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ملخص الدراسة
انطلق���ت املقاوم���ة العراقي���ة يف ظروف دولية غري مناس���بة، خض���ع فيها العامل إىل أق���وى دولة عظمى كقطب 
منفرد، ومهيمن يتحكم يف تقرير مقدرات السياس���ة الدولية، ورغم اإلمكانات البس���يطة هلذه املقاومة إال إنها 

استطاعت فرض نفسها، وتكبيد االحتالل خسائر فادحة.

وكان لالحتالل األمريكي تأثريه على طبيعة ومستويات الصراع يف العراق؛ إذ أسفر عن حتول الوضع العراقي 
إىل بؤرة لتداخل عدة مستويات من الصراع دولية، وإقليمية، وحملية يف آٍن واحد؛ من حيث املدى والعنف، وصار 
ًدا ملس���تقبل املنطقة بُرمتها، ونقطة حامسة يف حتّول منحنى وتراتبية القوى يف النظام  مآل الوضع يف العراق حمدِّ

السياسي الدولي بُرّمته.

لت االنطالقة الس���ريعة لعمليات املقاومة العراقية منذ األيام األوىل لالحتالل العقبة األساسية، أمام  لقد ش���كَّ
املخططات األمريكية، وجنحت يف إفش���ال وتعطيل وتفكيك الصفحات السياس���ية، واالقتصادية واالجتماعية 
لالس���رتاتيجية األمريكية الش���املة، وذلك بعد أن كّبدت قوات االحتالل وعمالءه، يف فرتة قياس���ية، خس���ائر 

بشرية ومادية فادحة.

وحققت فصائل املقاومة العراقية يف املرحلة الس���ابقة إجنازات وجناحات على املس���توى االس���رتاتيجي، س���واء 
أكانت منظورة أم غري منظورة، ليس فقط على املستوى العسكري، بل على املستويني السياسي واملعنوي، وهي 

اآلن تدّشن املرحلة اجلديدة للصراع مدعومة بعوامل قوة دافعة لألمام.

وميك���ن تصنيف النظرة إىل موقع املقاومة العراقية يف االس���رتاتيجية األمريكي���ة إىل مرحلتني: األوىل مشلت 
ل متغرًيا كبرًيا يف تراكم عمل  ثالث اس���رتاتيجيات متتد منذ عام 2003م إىل عام 2006م وهو العام الذي ش���كَّ

ا غري متوقع. املقاومة، وتأثريها على االحتالل بعدما وصل حجم العمليات واخلسائر األمريكية حدًّ

ومع تكسر االسرتاتيجيات الثالث األوىل على جدار املقاومة العراقية؛ جلأ االحتالل إىل االسرتاتيجية األخرية 
املس���ماة »الطريق اجلديد – إىل األمام«. واليت حظيت باهتمام خاص من ِقبل اإلدارة األمريكية بدعوى حتقيقها 
األه���داف املتوخ���اة منها، رغم أن تقرير مكتب احملاس���بة التابع للحكومة األمريكية أكد أن الفش���ل الذريع 
كان مصري هذه االسرتاتيجية كسابقاتها، وهو األمر الذي يطرح أسئلة غاية يف اخلطورة متّس مستقبل العراق 

من مثل: ماذا بعد؟ وكذلك إىل أين يسري العراق؟
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احملتويات:
1- مقدمة.  

2- طبيعة ومستويات الصراع يف العراق.  
3- تقييم وضعية فصائل املقاومة العراقية.  

4- موقع املقاومة العراقية يف االسرتاتيجية األمريكية:  
املرحلة األوىل )2003 – 2006م( االسرتاتيجية القدمية.   

املرحلة الثانية )2007 – 2008م( االسرتاتيجية اجلديدة.   
5- اخلامتة واالستنتاجات.  

أواًل: املقدمة:
ُيعّد منوذج املقاومة العراقية ذا خصوصية، إذا ما متت مقارنته بنماذج حركات التحرر الوطنية اليت شاَهَدها عاملنا 
املعاصر يف البلدان اليت خضعت لالحتالل األجنيب، وال يأتي هذا التفرد من أن هذه املقاومة انطلقت يف ظروف دولية 
غري مناس���بة، خضع فيها العامل إىل أقوى دولة عظمى كقطب منفرد، ومهيمن يتحكم يف تقرير مقدرات السياس���ة 
الدولية، وبالتالي غياب أّي دولة حاضنة هلا، كما حصل يف معظم جتارب املقاومة العاملية لدعم أعمال هذه املقاومة، 

أو أن تشّكل هلا عمًقا سياسيًّا وعسكريًّا وماديًّا وإعالميًّا.

إّن ه���ذا التميز ال يأتي من تلك اإلمكانات البس���يطة، مقارنة مبا ميلك���ه العدو من تفوق كامل، وحيازته ألعتى 
وأعقد صنوف األسلحة، معزًزا بالدعم التكنولوجي والفضائي واالستخباراتي من قبل عدة أطراف ساِنَدة ملشروعه 
حملّي���ة وإقليمي���ة ودولية، ب���ل إّن هذا التميز ينبع من قدرة هذه املقاومة على فرض نفس���ها، رغ���م كل هذه العناصر 
الس���لبية؛ وس���ط س���يطرة تامة لالحتالل على مس���توى التضليل واإلعماء اإلعالمي، وحماولته التقليل من ش���أن هذه 

املقاومة، واإلحياء بهامشيتها، ولصق خمتلف التَُّهم بها، بقصد تقليص الدعم هلا، وَحْجب احلاضنة الشعبية هلا.

ويف ه���ذه الدراس���ة حياول الباحث من خالل دراس���ة طبيع���ة الصراع، وحتليل نتائج االس���رتاتيجيات األمريكية يف 
الع���راق، وآخرها اس���رتاتيجية )الطريق اجلديد– إىل األم���ام( تلُّمس عناصر تأثري املقاوم���ة العراقية من خالل التأثري 
الناجم عن فشل صفحات االسرتاتيجيات األمريكية املتتابعة، وبكافة أبعادها العسكرية واالقتصادية والسياسية، 

هذا الفشل ميّثل انعكاًسا واضًحا ملدى تأثري عمليات فصائل املقاومة العراقية على مدى سنني املنازلة.

موقع املقاومة العراقية
 يف االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة

د. خالد املعيين
رئيس مركز دراسات االستقالل



الباب الرابع : العامل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي السادس 198

ثانًيا: طبيعة ومستويات الصراع يف العراق
دّش���نت الواليات املتحدة األمريكية بغزوها للعراق يف 
آذار 2003م -ال���ذي اس���توفى كاف���ة أركان العدوان- 
عه���ًدا جدي���ًدا يف منط العالق���ات الدولي���ة، ضربت فيه 
بكاف���ة تطورات ومؤسس���ات النظام السياس���ي الدولي 
اليت س���ادت القرن املاضي ع���رض احلائط، وأعادته إىل 
عصر القوة وش���ريعة الغاب، كم���ا ورد متاًما يف نظرية 

)هوبس( للقوة.

توالدت جّراء هذا الغزو، وتداخلت عدة مس���تويات من 
الصراع، وانتظم���ت مبصفوفة رياضية ال ميكن التنبوء 
باحتماالته���ا، فمن النادر يف تاري���خ العالقات الدولية أن 

يش���كل صراٌع ما ب���ؤرًة لتداخل عدة 
مس���تويات م���ن الص���راع يف آٍن واحد؛ 
م���ن حيث املدى والعنف، كتلك اليت 

حتصل حالًيا يف العراق.

وميك���ن -ألغ���راض منهجي���ة- أن 
نقس���م هذه املصفوف���ة إىل ثالثة مس���تويات، وهي حتًما 
ليست معزولة عن بعضها، ومتداخلة مع بعضها يف بعض 

احلاالت إىل حّد التماهي:

أ- املستوى الدولي للصراع.
ب- املستوى اإلقليمي للصراع.

ج- املستوى احمللي للصراع.

 وُيعّد ذلك منوذًجا حريًّا بالباحثني أن يدرسوه، وجمااًل 
رحًب���ا للتأم���ل والتعمق فيه. فما س���يؤول إلي���ه الوضع يف 
الع���راق ل���ن حيدد منط احلكم الذي سيس���ود، أو حتى 
مستقبل العراق كدولة فقط، بل سيصبغ شكل املنطقة 
برمته���ا، ويرتك أثًرا فاعاًل ليس على التوازنات اإلقليمية 
الس���ائدة، ولكنه سيمثل نقطة ومفصاًل حموريًّا حامًسا 
يف حت���ّول منحن���ى وتراتبية الق���وى يف النظام السياس���ي 
الدولي بُرّمته، وسيكون بقاء الواليات املتحدة كقطب 
أوح���د على قم���ة اهل���رم السياس���ي الدولي رهًن���ا بنتائج 

الصراع الدائر يف العراق واحتماالته.

املستوى الدولي للصراع:
 يتعلق هذا املستوى بطبيعة التنافس الذي أعقب انهيار 
االحتاد الس���وفيييت بني األقطاب الدولية الرئيسة؛ سواء 
منها اليت تغرب مشسها، أو األقطاب البازغة اليت تتطلع 
إىل القم���ة، وما ميثل���ه العراق يف معرتك ه���ذا التنافس؛ 
حي���ث يرتبع عل���ى أكرب احتياط���ي للب���رتول يف العامل، 

سيستمر إنتاجه طيلة القرن احلادي والعشرين )1(.

ل انهيار االحتاد الس���وفيييت بال شك نصًرا  لقد ش���كَّ
املتح���دة األمريكي���ة  للوالي���ات  اس���رتاتيجيًّا وتارخييًّ���ا 
ن بداية مأزق هلا،  وحلفائها، ولكنه يف نفس الوقت دشَّ
فق���د راف���ق هذا النصر -لس���وء حظ الوالي���ات املتحدة، 
ورمبا من حس���ن حظ الع���امل- فقدان 
وفلس���فة  ه���وس  نتيج���ة  الت���وازن؛  يف 
احملافظني اجلدد بالقوة العسكرية، 
واعتماده���ا عاماًل رئيًس���ا ووحيًدا يف 

السياسة اخلارجية األمريكية.

مثَّلت السنوات األوىل اليت أعقبت حرب اخلليج الثانية 
عام 1990م قمة التفرد األمريكي مبقدرات العامل، فقد 
متكنت من حش���د أكثر من 30 دول���ة لضرب العراق، 
وحتول���ت األم���م املتحدة إىل مكتب ملح���ق بدوائر وزارة 
اخلارجية األمريكية، وأصبح النظام السياس���ي الدولي 
أق���رب إىل القطبية األحادية الصلبة، يس���وده االنضباط 

واالنصياع الكامل ألوامر الواليات املتحدة.

 وميكن مالحظة ذلك من خالل إلقاء نظرة على عدد، 
وكثاف���ة، وطبيعة القرارات اليت أصدرها جملس األمن 
يف مطلع عقد التس���عينيات، مقارنة بعددها، وكثافتها 
طوال حقبة احلرب الباردة، إاّل أن حتوُّاًل طرأ على طبيعة 
مواق���ف األقطاب الصاعدة، واليت تعّد نفس���ها للتنافس 
عل���ى قمة اهلرم الدولي، من خ���الل اختاذ مواقف أكثر 

استقاللية إزاء الواليات املتحدة األمريكية.

)1( محدان محدان، حرب بوش الدميقراطية بني خس���ارة اليوم املبكر أو 
كارثة الغد املتأخر، دار اخليال للطباعة والنش����ر، لبنان س����نة 2007م، 

ص17.

دّش���نت الوالي���ات املتح���دة األمريكية 
بغزوه���ا للع���راق يف آذار 2003م -ال���ذي 
استوفى كافة أركان العدوان- عهًدا 

جديًدا يف منط العالقات الدولية
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لق���د توهمت الواليات املتح���دة األمريكية، من خالل 
نصرها الس���ريع واملزيف باحتالل العراق، أنها س���تحقق 

بأخبس مثن ثالثة أهداف اسرتاتيجية متثلت يف:
- السيطرة املباشرة على أكرب خزين للنفط يف العامل، 
والتحكم بعصب الطاقة يف القرن احلادي والعش���رين، 

وقطع الطريق على بقية األقطاب املنافسة.
- إزالة العراق كقوة مادية بش���رية متوازنة من معادلة 

الصراع العربي – اإلسرائيلي.
- إع���ادة تش���كيل منطقة الش���رق األوس���ط على وفق 

الرؤية األمريكية، والبدء بالعراق كنموذج.

إّن خط���ورة بق���اء احل���ال على م���ا هو علي���ه يف معادلة 
الص���راع الدائ���ر يف الع���راق؛ يع���ي، يف كل ي���وم عل���ى 
مس���توى الصراع الدولي، استنزاًفا وخسارة اسرتاتيجية 
للواليات املتحدة األمريكية إزاء تنافس���ها الدولي، فهي 
تدرك -وكذلك العامل- أنها باتت أعجز من أن تستطيع 
معاجل���ة أو التعام���ل مع أّي خطر، أو تهديد اس���رتاتيجي 
ثال���ث ق���د تتع���رض ل���ه الوالي���ات املتح���دة األمريكية، 
فالق���وى الرئيس���ة املنافس���ة، وكثري من ال���دول ال تبدو 
فقط مرتاحة، بل تس���اهم بش���كل أو بآخر باس���تنزاف 
الث���ور الق���وي اهلائج إىل أن ختور ق���واه، وتتعمد عدم مّد 
يد املس���اعدة إلنق���اذ الق���وة العظمى من املس���تنقع الذي 
أغرقت نفس���ها في���ه، رغم طلب األخرية ذل���ك مراًرا إىل 
ح���د االس���تجداء؛ ألن هذا الوض���ع من الناحي���ة الواقعية 
يعي عمليًّا كسًبا اس���رتاتيجيًّا جمانيًّا لبقية القوى دون 
عناء، ورمبا يفس���ر ه���ذا ما يدور يف أمري���كا الالتينية 
وتصرحيات قادتها من أن الدبابة األمريكية اليت حُتَرق 
يف ش���وارع بغ���داد كأنه���ا ُأحرقت يف )ك���را كاس(، 
وكذلك يفس���ر انتفاضة روسيا ودورها الستعادة جماهلا 
احليوي الس���ابق يف أوروبا، وإعادة تنش���يط جذوة سباق 

التسلح.

ب: املستوى اإلقليمي للصراع:
وموقع���ه  بثروات���ه  ال���دوام؛  عل���ى  الع���راق  ل  ش���كَّ
الش���عوب  املتمي���ز، مس���رًحا ألطم���اع  اجليوبولتيك���ي 
احمليطة به، واليت تسكن اهلضاب واجلبال والصحاري 

اجل���رداء، فإيران ال���يت كانت عرب التاري���خ بالد عيالم 
وفارس مل تنفك يوًما تس���تطيع أن متنع نفسها من النظر 
إىل الع���راق. وأدى الع���راق عرب تارخي���ه وظيفتني: األوىل 
كان فيها حجر الزاوية يف توازن املنطقة برمتها؛ فكلما 
كان قويًّا توازنت املنطقة ما بني ش���رق جبال زاكروس 
وغربها، وكلم���ا كان ضعيًفا أصبح منطقة ختلخل يف 
الضغط، وتنافس���ت تركيا وإيران أيهما يكون العراق 
جماله احلي���وي. الوظيفة الثانية أن الع���راق كان مبثابة 
مص���در حيمي اجلناح الش���رقي للوطن العربي من النفوذ 

الفارسي.

أدى انهيار العراق بهذه الطريقة اليت أزالت أية مقومات 
للدولة والنظام إىل إحياء اإلطماع اإليرانية وإيقاظها، وإن 
لبست هذه األيام لبوس الدين والطائفية، وإىل انكشاف 
األنظمة العربية اهلشة اليت ساهمت بغباء وتآمر شديدين 
يف انهي���ار النظام السياس���ي يف العراق، الذي كان -يف 
أس���وأ حاالته- مبثابة جدار عازل وسّد صاّد حيميهم من 

النفوذ اإليراني.

بع���د خس���ارتها احلرب أم���ام العراق يف ح���رب اخلليج 
األوىل يف عقد الثمانينيات من القرن املاضي، استثمرت 
إيران يف عقد التسعينيات انشغال اجملتمع الدولي حبصار 
العراق بعد غزو الكويت؛ لبناء ترسانة أسلحة، وتطوير 
الربنام���ج النووي، مس���تغلة تف���كك مجهوريات االحتاد 
السوفيييت، وش���راء مصانع ومواد، وعلماء ذرة من هذه 
الدول اليت باتت حباجة ماس���ة للم���ال، ثم جاءت املرحلة 
األخط���ر، وهي ت���ورط الواليات املتح���دة األمريكية يف 
العراق، ودعمها لألحزاب الطائفية اإليرانية يف العراق، 
األمر ال���ذي أعطى إيران نف���وًذا مضاعًفا لتحييد موقف 
الواليات املتحدة، وإجباره���ا على االعرتاف إليران بدور 

ونفوذ إقليمي.

 األمر الذي بدت فيه الواليات املتحدة أعجز من أن حُتّد 
م���ن التعاظم املضطرد للتهدي���د اإليراني، ليس إزاء دول 
اخللي���ج الضعيفة بل امتداد قدرة إيران وذراعها الضارب 
ليط���ال خاصرة إس���رائيل مباش���رة من خ���الل حركات 
وأح���زاب مقاتل���ة حتظ���ى بدع���م م���ادي وبتكنولوجي���ا 
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صواري���خ، باس���تطاعتها أن تدّك العمق اإلس���رائيلي، أو 
أكثر من ذلك مستقباًل )2(.

أّم���ا بالنس���بة إىل تركيا ف���ال ميكنها إغف���ال وجود 
ملف���ني يعدان األخطر، وميس���ان جوهر أمنه���ا القومي، 

وهي تنظر من خالهلما إىل الشأن العراقي:

 املل���ف األول: خيص األك���راد، والثاني خيص قضية 
كركوك. فيما خيص األكراد فإنها تنظر حبذر وريبة 
ش���ديدين إزاء تعاظم اس���تقالليتهم يف العراق، وما ميثله 

ذلك من تهديد مباشر ملستقبل تركيا املوحدة. 

املل���ف الثان���ي: ال���ذي حيظى بأهمي���ة اس���تثنائية لدى 
األتراك هو قضية كركوك ذات األغلبية الرتكمانية، 

وال���يت تعرض���ت من���ذ االحت���الل إىل 
عملي���ة ) تكري���د(، وُك���ّرس ذل���ك 
يف الدس���تور م���ن خ���الل ن���ص ميّهد 
لضمه���ا إىل إقليم كردس���تان، مما 
يعط���ي أرجحية جغرافية واقتصادية، 
ويقوي دعائ���م االنفصال؛ حيث متثل 

كركوك عصب الطاقة بالنس���بة للمنطقة الش���مالية، 
ففيها 12% من خزين العراق النفطي )3(. 

ج: املستوى احمللي للصراع:
رمس���ت إدارة االحت���الل حال دخوهل���ا إىل العراق مالمح 
الصراع احمللي على شكل مرحلتني: متثلت املرحلة األوىل 
يف إصرار هذه اإلدارة، سواء أكان ذلك بنية مسبقة -وهو 
املرجح- أو بغباء وختبط على إلغاء وإزالة كافة صمامات 
الضبط االجتماعي، وتفكيك املؤسسات السيادية للدولة 
العراقي���ة؛ من خ���الل إلغاء اجلي���ش العراقي والش���رطة، 
وأجهزة األمن واملخابرات، وفتح اجملال ألوسع عملية نهب 
وسرقة لكافة املؤسسات احلكومية، والوزارات واآلثار 

واملكتبات الوطنية، عدا وزارة النفط!!

)2( عب����د الكري����م العلوج����ي، إي����ران والعراق ص����راع حدود أم وج����ود؟ الدار 
الثقافية للنشر، القاهرة، سنة 2007م، ص 167.

)3( إيدن اقصو، كركوك.. صراع النفط ورحلة البقاء، مؤسس���ة املختار 
للنشر، بغداد، سنة 2007م، ص39.

وعلى الرغم من ذلك كله مل يشهد اجملتمع العراقي، 
وملدة س���نة كاملة حت���ى حزي���ران 2004م، ورغم غياب 
أي���ة حكوم���ة أّي ح���ادث مس���جل النتقام���ات طائفية أو 
مذهبية، وخاص���ة يف بغداد املختلط���ة، وُيعّد ذلك دلياًل 
ال يقب���ل الدحض على زيف ادع���اءات االحتالل وعمالئه 
من وجود احتقانات وثارات، وانقسامات طائفية حادة يف 

عمق نسيج الشعب العراقي.

ويقف وراء ذلك التماس���ك الوطي أس���باب موضوعية 
وتارخيي���ة، فطبيع���ة اجملتم���ع العراقي وج���ذوره ال تزال 
ريفية وعشائرية متداخلة، ومتصاهرة منذ مئات السنني، 
بغض النظر عن االنتماء الطائفي أو القومي، فتجد على 
سبيل املثال قبيلة طي، وهي أكرب قبيلة عربية يف العراق 
تتكون من 79 عشرية يقطن أكثر من 
نص���ف أفرادها يف اجلن���وب، ثم متتد 

إىل الوسط صعوًدا إىل املوصل.

 اضط���رت إدارة االحت���الل بع���د أن 
توس���عت دائ���رة املقاوم���ة مطل���ع ع���ام 
2004م إىل أن تباش���ر باملرحلة الثانية، 
واليت مثلت وصفة جاهزة إلثارة العنف، وتأجيج الصراع 
الطائف���ي والعرقي من خالل تصني���ع وغرس قواعد لعبة 
سياس���ية، ه���ي موّلد وحم���ّرك حقيقي للص���راع، وذلك 
من خالل تكريس مبدأ احملاصص���ة الطائفية والعرقية 
كأس���اس حيك���م الدس���تور والربمل���ان واحلكوم���ة، 
ومت اعتم���اد معي���ار مزدوج ومصطنع لتقس���يم العراقيني: 
)قومي عنصري - مذهيب طائفي(، وذلك لتحفيز احلّس 
الطائف���ي والعرق���ي، ووض���ع القومي���ات والطوائف أمام 
بعضه���ا البعض، وإثارة االحتقان والصراع على الس���لطة 

والثروة.

 ولغرض تدعيم هذه املاكينة استعانت دوائر االحتالل 
بطاقم فاسد من طبقة سياسية ليست لديها أية جذور يف 
العراق، مت اس���تئجارها من أصقاع األرض، لبس بعضها 
عمائم وعباءات م���ن كافة األلوان؛ بغية حتريك النعرات 
الطائفي���ة، يف ح���ني لبس البع���ض اآلخ���ر رداء الليربالية 
والدميقراطية الزائفة، وكانت ِفَرق املوت والقتل واإلبادة 
اجلماعية، من ه���ذا الطرف أو ذاك، الوقود الالزم لبدء 

ش���كَّلت االنطالقة الس���ريعة لعمليات 
املقاوم���ة العراقية منذ األي���ام األوىل 
لالحتالل العقبة األساسية، واليت مل 

تكن يف حسبان املخططني
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احلرك���ة، وحماول���ة تعمي���ق الصراع واالنقس���ام؛ لكي 
يصل عمَق النسيج االجتماعي، والذي صمد طوياًل، ومل 

ُيستدَرج إىل أتون هذا التقسيم املصطنع والزائف )4(.

.ثالًثا: تقييم وضعية فصائل املقاومة العراقية
مل تك���ن املقاوم���ة العراقية بدعة ب���ني نظرياتها فيما 
ُعرف م���ن تاريخ احلروب، فحيثما ُوج���د االحتالل فثمة 
مقاومة، وهي ال تنشأ إال حني حيتل أجنيبٌّ إقليَم شعب، 
ولوال االحتالل ما عرفنا املقاومة، وهي وس���يلة الش���عب 
املضطهد يف انتزاع اس���تقالله، وال تش���كل عدواًنا ضد 

أحد، إمنا ُتعد مبثابة الدفاع عن النفس )5(.

لت االنطالقة الس���ريعة لعملي���ات املقاومة  لق���د ش���كَّ
العراقي���ة منذ األيام األوىل لالحتالل العقبة األساس���ية، 
واليت مل تكن يف حسبان املخططني، وجنحت يف إفشال 
وتعطي���ل وتفكيك الصفحات السياس���ية، واالقتصادية 
واالجتماعية لالس���رتاتيجية األمريكية الشاملة، وذلك 
بع���د أن كّب���دت ق���وات االحت���الل وعم���الءه، يف ف���رتة 
قياس���ية، خسائر بش���رية ومادية فادحة )6(، فال شك أن 
النجاح الذي حّققته فصائل املقاومة العراقية جتّس���د يف 
القدرة على شّل إرادة العدو، وحتطيم معنوياته من خالل 
اس���تنزافه، وإنهاك قوت���ه يوميًّا، ولع���ل اإلجناز األكرب 
ال���ذي حتّقق يف بداية الصراع هو كس���ر حاجز اخلوف 
النفس���ي الناجم عن تفوق ومسعة الواليات املتحدة، ومن 
ثم حتقيق التوازن، وكس���ر إرادت���ه، وحتطيم معنويات 

جنوده.

إن االس���تنزاف املعن���وي لقوات االحت���الل قد بدأ يفعل 

)4( حمم���د الع���رب، م���ا مل يذكره برمي���ر يف كتابه، مكتب���ة مدبولي، 
القاهرة، سنة 2007م، ص73.

)5( خلي���ل إمساعيل احلديثي، تنازع املش���روعية ب���ني االحتالل واملقاومة يف 
العراق، عمان، األردن، سنة 2005م، ص30.

)6(حصيل���ة القتلى من اجلي���ش األمريكي اليت تنش���رها وزارة الدفاع غري 
حقيقي���ة، ويتم التالعب بها ألغراض التحكم بالرأي العام األمريكي 
وتضليل���ه، ويأت���ي ع���دم الكش���ف ع���ن احلج���م احلقيق���ي للخس���ائر 
األمريكية حبجة عدم إعطاء رسالة إىل العدو )املقاومة العراقية( بأنها 
حتق���ق انتصارات، واملعطيات احلقيقية لعدد القتلى األمريكيني إذا ما 
أخذنا أعداد غري احلاملني للجنسية األمريكية، واملتعاقدين واملرتزقة، 
والشركات األمنية؛ فإن املعلن ال يشكل سوى 20% من العدد احلقيقي 
مع أكثر من مخس���ني ألف جريح ومعوق حرب، جراء إحصائية مجعية 
احملارب���ني القدامى األمريكية، ع���دا تزايد أعداد اهلاربني من اخلدمة 

العسكرية واملنتحرين.

فعله، وإن اإلنهاك قد طال إدارته وقيادته، وعندما يبدأ 
االنقسام يف مركز قراره السياسي، ويشتد الرأي العام 
ضد احلرب يف عقر دار احملتل حول قيمة ومدى ش���رعية 
هذه احلرب، فإن ذلك من أهم اإلشارات على جناح تأثري 

املقاومة. 

م���ن الواضح أن فصائ���ل املقاومة العراقي���ة قد حّققت 
يف املرحل���ة الس���ابقة إجن���ازات وجناحات على املس���توى 
االس���رتاتيجي، س���واء أكانت منظ���ورة أو غري منظورة، 
ليس فقط على املس���توى العسكري، بل على املستويني 
السياسي واملعنوي، وهي تدّشن املرحلة اجلديدة للصراع 
مدعومة بعوامل قوة دافعة لألمام )7(، فقد يتوهم البعض 

)7( ميكن وضع العمليات العسكرية لفصائل املقاومة العراقية ضد قوات 
اليت  التوحيد  عمليات  بعد  أصناف  أربعة  حتت  األمريكي  االحتالل 

شهدتها هذه الفصائل يف األشهر األخرية:
ا- جملس شورى اجملاهدين، والذي تأسس يف يناير 2006م ويضم سبعة 
تنظيمات مسلحة هي: القاعدة، جيش الطائفة املنصورة، سرايا اجلهاد 
الغرباء،  التوحيد، سرايا  أنصار  األهوال، سرايا  اإلسالمي، كتائب 
والتحق باجمللس الحًقا جيش أهل السنة واجلماعة، أعلن هذا اجمللس 

عن قيام الدولة اإلسالمية يف العراق.
أربعة  وتضم  عام 2007م،  مايو  تأسست يف  واإلصالح:  ب- جبهة اجلهاد 
فصائل، هي: اجليش اإلسالمي، وجيش اجملاهدين، واهليئة الشرعية 
مع  اجلبهة  هذه  وأعلنت  الفاحتني،  وجيش  السنة،  أنصار  جيش  يف 
للمقاومة  اإلسالمية  واجلبهة  )محاس(،  اإلسالمية  املقاومة  حركة 

العراقية )جامع(، اجمللس السياسي للمقاومة العراقية.
ج- جبهة اجلهاد والتغيري: تأسست يف أيلول 2007م، وتشكلت من مثانية 
جيش  الراشدين،  جيش  العشرين،  ثورة  كتائب  مسلحة:  فصائل 
املسلمني، احلركة اإلسالمية جملاهدي العراق، سرايا الدعوة والرباط، 

سرايا جند الرمحن، سرايا التمكني، كتائب حممد الفاتح.
د- الفصائل الوطنية وترتاوح هذه الفصائل ما بني القيادة املوحدة للجهاد 
والتحرير، واليت أعلنت من قبل حزب البعث –جناح عزت الدوري يف 
الطريقة  رجال  جيش  أهمها  فصيل:   22 من  واملكونة  2007م،  أيلول 
النقشبندية، وكذلك القيادة العامة للقوات املسلحة اليت توحدت من 

ثالث قيادات عامة سابقة، ومتثل فصائل وطنية عسكرية مستقلة. 
         عدا برنامج الدولة اإلسالمية الذي يتزعمها تنظيم القاعدة، والذي  
العراق ساحة معركة،  ويتخذ من  العراقيني،  بقبول معظم  ال حيظى 
واليت  الباقية،  الثالثة  األصناف  فإن  العراق،  أهدافه خارطة  وتتجاوز 
ترتاوح ما بني إسالمي سلفي وطي )الصنف ب(، والذي استطاع من 
متثله  الذي  اإلخواني  الفكر  مع  املزاوجة  السياسي  اجمللس  خالل 
ووطي  ج�(،  )الصنف  وطي  معتدل  وإسالمي  و)جامع(،  )محاس( 
)الصنف د(، متفقة مجيًعا على استقالل العراق، وقيام دولة حديثة، 
بل إّن جبهة اجلهاد والتغيري اليت تعد هيئة علماء املسلمني بزعامة الشيخ 
الدكتور حارث الضاري مرجعيتها الشرعية الوطنية، اليت حتظى بثقل 
بل يف  العراقية فقط،  املقاومة  أوساط  ليس يف  ونوعي كبري،  رمزي 
عموم العراق والبعدين العربي واإلسالمي، تذهب أبعد من ذلك يف أنها 
تؤمن بأن صناديق االقرتاع هي الوسيلة الوحيدة الختيار احلاكم، وأن 
السياسية  والقوى  املقاومة،  رجال  ليسوا فقط  العراقي  الشعب  ممثلي 
املناهضة لالحتالل، بل كافة شرائح وكفاءات الشعب العراقي. ومن= 
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أّن تقّل���ص حج���م العمليات العس���كرية ض���د االحتالل 
مبثاب���ة عالم���ة ضع���ف، إاّل أّن معطي���ات األرض تؤكد 
عبور جترب���ة املقاومة امليدان العاطفي، وكثرة األخطاء 
واألض���رار ال���يت لصق���ت بها؛ ج���ّراء تراك���م احنرافات 
التنظيمات املتطرفة، وميكن تلخيص مؤشرات وعوامل 

هذه القوة كما يلي:

1- ميك���ن أن نع���زو أحد أهم 
أس���باب جناح املقاوم���ة يف العراق 
إىل ذل���ك الغم���وض وال���ال يق���ني 
الذي اكتنف عملياتها، وقيادتها 
وع���دد فصائله���ا، طيل���ة املرحل���ة 
السابقة، وجعل من شدة ضرباتها 

وعملياته���ا عل���ى األرض أفضل ناطق وممث���ل يعرّب عنها. 
ويف ِخَض���م تلك املرحلة اليت كانت أبعادها عس���كرية 
صرف���ة، كان للباحث واملراق���ب أن يعد أكثر من مائة 
راي���ة وعنوان تنّف���ذ حتتها العمليات العس���كرية، ثم بلغ 
الع���دد نهاي���ة املرحلة الس���ابقة إىل ثالثني فصياًل رئيًس���ا 
لتحص���ل االنتقالة األهم يف توحد مجي���ع الفصائل حتت 
ثالث جبهات رئيس���ة، وهي قاب قوسني أو أدنى للتوحد 

مجيًعا يف جملس سياسي موحد للمقاومة.

2- جناحه���ا يف الف���رز فيما بينها وب���ني الفصائل ذات 
التوجه���ات املتطرف���ة، أي الفرز ما ب���ني املقاومة وبني ما 
يسمى )باإلرهاب(، ويف الوقت الذي تعد دوائر االحتالل 
والتابع���ون له أن احنس���ار دور ه���ذه اجملموعات املتطرفة 
انتص���اًرا هل���م؛ فإن احلقائ���ق والوقائع تش���ري إىل أن هذه 
اجملموع���ات املتطرفة قد فقدت حاضنتها، ليس بس���بب 
دور الق���وات األمريكي���ة، وإمن���ا بس���بب تنام���ي رفض 
الكث���ري م���ن فصائ���ل املقاومة والعش���ائر ملش���اريع هذه 
اجملموع���ات، وإعالنها دولة إس���المية كنوع من اإلقرار 
بتقس���يم الع���راق، وتراك���م أخطائها جت���اه الكفاءات 
والش���خصيات االجتماعي���ة والديني���ة والعلمي���ة، إضافة 

الوطي  البعد اإلسالمي  ذات  تتوحد هذه اجلبهات  أن  قريًبا  املتوقع   =
يف جملس واحد للمقاومة، وختتلف حالًيا يف أمور ليست جوهرية من 
قبيل من هو العدو األول، واألكثر خطًرا على مستقبل العراق، النفوذ 
إىل جدوى  النظرة  يف  املتحدة، وكذلك  الواليات  احتالل  أم  اإليراني 

االخنراط، أو املناورة يف دخول العملية السياسية اجلارية.

لتصفيتها لكثري من قيادات ورموز املقاومة.

والنتيج���ة ه���ي حرمان االحتالل من إحدى وس���ائله يف 
خل���ط املقاومة باإلره���اب، وكذلك فإن م���ن املتوقع أن 
ينخرط معظم مقاتل���ي هذه اجملموعات يف صفوف باقي 
فصائ���ل املقاوم���ة، ال���يت ال تزال حتظى بدع���م وحاضنة 

شعبية.

3- بعد وص���ول التعزيزات العس���كرية 
األمريكي���ة إىل مرحل���ة ال���ذروة، وع���دم 
حتقيقها س���وى جناحات حمدودة ومؤقتة، 
هي طبيعية يف نوبات الكّر والفّر حلروب 
التحري���ر الوطني���ة، وح���روب العصابات، 
فالقدرة على قطع التماس مع العدو، وليس إدامة التماس 
ه���ي واحدة من أهم مالم���ح جناح حروب التحرير وحرب 
العصاب���ات، فه���ذه اجملموع���ات الصغرية ال���يت تتصرف 
كبقع���ة زئبقي���ة، ختتف���ي أو تظه���ر يف ه���ذه املنطقة أو 
تل���ك يف الزم���ان واملكان الذي حت���ّدد، األمر الذي دفع 
ق���ادة وجنراالت االحت���الل إىل اإلق���رار بالعجز واإلنهاك 

واجلهد.

 وم���ع تف���كك التحالفات والتكت���الت الطائفية اليت 
اس���تعان به���ا االحتالل طيل���ة املرحلة الس���ابقة، يبدو أن 
فصائ���ل املقاومة قد أعدت نفس���ها طبًق���ا لقواعد اللعبة 
الصفري���ة )Zero-game( مبعن���ى املراهن���ة على الوقت 
واالس���تنزاف ليفعل فعله، فهي ال حتتاج طبًقا ملقتضيات 
احلال س���وى إىل 2% من الش���عب حلمل الس���الح، خاصة 
وأن عموده���ا الفق���ري هو م���ن ضباط ومرات���ب اجليش 
العراق���ي، وفنّي���ي التصني���ع العس���كري ذوي اخل���ربة 
والتمرس يف قتال القوات األمريكية واإليرانية، مضاًفا 
إىل ذل���ك عام���ل بش���ري دميوغ���رايف يف ص���احل املقاومة 
العراقي���ة، يتلخص يف أن نصف الش���عب العراقي هم من 
فئة الشباب، فاجليل الذي كان يف بداية االحتالل عمره 

عشر سنوات، أصبح اآلن يف سن اخلامسة عشرة.

4- يعي���ش جن���وب الع���راق حالًي���ا نوًع���ا م���ن الغلي���ان 
املتصاعد، س���يفضي حتًما -ملن يع���رف طبيعة اجلنوب- 

ميكن أن نعزو أحد أهم أس���باب جناح 
املقاوم���ة يف العراق إىل ذلك الغموض 
والال يقني ال���ذي اكتن���ف عملياتها، 

وقيادتها، وعدد فصائلها
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إىل ث���ورة، ورغ���م التعتيم اإلعالمي حول ع���دد العمليات 
ض���د مواق���ع االحت���الل، وه���ي يف حالة تزايد، الس���يما 
بعد انكش���اف زيف وخ���داع رجال الدين واألحزاب ذات 
التوجهات السياس���ية الطائفية؛ الذين عملوا جاهدين يف 
املرحلة الس���ابقة على تهدئة، وتس���كني ه���ذه املنطقة، 
إضاف���ة إىل ان���دالع صراع عمي���ق ما بني ه���ذه األحزاب 
الدينية وعصاباتها على السلطة والثروة، وخاصة تهريب 

النفط.

لت املرحلة السابقة منوذًجا لفشل احلكومات  5- شكَّ
االحتاللية املتعاقبة وفس���ادها، ووصول الشعب العراقي 
إىل دون مس���توى مقومات العيش اإلنس���اني، األمر الذي 
س���يهيئ األرضي���ة املناس���بة لتقب���ل أّي برنام���ج سياس���ي 
د تطرحه فصائ���ل املقاومة العراقية، والقوى  وط���ي موحَّ
والش���خصيات السياس���ية املناهضة لالحتالل، كبديل 

لالحتالل والقوى السياسية القادمة معه.

رابًعا: موقع املقاومة العراقية  يف االسرتاتيجية 
األمريكية

 تبن���ت الواليات املتحدة األمريكي���ة منذ بداية غزوها 
للع���راق اس���رتاتيجية حمكمة يف ت���داول املعلومات تقوم 
على أساس حرمان العدو )املقاومة( من أّي شعور بتحقيق 
االنتصار، وذلك من خالل سياسة إعالمية مدبَّرة جنحت 
م���ن خالهل���ا، يف بداي���ة األم���ر، يف تضليل ال���رأي العام 

األمريكي حول حقيقة ما جيري يف العراق.

ل انبث���اق عمليات فصائ���ل املقاوم���ة العراقية،   ش���كَّ
وتصاعد تأثريها وشدتها ابتداًء من منتصف 2003م وضًعا 
حمرًج���ا لتربير األعداد املتزايدة من القتلى واجلرحى يف 
صف���وف اجليش األمريكي. وللتقليل من ش����أن عمليات 
املقاوم���ة دأب���ت املاكين���ة اإلعالمي���ة األمريكي���ة على 
عدم االع���رتاف -بأّي حاٍل من األح���وال- بوجود مقاومة 
مس���لحة للشعب العراقي، وإمنا أطلقت عدة صفات على 
العمليات املسلحة ضد قواتها، كان القصد منها إضفاء 

طابع طائفي، أو مناطقي هلذه العملياتز

 ولغرض الدراس���ة النظرية ميكن تصنيف النظرة إىل 

موقع املقاومة العراقية يف االس���رتاتيجية األمريكية إىل 
مرحلتني:

املرحلة األوىل )2003- 2006م(
 ففي املرحلة األوىل عزت العمليات املس���لحة ضدها يف 
البداية إىل ) أزالم النظام السابق، واملتضررين، وفدائيي 
صدام(، وبعد معركة الفلوجة األوىل يف نيسان 2004م، 
لت مفصاًل خط���رًيا يف تطور عم���ل املقاومة  وال���يت ش���كَّ
العراقي���ة؛ ُمِنَي���ت من خالهلا الق���وات األمريكية بهزمية 
قاسية اضطرتها إىل التفاوض مع ممثلي املقاومة، كما 
اضطرت معه إدارة االحتالل إىل إطالق مصطلح )املثلث 
السي( يف إش���ارة إىل احملافظات الساخنة اليت اشتعلت 
فيها املقاوم���ة: كالرمادي، واملوص���ل، وصالح الدين، 
واحلقيق���ة أّن العمليات كانت تت���م يف أكثر من منطقة 

وحمافظة عراقية، ولكن بشكل متفاوت.

بع���د تزايد نش���اط تنظيم القاعدة، والذي ال يش���كل 
س���وى 5% م���ن فصائ���ل وتنظيم���ات املقاوم���ة العراقي���ة، 
أضفت إدارة االحتالل صبغة تنظيم القاعدة على عمليات 
املقاوم���ة العراقية يف حماولة خللط األوراق أمام الش���عب 

العراقي، ودمج اإلرهاب باملقاومة.

لت س���نة 2006م متغرًيا كبرًيا يف تراكم عمل   ش���كَّ
ل حجم  املقاوم���ة، وتأثريه���ا عل���ى االحتالل؛ فقد ش���كَّ
ا غري متوقع، ويذكر  العمليات واخلسائر األمريكية حدًّ
كل من جيمس بيك���ر ولي هاملتون)8( يف تقريرهما أّن 
لة لدراسة احلالة يف العراق دققت يف أحد  اللجنة املش���كَّ
أيام مت���وز 2006م ع���دد العمليات املس���لحة ضد القوات 
األمريكي���ة؛ فت���م تزويدها بع���دد العملي���ات والبالغ 93 

)8( نش���أت جلنة بيكر– هاملتون لتقييم الوضع يف العراق بصفة مستقلة، 
بطل���ب من قب���ل احلزب���ني اجلمه���وري والدميقراط���ي، وواف���ق أعضاء 
الكوجن���رس بالتش���اور م���ع اإلدارة األمريكية على أن ل���دى كّل من 
وزير اخلارجية األمريكي الس���ابق اجلمه���وري جيمس بيكر، وعضو 
الكوجن���رس الس���ابق الدميقراط���ي لي هاملت���ون املعرفة الواس���عة يف 
الش���ئون اخلارجي���ة املطلوب���ة لتول���ي رئاس���ة ه���ذا اجلهد املش���رتك بني 
احلزب���ني، ومت استش���ارة أكث���ر م���ن 183 مس���ئواًل م���ن كب���ار القادة 
العسكريني وامليدانيني وكبار السياسيني املسئولني عن قضية العراق. 
انظ���ر نص تقري���ر جلنة بيك���ر هاملتون حول الع���راق، ترمجة صبحي 

اجلنابي، مكتبة دار طالس، سنة 2007م.
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عملي���ة، إال أن اللجنة مجعت كافة عمليات هذا اليوم، 
فتوصل���ت إىل أن عدد العمليات واهلجم���ات على القوات 
األمريكية يف ذلك اليوم قد بلغ 1100 عملية. هذا الفارق 
هو ما حتاول اإلدارة األمريكية بإصرار إخفاؤه، واألمر 

كذلك فيما يتعلق حبجم خسائرها املادية والبشرية.

يذكر التقرير كذلك أن 100 أمريكي ميوتون كل 
شهر، وأن معظم الوحدات العسكرية األمريكية واقعة 
حت���ت ضغط نفس���ي كبري، وُطِلب من الرجال والنس���اء 
يف اخلدمة العس���كرية، وكذلك عائالتهم، أن يقدموا 

التضحيات الكبرية.

 م���ن خالل دراس���ة توصيات تقرير ه���ذه اللجنة -ويعد 
تقريره���ا األكث���ر رصانة لتقييم األوض���اع يف العراق يف 
املرحل���ة األوىل م���ن الصراع الدائر يف الع���راق- ميكننا 
عندئذ تلُّمس تأثري العمل املس���لح، والذي يسميه املؤلفان 
)املتمردين، امليليشيات( كانعكاس على حجم اخلسائر 

والشعور يف طيات التقارير األمريكية.

 لغ���رض تعميق البح���ث يف موقع املقاوم���ة العراقية يف 
االس���رتاتيجية األمريكي���ة للمرحل���ة األوىل ال ميك���ن 
إغفال دراس���ة مهمة وش���املة صدرت حتت عنوان )خطة 
عملية لالنس���حاب من الع���راق اآلن( لكل من الدكتور 
جورج ماكغف���رن، والدكتور وليام بول���ك)9( وفيما يلي 

بعض التوصيات اليت وردت يف هذه الدراسة:

1 - إذا مل تنسحب الواليات املتحدة من العراق، فاحلرب 
ستس����تمر، وهذا يع����ي أّن أكفان اجلن����ود القتلى وأفراد 

اجليش املصابني سيستمرون بالتدفق على أمريكا.

2- م���ا دام األجانب يف البالد؛ ف���إن األهالي الوطنيني 
سيواصلون كفاحهم حتى خيرج األجنيب، مهما كانت 
القوة اليت ُتس���تخَدم ضدهم كبرية، ومهما كان القتال  

باهًظا يف الدماء واألموال.

)9( ج���ورج ماكغفرن: مرش���ح احل���زب الدميقراطي األمريكي للرئاس���ة 
يف ع���ام 1972م، عض���و يف جملس الن���واب األمريكي م���ن عام 1957 

– 1961م.  
         وليام بولك: مرشح من احلزب اجلمهوري، عمل عضًوا يف جلنة إدارة 

األزمات يف أثناء أزمة الصواريخ الكوبية سنة 1962م.
         انظر: جورج ماكغفرن، اخلروج من العراق خطة عملية لالنس���حاب 

اآلن، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  سنة 2006م.

3 – إّن اخلطوة األوىل يف عملية وقف النزيف للمصاحل 
األمريكية هي انسحاب قواتنا.

4 – مل تنج���ز القوة العس���كرية يف احلقيقة األهداف 
املعلن���ة للحرب. إّن غزو الع���راق كان من بعض اجلوانب 
فشاًل ذريًعا أكثر من فشل جتربتنا احملزنة والدموية يف 

فيتنام.

5 – بع���د انس���حاب الق���وات النظامي���ة األمريكي���ة، 
والربيطاني���ة واملرتزقة األجانب؛ ف���إن التمرد الذي كان 
يه���دف إىل حتقيق ه���ذا اهلدف س���يفقد التأييد. إن عدم 
وج���ود ه���دف وطي مش���روع للتمرد س���يفقده س���لطانه 
عندئذ، فإما أن ُيلقي املسلحون سالحهم، وإما يصبحوا 

خارجني عن القانون.

كان���ت مثل هذه النتيجة هي حصيلة جتربة التمرد يف 
اجلزائر وكينيا وأيرلندا.

وملعرف���ة نتائ���ج االس���رتاتيجيات الث���الث ال���يت ُطبقت 
يف الع���راق للف���رتة م���ن 2004– 2007م، ميك���ن تلّمس 
فش���لها يف رؤي���ة هن���ري كيس���نجر، والذي يتس���اءل يف 
إحدى دراس���اته -من فيتن���ام إىل العراق، دروس من أجل 
وضع اس���رتاتيجية لالنس���حاب- كيف ميك���ن تعريف 
���ن(، ففي ح���رب ال يوجد  م( و)حتسُّ املصطلح���ات )تق���دُّ
فيها خطوط مواجهة، هل تش���ري ف���رتة اهلدوء إىل جناح؟ 
أم أنه قرار اس���رتاتيجي م���ن جانب العدو؟ وهل اخنفاض 
هجمات العدو ناجم عن إنهاك العدو؟ أم أنها اسرتاتيجية 
مقصودة تهدف إىل االحتفاظ بالقوى لتشجيع االنسحاب 
األمريك���ي؟ التحدي العس���كري يف الع���راق هو أكثر 
مراوغة فال توجد خطوط مواجهة، وميدان املعركة هو 

يف كل مكان، حنن نواجه شبح العدو.

املرحلة الثانية )كانون الثاني2007- 31 متوز 
2008م(:

من���ذ إع���الن الرئي���س األمريك���ي جورج ب���وش انتهاء 
العملي���ات العس���كرية يف ح���رب العراق، وذل���ك يف آيار 
2003م توال���ت أربع اس���رتاتيجيات، حاول���ت من خالهلا 
الواليات املتحدة األمريكية جتاوز انزالقها يف املس���تنقع 
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العراقي، والتخلص من املأزق الذي وضعت نفسها فيه.
1- االس���رتاتيجية األوىل حزي���ران 2004م )خط���ة نقل 

املسئوليات األمنية إىل القوات العراقية(.
2005م  الثان���ي  تش���رين  الثاني���ة  االس���رتاتيجية   -2 

.)NSVI – اسرتاتيجية النصر يف العراق (
3- االس���رتاتيجية الثالث���ة ع���ام 2006م )اس���رتاتيجية 

.)classified احلملة املشرتكة لدمج املساعي
 – األول 2007م  الرابع���ة كان���ون  االس���رتاتيجية   -4
31 مت���وز 2008م ) اس���رتاتيجية الطري���ق اجلديد – إىل 

األمام(.

ويبدو أّن االس���رتاتيجيات الث���الث األوىل كانت ُتعلن، 
ولكنه���ا عندما تتكس���ر على جدار املقاوم���ة العراقية؛ 
فإنه���ا توأد بصم���ت وبدون ضجيج، إاّل أّن االس���رتاتيجية 
األخرية واليت متت املباش���رة بها يف كانون األول 2007م 
ومل���دة 18 ش���هًرا، وانته���ت مت���وز املاض���ي وكان مقدًرا 
هل���ا يف ح���ال جناحها أن تتوج بتوقي���ع االتفاقية األمنية يف 
31 مت���وز 2008م حظي���ت باهتمام خاص م���ن قبل اإلدارة 
األمريكي���ة بدعوى حتقيق هذه االس���رتاتيجية األهداف 
املتوخاة منها، وحنن هنا بصدد دراسة وحتليل تقرير مهم 
صدر يف واشنطن بتاريخ 23 متوز 2008م من ِقبل مكتب 
احملاس���بة العائد للحكومة األمريكي���ة يقّيم من خالله 

وبطريقة دقيقة نتائج هذه االسرتاتيجية )10(. 

 ُبني���ت عناص���ر ه���ذه االس���رتاتيجية على ثالثة 
جماالت: 

اجملال األمي، اجملال التشريعي والسياسي، ثم اجملال 
االقتصادي والبيئي:

يف اجمل���ال األم���ي اعتم���د التقري���ر يف تقييم���ه لنتائج 
االسرتاتيجية يف هذا اجملال على معيارين:

- اخنفاض عدد عمليات املقاومة. 
- زيادة عدد القوات احلكومية العراقية.

يف املعي���ار األول واخل���اص باخنف���اض ع���دد عملي���ات 
املقاوم���ة اختذ التقري���ر من عدد العملي���ات يف حزيران/ 
يوني���و 2008م أساًس���ا للمقارنة بع���دد العمليات من نفس 
الش���هر لع���ام 2007م، وعن���د دراس���ة وحتلي���ل منحن���ى 
العمليات العنيفة للمقاومة العراقية املسجلة لدى اجليش 

 GAO=United states Government Accountability Office  )10(
ه���و مكتب مس���ائلة )حماس���بة( احلكومة األمريكي���ة، وهو وكالة 
مس���تقلة، غ���ري حتزبية تعم���ل لصاحل الكوجن���رس. وغالًبا ما تس���مى 
»كل���ب احلراس���ة يف الكوجن���رس«. )غ���او( حتق���ق يف كيفي���ة إنفاق 
احلكوم���ة االحتادي���ة ل���دوالرات دافع���ي الضرائ���ب. رئيس )غ���او( هو 
املراق���ب الع���ام للواليات املتحدة، وُيعنيَّ ملدة 15 س���نة م���ن ِقَبل الرئيس 
م���ن قائمة من املرش���حني يقرتحه���م الكوجنرس. انظ���ر موقع مكتب 

احملاسبة األمريكي على شبكة اإلنرتنت:
http://GAO.gov/docsearch/featured/oif.html
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األمريكي منذ بداية الغزو حتى انتهاء االس���رتاتيجية يف 
31 مت���وز 2008م )انظ���ر املخطط( ميك���ن التوصل إىل 

االستنتاجات التالية:

1- أّن الف���رتة اليت متت املقارنة فيها متتد من تش���رين 
األول/ أكتوب���ر 2006م حت���ى مت���وز/ يولي���و 2007م، 
وباعرتاف التقرير.. كانت جتري فيها 180 عملية يوميًّا، 
ووفًقا للتقرير فقد نّفذت يف هذه الفرتة لوحدها 46 ألف 
عملي���ة.. وبالتالي ال ميك���ن وصف هذا الكّم اهلائل من 
العملي���ات على أنها عمليات مقاوم���ة أو حرب عصابات.. 
وإمن���ا ينطبق عليها وصف )الثورة( ضد قوات االحتالل، 
وبالتالي فإن تراجع عدد العمليات إىل مستوياتها السابقة 
هلذه الفرتة يعد أمًرا طبيعيًّا ينسجم وجوهر مفهوم وعمل 
املقاوم���ة القائ���م على أس���اس حرب االس���تنزاف، وقطع 
التماس مع العدو، وض���رورة االحتفاظ بالقوى، واختيار 

املكان والزمان املناسبني لتوجيه الضربات.

2- يعد ه���ذا التقرير، ومنحنى العمليات لكامل فرتة 
الغ���زو، اعرتاًفا صرحًيا حبجم اخلس���ائر اليت تكّبدتها 
الق���وات األمريكي���ة؛ حيث يش���ري املنحن���ى إىل أّن عدد 
العمليات اإلمجال���ي املنفذ ضد هذه القوات منذ 2003-
2008م يقارب 164 ألف عملية، وعلينا أن ندرك أّن هذه 
العمليات مس���جلة لديهم على أنه���ا مهمة، ومنها ميكن 
اس���تنتاج حجم القتلى احلقيقي بعيًدا عن سياسة تضليل 
ال���رأي الع���ام األمريكي ال���يت يس���تخدمها البنتاجون، 

ووقوف عداد إحصاء القتلى عند األربعة آالف قتيل.

وبه���ذا الصدد ال ميكنن���ا إغفال أربعة مؤش���رات 
تؤكد استنتاجاتنا :

- يف ح���رب فيتن���ام وللف���رتة 1965-1968م أص���ّرت 
اإلدارة األمريكية برئاس���ة جونس���ون آنذاك على تزييف 
العدد احلقيقي للقتلى األمريكيني ببضعة آالف، وعند 
الكش���ف ع���ن الرق���م احلقيقي فق���ط يف هذه الس���نني 
الث���الث، تبني أّن عدد القتل���ى كان 30 ألف قتيل، مما 
ل صدم���ة ل���دى الش���عب األمريكي ال���ذي فوجئ  ش���كَّ

مبرارة اهلزمية.

- يذك���ر نف���س تقرير احملاس���بة )GAO( الذي حنن 
بص���دده يف هامش الصفحة اخلامس���ة أّن عدد العمليات 
املسلحة ضد القوات األمريكية ال ميثل الرقم احلقيقي؛ 
حي���ث مل تس���جل معظم العمليات ال���يت جتري يف جنوب 
الب���الد، وكذل���ك العملي���ات املنفذة يف مناط���ق خمتلفة 
ضد القوات احلكومية العراقية أو مشرتكة مع القوات 

األمريكية.

- يذكر التقرير الذي أعدته جلنة بيكر– هاملتون، 
وه���ي جلن���ة رصينة تش���كلت م���ن احلزب���ني اجلمهوري 
م���ن 183 خب���رًيا  والدميقراط���ي، واس���تعانت بأكث���ر 
وعس���كريًّا وخمطًط���ا أمريكيًّ���ا.. تذك���ر اللجن���ة يف 
حيثي���ات التوصية رق���م 77.. أنه يف أحد أي���ام متوز يوليو 
2006م مت تسجيل 93 هجوًما أو عملية مهمة ضد القوات 
األمريكية، وعندما دققت اللجنة أحداث هذا اليوم تبني 

أّن عدد العمليات احلقيقي هو 1100 عملية!

