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 2020من العراق وسوريا إلى إتفاقات تطبيع

عالم عربي بني عامني

كان العام  2020حافال باالحداث والتحوالت العربية الكبرية والتي سترتك بصامتها املؤثرة مستقبال ،وبروز املخاوف من
احتامالت اندالع حروب .وقد ترافق ذلك من تفيش وباء كورونا الذي الحق ارضارا اقتصادية ومعيشية مل يعرف مداها حتى
االن .غالب الظن ان هذه االزمات مبا يف ذلك الهلع الصحي ،باقية يف جعبة العام 2021

مل يكن العام  2020بالنسبة اىل كثريين
عاما طبيعيا ،لكرثة ما شهد من تطورات
قاسية خلفت اثارا مست ماليني العرب
الذين يأملون يف ان يكون العام  2021اكرث
ارشاقا .لعل العام  2020انطبع منذ بدايته
بالقلق والتوجس ،منذ ان اغتالت القوات
االمريكية قائد قوة القدس االيرانية الجرنال
قاسم سليامين ونائب قائد الحشد الشعبي
العراقي ابومهدي املهندس يف اليوم الثالث
من كانون الثاين املايض قرب مطار بغداد.
اثار االغتيال الذي نفذ باوامر من الرئيس
االمرييك دونالد ترامب ،مخاوف واسعة من
نشوب مواجهة مسلحة واسعة ،ال يف العراق
فقط حيث نفذت جرمية االغتيال بل يف
ارجاء املنطقة ،خصوصا وان ايران قامت
بالرد صاروخيا عىل االغتيال بقصف بعيد
املدى لقواعد امريكية يف االنبار واربيل ،فيام

الكاظمي خالل لقائه ترامب يف البيت االبيض.

طلب الربملان العراقي من حكومة عادل
عبد املهدي املستقيلة العمل عىل اخراج
القوات االجنبية من االرايض العراقية.
مل تهدأ تداعيات جرمية االغتيال يف العراق
حتى اليوم .وقد اجرب مصطفى الكاظمي
ما ان توىل رئاسة الحكومة يف ايار ،2020
عىل بدء التواصل مع االمريكيني من اجل
ترتيب العالقات العسكرية واالمنية ،وهو
ما توج باعالن من ترامب نفسه عندما
استقبله يف البيت االبيض يف آب املايض ،عىل
عزمه خفض عديد القوات االمريكية بدرجة
كبرية ،وهو اعالن تكرر يف االشهر التالية،
للوصول اىل مستوى يف حدود الفي جندي
حاليا ،بعدما كانت ذروة الوجود العسكري
االمرييك يف العراق بعد الغزو قد وصلت اىل
اكرث من  150الف جندي.
وقد طبع اغتيال قاسم سليامين واملهندس

مجمل التطورات االقليمية سواء يف ما خص
العراق داخليا ،او يف العالقات عرب ضفتي
الخليج ،ما بني طهران ودول مجلس التعاون
الخليجي لسببني اساسيني :اوال ان طهران
اكدت ان القصف الصاروخي البعيد املدى
عىل القواعد االمريكية لن يكون الرد الوحيد
عىل االمريكيني ،وهو ما فتح ابواب االستنفار
من ايران اىل الخليج والعراق وسوريا
ولبنان وفلسطني واليمن .ثانيا ،ألن واشنطن
التي صارت تتعرض منشآتها الديبلوماسية
والعسكرية واللوجستية لهجامت صاروخية
متفرقة ،عادت وهددت الحكومة العراقية
قبل شهرين بعزمها اغالق سفارتها يف بغداد
طاملا مل تنجح القوات االمنية العراقية يف
حاميتها ومنع الهجامت الصاروخية.
تحول كبري يف املشهد العراقي منذ تدفقت
القوات االمريكية غزوا للعراق يف العام
 ،2003فيام يبحث االمريكيون االن عن
صيغة للبقاء فيه .فهل يتحقق املطلب
االيراين باخراج االمريكيني من العراق نهائيا؟
سننتظر لرنى.
سيتحتم االن انتظار تويل جون بايدن
منصبه رسميا يف البيت االبيض بعد ايام،
لتتضح طبيعة السياسة التي سينتهجها يف
التعامل مع امللف العراقي الشائك ،وترتيب
العالقة مع بغداد ،املقبلة بعد اقل من ستة
اشهر عىل انتخابات برملانية مبكرة دعا
اليها الكاظمي يف محاولة الخراج العراق
من ازماته السياسية واالقتصادية والشعبية.
التطور البارز االخر الذي تابع العامل العريب
فصوله املتسلسلة يف االشهر االربعة املاضية،
يتعلق بالقضية الفلسطينية ،وتحديدا
ملف التطبيع مع ارسائيل الذي فتحت
ابوابه بشكل متسارع مع االمارات العربية

من مراسم توقيع اتفاق التطبيع االمارايت البحريني مع ارسائيل يف البيت االبيض.

