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مقدمة امللف

د. محمد عزالعرب1

التزال األزمات أو الرصاعات الداخلية العربية املسلحة متثل إحدى الظواهر الرئيسية املزمنة يف الرشق األوسط، والتي 
فرضت نفسها بقوة يف تفاعالت العام 2017. فقد ورثت الرصاعات احلراك الثوري، وهو ما بدا جليا يف حاالت ليبيا واليمن 
وسوريا. وجتلت الرصاعات أيضا بعد تعرض البالد لالحتالل األجنبي عىل نحو ما عكسته حالة العراق بعد سقوط نظام 
صدام حسني وتعثر ميالد نظام سيايس مستقر وفقا لنظام »الدومينو املعكوس«، فضال عن استمرار األزمات بدرجات أقل 

حدة يف حاالت عربية أخرى مثل لبنان. 
وقد ارتبطت تلك الرصاعات بدرجات حادة من التعارض، أو التناقض، أو اخلالف بني أطرافها عىل مستويات خمتلفة، 
الذي يدور الرصاع  العمليات  العسكرية بني أطرافها، وطبيعة مرسح  القوة  املتنازع عليها، وموازين  القضايا  تتصل بطبيعة 
فيه، ومواقف األطراف الثالثة، اإلقليمية والدولية، جتاه الرصاع، إضافة إىل أهداف كل طرف من استخدام القوة املسلحة، 
وتصوراته للعائد الذي يستهدفه أو يمكنه احلصول عليه مقابل اخلسائر التي سيتكبدها من جراء الرصاع املسلح. فضال عن 
انتشار نمط الرصاعات اهلجينة Gray Conflicts التي تشمل رصاعات السلطة واالضطرابات املسلحة، واحلرب األهلية، 

واألعامل اإلرهابية، والفوىض اإلجرامية.
وقادت تلك العوامل إىل التعقيد والتداخل يف أبعاد الرصاعات الداخلية املسلحة العربية وقضاياها وأطرافها، مما يؤدي 
وانخراط  واإلقليمية  الدولية  التدخالت  تصاعد  ظل  يف  السيام  التسوية،  جهود  عىل  الرصاعات  هذه  أغلب  الستعصاء 
أطراف إقليمية ذات مصالح متعارضة يف أغلب هذه الرصاعات مما أدى التساع نطاقها من جمرد رصاعات داخلية تنتج عن 
االنقسامات املجتمعية إىل بؤر لألزمات اإلقليمية يف ظل تصدع الدول موضع الرصاع، وتفككها لدويالت متناحرة، وشيوع 

النزعات اإلنفصالية، وتصاعد دور الفاعلني املسلحني من غري الدول.
الرصاعات الداخلية املسلحة العربية كانت ختلق دائام مشكالت أمنية مزمنة لبعض الدول العربية، فيام يتصل باستقرارها 
عليها  مسيطر  حدود  ذات  موحدة  مركزية  كدول  بقائها  عىل  تؤثر  بدأت  لكنها  سابقة،  زمنية  فرتات  يف  الداخيل،  السيايس 
وسيادة ال يمكن جتاوزها، غري أن املعادلة الرصاعية تغريت بحيث صارت الدول تواجه معضالت متزامنة ومنها حدود سائلة 
المركزية وهياكل موازية وسيادة متعددة، عىل نحو ما تعكسه السلطة ذات الرأسني يف ليبيا، وهيمنة احلوثيني عىل السلطة يف 

اليمن، ودور حزب اهلل الذي جتاوز الثلث املعطل يف لبنان، وامليلشيات األجنبية والطائفية يف سوريا والعراق. 
يف هذا السياق، يناقش هذا امللف –الذي يشارك فيه نخبة من باحثي وخرباء ومستشاري مركز األهرام للدراسات السياسية 
واالسرتاتيجية- االجتاهات الرئيسية املتصلة بالرصاعات الداخلية املسلحة يف ليبيا واليمن ولبنان وسوريا والعراق، خالل 
وغري  املبارشة  أطرافها  حيث  من  طبيعتها  يف  اجلديدة  والتحوالت  امليدانية،  املباريات  خريطة  يف  تتمثل  والتي   2017 العام 
أو  العسكري  العام 2018، سواء عن طريق احلسم  املحتملة خالل  أنامطها ومساراهتا  املبارشة وقضاياها وحدهتا، وحتديد 

اجلمود امليداين أو التسوية السياسية.

1- خبير الشئون العربية مبركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ومدير حترير التقرير االستراتيجي العربي.
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معضلة مزدوجة

األزمة السورية بني تعثر التسوية ومحاربة اإلرهاب
صافيناز محمد أحمد 1

شهد الصراع السوري ببعديه اإلقليمي والدولي خالل عام 2017 تطورات متعددة، بدأت من سياقات التحول النوعي في العالقة بين كل من 

روسيا وتركيا وإيران بضمانة عمليات وقف إطالق النار بين النظام والمعارضة، وهو التحول الذي أسفر عن جملة من المستجدات التي كان 

أبرزها إقرار المبادرة الروسية بمناطق خفض التصعيد، وتحول دور المعارضة بمقتضى تلك المبادرة من محاربة النظام إلى محاربة اإلرهاب. 

وفرضت روسيا وفقا لذلك رؤيتها لترجمة الواقع العسكري الجديد بين النظام والمعارضة لصالح األول عبر مسارات األستانة، مقابل استمرار 

مسارات التسوية السياسية بجوالت جنيف المختلفة لبحث القضايا األربع المنبثقة عن القرار 2254 لعام 2015 والمتمثلة في االنتقال السياسي، 

والدستور، واالنتخابات، ومحاربة اإلرهاب.  

وبالرغم من ذلك فإن المسارين – األستانة وجنيف – لم يسهما بشكل جدي في حلحلة األزمة السورية تجاه التسوية، ولم ينجحا حتى اآلن في تهيئة 

كاملة لبيئة دولية وإقليمية على استعداد إلنجاز حل سياسي لألزمة. كل ذلك في الوقت الذي قاربت فيه عمليات محاربة تنظيم الدولة )داعش( 

من االنتهاء، وأصبحت خريطة االستحواذ على إرث ذلك التنظيم مقسمة بين النظام برعاية حليفيه الروسي واإليراني من ناحية، وقوات سوريا 

الديمقراطية برعاية الحليف األمريكي من ناحية ثانية. هذا الوضع دفع بروسيا إلى إعالن االنتصار على اإلرهاب في سوريا، وانتهاء مسارات 

العمل العسكري والبدء في مرحلة العمل السياسي نحو التسوية المأمولة. هذا التوجه تزامن مع بعض التطورات النوعية التي دفعت إلى التفاؤل 

بشأن بدء مرحلة لتسوية سياسية فعالة خالل الجولة الثامنة من مؤتمر جنيف الذي ُعقد في نوفمبر 2017، السيما بعد اقتراب مرحلة القضاء على 

تنظيم الدولة من االنتهاء، إال أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدد على وقع فشل مسار جنيف الثامن في إحداث االختراق المأمول. 

: تطورات األزمة خالل عام  2017 أولاً

ونناقش هنا تطورات األزمة على مسارين، األول هو المسار العسكري، والثاني هو المسار السياسي. 

1- تطورات الوضع العسكري 

كان هناك محددان رئيسان لتطورات الوضع العسكري، األول هو مناطق السيطرة بين القوى الدولية واإلقليمية، والثاني هو مناطق السيطرة بين 

النظام والمعارضة وتنظيم الدولة. 

أ- مناطق السيطرة بين القوى الدولية واإلقليمية 

خريطة النفوذ والسيطرة العسكرية في سوريا بين القوى الدولية واإلقليمية في نهاية عام 2017، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

العسكرية  بدعمها ومساندتها  السقوط، وانتهت  بدأتها بحماية نظام بشار األسد من  التي  1- ضمان روسيا لمصالحها االستراتيجية في سوريا 

والسياسية للنظام في إحكام سيطرته على مجمل محافظات حلب وحمص وحماة ودمشق والالذقية ومناطق الساحل كاملة، أو ما سمته موسكو 

1- باحثة في شئون سوريا والعراق، وحدة الدراسات العربية واإلقليمية باملركز.

1
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عام 2015 بـ »سوريا المفيدة«، وذلك عبر مبادرة خفض التصعيد والتوتر بين النظام والمعارضة التي أقرتها موسكو وضمنت، إلى جانب تركيا 

وإيران، عمليات وقف القتال فيها. هذا فضال عن ترسيخ روسيا لتواجدها العسكري في قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، إلى جانب 

إنشاء قاعدة في عفرين بشمال حلب. 

وبالتالي أصبحت مناطق الساحل والوسط والغرب السورية تخضع في مجملها لسيطرة النظام بدعم روسي جوي، ودعم إيراني بري عبر العديد 

من الميليشيات الشيعية المختلفة. هذا فضال عن مناوءة التواجد العسكري األمريكي في الشرق السوري عبر رسم موسكو لحدود نفوذها في تلك 

المناطق بدعم قوات النظام السوري بمظلة جوية مكنته من السيطرة على مساحات شاسعة من محافظة دير الزور، بما يعيد سيطرته على حقول 

النفط والغاز الموجودة في تلك المحافظة، وبذلك تضمن موسكو مصالحها االقتصادية في سوريا إلى جانب مصالحها العسكرية. 

2- التدخل العسكري األمريكي في مناطق الشرق والشمال الشرقي السوري عبر دعم قوات سوريا الديمقراطية الكردية السيما في الرقة ودير 

الزور عسكريا ولوجستيا، حيث تتواجد قوات عسكرية أمريكية لدعم تلك القوات في مواجهتها لتنظيم الدولة عبر نشر قوات خاصة من المارينز 

ووحدات للمدفعية ومراكز لتقديم الخبرة والمشورة والتدريب العسكري. 

هذا فضال عن توسيع نطاق إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في األراضي الكردية بشمال شرق سوريا. كما أن التمركز األمريكي في الشرق 

التواصل بين  المتحدة من قطع الطريق على إيران ومشروعها اإلقليمي؛ بقطع ممر  الواليات  العراق، يمكن  بالقرب من الحدود مع  السوري 

ميليشياتها العاملة في كل من العراق وسوريا، ومساعيها للسيطرة على منطقة الحدود العراقية السورية. 

3- تقاسم النفوذ والسيطرة بين روسيا والواليات المتحدة في مناطق الجنوب السوري برعايتهما لعملية وقف إطالق النار في يوليو 2017 بين 

الميليشيات اإليرانية الداعمة للنظام السوري، و«قوات مغاوير الثورة« التابعة للجيش السوري الحر التي كانت محاصرة من قبل الميليشيات 

اإليرانية في منطقة الجنوب. وقد تلخص مضمون االتفاق في انسحاب الميليشيات اإليرانية وحلفائها من المناطق التي وصلت إليها في الجنوب 

الغربي من سوريا، مقابل مواصلة مسارها العسكري في مناطق شرق البالد حيث المواجهة مع تنظيم الدولة. 

وكان هذا التوجه اإليراني نوعا من الضغط على االستراتيجية األمريكية في سوريا، وتوصيل رسالة مفادها أنها قادرة على تهديد أحد أهم حلفاء 

واشنطن في المنطقة، وهي إسرائيل حيث الحدود مع الجوالن المحتل. وفي مرحلة الحقة دخلت منطقة الجنوب السوري بمحافظاتها الثالثة درعا 

والقنيطرة والسويداء نطاق مناطق خفض التصعيد الروسية بموافقة الواليات المتحدة.

4- احتفاظ تركيا والجيش السوري الحر المتحالف معها بالسيطرة على المنطقة ما بين جرابلس والباب وإعزاز في الشمال، وبجيب كبير في إدلب 

إلى الغرب من حلب، وذلك بعد الحرب مع تنظيم الدولة في تلك المناطق. هذه السيطرة وفرت لتركيا قطع الطريق على قوات سوريا الديمقراطية 

المدعومة أمريكيا من مواصلة تقدمها نحو ربط الكنتونات الكردية الثالثة )الحسكة، وعين العرب كوباني، وعفرين(، وتكون بذلك قد قطعت 

الطريق على قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية.

5- بدء تركيا، بنهاية عام 2017، رفع درجة االستعداد العسكري على الحدود مع سوريا للقيام بعمليات عسكرية محتملة في محافظة إدلب، وبلدة 

عفرين في شمال غرب حلب. العمليات العسكرية في المناطق المذكورة تستهدف ميليشيات هيئة تحرير الشام )بالنسبة إلدلب(، وفصائل تابعة 

لقوات سوريا الديمقراطية )بالنسبة لبلدة عفرين(.

6- تواجد إيران عبر ميليشيات شيعية متعددة في جميع مناطق تواجد قوات النظام السوري في كل “سوريا المفيدة” )حمص وحماة وحلب ودمشق 

والالذقية(، وفي بعض مناطق الشرق السوري )أجزاء كبيرة من دير الزور بالقرب من الحدود مع العراق(. 
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ب- مناطق السيطرة بين النظام والمعارضة وتنظيم الدولة 

سوريا  وقوات  السوري  النظام  لقوات  الجغرافية  السيطرة  مساحة  تزايد  سوريا  في  العسكري  النفوذ  خارطة  عكست   2017 ديسمبر  بحلول 

الديمقراطية، مقابل تراجع النفوذ الجغرافي لكل من تنظيم الدولة والمعارضة المسلحة، حيث بلغت نسبة سيطرة النظام والقوات المتحالفة معه 

)%52.8(، بينما تقلصت مساحة سيطرة التنظيم لتصبح )8.0%(. وهناك تصريحات روسية تقول بأن مساحة سيطرة التنظيم باتت أقل من 

)%5.0(. أما المعارضة المسلحة فتسيطر على )%13.8(. بينما أصبحت قوات سوريا الديمقراطية مسيطرة على )%25.4( من األراضي 

السورية، وتسيطر بمفردها على )%90( من أحياء مدينة الرقة.

2- تطورات التسوية السياسية 

والتقارب  الصراع  أوجه  المسارات  تلك  األستانة وجنيف خالل عام 2017، وعكست  بمؤتمري  الخاصة  التفاوض  العديد من جوالت  ُعقدت 

اإلقليمي والدولي بشأن األزمة؛ وهي الجوالت التي لم تسفر حتى اآلن عن تسوية فعلية. 

بالنسبة لمسارات مؤتمر األستانة جاء عقد المؤتمر بدعوة روسيا التي رأت ضرورة ملحة في تدشين مسار تحت رعايتها، يبلور رؤيتها للتسوية 

في سوريا بعيدا عن مسار التفاوض في جنيف، الذي لم تقبل مخرجاته منذ جولته األولى وحتى اآلن. ويهتم مسار األستانة بسياق التفاعل المباشر 

بين النظام والمعارضة على أرض الصراع الميدانية؛ أي يتولى ترجمة واقع الصراع الميداني إلى مسارات تسوية لألوضاع العسكرية داخليا 

بين طرفي الصراع. 