- وكذل���ك يع���رتف نف���س التقرير يف تقييم���ه للوضع 
يف الع���راق خبس���ارة اجليش األمريك���ي 102 من جنوده 
يف ش���هر تش���رين األول/ أكتوب���ر 2006م، وأن مع���دل 

اهلجمات كان 180 هجوًما يوميًّا.

- أش���ار ع���دد قتل���ى اجلي���ش األمريكي خالل ش���هر 
متوز املاضي، حس���ب إحصائيات البنتاجون املعلنة، إىل 
مقت���ل جندي أمريكي يوميًّا، وملّ���ا كان تقرير مكتب 
احملاس���بة )GAO( يش���ري إىل أن مع���دل ع���دد العمليات 
اس���تقر عند 30 عملي���ة يوميًّا؛ فإن هذا يع���ي أّن هنالك 
تناقًضا كبرًيا بني معدل عدد العمليات املنفذة واملسجلة 
ل���دى اجليش األمريكي، وع���دد القتلى املعلن عنهم من 

اجليش األمريكي. 

 يع���زو التقري���ر األمريك���ي اخنف���اض ع���دد عمليات 
املقاوم���ة إىل ثالث���ة أس���باب، وهي ظاه���رة الصحوات، 
واهلدن���ة مع جي���ش املهدي، وكذلك زي���ادة عدد القوات 

األمريكية مطلع 2007م.

وهذه العوامل اليت ينسب هلا التحسن تعد عوامل هّشة 
ومؤقت���ة؛ فالصحوات كظاهرة اجتماعية نش���أت نتيجة 
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لع���دة عوامل، تظافرت كرد فعل ضد احنرافات تنظيم 
القاع���دة، واهلدنة مع جيش املهدي غري مضمونة، ورهن 
مبشيئة إقليمية قد ُتستخَدم كورقة ضغط يف أّي حلظة 
لتحسني شروط هذه الدولة يف ملفها األمي، تبقى زيادة 
عدد القوات األمريكية فاحلقيقة أّن هذه االس���رتاتيجية 
سبق وأن اس���ُتخِدمت يف جتربيت اجلزائر وفيتنام؛ حيث 

مل تكسب قوات االحتالل سوى هدنة 
وراحة اللتقاط األنفاس، وليس لتحقيق 
النصر، علًما أّن اجليش األمريكي قد 
فقد أية رغبة للقتال؛ حيث مل تعد لديه 
قضي���ة أو إرادة يقات���ل وميوت ألجلها، 
بعد اكتشاف زيف االدعاءات اليت من 

أجلها ُشنَّت احلرب. 

على مستوى املعيار الثاني الذي اعتمده تقرير مكتب 
احملاس���بة األمريك���ي يف تقييم���ه نتائ���ج االس���رتاتيجية 
األمريكية األخرية )الطري���ق اجلديد– إىل األمام( اليت 
حددت 2008/7/31م موعًدا حمدًدا النتهائها، وحتقيق 
جاهزية كاملة للقوات احلكومية العراقية يف اس���تالم 

امللفات األمنية ملعظم احملافظات العراقية.

يقر التقرير بوض���وح أّن القوات احلكومية العراقية، 
ورغ���م املبالغ اهلائلة اليت ُصِرف���ت عليها، ورغم تضاعف 
أعدادها من 323 ألًفا يف كانون الثاني 2007م إىل 478 
ألًفا يف نيس���ان 2008م؛ فإن 10% فق���ط من هذه القوات 
لديه���ا جاهزي���ة للعم���ل مبفرده���ا دون مس���اندة القوات 
األمريكي���ة، وأن هذه القوات ليس���ت موح���دة ومتعددة 
الوالءات طائفيًّا وخمرتقة من قبل امليليش���يات، وأنه رغم 
انتهاء مدة االس���رتاتيجية األخ���رية؛ فإن مثاني حمافظات 

من أصل 18 مل تستلم إىل اآلن مهامها األمنية.

 يؤك���د التقري���ر ع���دم جاهزي���ة الق���وات احلكومية 
العراقية، وأن والءات هذه القوات مليلِيشياتها وأحزابها، 
وأن عقيدتها العسكرية متشظية طائفيًّا وعرقيًّا. فطبًقا 
هلذه االسرتاتيجية كان من املقرر أن تنتهي جاهزية هذه 
الق���وات مبا يؤمن اس���تالم امللف األم���ي، وتفرغ القوات 
األمريكي���ة ملهمات التدريب والدعم ع���ن ُبعد، وبالتالي 

يشّكل هذا التقرير خيبة أمل كبرية، وإخفاًقا مؤكًدا 
لثاني أهم معيار اعتمد يف سياق هذا التقييم احلكومي 

األمريكي للوضع يف العراق. 

اجملال التشريعي والسياسي
رمست االس���رتاتيجية األمريكية األخرية عدة أهداف 
على مس���توى التش���ريع والسياسة يف 
الع���راق؛ حي���ث كان���ت ق���د تعهدت 
باالش���رتاك م���ع احلكوم���ة العراقية 
على إجن���از امللفات التالية قبل املوعد 
املخط���ط النته���اء هذه االس���رتاتيجية 
يف 31 مت���وز 2008م، ون���درج فيم���ا 
يف  ُذك���َرت  كم���ا  امللف���ات،  يل���ي 
تقرير مكتب احملاس���بة األمريكي 

)GAO( يف معرض تقييمه لنتائج هذه االسرتاتيجية : 
1- إنه���اء مل���ف اجتثاث البع���ث، والت���زام احلكومة 
العراقية بس���ن القوانني الالزمة لعودة البعثيني السابقني 

إىل احلكومة حبلول كانون األول 2007م. 

2- إطالق سراح عشرات اآلالف من املعتقلني، والذين 
تق���ر معظم املنظمات واللجان احملايدة بأن 90% منهم قد 

اعُتقلوا دون أمر قضائي.
3- مترير قانون النفط والغاز.

4- نزع سالح امليليشيات.
5- إجراء انتخابات احملافظات.

6- إجراء املصاحلة الوطنية الشاملة.
7- إعادة النظر بالدستور الدائم احلالي.

م���ن خالل دراس���ة ه���ذه امللف���ات جن���د أن معظمها مل 
يتحق���ق، ومل حت���رز احلكوم���ة احلالية أّي تق���دم على 
صعي���د أيٍّ منها، كم���ا أن هنالك ملف���ات أخطر تعاني 
منها هذه احلكومة كالفس���اد املالي واإلداري، والذي 
يفتك بثروات الع���راق، فضياع وهدر مليارات الدوالرات 
جي���ري على قدم وس���اق، وتش���ري إحصائي���ات املنظمات 
الدولية للنزاه���ة إىل أن النظام املالي واإلداري يف العراق 

يعد ثاني أسوأ نظام يف العامل. 

احملاس���بة  مكت���ب  تقري���ر  يؤك���د 
الق���وات  جاهزي���ة  ع���دم  األمريك���ي 
والءات  وأن  العراقي���ة،  احلكومي���ة 
هذه القوات مليلش���ياتها وأحزابها، وأن 
عقيدتها العس���كرية متشظية طائفيًّا 

وعرقيًّا
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خامًسا: اخلامتة واالستنتاجات:
أهمية النتائج اليت توصل إليها تقرير مكتب احملاسبة 
األمريك���ي )GAO( يف مع���رض تقييمه لالس���رتاتيجية 
األخرية يف العراق )الطريق اجلديد.. إىل األمام( تتمثل يف 
أّن الوالي���ات املتحدة األمريكية بعد هذه االس���رتاتيجية 
-كما يش���ري نص هذا التقرير- ليس لديها اس���رتاتيجية 
بديلة، فق���د كان خمطًطا ألن ُتتوج هذه االس���رتاتيجية 
خ���الل الفرتة م���ن كان���ون الثاني 2007م حت���ى31 متوز 
واالقتصادي���ة  والسياس���ية  األمني���ة  2008م بصفحاته���ا 
بتوقي���ع االتفاقي���ة األمريكي���ة- العراقي���ة ال���يت تضمن 

للق���وات  ومدب���ًرا  تدرجييًّ���ا  انس���حاًبا 
األمريكية املنهكة، حيفظ هلا احلد 
األدن���ى مل���اء الوجه، وكذل���ك ضمان 
مصاحل الواليات املتحدة االسرتاتيجية 
يف الع���راق، واملتمثلة بوض���ع اليد على 

برتول العراق.

وم���ن خ���الل دراس���ة وحتلي���ل وتقيي���م عناص���ر ه���ذه 
االس���رتاتيجية يتوص���ل التقرير -على اس���تحياء- إىل أّن 
الفش���ل الذريع هو نصيب هذه االسرتاتيجية، وهو األمر 
اّل���ذي قد يطرح أس���ئلة غاية يف اخلطورة متّس مس���تقبل 
العراق من مثل: ماذا بعد؟ وكذلك إىل أين يسري العراق؟ 
وم���ن اجلدير بالذكر أّن هذه األس���ئلة ليس���ت مطروحة 
عل���ى طرف واحد يف معادل���ة الصراع، بل كافة أطرافه 
مب���ا يف ذلك فصائل املقاوم���ة العراقية، والقوى واهليئات 

والشخصيات الوطنية املناهضة لالحتالل. 

وفيما يلي أهم االس���تنتاجات اليت ميكن التوصل 
إليها، واليت ميكن تلخيص التقرير بها :

1- يعد هذا التقرير مبثابة اعرتاف أمريكي حكومي 
ورمسي بفشل معظم االسرتاتيجيات يف العراق، وآخرها 
اس���رتاتيجية )الطري���ق اجلدي���د.. إىل األم���ام( للفرتة من 
كان���ون الثان���ي 2007م حت���ى31 مت���وز 2008م، وال���يت 
كان من املتوقع يف حال جناحها أن تتوج بتوقيع االتفاقية 

األمنية الشاملة.

2- على املس���توى األمي خيل���ص التقرير إىل أّن األمن 
يف العراق هّش، ويش���ري التقرير إىل النص التالي )البيئة 
األمنية ال تزال متقلبة وخطرية(، فالعناصر اليت مت البناء 
عليها يف ادعاءات التحس���ن األمي هش���ة وغري مستقرة، 
فظاه���رة الصحوات قيد التحل���ل والتفكك، واهلدنة مع 
جيش املهدي غري مضمونة، ومرهونة باعتبارات إقليمية 
وطائفي���ة ومزاجي���ة، كم���ا أّن إبقاء الزي���ادة يف القوات 
له يف داخل  األمريكي���ة ملُ���َدد طويلة أمٌر ال ميك���ن حتمُّ

الواليات املتحدة.

3- االع���رتاف بأكث���ر م���ن 164 ألف عملي���ة لفصائل 
املقاومة العراقية ضد قوات االحتالل؛ 
وادع���اءات  أكاذي���ب  كاف���ة  يب���ّدد 
االحتالل وأدواته يف التقليل من ش���أن 

هذه املقاومة أو شدتها.

عملي���ات  أّن  عل���ى  التأكي���د   -4
املقاومة النوعية مستمرة، كما وردت 
يف التقرير ومبعدالت تعترب طبيعية )1200( عملية شهريًّا، 
وهذا ينس���جم م���ع جوه���ر عم���ل املقاوم���ة يف املصابرة، 
واس���تنزاف العدو ماديًّا وبش���ريًّا، أو اعتماد اس���رتاتيجية 
)اإلنهاك بامللل(، وال���يت يصبح معها بقاء قوات االحتالل 

بال هدف ومستحياًل.

5- جاهزية القوات احلكومية العراقية ليس���ت كما 
يت���م توظيفها سياس���يًّا وإعالميًّا من ِقَب���ل إدارة االحتالل 
وأدواته���ا يف بغداد؛ فالتقرير يش���ري ب���كل وضوح إىل أن 
10% فق���ط م���ن هذه الق���وات مس���تعدة للعم���ل منفردة، 
دون مس���اندة ق���وات االحتالل، س���واء يف النقل واإلمداد 
والدعم، ونقص التدريب والقيادة، كما يعرتف التقرير 
بأن هذه القوات ال تشكل جيًشا ذا عقيدة وطنية، وإمنا 

تتجاذبه الوالءات الطائفية والعرقية.

ل فشل الصفحات السياسية من االسرتاتيجية  6- شكَّ
األمر األكثر وضوًح���ا، وخيبة لألمل يف التقرير؛ حيث 
يش���ري إىل فش���ل احلكومة العراقية يف إجن���از واجباتها 
املناط���ة بها طبًقا لالس���رتاتيجية )الطري���ق اجلديد– إىل 

االعرتاف بأكث���ر من 164 ألف عملية 
لفصائل املقاوم���ة العراقية ضد قوات 
أكاذي���ب  كاف���ة  يب���ّدد  االحت���الل؛ 
وادعاءات االحتالل وأدواته يف التقليل 

من شأن هذه املقاومة أو شدتها
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األم���ام(، فل���م يتم حتقي���ق أّي تقدم يف ملف���ات )اجتثاث 
األس���رى  م���ن  اآلالف  عش���رات  ع���ن  العف���و  البع���ث، 
واملعتقل���ني، قان���ون النف���ط، ن���زع س���الح امليليش���يات، 
انتخابات احملافظات، املصاحل���ة الوطنية، إعادة النظر 

بالدستور(.

 توج���د عناص���ر وأبع���اد أخ���رى لفش���ل املش���روع 
األمريكي برمت���ه يف العراق، ميك���ن النظر إليها 

كانعكاسات إضافية : 
1- املتغ���ريات الدولية؛ حيث يش���ّكل اس���تمرار تورط 
الوالي���ات املتح���دة يف نزاعني اس���رتاتيجيني يف آن واحد 
مبثابة ف���ّخ تارخي���ي لإلمرباطوري���ات، وبع���د االنتفاضة 
الروس���ية األخرية يف جورجيا، وس���عيها احلازم الستعادة 
جماهلا احليوي، وعجز الواليات املتحدة عن اختاذ أّي ردة 

فعل؛ فإن األخرية ستفكر جديًّا يف ختفيف التزاماتها يف 
العراق، وخاصة العسكرية.

املتح���دة،  الوالي���ات  يف  الداخلي���ة  املتغ���ريات   -2
واستحقاقات االنتخابات األمريكية؛ حيث من املتوقع أن 
تأتي إدارة تعاجل تراكم الكلفة الباهظة اليت تكبدتها 
الوالي���ات املتحدة جراء احلرب يف العراق، والعجز املالي 

والتجاري.

3- ازدي���اد الوع���ي الش���عيب يف الع���راق باجت���اه رفض 
االحتالل، وفش���ل سياس���ة احملاصص���ة الطائفية، اليت 
قامت عليها قواعد العملية السياسية، مما أدى إىل عزل 
الطاقم السياس���ي الذي اس���تعانت ب���ه الواليات املتحدة، 
وكذل���ك انهي���ار هياكل���ه السياس���ية العاج���زة املتمثلة 

بالدستور والربملان واحلكومة.
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معلومات إضافية
جمالس »الصحوات« يف العراق

جمالس الصحوات هي تشكيالت عسكرية مؤلفة من رجال القبائل، وال تضم بني صفوفها سوى أفراد ومجاعات 
تطوع���ت أو ن���ذرت نفس���ها -مقاب���ل املال يف الغالب- يف س���بيل ه���دف معلن هو »قت���ال القاعدة ومطاردته���ا«، وهم ال 
ميتلكون إال خربات قتالية حمدودة اكتس���بها بعضهم من فرتة خدمته يف اجليش العراقي الس���ابق، والبعض اآلخر 

اكتسبها من العمل مع مجاعات مسلحة خالل السنوات املنصرمة من االحتالل.

نشأتها:
 بدأت ظاهرة الصحوات يف حمافظة األنبار )أكرب حمافظة س���نية غرب العراق( عندما عاد عبد الس���تار أبو ريش���ة 
من األردن ليعلن رمسيًّا يف 2006/9/17م تأسيس حتالف عشائري »ُسّي« ملواجهة القاعدة حتت مسمى جملس صحوة 

األنبار.

بعد ذلك انطلقت ش���رارة »الصحوات« إىل حمافظات أخرى مثل: دياىل، وصالح الدين ونينوى وبغداد اليت تأسس���ت 
بها صحوات يف مناطق الدورة والعامرية والس���يدية، واخلضراء والريموك، واملنصور واجلامعة والغزالية، واألعظمية 
والفض���ل، ومناط���ق حزام بغداد الش���مالي واجلنوبي والغربي، حتى قال جرجيوري مسي���ث مدير فرقة االتصاالت يف 
اجلي���ش األمريك���ي: »إن جمالس الصحوة وصلت يف العراق إىل 186جملًس���ا تعمل يف 186 منطقة من خالل 77 ألف 

عنصر مسلح«.

وقد شرع زعماء قبليون يف إغواء الشبان لتشكيل دوريات وأفواج مسلحة، حبجة تأمني مناطقهم السكنية، بينما 
ه���ي تهدف يف األس���اس ملطاردة املقاومة الوطنية، وطعن عناصرها من اخلل���ف، باإلضافة إىل رفع العبء عن كاهل 

جنود االحتالل األمريكي.

وصارت الصحوات أش���به عمليًّا بقوات املرتزقة اليت تعمل باملال، ومل حيدث ذلك يف س���ياق البيع والشراء واالبتزاز 
فق���ط، ولكن���ه ح���دث أيًضا عرب تربير سياس���ي وّفره احلزب اإلس���المي، وس���اهمت يف نش���ره بعض ق���وى املقاومة 

كذلك.

ويتمث���ل التربي���ر املذك���ور يف أن اخلطر احلقيقي الذي يواجه العرب الس���نة هو اخلط���ر اإليراني أكثر من اخلطر 
األمريكي، وأن من األفضل التفاهم مع األمريكان ملواجهة اخلطر اإليراني، وبعد ذلك لكل حادث حديث.

طبيعة ظاهرة الصحوات:
من وجهة نظر سياسية علمية ال ميكن اعتبار ظاهرة الصحوات ظاهرة سياسية ميكن البناء عليها، وإمنا ميكن 
وصفها بأنها )ظاهرة اجتماعية( يتم توظيفها سياسيًّا خلدمة مرحلة من قبل طرف ما، فهي ورقة بيد قوات االحتالل، 
لكنه���ا يف كل األح���وال ظاهرة مؤقتة، إذا ما ُقورنت مبدى وحجم الصراع الدائر يف العراق، وإذا ما مت حتليل وضع 
الالعبني الرئيس���يني يف هذا الصراع وأهدافهم ومصاحلهم س���يتضح أنها أصغر من أن تش���كل على املدى املتوس���ط 

والبعيد أّي وزن ُيعتد به، وستتالشى كوسيلة بعد أن يتم استنفاذها.
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األهداف اليت سعى إليها االحتالل بتشكيل جمالس الصحوة :
ميك���ن الق���ول: إن اهل���دف الرئيس املتوخى من تش���كيل ما يس���مى مبجالس الصحوة إمنا يص���ب يف صاحل قوات 
االحتالل األمريكي بالدرجة األوىل، وعلى املديني القصري واملتوس���ط، وكانت واشنطن تسعى إىل حتقيق األهداف 

التالية من خالل الصحوات )وذلك قبل أن تقوم يف اآلونة األخرية بتسليم ملفها إىل احلكومة العراقية(: 

1- حت���ت ذريع���ة حماربة القاعدة واإلرهاب يتم توجيه جمالس الصحوة للقضاء على املقاومة يف املناطق املس���تعصية 
على االحتالل أو الساخنة، ويتم ذلك من خالل تشكيل قوات شبه عسكرية تكون مبواجهة فصائل املقاومة، بغية 
إجياد مناطق عازلة »Buffer zone« تفصل قوات االحتالل عن ضربات املقاومة، وكذلك تقّلص من مساحة انتشار 

قوات االحتالل اليت حتّد بالتالي من عدد عمليات املقاومة نتيجة تقلص عدد األهداف املتاحة.

2- تش���كل جمالس الصحوة وتس���ليحها بهذا العدد، ورق���ة ضغط ومناورة بيد إدارة االحت���الل؛ إلجبار احلكومة 
م���ن جه���ة عل���ى تقديم املزيد م���ن التنازالت والتبعية السياس���ية، وذلك من خ���الل تهديدها بدمج هذه القوة )الس���نية( 
كميليش���يات بوزارة الدفاع والداخلية. وهذا ما ال تريده هذه احلكومة الطائفية؛ حيث إنها تتفادى تس���ليح العش���ائر 
كونها ال تضمن والئها املستقبلي )ولذلك أعلنت احلكومة بعد تسلمها ملف الصحوات أنها تلتزم بضم 20% فقط من 
عناصر جمالس الصحوة إىل قواتها األمنية، على أن ينخرط الباقون يف وظائف مدنية يف القطاعني العام واخلاص(.

    ومن جهة أخرى إجبار القوى السياس���ية احملس���وبة على الس���نة كجبهة التوافق واحلزب اإلس���المي أيًضا على 
تقديم املزيد من التنازالت والتبعية السياس���ية، وذلك من خالل تهيئة بديل قوي هلم يف حالة رفضهم االنصياع لإلدارة 

األمريكية.

3- كانت االس���رتاتيجية األمريكية تس���عى إىل تأمني انس���حابات مهمة لقواتها يف النصف الثاني من عام 2008م، 
وذل���ك ع���ن طري���ق تكليف قوات ما يس���مى بالصحوة مس���ئولية حفظ األمن، وتأم���ني هذه االنس���حابات من املناطق 

الساخنة.

مصري الصحوات:
يف األول من أكتوبر 2008م بدأت قوات االحتالل األمريكية تسليم السيطرة على جمالس الصحوات إىل احلكومة 

العميلة، وتشمل املرحلة األوىل انتقال 54 ألف عنصر من جمالس الصحوة ينتشرون يف حمافظة بغداد.

 وس���تبدأ حكومة نوري املالكي بدفع رواتب هذه العناصر اعتباًرا من 10 نوفمرب 2008م بداًل من جيش االحتالل 
الذي أنفق حتى اآلن 15 مليون دوالر شهريًّا لتسديد تلك الرواتب.

والتزمت احلكومة العراقية بضم 20% من عناصر جمالس الصحوة إىل قواتها األمنية، على أن ينخرط الباقون يف 
وظائف مدنية يف القطاعني العام واخلاص. لكن الشكوك حول ما ستؤول إليه الفئة الثانية تثري القلق.

وي���رى املراقب���ون أن رفض ضم هذه العناصر إىل اجليش واألجهزة األمنية، خاصة مع تهديدات هذه العناصر حبمل 
السالح جمدًدا قد يؤدي إىل مضي بعض عناصرها يف اجتاه القاعدة من جديد، أو يف اجتاه قوى املقاومة.

    واالحتمال اآلخر أن تتكفل احلكومة بصيغة أخرى ال تفجر يف وجهها قنبلة الصحوات، وال تدفعها حنو العنف 
م���ن جدي���د، فاحلكومة العراقية اليت ت���درك اخلطر املاثل يف حتول بعض عناصر الصحوة حن���و املقاومة أو القاعدة 
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من جديد، مالت إىل اس���تيعابهم يف املؤسس���ات املدنية، وال يعرف بالطبع كيف س���يتم ذلك، وهل س���تكون الصيغة 
املذكورة مرضية لديهم من جهة، ثم هل ستشكل عائًقا دون اخنراط بعضهم يف املقاومة من جهة أخرى؟

املصادر: 
• حسن الرشيدي، موقف سنة العراق من جمالس الصحوة، مفكرة اإلسالم، 2008/2/28م، على الرابط:

 html.60263/28/02/http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2008

• د. خالد املعيي، ظاهرة جمالس »الصحوات«، موقع مركز االستقالل للدراسات االسرتاتيجية، على الرابط:

http://istqlal-cnt.com/index.php?p=114

• ياسر الزعاترة، حرب القاعدة على احلزب اإلسالمي وظاهرة الصحوات، اجلزيرة نت، 2008/9/25، على الرابط:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6BCC34FE-0E0E-4CD7-8129-3158BBB74C51.htm
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ملخص الدراسة
تشهد دارفور منذ عام 2003م أزمة كبرية متثل موقًفا صراعيًّا بالغ التعقيد والتشابك، بل وتتداخل فيه خمتلف 

األبعاد الداخلية واخلارجية، حتى إنه أضحى يستعصي على أدوات التحليل املعتادة.

 ويف الوقت الذي يتحرك الكل يف دارفور: ما بني دول غربية طاحمة يف اكتساب الثروة والنفوذ، وقًوى آسيوية 
صاعدة، على رأسها الصني؛ فإن التعامل العربي واإلسالمي مع أزمة دارفور اتسم بالضعف والالمباالة الشديدة، 

بل واالكتفاء بتفسريات التحليل التآمري يف النظر إىل ما حيدث يف اإلقليم.

إن أزم���ة دارف���ور قدمية من حيث مس���بباتها، والعوامل املفضية إليها، وهي يف ُبعده���ا الداخلي تعرب عن »أزمة 
املشروع الوطي«، وتطرح إشكاليات اهلوية واملواطنة، والدور التوزيعي للدولة الوطنية يف السودان. ولعل السمة 
األبرز لألزمة الدارفورية يف س���ياقها الوطي وأبعادها الداخلية تتمثل يف حالة االنقس���ام والتش���رذم السياسي بني 

مجاعات وتنظيمات التمرد املسلح املوجودة داخل اإلقليم. 

إقليميًّ���ا، أع���اد الصراع يف دارفور صياغ���ة التفاعالت اإلقليمية يف دول اجلوار العربي واإلفريقي؛ حيث س���عى 
كل طرف إقليمي إىل حماولة التأثري على جمريات هذا الصراع لتحقيق مآرب ومصاحل خاصة. 

وعل���ى اجلانب اآلخر فثم���ة خطاب دولي مثري، ومتن���وع يف توجهاته واحنيازاته الفكرية واأليديولوجية بش���أن 
طبيعة الصراع يف دارفور، ومس���ارات تس���ويته وإدارت���ه. فبينما أس���رعت اإلدارة األمريكية إىل وصف ما حيدث 
بأنه تطهري عرقي، جند أن املوقف الصيي من دارفور حتكمه اعتبارات ومصاحل اسرتاتيجية مهمة، فيما اتسم 
الفع���ل الدول���ي يف األمم املتحدة وجملس األمن بالوقوع حتت تأثري القوى الغربية الضاغطة، والس���يما بعد إصدار 

املدعي العام الدولي طلب مذكرة اعتقال حبق الرئيس عمر البشري.

ولعل الناظر ملآالت الصراع الدارفوري يس���تطيع أن يصل إىل ثالثة س���يناريوهات أساس���ية يتوقع أحدها أن تقع 
البالد فريسة التفكيك والتقسيم، واآلخر يرى بقاء األوضاع على ما هي عليه، وإما أن يغلب السيناريو الثالث، 

وتتمكن أطراف األزمة من الوصول إىل اإلصالح والتسوية.

إن اخليارات االس���رتاتيجية املطروحة أمام الس���ودان للخروج من هذه األزمة تتطلب وجود إصالحات سياس���ية 
واقتصادية مهمة، جبانب دعم وتعاون اجملتمع الدولي، والسيما العربي واإلسالمي.

ومع ذلك يظل مسار األزمة الدارفورية ومآهلا مرتبًطا باإلرادة الواعية ألطراف الصراع يف الداخل واخلارج..
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»تعد دارفور مثااًل ملوقف صراعي، يتم فيه اس���تغالل الندرة الش���ديدة يف املوارد الطبيعية من ِقَبل الساس���ة لتحقيق 
مآربه���م اخلاصة. وقد يرى البعض خارج الس���ودان الصراع على أنه جمرد ح���رب َقَبِليَّة. بيد أنه يف حقيقة األمر صراع 
م���ن أجل الس���يطرة على البيئة اليت مل تع���د حتتمل أن يعيش عليها الناس كافة. إن���ه ال ينبغي التوقف عند األعراض 
الظاهرة، ولكن ينبغي الغوص للوصول إىل اجلذور احلقيقية املسببة للصراع من خالل دفع جهود التنمية املستدامة، 

وزيادة قدرات املواطنني على بذل اجلهد لتحقيق االعتماد الذاتي«.
واجناري ماثاي، احلائزة على جائزة نوبل للسالم )1(

مقدمة:
ليس خباٍف أن األزمة اليت تشهدها دارفور منذ عام 2003م متثل موقًفا صراعيًّا بالغ التعقيد والتشابك، بل وتتداخل 
فيه خمتلف األبعاد الداخلية واخلارجية، حتى إنه أضحى يستعصي على أدوات التحليل املعتادة. فثمة كتابات غربية 
وأمريكية باألساس تؤصل جمموعة من األساطري واالدعاءات اليت تتجاوز حقيقة ما حيدث على أرض الواقع، وباتت 
ترّوج ألطروحات معينة مثل: التطهري العرقي، وعمليات التهجري القس���ري، واالنقس���ام العرقي بني العرب واألفارقة، 

وهي حالة أقرب ما تكون إىل احلرب الدعائية بكافة أشكاهلا )2(. 

ولع���ل ذل���ك املنح���ى األيديولوجي احململ بكثري م���ن االحنيازات واألس���اطري الفكرية اليت صاحب���ت عامل ما بعد 
احلادي عش���ر من س���بتمرب، قد دفعت باجملتمع الدولي بصورة غري مربرة إىل تبي مواقف وسياس���ات معينة، وهو ما 

أعاق عملية التفاوض اجلدي لتسوية املسألة الدارفورية.

 بي���د أن حت���دي هذه التوجهات واألس���اطري اخلارجية ال تعي بالض���رورة التقليل من أهمية خطورة البعد اإلنس���اني 
لألزمة، واالنتهاكات املتكررة حلقوق اإلنس���ان يف اإلقليم. بل على النقيض من ذلك متاًما؛ فإن حتدي األطروحات 
اليت تنادي بها بعض األطراف والقوى الفاعلة اخلارجية ميثل فرصة مناسبة وضرورية لتقديم صورة واضحة وحقيقية 

- Wangari Mathai, Washington post, May 12, 2005.)1(
 Flint, Julie, and Alexander De Waal. Darfur: A Short History of a Long War. African arguments. London: Zed Books, 2005 )2(
, Xavier, John. Darfur: African Genocide. New York: Rosen Publ, 2008. <http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip079/2007002909.
 html>.and Prunier, Gérard. Darfur: The Ambiguous Genocide. Crises in world politics. Ithaca, NY: Cornell University Press,

 2005.
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لواق���ع األح���داث يف دارف���ور، وهو ما يع���ي القدرة على 
التعام���ل الصحيح معه���ا؛ بهدف تس���ويتها وإجياد خمرج 

عادل هلا. 

 إن لإلقلي���م الدارف���وري، ال���ذي تزي���د مس���احته على 
مس���احة فرنس���ا، عمق تارخي���ي وحضاري، فهو يش���هد 
أكرب ع���دد من مراك���ز حتفيظ القرآن يف الس���ودان، 
كما أنه احتفظ برواق خاص ألبنائه يف األزهر الشريف. 
ون  وكان الدارفوري���ون قب���ل اكتش���اف النفط، ُيس���ريِّ
حمم���اًل س���نويًّا إىل الكعب���ة املش���رفة إلطع���ام احلجيج 
وسقايتهم. وتذكر بعض الروايات أن أحفاد آخر سلطان 
لدارف���ور، عل���ي دين���ار، توجهوا بع���د مقتله عل���ى أيدي 
 ƇǑƼ اجلي���ش الربيطاني عام 1916م إىل مكة للعيش من

وقف دارفور هناك )3(.

 وعلى الرغم من ذلك؛ فإن التعامل العربي واإلسالمي 
مع أزمة دارفور اتس���م بالضعف والالمباالة الشديدة، بل 
واالكتفاء بتفس���ريات التحليل التآمري يف النظر إىل ما 
حي���دث يف اإلقليم. ليس من عج���ب أن يتحرك الكل يف 
دارف���ور ما ب���ني دول غربية طاحمة يف اكتس���اب الثروة 
والنف���وذ، وقوى آس���يوية صاعدة، على رأس���ها الصني، 
تأب���ى إال أن يك���ون هل���ا نصي���ب معلوم يف هذا الس���باق 
الدول���ي احملم���وم، ويبق���ى العرب وحده���م ال حيركون 

ساكًنا وكأنهم خارج التاريخ.

 وعلي���ه ف���إن هذه الدراس���ة املوج���زة تس���عى إىل طرح 
رؤية واعية ألزمة دارفور تتجاوز إش���كاليات التحليالت 
اجلزئي���ة اليت تس���تبطن من���وذج العميان والفي���ل يف رؤية 
احلقيقة احلس���ية الظاهرة، ولتقدي���م منًحى مغايًرا هلذه 
التقاليد الس���ائدة. وإذا كان���ت غاية التحليل هي حتقيق 
الق���درة على الفه���م، وإزالة الغموض املرتب���ط بالظاهرة 
السياس���ية؛ فإن التحليل السياسي االس���رتاتيجي يذهب 

  O’Fahey, R. S. The Darfur Sultanate: A History. New York: )3(
Columbia University Press, 2008 and

س���يد أمحد علي عثمان، الس���لطان الش���هيد علي دينار.. بني احلجاز وليبيا 
وتركي���ا .. املقاومة الوطني���ة األوىل، وثائق وحقائ���ق، 1898-1916م، 

القاهرة، الدار العربية للنشر والتوزيع، 2008م.

أبعد من ذلك ليستش���رف آفاق املس���تقبل، ويساعد على 
مواجهة امل���آالت احملتملة لألح���داث والظواهر. وبإعمال 
ه���ذا املنه���ج يف النظ���ر إىل املس���ألة الدارفوري���ة ميكن 

الرتكيز على العناصر واحملاور التالية:

التحليل االسرتاتيجي: رؤية حضارية.
األبعاد الداخلية.
األبعاد اإلقليمية.

األبعاد الدولية.
مآالت الصراع والسيناريوهات احملتملة.

االسرتاتيجيات واخليارات املمكنة.

أواًل: التحليل االسرتاتيجي : رؤية حضارية
 يش���ري لورانس بنتاك إىل أزمة دارفور باعتبارها أكرب 
قضية تعرضت للتعتيم اإلعالمي يف العامل العربي، وأنه 
���ط اللثام عن حقيقة م���ا حيدث يف اإلقليم منذ عام  مل مُيَ
2003م وحتى اليوم)4(. إذ انش���غل اإلعالم العربي بقضايا 
حموري���ة أخ���رى مثل فلس���طني والع���راق ولبن���ان. وبَغّض 
الطرف عن النوايا احلقيقية اليت يس���تنبطها هذا التوجه 
النق���دي للمعاجلة العربية لألزمة الدارفورية؛ فإن التوجه 
السائد يف األدبيات العربية اكتفى، يف معظم األحوال، 
باإلش���ارة إىل األطم���اع الصهيوني���ة واملؤام���رات الغربية 
لتفس���ري ما حيدث يف دارفور، مع جتن���ب الطرح النقدي 
حلقيقة الصراع وطبيعته املعقدة. وال شك أن هذا املنحى 
يف التفسري قد اسُتخدم يف التعامل مع احلرب األهلية يف 

جنوب السودان من قبل.

لغ���ة  اس���تخدام  إىل  واملس���لمني حباج���ة  الع���رب  إن   
االس���رتاتيجية يف التعامل مع قضاياهم املصريية، ولفهم 
التأث���ريات املتباينة ال���يت تنبعث من رياح العومل���ة العاتية. 
ورمب���ا يدفعن���ا ذلك إىل تبيان حقيقة وخصائص أس���لوب 
التحلي���ل االس���رتاتيجي ال���ذي حن���اول تطبيق���ه هنا على 

املسألة الدارفورية.

 Lawrence Pintak, Darfur: Covering the "forgotten" story . in )4(
http://www.arabmediasociety.com/?article=223
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فمن املعلوم أن أس���اليب التحليل االسرتاتيجي انتشرت 
على نطاق واس���ع يف أدبيات اإلدارة وقطاع األعمال، إىل 
جانب جماالت الدفاع واألمن، وقضايا احلرب والسالم. 
فم���ا ال���ذي يعنيه التحليل االس���رتاتيجي بداي���ة؟ وما هي 
التس���اؤالت الرئيسة اليت يس���عى الباحث لإلجابة عليها 

م���ن خ���الل ه���ذا النم���ط م���ن أمناط 
البح���ث والتحلي���ل العلم���ي؟ فالتحليل 
االس���رتاتيجي ينظ���ر إىل احل���دث أو 
القضي���ة املطروح���ة يف س���ياقها العام 
والكل���ي، واملؤث���رات اخلارجي���ة من 
حوهلا. ويط���رح هذا التحليل س���ؤالني 

أساسيني:

أوهلما: كيفية تأثري م���ا حيدث على الدولة أو املنطقة 
ككل.

وثانًيا: أش���كال ردود األفعال واالستجابات على هذه 
التغريات احملتملة.

ويكتس���ب هذا النمط من التحليل صفًة اسرتاتيجية؛ 
ألن���ه يط���رح رًؤى كلية عل���ى املدى البعي���د، وال يقتصر 
عل���ى الوصف والتحليل اجلزئي للقضية موضوع التحليل. 
كم���ا أنه يأخ���ذ من التحليل القدرة عل���ى التعامل مع ما 
هو مرك���ب ومعق���د، وحتويله إىل أبعاد حمددة يس���هل 
النظ���ر إليه���ا. ويرك���ز التحلي���ل االس���رتاتيجي كذلك 
عل���ى العوامل اخلارجية، حبس���بانها أمضى تأثرًيا، وهو 
م���ا جيعل القدرة على التعام���ل مع تأثرياتها احملتملة أمًرا 
���ا يف إدارة األزم���ات والصراعات الك���ربى، عوًضا  مهمًّ
ع���ن االف���رتاض بأنه ال ميكن مواجهة ه���ذه التحديات، 

واالكتفاء بالقول أنه ليس باإلمكان أبدع مما كان.

ويس���اعد التحلي���ل االس���رتاتيجي عل���ى حتقيق 
ثالثة أهداف رئيسة:

القدرة على التنبؤ مبا ميكن حدوثه يف املستقبل.
تقويم كيفية وقوع احلدث احملتمل.

االستعداد وأخذ التدابري املالئمة ملا قد حيدث.

وعلي���ه ف���إن التحليل االس���رتاتيجي يط���رح رًؤى أكثر 

وضوًح���ا تس���اعد عل���ى فه���م م���ا حي���دث، وعل���ى اختاذ 
القرارات االسرتاتيجية السليمة، ولعل ما يتم التعبري عنه 
يف األدبيات »بتحلي���ل البيئة اخلارجية للصراع« يعد أمًرا 
حموريًّا وأساسيًّا يف عملية التخطيط. يعي ذلك أن غياب 
هذا النمط من التحليل يس���هم يف »ضياع الفرصة«، وهو 
م���ا يطلق علي���ه يف لغة األعمال باس���م 
»تكلف���ة الفرص���ة« أي تكلف���ة عدم 

القيام بهذا التحليل.

ثانًيا: األبعاد الداخلية:
إن أزم���ة دارف���ور قدمي���ة م���ن حيث 
مس���بباتها، والعوامل املفضي���ة إليها، 
فه���ي مبثابة صراع عل���ى األرض وامل���وارد أوجدته حاجة 
اإلنس���ان الدارفوري ملصادر املياه والعش���ب. ونتيجة لشح 
ه���ذه املوارد ونضوب املياه؛ ت���زداد احتماالت االحتكاك 
القبل���ي، وال���يت قد تصل ح���د االحرتاب والص���راع. على 
أن ه���ذا الصراع ق���د اختذ بعًدا آخر؛ نتيجة املش���احنات 
اليت قد حتدث بني القبائل الزراعية املس���تقرة، وهي يف 
غالبيته���ا من األفارق���ة، ومن القبائ���ل الرعوية املرحتلة، 
وه���ي يف غالبيتها من العرب، األم���ر الذي جعل الصراع 
يتخذ شكل املواجهة بني أرباب املهن  )الزراعة والرعي( 

يف دارفور.)5(

وم���ن املعلوم أن القبائل املس���تقرة تش���مل الفور، وهي 
اجلماع���ة اإلثنية الكربى، واليت إليها ينتس���ب اإلقليم، 
والقبائ���ل ذات األصول اإلفريقية األخ���رى، مثل الزغاوة 
واملس���اليت والفالت���ة، والداج���و والربت���ي. أم���ا القبائ���ل 
الرعوي���ة فإنه���ا تش���مل بي حس���ني واحلباني���ة والزيادية 
وب���ي هلبة والعطيفات، واحملاميد وبي جرار والزريقات 

واملعالية.)6(

 Suliman, Mohamed, Ethnicity From Perception to Cause  )5(
of Violent Conflicts: The Case of the Fur and

 Nuba Conflicts in Western Sudan, CONTICI International
Workshop, Bern, July 8-11, 1997, Center For

 African Studies, London.
Hoile , D. Darfur in Perspective, London: European-   )6(

Sudanese Public Affairs Council, 2005

التعامل العربي واإلس���المي مع أزمة 
دارف���ور اتس���م بالضع���ف والالمب���االة 
الش���ديدة، ب���ل واالكتفاء بتفس���ريات 
التحلي���ل التآم���ري يف النظ���ر إىل م���ا 

حيدث يف اإلقليم.
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وطبًق���ا لعلم���اء األنثروبولوجيا من أهل الس���ودان؛ فإن 
مجيع هذه القبائل تدعي وصاًل بالعرب، وتتحدث العربية؛ 
إذ ال خيفى أن كثرًيا من القبائل اليت حتس���ب على أنها 
غري عربية وإفريقية مثل الفور والزغاوة وامليدوب تتحدث 

اللغة العربية بطالقة، وإن احتفظت بلغاتها احمللية )7(.

وعلي���ه فإن املدخل القبلي يف فه���م الصراع الدارفوري 
أمر معيب، س���واء من حيث املنط���ق الذي يقوم عليه، أو 
املنه���ج الذي يسرتش���د ب���ه. إن على املرء أن يتس���اءل عن 
حقيق���ة الصراعات القبلية واإلثنية يف الس���ودان خباصة 

وإفريقيا بعامة؟ وملاذا يستخدم العنف 
بداًل من التفاوض واملساومة يف تسوية 

هذه الصراعات؟ 

يقول جريال���د برونيه يف تعليقه على 
أح���داث روان���دا ع���ام 1994م ومقت���ل 
أكثر من نصف مليون ش���خص خالل 

ثالثة أشهر فقط: إننا حباجة إىل فهم األسباب احلقيقية 
اليت تفس���ر مح���الت اإلبادة تل���ك. رمبا يكون التفس���ري 
األس���هل واألقرب إىل التصديق هو إلقاء اللوم على املتغري 
القبلي، وعدم اخل���وض يف التفاصيل واملتغريات األخرى 

اليت قد تفوق القبلية من حيث األهمية.

ويضي���ف برونيه: »إن ما ش���اهدناه يف روان���دا هو نتاج 
تارخي���ي، وليس نكب���ة ذات طابع بيولوج���ي، أو جمرد 
اندفاع وحش���ي تلقائ���ي، فاهلوتو والتوتس���ي مل خيلقهما 
اهلل على ش���اكلة القط���ط والكالب من حي���ث العداء 
الفطري. إنه مل يكتب عليهما قدًرا أن يفتك كل منهما 
باآلخ���ر«)8(. ولعل ذل���ك التحليل يصدق حب���ق على طبيعة 
العالقات الس���ائدة يف دارفور، وال���يت كانت دوًما مثااًل 

للتمازج العرقي والثقايف بني اجلميع.

بي���د أن املس���ألة الدارفوري���ة يف ُبعده���ا الداخل���ي تعرب 
ع���ن »أزمة املش���روع الوطي« وتطرح إش���كاليات اهلوية 
واملواطنة، والدور التوزيعي للدولة الوطنية يف الس���ودان. 

ibid.p.8. - 7
  Prunier, Gérard. The Rwanda Crisis: History of a Genocide.)8(

New York: Columbia University Press, 1995.

وقد أشار الكتاب األس���ود الذي وضعه الدكتور خليل 
إبراهيم زعيم حركة العدل واملساواة إىل منط السيطرة 
السياس���ية الس���ائد يف اخلرطوم منذ االستقالل، والذي 
اتس���م بهيمن���ة النخب���ة الش���مالية عل���ى حس���اب تهميش 
املناطق األخرى يف السودان)9(. ولعل مطلب اقتسام الثروة 
والسلطة ُيعّد مطلًبا أساسيًّا لدى حركات التمرد كافة 

يف إقليم دارفور.

وم���ع االعرتاف بأهمية البع���د التنموي واالقتصادي يف 
أزم���ة دارفور؛ فإن البعض يش���ري إىل أن ه���ذه األزمة تعرب 
يف حقيقتها عن جوهر االنقسام احلاد 
بني النخب���ة السياس���ية احلاكمة وال 
سيما بني جناحي احلركة اإلسالمية 
الق���وى  عم���دت  إذ  )10(؛  الس���ودانية 
عس���كرية  احلاكم���ة،  السياس���ية 
كانت أم مدنية، إىل تسييس مطالب 
أبن���اء دارف���ور، وه���و ما أضف���ى على 
املس���ألة الدارفورية مزيًدا من التعقيد والتشابك الشديد. 
ويالحظ أنه منذ وصول جبهة اإلنقاذ بزعامة عمر البشري 
إىل السلطة عام 1989م أضحى معيار تولي املنصب العام 
ه���و املواالة، وليس الكفاءة. وهذا ما يفّس���ر وجود عدد 
كب���ري من الكادر الس���ري للجبهة يف معظ���م الوظائف 
احلكومي���ة. غ���ري أن���ه بع���د ح���دوث االنقس���ام الش���هري 
ب���ني البش���ري والرتاب���ي مت إبع���اد م���ن جاه���ر باملعارضة، 
كم���ا حدث مع الدكت���ور خليل إبراهي���م، والذي توىل 
ع���دة مناصب وزاري���ة إقليمية، فضاًل ع���ن كونه املمثل 

السياسي للجبهة اإلسالمية يف دارفور)11(.

 ولعل السمة األبرز لألزمة الدارفورية يف سياقها الوطي 
وأبعاده���ا الداخلي���ة تتمثل يف حالة االنقس���ام والتش���رذم 

 Cobham, A. “Causes of Conflict in Sudan: Testing The Black )9(
 Book.” EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENT

 RESEARCH. 17. 3 )2005(: 462-480.
 Hoile, op.cit, p .13.)10(

 Mamdani, Mahmood .How can we name the Darfur crisis: )11(
Preliminary thoughts on Darfur 2004-10-07 , from http://

www.pambazuka.org/en/category/features/24982

املس���ألة الدارفورية يف ُبعدها الداخلي 
تع���ر ع���ن »أزم���ة املش���روع الوط���ين« 
وتطرح إش���كاليات اهلوي���ة واملواطنة، 
والدور التوزيع���ي للدولة الوطنية يف 

السودان
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السياسي بني مجاعات وتنظيمات التمرد املسلح املوجودة 
داخل اإلقلي���م. ومن ثم فإن املقابلة بني احلالة الدارفورية 
وحالة احلرب يف اجلنوب ُتظهر عدم وجود قيادة حقيقية 
أو رؤية واضحة تساعد يف حدوث اخرتاق سياسي كبري 
ينه���ي أزم���ة التمرد الدارف���وري، مقارنة مب���ا كان عليه 
احلال مع الراحل جون جارانج، وحركة حترير السودان. 
لقد أحصى بعض الُكّتاب 25 مجاعة مس���لحة تعمل يف 
دارف���ور، باإلضافة إىل اجلماعات األخرى اليت تعلن عن 
نفس���ها من خالل الش���بكة الدولية )اإلنرتنت(، وهو ما 
اصُطلح على تس���ميتهم باس���م »مجاعات اإلنرتنت«. ولعل 
ذلك ُيضفي املزيد من التعقيد يف تسوية أزمة دارفور)12(.

وتذه����ب حرك����ة العدل واملس����اواة ال����يت يتزعمها خليل 
إبراهي����م من����ذ تأسيس����ها ع����ام 2003م إىل ض����رورة إقامة 
فيدرالي����ة حقيقية يف إطار س����ودان موحد، على أن يكون 
رئي����س الدول����ة بالتناوب. أما حركة حترير الس����ودان اليت 
يتزعمها عبد الواحد حممد نور فإنها تأثرت كثرًيا خبطاب 
احلركة الش����عبية يف اجلنوب، وطرحه ملش����روع السودان 
اجلدي����د. وعلي����ه فإنها تطال����ب بإنهاء التهمي����ش من خالل 
معادلة جديدة لتقس����يم السلطة والثروة، واعتماد العلمانية 

واملساواة كأساس للمواطنة يف السودان اجلديد.

وق���د عانت هات���ان احلركتان الرئيس���يتان للتمرد من 
انش���قاقات وانقس���امات عدي���دة.)13( ففي يناي���ر 2007م 
مت���ردت مجاعة بقي���ادة إدري���س أزرق عل���ى زعامة خليل 
إبراهيم، واتهمته باالحنياز إىل مجاعته القبلية الزغاوة. 
بي���د أن أخطر انقس���ام تعرض���ت له العدل واملس���اواة هو 
تأسيس احلركة الوطنية لإلصالح والتنمية عام 2004م 
بزعام���ة جربيل عب���د الكريم باري، وهو م���ن الزغاوة، 

 The international response to Darfur,12/05/2008 from:)12(
http://www.fride.org/publication/416/the-international-

response-to-darfur
 Plaut, Martin, Who are Sudan>s Darfur rebels? 5 May 2006, )13(
from : http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3702242.
 stmand see also : Tanner , Victor and Jérôme Tubiana,
 Divided They Fall: The Fragmentation of Darfur’s Rebel
 Groups, Geneva: Small Arms Survey, Graduate Institute of

International Studies, 2007.

وعم���ل لفرتة من الوق���ت يف احلرس اجلمه���وري للرئيس 
التش���ادي إدري���س دي���يب. وقد ح���دث انقس���ام مماثل يف 
صفوف حركة حترير السودان؛ استناًدا إىل أسس قبلية 
كذلك، ففي نوفمرب 2005م حدث صراع على الس���لطة 
ب���ني منى أركون مناوي )وهو م���ن الزغاوة ويقود الذراع 
العس���كري للحركة( وعبد الواح���د حممد النور )وهو 

من الفور، ويقود الذراع السياسي للحركة(. 

وق���د قبل جناح من���ى بالتفاوض م���ع احلكومة، وقام 
بالتوقيع على اتفاق سالم دارفور عام 2006م بعد أن قبل 
تول���ي وظيفة حكومي���ة رفيعة. بيد أن ع���دًدا كبرًيا من 
مقاتلي جناح منى أركون قد انضم إىل مجاعات التمرد 

األخرى املعارضة التفاق سالم دارفور.

وميك���ن القول بأن معظم فصائ���ل التمرد قد تورطت 
يف أعمال الس���رقة والس���طو املس���لح والقت���ل يف دارفور، 
وه���و األمر الذي يعي���ق أعمال اإلغاثة اإلنس���انية، كما 
أنه يدفع باحلكومة الس���ودانية وامليليش���يات املوالية هلا 
بالتحرك، واس���تخدام العنف كذل���ك. وعليه فإن مجيع 
األط���راف الفاعل���ة يف دارفور تس���عى للوصول إىل أفضل 
صفقة مناس���بة هلا، سواء كانت عسكرية أم سياسية. 
يفض���ي ذلك إىل الق���ول بأن اتفاق س���الم دارفور قد ُولد 
ميًت���ا ويرفضه معظم أهل دارفور؛ ألنه جزئي وأس���هم يف 

تفتيت املعارضة الدارفورية.

ثالًثا: األبعاد اإلقليمية :
 لق���د أدى التداخ���ل القبل���ي ب���ني دارف���ور وتش���اد إىل 
انعكاس الصراع التشادي على طبيعة النسيج االجتماعي 
لدارفور)14(. أمل يأت ثالثة رؤساء لتشاد، وآخرهم إدريس 
دييب إىل قصر جنامينا عرب بوابة الس���ودان الغربية؟ لقد 
كان أول قائ���د ميدان���ي جلي���ش حتري���ر دارف���ور الذي 
أطلق ش���رارة التمرد األوىل عام 2003م الس���يد عبد اهلل 

 Marchal, Roland, Chad/Darfur: How two crises merge  )14(
 , Review of African Political Economy, Vol33, No 109,
 September 2006 , pp. 467-482 and Millard J. Burr and
 Robert O. Collins, The Long Road to Disaster in Darfur

)Markus Wiener, Princeton, NJ, 2006
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أبك���ر أحد قادة اهلج���وم الناجح الذي انطلق من دارفور 
ع���ام 1990م ليدف���ع بإدريس دييب إىل س���دة الس���لطة يف 
تش���اد. كما أن الصراع يف جنوب الس���ودان بعد تأسيس 
اجلبهة الش���عبية لتحرير الس���ودان بزعام���ة الراحل جون 
جاران���ج قد ألقى هو اآلخ���ر بظالله على الدارفوريني؛ إذ 
اعت���ادت احلرك���ة أن تلج إىل اإلقليم ع���رب بوابة إفريقيا 
الوس���طى، وذلك من أجل تطوي���ق احلكومة املركزية 

يف اخلرطوم.

ولعل بيئة الصراع تلك قد أضفت إىل واقع دارفور ُبعًدا 
جديًدا يتمثل يف س���هولة احلصول على األسلحة واملعرفة 
به���ا والتدريب عل���ى فنون القت���ال املختلفة. ونظ���ًرا لعدم 
االس���تقرار السياس���ي احلاّد يف دول اجلوار الس���وداني، 
وال سيما تلك املتامخة لدارفور، فقد استخدمت أراضي 
كل دولة خلوض حروب بالوكالة. فامليليشيات التشادية 

املسلحة حتتفظ بقواعد إسناد وإمداد 
يف دارف���ور، كم���ا أن ق���وات التمرد 
الدارفورية حتتفظ بعالقات وثيقة مع 
احلكومة التش���ادية؛ حي���ث توفر هلا 
املأوى واألس���لحة. وقد دخ���ل الرئيس 

دي���يب، الذي ينتمي إىل قبائل الزغاوة، يف حرب مفتوحة 
ضد نظام الرئيس عمر البشري يف السودان.)15(

فف���ي أواخ���ر يناي���ر 2008م تع���رض نظ���ام احلك���م 
يف جنامين���ا إىل هج���وم خان���ق م���ن قب���ل ق���وات التم���رد 
التش���ادية ال���يت انطلق���ت من غ���رب دارف���ور، ومتكنت 
م���ن حماصرة الرئيس دييب يف قص���ره. وإذا كانت هذه 
العملية العس���كرية قد باءت بالفشل ألسباب عسكرية 
ولوجستية، ولوقوف فرنسا إىل جانب الرئيس دييب؛ فإن 
النتيجة املهمة هي إضفاء مزيد من التعقيد على العالقات 
التش���ادية السودانية. اتضح ذلك من خالل اتهام السودان 
للحكوم���ة التش���ادية بأنه���ا تق���ف وراء حماول���ة اهلجوم 

 see Haggar, Ali ‘The origins and organization of the  )15(
 Janjawiid in Darfur’ in Alex de Waal )ed.(,War in Darfur
 and the Search for Peace, )Harvard University Press,
 Cambridge, MA; Global Equity Justice, Cambridge, MA;
 and Justice Africa, London, 2007 pp. 113–39; and, Julie

Flint, ‘Darfur’s armed movements’ in ibid,, pp. 140–72.

الفاشلة اليت قامت بها قوات من العدل واملساواة بزعامة 
خليل إبراهيم على مدينة أم درمان يف مايو 2008م.

وليس خباٍف أن اضطراب األوضاع يف مجهورية إفريقيا 
الوس���طى قد أس���هم بدوره يف انتش���ار الصراع املسلح عرب 
منطقة اجلوار يف تشاد وغرب السودان. لقد كانت إفريقيا 
الوسطى وتشاد تارخييًّا تكوِّنان إقليم أوباجني شاري يف 
مس���تعمرة إفريقيا االستوائية الفرنس���ية. وبعد االستقالل 
عان���ت الدولة من انقالبات متعاقبة حتى جميء جان بيدل 
بوكاس���و عام 1965م والذي نصب نفسه إمرباطوًرا على 
الب���الد حت���ى متت اإلطاحة ب���ه على يد القوات الفرنس���ية 
ع���ام 1979م. وم���ع ذل���ك ظل عدم االس���تقرار السياس���ي 
وضعف سلطة الدولة املركزية هو العنوان األبرز للمشهد 
السياس���ي يف مجهوري���ة إفريقي���ا الوس���طى. أدى ذلك إىل 
س���هولة تدفق األس���لحة واملتمردين ع���رب أراضيها من وإىل 

مناطق اجلوار اإلقليمي.

