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االفتتاحیة:

دروس فلسطینیة

إلى حقائق عدة:تشیر الحرب االسرائیلیة األخیرة على فلسطین والفلسطینیین

وجدان الشارع العربي، وأن أحد مظاھر الوحدةمن أولھا أن القضیة الفلسطینیة مازالت حیة وقویة في
تجاه القضیة الفلسطینیة الذي یملك غالبیةالعربیة في زمن التجزئة ھذا ھو الموقف العربي الجماھیري

كاسحة في الشارع العربي.

ورأینا آخر مظاھره مع محمد بن زاید لم یكنثانیھا أن التطبیع الرسمي العربي الذي بدأ مع السادات
أمر لمسھ السواح اإلسرائیلیون في مصرأكثر من رغوة صابون ھو ال یمثل جسم المجتمع العربي وھو

مع ما فعلھ السادات والملك حسین. وھوواألردن عندما رفض المواطن العادي التعامل معھم في تعاكس
دولة اسرائیل في المنطقة ال یأتي من الحكامما یقلق االسرائیلیون كثیرا من حیث أن التطبیع وقبول

في شوارع المدن العربیة وھو ما دفعالعرب بل من سائق التاكسي وعامل المقھى وبائع السندویش
ھيبلالمنطقةمنجزءاًلیستاسرائیلأنعنكتعبیرالواقي""السوربناءإلى2005عامشارون

التعبیر عن نزعة عنصریة عند الصھاینة.في وضعیة "القلعة المحاصرة والمنعزلة "عن المحیط،وفي

یستطیع أن یحلھ ذلك االتفاق.ثالثھا اتفاق أوسلو قد انتھى وشبع موتا وأن الصراع لن

وجودیاً، وھذا ال یشمل فقط الفلسطینیونرابعھا الصراع مع اسرائیل لیس صراعاً حدودیاً بل صراعاً
واالسرائیلیون بل یشمل أیضاً االسرائیلیون والعرب.

تكلمتوقداسرائیلیون،ولیسوافلسطینیونأنھماألخیرةاألیامفيأثبتواقد48الفلسطینیوأنخامسھا
دولة اسرائیل على بساط البحث الجدي مادامھذا شوارع اللد والرملة ویافا وحیفا. ھذا یطرح مستقبل

إسرائیل.دولةسكانربعحواليھم48الفلسطینیو

مستقبل دولة اسرائیل التي یقترب عمرھاسادسھا یلمس في الصحف االسرائیلیة تساؤالت جدیة حول
یشعر كل مواطنیھا بأنھم منتمون لھا،من ثالثة أرباع القرن التي ال تستطیع أن تكون دولة طبیعیة

محیط معاد، كما یشعر ھؤالء بأن دولة شبیھةویشعر الكثیر من مواطنیھا بأنھم في "قلعة محاصرة "من
دولة الفصل العنصري في جنوب افریقیابدولة الفصل العنصري (األبارتھاید) ال مستقبل لھا، وتجربة

تظھر المصیر المحتوم لدولة كھذه.

على تلبیة وعد بلفور وبأن ما قام بھ وزیرالسؤال اآلن: كم من االسرائیلیین یتملكھم االحساس بالندم
العالملیھودورطةإلىأقربھوالوعدھذاإصدارعبر1917ثانيتشرین2فيالبریطانیةالخارجیة

كلما ازداد عمر دولة اسرائیل؟وحفر حفرة وقع بھا ھؤالء الیھود وھي حفرة یزداد عمقھا
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خواطر فلسطینیة

الدكتور جون نسطة

زوایا الذاكرة وكتابتھا،ولكن احداث القدسمنذ أیام عدیدة وانا أحاول متابعة استرجاع ما تبقى من
االتجاه.وتطواراتھا السریعة لم تسمح لي بمتابعة الكتابة بھذا

والجوالن السوري،تحاول تھوید القدس وتھجیراسرائیل دولة العدوان المحتلة للقدس والضفة الغربیة
اقامة صلواتھم في المسجد االقصى،وتعتديالمقدسیین من بیوتھم ومصادرتھا،وتمنع الفلسطینین من

المئات من المدافعین عنھ تكشف عنعلیھ وفي داخلھ بقنابل الدخان والرصاص المطاطي،واعتقال
وجھھا الحقیقي.

كل أماكن تواجده، في غزة الصامدة،وفيولم یكن في حسبانھا، بان الشعب الفلسطیني سوف یھب في
وأھلھ األبطال.الضفة الغربیة،وفي داخل اسرائیل نفسھا،لنصرة بیت المقدس

الفلسطینیة في غزة، األمر الذي  لمان تل ابیب نفسھا أصبحت ألول مرة تحت مرمى صواریخ المقاومة
ألف صاروخ باتجاه كافة مدن االحتالل.یكن احد یتوقعھ ،وفي یوم واحد انطلقت من غزة أكثر من

في حیفا ویافا وعكا واللد والناصرة إلىونزلت جماھیر الشعب الفلسطیني في كل مدن الكیان الصھیوني
بل عاصمة العرب، وتعبر عن قھرھاالشوارع والساحات تندد بالعدوان على القدس عاصمة فلسطین

التاریخي منذ النكبة إلى الیوم، وتحاول رفع الظلم عنھا.

في المنطقة، في الوقت الذي یمارس فیھفالكیان الصھیوني یدعي بانھ الدولة الدیموقراطیة الوحیدة
المدان من محكمة الجنایات الدولیة، الىالتمییز العنصري بأبشع تجلیاتھ،من اقامة الجدار العنصري
الى اعالن یھودیة الدولة، الغیاً بذلك دولةمعاملة الفلسطینیین كمواطنین من الدرجة الثانیة او الثالثة،

المواطنة.

اال محاولة جدیة، لمسح وصمة العار ،في ھزیمةان ھبة الشعب الفلسطیني في ھذه األیام المجیدة ان ھي
لدول التطبیع وقادتھا المتخاذلین.حزیران،عن جبین األمة.وھي بالوقت نفسھ تشكل صفعة قویة

ال یستطیع اآلن حتى عن التعبیر عنوالشعب السوري الذي یعتبر القضیة الفلسطینیة قضیتھ االولى،
شعبنا الفلسطیني، بفعل فقدانھ لحریتھمشاعر غضبھ تجاه العدوان الصھیوني، وال عن تضامنھ مع

وتكبیلھ من قبل أجھزة المخابرات الظالمة.
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نضال الشعب السوري من أجل نیل حریتھ،ھو بنفس الوقت نضال من أجل حقھ بمقاومة االحتالل
ونصرة الشعب الفلسطیني.

نفسھا ضحیة العدوان الفلسطیني،وان من حقھاتحاول اسرائیل والوالیات المتحدة من وراءھا،ان تصور
دوللثالثةأراضواحتالل1967حربمنذالمنكسرةالقدیمةاألسطوانةنفسنفسھا...ھكذاعنالدفاع

عربیة.

القدس، الى فلسطین واغني مع ام كلثوم....كنت اتمنى لو كنت شابا، لذھبت إلى أرض المعركة، الى
إلى فلسطین خذوني معكم، فقد صار عندي اآلن بندقیة.

أفریقیا.. فھل جاءالمقاطعة والعقوبات أسقطت نظام الفصل العنصري في جنوب
الدور على إسرائیل؟

 2021أیار23"أوبزیرفر"-ماغریل كریس

العنصري في جنوب أفریقیا، فھل جاء الدورساعدت المقاطعة والعقوبات على التخلص من نظام الفصل
في جنوب أفریقیا متى شعروا بضغط العقوباتعلى إسرائیل؟”. مضیفا: “اسأل الجیل القدیم من البیض

بيالوزراءرئیسمنععندما1968عاملحظةإلىیشیروبعضھمالعنصري،التمییزلنظامالمضادة
بازل دولیفیرا والذي كان من عرقجي فورستر جولة لفریق كریكیت إنجلیزي ألنھ یضم الالعب

مختلط”.

الدولیة حتى خروج نیلسون ماندیال منوُمنعت بعد ذلك جنوب أفریقیا من المشاركة بمباریات الكریكیت
حیثالریاضیة،للمقاطعةالدعمزیادةفيمھمةنقطةدولیفیراقضیةوكانتعاما.22بعدالسجن

التي یعشقھا “األفریكانز البیض” والذین كانوااسُتبعد البلد من المباریات الدولیة بما فیھا لعبة “الرجبي”
یشكلون أساس الحزب الحاكم وشعروا بالسخط من استبعادھم.

مناألجنبیةالمصارفطلبتعندما1985عامجاءالحسابیومأنإلىیشیرونآخرونوھناك
ثمنا باھظا لنظام الفصل العنصري. ولكنجنوب أفریقیا دفع قروضھا، وكان من الواضح أن البلد سیدفع

بنفس الطریقة التي لعبھا تالمیذ المدارسھاتین الحادثتین لم تكونا فاصلتین في نھایة النظام العنصري
واالضطرابات، جعلت النخبة البیضاء غیرالسود في سویتو، والذین قادوا حركة من العصیان المدني

الشیوعیة التي لعبت دورھا.قادرة على الحكم حتى تغیرت السیاسة الدولیة وانھارت

4



��� ��� ���������� ��������� ��
�������������

������)( ���� ����������)٥٢(�� ��
ٔ
�/� ����٢٠٢١

ومع ذلك ال یمكن إنكار صعود حركة المقاطعة لجنوب أفریقیا على مدى ثالثة عقود والتي تركت
عالماتھا على سكان البلد وواجھتھم بالشجب الذي یتعرض لھ نظام الحكم. فقد ضغط األوروبیون

في جنوب أفریقیا. وأجبر الطالب البریطانیونالعادیون على متاجرھم للتوقف عن بیع المنتجات المنتجة
رفض عامل محل في دبلن لالتصال بشركةبنك “باركلیز” على إغالق فروعھ في جنوب أفریقیا. وقاد

االستیراد بشكل شامل من جنوب أفریقیا.لـ”الغریب فروت” إلى إضراب، ومنعت الحكومة األیرلندیة

من كل أربعة بریطانیین إنھم یدعمون الحملة وبحلول منتصف الثمانینات من القرن الماضي، قال واحد
الجامعات إلى جانب الحملة ضد انتشار السالحالمضادة للتمییز العنصري. ولكن الحملة كانت قویة في

النووي ودعم ثوار الساندیستا في نیكاراغوا.

أفریقیا من الظھور في “بي بي سي” ومنعت ومنع اتحاد الموسیقیین البریطاني، الفنانین من جنوب
بمناسبات في جنوب أفریقیا، مع أن إلتون جونالمقاطعة الثقافیة معظم الفنانین البریطانیین من المشاركة

وكوین شاركوا في حفالت موسیقیة في صن سیتي بفوثاتسوانا.

المتحدة وجنوب أفریقیا في تلك الفترة،ورغم عدم وجود عالقات ثقافیة وریاضیة وتجاریة بین الوالیات
والتحالفات المحلیة أسھمت في تقویةإال أن التعبئة ضد نظام الفصل العنصري في الجامعات والكنائس

تحویل االستثمارات.ید الساسة األمریكیین والشركات الكبرى والدفع باتجاه

مع نیلسون ماندیال واإلفراج عنھ من السجن،وفي الفترة التي قرر فیھا “أف دبلیو دي كالرك” التفاوض
كانت النقطة األساسیة ھي وقف المقاطعة.

ھيأفریقیاجنوبضدالمقاطعةحملةأنالبعضیرىالعنصري،الفصلنظامنھایةمنعاما27وبعد
من التمییز العنصري. وكما كشفت الحملةدلیل لتعبئة الدعم ضد ما یبدو بشكل متزاید “ماركة إسرائیل”
الحملة یواجھون عدوا قویا ممثال فيضد جنوب أفریقیا، فبناء الدعم یحتاج لسنوات ومن یدعمون

في الوالیات المتحدة وبین الشتاتإسرائیل. ورغم كل التحوالت في المواقف من إسرائیل، وتحدیدا
الیھودي ھناك، فقد قدمت تجربة جنوب أفریقیا مثاال یحتذى.

مع نظام جنوب أفریقیا العنصري. فمنظمةومن أھم التحوالت المھمة، ھو تحطم التابو في المقارنة
تحدثت فیھ عن “نظام تفوق یھودي من نھربتسیلم اإلسرائیلیة أصدرت في كانون الثاني/ ینایر تقریرا

منظمة ھیومن رایتس الخطى في نیسان/األردن إلى البحر المتوسط: نظام الفصل العنصري”. وتبعت
أبریل، واتھمت إسرائیل بارتكاب “جرائم تمییز عنصري”.

ویعتبرونھا معاداة للسامیة، ألنھا تشیر إلى أنوظل أنصار إسرائیل یرفضون المقارنة مع جنوب أفریقیا
الدولة الیھودیة ھي مشروع عنصري.