وقد ُعقدت ثمانية جوالت من األستانة خالل الفترة من يناير وحتى 22 ديسمبر 2017. وكانت جلسات التفاوض تتم بصورة غير مباشرة بين 

وفدي النظام والمعارضة. وقد أقرت تلك الجوالت عمليات وقف إطالق النار بين النظام والمعارضة، وإقرار ضمانات دولية جادة تكفل استمرار 

مراقبة مسار وقف إطالق النار، وتحديد مناطق مواجهة تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام، وإنشاء مناطق خفض الصراع والتوتر وهو االختراق 

األهم في األزمة السورية خالل العام المذكور؛ والذي جاء ترجمة لحالة من التوافق الثالثي بين كل من روسيا وتركيا وإيران أو ما عرف بالدول 

الضامنة لعمليات وقف إطالق النار في مناطق خفض التوتر.

كما وضعت تلك المسارات آلية لتبادل المعتقلين بين النظام والمعارضة المسلحة، وضمنت مشاركة المعارضة السورية المسلحة في مباحثات غير 

مباشرة مع نظراء روس وسوريين، كما حددت خرائط المناطق التي لم يشملها تخفيض التصعيد، واعتبرتها من المناطق التي التزال في طور 

التحديد والترسيم، ومنها مناطق الشمال السوري الكردية التي لم تُحسم حدودها، وتخضع لمسارات خريطة المصالح التركية الروسية األمريكية. 

ومناطق الشرق السوري حيث مسرح العمليات ضد تنظيم الدولة في الرقة ودير الزور، كما أنها مناطق تشهد وجوًدا عسكريا أمريكيا، فضال عن 

قاعدة التنف األميركية على الحدود السورية العراقية األردنية. 

أما مسارات جنيف، فقد ُعقد منها أربع جوالت خالل عام  2017 خالل الفترة من فبراير وحتى نوفمبر )الجوالت من الرابعة وحتى الثامنة(، 

أبرز مخرجاتها تمثلت في إقرار التفاوض بشأن برنامج »السالل األربع« التي تناولها قرار مجلس األمن رقم 2254 الصادر في ديسمبر 2015، 

وهي »تأسيس شكل جديد من أشكال الحكم، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف األمم المتحدة، ومحاربة اإلرهاب«. فضال 

عن تقديم المعارضة وثيقة تتضمن رؤيتها لما أسمته بـ«اإلجراءات الدستورية الناظمة للمرحلة االنتقالية«، والتي تقوم على أن جوهر العملية 

السياسية المأمولة في سوريا يتطلب بحث تشكيل هيئة الحكم االنتقالي، باعتبارها الخطوة الرئيسية في عملية االنتقال السياسي بموجب قراري 

مجلس األمن 2118 و2254. 
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وقد استبق اإلعداد للجولة الثامنة تحديدا آمال بتزايد احتماالت تحريك مسارات الحل السياسي نحو التسوية نتيجة لعدة معطيات منها: إعالن 

روسيا انتهاء عملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا، ودعوتها إلى بدء اإلعداد لمرحلة االنتقال السياسي، وقبول النظام السوري بمرجعية 

جنيف كمسار سياسي بعد تسويات األوضاع الميدانية في مسارات األستانة، وتوحيد المعارضة في وفد ضم كافة منصاتها )الرياض، وموسكو، 

والقاهرة( إلى جانب عدد ال بأس به من الشخصيات الوطنية المستقلة بناء على مخرجات مؤتمر الرياض-2. وقد تفاءلت األوساط السياسية عالميا 

بإمكان أن تؤدي تلك المعطيات إلى نتائج إيجابية ملموسة. لكن المرحلة األولى من الجولة انتهت دون إحراز تقدم يذكر على خلفية رفض الوفد 

الحكومي استباق المعارضة للمفاوضات بتصريحات تتعلق بضرورة رحيل األسد من المشهد السياسي الجديد، ما اعتبره النظام شروطا مسبقة. 

النظام  لوفدي  بندا   12 من  مكونة  مبادئ  ورقة  السوري  بالملف  المعني  األممي  المبعوث  وتقديم  المؤتمر  من  الثانية  المرحلة  بدء  مع  وحتى 

والمعارضة لدراستها وجعلها محاًل للنقاش، لم يسفر ذلك عن حدوث تقدم نوعي في المفاوضات؛ نظرا العتراض وفد النظام على تجاوز المبعوث 

األممي لصالحياته كوسيط بطرحه ورقة مبادئ جديدة، في الوقت الذي ظلت فيه المعارضة على موقفها من رفض مناقشة الدستور واالنتخابات 

قبل االنتهاء من مناقشة االنتقال السياسي، وفي مقدمته وضع بشار األسد من ذلك االنتقال.

ثانيا: السيناريوهات المستقبلية لألزمة خالل عام  2018 

السياق السابق يوضح أن مسار التسوية خالل عام 2017 لم يحرز تقدما ملموسا، بل تعرض لعدة عثرات أدت إلى تراجع حظوظ تحقيق اختراق 

جاد بشأنه، ويرجع ذلك لعدة أسباب نذكر منها:  

1- عدم توصل روسيا والواليات المتحدة حتى اآلن إلى حالة توافق شبه كاملة بشأن شكل التسوية ومضمونها، بل هناك استمرار لحالة التناقض 

في الرؤى السيما تلك المتعلقة بالمتغير اإليراني في سياق العالقة بينهما، خاصة بعد التصريحات األمريكية الداعية إلخراج إيران وميليشياتها 

من سوريا قبل البدء في مباحثات تسوية نهائية. ثم الحديث عن مصير األسد في مستقبل سوريا، فضال عن التصريح باستمرار التواجد العسكري 

األمريكي حتى االنتهاء من مرحلة االنتقال السياسي. ما يتعارض بقوة مع مسلمات االستراتيجية الروسية في سوريا.

2- تعثر مسارات التفاهم بين روسيا وإيران وتركيا؛ فعلى الرغم من أن هذه المسارات أحرزت قدرا من التقدم بشأن بعض اإلشكاليات السياسية، 

إال أنها ال ترتقي حتى اللحظات الراهنة لحالة تتجاوز كافة الخالفات والتباينات في وجهات النظر. واألمر نفسه ينطبق على حالة التفاهم األمريكية 

الروسية التي بدت أنها ستؤتي ثمارا إيجابية بعد لقاء الرئيسين ترامب وبوتين في فيتنام على هامش قمة أبيك في نوفمبر 2017، لكنها سرعان ما 

تبددت بإعالن روسيا أن الوجود األمريكي في سوريا يعد احتالال. وجاء الرد األمريكي في السياق نفسه بالقول بأن واشنطن تخطط لبقاء قواتها 

في سوريا حتى البدء في مرحلة االنتقال السياسي.

3- استمرار رفض النظام السوري تقديم أي تنازالت من شأنها تقليص االنتصارات التي حققها على أرض الصراع الميداني، بمساندة عسكرية 

روسية إيرانية، ورفضه كذلك مطالب تقاسم السلطة مع المعارضة، عبر إصراره على إفراغ مرجعية جنيف من محتواها، فضال عن تشدده بشأن 

إجراء أي لقاء مباشر مع ممثلي المعارضة، وخرقه المتكرر للهدنات المعمول بها في مناطق خفض التصعيد. كل هذه األوضاع تفرض على 

روسيا أعباء كثيرة بشأن سلوك حليفها السوري تجاه التسوية المأمولة.

4- رغبة النظام السوري في اللعب على وتر التأرجح بين مصالح حليفيه الروسي واإليراني؛ هذا التأرجح يدفعه للوقوف في منتصف المسافة بين ضغوط 

الحليف الروسي عليه لحمله على االستجابة لمسارات الحل السياسي، وبين االستقواء بالنهج العسكري والدعم المفتوح الذي يوفره له الحليف اإليراني. 

ومن ثم عدم إحداث نقلة نوعية جادة في مسار التسوية. هذا الوضع يمثل إشكالية لروسيا السيما في حالة التعارض مع إيران بشأن مالمح التسوية.  
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5- حالة االستثمار الروسي في نظام بشار األسد بحمايته من السقوط تارة، وإضعاف المعارضة المسلحة بتوجيهها، بالتعاون مع تركيا، لمحاربة 

اإلرهاب في مناطق خفض التصعيد بدال من محاربة النظام، تارة أخرى.هي حالة لن يتم التنازل عنها من قبل روسيا ببساطة، إال إذا كان في إطار 

صفقة روسية أمريكية يعتد بها تستدعي التخلي الروسي عن األسد. وهي صفقة لن تكون مرتبطة بمصالح روسيا في سوريا فقط، وإنما تتجاوز 

ذلك لتشمل االعتراف بمصالح روسيا في شرق أوكرانيا.

6- تراجع روسيا عن ممارسة ضغوط على النظام السوري وعلى إيران بشأن الدفع نحو قدر من التنازالت التي يعتد بها بالرغم من امتالكها كافة 

أوراق الضغط على الطرفين، لسبب يعود إلى إدراك روسيا أن السياسة األمريكية تجاة األزمة السورية التزال تتسم بحالة من التردد والغموض.

غير أن ثمة توقعات تشير إلى أن األزمة السورية “قد” تدخل محطاتها النهائية خالل عام 2018، بناء على التغيرات التي طرأت على خريطة 

الصراع ببعديها السياسي والعسكري في نهاية عام 2017. وهي التحوالت التي كادت أن تؤشر على وجود إنفراجة نحو حل سياسي يجري 

اإلعداد له من قبل روسيا بالتوافق مع تركيا وإيران، بالرغم من تراجع مؤشرات التفاؤل بنضوج هذا الحل، نتيجة لغياب توافق يعتد به بين روسيا 

والواليات المتحدة وفقا لألسباب السابق رصدها. في هذا السياق تبرز في بعض األدبيات اإلشارة إلى وضع تصورات حول التسوية المتوقعة، 

يمكن اإلشارة إلى بعضها فيما يلي:

السيناريو األول: تسوية تقوم على استمرار بقاء نظام بشار األسد خالل مرحلة حكم انتقالية وفقا لدعم روسي إيراني، والقبول بمشاركة المعارضة 

السياسية في الحكم من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم النظام والمعارضة معا. حظوظ هذا السيناريو كبيرة خاصة بعد أن نجحت روسيا 

اإلقليمية  القوى  أحدثتها في سياسات بعض  التي  التغيرات  المتحدة. فضال عن  الواليات  لدى  اإلرهاب  النظام كشريك في محاربة  تسويق  في 

المناهضة له وفي مقدمتها تركيا وبعدها بدرجات السعودية. 

ثمة حديث عن تحول نوعي في موقف الرياض من نظام بشار األسد يجري إعداده في الغرف المغلقة، وأن ثمة اختالف بين ما تقوله الدبلوماسية 

السعودية للمعارضة السياسية التي تحظى بدعمها بشأن رفض الرياض لوجود بشار األسد في سوريا مستقبال، وبين ما بدأت الرياض التفاوض 

التماس  عليه فعليا، وهو تفاوض قد تعترف فيه ببقاء األسد، لكنه اعتراف مشروط بمدى نجاح روسيا في »تهذيب سلوك« إيران في ملفات 

السعودية اإليرانية، وأبرزها الموقف في اليمن ولبنان. ويزيد من فرص تحقق هذا السيناريو أيضا وجود بعض المؤشرات على عملية إعادة للثقة 

يُجري بنائها على استحياء بين الرياض ودمشق عبر الوسيط األردني، وبمباركة روسيا.

تُمنح بمقتضاها  المركزي لصالح عالقة فيدرالية،  الحكم  تنتزع منه فكرة  بقاء نظام بشار األسد، على أن  الثاني: تسوية تقوم على  السيناريو 

المحافظات السورية أو األقاليم سلطة حكم المركزية تمكنها من إدارة شئونها بعيدا عن مركزية النظام وتسلطه. وبالتالي يتم تقليص سلطاته مقابل 

تزايد سلطات اإلدارات المحلية. حظوظ هذا السيناريو متزايدة حيث تتوافق عليه روسيا والواليات المتحدة، لكن ترفضه كل من تركيا وإيران 

على وقع أن حصول اإلدارات الكردية السورية على وضع أشبه بالحكم الذاتي يزيد من هواجس الطرفين؛ لتأثير ذلك على تطلعات القومية 

الكردية لديهما. 

هذا فضال عن أن دعم الواليات المتحدة للقومية الكردية السورية كان من ضمن الدوافع التي قاربت بين تركيا وإيران في الفترة األخيرة، وفرضت 

عليهما التنسيق سياسيا على أرض الصراع السوري. بل تكاد تدفع إلى تقارب تركيا مع النظام السوري على وقع رفض األخير لكل ما تقوم به 

اإلدارات الكردية الذاتية الثالثة من إجراءات لتوطيد وضعها كإدارات شبه مستقلة عن مركز الدولة، والتي انعكست في إجراء انتخابات الختيار 

مجالس محلية حاكمة في الجزيرة وعين العرب وعفرين، األمر الذي يفسر استمرار رفض تركيا لمشاركة األكراد السوريين في مفاوضات 

جنيف للحل السياسي حتى اآلن.
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السيناريو الثالث: استمرار بقاء الحالة السورية على الوضع الذي انتهت إليه في عام 2017، هذا السيناريو بُني على مؤشرات فشل الجولة 

الثامنة من مباحثات جنيف أواخر العام المذكور، باإلضافة إلى رفض وفد النظام إجراء مباحثات مباشرة مع وفد المعارضة نتيجة لمخرجات 

مؤتمر الرياض-2، فضال عن السجال السياسي المتصاعد بين موسكو وواشنطن بشأن إيران بالرغم من التوافق في بعض اإلشكاليات األخرى. 

هذا التصور يعني استمرار روسيا في رسم خريطة التسوية عبر بدائلها التي فرضتها على الجميع؛ كتفعيل مسارات األستانة وإجراء جوالت 

جديدة منها، وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع في فبراير 2018. بل تبدو روسيا عازمة على تفعيل مسار ثالث للتسوية خالل العام 

المقبل وإن كانت مالمحه لم تتشكل بعد.