املتحدة ثم البحرين والسودان واخريا مع
املغرب.
صحيح ان اتفاقات التطبيع والسالم العربية
مع ارسائيل ليست جديدة ،حيث وقعت
مرص معاهدة كامب ديفيد العام  ،1979ثم
منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية اوسلو
العام  ،1993وتبعهام االردن باتفاقية وادي
عربة العام  ،1994لكن االتفاقيات الجديدة
جاءت مفاجئة لكثريين ،خاصة انها ضمت
دوال ليست عىل متاس حدودي مع ارسائيل
وليست ايضا يف حالة حرب رسمية معها.
ولهذا وضعها مراقبون يف اطار صفة
االتفاقيات الثنائية بني دول ،اكرث من كونها
اتفاقيات سالم بني عدوين متحاربني.
كان ترامب اعلن االتفاق املفاجئ بني
ارسائيل وكل من االمارات والبحرين يف
 13اب املايض .وكرر االشارة اىل ان دوال
عربية عدة تستعد لالنضامم اىل قافلة
املوقعني .ومل يتوفر سياق سيايس واضح
التفاقيات التطبيع سوى االشارة اىل ان
الرئيس الجمهوري الذي كان يستعد لخوض
االنتخابات الرئاسية يف الثالث من ترشين
الثاين  ،2020كان يحاول تجميع نقاط تصب
يف صالحه انتخابيا.
مهام يكن ،فقد اطلقت ارسائيل عىل االتفاق
اسم اتفاق ابراهيم .ووقع اتفاق التطبيع

افتتح عام 2020
باغتيال قاسم سليماني
وابومهدي املهندس
شهد عام 2020
اتفاقات تطبيع دول
عربية مع اسرائيل

االرسائييل  -االمارايت يف مراسم اجريت يف
البيت االبيض يف  15ايلول ،فيام وقعت
البحرين وارسائيل عىل اتفاقية تأييد السالم
خالل مراسم البيت االبيض نفسها .لكن
اتفاق التطبيع بني املنامة وتل ابيب وقع يف
البحرين الحقا يف  18ترشين االول ،2020
وقد اعلن عنه ترامب ايضا عرب تويرت.
بعدها بايام ،وتحديدا يف  23ترشين االول،
اعلن عن اتفاق التطبيع بني ارسائيل
والسودان .وكانت الخرطوم اعطت اشارات
حول احتامل استعدادها لفتح عالقات مع
ارسائيل حتى ايام الرئيس املخلوع عمر
البشري .لكن القادة العسكريني واملدنيني

الذين تولوا الحكم من بعده ،سمحوا
بخطوات رسية وعلنية متهيدا لالتفاق الذي
جعل السودان الدولة العربية الخامسة
التي تربم مثل هذا االتفاق مع ارسائيل.
يف شباط  2020عقد لقاء بني رئيس الحكومة
االرسائيلية بنيامني نتنياهو ورئيس ما
يسمى املجلس السيادي السوداين الفريق
اول عبدالفتاح الربهان يف اوغندا ،ويبدو
انهام اتفقا عىل فكرة تطبيع العالقات وفتح
االجواء السودانية امام الطريان االرسائييل.
ثم قام وزير الخارجية االمرييك مارك بومبيو
بجولة عربية ترويجا للتطبيع مع ارسائيل،
شملت الخرطوم.
املفاجأة كانت ان الخرطوم اعلنت بداية
عرب متحدث باسم وزارة الخارجية ان
الحكم يف السودان هو يف مرحلة انتقالية
يف انتظار تنظيم انتخابات ملرحلة ما بعد
عمر البشري ،وبالتايل ليس يف امكان املجلس
السيادي ابرام معاهدات دولية كاتفاق
التطبيع مثال مع ارسائيل .رسعان ما جرت
اقالة املتحدث من منصبه ،ثم يف  19ترشين
االول غرد ترامب عىل تويرت قائال "الحكومة
السودانية وافقت عىل دفع  335مليون
دوالر لضحايا االرهاب والعائالت االمريكية.
مبجرد ايداعها ،سارفع السودان من قامئة
الدول الراعية لالرهاب".
مبجرد اعالن السودان ايداع االموال يف 22
ترشين االول ،قام وفد ارسائييل بزيارة
اىل الخرطوم السودان والتقى الفريق اول
برهان .يف اليوم التايل ،اتفق السودان
وارسائيل عىل التطبيع واقامة عالقات
ديبلوماسية كاملة ،وذلك من خالل مؤمتر
هاتفي مبشاركة ترامب ونتنياهو والفريق
اول برهان ورئيس الحكومة السودانية
عبدالله حمدوك ،فيام وقع ترامب قرارا
بازالة اسم السودان عن الئحة الدول
الراعية لالرهاب ،واملدرج يف الالئحة منذ
 27سنة.
تتعلق االموال التي دفعها السودان
بتعويض الناجني وعائالت الضحايا الذين
اصيبوا يف هجوم وقع خالل العام 1998
عىل سفاريت الواليات املتحدة يف كينيا
وتنزانيا ،ألن واشنطن كانت تتهم عمر
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العقوبات تؤثر عىل حياة رشيحة كبرية من السوريني.

