَّ القبــض عليــه 
وُأجبــر علــى الدخــول فــي اإلســام وغّيــر المهــدي اســمه إلــى موســى بســيوني، ثــم 
تــزوج بســودانيٍة مثــل عــدٍد مــن يهــود أمدرمــان. وقــد قــام بتشــييد معبــٍد صغيــٍر ومقبــرة 
ــس معبــٍد يهــوديٍّ فــي أمدرمــان وكان رئيــس الجاليــة  يهوديــة، فــكان بذلــك أول مؤسِّ
اليهوديــة  الجاليــة  لــت  عــام ١٩١٨ حوَّ بعــد  فــي ١٩١٧.  وفاتــه  اليهوديــة حتــى 
مركزهــا مــن أمدرمــان إلــى الخرطــوم والخرطــوم بحــري وراحــت تســتقبل عــددًا كبيــرًا 
مــن اليهــود مــن مختلــف أقطــار الشــرق األوســط وأوروبــا واســتقروا وعملــوا فــي 

مجــاالت المصــارف والتجــارة والتصنيــع والتعليــم والقانــون والطــب.

  كان ذلــك بعــد هجــرٍة جماعيــٍة أخــرى فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر، وصــل 
اليهــود فيهــا إلــى الســودان إثــر تحّركهــم فــي أكبــر موجــة هجــرٍة يهوديــٍة واســتوطنوا 
مدينــة أمدرمــان أيضــًا، وتحديــدًا حــي المســالمة. ومثلمــا أرَّخ مقــرن النيليــن األزرق 
واألبيــض عنــد نقطــة التقائــه فــي الخرطــوم، ألحــداٍث كثيــرٍة سياســيٍة واجتماعيــٍة 
وثقافيــة، فكذلــك أرَّخ اليهــود لوجودهــم فــي الســودان عنــد ذات النقطــة. فباإلضافــة 
إلــى مــا أوردوه فــي كتبهــم التــي نشــروها فيمــا بعــد، كان هنــاك انتــاج الفيلــم الوثائقــي 
الــذي تــمَّ بثــه أواخــر عــام ٢٠١٣م، الــذي جــاء اســمه فــي إشــارٍة إلــى نقطــِة اقتــران 

النيليــن والتقائهمــا »اليهــود وأطــول ُقبلــٍة فــي التاريــخ.

 ترجــع أغلــب العائــات اليهوديــة بالســودان إلــى التصنيــف اليهــودي المعــروف 
)الســفارديم(، وهــم يهــود األندلــس الذيــن هاجــروا بعــد ســقوط غرناطــة الشــهير عــام 
١٤٩٢ إلــى شــمال أفريقيــا ثــم فــي فتــراٍت تاليــة إلــى الســودان. ومــن تلــك العائــات: 
يهــود آل إســرائيل، آل قرنفلــي، آل منديــل، آل كوهيــن، آل قــارون، آل ساســون، 
آل حكيــم ويهــود آل ســلمون ملــكا وهــو حاخــام مــن يهــود المغــرب اســتقدمه يهــود 
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الســودان مــن أجــل إقامــة الصلــوات، وتعليــم الصغــار. ســكنت أســرة ســلمون فــي 
حــي المســالمة بــأم درمــان حيــث كان يقيــم األقبــاط واليهــود الذيــن أجبرهــم الخليفــة 
عبــد هللا التعايشــي خليفــة اإلمــام المهــدي إلــي الدخــول فــي اإلســام، ولكــن ســلمون 
أســهم فــي ارتــداد الكثيريــن مــن يهــوِد الســودان وفتــح كنيــس فــي منزلــه بالمســالمة.

  ومــن أوالد ســلمون، الياهــو ســلمون ملــكا مؤلــف كتــاب »أطفــال يعقــوب فــي 
بقعــة المهــدي«. وقــد ورد فــي هــذا الكتــاب حقائــق كثيــرة عــن األجنــدة واألنشــطة 
ــذ تحــت الســطح الظاهــري للطقــوس والشــعائر الدينيــة  الخفيَّــة التــي كانــت تجــري وُتنفَّ
واالجتماعيــة والثقافيــة اليهوديــة التــي كانــت ُتقــام فــي محفــل »بنــاي بريــث« والنــادي 
اليهــودي بشــارع فيكتوريــا )شــارع القصــر حاليــًا(. وقــد أحــال أفــراد الجاليــة اليهوديــة 
هــذا المحفــل فيمــا بعــد إلــى ســينما كلوزيــوم. وهنــاك غيرهمــا مــن مؤسســاٍت ذات 
صبغــة اجتماعيــة دينيــة يهوديــة فــي األســاس، كانــت ُتجمــع خالهــا التبرعــات 

واألمــوال، ويتــم تبــادل المعلومــات والخبــرات والتجــارب.

الهجرة العكسية

ــُح أنَّ وجــود اليهــود فــي الســودان ضــارٌب فــي القــدم، بــل إنَّ بعــض     ُيرجَّ
األقــوال تــردد أنَّ فــي جنــوب الســودان قبائــل مثــل قبيلــة »المانــدي« مــن أصــوٍل 
يهوديــة حافظــت علــى يهوديتهــا منــذ آالف الســنين رغــم عزلتهــا وُبعدهــا الجغرافــي 
عــن بقيــة اليهــود فــي أنحــاء العالــم. ولــم يظهــر هــذا إالَّ بعــد انفصــال الجنــوب عــام 
٢٠١١، إثــر زيــارة رئيــس دولــة جنــوب الســودان ســلفاكير ميارديــت إلــى إســرائيل. 
كمــا أنَّ وجــود يهــود الفاشــا ارتبــط بالرئيــس الســوداني األســبق الراحــل جعفــر 
النميــري ورجالــه لدورهــم فــي عمليــات تهجيرهــم مــن إثيوبيــا والحــدود الســودانية التــي 
كانــت نقطــة ارتكازهــا مدينــة القضــارف، إلــى إســرائيل عبــر مطــار الخرطــوم فــي 
منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي. وهــي العمليــات التــي بســببها واجــه الرئيــس 
النميري تهمة الخيانة لمشــاركته في توطين ٢٥ ألف يهوديٍّ في أراضي فلســطين 
في العمليات التي أشــرفت عليها الواليات المتحدة بشــكٍل مباشــٍر في عهد الرئيس 

األســبق رونالــد ريغــان.
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تحدثــت أدبيــات المجتمــع اليهــودي فــي الســودان التــي تــم تداولهــا فــي مــا بعــد، 
عــن الصعوبــات التــي واجهوهــا فــي أيــام حكــم المهــدي، وفيهــم مــن ُاجبــر علــى 
اعتنــاق اإلســام إالَّ أنَّ بعــض المؤرخيــن يــرون أنَّهــم دخلــوا اإلســام حتــى يحافظــوا 
علــى مصالحهــم، وبعــد ســقوط المهديــة منهــم مــن اســتمر فــي إســامه وانصهــر 
فــي المجتمــع الســوداني ومنهــم مــن نكــص عنــه. وقــد كان نشــاطهم االقتصــادي 
يعتمــد علــى أعمــال تجاريــة ضخمــة فــي مجــاالت االســتيراد والتصديــر. ومــن أشــهر 
التجــار اليهــود فــي الســودان: عائلــة مــراد إســرائيل، وحبيــب كوهيــن، وليــون تمــام، 

واإلخــوة ســيروريس، وفيكتــور شــالوم، وآل عبــودي.

  بــدأت هجــرة اليهــود  العكســية مــن الســودان فــي العــام ١٩٤٨، تاريــخ إعــان 
الجــوار  دول  وبعــض  وإســرائيل  وأمريــكا  أوروبــا  إلــى  متوجهيــن  إســرائيل،  قيــام 
األفريقــي. ثــم زادت وتيــرة هجرتهــم بعــد عــام النكســة فــي حــرب ١٩٦٧ التــي انتهــت 

باحتــال إســرائيل ألراٍض عربيــة واســعة.

  وهــذه العائــات منهــا مــن هاجــر ومنهــا مــن انتقــل إلــى أقاليــم مختلفــة فــي 
السودان ’ حيث تصاهروا مع السودانيين وذابوا في المجتمع السوداني. أما كيف 
يتعايشــون اآلن وســط المجتمــع الســوداني فهــو إمــا بدخولهــم اإلســام وتصاهرهــم 
مــع الســودانيين، أو محافظيــن علــى هويتهــم ولكــن ال يظهــر االســم اليهــودي إاّل 
فــي االســم الرابــع أو الخامــس، وذلــك حتــى يبقــوا فــي مأمــن مــن أي مضايقــات أو 
عزل. حتى أّن بعضهم اختار أســماء طوائف مســيحية ال تعترف بها الكنيســة مع 
احتفاظهــم بيهوديتهــم ســرًا، ومنهــم مــن كان يحمــل أســماء عربيــة مثــل: المغربــي، 
البغدادي، اإلســتانبولي، وهي أســماء تدلُّ على األماكن التي جاؤوا منها أو عاش 

بهــا أجدادهــم أو آباؤهــم فــي حقبــٍة معيَّنــٍة مــن حياتهــم.

أبرز العائالت اليهودية بالسودان

مــن أبــرز العائــات اليهوديــة التــي قدمــت الــى الســودان، وطــاب لهــا المقــام فيــه 
كانــوا هــم يهــود )آل إســرائيل( الذيــن اســتوطنوا بالخرطــوم،  ووالدتهــم كانــت تدعــى 
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التــي كانــت  ابنــة )ابراهيــم إســرائيل داؤود(  ليلــي(  )وردة إســرائيل( ومــن بناتهــا) 
تعمــل مديــرة لمكتــب الســيد )بهــاء الديــن محمــد احمــد إدريــس(- وهــي متزوجــة مــن 
الصحفــي -حســن الرضــي الصديــق، ومنهــم منصــور اســحق إســرائيل( الــذي كان 

يمتلــك صيدليــة فــي شــارع العرضــة بــأم درمــان. 

 وهنــاك  أســرة )آل منديــل( التــي اســتوطنت بالنهــود، وكان) منديــل( يعمــل 
خبيــرًا للمجوهــرات، وينحــدر منهــم )ادم داود منديــل( الــذي كان يعمــل فــي مصلحــة 
الغابــات، و)ســليمان داؤد منديــل( الــذي كان يعمــل فــي مصلحــة البريــد، ثــم اســتقال 
منهــا ليؤســس )جريــدة ملتقــى النهريــن(، ومطبعــة )منديــل(،  بينمــا عملــت ) ســميرة 
حســن ادم داود منديــل( كطبيبــة و )محمــد داود منديــل(، الــذي أســلم وطبــع الكتــب 

الدينيــة واألذكار،و)مجــدي منديــل(، وعمــل بـــ )ســودانير(،. 

أمــا أســرة )عــدس(  التــي تنحــدر مــن يهــود ســوريا،  ســكنوا ود مدنــي،  وتتكــون 
إبراهيــم عــدس،  كذلــك  مــن أوالد )يعقــوب وفيكتــور، وموســى وزكــي  اســرتهم  
ســوزان إبراهيــم عــدس(، التــي هاجــرت إلــى اإلســكندرية، بينمــا ميــري إبراهيــم عــدس، 
تزوجــت مــن رجــل يهــودي يدعــى ) زكــي مــراد العينــي( وبعــد هزيمــة ١٩٦٧م 

هاجــرت هــذه العائلــة الــى نيجيريــا. 

وكذلــك عائلــة آل ) ســلمون ملــكا(، وهــو حاخــام مــن يهــود المغــرب اســتقدمه 
يهــود الســودان مــن أجــل إقامــة الصلــوات، وتعليــم الصغــار.. ومــن أوالده )الياهــو( 
وهومؤلــف كتــاب )أطفــال يعقــوب فــي بقعــة المهــدي( أمــا) دورا( زوجــة )الياهــو( 
فلــم يطــب لهــا المقــام بالبــاد، فقــد هاجــرت إلــى سويســرا،  ومــن أبنــاء الياهــو ملــكا 
)أيســتر ســلمون( و)فورتو ســلمون( و)ادمون ملكا(، الذي قام بتأليف كتاب )على 
تخــوم اإليمــان اليهــودي( وســكنت أســرة )ســلمون( فــي حــي المســالمة بــأم درمــان، 
حيــث كان يقيــم األقبــاط واليهــود الذيــن اجبرهــم الخليفــة عبــد هللا علــى الدخــول فــي 
اإلســام وأســهم) ســلمون( في ارتداد الكثير من يهود الســودان عن اإلســام، حيث 

أقــام لهــم كنيســا داخــل منزلــه بحــي المســالمة إلقامــة شــعائرهم الدينيــة. 
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وهنالــك عائلــة )آل قــاوون الذيــن ينحــدر منهــم )نســيم قــاوون(، ومنهــًم )ديفيــد 
قــاوون( الــذي ســكن فــي بــور تســودان، وأصبــح باشــكاتب بالمينــاء و)نســيم ديفيــد( 

وأخــوه )البــرت(، وهــذه األســرة هاجــرت إلــى الســويد فــي فتــرة الخمســينيات. 

بينمــا عائلــة )آل بــاروخ( الذيــن قدمــوا إلــى الســودان عــن طريــق مصــر وهــم 
ينحــدرون مــن يهــود المغــرب، وكانــوا فــي ود مدنــي، وعملــوا فــي تجــارة األقمشــة 
ومنهــم )زكــي بــاروخ( و)ايســتر عــذرا بــاروخ( و )حزقيــال بــاروخ (. الذيــن هاجــروا 

مــن الســودان الــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

و هنالــك أيضــًا عائلــة )ال دويــك(، وهــم مــن يهــود ســوريا المتشــددين، وكانــوا 
يعملــون فــي تجــارة األقمشــة، بــأم درمــان، وكان بعضهــم  اســتقر بالخرطــوم بحــري 
كاسحق إبراهيم دويك، ودويك إبراهيم دويك، وارون دويك، وشاباتي دويك، وزكي 

دويــك، والذيــن كانــوا يعملــون فــي القطــاع الخــاص والتجــارة العموميــة بالســودان. 

وأســرة )آل تمــام( بــأم درمــان والخرطــوم، ومنهــم )أيلــي تمــام(، و)فيكتــور أيلــي 
تمــام(، و)اينــز موريــس تمــام(، و)زكــي والبــرت(، وهــوالء هاجــروا إلــى نيجريــا ومنهــا 
إلــى بريطانيــا، ثــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة. أمــا آل )كوهيــن( فقــد اســتقروا فــي 
الخرطــوم،  وأسســوا عمــًا تجاريــًا بالشــراكة مــع )عثمــان صالــح (، ومــن أبنــاء هــذه 
العائلــة) ليــون كوهيــن( الــذي هاجــر إلــى سويســرا،   وهنالــك عائلــة )آل ساســون(،  
وعاشــوا فــي  كردفــان وكان جدهــم يعمــل مــع األميــر يعقــوب المشــهور بجــراب 
الــرأي فــي عهــد المهديــة، وهاجــروا للخرطــوم، ومــن أبنــاء هــذه األســرة أول ســفير 
لدولــة إســرائيل فــي مصــر، بعــد توقيــع اتفاقيــة الســام فــي عهــد الرئيــس الراحــل 

أنــور الســادات. 

بينمــا عائلــة )آل عبــودي( الذيــن عاشــوا بالخرطــوم بحــري، ومنهــم) موريــس(،  
هاجــروا  وهــم  و)داود(  و)يوســف(   ) و)شــلومو  عبــودي(،  جوزيــف  و)إبراهيــم 
المريــكا. بينمــا كانــت تعمــل عائلــة )آل حكيــم( فــي تجــارة تصديــر نبــات )الســنمكة( 
والمنتجــات الزراعيــة األخــرى كالكركــدي والحرجــل وغيرهــا وأشــهرهم روفائيــل و 
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شــالوم وصمويــل وجيرشــون،  وأصــان حكيــم  ونســيم شــالوم.

وهنالــك عائلــة ) آل الياهــو( الذيــن كانــوا يســكنون فــي منطقــة نــوري بالشــمالية، 
حيــث كانــوا يعملــون فــي تجــارة األوانــي المنزليــة، ولكــن بعــد فيضــان النيــل ســنة 
)٤٨( نزحــوا إلــى كريمــة. ثــم أســرة )آل مــراد بسيســي(، التــي اســتوطنت فــي بربــر، 
وهنــاك أيضــًا عائلــة )آل المليــح زابــت(، التــي اســتقرت بكســا. وعائلــة )ال قرنفلــي( 
التــي ارتبطــت فــي بورتســودان، وكل تلــك العوائــل اليهوديــة كانــت تعمــل فــي التجــارة 

المتنوعــة واالســتيراد والتصديــر والخــردوات. 

لجوء السودانيين السرائيل:

مثــل عــودة الســودانيين مــن اســرائيل للســودان هاجســًا للدولــة،  عقــب اســتمرار 
وصــول ســودانيين للبــاد قادميــن مــن إســرائيل،  دون إجــراءات وتنســيق مســبق 
مــع األمــم المتحــدة،  وظــل هــؤالء يعيشــون اوضاعــا معيشــية صعبــة فــي ظــل 
اضطهــاد عرقــي وبطالــة وعــوز،  باعتبــار ان إســرائيل تعتبــر ان معظــم المهاجريــن 
الســودانيين وغيرهــم مــن االفارقــة والذيــن يربــو عددهــم علــى ٥٠ الــف شــخص 
عبــروا حدودهــا ســيرا علــى االقــدام مــن مصــر منــذ عــام ٢٠٠٦ اشــخاصا يســعون 
للحصــول علــى فــرص عمــل بطريقــة غيــر مشــروعة،  ويمثلــون عبئــا علــى مناطقهــا 

ذات الدخــل المنخفــض وتســعى لتشــجيع معظمهــم علــى الرحيــل.

استراتيجية التغلغل االسرائيلي في إفريقيا وتداعياتها

تــدرك إســرائيل أن إفريقيــا تشــكل إحــدى ســاحات الصــراع العربــي اإلســرائيلي، 
وقــد عملــت مــن هــذا المنطلــق علــى التغلغــل فــي إفريقيــا وخلــق عاقــات مــع دولهــا 
فــي مختلــف المراحــل؛ وذلــك لمــا تمثلــه إفريقيــا مــن عمــق إســتراتيجي وأمنــي وثقافــي 
وحضــاري للوطــن العربــي. وعملــت إســرائيل جــادة بالتعــاون مــع دول االســتعمار 

القديــم والحديــث علــى اإلحاطــة بالوطــن العربــي وتطويقــه وعزلــه عــن إفريقيــا.
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ولقــد أرســت إســرائيل لنفســها إســتراتيجية مســتقبلية للتعامــل مــع الــدول اإلفريقيــة،  
المجــاالت  بيــن إســرائيل والــدول اإلفريقيــة عبــر مختلــف  التفاعــل  إقــرار  مبدأهــا 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة علــى أال يقتصــر هــذا التفاعــل علــى الجهــات 
الرســمية فقــط بــل يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك عبــر إشــراك المدنييــن األفارقــة بنفــس 
قدر إشــراك الرســمين في هذا التفاعل،  وســعت إســرائيل باســتمرار لتطوير قدراتها 
لمجابهــة هــذا التحــدي عــن طريــق تطويــر ودعــم البحــوث عــن القــارة اإلفريقيــة مــع 
تبــادل وجهــات النظــر حــول مســتقبل العاقــات مــع إفريقيــا مــع نظــراء مــن القــارة 
اإلفريقيــة،  كمــا قامــت بتطويــر قســم التعــاون الدولــي )MASHAV( ليكــون قــادرًا 
علــى تلبيــة احتياجــات األقطــار اإلفريقيــة التــي لهــا أولويــة فــي السياســة الخارجيــة 

اإلســرائيلية لمــا تحتاجــه مــن تقنيــات حديثــة وإعانــات فــي المجــاالت المختلفــة.

لقــد ســعت إســرائيل إلــى التغلغــل فــي القــارة اإلفريقيــة مبكــرا نظــرا لمــا تمثلــه مــن 
عمــق للوطــن العربــي. وتميــزت العاقــات اإلســرائيلية-اإلفريقية تــارة بالتقــارب و 
تــارة ثانيــة بالتباعــد و تــارة ثالثــة بالتقــارب الشــديد وهــذا راجــع إلــى الصــراع العربــي-

اإلســرائيلي الــذي كان المحــدد الرئيســي لهــذه العاقــات.

هنالــك أهــداف قديمــة لإلســرائيليين فــي أفريقيــا تتمحــور معظمهــا فــي إيجــاد بيئــة 
محيطــة ببيئــة الكيــان الصهيونــي تضمــن لــه الوجــود وتدعمــه،  ولعــل أهــم األهــداف 
التــي ســعت إســرائيل لتحقيقهــا فــي القــارة الســمراء هــو ضمــان بقــاء وجــود إســرائيل 
وضمــان أمنهــا، حيــث وفــرت لهــا البيئــة اإلفريقيــة مجــااًل لكســر الطــوق المفــروض 
عليهــا سياســيًا واقتصاديــًا مــن الــدول العربيــة،  والخــروج منــه إلــى أفريقيــا فــي إطــار 
ســعيها لكســب الشــرعية الدولية،  حيث تشــكل دول القارة اإلفريقية وزن ال يســتهان 
بــه فــي الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة، إضافــة إلــى أهدافهــا فــي تطويــق األمــن 
المائــي العربــي وتهديــد أمــن ميــاه النيــل والســيطرة علــى الماحــة فــي البحــر األحمــر 
عبــر الســيطرة علــى مداخلــه. كمــا تدخــل قضيــة التأثيــر علــى اقتصاديــات الــدول 

العربيــة ضمــن أهــداف الدولــة العبريــة لعرقلــة نمــو الــدول العربيــة.

وباشــك نجــد أن القــارة اإلفريقيــة تشــكل بعــدا إســتراتيجيا مهمــا ومجــاال حيويــا 
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يمكــن الدولــة العبريــة مــن الحصــول علــى مكاســب اقتصاديــة كبيــرة،  عبــر التبــادل 
الــدول اإلفريقيــة،  وإيجــاد ســوق كبيــرة فيهــا لصــادرات الصناعــة  التجــاري مــع 

اإلســرائيلية واســتيراد المــواد الخــام،  وتصديــر طاقــات العمــل الفائضــة لديهــا.

فقــط  ليــس  اإلســرائيلية،   االســتراتيجية  فــي  قصــوى  أهميــة  أفريقيــا  وتكتســب 
باعتبارهــا هدفــًا مــن أهــداف الحصــول علــى الشــرعية الدوليــة.. وإنمــًا بإعتبارهــا 
الخــام واإلمكانيــات االقتصاديــة.  الطبيعيــة والمــواد  للمــوارد  أيضــًا ســاحة مهمــة 
فضــًا عــن كونهــا ســاحة للصــراع االســتراتيجي األمنــي مــع الــدول العربيــة فــي اطــار 

الصــراع العربــي اإلســرائيلي.

تبنــت إســرائيل منــذ نشــأتها إســتراتيجية عريضــة تقــوم علــى فــك طــوق الحصــار 
دول  مــن  أصدقائهــا  مــن  بسلســلة  العربيــة  البلــدان  وإحاطــة  اإلســامي  العربــي 
غيــر عربيــة ســواًء كانــت إســامية أو غيــر إســامية بغــرض كســر طــوق العــداء 

المفــروض عليهــا. 

ويعتبــر كل مــن  الصــراع العربــي- اإلســرائيلي-المكانة اإلفريقيــة فــي المنظومــة 
الدوليــة – ضعــف ســيادة الــدول اإلفريقيــة- الموقــع االســتراتيجي والقــرب الجغرافــي 
للقارة اإلفريقية بالنسبة إلسرائيل- البعد الديموغرافي اإلسرائيلي)هي أهم محددات 

السياســة الخارجيــة تجــاه إفريقيــا.

وان  اهــداف إســرائيل المهمــة تتمحــور معظمهــا فــي إيجــاد بيئــة محيطــة ببيئــة 
الكيــان الصهيونــي تضمــن لــه الوجــود وتدعمــه،  ولعــل أهــم األهــداف التــي ســعت 
إســرائيل لتحقيقهــا فــي القــارة الســمراء هــو ضمــان بقــاء وجــود إســرائيل وضمــان 
أمنها، باإلضافة إلى أهداف أخرى سياســية و اقتصادية،  وجيوسياســية و الجالية 

اإلســرائيلية الموجــودة فــي إفريقيــا.

وفــي الوقــت الراهــن تســعي اســرائيل إلــى تدشــين مرحلــة جديــدة فــي عاقاتهــا مــع 
الــدول اإلفريقيــة وإعادتهــا إلــى ســابق عهدهــا الذهبــي حيــث كانــت قــد بلغــت ذروتهــا 
خــال ســتينيات القــرن الماضــي،  تلــك الفتــرة التــي شــهدت إهتمامــًا بالقــارة اإلفريقيــة 
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مــن قبــل اآلبــاء المؤسســين لدولــة اســرائيل مثــل ديفيــد بــن غوربــون وغولــدا مائيــر..

العظمــي وشــرق  البحيــرات  مــع دول منطقــة  االســرائيليه  العالقــات 
أفريقيــا

وعلــى هــذا،  فــإن إســرائيل اآلن تهتــم بتطويــر عاقاتهــا مــع غالبيــة الــدول 
اإلفريقيــة مــع التركيــز علــى الــدول التــي تعتبرهــا أكثــر أهميــة خاصــة فــي منطقــة 
والكونقــو  ويوغنــدا  وكينيــا  إثيوبيــا،   وهــي  أفريقيــا.  وشــرق  العظمــي  البحيــرات 
الديمقراطيــة واريتريــا وروانــد وبــور نــدى وانضمــت أخيــرًا دولــة جنــوب الســودان إلــى 

المذكــورة. المجموعــة 

ظــل موضــوع الميــاه يســيطر علــى عقــول الحالميــن بقيــام دولــة اســرائيل الكبــرى 
عندمــا قالــوا انهــا تمتــد مــن النيــل الــى الفــرات حيــن وضعــت حــدود الدولــة بيــن 
مصدريــن للميــاه وكان نهــر النيــل بطبيعــة الحقائــق الجغرافيــة والسياســية االقــرب 
لتحقيــق هــذه االحــام فتحولــت االحــام الــى النوايــا والنوايــا الــى سياســات وأخيــرًا 
السياســات الــى خطــط وتنفيــذ.. وأعــدت العديــد مــن الدراســات لحصــول اســرائيل 

علــى ميــاه النيــل.

وبنيــت الدراســات االســرائيلية للحصــول علــى ميــاه النيــل علــى ثاثــة محــاور 
: هــي ســرقة الميــاه المصريــة بســحب الميــاه الجوفيــة مــن شــبه جزيــرة ســيناء كمــا 
أثبتــت الدراســات فــي هــذا الشــأن. ودعــم تعــاون اســرائيل مــع اثيوبيــا وبعــض دول 
النيــل بالتركيــز علــى كينيــا واوغنــدا باقامــة مشــروعات رى تؤثــر علــى  حــوض 
حصــص مصــر والســودان مــن ميــاه النيــل. والتعــاون االســرائيلى االثيوبــى القامــة 
عــدة مشــروعات مائيــة لتنميــة وزراعــة االراضــي الواقعــة علــى الحــدود بيــن الســودان 

واثيوبيــا وبنــاء عــدة ســدود لــرَى هــذه االراضــى.

لــم تكــن مســألة الميــاه المحــرك الوحيــد لتوطيــد العاقــات االســرائيلية االثيوبيــة 
بــل كانــت إثيوبيــا تشــكل مدخــًا إلســرائيل ألفريقيــا لموقعهــا األســتراتيجي بالقــرن 
األفريقــي علــى ســاحل البحــر األحمــر الــذى تعاظمــت أهميتــه بالنســبة الســرائيل بعــد 
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اعتبــار خليــج العقبــة ممــرًا مائيــًا دوليــًا ليصبــح بوابــة اســرائيل ليــس الثيوبيــا فحســب 
بــل ألفريقيــا كلهــا. كمــا أن اثيوبيــا المســيحية ســتكون عونــًا للدولــة اليهوديــة للحيلولــة 
دون تحويــل البحــر األحمرالــى بحيــرة عربيــة اســامية. هــذا فضــًا عــن أن اثيوبيــا 
منبــع النيــل االزرق الــذى يرفــد نهــر النيــل بنســبة ٨٥% مــن مياهــه ســتكون التريــاق 

فــى أى عاقــات بيــن مصــر والســودان وبيــن دول حــوض النيــل.

الــدور المصــرى  هــذا فضــًا عــن أن اثيوبيــا تمكــن ألســرائيل مــن محاصــرة 
والعربــى بــل والســودانى فــى منطقــة حــوض النيــل ويأتــى هــذا التوجــه االســرائيلى مــن 
خــال إقامــة اســرائيل لعاقــات اقتصاديــة مــع دول حــوض النيــل كافــة ومشــاركتها 
فــي مشــروعات زراعيــة تقــوم علــى اســتغال ميــاه النيــل وذلــك بغــرض اختــاق 
نزاعــات وتوتــرات بيــن دول مصــب النهــر ومنبعــه حتــى تنشــغل القيــادات فــى مصــر 
والســودان بأمــور داخليــة تلهيهــا عــن القضيــة العربيــة المحوريــة. وتقــوم اســرائيل 
بتنفيــذ هــذه المشــروعات وفــي ذهنهــا هدفهــا بعيــد المنــال بحصولهــا علــى نصيــب 

مــن ميــاه النيــل عبــر ســيناء.

لتنــال اســرائيل مــن دولتــى المصــب البــد لهــا مــن االلتفــات إلــى دول منبــع النهــر 
ــا  لتشــكل ضغطــًا علــى تلــك الــدول. فــكان التعــاون االســرائيلى المكثــف مــع اثيوبي
وكينيــا واوغنــدا لتتمكــن هــذه الــدول مــن إســتغال مواردهــا مــن ميــاه النيــل بشــكل 
يؤثــر علــى الســودان ومصــر. ويأتــى فــي هــذا الســياق التعــاون االســرائيلى االثيوبــي 
متوســطة  واخــرى  النهضــة،   ســد  فــي  تتمثــل  كبيــرة  مائيــة   مشــروعات  القامــة 
وخزانــات صغيــرة وذلــك لغايــة توصــف بأنهــا مــن أجــل التطويــر الزراعــى والمائــى 
تســاعد علــى الخــروج مــن دائــرة الفقــر والمجاعــات المتكــررة. وفــي مجــال آخــر 
نفــذت إســرائيل العديــد مــن المشــروعات المرتبطــة بتطويــر نظــم الــرى وأســاليبه فــى 
كينيــا والكنغــو وتنزانيــا كمــا قامــت بتدريــب وتأهيــل مواطنــى هــذه الــدول فــي مجــاالت 

الــرى وإدارة الميــاه.

لــم تكتــف إســرائيل باقامــة المشــروعات المائيــة والزراعيــة بــدول منبــع النيــل بــل 
لجــأت إلــى تحريــض تلــك الــدول للمطالبــة بحقوقهــا وانصبتهــا التــي حرمتهــا منهــا 
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إتفاقيــات الميــاه بيــن الســودان ومصــر بــل ســعت الــى إثــارة كوامــن الفتــن العرقيــة 
والدينيــة بيــن شــعوب حــوض النيــل. ومــن َثــم بــدأت دول المنبــع تطالــب بانصبتهــا 
مــن ميــاه النهــر التــى تقــول ان الســودان ومصــر انفردتــا بقســمة الميــاه بينهمــا دون 

اعتبــار لآلخريــن مــن دول الحــوض.

هكذا تواصل الجدل بين دول المنبع ودول المصب حول االنصبة واالتفاقيات 
غيــر المعتــرف بهــا مــن قبــل دول المنبــع إلــى أن ظهــرت عــدة مبــادرات للتعــاون بيــن 
الطرفيــن إبتــداءًا بمشــروع الهيدرفيــت فــى عــام ١٩٩٧ بايعــاز مــن مصــر ودعــم مــن 
المانحيــن الدولييــن كالبنــك الدولــى. وقــد اتخــذت مبــادرة حــوض النيــل مســارين منــذ 
بدايتهــا يتمثــل المســار األول فــي التفــاوض فــي إطــار قانونــى ومؤسســى للتعــاون 

والثانــى فــى انشــاء آليــة مرحليــة لتنفيــذ المشــروعات المتفــق عليهــا.

ترجمــت إســرائيل برامجهــا المائيــة بــدول المنبــع إلــى افعــال ومشــروعات تمثلــت 
فــى تنفيــذ ســد علــى نهــر النيــل بتنزانيــا تقــوم بتنفيــذه شــركة تابعــة للجيــش االســرائيلى 
كمــا قدمــت منــح ماليــة الــى كل مــن تنزانيــا إلقامــة اربعــة ســدود والــى روانــدا القامــة 
ســد واحــد وأيضــًا الثيوبيــا التــى نالــت النصيــب االكبــر مــن العــون االســرائيلى لــدول 

المنبع. 

في عام ٢٠٠٥ أنشــأت اســرائيل شــركة زراعية تعرف باســم الزهرة..فى مســاحة 
تبلــغ ٠٠٠ ،٥ فــدان منهــا ١،٥٠٠ فــدان داخــل االراضــى الســودانية علــى الحــدود 
الشــرقية فــي االراضــى المتنــازع عليهــا والتــى اســتولت اثيوبيــا علــى اجــزاء كبيــرة 
منهــا ودرجــت علــى إيجارهــا للمزارعيــن الســودانيين. ونســبة لخصوبــة هــذه االراضــى 
وانتاجيتهــا العاليــة نــزح اليهــا الكثيــر مــن العمــال الزراعييــن االثيوبييــن ونشــأت عــدة 

قــرى بالمنطقــة.

فــي عــام ٢٠٠٦ بــدأت إســرائيل فــي أقامــة ســد كســوبر علــى النيــل االزرق 
والــذى ظــل قيــد الدراســة لمــدة عشــرين عامــًا وأشــركت فــي بنائــه شــركات صينيــة 
وأخــرى أوربيــة. وفــي عــام ٢٠٠٩ أنشــأت إســرائيل بحيــرة صناعيــة بمنطقــة شــنغا 
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مريــم المتاخمــة للحــدود الســودانية بوســائل علميــة حديثــة وبخبــرات إســرائيلية وهنديــة 
مســتخدمة تقنيــة عاليــة وقــد وفــر المشــروع فــرص عمــل كبيــرة لاثيوبييــن منهــم 
هولنديــة  شــركة  بواســطة  إســرائيل  أسســت  كمــا  الطــرق.  وقطــاع  الشــفته  بعــض 

صوامــع للغــال بمنطقــة ورتــا بالقــرب مــن منطقــة بحــر دار.

جــاء تنفيــذ هــذه المشــروعات علــى الحــدود االثيوبيــة الســودانية متزامنــًا مــع 
التطــور االيجابــى فــى العاقــات الســودانية االثيوبيــة فــى الســنوات األخيــرة معبــرًا 
عــن خشــية إســرائيل مــن تعــرض عاقاتهــا الثنائيــة المتميــزة مــع اثيوبيــا لاهتــزاز.

وهكــذا تتواصــل سياســات إســرائيل فــى توطيــد عاقاتهــا مــع إثيوبيــا لتظــل إثيوبيــا 
كمــا تأمــل إســرائيل شــريكًا أمنيــًا وأســتراتيجيًا كمدخــل لهــا لشــرق ووســط أفريقيــا 
ودول حــوض النيــل لتصــل الــى هدفهــا االكبــر بخلــق االزمــات بيــن دول المنبــع 
ودول المصــب ثــم الحصــول علــى بعــض ميــاه النهــر متخــذة فــى هــذا الســبيل ثــاث 
وســائل رئيســة هــى اواًل تحريــض دول المنبــع بالمطالبــة بنصيــب كل منهــا مــن ميــاه 
النهــر التــى يجــرى معظمهــا الــى دولتــى المصــب الســودان ومصــر حســب اتفاقيتــى 
عام ١٩٢٩ وعام ١٩٥٩ وثانيًا تطوير القدرات العســكرية واألمنية كما فعلت مع 
اثيوبيــا وكينيــا واوغنــدا ودولــة جنــوب الســودان بامــدادات االســلحة وتدريــب الكــوادر 
العســكرية،  وثالثــًا أقامــة المشــروعات الزراعيــة ومشــروعات الســدود والخزانــات 
لتخزيــن كميــات كبيــرة مــن الميــاه بأعالــى النيــل مــع العمــل علــى إيجــاد التمويــل 
لهــذه المشــروعات لــدى أصدقائهــا مــن الــدول الغربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة.

األهداف اإلسرائيلية في منطقة البحيرات وشرق أفريقيا:ـ

يرمــى التحــرك اإلســرائيلي فــي منطقــة البحيــرات العظمــي وشــرق أفريقيــا إلــى 
تحقيق عدد من األهداف المهمة،  تتراوح مابين أهداف سياسية تتعلق بالحصول 
علــى الشــرعية الدوليــة وحشــد التأييــد للمواقــف اإلســرائيلية فــي المحافــل الدوليــة... 
وأهــداف عســكرية وأمنيــة تتعلــق بتعزيــز الوضــع االســتراتيجي اإلســرائيلي علــى 
الســاحة اإلفريقيــة.. وأهــداف أقتصاديــة تتعلــق بتحقيــق مكاســب مــن المشــاركة 
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فــي األنشــطة التجاريــة فــي أفريقيــا.. الســيما تلــك المتعلقــة بالمــواد الخــام والنشــاط 
التعدينــي.. فضــًا عــن جعــل أفريقيــا ســوقًا مفتوحــة أمــام الصــادرات اإلســرائيلية.

والثقافيــة واالقتصاديــة فــي البلــدان اإلفريقيــة مــن خــال تبــادل الزيــارات رفيعــة 
التدريبيــة وورش  الــدورات  المشــتركة وعقــد  المؤتمــرات والنــدوات  المســتوي وعقــد 
العمل داخل إسرائيل.. كما وظفت إسرائيل الدبلوماسية الشعبيه لخدمة مصالحها 
عبــر إرســال وفــود صحافيــة وشــبابية وفنيــة إســرائيلية إلــى تلــك الــدول واســتضافة 

نظرائهــا فــي إســرائيل.

وظلــت إســرائيل تحتفــظ بعاقــات وثيقــة مــع أثيوبيــا منــذ العهــد االمبراطــورى 
وحتــى اآلن.. وأبــرم الجانبــان عــدة إتفاقيــات للتعــاون العســكري األمنــي يقــوم بتفيذهــا 
مئــات الخبــراء العســكريين.. وبالمثــل نجحــت إســرائيل فــي بنــاء عاقــات عســكرية 
وثيقــة مــع اريتريــا بدايــة التســعينات )وقــد ســاءت هــذه العاقــات مؤخــرًا(.. التزمــت 
فيها إســرائيل بتقديم كافة أحتياجات اريتريا في بناء جيش نظامي. وكان الفتًا أن 
إســرائيل قامــت أثنــاء الحــرب اإلثيوبيــة االريتريــة خــال األعــوام ١٩٩٨ ـ ٢٠٠٠م 

بتزويــد طرفــي الصــراع باألســلحة والمعــدات الحربيــة.   

ويســتحوذ الوجــود العســكري اإلســرائيلي فــي إثيوبيــا علــى أهميــه محوريــة فــي 
االســتراتيجية اإلســرائيلية وقــد أهتــم بهــذا الوجــود القــادة اإلســرائيليون منــذ إنشــاء 
إســرائيل  وهــو مــا عبــر عنــه وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي األســبق موشــى دايــان بقولــه 

)أن أمــن إثيوبيــا وســامتها هــو ضمــان ألمــن إســرائيل (.

تحركاتهــا  لتعزيــز  األمريكــي  الــدور  علــى  إســرائيل  تعتمــد  الوقــت  ذات  وفــي 
فــي  إســرائيل  مشــاركة  خــال  مــن  وذلــك  أفريقيــا  وشــرق  النيــل  منابــع  دول  فــي 
تنفيــذ األهــداف األمريكيــة فــي المنطقــة. الســيما تلــك المتعلقــة بمواجهــة الحــركات 

اإلســامية واحتــواء النفــوذ اإليرانــي المتنامــي فــي تلــك  الــدول.

لذلــك تحــاول إســرائيل المســاهمة فــي إعــادة ترتيــب األوضــاع فــي دول منطقــة 
البحيــرات وشــرق أفريقيــا تحــت المظلــة األمريكيــة مــع العمــل علــى دعــم السياســية 
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األمريكيــة التــي تعطــي اولويــة قصــوي لــدول منابــع النيــل وشــرق أفريقيــا،  مــع 
التركيــز علــى مابــات يعــرف )بالقــادة الجــدد( فــي أفريقيــا الذيــن ترعاهــم أمريــكا 
وهــم زعمــاء يوغنــدا وإثيوبيــا وكينيــا وروانــدا والكونقــو الديمقراطيــة والجيــش الشــعبي 

لتحريــر الســودان ) قبــل االنفصــال (.

أمــا فــي المجــال العســكري واألمنــي فــإن السياســة اإلســرائيلية تجــاه أفريقيــا بوجــه 
عــام وتجــاه منطقــة البحيــرات العظمــي وشــرق أفريقيــا بوجــه خــاص،  تعتبــر جــزءًا 
رئيســيًا مــن نظريــة األمــن االســرائيلى التــي تســعى إلــى اختــراق األمــن القومــي 
العربــي ومحاصرتــه مــن خــال بنــاء عاقــات إســتراتيجية وثيقــة مــع دول الجــوار 
الجغرافــي للــدول العربيــة. كمــا تهــدف إلــى منــع تحويــل البحــر األحمــر إلــي بحيــرة 
عربيــة،  باإلضافــة إلــي تفكيــك وتفتيــت العاقــات والروابــط التاريخيــة الوثيقــة بيــن 

العــرب ودول شــرق أفريقيــا واقليــم البحيــرات العظمــي.

وتســعي إســرائيل إلــى تحقيــق أهدافهــا فــي المجــال العســكري مــن خــال وســائل 
نقــل  المســاعدات العســكرية واألمنيــة والتــي تشــتمل علــى  فــي  رئيســية،  تتمثــل 
المهــارات الازمــة لتشــغيل وصيانــة األســلحة والمعــدات العســكرية واألمنيــة إلــى 
الكــوادر العســكرية واالســتخبارية فــي الــدول المعنيــة مــن خــال البرامــج تدريــب 
يقدمها خبراء إســرائيليون ســواء داخل الدول اإلفريقية أو داخل إســرائيل.. وشــكلت 
إســرائيل فــي هــذا الصــدد فــرق تدريــب عســكرية مــع إثيوبيــا ويوغنــدا وكينيــا وروانــدا 
والكونقــو الديمقراطيــة للمســاعدة فــي مختلــف مجــاالت اعــادة بنــاء جيــوش تلــك 
الــدول. وتوجــد محطــات للموســاد اإلســرائيلي فــي كل تلــك الــدول وفــق إتفاقيــات 
مبرمــة.. وقــد أكملــت إســرائيل مشــروعها أالســتخباري فــي أفريقيــا بوضــع. القمــر 
الصناعــي )عامــوس( فــوق مــدار القمــر الصناعــي العربــي )عربســات( فــوق إجــواء 
كينيــا ممــا يســاعد إســرائيل للتجســس والتقــاط االتصــاالت العربيــة واإلفريقيــة فــي 

آن واحــد. 

وفــي الســنوات األخيــرة أصبــح الوجــود اإليرانــي فــي منطقــة شــرق أفريقيــا واقليــم 
البحيــرات يمثــل هاجســًا كبيــرًا إلســرائيل. خاصــة مــع مســاعي إيــران الحثيثــة لترســيخ 
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نفوذهــا هنــاك عبــر إريتريــا،  إذ تشــهد العاقــات بيــن ارتريــا وإســرائيل توتــرًا ملحوظــًا 
خــال الســنوات األخيــرة.. حيــث تتهــم إســرائيل ارتيريــا بعرقلــة األمــن واالســتقرار 
فــي القــرن اإلفريقــي وشــرق إفريقيــا بدعمهــا للمجموعــات اإلرهابيــة المرتبطــة بتنظيــم 
القاعــدة.. األمــر الــذي يهــدد المصالــح اإلســرائيلية خاصــة بعدمــا حملــت بعــض 
المعلومــات حصــول إيــران علــى تســهيات بحريــة ألســطولها فــي مينــا عصــب 

المطــل علــى البحــر األحمــر.

ويشــمل التعــاون العســكري واألمنــي فــي الترويــج لمبيعــات األســلحة والمعــدات 
القتاليــة اإلســرائيلية فــي إفريقيــا حتــى أصبحــت القــارة اإلفريقيــة اآلن أكبــر ســوق 
للســاح اإلســرائيلي وفــق تقاريــر المخابــرات الفرنســية التــي نشــرتها جريــدة اللومونــد. 
وبموجــب هــذه السياســة إنتشــرت األســلحة اإلســرائيلية فــي أجــزاء كبيــرة مــن القــارة 

اإلفريقيــة خصوصــًا فــي منطقــة البحيــرات العظمــى وجنــوب الســودان.  

وتســتفيد إســرائيل مــن خــال تعاونهــا العســكري واألمنــي مــع الــدول اإلفريقيــة 
فــي تنفيــذ مايعــرف بإســتراتيجية شــد األطــراف للنيــل مــن الــدول العربيــة وتخريــب 
الصراعــات  فــي  والتدخــل  الجغرافــي.  الجــوار  دول  مــع  العربيــة  الــدول  عاقــات 
الداخليــة فــي منطقــة البحيــرات وتوظيــف الصراعــات العرقيــة فــي تلــك المنطقــة 

إلشــاعة حالــة مــن عــدم اإلســتقرار يمكنهــا مــن تســيير األمــور لصالحهــا. 

أمــا مــن الناحيــة االقتصاديــة، فــإن إســرائيل تعطــى أهميــة كبيــرة ألفريقيــا كونهــا 
مســتودعًا ضخمــًا ألنــواع المعــادن المختلفــة والمــواد الخــام المتعــددة فضــًا عــن أن 

القــارة اإلفريقيــة تعتبــر ســوقًا واســعة للصــادرات اإلســرائيلية. 

وعلــى الــدوام كان مدخــل إســرائيل إلــى شــرق أفريقيــا ومنطقــة البحيــرات العظمــى 
عــن طريــق تقديــم بعــض القــروض والتســهيات المصرفيــة.. ثــم الدخــول فــي تنفيــذ 
مشــروعات التنميــة الحيويــة كمشــروعات الطاقــة الكهربائيــة وإدارة مصــادر الميــاه،  
والزراعــة بطــرق الــري الحديثــة،  والصحــة بشــقيها اإلنســاني،  والحيوانــي والتعليــم،  
بإنشــاء  إســرائيل  التدريــب والتأهيــل. وتهتــم  فــرص  الطــوارئ،  وتقديــم  وخدمــات 
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شــبكات مــن الروابــط التجاريــة عبــر الغــرف التجاريــة المشــتركة مــع الــدول اإلفريقيــة 
وذلــك بغــرض تعزيــز عاقاتهــا االقتصاديــة والتجاريــةز

 إسرائيل ودولة جنوب السودان :

تعتبــر دولــة جنــوب الســودان وليــدة ال تــزال تســتكمل مقومــات الدولــة مــن بنيــات 
تحتيــة ومؤسســات حكــم وكــوادر قــادرة علــى إدارة دوالب الدولــة.. األمــر الــذي جعــل 
منهــا هدفــًا ســهًا إلســرائيل لتكــون موطــئ قــدم لهــا فــي وســط القــارة اإلفريقيــة و فــي 
الــدول العربيــة علــى حــد ســواء. وأن تتحكــم فــي مصائرهــم عبــر ملفــات تمــس األمــن 

القومــي العربــي وعلــى وجــه التحديــد األمــن القومــي الســوداني والمصــري.   

وليــس ســرًا العاقــة القويــة التــي ربطــت حركــة التمــرد فــي جنــوب الســودان مــع 
إســرائيل منــذ إنطاقهــا  فــي منتصــف خمســينيات القــرن الماضــي وحتــى ميــاد 
الحركة الشــعبية بقيادة جون قرنق الذي أكد في أكثر من مناســبة عاقات حركته 
القويــة مــع إســرائيل التــي تلقــى فيهــا هــو وكبــار قــادة الحركــة تدريبــات عســكرية 
متنوعــة،  كمــا إســتقبلت إســرائيل الجنوبييــن فــي معاهدهــا التعليميــة وأرســلت وال 
تــزال مدربيــن لتدريــب الجيــش الشــعبي فــى مراكــز تدريــب فــي جنــوب الســودان وفــى 

مراكــز تدريــب خاصــة  فــي يوغنــدا وكينيــا وإثيوبيــا. 

وعنــد إعــان إنفصــال جنــوب الســودان أبتهجــت إســرائيل وإرتفــع علمهــا  فــي 
ميــدان االحتفــال بميــاد الدولــة الجديــدة،  وســارعت بفتــح ســفارة لهــا فــي جوبــا.. 
وصــرح القــادة اإلســرائيليون بــأن جهودهــم ُكللــت أخيــرًا بالنجــاح. ولتقديــم المزيــد 
مــن الشــكر والثنــاء الســرائيل قــام رئيــس دولــة الجنــوب ســلفا كيــر ميارديــت بزيــارة 
اســرائيل فــي ديســمبر ٢٠١١ وأعلــن فــي تــل ابيــب انــه لــوال اســرائيل لمــا ابصــرت 
دولــة الجنــوب النــور... وتــم التوقيــع خــال الزيــارة علــى العديــد مــن االتفاقيــات 
العســكري واالقتصــادي والفنــي  التعــاون  فــي مختلــف مياديــن  التفاهــم  ومذكــرات 
فــي  للعمــل  الســودان  جنــوب  علــى  اإلســرائيليون  والمستشــارون  الخبــراء  وتدفــق 

مجــاالت التجــارة والزراعــة والــري و الصحــة والتعليــم والفندقــة..
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في هذا الشق من االستراتيجية اإلسرائيلية أيضًا االتجاه نحو البلدان اإلفريقية 
التــي تحيــط بالبلــدان العربيــة فــي شــرق وشــمال أفريقيــا والســودان وفــي غــرب آســيا.. 
ففــي هــذا االتجــاه كانــت البدايــة ببلــدان أفريقيــة تتمتــع بمواقــع إســتراتيجية وتأتــي 
علــى رأســها أثيوبيــا وذلــك لموقعهــا الجغرافــي بالقــرن األفريقــي علــى ســاحل البحــر 
األحمــر )بالطبــع قبــل اســتقال إرتريــا( بعــد اعتبــار خليــج العقبــة ممــرًا مائيــًا دوليــًا 
ليصبــح بوابــة إســرائيل ليــس إلــى أثيوبيــا فحســب بــل إلــى أفريقيــا كلهــا،  كمــا أن 
أثيوبيــا المســيحية ســتكون عونــًا إلســرائيل للحيلولــة دون تحويــل البحــر األحمــر إلــى 

بحيــرة عربيــة إســامية.

إن اســتقرار أثيوبيــا يعنــي اســتقرار القــرن األفريقــي،  وكان علــى إســرائيل أن 
تحــول دون إقامــة عاقــات أثيوبيــة عربيــة وأن تســعى لعاقــات ثنائيــة إســرائيلية 
أثيوبيــة لتبعــد خطــر النفــوذ المصــري والســوداني تحديــدًا علــى أثيوبيــا المســيحية 
التــي لهــا عاقــات تاريخيــة مــع اليهــود،  كمــا تظــل أثيوبيــا مدخــل إســرائيل إلــى 
أفريقيــا ولمــا تمثلــه مــن موقــع متميــز فــي حــوض نهــر النيــل باعتبارهــا دولــة منبــع 
هــام مــن منابــع النيــل أال وهــو النيــل األزرق الــذي ينحــدر مــن الهضــاب األثيوبيــة 
ويرفــد ٨٥ % مــن ميــاه النهــر التــي تصــل إلــى الســودان ومصــر.. وفــي هــذا اإلطــار 
تهتــم إســرائيل كثيــرًا بــدول القــرن األفريقــي وليــس أثيوبيــا وإرتريــا وحدهمــا تأكيــدًا 
لحمايــة أمنهــا الجنوبــي عبــر البحــر األحمــر إليجــاد وســائل ضغــط علــى الســودان 

ومصــر مــن ناحيــة وعلــى المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن مــن ناحيــة أخــرى.

انطلقــت إســرائيل نحــو التغلغــل فــي أفريقيــا وصــواًل لــدول حــوض النيــل لتشــكل 
ضغطــًا علــى مصــر والســودان الــذي يتميــز بموقعــه الجغرافــي المطــل علــى البحــر 
األحمــر الممــر المائــي الحيــوي الــذي يربــط البحــر األبيــض المتوســط عــن طريــق 
خليــج العقبــة بالمحيــط الهنــدي.. كمــا يربــط أوربــا بالقارتيــن اإلفريقيــة واآلســيوية 
وأســواقها الواســعة ومصــادر النفــط وطــرق التجــارة وكان الســودان بعــد أثيوبيــا هــو 
المدخــل لكســر طــوق العزلــة المحيطــة بإســرائيل وذلــك لموقعــه اإلســتراتيجي الــذي 
يتوســط دواًل عربيــة وأفريقيــة،  وتخشــى إســرائيل أن ينفــذ مــن عبــره المــد اإلســامي 
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العربــي إلــى عمــق   أفريقيــا.

انطلقــت إســرائيل تجــاه تحقيــق إســتراتيجيتها هــذه بخطــوات محســوبة مســتهدفة 
الســودان فلجــأت إلــى دعــم الحــركات اإلثنيــة المعارضــة للســلطة المركزيــة فــي 
الشــمال،  فكانــت أثيوبيــا نقطــة االتصــال بهــذه الحــركات عبــر البعثــات الدبلوماســية 
اإلســرائيلية فــي بــادئ األمــر بغــرض تفكيــك وحــدة الســودان ليقعــد عــن أي دور 
إيجابــي عربــي جماعــي أو إنفــرادي فتبلــورت فكــرة مــا يعــرف بسياســة شــد األطــراف 
عبــر أثيوبيــا وأوغنــدا،  وقــد بــدأ هــذا العمــل بالمســاعدات اإلنســانية ثــم تدريــب 
الكــوادر المقاتلــة ثــم تدفقــت األســلحة عــن طريــق أثيوبيــا وأوغنــدا إلــى أيــدي حركــة 
أنيانيــا ثــم جيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان ثــم دعــم الميــول االنفصاليــة 

ــة الجنــوب المســتقلة بوســائل شــتى. للحركــة الشــعبية،  وأخيــرًا دعــم دول

مــا أن تحقــق االنفصــال وإعــان الدولــة المســتقلة إال وأصبحــت عاقــة إســرائيل 
بدولــة الجنــوب عاقــة مباشــرة علــى خلفيــة الدعــم المعنــوي والعســكري وتدريــب 
عناصــر الحركــة الشــعبية لمقاتلــة الســلطة المركزيــة بالخرطــوم علــى مــدى ســنوات 
الحــرب مدعيــه مشــاركة الجنوبييــن وحــدة المصيــر والشــراكة فــي االضطهــاد مــن 
جانــب الشــعب العربــي االســامى خاصــة فــي الديــن والعــرق علــى أنهــا اى إســرائيل 

اليهوديــة مهــد المســيحية تاقــى ذات المصيــر.

في خطوة غير مسبوقة في السياسة اإلسرائيلية خاصة في عاقاتها الخارجية 
بعــدم كشــفها والتحــدث علنــًا عــن مخطــط عاقتهــا مــع دولــة أجنبيــة وخاصــة أفريقيــة 
أعلنــت إســرائيل عــن ترحيبهــا بدولــة الجنــوب وعــن نواياهــا وبنــاء عاقاتهــا معهــا،  
فقــد جــاء فــي بحــث أعــده مركــز موســى ديــان للبحــوث عــن لســان رجــل أعمــال 
إســرائيلي أســس شــركة لاســتثمار في جنوب الســودان قوله أن الســماء هي الحدود 
إلمكانيــات المكاســب المفترضــة فــي دولــة جنــوب الســودان وأنهــا أرض خصبــة 
لإلســتثمار التقنــي وتطويــر التجــارة للشــركات اإلســرائيلية. لعــل فــي هــذا الحديــث 
إشــارة إلــى الــدول العربيــة التــي شــهدت الربيــع العربــي بــأن إلســرائيل بدائــل ومواقــع 
جديــدة لتطويــر عاقاتهــا الخارجيــة بــل وتطويــق الــدول العربيــة خاصــة مصــر 
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ومصالحهــا اإلفريقيــة المرتبطــة بميــاه النيــل.

الغرو أن رحبت إسرائيل بانفصال الجنوب وما أن انحسرت أجواء االحتفاالت 
الجنــوب وفــد إســرائيلي كبيــر ضــم وزراء  بإعــان االســتقال إال  وحــط بدولــة 
الخارجيــة والبنيــة التحتيــة والمواصــات والزراعــة شــملت مداوالتــه ملفــات التعــاون 
العســكري واالســتراتيجي الــذي وصفــه وزيــر الدفــاع االســرائيلى بأنــه ســيكون متميــزا 
عــن اى تعــاون عســكري اســرائيلى مــع طــرف غيــر الواليــات المتحــدة واالتحــاد 
االوربــى إذ ســتكون دولــة الجنــوب بحســب المســؤول اإلســرائيلي عمقــا اســتراتيجيا 
ومركــزا امنيــًا لمواجهــة العديــد مــن التحديــات ومصــادر التهديــد فــي القــرن االفريقــى  
والبحــر األحمــر. بالمقابــل كانــت اســتجابة  دولــة الجنــوب بــأن اســتعدادهم لهــذا 

التعــاون ســيكون بغيــر حــدود ألنهــا المســتفيد األعظــم مــن هــذا التعــاون.

شــملت ملفــات التعــاون االقتصــادي االتفــاق علــى التبــادل التجــاري والزراعــي 
واســتصاح االراضــى وإقامــة الســدود والــري والكهربــاء وتكريــر النفــط ومشــتقاته 
والتنقيــب ومجــال الطاقــة والصناعــات الكيماويــة ومــد خطــوط نقــل النفــط عبــر 
كينيــا إلــى المحيــط،  وأيضــا النقــل الجــوى وبنــاء المطــارات وإنشــاء شــركة طيــران 
دولــة الجنــوب بدعــم كبيــر مــن شــركات الطيــران االســرائيليه وبنــاء خطــوط الســكك 

الحديديــة وربــط الجنــوب بكينيــا وإثيوبيــا وأوغنــدا.

أثــار تعاظــم العاقــات االســرائيليه مــع دولــة الجنــوب قلــق ومخــاوف األوســاط 
السياســية العربيــة ماحــدا بمســؤولي دولــة الجنــوب للتأكيــد علــى أن عاقــات بادهــم 
مــع إســرائيل لــن تكــون علــى حســاب عاقاتهــا العربيــة لكــن المخــاوف العربيــة جــراء 
ذلــك ظلــت قائمــه لمــا تشــكله هــذه العاقــات مــن مخاطــر علــى األمــن القومــي 
العربــي نســبة الختراقهــا مناطــق كانــت مغلقــه أمــام إســرائيل. كمــا كانــت بالنســبة 

للســودان أعظــم.

كمــا نشــير ايضــا الــى خطــوة  اســرائيل بدعــم وجودهــا اإلقليمــي بشــرق أفريقيــا 
بتوقيــع  وثيقــة حلــف أمنــي مــع كينيــا التــي تباشــر حملــة عســكرية علــى القاعــدة 
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التــي تثيــر قلــق كينيــا عبــر حدودهــا مــع الصومــال.. وبالرغــم مــن عــدم إعــان أي 
تفاصيــل عــن هــذا الحلــف إال أنــه مــن المرجــح أن يقتصــر دور الجانــب اإلســرائيلي 
الشــرطة والقــوات  فــي األمــور األمنيــة داخــل كينيــا كدعــم  المســاعدة  فيــه علــى 
األمنية األخرى،  وال تتدخل في الحملة العســكرية التي تشــنها كينيا على عناصر 
القاعــدة عبــر حدودهــا،  كمــا أنــه مــن المفهــوم إن تدخــل إســرائيل فــي هــذا األمــر 
المعقــد يعبــر عــن خشــية إســرائيل مــن نمــو األصوليــة اإلســامية التــي تقــول أنهــا 
أصبحــت ظاهــرة فــي اليمــن والســودان وليبيــا وتخشــى البلــدان انتشــارها فــي شــرق 
أفريقيــا،  وتأمــل كينيــا فــي اإلســتفادة مــن خبــرات إســرائيل فــي مناهضــة مــا تصفــه 
باإلرهــاب لوقــف هجمــات المتطرفيــن. كمــا تدعــم إســرائيل تحالفــًا يجــري اإلعــداد لــه 
يضــم كينيــا وأثيوبيــا وتنزانيــا وجنــوب الســودان يخــدم مناهضــة إنتشــار اإلســام فــي 

دول شــرق أفريقيــا ذات األغلبيــة المســيحية.

اعتراف المحافل الدولية بإسرائيل:

أصــدرت الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة فــي عــام ١٩٤٩ قــرارًا يُنــص علــي 
قبــول إســرائيل عضــوًا عقــب قبولهــا اإللتزامــات الــواردة فــي ميثــاق األمــم المتحــدة 
بــدون تحفــظ.. ومنــذ ذلــك توالــت إعترافــات الــدول بإســرائيل حيــث يبلــغ حاليــا ١٥٧ 
دولــة،  مــن جملــة ١٩٢ دولــة،  ض٥٦ باالضافــة الــى مقعــد الكرســي الرســولي ) 
الفاتيكان(  منها ثاث دول عربية هي مصر في عام ١٩٧٨م، واألردن ١٩٩٤م 
ومورتيانيــا ١٩٩٩م، فــي حيــن هنــاك ٣٢ دولــة لــم تعتــرف بعــد بإســرائيل ومــن بيــن 
الـــ ٣٢ دولــة هنــاك ١٨ دولــة عربيــة هــي )ســوريا،  تونــس،  الصومــال،  الســودان، 
لبنــان، المغــرب،  لبيبــا، قطــر، الســعودية، البحريــن، جــزر القمــر، الجزائــر، ســلطنة 

عمــان، الكويــت، جبيوتــي، العــراق، االمــارات،  اليمــن(.

ــة التــي ال تعتــرف بإســرائيل لديهــا  بيــد أن أكثــر مــن نصــف العــدد ال ٣٢ دول
تواصــل بصــورة مــا ســنفرد ذلــك بصــورة تفصيلــة الحقــًا. وهنــاك ١١ دولــة مــن بيــن 
الــدول غيــر المعترفــة بإســرائيل ضمــن منظمــة التعــاون اإلســامي هــي )ايــران، 
غنينــا، تشــاد، باكســتان، افغانســنان، ماليزيــا، مالي،النيجــر، بنغــادش، اندونســيا(.

افرازاته الراهنة على مصالح البالد االستراتيجية  ملف اليهود  التاريخي بالسودان،  ودالالت ومؤشرات  اللقاء و
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العالقات السرية:

أخــذت العاقــات الســرية بيــن إســرائيل وبعــض الــدول العربيــة العربيــة تتطــور 
بعيــدا عــن االضــواء إال أن التحــرك الدبلوماســي العلنــي والتبــادالت التجاريــة عبــر 
الوفــود وممثلــي الشــركات كشــفت الغطــاء عــن هــذه العاقــات. وكانــت أبرزهــا مؤخــرًا 
زيــارة بينياميــن نيتنياهــو الــي مســقط فــي أكتوبــر ٢٠١٩م حيــث أفصــح عــن نوايــاه 
بالمضــي قدمــًا فــي تقويــة الروابــط العربيــة اإلســرائيلية وصــواًل الــي عــدد مــن الــدول 

العربيــة األخــرى قبيــل اإلنتخابــات االســرائيلية القادمــة.

ويبــدو واضحــًا حــّدة اإلحتقــان مقرونــًا بعوامــل اإلفتقــار إلــي إطــار عمــل جماعــي 
ضمــن معســكر خصــوم إيــران مــع تضــاؤل إقبــال الواليــات المتحــدة علــي المزيــد مــن 
اإلنخــراط العســكري فــي المنطقــة، ممــا أدي الــي تزايــد الفــراغ األمنــى وبالتالــي يمكــن 
إنفــاذ إلتــزام الواليــات المتحــدة األمنــي فــي قلــب اإلنفتــاح الخليجــي علــى إســرائيل 

لذلــك يجــدر التفكيــر فــى طبيعــة هــذه العاقــات وتمتينهــا لــكل الطرفيــن.

لقاءات عبر التاريخ لقيادات سياسية سودانية مع الرموز االسرائيلية:

يذُكــر التاريــخ  لقــاءات عديــدة لقــادة الســودان مــع قيــادات إســرائيلية تــم رصدهــا 
فــي الصحافــة المحليــة والعالميــة ومجالــس السياســيين،  ولعــل أبرزهــا لقــاء الســيد 
الصديــق عبــد الرحمــن المهــدي مــع الدبلوماســي اإلســرائيلي فــي البعثــة الدبلوماســية 
اإلســرائيلية بلنــدن عــام ١٩٥٤م، فــي إطــار بحــث حــزب األمــة عــن ســند دولــي 
للتأثيــر علــي الحكومــة المصريــة بشــأن ملــف اإلســتقال. فيمــا رصــد لقــاء ســكرتير 
عــام حــزب األمــة حينهــا، ورئيــس الــوزراء الحقــًا،  األميــرالي عبــد هللا خليــل فــي 
باريــس أغســطس ١٩٧٥م،  مــع رئيســة وزراء إســرائيل فــي ذلــك الوقــت- قولــدا 

مائيــر.