خالصة القول، اليزال مسار التسوية لألزمة السورية قابعا في دائرة التجاذب الدولي اإلقليمي من ناحية، والتجاذب بين وفدي النظام والمعارضة 

من ناحية ثانية، األمر الذي يعني أن صفقات التسوية لم تنضج بعد، ولم تصل إلى مرحلة التنازالت الكبرى التي تدفع إلى حل حقيقي ونهائي 

لألزمة في سوريا. لكن في الوقت ذاته بدأ هامش الخيارات المتاحة لحل األزمة تتحدد معالمه في ظل التحوالت النوعية التي اعترت مواقف القوى 

الدولية واإلقليمية من الصراع بصورة وضعت كافة أوراق الضغط المتبادلة بين تلك القوى على طاولة المفاوضات السياسية. 
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تعثر مستمر

تعقيدات احلسم العسكري والتسوية السياسية لألزمة اليمنية 
د. معتز سالمة 1

لم يضف عام 2017 تحوال جوهريا فيما يتعلق بتطورات الحرب أو مسارات التسوية في اليمن. وعلى خالف العام السابق عليه، الذي شهد 

مساعي تسوية لألزمة عبر الوساطة الكويتية، فإن عام 2017 لم يشهد أي جديد في التسوية، حيث تجمدت وساطة الكويت، ولم تبرز أي أطر 

تسوية دولية بديلة، وبدت الحرب مستعصية على التوقف، لكنها بالمقابل سارت في مسار اعتيادي بطيء عنوانه التعثر وعدم الحسم. وإلى حد 

السعودية،  الحوثيين على جنوب  المعقدة. ولوال ضربات  الحسابات  العسكري صعب ومكلف في ضوء  الحسم  بأن مسار  القناعة  كبير سادت 

وبالصواريخ الباليستية في عمق المملكة، ربما كانت دول التحالف قد قنعت بما تحقق مستبقية أهدافها األخرى إلى محطات تالية، أو راغبة في 

أن ينهار مشروع الحوثي من ذاته مراهنة على الشقاق بينه والرئيس السابق على عبدهللا صالح، على نحو ما وقع في آخر العام. 

ومن الملفت أنه خالل فترات نهاية عام وبداية عام جديد، اعتادت جبهات الحرب في اليمن أن تشهد بعض التسخين الهادف والمحسوب، حيث 

تبدو أطراف األزمة مدفوعة بالرغبة في تعظيم أوزانها ومكاسبها عند حساب حصاد العام المنصرم، وراغبة في الدفع بموجة جديدة من التفاؤل 

مع بدء العام الجديد؛ فمع مطلع عام 2017 شهدت الحرب إطالق عملية الرمح الذهبي التي قادتها دولة اإلمارات، للسيطرة على الساحل الغربي 

والمدن اليمنية على ساحل البحر األحمر، وقد حققت هذه العملية تقدما نوعيا للتحالف بعد السيطرة على ميناء المخا، ولكنها لم تكتمل ولم تنته إلى 

السيطرة على الحديدة أو التوجه نحو صنعاء.

ومرة ثانية - مع نهاية عام 2017- تشهد الساحة اليمنية حراكا يبدو أنه كان يجري التخطيط له منذ فترة؛ حيث أعلن الرئيس السابق علي صالح 

انقالبه على تحالفه مع الحوثي، واالصطفاف إلى جانب التحالف العربي، وهو األمر الذي انتهى بمقتله وخروجه النهائي من المشهد، وأعقب 

ذلك حراك عسكري على مختلف الجبهات، مع ذلك يبقى السؤال: هل ينتهي الحراك العسكري هذه المرة مع مطلع عام 2018 بجوالت حرب 

ومناوشات ترسخ المعادالت المعقدة التي استقرت على مدى السنوات الثالث الماضية، أم أن حراك أواخر العام المنصرم ومطلع العام 2018 

هو حراك مختلف في ظل ظروف مختلفة؟ 

تبدو مستجدات أواخر العام 2017 كأنها تمس المعادالت االستراتيجية المستقرة للحرب، مع انقالب أحد الحلفاء على شريكه )علي صالح ضد 

الحوثي(، ومع تغير موقف دولة اإلمارات تجاه حزب اإلصالح على أثر مقتل صالح، وحلحلة الموقف السعودي من علي صالح ونجله أحمد 

المقيم في اإلمارات والذي تراهن عليه اإلمارات بشكل أساسي في خالفة والده. وتبدو هذه التغييرات في الصفائح االستراتيجية للحرب مؤثرة 

على مواقف مختلف األطراف القبلية والنخب والكتل الصامتة من المجتمع اليمني، وهناك عملية إعادة اصطفاف للوالءات والتحالفات. 

وفي ظل هذه البيئة المائعة لمسرح األزمة والحرب يبدو كل شيء قابال للتغيير، وال يستبعد تحقق أي من أقصى النقيضين، بدءا من احتمال االنهيار 

الدراماتيكي المفاجئ لقوات الحوثيين ودخول قوات الشرعية والتحالف إلى قلب صنعاء، أو احتمال استدامة الحرب لسنوات تنهك قوات التحالف 

وتخرج منها بخسارة واستنزاف كبيرين يلحقا أفدح الضرر بسمعة الدول الداخلة فيه. وال يمكن – حتى اآلن- ترجيح إلى أي من السيناريوهين تتجه 

الحرب في اليمن؟ 

1- رئيس وحدة الدراسات العربية واإلقليمية مبركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية..

2
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أول: حصاد 2017.. بيئة حرب خادعة

ال يمكن القول بأن حصاد نهاية 2017 انتهى إلى مشهد مغاير عما كان عليه أواخر 2016، ولقد ظل ذلك ثابتا حتى قبل مقتل الرئيس السابق، 

لكن بعد مقتله اندفعت إلى األمام وبسرعة رهانات تشير إلى تبدل في مسرح الحرب. والسبب األساسي في حالة الغموض بشأن مستقبل الحرب، 

هو أن الكتل االجتماعية األساسية التي يتوقف عليها كفة موازين هذه الحرب لم تُختبر وال يمكن تحديد مواقفها في ظل نقص المعرفة حول تأثير 

ثالث سنوات من الحرب في مناطق الشمال، خصوصا بعد أن ازداد الصندوق األسود للحالة اليمنية تعقيدا بعد مقتل علي صالح. ويعزز من ذلك 

أن الالعبين على مسرح الحرب في الداخل كثر، وهم أشبه بموازييك أو فسيفساء من خاليا دائمة الحركة والتبدل في الشكل والجوهر، وما أن 

يجري ضبط وتثبيت بعضها حتى تتحرك عشرات من الخاليا األخرى إلى مربعات مختلفة في حركات متقاذفة وسريعة. هذه الحالة تجعل أي 

إمكانية للرهان بشأن مستقبل الحرب عملية خادعة. 

ينطبق التحليل السابق على الحديث عن مواقف ما يسمى بقبائل الطوق حول صنعاء، وعلى توجهات أنصار حزب المؤتمر الشعبي بعد مقتل 

صالح، وعلى الكتل الصامتة داخل المجتمع التي لم تعلن دعمها ألي طرف حتى اآلن. كما ينطبق على النخب العسكرية والتجارية والثقافية 

المقيمة في الداخل والشباب والمرأة، ويمتد هذا الموقف إلى اآلالف ممن تضرروا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من الحرب بسبب تأثير الحرب 

على األرزاق واألمراض والكوارث المادية والبشرية من األسر التي سقط لهم قتلى أو جرحى. هؤالء جميعا يشكلون أبنية وهياكل ألبنية الوالء 

المائعة. ومثل هذه التباينات في المواقف موجودة وقائمة داخل معسكر الحوثي نفسه، وهناك من يشير إلى لوبيات المصالح والنفوذ التي أتخمت 

وتعتاش على الحالة الحوثية، ويرتبط مستقبلها باستمرار هذه الحالة. وهناك من يشير إلى خالف داخل أسرة الحوثي بين األشقاء على وراثة دور 

األسرة والساللة. 

وفي ظل مؤشرات تشير إلى تنامي عقيدة عسكرية ومدنية جديدة وتحالفات حديدية عززتها سنوات الحرب الثالث بين معسكر الحوثي واألجنحة 

ذات الثقل في معسكر علي صالح، واختراق الحوثي للمؤسسات المدنية والعسكرية وصبغها باأليديولوجيا المذهبية )حوثنتها(، ومؤشرات أخرى 

تشير إلى ممارسة الحوثي لنفوذه من خالل ممارسات القمع والقهر والسجن واالعتقال وتجنيد األطفال والصبية، هناك مساحات كثيرة للغموض. 

المؤكد أن الحوثي ال يدير أوضاعه داخل صنعاء بشكل ديمقراطي، لكن المؤكد أيضا أن هذا التحالف الحديدي بينه وصالح لم يكن واجهة شكلية، 

وأنه مزج بين البنية التحتية والعقيدة العسكرية بين أتباع الحليفين، ومن ثم فإنه ال يمكن التصديق بأن وجود الحوثي في صنعاء يرتكن إلى عنصر 

القمع وحده، وإنما يرتكن أيضا إلى توازنات استقرت على مدى سنوات الحرب الثالث.

وفق ذلك، سيظل قدر كبير من مستقبل الحرب وفك شفرات الحوثي متوقفا على المعرفة الدقيقة، بما جرى داخل صنعاء وفي محافظات الشمال 

على مدى السنوات الثالث، والوصول إلى معرفة دقيقة بخريطة التغيير واالستمرارية في الوالءات والتحالفات، وهي عملية ليست سهلة، وذلك 

قد يرجح النتيجة األساسية بأن إيقاع األزمة والحرب مع مطلع 2018 وبعد مقتل صالح، لن يختلف كثيرا عن الوضع مع مطلع 2016 و2017، 

وأن مقتل صالح أحدث حراكا قد يدفع إلى التقدم لألمام أمتارا وكيلومترات على مختلف الجبهات، لكنه قد ال يسقط حكم الحوثي في صنعاء وهو 

لن ينه الحرب.  

إن النظرة األولية تشير إلى أن انضمام عناصر وأعضاء من حزب المؤتمر الشعبي وشيوخ قبليين إلى صفوف الشرعية والتحالف، وأن التوافق 

السعودي اإلماراتي بخصوص حزب اإلصالح، سوف يرفد قوات الشرعية بمدد سياسي وعسكري جديد، يشكل ثقال جاذبا للتوحد خلف الشرعية، 

ويضيف عناصر ومجموعات وكتل عملت مع الحوثي وكانت في صفوفه وتعرف دروب ومداخل صنعاء، ولها تمددات مع قوى الشمال، وهو 

ما يزعزع جبهة الحوثيين كثيرا. 
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لكن بالمقابل، من الصعب التسليم بسالسة عملية االندماج واالنخراط في البنية العسكرية لصفوف قوات التحالف والشرعية والعناصر والمجموعات 

الوافدة من الشمال. هنا يحتاج التحالف والشرعية لعمليات فرز للعناصر ضمانا لعدم اختراق الصفوف، وقد يدفع ذلك إلبقاء وافدي المؤتمر من 

الشمال في مسرح عمليات بعيدا عن قوات التحالف، ويكون تقدير واختبار والئهم وفقا إلنجازهم على جبهات حرب مستقلة. 

ثانيا: إمكانات الحسم العسكري.. سيناريوهات 2018 

في ضوء ما سبق، يمكن طرح ثالثة سيناريوهات لتطورات خريطة التحرك العسكري في األزمة اليمنية على النحو التالي: 

1- حراك عسكري لحظوي.. يعقبه الوقوف على أبواب صنعاء 

وفقا لهذا السيناريو، يتوقع أن يعقب الحراك العسكري الذي خلفه مقتل صالح - وبعد فترة زخم محدودة- عودة النمط االعتيادي للعمليات العسكرية. 
مقتل صالح قدم دفعة معنوية لألطراف إلعادة الحسابات والتفكير مجددا بإمكان الخيار العسكري، لكن بعد فترة يتوقع أن يعود األداء العسكري 
االعتيادي للحرب، وتعود ذات المحاذير لتستبد بالتحركات العسكرية للتحالف وقوات الشرعية، بعد أن تفرغ طاقات المدد واإلسناد التي يحدثها 
انضمام مجموعات وكتل حزبي المؤتمر واإلصالح. ومن ثم، لن يشكل هذا الرافد الجديد للجبهات العسكرية إال دعما قصير األمد للشرعية يمدها 

بأدوات إسناد وتعزيز عسكرية محدودة لن تؤثر كثيرا في خريطة المشهد الكلي للحرب. 

لقد شهدت الفترة التي أعقبت مقتل صالح حراكا متفاوتا على مختلف الجبهات العسكرية وممرات ومرتكزات الوصول إلى صنعاء، وتمكنت قوات 
الشرعية من إسقاط عدد من المديريات مثل مديرية الخوخة االستراتيجية في الحديدة، على نحو يوحي بالنية إلكمال الحرب كاتجاه عام، لكن حتى 
اآلن ال تتوافر المؤشرات على انتهاء التحالف إلى قرار فعلي بتحرير صنعاء عسكريا، على الرغم من إعالن الرئيس اليمني عبدربه منصور عن 
عملية عسكرية تحت اسم »صنعاء العروبة«. بل جرى اإلعالن عن جولة جديدة من المفاوضات يبدأها المبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ، وهو 
ما يعني ميل األطراف إلى خوض جولة جديدة من التفاوض، بما تعنيه من تسليم األطراف بإمكانية تسكين المواجهات نزوال على اعتبارات تهيئة 

الظروف للتفاوض.  

ويعني هذا السيناريو في المجمل أن عام 2018 قد ال يكون سوى سنة جديدة مضافة إلى عمر الحرب، وأنه قد ال يتضمن تغييرا استراتيجيا في 
المشهد يختلف عن أعوام 2015، 2016، 2017. وعلى الصعيد الجغرافي وتوزيع مناطق النفوذ بين الشرعية والحوثيين، فإنه ال يتوقع أن يضيف 
العام الجديد تغييرا كيفيا في جغرافيا االنتشار والنفوذ؛ فقط ربما يبلغ حجم مناطق الشرعية %85 من مساحة اليمن بدال من %80 مثال، ولكن تبقى 
أسس ومعالم وكتل الحيز الجغرافي لسيطرة الحوثيين على حالها متمترسة في صنعاء. وضمن هذا السياق، يمكن النظر إلى التحركات الراهنة لقوات 
الشرعية والتحالف بأنها خطوة تستهدف فقط التأثير على الموقف التفاوضي للحوثي. وعلى األرجح أنه إذا لم يحدث حسم عسكري واقتحام صنعاء 

على مدى شهر أو اثنين من بداية عام 2018، فإن ذلك سيؤكد عدم إمكان الحسم العسكري مطلقا. 