وم���ن املالحظ أن ليبي���ا متارس دوًرا 
حموريًّ���ا يف حم���اوالت تس���وية الصراع 
الدارفوري؛ حيث استضافت حمادثات 
للس���الم على أراضيه���ا، كما طالبت 
أكث���ر من مرة بض���رورة عدم تدويل األزم���ة الدارفورية. 
وإذا كانت مصر مهتمة بالش���أن الس���وداني عموًما؛ فإن 
دوره���ا مل خيرج عن دع���م املوقف الس���وداني، واملطالبة 
بتسوية سلمية لألزمة، ورمبا يعكس ذلك املوقف العربي 

الرمسي الذي عربت عنه اجلامعة العربية بشكل عام.

 وعلى أية حال فإن الصراع يف دارفور قد أعاد صياغة 
التفاع���الت اإلقليمية يف دول اجل���وار العربي واإلفريقي؛ 
حيث س���عى كل طرف إقليم���ي إىل حماولة التأثري على 
جمري���ات هذا الص���راع لتحقيق م���آرب ومصاحل خاصة. 
وللتدلي���ل عل���ى م���ا نقول ف���إن نيجريي���ا ال���يت احتضنت 
مفاوضات س���الم دارفور عام 2006م، واجهت حماوالت 
إريرتي���ة حثيث���ة لتجميع كاف���ة األط���راف املعارضة هلذا 

االتفاق، وتوفري الدعم املادي واللوجيسيت الالزم هلا. 

وال ش���ك أن تلك التفاعالت اإلقليمية تضفي مزيًدا من 

أدى التداخل القبلي بني دارفور وتشاد 
إىل انع���كاس الص���راع التش���ادي عل���ى 

طبيعة النسيج االجتماعي لدارفور
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التعقيدات والتش���ابك عل���ى جمريات األم���ور يف دارفور. 
وجت���در اإلش���ارة إىل أن االحت���اد اإلفريق���ي ح���اول منذ 
البداية أن ينظر إىل الصراع يف دارفور حبسبانه مشكلة 
إفريقي���ة تتطل���ب حاًل إفريقيًّ���ا. وهو ما متثل يف إرس���اله 
لق���وات حلفظ الس���الم يف اإلقليم ع���ام 2004)16(، واليت 
حتولت بعد ذلك يف أواخر ديسمرب 2007م إىل قوة هجني 
مش���رتكة من األم���م املتحدة واالحت���اد اإلفريقي، طبًقا 
للق���رار الدول���ي 1769 الصادر من جمل���س األمن يف 31 

يوليو 2007م.

ثالًثا: األبعاد الدولية:
مث���ة خطاب دولي مثري، ومتنوع يف توجهاته واحنيازاته 
الفكرية واأليديولوجية بشأن طبيعة الصراع يف دارفور، 
ومس���ارات تس���ويته وإدارت���ه. إذ ال خيف���ى أن كثرًيا من 
تنظيمات اجملتمع املدني واجلمعيات احلقوقية والنشطاء 
يف أمريكا الشمالية والدول الغربية عموًما تطرح األزمة 
باعتبارها تعبرًيا عن عمليات تطهري عرقي منظمة تقودها 
احلكوم���ة الس���ودانية يف مواجه���ة الس���كان األفارقة. 
وعليه فإن عبارات »أس���وأ أزمة إنسانية«، وأخطر جرائم 
التطهري العرقي يف القرن الواحد والعشرين، والرتاجيديا 
اإلنس���انية )17( ه���ي مفردات أساس���ية متيز ه���ذا التدخل 
الدول���ي املكث���ف يف األزم���ة الدارفوري���ة افتق���د الرؤية 
 Alex �الواضحة والتنسيق على حد تعبري ألكس دي وال
De Waal أح���د أب���رز الكت���اب املدافعني ع���ن ضرورة 

التدخل الدولي يف دارفور.

 لق���د بال���غ الغ���رب، وال س���يما الوالي���ات املتحدة، يف 
وص���ف حقيقة ما جي���ري يف دارفور؛ حيث ُنظر إليه على 
أن���ه صراع بني العرب واألفارق���ة، أو أنه محالت منظمة 

 Murithi, Timothy. The African Union: Pan-Africanism,  )16(
 Peacebuilding and Development. Aldershot, Hampshire,

England: Ashgate Pub, 2005.
 Deans, N. A. “Tragedy of Humanity: The Issue  )17(
 of Intervention in the Darfur Crisis.” EMORY
INTERNATIONAL LAW REVIEW. 19. 3 )2005(: 1653-
 1696.and Totten, Samuel, and Eric Markusen. Genocide
 in Darfur: Investigating the Atrocities in the Sudan. New

 York: Routledge, 2006.

من أجل التطهري العرقي. ونس���ي هؤالء أو تناسوا حقيقة 
ما جرى من مذابح وإبادة مجاعية يف رواندا عام 1994م. 
يدف���ع ذلك إىل التأكيد على أن ألزمة دارفور وجًها آخر 
غري إنس���اني. إنه يعك���س حقيقة األطماع االس���تعمارية 
والتناف���س الدولي يف املنطقة بعد انتهاء س���نوات احلرب 
الب���اردة. بل إنه يف أحد أبعاده يش���ري إىل الصدام املوروث 
بني اإلس���الم والغ���رب، وعملي���ة إعادة تش���كيل الوعي 
الغرب���ي جتاه قضايانا بعد أحداث 11 س���بتمرب. وميكن 
أن نش���ري يف هذا الس���ياق إىل عدد من الوقائع واألحداث 

للتأكيد على ما نقول:

تأس����يس منظم����ة »التحالف م����ن أجل إنق����اذ دارفور« يف 
الوالي����ات املتح����دة؛ باعتباره����ا جهة غري حكومي����ة معنية 
بالضغط على اإلدارة األمريكية للتدخل املباشر يف األزمة 
الدارفورية، والالفت للنظر أن أكثر من 80% من مؤسسي 
هذه املنظمة من اجلمعيات املس����يحية والصهيونية املرتبطة 
بالدول����ة العربي����ة، وه����و م����ا يثري الش����كوك ح����ول النوايا 

احلقيقية اليت تقف وراء أهداف وأنشطة هذه املنظمة. 

أذه���ان  يف  ترس���يخها  ال���يت حت���اول  الص���ورة  ولع���ل 
األمريكيني، والس���يما املتدين���ني واملنحدرين من أصول 
إفريقية منهم، هي ممارس���ة العرب سياس���ة االس���رتقاق 
والتميي���ز ض���د األفارق���ة يف الس���ودان. وال ش���ك أن مثل 
هذه الدعاوى جتد آذاًنا صاغية لدى هؤالء املس���تهدفني. 
وعادة ما تس���عى منظمة إنقاذ دارفور إىل تزويد صناديق 
بريد أعضاء الكوجن���رس باخلطابات واملطالب والقيام 
بالتظاه���ر أم���ام الكوجن���رس. كما أنها مت���د القنوات 
التلفزيوني���ة واحملطات اإلذاعية بإعالنات تدعو للتعاطف 
مع قضية دارفور من خالل نشر صور مكررة لسودانيني 
يتض���ورون جوًعا، وعادة ما يكتب حتتها تس���اؤل بارز: 

»كيف سيحكم علينا التاريخ؟«

قي���ام احلكوم���ة اإلس���رائيلية بإعط���اء ح���ق اللج���وء 
السياس���ي لنحو مخس���مائة من الجئي دارف���ور، والعمل 
على توطينهم يف فلسطني احملتلة. وعلى الرغم من اجلدل 
الذي ثار داخل األوس���اط اإلسرائيلية حول رشد وسالمة 
ه���ذا اإلج���راء بالنس���بة للدول���ة العربية؛ ف���إن احلكومة 
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اإلس���رائيلية هلا أياٍد خفية تهدف إىل شد أطراف النظام 
اإلقليمي العرب���ي)18(. وأحياًنا ما تفعل ذلك إلظهار الوجه 
اإلنس���اني لسياس���تها اخلارجي���ة، أو حماول���ة لتجمي���ل 
صورته���ا لدى الرأي العام الدول���ي. وقد افتتحت حركة 
حترير السودان -جناح عبد الواحد نور- مكتب اتصال 

هلا يف إسرائيل.

قيام منظمة فرنس���ية مبحاولة اختطاف حنو مائة طفل 
دارفوري من ملجأهم بتش���اد لتس���ليمهم ألس���ر فرنس���ية 
وبلجيكي���ة نظ���ري مبال���غ مالي���ة ضخم���ة. وق���د أظهرت 
التحقيقات التش���ادية يف تلك الواقع���ة أن األطفال الذين 
ترتاوح أعمارهم بني عام واحد ومثانية أعوام ليسوا أيتاًما 
وال مرضى. يطرح ذلك املسعى من ِقَبل املنظمة الفرنسية 
أكث���ر من تس���اؤل ح���ول الغرض م���ن اختط���اف هؤالء 
األطفال. ه���ل األمر يرتب���ط بعمليات التبش���ري والتنصري 
وس���ط هذه اجملتمعات املس���لمة؟ لقد أضح���ت املنظمات 

اإلنس���انية واملدنية العامل���ة يف دارفور 
على احملك!

 إن حماول���ة جت���اوز حقائ���ق التاريخ 
واستبعاد مكونات الصراع احلقيقية 
يف أزمة دارفور تعكس حقيقة التدخل 
الدول���ي »ال���ال إنس���اني«، وتكش���ف 
الوج���ه اآلخر للمنظم���ات الغربية اليت 

حتاول إيهامنا بأنها تسعى إلنقاذ دارفور.

املوقف األمريكي:
يف س���بتمرب 2004م أدىل وزي���ر اخلارجي���ة األمريكي 
آن���ذاك كول���ن باول أم���ام الكوجن���رس بش���هادة حول 
التحقيق���ات  أن  عل���ى  مؤك���ًدا  دارف���ور،  يف  الص���راع 
أظه���رت ارت���كاب فظائع خط���رية منها القتل والس���رقة 
واالغتصاب، قام���ت بها القوات الس���ودانية احلكومية 
وميليشيات اجلنجويد التابعة هلا ضد القبائل غري العربية 

 Mualem, Mazal ,Israel to Grant Citizenship to Hundreds )18(
of Darfur Refugees, from:

http://www.haaretz.com/hasen/spages/901138.html

يف اإلقلي���م)19(. وأضاف »ب���اول« أن اخلارجية األمريكية 
توصل���ت إىل نتيج���ة مفادها أن ما حي���دث يف دارفور هو 
»تطهري عرقي«، تتحمل مسئوليته احلكومة السودانية، 

ومن شايعها من القبائل العربية الدارفورية )20(.

واتس���اًقا مع هذا املنحى املتش���دد يف انتقاد السودان، 
وحتميل���ه مس���ئولية ما حيدث يف دارفور س���اندت اإلدارة 
األمريكية يف يناير 2005م تقرير جلنة التحقيق الدولية 
بش���أن دارفور، واليت خلصت إىل اتهام النظام القضائي 
الس���وداني بالعجز، وغياب الش���فافية وعدم القدرة على 
التعام���ل مع اجلرائم ال���يت ارُتكبت يف دارف���ور. وأيدت 
الوالي���ات املتحدة إحالة ملف قضية دارفور إىل احملكمة 

اجلنائية الدولية )21(.

فما هي دوافع املوقف األمريكي من أزمة دارفور؟ وملاذا 
أسرعت اإلدارة األمريكية إىل وصف ما حيدث بأنه تطهري 

عرقي؟ نستطيع أن نشري إىل عدد من الدوافع أبرزها:

الداخ���ل  لضغ���وط  االس���تجابة 
مث���ة  أن  خيف���ى  ال  إذ  األمريك���ي؛ 
تأث���ري واض���ح لتنظيم���ات الكنيس���ة 
اإلجنليكاني���ة يف الوالي���ات املتح���دة 
عل���ى عملي���ة صنع الق���رار األمريكي 
جت���اه الس���ودان، وهو ما ي���ربر إصدار 
الكوجن���رس »قان���ون س���الم الس���ودان« ال���ذي مثل قوة 
ضغط على احلكومة الس���ودانية طيل���ة فرتة مفاوضات 
الس���الم يف اجلنوب، حت���ى التوصل إىل اتفاقية نيفاش���ا 

عام 2005م برعاية أمريكية خالصة. 

 US. Secretary of state Colin Powell, written Remarks  )19(
 Before the Senate foreign Relations committee, 9
September 2004, http://www.state.gov./secertery/former/

 powell/remarks/36032.htm.
lbid )20(

 report of the international commission of Inquiry on  )21(
 Darfur to the united nations secretary General, 25 January
2005. http://www.ohchr.org/English/docs/darfurreport.
 doc. and Elsea, Jennifer K. U.S. Policy Regarding the
 International Criminal Court. CRS report for Congress,
 RL31495. [Washington, D.C.]: Congressional Research
Service, Library of Congress, 2006. <http://www.fas.org/

sgp/crs/misc/RL31495.pdf>.

التاري���خ  حقائ���ق  جت���اوز  حماول���ة 
واس���تبعاد مكونات الص���راع احلقيقية 
يف أزمة دارفور تعكس حقيقة التدخل 
الدولي »الال إنس���اني«، وتكشف الوجه 
اآلخر للمنظمات الغربية اليت حتاول 

إيهامنا بأنها تسعى إلنقاذ دارفور
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وخبص���وص املس���ألة الدارفوري���ة أص���در الكوجنرس 
-كم���ا بّيّنا- قراًرا يعترب فيه ما حيدث هناك حرب إبادة 
مجاعية تس���تدعي التدخل العس���كري من ِقَبل الواليات 
املتح���دة. وقد مارس املش���رِّعون األمريكي���ون من أصول 
إفريقي���ة تأث���رًيا واضًحا يف امللف الدارف���وري؛ حيث إنهم 
مييل���ون إىل توصي���ف الص���راع باعتب���اره نزاًع���ا قبليًّا ذا 
طابع عنصري )عرب���ي- إفريقي(. وقد دعمت التنظيمات 
احلقوقية واملدنية األمريكية، وعلى رأسها »حتالف إنقاذ 

دارفور«، هذه الرؤية يف النظر إىل الصراع الدارفوري.

حماول���ة اخل���روج م���ن املس���تنقع اآلس���يوي )األفغان���ي 
والعراق���ي(، وحماول���ة تضخيم جانب التدخل اإلنس���اني 
يف دارف���ور. ويف هذه احلالة ملصلحة املس���لمني؛ حيث إن 
ط���ريف الص���راع هن���اك هم من املس���لمني. يع���ي ذلك أن 
املوق���ف األمريكي يس���عى من خالل تش���دده يف دارفور 
إىل جتميل صورة الواليات املتحدة يف العامل اإلس���المي، 

وإظهار وجهها اإلنساني.

الص���راع عل���ى النفوذ ب���ني الوالي���ات املتح���دة والقوى 
الدولية األخرى، وال سيما الصني؛ حيث تشري التوقعات 
إىل أن منطق���ة غ���رب الس���ودان غني���ة بالب���رتول واملوارد 
الطبيعية األخرى. يعي ذلك أن اإلدارة األمريكية حتاول 
تهيئة الظروف لالنفراد باس���تثمار ثروة غرب الس���ودان، 
ومواجه���ة النف���وذ الفرنس���ي التقليدي يف ه���ذه املنطقة، 

فضاًل عن احتواء النفوذ الصيي املتنامي هناك.

 املوقف الصيين:
 أحس���ب أن الق���راءة الواعية ألبعاد املوقف الصيي من 
دارف���ور ينبغ���ي أن تأخذ بع���ني االعتبار الرؤي���ة الكونية 
اجلدي���دة للص���ني، واليت تس���عى م���ن خالهل���ا إىل إعادة 
صياغة وبناء النظام الدولي الراهن وفًقا ألس���س جديدة. 
فثمة اعتبارات ومصاحل اسرتاتيجية مهمة حتكم عالقة 
الص���ني ليس فق���ط بالس���ودان وإفريقيا، وإمن���ا بالقوى 
الدولية الكربى. ونس���تطيع يف هذا السياق أن نشري إىل 
أمري���ن مهمني: أوهلما: حماول���ة الصني مواجهة الضغوط 
الغربية املتزايدة، وال س���يما أن مراكز األحباث وكثري 

من املنظم���ات احلقوقية واملدنية الغربي���ة تبدي انزعاًجا 
ش���ديًدا من تنامي الدور الصيي يف الس���ودان وإفريقيا، 
والذي حتكمه باألس���اس اعتب���ارات املصلحة واهليمنة، 
عل���ى حد قوهلم، وبغض الطرف عن قضايا الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان)22(. 

أم���ا األمر الثان���ي الذي يفس���ر املوقف الصي���ي؛ فإنه 
يرتب���ط بأهمية الس���ودان وإفريقيا عموًما يف الش���راكة 
االسرتاتيجية مع الصني. فالس���ودان دولة نفطية واعدة، 
وه���ي تص���در أكث���ر م���ن 60% م���ن إمجال���ي صادراتها 
النفطي���ة إىل الص���ني. وقد اس���تفادت الصني م���ن الفراغ 
الذي تركته الش���ركات الغربية برحيلها من الس���ودان 
يف أوائل التس���عينيات م���ن القرن املاض���ي عندما أعلنت 
الواليات املتحدة أن الس���ودان دول���ة عاصية وخارجة عن 

املفهوم األمريكي للنظام الدولي!

واقع األمر أن الصني تعد من القوى الدولية الصاعدة، 
وهناك من حيدوه األمل يف إعادة تش���كل النظام الدولي 
 اجلدي���د، لكي يس���توعب مراك���ز وقوى جدي���دة مثل 
الص���ني واهلن���د وأملاني���ا وغريه���ا، ورمبا متتل���ك الصني 
املقوم���ات  املوضوعي���ة ال���يت تؤهلها لتتبوأ ه���ذه املكانة 
الدولي���ة، فه���ي م���ن أقدم ال���دول املركزي���ة يف العامل، 
حيث تضرب  جبذورها أبعد من مخسة آالف عام، كما 

متتلك قوة سكانية هائلة تبلغ حنو 1,4 مليار نسمة.

 وقد أدهش���ت  الصني اجلميع بعودتها القوية إىل القارة 
اإلفريقية يف عام 2006م؛ حتى إنها أصبحت أكثر قدرة 
م���ن أية دولة  أخ���رى على إنف���اق األموال واالس���تثمار يف 
الدول اإلفريقية. ففي العام املاضي بلغ إمجالي ما أنفقته 
الصني على  االس���تثمار يف إفريقيا حنو 9 مليارات دوالر، 
يف حني مل يستطع البنك الدولي أن يضخ أكثر من 2,5 
مليار دوالر  يف مشروعاته اإلفريقية، وهو ما جعله يتوسل 

للصني أن تشاركه يف متويل هذه املشروعات. 
 ومن الواضح أن االحتياطي النقدي للصني، الذي يقدر 
بنحو 1,5 تريليون دوالر أمريكي، قد جعلها أكثر قدرة 

 Huang, Chin-Hao. “U.S.-China Relations and Darfur.”  )22(
Fordham International Law Journal. 31. 4 )2008(: 827.
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 على ضخ األموال يف األسواق اإلفريقية، دون أية شروط 
تذكر، وتش���ري بعض التقديرات إىل وجود حنو مثامنائة 
 ألف صيي يعيش���ون ويعملون ويديرون بعض الشركات 
يف إفريقي���ا، كم���ا أن هناك ما يربو على 800 ش���ركة 
 صيني���ة تعمل يف جمال التصنيع واإلنش���اءات، والس���يما 
املوان���ئ والس���كك احلديدي���ة، واملستش���فيات واملباني 

 احلكومية وغريها من مشروعات البنية األساسية.
ومن املالحظ أن العروض الصينية ال تقبل املنافسة من 
قبل  الش���ركات الغربية واليابانية، نظًرا لرخص األيدي 
العامل���ة الصيني���ة، وامت���الك الدولة ملعظم الش���ركات 
العامل���ة يف  إفريقي���ا، فضاًل ع���ن أن اخل���رباء الصينيني 
يقبل���ون بأجور وظروف معيش���ية إفريقية ق���د ال يتحملها 
نظراؤه���م من  الغربيني. أدى ذلك كله إىل إثارة خماوف 
أصحاب املصاحل واألعمال من الدول الغربية من اخلطر 

الصيي  الداهم. 
ولعل م����ا يقل����ق دوائر صن����ع القرار 
االس����رتاتيجي  الفك����ر  ومراك����ز 
الغربية هو أن الصني تأتي إىل إفريقيا 
بنموذج  للتنمية السياسية واالقتصادية 
أكثر قدرة على حماربة الفقر، وعلى 
متك����ني ال����دول اإلفريقية م����ن إدارة 
مواردها  االقتصادية بفاعلية كبرية، 

ورمبا يكون العامل النفس����ي أيًضا مس����ئواًل عن جاذبية 
النم����وذج الصي����ي يف إفريقي����ا  اليت يتبن����ى معظم قادتها 
ش����عار »التوجه ش����رًقا«. فالصني تعد دولة نامية، وليس 
هلا تاريخ اس����تعماري يف إفريقيا،  كما أنها يف عالقاتها 
اخلارجي����ة ال حتكمه����ا قضايا ومصطلح����ات من قبيل: 
»الدول املارقة«، أو »حماور الش����ر  والتطرف« يف النظام 
الدول����ي. وعليه، يصبح من املهم سياس����يًّا واس����رتاتيجيًّا 
لدول معينة مثل الس����ودان  وزميبابوي وأجنوال، أن تطور 
عالقاته����ا م����ع الص����ني للتخفيف م����ن غلواء املش����روطية 

الغربية املفروضة عليها)23(.

)23( د. محدي عبد الرمحن حسن، العالقات الصينية اإلفريقية، شراكة 
أم هيمنة، كراس���ات اس���رتاتيجية، الع���دد،172، بتاريخ  17، فرباير 

2007م.

 وال خيف���ى أن الصني قد كثَّفت من جممل تفاعالتها 
السياس���ية والدبلوماس���ية واالقتصادية مع إفريقيا خالل 
العق���د احلالي. وقد رأى بعض املراقب���ني أن عام 2006م 
ميث���ل نقط���ة حتول فارق���ة يف تاري���خ العالق���ات الصينية 
اإلفريقي���ة؛ حيث ش���هدت بكني انعقاد القم���ة الصينية 

اإلفريقية حبضور 43 رئيس دولة وحكومة إفريقية.
ا أن الدبلوماسية الصينية املتعلقة   ومن الالفت للنظر حقًّ
بامللف السوداني قد اختذت منًحى جديًدا يف التعامل مع 
االنتقادات الغربية، والضغوط املتزايدة عليها فيما يتعلق 
بقضية دارف���ور. ولعل العنوان األبرز هلذا التوجه الصيي 
اجلدي���د يتمثل يف أن »اهلجوم خري وس���يلة للدفاع«؛ حيث 
اعتم���دت الصني عل���ى عدد من التكتي���كات اجلديدة 

مثل:
1- إلق���اء اللوم على الدول الغربية، والس���يما فرنس���ا 
ال���يت يقيم فيه���ا عبد الواحد حممد ن���ور، زعيم حركة 
حترير الس���ودان؛ إذ تشري وجهة النظر 
الصينية إىل أن أحد أبعاد أزمة دارفور 
يتمثل يف رفض بعض القوى السياسية 
اليت حتمل الس���الح التفاوض، فضاًل 
ع���ن عدم وضوح أجندتها السياس���ية، 
وتس���تطيع ال���دول الغربي���ة أن متارس 

نفوًذا إجيابيًّا علي قادة هذه القوى.
2- رف���ض مقولة أن الس���الح الصيي ه���و الذي يغذي 
نريان الصراع يف دارفور. فمن املعلوم أن الواليات املتحدة 
وروسيا وبريطانيا تعد من أكرب مصدري السالح للدول 
النامي���ة وم���ن بينها الس���ودان. وطبًقا لبع���ض التقديرات 
فإن الس���الح الصيي ال يتجاوز8% من إمجالي مشرتيات 
اخلرطوم من الس���الح. فضاًل عن أن الس���ودان تعد ثالث 
أك���رب منتج لألس���لحة التقليدية يف إفريقي���ا بعد جنوب 

إفريقيا ومصر.

3- التأكيد على اجلانب اإلنس���اني للدور الصيي يف 
دارفور. فقد قدمت الصني 11 مليون دوالر، باإلضافة إىل 
قرض ميسر بقيمة 90 مليون دوالر لبناء مرافق إمدادات 
املي���اه يف مش���ال دارف���ور. وترك���ز املس���اعدات الصينية 

لع���ل م���ا يقل���ق دوائ���ر صن���ع الق���رار 
ومراكز الفكر االسرتاتيجي الغربية 
هو أن الصني تأتي إىل إفريقيا بنموذج 
واالقتصادي���ة  السياس���ية   للتنمي���ة 

أكثر قدرة على حماربة الفقر
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لإلقلي���م عل���ي مش���روعات البنية األساس���ية، مث���ل بناء 
امل���دارس، ومتهيد الطرق، وتزويد الس���ودان باملضخات 

واملولدات الكهربائية. )24(
 موقف األمم املتحدة:)25(

لقد اتسم الفعل الدولي يف األمم املتحدة بالوقوع حتت 
تأث���ري القوى الغربي���ة الضاغطة، وعلى رأس���ها الواليات 
املتح���دة، وه���و ما جع���ل التدخ���ل اإلنس���اني هدًفا حبد 
ذاته، وليس التوصل إىل تسوية سلمية يف دارفور. أفضى 
ذلك إىل أمرين أساس���يني: أوهلما تش���ويه رؤى مجاعات 
التمرد، وتش���جيعها على رفع س���قف مطالبها السياسية 
بش���كل مبالغ فيه، يفوق قوته���ا احلقيقية على األرض. 
وعل���ى س���بيل املثال فإن عب���د الواحد ن���ور طالب بتدخل 
حلف مش���ال األطلنطي كما فعل يف احلالة البوس���نية، 
وذل���ك قب���ل توقيعه على أي اتفاق س���الم م���ع احلكومة 
الس���ودانية. وثانًيا فإن اجلماعات والتنظيمات احلقوقية 
الدولية جعلت نشر قوات دولية حلفظ السالم يف دارفور 

على قائمة أولويات الواليات املتحدة ودول أخرى)26(.

ويالح���ظ أن األم���م املتح���دة، وبالتنس���يق م���ع بع���ض 
املنظم���ات األخ���رى، تش���رف عل���ى أرب���ع بعث���ات حلفظ 

السالم يف املنطقة: 

أوهل���ا بعث���ة األمم املتح���دة يف الس���ودان، واليت تراقب 
تنفيذ اتفاق الس���الم الش���امل ال���ذي مت التوصل إليه عام 
2005م بني احلكومة السودانية واجلهة الشعبية لتحرير 

السودان. 

وثانًي���ا بعثة األم���م املتحدة يف دارف���ور اليت حلت حمل 
ق���وات االحت���اد اإلفريق���ي يف ديس���مرب 2007م؛ إذ بع���د 

 “Relief and Recovery: China’s Proactive Role in Darfur.” )24(
 BEIJING REVIEW. 51. 11 )2008(: 10-11.

)25( ح���ول دور األمم املتحدة، انظر: هانئ رس���الن، أزمة دارف���ور والقرار 1706 .. 
األبعاد والتداعيات ، السياسة الدولية، العدد 166، أكتوبر 2006م.

 Quoted in de Waal, A., ‘I will not Sign’ in London Review )26(
of Book, 30 November 2006. Available from http://www.
 lrb.co.uk/v28/n23/waal01_.html De Waal, A., ‘Dilemmas
 of Multiple Priorities and Multiple Instruments: the Darfur
Crisis’ in Accord, Issue 19, 2008. Available from http://

www.c-r.org/our-work/accord/incentives/darfur_1.php

سلس���لة من املفاوضات ب���ني األمم املتحدة والس���ودان مت 
التوصل إىل إقرار نشر قوة هجني إفريقية ودولية، وذلك 
طبًق���ا لقرار جملس األمن 1769 كما ذكرنا. ويف حالة 
تنفي���ذ هذا القرار يتم نش���ر حنو 26100 من قوات حفظ 
السالم يف دارفور، وهو ما جيعلها أكرب قوة حفظ سالم 

يف العامل. 

ثالًثا: أقرت األمم املتحدة بعثة للمراقبة والسيطرة على 
األوضاع اإلنسانية املضطربة على طول احلدود الشرقية 
لتشاد والش���مال الش���رقي إلفريقيا الوسطى. وهي تضم 
جانب���ني أحدهم���ا مدن���ي تابع لألم���م املتح���دة، واآلخر 

عسكري )اليوفور( تابع لالحتاد األوروبي.

4- موقف حمكمة اجلنايات الدولية:
الن���زاع الدارف���وري إىل  ب���أن إحال���ة  الق���ول  ميك���ن 
حمكمة اجلناي���ات الدولية، طبًقا لق���رار جملس األمن 
ا وبالغ التأثري على  الدول���ي عام 2005م، ميثل تطوًرا مهمًّ
تطور األحداث يف دارفور، والس���يما بعد إصدار املدعي 
الع���ام الدولي طل���ب مذكرة اعتقال حب���ق الرئيس عمر 

البشري)27(. 

وأحسب أن مثة عدد من املالحظات متثل مقدمة الزمة 
لق���راءة وفه���م هذا احلدث اخلطري يتمث���ل أوهلا يف وجود 
آلي���ات جديدة للنظام الدولي تنال من س���يادة واس���تقالل 
ال���دول، والس���يما النامي���ة منه���ا. فمحكم���ة اجلنايات 
الدولية اليت خرجت إىل حيز الوجود عام 2002م تستطيع 
حماكمة أي ش���خص متهم بارت���كاب جرائم حرب، أو 
إب���ادة مجاعية، أو تطهري عرق���ي بغض النظر عن موقعه 
ومكانت���ه، وبالتالي ال حصانة ألحد أمامها، كما أنها 
تسمو على املؤسسات واإلجراءات القانونية الوطنية. وقد 
وافقت ث���الث دول عربية فقط على هذه االتفاقية، وهي 

األردن وجيبوتي وجزر القمر.

 Natsios, A., ‘Beyond Darfur: Sudan’s Slide Toward Civil  )27(
War’, in Foreign Aff airs, 2008. Available from http://
www.foreignaffairs.org/20080501faessay87306/andrew-s-
 natsios/beyond-darfur.html and Natsios, A., ‘A Disaster in
the Making’, 12 July 2008. Available from http://www.ssrc.

org/blogs/darfur/2008/07/12/a-disaster-inthe-making/
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ثانًي���ا: تنعقد والية احملكم���ة بالنظر يف أي قضية بعد 
إحالته���ا إليها من قبل جملس األمن الدولي. وهنا خيتلط 
السياس���ي بالقانون���ي؛ إذ ميك���ن لن���ا أن نتس���اءل مل���اذا 
دارفور، وليس���ت فلس���طني أو العراق أو حتى كش���مري؟ 
ومل���اذا البش���ري وليس جورج بوش أو إيه���ود أوملرت؟ كما 
أن احملكمة حتيل عملية تنفيذ قرارات االعتقال واملثول 
أمامه���ا إىل جمل���س األمن، أو أي من ال���دول الداخلة يف 
عضويته���ا. وال ش���ك أن ه���ذا اإلج���راء يؤثر على س���يادة 

الدول وينال من استقرارها.

ثالًث���ا: تفتق���ر احملكم���ة إىل أجهزة التحقي���ق يف مناطق 
النزاع، وعليه فإننا جند يف احلالة الدارفورية قيام الس���يد 
أوكامب���و باالعتم���اد على اتهامات مرس���لة؛ اس���تناًدا على 
بيان���ات اس���تقاها من اإلنرتن���ت، ومن املنظم���ات احلقوقية 
واألهلية، س���واء يف الغرب أو حتى يف الداخل الس���وداني، 
واملعروف عنها احنيازها األيديولوجي الواضح لصاحل أحد 
أطراف الصراع يف دارفور. وعليه فإن قرار السيد أوكامبو 
ُيع���ّد غ���ري مت���وازن، وال يأخذ بع���ني االعتب���ار حقيقة تعقد 

األوضاع يف دارفور، وتداخل األبعاد اإلقليمية والدولية.

ولع���ل الفه���م الصحيح لق���رار الس���يد أوكامبو حيتاج 
إىل التعق���ل، وإدراك جدية ما حييق بالس���ودان وبالنظام 
العرب���ي بُرّمت���ه. يعي ذل���ك ضرورة عدم تش���خيص قرار 
إحالة البشري والنظر إىل أوكامبو باعتباره عمياًل للغرب 
أو ع���دوًّا للع���رب. فالرج���ل يعم���ل وفًقا آللي���ات جديدة، 
وعليه فإن املوقف الس���وداني ينبغي أن يركز على فساد 
اإلج���راءات القانوني���ة ال���يت اس���تند عليها املدع���ي العام 
الدول���ي. كما أن طبيع���ة وتعقد الصراع يف إقليم دارفور 
قد تعلي من ش���أن السياسي على القانوني. ومن ثم ينبغي 
إعادة النظر يف القرار للوصول إىل حل توافقي سياس���ي 

للمسألة الدارفورية.

أحس���ب أن أوكامبو ال حيسن فهم أوضاع الصراع يف 
دارف���ور، وال يدرك خطورة ما أق���دم عليه من اتهام رأس 
الدول���ة الس���ودانية. فهو حينما اته���م الوزير أمحد هارون 
وقائ���د اجلنجويد علي كوش���يب اعتربهم���ا األخطر يف 
كل م���ا حيدث من جرائ���م يف دارفور. وها هو اليوم يرى 

أن البشري هو املسئول األول عن كل ما حيدث؟

 إن ه���ذا الق���رار الدول���ي يعكس مدى تدخ���ل الفعل 
الدول���ي يف املس���ألة الس���ودانية لتحقيق م���آرب ومصاحل 
قًوى بعينها. فقد جاء توقيت القرار يف وقت اس���تطاع فيه 
أهل الس���ودان حتقيق نوع من التوافق السياس���ي وجتاوز 
عقب���ة قانون االنتخاب���ات، كما أن ش���ريكي احلكم 
متكنا من جتاوز عقبة مس���ألة »أبيي« عن طريق اللجوء 
إىل التحكي���م الدولي، وهن���ا ميكن للمتابع احملايد أن 
يقول بأن توقيت القرار مل يكن بأي حال ملصلحة السلم 
واألمن يف الدولة السودانية، وإمنا -وبعيًدا عن التفكري 
التآمري- يأتي يف س���ياق سلسلة متصلة احللقات حملاولة 

تفكيك السودان والنَّْيل من سيادته. 

وإذا نظ���رت ق���وى الداخل الس���وداني إىل ه���ذا القرار 
م���ن منظ���ور سياس���ي ومصلح���ي حب���ت، اعتم���اًدا على 
مفهوم »االس���تقواء باخل���ارج«، كما عكس���ته بوضوح 
اخلربة العراقية؛ فإن اخلاس���ر األكرب هو الوطن والدولة 
السودانية. وعليه فإن على مجيع القوى الوطنية االلتفاف 
والتوح���د وع���دم رفع س���قف مطالبه���ا السياس���ية؛ حتى 
ميك���ن جتاوز تل���ك األزمة احملدق���ة ال أقول بالس���ودان 

فحسب، ولكن بالعرب مجيًعا.

رابًعا: السيناريوهات واملآالت:
لع���ل الناظ���ر مل���آالت الص���راع الدارف���وري يس���تطيع 
اس���تناًدا على التحليل الس���ابق ملختلف أبعاده ومسبباته 
األساس���ية أن يشري إىل ثالثة سيناريوهات أساسية على 

النحو التالي:

1- سيناريو التفكيك والتقسيم:
إذ ميكن يف حالة تزايد الضغوط الدولية على حكومة 
اخلرطوم، واس���تخدام سالح احملكمة اجلنائية الدولية 
أن تنه���ار النخب���ة احلاكمة يف الش���مال لصاحل حتالف 
املعارض���ة املرتبص بها مش���ااًل وجنوًبا وغرًب���ا. وعليه فإن 
نش���ر قوات دولية ضخمة يف غرب السودان الغي بثرواته 
الطبيعية وفًقا للق���رار األممي 1769 يضمن عزل منطقة 
دارفور عن قلب الس���ودان النيلي األوس���ط، ويدعم ذلك 
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وج���ود ق���وات أوروبية )اليوف���ور( على احلدود التش���ادية 
وحدود مجهورية إفريقيا الوسطى.

وطبًقا هلذا التصور يتم تفكيك السودان إىل كيانات 
مس���تقلة، أو شبه مستقلة يف احمليط والوسط واجلنوب؛ 

وذل���ك به���دف ع���زل التأث���ري العرب���ي 
اإلس���المي والتوكي���د عل���ى إفريقية 
الس���ودانية  الكيان���ات  وعلماني���ة 
اجلدي���دة. ورمب���ا يدع���م ذل���ك ثالث���ة 
اعتبارات أساس���ية هي وجود البرتول 
واحت���واء  الس���ودان،  واليوراني���وم يف 
مصر من خالل السيطرة على عمقها 

االس���رتاتيجي يف الس���ودان، وأخ���رًيا النف���اذ إىل البح���ر 
األمحر حبسبانه حبًرا مائيًّا عامليًّا بالغ األهمية.

ومث���ة تباين واضح يف الرؤى بني ش���ريكي احلكومة 
الوطنية يف الس���ودان إزاء الصراع يف دارفور، وال س���يما 
نش���ر الق���وات الدولي���ة، وه���و م���ا يصن���ع ضغوًط���ا على 
حكومة البش���ري للقبول خبطة التقسيم الدولي للسودان 

وفًقا لصيغة القرار 1706.

 سيناريو بقاء األوضاع على ما هي عليه:
 إذ يت���م وفًق���ا هلذا التصور اس���تمرار تده���ور األوضاع 
اإلنس���انية يف إقليم دارفور؛ حيث تعمد الفصائل املختلفة 
يف ظ���ل حال���ة الفوضى وغي���اب األم���ن إىل االخنراط يف 
أعمال الس���رقة والس���طو املس���لح والنهب. وه���و ما يؤدي 
إىل إطال���ة عمر املأس���اة اإلنس���انية يف اإلقليم. وال خيفى 
أن تغي���ري مثل ه���ذا الوضع الفوضوي يتطل���ب ثالثة أمور 
أساس���ية: حتى ميك���ن تفعيل دور قوات حفظ الس���الم 

الدولية:
ضرورة وجود سالم حقيقي حتى ميكن احملافظة عليه.

وجود التزام وإرادة قوية من ِقَبل كافة األطراف للتسوية.
وحدة املواقف الدولية وال سيما يف جملس األمن.

فف���ي ظ���ل حال���ة االنقس���ام والتم���زق السياس���ي ب���ني 
مجاع���ات املعارضة السياس���ية يف دارف���ور يصبح اهلدف 
الذي تس���عى إليه كل مجاعة ه���و احلصول على أفضل 

صفق���ة ممكنة، إم���ا سياس���يًّا وإما عس���كريًّا. وعليه 
يصع���ب االتفاق، وه���و ما أظه���ره الرفض الع���ام التفاق 
سالم دارفور الذي مت توقيعه عام 2006م مع فصيل منى 
أركون مناوي يف حركة حترير السودان، يعي ذلك أن 
عمليات حفظ السالم تصبح، واحلالة 
ه���ذه، مس���تحيلة؛ ألنه ال يوجد س���الم 

ميكن احلفاظ عليه.

عملي���ة  ف���إن  آخ���ر؛  وعل���ى صعي���د 
االس���تقواء باخل���ارج م���ن جانب كثري 
م���ن أط���راف املعارضة، فالس���يد عبد 
الواحد ن���ور يقيم يف فرنس���ا، ويعتمد 
على تأليب اجملتمع الدولي ضد نظام البش���ري، كما أن 
خلي���ل إبراهيم تربطه عالق���ات وثيقة بنظام إدريس دييب 
يف تش���اد، ويدفع ذلك كله إىل غي���اب اإلرادة التوافقية 
إلحداث تسوية سلمية شاملة يف دارفور. أما على الصعيد 
الدول���ي؛ ف���إن اختالف املص���احل الدولي���ة أدى إىل تباين 
مواقف القوى الكربى بشأن التعامل مع امللف الدارفوري. 
يتضح ذلك من معارضة كل من الصني وروسيا للمواقف 

الغربية املتشددة إزاء السودان يف جملس األمن.

 سيناريو اإلصالح والتسوية:
من املف���رتض، واحلالة هذه، حدوث اخرتاق سياس���ي 
كب���ري يت���م مبقتض���اه التوصل إىل اتفاق س���الم ش���امل 
القتس���ام الث���روة والس���لطة يف إقليم دارف���ور، ولعل ذلك 
ُيعل���ي م���ن خي���ار الس���ودان الواح���د، وإن كان يف إطار 
وج���ود كيانات فيدرالية أكثر اس���تقالاًل عن املركز، 
ولع���ل ذلك املنحى يرتبط ارتباًطا كب���رًيا بإرادة اجملتمع 
الدول���ي، والضغ���ط عل���ى كاف���ة األط���راف الفاعلة يف 

الصراع الدارفوري على قدم املساواة. 

ولعل مس���ألة طرح تعليق إج���راءات حماكمة الرئيس 
البش���ري أم���ام حمكم���ة اجل���زاء الدولية م���ن قبل بعض 
الدوائ���ر الغربي���ة، وال س���يما فرنس���ا يش���ري إىل الطبيعة 
السياس���ية للمحكمة؛ نظ���ًرا الرتباطه���ا مبجلس األمن 

وتوازناته السياسية املختلفة. 

والتم���زق  االنقس���ام  حال���ة  ظ���ل  يف 
املعارض���ة  مجاع���ات  ب���ني  السياس���ي 
السياس���ية يف دارف���ور يصب���ح اهلدف 
ال���ذي تس���عى إلي���ه كل مجاع���ة هو 
احلصول على أفض���ل صفقة ممكنة، 

إما سياسيًّا وإما عسكريًّا
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وعل���ى أية حال فإن املش���ابهة واردة بني منوذج اجلنوب 
والغ���رب يف الش���أن الس���وداني. إذ على الرغ���م من وجود 
بعض املش���كالت االجتماعية واالخت���الالت الثقافية يف 
الصراع الدارفوري، إال أن األبعاد السياسية واالقتصادية 
تشكل ُلّب القضية. يعي ذلك أن حتقيق القسمة العادلة 
يف الس���لطة والث���روة على نطاق الس���ودان الواحد س���وف 

ا لتسوية قضية دارفور. يكون مدخاًل مهمًّ

 واملتص���ور وفًقا هلذا االجتاه اإلصالحي أن يتم االتفاق 
على إقامة س���ودان دميقراطي موحد قائم على االعرتاف 
بالتنوع العرقي الثقايف، وأن تكون املس���اواة هي أساس 
املواطن���ة يف الدول���ة اجلديدة مع االلت���زام املطلق حبقوق 
اإلنس���ان والتنمية الش���املة اليت تضم���ن توزيًعا عاداًل يف 
الس���لطة والثروة، كما يتم االعرتاف باملس���اواة الثقافية 
واحلرية يف ممارسة العادات والتقاليد والطقوس الدينية 
للجميع. وأحس���ب أن ذلك كله يضمن بناء دولة سودانية 

جدي���دة تش���مل وحتت���وي مجي���ع أبنائه���ا عل���ى اختالف 
ثقافاتهم وانتماءاتهم العرقية والدينية.

اخلامتة

اخليارات االسرتاتيجية:
لق���د أضحت الرؤية الس���ائدة حول طبيع���ة الصراع يف 
دارفور ت���دور حول مفاهيم احلرب الِعْرقية بني املزارعني 
ّح���ل من القبائل العربي���ة، وذلك من  األفارق���ة والبدو الرُّ
أج���ل احلصول على املياه وال���كأل. وعليه فإن املتمردين 
ميثل���ون القبائل اإلفريقية، بينم���ا وجدت القبائل العربية 
الدع���م م���ن احلكوم���ة الس���ودانية وامليليش���يات التابعة 
هلا، واملعروفة باس���م »اجلنجوي���د«. كما أن الصني اليت 
حتص���ل على حن���و ثلثي النف���ط الس���وداني ال متارس أي 
ضغ���ط حقيقي على اخلرطوم م���ن أجل وقف انتهاكات 

حقوق اإلنسان يف اإلقليم.



أبعاد أزمة دارفور ومآالتها.. رؤية اسرتاتيجية

231التقرير االسرتاتيجي السادس

وال ش���ك أن تل���ك النظ���رة معيبة ومبالغة يف التبس���يط 
الش���ديد الذي جيايف واقع األزمة املعقد واملتشابك كما 
بّيّن���ا آنًفا. وق���د ازدادت األم���ور تعقي���ًدا يف مايو 2008م 
حينم���ا متكنت جمموع���ة من متمردي العدل واملس���اواة 
م���ن الوص���ول إىل العاصم���ة املثلثة، حماولني االس���تيالء 
على الس���لطة عن���وة، ومن ث���م نق���ل أرض املعركة ألول 
م���رة إىل أم درمان. وأيًّا كان األم���ر، فإن مالمح األزمة 
احلقيقي���ة تتمثل يف وجود أكثر من 2,5 مليون ش���خص 
مش���رد يعيشون يف معسكرات لالجئني يف دول اجلوار، 
كم���ا قتل حنو )200( أل���ف أو يزيد؛ نتيجة هلذا الصراع 

الدامي، وهو ما يعي أننا أمام مأساة إنسانية حقيقية.

 ويبدو أن الصورة سوف تظل قامتة على األمد املنظور؛ 
حيث يش���هد اإلقليم تدهوًرا ح���ادًّا يف األمن؛ نظًرا حلالة 
االنقسام الشديد بني اجلماعات املسلحة، وعجز القوات 
اإلفريقي���ة والدولي���ة ع���ن محاي���ة املدني���ني يف اإلقلي���م؛ 
إذ كيف يتس���نى لنحو تس���عة آالف ش���خص أن يراقبوا 

ويسيطروا على إقليم يف حجم الدولة الفرنسية؟!

إصالح النظام األمين والقضائي
يالحظ أن السودان يعاني أزمة يف بناء الدولة الوطنية، 
وه���و ما يعي فش���ل جه���از الدول���ة يف القي���ام بالوظائف 
األساس���ية، والس���يما فما يتعلق منها بالتوزيع السلطوي 
للقي���م وبتحقيق األمن والنظام يف س���ائر أحن���اء إقليمها. 
وإذا كان���ت الدول���ة عاجزة وغ���ري قادرة على الس���يطرة 
فإن إص���الح أجهزتها األمنية والقضائي���ة يعد أمًرا الزًما 
للحديث عن تس���وية ش���املة وعادلة للص���راع يف دارفور. 
ولعل ذلك يطرح من الناحية االسرتاتيجية قضايا الفساد 
واجلرائ���م املختلفة، وتوفري إج���راءات قضائية ملواجهتها 
واحل���د منه���ا. كما أنه يش���ري كذلك إىل إش���كاليات 
الشرعية السياسية، وضرورة حتقيق توافق سياسي عام 

بني أهل السودان مجيًعا.

القسمة العادلة للثروة والسلطة
لع���ل أح���د املطالب األساس���ية جلماع���ات التمرد اليت 
جل���أت إىل محل الس���الح يف مواجهة الس���لطة احلاكمة 

متثَّل دائًما يف القس���مة العادلة للثروة والس���لطة، واحلد 
م���ن عملي���ات اإلقص���اء والتهميش اليت مارس���تها النخبة 
احلاكم���ة يف اخلرط���وم منذ االس���تقالل حب���ق األقاليم 
املختلف���ة يف اجلن���وب والغرب والش���رق. والس���ودان غي 
بثرواته الطبيعية والبشرية، ولكي يتم توجيهها لتحقيق 
التنمية املس���تدامة يصبح من الضروري توزيعها بش���كل 

عادل بني مجيع أبنائه.

حتسني مشروعات البنية األساسية:
إذ م���ن املعروف أن الس���ودان تش���هد واحدة من أس���وأ 
ش���بكات االتص���ال يف العامل. وه���ي حباجة إىل تركيز 
اجله���ود، وتوجيه الثروة لبناء الطرق واجلس���ور، وتوفري 
وس���ائل االتصال بني خمتلف املناطق، والسيما تلك اليت 

عانت من التهميش. 

تبين رؤية متعددة األبعاد ومتوازية للخروج من 
األزمة الراهنة

إن اسرتاتيجية اخلروج من هذا النفق املظلم الذي تسري 
فيه دارفور وبعض مناطق السودان يقتضي حتقيق إصالح 
قضائ���ي وأمي، وهو ما يعي إجراء إصالحات هيكلية 
عل���ى األجه���زة الوطنية كالش���رطة واجلي���ش والقضاء. 
لك���ن ذل���ك يتطل���ب يف ذات الوق���ت وج���ود إصالح���ات 
سياس���ية واقتصادية مهم���ة، كما يتطلب دع���م وتعاون 
اجملتمع الدولي، والسيما العربي واإلسالمي إلجناح هذه 

التوجهات االسرتاتيجية للخروج من األزمة.

 ومع ذلك يظل مس���ار األزمة الدارفورية ومآهلا مرتبًطا 
ب���اإلرادة الواعية ألط���راف الص���راع يف الداخل واخلارج. 
فإذا كانت قوى اخلارج حتاول حتقيق أجندتها السياسية 
ومصاحلها اخلاصة؛ فإن قوى الداخل تستطيع أن تواجه 
ذل���ك كل���ه من خ���الل إع���الء الوط���ي عل���ى اخلاص، 
والتأكيد على الس���ودان الواحد؛ عوًض���ا عن املطالبات 
الطائفية واإلقليمي���ة. وأن يكون اهلدف األمسى للجميع 

هو الوحدة من خالل التعدد والتنوع. 
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معلومات إضافية
دارفور.. معلومات أولية

يقع إقليم دارفور يف أقصى غرب الس���ودان، وحُتّد اإلقليم ثالث دول: من الش���مال ليبيا، ومن الغرب تش���اد، ومن 
اجلن���وب الغرب���ي إفريقيا الوس���طى، فضاًل عن متامخت���ه لبعض األقاليم الس���ودانية مثل حبر الغ���زال وكردفان من 
الش���رق، وينقس���م اإلقليم إداريًّا إىل ثالث مناطق: مشال دارفور وعاصمته مدينة الفاش���ر، وجنوب دارفور وعاصمته 

مدينة نياال، وغرب دارفور وعاصمته مدينة اجلنينة.

تبل���غ مس���احة دارف���ور  510  ألف ك���م 2 ، وهي تقدر خبمس مس���احة الس���ودان، والغالب على إقلي���م دارفور كثرة 
املرتفعات اجلبلية، وأهمها جبل مرة؛ حيث يوجد أكثر األراضي الدارفورية خصوبة. 

يبل���غ ع���دد س���كان اإلقليم حوالي س���تة ماليني نس���مة تقريًبا، وقبائل دارف���ور متعددة، وتنقس���م إىل أعراق زجنية 
وحامية وس���امية، وغالبية سكانها مسلمون »س���ّنة«، ويقطن يف الريف  75%  منهم وهم »جمموعات القبائل املستقرة« 
مث���ل: »الفور« و»املس���اليت« و»الزغاوة«، و»الداجو« و»التنجر« و»التامة«، بينما ميث���ل الرعاة الرُّّحل حوالي  15% ، وهم 
»جمموع���ات القبائل الرح���ل« مثل: »أبالة« و»زي���الت« و»حماميد« و»مهريه« و»بي حس���ني« و»الرزيق���ات« و»املعالية«، 

والباقون يقيمون يف بعض املدن، مثل الفاشر، ونياال، وزالنجي .  

وغالبية القبائل املس���تقرة من األفارقة، ويتكلمون لغات حملية باإلضافة للعربية، وبعضهم من العرب، أما غالبية 
قبائل الرُّّحل فهم عرب ويتحدثون اللغة العربية، ومنهم أيًضا أفارقة. 

)Islamonline.net:خريطة تقريبية للتوزيع القبلي يف دارفور )املصدر 

* * *
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دارفور.. من »اململكة اإلسالمية« إىل »أرض الصراعات«
كانت دارفور يف السابق مملكة إسالمية مستقلة َتعاقب على حكمها عدد من السالطني، كان آخرهم السلطان 
عل���ي دين���ار، وكان لإلقليم ُعملته اخلاصة وعَلم���ه، وحُيَكم يف ظل حكومة فيدرالية حيك���م فيها زعماء القبائل 

مناطقهم، وكانت هذه الفيدراليات مستقلة متاًما حتى سقطت يف احلقبة العثمانية. 

وقد اجته أهل دارفور خالل احلكم العثماني الذي اس���تمر حنو 10 س���نوات ألس���لوب املقاومة، وش���ّكل األمراء 
واألعيان حكومات ظل كانت مسئولة عن قيادة جيش دارفور املوحد الذي كان يشن عمليات املقاومة ضد اجليش 

الرتكي.

كما ش���هد اإلقليم عدة ثورات؛ من أش���هرها ثورة الس���لطان هارون اليت دحرها غوردون باش���ا عام 1877م، وثورة 
مادبو مبدينة الضعني، وثورة البقارة. وعند اندالع الثورة املهدية سارع األمراء والزعماء ملبايعة املهدي ومناصرته حتى 

نالت استقالهلا جمدًدا. 

ومل يدم استقالل اإلقليم طوياًل؛ حيث سقط جمدًدا حتت حكم املهدية عام 1884م الذي وجد مقاومة عنيفة حتى 
سقطت املهدية عام 1898م، فعاد السلطان علي دينار ليحكم دارفور. 

وعند اندالع احلرب العاملية األوىل أيد س���لطان دارفور تركيا اليت كانت متثل مركز اخلالفة اإلس���المية؛ األمر 
الذي أغضب حاكم عام الس���ودان، وأش���عل العداء بني السلطنة والس���لطة املركزية، والذي كانت نتيجته اإلطاحة 

بسلطنة دارفور وضمها للسودان عام 1917م. 

وقد تأثر إقليم دارفور بالثقافة اإلس���المية قبل دخول املس���تعمرين؛ فأقيمت املدارس الدينية لتعليم القرآن والشريعة 
اإلسالمية، ومت إرسال العديد من أبناء اإلقليم إىل الدراسة يف األزهر الشريف؛ حيث خصص »رواق دارفور« منذ تلك 

الفرتة، كما كانت هناك نهضة ثقافية وفكرية ساهمت يف تالحم القبائل. 

ومما يذكره التاريخ عن السلطان علي دينار أنه كان يكسو الكعبة املشرفة سنويًّا، ويوفر الغذاء ألعداد كبرية 
من احلجاج فيما يعرف عند سكان اإلقليم ب�»قدح السلطان علي دينار« أو »أبيار علي«. 

وق���د م���رت عل���ى إقليم دارف���ور الكثري من التط���ورات والتدخالت اليت أث���رت على اختالف ثقاف���ات املنطقة وتنوع 
أعراقه���ا، خصوًص���ا مع توطن قبائل من الرُّّحل من غري س���كان اإلقليم، ومع ظهور الدول اإلفريقية نتيجة التقس���يم 
اجلغرايف وتعاظم الصراعات املسلحة يف املنطقة بدأت تظهر أنواع من االنعزال املكاني واالنعزال االجتماعي واالنعزال 

الفكري.

ورغ���م أن ه���ذا اإلقليم ع���رف طوال تارخي���ه الصراعات القبلي���ة على املرع���ى واألرض ومصادر املي���اه، لكن هذه 
الصراعات كانت حمدودة، ومل يس���مع أحد أن االختالفات اإلثنية والثقافية بني هذه اجملتمعات اليت مت اس���تغالهلا 
بص���ورة واس���عة يف ه���ذا الص���راع كان هل���ا دور يف أي خالفات بني جمموع���يت القبائل املختلفة؛ حي���ث كان يتم حل 
النزاع���ات يف مؤمترات قبلية تنتهي بتوقي���ع اتفاقيات املصاحلة بني أطراف النزاع، غري أن النزاعات واحلروب القبلية 

اتسعت بصورة كربى مع الوقت، وتشعب النزاع، وتدخلت أطراف دولية وإقليمية. 