وتــردد أيضــًا لقــاء الرئيــس األســبق المشــير جعفــر نميــري برئيــس وزراء إســرائيل 
حينهــا أرئيــل شــارون عــام ١٩٨٢م فــي يوغنــدا،  وتمخــض عــن ذلــك اللقــاء تنفيــذ 

ترحيــل الفاشــا إلــي إســرائيل. 
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رهان التطبيع وأدواته 

تعمــل دعايــة اســرائيل اإلعاميــة والثقافيــة مــن مداخــل متعــددة، فهــي تنبــري 
لمخاطبــة الجماهيــر العربيــة مباشــرة بوســائطها المتعــددة؛ لكنهــا تحــرص أيضــًا 
علــى تهيئــة أذهــان النخــب واســتمالة وجــوه وأســماء مــن أوســاط الصفــوة والناشــطين.  
ــًا فكريــة وفنيــة وإبداعيــة عربيــة؛  وبينمــا تســتهدف دبلوماســية اســرائيل الثقافيــة نخب
فــإّن بعــض وجوههــا تظهــر فجــأة فــي فلســطين المحتلــة لحضــور مؤتمــرات وإلقــاء 
محاضرات وتقديم عروض فنية، عاوة على صعود التطبيع الســياحي بمضامينه 
الثقافيــة الطاغيــة. فالحــرص علــى اســتمالة نخــب معينــة يراهــن علــى تأثيراتهــا فــي 
مجتمعاتهــا، مــع محاولــة االشــتغال علــى صفــوة الحاضــر وطائــع المســتقبل، أي 
القيــادات الشــابة الصاعــدة، بغــض النظــر عــن مــدى النجــاح الفعلــي التــي تحققــه 

دبلوماســية االحتــال التطبيعيــة فــي هــذا الشــأن.

علــى  العربــي  المحتــوى  ذات  اإلســرائيلية  الشــبكية  المواقــع  متابعــو  ويحصــل 
مثقفــون وإعاميــون،  هــؤالء  متجــددة، وضمــن  مــواد إعاميــة ومــوارد معلومــات 
عــاوة علــى أوســاط مــن فئــات الجمهــور المتعددة.وتحظــى بعــض المــواد والصــور 
إلــى  بالنظــر  التواصــل وتطبيقــات األجهــزة،  فــي مواقــع  بــرواٍج واســع  والمقاطــع 
محتواهــا المفاجــئ أو الصــادم الــذي يبــدو اســتثنائيًا بمــا يزيــد مــن ذيوعهــا، وإن 

تناقلهــا بعــض الجمهــور مــن بــاب االســتنكار أو االســتهجان أو الطرافــة.

لقــد طــرأت خــال العقــود األربعــة الماضيــة تحــوالت متاحقــة أوجــدت مســاحة 
كبيــرة لدعــاة التطبيــع العــرب الذيــن يســتخدمون مضاميــن دعائيــة إســرائيلية. حيــث 
بــات خطــاب التطبيــع تشــاُركيًا وفــق تفاعــل متبــادل بيــن أطــراف؛ منهــا مــا يقــع فــي 
الجانــب العربــي ومنهــا مــا يقــع فــي اســرائيل  ذاتــه، عــاوة علــى أنــه خطــاب تحــّض 
مــات القــوة  عليــه أطــراف غربيــة ودوليــة. وُيعــّد التطبيــع غيــر الرســمي مــن مقوِّ

الناعمــة الســرائيل، وينــدرج ضمــن دبلوماســيته الشــعبية.

ويقــول محللــون إن الوضــع العربــي الراهــن بمــا يشــهده مــن حالــة تفــكك وانكســار 
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وحــروب ومناوشــات، وعــداوات مســتحكمة ولعبــة محــاور، أدى إلــى تشــوه الرؤيــة 
لمعــادالت الصــراع، وخفــت النظــرة إلــى إســرائيل كعــدو، وهــو مــا ســهل للبعــض دوال 

وأفــرادا الــدرب نحــو التطبيــع.

ويؤكــد رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو أن »العاقــات مــع الــدول العربيــة تعيــش 
حاليــا تطــورا غيــر مســبوق، وهــي أكبــر مــن أي وقــت مضــى، وهــذا تغييــر هائــل« 
مشــيرا إلــى أن الزعمــاء العــرب ليســوا عائقــا أمــام توســيع العاقــات مــع إســرائيل 
معتبــرا أن الشــعوب والــرأي العــام الســائد بالشــارع العربــي هــي العائــق األســاس أمــام 

ذلــك، علــى حــد تعبيــره.

ويشــير تصريــح نتنياهــو إلــى أن إســرائيل لــم تعــد تجــد صعوبــة فــي اختــراق 
الحكومات واألوســاط الرســمية وجلبها إلى مربع التطبيع، مثلما هو مع المســؤولين 
والمضاربيــن فــي ســوق السياســة، لكنهــا تجــد صعوبــة شــديدة فــي اختــراق المجتمــع 
المدنــي والشــعوب رغــم التركيــز الكبيــر علــى هــذا األمــر، ولعــل فشــلها طــوال نحــو 
أربعيــن عامــا فــي اختــراق المجتمــع المصــري، ونحــو ثاثيــن عامــا فــي األردن، رغــم 

اتفاقيــات الســام يؤكــد ذلــك.

ويبقى هاجس إســرائيل األكبر - هو إحداث هذا االختراق للشــعوب ولفعاليات 
المجتمع المدني قبل السياســيين واألجهزة الرســمية باعتبار أن »التطبيع الشــعبي« 
هــو األبقــى، وهــي تعمــل علــى اســتغال التناقضــات الداخليــة داخــل المجتمعــات 

ومكوناتهــا -خاصــة فــي األزمــات الحاليــة- لتحقيــق هــذا االختــراق.

ولكــن يبــدو واضحــًا أمــام هــذا التوافــق يقــف الفلســطينيون وصراعهــم العســير مــع 
إســرائيل خاصــة مــع المشــروع األمريكــي فــي تفســير )صفقــة القــرن(، يقــف عقبــة 
طالمــا شــكلت دول الخليــج طرفــًا فــي المنحنــي اإلقليمــي لهــذا الصــراع. رغــم أنهــا لــم 
تنخرط يومًا عســكريًا بشــكل فعلي في المســألة منذ ١٩٤٨م، إال أنها أبقت دعمها 
الخطابي والدبلوماســي والمادي للفلســطينيين وما إنفكت يومًا عن نبذ إســرائيل في 

العلــن، والطرفــان يعلمــان أســباب ذلــك.
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ومــع أن دول الخليــج توخــت الحــذر فــي عــدم إبــراز تعاماتهــا مــع إســرائيل 
القضيــة  أنهــا تســير قدمــًا معتبــرة أن  الواضــح  العلــن بشــكل فاضــح.. مــن  فــي 
الفلســطينية تفتقــر يومــًا بعــد يــوم إلــي الزخــم نفســه مــن شــعوبها وال ســيما األجيــال 
األصغــر ســنًا.. والتــي مــن الصعــب أن تتماهــي مــع قيــادة فلســطينية طاعنــة فــي 
الســن وهامــدة. وتشــير األوســاط الفلســطينية أن إدارة ترامــب تتطلــع إلــي الســعودية 
واإلمــارات ودول خليجيــة أخــري للضغــط علــي الفلســطينيين مــن أجــل حصــول 

إتفــاق ســام ال يلبــي مطالبهــم األساســية.

وأشار يوسي كوهين رئيس جهاز الموساد خال مؤتمر هرتزيليا )أن مجموعة 
مــن الــدول العربيــة تســعي بشــكل ســري إلــي التعــاون وإيجــاد تســوية عادلــة وواقعيــة 
مــع إســرائيل(، وأضــاف : ) هنالــك فرصــة نــادرة ربمــا تكــون األولــي فــي التاريــخ 
للتوصل إلي إتفاق سام شامل (، وأن دواًل عربية تعترف اليوم بحق إسرائيل في 
الوجــود وتقيــم عاقــات تعــاون مــن خــال اإلحتــرام المتبــادل والمصالــح المشــتركة،  
الفتــًا إلــي أنــُه تقــرر مؤخــرًا تحديــد العاقــات بيــن إســرائيل وســلطنة عمــان بعــد 
عاقــات ســرية طويلــة،  وكشــف كوهيــن عــن دور جهــاز الموســاد فــي التقريــب بيــن 

إســرائيل والــدول العربيــة التــي ال تقيــم عاقــات دبلوماســية معهــا.

ومــن أحــدث مظاهــر التطبيــع زيــارة ثاثــة وفــود عراقيــة رســمية إلــي تــل أبيــب، 
وكذلــك شــارك وزيــر اإلتصــاالت اإلســرائيلي أيــوب مؤتمــر حــول اإلتصــاالت بدبــي 
خــال أكتوبــر ٢٠١٨م. كمــا شــارك وفــد رياضــي إســرائيلي فــي بطولــة العالــم 
للجمبــاز فــي قطــر خــال نوفمبــر ٢٠١٨م. وشــاركت إســرائيل بوفــد فــي الــدورة ٤٢ 
بنــدوة التــراث العالمــي باألمــم المتحــدة. وكمــا شــارك فريــق دراجــات إماراتــي فــي 
ديســمبر ٢٠١٩م فــي ســباق جيــرو دي إيطاليــا بالقــدس، كمــا شــارك وفــد رياضــي 
إســرائيلي في مارس ٢٠١٨م بســباق كأس العالم للراليات بأبوظبي.كما زار رئيس 
اللجنــة القطريــة المتعلقــة بقطــاع إعمــار غــزة الســفير محمــد العمــادي.. القــدس 

وإجتمــع بوزيــر التعــاون اإلقليمــي اإلســرائيلي ومســؤولين أمنييــن.

افرازاته الراهنة على مصالح البالد االستراتيجية  ملف اليهود  التاريخي بالسودان،  ودالالت ومؤشرات  اللقاء و
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موجز مواقف السودان الرسمية من الملف الفلسطيني:

منــذ اســتقال البــاد لــم تنشــأ أي عاقــات بيــن البلديــن، و شــارك الســودان فــي 
الحــروب العربيــة ضــد اســرائيل منــذ )١٩٤٨-١٩٨٧(.واســتضافت الخرطــوم قمــة 
الــآلءات الثاثــة المعروفــة بقمــة الخرطــوم ١٩٦٧/٨/٢٩م،  بعــد هزيمــة يونيــو 
١٩٦٧.ودرجــت القيــادات السياســية الســودانية خــال العقــود الماضيــة علــى تأكيــد 

وقوفهــم جنبــًا إلــى جنــب مــع فلســطين.

كان الســودان أول دولــة تســتقبل قــوات ياســر عرفــات بعــد طردهــم مــن بيــروت 
عــام ١٩٨٢م، وال زالــت توجــد مؤخــرة تلــك القــوات فــي كرســاقو شــرق الســودان.  
وخــال الفتــرة مــن )٢٠٠٨-٢٠١٤( قصفــت اســرائيل أكثــر مــن مــرة أهــداف داخــل 
الســودان مــن بينهــم تهريــب األســلحة لحمــاس، وكان العــدوان األكبــر فــي مصنــع 

اليرمــوك ٢٠١٢م.

التطبيع االسرائيلي العربي والمآالت:

 بــدأ التطبيــع بيــن العــرب وإســرائيل مــن مصــر التــي وقــع رئيســها الراحــل أنــور 
الســادات عــام ١٩٧٨ فــي كامــب ديفــد اتفاقــا للســام المنفــرد، وبقيــت األنظمــة 
والشــعوب العربيــة خــارج نطــاق هــذا الســام إلــى حيــن قــدوم موجــة التطبيــع الثانيــة 
مؤتمــر  إثــر  العربية-اإلســرائيلية  الســام  مفاوضــات  انطــاق  بعــد  عــام ١٩٩١ 
مدريــد. ومــع توقيــع اتفــاق أوســلو عــام ١٩٩٣ بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية واتفــاق وادي عربــة مــع األردن فــي العــام التالــي ســاد تفــاؤل فــي الشــارع 
للحــل مــن بوابــة إنصــاف  فــي طريقــه  بــأن الصــراع العربي-اإلســرائيلي  العربــي 
الفلســطينيين وحصولهــم علــى دولــة. غيــر أن الحكومــات اإلســرائيلية المتعاقبــة 
راوغــت فــي تحقيــق ســام عــادل منــذ مقتــل إســحاق رابيــن عــام ١٩٩٥ وانكشــفت 

مناوراتهــا فــي مؤتمــر كامــب ديفــد عــام ٢٠٠٠.

فــي هــذه األثناء، انخفضــت توقعــات الشــعوب العربيــة حيــال جــدوى عمليــة 
الســام الفلسطينية-اإلســرائيلية جــراء السياســات العنصريــة والقمعيــة التــي تمارســها 
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إســرائيل ضــد الفلســطينيين، ودفــع ذلــك الناشــطين الفلســطينيين وحلفاءهــم الدولييــن 
للســعي إلــى إيجــاد بدائــل متنوعــة لعــزل إســرائيل ومعاقبتهــا بهــدف إجبارهــا علــى 
االعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وفتح ذلك الباب للمجتمع المدني 
الفلســطيني كــي يطلــق مبادرتــه المعروفــة بالحركــة العالميــة لمقاطعــة إســرائيل »بــي 
دي أس”، وبــدأت أهــداف الحركة تحظــى بدعــم عــدد متزايــد مــن الفنانيــن والنقابــات 
الطابيــة والمهنيــة والزعمــاء الدينييــن فــي العالــم العربــي والغربــي، ممــا صعــد مــن 

الهجمــة اإلســرائيلية علــى الحركــة وناشــطيها بهــدف محاصرتهــم وتحجيمهــم.

أدت الصراعــات الداخليــة واالزمــات السياســية إلــى جانــب غيــاب التنســيق بيــن 
الــدول العربيــة وتراجــع مســتوى العاقــات الثنائيــة بيــن معظــم هــذه الــدول،  إلــى 
تراجــع االهتمــام بالقضيــة الفلســطينية وتحويــل الســام مــن ســام عربــي اســرائيلي 

شــامل إلــى ســام فلســطيني إســرائيلي.

وتعكــس اللقــاءات بيــن مســؤولين إســرائيليين وآخريــن عــرب تعكــس رغبــة مــن 
الطرفيــن لرؤيــة عاقــات بيــن العــرب واإلســرائيليين ُتنهــي حالــة »العــداء« بينهمــا 
دون أن يكون الفلســطينيون جزءا منها، بعد ترســيخ واقع عزل المســار الفلســطيني 
عــن المســار العربــي؛ والقبــول بإدمــاج إســرائيل فــي منطقــة الشــرق األوســط كقــوة 

فاعلــة. 

يتحــدث رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، منــذ عــدة ســنوات دون 
إفصــاح عــن تفاصيــل تحســن العاقــات مــع بعــض الــدول العربيــة التــي تشــترك مــع 
إســرائيل فــي اعتبــار إيــران عــدوا مشــتركا وقــد أصبــح الســودان جــزءا مــن هــذه الفكــرة، 
وحاجــة هــذه الــدول العربيــة للتعــاون مــع إســرائيل فــي مجــاالت التقنيــات والمســائل 

األمنيــة وغيرهــا. 

كما يتحدث مسؤولون إسرائيليون عن إمكانية تعاون إسرائيلي واسع النطاق مع 
 دول الخليــج العربيــة فــي مجــاالت التقنيــات وتحليــة الميــاه والزراعــة والطــب وغيرهــا. 
وتجد إسرائيل أن هناك مصالح مشتركة مع دول الخليج وفرًصا لتسويق التقنيات 
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اإلســرائيلية المتقدمــة فــي مجــاالت شــتى، إلــى جانــب رؤيــة خليجيــة ســادت بعــد 
حــرب اليمــن وتوقيــع اتفاقيــة الملــف النــووي اإليرانــي عــام ٢٠١٥ بشــراكة خليجيــة 
نقــل  اإليرانيــة، ســواء علــى ممــرات  التهديــدات  فــي مواجهــة  إســرائيلية  )جزئيــة( 

الطاقــة، أو فــي اليمــن والعــراق وســوريا. 

وجــود »دولــة« إســرائيل، فــي العقــل السياســي للمســؤولين العــرب، بــات بحكــم 
األمــر الواقــع بشــكلها الحالــي وجغرافيتهــا التــي تمتــد علــى مســاحات مــن األراضــي 
 المحتلة منذ أكثر من سبعة عقود، وهي العب مؤثر في اإلقليم كأي دولة أخرى. 
وتآكلــت مركزيــة الصــراع العربــي اإلســرائيلي، مــن وجهــة نظــر الحكومــات العربيــة، 
أدى  مــا  الفلســطينيين واإلســرائيليين،  بيــن  الصــراع  إلــى حصــر  تدريجــي  بشــكل 
إلــى اســتبعاد الصــراع مــن قائمــة أولويــات السياســات الخارجيــة لأنظمــة العربيــة 
التــي تراجــع موقفهــا فــي تبنــي قــرارات أو مواقــف حازمــة ردا علــى مواقــف الــدول 
قــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب باالعتــراف  األخــرى، مثــل الموقــف مــن 

بالقــدس عاصمــة إلســرائيل ونقــل ســفارة بــاده إليهــا.

وينقســم الشــارع العربــي فــي نظرتــه للتطبيــع مــع إســرائيل إلــى تياريــن اثنيــن، 
لكامــل حقوقهــم  الفلســطينيين  اســتعادة  للتطبيــع إال وفــق شــروط  األول  رافــض 
لــم يعــد مؤمنــا بالمقاومــة المســلحة  التاريخيــة فــي أراضيهــم المحتلــة، غيــر أنــه 

فلســطين. لتحريــر كل  كســبيل 

أمــا التيــار الثانــي، فهــو تيــار يغلــب عليــه تبنــي خطــاب المحــور اإليرانــي فــي 
العراقــي  الشــعبي  والحشــد  الحوثــي  وجماعــة  وحــزب هللا  بإيــران  ممثــا  المنطقــة 
وجماعــات وحــركات أخــرى تدعمهــا إيــران؛ إال أنــه خطــاب »انتقائــي« يعتمــد فــي رد 
فعلــه علــى الخطــوات التطبيعيــة علــى عمــق العاقــات بيــن إيــران والــدول األخــرى، 
ومنهــا ســلطنة ُعمــان التــي لــم تواجــه خطوتهــا باســتقبال رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي 
بحملــة إعاميــة إيرانيــة مضــادة )حيــث تحتفــظ مســقط وطهــران بعاقــات طيبــة( 
خافــا لخطــوات تطبيعيــة أقــل حــدة حظيــت بتغطيــات واســعة، ومنهــا اســتضافة 

دولــة اإلمــارات لوزيــر الثقافــة والرياضــة اإلســرائيلي مــع وفــد رياضــي. 
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يعتقــد التيــار الثانــي، أي تيــار المحــور اإليرانــي، مــن خــال قــراءة اتجاهــات 
مــع  التطبيــع  أن عمليــة  اإليرانــي،  المحــور  يعكســها خطــاب  التــي  العــام  الــرأي 
إســرائيل تعــود فــي أساســها إلــى بنــاء تحالــف إســرائيلي عربــي يســتهدف مواجهــة 
التهديــدات اإليرانيــة وتحجيــم النفــوذ اإليرانــي فــي المنطقــة بالمقــام األول، وهــي جــزء 
من مخطط أمريكي إســرائيلي ســعودي لمناهضة إيران. وتلقى المعالجة العســكرية 
اإلســرائيلية للوجــود اإليرانــي فــي ســوريا ترحيبــا وقبــوال، بــل تأييــدا، مــن معظــم الــدول 

العربيــة، الخليجيــة تحديــدا. 

ســيكون مهمــا إلســرائيل وأمنهــا تشــكيل تحالــف الشــرق األوســط اإلســتراتيجي 
»الناتــو العربــي« لتمكيــن القــدرات الدفاعيــة لــدول الخليــج العربيــة الســت واألردن 
ومصــر، والتصــدي للتهديــدات اإليرانيــة لهــذه الــدول وللماحــة الدوليــة عبــر مضيــق 

هرمــز فــي الخليــج العربــي ومضيــق بــاب المنــدب فــي البحــر األحمــر. 

ال  شــك أن إســرائيل حاضرة بشــكل أو بآخر في بناء تحالف »الناتو العربي« 
علــى الرغــم مــن غيــاب أي إشــارة رســمية إلــى دور إســرائيلي فــي هــذا التحالــف 
والــذي كان يتوقــع والدتــه فــي مطلــع العــام ٢٠١٩م المنتظــر والدتــه مــا لــم تحــل دون 
ذلــك تداعيــات أزمتــي العاقــات بيــن قطــر والــدول األربــع فــي التحالــف )الســعودية 
مقتــل جمــال خاشــقجي وتداعياتهــا علــى  واإلمــارات والبحريــن ومصــر(، وأزمــة 

العاقــات األمريكيــة الســعودية. 

لم تعد عملية السام العربي اإلسرائيلي تعني الدول العربية إال بالقدر الذي تعتقد 
 هذه الدول أنها ضرورات لتحقيق األمن والسام في المنطقة لتجنب الحروب العسكرية. 
ويجد المطبعون مساحة من التسويق للتطبيع العربي اإلسرائيلي بإبراز التهديدات 
فــي مواجهــة  الواجهــة وترويــج االعتقــاد بشــراكة عربيــة إســرائيلية  إلــى  اإليرانيــة 

الخطــر اإليرانــي “المشــترك”.

وإذا كانــت التهديــدات اإليرانيــة »المفترضــة« علــى كل مــن إســرائيل وبعــض 
أن  يمكــن  مــا  بعــض  فــإن  بينهمــا،  المشــتركات  أهــم  بيــن  مــن  الخليجيــة  الــدول 
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يكــون مــن أهــداف زيــارة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي إلــى ســلطنة عمــان فــي العــام 
المنصرم ٢٠١٩ ما يمكن أن تلعبه الســلطنة من أدوار في تخفيف حدة التوترات 
بيــن إســرائيل وإيــران. ويمكــن القــول إجمــاال أنــه خافــا للمواقــف الرســمية العربيــة 
»الخجولــة«، ال يــزال الشــارع العربــي فــي معظمــه يرفــض أي شــكل مــن أشــكال 
التطبيــع العربــي اإلســرائيلي قبــل أن ينــال الشــعب الفلســطيني حقوقــه التاريخيــة فــي 

فلســطين.

وعكســت ردود الفعــل الرســمية، والشــعبية إلــى حــد مــا، علــى زيــارة بنياميــن 
نتنياهــو لســلطنة عمــان واقــع تقّبــل نســبي لعاقــات عربيــة إســرائيلية، مــن المرجــح 
 أن تــزداد مســاحته مــع شــيوع حالــة الخافــات بيــن الــدول العربيــة فــي المنطقــة. 
وال تــزال عمليــة التطبيــع اإلســرائيلي الخليجــي تعتمــد مســارات عــدة يمكــن لخطــوات 
تلــك المســارات فــي مســار واحــد  ســعودية بهــذا االتجــاه أن تعمــل علــى توحيــد 
يفرضــه واقــع الثقــل الــذي تشــكله سياســات المملكــة فــي منظومــة مجلــس التعــاون 

الخليجــي، وفــي المحيــط العربــي عمومــا. 

قــد تلعــب المتاعــب التــي تســببت بهــا قضيــة مقتــل الصحفــي جمــال خاشــقجي 
أدوارا فــي تقــارب ســعودي إســرائيلي فــي ســياق مبــادرة الســام الشــاملة التــي تتبناهــا 
إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ويشــرف عليهــا جاريــد كوشــنير الــذي يحتفــظ 
بعاقــات وثيقــة مــع ولــي العهــد الســعودي، والــذي يحــوز علــى المســاحة األكبــر مــن 
القــرار الســعودي، فيمــا تــدور حولــه شــبهات بضلوعــه المباشــر بمقتــل خاشــقجي 
أخــرى  أمريكيــة  والشــيوخ ودوائــر  النــواب  داخــل مجلســي  النطــاق  وحــراك واســع 

لفــرض عقوبــات عليــه شــخصيا وعلــى الدولــة الســعودية. 

مــن المرجــح أن تواصــل إســرائيل عمليــة بنــاء عاقــات مــع دول عربيــة وخليجيــة 
خارج إطار العاقات الرســمية المعلنة على مســتوى التمثيل الدبلوماســي المتبادل، 
واالكتفــاء بعاقــات تعتمــد علــى احتمــاالت ردود أفعــال الشــارع المحلــي فــي هــذه 
الــدول لتتــراوح بيــن ســرية مــع دول، وشــبه علنيــة مــع أخــرى، وعلنيــة مــع دول ثالثــة 

وصــرح نتنياهــو أن المحطــة القادمــة بعــد الســودان هــي دولــة اإلمــارات المتحــدة. 
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وال تــزال الخطــوات العربيــة باتجــاه التطبيــع بيــن أنظمــة الحكــم وإســرائيل تتخــذ 
مســارا معــزوال عــن مســار الســام الشــامل بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين، وهــو 
مســار بــات منفــردا عــن المســار العربــي اإلســرائيلي علــى العكــس مــن مراحــل ســابقة 
ظلــت الحقــوق الفلســطينية واســتعادة الفلســطينيين ألراضيهــم المحتلــة وفــق المبــادرة 

العربيــة للســام هــو معيــار العاقــات بيــن تلــك الــدول وإســرائيل.

أدت الصراعــات الداخليــة واألزمــات السياســية إلــى جانــب غيــاب التنســيق بيــن 
الــدول العربيــة وتراجــع مســتوى العاقــات الثنائيــة بيــن معظــم هــذه الــدول، إلــى 
تراجــع االهتمــام بالقضيــة الفلســطينية وتحويــل الســام مــن ســام عربــي إســرائيلي 
شــامل إلى ســام فلســطيني إســرائيلي مع اتجاه نحو بناء عاقات عربية إســرائيلية 
ال ترتبط بتطورات عملية الســام بين العرب وإســرائيل، في مراحل ســابقة، أو بين 

الفلســطينيين واإلســرائيليين فــي المرحلــة الراهنــة.

 موقف السودان حسب مقتضيات الراهن السياسي:

فتحــت »الشــقوق« واالنقســامات الكثيــرة فــي الســودان والصراعــات علــى الســلطة 
التــي احتدمــت فيــه، وفــي شــماله بالدرجــة األولــى البــاب أمــام التدّخــل اإلســرائيلي 
فــي الســودان،  مــن دون أن تتطــّور أو تتبلــور فيــه أرضّيــة وطنيــة، وفــي كّل 
تدّخلهــا  إســرائيل  الســودان، جيــرت  فــي  اإلســرائيلي  التدّخــل  مــن مراحــل  مرحلــة 
لخدمــة أهدافهــا االســتراتيجّية لقــاء تقديمهــا المــال أو الخدمــات للحكومــات الســودانية 

المتعاقبــة والتــي تعاملــت مــع إســرائيل. 

ففــي الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، أّسســت إســرائيل هــذا التدّخــل علــى 
أرضيــة العمــل ضــّد مصــر بقيــادة عبــد الناصــر. وقــد قطــع قــادة حــزب األّمــة 
قبــل  الّتحالــف ضــّد مصــر،  هــذا  فــي  الفتــرة شــوطًا طويــًا  تلــك  فــي  الســوداني 
العــدوان الثاثــي علــى مصــر فــي العــام ١٩٥٦وفــي أثنائــه وبعــده. وفــي أواخــر 
ــة مــع  الســبعينيات والنصــف األول مــن الثمانينيــات، أقامــت إســرائيل عاقــات قوّي
الرئيــس الســوداني جعفــر النميــري ونظامــه، إلــى درجــة ســماح النميــري إلســرائيل 
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ليــس بتهجيــر عشــرات آالف اليهــود الفاشــا مــن األراضــي الســودانية إلــى إســرائيل 
فحســب، وإنمــا ســماحه بإقامــة قاعــدة لجهــاز المخابــرات اإلســرائيلّية )الموســاد( فــي 
الخرطــوم أيضــًا. أّمــا فــي شــأن دعــم إســرائيل لحركــة التمــّرد فــي جنــوب الســودان 
فإّنهــا أخضعــت هــذا الدعــم لمصلحتهــا. فعندمــا كان دعــم التمــّرد يخدمهــا، كمــا 
كان األمــر عليــه فــي أواخــر الســّتينيات وبدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، أو 
الحقــًا فــي التســعينيات، فإّنهــا دعمتــه؛ ولكــن عندمــا كان هــذا األمــر ال يخدمهــا، 
لوجــود خــادم لهــا فــي رأس الّســلطة فــي الســودان، كمــا كان الوضــع عليــه فــي أواخــر 
الّســبعينيات وحتــى منتصــف الّثمانينيــات، فــإّن إســرائيل أوقفــت الدعــم للتمــّرد فــي 
جنــوب الســودان،  فاســرائيل تبحــث عــن مصالحهــا وال تتونــى أن تتفــق مــع أيــا كان 

مــا دامــت لهــا مصالــح معــه.

جديــر بالذكــر أن اســرائيل قــد أقامــت عاقــات مــع حكومــات الســودان  خــال 
أربعــة مراحــل محــددة مــن تاريــخ الســودان بدايــة بمرحلــة االســتقال )١٩٥٤ - 
القــرن  ســتينيات  أواســط  منــذ  الســودان  جنــوب  فــي  التمــرد  ثــم مرحلــة   ،)١٩٥٨
إســرائيل  بيــن  العاقــات  تطويــر  وأخيــًرا مرحلــة  العــام ١٩٧٢،  الماضــي وحتــى 
ونظــام الرئيــس الســوداني جعفــر النميــري منــذ أواخــر الســبعينيات وحتــى ســقوطه 
ســبتمبر  يوليــو١٩٨٩ –  مــن  الفتــرة  فــي  االنقــاذ  ثــم حكومــة  العــام ١٩٨٥  فــي 
٢٠١٩م،  وبالتالــي ليــس هنالــك غرابــة فــي اســئناف الحكومــة الحاليــة لعاقــات 
بداتهــا الحكومــات الســابقة فاالمــر فيــه ســعة فــي االنفتــاح علــى المجتمــع الدولــي 

وفقــا لسياســة المصالــح.

 ردود األفعال حول فكرة التطبيع:

أوضــح الدرديــري وزيــر الخارجيــة الســوداني الســابق أنــه ال توجــد أي مصلحــة 
للســودان فــي التطبيــع مــع اســرائيل وأوضــح بأنــه ال يــزال هنالــك رأي رســمي يشــير 
إلــى أن التطبيــع مــع إســرائيل هــو بوابــة رفــع العقوبــات األمريكيــة عــن الســودان، 
فــإذا كان األمــر كذلــك فلمــاذا ال تكــون الواليــات المتحــدة ضامنــة لاتفــاق فيحضــر 
)وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك( بومبيــو لقــاء عنتيبــي، وتلتــزم واشــنطن برفــع 
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العقوبــات عــن الســودان وليــس نتنياهــو؟”.

قــد  فــي الســودان  معلــوم أن غالبيــة األحــزاب والمكونــات السياســية والمدنيــة 
رفضــت مجــرد اللقــاء ناهيــك عــن تطبيــع العاقــة مــع اســرائيل، وكاد أن يلقــي 
هــذا االمــر بظــال انقســام علــى مســتقبل الشــراكة بيــن المكــون العســكري والمدنــي 
للحكومــة االنتقاليــة الحاليــة، بعــد أن أعلنــت قــوى “إعــان الحريــة والتغييــر” )الشــريك 
المدنــي فــي الســلطة خــال المرحلــة االنتقاليــة( رفضهــا للقــاء دون مشــورتها رغــم 
تأكيــدات الســيد الفريــق أول ركــن عبــد الفتــاح البرهــان رئيــس مجلــس الســيادة انــه تــم 

التشــاور مــع الســيد رئيــس الــوزراء دكتــور خمــدوك قبــل لقــاء عنتبــي.

أشــار الكاتــب الصحافــي والمحلــل السياســي وليــد العــوض أن التطبيــع ســيزيد 
مــن االحتقــان الداخلــي،  واعتبــر أن “لقــاء البرهــان ونتنياهــو رســم ســيناريوهات 
إعــادة تشــكيل المشــهد الســوداني داخليــا، وتنــه علــى مــا يبــدو أن الســيناريوهات 
الكارثيــة ســتكون األعلــى حظــا مــن خــال ارتفــاع معــدالت االســتقطاب واالحتقــان 
الداخلــي وانعــكاس ذلــك علــى إعــادة خارطــة التحالفــات الوطنيــة مــن جديــد” وهــذا 
قــد يزيــد مــن بــؤر التشــقق والتشــرزم والتــي ســتزيد المشــهد السياســي هشاشــة وســيزيد 

ذلــك مــن الضغــط علــى المواطــن الســوداني.

وفــي الخامــس مــن فبرايــر ٢٠٢٠م،  قالــت قــوى “الحريــة والتغييــر إن لقــاء 
البرهــان مــع نتنياهــو يشــكل “تجــاوزا كبيــرا للســلطة التنفيذيــة” وهــو رأي ال يســتبعد 
تحالــف اليســار واالســام السياســي ضــد عمليــة التطبيــع. كمــا أن لقــاء الســيد رئيــس 
المجلــس الســيادي االنتقالــي مــع  رئيــس الــوزراء االســرائيلي نتنياهــو جــاء فــي وقــت 
يتصاعــد فيــه الرفــض االســامي والعربــي لخطــة أعلنهــا الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامــب، فــي ٢٨ ينايــر الماضــي، للتســوية فــي الشــرق األوســط، وُتعــرف إعاميــا 

بـ”صفقــة القــرن”.
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ما ذا يريد السودان من اسرائيل

معلــوم ان الســودان ظــل  ضمــن االســتراتيجية األمنيــة اإلســرائيلية وبالتالــي 
اســتهدافها لــه،   يكمــن ذلــك  فــي أنــه يشــكل عمقــا اســتراتيجيا لمصــر إضافــة إلــى 
انــه يحظــى بمــوارد طبيعيــة وامكانــات تؤهلــة ليصبــح دولــة قويــة ومؤثــره فــي محيطــه 
األمــن  الســودان والمؤثــر علــى  مــن  القــادم  المســتقبلى  للخطــر  اإلقليمــي. ودرءًا 
القومــي االســرائيلى تبنــت اســرائيل إســتراتيجية حصــار علــى الســودان فــي المركــز 
واألطــراف ثــم ســاهمت مســاهمة فاعلــة فــي دعــم حركتــى التمــرد األولــى )االنيانيــا( 
والثانيــة )الحركــة الشــعبية( بالتخطيــط والتدريــب والســاح األمــر الــذي خلــق حالــه 
مستعصية من عدم االستقرار في السودان وأحبط العديد من المساعي لاستغال 
األمثــل للمــوارد لتحقيــق مســتويات أفضــل مــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ونفــذت إســرائيل إســتراتيجيتها تجــاه الســودان علــى مراحــل كانــت كلهــا تتصــل 
بتقديــم الدعــم بمختلــف أنواعــه لحركــة التمــرد وكانــت كل مرحلــة متقدمــة علــى 
ســابقتها إذ كان الهــدف النهائــي هــو فصــل الجنــوب عــن الشــمال حتــي تحقــق ذلــك 
وفــق نصــوص اتفاقيــة الســام الشــامل،  ولــم يتوقــف المخطــط االســرائيلى تجــاه 
الســودان بفصــل الجنــوب بــل أصبــح الجنــوب نفســه جــزءًا مــن المخطــط الــذي 

يســتهدف الســودان.

واســتمرار إســرائيل  فــي تســويقها للــدول الغربيــة والــدول المســيحية اإلفريقيــة 
بــأن الســودان والصومــال يشــكان أرضــًا خصبــة لإلرهــاب وتصديــره إلــى الــدول 
المجاورة وأن ضحايا اإلرهاب هم المســيحيون والدول المســيحية. واســتمرت خطط  
تفكيــك وحــدة الســودان بإثــارة النعــرات اإلثنيــة والقبليــة كمــا تعكســه األوضــاع فــي كل 
مــن النيــل األزرق وجنــوب كردفــان ودارفــور. ويؤكــده حديــث وزيــر األمــن الداخلــي 
لــم تعــد قاصــرة  فــي دارفــور  آفــى ديختــر » إن الحركــة اإلســرائيلية  اإلســرائيلي 
علــى الجانــب الرســمي   وعلــى نشــاط أجهــزة معينــة،  بــل أن المجتمــع اإلســرائيلي 
بمنظماتــه المدنيــة وقــواه وحركاتــه وإمتدادهــا  فــي الخــارج تقــوم بواجبهــا لصالــح 
ســكان دارفــور... وأن دارفــور كجنــوب الســودان مــن حقهــا أن تتمتــع باإلســتقال«.
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كما يشكل البحر األحمر يشكل عصبًا حيويًا إلسرائيل في ضوء إستراتيجيتها 
أن  ويذكــر  األفريقــي.  القــرن  منطقــة  دول  اإلفريقيــة خاصــة  الــدول  فــي  للتأثيــر 
إســرائيل قامــت بغارتيــن داخــل البحــر األحمــر فــي فبرايــر ٢٠٠٩م مــع ترجيــح وجــود 
زوارق إسرائيلية في المياه اإلقليمية السودانية مما  يؤكد أن السودان سيظل هدفًا 

إســرائيليًا يبــرر وجودهــا ورغبتهــا فــي الســيطرة علــى البحــر األحمــر.

أشــارت تصريحات حكومة الســودان أن دوافع اللقاء بين رئيس مجلس الســيادة  
ورئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نتنياهــو تنحصــر فــي تحقيــق المصالــح الوطنيــة العليــا 
للشــعب الســوداني وأنهــا بدايــة لعاقــة لــم يتــم االتفــاق علــى شــكلها بعــد.. فــي 
المقابــل يعتبــر العــوض، أن الســودان يريــد مــن خــال العاقــات مــع إســرائيل، إزالــة 
اســمه مــن قائمــة اإلرهــاب والعقوبــات األمريكيــة والخــروج مــن األزمــة االقتصاديــة، 
والعــودة للتفاعــل مــع المجتمــع الدولــي والدخــول فــي شــراكة إقتصاديــة تفتــح للســودان 
االســواق والمصــارف والشــركات العالميــة،  هــذا فضــا عــن حــل مشــكلة الديــون 

التــي أثقلــت كاهــل الدولــة الســودانية.

ماذا تريد إسرائيل؟

وحول هدف إسرائيل من تطبيع عاقتها مع السودان نشير  إلى اآلتي: 

إن الموقــع الجيوسياســي والعمــق اإلفريقــي للســودان والرغبــة فــي تجفيــف بــؤرة 
احتمــاالت المواجهــة الشــعبية الرافضــة لصفقــة القــرن األمريكيــة هــدف رئيســي لتــل 
أبيــب” فــي هــذا الوقت.وترغبــة اســرائيل فــي فتــح األجــواء أمــام حركــة طائراتهــا 
المدنيــة نحــو أمريــكا الجنوبيــة، وإعــادة ٧ آالف الجــئ ســوداني يتواجــدون بإســرائيل 

لبادهــم”.

تريد اسرائيل ان يكون لها كرت ضغط بالبحر األحمر كموقع مائي استراتيجي 
ويمكــن للســودان أن يوفــر موقعــا الســرائيل علــى شــاطىء البحــر علــى غــرار مــا تــم 
طرحــه  لتركيــا ولــم يتــم تنفيــذه  فــي مينــاء ســواكن. ولمــاذا البحــر االحمــر ألن هــذا 
الممــر تســلكه غالبيــة ناقــات النفــط المتجهــة إلــى اوروبــا عبــر قنــاة الســويس فوجــود 
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اســرائيل ســيكون حافــزا لهــا لمراقبــة مــا يــدور فــي هــذا الممــر الحيــوي خاصــة وأنــه 
يفضــي إلــى موانــىء هامــة فــي جيبوتــي وإريتريــا والصومــال.

البحــر االحمــر هــو بوابــة للتجــارة الدوليــة ويعتبــر ممــر للتجــارة العالميــة مــن 
البحــر االبيــض المتوســط وصــوال للمنطقــة الغنيــة بالنفــط )الخليــج(. وان طريــق 
الحريــر الصينــي الدولــي المقتــرح ســيمر بالبحــر االحمــر وهــذا ســيحمل أكثــر مــن 

٣٠% مــن التجــارة العالميــة.

أكبــر  أحــد  فــي مســاحة واســعة وهــو  النيــل  نهــر  بــه  يمــر  الســودان  كمــا ان 
تجمعــات المجــاري المائيــة فــي إفريقيــا حيــث يجتمــع فيــه النيليــن االزرق واألبيــض 
واســرائيل تبحــث عــن الميــاه العذبــة وتريــد أن تكــون شــريكا للســودان ودول الحــوض 
عبــر تنفيــذ مشــاريع كبيــرة متعــددة ودعمهــا لتســتفيد اســرائيل إيجابــا عنــد نشــوب 
حــرب الميــاه المرتقبــة،  خاصــة وأن الســودان يمتلــك ٢٠٠مليــون فــدان صالحــة 
للزراعــة يســتفاد فقــط مــن ٤٠مليــون فــدان وهــو أمــر يثيــر انتبــاه اســرائيل الســتغال 

مثــل هــذه المــوارد الضخمــة.

الرد على دعوة وزير االوقاف لعودة يهود السودان

 بعــد انتشــار تصريــح  الســيد وزيــر الشــئون الدينيــة واالوقــاف بدعــوة يهــود 
فــي  مــن عائــات يهوديــة عريقــة  أخــرى،   تحــدَّث عــدٌد  مــرة  للعــودة  الســودان 
المهجــر، حيــث تذّكــروا وجودهــم فــي الســودان وســردوا حياتهــم االجتماعيــة، وقــد 
نعمــوا فــي جــزٍء منهــا ببعــض التســامح. وانــه وعندمــا بــدأوا الهجــرة تــمَّ هــدم المعبــد 
وقبلــه ُهدمــت أواصــر بقائهــم بمجــيء نظــام اإلنقــاذ بانقــاٍب عســكري عــام ١٩٨٩ 
واإلعــان فــي بداياتــه عــن تطبيــق الشــريعة اإلســامية، وســيادة األيديولوجيــا التــي 

ــد محاربــة اليهــود فــي األشــعار الجهاديــة ممــا شــّجعهم علــى الرحيــل.  تمجِّ

وعــن إمكانيــة عودتهــم اســتبعد بعضهــم االســتجابة لدعــوة وزيــر الشــؤون الدينيــة 
خاصــًة أنَّ كبــار الســن الذيــن تربطهــم ذكريــات جميلــة بالســودان أصبحــوا برفقــة 
أبنائهــم وأحفادهــم الذيــن ال يعلمــون عــن الســودان شــيئًا. وكذلــك االشــارة الــى هــدم 
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معبــد الخرطــوم )الكنيــس( الكائــن فــي شــارع القصــر مؤخــرًا بعــد إقامــة مصــرف 
إســامي علــى أرضــه، وتــم نقــل محتوياتــه مــن الخرطــوم إلــى جنيــف ولنــدن، كمــا 
تــم نقــل رفــات المدفونيــن فــي المقبــرة اليهوديــة وبعــض مخطوطــات التــوراة األخــرى 
مــن الخرطــوم إلــى القــدس فــي مهمــة فــي غايــة الســرية. وبــذا تــم هــدم آخــر معاقــل 

اليهوديــة فــي الســودان وإن بقــي أفرادهــا يتــوارون خلــف األســماء.

حسابات نتنياهو:

ظــل نتنياهــو  يواجــه علــى  مــدى مســيرته الطويلــة االنتقــاد الدائــم أن سياســاته 
تجــاه الفاســطينييين ســتؤدى الــى عــزل إســرائيل فــى الخــارج وبهــدف دحــض هــذا 
االدعــاء وال ســيما فــى الســنوات االخيــرة جعــل نتنياهــو مســألة تطويــر العاقــات مــع 
دول غيــر صديقــة مكونــا أساســيا فــى سياســاته الخارجيــة،  وبالفعــل وعلــى الرغــم  
مــن أنــه أبعــد أوربــا الغربيــة أكثــر عــن إســرائيل فقــد حقــق مســتوى ال بــاس بــه مــن 

النجــاح فــى العواصــم االوربيــة الشــرقية وأفريقيــا وأســيا.

إال أن الــدول العربيــة الخليجيــة ال تــزال المســعى االســمى لهــذه الخطــة ولــم 
يعــد يهتــم بربــط مبــدأ االرض مقابــل الســام كمــا كان ســائدا خــال المفاوضــات 
العربيــة االســرائيلية منــذ كامــب ديفيــد. فقــد صــرح نتنياهــو مؤخــرا ) أن البــاد  لــم 
تعــد بحاجــة الــى تحقيــق الســام مــع الفلســطينييين مــن أجــل إقامــة روابــط دبلوماســية 
مــع العالــم العربــى.. وأن نســتفيد مــن بنــاء التحالفــات التــى ستشــكل نتيجــة قيمــة 
إســرائيل كمركــز ثقــل تكنولوجــى ومالــى ودفاعــى وإســتخباراتى (. ويتبــع  منطــق 
نتنياهــو،  خــط جابوتيســنكى االيدولوجــى الــذى يعتبــر أن الرفــض العربــى إلســرائيل 
سيتاشــى فــى نهايــة المطــاف أمــام الجــدار الحديــدى للقــوة االســرائيلية فيبــدأ عندئــذ  

تقبــل مكانــة إســرائيل بيــن دول المنطقــة.

ويشــكل هــذا المنطــق أيضــا تعبيــرا مباشــرا لمبــادرة الســام العربيــة التــى ترأســتها 
الســعودية فــى العــام ٢٠٠٢م والتــى دعــت الــدول العربيــة الــى تطبيــع العاقــات 
مــع إســرائيل مقابــل العــودة الــى حــدود عــام ١٩٦٧م وإيجــاد حــل عــادل لمشــكلة 

افرازاته الراهنة على مصالح البالد االستراتيجية  ملف اليهود  التاريخي بالسودان،  ودالالت ومؤشرات  اللقاء و



86

الاجئيــن الفلســطينييين،  وهــذا بالطبــع مــا كرســته )صفقــة القــرن(.

واضــح أن التقــارب الماثــل حاليــا لــدول الخليــج العربــى مــع ‘اســرائيل يدفعهــا 
الــى التخلــى عــن هــذه المعادلــة.. وتســتند الــى ثــاث ركائــز أساســية ال تتعلــق 

بالفلســطينيين علــى االطــاق لكنهــا تؤثــر  فيهــم بــا شــك.

الركيزة األولى:

مــا يقطــع هــى إيــران وجيوسياســات الشــرق األوســط بعــد العــام ٢٠١١م.. فــا 
جــدال أن إســرائيل والمحــور الســعودى يتعلــق بعدوهــا المشــترك فــى المنطقــة.  وهــذا 
الوضــع أتــاح أرضيــة مشــتركة لتطويــر روابــط أمنيــة أوثــق.. الشــىء الــذى دفــع 
التحالــف الخليجــى بقيــادة الســعودية واالمــارات االعتــراف بإســرائيل القــوة العســكرية 
وإعتبارهــا  فيهــا  نوويــة  قــوة  تملــك  التــى  الوحيــدة  والدولــة  المنطقــة  فــى  االضخــم 
كحليــف قــوي لهــا فــي مواجهــة التهديــد الــذي يمثلــه التوســع اإليرانــي : وبالنســبة 
إلســرائيل أيضــًا بــدول تواجــه إيــران وحدهــا... تغــدو إيــران تهديــدًا إقليميــًا ممــا يعطــي 

إســرائيل شــرعية أكبــر فــي كيفيــة ردعهــا.

والركيزة الثانية: 

هــو تزايــد حاجــة دول الخليــج إلــي منّصتــي أمــن ومراقبــة متطورتيــن مــن أجــل 
فــرض األمــن علــي ســكانها عقــب التطــورات اإلقليميــة.. وتعــد خبــرة إســرائيل فــي 
ظــل هــذا المجــال كبيــرة حيــث صقلتهــا خــال الـــ)٥١( عامــًا، ورغــم إحتمــال إمكانيــة 
حصــول دول الخليــج علــي أنظمــة مماثلــة مــن أخريــن.. إال أن دول الخليــج باتــت 
مســتعدة لشــراء الخبــرة والتكنولوجيــا اإلســرائيلية نتيجــة نشــوء تلــك الروابــط الحديثــة 

معهــا.
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والركيزة الثالثة واألهم: 

هــو أن الــدول الخليجيــة حافظــت خــال عقــود علــي روابــط وثيقــة مــع واشــنطن 
باإلرتكاز علي المصالح المتبادلة التي يؤمنها الحفاظ علي األمن واإلســتقرار في 
الخليــج العربــي وعلــي التدفــق الحــر للنفــط لأســواق العالميــة، غيــر أن تلــك الروابــط 
شــخصية  إقامــة عاقــات  علــي  والتشــديد  األساســية  التعامليــة  حددتهــا طبيعتهــا 
مــع أشــخاص نافذيــن فــي واشــنطن كبديــل لإلفتقــار للدعــم الواســع مــن الشــعب 
األوروبي.خاصــة مــع تعرقــل مســاعي دول الخليــج والــدول العربيــة األخــري بشــكل 
عــام بســبب الشــكل الــذي يكنــُه داعمــو إســرائيل فــي واشــنطن الذيــن يتحلــون بنفــوذ 

كبيــرة فــي سياســات الواليــات المتحــدة المتعلقــة بالشــرق األوســط.

وفيمــا بــدأت هــذه الروابــط فــي الماضــي كافيــة منــذ ١١ ســبتمبر.. مــع نشــوب 
النــووي  النفــط األمريكــي واإلتفــاق  إنتــاج  العربــي وإزديــاد  العــراق والربيــع  حــرب 
اإليرانــي وقانــون العدالــة ضــد رعــاة اإلرهــاب الــذي إعتمدتــه أمريــكا.. بــدأ واضحــًا 
للدول الخليجية أن عاقاتها بواشنطن متوترة بشكل غير مريح وأن ثقتها بالواليات 
المتحــدة كشــريك موثــوق بــه وضامــن لأمــن قــد تداعــت. وبإتخــاذ الــدول الخليجيــة 
مكانــة شــريك إلســرائيل مــن المرجــح أنهــا تأمــل بذلــك التخفيــف مــن المعارضــة 
واللوبــي اليهــودي فــي واشــنطن مــع إعــادة التأكيــد اإللتــزام األمنــي للواليــات المتحــدة 

مــن خــال ربــط إســرائيل بأمنهــا.

ماذا تريد اسرائيل من التحرك الذي بدأ في عنتبي 

تشــير التحليــات إلــي أن نتنياهــو قــد هــدف بلقائــه بالســيد رئيــس مجلــس الســيادة 
فــي عنتبــي العمــل  فــي إطــار ســعي إســرائيل لتوســيع نطــاق عاقاتهــا ونفوذهــا فــي 
الــدول اإلفريقيــة علــي مــدار األعــوام القليلــة الماضيــة والســودان هــدف رئيســي فــي 
هــذا الصــدد. وذلــك بإعتبــار أن الســودان مهــم إلســرائيل ألنهــا تســتطيع اإلســتفادة 
مــن وضعهــا الجغرافــي وإســتخدام مجالهــا الجــوي، وكذلــك حــل ملــف طالبــي اللجــوء.

كذلــك االســتفادة مــن الموقــع الجيوسياســي والعمــق األفريقــي للســودان والرغبــة 
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فــي تحقيــق ضعــف احتمــاالت الحاضنــة الشــعبية الرافضــة لصفقــة القــرن األمريكيــة 
هــدف مهــم لنتنياهــو. وتبقــى رغبــة اســرائيل القديمــة والمتجــدده لفتــح المجــال الجــوي 
الســوداني نحــو أمريــكا الجنوبيــة. واعــادة مــا يقــارب خمســة آالف الحــئ ســوداني 

مــن اســرائيل.

فرضيات دعت للقاء عنتبي

ال شــك أن لقــاء  الســيد رئيــس مجلــس الســيادة برئيــس وزراء اســرائيل نتنياهــو 
فرضتــه عوامــل عديــدة  يمكــن عرضهــا اجمــاال فــي البدايــة،  بأنهــا محاولــة منطقيــة 
جــادة لتجســير العديــد مــن العوامــل المهــّددة لأمــن القومــي،  وفــي مقدمتهــا الخــروج 
مــن األزمــة اإلقتصاديــة الخانقــة والصعوبــات الجّمــة التــي تواجــه البــاد،  جــراء 
الدقيــق،  الوقــود،  االســتراتيجية،  الســلع  نقــص  فــي  المتمّثلــة  المعيشــية  الضائقــة 
األدويــة، باإلضافــة إلــي النقــد األجنبــي والتصاعــد الهائــل فــي معــدالت تدهــور 

ــة الوطنيــة مقابــل األجنبيــة والعجــز فــي الســيولة النقديــة. العمل

وبالطبــع كل ذلــك مربــوط بعقــدة وجــود إســم الســودان فــي قائمــة الــدول الراعيــة 
لإلرهــاب.. وال فــكاك مــن ذلــك إال بإنخــراط الســودان ســريعًا فــي المجتمــع الدولــي 
واإلســتفادة مــن ذلــك بتعبيــد الطريــق ســريعا للخــروج مــن أزمــة الوجــود فــي قائمــة 
الــدول الراعيــة لارهــاب،  وبالتالــي تمكيــن البــاد الدخــول فــي النظــام المصرفــي 
الدولــي،  وإســتعادة الثقــة الماليــة العالميــة، وتســهيل إنســياب حركــة األمــوال مــن 
الخــارج وتحويــات المغتربيــن وعائــدات الصــادر واإلســتفادة مــن تمويــل المؤسســات 
الماليــة الدوليــة، وتنفيــذ الوعــود الدوليــة بإلغــاء الديــون الخارجيــة التــي هــزت كاهــل 

الوطــن.

ويتجــه البعــض للقــول أن لقــاء عنتبــي رســم ســناريوهات اعــادة تشــكيل للمشــهد 
الســوداني داخليــا،  وذلــك مــن خــال التأثيــر الســلبي للشــراكة المدنيــة العســكرية 
اعــادة  علــى  ذلــك  وانعــكاس  الداخلــي  واالحتقــان  االســتقطاب  معــدالت  وارتفــاع 
خارطــة االتجاهــات الوطنيــة مــن جديــد، خاصــة مــع تصريحــات )قحــت(: )إن 
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لقــاء البرهــان مــع نتنياهــو شــكل تجــاوزا كبيــرا للســلطة التنفيذيــة( ورأى البعــض أن 
الخافــات السياســية الراهنــة قائمــة علــى سياســة الخــوف التــي تقررهــا فرضيــة عــودة 

االســاميين فــي الســودان للمشــهد السياســي.

عــن  بمعــزل  إليهــا  النظــر  يمكــن  البرهــان ال  الســيد  بــأن خطــوة  آراء  وتتجــه 
اســتجابة لمشــورة الــدول الداعمــة لصفقــة القــرن األمريكيــة والتــي تربطــه بهــا عاقــات 
جيــدة. كمــا تشــير قرائــن بعــض التحليــات إلــي فرضيــة أســرار التحــول فــي عاقــة 
واشــنطن بالســيد البرهــان ولــو جــاءت علــي حســاب )حمــدوك(، وتغييــر فــي مفاهيــم 
العســكري والمدنــي، ألن الرئيــس االمريكــي ترامــب يريــد القائــد القــوي ومــن يســتطيع 

التفاهــم معــه بأريحيــة.. 

وإن سياســة الخــوف تمــدد فجــوات العاقــات االســرائيلية الســودانية التــي يســتفيد 
االســاميون مــن تداعياتهــا الثبــات صمــود مشــروعهم السياســي أمــام الضغــوط 
والمســاومة علــى فــك عزلتهــم الدوليــة وحصارهــم االقتصــادي مقابــل قبولهــم التطبيــع 
بيــن  لتحالــف  البعــض  اتجــاه  التــي قدمت.ممــا يعطــي فرضيــة  رغــم اإلغــراءات 

اليســار واالســام السياســي بالســودان تحــت ســقف رفــض التطبيــع.

وان كل الــدول العربيــة تعمــل لمصالحهــا وال تعتــرف مطلقــًا بالتطبيــع والمبــادئ 
السياســية وتمــد جســور التعــاون والتطبيــع تحــت الطاولــة. وأن الســودان قــد تبنــى 
القضيــة الفلســطينية منــذ حــرب ١٩٤٨ ودفــع مــن أجلهــا غاليــا ومهــر الشــعب 
الســوداني القضية الفلســطينية بالدم والمال وتبرعت النســاء بالحلي ودخل الســودان 

فــي عزلــة وحصــار باتهــام دعــم  القضيــة الفلســطينية بالســاح.

فــي تقديــري أن الســيد رئيــس مجلــس الســيادة قــد قــام بهــذا الحــراك وعينــه ُمصّوبــة 
نحــو المواطــن المغلــوب علــي أمــره، والــذي يشــعر بــأن الثــورة لــم تغيــر فــي نمــط 
حياتــه شــيئًا، وهــو يريــد أن تتحــول شــعارات الثــورة ) حريــة، ســام وعدالــة ( إلــي 
واقــع حقيقــي ملمــوس ينعكــس فــي معاشــه مباشــرًة، إلــي جانــب تأكيــد  ســيادته إن 
الخطــوات التنفيذيــة لمخرجــات اللقــاء وإمكانيــة بنــاء عاقــات مــع إســرائيل وهــو حــق 
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خــاص لأجهــزة الُمختّصــة فــي مجلــس الــوزراء وفــق الوثيقــة الدســتورية.

بالحصــار  فــي عزلــة دوليــة ُمحاطــًا  فــي خضــم وجــوده  الســودان  أن معانــاة 
اإلقتصــادي ومكبــًا بإتهامــات متعلقــة بخــرق حقــوق اإلنســان ومــآالت ســالبة  ذلــك 
يحتــاج إلــي إســتعادة ثقــة المجتمــع الدولــي.. وهــذه تحتــاج إلــي مداخــل ومفاتيــح 

لشــفراتها الخاصــة.

وكمــا نعلــم ســيطرة اليهــود علــي كل المفاصــل األساســية ســواء فــي الواليــات 
المتحــدة مــن خــال اإلعــام والمــال والسياســة بمعنــاه الشــامل ) اللوبــي اليهــودي (، 

وصــواًل إلــي المنظمــات الدوليــة التــي تحكــم العالــم األن.

ال ينبغــي أن نســتدرج التاريــخ ونحــن نحلــل لقــاء عنتبــي... نعــم الســودان قــّدم 
للقضيــة الفلســطينية منــذ ١٩٤٨م أكثــر ممــا قّدمــت عــدة دول عربيــة مجتمعــة، 
وظــل يدعــم الكفــاح الفلســطيني بالســاح وإنخــراط العديــد مــن الســودانيين كضبــاط 
فــي القــوات المســلحة،   والســودان أول دولــة فتحــت زراعيهــا إلســتقبال قــوات ياســر 
عرفات بعد خروجهم من لبنان عام ١٩٨٢م وال زالت مؤخرة قواتهم موجودة األن 

بالســودان وإنخرطــوا فــي المجتمــع.

وحديــث الســيد الفريــق أول البرهــان لــم يتطــرق البتــه لمواقــف ســلبية تجــاه التخلــي 
عــن القضيــة الفلســطينية أو المســاس بشــرعيتها،  وهنــاك إلتــزام بمــا أقرتــه الجامعــة 

العربيــة حــول الحقــوق الفلســطينية ورفــض للمشــروع األمريكــي ) صفقــة القــرن (. 

ال شــك أن اللقــاء فرضتــه محاولــة جــادة لتجســير العديــد مــن العوامــل المهــّددة 
لأمــن القومــي وفــي مقدمتهــا الخــروج مــن األزمــة اإلقتصاديــة الخانقــة والصعوبــات 
الجّمــة التــي تواجــه البــاد جــراء الضائقــة المعيشــية المتمّثلــة فــي نقــص الســلع 
االســتراتيجية، الوقــود، الدقيــق، األدويــة، باإلضافــة إلــي النقــد األجنبــي والتصاعــد 
الهائــل فــي معــدالت تدهــور العملــة الوطنيــة مقابــل األجنبيــة والعجــز فــي الســيولة 

النقديــة.
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وبالطبــع كل ذلــك مربــوط بعقــدة وجــود إســم الســودان فــي قائمــة الــدول الراعيــة 
لإلرهــاب.. وال فــكاك مــن ذلــك إال بإنخــراط الســودان ســريعًا فــي المجتمــع الدولــي 
واإلســتفادة مــن الخــروج مــن أزمــة الوجــود فــي القائمــة،  وبالتالــي تمكيــن البــاد 
الدخــول فــي النظــام المصرفــي الدولــي وإســتعادة الثقــة الماليــة العالميــة،  وتســهيل 
إنســياب حركــة أمــوال عائــدات الصــادر واإلســتفادة مــن تمويــل المؤسســات الماليــة 
الدوليــة، وتنفيــذ الوعــود الدوليــة بإلغــاء الديــون الخارجيــة التــي هــزت كاهــل الوطــن.

اإليجابيــات المتوقعــة للقــاء عنتنبــي أهمهــا تســارع خطــوات رفــع إســم الســودان 
مــن قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب،  وهــذا الجانــب قــد تيّقــن منــُه ســعادة الفريــق أول 
البرهــان مــن الجانــب األمريكــي، إســتفاد مــن التجــارب المريــرة بعــدم إلتــزام أمريــكا 

بوعودهــا كمــا تــم عقــب إنفصــال الجنــوب.

وعيــن الدهشــة تطــال اإلســاءات البليغــة  للقيــادة الســودانية والتــي وجهتهــا بعــض 
القيــادات  الفلســطينية وكتابهــا مــن خــال اإلعــام الفلســطيني،  وان الفلســطينيين 
يتباكــون علــي مجريــات لقــاء الســيد الفريــق أول البرهــان وتناســوا أنهــم وقعــوا علــي 
إتفــاق أوســلو وتنازلــوا بموجبــه علــي ٧٨% مــن أرض فلســطين أي مــا يعــادل أكثــر 
من ثلثي بادهم، ورضوا بـ٢٢% بمعني أنهم منحوا إســرائيل أكثر من ثلثي أرض 
فلســطين وهــي ) الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، وأيضــًا ال يســيطرون علــي المعابــر 
وأن إدارتهــم المدنيــة تخضــع إلشــراف مجلــس الــوزراء فــي الخدمــات وهــم يلتقــون 

بإســتمرار بالقيــادات اإلســرائيلية.

مــن خــال مواقــف الســودان تجــاه القضيــة الفلســطينية والكفــاح المســلح واجــه 
الســودان كثيــرًا مــن العنــت وهــو يتهــم بدعــم وتســليح حمــاس،  بالفعــل كمــا ذكــر 
الســيد الفريــق أول البرهــان هــل نســتمر فــي تحمــل تبعــات األخريــن ومعظــم الــدول 
العربيــة ال تشــغل بالها.مــع صمــت مطبــق لكثيــر مــن الــدول العربيــة عنــا ونحــن 
بالحــرب  الجــوار  دول  عبــر  والدولــي  اإلقليمــي  اإلســتهداف  ُمعضــات  نجابــه 
بالوكالــة،  وإشــعال حــرب الجنــوب ودارفــور والمنطقتيــن، وضــرب مصنــع اليرمــوك 
ومصنــع الشــفا، و مــع الحصــار األمريكــي الــذي حــرم الشــعب الســوداني مــن حقوقــه 
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األساســية فــي توفيــر الــدواء والغــذاء والعيــش الكريــم. 

أن تطــور العاقــات الســودانية األســرائيلية حتــي فــي مســتوياتها األولــي ســوف 
يغلــق العديــد مــن المهــددات األقليميــة والدوليــة خاصــة الحدوديــة علــي الســودان 
وأن  مواردهــا،   وتســنزف  الدولــة  تمــدد  بــؤرة صــراع  ســنوات  لعــدة  كانــت  والتــي 
فــي الشــرق  الســودان ظــل لفتــرة ٦٤ عامــا يؤمــن إيمانــا قاطعــا بعمليــة الســام 
االوســط وفقــا لتوصيــات الجامعــة العربيــة وظــل يقــدم الدعــم السياســي واللوجســتي 
كمــا والدعــم مــن خــال التصويــت ضــد اســرائيل لصالــح دولــة فلســطين فــي أروقــة 
الجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة بــل وفــر مــاذا آمنــا للفلســطينيين فــي الســودان 
وبــذل غايــة مايمكــن أن يبــذل فــي ســبيل الوقــوف مــع القضيــة العادلــة القامــة دولــة 

فلســطينية ذات ســيادة.

تبدلــت االحــوال اليــوم وقبلــت غالــب الــدول العربيــة باقامــة عاقــات دبلوماســية 
وسياســية واقتصاديــة مــع اســرائيل بعضهــا معلــن واآلخــر غيــر معلــن وبالتالــي قبلــت 
ــة تبــادل المصالــح مــع اســرائيل مــع  الــدول العربيــة بالمعادلــة الجديــدة وهــي معادل
ابقــاء الصــراع فــي الشــرق االوســط بيــن فلســطين واســرائيل. والســودان لــه الحــق فــي 
الدخــول فــي المعادلــة الجديــدة وفــق سياســة حكومتــه والتــي ترتكــز علــى البحــث 
لتحقيــق المصالــح الوطنيــة العليــا للســودان وفــق التــوازن الجديــد الــذي أصبــح عليــه 

الشــرق االوســط.

صحيــح ان هنالــك دول طبعــت عاقاتهــا مــع اســرائيل ولــم يزدهــا ذلــك إلــى بؤســا 
وتعاســة وانحــدار فــي كل مســتويات السياســة والتجــارة واالقتصــاد والعاقــات مــع 
اآلخريــن،  ولكــن للســودان فرصــة للبحــث عــن مصالحــه عبــر شــراكة تقــوم علــى 
احتــرام ســيادة التــراب الســوداني والتعامــل نــدا بنــد وال وقــت للقبــول باليــد الدنيــا ونحــن 
نمتلــك المواقــع االســتراتيجية فــي الميــاه الدوليــة وفــي جــوار اقليمــي قــل أن يتوفــر 
لــدى كثيــر مــن دول العالــم،  هــذا فضــًا عــن ثــروة حيوانيــة تبلــغ ١٣٠ مليــون رأس 
مــن الماشــية و ٢٠٠ مليــون فــدان صالحــة للزراعــة ومــوارد مثــل الذهــب والمانجنيــز 

والكوبالــت لصناعــة الطائــرات واليورانيــوم والنحــاس والحديــد.

افرازاته الراهنة على مصالح البالد االستراتيجية  ملف اليهود  التاريخي بالسودان،  ودالالت ومؤشرات  اللقاء و
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المخاطر:

الحكومــة االســرائيلية ال عهــود لهــا وهــي تعتــرف باالمــم المتحــدة وال تعتــرف 
بمجلــس االمــن وبالتالــي الدخــول معهــا فــي عاقــات اســتراتيجية ســيكون الرابــح 
النفــاذ  والتخطيــط  والعلمــاء  التكنلوجيــا  تمتلــك  فهــي  اســرائيل  هــي  فيــه  األكثــر  
مصالحهــا وبالتالــي فــإن تــوازن القــوى هنــا ســيذهب إلــى صالــح اســرائيل بمعــدل 

كبيــر.