2- انهيار دراماتيكي مفاجئ في جبهة الحوثي بفعل عوامل داخلية 

على الرغم من أن تاريخ الحروب والصراعات في اليمن ال يشير إلى إمكان تحقق هذا السيناريو المفاجئ، على غرار سيناريو انهيار صدام حسين في 
حرب تحرير الكويت عام 1991، أو سقوط النظام العراقي خالل الغزو األمريكي عام 2003، أو سقوط بعض األنظمة العربية عام 2011، بالنظر 
إلى اختالف طبيعة الصراع باليمن عن النماذج السابقة للسقوط الدراماتيكي لألنظمة، وبالنظر إلى اختالف طبيعية وبنية الحركة الحوثية عن طبيعة 
وبنية األنظمة السياسية؛ كحركة تستند إلى حاضنة مجتمعية متغلبة وذات خصوصية تاريخية، على الرغم من كل ذلك، إال أنه ال يمكن استبعاد إمكان 
تحقق مثل ذلك السيناريو، ليس في مواجهة هجوم عسكري لقوات التحالف والشرعية، وإنما ألسباب تتعلق بتنامي عناصر الرفض والنضال المدني 
ضد نظام الحوثيين الذي يتسم بالطبيعة الثيوقراطية والساللية، ومساعيهم للتمكين السياسي في مناطق سيطرتهم وفي صنعاء، وال تزال األخبار تتردد 
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عن ممارسة الحوثيين أنشطة وسلوكيات قمعية بحق المعارضين السياسيين واالعتقاالت التعسفية لقادة وأنصار حزب المؤتمر، وقتل البعض منهم.

وفضال عن عدم إمكان االستمرار في القمع والحكم بسلطان الغلبة الساللية في مدينة بحجم صنعاء، وبالنظر إلى طبيعة التركيبة القبلية التي ألحق بها 
الحوثيون أضرارا بالغة مع اإلخالل بأوضاع العديد من شيوخ القبائل، ومع تراكم التكلفة اإلنسانية والبشرية وفق تقارير األمم المتحدة، ومع إمكان 
فرض حصار اقتصادي على صنعاء من جبهة الحديدة، فإنه يمكن توقع إمكان حدوث انهيار سياسي وعسكري مفاجئ يتجه الحوثيون على إثره إلى 
التخلي عن صنعاء المتالك قدرات الدفاع عن محافظتهم ومناطقهم األصلية في صعدة؛ ذلك أنه بقدر تأثير البعد الخاص بتقلب الوالءات في اليمن في 
موقف التحالف والشرعية، فإنه مؤثر أيضا في موقف الحوثيين. ومع تمددهم الكبير بأكثر مما تمكنهم به قدراتهم، فإنهم قد ال يشكلون استثناًء على 
القاعدة القائلة بانهيار اإلمبراطوريات حينما تتمدد وتزيد التزاماتها بأكثر مما تمكنها منه قدراتها. يعزز من ذلك إمكانات تصاعد جبهات معارضة 

وجبهات رفض اجتماعية تمارس النضال المدني داخل صنعاء ضد حكم الحوثي وتسقطه.  

3- نجاح الجولة الجديدة من مبادرات التسوية األممية 

على الرغم من فشل الجوالت ومحاوالت الوساطة السابقة التي خاضها المبعوث األممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، فإن الجولة الراهنة التي يجري 
اإلعداد لها بزيارة عدن أوال - على حد ما أعلن- قد تتوافر لها فرص النجاح؛ فالحرب بلغت ذروتها وأرهقت أطرافها فعليا ولم يعد إال أن تتسع 
لحرب إقليمية مباشرة بين إيران والمملكة، وهو احتمال ليس من الصعب تصوره بحسابات الظروف الجارية في المنطقة. واآلن وبعد أن ذهب علي 
صالح عن المسرح وبلغت صواريخ الحوثي عمق المملكة، فإن األجواء مهيأة أكثر لتسوية؛ فلم يعد هناك إمكان لتوزيع مسئولية فشل المفاوضات 

بين الحوثي وصالح. 

إن مطالب الحوثيين مع جولة المفاوضات الجديدة سوف تكون أكثر تحديدا، والجهة التي يسعى الوسيط الدولي والمجتمع الدولي للضغط عليها 
معروفة، واألطراف التي تؤثر فيها إقليميا هي األخرى معروفة تماما. وعلى الرغم من أن تهديد التحالف والشرعية بالعمل العسكري ال تزال هناك 
عثرات كثيرة وحسابات معقدة تقف حائال دون تحقيقه، وعلى الرغم من مساعي الحوثي لفرض نظامه بالقوة داخل صنعاء إال أن استمرار حبال حكمه 

مشدودة ليست بال نهائية، وقد تسقط األوراق من يده فجأة فيهدد بضياع كل شيء، وإذا انهزم فإنه سيكون مالحقا بتهم اإلرهاب واإلجرام.

وعلى جانب المملكة العربية السعودية واإلمارات، فإن أكثر ما يلحق الضرر بهما، أو يشكل خطرا عليهما، أمران أساسيان، هما: إمكان تشكل 
دولة طائفية في الشمال اليمني، تكون بمثابة رأس حربة للتمدد اإليراني المذهبي في قلب الجزيرة العربية، وتغير كليا في المسرح االستراتيجي 
للمنطقة وتهدد األمن القومي العربي وأمن الخليج، أما الثاني فهو هجمات الحوثيين وضرباتهم على الجنوب السعودي وبالصواريخ البالستية في 
عمق المملكة، وفضال عن ما يشكله ذلك من خطر على البنية التحتية والبشرية فإنه يلحق أبلغ الضرر بهيبة الدولة السعودية، ومن ثم لن تتهاون معه 
المملكة، خصوصا إذا اتجه الحوثيون في ضرباتهم إلى تهديد منشآت مدنية أو عسكرية أو مطارات أو ممرات مائية ومنشآت نفطية ومرافق حيوية 

ومشروعات تنموية كبرى، وإذا شمل ذلك التهديد دولة اإلمارات أيضا. 

لذلك، فإنه على األرجح أن تتجه جهود المملكة واإلمارات إلى العمل على وقف إمكان بناء واستقرار دولة تحت حكم الحوثي، ووقف احتماالت 
استمرار الضربات العسكرية لجنوب السعودية وانطالق الصواريخ البالستية في العمق، وكال الهدفين ال يتحقق إال بإنهاء حالة عسكرة الحوثي، 
وعودة الحوثيين إلى الحياة الطبيعية في صعدة. ويبقى كل ذلك متوقفا على قدرة التحالف العربي، السعودية واإلمارات تحديدا، على تقديم إغراءات 

للحوثيين، وإغراءات أوسع لليمنيين على نحو يدفعهم لالنتفاض على حكم الحوثي. 

وهنا فإن اإلعالن عن مشروع تنموي خليجي كبير لليمن ينتشله من الفقر ويدفعه إلى عالم التحديث والحداثة في سياق الدولة الوطنية الالساللية، ومد 
أيادي القوة الناعمة لمجلس التعاون الخليجي ليأخذ بيد اليمنيين، يمكنه أن يشكل مبادرة جاذبة للعقل اليمني نحو تفضيل االستقرار على إذكاء نزعات 

الحرب والثأر.
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حتوالت محتملة

 تراجع احلسم العسكري وتزايد التسوية لألزمة الليبية
د. زياد عقل1

مع نهاية عام 2017 وبداية عام 2018، تدخل األزمة الليبية عامها السابع منذ اندالعها مع ثورة 17 فبراير 2011، وتقترب أزمة االنفصال 

السياسي بين الشرق والغرب من عامها الرابع منذ أن حدث االنقسام في 2014. وظن البعض في بدايات عام 2017 أنه سوف يمثل نوعا من 

االنفراجة في حالة االنسداد السياسي الموجودة في ليبيا، والتي حالت دون تفعيل االتفاق السياسي الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات في ديسمبر 

2015، وكان هناك سببان رئيسيان لتوقع خروج ليبيا من عنق الزجاجة فيما يتعلق بحالة االنفصال السياسي. السبب األول، هو التنسيق المشترك 

الذي تم بين دول جوار ليبيا مصر، والجزائر، وتونس في نهاية عام 2016، وهو التنسيق الذي عبرت عنه عملية إعادة إحياء آلية دول الجوار 

للتعامل مع األزمة الليبية، وهو ما أدى الرتفاع سقف التفاؤل بشأن دور دول الجوار في التأثير على األطراف المختلفة في الداخل الليبي. السبب 

الثاني، هو إعالن دول الجوار عن عقد عدد من اللقاءات التي ستجمع بين أطراف النزاع الرئيسية، وعلى رأسها كل من خليفة حفتر وفايز 

السراج، بهدف التوصل لتفعيل الحل السياسي، وهي اللقاءات التي تمت بالفعل في أوائل عام 2017 في كل من القاهرة وأبوظبي. 

ولكن على الرغم من ارتفاع سقف التوقعات في بدايات العام 2017، لم تقترب األزمة الليبية من التسوية، ولم تخرج ليبيا من عنق الزجاجة، ولم 

تحسم ليبيا جدلية التسوية السياسية والتدخل العسكري، وهو ما يعني أن األزمة الليبية خالل العام 2017 لم تقترب من الحل، ولكنها شهدت عددا 

من التحوالت التي من الممكن أن تكون بمثابة نقاط انطالق إيجابية لعملية التسوية السياسية، وشهدت أيضا عدًدا من النقاط التي من الممكن أن 

تؤدي للمزيد من التصعيد بين األطراف الليبية المتنازعة. 

وبالتالي، يطرح العام 2017 تساؤال جوهريا حول مسارات األزمة الليبية في عام 2018 بين التصعيد، على المستويين السياسي والعسكري من 

ناحية، وبين التوجه نحو التسوية السياسية، من ناحية أخرى، وهي التساؤالت التي تطرح المزيد من األسئلة حول توازنات القوى في الداخل 

الليبي خالل العام الماضي، وكيف ستنعكس هذه المتغيرات في مجمل التوازنات على مسار التسوية السياسية، وعلى التنازالت التي سيقدمها كل 

طرف من األطراف المتنازعة في سياق التفاوض وفقا للموازين الجديدة خالل عام 2018.

أول: توازنات القوى العسكرية في الداخل الليبي

لعل أول هذه المتغيرات هو التواجد العسكري وحجم المساحة الميدانية التي يسيطر عليها كل فصيل من الفصائل المتنازعة في الداخل الليبي، 

حيث شهد عام ٢٠١٧ تحوال ملموسا في حجم األراضي التي يسيطر عليها كل طرف من األطراف. فقد تمدد نفوذ خليفة حفتر والجيش الوطني 

الليبي بشكل ملحوظ في شرق وجنوب شرق ليبيا خالل العام 2017، وتمكن الجيش الوطني الليبي من فرض سيطرته على مناطق كانت تشهد 

الليبي، وعلى رأس هذه المناطق مدينة درنة، وهي السيطرة  العديد من االشتباكات مع الميليشيات المسلحة والتنظيمات اإلرهابية في الشرق 

التنظيمات  المصرية ضد عدد من  المسلحة  القوات  نفذتها  التي  المصرية  الجوية  بالضربات  فيها  الليبي  الوطني  الجيش  استعان  التي  الميدانية 

اإلرهابية في ليبيا، خاصة بعد العملية اإلرهابية التي وقعت في مدينة المنيا في صعيد مصر، والتي تالها رد فعل رسمي من القوات المسلحة 

1- خبير الشئون الليبية مبركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

3
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المصرية حفاظا على األمن القومي المصري، وأمن منطقة جنوب المتوسط ككل. 

وبخالف تزايد التواجد الميداني للجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا، تمكن خليفة حفتر خالل العام 2017 من عقد عدد من التفاهمات مع قبائل 

الطوارق والتبو، وهي القبائل التي تسيطر على أغلب مناطق الجنوب الليبي. وتحولت الوالءات القبلية في الجنوب الليبي لكي تسمح لخليفة حفتر 

والجيش الوطني الليبي ببسط المزيد من النفوذ السياسية والعسكرية في الجنوب الليبي شرقا وغربا. وبغض النظر عن المكاسب العسكرية الناتجة 

عن السيطرة على مناطق من جنوب ليبيا، هناك عدد من المكاسب السياسية التي تؤمنها السيطرة على الجنوب الليبي نظرا لحساسية المنطقة في 

الوقت الحالي لعدد من الفاعلين اإلقليميين والدوليين في المشهد الليبي. 

على الجانب اآلخر، تستمر التحالفات العسكرية في الغرب الليبي في التقلص، وبات من الصعب تحديد قوة عسكرية مسيطرة على أجزاء جغرافية 

شاسعة من الغرب الليبي، كما أنه بات من األصعب الربط بين األذرع السياسية والكيانات العسكرية في غرب ليبيا، وهو ما يؤدي لتراجع مستمر 

في الثقل السياسي للغرب الليبي في سياق الصراع. والجدير بالذكر أنه منذ بدء االنقسام السياسي، لم يعرف الغرب الليبي قوة عسكرية نظامية 

موحدة، بل كانت القوة العسكرية في غرب ليبيا تتجسد في صورة تحالفات بين ميليشيات متنوعة، تتفق فيما بينها على عدد من التوجهات السياسية 

أو المصالح المادية، ولكنها ال تمتلك رؤية وطنية أو تطلعات للتحول المؤسسي كقوات عسكرية تابعة للدولة. 

ومنذ بدء االنقسام، قادت ميليشيات فجر ليبيا التواجد العسكري في الغرب الليبي في سياق الصراع مع الشرق، ثم انهارت هذه التحالفات وحل 

محلها تحالف آخر من الميليشيات تحت اسم »البنيان المرصوص«، وهو التحالف الذي نجح بمساعدة الطيران األمريكي في طرد تنظيم داعش 

من مدينة سرت في نهاية عام 2016. 

ولكن عام 2017 أظهر حقيقة مهمة فيما يتعلق بالكيانات العسكرية في ليبيا، حيث إن هناك رغبة وإرادة سياسية لقيادة عملية من التحول المؤسسي 

لقوات الشرق، أو الجيش الوطني الليبي، فخليفة حفتر يسعى باستمرار إلضافة المزيد من المهنية والمؤسسية على الجيش الوطني الليبي، وهو ما 

يتجلى في األكاديميات العسكرية وفي التدريب الذي تحصل عليه كوادر الجيش الوطني الليبي من قبل القوات المسلحة المصرية ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة. 