ونظًرا للمس���احة الشاس���عة لإلقليم، وضعف احلكومات املركزية يف اخلرطوم، فقد انتش���ر السالح يف اإلقليم، 
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وتفاقم���ت النزاع���ات القبلية، وأصبح أكث���ر من 85% من الصراعات الَقَبِلّية يف الس���ودان ي���دور يف دارفور »اململكة 
اإلسالمية« السابقة.

ميليشيا »اجلنجاويد«
هي ميليش���يات مس���لحة يف إقليم دارفور ُينس���ب إليها القيام بعمليات قتل واغتصاب وتش���ويه ونهب وإحراق عشرات 

اآلالف من البيوت، وتشريد مئات اآلالف من األشخاص يف إقليم دارفور.

كلم���ة »جنجاوي���د« مكونة م���ن ثالثة مقاطع هي: »جن« مبعنى رجل، و»جاو« أو »ج���ي« وُيقصد بها أن هذا الرجل 
حيمل مدفًعا رشاًشا من نوع »جيم 3« املنتشر يف دارفور بكثرة، و»ويد« ومعناها اجلواد.. ومعنى الكلمة بالتالي هو: 

الرجل الذي يركب جواًدا وحيمل مدفًعا رشاًشا. 

وهؤالء غالًبا ما يلبس���ون ثياًبا بيضاء مثل أهل الس���ودان، ويركبون اخليل، ويهامجون السكان واملتمردين مًعا يف 
دارف���ور، وهن���اك رواي���ات عن نهبهم أهالي دارفور، واس���تهدافهم قبيلة الزغاوة اإلفريقية اليت خ���رج منها أحد زعماء 

حركات التمرد يف دارفور، وعن مطاردتهم يف الوقت نفسه للمتمردين على حكومة اخلرطوم. 

ويف حني تتهم حركات التمرد يف دارفور ووكاالت اإلغاثة الدولية »اجلنجاويد« بأنهم أعوان احلكومة وتابعوها، 
وأنهم عرب يشنون هجمات عنيفة على األفارقة السود من قبائل الفور واملساليت والزغاوة.. تنفي احلكومة السودانية 

ذلك بشدة، وتقول: إنها ال والية هلا عليهم، وإنهم يهامجون قواتها أيًضا. 

ا، رمبا بضعة آالف،  وال يعرف عدد أفراد هذه امليليشيا، وإن كانت بعض التقارير تشري إىل أن عددهم صغري جدًّ
لكنهم مس���لحون تسليًحا جيًدا بالرشاش���ات، ويركبون اخليل واجلمال، وأن هدفهم من مهامجة القبائل اإلفريقية 

هو طردهم من بيوتهم، وإجبارهم على التخلي عن موارد املياه واملراعي املهمة للقبائل الرُّّحل ذات األصول العربية. 

كما ذكرت بعض املصادر أن اجلنجاويد يعيشون على الرعي، وأنهم تعرضوا لضرر كبري بسبب التصحر الذي 
قّلل من موارد املياه واملراعي يف دارفور بشكل ضخم، وأنهم يهامجون رجال القبائل اإلفريقية؛ ألن منهم خيرج العدد 

األكرب من مقاتلي حركات التمرد، وأن هدفهم بالتالي هو القضاء على التمرد من خالل ضرب هذه القبائل. 

املصادر:
- حممد مجال عرفة، دارفور.. التاريخ والقبائل واجلنجاويد، موقع »إسالم أون الين«، 2004/5/9م.  

- هانئ رسالن، دارفور:  األزمة.. واجلهات املقاتلة واألدوار اخلارجية، موقع »إسالم أون الين«، 2004/5/9م.

- اجلزيرة نت، إقليم دارفور 2004/10/3م.

* * *
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ملخص الدراسة
ا يف حياة الدولة اللبنانية منذ تأسيس����ها، فكانوا أكث����ر حرًصا من غريهم على وحدة  لع����ب س����ّنة لبن����ان دوًرا مهمًّ
البالد وتطورها، كما كانت هلم دوًما كلمتهم يف مواجهة العدو اإلس����رائيلي. لكّن وضعهم الداخلي لطاملا اّتس����م 
بالضع����ف؛ نتيج����ًة الغتيال رموزهم ومرجعياتهم، ولعدم انتقال عدوى وحساس����ية »الطائفي����ة« إليهم، لكّن الطعنات 

املتتالية جعلتهم يشعرون أّنهم مستهَدفون، مع ما يرتتب على ذلك من شعور بالقهر والظلم واخلذالن وعدم النصرة.

وكان لعالقة أهل السّنة بزعمائهم، وممثليهم على الصعيدين السياسي والديي، وضع خاص، ما دفعهم منذ 
وقت بعيد إىل السعي لتثبيت قّوة متثيل مرجعياتهم السياسية والدينية. يف وقت كانوا فيه يف مرمى مجيع القوى 
الدولية واإلقليمية، خاّصة الواليات املّتحدة وإس���رائيل وس���وريا. وقد بقي سّنة لبنان خارج املعادلة بفعل املؤامرات 

الداخلية واخلارجية إىل أن مت التوصل إىل اتفاق الطائف.

ورغم أن توقيع اتفاق الطائف أدى إىل تعديل صالحيات رئيس احلكومة فيما بدا وكأّن نصًرا سياسيًّا حتقق 
لصاحل أهل الس���ّنة، لكن س���وريا عملت على تقويض هذه الصالحيات، فعاد الصراع الداخلي من جديد، حتى 
جميء رفيق احلريري إىل رئاس���ة الوزراء وتس���ليطه الضوء على موقع السّي يف الرتكيبة السياسية اللبنانية، مبا 

يتمتع به من عالقات سياسة واقتصادية واسعة.

ومع وصول النفوذ احلريري إىل قّمته يف لبنان وخارجه، مت اغتياله بعملية تفجريية هائلة، لتجد الطائفة السنّية 
نفس���ها حتت األضواء؛ نتيجة فقدانها الرمز الذي طاملا كانت تس���عى إليه، ما أعاد إليها ذاكرة املؤامرات اليت 
اس���تهدفتها عرب اغتيال رموزها وأعمدتها السياس���ية والدينية، ما أدى الش���تداد العداء للنظام السوري، وباملقابل 
ازدياد قاعدة تيار املستقبل السنية، وازدياد الوعي بعدم التفريط باحلقوق، وااللتفاف حول مركز رئيس الوزراء 

كمرجعية سياسية،وإيالء اهتمام أكرب مبوقع مفيت اجلمهورية.

إن الس���ّنة يواجهون يف املرحلة املقبلة حتّديات ِجس���ام ليس أقّلها اتّس���اع دائرة اخلطر اليت متّثلها على الصعيد 
الداخل���ي بع���ض القوى واألحزاب والطوائ���ف اليت تعمل على العبث مبصري ومقّدرات أهل الس���ّنة واجلماعة حتت 
ش���عارات متعّددة وخمتلفة، وبكافة الوس���ائل اإلعالمية واملالية والتنظيمية، وحتى بالقوة العسكرية والسالح، 

وهم حيتاجون إىل تعزيز وعيهم بهذا اخلطر، والعمل على احتوائه.

أهل السّنة يف لبنان
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متهيد
لطاملا انعكس الوضع العربي على وضع الطائفة السنّية يف لبنان خالل العقود املاضية، وقد لعب سّنة لبنان الذين 
ا يف حياة الدولة اللبنانية منذ تأسيسها وحتى اليوم، كما  اعتربوا أنفسهم امتداًدا للعمق العربي واإلسالمي دوًرا مهمًّ
كانت هلم كلمتهم يف مواجهة العدو اإلس���رائيلي على الدوام. لكّن وضعهم الداخلي لطاملا اّتس���م بالضعف؛ نتيجًة 
الغتي���ال رموزه���م ومرجعياتهم من جهة، ولع���دم انتقال عدوى وحساس���ية »الطائفية« املوج���ودة يف الطوائف اللبنانية 
، لكّن الطعنات اليت تلقوها الس���يما  األخرى بقّوة،على اعتبار أّن عمقهم العربي هو يف نفس الوقت عمقهم الس���يّ
خالل فرتة الوجود الس���وري يف لبنان وإثر اغتيال احلريري، قد س���اهمت يف تغيري بعض اخلصائص املميزة هلم، فهم 

باتوا يشعرون أّنهم مستهَدفون؛ مع ما يرتتب على ذلك من شعور بالقهر والظلم واخلذالن وعدم النصرة.

م���ن ه���ذا املنطل���ق، حن���اول يف ه���ذه الدراس���ة تس���ليط الض���وء عل���ى وض���ع الطائف���ة الس���نّية يف لبن���ان، وذل���ك 
املنه���ج  يتيح���ه  ال���ذي  العم���ق  ب���ني  امل���زج  يق���وم عل���ى  وال���ذي  املتكام���ل«،  »املنه���ج  م���ن خ���الل االعتم���اد عل���ى 
التارخي���ي، والش���مول ال���ذي يعطي���ه املنه���ج الوصف���ي التحليل���ي، وذل���ك يف حماول���ة لإلحاط���ة بالدراس���ة موض���وع 
 البح���ث، م���ن خ���الل اإلحاط���ة مبختل���ف التط���ورات ال���يت حلق���ت به���ا من���ذ اس���تقالل لبن���ان، وحت���ى يومن���ا ه���ذا. 

وتقسم الدراسة إىل أربع نقاط أساسية، يسبقها متهيد، ويليها خامتة، وذلك على الشكل التالي:

أواًل: دور أهل السنة تارخييًّا يف لبنان وعالقتهم مبرجعياتهم:
ويتضمن هذا احملور ش���رًحا لدور أهل الس���نة يف لبنان وتوجهاتهم العامة منذ االس���تقالل، باإلضافة إىل عالقة أهل 

السّنة بزعمائهم، ومبمثليهم على الصعيدين السياسي والديي،وعددهم وتوزعهم اجلغرايف.

ثانًيا: واقع أهل السّنة يف لبنان )قبل وبعد اتفاق الطائف 1989م(:
ويتضمن هذا احملور تس���ليًطا للضوء على على واقع أهل الس���ّنة يف لبنان قبل وبعد اّتفاق الطائف، وعلى موقعهم يف 

الصراع على الصعيد الداخلي واخلارجي خالل تلك الفرتة، ويف أجندات القوى الدولية واإلقليمية.

ثالًثا: التحوالت اليت طرأت على أهل السنة يف لبنان بعد اغتيال احلريري: 
ويتضمن هذا احملور ش���رًحا ألهم التحوالت اليت أصابت الطائفة الس���نّية، والكيفية اليت تبلورت عليها، ونتائجها 
على الوضع داخليًّا، وعلى نظرة الطائفة السنّية ملوقعها ودورها يف لبنان، واهلواجس واملخاوف اليت طالتها إثر عملية 

االغتيال ملوقع وشخص ممثلها السياسي.

أهل السّنة يف لبنان

 علي حسني باكري
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رابًعا: خالصة عن عناص���ر الضعف والقوة لدى 
الطائفة السنّية: 

ويتن���اول ه���ذا احملور ه���ذه العناصر، وال���يت أظهرتها 
طت الضوء عليها، )منها اعتداء  األحداث األخرية، وس���لّ
ح���زب اهلل يف 7 آي���ار عل���ى أه���ل الس���ّنة أه���ل ب���ريوت، 
واس���تهداف حلفائه للطائفة الس���نّية( ليصار بالتالي إىل 

اإلملام بها وحماولة معاجلتها.

وأخرًيا اخلامتة.

أواًل: دور أهل الس���نة تارخييًّا يف لبنان وعالقتهم 
مبرجعياتهم:

مل يك���ن لبن���ان، حبدوده احلالية، ومس���احته البالغة 
10452 كيلو مرًتا مربًعا، بلًدا معروًفا قبل 31 أغسطس 
1920م، تاريخ إعالن اجلنرال »غورو« الفرنسي دولة لبنان 
الكبري، حيث ضمَّ إليه -وفق القرار الشهري 318- والية 
بريوت مع أقضيتها وتوابعه���ا )صيدا وصور، ومرجعيون 
وطرابلس، وعكار( والبقاع مع أقضيته األربعة )بعلبك، 
والبقاع، وراشيا وحاصبيا(، فاتسعت مساحته من 3500 
كيلو م���رًتا مربًعا إىل 10452 كيلو مرًتا مربًعا، وازداد 

سكانه من 414 ألف نسمة إىل 628 ألًفا.)1(

أما قبل ذلك التاريخ فكان هذا البلد جزًءا من أراضي 
سورية، ُيطلق عليه اس���م »جبل لبنان«، ويضّم قسًما من 
سلسلة جبال لبنان الغربية، امتدت من بلدة بشرى مشااًل 
ل هذا البلد الصغري مع  حتى بلدة جزين جنوًبا. وقد شكَّ
سورية واألردن وفلسطني بأشكاهلا احلالية ما ُيعرف يف 
التاريخ اإلس���المي ببالد الش���ام، تلك األرض اإلسالمية 
اليت مدحها رس���ول اهلل –صلى اهلل عليه سلم-، وذكر 

حماسنها إىل قيام الساعة. 

 تارخييًّا مل يكن أهل السنة يف لبنان يؤيدون انفصال 
املناط���ق العربية عن الس���لطنة العثماني���ة يف أوائل القرن 

)1( للتفاصيل عن إعالن دولة لبنان الكبري، انظر: غسان عيسى، العالقات 
اللبنانية - السورية، بريوت، شركة املطبوعات للتوزيع والنصر، ط1، 

2007م، ص27.

العش���رين، ب���ل طالبوا بإج���راء إصالح���ات داخلية تؤمن 
مشاركة أكثر للعرب يف حكم هذه السلطنة.)2(

فاملسلمون أهل السّنة واجلماعة هم الذين أقاموا نظام 
الدولة اإلمرباطورية اليت كانت جتمع مصر وبالد الشام 
واملغرب العربي، وقد اعتاد السّي منذ أكثر من 1400 
س���نة على هذا النظام الوحدوي، ومل يتخل عنه مطلًقا، 
وبالرغ���م من إع���الن دولة لبن���ان الكبري ع���ام 1920م، 
وم���ن ثّم إع���الن اجلمهوري���ة اللبنانية ع���ام 1926م، فقد 
حرص الس���نة على إعالن رفضهم الشديد لالنفصال عن 
سوريا الطبيعية، لذلك عقدوا بني عامي 1920 و1943م 
مؤمترات الس���احل واألقضية األربع���ة الوحدوية؛ رفضوا 
م���ن خالهلا االنفصال عن س���وريا الكربى إىل أن جاءت 
التسوية عام 1943م بني الرئيسني بشارة اخلوري ورياض 
الصل���ح، متضمن���ة اع���رتاف املس���لمني عام���ة، والس���ّنة 
خصوًصا، بهذا الكيان اجلديد، بش���رط حتقيق العدل 

واملساواة بني اجلميع يف الدولة اللبنانية.)3(

وعل���ى الرغ���م من أّن ذل���ك مل حيصل نتيجة الس���تئثار 
املس���يحيني املوارنة مبفاصل الدولة آنذاك، إاّل أّن السنة 
أصبح���وا أكث���ر حرًصا من غريه���م على وح���دة البالد 
وتطورها، واستمرارها على قاعدة أنها جزء من احمليط 
العربي اإلس���المي الس���ي، وأّنهم امتداد وجزء ال يتجزأ 
ر تفاعلهم مع  من األمة العربية واإلسالمية، وهذا ما يفسِّ
قضاي���ا هذه األمة، فكانوا كلما ُأوقدت نار للعروبة أو 
لإلس���الم يف ديار العرب واملس���لمني هبوا لنصرتها وتبي 

مبادئها.)4(

أ- عالقتهم مع مرجعياتهم:
يتبع الس���ّنة يف لبنان، تقليًدا، مرجعيتني أساس���يتني، 
األوىل سياسية متّثلها بعض العائالت الشهرية اليت كان 
ة على الس���احة السياس���ية  هلا دور كبري يف متثيل الس���نّ

)2(  نهى قاطرجي، طوائف لبنان واملشي فوق األلغام، النسخة اإللكرتونية، 
ص3-2..

)3(  راج���ع: الطائف���ة الس���نّية أم���ام عواص���ف املتغ���ريات، دول���ة الطوائف.. 
والرئاس���ة، املرك���ز العرب���ي للمعلوم���ات، ب���ريوت، الع���دد 50، يناير 

2008م، ص62.
)4(  نهاد قاطرجي، مرجع سابق.
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يف لبنان منذ االس���تقالل، وحتى اليوم، وغالًبا ما ميثلها 
موقع رئي���س جملس الوزراء. وهو أعلى منصب سياس���ي 
لتمثيل الس���ّنة يف لبنان، ُأس���ند منصب رئيس الوزراء إثر 
االس���تقالل إىل الطائفة الس���نّية، حيث ك���ّرس الُعرف 
الدس���توري وامليثاق الوطي الذي اعُتمد يف العام 1943م 

منص���ب رئاس���ة الوزراء للس���ّنة، وهو 
يأتي ثالًثا يف سّلم الرتاتبية يف مناصب 
الدولة بعد منص���ب رئيس اجلمهورية 
الذي ُأس���ِند إىل املس���يحيني املوارنة، 
النياب���ي  اجملل���س  رئي���س  ومنص���ب 

التشريعي الذي ُأسند إىل الشيعة.

والثاني���ة دينية ممثلة يف مفيت بريوت، أو ما عرف فيما 
بعد مبفيت اجلمهورية الدينية؛ حيث يدير شئون الطائفة 
م���ن الناحي���ة الدينية، وميثله���ا ضمن هذا اإلط���ار حالًيا 
املف���يت حممد رش���يد قباني ال���ذي عنيِّ يف ع���ام 1984م 
أميًنا للفتوى إثر اغتيال املفيت الشهري حسن خالد، ثم مّت 
انتخابه مفتًيا للجمهورية يف 28 كانون أول 1996م. )5( 

 وب���ني هذي���ن االنتماءي���ن هناك ع���دد م���ن االنتماءات 
املتنوع���ة واملتعددة ال���يت ختتزهلا األحزاب السياس���ية أو 

الدينية اليت هلا وجودها ومتثيلها على الساحة السنّية.

 وقد ساهم تعدد الوالءات واالنتماءات يف إضعاف السّنة 
داخليًّا، وإن مل يكونوا يأبهون لذلك كثرًيا على اعتبار 
أّن هلم عمًقا عربيًّا وإسالميًّا على امتداد الوطن العربي، 
كم���ا أّن كثريين منه���م كانوا من العائ���الت الغنية أو 
امليس���ورة، فل���م تكن تعنيه���م هذه األم���ور كثرًيا، ومل 
يك���ن لديهم عقدة األقلي���ة أو التهميش، على الرغم من 

الظلم الذي تعرضوا له على مدى تاريخ الدولة اللبنانية.

ب- عددهم وتوزعهم اجلغرايف:
يت���وزع الس���نة يف لبن���ان اليوم بني مناطق غ���ري مرتبطة 
جغرافيًّ���ا ببعضه���ا البع���ض، فيتمرك���زون يف حمافظة 
الشمال وبعلبك، والعاصمة بريوت، وشرق البقاع الغربي 

وصيدا.

)5(  نهاد قاطرجي، مرجع سابق.

 والسنة هم الطائفة األكثر عدًدا بني الطوائف ال�18، 
وحبس���ب إحص���اءات غري رمسية فهم يش���كلون ما يزيد 
على ثلث س���كان الب���الد البالغ عددهم حن���و 4 ماليني 

نسمة.)6(

من املعروف أن آخر إحصاء رمسي معلن يف لبنان جرى 
يف الع���ام 1932م، وتب���ني من خالله أن 
عدد املسلمني هو 469,386 نسمة بينما 

بل�غ ع�دد املسيحيني 946,396 نسمة. 

مل جي���ر إحص���اء رمسي بع���د ذلك، 
م���ا مسح بط���رح أرقام غ���ري دقيقة وفق 
احلاج���ة السياس���ية هل���ذا الط���رف أو 
ذاك، لكن املسّلم به عند اجلميع أن لبنان بلد أقليات ال 
تشكل أية طائفة منفردة فيه أكثرية مطلقة، وأن عدد 
أبناء الطوائف املس���لمة ب���ات أكثر من جمموع الطوائف 
املس���يحية خالًف���ا ملا كانت علي���ه احلال أي���ام االنتداب 

الفرنسي.)7(

2006/7/13م  يف  حتقيًق���ا  نش���رت  الل���واء  صحيف���ة 
للدكتور حس���ان حالق أشار فيه إىل أن الطائفة الُسنية 
ه���ي أكرب الطوائف اللبنانية حالًيا، وبالعودة إىل نس���بة 
التزايد الس���كاني فيه���ا؛ فإنها س���تبقى مبدئيًّا كذلك 

حتى العام 2015م.

 كما أش���ار التقري���ر إىل أن كاف���ة الطوائف األخرى 
يف لبنان عدا الس���نة والش���يعة يف حالة مجود، أو تناقص 
سكاني نتيجة تركيبتها أو هجرة عائالتها. أما صحيفة 
النه���ار فقد ذكرت غري م���رة يف العامني األخريين أرقاًما 
للمسيحيني بكافة طوائفهم ال تزيد عن حدود ال�%40.)8(

واس���تناًدا إىل دراس���ة نش���رتها الع���ام اجل���اري جمل���ة 
»الش���هرية« الص���ادرة ع���ن »الدولي���ة للمعلوم���ات« املعنية 
باإلحصاءات واس���تطالعات الرأي، يش���كل املس���لمون 

)6(  تقرير عن السّنة يف برنامج بانوراما على فضائية العربية، أزمة  الطائفة 
السنّية يف لبنان؟ 2005/8/11م.

)7(  راجع مقال: فادية شامية، ماذا عن األرقام غري املسئولة للطوائف 
اللبنانية؟ صحيفة األمان، 2006/9/15م.

)8(  نفس املرجع السابق.

س���اهم تعدد ال���والءات واالنتماءات يف 
إضعاف الس���ّنة داخليًّ���ا، وإن مل يكونوا 
يأبه���ون لذلك كثرًيا عل���ى اعتبار أّن 
هلم عمًقا عربيًّا وإسالميًّا على امتداد 

الوطن العربي
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السّنة 29,24% من سكان لبنان، فيما يشّكل املسلمون 
الشيعة %29,17.)9(

ويف غي���اب اإلحصاءات الرمسي���ة عن عدد كل طائفة 
يف لبن���ان، ميكن اللج���وء إىل األرقام الرمسي���ة املتعلقة 
بلوائح الش���طب االنتخابية لالس���تدالل عل���ى حجم كل 
طائف���ة؛ حي���ث أش���ارت أرق���ام وزارة الداخلي���ة يف لبنان 

إىل أّن الناخب���ني الس���ّنة للعام 2005م 
يشّكلون 26,5% من جممل الناخبني، 
يليه���م الش���يعة 26,2% وبعدهم املوارنة 

)10(.%22,1

وحس���ب اجل���دول الرمس���ي ال���ذي 
نشرته جريدة السفري آنذاك، فإن الناخبني السّنة ميثلون 
حن���و 52% من ناخيب الش���مال و43% م���ن ناخيب بريوت، 
ولديه���م وج���ود ال بأس ب���ه يف البقاع بنح���و 24%، أما يف 
اجلنوب فنس���بة ناخبيهم ه���ي 11,6% فقط، وحضورهم 

األقل هو يف جبل لبنان بنحو 8,2% من الناخبني.)11(

ثانًيا: واقع أهل السّنة ) قبل اتفاق الطائف، وبعد 
اتفاق الطائف(

أ- قبل اّتفاق الطائف:
1- يف الصراع على الصعيد الداخلي

يفتخر الس���ّنة أّنهم مل يدخل���وا احلرب األهلية اللبنانية 
على ش���اكلة باق���ي الطوائ���ف، وقد كان���ت صفحتهم 
ناصعة، واكتفوا مبوقف املدافع، خاّصة بعد أّن مّت اتهام 
الفلسطينيني بأّنهم جيش السّنة يف لبنان، وذلك كذريعة 
لالنقضاض عليهم وعلى مناطقهم، وحرمانهم من دورهم 

)9(  راجع مقال: أمين املصري، لبنان منقسم.. حتى يف األعياد!، إسالم أون 
الين. نت 2007/12/17م، على الرابط التالي:

w w w . i s l a m o n l i n e . n e t / s e r v l e t / S a t e l l i t e ? c = A r
t i c l e A _ C & p a g e n a m e = Z o n e - A r a b i c - N e w s /

NWALayout&cid=1196786391375
)10(  ملزي���د م���ن املعلومات حول انتخابات 2005م، راج���ع ملف االنتخابات 

النيابية 2005م، وزارة الداخلية اللبنانية، على الرابط التالي:
www.moim.gov.lb/UI/elections.html
)11(  راجع مقال: حمسن صاحل، السّنة يف لبنان وانتخابات اجمللس النيابي 
القادمة، موقع اجلزيرة دوت نت، 2006/2/13م، على الرابط التالي:
www.aljazeera.net/NR/exeres/B397EF9C-5AB44-CEE-
BC153692-A57E943C.htm 

الري���ادي العروبي يف لبن���ان. وإذا عدنا إىل الذاكرة جند 
أنه عندما ُوجدت حماولة جادة إلقامة تس���وية قبل اتفاق 
الطائف كانت األط���راف املتناحرة يف لبنان هي املوارنة 
والش���يعة والدروز،ومتثل ذلك يف االتفاق الثالثي. والسنة 
مل يكون���وا على ه���ذه املائدة؛ ألنه���م مل يكونوا طرًفا 
يف ه���ذا النزاع املس���لح، فهم طرف أساس���ي يف الصراع 
مع إس���رائيل، وهم حاضنون للمقاومة 
الفلسطينية ومؤيدون للوحدة الوطنية، 
ومل يكون���وا يف يوم من األي���ام طرًفا 
داخليًّ���ا يف النزاع، مبعنى أنهم يريدون 

العيش منفردين دون سواهم.

بالنس���بة للس���ّنة متّثل الص���راع على الصعي���د الداخلي 
اللبناني آنذاك يف تثبيت قّوة متثيل مرجعياتهم السياسية 
والديني���ة؛ فق���د ظ���ّل موق���ع رئي���س احلكوم���ة منقوص 
الصالحي���ات خالل فرتة طويلة؛ نتيج���ة الحتكار رئيس 
اجلمهورية )املسيحي- املاروني( لكافة الصالحية؛ حتى 
تلك العائدة لرئاسة احلكومة والتعيينات األخرى، حيث 
كان حيق له تعيني رئي���س الوزراء والوزراء، كما حيق 
ل���ه القيام بإقالته���م مجيًعا، األمر الذي أّدى إىل نش���وب 
العدي���د من اخلالفات يف تل���ك الفرتة، حتى قام عديدون 
بوص���ف الصالحيات املعط���اة لرئي���س احلكومة مبثابة 

تلك املوجودة عند »الباش كاتب«.

���ّنة من هذا  ولق���د عانى كثرٌي من رؤس���اء الوزراء السُّ
األمر، ونذكر من هؤالء رئيس الوزراء »س���امي الصلح« 
الذي أطلق كلمة )باش كاتب( على رئيس احلكومة، 
وكان مما قاله)12( يف جملس النواب بتاريخ 1952/9/9م: 
»إنهم يريدون أن يكون رئيس الوزراء آلة طّيعة يف أيديهم 
لتنفي���ذ مآربهم، وحتقيق مطامعه���م، وخدمة مصاحلهم 
اخلاص���ة، ومب���ا أنن���ا حاولنا أن حنك���م ونعيد احلكم 
إىل الس���راي، قامت قيامتهم علين���ا ودّبروا املؤامرات يف 
الغرف السوداء للحيلولة دون حتقيق اإلصالح املنشود«. 

ومنه���م أيًضا الرئيس »رش���يد كرام���ي« الذي قال يف 
بي���ان االعتذار بتاري���خ 1969/10/22م: »لكن ليس من 

)12(  نهاد قاطرجي، مرجع سابق.

يفتخر الس���ّنة أّنهم مل يدخلوا احلرب 
األهلي���ة اللبنانية على ش���اكلة باقي 
صفحته���م  كان���ت  وق���د  الطوائ���ف، 

ناصعة، واكتفوا مبوقف املدافع
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املعق���ول يف ش���يء أن حيمل املرء مس���ئولية م���ا ال رأَي له 
فيه، ومن باب أوىل بأن ال حيمل مس���ئولية ما خيتلف مع 

رأيه وتفكريه ومعتقده«.)13(

2- يف الصراع على الصعيد اخلارجي:
كان الس���ّنة يف مرمى مجيع القوى الدولية واإلقليمية 
آن���ذاك، خاّص���ة بالنس���بة للوالي���ات املّتحدة وإس���رائيل 
وس���وريا. وميك���ن تلخي���ص العناصر ال���يت وضعت أهل 

السّنة حتت جمهر هذه القوى يف ذلك الوقت مبا يلي:

1- س���ّنة لبن���ان هم احلاض���ن األساس���ي لفكر ونهج 
وعقي���دة املقاومة، وحترير األراض���ي احملتّلة اليت متّثلت 
بش���كل رئيس آنذاك يف املنظمات الفلسطينية املوجودة 
يف لبنان، وقد تعرّضوا لضغوط كبرية ليتخلوا عن هذا 

الدور وهذا املوقع. 

2-كون الطائفة السنّية مبثابة رأس احلربة يف مواجهة 
إس���رائيل، وهي الطائفة الوحي���دة كما ذكرنا اليت مل 
تنخ���رط يف احلرب األهلية فيما بعد، ومل يش���غلها ذلك 
عن العدو األساس والرئيس هلا، واملتمّثل بإسرائيل. أزعج 
ذلك عدًدا من الالعبني اإلقليميني والدوليني.  فإسرائيل 
أصبحت ختش���ى من نفوذ الس���ّنة املتزايد يف لبنان، ومن 
أّن أي جن���اح ممك���ن أن حتققه يف هذا اإلطار قد يطلق 
محلة مقاومة عربية وإسالمية على مستوى العامل العربي 

بأسره. 

أّم���ا الالع���ب اإلقليم���ي الثاني وهو س���وريا، فقد رأت 
أّن حال���ة الصع���ود الس���ّي )واليت ُحس���ب الفلس���طينيون 
آنذاك من ضمنها( تعترب حالة ش���اذة تضر باألمن القومي 
السوري، وتش���ّكل -ألس���باب عديدة- تهديًدا ملستقبل 
النظام الس���وري »العلوي«، ومستقبل التهدئة يف اجلوالن 

مع إسرائيل بعد حرب 1973م. 

وق���د خضع الس���ّنة آن���ذاك لصفق���ة دولي���ة وإقليمية، 
اقتضت إعطاء س���وريا الض���وء األخضر للتدّخل يف لبنان 
من أجل قمعهم. وهكذا التقت مصلحة إسرائيل وسوريا 

)13( نفس املرجع السابق.

عل���ى حس���اب الس���ّنة واملقاومة الفلس���طينية، وش���ّكل 
الطرفان كّماشة مميتة بعد دخول إسرائيل من اجلنوب 
إىل ب���ريوت ع���ام 1982م، ودخ���ول س���وريا من الش���مال 
وهجومها عل���ى طرابلس عام 1983م، وقد أّدى ذلك إىل 
تدهور كبري يف موقع الطائفة السنّية يف لبنان بعد تدخل 
عسكري وسياس���ي ضّدها، وإىل انكماشها، ومن ثّم 

طرد الفلسطينيني، واضطهاد أهل السّنة يف لبنان.

وبع���د تصفي���ة الس���وريني لألرضّي���ة الس���نّية احلاضنة 
للمقاوم���ة الفلس���طينية، ُأوكل تنفي���ذ االضطه���اد، يف 
ش���قه اللبناني، إىل حركة أمل الشيعية اليت استهدفت 
املخيمات الفلس���طينية وأيًضا املناطق البريوتية الس���نّية، 

ومنها منطقة »الطريق اجلديدة«.

 ومّت حمارب���ة مفيت اجلمهورية اللبنانية الش���يخ حس���ن 
خال���د، والس���عي إىل تقزمي���ه ع���رب إطالق صف���ة »مفيت 
الطري���ق اجلدي���دة« عليه قب���ل تعرضه للتصفي���ة النهائية 
يف عملية اغتيال تلت اغتيال رجل الدين الس���ي »القوي« 

الشيخ الدكتور صبحي الصاحل.)14(

 وق���د بقي س���ّنة لبنان خ���ارج املعادلة بفع���ل املؤامرات 
الداخلية واخلارجية إىل أن مت التوصل إىل اتفاق الطائف 
برعاية س���عودية مباش���رة إلنه���اء احلرب األهلي���ة وإعادة 

توزيع السلطة.

ب- بعد اتفاق الطائف وحتى اغتيال احلريري
1- يف الصراع على الصعيد الداخلي:

 يف العام 1989م، مت توقيع اتفاق الطائف يف اململكة 
العربي���ة الس���عودية إلنهاء احل���رب اللبناني���ة، وكان من 
ضمن ه���ذا االتفاق الذي مشل مجيع الطوائف اللبنانية، 
تعدي���ل صالحي���ات رئي���س احلكومة؛ لك���ي خيرج من 
كون���ه جمرد دمية حيّركها رئيس اجلمهورية، ويفرض 

عليها قراراته.

)14( راج���ع: مق���ال: حمم���د س���الم، مصارح���ة، موقع ن���او ليبان���ون، على 
 http://www.nowlebanon.com/Arabic/ التال���ي:     الراب���ط 

.NewsArticleDetails.aspx?ID=60792
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صالحيات رئي���س اجلمهورية قب���ل وبعد اتفاق 
الطائف )دور أكر لرئيس احلكومة()15( 

وهك���ذا، بدا وكأّن نص���ًرا سياس���يًّا حتقق لصاحل 
أهل الس���ّنة يف تثبيت صالحيات القيادة السياس���ة هلم يف 
نظام الدولة السياس���ي، لّكن الوجود السوري يف لبنان 
كان ل���ه تأثري كبري على هذا الوضع؛ حيث عملت على 
تقوي���ض هذه الصالحي���ات، فعاد الص���راع الداخلي إىل 

موقعه من جديد.

وق���د جاء رفيق احلريري »فيما بعد إىل رئاس���ة الوزراء 
يف الف���رتة م���ن 1992- 1998م وخ���الل الف���رتة 2000-

 )15(  انظ���ر الدس���تور اللبنان���ي جبمي���ع تعديالت���ه عل���ى الراب���ط التال���ي:
 www.lp.gov.lb/doustour/default.htm 

2004م يف حماول���ة لتغي���ري ه���ذا الواق���ع وبط���رق غ���ري 
تصدامي���ة، وق���د مثَّل احلري���ري الذي ينح���در من مدينة 
صيدا منوذًجا جديًدا للواقع السّي؛ إذ إنه مل ينحدر من 
عائلة سياسية، بل خرج من 
عامل األعمال، وكان يتميز 
بالذكاء والعالقات الواسعة 

والشخصية املميزة.

ي���رى  احلري���ري  كان 
مش���روًعا لبناء دولة تتخطى 
حبدودها الطوائف، يكون 
هل���ا  األساس���ي  احمل���رك 
واملعرفة،  والعل���م  االقتصاد 
حتى إّن كثريين من الس���ّنة 
لع���دم  الل���وم  علي���ه  ألق���وا 
اهتمام���ه بالطائف���ة الس���نّية 
عل���ى الش���اكلة ال���يت يقوم 
بها زعماء الطوائف الشيعية 
يف  باخلص���وص.  والدرزي���ة 
املقل���ب الس���ّي كان هناك 
العدي���د م���ن وجه���ات النظر 
جتاهه، البع���ض كان يرى 
أّن دخوله الساحة السياسية 
يقّل���ص م���ن نف���وذ العائالت 
العريقة  السياس���ية  الس���نّية 
كسالم، والصلح، وكرامي، البعض اآلخر كان يرى 
فيه مشروع دولة؛ ميّثل الطموح السّي العروبي الواسع. 

وبغ���ض النظر ع���ن وجهات النظر هذه، فقد اس���تطاع 
الس���ّي يف  موق���ع  عل���ى  الض���وء  يس���ّلط  أن  احلري���ري 
الرتكيبة السياس���ية اللبنانية، مبا يتمتع به من عالقات 
سياسة واقتصادية واس���عة مع العديد من زعماء العامل، 
وه���و اس���تطاع أن يش���ّكل يف الداخ���ل اللبنان���ي تي���اًرا 
يضم ش���خصيات م���ن خمتل���ف الطوائف اللبناني���ة »تيار 
املس���تقبل«، وأن خيل���ق ظاهرة »احلريرية«؛ إذ مل تش���هد 
الطائفة الس���نية يف لبنان مثل هذا االمتداد عرب املناطقي 

النص اجلديد النافذالنص السابقاملادة
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يتوىل رئي���س اجلمهوري���ة املفاوضة يف عقد 
املعاه���دات وإبرامه���ا وُيطِلع اجمللس���ني عليها 
حينما متكنه من ذلك مصلحة البالد وسالمة 

الدولة.

يتوىل رئي���س اجلمهوري���ة املفاوضة يف عقد 
املعاهدات الدولية وإبرامها باالتفاق مع رئيس 
احلكوم���ة. وال تصب���ح مربم���ة إال بعد موافقة 

جملس الوزراء

53

يع���ني رئيس اجلمهورية الوزراء منهم رئيًس���ا 
ويقيله���م، ويولي املوظفني مناص���ب الدولة ما 
خال اليت يعني القانون شكل التعيني هلا على 

وجه آخر، ويرأس احلفالت الرمسية.

يس���مي رئيس اجلمهوري���ة رئيس احلكومة 
املكّل���ف بالتش���اور مع رئيس جمل���س النواب 
اس���تناًدا إىل استش���ارات نيابي���ة ملزمة يطلعه 
رمسيًّا على نتائجها، يصدر باالتفاق مع رئيس 
جمل���س الوزراء مرس���وم تش���كيل احلكومة 
ومراس���يم قبول اس���تقالة ال���وزراء أو إقالتهم، 
يدعو جملس الوزراء استثنائيًّا كلما رأى ذلك 

ضروريًّا باالتفاق مع رئيس احلكومة.

مقررات رئيس اجلمهورية جيب أن يش���رتك 54
معه يف التوقيع عليها الوزير املختص

مقررات رئيس اجلمهورية جيب أن يش���رتك 
معه يف التوقيع عليها رئيس احلكومة والوزير 

املختص

64
يت���وىل ال���وزراء إدارة مصاحل الدول���ة وُيناط 
بهم تطبيق األنظمة والقوانني، كلٌّ مبا يتعلق 

باألمور العائدة إىل إدارته، ومبا ُخصَّ به.

ي���رأس جمل���س ال���وزراء. يوق���ع م���ع رئي���س 
احلكوم���ة مجي���ع املراس���يم ما عدا مرس���وم 
تس���ميته رئيًس���ا للحكوم���ة ومرس���وم قب���ول 
اس���تقالة احلكومة، أو اعتبارها مس���تقيلة، 
يدع���و جمل���س ال���وزراء إىل االنعق���اد، ويضع 
ج���دول أعمال���ه، وُيطِل���ع رئي���س اجلمهوري���ة 
مس���بًقا عل���ى املواضيع ال���يت يتضمنها، وعلى 

املواضيع الطارئة اليت ستبحث.
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»املوح���د« الوالء إال ع���رب الظاهرة »احلريرية« نس���بة إىل 
تي���ار الرئي���س الراحل رفي���ق احلري���ري، وأن حتظى يف 
الوقت نفسه بتأييد قطاعات واسعة يف أوساط الطوائف 

األخرى يف لبنان.)16(

فط���وال الس���نوات الس���ابقة ش���هدت الطائف���ة الس���نية 
زعام���ات حملي���ة ومناطقية يف ب���ريوت، ويف طرابلس ويف 
صيدا تتنافس يف ما بينها من دون أن يقدر أي زعيم على 
توحيد كل أبناء الطائفة حتت قيادته، أو أن ميد »نفوذه« 
إىل مناط���ق الزعيم اآلخر، كما ش���هدت ه���ذه الطائفة 
ديناميكي���ة حزبية وسياس���ية واس���عة ومتنوعة اتس���مت 
ط���وال العق���ود املاضية بطابعها العروبي اإلس���المي الذي 
ت عنه ظواهر الناصرية، والبعث والقومية، واملقاومة  عربَّ
الفلس���طينية ال���يت انتمى إليها أبناء ه���ذه الطائفة قبل أن 
تنش���ط يف داخلها أيًضا »الظاهرة اإلسالمية« باجتاهاتها 
كافة، مثل ما حصل يف أكثر من بلد عربي وإس���المي. 
والطائفة الس���نية ال تتس���م بعصبية انغالقي���ة تدفعها إىل 
الدمج بني زعامة العائلة وزعامة الطائفة، فهي ذات امتداد 
عربي وإس���المي واس���ع حيقق هلا توازًنا »داخليًّا« ومحاية 
طبيعية، خالًفا لطوائف أخرى أقلية تزداد انغالًقا كلما 

شعرت بالذوبان يف احمليط األوسع.)17(

بعض اخلصوم من الطائفة الس���نّية والطوائف األخرى 
أخ���ذ حيّرض ض���ّده حت���ت عناوين وش���عارات خمتلفة ملا 
رأى بنفوذه خطًرا متزايًدا سياس���يًّا وش���عبيًّا، واجتماعيًّا 
واقتصاديًّ���ا يرف���ع من دور الس���ّنة، وم���ن دور لبنان على 

اخلريطة اإلقليمية والعاملية.

2- يف الصراع على الصعيد اخلارجي:
بعد االس���تقرار العسكري الس���وري يف لبنان، التقت 
املصاحل اإلقليمية مع طوائف عديدة، خاّصة بني س���وريا 
والطائف���ة الش���يعية؛ الرتب���اط عض���وي مصلح���ي يتعّلق 
بأهداف إقليمية ودولية، وقد جاء ذلك أيًضا على حساب 
الطائفة السنّية من الناحية االجتماعية والسياسية، وقد 

)16(  راجع مقال: طالل عرتيس���ي، خالفة احلريري...مهمة عسرية، إسالم 
اون الين.نت، 2005/3/3م.

)17(  املرجع السابق.

عانى الس���ّنة أثناء الوجود السوري مع شرائح كثرية من 
الطي���ف اللبناني من اآلثار الس���لبية هل���ذا الوجود، وعلى 
الرغم م���ن ذلك فقد ص���ربوا، إاّل أّن »التجارة« بالطائفة 
الس���نّية -إذا ص���ح التعب���ري- عادت من جدي���د مع دخول 
الس���وريني يف صفقات مع الغ���رب، وغالًبا ما كان ذلك 
يت���م على حس���اب أهل الس���ّنة يف لبن���ان، فهي جلأت إىل 
إلصاق صفة »اإلرهاب واألصولية« بأهل السّنة، وكانت 
م���ن هذا املنطل���ق حتاول أن تقضي عل���ى أّي نفوذ هلم يف 
لبنان حتت هذه احُلّجة، ومنها عمليات الضّنّية والعمليات 

األخرى يف مشال لبنان وعّكار. 

ا،  ومت الحًق���ا اس���تعمال هذا امللف بش���كل ق���وي جدًّ
خاص���ة بعد أحداث 11 أيل���ول 2001م، ودخول الواليات 
املّتحدة يف ما يسمى »احلرب على اإلرهاب«، وقد عمدت 
س���وريا إىل تصوير هذه الطائفة على أنها منبع اإلرهاب، 
وأّن مكافحتها أمر حيوي للبنان وللعامل، فزّجت سوريا 
عدًدا كبرًيا من اإلسالميني السّنة يف السجون، وعّذبت 
آخرين منهم حتى املوت، وقد استضعفتهم وليس هلم أّي 
س���ند إلخراجهم م���ن حمنتهم، كما كان���ت تفعل بقية 
الطوائ���ف، وخاص���ة الش���يعية إثر العالق���ات املميزة بني 

ممثليها )حركة أمل وحزب اهلل( وبني سوريا.

وق���د ج���اء ذل���ك متماش���ًيا م���ع حماولة حتجي���م الدور 
السياس���ي للمرجعية الس���نّية املتمثلة يف رفيق احلريري، 
وتقوي���ض الدور الذي كان يتم من خالله اس���رتجاع قّوة 
الس���نة سياس���يًّا واقتصاديًّا، إضاف���ة إىل دورهم الريادي 
يف مقاومة إس���رائيل، وهو ما عمل احلريري على تأمينه 
-بعد اس���تبعاد الطائفة السنّية عن املشاركة يف حماربة 
إس���رائيل قسًرا، إثر الدخول الس���وري إىل لبنان- وذلك 
م���ن خ���الل محاية املقاوم���ة املتمثلة يف ح���زب اهلل آنذاك 
)وقب���ل ارتداده���ا إىل حمارب���ة اللبنانيني، والس���يما أهل 
الس���ّنة يف داخ���ل لبن���ان، وحتوهل���ا إىل ميليش���يا طائفية 
وعصابة مغتصبة()18( سياس���يًّا ودبلوماسيًّا إقليميًّا ودوليًّا 

وعلى كافة املنابر.

)18(  اعتداءات 7 آيار اليت قام بها حزب اهلل وميليشياته واألحزاب املوالية 
له على أهل السنة أهل بريوت.
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ثالًث���ا: التحوالت اليت طرأت على أهل الس���نة يف 
لبنان بعد اغتيال احلريري: 

متاش���ًيا مع وصول النفوذ احلري���ري إىل قّمته يف لبنان 
وخارجه، مت اغتياله بعملية تفجريية هائلة يف وسط بريوت 
التج���اري املكان الذي ميّثل رمًزا إلجنازاته االقتصادية. 
لقد ش���ّكل االغتيال صدمة حملّية وإقليمية وعاملية غري 
مس���بوقة، ووضعت الطائفة السنّية حتت األضواء نتيجة 
تيّتمها، وفقدانها الرمز الذي لطاملا كانت تسعى إليه، 
م���ا أعاد إليه���ا ذاكرة املؤام���رات اليت اس���تهدفتها عرب 

اغتيال رموزها وأعمدتها السياسية والدينية.

 واس���تتبع اغتي���ال احلري���ري تراجًع���ا لوض���ع الطائفة 
الس���نية الذي أعاد إىل األذه���ان تراجع وضعها العام منذ 
س���نة 1982م أي منذ االجتياح اإلسرائيلي للبنان، وحتى 
م���ا قبل ذلك؛ منذ خ���روج مصر من دائرة الصراع العربي 
اإلس���رائيلي.  فوض���ع الطائفة الس���نية كان انعكاًس���ا 
دائًما للواقع العربي، فإذا كان الواقع العربي سيًئا؛ فإّن 
وضعه���ا غالًبا يك���ون س���يًئا، وإذا كان الوضع العربي 
برمت���ه مش���رًقا كان االنع���كاس عل���ى ه���ذه الطائف���ة 
مش���رًقا، وإذا رجعن���ا هل���ذه املراحل منذ اس���تقالل لبنان 
وحت���ى اليوم نالح���ظ متاًما أن هذه املعادل���ة تنطبق على 

هذا الواقع.)19( 

من هذا املنطلق، فإن استهداف الرئيس رفيق احلريري 
كان بالتأكيد استهداًفا للحجم الذي أعطاه يف مرحلة 
معينة للطائفة السنية، ما ترك شعوًرا لدى الطائفة بأنها 
مستهَدفة يف الصميم؛ نظًرا حلالة االستنهاض اليت حّققها 
رئيس الوزراء الذي مّت اغتياله لواقع الس���ّنة السياسي يف 
الب���الد، فق���د كان الرئيس رفيق احلريري على س���بيل 
املث���ال ق���ادًرا على االتصال يف أّي س���اعة ووقت، أو حتى 
الس���فر مباش���رة إىل أّي رئي���س دولة كربى يف س���اعات 
قليل���ة ليك���ون جمتمًعا به، ويط���رح له موض���وع لبنان، 
ويؤثر يف الق���رارات، ومينع عنه الضرر، وهناك أطراف 

)19(  تقري���ر عن الس���ّنة يف برنام���ج بانوراما على فضائي���ة العربية، مرجع 
سابق.

عدي���دة كانت متضررة من حجم وقّوة عالقاته الدولية، 
وتنتق���د كرب حجمه أيًضا ليس على الصعيد اخلارجي، 
وإمنا الداخلي كذلك.)20(، كما حاول الطرف املعتدي 
اإلحياء بأّن املس���ألة صراع سّي داخلي، وأّن األصوليني 
السّنة )يف سياق صفة اإلرهاب اليت يريد خصوم الطائفة 

إلصاقها بها( قد قاموا باغتيال رفيق احلريري.

ويستطيع املراقب أن يلمس عدًدا من املتغريات اليت 
طرأت على الطائفة بعد اغتيال احلريري أبرزها:
1- اش���تداد العداء للنظام الس���وري: لقد صّب الّسنة، 
يف معظمهم، جام غضبهم على النظام الس���وري، كونه 
املس���ئول املباش���ر عن األوض���اع يف لبنان يف ظ���ل وجوده 
العس���كري والسياس���ي الضخم عل���ى األرض اللبنانية، 
س���وء كان ه���و الط���رف ال���ذي اغت���ال احلري���ري أم مل 
يك���ن. ولطاملا صرب الس���ّنة على غّي النظام الس���وري يف 
لبن���ان وظلمه هلم؛ حيث حتّملوا الوي���الت كي ال يعملوا 
على ش���ّق الصف يف مواجهة العدو اإلسرائيلي، وكي ال 
يق���ال عنهم إّنهم ختّلوا عن العروبة »مع ما يف هذه الصفة 
املنس���وبة إىل النظام الس���وري من مغالطات كبرية ليس 

هذا حمل نقاشها«.

لقد اس���تضعف الس���وريون الطائفة الس���نّية طوال فرتة 
وجوده���م يف لبن���ان، ومّت تدم���ري مناطقه���م، والتالع���ب 
بتمثيله���م والضغ���ط عل���ى ممّثليه���م، واغتي���ال كب���ار 

قادتهم.

بع���د اغتيال احلريري، ش���عر الس���ّنة بأّنه���م ُطِعنوا يف 
الظه���ر، بعد أن حتمل���وا طوال الس���نوات املاضية تبعات 
الوجود الس���وري الذي أتى على حسابهم بشكل خاص، 
وعلى حساب لبنان ككل. لكن ذلك ال يعي أّن السّنة 
تناس���وا العدو الصهيوني، كما حاول البعض أن يصّور؛ 
وذل���ك المتصاص النقمة على النظام الس���وري، وحتويل 
الطائف���ة الس���نّية إىل موق���ف الدفاع ع���ن النفس يف ظل 

االتهامات هلا. 

2- ازدياد قاعدة تيار املس���تقبل الس���نية: وذلك كردة 

)20(  نفس املرجع السابق.
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فع���ل عل���ى االغتيال، حي���ث بدا واضًحا حت���ول عدد من 
املناصرين إىل التش���دد يف تأييد »تيار املستقبل« كممّثل 
للس���ّنة؛ نظًرا لع���دم وجود ممثل حقيقي ذو متثيل واس���ع 
إثر تش���رذم القوى الس���نّية األخرى الوطنية واإلسالمية، 

وتضارب األجندات واألهداف. 

3- ازدياد الوعي بعدم التفريط باحلقوق: إذ إّن الس���ّنة 
عادة ما كان���وا يتجاهلون املطالبة حبقوقهم السياس���ية 
واالجتماعي���ة واألمنية، طاملا أّن ذل���ك كان يف مصلحة 
الوط���ن بالعموم، لكن تبنّي بعد األح���داث األخرية أّنهم 
أخطأوا يف ذلك لدرجة أّدت إىل استباحتهم، كما حصل 
من ِقَبل »حزب اهلل« الذي احتّل بريوت بالقوة العسكرية 

فارًضا ما يراه مناسًبا عليها وعلى أهلها. 

4- االلتف���اف ح���ول مركز رئيس ال���وزراء كمرجعية 
سياس���ية: متمّثل���ة حبكوم���ة الرئي���س ف���ؤاد الس���نيورة. 
وب���دا االجت���اه حنو التصل���ب بالدفاع ع���ن مركز رئيس 
جملس الوزراء كممثل سياس���ي للسّنة؛ كرّدة فعل على 
تع���ّدي الطوائف األخرى على ه���ذا املركز، يف حماولة 
الس���تضعاف الطائف���ة الس���نّية بع���د اغتي���ال احلريري، 
خاص���ة من ِقَبل »حزب اهلل« ال���ذي ما فتئ يطالب ويعمل 

عل���ى إس���قاط ممثل الس���ّنة السياس���ي بدع���وى اخليانة 
والعمالة إلس���رائيل وأمريكا)21(، إىل جانب ميشيل عون 
زعيم التيار الوطي احلر، وحليف حزب اهلل األساسي، 
ال���ذي توافق مع حزب اهلل عل���ى مهامجة مراكز القرار 
الس���نّية، ويف طليعتها رئاس���ة احلكومة ال���يت ُيِكّن هلا 
حق���ًدا كبرًيا عل���ى اعتبار أّن مرك���ز رئيس احلكومة 
الس���ّي ق���د حرم موق���ع رئاس���ة اجلمهوري���ة املارونية من 

العديد من الصالحيات بعض اّتفاق الطائف.)22( 

5- إي���الء اهتمام أكرب مبوق���ع مفيت اجلمهورية، لقد 
بدأ االهتمام مبركز املفيت يِقّل شعبيًّا منذ اغتيال املفيت 
الشهري الشهيد حسن خالد الذي مل حيَظ أحد من أقرانه 
بالشعبية الكبرية اليت حظي بها، واليت أّدت إىل اغتياله 
غدًرا عندما أصبح يش���ّكل خطًرا يف استنهاض الطائفة 
الس���نية ودوره���ا التارخيي سياس���يًّا ودينيًّا. ومن أس���باب 
فق���دان االهتم���ام أّن املف���يت، وبس���بب طبيع���ة مركزه 

)21( اليوم هم مش���اركون يف هذه احلكومة اليت يرأسها فؤاد السنيورة، 
كما كانوا مش���اركني من قبل!!! فكيف يستوي الكالم عن عميل 

يرأسهم يف جملس الوزراء؟!
)22(  انظر اجلدول الس���ابق بالتعديالت اليت أدخلت على صالحيات رئيس 

اجلمهورية املاروني ورئيس الوزراء السّي بعد اتفاق الطائف.
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الش���مولية »كُمْفٍت للجمهورية«،أصبح عليه أن يعرّب عن 
توجه مشولي عمومي، وأن يبدو متس���احًما مع اآلخرين، 
ا، ويف كثري من األحيان  وبالتالي أن يصب���ح دوره مّطاطًّ
يضط���ره إىل ع���دم الدفاع ع���ن مصاحل الطائفة الس���نّية 
حفاًظ���ا عل���ى رمزية املركز الذي ميثل���ه، وخوًفا من أن 

يّتهم أيًضا بالتعصب والطائفية. 

لك���ّن األح���داث اليت تل���ت اغتيال التمثيل السياس���ي 
للسّنة »عرب تفجري موكب  احلريري« وما تاله من تهّجم 
عل���ى التمثي���ل الديي للس���ّنة، ومهامجة املفيت م���ن ِقَبل 
الطوائف األخرى الس���يما الشيعية »حزب اهلل، وحركة 
أمل« وبعض املرتزقة الذين وّظفوهم لضرب هذا التمثيل، 
واخرتاقه لصاحلهم -وعلى رأس���هم الداعية فتحي يكن 
الذي كان يقود مشروع حزب اهلل اإليراني باسم السّنة، 
وحصلت انش���قاقات كثرية داخل صفوف جبهته »جبهة 

العمل اإلسالمي«.

وأعل���ن عدد من قادة اجلبهة اليت يرأس���ها انش���قاقهم 
عن���ه؛ بعدما اكتش���فوا الدور اخلبيث ال���ذي يقوم به يف 
خدم���ة ح���زب اهلل، ومش���روع إيران اخلارج���ي، وضرب 
وحدة الصف السي )23( - أّدت إىل رد فعل عكسي عند 
القيادة الدينية وحتى لدى األوس���اط الشعبية السنّية، يف 
رف���ض التعدي على املقام الدي���ي، وضرورة الرجوع إليه 
وإىل القيادة السياسية فيما خيّص أمور الطائفة املصريية 

يف لبنان.