هنالــك نســبة ال يســتهان بهــا فــي الســودان مــن المســلمين وآخريــن قــد يؤججــون 
الموقــف السياســي واالمنــي وقــد تندلــع جــراء ذلــك مواجهــات قــد تتطــور ويتخذهــا 
آخــرون ذريعــة فتندلــع مواجهــات عســكرية بيــن الحكومــة وفئــات مســلحة أخــرى قــد 
تفضــي إلــى فوضــى عارمــة ال يســتطيع أحــد التكهــن بمآالتهــا وهــذا قــد يــؤدي إلــى 

انفــات االمــن القومــي علــى مســتوى الواليــات.

وال ننســى تربــص الحــركات اإلرهابيــة،  ويمكنهــا أن تؤجــج الصــراع فــي الســودان 
وقــد يتحالفــون مــع االســاميين المتشــددين داخــل الســودان ممــا ســيربك االمــر 
برمتــه. وكذلــك الــدول االســامية العربيــة االخــرى التــي لــم تطبــع وليســت لهــا عاقــة 

باســرائيل قــد يمثلــون عامــل ضغــط آخــر علــى حكومــة الســودان.

افرازاته الراهنة على مصالح البالد االستراتيجية  ملف اليهود  التاريخي بالسودان،  ودالالت ومؤشرات  اللقاء و
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 خلفية تاريخية :-

أدركــت القــوى االســتعمارية األهميــة الكبــرى للبحــر األحمــر وخليــج عــدن 
خال القرن السادس عشر وما بعده وحتى مطلع القرن العشرين، مما أدى 
تلــك القــوى إلــى تطويــر أســاطيلها البحريــة والعســكرية والتجاريــة واالســتياء 
علــى الموانــئ والمــدن الســاحلية الســيما ذات األهميــة االســتراتيجية والزالــت 
تلك المنطقة تشــهد صراعات وتنافس بغرض الســيطرة عليها وعلى مواردها 
خاصــة بعــد زيــادة األهميــة للبحــر األحمــر بعــد افتتــاح قنــاة الســويس فــي عــام 

١٨٦١م واكتشــاف البتــرول فــي منطقــة الخليــج العربــي.

 تتداخــل وتتفــاوت أهميــة البحــر األحمــر االســتراتيجية بالنســبة 
للقــوى اإلقليميــة والدوليــة مــا بيــن أهميتــه األمنيــة والعســكرية والسياســية 

 التنافس االقليمي والدولي في البحر األحمر

وضرورات تفعيل  جملس الدول العربية 
واإلفريقية املطلة على البحر االمحر وخليج عدن

 التنافس االقليمي والدولي في البحر األحمر  وضرورات تفعيل  مجلس الدول العربية واإلفريقية
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واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، ففــي كل لحظــة تبــرز أي مــن هــذه 
اإلقليمــي  والتداخــل  التفاعــل  تداعيــات  بحســب  الســطح  علــى  األهميــات 
والدولــي فــي المنطقــة، ولكــن تبقــى األهميــة االقتصاديــة واألهميــة العســكرية 
واألمنيــة همــا أكبــر الدوافــع للتنافــس اإلقليمــي علــى البحــر األحمــر والتخــوم 

المجــاورة لــه.

فــي القــرن الحالــي بــدأت العاقــة بيــن االقتصــاد العالمــي وأمــن الماحــة 
البحريــة تتطــور مــع الزيــادة فــي التجــارة العالميــة المنقولــة بحــرًا، ومــن المتوقع 
أن تتضاعــف نقــل الحمــوالت البحريــة العالميــة خــال الفتــرة مــا بيــن ٢٠١٤ 
– ٢٠٢٠م، بينمــا يتوقــع زيــادة عــدد منصــات النفــط والغــاز القائمــة لتصــل 
لمــا يزيــد عــن ٦٠٠ منصــة بحلــول عــام ٢٠٣٠م، وذلــك ممــا زاد مــن أهميــة 
ســامة وأمــن الماحــة البحريــة خاصــة فــي البحــر األحمــر الــذي يربــط ثاثــة 

قــارات هــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا.

يشــكل البحــر األحمــر  وخليــج عــدن أهميــة اقتصاديــة حيويــة مــن خــال 
إســهامه بشــكل كبيــر فــي دعــم اقتصاديــات الــدول المتشــاطئة عليــه، كمــا 
لعــب دورًا هامــًا فــي حركــة التجــارة العالميــة وخاصــة النفــط والغــاز، وتــزداد 
هــذه األهميــة مــع ظهــور مفهــوم االقتصــاد األزرق الــذي يمكــن تعريفــه علــى 
أنــه االســتخدام المســتدام للمــوارد المائيــة وحمايــة البحــار والمحيطــات والنمــو 
االقتصــادي وتحســين ســبل المعيشــة والوظائــف وصحــة النظــام البيئــي. كمــا 
يعــد البحــر األحمــر مــن الناحيــة االســتراتيجية ممــرًا مهمــًا ألي تحــركات 
عســكرية قادمــة مــن أوروبــا أو الواليــات المتحــدة فــي اتجــاه منطقــة الخليــج 

العربــي.

 استهالل:-

نجــد أن أهميــة البحــر األحمــر قديمــة بــدأت بتدخــات القــوى السياســية العالميــة 
واألجنبيــة وأثرهــا علــى أمــن شــعوب البحــر األحمــر منــذ عهــد الفراعنــة واألشــوريين 
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البحــر  فــي  البرتغاليــة  القــوة  بظهــور  بــدأ  وحديثــًا  والبطالمــة،  والفــرس  والرومــان 
األحمــر التــي أحكمــت قبضتهــا علــى ســاحل البحــر األحمــر عــن طريــق اســتخدام 

القــوة والقهــر.

فــي العــام ١٥٤٠م اســتعان ملــك الحبشــة باألســطول البرتغالــي ضــد األمــراء 
البرتغــال عمانويــل علــى  الســواحل اإلريتريــة حيــث ســيطر ملــك  فــي  المســلمين 
ســواحل البحــر األحمــر وتولــى حمايــة الحبشــة مــن أي اعتــداء خارجــي، وقــد حــارب 
األهالــي القــوة البرتغاليــة ورفضــوا التعــاون معهــا حتــى تــم طردهــا بواســطة القــوة 
العثمانيــة حيــث احتــل األتــراك مصــوع عــام ١٥٥٧م وكل بــاد الســاحل وعّيــن 
األتــراك الزعمــاء المحلييــن حكامــًا علــى بادهــم نيابــة عــن الســلطان العثمانــي.

منذ نهاية القرن التاســع عشــر ســعت القوى اإلمبريالية الغربية فرنســا، بريطانيا 
وإيطاليــا إلــى تثبيــت أقدامهــا فــي المنطقــة بعــد فتــح قنــاة الســويس فــي ١٨٦٩م التــي 
ضاعفــت األهميــة االســتراتيجية للبحــر األحمــر وتضاعفــت بالتالــي اهتمامــات دول 
الصــراع فــي الســيطرة عليــه وحرصهــا علــى أن تكــون قريبــة مــن بــاب المنــدب، 
فــي عمليــة  التحــول  اهتمامــات ونقطــة  األحمــر موضــوع  البحــر  وكانــت موانــئ 

اســتعمار منطقــة البحــر األحمــر ومــا حولهــا

اســتخدمت بريطانيــا قاعــدة عــدن كنقطــة انطــاق لتوســعها االســتراتيجي الهــادف 
للســيطرة علــى البحــر األحمــر ومنــع أي قــوة أخــرى مــن االقتــراب منــه فاحتلــت 
مصــر عــام ١٨٨٢م، ومــن ثــم توجهــت للجنــوب الشــرقي فــي نفــس العــام لتحتــل 
مينائــي زلــع وبربــرة فــي الصومــال وذلــك الســتخدامها فــي العمليــات العســكرية ضــد 
دول المحــور ثــم احتلــت الســودان عــام ١٨٩٩م بحجــة أن تلــك األراضــي كانــت 

تحــت الســيطرة العثمانيــة وهــي ال تدخــل ضمــن إطــار اتفاقيــة ١٨٧٧م.

قامــت فرنســا بترســيخ أقدامهــا علــى ســاحل البحــر األحمــر وخليــج عــدن وبالقــرب 
مــن بــاب المنــدب مــن خــال معاهــدة مــع رؤســاء قبائــل عيســى احتلــت بموجبهــا 
أوبــوك وتاجــورا فــي األعــوام ١٨٨٤ – ١٨٨٥م ومينــاء جيبوتــي عــام ١٨٨٨م، 
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واســتخدم الفرنســيون أوبــوك كقاعــدة لعملياتهــم العســكرية فــي المنطقــة.

ركــزت إيطاليــا اهتماماتهــا فــي إيجــاد منفــذ غربــي حيــث قامــت بتعييــن مفــوض 
مدنــي فــي عصــب ١٨٨٠م بهــدف وضــع موطــئ قــدم لوجودهــا هنــاك حيــث قامــت 
فــي العــام ١٨٨٢م بتحويــل عصــب إلــى مســتعمرة حيــث أنزلــت قــوة عســكرية فــي 
١٨٨٥/٢/٢٢م وفــي نفــس العــام قامــت باحتــال مصــوع، وقامــت إيطاليــا باحتــال 
الصومــال عــام ١٩٢٥م ووقعــت معاهــدة مــع بريطانيــا تحــدد مناطــق الصومــال 
اإليطالــي والبريطانــي. تراجــع الحضــور البريطانــي والفرنســي بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة وتحــول البحــر األحمــر إلــى ميــدان تناقــس أمريكــي روســي )ســوفييتي(.

وألهميــة المنطقــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة ولحمايــة مصالحهــا ونشــاطها 
العســكري توصلــت فــي عــام ١٩٧٨م إلــى اتفــاق مــع كل مــن كينيــا والصومــال 
للحصــول علــى تســهيات فــي الدولتيــن، فمنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة تخــوض 
البريطانيــة  االحتــكارات  ضــد  الســويس  جنــوب  منطقــة  فــي  ســرية  حربــًا  أمريــكا 
المســيطرة فــي ذلــك الوقــت، ومــن هنــا جــاءت عاقاتهــا مــع أثيوبيــا حيــث حصلــت 
علــى قاعــدة كاجينــو ستيشــن فــي إريتريــا قبــل اســتقالها التــي توفــر لهــا منطلقــًا 

اســتراتيجيًا فيمــا بعــد قنــاة الســويس إلــى داخــل البحــر األحمــر.

مــد االتحــاد الســوفييتي جســور التعــاون إلــى مصــر بعــد العــام ١٩٥٦م لضمــان 
مرتكــز اســتراتيجي يســتند إلــى خصائــص مصــر الجغرافيــة / السياســية بإطالتهــا 
علــى البحــر األحمــر والبحــر األبيــض المتوســط، أمــا علــى صعيــد جنــوب البحــر 
األحمــر فقــد ركــز الســوفييت علــى كســب صداقــة اليمــن حيــث وّقعــوا معهــا معاهــدة 
صداقــة فــي نوفمبــر ١٩٥٥م، ثــم الحقــًا اليمــن الجنوبــي حيــث تــم تتويــج هــذه 
العاقــات بتوقيــع معاهــدة صداقــة وتعــاون بيــن البلديــن ولمــدة ربــع قــرن بتاريــخ 
١٩٧٩/١٠/٢٥م، وقبلهــا وثّــق الســوفييت عاقتهــم مــع الصومــال عــام ١٩٦٢م 
ومركــز  بربــرة  مينــاء  فــي  بحريــة  تســهيات  للســوفييت  الصومــال  قدمــت  حيــث 
اتصــاالت عســكري فــي ديســمبر ١٩٧٢م، ثــم الحقــًا تــم توقيــع اتفاقيــة صداقــة 

بينهمــا فــي يوليــو ١٩٧٤م.
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بــدأت االســتراتيجية اإلســرائيلية حيــال البحــر األحمــر عــام ١٩٤٩م بعــد تأســيس 
الوجــود اإلســرائيلي فــي خليــج العقبــة وبهــدف االتصــال مــع العالــم الخارجــي عــن 
طريقه، ولتحقيق ذلك الهدف بدأت إســرائيل بتأســيس وجودها على البحر األحمر 

بغيــة اســتخدامه لتحقيــق مصالحهــا العســكرية والسياســية واالقتصاديــة.

 األهمية االستراتيجية:

تبلــغ مســاحة البحــر األحمــر وخليــج عــدن حوالــي ٤٤٨ ألــف كيلومتــر مربــع، 
ويمتــد علــى طــول يزيــد عــن ألفــي كيلومتــر وعــرض ثاثمائــة كيلومتــر، ويحتــل 
موقعــا جغرافيــا مميــزا يربــط قــارات العالــم القديــم آســيا وأفريقيــا وأوروبــا والبحــر 
األبيــض المتوســط والمحيــط الهنــدي والخليــج العربــي، وبالتالــي يشــكل أحــد أهــم 
الممــرات المائيــة الرئيســية للماحــة والتجــارة الدوليــة، حيــث تمــر بــه مــا يزيــد عــن 
فــي  ألــف ســفينة تجاريــة وســياحية وعســكرية ســنويًا، ويتــم االعتمــاد عليــه   ٢٠
اســتيراد النفــط )٣٠ % مــن إنتــاج النفــط العالمــي(، وكذلــك المــواد الخــام ألوروبــا 
والواليــات المتحــدة والغــرب عمومــًا، ويتــم عبــره تصديــر المنتجــات الصناعيــة إلــى 
آســيا وأفريقيــا وأســتراليا لذلــك أصبــح البحــر األحمــر القطــب الــذي تتاقــى فيــه 
مصالــح وأهــداف مجموعــة كبيــرة مــن الــدول المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ذات 

القــدرات العســكرية والسياســية المتنوعــة.

 ونتج عن األهمية االستراتيجية للبحر األحمر اآلتي:

واإلقليميــة . ١ المحليــة  بالمتغيــرات  تتأثــر  األحمــر  البحــر  منطقــة  أصبحــت 
والدوليــة نســبة لترابطهــا واتصالهــا وألهميتهــا االســتراتيجية والجيبوليتيكــة، 
مثــًا الشــواهد واألحــداث تــدل علــى أنمــا يحــدث فــي الشــرق األوســط ينعكــس 
علــى البحــر األحمــر لذلــك يعتبــر كثيــرون أن البحــر األحمــر إقليــم فرعــي 

للشــرق األوســط.

البحــر . ٢ منطقــة  علــى  والنفــوذ  والســيطرة  والمكتســبات  المصالــح  حمايــة 
األحمــر كانــت دومــًا حاضــرة فــي تاريــخ البحــر األحمــر القديــم والحديــث 

 التنافس االقليمي والدولي في البحر األحمر  وضرورات تفعيل  مجلس الدول العربية واإلفريقية



100

وإن تغيــرت الدواعــي والمبــررات. وهــذا التدخــل الخارجــي حــرم دولــه مــن 
فــرص االســتقرار والنمــاء والتطــور منــذ زمــن قديــم ألنــه يخــدم مصالــح تلــك 

الــدول ويكــرس هيمنتهــا وريادتهــا.

تأثــر مســار وتاريــخ البحــر األحمــر باألحــداث الداخليــة لدولــه والخارجيــة . ٣
للفاعليــن الدولييــن خاصــة فــي مســألة النزاعــات اإلقليميــة، حروبــات الحدود، 
اإلرهــاب، القرصنــة البحريــة، الهجــرة غيــر الشــرعية، حــروب المــوارد والتــي 
كانــت ســببًا جاذبــًا لأطــراف الخارجيــة، فــكل الشــواهد تؤكــد علــى أن البحــر 
األحمــر أصبــح عامــًا هامــًا يســهم فــي التطــورات العســكرية والسياســية فــي 

المنطقــة كلهــا والصراعــات اإلقليميــة تتطــور إلــى اســتقطاب دولــي.

ال تــزال منطقــة البحــر األحمــر تمــر بظــروف وفتــرات غايــة فــي الخطــورة . ٤
والحساســية بســبب التوترات اإلقليمية واألوضاع غير المســتقرة بشــكل عام 
وذلك ســيوجد حالة من التعقيد والتوتر المســتمر وعدم االســتقرار بحيث ال 
يمكــن لدولــة أن تبقــى بمنــأى عــن التأثــر بتلــك األوضــاع أو التفاعــل معهــا 

أو التعامــل مــع تداعياتهــا.

تزايــد األهميــة االســتراتيجية للبحــر األحمــر ســتنعكس علــى زيــادة المصالــح . ٥
واألطمـاع، وهــذا يترتـب عليه الصـراع بأشكاله المختلفة بين القوى اإلقليمية 

والدولية وال شــك أن األطراف المحلية ســتدخل في هذه المواجهة.

توفــر أســباب عديــدة لحــدوث أزمــات حــادة مســتقبًا فــي منطقــة البحــر . ٦
األحمــر أو تأثــره بأزمــات فــي مناطــق قريبــة أو مرتبطــة بــه أيضــًا قائمــة 
مفتوحــة ســواًء بفعــل قــوى إقليميــة أو دوليــة ونتيجــة لتعــارض األهــداف 
والمصالــح وال شــك أن ذلــك ســينعكس علــى األمــن البحــري فــي البحــر 
األحمــر والــذي يتمثــل فــي تهديــد تدفــق التجــارة البحريــة والتأثيــر علــى البيئــة 
البحريــة واألمــن الغذائــي واألمــن اإلقليمــي للــدول المطلــة عليــه )متشــاطئة(.
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األوضاع الراهنة في منطقة البحر األحمر:

شــهدت منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن والقــرن األفريقــي متغيــرات كبيــرة 
اإلقليمــي  االهتمــام  زيــادة  فــي  ذلــك  ويمكــن ماحظــة  األخيــرة،  الســنوات  خــال 
والدولــي بالمنطقــة ومــن خــال التواجــد الكثيــف والنشــاط المتواصــل لعديــد مــن 
المنطقــة،   فــي  تعزيــز سياســاتها واســتراتيجيتها  بهــدف  الكبــرى واإلقليميــة  الــدول 
بمــا يتــاءم مــع التطــورات الجاريــة فــي الســاحة ومحيــط المنطقــة الــذي يتــراوح بيــن 
الحضــور العســكري المباشــر مــن جهــة،  وتفعيــل العمــل التجــاري واالســتثماري 

والــوكاء فــي المنطقــة مــن جهــة أخــرى.

يعتبــر أمــن البحــر األحمــر وامتــداده فــي خليــج عــدن والقــرن األفريقــي معقــدا 
للغايــة وذلــك بســبب أهميتــه الجيواســتراتيجية،وال شــك أن انعــكاس األوضــاع حولــه 
تؤثــر عليــه وتجعلــه مســرحًا للصراعــات اإلقليميــة والدوليــة، ولذلــك نجــد أن هنــاك 
متغيــرات فــي الســاحة الدوليــة واإلقليميــة ســتنعكس علــى أمــن البحــر األحمــر ســلبًا 
أو إيجابــًا وذلــك الرتباطــه بهــا،  ونجــد مــن أهــم األحــداث التــي ســوف تنعكــس علــى 

أوضاعــه واســتقرار دولــه هــي:

وعــدم . ١ مــارس ٢٠١٥م  منــذ  انطلقــت  التــي  اليمــن  فــي  الحــرب  اســتمرار 
الوصــول إلــى تســوية ومحاولــة كافــة األطــراف والاعبيــن فــرض أوضــاع 
فــي  السياســي والعســكري  الواقــع  جديــدة علــى األرض،  ومؤثراتــه علــى 

اليمــن.

تنــازل مصــر عــن جزيرتــي تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية . ٢
الســعودية  أصبحــت  علــى ضوئهــا  والتــي  الترســيم،   إجــراءات  واكتمــال 
ترتبــط بحــدود مــع دولــة إســرائيل باإلضافــة إلــى إجــراءات تســوية القضيــة 

القــرن(. بـ)صفقــة  الفلســطينية 

اســتمرار األزمــة الخليجيــة وحصــار دولــة قطــر وتداعياتهــا علــى المنطقــة . ٣
وعســكرة  تأجيــج  إلــى  أدت  حيــث  واليمــن  المنــدب  بــاب  خليــج  خاصــة 
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بالفعــل. المضطربــة  األوضــاع 

مشــروع الصيــن وتوســعها عبــر طريــق الحريــر ســينعكس علــى تواجدهــا . ٤
ونشــاطها فــي المنطقــة وانعــكاس ذلــك علــى الحــرب التجاريــة األمريكيــة 

الصينيــة فــي أفريقيــا.

انتهــاء الحــرب بيــن أثيوبيــا وأريتريــا وتوقيــع اتفــاق ســام وصلــح،  وعقــد . ٥
نوفمبــر ٢٠١٨م،  فــي  والصومــال  وأريتريــا  أثيوبيــا  يجمــع  تعــاون  اتفــاق 
وتوقيــع اتفــاق ســام جنــوب الســودان واعتمــاد أثيوبيــا علــى جيبوتــي فــي 
صادراتها ووارداتها بعد افتتاح خط السكة حديد يونيو ٢٠١٩م،  وجميعها 

ســينعكس علــى إعــادة رســم توازنــات المنطقــة وخارطــة التحالفــات فيهــا.

ســعي واســتمرار العديــد مــن الــدول التوســع والتحكــم فــي الموانــئ والمناطــق . ٦
الحاكمــة مــن خــال إيجــار الموانــئ والقواعــد المطلــة علــى البحــر األحمــر 
والمحيــط الهنــدي بهــدف التحكــم فــي طــرق التجــارة العالميــة وتأميــن قواعــد 
وخطوط الماحة لقواتها وذلك من أجل دعم ومســاندة أي خطط مســتقبلية 
لتوســيع نطــاق العمــل،  وبالتالــي أصبحــت منطقــة البحــر األحمــر تشــكل 
فضــاءات ومجــاال الســتقطاب القــوى االقليميــة و الدوليــة الطامحــة علــى 

مــر العقــود التاريخيــة.

االســتثمارات االقتصادية وفتح األســواق اإلفريقية أمام منتجات هذه الدول . ٧
وتأميــن مصــادر الطاقــة والمشــاريع المســتقبلية والنفــط والغــاز،  والمنافســة 
االقتصاديــة وســعي بعــض الــدول مــن وصــول الــدول التــي تنافســها علــى 

مناطــق نفوذهــا واســتثماراتها.

دخــول روســيا إلــى المنطقــة وتوتــر عاقــات إيــران مــع الواليــات المتحــدة . ٨
وبعــض الــدول الخليجيــة بعــد إلغــاء االتفــاق النــووي  مــن قبــل امريــكا.

تغيــر نظــام الحكــم بالســودان فــي أبريــل ٢٠١٩م،  وتوقعــات رفــع اســم . ٩

 التنافس االقليمي والدولي في البحر األحمر  وضرورات تفعيل  مجلس الدول العربية واإلفريقية



103

الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة لارهــاب،  وانعــكاس ذلــك علــى مســتقبل 
التحالفــات والشــراكات للســودان مــع الــدول اإلقليميــة والمجتمــع الدولــي.

استراتيجيات ومصالح الدول الكبرى بالمنطقة:

تشهد منطقة البحر األحمر عودة كبيرة وكثيفة لموجة التمدد اإلقليمي والدولي 
خاصــة بعــد هــدوء المنطقــة بعــد القضــاء علــى ظاهــرة القرصنــة البحريــة واختطــاف 
الســفن فــي نهايــة العــام ٢٠١١م،  حيــث كانــت هجمــات القرصنــة وصلــت إلــى 
ذروتهــا وبلــغ عددهــا )٢٣٧( هجمــة قبالــة الســواحل الصوماليــة وشــهد هــذا الرقــم 

انخفاضــًا كبيــرًا فــي الســنوات الاحقــة بفضــل الجهــود الدوليــة المشــتركة.

معلــوم ان االهتمــام والتواجــد اإلقليمــي والدولــي بالمنطقــة يعــود لملــف اإلرهــاب 
الــدول  وأن  خاصــة  والمقاتليــن  للهجمــات  والتوســع  والتصاعــد  التزايــد  ظــل  فــي 
البــد  فــكان  اإلرهابييــن،  أعمــال  إزاء  حــادًا  تعانــي ضعفــًا  اإلفريقيــة  والحكومــات 
للمجتمــع الدولــي واإلقليمــي مــن التصــدي لهــذه الظاهــرة بالتاثيــر علــى  مصالــح 
الــدول الكبــرى الموجــودة فــي المنطقــة أو التأثيــر علــى الماحــة فــي البحــر األحمــر 
والمحيــط الهنــدي وبالتـــالي تعمـــل الــدول الكبـــرى عـــلى تأسيـــس قواعـــد لمواجهــة 

اإلرهــاب والحــركات اإلرهابيــة.

الواليات المتحدة األمريكية:

خال الفترة الماضية استمر تصاعد وتكثيف الغارات األمريكية في الصومال 
وذلــك بعــد أن خفــف الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب مــن قواعــد االشــتباك واعتبــاره 
المتحــدة  الواليــات  ونفــذت  فعالــة  أعمــال عدوانيــة  منطقــة  الصومــال  مــن  أجــزاء 
األمريكيــة حتــى شــهر نوفمبــر ٢٠١٨م أكثــر مــن )٣٥( غــارة جويــة ضــد حركــة 
الشــباب وذلــك مقارنــة مــع )٢٧( غــارة فــي عــام ٢٠١٧م ذلــك مــع العلــم بــأن القــوات 
األمريكيــة تلجــأ إلــى الهجمــات البريــة ضــد مقاتلــي الحركــة،  وغالبــًا مــا تكــون 
مشــتركة مــع القــوات الصوماليــة أو مــع قــوة حفــظ الســام التابعــة لاتحــاد األفريقــي 
التــي يصــل قوامهــا إلــى أكثــر مــن )٢٢( ألــف جنــدي فــي الصومــال والتــي تســتعد 
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لانســحاب بشــكل كامــل نهايــة عــام ٢٠٢٠م.

تصنــف أمريــكا حركــة الشــباب بأنهــا أكثــر الجماعــات اإلســامية المتطرفــة فتــكًا 
فــي أفريقيــا حيــث فقــدت كبــار قادتهــا الميدانييــن والمئــات مــن مقاتليهــا فــي تلــك 
الغــارات خــال العاميــن الماضييــن ومــن أبــرز القيــادات التــي قتلــت خــال العــام 
٢٠١٨م الشــيخ أبو نعمان بشــير وحســن عبدي ومحمد المكاوي الســوداني الخبير 
العســكري واألمنــي والعضــو الســابق فــي تنظيــم القاعــدة وعبــد الــودود أميــر التنظيــم 
فــي جنــوب الصومــال ومهــد معلــم مســاعد أميــر داعــش فــي الصومــال وأبــو يونــس 
المصــري،  إال أن الحركــة والتنظيمــات األخــرى باتــت قــادرة علــى التكيــف مــع تلــك 

الضربــات الجويــة وذلــك وفقــًا لتقاريــر مختصــة.

فــي منتصــف ديســمبر ٢٠١٨م كشــفت إدارة الرئيــس ترامــب عــن اســتراتيجيتها 
فــي أفريقيــا والتــي هدفــت إلــى تحــدي ممارســات الصيــن وروســيا الســاعية وراء 
الحصــول علــى ميــزة تنافســية فــي أفريقيــا ومواصلــة النهــج األمريكــي المتمثــل فــي 
المبــادرات العســكرية والتجاريــة وتقديــم المعونــة وذلــك لتطويــر شــراكات اقتصاديــة 
وسياســية وأمنية في جميع أنحاء القارة اإلفريقية والشــك أن منطقة القرن األفريقي 
والبحــر األحمــر ســوف تكــون ضمــن هــذه االســتراتيجية فــي الفتــرة المقبلــة،  ويمكــن 

تلخيــص هــذه االســتراتيجية وفقــًا للرؤيــة األمريكيــة كمــا يلــي:

تطويــر العاقــات التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة وأفريقيــا لصالــح الطرفيــن . ١
ليزدهر الشركاء في أفريقيا ويسيطروا على مصائرهم وهذا بخاف الصين 
الغامضــة واالســتخدام االســتراتيجي  الرشــاوى واالتفاقيــات  التــي تســتخدم 
فديــون  بكيــن،  لرغبــات ومطالــب  أســيرة  اإلفريقيــة  الــدول  للديــون إلبقــاء 
زامبيــا وصلــت لدرجــة ونســب مخيفــة بينمــا رهنــت جيبوتــي مينــاء حاوياتهــا 

الخاصــة لــدى الصيــن.

ان أي اســتراتيجية أمريكيــة ســليمة تجــاه أفريقيــا ال بــد أن تعالــج التهديــد . ٢
العنيــف  الراديكالي(والصــراع  فــي )اإلرهــاب اإلســامي  المتمثــل  الخطيــر 
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حيــث تنشــط الجماعــات اإلرهابيــة فــي القــارة اإلفريقيــة وتخطــط لهجمــات 
ضــد المواطنيــن واألهــداف األمريكيــة.

تحديــد األولويــات فــي المســاعدات التــي تقدمهــا الواليــات المتحــدة والتوقــف . ٣
التــي  والبعثــات  الناجحــة  األمميــة غيــر  الســام  بعثــات حفــظ  دعــم  عــن 
الضرائــب  دافعــي  أمــوال  اســتخدام  لضمــان  وذلــك  للمســاءلة  تخضــع  ال 

وكفــاءة. بفعاليــة  األمريكييــن 

 االســتراتيجية األمريكيــة المذكــورة أعــاله تواجــه معضــالت كبيــرة يصعــب 
التغلــب عليهــا أو تجاوزهــا وهــي:

صعوبــة واســتحالة اســتعادة أمريــكا مــا كانــت عليــه فــي الســابق مــن معــدالت . ١
نمــو مرتفعــة والتــي كانــت تجعلهــا تشــكل ٦٠% مــن الناتــج العالمــي بعــد 
خروجهــا مــن الحــرب العالميــة الثانيــة كأقــوى دولــة اقتصاديــة،  وهــذا التراجع 
يعــود لحــدوث تقســيم العمــل الدولــي وانتقــال الثــروات واالقتصــاد العالمــي 
مــن الغــرب إلــى الشــرق وحــدوث قفــزات كبيــرة للصيــن والــدول الناهضــة 
اقتصاديــًا مثــل روســيا،  الهنــد،  البرازيــل وجنــوب أفريقيــا حيــث أصبحــت 
العديــد مــن الــدول تحتــل مســاحات مــن الســوق العالميــة وتقلصــت حصــة 
أمريــكا والــدول الغربيــة مــن الناتــج العالمــي،  وبالتالــي فقــدت أمريــكا هيمنتهــا 

علــى األســواق وعلــى التحكــم فــي حركــة االقتصــاد العالمــي.

عــدم إمكانيــة شــن الحــرب لفــرض الهيمنــة األمريكيــة االقتصاديــة بالقــوة، . ٢
فالحــرب مــع دول مثــل روســيا والصيــن اللتيــن تشــكان التحــدي األكبــر 

للقــوة األمريكيــة.

مقابــل . ٣ وامريكا،ففــي  الصيــن  بيــن  االقتصاديــة  العاقــات  فــي  التداخــل 
أمريــكا ســلعها  الصيــن وتصــدر  فــي  تســتثمر  التــي  الشــركات األمريكيــة 
لمليــار وأربعمائــة مليــون نســمة، فــإن الصيــن تصــدر ســلعها األرخــص إلــى 
الواليــات المتحــدة، وتقتــرض أمريــكا عبــر االكتتــاب بســندات الديــن بمبلــغ 
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يتجــاوز تريليــون دوالر، وأمريــكا بحاجــة إلــى اســتمرار الصيــن فــي االكتتــاب 
بهــذه الســندات طالمــا أن لديهــا عجــزًا فــي الموازنــة يصــل إلــى نحــو )٦٦٠( 

مليــار دوالر فــي وقــت بلــغ الديــن إلــى مــا يزيــد عــن تريليــون دوالر.

الصيـــن:

الماحــظ منــذ بدايــة العــام ٢٠١٨م أن الواليــات المتحــدة تتخلــى ببــطء عــن 
منطقــة الشــرق األوســط بمــا فيهــا المنطقــة التــي تضــم البحــر األحمــر،  القــرن 
األفريقــي ضمــن تلــك الدائــرة وذلــك دفــع الصيــن لمــلء هــذا الفــراغ وذلــك ألن مبــادرة 
الحــزام والطريــق التــي أعلنهــا الرئيــس شــي جيــن بينــج فــي العــام ٢٠١٣م هــي 
أكثــر البرامــج الجيوسياســية واالقتصاديــة طموحــًا منــذ خطــة مارشــال التــي نفــذت 
فــي أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بــل تتفــوق عليهــا فــي النطــاق والتكاليــف،  
وذلــك ألن خطــة مارشــال تعاملــت مــع إعــادة بنــاء أوروبــا فقــط بينمــا مبــادرة الحــزام 
والطريق التي تســعى إلى إنشــاء طرق برية وبحرية تربط أقاليم من آســيا والمحيط 
الهندي وتضم أكثر من )٨٠( دولة في أوراســيا وأوروبا وجنوب شــرق آســيا ودول 
الشــرق األوســط وأفريقيــا وســتكون للمــوارد خاصــة الطاقــة )النفــط والغــاز( والموقــع 
االســتراتيجي والمعابــر والموانــئ فــي منطقــة البحــر األحمــر والقــرن األفريقــي أهميــة 

كبــرى فــي هــذا الصــدد.

يرتبــط اهتمــام الصيــن بالبحــر األحمــر بالدرجــة األولــى باســتراتيجيتها للســـيطرة 
عبـــر شـــركاتها عـــلى موانــئ البحــر األبيــض المتوســط لتأميــن تجارتهــا إلــى أوروبــا 
حيــث أن هنــاك شــركات صينيــة تقــوم بعمليــة إدارة مينائــي )أســدود وحيفــا( حيــث 
تمــر )٨٠%( مــن الصــادرات الصينيــة بالبحــر األحمر،ثــم موانــئ البحــر األبيــض 
المتوســط بدءًا من بورســعيد وانتهاًء بجزيرة بيروس اليونانية التي تتحكم الشــركات 

الصينيــة بـــ )٦٥%( مــن أســهم إدارة مرافئهــا )شــركات النقــل البحريــة الصينيــة(.

تتمثــل اســتراتيجية  الصيــن بحضورهــا الفاعــل فــي موانــئ البحــر األحمــر ثــم 
البحــر األبيــض المتوســط عبــر شــركات تابعــة لهــا فــي تلــك الموانــئ يحقــق مصالــح 
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مــن  إســرائيلية  مخــاوف  ظهــرت  لذلــك  اســتراتيجية،   وأمنيــة  سياســية  وتطلعــات 
الوجــود الصينــي فــي المنطقــة.

عملــت الصيــن علــى تطويــر اســتراتيجيتها فــي التحكــم والســيطرة فــي الموانــئ 
مــن مينــاء غــوادر الباكســتاني ومينــاء تشــاباهر فــي إيــران وموانــئ الخليــج واليمــن، 
جيبوتــي، الســودان، بورســعيد، اإلســكندرية بمــا يشــبه طريــق تجــارة التوابــل مــن 
الشــرق التــي ســعت الــدول االســتعمارية األوروبيــة فــي أواســط القــرن التاســع عشــر 

للســيطرة عليهــا لضمــان تجارتهــا ومصالحهــا فــي شــرق آســيا.

الصيــن ليــس لديهــا طمــوح ألن تجعــل نفســها العبــًا أساســيًا فــي الشــرق األوســط 
وأفريقيــا ويقتصــر ســعيها علــى تأميــن مصالحهــا االقتصاديــة فــي هــذه المناطــق 
وكافــة التطــورات األخيــرة تدفــع الصيــن للتعامــل بحــذر معهــا والتركيــز علــى توســيع 
اســتثماراتها الماليــة وزيــادة تدخلهــا فــي مجــال المبــادرات الخاصــة بالبنــى التحتيــة،  
حيــث ياحــظ أنــه حتــى اآلن ال توجــد دالئــل بشــأن مطامــع اســتراتيجية صينيــة 
فــي المنطقــة لجهــة اإلبقــاء علــى تواجــد عســكري للصيــن بشــكل دائــم فــي البحــر 
األحمــر والمتوســط أيضــًا،  إال أن ذلــك ال ينفــي أن يحــدث تحــول فــي الموقــف 
الصينــي العــام وهــو مــا قــد يضــع عندهــا الــدول األوروبيــة والواليــات المتحــدة فــي 
حــال مواجهــة وحــرج كبيــر إذا قــررت الصيــن اإلبقــاء علــى قــوات عســكرية وقواعــد 
ضخمــة لهــا فــي المنطقــة كجــزء مــن اســتراتيجيتها فــي المنافســة بينهــا وبيــن الواليــات 

المتحــدة التــي انزعجــت مــن النفــوذ والتمــدد الصينــي فــي المنطقــة.

لــدى الصيــن قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي وهــي أول قاعــدة بحريــة خارجيــة 
لهــا وخطتهــا تشــير بضــم )١٠( آالف جنــدي حتــى العــام ٢٠٢٦م بهــدف ضمــان 
مصالــح بكيــن الكبيــرة والمتزايــدة فــي المنطقــة،  وســتتولى تلــك القاعــدة إعــادة تزويــد 
الســفن التــي تشــارك فــي عمليــات حفــظ الســام والمهمــات اإلنســانية عنــد ســواحل 
بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى  وللمســاعدة  الخصــوص،  علــى وجــه  اليمــن والصومــال 

الدوليــة.

 التنافس االقليمي والدولي في البحر األحمر  وضرورات تفعيل  مجلس الدول العربية واإلفريقية



108

إسرائيــل: 

منطقــة القــرن األفريقــي لهــا خصائــص اقتصاديــة وأمنيــة وعســكرية بالنســبة 
إلســرائيل النهــا تطــل علــى كل مــن البحــر األحمــر والبحــر األبيــض المتوســط 
ويســمح لهــا ذلــك بُحرّيــة الحركــة غربــًا فــي اتجــاه اوربــا،  إال أن البحــر الــذي يقــع 
عليــه مينــاء إيــات يعتبــر المنفــذ الرئيســي لهــا جنوبــًا فــي اتجــاه أفريقيــا وآســيا 
وأســتراليا، وهــذا هــو أحــد أســرار األهميــة االســتراتيجية للبحــر األحمــر بالنســبة 

إلســرائيل.

كان من أهم خطوات الرؤية االستراتيجية إلسرائيل لفك عزلتها اختراق الوطن 
العربــي مــن خــال الســيطرة علــى البحــر األحمــر، وســعت لذلــك بتشــكيل أوضــاع 
جديدة في منطقة الشــرق األوســط يتاءم مع مصالحها وذلك ســينعكس بالضرورة 
علــى أمــن البحــر األحمــر حيــث تــرى فــي مشــروع الشــرق األوســط الجديــد وصفقــة 
التطبيــع معهــا وإقامــة شــراكة عربيــة إســرائيلية  أمــام  البــاب بكاملــه  تفتــح  القــرن 
وأفريقيــة وتنعكــس كذلــك علــى التنســيق بيــن دول المنطقــة ومــن خلفهــم الواليــات 
المتحــدة لمواجهــة التمــدد اإليرانــي،  كمــا ســتنعكس علــى اقتصاديــات المنطقــة 
وظهــور مشــروعات مشــتركة وربمــا يصطــدم ذلــك بالمشــروع التركــي الــذي يســعى 
إلعــادة تركيــا لقيــادة العالــم اإلســامي بوصفهــا النمــوذج االقتصــادي والعســكري 

األهــم إســاميًا،  ومــن ضمــن تلــك المشــاريع اآلتــي:

الحــرة . ١ التجــارة  بتطويــر  مقرونــة  الميــت  البحــر  مــع  األحمــر  البحــر  قنــاة 
والســياحة علــى امتدادهــا - مشــروع ناقــل البحريــن أو مشــروع البحــر الميــت 

– طريــق الهنــد الجديــد.

إنشاء ميناء مشترك إسرائيلي – أردني – سعودي.. ٢

الميــاه وتطويــر صناعــات مرتبطــة . ٣ الكهرومائيــة وتحليــة  الطاقــة  تطويــر 
بالبحــر الميــت والبحــر األحمــر، وتســتفيد األردن ومصــر وإســرائيل وربمــا 

الســعودية.
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إقامــة طــرق مواصــات وســكك حديديــة إقليميــة وإقامــة مناطــق صناعــة . ٤
مشــتركة بحيــث تكــون إســرائيل محورهــا وإنشــاء مراكــز أبحــاث لتطويــر وحــل 

مشــكلة نــدرة الميــاه والتصحــر والزيــادة الســكانية.

إلــى الخليــج . ٥ عمــل طــرق تجاريــة تربــط البحــر األبيــض المتوســط غربــًا 
العربــي شــرقًا بحيــث تصبــح إســرائيل جســرًا بريــًا بيــن أوروبــا ودول الخليــج، 
وهــذا المشــروع ســيعمل علــى انتعــاش التجــارة بيــن دول الخليــج العربــي 
الســام  لتحقيــق  رافعــة  يشــكل  باعتبــاره  وذلــك  المتوســط  البحــر  وموانــئ 

االقتصــادي فــي الشــرق األوســط.

عملــت إســرائيل علــى تطويــر معداتهــا وآلياتهــا العســكرية واألمنيــة وقامــت بشــراء 
ثــاث غواصــات ألمانيــة لتعزيــز قواتهــا البحريــة تحــت ســطح البحــر وليــس الســابحة 
فــوق مياههــا،  هــذه الغواصــات تتفــوق علــى الغواصــات التــي باعتهــا ألمانيــا نفســها 

إلــى مصــر، ولعــل أســباب ذلــك اآلتــي:

أصبحــت إســرائيل مهمومــة بتأميــن النفــط والغــاز بالمنطقــة وأصبحــت تجــارة . ١
النفــط والغــاز مصــدر ثــروة للدولــة العبريــة.

التوجــه الفلســطيني بتعزيــز وحــدة للضفــادع البشــرية التــي ســبق لهــا القيــام . ٢
بعمليــات حربيــة علــى الشــواطئ واألهــداف اإلســرائيلية.

تخطــط إســرائيل الحتمــاالت توســع االضطرابــات فــي مضيــق بــاب المنــدب . ٣
عســكريتين  قاعدتيــن  فــي  للتمركــز  اإليرانــي  التخطيــط  مواجهــة  وأهميــة 

إحداهمــا فــي اليمــن والثانيــة فــي ســوريا.

احتمــاالت انــدالع حــرب فــي جنــوب لبنــان والحــرص اإلســرائيلي علــى منــع . ٤
تكــرار ضــرب البارجــة الحربيــة اإلســرائيلية )ســاعر خمســة(.
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تركيــا: 

عــدن  خليــج  فــي  التركيــة  القــوات  تواجــدت  عامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩م  خــال 
وبحــر العــرب ومحيطــه والميــاه اإلقليميــة للصومــال وســواحله حيــث تــم التمديــد 
رســميًا بواســطة البرلمــان التركــي لهــذه القــوات لمــدة عــام إضافــي وذلــك اعتبــارًا 
)اإلرث  بالمنطقــة  قديمــة  عاقــة  لهــا  تركيــا  أن  والمعلــوم  ٢٠١٩/٢/١٠م،  مــن 

العثمانــي(، وتهــدف تركيــا مــن هــذا التواجــد اآلتــي:

اقليميــا ودوليــًا ولهــا سياســة خارجيــة معقــدة . ١ إنهــا دولــة مركزيــة وفاعلــة 
ومتشــابكة األبعــاد وذلــك فــي إطــار رؤيــة تركيــا بعــد وصــول حــزب العدالــة 

والتنميــة للحكــم.

ضمــان ســامة الســفن التــي ترفــع العلــم التركــي والســفن التجاريــة األخــرى . ٢
المرتبطــة بهــا وتمــر ضمــن هــذه المناطــق.

المســاهمة فــي العمليــات المشــتركة التــي يقــوم بهــا المجتمــع الدولــي لمكافحــة . ٣
القرصنة وعمليات الســطو المســلح.

المســاهمة فــي مكافحــة اإلرهــاب البحــري فــي إطــار قــرارات األمــم المتحــدة . ٤
ذات الصلــة.

إرســال رســالة واضحــة إلــى الــدول الفاعلــة فــي المنطقــة وتختلــف وتتنافــس . ٥
مصــر،  الســعودية،  إيــران،  إســرائيل،  مثــل  والمشــاريع  الــرؤى  فــي  معهــا 

اإلمــارات بأهميــة دورهــا ومكانتهــا.

 حصلــت تركيــا علــى مكاســب عديــدة مــن تحالفهــا مــع نظــام االنقــاذ، وتمثــل ذلك 
فــي زيــادة وزنهــا اإلقليمــي وامتاكهــا منصــة جديــدة فــي البحــر األحمــر باإلضافــة 
إلــى تواجدهــا فــي الصومــال كذلــك زيــادة اســتثماراتها االقتصاديــة، وكان رجــب 
طيــب أردوغــان  قــد تعهــد خــال زيارتــه للخرطــوم عــام ٢٠١٧م بزيــادة حجــم التجــارة 
التركيــة الســودانية بحوالــي )١٠( مليــار دوالر واشــترى الحــق فــي إعــادة تأهيــل 
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جزيــرة ســواكن التــي كانــت مينــاء للدولــة العثمانيــة فــي خطــوة أثــارت مخــاوف كل 
مــن الســعودية ومصــر التــي تعتقــد أن تركيــا تقــوم ببنــاء قاعــدة عســكرية فــي البحــر 

األحمــر تهــدد أمنهــا ومصالحهــا.

الــدور التركــي فــي البحــر األحمــر جعــل إيــران وإســرائيل أكثــر حرصــًا علــى 
التشــبث بالتمركــز فــي القــرن األفريقــي وهــو مــا يفســر حــرص طهــران علــى افتتــاح 
ســفارة فــي مقديشــو والحصــول علــى تســهيات عســكرية فــي إريتريــا، كذلــك دفــع 
الســعودية واإلمــارات ومصــر لزيــادة اهتمامهــا وتواجدهــا العســكري واألمنــي فــي 

البحــر األحمــر.

تحــاول تركيــا جاهــدة عقــد صــات مــع الســلطة االنتقاليــة الجديــدة فــي الســودان 
بعد أن كانت أحد أبرز الداعمين للنظام الســابق، ويشــكل فقدان تركيا لنفوذها في 

الســودان ضربــة موجعــة لطموحاتهــا وانفتاحهــا فــي المنطقــة وفــي القــارة اإلفريقيــة.

 حذرت إســرائيل من تعزيز تركيا نفوذها في كل من الصومال والســودان عبر 
االتفاقيــات العســكرية واالقتصاديــة باعتبــار أن ذلــك النفــوذ يمكــن أن يتحــول إلــى 
تهديــد لحريــة الماحــة فــي منطقــة البحــر األحمــر والمحيــط الهنــدي وبحــر العــرب.

إيــــران:

البحــر  دائــرة  فــي  للدخــول والتواجــد  العــام ٢٠١٠م  إيــران منــذ مطلــع  ســعت 
األحمــر وخليــج عــدن وبســط ســيطرتها علــى منطقــة الخليــج العربــي وامتــداده، 
والمعلــوم أن إيــران منــذ وقــت بعيــد تطمــح إليجــاد موطــئ قــدم فــي المنطقــة )حلمهــا 
اإلمبراطــوري( حيــث تــرى أن تواجدهــا البحــري فــي خليــج عــدن هــو لحمايــة قنــوات 
االتصــال فــي هــذه المنطقــة وذلــك باعتبــار أن جميــع الــدول التــي تبحــر شــاحناتها 
التجاريــة وناقــات النفــط التابعــة لهــا عبــر البحــر األحمــر تتخــذ إجــراءات لضمــان 
أمــن ســفنها وضمــان دعــم الحوثــي فــي اليمــن باعتبــاره يشــكل مــع حــزب هللا فــي 
لبنــان أنصارهــا مــن )الصابريــن( فــي قطــاع غــزة المحاصــر أحــد أدواتــه للتمــدد. 
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كانــت إيــران  قــد أعلنــت خــال العــام ٢٠١٨م أنــه ال يوجــد مانــع لديهــا مــن 
التنســيق مــع تركيــا فــي هــذا الصــدد حيــث ذكــرت إيــران علــى لســان القائــد العــام 
للجيــش اإليرانــي للشــؤون التنســيقية األميــرال حبيــب هللا يســاري أنــه فــي حــال قــررت 
الحكومــة التركيــة التواجــد لضمــان األمــن فــي خليــج عــدن فإننــا مســتعدون للتعــاون 

معهــا.

عــززت إيــران وجودهــا فــي البحــر األحمــر بإنشــاء قاعــدة عســكرية علــى الســاحل 
اإلريتري، وكذلك إنشاء مركز لتموين السفن اإليرانية التي تجوب البحر األحمر، 
كمــا تمكنــت مــن الحصــول علــى تواجــد وتســهيات خــال جيبوتــي حيــث وقعــت 

معهــا اتفاقيــة تعــاون مشــترك تضمنــت مــا يلــي:

اإلعفاء من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.. ١

بناء مراكز للتدريب.. ٢

منح البنك اإليراني قروضًا للبنك المركزي الجيبوتي.. ٣

إنشاء لجنة مشتركة لإلسهام في عملية التنمية في جيبوتي.. ٤

تقديم منح دراسية لطاب جيبوتي في الجامعات اإليرانية.. ٥

فــي الشـــواطئ والموانــئ  التــي كانــت تجدهــا  إيـــران بفقـــد التســـهيات  تأثـــرت 
الســودانية منــذ تســعينات القــرن الماضــي وذلــك بعــد إغــاق الملحقيــات الثقافيــة 
مــع  تضامنــًا  معهــا  عاقاتــه  الســودان  قطــع  ثــم  أكتوبــر ٢٠١٤م  فــي  اإليرانيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية وانضمامــه إلــى القــوات المقاتلــة إلــى جانــب التحالــف 
العربــي ألســباب ومصالــح سياســية واقتصاديــة. باعتبــار أن توتــر األوضــاع فــي 
المنطقــة قــد ينســحب علــى األمــن البحــري فــي البحــر األحمــر، والــذي تأتــي معظــم 
الــواردات والصــادرات الســودانية عبــره، كذلــك ســتجد دعــم اقتصــادي مــن الســعودية 
واإلمــارات، ووصــل أعــداد الســودانيين المقاتليــن فــي تلــك الحــرب إلــى جانــب قــوات 

التحالــف أكثــر مــن )٣٥( ألــف مقاتــل.
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انعكــس اعــان أمريــكا انســحابها عــام ٢٠١٨م مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران 
الــذي وقعتــه الــدول الغربيــة مــع إيــران،  انعكــس علــى عــودة األجــواء الســائدة قبــل 
أربعيــن عامــًا حيــث بلــغ الصــراع األمريكــي اإليرانــي أشــده،  ويعنــي كذلــك إقليميــًا 
ارتفــاع وتيــرة التوتــر الشــديد بيــن إســرائيل وإيــران فــي مســارح عــدة مــن ضمنهــا 

البحــر األحمــر ومحيطــه.

روســيا:

يشــكل الحصــول علــى قواعــد ومنافــذ عربيــة فــي الميــاه الدافئــة مطلبــًا حيويــًا فــي 
السياســة الخارجيــة لروســيا،  وذلــك تأمينــًا لمصالحهــا وأهدافهــا المنتشــرة فــي العالــم 
وإن كانــت ال تســتطيع روســيا فــي الوقــت الراهــن أن تلعــب فــي ميــدان الصــراع 

العالمــي نفــس الــدور الــذي كان يلعبــه االتحــاد الســوفييتي ســابقًا.

تســعى روســيا إلــى اســتعادة مناطــق نفــوذ االتحــاد الســوفييتي فــي البلــدان العربيــة 
واإلفريقيــة والتــي منهــا مصــر،  الســودان،  اليمــن وفلســطين مــن خــال إقامــة 
نظــام أمــن إقليمــي يحمــي مصالحهــا ولروســيا طمــوح فــي منطقــة البحــر األحمــر 
والقــرن األفريقــي وذلــك مــن أجــل خدمــة أهدافهــا فــي شــرق أوروبــا وتحقيــق العقوبــات 
القاســية المفروضــة عليهــا بعــد سياســاتها مــع أوكرانيــا وبعــد تدخلهــا فــي االنتخابــات 
األمريكيــة واغتيــال رجــل االســتخبارات الروســي فــي بريطانيــا وبــدأت روســيا فــي 
أخــذ خطــوات جــادة لفــرض نفوذهــا وتواجدهــا فــي البحــر األحمــر مــن خــال عقــد 

اتفاقيــات مــع عــدد مــن الــدول.

تكثفــت خــال الســنوات الماضيــة  دعــوة  عــدد مــن الــدول لروســيا إلنشــاء قواعــد 
عســكرية علــى أراضيهــا وتقديــم تســهيات بحريــة وجويــة ممــا يتيــح لروســيا التحكــم 
فــي طــرق التجــارة إلــى أوروبــا عبــر البحــر األحمــر خاصــة أنهــا تمتلــك معــدات 
وأســلحة وتقنيــات عســكرية حديثــة ومتطــورة. وأجــرت مصــر منــاورات عســكرية 
مــع الجيــش الروســي فــي البحــر األحمــر وهدفــت منهــا رســالة ألثيوبيــا بشــأن ســد 
النهضــة، وكانــت البحريــة الروســية نقلــت معداتهــا البحريــة للمشــاركة فــي التدريبــات 
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مــع مصــر عبــر قنــاة الســويس الجديــدة وميــاه البحــر األبيــض المتوســط وقامــت 
بتدريــب طاقــم الســفينة )فيتــس أدميــرال كوالكــوف( التــي قطعــت مســافة تزيــد علــى 

)٣٠٠٠( ميــل علــى مكافحــة اإلرهــاب.

خــال الفتــرة األخيــرة شــهدت ســواحل البحــر األحمــر وامتداداتهــا العديــد مــن 
هــذه  المنطقــة وكانــت  مــن داخــل  بيــن أطــراف أو تحالفــات  الحربيــة  المنــاورات 
التماريــن أو المنــاورات عبــارة عــن ســيناريوهات متعــددة تحاكــي الواقــع المتمثــل 
التهديــدات المتوقــع حدوثهــا مثــل القرصنــة،  اإلرهــاب والتهريــب واإلتجــار  فــي 
بالبشــر ومهــام البحــث واإلنقــاذ وبالتركيــز علــى حمايــة الماحــة فــي البحــر األحمــر 
والمحيــط الهنــدي وخليــج عــدن،  ومــن أهــم تلــك المنــاورات )المــوج األحمــر١( بقيــادة 
الســعودية والســودان،  اليمــن،  جيبوتــي،  األردن ومصــر،  وأيضــًا عقــد تمريــن 
نار الســواحل )٣( في الســودان،  وتمرين الفلك )٣( وتمرين مرجان بين الســودان 
والســعودية،  وشــاركت قبلهــا اإلمــارات مــع الســودان فــي تمريــن أبطــال الســاحل 

علــى البحــر األحمــر فــي العــام ٢٠١٧م.

 كل ذلــك يــدل علــى اهتمــام وســعي الــدول المتشــاطئة علــى البحــر األحمــر 
والمهتمــة برفــع جاهزيتهــا وتدريــب قواتهــا لمواجهــة التهديــدات المحتملــة برغــم أن 
هنــاك مــن يــرى أن دول ســاحل البحــر األحمــر غيــر محتاجــة أليــة آليــة أمنيــة 
مشــتركة لســبب بســيط وهــو إدراك القــوى العظمــى أهميــة البحــر األحمــر كممــر 
ماحــي مهــم ال يجــب أن يكــون عرضــة للتوتــرو إال أن هنــاك قلــق مــن حلفــاء 
الواليــات المتحــدة بالمنطقــة وذلــك ألن خيــار االعتمــاد علــى األســطول الخامــس 

األمريكــي هــو خيــار لــم يعــد متاحــًا.

القواعد العسكرية في جيبوتي

اســتمرار جيبوتــي البلــد الصغيــر الــذي يتمتــع بأهميــة اســتراتيجية وموقــع متميــز 
ويبلــغ عــدد ســكانه )٨٠٠( ألــف نســمة فــي فتــح بــاب االســتثمار واســتضافة القواعــد 
العســكرية فــي أفريقيــا التابعــة لــكل مــن الواليــات المتحــدة، وللصيــن قاعــدة بحريــة 
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فــي )فورجنبــاور( بإيجــار ســنوي )١٠٠( مليــون دوالر، وفرنســا تمتلــك أقــدم قاعــدة 
عســكرية لهــا بجيبوتــي قيمــة إيجارهــا الســنوي )٣٠( مليــون دوالر ومهمتهــا حمايــة 
التجــارة عبــر مضيــق بــاب المنــدب وحمايــة جيبوتــي مــن أي اعتــداء خارجــي مثــل 

قضائهــا علــى التمــرد عــام ٢٠٠١م.

كذلــك روســيا واالتحــاد األوروبــي إيطاليــا لهــا قواعــد، باإلضافــة إلــى الســعودية 
التــي تســهم فــي تطويــر مينــاء تاجــورا الجديــد شــمال جيبوتــي وذلــك مقابــل عوائــد 
اقتصاديــة تقــدر بحوالــي )٢٢٦( مليــون دوالر ســنويًا، كمــا أنهــا قامــت بإلغــاء عقــود 
امتيــاز لشــركة موانــئ دبــي العالميــة،  وتســتفيد جيبوتــي مــن مقابــل مالــي ضخــم 
مقابــل ذلــك،  فمثــًا تدفــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة حوالــي )٦٠( مليــون دوالر 
لمعســكر لومونييــه )القاعــدة األمريكيــة الدائمــة الوحيــدة فــي شــرق أفريقيــا( وذلــك 
حتــى العــام ٢٠٢٥م ويوجــد بهــا حوالــي )١٢( ألــف جنــدي ومقــر األفريكــوم، كمــا 

بلغــت االســتثمارات األمريكيــة بالقاعــدة حوالــي مليــار دوالر. 

الجديــر بالذكــر أن الواليــات المتحــدة قامــت ببنــاء أهــم مشــروع عســكري أمريكــي 
فــي غــرب القــارة اإلفريقيــة )قاعــدة طائــرات بــدون طيــار( فــي مدينــة أجاديــس شــمال 
النيجــر بتكلفــة )١٠٠( مليــون دوالر. كمــا أنشــأت اليابــان قاعــدة فــي العــام ٢٠١١م 
تضــم مينــاء دائــم ومطــار إلقــاع طائــرات االســتطاع اليابانيــة لمواجهــة القرصنــة 
بقيمــة إيجــار ســنوي )٣٣( مليــون دوالر، وتضــم القاعــدة )٤٠٠( جنــدي مــن قــوة 

دفــاع اليابــان.

انعكاسات التنافس في البحر األحمر:

الشــك أن التنافــس والصــراع الدولــي واإلقليمــي حــول الميــاه والنفــط والمــوارد 
إلــى  باإلضافــة  ســكون،  حالــة  فــي  اآلن  وهــو  اإلســرائيلي   – العربــي  والصــراع 
التهديــدات اإليرانيــة كل فتــرة وأخــرى والحــرب الدائــرة علــى اإلرهــاب تجعــل منطقــة 
أو  اإلقليمــي   – اإلقليمــي  والصــراع  التنافــس  دائــرة  تحــت  دومــًا  األحمــر  البحــر 
اإلقليمــي الدولــي أو الدولــي – الدولــي نســبة ألهميــة المنطقــة ووجودهــا فــي قلــب 
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األحــداث والتحــركات المختلفــة، لقــد ظهــر بوضــوح خــال مــا تــم ذكــره أن هنــاك 
أهــداف معلنــة وأخــرى خفيــة تتعلــق بالتنافــس اإلقليمــي والدولــي فــي البحــر األحمــر، 

وهــي كاآلتــي:

أوال: األهداف المعلنة لعملية التنافس اإلقليمي والدولي:
حماية حرية الماحة.. ١
مرافقة ناقات النفط والسفن التجارية التي ترفع علم تلك الدول.. ٢
مكافحة القرصنة وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.. ٣
حماية المصالح الخاصة بتلك الدول.. ٤
مكافحة اإلرهاب ودعم السام.. ٥
مــن . ٦ اليمــن  لتنفيــذ عمليــات ومهمــات عســكرية )حــرب  قواعــد لانطــاق 

إريتريــا(.
الحصول على أكبر عدد من األصدقاء والحلفاء.. ٧

ثانيًا: األهداف غير المعلنة للتنافس:
وضع اليد على الثروات واإلمكانات والسيطرة على األسواق.. ١
االستياء على المنطقة االستراتيجية والمضطربة.. ٢
التدخل  أو التأثير في مواقف تلك الدول  تحت مظلة أي دعاوى.. ٣
التغلغل داخل القارة اإلفريقية،  وفرض الهيمنة العسكرية واألمنية.. ٤
وضع أطراف أخرى في المنطقة أو مراقبة تحركاتها والحد من تأثيرها.. ٥
أجنــدة أخــرى ومواجهــة نفــوذ دول أخــرى ومنــع إجــراءات سياســية واقتصاديــة . ٦

أو محاصــرة أطــراف أخــرى أو اختــراق منطقــة.
يعتبــر التنافــس اإلقليمــي والدولــي فــي الســيطرة علــى البحــر األحمــر وعلــى 
الموانــئ المطلــة عليــه والتحكــم فــي الحريــة البحريــة المهــدد األكبــر فــي ظــل التدافــع 
المحمــوم وفــرض النفــوذ الــذي يشــهده البحــر األحمــر مؤخــرا، ومــن أهــم المخاطــر 

والتحديــات المحتملــة لهــذا التدافــع والتنافــس اآلتــي:

)حــروب . ١ أطــراف خارجيــة  بدعــم  دولــه  بيــن  حــدوث مواجهــات عســكرية 
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بالوكالــة(.

عســكرة المنطقــة والتواجــد العســكري الكثيــف يكــون قابــا لانفجــار ونتائجــه . ٢
كارثية.

األزمات وزراعة األلغام البحرية للتأثير في حركة الماحة البحرية.. ٣

التعــرض للمنشــآت البحريــة والقطــع البحريــة مــن ســفن تجاريــة وناقــات . ٤
نفــط،  وذلــك لتصفيــة حســابات بيــن أطــراف لديهــا مواجهــات واختافــات 

وهــي تنشــط فــي المنطقــة.

الجريمــة المنظمــة وأعمــال القرصنــة للقيــام بأعمــال عدائيــة أو اســتخباراتية . ٥
مــن قبــل بعــض الــدول للتأثيــر علــى األمــن واالســتقرار الداخلــي لــدول البحــر 

األحمر.

المخاطر البيئية بســبب اســتخدامات علمية وصناعية وتجارب وممارســات . ٦
عشــوائية وجائــرة أو نتيجــة ألنشــطة عســكرية فــي ظــل وجــود أجنبــي كثيــف 

بالمنطقــة وحولها.

إثــارة حفيظــة دول إقليميــة أخــرى مهمــة فــي المنطقــة، وتأثــر بذلــك التواجــد . ٧
مثــل أثيوبيــا التــي لهــا مكانتهــا فــي اإلقليــم ودورهــا فــي األزمــات ومكافحــة 

اإلرهــاب، وهــذا األمــر ينعكــس علــى مكانتهــا ودورهــا اإلقليمــي.

نشــأة مجلــس الــدول العربيــة واإلفريقيــة المطلــة علــى البحــر االحمــر وخليــج 
عــدن فــي ظــل تنافــس إقليمــي ودولــي محتــدم حــول منطقــة القــرن اإلفريقــي والبحــر 
األحمــر،  وبمبــادرة مــن المملكــة العربيــة الســعودية تبلــورت فكــرة تأســيس تجمــع 
للــدول المطلــة علــى البحــر االحمــر وخليــج عــدن،  عبــر سلســلة اجتماعــات مكثفــة 
بمشــاركة ممثليــن مــن تلــك الــدول عقــدت فــي الريــاض فــي ديســمبر العــام ٢٠١٨،  
وتــم اثرهــا  تشــكيل مجلــس تعــاون أطلــق عليــه مســمى “مجلــس الــدول العربيــة 
واإلفريقيــة المطلــة علــى البحــر االحمــر وخليــج عدن”،بمشــاركة ثمانــي دول هــي
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اليمــن – ارتريــا –جيبوتــي-  الســودان – مصــر – االردن-  )الســعودية –   
الصومــال(. وقــد تــم التوقيــع علــى ميثاقــه فــي الريــاض بتاريــخ  الســادس مــن شــهر 

ينايــر ٢٠٢٠م،   مــن قبــل وزراء خارجيــة الــدول الثمانيــة.

تأســيس  وأهــداف  غايــات  حــول  والتحليــات  التأويــات  مــن  العديــد  بــرزت 
المجلــس،  فمــن جهــة لــم يــر فيهــا البعــض أكثــر مــن أمنيــات عربيــة تاريخيــة يكــون 
فيهــا البحــر األحمــر بحــرًا عربيــًا خالصــًا، وقــد تــم ذلــك بإنجــاز مــن القيــادة العربيــة 
الحاليــة، ومــن جهــة أخــرى رأت فيهــا بعــض التأويــات بديــًا آخــرًا للتكتــات العربيــة 
اإلقليميــة القائمــة كالجامعــة العربيــة ومجلــس تعــاون دول الخليــج العربــي. أمــا 
الرواية الرســمية للدول المؤسســة، وال ســيما رواية قيادة المملكة العربية الســعودية، 
فتؤّكــد على تمثــل الغايــات الرئيســة مــن تأسيســه فــي مجابهــة المخاطــر المشــتركة، 
وحمايــة حركــة التجــارة والماحــة، فضــًا عــن تعزيــز القــدرات األمنيــة والعســكرية.

يبقى من المؤّكد وجود أهداف غير معلنة وراء تشكيل هذا المجلس؛ كمجابهة 
نفــوذ القــوى المتنافســة علــى اإلقليــم، ال ســّيما تركيــا وإيــران وحلفائهــا كدولــة قطــر، 
ويــرى كثيــرون أّن خطــوة تشــكيل هــذا المجلــس أتــت لتحقيــق غايــة واحــدة وهــي 

احتــواء نفــوذ هــذه الــدول أي محــور قطــر – تركيا.ايــران. 