رغم ما تقوم بھ من تعمیق لھ، وأنوتواصل إسرائیل زعمھا للعالم الخارجي أن االحتالل مؤقت
على حل مرض یقود إلى الدولة.الفلسطینیین یتحملون المسؤولیة ألنھم فشلوا في التفاوض
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ولكن التركیز المتزاید على العدالة االجتماعیة في الوالیات المتحدة أثار االنتباه لحالة انتھاك الحقوق
لجنوب أفریقیا بالمصداقیة معظم الوقت معالفردیة وحقوق اإلنسان في البلدین. وتمتعت حركة المقاطعة

أعمالھم. ودعا رئیس المجلس الوطني األفریقيأنھا لم تحظ بدعم عام بین السود الذین خافوا من خسارة
اسمإلىالحقالیغیراالسم،بنفسولدتالتيالمقاطعةحركةإلى1958عاملندنفيلوثیليألبرت

الحركة المناھضة للتمییز العنصري.

لتنزانیا. وقال: “نحن ال نطلب منكم، أیھاوكان من بین المتحدثین جولیوس نیریري، الرئیس السابق
لنظام التمییز العنصري في جنوبالشعب البریطاني أي شيء خاص، فقط نطلب منكم سحب دعمكم

جنوب أفریقیا التاریخ وسیخسرون،أفریقیا والتوقف عن شراء البضائع”. وأضاف: “تقاتل حكومة
ولو كنتم واثقین فسنفوز”. وكان نیریريونعرف أن حركة الكفاح للتحریر ستنتصر في جنوب أفریقیا،

محقا ولكن الكفاح استمر لثالثین عاما.

الفلسطینیة تقودھا منظمات المجتمع المدنيومقارنة مع الحملة ضد جنوب أفریقیا، فحملة المقاطعة
والنفوذ الذي تمتع بھ المجلس الوطني األفریقي. ویبدووالتي ال تملك التأثیر السیاسي على المنابر الدولیة

الجیل الجدید منفذا لوضع فلسطین ضمن تجربةھذا ضعفا، وفي غیاب القیادة الفلسطینیة المسّنة، وجد
إذا أضفنا إلى ھذا حركتي االحتجاج في األراضيالعدالة الدولیة، مستخدما قدراتھ التواصلیة الجیدة،

القائم على التمییز.المحتلة وداخل إسرائیل اللتین اتحدتا في غضبھما ضد النظام

األطلنطي تصویر المجلس الوطنيوحاول المعتذرون عن جنوب أفریقیا من المحافظین على جانبي
لالتحاد السوفییتي. وتساءلت الصحافة الشعبیةاألفریقي بالحركة العنیفة المعادیة للدیمقراطیة، وكواجھة

أخرى في القارة مثل ممارسات عیدي أمینالیمینیة عن سبب التركیز على جنوب أفریقیا وتناسي جرائم
وأنھ جریمة ضد اإلنسانیة یعاني منھا كل فردفي أوغندا. لكن المالیین رأوا ما یعنیھ الفصل العنصري،

في جنوب أفریقیا یعامل بعنصریة وتمارس علیھ قوانین تمییزیة.

وھاجمت الناقدین لھا متسائلة عنوعملت إسرائیل كل ما بوسعھا لتركیز النظر على حركة حماس،
العرب االضطھاد والقمع وبدون دیمقراطیة.سبب “استھداف” الدولة الیھودیة في وقت یمارس جیرانھا
ھذه األسالیب، وتحدیدا وسط الشجب والنقدلكن األحداث في األسابیع الماضیة كشفت عن عدم فعالیة
الشیخ جراح في القدس الشرقیة.الدولي على عملیة طرد الفلسطینیین من بیوتھم  في حي

االستثمارات والمعاقبة (بي دي أس) الوفي الوقت الذي تؤكد فیھ إسرائیل أن حركة المقاطعة وسحب
الجماعات المؤیدة إلسرائیل ما بوسعھا إلقناعمصداقیة لھا، إال أن أفعالھا تكشف أمرا آخر. فقد عملت

تعریف معاداة السامیة الذي وضعھ التحالف الدوليالوالیات المتحدة بتمریر قوانین ضد المقاطعة وتقنین
األمر بانتقاد إسرائیل.إلحیاء ذكرى الھولوكوست وبأمثلتھ الغامضة عندما یتعلق

حركة المقاطعة إلسرائیل التفكیر بھ، ولم یشغلوتضیف المقاطعة الطویلة للیھود في أوروبا جانبا على
للمقاربة بین المقاطعة في ثالثینات القرنحركة المناھضة للتمییز العنصري. مع أن الوقت قد مضى
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إنوقالواالرأي،ھذاضدالقدس”“إعالنفيالعالمحولمنعالم200ودفعالیوم.بالمقاطعةالماضي
لیست معاداة للسامیة.المقارنة بین إسرائیل ونظام التمییز العنصري والمقاطعة

ترامب والیمین في أوروبا مثل رئیس الوزراءولم یساعد بنیامین نتنیاھو نفسھ عندما تحالف مع دونالد
المؤامرة المعادیة للسامیة. لكن التحدیات تظلالھنغاري فیكتور أوربان، الذي عادة ما استخدم نظریات

المستوطناتفيقدمكرةأندیة6ضدقراراتاتخاذ(فیفا)القدملكرةالدولياالتحادرفضفقدقائمة،
مھم یمھد الطریق لما حدث مع جنوب أفریقیاالیھودیة ألن الموضوع “سیاسي”، وھو ما یؤشر إلى قرار

العنصریة.

دعا الفنانون وصّناع األفالم لعدموفي صدى لما حدث مع نظام التمییز العنصري في جنوب أفریقیا،
مسابقات “یوروفیجین” من تل أبیبالمشاركة في مناسبات في إسرائیل، وطالب بعضھم بسحب تنظیم

ورداًأعوام.ثالثةقبلالمدینةفيلھاحفلةإلغاء“لورد”النیوزلندیةالمغنیةقررتكما،2019عام
األمریكیة وصفوھا بالمتعصبة.على ذلك، وضع مؤیدون إلسرائیل إعالنا في واشنطن بوست

تحضیرا لكأس العالم في إسرائیل بعد تصویتوقبل ثالثة أعوام، قررت األرجنتین إلغاء مباراة ودیة
الالعبین ضد المشاركة.

اإلنكلیزیة والدوري اإلنجلیزي الممتاز فيویرى الكاتب أن ظھور العلم الفلسطیني في مباریات الرابطة
ومن الصعب إقناع الشركات الكبرى بنقداألیام األخیرة، یشیر إلى دعم لتحركات مقاطعة إسرائیل.

ترامب وقف ضد حقوق التصویت فيسیاسات إسرائیل، ولكن القطاع الخاص قرر وأمام ضغط من
دعم ھجوم الغوغاء على الكونغرس فيالوالیات المتحدة وسحب التمویل من الحزب الجمھوري الذي

كانون الثاني/ ینایر.

والذین كانوا على الجبھة األولى في الكفاحولدى الحركة أصدقاء مھّمین بین السود في جنوب أفریقیا
رامافوسا والذي كان رئیس اتحاد العمالضد التمییز العنصري. وفي یوم األربعاء، قال الرئیس سیرل

طرد الفلسطینیین من أجل إسكان یھودالذي قاد المفاوضات مع بیض جنوب أفریقیا، إن محاوالت
و”بالنسبة لنا، ھذا قریب من معاناتنامكانھم “یعید لنا ذكریات رھیبة من تاریخنا والفصل العنصري”.

أن نقف مع الفلسطینیین”.تحت األبارتاید. وعندما نشاھد ھذه الصور ال نستطیع إال

إنھا فلسطین

الیاس خوري
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٢٠٢١أیار١٨الفیسبوكعلىصفحتھمن

سعید للموسیقى، لكنني أعرف ابتسامتھا.ال أعرف مریم العفیفي، الطالبة المقدسیة في معھد إدوارد

األغالل في یدیھا التفتت إلى الناس الذین كانوااعتقلھا جنود االحتالل في الشیخ جّراح، وعندما وضعوا
الشابة، ما ال تتسع لھ الكلمات، قالت إنیراقبون المشھد، وابتسمت. قالت ابتسامة عازفة الكونترباص

إنھا ابتسامة من لم ُتھزم ولن تستسلم.ابتسامتھا لیست ابتسامة یأس، بل ابتسامة ما بعد الیأس.

وھو شاب في الخامسة والثالثین وأب لثالثةكما أنني ال أعرف موسى حسونة، سائق الشاحنة اللداوي،
وھو عائد إلى بیتھ. لم ُیقتل في مظاھرة، بلأطفال، قُتل برصاص الزعران والشبیحة في مدینتھ اللد،

الشرطة. جریمتھ الوحیدة أنھقُتل بدم بارد برصاص مسدسات حملھا مستوطنون زعران تحمیھم
یجب أن یموت.فلسطیني، فالفلسطیني في دولة االحتالل والعنصریة األبرتھاید

بنساء یشبھنھا ھنا في مخیمات اللجوء في لبنان.قلت إنني ال أعرف مریم العفیفي، لكنني أعرفھا، التقیت
ویلتفتن إلینا، وترتسم على شفاھھنوكن حین یتحدثن عن قراھن المدمرة، یمسحن الدموع عن عیونھن،

ھذه االبتسامة اسم ابتسامة الكبریاء، لكننيابتسامة غامضة تشبھ ابتسامة مریم العفیفي. أطلقت على
من یرفض أن ُیھزم.عندما رأیت ابتسامة مریم المقدسیة، فھمت أنھا ابتسامة

أعرف جده. موسى یحمل اسم جده الذيوقلت إنني ال أعرف موسى حسونة، لكن ما لم أقلھ ھو أنني
أماباألرض.والتمسكالبقاءأجلمنالغیتوأبناءمنكغیرهقاومالجد.1948عاماللدغیتوفيعاش

علیھا وعلى بقیة مدن فلسطین اسماً مستعاراً ھوموسى الشھید، فقد ولد في المدینة المنكوبة التي یطلقون
مستوطنون واحتلوا بیوتھا. الحفید نسي الغیتوالمدن المختلطة، بینما ھي مدن فلسطینیة عربیة اجتاحھا

والدیني الیھودي في إسرائیل، لتذكرهواألسالك الشائكة، فجاءتھ رصاصات شبیحة التطرف العنصري
أن یطلبوا رحمة َمن ال رحمة في قلویھم.بأنھ ال یعیش في مدینتھ بل في الغیتو، وعلى سكان الغیتو

لم یشاھد العالم فرحاً كھذا الفرحابتسامة مریم تعممت على وجوه المعتقلین والمعتقالت الفلسطینیین،
كانت تبتسم بینما ركع على عنقھا جنديالذي رسمھ األلم. حتى تلك الشابة التي ال أعرف اسمھا،

إسرائیلي.

یأسنا. لقد مأل حكام العرب األرض فساداً، ما«یأس ال یستسلم» كتب فّواز طرابلسي، أنھ مجد ما بعد
القوة، وأطلق شیاطین العنصریة والوحشیة.أعطى المستوطنین ودولتھم العنصریة شعوراً خاطئاً بانتفاخ

التي أرادت تحویل العار إلى نمطقالوا إن فلسطین انتھت، وخصوصاً بعد عار اتفاقات «أبراھام»،
حیاة، لكنھم فوجئوا بأن فلسطین بقیت فلسطین.

أشباح النكبة التي لم تغب، وفي ساحةفي الشیخ جراح وأمام إصرار سكانھ المھددین بالطرد، عادت
الفلسطینیة.باب العامود ارتسم ھول االحتالل الذي یسعى إلى خنق القدس
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وانفجرت القدس ومعھا انفجرت كل فلسطین، معلنة أن النكبة مستمرة منذ ثالث وسبعین سنة، لكن
مقاومتھا مستمرة أیضاً ولم ولن تتوقف.

الفلسطیني لم یتوقف عن مقاومة النكبةال یصح استخدام كلمة نكبة من دون كلمة مقاومة. فالشعب
الزاحفة على كل مفاصل حیاتھ، ولن یتوقف عن مقاومتھا.

إنھا فلسطین.

قانا الجلیل ھناك وفي لبنان، ودمشق صارتوفلسطین وحدھا تحمل الكلمة الفصل. فلسطین ھي القلب.
إلى اللد التي تنزع من روحھادمشق الصغرى على تخوم جبل النار في نابلس، من جنین ومخیمھا

الفلسطیني یمتد في جلیلنا اللبناني، وكرملھا یغوصأسالك الغیتو، إلى الرملة ویافا وحیفا وعكا. جلیلھا
في البحر معانقاً بحر الجلیل.

إنھا فلسطین.

وفلسطین الیوم المضرجة بالدم تعید رسم المنطقة.