)23( وصف املنش���قون يف بيان هلم قيادة جبهة العمل بأنها »مل تكن أكثر 
م���ن واجهة لتجميع الش���باب لصاحل )حزب اهلل( يف الش���ارع الس���ّي«، 
ولفتوا إىل تنظيم عمليات تدريب وإعداد وتعبئة، خاضعة بشكل مباشر 
ل�»ح���زب اهلل« واحل���رس الث���وري اإليران���ي، يف النيب ش���يت يف البقاع، 
ويف إي���ران لتعبئة الش���باب ض���د كل من خيالف توجه���ات »حزب اهلل« 
والنظام���ني الس���وري واإليراني إىل درجة التكف���ري واإلقصاء واإللغاء«.
وكش���فوا، يف مؤمتر صحايف، أن قي���ادة اجلبهة »وضعت حوافز مالية 
لكل من جنح يف افتعال إش���كال، وي���ربز قدرته على مواجهة قوى 14 
آذار، ويتمكن من فرض األمر الواقع يف الش���وارع واألحياء«. واستغلت 
حب الش���باب السّي ملقاتلة إس���رائيل، فقامت بتجنديهم للتدريب لكن 
تب���ني أن اهلدف كان مقاتلة الس���ّنة للس���ّنة يف الداخ���ل، وفوجئنا بهذه 
اخلدع���ة الكب���رية. انظر البيان املتلفز للمنش���قني، ونّص���ه يف صحيفة 
املس���تقبل- اخلمي���س 27 آذار 2008م - العدد 2915 - ش���ئون لبنانية - 

صفحة 6،  على الرابط التالي: 
www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=281791

رابًعا: عناصر الضعف والقوة لدى أهل السنة يف 
لبنان:

مما س���بق نس���تطيع أن نالحظ أن مّثة عوامل تّتسم بها 
الطائفة السنية يف لبنان من بينها:

أ- عناصر الضعف وتتمثل ب�:
1- تع���دد ال���والءات وتبعث���ر القوى: حي���ث يالحظ أّن 
الطائفة الس���نّية لطامل���ا كانت ال مركزي���ة يف انتمائها 
السياس���ي والديي، وعلى الرغم م���ن أّن ذلك يتيح حالة 
م���ن التنوع والتعددية اإلجيابية داخل الطائفة؛ إاّل أّنه ُيعّد 
مظه���ر ضعف يف جمتم���ع طوائفي متصّلب، ال يعي ذلك 
أننا ندعو إىل تصعب طائفي، لكن الضربات والطعنات 
اليت تعّرضت هلا الطائفة الس���نّية من الطوائف األخرى، 
واالس���تفزازات ال���يت خضعت هل���ا أيًضا دفعته���ا يف هذا 
االجت���اه، مما جعلها تبحث عن ش���خص حموري ميّثلها، 
وحيف���ظ هلا حقوقها، ويس���تعيد هلا هيبته���ا يف بلد تغلب 

عليه الزعامة الطائفية للطوائف.

2- إهمال الواقع االجتماعي ومناطق التوزيع اجلغرايف: 
إذ يالح���ظ يف هذا اإلطار أّن الس���نة ينتش���رون بش���كل 
كثي���ف يف ث���الث م���دن س���احلية ه���ي: صي���دا وبريوت 
وطرابل���س متّث���ل أكرب ثالث مدن يف لبن���ان. وتضم هذه 
املدن م���ن خمتلف الطوائف كدليل عل���ى االنفتاح الذي 
تتيحه الطائفة الس���نّية يف أماك���ن ترّكزها، وهو دليل 
عل���ى تعزيزها ثقاف���ة التعايش والوح���دة واألخوة، لكّن 
ا من قبل  هذه املفاهيم مّت اس���تغالهلا بش���كل بش���ع ج���دًّ
بعض الطوائف الس���يما الش���يعية؛ حي���ث باتت الطوائف 
األخرى تزحف بشريًّا واقتصاديًّا، واجتماعيًّا مع عاداتها 
وتقاليدها وسالحها أيًضا يف كثري من األحيان، جاعلني 
من »أهل البيت« رهينة يتم صلبها عند كل عملية ابتزاز 
سياسية أو دينية حملية أو خارجية تقوم بها هذه الطائفة 
أو تل���ك. واحتالل ب���ريوت من ِقَبل »ح���زب اهلل«، وتوابعه 
من حركة أمل، والقومي الس���وري، والبعثي ومن وقف 
رْي مث���ال على هذا  معه���م، وتهدي���د أهلها بالس���الح، خَلَ
الكالم، بل حتى وصل األمر أن يش���عر السّنة وكأنهم 

غرباء يف مناطقهم.
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3- انعدام وس���ائل الدفاع عن النف���س: على الرغم من 
أّن الس���ّنة يؤمنون مبش���روع الدولة اللبناني���ة اليت حتمي 
اجلميع، واليت ال يعلو عليها وعلى س���الحها أحد، لكّن 
ا يف ظل بعض الدويالت املنتشرة  الوضع أمسى خطرًيا جدًّ

على األرض اللبنانية، وأش���هرها »دولة 
حزب اهلل«. ال يعي ذلك دعوة للتسلح، 
لكن أخذ احليط���ة واحلذر مطلوب، 
واإلصرار على مشروع الدولة وحصرية 
س���الحها يش���ّكل خمرًجا ممتاًزا هلذا 
الوض���ع؛ حيث جيب الرتكي���ز. لكّن 
تفس���ري ع���دوان 7 آي���ار ال���ذي ق���ام به 

ح���زب اهلل عل���ى أهالي بريوت جي���ب أن ال يتم صرفه يف 
إط���ار إظهار أّن الطائفة الس���نّية ضعيف���ة وغري قادرة عن 
الدفاع عن نفس���ها، وإمنا جيب أن يصّب يف خانة اخليار 
األول ال���ذي حتّدثن���ا عن���ه وهو مش���روع الدول���ة اللبنانية 
وحصرية سالحها؛ ألن ما حصل يف 7 آيار كشف الوجه 
احلقيق���ي حلزب اهلل داخليًّا وعّراه متاًما، ولو اس���تخدم 
الس���ّنة س���الًحا »وهم ال ميلكون أصاًل « لكان الوضع 
تغرّي وضاعت املس���ئولية، وش���ّكلت ع���ذًرا جيًدا حلزب 
اهلل وتوابع���ه بالتهرب من املس���ئولية عّم���ا جرى. إذ لطاملا 
أحتفنا املؤيدون حلزب اهلل بأّنه مل يستخدم سالحه حنو 
الداخل، لكن هذه املّرة اس���تخدمه أبشع استخدام ضد 
األهالي الُعّزل والنس���اء والش���يوخ يف حماولة لقطف مثار 

سياسية، وتسجيل نقاط على حساب أهل السّنة!!

4- قابلي���ة االخ���رتاق واالجن���رار: إذ أثبت���ت جمري���ات 
األح���داث خاص���ة خالل العقود األخرية أّن الس���ّنة أكثر 
الديني���ة  املس���تويات  كاف���ة  عل���ى  لالخ���رتاق،  قابلي���ة 
واالجتماعية والسياس���ية واالقتصادي���ة، ذلك أّن العديد 
من اجلهات تستغل مسات التس���امح، واالنفتاح والتعاون 
الذي يبديه السّنة جتاه غريهم من الطوائف واجملموعات، 
كما يتم استغالل كراهيتهم إلسرائيل وقدسية القضية 
الفلسطينية يف قلوبهم لدفعهم باجتاه خاطئ، واالجنرار 

وراء زعامات خبيثة ومشاريع إقليمية مشبوهة.

وعلى سبيل املثال، فقد استطاع حزب اهلل بعد اغتيال 

احلريري أن يقس���م الس���ّنة سياس���يًّا بني مواٍل ومعارض؛ 
خلدم���ة أغراض���ه ومش���اريعه اخلاص���ة حت���ت ش���عارات 
خمتلف���ة، وع���رب اس���تمالة بع���ض الزعام���ات السياس���ية 
الس���نّية، وأبرزه���م عمر كرامي. وقد ش���ّق هذا املوقف 
وزرع  وش���رذمهم،  الس���ّنة  صف���وف 
اخلالف فيما بينهم، وضرب متثيلهم 
السياسي الرمسي الذي يعكسه موقع 
رئيس احلكوم���ة، حيث بدا واضًحا 
أّن الغاي���ة من ذل���ك تكمن يف ضرب 
وحدته���م، وإضعافه���م واس���تغالهلم، 
وكانت النتيجة أن اسُتضِعف السّنة، 
ومّت اهلجوم عليهم بالسالح على امتداد الساحة اللبنانية، 
وحت���ى يف معاقلهم يف بريوت على وج���ه التحديد وغريها 
م���ن املناطق. وكانت النتيجة أن مّت اس���تعمال كرامي، 
وعندما انتهى الدور الذي كان مطلوًبا منه مل نعد نسمع 
بامس���ه إاّل نادًرا، وقد مّت اس���تبعاده من حمور التجمعات 

واللقاءات اليت جتري بني صفوف املعارضة خاصة.)24(

كما اس���تخدم حزب اهلل اجلناح اإلس���المي لدى أهل 
الس���ّنة، فح���اول بداية ع���زل »اجلماعة اإلس���المية« عن 
حميطها، وضمان حيادها على األقل حتت شعار حماربة 
إس���رائيل، ث���ّم اس���تمال بعد ذل���ك فتحي يك���ن وجبهة 
العمل اإلس���المي اليت يرأس���ها لتعميق االنقس���ام السّي 
الداخلي. كما س���عى حزب اهلل بعد اعتدائه على السّنة 
يف 7 آيار لعقد عدد من املصاحلات احمللّية لتفادي إعادة 
اللُّحمة إىل الصف الس���يّ من جهة، ولإلحياء بأّن السّنة 
ال يعت���ربون أن ما ج���رى من ِقَبل ح���زب اهلل ميّثل اعتداًء 
عليه���م، ولاللتف���اف عن تقديم اعت���ذر صريح واضح إىل 
أهل بريوت وطرابلس وإىل املرجعيات الس���نّية السياس���ية 
والديني���ة، حت���ى ل���و اضطره ذل���ك إىل عق���د اتفاقية مع 

)24(  ملزي���د م���ن التفاصي���ل حول كيفي���ة اس���تخدام املعارض���ة اللبنانية، 
وحتدي���ًدا حزب اهلل  لورقة »الس���ّنة املتمثلة بعمر كرامي« لبعثرة وحدة 
الصف الس���ي، ومن ثّم االس���تغناء عن���ه، انظر تقرير: »لبنان: رس���ائل 
س���ورية قاس���ية إىل املعارضني الس���نة... وكرامي يعتك���ف«،  صحيفة 

السياسة الكويتية، على الرابط التالي:
http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.
asp?nid=20262&snapt=تقارير

أثبت���ت جمري���ات األح���داث، خاص���ة 
الس���ّنة  أّن  األخ���رية،  العق���ود  خ���الل 
أكثر قابلية لالخ���رتاق، على كافة 
واالجتماعي���ة  الديني���ة  املس���تويات 

والسياسية واالقتصادية
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أط���راف س���لفية لطاملا تفن���ن يف الطعن به���ا وتكفريها 
ووصمه���ا باإلره���اب، حيث وّق���ع ح���زب اهلل اتفاقية مع 
 ، )25( ال���رتاث اإلس���المي« يف 18 آب 2008م  »مجعي���ة 
وهي مجعية خدماتية س���لفية ليس هلا أي وزن ش���عيب يف 
اجلانب السي، وعلى الرغم من ذلك فقد سقط االتفاق 
يف غضون ي���وم؛ ألّن غايته االخرتاقية وااللتفافية كانت 

واضحة للعيان.)26(

عناصر القوة اآلخذة يف التشكل:
1- حنو حمورية التمثيل: اخلطر الداهم الذي تتعّرض 
ل���ه الطائف���ة الس���ّنية يف لبن���ان م���ن اس���تقواء اآلخرين، 
وتطاوهلم عليه���ا وعلى رموزها، وعل���ى موقعها التمثيلي 
السياس���ي والديي عمل على دفع الشرحية األكرب منها 
إىل التكاتف وااللتفاف، رغم املرارة واإلحساس بالقهر 
ال���ذي تعّرض���ت له، ورغ���م دف���ع العديد م���ن أبنائها إىل 
املطالب���ة بالس���الح للحماية الذاتية عل���ى األقل، والدفاع 

عن النفس. 

لكن رمبا كان اآلخرون يريدون من الطائفة الس���نّية 
أن تتحّول إىل »كانتون« عصيب عسكري، حتى يربروا 
»كانتوناته���م« هم ويش���رعنوها حتت عنوان إّن »الس���نة 

لديهم أيًضا كانتون«، ولديهم سالح. 

وم���ن األفخ���اخ اليت حي���اول البع���ض نصبه���ا للطائفة 
السنّية أيًضا، دفعها حنو التعصب الديي لتربير التدخل 
ضّده���ا بالقوة، س���واء بإحداث فتنة بينه���ا وبني اجليش 
اللبناني والطوائف اللبنانية، أو من خالل تسويق أو تربير 
تدّخ���ل خارجي ضّدها س���وري أو أمريكي، حتت حّجة 
مكافحة اإلرهاب واألصولي���ة، وبالتالي حتويل األنظار 
ع���ن القضية املركزية املتعّلقة بهم، ونقل املش���كلة إىل 

الطائفة السنّية. 

www.islamonline.net/servlet/Satel :25( راجع نص االتفاقي���ة(
lite?c=ArticleA_C&cid=1218650325684&pagename=

 Zone-Arabic-News/NWALayout
)26(  انظ���ر للتفاصيل: جتميد وثيقة التفاهم بني بعض اجلمعيات الس���لفية 

وحزب اهلل: 
www.aljazeera.net/NR/exeres/1BEFA9A8-F8A04357--
A89B-7770F0C5822D.htm

لك���ّن الواض���ح أّن األغلبي���ة الديني���ة الس���نّية بكافة 
ش���رائحها، حت���ى اليت كان���ت توصف من قب���ل البعض 
باملتطرف���ة، أظهرت وعًيا مث���رًيا لإلعجاب وتفهًما خلّطة 
اإليق���اع به���ا، فراحت تب���دي انفتاًح���ا كب���رًيا واعتدااًل 
أك���رب، وحت���ى تضامًنا مع املرجعية السياس���ية الس���نّية 
»غ���ري الديني���ة«، وذلك لتفوي���ت الفرصة عل���ى املخطط 
اجلهنم���ي احمل���اك ضّدها بش���كل ع���ام، وضّد الس���ّنة 

بشكل خاص.

2- تغلي���ب املصري املش���رتك: هناك إحس���اس مجاعي 
بتغلي���ب املص���ري املش���رتك تظه���ره تط���ورات األح���داث، 
وهناك وعي مجاعي أيًضا من خمتلف الش���رائح الس���نّية 
بع���دد وحجم املؤامرات اليت حُتاك هلا، وقد س���اهم هذا 
الوعي املرتفع يف الفرتة األخرية يف تكاتف مجيع أطياف 
الطائفة من مس���تقّلني وإس���الميني وليربالي���ني، لتفويت 
الفرص���ة على من يريد إحداث االنش���قاق، واالس���تفادة 

منه.

خامتة:
يواجه الس���ّنة يف املرحل���ة املقبلة حتّديات ِجس���ام ليس 
أقّله���ا اتس���اع دائ���رة اخلط���ر ال���يت متّثلها عل���ى الصعيد 
الداخلي بع���ض القوى واألح���زاب والطوائف؛ اليت تعمل 
على العبث مبصري ومقّدرات أهل الس���ّنة واجلماعة حتت 
ش���عارات متعّددة وخمتلفة، وبكافة الوسائل اإلعالمية 
واملالية والتنظيمية، وحتى بالقوة العس���كرية والسالح، 
وهم حيتاجون إىل تعزيز وعيهم بهذا اخلطر، والعمل على 
احتوائ���ه على األق���ل من خالل الرتكي���ز على وحدتهم، 
وتكاتفه���م وتضامنهم، وعلى َمَنَعته���م الداخلية، بغّض 
النظ���ر عن احلس���ابات الضّيق���ة الش���خصية أو احلزبية 
أو املناطقي���ة، وأن يش���ددوا أيًض���ا عل���ى مفه���وم  الدولة 
والقانون، وعلى سالح الدولة، وأن ال أحد يعلو فوق هذه 
الدولة، وأن يشاركوا يف حتقيق هذا املفهوم الذي يريد 
البعض يف لبنان ضربه وتس���ويفه إلبقاء املصاحل العليا له 
قائمة، وعليه فإّن االنتخابات النيابية املقبلة سيكون هلا 
كلمة يف الدفع باجتاه حتقيق هذه  األجندة أو عرقلتها، 

ال مسح اهلل.



أهل السنة يف لبنان

251التقرير االسرتاتيجي السادس

وعل���ى الس���ّنة أن حيّض���روا أنفس���هم م���ن اآلن خلوض 
هذه االنتخابات بشراس���ة، فهم يش���ّكلون قوة انتخابية 
كبرية تستطيع تغيري املعادالت عرب السياسة، وهلذا نرى 
اليوم أّن بعض األطراف املعروفة يف لبنان حتاول إش���عال 
الفنت واالقتتال واحلروب يف املناطق السّنية داخل لبنان، 
وإبقاء وضعها متوتًرا حتى االنتخابات املقبلة العام القادم؛ 
لضرب وتش���تيت ما ميكن أن تفرزه هذه االنتخابات يف 

حال عّم االستقرار والوحدة يف هذه املناطق.

كما جي���ب عليهم عدم االجنرار إىل التطرف، وأن ال 

يس���بب ما حصل هل���م يف 7 آيار إثر احت���الل »حزب اهلل« 
ملناطقهم عقدة ضعف، وأن ينظروا إىل اجلانب اإلجيابي 
الذي حتقق يف هذا اإلطار، والذي حتدثنا عنه س���ابًقا، 
وأن يفّوت���وا الفرصة على من يريد تش���تيت األنظار عنه، 
وحتويلها إىل الس���ّنة بداعي وجود متطرفني أو متعصبني 
لصرف هذا الرصي���د يف احلرب على اإلرهاب، وإدخال 
الس���ّنة يف معارك داخلية مع بعضهم البعض بني متطّرف 
ومعت���دل، أو ب���ني الس���ّنة واجلي���ش اللبنان���ي، أو حت���ى 

استجالب تدخالت خارجية، أو دولية حملاربتهم.
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معلومات إضافية
منوذج حملاوالت اخرتاق السنة يف لبنان

يف مارس 2008م أعلنت جمموعة من العناصر والكوادر القيادية يف »جبهة العمل اإلسالمي« يف لبنان عن تكوين 
»هيئة الطوارئ« برئاسة الشيخ »سيف الدين احلسامي«؛ لتكشف النقاب عن حقائق خطرية حول احملاوالت املستمرة 
الخرتاق السنة يف لبنان من قبل مجاعات أخرى، واستغالل عناصر اجلبهة لصاحل توجهات إيرانية وشيعية متمثلة يف 

حليف طهران يف لبنان »حزب اهلل«.

ففي الثامن من مارس 2008م أصدرت اهليئة أوىل بياناتها، وجاء فيه: إنه »بعد حماوالت متواصلة داخل جبهة العمل 
اإلس���المي، وبعد اتضاح الكثري من الثغرات اخلطرة اليت حّولت اجلبهة إىل واجهة لالس���تغالل واالخرتاق لس���احتنا 
اإلسالمية، ومع انكشاف املوقف احلقيقي لقيادة هذه اجلبهة من قضية املقاومة، وتعمدها توريط الشباب املسلم يف 

أعمال ذات صبغة عسكرية وأمنية أبعد ما تكون عن ُنْبل املقاومة ومسّوها.

 ومع اتس���اع ُش���ّقة اخلالف داخل مواقع القرار للجبهة على خلفيات تنافس���ية ومالية انعكست بشكل فاضح على 
أداء اجلبهة، وحولتها إىل وس���يلة ارتزاق سياس���ية للمتصدرين، املتاجرين بتمسك الشباب بالفكرة اإلسالمية والتوق 
إىل املقاومة واجلهاد، ومع قناعاتنا بأن األهداف اليت سعينا إليها منذ اللحظة األوىل لتأسيس جبهة العمل اإلسالمي 

هي أهداف سامية تستحق التضحية ألجلها.

 بناء على ما تقدم، قررت جمموعة العمل والكوادر القيادية يف جبهة العمل اإلسالمي يف طرابلس والشمال إعالن 
قيام هيئة الطوارئ رفًضا لالستغالل والتجيري املسيء للعمل اإلسالمي، ورفًضا لالخرتاق اإليراني يف طرابلس بعمقها 

اإلسالمي وتارخيها احلضاري وامتدادها النضالي املتواصل«.

 ومل مي���ر وقت طوي���ل حتى أعلنت جمموعة جديدة من عناصر وكوادر اجلبهة يف 26 مارس 2008م عن انضمامها 
إىل هيئ���ة الط���وارئ يف اجلبه���ة، لتش���كيل فريق واحد للتص���دي لالخرتاقات اخلط���رة اليت يتم زرعها باس���م العمل 

اإلسالمي.

وأصدرت اجملموعة اجلديدة بياًنا خطرًيا احتوى على املزيد من املعلومات حول االخرتاقات الشيعية للسنة يف لبنان، 
وج���اء يف البي���ان: »انطالًقا من تارخينا يف العمل اإلس���المي منذ األيام األوىل لقيام حركة التوحيد اإلس���المي، وهو 

تاريخ يعرفه من دفعتنا أخطاؤهم املتواصلة إىل اختاذ املوقف النهائي واحلاسم مما جيري على الساحة اإلسالمية..

فمن���ذ اللحظة األوىل لقيام »جبهة العمل اإلس���المي« كان���ت أهدافنا منصّبة على طموح واحد، هو حتقق حلمنا يف 
اجلهاد ضد العدو اإلسرائيلي، ونصرة شعب فلسطني، وتقوية واقع أهل السّنة واجلماعة يف لبنان.

كان حلمنا أن حنظى بفرصة لتقديم منوذج إجيابي للعمل اإلسالمي؛ العتقادنا أن الذين خاضوا التجارب، ووقعوا 
يف املصائب قد تعلموا من التجربة واستخلصوا الِعرب، وأوقفوا املغامرات، وغادروا ساحات التفريط باملصري واملصاحل 

اإلسالمية.

وألن الش���باب املس���لم تّواق إىل س���احة اجلهاد ملنازلة العدو الصهيوني، أقبلنا على دورات التدريب العس���كري اليت 
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أفهمتنا قيادة »جبهة العمل« أنها أنشأتها هلذه الغاية، لكننا فوجئنا خبدعة كربى جتّسدت يف النواحي اآلتية:

1- اتضح أن »جبهة العمل اإلس���المي« مل تكن أكثر من واجهة لتجميع الش���باب لصاحل »حزب اهلل« يف الش���ارع 
الس���ّي، يف حني أن كل عمليات التدريب واإلعداد والتعبئة كانت خاضعة بش���كل مباش���ر ل�»حزب اهلل« وللحرس 

الثوري اإليراني، مع اإلشارة هنا إىل أن هناك نوعني من الدورات العسكرية:

- النوع األول: جيري يف البقاع يف حميط بلدة النيب شيت واجلبال احمليطة بها، وهي عبارة عن معسكرات كثرية 
منتشرة وممّوهة بشكل متقن؛ حيث يبدو أن استصالح األراضي هو الوسيلة األكثر استعمااًل يف تلك املنطقة، ويف 

هذه املعسكرات خيضع أنصار قوى املعارضة املختلفة لتدريبات تستمر يف الغالب أسبوًعا.

- النوع الثاني من الدورات هو ذلك الذي يتم يف إيران، ويبدو من خالل املتابعة أن الدورات يف البقاع تشكل عملية 
حتضري وغربلة للكوادر املؤهلة الستكمال املراحل الالحقة من التدريب العسكري واألمي.

وقد ظهرت مقاصد وأهداف هذه الدورات التدريبية من خالل تعبئة الش���باب ضد كل َمن خيالف توجهات »حزب 
اهلل« والنظام���ني الس���وري واإليران���ي، إىل درجة التكفري واإلقص���اء واإللغاء، وكان اخلطاب األس���هل اعتبار كل 
املخالف���ني أدوات أمريكية وإس���رائيلية، وكان أخطر م���ا واجهناه هو مرحلة ما بعد التدري���ب والعودة إىل طرابلس؛ 
لت الصدمة الكربى بالنسبة إلينا، فخالل مراحل التوتر بني قوى 14 آذار وحتالف 8 آذار، كانت األوامر  ألنها شكَّ
تصدر من قيادة »جبهة العمل اإلس���المي« بضرورة النزول إىل الش���ارع واستعمال كل الوسائل املتاحة خلدمة أغراض 

حزب اهلل وأهدافه.

2- لق���د بل���غ التحري���ض مراحل يف غاية اخلطورة، إىل درج���ة وضعت معها قيادة »جبهة العم���ل« حوافز مالية لكل 
َمن ينجح يف افتعال إش���كال، ويربز قدرته على مواجهة الطرف اآلخر، ويتمكن من فرض األمر الواقع يف الش���وارع 

واألحياء.

وهكذا وجدنا أنفسنا ننزلق خطوة بعد أخرى حنو إشعال صراع سي- سي؛ لصاحل النظامني السوري واإليراني، 
حيرق مناطقنا، وخيرق ساحتنا ويستهدف مرجعياتنا الدينية والسياسية.

- لقد جاءنا الش���يخ فتحي يكن بنظرية يعترب فيها أن رأس بالد الش���ام اليت حتدث عنها رس���ول اهلل - صلى اهلل 
عليه وس���لم - هو النظام الس���وري، ورأس النظام الس���وري بشار األسد، لذلك ال بد لنا أن يكون العمق االسرتاتيجي 
يف سوريا. ومن خالل التدريبات اليت أقيمت لشبابنا يف معسكرات حزب اهلل يف منطقة البقاع يف النيب شيت، وبعد 
انته���اء التدريب���ات كان املوجه���ون يف احلزب يقولون لنا: حنن حنم���ي اجلنوب من العدو اإلس���رائيلي، وأنتم عليكم 

محاية الداخل اللبناني بقتال عمالء اليهود يف الشمال.

وإذا دققنا يف حلفاء حزب اهلل يف طرابلس والشمال جند أن حلفاءهم هم الذين ارتكبوا اجملازر يف التبانة خاصة، 
ويف طرابل���س عامة. وتبني لنا أنهم يريدون جتنيد الش���باب املس���لم الس���ي لقتال أهلنا وإخوتن���ا وضرب احلاضنة اليت 

ننتمي إليها.

وإذا دققنا يف املنش���ورات والكتب اليت ُتوّزع على الش���باب املنتمني إىل جبهة العمل اإلس���المي جند أنها تدعو إىل 
عصمة األشخاص، مع أن العصمة لألنبياء فقط.
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وإذا دققنا يف التدريب يف إيران، نتس���اءل هل التدريب لنكون جزًءا من مش���روع املمانعة، وكيف نكون جزًءا من 
ا  املمانعة وإيران تتعامل مع أمريكا يف العراق وأفغانستان، والنظام السوري يفتح املفاوضات مع العدو الصهيوني سرًّ

وعالنية، ثم جندهم بعد ذلك يتحدثون عن املمانعة يف لبنان!!

- بناء على ما تقدم نعلن رفضنا لتوجهات قيادة »جبهة العمل اإلس���المي«، ونعلن أننا سنش���كل مع إخواننا يف هيئة 
الطوارئ فريًقا واحًدا للتصدي هلذه االخرتاقات اخلطرة اليت يتم زرعها باسم العمل اإلسالمي.

ومن هنا ندعو كل الشباب املغرَّر بهم إىل اخلروج من دائرة خدمة أهداف أعداء أمتنا اإلسالمية، وأن ينضموا إىل 
مس���ريتنا اإلصالحية يف إطار »جبهة العمل اإلس���المي- هيئة الطوارئ«، مؤكدين التزامنا مبادئ رسول اهلل - صلى 

اهلل عليه وسلم - يف وحدة الصف، ورفض الفنت وحفظ دماء املسلمني، ورفض التكفري.

كما نعلن متسكنا بالسلم األهلي يف لبنان، وبالوحدة الوطنية، ورفض كل مظاهر السالح خارج نطاق مؤسسات 
الدولة، وندعو إىل وضع اسرتاتيجية وطنية للتصدي للتحديات الصهيونية، بالتنسيق مع اجليش اللبناني، وصواًل إىل 

قيام دولة العدل واحلرية واملساواة والتنمية«.

املصدر: 
- صحيفة املستقبل اللبنانية، العدد 2915، بتاريخ 27 /2008/3م، انظر :

 http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=281791

- صحيفة الشرق األوسط،  العدد 10695، بتاريخ 10 /2008/3م، انظر:

 http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10695&article=462039&feature
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ملخص الدراسة
تش���هد قضية كش���مري -اليت حتتل موقًعا جغرافيًّا اسرتاتيجيًّا بني وسط وجنوب آسيا- تطورات عديدة، تبدو 

سلبية يف جمملها، أحلقت بالقضية تراجًعا عما كانت عليه قبل عقود.

ويعترب إقليم كشمري من الناحية السياسية منطقة متنازًعا عليها بتعريف القانون الدولي، وقد قامت اهلند بضم 
اإلقليم هلا قسًرا يف 27 أكتوبر/ تشرين األول 1947م، وفرضت عليه محاية مؤقتة، برغم القانون الذي مت عليه 
تقس���يم املنطقة إىل دولتني، هما اهلند ودولة باكس���تان اإلسالمية، وحبسب قانون االستقالل وخطة التقسيم يف 
3 يوليو عام 1947م، واليت أقرها الربملان الربيطاني، فإن املناطق ذات األكثرية اهلندوسية يتم ضمها إىل اهلند، 
واملناطق ذات األغلبية املسلمة تنضم لباكستان، وبالتالي كان ال بد أن تنضم والية جامو وكشمري ذات األغلبية 
املس���لمة لباكس���تان. ومل يوافق الشعب الكش���مريي على احتالل اهلند للوالية،ومنذ اليوم األول بدأ اجلهاد ضد 

القوات اهلندوسية.

ومنذ ذلك احلني ولآلن دخلت القضية الكش����مريية يف العديد من املس����ارات بني اهلند وباكستان، ما بني سياسي 
وعسكري؛ للوصول حلل نهائي هلا، إال إن كل تلك اجلهود مل تنجح حتى اآلن بسبب التعنت اهلندي يف إغالق ملف 

القضية بصورة عادلة والوصول حلق تقرير املصري، الذي يطالب به الكشمرييون، ونصت عليه القرارات الدولية.

وفضاًل عن املوقف الدولي الذي يصّب مبجمله يف صاحل اهلند، فقد شهدت القضية تراجًعا ملموًسا بسبب تغري 
املوقف الباكس���تاني الذي كان ُيعترب الداعم الرئيس للقضية وحلق الكش���مرييني يف تقرير املصري، فضاًل عن 

أجواء احلرب الدولية على ما يسمى ب� »اإلرهاب«، واليت ألقت بظالهلا السلبية على القضية.

واقع احلال أن حركة املقاومة الكشمريية متر مبوقف شديد الصعوبة، ومرحلة من أهم مراحل القضية وأشدها 
خطورة؛ إذ تواجه احملتل اهلندي الذي ألقى بكل ثقله وكثَّف حتركاته إلغالق امللف الكشمريي بال رجعة.

وتبقى املقاومة بكافة أش���كاهلا ومس���توياتها هي اخليار األمثل للش���عب الكش���مريي، وهي الطريق الوحيد 
إلجبار احملتل اهلندي على اخلروج من كشمري.

كشمري.. واملتغريات اإلقليمية والدولية

حممد عادل
مدير حترير التقرير االسرتاتيجي جمللة البيان





259

مقدمة:
مثلث القضية الكشمريية على مدار 60 عاًما -هي عمر النزاع اهلندي الكشمريي الباكستاني- واحدة من أكثر 
بؤر التوتر يف منطقة جنوب آس���يا بالغة األهمية، وهي اآلن تواجه حتديات عدة ترتبط باألس���اس بتغري الوضع الدولي 
واإلقليم���ي احملي���ط، والذي تبعه تغري واضح يف قواعد الصراع واالس���رتاتيجيات املس���تخدمة من األطراف الفاعلة يف 
القضية، يف حني يبدو احلال على جبهة االس���رتاتيجية الكش���مريية إىل حد كبري كما هو بال تغيري، مما تسبب يف 

تداعيات تبدو سلبية يف جمملها، وأحلق بالقضية تراجًعا عما كانت عليه قبل سنوات.

 والدراس���ة تتلمس التحديات اليت تواجه الكش���مرييني منذ نش���أة قضيتهم، والعوائق اليت حتول دون الوصول حلل 
قضيٍة مر عليها أكثر من نصف قرن، وحماولة استشراف مستقبل الصراع من خالل إلقاء الضوء على مكامن القوة 

ومواطن الضعف لدى كل طرف من األطراف الثالثة الفاعلة. 

 وت���ربز أهمي���ة البحث من خالل تعلقه بقضية ش���ديدة التعقيد، ترتبط بأطراف هامة هل���ا وزنها اإلقليمي، ومنطقة 
شديدة احلساسية، تتنازع السيطرَة عليها عدة قوى دولية كربى، وقد ازدادت أهمية القضية الكشمريية يف السنوات 
األخرية بعد التجارب النووية لطريف الصراع: اهلند وباكستان، مع ما قد يؤدي إليه استمرار الصراع وتطوره من تفجر 
نزاعات بني جارتني نوويتني، ال ُيعلم كيف س���تنتهي، وال ش���ك ستتجاوز آثارها مدى أبعد بكثري من منطقة النزاع، 

اليت تضم جتمًعا بشريًّا جتاوز تعداده مُخس سكان العامل. 

وحتاول الدراس���ة االس���تفادة من القضايا اإلس���المية ذات الطابع املقاوم قريبة الصلة بالقضية الكشمريية، خاصة 
القضية الشيشانية لتعدد أوجه التشابه الكبري بني القضيتني ك�»طول الصراع ودمويته- وتطرف احملتل يف استخدام 
العنف- البعد العقدي- دور املقاومة- حماولة اإلذابة- حماوالت تغري البعد الس���كاني- االس���رتاتيجيات املستخدمة- 
إش���كاالت احل���ل– املوقف الدولي الصامت- الدور اإلس���المي املرتاجع ..(، وذلك باس���تحضار الدروس املس���تفادة، 
ونقاط القوة والضعف يف كلتا القضيتني يف ذهنية الباحث دون أن يربط بصورة مباشرة بينهما، مع اعتبار خصوصية 

كل قضية. 

والدراس���ة تفيد من املنهج الوصفي لصيق الصلة بطبيعة القضية وخلفياتها التارخيية على مس���توى طريف الصراع، 
كما تفيد من املنهج التحليلي يف املعاجلة وفهم إشكاالت وحتديات القضية وعناصر التأثري فيها، مستفيدة من هذا 

املنهج وذاك يف الوصول إىل رؤية مستقبلية للقضية، وطرح مقرتحات لتحريك املوقف اهلندي املتصلب وتغيريه.

كشمري.. واملتغريات اإلقليمية 
والدولية

حممد عادل
مدير حترير التقرير االسرتاتيجي جمللة البيان
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 القضية الكشمريية نشأة وتاريخ:
حتتل كش���مري موقًعا جغرافيًّا اس���رتاتيجيًّا بني وسط 
وجنوب آس���يا حيث تشرتك يف احلدود مع أربع دول هي: 
اهلند وباكس���تان وأفغانس���تان والصني. وتبلغ مساحتها 
الكلية 86023 مياًل مربًعا، يقس���مها خط وقف إطالق 
الن���ار من���ذ ع���ام 1949م، وتبلغ مس���احة اجل���زء اهلندي 
53665 مياًل مربًعا، ويس���مى جامو وكش���مري، يف حني 
تسيطر باكستان بطريقة غري مباشرة على 32358 مياًل 
مربًعا يعرف باسم والية كشمري احلرة )آزاد كشمري(، 
وهناك مس���احة صغرية خاضع���ة للصني منذ عام 1962م 

تسمى أكساي تشني.

واختلفت املصادر اليت تتحدث عن تعداد الس���كان يف 
كش���مري ما بني املصادر الباكس���تانية واهلندية. فطبًقا 
إلحصائي���ة هندية ُأجري���ت عام 1981 بلغ عدد س���كان 
ل املس���لمون منهم  الوالية 6 ماليني نس���مة تقريًبا، ش���كَّ
64,2% واهلندوس 32,25% والس���يخ 2,23% والبقية ما بني 
بوذيني ومسيحيني وأقليات أخرى. وتذكر بعض املصادر 
أن تعداد السكان قبل السيطرة اهلندية كان 4 ماليني 
نسمة تقريًبا، بلغت نسبة املسلمني فيهم 77%، واهلندوس 

20%، والسيخ واألقليات األخرى %3.

أما املصادر الكش���مريية ش���به املس���تقلة فتقدر تعداد 
الكش���مرييني يف اجلانب���ني اهلندي والباكس���تاني ويف 
ال���دول األخرى ب�13,5 مليون نس���مة، بواق���ع 8,5 ماليني 
نسمة يف جامو وكشمري، و2,5 مليون نسمة يف كشمري 
احلرة، ومليون نس���مة يف جلجت وبلتس���تان، و1,5 مليون 
نسمة موزعني يف اهلند وباكستان ودول الشرق األوسط 
وأوروب���ا والواليات املتحدة األمريكي���ة. غري أن احلقيقة 

املتفق عليها هي وجود أغلبية مسلمة يف اإلقليم. 

ويعت���رب إقليم جامو وكش���مري من الناحية السياس���ية 
منطق���ة متنازًع���ا عليها بتعري���ف القان���ون الدولي، وقد 
قام���ت اهلن���د بضم اإلقليم هل���ا يف 27 أكتوبر/ تش���رين 
األول 1947م، وفرضت عليه محاية مؤقتة بعد أن تعهدت 
للشعب الكش���مريي ولألمم املتحدة مبنح الكشمرييني 

حق تقرير املصري. وقد تضمن قرار جملس األمن الدولي 
رقم 47 الصادر يف عام 1948م النص على إعطاء الشعب 
الكش���مريي احلق يف تقرير املصري عرب استفتاء عام حر 
ونزيه يتم إجراؤه حتت إشراف األمم املتحدة، وهو ما مل 

يتم حتى اآلن. )1(

»وُيعترب يوم الس���ابع والعش���رين من أكتوبر أسود يوم 
يف تاريخ كشمري، وذلك لقيام اجليش اهلندي مبهامجة 
كش���مري يف نفس هذا اليوم من ع���ام 1947م، واحتالل 
الوالية، حيث خرقت اهلند القانون الذي مت سنه، والذي 
مت علي���ه تقس���يم املنطق���ة إىل دولت���ني هم���ا اهلن���د ودولة 
باكستان اإلسالمية، وحس���ب قانون االستقالل وخطة 
التقس���يم يف 3 يولي���و عام 1947م، وال���يت أقرها الربملان 
الربيطان���ي يف 18 يوليو من نفس العام، فإن املناطق ذات 
األكثرية اهلندوسية يتم ضّمها إىل اهلند، واملناطق ذات 
األغلبية املس���لمة تنض���م لباكس���تان، وبالتالي كان ال 
بد أن تنضم والية جامو وكش���مري ذات األغلبية املسلمة 

لباكستان.

وق���ام اهلندوس املتطرفون وق���وات دوغر مهراجا هاري 
س���ينج بقتل 300 ألف مسلم كشمريي يف شهرين فقط؛ 

وذلك يف حماولة لتغيري تركيبة كشمري السكانية.

من جانبه مل يوافق الش���عب الكش���مريي على احتالل 
اهلن���د للوالية، ومنذ الي���وم األول بدأ اجلهاد ضد القوات 
اهلندوس���ية، وملا أحس اهلندوس بأنهم سُيْمَنْون باهلزمية 
علي يد اجملاهدين الكشمرييني، ومبساعدة إخوانهم يف 
باكستان، وأيًضا مبساعدة رجال القبائل، رفعت األمر 
إىل جمل���س األمن واألم���م املتح���دة يف أول يناير 1948م. 
ورغ���م أن اهلند هي اليت دفعت النزاع حول كش���مري إىل 
املنظم���ة الدولي���ة؛ طالب���ًة دعمها إال إنه���ا مل تطبق قراًرا 

واحًدا من القرارات املتتابعة اليت أصدرها جملس األمن. )2(

)1( كشمري.. نصف قرن من الصراع ، بتصرف، حممد عبد العاطي، 
اجلزيرة، املعرفة، السبت 1429/1/5ه� - املوافق2008/1/12م.

)2( 27 أكتوبر اليوم األسود للكشمرييني، بقلم: حممد رضا ملك، 
موقع كشمري املسلمة، االثنني 27تشرين األول 2008م.
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تطورت األحداث سريًعا، منذ اندالع القتال املسلح بني 
الكشمرييني والقوات اهلندية عام 1947م، والذي أسفر 
عن احت���الل اهلند لثلثي الوالية، ثم تدخلت األمم املتحدة 
يف الن���زاع، وأصدر جملس األمن قراًرا يف 1948/8/13م 
ين���ص على وق���ف إطالق الن���ار، وإجراء اس���تفتاء لتقرير 
مصري اإلقليم. وبدأ يسود اجملتمع الدولي منذ ذلك احلني 
اقتن���اع ب���أن حل القضي���ة الكش���مريية يأتي ع���ن طريق 
اقتس���ام األرض ب���ني اهلند وباكس���تان، فاقرتحت األمم 
املتحدة أن تنضم األجزاء اليت بها أغلبية مسلمة وتشرتك 
مع باكستان يف حدود واحدة )تقدر حبوالي 1000 كم( 
لباكس���تان، وأن تنض���م األج���زاء األخ���رى ذات الغالبية 
اهلندوس���ية وهل���ا حدود مش���رتكة مع اهلن���د )300 كم( 
للسيادة اهلندية، لكن هذا القرار ظل حرًبا على الورق، 

ومل جيد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع حتى اآلن. 

اجلانب���ني،  ب���ني  التوت���ر  ع���اد 
الباكس���تاني  الرئي���س  وح���اول 
الكش���مرييني،  املقاتل���ني  دع���م 
لكن األحداث خرج���ت عن نطاق 
الس���يطرة، وتتابعت بصورة درامية 

لتأخذ شكل قتال مس���لح بني اجليشني النظاميني اهلندي 
والباكستاني يف سبتمرب/ أيلول 1965م على طول احلدود 
بينهما يف الهور وسيالكوت وكشمري وراجستان، واستمر 
الصراع العسكري 17 يوًما مل يتحقق فيه نصر حاسم ألي 
م���ن الدولتني، وانتهت اجلهود الدولي���ة بعقد معاهدة وقف 
إطالق النار بني اجلانبني يف الثالث والعش���رين من الش���هر 

نفسه )3(. 

عاد القتال بني اجلارتني ليتجدد مع مطلع السبعينيات 
إثر اتهامات باكس���تان للهند بدعم باكس���تان الشرقية 
)بنجالدي���ش( يف حماولته���ا االنفصالي���ة، وكان امليزان 
نها  العس���كري هذه املرة لصاحل اهلند، األمر الذي مكَّ
م���ن حتقي���ق انتص���ارات عس���كرية عل���ى األرض غريت 
من التفكري االس���رتاتيجي العس���كري الباكستاني، 

دار األمني،  نقاط االشتعال يف آسيا،د/ حممد صادق صَبور،  انظر   )3(
الطبعة األوىل.

وأدخلت البلدين يف دوامة من سباق التسلح كان اإلعالن 
عن امت���الك كل منهما للس���الح النووي أه���م حمطاته. 
وأسفر قتال 1971م عن انفصال باكستان الشرقية عن 

باكستان لتشكل مجهورية بنجالديش. 

دخل البلدان يف مفاوضات س���لمية أس���فرت عن توقيع 
اتفاقي���ة أطل���ق عليها اتفاقية مِشال ع���ام 1972م، وتنص 
على اعتب���ار خط وقف إطالق الن���ار املوقع بني اجلانبني 
يف 17 ديسمرب/ كانون األول 1971م هو خط هدنة بني 
الدولت���ني. ومبوجب ه���ذا االتفاق احتفظ���ت اهلند ببعض 
األراض���ي الباكس���تانية اليت س���يطرت عليها بعد حرب 
1971م يف كارغيل تيثوال وبونش يف كشمري احلرة يف 
حني احتفظت باكس���تان باألراضي اليت سيطرت عليها 

يف منطقة تشامب يف كشمري احملتلة.

ومنذ ذلك احلني ولآلن دخلت القضية 
الكش���مريية يف العدي���د من املس���ارات 
بني البلدين ما بني سياسي وعسكري 
للوص���ول حل���ل نهائي هل���ا، إال إن كل 
تل���ك اجله���ود مل تنجح ل���آلن يف إغالق 
ملف القضية بص���ورة عادلة، والوصول 
حلق تقرير املصري الذي يطالب به الكشمرييني، ونصت 

عليه القرارات الدولية.

الواقع الدولي واإلقليمي وتأثريه على القضية
موقف اهليئات الدولّية:

إذا نظرنا إىل موقف اجملتمع الدولّي من قضّية كشمري 
جن���د أّن اهليئ���ات الدولّية، وعلى رأس���ها األمم املتحدة، 
ق���د اهتم���ت اهتماًما كب���رًيا بالقضية الكش���مريّية يف 
بداياته���ا، وأص���درت العديد من الق���رارات الدولّية اليت 
ج���اءت كّله���ا يف صاحل املس���لمني، وأهّمها ق���رار األمم 
املتحدة الذي أعطى ش���عب كش���مري حق تقرير املصري، 
وإج���راء اس���تفتاء ح���ّر يف الوالية لتحقيق ه���ذا الغرض، 
ولك���ّن اهلند وعل���ى مدى نصف قرن متاط���ل وتراوغ يف 
تنفي���ذ هذه القرارات الدولّية، كم���ا أن اهليئات الدولّية 
ال���يت أصدرت ه���ذه القرارات تراخ���ت يف تنفيذها، ومل 

مل يوافق الشعب الكشمريي على احتالل 
اهلن���د للوالي���ة، ومن���ذ الي���وم األول ب���دأ 

اجلهاد ضد القوات اهلندوسية.
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متارس أدنى ضغ���ط على احلكوم���ات اهلندّية املتعاقبة 
حتى حترتم هذه القرارات وتلتزم بها. 

وفض���اًل ع���ن املوق���ف املتخ���اذل لألمم املتح���دة، فقد 
صدرت بعض اإلدانات من هيئات دولية –على استحياء- 
مث���ل منظمة العفو الدولية ال���يت دعت احلكومة اهلندية 
إىل إدان���ة صرحي���ة لعمليات االختفاء القس���ري يف جامو 
وكشمري، وتقديم أي شخص يشتبه مبسئوليته عن مثل 

هذه اجلرائم إىل ساحة العدالة.

املوقف األمريكي والصهيوني:
تأرجح موقف الواليات املتحدة من القضية الكشمريية، 
ومل تكن رغبة الكش���مرييني، أو االتفاقات والقرارات 
الدولية اخلاصة بالقضية، هي املؤش���ر األهم يف حتديد 
طبيع���ة املوق���ف األمريكي م���ن القضية الكش���مريية، 
ب���ل كان���ت املصلح���ة األمريكية يف آس���يا هي احملرك 
األول هل���ذا املوق���ف، وارتب���ط التغري والتقل���ب يف املوقف 
األمريكي جتاه كش���مري تبًعا لتغ���ري العالقة املصلحية 
ال���يت تربطها بكل من اهلند وباكس���تان طريف القضية 

األساسيني.

فحني كانت أمريكا تدعو يف البداية لتنفيذ قرارات 
جملس األمن والش���رعية الدولية فيم���ا خيص حق تقرير 
املصري للكشمرييني، ويف الوقت الذي كانت باكستان 
تعتمد على »احلليف األمريكي« بصورة كبرية ملواجهة 
الف���ارق الكبري يف اإلمكانيات مع خصمها اهلندي، إال 
إن الدعم األمريكي مل يكن يف كثري من األحيان على 
املس���توى املأم���ول للدرجة اليت ختلت فيه���ا أمريكا عن 

اجليش الباكستاني يف بعض مواجهاته مع اهلند.

وتراج���ع املوق���ف األمريك���ي وص���ار يدع���و إىل حبث 
القضي���ة والتع���اون على حلها من خالل احللول الس���لمية 
عن طري���ق اتفاقية مشال املوقَّعة بني اهلند وباكس���تان، 
ث���م انقلب هذا املوق���ف مؤخًرا، واحن���از متاًما إىل اهلند 
بعد دخول العالق���ة األمريكية اهلندية يف طور التحالف 
االسرتاتيجي؛ ملا للهند من أهمية كربى يف االسرتاتيجية 
األمريكية، اليت تعتربها حجر الزاوية يف جنوب آس���يا؛ 
لثقل اهلند الكبري يف املنطقة، واشرتاكها مع أمريكا 

يف حماربة املد اإلسالمي ومنع انتشاره، فضاًل عن وضع 
اهلند كس���وق ضخمة ميكن أن تس���تفيد منه أمريكا 

اقتصاديًّا.

إًذا فل���م تك���ن كش���مري يف التص���ور األمريكي غري 
ورق���ة هامة تس���تفيد بها تبًعا حلاجته���ا ألطراف الصراع 

وحفًظا ملصاحلها يف املنطقة. 

وتضغط أمريكا على باكستان إلقناعها بالتوقف عند 
حدود الوسائل السلمية، والتفاوض من أجل حل القضية 
الكش���مريية، ووصل األمر مؤخًرا -بع���د تطور العالقة 
األمريكي���ة اهلندية لدرجة التحالف االس���رتاتيجي- إىل 
اعتبار النضال البطولي للشعب الكشمريي واملساعدات 
اليت تقدمها اجلماعات اجلهادية الباكستانية إلخوانهم 

يف كشمري من قبيل أعمال اإلرهاب. )4(

وعل���ى اجلانب الصهيوني؛ فإن الوجود اإلس���رائيلي يف 
كشمري ليس ش���يًئا ج�ديًدا، خاصة للمتابعني واملهتمني 
مب���ا يدور يف هذه الوالية املس���لمة من���ذ أكثر من نصف 
قرن، فقد نش���رت الصحف العربية ع���ن التعاون اهلندي 
اإلس���رائيلي لقمع االنتفاض��ة يف كش���مري، وكش���فت 
وكال���ة األنب���اء الباكس���تانية مؤخًرا أن وج���ود العامل 
اليهودي يف كش���مري قديم من حيث التعاون املعلوماتي، 
أو اإلره���اب، والتدريب، بل أك���دت مصادر اجملاهدين 
يف كش���مري وجود أكثر من )350 ( كوماندوز يهودي 

يتعاونون مع اهلند لضرب االنتفاضة الكشمريية.

ه���ذا التق���ارب اهلن���دي الصهيوني جي���ب أن ُيؤخذ يف 
االعتب���ار خبصوص القضي���ة الكش���مريية، وما حيدث 
بش���أنها من توترات ب���ني اهلند وباكس���تان، فمنذ وقت 
ليس بالبعيد بدأت العالقة بني اهلند وإسرائيل يف النمو، 
وخصوًصا بعد تربُّع اليمني يف كلتا الدولتني على س���دة 

احلكم. )5(

التقرير  عادل،  حممد  األمريكي،  التحالف  ومآالت  باكستان   )4(
االسرتاتيجي اخلامس للبيان.

)5( ملاذا تغامر اهلند بإشعال احلرب ضد باكستان؟!  بتصرف - طلعت 
رميح، اإلسالم اليوم، 2002/6/5م. 
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العامل اإلسالمي والقضية الكشمريية:
حظي���ت القضي���ة الكش���مريية لعق���ود باهتم���ام بال���غ 
يف العدي���د م���ن دول الع���امل العرب���ي واإلس���المي؛ بفعل 
التحركات الباكستانية الدبلوماسية الداعمة للقضية، 
فكان التأييد حلق الشعب الكشمريي يف تقرير املصري، 
وكانت التحركات اإلعالمية الداعمة لباكستان بهذا 

القضي���ة  أخ���ذت  الش���أن، كم���ا 
حي���ًزا كب���رًيا يف مؤمت���رات القمة 
اإلس���المية واملؤمترات اإلس���المية 
ن���ددت  ال���يت  اخلارجي���ة  ل���وزراء 
باالنتهاكات اهلندية ضد الش���عب 

الكشمريي.)6(

وتراجعت القضية كثرًيا من أجندات العامل اإلسالمي 
تغ���ري املوق���ف الباكس���تاني املبدئ���ي اخل���اص  بعدم���ا 
بكشمري، فضاًل عن تداعيات احلرب األمريكية على 
»اإلرهاب«، وما رافقها من غارة على العامل اإلس���المي، 
أهلت دوله عن القضية الكش���مريية إىل حد بعيد، حتى 
إن جمرد دعوات التنديد باألس���لوب الدموي الذي تعاجل 

به اهلند املشكلة ضعفت. 

 كم���ا لعب���ت منظم���ة املؤمتر اإلس���المي دوًرا نش���ًطا 
للوصول لتس���وية س���لمية للن���زاع، وأص���درت العديد من 
البيان���ات الداعية لذلك، فضاًل ع���ن تنديداتها بعمليات 
القم���ع ال���يت تق���وم بها الق���وات اهلندية، بن���اء على جلان 
تقّص���ي حقائ���ق تابع���ة للمنظم���ة، إال إن كل حماوالت 

املنظمة باءت بالفشل نتيجة التعنت اهلندي. 

كما تقلص دور املؤسسات اإلسالمية اإلغاثية بالنسبة 
لقضي���ة كش���مري، برغ���م أن���ه مل يتج���اوز املس���اعدات 
اإلغاثي���ة، إال إن ه���ذا ال���دور تراج���ع بص���ورة ملحوظ���ة 
بعد احلملة الشرس���ة اليت تش���نها أمريكا والغرب على 

املؤسسات اخلريية اإلسالمية.

كم���ا أن رغب���ة العديد م���ن دول العامل اإلس���المي يف 

منى  سبتمرب،   11 أحداث  حتى  نشأتها  منذ  كشمري  مأساة  انظر   )6(
حندقها، الدار الثقافية للنشر، الطبعة األوىل2003م.

االجتاه شرًقا، بعيًدا عن القطب األمريكي يف السنوات 
األخ���رية)7(، دفعها إىل إع���ادة النظر يف عالقتها مع اهلند 
عل���ى حنو يش���ري إىل مزيد م���ن االهتمام والتق���ارب على 
حساب القضية الكش���مريية، وهو التوجه الذي حيظي 
بتأيي���د إجياب���ي م���ن اهلند اليت تس���عى إلقام���ة عالقات 

متميزة خاصة مع دول اخلليج.)8( 

ويب���دو أن الع���امل اإلس���المي املثقل 
تتع���دى مش���اركته يف  ل���ن  بهموم���ه 
القضي���ة -يف ظ���ل األوض���اع الدولي���ة 
تس���تهدف  ال���يت  واحل���رب  املتأزم���ة 
املسلمني- اإلعراب عن القلق واملطالبة 
بتس���وية س���لمية، خاصة بعد تغيري املوقف الباكستاني 
اخلاص بكش���مري، والذي كان حيظى بتأييد إسالمي 

كبري ودعم عربي.

كشمري يف االسرتاتيجية الباكستانية:
مثلت كش���مري للحكوم���ات الباكس���تانية املتعاقبة 
من���ذ نش���أة الدول���ة أهمي���ة ك���ربى وقضية أم���ن قومي 
باكستاني، مل يستطع أي نظام باكستاني حتى أواخر 
الق���رن العش���رين جتاوزه���ا أو التفريط فيه���ا، وميكن 

تلخيص تلك األهمية فيما يلي:

- تعتربها باكستان منطقة حيوية ألمنها؛ وذلك لوجود 
طريقني رئيس���يني وشبكة للسكة احلديد يف سرحد، 

ومشالي شرقي البنجاب جتري مبحاذاة كشمري.