وبالتوازي مع ذلك، ظهرت خالل عام 2017 غياب المهنية والمؤسسية عن الكيانات العسكرية الشرعية في غرب ليبيا، حيث اشتبكت قوات 

تابعة لخليفة الغويل، رئيس حكومة االنقاذ، مع قوات تابعة لفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. واتخذت هذه االشتباكات من 

العاصمة طرابلس مسرحا خالل العام 2017. وبالتالي، مع كل بوادر غياب االستقرار التي جاء بها العام 2017، بات من الضروري التساؤل 

حول مستقبل األزمة الليبية خالل العام 2018.

ثانيا: دور األمم المتحدة في التسوية السياسية

ولعل النقطة األبرز التي يتطلع إليها متابعو الشأن الليبي خالل عام 2018 هي مسألة التسوية السياسية، وخطة األمم المتحدة التي يسعى غسان 

سالمة، المبعوث الجديد لألمين العام لألمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، لتطبيقها منذ بداية واليته وانتهاء والية سلفه األلماني مارتن كوبلر. 

يتطلع غسان سالمة خالل العام 2018 لتغيير نمط عمل األمم المتحدة كمنظمة في ليبيا، فهو من ناحية يسعى للتأكيد على استمرارية شرعية اتفاق 

الصخيرات، ومن ناحية أخرى، يهدف سالمة إلرساء خطة طويلة المدى فيما يتعلق بالشأن الليبي، يندرج في ثناياها قضايا المصالحة الوطنية 

بذاته فيما يتعلق بعودة أنصار نظام معمر  وعودة فصائل سياسية واجتماعية لمشهد صنع القرار في الداخل الليبي، وهو ما يعد تحدياً مستقالً 

القذافي، وعلى رأسهم سيف اإلسالم القذافي للعب دوراً سياسيا. 
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تسعى بعثة الدعم لألمم المتحدة في ليبيا لفرض عملية مصالحة سياسية تستوعب كل الفصائل المتنوعة في المشهد السياسي الليبي، ولكن الجدير 

بالذكر أن األطراف الفاعلة في سياق الصراع في الوقت الحالي، وعلى رأسها خليفة حفتر وفايز السراج، ال ترغب في زيادة كيانات إضافية 

للمعادلة السياسية، وبالتالي، تظل اإلرادة السياسية لألطراف الفاعلة في الصراع الليبي غير قابلة لعودة رموز نظام القذافي للمشهد السياسي، 

لتصور  التوصل  أرضية عدم  كان على  أو  فبراير،  لثورة 17  معادي  سياسي  بعودة فصيل  القبول  أرضية عدم  الرفض على  هذا  كان  سواء 

مؤسسي وسياسي لدمج عناصر النظام السابق في العملية السياسية، وهو ما يشير لغياب البعد العملي والميداني فيما يتعلق باألداء األممي المرتبط 

بمحاوالت التسوية السياسية في ليبيا. 

وبالتالي، تقبع ليبيا في بداية عام 2018 تحت وطأة التساؤل حول جدلية التدخل العسكري والتسوية السياسية، ويتسيد هذه التساؤالت موقف خليفة 

حفتر من التسوية السياسية خالل العام 2018، خاصة بعد انتهاء المدة المقررة في اتفاق الصخيرات للفترة االنتقالية، والتي كانت من المفترض 

أن تنتهي في ديسمبر 2017، وهو ما استخدمه خليفة حفتر مؤخرا لنيل المزيد من المكاسب السياسية في سياق عملية إعادة التفاوض. 

ولكن الجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من حلفاء خليفة حفتر يظلوا متمسكين باالتفاق السياسي، ويظلوا غير قادرين على معاداة اإلرادة السياسية 

الدولية المساندة التفاق الصخيرات دعماً لخليفة حفتر، وهو ما تجسد في تأكيد كل من جمهورية مصر العربية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

بتمسكهم باتفاق الصخيرات، وبالتزامهم بالخارطة األممية التي أعلن عنها غسان سالمة، والتي وإن كانت ال تحظى بالكثير من الدعم في الداخل 

الليبي، فهي تمتلك كل الدعم اإلقليمي من قبل الفاعلين في األزمة الليبية، والذين يرون في خارطة التسوية السياسية التي طرحتها األمم المتحدة 

مخرجاً من صراعات الداخل الليبي بأقل الخسائر السياسية الممكنة. 

ثالثا: مستقبل األزمة الليبية في عام 2018

لذا يصبح التساؤل األكثر منطقية في بدايات العام 2018 هو استمرار شرعية اتفاق الصخيرات من عدمه، حيث أعلن خليفة حفتر انتهاء المدة 

التي تحظى بشرعية  الكيانات  لم تعد  انتقالية، وبالتالي  بمثابتها فترة  اتفاق الصخيرات  المتحدة، والمنصوص عليها في  المقررة من قبل األمم 

تمخضت عن اتفاق الصخيرات ممثال شرعيا للشعب الليبي، بل إنها باتت كيانات ال تتسم بأي نوع من الشرعية بعد انتهاء المدة التي كان من 

المفترض أن يُفعل االتفاق السياسي خاللها. 

وردا على ذلك، وعلى الجانب اآلخر، تتمسك الكيانات التي تستمد شرعيتها من اتفاق الصخيرات، وعلى رأسها المجلس الرئاسي، ببنود االتفاق، 

وترى أن حكومة الوفاق لم تنل إجازة مجلس النواب، وهو الشرط الذي تبدأ منه الفترة االنتقالية التي كان من المفترض أن تنتهي في ديسمبر 

2017، وبالتالي، يظل االتفاق فاعال نظرا لعدم تفعيل الشرط الذي كان من المفترض أن يشكل نقطة بداية للفترة االنتقالية.

ووفقا للمعطيات في المشهد الليبي في الفترة الحالية، وعلى الرغم من تصريح خليفة حفتر بانتهاء شرعية الكيانات السياسية الصادرة عن اتفاق 

الصخيرات، إال أن مسار التسوية السياسية لألزمة الليبية الذي تقوده األمم المتحدة يظل هو المسار األكثر حظا في سياق األزمة خالل العام 2018 

تجعل من المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج جزءا محوريا من المعادلة. 

فعلى الرغم من قلة سيطرته الميدانية على مساحات جغرافية، خاصة إذا ما تم مقارنة هذه السيطرة بالتقدم الميداني للجيش الوطني الليبي، يظل المجلس 

الرئاسي يحظى بدعم من عدد من الدول األوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، وهو الدعم الذي من المتوقع أن يستمر خالل العام 2018 نظرا للدور الذي يقوم 

به المجلس الرئاسي في رعاية المصالح اإليطالية في الغرب الليبي. ولذا، من المتوقع أن يشهد الصراع الليبي خالل العام 2018 تقدما ميدانيا متزايدا 

للجيش الوطني الليبي، ويقابله على الجبهة األخرى دعم سياسي أوروبي مستمر للمجلس الرئاسي كبند من أحد بنود معادلة التسوية السياسية في ليبيا. 
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ويبدو أن عام 2018 سيشهد استمرار التساؤل حول إمكانية إقامة عملية سياسية مؤسسية في ليبيا، سواء جاءت هذه العملية في شكل انتخابات 

تشريعية ورئاسية، أو في شكل استفتاء على الدستور الذي من المفترض أن تنتهي لجنة صياغة الدستور من مسودته خالل األشهر األولى من عام 

2018. وبغض النظر عن الدعم الدولي للعملية السياسية في ليبيا، إال أن التساؤل حول إمكانية القبول بنتيجة انتخابات سياسية في بلد ينتشر فيه 

السالح خارج سيطرة الدولة، وتتحكم في العديد من شئونه ميليشيات مسلحة ال تعمل على أرضية وطنية، يظل تساؤال مشروعا ومعني بُمخرجات 

عملية التسوية السياسية في الحالة الليبية. 

األطراف  قبل  تنازالت من  لتقديم  بنتائجها سيحتاج  والقبول  السياسية  العملية  أن  إلى  الواقع  أرض  المعطيات على  كل  تشير  اإلطار،  هذا  في 

المتنازعة في الداخل الليبي، حيث سيسعى كل طرف لتأمين أعلى سقف ممكن من المكاسب السياسية، في ظل اضطرار األطراف المختلفة لتقديم 

عدد من التنازالت السياسية. وسوف تكون الموازنة بين المكاسب والتنازالت السياسية في إطار عملية التسوية هي الشغل الشاغل لألطراف الليبية 

المتصارعة خالل عام 2018، ويبقى شرق ليبيا، وفقا لمعطيات الصراع خالل عام 2017، هو الطرف األوفر حظا في سياق عملية التسوية. 

قراءة مجمل تحوالت المشهد الليبي في الفترة )2017- 2018( توضح أن الفترة القادمة هي فترة تتراجع فيها احتماالت الحسم العسكري، في 

حين تتعاظم، نظرا ألسباب متعددة، فرص التسوية السياسية. ويبدو أن عام 2018 سوف يكون العام الذي يحاول خالله كل طرف من أطراف 

المستويين  الفاعلة على  الدول  المتوقع أن تظل  التسوية. ومن  التفاوض حول  السياسية في سياق  المكاسب  لتأمين أكبر كم ممكن من  الصراع 

اإلقليمي والدولي في سعيها لتمكين حلفائها في الداخل الليبي، ولكن لن يخرج هذا التمكين عن سياق االتفاق السياسي الذي ترعاه األمم المتحدة. 

كما أنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 خالفا شديدا حول عودة رموز النظام السابق للعمل العام، وهو ما سيكون بمثابة أحد األبعاد الُمشكلة للجدل 

السياسي في المشهد الليبي خالل عام 2018. 
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إنهاء  داعش

 احملدد احلاكم ملستقبل بنية الدولة العراقية
د.إميان رجب1

مع نهاية العام 2017، يكون العراق قد قضى مدة عامين ونصف في حرب ضد تنظيم داعش الذي أعلن عن قيام دولته على أجزاء من األراضي 

العراقية والسورية في 10 يونيو 2014. وتشير تصريحات القيادات العراقية، وكذلك مسئولو التحالف الدولي ضد داعش الذي شكلته الواليات 

بأن قضية  المقال  التنظيم في تكريت واألنبار والموصل. ويجادل هذا  انتصارا عسكريا تحقق ضد  إلى أن هناك  المتحدة في سبتمبر 2014، 

تداعيات إعالن االنتصار العسكري على داعش ستظل تتصدر أهم التطورات في العراق في العام 2018، وستظل محددا مهما لما يمكن أن 

يحدث في قضية استقالل إقليم كردستان، ولمستوى دمج السنة في مؤسسات الدولة السياسية واألمنية. وهي قضايا لم يتمكن العراق من التعامل 

معها بطريقة تعزز من بنية الدولة الجديدة أو الهوية الوطنية أو تحقق نوعا من السالم االجتماعي في العراق في الفترة التالية على سقوط نظام 

صدام حسين في عام 2003، حيث ظل العراق يتصدر قائمة الدول الهشة في المنطقة والتي تمر بصراعات مسلحة تؤثر على بنية الدولة وعلى 

قدرة مؤسساتها على القيام بوظائفها. 

أول: التطورات الرئيسية خالل عام 2017

ظل تنظيم داعش خالل هذه الفترة يمثل التهديد الرئيسي الذي وحد جهود كل من القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي، وقوات البشمركة 

الكردية، وقوات الحشد الشعبي، خاصة بعد نجاحه في السيطرة على حوالي 40 % من األراضي في العراق وفق تقديرات معهد دراسات الحرب، 

وتحول المناطق التي يسيطر عليها إلى ما يشبه منطقة عازلة بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية في بغداد وتلك الخاصة بإقليم 

كردستان.

فقد نجحت هذه القوات مجتمعة في دحر التنظيم في تكريت واألنبار والموصل وتقليص المساحة التي يسيطر عليها فعليا إلى أقل من 7 %، إذ 

تراجعت المساحة التي تخضع لسيطرة التنظيم بصورة مباشرة في عام 2017 مقارنة بتلك التي كان يسيطر عليها في عام 2014. وتزامن مع 

ذلك تزايد المناطق التي يستطيع التنظيم أن ينفذ فيها عمليات خاطفة ولكن دون أن يحتفظ فيها بحضور قوي على األرض، وهو ما يتضح في 

الخريطتين رقم 1، ورقم 2. 

1- خبير في األمن اإلقليمي وقائم بأعمال رئيس وحدة الدراسات العسكرية واألمنية مبركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

4



18
acpss.ahram.org.eg  : املوقع االليكتروني

خريطة رقم  )1(

خريطة رقم )2(
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ويمكن القول إن إعالن االنتصار على تنظيم داعش يعد بمثابة نزع الفتيل عن قنبلة موقوتة ستعيد تفجير العديد من األزمات التي مر بها العراق 

في الفترة السابقة على إعالن التنظيم عن قيام دولته في عام 2014، والتي ال يوجد في األفق حلول يمكن أن تتعامل معها، وهو ما يمكن إجماله 

في النقاط التالية:

التكوين  العراقية بسبب غلبة  القوات  التكوين الطائفي للمؤسسات األمنية: حيث كشفت الحرب ضد داعش، من ناحية، عن ضعف تكوين   -1

الطائفي عليها، وهو ما كشف عنه عدم قدرة القوات العراقية على تحقيق أي انتصار عسكري مستديم ضد قوات داعش، رغم الدعم الذي حصلت 

عليه من قوات التحالف الدولي منذ تشكيله في سبتمبر 2014. لذا تزايدت أهمية الشراكة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة التي أثبتت مهارة 

عالية في التعامل مع داعش. وكذلك برر هذا القصور، من الناحية العددية، في اتجاه الحكومة العراقية لرعايتها تشكيل قوات الحشد الشعبي، 

والتي يقدر عددها بحوالي 60 ألف مقاتل. وتألفت هذه القوات في جزء منها من كتائب مقاتلة من الشيعة العراقيين بدعم من المرجعية الدينية آية 

هللا علي السيستاني، وفي جزء آخر من كتائب مقاتلة مدعومة من جانب إيران.

وقد اتخذت الحكومة العراقية قراًرا بدمج قوات الحشد الشعبي في المؤسسة العسكرية العراقية منذ نوفمبر 2016. هذا القرار من الناحية العملية 

يعزز بال شك من التكوين الطائفي للمؤسسات األمنية في العراق، والتي تعد مشكلة مستمرة منذ تشكيل أول حكومة عراقية دائمة في عام 2005 

برئاسة إبراهيم الجعفري. ولعل هذا يفسر مطالبة العديد من السياسيين السنة بضرورة حل هذه القوات. 