وصواریخھا وصمودھا األسطوري، ھي أنھاما صنعتھ ھذه االنتفاضة الكبرى بمظاھراتھا ومواجھاتھا
رممت أرواحنا وكرامتنا ولغتنا.

الصراع الكبیر على مستوى المنطقة یدور ھنا.

تقاوم دفاعاً عن الحریة، والحریة واحدة.انتفاضة فلسطین ھي أم االنتفاضات العربیة، ألن فلسطین

فاالستبداد العربي ھو الوجھ اآلخر للصھیونیة.وقد جاءت انتفاضات الربیع العربي لتؤكد ھذه الحقیقة.
أیضاً من أجل حریة فلسطین.وحین تناضل الشعوب العربیة من أجل حریتھا فھي تناضل

إلى جانب الضحیة الفلسطینیة التي تنتفضلم یأت أوان التحلیل بعد، فوسط الدم نحن ننحاز بال تردد
دفاعاً عن حقھا وحقنا في البقاء.

تعیش مفترقاً حاسماً، وتؤسس لبدایة جدیدة.لم یأت أوان التحلیل، لكن كل شيء یشیر إلى أن فلسطین

الفلسطیني في أوسلو ألنھم ال یریدونانتھى الرھان على االستسالم، فھؤالء القتلة رفضوا االستسالم
استسالمنا بل یریدون إبادتنا.

وتوحدت فلسطین في أرض المعركة.

إسرائیل. فلسطینیو داخل الداخل ھمانتفض أوالد الغیتو الذین عاشوا في غیتو كبیر اسمھ دولة
إسرائیل.أرضعربأو،48عربولیسوافلسطینیون

الوطن المحتل والمؤجل.وفلسطینیو القدس ھم فلسطینیون أوالً، ِقبلتھم اسمھا
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وفلسطینیو الضفة الغربیة وغزة ھم أبناء جسد واحد مھما كان االنقسام فاحشاً.

أرضاً جدیدة.وفلسطینیو الشتات واللجوء یقاومون ویصنعون من خرابھم

إنھا فلسطین.

الفلسطیني لن یزول، وسیستمر في المقاومة إلىورسالة فلسطین واضحة، إنھا تقول إلسرائیل بأن االسم
أن یحین الحین.

ولن یستعیدوھا، وأن حلفھم مع دولة االحتاللوتقول للحكام العرب الذین خانوھا بأنھم فقدوا أرواحھم،
ھو خضوع وذل وعار سیالحقھم إلى األبد.

الوحش العنصري المھیمن على الغرب الرأسماليوتقول للعالم بأنھا تعلمت أن اللغة الوحیدة التي یفھمھا
یتقن األمریكیون واألوروبیون سواھا، ولن تلتفتھي لغة القوة. وأنھا لن تبالي باللغة المحنطة التي ال

إلى لومھم الدائم للضحیة.

یا جماعة، الذین نھبوا وتسلطوا علیھم أن یغادرواوتقول للقیادات الفلسطینیة المھیمنة كفى. انتھت اللعبة
والذین تاجروا بالدین علیھم أن یفھموا أنالحلبة قبل أن یدمر الفلسطینیون المسرح على رؤوسھم،
والتعصب الدیني اإلسرائیلي، من أجل التحررفلسطین وطن ولیست مذھباً دینیاً، وأنھا تقاتل العنصریة
المواجھة، فإن فكرة فلسطین تتجدد في ساحةوالحریة. إنھا فلسطین. استمعوا إلیھا، فمھما كانت نتیجة

ھذه المعركة المفتوحة على كل االحتماالت.

أنقذوا. مرة أخرى

مصطفى سعد

٢٠٢١أیار١٧-نیوزلیفانت

الفرد المجرم من وجھة نظر علم النفس، والقرأت كتاب “التحلیل النفسي للجریمة”، وھو یتحّدث عن
الجریمة ترتكب بدافع مجموعي بعیداً عنیتحّدث عن الجماعات. یؤكد علم نفس بحسب الكاتب على أّن

ھي المسؤولة عن جریمتھ، السبب في ذلك ھوالدافع الشخصي، بما معناه أّن الفرد ینتمي إلى جماعة
على القتل طبعاً.المستوى الفئوي واالجتماعي الذي نعیشھ، الجریمة ال تقتصر
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لكن أال یمكننا القول إّن الجماعات یصح علیھا المقیاس ذاتھ؟ بما معناه أّننا نستطیع أن نقول إّن الجرائم
التي تتعّرض لھا الشعوب من قبل قوى احتالل أو أنظمة تنھب خیرات بلدانھا وتفتك بمعارضیھا ھو

أو ھذه األنظمة؟ وإن المجتمع الدولي والغربأیضاً بسبب الجماعة التي تنتمي إلیھا ھذه االحتالالت
بشكل جدي وحقیقي للدفاع عن شعوبالدیمقراطي الذي یّدعي حمایتھ لحقوق اإلنسان لم یتصّرف

المنطقة التي تتعّرض لشّتى أنواع الجرائم؟

یجري في القدس الشرقیة لیس فیھ انتھاكإن كّنا األضعف فھل ھذا مبرر كاٍف ألكلنا؟ أم أّن ما
بتھجیر سكان حي الشیخ جراح من بیوتھملإلنسانیة؟ وأّن حقوق اإلنسان تتمّثل في حّق اإلسرائیلي

والسكن فیھا؟

العالم بأسره، نظاماً وضعھ األقویاء، ومھماتظّل فلسطین مؤشراً ھاماً على نوعیة النظام الذي یحكم
دائماً، بأّن ھذه القیم ال تسري في جمیعتضمن من قیم أخالقیة وإنسانیة، فإّن فلسطین تظّل تذكیراً
فإّن فلسطین استثناء في الشرائع الدولیة.الحاالت، ومثلما إسرائیل (دولة) استثناء في كتب التاریخ،

طابعاً أكثر حدة، وإن كانت ھذه االنتھاكاتومع كل انتھاك إسرائیلي كبیر لبیوت الفلسطینیین یأخذ
العربي نداء استغاثة “أنقذوا…”، وعلىمنھجیة ولم تتوقف یوماً، تطلق شریحة واسعة من شارع العالم

الواسعة التي اجتاحت العالم العربي فيالرغم من قیمة ھذه النداءات الرمزیة بعد حمالت التطبیع
غیر مسبوقة، إال أّن ال أحد یعلم لمن توجھاألعوام األخیرة، وارتفاع صوت مؤیدي التطبیع إلى درجة
أّن النداءات مھما اشتّدت فلن تحّرك حجراً،ھذه النداءات، في عالم یعرف العرب فیھ جیداً من خبرتھم

داخل شوارعھا منذ سنوات، نسمع نداءولن توقف رصاصة، وفي دول أقامت السفارات اإلسرائیلیة
إخماد حركات المقاومة، نسمع نداء“أنقذوا…”، وفي دول یحكمھا طغاة كان لھم دور أساسي في

“أنقذوا…”، لم یقل أحد من سینقذ.

مأساویة تجتاح مدن العالم الذي تأخذوإن كانت ھذه الظواھر تبدو ذات جدوى في التعبیر عن حوادث
“اآلخر” محدد بالنسبة إلى مفھوم الوطن بأكملھ. فإّنسیرورة الحیاة فیھا نسقاً اعتیادیاً، ومفھوم العدو أو

لغة القوة، والسالح، والقھر.ھذه الضوضاء خرساء تماماً بالنسبة إلى عدو لم یعرف سوى

الضحیة والتسلیم بنظریة “المؤامرة” التيلكن وألجل الحقیقة وحدھا، ینبغي أال نستمّر في لعب دور
واضح إلى أخطاء ترتقي لمستوى الجرائمتحاك للقضاء على العرب والمسلمین، دون أن نشیر بشكل
المنطقة قاطبة، ولیس بحق الشعب الفلسطینيالموصوفة ارتكبتھا األنظمة والنخب العربیة بحق شعوب

تارة، وباسم العروبة تارة أخرى، لیدافع فنانوحده. أھمھا احتكار القضیة الفلسطینیة باسم اإلسالم
حفل بقول: “لكم دینكم ولي دیني”.مصري صاحب شھرة واسعة عن لقائھ بفنانین إسرائیلیین في

بھ، أي إعادة تأویل الفعل من خالل التھكموالحكم على الفعل لیس كفعل، بل بحسب الفاعل أو المفعول
األخرى. إما أن یستنكر ویدین أو یھلل ویبارك،على الفاعل أو التقلیل من شأنھ أو قص جرائمھ مرًة تلو
وتھجیر السوریین من بیوتھم نصراً مؤزراً،مثل الكثیر من السوریین الذین اعتبروا االحتالل التركي

من المناطق، وكلھم ضد االعتداءوآخرون رقصوا طرباً عند تھجیر أھل الغوطة وحمص وغیرھا
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اإلسرائیلي على أھالي حي الشیخ جراح. فأي نفاق وكذب وازدواجیة تعیشھا تلك النخب، وكیف یمكن
للشعوب أن تثق بھا وتلتف حولھا؟!

ارتمت في أحضان السفارات األجنبیة،النخب التي صمتت عن آالف المعتقلین في بلدانھا، أو التي
أحد بموقف انتھازي تشبھ مواقفھا بماوعملت بإشراف أجھزة استخبارات إقلیمیة ودولیة، لن یصدقھا

التي لم تشغلھا أي نھضة تنمویة، أو ترسیخیخّص بلدانھما. أما السلطة الفلسطینیة واألنظمة العربیة
وقمعھ لالستمرار في الحكم، وقمع أي صوتمبادئ العدالة والدیمقراطیة بقدر ما شغلھا ضبط الشارع

أو اإلھمال.ینادي بالحریة والتحرر، أو یتحّدث عن سوء توزیع الثروات

التي مارستھا األنظمة الشمولیة واإلسالم السیاسيالمصالح الفئویة الضیقة أو األیدیولوجیات اإلقصائیة
ضمت الشیوعي والقومي والبعثي واإلسالميبشقیھ، السني والشیعي، ألغت حالة المقاومة الشعبیة التي
غیر المؤدلج فقط من یرید نصرة مظلوم أوعلى اختالف مذاھبھ، واألممي والمواطن غیر الحزبي أو

اإلخوان المسلمین متمثالً بحركة حماس، وحزبإحقاق الحق، تم إلغاء كل من سبق لیتصّدر المشھد تیار
إلییتش سانشیز، أو اإلیطالي، فونتانا، أو الذینهللا، وانتھت الحالة التي شھدنا بھا المناضل الفنزویلي،

أوكودایرا وكوزو أوكاموتو، ومن ألمانیاأتوا من الیابان ألجل القضیة الفلسطینیة، أمثال تسویوشي
أولریكا ماینھوف، ومعھم عرب من المحیط إلى الخلیج.

نتیجة انتھت ستخفت أصوات النداءات، یوماًلن تمر عدة أیام حتى تنتھي مسألة حي الشیخ جراح، وبأي
وتراجعت إسرائیل ستعم األفراحتلو اآلخر، وسیعود أھل الشیخ جراح إلى عزلتھم، وإن انتصروا

الحكایة ال تقتصر على مشھد الشیخ جراحالوطن العربي وستتغیر النداءات بسرعة، وسینسى كثر أّن
فیھا صفحات غیرھا مھما تكررتالذي ألھب حماستھم، بل ھي حكایة لھا صفحات كثیرة، وسُتكتب

النداءات.

أرقام سوریة

ألف.٢٧١وملیون٢٦بـ٢٠٢٠للعاموفقاًوالخارجالداخلبینسوریاسكانعددیقّدر

الحضریة.المناطقفي٪،٥٤,٢أيبالداخل،السّكاننصفمنأكثرویعیش

.٢٠١٨العامتقدیراتبحسبالریفیة،المناطقفي٪٤٥,٨یعیشفیما

البلدان المجاورة، وأیضاً من المتوسطویعتبر معدل الموالید في سوریا أعلى من مثیلھ في معظم
  العالمي.
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:٢٠١٧العامتقدیراتوبحسب  العالمي،المتوسطمنأعلىسوریافيالمتوقع  العمرمتوسطأنكما

سنة.٧٢,٧الذكور:

سنة.٧٧,٦اإلناث:

بحسبالسوریونویتوزععاماً،١٩تحتنصفھمنوأكثرشاب،بعمومھالسوريالشعبأنویالحظ
:٢٠١٨العامتقدیراتوفقالتالي،الشكلعلىالعمر

٪.٣١,٥عاماً:١٥الـسنتحت

٪.٢٨,٣عاماً:١٩و١٥بین

٪.٢١,٤عاماً:٤٤و٣٠بین

٪.١٢,٢عاماً:٥٩و٤٥بین

٪.٥,١عاماً:٧٤و٦٠بین

٪.١,٢عاماً:٨٤و٧٥بین

٪.٠,٣عاماً:٨٥فوق

:٢٠١٢تقدیراتعاماً،١٥فوقھملمنوالكتابةالقراءةعلىالقدرةنسبة

٪.٩٠,٨الذكور:

٪.٧٩,٢اإلناث:

المصدر: موسوعة بریتانیكا.
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لماذا ھذا اإلصرار األمیركي على االتفاق مع إیران؟

محمد سید رصاص

٢٠٢١أیار٢برسنورث

حلفاء واشنطن في تل أبیب والریاض وأبویثیر الرئیس األمیركي جو بایدن الكثیر من الغضب لدى
العتراضات أولئك الحلفاء وقد وصلتظبي من خالل مضیھ في طریق االتفاق مع إیران غیر ملتفتاً
في فیینا من خالل الھجوم السیبراني علىالحالة لدى االسرائیلیین لمحاولة تخریب المفاوضات الجاریة

زیارة وزیر الدفاع األمیركي للدولة العبریة. ھناكمفاعل ناطنز والذي اختار االسرائیلیون توقیتھ أثناء
إیران وھذا ال یشمل الجمھوریین فقط بلاعتراضات كثیرة في الكونغرس األمیركي على االتفاق مع

یشمل أعضاء في الحزب الدیمقراطي.