- ينب���ع من األراضي الكش���مريية ثالثة أنهار رئيس���ة 
للزراع���ة يف باكس���تان، مم���ا جيع���ل احت���الل اهلند هلا 

تهديًدا مباشًرا لألمن املائي الباكستاني.

- تعت���رب كش���مري -ذات األغلبي���ة املس���لمة - عمًق���ا 
ا لباكس���تان، خاصة أنها متلك حدوًدا  اس���رتاتيجيًّا هامًّ

طويلة مع اهلند العدو التقليدي لباكستان.

)7( مت استقبال الرئيس املصري يف زيارته للهند يف شهر 11-2008 استقبااًل 
مبهًرا، األمر الذي يشري لالهتمام -املتبادل- الكبري بدول العامل العربي 

واإلسالمي، مما سيرتك أثره ال شك على وضعية القضية الكشمريية.

اخلليجي  االسرتاتيجي  التقرير   – اهلندية  اخلليجية  العالقات  انظر   )8(
2002-2003م.

لعق���ود  الكش���مريية  القضي���ة  حظي���ت 
باهتم���ام بال���غ يف العديد م���ن دول العامل 

العربي واإلسالمي.
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وفض���اًل ع���ن املنطق العق���دي والوالء السياس���ي الذي 
يربط كشمري بباكس���تان تارخييًّا، إضافة للتضحيات 
ال���يت قدمه���ا الطرف���ان يف س���بيل الوص���ول الس���تقالل 
كشمري أو التحاقها بباكستان؛ فإن القضية ترتبط يف 
احلس الشعيب الباكستاني بالوجود الباكستاني ذاته، 
مما جعلها القضية األهم على جدول السياس���ة اخلارجية 

الباكستانية.

 وق���د خل���ص ظف���ر اهلل خ���ان أح���د وزراء اخلارجي���ة 
لباكس���تان أهمية كش���مري االس���رتاتيجية لباكستان 
بقوله: »إن إحلاق كش���مري باهلن���د ال ميكن أن يضيف 
شيًئا كثرًيا إىل اقتصاد اهلند أو أمنها، بينما ميثل أمًرا 
حيويًّا لباكستان، فإذا ما انضمت كشمري إىل اهلند؛ فإن 
باكس���تان سواء من اجلانب االسرتاتيجي أو االقتصادي 

إما أن تصبح جزًءا خاضًعا للس���لطة 
اهلندي���ة، أو ينته���ي وجودها كدولة 

ذات سيادة مستقلة«.)9(

وللخالفات احلادة بني باكس���تان 
واهلند منذ انفصاهلم���ا، واليت يأتي 
عل���ى رأس���ها قضية كش���مري، فقد 
تدخلت باكستان عسكريًّا بصورة 

مباش���رة يف صراعات م���ع اهلند كانت تأخذ أش���كااًل 
متباينة يف حدتها ومدى تأثريها: تبدأ مبناوشات حدودية، 
واشتباكات عس���كرية على خط اهلدنة، كاد بعضها 
ينته���ي حبروب مدمرة، لوال تدخل ق���وى دولية يف الوقت 
املناسب والضغط على الطرفني لتهدئة الوضع، ووصلت 
النزاع���ات لذروتها يف ثالثة حروب نش���بت بني اجلارتني 
العدوت���ني منذ انفصاهلم���ا، وترتب عليه���ا آثار ضخمة، 

وهو ما يؤشر لعمق اخلالف وحدته.

ودف���ع اختالل موازين القوى العس���كرية واالقتصادية 
والبش���رية لصاحل اهلند، باكس���تان إلنفاق الكثري من 
دخلها القومي لتقليص مس���احة ذل���ك اخللل، خاصة من 

)9( باكس���تان وم���آالت التحال���ف األمريك���ي، حمم���د ع���ادل، التقري���ر 
االسرتاتيجي اخلامس )للبيان(.

جه���ة اإلنف���اق العس���كري، األم���ر الذي كّل���ف خزينة 
الدولة مبالغ طائلة، أثرت سلًبا على التنمية االقتصادية.

 ويف إطار معاجلة ذلك اخللل سعت باكستان لتطوير 
برناجمه���ا النووي لتحقيق التوازن مع خصمها التارخيي؛ 
إذ إن النظ���ام السياس���ي الباكس���تاني كان على قناعة 
بأنه يصعب حتقيق التوازن عن طريق املنافس���ة يف جمال 
األس���لحة التقليدية اليت تتف���وق فيها اهلند مبراحل، ومن 
أج���ل تطوير ه���ذا الربنامج حتملت باكس���تان العقوبات 

ت بالكثري من أجل استكمال بنائه. الدولية وضحَّ

وبع���د دخ���ول البع���د الن���ووي يف الصراع أصب���ح الدور 
العس���كري الكب���ري واملباش���ر لدع���م كش���مري أكثر 
صعوبة؛ حيث مثَّل البعد النووي حموًرا أساسيًّا يف معادلة 
الت���وازن ب���ني البلدي���ن يف الس���نوات األخ���رية، ومل يكن 
اخلي���ار الن���ووي ميثل لباكس���تان فيما 
خيص القضية الكش���مريية أداة حس���م 
الص���راع لصاحلها، وإمن���ا أداة لضمان 
عدم احلسم العسكري لصاحل اخلصم 

اهلندي.

 وفض���اًل ع���ن التدخ���ل العس���كري 
املباش���ر كان الدعم العس���كري ال���ذي قدمته األنظمة 
الباكستانية املختلفة للفصائل العسكرية الكشمريية، 
وال���ذي كان يعي هلا اس���تمرار القضية، وإرهاق احملتل 
اهلندي واستنزافه، وجتنب دفع مثن كبري يف املواجهات 
املباشرة، فضاًل عن اهلروب من الضغوط الدولية الداعية 

للتهدئة بني الطرفني.

وم���ن هنا مل يتوق���ف الدعم العس���كري على مدار ما 
يق���رب من نصف ق���رن للفصائل الكش���مريية املقاومة، 
ومتث���ل ذل���ك الدعم يف صور ش���تى من تدري���ب وإمداد، 
وإنشاء معسكرات للكثري من اجملموعات الكشمريية 

املقاتلة على األراضي الباكستانية.

وملعرف���ة مدى الرتابط بني باكس���تان وكش���مري جند 
أن معظ���م املقاتل���ني الكش���مرييني املنادين باالس���تقالل 
ع���ن اهلند، واالنضمام إلخوانهم الباكس���تانيني هم من 

دفع اختالل موازين القوى العسكرية 
واالقتصادية والبش���رية لصاحل اهلند، 
باكس���تان إلنف���اق الكثري م���ن دخلها 
القومي لتقليص مساحة ذلك اخللل، 

خاصة من جهة اإلنفاق العسكري
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خرجيي امل���دارس الدينية الباكس���تانية، كما أن دولة 
باكس���تان تس���تضيف العدي���د م���ن مقاتلي كش���مري، 
وتنش���ط فيها العديد م���ن اجلماعات اإلس���المية املؤيدة 

هلذا االستقالل. 

ا لدعم  وكم���ا لعبت باكس���تان دوًرا عس���كريًّا مهمًّ
القضية الكش���مريية، فقد وازى هذا املسار العسكري 
مس���ار آخر مل يقل أهمية عن املس���ار األول، واملتمثل يف 
املس���ار السياسي، والعمل التفاوضي واإلعالمي، والذي 
تبنته باكس���تان كاسرتاتيجية هامة تهدف بقوة لتدويل 
القضية، وجنحت بالفعل يف بداية القضية- اعتماًدا على 
قوة موقفها القانوني- يف استصدار قرارات دولية ختص 
القضية الكشمريية، واملتعلقة حبق تقرير املصري، »قرار 
األمم املتحدة رقم 38 لس���نة 1948م - قرار جملس األمن 
رقم 47 لسنة 1948م- قرار جلنة األمم املتحدة رقم 1196 
الص���ادر س���نة 1949م«، واليت تؤك���د مضامينها قبول 
حكومتا اهلند وباكس���تان يف أن يتح���دد الوضع املقبل 
لوالية جامو وكشمري مبا يتفق وإرادة شعب الوالية، عرب 

استفتاء حر ونزيه.

وصاح���ب تل���ك التحركات عم���ل إعالمي واس���ع من 
احلكومات الباكستانية داخل اجملتمع الدولي، وخاصة 
دول الع���امل العربي واإلس���المي واملنظمات اإلس���المية؛ 
لكس���ب الدعم والتأيي���د للقضية الكش���مريية، واليت 
القت جناًحا كبرًيا لعقوٍد، حتى بدأت األضواء تنحس���ر 
ع���ن القضية مع تغيري املوقف الباكس���تاني وبداية حقبة 
جدي���دة م���ن العالقات الباكس���تانية الكش���مريية على 

املستوى الرمسي بعد أحداث سبتمرب.

واس���تمرت باكس���تان خالل كثري من املناس���بات يف 
حماول���ة تدوي���ل القضية؛ أم���اًل يف تدخل أط���راف دولية 
تساعد يف وضع حد للصراع يف كشمري، خاصة الطرف 
األمريك���ي للضغط على اهلند، إال إن تلك احملاوالت مل 
تنجح يف التوصل حلل املش���كلة؛ بسبب التعنت اهلندي، 
ورفضه���ا قب���ول الق���رارات الدولي���ة، واملي���ل األمريكي 
للجانب اهلندي، فضاًل عن تفوق اهلند العسكري الذي 
لعب دوًرا كبرًيا لصاحلها يف اخلمس���ني سنة األوىل من 

عمر القضية.

الرتاجع الباكستاني
 بناء على التحوالت يف اسرتاتيجية أمريكا باملنطقة، 
ووص���ول العالقة األمريكية اهلندي���ة إىل درجة التحالف 
االس���رتاتيجي، فقد تأثرت وضعية القضية الكشمريية 
بالنس���بة لباكس���تان تأث���ًرا كب���رًيا، مم���ا أدى بالنظام 
الباكس���تاني حت���ت الضغوط اهلندي���ة وتصلب موقفها، 
إىل تراج���ع ملم���وس يف موقفه���ا م���ن قضي���ة كش���مري 
املصريية، حيث »فرضت أحداث س���بتمرب 2001م قيوًدا 
شديدة على ُفَرص عمل حركة اجملاهدين يف كشمري، 
م���ن خالل م���ا أفرزته تل���ك األحداث من حت���والت مهمة 
يف البيئ���ة األمنية الدولية بش���كل ع���ام، ومنطقة جنوب 
آس���يا بشكل خاص، خاصة بعد انضمام باكستان إىل 

التحالف الدولي ضد اإلرهاب«. )10(

وبدأت باكس���تان شيًئا فش���يًئا يف عهد برويز مشرف 
حبق���وق  املتعلق���ة  التارخيي���ة  ثوابته���ا  ع���ن  التخل���ي  يف 
الكش���مرييني يف تقري���ر مصريه���م، واجته���ت خطوات 
التفاوض وجهة جديدة بعيًدا عن حل حقيقي للقضية إىل 
االهتمام أكثر بعملية مد جس���ور التعاون بني الطرفني، 
ورفع مس���توى التعاون االقتصادي، وتأجيل التوصل حلل 

جذري للقضية حتى تتم عملية »بناء الثقة«. 

وجنح���ت اهلن���د يف حتقي���ق مكتس���بات يف موقفه���ا 
م���ن القضي���ة، وجتاوز الثواب���ت الباكس���تانية واحلقوق 
الكش���مريية مس���تغلة الضع���ف ال���ذي دّب يف الكي���ان 
الباكس���تاني، وال���ذي كان أحد أس���بابه التحالف مع 
أمري���كا، وال���ذي دخل���ت باكس���تان بس���ببه يف دوامة 
من االضطرابات غري املس���بوقة، والش���اهد أن السنوات 
األخ���رية من عمر القضية ش���هدت العديد م���ن املباحثات 
املتبادلة بني اهلند وباكس���تان، قدمت فيها باكس���تان 
كث���رًيا من التنازالت، كان من أهمها ختلي احلكومة 
الباكس���تانية عن تأييد اجملموعات اجلهادية اليت تقاتل 
للحص���ول عل���ى اس���تقالل كش���مري م���ن اهلن���د وضمها 

يف  اإلسالمية  احلركات  دليل  كشمري،  يف  اجملاهدين  حركة   )10(
العامل، العدد األول، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية.
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لباكس���تان، ب���ل وبدأت تضيق عليه���ا، وذلك بطلب من 
اهلن���د، وبرغ���م ذل���ك مل تصل تل���ك املفاوض���ات لنتيجة 

حقيقية فيما يتعلق حبل القضية الكشمريية.

وحتولت القضية الكش���مريية يف حّس بعض الساس���ة 
احلش���د  تضم���ن  انتخابي���ة  ورق���ة  إىل  الباكس���تانيني 
اجلماهريي ملن يرفع الفتتها، وتظهر بقوة وقت االنتخابات 
يف صورة بيانات محاس���ية تؤي���د بقوة حق تقرير املصري، 
ويبدو أن الرئيس الباكستاني اجلديد آصف علي زرداري 
يسري على نفس نهج سلفه يف التخلي التدرجيي عن ثوابت 
القضية؛ حيث »اتهم حافظ حممد سعيد مؤسس مجاعة 
عس���كر الطيبة، وهي مجاعة مس���لحة رئيسة تقاتل يف 
كش���مري احملتلة الرئيس آصف علي زرداري بأنه مسامل 
أكثر مما ينبغي مع اهلند؛ وانتقده ألنه يصف املس���لحني 
يف كش���مري احملتل���ة بأنهم »إرهابي���ون«، ووصف حافظ 
حممد س���عيد مؤس���س تعليق���ات زرداري بأنه���ا »انتهاك 

واضح واحنراف عن السياسة الثابتة لباكستان«. )11(

إال إن تلك التحوالت يف السياس���ة الرمسية لباكستان 
جت���اه القضية مل تغري يف احلس الش���عيب الباكس���تاني 
ش���يًئا؛ إذ إن القضية الكش���مريية ما زالت متثل لغالبية 
الباكس���تانيني وقطاًعا كب���رًيا من اجليش واجلماعات 
اإلس���المية الباكس���تانية القضية املصريي���ة اليت ترتبط 

بوجود باكستان ونشأتها واستمرارها.

كشمري يف االسرتاتيجية اهلندية:
برغم أن كشمري حتوي أغلبية مسلمة، وبرغم احلروب 
املدم���رة اليت خاضتها واس���تنزفت من مواردها البش���رية 
واالقتصادية الكثري، إال إن اهلند كانت وما زالت على 
مدار ستني عاًما ش���ديدة التمسك بها؛ ملا متثله كشمري 
يف الرؤي���ة اهلندي���ة من قضي���ة ذات أهمية اس���رتاتيجية، 

وتتلخص هذه األهمية فيما يلي: 

1- تعترب اهلند كشمري عمًقا أمنيًّا اسرتاتيجيًّا هلا أمام 
الصني وباكستان.

http://ara.reuters.com/article/   11(  رويرتز  6-10-2008م(
 worldNews/idARACAE4951JF20081006

2- تنظر إليها على أنها حاجز طبيعي وعمق أمي مهم 
يف مواجهة الدولة الباكس���تانية اإلس���المية اليت نشأت 
على أسس دينية، األمر الذي تعتربه يهدد أمنها الداخلي؛ 

لوجود عدد كبري من املسلمني يف اهلند.

3- ختشى اهلند يف حال مسحت لكشمري باالستقالل 
عل���ى أس���س ديني���ة أو عرقي���ة أن تفت���ح باًبا م���ن دعاوى 
االنفصال ال تس���تطيع أن تغلقه أمام الكثري من الواليات 

اهلندية لنفس األسباب الدينية أو العرقية.

االس���رتاتيجية اهلندية يف التعام���ل مع القضية 
الكشمريية

يف س���بيل غلق ملف كش���مري لصاحلها نهائيًّا عمدت 
اهلن���د جملموعة من االس���رتاتيجيات منوع���ة االجتاهات، 
التوظي���ف-  العس���كري-  )الس���حق  التأث���ري  متع���ددة 
املواجه���ة- االخ���رتاق ...( وغ���ري ذلك من االس���رتاتيجيات 
اليت اس���تطاعت من خالهلا كس���ب جوالت كثرية على 
املستوى السياس���ي والعسكري واإلعالمي، حتى مالت 
الكف���ة بوضوح لصاحله���ا مؤخ���ًرا، وكادت لوال ثبات 
املقاومة الكش���مريية وجهادها أن تغلق هذا امللف نهائيًّا 
لصاحله���ا، وتنه���ي صراًعا امتد ألكث���ر من نصف قرن 

وميكن إمجال تلك االسرتاتيجية يف اآلتي: 

الكش���مريية  القضي���ة  ع���ن  األض���واء  إبع���اد   -1
وتهميشها: 

وحتويله���ا من قضي���ة سياس���ية وقضية حق اس���تقالل 
إىل قضية إنس���انية، واس���تخدمت اهلند يف ذلك مربرات 
وش���عارات تعزي���ز الثق���ة أواًل ب���ني الطرف���ني اهلن���دي – 
الباكس���تاني كأولوي���ة تس���بق امللفات الش���ائكة بني 
البلدين، واالهتم���ام بتعزيز التبادل التج���اري، والتعاون 

االقتصادي، والذي ارتفع ملليار دوالر مؤخًرا. 

»وق���د اس���تطاعت اهلن���د -بده���اٍء- اس���تغالل مخ���س 
سنوات وأربع جوالت يف عملية السالم اجلارية بينها وبني 
باكستان منذ يناير 2004م، دون تقديم أي شيء ُيذكر 
لقضية كشمري، ففي كل مرة يتم إدراجها على جدول 
األعم���ال، ويف كل مرة يتم جتاهلها، وعدم التطرق هلا 
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بوصفها ش���أًنا سياس���يًّا ميكن التف���اوض عليه، وبقيت 
نيودهل���ي ثابتة على موقفها من اعتبار كش���مري جزًءا ال 
يتج���زأ م���ن أرضه���ا الوطنية، يف حني راحت باكس���تان 
ُتْبِدي مرونًة، وتقدم مقرتحاٍت بعيدًة عن موقفها الس���ابق 
املتب���ي لق���رارات األمم املتحدة كوس���يلة للحل، وانتهى 

األمر بتحويل القضية إىل شأن إنساني.)12(

2- التش���ويه اإلعالم���ي، وتوظي���ف احل���رب على 
اإلرهاب: 

اجته���د اإلع���الم اهلندي يف تش���ويه ص���ورة اجملاهدين 
الكشمرييني يف عيون الرأي العام العاملي، وجنح بفضل 
خطت���ه اإلعالمي���ة احملكم���ة -اليت تق���وم عل���ى التعتيم 
واالنتقاء يف البث والنش���ر- يف من���ع وصول احلقيقة إىل 
العامل، وس���اعدت أحداث س���بتمرب وما تالها يف حتويل 
قضية شعب يبحث عن االستقالل وحق تقرير املصري إىل 

شعب إرهابي وقضية مترد.

ولعبت االس���رتاتيجية اإلعالمية اهلندي���ة دوًرا بارًزا يف 
تربي���ر عمليات الس���حق العس���كري للمقاوم���ة، وتهيئة 
ال���رأي العام الدول���ي لقب���ول املذابح وعملي���ات االنتهاك 

الشرسة اليت تشنها القوات اهلندية ضد املدنيني. 

)12( كشمري.. امللف الضائع بني اهلند وباكستان، مسري حسني، 
اإلسالم اليوم، 2008/6/28م.

3- رفض تدويل القضية:
بعد طلب اهلند وجلوئها يف بداية األمر قبل نصف قرن 
لألمم املتحدة، وعرض النزاع عليها حتولت االسرتاتيجية 
اهلندي���ة إىل إبعاد املنظمة الدولي���ة وغريها من املنظمات 
عن التدخل يف القضية، على أس���اس أنها ش���أن داخلي، 
رافض���ة كل املقرتح���ات والوس���اطات ال���يت قام���ت بها 
باكس���تان يف هذا الشأن، مما يشري إىل أن اجتاهها يف 
بادئ األمر لألمم املتحدة مل يكن س���وى نوع من املناورة 
أو املشاغبات لكسب الوقت، وتثبيت األمر الواقع، ومع 
م���رور الوق���ت وضعف موقفها القانوني الذي يس���تند إىل 
حق الكشمرييني يف تقرير املصري، أعطت اهلند ظهرها 
للمنظم���ة ورفضت أي تدخل دولي يف القضية، ومل تنفذ 

لآلن أيًّا من القرارات الدولية املتعلقة بالقضية.

4- تغيري الرتكيبة السكانية:
للتغلب على واحدة من أهم العقبات اليت تعوق املخطط 
اهلن���دي يف إغ���الق امللف الكش���مريي نهائيًّا لصاحلها، 
جلأت اهلند مبك���ًرا يف خمطط مدروس لتغيري الطبيعة 
السكانية يف اإلقليم اليت متيل بوضوح للغالبية املسلمة، 
»فدفع���ت مبوج���ات كبرية م���ن اهلن���دوس، خاصة ممن 
خدم���وا يف اجلي���ش اهلن���دي إىل االس���تقرار يف اإلقليم، 
ومنحته���م الوظائ���ف املختلف���ة، وأغلقت مئ���ات املدارس 
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اإلس���المية، وصادرت كثرًيا م���ن املمتلكات، وأغلقت 
ت املناه���ج حن���و التعليم  )200( معه���د إس���المي، وغ���ريَّ

اهلندوسي، وبدأت يف عمليات قمع رهيبة ضد املسلمني«. )13(

وكان من نتائج هذه السياس���ة اس���تقرار حوالي 800 
ألف عسكري هندي يف كشمري احملتلة، وهو من أكرب 
التجمعات العسكرية يف منطقة واحدة يف العامل، حتت 
دعوى مكافحة التمرد، فضاًل عن فرار وتشريد ومقتل 
مئات اآلالف من الكش���مرييني، بسبب سياسات القمع 
اهلن���دي، األمر الذي أدى الحًقا لتغيري ملحوظ يف نس���بة 

السكان املسلمني واهلندوس بالوالية. 

 5- تفري���غ القضي���ة م���ن مضمونه���ا اإلس���المي 

وحماولة حتويلها لصراع حدودي:
ت���ربز ه���ذه السياس���ة بوض���وح م���ن خ���الل تصرحيات 
املسئولني اهلنود أنفس���هم، فقد »اختزلت عضوة الربملان 
اهلن���دي جنم���ة هب���ة اهلل -يف حديثها لصحيف���ة الرياض 
السعودية يف عددها رقم 14581، الصادر يوم االثنني 21 
مج���ادى األوىل 1429ه� املواف���ق 26 مايو 2008م- قضية 
كش���مري يف أنها قضي���ة حدودية ال أكث���ر، .. وتضيف 
هبة اهلل: لسوء احلظ هناك انطباع يف املنطقة بأن قضية 

كش���مري قضي���ة إس���المية، ولك���ن 
ه���ذا االنطب���اع خاط���ئ؛ ألن املس���ألة 
مس���ألة حدود، ألن باكس���تان حتتل 
ثل���ث أراضي كش���مري، فهي مس���ألة 
أرض حمتل���ة ومل ول���ن تك���ون قضية 
إسالمية. وباكستان حتاول أن تصور 

يف منظم���ة املؤمتر اإلس���المي، ويف العامل اإلس���المي، 
بأن قضية كش���مري قضية إسالمية، ولكي أقول: إنها 
مشكلة حدودية، وليس���ت قضية إسالمية، كما تريد 

أن تصورها باكستان.

وتقول الناطقة باس���م اخلارجية اهلندية -وقد صرحت 
بذل���ك منذ فرتة طويلة-: »ال حق للمس���لمني يف العامل أن 

)13( كشمري.. مأساة تغذيها األطماع – مصطفى عاشور –إسالم اون 
الين

/02/http://www.antomlife.net/arabic/history/1422
article02.SHTML

يتدخلوا يف ش���ئوننا الداخلية، وكش���مري م���ن أجزائنا، 
وإن كشمري قضية داخلية للهند، وال حق ملنظمة املؤمتر 
اإلس���المي أو غريها من املنظمات اإلس���المية العاملية أن 

تتدخل يف الشئون الداخلية للهند. )14(

6- االضطهاد والتعذيب املنظم للمدنيني:
حتت الفت���ة حماربة اإلرهاب مبفهومها امللتبس ُأطلقت 
ي���د قوات األمن اهلندية يف كش���مري، بعي���ًدا عن مراقبة 
املنظم���ات احلقوقي���ة ال���يت ُمنعت م���ن دخ���ول األراضي 
املقاوم���ة  عل���ى  القض���اء  يف  واعتم���دوا  الكش���مريية، 
الكشمريية أساليب أدت إىل انتهاكات جسيمة حلقوق 

املدنيني.

 ويف س���بيلها لتقنيني عمليات االضطهاد املنظم س���نَّت 
اهلن���د قوانني يف منتهى القس���وة، تس���مح ألفراد اجليش 
باحتج���از واغتص���اب وتعذيب املدني���ني، خاصة املتهمني 

بدعم املقاومة.

»وه���ذه القوان���ني الس���البة للحري���ات تعط���ي الق���وات 
املس���لحة اهلندية وقوات األمن مع سلطات الطوارئ احلق 
يف إلغاء كافة احلقوق األساس���ية للشعب الكشمريي، 
واملس���لمني يف اهلند.. ويف كش���مري وخالل فرتة املقاومة 
اإلسالمية )1989-2008م( قتلت قوات 
اجلي���ش واألم���ن اهلندي���ني أكثر من 
مائة ألف مس���لم، واغتصبت عش���رين 
أل���ف ام���رأة، ويتمت عش���رات اآلالف 
لت آالف النس���اء،  م���ن األطف���ال، ورمَّ
ودم���رت عش���رات اآلالف م���ن املنازل 
واحمل���ال التجارية اململوكة لكش���مرييني، ووضعت يف 
احلج���ز غ���ري القانوني-وب���دون حماكمة ملدة س���نوات- 
آالف الكش���مرييني األبرياء الذين ت���رتاوح أعمارهم بني 

سنتني إىل 80 سنة«.)15(

وتستهدف هذه االسرتاتيجية اهلندية -اليت تعتمد على 

)14( سالم اهلند وباكستان .. ال مكان لكشمري!! بتصرف، بقلم: مسري 
حسني، موقع كشمري املسلمة.

صحفي  خان،  زيد   . أئ  بقلم:  َك��ش�ْ�ِم��ي�ر،  ِف��ي  اإلْرَه��اِب  ع�َ�ه�ْ�ُد   )15(
باكستاني، موقع كشمري املسلمة، السبت، 18تشرين األول 2008م.

يف سبيلها لتقنيني عمليات االضطهاد 
املنظم س���نَّت اهلند قوان���ني يف منتهى 
اجلي���ش  ألف���راد  تس���مح  القس���وة، 
باحتج���از واغتصاب وتعذيب املدنيني، 

خاصة املتهمني بدعم املقاومة
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منظومة منوعة من اإلجراءات اإلجرامية- سحق النفسية 
الكش���مريية، وفرض سياس���ة األمر الواق���ع، وحماولة 
إجهاض العمل املقاوم لدى الكشمرييني، والضغط على 

املقاومة، وحتجيم عملها، وترهيب الداعمني هلا.

 وتث���ري ه���ذه اإلج���راءات القمعي���ة اهلندي���ة للمدني���ني 
الكش���مرييني التس���اؤالت حول صحة الدع���اوى اهلندية 
بأحقيته���ا يف األراضي الكش���مريية كج���زء ال ميكن 
التفريط فيه من األراضي اهلندية، يف حني أنها تتصرف 

يف كشمري كقوة احتالل.

7-  الضغ���ط عل���ى املقاوم���ة وحماول���ة اخرتاقها 
ووقف الدعم الباكستاني هلا:

مل تتوق���ف أس���اليب الضغ���ط اهلن���دي عل���ى املقاوم���ة 
الكش���مريية على عمليات الس���حق العس���كري املباشر 
للمجاهدي���ن الكش���مرييني وإخوانهم الباكس���تانيني، 
وإمن���ا جتاوز ذل���ك لعمليات قم���ع املدنيني لوق���ف الدعم 
الداخلي، وإضعاف اجلبهة الداخلية املساندة للمقاومة، 
والضغ���ط عل���ى املقاتلني الكش���مرييني لتخفي���ف وترية 

املقاومة اليت سيدفع جزًءا من مثنها املدنيون.

كم���ا اس���تغلت اهلند ج���والت املفاوض���ات الثنائية مع 
باكس���تان للرتكيز على ما أمسته مكافحة اإلرهاب، 
ووقف أي دعم باكس���تاني لفصائل املقاومة على كافة 
املس���تويات العس���كرية واإلعالمي���ة وغريها كش���رط 
الس���تمرار املفاوض���ات، األمر الذي ظهر أث���ره يف وقف 
باكس���تان جلزء كبري من دعمها للفصائل الكشمريية 
املقاوم���ة، ورفض بعض عمليات املقاوم���ة على اعتبارها 

من أعمال اإلرهاب.

وحاول���ت احلكومة اهلندية اخرتاق املقاومة، وإحداث 
ش���روخ ب���ني فصائله���ا، وب���ّث الوقيع���ة بينه���ا؛ لتش���تيت 
اجله���ود وتس���هيل عملية القض���اء عليها، س���واء كانت 
ه���ذه احمل���اوالت بطريقة مباش���رة كما ح���دث يف بداية 
القضية عندما »عمل اهلندوس على الوقيعة بني احلزبني 
الرئيس���ني للمس���لمني، وهما: حزب املؤمتر اإلسالمي، 

وحزب املؤمتر الوطي«.)16(

)16( كشمري.. مأساة تغذيها األطماع )مصدر سابق(

يضاف لذلك حماوالتها غري املباش���رة الخرتاق فصائل 
املقاوم���ة عن طريق الضغط على باكس���تان للقيام بهذا 
ال���دور بالوكال���ة، وهذا ما يب���دو أن باكس���تان وقعت 
فيه مؤخًرا؛ حيث »اس���تطاعت احلكومة الباكستانية 
ألول مرة أن حُتِدث الش���رخ بني احتاد األحزاب السياسية 
الكش���مريية ال���ذي يس���مى ب�»مؤمت���ر احلري���ة جلمي���ع 

األحزاب الكشمريية« يف كشمري احملتلة.

 وكانت اهلند قد عجزت عن ذلك مع كل احملاوالت، 
ومتكنت احلكومة الباكس���تانية من تقس���يم املؤمتر؛ 
ألن قائد املؤمتر )سيد علي جيالني( الذي يتمتع بشعبية 
كب���رية يف كش���مري كان يعارض اخلط ال���ذي اختاره 
اجلنرال برويز مش���رف )والذي ختلى عن املوقف املبدئي 
الباكس���تاني من القضية، ودعا لتقس���يم كشمري على 
أس���اس جغ���رايف، ولغ���وي، وديي، ث���م يواف���ق البلدان: 
باكس���تان واهلن���د على األقاليم ال���يت ميكن أن تكّون 
دولة كشمري املستقلة، واألقاليم اليت ميكن أن تكون 
حت���ت رعاي���ة األمم املتح���دة، واألقاليم ال���يت ميكن أن 

تبقى حتت سيطرة البلدين(.

وكان الش���يخ س���يد علي جيالني يعترب ضم كشمري 
لباكس���تان احلل األمثل حسب املوقف التارخيي القديم 

لباكستان.

 وش���جعت احلكومة الباكس���تانية األحزاب األخرى 
عل���ى تتبع اخلّط الذي اختارته حكوم���ة اجلنرال برويز 
مشرف، وبناء على ذلك اختلفت هذه األحزاب، وانقسم 
)مؤمت���ر احلري���ة جلمي���ع األح���زاب الكش���مريية( إىل 
قسمني: قسم بقي حتت قيادة السيد علي جيالني، وهذا 
القس���م ميثل يف حقيقة األمر إرادة الشعب الكشمريي، 
وقس���م آخر مسي باس���م )مؤمتر احلرية جمموعة عباس 
أنص���اري(، وجتمع���ت فيه األح���زاب اليت تتمت���ع بتأييد 
احلكومة الباكستانية احلالية الختيارها خّط اجلنرال 

برويز مشرف حلّل قضية كشمري.

 وب���دأ القس���م األخ���ري م���ن مؤمت���ر احلري���ة لألحزاب 
الكش���مريية يف خ���ّط إجي���اد العالق���ات املباش���رة م���ع 
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احلكوم���ة اهلندي���ة، وحصل اللقاء الرمس���ي بينهم وبني 
احلكومة اهلندية ألول مرة يف يناير عام 2004م«.)17(

  اسرتاتيجية الكشمرييني حلل القضية:

للوقوف على حقيقة العمل الكش���مريي املقاوم، وأهم 
اس���رتاتيجيات الكشمرييني حلل القضية ال بد من إلقاء 
الضوء سريًعا على أهم تقسيمات احلركات الكشمريية 

وفصائلها: 

الفصائل واألحزاب الكشمريية:
تض���م الس���احة الكش���مريية عش���رات م���ن الفصائل 
واألح���زاب خمتلف���ة االجتاهات، تتنوع فيم���ا بينها تنوًعا 
كب���رًيا، ومتث���ل مواقفها من مس���ألة ح���ق تقرير املصري 
واالنضم���ام ألي م���ن الط���رف اهلن���دي أو الباكس���تاني 
الفارق األهم فيما بينها، واحملدد الرئيس لطريقة عملها 
ال���ذي يتنوع ب���دوره ما بني العمل العس���كري اجلهادي، 
واملقاوم���ة السياس���ية، والعم���ل الدع���وي والتوعوي، أو 

اجلمع بني كل ذلك.

ومن تلك الفصائل متعددة االجتاهات واملش���ارب متثل 
فصائ���ل املقاوم���ة ذات املرجعي���ة اإلس���المية بأطيافه���ا 
املختلف���ة واملطالب���ة باالنفص���ال ع���ن اهلن���د أهم وأوس���ع 

احلركات انتشاًرا يف كشمري.

وميكن تقسيم تلك احلركات التقسيم التالي:
»القسم األول: األحزاب السياسية:
- اجتاه يؤيد االنضمام إىل اهلند.

- اجتاه يؤيد االستقالل.
- اجتاه يؤيد االنضمام إىل باكستان.

القسم الثاني: اجلماعات املسلحة:

اإلسالم  حسني،  مسري  كوسوفا!  من  االستقالل  تستلهم  كشمري   )17(
اليوم، 2008/2/25م.

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_
content.cfm?id=37&catid=76&artid=11793

القسم األول: األحزاب السياسية.
وهي ثالثة اجتاهات:

أ- االجت���اه األول: أح���زاب تؤيد االنضم���ام إىل اهلند، 
وه���ي أحزاب يغل���ب عليه���ا الطاب���ع القوم���ي العلماني، 
وته���دف إىل االنضم���ام إىل اهلن���د، ومن أهمه���ا: املؤمتر 
القومي الكش���مريي - املؤمتر القومي اهلندي: ويالحظ 
عل���ى هذين احلزب���ني قلة الش���عبية اليت يتمتع���ان بها يف 

الشارع الكشمريي.

ب- االجتاه الثاني: أحزاب ذات رؤية مس���تقلة، وتنادي 
إىل  وال  اهلن���د  إىل  ال  االنضم���ام  وع���دم  باالس���تقالل، 
باكس���تان ومن أبرزها: جبهة حترير جامو وكش���مري- 

املؤمتر الشعيب- اجلبهة الشعبية الدميقراطية.

إىل  االنضم���ام  تؤي���د  أح���زاب  الثال���ث:  االجت���اه  ج- 
باكستان، وتقوم براجمها السياسية على هذا األساس، 
ويعت���رب جتم���ع )حتالف( األح���زاب الكش���مريية للحرية 

أهمها، ويضم هذا التجمع حوالي 26 حزًبا منها:

اجلماع���ة اإلس���المية: يرتأس���ها الس���يد غ���الم حممد 
ب���ت، وترك���ز -إضاف���ة إىل نش���اطها السياس���ي- على 
الرتبي���ة والتعليم للحفاظ على اهلوية اإلس���المية للش���عب 
الكش���مريي. وهل���ا حضور ع���رب فروع نش���يطة يف معظم 
أحناء كش���مري. ومن أبرز قادته���ا حممد علي اجليالني 
الرئيس الس���ابق لتحال���ف مجيع األحزاب الكش���مريية 
للتحري���ر، وعض���و اجملل���س التأسيس���ي لرابط���ة العامل 

اإلسالمي يف مكة املكرمة. 

مؤمتر مس���لمي كش���مري- حزب رابط���ة اجملاهدين- 
الرابط���ة الش���عبية )ف���اروق رمحاني(، الرابطة الش���عبية 
)شيخ عبد العزيز- احتاد املسلمني: يرتأسه السيد عباس 
أنصاري، وينتس���ب إليه مسلمون ش���يعة، وليس له جناح 

عسكري(.

حرك���ة حتري���ر جام���و وكش���مري- حرك���ة املقاومة 
الشعبية: وبالرغم من توجهها العلماني إال إنها تهدف إىل 

االنضمام إىل باكستان. 
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القسم الثاني: اجلماعات املسلحة:
وه���ي تكوين���ات سياس���ية انتهج���ت أس���لوب املقاومة 
العس���كرية املس���لحة للتخل���ص م���ن احلك���م اهلن���دي 
واالنضمام إىل باكستان. ويوجد ألغلبها قواعد ثابتة يف 

باكستان للتدريب واإلدارة، ومن أهمها:

ح���زب اجملاهدي���ن: ُأس���س ع���ام 1989م بقيادة س���يد 
صالح الدين، ويضم حوالي عش���رة آالف مس���لح أغلبهم 

من الكشمرييني.

مجاعة عس���كر طيبة: مجاعة س���لفية جهادية أسست 
عام 1995م برئاس���ة الربوفيس���ور حافظ س���عيد، وتضم 

أكث���ر من س���تة آالف مقاتل، يطلق 
طيب���ة«،  »لش���كر  أحياًن���ا  عليه���ا 
وبع���د أن أدرجته���ا الوالي���ات املتحدة 
ضم���ن قائم���ة اجلماع���ات اإلرهابية 
أعلن���ت عن انقس���ام العم���ل الداخلي 
به���ا إىل قس���مني: األول دعوي بقيادة 

الربوفيسور حافظ سعيد، واآلخر عسكري بقيادة عبد 
الواحد كشمريي. 

جي���ش حمم���د: يقودها موالنا مس���عود أظه���ر، وتضم 
حوال���ي ثالثة آالف مقات���ل، وأدرجتها الوالي���ات املتحدة 

كذلك ضمن قائمة اجلماعات اإلرهابية. 

حركة األنصار: أسس���ت عام 1986م، وانش���قت إىل 
جناح���ني.. حركة اجملاهدين ال���يت يقودها موالنا فاروق 
كش���مريي، تض���م حوالي ثالث���ة آالف مقاتل، وحركة 
اجلهاد اإلس���المي اليت يقودها الس���يد سيف اهلل أخرت، 

وتعترب أقل عدًدا من األوىل. )18(

اسرتاتيجية املقاومة الكشمريية 
1- حروب العصابات: 

)18( خريطة األحزاب الكشمريية بتصرف -إعداد: مصطفى محيداتو، 
اجلزيرة نت، 2004/10/3

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D5C2021B-
45F8-BF5A-DC579779A4CC.htm-6EF7

الف���ارق العس���كري الضخ���م ب���ني الق���وات اهلندي���ة 
واملقاومة الكش���مريية حتَّم علي املقاتلني الكش���مرييني 
ع���دم الدخ���ول يف ح���رب نظامية ضد جيش به���ذا العدد 
والعت���اد؛ ل���ذا فاخلي���ار البدي���ل كان اللج���وء إىل حرب 
عصاب���ات طويل���ة به���دف الوصول إىل نتيج���ة واحدة هي 
إحداث خس���ائر جس���يمة يف القوات اهلندية، واستنزاف 
اآللة العس���كرية، وقد س���اعد على جناح هذا األسلوب 
معرف���ة فصائ���ل املقاوم���ة بالرتكيب���ة اجلغرافي���ة للبالد 
معرف���ة جي���دة، والدعم امل���ادي واملعن���وي الكبري الذي 

جيده اجملاهدون من بقية الشعب الكشمريي.

2- تنوع العمل املقاوم: 
يتميز العمل الكشمريي املقاوم بتنوع 
جبهات العمل، وجتاوز العمل العسكري 
املنفرد إىل شتى أنواع املقاومة: سياسية 
وإعالمية، ودعوية ودبلوماسية، وهو ما 
أثرى املقاومة الكشمريية، وكان أحد 
أهم أس���باب الصمود البطول���ي للجهاد 

الكشمريي ضد الرببرية اهلندية.

3- امتداد اجلبهة املقاومة:
تتمي���ز املقاومة الكش���مريية بطول اجلبه���ة املقاومة، 
الداخ���ل  إىل  الكش���مريي  العم���ق  م���ن  وامتداده���ا 
الباكس���تاني؛ حي���ث تنقس���م املقاومة الكش���مريية يف 
غالبها لقس���مني رئيس���ني: مقاوم���ة من داخ���ل األراضي 
الكش���مريية، وه���ي يف غالبها مقاومة سياس���ية تطالب 
باالس���تقالل مدعومة بأذرع عسكرية، واجلبهة األخرى 
تنطل���ق م���ن األراض���ي الباكس���تانية »وه���ي موزعة بني 
عسكرية وسياسية، ودينية وعلمانية، وتتوزعها خريطة 
حزبية معقدة، ومتشابكة كتشابك األعراق والقوميات 

واملذاهب الفكرية يف باكستان.

وبصف���ة عام���ة ميك���ن الق���ول: إن معظ���م اجلماعات 
وامل���دارس الديني���ة الباكس���تانية هلا امتداد بش���كل أو 
بآخر داخل كشمري، فاجلماعة اإلسالمية الباكستانية 
هلا حزب اجملاهدين، والذي انشق عنه البدر، والسلفيون 

تتمي���ز املقاوم���ة الكش���مريية بط���ول 
اجلبهة املقاومة، وامتدادها من العمق 

الكشمريي إىل الداخل الباكستاني
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هلم مجاعتا شكر طيبة وحتريك اجملاهدين، واملدارس 
الديني���ة التقليدية هلم حركة اجملاهدي���ن بزعامة فاروق 
كشمريي اليت انشق عنها جيش حممد مؤخًرا، وهناك 
الصوفيون الذين بدءوا ألول مرة تأسيس حركة »انقالبي 

إسالمي« يف كشمري«. )19(

3- توحيد اجلبهة املقاومة: 
جنح���ت املقاومة الكش���مريية إىل ح���د كبري يف اختاذ 
خطوة ش���ديدة األهمية يف احملافظة على استمرارية العمل 
املق���اوم، واحلفاظ على مكتس���باتها، متثل���ت يف توحيد 
جه���ود عدد كبري م���ن فصائل العمل املق���اوم حتت مظلة 
واح���دة بهدف تنس���يق املواق���ف وتقوية اجلبه���ة املقاومة، 
ولتفوي���ت الفرص���ة عل���ى االخ���رتاق، وجتنب ح���دوث أي 

حت���ركات فردية من ش���أنها إضعاف 
عم���ل املقاومة، وم���ن هنا ففي »س���نة 
1993م اجتمعت األحزاب الكشمريية 
على اخت���الف توجهاتها يف مظفر آباد 
بكش���مري، وأنش���أت حتالًف���ا يض���م 
األحزاب الكشمريية الداعية للتحرر، 
واملطالبة حبقوق الش���عب الكشمريي 
طبًقا لق���رارات األمم املتحدة، ويتألف 
التحالف من 30 منظمة، لكن اجمللس 

التمثيل���ي يتكون من س���بعة أحزاب رئيس���ة فق���ط. أطلق 
عل���ى هذا التحالف اس���م حتالف مجيع األح���زاب لتحرير 
كشمري. ترأس الشيخ سيد علي التحالف سنة 1998م يف 

دورته الثالثة اليت تستمر سنتني«.)20(

نتائج العمل املقاوم:
- مل تنجح السياس���ات العس���كرية، اهلندية –بفضل 
املقاوم���ة البطولي���ة للمجاهدين الكش���مري- يف القضاء 
عل���ى اجملموعات املقاتلة، على الرغم من الفارق الضخم 
يف الع���دة والعت���اد بني ط���ريف الصراع، وبرغ���م ضخامة 
الق���وات الربي���ة اليت ميتلكه���ا اجليش اهلن���دي، إال إنه 

العاطي،  عبد  حممد  إعداد:   ، الصراع  من  قرن  نصف  كشمري..   )19(
اجلزيرة، املعرفة، السبت 1429/1/5 ه� - املوافق2008/1/12م.

البحوث  إعداد: قسم  املتعلقة بكشمري،  والشخصيات  الوثائق  أهم   )20(
والدراسات، اجلزيرة نت، 2004/10/3م.

فش���ل يف إحل���اق اهلزمي���ة باملقاتل���ني الكش���مري الذي���ن 
جنحوا يف االس���تمرار باهلجمات اليت يشنونها، واحلفاظ 
عل���ى معدل عملياتي مرهق للقوات اهلندية؛ حيث تش���هد 
الوالية عمليات مقاومة أخطر بكثري مما يصوره اإلعالم 

اهلندي والدولي.

- االس���تنزاف العس���كري واملادي والبش���ري للقوات 
اهلندي���ة احملتلة؛ حيث جنحت سياس���ة ح���رب العصابات 
يف إحلاق خس���ائر ضخم���ة بالقوات اهلندي���ة، وتبدو آثار 
تل���ك اخلس���ائر واضحة م���ن خ���الل الضغوط الش���ديدة 
اليت متارس���ها اهلند على باكس���تان لوقف الدعم املقدم 
للمقاتل���ني، »ويف كل جول���ٍة من مفاوضات الس���الم مع 
ز اهلند على مس���ألة مكافحة اإلرهاب  باكس���تان ُتَركِّ

-تقصد املقاومة يف كشمري-.

والس���بب يف ذلك هو حجم اخلسائر 
اليت ُم���ِيَ بها اهلندوس يف كش���مري، 
يف  اإلس���المية  املقاوم���ة  ب���دء  فمن���ذ 
كش���مري يف الع���ام 1990م حت���ى بدء 
مس���رية الس���الم بني نيودهلي وإس���الم 
أباد، س���قط عل���ى يد املقاوم���ة أكثر 
م���ن 26 ألًف���ا م���ن اجلن���ود اهلندوس، 
م���ن بينه���م أربع���ة جن���راالت، إضاف���ًة 
املع���دات العس���كرية اهلام���ة  إىل تدم���ري العدي���د م���ن 
كالدبابات والس���يارات العس���كرية وذخائر األسلحة، 
فيما تبتلع مواجهة املقاومة الكشمريية 20% من امليزانية 

العسكرية للهندوس. 

وه���ذا األمر ُيْزِعج اهلنود أمّي���ا إزعاج، وبالتالي؛ فإنهم 
دائًما يرك���زون على بند مكافحة اإلرهاب، ويتخذونه 
س���بياًل لوأد املقاومة يف الوالية املس���لمة، وَوْقِف أي دعم 
باكس���تاني هلا، سواء كان دعًما إعالميًّا أو دبلوماسيًّا 
أو أي دعم بأي شكل، بل تريد اهلند أن تضرب املقاومة 
بسالح باكستاني، وهذا هدف هندي لتطبيع العالقات 

اهلندية الباكستانية!! )21(

)21( كشمري.. امللف الضائع بني اهلند وباكستان، مسري حسني، اإلسالم 
اليوم، 2008/6/28م.

العس���كرية،  السياس���ات  تنج���ح  مل 
اهلندي���ة –بفضل املقاوم���ة البطولية 
القض���اء  يف  الكش���مري-  للمجاهدي���ن 
عل���ى اجملموعات املقاتل���ة، على الرغم 
م���ن الفارق الضخم يف الع���دة والعتاد 

بني طريف الصراع.
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اسرتاتيجيات مطلوبة:
حيتاج الكش���مرييون لتطوير عملهم املقاوم، وحتريك 
القضي���ة على كافة مس���توياتها للوصول إىل حل جذري 
يتضم���ن حصول الش���عب الكش���مريي على ح���ق تقرير 
املصري -أن ُتعاجل املقاومة نقطة الضعف األساسية املتمثلة 
يف الرتاج���ع الباكس���تاني ماديًّا ومعنويًّ���ا عن دعم وتبي 
القضي���ة؛ نتيج���ة الظروف الدولية ال���يت صبت يف غالبها 
لصاحل اهلند، جبانب تطوير العمل الكشمريي املقاوم، 
وضم���ان اس���تمراره بوت���رية يتأك���د من خالهل���ا احملتل 
اهلندي أن نزيف خس���ائره لن يتوقف، وأن ُكلفة اإلبقاء 
عل���ى القضية دون حل جذري يراعي حق الكش���مرييني 
يف تقرير مصريهم س���تكون كلفت���ه أعلى بكثري مما 

يتحملونها.

وميكن للكشمرييني التحرك على عدة مستويات 
لتحقيق تلك األهداف:

أواًل: رفع مستوى التنسيق بني اجلبهات املقاومة 
داخليًّا وخارجيًّا: 

وذلك بتعظيم جهود التنسيق، واستمرارها بني تيارات 
املقاوم���ة األساس���ية اليت تش���رتك يف املطالبة حبق تقرير 
املص���ري، خاص���ة حزب اجملاهدي���ن املتميز عس���كريًّا، 
وجبهة حترير جامو وكشمري البارزة سياسيًّا، وغريهما 
م���ن الفصائل املقاومة، فضاًل عن تنس���يق جبهة الداخل 
م���ع جبه���ة املقاوم���ة اخلارجي���ة عل���ى كافة مس���توياتها 
العس���كرية والسياس���ية واإلعالمي���ة لضم���ان تعظي���م 
مكاسب املقاومة، وإفشال احملاوالت اهلندية لإليقاع بني 
الفصائل املقاومة، وتفوي���ت الفرصة لصنع جبهة جديدة 
موالية تعمل بالتنسيق مع اهلند على متثيل الكشمرييني، 
واختط���اف القضية من أصحابها، واس���تالب حق متثيل 
الشعب الكشمريي، وإس���ناد ذلك جلبهة عميلة، كما 
حاولت اهلند دائًما وكما جنحت يف ذلك يف بداية تفجر 
القضي���ة منذ ما يقرب من نصف قرن، حني اس���تقطبت 
رءوًس���ا كش���مريية لضرب املقاومة، ومساعدة اهلند يف 

ترسيخ احتالهلا لكشمري.

واس���تمرار تنس���يق اجلهود وتوزيع األدوار بني التيارات 
ملقاوم���ة من األهمية مبكان الس���تمرار املقاومة -وبرغم 
وج���ود بعض التباين بني بع���ض الفصائل املقاومة، إال إن 
مس���احات االتفاق راس���خة وواس���عة، وعلى رأسها رفض 
االحت���الل، ورفض االنضمام القس���ري للمحتل اهلندي، 
م���ع املطالب���ة حبق تقري���ر املص���ري، س���واء أدى ذلك إىل 
االس���تقالل دون االنضم���ام إىل باكس���تان أم االنضمام 

لباكستان.

ثانًيا: تطوير أداء املقاومة العسكري: 
تعت���رب ح���رب العصابات ه���ي الدعامة األساس���ية اليت 
تعتمدها املقاومة الكشمريية يف مواجهة اجليش اهلندي 
كثي���ف العتاد، وتقوم تلك احل���رب على فكرة تكبيد 
قوات االحتالل أكرب قدر من اخلسائر، واستمرار نزيف 
القوات اهلندية؛ لدفعه إىل مرحلة اليأس من االنتصار، أو 

القناعة بأن فاتورة الصراع أكرب من أن تتحملها اهلند.

ولع���ل جتارب املقاومة الش���بيهة والقريبة يف الشيش���ان 
وأفغانس���تان تك���ون مفيدة يف اس���تخالص دروس هامة 
لتطوي���ر األداء العمليات���ي العس���كري للمقاومة من مثل 
تطوير مس���توى األداء للعمليات العس���كرية، والرتكيز 
على العمليات النوعية ش���ديدة األثر يف نفس���ية اخلصم، 
وحم���اول احلصول على أس���لحة حديثة إلح���داث نقلة يف 

مستوى املواجهة وحجم اخلسائر لدى االحتالل.

ثالًثا: احملافظة على بيئة داخلية متماسكة ودعم 
شعيب متميز: 

لكي تنجح املقاومة يف عملها وتصل ألهدافها، وتستمر 
يف ظروف داخلية شديدة الصعوبة متمثلة يف مئات اآلالف 
م���ن اجليش اهلن���دي يقوم���ون بعمليات إب���ادة واغتصاب 
وقمع ال مثيل هلا، وظروف خارجية ال تقل س���لبية؛ بسبب 
أج���واء احلرب على اإلرهاب، فمع هذه األجواء ش���ديدة 
السلبية ال مفر من صناعة بيئة داخلية متماسكة تضمن 
بقاء أج���واء املقاومة وفاعليته���ا وتطورها، ويكون ذلك 
بتغذي���ة الش���عور النفس���ي ل���دى الكش���مرييني بأهمي���ة 
اس���تمرار املقاومة، مهما بلغت التكاليف والتضحيات، 
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وصناعة بيئة شعبية داعمة للمقاومة ماديًّا ومعنويًّا، ففي 
مثل هذه القضايا املأس���اوية، والصراع���ات طويلة األمد 
غ���ري متكافئة األط���راف يصعب تصور اس���تمرار جبهة 
املقاوم���ة دون دع���م والتفاف ش���عيب قوي، وتب���دو أهمية 
التف���ات املقاومة ألهمية جتنيب املدني���ني ويالت الصراع 
وخس���ائرها قدر املستطاع، وإنشاء خاليا تابعة للمقاومة 

لدعم البعد املعنوي واالجتماعي للكشمرييني.

رابًعا: تنشيط العمل اإلعالمي والدبلوماسي: 
إحدى أهم الس���احات اليت شهدت تراجًعا على مستوى 
دع���م القضي���ة دوليًّا هي الس���احة اإلعالمية اليت جنحت 
اهلند يف كس���ب اجلزء األكرب منها؛ مس���تغلة للظروف 
ال���ذي كان حيم���ل  الباكس���تاني  والرتاج���ع  الدولي���ة 
اجل���زء األك���رب من احل���رب اإلعالمية لص���احل القضية 
الكش���مريية، وم���ن ث���َم ت���ربز أهمي���ة تنش���يط اجلانب 
اإلعالمي الذي خس���رت كشمري بسبب فتوره الكثري، 
وحتول���ت يف احلّس الدول���ي إىل قضية هندية داخلية، أو 
على أحسن الفروض قضية ثنائية هندية باكستانية، ال 

ميكن للمجتمع الدولي التدخل حللها. 

وميث���ل اإلع���الم يف املرحل���ة القادمة للمواجه���ة أهمية 
خاصة للمقاومة على املستوى الداخلي واخلارجي، لدعم 
ما حققته املقاومة من جناحات واحملافظة عليها، وضمان 
تقدي���م غطاء ش���عيب ودول���ي للمقاوم���ة يف حتركاتها، 
فضاًل عن الكش���ف عن اجملازر اليت يقوم بها االحتالل 

اهلندي ضد املدنيني وسط تعتيم إعالمي كبري.

وتستطيع باكستان، بعالقاتها املتميزة مع دول العامل 
اإلس���المي، صناع���ة دور إس���المي أكث���ر إجيابية جتاه 
مأس���اة كش���مري، وبرغم ضعف دور العامل اإلس���المي 
املنه���ك حالًيا بالعديد من القضايا الكربى، إال إن وضع 
الدول اإلس���المية مبا حيتويه من أبعاد اس���رتاتيجية وقوة 
اقتصادية وعالقات متميزة واس���عة مع اهلند، إذا أحسن 
اس���تغالله قد يكون ُبع���ًدا حموريًّا يف التعجيل بتس���وية 
س���لمية، أو عل���ى األقل وق���ف عمليات اإلب���ادة والتعذيب 

املنظم ضد الشعب الكشمريي.

خامتة:
يبدو بوضوح يف قضية كش���مري أننا إزاء قضية متتلك 
فيه���ا األط���راف األساس���ية رًؤى ش���ديدة االختالف، وال 
توجد مساحات تالٍق مش���رتكة، وال أرضية كافية من 
الثقة وحس���ن النوايا، مبا يس���مح بتوقع التوصل لتس���وية 

سلمية.