دالالت التسمية وأهداف النشأة:

قــد يبــرز التســاؤل حــول مســمى “مجلــس الــدول العربيــة واإلفريقيــة المطلــة علــى 
البحر األحمر وخليج عدن”، خاصة أن أغلب الدول التي تشكله تحظى بعضوية 
فــي جامعــة الــدول العربيــة باســتثناء دولــة إرتيريــا، والتــي يعتقــد أن بإنضمامهــا 
للمجلــس الجديــد ســببًا وراء هــذه التســمية، وذلــك بحكــم تحفظهــا علــى االنضمــام 
إلــى البيــت العربــي بالرغــم مــن المحــاوالت العربيــة الحيثيــة. ويأتــي تبنــي الســعودية 
لهــذه المبــادرة وإســهامها األكبــر فيهــا، بالرغــم مــن عــدم إطالهــا علــى خليــج عــدن، 

كداللــة علــى مراهنتهــا علــى النفــوذ الــذي تتمتــع بــه علــى الســاحة اليمنيــة.

وكمــا هــو واضــح، فــا تخلــو منطقــة الشــرق اإلفريقــي والبحــر األحمــر مــن 
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تســابق محمــوم بيــن الــدول الكبــرى والقــوى اإلقليميــة، فضــًا عــن التواجــد الفعلــي 
والعســكري لبعضهــا فــي حــوض البحــر األحمــر وخليــج عــدن، لذلــك يــرى قــادة كل 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر فــي هــذا التواجــد خطــرًا علــى أمــن دولهــا 
القومــي ومصالحهــا الحيويــة، وبالتالــي تســعى للحافــظ علــى أمنهــا مــن خــال إنشــاء 

تكتــل تحــت تأثيــر نفوذهــا.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتســارع األحــداث التــي تشــهدها دول القــرن اإلفريقــي فــي 
ســياق تغييــرات دراماتيكيــة تعيشــها، كتغييــر نظــام الحكــم فــي الســودان ومواجهــة 
بعــض دولهــا لضغــوط داخليــة وخارجيــة، لذلــك تحــاول كل مــن القاهــرة والريــاض 
ويبعــد  يخــدم مصالحهــا  بمــا  الــدول  هــذه  فــي  القائمــة  األوضــاع  مــن  االســتفادة 
منافســيها عــن الســاحة. وذلــك مــن خــال اختــراق عمليــة التغييــر، األمــر الــذي 
يتجلــى فــي المشــهد الســوداني، إذ تمــارس الضغــوط علــى الممســكين بالحكــم فــي 

الســودان بهــدف صرفهــم عــن المحــاور اإلقليميــة األخــرى.

ويــرى الباحــث المصــري، عمــر أديــب، وهــو محاضــر أول فــي معهــد العاقــات 
الدوليــة والتاريــخ العالمــي بجامعــة لوباتشيفســكي الروســية، )إّن محاولــة تأســيس 
أحــاف عســكرية أو سياســية فــي منطقــة البحــر األحمــر، تهــدف باألســاس إلــى 
إضعــاف التواجــد اإليرانــي والتركــي فــي منطقــة مضيــق بــاب المنــدب(، كمــا يــرى 
فــي تشــكيل ذلــك الحلــف انتصــارًا دبلوماســيًا للريــاض، خاصــة أن بعــض الــدول 
المؤسســة للمجلــس الجديــد تتبنــى مواقــف رافضــة لانخــراط فــي أي تشــكيات أو 
تحالفــات إقليميــة. كمصــر، علــى ســبيل المثــال، والتــي ترفــض المشــاركة فــي أي 

حلــف عســكري أو سياســي خــارج مظلــة جامعــة الــدول العربيــة.

األهداف من منظور األطراف الهامشية:

تشــير تحليــات الباحثيــن أنــه ) بالرغــم مــن الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه كل مــن 
الريــاض والقاهــرة وفــق غايــات وأهــداف واضحــة، إال أن األطــراف األخــرى تحمــل 
أهدافــًا مصلحيــًة، ولهــا مســوغات وغايــات متعــددة وراء االنخــراط فــي المجلــس. 
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علــى ســبيل المثال:)يشــهد الســودان مرحلــة تحــول سياســي كبيــر، ويواجــه الكثيــر 
مــن المشــاكل الداخليــة والخارجيــة عقــب حالــة العزلــة دوليــة التــي مــًر بهــا خــال 
النظــام الســابق(، لذلــك يســعى مــن خــال هــذا المجلــس إلــى كســب دعــم الــدول 
األغنــى واألكثــر تأثيــرًا فــي العالــم العربــي، كمــا يــرى فــي االنضمــام اليــه خطــوة 

باالتجــاه الصحيــح نحــو االندمــاج مجــددا مــع المجتمــع الدولــي.

كما يأتي انضمام جيبوتي ضمن مساعيها للكسب العيني والمادي من المملكة 
العربية الســعودية، فضًا عن استشــعار نخبتها السياســية بأهمية هذا المجلس في 
نظــر الــدول الكبــرى، كالواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى وجــه الخصــوص، والتــي 

تعتبــر أحــد أبــرز داعميــه الدولييــن.

  ردود األفعال الرافضة والداعمة:

تــرى قــوى إقليميــة فــي هــذا المجلــس تهديــدًا لنفوذهــا فــي اقليــم شــرق إفريقيــا 
والبحــر األحمــر، كتركيــا التــي تمكنــت مــن نســج عاقــات قويــة مــع بعــض دول 
اإلقليــم خــال العقــد الماضــي، وتمّكنــت مــن إيجــاد موطــئ قــدم فيهــا، كالنفــوذ 
التجــاري الــذي تحظــى بــه فــي الصومــال، باإلضافــة إلــى تواجدهــا العســكري فيهــا؛ 
لكن انضمام الصومال لهذا الحلف كعضو مؤســس للمجلس، على ســبيل المثال، 
يدفــع القيــادة التركيــة لتبنــي مواقــف أكثــر صرامــة إذا مــا بــدا هــذا التكتــل أحــد أشــكال 

التهديــد لمصالحهــا.

ومــن المتوقــع أن يكــون ألنقــرة ردود أفعــال معارضــة لفكــرة التحالــف، بــل قــد 
تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك وتتخــذ خطــوات اســتراتيجية مــن شــأنها تقويــض 
أعمــال المجلــس. كتكثيــف تواصلهــا مــع بعــض الــدول األعضــاء فــي المجلــس بغيــة 
إضعــاف إمكانيــة فاعليتهــا فيــه، أو أن تقــوم بتقديــم المعونــات العينيــة والماديــة، أو 
أن تشــرع بتنفيــذ اســتثمارات كبــرى مــن شــأنها إغنــاء بعــض دول المجلــس )الســودان 

- ســواكن( عــن المعونــات الســعودية واإلماراتيــة المشــروطة.

 وتأتــي تصريحــات أردوغــان األخيــرة حــول الدعــوة التــي قدمتهــا الصومــال لتركيــا 
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لاســتثمار فــي حقــول النفــط البحريــة تأكيــدًا لمــا ذهبنــا اليــه. ومــن المتوقــع ايضــًا 
أن يكــون إليــران ردود فعــل عســكرية، كإســتهداف القــوات األمنيــة المزمــع تشــكيلها 

مســتقبًا عبــر حلفائهــا الحوثييــن بغــرض الحــد مــن نشــاطها وفاعليتهــا.

وعلــى نقيــض ردود الفعــل المناهضــة للمجلــس، تتبنــى قــوى أخــرى موقفــا داعمــا 
لهــذا المجلــس، كالموقــف األمريكــي، إذ ترتبــط اإلدارة األميركيــة بعاقــات مميــزة مــع 
الدول الرئيســية للتحالف، كما يأتي هذا التشــكل اإلقليمي ضمن مســاعيها الحثيثة 
إليجــاد تحالفــات إقليميــة مواليــة مــن شــأنها المســاهمة فــي حفــظ األمــن ومكافحــة 
اإلرهــاب، األمــر الــذي يتوافــق مــع الروايــة الرســمية لتأســيس هــذا المجلــس، لذلــك 
يمكــن القــول إن واشــنطن تدعــم قيــام هــذا المجلــس دون تــردد، فــي الوقــت الــذي ال 

يمثــل أي تهديــد ألمــن دولــة الكيــان الصهيونــي.

الســعودي  النفــوذ  مــن  االســتفادة  فــي  واشــنطن  ترغــب  ذلــك،  الــى  باإلضافــة 
المصــري علــى الــدول المطلــة علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن بغيــة الحــد مــن 
نفــوذ وســيطرة المنافســين الدولييــن، وخاصــة الصيــن وروســيا، إذ أظهرتــا توســعا 
مضطــردًا فــي تلــك المنطقــة الحساســة مؤخــرًا، األمــر الــذي ال يلقــى رضــى مــن 
وجهــة نظــر العقــل االســتراتيجي األمريكــي، والــذي يــرى فــي المنطقــة ســاحة تمــس 
أمنــه ومصالحــه القوميــة. كمــا تدعــم تــل أبيــب تشــكيل هــذا التكتــل اإلقليمــي، إذ 
يســاهم فــي تعزيــز أمنهــا القومــي وحمايــة مصالحهــا الحيويــة فــي منطقــة البحــر 
األحمــر وخليــج عــدن، نظــرا للعاقــات القويــة التــي تتمتــع بهــا مــع الــدول الرئيســية 

المؤسســة لــه.

وقــع الســودان علــى ميثــاق تأســيس مجلــس الــدول العربيــة واإلفريقيــة المطلــة 
علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن لتعزيــز أمــن الــدول المطلــة علــى هــذا المنفــذ 
المائــي المهــم،  حيــث وشــاركت وزيــرة الخارجيــة الســودانية  الســابقة،  الســيدة/ 
للمجلــس  المؤسســة  الــدول  خارجيــة  وزراء  اجتمــاع  فــي  عبــد هللا  محمــد  أســماء 

الســعودية. بالعاصمــة 
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 مــن الممكــن ان يلعــب الســودان دورا فعــاال فــي منطقــة البحــر االحمــر، فبعــد 
قيــام الثــورة الســودانية فــي ٢٠١٩/١٢/١٩ والغــاء صفقــة تشــغيل مينــاء بورتســودان 
مــع الشــركة الفلبينيــة و مــا صاحــب ذلــك، و تغيــر نظــام الحكــم فــي ابريــل ٢٠١٩. 
ســينعكس ذلــك علــى مســتقبل التحالفــات و الشــراكات للســودان مــع دول االقليــم،  
خاصة الدول المشاطئة للبحر االحمر. ويعتبر هذا التحول في عاقات السودان 
االقليميــة نقطــة تحــول فــي نفــوذ القــوة االقليميــة فــي المنطقــة )تركيــا( ممــا يجعــل 
أن يقــوم الســودان بتعزيــز العاقــات الثنانيــة و العاقــات متعــددة االطــراف مــع دول 

االقليــم،  لتقريــب روئ دول اقليــم البحــر االحمــر. 

خالصة

هنــاك عوامــل وتحديــات كثيــرة تهــدد أمــن البحــر األحمــر ومســتقبله خصوصــًا إذا 
أمعنا النظـــر بالواقـــع الذي تعيشـــه المنطقـــة ومـــا حولـــها،  ونجــــد أن المشــــهد يشـــبه 
إلــى حـــد كبيـــر حالــة العســـكرة والتنافـــس والصـــراع المعلــن تـــارة والخفــي تـــارة أخـــرى 
بيـــن الدول الكبــــــرى واإلقليميـــــة عــــلى أشــــــده بهـــــدف محـــاوالت الســـــــيطرة والتوســـــع 
والنفــــوذ للتحــــكم فـــي المنطقـــــة ورعايـــة مصـــالحها بحيـــث لــم يعـــد هنـــاك مـــن دولـــة 
مؤثــــرة خاصـــــة مــــن خــارج المنطقــة إال ولهــا شــكل مــن أشــكال التواجــد علــى البحــر 

األحمــر أو علــى الــدول المطلــة عليــه.

خــال الفتــرة القادمــة مــن المســتبعد أن تســتمر األوضــاع األمنيــة هادئــة بمنطقــة 
البحــر األحمــر وذلــك للتداخــل اإلقليمــي والدولــي العنيــف ولحالــة االضطرابــات 
والحروبــات التــي تحيــط بالمنطقــة، كذلــك مــن المتوقــع أن تســتمر كل مــن روســيا 

والصيــن فــي توســيع نفوذهــا فــي منطقــة البحــر األحمــر والقــرن األفريقــي.

األهميــة االســتراتيجية للبحــر األحمــر جلبــت األطمــاع للمنطقــة، كمــا أن اختــال 
والحروبــات  االقتصــادي  والتدهــور  والفقــر  األحمــر  البحــر  منطقــة  فــي  التــوازن 
ونزاعــات الحــدود وعــدم االســتقرار السياســي والســعي إلقامــة تحالفــات مــع أطــراف 
خارجيــة شــّكل اختــاال فــي التــوازن فــي المنطقــة وتســبب فــي إحــداث صراعــات 
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األجنبيــة  الهيمنــة  أبــواب  مــن  وبابــا  والتــي أصبحــت مدخــا  وإقليميــة،   داخليــة 
ومبــررات للتدخــل العســكري الخارجــي والتنافــس الدولــي واإلقليمــي، وذلــك لتحقيــق 
فــي  إلــخ  واقتصاديــة...  واســتراتيجية  وسياســية  عســكرية  بأجنــدة  تتعلــق  أهــداف 
المنطقــة لصالــح هــذه الــدول، ويعتبــر اســتمرار التنافــس اإلقليمــي والدولــي المحمــوم 
فــي البحــر األحمــر والقــرن األفريقــي مهــددا أساســيا لمســتقبل أمــن البحــر األحمــر 

ودولــه.

وصــل التنافــس اإلقليمــي والدولــي فــي البحــر األحمــر إلــى درجــة عاليــة مــن 
التعقيــد والتداخــل مــا بيــن العاقــات والمصالــح اإلقليميــة والدوليــة المتداخلــة فــي 
البحــر األحمــر. كمــا أن التنافــس الدولــي واإلقليمــي فــي البحــر األحمــر خاصــة 
جنوبــه بغــرض مشــاركة تلــك القــوى فــي كافــة الترتيبــات األمنيــة ويحــد مــن أدوار 

الــدول المتشــاطئة فــي البحــر األحمــر.

ــة  تأتــي األهــداف والغايــات الرئيســية لمجلــس “الــدول العربيــة واإلفريقيــة المطل
علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن” مــن أجــل تلبيــة احتياجــات أمنيــة وعســكرية فــي 
ظل السعي لمواجهة التهديدات المختلفة والمتمثلة في؛ انتشار المخدرات،وعمليات 
االتجــار بالبشــر، وتهريــب األســلحة، والتــي تنشــط فيهــا إيــران بشــكل خــاص. وممــا 
يضاعــف هــذه التهديــدات الرقابــة األمنيــة فــي الكثيــر مــن النقــاط والمواقــع الجغرافيــة 
الحساســة نتيجــة للعجــز المتمثــل فــي محدوديــة قــوات األمــن، ونقــص المــوارد، وعــدم 

توفــر الخبــرة التقنيــة.

كمــا يأتــي تشــكيل هــذا التكتــل اإلقليمــي فــي ســياق الســعي لتحقيــق أهــداف 
اقتصاديــة واســتثمارية مــن خــال تعزيــز التجــارة واالســتثمار، وتوفيــر فــرص العمــل، 
وتزويد الفئة الشابة ببدائل تساهم في صرفهم عن مزاولة األنشطة غير القانونية؛ 
لكــن هنــاك تحديــات كبيــرة علــى مســتويات مختلفــة يكمــن أبرزهــا علــى الصعيــد 
اإلداري، فضــًا عــن امكانيــة وجــود إرادة سياســية قويــة،  تعمــل علــى تفعيــل هــذا 

التكتــل وبلــورة مؤسســاته
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وبالتالــي، ســينتج عــن تأســيس هــذا المجلــس تغييــر فــي موازيــن القــوى فــي منطقــة 
القــرن اإلفريقــي والبحــر األحمــر إذا مــا تحققــت أهدافــه. لكــن تبقــى هــذه الفرضيــة 
مرهونــة بمــدى الفاعليــة التــي يمكــن أن يظهرهــا المجلــس، األمــر الــذي يعــد مثــارًا 
للشــك مــن قبــل بعــض المهتميــن، بحكــم حالــة العجــز عــن توحيــد الــرؤى بيــن 
الــدول المؤسســة للتكتــل، و قــد يكــون عــدم توحــد الــرؤى هــو الســبب فــي عــدم قيــام 
المجلــس بنشــاط منــذ التاســيس فــي ٢٠١٨ ممــا يحتــم الحاجــة لقــراءة المســتجدات 
وتغليــب المصلحــة االقليميــة لجنــي ثمــار هــذا التكتــل االقليمــي الجديــد،  مــع مراعــاة 

االنعكاســات الســلبية للمحــاور االقليميــة المناهضــة.
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    مدخل عام:
تغيــرت وربمــا تطــورت وتبدلــت المفاهيــم التــى ظلــت تحكــم العاقــات 
الحظــر  ومعانــى  ودالالت  بمفهــوم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة  الدوليــة، 
والعقوبــات واألمــن الدولــى واإلقليمــى والمحلــى بأشــكالها، ونشــأت رؤى 
جديــدة وأســهمت، بقــدر معلــوم، فــى إعــادة تشــكيل العاقــات الدوليــة 
علــى كافــة مســتوياتها ومســمياتها الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة ومتعــددة 

األطــراف. 

ولقــد إرتبطــت تلــك المفاهيــم وإرتكــزت علــى مــا يمكــن أن يطلــق عليــه 
مقومــات ومعطيــات وأساســيات ومرتكــزات تمثلــت مامحهــا وعمومياتهــا 

 مفهوم احلظر والعقوبات يف العالقات الدولية

حالة السودان وربطها بالبعثة 
السياسية لألمم  املتحدة

بقلم: السفير دكتور سليمان مصطفى
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فــى مــا يمكــن إجمالــه فيمــا يلــى: 

أ مقومــات ومرتكــزات جيوساســية شــكلتها المتغيــرات العالميــة 	(
فــى أنظمــة ومفهــوم الحكــم والقــدرات الذاتيــة للــدول والكتــل 

اإلقليميــة. 
أ معطيــات ومقومــات مرتبطــة بالتاريــخ والجغرافيــا مــن حيــث 	(

والقــدرات  الحكــم  ومفهــوم  أنظمــة  فــى  العالميــة  الموروثــات 
الذاتيــة للــدول والكتــل اإلقليميــة. 

أ معطيــات ومفاهيــم إقتصاديــة تتعلــق بالثــروات الطبيعيــة وتلــك 	(
المكتســبة والموروثــة والمتطــورة مــن وفــرة الثــروات وتوفرهــا 

وإســتغالها. 
أ مــن 	( المعطيــات  هــذه  بمجمــل  ومرتبطــة  متداخلــة  مقومــات 

توافــر كافــة العناصــر التــى تســهم فــى صناعــة الــدول وتثبيــت 
أركانهــا. 

أ معطيــات تتعلــق بتكامــل أو تضــارب المصالــح، ممــا يؤثــر 	(
فــى اإلســتقرار الداخلــى واإلقليمــى والعالمــى ويفضــى منتهــاه 

إلــى إنتشــار النزاعــات واألســلحة. 
أ واألمــن 	( الدوليــة  بالسياســة  مرتبطــة  ومعطيــات  معوقــات 

نزعــة  وتنامــى  التســلح  نحــو  والســباق  واألحــاف  اإلقليمــى 
والدوليــة.  اإلقليميــة  واألطمــاع  والتمــدد  الســيطرة 

أ مرتكــزات ذات صلــة بالتحالفــات واألهــداف والكتــل اإلقليميــة 	(
والعالميــة التــى قــد تتخــذ أشــكااًل عســكرية وأمنيــة وإقتصاديــة 

وسياســية. 
أ بتــوازن أو إختــال 	( معطيــات ومرتكــزات ومقومــات متعلقــة 

موازيــن القــوى المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، قــد تــؤدى، فــى 
أغلــب األحيــان، إلــى تفكيــك الــدول أو الهيمنــة مــن قبــل قــوى 

ذات قــدرات وأطمــاع وطموحــات. 
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ثانيًا: خلفية تاريخية.. نظرة عامة: 

نرصــد بعــض المصــادر والمراجــع التاريخيــة والدراســات ذات الصلــة بالنزاعــات 
فكــرة نشــوء وإرتقــاء مفهــوم الحظــر والعقوبــات اإلقتصاديــة حيــث تعيدهــا إلــى 
فتــرة تاريخيــة ترجــع إلــى » اإلغريــق الذيــن فرضــو عــام ٤٣٢ قبــل الميــاد 
عقوبــات تجاريــة إقتصاديــة علــى ميغــارا » )جــارة إغريقيــا(، )الرجــوع إلــى موقــع 

ويكبيديــا(. 

وتشــير الدراســات إلــى أنــه فــى عــام ١٩٨٢م توســع المفهــوم النظــرى للعقوبــات 
اإلقتصاديــة بديــاً لفكــرة الحــرب بمــا يمكــن أن يطلــق عليــه )العقوبــات الســلمية(. 

وتوالــت وتتالــت فكــرة الحظــر اإلقتصــادى حيــث أوقعــت العقوبــات اإلقتصاديــة 
علــى إيطاليــا عــام ١٩٣٥ن وعلــى اليابــان عــام ١٩٤٠م وســبق ذلــك فــى عــام 
١٩١٩م تطبيــق مفهــوم ومبــدأ » المقاطعــة المطلقــة للــدول العدائيــة« )ذات 

المرجــع(.

وياحــظ أن هــذه المفاهيــم ظلــت تطبقهــا دول بعينهــا علــى دول أخــرى بنــاءًا 
علــى رؤيــة الدولــة التــى توقــع الحظــر، حيــث لــم يتيســر فــى ذلــك الزمــان إيجــاد 
توافــق عــام مــن قبــل مــا ســمى الحقــًا بالمجتمــع الدولــى، حيــث »ظــل األمــر فــى 
تطبيقــه العــام قائمــًا علــى نحــو ثنائــى وبنــاءًا علــى تقديــرات قــد ال يســتوعبها أو 

يقرهــا المجتمــع الدولــى عبــر أى آليــة متفــق عليهــا« )موقــع ويكيبيديــا(. 

ثالثُا: كيف ينشأ الحظر؟

أسبابه ومسبباته: 

وفــق مــا ســبق اإلشــارة إليــه فــإن فكــرة الحظــر والحصــر أنشــأتها الــدول وظلــت 
فــى حينهــا »خيــارًا أقــل« مــن الحــرب التــى تقــوم علــى األســس واآلليــات والفهــم 
العســكرى، ويفهــم منهــا فــى ذلــك الســياق بأنهــا تعــد بديــًا للخيــار العســكرى، بيــد 
أنهــا تحــدث دمــارًا قــد يــوازى أو يضاهــى العمــل العســكرى فــى مــا ينجــم عنــه 
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مــن خســائر تقــع علــى الدولــة )المحاصــرة أو المحظــورة(. 

وتبــدو، بشــكل عــام،  مامــح نشــوء الحظــر والحصــار والعقوبــات وإيقاعهــا 
وأســبابها ومســبباتها فــى مايلــى: 

أ إن الحظر ينشأ إما: 	(
لتحقيــق مصلحــة سياســية أو إقتصاديــة أو إســتراتيجية  	

للدولــة التــى توقــع الحظــر. 
أو حرمان الجهة أو الدولة المستهدفة من حق أو وقف  	

تعدى أو خاف. 
إخضــاع الدولــة المســتهدفة بالحظــر أو الحصــار إلتخــاذ  	

موقــف ال يتعــارض مــع مواقــف الدولــة التــى توقــع الحظــر. 
التمهيــد لتصعيــد نــوع مــن النزاعــات بالضغــط عــن طريــق  	

إيقــاع الحظــر. 
بســط ســلطة أو هيبــة دولــة علــى دولــة أخــرى أو مجمــوع  	

دول لتحقيــق بعــض المــآرب االســتراتيجية. 
ســعى الدولــة، التــى تســتخدم ســاح الحظــر والحصــار،  	

لتأكيــد ســطوة هــذه الدولــة وقدراتهــا. 
إن تبايــن ميــزان القــوة هــو الــذى يحــدد مــن يوقــع الحظــر  	

وعلــى مــن يقــع الحظــر. 
كمــا أن مفهــوم الحظــر،  فــى منتهــاه، يعبــر عــن الوصــول  	

لمرحلــة تتجــاوز فيهــا األطــراف المعنيــة مرحلــة التوافــق 
والتفــاوض أو اإلتفــاق. 

كمــا أن الــدول تلجــأ إلــى أســلوب إيقــاع الحظــر والحصــار  	
بعــد إســتنفاد ســبل ووســائل فــض النــزاع أو تعــذر الحلــول 
الســلمية أو الوســاطة أو عــدم إســتعداد أى مــن الطرفيــن 

لتقديــم أى نــوع مــن التنــازالت.
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يتمتــع بســند  	 ثالــث  ويقــع الحظــر أيضــًا بســبب طــرف 
الحظــر.  إيقــاع  قــادر علــى  آخــر  ومســاندة طــرف 

ويظــل فهــم ومفهــوم الحظــر والحصــار متمثــًا فــى مجمله  	
فــى الخــاف حــول المصالــح وحــول الحقــوق والواجبــات 

واإللتزامات. 

ويتوافــق المفهــوم الدولــى العــام حــول آليــات ومفاهيــم الحظــر والحصــار الــذى 
يرمــى إلــى تحديــد أهــداف ومقاصــد الحظــر، حيــث يمكــن النظــر إلــى المفاهيــم 
التــى يعتقــد أن العالــم يســعى لوضعهــا فــى قوالــب تتماشــى مــع القانــون الدولــى، 

وذلــك بفهــم )الحظــر والحصــار اإليجابــى( الــذى يرمــى إلــى: 

أ أن إيقــاع الحظــر علــى دولــة بعينهــا يقصــد منــه فــى منتهــاه 	(
إجبــار دولــة معينــة إلتبــاع الدولــة المعنيــة إلحتــرام القانــون 

الدولــى. 
أ التهديــد 	( »إحتــواء  إلــى  بهــدف  والعقوبــات  الحظــر  أن  كمــا 

الــذى يحيــط باألمــن والســلم العالمييــن« المتمثــل فــى اإلنتشــار 
النووى واإلرهاب ومكافحة اإلتجار بالبشــر وإنتشــار األســلحة 

الفتاكــة. 
أ وفــى ذات الســياق وإلنفــاذ الحظــر توقــع الــدول أو المجتمــع 	(

الدولى إجراءات الحظر إلدانة جهة ما عن طريق إجراءات 
سياســية أو تدابيــر دبلوماســية أو عقوبــات عســكرية. 

رابعًا: مفهوم وإستخدامات الحظر بموجب ميثاق األمم المتحدة: 

آلــت شــعوب األمــم المتحــدة علــى أنفســها، وفــق مــا جــاء فــى ديباجــة ميثــاق 
األمــم المتحــدة، أن تأخــذ بالتســامح والعيــش فــى ســام وأن تتضافــر القــوى 
لحفظ األمن والسلم الدولى، وأن ال تستخدم القوة المسلحة فى غير المصلحة 

المشــتركة. 
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كمــا شــددت المجموعــة الدوليــة علــى أن يفــض جميــع أعضــاء الهيئــة منازعاتهــم 
بالوســائل الســلمية »علــى وجــه ال يجعــل الســلم واألمــن الدولــى عرضــة للخطــر 
وأكــدت علــى اإلمتنــاع فــى العاقــات الدوليــة عــن التهديــد بإســتعجال القــوة أو 

إســتخدامها ضــد ســامة األراضــى أو اإلســتقال السياســى ألى دولــة. 

المفهوم العام فى هذا السياق يؤكد على: 

أ النزاعــات وســيلة وآليــة 	( إتخــاذ  النــأى عــن  ضــرورة وحتميــة 
الدوليــة.  للعاقــات 

أ أن األصل فى المفهوم األممى هو فض النزاعات بالوســائل 	(
السلمية. 

أ أن من المهم عدم اللجوء إلى التهديد بإستعجال القوة. 	(
أ ويفهــم مــن كل ذلــك أن النزاعــات والتهديــد يســتخدم مــن قبــل 	(

مــن  لسلســلة  يخضــع  الدولــى  المجتمــع  قبــل  مــن  أو  دولــة 
القانونيــة: وأن  القواعــد  القائمــة علــى  اإلجــراءات والمفاهيــم 

منظومــة األمــم المتحــدة هــى مــن يحــدد ذلــك. 
كمــا أنــه يلــزم علــى المجموعــة الدوليــة اإللتــزام بهــذه اإلجــراءات 	 

والنظــم المحكومــة بالقواعــد القانونيــة. 

وأنــه مــن المهــم التنبــه إلــى أن الجنــوح إلــى أو الخــروج علــى اإلخــال بهــذه 
اإللتزامــات يــؤدى إلــى : 

أ فرض عقوبات أو حظر أو إجراءات. 	(
أ أن هذه العقوبات والحظر قد تتخذ أشكااًل تحددها المنظومة 	(

الدوليــة وفــق ميثاقهــا، وقــد تتخــد شــكًا يتمثــل فــى اآلليــات 
العســكرية وربمــا غيــر العســكرية )ماليــة،  تجاريــة، دبلوماســية 

أو سياســية(. 
أ أن يفهم من كل ذلك، الحرص على:	(
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حتميــة وضــرورة وقــف التعــدى علــى أو إنتهــاك القانــون  	
الدولــى. 

وقــف أى نــوع مــن التصعيــد ضــد مــا يمكــن أن يســمى  	
بــاإلرادة الدوليــة. 

فرض اإلرادة الدولية المحكومة بميثاق األمم المتحدة.  	
تأميــن مــا يمكــن أن يســمى »أكبــر قــدرة سياســية« وصــواًل  	

إلــى إيقــاع أقصــى حــد ممكــن مــن اإلســتجابة عــن طريــق 
الضغــط المتوالــى والمشــدد. 

بعــد  	 يتــم  الحظــر –  إيقــاع  يعنــى – أى  ذلــك  كمــا أن 
ميثــاق  نصــوص  وفــق  الممكنــة  الحلــول  كافــة  إســتنفاد 

المتحــدة.  األمــم 
وأن العقوبــات والحظــر تمثــل نوعــًا مــن » الحفــاظ علــى  	

تطبيــق مبــدأ األمــن الجماعــى ودبلوماســية الــردع«. 

العقوبات والحظر وحل النزاعات:

بيــن الفصــل الســادس مــن ميثــاق األمــم المتحــدة حــول » حــل النزاعــات الســليمة » 
والفصــل الســابع » فيمــا يتخــذ مــن األعمــال فــى حــاالت تهديــد الســلم واإلخــال بــه 

ووقــوع العــدوان«. 

أ تنص المادة )٣٣( من الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة 	(
على إلتماس » المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والحكم 

والتسوية القضائية » بين أطراف أى نزاع، وذلك يعنى:
أ إلتمــاس وإســتيفاء كل الســبل والوســائل الســلمية التــى قــد توقــع 	(

العقوبــات مــن أى طــرف مــن األطــراف علــى طــرف آخــر. 
أ أن مجلس األمن أن يفرض أى نزاع أو أى موقف قد يؤدى إلى 	(

» إحتــكاك دولــى أو قــد يثيــر نزاعــًا مــن شــأنه أن يعــرض للخطــر 
حفــظ الســلم واألمــن الدولــى« وذلــك يعنــى: 
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فتيــل  	 لنــزاع  الممكنــة  الســلمية  الســبل  كل  إســتنفاد  ضــرورة 
العقوبــات  إيقــاع  إلــى  الحقــًا  يفضــى  قــج  الــذى  اإلحتــكاك 

الســابع(.  )الفصــل 
ضــرورة إتخــاذ األســاليب الوقائيــة لمنــع اإلشــكال أو النــزاع  	

الــذى قــد يفضــى إلــى أى نــوع مــن الحــروب التــى قــد ينجــم 
الطــرف  علــى  عقوبــات  أو  حجــز  أو  حظــر  إيقــاع  عنهــا 

المعتــدى. 

 من جانب آخر يركز الفصل السادس على: 

أ إمكانيــة إيجــاد البدائــل أو الخيــارات قبــل إســتفحال األمــر الــذى قــد 	(
يــؤدى إلــى تطــور األوضــاع تحــت طائلــة الفصــل الســابع. 

أ يقــدم 	( أنــه  علــى  تؤكــد  الســادس  الفصــل  مــن   )٣٨( المــادة  أن 
ســلميًا. النــزاع  حــل  بقصــد  توصياتــه 

أ إلــى 	( يتجــه  أو  ينحــو  ال  الســادس  الفصــل  أن  األمــر  خاصــة 
إيقــاع العقوبــات التــى تبتعــد عــن اإلجــراءات العقابيــة المتمثلــة فــى 

الحظــر والعقوبــات. 

العقوبات والحظر بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة: 

يختلــف بطبيعــة الحــال الفصــل الســابع عــن الفصــل الســادس، حيــث يجــئ 
الفصــل الســابع تحــت عنــوان » فيمــا يتخــذ مــن األعمــال فــى حــاالت تهديــد 

الســلم واإلخــال بــه ووقــوع العــدوان«.

حيث يركز الفصل السابع على: 

أ كيفية التوصية فى ما يتعلق بمنع »تفاقم الموقف«.	(
أ كمــا يؤكــد علــى : مــا يجــب إتخــاذه مــن التدابيــر التــى يجــوز 	(
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أن يكــون مــن بينهــا: 

ب-1 وقف الصات اإلقتصادية » المواصات الحديدية، البحرية، 
الجويــة، البريديــة والبرقيــة، الاســلكية وغيرهــا مــن وســائل المواصــات 
» وقفــًا جزئيــًا أو كليــًا وقطــع العاقــات الدبلوماســية )نــص المــادة ٤١( 

مــن الفصــل الســابع. 

ب-2 كما تنص المادة )٤٢( من الفصل السابع على أنه: 

    )جــاز( )للمجلــس( أن يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة والبحريــة والبريــة 
مـــن األعمـــال مـا 

    يلزم لحفظ السلم واألمن الدويى أو إلعادته لنصابه. 

ج-3 وتشــدد المــادة )٤٥( مــن الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم 
أنــه » رغبــة فــى تمكيــن األمــم المتحــدة مــن إتخــاذ  المتحــدة علــى 
التدابيــر الحربيــة العاجلــة، يكــون لــدى األعضــاء وحــدات جويــة أهليــة 

يمكــن إســتخدامها فــورًا ألعمــال القمــع الدوليــة المشــتركة. 

وياحــظ أن الفصــل الســابع مــن الميثــاق يؤكــد بشــكل قاطــع علــى مــا يتعيــن 
إتخــاذه مــن األعمــال التــى تتخــذ منحــى الحظــر والحصــار والقمــع، وهــذا يعنــى: 

أ أن للمجلــس إيقــاع العقوبــات والحظــر والقمــع وفــق تــدرج يــراه 	(
ووفــق مــا هــو مفصــل فــى الفقــرات المتاحقــة فــى الفصــل 

الســابع. 
أ تجــئ 	( تدابيــر  مــن  إتخــاذه  يجــب  مــا  إلــى  اإلشــارة  أن  كمــا 

أكثــر وضوحــًا وتفصيــًا فــى مــا يتعلــق بكيفيــة ووســائل إيقــاع 
الحظــر والمقاطعــة والقمــع والعقوبــات ونوعهــا. 

أ الحظــر 	( حــول  وواضحــًا  صريحــًا  يجــئ  النــص  أن  كمــا 
وكيفيتــه.  وأدواتــه  العســكرى  والحصــار 

 مفهوم الحظر والعقوبات في العالقات الدولية حالة السودان وربطها بالبعثة السياسية لألمم  املتحدة



134

أ الميثــاق، 	( وبموجــب  المتحــدة،  األمــم  أن  األمــر  خاصــة 
وبموجــب مــا جــاء فــى الفصــل الســابع منــه، والفقــرات المشــار 
وإيقــاع  وتقنيــن  وممارســة  مفهــوم  علــى  كلهــا  تنــص  إليهــا، 

الدوليــة.  المنظومــة  بواســطة  الحظــر 

 خامسًا: الحظر والعقوبات: 

حالة السودان: 

يعانــى الســودان مــن »حالــة مركبــة« مــن مفهــوم الحظــر والعقوبــات بمعنــى 
دخولــه تحــت الحظــر والحصــار والعقوبــات مــن الواليــات المتحــدة، بينمــا يعانــى 
مــن العقوبــات التــى فرضهــا عليــه مجلــس األمــن بموجــب الفصــل الســابع مــن 

الميثــاق. 

يمكن النظر من هذه الوجهة على النحو التالى: 

العقوبات األمريكية على السودان: 

أوقعــت الواليــات المتحــدة العقوبــات علــى الســودان بموجــب األوامــر التنفيذيــة 
التــى بــدأت فــى ١٩٩٧/١١/٤م وذلــك بنــص األمــر التنفيــذى ١٣٠٦٧ الــذى 

ينــص علــى تجميــد األرصــدة والمعامــات النقديــة والحظــر التجــارى. 

تلــى ذلــك األمــر التنفيــذى رقــم ذ١٣٤٠٠ المــؤرخ فــى ٢٠٠٦/٤/٢٧م الــذى 
قضــى بتجميــد أرصــدة األفــراد ذوى الصلــة باألوضــاع فــى دارفــور. 

ثم تبع ذلك األمر التنفيذى رقم ١٣٤١٢ الذى صدر بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/١٣م 
والــذى إســتثنى بموجبــه حكومــة جنــوب الســودان وبعــض المناطــق األخــرى 
وشــمل ذلــك جنــوب كردفــان، وجبــال النوبــة، النيــل األزرق، دارفــور، أبيــي ومــا 

أطلــق عليــه بالمناطــق المهمشــة حــول الخرطــوم.  

ولقــد ســببت الواليــات المتحــدة عقوباتهــا المتتاليــة علــى الســودان بــأن »سياســات 
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الســودان ومايقــوم بــه مــن بعــض اإلجــراءات واألعمــال يشــكل تهديــدًا غيــر 
عــادي لأمــن القومــي وللسياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة«

تــم تتالــت العقوبــات والحظــر األمريكــي علــي الســودان حيــث توســعت هــذه 
والمســببة  الســودان  علــي  األمريكيــة  العقوبــات  لتشــمل  األمريكيــة  المظلــة 
باالعتــداءات علــي الســفارة األمريكيــة  فــي نيروبــي ثــم حادثــه المدمــرة كــول، 
حيــث تــم تجاوزهــا بتفاهــم مشــترك بيــن الســودان والواليــات المتحــدة، وإ عــان 
الرئيــس االمريكــي دونالــد ترامــب الموافقــة علــى رفــع إســم الســودان مــن قائمــة 

الــدول الراعيــة لأرهــاب.

ولقــد شــددت الواليــات المتحــدة عقوباتهــا علــى الســودان بإدراجــه فــى قائمــة 
الــدول الراعيــة لــأ رهــاب حيــث ظــل الســودان ومــازال يــرزح تحــت قيودهــا 
حتــى اآلن )يســتند الحديــث حــول إمكانيــة رفــع الســودان مــن هــذه القائمــة 
بنــاءاً علــى توافــق  الطرفيــن الســودانى واالمريكــي علــى تفاهمــات مشــتركة(.

بيــد أن أمــر العقوبــات قــد اســتثني بموجــب األوامــر التنفيذيــة بعــض األنشــطة 
المتعلقــة بالمعامــات الماليــة ذات الصلــة ومنهــا الهبــات والتبرعــات الموجهــة 
المتعلقــة  واألدوات  والــدواء  والكســاء  والطعــام  اإلنســاني  العــون  ألغــراض 

باإلعــام.

 وتتم الموافقة واإلســتثناءات والتصديقات لأنشــطة والمعامات المذكورة عبر 
التراخيــص العامــة General Licenses، وينظــر مكتــب مراقبــة األصــول 
األجنبيــة والتحكــم OFAC بــوزارة الخزانــة ألمريكيــة فــى األنشــطة األخــري عبــر 

تراخيــص محــددة ولــكل حالــة علــى حــدة.

إال أنــه  مــن الجديــر بالماحظــة أن الواليــات المتحــدة، وبعــد إجــراء اإلســتفتاء 
حــول تقريــر مصيــر جنــوب الســودان فــى التاســع مــن ينايــر ٢٠١١م، قــد رفعــت 
الحظــر والمقاطعــة عــن جنــوب الســودان فــى اليــوم التاســع مــن شــهر يوليــو 

٢٠١١م، بينمــا ظلــت العقوبــات ســارية ومطبقــة علــى جمهوريــة الســودان.
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وياحظ أن العقوبات األمريكية على السودان تتسم بما يلي:

أ أنهــا عقوبــات سياســية إقتصاديــة عســكرية تســببت فــى عزلــة 	(
دوليــة علــى الســودان.

أ التعامــل 	( مــن  نــوع  إي  مــن  الســودان  منعــت  قــد  أنهــا  كمــا 
الخارجــي بمعنــي أن العقوبــات »إتســمت بالقســوة« وإتخــذت 

فيهــا ولهــا. الماحقــة والمتابعــة بمنحنــي أساســيًا 
أ أن الحظــر والعقوبــات علــى الســودان رغمــًا عــن أنهــا مــن قبــل  	(

الواليــات المتحــدة إال أن العديــد مــن الــدول وحلفــاء الواليــات 
المتحــدة  ومــن يخشــون علــى مصالحهــم، قــد قامــوا بتطبيقهــا 

بــذات النهــج األمريكــي المطبــق علــى الســودان.

كمــا أن الســودان ظــل يــرزح تحــت وطــأة قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب رغمــا 
عــن مســاعي الســودان اإلســتجابة لكافــة شــروط الواليــات المتحــدة.

وياحــظ أن الواليــات المتحــدة بإيقاعهــا العقوبــات علــى الســودان وإدراجــه فــى 
قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب قــد رمــت مــن ذلــك إلــى :

أ أن يســتجيب الســودان لمــا تمليــه عليــه وفــق رؤيــة وشــروط 	(
USA-TERMS المتحــدة الواليــات 

أ ويبــدل 	( السياســية  التنــازالت  مــن  مزيــدًا  الســودان  يقــدم  أن 
موافقــه اإلقليميــة والثنائيــة وتلــك المتعلقــة بعاقاتــه مــع حلفــاء 
تجــاه  الســودان  موقــف  أساســية  وبصفــة  المتحــدة  الواليــات 

إســرائيل.
أ أن يبتعــد الســودان عــن الســعي نحــو تعــارض  مصالحــه مــع 	(

إعتراضهــا لسياســات الواليــات المتحــدة.
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السودان بين الفصل السادس والفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة:

حالة السودان فى الفصل السابع :

ظــل الســودان واقعــًا تحــت طائلــة العقوبــات الدوليــة وفقــًا للفصــل الســابع مــن 
ميثــاق األمــم المتحــدة ) المعــروف بفصــل العقوبــات ( الــذي يجــئ تحــت عنــوان 
» فيمــا يتخــذ مــن األعمــال فــى حــاالت تهديــد الســلم واإلخــال بــه ووقــوع 

العــدوان« وتنــص مــواد الفصــل الســابع علــى :

أن المجلس يقرر فيما إذا كان قد وقع تهديد للسلم واإلخال به	 
أو كان ما وقع ٌيعد عمًا من أعمال العدوان	 
وأن المجلس يقرر ما يراه وما يجب إتخاذه من التدابير	 
وأن للمجلــس أن يطلــب مــن أعضــاء األمــم المتحــدة تطبيــق هــذه 	 

التدابيــر التــي  تشــمل :
  وقــف الصــات اإلقتصاديــة والمواصــات الحديديــة والبحريــة 	 

وســائل  مــن  وغيرهــا  والاســلكية  والبريــة  والبريديــة  والجويــة 
المواصــات.

الســابع مــن ميثــاق األمــم 	  المــادة )٤٢( مــن الفصــل   كمــا أن 
القــوة« إســتخدام  يجيــز   « المتحــدة 

ويشــير القــرار رقــم )٢٥٢٥( الصــادر مــن مجلــس األمــن بتاريــخ ٢٠٢٠/٦/٣م 
» إلــى أن الحالــة فــى دارفــور تشــكل خطــرًا يهــدد الســلم واألمــن الدولــي ) 
يمــدد هــذا  القــرار واليــة العمليــة المختلطــة لآلتحــاد اإلفريقــي واألمــم المتحــدة 
» يوناميــد )UNAMID( فــى دارفــور حتــى الحــادي والثاثيــن مــن ديســمبر 

٢٠٢٠م.
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 حالة السودان فى الفصل السادس:

فى حل المنازعات حال سلميًا:

وكمــا ســبقت اإلشــارة إليــه يشــدد الفصــل الســادس مــن ميثــاق األمــم المتحــدة 
والوســاطة  والتحقيــق  المفاوضــة  عــن طريــق  النزاعــات  حــل   علــى ضــرورة 

القضائيــة. والتســوية  والتحكيــم  والتوفيــق 

تقضــي المــادة )٣٨( مــن الفصــل الســادس علــى أن لمجلــس األمــن أن يقــدم 
توصياتــه بقصــد حــل النــزاع حــًا ســلميًا.

وبهــذا الفهــم ينــأى المجلــس عــن حســم األمــور  عــن طريــق التدخــل المباشــر 
أو إيقــاع العقوبــات أو الحظــر ويلتــزم اآلليــات التــي أوردهــا فــى نــص المــادة 

)٣٣(  مــن الميثــاق  

إبتدار السودان مرحلة جديدة:

تفضي إلى رفع الحظر والعقوبات والخروج من الفصل السابع:

)فصل العقوبات(:

من المعلوم أنه لرفع العقوبات الموقعة بموجب الفصل السابع فأنه يتعين :

أ إصدار )قرار رئاسي( من مجلس األمن.	(

أ أو اإلنتقــال إلــى الفصــل الســادس مــن ميثــاق األمــم المتحــدة والــذي 	(
يســتبعد التدخــل العســكري ومــا يتبعــه مــن عقوبــات.

ولقــد )إختــار( الســودان اإلنتقــال إلــى الفصــل الســادس وذلــك بموجــب رســالة 
الســيد رئيــس وزراء الســودان / د. عبــدهللا حمــدوك،  والمؤرخــة بتاريــخ ٢٠ 
مــارس ٢٠٢٠م الموجهــة إلــى األميــن العــام لأمــم المتحــدة  والتــى نقــل عبرهــا 
مــا إســتقر عليــه رأي حكومــة الســودان  حــول الدعــم المطلــوب مــن األمــم 
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المتحــدة فــي المجــاالت اآلتيــة:

توفيــر الدعــم لمفاوضــات الســام الجاريــة فــي جوبــا بيــن األطــراف  	
الســودانية.

المســاعدة فــي تعبئــة المســاعدات اإلقتصاديــة والتنمويــة بمــا فــي ذلــك  	
مؤتمــر المانحيــن القــادم.

القــدرات  	 بنــاء  جهــود  ودعــم  اإلنســانية  المســاعدات  وتيســير  تنســيق 
المدنيــة. الخدمــة  وإصــاح 

تقديــم الدعــم التقنــي والمــادي وتســهيل عمليــات نــزع الســاح والتســريح  	
وإدمــاج المقاتليــن فــي المجتمــع.

المســاعدة فــي توطيــد المكاســب التــى تحققــت فــي دارفــور وجنــوب  	
كردفــان والنيــل األزرق مــن خــال جهــود بنــاء الســام.

دعــم عــودة النازحيــن والاجئيــن وإعــادة إدماجهــم وتحقيــق المصالحــات  	
بيــن المجتمعــات المحليــة ودعــم برنامــج العدالــة اإلنتقاليــة.

المســاهمة فــي اإلنتقــال مــن العــون اإلنســاني إلــى دعــم برامــج الســودان  	
لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

توفير الدعم لعمليات اإلحصاءالسكاني واإلنتخابات. 	

 إستجابة مجلس األمن لرؤية السودان:

وإســتجابة للرســالة الموجهــة إلــى األميــن العــام لأمــم المتحــدة مــن حكومــة 
الســودان والمؤرخــة فــي ٢٧ فبرايــر ٢٠٢٠م بشــأن الدعــم الــذي ســتقدمه األمــم 
المتحدة إلى السودان،  فقد أصدر مجلس األمن القرار رقم ٢٥٢٥ )٢٠٢٠( 
المــؤرخ فــي ٣ يونيــو ٢٠٢٠م وجــاء فــي الفقــرة )١( مــن ذات القــرار مــا يلــي:
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أ يقــرر )مجلــس األمــن( إنشــاء بعثــة متكاملــة لأمــم المتحــدة 	(
لتقديــم المســاعدة خــال الفتــرة اإلنتقاليــة فــي الســودان )البعثــة 
المتكاملــة ( فــور )إتخــاذ هــذا القــرار( ولفتــرة اوليــة مدتهــا ١٢ 

شــهرًا.
أ األهــداف 	( المتكاملــة  للبعثــة  يكــون  أن  كذلــك  يقــرر 

التاليــة: االســتراتيجية 

ب.)١( المســاعدة فــي عمليــة اإلنتقــال السياســي،  والتقــدم نحــو الحكــم 
الديمقراطي وحماية حقوق اإلنســان وتعزيزها والســام المســتدام.

المســاعي  خــال  مــن  الســودانية  اإلنتقــال  عمليــة  مســاعدة  ب.)٢( 
الحميــدة،  بمــا فــي ذلــك الجهــود الوطنيــة الرأميــة إلــى تحقيــق 

الدســتورية. الوثيقــة  أهــداف 

ب.)٣( تقديــم المســاعدة التقنيــة فــي عمليــة صياغــة الدســتور وتعــداد 
للجهــود  دعمــًا  لإلنتخابــات  التحضيريــة  واألعمــال  الســكان 

الوطنيــة.

ب.)٤( دعــم تنفيــذ أحــكام الوثيقــة الدســتورية المتعلقــة بحقــوق اإلنســان 
والمســاواة والمســاءلة وســيادة القانون.

ب.)٥( دعم عمليات السام وتنفيذ إتفاقيات السام المقبلة.

وفــي مجــال المســاعدة فــي بنــاء الســام وحمايــة المدنييــن وبســط ســيادة القانــون  
وخاصــة فــي دارفــور والمنطقتيــن،  فقــد نــص القــرار رقــم )2524( ٢٠٢٠ 

المــؤرخ فــي ٣ يونيــو ٢٠٢٠م علــى مــا يلــي:

أ دعم جهود بناء السام التي يتولى السودان قيادتها.	(

أ توفيــر المســاعدة والمشــورة والدعــم لقــدرة حكومــة الســودان علــى بســط 	(
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وجــود الدولــة والحكومــة المدنيــة الشــاملة.

أ توفيــر المســاعدة والمشــورة والدعــم لقــدرة حكومــة الســودان فــي تهيئــة 	(
يتــم  إتفــاق ســام  بيئــة آمنــة ومســتقرة يمكــن فــي إطارهــا تنفيــذ أي 

التوصــل إليــه فــي المســتقبل.

المســاعدة  وتنســيق  واإلنمائيــة  اإلقتصاديــة  المســاعدة  تعبئــة  مجــال  وفــي 
يلــي: مــا  علــى  القــرار  شــدد  فقــد  اإلنســانية 

أ المســاعدة 	( تعبئــة  لدعــم  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  مــع  التعــاون 
الدوليــة. واإلنمائيــة  اإلقتصاديــة 

أ وبســرعة 	( كامــل  بشــكل  اإلنســانية  المســاعدة  إيصــال  وتيســير  دعــم 
عوائــق. دون  وأمــان 

أ المتحــدة 	( األمــم  وكاالت  بيــن  والمتكامــل  الفعــال  التعــاون  كفالــة 
المعنييــن. الشــركاء  مــع  التعــاون  وتعزيــز  وبرامجهــا  وصناديقهــا 

بنظرة عامة فإنه يمكن إستخالص ما يلي:

ترتبــط العقوبــات والحظــر بإجــراءات تعســفية فــي التطبيــق،  خاصــة تلــك التــى 
توقعهــا الــدول الكبــرى علــى الــدول الناميــة والناشــئة،  وظلــت الواليــات المتحــدة 
تتصــدر تطبيــق العقوبــات علــى الــدول حتــى وإن تعــارض مثــل هــذا اإلجــراء 

مــع الضوابــط والقيــود التــى ســعت األمــم المتحــدة لوضعهــا.

كمــا أن العقوبــات فــي معظمهــا تأتــي وتطبــق ألســباب سياســية وتعتبــر أداة مــن 
ادوات السياســة الخارجيــة وكثيــرًا مــا تتعــارض العقوبــات اإلقتصاديــة – حتــى 

الدوليــة منهــا واإلنفراديــة – مــع الشــرعية واإلعتبــارات اإلنســانية.
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تعريفهــا  وتفــاوت  )اآلليــة(  هــذه  وتعريــف  تســمية  علــى  قائمــًا  الجــدل  وظــل 
والقهــر  اإلقتصــادي  والعــدوان  اإلقتصاديــة  والحــرب  المقاطعــة  مســمى  بيــن 
اإلقتصادي،  إال أن إستخدام مصطلح )العقوبات اإلقتصادية( يعتبر األشمل 
ويــدل – وفــق الرؤيــة العامــة – علــى المشــروعية ويحمــل المعنــى القانونــي.

بيــد أنــه لــم يــرد نــص خــاص  قاطــع محــدد ُيعنــى بالتعريــف المحــدد  للعقوبــات 
اإلقتصاديــة،  وظــل التفصيــل والتركيــز والفهــم محصــورًا علــى تعــداد الواســائل 

المســتخدمة لتطبيــق هــذه العقوبــات.

ولعلــه مــن المهــم األخــذ فــي الحســبان القــرارات المتاحقــة والمتســارعة والنقلــة 
النوعيــة التــى يعيشــها المجتمــع الدولــي ومــا يتوفــر لــه مــن ادوات ووســائل 
وإمكانــات تمكــن مــن إســتخدام الضغــط والعقوبــات )مكتــب مراقبــة وضبــط 
األصــول الخارجيــة التابــع لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة( ويعتبــر  ذلــك مثــااًل 
خــال  مــن  العقوبــات(  )الضغــط  آلليــة  المتحــدة  الواليــات  إســتخدام  لمــدى 

والمراقبــة. والماحقــة  المتابعــة 

بيــد أن الجــزم بــأن بعثــة األمــم المتحــدة المتكاملــة للمســاعدة فــي الفتــرة اإلنتقاليــة 
UNITAMS تشــكل  بديــًا لبعثــة  UNAMID  يســتدعى النظــر إليــه بكثيــر 
مــن التــروي،  إذ أن القــرار المشــار إليــه والمتعلــق ببعثــة UNAMID  لــم يشــر 
إلــى ذلــك،  بــل نــص القــرار علــى التمديــد لبعثــة يوناميــد حتــى نهايــة ديســمبر 
٢٠٢٠م ولــم ينــص علــى أن أجــل هــذه البعثــة ينتهــى فــي هــذا التاريــخ إضافــًة 
إلــى انــه  لــم يؤكــد علــى أن بعثــة يونيتامــس ســتتولى مهــام يوناميــد  بعــد إنتهــاء 
فتــرة يوناميــد ممــا يخشــى معــه إســتمرار البعثتيــن فــي التواجــد بالســودان بفهــم 
أن )يوناميــد( تشــكل الشــق العســكري األمنــي بينمــا تشــكل )يونيتامــس( الشــق 
المدنــي لمهمــة األمــم المتحــدة فــي الســودان ،  إال انــه مــن المهــم التشــديد 
علــى ضــرورة اإللتــزام األممــي بإنهــاء مهمــة )يوناميــد( وســحبها  تمامــًا بنهايــة 
ديســمبر ٢٠٢٠م،  نســبةً  إلنتهــاء تكليفهــا بتحــول األوضــاع والتوجــه نحــو 
المهمــة المدنيــة التــى ســتتوالها )يونيتامــس( ومــن المقــدر أن يعيــن ذلــك علــى 
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تخفيــف أعبــاء المنظومــة األمميــة وإلتزاماتهــا الماديــة والعســكرية،  ويدعــم 
التحــول المدنــي.

خاتمة:

ظــل الســودان يــرزح تحــت قيــود الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة 
الــذي ينــص ويشــدد علــى »فيمــا يختــص مــن األعمــال فــي حــاالت تهديــد 
الســلم واإلخــال بــه ووقــوع العــدوان« ممــا يشــكل إنتقاصــًا مــن ســيادة الســودان 

وإســتقاله وذلــك منــذ إنــدالع النــزاع المســلح فــي دارفــور عــام ٢٠٠٣م.

وظــل الســودان تحــت البنــد الســابع مــن الميثــاق عنــد صــدور القــرار رقــم ١٥٩١ 
المــؤرخ فــي ٢٩ مــارس ٢٠٠٥م كمــا يقــرر القــرار ٢٥٢٥ )٢٠٢٠( الصــادر 
في ٣ يونيو٢٠٢٠ » أن الحالة في دارفور تشــكل خطرًا يهدد الســام واألمن 
الدولييــن« وإن المجلــس يتصــرف بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم 
المتحــدة ويقــرر تبعــًا لذلــك » تمديــد واليــة العمليــة المختلطــة لإلتحــاد األفريقــي 

واألمــم المتحــدة فــي دارفــور«.

إال أن المجلــس مــن جانــب آخــر يعــرب عــن إعتزامــه بحلــول ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٠م أن يقــرر مســارات العمــل المتعلقــة بالتخفيــض التدريجــي للعمليــة 
الفقــرة رقــم )٢( حتــى  فــي  القــرار  لهــا  يمــدد  التــى  المختلطــة وخروجهــا 

٢٠٢٠/١٢/٣١م.

وعطفــا علــى مــا جــاء فــي الفقــرة )٤٦( أعــاه فــإن اإلعتقــاد الســائد 
يميــل إلــى أن إنشــاء بعثــة األمــم المتحــدة المتكاملــة  للمســاعدة فــي 
  UNITED NATIONS  INTEGRATED اإلنتقاليــة  الفتــرة 
   UNITAMS  MISSION IN SUDAN  ASSISSANCE
)والتــى إنشــئت بموجــب الفصــل الســادس والتــى ستســتمد فترتهــا لمــدة 
١٢ شــهرًا مــن تاريــخ صــدور القــرار رقــم ٢٥٢٤ ( وقــد تشــكل بديــا 
لبعثــة UNAMID  التــى تجــئ تحــت الفصــل الســابع وبالتالــي فــإن 
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) يونيتامــس( قــد يعنــى أنــه قــد يــؤدى لخــروج الســودان مــن الفصــل 
الســابع.

خاتمــة األمــر تعنــى أن العــبء األكبــر ســيقع علــى حكومــة الســودان 
حيــث يتعيــن عليهــا:

أ الحــرص علــى إســتدامة وبنــاء الســام بحســبانه يفضــى إلــى معالجــة 	(
معظــم أو كافــة القضايــا المتعلقــة بالتعايــش الســلمى وطــى صفحــات 

الحروبــات.

أ تأكيــد إنفــاذ إتفــاق الســام مــع حــركات الكفــاح المســلح وفــق مــا تــم 	(
التوقيــع عليــه فــي جوبــا والمضــي قدمــًا نحــو إلحــاق بقيــة الحــركات 

لمســيرة الســام.

أ اإلســتفادة القصــوى مــن التفهــم العــام والقبــول الــذي يجــده الســودان مــن 	(
المجموعــة الدولية.

أ ضــرورة إلتــزام الســودان بتعهداتــه الدوليــة والتأكيــد عليهــا بمــا يؤكــد 	(
المدنيــة. للســلطة  المصداقيــة والجديــة 

أ العمــل المتواصــل وعلــى كافــة الجهــات لتأكيــد إســتعداد الســودان التــام 	(
والكامــل للتعــاون والتفاهــم مــع المجتمــع الدولــي وأن يتــم ذلــك بشــفافية 

وجديــة وإســتعداد دائــم.

أ إســتنفار القــوى الحيــة والنشــطة وحشــدها لتكريــس روح الســام والتوجــه 	(
نحــو التنميــة المســتدامة والمتوازنــة.

اإليجابيــة  المتســارعة واإلســتجابة  التطــورات  اإليجابــي علــى  البنــاء 
أحــد  تمثــل  والتــى  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  قبــل  مــن  المتدرجــة 
األصــول  فــي  والتحكــم  المراقبــة  مكتــب  أصــدره  مــا  فــي  مؤشــراتها 
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وأمــرًا  موجهــًا  األمريكيــة  الخزانــة  لــوزارة  التابــع    OFAC األجنبيــة 
األمريكييــن  للمواطنيــن  بالســماح  /٢٠٢٠م  أغســطس   /١١ بتاريــخ 
بالتعامــل فــي مــا يتعلــق بالتحويــات والمعامــات الماليــة مــع الســودان 

الســودان. وحكومــة 

العمــل برؤيــة ثاقبــة إلســتيعاب المســتجدات اإلقليميــة والدوليــة وإعــادة 
ترتيــب األولويــات وتغليــب المصالــح االســتراتيجية والقوميــة للســودان.

فــي  والمتمثــل  المتوفــر  اإليجابــي  المنــاخ  مــن  القصــوى  اإلســتفادة 
قــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب الصــادر يــوم الجمعــة الموافــق 
الراعيــة  الــدول  قائمــة  مــن  الســودان  إســم  بإزالــة  ٢٠٢٠/١٠/٢٣م 
عــودة  أمــام  مشــرعًا  البــاب  القــرار  هــذا  ســيفتح  حيــث    ، لإلرهــاب 
والنظــام  اإلقتصــاد  فــي  واإلندمــاج  الدوليــة  للمجموعــة  الســودان 
المصرفــي العالمــي،  ممــا يســتوجب إعــداد الخطــط والبدائــل إلســتيعاب 
ومواكبة هذه التحوالت،  كما ســتخرج هذه الخطوة الســودان من دائرة 

والعقوبــات. الحظــر 

: Further Readings   قراءات إضافية

الســفير: عمــر الشــيخ – رئيــس اللجنــة الوطنيــة للتنســيق مــع البعثــة المتكاملــة،  
لقــاءات إعاميــة.

جرانــه،  الصــادق،  تحــوالت مفهــوم األمــن فــي كل التهديــدات الدوليــة الجديــدة،  
مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية،  عــدد رقــم ٨ للعــام ٢٠١٤م – جامعــة 

الــوادي.

حمــدوك،  عبــدهللا،  رســالة الســيد رئيــس الــوزراء/ عبــدهللا حمــدوك  - موجهــة 
إلــى األميــن العــام لأمــم المتحــدة بتاريــخ ٢٧فبرايــر٢٠٢٠م.

ســعدانى،  نــورة،  العقوبــات الذكيــة،  مجلــة القانــون الدولــي للدراســات البحثيــة 
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– جامعــة طاهــرى حمــد – بشــار – الجزائــر.

ســليمان،  د. ســليمان محمــد أحمــد ســليمان – حــول قــراري مجلــس األمــن 
الدولــي رقــم )٢٥٢٤ – ٢٥٢٥( ورقــة منشــورة بتاريــخ ١٦ يونيــو ٢٠٢٠م.

ســليمان،  الســفير د. ســليمان  محمــد مصطفــى،  مفهــوم الحظــر والعقوبــات 
والعاقــات الدوليــة – حالــة الســودان – ورقــة منشــورة بمجلــة مركــز العاقــات 

الدوليــة.

عقوبات إقتصادية- حروب من غير نار – روتيرز ٢٠١٧/٣/١٤م.

مجلس األمن،  القرار رقم ٢٥٢٤ والقرار رقم ٢٥٢٥ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣م.

مجلس األمن،  تقرير رقم )٩١٢( /٢٠٢٠م بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٧م.

ميثاق األمم المتحدة – سان فرانسيسكو ١٩٤٥/٦/٢٦م.

 مفهوم الحظر والعقوبات في العالقات الدولية حالة السودان وربطها بالبعثة السياسية لألمم  املتحدة



147

   استهالل
ليس غلوا،  أو من جناح الخيال،أن يقال إن اليسار العربي بمكوناته 
المختلفة،  الماركســية والقومية ذات اإلتجاه اليســاري،  يشــهد انحســارا 
مطــردا منــذ تســعينيات القــرن الماضــي،   وإلــى حــدود التســاؤل عــن 
أوإنعــاش  إحيــاء  علــى  القــدرة  لهــم  الورثــة  كان  إذا  وعمــا  مصيــره،  
المقولــة اليســارية العامــة المرادفــة لمقولــة المســاواة  العامــة والعدالــة 

اإلجتماعيــة.   
مــن هاتيــن المقولتيــن العامتيــن يمكــن البــدء بالحديــث عــن واقــع اليســار 
العربــي ومســاراته وأزماتــه ومآالتــه، وصــوال إلــى مصيــره أو مصائــره،  
وثمــة أربعــة عناويــن ستشــكل مرتكــزات النقــاش حــول راهــن اليســار 

 اليساريون واغتيال اليسار
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العربــي وأزماتــه،  معتمــدة علــى التــدرج اآلتــي:
ـ اليسار األول وأفكاره  السهلة ـ الممتنعة ودقتها وانفتاحها على اإلصاح أ. 

العقاني المتدرج  القائم على ثنائية  المساواة وتطور الوعي اإلجتماعي.
مــع األول  ودخولــه فــي مرحلــة »الســفينة« ب.  الثانــي وقطيعتــه  اليســار  ـ 

المطلقــة.
ـ اصطــدام اليســار مــع البيئــات الشــعبية،  وهــو المفتــرض أنــه نصيرهــا ج. 

والمدافــع عنهــا،  وتجلــى ذلــك فــي مراحــل ثــاث: تقســيم فلســطين ـ القوميــة 
والوحــدة العربيــة ـ اإلحتجاجــات الشــعبية فــي األقطــار العربيــة منــذ عــام 

.٢٠١١

  إشكالية الحريات العامة والديموقراطية والدولة الشمولية. 