قضىوالذيطھرانمعأوباماباراكاألمیركيالرئیسعقدهالذي2015اتفاقالحیرةیثیرقدھنا
مع اغماض العین األمیركیة عن تمدد طھرانبتجمید وتفكیك عملیین للبرنامج النووي االیراني بالترافق

األسئلة عن غض بصر واشنطن عن وقوع العراقفي اقلیم الشرق األوسط، تماماً كما أثیرت الكثیر من
ما قیل عن أن األمریكان ھم "محتل فاشل الالمغزو والمحتل أمیركیاً بیدي االیرانیین، ولیس صحیحاً

صحیح أن واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادیةیعرف الیوم التالي السیاسي لفعل االحتالل العسكري".
ھوالھدفكانولكنالیورانیومتخصیببرنامجفيطھرانبدءمع2005عاممنذطھرانعلىقاسیة

ولیس حول سیاساتھا في اإلقلیم بما فیھاالوصول التفاق مع إیران حول البرنامج النووي االیراني
معاالتفاقمن2018عامترامبدونالداألمیركيالرئیسانسحاببأنالقولالدقةمنكانوإنالعراق،

تشمل البرنامج النووي االیراني وسالح طھراناالیرانیین كان ھدفھ إعادة االتفاق مع طھران ضمن سلة
الصاروخي وسیاسات إیران في االقلیم.

مباشرة مع اإلیرانیین في العاصمة النمساویةعلى ھذا الصعید تبدو تفاوضات بایدن، التي مازالت غیر
ترامب، حتى مع تلویح مسؤولي إدارة بایدنفیینا، ھي أقرب إلى توجھات أوباما من قربھا مما طرحھ

ولكن مجرى المفاوضات في فیینا یوحيبأن المفاوضات یمكن أن تشمل سلة ترامب الثالثیة المحتوى
واشنطن لالتفاق في مقابل طلب ایرانيبالتركیز على شروط أمیركیة ال تشمل ما طرحھ ترامب لعودة

أكثر.ال2015التفاقخروقاتھاعنطھرانلعودةكشرطترامبعقوباتبرفع

وتالقیات،2005-2003عراقتجاهطھرانمعواشنطنفتالقیاتاألمور،فحصإعادةیجبھنا
ھناكبأنثالثتھاتوحياالتفاقلذلكالعودةعلىبایدنواصرار،2015اتفاقفياإلیرانیینمعأوباما

مقاربتھا المعرفیة. على األرجح أن الھم الصینياستراتیجیة أمیركیة للتالقي مع االیرانیین یجب محاولة
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عند األمریكان الموجود منذ التسعینیات عندما تم وضع بكین كتحدي رئیسي للقطب األمیركي األوحد
ھو وراء تلك المحاوالت األمیركیة للتالقيللعالم في مرحلة ما بعد ھزیمة السوفیات في الحرب الباردة
األوسط ھي وأفغانستان ولیس صدفة أن یبدأمع طھران، فإیران یمكن أن تسد طریق الصین إلى الشرق

ثم2001سبتمبر11منأسابیعأربعةبعدألفغانستاناألمیركيالغزوأثناءاألمیركي-االیرانيالتعاون
تشكیلمنالمانعستكونھيأمیركیاً،كسبھاتمإنإیران،أیضاً،.2003عراقفيالتعاونھذایثنى

وھي ستكون المانع أمام تشكیل خماسيثالوث بكین – موسكو-طھران الذي یخشاه األمریكان كثیراً
أن یجعل القطب األمیركي األوحد للعالمبكین-موسكو-طھران – اسالم آباد-أنقرة الذي یمكن إن تشكل

یجعل ذلك الثالثي أو الخماسي ممكن الحدوث.في حكم المنتھي. طھران ھي بیضة القبان الذي یمنع أو
االیرانیة لم یعودوا میالین بخالفبالمناسبة ھناك إشارات من طھران عن أن متشددي السلطة

مع واشنطن ،بل یفضلون المضي قدماًاالصالحیین بزعامة حسن روحاني وجواد ظریف إلى االتفاق
بتحریم امتالك السالح النووي) مع االتجاهنحو الشرق بالترافق ربما (رغم فتوى السید علي الخامنئي
ذات صباح عن تجربة نوویة أعلنت امتالكإلى تكرار السیناریو الكوري الشمالي عندما استفاق العالم

االیراني-األمیركي ستكون لھ ترجمات ایرانیةبیونغ یانغ للسالح النووي، وھم یخشون من أن االتفاق
وھم یقرأون بالتأكید التجربة األمیركیة معتجعل االصالحیین راجحي الكفة في السلطة وفي المجتمع

عالم الحرب الباردة بالسبعینیات  مساعداً علىاالتحاد السوفیاتي عندما كان الوفاق الدولي بین عمالقي
أصبحت بالتدریج على تصادم معنمو اتجاھات سیاسیة- اقتصادیة- ثقافیة في المجتمع السوفیاتي

السیاسیة) و (اقتصاد السوق) حتى تم حسم(الحزب الواحد) و (رأسمالیة الدولة) لصالح (الدیموقراطیة
الدولتیة.البنیةبتكنیسالسوفیاتیةالمجتمعیةالبنیةقامتعندما1991-1985فترةفياألمور

ابعاد ایران عن الروس بل جعل طھرانربما ھناك أھداف أمیركیة أخرى من التالقي مع طھران منھا
وفي منطقة آسیة الوسطى .بالتأكید ال یخفىمتصادمة مع موسكو في الشرق األوسط وفي منطقة القفقاس

الذي بدأ من العراق المغزو والمحتل أمیركیاً قدعلى األمریكان بأن تمدد ایران في اقلیم الشرق األوسط
ھو غیر مسبوق سوى في فترة الصدام العثماني-أثار توتراً سنیاً- شیعیاً في عموم العالم االسالمي

قدالتوترھذاوبأنالزمنمنقرنمنألكثرواستمر1514عامجالدیرانمعركةفيبدأالذيالصفوي
الخلیج في الحضن األمیركي ھذا إذا لم نقل بأناستفادت منھ واشنطن كثیراً من حیث زیادة ارتماء دول

خلیجیة معینة للتقارب مع اسرائیل،وھذا أمر لمھذا التوتر الناتج عن ذلك التمدد اإلیراني قد دفع دول
عملیة تطبیع عالقاتھما مع تل أبیب.یخفھ مسؤولون إماراتیون وبحرینیون في الصیف الماضي أثناء

واشنطن للتالقي مع االیرانیین.ویعرف األمریكان بأن ھذا التوتر سیزداد في حال عادت

اقلیم الشرق األوسط وھي سترسم ھذاھنا تبقى المفاوضات في فیینا مفصلیة من حیث رسم مستقبل
المستقبل إن نجحت وھي سترسمھ أیضاً إن فشلت.
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من زوایا الذاكرة

الدكتور جون نسطة

ومنھم طبعا السوریین.اخذت ھذه الحادثة صدى كبیر في اوساط كل الشیوعیین العرب

قیادة المنظمة للتعبیر عن اطراءھمولم یمضي سوى ایام حتى جرى االجتماع معي، من قبل ممثلي
نھائیا.وتقدیرھم لموقفي الصلب ھذا. وانتھى موضوع العزلة وانفكت

الجیش األحمر على النازیة الھتلریة عدوةالیوم وانا اكتب تمر الذكرى السادسة والسبعین النتصار
الشعوب. انھ یوم عظیم في التاریخ الحدیث.

احتفاال كبیرا، ویوجھون الدعوة لناوكان ضباط الجیش االحمر في ال یبزغ یحتفلون بھذا الیوم
لمشاركتھم أیضا.

الفائقة على تحمل شراب الفوتكىكنت أعرف من خالل تجارب سابقة طبیعة الضابط الروسي وقدرتھ
واحدة،وبدفعةلیترملي100ھو،یشربھاالتيالكمیةنفسمعھتشربمنك،انیتطلبوكیفالروسیة

على موائدھم،واقعد،مع بعض رفاقيواذا لم تفعل یزعل ویغضب ویحتقر. لذا كنت ابتعد عن الجلوس
السالمة. أما الرفیق حسان زین العابدین منالشیوعیون السوریون طبعا على مائدة بعیدة عنھم بقصد

نفس الطاولة. وال تمضي نصف ساعةحمص، كان یقول انا أحب الرفاق السوفییت وسأقف معھم على
تحت الطاولة شبھ غائب عن الوعي.وإال حسان یغیب عن األنظار...این حسان؟ نبحث عنھ ونجده

بصفة متدرب. فكان اختیاري مشفىكان على طالب الطب ان یعملوا مدة شھرین في إحدى المشافي
العاصمة وھو قریب من سكن الدكتور نایف بلوزلینین في برلین. وھو من المشافي الكبیرة والمھمة في

من صاحبتھ العجوز ایما، وھذا ھو اسمھاأیضآ.كنت اسكن عنده وأحیانا كنت استأجر غرفة بنفس البیت
المال بنفس الوقت. كنت اعمل في المشفى منوھي ارملة برلینیة رقیقة الطباع، منفتحة، مزوحة، تحب

نذھب نایف بلوز وانا الى أحد المطاعم، نحتسيالثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظھر ارتاح قلیال ثم
وخالل ذلك نستعرض احوال الدنیابیرة مع الطعام ثم نتحول إلى شرب النبیذ حتى منتصف اللیل

اھمیة ومحوریة علم السبرنیتكا، اي علوموتیاراتھا الفكریة والسیاسیة. كان نایف یؤكد دوما على
كان ھذا في منتصف الستینات من القرنالكومبیوتر، في مستقبل مجتمعات الصناعة والعلوم عامة.

وعلى حزبھا الشیوعي المنوط بھ ان یلعبالماضي ولكن كان ھمنا االكبر ینصب على سوریا ومستقبلھا
الحالیة سیكون عاجزاً عن القیام بدورهدورا ھاما في رسم مالمح تطورھا ونھضتھا، وكیف ھو بتركیبتھ

الحد في صفوفھ، من طرح افكار جدیده،ھذا، السباب عدیدة وعلى رأسھا غیاب الحریة وعدم السماح
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واثارة موضوعات للنقاش. والفكر والتحدیث ال یعیش بغیاب الحریة وفي ظل قیادة الفرد الواحد الملھم
المعصوم.

من عقدین ونصف، على اخر مؤتمر فيكنا، سویة، نستغرب عدم عقد مؤتمر للحزب رغم مرور أكثر
.1944العاموبدایة1943العاماواخر

وكیف لحزب ان یعمل بدون برنامج سیاسي عام.

السوفیاتي بقیادة نیكتا خروتشوف الذيبعد عودة خالد بكداش من المؤتمر العشرین للحزب الشیوعي
ضرورة العودة إلى تعالیم اللینینیة بالدیمقراطیةعرى میكانیكیة عبادة الفرد المتمثلة بالھرم ستالین وعن

بكل حریة واریحیة، الى حین اتخاذالمركزیة التي تسمح بتعدد اآلراء وطرح للموضوعات الجدیدة،
القرار بالتصویت وعندھا یلتزم الجمیع بھذا القرار.

جرى في المؤتمر حول ضرورة التخلص منعند عودتھ عقد اجتماعا اللجنة المركزیة وقدم عرضا لما
الخ وصدر بیان یلقي اللوم على اعضاءعبادة الفرد وضرورة توزیع المھام على كل اعضاء القیادة

العام، دون ان یتحملوا ایة مسوؤلیة.شيء ال یعقلقیادة الحزب ألنھم یلقون كل المھام على اكتاف األمین
وال یصدق.

الوقت في عقول الكثیر من الرفاق فيكنا نایف وانا ال نعرف بان أفكارنا ھذه كانت تجول بنفس
المنظمات الحزبیة المختلفة في داخل الوطن.

