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مجلة علمية دولية محكمة ومفهرسة
ً
دوريا عن مركز جيل البحث
تصدر
العلم تعن باألبحاث العلمية ف مجال
العلوم السياسية والعالقات الدولية،
ر
بإشاف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة
وباحثي وهيئة علمية تتألف من نخبة من
الباحثي وهيئة تحكيم تتشكل دوريا ف كل
عدد.

أ.د .حاجي دوران

تتناول المجلة إسهامات مختلف الباحثي
والمهتمي بمجال العلوم السياسية سواء ما
تعلق بالرصيد النظري أو بقضايا الساعة أو
ربتجمة األعمال ذات األهمية العلمية
ر
المعتف بها.
تعد هذه الدورية العلمية تكريسا لحرص
المركز عىل تشجيع األبحاث والمجهود
العلم ،وعىل اإلسهام ف إثراء الرصيد
النظري لمختلف العلوم ر
بنش الدراسات
ً
ّ
الجادة والراقية ،استنادا إىل معايت علمية
موضوعية ودقيقة.

أستاذ العلوم االجتماعية واإلدارة جامعة أديامان –تركيا-

أ.د زواقري الطاهر

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية –جامعة خنشلة الجزائر

أ.د .قادري حسني

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة باتنة الجزائر

د .زرارة عواطف

أستاذة القانون بجامعة الشارقة-اإلمارات العربية املتحدة-

د .عدنان خلف محيد البدراني

رئيس فرع العالقات الدولية ،جامعة املوصل ،العراق

د .ناجي اهلتاش

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية –جامعة تكريت-العراق

د .أمني البار

أستاذ العلوم السياسية جامعة تبسة  -الجزائر

أعضاء اهليئة العلمية التحكيمية للعدد:
أ.د عادل زقاغ جامعة باتنة  1الجزائر.
د.حبيب حسن اللولب مركز الدراسات االجتماعية واالقتصادية تونس.
د .محمد نورالبصراني جامعة بني سويف مصر.
د .هشام جميل جامعة تكريت العراق.

التدقيق اللغوي:

أ.د حازم ذنون إسماعيل (جامعة املوصل –العراق)
د .سعاد عون (جامعة عباس لغرور– الجزائر)
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قواعد النشر

تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية ،وتتو افر فيها
األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشرالتالية:
بالنسبة للمقاالت:
• تنشراملجلة املقاالت التي تستوفي الشروط اآلتية:
• االلتزام باملعايير العلمية واملوضوعية املعمول بها دوليا في الدوريات
املحكمة ،والتي تستجيب لشروط البحث العلمي.
• تعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية
املرشحة للنشر مع الحرص على خلو األعمال من التطرف الفكري أو
مساسها بمبادئ باألشخاص أو األنظمة.
• يراعى في املقاالت املقترحة للنشر في املجلة أن تتسم بالجدية وأال تكون
محل نشرسابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال ،ملتقى.
• أن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص املجلة.
• أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة اللغوية ،وأال يتعدى حجم
العمل  15صفحة مع احتساب هوامش ،مصادرومالحق البحث.
• ترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث وآخر بإحدى
اللغات :العربية ،الفرنسية أو االنجليزية (حسب لغة البحث).
بالنسبة لألعمال املترجمة:
• تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة.
• تقبل األعمال املترجمة من وإلى :العربية ،الفرنسية ،اإلنجليزية أو
األملانية .
• تخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات املذكورة أعاله.
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سياسة التحكيم:
• تحول األعمال املقدمة املقاالت إلى أساتذة من ذوي الخبرة العلمية حسب اختصاص املقالة.
• يبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته في غضون 5دقائق من تسلمها.
• تراعي السرية في التحكيم.
• تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي واتخاذ القرار في غضون شهر من تمكينها من املادة املقترحة
للنشر.
• يحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة للنشر.
• يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم بتاريخ نشرها حسب رزنامة املجلة.
شروط النشر:
• شكل الكتابة :باللغة العربية شكل  Traditional Arabicحجم 14.
• بالنسبة للغات األجنبية شكل  Times New Romanحجم .12
• يرفق الباحث الباعث مادته بسيرة ذاتية علمية مفصلة.
• تهمشن معلومات البحث حسب طريقة شيكاغو األمريكية بترتيب تسلسلي يتبع متن البحث.
• ترتب هوامش املعلومات في نهاية كل صفحة.
نموذج التهميش:
 .1الكتب باللغة العربية أو األجنبية :لقب واسم ا ِملؤلف ،عنوان الكتاب ،دار النشر ،بلد النشر،
سنة النشر ،رقم الطبعة.
 .2النصوص التشريعية :البلد ،نوع النص ،مضمون النص ،سنة الصدور.
 .3املجالت والدوريات :عنوان املجلة أو الدورية ،لقب واسم الكاتب ،عنوان املقالة ،عدد املجلة،
تاريخ الصدور ،صفحة االقتباس.
 .4الرسائل الجامعية :لقب واسم الطالب ،عنوان املذكرة ،درجة املذكرة ،مؤسسة تسجيل
املذكرة ،كلية التخصص ،السنة الجامعية ،صفحة االقتباس.
 .5التقارير الرسمية :جهة إصدار التقرير ،موضوع التقرير ،مكان نشر التقرير ،سنة إصدار
التقرير  ،صفحة االقتباس.
 .6املراجع االلكترونية:
يوثق املرجع املنقول عن شبكة” اإلنترنت” بذكر معلومات الرابط اإللكتروني كامال مع ذكر صاحب
املادة املنشورة ،وتاريخ زيارة املوقع .

ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصرا ً على عنوان المجلة:

politic@journals.jilrc.com
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الفهرس
الصفحة
•

االفتتاحية
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•

سجون فرنسا االستعمارية ( الوجه الخفي لالستعمار الفرنس ي في الجزائر ) ،عائشة
عبد الحميد ،جامعة باجي مختارعنابة  /الجزائر.

11

•

السياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية في ظل رئاسة "دونالد ترامب" ،احمد
حسين الخطيب ،جامعة دمشق ،سورية.

31

•

مشروع دولة إسرائيل الكبرى ،أحمد أهل السعيد ،جامعة محمد الخامس ،املغرب.

59

•

التداعيات السياسية األمريكية لتغيير قواعد اللعبة نحو القضية الفلسطينية دراسة
حالة" :قانون سفارة القدس" تغريد وليم سعد عودة ،أريج علي خليل جبر ،جامعة مؤتة
تونس.

75

•

ترجمة مقال  :فالنتين كوستا ،تشكيل الدبلوماسية الشعبية عبر شبكات التواصل
االجتماعي في القرن الواحد والعشرين ،إدريس محمد علي قناوي ،أكاديمية الدراسات
العليا – بنغازي ،ليبيا.

91

ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
© مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي
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االفتتاحية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
يصدر هذا العدد من مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية متضمنا خمسة دراسات تؤكد
على مواضيع نصنفها في خانة األبحاث املتجددة ،إذ تتصل بقضايا حقوق اإلنسان التي بصمت ماض ي ،حاضر
وحتى مستقبل عاملنا العربي وما عايشه من أحداث الزالت الشعوب تعاني آثارها كاالحتالل الفرنس ي للجزائر
واالنتهاكات التي مورست في أبشع صورها ،كما تعبر القضية الفلسطينية املسألة املحورية في حياة األمة
اإلسالمية والعربية التي الزالت تراوح أدراج املفاوضات والجهود الفاشلة ،وما شدني في مواضيع مقاالت العدد
هو اهتمام الباحثين الناشئين بها ،مما يجعل االطمئنان على مواصلة النضال البحثي يسري في نفس ي ويبث فيها
التفاؤل بشأن قضايانا العربية.
والعالم أجمع يعيش ظرف استثنائي وفريد بفعل الجائحة الصحية كوفيد  ،19نسأل هللا السالمة لقراء
املجلة وللبشرية جمعاء ،آملين أن يتناول العدد املقبل إن شاء هللا أعماال تبرز دور البحث العلمي كفاعل رئيس ي
في ترشيد القرارات وضمان تسيير األزمات واستشراف آثارها.

واحلمد هلل رب العاملني الذي بفضله تتم الصاحلات
رئيسة التحرير  /الدكتورة هادية حيياوي
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) سجون فرنسا االستعمارية ( الوجه اخلفي لالستعمار الفرنسي يف اجلزائر
Colonial France's prisons (the hidden face of French colonialism in Algeria).

. الجزائر/  عائشة عبد الحميد – أستاذة محاضرة قسم ب – كلية الحقوق جامعة باجي مختارعنابة.د
Dr Aicha ABDEL –Hamid Law Faculty Beji Mokhtar University Annaba Algéria-

:امللخــص
 تلك بعض مما استعمله املستعمر الفرنس ي ضد الشعب، طمس للهوية الوطنية، تشريد، تعذيب، قتل...
130  إجراءات سياسية وأخرى عسكرية مارستها يد املستعمر الغاشمة طوال فترة،الجزائري أثناء االحتالل
 كان أهمها على اإلطالق نشر السجون واملعتقالت في كامل التراب الوطني مورست داخلها،سنة من االحتالل
، خاصة أفراد جيش التحرير الوطني، أبشع وأفظع أساليب ووسائل التعذيب ضد من اعتبرتهم فرنسا متمردين
.واملناضلين واملجاهدين والسياسيين واملدنيين العزل
:الكلمــات املفتاحيــة
.االستعمـار الفرنس ي – الثورة التحريريــة – املعتقـالت – التعذيب –السجــن– جيش التحرير الوطني
Abstract:
Killing, torture, dispersal and obliteration of national identity, these are some of the means
which French colonization used against Algerian people during occupation; politic and military
measures were used during 130 years of occupation, the most important ones were prisons and
camps in all the national territory, which most horrible ways and means of torture were practiced
inside against rebels as France considered them, national liberation army members in particular,
fighters, Moudjahidins, politicians and disarmed civilians.
Key words :The French colonialism – The revolution of independence – The detention center
– The prison – The torture – National liberation army.
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مقدمــة:
االستعمار الفرنس ي ،وعلى غرار باقي الدول االستعمارية ،قد اتخذ من السجون وسيلة لفرض سيطرته
على الجزائر ،ومن األساليب التي استعملها االستعمار الفرنس ي في الجزائر عقب اندالع الثورة التحريرية في
الفاتح من نوفمبر  1954إقامة املعتقالت والزج فيها كل من يشتبه أنه على عالقة بالثورة  ،حيث أنه وبعد اندالع
الثورة وتوسع مجالها الجغرافي وزيادة العمليات العسكرية ضد االستعمار ،سارعت السلطات الفرنسية إلى
اتخاذ جملة من اإلجراءات العسكرية والسياسية ملواجهة الوضع في الجزائر ،ومن بين تلك اإلجراءات إصداره
لقوانين استثنائية منها قانون حالة الطوارئ في  03أفريل  1955والذي ينص على إقامة املعتقالت  ،إضافة إلى
قيامها بعزل الثوار واملجاهدين وأفراد جيش التحرير الوطني عن أي إمدادات ومساعدات خالل الثورة
التحريرية.
فبعد موافقة املجلس الوزاري الفرنس ي يوم  19فيفري  1958تم إنشاء منطقة محرمة عبر كامل الحدود
الشرقية ،وتمتد من الشرق من مدينة عنابة عبر خط السكك الحديدية املكهربة إلى مدينة تبسة ومسايرا
للخط املكهرب موريس الذي أنشأه الجيش الفرنس ي في نهاية  1956لعزل الحدود التونسية عن الجزائرية ،حيث
قامت بزرع حقول من األلغام املضادة لألفراد والجماعات على طول الحدود الشرقية والغربية التي كان يشك
في عبور املدنيين واملجاهدين عبرها في خط شارل وموريس الحدوديين .
نتناول في هذا املقال :واقع السجون واملعتقالت في الجزائر  ،أثناء االحتالل الفرنس ي وذلك من خالل النقاط
اآلتية:
أوال -التمييزبين السجن واملعتقل واملحتشد:
 -1املعتق ــل:
لغ ــة :إن لفظ " معتقل " من فعل " اعتقل " بتسكين العين وفتح ما بعدها ،تعني القى القبض وحبس،
واالعتقال معناه  :سجن الشخص وحبسه (. )1واملكان املخصص لهم يسمى معسكر االعتقال  ،الذي يحجز فيه
أسرى الحرب واملدنيون واملوقوفون واملبعدون السياسيون واملنفيون واملشبوهون (. )2
اصطالحا :املعقتل هو الفرد الذي يعتقل وفق تدابير أمنية بهدف حرمانه من حريته والعمل على تغيير
سلوكه بأساليب مختلفة.
وقد كان املعتقل املكان الذي يعتقل فيه الفرنسيون الوطنيين ،وكان الشعب الجزائري أيام الثورة التحريرية
يستعمل املعتقل مرادفا للفظ السجن أو الحبس.

 -1املنجد في اللغة واإلعالم  ،مادة عقل ،ط ،2دار املشرق ،بيروت ،1973 ،ص .521
 -2املنجد في اللغة العربية املعاصرة ،مادة عقل ،ط ،2دار املشرق ،بيروت ،2001 ،ص .1003
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وكأن السجن كان يطلق على املكان الذي يودع فيه املجرمون واللصوص ،أما املعتقل فقد اقترن بمعنى
سياس ي خاص بالوطنيين الجزائريين (. )1
املعتقل أيضا هو املكان الذي يجمع فيه الناس وتقيد حريتهم فيه ويساقون إليه نتيجة لفوض ى طارئة أو
لثورة قائمة ،فال يتعرض من في املعتقل للمحاكمة .
ويتعرض املعتقلون إلى التعذيب النفس ي  ،ألنهم ليسوا مجرمين قد يبت في أمرهم ،وال يخضعون للباس
معين ،كما أنهم يتمتعون ببعض الحريات داخل املعتقل ،كاالطالع على الصحف واالستماع لإلذاعة وبالتنقل
في املراقد والفسحة في الفناء وبممارسة الرياضة والتعليم الفردي والجماعي (. )2
 -2املحتشــد:
يعني املحتشد لغة  :حشد أي تجمهر ،تجمع ،حشد السكان في مدينة وجمعها حشودا ،أي جمع الناس
في مكان محدود نسبيا ،وجاءت كلمة محتشد  ،وتعني مجتمع ومحفل (. )3
أما املعنى االصطالحي:
املحتشد عبارة عن مستوطنة أقيمت حديثا تضم وطنيين غير محكوم عليهم قضائيا ،تحيط بها أسالك
شائكة ويحرسها الجنود.
وقد اخترع الجيش الفرنس ي في الجزائر املحتشدات ليحشر فيها املناضلين الجزائريين الذين ال تثبت لديه
أية شبهة لقتلهم بصورة عاجلة (.)4
حيث استعملت السلطات الفرنسية منذ بداية الثورة املحتشدات حشدت فيها عائالت بأكملها بغية
ترحيلهم وعزلهم  ،ويراعى في ذلك قرب هذه املحتشدات من الثكنات العسكرية والطرق والرئيسية  ،حيث يتم
مراقبتهم وإخضاعهم للعمل البسيكولوجي والهدف الحقيقي من املحتشدات هو عزلهم عن الثورة وحرمانها من
الدعم اللوجستيكي (. )5

 -1عبد املالك مرتاض ،املعجم املوسوعي ملصطلحات الثورة التحريرية ( ،)192-1954دار الكتاب العربي ،الجزائر ،2010 ،ص .157
 -2محمد الطاهر عزوي ،ذكريات املعتقلين ،منشورات املتحف الوطني للمجاهد ،الجزائر ،1996 ،ص .13
 -3املنجد في اللغة العربية املعاصرة ،مرجع سابق ،ص .288
 -4عبد املالك مرتاض ،مرجع سابق ،ص .148
 -5عبد الكريم بو الصفصاف ،حرب الجزائر ،ومراكز الجيش الفرنس ي للقمع والتعذيب في والية سطيف ( ،)1962-1954مديرية ومنظمة املجاهدين
لوالية سطيف ،1998 ،ص .53
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 -3السجــن أو الحبس:
الحبس ،لفظ عربي قديم ،وهو من االستعماالت التي حافظت على فصاحتها في عاميتنا والشعب لدينا
ال يكاد يستعمل لفظ السجن ،والحبس هو املكان املظلم الذي كان يودع في غياباته خيرة املناضلين
الجزائريين(.)1
أما السجن فيعرف على أنه :هو املكان الذي يعتقل فيه املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية (. )2
فالسجن مكان مخصص للمنحرفين ،يتميز بهندسة معمارية تقام لحجز املعاقبين من أفراد املجتمع ،يبنى
عادة باإلسمنت املسلح ،نوافذه حديدية  ،وأبوابه صفائح من الحديد السميك  ،ويسجن فيه ارتكب جرما أو
خالف قواعد القانون التي تحكم املجتمع وال يتمتع املسجون بأي من حقوقه املدنية عقابا له.
أما الفرق بينها ،ففي املعتقالت  ،يوجد أشخاص بمفردهم ،أما في املحتشدات يتم حشد عائالت بأكملها،
أما السجن فهو قديم بقدم الحضارات ،بينما املعتقالت واملحتشدات ال تظهر إال في الحروب والنزاعات املسلحة
الدولية ،فإذا زالت الحرب زالت املعتقالت واملحتشدات  ،وال يبقى إال السجن وهو مستمر ما استمرت الحياة
املدنية وطاملا أن هناك مخالفون للقانون وعناصر بشرية تسهر على معاقبة املخالفين و الزج بهم في السجون.
ثانيا -التطور التاريخي للسجون واملعتقالت في الجزائر أثناء االحتالل الفرنس ي:
يعتبر العمل الثوري وسيلة للتحرر والقضاء على املستعمر الظالم وعلى الحالة املزرية واملعاملة السيئة
التي يتعرض لها أصحاب البلد الشرعيين (.)3
 -1السجــون:
وقد عرف االحتالل الفرنس ي للجزائر واملمتد من  1830إلى  1962أي إلى غاية نيل الجزائر الستقاللها
وسيادتها ،جملة من اإلجراءات والقوانين التي عرفتها السجون في تلك املرحلة حيث يعود األمر إلى :
أ) -مراحــل تطورالسجـون:
* مرحلة  :1860-1858حيث أوكلت مهمة اإلشراف على جميع املصالح املتعلقة بالجزائر وبما فيها إدارة
شؤون السجون إلى وزير الحربية آنذاك.
* مرحلة  :1874-1860في هذه املرحلة ألغيت تلك الوزارة  ،لتصدر فرنسا مرسوم  24نوفمبر  ،1860فعادت
السجون إلى املسؤولية املباشرة للحاكم العام.
 -1عبد املالك مرتاض ،مرجع سابق ،ص .76
 -2إبراهيم نجار ،أحمد زكي بدوي  ،يوسف شالال  ،القاموس القانوني ،فرنس ي-عربي ،الطبعة الثالثة ،لبنان ،1991 ،ص . 225
 -3نبيلة بن يوسف ،البعد االقتصادي للعنف السياس ي في الجزائر ،منتدى املواطنة ،2012 ،ص .11
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* مرحلة :1874في سنة  ، 1870نجحت فرنسا في إلحاق الجزائر بفرنسا ،واعتبرتها جزءا منها  ،وألحقت
السجون بوزارة الداخلية آنذاك ،بناء على مرسوم  26ماي .1874
* مرحلة مرسوم  04جوان  :1898عادت السجون من جديد تحت مسؤولية الحاكم العام (. )1
حيث ينظم هذا املرسوم السجون من جديد وأنشأت إدارة خاصة لتسيير شؤونها وعلى رأسها مدير خاضع
مباشرة للحاكم العام ،ويساعد املدير مكتب تقني يضم العديد من املوظفين بالقطاع.
* مرحلة 03فيفري :1912ألغيت إدارة السجون وظلت السجون بالجزائر بعيدة عن تأثيرات اإلدارة
املتواجدة بفرنسا ،أما السجون بفرنسا فقد ألحقت بوزارة العدل بموجب مرسوم  13مارس .1911
* مرحلة سنة  :1947في هذه السنة صدر القانون العضوي للجزائر وأصبحت السجون تابعة لوزارة العدل
بباريس.
ب) -السجـون أثناء الثورة التحريريــة:
بعد اندالع الثورة التحررية في الفاتح من نوفمبر عام  1954أصبحت الحاجة ملحة إلى إصدار نصوص تنظم
السجون أثناء مرحلة الثورة التحريرية  ،وذلك ملواجهة الثورة حيث منحت للحاكم العام
والوزير املقيم صالحيات أوسع ،حيث أصدر مرسوم  17مارس  ،1956الذي منح الوزير املقيم صالحية
إنشاء  ،مراكز خاصة للحبس باملوازاة مع السجون (. )2
ج) -أنواع السجـون االستعمارية في الجزائر:
لقد تم توزيع السجون في الجزائر في املرحلة االستعمارية  ،بالتوازن بين مختلف جهات البالد إذا ما استثنينا
الجنوب الذي تنعدم فيه هذه املؤسسات  ،وهذا طبيعي ألن انتشار السجون مقترن بالكفاح التحرري والقمع
االستعماري.
لقد أنشأت السلطات االستعمارية بالجزائر هيكال من السجون يشبه إلى حد كبير السجون املتواجدة
بفرنسا ،حيث أنجزت وزارة العدل الفرنسية عام  1945قائمة مفصلة للسجون بالجزائر ،وهي تضم :السجون
الخاصة بتنفيذ العقوبات الطويلة األمد ،السجون الخاصة بتنفيذ العقوبات القصيرة األمد ،إضافة إلى مراكز
األحداث ومركز اإلبعاد.

-1جبارية كشير بناجي  ،السجون االستعمارية في الجزائر ،مع دراسة نموذجية لسجن سركاجي ( بربروس ) اعتمادا على سجالت اإليداع (-1954
 )1962مذكرة ماجستير ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ملحقة بوزريعة ،قسم التاريخ ،جامعة الجزائر ،2002 ،ص .21-20
 -2جبارية كشير بناجي  ،رسالة ماجستير سابق ،ص .21-20
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أ -السجـون الخاصــة بتنفيذ العقوبات الطويلة األمد:
وهي سجون كبيرة يدخل إليها األفراد الذين تزيد مدة عقوبتهم عن السنة وتضم هذه السجون الفئات
التالية:
الفئة األولى :السجون املركزيــة:
ومجموعها  4بالقطر الجزائري :الحراش ،البرواقية ،الشلف ،ملباز ،وقد كان هذا األخير يماثل كثيرا السجون
على فرنسا ،أما سجن البرواقية فكان يطلق عليه اسم " الليمان الفالحي " نظرا لعمل املساجين بالزراعة
والفالحة ،أما السجن املركزي بالحراش ،كان يسمى " املجمع العقابي " وذلك نظرا لتعدد اختصاصاته(. )1
الفئة الثانية :املراكز العقابية :وهي  3سجون :الجزائر ،قسنطينة ،وهران .
ب -السجـون الخاصة بتنفيذ العقوبات القصيرة األمد:
ويقصد بها عندما تكون العقوبة تقل عن السنة سجنا ،وكان وجد بالجزائر فئتان منها:
الفئة األولى :السجون العماليــة:
يطلق عليها اسم " ديار الحبس التأديبي " ،وتضم السجون العمالية قسمين:
القسم األول :يضم سجونا ذات طاقة استيعاب معتبرة وهي سجون :الجزائر (*)  ،وهران ،قسنطينة.
سجن الجزائر أو ما يعرف بسجن سركاجي أو سجن بربروس ،حيث يقع سجن سركاجي في أعالي القصبة
حيث يشرف على منحدر " فالي " ( منحدر يوني أرزقي حاليا ).
يحيط بالسجن سور علوه  12مترا وسمكه  70سنتمترا (. )2يقسم السجن إلى عمارتين:
عمارة قديمة يعود بناؤها إلى عهد األتراك والعثمانيين وبالضبط إلى عهد خير الدين بربروس الذي أنشأ عام
 1565سجنا عسكريا ليزج فيه األعداء وهكذا ورث هذا السجن اسم " بربروس " الذي احتفظ به طوال فترة
الثورة التحريرية (. )3
 -1جبارية كشير بناجي ،رسالة ماجستير سابقة ،ص . 28-27-26
(*) -حيث عرفت منطقة الجزائر العاصمة وضواحيها ،جميع أنواع السجون - ،باستثناء – منها سجن الحراش املركزي وسجن الجزائر املعروف
باسم سركاجي ،ويكاد يكون االسمان متالزمان على الدوام ،ألن الكثير من املساجين كانوا يتنقلون من جسن سركاجي إلى سجن الحراش ،عند صدور
الحكم بالسجن ملدة تزيد عن السنة ،فسجن الحراش من أكبر سجون الجزائر ال يدخله إال املساجين الذين يكون عقوباتهم ثقيلة وتصل أحيانا إلى
السجن مندى الحياة ،أما عن سجن سركاجي فبالرغم من أنه مؤسسة عقابية خاصة لألشخاص الذين هم رهن الحبس االحتياطي وذوي األحكام
الخفيفة ملأل أنه ال يقل أهمية عن سجن الحراش السر في ذلك هو رواق املوت الذي يؤدي إلى " الساحة الشرفية " للسجين الذي نصبت فيه املقصلة
للمحكومين بعقوبة اإلعدام  .للمزيد أنظر  ،جبارية كشير بناجي ،رسالة ماجستير سابقة ،ص . 31-30
 -1وزارة اإلعالم والثقافة باإلشتراك مع املحافظة السياسية للجيش ،من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي ،1979 ،ص .81
 -3فتيحة زماموش  " ،سجن سركاجي " ،أصوات التاريخ تبعث من جديد ،الخبر األسبوعي ،العدد  ،117من  29ماي إلى  04جوان  ،2001ص .21

16

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -العدد  :28أبريل 2020

وعمارة جديدة شيدت وفق املخطط العثماني من طرف اإلدارة االستعمارية عام  ، 1945وتعود كلمة "
سركاجي " وهي كلمة تركية وتعني الرجل الصارم أو الحارس الشديد ،فأصبح السجن مكانا فاتحا أبوابه ملقاومين
الذين ثاروا ضد الغزو الفرنس ي ،وهناك بالساحة الشرفية نصبت املقصلة ألول مرة عام  1956ليتشرف
الشهيد " أحمد زهانة " املدعو زبانة " تدشينها .
بعد االستقالل ظل " سجن سركاجي " يشغل دور مؤسسة عقابية لفترة قبل أن يصدر قرار يقض ي بنقل
املساجين إلى سجن الحراش وتحويل سجن سركاجي إلى متحف املقاومة في  09أفريل . )1( 1965
القسم الثاني :يظم مجموعة من السجون املتوسطة الحجم ،وكان يوجد في كل منطقة سجن من املناطق
التالية :باتنة ،البليدة ،عنابة ،بجاية ،قاملة ،معسكر ،مستغانم ،أوليان فيل (الشلف) ،فيليب فيل (سكيكدة)،
سطيف ،سيدي بلعباس ،تيارت ،تيزي وزو ،تلمسان.
الفئة الثانية :السجون امللحقة  ،وهي مؤسسات خاصة بالجزائر ،وال يوجد ما يماثلها في فرنسا ،يدخل إليها
األشخاص الذين حكمت عليهم محكمة الصلح بالسجن ملدة ال تتعدى الشهرين ،وهي كاآلتي:
وزارة اإلعالم والثقافة باالشتراك مع املحافظة السياسية للجيش ،من جيش التحرير الوطني إلى الجيش
الوطني الشعبي ،1979 ،ص .81
➢ املنطقة العقابية للجزائر :تضم  28سجنا ملحقا.
➢ املنطقة العقابية لوهران :تظم  29سجنا ملحقا.
➢ املنطقة العقابية لقسنطينة :تضم  34سجنا ملحقا.
ت) -مراكزاألحداث ومراكزاألبعاد :وهي كاآلتي:
* مراكز األحداث :وهو مكان لحبس القصر دون  16عاما.
* مركز االبعاد :هو موجود بمدينة الوادي ،الحتوائه على األشخاص الخطرين (. )2
 -2املعتقــالت:
بمجرد صدور قانون حالة الطوارئ في  03أفريل  1955والذي نص على إقامة املعتقالت ،قامت
السلطات االستعمارية بإنشاء املعتقالت خاصة في مرحلة الثورة التحريرية  ،ويمكن تصنيف املعتقالت إلى ثالث
أنواع:

 -1جبارية كشير بناجي ،رسالة سابقة ،ص . 33-32-31
 -2جبارية كشير بناجي ،رسالة سابقة ،ص . 29
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أ -املعتقــالت السياسيــة:
هذا النوع من املعتقالت سمتها السلطات الفرنسية مراكز اإليواء  ،وسمت املعتقلين بها باملقيمين أو
املحتجزين ،وقد لجأت إلى استخدام هذه التسمية املهذبة تفاديا لضغوطات الرأي العام الفرنس ي ،والبرملان
واالحتجاجات املحتملة عند سماع كلمة محتشد أو معتقل اللذين لهما وقع س يء في نفوس الفرنسيين الذين
اعتقلوا باملعتقالت النازية  ،والحكومة الفرنسية التي قدمت مشروع قانون حالة الطوارئ التزمت وتعهدت أمام
النواب أنه ال يمكن أن تكون هناك معسكرات اعتقال في الجزائر ،كما أكد ذلك السيد" جاك سوستال "
الحاكم العام للجزائر الذي كان من أبطال املقاومة الفرنسية ضد األملان أثناء الحرب العاملية الثانية وذاق
تحت نيران األملان طعم الظلم واالستبداد فقال بأنه لن يسمح بأن يقع في القطر الجزائري تحت سلطته وأيام
واليته ش يء قد ثار ضده ،ولكن الواقع فيما بعد حدث العكس ،وذلك من خالل إقامة معتقالت والتي سميت
تظليال بمراكز اإليواء حيث فتحت السلطات الفرنسية أول معتقل في نهاية شهر أفريل  1955في منطقة
خنشلة ،تم اعتقال فيه أكثر من  160شخص  ،ثم أعقبته بأربعة معتقالت أخرى ابتداء من شهر ماي 1955
فأنشأت معتقل أفلو بعمالة وهران ،ومعتقل قلتة السطل بعمالة الجزائر ،ومعتقل الشالل بعمالة قسنطينة،
ومعتقل عين لعمارة بإقليم الجنوب .ويعتبر معتقل الشالل من أوائل املعتقالت التي أنشأها االستعمار في
الجزائر وذلك في  04ماي .1955
أما عن املعتقلين أو املحتجزين في هذه املعتقالت فهم من السياسيين واإلطارات القيادية في الحركة
الوطنية والطلبة واملشبوهين الذين تريد السلطات الفرنسية إبعادهم والتخلص منهم .وملا انتشرت الثورة
أصبحت تعتقل كل من حامت حوله الشبهة أو خرج من السجن .ووصل عدد املعتقالت إلى ستة مع نهاية 1955
وهي :معتقل لودي والبرواقية بعمالة الجزائر ،معتقالت آفلو وبوسوي ،ومعتقل سان لو بعمالة وهران ،ومعتقل
الجرف بعمالة قسنطينة ،ووصلت إلى أحد عشر عام . 1960
وقد روعي في اختيار أماكن إقامة املعتقالت املناطق الجرداء والقاحلة وتلك التي تتميز بحرارتها صيفا
والبرودة القاسية شتاء ،وأماكن نائية وخالية من السكان ،وأغلب املعتقالت في البداية اختيرت لها املناطق
الجنوبية من كل عمالة بعيدا عن العمران واملواصالت حتى تكون الطبيعة إحدى وسائل التعذيب.
وهذه املعتقالت التي سميناها باملعتقالت السياسية نذكر منها:
* معتقـل لودي:
يقع غرب مدينة املدية ،كان عبارة عن مخيم صيفي ألبناء عمالة السكة الحديدية ،ثم حول إلى معتقل،
وهو يشكل استثناء واضحا بين كل املعتقالت وكل املحتشدات والسجون التي أقيمت في الجزائر ،فهو مخصص
للشيوعيين املنتمين للحزب الشيوعي الجزائري املنحل ،نظام االعتقال به مثل نظام الداخلية بالثانوي ،يتمتع
فيه املعتقلون بأغطية جديدة وأسرة وعيادة ومكتبة ،وزيارة االقارب واألصدقاء غير ممنوعة والرسائل ال
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تحجز ،والدروس تنظم من طرف املعتقلين الذي يقضون بعضا من وقتهم في أمسيات ترفيهية ،وال يعانون من
سوء املعاملة.
* معتقـل بول كازيل ( عين وسارة ):
افتتح بتاريخ  06فيفري  ،1957يقع على بعد  60كلم من مدينة الجلفة  ،نصبت الخيام للمعتقلين
وأحيطت بها األسالك الشائكة وأبراج للمراقبة ،يتميز برداءة الطقس ووحشية املكان ،أما عن حياة املعتقلين
بهذا املعتقل يستيقظون على الساعة السابعة صباحا ويجبرون على العمل طول النهار حتى السادسة مساء،
ويعملون بصورة دائمة حتى ايام األعياد.
* معتقـل البرو اقيــة:
هو عبارة عن بناية كبيرة إلى جانب السجن ،كانت في السابق عبارة عن مصحة عسكرية ثم حولت إلى
معتقل ،يتميز باملعاملة السيئة للمعتقلين  ،وإذا فر أحدهم تزداد املعاملة سوءا ويعاقبون بالتقتير في التموين.
* معتقـل الدويـرة:
يقع غرب الجزائر العاصمة بحوالي  30كلم  ،أنش يء سنة  1958للمثقفين والذين سرحوا من املعتقالت
والسجون ،وألقي عليهم القبض مرة أخرى ،وأول ما يصادف املعتقلين عند دخولهم العبارة التالية " :الفم
املغلوق والقبر املفتوح " مكتوبة بأحرف بارزة ولون أحمر في عدة جهات وخاصة على أبواب الحجز املعدة للبحث
واالستنطاق.
* معتقـل تفشــون:
يقع على مقربة من مدينة بوسماعيل بتيبازة غرب الجزائر العاصمة  ،يتكون هذا املعتقل من جناحين:
األول خصص لإلدارة ومراقد للجنود العاملين به ومطعم ،والجناح الثاني مخصص للمعتقلين حيث يتكون من
 15بناية كبيرة من بقايا الحلفاء عند نزولهم بالجزائر خالل الحرب العاملية الثانية في نوفمبر  ،1942به غرفتان
كبيرتان خصصتا للنساء املعتقالت كل واحدة تضم  100سرير.
* معتقـل آفلــو:
يقع في والية األغواط حاليا ،كان عبارة عن ثكنة عسكرية ،حولت إلى معتقل بتاريخ  01جوان ،1955
وقد خصصته السلطات الفرنسية في البداية لقادة الحركات السياسية واإلصالحية ،ونقلت إليه بعضا من
معتقل الجرف ،وكان يضم عناصر ال تجمعهم فكرة واحدة ،أي أنهم كانوا ينتمون إلى تيارات مختلفة مما أدى
إلى متاعب ومصاعب حالت دون تفاهم املعتقلين واتحادهم للقيام بعمليات احتجاجية خاصة كما أن اإلدارة
الفرنسية دست بينهم مخبرين.
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* معتقـل بوسوي (الضاية):
يقع جنوب سيدي بلعباس على مسافة  57كلم بدائرة تالغ بمرتفعات الضاية ،وهو عبارة عن حصن
عسكري قديم ،افتتحته اإلدارة الفرنسية كمعتقل بتاريخ  16أوت  ،1955وتزايد أعداد املعتقلين به لذلك تم
إنشاء معتقل بجانبه وأغلب املعتقلين به جاءوا من األوراس والشرق الجزائري ،حيث تعرف فيه املعتقلون
للمداهمات والتعذيب وأغلبهم شوهب أجسادهم.
* معتقـل سيدي الشحمي:
يقع هذا املعتقل جنوب شرق وهران ،فتح صيف  1957الستقبال املحولين إليه من معتقلي بوسوي
والجرف ،ال يتمتع فيه املعتقلون بأي استقرار ولو أن التعذيب واالضطهاد به أقل من معتقل آركول.
* معتقـل آركول:
يقع هذا املعتقل شرق مدينة وهران  ،يعد من أشد املعتقالت  ،فهو معتقل التعذيب البدني والنفس ي،
وأغلب العاملين فيه من اإلسبان.
* معتقـل الشــالل:
يقع جنوب مدينة املسيلة بنحو  37كلم ،لم يدم طويال وأغلق بعد العاصفة التي اجتاحته في شهر أوت
.1955
* معتقـل الجــرف:
يقع شرق مدينة املسيلة على بعد  18كلم نقل إليه املعتقلون في شهر أوت  ،1955ويالحظ أن أغلب
ومعظم األشخاص الذين اعتقلوا في معتقلي الشالل والجرف هم من الشرق الجزائري ،خاصة املنطقة األولى
(األوراس) الرتباطها بالعمليات األولى للثورة ،كما في الجزء الشمالي الشرقي من الحضنة في نطاق الوالية الثانية،
ويقع الجزء الجنوبي من املسيلة في الوالية السادسة بعد انعقاد مؤتمر الصومام عام .1956
ب) -معتقــالت االنتظــار:
وتسمى السلطات الفرنسية هذا النوع من املعتقالت بمراكز الفرز والعبور « Centre de transit et de
« )C.T.T(triالتي أنشئت بعد معركة الجزائر  ،1957وانتشر هذا النوع من املراكز في كل القطر الجزائري إذ
أصبح لكل قطاع عسكري تقريبا معتقله الخاص الذي يمارس فيه تعذيب املشتبه بهم تم تصنيفهم ففيهم من
يقدم للمحاكمة ،وفيهم من يرسل للمعتقالت السياسية ،وفيهم من يسرح بعد فترة التعذيب  ،وفيهم من يقتل.
ومن أشهر هذه املعتقالت في مقاطعة الجزائر معتقل بني مسوس ،ومعتقل بوزريعة ،ومعتقل عزازقة ،أما
في عمالة وهران فنجد معتقل الزاوية ،بني بهدل ،ندرومة ،سعيدة ،وفي عمالة قسنطينة معتقالت عين البيضاء
والحامة ومزرعة امزيان وسد القصب باملسيلة.
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ج) -املعتقــالت العسكريــة:
وهي خاصة بأفراد جيش التحرير الوطني الذين يلقى عليهم القبض وسالحهم بين أيديهم ،يلحقون عادة
بثكنة عسكرية ،أو بالوحدة التي أسرتهم ،فهم من أسرى الحرب الذين لم يسعفهم الحظ للمثول أمام العدالة،
يبقون قيد االعتقال في أماكن سرية معزولين عن العالم ،ويجبرون على القيام باألعمال الشاقة ،محرومين من
كل الحقوق خاضعين ملعاملة قاسية وسيل من اإلهانات املتوالية ،تحت رحمة التعسف املسلط عليهم ،أغلبهم
تعرض لإلغماء وحاالت فقدان الوعي من جراء اإلنهاك لألجساد سواء بالتعذيب أو باالعتداءات املتكررة،
والبعض فقد الحركة وأصيب في أحد أعضائه ،وآخرون أصبحوا غير معروفين من كثرة التعذيب وتشويه
الوجه ،وآثار ذلك على باقي أجسادهم وفيهم من ذهب ضحية خدمة الخشب أو االحتطاب.
ومن أهم هذه املعتقــالت:
* معتقــل قصــرالطيــر:
يقع ببلدية قصر األبطال بسطيف ،فتح سنة  1956كمركز للتعذيب ثم حول إلى معتقل ،إذ جعلت
منه سلطات االحتالل نموذجا شبيها باملعتقالت النازية خالل الحرب العاملية الثانية ،أو يفوقها وكان اللباس
الذي يلبسه املعتقلون داخل هذا املعتقل من بقايا الجنود املشاركين في الحرب العاملية الثانية ،ومن لباس
عسكري يتكون من سروال وسترة فوقية ،وحذاء يستمر مع املعتقل مدة سنة.
* معتقــل بوغــار:
يسمى بمعتقل مورون ،يقع على بعد  03كلم من بلدية بوغار بوالية املدية  ،بني قبل الحرب العاملية
الثانية وخاللها أعتقل فيه األسرى واإليطاليين من سنة  1942إلى . 1945
وأعيد فتحه خالل الثورة التحريرية ،وتم اعتقال مئات املعتقلين من الجزائريين املشبوهين – في نظر
السلطات الفرنسية – وحول إلى معتقل مخصص ألفراد جيش التحرير الوطني ،اي الذين يمسكون والسالح
في أيديهم (. )1
ثالثا -بعض من أساليب التعذيب في املعتقالت والسجون أثناء الثورة التحريرية:
بالرغم من إصدار املستعمر الفرنسية بعض النصوص اإلصالحية ومحاولة منه إلخماد نار
املقاومة والثورة من خالل إصداره لدستور  1947أو ما عرف بقانون الجزائر في  20سبتمبر  1947تضمن 12
فصال وحوالي  60مادة (. )2