        البداية من » اليسار األول »،  وفي ذلك يقال:

وفقــا  لمؤرخــي ودارســي مســار اليســار العربــي،  أن الفكــرة اليســارية األولــى 
تمظهــرت فــي حــزب اشــتراكي أول هــو » الحــزب اإلشــتراكي المبــارك » عــام 
١٩٠٨ الــذي ظهــر فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة،  مثلمــا يقــول المفكــر 
اليساري المصري رفعت السعيد في كتابه » تاريخ الحركة الشيوعية المصرية 
»،  ويجاريــه فــي ذلــك  كل مــن عبــد القــادر ياســين في«الحركــة الشــيوعية 
والكتابــات   المعاصــر«،   والعالــم  العــرب  فــي«  محافظــة  »وعلــي  المصريــة 
الروســية  الصــادرة  فــي المرحلــة الســوفياتية،  ومنهــا » تاريــخ األقطــار العربيــة  

المعاصــر » الصــادر عــن معهــد اإلستشــراق فــي موســكو.   
لكن أي يسار كان في تلك المرحلة ؟

مــن خــال ثاثــة كتــب تاريخيــة أبكــرت فــي التبشــير باإلشــتراكية،  يمكــن إيجــاز 
منظومة األفكار اليســارية مثلما قدمها يســاريو واشــتراكيو تلك المرحلة،والكتب 
هــي » اإلشــتراكية »  للمصــري ســامة موســى فــي عــام ١٩١٣، و » تاريــخ 
المذاهــب اإلشــتراكية » للمصــري مصطفــى المنصــوري فــي عــام ١٩١٥، و » 

اإلشــتراكية  » للبنانــي نقــوال الحــداد فــي عــام ١٩٢٠.
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بحســب ســامة موســى،  » تقــوم اإلشــتراكية بتربيــة الجمهــور علــى الحكــم 
النيابــي الديموقراطــي أوال،  ثــم نشــر المبــادىء اإلشــتراكية وإدخــال بعضهــا 
بالتدريــج فــي جســم الحكومــة حتــى تتشــرب بهــا األمــة،  وبــدال مــن أن يحكــم 
القريــة عمــدة،  ليــس ألهــل القريــة رأي فــي تعيينــه،  يحكمهــا مجلــس منتخــب 
مــن ســكان القريــة الراشــدين ذكــورا وإناثــا،  ويعيــن هــذا المجلــس خفــراء القريــة 
للمســتأجرين،  ويصــرف  أراضيهــا  وقاضيهــا ومهندســها وطبيبهــا،  ويؤجــر 
وارداتــه علــى مصلحــة القريــة مــن تعليــم وبنــاء مســاكن وإصــاح طــرق وإضــاءة 

شــوارع وغيــر ذلــك.
المديريــة   المركــز،  ويحكــم  أهالــي  مــن  ُينتخــب  بمجلــس  المركــز  وُيحكــم    
مجلــس يديــره أهــل المديريــة،  وينظــر فــي الشــؤون  الكبــرى التــي ال يســتطيع 
مجلــس المركــز أو مجلــس القريــة أن ينظــرا فيهــا، ويحكــم القطــر كلــه مجلــس 
نيابــي ينظــر فــي سياســة البــاد الخارجيــة والشــؤون الكبــرى،  وأول  إصــاح 
اشــتراكي هــو التعليــم المجانــي، وقــد عــم هــذا اإلصــاح كل أوروبــا تقريبــا،  ففــي 
ألمانيــا  أصبــح  بعــض التعليــم الثانــوي إلزاميــا ومجانيــا، وفــي فرنســا ُيعتبــر 
التعليــم الثانــوي والعالــي مجانيــا لرخــص ســعره،  و ال تكتفــي بلديــة لنــدن بتعليــم 
األطفــال بــل تقــدم لهــم  الغــذاء الكافــي عندمــا تجــد  أن  فقــر عائاتهــم  يحــول 

دون تغذيتهــم ».
مــن يعــارض ذلــك ؟ حقيقــة األمــر ال يعــارض عاقــل هــذه اإلصاحــات، ويقــول 
مصطفى المنصوري في كتابه » تاريخ المذاهب اإلشتراكية » --«أصبحت 
مســائل العمــل تعــرض فــي مؤتمــرات دوليــة تقــرر مــدة العمــل وأجــور العمــال 
وطــرق حمايتهــم،  مــع بعــض التعديــات التــي يقتضيهــا مركزالبلــد،  ويختلــف 
اإلشــتراكيون  باختــاف البــاد التــي هــم فيهــا، ففــي البــاد الديموقراطيــة يقدمــون 
مطالبهم إلى والة األمور وال يتحرشون بالحكومات،  وفي  الباد اإلستبدادية  
مثــل روســيا،  فتراهــم يجنحــون نحــو الشــدة وســفك الدمــاء،  وعلــى ذلــك يكــون 
مــن الخطــأ أن نتصــور أن لإلشــتراكية مبــادىء ثابتــة غيــر قابلــة للتعديــل،  أو 

أن دعاتهــا يظهــرون بمظهــر واحــد ورأي واحــد فــي جميــع األمــم ».
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وحــول مصــر واإلشــتراكية، يطــرح  مصطفــى المنصــوري برنامجــا اصاحيــا 
ــا  مــن عناوينــه : وليــس انقابي

 قانون لأرباح ال يتعدى خمسين في.أ. 
 إلزام اصحاب العمل األجانب  بإستخدام نصف العمال من المصريين.ب. 
 إلغاء الرتب والنياشين وإقصارها على أصحاب الكفاءة العالية.ج. 
 تعيين حد أدنى لأجور.د. 
تضييــق التفــاوت الهائــل فــي أجــور القطــاع الحكومــي فــا يأخــذ موظــف 	. 

أكثــر مــن مائــة جنيــه أو اقــل مــن خمــس جنيهــات فــي الشــهر.
ضريبة متدرجة على الدخل.و. 
 إعانة حكومية سنوية للجامعة قدرها مائة ألف جنيه.ز. 
إلغاء القوانين التي تقيد حرية اإلجتماع والخطابة والصحافة.ح. 

مصطفــى . ١ عــن  الســباعي  بشــير  اليســاري  والمترجــم  المــؤرخ  يقــول 
المنصــوري:--« أمــا مســاهمة المنصــوري الخاصــة فــي كتــاب  )تاريــخ 
الــذي  ببرنامــج اإلصاحــات  المتعلقــة  تلــك  فهــي  اإلشــتراكية(  المذاهــب 
اقترحــه فــي الفصــل األخيــر مــن كتابــه وهــو برنامــج يتألــف مــن ســتين 
مطلبــا أهمهــا الدعــوة إلــى جعــل الــوزارة مســؤولة أمــام الهيئــة البرلمانيــة،  
وكفالــة حريــة االنتخابــات،  وإيجــاد محلفيــن بالمحاكــم األهليــة وتعديــل 
القانــون الشــرعي بمــا يتماشــى مــع الــروح العصريــة،  وإلغــاء جميــع القوانيــن 
التــي تقيــد حريــة اإلجتمــاع والخطابــة والصحافــة، وتنــدرج جميــع مطالــب 
عليــه  أكــد  مــا  وهــو   ،« ليبرالــي  إصاحــي  منظــور  المنصــوري ضمــن 
المستشرق الروسي زلمان ليفين في كتابه » الفكر اإلجتماعي والسياسي 

الحديــث فــي لبنــان وســوريا ومصــر » الصادرفــي عــام  ١٩٧٨.
وعلى هذا النحو يكمل نقوال الحداد،  وهو مثقف من » اليسار األول »رؤيته 
لإلشــتراكية منطلقــا مــن زاويــة ـ ربمــا ـ لــم يســبقه إليهــا أحــد  وقلمــا لفتــت أنظــار 
مــا بعــده،  وهــذه الزاويــة  قائمــة  علــى  مبدأين:التنــازع والتعــاون،  وفيمــا التنــازع 
إرث غريــزي بهيمــي، فالتعــاون انعــكاس لوعــي اإلنســان وكونــه كائنــا اجتماعيــا 
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يولــد ويعيــش فــي بيئــة وجماعــة،  وفــي ذلــك يقــول  فــي كتابــه » اإلشــتراكية »: 
تنظيــم الجنديــة اســتعدادا للحــرب هــو حالــة مــن حــاالت التعــاون ـ  اتفــاق القــوم 
علــى العبــادة واشــتراكهم فــي تمجيــد المعبــود نــوع مــن التعــاون ـ اتفــاق القــوم 
علــى تعليــم أبنائهــم فــي مدرســة واحــدة هــو ضــرب مــن ضــروب التعــاون ـ اتفــاق 
القــوم علــى قضــاء واحــد هــو شــكل مــن أشــكال التعــاون ـ اشــتراك الجماعــة فــي 

أي عمــل صناعــي أو مالــي هــو التعــاون بعينــه.
فــي حيــن أن التعــاون يكــون داخــل أفــراد العائلــة الواحــدة،  فــإن هــذه العائلــة 
تنــازع عائلــة أخــرى، والتعــاون بيــن جنــود الجيــش يقابلــه تنــازع مــع جيــش آخــر،  
وهــذا  ينطبــق علــى واقــع الشــركات،  فالعاملــون فــي شــركة واحــدة متعاونــون 
مــن جهة،وينازعــون شــركة أخــرى أو شــركات عــدة مــن جهــة ثانية.وعلــى هــذه 
الحــال  تكــون ســنة التعــاون ركيــزة اإلجتمــاع البشــري،  وال يعنــي ذلــك أن ســنة 
التنــازع تتوقــف أو تنتفــي،  بــل هــي تعمــل فــي الحيــز الــذي لــم تصــل إليــه ســنة 

التعــاون  بيــن البشــر. 
ولكن ما هي اإلشتراكية ؟

يقــول نقــوال الحــداد: مــا دامــت األرزاق ال ُتجنــى إال بالتعــاون، واألمــوال ط. 
أن  ُوجــب  بالتعــاون،  إال  ُتحشــد  والثــروات ال  بالتعــاون،   إال  ُتجمــع  ال 
نــواة  العــدل واإلنصــاف،  هــذه هــي  يتقاســمها المتعاونــون علــى قاعــدة 
العقيــدة اإلشــتراكية ». وإذ يتســاءل نقــوال الحــداد عــن كيفيــة تحقيــق ذلــك،  
وســنة التنــازع باقيــة،  يجيــب بالقــول: » مثلمــا اســتطعنا أن نســن نظامــا 
قضائيــا وقانــون عقوبــات يمنعــان القــوي العضــل مــن الســطو علــى ضعيــف 
البــدن،  وكمــا اســتطعنا أن ننظــم حكومــة تديــر شــؤوننا السياســية ونشــترك 
جميعــا فــي فوائدهــا،  وكمــا اســتطعنا أن ننشــىء مدرســة يتعلــم فيهــا أبناؤنــا 
علمــا واحــدا،  نســتطيع ان ننشــىء نظامــا ماليــا نتمتــع فيــه جميعــا علــى 

الســواء«.
ماذا عن  أصناف اإلشتراكيين ؟ 

يقــول نقــوال الحــداد: إن اإلشــتراكيين صنفــان، متطرفــون  يدعــون إلــى الثــورة  
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ألنهــم يقولــون إن معظــم التطــورات اإلجتماعيــة حدثــت علــى يــد ثــورات حــادة،  
وربمــا كان البلشــفيون مــن هــذا الفريــق،وال يخفــى مــا لهــذه الوســيلة الثوريــة مــن 
الخطــر علــى اإلجتمــاع البشــري،  وأمــا المعتدلــون  مــن اإلشــتراكيين فيعتمــدون 
علــى السياســة الديموقراطيــة فــي الحكومــة،  وهــم يمهــدون الســبيل إلــى ذلــك 

بتأليــف النقابــات وتقويتهــا وإنمائهــا«. 
وحــول عاقــة  اإلشــتراكية بالديموقراطيــة والحريــات واألحــزاب السياســية  يقــول 
نقــوال الحــداد: »اإلشــتراكية ديموقراطيــة بــكل معنــى الكلمــة، ويكــون مــن بنــود 
القانون األساسي  أن لكل حزب من أحزاب األمة  صفحة معينة  من جريدة 
البــاد السياســية أو جريــدة خاصــة للحــزب يكتــب فيهــا مــا يشــاء  مــن غيــر 
معــارض أو اعتــراض،  وكذلــك يكــون لــكل حــزب نــاد أوأنديــة إلجتمــاع أفــراده 
أو ممثليــه،  يكــون كل ذلــك كمــا هــو موجــود اآلن فــي البــاد الديموقراطيــة، 
مــع اســتقال )دون انفــراد( حــزب دون حــزب بالســيطرة السياســية، فتولــي حــزب 
األحــرار الحكــم فــي انكلتــرا  لــم يحــل دون صــراخ  المحافظيــن بمناقشــاتهم 
يمنــع  لــم  أميــركا  فــي  الحكــم  علــى  الديمقراطييــن  واســتياء  واحتجاجاتهــم، 

الجمهورييــن مــن الصــراخ والصيــاح«.
 الرائد اللبناني شبلي الشميل

التــي وضعهــا رواد   بعــد  هــذا اإلســتعراض للكتــب » اليســارية األولــى«  
»اليســار األول »،  يبقــى  مــن لزوميــات القــول التطــرق إلــى رائــد رابــع مــن 
هــذا اليســار،  هواللبنانــي  شــبلي الشــميل،   ففــي حــوار معــه نشــرته مجلــة 
»المقتطــف« المصريــة ـ اللبنانيــة فــي عددهــا الصــادر فــي / ينايــر ١٩١٣، 
يقول:«يظنون  أن اإلشتراكية  ترمي إلى اقتسام المال بطرق غير مشروعة،  
وليــس مــن العــدل أن يشــارك الخامــل العامــل بمالــه،  مــن الخــرق أن يفهــم 
النــاس اإلشــتراكية بهــذا الفهــم،   فاإلشــتراكية توفيــر العمــل أوال وتوفيــر المنفعــة 

علــى قــدر العمــل، وتوفيــر أســباب الراحــة والصحــة«.
 وحيــن توفــي شــبلي الشــميل نعــاه اللبنانــي الشــيخ محمــد رشــيد رضــا فــي مجلتــه 
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»المنــار« المصريــة ـ اللبنانيــة  )ابريــل ١٩١٧( قائــا: » فــي اليــوم األول 
مــن هــذه الســنة المياديــة اغتالــت المنيــة الطبيــب، الحكيــم اإلجتماعــي، العالــم 
الطبيعــي، األديــب الكاتــب، الناظــم الناثــر، الدكتــور شــبلي شــميل،  كان شــبلي 
فــذا نــادر المثــل فــي مجموعــة علومــه وأعمالــه وأفــكاره وأخاقــه،  والــذي يحملنــا 
علــى ترجمتــه أنــه كان مــن طــاب اإلصــاح المدنــي والتجديــد اإلجتماعــي 

المخلصيــن«.
مــا الــذي يدفــع مفكــرا ســلفيا  مثــل محمــد رشــيد رضــا لنعــي مفكــر دهــري  مثــل 
شــبلي الشــميل إلــى حــدود وصفــه بالمصلــح المدنــي  والمجــدد اإلجتماعــي  ؟ 
أغلب الظن أن اإلجابة عن هذا الســؤال تكمن في كون رواد » اليســار األول 
» اســتهدفوا مســألتين دون غيرهما،  األولى: اإلرتقاء باإلجتماع البشــري العام 
مــن خــال مقولــة المســاواة  ومــا تتضمــن مــن رفــع أثقــال الظلــم اإلجتماعــي 
عــن الســواد األعظــم  مــن النــاس،  والثانيــة ترتبــط بالمفهــوم الديموقراطــي ل 
»اليســارية األولــى »التــي ال تضمــر وال تجهــر بإيديولوجيــا اإللغــاء واإلقصــاء 
والتفــرد،  ومــا يدفــع إلــى هــذا القــول إن ثاثــة نمــاذج  مــن »اليســارية األولــى« 
انطلقــت ـ مــن ـ أو احتــوت اشــتراكيين غيــر دوغمائيــن،  أو تصادقــت معهــم:  

 فــي مصــر: الحــزب اإلشــتراكي المصــري ) ١٩٢١( وقــد كان مــن بيــن أ. 
مؤسســيه الخمســة،  ثاثــة مــن كبــار المثقفيــن فــي تلــك المرحلــة وهــم: 
محمــد عبــد هللا عنــان وســامة موســى وعلــي العنانــي،  ولمــا ســيطرت 

األدلوجــة علــى الحــزب،  انســحب الثاثــة مــن الحــزب.
 فــي لبنــان: حــزب » الشــعب اللبنانــي » ) ١٩٢٤ـ نــواة الحــزب الشــيوعي ب. 

فــي لبنــان وســوريا (، وكان مــن بيــن مؤسســيه  المــؤرخ يوســف ابراهيــم 
يزبك،  وهو سكرتيره األول،  ثم انسحب منه الحقا،  ودار في فضاءات 
الحــزب وصداقاتــه  أدبــاء ومثقفــون كبــار مــن مثــل الشــعراء اليــاس أبــو 

شــبكة وبــدوي الجبــل وبشــارة الخــوري.
نــادي ج.  ـ و«  ـ ١٩٢٤  العــراق: جماعــة » صحيفــة » الصحافــة »  فــي 

»جماعــة   وبعدهمــا  الرحــال،  حســين  ورمزهمــا  ١٩٢٦ـ  ـ   « التضامــن 
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صحيفــة األهالــي » ) ١٩٣٢(، وهــي التــي ضمــت فــي صفوفهــا األولــى 
كامــل الجادرجــي ومحمــد حديــد وغيرهمــا مــن الشــخصيات العراقيــة الكبيرة،  
وهــذه الجماعــة التــي تشــكلت مــن اتجاهــات  متعــددة عكســت فــي واقــع 
حالهــا إطــارا  أو إئتافــا ديموقراطيــا،  إال أنهــا  ســرعان  مــا تفرقــت ســبا 
وشــيعا،  ليقود أحد أجنحتها  الماركســي المتشــدد يوســف ســلمان يوســف،  

المعــروف ب » فهــد«.
المشــهد«  مــن  واللبنانييــن  »المصرييــن  »اليســاريين  آوائــل  انســحب  ومثلمــا 
اليســاري »األول،  كان ختــام المشــهد مماثــا فــي العــراق،  فحســين الرحــال 
انســحب بهــدوء،  والخاتمــة إياهــا ســتتكرر فصــوال مــع كامــل الجادرجــي وغيــره 
مــن » جماعــة األهالــي ». وقــد يكــون مــن موجبــات  الحديــث عــن » اليســار 
األول »، استعراض  أفكاره بإيجاز وتكثيف،  إستنادا إلى نموذجين يساريين 
فــي حقبــة العشــرينات المنصرمــة،  وهمــا النمــوذج المصــري ونظيــره اللبنانــي 

ـ الســوري. 
مــن  مصــر  تحريــر  المصــري«:  اإلشــتراكي  الحــزب   « برنامــج  فــي  جــاء 
ـ  العمــل  النيــل بأســره  اإلســتعمار األجنبــي وإقصــاء اإلســتعمار عــن وادي 
علــى إلغــاء اســتغال جماعــة ألخــرى ومحــو الفــوارق بيــن طبقــات المجتمــع 
فــي الحقــوق الطبيعيــة ـ إلزاميــة التعليــم وجعلــه حقــا شــائعا لجميــع أفــراد األمــة 
نســاء ورجــاال ـ  العمــل علــى نشــر التعاليــم الديموقراطيــة الصحيحــة بيــن جميــع 
طبقــات األمــة ـ  العمــل علــى تحســين حــال العمــال بتحســين أجورهــم وتقريــر 
المكافــآت والمعاشــات  لهــم حيــن العجــز ـ  العمــل علــى تحريــر المــرأة الشــرقية 
وتربيتها تربية ســليمة منتجة ـ  تحقيق هذا البرنامج بالوســائل الســلمية  ـ إعداد 

قيــادات سياســية لدخــول اإلنتخابــات البرلمانيــة. 
يمكــن تتبــع برنامــج وأهــداف » حــزب الشــعب » اللبنانــي،  مــن خــال  خطــاب 
ألقــاه أحــد  مؤسســي الحــزب فــؤاد الشــمالي فــي األول مــن مايــو ١٩٢٥،  ومــن 
خــال  صحيفــة »اإلنســانية« التــي كان يشــرف علــى تحريرهــا مؤســس آخــر 

للحــزب هــو يوســف ابراهيــم يزبــك،  وكاهمــا خــرج مــن الحــزب بعــد حيــن.
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يقــول فــؤاد الشــمالي: » إن صــوت الشــعب مــن صــوت هللا،  ولكــن متــى يكــون 
للشــعب صــوت ؟ إن ذلــك يكــون حيــن يتحــد المجمــوع فــي ســبيل  مصلحــة 
المجمــوع،  يجــب أن نتحــد بالنقابــات،  فعلــى كل عامــل أن يســرع باإلنضمــام 
إلــى نقابــة تضــم أبنــاء صناعتــه وحرفتــه،  حتــى يصبــح لــكل صناعــة نقابــة،  
ثــم تجتمــع جميــع النقابــات وتتفــق كلمتهــا علــى اإلتحــاد العــام،  انتبهــوا أيهــا  
اإلخــوان وال تعطــوا أصواتكــم فــي اإلنتخابــات لغيــر أحــرار العمــال،  حتــى يكــون 

نوابنــا مــن طبقاتنــا«.
يطغــى فــي األعــداد الخمســة لصحيفــة »اإلنســانية« التــي أصدرهــا  »حــزب 
الشــعب »، يطغــى  الشــأن النقابــي وتنظيــم العمــال علــى  المســاحة األكبــر 
مــن الصحيفــة وخطابهــا،  وكتبــت » صحيفــة اإلنســانية » فــي عددهــا الثانــي: 
» نريــد تحديــد أوقــات العمــل بثمانــي ســاعات،  وســت ســاعات للعمــال الذيــن 
تنظمــوا صفوفكــم  ان  اإلخــوان  أيهــا  عليكــم   المضــرة،   األشــغال  يشــتغلون 

وتؤلفــوا نقاباتكــم ».
كمــا وردت فــي المجلــس الوطنــي الثانــي للحــزب الشــيوعي اللبنانــي ـ الســوري 
يونيــو  ١٩٣٠ هــذه المقررارت:اإلســتقال الوطنــي ـــحريات ديموقراطيــة علــى 
مســتوى التنظيمــات واإلجتماعــات ـ حــق اإلضــراب وحريــة العمــل النقابــي ـ ٨ 

ســاعات عمــل ـ توزيــع أراض علــى الفاحيــن المحروميــن مــن األرض. 
مرحلة اليسارية الثانية

قــد  القــرن العشــرين،  كان اليســار العربــي  فــي منتصــف الثاثينيــات  مــن 
 « طابــع  عليهــا   ســيغلب   التــي  الثانيــة«   اليســارية   « مرحلــة  فــي  دخــل 
الســفيتة » نســبة لاتحــاد الســوفيتي  فــي عمومهــا و » الفرنســة » فــي طابــع 
تحتــي ناجــم عــن ارتبــاط  ملتبــس لبعــض األحــزاب الشــيوعية العربيــة بالحــزب 
الشــيوعي الفرنســي. وفــي تلــك المرحلــة،  شــهدت » اليســارية الثانيــة » غلبــة 
لهــذه  السياســات اإلجتماعيــة الوطنيــة  الكبــرى علــى  الدوليــة  اإلســتراتيجيات 
اليســارية،  ومــع أن انطاقــة » اليســار األول » قامــت علــى تقديــم اليســارية 
بإعتبارهــا اتجاهــا اجتماعيــا ـ نقابيــا ـ ديموقراطيــا،  فــإن اليســار الثانــي »، 
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تجــاوز ذلــك،  ليغــدو صــدى للسياســة الخارجيــة الســوفياتية،  فــي جانبــه األعــم،  
ومحاكيــا فــي جانــب منــه،  لسياســات الشــيوعيين الفرنســيين.

اللبنانيــة بتاريــخ ٧ـ  وحــول  » الفرنســة«    كتبــت صحيفــة » المعــرض« 
٦ـ ١٩٢٥ـ فقالــت: »أصــدر الصديــق الرفيــق يوســف ابراهيــم يزبــك جريــدة  
اســبوعبة ســماها ) اإلنســانية (،  وجعلهــا لســان حــال العمــال فــي هــذه البــاد،   

وإذا شــئت فســمها أيضــا وليــدة الجريــدة الفرنســاوية ) لومانيتــه ( ».
فــي قــراءة نقديــة مبكــرة )١٩٦٤( لمرحلــة » اليســارية الثانيــة » يقــول المفكــر 
اليســاري  الســوري  اليــاس مرقــص فــي كتابــه » تاريــخ األحــزاب الشــيوعية فــي 
الوطــن العربــي »: بتاريــخ ١١ـ ٩ ـ ١٩٣٩ نشــرت صحيفــة صــوت الشــعب  
ـ الشــيوعية اللبنانيــة الســورية،  برقيــة  خالــد بكــداش ورفيــق رضــا وفــرج هللا 
الحلو ونقوال الشــاوي إلى المفوض الســامي الفرنســي  بتأييد فرنســا واإلســتعداد 
للحــرب فــي الخنــادق معها،ودعــت اللبنانييــن والســوريين للتطــوع فــي الجيــش 
الفرنســي  دفاعــا عــن الديموقراطيــة » ومكافحــة الفاشــية فــي فرنســا وأوروبــا.

 ويتحــدث خالــد بكــداش األميــن العــام للحــزب الشــيوعي الســوري ) حــوار عمــاد 
نداف ( عن تلك الفترة فيقول: » بعد إقامتي  في موسكو بين عامي ١٩٣٤ 
و١٩٣٦ ذهبــت إلــى باريــس،  وكانــت قــد نشــبت الحــرب األهليــة اإلســبانية بعــد 
التمــرد الفاشــي ضــد حكومــة الجبهــة الشــعبية،  وتطوعــت للذهــاب إلــى إســبانيا  
للمشــاركة فــي الحــرب األهليــة،  فرفضــوا تطوعــي،  وذهبــت لفتــرة قصيــرة إلــى 
الجزائــر، ومــن الجزائــر ســافرت إلــى مراكــش ألشــارك فــي تنظيــم الحملــة  ضــد 

التمــرد الفاشــي فــي إســبانيا ». 
فــي عــام ١٩٤١، علــى إثــر دخــول القــوات البريطانيــة والفرنســية الحــرة إلــى 
لبنان وســوريا،  تركز نشــاط الحزب الشــيوعي اللبناني ـ الســوري على التعاون 
مــع فرنســا،  وجــاء ذلــك كفعــل تعبيــري انعكاســي  للتحالــف بيــن الجنــرال شــارل 
بيــن اإلتحــاد الســوفياتي  ديغــول والشــيوعيين الفرنســيين وللعاقــة المســتجدة 
والــدول الغربيــة بحســب مــا يــرى اليــاس مرقــص، وأكثــر مــن ذلــك، فقــد اتســمت  
سياســة الحــزب الشــيوعي اللبنانــي ـ الســوري  بعــدم  الوضــوح والدقــة حيــال 
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أزمة اســتقال لبنان في عام ١٩٤٣، وحين ارتكبت القوات الفرنســية عدوانها 
التاريخــي علــى  مدينــة دمشــق والمــدن الســورية األخــرى فــي مايــو ١٩٤٥، 
أدانــت » صــوت الشــعب »الشــيوعية »المجــزرة الفاشــية » فــي أعدادهــا الثاثــة  
الصــادرة بعــد المجــزرة،  إال أنهــا لــم تطالــب بإنســحاب القــوات الفرنســية مــن 

ســوريا. 
وفــي الجزائــر، لــم تختلــف حــال الشــيوعيين الجزائرييــن، وهــم الفــرع الشــيوعي 
اإلمتــدادي للحــزب الشــيوعي الفرنســي،  ودعــا الشــيوعيون الجزائريــون إلــى » 
إقامــة جزائــر متحــدة مــع فرنســا حــرة »،  وإذ شــارك الشــيوعيون الجزائريــون 
بفعاليــة ونشــاط فــي الحــرب األهليــة اإلســبانية علــى مــا جــاء فــي كتــاب » تاريــخ 
األقطــار العربيــة المعاصــر »الصــادر فــي موســكو،  فــإن الحــزب الشــيوعي 
وفقــا  الفرنســية  الجنســية  ألــف جزائــري  ســتين  إعطــاء  علــى  وافــق  الجزائــري 

لمرســوم صــادر فــي باريــس بتاريــخ ٧ ـ ٣ ـ ١٩٤٤.
هــذه األصــداء الفرنســية فــي سياســات » اليســارية الثانيــة«،  ســتجد مفاعيلهــا 
أيضــا فــي  قضيتيــن،  األولــى تكمــن فــي استنســاخ خالــد بكــداش األميــن العــام 
للحــزب الشــيوعي الســوري،  لمفهــوم األمــة،  عــن موريــس توريــز  األميــن العــام 
للحزب الشــيوعي الفرنســي،   وإذ يقول   توريز إن الجزائر أمة آخذة بالنشــوء 
بالتعــاون مــع فرنســا،  فخالــد بكــداش يقــول إن المعاهــدة الســورية ـ الفرنســية   
خطــوة إلــى األمــام فــي طريــق تكــون األمــة الســورية،  والقضيــة الثانيــة هــي  
فــي  بعيــدا  بكــداش  خالــد  ذهــب  حيــث  الســوري،   اإلســكندورن  لــواء  قضيــة 
تغطيــة الموقــف الفرنســي مــن لــواء اإلســكندرون،  فوافــق علــى تعديــل المعاهــدة 
الســورية ـ الفرنســية بمــا يتفــق مــع السياســة الفرنســية  نــزوال عنــد » مقتضيــات 
مكافحــة الفاشــية » وأشــادت صحيفــة » صــوت الشــعب » بتاريــخ ١٨ـ ٩  ـ 

١٩٣٧ بالصداقــة الوثيقــة بيــن فرنســا وتركيــا 
يقــود الحديــث عــن »مفهــوم األمــة« اســتطرادا للحديــث عــن األمــة العربيــة 
والوحــدة العربيــة ومواقــف »اليســارية الثانيــة » منها.فــي مذكــرات يومياتــه فــي 
الســجن  المعروفــة ب » يوميــات الواحــات »يقــول الروائــي المصــري اليســاري 
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صنــع هللا ابراهيــم،  إن الشــيوعيين المصرييــن انقســمت مواقفهــم حيــال الوحــدة 
المصريــة ـ الســورية عــام ١٩٥٨، والشــائع فــي لبنــان وســوريا،   أن خالــد 
بكــداش غــاب عــن  جلســة مجلــس النــواب الســوري المخصصــة إلبــرام الوحــدة 

الثنائيــة مــع مصــر، وغــادر إلــى تشيكوســلوفاكيا.
 وجــراء ذلــك انســحب ســعيد حورانيــة واليــاس الديرانــي مــن الحــزب الشــيوعي، 
وتبعهمــا بعــد ذلــك ياســين الحافــظ واليــاس مرقــص، ويتحــدث خالــد بكــداش 
عــن ذلــك المنعطــف التاريخــي فيقــول: » عنــد إعــان الوحــدة ذهبــت ســرا إلــى 
تشيكوســلوفاكيا،  ثــم عــدت بعــد تطمينــات مــن الضبــاط،  إال أن خطــاب جمــال 
عبــد الناصــر فــي ٢٦ كانــون األول/ ديســمبر ١٩٥٨ فــي بــور ســعيد واتهامــه 

الشــيوعيين بأنهــم عمــاء دفعنــي مــرة ثانيــة إلــى التخفــي«.
وحــول  المواقــف الســلبية  مــن الوحــدة المصريــة ـ الســورية،  تحفــظ ذاكــرة 
الصحــف اليســارية فــي لبنــان هــذه العناويــن: ـ »األخبــار«: القوانيــن الجديــد 
للجمهوريــة العربيــة المتحــدة تهــدف إلــى » بلــع » اإلقتصــاد الســوري  ـ ٣٠ ـ 
٧ ـ و٦ ـ ٨ ـ ١٩٦١. » النــداء »  ـ ٢٢ـ ٩ ـ ١٩٦١: التحكــم المصــري فــي 
سوريا. » النداء » ٢٤ـ ٩ ـ ١٩٦١:  سياسة التمصير هي المشكلة. »النداء 
» ٢٧ـ ٩ ـ ١٩٦١: الشــعب الســوري يناضــل إلنهــاء حكــم الســيطرة المصريــة ـ 
إلقامــة جبهــة وطنيــة ضــد الحكــم الناصــري والغــزو المصــري بعــد اإلنفصــال: » 
النداء » ١ـ١٠ ـ ١٩٦١: التظاهرات تعم  مناطق سوريا بأسرها  وتهتف ضد 
الطغيــان والدكتاتوريــة  ـ الحــزب الشــيوعي الســوري:  ضــد اإلســتعمار والتحكــم 
الفرعوني. » األخبار » ـ ١ـ ١٠ ـ ١٩٦١: يجب تحرير ســوريا من التمصير 

والســيطرة المصريــة و بعــد ســقوط الوحــدة  الثنائيــة بيــن مصــر وســوريا
ألقــى خالــد بكــداش،  بحســب مــا يــروي اليــاس مرقــص،  خطابــا فــي المؤتمــر 
الثاني والعشــرين للحزب الشــيوعي الســوفياتي أشــاد فيه » بانتصار » الشــعب 
الســوري، وقال  في حوار مع صحيفة » أونيتي »  الشــيوعية اإليطالية :  »  
لمصلحــة مــن يجــري التأميــم ؟ لمصلحــة الجيــل البرجــوازي الجديــد فــي مصــر 
الــذي نشــأ بعــد عــام ١٩٥٢،  التأميــم فــي الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ال يمــت 
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إلــى اإلشــتراكية بصلــة ». 
هــذه  المواقــف  مــن الرئيــس  جمــال عبــد الناصــر ســيكون لهــا متشــابهات مــع 
الحزبيــن الشــيوعيين المصــري والعراقــي،  ففــي بغــداد  حيــث أطلــق الشــيوعيون 
شــعار » ماكــو زعيــم  إال كريــم »،  كداللــة رمزيــة ســلبية تجــاه عبــد الناصــر 
وكرمزيــة تأييــد للرئيــس العراقــي عبــد الكريــم قاســم،  فــإن الحــزب الشــيوعي 
المصري حاكى الهتاف البغدادي بهتاف قائل: » زي قاســم يا جمال / جبهة 
وطنيــة يــا جمــال »،  مثلمــا يــروي عبــد القــادر ياســين فــي كتابــه » الحركــة 

الشــيوعية المصريــة«.
بتفســير أكثــر وضوحــا،  فقــد عــارض الحــزب الشــيوعي العراقــي الوحــدة مــع 
مصــر،  وأصــدر بيانــا بتاريــخ ٣ ـ ٩ ـ ١٩٥٨، قــال فيــه: » ال يمكــن لجيشــنا 
العراقــي وضباطــه المغاويــر، إال أن يقلقــه التفكيــر فــي األســلوب الــذي تــم بــه 
توحيــد الجيشــين فــي الجمهوريــة العربيــة المتحــدة،  وإن التفكيــر باإلنضمــام إلــى 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة لــن يوفــر لإلقتصــاد  والرأســمال الوطنــي العراقــي 
فرصــا كافيــة لإلزدهــار والتطــور،  وال شــك أن التعــاون ممكــن بيــن اإلقتصاديــن 
) المصــري والعراقــي ( إلــى أبعــد حــدود،   بينمــا اندماجهمــا ســيوفر اقتصــادا 
أكبــر لإلقتصــاد األكثــر تقدمــا،  علــى حســاب تضييــق الفــرص أمــام اإلقتصــاد 

العراقــي المتخلــف«.
وبصــورة عامــة،  لــم يكــن اإلتحــاد الســوفيتي متحمســا إلنضمــام العــراق إلــى 
نيكيتــا خروتشــوف  الســوفيتي  الرئيــس  المتحــدة،  وألقــى  العربيــة  الجمهوريــة 
خطابــا فــي فبرايــر ١٩٥٩) صحيفــة » برافــدا » الســوفياتية ـ ٢٥ـ٢ـ ١٩٥٩( 
قال فيه: » إن اإلتحاد الســوفياتي يؤيد اســتقال جمهورية العراق، وإن توحيد 
الشــعوب فــي الكفــاح ضــد اإلســتعمار أمــر ضــروري،  إال أن هــذا ال يعنــي أن 
تدخــل هــذه الــدول بالضــرورة  فــي وحــدة  وتخضــع لحكومــة واحــدة وقيــادة زعيــم 
واحــد »،وحيــن عصفــت الريــاح بالجمهوريــة العربيــة المتحــدة ووقــع اإلنفصــال 
بيــن ســوريا ومصــر فــي الثامــن والعشــرين مــن ســبتمبر ١٩٦١،  كان اإلتحــاد 
الســوفياتي في طليعة الدول المرحبة باإلنكســار الوحدوي الســوري ـ المصري،  
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وكتبــت صحيفــة )برافــدا  ـ٧ ـ ١٠ ـ ١٩٦١( معلقــة علــى اإلنفصــال بوصفــه »  
انتصــار تاريخــي للشــعب الســوري بالتعــاون مــع الجيــش«.

الناصــر،   عبــد  جمــال  الرئيــس  تجــاه  الســلبية  اليســارية  المواقــف  هــذه  إن 
التــي  اإلنقابيــة  الحركــة  تجــاه  ســلبية  ســوفياتية  قــراءة  مــن  باألصــل  ناشــئة 
قادهــا »الضبــاط األحــرار »المصريــون فــي ٢٣ يوليــو عــام ١٩٥٢، فالموقــف 
الســوفياتي آنــذاك رأى« أن اإلمبريالييــن األميركييــن والبريطانييــن دبــروا انقابــا 
عســكريا،  واســتولت علــى الســلطة،  مجموعــة مــن الضبــاط الرجعييــن الذيــن 
تربطهــم صلــة مباشــرة وقويــة بالواليــات المتحــدة بقيــادة محمــد نجيــب »علــى مــا 
أوردت نورهــان الشــيخ فــي كتابهــا » موقــف اإلتحــاد الســوفياتي وروســيا مــن 
الوحــدة العربيــة »، كمــا أن اإلتحــاد الســوفياتي قــرأ اتفاقيــة الجــاء المصريــة 
ـ البريطانيــة عــام ١٩٥٤، بإعتبارهــا انتصــارا للدبلوماســية األميركيــة وصلحــا 

بيــن مصــر والغــرب.
الســورية،   ـ  الوحــدة المصريــة  المتحفظــة علــى  المعترضــة أو  المواقــف  تلــك 
وعلــى اندمــاج العــراق فــي الجمهوريــة العربيــة المتحــدة،  ســبقها ورافقهــا تشــنج 
قــراءة  مــن  باألصــل  متأتيــة  العربيــة،   والقوميــة  األمــة  مفهــوم  مــن  يســاري 
جوزيــف ســتالين  للقوميــات فــي الشــرق،  وبكونهــا حــركات إصــاح برجوازيــة 
منحــازة إلــى الرأســمالية واإلســتعمار الغربــي،  وغيــر خارجــة عــن كونهــا وحــدة 
إســامية أو وحــدة طورانيــة أو اتجاهــا غربيــا علــى مــا اقتربــت رؤيــة الشــيوعيين 
الســوفييت وكادت تجمــع علــى ذلــك،  مســتندة إلــى ظواهــر الصــورة السياســية 
لُتطلــق  أحكامــا مطلقــة علــى أي اتجــاه قومــي أو وحــدوي أو حتــى نضالــي مــن 

خــارج الدائــرة اليســارية.
 وعلــى هــذا األســاس بــات المفتــي أميــن الحســيني » عميــا هتلريــا » ومشــروع 
جامعــة الــدول العربيــة مشــروعا بريطانيــا،  وســوريا الكبــرى صنيعــة انكليزيــة،  
ومن هذا المنظور راح الحزب الشيوعي السوري يبني مواقفه حيال اإلنقابات 
العســكرية  التــي عرفتهــا ســوريا فــي األربعينيــات  والخمســينيات، فــإذا ســعى 
اإلنقابيــون للتقــارب  مــع العــراق،  فمعنــى ذلــك أن اإلنقــاب إنكليــزي،  وإذا 
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اتجهــوا للتفاهــم مــع مصــر،  فذلــك يعنــي أن اإلنقابييــن أميركيــون.
إالم أدى ذلك؟

أدى ذلــك إلــى انســحاب القــراءة الســابقة الذكــر،  نحــو القضيــة الفلســطينية 
وانزيــاح اإلتحــاد الســوفياتي نحــو إســرائيل ومســاندته قــرار التقســيم، والتحــاق 
اليســار العربــي بأغلبــه بالموقــف الســوفياتي. وفــي هــذا الســياق،  يقــول  المفكــر 
المصــري اليســاري أنورعبــد الملــك فــي كتابــه » المجتمــع المصــري والجيــش 
»:  » إن األحــزاب الشــيوعية المختلفــة والملتزمــة بالمبــدأ الماركســي ـ اللينينــي 
دعــت الــى اإلعتــراف بإســرائيل ضمــن حــدود قــرارات األمــم المتحــدة  عــام 
١٩٤٧ وتعويــض الاجئيــن وعقــد معاهــدة ســام مــع اســرائيل »، ويســتعرض 
حنــا بطاطــو فــي الجــزء الثانــي  مــن كتابــه »العــراق ـ الحــزب الشــيوعي » 
إربــاكات واضطرابــات الشــيوعيين العراقييــن جــراء الموقــف الســوفياتي،  ومــن 
ثــم دورانهــم فــي فلكــه،  داعيــن عبــر صحيفتهــم » األســاس » إلــى إقامــة دولــة 

عربيــة ديموقراطيــة فــي الجــزء العربــي مــن فلســطين«.
 وجــراء ذلــك أوغــل الشــيوعيون العــرب اســتغراقا فــي السياســة الســوفياتية بعــد 
قــرار التقســيم الخــاص بفلســطين، وإلــى حــدود ذهــب معهــا الحزبــان الشــيوعيان 
فــي ســوريا والعــراق إلــى » إدانــة التدخــل الرجعــي العربــي المســلح فــي فلســطين 
»،  كمــا يقــول عبــد هللا تركمانــي فــي كتابــه » األحــزاب الشــيوعية فــي المشــرق 
العربــي »،   وذلــك إثــر الحــرب العربيــة ـ اإلســرائيلية األولــى عــام ١٩٤٨، 
ودعــا بعــض قــادة جماعــة » حدتــو« الشــيوعية المصريــة » إلــى تأييــد اســرائيل 
ألنهــا تمثــل مرحلــة  أرقــى مــن التطــور اإلجتماعــي، وهــي مرحلــة  الرأســمالية،  

فــي حيــن أن الــدول العربيــة  تمثــل مرحلــة العاقــات اإلقطاعيــة ».
عــام... بنــى اإلتحــاد الســوفيتي مواقفــه تلــك،  ولحقتــه » اليســارية الثانيــة » 

؟ وسياســاته  بمواقفــه 
في الرابع عشر من مايو ١٩٤٧، ألقى اندريه غروميكو، المندوب السوفياتي 
إلــى مجلــس األمــن الدولــي،  ووزيــر الخارجيــة الســوفياتية الحقــا،  كلمــة فــي 
مجلــس األمــن جــاء فيهــا: » إن مئــات  األلــوف مــن اليهــود يجوبــون اآلفــاق 
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بحثــا عــن مــأوى،  لقــد آن اآلوان لتقديــم العــون لهــؤالء النــاس،  إن العــرب 
يدعــون أن تقســيم فلســطين هــو ظلــم تاريخــي،  ولكــن ال يمكــن الموافقــة علــى 
هــذه الرؤيــة،  إذ يكفــي أن الشــعب اليهــودي،  كان مرتبطــا بإســرائيل علــى 

امتــداد فتــرة تارخيــة طويلــة«.
وفــي حــوار أجرتــه قنــاة » روســيا اليــوم » بتاريــخ ٢٨ـ ١٢ـ ٢٠١٣،  مــع  نجــل 
اندريــه  غروميكــو،   آناتولــي، قــال  إن والــده: » كان يتعاطــف كثيــرا مــع 
اليهــود ألنهــم شــجعان،  و شــاهد بــأم عينــه كيــف تمــت إبادتهــم فــي الحــرب 
العالمية الثانية،  كما أن ســتالين كان يعتقد بأن اإلعتراف بإســرائيل ســيجعلها 

تتعامــل مــع موســكو«.
إن مراجعــة عامــة أو تفصيليــة لسياســات » اليســارية الثانيــة » ســتفضي إلــى 
خاصــة تفيــد عــن طغيــان اإلضطــراب علــى مواقــف وسياســات وســلوكيات 
الطور الثاني من اليسار العربي،   خصوصا تجاه  مسألتين  بالغتي التأثير 
فــي الوعــي العربــي  العــام،  وهمــا القضيــة  الفلســطينية والوحــدة العربيــة،  إال 
ان مرحلــة الســتينيات  مــن القــرن الماضــي،   دفعــت  نحــو إنتــاج » يســارية 

ثالثــة »عملــت علــى مراجعــة  جذريــة تجــاه هاتيــن المســألتين.
اليسارية الثالثة:-

بــدا ذلــك بوضــوح  مــن خــال  موقــف الحــزب الشــيوعي الســوداني  منــذ عــام  
١٩٦٧، حيــث غــدت الوحــدة العربيــة إحــدى ركائــز خطابــه وأدبياتــه،  ف » 
اســرائيل حصــان طــروادة امبريالــي منــذ ١٩٤٨ وال يوجــد منطــق علمــي لقيــام 
وطــن لليهــود فــي فلســطين العربيــة » تلــك المراجعــة  وجــدت أصداءهــا أيضــا 
مــع الحــزب الشــيوعي اللبنانــي بعــد مؤتمــره الثانــي عــام ١٩٦٨،  وفــي ذلــك 
يقــول األميــن العــام األســبق للحــزب جــورج حــاوي فــي تقديمــه كتــاب » حيــاة 
علــى المتــراس »آلوائــل الحزبييــن أرتيــن مادويــان: إن الحــزب الشــيوعي اللبنانــي 
حســم موقفــه مــن اإلنتمــاء القومــي والوحــدة العربيــة مــذذاك المؤتمــر، فضــا عــن 

تحديــده اســرائيل كقاعــدة لإلمبرياليــة العالميــة.
العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  أبكــر  الثالثــة »  مــن »اليســارية  هــذه األصــداء  
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فــي طــرق أبوابهــا و بمــا يتعلــق حصــرا بالقضيــة الفلســطينية،  حيــث تجــاوز 
الشــيوعيون العراقيــون مرحلــة القطيعــة مــع أنفســهم عــام ١٩٤٨، وذهبــوا فــي 
عــام  ١٩٥٦ إلــى إدانــة بيــان صــادر عــام ١٩٤٨ بعنــوان » ضــوء علــى 
القضيــة  الفلســطينية »  منســوب إلــى قيــادي شــيوعي عراقــي  هــو يوســف 
القتــال  عــدم  إلــى  خالــه  مــن  ودعــا  باريــس،   فــي  يقيــم  كان  اســماعيل،  
ضــد اســرائيل  وتأييــد قــرار التقســيم  واعتبــار منظمتــي » شــتيرن »وأراغــون«  

تقدميتيــن. منظمتيــن  اإلســرائيليتين 
إن تلــك المراجعــات علــى أهميتهــا القصــوى،  شــكلت خروجــا واضحــا عــن 
إرث الســتالينية بعناصرهــا المصطدمــة بالضميــر العربــي والوعــي العــام، إال 
أن العناصــر الســتالينية  األخــرى وذات الصلــة باإلجتمــاع السياســي المرتبطــة 
باإلســتبداد وعبــادة الشــخصية  وبإيــاء اإلســترايجيات الدوليــة الكبــرى أولويــة 
شــبه حصريــة ومتقدمــة علــى القضايــا الوطنيــة واإلجتماعيــة والمطلبيــة،  جعــل 
مــن مراجعــة » اليســارية الثالثــة »غيــر مكتملــة،  وبالتحديــد إذا مــا قورنــت مــع 
»اليســارية األولــى » وكونهــا نقابيــة ـ اجتماعيــة ـ ديمقراطيــة وبــذا يمكــن القــول: 
إن الثاثيــة المذكــورة آنفــا،  والتــي أدركهــا » اليســار األول  » تعيــد طــرح 

ســؤالين تعريفيــن  علــى بســاط اإلبتــداء والبداهــات:
 السؤال األول: ما اليسارية وإذا شاء  البعض ما الماركسية؟

يجيــب المفكــر المغربــي عبــد هللا العــروي علــى هــذا الســؤال بالقــول:« الليبرالــي 
يتعرف على الماركسية  عن طريق ما سمي في روسيا القيصرية بالماركسية 
الشــرعية،  وهــي نظريــة تطوريــة ال تقــر التغييــر الفــوري واإلصــاح القســري،  
تــرى نفســها كنتيجــة حتميــة لحركــة نمــو طبيعيــة تتــم كلهــا تحــت ظــل الحكــم 
الوســطى  للطبقــة  المذكــورة  النظريــة  تحــدد  اإلطــار  هــذا  وفــي  البرجــوازي،  
مكانتهــا ودورهــا القيــادي والتربــوي،  تشــيد بوظيفتهــا وتطمئنهــا علــى مســتقبلها،  

ال يــرى الليبرالــي فــي الماركســية ســوى نظريــة حــول التطــور الرأســمالي ».
  السؤال الثاني: ما السياسة ؟

هــذا الســؤال  يطرحــه ســقراط ويجيــب عنــه أفاطــون قائــا: »السياســة فــن 
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وعلــم مثــل ســائر الفنــون والعلــوم كالطــب وقيــادة الســفن وسياســة الخيــول،  
فــن السياســة يجــب أن يتوخــى مصلحــة المحكــوم دون الُحكــم،  مثــل الطــب 
يتوخى مصلحة المريض،  والســائس مصلحة الخيول وربان الســفينة مصلحة 

الــركاب«.
هل المسار التاريخي لليسار العربي  سلك هذه النحو ؟

لــم يســلك اليســار العربــي هــذا النحــو فــي مســاره الطويــل،  وبالتحديــد مــع 
طوريــه الثانــي والثالــث،  فالسياســة تجــردت مــن كونهــا فعــا اجتماعيــا  إلــى 
كونهــا قــوال مجــردا،  قــول عــام يقــدم أولويــة الُحكــم ) الســلطة ( علــى المحكــوم،  
والدعــوة إلــى مكافحــة الطغيــان فــي الخــارج وممارســة الطغيــان بأشــد أشــكاله 
فــي الداخــل، ورفــع شــعار حريــة الدولــة وقرارهــا السياســي فــي مواجهــة القــوى 
الخارجيــة ومصــادرة حريــة األفــراد داخليــا، وفــوق ذلــك الذهــاب إلــى تأويــات  

لفظيــة عــن الديموقراطيــة،  ليســت ذات معنــى علــى اإلطــاق.
 وفي ذلك كتب اليساري اللبناني جورج حنا في كتاب » عائد من موسكو » 
عــام ١٩٤٧،  فقــال: » إذا رجعنــا إلــى القامــوس،  نجــد أن كلمــة الديموقراطيــة 
تعني حكم الشعب للشعب،  واسمح لي أن اقسم العالم  إلى جبهتين، األولى 
انكلوساكســونية و الثانيــة ســوفياتية،  األحــزاب فــي الــدول إإلنكلوساكســونية  
تتنــاوب الحكــم،  وهــذا مــا فيــه مــن دكتاتوريــة  الحــزب الحاكــم  ومــن تحُكــم 
األكثريــة باألقليــة،  وأمــا النظريــة الســوفياتية فتقــول بالحكــم لمصلحــة الشــعب  
أكثــر ممــا ترتكــز علــى الحكــم بواســطة الشــعب،  وذلــك عــن طريــق حــزب واحــد 
يعمــل علــى تطبيــق الديموقراطيــة لمصلحــة الفــرد والمجمــوع،  وإذا قارنــا بيــن 
النظريتيــن  تبيــن لنــا أن كلتيهمــا قائمــة علــى دكتاتوريــة حــزب شــعبي،  ويجــدر 
أقــل بإجماعهــم،   لــم  القــول إن ســكان روســيا بأكثريتهــم الســاحقة،  إذا  بــي 

يماشــون سياســة الحــزب ومبدئــه«.
التأويــل  التــي يرافقهــا  الســتالينية   أم  الديموقراطيــة  فعــا  هــذه هــي  هــل 

المعنــى ؟ المجــرد مــن  اللفظــي  والقــول 
يــرد  القيــادي اليســاري محمــد دكــروب، كاتــب ســيرة الحــزب الشــيوعي اللبنانــي،  
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علــى جــورج حنــا بعــد خمســين ســنة،  فــي تقديــم الطبعــة الثالثــة مــن » جــذور 
السنديانة الحمراء«  عام ٢٠٠٧،  فيقول: » معظم تواريخ األحزاب الشيوعية 
فــي الفتــرة الســتالينية ومــا بعدهــا  ســواء الحــزب الشــيوعي الســوفياتي  أم غيــره  
ـ فــي جوانبهــا األهــم ـ هــي  تواريــخ حــزب األميــن العــام، والتغييــرات التــي كانــت 
تجــري بيــن عهــد أميــن عــام وآخــر،  كان مــن أبــرز صفاتهــا، وضــع تزويــرات 

جديــدة  فــي مــكان تزويــرات ســابقة«. 
وحــول آحاديــة القائــد واســتفراده وتأبيــده أمينــا عامــا يــورد اليســاري اللبنانــي  
يوســف خطــار الحلــو فــي الجــزء الثانــي مــن كتابــه » أوراق مــن تاريخنــا » أن 
خالــد بكــداش األميــن العــام للحــزب الشــيوعي اللبنانــي ـ الســوري قــال لــه: » 
كامــي هــو القانــون، والقانــون ال ُيخالــف »،  وإذ يؤكــد خالــد بكــداش بقولــه 
ذاك تغييــب حريــة القــول والــرأي والتعدديــة داخــل الحــزب الشــيوعي فــي المرحلــة 
الســتالينية، فإنــه  يســتدرك خطــأ التجربــة الســوفياتية  ببعــض تفاصيلهــا،  إنمــا 

بعــد انهيــار اإلتحــاد الســوفياتي.
فــي الحــوار المطــول الــذي أجــراه عمــاد نــداف وأصــدره بكتــاب عنوانــه » خالــد 
بكــداش يتحــدث » عــام ١٩٩٣، يقــول خالــد بكــداش:« لينيــن لــم يكــن  مــن 
الحــزب واحــدا،   يكــون  أن  يجــب  أنــه  يكتــب  ولــم  الواحــد،   الحــزب  أنصــار 
لذلــك يمكــن تعــدد األحــزاب،  يمكــن التلطيــف مــن المركزيــة ضمــن النظــام 

اإلشــتراكي«.
بعد الرجوع عن مسار إشكالي رافق الحقبة السوفياتية حتى رحيلها،  وأورثها 
الدولــة المســتبدة ـ األمنيــة ـ الشــمولية، وإلــى مســتوى بــات مــن الصعوبــة معــه 

تفكيــك التــزاوج بيــن اليســار واإلســتبداد.
تلــك إشــكالية كبــرى مطروحــة علــى اليســار الراهــن  والطامــح إلــى تشــكيل 
تلــك اإلشــكالية،  تبــرز اشــكالية » الدوغمــا  » اليســارية الرابعــة »،  وإلــى 
أنواعهــا  علــى  واألزمــات  باألحــداث  المرتبطــة  التحليــل  وأدوات  والجمــود   «

واختافاتهــا،  وحــول ذلــك يمكــن أن يخــط القــول بدايتــه مــن:
 تاريخيا،  أفاض  اليساريون قوال  بأن الماركسية هي  فلسفة إلكتشاف الواقع 
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ومنهــج للتحليــل وفلســفة للتغييــر،  وواقــع حــال المســار التاريخــي  لليســارية 
العربيــة يفيــض بشــواهد تعانــد القــول  الفائــض، فــإذ باليســارية  تغــدو  بنيــة 
جامــدة وعقيــدة دينيــة مفرطــة فــي الجمــود وفلســفة للتبريــر، وهنــا يتبــدى انزياحهــا 
عــن أصلهــا إذا أمكــن القــول،  وانتقالهــا مــن فلســفة للتحليــل إلــى فلســفة للتبريــر،  
وهــول الفــارق  بينهمــا اليحتــاج إلــى تفصيــل مســهب،  فاألولــى تقــوم علــى 
اإلســتدالل والثانيــة تقــوم علــى الخيــال،  ممــا يفقــد الثانيــة،  أي فلســفة التبريــر 
كل المقومــات العلميــة،  وإذا جــاز التصــرف ) حتــى بالداللــة والمعنــى ( بمــا 
يقولــه المفكــر اليســاري اللبنانــي مهــدي عامــل فــي كتابــه » نقــد الفكــر اليومــي 
»،  فــإن اليســارية تحولــت مــع فلســفة التبريــر وخياالتهــا  مــن منطــق األشــياء 

إلــى منطــق اإلنشــاء.
هــذا المنطــق القائــم علــى مزاحمــة الخيــال للخيال،والمفــردات للمفــردات، ولغــة 
اإلنشــاء للغــة اإلنشــاء،  أكثــر مــن يظهــر ثقلــه وعبئــه فــي خطــاب المؤامــرة 
اليســاري،  ولعــل ذلــك مســتمد مــن اإلرث الســتاليني الثقيــل الــذي طغــى علــى 
مرحلــة مــا بعــد رحيــل فاديميــر لينيــن،  فبــات خليفتــه ســتالين علــى صــراع 
مــع كل مــن حولــه،  فأوغــل فــي تصفيــة  كبــار القــادة الســوفييت ابتــداء مــن 
تروتســكي ومــرورا بزينوفييــف وكامنييــف وبوخاريــن وغيرهم،ممــا أنتــج هاجــس 
المؤامــرة الدائمــة المتحــول إلــى نظريــة المؤامــرة الدائمــة المتحولــة بدورهــا إلــى 
فلســفة ظنيــة قائمــة بذاتهــا، وانطاقــا مــن ظنونهــا يصــار إلــى الحكــم علــى 

األشــياء  واألحــداث واألفعــال  واألشــخاص.
يروي طبيب الكرملين الخاص الدكتور يفغيني شازوف في مذكراته المعروفة 
بعنــوان » الصحــة والســلطة »وقائــع مــن« فلســفة الظــن » التــي كانــت تســتبد 
بقــادة اإلتحــاد الســوفياتي فيقــول: لمــا أبلغــت مديــر اإلســتخبارات الســوفياتية 
يــوري اندروبــوف )١٩١٤ـ١٩٨٤( بالحالــة الصحيــة المترديــة لأميــن العــام 
بريجينــف  مصارحــة  اندروبــوف  بريجينف،خشــي  ليونيــد  الشــيوعي  للحــزب 
بوضعــه الصحــي الســيء، وحيــن أبلغــت بريجينــف  بحقيقــة مرضــه  طلــب 
منــي إخفــاء األمــر عــن أعضــاء المكتــب السياســي للحــزب الشــيوعي وعــن 
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أجهــزة اإلســتخبارات الســوفياتية عامــة.
وفــي روايــة ثانيــة  يقــول الطبيــب  شــازوف: كان فيلســوف الحــزب الشــيوعي 
حتــى  بأحــد  يثــق  ال   )١٩٨٢ ـ   ١٩٠٢( سوســلوف  ميخائيــل  الســوفياتي 
والمهجوســة  شــيء   كل  مــن  المرتابــة  زوجتــه  مــع  الحــال  باألطباء،وكذلــك 
عــن  ناتجــة  وبأنهــا  سوســلوف  أمــراض  تشــخيص  تــم  وحيــن  شــيء،   بــكل 
تصلــب شــرايين القلــب وقصــور فــي الــدورة الدمويــة التاجيــة،  رفــض سوســلوف 
اإلعتــراف بمرضــه وأصــر علــى أنــه مصــاب بإلتهــاب أوتــاد عضاتــه،  وأبــى 
تنــاول العقاقيــر الازمــة،  ومــع تكــرار إصابتــه بالذبحــات الصدريــة وظهــور بــؤر 
احتشــاء فــي عضــات القلــب،  تــم خــداع سوســلوف وإعطــاؤه العقاقيــر نفســها 

بعــد تحويلهــا إلــى مراهــم.
إن » فلســفة الظــن » التــي شــكلت عمــاد النظــام الســوفياتي وفلســفته السياســية 
ـ األمنيــة،  انقلبــت سياســات ظنيــة ـ مؤامراتيــة علــى الســلوك السياســي ألغلــب 
اتجاهــات اليســار العربــي،  ولذلــك باتــت القوميــة العربيــة فــي مرحلــة قبيــل 
وبعيــد اإلســتقاالت القطريــة » قوميــة برجوازيــة منحــازة إلــى الغــرب »،  وغــدا 
حــزب » الوفــد المصــري » بزعامــة ســعد زغلول«عميــا »لحكومــة صاحبــة 
الجالــة فــي لنــدن، وأضحــت الحــرب العربيــة ـ اإلســرائيلية األولــى حربــا أشــعلها 
اإلســتعمار لخدمــة األنظمــة العربيــة العميلــة لبريطانيــا،  وتحــول مشــروع ســوريا 
الكبرى مشــروعا امبرياليا انكليزيا،  وأصبحت الوحدة العربية مشــروعا أميركيا 
ألن انقابيــي ٢٣/ تمــوز يوليــو فــي مصــر أميركيــو المــزاج واإلتجــاه،  وهــذه 
القــراءة السياســية القائمــة علــى » فلســفة الظــن »اســتمرت تنهــل مــن حروفهــا 
وأبجديتهــا حتــى عــام  ٢٠١١ مــع انطاقــة موجــات اإلحتجاجــات  الشــعبية 
العربيــة،  واعتبارهــا مــن قبــل غالبيــة اليســار العربــي مؤامــرة مــن صنيعــة الغــرف 

الخارجيــة المغلقــة وعملياتهــا الســوداء.
فــي  العربيــة ســلكت  اليســارية  لمــا ســبق ذكــره،  ســُياحظ أن  فــي حصيلــة 
مســارها الطويــل طريــق اإلصطــدام مــع البيئــات الشــعبية وحيوياتهــا الحركيــة 
والمتفجرة،فواجهتهــا وعاندتهــا بــدال مــن أن تــرى فيهــا » لحظــة تاريخيــة » نحــو 
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اإلصــاح السياســي والتغييــر اإلجتماعــي.
وعلى ذلك،  فقد  استقرت  مجموعة صور عن اليسار  في اإلدراك  العربي 
والدولــة  اإلســتبداد   إلــى  الدعــوة  بالتالــي: صــورة  تلخيصهــا  يمكــن  العــام،  
الشــمولية بنموذجهــا الســتاليني ـ صــورة النقصــان القومــي ـ صــورة التشــكيك 
الاتطــور  ـ صــورة  العربيــة  العقائــدي لأنظمــة   الحــرس  ـ صــورة  النضالــي 
اإلجتماعــي واإلقتصــادي مقارنــة بيــن روســيا الســوفياتية والغــرب الرأســمالي.  
الصورة األخيرة التي تحدث عنها عبدهللا العروي  مثلما سبق القول،  كان قد  
مهــد لهــا المفكــر اإلقتصــادي  مــن أصــول  نمســاوية جوزيــف شــومبيتر بكتــاب  
فائــق األهميــة عنوانــه » الرأســمالية واإلشــتراكية والديموقراطيــة »صدرفــي عــام 
١٩٤٢ حيــث يقــول: » اإلشــتراكية الجديــة ال تنشــأ إال مــن خــال رأســمالية 
مكتملــة النضــوج،  وكل مــا نعنيــه بالســير نحــو اإلشــتراكية هــو ترحيــل شــؤون 

الشــعب اإلقتصاديــة  مــن الدائــرة الخاصــة إلــى الدائــرة العامــة ».
لــم يتحــدث شــومبيتر عــن نظــام الحــزب الواحــد، وال عــن مصــادرة السياســة،  
شــمولية  دولــة  عــن  وال  والبروليتاريــة،  بالعماليــة  اإلشــتراكية  حصــر  والعــن 
وأمنية،  فالمقولة اإلشــتراكية لديه هي نتاج نضوج الرأســمالية التي تنتج وعيا  
ثقافيــا جديــدا هــو الفكــر  التعاونــي الــذي يحــل محــل الفكرالرأســمالي،  وبهــذا 
المعنــى تكــون اإلشــتراكية هــي التعاونيــة   الــذي كان  أشــار إليهــا بوضــوح أحــد 
اليســاريين اآلوائــل المفكــر اللبنانــي  نقــوال الحــداد فــي عــام ١٩٢٠فــي كتابــه » 
اإلشــتراكية«،  وكمــا فهمهــا المفكــران المصريــان ســامة موســى ومحمــد عبــد 

هللا عنــان فــي الربــع األول مــن القــرن العشــرين المنصــرم.    
تلــك هــي إشــكاليات اليســار العربــي،  وخاصتهــا اثنتــان: الثقــل الســتاليني 

والبلشــفي   وإعــادة تعريــف اليســار واإلشــتراكية.

 اليساريون واغتيال اليسار
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   مقدمة:

مــن ينظــر الــى عالــم اليــوم يرصــد كثيــرا مــن الصراعــات والتعقيــدات ويلمــح 
أول مــا يلمــح الــى المعاييــر المزدوجــة وإفتقــاد البعــد األخاقــى فــى إدارة 
السياســة الدوليــة،  وبعــد وجــود ظاهــرة العولمــة وتجســيدها ومــا أحدثتــه مــن  
تفاعــات فيمــا يتعلــق بالنشــاط اإلنســانى لصالــح رخــاء الجميــع إال أن 
ركــوب موجتهــا دون تحقيــق اهــداف ومصالــح جــراء هيمنــة البعــض جعــل 
مــن ســلبياتها الشــديدة علــى المســتويين الثقافــى والعرقــى الســبب الرئيســى 
فــى تفجيــر العديــد مــن الصراعــات ذات الطابــع العرقــى والقومــى والدينــى 

فــى أنحــاء كثيــرة مــن العــام.