وواق���ع احل���ال أن حركة املقاومة متر مبوقف ش���ديد 
الصعوب���ة، ومرحل���ة من أه���م مراحل القضية وأش���دها 
خط���ورة؛ إذ تواجه احملتل اهلندي الذي كثف حتركاته 
إلغ���الق امللف الكش���مريي ب���ال رجعة مس���تغاًل الوضع 
الدولي املعادي، فضاًل عن املوقف الذي ال حتس���د عليه 
بع���د أن فق���دت أو كادت تفق���د أح���د أه���م روافد دعم 
القضي���ة، وهو املوقف الباكس���تاني املبدئي الذي كان 
يربط الوجود الباكستاني ذاته بقضية كشمري، وكان 
يس���ّخر كل إمكانياته من أجل حل القضية حاًل عاداًل 
يراعي حق تقرير املصري، إال إن حتوالته األخرية أصابت 

قضية كشمري بضعف شديد.

ويب���دو صعوبة تصور حل جذري قريب للمش���كلة، أو 
حتى حترك حقيقي جتاه خطوات احلل، بل رمبا يبدو أن 
جمرد وقف املأساة اليت يعيشها الشعب الكشمريي أمر 
بعي���د املنال يف ظل وضع دولي ال يش���جع يف إمجاله على 
وق���ف االنته���اكات اهلندية أو الدفع جت���اه الوصول حلل 
يراع���ي حق الكش���مرييني يف تقرير مصريهم، مما دفع 
باحملت���ل اهلندي يف مفاوضاته مع باكس���تان جتاه املزيد 
من التصلب يف الرأي والتعنت يف املواقف، اليت نتلمسها 
م���ن جمم���ل حتركاته وتصرحياته ال���يت تصب يف اجتاه 
ترسيخ االحتالل، وإفشال أي حماولة ميكن من خالهلا 
الوصول للحقوق املشروعة للشعب الكشمريي يف تقرير 

مصريه. 

وبرغ���م صعوبة التحديات وقس���وتها، ومع وجود بعض 
املعطي���ات القابلة للتغري يف القضية الكش���مريية مع تغري 
الوض���ع الدول���ي الذي ميك���ن أن يدف���ع بالقضية للحل 
النهائ���ي، تبقى املقاومة بكافة أش���كاهلا ومس���توياتها 
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ه���ي اخليار األمثل للش���عب الكش���مريي، وهي الطريق 
الوحيد إلجبار اهلندوس على اخلروج من كشمري.

وم���ع ما يبدو من ظالم يف نهاية النفق الذي تس���ري فيه 
القضية الكشمريية إىل اآلن، إال إن إميان الكشمرييني 
بقضيته���م العادل���ة وحقه���م يف تقرير املص���ري، واليت مل 
تس���تطع س���تون عاًم���ا من عم���ر القضي���ة أن تثنيهم عنها 
برغم التضحيات اليت وصلت ل�70 ألف قتيل كشمريّي، 
رين واملعتقلني،  وأكث���ر من 80 ألف مصاب، غ���ري املهجَّ
يبق���ى هذا اإلميان والثبات على املبدأ هو الداعم األكرب 

الستمرار الصمود البطولي للمقاومة الكشمريية.
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معلومات إضافية

أبرز احملطات التارخيية يف الصراع اهلندي الباكستاني
يزدحم تاريخ العالقات اهلندية الباكس���تانية بكثري من التوتر، كما اندلعت ثالث حروب بني البلدين، وش���هدت 
س���نوات العالقة العديد من احملادثات واجتماعات القمة اليت يعترب خط وقف إطالق النار أهم نتائجها على اإلطالق، 
ومرت األوضاع الداخلية لكال البلدين مبنعطفات عديدة راح ضحيتها الكثري، وكان من بينهم جمموعة من زعماء 

البلدين السياسيني. وفيما يلي تسلسل بأهم األحداث يف العالقات الثنائية بينهما منذ استقالهلما:

1947م:
حصول باكستان واهلند على استقالهلما عن بريطاينا يف أغسطس/ آب، واندالع أوىل احلروب اهلندية الباكستانية 

بسبب كشمري يف أكتوبر/تشرين األول.

1949م:
إع���الن وق���ف إطالق النار بني البلدين يف كش���مري، بقرار من جملس األمن التابع لألم���م املتحدة يف يناير/كانون 

الثاني، واهلند تضع دستوًرا للبالد.

1965م:
اندالع احلرب اهلندية الباكستانية الثانية، وإعالن وقف إطالق النار يف سبتمرب/ أيلول.

1966م:
وف���اة رئي���س الوزراء اهلندي الل بهادر شس���رتي أثناء احملادثات اهلندية الباكس���تانية املنعقدة يف طش���قند باالحتاد 

السوفيييت سابًقا يف يناير/كانون الثاني.

1971م:
ان���دالع احلرب اهلندية الباكس���تانية الثالثة يف ديس���مرب/كانون األول؛ إثر الدعم اهلن���دي للحركة االنفصالية يف 
باكستان الشرقية )بنجالديش فيما بعد(، واستسالم ما يقرب من 90 ألًفا من القوات الباكستانية للجيش اهلندي، 

واستقالة حييى خان، وتولي ذو الفقار علي بوتو الرئاسة.

1972م:
وقع رئيس���ا الوزراء يف اهلند وباكس���تان )أنديرا غاندي، وعلي بوتو( يف يوليو/متوز على اتفاقية مِشال اليت حددت 

خًطا للهدنة، يفصل بني كشمري اهلندية، وكشمري الباكستانية.

1974م:
أجرت اهلند أوىل جتاربها النووية؛ لتصبح بذلك سادس قوة نووية يف العامل يف مايو/ أيار.

1976م:
استئناف العالقات الدبلوماسية بني اهلند وباكستان على مستوى السفراء.
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1982م:
وقع كل من رئيس���ة الوزراء اهلندية أنديرا غاندي والرئيس الباكس���تاني اجلنرال ضياء احلق اتفاقية عدم اعتداء 

واحرتام اجلوار بني البلدين يف 18 مايو/أيار.

1986م:
أظهر البلدان رغبة يف الوصول إىل اتفاق س���الم عقب احملادثات اهلندية الباكس���تانية على مس���توى وزراء اخلارجية 

اليت عقدت بإسالم آباد. 

1988م:
توقيع البلدين اتفاقية عدم االعتداء على املنشآت النووية لكل منهما يف 31 ديسمرب/كانون األول.

1989م:
قائد اجليش الباكستاني اجلنرال مريزا أسلم بيك أعلن جناح التجارب الباكستانية يف إطالق صاروخها البالسيت 
األول حتف )1( وحتف )2( يف أكتوبر/تشرين األول، وأجرت اهلند جتارب لصوراخيها البالستية املهيأة حلمل رءوس 

نووية، وحزب املؤمتر ميَنى بهزمية يف االنتخابات العامة باهلند، وتشكيل حكومة أقلية بقيادة حزب جناتا دل.

1992م:
أعلنت باكستان يف فرباير/شباط امتالكها للمعلومات والتقنيات الكاملة لتصنيع القنبلة النووية، لكنها عربت 
عن عدم رغبتها يف القيام بذلك، ومتطرفون هندوس مؤيدون حلزب بهارتيا جناتا يدمرون مسجد بابري التارخيي يف 

ديسمرب/ كانون األول.

1994م:
فش���لت احملادثات اهلندية الباكس���تانية املنعقدة يف يناير/كانون الثاني، وباكس���تان تستبعد أي حمادثات قادمة 
قبل توقف القوات اهلندية عن انتهاك حقوق اإلنسان يف كشمري اهلندية، ونواز شريف يعلن امتالك باكستان للقنبلة 

النووية، لكن حكومة بينظري بوتو نفت ذلك. 

1996م:
رئيسة الوزراء بينظري بوتو تدعو اهلند يف يونيو/حزيران إىل استئناف احملادثات بني البلدين، بشرط أن جتري اهلند 
انتخاب���ات حملية يف إقليم كش���مري اهلن���دي، وأقال الرئيس الباكس���تاني فاروق لغاري حكوم���ة بينظري بوتو بتهمة 

الفساد.

1997م:
يف م���ارس/آذار عق���دت جولة أوىل من احملادثات اجلديدة بني البلدين على مس���توى وزارت���ي اخلارجية يف نيودهلي، 
والتقى وزيرا خارجية البلدين يف نيودهلي يف أبريل/نيس���ان من العام نفس���ه. ويف مايو/أيار التقى رئيس الوزراء اهلندي 
إندر كومر كوجرال بنظريه الباكس���تاني حممد نواز ش���ريف إبان اجتماعات رابطة جنوب آس���يا للتعاون اإلقليمي 
)س���ارك(، ومت االتف���اق عل���ى أجندة من مثاني نقاط كانت مس���ألة كش���مري إحداه���ا، وذلك يف اجلول���ة الثانية من 
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حمادثات وزيري خارجية البلدين يف إسالم آباد يف يونيو/حزيران على أن يتم حتديد آليات تطبيق األجندة يف لقاءات 
ّل مبحادثات  الحقة، واهلند ترفض وساطة أمريكية حلل اخلالف على كشمري، وتؤكد أن املسألة الكشمريية حُتَ

ثنائية مع باكستان.

1998م:
باكس���تان جُتري جتارب ناجحة على صاورخها البالس���يت غوري يف أبريل/نيسان، واهلند تعلن يف مايو/أيار إجراء 
جت���ارب نووي���ة جدي���دة حتت األرض، وباكس���تان ترد بإجراء جتارب نووية مماثلة يف الش���هر نفس���ه، ورئيس الوزراء 
اهلندي أتال بيهاري فاجبايي يصرح بأن بالده مس���تعدة إلنهاء خالفاتها مع باكس���تان عرب احملادثات الثنائية، كما 

صرح بإمكانية إجراء جتارب جديدة على الصاروخ البالسيت أغي.

1999م:
عقد رئيس الوزراء اهلندي أتال بيهاري فاجبايي قمة تارخيية مع رئيس وزراء باكس���تان نواز ش���ريف مبدينة الهور 

الباكستانية يف فرباير/ شباط، ويف يونيو/ حزيران اندلعت معارك شديدة بني الطرفني يف مرتفعات كارغل.

2000م:
أعلن حزب اجملاهدين الكش���مريي املوالي لباكس���تان وقف إطالق النار يف يوليو/متوز، ويف أغسطس/آب عقدت 

حمادثات سالم بني احلزب واحلكومة اهلندية.

2001م:
عقد الرئيس الباكس���تاني برويز مش���رف قمة مع رئيس الوزراء اهلندي أتال بيهاري فاجبايي يف مدينة أغرا اهلندية 
دون أن يصدر عن الزعيمني أي بيان مش���رتك، ووقع هجوم على الربملان اهلندي يف نيودهلي أدى ملقتل 14 ش���خًصا من 

بينهم منفذو العملية، واتهمت اهلند باكستان بدعم منفذي العملية.

2002م:
زاد التوتر بني البلدين، وأعيد نش���ر القوات العس���كرية لكل طرف على خط اهلدنة الفاصل بني كش���مري اهلندية 

وكشمري الباكستانية. 

 املصدر:
إمساعيل حممد، حمطات يف الصراع اهلندي الباكستاني، اجلزيرة نت، 2004/10/3م، انظر الرابط التالي:

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/79FBBB2F-49AD-4DD3-96E2-B6FF06A9E132.htm
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ملخص الدراسة

تصاع���دت أزم���ة اجلنوب اليمي يف األونة األخرية، وصارت حالة الغليان اليت تعيش���ها ه���ذه املنطقة والدعوات 
املتزايدة النفصاهلا عن الوطن األم حديث وس���ائل اإلعالم املختلفة، واتس���عت لتعرّب عن نفس���ها يف قالب سياس���ي 

وإعالمي واجتماعي ومجاهريي وعمل مسلح، على الصعيدين احمللي واخلارجي.
واألزمة الراهنة يف اجلنوب تش���كل تراكمات عوامل سابقة أفرزت الواقع الذي يعاني منه اجلنوبيون، والذي 

ال جيدون منه خمرًجا إال باالنقالب على هذا الواقع بالكلية !
وقد تباين تعاطي األطراف السياسية والقوى الدينية واالجتماعية اليمنية مع األزمة؛ فالقيادة السياسية حاولت 
من���ذ وق���ت مبكر أن تض���ع عدًدا من املعاجلات، حتت ضغ���ط احلراك اجلنوبي والضغ���وط اخلارجية، ولكنها 

كانت معاجلات ذات طابع أداء ارجتالي وغري مؤسسي وسطحي.
فيم���ا حفل���ت مواقف أحزاب املعارض���ة من األزمة بتناقضات عدة؛ نظًرا الختالف التوجهات بش���أن األزمة حتى 
داخل احلزب الواحد، فبينما يضم احلزب االش���رتاكي يف إطاره حالًيا ثالثة تيارات رئيس���ة: أحدها انفصالي، 
وآخر يطالب بتصحيح مسار الوحدة، وثالث وحدوي معارض؛ فإن التجمع اليمي لإلصالح يتوزع بدوره على ثالثة 

تيارات رئيسة: السلفي، والَقَبِلّي، والعقالني والسياسي.
وكما كان للتيار الشيعي يف اليمن تارخيه يف التحالف مع احلزب االشرتاكي، فقد أعلن الشيعة مساندتهم 

هذه املرة أيًضا للحزب االشرتاكي يف خمطط االنفصال؛ يف إطار تبادل املنافع القائم بني الطرفني.
وكأي أزم���ة دولي���ة راهنة اليوم يف الس���احة العربية واإلس���المية، تتخذ األزمة طابًع���ا دراماتيكيًّا هلا اآلليات 
واملراحل ذاتها، بدًءا من مرحلة احلراك الس���لمي اليت تعتمد على آليات دس���تورية وقانونية وإعالمية، ثم االنتقال 
إىل مرحلة العصيان املدني العام، وخماطبة اجملتمع الدولي بالتدخل لتنتقل إىل مرحلة احلراك دوليًّا، أو االنتقال 

إىل مرحلة احلراك املسلح حال فشل تدويل القضية.
وال جي���ب إغف���ال دور الالعب���ني الدوليني، س���واء إيران أو بريطاني���ا أو الواليات املتح���دة، وتأثريهم يف األزمة؛ 
فاليم���ن كان���ت حمل أطماع ق���وى إقليمية ودولي���ة منذ عهد بعيد؛ لكن ه���ذه القوى اس���تطاعت حتقيق نفوذها 
وخمططاته���ا بأي���ٍد مينية.. لذا فمن الضروري أن تبادر قوى جديدة حية ونقية، وذات والء حقيقي جملتمعها، أمينة 

على مصاحله، ووفية ملبادئه، بتحمل مسئولية اإلصالح والتغيري، مهما كلفها األمر من تضحيات وبذل.

أزمة اجلنوب .. القديم اجلديد 
يف تقسيم اليمن

أنور قاسم اخلضري
رئيس مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث
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مظاهر أزمة اجلنوب اليمين:

نقص���د ب�)أزم���ة اجلنوب( يف هذه الدراس���ة حال���ة الغليان اليت بات يعيش���ها اجلنوب اليمي، وتتحدث عنها وس���ائل 
اإلعالم املختلفة، وتعرّب عن نفس���ها يف قالب سياس���ي وإعالمي واجتماعي ومجاهريي وعمل مس���لح، على الصعيدين 

احمللي واخلارجي.

وهلذه األزمة عدة مظاهر، منها:
أواًل: املظاهر السياسية:

- تشكيل حركات معارضة جنوبية سياسية يف اخلارج، ووجود حراك سياسي معارض.

- ع���ودة احلدي���ث عن اجلنوب واملطالبة بالعودة إىل االنفصال، أو إصالح مس���ار الوحدة على أس���اس وثيقة »العهد 
ان عام 1993م. وهذا احلديث أصب���ح ُيَدار يف عدة ُأُطر: إطار احلزب  واالتف���اق«، املوّقع���ة بني ش���ركاء الوحدة يف عمَّ

االشرتاكي، إطار احلراك اجلماهريي يف اجلنوب، بعض أطر املعارضة يف اخلارج.

- احلراك النش���ط بني قيادات اجلنوب االش���رتاكية يف الداخل واخلارج، مع حماولة بعض هذه القيادات التغطية 
على خلفيتها االشرتاكية، وظهورها مبظهر غري املنتمي!

- تفعي���ل منظمات حقوقي���ة ومدنية: مجعيات املتقاعدين برئاس���ة العقيد ناصر النوبة، مجعيات الش���باب العاطلني 
ع���ن العم���ل، حرك���ة املتقاعدين العس���كريني، ملتقي���ات املصاحلة والتس���امح كم���ا يف ردفان، ولق���اءات الضالع 
وياف���ع، وحضرموت وأبني واملهرة، ومجعية املتقاعدين الدبلوماس���يني، وحركة املتضررين يف قضايا األراضي بعدن 

واملكال.

- القي���ام باملظاه���رات واالعتصام���ات، وعق���د الدواوي���ن )اجملالس( اليت يعرّب فيه���ا عن قائمة املطالب والش���عارات 
السياسية.

إبراز قيادات جديدة تدعو النفصال اجلنوب، وتتبنى احلراك هلذا الشأن خارج إطار احلزب االشرتاكي!)1( 

)1(  يف فرباير 2008م، ويف أثناء مهرجان جلمعية املتقاعدين، طالب العميد ناصر النوبة باستقالل اجلنوب أسوة باستقالل إقليم كوسوفو! وحتدث يف الوقت 
ذاته عن مشروع لفصل شبوة وحضرموت واملهرة! قائاًل: »رهانهم خاسر.. فحضرموت وشبوة واملهرة مع اجلنوب«. نيوز مين، يف 2008/2/24م.

أزمة اجلنوب .. القديم اجلديد 
يف تقسيم اليمن

أنور قاسم اخلضري
رئيس مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث
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ثانًيا: املظاهر اإلعالمية:
إنش���اء مواق���ع إلكرتوني���ة خاص���ة باجلن���وب، تطرح 
قضيت���ه بهذا الوصف، وانتش���ار الكتابات اليت تتحدث 
ع���ن وضع اجلن���وب ومطال���ب اجلنوبي���ني، ناق���دة نظام 

صنعاء وحكومة الشمال والشماليني بصفة عامة.

الس���عي إلنش���اء قناة فضائي���ة خلدمة الرم���وز املطالبة 
باالنفصال، فالدكتور عبد اهلل أمحد بن أمحد -رئيس 
التجمع الدميقراطي اجلنوبي )تاج(- يرى أن إنش���اء قناة 
فضائي���ة باس���م اجلنوب »احللق���ة املركزية« يف نش���اط 
املعارض���ة، و»أن قيامها س���وف حُيِدث حت���وُّاًل جذريًّا يف 
عملن���ا، ويف اس���تيعاب الع���امل لقضية اجلن���وب العادلة.. 

أعطوني قناًة جنوبية أعطيكم وطًنا جنوبيًّا حمرًرا«. )2(

احلدي���ث يف الصح���ف ع���ن قضية اجلن���وب، وأوضاع 
اجلنوب، ومساوئ الوحدة اليت ُتوَصف بأنها )وحدة ضم 
وإحلاق(، وآثار حرب 1994م )اليت توصف بأنها احتالل 

مشالي(! وإثارة املوضوع بصورة أو بأخرى!

بالق���وة  املفروض���ة  للوح���دة  مناوئ���ة  ش���عارات  رف���ع 
وع���ودة  الش���ماليني،  وإخ���راج  لالنفص���ال،  والدع���وة 
اجلن���وب للجنوبيني، وغريها م���ن الالفتات اليت ُترَفع يف 

املظاهرات، والتجمعات العامة ضد الدولة!

رف���ع عل���م اجلن���وب العرب���ي، أو عل���م دول���ة مجهورية 
اليمن الدميقراطية الش���عبية، يف املظاهرات واملس���ريات 

والفعاليات اجلماهريية.

التعبري باملصطلحات التالية: »ش���عب اجلنوب«، و»دولة 
اجلنوب« و»قضية اجلنوب« و»اجلنوب احملتل«.. بش���كل 
مُيَْحور االهتمام حول اجلنوب يف اخلطابات والتصرحيات 

واملقاالت الصحفية.

ثالًثا: املظاهر االجتماعية:
الدعوة إىل جتمع قبائل اجلنوب، واليت تبناها مندعي 

صوت  موقع  اجلنوبيني،  وامليسورين  التجار  إىل  )تاج(  رئيس  رسالة    )2(
اجلنوب، يف 2007/1/15م.

العفيف���ي، وهي حماولة لرّص صف���وف أبناء اجلنوب يف 
إطار مناطقي.

أحادي���ث اجلنوبيني اليت تعرب عن متلملهم من األوضاع 
ال���يت ج���اءت بها الوح���دة، ومتنيهم لعودة أي���ام احلزب، 

والرجوع إىل سابق العهد!

تعب���ري اجلنوبيني عن تذمرهم من هيمنة أبناء الش���مال 
على املناص���ب اإلدارية العليا، وأغلب الوظائف املهمة يف 
الدوائر احلكومية، وانتشار األيدي العاملة الشمالية يف 
كافة املهن واألس���واق، وهذا التعب���ري يأخذ عدة صور: 
منه���ا النك���ت السياس���ية واالجتماعية الس���اخطة على 
الش���ماليني وعلى سلوكياتهم! ومنها القصائد والزوامل 
الشعبية! ومنها رفضهم لبقاء الشماليني يف هذه الوظائف 
واملناص���ب وامله���ن، واملطالب���ة بإعادته���ا إىل اجلنوبيني؛ 
عوًض���ا ع���ن معاملته���م وفق سياس���ة )خلي���ك يف البيت(! 
احلديث عن )الدحابش���ة( )3( كوصف منّفر للشماليني، 

والتندر بهم يف اجملالس.

تهدي���د بعض جهات احل���راك اجلنوبي ألبناء الش���مال 
الذين عملوا أو توطنوا يف اجلنوب للعودة إىل الشمال.

رابًعا: املظاهر العسكرية:
بروز حركة س���عيد بن شحتور، وهي حركة مسلحة 
تطالب باالنفصال والرجوع عن الوحدة، وطرد الشماليني 

عن اجلنوب.

وج���ود حركة تس���ّلح غ���ري م���ربرة، وتوزيع س���الح يف 
األوس���اط االجتماعية الرافضة للواق���ع الراهن واملطاِلبة 
باالنفص���ال! إىل درجة أن هناك عروًضا على تيار اجلهاد 

يف هذا الشأن أيًضا!

هن���اك حديث عن تش���كيل جلان عس���كرية، وعمل 
س���ري مس���لح )ميليش���يات(! وهن���اك لقطات ُتَب���ّث على 

الشبكة اإللكرتونية بهذا الشأن.

)3(  وصف دحباشي مستقى من مسلسل ميي، قدمته الفضائية اليمنية، 
وكانت أبرز شخصية فيه )دحباش(، وهي شخصية متثيلية ساخرة!
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أسباب األزمة ودوافعها:
األزمة الراهنة يف اجلنوب هلا أسباب عدة وهي تشّكل 
تراكمات عدة عوامل س���ابقة أفرزت الواقع الذي يعاني 
من���ه اجلنوبي���ون، وال���ذي ال جي���دون من���ه خمرًج���ا إال 

باالنقالب على هذا الواقع بالكلية!

ومن هذه األسباب:
اقتناع ش����رحية من أبن����اء اجلنوب بأن ح����رب 1994م 
كان����ت حرًب����ا اس����تأثر الش����ماليون به����ا عل����ى مقدرات 
اجلنوب وممتلكاته، ومارس����وا يف ظل نتائجها سياسة 
الش����ماليني  وإح����الل  اجلنوبي����ني  بإقص����اء  االحت����الل؛ 
يف إدارة اجلن����وب، واس����تثمار مقّدرات����ه. وه����ي قناع����ة 
أوجدتها ممارسات احلكومة جتاه اجلنوب عقب حرب 
االنفصال يف س����بيل إقصاء ك����وادر احلزب، ومتكني 

الدول����ة من األوض����اع هناك؛ حبيث ال 
يتم الرجوع به����ا مرة أخرى إىل رفض 
الوح����دة. وهذه السياس����ات فيما يبدو 
غالت يف التخ����وف، وذهبت بعيًدا يف 
اإلجراءات التعس����فية ض����د أبناء هذه 

املناطق بدافع القلق.

���ن  ذهاب أحالم الكثري من أبناء اجلنوب بش���أن حتسُّ
األوض���اع بع���د ح���رب 1994م اقتصاديًّا، م���ع توقع عودة 
احل���زب  زم���َن  ���ت  َ ُأممِّ ال���يت  وممتلكاته���م  أراضيه���م 
االش���رتاكي أدراج الري���اح، فقد أثقل���ت احلرب كاهل 
الدول���ة، ومل تفل���ح جه���ود احلكوم���ة يف ح���ل األزمات 

املتتالية، وحتسني مستوى املعيشة.

استهداف نظام صنعاء –حسب رؤية اجلنوبيني- لقبائل 
اجلنوب من خالل تهميشها وتفريقها، وإشعال فتيل الصراع 
بينها. فقد حاولت القيادة السياسية تذكري أبناء اجلنوب 
بالصراع���ات اليت ج���رت يف الس���بعينيات والثمانينيات يف 
إطار التنافس على السلطة؛ من خالل تنبيش بعض املقابر 
اجلماعية اليت اكُتِشفت يف عدن، كما أعادت احلديث 

عن ملفات قدمية يف وسائل اإلعالم.

ب���طء وت���رية العمل يف جمال تأس���يس البن���ى التحتية، 
وقيام املش���اريع االس���تثمارية، وتوظيف عائدات البرتول 

لصاحل مناطق االستخراج اجلنوبية بالدرجة األوىل.

فق���دان العدي���د م���ن الرم���وز السياس���ية واالجتماعية 
والَقَبِلّي���ة اجلنوبية ملصاحلها، وتغييبها عن الش���أن العام 

مقارنة برموز الشمال! حسب وصف بعض اجلنوبيني.

ضياع حقوق اجلنوبيني، واالعتداء على ممتلكاتهم، 
والتعدي عليهم، وممارسة املتنفذين الشماليني سلوكيات 
اإلذالل واإلهان���ة ضده���م – حس���بما ي���رّدد العدي���د من 
أبن���اء اجلنوب، وهو ما عك���س انطباًعا عن كون هذه 

املمارسات سياسة ممنهجة للحكومة ضدهم.

إفراط احلكومة يف قمع احلريات، ونزع الثقة، والنظر 
إىل اجلنوبيني بعني الريبة ومعاملتهم وفًقا هلذا األس���اس. 
وذل���ك نتيج���ة ارتباط أغل���ب العناصر 
املتحركة باحلزب االشرتاكي،فعلى 
الرغم من ظهور )موج( و)حتم( و)تاج( 
وغريه���ا من امللتقي���ات واجلمعيات إال 
أنها مل تتوجه خبط���اب حقوقي عام، 
ب���ل اصطبغ���ت يف معظمه���ا يف حدود 
جغرافي���ة اجلن���وب، مؤك���دة بذل���ك 
–وفًقا لرؤى يف الس���لطة- وجود نوايا حقيقية لالنفصال 

حتت مربرات احلقوق واملطالب.

انفراد الشماليني بالقرار السياسي مع غياب اجلنوبيني 
عنه، فحضورهم على مس���توى سلطات الدولة: الرئاسية 
والنيابي���ة، وجمال���س الش���ورى، وال���وزراء واحمللي���ات، 
ا أو مهمَّش –وفق  والقض���اء والدفاع الوطي ضعي���ف جدًّ

رؤية اجلنوبيني!

احلديث ع���ن )عائل���ة حاكمة( و)توري���ث احلكم(، 
مع غياب مش���روع )نظ���ام دميقراطي(، يأَّس الكثري من 
تغي���ري األوض���اع وتصحيح املس���ار، مع قي���ام احلكومة 
املتكرر بتزوير إرادة الناخبني، ومقاومة جهود املعارضة 

واملستقلني للوصول للحكم أو املشاركة يف السلطة.

األزمة الراهنة يف اجلنوب هلا أس���باب 
عدة وهي تشّكل تراكمات عدة عوامل 
س���ابقة أفرزت الواقع الذي يعاني منه 
اجلنوبي���ون، وال���ذي ال جي���دون من���ه 
خمرًجا إال باالنقالب على هذا الواقع 

بالكلية!
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التعبئة اإلعالمية والسياسية ألحزاب املعارضة، والذي 
دفع اجملتمع اليمي -واجلنوبيني خاصة- للتطلع إىل التغيري 
والبحث عن خمرج. فقد اس���تطاع االش���رتاكي ترس���يخ 
رؤية مغايرة حلرب عام 1994م يف أذهان اجلنوب مستغاًل 

أخطاء احلزب احلاكم وسياساته جتاه اجلنوبيني.

فشل املؤمتر يف كسب ثقة اجملتمع اجلنوبي، وتفعيل 
نش���اطه يف مناط���ق اجلنوب، بل عل���ى العكس من ذلك 
يعرّب اجلنوبيون عن امتعاضهم من لغة اخلطابات الدونية 
ال���يت يتخاطب به���ا املؤمتريون مع أبن���اء اجلنوب، واليت 

يسودها لغة املنَّ واألذى! حسب تعبريهم.

س���وء أداء الدوائ���ر احلكومي���ة يف اجلن���وب، وهيمنة 
الش���ماليني عليها! ورغ���م اعتماد حكوم���ة املؤمتر على 
مبدأ انتخاب احملافظ���ني ومديري املديريات كجزء من 
املعاجل���ات، إال أن م���ا جرى يف هذا اجلان���ب خيَّب آمال 

أبناء اجلنوب.

إع���الن القي���ادات اجلنوبي���ة يف الس���لطة ع���ن تذّمرها 
من تعمد سياس���ة تهمي���ش دورها يف املش���اركة بالقرار 
والتخطي���ط، وإدارة الب���الد يف احملافل اخلاصة مع أبناء 

اجلنوب، وفًقا لبعض التسريبات.

فشل القيادة السياسية يف احلفاظ على حلفائها، وممارسة 
سياسة اإلقصاء إزاءهم: إسالميني، قوميني، اشرتاكيني، 

وطنيني)4(! األمر الذي أكسبها عداوة هؤالء.

تعامل القيادة السياسية مع رموز وقيادات اجلنوب وفق 
لغة الرتغي���ب والرتهيب للعمل لصاحلها بعيًدا عن دورها 

السياسي واالجتماعي ملناطقهم!

لع���ب بع���ض األط���راف اإلقليمي���ة والدولي���ة مبل���ف 
اجلنوب، وهناك حديث عن مساهمة إقليمية وبريطانية 
وأمريكي���ة يف حتري���ك األزم���ة، وإبقائه���ا فاعل���ة يف 
الساحة. كما أن هناك حديًثا عن دور إيراني يف سبيل 

التخفيف عن حركة احلوثي.

عن  وتغيبهم  هلا،  الرئيس  تهميش  عن  عدة  ورموز  عرّبت شخصيات    )4(
صنع القرار من بينهم: الشيخ عبداهلل بن حسني األمحر، وسنان أبو 

حلوم، وغريهم.

فش���ل الدولة يف مواجهة مترد احلوث���ي، والقضاء عليه، 
حّفز البعض لتبي العمل املسلح لنيل مطالبهم يف االنفصال، 
ل  والعودة إىل حكم مس���تقل، خاص���ة مع وجود دعم وتدخُّ

خارجي يف القضية، كما أسلفنا يف النقطة السابقة.

غي���اب رم���وز بديل���ة ع���ن رم���وز احلزب االش���رتاكي 
تتبن���ى هموم املواطن���ني يف اجلنوب وتعم���ل حللها حبق، 
م���ع احلفاظ على الوح���دة الوطنية واأللف���ة االجتماعية، 

إسالميني أو وطنيني!

هذه األس���باب وفَّرت أرضية خصبة لبذر روح التمرد، 
والثورة على األوضاع يف نفوس كثري من أبناء اجلنوب، 
وهو ما دفع بتيار االنفصال يف احلزب االشرتاكي للعمل 
عل���ى ج���ي مثار ه���ذا الوضع م���ن خ���الل إدارة وتوظيف 
الطاق���ات، وتنظي���م الق���درات، وتوف���ري اإلمكاني���ات، 
واالتص���ال مع قوى الداخل واخلارج، وترتيب األدوار بني 
أطي���اف العم���ل احلال���ي، فالتيار االنفصال���ي يدفع بهذا 
الوضع باجتاه حتقيق أهدافه للعودة إىل السلطة من بوابة 
الث���ورة األهلية، بعد أن خس���ر حرب 1994م نتيجة غياب 

الدعم األهلي له يف حينها!

تعاطي األطراف السياسية والقوى الدينية 
واالجتماعية مع األزمة

موقف النظام احلاكم من األزمة:
القيادة السياس���ية ومنذ وقت مبك���ر حاولت أن تضع 
ع���دًدا من املعاجل���ات آلثار ح���رب 1994م، حتت ضغط 
احلراك اجلنوبي، وضغوط خارجية بهذا الشأن. من ذلك 
اإلع���الن عن عف���و عام عن قيادات احلزب االش���رتاكي 
اليت شاركت يف االنفصال، ودعوة الفارين منهم للعودة 
إىل بالده���م، وفتح حوار مع قيادات احل���زب الداخلية، 
وإعادة مقراته الرمسية وممتلكاته، يف سبيل إغالق أّي 

مطالب للحزب.
كم���ا أنها عمل���ت على تعي���ني ش���خصيات جنوبية يف 
مناصب قيادية يف الوزارات واحملافظات وأجهزة الدولة، 
ومؤسس���اتها املختلف���ة إلظهار حس���ن النوايا جت���اه أبناء 
اجلنوب. إال أنها مل تهتم بش���أن إص���الح أوضاع القاعدة 
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العريضة من منس���وبي اجليش واألجهزة احلكومية من 
املدنيني الذين ُس���رِّحوا أو ُأحيلوا إىل التقاعد؛ ومعظمهم 
كان يعتمد باألس���اس على املرتبات اليت يتقاضونها من 
الدول���ة؛ وهم يف مقاب���ل ذلك ال جيدون مص���دًرا للدخل؛ 
نتيجة ندرة الوظائ���ف احلكومية وضعفها يف القطاعني 
العام واخل���اص، وعالوة على ذلك ف���إن مناطقهم تعيش 

فقًرا مدقًعا، وغياًبا للبنى التحتية ألّي تنمية اجتماعية.

وم���ا يالح���ظ على ه���ذه املعاجل���ات غلبة طاب���ع األداء 
االرجتالي وغري املؤسس���ي والسطحي، واستبداد القيادة 
واالقتصادي���ة  السياس���ية  أزماته���ا  إدارة  يف  السياس���ية 
واألمني���ة واالجتماعي���ة بش���كل منفرد، ودون إش���راك 

للقوى السياسية واالجتماعية األخرى.

عم���د النظام مؤخًرا إىل توزي���ع أموال وأراٍض ووظائف 
حكومية يف سبيل استقطاب عناصر املعارضة الداخلية 
وتغيري مواقفها.. لكنه فش���ل يف اس���تيعابها! كما عمد 
عل���ى نبش جراح���ات املاضي بني أبناء اجلن���وب وتيارات 

احلزب االشرتاكي اليمي؛ من خالل 
التذكري ببعض األحداث والكش���ف 
عن مقابر مجاعية، وهي حماولة فيما 
يب���دو لزعزعة وحدة جبه���ة اجلنوب، 

لكنها مل تفلح أيًضا!

وم���ن ذلك تعي���ني جل���ان حكومية 
واجتماعية حلل اإلش���كاالت اليت يطالب بها اجلنوبيون 
لتسكني احلراك اجلنوبي؛ من بينها جلنة حل مشاكل 
املتقاعدي���ن، وجلن���ة حل مش���اكل متض���رري األراضي 
والعق���ارات، وجل���ان حل أوض���اع املؤسس���ات الصناعية 

املرتدية، وغريها.

أم���ا من الناحية االقتصادي���ة فقد ظل النظام احلاكم 
عاج���ًزا أمام حل مش���كلة البطال���ة والفقر ال���يت يعاني 
منه���ا كثري من أبناء اجلنوب يف ظل حركة االس���تثمار 
البطيئ���ة، وغي���اب فرص العم���ل والبنى التحتي���ة لإلنتاج 

الصناعي والزراعي واخلدمي!

وتعمل الدولة حالًيا على حتسني البنى التحتية للكهرباء 

واهلات���ف، والط���رق وامل���اء إىل حد ما، كم���ا أنها حتث 
املاحن���ني وصناديق التنمية لبناء املدارس واملس���توصفات 
الصحية، وحفر اآلبار يف املناطق اجلنوبية، وإضافة إىل 
ذل���ك فقد متَّ فتح فروع عديدة للمؤسس���ة االقتصادية يف 

مدن ومناطق اجلنوب لتوفري السلع الغذائية الضرورية.

كما تس���عى جاهدة الس���تقطاب االس���تثمار األجنيب 
إىل اجلنوب؛ لتش���غيل وتوظيف القوى العاملة والكوادر 
الفني���ة يف املش���اريع املقام���ة. إضاف���ة إىل س���عيها يف حلِّ 
القضايا العالقة بش���أن املمتلكات واألراضي والعقارات 
واألح���كام القضائي���ة املتعلقة باخلالف���ات القائمة فيها 
–وهي من مرياث النظام االش���رتاكي البائد. لكن هذه 
احلل���ول ال ت���زال تعاني من البطء وتالع���ب املنفذين مما 

يؤدي إىل فشلها!

���ه رئي���س اجلمهورية مؤخ���ًرا بإع���ادة كافة  وق���د وجَّ
املتقاعدي���ن واملنقطعني ع���ن العمل منذ ع���ام 1994م إذا 
كان���وا قد ُأحيل���وا إىل التقاع���د أو انقطع���وا عن العمل 
بطريق���ة غ���ري قانوني���ة، م���ع منحه���م 
كافة مس���تحقاتهم املالية أو الرتقية، 
واالس���تفادة م���ن كاف���ة التخصصات 
املس���لحة  الق���وات  إط���ار  يف  الفني���ة 
واألم���ن، ومبا حيقق املصلح���ة العامة. 
ه حب���ل مش���كلة األراضي  كم���ا وجَّ

اخلاصة بالعسكريني واألمنيني اليت سبق منحها هلم.

إن توّج���ه الدول���ة للمعاجل���ات األمنية بش���كل طاٍغ يف 
مقاب���ل احل���راك اجلماه���ريي، م���ن خ���الل االعتق���االت 
التعس���فية، وعس���كرة املدن، ومنع املطالب احلقوقية، 
ومواجهة املظاهرات السلمية بالعنف والنار، مع تشّكي 
الن���اس م���ن ظاهرة الفس���اد اإلداري واملالي املتفش���ية يف 
لت لنظرة كرٍه وعداء، وغّذت حالة  مراف���ق الدولة، أصَّ

الغضب يف اجلنوب!

ومن ث���مَّ فإن التعاطي األم���ي واإلعالمي واالقتصادي 
للنظام احلاكم مع األزمة ال يرقى إىل مس���توى املعاجلة 
واحلل هلا، بل على العكس من ذلك هناك قصور وخلل 

عم���د النظام مؤخ���ًرا إىل توزيع أموال 
وأراٍض ووظائ���ف حكومية يف س���بيل 
اس���تقطاب عناصر املعارضة الداخلية 
يف  فش���ل  لكن���ه  مواقفه���ا..  وتغي���ري 

استيعابها!
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وتصعيد أحياًنا ألس���باب األزمة. ويب���دو أن احلل املنظور 
للنظ���ام احلاك���م يف الوق���ت الراه���ن هو احل���ل األمي 
والعس���كري، وفًقا ملعطيات ومؤشرات الواقع. فاملؤمتر 
حريص عل���ى إقرار »قانون محاية الوح���دة«، وهو قانون 
حبس���ب املعارضني له س���يكون س���يًفا مصلًت���ا على أّي 
ح���راك حقوقي ونش���اط ش���عيب مدني يف اجلن���وب. فهو 
جي���ّرم اإلخالل بالوحدة الوطنية، أو اخلروج عن الثوابت 
»أو الدعوة إىل الساللية واملناطقية وإثارة النعرات«، دون 

وضوح يف توصيف هذه اجلرائم!

ويرتدد يف اجلنوب أن معس���كرات 
الدولة تش���هد حركة تنق���ل وإمداد، 
وشراء لألس���لحة وختزينها يف مقابل 
ما تقوم به جماميع املعارضة املس���لحة 
–كحرك���ة س���عيد بن ش���حتور)5(، 

وهذا ما يثري املخاوف من اشتعال شرارة املواجهة ودخول 
البالد يف حرب استنزافية مدمرة!

البع���ض يتحدث عن وجود من يدفع القيادة السياس���ية 
واألوضاع لالش���تعال، وأن هؤالء حيقق���ون من وراء ذلك 
إعادة هيكلة القوى التقليدية النافذة يف احلكم، واليت 
أعاقت مشروع التحديث واللربلة يف اليمن! وهم يتوزعون 

على مؤسسات الدولة ومفاصل احلزب احلاكم!

موقف أحزاب املعارضة من األزمة
احلزب االشرتاكي اليمين:

يضم احلزب االشرتاكي يف إطاره حالًيا ثالثة تيارات رئيسة:

تي���ار انفصالي: يدعو إىل االنفص���ال ويطالب بالرجوع 
عن الوحدة، ويرتأس���ه الرموز الفارة منذ حرب 1994م، 
وال���يت ال تزال ترفض العودة إىل الوطن. ويضاف إىل هذا 
التي���ار الداعون إىل إقامة اجلنوب العربي واملدعومني من 

بريطانيا، وهم التيار الغالب يف احلزب.

)5( تش���ري بع���ض املص���ادر أن���ه س���بق الب���ن ش���حتور ، وه���و م���ن الضباط 
املتقاعدي���ن، أن التح���ق جبه���از أم���ن الدول���ة، بع���د أن قض���ى ث���الث 
س���نوات يف الس���جن بإي���ران عل���ى خلفي���ة اختط���اف طائ���رة س���عودية 
إىل طه���ران إب���ان فرتة حكم الش���اه، حبجة أن الس���لطات الس���عودية 
عنه���ا!  تعوض���ه  ومل  دج���اج  ش���حنة  علي���ه  ص���ادرت  ق���د   كان���ت 

امليثاق نت، يف 2007/6/4م.

التيار املطالب بتصحيح مسار الوحدة وفق وثيقة العهد 
واالتفاق، ويرأسه حيدرة مسدوس وحسن باعوم.

التيار الوحدوي املعارض: والذي يرأس���ه ياس���ني سعيد 
نعم���ان، إال أنه التي���ار األضعف، كم���ا أن أغلب رموزه 

مشالية يف األصل.

وحالًي���ا هن���اك خالف ب���ارز بني هذي���ن التيارين، فقد 
صّرح ياس���ني س���عيد نعمان –لق���دس برس- ب���أن حزبه 
سيتصدى ل�»كل املش���اريع الصغرية، 
والصغ���ار الذين حيملونه���ا«، موضًحا 
احل���زب  جن���اح  بالصغ���ار  قص���ده  أن 
االش���رتاكي ال���ذي ينتق���د أداء قيادة 
نعم���ان للح���زب، وأب���رز رموزه حس���ن 
باعوم. ومّحل الس���لطة مسئولية تنامي 
هذا التيار داخل االش���رتاكيني؛ متهًما 
إياهم بأنهم »ال يدافعون إال عن أنفسهم«، وأنهم يأخذون 
من معان���اة الناس وس���يلة لتحقيق مصاحله���م، ويبتزون 
السلطة، يف حني أن احلزب »يدافع عن قضايا هؤالء يف 

إطار خياراته الوطنية«. 

يف املقابل سبق حلسن باعوم -عضو املكتب السياسي 
للحزب االش���رتاكي اليم���ي- أن اّتهم يف تصريح مماثل 
ل�»قدس برس« قيادة نعمان ومن معه مبا أمساه »اختطاف 
احل���زب االش���رتاكي«، مش���رًيا إىل أنه يع���رب عن قطاع 
عريض داخل احلزب االش���رتاكي، وأنه���م يدعون »إىل 
ح���وار ب���ني مجهوري���ة اليم���ن الدميقراطي���ة واجلمهورية 
اليمني���ة يف صنعاء«! وأن يأخذ هذا احلوار بعني االعتبار 
قرارات األمم املتحدة اليت صدرت عش���ية احلرب. مشرًيا 
إىل أن نعمان والقيادة اليت حوله ال متّثل إال نفسها، وأن 
»هناك قيادات ش���رعية للح���زب، أما هؤالء الذين هم يف 

الواجهة فال ميثلون إال أنفسهم«!

وهناك شخصيات ورموز اشرتاكية أخرى يف الداخل 
واخلارج هلا تأثريها وحضورها يف املشهد، إال أن موقفها 
من االنفصال غامض، فالرئيس اليمي اجلنوبي السابق 
عل���ي ناصر، واملقيم يف دمش���ق، له صل���ة ببعض الرموز 

البع���ض يتحدث ع���ن وجود م���ن يدفع 
السياسية واألوضاع لالشتعال،  القيادة 
وأن هؤالء حيققون من وراء ذلك إعادة 
هيكل���ة الق���وى التقليدي���ة الناف���ذة يف 

احلكم.
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الداعي���ة لالنفص���ال يف الغ���رب، إال أن���ه ال يعل���ن موقًفا 
واضًح���ا م���ن القضي���ة! كما أن س���امل ص���احل حممد، 
القيادي االش���رتاكي البارز الذي ع���اد من اخلارج وُعنيِّ 
مستش���اًرا للرئيس صاحل، ال ي���زال حيتفظ بعضويته يف 
احل���زب وصلت���ه بقيادات���ه، وإن كان قريًبا م���ن النظام 
احلاكم، وهو ما يفسره البعض بدور »الطابور اخلامس« 

لصاحل املعارضة!

وبغ���ض النظ���ر عن ه���ذا التفصيل جي���ب التذكري بأن 
احلزب له تاريخ من التآمر ودورات العنف املتكررة، وهو 
من أش���عل حرب االنفصال عام 1994م، وأن غالبية رموز 
املعارضة يف حركة )موج( و)حتم( و)تاج( وغريها هم من 
كوادر احلزب السابقة، وبأن رموز احلراك اجلماهريي 

والعمل املسلح اليوم هم أيًضا من املنتسبني للحزب!

فقيادات احلزب ورموزه مل تأِت للوحدة طّيعة مقتنعة، 
وه���ذا ما أش���ار إليه حيدر أب���و بكر العط���اس –رئيس 
الوزراء الس���ابق والقيادي االش���رتاكي البارز- يف حواره 
م���ع قناة »احلرة«، وأعادت نش���ره صحيفة الثوري، حني 
أش���ار إىل أن الوح���دة مت���ت بقرار سياس���ي ال باس���تفتاء 

شعيب! وأنه عارض الوحدة االندماجية يف حينه!

ومن هذا املنطلق يرى البعض أن هذا التباين يف احلزب 
ناش���ئ ع���ن اختالف املص���احل بني هذه التي���ارات، ويرى 
آخ���رون أن ه���ذا التباين ما هو إال توزي���ع لألدوار؛ وأن ما 
يؤك���د هذا بقاء ه���ذه التيارات رغ���م تناقض أفكارها 
وآرائه���ا بهذا الش���أن يف إطار حزبي واح���د وحتت مظلة 

قيادة تنظيمية واحدة فيها كافة األطياف!

يقول أبو بكر باذيب -األمني العام للحزب االشرتاكي 
ِع أنه صاحب  اليمي-: »احلزب االشرتاكي اليمي مل يدَّ
هذه احلركة، لكن ال شك يف أنه مؤثر أساسي يف هذه 
احلركة، مثله مثل غريه من األحزاب، السمة الرئيسة يف 
هذه احلركة هي السمة اجلماهريية، وهذه ميزة تنفرد 
بها هذه احلركة منذ وقت طويل، فنحن مل نش���هد مثل 
هذه احلركة، ونتمنى أن تستمر يف هذا التوجه على أن 
���د من أهدافها وأساليبها مستقباًل«؛ ويضيف: »هذا  ُترشِّ

املزاج احلاّد موجود داخل احلزب االش���رتاكي أيًضا، ال 
أريد أن أغّطي على هذا األمر«. )6(

إن احل���زب اليوم حاضر بقياداته وكوادره وش���عاراته 
ضمن ح���راك االحتجاج���ات يف اجلنوب ظاه���ًرا، كما 
أصب���ح احلدي���ث ع���ن قضية جنوبي���ة وجنوب مت���أزم هو 
السمة الغالبة على عناصره. فأقل ما ميكن أن يكسبه 
احل���زب االش���رتاكي اليمي م���ن هذا احل���راك هو بناء 
استحقاقات سياسية يف ظل هذا األزمة حتت ذريعة أن ما 
جيري اليوم يف اجلنوب هو انعكاس لنتائج حرب 1994م 
اليت يصفها باإلقصائية. فقد دعا ياسني سعيد نعمان إىل 
دعم احتجاجات اجلنوب، وأالَّ يفرض أش���خاص أنفسهم 
أوصياء عليها حتى ال يقتلوها، كونها ستفرض زعامتها 
م���ن داخلها، وأن على املش���رتك أال يقف بعيًدا عنها، بل 
عليه أن يدعمها، وبداًل من قيادتها بش���كل مباش���ر، ال 
بد من تنس���يق فعاليات خمتلفة شعبية واجتماعية يكون 

املشرتك طرًفا فيها!

ويضي���ف وهو يعرب ع���ن اطمئنانه ل�»متاس���ك احلزب«: 
»أي���ن ه���ي هذه الدول���ة )اجلنوبية(؟ وما ال���ذي جرى هلا؟ 
حرب 94 أرادت أن تنهيها من الذاكرة التارخيية بشكل 
ع���ام، وحّولتها إىل جمرد جغرافيا. هذا ما دفع إىل طرح 
القضي���ة اجلنوبي���ة من جديد، مبعن���ى أن الدولة الوطنية 
الدميقراطي���ة اليمنية اليت نتطلع إليها ال بد أن تقوم على 
جناحني، وال تس���تطيع أن تقلع جبن���اح واحد«.. ويضيف: 
»حنن يف االشرتاكي واملشرتك نرى اليوم أن حّل القضية 
اجلنوبية هو مفتاح احلل لإلصالح الش���امل. وأن اجلنوب 
هو البوابة اليت جيب أن يبدأ منها اجلميع إلصالح أحوال 

البالد«. )7(

التجمع اليمين لإلصالح:
يتوزع التجمع اليمي لإلصالح على ثالثة تيارات رئيسة:

اليمي، يف حوار  للحزب االشرتاكي  العام  باذيب -األمني  أبو بكر   )6(
 www.alwatanye.net نقاًل عن  اإلماراتية،  مع صحيفة »اخلليج« 

، يف 2008/4/10م.
مع  حوار  االشرتاكي، يف  للحزب  العام  األمني  نعمان  ياسني سعيد    )7(

صحيفة النداء، يف 2008/1/25م.
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التيار الس���لفي: وهو تيار يق���وده العلماء والدعاة. وهذا 
التي���ار مع بقاء الوح���دة، وال يزال يتبنى التصدي ألّي نية 
لالنفصال، وقد كان حاضًرا بفاعلية يف حرب 1994م، 
إال أنه مل يعد هو املوّجه احلقيقي لفكر التجمع وقراره 

التنظيمي يف الوقت الراهن.

التي���ار الَقَبِل���ّي: وه���و يتخ���ذ موق���ف املس���اندة للوحدة 
م���ن منظ���ور بق���اء مصاحل نف���وذ ه���ذه القبائل سياس���يًّا 
واقتصاديًّ���ا، وهو ما دفعها يف حرب 1994م للوقوف إىل 
جانب نظام صنعاء، حيث تعاملت مع قضية اجلنوب من 

منطلق )ثقافة الفيد(!

التيار العقالني والسياس���ي يف التجم���ع: والذي تغرّيت 
لديه النظرة اإلس���المية للحكم والسياس���ة واالجتماع، 
وأصبح يسيطر عليه منطق النظرة الغربية هلذه املسائل، 
فهو حي���اول مس���ايرة اإلرادة الدولي���ة، ويف ظننا أن هذا 
التيار س���وف يتبنى مواقف غري متصادمة معها، من باب 
إثب���ات حس���ن النواي���ا، والتماش���ي مع مق���ررات اجملتمع 
الدول���ي، وهو يتعاطى مع قضية االنفصال وفق سياس���ة 
املمكن! وهناك تس���ريبات تفيد بأن القي���ادة التنظيمية 
لإلص���الح أوع���زت لقي���ادة التنظي���م يف اجلن���وب برتتيب 
أوضاعه���ا؛ تهيًئ���ا ألّي تغ���ري يف واقع الب���الد وتوجهها إىل 
االنفص���ال! وهذا الرتتي���ب يعي اخت���اذ التدابري الالزمة 

للتعامل مع االنفصال كواقع قائم!

وحالًي���ا تقف قيادة ح���زب »التجمع اليم���ي لإلصالح« إىل 
جانب بقية أحزاب اللقاء املشرتك، وهي: احلزب االشرتاكي 
اليمي، وحزب احلق، وحزب احتاد القوى الشعبية، والتنظيم 

الوحدوي الناصري، يف موقفه من أزمة اجلنوب. 

يقول الدكتور حممد الس���عدي -األمني العام املساعد 
حل���زب »التجمع اليمي لإلص���الح«: إن »أوضاع اجلنوب 
احلالية هي نتيجة لرتاكم سياسات احلكومات املتتالية 
للمؤمتر الش���عيب الع���ام«.. ويضيف: وآراء احلزب يف هذا 
الش���أن واضح���ة ومعلن���ة، وال خت���رج عن موق���ف »اللقاء 
املشرتك« الذي ميثل اإلصالح جزًءا منه. وإن رؤية احلزب 
لتهدئ���ة االحتقان القائم يف اجلنوب تقوم على »االعرتاف 
من قب���ل النظام بوجود أزمة«، و»دعوة القوى السياس���ية 

املؤثرة لتش���خيص هذه األزمة، ووضع احللول بش���راكة 
وطنية بني كل القوى املؤثرة مبا فيها األحزاب السياسية 

والقوى االجتماعية«.)8(

لك���ن اإلص���الح بدون ش���ك ال يقر الدع���وات القائمة 
لالنفصال، يقول األس���تاذ عبدالوهاب اآلنس���ي، األمني 
العام للتجمع اليم���ي لإلصالح: »حنن يف التجمع اليمي 
لإلص���الح، وكأح���زاب اللق���اء املش���رتك للمعارض���ة، 
جنّرم وُندين وس���نقف ضد أّي تصرف مت يف الس���ابق، أو 
تصرفات قد تتم الحًقا قد تؤدي إىل إخراج هذه القضية 
م���ن إطارها الوطي إىل إط���ار خارجي، إقليميًّا كان أو 
دوليًّا«. )9( لكنه يف املقابل لن يكرر موقفه الذي أبداه يف 
ر الرئيس صاحل لدماء مقاتلي  حرب 1994م بعد أن تنكَّ
التجم���ع وجه���ود رم���وزه الديني���ة واالجتماعي���ة لتجييش 
الش���عب إىل جانبه! وقد حيدث يف وسط اإلصالح تصّدع 
جدي���د يف ح���ال كان لزاًما عليه اختاذ موقف حمدد من 

األزمة إذا ما بلغت حدَّ السعي إىل االنفصال.

موقف الشيعة من األزمة: )10(
للتيار الشيعي يف اليمن تارخيه يف التحالف مع احلزب 
االشرتاكي، فقد تبادلوا التأييد والنصرة يف قضاياهم، 
ففي حني س���اند االشرتاكيون امللكيني يف حربهم ضد 
اجلمهورية، وقف الشيعة إىل جانب احلزب االشرتاكي 

يف أزمة عام 1993م وحرب 1994م.

وعلى هذا األساس فإن الشيعة يساندون احلزب 
االشرتاكي يف خمطط االنفصال؛ لعدة أسباب:

- كون���ه س���ُيضِعف من ق���وة حكومة ص���احل، األمر 
الذي ميّدهم بقدرة على التمرد، واستمرار مشروع الثورة 

الشيعية يف اليمن.