 -1نور الدين مقدر ،املعتقالت الفرنسية في الجزائر خالل الثورة التحريرية ،مقال منشور في مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،منشور على صفحات
األنترنت ،www.asjpcerist/dz/en/article/5348تاريخ دخول املوقع.2018/01/20:
 -2فتيحة مومني ،وسام بن جدو  ،قانون الجزائر  20سبتمبر  ، 1947مذكرة تخرج ماستر ،قسم التاريخ ،جامعة  1945 08قاملة.2017-2016 ،
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ولكن يمكن التساؤل عن مدى تطبيق االستعمار الفرنس ي القوانين ذات الصلة بالقانون الدولي
اإلنساني خالل فترة احتاللها للجزائر ،وهل اعتبر أفراد الجيش التحرير الوطني سجناء سياسيين أم ال ؟.
 -1القوانين الدوليــة الصادرة لحماية السجناء واملعتقلين:
حيث ال يجوز تعذيب أي إنسان سواء أكان متهما في قضية  ،أو محكوما عليه أو سجينا بسبب آرائه
السياسية أو بسبب جرم معين ارتكبه ،وقد حظرت املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان إخضاع أي إنسان
للتعذيب أو املعاملة القاسية الحاطة من الكرامة وتأتي في طليعة هذه املواثيق الدولية:
➢ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .1948
➢ العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية .1966
➢ العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية . 1966
➢ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة في  10ديسمبر  ،1984والتي دخلت حيز التنفيذ في  26جوان  1987فقد عرفت التعذيب في املادة
األولى وأدانته في املادة الثانية وأقرت بعدم جوازه في املادة الثالثة (. )1
باإلضافة إلى بعض القواعد الدولية النموذجية ملعاملة السجناء ،اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة األول ملنع
الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود في جنيف عام . )2( 1955
باإلضافة إلى املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو
السجن في  09ديسمبر .1988
باإلضافة إلى املبادئ األساسية ملعاملة السجناء  ،اعتمدت على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم
املتحدة رقم  11/45املؤرخ في  14ديسمبر . )3( 1990
 اتفاقية جنيف الثالثة ملعاملة أسرى الحرب لعام . )4( 1949لقد أغفلت فرنسا خالل فترة احتاللها للجزائر ،تطبيق قواعد االحتالل الحربي التي كانت من صياغة
أوروبية وملصلحة الدول االستعمارية مثل اتفاقيتي الهاي لعامي  1899و  1907وبروتوكوالت جنيف لعام 1923
املحرمة الستخدام الغازات السامة ،والتي ال يقف مفعولها عند املقاتلين  ،بل تتعدى ذلك إلى األبرياء العزل.

 -1سعدي محمد الخطيب ،حقوق السجناء ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2010 ،ص . 29-28 ،9
 -2سعدي محمد الخطيب ،مرجع سابق ،ص .43
 -3هشام قاض ي  ،موسوعة الوثائق الدولية املرتبطة بحقوق اإلنسان ،دار املفيد ،الجزائر ،2010 ،ص . 167 ،158
 -4هبة عبد العزيز املدور ،الحماية من التعذيب في إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،2009 ،ص .49
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وتعتبر الدولة الفرنسية أشد الدول انتهاكا لالتفاقيات الدولية وخاصة ميثاق باريس الذي منع الحرب وقرر
فض املنازعات بالطرق السلمية ،أما عن انتهاكها الفظيع للمواثيق الدولية فيتجلى واضحا في خرقها التفاقيات
جنيف األربعة املطبقة على املدنيين والجرحى واألسر ى (. )1
أما عن مدى اعتبار املساجين السياسيين أسرى حرب ،فإن أفراد جيش وجبهة التحرير الوطني يعتبرون
أسرى حرب من منظور معاهدة جنيف لعام  1949والتي وردت في املادة  4فقرة  03منها ":أفراد القوات املسلحة
النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاضرة " (. )2
وبالتالي من حقهم االستفادة من هذا الصنف من املساجين السيما من حيث املعاملة اإلنسانية  ،غير أن
السلطات االستعمارية ال تعترف بهذه امليزة وظلت تعتبر املجاهدين عصابة من اإلرهابيين واملجرمين ولم يتمكن
املساجين السياسيون من افتكاك ذلك االعتراف بالطابع السياس ي واكتفت اإلدارة بمنحهم نظاما خاصا عرف
بالنظام " أ " ابتداء من سنة  1959من غير أن يحمل تغييرا فعليا ودون أن يحمل عبارة " سياس ي " (. )3
 -2وسائل تعذيـب املستعمرالفرنس ي في السجون واملعتقالت:
ال يمكن أن نتوصل إلى وصف دقيق للتعذيب الفرنس ي الوحش ي الذي قامت به القوات العسكرية
داخل السجون واملحتشدات واملعتقالت ،فالحقيقة الكاملة عن جرائم التعذيب ال يمكن الوصول إليها ألنها
تبقى مجرد حقائق نسبية حول الجرائم البشعة التي قام بها العدو ضد املدنيين األبرياء واملجاهدين أصحاب
الحق واألراض ي املغتصبة لتبقى الحقيقة وصمة عار في جبين كل محتل ،كون االستعمار من بدايته بدأ باحتقار
الجنس الجزائري العربي املسلم وكان يطلق املعمرون الفرنسيون على الشعب أسماء لتصغير قيمته مثل األهالي
 ،ويستعملونهم في خدمة األراض ي والبيوت مقابل أجور ال تسد حتى الرمق  ،وكل من يمسك به ويحول إلى
السجن يعذب تعذيبا كبيرا من أجل استنطاقه ،وقد مر الشعب الجزائري بالتعذيب طوال حقبت االحتالل
باملدن أو بالقرى أو باملداشر.
ومن أخطر الوسائل التي طبقتها القوات الفرنسية في الجزائر أثناء الثورة التحريرية لجوئها إلى التعذيب،
وقد اعترف قادة جيش االحتالل واملجندون في القوات الفرنسية بممارسة التعذيب بمختلف أشكاله وألوانه
على جميع أعمار وفئات الجزائريين.
كما أقدمت السلطات الفرنسية سنة  1958إلى إنشاء مدرسة متخصصة في فن التعذيب بمدينة سكيكدة
أطلق عليها اسم " جاندارك " وأصبح التعذيب جزءا من التدريب العسكري عبر مختلف الوحدات العسكرية

 -1عبد العزيز العشاوي ،حقوق اإلنسان في القانون الدولي  ،دار الخلدونية  ،2018 ،ص .268-267
 -2نعمان عطا هللا الهيتي ،قانون الحرب ،القانون الدولي اإلنساني ،الجزء الثاني ،دار أرسالن  ،سوريا ،2008 ،ص .89
 -3جبارية كشير بناجي  ،رسالة ماجستير سابق ،ص .70

23

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -العدد  :28أبريل 2020

الفرنسية العاملة في الجزائر فما من قرية أو دشرة إال وأنشأت بها مراكز إدارية مختصة [ ]S.A.Sعلى مقر أو
مصلحة خاصة بالتعذيب باإلضافة إلى منظمة الجيش السري (.)O.A.S
كما استحدثت السلطات الفرنسية مصالح تابعة لوحدات الجيش الفرنس ي تشرف على عمليات اعتقال
الجزائريين واستنطاقهم وتعذيبهم منها:
 مركز املعلومات على مستوى القطاعات العسكرية للعماالت (.)C.A.A مصلحة العمليات والحماية على مستوى املناطق العسكرية للعماالت (. )D.O.P املكتتب الثاني والذي يتواجد في النواحي التي أنشأت بها املراكز اإلدارية املختصة (.)S.A.Sومقرات املجموعات املتنقلة لشرطة الريفية (. )G.M.P.P
وقد انتشرت مراكز التعذيب التابعة للجيش الفرنس ي فوق التراب الوطني فعلى مستوى الوالية األولى بلغت
ما يقارب  219مركزا  ،والوالية الثانية ( الشمال القسنطيني ) بلغت  122مركزا ،والوالية الثالثة قدر عددها بـ
 173مركزا  ،احتوت الجزائر العاصمة على قرابة  23مركزا متخصصا في التعذيب.
وقد طبقت القوات الفرنسية أصناف وأنواعا من التعذيب ويمكن تقسيمها إلى نوعان:
أ) -التعذيـب الجســدي :من بين اإلجراءات التي طبقتها قوات االحتالل الفرنس ي على الجزائريين وذلك بلجوئها
إلى التنكيل بالجسم عن طريق وسائل متنوعة وقاهرة من أجل التحقيق ( سنورد بعضها الحقا ).
ب) -التعذيـب النف ـســي :ويتلخص هذا األسلوب في االستعانة بالضباط البسيكولوجيين إلجبار املعتقلين على
االعتراف  ،أو التخلي عن مبادئه الستخدامه في فرقة الحركي كدليل أثناء عمليات التمشيط ،كما تلجأ إلى بعض
الوسائل األكثر تحطيما إلى نفسية اإلنسان الجزائري وهي اإلتيان بزوجة املعتقل أو إحدى بناته ليتم االعتداء
عليها جنسيا ،حتى يؤدي ذلك إلى انهياره معنويا.
 -)3ذكربعض عمليات التعذيب داخل السجون الجزائرية أثناء الثورة التحريرية:
يمكن القول أن عمليات التعذيب ستبقى وصمة عار على جبين كل محتل وجريمة يستحق فاعلوها
على األقل محاكمتهم محاكمة عادلة وتوجيه التهمة إليهم وتدينهم على أفعال ارتكبوها ،ومن ثمة اعتراف الدولة
الفرنسية بالجرائم البشعة التي قام بها ضباطها وجنودها والدرك الفرنس ي والذين تفننوا في التعذيب ( )1ومنها:

 -1تاريخ الجزائر ،كشف اساليب التعذيب الخطيرة أثناء الثورة التحريرية وتجريم االستعمار الفرنس ي  ،منتديات الجلفة ،مقال منشور على املوقع
التالي(http://www.djelfa.info/V5/showthread.phf=194504 :تاريخ دخول املوقع  20ديسمبر)2017
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أ) -التعذيــب بالكهربــاء:
استعمل على نطاق واسع في التعذيب حسبما أكده بعض اللذين ساهموا في مثل هذه املمارسات
القذرة ومنهم الجنرال " أوساريس " بقوله ":كانت هذه الطريقة املفضلة لدى جنوده " ،وهذا راجع لكونها تخلف
أثارا جسيمة على املعتقلين تخفي حاالت التعذيب أثناء الزيارات التي تقوم بها اللجان الدولية كالصليب األحمر
 ،إلى جانب أنها تحدث أملا شديدا تدفع الشخص إلى االعتراف مهما كانت قدرة تحمله  ،وتتم بعدة أشكال منها
وضع الشخص فوق طاولة حديدة ويرش جسمه باملاء ليزيد من شدة اإلحساس بالضغط الكهربائي ويوضع
السلك املار للكهرباء على االذنين كمرحلة أولى ثم يتحول إلى أجهزته التناسلية كمرحلة ثانية لفترات زمنية تزيد
عن دقيقة وتكون متكررة ،ويطلق على آلة توليد الطاقة الكهربائية إسم " جيجن." Gégène
ب) -التعذيــب بالنــار:
النار وسيلة ال تكلف الجنود عناء كبيرا ولكنها تحدث آالما شديدة في املعذب نظرا ملا تتركه من
تشوهات  ،وتتم كذلك عن طريق تعرية الشخص من ثيابه ليبدأ عملية التعذيب عن طريق وضع السجائر
املشتعلة على أنحاء الجسم أو يتم ذهن بعض أنحاء الجسم بالوقود ويتم إشعال النار لتحدث التهابات شديدة
تدفع الشخص لالعتراف من دون أن يشعر  ،كما يمكن استعمال جهاز املحرار الشاليموChalumeauلحرق
بعض أجزاء الجسم مثل الكفين واألذنين واألنف واليدين أو الشعر.
ت) -التعذيــب بالزجــاج:
يمارسه الجنود في أجساد املعتقلين عن طريق إزالة شعر الحواجب وأهداب العينين ،وحلق نصف
الشارب ونتف شعر الرأس وسلخ جلده ،وكذا عن طريق دق املسامير في أجساد املعتقلين وسلخ جلودهم ووضع
امللح في مكان الجروح إلى جانب خلع األظافر واألسنان وفقع النين وبتر األصابع واآلذان واألعضاء التناسلية أو
إجالس املعتقل على أطراف القضبان الحديدية أو الزجاجات أو أمره باملش ي على الزجاج.
ث) -التعذيــب بالحبــل:
بواسطته يتم ربط أطراف السجين العلوية والسفلية مع بعضها البعض ثم يرفع إلى األعلى ملدة
طويلة مما يؤدي إلى كسور تنتهي باملوتكما يتم خنق السجين من طرف جنديين حتى املوت لدفعه إلى االعتراف.
ج) -التعذيــب باملــاء:
يستخدم على ثالث مراحل متتابعة ففي البداية يتم إدخال املاء إلى البطن مما يحدث آالما حادة
تفقد الشخص القدرة على مواصلة الصمت وربما تؤدي إلى الغثيان  ،وفي املرحلة الثانية يتم إدخال الشخص
إلى املغسل أثناء الليل عندما يكون الجو باردا وفي مرحلة ثالثة يتم ربط الشخص في لوحة طويلة ثم يقلب إلى
األسفل حتى يغطس رأسه في املغسل ملدة زمنية معينة ثم يرجع إلى األعلى وتتكرر العملية حتى االعتراف.
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ح) -التعذيــب باملخـدرات:
من األساليب القذرة التي أقدم على استعمالها االستعمار الفرنس ي هو إجبار املعتقلين على تعاطي
املخدرات إلجبارهم على االعتراف وإلصاق التهم بهم وببعض القيادات السياسية للثورة الستخدامها كحجج في
املحاكمات الصورية (. )1
خ) -الزنزانـة الضيقـة واملوحدة:
يقوم العسكري القائم على قمع وردع املساجين بتنفيذ أوامر الضابط الفرنس ي حرفيا وهذا بوضع
خمسة مساجين داخل زنزانة صغيرة ال تتسع لشخصين ،يبقون في تلك الوضعية الضيقة متراكمين على
بعضهم لعدة أيام ال يخرجون منها حتى لوضع فضالتهم ،ومنهم املريض والضعيف البنية.
ي) -إدخال رأس املعذب في دلو معبأ باملاء الوسخ وقاذورات املراحيض:
فال يرفع إال يديه ،كما يوضع رأسه في دلو به ماء ممزوج بالصابون بعد الغسيل ،كما يتم غطس
رأسه في دلوين بالتداول ،األول به ماء بارد والثاني به ماء ساخن حتى يقر ويعترف ويدلي بكل ما يملك من
معلومات.
وتعليق السجين من رجليه ورأسه إلى األسفل والقيام بضربه بالسوط واللكمات  ،كما يقوم املساجين
بتسريح وتنظيف املراحيض باليد واللسان.
ذ) -الكـي بالتيـارالكهربائي:
وهي عملية معروفة في القطاع العسكري والبوليس ي في كل العالم  ،وقد تستعمل حتى في قمع
األنظمة ألفراد شعبها الذين تعتبرهم مصدر إزعاج لها ،حيث توضع أقدام املعذب في املاء ويصعق بالكهرباء،
وتوضع األقطاب بأذنيه أيضا  ،أما األمر األكثر وحشية وإنكارا يتمثل في وضع أقطاب الكهرباء على صدر الرجل
أو بثدي املرأة وكذلك على األعضاء التناسلية لكليهما ،ويجد الضباط والجنود املشرفون على التعذيب متعة
كبيرة وهم يضحكون ويسخرون من السجين ،رجال أو امرأة.
ر) -الحـرق بنـارالحمالج:
إذا لم تنجح الفرق العسكرية والبوليسية بعد استنفاذ األساليب األولى على استنطاق املحبوس،
يتحول املعذب الصامد إلى عملية أخطر من سابقتها واملتمثلة في الحرق بواسطة آلة الحمالج أو املشعل
املستعملة في تلحيم املعادن ،فيحرق جسم السجين لتترك آثار وحروق بكامل الجسم ،ولقد استعملت هذه
العملية على العديد من السجناء وبطريقة واسعة.
 -1مقال نماذج من جرائم االستعمار الفرنس ي في الجزائر ،منشور على املوقع :
 www.algeriachannel.netتاريخ دخول املوقع.2018/02/01 :
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ز) -الضغط تحت معصرة الزيتون:
يوجد هذا األسلوب في بعض املراكز القليلة ،وهي عبارة عن آلة من الحجارة تستعمل لعصر
الزيتون الستخراج الزيت ،حولت القوات الفرنسية العديد من املعاصر إلى مراكز تعذيب ،يتم حصر املعذب
بين دفتي املعصرة وهي آلة ثقيلة من جزأين على شكل قرص واقف  ،ويعمل الجندي املشرف على التعذيب
بالتضييق على املعذب حتى يصرخ بأعلى صوته وال يترك حتى يدلي بكل ما لديه من معلومات تخص املجاهدين
أو يموت تحت املعصرة.
ش) -استعمال الكالب املدربــة:
يعتمد هذا األسلوب الخطير على زرع مكان بحجم غرفة صغيرة بالزجاج املكسور  ،يوضع به
السجين ثم تطلق الكالب العسكرية املدربة التي تطارده لنهش جسمه بعدما تركت ليومين دون أكل ،فال يجد
السجين ما يفعل وال يعرف كيف يتصرف  ،الهروب من الكالب وأنيابها القاتلة التي سوف تقض ي عليه أو
االستسالم لألمر الواقع لعدم القدرة على الجري فوق قطع الزجاج املكسور بعد أن تمزقت قدماه الحافيتين،
والغريب في األمر ورغم بشاعة املوقف فإن الضباط والجنود املشرفون على ممارسة التعذيب يتلذذون
ويضحكون من تصرفات السجناء وهم يصرخون من األلم والخوف والرعب.
ش) -تمزيق وجرح الجسم بالزجاج:
ويقوم هذا األسلوب على كسر قارورات الزجاج إلى قطع كبيرة ،ومن ثمة تعرية السجين وإجالسهم
على فوهات القارورات وبعض املقابض في الدبر ،كما يقوم الضابط بأمر الجنود والحركى بجر السجين عاريا
على قطع الزجاج حتى يرى جسمه تكسوه الدماء ،ونفس الش يء مع املسامير التي ثبتت على لوح خشبي ويوضع
عليها السجين في عدة وضعيات حتى ال يبقى في جسمه مكان دون دماء.
ف) -االغتصاب الجنس ي للرجال والنساء:
حيث يقوم بتعرية السجين أو السجينة التي جند زوجها أو ابنها أو حتى أخيها ولم تستطيع قوات
العدو من مسكه ،فتنتقم من ذويه بهتك أعراضهم  ،وخاصة اغتصاب الفتيات القاصرات بالتداول من طرف
العساكر والضباط الفرنسيين والحركي واملجندين األفارقة وهي حاالت قليلة  ،إلى جانب إجبار النساء على
الرقص عاريات تحت الضغط واإلكراه بالتعذيب أمام املساجين والحركى وقد حصل أن ترقص املرأة أمام ذو
محرم وزبانية االستعمار الفرنس ي يدندنون ويضحكون  ،ألن التي ال تنفذ األوامر ترمى إلى قفص الكالب لتنهش
لحمها حية.
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ص) -الكي بالسجائــر:
وتعتبر من أخطر األساليب حيث يتم حرق األماكن الحساسة من جسم السجين بالسجائر أثناء
عملية االستنطاق تحت التعذيب سواء كان مجاهدا أو مسبال أو مدنيا  ،رجال كان أو امرأة  ،ويتعدى األمر إلى
كي األجفان والوجه والشعر ،بل وأكثر فظاعة حيث يصل األمر إلى كي األعضاء التناسلية .
ط) -قلــع األظافــر:
عادة يقوم جنود االستعمار بقلع أظافر السجين بالكالبين والتي تستعمل أيضا في خلع األسنان
بالقوة لتتعدى في بعض األحيان إلى بتر األذنين واألصابع وكذلك األعضاء التناسلية في بعض الحاالت القليلة
من أجل الحصول على معلومات حول املجاهدين لكن دون جدوى ومهما حاول ضباط االستعمار الحاقدين
من زرع الخوف والحرب النفسية  ،فإن الشجاعة والصبر التي يتصف بهما الشعب الجزائري ال يوجدان في
مكان آخر.
ض) -القتـل والتنكيــل:
يقوم الضباط الساهرين على عمليات التعذيب واالستنطاق بقتل السجناء العزل دون محاكمة
سواء بالرصاص أو الشنق أو الطعن بالسكين وتكرار العملية مع العديد من السجناء في كل مراكز التعذيب
ومراكز اإلدارة والشؤون األهلية ،إلى جانب قطع رأس السجين املقتول واللعب بالجثة أمام بقية السجناء الذين
أرعبوا لهول ما رأوه من وحشية  ،لكن األمر زادهم عزما وقوة وإصرارا بعدم الوشاية ولو بكلمة واحدة  ،فمن
املستحيل ا ،تش ي األلم بابنها أو األب بابنه أو األخ األصغر بأخيه البطل في نظره.
الخاتم ـ ـ ــة:
عند هذا الحد توقفنا في عملية إسدال الستار عن فضائح وجرائم االستعمار الفرنس ي ،فهذه
النماذج من السجون واملعتقالت وطرق التعذيب فهي ما هي إال مجرد عملية بحث عن إبرة في كومة من القش
 ،وهذا املوضوع ال يزال خصبا وطويال جدا ملن أراد كشف الجديد من التجاوزات االستعمارية ،كما أن البحث
ما زال طويال أيضا ألن هذا املجال يلقي الضوء على الجرائم االستعمارية وإظهار املستعمر بوجهه الحقيقي
والبشع الذي لم يحمل غيره  ،بالرغم من مرور الكثير من السنوات على نيل الجزائر الستقاللها والظفر بالحرية
التي كان ثمنها باهضا جدا.
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قائمة املراجع:
 -)1إبراهيم نجار ،أحمد زكي بدوي ،يوسف شالال ،القاموس القانوني ،فرنس ي-عربي ،الطبعة الثالثة،
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"السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية يف ظل رئاسة "دونالد ترامب
The foreign policy of the United States of America Presidency “Donald Trump”

. سورية، دمشق. ماجستيرفي العالقات االقتصادية الدولية،احمد حسين الخطيب
Ahmad Husein AlKhatib
Damascus, Syria..Master in international economic relations

Abstract
After Donald Trump won and took office in the US presidential election, he devised a US
security strategy for 2017, identifying the most important issues that pose a challenge to US
security, such as Iran's nuclear dossier, North Korea's nuclear program, the threat of terrorist
groups, Russian and Chinese ambitions to expand and impose influence.
He has identified and implemented a foreign policy to address these issues in a way that serves
the interests of the United States and serves its strategy of hegemony and its influence and control
over the international system. The foreign policy of "Trump" has been criticized and opposed by
some states and other powers because this policy is based on pressures, threats and economic
sanctions And blockade, which may affect the interests of some countries, which requires the
rejection of this policy, because it affects the national interests of some of Washington's allies.
Key words: American strategy, foreign policy, the Palestinian issue, the Iranian nuclear file,
Iraq, China, North Korea.
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ملخص
بعد فوز دونالد "ترامب" في االنتخابات الرئاسية للواليات املتحدة األمريكية وتسلمه مقاليد السلطة ،قام
بوضع استراتيجية أمنية للواليات املتحدة لعام  ،2017حدد من خاللها أهم القضايا التي تشكل تحدي وعائق
أمام أمن الواليات املتحدة كامللف النووي اإليراني والبرنامج النووي لكوريا الشمالية ،وتهديد الجماعات
اإلرهابية ،والطموحات الروسية والصينية في التوسع وفرض النفوذ.
وقام "ترامب" بتحديد وتنفيذ سياسة خارجية ملعالجة هذه القضايا بشكل يحقق مصالح الواليات
املتحدة ويخدم استراتيجيتها في الهيمنة وفرض نفوذها وسيطرتها على النظام الدولي .كما واجهت السياسة
الخارجية "لترامب" انتقادات واعتراض من قبل بعض الدول والقوى األخرى ،ألن هذه السياسة تقوم على
الضغوط والتهديد وفرض العقوبات االقتصادية والحصار ،مما قد يؤثر على مصالح بعض الدول األمر الذي
يتطلب رفض هذه السياسة ،ألنها تؤثر على املصالح الوطنية لبعض حلفاء واشنطن.
كلمات مفتاحية :االستراتيجية األمريكية ،السياسة الخارجية ،القضية الفلسطينية ،امللف النووي
اإليراني ،العراق ،الصين ،كوريا الشمالية.
مقدمة
ً
شهدت السياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية تغيرا بعد وصول "ترامب" للرئاسة ،فقد اتبع
ً
أسلوبا في إدارة القضايا الخارجية يختلف عن اإلدارة السابقة في عهد "أوباما" ،وخاصة في امللفات التي تعد من
األولويات االستراتيجية للواليات املتحدة املتعلقة بسياستها الخارجية وأمنها القومي وفرض هيمنتها على العالم،
ً
ولعل على رأس هذه امللفات واألولويات امللف النووي اإليراني وصواريخها الباليستية ونفوذها في املنطقة ،وأيضا
البرنامج النووي لكوريا الشمالية ،باإلضافة إلى القضية الفلسطينية والصراع العربي -اإلسرائيلي .شكلت هذه
ً
القضايا محور اهتمام "ترامب" ،حيث تعامل مع هذه امللفات بطريقة أشد حزما من اإلدارة األمريكية السابقة،
فقد عارض "ترامب" االتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام  2015في ظل رئاسة "أوباما" ،وهدد بإلغائه
واتجاه إلى تشديد العقوبات االقتصادية على "النظام اإليراني" كما قام "ترامب" بلقاء الرئيس الكوري الشمالي
ملعالجة البرنامج النووي لكوريا ،وطالب النظام الكوري بتقديم تنازالت في برنامجه النووي لحل هذه القضية
وعودة العالقات الطبيعية ،األمر الذي لم يقبله الرئيس الكوري ربما بسبب طبيعة التنازالت املجحفة بحق
كوريا الشمالية وعدم جدية الرئيس األمريكي في االلتزام باالتفاق في حال اتمامه.
كما تطرقت سياسة "ترامب" لحل القضية الفلسطينية والصراع العربي -اإلسرائيلي ،من خالل ما أطلق
عليه "صفقة القرن" ،حيث يتضح أن هذه "الصفقة" تهدف لستوية القضية الفلسطينية لصالح الطرف
"اإلسرائيلي" على حساب حقوق الشعب العربي الفلسطيني وأراضيه ،وهذا يتضح من خالل قرارات "ترامب"
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وعلى رأسها قرار االعتراف بالقدس عاصمة "إلسرائيل" ونقل مقر سفارة الواليات املتحدة األمريكية إلى مدينة
القدس ،كل هذه القرارات والسياسات التي اتبعها "ترامب" تهدف إلى تكريس السيادة اإلسرائيلية على
املقدسات واألراض ي العربية الفلسطينية املحتلة ،والتمهيد لتنفيذ "الصفقة" التي طرحها ،والتي تهدف في نهاية
املطاف لتصفية حقوق الشعب العربي الفلسطيني وخاصة حق العودة واستعادة األراض ي املحتلة وإقامة
الدولة الفلسطينية شكلت سياسة "ترامب الخارجية طريقة جديدة للتعامل مع القضايا وامللفات الحساسة،
والتي يمكن أن يكون لها انعكاسات خطيرة على االستقرار في الشرق األوسط ،خاصة في ظل اتباع "ترامب"
لسياسة فرض العقوبات وبالذات االقتصادية على الدول التي ال تتماش ى مع سياساته وتوجهاته.
أهمية البحث
تأتي أهمية البحث من خالل تأثير القضايا الخارجية على استراتيجيات الدول وسياستها الخارجية ،وهنا
تكمن أهمية هذا البحث في معرفة تأثير القضايا الخارجية على استراتيجية الواليات املتحدة األمريكية وانعكاس
هذه االستراتيجية على سياستها الخارجية في التعامل مع القضايا الدولية التي تقع في صلب هذه االستراتيجية،
وردود فعل الدول األخرى على السياسة الخارجية األمريكية ،وتأثير هذه السياسات والقضايا على األمن
اإلقليمي والدولي.
إشكالية البحث
شكلت األوضاع السياسية واألمنية التي تشهدها عدة مناطق في العالم باإلضافة للسياسات الخارجية
لبعض الدول التي ال تتماش ى مع سياسة الواليات املتحدة ،مثار قلق وتحدي للسياسة الخارجية األمريكية األمر
الذي أجبر الواليات املتحدة على وضع استراتيجية أمنية للتعامل مع هذه األوضاع ،فقد اتخذت اإلدارة
األمريكية في ظل رئاسة "ترامب" سياسات وإجراءات متشددة تجاه هذه الدول ،وهذا األمر أدى إلى تصعيد
املشكالت والقضايا على املستوى اإلقليمي والدولي ،فال تزال هذه القضايا عالقة ولم تحل وهذه يؤدي إلى تهديد
األمن والسلم الدولي.
فرضيات البحث

ً
 _1فرضت بعض القضايا واألحداث كامللف النووي اإليراني وأيضا الكوري والوضع في العراق ،على الواليات
املتحدة األمريكية وضع استراتيجية وسياسات جديدة للتعامل على املستوى اإلقليمي والدولي.
 _2إن اإلجراءات والسياسات التي اتبعتها اإلدارة األمريكية تجاه هذه القضايا واملشكالت اإلقليمية والدولية
مثل فرض العقوبات االقتصادية ،أدت إلى تعقيد وتأزيم هذه املشكالت ولم تؤدي لحلها.
 _3أدت السياسات التي اتبعها "دونالد ترامب" على صعيد السياسة الخارجية إلى تهديد األمن والسلم على
املستوى اإلقليمي والدولي.
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تساؤالت البحث
 _1ما هي األهداف التي ترغب إدارة "ترامب" تحقيقها من خالل استراتيجيتها وسياستها الخارجية.
 _2ما هي السياسات واألدوات التي اتبعتها الواليات املتحدة األمريكية في سياستها الخارجية.
 _3هل انعكست هذه السياسات على األوضاع السياسية واألمنية اإلقليمية والدولية.
أهداف البحث
 _1دراسة أهم القضايا الخارجية التي شكلت محور اهتمام استراتيجية الواليات املتحدة.
 _2إيضاح األدوات التي استخدمتها إدارة "ترامب" في التعامل مع القضايا الخارجية.
 _3إبراز التداعيات السياسية واألمنية التي أفرزتها السياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية على
املستوى اإلقليمي والدولي.
ً
أوال_ السياسة الخارجية للواليات املتحدة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي-اإلسرائيلي
توجهت اإلدارات األمريكية السابقة نحو حل القضية الفلسطينية من خالل حل الدولتين والتسوية
السياسية عن طريق املفاوضات مع الجانبين الفلسطيني "واإلسرائيلي" ،لكن "ترامب" عزم على مناقضة هذه
االستراتيجية وتخلى عن فكرة الدولتين ،وقام بسياسات تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي
قد تدمر وتنهي عملية التسوية السياسية.
فظهرت القضية الفلسطينية خالل الحملة االنتخابية على أجندة الرئيس األمريكي "ترامب" في شكل
مصطلحات تحمل املنظور األمريكي للقضية وعلى رأسها "ضمان أمن اسرائيل" وضمان تفوقها العسكري على
كل دول الشرق األوسط وأن "إسرائيل" هي الحليف الديمقراطي ألمريكا في املنطقة" ،حيث أكد "ترامب" التزامه
ً
ً
بأمن "إسرائيل" ودعمه الكبير لها اقتصاديا وعسكريا ،وأكد على ضرورة اعتراف السلطة الفلسطينية
"بإسرائيل" كدولة يهودية ،أما عن حل الدولتين "قدم ترامب" في آب  2015مقترح هزلي لحل القضية
الفلسطينية حيث وجه رسالة للفلسطينيين بأن يتركوا أراضيهم "إلسرائيل" ،مقابل أن يمنحهم جزيرة بورتوريكو
األمريكية كتعويض لهم1.
وقد تجاهل "ترامب" في خطابه بالجمعية العامة لألمم املتحدة عام  ،2017الصراع الفلسطيني-
اإلسرائيلي ،ورغم إعالنه اإلعالمي حينما وصل إلى سدة الحكم عن "صفقة القرن" إلنهاء القضية الفلسطينية،
لكنه وألول مرة لم يتبنى املوقف الرسمي للواليات املتحدة وهو االعتراف بحل الدولتين كأسالفه من الرؤساء.