مــن هنــا فــإن الجهــود البــد أن تتمحــور وتتركــز فــى إشــاعة دبلوماســية 

 تفعيل دبلوماسية  املسار الثانى فى 
السياسة اخلارجية خلدمة األهداف 

االسرتاتيجية واحليوية للدولة

بقلم :  بالل عبد الباقي
مساعد باحث باملركز
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جديــدة تنطلــق مــن القيــم اإلنســانية واألخاقيــة التــى بدونهــا فــإن الــدول تدخــل 
فــي صراعــات فيمــا بينهــا،  وعليــه فــا بــد مــن دراســة المنطلقــات الرئيســية لهــذه 
الدبلوماســية الجديــدة والتــى تعــرف بدبلوماســية المســار الثانــى التــى تهــدف 
الــى إشــاعة ثقافــة التفــاوض اإليجابــى بيــن األمــم والشــعوب،  باإلســتناد الــى 
األبعــاد العلميــة والثقافيــة واألخــذ فــى اإلعتبــار روح وجوهــر الديــن اإلســامى 
الحنيــف كديــن رحمــة للبشــرية علــى إختــاف جنســياتهم،  فالتحــدى الراهــن 
كيــف تقــوم هــذه الدبلوماســية بإزالــة التشــويه الــذى لحــق باالســام وعــرض 
الصــورة الزاهيــة للفكــر اإلســامى المعاصــر،  فهــى دبلوماســية تنــادى بالقيــم 
اإلنســانية وترشــيد الســلوك اإلنســانى واألخــذ بأســباب القــوة العادلــة والســعى 
الــى تحقيــق اإلســتقرار الــازم لبنــاء الدولــة فــى كافــة المجــاالت،  وإيجــاد حــوار 
حقيقــى وفعــال بيــن الــدول والحكومــات وتوظيــف األرضيــة المشــتركة لترســيخ 
الســام العــادل والمســتدام الــذى يتعــدى كل أشــكال التفاعــات التــى ال تخــدم 

مصلحــة الوطــن وإدارة الصراعــات بحكمــة.

وذلــك بإســتجاء وفهــم جــذور وأبعــاد المشــكات الكبــرى ســواءا كانــت بيــن 
الــدول أو داخــل الدولــة الواحــدة،  والســعى نحــو رصــد وتبنــى ملفــات التفاعــل 
التــى تؤثــر فــى خدمــة السياســة الخارجيــة التــى تتســم بالســيولة مــن أجــل ترســيخ 
الفهم الدبلوماســى بالتشــكيل اإليجابى وعدم ترك الســاحة خالية لقوى الهيمنة،  
حتــى نجــد موقعــا مؤثــرا بيــن دول العالــم باإلعتمــاد علــى القــدرات التفاوضيــة 

التــى ترســخ الــى قيمنــا الثقافيــة والحضاريــة.

 دبلوماسية المسار الثاني

معلــوم ان هنــاك العمــل الدبلوماســى واإلســتخبارى واإلعامــى وذلــك لخدمــة 
األمــن القومــى والحفــاظ علــى المصالــح االســتراتيجية والحيويــة للدولــة ودرء 
بيــن  التنســيق  بنــا مــن كل جانــب،  وواضــح اهميــة  التــى تحيــط  المخاطــر 
الثانــى  المســار  البديلــة أى) دبلوماســية  الدبلوماســية واإلعــام والدبلوماســية 
( باعتبارهــا  ال تتقيــد بقيــود الدبلوماســية الرســمية إلنفــاذ السياســة الخارجيــة 
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ويجعلهــا ذات قيمــة وأثــر ملمــوس إال بتعــاون القائميــن عليهــا الــذى يســهم 
ويســاعد علــى تحقيــق كثيــر مــن األهــداف العادلــة.

 فهى إذن أقرب الى مفهوم الدبلوماسية الشعبية والتى تتخذ من اللقاءات غير 
الرســمية ومــن قنــوات اإلعــام والصحافــة ووســائل اإلتصــال الحديثــة والنــدوات 
قناعــات  لترســيخ  وذلــك  اآلليــات  مــن  ذلــك  وغيــر  والمشــاركات  والمعــارض 
أخاقيــة إلدارة الصراعــات والتعامــل مــع تعقيــدات الواقــع بتقديــم المبــادرات دون  
إنتهــاج عقليــة التوصيــات والوعــود التــى ال تجــد طريقهــا للتنفيــذ،  كمــا يجــب 
األخــذ بأســباب التحليــل المســتقبلى وتقديــم األدلــة والحجــج الراســخة كأســاس 
لإلســتنتاجات التــى نتوصــل إليهــا والتعــرف علــى فكــر األطــراف األخــرى ونمــط 

الممارســات الخاصــة بهــم وتحليــل األحــداث والمســتجدات.

بالديناميكيــة  الثانــى تتســم  المســار  الدبلوماســية ذات   حتــى تكــون ممارســة 
والقــدرة علــى التغييــر الــذى قــد يطــرأ علــى ســلوك اآلخريــن،  وتفعيــل الســيناريو 
المســتقبلى وإحبــاط كل المخططــات غيــر المرغــوب فيهــا والتــى ال تتوافــق مــع 
توجهاتنــا أو خدمــة أمننــا القومــى،  وإســتجاء الثوابــت وترشــيدها واألخــذ بعيــن 
اإلعتبــار إتخــاذ القــرار الســليم لصالــح خدمــة المصالــح الحيويــة واالســتراتيجية 
الملحة واآلنية.  لذلك ينبغى لنا أن نوظف هذه الدبلوماسية التوظيف األمثل 
خاصــة علــى صعيــد االعــام الخارجــى  وصناعــة الــرأى العــام المحلــى والدولــى  
لخلــق جــو مــن التفــاؤل والحــوار البنــاء وبذلــك نكــون حققنــا منافــع كثيــرة  تعجــز 
الدبلوماســية  إخفــاق  أســباب  مــن  أن  باعتبــار  الرســمية،  الدبلوماســية  عنهــا 
الرســمية وعــدم تحقيقهــا مكاســب بالشــكل المطلــوب،  وتبنــى أساســًا علــى لغــة 
المصالــح الجافــة التــى ال تأخــذ بعيــن اإلعتبــار األبعــاد الثقافيــة والحضاريــة 
المركبــة بكافــة أبعادهــا،  وكذلــك الحيــاة الفكريــة ومجموعــة القيــم اإليجابيــة 

للمجتمــع.

 تفعيل دبلوماسية  املسار الثانى فى السياسة الخارجية لخدمة األهداف االستراتيجية والحيوية للدولة



172

السياسة الخارجية : 

تســعى الــدول عــادة  علــى مســتوى العاقــات الدوليــة الــى تحقيــق مصالــح 
محــددة وتتحــرك وفقــًا لذلــك وتتعامــل مــع البيئــة  االقليميــة والدوليــة وبالتالــى 
تتأثــر سياســتها الخارجيــة بهــا وتحــدد مــا يســمى بالمجــال الحيــوى للدولــة وهــى 
الدولــة ومصالحهــا  قــوة  تتســع وتتمــدد وفــق  بالتالــى ذات طبيعــة ديناميكيــة 
االســتراتيجية والحيويــة واآلنيــة وتتأثــر هــذه المصالــح بأبعــاد الجفرافيــا السياســية 
الخارجيــة  الدولــة  سياســات  تشــكيل  فــى  مؤثــرًا  دورًا  تلعــب  مــا  كثيــرًا  والتــى 
وفــى تحديــد المجــال الحيــوى للدولــة وهــو المجــال الــذى يختلــف مــن دولــة 
ألخــرى حســب قوتهــا وثقلهــا اإلســتخبارى والعســكرى والسياســى والدبلوماســى 

والجيوسياســى. واأليديلوجــى  واإلقتصــادى  

وبالتالــى تتحــدد مصالــح الدولــة حســب نفوذهــا وتأثيرهــا فــى نطــاق هــذا المجــال،  
ويبقــى المجــال الحيــوى هــو حــدود الســيطرة الفعليــة للدولــة وغالبــًا مــا تتجــاوز 
والسياســى  اإلقتصــادى  لثقلهــا  وفقــًا  الدولــة  بهــا  وتتميــز  الجغرافيــة  الحــدود 
وموقعهــا الجيوسياســى وكــذا دبلوماســيتها الواعيــة  الرصينــة والنشــطة وآلتهــا 
اإلعاميــة المؤثــرة فــى المحيطيــن اإلقليمــى والدولــى وأيضــًا المحلــى،  ولكــى 
تكــون هنالــك فاعليــة وتأثيــر ال بــد مــن وجــود تنســيق وتناغــم بيــن كافــة األجهــزة 
التــى تعمــل فــى مجــال إنفــاذ السياســة الخارجيــة وجعلهــا ذات حركــة وفاعليــة 
تتجــاوز الحــدود الجفرافيــة والطمــوح الــى مــا هــو أبعــد وأكبــر مــن  ذلــك وفقــًا 

ــة السياســى واإلقتصــادى والعســكرى والثقافــى. لحجــم الدول

 وهــى الحركــة المرتبطــة باألهــداف االســتراتيجية والحيويــة للدولــة ووفقــًا لهــذا 
األجهــزة اإلعاميــة  كافــة  فــى  ممثــا  اإلعــام  بيــن  التنســيق  فــإن  المنظــور 
)المخابــرات(،   الخاصــة  واألجهــزة  الصلــة  ذات  والــوزارات  الخارجيــة  ووزارة 
فــإن هنالــك دبلوماســية أخــرى ذات مســار ثانــى مثــل )دبلوماســية المنــاورات 
العســكرية،  ودبلوماســية المعــارض الثقافيــة واإلنتاجيــة والخدميــة،  النــدوات 
وورش العمــل،  دبلوماســية العمــل الثقافــى والبعثــات التعليميــة والمنــح الدراســية 

 تفعيل دبلوماسية  املسار الثانى فى السياسة الخارجية لخدمة األهداف االستراتيجية والحيوية للدولة



173

والخبــراء والمستشــارين وتقديــم المعونــات واإلعانــات ( والتــى يتطلــب القيــام بهــا 
التنســيق المحكــم وتبــادل األدوار مــع هــذه الجهــات  ذات الصلــة.

نســبة لتفاعــل العاقــات الدوليــة وواقعهــا ودوافعهــا فــى الوقــت الراهــن ناحــظ أن 
الدبلوماســية بكافــة أشــكالها التــى تتخــذ مســارات عــدة آخــذة فــى العــودة بقــوة فــى 
التأثيــر علــى ســاحة التفاعــات والعاقــات بيــن الــدول بعــد أن أصبحــت عمليــة 
التنافــس  تكــرس لظاهــرة  الــدول  بيــن  المتبــادل  التداخــل والتعــاون واإلعتمــاد 
حــول المــوارد والمصــادر خاصــة )مــوارد الطاقــة والميــاه(،  األمــر الــذى يجعلنــا 
نفكــر جيــدًا فــى تحركنــا فــى اإلتجــاه الــذى يخــدم قضايــا أمننــا القومــى ويحقــق 

المصالــح االســتراتيجية والحيويــة للدولــة.

أن مــا يحــدث اليــوم فــى كثيــر مــن األحــداث العالميــة يؤكــد صــدق مــا ذهبنــا 
إليــة مــن أهميــة التنســيق الدبلوماســى واإلعامــى مــع المؤسســات ذات الصلــة 
وكــذا التــى تقــوم بالمهــام الخاصــة )المخابــرات العامــة( لرفــد  هــذه الجهــات 
بالمعلومــات المطلوبــة والوقــوف علــى حقيقــة األوضــاع فــى الدولــة المعنيــة 
تأثــر  لنــا معهــا مصالــح حيويــة أو حــدود مشــتركة  التــى  ذات االهتمــام أو 
علــى واقعنــا أو األمــن القومى.لذلــك يمكــن القــول وفــى ظــل  هــذه التعقيــدات 
السياســية واإلقتصاديــة والصــراع حــول مصــادر الطاقــة والمــوارد خاصــة الميــاه 
نجــد أنــه مــن الصعوبــة بمــكان أن تعمــل كل مؤسســة بمفردهــا بــدون تنســيق،  
فمثــًا نجــد أن وزارة الخارجيــة وجهــاز المخابــرات  العامــة أصبحتــا تشــكان 
سياســات الــدول وأنشــطتها الخارجيــة وســلوكها نحــو كثيــر مــن القضايــا ذات 
االهتمــام المشــترك.ولفهم ذلــك البــد مــن فهــم طبيعــة العاقــة بيــن الدبلوماســية 
واالعــام والسياســة الخارجيــة والتــى تفــرض علينــا معرفــة هــذه الحقائــق فــى 

العمــل السياســى الخارجــى وهــى علــى النحــو التالــى :ــــ

أ ضــرورة التمييــز فــى السياســة الخارجيــة بيــن مســتويات ثاثــة  )وضــع 	.
السياســة الخارجيــة،  عمليــة صنــع القــرار السياســى  ثــم أخيــرًا عمليــة تنفيــذ 

القــرار السياســى (.
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ب. نقل أســاليب العمل السياســى الداخلى الذى أساســة التوافق الديمقراطى 
بيــن القــوى السياســية الــى الــى النطــاق الدولــى والخارجــى وبصفــة خاصــة 

مــن خــال المنظمــات الدوليــة الدبلوماســية.
ج. تتعدد أدوات تنفيذ السياسة الخارجية والنظر الى اإلعام على 

أنه أداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية وربط ذلك بالعمل الداخلى 
والخارجى من جانب واالستناد الى أدوات أخرى مكملة من جانب آخر 

مثل  الدبلوماسية الشعبية وجهود رجال الدين وكذا العمل العسكرى 
والضغوط اإلقتصادية.

كل واحــد مــن هــذه األدوات يــؤدى دور ال يقــل أهميــة عــن العمــل الدعائــى 
مــن  كواحــدة  الخارجيــة  الدعايــة  نضيــف  أن  الضــرورى  ومــن  والدبلوماســى 
األدوات األخــرى ألنهــا لوحدهــا ال قيمــة لهــا فالدعايــة مهمــا بلغــت مــن قــوة فهــى 
تعــد أنعكاســًا لأوضــاع العســكرية والسياســية واإلقتصاديــة القائمــة باإلضافــة 
الــى تفاعلهــا اإليجابــى تجــاه مــا يجــرى فــى الداخــل والخــارج،  وأن تنــاول 
الظــروف  فــى  المهمــة  الموضوعــات  مــن  يعــد  الخارجيــة  السياســة  موضــوع 
مــن  الــرأى  أو صنــاع  السياســى  القــرار  علــى صعيــد صنــاع  ســواًء  الراهنــة 
األكاديمَيــن والباحثيــن واإلعامَيــن والدبلوماســَين وذلــك  لعكــس نتائــج عمليــة 
التغييــر المســتمرة فــى بنيــة الدولــة ونظامهــا السياســى واإلقتصــادى الــى مراكــز 
القــوى  الدوليــة الفاعلــة والمهيمنــة علــى  الفعــل السياســى واالقتصــادى الدولــى 
مــن خــال تعــدد المراكــز والوحــدات السياســية الدوليــة المؤثــرة ســلبًا أو إيجابــًا 

علــى الوضــع السياســى واالقتصــادى واالعامــى للدولــة.

ونســبة لتطــور الثــورة التكنولوجيــة فــى وســائل االعــام واإلتصــال والمواصــات 
وبســبب هــذه الخصائــص وغيرهــا أصبــح عالــم اليــوم عالمــًا صغيــرًا ومتشــابكًا 
ومتغيــرًا بســرعة،  ومــن هنــا أصبحــت األفعــال السياســية والخارجيــة للدولــة 
المســتقلة تتــرك أثــرًا إيجابيــًا أو ســلبيًا أو لهــا مــردودات بنســب ودرجــات مختلفــة 
فــى مصالــح بعضهــا البعــض،  وعلــى نحــو لــم يكــن معروفــًا ســابقًا  لــم يعــد 
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متاحــا للــدول اإلنكفــاء أو اإلنغــاق علــى ذاتهــا ومــن ثــم تجنــب تفاعلهــا مــع 
غيرهــا،  فعالــم اليــوم ال يســمح بالعزلــة السياســية الخارجيــة لــذا تحــرص الدولــة 
المعنيــة وال ســيما ذات التفاعــات االقليميــة أو الدوليــة علــى توجيــه جــزء مــن 
نشــاطها السياســى والدبلوماســى واإلقتصــادى واالعامــى الــى خــارج حدودهــا 
ودعمــه بدرجــة عاليــة مــن االهتمــام ونســبة مقــدرة مــن مواردهــا المتاحــة لتحقيــق 
أهدافهــا ومصالحهــا االســتراتيجية والحيويــة والحفــاظ علــى أمنهــا القومى.ذلــك 
لعاقــة األمــن القومــى بأســس وجــود كل دولــة مســتقلة وذات ســيادة،  وفــى 
ســبيله أصبحــت معظــم الــدول تــرى فــى السياســة الخارجيــة أداة لتحقيــق هــذه 
الغايــة واألهــداف أى مــن  ناحيــة أخــرى أصبحــت إحــدى الركائــز األساســية 
التــى تســتند عليهــا إســتراتيجية األمــن القومــى بمعنــاه الشــامل الــذى يشــمل  

األمــن المجتمعــى واالقتصــادى والدفــاع والتنميــة فــى آن واحــد.

أهداف السياسة الخارجية : ــ

 تســعى الــدول مــن خــال آليــة عمــل سياســتها الخارجيــة الــى تحقيــق جملــة مــن 
المصالــح واألهــداف المعلنــة والخفيــة والتــى تتمثــل فــى الحصــول علــى القــوة  
التــى تضمــن لهــا حمايــة وصيانــة أمنهــا القومــى ورعايــة مصالحها االســتراتيجية 
والحيويــة واآلنيــة وضمــان إســتمرارها،  والســعى وراء  مصالحهــا اإلقتصاديــة 
وحمايتهــا وضمــان مواردهــا الطبيعيــة والتنمويــة )األمــن اإلقتصــادى والتنمــوى 
(.وقاومــة أى إختــراق أو أى تدخــل خارجــى  أو عقائــد أو أفــكار مدسوســة 
ومقاومــة المحــاوالت التــى تهــدف الــى تفكيــك النســيج اإلجتماعــى أو الوحــدة 
الوطنيــة والثقافيــة والتشــكيك فــى المــوروث الحضــارى للدولة.وتكريــس وحدتهــا 

الوطنيــة وعــدم الســماح بالتدخــل فــى شــئونها  الداخليــة.

 ومــن األهــداف السياســية الخارجيــة القديمــة أيضــًا ال يمكــن عــزل الســمعة 
الطيبــة والهيبــة التــى تتمتــع بهــا الدولــة خاصــة فيمــا يتعلــق بمنجزاتهــا  الماديــة 
فــى مجــال التكنولوجيــا والصناعــات الحديثــة وإقتصادهــا ونظامهــا السياســى 
الديمقراطــى ممــا يــؤدى الــى إحتــرام ســيادتها وشــرعيتها الدوليــة. وهنالــك ربــط 

 تفعيل دبلوماسية  املسار الثانى فى السياسة الخارجية لخدمة األهداف االستراتيجية والحيوية للدولة



176

لبعــض الــدول وخاصــة الكبــرى منهــا بيــن موضوعــات األمــن القومــى والمصالح 
اإلقتصاديــة فهــى تبــذل جهــود حثيثــة فــى ســبيل تحقيــق أهدافهــا مســتفيدة  مــن 
نشــر دعايتهــا القوميــة والعقائديــة فــى الــدول األخــرى وتشــجيع التبــادل التقافــى 

والعلمــى لتحقيــق هــذه الغايــة.

نجاح السياسة الخارجية :-

لقــد أدت خصائــص النظــام السياســى،  الدولــى الــى زيــادة متصاعــدة فــى كميــة 
التفاعــات الدوليــة ونوعيتهــا األمــر الــذى جعلهــا تمتــد لتشــمل كافــة العاقــات 
بيــن الــدول،  وقــد نجــم عــن ذلــك تحــول حقيقــى وأساســى فــى طبيعــة الهيــاكل 
التــى تشــترك بصفــة أو بأخــرى فــى عمليــة إعــداد السياســة الخارجيــة،  وعلــى 
الرغــم مــن تبايــن أدوارهــا تكــون واحــدة فــى معظــم الــدول المعاصــرة - ولنجــاح 
القــرار السياســى  مــن  السياســة الخارجيــة للدولــة البــد مــن أن ينبــع صنــع 
خصائــص النظــام السياســى الخارجــى للدولــة الــذى يعتمــد فــى وضــع السياســة 

الخارجيــة علــى هيــاكل الدولــة المعنيــة بالسياســة الخارجيــة.

 وهــى تتأثــر تبعــًا لنوعيــة وإمكانــات الدولــة ونظامهــا السياســى،  فضــًا عــن 
مــدى المشــاركة الجماهيريــة فــى إتخــاذ القــرار،  تحديــد نوعيــة الســلوك السياســى 
تلــك السياســة وعلــى الرغــم مــن أن طبيعــة  للدولــة ومــدى نجــاح  الخارجــى 
المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة والتــى تقــوم بمهــام ووظائــف لهــا عاقــة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالسياســة الخارجيــة إال مشــاركتها تختلــف بإختــاف 
النظــم السياســية مــن دولــة ألخــرى وهــى تتــوزع علــى مــا بيــن رئيــس مجلــس 
الخارجيــة،   بالسياســة  العاقــة  ذات  والــوزارات  الخارجيــة،   الــوزراء،  ووزارة 

واألجهــزة الخاصــة ) األمنيــة والمخابــرات(..             

وعليــه يمكــن أن تحــدد األدوات المهمــة التــى ترتبــط بتنفيــذ السياســة الخارجيــة 
ومــن ثــم نجاحهــا  فــى القــوة التقليديــة التــى تفــرض هيبــة الدولــة )القــوة السياســية 
والتــى تعنــى مقــدرة الدولــة ترتيــب أوضــاع سياســية مائمــة خــارج حدودهــا 
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وتســاعدها علــى إنجــاز أهــداف سياســتها الخارجيــة بأقــل خســائر ممكنــة وذلــك 
بإســتخدام واســائل  عديــدة تبــدأ بالدبلوماســية وتنتهــى بأشــكال مختلفــة منهــا 
)إســتخدام القــوة العســكرية،  المفاوضــة والمســاومة،  الضغــط اإلقتصــادى،  
الدعايــة واإلعــام،  المنظمــات الدوليــة،  تشــجيع حــركات اإلنفصــال المحليــة 

والحــوار الدبلوماســى (.

فــى تنفيــذ السياســة الخارجيــة إال أن  علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه األدوات 
النجــاح األكيــد يســتند الــى أعمــدة ثاثــة وهــى :ـ دبلوماســية نشــطة،  و دعايــة 
وإعــام زكــى،  وقــوة عســكرية يقظــة ورادعــة،  وأن الهــدف العــام لمســتويات 
تنفيــذ العمــل السياســى الخارجــى مــن خــال األدوات آنفــة الذكــر يتجســد فــى 
تفعيــل أقــل األدوات والوســائل تكلفــة،  والتنســيق الجيــد والمحكــم بيــن أدوات 
تنفيــذ السياســة الخارجيــة وفــق تخطيــط مــرن أساســه وضــوح الرؤية.ورغــم تعــدد 
أدوات الدبلوماســية يظــل التفــاوض هــو جوهــر تنفيــذ السياســة الخارجيــة علــى  
كافــة األصعــدة خاصــة فــى ظــل الدبلوماســية النشــطة والمرنــة التــى تســعى 

لتطويــع إرادة   بعــض األطــراف.

نجاح الدبلوماسية :-

يعيــش العالــم اليــوم فــى جــو مشــحون مــن التوتــرات والتناقضــات والهواجــس 
والخــوف مــن الصراعــات بيــن الــدول أو فــى داخــل الدولــة الواحــدة وطبيعــة 
األحــداث الجاريــة والتــى غــاب عنهــا التــوازن بيــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة،  
السياســية واالســتراتيجية   القــرارات  إتخــاذ  الدولــة علــى  قــدرة  وضعفــت معهــا 
الهامــة التــى تخــدم المصلحــة العامــة للشــعب ممــا أدى الــى تهميــش دور الدولــة 
القومــى  وضعــف اإلنتمــاء الوطنــى بفعــل صــراع المحــاور التــى تظهــر مــن 
حيــن آلخــر ســاعد فــى ذلــك تدخــل بعــض الــدول والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 
ذات التأثيــر المباشــر علــى مســار األحــداث،   وأن مــا نعانــى منــه اليــوم مــن 
إشــكاالت سياســية وإقتصاديــة وأمنيــة ومجتمعيــة زادت مــن الهواجــس والخــوف 

مــن المجهــول بفعــل التجاذبــات هنــا وهنــاك.
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عليــه فــإن مــن أهــم نجــاح السياســة الخارجيــة ألى دولــة البــد مــن االهتمــام 
الداخلــى  الصعيديــن  علــى  هيبــة  ذات  الدولــة  تجعــل  التــى  التأثيــر  بوســائل 
والخارجــى هــى دبلوماســيتها الرصينــة النشــطة المدركــة للقضايــا االســتراتيجية  
والحيويــة وقوتهــا العســكرية اليقظــة وآلتهــا اإلعاميــة القويــة المؤثــرة وموروثهــا 
الحضــارى وإنتاجهــا الثقافــى إضافــة الــى إمكانيــات الدولــة اإلقتصاديــة  التــي 
يســتند الــى مــوارد كثيــرة ومتنوعــة  كل هــذه العوامــل تؤثــر فــى العاقــات الدوليــة 
وتســاعد فــى مواجهــة التحديــات التــى تطــرأ مــن حيــن آلخــر،  وبالتالــى يوظــف 
بالدبلوماســية  عنــه  المعبــر  الخارجــى  السياســى  الفعــل  فــى خدمــة  ذلــك  كل 

الناجحــة.

اإلعالم والدبلوماسية :-

فى الماضى كان اإلعتقاد السائد أن هنالك تعارضًا بين الدبلوماسية التقليدية 
واإلعام كطرف من أطراف الدبلوماسية غير التقليدية أى دبلوماسية المسار 
الثانــى،  ولكــن مــا طــرأ علــى العاقــات الدوليــة مــن متغيــرات )النظــام العالمــى 
الجديــد(،  جعــل مــن الضــرورى نجــاح الدبلوماســى أو المبعــوث الخــاص أو 
منــدوب المخابــرات وفعاليتــه فــى عملــه أن يتقــن علــم وفــن المفاوضــات وتمثيــل 
دولتــه فــى الدولــة المبعــوث إليهــا والتــى تتطلــب منــه شــدة الماحظــة والقــدرة 
علــى التوجيــه واإلقنــاع وأن يحيــط باإلعــام كعلــم وفــن وتطبيــق وأن يكــون 
ُملمــًا  إلمامــًا كامــًا بالتطــورات التــى طــرأت علــى وســائل اإلتصــال الحديثــة 
بفعــل )العولمــة( ومــدى تأثيراتهــا لمــا لإلعــام مــن مكانــة بــارزة مــن أدورات 
الصــراع الــذى تســابقت علــى إمتــاك تقنياتــه الــدول الكبــرى والشــركات متعــددة 
المحمــوم  الدولــى  التنافــس  مجــاالت  فــى  فعاليتــه  مــن  لإلســتفادة  الجنســيات 
بــدءًا بــوكاالت األنبــاء ومــرورًا بموجــات اإلذاعــة والتحكــم فــى منافــذ األخبــار 
ثــورة المعلومــات )شــبكة األنترنــت( والــذى  والقنــوات الفضائيــة ومــن خــال 

أصبــح وســيلة إعاميــة متطــورة ومكتبــة مفتوحــة علــى العالــم.

لقــد أصبــح مفهــوم دبلوماســية المســار الثانــى مــن أهــم مفاهيــم علــم التفــاوض 
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ممثلــى  أو  الحكــم  رجــال  بإجتمــاع  المعــروف  الرســمى  فالتفــاوض  الحديــث 
الهيئــات وغيرهــم رســمى وروتينــى معــروف هــو ذلــك المســار األول،  أمــا 
التفــاوض فــى إطــار مــا يعــرف بدلوماســية المســار الثانــى  فهــو مفهــوم واســع 
وجديــد وهــو الــذى إنتقلــت الــى ســاحاته مســارات التحــول فــى العاقــات الدوليــة،  
وفــى ظــل إيقــاع هــذا العصــر وطبيعتــه والكــم االكبــر مــن عمليــات النفــاوض 
والتســاوم بأشــكاله المتعددة ومســاحة المســار الثانى تمارس فيها تشــكيل ذهنية 

األطــراف لبعضهــا البعــض مــن أجــل نتائــج تفاوضيــة.

 ويكــون ذلــك تمهيــدًا أو مســاعدة لتمريــر وتحقيــق أهــداف أو أجنــدة مــا علــى 
مســاحة المســار األول أحيانًا  أخرى،  وتشــمل وســائل وقنوات دبلوماســية من 
المســار الثانــى ممثلــة فــى الصعيــد االعامــى والتفاعــات والنــدوات الدوليــة 
والكتــب وتفاعــات شــبكة اإلنترنــت ووســائل التواصــل اإلجتماعــى واالفــام 
ونشــرات بعــض مركــز األبحــاث وأحيانــًا المنــاورات العســكرية وتتقاطــع وتقتــرب 
مــن مفهــوم دبلوماســية المســار الثانــى مفاهيــم مثــل) الدبلوماســية الشــعبية،  
الدبلوماســية الوقائيــة ودبلوماســية اإلعــام والدبلوماســية غيــر الرســمية...الخ(،   

ثمــة ســؤال يطــرح نفســه وفــق المتغيــرات التــى طــرأت علــى العالــم بفعــل العولمــة 
الذهبــى  العصــر  إنتهــى  هــل  اإلتصــال...  وتكنولوجيــا  المعلوماتيــة  وأدواتهــا 
للدبلوماســية التقليديــة أو الســرية المتمثلــة فــى المخابــرات،  مثلمــا زال نظــام 
تــوازن القــوى. ربمــا أجيــب علــى هــذا الســؤال ؟  فقــد وجــدت أن أهــم وســائل 
التأثيــر فــى السياســة الخارجيــة للدولــة همــا )الدبلوماســية واإلعــام (،  كأدوات 
تأثيريــة فــى الفعــل السياســى الخارجــى معــًا يحــاوالن أن يقدمــا للعالــم الخارجــى 
أفــكارًا خاصــة فــى البلــد المعنــى تضــاف الــى جانــب إمكانياتهــا وقوتهــا ورســم 
صــورة أو تصحيــح صــورة قائمــة أو أضافــة محتــوى أو مفهــوم جديــد يقــوى 

العاقــة ويزيــل بعــض اإللتبــاس أو ســوء الفهــم بيــن الــدول والشــعوب.

  أن الدبلوماســية الناجحة  بكافة جوانبها )رســمية وســرية(،  وما تقوم به من 
إضافــات نوعيــة لتصحيــح الصــورة المطروحــة بأســاليبها الحديثــة، خصوصــًا 
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اإلعــام ووظائفــه وتقنياتــه التــى زادت وأصبحــت بفعــل العولمــة ســاحًا فعــااًل 
مــن أســلحة التأثيــر الحديثــة ووســيلة مــن وســائل اإلقتحــام  فــى أوقــات وأزمــان 
الســرية  مــن  بجــدار  محاطــة  أو  وقــت مضــى محرمــة  فــى  كانــت  وحــاالت 
والغمــوض بــل ويحــذر الدبلوماســى مــن اإلقتــراب منهــا أوالخــوض فيهــا أو 

تناولهــا بشــىء مــن العلنيــة.

عنــد الحديــث عــن الدبلوماســية واإلعــام البــد مــن البحــث المتواصــل والدراســة 
المتأنيــة  لكيفيــة  عمــل كل هــذه الجهــات وال يتأتــى ذلــك إال بالتنســيق المحكــم 
بهــدف إيجــاد عاقــة مثلــى وعمليــة بينهمــا حتــى يؤديــا دورهمــا المنــوط بهمــا فــى 
إيصــال الرســالة التــى تخــدم مصالــح الدولــة وأهدافهــا االســتراتيجية والحيويــة 
وبالتالــى يكــون التأثيــر السياســى واإلقتصــادى والثقافــى للدولــة فــى ظــل عالــم 
تحكمــة المصالــح المشــتركة وتأثــر فيــه األطمــاع المتعلقــة بمصــادر الطاقــة 

والثــروات الطبيعيــة والميــاه.

حتــى تكــون هنالــك فعاليــة وقــوة مؤثــرة  البــد مــن ربــط الدبلوماســية واإلعــام 
بــأدة أخــرى كأســاس فــى التعامــل  مــع الــدول أال وهــى الدعايــة وتشــترك مــع 
الدبلوماســية فــى كونهــا نشــاطًا إعاميــًا بالدرجــة األولــى غيــر أنهــا تختلــف عــن 
الدبلوماســية فــى توجــه الدعايــة الــى شــعوب الــدول األخــرى ال إلــى حكوماتهــا.

والدعايــة نشــاط أنانــى متكــرر وغيــر دقيــق فــى أحيــان كثيــرة وال تحكمــه إال 
إعتبارات المصلحة الوطنية للقائم بالدعاية وهذا نشــاط ال تقبله بعض الدول،  
وهنــا يجــب أن نبيــن أن األهــداف المرجــوة مــن المهمــة اإلعاميــة عمومــًا أو 
مــن وراء كل برنامــج تنقســم الــى قســمين همــا تحقيــق ســلوك،  وتحقيــق فكــرة.

وحيــن نقــول تحقيــق فكــرة فإننــا نتحــدث عمــا يســميه البعــض بصناعــة الــرأى 
العــام أو صناعــة العقــول،  أمــا حيــن نقــول تحقيــق ســلوك فــإن المقصــود هــو 
إيجــاد حركــة مــا عنــد اآلخــر فــى اإلتجــاه الــذى يــراد تحركــه فيــه،  وأن هنالــك 
دائمــًا ممكــن يجــب البحــث عنــه وهــذه مهمــة ومســئولية القائميــن علــى كل 
مؤسســة إعاميــة وأن لإلعــام مهمتــان : األولــى : مواجهــة ورصــد الحمــات 
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الشــعب  الدولــة وسياســتها  وقيــم  التــى تســتهدف كيــان  المغرضــة والهدامــة 
الماديــة والحضاريــة. والثانيــة : إيصــال  الفكــرة الــى مجــال اآلخــر وكل هــذا 
يســتدعى خطــة دقيقــة ومتكاملــة يســهر علــى وضعهــا بارعــون  ومتخصصــون 
ال هواة متحمسون،  خاصة أن هناك فرق شاسع بين العمل فى إطار نظرية 

والعمــل بــدون نظريــة.

المؤسسات السياسية غير الرسمية :-

هــى :  الرســمية  السياســية غيــر  بالمؤسســات  المقصــود  بــأن  القــول   يمكــن 
المؤسســات والهيئــات والمنظمــات التــى تمثــل قــوة دفــع سياســية معينــة وملموســة 
لــكل  ملزمــة  قــرارات  بصنــع  قانونــًا  بهــا  يعتــرف  ال  كان  وإن  المجتمــع  فــى 
المجتمــع إنهــا كل القــوى التــى لهــا نشــاط سياســى أو نشــاط يتعلــق بصــورة 
مباشــرة بحيــاة النــاس،  فــإن للســلطة عــدة أبعــاد وجوانــب مــن أهمهــا وجــود قــوى 
عديــدة لهــا تأثيــر )مباشــر وغيــر مباشــر( علــى صناعــة القــرار العــام الملــزم لــكل 
المجتمــع ونجــد أن أبــرز هــذه القــوى والتــى تظهــر منظمــة فيمــا يمكــن أن تســميه 
السياســية،  جماعــات  االحــزاب  الرســمية وهــى  السياســية غيــر  المؤسســات 
الضغــط ويضيــف كثيــر مــن علمــاء السياســة الــى هــذه القــوى الرئيســية )الــرأى 

العــام (.

نعتقــد أن الــرأى العــام هــو أكبــر القــوى السياســية غيــر الرســمية الموجــودة فــى 
المجتمــع ولعــل أكبــر االدلــة علــى ذلــك هــو اإلعتــراف لهــذا الــرأى بالســيادة 
العليــا،  علــى ســاحة التفاعــات،  فالــرأى العــام ينعكــس فــى تنظيــم مؤسســاتى 
موحــد حــال الحــزب السياســى ولكنــه رأى عامــة النــاس... أى الــرأى الــذى 
يحكــم رغبــة وآمــال النــاس ويعكــس موقفهــم تجــاه مــا يحيــط بهــم مــن قضايــا 
وأمــور وكذلــك رأيهــم فــى قــرارات الحكومــة والقــوى السياســية األخــرى )الداخليــة 
والخارجيــة (، خاصــة عندمــا يكــون لتلــك القــرارات مساســًا بمعاشــهم وأســلوب 

حياتهــم ومســتقبلهم.
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الرأى العام :-

)public opinion( يمكــن أن نعــرف الــرأى العــام بأنــه موقــف جماهيــرى فــى 
المجتمــع نحــو القضايــا العامــة السياســية التــى تحيــط بذلــك المجتمــع وتمــس 
حياتــه بصــورة مباشــرة أو غيرباشــرة فــى فتــرة معينــة وهــذا الــرأى الجماهيــرى ال 
يتبلــور فــى مؤسسســات سياســية رســمية أو غيــر رســمية وإنمــا هــو شــعور يقــع 
فــى عقــول النــاس وصدورهــم تجــاه القضايــا المختلفــة التــى يعايشــونها بشــكل 

يومــى. 

 التأثير فى الرأى العام :-

لكــى يتــم التأثيــر فــى الــرأى العــام البــد مــن معرفــة كيــف يتــم خلــق تأثيــر )الــرأى 
العام (،  ألن وسائل التأثير  فى الرأى العام هى نفسها الوسائل التى تساهم 
فــى تكوينــه وتشــكيله وهــذه الوســائل هــى فــى الواقــع عبــارة عــن وســيلة رئيســية 
كبرى واحدة وهى : اإلتصال )Communication( الذى يســاهم فى تكوين 
اآلراء واإلتجاهــات والميــول،  فإتصــال النــاس بعضهــم ببعــض بشــتى الوســائل 
يوضــح أن أهــم طــرق التأثيــر فــى الــرأى العــام فــى الوقــت الحاضــر هــى وســائل 
اإلعــام المختلفــة وبهــذا نــرى أن الــرأى العــام فــى الغالــب لــه األهميــة القصــوى 
فــى الحيــاة اإلجتماعيــة والسياســية واإلقتصاديــة والثقافيــة  فــى الوقــت الحاضــر 
ألنــه رأى األغلبيــة المعنييــن بــه وبذلــك ال يخفــى قوتــه وأهميتــه ومســاهمته 
اإليجابيــة فــى رفــع مســتوى الوعــى،  إضافــة الــى اإلســتجابة آلمالــه وتطلعاتــه 
أصحــاب  يمثــل  الــرأى  هــذا  بــأن  ســلمنا  إذا  الســيما  ممكنــة  درجــة  ألقصــى 
الشــأن األساســيين وأن وجــود رأى عــام مضلــل وعــدم إكتــراث إيجابــى مــن قبــل 
الســلطات بالــرأى الحقيقــى يعــد بمثابــة تربــة خصبــة وقــد زرعــت فيهــا بــذور عــدم 

اإلســتقرار واإلضطــراب الــذى ســرعان مــا ينمــو ويشــتد عــوده فــى المســتقبل.

تتميــز ظاهــرة الــرأى العــام بأنهــا مركبــة ســواًء مــن حيــث إرتباطهــا بالظاهــرة 
اإلنســانية أو بتعامــل الفــرد مــن خالهــا أو عاقتــه بالجماعــة التــى ينتمــى إليهــا،  
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أو مــن حيــث حركــة الجماعــة البشــرية وإنتظامــات الســلوك الفــردى والجماعــى 
فيهــا،  وكذلــك تبــرز تركيبتهــا أيضــًا مــن كونهــا ظاهــرة إجتماعيــة وسياســية فــى 
أن واحــد،  إال أن ظاهــرة الــرأى العــام كظاهــرة سياســية هــى البعــد األكثــر إثــارة 

لإلهتمــام وترتبــط إرتباطــًا وثيقــًا بالوظيفــة اإلتصاليــة واإلعاميــة للدولــة.

فالــرأى العــام كمــا هــو معــروف ظاهــرة عالميــة مــن ومــن خصائــص المجتمــع 
نفســه  المجتمــع  لطبيعــة  تبعــًا  الخصائــص بوضــوح  هــذه  السياســى وتعكــس 
كمــا معــروف أن الــرأى العــام ظاهــرة سياســية وإعاميــة توصــف بأنهــا ظاهــرة 
حضاريــة لــذا فهــى ال تعكــس خصائــص المجتمــع السياســى للدولــة فحســب،  
وإنمــا المنــاخ الحضــارى العــام الــذى ينتمــى الــى المجتمــع. فالــرأى العــام ظاهــرة 
الســلطة  النفســية المحركــة للمجتمــع السياســى ورد فعــل  القــوى  تــدور حــول 
الســلطة  الســلطة ويرتبــط وجــوده بوجــود ظاهــرة  بهــذه  المرتبطــة  والتطــورات 
كحقيقــة تصاعديــة متكاملــة وبهــذا يصبــح الــرأى العــام نوعــًا مــن التحــرك  للقــوى 
السياســية لمواجهــة الســلطة القائمــة أو عمليــة ممارســة الســلطة ويتجلــى تبعــًا 

لذلــك موقــع ظاهــرة الــرأى العــام فــى العمليــة السياســية مــن خــال اآلتــى: ــــ

أ إعتبار الرأى العام أحد العناصر السياســية الخارجية فى ســياقتها 	.
فــإن رأى الجماعــات الضاغطــة قــد أضحــى أحــد أدوات السياســية 

الخارجيــة فــى عمليــة التنفيــذ.
أ القــرار 	. بعمليــة صنــع  القومــى  أو  الداخلــى  العــام  الــرأى  عاقــة 

والخارجــى.  الداخلــى  السياســى 
أ اإلســتفادة مــن إقنــاع الفــرد بقبــول تجديــدات الســلطة السياســية.	.

التــى هــى بحاجــة مــن وقــت آلخــر تأييــد الــرأى العــام. 

الفــارق  أن  يجــد  السياســية  الظاهــرة  مــن  العــام  الــرأى  لموقــع  المتتبــع  إن 
اإلجتماعــى بيــن البشــر والحــكام فــى العصــور القديمــة كان كبيــرًا جــدًا حيــن 
كان أفــراد النخبــة أو الســلطة الحاكمــة هــم المســيطرون علــى مقاليــد األمــور 
السياســية وكان الجمهــور بعيــدًا كل البعــد عــن كل األحــداث التــى تــدور حولــه 
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ولــم يكــن لرأيــه أى وزن ولكــن بعــد التطــورات التــى إجتاحــت العــام منــذ قيــام 
الثــورة الصناعيــة والنمــو الســكانى والحضــرى وإتســاع المــدن ثــم ظهــور وســائل 
اإلتصــال الجماهيــرى متمثلــة فــى الراديــو والتلفزيــون المحلــى والقنــوات الفضائية 
العالميــة ثــم التطــور الهائــل فــى وســائل التواصــل الحديثــة متمثلــة فــى األنترنــت 

ومــا أحدثتــه مــن تأثيــر جعلــت العالــم قريــة صغيــرة.

كل هــذه الوســائل رافقهــا تطــور آخــر فــى بنيــة المجتمــع الجماهيــرى والتــى 
المجتمــع  أفــراد  ممــا جعــل جميــع  العصــر  هــذا  أحــدى خصائــص  أضحــت 
ودونمــا  تمييــز يمتلــك جــزء مــن المعرفــة التــى تمكنــه  مــن اإلتصــال ومعرفــة 
مــا يــدور مــن حولــة مــن أحــداث وأصبــح كل فــرد يملــك جــزءًا مــن الســلطة تبعــًا 
للديمقراطيــة والنظــام السياســى الســائد ألى دولــة ولــم تعــد الســلطة بمنــأى عــن 
النقــد وإنمــا أصبحــت أقــرب الــى كل فــرد فهــى خاضعــة لتأثيــرات الجمهــور 
عليهــا ولــم يعــد القائمــون علــى الســلطة قادريــن علــى إتخــاذ الكثيــر مــن القــرارات 

دون تأثيــر قــوة الــرأى العــام  علــى هــذه السياســات أو القــرارات. 

أن طبيعــة المشــاكل فــى المجتمعــات تســتقطب حولهــا عناصــر تحمــل ســمات 
المجتمعــات   المتحضــرة وبالمقابــل فــإن الظاهــرة اإلجتماعيــة المنبثقــة عــن 
)الرأى العام (،  تؤثر فى     سياق األحداث وفقًا  لمتطلبات الواقع السياسى 
الراهن خصوصًا فيما يتعلق بأدوات اإلتصال الجماهيرى ومســتويات التعامل 
التقنــى بأســاليبها المتعــددة وتقنيــات تنفيذهــا المختلفــة والتــى تلعــب دورا هامــًا 
فــى صياغــة الــرأى العــام وفــى ضــوء ذلــك يتضــح أن أى نظــام سياســى حتــى 
لــو كان ال يملــك مؤسســات للــرأى العــام فذلــك ال يعنــى عــدم وجــود رأى  عــام. 
لذلك ليس من القرابة  فى شــىء أن تكون عملية اإلســتحواذ على الرأى العام 
هدفًا لكل سياســة ســواء أكانت داخلية أو خارجية غير أن طبيعة التعامل مع 
الــرأى العــام فــى أحيانــًا كثيــرة مختلفــة مــن دولــة الــى أخــرى وعليــة يمكــن تحديــد 
العاقــة واإلرتبــاط بيــن ظاهــرة الــرأى العــام والسياســة الداخليــة و الخارجيــة 

والتــى يمكــن تحديــد  جوانبهــا بدقــة مــن خــال هــذه المســتويات :ــــ
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أ   الــرأى العــام المحلــى الــذى يرتبــط بالسياســة الداخليــة أو 	.
للدولــة. الخارجيــة 

أ والــرأى العــام المحلــى والقومــى الــذى يمكــن أن يصبــح هدفــًا 	.
السياســية  علــى  القــوى  التأثيــر  بقصــد  لضغــط  خارجــى 
المحليــة باإلضعــاف أو التقويــة فــى مواجهــة عمــل سياســى 
خارجــى أو داخلــى لمصلحــة دولــة معينــة وعمومــًا هــو أحــد 

منطلقــات المســاندة للعمــل السياســى.

ج.كذلــك يأتــى الــرأى العــام الدولــى ليقــدم مســتوى متميــزًا مــن  حيــث 
عاقته بالشــأن السياســى وهو تجســيد لفاعليتها وهو يكون قوة ضاغطة 
للسياســة الخارجيــة محليــًا وعلــى الصعيــد الدولــى،  وهــذا يفســر طبيعــة 
التطــور فــى مجــال وســائل اإلتصــال الحديثــة  والتــى تواجــه الحكومــات 
كقــوى ومراكــز ضغــط كمــا هــو الحــال مــا تقــوم بــه المنظمــات والهيئــات 
الدوليــة واإلقليميــة والحكوميــة وغيــر الحكوميــة حيــث لــم يعــد اإلنتمــاء 
القومــى هــو الدافــع   أو المتغيــر الــذى يتحكــم فــى التأثيــرات التــى تطــرأ 

علــى السياســة الخارجيــة والداخليــة للــدول.

الدبلوماسية الشعبية :-

بيــن أســاليب اإلتصــال الدولــى ذلــك أن  الدبلوماســية الشــعبية  تقــع أســاليب 
اإلتصــال الدولــى يشــمل المفاوضــات التــى يقــوم بهــا الدبلوماســيون ويعــرف 
البعض الدبلوماسية الشعبية بأنها الطرق التى تستطيع من خالها الحكومات 
والشــعوب )أفــرادًا وجماعــات(،  أن تؤثــر بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى 
اإلتجاهــات واآلراء العامــة بحيــث يكــون لهــذا التأثيــر ثقــل ووزن علــى القــرارات 
التــى تتخذهــا الدولــة فــى المجــال الخارجــى،  فالدبلوماســية الشــعبية تركــز علــى 
مختلــف أنــواع اإلتصــال واللقــاءات،  كمــا أن جوهرهــا يكُمــن فــى العاقــات 
اإلجتماعيــة بيــن الشــعوب والــدول وتدخــل ضمــن البرامــج الثقافيــة واإلعاميــة 

وهــى أســلوب جديــد فــى العمــل الدبلوماســى. 
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وكمــا يمكــن أن تســهم الدبلوماســية الشــعبية فــى عمليــة مخاطبــة الجماهيــر 
بشكل مباشر أو غير مباشر خارج الحدود اإلقليمية بواسطة وسائل حضارية 
جديــدة فــى مقدمتهــا اإلعــام والمؤتمــرات والمعــارض اإلقتصاديــة  والثقافيــة 
والسمنارات وورش العمل والندوات وكذا المنظمات اإلقليمية والدولية والمهنية 
زيــارات رجــال األعمــال والعلمــاء الباحيثيــن والمفكريــن ورجــال الديــن بهــدف 
المســاهمة فــى تشــكيل الــرأى العــام المحلــى والدولــى ســواًء عــن طريــق اإلقنــاع 
أو مــن خــال بعــض اإلنصــار والمواليــن وهــى تركــز جــل إهتمامهــا علــى إقنــاع 
قــادة الــرأى أو فئــة محــددة مــن المواليــن الحكوميييــن فــى البلــدان األخــرى بفكــرة 
معينــة أو موقــف سياســى محــدد مــن أجــل التأثيــر وبلــورة ذلــك الســلوك أو 
تلــك القــرارات التــى تصــدر مــن بعــض الدوائــر السياســية التــى يعملــون فيهــا،  
فالدبلوماســية الشــعبية علــى الرغــم مــن قدمهــا إال أنهــا لــم تظهــر علــى ســطح 

األحــداث بشــكل ملمــوس  إال فــى ثمانينيــات القــرن الماضــى.

الدبلوماسية الشعبية هى علم وفن وإبتكار وأن نجاحها يتوقف على التخطيط 
الجيــد والتنســيق المحكــم بيــن العمــل الداخلــى والخارجــى وعلــى كفــاءة القائميــن 
يتنفيــذ برامجهــا وعلــى األســاليب التــى تعالــج بواســطتها القضايــا المطروحــة 
إذ يجــب اإلعتمــاد علــى المنهــج العلمــى وحســن إنتقــاء األســاليب والوســائل 
ودقــة التوقيــت،  لذلــك فــإن الدبلوماســية الشــعبية تعمــل علــى تكويــن المواقــف 
الثقافــى  السياســى واإلجتماعــى والتأثيــر  التغييــر  وتقويتهــا كمــا تعمــل علــى 
وتنشــط فــى مواجهــة الدعايــة المضــادة وتعمــل أيضــًا علــى إزالــة الفــوارق وكســر 
الحواجز النفســية بين الشــعوب والدول وإزالة كثير من ســوء الفهم الذى تعجز 

عنــه الدبلوماســية الرســمية.

    الدين ذلك البعد المفتقد فى حل الصراعات :-

لقــد كانــت مدرســة الفكــر الســائدة فــى السياســة الخارجيــة لكثيــر مــن الــدول 
ولعدة عقود وخاصة الدول الغربية وعلى رأســها أمريكا تعتقد أن الدين ســوف 
يكــن مــن العوامــل اآلخــذة فــى اإلنكمــاش مــن علــى ســاحة التفاعــات الدوليــة،  
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إال أن الممارســة والواقــع قــد أثبتــا عكــس ذلــك البعــد،  إذًا فإهمــال المؤسســات 
الدينيــة  ومراكــز التفكيــر الدينــى وطرائقــه يجعلنــا نفتقــد  لهــذا الفهــم الصحيــح 

والســليم لقضايــا وأزمــات رئيســية يمــوج بهــا العــام اليــوم.

لذلــك فإنــه كلمــا تقــدم النــاس وتحضــروا وتعلمــوا وتسيســوا فإنهــم بالضــرورة 
وســوف  واأليدولوجيــة  الهويــة  مفاهيــم  عــن  والبحــث  التفكيــر  فــى  سيســعون 
تخضــع العقائــد الموروثــة واألوضــاع القائمــة ألســئلتهم وأستفســاراتهم  الملحــة،  
ومــن هنــا يكــون موضــوع الديــن وتعزيــزه فــى المقدمــة خاصــة بعــد إنهيــار 
الماركســية ومدارســها وظهــور العولمــة )النظــام العالمــى الجديــد(،  أحــادى 
القطبيــة،  فقــد كان هنــاك فراغــًا ال يملــؤه إال الديــن خاصــة فــى دول العالــم 

واإلســامى.  العربــى 

أن إفتقاد القدرة  فى تطوير العاقات على النحوالحقيقى الذى يخدم مجاالت 
التنميــة والتطــور  فــى كثيــر مــن الــدول خاصــة فــى ظــل التفاعــات الجديــدة 
مــن  اإلجتماعيــة  والعدالــة  الديمقراطيــة  تحقيــق  الــى  وتهــدف  تســعى  والتــى 
خــال اإلصــاح والوســائل الثوريــة وأكثــر مــن ذلــك فقــد أثبتــت األفــكار الدينيــة 
األيدلوجيــة الصمــود الوقــوف فــى وجــه كثيــر مــن األحــداث منــذ اإلســتعمار 
الــى يومنــا هــذا،  وأن كثيــر مــن األحــداث فــى عالمنــا المعاصــر كان الفكــر 
الدينــى هــو المحــرك لهــا وذلــك بشــكل يدعــو الــى إتخــاذ قــرارات صعبــة والتوجــد 
حجــة أقــوى مــن أن الديــن قــد أصبــح لــه موقــع مركــزى فــى العاقــات الدوليــة 
فــى العصــر الحديــث ومــن ثــم  فــإن كل الضحايــا الذيــن ســقطوا فــى أزمــات 
وصراعات والتى كان من الممكن تجنبها،  إال بســبب إغفال الجانب الروحى 

وطغيــان التصــورات الماديــة مــن قبــل كثيــر مــن الــدول الكبــرى.

 وأن الحــاالت التــى ظهــرت فــى كثيــر مــن الصراعــات ســواًء كانــت بيــن الــدول 
أو بيــن الجماعــات داخــل الدولــة الواحــدة يعتبــر الديــن هــو الخاصيــة المحــددة 
لهــذا الصــراع أو ذاك،  فــإذا تــم تجاهــل هــذا األمــر )أى أمــر الديــن (،  فهــذا 
يعنــى ســوء فهــم للصــراع وبالتالــى اإلخفــاق فــى حــل المشــكات التــى تنجــم مــن 
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حيــن آلخــر بالطــرق الســليمة والتــى تــؤدى الــى اإلســتقرار والمحبــة والوئــام  بيــن 
األمــم والشــعوب.

أن المعرفــة الحقيقــة لجــذور وأســباب كثيــر مــن الصراعــات والحــروب وتحليلهــا 
بشــكل  دقيــق ومكثــف لهــو خــط الدفــاع األول لتجنبهــا،  وأن إخفــاق بعــض 
الــدول فــى حــل الصراعــات أو تجنبهــا يكمــن فــى إهمــال البعــد الدينــى فــى 
التحليــل والتقيييــم وعــدم إتخــاذ القــرارات الســليمة األمــر الــذى كان لــه ثمــن 
باهــظ فــى كثيــر مــن الحــاالت،  حيــث نجــد أن كثيــر مــن التقاريــر الدبلوماســية 
واالســتخبارية واالعاميــة علــى الســواء تكتــب مــن غيــر معرفــة االبعــاد  والواقــع 
الصحيــح لهــذا المجتمــع،  فهــى ال بــد أن تكتــب مــن واقــع وعمــق المجتمــع 
ومعرفــة األبعــاد الحقيقيــة وخاصــة مــا يتعلــق بالبعــد الدينــى فــى إدارة االزمــات 
وبالتالــى يكــون نجــاح الدبلوماســية فــى حــل كثيــر مــن التعقيــدات والمشــاكل ألن 

إغفــال الديــن فــى بعــض األحيــان يعــد خطــأ فادحــًا.

ومــن هــذا البعــد الدينــى فــى إدارة العاقــات الدوليــة فهــو  يعبــر  عــن حاجــة 
البشرية جمعاء الى تبنى توجيهات جديدة وإنسانية تتعامل مع االبعاد الثقافية 
والدينيــة والمركبــة للوصــول الــى حلــول فعالــة تتغلــب علــى تعقيــدات الصراعــات 
الممتــدة والمعقــدة وأن لأديــان طاقــة خاقــة وإيجابيــة فــى إحتــواء التطــرف 
واألصوليــة والعنــف،  وترســيخ اإلحتــرام  المتبــادل بيــن الثقافــات واألديــان دون 
وصايــة وإمــاء،  وتوظيــف الديــن كقــوة إيجابيــة بعيــدًا عــن النظريــة التقليديــة 
القاصــرة التــى تقــول أن الديــن مصــدرًا للصراعــات،  وقــد ذكــر الدكتــور بطــرس 
غالــى األميــن العــام االســبق لأمــم المتحــدة’  البــد أن يعتبــر الديــن اليــوم 
أداة مــن أدوات الدبلوماســية المعاصــرة مــن أجــل بنــاء وصنــع الســام وليــس 
تهديــده وإهــداره، ، وذلــك باإلســتناد الــى قيمنــا األصيلــة ومنهجنــا الدبلوماســى 
القائــم علــى العلــم واألخاقيــات الرفيعــة واالســتناد  للشــرعية  والدوليــة ومنطــق 
العــدل اإلنســانى،  أن مشــاكل الدبلوماســية المعاصــرة وممارســتها الراهنــة أنهــا 
قــد بنيــت علــى تصــور خاطــئ يعتمــد علــى اإلختــزال والماديــة البحتــة وهــذا قــد 
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يــؤدى الــى تجاهــل التركيــب والنســيج الثقافــى والدينــى لأمــم والشــعوب.

لذلــك علينــا أن نــدرك حقيقــة هامــة وهــى أن األزمــات قــد تكبدنــا مزيــدًا مــن 
الخســائر إذا لــم ندرهــا علــى الوجــه الســليم مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى قــد 
تمثــل فرصــة ذهبيــة لتصحيــح أوضــاع خاطئــة أوإكتســاب قــوة دفــع جديــدة 
أوموقــف تفاوضــى يحقــق بعــض األجنــدة االســتراتيجية والمصالــح الحيويــة 
المشــترك  العمــل  فكــرة  وتتبلورلدينــا  تترســخ   أن  يجــب  هنــا  ومــن  للدولــة،  
والتحــرك اإليجابــى واالســتفادة مــن الطاقــة اإليجابيــة للديــن والنظــر للمســتقبل  
بتفــاؤل إحتــرام القيــم  اإنســانية واألخــذ باألســباب وإســتدعاء التاريــخ واإلجتهــاد 
وتحويــل الطاقــة الســلوكية الكامنــة والمســتمدة مــن الديــن الــى نفحــة عطــاء قــادرة 

علــى تحقيــق إرادة الشــعوب.

أن هــذا اإلســتدعاء االيجابــى للتاريــخ لهــو أهــم المؤهــات والمحفــزات المطلوبــة 
ألصعــب المواقــف وأعقــد األزمــات التــى نحــن بصددهــا مثــل تحقيــق النهضــة 
الشــاملة والتنميــة المســتدامة ولتحقيــق ذلــك والحفــاظ علــى خاصيــة االســتدعاء 
االيجابــى للتاريــخ وإمتــاك المؤهــات والقــدرات التــى ترســخ الصيــغ الفاعلــة 
واألخــذ باالســباب وهــى ورقــة رابحــة ونمتلــك مــن مقوماتهــا ومؤهاتهــا ولهــا 
تأثيرهــا اإليجابــى فــى عمليــات التفــاوض الجمعــى فيمــا بيننــا وعبــر الثقافــات 
 Track( خاصــة إذا مــا أحســن توظيفهــا فــى إطــار دبلوماســية المســار الثانــى
diplmatic 2(  وهــذه الدبلوماســية هــى أداة تســتند الــى خصوصيتنــا الثقافيــة.

أن الدبلوماســية الجديــدة لهــذا العصــر والتــى يتعيــن علينــا إنتهاجهــا والترويــج 
واإلســامى  اإلنســانى  الفكــر  بــه  يســهم  أن  يمكــن  مــا  لمنطلقاتهــا وتوضيــح 

المعاصــر.

   الخالصة :-

أن المهمــة شــاقة والســياق لأحــداث وميــزان القــوى وطبيعــة الفتــرة التــى نمــر 
بهــا فــى عالــم اليــوم فــى غايــة التعقيــد ولكــن يلزمنــا العمــل المشــترك وعلينــا أن 
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نتغلــب علــى أزماتنــا المســتفحلة والمتجــددة ونواجــه مــا يطــرأ مــن أحــداث داخليــة 
وخارجيــة،  وأن نعمــل علــى تغيييــر الواقــع فهــذا بدايــة إعــادة الثقــة ليــس فــى 
قضيــة أو مســألة واحــدة بــل فــى كافــة قضايــا التنميــة واإلزدهــار ونحــن نملــك 
مصــادر القــوة والمنعتــة واإلنطــاق الــى لأمــام لتحقيــق اإلســتقرار والســام 
العــادل والشــامل وفــى ذلــك البــد مــن األخــذ باألســباب وعــدم التخــازل والركــون 

الــى االحبــاط.

علينا أن ال ننزلق لمربع التناحر بل علينا أن نســعى لترســيخ رؤيتنا المســتندة 
لحقائــق موضوعيــة، وأن ال نتــرك ســاحة اإلعــام وواســائله المختلفــة وكــذا 
المجــال األكاديمــى لآلخريــن لتزييــف حقائــق التاريــخ وإدخالنــا فــى أزمــات وعلينا 
إدراك الحقائــق ومعرفــة األحــداث واألطــر التــى يجــب التحــرك فيهــا،  ألن 
البحــث العلمــى االيجابــى مــن شــأنه معرفــة الحقائــق المجــردة وبالتالــى اإلحتفــاظ 
بحقائــق االحــداث وأدوات الــردع أو أدوات مــا نســميه )الدبلوماســية الثقافيــة 
الوقائيــة (،  التــى مــن شــأنها أن تثنــى اآلخريــن عــن مخططاتهــم ومؤآمراتهــم 
وإحساســهم المفــرط بقــوة فــرض الهيمنــة واإلرادة علــى المجتمعــات والــدول،  و 
إعــادة تشــكيل زهنيتهــم بخصــوص أحــداث الماضــى والحاضــر ممــا يخــدم فكــرة 
الــردع الوقائــى االيجابــى فيمــا يخــص أحــداث تاريخيــة هــذا مــع الســعي فــى 
إتجاهــات وطــرق موازيــة لتنميــة القــدرات المعرفيــة واالقتصاديــة والعســكرية فــى 
عالــم يمــوج بالتقلبــات والصراعــات والتناقضــات الحــادة فــى التشــكيل،  هــذا 
يحتــاج الــى جهــد وتنســيق والــى مشــورة جماعيــة فــى التحــرك للوصــول برأينــا 
الــى اآلخريــن عبــر قنــوات التواصــل العديــدة والمختلفــة وأن ال تكــون تفاعاتنــا 
فــى تشــكيل ذهنيــة  الــذات والتدخــل بإجابيــة  فــى شــكل دائــرة  مغلقــة علــى 
اآلخريــن لخدمــة المصالــح والقضايــا االســتراتيجية والحيويــة التــى تخــدم األمــن 

القومــى.
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أثر املصاحل القومية يف العالقات الدولية1

إعداد: أ. د. محمود حسن أحمد
  ملخص اطروحة نال بها درجة الدكتوراه رقم )4(

      

 المستخلص: 

 ال شــك أن كل إنســان ســوى يســعى لتحقيــق مصالــح -وتأكيــدًا ألهميتهــا- 
وضعتهــا الشــرائع ضمــن الكليــات الخمــس التــى تســتوجب الدفــاع عنهــا، وهــى 
المفــردة  للــذات  بالنســبة  والعقيــدة،  والعــرض  والمــال واألرض  النفــس  حفــظ 
والمجتمعــات والــدول. وعليــه فإنهــا تســتحق دراســة كل جوانبهــا، األمــر الــذى 
دعــا إلــى إختيــار هــذه الدراســة المقتصــرة علــى آثارهــا فقــط،  بمعنــى تتبــع 

 )1( رســالة غيــر منشــورة مجــازة مــن جامعــة أم درمــان اإلســامية- معهــد بحــوث ودراســات العالــم االســامى، 
2020م. إشــراف : البروفيســور / عبــده مختــار موســى.  أعــد الملخــص: د. أســامة محــي الديــن خليــل )مديــر 

وحــدة الدراســات والبحــوث بمركــز الدراســات القوميــة- الخرطوم(

أثر املصالح القومية في العالقات الدولية



192

الناتــج مــن تفاعاتهــا -انســجامًا أو احتــكاكًا- فــى ضــوء محيطهــا ومابســاتها 
ومآالتهــا؛ بإشــارات ســريعة لدوافعهــا وغاياتهــا ورغباتهــا وأهدافهــا،  حســب 

المفاهيــم المختلفــة لهــذه الكلمــات بعــد تأصيلهــا. 

فاألثــر يعنــى مــا هــو ناتــج عنــد التطبيــق والمقايســة لمــا هــو فــى الواقــع والفكــر،   
اللــذان ينبعــان مــن العــادات والتقاليــد واألعــراف والعقائــد، ومــن ثــم القوانيــن القوميــة 
والدوليــة، فــي ظــل عالــم تكتنفــه خافــات علــى الســيادات الوطنيــة المتنازعــة بيــن 
التوالــي:  فــى خمســة فصــول، وردت علــى  البحــث  طرفــى الحريــة والتقييــد. جــاء 
اإلطــار المفاهيمــى، والعوامــل المؤثــرة فــى المصالــح، والتفاضــل بيــن الواقــع والمثــال 
بنمــاذج فكريــة وأخــرى عقائديــة،  والوســائل التــى تتــم بهــا وعبرهــا العاقــات الدوليــة، 
ماثلــة فــى الدبلوماســية والقتاليــة، ثــم اســتقصاء رأى وفــق اســتبانة؛ وذلــك باســتخدام 

المنهــج الوصفــى والتاريخــى والقانونــى والتحليلــى، كٌل فــى موضعــه. 

وتلخصــت مشــكلة البحــث فــى أســئلة محوريــة، عــن ماهيــة اآلثــار -حســب   
ســياق المجريــات الدافعــة لهــا- الجغرافيــة والســكانية واالقتصاديــة والسياســية واألمنيــة 
نحــو  القوميــة  العاقــات  تســارع مكونــات  منهــا فرضيــة:  وانبثقــت  والدبلوماســية،  
االتصــاالت  مجــاالت  فــى  والســيما  الجوانــب،  المتعــددة  التطــورات  وفــق  العالميــة 
والمواصــات،  ومــا نتــج مــن تنازعــات وازديــاد الحــروب،  وتكاثــر منظمــات المجتمــع 
المدنــى،  والعاقــات البينيــة -كمــًا وكيفــًا- وعــدم ثبــات التــوازن الدولــي عبــر قيــادات 

داخلــة وخارجــة.