رفاقلكلاجتماععقدوطلبفیصلیوسفالرفیقدمشقمنقادمابرلینإلى1968العامفيجاء
السیاسي العام بعد النكسة وان سوریا تحكم منالمنظمة الحزبیة في كل ألمانیا. وتحدث فیھ عن الوضع

الدرزي اإلسماعیلي. ثم قال انا لمقبل عدس،لم نكن قد سمعنا بمصطلح عدس. فشرحھ بالحكم العلوي
تشكیل الجبھة الوطنیة على الساحةاقراء كتب ماركس وانجلز ولینین كلھا ومع ذلك طرحت شعار

وعدم دراستھ لكتب الماركسیة. وكیف انالسیاسیة. استغربت كیف لقیادي في الحزب یتباھى بجھلھ
مؤتمرفيالشیوعیةاألحزابأمام1936العامفيطرحھقددیمتروفكانالوطنیةالجبھةشعار

الدیموقراطیة واللیبرالیة،االممیة الشیوعیة، وبضرورة العمل مع كل األحزاب االشتراكیة

زحف النازیة الفكري والسیاسي.لتشكیل جبھة وطنیة عریضة في كل بلد على حدة للوقوف امام

واالستراحة، وھناك تقرب منا نایف وانا وسألبعد انتھاء االجتماع الرسمي ذھبنا إلى قاعة معدة للطعام
اجابھ نایف بسخریة وهللا انا ادرسنایف الذي كان یعرفھ جیدا من قبل ماذا تدرس انت في برلین؟

الجغرافیة.

قیادتھ بان كادرا یحضر اطروحة فيكان نایف مستاء جدا من مما جرى وقال لي بئس حزبا التعرف
العربیة االسالمیة.كیف لحزب ان یكونالفلسفة، وباشراف اھم استاذ فلسفة في ألمانیا مھتم بالفلسفة

الجامعات في المستقبل.قیادیا، وھو ال یھتم بأمور مفكریھ واصحاب الرأي، واساتذة
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من كتاب األیدیولوجیة العربیة المعاصرة

عبدهللا العروي

االمبریالي، لكنھا ال تزیلھ. وكانت الدولةمن الزاویة االقتصادیة، تناضل الدولة القومیة، ضد االستثمار
الحتمیة االنھزامیة، كانت تلك الدولة تستسلماللیبرالیة تقبلھ على أنھ قدر محتوم، وبسبب ھذه النزعة

أسطوریة. وتكافح الدولة القومیة بجمیعللنھب دون رد فعل، وتعطي االمبریالیة عائدات أرباح قصوى
عاما تابعا للدولة، وإلغاء الوسطاء، وبواسطةقواھا، بواسطة التأمیمات، وجعل التجارة الخارجیة قطاعا
وقف ھذا النھب، ولكن الحركة الحرة للعرضالتصنیع ومكننة الزراعة وتسویة األسعار العالمیة، ألجل
عن بلوغ أغراضھ القصوى. إنھا، أي الدولةوالطلب في السوق العالمیة توقف دائما كفاح ھذه الدولة

وھذا التذكیر، التي أصبحت قادرة علىالقومیة، دولة یذَكرھا اقتصادھا في كل لحظة بوضعا القاصر،
ادراكھ،یدفعھا بالضبط نحو التقدم المستمر.

الطبقي ال یكفیان لتحدید خصائص تلك الدولةمن الوجھة السیاسیةـ االجتماعیة، فإن التمایز واالستثمار
اشتراكیة مبرمجة. ویبدو أن أوسع تعریفالقومیة، وال وضعھا الوسیط بین دولة رأسمالیة حرة ودولة

جمیع ما یستلزم ذلك من خصائص اجتماعیةللدولة القومیة ھو ھذا: إنھا دولة آخذة بالتبرُجز، مع
غیر البورجوازیة. وھذا التعریف ینزع بالنتیجةوثقافیة، لكن تلك العملیة تجري تحت قیادة فئة اجتماعیة
الیوم، وقد سبق أن شوھدت في الماضي، وحتىمن تلك الدولة طابعھا ظاھرة خاصة بالبلدان المتخلفة،

في أوروبا.

المستوى الثقافي. إن الدولة القومیة تفرض ثقافةبید أن التعریف السابق، یبدو انھ األكثر مطابقة، على
لم یلد ھذه الثقافة بتطور داخلي. وعملیةبورجوازیة، عقالنیة النزعة ونازعة إلى الكونیة على مجتمع

مع تلك العملیة التي تجري في الدولةالتبرجز ھنا عامة.سریعة، وأكثر مباشرة، لدى مقارنتھا
على ھذا الدور التاریخي النشیط جرى تفضیلاللیبرالیة،على نحوبطيء، وتجزیئي، وألجل إلقاء الضوء

كلمة دیمقراطیة التي ُتدخل صیغة سیاسیةكلمة "الدولة" على كلمة مجتمع، واكثر من ذلك أیضا، على
تقییمیة.
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ً إن الصین مخطئة في اعتقادھا أن الوالیات المتحدة تواجھ تراجعاً حتمیا

مارتن وولف

٢٠٢١نیسان٢٩تایمز""الفاینانشال

(ترجمة ھیئة التحریر)

تدھور ال رجوع فیھ. ھكذا یقول جود بالنشیت منالنخبة الصینیة مقتنعة بأن الوالیات المتحدة في حالة
مرموقة مقرھا واشنطن. ما كان یحدث فيمركز الدراسات االستراتیجیة والدولیة ، وھي مؤسسة فكریة

السیاسة ، یدعم ھذا المنظور. إن الدیمقراطیةالوالیات المتحدة في السنوات األخیرة ، وال سیما في
إلى جمیع الصفات والقدرات الالزمة - للقیادةاللیبرالیة المستقرة لن تنتخب دونالد ترامب - رجل یفتقر

مبالغ فیھا. تحتفظ الوالیات المتحدة بأصول كبیرةالوطنیة. ومع ذلك ، فإن فكرة تراجع الوالیات المتحدة
، ال سیما في االقتصاد.

األكثر ابتكاًرا في العالم. كان ذلك أساسعلى مدى قرن ونصف ، كانت الوالیات المتحدة االقتصاد
الیوم؟ الجواب: جید نوعا ما ، بالرغم من منافسةقوتھا وتأثیرھا العالمیین. فكیف تبدو قوتھا المبتكرة

الصین.

على الشركات ھي على األقل تمثل تقییماًأسواق األسھم غیر كاملة. لكن القیمة التي یضعھا المستثمرون
العالمفيقیمةشركات10أكثرمن7مقركان،الماضياألسبوعنھایةفيلتوقعاتھم.نسبًیاًامحاید

المتحدة.الوالیاتفيشركة20أفضلمن14و

وAppleالمتحدة:الوالیاتفيالتكنولوجیاعمالقةھيالعالمفيقیمةاألكثرالخمسالشركات
MicrosoftوAmazonوAlphabetوFacebook.فيقیمتانشركتانالصینفيیوجد

ھيھذهلكنالتاسعة).المرتبة(فيAlibabaوالسابع)المركز(فيTencentالتكنولوجیا:مجال
فيLVMHھيالقیمةحیثمنأوروبیةشركة20أفضلبینمنالصین.فيالوحیدةالشركات

الراسخة.الفاخرةالتجاریةالعالماتمنمجموعةمجردھيLVMHفإن،ذلكومع.17المرتبة
یجب أن یقلق األوروبیون.

؛شركة20أفضلمن12لدیھاالمتحدةالوالیاتفإن،فقطالتكنولوجیاشركاتإلىننظرعندما
؛ وھناك شركتان ھولندیتان ، إحداھماالصین (مع ھونج كونج ولكن باستثناء تایوان) لدیھا ثالثة

ASML،شركةتایوانتمتلكالمتكاملة.الدوائرتصنعالتيلآلالتمصنعأكبرھيTaiwan
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Semiconductor Manufacturing Company،الكمبیوتررقائقلتصنیعشركةأكبروھي
Samsungشركةالجنوبیةكوریاتمتلكبینما،العالمفي Electronics.

یوجد ھنا سبع شركات أوروبیة (بما في ذلكتعد علوم الحیاة قطاًعا مھًما آخر لالزدھار في المستقبل.
لكن الوالیات المتحدة لدیھا سبع شركات منسویسرا والمملكة المتحدة) في قائمة العشرین األولى.

،واحدةویابانیةواحدةأسترالیةشركةأیًضاوھناكشركة.20أكبرمن11و،شركات10أفضل
ولكن ال توجد شركات صینیة .

جمیع الشركات غیر األمریكیة األكثر قیمةباختصار ، الشركات األمریكیة ھي المھیمنة عالمًیا وتقریبا
تقع في البلدان الحلیفة.

یستثني الشركات الصینیة المملوكة للدولة ،من الواضح أن ھذا النھج القائم على سوق األوراق المالیة
الصینتدعياالتصاالت.معداتفيعالمًیاالرائدةالشركة،المدرجةغیرHuaweiشركةعنفضالً

السرعة. لكن أصل تلك التكنولوجیا كان فيالریادة في مجاالت أخرى ، وال سیما السكك الحدیدیة عالیة
الحدیدیة والعدید من المجاالت األخرى في بناءمكان آخر. بدالً من ذلك ، یكمن نجاح الصین في السكك

البنیة التحتیة بسرعة وعلى نطاق واسع.

شابة. باإلضافة إلى ذلك ، اشترت شركاتقد یجادل المرء بأن الشركات األمریكیة المھیمنة لم تعد
تم إنشاؤھا في أماكن أخرى. ومع ذلك ، ھذاالتكنولوجیا األمریكیة العمالقة العدید من الشركات التي

بالتأكید أحد نقاط قوتھم.

،Dealroomلـوفًقااالستثماري.المالرأسفيریادتھاالمتحدةالوالیاتتواصل،ذلكعلىعالوة
2021مناألولالربعإلى2018مندوالرملیار487االستثماريالمالرأساستثمارإجماليبلغ
وفرنساوألمانیاوالھندالمتحدةوالمملكةالصینكلمندوالرملیار379مقابل،المتحدةالوالیاتفي

اإلجمالي ، جاء االستثمار األمریكي بعدوكندا وإسرائیل وسنغافورة. حتى كنسبة إلى الناتج المحلي
إسرائیل وسنغافورة فقط.

59045سجلتحیث،2019عامفياألولىالمرتبةالصیناحتلت،الدولیةالبراءاتإیداعاتفي
الوالیاتحلفاءمنكانتاألولىالعشرالدولبقیةلكنالمتحدة.الوالیاتقبلمن57705مقابل

براءات االختراع الخاصة بھم حواليالمتحدة. باالقتران مع الوالیات المتحدة ، بلغ عدد إیداعات
175000.

أكبر قطاع لرأس المال االستثماري من خاللیوضح الرسم البیاني الشریطي أن الوالیات المتحدة لدیھا
.2021عاممناألولالربعإلى2018مناالستثماريالمالرأساستثمارإجماليإظھار

جامعة20أفضلمن10و10أفضلمن5،مشھورواحدتصنیففيأیًضا.مھمةالجامعات
Xiالممتازكتابھفيماكجریجورریتشاردیجادلكما،ذلكعلىعالوةصینیة.فقطوواحدةأمریكیة
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Jinping: The Backlash،وقتأيمنإحكاًماأكثرأصبحتالصینفيالمركزیةالسیطرةفإن
مضى. مثل ھذا التحكم ال یعزز أبًدا األصالة المستدامة.

، خاصة عندما تقترن بحلفائھا. حتى لو كانوإجماالً ، فإن الصورة األمریكیة لیست صورة االنھیار
المقاییس ، فإنھا لن تظل األكثر إنتاجیة أولدى الصین قریًبا أكبر اقتصاد في العالم من حیث جمیع

وحلفاؤھا في المقدمة لفترة طویلة ، حتى لو لمابتكاًرا. عالوة على ذلك ، یجب أن تظل الوالیات المتحدة
الصیني.یؤدي حكم (شي جي بینغ) في الواقع إلى تعاظم االقتصاد

في الوالیات المتحدة كبیر بالنسبة إلىُیظھر الرسم البیاني الشریطي أن قطاع رأس المال االستثماري
االستثماري كنسبة مئویة من الناتج المحليالناتج المحلي اإلجمالي من خالل إظھار استثمار رأس المال

.2021عاممناألولالربعإلى2018مناإلجمالي

في حد ذاتھ ، ولیس في الصین. إذا انتخبت قادةإن أكبر تھدید لدور الوالیات المتحدة في العالم یكمن
والعلم والعقل ، فمن المؤكد أنھا ستتراجع. إنیحتقرون الدیمقراطیة والتنوع العرقي والتحالفات العالمیة

أكثر ترجیًحا. ومع ذلك ، سیكون ذلك نتیجةفشل الجمھوریین في التنصل من الرئیس السابق یجعل ذلك
ذاتیة للفشل في خلق رؤیة مشتركة لمستقبل أفضل.