 1محجوب ،علي محمود .توجهات السياسية الخارجية األمريكية نحو القضايا العربية في ظل رئاسة ترامب ،العدد  ،2017 ،1ص .79
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ً
كما أعطى "ترامب" وعدا لالحتالل "اإلسرائيلي" باالعتراف بالقدس عاصمة "إلسرائيل" .ثم جاء قرار "ترامب"
الذي يعترف بالقدس عاصمة "إلسرائيل" في  6كانون األول عام  ،2017ووعده بنقل السفارة األمريكية إليها1.
ً
وردا على سياسات "ترامب" قام "عباس" بقطع االتصاالت السياسية رفيعة املستوى مع الواليات املتحدة
والتفت إلى جهات دولية أخرى .كما قامت إدارة "ترامب" بتخفيض املساعدات الثنائية املقدمة للضفة الغربية
وقطاع غزة بشكل كبير ،وأغلقت املكتب التمثيلي ملنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن ،2وفي عام
ً
 2018توقفت واشنطن أيضا عن تمويل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق
األدنى (األونروا) فالواليات املتحدة إلى حد بعيد أكبر مساهم ،حيث غطت حوالي ثلث إجمالي ميزانية األونروا في
السنوات األخيرة .وتعود هذه اإلجراءات التي اتبعه "ترامب" إلى اتفاقه مع وجهة نظر الحكومة "اإلسرائيلية" بأن
ً
األونروا تدعم مشكلة الالجئين من خالل تشجيع الالجئين على اإلصرار على وضعهم وحقهم في العودة بدال من
ً
ً
االندماج في الدول املضيفة الحالية .ووفقا للتقارير الصحفية طالبت واشنطن أيضا األردن بتجريد
ً
الفلسطينيين الذين يعيشون هناك من وضع الالجئ وتجنسهم بدال من ذلك.3
لذلك يشعر األردن بالقلق إزاء خطة السالم في الشرق األوسط التي لم يكشف عن تفاصيلها بشكل دقيق
وعلني ،ومن أسباب القلق األردني الخوف من أن تؤدي "الصفقة" إلى حل النزاع على نفقته الخاصة وإمالة
التوازن الديموغرافي الحساس في هذا البلد البالغ  10ماليين نسمة لصالح األغلبية الفلسطينية ،هذه املخاوف
تثيرها شائعات تغذي بالفعل فكرة أن األردن يمكن أن يتحول إلى وطن بديل للفلسطينيين ،أو أنه ُ
سيطلب منه
إعادة توطين الالجئين الفلسطينيين أو إقامة اتحاد كونفدرالي مع الضفة الغربية .ويرفض األردن بشدة مثل
ً
هذه السيناريوهات ،لكنه في الوقت نفسه يواجه ضغوطا هائلة من الحلفاء لتقديم تنازالت مجحفة مقابل
الحصول على مساعدة مالية ،في وقت يمر فيه اقتصاد البالد بحالة من الركود ،واالستياء يتصاعد بشدة ضد
الظروف املعيشية املتآكلة ،والفساد واإلصالحات السياسية املتدهورة4.
إن هذه السياسات واإلجراءات التي اتبعها "ترامب" تمس وتهدد الثوابت األساسية للقضية
الفلسطينية وعلى رأسها موضوع القدس واملقدسات الدينية ،فهذه السياسات واملمارسات األمريكية تخدم
"الكيان الصهيوني" فالواليات املتحدة كانت ومازالت تدعم "إسرائيل" وممارساتها اإلجرامية بحق الفلسطينيين
والقدس واملقدسات الدينية واألراض ي الفلسطينية .فالكيان الصهيوني يعمل على تهويد مدينة القدس وجعلها

 1قاعود ،يحيى ،الجعب ،عال .وثيقة األمن القومي األمريكي  2017قراءة تحليلية في استراتيجية دونالد ترامب .مركز التخطيط الفلسطيني منظمة
التحرير الفلسطينية ،قراءات استراتيجية ،العدد  ،2018 ،20ص .139-138
2 Jim Zanotti: The Palestinians Overview and Key Issues for U.S. Policy, Congressional Research Service, April 26, 2019, P 2.
3 Muriel Asseburg: The “Deal of the Century” for Israel-Palestine,.SWP StiftungWissenschaft und Politik German Institute for
International and Security Affairs, Berlin, NO. 20 APRIL 2019, P2.
4 SuhaMaayeh: The Deal of the Century and Jordan’s Dilemma, Konrad Adenauer Syiftung, June 2019, P 1.
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عاصمة له ،وتقوم الواليات املتحدة بمساندته في هذه األعمال ،وقد صدرت عشرات القرارات الدولية التي
رفضت ضم "إسرائيل" للقدس الشرقية.
وقد صدر أول هذا القرارات في عام  1967عن الجمعية العامة لألمم املتحدة تحت رقم  2253وظلت
القرارات تتوالى إلى أن ضم الكيان "اإلسرائيلي" القدس .فاتخذت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرار  712في
عام  1980يدعو الصهاينة إلى االنسحاب الكامل ودون شروط من جميع األراض ي العربية املحتلة بما فيها
ً
القدس .واتخذ مجلس األمن في عام  1980قرارا بإعالن بطالن اإلجراءات التي اتخذها "الكيان اإلسرائيلي"
ً
مؤكدا ضرورة إنهاء االحتالل "اإلسرائيلي"1.
لتغيير وضع القدس،
لكن استمر الكيان الصهيوني بممارساته العدائية وسرقة األراض ي العربية وتغير معاملها ،حيث أقرت لجنة
القوانين في "الكنيست اإلسرائيلي" عام  ،1998مشروع قانون يقض ي بعدم إعادة هضبة الجوالن إلى سورية،
والقدس الشرقية إلى فلسطين ،واعترض املجتمع الدولي والهيئات الدولية على هذه االنتهاكات للقانون الدولي،
وقررت الج معية العامة لألمم املتحدة بأن هذه اإلجراءات "اإلسرائيلية" بشأن مدينة القدس باطلة وغير
قانونية وليس لها أي أساس من الشرعية ،وشجبت ما قامت بها بعض الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى
القدس 2.لكن تبقى قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن غير ملزمة وغير قابلة للتنفيذ في ظل غياب هيئة قادرة
على تطبيق هذه القرارات.
كما أن قرار "ترامب" باالعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية "إلسرائيل" "تتناقض مع قرار املندوب
األميركي في األمم املتحدة لعام  ،1967الذي أقر بأن الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أراض ي محتلة،
ويتناقض مع القرار األممي  181الذي وضع املقدسات تحت الوصاية الدولية ،ويتعارض مع قرار  242الذي
اعتبر أراض ي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أراض ي محتلة3.
ً
إذا شكل اعتراف "ترامب" بالقدس عاصمة "إلسرائيل" ونقل سفارة الواليات املتحدة األمريكية إلى
ً
مدينة القدس ،تمهيدا ملا يخطط له "ترامب" ضمن "صفقة القرن" التي أعلن عنها ولم يذكر تفاصيلها .فعلى
الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل "صفقة القرن" التي تبناها "ترامب" ،إال أنه يوجد بعض املواقع واملصادر
التي سربت بعض التفاصيل عن هذه الصفقة التي تشمل قضية الالجئين والقدس ومناطق التواجد
الفلسطيني.

 1صالح ،محسن .فلسطين سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ،ط( ،)1كواالملبور ،ماليزيا ،2002 ،ص .50
 2سالمة ،محمد .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وقضايا املرحلة النهائية بين قواعد القانون واختالل القوى واملوازين ،ط( ،)1شبكة املعلومات
الجامعية ،جامعة عين شمس ،مصر ،2001 ،ص .499
 3شمعة ،آية .سياسة الواليات املتحدة األمريكية تجاه القدس ،قسم الدراسات ،املركز الفلسطيني لإلعالم ،تاريخ النشر  ،2017/12/13استرجعت
بتاريخ  ،2019/4/7من املوقعhttps://www.palinfo.com/news/ :
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حيث تشمل الترتيبات التي سربت عن "صفقة القرن" احتمال إقامة "دولة فلسطينية" أو كيان فلسطيني
على طريق الدولة ،وتتعدد اإلشارات في هذا الشأن لتشمل بعض أراض ي الضفة الغربية خاصة املصنفة في
مناطق" أ ،ب" وبعض أراض ي منطقة "ج" حسب تصنيفا اتفاق "أوسلو" ،باإلضافة لتقديرات تتحدث عن دولة
أو كيان فلسطيني في قطاع غزة أو عن غزة املوسعة باتجاه شمال سيناء1.
وقد وصف التقرير الذي نشره املوقع الفرنس ي " ،"Mediapartالخطة التي يعمل عليها "كوشنير" للتوصل
إلى "صفقة القرن" بين الفلسطينيين "واإلسرائيليين" ،بأنها تنحاز بشكل كبير إلى الجانب اإلسرائيلي ،وتتضح
من خالل التسريبات الدبلوماسية ملحة أولية عن ما وصفها التقرير" ،الوثيقة الصادمة" ،التي تتمثل أولى
ً
أساسياتها في عدم إشارتها بشكل مباشر إلى حل قيام دولتين .وبدال من هذا الحل ،تقترح خطة "كوشنير" ،أن
تكون الضفة الغربية "شبه دولة" منزوعة السالح ،وذات سيادة محدودة ،ولن تكون عاصمتها القدس .ولن يتم
االعتماد على حدود سنة  1967لوضع حدود الكيان اإلقليمي الفلسطيني الذي سيتم إنشاؤه ،كما لن تكون
ً
القدس عاصمة لهذه "شبه الدولة" ،بل تقترح الخطة اتخاذ بلدة "أبو ديس" الواقعة شرق القدس ،موقعا
ً
لعاصمتها املستقبلية ،وفقا ملا ورد في هذه الخطة ،2ويشمل ذلك االعتراف بأحياء القدس الفلسطينية التي ال
تزال خارج الجدار الفاصل كعاصمة محتملة لدولة فلسطينية مستقبلية .أما أولئك الذين يبقون داخل الجدار
 بما في ذلك البلدة القديمة واألحياء املجاورة لها ،وكذلك الجيوب الطرفية األخرى  -فسيظلون تحت الوالية"اإلسرائيلية" -باختصار سيتم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،في حين أن إحدى ضواحي القدس  -وعلى
األرجح أبو ديس  -ستكون بمثابة العاصمة اإلدارية لفلسطين3.
كما كشفت مصادر في حركة "فتح" ما تقول إنها تفاصيل وصلتها بشأن تصفية القضية الفلسطينية تحت
شعار "صفقة القرن" التي يتبناها الرئيس األميركي "دونالد ترامب" ،وتنال موافقة من بعض الدول العربية.
ً
ّ
وقالت املصادر إن الصفقة لها جدول زمني ممتد على أكثر من  30عاما ،يبدأ بمراحل تمهيدية .وأكدت املصادر
ّ
التصور "اإلسرائيلي" ،الذي ّ
ّ
ّ
تتبناه أميركا لـ "تسوية القضية الفلسطينية" ،ويسعى إلقامة دولة مقطعة
أن
األوصال بحدود تدريجية ،يشتمل على إقامة ميناء بحري على ساحل رفح املصرية في املنطقة املتاخمة للحدود
مع قطاع غزة ،وكذلك إنشاء مطار في املنطقة ذاتها .وأضافت املصادر ّ
ّ
التصور الذي ُطرح على دوائر ّ
ضيقة،
أن
ً
تدريجيا ْ
عبر املنطقة العازلة
يبدأ عبر تأسيس منطقة تجارة حرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر ،تتم توسعتها
ً ً
التي قطعت مصر شوطا كبيرا في توسعتها منذ نحو عامين ،لتصل لعمق يقترب من  4كيلومترات داخل األراض ي
ً
ّ
يتضمن أيضا إقامة منطقة خدمات لقطاع غزة على
املصرية في شمال سيناء بطول الشريط الحدودي .كما
 1صفقة القرن توجهاتها وتفاعالتها املحتملة ،تقرير ،إعداد مركز الدراسات السياسية والتنموية ،غزة ،2018 ،ص .4
 2تقرير فرنس ي يكشف تفاصيل مخيفة عن صفقة القرن الصادمة ،تاريخ النشر  ،2018/7/11استرجعت بتاريخ  ،2019/4/19من املوقع:
https://www.alalamtv.net/news
3 YoslánSilverio González, MSc: Trump’s “Deal of the Century” and the Latin American response, Middle East Monitor, London,
April 2019, p 11.
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األراض ي املصرية ،مثل إنشاء محطة كهرباء عمالقة ،وخزانات وقود ،بتمويل إماراتي سعودي ،على أن يتم إيجاد
صيغة إلدارة تلك املشروعات املتمثلة في املطار وامليناء ،ومنطقة الخدمات ،بإشراف دوليّ ،
ثم يتم نقل تبعيتها
ّ
ً
ً
وإدخالها تدريجيا ضمن حدود "دولة فلسطينية" ،وفقا للصيغة املتواجدة في "صفقة القرن" ،إال أن ذلك كله
سيكون على مدار أعوام ليست بالقليلة.1
باإلضافة لذلك سيتم ضم وادي األردن إلسرائيل من جانب واحد بنسبة  %50من الضفة الغربية
(بما في ذلك وادي األردن الخصيب وطرق الوصول إلى البحر امليت) ومنح الجنسية للفلسطينيين والبدو
ً
املقيمين هناك .وهذا ما يفسر ملاذا تحاول إسرائيل مرارا إخالء املستوطنات البدوية في املنطقة؛ وسيتم ضم
الحد األقص ى من األراض ي املمكنة مع الحد األدنى من السكان الالزمة .وبهذه الطريقة سيكون "إلسرائيل"
سيطرة عسكرية على غور األردن وستضم أجزاء كبيرة من املستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ً
هذا املوقف يتعارض مع املوقف الذي اتبعته إدارة "أوباما" ،التي دعت إلى عودة وادي األردن تدريجيا إلى
الفلسطينيين واالستغالل املشترك ملوارد البحر امليت.وفيما يخص ملف الالجئين الفلسطينيين سيتم حسمه
بخيارات متعددة تشمل مساعي لتوطينهم أو محاولة تهجيرهم صوب وجهات جديدة وإنعاش رؤى "الوطن
البديل" "اإلسرائيلية" في األردن ،2حيث يدعو االقتراح األمريكي إلى السماح لهؤالء الالجئين الذين يرغبون في
"العودة" إلى الدولة الفلسطينية الناشئة بالقيام بذلك .كما ستدعو الدول املضيفة  -بما في ذلك األردن ولبنان
وسوريا ،-وكذلك دول الخليج -إلى تجنيس الفلسطينيين املقيمين هناك مقابل الحصول على مساعدات
اقتصادية ،مما يعني أن الفلسطينيين سيتخلون عن إمكانية العودة إلى أراضيهم3.
وفي إطارما يسمى"صفقة القرن" تم إطالق ورشة البحرين في  ،2019/6/25وشارك في املؤتمر وزراء
ومسؤولون ماليون من دول خليجية ،باإلضافة إلى وزير الخزانة األميركي "ستيفن منوشن" ،واملديرة العامة
لصندوق النقد الدولي "كريستين الغارد" .وأكد مستشار البيت األبيض "جاريد كوشنير" خالل ورشة العمل في
املنامة حول الجانب االقتصادي لخطة السالم األميريكية في الشرق األوسط ،أن االقتصاد "شرط مسبق
ضروري" لتحقيق السالم4.وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها الخمسين مليار دوالر لصالح
ّ
الفلسطينيين وإيجاد مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم املحلي ،ويمتد تنفيذها على عشرة
أعوام5.
1تفاصيل من "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية ،تاريخ النشر  ،2018/3/9استرجعت بتاريخ  ،2019/4/19من املوقع:
https://www.alalamtv.net/news
 2صفقة القرن توجهاتها وتفاعالتها املحتملة ،مرجع سابق ،ص .4
3 YoslánSilverio González, MSc: OP,Cit, P 12.
 https://www.alhurra.comكوشنير االقتصاد شرط مسبق للسالم ،تاريخ النشر  ،2019/6/25استرجعت بتاريخ  ،2019/6/26من املوقع4 :
 5انطالق ورشة البحرين اليوم ..مقاطعة دولية واحتجاجات شعبية ،تاريخ النشر  ،2019/6/25استرجعت بتاريخ  ،2019/6/26من املوقع:
https://arabi21.com/story/
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لكن الجانب السياس ي لم يتم التطرق إليه في هذه الورشة وتم تأجيله ،وشملت الورشة فقط أمور اقتصادية
تتعلق باالقتصاد الفلسطيني والبطالة ،فهل تهدف هذه الورشة إلى حصر القضية الفلسطينية في الجانب
االقتصادي وتغيب الجانب السياس ي وإضعافه؟ .يتضح أن الواليات املتحدة تحاول جعل القضية الفلسطينية
والصراع العربي-الصهيوني مسألة اقتصادية ومالية ،وتغيب الشق السياس ي املهم الذي يتعلق باحتالل
"إسرائيل" لألراض ي الفلسطينية العربية وانتهاك حرمة املقدسات الدينية ،وقضية الالجئين وحق العودة.
يتضح مما سبق ،أن سياسة "دونالد ترامب" تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي-اإلسرائيلي،
هي امتداد لسياسات الرؤساء األمريكيين السابقيين ،التي تقوم على دعم الكيان الصهيوني في أعماله اإلجرامية
تجاه الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه واالعتداء على املقدسات الدينية وسرقة األراض ي العربية ،لكن
"ترامب" يريد لعب دور أكبر وأهم من األدوار التي لعبها رؤساء الواليات املتحدة السابقيين ،من خالل قراراته
بنقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس ،واالعتراف بالقدس عاصمة "إلسرائيل" والعمل على تنفيذ "صفقة
القرن" التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة.
فسياسة الواليات املتحدة كانت والتزال تدعم االحتالل "اإلسرائيلي" ،وتسوية القضية الفلسطينية والصراع
العربي-اإلسرائيلي على حساب الشعوب واألراض ي العربية وخاصة الفلسطينية.
ً
ثانيا_ السياسة الخارجية للواليات املتحدة تجاه العراق
يعد العراق من املناطق ذات األهمية الجيو -استراتيجية في السياسة الخارجية للواليات املتحدة ،حيث
يدخل العراق ضمن محور إقليمي ذا أبعاد متعددة اقتصادية وسياسية وأمنية ،ففي حين يشهد العراق ظروف
اقتصادية وأمنية صعبة ومعقدة نتيجة اآلثار املترتبة على االحتالل األمريكي له ،والصراعات السياسية
الداخلية ،باإلضافة لوجود الجماعات اإلرهابية مثل "القاعدة وداعش" في العراق وامتداد تأثيراتها تجاه دول
الجوار اإلقليمي .فإن الواليات املتحدة ترغب في استغالل هذه األوضاع إلعادة ترتيب وصياغة دورها وتواجدها
في هذه املنطقة ،بالتعاون والتنسيق مع حلفائها اإلقليميين مثل تركيا.
فالواليات املتحدة تريد تشكيل نخب سياسية عراقية تدور في فلك املصالح األمريكية وتدعم سياساتها في
املنطقة ،وربط االقتصاد العراقي بالسياسات االقتصادية للواليات املتحدة ،وبناء شبكة تنسيق معلوماتية
استخباراتية عراقية-أمريكية ،كما تعمل على إزاحة النفوذ اإليراني من العراق .ولذلك تعمل الواليات املتحدة
عبر عدة أدوات لتحقيق أهدافها في العراق.
حيث تتمثل األداة السياسية عبر تمكين أنصار الواليات املتحدة من الفوز باالنتخابات ،والضغط
االقتصادي على إيران وعلى غيرها من القوى اإلقليمية من أجل تطويع إرادات القوى السياسية العراقية
املحلية ،وإبدالها بقوى سياسية تكون جاهزة لبناء تعاون استراتيجي طويل األمد مع الواليات املتحدة .وتأتي
األداة العسكرية من خالل إقامة قواعد عسكرية ثابتة في العراق لتشكل سلسلة متواصلة متكاملة مع القواعد
العسكرية األمريكية في الخليج العربي وفي تركيا وشمال إفريقيا وفي منطقة القرن اإلفريقي ،ومع أساطيلها التي
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تجوب الخليج العربي والبحر األبيض املتوسط .وبالنسبة لألداة االقتصادية يعد االقتصاد العراقي اقتصاد
منهار بسبب الحروب التي خاضها البلد وما أفرزته من نتائج كارثية تتمثل بارتفاع املديونية وانهيار البنى التحتية،
وهذا الواقع يقتض ي من الواليات املتحدة وضع برامج جديدة في سياستها تجاه العراق لإلشراف على تنظيم
النظام املالي والنقدي في العراق ،وإقامة وإدارة شبكات االستثمار في العراق السيما في مجاالت إنتاج وتصدير
النفط والغاز واملشاريع البتروكيميائية ،هدفها حل املعضلة االقتصادية العراقية ولكن عبر ربط االقتصاد
ً
ً
العراقي بعجلة االقتصاد األمريكي بعيدا عن التكتالت االقتصادية املناوئة خاصة تكتل البريكس .وأخيرا األداة
املعلوماتية االستخباراتية حيث أن األعمال اإلرهابية التي تعرض لها العراق ،جعلت أجهزة االستخبارات
العراقية عرضة للمزيد من االنتقادات من قبل الساسة ومجلس النواب واإلعالم واملواطن ،نتيجة لعجزها في
مواجهة التحديات األمنية ،وهذه جعل العراق ساحة تصفية حسابات واختبارات ألنشطة أغلب الدول التي
لها مصالح بهذا البلد ،ومن هنا اعتقدت الواليات املتحدة أن عليها تنظيف الساحة العراقية من جميع شبكات
العمل االستخباراتي لدول الجوار والعمل على إعادة بناء األجهزة األمنية املعلوماتية بالشكل املتعاون واملتكامل
مع األجهزة األمنية في الواليات املتحدة 1.وتعمل سياسة "ترامب" على حسر النفوذ اإليراني في العراق ،من خالل
استراتيجية اقتصادية انطالقا من الداخل اإليراني ،عبر عملية الخنق والتجفيف وضرب االقتصاد ،فالواليات
املتحدة بدأت تفقد العراق لصالح إيران كعمق استراتيجي لها في الشرق األوسط ،تطل من خالله على عموم
املنطقة ،وما زاد في قناعة الواليات املتحدة بذلك ،جاء بعد تحرير العراق من تنظيم "داعش" وصعود قوى
الحشد الشعبي2.
ً
ً
حيث قال الرئيس األمريكي" دونالد ترامب" ،إن بالده اقترفت خطأ فادحا حينما دخلت العراق ثم
ً
مؤكدا أن لديه عدة حلول ألوضاع العراق ،منها "عسكرية" لن يعلنها قبل تنفيذها .كما ّ
عبر
"سلمته إلى إيران"،
ً
عن استيائه الشديد من سياسة اإلدارة السابقة لبالده تجاه العراق ،والتي قال إنها "تركت العراق وحيدا" ،وإن
ً
ذلك "أنشأ فراغا استغله اإليرانيون وتنظيم الدولة" .وتابع "ترامب" ،بحسب ما نقلته وكالة "رووداو"كان يجب
ً ً
ّ
أال نترك العراق ،فقد شكلنا هناك فراغا كبيراُ ،ملئ من ِقبل إيران وداعش" .ويعتقد الرئيس األمريكي أنه ال
توجد حكومة في العراق بعد خروج األمريكان حتى اآلن" ،لذلك كان على الواليات املتحدة األمريكية أن تبقى
ً
هناك وتسيطر على النفط العراقي ،لكيال يقع بيد عناصر "تنظيم الدولة"3.فالواليات املتحدة تمتلك نفوذا كبير
ً
في العراق ،ولكن على الرغم من االستثمارات الهائلة للموارد على مدار الخمسة عشر عاما املاضية ،واستمرار
 1محمد ،معتز عبد القادر .سياسة اإلدارة األمريكية الجديدة (دونالد ترامب) تجاه العراق .عدد خاص باملؤتمر العلمي الدولي الثالث في القانون
والعالقات الدولية واإلعالم ،جامعة جيهان ،أربيل ،2017 ،ص.371-370
 2حسون ،ضياء .استراتيجية ترامب في العراق ال مكان إليران ،تاريخ النشر  ،2018/9/25استرجعت بتاريخ  ،2019/4/7من املوقع:
https://arabic.sputniknews.com
َّ
ولدي خطط عسكرية ،تاريخ النشر  ،2017/1/26استرجعت بتاريخ  ،2019/4/19من املوقع:
 3ترامب إيران تسيطر على العراق
https://alkhaleejonline.net/
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ً
وجود  5,200من القوات األميركية -وفقا للبنتاغون -فإن إيران تتمتع بموقف أقوى .فقد لعبت وحدات الحشد
ً
ً
ً
عددا من هذه الوحدات تابع لطهران1.
الشعبي ،دورا حاسما في هزيمة قوات "داعش" ،وتخش ى اإلدارة من أن
ً
يتضح من خالل ما سبق ،أن العراق يشكل مدخال لسياسة الواليات املتحدة في الشرق األوسط ،كونه
يرتبط بالعديد من القضايا السياسية واألمنية واالقتصادية التي تقع ضمن أجندة الواليات املتحدة األمريكية،
فالصراعات السياسية الداخلية بين األطراف العراقية ،وما يشكله العراق من منطقة نفطية هامة وخطوط
لنقل البترول ،باإلضافة لوجود جماعات إرهابية ،أدى ذلك لدخول العراق ضمن محور املصالح واالهتمام
للواليات املتحدة األمريكية.
ً
ثالثا_ السياسة الخارجية للواليات املتحدة تجاه إيران
يشكل امللف النووي اإليراني القضية املركزية في سياسة الواليات املتحدة إزاء إيران ،باإلضافة لقضايا
ً
تطوير الصواريخ الباليستية ،وأيضا ما تعتبره الواليات املتحدة امتداد وتوسيع للنفوذ اإليراني في املحيط
اإلقليمي .وهذا يشكل محور اهتمام سياسة "ترامب" تجاه إيران وخاصة امللف النووي واالتفاق الذي ُوقع عام
 2015بين الواليات املتحدة وإيران.
لذلك ربطت االستراتيجية األمريكية مشاكل الشرق األوسط بالتوسع اإليراني ،واعتبرت "إيران الضامن
الحكومي العاملي لإلرهاب" وتستغل عدم االستقرار لتوسيع تأثيرها من خالل الشركاء والوكالء وانتشار السالح
والتمويل ،وتواصل تطوير الصواريخ الباليستية والهجمات اإللكترونية العدائية ،هذه النشاطات التي استمرت
بدون توقف منذ االتفاق النووي عام 2.2015
يوجد عدة أسباب تقــف خلــف توتــر العالقــات بــن إي ـران والواليــات املتحــدة ،والتصعيــد اإلعالمــي لألخيــرة
تجــاه األولــى ،وهــي أســباب تــدور حــول قضايــا عدة منها3:
 _1اتفاق امللف النووي ،وهــو االتفــاق الــذي اســتمر التفــاوض حولــه قرابــة  13عام وفق صيغة  1+5التي
ً
تضم كال من الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وأملانيا من جهة ،وإيران من جهة أخرى ،والذي
ٌوقع في تموز  2015ودخل حيز التنفيذ في  15كانون الثاني ،2016وقد كان هذه االتفاق ضمن مجموعة من
ُ
ً
السياسات التي أقرت في عهد الرئيس األمريكي "أوباما" ،والتي نالت هجوما من قبل "ترامب".
 _2منظومة الصواريخ الباليستية اإليرانية ،استمرت إيران باإلعالن عن إجراء تجــارب صاروخية الختبار
التطويــر املســتمر ملنظومتهــا الصاروخيــة ،كان آخرهــا اإلعــالن عــن صاروخهــا الجديــد (خرمشــهر) ،أواخــر أيلول
1تومبسون ،جاك.سياسة ترامب في الشرق األوسط ،ترجمة :أحمد عيشة ،تاريخ النشر  ،2018/11/7استرجعت بتاريخ  ،2019/4/7من
املوقعhttps://harmoon.org:
2National Security Strategy of the United States of America. The White House, Washington, December 2017, P48-49.
 3وحدة الرصد والتحليل .استراتيجية ترامب تجاه إيران الدوافع واالتجاهات ،مركز الفكر االستراتيجي للدراسات ،ص .3
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 ،2017الــذي يمثــل أحــدث نمــوذج باملنظومــة الصاروخيــة الباليســتية اإليرانيــة ،وباتــت قــادرة علــى اســتهداف
القطــع العســكرية األمريكيــة في ميــاه الخليــج العربــي ،وفي القواعــد العســكرية األمريكيــة الواقعــة بالقــرب مــن
ذلــك ،واألهــم أنــه صــار بمقدورهــا الوصــول إلــى "إس ـرائيل" ،وما يمثله ذلك من تهديد جدي ألمنها ،الذي يعد من
ً ً
ثوابت السياسة األمريكية في املنطقة ،وقد أظهر "ترامب" حماسا كبيرا في االلتزام بحماية أمن "إسرائيل" وقد
حذرت الواليات املتحدة إيران من االستمرار في إجراء هذه التجارب.
فبعد إعالن فوز "ترامب" برئاسة الواليات املتحدة بدأت حالة من الشد والجذب بين كل من ايران والواليات
املتحدة حول االتفاق ،وأكدت وزارة الخارجية األمريكية أنه ليس هناك ما يمنع الواليات املتحدة من االنسحاب
من االتفاق الذي أبرم عام  2015مع إيران بشأن برنامجها النووي ،إذ ما أراد الرئيس األمريكي ذلك .وبعد حوالي
عشرة أيام من تنصيبه وفي أوائل شباط  ،2017لم يستبعد الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" خيار التحرك
العسكري في التعامل مع التحديات اإليرانية ،وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين البلدين إثر إجراء طهران
تجربة إطالق صاروخ باليستي وتوجيه إدارة "ترامب" تحذير رسمي لها ،وقال "ترامب" :ال يوجد خيارات
مستبعدة1.
ً
حدد "ترامب" استراتيجيته الجديدة في أربع نقاط أساسية هي ،أوال العمل مع الحلفاء ملواجهة نشاطات
ً
إيران "املزعزعة لالستقرار في املنطقة" ،ثانيا فرض عقوبات إضافية على النظام اإليراني ملنعه من "تمويل
ً
ً
اإلرهاب" ثالثا التصدي لنشر إيران صواريخ وأسلحة تهدد جيرانها والتجارة العاملية وحرية املالحة ،رابعا إغالق
كل طرق الحصول على سالح نووي أمام إيران .وقد وضع ترامب ثالث خطوات رئيسية لتحقيق ذلك أولها فرض
ً
عقوبات صارمة على الحرس الثوري اإليراني ،وأيضا فرض عقوبات شاملة على إيران خارج نطاق االتفاق
النووي تستهدف برنامجها للصواريخ الباليستية "ودعمها لإلرهاب" "ونشاطاتها املزعزعة لالستقرار باملنطقة"
ً
وحث حلفاء الواليات املتحدة على دعمها في فرض هذه العقوبات ،وأخيرا عدم التصديق على التزام إيران
باالتفاق فقد أعلن "ترامب" أننا ال نستطيع ولن نقوم بالتصديق على التزام إيران باالتفاق2.
ومع إعالن "ترامب" أن حكومة طهران لم تلتزم بتعهداتها في االتفاق حول برنامجها النووي ،يوضح البيت
ً
األبيض أن االستراتيجية الجديدة حددت نقاطا بعينها ستكون محور التعامل في ملف االتفاق النووي ،من
أهمها _1 3:أنشطة النظام اإليراني "تقوض بشدة أي مساهمة إيجابية في السالم واألمن اإلقليمي والدولي" والتي
سعى االتفاق إلى تحقيقها.