البشري بتسهيل وجود تنظيم القاعدة
عىل االرايض السودانية ،وهجوم اخر وقع
عىل املدمرة البحرية االمريكية "يو اس اس
كول" قبالة الساحل اليمني يف العام .2000
اىب العام  2020ان يختتم من دون انضامم
دولة عربية اخرى اىل قافلة الدول املطبعة
مع ارسائيل .ففي  10كانون االول املايض،
غرد ترامب قائال "انجاز تاريخي اخر ،فقد
اتفق اثنان من اكرب اصدقائنا ،ارسائيل
واملغرب ،عىل عالقات ديبلوماسية كاملة".

من الحرب الليبية.

يف املقابل ،اكد الديوان املليك املغريب ان
ترامب ابلغ امللك املغريب محمد السادس
باعرتاف الواليات املتحدة الول مرة
بالسيادة املغربية عىل الصحراء الغربية
املتنازع عليها ،وذلك من خالل الحكم
الذايت الذي ترفضه جبهة البوليساريو ،وهو
ما يطرح تساؤالت حول مستقبل النزاع.
اضاف الديوان املليك املغريب ،ان واشنطن
قررت فتح قنصلية يف مدينة الداخلة
لتشجيع االستثامرات والتنمية.

يعني االتفاق املغريب االرسائييل فعليا،
اىل جانب االعرتاف الديبلومايس والتعاون
االقتصادي والثقايف والسامح برحالت
جوية مبارشة اىل كل االرسائيليني ،اعادة
فتح مكاتب اتصال يف كل من تل ابيب
والرباط كانت قد اغلقت العام  2000خالل
االنتفاضة الفلسطينية ،ومن ثم تبادل فتح
سفارات.
يف حني ان الدول العربية التي وقعت
اتفاقيات تطبيع مع ارسائيل ،عادت واكدت
التزامها القضية الفلسطينية ،اال ان السلطة
الفلسطينية انتقدت هذه االتفاقيات،
وانسحب ذلك عىل الشارع الفلسطيني
الذي اعترب ان هذه االتفاقيات تلحق رضرا
بالقضية املركزية النها متنح االرسائيليني
عالقات طبيعية مع دول عربية من دون
ان تجرب الحكومة االرسائيلية عىل منح
الفلسطينيني حقوقهم البديهية.
اما عىل الصعيد السوري ،فقد ظل الجرح
ينزف يف العام  ،2020عىل الرغم من الهدوء
النسبي عىل جبهات االعوام املاضية .اال ان
الالفت ايضا ان الغارات االرسائيلية ظلت
تستهدف مواقع مختلفة يف انحاء سوريا
من حدودها الرشقية مع العراق وصوال اىل
محيط العاصمة دمشق تحت ذريعة تلقى
تأييدا امريكيا واضحا ،مبنع التمركز االيراين
عىل االرايض السورية.
استهل العام  ،2020خاصة يف شهري كانون
الثاين وشباط بسيطرة الجيش السوري
عىل رساقب ومعرة النعامن يف ريف ادلب
الجنويب والجنويب الغريب ،اضافة اىل السيطرة
عىل ريف حلب الجنويب الغريب وجزء من
ريف حلب الغريب.
بينام عانت سوريا كغريها من الدول
العربية من تفيش وباء كورونا ،اال ان
معاناة السوريني منه كان ميكن ان تكون
اقل حدة لوال العقوبات االمريكية والغربية
املفروضة عىل دمشق منذ سنوات ،والتي
تعقد عمليات رشاء االدوية والعقاقري
واملستلزمات الطبية.
من املرجح ان تتسبب العقوبات االمريكية،
بعدما جرى تعزيزها مبا يسمى قانون قيرص
يف حزيران  ،2020مبفاقمة هذه املعاناة