      وأخيــرًا قدمــت الرســالة مجموعــة مقترحــات عامــة،  أهمهــا تلــك الداعيــة إلــى 
إعــادة النظــر فــى عضويــة مجلــس األمــن،  والمحكمــة الدوليــة،  باإلضافــة إلــى 
تقديــم مقترحــات للباحثيــن فــى علــم العاقــات الدوليــة، إلعــداد بحــوث تطبيقيــة عــن 

المصالــح فــى العاقــات الثنائيــة والجمعيــة والعالميــة.
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 APSTRACT:

      As a matter of fact every one endeavors to achieve benefit through the course of 
his،  her life. Benefits which are protected by all laws and legislations and had been 
scheduled the five precocious\values\\ that should be maintained and defended. These 
values are: guards and caring of yourself as a human being،  your money and wealth،  
your country and land،  your virtue،  your belief. This is applied for individuals،  com-
munities and states. Thus،  it deserves a comprehensive study and understanding،  
and from this point of view we focused this study in the above.New lioned introduction،  
since it absolutely needs a comprehensive acute detailed study،  which concentrated 
briefly on its effect and outcome resulted from its reaction. 
 Which would be either matching or conflicting on the light of the surrounding and 
circumstance with rapid signal for its ends and objectives. In accordance،  to different 
concepts to these words، the effectives  mean، the outcome o application for what 
is in reality and thought that drived from habit،  traditions،  norms and believes and 
consequently national and international laws in a world that surrounded by differences 
on national sovereignty. National and international laws in a world that surrounded by 
differences on national sovereignty disputed between freedom and harsh regimes.The 
research is composed of four chapters specialized. In certain topics came as follows:
1. Conceptional framework.
2. Factors that affected gains and benefits.
3. preference between reality with example of intellectual samples.                                                                                                  
3. Preference between reality with example of intellectual samples and other religious 
samples.                                                                        
4. Methods through which  international relations are in this research the descriptive،  
historical، legal and analogical methods.
5.The research focus is perfect in fundamental question about the effect which take 
place whether it is about population،  geography،  economic،  political،  security or 
diplomatic.                                          
         From the emerged the action of international relations component towards 
globalization in accordance to multi factor development with special reference to com-
munication،  transport،  transportation،  and its output of conflicts is not met benefit 
in creating of war،  result،  reaction of civil organizations and unstably of international 
community through the continuous change of its leaders Finally. the research used a 
group of general proposals for the most important is the one call for reconsidering the  
remembership of security council and international court as well as issuing proposals 
for researchers in international relations to issue applied research about benefit bilat-
eral relations between states and united nations.                                    
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  المقدمة:

 إن البشــر ال يميلــون إلــى اإلنعزاليــة،  ومــن خــال وجودهــم ومعاماتهــم البينيــة 
مفطــورون علــى التنافــس ومحبــة الفــوز فــى كل مجــاالت الحيــاة؛ وهــذه المصالــح 
معلومة بداهة. وعليه فان هذا البحث : استكناه ألثر المصالح القومية فى العاقات 
الدوليــة، حيــث أن المفهــوم هــو )األثــر(،  والعاقــات الدوليــة هــى )الماصــدق(،  
وكلمــا قــًل المفهــوم زاد )الماصــدق(،  وكلمــا زاد المفهــوم قــل الماصــدق،  لمــا بينهمــا 
مــن عاقــة عكســية -حســب علــم المنطــق- األمــر الــذى أدى إلــى التشــعب،  ماثــًا 
فــى أنــوع الــدول وكمهــا وكيفهــا وأســبابها وأســاليب عملهــا،  وأحجــام العاقــات ومداهــا 
وماضيهــا وحاضرهــا،  وتداخاتهــا وتشــابكاتها وارتباطاتهــا وانتماءاتهــا،  والقوانيــن 
الحاكمــة للســيادات فــى حــاالت الســلم والحــرب والنزاعــات،  وفلســفاتها العقائديــة 

والماديــة، وغيرهــا الكثيــر. 

حــددت الدراســة مشــكلة البحــث فــى الســؤال عــن ماهيــة وكيفيــة تأثيــر وتأثــر   
المصالــح القوميــة بالعاقــات الدوليــة،  وذلــك وفــق هــذه المعطيــات الــواردة فــى النقــاط 

الثــاث التاليــة:

العاقــات دائمــًا وراءهــا مصالــح،  تســتوجب الســؤال عــن الــذى يحــدد كيفهــا وكمهــا 
وأســاليب التعامــل بهــا ومــن ثــم اســتجابة الغيــر لهــا فــى اطــار العاقــات الممتــدة ؟

العاقة بين المصالح والقيم ؟ 

ماهية وكيفية العلوم المتكاملة ؟ 

فرضيات البحث :

المصالح فاعلة أساسية فى العاقات القومية والدولية. 

الســعى لتحقيــق المصالــح،  هــو أســاس العاقــات الدوليــة،  تحــت مطالــب صداقــات 
أو ضغــوط داخليــة أو خارجيــة،  أو رغبــة فــى تبــوء صــدارة إقليميــة أو عالميــة.
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كلمــا ضعفــت الدولــة اســتكانت لغيرهــا خوفــًا أو طمعــًا فــى وعــود أو مغــاالة واســتئثارًا، 
وأصبحــت عرضــة للتدخــات الخارجيــة؛ وكلمــا قويــت الدولــة ذادت مصالحهــا،  ومــن 

ثــم إتســعت إراداتهــا،  حتــى وإن أدى ذلــك إلــى اختــال ميــزان القــوى الدوليــة. 

أن القوة دائما تريد أن تتحرك وتعبر عن مكنوناتها فتنجح أو تخفق حســب  صحة 
أو خطــأ تقديراتهــا للقــوى المضــادة ومــا تجــده مــن تيــارات وثــورات داخليــة أو خارجيــة 
أو نكــوص فــى النســيج القومــى الــذى يعتريــه ضعــف أو عــدم رضــا بالموجــود الــذى 

ال يلبــى الطموحــات أو اإلختــال فــى تــوازن الممارســات .

المناهج المستخدمة : 

    تــم اإلعتمــاد علــى اســتخدام المنهــج التكاملــى الــذى يتضمــن الوصفــى والتاريخــى 
والقانونــى والتحليلــى والمقــارن  باالضافــة إلــى تقصــى رأى عــام. 

 هيكلة البحث : 

تكون البحث من ستة فصول: الفصل األول إطار مفاهيمى عن األثر، والمصلحة، 
وعلــم العاقــات الدوليــة، وتاريــخ العاقــات الدوليــة ؛ والفصــل الثانــى بعنــوان: العوامــل 
المؤثــرة فــى المصالــح،  وشــمل ســتة مباحــث عــن العوامــل : الجغرافيــة واالقتصاديــة 
واألمنيــة  والســكانية  والسياســية والدبلوماســية. وجــاء الفصــل الثالــث عــن مبــادىء 
وقيــم العاقــات الدوليــة،  بدايــة بالمبــادىء المتطرفــة،  و المبــادىء المعتدلــة،  ثــم 
الرابــع  الفصــل  أمــا  ؛  والمســيحى واإلســامى  اليهــودى  الديــن  فــى  ماثلــة  القيــم،  
فخصــص لوســائل العاقــات الدوليــة،  فــى أربعــة مباحــث،  تركــزت فــى الوســيلتين 
: الدبلوماســية والحربيــة ؛ أمــا الفصــل الخامــس فيغطــى بالتحليــل أساســيات مــا ورد 
فــى جميــع الفصــول؛ وأخيــرًا جــاءت الخاتمــة بمختصــر موجــز ومجموعــة نتائــج 

ومقترحــات.    
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 أواًل-اإلطار المفاهيمي للبحث: 

مفهوم األثر: 

    كلمة األثر فى اللغة لها دالالت كثيرة متعددة، منها: ما بقى من رسم الشىء،  
والتأثــر إبقــاء األثــر فــى الشــىء أو مــا يترتــب علــى الشــىء،  وهــذا هــو المقصــود فــى 
هــذا البحــث،  حيــث المــراد دراســة مــا ينتــج مــن فعلــه لــدى آخــر أو جهــة أو بالعكــس.

     ونظرًا لتشــعب الحياة تتعدد اآلثار فى العاقات الدولية،  وغالبًا ال تظل على 
منــوال واحــد،  وتتغيــر فــى أحــد األطــراف المعنيــة أو فــى بعضهــا أو كلهــا،  وكذلــك 
حســب الذيــن يحكمــون عليهــا بالصــاح أو الفســاد،  والعوامــل التــى تحركهــم لتبنــى 
فكر أو ســلوك،  وأســباب ذلك،  ومدى اســتمراره ودرجاته،  وعاقته بعوامل أخرى.

ماهية المصلحة:

     مفهــوم المصلحــة مرتبطــة بالكســب وبمبــادىء القيــم أو الدوافــع الماديــة؛ وأول 
مــن اســتخدمها كمصطلــح هــو اللــورد »إدوار بكلــر Edward  Bucler« فــى عــام 
1658م، وأصبــح –مفهــوم المصلحــة- فيمــا بعــد شــائعًا، ويعنــي: الوصــول إلــى 
مبتغــى مســتهدف. والمصلحــة جمعهــا مصالــح،  وهــى ضــد المفســدة،  وهــى حكــم 
لفعــل بشــرى يصاحــب عمــًا إراديــًا أو تلقائيــًا،  فرديــًا أو ثنائيــًا أو جماعيــًا،  ويكــون 

بالتــازم معــًا أو بالتفــرد،  إســتدامًة أو مؤقتــًا. 

والفــرق بيــن الفائــدة والمصلحــة يتضــح عنــد تصريفهمــا إلــى مــدى شــرعية الفعــل   
المؤثــر، حيــث أن األولــى ال تكتــرث كثيــرًا بكيفيــة مــا تعــود عليهــا مــا دامــت ملبيــة 
لرغباتهــا،  وتكتفــى بالحصــول عليهــا حتــى وإن لــم تكــن بالطــرق القانونيــة،  فــى 
حيــن أن الثانيــة تســتوجب الركــون إلــى المســوغات العقديــة،  وكاهمــا يتطلــع إلــى 

التطبيقــات المراعيــة للعــادات والتقاليــد المجتمعيــة،  وتحقــق مــا تقــدر عليــه. 
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علم العالقات الدولية:

العاقــات الدوليــة علــم نشــأ حديثــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو يــدرس   
العاقــات التــى تتــم بيــن الــدول، وهــذه العاقــات بالطبــع تخضــع للتعديــل وللتغييــر،  
ويقصــد بالعاقــات الدوليــة ســائر أنــواع الروابــط والمبــادالت التــى تتــم خــارج حــدود 
دولــة واحــدة. وقــد اتفــق الكثيــرون علــى عــدم اقتصــار ميــدان علــم العاقــات الدوليــة 
علــى العاقــات التــى تتــم بيــن الــدول وحدهــا،  بــل جعلــوه واســعًا،  يشــمل الــدول 
والمنظمــات الدوليــة واالقليميــة والقاريــة،  والعوامــل والكيانــات التــى تؤثــر علــى صنــع 
أو اتخــاذ القــرار فــى داخــل الدولــة. وهــو بالطبــع يحتــوى علــى نوعيــن مــن العاقــات: 

أحدهمــا ســلمى يقــوم بــه الدبلوماســيون،  واآلخــر حربــى يقــوم بــه العســكريون. 

ثانيًا-العوامل المؤثرة فى العالقات الدولية:

هنــاك مصالــح كثيــرة تدعــو الــدول إلــى الدخــول فــى عاقــات،  وهــى فــى زيــادة   
مســتمرة فــى كافــة المجــاالت، فالعاقــات عامــل تدافــع ضــرورى لتحقيــق المصالــح،  
وفــى ذات الوقــت المصالــح عامــل جــذب للعاقــات، وعليــه فــإن التأثيــر والتأثــر بينهــا 

مترابــط،  ســلبًا أو ايجابــًا  

ويقــول الدكتــور »بطــرس غالــى«: إن دراســة هــذه العوامــل أساســية، إذ أنهــا   
الســبيل إلى معرفة: األهداف التى تنشــدها الدولة من سياســتها الخارجية، والوســائل 
الدولــة علــى صيانــة مصالحهــا وتحقيــق األهــداف، والثغــرات  بهــا  تســتعين  التــى 
والعيــوب التــى تحــول بيــن الــدول وبيــن تحقيــق أهــداف سياســتها. والعوامــل هــي: 

العامل الجغرافي:      

العالــم مجموعــة دول داخــل المســاحة الجغرافيــة،  ومــن مجموعــة مصالحهــا   
تتحــدد العاقــات؛ واألرض والمنــاخ والموقــع مؤثــر فــى تحقيــق القــوة،  باإلضافــة إلــى 
القــوى الماديــة والمعنويــة األخــرى؛ فالدولــة التــى تقــع بالقــرب مــن مداخــل ومخــارج 
البحــار والمحيطــات قــد تســعى إلــى التحكــم علــى المضائــق المجــاورة لهــا لمصلحتهــا 
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الخاصــة؛ ومــن حيــث المنــاخ: ياحــظ أن الدولــة المعتدلــة فــى أجوائهــا هــى التــى 
حققــت تقدمــًا أكبــر فــى التنميــة، بخــاف المناطــق القطبيــة شــديدة البــرودة ومناطــق 
خــط االســتواء عاليــة الحــرارة ؛ ومســاحة األرض كلمــا كانــت كبيــرة عرضــًا وطــواُل 
ازدادت فيهــا احتمــاالت المناخــات المتعــددة ؛ كلمــا كانــت الدولــة محاطــة بعــدد 
مــن الحــدود الطبيعيــة صعبــت الســيطرة عليهــا،  باعتبــار أنهــا محميــة بهــذه الحــدود 

الماثلــة فــى الجبــال أو األنهــار أو المحيطــات.

ولتفــادى المشــاكل والنزاعــات والصراعــات بيــن الــدول عقــدت مجموعــة كبيــرة مــن   
االتفاقيــات والمعاهــدات المتعلقــة بالشــأن الجغرافــى،  بهــدف تنظيــم وتقنيــن العاقــات 
الدوليــة،  وبمــرور الزمــن وتشــابك وتداخــل المصالــح،  واالختافــات علــى المســافات 
والمســاحات واألهليــة زادت هــذه االتفاقيــات والمعاهــدات، وخاصــة عــن تنظيــم مــرور 
الســفن المدنيــة والحربيــة، ومســار الطائــرات والغواصــات، والمضائــق البحريــة، والميــاه 
الدوليــة،  والميــاه  الخالصــة،  االقتصاديــة  والمناطــق  القــارى،  والجــرف  االقليميــة، 

وغيرهــا.

العامل االقتصادى:

    إن العامــل االقتصــادى يعتبــر فــى غايــة األهميــة فــى العاقــات الدوليــة منــذ أقــدم 
العصــور. فبســببه نشــبت صراعــات وحــروب كثيــرة،  ونشــأت صداقــات ومحــاور، 
وجــاء االســتعمار األوروبــى لــدول أفريقيــا وآســيا وأمريــكا الجنوبيــة بزعــم أنهــا قادمــة 

لتنميتهــا وتطويرهــا فــى كافــة المجــاالت. 

  العامل السكانى:

إن العامــل الســكانى لــه أثــر كبيــر فــى تحقيــق المصالــح،  وبدونــه ال يكــون   
للدولــة واقــع، حيــث توجــد العناصــر األخــرى مــن أجلــه،  وهــو الــذى يســتطيع تغييرهــا 
وتنميتهــا حســب امكاناتــه وقدراتــه. وكثــرة الســكان إن تاءمــت مــع العوامــل األخــرى 
تحقــق القــوة للدولــة،  وإن لــم يتــم التــاؤم تكــون النتيجــة عكســية،  حيــث أن الكثــرة 
المناســبة تــؤدى إلــى زيــادة اإلنتــاج،  وأثــر العامــل الســكانى يعتمــد علــى ربــط الكــم 
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بالكيــف، حيــث أن اإلعتمــاد علــى الكــم فقــط يقــود إلــى الفقــر والجهــل وانتشــار الجرائــم 
والخــراب االقتصــادى واالجتماعــى والخدمــى،  ومــن ثــم ضــرره أكبــر مــن نفعــه،  
بينمــا ترابطهمــا العضــوى المناســب يقــود إلــى قــوة فــى شــتى المجــاالت؛ ومــن المهــم 
جــدُا أخــذ مســتوى الوعــى الثقافــى والعلمــي فــى االعتبــار عنــد تقييــم وتقويــم األثــر 

الســكاني فــى العاقــات الدوليــة.

 العامل السياسى:

إن العامل السياسى له مفعول كبير فى العاقات الدولية من واقع االنتماءات   
القوميــة واإلقليميــة والقاريــة، واإلنتمــاء إلــى منظمــات المجتمــع المدنــى. والحكومــة 
المســتقلة تعنــى القــدرة علــى تشــكيل وتنفيــذ سياســاتها وفــق األولويــات الخاصــة، ولهــا 
القــدرة علــى فــرض النفــوذ لمصالحهــا بحريــة اختيــار كاملــة. ومبــدأ الســيادة لديهــا يقــوم 

علــى قواعــد أساســية كاالســتقال. 

العامل الدبلوماسي:

      تعتبــر الدبلوماســية صنــوًا لاســتراتيجية العســكرية، وبهمــا تتحقــق العاقــات 
الدوليــة، وحينــًا تتطلــب الظــروف اإلعتمــاد علــى الثانيــة أكثــر مــن األولــى، وقــد يكــون 
العكــس. وفــى كل األحــوال يجــب أن تكونــا متازمتيــن مــع مراعــاة األســبقية بينهمــا، 
حيــث أن بعــض األحــداث تســتدعى اإلعتمــاد األكبــر علــى الحــرب كوســيلة لتحقيــق 
الهــدف،  لتأتــى الدبلوماســية مكملــة لهــا عــن طريــق االتصــال بالــدول األخــرى شــارحًة 
مســلك دولتهــا، واألســباب التــى حــدت بهــا التخــاذ مــا فعلتــه وتفضيلــه علــى غيــره،  
مســخرة أجهــزة إعامهــا الداخلــى إضافــة إلــى اإلعــام الخارجــى المتــاح،  وكذلــك 
بالتفــاوض مــن أجــل حســم المشــاكل والنزاعــات ووضــع االتفاقــات والمعاهــدات. وفــى 
الغالــب تكــون األســبقية للعمــل الدبلوماســى،  وان وصلــت المفاوضــات إلــى نقطــة 

غيــر مقبولــة أو غيــر مقنعــة قــد تؤازرهــا الحــرب. 
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ثالثًا- مبادىء وقواعد العالقات الدولية :

إن المجتمعــات البشــرية مهمــا كانــت مســتوياتها الكميــة والنوعيــة،  فــى حاجــة   
ماســة إلــى قواعــد فكريــة وســلوكية تحكــم معاماتهــا الداخليــة والخارجيــة،  ألن األفــراد 
ال يستطيعون العيش فرادى ويحتاجون إلى اآلخرين فى شتى جوانب الحياة لإليفاء 
بمطالبهــم الطبيعيــة والمكتســبة، ويتأثــرون ويؤثــرون علــى مجتمعاتهــم ودولهــم. وهــذه  

تختلــف مــن مــكان إلــى آخــر وأيضــًا حســب تاريــخ األحــداث. 

ومــن المعلــوم أن تبايــن المجتمعــات والمعتقــدات قــد ســاعد فــى عــدم التوصــل   
لقانــون دولــي شــامل لــه صفــة اإللــزام مــن الناحيــة التطبيقيــة،  إال أن التاريــخ يوضــح 
مــدى التقــدم الــذى حــدث فــى هــذا الجانــب منــذ أواخــر القــرن الماضــى، والســيما بعــد 
اتفاقيــة الهــاى ثــم عصبــة األمــم وهيئــة األمــم المتحــدة،  لتحديــد األهــداف االنســانية 
والمحافظــة عليهــا؛ وهكــذا دخــل كثيــر مــن مبــادىء األخــاق ضمــن قواعــد القانــون 
الدولــى العــام. وللوصــول الــى هــذه الوحــدة الخلقيــة والقانونيــة والدوليــة كان البــد مــن 
تحقيقهــا علــى مســتويات أصغــر يمكــن التحكــم فيهــا،  كالمنظمــات االقليميــة والقاريــة 
والمحليــة،  بإعتبــار أن الضــرورة تســتوجب االهتمــام بالجزئيــات التــى تكــون الــكل.  

أثر العقائد فى العالقات الدولية:

كثــرت المذاهــب والطوائــف فــى جميــع األديــان وتعــددت،  وكل منهــا تنقــد األخــرى   
اســتثناًء  الشــرائع حبيســة كتبهــا إال  العــداء، فصــارت  تناصبهــا  وتنقضهــا وأحيانــًا 
وخاصــة لــدى معظــم شــعوب الشــرق األوســط المنشــغلة بسفاســف األمــور ومنقــادة 
لغيرهــا،  حتــى اســتمرأت التخلــف الحضــارى قياســًا بالعالــم المتقــدم. والعالــم الغربــى 
إن كان متمســكًا بتعاليــم العقيــدة لمــا اســتصغر غيــره واســتغله،  ولمــا لجــأ إلــى افتعــال 

حــروب وقتــل ماييــن باتهامــات هــو دافعهــا الحقيقــى. 

    فالعقيدة اليهودية -مثًا- شريعة بها أحكام دينية واجتماعية كثيرة،  وتدعوة إلى 
تمجيــد اإلســرائليين وتمييزهــم عــن شــعوب العالــم،  ولهــا وطــن قومــى عقائــدى محــدد 
جغرافيــًا،  ومهتمــة بالتخطيــط العلمــى السياســى واالقتصــادى والســكانى،  وتحــث 
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علــى اســتياء أرض الشــعوب المجــاورة،  واســتخدام القــوة المفرطــة فــى التعامــل مــع 
الجيــران،  والميــل إلــى الحــرب المباشــرة أو بعــد عــرض تفــاوض،  واالعتــزاز بقيمــة 

المواطــن،  ووضــع عقوبــات دنيويــة قاســية علــى مــن يدعــو لديانــة أخــرى.              

النظرية المثالية )القيم(:

      ال شك فى أن للقيم العقائدية دورًا مؤثرًا فى العاقات البينية، سواء كان ذلك 
مــع األفــراد أو المجتمعــات أو الــدول،  وبدونهــا تصبــح الحيــاة البشــرية كحيــاة الغابــة 
ال ضابــط لهــا وفوضــى عارمــة. ويعرفهــا االســتاذ الدكتــور الســاعورى :)انهــا تعنــى 
مــا رســخ فــى الوجــدان مــن حــال وحــرام،  وتتحــول الــى ســلوك أفــراد وجماعــات،  
وهــى مرتبطــة بالســلوك. والقيــم فــى العاقــات الدوليــة بنيــت علــى أســاس المصالــح، 
والمصالــح تختلــف مــن مــكان آلخــر، وتاريخيــًا قامــت علــى القــوة وليســت العدالــة. 
القــوة كانــت األصــل حيــث الحــروب بيــن االمبراطوريــات، امبراطوريــة تمحــى وأخــرى 
تحــل،  وعندمــا شــعرت الــدول أن ال بــد مــن توقــف الحــروب فكــرت فــى ابتــكار وســيلة 
لحذفهــا، وانعقــاد »وســتيفاليا« أرســت مبــدأ عــدم االعتــداء والتفاهــم بيــن الــدول. والقيــم 
العقائديــة أقــوى مــن األخــرى التــى هــى مبــادىء وليســت قيــم وتؤثــر عليهــا الحكومــات 
والمجتمعــات واألفــراد وتتبلــور إلــى قــرارات،  ويكــون الســؤال عــن مــدى المؤثــرات التــى 
علــى صناعــة القــرارات. وهنــاك مجــال للتفاعــل بيــن القيــم،  وقيــم متشــددة وأخــرى 

مرنــة،  والحــرام والحــال(.

ففــي المســيحية االصحاحــات توضــح مبــادىء مســيحية فــى العاقــات الدوليــة،    
يمكن تلخيص بعضها فى أنها : شريعة دينية ربانية منزلة للبشرية كافة،  ومعترفة 
بالديانــات الربانيــة التــى أنزلــت قبلهــا، وتدعــو إلــى التوحيــد والتســامح،  وتؤكــد علــى 
عــدم التمييــز العرقــى والجهــوى والنوعــى،  وترفــض الغلــو والتطــرف،  وتقــر الســام 

منهجــًا عمليــًا تطبيقيــًا فــى ســائر المعامــات البينيــة.

أمــا فــي اإلســام فوجــب إقــرار أن االســام ديــن ســماوي موجــه لــكل البشــر،   
مختلفــًا عــن اليهوديــة المنحصــرة علــى بنــى اســرائيل، ومتفقــًا مــع المســيحية، فــى 
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عالميــة الدعــوة، هاديــًا إلــى الخيــر بصــراط مســتقيم يوضــح الخيــر والشــر. واالخــاق 
بمثابــة الحافــز المعنــوى الموجــه،  وال ينكــر دورهــا الكبيــر فــى إمكانيــة إرســاء دعائــم 
الســام وتحقيــق التنميــة فــى المــوارد البشــرية والماديــة للــدول. والمجتمعــات وإن كانــت 

تختلــف فــى بعــض جوانبهــا الهامشــية،  فانهــا بــا شــك تتفــق فــى اساســياتها. 

والتاريــخ يوضــح بجــاء أنــه كلمــا كانــت المجتمعــات ملتزمــة باألخــاق الجمعيــة   
أفــرزت مجموعــة مــن االيجابيــات وصــارت أكثــر قــوة وتآلفــًا وترابطــًا،  وبالعكــس تمامًا 
إذا تجاهلتــه أو حــادت عنــه، تصبــح مفككــة وضعيفــة. وتحديــدًا لمبــادىء األخــاق 
وترســيخها جــاءت األديــان،  ومــن ثــم أتــى اإلســام كامــًا ليكفــل حيــاة عالميــة طيبــة 
لمــن يهتــدى بشــريعته، التــى تعــد بحــق نبراســًا وهاديــًا وحاديــًا ينيــر الطريــق ويفــرق بيــن 
الحــق والباطــل،  واضعــًا الحــدود البينــة للحقــوق والواجبــات كسياســة شــرعية خلقيــة. 

رابعًا- وسائل العالقات الدولية: 

مــن المعلــوم أن العاقــات الدوليــة تتــم باحــدى الوســيلتين: الســلمية أو القتاليــة،    
وكل منها مكملة لآلخرى فى كل األحوال،  مع علو األولى فى الظروف الطبيعية  
الهادئــة وبقــاء الثانيــة كامنــة،  وعلــو الثانيــة فــى زمــن الحــرب مــع بقــاء األولــى مــؤازرة 
بشــدة،  حيــث يتعاونــان لمواجهــة الخطــر المعنــى. فالجيــوش تعبــأ بأســلحتها وبشــرها 
ومعنوياتهــا،  والدبلوماســية تســعى جاهــدة فــى اجــراء المفاوضــات،  حــًا  للمشــكل 
أو النــزاع أو القضيــة. وفــى هــذه الفتــرة تنشــط الدبلوماســية الرســمية والشــعبية أكثــر 
ممــا كانــت عليــه،  اتصــااًل بــدول ومنظمــات،  الســتبانة وجهــات نظرهــا واســتقطاب 
غيرهــا وتحييــد غيــر المنحــاز لطرفــى النــزاع. وهنــا تكــون البدايــة بالدبلوماســية الرســمية 
المقيمــة وغيــر المقيمــة،  ثــم الدبلوماســية الشــعبية التــى قوامهــا منظمــات المجتمــع 

المدنــى،  بتحديــد وظائفهــا،  ومــا ينتــج عــن أدائهــا فــى العاقــات الدوليــة.
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الدبلوماسية الرسمية:            

    ان مصطلــح الدبلوماســية مشــتق مــن كلمــة دبلــوم Diplom فــى اللغــة اليونانيــة 
القديمــة،  وكانــت تعنــى الوثيقــة الرســمية المطويــة الصــادرة مــن رئيــس الدولــة الــى 
رئيــس دولــة أخــرى؛ واشــتقت منهــا كلمــة دبلــوم Dlploma فــى اللغــة االنجليزيــة 
بمعنــى وثيقــة رســمية أو بــراءة تمنــح حاملهــا حقــًا أو امتيــازًا. ثــم تعنــى التفــاوض 
متقاربــة  مدلــوالت  عــدة  لتحمــل  وتطــورت  التدبيــر،   وحســن  اللباقــة  أو  الدولــى 
أهدافهــا  لتحقيــق  الحكومــات  تســتخدمها  رســمية  أداة  أنهــا  بينهــا:  ومــن  المعنــى،  
الخارجيــة،  وأنهــا فــن مزاولــة المفاوضــات بيــن الــدول والمهــارة فــى تســيير الشــئون 
الدوليــة،   العاقــات  ادارة  علــى  تــدل  المعاصــر  بمعناهــا  والدبلوماســية  الخارجيــة. 
بتحويــل السياســة الخارجيــة الــى المجــال العملــى؛ أى تطبيــق مبــادىء ومرتكــزات 
السياســة الخارجيــة،  ومراعــاة األعــراف والتقاليــد والثقافــات المحليــة والدوليــة واألبعــاد 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والتقنيــة واألمنيــة والعســكرية والتوفيــق بينهــا بالمفاوضــات 

وعقــد االتفاقــات والمعاهــدات.

      وهنــاك عوامــل تــؤدى الــى مزيــد مــن التقــارب فــى العاقــات الدوليــة،  ومــن 
هــذه العوامــل االشــتراك فــى العقيــدة أو فــى العــرق أو فــى اللغــة أو الثقافــة أو فــى 
الفكــر السياســى،  كمــا ان االنتمــاء الجغرافــى والمشــاركة فــى المنظمــات االقليميــة 
فــى  المشــاركة  تكــون  مثلمــا  قــوة،   واألعضــاء  الــدول  يزيــد عاقــات  قــد  والقاريــة 
المنظمــات المتخصصــة أداة فاعلــة لتنميــة عاقــات األعضــاء،  وكذلــك الحــال أيضــًا 
فــى األحــاف والتنظيمــات االقتصاديــة والدفاعيــة. وعمومــا فــان وجــود المصالــح 

المتبادلــة يكــون دافعــا النشــاء عاقــات وطيــدة(.  

2 الدبلوماسية الشعبية:

وتعنــى  المتعــددة،   الدبلوماســية  األســاليب  مــن  أســلوب  الشــعبية  الدبلوماســية    
الدوليــة  والسياســة  الخارجيــة  السياســة  ومرتكــزات  وبمبــادىء  العمليــة  بالتطبيقــات 
وفــى نطــاق العاقــات الدوليــة بالطــرق الوديــة،  مــن خــال المنظمــات والجمعيــات 
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واالتحــادات والنقابــات،  بعضويــة أصيلــة او منتســبة. وتســتخدم أنواعــًا وأنماطــًا مــن 
الدبلوماســية الشــخصية والمكوكيــة. حيــث أنهــا تشــارك فــى اجتماعــات المنظمــات 
وتهــدف إلــى التنميــة والســام،  وتبعــث الوفــود وتحــرص علــى اإلنجــاز مهمــا كلفهــا 

مــن وقــت وجهــد ومــال. 

والدبلوماســية الشــعبية،  تهــدف الــى الســام والتعــاون الدولــى،  عــن طريــق   
تقويــة العاقــات والروابــط العقائديــة واالقتصاديــة واألمنيــة والثقافيــة واالجتماعيــة،  
والــدول التــى تتماثــل فــى خصائصهــا وامكاناتهــا تكــون أقــرب وأقــدر علــى تحقيــق 
فــى حالــة فشــلها  المتباينــة. وهــى  المتنافــرة أو  تلــك  أهدافهــا المشــتركة أكثــر مــن 
أو  االقتصاديــة  الضغــوط  باســتخدام  التلويــح  الــى  تلجــأ  وتهديــد مصالــح دولهــا،  
االعاميــة قبــل أن تخلــى الســاحة للعمــل العســكرى. فالدبلوماســية الشــعبية عمليــة 
ســلمية محضــة ومتصلــة وال تتوقــف وال تتبــدل أســاليبها،  بــل تبقــى كمــا هــى مهمــا 
تغيــرت الظــروف أو ســاءت العاقــات بيــن الحكومــات،  ألنهــا تتكــون مــن إرادة 
شــعبية وممثليــن للشــعب يعبــرون عــن تطلعاتــه وأهدافــه. ومهمــا افتعلــت المشــاكل 
أو وضعــت العراقيــل فانهــا تســعى لتجاوزهــا،  ألنهــا غيــر مقيــدة بالقيــود الرســمية 
ولديهــا حريــة الحركــة والمنــاورة والمبــادرة، ولهــا أذرع متعــددة ممتــدة إلــى الحكومــات 
والتنظيمــات واالتحــادات والنقابــات والجمعيــات،  كمــا ســبق القــول،  حيــث تــدرس 
نظمهــا وأســس تشــكيلها،  ونوعيــة أعضائهــا وثقافــات شــعوبها،  وتقاليدهــا وعقائدهــا،  
وامكاناتهــا ومقدراتهــا،  والبيئــة المحليــة المؤثــرة،  والعوامــل االقليميــة والدوليــة،  مــن 
أجــل فهــم أفضــل للشــعوب المــراد انشــاء عاقــات معهــا. ولتحقيــق ذلــك البــد مــن 
اســتخدام أجهــزة اإلعــام المحليــة بلغــة الشــعوب نفســها،  لضمــان وصــول األخبــار 
والمعلومــات إليهــا،  بــداًل مــن أن تكــون تائهــة فــى لغــات غيــر مفهومــة وال مقــروءة 

لديهــا.

األسلوب القتالى:  

      بلغــت الحــرب ذروتهــا فــى نهايــات العقــد الثانــى مــن القــرن الماضــى، حتــى 
رأت الــدول الغربيــة ضــرورة توافقهــا علــى ســام يجمــع بينهــا ويكفــل األمــن الدولــى،  
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وعقــدت اتفاقيــة فرســاى بفرنســا ودخلــت مرحلــة جديــدة بعــد الحــرب والتطــور الكبيــر 
فــى نوعيــة الســاح،  وعصبــة األمــم هــذه فشــلت فــى مهمتهــا ألســباب متعلقــة بنظــام 
إتخــاذ القــرار فيهــا بموافقــة األعضــاء جميعــًا -وهــو أمــر شــبه مســتحيل تطبيقــه- 
وإنقســام أوروبــا، ثــم إندلعــت الحــرب العالميــة الثانيــة وكانــت نتيجــة الحــرب استســام 
كامــل لــدول المحــور،  ومــن ثــم تكليفهــا بمــا دمرتــه الحــرب بمبالــغ طائلــة،  واعــادة 
النظــر فــى مســتعمراتها وحتــى إعــادة تشــكيل حدودهــا الجغرافيــة وتقليــم امكاناتهــا 
وقدراتهــا، واعــادة كثيــر مــن الحقــوق للــدول التــى تضــررت مــن اعتــداءات المحــور. 
وبفعــل الحــرب العالميــة الثانيــة وتوابعهــا،  نشــأت منظمــة األمــم المتحــدة،  فــى عــام 
1945 مســتفيدة الــى حــد مــا مــن تطبيقــات عصبــة األمــم،  ومــن أهــم همومهــا إشــاعة 

الســام الدولــى،  ومــن ثــم التعــاون الدولــى.

 األمن الدبلوماسي: 

الدبلوماســية  همــا  الدوليــة  العاقــات  تطبيــق  ذراعــى  أن  التوضيــح  ســبق  كمــا   
والحــرب، واألمــن يتضمــن جميــع تلــك المجــاالت، ومــن هنــا كانــت العاقــة حتمية بين 
األمــن والدبلوماســية، ومــا يؤثــر علــى أحداهــا يؤثــر بالضــرورة علــى األخــرى. وبنــاًء 
عليــه تطــور المفهومــان وتنوعــت الدبلوماســية كمــًا وكيفــًا بالتقــدم التقنــى والتداخــل 
البشــرى،  وظهــر األمــن األنســانى والمهنــى. ونســبة ألن مــن وظائــف الحكومــات 
حمايــة أمــن الوطــن مــن االعتــداءات الداخليــة والخارجيــة،  فــان الدبلوماســية تعتبــر 
أو  الثنائيــة  الدوليــة  العاقــات  فــى  اختراقــه  عــدم  يجــب  الــذى  األول  الدفــاع  خــط 

الجماعيــة، حتــى ال تتحــول العاقــات إلــى مرحلــة العــداء أو اإلعتــداء. 

خامسًا- توازن القوى الدولية:

     وفكــرة تــوازن القــوى ليســت حديثــة،  إال أنهــا قــد تطــورت وأصبحــت لهــا نظريــات 
وســاهم الكثيــرون فــى إبرازهــا كقانــون يحكــم العاقــات الدوليــة،  إذ كلمــا تميــزت دولــة 
بقــوة أكثــر تســعى منافســتها علــى عــدم تمكينهــا مــن فــرض كامــل ســلطاتها وجبروتهــا 

علــى البســيطة، بمواجهتهــا فــرادى او مجتمعــة. 
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وتتلخــص ســلبيات نظريــات تــوازن القــوى فــى كونهــا افتراضيــة وغيــر قــادرة   
علــى تحديــد مفاهيــم دقيقــة أو عوامــل ثابتــة للتغييــر الدائــم والمســتمر الــذى يصاحــب 
تطــور الــدول فــى قواهــا وأهدافهــا ووســائلها، باإلضافــة إلــى أن كثيــرًا مــن الجوانــب 
المؤثــرة فــى عمليــات التــوازن ال تخضــع للقيــاس المــادى الســليم،  وكثيــرًا مــا اعتقــدت 
دول أنهــا األقــوى،  وافتعلــت حروبــًا خســرتها،  كمــا توهمــت أخــرى أنهــا األضعــف 
واســتكانت لغيرهــا حتــى أدركــت الحقيقــة. وان كان االعتقــاد بــأن تــوازن القــوى يســاعد 
علــى تحقيــق الســام الدولــى،  فإنــه يكــون ســامًا مؤقتــًا،  ينتهــى بتصــارع مصالــح 
الــدول الكبــرى وإحســاس أحداهــا أو مجموعــة متحالفــة بقــوة تؤهلهــا لإلنتصــار،  فتثيــر 

الحــرب، ويختــل التــوازن،  كمــا حــدث فــى الحربيــن العالميتيــن. 

والطرق التى يتم بها تطبيق توازن القوى كثيرة،  ويمكن إيجازها فيما يلى :  

التحالــف: األحــاف بصفــة عامــة هــي تنظيــم لجهــود الــدول المنضويــة فيهــا لتحقيــق 
مصالــح مشــتركة، لمواجهــة دول أو حلــف أو إلبــراز قــوة قاهــرة. 

التســلح : ويعنــى الســعى الــدؤوب لتطويــر القــوة العســكرية،  لرفــع الكفــاءة القتاليــة،  
فــى الكــم والكيــف معــًا،  وهــو مــا يعــرف بســباق التســلح.

التقســيم : أى أن يعمــل عضــو أو أكثــر فــى النســق الدولــى،  علــى أضعــاف قــوة 
أخــرى تحــاول إمتــاك قــوة أكبــر،  تخوفــًا منهــا ومــن إحتمــاالت الخطــورة التــى قــد 

تحدثهــا مســتقبًا. 

المناطــق العازلــة Buffer Zone: وهــى تلــك الــدول الضعيفــة المجــاورة جغرافيــًا 
ألحــدى القــوى الكبــرى،  التــي تحــاول دون تمكيــن منافســيها مــن اســتغال هــذه 
المنطقة ضدها فى التجســس وإنشــاء القواعد العســكرية، ألنها بقعة تتســم بالتوســط، 

مــن حيــث وجودهــا بيــن أطــراف القــوى،  فاستحســن جعلهــا محايــدة. 

معادلــة عوامــل القــوة : إن القــوى الكبــرى -التفاقــات بينهــا، وتفاديــًا ألى اختــال 
للتــوازن قــد يحــدث مــن جــراء اســتئثار قــوى أخــرى بالمزايــا االســتراتيجية لدولــة مــا،  
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ســواء مــن ناحيــة الموقــع أو الســكان أو االقتصــاد- تعمــل علــى تقســيم عوامــل القــوة 
ومصادرهــا بيــن األطــراف المتنافســة ليتــم التراضــى والقبــول وإحــداث التــوازن فــى 

القــوى. 

التدخــل Intervention: ويقصــد بــه تدخــل دولــة فــى شــئون دولــة أخــرى وفــرض 
إرادتهــا عليهــا باالحتــال أو التوجيــه،  ليكــون والؤهــا لهــا وليــس لغيرهــا. 

اإلثنــاءRetardation : ويعنــى قيــام إحــدى القــوى بإثنــاء قــوة أخــرى منافســة عــن 
فعــل شــىء يضيرهــا باخــال التــوازن،  وذلــك بإســتخدام األســلوب الســلمى أو بطريــق 

القــوة،  باالنفــراد أو بالتخالــف مــع غيرهــا. 

سادسًا- خالصة إستبانة البحث:

إن هــذه الخاصــة منبثقــة مــن متــن البحــث،  ومــن إجابــات األســئلة التــى قدمــت   
فــى االســتبانة،  ويمكــن إيجــاز اآلراء التــى حــازت علــى قبــول األغلبيــة،  فــى النقــاط 

التاليــة: 
وفــق  المفاضلــة  تكــون  اإلســتثناء  وعنــد  القيــم  مــع  مرتبطــة  المصالــح  معظــم 

ترجيحهــا.  تقتضــى  التــى  الحياتيــة  والضــرورات  الحاجــات 
الفوائد المادية تتفوق على عداها،  فى تعامات العاقات الدولية.

السلطة التشريعية، الممثلة للشعب،  هى الجهة التى يجب أن تحدد المصالح.
   ال يجوز لدولة القومية التنازل عن أية مصلحة استراتيجية. 

التعامــل المفضــل فــى العاقــات الدوليــة،  اقــراره يكــون حســب كل حالــة علــى 
حــدة.

يجــوز للدولــة فــى حالــة العســر والضيــق التنــازل عــن قيمــة تحقيقــًا للمصالــح 
العامــة.

المصالح حتى مع الصديق  تحدد الظروف آمادها.                          
جواز تدخل الدولة فى تحالفات.

اختيار الحياد االيجابى منهجًا سياسيًا فى العاقات الدولية.
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 السيادة العليا عالميًا للدولة القومية.
مكانية قبول الدولة للقروض الربوية عند الضرورة الحتمية فقط.

انضمــام الدولــة الناميــة إلــى منظمــة التجــارة العالميــة اآلن،  فــى صالــح الــدول 
الكبــرى فقــط.

تدخل دولة عسكريًا فى دولة أخرى ولو بطلب من حكومتها مرفوض.
لمقــدم  ذاتيــة  مصالــح  تحقيــق  بغــرض  تكــون  أغلبهــا  الخارجيــة  المســاعدات 

المســاعدة.
علــى الــدول االعتمــاد علــى نفســها فــى بنــاء الــذات مــع اســتقطاب مســاعدات 
خارجيــة لمشــروعاتها،  بمــا ال يخــل بأمــن الوطــن والعاقــات البينيــة الدوليــة.  

منظمة األمم المتحدة ضعيفة فى أداء المناشط المنوط بها. 
أكثــر أربعــة عوامــل مثيــرة للنزاعــات الدوليــة هــى : االقتصاديــة،  والجغرافيــة،  

واألمنيــة،  والسياســية،  بدرجــات متقاربــة جــدًا. 
إشــتراط محكمــة العــدل الدوليــة،  موافقــة جميــع أطــراف القضيــة حتــى يتســنى 
النظــر فيهــا يــؤدى إلــى تشــجيع الطــرف الظالــم الــذى يمتنــع عــن قبــول عــرض 
التقاضــى ويجعلهــا معلقــة وقابلــة  فــى  الرغبــة  التلكــؤ وعــدم  القضيــة،  علــى 

لاشــتعال، نزاعــًا وصراعــًا وحربــًا، ومــن ثــم يهــدد
استخدام الساح بغرض تقرير المصير من الوطن القومي مرفوض. 

المنهــج االقتصــادى األنســب للدولــة الناميــة هــو المختلــط واالســامى بنســبة 
متســاوية.

أما اآلراء التى وجدت الرفض التام فهى ً: 
أن يصنع الحاكم بمفرده قرار المصلحة.

اتخاذ العنف أسلوبًا فى العاقات الدولية. 
أما آلت إليه منظمة األمم المتحدة فى أداء المناشط المنوط بها.

اشــتراط موافقــة مســبقة لجميــع أطــراف القضيــة حتــى يتســنى النظــر فــى أيــة 
قضيــة تعــرض لمحكمــة العــدل الدوليــة. 

اســتخدام المنهــج االقتصــادى الرأســمالى لــدى الــدول الناميــة، قبــل وصولهــا إلــى  
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مرحلــة متقدمــة تؤهلهــا علــى تحقيــق المصالــح المشــتركة. 
استخدام القوة العسكرية لانفصال من الدولة القومية. 

 الخاتمة:

الــدول القوميــة التــى تــوازن بيــن القــدرات والطموحــات والقوانيــن تحقــق االســتقرار،    
ومــن ثــم الســام والتنميــة،  والمصالــح المطلقــة مفســدة مطلقــة،  آجلــة أو عاجلــة،  

وعليــه نــورد أهــم النتائــج التــى تــم اســتقاؤها مــن البحــث فــى النقــاط التاليــة: 

وجــود خطــأ شــائع ال يفــرق بيــن الدافــع والغــرض، والهــدف مــن جهــة،  واألثــر مــن 
الجهــة األخــرى، فــى تحديــد مفهــوم المصالــح، وال التفريــق بيــن العلــوم السياســية 

المختلفــة.  

التنافس على المصالح،  من السمات البشرية المتأصلة.

صعوبة إقرار المصلحة القومية تكمن فى النزاع بين الواقع والقيم. 

فــى حالــة التنــازع بيــن الواقــع والقيــم يكــون اللجــوء الــى األول بدعــوى اســتخدام فقــه 
المصالــح.

فقه المصالح يستخدم أحيانًا فى غير محله الحياتى الضرورى. 

المصالح مستويات متدرجة من االستثنائية إلى الجوهرية االستراتيجية.

العوامل التى تؤثر على إنتاج المصالح كثيرة ومتنوعة. 

معظم العاقات الدولية يغلب عليها جلب المصالح.

مستوى العاقات بين الدول ال يستمر على وتيرة واحدة منتظمة، وتشوبها تقلبات.

مجــاالت فــض النزاعــات بيــن الــدول الناميــة ونظيراتهــا دائمــًا تأخــذ زمنــًا طويــًا، علــى 
عكــس التــى بينهــا ودول متقدمــة،  حيــث تحســم بالترغيــب أو الترهيــب. 

الدولــة األقــدر علــى فــض النزاعــات،  هــى التــى تمتلــك القــدرة علــى التأثيــر فــى تلــك 
المتنازعــة،  وخاصــة بالضغــوط االقتصاديــة واألمنيــة،  منعــًا أو منحــًا.
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الدبلوماســية زادت مــع مــر الزمــن، كمــًا وكيفــًا، ولكــن لــم يســايرها تقــدم فــى تخفيــض 
الحــروب المحليــة واالقليميــة. 

الدولة التى تمتلك مجموعة المصادر المادية هى األكثر قوة فى العالم.

فقــدان أى مصــدر للقــوى،  بغــض النظــر عــن مبادئهــا المتباينــة،  يكــون خصمــًا علــى 
الدولة المعنية،  والســيما اذا كانت قوة عســكرية.

واالقتصاديــة  السياســية،   : هــى  المصالــح  علــى  ايجابيــًا  تأثيــرًا  األكثــر  المصــادر 
واألمنيــة.  والجغرافيــة،  

تكاثــر الســكان والحــرص علــى إحــداث تــوازن بيــن حاجاتهــم المختلفــة،  والتنافــس 
علــى كســب المزيــد مــن اإلمكانــات مــن أكثــر العوامــل المؤثــرة فــى العاقــات الدوليــة،  
وخاصــة موضوعــات الغــذاء والميــاه ومصــادر الطاقــة والبيئــة والحــدود الجغرافيــة 

واالنتمــاءات الفكريــة والسياســية والعقديــة.

الدوليــة،   فــى عاقاتهــا  إيجابيــا  تتوســع  كبــرى  دول  بيــن  عكســية  مســارات  وجــود 
وأخــرى ضعيفــة ســالبة،  حيــث تلعــب اإلمكانــات والقــدرات دورُا كبيــرًا، فــى التمــدد أو 

اإلنكمــاش، والتأثيــر والتأثــر. 

حتــى منتصــف القــرن الماضــى،  كانــت الــدول المســيطرة علــى العالــم تقــع فــى وســط 
أوروبــا بدعــوى أنهــا فــى قلــب العالــم،  وبعــد ذاك التاريــخ تحولــت الســيطرة علــى الــدول 
األكثــر ســكانًا وأكبــر مســاحة وتمتلــك ســاحًا نوويــًا كالواليــات المتحــدة االمريكيــة 

وروســيا والصيــن.  

ــم العاقــات الدوليــة هــو،  خاصــة مكونــات العلــوم السياســية نتيجــة تفاعــات:  عل
السياســة الداخليــة، والسياســة الخارجيــة، والسياســة الدوليــة، والقانــون الدولــى.  

السياسة الداخلية با عاقات دولية تعنى االنعزال عن العالم.

السياسة الخارجية با سياسة دولية تعنى التهور واالزدراء. 

العاقات الدولية با سياسة داخلية تعنى دكتاتورية ومصيرها االنهزام.
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السياسة الداخلية با احترام للسياسة الدولية تعنى الفوضى. 

السياسة الداخلية با سياسة خارجية تعنى التوهان والضال.

أية دولة تتجاهل مكونات العلوم السياسية والقانونية تضل الطريق السوى.

فقدان الدولة للسياسة الداخلية تفقدها السيادة.

ضعف الدولة فى سياستها الداخلية يقود إلى عجزها ومن ثم إلى إنهيارها.

السياسة الداخلية هى األساس الذى تبنى عليه المكونات االخرى.

الدول الكبرى تميل أحيانًا الى تجاوز مبادىء السياسة الخارجية. 

التقانة الحديثة تلعب دورًا كبيرًا فى العاقات الدولية.

معظــم النزاعــات الدوليــة فــى العصــور القديمــة والوســطى،  لــم تكــن مــن مســبباتها 
اختافــات أيدولوجيــة سياســية،  مثلمــا بــدت بعــد منتصــف القــرن الماضــى. 

الحــروب المحليــة واالقليميــة فــى القــرن الواحــد وعشــرين زادت عمــا كانــت عليهــا فــى 
القــرن الماضــى،  وتفاقمــت مآســيها.

قوة الدولة تشجعها على توسيع عاقاتها.

التدخــات الخارجيــة فــى شــئون دول أخــرى،  أصبحــت ظاهــرة،  بزعــم الدفــاع عــن 
مصالــح تلــك الــدول.

أغلــب الحــروب تفتعلهــا دول كبــرى،  وتصطلــى بتبعاتهــا دول ناميــة. والكبــرى تصبــح 
أكثــر ثــراًء واألخــرى أكثــر فقــرًا،  رغــم النمــو البــطء،  قياســًا بالزمــن.   

الــدول الكبــرى تســخر غيرهــا الناميــة بالوكالــة،  للحفــاظ علــى مصالحهــا،  فــى كثيــر 
مــن الحــاالت.

العالــم مــا زال فــى حاجــة إلــى تعديــل ميثاقــه الدولــى حتــى يتســم بالعدالــة،  وعلــى 
األخــص حــق النقــض وتبديلــه بميثــاق آخــر ديموقراطــى،  بزيــادة عضويتــه ومشــاركة 

ممثليــن مــن كل القــارات والديانــات الســماوية.
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العاقــات الدوليــة المعاصــرة أفــرزت الــدول القوميــة،  وهــذه تفــرز تجمعــات ومحــاور،  
شــكله  فــى  ظهــر  الــذى  الحديــث  بالمفهــوم  العالميــة  الدولــة  إلــى  مســتقبًا  وتقــود 

االقتصــادى والتقنــى، وبعــض األشــكال التنظيميــة والقانونيــة. 

وحــدة المشــاعر االنســانية أصبحــت ظاهــرة،  أكثــر ممــا كانــت مــن قبــل،  بســبب 
التقــدم فــى ســبل المواصــات واالتصــاالت واالتفاقــات والمعاهــدات وازديــاد الوعــى 

بحقــوق االنســان والقيــم واالعــام. 

المقترحات :

     مــن ثنايــا البحــث تبــدو مجموعــة مــن المقترحــات، ويمكــن ايجــاز بعضهــا 
 : التاليــة  النقــاط  فــى  العمليــة   للتطبيقــات  الخاضعــة 

ضرورة التفريق بين مكونات العلوم السياسية،  وربطها عمليًا فى بوتقة متآلفة.

 االلتزام بالحكمة والديمقراطية،  فى صنع القرارات.

التفاضــل بيــن المرونــة والتزمــت وفــق الحــال الفعلــى والظــروف االقليميــة والدولية، بما 
يحقق المصالح الوطنية، بعمليات حسابية تبين المكاسب أو الخسائر المحتملة.

استغال القدرات الذاتية الموجودة فى الوطن،  بكفاءة وقدرة وتوازن. 

االستفادة من التكتات والمحاور عند الضرورة الفعلية حسب المصالح. 

الحــث علــى إعــادة النظــر فــى قانــون محكمــة العــدل الدوليــة،  لتكــون أكثــر فاعليــة 
فــى فــض النزاعــات واتخــاذ القــرارات االحترازيــة الوقائيــة.

 أمــا مشــروعات الموضوعــات المقترحــة لباحثيــن، فيمكــن إيــراد بعضهــا فــي العناويــن 
اآلتيــة :

العاقــة بيــن دولتيــن متنافســتين ) كــذا وكــذا ( بمنهــج وصفــى وتاريخــى ومقــارن 
وتحليلــى، بعــرض مســارها فــى فتــرات زمنيــة محــددة، وبيــان أســبابها والطــرق التــى 

اتخــذت لمعالجاتهــا، ومــدى نجاحهــا أو إخفاقهــا ثــم المتوقــع لهــا مســتقبًا.  
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ويتضمــن جوانــب  تطبيقــى.  بمنهــج  الــدول،  فــى عاقــات  الجغرافــى  العامــل  أثــر 
الحــدود، والتداخــل الســكانى، والمصــادر الطبيعيــة المشــتركة، وعناصــر االســتفادة 

المعنيــة، ومقترحــات حلولهــا. التــى تواجــه األطــراف  المتبادلــة، والمخاطــر 

أثــر العامــل االقتصــادى فــى العاقــات الدوليــة بمنهــج تطبيقــى، ويتضمــن: التجــارة 
الدوليــة،  أثــر اإلتصــاالت والمواصــات والتقانــة الحديثــة بصــورة عامــة، انتقــال 
اليــد العاملــة،  المقاصــة العالميــة،  إضافــة إلــى المشــاكل التــى تواجههــا، والحلــول 

المقترحــة. 

دور األمــن فــى تحقيــق الســام الدولــى بمنهــج تكاملــى. ومفرداتــه تتكــون مــن: مفهــوم 
األمــن وأنواعــه،  االســتراتيجيات،  الحــروب بأنواعهــا،  مفهــوم الســيادة بيــن العالميــة 
والقوميــة،  ســباق التســلح،  نــزع الســاح،  حفــظ الســام،  بنــاء الســام،  الرقابــة 
علــى الســام،  محكمــة العــدل الدوليــة،  محاكــم الجرائــم االقليميــة والقاريــة والعالميــة، 

ومســاعى األمــم المتحــدة فــى اشــاعة الســام.

أجهــزة صنــع العاقــات الدوليــة بيــن الواقــع والمثــال، بمنهــج وصفــى وقانونــى وتحليلــى 
ومقــارن. األجهــزة التــى تصنــع اســتراتيجيات العاقــات الدوليــة،  وضــع القــرارات 
االتفاقيــات  الدولــى،  بالقانــون  الــدول  عاقــات  ومراجعاتهــا،  ومتابعاتهــا  واتخاذهــا 
والمعاهــدات،  مفهــوم الســيادة االيجابــى والســالب،  دور منظمــات المجتمــع المدنــى 
فــى تعزيــز العاقــات الدوليــة، دواعــى العاقــات الدوليــة،  أســاليب تنفيــذ العاقــات 

الدبلوماســية الرســمية والشــعبية،  ثــم أثــر مبــادىء حقــوق اإلنســان. 

المشــاكل التــى تواجــه العاقــات الدوليــة، بمنهــج وصفــى وتاريخــى وقانونــى وتحليلــى، 
كل منهــا فــى بحــث منفصــل. كمشــكلة الغــذاء وتأثيرهــا فــى العاقــات الدوليــة، أو 
مشــكلة الميــاه، أو الحــدود، أو البيئــة،  أو مشــكلة أمنيــة أو سياســية أو اقتصاديــة، 
الموضــوع وأســبابه،  وأهميتــه،  واألطــراف  تتكــون مــن عــرض  الــخ.. ومفرداتهــا 
الداخلــة فيــه،  والموقــف القانونــى،  والمعالجــات التــى تمــت بشــأنه،  ومــدى نجاحــه 

أو اخفاقــه،  والمــآل المســتقبلى.
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 مقدمة

شــهدت الســاحة الدوليــة بعــد الحــرب البــاردة تحــوالت جذريــة تامــة ســواء علــى 
مســتوى األطــر الفكريــة أو النظريــة، حيــث ســقطت رؤى و انبثقــت بدياتهــا، و 
تراجعــت نظريــات وظهــرت أخــرى، إضافــة إلــى تغييــر مســتويات التحليــل، أو 
علــى مســتوى الفاعليــن الدولييــن، حيــث أضحــت الفواعــل غيــر الدوليــة تؤثــر فــي 

صياغــة التفاعــات الدوليــة، أو علــى مســتوى القضايــا المطروحــة.

بــرزت ظاهــرة اإلنتشــار النــووي التــي أصبحــت تتصــدر األجنــدة الدوليــة، 
و ذلــك لمــا أحدثتــه التطــورات التكنولوجيــة فــي مجــال األســلحة النوويــة مــع 

 إسرتاتيجية التفاوض اإليرانية يف ظل 

املشروع النووي االيراني

إعداد: د. امين اسماعيل مجذوب
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ازديــاد الخريطــة النوويــة الدوليــة تعقيــدا مــع امتــاك التكنولوجيــا النوويــة مــن طــرف 
دول أخــرى، ومــن ضمنهــا باكســتان، التــي تعتبــر أول دولــة إســامية تمتلــك هــذه 
التكنولوجيــا، لكــن مســاعي دول إســامية أخــرى، وهــي إيــران فــي االتجــاه ذاتــه 
أصبــح محــل ريبــة، حيــث تعــد إيــران أكبــر دولــة إســامية تهــدد مباشــرة المصالــح 

القــوى الدوليــة الكبــرى فــي منطقــة حيويــة.

 كل هــذه التحديــات المتداخلــة وغيرهــا تجعــل مســتقبل المنطقــة مفتوحــًا علــى 
كل االحتمــاالت، خاصــة أن إيــران قاســم مشــترك فــي كل تلــك الملفــات والتحديــات 
وأبرزهــا الملــف النــووي، واألزمتيــن العراقيــة واليمنيــة، وكراهيــة ايــران للتطبيــع مــع 
اســرائيل وكل مــن يتوجــه الــى التطبيــع معهــا، ومــن هنــا فقــد بــات مــن الضــروري 
استشــراف هــذا المســتقبل مــن قبــل الخبــراء والمراقبيــن ومعرفــة اســتراتيجية التفــاوض 
التــي تتبعهــا ايــران، وتديــر بهــا هــذه الملفــات والتحديــدات مــع األمــم المتحــدة ومجلــس 
األمــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة، ودول االتحــاد األوروبــي، ودول الخليــج ذات 
الجــوار الجغرافــي المباشــر، حتــى يمكــن لنــا الخــروج ببعــض الــرؤى والمقترحــات التــي 
مــن شــأنها تجنيــب العالــم المهتــم بالخليــج العربــي كمنطقــة حيويــة، مخاطــر وكــوارث 
والعربيــة  الخليجيــة  المنطقــة  تخطــط دول  لــم  وإن  المجهــول،  إلــى  بهــا  تدفــع  قــد 

واالســامية لمســتقبلها فســوف يخطــط لــه اآلخــرون.

النوويــة  مــن طموحاتهــا  إيــران  تجريــد  الغربيــة علــى  الدوليــة  القــوى  ســعت  لقــد 
ومنعهــا مــن الوصــول إلــى درجــة ااالعتمــاد التــام علــى الــذات فــي عمليــة التخصيــب 
بكافــة الوســائل بمــا فيهــا التهديــد باســتخدام القــوة، ولمــا كان العمــل العســكري يحمــل 
مخاطــر جمــة ومبهــم النتائــج اهتــدت هــذه القــوة إلــى التفــاوض مــع إيــران، ممــا جعلنــا 
فــي الدراســات السياســية الدوليــة ينصــب مجهودنــا فــي البحــث عــن الكيفيــات التــي 
يمكــن بواســطتها تحديــد مســار إســتراتيجية التفــاوض إاليرانيــة تجــاه الملــف النــووي 
خاصــة وأن إيــران أكتســبت مهــارات فــي التفــاوض متميــزة بخصوصيتهــا الحضاريــة 

و العقائديــة.

التحــوالت  قــراءة الوقائــع ورصــد  الــى  فــي هــذه الورقــة  فــي ضــوء ذلــك نهــدف 
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الجاريــة فــي منطقــة الخليــج، ومعرفــة اســتراتيجية التفــاوض االيرانيــة التــي تجعلهــا 
تبتســم وتكســب الوقــت علــى مهــل وهــي تضــع منطقــة الشــرق األوســط علــى حافــة 
الهاويــة مــن خــال برنامجهــا النــووي المثيــر للجــدل، وذلــك للمســاعدة فــي وضــع 
الســيناريوهات المحتملــة التــي يمكــن أن تشــهدها هــذه المنطقــة خــال الســنوات التــي 
تفصلنــا عــن عــام ٢٠٢٥، مــع تحديــد ماهيــة الســيناريو المرغــوب فيــه أو المقبــول، 
الــذي يحقــق طموحــات وتطلعــات شــعوب دول المنطقــة، وتحديــد شــروط ومتطلبــات 

تحقيقــه.

أهمية الورقة

ظــل البرنامــج النــووي اإليرانــي واســترتيجية إيــران فــي إدارة العمليــة التفاوضيــة 
حقــل  فــي  البحثيــة  االهتمامــات  نطــاق  رئيســي ضمــن  بحــث  و  دراســات  ميــدان 

الدوليــة،  الدراســات 

وأهميــة توضيــح أبعــاد االســتراتيجية للملــف النــووي اإليرانــي والتعــرف 
علــى جوهــر الحــوار بيــن القــوى الدوليــة الكبــرى والجمهوريــة اإلســامية 
اإليرانيــة، فتتضــح للقــاري والمهتــم مــدى قــدرة هــذه القــوى فــي إبقــاء 
الســلمية وعــدم  األغــراض  اإليرانــي مقتصــر علــى  النــووي  البرنامــج 

الســماح بــأن تكــون إيــران قــوة عســكرية نوويــة.

اعتمــدت إيــران علــى تماســك جبهتهــا الداخليــة فــي التصــدي للعقوبــات الدوليــة 
االقتصاديــة،  لكــن مــع تصاعــد حــدة الحــروب اإلســتباقية وتنامــي النزعــة العدائيــة 
للسياســة الخارجيــة األمريكيــة عقــب احتالهــا العــراق فــي العــام ٢٠٠٣م، فــإن إيــران 
تحولــت نحــو المســاومة باإلعتمــاد علــى األوراق التفاوضيــة اإلقليميــة، وأهمهــا النفــوذ 
والتأثيــر االيرانــي فــي أربــع عواصــم عربيــة هــي )بغــداد وبيــروت ودمشــق وصنعــاء(، 
مــع تســويق صــورة النظــام اإليرانــي فــي الخــارج لتمثــل أحــدى الحلــول لقضيــة الملــف 

النــووي، أو  العمــل علــى أغــراق وتعظيــم األزمــة علــى كل األطــراف.
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مفاهيم خاصة بالتفاوض

إن دراســة االســتراتيجية التفاوضيــة تقتضــي اإلحاطــة ببعــض المفاهيـــم المفتاحيــة 
ــم اإلطــار الــذي تقــوم عليــة االســتراتيجية  و األطــر النظريــة التــي تســاعد علــى رسـ
التفاوضيــة فــي العاقــات الدوليــة، ومــن  أجــل ذلــك تـــم االســتعانة بنمــاذج دينامكيــة 
لتحليــل العمليــة التفاوضيــة، حيــث تـــم توظيــف نمــاذج المباريــات، وهــي عبــارة عــن 
القــرارات فــي ظــل المفاوضــات الدوليــة،  منهــج رياضــي شــكاني لدراســة اتخــاذ 
اعتبــرت هــذه النمــاذج طريــق جيــد لتحديــد االســتراتيجية التفاوضيــة التــي يلجــأ إليهــا 
الزعمــاء السياســيون علــى المســتوى الداخلــي و الدولــي فــي أيــة مفاوضــات دوليــة.

ــف التفــاوض. إن التفــاوض مــن أكثــر المصطلحــات شــيوعا فــي األدبيــات  تعري
السياســية و العاقــات الدوليــة. 

أ يعرف روبرت بوند Bond Robert التفاوض على انه 	.
)عمليــة بيــن متنازعيــن أو أكثــر مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق أو 
صفقــة، بحيــث يســعى كل طــرف للحصــول علــى أقصــى حــد مــن 

المنافــع فــي هــذا االتفــاق أو الصفقــة(.
أ ويقــول مايــك بدلــر Peddler. M فــي تعريفــه للتفــاوض 	.

علــى أنــه )تباحــث مــن طــرف آخــر بهــدف التراضــي أو االتفــاق(
أ ويعــرف الدكتــور علــي صــادق أبوهيــف التفــاوض بأنــه: 	.