 1محجوب ،علي محمود .مرجع سابق ،ص .95-94
 2وحدة تحليل السياسات .استراتيجية إدارة ترامب نحو إيران والتصعيد املحسوب .املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،2017 ،ص .4-3
 3استراتيجية ترامب الجديدة للتعامل مع إيران ،تاريخ النشر  ،2017/10/13استرجعت بتاريخ  ،2019/4/7من املوقع:
https://www.alhurra.com/a/trump-strategy/397296.html
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ً
ً
ً
 _2النظام اإليراني وحتى فيما يتعلق باالتفاق "أظهر نمطا مزعجا من السلوك ،سعيا إلى استغالل الثغرات
واختبار "عزم املجتمع الدولي".
 _3رفض القادة اإليرانيين "السماح بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملواقعهم العسكرية" ،وتطرح
هذه التصريحات مخالفة اللتزامات إيران في االتفاق النووي .ويقول البيت األبيض إنه "ال يمكن التسامح مع
هذا السلوك ،حيث يجب تنفيذ االتفاق بدقة ،وينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستفيد بشكل
كامل من سلطات التفتيش التابعة لها".
وتتضمن االستراتيجية الجديدة ،حسب بيان للبيت األبيض ،عناصر أساسية هي1:

 -1تحييد التأثير "املزعزع لالستقرار للحكومة اإليرانية وكذلك تقييد عدوانيتها" ،وال سيما "دعمها لإلرهاب
واملسلحين".
 -2إعادة تنشيط التحالفات األميركية التقليدية والشراكات اإلقليمية كـ "مصد ضد التخريب اإليراني
واستعادة أكبر الستقرار توازن القوى في املنطقة".
 -3حرمان النظام اإليراني ،والسيما الحرس الثوري ،من تمويل "أنشطته الخبيثة" ومعارضة أنشطة الحرس
الثوري "الذي يبدد ثروة الشعب اإليراني".
 -4مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية واألسلحة األخرى املوجهة ضد الواليات املتحدة وحلفائها.
 -5حشد املجتمع الدولي إلدانة "االنتهاكات الجسيمة للحرس الثوري" لحقوق اإلنسان و"احتجازه ملواطنين
أمريكيين وغيرهم من األجانب بتهم زائفة".
 - 6حرمان النظام اإليراني من املسارات املؤدية إلى سالح نووي.
وفي خطاب ألقاه في أيار ،2018 /أعلن "مايك بومبيو" ،وزير الخارجية األمريكية أن اإلدارة ستكون مستعدة
إلعادة العالقات الدبلوماسية واالقتصادية مقابل نزع السالح النووي الكامل ،ووقف برنامج إيران للصواريخ
البالستية ،واإلفراج عن املسجونين جميعهم الذين يحملون جنسية الواليات املتحدة أو أي دولة حليفة ،وإنهاء
الجهد الرامي إلى توسيع النفوذ اإليراني في املنطقة ،وبخاصة في العراق وسورية واليمن وأفغانستان2.
ً
إذا يتضح أن سياسة "ترامب" تجاه إبران تتمحور حول إجهاض محاوالت إيران لتطوير الصواريخ
الباليستية ،ومنع إيران من امتالك القدرات النووية وتغير شروط االتفاق النووي الذي تم توقيعه عام ،2015
باإلضافة إلى اتجاه "ترامب" ملنع إيران من االنتشار االستراتيجي والتموضع اإلقليمي والتدخل في السياسات

 1استراتيجية ترامب الجديدة للتعامل مع إيران ،مرجع سابق.
2تومبسون ،جاك.مرجع سابق.
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اإلقليمي .وبذلك يتضح أن الواليات املتحدة ال ترغب في صعود إيران كقوة على املسرح اإلقليمي والدولي ،ألن
ذلك يشكل تحدي وتهديد لسياسات وخطط الواليات املتحدة في املنطقة والعالم.
حيث قامت إدارة ترامب بإلغاء االتفاق النووي مع إيران ،ومارست الضغط عليها من خالل العقوبات
األمريكية على االقتصاد اإليراني في محاولة إلجبار إيران على إعادة التفاوض على االتفاق النووي ملعالجة
ً
مجموعة واسعة من املخاوف األمريكية ،وأيضا حرمان إيران من العائدات ملواصلة تطوير قدراتها االستراتيجية
أو التدخل في جميع أنحاء املنطقة .كما أشارت بعض تصريحات اإلدارة األمريكية إلى أن سياستها تأمل في خلق
صعوبات اقتصادية كافية إلذكاء االضطرابات في إيران ،وربما إلى درجة انهيار النظام1.
ً
ً
ولذلك أصدر "دونالد ترامب" أمرا تنفيذيا ،في  ،2019/5/8يقض ي بفرض عقوبات على قطاع التعدين في
إيران ،والتي بموجبها لن ُيسمح للشركات والكيانات في العالم بإجراء أية تعامالت تجارية مع إيران في هذا
القطاع ،أي يحظر عليها استيراد منتجات املعادن اإليرانية ،بما في ذلك الحديد والصلب والنحاس
واأللومنيوم .وتفرض جولة العقوبات األمريكية الجديدة على قطاع التعدين اإليراني تداعيات اقتصادية
ً ً
عديدة منها حرمان إيران من عائدات صادرات تقدر بـ  5مليار دوالر .وعلى الرغم من أنها ال تمثل رقما كبيرا
ً
ً
قياسا بالخسارة املتوقعة لصادرات النفط بقيمة  50مليار دوالر ،وفقا لبعض التقديرات ،إال أنها ستؤدي على
أية حال إلى زيادة الضغوط املالية عليها .وإبطاء برنامج إيران للتوسع في الصناعات املعدنية ،حيث كان لدى
إيران طموح في أن تصبح سادس أكبر منتج للصلب في العالم ومضاعفة الطاقة اإلنتاجية من  30مليون طن
إلى  55مليون بحلول عام  .2025فيما كان من املقرر خالل هذا العام تشغيل بعض مصاهر األلومنيوم
الجديدة ،والتي من املفترض أن تضيف  300ألف طن منه .باإلضافة لتضييق الخناق على االقتصاد اإليراني،
حيث أن هذه الخطوة تأتي بعد أن ألغت اإلدارة األمريكية ،في  ،2019/5/2اإلعفاءات املمنوحة لثماني دول
ملواصلة شراء النفط اإليراني بهدف حرمان إيران من إيرادات نفطية حيوية تبلغ قيمتها نحو  50مليار دوالر
ً
سنويا ،األمر الذي سيؤدي إلى تصاعد حدة املشكالت االقتصادية مثل تدهور قيمة العملة وارتفاع معدالت
التضخم واتساع عجز املوازنة العامة2.
وهذا جعل إيران تبدأ في التحرك على املستوى الدولي من أجل التواصل مع القوى الدولية املعنية سواء
باستمرار العمل باالتفاق النووي أو بالعالقات الثنائية معها ،وذلك بعد اإلجراءات التصعيدية التي اتخذتها
للرد على العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة األمريكية ضدها ،وبالتوازي مع الحشد العسكري األمريكي
بالقرب من حدودها .وفي هذا السياق ،قام وزير الخارجية اإليراني "محمد جواد ظريف" ،في الفترة بين –12
ً
 ،2019/5/17بجولة آسيوية شملت كال من تركمانستان والهند واليابان والصين ،بعد الزيارة التي أجراها إلى
1 Kenneth Katzman: Iran: Internal Politics and U.S. Policy and Options, Congressional Research Service

2019, P23.
 2ملاذا فرضت واشنطن عقوبات على قطاع التعدين اإليراني ،مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة  ،تاريخ النشر  ،2019/5/15استرجعت
بتاريخ  ،2019/6/20من املوقعhttps://futureuae.com :
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روسيا .حيث حاولت إيران عبر تلك الجولة التي قام بها "ظريف" شرح رؤيتها لإلجراءات التي اتخذتها ،في
 ، 2019/5/8للرد على العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس األمريكي "ترامب" ضدها ،بالتوازي مع حلول الذكرى
األولى لالنسحاب األمريكي من االتفاق النووي في اليوم نفسه من العام السابق ،باإلضافة إلى أن إيران ما زالت
ُت ّ
عول على أن العالقات الثنائية مع بعض الدول ،مثل الصين والهند ،يمكن أن تساعدها في التعامل مع
ِ
التداعيات التي تفرضها العقوبات األمريكية .وبمعنى آخر ،فإن إيران تحاول في الوقت الحالي تعزيز فرص
استمرار التعامالت التجارية ،خاصة في مجال الطاقة ،مع تلك الدول1.
ً
ً
ولكن ما زاد الوضع سوءا هو التفجيرات التي حدثت في ميناء الفجيرة اإلماراتي وأيضا التفجيرات التي حدثت
في خليج ُعمان ،والتي أدت إلى تأزيم الوضع األمني والسياس ي في هذه املنطقة.
حيث ّأكدت وزارة الخارجية اإلما اتية في بيان رسمي نقلته وكالة األنباء الرسمية "وام" ّ
أن أربع ُسفن تجارية
ر
ُ
ُ
ّ
الجهات التي ِتقف
تعرضت لعمليات تخريبية قرب ا ِملياه اإلقليمية للدولة .البيان اإلماراتي لم ِ
يكشف عن هوية ِ
هزت ميناء ُ
خلفهاّ ،
ولكنه يؤكد األنباء التي ّ
قوية ّ
تحدثت عن انفجارات ّ
الفجيرة النفطي ،واستهدفت سبع ناقالت
ِ
اشتعلت ّ
النيران في ُمعظمها ،من بينها الناقلة ال ِعمالقة “املرزوقة” و”امليراج” و”املجد” و”األميجال” و”خمس
ُ
2.″10وفي  13حزيران  ،2019وقع حادث تفجير أخر في خليج عمان ،حيث استهدفت ناقلتين للنفط بتفجيرات
في خليج ُعمان قرب السواحل اإليرانية ،حيث تعرضت ناقلة النفط "فرانت ألتير" التي تملكها النرويج لهجوم،
وهي محملة بنحو 75000طن من النفط ،والناقلة الثانية "كوكوكا كاريدجيس"3.
وقد حملت بعض الدول الغربية والواليات املتحدة ،إيران مسؤولية هذه التفجيرات في الفجيرة وخليج
عمان ،رغم عدم وجود أي دالئل تدعم هذا االتهام الذي وجه إليران .فهذا االتهام يدخل ضمن السياسة التي
تتبعها الواليات املتحدة لتشويه صورة إيران أمام العالم ،وسحب الثقة من إيران وزعزعة االستقرار اإلقليمي
وتحميل إيران املسؤولية ،وتضيق الخناق والحصار عليها ،بهدف ضرب اقتصادها والحيلولة دون القيام بإجراء
تجاربها الصاروخية واستكمال سياسة الطاقة النووية.
ً
وعمال بسياسات "ترامب" العدوانية وغير الشرعية ،صنفت اإلدارة األمريكية في عام " 2019الحرس
الثوري اإليراني كمنظمة إرهابية أجنبية" ،وألقت باللوم عليه في الضلوع بالعديد من األعمال اإلرهاب السابقة
املدعوم من إيران ومعاداة الواليات املتحدة .وتصاعدت التوترات بين الواليات املتحدة وإيران بشكل كبير-
 1طرق األبواب أهداف جولة جواد ظريف اآلسيوية ،مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة ،تاريخ النشر  ،2019/5/20استرجعت بتاريخ
 ،2019/6/20من املوقعhttps://futureuae.com :
 2عطوان ،عبد الباري .تفجيرات ناقالت النفط في ميناء الفجيرة اإلماراتي هل ستكون الشرارة التي ستشعل فتيل الحرب األمريكية اإليرانية في الخليج
من هي الجهة التي تقف خلفها وكيف سيكون الرد األمريكي ،تاريخ النشر  ،2019/5/12استرجعت بتاريخ  ،2019/6/20من املوقع:
https://www.raialyoum.com
 3خليج عمان :إيران ترفض االتهام األمريكي والبنتاغون ينشرفيديو إلزالة الحرس الثوري للغم من إحدى الناقلتين ،تاريخ النشر،2019/6/14
استرجعت بتاريخ  ،2019/6/20من املوقعhttp://www.bbc.com/arabic/middleeast-48620464 :
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خاصة بعد هجوم  14أيلول  ،-2019على البنية التحتية الحيوية للطاقة السعودية ،الذي اتهمت "إيران"
بالضلوع فيه1.
ً
يتضح إذا أن السياسات التي يتبعها "ترامب" تؤدي إلى تهديد االستقرار اإلقليمي وحتى الدولي ،هذه
اإلجراءات التي تؤدي لتدهور العالقات التجارية واالقتصادية بين إيران والدول األخرى ،بسبب العقوبات التي
فرضتها الواليات املتحدة ،باإلضافة لتهديد طرق العبور الدولي في مضيق هرمز والخليج ،األمر الذي يسبب
عرقلة التجارة اإلقليمية والدولية.
ً
رابعا_ السياسة الخارجية للواليات املتحدة تجاه الصين
تواجه العالقات األمريكية الصينية العديد من التحديات وخاصة على املستوى االقتصادي ،حيث انتقدت
ً
إدارة "ترامب" السياسة التجارية للصين على صعيد االقتصاد الدولي واالستثمارات التي تقوم بها ،وأيضا ما
طرحته الصين من مبادرات خاصة مبادرة الحزام والطريق .حيث قامت الواليات املتحدة بانتقاد سياسات
الصين وفرض العقوبات عليها.
فقد تطرقت االستراتيجية األمريكية للدور الصيني حيث اعتبرت أن البناء االستثماري واالستراتيجية
التجارية للصين يدعم الطموحات الجيوبوليتيكية للصين ،وجهودها لبناء وعسكرة تقدمها في بحر الصين
الجنوبي ،مما يعرض التجارة الحرة للخطر ،ويهدد سيادة الدول األخرى ويقوض االستقرار في املنطقة،
باإلضافة لذلك تستخدم الصين الحوافز والعقوبات االقتصادية والتهديدات العسكرية لتقنع الدول األخرى
باحترام برامجها السياسية واألمنية ،وأن أخطار الهيمنة الصينية قد تقوض سيادة العديد من الدول في
املحيط الهادئ ،والدول في كافة أنحاء املنطقة تدعو الستمرار القيادة األمريكية لرد جماعي يدعم نظام إقليمي
يحترم السيادة واالستقالل 2.باإلضافة لذلك انتقدت االستراتيجية األمريكية التوسع الصيني في إفريقيا حيث
اعتبرت أن بعض املمارسات الصينية تقوض التنمية اإلفريقية طويلة األجل بإفساد النخب ،والهيمنة على
الصناعات االستخراجية ،وحبس البلدان في ديون والتزامات غير مستدامة وغامضة3.
ً
وتبعا لسياسات "ترامب" أوردت إدارته العديد من التهم ضد السياسات الصينية والني تعد من األسباب
الرئيسية لفرض عقوبات على الصين من وجهة نظر الواليات املتحدة ومنها4:
 .1إن الحكومة الصينية "تجبر الشركات األمريكية على نقل التكنولوجيا إلى نظرائها الصينيين .وتطلب بكين
من الشركات األمريكية تسليم أسرارها التجارية كتكلفة ملمارسة األعمال التجارية في الصين.
1 Kenneth Katzman: Op.Cit, P 25.
2National Security Strategy of the United States of America . Op.Cit, P 46.

3قاعود ،يحيى ،الجعب ،عال .مرجع سابق ،ص .70
4 Steve Charnovitz: Grading Trump's China Trade Strategy, GW Law Faculty Publications & Other Works, Masthead Logo, 2019,
P 5-7.
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 .2سعي السياسة الصناعية الصينية إلى "االستيالء على صناعات املستقبل" من خالل عدة وسائل مثل
االستثمار العام وقيود التصدير على املواد الخام الحساسة ،والسياسات الصناعية غير العادلة للصين.
 .3تفرض الصين "حواجز تمييزية غير جمركية" .كما تقوم الصين بحماية سوقها املحلية بـ "رسوم جمركية
مرتفعة وحواجز غير جمركية ،وغيرها من العقبات التنظيمية.
 .4حظر الصين استيراد املنتجات الزراعية من الواليات املتحدة.
 .5استخدام الصين "القوى املشوهة للسوق" ،بما في ذلك اإلعانات واملؤسسات اململوكة للدولة" لتعزيز
"الطاقة الفائضة" و "اإلنتاج املفرط للصلب واألملنيوم.
 .6مطالبة الصين للشركات األمريكية بترخيص امللكية الفكرية بأقل من القيمة االقتصادية.
 .7استخدام الصين نموذج "فخ املديونية" "لتأمين التحكم في املوارد العاملية األساسية على مستوى العالم.
 .8سعي الصين إلى "الحصول على التكنولوجيا من الشركات األمريكية" عن طريق "سرقة امللكية الفكرية"
و "سرقة اإلنترنت" .حيث دبرت وكاالت األمن الصينية سرقة التكنولوجيا األمريكية -بما في ذلك املخططات
العسكرية املتطورة .ودعم عمليات التسلل غير املصرح بها إلى شبكات الكمبيوتر للشركات األمريكية والسرقة
منها للوصول إلى معلوماتهم التجارية واألسرار التجارية الحساسة.
لذلك اتخذت إدارة ترامب العديد من اإلجراءات ضد الشركات الصينية الفرديةً ،
بناء على اتهامات بأن
شركة االتصاالت الصينية ""Huaweiستسمح للصين من خالل دخولها في شبكات " "G5بالحصول على قدر
أكبر من الوصول إلى األسرار التجارية واملعلومات الحكومية السرية ،كما اتهمت الواليات املتحدة الشركة
ً
رسميا باالحتيال ،وضغطت على الحلفاء لعدم السماح لشركة " "Huaweiبالعمل على شبكات  G5داخل
حدودها.1
يتضح من خالل ما تقدم أن الواليات املتحدة تحاول تشويه صورة الصين على املستوى الدولي ،من
أجل منع الصين من التأثير على األحداث الدولية واملساهمة في تسير الشؤون اإلقليمية والدولية .ولذلك تسعى
الواليات املتحدة لقلب املجتمع الدولي ضد السياسات الصينية االقتصادية التجارية واالستثمارية ،وإظهارها
على أنها محاوالت من جانب الصين لنهب ثروات الشعوب وحبس الدول في فخ املديونية .كما تهدف الواليات
املتحدة من فرض العقوبات على الصين إلى تحويل امليزان التجاري لصالح االقتصاد األمريكي.
حيث تكشف بيانات مكتب اإلحصاء األميركي أن امليزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الصين ،إذ بلغت
الواردات األميركية من الصين خالل الربع األول من العام  2019نحو  106مليارات دوالر ،فيما بلغت قيمة
الصادرات األميركية للصين بحدود  26مليار دوالر .وبلغت قيمة الواردات األميركية من الصين نحو  540مليار
1Robert D. Blackwill: Trump’s Foreign Policies Are Better Than They Seem, Council Special Report No. 84 April 2019,P 12.
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ً
دوالر في  ،2018أي أن الواليات املتحدة تستورد بضائع بما قيمته  1.5مليار دوالر يوميا من الصين ،فيما كانت
ً
الصادرات األميركية للصين أكثر من  120مليار دوالر وبنحو بضائع قيمتها  330مليون دوالر سنويا .وتتركز
الواردات األميركية من الصين في أجهزة الحاسوب واإللكترونيات والكهربائيات ،إذ استوردت بنحو  236مليار
دوالر في  .2018تليها استيراد معدات التصنيع بما قيمته  44مليار دوالر ،ومنتجات بالستيكية وجلود بما قيمته
 40مليار دوالر ،وآليات بـ  39مليار دوالر ،ومالبس بـ  30مليار دوالر ،ومعادن مصنعة بـ  27مليار دوالر .كما
ً
تستورد أميركا من الصين مفروشات بـ  26مليار دوالر ،ومنتجات مواد كيميائية بـ  21مليار دوالر1.وتطبيقا
لخطط "ترامب" الرامية لتحقيق ضغط اقتصادي على الصين ،قامت إدارته بفرض عقوبات على الصين ،حيث
ً
ً
فرضت رسوما على بضائع صينية بقيمة  250مليار دوالر ،باإلضافة إلى  300مليار ،وكان رد بكين أيضا برسوم
على بضائع أميركية بقيمة  110مليار دوالر ،أو إلى حد ما على كامل السلع األميركية التي استوردتها عام
2.2018وجاء رد الواليات املتحدة األمريكية في ،2018/7/6بفرض رسوم جمركية بنسبة  %25على  34مليار
دوالر من الواردات الصينية اإللكترونية واألجهزة الصينية املصنعة منها (سيارات ،أقراص صلبة ،مكونات
طائرات) ،وردت عليها الصين باملثل حيث فرضت ضريبة على بضائع أمريكية بقيمة  34مليار دوالر (منتجات
ً
زراعية ،سيارات ،منتجات بحرية) .كما أعلن الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" أن بالده ستفرض اعتبارا من
ً
 ،2019/9/1رسوما جمركية بنسبة  ٪10على البضائع الصينية بقيمة  300مليار دوالر.3
كما رفعت الواليات املتحدة الرسوم الجمركية في  ،2019/5/10من  %10إلى  %25على مئتي مليار دوالر من
ً
الواردات الصينية .وفي  2019/5/15فتح "ترامب" جبهة جديدة بإصداره مرسوما يحظر على شركات االتصاالت
ً
األمريكية شراء معدات من شركات أجنبية اعتبر أنها تمثل خطرا عليها ،في إجراء يستهدف شركة "هواوي"
الصينية العمالقة .وفي قمة مجموعة العشرين في أوساكا ،أعلن "ترامب"و"ش ي" هدنة جديدة في الحرب
التجارية ،مع تعهد واشنطن عدم فرض رسوم إضافية وإعالن "ترامب" أن مفاوضات التجارة
ستستأنف4.وأعلنت بكين في 2019/8/5تعليق شراء املنتجات الزراعية األمريكية ،ولم تستبعد إمكانية رفع
التعريفات الجمركية املفروضة على تلك البضائع املشتراة بعد  3آب ،كما انخفض اليوان الصيني إلى أقل
ً
مستوى في  11عاما وبلغ  7.1137يوان للدوالر الواحد.5

1باألرقام ..حرب التجارة بين أميركا والصين ،تاريخ النشر  ،2019/5/13استرجعت بتاريخ  ،2019/9/12من املوقعhttps://www.alhurra.com :
 2احتدام الحرب التجارية بين الواليات املتحدة والصين ،تاريخ النشر  ،2019/8/25استرجعت بتاريخ  ،2019/9/12من املوقع:
https://www.alittihad.ae
 3هلب ،إيمان .مراحل التصعيد في الحرب التجارية بين الصين وواشنطن ،تاريخ النشر  ،2019/8/6استرجعت بتاريخ  ،2019/9/12من املوقع:
https://www.elwatannews.com/news/details/4289224
4أبرز املحطات في الحرب التجارية بين الصين والواليات املتحدة ،تاريخ النشر  ،2019/8/24استرجعت بتاريخ  ،2019/9/12من املوقع:
https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2019-08-24-1.3633225
 5هلب ،إيمان .مرجع سابق.
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ً
يتضح إذا أن "ترامب" يريد من خالل العقوبات التي فرضها على الصين وفتح الحرب التجارية ،تحسين
امليزان التجاري لصالح الواليات املتحدة األمريكية ،وإعاقة الدور التجاري الصيني على املستوى اإلقليمي
والدولي وجعل الصين تخسر عائداتها التجارية واالستثمارية ،وتشويه صورة الصين أمام العالم واتهامها
بالترويج لسياسات تجاري توقع الدول في فخ املديونية وتنهب ثروات ومقدرات هذه الدول،يتبين أن هذا ما أراد
"ترامب" تحقيقه من خالل سياساته تجاه الصين.
ً
خامسا_السياسة الخارجية للواليات املتحدة تجاه كوريا الشمالية
تشهد العالقة بين الواليات املتحدة األمريكية وكوريا الشمالية العديد من التوترات ،بسبب السياسات التي
تنتهجها كوريا الشمالية والتي تعد من وجهة نظر الواليات املتحدة مخالف للقوانين واألعراف الدولية وتؤثر على
األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي ،وخاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي وتطوير األسلحة الباليستية التي تقوم
بهاكوريا الشمالية .حيث يتمثل الهدف األساس ي للواليات املتحدة بتجميد وتحجيم البرنامج النووي ووقف
تطوير األسلحة الباليستية لكوريا.
لذلك تحاول الواليات املتحدة العمل على تشويه صورة كوريا الشمالية أمام املجتمع الدولي ،فقد
وصفت كوريا بالدولة املارقة* حيث تستخدم الواليات املتحدة هذا املصطلح لوصف الدول التي ال تتوافق
وتتماش ى مع سياساتها وتوجههاتها ،كما تعمل الواليات املتحدة على كسب الحلفاء في سبيل تحجيم كوريا
ً
الشمالية وعزلها دوليا وفرض العقوبات والضغوط الدولية عليها ،ومن هؤالء الحلفاء كوريا الجنوبية واليابان.
ً
ً
فقد اعتبرت االستراتيجية األمريكية أن كوريا الشمالية مهددا رئيسيا ألمنها القومي وشرحت آليات التقدم
الكوري في مجالي األسلحة النووية واإللكترونية ،حيث يسارع النظام الكوري الشمالي في برامجه الخاصة
بالفضاء اإللكتروني واألسلحة النووية والصواريخ الباليستية ،واعتبرت االستراتيجية أن كوريا الشمالية تهدد
النظام الدولي ،بهدف كسب الدعم العاملي لفرض مزيد من العقوبات على كوريا1.
بدأت تطورت األزمة النووية لكوريا الشمالية في تشرين األول عام  ،2002عندما اعترفت كوريا الشمالية
بوجود برنامج نووي سري لديها كما أنها أعلنت عن وجود خطط الستئناف برنامجها النووي السري باالعتماد
على البلوتونيوم ،وطرد مفتش ى الوكالة الدولية للطاقة الذرية باإلضافة إلى إلغاء عضويتها في معاهدة منع

ً
*يشار إليها أيضا بتسمية "الدول الخارجة عن القانون" ،وهي أطراف فاعلة دولية من الدول تعاني من جراء أنظمتها السياسية ومواقفها
اإليديولوجية وزعاماتها أو سلوكها العام ،تعاني من العزلة الدبلوماسية واالحتقار األخالقي العاملي واسع النطاق ،فشرعيتها موضع تساؤل ألنها تعتبر
مستخفة بالقواعد والتقاليد الراسخة للقانون الدولي والدبلوماسية ،واملعايير السلوكية املقترنة بصفة عامة بالعضوية في املجتمع الدولي.
 1قاعود ،يحيى ،الجعب ،عال .مرجع سايق ،ص .55
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االنتشار النووي عام  ،2003وبالتالي كان أمام الواليات املتحدة أربعة خيارات للتعامل مع األزمة النووية لكوريا
الشمالية في ذلك الوقت ،وتتمثل هذه الخيارات في1:
االختيار االول  :هو السير على نفس خطى إدارة الرئيس االمريكي "بيل كلينتون "املتمثلة فى اتفاق عام 1994
لتخلي كوريا الشمالية عن طموحاتها النووية .
االختيار الثاني  :هو قيام الواليات املتحدة بتوجيه ضرية عسكرية وقائية ضد املنشأت النووية لكوريا
الشمالية ،ولكن هذا الخيار يمكن أن يؤدي إلى حرب طاحنة تستخدم فيه أسلحة نووية .
االختيار الثالث  :يتمثل فى مزيد من الضغط على كوريا الشمالية لتطبيق التزاماتها الدولية وذلك من خالل
فرض املزيد من العقوبات االقتصادية ضدها.
االختيار الرابع  :هو حث حلفاء الواليات املتحدة األمريكية ( اليابان وكوريا الجنوبية) على الحصول على
تكنولوجيا نووية ألحداث نوع من التوازن النووي فى شمال شرق آسيا ،لذلك قد مارست الواليات املتحدة
سياسة "االحتواء الدبلوماس ي وسياسة العصا والضغط في آن واحد" ،فقد مارست الواليات املتحدة سياسة
الحصار والضغط من خالل وزارة الدفاع األمريكية وتيار املتشددين داخل اإلدارة األمريكية ،أما سياسة
"االحتواء الدبلوماس ي" فقد تمت ممارستها من خالل وزارة الخارجية األمريكية فقد حاولت تهدئة املوقف
واحتواء األزمة ،ولذلك تم اتباع سياسة الحوار ولكن بمشاركة أطراف إقليمين وذلك ألن الرئيس األمريكي
"جورج بوش" رفض الحوار الثنائي املباشر مع كوريا الشمالية وتم تشكيل املحادثات السداسية .إال أن تلك
املفاوضات السداسية فشلت.
لكن في ظل رئاسة "ترامب" تم تشديد السياسة الخارجية األمريكية تجاه كوريا الشمالية ،حيثدعت
إدارته  100من أعضاء مجلس الشيوخ إلى البيت األبيض ،وأوضحت سياستها الجديدة تجاه كوريا الشمالية
التي تتميز “بأقص ى قدر من "الضغط" ،حيث أصدر وزير الخارجية "ريكس تيلرسون" وزير الدفاع "جيمس
ً
ُ
ماتيس" ومدير االستخبارات الوطنية "دان كوتس" بيان مشترك ،ثم أطلعوا مجلس النواب أيضا على هذه
السياسات .وهذا يعكس أن الواليات املتحدة تضع أولوية قصوى لسياساتها الخارجية بشأن حل القضية
النووية الكورية الشمالية .وكانت النقطة الرئيسية في البيان هي أن واشنطن تهدف إلى الضغط على كوريا
الشمالية وتوجيهها إلى املفاوضات من خالل فرض عقوبات اقتصادية قوية ووسائل دبلوماسية ،في حين تبقي
الخيار العسكري كورقة مخفية .ووفق السيناريو املطروح فإن مهمة القوات األمريكية لن تكون سهلة
ً
ً
وستخوض قتاال عنيفا من أجل تدمير قوات كوريا الشمالية قد يمتد لفترة ال تقل عن نصف عام .فكوريا
 1فايز ،ديانا .مآآلت األزمة الكورية ،تاريخ النشر  ،2017/5/8استرجعت
http://efsregypt.org/%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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الشمالية ستقاوم بشدة وهناك سيناريو آخر يتعلق بالتدخل الصيني العسكري لحماية الكوريين فى تكرار ملا
ً
حدث فى خمسينيات القرن املاض ى .ويعد الجيش الصيني حاليا أكبر جيش فى العالم ويضم القوات البحرية
والقوات الجوية والقوات النووية االستراتيجية .وقد تم إلقاء الضوء على السيناريو األخير عندما أفادت وكاالت
أنباء أن ما بين  150أو  160ألف جندي صيني انتقلوا إلى حدود كوريا الشمالية1.
وفي العرض العسكري املعتاد لكوريا الشمالية في مناسبة االحتفال بالذكرى  105مليالد مؤسس كوريا
الشمالية ،أظهرت صواريخها الباليستية التي تطلق من غواصات ألول مرة ،وحذرت بيونج يانج الواليات املتحدة
ً
انتقاما .وفي املقابل حذرت الواليات املتحدة من ّ
أن
بضرورة وقف ما وصفته بالهستيريا العسكرية وإال واجهت
سياسة "الصبر االستراتيجي" مع كوريا الشمالية انتهت .واتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي "هانغ سونغ
ريول"اإلدارة األمريكية في عهد "ترامب" بأنها أصبحت "شريرة وعدوانية" في تعاملها مع بالده .واستخدم الجيش
ً
ً
ً
الشعبي الكوري بدوره خطابا قتاليا بإصداره بيانا يهدد فيه بضربات موجهة لقواعد عسكرية أمريكية وأهداف
في كوريا الجنوبية .وجاء في البيان "كلما اقتربت تلك األهداف ،كحامالت الطائرات النووية ،كانت ضرباتنا
موجعة أكثر"2.
ً
إذا كان هنالك خوف حقيقي في النصف الثاني من عام  2017من احتمال اندالع حرب في شبه الجزيرة
الكورية ،سواء بسبب هجوم أمريكي أو حادث أثناء تجربة صاروخية من كوريا الشمالية .يعتمد القلق على عدة
عوامل منها تصاعد االتهامات بين قادة الواليات املتحدة وكوريا الشمالية؛ وأسلوب حكومة "ترامب" الذي ال
يمكن التنبؤ به والقائم على الشخصية ،والذي يحد من مقدار التأثير الذي يمكن لإلدارة أن تمارسه على
ً
قراراته؛ وأيضا تكثيف االستعدادات للحرب في كل من الواليات املتحدة وبعض حلفائها؛ باإلضافة لزيادة
التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية3.
ً
ً
حيث أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا في  28تموز  ،2017كما واصلت كوريا الشمالية إجراء
اختبارات صاروخية في  8آب  ،2017بما في ذلك تجربتي طيران أرسلتا صواريخ على اليابان ،وفي  3أيلول ،2017
أصدرت صورة ملا يبدو أنه سالح نووي صغير قبل فترة وجيزة من تجربتها النووية السادسة4.
ً
وردا على سياسات كوريا الشمالية أكد "ترامب" في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة
في  19أيلول " ،2017أنه في حالة تعرض الواليات املتحدة أو حلفائها للهجوم ،فلن يكون أمام الواليات املتحدة

 1فايز ،ديانا .مآآلت األزمة الكورية ،مرجع سابق.
ً
 2الغيتاوي ،هيثم .أمريكا وكوريا الشمالية" ..الهيستريا العسكرية" تهدد  64عاما من "الصبر االستراتيجي" ،تاريخ النشر  ،2017/4/15استرجعت
بتاريخ  ،2019/9/12من املوقعhttps://alroya.om/post:
3 Mario Esteban: The EU’s role in stabilising the Korean Peninsula, Working Paper, Real Instituto Elcano - Madrid – España, January
2019, P 19-20.
4Robert D. Blackwill: OP.Cit, P23.
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"خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل" ،كما أعلن "كيم" في األول من كانون الثاني عام  ،2018أن ترسانته
النووية "قادرة على إحباط ومكافحة أي تهديدات نووية من الواليات املتحدة"1.
وجاء رد "ترامب" على التهديدات الكورية"،أنه من األفضل لكوريا الشمالية عدم توجيه املزيد من التهديدات
للواليات املتحدة ،ألنها ستواجه النار والغضب التي لم يشهدها العالم من قبل" .يأتي تهديد الرئيس األمريكي
عقب تقارير أمنية تداولتها وسائل إعالم ،تحدثت عن قدرة كوريا الشمالية على تثبيت رأس نووي حربي في
الصواريخ البالستية .وكانت بيونغ يانغ قد اختبرت صاروخين بالستيين في مناسبتين مختلفتين ،تبعهما فرض
الواليات املتحدة واألمم املتحدة عقوبات اقتصادية مشددة على كوريا الشمالية ،بسبب خرقها قرار مجلس
األمن الدولي لحظر األسلحة البالستية املفروض عليها2.
إن فترة الرئ يس "ترامب" تشهد تصاعد كبير في حدة التصريحات واألفعال من كال البلدين .إذ هددت هيئة
األركان الكورية الشمالية ،بتوجيه ضربة لحاملة الطائرات األمريكية "كارل فينسون" في حال أي هجوم أمريكي،
ً
ووصفت إرسال الواليات املتحدة سفنا حربية إلى مياه شبه الجزيرة الكورية بالخطوة املتهورة .كما حذر نائب
ً
ً
وزير خارجية كوريا الشمالية مما وصفه باستفزاز واشنطن لكوريا الشمالية عسكريا ،مشددا على أنه إذا قامت
الواليات املتحدة بمناورات عسكرية استفزازية فستواجه ذلك بضربة استباقية .جاء غضب كوريا الشمالية
عقب قرار "ترامب" بتحريك حاملة الطائرات "كارل فينسون" وثالث سفن قاذفة للصواريخ إلى شبه الجزيرة
الكورية ،وأسطول يضم غواصات ،وهو ما أدى بنظام بيونغ يانغ لوصف هذا االنتشار العسكري األمريكي بأنه
"جنوني"3.
ً
وعمال باإلطار الدبلوماس ي وللتخفيف من حدة االتهامات والتهديدات بين البلدين ،حاولت الواليات
املتحدة وكوريا الشمالية في عام ،2018النقاش والتفاوض بشأن امللفات العالقة وحلها ،من خالل عقد لقاءات
بين رؤساء البلدين حيث تم عقد لقاء بين الرئيس األمركي "ترامب" والكوري الشمالي "كيم".
حيث التقى "ترامب"رئيس كوريا الشمالية "كيم" في سنغافورة بتاريخ  12حزيران  ،2018ملناقشة
البرنامج النووي لكوريا الشمالية وبناء نظام سالم في شبه الجزيرة الكورية ،ومستقبل العالقات األمريكية مع
ً
ً
كوريا الشمالية .وفي أعقاب القمة أصدر "ترامب وكيم" بيانا مشتركا ،حيث "التزم ترامب بتوفير الضمانات
األمنية لكوريا الديمقراطية" ،وأكد "كيم" التزامه الثابت بإتمام شبه الجزيرة الكورية خالية من األسلحة
النووية .من املمكن اعتبار "وثيقة سنغافورة" أنها تعمل كبيان للمبادئ في املجاالت التالية:

1Ibid, P24.