في طریقھا إلى الخراب. لكن ربما ال یزالونعندئذ تكون النخب الصینیة محقة في أن الوالیات المتحدة
سیطرةتحتأذكیاءإنسانملیار1.4وضعإناألفضل.ھوالخاصاتجاھھمأنافتراضفيمخطئین

طریقة.حزب واحد ، یسیطر علیھ رجل واحد ، ال یمكن أن یكون أفضل

ھي جامعات أمریكیة من خالل إظھارمخطط شریطي یوضح العدید من الجامعات الرائدة في العالم
إجمالیة.درجة20أعلى-العالمیةإسكیوجامعةتصنیفات

أفضل وألمع العالم. یدیر اآلن رجالن ُولدا فيمن األصول العظیمة للوالیات المتحدة قدرتھا على جذب
االتحادمنمھاجًراGoogleمؤسسيأحدكانوقد.AlphabetوMicrosoftشركةالھند

وترامب  یتعارض مع ھذا. لكنالسوفیتي. إن المذھب الوطني المعروض اآلن من قبل الجمھوریین
یظل مصدًرا كبیًرا للحیویة في قوة الوالیاتالتنوع ، في إطار المؤسسات والقیم المشتركة ، یمكن أن

المتحدة في األعمال والثقافة والسیاسة.

في العالم ، وذلك ببساطة ألن عدد سكانمن غیر المرجح أن تظل الوالیات المتحدة القوة المھیمنة
المتحدة دیمقراطیة وحرة ومنفتحة ،الصین أكبر بأربعة أضعاف. ومع ذلك ، شریطة أن تظل الوالیات

في المستقبل البعید. إذا قررت بدالً من ذلك أن تكونفلدیھا فرصة جیدة للبقاء كأكثر دولة نفوذاً في العالم
الخاص ولیس مصیرھا.ما یریده رجعییھا ، فسوف تفشل. لكن ھذا سیكون خیارھا
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عودة روسیا إلى الجغرافیا السیاسیة في الشرق األوسط والمتوسط وآثارھا على
العالقات بین الغرب وروسیا

ماركو سیدي

(ترجمة ھیئة التحریر)

مقّدمة

تدّخلھاخاللمناألوسطالشرقإلىكبیرةعسكریةبعودة،2015أیلول/سبتمبرفيروسیاقامت
ل َم التدخُّ رسمّیاً على أنھ عملیة لمكافحة اإلرھاب، واّتخذ شكلالمباشر في الحرب األھلیة السوریة. قُدِّ

اإلیرانیة وحزب هللا. كانت القواتحملة قصف لدعم الجیش السوري وحلفائھ، بما في ذلك القوات
استراتیجیة تحلّق من قواعد في روسیا، وكذلكالجوّیة الروسیة المنتِشرة في سوریا مدعومة بقاذفات

المتوّسط   وبحر قزوین. تمّكنتبسفن بحریة وغواصات أطلقت صواریخ كروز من البحر األبیض
مسار األزمة السوریة وتعزیز وجودھاروسیا بفضل ھذا االنتشار، من التأثیر بشكٍل حاسم على
ل بمثابة استعراضاً للقّوة العسكریة (المستَعاَدة) المكتَسبة مؤّخراً.العسكري في البالد. كان التدخُّ

مستعّدةروسیاأن)MENA(إفریقیاوشمالاألوسطالشرقفيللقادةأظھَرفقدذلك،إلىباإلضافة
رائد في المفاوضات الّالحقة.للوفاء بالتزاماتھا كحلیٍف واالضطالع بدوٍر دبلوماسيٍّ

المتَجّدد في منطقة الشرق األوسطكان التدّخل العسكري لموسكو في سوریا أوضح مظَھر لنشاطھا
بما في ذلك الّسعي للحصول على مكانة قّوةوشمال إفریقیا. حّدد المحلّلون عّدة دوافع لسیاسة روسیا،

مع الغرب بعد أزمة أوكرانیا، والمخاوفعظمى، واالستعداد للتغلُّب على الجمود السلبي في العالقات
وشمال إفریقیا إلى فضاء ما بعد االتحادالحقیقیة بشأن انتشار اإلرھاب من منطقة الشرق األوسط

ل روسیا مؤّخراً إلى الشرق األوسطالسوفییتي. یستعِرض ھذا الفصل التفسیرات العلمیة الرئیسیة لتحوُّ
د جوانب سیاستھا الرئیسیة. ثم یستكشف  في الخطوة د فيثم یحدِّ الثانیة، نتائج النشاط الروسي المتجدِّ

بما)،EU(األوروبياالتحادسّیماوالالغرب،معالعالقاتعلىإفریقیاوشمالاألوسطالشرقمنطقة
في ذلك سبل التعاون المحتَملة.

في الجغرافیا السیاسیة لمنطقة الشرق األوسطیسلّط الفصل الضوء على أن المشاركة الروسیة المتزایدة
األمنیة بین الغرب وروسیا. وفي حین أن أوروباوشمال إفریقیا قد أضافت ُبعداً جغرافیاً جدیداً للعالقة
الرئیسیین حیث یتم تنفیذ العالقة، فقد حدَث تفاعلوفضاء ما بعد االتحاد السوفییتي ال یزاالن السیاقین

أصبحت قضایا مثل التنسیق بین الوالیاتكبیر مؤّخراً في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا أیضاً.
على سبیل المثال، محوریة في األجندة األمنیةالمتحدة وروسیا لتجنُّب االشتباكات العسكریة في سوریا،

من ھذا الفصل، في الجغرافیا السیاسیةبین الغرب وروسیا. أنتج التفاعل كما ورد في الجزء األخیر
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لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا مصادر توتر إضافیة وفرصاً جدیدة للتعاون في العالقات األمنیة
بین الغرب وروسیا.

الجیوسیاسیة والمحركات المحلیةتحول روسیا إلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا: العوامل
والعوامل الفكریة

ر المنطق الجیوسیاسي الواسع الذي یھدف إلى استعادة مكانة القّوة العظمى وفقاً للعدید من الباحثین،یفسِّ
األوسط وشمال إفریقیا. یحاول الكرملینوخاّصة الروس، السیاسات الروسیة الحالیة في منطقة الشرق

یتمّیز بالھیمنة األمریكیة إلى نظام متعّدد األقطابوفقاً لدیمتري ترینین، تغییر النظام العالمي، من نظام
منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وسیلةحیث ُتَعْد روسیا أحد األقطاب. ُیعتبر نشاط روسیا في

العربي أو محاربة اإلرھاب ھي أھداف ثانویة.لتحقیق ھذه الغایة، في حین أن عكس دینامیكیات الربیع
أن التدّخل الروسي في سوریا جزء من استراتیجیةتجاِدل إیكاترینا ستیبانوفا على نفس المنوال، وتّدعي

أو نفوذھا في الحرب األھلیة اللیبیة،جیوسیاسیة أوسع تدور حول الغرب. القّوة الروسیة في سوریا،
للغرب في منطقة الشرق األوسط وشمالأوراق رابحة في العالقة األوسع مع الغرب. أظھَرت روسیا

رئیسیة خارج منطقة ما بعد االتحاد السوفییتي.إفریقیا وفقاً لوْجھة النظر ھذه، أنھا ال تزال جھة فاعلة
بشأن أجندة مكافحة اإلرھاب، بینما دفَعت فيعالوة على ذلك، فقد حاولْت الضغط على الغرب للتعاون
أیَّد العدید من العلماء الروس وكذلك بعضالوقت نفسھ موضوع النزاع في أوكرانیا إلى الخلفیة. وقد

ال تسعى روسیا وفقاً لترینینالخبراء األوروبیین وخبراء عبر المحیط األطلسي ھذا المنظور.
تحاول إضعاف دور واشنطن التفاوض بشأنوستیبانوفا، للھیمنة اإلقلیمیة في الشرق األوسط، وال

دیة"،سوریا. تجادل ستیبانوفا إن العملیة العسكریة في سوریا كانت "إجراء أحادي الجانب لفرض التعدُّ
األوروبي ودول الخلیج أمر ال مفّر منھمشیرًة إلى أن إشراك الجھات الفاعلة األخرى مثل االتحاد

أن روسیا بحاجة إلى واشنطن إلى جانبھا منلتمویل إعادة إعمار ما بعد الصراع. یحاِفظ ترینین على
فإن حقیقة أن الوالیات المتحدة ُمِنَحْت فقط وضعأجل إبراز عودتھا إلى مكانة القّوة العظمى. ومع ذلك،
تقودھا روسیا وتشمل تركیا وإیران) یدعو إلىالمراقب في عملیة السالم في أستانا بشأن سوریا (التي

التشكیك جزئیاً في حّجة كل من ترینین وستیبانوفا.

أعاله فیما یتعلّق بالدور المنوط بالغربتختلف وجھات النظر الجیوسیاسیة األخرى، عن تلك المذكورة
في الحسابات الجیوسیاسیة لروسیا. وفقاًوالجھات الفاعلة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا

وشمال إفریقیا ھو وسیلة لتجنُّب العزلةلنیكوالي كوزانوف، فإن نشاط روسیا في منطقة الشرق األوسط
ولكن أیضاً من خالل توسیع الروابط معلیس فقط من خالل إجبار الغرب على المفاوضات أو التعاون،

یتعلّق أیضاً بإعادة التوازن في العالقات الخارجیةالجھات الفاعلة اإلقلیمیة األخرى. وبالتالي فإن األمر
األوسط وشمال إفریقیا، والتي ُتعتبر ُسوقاًلروسیا بعیداً عن الغرب من خالل الشراكات مع دول الشرق

التكنولوجیا، واالستثمارات األجنبیة المباشرة،لصادرات األسلحة الروسیة والطاقة النوویة، واستیراد
ھذا المنطق خطوة إلى األمام، یزعم یوريوالصفقات الحاسمة لتحقیق استقرار أسعار النفط. أخْذ
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا حتى فيبارمین أن روسیا في الواقع تتحّدى الوالیات المتحدة
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ً أماكن مثل مصر، حیث ال تنوي واشنطن التراجع. یمكن لروسیا من وجھة نظره، أن تلعب دوراً وسیطا
اإلسرائیلیة الفلسطینیة والصراعات السعودیةفي العدید من النزاعات اإلقلیمیة (لیبیا، والصراعات

ولم تعد تتمّتع بمصداقیة كوسیط. یمكنالقطریة) حیث انحازت الوالیات المتحدة إلى أحد الجانبین
القّوة العظمى أیضاً من خالل التعاُمل معلروسیا بعد حجج كوزانوف وبارمین، أن تحصل على مكانة

لالعتراف الغربي.الجھات الفاعلة اإلقلیمیة والصراعات، ولیس فقط نتیجة

أسباب سیاسات روسیا في الشرق األوسط وشمالیشیر العدید من العلماء إلى المخاوف الداخلیة من بین
ثون الروسیة في صفوف داعش وخطر عودتھم إلى روسیا (أو إلى دولإفریقیا، مثل وجود مقاتلین یتحدَّ

نشطین ھناك. غالباً ما ُیشار إلى حقیقةأخرى كانت في السابق ضمن االتحاد السوفییتي) وأن یصبحوا
احتجاجاتبعد،2012و2011عاميفيالروسیةالمدنفيحدثتالجماھیریةاالحتجاجاتأن

ك محلّي مھم لإلجراءات الروسیة الالحقة في الشرق األوسط.الربیع العربي مباشرة، على أنھا محرِّ
المحلّیة كانت أكثر أھمیة من االعتباراتومع ذلك، ال یجادل سوى عدد قلیل من العلماء بأن العوامل
أن الكرملین أطلق حملة القصف في سوریاالجیوسیاسیة أو غیرھا. یّدعي لیونید إساییف وألیسا شیشكینا

باستخدام التھدید اإلرھابي لخلق "تأیید عام".في المقام األول من أجل تعبئة الرأي العام المحلّي،

راً وحقیقیاً في روسیا،تستمّد ھذه الِحّجة منطقیتھا من حقیقة أن الھجمات اإلرھابیة تشّكل تھدیداً متكرِّ
زت شعبیةوأن اإلجراءات الحاِسمة ضد اإلرھابیین (أو الجماعات الموصوفة على ھذا النحو) عزَّ

الوطني بوتین المھنیة، عندما شّن حربالحكومة في الماضي (وعلى األخّص، في بدایة حیاة الزعیم
الشیشان الثانیة).