)تبــادل الــرأي بيــن دولتيــن متنازعتيــن بقصــد الوصــول إلــى تســوية 
للنــزاع القائــم بينهمــا، و يكــون تبــادل اآلراء شــفاهة أو فــي مذكــرات 
النــزاع ممــا يحتــاج حلــه  مكتوبــة، أو بالطريقتيــن معــا وإذا كان 
شــكلت  متجاورتيــن،  دولتيــن  بيــن  الحــدود  كتعييــن  فنــي  لتدخــل 
الدولتــان لجنــة فنيــة مختلطــة مــن مندوبيــن عــن كل منهمــا تتولــى 
دراســة موضــوع النــزاع و وضــع تقريــر يسترشــد بــه المفاوضيــن 

األصلييــن(.
أ ويعــرف بــول Poole. P.S التفــاوض باالســتناد علــى 	.
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المميــزات التــي يتحلــى بهــا المفــاوض بأنــه )المفــاوض الجيــد هــو 
ذلــك الــذي يمتلــك ســرعة البديهــة، لكــن مــع ذلــك فهــو يتميــز بصبــر 
غيــر محــدود و يعــرف كيــف يكــون متواضعــا وحازمــا فــي آن 
واحــد، يعــرف كيــف يــراوغ دون أن يكــون كاذبــا، يعــرف كيــف 

يجعــل الشــركاء يأتمنــون بــه دون أن يبادلهــم الشــيء ذاتــه(.
أ يمكــن اإلســتهداء بالتعريــف الــذي قدمــه الباحــث األمريكي 	.

وليــام مــارك حبيــب Habib Mark William بفضــل تمكنــه مــن 
تلمــس جوهــر العمليــة التفاوضيــة بــل جوهــر الظاهــرة السياســية 
المتمثلــة فــي القــوة، ناهيــك عــن شــمول تعريفــه لباقــي عناصــر 
العمليــة التفاوضيــة، كاألطــراف المتفاوضــة، وجــود قضيــة محــل 
تفــاوض، ويذهــب ولياـــم مــارك حبيــب علــى أنــه : )تقتضــي عمليــة 
التفــاوض بــذل مجهــودات مــن قبــل الفاعليــن بغــرض الحصــول 
أوليــة  مواقــف  مــن  انطاقــا  لهــم  ومقبولــة  جيــدة  نتيجــة  علــى 
متعارضــة، ويعــود الفضــل فــي التوصــل ألي صيغــة اتفاقيــة إلــى 
اســتخدام القــوة طالمــا أن تغييــر أحــد األطــراف أو كليهمــا لموقفــه 

خــال التفــاوض إنمــا يعــود إلــى ســلوكيات الطــرف اآلخــر(.

الموقــف التفاوضــي. يقــوم الموقــف التفاوضــي علــى الفعــل و رد الفعــل و علــى 
التأثيــر و التأثــر ويســتخدم فيــه كل طــرف قدراتــه ومهاراتــه، باإلضافــة إلــى التعــرف 
علــى الفتــرة التاريخيــة التــي مــرت بهــا القضيــة ومــدى تعقــد الموقــف وغموضــه، 

ويتضمــن الموقــف التفاوضــي مجموعــة مــن العناصــر هــي كاآلتــي:

أ علــى 	. ترابــط  هنــاك  يكــون  أن  يســتدعي  وهــذا  الترابــط. 
بشــأنها. المتفــاوض  القضيــة  لعناصــر  الكمــي  المســتوى 

أ مــن 	. التفاوضــي  الموقــف  يتركــب  أن  يجــب  التركيــب. 
جزيئات وعناصر ينقســـم إليها ويســهل تناولها في إطارها الجزئي 

وإطارهــا الكمــي.
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أ إمكانيــة التعــرف والتمييــز. وهــو خلــو الموقــف التفاوضــي 	.
مــن الغمــوض واللبــس ممــا يســهل التعــرف عليــه وتمييــزه.

أطراف التفاوض. يتـــم التفاوض في العادة بين طرفين، وقد يتســع نطاقه ليشــمل 
أكثــر مــن طرفيــن نظــرا لتشــابك المصالــح وتعارضهــا بيــن األطــراف المتفاوضــة، 
ومــن هنــا فــان أطــراف التفــاوض يمكــن تقســيمها أيضــا إلــى أطــراف مباشــرة، وهــي 
ــًا إلــى مائــدة المفاوضــات وتباشــر عمليــة التفــاوض، و  األطــراف التــي تجلــس فعلي
إلــى أطــراف غيــر مباشــرة و هــي األطــراف التــي تشــكل القــوى الضاغطــة العتبــارات 
المصلحــة أو التــي لهــا عاقــة قريبــة أو بعيــدة بعمليــة التفــاوض ويمكــن أن تؤثــر 

علــى ســير المفاوضــات ونتائجهــا.

القضيــة التفاوضيــة. تحديــد القضيــة وجعلهــا محــل اهتمــام مختلــف األطــراف 
بضبــط مجالهــا وحجمهــا مــع تقديـــم إيضاحــات حــول طبيعــة العمــل المطلــوب القيــام 
بــه وتقديـــم دليــل مقنــع بــان التعامــل مــع هــذه القضيــة ســوف يحقــق مكاســب جميــع 
األطــراف، ال ســيما إذا كانــت القضيــة ذات امتــدادات عالميــة، وقــد تطــرح القضيــة 
مــن قبــل طــرف أو أكثــر، وغالبــا مــا يقــدم الطــرف المبــادر بطــرح و تحديــد قضيــة 
أدلــة عمليــة أو نظريــات، علــى ســبيل المثــال مفاوضــات األمــم المتحــدة حــول طبقــة 
األوزون، يذكــر أن تحديــد القضيــة قــد يتضمــن طــرح مقاربــة مختلفــة جذريــا للتعــاون 
الدولــي، كاســتخدام مفهــوم التكلفــة الزائــدة المســتخدم فــي إطــار ســيولة البيئــة العالميــة 

أو الدعــوة إلــى إنشــاء صنــدوق دعـــم شــراء اللقــاح فــي مجــال الصحــة.

الهــدف التفاوضــي. يقــوم المفــاوض علــى تحديــد أهدافــه منــذ البدايــة، والتــي علــى 
أساســها يتـــم تحديــد البدائــل و إســتراتيجيات التفــاوض.

تعريف االستراتيجية التفاوضية.

أ ــم 	.  تعتبــر االســتراتيجية Strategy( ( مــن  بيــن المفاهيـ
يستكشــفون  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  عندهــا  وقــف  التــي  الكثيــرة 
أبعادهــا ويســلطون الضــوء علــى ماهيتهــا، وهــي كمصطلــح تعــود 
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إلــى التعبيــر اإلغريقــي اســتراتجيوس )startegos( الــذي أورده 
اإلغريقــي أوليســند فــي كتابــه )تعليمــات عســكرية للقــادة(، و قصــد 

بــه فــن القيــادة.
أ  تعــرف االســتراتيجية علــى أنهــا )العلــم والفــن الخاصــان 	.

باســتخدام القــوة المســلحة لــدول محاربــة لتحقيــق أهــداف الحــرب، 
أو أنهــا العلــم والفــن الخاصــان بالقيــادة العســكرية الذيــن يتواصــل 

بهمــا مجابهــو عــدو فــي معركــة فــي ظــروف مواتيــة(.
أ .	 Clausewitz von( كاوزفيتــز  فــون  كارل  ويعــرف 

Carl( االســتراتيجية علــى أنهــا )اســتخدام اإلشــتباكات كوســيلة 
الحــرب(. إلــى هــدف  للوصــول 

أ تعتبــر االســتراتيجية جــزء مــن العمليــة التفاوضيــة، وهــي 	.
سلســلة مــن اإلجــراءات تنصــب علــى مطالــب األطــراف واقتراحــات 
الطــرف اآلخــر، بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق، وتغييــر ســلوك فاعــل 

واحــد علــى األقــل.
أ يعــرف محســن الخضيــري االســتراتيجية التفاوضيــة علــى 	.

مــن  واألوســع  الحجـــم،  حيــث  مــن  األكبــر  العــام  )اإلطــار  أنهــا 
حيــث المســاحة والمــدى و األشــمل مــن حيــث حجـــم الموضــوع 
و األطــول واألبعــد بالنســبة للزمــن والــذي يتـــم بنــاًء عليــه تنــاول 
القضيــة التفاوضيــة مــن حيــث أحــد أطرافهــا لمواجهــة الطــرف أو 
األطــراف األخــرى بالتفــاوض للوصــول إلــى تحقيــق مصلحــة معينــة 

أو هــدف معيــن(.

القضيــة  أطــراف  بيــن  العاقــة  طبيعــة  إن  التفــاوض.  إســتراتيجية  تصنيــف 
التفاوضيــة تحــدد االســتراتيجية المختــارة، ويلجــأ المفــاوض إلــى تبنــي االســتراتيجية 
التــي تعــد مناســبة للقضيــة المتفــاوض بشــأنها، وعمومــا يتـــم اتخــاذ عــدة معاييــر فــي 
تصنيــف إســتراتيجيات التفــاوض والتــي غالبــا مــا توجــد فــي معظـــم الدراســات التــي 

توصــف االســتراتيجية التفاوضيــة، وهــي كاآلتــي:
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أ ــت 	. ــى أســاس الوق ــاوض عل ــف اســتراتيجيات التف تصني
والطريقــة إلــى:

 إســتراتيجية متــى؟ وتتضمــن تكتيــكات شــراء الوقــت، والمفاجــأة، وفــرض 
األمــر الواقــع، االنســحاب الظاهــر، االنســحاب الهــاديء، والكــر والفــر أو 

التحــول.

العمــل،  فــي  اســتراتيجية كيــف وأيــن؟ وتتضمــن اســتراتيجية المشــاركة 
اســتراتيجية منتصــف  اســتراتيجية خطــوة خطــوة،  المســاهمة،  اســتراتيجية 

الطريــق.

أ لســلوك 	. وفقــا  التفــاوض  إســتراتيجيات  تصنيــف 
دفاعيــة،  إســتراتيجية  هجوميــة،  إســتراتيجية  إلــى  المفاوضيــن 
نظــام  إســتراتيجية  و  توزيعيــة  إســتراتيجية  تعاونيــة،  إســتراتيجية 

الــخ. الحزمــة.... 
أ تصنيــف إســتراتيجيات التفــاوض وفقــا لمنهجيــة التفــاوض 	.

وإســتراتيجيات  المشــتركة،  المصلحــة  منهــج  إســتراتيجيات  إلــى 
منهــج الصــراع.

ركائز استراتيجية التفاوض اإليرانية

مــع  التعامــل  فــي  اإليرانيــة  لاســتراتيجية  المباشــرة  السياســية  اآلثــار  أهــم  مــن   
المناهضيــن للملــف النــووي االيرانــي، هــي اســتراتيجية التفــاوض التــي تســتخدمها فــي 
إدارة النزاعــات والقضايــا الخافيــة وملفــات التفاعــل بينهــا وبيــن دول العالــم، ونجــد 
أن تلــك االســتراتيجية التفاوضيــة محــددة، ومنطلقاتهــا ثابتــة، وتكتيكاتهــا تتغيــر بتغيــر 
الظــرف اإلقليمــي والدولــي وتبــدل قائمــة األولويــات اإليرانيــة، لكنهــا بصــورة عامــة 
تســتهدف التأثيــر والنفــوذ وتأتــي جــزءًا مــن االســتراتيجية القوميــة للمشــروع اإلقليمــي 

اإليرانــي، وتعتمــد علــى الركائــز التاليــة:

أ ازدواجيــة الُســلطة وتعديــل األولويــات. تســتخدم كأســلوب 	.
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كمــا  اإليرانيــة،  النوايــا  حقيقــة  فــي  والتشــكيك  الخصــم  لتشــتيت 
تســاعد بعــض اإلدارات السياســية االيرانيــة علــى ادعــاء العجــز 
القــدرة علــى  القضايــا وعــدم  بعــض  فــي  التشــدد  وتبريــر موقــف 
تقديــم تنــازالت، ويتولــد انطبــاع لــدى الــدول األخــرى بــأن هنالــك 
اتجاهيــن داخــل إيــران وأن تعقيــد عمليــة صنــع وإصــدار القــرار فــي 
مصلحتهــا، وهــذا االنطبــاع يوفــر للنظــام اإليرانــي الوقــت الــازم 
الدوليــة  التحالفــات  مــن  نــوع  أي  وتفكيــك  السياســية،  للمراوغــة 

واإلقليميــة للــدول المناهضــة للملــف النــووي االيرانــي.
أ فــرض 	. ــــــ  المســاومة  ــــــ  )التهديــد  القــوة  اســتخدامات 

الرؤيــة(. أجــاد النظــام اإليرانــي اســتخدامات القــوة، ســواء عبــر 
نشــرها أو اســتعراضها أو التهديــد بهــا، واســتخدامها كأداة رئيســة 
فــي حــال رأى ضــرورة التصعيــد إبــان األزمــات، وقــد فعــل هــذا فــي 
أوقــات األزمــات مــع اإلدارة األمريكيــة والغــرب والــدول العربيــة 
وتصوراتهــا  رؤيتهــا  لفــرض  إيــران  وتعمــد  نفســي،  ردع  كوســيلة 
لأمــن كقــوة إقليميــة، ويأتــي اســتخدام إيــران لتلــك االســتراتيجية 
إدراكهــا الختــال  مــن  انطاقــا  العالــم  مــع دول  بالقــوة  والتهديــد 
ميــزان القــوة بينهــا وتلــك الــدول، فالقيــادة اإليرانيــة تهــدف إلجبارهــا 
علــى اإلذعــان لرؤيتهــا للنظــام اإلقليمــي الــذي يجمعهمــا، وكســب 

نقــاط لصالــح موقفهــا فــي األزمــات العالقــة بينهمــا.
أ التفــاوض الرخــو/ المراوغــة وكســب الوقــت. يتمثــل فــي 	.
اآلتــي:

والمماطلــة  التأجيــل  عــام  بشــكل  إليــران  التفــاوض  أســاليب  أفضــل  مــن 
للتفــاوض،  والمراوغــة، فطالمــا أدارت خافاتهــا بإعــان اســتعدادها ورغبتهــا 
الــذي تخوضــه ليــس للوصــول إلــى اتفــاق أو حــل جزئــي أو نهائــي ولكــن مــن 
أجــل كســب الوقــت، ولعــل فــي مفاوضاتهــا حــول برنامجهــا النــووي تجســيدًا 
واضحــًا لذلــك االســلوب الــذي مكنهــا مــن إطالــة امــد التفــاوض لكســب الوقــت 
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وتحقيــق مكاســب تقنيــة وبشــكل تدريجــي بطــيء.

اســتخدمت طهــران هــذا االســلوب بأدواتــه مــع الــدول العربيــة والــدول الغربيــة، 
وبشــكل أكثــر وضوحــًا فــي التفــاوض حــول قضيــة الجــزر اإلماراتيــة المحتلــة، 
حيــث يكــون إعــان طهــران عــن نيتهــا التباحــث والوصــول إلــى تســوية عندمــا 
تكــون فــي وضــع يحتــم عليهــا إرســال رســائل تفاهميــه وتعاونيــة، واإلعــراب عــن 
نوايــا تفكيــك معقــدات العاقــات بيــن الطرفيــن واالســتعداد للجلــوس علــى طاولــة 
المفاوضــات، بينمــا تســتهدف التســكين وكســب الوقــت والتهدئــة فــي اإلطــار 
العــام، واحيانــًا التمســك بموقفهــا غيــر القابــل للمســاومة أو التفــاوض، وكذلــك 
فــي مواقفهــا التفاوضيــة مــع مجلــس األمــن حــول برنامجــه النــووي، وذلــك عندمــا 
يظهــر المجلــس والــدول دائمــة العضويــة جديــة فــي اختبــار نواياهــا وتعرضهــا 
لضغــط منــه ومســاومة علــى تحســين العاقــات فــي مقابــل حــل القضيــة، فيظهــر 
موقفهــا الحقيقــي، فهــي ال ترغــب فــي تقديــم أي تنــازالت وتســتثمر الموضــوع 
فــي إبــراز حســن النيــة الظاهــري فقــط وال تريــد فعليــًا حلــه أو التفــاوض بشــأنه.

فــي  إيــران  واســتمرار  التهدئــة،  مــع كل جهــود  االســتراتيجية  تلــك  تتناقــض 
اإلعــان عــن نيتهــا معالجــة أمــر البرنامــج النــووي واالكتفــاء بســلميته، فهــو مــا 
أفقد كل حديث إيراني حول الحلول الصدقية، بل إن إيران اســتخدمت أســلوب 
المراوغــة والتشــتيت عبــر تناقــض التصريحــات، فبعــد وجــود إدارة معتدلــة مــن 
االصاحييــن، وفــي إطــار محــاوالت تحســين الصــورة وفــك العزلــة لحاجــة إيــران 
لذلــك علــى مســتويات عــدة، الشــيء الــذي أوحــى بــأن الحكومــة اإليرانيــة عــادت 
أخيــرًا إلــى الحكمــة فــي حــل القضايــا بالتفــاوض، ولكــن تأتــي المراوغــة دائمــًا 

عندمــا تكــون إيــران فــي موقــف دولــي وإقليمــي مســتقر.

د. إستثمار النفوذ اإلقليمي.

إيــران دائمــًا مــا تكــون حريصــة علــى امتــاك أوراق إقليميــة ودوليــة كأدوات   
إلدارة أزماتهــا الخارجيــة وخاصــة الملــف النــووي، تمكنهــا مــن فــرض إرادتهــا، 
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ولذلــك حــرص النظــام اإليرانــي علــى إثبــات قدرتــه علــى التمــدد والتأثيــر إقليميــًا 
خــارج الحــدود، وأن يكــون طرفــًا نشــطًا فــي تفاعــات المنطقــة، حتــى أضحــت 
إيــران عامــًا رئيســًا فــي كل القضايــا اإلقليميــة ســواء لجهــة مســتقبل العــراق 
واألوضــاع فيــه، أو تفاعلهــا فــي كل قضايــا منطقــة الشــرق األوســط كمــا هــو 
حدث في لبنان وســوريا واليمن، من خال المزج بين ما هو سياســي وعســكري 

واقتصــادي.

اســتخدمت إيــران امتاكهــا ألوراق إقليميــة مهمــة فــي نزاعاتهــا مــع المجتمــع   
الدولــي ســواء كان فــي حالــة الملــف النــووي أو ملــف دعــم االرهــاب، وتأثيرهــا فــي 
المحيــط العربــي وتحالفاتهــا اإلقليميــة، وهــو مــا جعــل تلــك النزاعــات تمتــد أبعادهــا 
إلــى خــارج حــدود منطقــة الشــرق األوســط وترتبــط بتطــورات األوضــاع فــي دول 
عربيــة وأجنبيــة أخــرى، وعلــى ســبيل المثــال دعــم إيــران لجماعــة الحوثييــن فــي 
اليمــن واســتخدامها كمخلــب إيرانــي، فــي منطقــة اســتراتيجية )بــاب المنــدب(، 
والضغــط علــى المملكــة العربيــة الســعودية، واســتثمار ورقــة األقليــات الشــيعية 
فــي شــرق وجنــوب المملكــة، وبالتالــي فتــح نافــذة إلزعــاج وشــغل الــدول العربيــة 
واســتنزافها مــن خــال تحالــف عاصفــة الحــزم، وأيضــًا دعــم الجاليــات االيرانيــة 
فــي المانيــا وتركيــا وفرنســا والواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبعــض الــدول اإلفريقيــة 

إلحــداث إضطرابــات أمنيــة تخــدم توجهــات ونفــوذ إيــران اإلقليمــي والدولــي.

تعمــل إيــران مــن خــال فتحهــا لعــدة جبهــات إقليميــًا ودوليــًا، وفــق خطــة   
توفــر لهــا فــرص المســاومة والضغــط بتقســيم مصالحهــا وأهدافهــا إلــى اســتراتيجية 
وأخــرى تكتيكيــة، كــي تتمكــن فــي أوقــات محــددة مــن التخلــي عمــا هــو تكتيكــي 
ألجــل مــا هــو اســتراتيجي، فنجدهــا أحيانــًا تدخــل فــي مفاوضــات مــع الــدول 
العربيــة وتقــدم أيضــًا تنــازالت )مؤقتــة( إلثبــات حســن النوايــا، مثــل عــدم التدخــل 
فــي البحريــن ولبنــان ولكنهــا ال تقبــل التفــاوض مطلقــًا حــول ســوريا والعــراق واليمــن 
وحــزب هللا اللبنانــي، وأيضــًا إلتزامهــا ضمــن االتفــاق النــووي مــع األمــم المتحــدة 
فــي العــام ٢٠١٥م بعــدم إجــراء التخصيــب لليورانيــوم وســلمية البرنامــج النــووي، 
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ولكنهــا عــادت فــي العــام ٢٠١٩م للتاعــب ومخالفــة بنــود االتفــاق، واالســتمرار 
بالتخصيــب ضمــن معــدالت تحــول البرنامــج الســتخدامات عســكرية.

	. القوة الناعمة/ االختراق للتأثير في البيئات المحلية.  
 تولــي إيــران أهميــة كبيــرة للقــوة الناعمــة فــي مشــروعها  القومــي والنــووي 
وتحــاول اســتخدام مصــادر قوتهــا الناعمــة فــي النفــاذ داخليــًا فــي الــدول الواقعــة 
ضمــن إطــار ذلــك المشــروع، وفــي مقدمتهــا الــدول االغربيــة، هــذه المصــادر 
تتمثــل فــي الثقافــة، اللغــة، البعــد الحضــاري، التشــيع، وتمتلــك إيــران مخزونــًا 
كبيــرًا لتوليــد القــوة الناعمــة، وفرضهــا علــى دول العالــم فــي إطــار مســاعي 
توســيع مســاحات الســيطرة والنفــوذ، مســتقلة جملــة مــن العوامــل والظــروف، 
الختــراق  قويــة  فــرص  لهــا  وفــر  الــذي  والســكاني  الجغرافــي  العامــل  منهــا 
البيئــات المحليــة للــدول العربيــة الخليجيــة، ســواء التــي يمثــل فيهــا الشــيعة 
أكثريــة أو أقليــة ســكانية، مــن أجــل تعميــق وجودهــا وتأثيرهــا الداخلــي فــي تلــك 
الــدول،  واإلســتفادة مــن الجاليــات االيرانيــة فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة 
األمريكيــة للتأثيــر علــى الــرأي العالــم وإظهــار ايــران بمظهــر الدولــة المظلومــة 

والمســتهدفة.
علــى المســتوى اإلعامــي فــإن إيــران حاضــرة فــي األوســاط اإلعاميــة،   
عبــر تواصلهــا مــع صحافييــن وباحثيــن وناشــطين ومراكــز بحثيــة، ولكــن ألن 
ذلــك يقــع فــي إطــار النشــاط غيــر المعلــن، فإنــه مــن الصعــب حصــر وتحديــد 
المؤسســات أو أســماء األشــخاص، وإن كان تأثيرهــم ونشــاطهم محــل ترصــد 
وانزعــاج بعــض الحكومــات المختلفــة والمنظمــات اإلقليميــة والقاريــة والدوليــة، 
وكعادتهــا تنفــي إيــران دائمــًا االتهامــات األوروبيــة واألمريكيــة بتمــدد هــذه 

األذرع اإليرانيــة داخلهــا.

مالمح نتائج آخر جوالت التفاوض االيرانية مع مجموعة )1+5(

بتحليل آخر جولة من المفاوضات اإليرانية مع دول )٥+١( في العام ٢٠١٨م، 
المتعاطيــن  لــدى  حتــى  الســابقة،  الجــوالت  عــن  كبيــر  حــد  إلــى  مختلفــة  جــاءت 
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والمتابعيــن لشــؤون الملــف النــووي، الذيــن يــرون أن نتيجتهــا لــم تأتــي مختلفــة كثيــرا 
عمــا جــرى فــي الجــوالت التــي ســبقتها، وأخــذت هــذه الجولــة مــن المفاوضــات طابعــا 
خاصــا مختلفــا ألنهــا جــاءت بعــد انقطــاع طويــل لعمليــة التفــاوض، وأتســمت باآلتــي:

أ  مثلــت محصلــة ألوضــاع جديــدة جــرى ترســيخها علــى أرض الواقــع مــن 	.
خــال عمليــات اســتعراض عوامــل قــوة الضغــط والضغــط المقابــل، بمــا أحــدث 

تغييــرا وتعديــا للتوازنــات بيــن كا الطرفيــن.
أ  جــرى إقــرار حزمــة عقوبــات غربيــة جديــدة علــى إيــران صــارت تتطــور 	.

باتجــاه تصاعــدي ضدهــا، حتــى طالــت عمليــات تمويــن الطائــرات اإليرانيــة 
وخطــوط طيرانهــا فــي األجــواء األوروبيــة، إذ إن العقوبــات التــي جــرى فرضهــا 
مــن قبــل مجلــس األمــن الدولــي، وجــدت فيهــا الــدول الغربيــة فرصــة فصــارت 
تفــرض عقوبــات خاصــة بهــا مضافــة وربمــا خــارج نطــاق العقوبات المفروضة 

مــن مجلــس األمــن.
أ  إيــران بالمقابــل صــارت تضغــط بأوراقهــا فــي اإلقليــم بطريقــة أشــد فعاليــة 	.

ممــا كان يجــري خــال الفتــرات الفاصلــة بيــن جــوالت المفاوضــات الســابقة 
مــن خــال  العــراق  فــي  إيرانــي  أن جــرى ضغــط  ليســت مصادفــة  ولعلهــا 
اإلصــرار علــى المالكــي واالنتقــام لمقتــل ســليماني، والضغــط فــي لبنــان عبــر 

إنهــاء مترتبــات المحكمــة الدوليــة إلضعــاف جبهــة المرتبطيــن بالغــرب.
أ هنــاك تحــركات إيرانيــة باتجاهــات اإلقليــم أو فــي محيطهــا، إلفشــال 	.

تأثيــرات العقوبــات الدوليــة علبيهــا عبــر تعزيــز الــدور والنفــوذ فــي اإلقليــم، لقــد 
كان الشــغل الشــاغل إليــران فــي المرحلــة الماضيــة، هــو تكثيــف كل الجهــود 
مــن أجــل أن تدخــل جولــة المفاوضــات القادمــة فــي وضــع يقــول تشــكيله العــام 
أن ال فائــدة مــن فــرض العقوبــات عليهــا، وأن ال بديــل أمــام الغــرب بالتســليم 
إليــران بحقوقهــا النوويــة ونفوذهــا فــي اإلقليــم، بجعــل هــذا وذاك أمــر واقــع 

بالفعــل.
أ تعرضت إيران لضربة مؤلمة في ما كانت تســتند إليه في قدر من قوة 	.

موقفهــا التفاوضــي دوليــا، حيــن وافقــت كل مــن الصيــن وروســيا علــى فــرض 
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حزمــة العقوبــات األخيــرة التــي أعلنهــا ترامــب مؤخــرًا، وهــو مــا أظهــر تغيــرا 
وتحــوال فــي مواقــف الدولتيــن إذ كانــا يرفضــان مــن قبــل فــرض تلــك الحزمــة 
مــن العقوبــات، كمــا أن روســيا تحولــت بموقفهــا مــن إيــران علــى نحــو مؤثــر 
علــى إســتراتيجية الدفــاع اإليرانيــة، حيــن أخلــت باتفاقهــا مــع طهــران بشــأن 
صفقــة تســليحها بصواريــخ إس ٣٠٠ المتطــورة للغايــة والقــادرة علــى توفيــر 
الحمايــة الكاملــة لمؤسســات المشــروع النــووي اإليرانــي، بمــا ســمح باســتمرار 
تهديــد إســرائيل والواليــات المتحــدة لهــذا البرنامــج، وهــو ال شــك يضعــف قــدرة 
إيــران علــى تحــدي الغــرب علــى األقــل فــي المرحلــة الراهنــة، ويجعلهــا فــي 

موقــع الحــرص علــى عــدم انــزالق األمــر نحــو الحــرب.
أ روســيا 	. مواقــف  تغييــر  بعــد  خســائرها  موازنــة  بهــدف  إيــران  تحركــت 

والصيــن، مــن خــال توســيع وتعميــق عاقاتهــا السياســية مــع كل مــن تركيــا 
الملــف  لقــد دخلــت تركيــا والبرازيــل علــى خطــوط حــل مشــكلة  والبرازيــل، 
النــووي اإليرانــي، وجــاء تدخلهمــا ليوســع ظاهــرة نمــو وتأثيــر ووزن الــدول 
اإلقليميــة علــى الصعيــد الدولــي عامــة وفيمــا يتعلــق بشــأن الملــف النــووي 
اإليرانــي خاصــة، وكان األهــم هنــا هــو أن تركيــا والبرازيــل كانتــا تدافعــان عــن 

تطورهمــا المســتقبلي أيضــا.
أ حدثــت تطــورات مهمــة علــى صعيــد المشــروع النــووي اإليرانــي نفســه، 	.

النــووي  الوقــود  مبادلــة  واحتمــاالت  اليورانيــوم  كانــت خطــوة تخصيــب  لقــد 
هــي التــي ســيطرت علــى الحركــة الدبلوماســية خــال المفاوضــات الســابقة، 
واآلن يبــدو أن تلــك القضايــا قــد تراجعــت إلــى الــوراء علــى نحــو أو آخــر، إذ 
اختــارت إيــران توقيــت قمــة األزمــة مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة لتعلــن عــن 
بــدء إنتــاج مــا يســمى بالكعكــة النوويــة التــي تحقــق تطــورا أعلــى فــي القــدرات 
اإليرانيــة، وبمثابــة إعــان عــن امتــاك الــدورة النوويــة كاملــة –المعنــى أن 
إيــران صــارت قــادرة علــى تخصيــب اليورانيــوم بــأي نســبة تريدهــا -فضــا 
عــن أنهــا قــد بــدأت بالفعــل امتــاك التكنولوجيــا النوويــة الســلمية بافتتــاح أو 
بــدء حقــن الوقــود فــي محطــة بوشــهر، وذلــك كلــه مــا يطــرح للبحــث والتفكيــر 
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نمــط التفــاوض اإليرانــي مــع الغــرب وغيــره، إذ تســبق إيــران كل جولــة مــن 
المفاوضــات بالتقــدم خطــوات لأمــام بمــا يجعــل المفــاوض المقابــل )الغربــي( 

مرتبــكا ومطروحــا عليــه قضايــا جديــدة ويجــد نفســه فــي موقــع الدفــاع.

 ميزات استراتيجية التفاوض االيرانية

أهم ما يميز )معركة الملف النووي اإليراني( هو:

أ  نمــط االســتراتيجية التفاوضيــة التــي عملــت مــن خالهــا 	.
إيــران فــي التعامــل مــع الضغــوط واالحتمــاالت المتعــددة للمواجهــة 

مــع الغــرب، وهــي تتميــز باآلتــي:

 بالغــة التعقيــد، تســتند إلــى قــوة اإلرادة، وذلــك أمــر مهــم للغايــة، إذ نحــن 
لســنا فقــط أمــام خطــط محكمــة للتفــاوض فقــط، بــل نحــن أمــام نظــام حكــم 
يمتلــك قــوة اإلرادة والتصميــم علــى تحقيــق أهدافــه، وذلــك أمــر مهــم فــي إنفــاذ 

أي خطــة إســتراتيجية.

مرســومة بدقــة علــى صعيــد األهــداف وتطورهــا وإمكانيــة تغيرهــا بشــكل 
تدريجــي مــرن وفجائــي حــاد فــي ذات الوقــت، إذا تتطلــب تطــور األوضــاع 
مثــل هــذا التحــول أو ذاك، وهــي قــادرة علــى المــزج بيــن مــا هــو سياســي 

وعســكري واقتصــادي وحركــي فــي مجــاالت متعــددة فــي ذات الوقــت.

تعتمــد علــى حزمــات متعــددة مــن أوراق الصــراع تســتثمر كل ورقــة مــن 
أوراق القــوة لديهــا وتحــول العمــل علــى اســتثمار عوامــل الضعــف لــدى 
خصومهــا، وتلــك قاعــدة أساســية فــي التخطيــط اإلســتراتيجي، لكــن األهــم 
لــدى الكــوادر التــي تشــرف علــى اإلدارة االســتراتيجية  هــو توافــر القــدرة 
لمعركــة ملــف هــذا الصــراع، وهنــا يبــدو أن إيــران تمتلــك بالفعــل هــذا النمــط 

مــن الكــواد.

فــي الجانــب العســكري تحــاول االســتراتيجية اإليرانيــة تعظيــم عوامــل قــوة 
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إيــران الذاتيــة عبــر اإلنتــاج المتطــور لوســائل الدفــاع والهجــوم، وفتــح آفــاق 
المعركــة المحتملــة علــى مســاحة واســعة مــن األرض بمــا يضعــف قــدرة 
الخصــم علــى الهجــوم بحكــم توســع المعركــة وشــدة وتعــدد وتنــوع تداعياتهــا 
يجــري  ال  كمــا  وتداعياتهــا،  تأثيراتهــا  تحديــد  علــى  الخصــم  قــدرة  وعــدم 
التلويــح بالقــوة العســكرية إلحــداث خســائر عســكرية بــل بالتركيــز كذلــك 
علــى الخســائر االقتصاديــة للخصــوم وإلــى درجــة قــد تطيــح بقــدرات دول 
كبــرى علــى الصعيــد االقتصــادي، وهــو مــا يوفــر قــدرا هائــا مــن الضغــوط 

الدوليــة علــى الخصــم المباشــر.

تتمتــع باتســاع كبيــر فــي المحيــط الــذي تمــارس فيــه، إذ صــارت أوراق 
القــوة اإليرانيــة ممتــدة مــن باكســتان وأفغانســتان إلــى منطقــة الخليــج إلــى 

المشــرق العربــي إلــى دول آســيا الوســطى.

إيــران لديهــا قــدرة اآلن ليــس علــى زعزعــة أوضــاع لبنــان )تفجيــر مرفــأ 
االســتراتيجية  لمصلحــة  قــوة  مســاحة  إلــى  تحويلهــا  علــى  بــل  بيــروت(، 
اإليرانيــة علــى حســاب القــوى المرتبطــة بالغــرب مــن خــال أفعــال حاســمة 
تجعــل الغــرب يخشــى مــن خســارة مــا بقــي مــن نفــوذه إذا اشــتعلت معركــة 

ضــد إيــران.

 تســتطيع قلــب األوضــاع فــي العــراق بمــا يجعــل القــوات األمريكيــة هنــاك 
بمثابــة رهائــن واألمــر علــى نحــو أو آخــر، وكل المراقبيــن يلمحــون أن 
الواليــات المتحــدة تخشــى مــن انقــاب المكونــات السياســية العراقيــة المواليــة 
إليــران إلــى حالــة عــداء لاحتــال وقواتــه بمــا ينتــج هزيمــة قاســية للواليــات 
المتحــدة، وأدى ذلــك الــى بــدء انســحاب القــوات األمريكيــة مــن العــراق فعليــًا.

 فــي الخليــج إيــران صــارت تتحــدث بلغــة القــادر علــى إنهــاء التطــور 
الحضــاري ومصــادر الطاقــة فــي العصــر الحديــث، وهــي إســتراتيجية تعتمــد 
علــى فتــح آفــاق الصــراع بطــرق متعــددة ومتنوعــة إلــى أماكــن أخــرى فــي 
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وإلــى مناطــق  داخلــه  إلــى  المعركــة  نقــل  مــن  الغــرب  إذ يخشــى  العالــم، 
مصالحــه فــي مناطــق عديــدة مــن العالــم، وهنــا أثــارت العاقــات اإليرانيــة 
مــع دول فــي إفريقيــا وفــي أمريــكا الاتينيــة وآســيا قلقــا غربيــا حقيقيــا، فضــا 
عــن إيــران صــار تهديدهــا أو تخطيطهــا بإشــعال معركــة حاســمة فــي اإلقليــم 
كلــه ووفــق قــدرة علــى تغييــر خارطــة الشــرق األوســط كليــا، أمــرا يجعــل 
الغــرب فــي وضــع القلــق وربمــا الرعــب علــى مصالحــه الثابتــة والمســتقرة فــي 

الشــرق األوســط.

أ القــدرة 	. وتلــك  المفاوضــات،  إلدارة  المعقــدة  القواعــد   
المتنوعــة فــي اســتخدام األوراق اإليرانيــة فــي اإلقليــم، ووفقــا لمعالــم 

اآلتــي: إيــران علــى  تعتمــد  الضغــط،  القــوة ألوراق 

اإلعــداد  فــي  تشــرع  حيــن  الميدانيــة،   الحركــة  وحــاالت  التهديــد  قــوة   
لجــوالت تفــاوض وحيــن تهــدد باحتمــاالت الــرد الحاســم إذا جــرى تعرضهــا 

عســكري. لقصــف 

فــي  السياســي  الضغــط  أوراق  إيــران  تســتعرض  للجــوالت  اإلعــداد  فــي 
المناطــق التــي تملــك بهــا أوراق ضغــط وتندفــع فــي تكويــن برنامجهــا النــووي 
أو باإلعــان عــن تطــورات جديــدة، بمــا يجعــل المفــاوض الغربــي واقعــا 

تحــت ضغــط إســتراتيجي.

تعتمــد إيــران إســتراتيجية التقــدم وتطويــر الهجــوم، ومــن ثــم تربــك خطــط 
خصومهــا باســتمرار وتفــرض هــي أجندتهــا علــى المفاوضــات بطريقــة أو 
بأخــرى، وهــي حيــن تلمــح أن الغــرب يميــل إلــى تصعيــد لهجــة التهديــد 
العســكري تســارع إلــى اإلعــان عــن تقنيــات عســكرية جديــدة موجهــة بالدقــة 
إلــى عوامــل التفــوق الغربــي واإلســرائيلي )الطيــران– والقصــف الصاروخــي-

والقصــف مــن البحــر(، وكل ذلــك هــو مــا يجعــل الغــرب بــا قــدرة علــى اتخاذ 
القــرار.
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 خطــط التفــاوض اإليرانــي ذاتهــا هــي خطــط محكمــة ومدققــة، إذ كل 
إيرانــي  بدقــه، فهنــاك حــرص  لهــا  التخطيــط  الجــوالت يجــري  مــن  جولــة 
علــى إبــداء عــدم التصلــب األحمــق، كمــا هنــاك قــدرة علــى التعامــل بمنطــق 
المفاوضــات إلحــداث أعمــق شــروخ بيــن مواقــف الــدول الغربيــة ودول العالــم 
لــكل  التحضيــر اإلعامــي والسياســي والعســكري  المتعــددة، فضــا عــن 

جولــة مــن الجــوالت حســب المســتهدف منهــا.

الرسائل المقدسة للتفاوض من قبل القيادة االيرانية

فــي خطــاب وجهــه علــي خامنئــي للمســئولين والعلمــاء فــي قطــاع الطاقــة الذريــة، 
بمناســبة اليــوم الوطنــي للتكنولوجيــا النوويــة، أكــد  علــى  أن المفاوضــات بيــن ايــران 
ومجموعــة )٥+١( يجــب أن تســتمر فــي اطــار القضيــة النوويــة، وأن االنشــطة 
النوويــة االيرانيــة لــن تتوقــف أو تتباطــأ ابــدا، القــراءة المتمعنــة لهــذا الخطــاب نجــد 

فيهــا الكثيــر مــن الجوانــب والرســائل  التــي ال بــد مــن القــاء الضــوء عليهــا:

أ الرســالة األولــى. موافقــة إيــران للدخــول إلــى المفاوضــات 	.
الفعــل  ردة  المتصــاص  جــاءت   ،)٥+١( دول  مجموعــة  مــع 
العدائيــة ضــد إيــران، وليــس قناعــة أو ايمانــا بهــذه المفاوضــات،  
وبالتالــي فــأن المفاوضــات  هــي  الســبيل الوحيــد حاليــا  للتعامــل  
مــع الغــرب، وبالتأكيــد  لتوظيــف المزيــد مــن كســب الوقــت، لتحقيــق 

أكبــر قــدر مــن المكاســب.
أ الرســالة الثانيــة. أن تقــدم إيــران  فــي مختلــف المجــاالت 	.

بــات يرتبــط باالســتمرار فــي برنامجهــا النــووي،  مــن هنــا فمــن 
المســتحيل أن يتوقــف هــذا البرنامــج أو حتــى يتبطــأ، ألن ذلــك 
الشــهداء  لدمــاء  وخيانــة  ومنجزاتهــا،  الثــورة  لقيــم  خــذالن  معنــاه 
البرنامــج  هــذا  عــن  دفاعــا  قضــوا  اللذيــن  المجاهديــن،  النووييــن 

الطمــوح. العظيــم 
أ الرســالة الثالثــة. أن إيــران قــد أممــت برنامجهــا النــووي 	.
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مبكــرًا، ورســخت ذلــك مــن خــال تقويمهــا الســنوي )فهــو عيــد(، 
إليــران   الرســمي  التقويــم  فــي  اليــوم  هــذا  مثــل  تســجيل  ويعتبــر 
بانــه ثمــرة لجهــود الكــوادر المتخصصــة والملتزمــة الناشــطة فــي 

الصناعــة النوويــة فــي إيــران.
أ الرســالة الرابعــة. أن إيــران ماضيــة فــي تطورهــا وتقدمهــا، 	.

وال توجــد أيــة قــوة فــي األرض تســتطيع منعهــا لتحقيــق ذلــك، وأن 
مــن يريــد وقــف نشــاط إيــران النــووي أو أبطائــه ســواء داخليــًا أم 
خارجيــًا، فهــو يقــف مــع صــف األعــداء، الذيــن وضعــوا مشــروعهم 

لتحجيــم  قــدرات إيــران،  والرهــان علــى تخلفهــا. 
أ الدولــي 	. بالنظــام  االعتــراف  عــدم  الخامســة.  الرســالة 

ومؤسســاته  واألســس التــي يقــوم عليهــا، خاصــة قضيــة البرنامــج 
النــووي اإليرانــي، وكيفيــة تعامــل  الــدول الكبــرى معــه. الرســالة 

السادســة.
أ  أن القضيــة النوويــة انمــوذج للقضايــا التــي قــام المجتمــع 	.

الدولــي بذريعتهــا بخلــق االجــواء ضــد النظــام االســامي وفبركــة 
االكاذيــب حولــه.

أ التمســك 	. إيــران  مســؤولي  علــى  الســابعة.  الرســالة 
النوويــة.  المنجــزات  علــى  واالصــرار 

أ الرســالة الثامنــة. المفاوضــات مــع الغــرب  يجــب ان 	.
تســتمر وان اطارهــا هــي القضيــة النوويــة وعلــى مفاوضينــا عــدم 
القبــول بمنطــق القــوة مــن الطــرف  اآلخــر، ومنطــق إيــران فــي 
التفــاوض هــو االســتمرار بحيــث تســنزف قــدرات الخصــم، فهــذه 
المفاوضــات تديــر أزمــة وال تحــل أزمــة، وموضوعهــا هــو اطــار 

البرنامــج النــووي فقــط.
أ الرســالة التاســعة.  قدســية البرنامــج النــووي اإليرانــي، 	.

العلمــاء  للتوجيــه االلهــي، ولنجاحــات ومكتســبات  ثمــرة  واعتبــاره 
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والخبــراء النووييــن فــي إيــران.

االستراتيجية التفاوضية المناظرة لالستراتيجية االيرانية

إن التفاوض حول اتفاق مع ايران يعزز المصالح الغربية واألمريكية واإلقليمية، 
يتطلب أن تتضمن االستراتيجية الغربية اآلتي:

أ نــزع فتيــل المعــارك السياســية الدائــرة فــي مجلــس األمــن 	.
منطقــة  فــي  والصيــن وروســيا  أمريــكا  بيــن  والخافــات  الدولــي، 
الشــرق األوســط، والتركيــز علــى القضايــا الكبــرى علــى المحــك، 
مثــل أنشــطة إيــران اإلقليميــة والمصيــر النهائــي للبرنامــج النــووي.

أ إلــى تحويــل تكتــل حلفــاء الغــرب 	.  كمــا ينبغــي الســعى 
المحلييــن والدولييــن مــن الضعــف إلــى القــوة، وعلــى الرغــم مــن 
خافاتهــم التكتيكيــة، يتشــارك هــؤالء الحلفــاء مصلحــة واحــدة أال 
وهي منع إيران من امتاك أســلحة نووية، فضًا عن تجنب نزاع 
عســكري وتعزيــز االســتقرار اإلقليمــي والعالمــي لحظــر االنتشــار 

النــووي.
أ تكثيــف المشــاورات مــع الكونغــرس والحلفــاء، حيــث يمثــل 	.

المفاوضون األمريكيون بشكل ضمني ائتافًا واسعًا من الفاعلين 
- داخل الواليات المتحدة وخارجها - الذين يعتنقون آراء متباينة 
بشــأن ماهيــة اإلجــراءات التــي مــن الممكــن أن تشــكل إنهــاًء مقبــواًل 
للبرنامــج النــووي اإليرانــي، ولكــن لديهــم مصلحــة مشــتركة فــي منــع 

إيــران مــن تجــاوز العتبــة النوويــة وتفــادي نشــوب نــزاع مســلح.
أ اتفــاق 	. الخــداع اإليرانــي. رغــم أن أي  تخفيــف مخاطــر 

طويــل األجــل البــد أن يتعامــل إلــى حــد كبيــر مــع أنشــطة تصنيــع 
الوقــود النــووي اإليرانــي، إال أنــه يجــب أيضــًا أن يتضمــن عمــل 

المزيــد لمنــع إيــران مــن صنــع ســاح نــووي.
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مستقبل المفاوضات للبرنامج النووي

ثــاث مراحــل لتخفيــض  الثامــن مــن مايــو ٢٠١٩ عــن خطــة مــن  فــي  إيــران  أعلنــت 
ل جــذري فــي سياســة الصبــر االســتراتيجي التــي  التزاماتهــا النوويــة، كان ذلــك بمثابــة تحــوُّ
َتبنَّاهــا النظــام اإليرانــي منــذ االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق النــووي، وخطــوة مباغتــة 
ل مــن موقــع الدفــاع إلــى الهجــوم، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى الفجــوة فــي المواقــف  وتحــوُّ
بيــن الواليــات المتحــدة والقــوى الدوليــة األخــرى، فضــًا عــن تعزيــز موقفهــا القانونــي عبــر 
التقاريــر المتواتــرة مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وكذلــك موقفهــا الدبلوماســي والدعائــي 

فــي مواجهــة االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق.

الخطــوة باألســاس تمثّــل ضغًطــا علــى شــركاء االتفــاق النــووي إلظهــار موقــف متبايــن عــن 
مواقــف اإلدارة األمريكيــة، واستكشــاًفا لمــدى قــدرة األطــراف األوروبيــة علــى تنفيــذ وعودهــا 
بالحفــاظ علــى االتفــاق النــووي، عبــر مــّد يــد المســاعدة للنظــام اإليرانــي، وذلــك مــن خــال 
تفعيــل آليــة التبــادل المالــي وتضمينهــا تغطيــة التعامــات الماليــة الخاصــة بمبيعــات النفــط، 

مــع فتــح اآلليــة لتكــون متاحــة لجميــع الــدول األوروبيــة وغيــر األوروبيــة.

النظــام اإليرانــي لديــه شــّك كبيــر بــأن األطــراف األوروبيــة ليــس فــي جعبتهــا مــا تقّدمــه 
لطهــران، وأن ارتباطاتهــا بالواليــات المتحــدة َتُحــول دون قــدرة األوروبييــن علــى اتخــاذ مســار 
معاكــس للمســار األمريكــي، ســواء كان ذلــك نتيجــة للمصالــح المشــتركة بيــن الطرفيــن والتــي 
ــا مــن ضعــف  ال تقــاَرن بالمصالــح التــي تتيحهــا إيــران للــدول األوروبيــة، أو كان ذلــك نابًع
فــي االســتقالية الذاتيــة خصوًصــا بشــأن قضيــة حيويــة بالنســبة إلــى الواليــات المتحــدة علــى 

النحــو الــذي تمّثلــه المســألة اإليرانيــة.

لــم يختلــف تقديــر إيــران لمواقــف كل مــن الصيــن وروســيا عــن المواقــف األوروبيــة فــي 
ي اإلرادة األمريكيــة بشــأن المســألة اإليرانيــة، إذ عجــزت كلتاهمــا عــن  عــدم القــدرة علــى تحــدِّ
اإلســهام فــي التأثيــر علــى مســار األزمــة، ســواء مــن جهــة تحــدي العقوبــات األمريكيــة، بــل 
علــى العكــس تعرضــت الدولتــان لعقوبــات مماثلــة مــن جانــب إدارة ترامــب، أو مــن جهــة تبنِّــي 

موقــف صــارم مــن االتفــاق النــووي بوصفــه اتفاًقــا دوليًّــا همــا طرفــان رئيســيان فيــه.
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شــّنت إيــران مــن خــال حلفائهــا هجمــات فــي عــدد مــن الســاحات اإلقليميــة، وكانــت أهــم 
تلــك التحــركات تكثيــف عمليــات الطائــرات المســيَّرة مــن جانــب جماعــة أنصــار هللا الحوثــي 
باتجــاه المملكــة العربيــة الســعودية، تحديــًدا اســتهداف بعــض المواقــع النفطيــة والمطــارات 
المدنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، واســتهداف ناقــات النفــط فــي بحــر عمــان إلثبــات 
ــًرا إســقاط طائــرة مســيَّرة أمريكيــة  قدراتهــا علــى إلحــاق الضــرر عبــر العمليــات التخريبيــة، ومؤخَّ

فــوق مياههــا اإلقليميــة فــي الخليــج العربــي حســب زعــم المســؤولين اإليرانييــن.

ل النظــام اإليرانــي مــن اســتراتيجية الدفــاع والصبــر إلــى الهجــوم أظهــر  َتحــوُّ
انــي وفــق الشــروط األمريكيــة،  حقيقــة عــدم اســتعداد النظــام لتقديــم تفــاُوض مجَّ
كمــا أرســلت مؤشــرات مهمــة علــى قــدرة إيــران علــى اإلربــاك وخلــق إشــكاليات 
وتوتــرات مؤثــرة إقليميًّــا ودوليًّــا، وهــذه السياســة الهجوميــة كانــت غيــر متوقعــة 
ومنهــا  باألزمــة،  المرتبطــة  األطــراف  مــن  وعديــد  ترامــب  إدارة  جانــب  مــن 

األطــراف األوروبيــة، إذ كان الظــن أن إيــران علــى وشــك الرضــوخ.

مع الوقت أثبتت سياسة العقوبات رغم تأثيرها على األوضاع االقتصادية إليران َضْعف 
فاعليتهــا لعــدم اكتمــال عناصرهــا، بــل علــى عكــس مــا رمــت إليــه سياســة العقوبــات مــن 
زعزعــة اســتقرار النظــام فــي الداخــل، ُوّظَفــت فــي إعــادة ترتيــب األوضــاع الداخليــة، واســتيعاب 
الحركــة االحتجاجيــة تحــت شــعارات الوحــدة الوطنيــة والمقاومــة، والمؤامــرة الخارجيــة، بــل 
اســُتثمَرت المواقــف اإليرانيــة لتعزيــز شــرعية النظــام بوصفــه رمــًزا لمواجهــة الواليــات المتحــدة.

نجــح النظــام اإليرانــي فــي تحريــك أدواتــه ونفــوذه اإلقليمــي ليشــكل ورقــة ضغــط كبيــرة علــى 
الواليــات المتحــدة ودول المنطقــة، وظهــر ذلــك مــع مواقــف دول الجــوار الرئيســية إليــران التــي 
ترفــض التــزام العقوبــات، فضــًا عــن توظيــف الميليشــيات وإمكانياتهــا لتحويــل أي مبــادرة 
عســكرية ضــّد إيــران إلــى مغامــرة غيــر محســوبة وغيــر مضمونــة العواقــب، وربمــا لــم يُكــن 
بحســبان الواليــات المتحــدة الوصــول إلــى تلــك المرحلــة مــن المواجهــة واالســتعداد اإليرانــي 

إلغــاق نافــذة التفــاوض وفــق الشــروط األمريكيــة.

ل الملــف النــووي مــن وســيلة للضغــط علــى إيــران ومســاومتها مــن جانــب األطــراف  لقــد َتحــوَّ
األوروبيــة، إلــى أداة ضغــط فــي يــد إيــران، ومحــرِّك أساســي إلعــادة األطــراف كافــة للتفكيــر 
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بطريقــة أخــري تجــاه األزمــة مــع إيــران، ومــن هــذا المنطلــق ســيطغى التصعيــد اإليرانــي بشــأن 
البرنامــج النــووي علــى غيــره مــن ملفــات الخــاف مــع إيــران، وهــذا هــدف إيرانــي مضمونــه 
حصــر التفاهــم والحــوار فــي البرنامــج النــووي، وعزلــه عــن حزمــة الشــروط األخــرى التــي أراد 

ترامــب أن تكــون جميعهــا ضمــن اتفــاق جديــد.

إيــران علــى الرغــم مــن تلــك السياســة الهجوميــة، نجحــت فــي عــدم خــروج التوتــرات مــع 
الواليــات المتحــدة عــن الســيطرة، بــل علــى العكــس، بــدأ التعاطــي مــن األطــراف المعنيــة 
باألزمــة كافــة فــي التغيــر، وربمــا هــذا مــا كانــت تحتــاج إليــه إيــران لتغييــر موقفهــا وموقعهــا 

فــي األزمــة.

ال يبــدو أن الواليــات المتحــدة لديهــا اســتعداد للدخــول فــي مواجهــة عســكرية 
فــي الشــرق األوســط فــي المرحلــة الحاليــة، ربمــا لموقــف ترامــب نفســه مــن 
مســألة التدخــات العســكرية، أو ألن إيــران ليســت مصــدر تهديــد حقيقــي 
للمصالــح األمريكيــة، بقــدر مــا هــي قــوة تــوازن فــي المنطقــة تســاعد علــى 

اســتمرار تدفــق المصالــح باتجــاه الواليــات المتحــدة.

لعبــت المواقــف األمريكيــة خــال األســابيع األخيــرة دوًرا فــي تأكيــد اســتبعاد خيــارات بديلــة 
عــن الضغــوط االقتصاديــة، إذ مــا لبثــت الواليــات المتحــدة تهــّدد باســتخدام القــوة العســكرية 
تجــاه إيــران حتــى عــادت المواقــف لتخفــف حــدة التصعيــد، وتواتــرت التصريحــات حــول 
الرغبــة األمريكيــة فــي التفــاوض دون شــروط كمــا صــرح وزيــر الخارجيــة بومبيــو، بــل طلــب 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب فــي أثنــاء زيارتــه لليابــان مــن رئيــس الــوزراء اليابانــي 

شــينزوا آبــي الوســاطة بيــن طهــران وواشــنطن.

ال جــدال فــي أن الموقــف األمريكــي الــذي بــدا متراجًعــا شــّجع إيــران علــى 
االســتمرار فــي تبنِّــي خيــار المواجهــة عبــر تعزيــز حزمــة سياســات ذات طابــع 
هجومــي ربمــا لــن يكــون آخرهــا الشــروع فــي تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن خفــض 
التزاماتهــا النوويــة، فضــًا عــن تكثيــف رســائلها العدائيــة فــي المنطقــة، لكــن 
رغــم كل هــذا يظــّل التصعيــد رهــن عوامــل عديــدة ليســت بعيــدة عــن األزمــة.

ــا مــع هــذا التراجــع عــادت الواليــات المتحــدة لتكثيــف العقوبــات مــن جديــد بفــرض  تزامن
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عقوبــات علــى صــادرات البتروكيماويــات، وعقوبــات علــى خامنئــي وبعــض قيــادات الحــرس 
الثــوري، والتهديــد بفــرض عقوبــات علــى وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف، والعــودة 
للعقوبات على هذا النحو بالتزامن مع التراجع عن التصعيد العسكري، يعزز االنطباعات 
بــأن الواليــات المتحــدة تلــوح بالقــوة مــن أجــل الضغــط علــى إيــران لقبــول التفــاوض، لكنهــا 
ليســت بصــدد تطويــر إســتراتيجيتها نحــو أي تدخــل عســكري، وهــذا بطبيعــة الحــال انعكــس 
علــى تصرفــات إيــران التــي لــن تذهــب لطاولــة التفــاوض مــا دامــت لديهــا القــدرة علــى تحمــل 
هــذا النمــط مــن التعامــل، ومــا دامــت قــادرة علــى مواجهــة العقوبــات والتحايــل عليهــا، ومــن 

ثــم فــإن التفــاوض كمــا هــو التصعيــد العســكري مســألتين مرجأتيــن حتــى حيــن.

بنــاًء علــى هــذه المعطيــات يمكــن القــول إن تصعيــد إيــران بشــأن برنامجهــا النــووي وكذلــك 
أنشــطتها اإلقليميــة، ال يــدّل علــى أن خيــار المواجهــة هــو اســتراتيجية النظــام اإليرانــي، بــل 
هــو عمليــة إعــداد وتمهيــد للعمليــة التفــاوض مــن جانــب إيــران، أو تحســين شــروط التفــاوض 
فــي المســتقبل، لكــن وفــق صفقــة جديــدة ســيكون للملــف النــووي دور فــي تحديــد معالمهــا 

وشــروطها األساســية.

التفــاوض إًذا هــو وســيلة لمعالجــة األزمــة الراهنــة بيــن الطرفيــن، وعمليــة ســتنضج مــع 
الوقــت، لكــن مــن الصعــب تجاهــل التفاعــات التــي صاحبــت السياســة األمريكيــة الجديــدة 
علــى إيــران منــذ وصــول ترامــب إلــى الســلطة، وبالتالــي الحديــث عــن العــودة إلــى صفقــة 
علــى غــرار الصفقــة النوويــة ذاتهــا، فالمعطيــات الراهنــة مختلفــة، ويمّثــل عــدد مــن الملفــات 

الرئيســية عقــدة الصــراع بيــن الطرفيــن اإليرانــي واألمريكــي، 

يمكــن أن نشــير إلــى ســيناريو متوقَّــع يتحلحــل معــه الموقــف الراهــن بيــن الواليــات المتحــدة 
وإيــران، عبــر تفاهمــات جزئيــة لــكل ملــف مــن ملفــات الصــراع حســب أولويتــه وأهميتــه، ووفــق 
صيغــة لتبــادل المكاســب بمــا يســهم فــي إحــداث اختــراق فــي الموقــف التفاوضــي المتجمــد، 

وهــذه التفاهمــات قــد تتضمــن:

أ تفاهمات ضمنية في المشــرق العربي تهّدئ مخاوف إســرائيل، 	.
وبــدت بــوادر تلــك التفاهمــات فــي اللقــاء األمنــي الثاثــي األول مــن نوعــه 
الــذي جمــع فــي ٢٥ يونيــو ٢٠١٩ مستشــاري األمــن القومــي األمريكــي 
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بــن  مائيــر  واإلســرائيلي  باتروشــيف  نيكــوالى  والروســي  بولتــون  جــون 
شــبات فــي تــل أبيــب، والــذي كان موضوعــه األساســي الوجــود اإليرانــي 

فــي ســوريا.
أ النــووي، ضمــن إطــار دولــي بهــدف 	. الملــف  تفاهمــات حــول 

إرضــاء غــرور ترامــب وتعزيــز موقفــه قبــل االنتخابــات بنصــف صفقــة 
بــداًل مــن صفقــة كاملــة قــد ال تتحقــق، يمكــن أن تعيــد إيــران التفــاوض 

بشــأنه دون أضــرار ُتذَكــر.
أ بهــدف 	. الباليســتية  الصواريــخ  برنامــج  تفاهمــات جزئيــة حــول 

عــن  بمعــزل  تكــون  قــد  لكنهــا  األوروبيــة،  واألطــراف  إســرائيل  إرضــاء 
النــووي. االتفــاق  حــول  التفاهمــات 

قــد تكــون هــذه هــي الصفقــة الرئيســية التــي تســعى إليهــا إيــران عبــر رفــع ســقف تهديداتهــا 
بشــأن البرنامــج النــووي ليكــون ثمــرة االتفــاق الجديــد الحفــاظ علــى مكاســبها علــى مســتوى 
اإلقليــم، بمــا قــد ال ُيخــِرج جهــد ترامــب علــى مــدى دورتــه الرئاســية الحاليــة عــن ذات النتيجــة 
التــي وصــل إليهــا أوبامــا مــع اســتثناءات جزئيــة فــي مــا يتعلــق بضمــان أمــن أهــم الحلفــاء 

اإلقليمييــن.

خاتمة

إن المتغيــرات السياســية المتمثلــة بمعتقــدات وقيــم النظــام السياســي تؤثــر بدورهــا علــى 
األزمــة النوويــة، حيــث تثيــر هــذه االزمــة العديــد مــن القضايــا التــي تتعلــق بالعاقــة بيــن هــذا 
البرنامــج وبيــن تيــار المحافظيــن الــذي يهيمــن علــى عمليــة صنــع القــرار النــووي فــي إيــران، 
ينبــع موقــف القيــادة االيرانيــة مــن وجهــة النظــر التــي تقــول إن مــن حــق إيــران االســتخدام 
الســلمي للتكنولوجيــا والطاقــة النوويــة، واكتســاب المعرفــة فــي هــذا المجــال، ولعــل هــذه 
القناعــة شــكلت متغيــرًا دفــع إلــى المزيــد مــن التشــدد فــي التفــاوض تجــاه أزمــة البرنامــج 

النــووي.

القــدرة علــى تحليــل الوضــع الدولــي وفهمــه يمكــن مــن تحويــل األعــداء مــن كتلــة واحــدة 
يجــري الصــراع معهــا )بالجملــة(- والتــي هــي وصفــة الفشــل النموذجيــة - إلــى تفكيــك وحــدة 
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األعــداء، مــع االنتقــال مــن حالــة إلــى أخــرى ووفــق تكتيــكات صغيــرة ودقيقــة، لقــد أظهــرت 
التجربــة اإليرانيــة أن مســألة عــزل األعــداء بعضهــم عــن البعــض اآلخــر هــو فــن إدارة 
اســتراتيجية ضــروري وممكــن، وهــذا مــا فعلتــه إيــران مــن خــال نجاحهــا فــى الفصــل بيــن 

أوروبــا والواليــات المتحــدة - علــى األقــل - لفتــرة عاميــن.

التجربــة اإليرانيــة أثبتــت أن الوضــع الدولــي الضاغــط بانفــراد الواليــات المتحــدة ليــس شــرا 
مطلقــا كمــا أدعــى البعــض وهــول مــن قصــة انفــراد أمريــكا بالوضــع الدولــي، إذ إن إيــران فــى 
ظــل حالــة هجوميــة طاغيــة مــن قبــل الواليــات المتحــدة تمكنــت - حتــى اآلن - مــن البــدء 

فــى تخصيــب اليورانيــوم وباتــت تصــارع حــول حقهــا النــووي الكامــل. 

إيــران تمكنــت مــن اســتثمار أخطــاء عدوهــا االســتراتيجي أو بالدقــة أنهــا )حالفــت( مــع 
عدوهــا االســتراتيجي ضــد أعــداء محتمليــن أوغيــر أساســيين ثــم انقلبــت إلــى مواجهــة عدوهــا 
االســتراتيجي بعــد أن ضعــف أو بعــد أن أصبحــت هــى تمتلــك فــى مواجهتــه عوامــل قــوة 
أو بعــد أن انقلبــت بعــض عوامــل قوتــه إلــى حالــة ضعــف، لــوال إيــران ودورهــا مــا نجحــت 
الواليــات المتحــدة فــى احتــال أفغانســتان والعــراق - وهــو مــا أدى إلــى احتــال إيــران 
مراكــز نفــوذ وســيطرة فــى مناطــق المحيــط، واالهــم أن هــذه المواقــف قــد ســاهمت فــى توريــط 
خصمهــا االســتراتيجي -المقصــود الواليــات المتحــدة التــى ال تقبــل إليــران وال لغيرهــا التحــول 
إلــى قــوة إقليميــة فــي ظــل مشــروع الشــرق األوســط الكبيــر الــذى يقــوم علــى تفكيــك الــدول - 

فــى نزاعــات حولــت نقــاط مــن قوتــه إلــى نقــاط ضعــف.

لقــد كانــت ومــا زالــت اخطــر واهــم نقــاط قــوة الواليــات المتحــدة فــى النزاعــات 
هــي فــى امتاكهــا وســائل قتاليــة قــادرة علــى إحــداث الدمــار الشــامل للخصــم 
دون قــدرة للخصــم علــى إيقــاع خســائر بهــا، غيــر أن نقطــة ضعفهــا ونقطــة 
عقدتهــا هــى فــى القتــال األرضــي ال ألنهــا ال تمتلــك أهــم وســائل القتــال 
األرضــي مــن دبابــات ومدفعيــة وصواريــخ ارض - ارض، ولكــن لخوفهــا 
مــن تأثيــر الحــروب علــى األوضــاع الداخليــة فيهــا فــى حــال ســقوط ضحايــا 
خاصــة عندمــا يكــون خصمهــا قــادرًا علــى حشــد شــعبه فــى مواجهــات مــن 

نمــط حــرب العصابــات.
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التغييــرات السياســية الداخليــة إنمــا هــي جــزء يجــب أن يكــون متناغمــا مــع األمــن القومــي 
والثوابــت االســتراتيجية والخطــط االســتراتيجية المحــددة للدولــة والمجتمــع، إن مــن الخطــأ 
تصــور أن مجــىء محمــد خاتمــي إلــى الحكــم فــى إيــران وميلــه إلــى التهدئــة والــى لعــب 
دور حــواري مــع العالــم الغربــي، كان مســألة بعيــدة عــن قلــب الدولــة اإليرانيــة وقرارهــا 
االســتراتيجي، والداللــة هنــا هــى أن المشــروع الوطنــي إذا كان محــددا ومدروســا ويحظــى 
بإجمــاع شــعبي ومحــددة خططــه فــان التغييــرات السياســية داخــل المجتمــع حتــى وان تقلبــت 

داخــل أو بيــن النخــب السياســية فإنهــا تظــل فــى داخــل نطــاق األهــداف الوطنيــة. 

ان إيــران والــى اآلن لجــأت فــي تأجيــل الصــراع وإدارة األزمــة والمفاوضــات مــع الواليــات 
المتحــدة وحليفاتهــا الــى مباريــات الســوبر بالدمــج بيــن التنــازع مــن جهــة والتحالــف مــن جهــة 
ثانيــة واإلعــداد للتفــاوض أوالصــراع مــن جهــة ثالثــة فــي وقــت واحــد، ونجحــت مرحليــا فــي 

ذلــك حتــى اليــوم بمهــارة ونجــاح الــى حــد مــا فهــل سيســتمرنجاحها علــى المــدى الطويــل.
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