2فريق تحرير نون بوست:هل تؤدي األزمة بين كوريا الشمالية وأمريكا إلى حرب نووية مقبلة؟ ،استرجعت بتاريخ  2019/9/12من املوقع:
https://www.noonpost.com/content/19329
 3املرجع السابق.
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_1التطبيع حيث يلتزم الجانبان بإقامة عالقات ثنائية جديدة.
 _2سالم من خالل توافق الواليات املتحدة وكوريا الديمقراطية على العمل من أجل بناء "نظام سالم دائم
ومستقر".
 _3نزع السالح النووي حيث تلتزم كوريا الشمالية "بالعمل من أجل إخالء شبه الجزيرة الكورية من األسلحة
النووية بشكل كامل".
 _4سيعمل الجانبان على استعادة رفات اآلالف من القوات األمريكية التي لم يتم التعرف عليها خالل الحرب
الكورية .كما اتفق الجانبان على إجراء مفاوضات متابعة يقودها على الجانب األمريكي وزير الخارجية "مايك
بومبو" .وفي أعقب القمة أعلن "ترامب" أن الواليات املتحدة ستعلق التدريبات العسكرية السنوية بين الواليات
املتحدة وكوريا الجنوبية ،والتي وصفها ترامب بأنها "مناورات حربية" و "استفزازية"1.
وأثناء االجتماع الذي عقد في هانوي ،اقترحت واشنطن مقاربة كبيرة أو مقاربة "كل ش يء أو ال ش يء
"على اتفاقية شاملة تضمنت صورة واضحة للحالة النهائية لنزع السالح النووي .من ناحية أخرى ،ظلت بيونغ
يانغ ثابتة على نهجها واملطالبة بسلسلة من االتفاقات التدريجية ،بينما تركت حالة نزع السالح النووي مفتوحة.
الفرق األساس ي في مواقفهم أدى بالواليات املتحدة إلى رفض عرض كوريا الشمالية بهدم منشأة "يونغبيونغ"
النووية مقابل تخفيف العقوبات الرئيسية التي تؤثر على معيشة الشعب الكوري .سبب رفض واشنطن أن
ً
كافيا ،واقترحت سحب جميع العقوبات مقابل اإلغالق الكامل لبرنامج كوريا النووي2.
العرض لم يكن
يستنتج مما سبق أن "ترامب" حاول حل وإنهاء امللف النووي لكوريا الشمالية عن طرق املفاوضات
والدبلوماسية من خالل اللقاءات الرسمية مع الزعيم الكوري ،لكن يتضح أن هذه املحاوالت باءت بالفشل
بسبب الرفض األمريكي للمقترحات الكورية التي تنطوي على إنهاء هذا امللف بشكل تدريجي وعلى مراحل تمتد
لسنوات ،مقابل إلغاء العقوبات املفروضة على كوريا الشمالية وإعادة العالقات الطبيعية .هذا االقتراح الذي
رفضه "ترامب" ألنه يريد نزع السالح النووي الكوري بشكل كامل ودون تقديم أي تنازالت ،األمر الذي يعطل
عملية إنهاء امللف النووي الكوري ويتركه معلق دون حل ويؤدي إلى تأزيم العالقات بين البلدين.
الخاتمة
يتضح مما تقدم أن سياسة الواليات املتحدة األمريكية في ظل والية "ترامب" اتجهت نحو معالجة القضايا
العاملية بما يتفق مع مصالح الواليات املتحدة األمريكية ،حيث عمل "ترامب" على وضع استراتيجية أمريكية
1Emma

Chanlett-Avery, Coordinator, and Other: North Korea, U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal
Situation,Congressional Research Service, July 2018, P 5.
2Jojin V. John: Trump-Kim DMZ Meeting: A New Normal in US-North Korea Relations, Indian Council of World Affairs, New
Delhi ,July 2019, P 4.
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تخدم سياسته الخارجية ،فقد شكلت قضايا امتالك السالح النووي من قبل إيران وكوريا الشمالية محور من
محاور سياسة "ترامب" حيث عمل على منع إيران من الوصول إلى حيازة السالح النووي وعارض االتفاق النووي
الذي تم عام  ،2015ودعم استراتيجيته بالتعاون مع الحلفاء لضرب القدرات االقتصادية اإليرانية من خالل
حصار اقتصادي .وحاول إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية عن طريق الضغط االقتصادي والحصار ،ثم
اللجوء لألسلوب الدبلوماس ي من خالل املفاوضات لكن لم يستطع تحقيق أي مكاسب أو تقدم.
كما انتهج "ترامب" سياسة اقتصادية تجاه الصين تهدف لتحسين امليزان التجاري لصالح الواليات املتحدة،
وإضعاف الدور االقتصادي والتجاري للصين ،كما هدف "ترامب" إلى إلحاق الخسائر املادي واالقتصادي
بالصين وحرمانها من القيام بدور فعال على املستويات االقتصادي والتجاري اإلقليمية والدولية ،وإضعاف
قدرتها على التأثير باالقتصاد الدولي.
ً
باإلضافة لتوجه "ترامب" نحو العراق ملا يتمتع به هذا البلد من مزايا اقتصادية وجيو -استراتيجية ،فضال
عن رغبة اإلدارة األمريكية في صياغة مستقبل العراق بشكل يتناسب مع توجهات ومصالح الواليات املتحدة
األمريكية ،ومنع إيران من التمدد االستراتيجي في العراق والتحكم في مفاصل السياسة األمنية واالقتصادية
للعراق ،ويمكن القول أن الواليات املتحدة تعتمد على حليف في تطبيق سياساتها تجاه العراق وهو تركيا.
وتطرقت سياسة "ترامب" إلى حل القضية الفلسطينية والصراع العربي-اإلسرائيلي من خالل "صفقة
القرن" التي يسعى "ترامب" لتنفيذها على الرغم من عدم ذكر تفاصيلهابشكل دقيق ،لكن يتضح أن هذا الحل
سيكون في صالح الكيان "اإلسرائيلي" الذي كانت والتزال الواليات املتحدة تدعمه وتحقق مصالحه على حساب
الشعب العربي الفلسطيني ،فهذا الحل الذي يقدمه "ترامب" ال شك أنه يهدف لتصفية الحقوق الفلسطينية
وخاصة حق العودة وقضية الالجئين واملقدسات الدينية.
املراجع
• باللغة العربية
 _1استراتيجية ترامب الجديدة للتعامل مع إيران ،تاريخ النشر  ،2017/10/13استرجعت بتاريخ
 ،2019/4/7من املوقعhttps://www.alhurra.com/a/trump-strategy/397296.html:
 _2انطالقورشةالبحريناليوم ..مقاطعةدوليةواحتجاجاتشعبية،تاريخالنشر  ،2019/6/25استرجعت
بتاريخ  ،2019/6/26من املوقع/https://arabi21.com/story :
 _3باألرقام ..حرب التجارة بين أميركا والصين ،تاريخ النشر  ،2019/5/13استرجعت بتاريخ ،2019/9/12
من املوقعhttps://www.alhurra.com :
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 _4أبرز املحطات في الحرب التجارية بين الصين والواليات املتحدة ،تاريخ النشر  ،2019/8/24استرجعت
بتاريخ  ،2019/9/12من املوقعhttps://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2019-08-24- :
1.3633225
 _5احتدام الحرب التجارية بين الواليات املتحدة والصين ،تاريخ النشر  ،2019/8 /25استرجعت بتاريخ
 ،2019/9/12من املوقعhttps://www.alittihad.ae :
 _6هلب ،إيمان.مراحل التصعيد في الحرب التجارية بين الصين وواشنطن ،تاريخ النشر ،2019/8/6
استرجعت بتاريخ  ،2019/9/12من املوقعhttps://www.elwatannews.com/news/details/4289224 :
 _7شمعة،آية.سياسة الواليات املتحدة األمريكية تجاه القدس ،قسم الدراسات ،املركز الفلسطيني
لإلعالم ،تاريخ النشر  ،2017/12/13استرجعت بتاريخ  ،2019/4/7من املوقع:
https://www.palinfo.com/news/
 _8ترامب إيران تسيطر على العراق َّ
ولدي خطط عسكرية ،تاريخ النشر  ،2017/1/26استرجعت بتاريخ
 ،2019/4/19من املوقعhttps://alkhaleejonline.net/ :
 _9تفاصيل من "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية ،تاريخ النشر  ،2018/3/9استرجعت بتاريخ
 ،2019/4/19من املوقعhttps://www.alalamtv.net/news :
 _10تقرير فرنس ي يكشف تفاصيل مخيفة عن صفقة القرن الصادمة ،تاريخ النشر ،2018/7/11
استرجعت بتاريخ  ،2019/4/19من املوقعhttps://www.alalamtv.net/news :
 _11ترامب إبران تسيطر على العراق ولدي خطط عسكرية ،تاريخ النشر  ،2017/1/26استرجعت بتاريخ
 ،2019/4/19من املوقع/https://alkhaleejonline.net :
 _11تومبسون ،جاك.سياسة ترامب في الشرق األوسط ،ترجمة :أحمد عيشة ،تاريخ النشر،2018/11/7 :
استرجعت بتاريخ  ،2019/4/7من املوقعhttps://harmoon.org :
 _12خليج عمان :إيران ترفض االتهام األمريكي والبنتاغون ينشر فيديو إلزالة الحرس الثوري للغم من
إحدى الناقلتين ،تاريخ النشر  ،2019/6/14استرجعت بتاريخ  ،2019/6/20من املوقع:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-48620464
 _13فايز،ديانا .مآآلت األزمة الكورية ،تاريخ النشر  ،2017/5/8استرجعت بتاريخ  ،2019/9/12من املوقع:
http://efsregypt.org/%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 _14حسون ،ضياء.استراتيجية ترامب في العراق ال مكان إليران ،تاريخ النشر  ،2018/9/25استرجعت
بتاريخ  ،2019/4/7من املوقعhttps://arabic.sputniknews.com :
 _15خليجعمان :إيرانترفضاالتهاماألمريكيوالبنتاغونينشرفيديوإلزلةالحرسالثوريللغممنإحدىالناقلتين،
املوقع:
من
،2019/6/20
بتاريخ
استرجعت
،2019/6/14
النشر
تاريخ
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-48620464
 _16طرق األبواب أهداف جولة جواد ظريف اآلسيوية ،مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة ،تاريخ
النشر  ،2019/5/20استرجعت بتاريخ  ،2019/6/20من املوقعhttps://futureuae.com :
 _17عطوان ،عبد الباري .تفجيرات ناقالت النفط في ميناء الفجيرة اإلماراتي هل ستكون الشرارة التي
ستشعل فتيل الحرب األمريكية اإليرانية في الخليج من هي الجهة التي تقف خلفها وكيف سيكون الرد األمريكي،
تاريخ النشر  ،2019 /5/12استرجعت بتاريخ  ،2019/6/20من املوقعhttps://www.raialyoum.com :
 _18محجوب،علي محمود .توجهات السياسية الخارجية األمريكية نحو القضايا العربية في ظل رئاسة
ترامب،آفاق عربية ،العدد .2017 ،1
 _19فريق تحرير نون بوست :هل تؤدي األزمة بين كوريا الشمالية وأمريكا إلى حرب نووية مقبلة؟ ،استرجعت
بتاريخ  2019/9/12من املوقعhttps://www.noonpost.com/content/19329 :
 _20ملاذا فرضت واشنطن عقوبات على قطاع التعدين اإليراني ،مركز املستقبل لألبحاث والدراسات
املتقدمة  ،تاريخ النشر  ،2019/5 /15استرجعت بتاريخ  ،2019/6/20من املوقعhttps://futureuae.com :
 _21صالح ،محسن .فلسطين سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ،ط( ،)1كواالملبور ،ماليزيا،
.2002
_ 22صفقة القرن توجهاتها وتفاعالتها املحتملة ،تقرير ،إعداد مركز الدراسات السياسية والتنموية ،غزة،
.2018

 _23سالمة ،محمد .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وقضايا املرحلة النهائية بين قواعد القانون واختالل
القوى واملوازين ،ط( ،)1شبكة املعلومات الجامعية ،جامعة عين شمس ،مصر.2001 ،
 _24محمد ،معتز عبد القادر .سياسة اإلدارة األمريكية الجديدة (دونالد ترامب) تجاه العراق .عدد خاص
باملؤتمر العلمي الدولي الثالث في القانون والعالقات الدولية واإلعالم ،جامعة جيهان ،أربيل.2017 ،
 _25الغيتاوي ،هيثم .أمريكا وكوريا الشمالية" ..الهيستريا العسكرية" تهدد ً 64
عاما من "الصبر االستراتيجي"،
تاريخ النشر  ،2017/4/15استرجعت بتاريخ https://alroya.om/post
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مشروع دولة إسرائيل الكربى
Greater Israel Project
. املغرب، جامعة محمد الخامس، باحث في العلوم السياسية،أحمد أهل السعيد
Ahmed Ahlessaid,PhD Researcher, Mohammed V University, Morocco

ملخص
. من النيل إلى الفرات،يسعى املقال إلى توضيح كيف قامت إسرائيل بتطبيق مشروع دولة إسرائيل الكبرى
 الذي يعتبر من. وأهم الوسائل التي اعتمد عليها الصهاينة لتحقيق مشروعهم.على حساب جيرانها العرب
 كما يتطرق املقال إلى أوضاع.املعتقدات السياسية والدينية التي يؤمن بها الصهاينة ويسعون إلى تحقيقها
. التي وفرت للصهاينة الظروف املناسبة لتحقيق هذا املشروع،األنظمة العربية
. اإلرهاب، الصهاينة، األنظمة العربية، الشرق األوسط، دولة إسرائيل الكبرى:كلمات مفتاحية
Abstract
This article seeks to explain how Israel implemented the Greater Israel project, from the Nile
to the Euphrates. At the expense of its Arab neighbors. And the important means on which the
Zionists relied to achieve their project. Which is one of the political and religious beliefs that
Zionists believe in and strive to achieve. The article also addresses the conditions of Arab regimes,
which provided the Zionists with the conditions appropriate to achieve their project.
Keywords : Greater Israel, Middle East, Arab regimes, Zionists, terrorism.
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مقدمة
تطمح إسرائيل إلى دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات .وذلك من أجل إحياء أمجاد مملكة النبي داوود
وسليمان ،اللتان كانتا تعيش فيهما مملكة إسرائيل في أوج قوتهما ،كماورد في سفر التكوين " 18/15
لنسلك…هذه األرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات" .كما حدد مؤسس الصهيونية هرتزل أرض
إسرائيل من وادي النيل إلى الفرات.1
تحقيق دولة إسرائيل الكبرى يستلزم من إسرائيل أن تكون دولة قوية .من أجل تغيير الخريطة وبناء خريطة
جديدة في الشرق األوسط .ولن يكون السلم هو الوضع املناسب لتنفيذ هذا املشروع ،وإنما الحروب التي خاضتها
إسرائيل والتي ستخوضها في املستقبل هي التي ستوفر الظروف املناسبة لتطبيق هذه الطموحات ،فالحروب
تسمح لها بنقل السكان وترحيلهم وإجراء تغييرات ديمغرافية تتوسع من خاللها أكثر فأكثر ،ففي سنة 1948
غادر أالف من فليسطين تاركين ورائهم منازلهم وأعمالهم وأراضيهم ،بسبب األعمال اإلرهابية التي ارتكبتها
إسرائيل في حقهم ،لتستولي على أراضيهم بغية توسيع نطاق دولتها ،لذلكفهي الدولة الوحيدة في العالم التي
ليس لها حدود رسمية معترف بها .ورسم الحدود رهين بالتوسع املستقبلي لها ،بحيث ال يتأتى ذلك إال بالحروب،
سعيا وراء ضم أراض ي الغير .كما فعلت إسرائيل عندما سعت لضم دول تقع في ما يعرف بالهالل الخصيب
باستالئها على الجوالن السوري ،وسيناء املصرية ،وأجزاء من أراض ي لبنان واألردن.
إن الصراعات في الشرق االوسط تدور حول مشروع دولة إسرائيل الكبرى باألساس ،وإسرائيل تريد التخلص
من الدول التي تعرقل تنفيد هذا املشروع الذي يمرر بطريقة تدريجية ،و لقد ظهرت مؤخرا بوادر من مشروع
دولة إسرائيل الكبرى:
اإلعالن عن القدس عاصمة لإلسرائيل.االعتراف األمريكي بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن املحتل.اإلعالن عن قطع الدعم األمريكي عن األونروا.احتواء قطاع غزة. إصدار إسرائيل قانون الدولة اليهودية.عما قريب سيضمون الضفة الغربية إلسرائيل .لكن هذه األمور رغم أهميتها تشكل الجوانب الشكليةملشروع دولة إسرائيل الكبرى ،أما الجانب الجوهري سيحسم على األرض.
-

لكن كيف ستفعل إسرائيل مشروع دولة إسرائيل الكبرى؟

 -1ثيودور هرتزل ،يوميات هرتزل ،ترجمة هلدا شعبان صايغ ،مركز االبحاث منظمة التحرير الفليسطينية ،بيروت ،ص .711
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 -1اإلرهاب :يعتبر اإلرهاب من األسلحة األساسية التي تعتمد عليها إسرائيل .خاصة إن سالح
اإلرهاب هو السالح املثالي ،ألنه غير مكلف ماديا ،سهل االستعمال ،ويصعب اكتشافه ،كما أنه مميت
ومهلك ،ويمكن تنفيذ املهمة التي يوظف من أجلها بطريقة سريعة وخاطفة ،وفي ذات الوقت فإنه
باإلمكان أن يفتح الطريق أمام مكاسب سياسية ومالية طائلة بعد أمد بعيد من تنفيذ املهمة وحتى
نسيانها ،لذلك اإلرهاب سيظل في املستقبل ،هو سالح إسرائيل الفعال.1
ان إسرائيل تفضل اإلرهاب ،ألنه ال يحتاج أن يتم االعالن عنه رسميا .كما قد يتم القيام به عن
طريق مؤسسة حكومية أو خارجية .من قبل األصدقاء أو األعداء.2
قال الياهو شريت3في مذكراته أن بن غوريون بعث إليه رسالة جاء فيها" :هذه الدولة ليست لديها تعهدات
دولية ،ومسألة السالم غير واردة...عليها أن تحسب خطواتها بشكل ضيق وتعيش بسيفها ،عليها أن ترى أن
السيف كأداة أساسية ،إن لم تكن األداة الوحيدة ،التي من خاللها تستطيع اإلبقاء على معنوياتها عالية
والحفاظ على توترها املعنوي .ومن أجل تحقيق هذا الهدف ،قد تضطر ،ال بل يجب عليها ،خلق األخطاء ،من
أجل فعل ذلك يجب أن تتبنى وسيلة االستفزاز واالنتقام .وقبل كل ش يء دعونا نأمل في حرب جديدة مع الدول
العربية ،حتى نتخلص أخيرا من مشاكلنا ونكسب املساحة التي نريدها".
اعترف شاريت أن الجيش كان يفتعل العديد من العمليات اإلرهابية على الحدود اإلسرائيلية األردنية ،أو في
القدس أو في مصر .من أجل تبرير الحرب على هاته الدول .كما أكد أن وزير الدفاع بن غوريون اقترح في أحد
اجتماعات الوزارة أن تعلن إسرائيل بطالن اتفاقية الهدنة مع مصر ،من أجل تجديد حرب  .1949-1948كما
كشف أيضا عن األعمال اإلرهابية التي قامت بها إسرائيل في مصر سنة  ،1954واملتمثلة في تدمير ممتلكات
األمريكية والبريطانية في مصر  .من أجل أن يتم إتهام املصريين بارتكابها .لتقف املفاوضات التي كانت في هذه
املرحلة بين األمريكيين واملصريين .إلى جانب األعمال اإلرهابية التي أشار إليها أيضا شاريت املتمثلة في قيام أفراد
من الجيش اإلسرائيلي ،بقتل العرب بدافع االنتقام دون محاسبة.4

 -1جاك تايلور ،أوراق املوساد املفقودة ،ترجمة إلياس توفيق ،ص 71
 -2قال جاك تايلور "...نقوم بدفع طرف أخر لكي يتولى تنفيذ العمل اإلرهابي نيابة عنا ،إن الحالة املثلى هي أن يكون هذا الطرف هو أحد أعدائنا
حيث نستغل طمعه وجشعه أو نستغل غروره وكبرياءه الكاذبة ،أو رغبته في االنتقام ،أو نستغل مثاليه غير الواقعية أو الزائدة عن حدها ،ومن
املمكن أن نستغل خليطا من هذه الدوافع ،كل هذا يعتمد على البراعة التي نلعب بها ورقتنا وعلى درجة سذاجة ضحيتنا."...
جاك تايلور ،أوراق املوساد ،ص .74
 -3رئيس القسم السياس ي باملنظمة الصهيونية  ،1948 -1933أول وزير خارجية إسرائيل  ،1956 -1948ورئيس وزراء اسرائيل .1955 -1954
 -4من يريد التعمق في تفاصيل اإلرهاب االسرائيلي اتجاه الدول العربية ،انظر :موس ى شاريت ،إرهاب إسرائيل املقدس ،من مذكرات موس ى شاريت،
ترجمة ليلى حافظ ،مكتبة الشروق الدولية ،الطبعة االولى ،القاهرة.2009 ،
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لكن اإلرهاب لم يتم استخدامه بشكل واسع ،إال مع نهاية الحرب الباردة .وبداية النظام الدولي الجديد.
خصوصا مع أحداث  11ديسمبر  .2001التي اتهمت فيها أمريكا العراق بارتكاب اإلرهاب ضدها .مما مهد إلى
الحرب الخليجية الثانية سنة .200321
أما اليوم نفس اإلرهاب استمر .لكنه تطور ،حيث أصبح ال يعتمد على طرق التدخل املباشر (االحتالل).
وإنما عن طريق الحرب بالوكالة .من أجل تجنب الجيوش األضرار املادية والبشرية .ففي بداية الحرب بالوكالة
على سوريا 3والعراق ،كان يتم تصوير املنظمات اإلرهابية في قنوات اإلعالم العاملية واإلقليمية ،التي تقاتل في
 -1قال الجنرال االمريكي وسلي كالرك في مؤتمر الديمقراطية االن ،في مقابلة تليفزيونية " حوالي عشرة ايام بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر،
ذهبت الى وزارة الدفاع (البنتاغون) وبعد أن قابلت الوزير دونالد رامسفيلد ونائبه بول ولفويتس ،هبطت إلى الطابق السفلي ملقابلة بعض األشخاص،
الذين كانوا تحت إمرتي ،أحد الجنراالت ناداني قائال :سيدي  ،عليك القدوم والتحدث معي لفترة وجيزة ،قلت له لكنك مشغول ،ال ال ،لقد اتخذنا
قرار خوض الحرب على العراق .كان هذا في حوالي  20من ديسمبر ،قلت له :نحن ذاهبون للحرب في العراق ملاذا ،قال ال ادري ،ثم قال لي :أظن أن
ليس لديهم ما يفعلونه غير هذا ،قلت له هل وجدوا أي دليل يربط صدام حسين بالقاعدة؟ قال ال ال ،ال جديد في هذا ،ولكنهم بكل بساطة قرروا
الحرب على العراق ،ثم قال  :ولكن أظن أننا ال نعلم ماذا نفعل مع اإلرهاب ،ولكن عندنا قوة عسكرية قوية ،ويمكننا إسقاط األنظمة ،.ثم قال :أظن
أن اإلدارة الوحيدة التي لديها القوة العسكرية هي مطرقة وكل مشكلة يجب أن تبدوا وكأنها مسمار ،عدت لرؤيته بعد عدة أسابيع ،وفي ذلك الوقت
كنا قد بدأنا القصف الجوي في أفغانستان ،قلت له :هل ال نزال على قرارنا بالحرب على العراق؟ ثم انحنى على مكتبه وتناول مذكرة وقال :لقد
استلمت هذه من األعلى( ،مكتب وزير الدفاع) ،ثم قال هذه املذكرة تصف كيف علينا احتالل  7دول في مدة  5سنوات :نبدأ بالعراق ،سوريا ،لبنان،
ليبيا ،الصومال ،السودان ،ثم ننتهي بإيران.
 -2قبل أحداث  11سبتمبر سنة ،2001أخبرت املخابرات األمريكية البيت األبيض أن هجوم إرهابي وشيك الوقوع وقدمت التفاصيل املتعلق بذلك.
لكن البيت األبيض رفض ذلك .وبعد وقوع أحداث  11سبتمبر .كان بيت األبيض يطلب من املخابرات االمريكية ،إثبات تورط صدام حسين في أحداث
 11سبتمبر .لكن املخابرات االمريكية أكدت أن صدام حسين ليس له أي عالقة بأحداث  11سبتمبر.
للمزيد من التفاصيل :أنظر كتاب سوزان لبنداور العميلة السابقة في املخابرات االمريكية التي كانت مكلفة بملف العراق.
سوزان لبنداور ،عندما تصبح الحقيقة خيانة ،ترجمة سليمان القرنة ،الطبعة األولى ، ،العبيكان ،الرياض.2016 ،
 -3قال تشارلز شوبريدج ،ضابط سابق في املخابرات البريطانية في مكافحة اإلرهاب ،قال في برنامج قصارى القول ،على قناة الروسية ... "RTإن
املخابرات البريطانية مرتبطة بتنظيم الدولة "داعش" وجبهة النصرة في كل من سوريا والعراق ،يقدر الجهاديون البريطانيون ب 2000وهم يحاربون
إلى جانب النصرة أو داعش ،خالل سنوات الثالث املاضية كان الجهاديون يتنقلون بحرية الى سوريا وهذا مخالف للقانون كما أنه مخالف للقانون
البريطاني...إن املخابرات البريطانية واألمريكية هما املسؤوالن عن ظهور داعش ،باإلضافة إلى املمولين العرب ،واألمر قد ال يكون له عالقة بسوريا
بشكل مباشر ،بل بالشرق األوسط ككل وبالصراع بين السنة والشيعة والذي تم استغالله من قبل الغرب باإلضافة غلى السعودية التي لعبت
دورا كبيرا في تمويل ودعم داعش وتنظيمات مشابهة ،وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية لعبت أيضا دورا في ذلك وإن لم تقم بدعم تلك
املجموعات بشكل مباشر إال أنها سمحت بدعمهم .وهنا نرى أن ظهور داعش وأهدافها متوافقة مع السياسية البريطانية واألمريكية والسعودية في
املنطقة...وأن الحكومة البريطانية لم تفعل شيئا ،غال مؤخرا ملنع الجهاديين من الذهاب الى سوريا ،بعكس اإلجراءات التي تقوم بها ملنعهم من التوجه
إلى أفغانستان واليمن وغيرها ،وهكذا أصبحت سوريا املكان الوحيد يستصرف فيه اإلرهابيون وعناصر القاعدة كما يشاؤون ،بال خوف من تعرض
لضربات من قبل الطيران بدون طيار .وجود بعض الساسة في السعودية وقطر وبريطانيا والواليات املتحدة ،يرون منفعة في استمرار هذه الحملة
لفترة طويلة  .القوات األمريكية بإمكانها تدمير داعش بسرعية وتحرير املناطق التي تسيطر عليها  ،كما هو الحال بالنسبة لتركيا ،التي تستطيع
تدمير قوات داعش املوجودة على حدودها مع سوريا ،لكن هناك منافع من داعش والجماعات األخرى التي تحارب األسد خالل السنوات األخيرة
والهدف زعزعة االستقرار في العراق وسوريا حلفاء إيران في املنطقة والتي ينظر إليها كعدوة بالنسبة إلسرائيل والسعودية أي أصدقاء الواليات
املتحدة األمريكية وبريطانيا ومن املنطقي عدم القضاء على داعش أو تركها تسيطر على زمام األمور ،فالهدف بالنسبة لهم هو اإلبقاء على األزمة
مشتعلة ،وبالتالي نستنتج أن الغرب كان مهتما باإلبقاء على الحرب الدائرة في سوريا وهذا ما يحدث في العراق ،حيث هناك حكومة شيعية ودولة
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سوريا على أنهم ثوار يطالبون بالديمقراطية .ومادامت املنظمات اإلرهابية تهدم العالم االسالمي .الذي عجزت
جميع الحروب الصليبية أن تحققه .فهذا في مصلحة الغرب .وهو الذي يفسر تشجيع الهجرة العاملية إلى
املنظمات اإلرهابية في سوريا والعراق .فقد اطلق الغرب على هؤالء املقاتلين لقب املجاهدين .لكن عند عودتهم
إلى أوروبا لقبوا باإلرهابيين !.كيف وصلت األالف من املقاتلين من مختلف بقاع العالم ودخلت إلى سوريا
والعراق؟ من فتح الحدود وقدم التسهيالت؟ ودربهم؟ ودعمهم ماديا وبشريا وإعالميا ؟
اعترف وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم بتاريخ  ،2017/10/25على قناة قطر ،قائال " ...أول ما بدا
موضوع سوريا توجهت للسعودية وقابلت امللك عبد هللا بناء على تعليمات من األمير الوالد ،قال لي نحن معكم،
أنتم امشوا في هذا املوضوع ونحن ننسق معكم...كان أي ش يء يذهب إلى سوريا يتم عبر تركيا بتنسيق مع القوات
األمريكية ،وكان توزيع أي ش يء يتم عن طريق القوات األمريكية واألتراك ونحن والسعوديين ،يمكن قد حصل
خطأ في تدعيم فصيل معين في فترة معينة ،هل كانت لكم عالقة بجبهة النصرة1؟ ،...يمكن أن تكون لنا عالقة،
لكن عندما تبين أن تصرفات النصرة غير مقبولة توقف الدعم الذي كنا نقدم له ."....وقال أيضا في مقابلة
أخرى مع الصحفي األمريكي تشارلي روز" ...عندما بدأت الحرب أو الثورة في سوريا ،كلنا عملنا من خالل غرفتين
للعمليات واحدة في األردن والثانية في تركيا."....هو يقصد غرفة العمليات املشتركة في األردن وتركيا ،والتي تقوم
بقيادة العمليات العسكرية في سوريا والعراق .فقد كان هناك توزيع لألدوار :بالنسبة لألردن وتركيا كان دورهم
هو تدريب واستقبال الجماعات املسلحة وتوفير املعابر األمنة لهم للوصول إلى سوريا والعراق ،وبالنسبة لقطر
والسعودية واإلمارات والكويت دورها توفير الدعم املادي والبشري واإلعالمي .أما أمريكا كانت هي القائدة لغرفة
العمليات املشتركة املوجودة في األردن وتركيا ،من خالل توفير املعلومات والغطاء الجوي لإلرهابيين ضد الجيش
السوري والعراقي ،تحت اسم دعم الثورة وأحيانا محاربة االرهاب .وتنسيق العمليات لكي ال تخرج عن األهداف
املحددة لها.
مع بداية األزمة السورية في سنة ،2011توجه وفد إماراتي إلى سوريا ،يطلب منها أن تقطع عالقاتها مع إيران
وحزب هللا ،لكي تتوقف الحرب على سوريا .فقد كان كل هذا اإلرهاب العاملي على سوريا من أجل إسقاط الرئيس
بشار األسد ،بسبب عالقته االستراتيجية مع إيران وحزب هللا ضد إسرائيل .وإنشاء حكومة جديدة موالية
للغرب .ولو افترضنا أن سوريا أعلنت فك ارتباطها بإيران وحزب هللا حينها سيسوق اإلعالم العاملي واإلقليمي