2- ضعف السيطرة على المناطق المحررة: ارتباطا بالنقطة السابقة، وبالنظر إلى ضعف الحكومة المركزية ومحدودية قدراتها على استعادة 

األمن وفرض النظام في العديد من المدن، وهي مسألة تجلت في المدن التي كانت تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة في الفترة التالية على 

عام 2006، فإن ذات المشكلة مستمرة في المناطق التي تم إعالن االنتصار العسكري على داعش فيها، خاصة في ظل وجود مشكلة النازحين 

الذين اضطروا لترك منازلهم بسبب سيطرة داعش على المدن التي يعيشون فيها والذين يقدر عددهم وفق تقديرات مفوضية األمم المتحدة لشئون 

الالجئين بحوالي 6 مليون عراقي، و3.2 مليون نازح داخلي.

وهناك اتجاه في العراق يرى أن تحقيق السيطرة الحكومية على هذه المناطق يكون من خالل إنشاء مقرات لتمركز قوات الحشد الشعبي فيها، وهذا 

يثير مشاكل طائفية تصاعدت في أحيان معينة إلى مواجهات عنيفة خاصة في المناطق التي عرفت تقليديا أنها ذات أغلبية سنية، وهو ما سيؤثر 

على المرشحين السنة في هذه المدن في االنتخابات المقرر عقدها في مايو 2018 على نحو قد ينبئ بمواجهات طائفية عنيفة في هذه المناطق. 

3- السنة خارج مؤسسات الدولة: إلى جانب ذلك، فإن تراجع أهمية قضية الدمج السياسي للقوى السنية في المؤسسات األمنية خالل هذه المرحلة 

نتيجة تزايد االهتمام بإلحاق الهزيمة بداعش، هو في حقيقة األمر يرجئ األزمة السياسية مع القوى السنية واليقدم حال لها، وهي أزمة ترجع 

جذورها إلى حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والتي ارتبطت بصورة رئيسية بعدم عدالة تمثيلهم في المؤسسات السياسية واألمنية 

وبعدم حصولهم على نصيب عادل من عوائد التنمية في العراق.

ولعل عدم حل هذه األزمة يفسر من ناحية تجدد الحديث خالل المرحلة التالية على اإلعالن عن هزيمة داعش في الموصل عن أهمية إطالق حوار 

وطني يكفل التوصل لحلول حقيقية لهذه األزمة من ناحية، ويحول دون استخدام داعش كمبرر إلقصاء مزيد من السنة من المؤسسات األمنية في 

العراق. وفي هذا اإلطار، يمكن فهم تصريح سليم الجبوري، المتحدث باسم البرلمان العراقي، في نوفمبر 2017 عن أن الهزيمة الحقيقية لداعش 

تحتاج إلى "انتصار سياسي يتعامل مع األخطاء التي أدت إلى نشأة داعش"، وحديث أسامة النجيفي عن أهمية البحث عن "شراكة وطنية جديدة" 

تعالج كل األسباب التي أدت إلى نشأة تنظيم داعش ونجاحه في السيطرة على مناطق عدة في العراق. 

4- استقالل األكراد: سعى األكراد خالل العام 2017 لجني العائد السياسي لمشاركتهم في الحرب على داعش من خالل  تنظيمهم االستفتاء على 
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استقالل إقليم كردستان في سبتمبر 2017. ويرتبط بقضية استقالل اإلقليم، ثم التوافق الضمني على تأجيل تنفيذ عملية االستقالل على نحو يتماشى 

مع نتائج االستفتاء، تجدد الحديث عن المشاكل التقليدية بين حكومة كردستان والحكومة المركزية في بغداد والتي أجلت حكومة حيدر العبادي 

النظر فيها بعد توليها السلطة في عام 2014 بسبب أولوية الحرب على داعش. وتتضمن هذه المشاكل استقالل كردستان في إدارة موارده النفطية، 

ومصير المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وغيرها، وقضية الميزانية الخاصة بقوات البشمركة.

ثانيا: السيناريوهات المتوقعة خالل عام 2018

يمكن تحديد ثالثة سيناريوهات متوقعة قد يشهدها العراق خالل العام 2018. 

السيناريو األول، يتمثل في نجاح داعش في إعادة ترتيب صفوفه واستعادة السيطرة على األنبار مرة أخرى، ومنها ينطلق للسيطرة على مناطق 

أخرى في العراق. ويستند هذا السيناريو إلى أن قائد التنظيم لم يقتل بعد، وهو أبو بكر البغدادي، وأن أفكاره وآليته اإلعالمية التزال تعمل بكفاءة 

واتجهت طوال العام 2017 للتأكيد على فكرة الحرب على حساب الحديث عن دولة الخالفة. وهذا على عكس ما كان يميز الخطاب اإلعالمي 

لداعش خالل 2015. 

كما أن التنظيم نجح في تطوير وسائل تمويله من خالل االتجار في البيتكوين وغيرها. كما أن األسباب التي سهلت نشأة التنظيم التزال ماثلة دون 

عالج من قبل الحكومة العراقية. وهذا السيناريو يفترض أن ما أُعلن من انتصار عسكري على داعش من قبل الحكومة العراقية هو أمر مؤقت، 

ويمثل مرحلة انتقالية قد يشهد العام 2018 انتهائها.

السيناريو الثاني، ينصرف إلى انتهاء داعش كتنظيم ولكن قد تتشكل جماعات من رحمه في المناطق التي ال يزال يستطيع أن يشن فيها عمليات 

عسكرية على النحو الموضح في الخريطة رقم 2، خاصة تلك الواقعة في محافظة األنبار قرب الحدود مع سوريا، السيما في ظل استمرار المعركة 

في سوريا وعدم حسمها بعد. وقد تتخذ هذه الجماعات اسم مختلف عن اسم التنظيم، وتستلهم األفكار الخاصة بالتنظيم، وتتجه بدال من إعالن السيطرة 

على مناطق معينة إلى اتباع استراتيجية الكر والفر دون أن تعلن السيطرة على منطقة معينة، بجانب اتباع استراتيجية االختباء بين المدنيين. 

ويعزز تحقق هذا السيناريو ثالثة عوامل. العامل األول هو ضبابية مصير العناصر المقاتلة المنضوية في صفوف داعش سواء العراقية أو السورية، 

أو القادمة من خارج العراق وسوريا، والتي قدر عددها حتى يناير 2015 بعدد 20 ألف مقاتل. ففي ظل استمرار العمليات العسكرية ضد داعش في 

الموصل تشير التقديرات إلى أن إجمالي من خرج من العراق وسوريا يتراوح بين 4000 و5000 مقاتل، األمر الذي يثير تساؤالت حول أين ذهب 

باقي المقاتلين األجانب الذين انضموا لصفوف داعش خالل السنوات الثالث السابقة؟ وأين ذهب المقاتلون المحليون والذين يقدر عددهم بما يتراوح 

بين 15-10 ألف مقاتل، خاصة أنه لم تُعلن أية بيانات خاصة بقتل أو اعتقال عناصر من التنظيم في المناطق التي تمت هزيمته فيها.

ويتعلق العامل الثاني باستمرار األزمات السياسية الممتدة دون حل، والتي تم توضيحها في الجزء السابق والتي تتعلق بصورة رئيسة بتدني تمثيل 

السنة في المؤسسات األمنية والسياسية، خاصة في ظل االتجاه لمأسسة وضع الحشد الشبعي.

ويتعلق العامل الثالث بصعوبة إحكام السيطرة على المناطق التي تم تحريرها من سيطرة داعش، في الفترة التالية على إعالن االنتصار العسكري. 

إحكام السيطرة يتطلب، من ناحية، أن تكون أدوات استعادة األمن كلها بيد الحكومة العراقية والقوات التابعة لها. ويتطلب، من ناحية ثانية، أن 

تكون الحكومة العراقية قادرة على فرض النظام وما يرتبط بذلك من إعادة بناء البنى التحتية في هذه المناطق، وتوفير الخدمات االجتماعية 

واالقتصادية بصورة مستدامة، فضال عن إعادة النازحين بسبب المواجهات العسكرية، وهي مسألة محل اختبار خاصة أن المناطق التي أُعلن عن 

تحريرها مبكرا في العام 2015 مثل تكريت، لم تتمكن الحكومة من القيام بهذه المهام فيها وتركت العبء على القوى المحلية. 
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السيناريو الثالث، يتمثل في تكرار نموذج ما بعد هزيمة القاعدة في عامي 2007-2006، بمعنى أن تتراجع الحرب على اإلرهاب في العراق 

مع تجدد األزمات السياسية التي أرجأت بسبب الحرب على داعش. فخالل الفترة التالية على هزيمة القاعدة ورغم أهمية الدور الذي لعبته قوات 

الصحوة التي شكلتها قبائل السنة في إلحاق الهزيمة العسكرية واالجتماعية بتنظيم القاعدة، إال أن هذه القبائل لم تجن أي ثمار تعزز من التمثيل 

السياسي للقوى السنية في مؤسسات النظام، سواء السياسية أو األمنية أو البيروقراطية. ورغم ما أُعلن عن دمج قوات الصحوة في المؤسسات 

األمنية العراقية إال أن ذلك تعثر، وانتهى األمر بتفكك الصحوات واتجاه العديد من أفرادها لالنضمام للجماعات المسلحة على تنوعها. 

وقد كان ذلك كفيال بتفجر العديد من األزمات السياسية التي لعبت دورا مهما من ناحية في استمرار العنف المجتمعي بصوره المتعددة في العراق، 

ومن ناحية ثانية في تعدد مستويات الصراع بين الميليشيات المسلحة في المدن العراقية والتي كانت تتصارع على الثروة والسلطة وعلى السيطرة 

على األرض، ومن ناحية ثالثة في تعزيز الطبيعة الطائفية لنظام الحكم في العراق وتأكيد طابعه الشيعي، وما ارتبط بذلك من تزايد النفوذ اإليراني 

في العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

ومن ثم، يصبح من المتوقع أن يشهد العراق خالل العام 2018 تجدد هذه األزمات بصيغ مختلفة، مع عودة حديث القوى السنية عن إنشاء األقاليم 

في العراق باعتبار ذلك المخرج الذي يمكن من خالله أن تحصل القوى السنية على تمثيل أفضل، وهو ما سيؤثر على شكل الدولة العراقية في 

المستقبل والذي ال يوجد اتفاق عليه بين القوى الرئيسية. مثل هذا السيناريو سيكون له تأثيره بالطبع على مخرجات االنتخابات البرلمانية في حال 

انعقادها، والتي من غير المستبعد أن يكون تشكيل الحكومة العراقية في الفترة التالية على إعالن نتائجها عملية معقدة قد تستغرق سنة كما حدث 

في الفترة التالية على انتخابات 2009.

فقد مثلت الحرب ضد تنظيم داعش مخرجا مؤقتا للعراق من أزمات بنيوية ارتبطت بتشكل الدولة الجديدة في الفترة التالية على عام 2003، حيث 

نجح التنظيم في توحيد صفوف القوى العراقية على اختالفها وراء هدف واحد وهو الحاق الهزيمة العسكرية بالتنظيم، وذلك رغم كونها أطرافا 

في تلك األزمات البنيوية التي لم تتمكن الحكومات العراقية الدائمة التي تشكلت منذ عام 2006 من تبني سياسات تعالج هذه األزمات بصورة فعالة 

وفي أحيان كثيرة عملت على تعميق بعض تلك األزمات. ومع تحقق هدف االنتصار العسكري على التنظيم، ستعود لمواجهة األزمات البنيوية 

وستكون كيفية إدارة القوى الثالث الرئيسية الشيعية والسنية والكردية لعالقاتها دور مهم في تحديد مستوى االستقرار الذي سيتمتع به العراق 

خالل الفترة المقبلة. 
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أزمة ممتدة

 أثر الصراعات اإلقليمية على مسار األزمة اللبنانية
د. محمد السعيد إدريس1

إن المسار المحتمل لمستقبل األزمة اللبنانية خالل العام 2018 مرتبط بتفاعالت صراعية حادة في الشرق األوسط، إذ إن هذه األزمة التي ليست 

في حقيقتها أزمة لبنانية بل هي »أزمة إقليمية« ممتدة في صميم التطورات البائسة لألزمة السورية، وفي عمق تفاصيل التسوية التي يجري 

إعدادها بين »سوتشي وجنيف والرياض« دون إغفال لواشنطن وتل أبيب. ناهيك عن ارتباطهما األكيد باألزمة اليمنية. ولم يكن ذلك تحوال جديدا 

فمشكلة لبنان أنه يعيش دائما مأزوما، لكنه عادة ما يتفوق على نفسه في تجاوز أزماته، التي لها عمقها الداخلي المتأصل في فسيفساء تكوينه الديني 

والطائفي والطبقي، ولها أيضا امتداداتها العربية واإلقليمية بسبب خصوصيته الجيو- ستراتيجية لوقعه على التماس مع الكيان الصهيوني من 

ناحية، وتداخله الجغرافي واالجتماعي ومن ثم السياسي مع سوريا، من ناحية أخرى.  

فقد عاش لبنان نكبة فلسطين منذ بدايتها، واستضاف التدفقات األولى من الجئي عام 1948، كما أنه عايش كافة الحروب واألزمات العربية، وكان 

دائما من يدفع أثمانها. فالحرب األهلية اللبنانية التي تفجرت عام 1975 كانت شرارتها ودوافعها شديدة االرتباط بالوجود الفدائي الفلسطيني على 

أرضه، وعدوان إسرائيل على لبنان عام 1982 كان بدافع إنهاء الوجود الفدائي في لبنان، وبانتهاء الوجود الفدائي الفلسطيني بدأ الوجود العسكري 

والسياسي السوري الذي وضع لبنان دائما على حافة األزمات. 

وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية األسبق هي ذروة األزمة في لبنان في عام 2005، والتي قادت بعد ذلك إلى فرض 

المزيد من تغلغل النفوذ العربي واإلقليمي ووقوع لبنان تحت وطأة الحرب بالوكالة بين السعودية وإيران وخاصة في أعقاب العدوان اإلسرائيلي 

على لبنان عام 2006، وهو العدوان الذي كان يستهدف باألساس إنهاء الوجود اإليراني في لبنان عن طريق استهداف تدمير »حزب هللا« وتفكيك 

التحالف السوري- اإليراني.

هذا التاريخ الطويل من عالقة لبنان باألزمات دخل مرحلة جديدة مع تفجر األزمة السورية وتورط العديد من القوى اإلقليمية والدولية فيها، وكان 

من بينها »حزب هللا« متحالفا مع إيران للقتال إلى جانب الجيش والنظام السوري ضد منظمات المعارضة والجماعات اإلرهابية المدعومة من 

أطراف عربية وأخرى إقليمية ودولية. وكانت للتطورات األخيرة التي شهدتها هذه األزمة أثارها المباشرة على تفجير أحدث أزمات لبنان التي 

فجرتها االستقالة المثيرة والدرامية وغير المسبوقة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من العاصمة السعودية الرياض وعبر أحد القنوات 

الفضائية السعودية.