املساعد لإلصالح، يف حوار  العام  األمني  السعدي  الدكتور حممد    )8(
لصحيفة »اخلليج« اإلماراتية، نقاًل عنwww.alwatanye.net  يف 

2008/4/10م.
)9(  عبدالوهاب اآلنسي، األمني العام لإلصالح، يف حوار مع صحيفة »الراية« 

القطرية، نقاًل عنwww. al-islah.net، يف 2007/04/27م.
)10(  جتدر اإلشارة هنا إىل أن نظام اجلنوب االشرتاكي كان يقف إىل 
جانب إيران يف حربها ضد العراق، يف حني أنَّ نظام صنعاء كان يقف 

إىل جانب بغداد وميدها باملقاتلني!
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ّنة يف  - كونه س���يقّلل من نسبة التعداد السكاني للسُّ
الشمال لصاحل املد الشيعي، فاجلنوبيون مجيعهم ُسّنة.

- كونه سيعّزز من مكانة حليفهم السياسي )احلزب 
االشرتاكي(، ومن ثمَّ سيقّوي من احللف القائم بينهما.

هذه احلقيق���ة تؤكدها مواقف احلزب االش���رتاكي 
املدافع���ة ع���ن تيار احلوث���ي، ورؤيته للح���رب يف صعدة، 
وه���ي مجيًعا تعكس تالمًحا بني هذي���ن التيارين؛ كما 
يؤكده���ا دخ���ول احلزب االش���رتاكي اليم���ي )جنوبي 
يس���اري( م���ع حزب احل���ق )مشال���ي مذهيب( م���ع احتاد 
القوى الش���عبية )مشالي مذهيب ليربالي( يف مظلة »اللقاء 
املش���رتك«، واتف���اق ه���ذه األحزاب يف ظ���ل أزمة 1993م 
عل���ى حكم اليمن بصيغة فدرالية أو كنفدرالية، وهذا 
االتف���اق قائم حت���ى اليوم، فقد أش���ار حمم���د عبدامللك 
املت���وكل نائ���ب األمني العام الحتاد القوى الش���عبية، يف 
مقابلة له مع صحيفة »الشارع«، يف 2007/8/4م، إىل أن 
احلك���م الالمركزي هو الطريق األفضل حلماية وحدة 

اليمن من التمزق والتفتت.

آلية عمل األزمة ومراحلها:
إن تفنن احلزب االشرتاكي يف إدارة األزمات أكسبه 
اخل���ربة والقدرة على تطوي���ر أس���اليبه والتأني يف قطف 
الثم���رة، كم���ا أنه تأك���د ل���ه أن املراهنة عل���ى موقف 
القي���ادات الش���مالية احلزبية والقبلية ل���ن جيدي نفًعا يف 

إعادته إىل الس���لطة واحلكم، وأن الرهان احلقيقي هو 
البقاء على خط اجلنوب الساخن، والذي يشّكل أرضية 

حاضنة للحزب.

وكأي أزمة دولية راهنة يف الساحة العربية واإلسالمية 
حالًي���ا، تتخ���ذ األزم���ة طابًع���ا دراماتيكيًّا هل���ا اآلليات 
واملراح���ل ذاته���ا، وهو ما يالحظه املتاب���ع لقضية دارفور 

مثاًل يف السودان!
أزم���ة اجلن���وب تعم���ل م���ن خ���الل ه���ذه املراحل 

حتديًدا:

مرحلة احلراك الس���لمي: وتعتمد على آليات دس���تورية 
واالعتصام���ات  فاملظاه���رات  وإعالمي���ة،  وقانوني���ة 
واخلطاب���ات والبيانات، وتش���كيل اجلمعي���ات واللجان 
الشعبية الداعية لَنْيل احلقوق واملطالبة باحلريات، ونقد 
األوض���اع واحلديث عن ممارس���ات الدول���ة يف اجلنوب.. 
ل –يف نظرنا- خطوة أوىل يف حراك اجلنوب منذ  تش���كِّ
عام 1994م، وأصبحت أحزاب اللقاء املشرتك -واحلزب 
االشرتاكي بشكل أخص- تعترب ما تقوم به 
الدولة ضد هذا احلراك بأنه مواجهة مسلحة 
ملطالب حقوقي���ة وحراك س���لمي! وقد اعترب 
ياس���ني نعمان أن هذه األساليب »باعث على 
اللجوء خليارات أخرى ال حيتملها البلد الذي 

يواجه تداعيات يف كل مكان«.)11(

مرحلة العصيان املدني: وهنا يتم إعالن حالة 
العصيان املدني العام ومهامجة الس���لطة عرب 
وس���ائل اإلعالم بنربة أعلى ومطالب سياسية 
أكرب م���ع خماطبة اجملتمع الدولي بالتدخل. 
يقول الدكتور ص���احل باصرة -وزير التعليم 
العال���ي: »هناك اجتاه اآلن يري���د أن حيّرف هذه املطالب 
وحيوهلا إىل ش���يء من العنف« ويضيف: »ويبدو أن هناك 
من يريد أن يدفع بالوطن إىل أتون صراع، ومن ثم يتحول 

)11(  مأرب برس، يف 2007/8/2م، كما أنه اعترب يف حوار له مع قناة 
»دبي«، أن هناك خيارين ال ثالث هلما: إما احلفاظ على الوحدة والنظر 
االحتجاجات،  هذه  مواجهة  وإما  وطنية«،  شراكة  »باعتبارها  إليها 
»أخبار  نقاًل عن صحيفة  الالعبني.  تعقيد املشكلة وإكثار  ما يعي 

اليوم«، يف 2008/1/29م.
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الص���راع إىل ح���رب، مبعن���ى أن ه���ذا الوطن س���ينتهي، 
وسيسقط يف مستنقع الصراعات والتجزئة«.)12(

 مرحل���ة احل���راك دوليًّ���ا: وفيه���ا ستنش���ط املعارض���ة 

اخلارجي���ة يف تصوي���ر أّي قمع ق���د تقوم ب���ه الدولة ضد 
العصيان املدني على أنها حرب، أو إبادة مجاعية، أو ما 
إىل هنالك من األوص���اف اليت قد تدفع باجملتمع الدولي 
للتدخ���ل يف الوضع، واختاذ قرارات أممية بش���أنها! وقد 
يطرح احلكم املس���تقل كأحد احللول، وقد يطرح حل 
االس���تفتاء، وهو م���ا يراهن عليه رموز األزم���ة )13(. وهذا 
ما هو جاٍر بالفعل يف لندن ونيويورك وواش���نطن من قبل 
حركة »تاج« واملعارضة املوجودة هناك. بل هي تصف ما 

جيري يف صعدة بأنه »جرائم حرب«! و»إبادة مجاعية«!

مرحلة احلراك املس���لح: وهي مرحل���ة قد تضطر إليها 
رم���وز األزم���ة يف ح���ال مل يتم تدويل القضي���ة )14( مبجرد 
العصي���ان املدن���ي، أو يف ح���ال م���ا إذا ُدوَِّل���ت ولكن مل 
تس���تجب قيادة صنعاء للقرارات الدولية. وعندها حبسب 
عناص���ر يف التي���ار االنفصالي س���يعلن عن معس���كرات 
وتش���كيل مليش���يات مس���لحة، وس���يتم تنفي���ذ ح���رب 
عصابات، والدخول يف مواجهة شرس���ة مع معسكرات 

الدولة وأجهزتها احلكومية ومصاحلها الرمسية. )15(

ورموز األزمة حالًيا جتري اس���تعدادها يف هذا الشأن، 
فهن���اك ترتي���ب لوض���ع املعارض���ة اخلارجي���ة، وهن���اك 
تدف���ق لألموال لتحريك الن���اس للمطالبة حبقوقهم ونقد 
األوضاع، وتش���كيل حراك مجاه���ريي منظم كاللجان 

)12(  صحيفة الغد، يف 2008/4/13م.
)13( يف سبيل إقناع اجملتمع الدولي مبسألة االستفتاء على الوحدة، أعلن 
حيدر العطاس عن أن االشرتاكي أخطأ بإقدامه وتوقيعه على اتفاق 
ذاته  الشيء  وهو  عام،  استفتاء  الشعب عرب  إىل  الرجوع  دون  الوحدة 
الذي أشار إليه سامل صاحل حممد يف برنامج )زيارة خاصة للجزيرة(، 
للوحدة  النابذة  اجلنوبي  احلراك  زعامات  تصرحيات  حالًيا  وتعلو 

باعتبارها وحدة بني حزبني مل تكن فيها اإلرادة الشعبية متوفرة!
)14(  تطالب املعارضة اخلارجية برعاية إقليمية ودولية ألي جهود حلل أزمة 
اجلنوب، أو احلوار بشأنها مع السلطة، على غرار رعاية قطر للوساطة 

بني الدولة واحلوثيني!
اتصال  -يف  هّدد  أن  جنوبي-  –قيادي  الشنفرة  صالح  للنائب  سبق   )15(
هاتفي ألخبار الساعة- بإعالن الثورة والكفاح املسلح يف كل جبال 
www. :الضالع وردفان ويافع، يف ظل احلصار الذي وقع عليها! انظر

soutalgnoub.com، يف 2008/4/4م.

واجلمعي���ات وغريها، وكذلك جيري العمل على ش���راء 
األسلحة وتوزيعها، والتواصل مع األطراف احمللية وجّس 
مواقفهم م���ن االنفص���ال)16(، وجيري حالًي���ا فتح املواقع 
اإللكرتونية، واإلعداد إلذاعة وقناة يف اخلارج، وكلها 
توحي بوجود إعداد نش���ط ملش���روع االنفصال يف املنظور 

القريب.

يق���ول األس���تاذ فيصل بن مشالن –مرش���ح االنتخابات 
الرئاس���ية 2006م عن أحزاب اللقاء املشرتك-: »بالنسبة 
للجنوب، تعرف أن جمموعة يف االشرتاكي تنشط حتت 
اس���م )تيار إصالح مس���ار الوحدة( أعلنت أن االنتخابات 
ال تع���ي هلا ش���يًئا. هذا التيار موج���ود، والناس مل تقتنع 
بالنتائج، واملتقاعدون بدءوا مبطالب حقوقية، ثم أعلنوا 
مطالب سياس���ية؛ وألن النظام س���دَّ الطريَق أمام التغيري 
بدأت حركة االحتجاجات يف اجلنوب كنتيجة مباشرة 
الهت���زاز الثقة يف االنتخابات«.. ويضيف: »اس���تمعت قبل 
يوم���ني من قيادي يف حرك���ة االحتجاجات عن تصورات 
قيد اإلقرار، متكن من تش���كيل هيئة جنوبية عليا عرب 
متثيل تصاعدي يبدأ من املديريات، مروًرا باحملافظات، 
وبلوًغ���ا إىل هيئ���ة قيادية عليا ُيناط به���ا متثيل اجلنوب«.. 

وذلك بالطبع يف حال اشتعال أزمة وغياب السلطة!

الالعبون الدوليون وتأثريهم يف األزمة:
حي���اول اليمنيون يف جممل خالفاته���م تعليق أخطائهم 
على اخلارج؛ حبيث يظن السامع ألحاديثهم أن ما جيري 
يف اليمن إمنا هو )قدر اخلارج(! وينسى اجلميع أن تدخل 

اخلارج ما كان ليكون لوال إرادة داخلية وبيئة قابلة!

فاليمن كان���ت حمل أطماع قوى إقليمي���ة ودولية منذ 
عه���د بعيد؛ لكن هذه القوى اس���تطاعت حتقيق نفوذها 

وخمططاتها بأيٍد مينية..

يق���ول س���امل ص���احل)17(: »حن���ن يف اليمن بيئ���ة عجيبة 

احلركات  موقف  االشرتاكي  احلزب  له  يتخوف  ما  أكثر  إن    )16(
بوادر عمل مسلح باجتاه  أّي  اإلسالمية السلفية واجلهادية من إعالن 
االنفصال، وقد تواصل مع عناصر خمتلفة من هذه التيارات الستبانة 

مواقفها من القضية.
)17(  برنامج زيارة خاصة، اجلزيرة، يف 2006/1/13م
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يف تقّب���ل أية أف���كار جديدة، خذ حت���ى الواقع احلالي.. 
الدميقراطي���ة؛ حنن مع الدميقراطي���ة، ما هي؟ وكيف 
هي؟ حنن نتبنى كل شعاراتها، لكن ما هو الواقع؟!«.. 
»اليمن تقبل���ت وتتقبل دائًما األف���كار اجلديدة وتتعامل 
معه���ا، بعدي���ن ما هو ال���ذي ينطب���ق على الواق���ع؟  هذا 

موضوع آخر«!
وهذا ما عكس���ته قائمة األحزاب اليت تقدمت بطلب 
الرتخيص هلا عام 1990م، واليت جاوزت األربعني حزًبا، 

من أقصى اليمني وحتى أقصى اليسار!
وهن���ا ميك���ن أن نؤكد أن ه���ذا التن���وع يف األحزاب 
السياس���ية فت���ح اجملال للق���وى اخلارجي���ة لالصطياد يف 
املاء السياس���ي العكر. مبا فيها بالطبع القوى اإلقليمية؛ 

فإي���ران اس���تطاعت أن جتد هل���ا قدمًا 
عرب بوابة التشيع ل�)آل البيت(.

وقد أش����ارت صحيفة »الشموع« شبه 
إىل  2007/4/21م،  يف  الرمسي����ة، 
حصوهلا على معلومات خاصة تشري إىل 
وجود حترك نش����ط جله����ات إيرانية يف 
األوساط السياسية، من أجل إعادة فتح 

ملف الوحدة اليمنية عرب وسائل اإلعالم، وتصوير األوضاع 
الراهنة بأنها متثل خطًرا يهدد مس����تقبل الوحدة، وأن هذا 
التوج����ه -حس����ب الصحيف����ة- يأتي يف س����ياق »توافق عمل 
اس����تخباراتي، وبتنس����يق عالي املس����توى بني االستخبارات 
الربيطانية واإليرانية من جهة والصهيو- أمريكية من جهة 
أخرى«.. وأن����ه ورد إىل علم الصحيفة »من مصادر خاصة، 
ا بقي����ادي يف تيار  أن الس����فري اإليران����ي عق����د اجتماًعا مهمًّ

إصالح مسار الوحدة احتضنته السفارة الليبية بصنعاء«.

كما ذكرت بتاريخ 2007/8/4م عن مصادر يف كل 
من العاصم���ة الربيطانية لندن ومدين���ة ديرتويت يف والية 
ميتش���جن األمريكي���ة، قوهل���ا: إن جمموعة م���ن التجار 
الش���يعة م���ن دول���ة الكويت عق���دوا سلس���لة اجتماعات 
م���ع قيادات )ت���اج(، يف لندن وديرتويت وليبي���ا والبحرين 
وسوريا.. وأن تلك االجتماعات صبَّت يف سياق مضامينها 

عل���ى ض���رورة حتريك ملف ما يس���مى )القضية اجلنوبية 
وأبناء اجلنوب(«.

وإذا صح����ت هذه األخبار؛ فإن إي����ران تهدف من وراء 
هذا الدع����م إىل التخفيف من احلملة العس����كرية على 
املتمردي����ن احلوثي����ني، كما ته����دف إىل معاقب����ة نظام 
صنع����اء عل����ى وقوف����ه إىل جان����ب الع����راق يف حرب����ه مع 
ّنية يف املنطقة من  إيران، وأخرًيا إىل إضعاف القوى السُّ
خالل غياب االس����تقرار عن مناطقهم اآلمنة، وإشغاهلم 

بالصراعات البينية. 
ومل يس���تبعد عب���داهلل غامن رئي���س الدائرة السياس���ية 
للمؤمت���ر الش���عيب الع���ام، والعض���و الس���ابق يف احل���زب 
االش���رتاكي، يف حوار لصحيفة »اخلليج« اإلماراتية،)18( 
وج���ود ق���ًوى خارجي���ة ترمت���ي كوادر 
احل���زب االش���رتاكي املنفصلة عنه يف 
أحضانه���ا لتحقيق ع���ودة األمور إىل ما 
قب���ل 22 ماي���و 1990م كم���ا هي رغبة 
هذه القوى. مؤكًدا أن نشاط املعارضة 
اخلارجي���ة مؤث���ر يف توجي���ه احل���راك 
الداخلي ومس���اندته بامل���ال؛ وأن هناك 
أدل���ة عديدة ال يريد املؤمتر الكش���ف عنها حالًيا. لكنه 
مل ين���ِف يف املقاب���ل ارتب���اط دول كربيطاني���ا مبا جيري 
يف اجلن���وب. رغم تأكيده عل���ى وجود »خمطط خارجي« 

إلبقاء اليمن تغلي حتت موقد األحداث.

إذن بريطاني���ا ه���ي املته���م الثان���ي يف حتري���ك مل���ف 
اجلنوب، مس���تعمرتها الس���ابقة، واليمنيون الش���ماليون 
ينظ���رون بع���ني الش���ك إليه���ا، خاص���ة وأنها تس���تضيف 
حرك���ة )ت���اج(، وتس���تضيف بع���ض قي���ادات االنفصال 
اهلارب���ة، وترعى حالًيا أبن���اء املناطق اليت كانت حتتلها 
س���ابًقا حتت غطاء تقديم احلقوق لعوائ���ل وأبناء األفراد 
الذي���ن عملوا حتت ظ���ل حكومة الت���اج امللكي يف فرتة 
االستعمار! ورعاية شئونهم باعتبار اخلدمات اليت قّدمها 

أجدادهم حلكومة جاللة امللكة!

)18(  صحيفة امليثاق، يف 2008/4/11م.

التن���وع يف األح���زاب السياس���ية فت���ح 
اجمل���ال للقوى اخلارجي���ة لالصطياد 
يف امل���اء السياس���ي العك���ر، مب���ا فيه���ا 
الق���وى اإلقليمي���ة؛ فإي���ران  بالطب���ع 
استطاعت أن جتد هلا قدمًا عر بوابة 

التشيع ل�)آل البيت(
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كم���ا أنها ال ت���زال تطالب باس���تعادة نفوذها يف عدن 
بش���كل أو بآخر! فعدن ال تزال متلك بريًقا جذاًبا؛ نظًرا 
ملوقعه���ا املتمي���ز، وال���ذي يؤهلها أن تكون مين���اًء عامليًّا 
جيت���ذب إليه االس���تثمارات، ويش���ّكل قاع���دة متقدمة 

لالقتصاد الربيطاني يف املنطقة.)19(
بريطانيا ليست الدولة الغربية الوحيدة الالعبة باليمن، 
فقد صرَّح الس���فري األمريكي الس���ابق بصنعاء »أدموند 
ه���ول« يف إح���دى زيارات���ه حلضرموت، وأثن���اء اجتماعه 
مع قي���ادات حزبية ووجاهات اجتماعية م���ن املنطقة بأن 
حضرم���وت »متتلك مقدرات دول���ة«! وهو ما اعتربه بعض 
احمللل���ني ض���وًءا أخضر النطالق املارث���ون باجتاه تصعيد 

القضية والسري بها يف هذا املنحى!

للس���فارة  اس���تخباراتي حمم���وم  ذل���ك نش���اط  س���بق 
األمريكي���ة، وبص���ورة س���افرة؛ حي���ث نش���رت أكث���ر 
م���ن م���رة إعالًنا –يف صحيف���ة )األي���ام( اجلنوبية- تدعو 
فيه األش���خاص الراغب���ني يف التعاون معه���ا للقبض على 

املطلوب���ني هل���ا لالتص���ال به���ا وزي���ارة 
مقّره���ا يف صنع���اء. كم���ا عملت على 
فتح مكتب لل�)س���ي آي أي���ه( وال�)إف 

بي آي( داخل مقرها يف صنعاء.

وه���ي تس���تضيف كذل���ك قي���ادات 
اشرتاكية معارضة، ونشاًطا حلركة )تاج(. وتنتقد عرب 
تقاريرها الدورية الصادرة عن وزارة اخلارجية ممارسات 
اليم���ن يف جم���ال حق���وق اإلنس���ان، والتمييز ض���د أبناء 

اجلنوب!

)19( لقد كانت اليمن على قائمة الدول املضيفة لإلرهاب، وكانت فيما 
فقد ذكرت صحيفة  أفغانستان،  بعد  لواشنطن  التالي  اهلدف  يبدو 
»صنداي تاميز« الربيطانية يف عددها الصادر بتاريخ 2001/11/25م 
اإلرهاب  ضد  حربهما  »توسيع  تنويان  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  أن 
العسكرية يف  العمليات  انتهاء  بعد  واليمن،  والسودان  الصومال  إىل 
املستوى  رفيعة  مصادر  عن  األسبوعية  الصحيفة  ونقلت  أفغانستان«. 
بن الدن  بأسامة  ذات صلة  أهداًفا  »أن  ولندن  واشنطن  ومسئولني يف 
للضرب«،  املعرَّضة  السوداء  القائمة  رأس  على  تأتي  البلدان  هذه  يف 
يف حني أملح وزير الدفاع الربيطاني إىل احتمال شن هجوم على هذه 
الدول بالقول أمام جلنة الدفاع يف جملس العموم الربيطاني: إنه يف دولة 
العسكري  الرد  قد يكون  داخل حدودها،  قوية  ال متارس سيطرة 

مالئًما!!

وال ينس���ى اليمني���ون موق���ف اإلدارة األمريكي���ة م���ن 
ح���رب االنفص���ال، وأنه كان للوالي���ات املتحدة رغبة يف 
إقامة قواعد عس���كرية باليمن؛ حيث تكررت مطالبها 
للقيادة السياس���ية بهذا الش���أن عدة مرات؛ إال أن القيادة 

السياسية أعلنت رفضها ملثل هذا األمر.

إن نظ���رة بريطانيا والواليات املتحدة إىل اجلنوب تأتي 
يف إطار عدة مالمح منها أن:

اجلنوب اليمي هو األكثر مساحًة، واألقل سكاًنا، 
واألوف���ر ثروة. فهو ميثل ثلثي مس���احة اليم���ن تقريًبا، يف 
حني ميثل س���كانه الربع تقريًبا، وميتلك خمزوًنا مهواًل 

من النفط ومقومات املنطقة احلرة بعدن!

ميث���ل أبناء اجلنوب نهًجا خمتلًفا باعتبار غياب مظاهر 
التس���لح عنه���م وضع���ف البني���ة القبلي���ة؛ باإلضاف���ة إىل 
وجود أرضية اش���رتاكية )علماني���ة( صاحلة ألن تكون 
ش���ريًكا فاعاًل ضد الوجود اإلسالمي أو للحدِّ من منّوه 

وانتشاره.

يق���ع اجلنوب على امتداد الس���احل 
اجلنوب���ي لش���به اجلزي���رة العربي���ة، 
وقريًب���ا م���ن ب���اب املن���دب، وه���و ما 
ق���د يؤهل���ه ليكون مس���تضيًفا جيًدا 
لقواع���د عس���كرية يف املنطقة.. أمريكي���ة أو بريطانية 
–حتت مس���مى االتفاقيات األمنية والعس���كرية، واليت 
باتت الغطاء السياس���ي لالحتالل العس���كري يف الوقت 

الراهن.

فكفك���ة اليم���ن، وع���زل اجلن���وب ع���ن الش���مال، 
س���ُيضِعف بنية الرتكيبة الس���كانية الس���نية اليت باتت 
متث���ل الغالبي���ة العظمى يف اليمن املوح���د. ومن املعلوم أن 
اجملتمعات الس���نية حمض���ن خصب حل���ركات املقاومة 
بكاف���ة أطيافه���ا: السياس���ية، والدعوي���ة، والعلمي���ة، 

واملسلحة.

وم���ن ثمَّ فإن فت���ح ملف اجلن���وب والدع���وة لالنفصال 
يهدف إىل عدة أمور منها:

فكفك���ة اليم���ن، وع���زل اجلن���وب عن 
الش���مال، س���ُيضِعف بني���ة الرتكيبة 
الس���كانية الس���نية ال���يت بات���ت متث���ل 

الغالبية العظمى يف اليمن املوحد.
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زي���ادة الضغ���ط على نظ���ام صنعاء، ودفع���ه إىل تقديم 
تنازالت أكرب يف ملفات خمتلفة: احلرب على اإلرهاب، 
التطبي���ع مع إس���رائيل، التغي���ري السياس���ي لصاحل قوى 

أكثر ليربالية، مكافحة القوى اإلسالمية.

وضع السلطة يف اليمن حتت التهديد الدائم، لتهميش 
أي دور إقليمي لليمن.

خلخلة البنى االجتماعية باملزيد من مظاهر االرمتاء يف 
أحضان الغرب والعمالة له.

إضعاف الدول اجملاورة )خاصة الس���عودية( مبا يس���هل 
مس���تقباًل توجي���ه أّي تهدي���د هل���ا يف ظل غي���اب احللفاء 
األقوي���اء هل���ا. مع ظ���روف الصراع م���ع إي���ران، واحتمال 
إغالق خليج ُعمان إذا نشبت احلرب، سيربز جنوب اليمن 

والبحر العربي باعتباره املنفذ األنسب لنفط اخلليج.

ويذهب البع���ض إىل أن اجلنوب لن ينفصل وأنه جمرد 
ورقة ضغط، يقول أحد قيادات اللقاء املشرتك يف معرض 
حتليل���ه لألوض���اع يف الب���الد: »إن اجلنوب ل���ن ينفصل، 
واحلوثي���ون لن ينتصروا، فالقوى اخلارجية اليت تس���اند 
الطرفني ترغ���ب يف إبقاء الوضع ملتهًبا داخل اليمن؛ ألن 
عدم استقراره يؤثر سلًبا على املنطقة اإلقليمية، كما أنه 

حُيّد من تصدير خاليا الداخل إىل الدول احمليطة«)20(
وهن���ا جت���ب اإلش���ارة إىل أن النظ���ام احلاك���م يف مش���ال 
اليمن، رغم تعامل األطراف الدولية معه، إال أنه غري مرغوب 
لع���دة أس���باب، منها: تش���ّككها يف طبيعة عالقت���ه بالتيار 

اإلسالمي، وهويته االجتماعية احملافظة، وميوله القومية.

التقسيم كمطلب داخلي وخارجي:
ن���ص القراران املتعلقان حبرب االنفصال عام 1994م، 
واللذان صدرا عن جملس األمن )924 يف 1 يونيو- و931 
يف 29 يوني���و(، عل���ى اس���تنكار ما وصفاه ب�»اس���تخدام 
الق���وة«! يف ح���ل »اخلالفات السياس���ية«! يف حني وصف 
تقرير األم���ني العام لألمم املتح���دة املرفوع جمللس األمن 
يف 27 يونيو قيادات االنفصال ب�»زعماء اجلنوب«! وأشار 
إىل أن مواق���ف الدول اجملاورة واإلقليمية متفقة على »أن 

)20( موقع القناة، يف 2008/7/11م.

اخلالف���ات السياس���ية ال ميك���ن أن حتل بالق���وة«، وأن 
موقفهم من الصراع »يتوقف على الش���عب اليمي، وعلى 
زعمائه الذين هم أطراف يف النزاع لكي يقرروا بأنفسهم 
عن طريق احلوار السلمي ما إذا كانوا سيعيشون يف دولة 
موحدة أو يع���ودون إىل احلالة اليت كانت قائمة قبل 22 

مايو 1990م، عندما كانت هناك دولتان مستقلتان«!

ه���ذه العبارات يف أعلى هيئة دولية، ومن أمينها العام، 
عكست رؤية دولية لليمن بفعل قوى كربى ودول مؤثرة 
���خها تصرحي���ات عدة  يف صن���ع الق���رار. وه���ي رؤية ترسِّ
لقوى االنفصال يف اخلارج والداخل. وس���بق أن أشرنا إىل 
تصريح حيدر العطاس لقناة »احلرة«، أن فكرة الوحدة 
االندماجية كانت من ِقَبل نظام صنعاء، وأنها مل تكن 

طرًحا للحزب االشرتاكي يف اجلنوب! )21( 

وال���ذي ع���اد ليق���ول يف تصرحي���ات أخ���رى: إنَّ »أكرب 
خط���أ ارتكبه احلزب أنه مل يس���تفت الش���عب، أي على 
الوح���دة!«.. مش���رًيا إىل أن احل���زب تف���رد بالق���رار! وه���و 
يس���تنكر رفض الس���لطة املطالبة بالفيدرالية ك�»نظام 
راٍق م���ن أنظمة احلك���م، معمول ب���ه يف أكثر األنظمة 
تقدًم���ا، وكانت س���تفضي إليه وثيقة العه���د واالتفاق«، 

حسب تعبريه!

ويف بي���ان حلركة )تاج( مبناس���بة الذك���رى األربعني 
لالستقالل الوطي للجنوب )30 نوفمرب 2007م(، أكدت 
أن »اجلنوب يقع حتت االحتالل الكامل لنظام اجلمهورية 
العربية اليمنية منذ 7 يوليو 1994م«.. وأن املهمة املباش���رة 
اليت تق���ف أمام أبناء اجلنوب هي العمل بكل أش���كال 
وأساليب النضال السلمي للتخلص من االحتالل، وحترير 
الش���عب منه، واس���تعادة الس���يادة، وإقام���ة الدولة احلرة 
املستقلة على أرض اجلنوب؛ وفًقا لوثائق االستقالل األول 
عن بريطانيا يف 30 نوفمرب 1967م. وأن )تاج( تتعاطى مع 
أّي مش���اريع مقدم���ة من أّي فصيل جنوب���ي، طاملا حافظ 
على اس���تقالل اجلنوب وهويته، وأن املش���اريع املطروحة 
حالًيا أو يف املستقبل كالفيدرالية وفيدرالية احملافظات، 
أو القب���ول باحلكم احمللي يف إط���ار اجلمهورية اليمنية؛ 

)21( صحيفة األيام، يف 2007/7/18م.
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هي تفريط بالوطن وحبقوق الش���عب وحريته واس���تقالله 
وأنه���ا »جرمي���ة ال تغتف���ر«. وأن »أي مفاوض���ات تت���م م���ع 
نظ���ام االحت���الل ال ب���د أن تك���ون حتت إش���راف دولي، 
وأن تضمن احلقوق الش���رعية.. وفًقا ملواثيق األمم املتحدة 
والقانون الدولي«.)22( وهناك عدة شخصيات تدعو للعودة 
بالوحدة اليمنية إىل نظام الفيدرالية، فقد طالب عبداهلل 
األصن���ج، املقيم يف الس���عودية واملطلوب أمنيًّا لليمن، يف 
مق���ال له بصحيفة »األيام« اليمنية بنظام فيدرالي يضمن 

حقوق أبناء اجلنوب. )23(

وأش���ار عبدالرمحن اجلفري، رئيس رابطة أبناء اليمن 
)رأي(، يف بالغ صحفي يف 2008/4/11م من مدينة هانوفر 
بأملانيا، إىل أنه اتفق مع الرئيس صاحل يف 1428/9/9ه� 
على قضايا رئيسة من ضمن قضايا اإلصالحات الشاملة: 
اعتماد نظام احلكم الرئاسي الكامل- ونظام احلكم 
احمللي الكامل الصالحيات- ونظام االنتخابات بالقائمة 
النسبية- ونظام الس���لطة التشريعية مبجلسني منتخبني- 
واس���تقاللية القض���اء. وه���و م���ا تق���دم به ح���زب الرابطة 
كمقرتح من ش���أنه حل األزمة عرب تقسيم اليمن إىل عدة 

خماليف كحل لالحتقانات القائمة.

كم���ا أن عب���داهلل س���الم احلكيمي، وهو سياس���ي 
كان يف احلزب الناصري، وترشح عام 2006م للرئاسة، 
صرح لصحيفة »البالغ« )24( عن نيته إلقامة نظام احتادي 
فيدرال���ي يف اليمن؛ حبيث يتم تقس���يم اليمن لعدة أقاليم 

لكل منها برملان وحكومة حملية!

ويف ظ���ل التهديد باالنفص���ال داخليًّ���ا وخارجيًّا جاءت 
مب���ادرة رئيس اجلمهوري���ة لتعديل الدس���تور عام 2007م 
متضمنة وصًفا حلكم حملي واس���ع الصالحيات، أشبه 
ما يكون بنظام فيدرالي. ما يعي أن القيادة السياس���ية 
ق���د تقبل بأنصاف احللول، لك���ن من غري املعلوم ما إذا 

كانت ستقبل حبلول كاملة )انفصال(؟

)22(  صوت اجلنوب، يف 2007/11/25م.
)23(  اليمن ومعركة التمديد للرئيس... ثالث رؤى تتصارع على املستقبل!، 

نقاًل عن صحيفة األهالي، يف 2007/10/23م.
)24( عدد 655، يف 2/28/ 2006م.

يق���ول العميد حممد صاحل احلدي، قائد امليليش���يات 
اليس���ارية يف املناط���ق الوس���طى، وذو اخل���ربة التارخيية 
يف قضاي���ا الص���راع: »اليمن تتعرض ملوج���ات من التآمر 
داخلي���ة وخارجي���ة تس���تهدف النَّْي���ل من وحدته���ا وأمنها 

واستقرارها. 

وم���ا يقلقنا أن املطال���ب احلقوقية اليت يقف معها كل 
أبن���اء ش���عبنا خرجت عن طوره���ا إىل حّد رفع ش���عارات 
انفصالي���ة، وترديد أن دم اجلنوب���ي على اجلنوبي حرام! 
علًم���ا أننا نبارك املصاحلة وتصفية رواس���ب املاضي، ال 
على مستوى ش���طري، وإمنا على مستوى اليمن الواحد. 
ليكن ش���عار اجلمي���ع أن دم اليمي عل���ى اليمي حرام. 
هن���اك مظلومون وحمرومون يف خمتل���ف املناطق، ومنها 
املناطق الوسطى ومأرب والبيضاء وذمار ورمية وإب وتعز 
والضال���ع؛ حيث ُحرموا من أبس���ط حقوقهم املكتس���بة 

وبتآمر من قبل البعض يف صنعاء وعدن«.)25(

احتماالت سري األزمة:
بالرغم مما سبق هناك عدة احتماالت لسري األزمة:

االحتم���ال األول: بق���اء هذه األزمة بوت���رية واحدة قابلة 
لالش���تعال والتصعي���د، أو االنطف���اء والرتاجع، حبس���ب 
إرادة الالعب���ني الكب���ار فيه���ا، وذل���ك من أج���ل التأثري 
عل���ى الق���رار اليمي وممارس���ة الضغ���وط عل���ى القيادة 
السياس���ية، ومن ثمَّ ستظل الدولة عاجزة عن حل األزمة 
بص���ورة حامس���ة لعلمه���ا املس���بق بوجود جه���ات خارجية 
داعمة والعبة يف املوضوع، وهذا الواقع حبد ذاته كفيل 
بالتأثري على الوضع االقتصادي والسياسي، وسيُحّد من 
ق���درة احلكوم���ة على املن���اورة جتاه مطال���ب اخلارج يف 

شأن التغيري وقضايا اإلرهاب!
االحتم���ال الثان���ي: تصعي���د األزم���ة إىل ح���دِّ املواجهة 
املسلحة، وقد ينشأ ذلك عن دعم خارجي أو فلتان داخلي 
من بعض األطراف املوتورة يف اجلنوب؛ س���عًيا وراء إبراز 
األزم���ة وإحالتها إىل قضية حرب أهلية وجرائم إبادة، أو 

نتيجة ثوران شعيب عفوي!

)25( صحيفة النداء، يف 2007/12/13م.
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وهذا االحتمال له عدة سيناريوهات:
ترتي���ب عناصر من احلزب االش���رتاكي لصفوفها يف 
الداخل، وتشكيل جبهة مسلحة مماثلة جلبهة احلوثي، 

والبدء يف مشروع حترير اجلنوب.
دخول اجلن���وب يف حرب أهلية عارم���ة، وفوضى قتال 
داخل���ي خارج���ة ع���ن الس���يطرة، بفعل بع���ض األطراف 

املرتبصة بالوضع.

ويف املقابل يتوقع أن:
يدخ���ل النظ���ام يف مواجهة مس���لحة جديدة م���ع التيار 
االنفصال���ي، وال���ذي قد جي���د له س���نًدا ودعًما ش���عبيًّا 
يف حمافظ���ات اجلن���وب، وم���ن ث���مَّ دخ���ول الب���الد يف 
حرب اس���تنزافية. يق���ول حممد املت���وكل -نائب األمني 
العام الحت���اد القوى الش���عبية، لصحيفة »الش���ارع«، يف 
2007/8/4م-: إن »اس���تخدام ه���ذا األس���لوب ضد أبناء 

اجلنوب س���يقود إىل ح���رب عصابات، 
بهزمي���ة  املاض���ي  يف  دور  هل���ا  كان 
بريطاني���ا العظمى«، و»إن الس���لطة يف 
ع���ام 1994م واجهت ثلث أبناء اجلنوب 
لكنه���ا يف أّي مواجهات قادمة س���وف 

تواجه اجلنوب كله«.)26(

يش���كل النظام حتالًفا جديًدا وجبهة شعبية ضد حالة 
احل���راك املس���لح يف اجلنوب على غ���رار ما حدث يف عام 

1994م، وإن بصورة أضعف!

أن يسعى النظام إىل تسكني األمر حبلول ُتبقي اجلنوب 
يف إطار الوحدة حبكم ذاتي! يف حال ش���عر بوجود سند 
ودع���م خارجي ق���وي ملش���روع االنفصال! وه���ذا ما بدت 
ب���وادره تتجل���ى يف قان���ون انتخ���اب احملافظ���ني ومديري 
املديري���ات، وطرح تعديل الدس���تور وإعط���اء صالحيات 

أكرب للمحافظات.

الثال����ث: تراج����ع األزم����ة وع����ودة األم����ور  االحتم����ال 

)26(  الشورى نت، يف 2007/8/5م.

تلبي����ة مطال����ب اخل����ارج،  إىل االس����تقرار يف ح����ال متَّ 
واس����تحقاقات الداخل، وتقاس����م املصاحل مع القيادات 

الفاعلة يف القضية.

ول���كل من ه���ذه االحتماالت حّظ م���ن الوجاهة وقدر 
م���ن الواقعي���ة، إال أن االحتم���ال األق���رب ه���و تصعي���د 
األزم���ة؛ كونه خيدم مصاحل عدد م���ن الالعبني داخليًّا 

وخارجيًّا.

وهن���اك ختّوف من أن ينهار النظام السياس���ي بصنعاء 
بش���كل مفاجئ، وبالتال���ي تتحول البالد بص���ورة عامة 
إىل حال���ة م���ن الفوضى والقت���ال، وضياع األم���ن وانهيار 

االقتصاد، كما حصل يف بعض الدول األخرى!

ختاًما..
ف���إن الالف���ت للنظر يف أحوال اليمن غي���اب دور القوى 
الوطنية احلقيقية يف تش���خيص البالء وتوصيف الواقع، 
احلل���ول  م���ن  حبزم���ة  واخل���روج 
واملعاجل���ات اليت جي���ب أن تتبناها 
والديني���ة  السياس���ية  القي���ادات 
واالجتماعية، وحتيلها إىل مش���روع 
مجاهريي يلتف حول���ه كافة أبناء 
الش���عب اليم���ي، حبي���ث يراع���ي 
مصاحله���م العام���ة ويدافع ع���ن حقوقهم، وي���رد املظامل 
إىل أهلها، ويفس���ح اجملال حلياة كرمية آمنة، وجمتمع 
متحد يسوده العدل، وحتكمه الشريعة، ويكون األمر 

فيه شورى.

إن مجي���ع األحزاب احلالية كانت ج���زًءا من األزمات 
املتتالي���ة، قدمًي���ا وحديًثا، وهي ال���يت أوصلت اليمن إىل 
هذا املس���توى من التمزق والتشرذم الفكري والسياسي 
واملذهيب، وأضعفت أداء الدولة يف ظل الكيد املتبادل، 
وأكل���ت مقدراته���ا يف ظ���ل التناف���س احملم���وم بينه���ا، 
وأفسدت عملية النمو والتطوير بصرف الطاقات البشرية 
إىل جه���ود عابث���ة وصراع ال نهاية ل���ه، وأدخلت البالد يف 
أزم���ات حصده���ا اجملتم���ع ك���وارث وفقر ودم���اء.. ومن 

الالفت للنظر يف أحوال اليمن غياب دور 
القوى الوطنية احلقيقية يف تشخيص 
واخل���روج  الواق���ع،  وتوصي���ف  الب���الء 

حبزمة من احللول واملعاجلات.
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غ���ري املؤم���ل أن تكون جزًءا من احل���ل ما مل ترتاجع عن 
أفكارها املاضوية وأساليبها العتيدة!

ل���ذا فمن الضروري أن تبادر ق���وى جديدة حية ونقية، 
وذات والء حقيقي جملتمعها، أمينة على مصاحله، ووفية 
ملبادئه، تتحمل مسئولية اإلصالح والتغيري، مهما كلفها 
األمر من تضحيات وبذل.. وليس لدّي شك يف أنها ستجد 

يف أهل اليمن قلوًبا )لينة( وعقواًل )حكيمة(.

وميكن هلذه القوى القيام مبا يلي:

اإلعالن عن مبادرة جديدة حتمل بذور مشروع إصالحي 
شامل وعميق، وتراعي الظروف اليت متر بها اليمن داخليًّا 
وخارجيًّ���ا. وأن تعمل عل���ى إقناع صانعي الق���رار والنخب 

االجتماعية والثقافية به ليحمل طابع اإلمجاع الوطي.

تقديم حلول مستعجلة للدولة تالمس القضايا اخلطرية 
املطروحة ضدها، كالفساد املالي واإلداري والقضائي. 
من خ���الل تقديم رؤية موضوعية حلج���م هذه الظواهر، 
مناس���بة  آلي���ة  وحتدي���د  فيه���ا،  واملتس���ببني  وأس���بابها 

للمعاجلة.

أن متثل هذه القوى طرًفا موازًنا بني كافة األطراف، 
حبيث تكون ش���اهدة على اجلميع، مساندة للحق حيث 
كان وم���ع أّي ط���رف، دون حت���ّزب مقي���ت أو عصبي���ة 

عمياء.

التأكيد يف هذه األثناء على الثوابت اليت جيب أن يلتزم 
بها أط���راف األزمة مجيًعا )س���لطة، ومعارضة، وحراك 
ش���عيب(، وأن تش���مل هذه الثواب���ت التص���ورات العقدية 
واألخالقي���ة والس���لوكية واملنطقي���ة. م���ع التأكيد على 
أهمي���ة الوح���دة واالجتماع، وتغليب املصاحل املش���رتكة 

على املصاحل اخلاصة.

القيام مبخاطبة األجهزة احلكومية للقيام بواجباتها وأمانة 
املس����ئولية مهم����ا كلفه����ا األم����ر: فمجلس الن����واب، وجملس 
القض����اء، وجمل����س ال����وزراء، واإلعالم، واجلي����ش، مجيعها 

مؤسسات جيب عليها أن ُتساهم يف احلل ال يف األزمة!

التحذي���ر م���ن أّي تدخل خارجي حت���ت أّي غطاء وفوق 
أّي مربر، واإلش���ارة إىل خطر األعداء على األمة وطبيعة 

التآمر الذي حييكونه بها لنيل مصاحلهم.

إعداد خطة عمل )تستند لنظرة شرعية( تواجه أّي خلل 
قد يقع يف البالد، ويؤدي إىل زوال السلطة وفراغ الدولة، 
حبيث يكون اجملتمع قادًرا على التالحم، وإدارة ظروفه 
يف الفتنة بش���كل آمن وس���ليم، وبعيد عن االجنرار إىل 
صراعات دموية، وعنف طائفي أو مناطقي أو سياسي. 

واهلل يت���وىل أهل اليمن حبفظه وعنايته من كل س���وء 
ومكروه.
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معلومات إضافية

تاريخ التآمر الدموي لليساريني يف اليمن:
قامت الثورة الش���عبية ضد االس���تعمار الربيطاني يف جنوب اليمن يف 14 أكتوبر 1963م، وبدعم من نظام الشمال، 
ومبش���اركة مينيني مشاليني. وعقب تضحيات كبرية وجهاد متواصل نال اجلنوب اس���تقالله يف 30 نوفمرب 1967م، 

بعد احتالل بريطاني دام ألكثر من 120 عاًما.

م���ع إع���الن االس���تقالل، الذي ش���اركت في���ه قوى سياس���ية وفكرية خمتلف���ة، ُأعلن ع���ن قيام »مجهوري���ة اليمن 
الدميقراطي���ة الش���عبية«، وعاصمتها عدن. إال أن البالد دخلت يف صراع���ات دامية بني تياري الثورة: »اجلبهة القومية« 
� وه���ي ذات توجه يس���اري متطرف � و»جبهة التحرير«، ُحس���مت لصاحل األوىل، حيث عمل���ت حكومة بريطانيا على 

تسلميها مقاليد احلكم وتهميش جبهة التحرير.

أدارت »اجلبه���ة القومي���ة« البالد بفكر يس���اري، لكن س���رعان م���ا دبَّ الصراع داخلها وأطيح ب���أول رئيس للبالد 
)قحطان الشعيب( يف 22 يونيو 1969م، بقيادة سامل ربيع علي )ساملني(. بعد ذلك بسنوات ُقتل )ساملني( من قبل الرفاق 

يف 26 يونيو 1978م؛ وهو العام ذاته الذي أعلن فيه عن قيام احلزب االشرتاكي اليمي.

ومل ينت���ه الص���راع بني الرفاق على الس���لطة، حتى توج بأح���داث 13 يناير 1986م الدموية، وال���يت ُقتل فيها اآلالف 
م���ن قي���ادة احلزب وك���وادره، يف مقدمتهم عبدالفتاح إمساعيل، وعلي عنرت، وعلي ش���ايع هادي، يف حني غادر علي 
م هلم التسهيالت.  ناصر حممد وزمرته اجلنوب نازًحا مع كافة العناصر املوالية له إىل الشمال الذي استضافهم، وقدَّ
وكان���ت التصفي���ات الدموية خالل األحداث تتم وفق فرز مناطقي. وال يزال أبناء اجلنوب يف عدن حيتفظون بصور يف 
ذاكرتهم هلذه اجملزرة الوحشية اليت ُقتل فيها ما يزيد عن 12 ألف قتيل مبا فيهم من املدنيني! ) ال توجد إحصائيات 
رمسي���ة معلن���ة حتى اآلن، وإمنا هي تقديرات لبعض من ش���اركوا يف هذه اجملزرة أو حضروها. انظر: تصريح س���امل 

صاحل حممد لربنامج زيارة خاصة، اجلزيرة، يف 2004/1/13م.(

مل يكن الصراع فقط على مستوى الداخل، بل كان التيار اليساري يسعى إىل تصدير الثورة يف املنطقة، من ذلك 
ُعمان والسعودية، األمر الذي وتَّر عالقة مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية بدول اجلوار، وعّزز من قبول اململكة 

العربية السعودية بنظام صنعاء اجلمهوري واالعرتاف به.

األمر ذاته مل يتوقف على دول اخلليج، بل توسع ليشمل نظام صنعاء الشمالي؛ فقد سعت قيادة اجلنوب لدعم الثورة 
ضد النظام اجلمهوري الذي تش���كل يف الش���مال، باعتباره عمياًل لليربالية الغربية؛ بغية إس���قاطه، وضم الشمال إىل 
اجلنوب يف كيان يس���اري واحد؛ وكانت هذه هي نظرة قادة احلزب االش���رتاكي للوحدة »وحدة ضم وإحلاق«، وهو 

ما ينتقدونه اليوم على حرب 1994م!

بدأ الصراع منذ عام 1972م واس���تمر إىل منتصف الثمانينيات، رغم حماوالت الوس���اطة العربية يف أكثر من مرة 
حلل األزمة، والعمل على لقاء النظامني يف دولة واحدة. وعاشت املناطق الوسطى خالل تلك الفرتة فصول صراع دموي. 
وعملت القوى اليس���ارية يف الش���مال بدعم من النظام اجلنوبي بأعمال ختريب وتفجري وقتل رّوعت اآلمنني، وقوضت 

استقرار األمن، وهددت يف فرتة من فرتات عنفوانها العاصمة صنعاء، ومن ثمَّ السلطة احلاكمة.
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وبل���غ األمر أن هددت القوى اليس���ارية مدعومة بق���وات جنوبية العاصمة صنعاء عام 1979م؛ حيث اس���تطاعت هذه 
امليليش���يات والق���وات املس���لحة التوغل يف عدد من احملافظ���ات والوصول إىل قرب العاصم���ة، إال أنَّ تدخل دول عربية 
وتوس���طها ح���ال دون ذل���ك، فجرى إيقاف احلرب، واس���تضافة قيادة البلدين يف الكويت ع���ام 1981م، حيث ُوقَِّعت 
اتفاقي���ة عل���ى توحيد البلدين بني علي عبداهلل ص���احل وعبدالفتاح إمساعيل. وهو االتف���اق الثاني عقب اتفاق طرابلس 

)1972م( بهذا الشأن.

لق���د كان احلزب االش���رتاكي اليمي يبش���ر حبراك ثوري عل���ى صعيد اجلزيرة العربية، وِبُقرِب س���قوط األنظمة 
)الرجعية( )البائدة( املتمثلة يف اإلمارات واملمالك والس���لطنات، وقيام ثورات ش���عبية مسلحة هنا وهناك. وهذا ما حدا 
باململكة العربية الس���عودية وبعض دول اخلليج مبس���اندة اليمن الش���مالي يف صراعه مع نظام اجلنوب االش���رتاكي 
والقوى اليس���ارية الش���مالية املوالية له. خاصة مع ارمتاء احلزب االش���رتاكي يف أحضان املعس���كر الشرقي، وإنشاء 

أكرب قاعدة عسكرية يف املنطقة يف حينه قرب عدن )قاعدة العند(، واليت مثلت تهديًدا ألمن الدول اجملاورة.

أم���ا األوض���اع يف اجلنوب فقد كانت غاية يف الس���وء م���ن حيث البنى التحتية وحرك���ة التنمية، فقد عمل احلزب 
االش���رتاكي وفًق���ا ملبادئه وفلس���فته السياس���ية واالقتصادية على حماربة م���ا يوصف بالطبق���ة الربجوازية، والقضاء 
ين ومش���ايخ القبائل، باعتباره���م ميثلون زعامات »رجعية«، كما أم���م املمتلكات اخلاصة والعقارات  عل���ى رجال الدِّ
واألراض���ي وح���ارب امللكية اخلاصة. هذه الظروف دفعت بأبناء اجلنوب للهروب والفرار باجتاه اليمن الش���مالي الذي 
كان أفض���ل حااًل، فقد ش���هد من���وًّا اقتصاديًّا وتغرًيا يف تطور البن���ى التحتية، وحراًكا اجتماعيًّ���ا ودينيًّا وتنوًعا يف 

املناشط االقتصادية.

االجتاه إىل الوحدة:
مع نهاية الثمانينيات وس���قوط االحتاد الس���وفيييت، وتفكك املعسكر الش���رقي، وجد احلزب االشرتاكي نفسه 
مكش���وًفا يف العراء، فهو منبوذ اجتماعيًّا وإقليميًّا، وال ميتلك املوارد الكافية إلدارة الدولة ومعاجلة األوضاع اليت 
بدت متأخرة بالنسبة للشمال. كما أنه خرج من أحداث 1986م الدموية خائر القوى، وحمماًل بثارات قبلية واجتماعية 

نتيجة موجات الصراع اليت أدارها يف البالد.

هذا احلال عزَّز رغبة قيادة احلزب يف التعجيل بوحدة سياسية مع الشمال.

وقام���ت الوح���دة يف 22 مايو 1990م، يف حني كانت الق���وى احملافظة والدينية والقبلية متانع من قيام وحدة كهذه 
مع نظام دموي حبجم احلزب االش���رتاكي اليمي، دون أن يقدم أي تراجع عن أفكاره اليس���ارية ومبادئه الشيوعية، 

ويبدي اعتذاًرا عن تارخيه، إال أن الرئيس علي عبداهلل صاحل ضرب صفًحا عن هذا الرأي.

وكانت الوحدة للحزب االشرتاكي مبثابة اسرتاحة احملارب الذي ال تزال يف جعبته بقايا تآمر، ويف صدره تعّطش 
للدماء؛ فلم متض ثالث س���نوات على الوحدة حتى ش���هدت الساحة اليمنية جمدًدا صراًعا بني أطراف احلكم، وأزمة 
سياسية حادة انتهت مبؤامرة لالنفصال والعودة باجلنوب إىل قيادة احلزب، اليت مثلت قوة علمانية بإمكانها الوقوف 

أمام املدِّ اإلسالمي األصولي الذي بات يتنامى يف اليمن على خالف قيادة الشمال اليت ظهرت كحليف معه!
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فوضى الفرتة االنتقالية واندالع »حرب االنفصال«
ش���هدت الفرتة االنتقالية فوضى سياس���ية وانفالًتا أمنيًّا، وغالء يف األس���عار. وبرز على الس���طح خالف سياسي بني 
ش���ريكي الس���لطة املؤمتر الشعيب العام، واحلزب االش���رتاكي اليمي. فقد بدأ احلزب االش���رتاكي باتهام املؤمتر 
الش���عيب العام بتحالفه مع التيارات اإلس���المية األصولية املتطرفة اليت يتهمها احلزب باغتيال كوادره القيادية يف ظل 

غطاء القيادة السياسية له.

واندلع���ت املواجه���ات املس���لحة بني ق���وات الطرفني واس���تمر التوتر حتى ش���هر أبريل 1994م حيث خ���اض الطرفان 
مواجهات عس���كرية ش���املة ُعرفت حبرب االنفص���ال. وقد وقف التجمع اليمي لإلص���الح يف هذه احلرب إىل جانب 

املؤمتر الشعيب العام ضد خصمه التقليدي.

ويف 21 ماي���و 1994م أعلن علي س���امل البيض -نائب الرئي���س اليمي يف ذلك الوقت- من عدن عن انفصال اجلنوب 
وقيام »مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية«. كما جرى اإلعالن عن تشكيل جملس رئاسة وحكومة مؤقتة.

وش���هدت احلرب شراس���ة يف القتال، وعكست عن إرادة لدى احلزب االشرتاكي ش���عارها غري املعلن: »االنفصال 
أو املوت«!

ا أمحر لقوات الش���مال، إال أن القيادة السياس���ية اليت أعلنت  لكن ورغم قرار األمم املتحدة الذي اعترب عدن خطًّ
التزامها بالقرار علًنا دفعت على أرض الواقع حلسم املعركة، وإنهاء االنفصال، لكي ال تظل القضية ورقة معلقة بيد 
أطراف خارجية يتم مقايضة النظام السياس���ي بها. وبالفعل اس���تطاعت قوات احلكومة اليمنية، واليت عرفت حينها 
بقوات الش���رعية، من دخول عدن، ومن ثمَّ املكال، وإنهاء االنفصال كليًّا يف يوليو 1994م. وبذلك عطلت مش���روع 

رته! االنفصال.. ورمبا أخَّ

تدويل قضية االنفصال
لق���د ُأري���د لقضية االنفصال بفعل دول عربية وأجنبية أن ُتط���رح للتدويل عرب تبي طرحها للنقاش يف جملس األمن، 
حتت إحلاح من قيادة احلزب االش���رتاكي للتدخل الدولي إليقاف احلرب. إال أن مس���رية احلرب اليت كانت لصاحل 

احلكومة الشرعية أثرت يف طرح قرار دولي مؤيد لالنفصال أو جمرم لصنعاء.

إن اليمن املوحد بكثافته البشرية وأرضه الشاسعة وسواحله املمتدة ألكثر من 2,400كم على حبر العرب وخليج 
ع���دن والبح���ر األمحر، وتنوع ثرواته وموقعه اجلغرايف، وتنامي القوى اإلس���المية فيه، ال ُيطمِئن بعض القوى الدولية 
واإلقليمية، كما أن مواقفه السياس���ية جتاه قضايا قومية وإس���المية ال تريح القوى الصهيونية واملعادية لألمة، وترى 
فيه���ا جتاوًزا للحدود املرس���ومة لألنظم���ة. وعليه فإن االنفصال ميثل عامل إضعاف وإش���غال، وخطوة حنو تهديد دول 

أخرى لن جتد هلا يف ظل الدول اجملاورة الضعيفة حليًفا يقف إىل جانبها. 