تحكم من قبل االغلبية الشيعية وهي قريبة من الحكومة في سوريا ومن مصلحة السعودية واسرائيل إضعاف تلك الدول سوريا أو العراق وقد يكون
من مصلحتهم تقسيم هذه الدول أيضا".
 -1قال محمد خير صالح الحربات قائد املجلس العسكري السابق في الجيش الحر في وثائقي لقناة امليادين حول موضوع " الجنوب السوري لهيب
اإلقليم" ..." :املخابرات األمريكية وغيرها ،جابوا أبو محمد الجوالني رئيس جبهة نصرة من الشمال إلى الجنوب ودخل إلى األردن تم نقلوا من الحدود
في سيارة مصفحة إلى أحد الفنادق وكان الفندق خالي من الجميع إال فريق املخابرات األمريكية له فقط .العالم كله يعرف أننا مستعدين أن نحط
أيدينا بيد الشيطان للقضاء على النظام ،نحن ليس عملنا إسرائيل بل سوريا ،نحن بعيدين كل البعد عن إسرائيل."...
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الرئيس بشار األسد على أنه شرعي ونزيه وديمقراطي ،يستحق الدعم واملساند ،وسيقطعون كافة الدعم عن
املعارضة ،التي سيصفونها باملليشيات االنقالبية !.
 -2الثورات امللونة :قالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة كونداليزا رايز"...اليوم انضمت أخيرا
أمم العالم إلى الواليات املتحدة لدعم قضية الحرية ،أننا نقيس نجاحنا من خالل الثورات
الديمقراطية ،التي أذهلت العالم بأكمله ،الثورات النابضة بالحياة والورود والبرتقال واألرجوان
والتوليب واألرز .إن مصير الشرق األوسط مرتبط بشكل وثيق باالنتشار العاملي للحرية ،لقد انتهى هذا
االعتقاد بأن املنطقة تمتلك مناعة نوعا ما تجاه الديمقراطية .فمن خالل العمل مع شركائنا في
مجموعة ثمانية الكبار تمكنا في الواليات املتحدة األمريكية من أن ننش ئ منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا على نحو أوسع ،كمبادرة لبناء عالقات شراكة مع شعوب تلك املنطقة الساعيين
لتحقيق حرية أكبر ."....وهذا ليس تصريح سياس ي فقط ،بل اكثر من ذلك نظرية علمية بامتياز ،ألن
تحقيق الشرق األوسط الجديد يستلزم إسقاط األنظمة التي تعرقل هذا املشروع وإقامة أخرى جديدة
حليفة ،وذلك بطريقة مرنة سياسيا وليس عسكريا ،حتى ال يظهر تورط أمريكا في الفوض ى ،باستثناء
التدخل من أجل إدارة هاته الفوض ى تحت ذرائع إنسانية وتوجيهها حيث تريد .أما العمل العسكري
مستبعد ألنه عمل مكشوف ومكلف ونتائجه غير مضمونة .لذلك كانت الثورات امللونة مفضلة عند
الدوائر االستخباراتية .وهو ما يؤكده قول جميس وولس ي مدير وكالة االستخبارات األمريكية الذي
نشر في القنوات اإلعالمية األمريكية سنة " 2006إذا نجحنا في إقناع املسلمين في العالم ،الذين هم
تحت العبودية كما هو ظاهر في كثير من هذه الدول ،أننا نحن إلى جانبهم ،سوف ننجح في النهاية ،كما
فعلنا ونجحنا في الحرب العاملية األولى والثانية ،والحرب الباردة ضد االتحاد السوفيتي ،طاملا نفعل
ذلك ،سوف نجعلهم متوترين ،سوف نجعل العائلة امللكية في السعودية متوترة ،سوف نجعل نظام
مبارك متوتر ،وبعد نجاحنا في تحرير العراق ،سوف نتفرغ لسوريا وليبيا وباقي الدول ،ونضغط عليهم
ملحاولة تغييرهم ،سوف يلجا إلينا نظام مبارك وكذلك العائلة املالكة في السعودية ،ويقولون لنا نحن
متوترون ،وردنا عليهم سيكون هذا االمر جيد ،نحن نريدكم هكذا ،نريدكم أن تكونوا متوترين ،نحن
نريدكم أن تعرفوا أنه أالن وللمرة الرابعة خالل مائة سنة املاضية أن هذه الدولة وحلفائها
الديمقراطيين قادمون للزحف وسوف ننتصر،ألننا إلى جانب هؤالء األشخاص الذين يخافون منهم
حكام العرب شعوبهم".هناك منظمات دولية غير حكومية ،تتوفر على خبراء محترفين في صناعة
الثورات ،ومن هذه املنظمات نذكر "اوتبور" الصربية (رمزها قبضة اليد) ،يتوافد إليها الشباب من
مختلف البلدان التي ستكون هدفا للثورات امللونة .فهي تدرب الشباب في مركز استراتيجيات املقاومة
الغير العنيفة على كيفية قيادة ثورات السلمية ،وكيفية تأثير في الشعب والتعامل مع قوات األمن
والجيش .والدليل العملي الذي يعتمدونه في تدريب الشباب هو للكاتب االمريكي جين شارب يحمل
عنوان :من الديكتاتورية إلى الديمقراطية ،الكتاب املقدس للمقاومة الغير العنيفة.
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فعندما تكون أي دولة ضعيفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ،تكون ظروفها مؤهلة جدا لنجاح الثورة
امللونة ،ألن الشعب يكون يشعر بالظلم والرغبة في االنتقام ،لذلك فاألمر لن يكلف سوى تدريب مجموعة من
األشخاص على كيفية قيادة الشعب بالوسائل الخطابية والسلمية والدعائية كما تقوم به منظمة"اوتبور"،
لترى األنظمة تسقط واحدة تلوى األخرى .وسقوط أي نظام سيؤدي إلى الفوض ى .لتتدخل أمريكا باسم الحرية
والديمقراطية لتوجيه الشعب عن طريق الدعم املالي والبشري واإلعالمي إلى حيث تريد .فالشعب عندما يكون
في حالة طبيعية يصعب التحكم فيه ،عكس كونه في حالة فوض ى وما ينتابه من غضب ومشاعر يسهل نفسيا
التحكم فيه .تفسير ذلك ان الشعور الشعوب يسهل إدارته بطريقة ال تشعر انها متحكم فيه ،وبالتالي تكون
فاقدة للعقل ويتحكم فيها الالشعور(املشاعر).
ان الثورات امللونة التي أسقطت بها أمريكا العديد من الدول ،استخدمت فيها الشعوب كبش فداء،
وطبقت عليها دون أن تعلم .فعندما تكون في حالة هيجان تسيطر عليها املشاعر وال تتيح لنفسها وقت للتفكير
في إذا كان ما يقومون به صائبا أو ال ! .أو ملاذا الغرب يدعمهم ؟ أو األهداف التي تقف وراء ذلك ! .ال تزال
الشعوب تعتقد أن أمريكا أو الغرب عموما يدعم الثورات حبا فيها أو تعاطفا مع ظروفها .لكن التجارب كفيلة
بتغيير مواقف الشعوب النظرية ،والتاريخ زاخر بها ،نتذكر كيف استغلت بريطانيا الشعوب العربية لقيادة
ثورة عربية سنة  ،1916إلسقاط االمبراطورية العثمانية في مقابل أن تمنحهم االستقالل والحرية ! .بعد انهيار
االمبراطورية العثمانية لم تنل الشعوب العربية ال استقالل وال حرية .بل قسمت بريطانيا وفرنسا الدول العربية
وفقا التفاقية سايكس بيكو .وبالتالي الغرب ال يهمه حرية أو استقالل العرب ،لكنها تستغل فقط ظروف
وحماسة الشعوب لتدمير الدول التي تهدد املصالح األمريكية .وإذا أرادت الشعوب أن تقوم بتقييم الثورات
تقييما موضوعيا ،يتعين عليها أن تدرس نتائج هذه الثورات .هل تحسنت األوضاع االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والحقوقية بعد الثورة؟
إننا نعتبر الثورات الحقيقة؟ هي ثورات النفوس ،التي يجب أن تطهر نفسية املجتمع من رذائل السيئة،
لتمهيد الطريق للثورات الفكرية والسياسية" ،ألن األنظمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،ماهي إال
انعكاس لنفسية الشعوب وليس العكس .إن الشعوب التي تحمل نفسيات مستبدة ،تنتج أنظمة سياسة تشبه
نفسية شعوبها ،ومادامت نفسيات الشعوب مشبعة بالديكتاتورية لن تتغير االنظمة السياسة وستظل على
حالها حتى ولو قامت الشعوب بمئات من الثورات ،وال يمكن ألي ثورة سياسية أن تنجح إذا لم تسبقها ثورة
نفسية ،وحتى إذا قامت ثورات عفوية في ظل نفسيات الديكتاتورية ،في هذه الحالة الثورات ستؤدي إلى تعقيد
الوضع أكثر فأكثر(حلقة مفرغة) .وليس كل خطورة إلى األمام تؤدي إلى الخير .فالكثير من الخطوات الغير
املدروسة أدت إلى الهاوية .تغيير النفسيات نحو األحسن مسألة بطيئة ومتدرجة ،تتحكم فيها التجارب واألزمات
وليس النظريات السياسية أو القانونية .ولكل شعب طبائعه النفسية .والتاريخ يخبرنا أن أغلب الثورات
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السياسية لم تقم بها الشعوب .بقدر ما قامت بها جهات تمتلك قوة تنظيمية ومالية (الجيش ،الطبقات
البورجوازية ،منظمات سرية )...أما الشعوب فهي مجرد وقود في الثورات.
أما النفسية الديمقراطية ،بالنسبة لنا ،يتوقف تحقيقها على مسار من التراكمات والتضحيات ،حتى ترتقي
نفسيات الشعوب إلى الديمقراطية ،وهذا األمر قد يأخذ من الوقت قرون ليتحقق .ألن نفسية املجتمعات تتغير
تدريجيا حسب مستلزمات الواقع .وعندما ترتقي نفسيات الشعوب إلى الديمقراطية حينها يمكن بناء دولة
ديمقراطية تعكس نفسية املجتمع الديمقراطي .وخارج هذا اإلطار لن تتحقق الديمقراطية .ألنه ال يمكن لنا أن
نبني ديمقراطية في األعلى (الحكومة) والديكتاتورية في األسفل (املجتمع) مادام األعلى سوى انعكاس لألسفل.
باستثناء الديمقراطية الشكلية.
 -3الحرب االقتصادية :يستلزم تحقيق هدف دولة إسرائيل الكبرى أن تكون هاته األخيرة قوية
على الدول التي تريد أن تهيمن عليها ،بمعنى إضعاف الدول املعنية بدولة إسرائيل الكبرى .وهناك عدة
طرق تستخدم لهذا الغرض ،فإسرائيل ال تجد أية مشكلة في الحرب االقتصادية ،ألنها هي التي تقف
خلف املؤسسات املالية الدولية التي تمنح قروض لدول مقابل إمالء شروط عليها ،الهدف من هذا
االستعمار االقتصادي هو أال تكون الدول مستقلة ماليا عن املؤسسات الدولية كي ال يجعلها مستقلة
في القرار السياس ي ،وهذا ال تريده إسرائيل ،فهي تسعى إلى جعل الدول في وضع التبعية ليسهل تطبيق
اإلمالءات عليها.1وهذه السياسة تطبق على جميع الدول العربية بما فيها الدول التي تعتبر صديقة
للغرب .هناك العديد من الدول طبقت إمالءات املؤسسات املالية الدولية وتسبب ذلك في اندالع
حركات احتجاجية .وعندما تحقق الحرب االقتصادية هدفها تجد الدولة نفسها منهارة اقتصاديا،
وغير مؤهلة للصناعة واإلنتاج ،بالتالي اللجوء لالقتراض ،ليعطي املؤسسات املالية الدولية مجاال
أوسع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول .مما يفسر ان إسرائيل لن تسمح بقيام أي دولة عربية أو
اسالمية قوية اقتصاديا وعسكريا ،ولعل نموذج ايران خير مثال بحيث تحاول إسرائيل تطبيقه على
هاته الدولة ،التي تعيش أربعين سنة تحت العقوبات االقتصادية ووصلت بمجهوداتها الذاتية في
مجالت البحوث العلمية النووية والفضائية والعسكرية إلى مستوى لم تصل إليه أي دول عربية أو
خليجية تعيش في الرخاء .كل هذه اإلنجازات تهدد مشروع دولة إسرائيل الكبرى ،ألنه ليس من حق
املسلمين التقدم ،فهم في نظر اإلسرائيليين يجب أن يبقوا فقط مستهلكين للغرب ...امتالك األسلحة
النووية محرمة على املسلمين ،لكن من حق إسرائيل والغرب امتالكها ،لكن أن تقوم إيران بتطوير
البحوث النووية مسألة غير مقبولة ،لذلك أعلنوا الحرب االقتصادية والسياسية واإلعالمية
والديبلوماسية على إيران منذ 1979لتبقى ضعيفة ،وليسهل استعمارها.
 -1للمزيد من التفاصيل حول الحرب االقتصادية انظر :جون بركز ،اعترافات قرصان اقتصادي لألمم ،ترجمة مصطفى الطناني وعاطف معتمد،
دار الطناني للنشر ،الطبعة الثانية.2010 ،
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كما أن الحرب االقتصادية طبقت أيضا على العراق و سوريا ،بحيث شنت من قبل من يدعون أنهم جاءوا
ملساعدة الشعب السوري ! وحاولوا تدمير االقتصاد والعملة السورية ،ليعيش الشعب السوري في الفقر
واملجاعة،
وإذا فشلت الحرب االقتصادية في تحقيق أهدافها .ينتقل الغرب إلى الحرب العسكرية ،لكن بالنسبة
إلسرائيل هذا الخيار صعب التحقق ،ألنها ال تتوفر على جيش كبير ،فهي دولة صغيرة محاطة بماليين من
الجيوش العربية ،لذلك ستتجنب الحرب املباشرة قد اإلمكان ،وتعتمد إلى جانب الحرب االقتصادية الحرب
االستخباراتية واإلعالمية سواء من خالل صناعة ثورات أو انقالبات أو دعم األقليات.
 -4سياسة الخطورة خطورة :إن مشروع دولة إسرائيل الكبرى يمرر تدريجيا تطبيقا للسياسة
"الخطوة الخطوة" التي جاء بها هنري كيسنجر ،التي طبقتها إسرائيل في عالقتها بالعرب .وهي سياسة
تعتمد على موازين القوى .فقد طبقت في البداية أثناء الحرب العاملية الثانية عندما طالبت املنظمة
الصهيونية العالم السماح لليهود باللجوء إلى فلسطين من أجل حمايتهم من محارق هتلر .تحت ذريعة
وكحجة للعالم أن هدفها إنساني وليس لها أي أطماع أو نية إقامة دولة يهودية .لكن استمرت في الهجرة
السرية والغير الشرعية وقاموا بشراء األراض ي ،حتى أصبح اليهود يشكلون ثقل سكاني في فلسطين،
حينها طالبوا بإقامة دولة ،لذلك وافقوا على قرار التقسيم سنة  ،11947الذي يقوم على فكرة حل
الدولتين.و عندما ازدادت إسرائيل قوة غيرت سياستها وأصبحت تفرض سياسة األمر الواقع وهو
الدولة الواحدة ،بحيث قامت باالستيالء على أراض ي الفلسطينيين وطرهم من قراهم ،وحول هذا
املوضوع يقول بن غوريون "...من شأن الهجرة أن تعزز قوتنا كثيرا ،أكثر من أي ش يء أخر .وفي ما يتعلق
باالحتالالت ربما كان في وسعنا احتالل املثلث والجوالن والجليل كله ،بيد أن هذه االحتالالت ما كانت
لتعزز أمننا بمقدار ما قد يعززه استيعاب املهاجرين ،مضاعفة املهاجرين تمنحنا املزيد من القوة ،ومن
جهة أخرى الهجرة تنقذ اليهود من فناء تام يمكن أن يحيق بهم في املستقبل....على الهجرة يتوقف
مصير الدولة ..صحيح أنه تسنى لنا إنجاز احتالالت ،لكن من دون استيطان ،ليس لهذه االحتالالت
قيمة حاسمة ال في النقب ،وال في الجليل وال في القدس ،واالستيطان هو االحتالل الفعلي .2"...والهدف
من السياسية اإلسرائيلية أن تكون إسرائيل هي الدولة الفعلية وفلسطين دولة شكلية ،ليسهل
إخضاعهاته االخيرة .وتصبح دولة بدون سيادة تقوم بأدوار خدماتية فقط للشعب الفلسطيني .مثل
والية داخل إسرائيل .ولم تقف سياسة إسرائيل عند هذا الحد .حيث بعدما أصبحوا يسيطرون على
أغلب فليسطين ،بدأوا بالتوسع خارجه االحتالل أجزاء من أراض ي الدول املحيطة بها.
 -1صوت لقرار التقسيم  33صوت ضد  13صوت
 -2دافيد بن غوريون ،يوميات الحرب ،1949 -1948 ،ترجمة ،سمير جبور ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،الطبعة األولى ،بيروت  ،1993ص
.744
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وبالتالي ،فإسرائيل كانت سياستها تحدد حسب ميزان القوة مع خصومها ،عندما كانت فليسطين قضية
العرب األساسية ،كانت في هذه املرحلة تطالب فقط بحل الدولتين ،لكن عندما لم تعد فليسطين من اهتمامات
العرب ،إلى جانب ضعف العرب (بسبب خالفاتهم الداخلية) ،هنا اختلت موازين القوى لصالح إسرائيل ،وهذا
وفر مناخ مناسب لتنفذ سياسة التوسع ،و تحقيق دولة اسرائيل الكبرى ،فهي تريد البحث عن مجال حيوي
مستقبلي لتوسيع رقعتها الجغرافية .لذلك الحل سيكون على حساب جيرانها ،الذين سيكونون ضحية هذا
املشروع  .وقد قدم الياهو حسب الياهو ساسون 1إلى املنظمة الصهيونية مشروعه قائال " مشروعنا له العديد
من االيجابيات:
 إسقاط النظام السوري املعادي لنا .تقسيم العرب في فليسطين بين مؤيد ومعارض ،مماسيضعف املعرضين ملشروعنا.
 تحقيق الخطة األمريكية والبريطانية الهادفة إلى إقامة دولة يهودية في جزء من فليسطين تغيير موازين القوى في العالم العربي. إن الدول العربية الكبيرة ستقسم وربما تهدم الجامعة العربية.2ويمكن القول أن إسرائيل نجحت نوعا ما في تحقيق جزء من مشروعها ،حيث فككت في بداية األمر الدول
العربية من خالل عقد اتفاقات ثنائية (سالم ثنائي) معه التحفظ موازين القوى لصالح إسرائيل .وذلك بإغرائها
بتقديم مساعدات عسكرية وحماية األنظمة العربية .كانت مصر أول دولة طبقت عليها هاته السياسة ،بحيث
خرجت بموجب اتفاقية كامب ديفيد من الصراع العربي اإلسرائيلي ،اكثر من ذلك لم تقم أي حرب عربية أخرى
ضد إسرائيل بعدها ،وهذا كان الهدف من االتفاقية .ألن مصر كانت القائدة للدول العربية (اإلسرائيليين
يعتبرون العرب بدونها ال يفعلون شيئا) .وقد عممت هاته السياسة على باقي دول املنطقة :األردن ،وفلسطين
ماعدا العراق وسوريا ولبنان لم يبرما أي اتفاقية سالم مع اسرائيل ،وهذا كان أحد أسباب العداء اإلسرائيلي
لهذه الدول.
فإذا قمنا بحساب عدد الصراعات التي خاضها العرب ،سنجد أن أغلبها كانت حروب داخلية وإقليمية بين
دول عربية وليس خارجية مع دول أجنبية .هذه الصراعات الداخلية جعلت العرب في حالة ضعف وغباء
سياس ي ،حفز ودعم إسرائيل على أن تتقوى ،ومادام العرب في هذا الطريق ،سيستيقظون يوما ما وسيجيدون
إسرائيل أقامت دولتها الكبرى من النيل إلى الفرات.
العرب سهلوا املهمة على إسرائيل ،ألن حالتهم ال تحتاج من العدو خلق أزمات أو انقسامات ،ألنها موجودة
أصال ،ما عليها سوى إدارة هذه الصراعات في سبيل تحقيق أهدافها ،وهذا يتوقف على العمل االستخباراتي
 -1املسؤول عن العالقات السياسية التابعة للقسم السياس ي للمنظمة الصهيونية.
 -2بدر الحاج ،قراءة في مذكرات الياهو ساسون والياهو ايالت ،ترجمة اديب ابو علون ،دار مصباح الفكر ،بيروت ،الطبعة األولى ،1982 ،ص .139
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والسياس ي وليس العسكري .إن طموح إسرائيل هو أن ال تخوض أي حرب عسكرية مع أعدائها ،مادام األعداء
سيحاربون محلها ،ويحققون أهدافها .وإسرائيل تشكر العرب على الخدمات املجانية التي يقدمونها لها.1
فمادامت هذه الصراعات الداخلية واالقليمية مستمرة ،ستقسم العرب وتدمر العالم العربي ،فهذا يعني
أن القوى الفاعلة في هذه الصراعات تخدم مشروع دولة إسرائيل ،سواء عن علم أو بدون علم .
الخاتمة
وبالتالي مصلحة إسرائيل في بقاء االنقسامات العربية واالسالمية ،واستغاللها إلبقاء العرب ضعفاء ،مما
يمكنهم من تحقيق مشروع دولة إسرائيل الكبرى ،دون أي عراقيل .يقول ساسون ( ..." )1946-11-20يتوجب
علينا أيضا تشجيع العناصر الطامحة لتقسيم لبنان إلى دولتين مسيحية وإسالمية ،أو العناصر الطامحة
إلعادة لبنان إلى حدوده في العام  1918وإقامة دولة مسيحية نقية من العنصر اإلسالمي داخل هذه الحدود،
وإن دولة كهذه في حال قيامها ستدعم األهداف الصهيونية في فليسطين..." . "..إذا تم تقسيم لبنان وإقامة
دولة مسيحية في أحد أجزائه قبل إقامة الدولة اليهودية ،فإن هذا الوضع سيستغل من جانبنا كنموذج لحل
مشكلة فلسطين ،وسيضعف إلى حد كبير املعارضة العربية لتحقيق أهدافنا السياسية .أما إذا تم تقسيم
لبنان وإقامة الدولة املسيحية بعد إقامة الدولة اليهودية ،وهذا ما تظهر مالمحه أالن ،فهذا الوضع سيسهل
إقامة تعاون مخلص بين الدولتين الجديدين املسيحية واليهودية من جهة ،وبين الدولة الديمقراطية العظمى
وهاتين الدولتين من جهة أخرى. "..
واالتحاد الذي كان عند العرب في السابق ،مكنهم من قوة حكمت العالم خمسة قرون ،والتفرقة
املوجودة عليها العرب اليوم أدت إلى إضعافهم .فالقوة التي كانت من أسباب عظمة العرب أصبحت أيضا من
أسباب ضعفهم .عندما أصبحوا يستخدمونها ضد بعضهم البعض .وما يخيف إسرائيل هي قوة العرب
الناتجة عن اتحادهم ،نظرا للقواسم املشتركة املوجودة بينهم ،لكن ال يستغلونها ،ألنهم أصبحوا يستخدمونها
في غير محلها .في هذا اإلطار ،قال دافيد بن غوريون يجب أن "...نأخذ في الحسبان جيراننا فقط والعالم
العربي في الدرجة األولى ،إنهم يشكلون خطرا كبيرا ،فهذا عالم موحد من ناحية اللغة والدين والثقافة ،ونحن
عنصر غريب ،وربما عنده رغبة في االنتقام ،وربما تداعت إلى دهنه الحمالت الصليبية. "...أمام هذا الواقع ال

 -1قال جاك تايلور "...سيكون هناك عداء مستفحل وواضح بين العراق وإيران ،أو السعودية والكويت ،واألردن والفلسطينيين ،أو لبنان وسوريا،
ولكن نحن من جانبنا ال نود أن نورط أنفسنا في هذه الصراعات ،وهذا ال يعني أننا سوف لن نساعد أحد طرفي النزاع ضد األخر .لقد قيل قديما 'إن
األعور في مملكة العميان ملك' يمكن القول أن العمياء هم أولئك الذين لم يتعلموا من دروس التاريخ ،وهؤالء سوف تقودهم القلة التي قرات التاريخ
واستوعب دروسه.
جالك تايلور ،املرجع السابق ،ص .152
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تحتاج إسرائيل إلى استخدام القوة العسكرية .فتفريق العرب واملسلمين وتقسيمهم ،هدف أهم من املعارك
العسكرية.

مالحق
استراتيجية من أجل إسرائيل في الثمانينات1

ركزت هذه االستراتيجية أساسا على تقسيم الدول العربية ،أهم ما جاء فيها:
 لقد تم تقسيم املنطقة الى  19دولة كل منها تضم عدة مجموعات من األقليات والجماعاتاالثنية التي تكن مشاعر عدوانية تجاه املجموعات األخرى ،وهكذا تواجه كل دولة عربية إسالمية أالن،
عوامل تدمير اثنية واجتماعية من داخلها .وفي بعض الدول تتأجج بالفعل حرب أهلية...مما يجعل من
الصعب أن تكون أمة واحدة.
 أما األردنفهي في الواقع فلسطينية ،تحكمها أقلية من البدو القادمين من الضفة الشرقية،ولكن معظم أفراد الجيش ،وبالتأكيد الطبقة البيروقراطية ،هم اليوم من الفلسطينيين .وفي حقيقة
األمر ،تعتبر عمان مدينة فلسطينية مثلها مثل نابلس.
 هذه الصورة لألقلية االثنية ،القومية التي تمتد من املغرب وحتى الهند ،ومن الصومال وحتىتركيا ،تدل على غياب االستقرار وعلى تحلل سريع في املنطقة بأكملها .وإن أضفنا تلك الصورة إلى
الصورة االقتصادية ،نرى كيف تم بناء املنطقة كلها مثل منزل من الورق ،بحيث تصبح غير قادرة على
تحمل مشاكلها الحادة.
 كان من ممكن تجنب كل الصراع املؤلم والخطير منذ ذلك الوقت إن كنا أعطينا األردن إلىالفلسطينيين الذين يعيشون على الضفة الغربية من نهر األردن.
 لقد قض ي على أسطورة مصر كزعيم قوي للعالم العربي منذ عام  ،1956وبالتأكيد لم تستمرتلك األسطورة بعد  ،1967ولكن سياستنا مثل تلك التي تعمل على استعادة سيناء ،عملت على تحويل
األسطورة إلى واقع ،ولكن حقيقة االمر ،قوة مصر باملقارنة بقوة إسرائيل وحدها وبقوة سائر العالم
العربي سقطت بنسبة  ،% 50منذ عام  .1967لم تعد مصر القوة السياسية القائدة في العالم العربي،
واقتصاديا باتت على شفا أزمة .وبدون املساعدات األجنبية فإن األزمة ستتفجر غذا ال محال .مصر في
صورتها السياسية الداخلية الحالية ،باتت بالفعل جثة خاصة مع األخذ في االعتبار الصدام املتزايد
بين املسيحيين واملسلمين .أن تفكيك مصر إلى أقاليم جغرافية منفصلة هو هدف إسرائيل السياس ي
الذي تسعى إلى تحقيقه في الثمانينات على جبهتها الغربية .مصر منقسمة وممزقة إلى عدة بؤر ذات
 -1الخطة التي نشرهاأوديد إينون ،صحفي إسرائيلي ،وموظف سابق بوزارة الخارجية اإلسرائيلية.
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نفوذ .إذا تفككت مصر ،فإن دوال مثل ليبيا والسودان ،أو حتى الدول التي تقع أبعد من ذلك ،لن
تستمر في الوجود في شكلها الحالي ،وسوف تنظم إلى سقوط وتحلل مصر .إن تصور بوجود دولة
مسيحية قبطية في مصر العليا متاخمة لعدة دول ضعيفة ذات سلطان شديدة املحلية وبال حكومة
مركزية ،هو مفتاح التطور التاريخي الذي تأخر فقط بسب اتفاقية السالم ،ولكن الذي يبدو حتميا
على املدى الطويل.
 إن تفكك لبنان بالكامل إلى خمسة أقاليم يمثل سابقة للعالم العربي بالكامل بما فيه مصروسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية ،ويعمل بالفعل نحو هذا الهدف .وتفكك سوريا والعراق فيما
بعد الى مناطق أثنية ودينية فقط مثلما حدث في لبنان ،هو هدف إسرائيل الرئيس ي على الجبهة
الشرقية على املدى الطويل ،بينما يعد تحلل القوة العسكرية لتلك الدول الهدف الرئيس ي على املدى
القصير .سوريا ستفكك وفقا لكيانها االثني والديني ،إلى عدة دول مثلما حدث في لبنان في الوقت
الحالين بحيث يصبح هناك دولة شيعية علوية على طول الساحل ،ودولة سنية في منطقة حلب ،ودولة
سنية أخرى في دمشق معادية لجارتها الشمالية ،والدروز يقيمون دولتهم ،ربما في هضبة الجوالن التابع
لنا ،وبالتأكيد في منطقة جوالن وفي شمالي األردن .هذا الوضع سيكون هو الضمان لتحقيق السالم
واألمن في املنطقة على املدى الطويل ،وهذا الهدف يمكن تحقيقه بالفعل اليوم.
 العراق ،الغنية بالبترول من ناحية والتي تعاني من التمزق الداخلي من الناحية األخرى ،ستكونمؤكدا املرشح لتحقيق أهداف اسرائيل .إن تفكك العراق أهم لنا من تفكك سوريا .العراق أقوى من
سوريا .وعلى املدى القصير ،فإن قوة العراق هي التي تمثل أقوى تهديدا أكبر إلسرائيل .وحرب العراقية
اإليرانية سوف تمزق العراق ،وتسبب سقوطها داخليا حتى قبل أن تتمكن من تنظيم صراع ضدنا على
جبهة عريضة .كل نوع من أنواع املواجهات العربية الداخلية سيساعدنا على املدى القصير وسيقلص
الطريق نحو الهدف األهم ،وهو تفكيك العراق إلى قواسم متعددة مثلما حدث في سوريا وفي لبنان،
وفي العراق ،يمكن تقسيم البالد إلى أقاليم غبر خطوطها االثنية /الدينية مثلما حدث في سوريا خالل
عصر العثمانيين ،لذلك فإن ثالث دول سوف توجد حول املدن الرئيسية :البصرة ،بغداد ،املوصل،
واملناطق الشيعية الجنوبية سوف تنفصل عن الشمال السني الكردي ،من املمكن أن تؤدي املواجهة
الحالية بين العراق وإيران إلى تعميق تلك القطبية.
 ليس هناك أي فرصة ألن تستمر األردن في الوجود بشكلها الحالي ملدة طويلة ،ويجب أن توجهإسرائيل سياستها ،سواء في الحرب أو السالم ،إلى تصفية األردن بنظامها الحالي ،وتحويل السلطة إلى
االغلبية الفلسطينية
 يعد السكان هدفا استراتيجيا داخليا على أعلى مستوى ،وإال لن يكون لنا فرصة في البقاء داخلأي حدود .يهوذا (جنوب فليسطين) ،السامرة (الضفة الغربية) والخليل هي الضمان الوحيد لنا
لتحقيق وجودنا القومي ،وإن لم نصبح األغلبية في مناطق الجبال ،فلن نحكم في البالد وسنصبح مثل
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الصليبيين الذين فقدوا هذه البالد ،والتي لم تكن بالدهم على كل حال ،وحيث كانوا أجانب .واليوم،
الهدف الرئيس ي األول واألساس ي هو إعادة التوازن للبالد سكانيا واستراتيجيا واقتصاديا .والهدف
القومي هو السيطرة على منابع املياه في الجبال من بير سبع إلى الخليل العليا ،وهذا الهدف أدت إليه
اعتبارات استراتيجية رئيسية ،وهي توطين املناطق الجبلية في البالد وهي مناطق خالية من اليهود اليوم.
استراحة نظيفة:استراتيجية جديدة لتأمين العالم
أهم ما جاء في هذه االستراتيجية ،نذكر ما يلي:
هو أن تنتهز إسرائيل املبادرة االستراتيجية على طول حدودها الشمالية من خالل إشراك حزب هللا وسورياوإيران ،بوصفهم عمالء العدوان الرئيسيين في لبنان ،بما في ذلك عن طريق:ضرب البنية التحتية للمخدرات
والتزييف في سوريا ،والتي تركز جميعها على رازي كنعان.
كاف ،فإنه يجب ضرب أهداف محددة في سوريا.
ضرب أهداف عسكرية سورية في لبنان ،وإذا ثبت أن ذلك غير ٍيمكن إلسرائيل أن تغتنم هذه الفرصة لتذكير العالم بطبيعة النظام السوري.بالنظر إلى طبيعة النظام في دمشق ،فمن الطبيعي واملعنوي أن تتخلى إسرائيل عن شعار "السالم الشامل"وتتحرك الحتواء سوريا ،وتلفت االنتباه إلى برنامج أسلحة الدمار الشامل ،وترفض صفقات "األرض مقابل
السالم" على مرتفعات الجوالن.
يمكن إلسرائيل أن تشكل بيئتها االستراتيجية ،بالتعاون مع تركيا واألردن ،عن طريق إضعاف سوريا واحتوائهاوحتى التراجع عنها .يمكن أن يركز هذا الجهد على إزاحة صدام حسين من السلطة في العراق  -وهو هدف
استراتيجي إسرائيلي مهم بحد ذاته  -كوسيلة إلحباط طموحات سوريا اإلقليمية.
كثير من العرب مستعدون للعمل مع إسرائيل .تقديم املساعدة لهم ضروريا .قد تجد إسرائيل ًأيضا أن العديد
من جيرانها ،مثل األردن ،لديهم مشاكل مع عرفات وقد يرغبون في التعاون.
قد يكون هذا الدعم الواسع ًمفيدا في الجهود املبذولة لنقل السفارة األمريكية في إسرائيل إلى القدس.
كانت االستراتيجية السابقة تقود الشرق األوسط نحو حرب عربية إسرائيلية أخرى .يمكن ألجندة إسرائيلً
استنفادا وسمحت بتراجع
الجديدة أن تشير إلى حدوث كسر نظيف من خالل التخلي عن سياسة افترضت
ً
استراتيجي من خالل إعادة تأسيس مبدأ االستباق ،بدال من االنتقام وحده والتوقف عن امتصاص الضربات
لألمة دون رد.
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قائمة املراجع
-

بدر الحاج ،قراءة في مذكرات الياهو ساسون والياهو ايالت ،ترجمة اديب ابو علون ،دار مصباح
الفكر ،بيروت ،الطبعة األولى.1982 ،
ثيودور هرتزل ،يوميات هرتزل ،ترجمة هلدا شعبان صايغ ،مركز االبحاث منظمة التحرير
الفليسطينية ،بيروت
جاك تايلور ،أوراق املوساد املفقودة ،ترجمة إلياس توفيق.
جون بركز ،اعترافات قرصان اقتصادي لألمم ،ترجمة مصطفى الطناني وعاطف معتمد ،دار
الطناني للنشر ،الطبعة الثانية.2010 ،
دافيد بن غوريون ،يوميات الحرب ،1949 -1948 ،ترجمة ،سمير جبور ،مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،الطبعة األولى ،بيروت .1993
سوزان لبنداور ،عندما تصبح الحقيقة خيانة ،ترجمة سليمان القرنة ،الطبعة األولى ، ،العبيكان،
الرياض.2016 ،
موس ى شاريت ،إرهاب إسرائيل املقدس ،من مذكرات موس ى شاريت ،ترجمة ليلى حافظ ،مكتبة
الشروق الدولية ،الطبعة االولى ،القاهرة.2009 ،
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التداعيات السياسية األمريكية لتغيري قواعد اللعبة حنو القضية الفلسطينية
" "قانون سفارة القدس:دراسة حالة
Changing the Rules of the Game on the Palestinian Issue and its Repercussions
on the American politics. A Case Study: “The Jerusalem Embassy Act”
. تونس، جامعة مؤتة،أريج علي خليل جبرجامعة مؤتة/ تغريد وليم سعد عودة
Areej Ali Jaber /Taghreed Wiliam Odeh