خالل العام  ،2021بالنظر اىل انها شددت
الخناق عىل كل من يجري تعامالت مع
الحكومة السورية مهام كان شكلها من
املال اىل االقتصاد واالمن وغريها.
اىل جانب االذية الصحية التي تسببها
العقوبات بالتزامن مع تفيش كورونا ،فان
االزمة االقتصادية واملعيشية شهدت تدهورا
ال مثيل له يف العام  2020مقارنة بسنوات
الحرب السابقة ،فقد انهارت اللرية السورية
بشكل هائل وازدادت نسبة التضخم ،مام
تسبب برضب رشائح اجتامعية واسعة.
اما البؤرة العربية االخرى النازفة بحدة
خالل العام املنرصم ،فقد كانت ليبيا،
وهي مرشحة لتظل رهن الرصاعات يف
العام الجديد .ولعل ابرز االحداث التي

عاشها الليبيون خالل العام املايض ،انكسار
هجوم قوات املشري خليفة حفرت يف اتجاه
العاصمة طرابلس حيث حكومة الرساج
التي شنت هجوما مضادا يف محاولة
لالستيالء عىل مدينة رست واملنابع النفطية
املوجودة فيها.
لكن يبدو ان االنذار الذي وجهته مرص
يف  20حزيران  2020حول الخط االحمر
املتعلق مبنطقتي رست والجفرة ملنع استيالء
قوات حكومة طرابلس عليها ،اسكت
املدافع موقتا ،ومهد الطريق لفتح ابواب
التفاوض .ثم توسعت جلسات التفاوض
الليبية ،من برلني اىل بوزنيقة وطنجة يف
املغرب ،وسويرسا ثم يف تونس.
عىل الرغم من عرشات الجلسات وتكاثر الوفود

املمثلة للطرفني االساسيني املتحاربني والقوى
الليبية االخرى ،سياسية وعشائرية ومناطقية،
وكرثة بيانات االتفاقات والتفاهامت ومسودات
املصالحة ،اال ان املشهد الليبي عىل االرض ظل
كأنه يراوح مكانه.
تناولت املفاوضات العديد من امللفات
الشائكة ،من بينها توزيع املناصب السيادية
وصياغة دستور جديد واطالق عملية
سياسية داخلية وصوال اىل تنظيم انتخابات
يف نهاية العام  ،2021وتقاسم املوارد املالية
والنفطية .عىل الرغم من كل ذلك ،فان
اشباح الحرب ظلت تحوم يف اجواء املشهد،
مع انخراط دول مثل تركيا وروسيا وفرنسا
واخرى عربية يف الرصاع ،مام ينذر بانفجار
جبهات القتال مجددا خالل العام .2021

احداث عربية
• ادى هيثم بن طارق آل سعيد اليمني الدستورية سلطانا جديدا لعامن ،وذلك عقب
اجتامع ملجلس العائلة الحاكمة بعد وفاة السلطان قابوس ( 79عاما) يف  11كانون
الثاين .2020
• اصبح الشيخ نواف االحمد الجابر الصباح امريا للكويت خلفا لالمري صباح االحمد الجابر
الصباح الذي تويف خالل رحلة عالجية اىل الواليات املتحدة عن عمر  91عاما.
• رضبت فيضانات مدمرة  16والية سودانية يف ايلول  ،2020والحقت ارضارا باكرث من
 500الف شخص ودمرت اكرث من  100الف منزل ،بسبب امطار غزيرة هطلت عىل البالد.

رحيل امري الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح.

• تشكلت حكومة سورية جديدة برئاسة حسني عرنوس يف  30آب  2020وادت اليمني
الدستورية يف الثاين من ايلول ،وذلك بعد االنتخابات الترشيعية التي جرت يف  19متوز.
• كلف ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة نجله ويل العهد االمري سلامن بن حمد
برئاسة مجلس الوزراء خلفا لالمري الراحل خليفة بن سلامن آل خليفة الذي تويف يف 11
ترشين الثاين  2020عن عمر  85عاما يف مستشفى مايو كلينك االمرييك.
• اصبح رئيس جهاز املخابرات العراقي السابق والصحايف مصطفى الكاظمي سادس رئيس
وزراء عراقي يف مرحلة ما بعد العام  .2003وجاء التصويت للكاظمي يف الربملان بعد اكرث
من خمسة اشهر من دون تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد
املهدي ،وفشل االتفاق عىل مرشحني اخرين لخالفته.
• اعلنت وفاة وزير الخارجية السوري ونائب رئيس الوزراء الديبلومايس املخرضم وليد
املعلم عن عمر ناهز  79عاما ،يف  16ترشين الثاين  ،2020وخلفه يف منصبه نائب وزير
الخارجية فيصل املقداد.

من فيضانات السودان.

الوزير الراحل وليد املعلم.

49