ل في سوریا، الذي انطلقیشیر كل من إیساییف وشیشكینا من أجل تعزیز أطروحتھم، إلى توقیت التدخُّ
القرمجزیرةشبھلضمالتعبويالتأثیركانبینمابدأذلكبأنیجادلونوھم.2015أیلول/سبتمبرفي

ھنا تأتي الحاجة إلى مغامرة جدیدة فيیتضاءل والوضع االقتصادي الداخلي كان یزداد سوءاً، ومن
سوریا روایة عن القوة العظمى استھدفت الرأيالسیاسة الخارجیة. غّذى استعراض القّوة العسكریة في

الروسیة المؤثرة. وأیَّدْت الكنیسة األرثوذكسیةالعام المحلي. كما تمَّ حشد الجھات الفاعلة المحلّیة
سة لحمایة األقلّیات المسیحیة فيالروسیة على وجھ الخصوص، الحملة السوریة باعتبارھا معركة مقدَّ

الشرق األوسط.

ما قالھ إیساییف وشیشكینا. حتى قبل أن تبدأجادل رونالد دانروثر من بین العلماء الغربیین، على غرار
في روسیا كان حاسماً في فھم سببروسیا حملة القصف في سوریا، وقال إن الوضع السیاسي المتوتر

لتعزیز دعمھ الداخلي.اعتقاد بوتین أن الموقف الحازم في األزمة السوریة ضروري

قوة تفسیریة "أقوى" من العوامل الجیوسیاسیة.ومن ثم، حسب قولھ، فإن "العوامل المحلّیة والفكریة لھا
بشكل مباشر لجھود بوتین لتقویة قاعدةُیعتَبر التدّخل الروسي في سوریا على وجھ الخصوص "دعم

دعمھ المحلّیة"
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تسلّط ِحجج دانروثر الضوء أیضاً على مقاربة ثالثة لفھم أسباب سیاسات روسیا في الشرق األوسط
وشمال إفریقیا، والتي یتبّناھا بجانب التركیز على الدوافع المحلّیة: دور العوامل الفكریة. وفقاً لدانروثر،

ج لھا بوتین بشكٍل خاص وتشّكل السیاسة الروسیة. إنھ یدور حول مفاھیمھناك "فكرة روسیة" یروِّ
اإلرھاب وشكل من أشكال التقالید المتسامحةاالستقرار االستبدادي والتدّخل المناِھض للغرب ومكافحة

على أنھ "اإلفراط في العلمانیة" الغربیةمع األدیان والمجتمعات المختلفة (على عكس ما ُینظر إلیھ
أوضح مارك كاتز، جّذابة للعدید من القادةالمشروطة وتعزیز الدیمقراطیة). إن ھذه المفاھیم، كما

ألجزاء من المجتمع. عالوة على ذلك، فإنالسیاسیین في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وحتى
مع الدول والحركات اإلسالمیة المؤثرةھذا الموقف الفكري یجعل روسیا أكثر میالً من الغرب للتعامل

مثل إیران وحزب هللا وحماس.

یتحّدث بارمین عن تعزیز روسیا لالستقراریشیر علماء آخرون إلى بعض عناصر ھذا الموقف الفكري.
د إیرینا زفیاغلسكایا صدىاالستبدادي الذي یمكن أن یحّد من الفوضى المجتمعیة واإلرھاب. وتردِّ

تشاُبھ مرتبطة بالھویة تنبع من موقعھا الفرید بیندانروثر، قائلة، إن روسیا والدول العربیة تظھر أوجھ
كالشرق والغرب. یجادل فیلیب كاسوال ومارك كاتز أیضاً بأن الھویة (جنباً إلى جنب مع القّوة) محرِّ
ومع ذلك، سیكون من الضروري إجراءرئیسي لسیاسة روسیا في الشرق األوسط وشمال إفریقیا.
قة من أجل فھم جوانب الھویة الروسیة (على سبیل المثال، القّوة العظمى، أوالمزید من التحلیالت المتعمَّ

التي تلعب دوراً أكثر أھمیة وكیف أنھااإلدراك الذاتي لكونك وسیطاً بین الثقافات الشرقیة والغربیة)
بالضبط موضوع في صیاغة السیاسات.

االقتصاد واألمن والدبلوماسیةالسیاسة الروسیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا:

أھمیة بالنسبة لمحور روسیا في منطقةفي حین أن للعلماء وجھات نظر مختلفة حول الدوافع األكثر
والسیاسات الملموسة التي تشّكل المحور.الشرق األوسط وشمال إفریقیا، فمن األسھل تحدید المصالح
بالقدرة الصرفة على فھم القیادة للربیعبادئ ذي بدء، تأثرت صیاغة المصالح والسیاسات الروسیة

من وجھة نظر القادة الروس، عودة إلى القیمالعربي والتدّخل الغربي في المنطقة. مّثل الربیع العربي
ل الدیمقراطي. بدا القادةالتقلیدیة لمجتمعات الشرق األوسط، وبالتالي شّجع األسلمة بدالً من التحوُّ
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا،الروس حریصین على احتواء ھذه العملیة والتدّخل الغربي

الرئیس فالدیمیر بوتین بشّدة الحملة الجویة لحلفوالذي كان ُینظر إلیھ على أنھ محفِّز لألسلمة. انتقد
أخرى،أماكنفيمماثلسیناریوتكرارستمنعروسیاأنوقّرر2011عامفيلیبیافياألطلسيشمال

د إلىوعلى األخّص في سوریا. أصبحت القیادة الروسیة مقتنعة بأن "طریقة حل األزمة السوریة ستحدِّ
في المستقبل".حٍد كبیر نموذج استجابة المجتمع الدولي للنزاع الداخلي

وشمال إفریقیا تستجیب أیضاً لمخاوفكما أن المشاركة الروسیة المتزایدة في منطقة الشرق األوسط
عن الغرب وبالتالي تعویض الخسائر االقتصادیةأكثر إلحاحاً، ال سّیما الحاجة إلى تنویع العالقات بعیداً
مع دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا إلىالناجمة عن العقوبات الغربیة. یمكن أن یؤّدي التعاون

رتاستقرار أو ارتفاع أسعار الطاقة العالمي، وھو أمر بالغ األھمیة لألداء االقتصادي لروسیا. تطوَّ
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سیاسة روسیا تجاه منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا تماشیاً مع ھذه المصالح المتعّددة، عبر عّدة
نواقل، مع التركیز على األمن واالقتصاد والدبلوماسیة.

سوریا الذي یضم قاعدة حمیمیم الجوّیةوتدور السیاسة األمنیة لروسیا حول وجودھا العسكري في
منععلىكبیرةقدراتالروسيللجیشS-400الصواریخنظامنشرأعطىالبحریة.طرطوسوقاعدة

على ذلك، أّدت الحملة الجویة في سوریاالوصول إلى المنطقة ومنع الوصول إلى منطقة أوسع. عالوة
مركز تنسیق في بغداد لھذا الغرض. وعلىإلى تعاون روسیا بشكل وثیق مع إیران والعراق، وتّم إنشاء

على2017عام(منذاألمریكیةالقواتمعأیضاًالتنسیقتمفقدلألزمة،المختلفةالقراءاتمنالرغم
العسكري مع مصر خارج السیاقوجھ الخصوص) ومع القوات التركیة. عّززت موسكو التعاون

ومكافحة اإلرھاب.السوري، من خالل التدریبات البحرّیة والجوّیة المشتركة

األوسط وشمال إفریقیا مدفوع أیضاًكما أن الوجود العسكري الروسي المتزاید في منطقة الشرق
أصبحت منطقة الشرق األوسط وشمالباألھداف االقتصادیة، وال سّیما تعزیز صادراتھا من األسلحة.

والمحیطآسیامنطقةبعدالروسیةاألسلحةلصادراتسوقأكبرثاني،2017-2015فيإفریقیا
األمد مع الجزائر (ثالث أكبر مستوردالھادئ. وّقعت موسكو باإلضافة إلى صفقات األسلحة طویلة

مرِبحة مع مصر والعراق، وباعت نظام الدفاعلألسلحة الروسیة في جمیع أنحاء العالم)، عقود تورید
Sالجوي تركیاالجدد،للمشترینالمعداتأحدثتصدیرفيقریباًتبدأأنویمكنإیران،إلى300

والمملكة العربیة السعودیة على وجھ الخصوص.

ھي الجانب األكثر نجاحاً في سیاستھارّبما كانت دبلوماسیة الطاقة الروسیة من منظور اقتصادي،
السعودیةالعربیةالمملكةمعاتفاقإلى،2016األول/دیسمبركانونفيموسكوتوّصلتاإلقلیمیة.

OPECبلس"أوبكصفقةباسم(المعروفةالنفطإنتاجمنللحدأوبكفيأخرىودول Plus.("أّدى
باستقراروسمَحللبرمیل)دوالرا70ًمنأكثرإلىدوالرا30ًحوالي(منالنفطسعرارتفاعإلىذلك

النفط.االقتصاد الروسي، الذي یعتمد بشكٍل كبیر على صادرات

كبیرة في االقتصاد الروسي، وھو ماعالوة على ذلك، بدأت دول الخلیج الغنیة في القیام باستثمارات
الغربیة. استحوذ جھاز قطر لالستثمار (جنباً إلىكان ھدفاً رئیسیاً للسیاسة الروسیة بعد العقوبات المالیة

علىالروسي،لالقتصادصعبوقتفي،2016عامأواخرفيالسلع)لتجارةجلینكورشركةمعجنب
وفيدوالر.ملیار12مقابل"Rosneft"روسنفتروسیةنفطشركةأكبرفي٪19,5تبلغحصة
ثانيفي٪30حصةعلىاالستحواذھدفھمعنسعودیونحكومیونمسؤولونأعلناألخیرة،اآلونة

دوالر.ملیار25,5بقیمةالشمالي،القطبفيلروسیاالُمَسالالطبیعيللغازمشروع

الطاقة النوویة النشطة. بدأت المشاركةتتفاقم الصفقات في قطاع الوقود األحفوري من خالل دبلوماسیة
شركةحصلت،2010عاموفيإیران.فيبوشھرمحطةببناءالنوويالقطاعفيالروسیةاإلقلیمیة
فازت2014عامفيتركیا.فيالنوویةللطاقةمحّطةلبناءعقدعلىالروسیةالحكومیةروساتوم
أربعةلبناءصفقةروساتومشركةوقعت،2017عامفيأخیراً،األردن.فيآخرمصنعلبناءبمناقصة
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مفاعالت في مصر وُتجري حالیاً محادثات مع الحكومة السعودیة بشأن مشروعات مستقبلیة. شّجع تأثیر
شركاتھا الكبرى على العمل في مناطقروسیا الواثق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا بعض

یّتضح من صفقات روسنفت في منطقة الحكمكانت الجھات الفاعلة األخرى مترّددة في المغامرة، كما
الذاتي العراقیة في كردستان.

طبیعة دبلوماسیتھا المستعّدة للتعامل معیعكس اتساع نطاق الشركاء االقتصادیین اإلقلیمیین لروسیا
ل الروسي في سوریا أفاد عملیا ما ُینظرجمیع الجھات الفاعلة المحلیة تقریباً. على الرغم من أن التدخُّ

هللا)، إال أّن روسیا تجنبت الدخول في تحالفاتإلیھ على أنھ "التحالف الشیعي" (األسد - إیران - حزب
على أنھا المفاوض الرئیسي في صیغة تشملكاملة مع أي جھة إقلیمیة. قّدمت روسیا في سوریا نفسھا
زت أوالً اتصاالتھا معدوالً مختلفة مثل تركیا وإیران. وقد اّتبعت نھجاً مشابھاً الحقاً في لیبیا، حیث عزَّ

الرئیسیة إلجراء محادثات في روسیا.الفصیل الذي یقوده خلیفة حفتر، ثم دعت جمیع الجھات الفاعلة
إسرائیل والمملكة العربیة السعودیة منتتمّتع روسیا بعالقات عمل جیدة مع أطراف متعارضة، مثل

بتصویر نفسھ كمحاور موثوق بھ وحتىجھة وإیران وقطر من جھة أخرى. سمَح ھذا الموقف للكرملین
بشكل خاص في الوقت الذي اتخذت فیھ الوالیاتكوسیط محتَمل في السیاسة اإلقلیمیة األوسع. ھذا مھم

إلى القدس، أو الوقوف عالنیة مع المملكةالمتحدة خطوات مثیرة للجدل (مثل نقل سفارتھا في إسرائیل
ه صورتھا كوسیط محاید.العربیة السعودیة في نزاعھا مع قطر) األمر الذي شوَّ

زت روسیا بشكل حاسم مكانتھا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا في السنوات الخمسلذلك، عزَّ
رون نھج موسكو، الذي یجمع بین دعمإلى الست الماضیة. یبدو أن العدید من القادة اإلقلیمیین ُیقدِّ

تتعلق بحقوق اإلنسان. ومع ذلك، توجد بعضاالستقرار السیاسي والمشاَركة االقتصادیة دون أي شروط
وخاّصة موارده االقتصادیة محدودة. وبالتالي،القیود على قّوة موسكو اإلقلیمیة. أوالً، الجیش الروسي،