Abstract
The decision of the US courts to move the American embassy to Jerusalem as opposed to
keeping it in Tel Aviv was not an ordinary or arbitrary decision, nor did it come within electoral
promises for popular goals. Rather, it was a rounded decision taken from the postponed draft
from two-and-a-half decades ago – it was originally decided by Congress in 1995, but at the time
there were not mechanisms to force the draft nor earnest American desires for demanding the
location be changed as those that have arisen in the age of the Republican President Trump, who
set a length of time for the required procedures and arrangements as a prelude to the adoption
of Jerusalem as the permanent, undivided capital of Israel. These procedures and arrangements
have also been in accordance with the specified timeframe and place in the agenda of the political
change and the unique treatment of the Palestinian case. The content of the “deal of the century”
amounted to the first political blow to the region for the gradual acceptance of the Palestinian
cause, the drafting of American peace, and the full response for willingness of lobbies and power
of the political pressures .within American society
In this study, light has been shed on the influential factors in the American political
decision-making process regarding both the Palestinian case overall as well as Jerusalem in
particular, as usually that which is discussed holds some level of religious and cultural proximity
between all of the United States of America and Israel, and that Israel appears to be a strategic ally
to the States in the Middle East. However, reality indicates the diminishing importance and role
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of this factor, which was not crucial in what, relates to the American politics towards Jerusalem
and Israel, and that there are many of those who doubt the importance of the strategy and vitality
to Israel according to the United States of America.
Finally, this study ends by highlighting the main factors and impacts on the power of
American support for Israeli politics and situations in cases like the case of Jerusalem. One of the
central influences is the domestic factors connected by the polarized condition occurring in
American society, which relates primarily to the American Jewish community and the role they
play in political finances and determining the political prospect and their requirements on the
course of the functioning of the state institutions according to what serves financial sponsors and
the interests of their goals. This is in addition to the organized work of the Israeli lobby, which
played a fundamental role in implementing the 1995 decision, which is known by the name “The
Jerusalem Embassy Act " .
Key Words: “The Jerusalem Embassy Act”, American Peace, Jerusalem, The Zionist Lobby - The
Republican Party - Deal of Century - The Palestinian Issue - American Society.
امللخص
لم يكن القرار األمريكي القاض ي بنقل السفارة األمريكية للقدس عوضا عن تل آبيب قرارا عاديا أو اعتباطيا،
أو جاء ضمن وعود انتخابية لغايات شعبوية  ،بل هو قرار مدور أخذ الصيغة التأجيلية نحو عقدين ونصف ،
فقد أقره الكونغرس األمريكي في العام  ، 1995ولم يجد في حينها صيغة وآلية للنفاذ أو رغبة أمريكية جادة
لتغيير األمر الواقع كما حدث في عهد الرئيس األمريكي الجمهوري ترامب ،الذي حدد مدة زمنية لإلجراءات
والترتيبات الالزمة لذلك  ،تمهيدا إلقرار القدس عاصمة أبدية وغير مقسمة إلسرائيل كما تم وفقا لإلطار
الزماني و املكاني املحددين في أجندة التغيير السياس ي والطرح الخاص بالقضية الفلسطينية والتي جاءت بمثابة
الصفعة السياسية األولى للمنطقة للقبول التدريجي بمضامين صفقة القرن وصيغة السالم األمريكي،
واالستجابة الكاملة إلرادة اللوبيات و قوى الضغط السياس ي داخل املجتمع األمريكي.
في هذه الدراسة تم تسليط الضوء على العوامل املؤثرة في عملية صناعة السياسة األمريكية إزاء القضية
الفلسطينية عموما والقدس على وجه التحديد ،فعادة ما يتم الحديث عن وجود نوع من التقارب الديني
والثقافي بين كل من الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيلّ ،
وبأن إسرائيل تشكل حليفا استراتيجيا للواليات
املتحدة األمريكية في منطقة الشرق األوسط ،إال أن الواقع يشير الى التقليل من أهمية ودور هذا العامل والذي
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ً
لم يكن حاسما فيما يتعلق بالسياسات األمريكية إزاء القدس وإسرائيل ،وبأن هناك العديد ممن يشككون
باألهمية االستراتيجية والحيوية إلسرائيل بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن إن أبرز العوامل وأكثرها تأثيرا في قوة الدعم األمريكي للسياسات واملواقف
اإلسرائيلية في قضايا مثل قضية القدس ،إنما هي عوامل أمريكية داخلية ترتبط بحالة االستقطاب الحاصلة
في املجتمع األميركي ،تتعلق بالدرجة األولى باملجتمع اليهودي األميركي  ،وبالدور الذي يلعبه املال السياس ي في
تحديد األفق السياسية واشتراطاته على مسيرة أداء مؤسسات الدولة بما يخدم رعاة هذا املال وأهدافهم
املصلحية ،فضال عن العمل املنظم للوبي اإلسرائيلي ،الذي لعب دورا أساسيا في تنفيذ قرار عام  1995والذي
ُعرف بإسم " قانون سفارة القدس".
الكلمات الدالة:
قانون نقل السفارة – السالم األمريكي – القدس – اللوبي الصهيوني – الحزب الجمهوري – صفقة القرن-
القضية الفلسطينية – املجتمع األمريكي.
املقدمة:
إن املتتبع ملشهد افتتاح السفارة األمريكية في القدس في  15آيار (مايو)  ،2018يمكن له أن يحدد بمنتهى
الدقة معال م العالقة التي تجمع كل من الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل ،واألهم من ذلك أنه يزيح الستار
عن التحوالت التي لحقت بهذه العالقة ففي هذا املشهد يلتقي الدين ،مع عالقات املصاهرة (الدوافع
االجتماعية واملصالح العائلية املشتركة) ،مع املال والسياسة ،ضمن معادلة حدد أطرافها بوضوح النتائج التي
يسعون للوصول اليها.
كما وأن هذا املشهد يجسد األسباب الدافعة ل ِـ تبني الرئيس األمريكي دونالد ترامب لقرار االعتراف بالقدس
عاصمة أبدية إلسرائيل ،وذلك وفقا " لقانون سفارة القدس"للعام  ،1995بالرغم من أن هذا القرار يحمل في
طياته أسباب للتباطؤ في نفاذه وتتيح لإلدارة األمريكية تأجيل تنفيذه كل ستة أشهر بشكل ال يسجل تهديدا
على مصالح الجانبين اإلسرائيلي و األمريكي على حد سواء  ،إال أن الرئيس األمريكي ترامب قرر إتباع سياسة
مغايرة لتلك التي إعتاد سابقوه إتباعها وتفرد في قوة الطرح املرتبط بالتطبيق على أرض الواقع مستندا لعدة
متغيرات و حوافز في الداخل األمريكي والذي عجز عن هذه الجرأة السياسية بمرور إدارات أمريكية متباينة ما
بين ديمقراطية وجمهورية.
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مشكلة الدراسة:
مع تولي الرئيس األمريكي دونالد ترامب سدة العمل السياس ي وقيادة البيت األبيض األمريكي  ،بدأت تتكشف
مالمح التغيير في السياسة األميركية إزاء الصراع الفلسطيني–اإلسرائيل ،وخصوصا تجاه قضية القدس،
ويتأتى هذا التغير في األساس من تغيرات داخلية لم يتم التعرض لها بالدراسة والتحليل الكافي ،ومن الجدير
بالذكر أن هذه التغيرات لعبت دورا أساسيا في دفع الرئيس ترامب لتبني قرار االعتراف بالقدس عاصمة أبدية
ً
إلسرائيل واملض ي قدما بإجراءات نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس ،ويشكل هذا القرار خرقا صريحا
لقواعد القانون الدولي وملبادئ الشرعية الدولية والقرارات األممية التي يتعامل وفقا لها العالم أجمع لحل
القضية الفلسطينية و إجراء تسوية سياسية شاملة مثلتها قرارات هيئة األمم  ،كما وأنه يعكس تطورا خطيرا
يمس بمكانة القدس وبمفاوضات الحل النهائي  ،ويعزز النقد الدائم بأن الحليفان (األمريكي واالسرائيلي) ال
رغبة جادة لديهما نحو سالم في املنطقة وإنما مساعي تأزيمية و تصعيدية إلنهاء أية طروحات سابقة أو أية
حظوظ للتسوية ال تتفق مع رغبتهما  ،واعتبار التصعيد املبطن والعلني اللهجة املتعارف عليها حيال القضية
الفلسطينية وقضايا الحل النهائي.
فرضية الدراسة:
الفرضية األولى :هناك عالقة تشير الى أن تنامي العالقات املصلحية للوبيات اليهودية دفعت باتجاه تغيير
مساعي الحل للقضية الفلسطينية و االقتراب نحو التصعيد السياس ي املتعمد.
الفرضية الثانية  :ان التغيرات السياسية التي رافقت االنتخابات األمريكية وتصاعد دور الجمهوريين فرض
قوة سياسية للتغيير و إنهاء القضية الفلسطينية ضم صيغة أمريكية بحتة .
الفرضية الثالثة  :قرار نقل السفارة لم يكن مرتبطا بأية توجهات أو عوامل دينية  ،وإنما مرتبط ببرامج و
إطار زمني يحكمه املصالح األمريكية – اإلسرائيلية.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم التحوالت التي طالت القوى الفاعلة في صناعة القرار
األمريكي إزاء القدس وتحديدا الحزبين الرئيسيين في الواليات املتحدة األمريكية الديمقراطي والجمهوري،
واألدوار األخرى املؤثرة وتشمل التوجهات الخاصة باليهود األمريكيين ،والبروتستانت اإلنجيليين ومن ثم دراسة
التغيرات داخل جماعات الضغط اإلسرائيلي (اللوبي).
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة من املكانة العاملية التي تحتلها قضية القدس فهي جوهر القضية الفلسطينية
وعصب املفاوضات السياسية ،كما وأنها تأتي في وقت بدأت تتضح فيه مالمح التغيير فيالسياسة األميركية
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تجاه قضية القدس ،فجاءت لتستعرض أهم التحوالت التي أصابت عملية صناعة القرار في الواليات املتحدة
األمريكية والتي دفعت باتجاه تنفيذ " قانون سفارة القدس" ،الصادر عن الكونجرس األمريكي عام .1995
نطاق الدراسة :
 زمانيا  :تمتد هذه الدراسة من تاريخ إقرار قانون نقل السفارة  1995و حتى نفاذه أمرا واقع .2017تقف هذه الدراسة عند بيان أسباب ومالبسات تنفيذ ترامب عام  2017للقرار الصادر عام  1995والذي
ُعرف باسم " قانون سفارة القدس" ودراسة التحوالت التي أصابت القوى الداخلية الفاعلة في رسم وصياغة
السياسة األمريكية والتي دفعت باتجاه تنفيذ القرار.
 مكانيا  :تسلط الضوء على املجتمع األمريكي بكافة تياراته وأطيافه السياسية والقوى الحزبية املؤثرة فيها ،بالرغم من أن القرار يتعلق في نقل السفارة للقدس  ،ولكن الدراسة تبحث جانب أخر نحو املحفزات التي
دفعت لنفاذ القرار.
منهج الدراسة:
من أجل تحقيق الهدف املنشود من الدراسة فإنه سيتم استخدام منهج صنع القرار للبحث في أهم املتغيرات
األمريكية الداخلية املؤثرة في صناعة السياسة األميركية إزاء قضية القدس ،باإلضافة إلى دراسة أهم الحوافز
والدوافع التي تقف وراء تبني الرئيس األمريكي دونالد ترامب لقرار االعتراف بالقدس عاصمة أبدية إلسرائيل،
واملض ي قدما بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس ،بعدما جرى العرف أن يتم التوقيع على اإلعفاء
من النفاذ كل ستة أشهر من قبل اإلدارات األمريكية املتعاقبة وذلك حماية ملصالح الواليات املتحدة األمريكية
القومية واألمنية.
تقسيم الدراسة
تم تقسيم هذه الدراسة على النحو التالي؛ املبحث األول  ،يعرض لتاريخ القدس في السياسة األميركية وأهم
املراحل التي مر بها كاستعراض للوقائع التاريخية  .في حين أن املبحث الثاني يركز على أهم التحوالت التي أصابت
الفواعل الرئيسية التي تسهم عادة في عملية رسم السياسة الخارجية األميركية وخاصة فيما يتعلق بشأن
الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي عموما و القدس على وجه الخصوص.
 -1القدس في السياسة األميركية:
تعتبر بعثة "كنغ كرين" من أقدم التفاعالت والتحوالت األميركية مع قضية القدس ،حيث تم تكليف كل من
هنري تشيرشل كنغ ،وتشارلز كرين ،بزيارة فلسطين وتقييم الوضع القائم فيها من أجل تقديم توصيات ملؤتمر
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السالم املنعقد في باريس واملتعلق بفلسطين ،وجولتهم أسفرت عن التأكيد على الحياد األميركي حينها ،وعدم
تدخل العامل اليهودي كمؤثر فاعل في السياسة األمريكية(.)1
ولعل استعراض الحمالت االنتخابية الرئاسية وتتبع املساحة املعطاة لكل من قضية القدس واملسألة
ً
اليهودية فيها باإلضافة إلى تسليط الضوء على دور الكونغرس األميركي ،يعطي مؤشرا مهما على التطور الذي
لحق بمسالة القدس في السياسة األميركية .إذ لم تذكر القدس في الحمالت االنتخابية األميركية حتى عام
 ،1944حيث أدت ظروف املحرقة النازية ضد اليهود وتزايد الهجرة اليهودية باتجاه الواليات املتحدة األميركية
إلى لفت األنظار نحو اليهود ،وقد استمر التعبير عن التعاطف والتأييد لليهود في الحمالت االنتخابية األميركية
حتى ستينيات القرن املاض ي ولكن دون التعرض لقضية القدس واعتبارها نقطة الحل األساس ي(.)2
واستمر هذا الحال حتى عام  1967حيث شكلت الحرب نقطة تحول رئيسية بالنسبة للتحالف األمريكي
اإلسرائيلي
إذ بدأت تنكشف أوراق اللعبة وتتضح صور الرعاية واالنحياز األمريكي إلسرائيل وعلى مستويات مختلفة.
وفيما يتعلق بموضوع القدسّ ،
فإن التحدي اإلسرائيلي لقواعد الشرعية الدولية وللعالم بضم الجزء
الشرقي ،تبعه السعي لحشد التأييد لها خصوصا في أوساط الكونغرس األميركي ،و من هنا بدأت األصوات
الداعية لنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس بالظهور.
مع الوقت ّ
تعمق االنحياز األمريكي إلسرائيل وأصبح يعبر عن خارطة العمل السياس ي ملؤسسات الواليات
املتحدة و على وجه الخصوص الكونجرس و الرئيس االمريكي بما يقدمه في معرض الحديث عن بيانه االنتخابي
دون االكتراث بقواعد القانون الدولي وردود الفعل السياسية والدبلوماسية لهذا االنحياز ،إال أنه ال بد من
ً
اإلشارة إلى أن املستوى التنفيذي األميركي كان أقل اندفاعا بشكل عام بشأن القدس .فعلى سبيل املثال رفض
الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته وليام روجرز ( ،)1974 -1969فكرة فورد بخصوص نقل
ً
السفارة من تل أبيب إلى القدس ،حتى فورد نفسه عندما أصبح رئيسا للواليات املتحدة األمريكية (-1974
 ،)1977تراجع عن فكرة نقل السفارة وقرر بأن هذه القضية يجب أن تطرح جانبا حتى ال يتم تقويض مساعي
السالم  ،وكذلك إلن خطوة كهذه تنفي الصورة التي تقدم بها الواليات املتحدة نفسها للعالم بأنها الدولة الراعية
ملساعي السالم في العالم.
أما خالل فترة السبعينيات والثمانينات والتي بدأ ميزان القوى العاملي يختل تدريجيا لصالح الواليات
املتحدة ،فقد بدأ االنشغال في الداخل األمريكي ومواقفه من قضايا الصراع واضحة  ،فقد برز موقف الحزب
)1(Wagner, Donald. (2001).Dying in the Land of Promise: Palestine and Palestinian Christianity from Pentecost to 2000. London:

Melisende.
)2(Azem, Ahmad. (2017). Moving the U.S. Embassy to Jerusalem: A Chronic Unfulfille Promise, Jerusalem Quarterly, Issue 70
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الديمقراطي أكثر وضوحا وسلمية من موقف الحزب الجمهوري بشأن القدس فقد تم اإلعالن صراحة في
البرنامج االنتخابي للحزب الديمقراطي في العامين  1972و  1976وكشف عن التأييد ملكانة القدس كعاصمة
إلسرائيل وبأنه البد من نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس ،ولكن دون ترجمة عملية وبقي على
املستوى التنفيذي محصورا ولم يتعدى الطموح ،وعليه لم يتم ترجمة السياسات الخارجية للرئيس
الديمقراطي جيمي كارتر الوعود املتعلقة بشأن القدس وقضية نقل السفارة الى خطوات عملية نافذة .
وقد استمر التباين ما بين املواقف التنفيذية ،السياسية والتشريعية الى أن جاء القرار في تشرين أول
(أكتوبر) 1995والذي أقره الكونغرس األمريكي وعرف حينها باسم " قانون سفارة القدس" ،إال أن الرئيس
األمريكي بيل كلينتون اعترض على تفعيل القرار وارتأى من األفضل االستفادة من الحق املعطى له وفقا للقانون
والذي يتيح للرئيس تأجيل تنفيذ القرار ألسباب تتعلق باألمن القومي ،وقد مض ى الرؤساء األميركيون في ذات
النهج و السياق واعتماد سياسة تأجيل تنفيذ القرار كل ستة شهور على مدى عقدين من الزمان حتى قرر
الرئيس الخامس واألربعين للواليات املتحدة األمريكية دونالد ترامب تنفيذه نهاية العام )1(2017
الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي والفواعل املؤثرة في صناعة السياسة الخارجية األميركية
عندما يتعلق األمر بالصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني  ،عادة ما يكثر الحديث والتكهن بوجود دور رئيس للدين
وخصوصا الطائفة اإلنجيلية ،واليهود األمريكيين ،وأيضا التداعيات املؤثرة لسياسات الحزبين الرئيسيين في
الواليات املتحدة األمريكية الديمقراطي والجمهوري ،ومن ثم دور اللوبي اإلسرائيلي ،بالتالي فإن هذه الدراسة
ستعمد إلى تسليط الضوء على حقيقية دور كل من هذه العناصر األربعة في عملية رسم وصناعة السياسة
األمريكية.
 البروتستانت اإلنجيليين في الواليات املتحدة األمريكية  :عادة ما يتم الربط بين املكون الديني للوالياتاملتحدة األمريكية وموقفها من مدينة القدس ،ويعتقد ّ
بأن البروتستانت اإلنجيليين هم الداعمين الرئيسيين
إلسرائيل شأنهم في ذلك شأن اليهود ،ومن الجدير بالذكر بأن لهم دور كبير في أن مض ي الواليات املتحدة
األمريكية باإلعالن عن القدس العاصمة األبدية واملوحدة إلسرائيل ،انطالقا من االعتقاد القائل بأن قيام دولة
إسرائيل يأتي وفقا لتعاليم اإلنجيل وبأن عودة املسيح للحياة مرتبطة بتجمع اليهود على كامل تراب فلسطين
التاريخية ،وهذا ربما البعد الديني املؤثر الناجم عن جملة من االعتقادات(.)2
وحتى نكون قادرين على ادراك الدور الحاسم للبروتستانت االنجيليين في صناعة السياسة األمريكية بشأن
القدس فال بد من معرفة قيمة حضور وتواجد البروتستانت االنجيلين مقارنة بالتركيبة الديمغرافية األميركية
باإلضافة الى قوتهم التصويتية والتأثيرية في رسم السياسات األمريكية  ،ففي عام  2015انتهت استطالعات
()1املصدر السابق نفسه.
()2أحمد جميل عزم ،تحوالت صناعة القرار األمريكي بشأن القدس ،جامعة بير زيت -فلسطين.2019 ،
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الرأي ملركز  Pewللدراسات إلى أنه ()70.6باملئة فقط من الشعب األمريكي يصف نفسه بأنه مسيحي وبأن
البروتستانت يشكلون ما نسبته  46.5باملئة ،نصفهم يسمون أنفسهم باإلنجيليين ،وبالتالي يشكلون ما نسبته
نحو  25.4باملئة من التركيبة الديمغرافية للشعب األمريكي ،ويعتقد األستاذ السابق في جامعة هارفارد جيمس
ولسونّ ،
بأن القوة التصويتية لإلنجيليين الذين يجدون في دعم اسرائيل واجب ديني ال تزيد نسبتهم عن 16
باملئة من القوة التصويتية للشعب األمريكي وال تبدو قوة االنجيليين التصويتية تأتي من عدد أصواتهم أو من
أسباب دينية بل يمكن ردها إلى فعالية لتنظيم صفوفهم السياسية وهذا يؤكد بأن عملية ربط التغيرات الحادثة
ً
في املوقف األمريكي بشأن القدس باملتغير الديني ليس دقيقا و يقود لضرورة االلتفات لعوامل أخرى ويمكن أن
تعزا ألهمية وتنظيم دور اللوبي اإلسرائيلي.
 توجهات اليهود األميركيين  :وقد نشطت توجهاتها املتحكمة في املزاج العام السياس ي األمريكي في فترةالسبعينيات والثمانينيات وهناك شبه إجماع نحو تأييد مواقف اسرائيل وأعمالها ،إال أن القرن الواحد
والعشرين شهد اختالفا وتغيرا في اتجاهات الطالب اليهود فلم يعد التأييد املطلق إلسرائيل وسياساتها شرطا
لكونك يهوديا ،وقد ظهر في الواليات املتحدة األمريكية منظمة يهودية جديدة وصفت بأنها أقل حماسة للدعم
غير املشروط إلسرائيل أطلق عليها اسم جي ستريت لتكون بمثابة لوبي جديد يدعم حل الدولتين ويؤيد السالم
دون التطرف او اتخاذ صيغة منحازة أو البحث عن مكتسبات متعلقة بالقدس ومكانتها ،ولكن ال بد من اإلشارة
إلى أن املشهد له وجه آخر فمع وجود ميل أقل لدى العلمانيين والليبراليين واألصغر سنا من الطلبة اليهود من
ً
ً
غير األصوليين للتأييد املطلق إلسرائيل فإن ذلك قابله تشدد بين األصوليين الذين هم أكثر ارتباطا ودفاعا عن
إسرائيل فيما يتعلق بتأييد السياسات اإلسرائيلية ،وفي مقابل تأسيس جي ستريت ،اللوبي املؤيد للسالم تم
تأسس لوبي أكثر يميني أو تطرفا يشترط لتقديم الدعم إلسرائيل إنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية  ،أي
انحياز تام إلسرائيل كدولة وسياسات وأهداف مستقبلية .
وضمن التحوالت الدارجة في أجندة أعمال اللوبيات وخارطة الطريقة برزت التحوالت الحاصلة في الحزب
الديمقراطي كعامل مؤثر وفاعل فقد برزت األصوات الرافضة واملنددة بالسياسات اإلسرائيلية ،وقابل ذلك
مزيدا من التطرف داخل الحزب الجمهوري لجهة االنحياز املطلق للسياسات اإلسرائيلية وتأييد التحوالت
الجارية في مسار التسوية السياسية أو اإلرادة األمريكية التي نفذت في القدس على أرض الواقع .
 تغيرات في الحياة الحزبية األميركية  :في القرن الواحد والعشرين بدأنا نالحظ وجود تغيرات في سياساتاألحزاب الرئيسية في الواليات املتحدة األمريكية فقد بات الحزب الديمقراطي أقل حماسة في تأييد السياسات
الصادرة عن إسرائيل ففي الورقة التي نشرها املركز اليميني اإلسرائيلي املتطرف والرافض للسياسات الوسطية
"مركز بيغن -السادات للدراسات االستراتيجية" ،ورد فيها ان هناك ما يثير القلق بشأن ارتباط اليهود األمريكيين
ً
ً
بشكل مستمر بالحزب الديمقراطي الذي أصبح حزبا ناقدا بشكل الفت إلسرائيل ،وان هناك تخوفا من أن
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تنتخب الواليات املتحدة األمريكية رئيسا ديمقراطيا مرة أخرى(،)1وهذا يعكس حجم التخوف اليهودي من
الوصول الديمقراطي للبيت األبيض فقد تضاربت املواقف تماما وربما في نهاية املطاف لن تكن ظاهريا للصالخ
اإلسرائيلي.
إن أبرز ما يمكن مالحظته في التحليل الصادر عن املركز ّ
أن ما يثير قلقه ليس فقط التغير الحاصل في
سياسات الحزب الديمقراطي وابتعاده عن املكون اليهودي في قاعدته االنتخابية ،بل فكرة وجود تحول وتغيير
بين اليهود أنفسهم ،إذ يرمي التحليل إلى القول بأنه إذا ما تم انتخاب رئيس ديمقراطي جديد ّ
فإن ذلك سيؤدي
إلى زيادة الفجوة بين إسرائيل واليهود األميركيين وهذا يعني برمته انقالب على الذات وإضعاف للسياسات(.)2
يأتي هذا التحليل من قبل مركز "بيغن -السادات" ،في ضوء عدة حوادث كان أبرزها ظهور اسم برني ساندرز
كمرشح قوي للحزب الديمقراطي في انتخابات عام ،2016ساندرز وعلى الرغم من تأكيده بأنه مؤيد إلسرائيل
بشكل تام وأعلن والئه السياسية املطلق غير القابل لالنحياز لغيرها ،إال أن ذلك لم يمنعه من توجيه النقد
الحاد للسياسات الصادرة عن الحكومية اإلسرائيلية ،وفي سياق استعداداته لالنتخابات الرئاسية املقبلة أصر
ساندرز على التأكيد على مواقفه فمثال في شهر نيسان  ،2019قال صراحة بأنه ليس ضد إسرائيل وبأنه يعي
بأن لها الحق في العيش بسالم ،ولكنه يجد في نتنياهو شخصية يمينية متطرفة تعامل الفلسطينيين بشكل غير
عادل.
في الواقع إن فكرة حدوث تغير شامل وكلي ملواقف الحزب الديمقراطي تجاه السياسات اإلسرائيلية يعتبر
أمرا مستبعد الحدوث في القريب العاجل إال أنه ال بد من اإلشارة إلى وجود تحول ولو تدريجي في مواقف الحزب
ً
وفي أوساط الناخبين اليهود والشباب األميركي ،مواقف يمكن وصفها بأنها أقل انحيازا للسياسات اإلسرائيلية
يقابلها انحياز أكبر في الحزب الجمهوري ،وبناء على ذلك فإنه ال بد لنا من التوقف عند حقيقة أن طبيعة
النظام السياس ي في الواليات املتحدة األمريكية وتقاليد العملية االنتخابية تعزز من دور جماعات الضغط
ومصالحها .
 اللوبي اإلسرائيلي وتحوالته  :انعكس التحول الذي أصاب القاعدة الشعبية املكونة للجماعات املؤيدةللسياسات اإلسرائيلية بشكل سافر على اللوبي اإلسرائيلي في مقال تم نشره في مجلة "ذا نيويوركر" تساءلت
الكاتبة كوني بروك حول إمكانية تخلي األمريكيون وال سيما اليهود األمريكيون عن اللجنة األميركية اإلسرائيلية
للشؤون العامة ( ،)AIPACوعن تراجع نفوذ اللجنة التي طاملا قادت الحركات الداعمة للسياسات اإلسرائيلية،
وما أورده املقال إقرار بالتغييرات السياسية على أرض الواقع(.)3
)1(Attias, Shay. (2019). Israel Needs American Jewry, Now more Than Ever.The Begin- Sadat Center for Strategic Studies.

Online at:https://besacenter.org/topics/us-jewry/#.XUmi5OgzbIU
()2املصدر السابق نفسه.
)3(Bruck, Connie. (2014). Friends of Israel, The New Yorker

83

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -العدد  :28أبريل 2020

وفي اإلجابة عن السؤال ذكرت املقالة بأنه جاء على لسان الشاب حسام زملط احد قيادي حركة فتح بأن
آيباك لم تعد تحظى بنفس الفعالية التي كانت تحظى بها سابقا ،وبأن االهتمام بدأ يتركز على جماعة ضغط
جديدة تدعى جي ستريت أسسها "جيرمي بن عامي" ،وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الجماعة تؤيد إسرائيل ولكنها في
الوقت ذاته تؤيد السالم(.)1وفي الواقع يمكن القول ّ
أن نشأة جي ستريت في عهد الرئيس باراك أوباما جاءت
ّ
كتعبير عن حالة االستقطاب الحاصل بين اليهود األمريكيين أنفسهم ،وأنه بمقابل هذه الجماعة ،ظهرت
جماعة أخرى تعبر عن اليمين املتشدد وترفض حل الدولتين وبالتالي رفض أي حل سلمي ودبلوماس ي سياس ي
بشأن قضية القدس ،أطلق عليها اسم "املجلس االسرائيلي األميركي -إياك")Israeli American Council- IAC( ،
وقد جاء في صحيفة هآريتس اإلسرائيلية أن امللياردير األمريكي من أصول يهودية "شيلدون أديلسون رعى صعود
(إياك) وساهم في تعميق وجوده وتعزيز قاعدته الجماهيرية بعد أن أغدق عليه بالتمويل(.)2
باإلضافة إلى أديلسون الذي أنفق عشرات املاليين من الدوالرات لدعم الحملة االنتخابية لدونالد ترامب،
برزت أسماء ثالثة أشخاص أساسيين ضمن فريق الرئيس املنتخب ،وهم الشاب اليهودي جاريد كوشنير ،وسفير
واشنطن في إسرائيل ديفيد فريدمان ،واألمريكي من أصول يهودية جيسون غرينبالت .ومن املهم هنا معرفة
ودراسة الخلفية التي يعبر عنها هؤالء األشخاص لفهم الدور الذي لعبوه في رسم املوقف األميركي بشأن قضية
القدس باإلضافة إلى البحث في من هم الداعمون األساسيون إلدارة الرئيس دونالد ترامب ،وهنا يبرز اسم كل
من شيلدون أديلسونومايك بينس.
 شخوص األداء السياس ي في التوجه األمريكي نحو اسرائيل :وهم أبرز املؤثرين في فترة رئاسة ترامب والتحولنحو نفاذ قانون نقل السفارة
 كوشنير :ولد جاريد كوشنير في عام  1981لعائلة أمريكية من أصول يهودية تربطها عالقات قوية مع اللجنةاألميركية اإلسرائيلية للشؤون العامة ( ،) AIPACوتجمعه عالقات شخصية على املستوى العائلي مع بنيامين
نتنياهو رئيس وزرا إسرائيل  ،تزوج كوشنر بإبنة الرئيس األمريكي دونالد ترامب في عام  ،2009وقد تم تعينه من
ً
قبل صهره مبعوثا للشرق األوسط  ،ولعب دورا هاما في صياغة مالمح صفقة القرن ومخرجاتها وفي األداء
السياس ي ملؤتمر املنامة والذي حمل شعار السالم من أجل االزدهار ،وأعتبر نقل السفارة في حينها األرضية
الصلبة للتوجهات اإلسرائيلية املتوافق عليها أمريكيا ،بدأت بنقل السفارة األمريكية و اعالن القدس عاصمة
أبدية إلسرائيل رغم املعارضة الدولية املفرطة والتي تدعو الى ضرورة االلتزام بقرارات هيئة األمم دون الرجوع
لقرارات عنصرية منحازة إلسرائيل أو دون املماطلة في نفاذها على أرض الواقع(.)3

()1املصدر السابق نفسه.
)2(Shalev, Chemi. (2017).Adelson Has Hijacked the Israeli American Community for His Hard-right Agenda, Haaretz
)3(Kampeas, Ron. (2017). When Netanyahu Slept at the Kushner, Media Tales of Trump’s Jewish Confidants. The Jerusalem Post
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 غرينبالت  :أما املستقيل حديثا من منصبه جيسون غرينبالت والذي عين من قبل الرئيس األمريكي دونالدترامب كممثل خاص لشؤون املفاوضات الدولية ،فهو يهودي أرثوذكس ي كلف برعاية ملف العالقات األمريكية
اإلسرائيلية خالل الحملة االنتخابية للرئيس دونالد ترامب ،ومن الجدير بالذكر ان غرينبالت قد سكن في
مستوطنة في الضفة الغربية في الثمانينات ،ويعلم جيدا عن حجم الهوس اإلسرائيلي نحو التوسع واالستيطان
و توسيع نطاق األراض ي املحتلة واملكانة  ،وأن القدس هي غاية االحتالل كرمز مكاني سياسيا ودينيا(.)1
محام من اصول يهودية ،يرفض
 فريدمان  :ممثل الدبلوماسية األمريكية في تل أبيب ديفيد فريدمان ،هو ٍفكرة الدولة الفلسطينية ،معارض علني للوبي اإلسرائيلي "جي ستريت" ،األمر الذي دفع باللوبي لشن حمالت
تطالب إلغاء تعيين فريدمان كسفير لواشنطن في تل أبيب بدافع أنه ال يمثل الدبلوماسية األمريكية بحياد،
وداعم لكافة امللفات التي تريدها اسرائيل و اليهود املتطرف في املجتمع األمريكي على حد سواء(.)2
هناك ما يجمع هذا الثالثي (كوشنير ،غرينبالت ،وفريدمان)،ويعزز من مساهمته في رسم املوقف األميركي
بشأن قضية القدس  ،أولها ،وجود روابط باالستيطان اإلسرائيلي بشكل مباشر وتجمعهم عالقات خاصة مع
هذا املجتمع .ثانيهاّ ،أنهم ينتمون إلى األرثوذكسية اليهودية)1(.وأما ثالثها ،جميعا لديهم رغبة جامحة بربط
السياسات األمريكية مع سياسات نتنياهو.
وقد بدأ هذا الفريق عمله خالل حملة ترامب االنتخابية ،من خالل اإلشارة إلى موضوع القدس وتسليط
الضوء عليه ،فقد كتب كل من ديفيد فريدمان وجيسون غرينبالت ورقة موقف تم نشرها في تشرين ثاني 2016
توضح معالم موقف ترامب من إسرائيل ،إذ أنه وفقا لهذه الورقة فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي
االعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة إلسرائيل ،ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس .من الالفت
ّأنها مثلت انقالبا على السياسات األميركية السابقة الداعمة لربط قضية القدس باملفاوضاتّ ،
وأن الورقة
تعكس تحوال في طبيعة الدور الذي يلعبه اللوبي اإلسرائيلي والجماعات اليهودية  ،في الضغط على الواليات
املتحدة األمريكية وسياساتها للتحول بشكل متطرف نحو اسرائيل وما تريده(.)3
أما عن حقيقة قدوم فريق ترامب من يمين اليمين ،تتضح أكثر باإلشارة الى نائب الرئيس ،مايك بنس ،
واألدوار التي قاما بها خدمة إلسرائيل وكفاعليين مؤثرين في القرار األمريكي.

)1(Krupkin,

Tally. (2016). Trump Names Jason D. Greenblatt, His Company Lawyer, Special International Negotiations
Representative, Haaretz
)2(Eichner,Itamar.
(2018).
J
Street
Urges
Senate
to
Recall
Ambassador
Friedman,
Ynet.https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5300984,00.html
)3(Tibon, Amir. (2017). Greenblatt vs. Friedman: Do Trump's Top Advisers Still Share the Same Israel Policy. Haaretz. Online at:
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-greenblatt-vs-friedman-do-trump-s-top-advisers-still-share-the-same-israelpolicy-1.5474015
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 مايك بينس  :تتمثل ّأهمية نائب الرئيس األمريكي في إمكانية اعتباره املرشح القادم لالنتخابات الرئاسية،
أو في أنه قد يكون قادرا على حشد التأييد لسياساته حتى لو لم يكن ينوي الترشح للرئاسة .وبالفعل هذا ما قام
به بينس ،إذ أنه ومن خالل عمله كنائب للرئيس األمريكي دونالد ترامب عمل على تعديل القوانين لتكون في
صالح الشركات التي يمتلكها متدينون ،وساهم في دخول وزراء لإلدارة األمريكية الحالية ينتمون إلى نفس
قاض ينتمي إلى ذات الجماعة للمحكمة العليا .فضال
الجماعة الدينية التي ينتمي إليها ،كما ساهم في إدخال ٍ
عن ذلك فقد ساهم بنس في إقناع دونالد ترامب بالتوقيع على قرار يزيد من الحرية واملساحة املتاحة لرجال
الدين لنشر وجهات نظرهم السياسية في الكنائس وفي ذلك تفعيل لدور الدين في السياسة وتأكيدا على أهميته
كمحددا للسياسة الخارجية(.)1
ً
وكما تشير الوقائع بأنه لم يكن لدى بنس فرصا حقيقية للتقدم سياسيا ،لوال توافر الرغبة لدى إدارة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب في إنشاء تحالف مع االنجيليين ،وهذا يكشف الستار عن التحالف األصولي
وتدخل اللوبي اإلسرائيلي الجديد ،الذي قد يكون من الصعوبة بمكان فهمه دون التوقف عند الدور الذي لعبه
املمول األكبر لحملة دونالد ترامب االنتخابية ،شيلدون أديلسون.
 شيلدون أديلسون :والذي يعتبر األب الروحي في الجانب التمويلي والدعم املالي لرئيس األمريكي  ،ويمكناألخذ بالحسبان وضوح وحالة عدم الرضا إزاء ما يجري على أرض الواقع بحكم اعتباره املمول األكبر لحملة
دونالد ترامب االنتخابية وللحزب الجمهوي ،شيلدون أديلسون ،ليس فقط بسبب عدم إيفاء ترامب بوعوده
ً
املتعلقة بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس في بداية مرحلة تسلمه للرئاسة ،ولكن أيضا بسبب تلك
اللقاءات الودية التي تم عقدها بين كل من الرئيس األمريكي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود ّ
عباس،
وثلة من املسؤولين الفلسطينيين اآلخرين(.)2
إن وجود أديلسون وزوجته في الصفوف األمامية في حفل افتتاح مقر السفارة األمريكية في القدس ،في الرابع
عشر من شهر آيار (مايو) ،2018 ،وتراجع مكانة وحضور مسؤولون رسميون للخلف ،وعدم دعوة بعضا من
أعضاء الكونغرس األمريكي من الديمقراطيين ،إنما هي إشارات واضحة على تعاظم دور اللوبي الذي يقوده
أديلسون فيما يتعلق برسم السياسات األمريكية ذات الصلة بقضية القدس(،)3وعلى أن العمليات االنتخابية
التقليدية تراجعت أمام نفوذ أديلسون واملاليين التي قام بتجنيدها لدعم حملة دونالد ترامب االنتخابية،
وللحزب الجمهوري .ففي تشرين ثاني (نوفمبر)  ،2018أعلن أديلسون بأنه سيكون "الصديق اليهودي الوحيد
املتبرع" الذي ستتم دعوته من قبل ترامب لحضور حفل مراقبة نتائج االنتخابات في البيت األبيض ،إذ قد
)1(Kornbluh,

Jacob. (2016). Trump’s Israel Advisers Issue Position Paper on Israel, Middle East Conflict.Haaretz. online at:
https://www.haaretz.com/world-news/trump-advisors-issue-position-paper-on-israel-1.5456363
)2(Landler,Mark. Haberman, Maggie. (2017).Mixed Signals from Trump Worry Pro-Israel Hard-Liners, The New York Times
)3(Landau, Noa. (2018). Thus, Says the Lord: Religious Tune at Jerusalem Embassy Opening Drowns Out Protests, Haaretz
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وصلت قيمة ما تبرع به أديلسون للجمهوريين في العام 2018إلى  113مليون دوالر(.)1ويسعى أديلسون من خالل
الدعم الذي يقدمه للمجلس اإلسرائيلي األميركي "إياك" إلى أن يكون املجلس البديل سياسيا وتأثيرا واألكثر
تشددا ومنافسة في ذات الوقت للوبي الداعم باملطلق إلسرائيل اإليباك كما هو متعارف عليه سياسيا(.)2
ومن أبرز ما قام به أديلسون لتثبيت املجلس هو معارضته ألي حكومة إسرائيلية تدعم "حل الدولتين" ،وقد
ترافق الدعم الذي يقدمه أديلسون لهذا اللوبي ،مع قبول كبار املسؤولين في الواليات املتحدة األمريكية لدعواته
للحديث أمامه ،تماما كما يفعلون مع "إيباك"(.)3
ويمكن القول بأن أديلسون يعمل في اتجاهين متوازيين األول ،في األوساط اليهودية في الواليات املتحدة
األمريكية ،والثاني يمتد ليصل الداخل اإلسرائيلي .فلدى أديلسون خطط وبرامج تستهدف اإلسرائيليين الذين
قدموا إلى الواليات املتحدة األمريكية من إسرائيل والذين تقدر أعدادهم بنحو مليون شخص ،ليس فقط
ً
لتعبئتهم سياسيا ولكن ملساعدتهم أيضا في ترتيب وإدارة شؤونهم الحياتية فضال عن حاجاتهم
الشخصية(.)4وهذه الشريحة من اليهود تتمتع بدرجة عالية من األهمية وعلى أكثر من صعيد فمثال ،يساهم
هؤالء في تحديد أي من جماعات الضغط اإلسرائيلية يحظى بشعبية أكبر لدى اليهود األميركيين أهو إيباك ،أم
جي ستريت ،أم إياك ،وبالتالي فإنهم يؤثرون في خيارات املرشحين األمريكيين سواء أكان ذلك للرئاسة أو حتى
للكونغرس ،كما أن لهم قدرة على التأثير في السياسات اإلسرائيلية الداخلية ،وذلك من خالل عالقاتهم في
الداخل اإلسرائيلي.
يمكن القول بأن املجلس اإلسرائيلي األميركي "إياك" هو أشبه ما يكون بجماعة ضغط في الواليات املتحدة
األمريكية ،ومؤسسة سياسية في الداخل اإلسرائيلي ،وهناك شبكة من املؤسسات تشكل معالم هذا املجلس،
فمثال يمتلك أديلسون ،جريدة يومية يتم توزيعها بشكل واسع في إسرائيل يطلق عليها اسم "إسرائيل هايوم"،
وقد كانت من أوائل الصحف التي أعطاها ديفيد فريدمان مقابلة عندما وصل إسرائيل ليمارس عمله كممثل
للدبلوماسية األمريكية(.)5
في ظل ما سبق ذكره ال بد من القول أن تراجع الداعمين املعهودين للحزب الجمهوري عن دعمهم بسبب
سياسات ترامب ،وسعي أديلسون لتعويض تلك التبرعات إنما يعكس حالة من االستقطاب والتنافس داخل
املجتمع اليهودي األمريكي.