أول: استقالة الحريري بين السبب والنتيجة

أعلن سعد الحريري في 4 نوفمبر 2017 استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية »على الهواء« صبيحة زيارة ثانية للمملكة العربية السعودية عقب 

زيارة سابقة قبل أيام قليلة ما أعطى انطباعا بأن زيارته الثانية كانت استدعاء من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لكن الملفت في هذه 

1- مستشار مبركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
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االستقالة أنها ركزت على انتقاد إيران و«حزب هللا« ومشيرا إلى أنه مستهدف باالغتيال. ففي بيان االستقالة الذي تاله الحريري كانت إيران 

محور اتهام مباشر ليس فقط بسبب تدخالتها في لبنان بل وأيضا بسبب تدخالتها وتهديداتها لدول عربية، مشيرا إلى أن »إيران ال تحل في مكان 

إال وتزرع فيه الفتن والدمار، يشهد على ذلك تدخالتها في البالد العربية، يدفعها في ذلك حقد دفين على األمة العربية، ولألسف وجدت من أبنائنا 

من يضع يده بيدها، وهي تسعى إلى خطف لبنان من محيطه العربي«. وتابع: »أريد أن أقول إليران واتباعها إنهم خاسرون، وستقطع األيادي 

التي امتدت إلى الدول العربية بالسوء«.

فقد كانت االستقالة غريبة، وكانت المبررات أكثر غرابة حيث يستقيل رئيس الحكومة من دولة أخرى، وأن يكون سبب االستقالة تدخالت في 

شئون بالده، لذلك كان تعليق وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي أن استقالة الحريري »ملتبسة ومرتبكة ومشبوهة في أربعة: التوقيت والمكان 

والوسيلة والمضمون«.

وإذا كانت إيران قد عبرت عن أسفها الستقالة الحريري واعتبرت أن اتهاماته »غير حقيقية وبال أساس وصادرة عن الصهاينة واألمريكيين إلثارة 

التوتر في لبنان والمنطقة«، فإن إسرائيل وعلى لسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو كانت حريصة على تلقف الحدث وتوظيفه لصالح صراعها 

مع إيران. فقد أعلن نتنياهو أن »استقالة الحريري واألسباب التي أعلنها يجب أن تشكل جرس إنذار للعالم بمواجهة األطماع اإليرانية«، واتهم 

إيران بأنها »تسعى إلى تحويل سوريا إلى لبنان ثان، وأن عدوانها ال يهدد إسرائيل فحسب بل الشرق األوسط برمته«.

هذا الربط اإلسرائيلي بين استقالة الحريري والدور اإليراني في سوريا بمشاركة »حزب هللا« فرض تساؤال مهما بخصوص هذه االستقالة من 

ناحية التوقيت ومن ناحية المكان. فاالستقالة جاءت في أعقاب حسم المعارك ضد تنظيم »داعش« في سوريا من جانب تحالف »روسيا- إيران- 

حزب هللا- النظام السوري« وتوازن القوى الذي فرضه هذا التحالف في سوريا من منظور القوى اإلقليمية األخرى الرافضة للقبول بهذه المعادلة 

الجديدة للقوة خاصة: إسرائيل والسعودية. كما أن االستقالة جاءت متزامنة مع العدوان الصاروخي الذي تعرض له مطار الملك خالد في العاصمة 

السعودية الرياض من جانب الميليشيات الحوثية في اليمن واتهام السعودية لكل من »حزب هللا« وإيران بالمسئولية عن إمداد الحوثيين بهذا النوع 

من الصواريخ الباليسيتة المتطورة.

التليفزيون وليس بالطرق الدستورية المتبعة. لذلك كان التساؤل المهم بهذا  أما من ناحية المكان فاالستقالة أُعلنت من الرياض وعبر شاشات 

الخصوص: هل هذه االستقالة نتيجة لتراكمات الصراع في سوريا واليمن ورفض لتنامي الوجود العسكري والنفوذ السياسي اإليراني في سوريا 

واليمن، أما أن هذه االستقالة سبب لتفجير أزمة في مواجهة إيران و«حزب هللا«. بمعنى هل االستقالة جاءت رفضا لتداعيات األزمات اإلقليمية 

والدور اإليراني البارز فيها، أم أنها مدخل لتفجير أزمة في لبنان ضد »حزب هللا« وإيران، خاصة بعد اإلصرار السعودي على الربط بين عدول 

الحريري عن استقالته وحل األزمة في لبنان وبين مطلب »نزع سالح حزب هللا«، حيث أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن »لبنان لن 

ينعم بالسالم إال بنزع سالح حزب هللا.. وأن يتخلى عن سالحه ويصبح حزبا سياسيا«، مشيراً إلى أن »حزب هللا كان يضع العراقيل في طريق 

حكومة الحريري، وأنه اختطف النظام المصرفي اللبناني، ويقوم بتهريب األموال والمخدرات، وتدخل في البحرين واليمن وسوريا وهذا غير 

مقبول«.

األرجح أن الرئيس اللبناني ميشال عون واألمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا فهما االستقالة على أنها أداة مدبرة لتفجير أزمة في لبنان، 

وفهما قبلها أن سعد الحريري مختطف في السعودية، وأن االستقالة »ممالة عليه« من جانب ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، وأن 

الحريري مختطف أو على األقل »إقامته محددة« في السعودية، ومن ثم جاءت إدارتهما لألزمة من منطلق »تفويت الفرصة« على السعودية 

واستهدافها تفجير أزمة سياسية في لبنان من خالل منهاجية تهدئة ردود الفعل واعتبار االستقالة »كأن لم تكن« نظرا ألنها لم تصدر عبر المسارات 
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الدستورية، وتركيز الجهود، عبر التواصل مع أطراف عربية ودولية بارزة، من أجل »اإلفراج عن رئيس الحكومة وعودته إلى لبنان«، ثم بعدها 

يمكن البحث في شأن استقالته من عدمها. 

فقد تواصل الرئيس اللبناني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد »وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته وسالمة أراضيه 

ووحدة شعبه«، ومع ملك األردن عبد هللا الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وغيرهم ونجح في تعبئة رأي عام عربي ودولي رافض 

الحتجاز الحريري في الرياض والمطالبة بعودته إلى بالده. أما السيد حسن نصر هللا فقد دعا إلى الهدوء وعدم االستعجال في التحليالت، وأفاد 

أن »خبر االستقالة صدر عن قناة العربية ببيان مسجل حصرا يعطي استنتاجات أن االستقالة كانت قررا سعوديا أجبر الحريري عليه«. وقال 

نصرهللا »نتوقف عند شكل تقديم االستقالة وما فيه من دالالت ترتبط بسيادة لبنان وكرامته وكرامة رئيس الحكومة نفسه«. واعتبر أن شكل تقديم 

االستقالة »يكشف عن طريقة وأسلوب التدخل السعودي في الشئون اللبنانية، مع أنها تقوم بالحروب على اآلخرين التهامهم بالتدخل بالشئون 

العربية«. وحول مضمون االستقالة قال »لن نعلق ولن نناقش المضمون السياسي فيه، رغم وجود اتهامات قاسية، ونحن نعتقد أن النص نص 

سعودي، وإذا ما أردنا النقاش فيجب أن يكون السعودي هو الطرف بالنقاش وليس الحريري«.

ثانيا: عودة الحريري واحتواء األزمة

نجحت الوساطة الفرنسية المباشرة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون الذي زار الرياض والتقى بولي العهد السعودي، كما زار وزير الخارجية 

الفرنسي الرياض هو اآلخر مطالبين بسماح السعودية لسعد الحريري بالسفر إلى فرنسا. وفعال ُسمح له بذلك، ولكن دون اصطحاب أسرته، وهو 

ما اعتبر »إفراجا مشروطا«. وبوصول سعد الحريري إلى لبنان عبر مروره بقبرص ولقائه هناك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمكن 

القول إن هذه العودة نزعت فتيل األزمة، خاصة أنه بعد عودته رفع شعار »التريث« في البحث في االستقالة، أي إما تفعيلها وتقديمها دستوريا 

إلى الرئيس اللبناني وإما تجميدها والتعاطي مع مشروع وطني للتسوية. رغم ذلك يبقى التخوف حول مستقبل األزمة الذي مازال محفوفا بالخطر 

على ضوء حقيقة أن هذه األزمة التي ليست في حقيقتها أزمة لبنانية بل هي »أزمة إقليمية« ممتدة.

بهذا المعنى يمكن القول إن »األزمة اللبنانية مازالت في بدايتها«، أو باألحرى »مازالت في طورها األول« طالما أنها أزمة التنازع السعودي 

– اإليراني واإلسرائيلي – اإليراني حول »توازن القوى« في اليمن ولبنان وسوريا. فطالما ظل هذا التوازن »غير متفق عليه« بين الرياض 

وطهران وتل أبيب إضافة بالطبع إلى واشنطن وموسكو فإن األزمة اللبنانية ستبقى ممتدة وقابلة لالنفجار، وما ورد على لسان كل من بنيامين 

نتنياهو واألمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يؤكد ذلك. فقد حرص نتنياهو أن ينقل فحوى مضمون حديثه التليفوني مع الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون حول األزمة اللبنانية. وفي هذا التوضيح، كشف نتنياهو عن موقفه من تطورات األزمة اللبنانية. وفي الوقت الذي كان فيه 

الرئيس الفرنسي حريصا على تأكيد دعمه لـ«استقرار الوضع في لبنان« كان نتنياهو حريصا هو اآلخر على أن يعلن رفضه لرؤية الرئيس 

الفرنسي ويكشف أن موقف الرئيس الفرنسي لالستقرار في لبنان »ليس هو االستقرار الذي ترضى عنه تل أبيب، ما لم تؤخذ باالعتبار مصالح 

إسرائيل وتحديدا ما يتعلق بسالح حزب هللا«. إسرائيل تطالب بـ«نزع سالح حزب هللا«. وترفض أي استقرار لبناني قائم على أساس تفوق حزب 

هللا وامتالكه أداة ردع قوية تهدد أمنها. هذا يعني أن إسرائيل سترفض أن تنتهي أزمة لبنان دون نزع سالح حزب هللا، وهذا ما أكده نتنياهو في 

حديثه مع الرئيس الفرنسي، وما أكد أنه سينقله أيضا إلى وزراء دول االتحاد األوروبي.

د المواجهة مع حزب هللا وإيران إلى أعلى مستوياتها في حديثه مع الكاتب األمريكي توماس  كما أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صعَّ

فريدمان في صحيفة »نيويورك تايمز« الذي التقاه  في الرياض. فعلى الرغم من تظاهره بالحرص على عدم التعرض لـ »أزمة استقالة رئيس 
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الوزراء اللبناني التي أعلنت من الرياض«، إال أن محمد بن سلمان أكد أن الحريري »لن يستمر في منح غطاء لحزب هللا في الحكومة اللبنانية« 

وهذا يعني أمرين؛ أولهما أن يرفض الحريري ترؤس »حكومة يشارك فيها حزب هللا«. وثانيهما الربط بين قبول الحريري برئاسة حكومة 

الحروب  بالنفس« عن كل  »النأي  بخيار  لبنان  التزام  لذلك وهي:  الحريري  أعلنها  التي  الشروط  الحزب على  بموافقة  فيها حزب هللا  يشارك 

والصراعات والنزاعات اإلقليمية، واالبتعاد عن كل ما يسيء إلى االستقرار الداخلي والعالقات األخوية مع األشقاء العرب. 

السعودية ترى أن »التسوية« التي كان قد تم التوافق عليها قبل عام وكانت نتيجتها تشكيل حكومة سعد الحريري يجب أن تسقط ألنها »أمَّنت 

غطاء شرعياً لسالح غير شرعي« )والمقصود هو سالح حزب هللا(، وبناء عليه فإن الدفع من جانب السعودية لفرض خيار االستقالة على سعد 

الحريري كان هدفه هو »إسقاط تلك التسوية«، ومن ثم فإن أي حل لألزمة اللبنانية وفقا لهذه الرؤية السعودية »يجب أال يكون بمشاركة حزب هللا 

في الحكومة«، لفرض حالة »الالشرعية على حزب هللا« ومن ثم على سالح الحزب، وفتح األزمة على الخيارات األسوأ ومن بينها الحرب على 

حزب هللا من جانب إسرائيل، أي أن المطلوب هو »خلق حالة ال شرعية لحزب هللا ولسالح حزب هللا« وأن الطريق إلى ذلك هو تشكيل حكومة 

جديدة ال يشارك فيها حزب هللا، أو أن يقبل الحزب بتسليم أسلحته إلى الجيش اللبناني، وأن يتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية. 

ولم يبق بالتالي إال مطلب »إنهاء عالقة الحزب مع إيران« ما يعني إنهاء وجود الحزب نهائيا.

وإذا ربطنا بين هذه المطالب من ناحية، وبين تفاقم األزمة السعودية في اليمن من ناحية ثانية، وتفاقم األزمة اإلسرائيلية– السعودية في سوريا من 

ناحية ثالثة، وتفاقم األزمة السعودية- اإليرانية بعد وصف محمد بن سلمان للسيد على خامنئي المرشد األعلى إليران في حديثه المشار إليه مع 

توماس فريدمان بأنه »هتلر الشرق األوسط« من ناحية رابعة، فإن المحصلة هي أن األزمة ممتدة وأن لبنان في خطر، خصوصا إذا أخذنا في 

االعتبار األجواء الساخنة التي فرضت على اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 19 نوفمبر 2017، 

ودخول روسيا في عمق األزمة داعمة لموقف »حزب هللا«. 

ففي االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بناء على طلب سعودي تحدث وزير خارجية السعودية عادل الجبير أمام الجلسة االفتتاحية وقال إن 

السعودية »لن تقف مكتوفة األيدي أمام العدوان اإليراني السافر، ولن تتوانى في الدفاع عن نفسها والحفاظ على أمن وسالمة شعبها«. كما دعا 

وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إلى »ضرورة أن يتحمل لبنان المسئولية الكاملة عن أعمال جماعة حزب هللا )اإلرهابي(، وما 

يقوم به من اعتداءات في الدول المجاورة في العراق وسوريا واليمن والبحرين«. أما البيان الصادر عن االجتماع فقد دان إطالق صاروخ باليستي 

إيراني الصنع من األراضي اليمنية على مدينة الرياض، واعتبر ذلك »عدوانا صارخا ضد السعودية وتهديدا لألمن القومي العربي«، وأكد على 

حق السعودية في الدفاع الشرعي عن النفس. 