األوروبي أو دول الخلیج لعملیة إعادةعلى سبیل المثال، تحتاج روسیا إلى دعم مالي من االتحاد
الروسیة في المنطقة ضعیفة، على الرغم مناإلعمار في سوریا. عالوة على ذلك، ال تزال القّوة الناعمة

الدولة.ترعاھاروسیةتلفزیونیةقناةوھي،RTلـعربیةقناةإنشاء

الشرق األوسط وشمال إفریقیا إلى حٍد ما، بسببازدھرت المكانة الدبلوماسیة الروسیة الحالیة في منطقة
اإلقلیمیة. أظھر النھج األمریكي تجاه مصرافتقار الغرب إلى االتساق في العالقات مع الجھات الفاعلة
الوالیات المتحدة بشأن االتفاق النوويما بعد الربیع العربي، وخاّصة تبدیل دونالد ترامب لموقف

ع الجھاتاإلیراني، أن موقف واشنطن بشأن القضایا اإلقلیمیة قد یتغیَّر بشكٍل مفاجئ، وھو ما شجَّ
د ما إذا كانتالفاعلة المحلیة على تنویع شركائھا في السیاسة الخارجیة. ومع ذلك، فمن غیر المؤكَّ

عادت واشنطن إلى سیاسات أكثر اتساقاً. ثّمةروسیا ستكون قادرة على الحفاظ على نفوذھا الحالي إذا
حدیث نسبیاً. ومع ذلك، ال توجد في الوقتسؤال آخر یتعلّق بمدة مشاركة موسكو اإلقلیمیة، وھو إنجاز

(باإلضافة إلى جمیع الجھات الفاعلة األخرىالحالي، تغییرات جوھریة متَوقعة، وسیتعیَّن على الغرب
یأخذ في االعتبار النفوذ اإلقلیمي المتناميالمشاِركة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا) أن

لروسیا.
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التداعیات على االتحاد األوروبي والغرب

واالتحاد األوروبي على وجھ الخصوص،ُتعد منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا بالنسبة للغرب
رات اإلقلیمیة منذمنطقة ذات أھمیة سیاسیة واقتصادیة كبیرة. ھذا صحیح بشكٍل خاص ألن التطوُّ

الھجماتانتشارأوالالجئینأزمةمثلاألوروبي،االتحادعلىمباشرةتداعیاتلھاكان2010
الشرق األوسط وشمال إفریقیا على الغرب بعّدةاإلرھابیة. أثرت المشاركة الروسیة المتزایدة في منطقة

ُطرق.

للغایة بالنسبة للغرب أن یولّد اإلجماعأظھر موقف موسكو من األزمة السوریة أنھ سیكون من الصعب
الت اإلنسانیة، مثل تلك التي سمحتالالزم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لدعم ما یسّمى بالتدخُّ

.2011عاملیبیافيطیرانحظرمنطقةبإنشاء

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیاعالوة على ذلك، تبدو روسیا اآلن لبعض األنظمة اإلقلیمیة
د أِمن بدیل للغرب. ونظراً ألن روسیا قد دعمت بشكل ال لبس فیھ استقرار النظام في المنطقةكمزوِّ

دون شروط تتعلّق بحقوق اإلنسان، فقد تبدووقّدمت الدعم العسكري والسیاسي للجھات الفاعلة المحلیة
أو االتحاد األوروبي. یمكن اعتبار روسیا فيللقادة اإلقلیمیین كشریك أكثر مرونة من الوالیات المتحدة

كما یقّدم التقارب الروسي المصري بعد عامھذا الصدد، منافساً للغرب من حیث النفوذ في المنطقة.
سعتمناسباً.مثاالًللجدل،إثارةأكثرالغربمعالقاھرةعالقاتفیھأصبحتالذيالوقتفي،2013

ضت الریاضروسیا في اآلونة األخیرة إلى تكثیف عالقاتھا مع المملكة العربیة السعودیة حیث تعرَّ
النتقادات غربیة بسبب انتھاكات حقوق اإلنسان.

إن سوریا إلى جانب كونھا حلیفة لروسیا،األھم من ذلك، أن روسیا أصبحت الفاعل الرئیسي في سوریا.
حالیاً في االتحاد األوروبي وفي البلدانھي أیضاً بلد المنشأ لمئات اآلالف من الالجئین الموجودین

مصلحة قویة في إعادة التھدئة وإعادة اإلعمارالمجاورة األخرى. وبالتالي، فإن االتحاد األوروبي لدیھ
حیث تسعى موسكو للحصول على دعمفي سوریا. في ھذا الصدد، ظھرت فرص للتعاون مع روسیا،

سنوات من الحرب األھلیة. باإلضافة إلى  ذلك،مالي للمھّمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء بلد دّمرتھ
لإلرھابیین، فإن استقرارھا سیَساھم أیضاًونظراً ألن سوریا التي مّزقتھا الحرب أصبحت أرضاً خصبة
روسیا في مصلحة مماثلة مع االتحادفي مواجھة التھدید التي تشّكلھ على أوروبا والغرب. تشترك

وبالتالي یمكن أن یتم التعاون في ھذا المجالاألوروبي في منع انتشار اإلرھاب عبر الحدود الوطنیة،
السیاسي أیضاً.

الشرق األوسط وشمال إفریقیا، مجالیوجد أیضاً في ضوء األھمیة المتزایدة لروسیا في سیاسات
األخرى، مثل الحرب األھلیة اللیبیة. وصفتللتنسیق والتعاون مع الغرب بھدف حّل النزاعات اإلقلیمیة

تساعد الجھود الغربیة للتفاوض على صفقة إذاروسیا نفسھا كمحاِور مھم ألطراف النزاع الرئیسیة وقد
قطاع الطاقة) في االعتبار في سیناریوھات ما بعدتمَّ أخْذ مصالحھا االقتصادیة (على سبیل المثال، في

الصراع.
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باإلضافة إلى ذلك، یمكن لالتحاد األوروبي أن یسعى للحصول على دعم روسیا في دعم خّطة العمل
منباالنسحابالمتحدةالوالیاتقراربعدالنوويإیرانبرنامجبشأن)JCPOA(المشتركةالشاملة

التعاون بین االتحاد األوروبي وروسیا بشأناالتفاقیة وإعادة فرض العقوبات على طھران. وفي حین أن
بشكل شبھ مؤّكد، إال أنھ سیحافظ على أحدخطة العمل الشاملة المشتركة سیثیر انتقادات من واشنطن

االتحاد األوروبي وروسیا في السنوات األخیرة.أھم مجاالت الحوار وأكثرھا إنتاجیة في العالقات بین
خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتاليواألھم من ذلك، أنھ سیوفر حافزاً لطھران لالنضمام إلى

المساھمة في جھود عدم االنتشار النووي.

األوسط وشمال إفریقیا لھ تداعیات متنّوعةإن الوجود االقتصادي الروسي المتنامي في منطقة الشرق
العالقات االقتصادیة مع المنطقة لعبةعلى الغرب وعلى األمن األوروبي األطلسي. ال ینبغي اعتبار

مع الشركات الغربیة في بعضمحّصلتھا صفر، على الرغم من أن الشركات الروسیة قد تتنافس
ربما تكون الجھود الروسیة لتنسیق التخفیضاتالمجاالت (مثل تورید األسلحة أو التكنولوجیا النوویة).
الشرق األوسط وشمال إفریقیا، وال سّیما المملكةفي إنتاج النفط مع الجھات الفاعلة الرئیسیة في منطقة

ر من حیث األھمیة االقتصادیة للغرب. تسبَّبت صفقة "أوبك بلس" في ارتفاعالعربیة السعودیة، أھم تطوُّ
مثل االتحاد األوروبي. ومع ذلك، ظلَّ سعرأسعار النفط، مع تداعیات اقتصادیة على كبار المستوردین

.2014عامقبلمامستویاتمنبكثیرأقلالنفط

استنتاج

في التأثیر على نتیجة الحرب األھلیةكان محور روسیا في الشرق األوسط ناجحاً بشكٍل ملحوظ
مع العدید من الجھات الفاعلة اإلقلیمیةالسوریة. واألھم من ذلك، أنھا سمح لموسكو بتقویة عالقاتھا

األساسیة. وّفرت صفقة "أوبك بلس"وتطویر شراكات وظیفیة لمصالحھا االقتصادیة والسیاسیة
ض لضغوطواالستثمار القطري الكبیر في روسنفت ارتیاحاً مھماً لالقتصاد الروسي في وقت كان یتعرَّ

الغربیة. باإلضافة إلى ذلك، فتح ھذا التدّخلبسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات االقتصادیة والمالیة
في أسواق الشرق األوسط.فرص اقتصادیة جدیدة لألسلحة الروسیة والصناعة النوویة

ط روسیا في سیاسة الشرق األوسط وشمال إفریقیا من منظور سیاسي، البالد على التحایلساعد تورُّ
جزیرة القرم. تمّكنت موسكو من التنقل فيعلى المحاوالت الغربیة لعزلھا دبلوماسیاً بعد ضم شبھ

ر نفسھا كصوت قّیم لجمیعخطوط األعطال السیاسیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وتصوِّ
في حین دعمت قوات الجو/فضائیة الروسیة القواتالجھات الفاعلة اإلقلیمیة تقریباً. على سبیل المثال،

موسكو في وقٍت واحد من دعم أو تحسین عالقتھااإلیرانیة والقوات الموالیة لألسد في سوریا، تمّكنت
رتمع إسرائیل والمملكة العربیة السعودیة، المعارضین اإلقلیمیین الرئیسیین إلیران. وبالمثل، طوَّ

الرغمعلىتركیا،معأقوىوسیاسیةاقتصادیةعالقات،2016-2015عامفيثنائیةأزمةبعدروسیا
من الدعم التركي للمتشّددین المناھضین لألسد في سوریا.

على تحسین عالقاتھا مع الغرب.من ناحیة أخرى، لم یساعد المحور في الشرق األوسط روسیا،
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دعمتحیثملموسة،نتائجإلى2015أیلول/سبتمبرفياإلرھابمكافحةلتحالفبوتیندعوةأدَّت
باإلضافة إلى ذلك، كانت ھناك لحظات منروسیا والغرب جوانب مختلفة على أرض الواقع في سوریا.

وبعضالمتحدةالوالیاتنّفذْتحیث،2018ونیسان/أبریل2017نیسان/أبریلفيالمتزایدةالتوترات
رّداً على االتھامات المتعلّقة باستخدامحلفائھا ضربات استھدفت فیھا المنشآت العسكریة السوریة
مؤّخراً للتعاون الغربي والدعم المالي إلعادةاألسلحة الكیمیائیة من قبل الجیش السوري. سعت روسیا

كشرط مسبق. لذلك، فإن وجھات النظرإعمار سوریا، لكن الغرب أصرَّ على إیجاد حّل سیاسي للنزاع
المختلفة مع الجھات الفاعلة المحلیة، غّذت عدمالمختلفة فیما یتعلّق بمستقبل سوریا، وكذلك التحالفات

الثقة وتدھور العالقات األمنیة الغربیة لروسیا.

وروسیا في منطقة الشرق األوسط وشمالومع ذلك، توجد بعض الفرص للتعاون المحتَمل بین الغرب
إفریقیا.

فإن االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة لھعلى الرغم من انتقاداتھم لإلجراءات الروسیة في سوریا،
اإلنسانیة والالجئین الناجمة عن سنوات منمصلحة بإعادة إعمار البالد، مما سیساعد في تخفیف األزمة

یمكن لالتحاد األوروبي االستفادة منالحرب األھلیة والتدخل العسكري الخارجي. عالوة على ذلك،
وبالمثل،االتفاقیة.منالمتحدةالوالیاتانسحاببعدإیرانمعJCPOAلدعمروسیامعالتعاون

األخرى حیث تمارس روسیا نفوذاً أوسیكون الحوار مع موسكو ضروریاً لمعالجة األزمات اإلقلیمیة
الفلسطیني. تتزامن العدید من المصالح األمنیةتلعب دوراً دبلوماسیاً، من لیبیا إلى الصراع اإلسرائیلي

مثل منع انتشار اإلرھاب وعدم االستقرارالروسیة والغربیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا،
االتفاق على أسالیب وسیاسات مواَجھة ھذهالسیاسي واالنتشار النووي. إذا كان بإمكان روسیا والغرب

ویحتِمل أن یحقق بعض الثقة في العالقةالتحّدیات المشتركة، فإن التعاون الحقیقي یمكن أن یحُدث
األمنیة األوسع ِنطاقاً.
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موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org

صفحتنا على الفیسبوك:

facebook.com/scppb.org

موقعنا على الحوار المتمدن:

www.ahewar.org/m.asp?i=9135
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