( )1املرجع نفسه.
)2(Kazis, Josh. (2017) Breaking with Script, Adelson Portrays IAC AS a Hardline AIPAC Alternative, Forward
)3(Tibon, Amir. (2017). Greenblatt vs. Friedman: Do Trump's Top Advisers Still Share the Same Israel Policy
)4(Shalev, Chemi. (2017).Adelson Has Hijacked the Israeli American Community for His Hard-right Agenda, Haaretz
)5(Tibon, Amir. (2019).This Powerful Adelson-funded Israel Lobby Could Soon Rival AIPAC's Influence in Washington
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خاتمة:
إن هناك إقرار متفق عليه لدى كافة األوساط السياسية املتابعة لألداء السياس ي األمريكي حيال قضية
القدس و القضية الفلسطينية بشكل عام يدرك أن هناك تغير في قواعد اللعبة السياسية  ،وان هناك فواعل
جدد في الداخل األمريكي تضع الخطوط الرئيسة للخارجية األمريكية للعمل بما يحقق مصالحها وعلى وجه
التحديد القوى السياسية واللوبيات الضاغطة على البيت األبيض والكونجرس األمريكي .
وعند الحديث عن اللوبي اإلسرائيلي التقليدي ال بد من اإلشارة إلى نقطتين أساسيتين للداللة على الدور
الذي يلعبه اللوبي في رسم السياسة األمريكية إزاء إسرائيل ،األولى هي التوكيد على وجود تقارب ديني وثقافي بين
البلدين يؤسس لتقارب سياس ي ويسعى لخلق مشهد موحد بخصوص قضية القدس وما تعنيه بالنسبة لليهود
وإسرائيل ،أما الثانية ،فهي ّ
أن إسرائيل تشكل حليفا استراتيجيا للواليات املتحدة األمريكية في الشرق األوسط
وأن هناك مصالح مشتركة بين البلدين تمتد بين األثر السياس ي باعتبارها حليف ال يمكن استثناءه في املنطقة
التي تأتي كجزء من املشروع األمريكي الذي يحمل الغاية السياسية النهائية للواليات املتحدة املتمثلة بشرق
أوسط جديد ترسم خارطته وحدوده الواليات املتحدة األمريكية ويضبطه التطبيع العربي والتوافق على الوجود
املكاني إلسرائيل كدولة بمكونات كاملة واعتبار االعالن األمريكي هو قرار يحمل شرعية دولية كاملة .
ً
وقد بينت الدراسة إن العامل الديني لم يكن حاسما فيما يتعلق بالسياسات األمريكية إزاء القدس
وإسرائيل .كما ويشكك العديد من الخبراء باألهمية االستراتيجية والحيوية إلسرائيل بالنسبة للواليات املتحدة
األمريكية ،ويذهب كثير منهم لالعتقاد بأن الدعم غير مشروط من قبل الواليات املتحدة األمريكية للسياسات
اإلسرائيلية إنما يعرض أمنها وسمعتها للخطر ولكن تقترب كثيرا من غاياتها في املنطقة.
وإن أبرز العوامل وأكثرها تأثيرا في قوة الدعم األمريكي للسياسات واملواقف اإلسرائيلية في قضايا مثل قضية
القدس ،إنما هي عوامل أمريكية داخلية ترتبط بحالة االستقطاب الحاصلة في املجتمع األميركي ،وهنا نتحدث
عن املجتمع اليهودي األميركي بشكل خاص ،وبالدور الذي يلعبه املال السياس ي ،فضال عن العمل املنظم للوبي
اإلس رائيلي ،وقد لعب هذا اللوبي دورا أساسيا في دفع الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى تبني قرار االعتراف
بالقدس عاصمة أبدية وموحدة إلسرائيل واملض ي قدما بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس  ،وهذا
يتضمن اشارة الى أن القرار الخارجي األمريكي تم مصادرته من قبل الجماعات و اللوبيات و لم تعد املؤسسات
الرسمية تعمل من أجل املصلحة العليا ألمريكا وحدها أو وفقا للصورة النمطية املعهودة عنها برعايتها للسالم ،
وتخليها عن هذا الدور حفاظا على مصالح انتخابية ووجودية للجماعات الضاغطة املتطرفة .
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:ترمجة مقال
1 تشكيل الدبلوماسية الشعبية عرب شبكات التواصل االجتماعي يف القرن الواحد والعشرين، فالنتني كوستا

Valentin Costa, Forming Popular Diplomacy trough Social Mdeias in the 21st Century

 بنغازي – ليبيا-  أكاديمية الدراسات العليا، قسم العلوم السياسية، إدريس محمد علي قناوي. د:ترجمة
Translated by: Dr. Idris Muhammad Ali Qenawi, Department of Political Science,
Graduate Studies Academy - Benghazi - Libya

: ملخص
 من الدول املنضوية في األمم املتحدة لها وجود على٪90 تتشوش ممارسة الدبلوماسية الشعبية نتيجة أن
ً
. إلى جانب ظهور تكنولوجيات جديدة تجعل االتصال عامليا في الوقت املعاصر، شبكات التواصل االجتماعي
تهدف هذه املقالة إلى النظر في العالقة بين الدبلوماسية الشعبية ووسائل اإلعالم وتحديد الفرص والتحديات
التي تفرضها شبكات وسائل اإلعالم االجتماعية للدبلوماسية الشعبية في القرن الواحد والعشرين من منظور
.العلماء وواضعي السياسات
.  االرتباط،  الدبلوماسية الرقمية،  شبكات التواصل االجتماعي،  الدبلوماسية الشعبية: كلمات مفتاحية
Abstract
The practice of popular diplomacy is confused as a result of the fact that 90% of the
countries that are members of the United Nations have a presence on social networks, along with
the emergence of new technologies that make communication global in contemporary times.
This article aims to examine the relationship between popular diplomacy and the media and
identify the opportunities and challenges posed by social media networks to popular diplomacy
in the twenty-first century from the perspective of scientists and policy makers.
Keywords: Popular diplomacy, Social media networks, Digital diplomacy, Connection
.
1 Romanian Journal of History and International Studies, Bucharest: University of Bucharest, Volume 4, Issue 1, 2017
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مقدمة :
هناك مئة وثالثة وسبعون (  ) 173دولة لديها حساب علي صفحة التواصل االجتماعي ( تويتر) Twitter
سواء كانت للحكومات أو للوزارات األجنبية  ،وهي تمثل ما نسبته  ٪ 90من الدول املنضوية في األمم املتحدة ،
وفقا لدراسة أجرتها (  ) Twiplomacyفي عام  %88 .1 2016من تلك الدول لديها حضور على صفحة التواصل
االجتماعي ( الفيس بوك  ،( Facebook -بينما  ٪71منها لديها حضور علي صفحة ( إنستقرام . ) Instagram -
إن مجرد وجود هذه الحسابات يشير إلى أن الدبلوماسية الشعبية تتكيف مع قنوات االتصال الجديدة.
أدى وصول اإلنترنت واالرتفاع السريع للتكنولوجيات الجديدة إلى تشويش العديد من املجاالت بما فيها
الدبلوماسية الشعبية  ،وإذا ما الدبلوماسية الشعبية التقليدية كانت قد اتسمت بالحيادية والفردية  ،فإن
الدبلوماسية الشعبية في القرن الحادي والعشرين أتيحت لها الفرصة للتواصل في الوقت الحقيقي عبر شبكات
التواصل االجتماعي الجديدة  ،إلى جانب توقعها بأنها ستحدث فعلها .لذلك  ،وألول مرة في التاريخ  ،فإن
ً
الدبلوماسية الشعبية لديها القدرة ليس على تعزيز الحوار الفردي واملباشر فقط  ،بل وأيضا النقاش بين
العديد من املشاركين أو بين كيان مؤسس ي واحد والجمهور .في الوقت الحاضر  ،يمكن ملؤسسات املجتمع املدني
الوصول مباشرة من خالل حسابات وسائل التواصل االجتماعي التابعة لوزارة الخارجية أو السفارات أو غيرها
من املنظمات غير الحكومية أو حتي األفراد .وتنتشر املعلومات في الوقت الحقيقي  ،فهي متعاونة وشفافة .وقد
قام اإلنترنت ً
أيضا بإزالة الحدود بين األنواع املختلفة من الجماهير :في الخارج في الداخل.
الطريقة التي يتم بها إعادة تشكيل الدبلوماسية الشعبية عبرت عنها ( جوديث ماكهيل )  ،وكيلة وزارة
الخارجية للدبلوماسية الشعبية والشؤون العامة في عهد الرئيس باراك أوباما في البيان التالي:

ً
في عالم حيث القوة والتأثيرينتميان حقا إلى الكثيرين  ،يجب أن نتعامل مع املزيد من الناس في أماكن
أكثر ...الناس في جميع أنحاء العالم يصرخون من اجل سماعهم  ...لديهم حقوق املحادثات الهامة اآلن ...
وهم ال ينتظروننا  ،كما ذكرت هايدن .2

*فالنتين ليون كوستا :حاصل على درجة املاجستير في االتصال املؤسس ي من جامعة بوخارست .وهو مراسل صحفي أجنبي سابقا  .يعمل ً
حاليا في
شركة تكنولوجيا .وهو مهتم بأثر . E-mail: vali.leon@gmail.com.شبكات التواصل االجتماعي على املستويات الفردية والجماعية واملؤسسية .
1 - Twiplomacy, Twiplomacy Study 2016, 31 May 2016, http://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2016, (accessed 19
January 2017).
2 -Craig Hayden, The rhetoric of soft power: Public diplomacy in global contexts , Lanham, Lexington Books, 2012, p. 242
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هذا التركيز على املشاركة  ،والذي جاء من الطبيعة الحوارية لشبكات التواصل االجتماعي  ،له تأثير عميق
على جوهر الدبلوماسية الشعبية .يجادل الباحث (  1) Pammentبقوله أنه في القرن العشرين  ،تم ربط
الدبلوماسية الشعبية باستخدام نموذج إذاعي .كان الهدف هو إقناع الجماهير األجنبية .وفي القرن الواحد
والعشرين  ،أصبح مركز االهتمام الجديد للدبلوماسية الشعبية حواريا .وكما شددت وكيلة وزارة الخارجية
للدبلوماسية الشعبية والشؤون العامة  ،يجب أن تكون الدبلوماسية الشعبية ً
جزءا من الحوار العاملي.
ّ
من أجل فهم الطريقة التي تشكل بها شبكات التواصل االجتماعي الدبلوماسية الشعبية في القرن الواحد
والعشرين  ،ستتجاوز هذه الورقة تعريف الدبلوماسية الشعبية  ،وستنظر في العالقة بين الدبلوماسية
ً
وأخيرا  ،ستحلل التحديات والفرص التي تفرضها شبكات التواصل االجتماعي على
الشعبية ووسائل اإلعالم ،
الدبلوماسية الشعبية .
نظريات الدبلوماسية الشعبية :
وفقا للباحث ( ، 2)Gilboaفإن األدبيات األكاديمية بحثت في الدبلوماسية الشعبية من وجهات نظر متعددة
 :في مجال العالقات الدولية  ،في مجال الدراسات االستراتيجية والدبلوماسية أو في مجال االتصاالت .ومع ذلك
 ،يعتقد (  3) Gilboaأنه من أجل فهمها بشكل أفضل  ،يجب تناول املوضوع من منظور متعدد التخصصات.
في العالقات الدولية  ،تهدف دراسة الدبلوماسية الشعبية إلى تحديد دور الدبلوماس ي .في كلية االتصاالت
والصحافة  ،ينصب التركيز على كيفية تأثير وسائل اإلعالم والتكنولوجيات الجديدة على ممارسة الدبلوماسية
الشعبية  ،بينما يهتم الباحثون في كلية العالقات العامة بكيفية صياغة الدبلوماسية الشعبية لصورة الدولة.
وكيف يتم التواصل معها .الباحثان (  Jowettو  ) O’Donnellقدما الفهم الواسع للدبلوماسية الشعبية في
التعريف التالي :

إنها تشتمل أبعاد العالقات الدولية بما يتجاوز الدبلوماسية التقليدية ؛ رعاية الحكومات للرأي
العام في الدول األخرى ؛ تفاعل الجماعات الخاصة واملصالح في بلد ما مع بلد آخر ؛ اإلبالغ عن الشؤون
الخارجية وتأثيرها على السياسة ؛ االتصاالت بين أولئك الذين تكون مهمتهم االتصال  ،كالدبلوماسيين
واملراسلين األجانب ؛ وعملية االتصاالت بين الثقافات.4

1 - James Pamment, New public diplomacy in the 21st century: A comparative study of policy and practice , New York, Routledge,

2012, p. 3.
2 - Eytan Gilboa, “Searching for a theory of public diplomacy”, in: The annals of the American academy of political and social
science, Vol. 616, No. 1, 2008, p. 64.
3 - Ibid, p 65.
4 - Garath Jowett & Victoria O’Donnell, Propaganda and persuasion (5th ed.), Thousand Oaks, California, Sage, 2012, p. 287.
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اإلعالم والدبلوماسية الشعبية :
هناك دراسات ال حصر لها على العالقة بين وسائل اإلعالم والدبلوماسية الشعبية .وأحدثها تلك التي تركز
علي التفاعالت املعقدة بين الدبلوماسية الشعبية ووسائل اإلعالم في سياق التواصل العاملي في الوقت املعاصر.
على سبيل املثال  ،تحليل كال من الباحثين (  ، Archetti1و  ) Gilboa2في تأثير البث املباشر لحدث ما على
العالقات الدولية  ،ظاهرة تعرف باسم تأثير  .CNNكانت هذه هي املرة األولى التي خرجت فيها للدبلوماسية
الشعبية أو أنها استجابت في الوقت الحقيقي على األحداث .بالرغم من ذلك  ،كانت املنافذ اإلعالمية ال تزال هي
البوابات  ،ويمكن للحكومات  ،إلى حد ما  ،أن تشكل حواراتها .في القرن الواحد والعشرين  ،أصبحت األخبار
أكثر شفافية مع ظهور صحافة املواطن التي تم دمجها في البث املباشر للمنافذ اإلخبارية الرئيسية أو تم بثها
بشكل مستقل على منصات وسائل اإلعالم االجتماعية.
لفهم العالقة بين اإلعالم والدبلوماسية الشعبية بشكل أفضل  ،يحدد الباحث (  ) Gilboa3ثالثة نماذج
تستخدم فيها قنوات االتصال اإلعالمية كأدوات للدبلوماسية الشعبية .النموذج األول  ،الذي يطلق عليه اسم
"الدبلوماسية الشعبية"  ،يشير إلى الطريقة التي يستخدم بها ممثلو الحكومات أو املنظمات غير الحكومية أو
املواطنين العاديين وسائل اإلعالم للتأثير على الرأي العام في الخارج.
النموذج الثاني يشير إلى "دبلوماسية اإلعالم" وينطوي على استخدام قنوات وسائل اإلعالم لنقل رسالة
حول املصالح املشتركة أو حل النزاعات بين دولتين أو أكثر .مثال جيد جدا في هذه الحالة هو البيان الصحفي
بعد التفاوض .النموذج الثالث  ،الذي يسميه الباحث "دبلوماسية وسيط وسائل اإلعالم "  ،يشير إلى الطريقة
التي يأخذ بها الصحفيون تلك املعلومات وبالتالي هم وسطاء فيما يتعلق بالجمهور .يصبح الصحفيون وسطاء
مؤقتين في املفاوضات الدولية .يأخذ الباحث ( ) Entmanهذا املفهوم أكثر من ذلك ويعلن مصطلح "دبلوماسية
الوساطة"  ،الذي يصفه بأنه سلسلة من األطر" :محاوالت منظمة من قبل الرئيس وجهازه السياس ي الخارجي
ملمارسة أكبر قدر ممكن من السيطرة على تأطير السياسة األمريكية في وسائل اإلعالم األجنبية "  .4كما جادل
الباحث بأن الحكومة تعتمد على وكاالت األنباء واألشخاص املؤثرين من أجل إرسال رسالتها إلى جمهورها أو
لتلقي ردود الفعل منهم.

The Hague Journal

1 - Claudia Archetti, “The impact of new media on diplomatic practice: an evolutionary model of change”, in:

of Diplomacy, Vol. 7, No. 2, 2012, p.187.
2 - Eytan Gilboa, “Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects”, in: Diplomacy & Statecraft, Vol. 12, No. 2, 2001,

p. 15.
3 - Ibid, p. 12.
4 - Robert Entman, “Theorizing mediated public diplomacy”, in: The International Journal of Press/Politics, Vol.13, No.84, 2008, p.
98.
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ومع ذلك  ،في بداية القرن الحادي والعشرين  ،تحول تعريف الدبلوماسية الشعبية من نموذج اتصال
ّ
أحادي االتجاه  ،حيث تنوعت قنوات االتصال ومكنت الحوار من خالل شبكات التواصل االجتماعي .يجسد
الباحث (  ) Pammentهذا التحول في ما يلي:
الدبلوماسية الشعبية الجديدة هي حوارية وتعاونية وشاملة .وهي تمثل انفصال عن نماذج "البث"
التقليدية وتستفيد من وسائل التواصل االجتماعي إلقامة تفاعل ثنائي االتجاه مع الجمهور .1
الفصل التالي يسعي إلى فهم  ،التعريف الجديد والتحديات والفرص التي يواجهها العلماء وصناع القرار على
حد سواء  ،في ضوء هذا التغيير الجديد للمفهوم .
الدبلوماسية الرقمية :
كان الباحث (  ) Melissen 2هو من ابتكر مصطلح "الدبلوماسية الشعبية الجديدة " أو "الدبلوماسية
الرقمية"  ،وذلك بعد ظهور مجموعة متنوعة من املدونات واملنصات على شبكة املعلومات الدولية في أوائل عام
 .2000لكنه لم يكن الوحيد .فقد تحدث كال من (  ) Brown & Studemeister3عن "الدبلوماسية االفتراضية"
 ،والباحث (  ) Potter4عن "الدبلوماسية اإللكترونية "  ،والباحث ( ) Glassman5عن " الدبلوماسية الشعبية
 "PD 2.0والباحث ( ) Nye6عن "القوة الناعمة" .
عالوة على ذلك  ،يشير الباحث (  ( Glassman7إلى أن الدبلوماسية الشعبية يجب أن تستهدف النسيج
االجتماعي ألن االتصال به سيكون لها األثر األكثر أهمية .تمثل شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت مكانا
افتراضيا لألفراد للحصول على املعلومات ومناقشة القضايا الحالية .وفقا لبحث ) ،) Twidiplomacyفي
املتوسط العام  ،يعد ( الفيس بوك  ) Facebookهو املكان الذي يكون فيه للحكومات والوزارات األجنبية أكبر
عدد من املتابعين .لم يعد جمهور الدبلوماسية الشعبية مجهولين  ،بل عمالء نشطين في التبادل الدبلوماس ي

1 - James Pamment, New public diplomacy in the 21st century: A comparative study of policy and practice , Routledge, New York,

2012, p. 3.
2 - Jan Melissen, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, New York, Springer, 2005, p. 8.
3 - Sheryl Brown & Margarita Studemeister, “Virtual diplomacy: rethinking foreign policy practice in the information age”, in:
Information & Security, Vol. 7, 2001, p. 42.
4 - Evan Potter, Cyber-diplomacy: managing foreign policy in the twenty-first century, Montreal, McGill-Queens University Press,
2002, p. 45.
5 - James K, Glassman, ‘Public Diplomacy 2.0: A new approach to global engagement’, Washington DC, New America Foundation,
December 2008, available at https://2001-2009.state.gov/r/us/2008/112605.htm (accessed 11 February 2017).
6 - Joseph Nye, “Public diplomacy and soft power”, in: ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616,
2008, p. 94.
7 - James K Glassman, op.cit.
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ً
حافزا للدبلوماسية
لوجهات النظر مع املؤسسات الدبلوماسية .وبذلك تصبح شبكات التواصل االجتماعي
الشعبية وواجهة للتفاعل مع الجمهور الوطني واألجنبي.
أدى صعود شبكات وسائل اإلعالم االجتماعية إلى التوافق في اآلراء تقريبا بين العلماء واملمارسين في
الدبلوماسية الشعبية  ،إن لم يكن اسميا  ،ولكن على األقل لهذه الظاهرة .وتتجلى هذه الظاهرة في ظهور
دبلوماسية شعبية "جديدة" يجب أن تواجه بيئة إعالمية تتغير في جميع أنحاء العالم  ،تتميز بشبكات من
الجماهير االنتقائية وتجزئة الخطاب اإلعالمي.1
يعتبر كل من الباحثين (  ) Bjolaو (  ) Holmes2أن الدبلوماسية الرقمية تشير بشكل عام إلى الطريقة
التي تستخدم بها الجهات الحكومية الفاعلة املعلومات والتكنولوجيا من أجل إدارة التغيير الدولي  .وهما حددا
ثالثة مكونات أساسية في تعريف الدبلوماسية الرقمية وهي  :املشاركة  ،واإلمكانية أو املوارد  ،ومراقبة
املعلومات ،والتي ستتم مناقشتها من منظور كال من العلماء واملمارسين في ما يلي:
االرتباط ( : ) Engagement
عندما يتعلق األمر بالشكل الجديد للدبلوماسية الشعبية  ،يؤكد الباحث فيتز باتريك () Fitzpatrickعلى
أهمية املشاركة أو االرتباط من أجل عرض رسالة معينة  ،حيث تتيح قنوات االتصال الجديدة الحوار.
ً
إدراكا للتغييرات والتحوالت في املجتمع العاملي  ،دعا علماء وممارس ي الدبلوماسية الشعبية وغيرهم من
املراقبين املطلعين علي الدبلوماسية الشعبية الجديدة لتلبية متطلبات العصر الجديد  ...ونتيجة لذلك  ،يجب
ً
على الدول " التفاعل أو االرتباط مع " بدال من "التواصل" مع الجماهير األجنبية في إطار السعي للمزيد من
العالقات التعاونية .3
يتفق املمارسون مع هذا املدخل  ،فقد أكد سفير بولندا في رومانيا في عام ،) Marek Szczygie ( ، 2013
أن الدبلوماسية الرقمية هي جانب مهم جدا من الدبلوماسية البولندية ألنها توفر منصات اتصال جديدة
للتفاعل مع الجماهير األجنبية  .4وفي املنتدى األوروبي للدبلوماسية الشعبية  ،في عام  ، 2013صرح الدبلوماس ي
(  ) Marek Szczygieأنه يعتقد أن الدبلوماسية الرقمية هي مستقبل الدبلوماسية الشعبية .5

- James Pamment, “Articulating influence: Toward a research agenda for interpreting the evaluation of soft power, public
diplomacy and nation brands”, in: Public Relations Review, Vol. 40, No.1, 2014, p. 53.
2 - Corneliu Bjola & Marcus Holmes, Digital Diplomacy: theory and practice, New York, Routledge, 2015, p. 207.
3 - Kathy, Fitzpatrick, US public diplomacy in a post-9/11 world: From messaging to mutuality, Los Angeles, Figueroa Press, 2011,
p. 10.
4 - DigitalDiplomacy, “Diplomația publică, vedetă pentru o zi în România”, 23 September 2013, available at
http://digitaldiplomacy.ro/diplomatia-publica-vedeta-pentru-o-zi-romania/ (accessed 21 March 2017).
5 - Idem.
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في املنتدى األوروبي للدبلوماسية الشعبية لعام  ، 2013الذي تم تنظيمه في بوخارست  ،أشار رئيس
ً
داخليا
رومانيا في ذلك الوقت  ، ) Traian Băsescu ( ،إلى ضرورة اتباع منهج متماسك من حيث التواصل ،
ً
وخارجيا  .1بعد ستة أعوام  ،عاد الرئيس (  ) Klaus Johannisإلى هذه الفكرة وجادل بالحاجة إلى تنسيق أفضل
للمؤسسات  ،واستراتيجية ذات صلة  ،واستجابة سريعة خالل كلمته في االجتماع السنوي للدبلوماسية
الرومانية .2وفي نفس املناسبة  ،أعلن (  ، ) Bogdan Aurescuكبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس
رومانيا ،عن تنفيذ "استراتيجية وزارة الخارجية للدبلوماسية الرقمية في رومانيا"  ،والتي تهدف إلى تنسيق أفضل
لالتصال بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الشؤون الخارجية.3
من خالل األسئلة واألجوبة على تويتر (  ) Twitterإلحياء فعاليات " فيسبوك  ، " Facebookالدبلوماسية
الرقمية تمكن وزارات الشؤون الخارجية أو الدبلوماسيين من التفاعل مع الجماهير في البلدان التي ال يتمتعون
فيها حتى بوجود فعلي  ،ألن السياق السياس ي ال يسمح بذلك  ،حيث يمكنهم فتح السفارات االفتراضية من أجل
توصيل رسالتهم وبدء الحوار.
عالوة على ذلك  ،وبما أن اإلنترنت يجعل الوصول إلى املعلومات ً
متاحا للجميع  ،وفي كل مكان  ،فإن
السؤال التالي الذي يجب طرحه هو "من هو الجمهور املستهدف املنخرط في الشكل الجديد للدبلوماسية
الشعبية ؟"  .من الناحية التاريخية  ،تهدف الدبلوماسية الشعبية إلى إقناع الجمهور األجنبي  ،باستخدام
قنواتهم اإلعالمية املحلية ولغتهم املحلية .
على شبكات التواصل االجتماعي  ،من الصعب التفريق ،على سبيل املثال  ،معظم السفارات الرومانية
في أوروبا تتواصل باللغة الرومانية .هل يحاولون االرتباط فقط بمن هم في الشتات؟ أو ربما ليس لديهم
مجموعة واضحة من أفضل املمارسات  ،أو أن لديهم أجندة خفية .الباحث )  ) Manor4يحدد نفس الظاهرة
في حالة وزارة الخارجية األمريكية ويتساءل عما إذا كان من األخالقي استخدام املوارد الوطنية املوجهة للتواصل

1 - Idem.

- President Administration, “Speech of Mr. Klaus Iohannis, President of Romania to all Romanian diplomats at the Yearly
Reunion
of
Romanian
Diplomacy”,
31
August
2016,
available
at
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_pdf/2016.08.31_discursul_presedintelui_romaniei_la_radr.pdf
(accessed 23 March 2017).
3 -Calea Europeană, “Speech of Mr. Bogdan Aurescu on Romanian foreign policy in crisis situations and regional instability at the
Yearly Reunion of Romanian Diplomacy”, 2 September 2015, available at http://www.caleaeuropeana.ro/reuniunea-anuala-adiplomatiei-romane-bogdan-aurescu-un-discurs-despre-politica-externa-a-romaniei-in-jurul-unor-crize-si-instabilitatiregionale/ (accessed 23 March 2017).
4 - Ilan Manor, “Are we there yet: have MFAs realized the potential of digital diplomacy?”, in: Brill Research Perspectives in
Diplomacy and Foreign Policy Vol.1, No.2, 2016, p. 1.
2
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مع الجمهور األجنبي من أجل الحملة على أعمال إدارة معينة .يقودنا هذا إلى ّ
تحد أمام الدبلوماسية الرقمية ،
ٍ
أال وهو إضفاء الطابع املؤسس ي على استخدام شبكات التواصل االجتماعي في ممارسة الدبلوماسية الشعبية.
املصادر:
الحكومات والوزارات األجنبية ألكثر من  ٪90من بلدان األمم املتحدة لديها نوعا ما من شبكات التواصل
االجتماعي .بالرغم من أن األرقام عالية  ،إال أنه ال توجد مجموعات واضحة من أفضل املمارسات حول كيفية
استخدام هذه املنصات .تقدم بعض الدول توصيات أو إرشادات عامة لدبلوماسييها  ،ومع ذلك  ،تعتمد هذه
املمارسة في الغالب على األفراد الذين يستخدمونها ً
وفقا ألفضل معارفهم .فعلى سبيل املثال  ،يعترف مكتب
الخارجية وشؤون الكومنولث ) (FCOبالحاجة إلى هيئة دائمة من املهنيين الرقميين .1
تأتي البيئة الرقمية الجديدة مع سلسلة من التحديات الجديدة التي يجب على املمارسين مواجهتها .حدد
الباحث (  ) Manor2خمسة تهديدات أساسية وهي :
( )1روتين العمل وأخالقيات اإلنترنت (القدرة على التكيف دون االتصال باإلنترنت) .
( )2موارد املعلومات (القدرة على إنشاء محتوى مالئم لشبكات وسائل اإلعالم االجتماعية) .
( )3التعددية في القنوات (القدرة على التكيف مع عدد كبير من شبكات التواصل االجتماعي  :الفيسبوك
)  ،) Facebookتويتر (  ، ) Twitterإينستجرام (  ، ) Instagramيوتيوب (  ) Youtubeأو أي شبكة اجتماعية
خاصة بالبلد) .
( )4أفضل املمارسات والتدريب (الحاجة إلى املوارد البشرية املدربة) .
( )5وزارات الشؤون الخارجية ومخاطر الثقافات الضارة .
( )6حاجة الدبلوماسية للوقت.
في القرن الحادي والعشرين  ،يتم تدفق املعلومات في الوقت املعاصر والجمهور يستخدمها على هذا
النحو  .ومع ذلك  ،ليست هذه هي العملية التي تعمل من خاللها الدبلوماسية الشعبية .تحتاج الدبلوماسية
الشعبية إلى وقت لجمع كل املعلومات  ،وتحتاج إلى وقت لفهم الوضع ولتكون قادرة على تقديم التوصيات.
تضع شبكات التواصل االجتماعي الكثير من الضغوط على ممارسيها للرد في الوقت الحقيقي أو املباشر .

- Tom Fletcher, ‘Former UK Ambassador to Lebanon in the Future FCO Report’, available at
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/521916/Future_FCO_Report.pdf (accessed
on 27 March 2017).
2 - Ilan Manor, op.cit., p. 78.
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الرصد (: ) Monitoring
تقليديا  ،بناء الدبلوماسية الشعبية يتم من خالل جمع املعلومات ونشرها .فمن ناحية  ،يحتاج الدبلوماس ي
إلى جمع معلومات حول كيفية إدراك الجمهور األجنبي لتصرفات حكومة معينة .فهو بحاجة إلى إجراء تقييم
لطبيعة العالقة بين الدولتين وتحديد الفرص أو التهديدات للتعاون .في هذا السياق  ،توفر شبكات التواصل
االجتماعي أداة ممتازة لرصد الرأي واملعتقدات لدى الجمهور األجنبي.
ومن ناحية أخرى  ،يتعين على الدبلوماس ي معالجة القضايا الرئيسية بأجندة ثنائية  ،وتعزيز موقفه
وإشراك الجمهور األجنبي في حوار دائم بشأن أهداف حكومته .تقدم شبكات التواصل االجتماعي منصة مثالية
للمشاركة.
ومع ذلك  ،إذا كانت الدبلوماسية الشعبية جيدة بصفة عامة في جمع ونشر املعلومات لجمهورها الرئيس ي
 ،فإنه مع ظهور أدوات ومنصات تكنولوجية جديدة  ،فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو  ،مدى كفاءة هذه
القنوات الجديدة ومدى كفاءة املهنيين في استخدامها .فقد صرح السفير ( ،) Kurt Volkerالسفير األمريكي
السابق في حلف شمال االطلس ي واملدير التنفيذي ملعهد ماكين ( ) McCainللقيادة الدولية في جامعة والية
أريزونا قائال :
يحتاج السفراء والدبلوماسيون إلى التفكيرفي التكنولوجيا ليس فقط كإضفاء اللمسات على الصور
املحببة  ،بل كأداة أساسية إلنجازمهمتهم األساسية في عصريعتمد على التكنولوجيا. 1
هناك دراسات أكاديمية حاولت قياس مدى فعالية الدبلوماسية الرقمية على الشبكات االجتماعية
وتقديم نماذج لتقييم االستراتيجيات املختلفة للمشاركة في الشبكات االجتماعية  .يقترح الباحث ( Bjolal et al
ً
نموذجا ّ
) وأخرون2
يقيم مدى املشاركة في العناصر التالية :إعداد جدول األعمال  ،وتوسيع التواجد وإنتاج
املحادثة  .ومع ذلك  ،فإن الدراسة أجريت على موقع املدونات الصغيرة الصيني ( . ) Sina Weiboبما أن كل
شبكة اجتماعية لها خصوصية خاصة بها  ،ونظامها الحسابي الخاص بها للمشاركة  ،وجمهورها املحدد  ،قد
ال تكون الدراسة ذات صلة في أجزاء أخرى من العالم أو على شبكات أخرى .بشكل عام  ،تركز غالبية األبحاث
على الواليات املتحدة األمريكية  ،لكن الظاهرة بحد ذاتها عاملية .وبالتالي  ،فإن قياس الفعالية يظل مشكلة
تحتاج إلى مزيد من البحث.

- Lauren DeLisa Coleman, “Diplomacy Must Embrace Digiculture”, 13 June 2014, available at
http://www.diplomaticourier.com/diplomacy-must-embrace-digiculture/ (accessed on 27 March 2017).
2 - Corneliu Bjola, Lu Jiang, Marcus Holmes, “Social Media and Public Diplomacy: A Comparative Analysis of the Digital Diplomatic
Strategies of the EU, US and Japan in China”, in: Digital Diplomacy Theory and Practice, New York, Routledge, 2015, p. 74.
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خاتمة :
يتفق كل من العلماء واملمارسين على أن اإلنترنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد ساهمت في تحديد
وممارسة الدبلوماسية الشعبية  .إن شبكات التواصل االجتماعي التي تتغير باستمرار تؤثر على الدبلوماسية
الشعبية بطرق تحاول األدبيات تحليلها وفهمها ووصفها  ،ولكنها لم تتمكن ً
دائما من مواكبة تلك السرعة .إن
التحديات والفرص التي تحدثها شبكات التواصل االجتماعي تعيق بشكل أساس ي ممارسة الدبلوماسية
ً
ً
الشعبية .وسائل اإلعالم دائما تلعب دورا وسيطا للدبلوماسية الشعبية  ،وتأطير الرسالة وتقدم التغذية
الراجعة واملعلومات .في القرن الحادي والعشرين  ،أصبح دور شبكات التواصل االجتماعي أكثر برو ًزا  ،حيث
يمكن للدبلوماسيين الوصول املباشر إلى جماهيرهم  ،ويمكنهم الدخول في حوار دائم معهم واالنخراط معهم
مباشرة  .لم تعد الحكومات تعتمد على وسائل اإلعالم األجنبية في نقل تفسيراتها لألحداث  ،ولكنها اآلن تستطيع
مناقشتها على حسابات وسائل اإلعالم االجتماعية الخاصة بها .لكن السؤال هو :هل لديهم املوارد والتدريب
املناسبين للقيام بذلك؟ عالوة على ذلك  ،هل تصرفاتهم فعالة ومتماسكة؟ هل يستخدمون شبكات التواصل
االجتماعي من أجل تحقيق أهدافهم أم أن رسالتهم تضيع في ضجة اإلنترنت املتزايدة؟
تشهد الدبلوماسية الشعبية عملية تحول  ،بينما شبكات التواصل االجتماعي هي نفسها في طور التطور.
وبالتالي  ،سيكون على العلماء وواضعي السياسات مواصلة التحقيق في العالقة بين الدبلوماسية الشعبية
وشبكات اإلعالم االجتماعي.
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