واعتبر القرار في ثالثة من بنوده أن »حزب هللا« الشريك في الحكومة هو »إرهابي«، وحمله مسئولية دعم اإلرهاب في الدول العربية، ما دعا 

السفير اللبناني انطوان عزام إلى تسجيل اعتراضه على هذا التصنيف. وعندما حاول أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية الذي 

زار بيروت عقب انتهاء االجتماع تخفيف وطأة ما ورد في البيان من اتهامات وتهديدات للبنان، وأكد »حرص الدول العربية على سيادة لبنان 

واستقالله« كان رد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قويا ورافضا ما جاء بحق لبنان من اتهامات وأبلغ أبو الغيط أن »لبنان ليس مسئوال عن 

الصراعات العربية أو اإلقليمية التي تشهدها بعض الدول العربية، وهو لم يعتد على أحد، وال يجوز بالتالي أن يدفع ثمن هذه الصراعات من 

استقراره األمني والسياسي، السيما أنه دعا دائما إلى التضامن العربي ونبذ الخالفات ووحدة الصف«. 

فيما  تحرير أرضه،  منذ عام 1978 وحتى عام 2006 واستطاع  لها  التي تعرض  اإلسرائيلية  االعتداءات  أن »لبنان واجه  أبوالغيط  أكد  كما 

االستهداف اإلسرائيلي ال يزال مستمرا، ومن حق اللبنانيين أن يقاوموه ويحبطوا مخططاته بكل الوسائل المتاحة«. واعتبر الرئيس ميشال عون 
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أن »لبنان لن يقبل اإليحاء بأن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية، وأن الموقف الذي اتخذه مندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية يعبر 

عن إرادة وطنية جامعة«. 

التي أجرتها الخارجية الروسية مع الرئيس ميشال عون  التي عبر عنها السفير الروسي في بيروت، واالتصاالت  وجاءت المواقف الروسية 

ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل لتكشف أحد أهم أبعاد األزمة وهو ما يتعلق بوجود »حزب هللا« شريكا في الحكومة 

في ظل تصنيفه »إرهابيا« في بيانات جامعة الدول العربية. فقد أطلق السفير الروسي في لبنان، إلكسندر زاسبيكن، سلسلة مواقف عالية السقف 

ربطت  التي  للشراكة  وأيضا  لبنان،  على  ذلك  وانعكاسات  سوريا  في  خاصة  المنطقة  في  المتصاعد  الروسي  النفوذ  وعمق  حجم  مع  تتناسب 

بين روسيا وكل من إيران و«حزب هللا« في سوريا. كان من بين تلك المواقف التمسك باستقرار لبنان، ورفض التدخل الخارجي في شئونه، 

والمطالبة بعودة الحريري. واألبرز كان رفض زسابيكين الحديث عن حكومة مقبلة بدون مشاركة »حزب هللا« ردا على المطلب السعودي بهذا 

الخصوص، مع تلميح بأن من أعطى الضوء األخضر للسعوديين لطرح هذا المطلب هم األمريكيون، وأن استقالة الحريري كانت تأمل حدوث 

تطورات دراماتيكية في الداخل اللبناني على الصعيدين األمني واالقتصادي بما يدفع نحو تدويل األزمة، ناهيك عن خلق فرص لتدخل عسكري 

إسرائيلي سبق أن حذر منه وزير الدفاع الروسي في زيارته لتل أبيب حيث كان واضحا في إبالغه اإلسرائيليين بموقف موسكو الرافض ألي 

تصعيد عسكري أو شن حرب ضد سوريا أو لبنان، وأن »استقرار المنطقة هو األساس بالنسبة لموسكو بعد الهزيمة التي تعرضت لها التنظيمات 

اإلرهابية في سوريا والعراق ولبنان«.

ثالثا: السيناريوهات المحتملة لألزمة اللبنانية

على الرغم من كل تلك المخاطر والتحذيرات فإن عودة الحريري إلى لبنان ثم إعالنه التريث في النظر بشأن استقالته في بيانه في 22 نوفمبر 

2017، ثم وضعه إطارا مقبوال كشرط إلنهاء األزمة وهو »االلتزام بمبدأ النأي بالنفس« عن أزمات المنطقة والتدخل في الشئون الداخلية للدول 

العربية مع تجميد مطلب إبعاد »حزب هللا« عن المشاركة في الحكومة، نجح فعالً في »نزع فتيل األزمة« وأتاح لرئيس الجمهورية من ناحية، 

ولرئيس البرلمان من ناحية ثانية، وبدعم وتهدئة من »حزب هللا«، فرصة البحث في خيارات أو سيناريوهات متعددة الحتواء األزمة. 

فمن خالل قراءته لخريطة توازن القوى داخل لبنان ومجمل تطورات األزمة يبدو أن سعد الحريري، وربما القوى اإلقليمية الداعية لذلك، ارتأت 

مرحليا تجميد مطلب نزع سالح »حزب هللا« كشرط لسحب استقالته التي تريث في تقديمها لرئيس الجمهورية عقب وصوله إلى بيروت، وحصر 

شروطه في مطلبين: التزام »حزب هللا« بسياسة »النأي بالنفس« عمليا عن كل األزمات اإلقليمية، واالمتناع عن كل ما يسيء إلى عالقات لبنان 

بالدول العربية الشقيقة. 

هذا الموقف أُعيد التأكيد عليه في البيان الصادر عن االجتماع المشترك لكل من الكتلة النيابية لحزب تيار المستقبل، والمكتب السياسي للحزب، 

والمكتب التنفيذي للتيار برئاسة سعد الحريري. كما أعاد الحريري إعالنه في لقائه مع المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى بعبارة: »تحييد لبنان 

وإبعاده عن الحراق والحروب بالمنطقة وتطبيق سياسة النأي بالنفس عمليا بالممارسات والسياسات المتبعة وااللتزام باتفاق الطائف«.

ويبدو أن أطراف الشراكة األخرى في ترويكا مع سعد الحريري وتيار المستقبل: الرئيس ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر من ناحية، وكل 

من »حزب هللا« و«حركة أمل« من ناحية أخرى، توافقا على هذه الصيغة للوصول إلى »بر األمان« باألزمة، والحيلولة دون الوقوع في خيار 

»الفراغ السياسي« أو »حكومة تسيير األعمال«. وكان واضحاً أن »حزب هللا« مع هذا التوجه الرامي إلى »تمرير األزمة« لعدم تمكين من 

ورائها من تحقيق أهدافهم. من هنا كان التظاهر بـ«الليونة« من دون تفريط في الثوابت، فالحزب يدرك أنه »في موقف القوة«، لكنه يدرك أيضا 
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أنه »مستهدف لهذا السبب«. لذلك يتجنب التظاهر بالقوة أو التلويح بها، ويتظاهر باالستعداد لقبول تنازالت مع نفي االتهامات. خطاب السيد حسن 

نصر هللا الذي ألقاه  في 20 نوفمبر 2017 مؤشر مهم لذلك. 

فقد أعلن نصر هللا عن قرب االنسحاب من العراق بعد اكتمال النصر على عصابات »داعش«، ونفى أي تدخل في اليمن، كما نفى »بشكل 

قاطع« أي عالقة لحزب هللا بالصاروخ الباليستي الذي ضرب الرياض انطالقا من اليمن، ونفى إرسال أي أسلحة ألي طرف خارج لبنان باستثناء 

السالح الذي يقاتل به حزب هللا »عصابات اإلرهاب« في سوريا والسالح الذي أرسل إلى فلسطين المحتلة. وكان حريصا على أن ينوه بنوعية 

هذا السالح في رسالة إلى األمريكيين بقوله »لم نرسل ال إلى اليمن أو البحرين أو الكويت أو العراق ال صواريخ باليستية، وال أسلحة متطورة، 

وال حتى مسدسا. هناك بلدان أرسلنا أسلحة إليها: فلسطين المحتلة التي لنا شرف نقل صواريخ إليها، صواريخ الكورينت )األمريكية( إلى قطاع 

غزة، ومن يديننا هو مدان بتقصيره، وفي سوريا السالح الذي نقاتل به«.

فضال عن ذلك كان حسن نصر هللا حريصاً على أن يدين من وصفوا حزب هللا باإلرهاب منوها إلى بيان وزراء الخارجية العرب، ومشيراً إلى 

أن حزب هللا هو وإيران من قاتال اإلرهاب، وانتصرا عليه، ومشيرا كذلك إلى الصمت العربي لما وصفه بالجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني 

الذي يقصف يوميا بالطائرات دون صوت عربي رافض، لكن األهم هو تأكيده أن االتهام باإلرهاب إليران وحزب هللا اتهام أمريكي باألساس. 

كالم نصر هللا كان يرمي في اتجاه التهدئة مع الحريري ومطلب التوقف عن التدخل في شئون اآلخرين، مع وضع األزمة في حدودها الحقيقية، 

من وجهة نظره، وهي أنها »معركة أمريكا مع من يفشلون المشروع األمريكي«. ومن هنا جاء حرص الرئيس اللبناني على أن يؤكد أثناء زيارته 

إليطاليا أن »األزمة األخيرة باتت وراءنا، وأن رئيس الحكومة سعد الحريري سيواصل مسيرة قيادة لبنان« معتبرا أن »مستقبل الشرق األوسط 

سيكون انطالقا من بيروت التي تشكل نموذجا للعيش معا في المنطقة«. ففي مقابلة له مع صحيفة »الستامبا« اإليطالية خالل زيارته التي بدأها 

لروما في 29 نوفمبر 2017 حرص ميشال عون على تأكيد أن »األزمة ستجد لها حال نهائيا في بضعة أيام، وأن كل األفرقاء اللبنانيين منحوه 

ثقتهم ألجل ذلك« ومقدرا »وقوف كل العالم بأجمعه إلى جانب لبنان«. لكنه كان حريصا على تأكيد أمرين لهما عالقة مباشرة باألزمة ومستقبلها: 

أولهما، أن سعد الحريري سيبقى رئيسا للحكومة، قائال »انتهينا للتو من االستشارات التي قمنا بها مع مختلف القوى السياسية داخل الحكومة 

وخارجها، وهناك ملء الثقة به. ثانيهما، رفض أي اتهام لحزب هللا باإلرهاب والتأكيد أنه »قوة مقاومة«، قائال بهذا الخصوص: »حزب هللا 

حارب إرهابيي داعش في لبنان وخارجه، وعندما تنتهي الحرب ضد اإلرهاب سيعود مقاتلوه إلى البالد«، ومؤكدا أن »حزب هللا يشكل قوة 

مقاومة لبنانية نشأت بوجه االعتداءات اإلسرائيلية، وهي مقاومة شعبية«، وموضحا أن »لبنان لم يبدأ الحرب ضد أحد أبدا، وأن اللبنانيين يعتبرون 

حزب هللا قوة دفاع، وليس حزبا إرهابيا«.

وفق هذه التوضيحات يمكن القول إن األزمة أمامها ثالثة سيناريوهات مع استبعاد سيناريو استقالة حكومة سعد الحريري وإخراج الحريري من 

معادلة تشكيل الحكومة:

السيناريو األول: أن يقدم الحريري رسميا استقالة حكومته ويقبل فورا مسئولية تشكيل حكومة جديدة. هذا السيناريو ضعيف على ضوء اقتراب 

موعد إجراء االنتخابات البرلمانية بعد خمسة أشهر )مايو 2018(، ما يعني أن كل القوى الشريكة في الحكومة بما فيها سعد الحريري ستكون 

مشغولة من اآلن بالمنافسة االنتخابية، ولن يتحمل لبنان فراغا حكوميا حيث من المستبعد تشكيل حكومة جديدة بتوافقات جديدة في هذه الظروف.

السيناريو الثاني: إجراء تعديل في الحكومة على ضوء ما تكشف من خالفات بين أعضائها في مرحلة تفجر أزمة استقالة سعد الحريري، خاصة 

بين الحريري ووزراء »القوات اللبنانية الثالثة«، أو بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزراء من التيار الوطني الحر. هذا االحتمال هو اآلخر 

احتمال ضعيف على حد قول نبيه بري رئيس البرلمان: »إن الخوض في تعديل كهذا، إذا صح الحديث عنه، يعني أكثر من نصف نصاب الثلث 
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المعطل إلسقاط الحكومة )11 وزيرا( بل يكاد يقترب من ثلث أعضاء الحكومة، ما يعني الذهاب إلى حكومة جديدة، وبيان وزاري جديد، وثقة 

جديدة من مجلس النواب وكل هذا يبدو مستحيال في هذه الظروف المعقدة واقتراب موعد االنتخابات البرلمانية«.

السيناريو الثالث: تعويم الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري وفق التوازن الذي تمثله وهو التوازن الذي ال يسع البالد االستغناء عنه في الوقت 

الحاضر إلى حين الوصول إلى االنتخابات البرلمانية.

يبدو أن هذا السيناريو األخير سيبقى السيناريو األرجح، كما أن الطموح إلى االلتزام بمبدأ »النأي بالنفس« سيبقى محكوما بخالف ممتد إلجابة 

السؤال الصعب وهو: أين ينأى لبنان بنفسه وأين ال يسعه أن يفعل؟

القدس ومن ثم الخطر  في ضوء معادلة توازن القوى، وظروف الصراعات اإلقليمية وخاصة مسار تسوية األزمة في سوريا وصعود أزمة 

اإلسرائيلي في معادلة األمن وفي القلب منها دور »حزب هللا«، يمكن القول إن لبنان ال يسعه أن ينأى بنفسه ال عن سوريا وال عن إسرائيل، وأن 

خيار النأي بالنفس يبقى ممكنا شرط المعاملة بالمثل: من الداخل إلى الداخل، ومن الخارج إلى الداخل وبالعكس.

فلن يكون حزب هللا مستعدا لوقف حمالته اإلعالمية على السعودية ما لم توقف حمالتها عليه هي بدورها واتهامه بـ«اإلرهاب«. وما يقال عن 

عالقة مميزة تربط رئيس الحكومة سعد الحريري بالسعودية واألسرة المالكة يصح على عالقة حزب هللا بسوريا ورئيس نظامها، وهي معادلة 

معقدة ستظل مؤثرة على فرص االلتزام بهذا المبدأ وتأمين أداء الحكومة عن أزمات جديدة، لكن كل هذا ال يعني أن أزمة لبنان التي أمكن احتواؤها 

ستبقى بمأمن عن تداعيات الصراعات اإلقليمية وبالتحديد: في فلسطين وفي اليمن وفي سوريا، وقبل هذا كله مجرى تفاعالت العالقات السعودية- 

اإليرانية بين الصراع أو التنافس أو التعاون.


